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KURllf 

Göring 
• • suren 

bugün 14,20 den 16 ya kadar 
mühim bir nutuk söyledi 

manya ve 
tehdit 

Alman nazırı diyor ki: 

Yugoslavyayı 
ediyor ! 

R©m§)lfily@i v~ YlYlçg©~D©ıvy~ lb>üCJ 
t©ırc§lf k©ıD©\~~kD~r; <ç;ltblfillkltb: 

A_lmanyaya karşı getmenin · rie demek olduğunu bilirler 
O, şövıe devam ediyor: · . 

Polonya mağlllp edildikten sonra da harbe devam 
edeceğiz, Almanya ga lJtişagacak, ya ölecektir 

Gö ing itiraf etti 
Alman halkı telaşta ve heyecandadır! 

Alman milletiyle değil, Hitler rejımiyle mücadele ettiklerini söyleyen 

Hitı~;r~~ke ~t;i~kö:'Ai;;;;yayı 
. yok etmek demektir 

1\1 .. t f' ıebbü ~ t~ 1.k cephenin, Almanyayı ahlaka te- benzemez. İngiltere bol bol ham maddeye sa-
tehdit ~~ını anlatırken, Alman hava nazırı hiptir; fakat ne yazık ki bunlar ana vatanda de· 
min ete •Yor: "Almanyayı abloka bir fayda te- ğil müstemlelCelerdedir ve vapurlarla nakledil· 

rnez· d'" buaünlcü ' ~"manlarımız unutmasınlar ki, meğe muhtaçtır .. Şayet vapur gelemezse ham 
., Va.zıyef · h · · dd l l · k · &erlin nnn,ı ımız geçen arp vazıyctıne ma e er ge mıyece ·tır.,, 

~ tncrkczinl! 1 · k 1 · { fılareJ al Gorirı"' Alın en, mum müdürü, Göringı nrşılıyan rt'li belkı hayretle karşılıyncaksı· yorum. Düşmanlarımız, 88 mil-
. ~, :ı.n hnll;:ı il · d b 

ılunya efkiırı umumiy 
1 

c, 1 nutkunu sanayi ı:r.erkczın er. söy- nız. F'akat u anan, Alman .mille- yonluk bir kütleye karşı koyma-
tuk sıınt ürrn biı hlt:c:ır bu- 1 lemek lütfunda bulunduğu için ve tine bir hitabede bulunmak zaru- ya ve bizi mahvetmeye çnlı§ıyor. 
lnnmu5tur. Radyodan tesbıt e ~u- şimdiye kadar v:ıtana ettiği hiz. rctini duydum. Burada yapılan Lehlilerc ait olmıyan bir Alman 
blldi" I ı b <' 0 - ı metlerden dolnyı teşekkilr et- toplar, işçiler ve Allahın yardı- bölgesini elde etmeye uğraşıyor-

m ı u uzun ' c nıU1ı1 
nutı,un h ı · nı miştir. miylc giriştiğimiz harbden galib lar. Büyük devletlerin de onlara 

u u ac;ını ol,urucularıını 
za 'IUnuyoru1.: • • Göring kürsüye çıkarak nuUı:u- çıkacağımıza eminim. Bunlar sa- yardım ctme"i akıl crdirilemiyc-

Berıın 9 na bnşlamıştır. yesindc her iki cephede de ha -
S 

' (Radyo, saat 14,20) 
cek bir hadisedir. Eski düşman
larımız, genç Almanyanın kendi 
topraklarından vazgeçmesini isti

- ana ı - Sevgili parti arkadaşlarım kim bir \'aziyettc~ iz. 
Y nıcrkt!zlnde büy" k b' 

kalabalık bul u ır ve icçileıim. Böy,P bir harb gü- Düşmanlarımızın cephesinin 
unuyordu. .· _ . _ . . 

( Devamı 2 iııcide) 

. ablokaya başladı 
, ~a~, 9 (A.A.) - "Baseler Nachrichten" ga-

2c.esınan Berlin muhabirinin bildirdiğine göre Al-
man tahtelbahirler ine ticaret gemilerine karşı 
h.ırcket serbestliği verilmiştir. Gazete, şunları i-

la ve etmektedir: 

"Son zamanlarda Alman donanmasına taar
ruz hareketlerini taqdid etmek emri verilmişti. 
Bu emrin geri alındığı zannedilmektedir .• 

. ·············································· 
General 
Veygand 
Ankara.' da 
Ankara, 9 (Saat 17 Huıuıi) • 
Pnris askeri kumandanı ve Fran • 
snnın sabık Suriye Fevkalade ko· 
mi seri general V cygand bugün 

• (Dcnımı ~ incide) 
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Göring'in untku Şimal denizinde 
abloka 

(Başlara/ ı 1 incide) 
~oılar. llitlcrin tekliflerini Po
lony:ılı;ar reddettiler. Bu bir sır-
1ır. Nami olur da, küçUcUk bir 
llcvlet Almanyayo. knfn tutabi

lir?! 
Mesele iylcc tetkik edilirse 

anla ılır ki, böyle bir red cc\'a
bını vcr<.'n Lehistan de~ril, onun 

ı ) erine ha.skn bir devlettir. Bu 
de\ let daima Al manyaya karşı 

ı koymaya çalı~mıştır. İngiltere 
ı ) alnız kendi menfaatlerini dllşU

n~n \'C dünyanın Üçte birine s:ı-
hib olnn bir devlettir. İn(;iltcre 
olmas:ıydı, Polonya !iliphe yok ki 
Almanyanın U-Joolerini haklı gö
rec~k \'e hakkını verecekti. Fa
kat ar:t:ıdn İngiltere bulunduğu i
c:in omtn t.eşvikile harbe sUrUk 
lendi. lngillerc ve Fransa da, 
Polonyo.lılara yardım vaarlinde 

' bulundukları için şimdi hnrbden 
dönmenin. bir izzc:.inefis mesc le
si olduğunu ileri sürüyorlar. 

lNGiLTECE Al.MA...."'1\'AXIX 

J>t'~L\ llARlTASINDAX 
:stu~:m·~ ·~·t tSTl\'OR 

Fakat biz, dlışmanlarnnızın ni
) etlerini pek al.A biliyoruz. Onlar 
Almanynmn dUnyo. haritasından 

.ıııl:nme:ıhıi ı.,tiyorlar. (Ayıb, ayıb 
5e"Olc>rl>. lngiltere güya Almr.-ı 

halkı~ le değil, Hitlcrizmlc rnU -
cadel<') c giriştiğini söylüyor. Fa
kat biz ı ... u manevranın farkında
yız. 1n.,tıtcrc , men!tuı.Uerini ko
rumak ve bir zarara uğramanınk 
kin Almnnynnın büyümesine asta 
meydan vcı111cmck azminl taşı
maktadır. Dünyada yıı.lnız ken
dileri büyük kalmak istiyorlar. 
Onlardan dalın• bUyük ve daha 
kun·etıi olanlara tabamınUI sös
tl'ı ernlyoı lnr. 
GÜRiX(~t; GÖRE CEPHl.;DtlKİ 

, . ZiYET 

DU manlanmızla. , iki cephede 
karşıları~ oruz. Garbde V estefal
\ a - I..ükscmburg arasındaki 250 

kilor.ıetrellk istihkamda, diğeri de 
denb.:lc. Bizi havn•la da mağlfıl> 
ro"'miyo.?ccklerclir. Çünkü bütün 
lilomuz, Allaha çok şlikür ki ana. 
vatıinr:indır. Bremen adını tıışı

) an Ltiyük tmnsatlantiğlmlzi 

z=ı.pte:.mek istediler, muvaffak o
l:ım:ıd::_r. 

Cq,hcd •ki \'a:ziyet acaba nasıl
dır? Si?." ha \•a kuwetlerimWn 
k ndi!ertni göstcrdikelrlnl söyli -
\ "bılirim. Sekiz gUn zarfında 

kimsenin bc-kl1>medlği bir netice 
elde C'dildi. Motör lil kıtalarnnız 

dliıım:ı.n'anmızı e7.di. Piyadeleri .. 
mlz ~imdiye kac;:ı.r görUlmemlıı 

bir t.ar::du ) lirUdU. Polonyayı ha
va kun·ctlerimizle mahvedcee -
~iz. Du anda Lehlilerln bütUn 
kuvvetleri Uçe parçala:.mıştır. 

.Ark:ı.d:ı.şlar, 11are• vnzlycti hari
tnd:ın takip ederseniz dilşmnnımı 
zın tamamen ku~atıldığına §ahid 
olac:ık.smız. Bu ordunun bakiyetis 
sıiyufunun da birkaç gün içinde 
mahvedilmi!I olduğunu göreceluıi
nız. Sonra da t emizleme işine gi
ı ı~ilerek neticeli dört haftada 
alınacaktır. 

Almanın kuvvetli kolu böyle 
\'Urur, on:ı karşı koyanlar par 
c;alanm:ıya mahkumdurlar. :Mev
zilcrimizin asla ııarsılmıyacağmı 

anhyacnksıııız. 

Şlmdi~·e k ı lar hiçbir gemimiz 
atınlmı!I değildir. Yalnız bir ge· 

mimlze, sıJ ırrnn lir isabet vaki 
olmuştur. lngılizler, filomuz Uze
ı ine yağmur gibi bomba yağdın
' orl:ır. fakat bur.lardan hiç biri 
isabet etnıl) or. Ta) yarelcrinden 
toprnklıırımız tizC'rine attıktan 

be~ nnııarn cl!'r mikdnrm~a bomba 
atmış olsalardı, bcl:i bunlardan 
ırkıı.çının il!3bet 'm"Si ihtimali 
ulunablllrdl. 

POLONl'A MAt.ı.cn OLDUl\ -

1'AN SONR \ Jl \ HAırne 

DF.l"Al\1 ı;nı·:< EGlZ 

PolonJa 11\ağ·ob C"dildikten 

sonra dahi hnrb devam edecek tir. 
Ruslarla yaptığımız ademi tcca
vllz nnlaf2masında;ı sonra yalnız 
bir cephede çarp.şacağız demek
tir. 

Biliyorum, Vestefnlyadaki is
tihkiımlnrıımzı Uılırib etmek isti
yorlar, fakat bu taarruz onların 

nehirler do!dur cnk, nehirler gibi 
akacak kan dökmelerine sebebi
yet verecektir. Onlar bunu bil
dikleri içindir ki bugün miltered
did bir haldedirler. 

Dil mnnlanmız. memleketi -
mizde tn)) are ve silahlarımızı 

vücuda getirecek, kullanacak 
hnm maddeforimizin bııh:nmadığı- 1 

nı ileri sllrU)or lr. Bu belki c\
vclce böyl ydi, fakat bugün, 
bunların mevcut oldugunu ispc.t 
ettik ve edeceğiz. Almanynnır 

bugün dUny:ınm l'n iyi teçhiz edil· 
ıniş bir devlC't olduğunu söyliye
bilirim. Hiçbir dUııya devleti bi
zim kndar kuvvetli değildir. 

Bizde motôrlU kuvvetlerimizi 
hnrC'keto geçire eck gazin bulun
madığını söyliyebilirlm. Fakat 
biz, bize lazım o.an mikdarı çok
tan temin elmi!} bulunuyoruz. Bo
zulacak bir sılahımız yerine ko
yncak iki sllılhmuz vnr. lşçileri

mlzlc adamlarımız, eksiklerimizi 
yaratacak kudrelt<:>dir. Kadmla
nmız, kızlnnmız, erkeklerimiz 
iktidnrlarmı göstereceklerdir. 
DUnya çalışkan Almanyar.m ne
ler yapabileceğine ımhit olacak
tır. 

Ham maddemiz yok diyenlere 
ancak ~öyle cevab verebilirim : 
DUnyadn. bize yetecek kadar 
ham mnddc vardır: kömUrlimUz 
mevcuttur, !ngiltcrenin artık ki;i
mUr ihraç cdemiyccek bir vazi
yette bulunduğu bu gUn, biz şar
ki Silezyndan borç aldığımız ( ! ) 
kömilrlc'r; . ırnç edebilecek bir 
vaziyette bulunuyoruz. 
!-iE:\"E I..l:JWE TAS.\RI.ı\ DIKLA-

JUl\llZl l'l~RIN'E G}}TİRDIK 

Polonya ıınrki Prusyacln bulu
nan ham maddelerden yüzde on 
istifade ettiyse, biz yüzde on is
tifade cdecef;'iz. Aldıi;runız ve a
lacağımız, Çek ve Leh topraklan 
bizi bUsbütUn kuvvetlendirecek
tir. Senelerce tasarladıklarımızı 

yerine getirdik ve her sene ge
çen senelerden daha kuvve~li bir 
hale geldik. Bir ay zarfında yUz
lerce t ayyare yapabiliyoruz. 

Ham maddclerımiz, dUşmnnla -
rımızm iddiaları gibi kafi gelmez
se, belki patntes saplarından 

yaptığımız elbiseyi glyeccfiz, fa
kat bunun eherr.miyetl yoktur. 
JJizce ehemmiyeti olnn şey hayatı 
mızı kurtnrmnktır. Harb zama
nında insnn sulhte yaşadığı gibi 
yaşıynma:: . 

İngiltere bol bol hnm maddeye 
sahibdir . Fakat ne yazik ki bun
lnr ana vatanda değil, müstem
lekelerdedir. Bunlar vapurlarla 
nakledilmeye muhtaçtır. Şayet 

vapur gelemezse ham madde gc
lcmiyecek demektir. • 

LMANl'A l"l AIU.OKA Bil~ 
}',\ YDA T1'~MIN }n'llEZ! 

Kakaosu, çikolatası, cigarası, 

pudrası, filfın filanları yok diye, 
Almanlar mahvolacak diyorlar. 
Biz bu gibi ihtiyaçlara baş Pğıni
yecek bir yaradılıştayız. Denizle
rimW abloka edeceklerinj söyli -
yerck bizi tehdid eoiyorlar. Unu
tuyorlar ki bugU:ıkU vazb etimiz 
geçen ha.rb vazi~ etine hiç benzo
mez. Ablokalarınm hiç bir fayda 
temin cd!'mirceğine kani olma
lıdırlar. Bozelde~ Danimarkaya 
kadar uz'\ııan b•r cı:ıhirn nblokası 
bizim h::n hic;Lir mahzuru olmı

yan bir nblok:t rn. hl\"etinde kn • 
lır. 

H:ım mı\d 10ri:nizin olmadığı

m idüı rd<'nl<'r ~':lvy<:>t Ruııya -
da bunl:ınn bol bol bulundu~unu 
unutmnmnlıdırlıır. DUnyndn, hnrb 

vaziyetinde lngiltereye yardım \ 
edecek bir devletin rne\·cut oldu
ğunu sanmıyorum. Ne Romanya, 
ne de Yugoslavya lngilteıe cep
hesine geçecek değillerdir. Onlar 
bitaraf kalncakl:ı.rdır. Çünkü Al
manyaya karşı gelmenin ne de
mek olduğunu kolııycn hesab e
debilirler. I\cndı kC'ndini7.C beş 

dakikacık dUşUnürı, vazi~·cti siz de 
kolayca kavnyacaksınız. 3800 ki
lometrelik bir .sahayı müdafaa 
etmek mecburiyetindeyiz. Frnn • 
sızlarla aramızda hiçbir ihtilfı.fm 

mevcut olmadığını sö; liycrck hu
dudumuzu v\'l'lce teshıt etmiş 

bulunuyoruz. Bizden ne ıstiyor

lnr? Biz, ancak .ııarruza mecbur 
olduğumuz ycrıcre taarruz ettik. 
Alman milleti çal:.şmahdır. Emir 
yalnız asker içın d ğil, her on 
Sl'klz yn~ına basmı ol:ınlnr için 
de \'tıriddir. Onlar dn nııkcrler gi-

s ine kndar çarpışmaya karar ''~r

mi~tir. Führerin Almanyaya ka r
§1 yaptıklarını, bır Alman olarak 

noma, 9 (Radyo) Esasen har., başlamadan 
evvel bitaraf kalmıyo. karar ,-ermiş olan taveç, 
Norveç ve Danimarkadan başka İsviçre, Belçi· 
ka ve Holanda da bugünkü harbe bitaraf kalmış 
bulwıuyorlar. o·ğcr taraftan, Yugoslavya da 
bitaraflıktan daha fazla bir v21."";&yet almış, Ro· 
m;ınya bitnraf~ığını · ilandan sonra komşulariylc 
de ademi tecavüz misakı imzalo.mıya hazır oldu· 
iunu bildirrn•~lir . 

bi yardım etmey emecburdurlar. 
l!nyh için çalışmalıdırlar. Bil -
hassa kadınlara en ağır hizmet
ler dü§er. Çiinkü kocalan cephe
dedir. Alman kadınları vnzifele -
rini ve onlardan !stenen hizmeti 
yerine getirmeyi bilirler. 
AI.MANl'A l 'A \"Aı;ll'ACA.K, 

YA Ou:OEKTtR 
Harb istiyorlar ve bizi harbe 

mecbur ediyorlar. Bunu kabul et 
tik. Bilmelidirler ki, Almanya l ' IL 

yaşıyacak, yahut ölecektir. 
J.llhrerln, kumandanı bulundu

'ğum hava kuwetleıini idare e t
miş olmasından dolayı bahtiya

rnn. 
ımhrcrin cephede bulunmasını 

bütün Alman milleti takdir eder. 
Halkımızın heyecanda ve te

>aııtn bulunduğunu biliyorum. Bu 
tabiidir ve geçicidir. Gıda istih
lıHfi hakkında. çıkarılan nizamna
melerin iyi netice vereceği Umi
•::ndeyim. Asıl gıda ekmek tir: o 
da bizde boldur. İki sene yete
cek 'm.ikdarda mahsullimüz var • 
dır. Vesika t evzilne, vesika. ile 
gıda teminine belki lUzum yoktu. 
Ama bu bir t edbirdir. Et mese
lesi basit bir iş değildir. Me\-sim
lere tabi olan bu maddeyi ona. 
göre istihliı.kc mecburu?.. Bunu 
da halledeceğiz. 
Ağır işlerde çah!jan işçiler faz

la gıdaya ihtiyaç gösterirler. Bu 
yüzden fazla yiyeceklerdir. Az 
çalışanlar da şlıpheslz ki daha. 

tız. 
sut de böyle. o da çocuk ve 

annelere verilecektir. BUyillder 
içmiyecck tir. 

lhtikfır ayaklanırsa bundan 
pek müteessir olu rum. Herkesin 
kanunlara ve vicdanlara göre ha
reket etmesini isterim. Aksi ha
reket edenler şiddetle cezaya. 
çarpılacaklannı unutmamalıdır • 
lar. Şüphe yok ki b~ok ihtiyaç
lar olacaktır. Bunları gidermek 
için en iyi usullt'ri bulmaya çalı· 

!}aeağmı. 
Vestefalye ve diğer mmtaka

lar icnb ederse t ahliye edilecekt 
faknt Bcrlin edilmiyeeek tir. 
Duyduğuma göre lngilizler 

Londranın tah liyesine başlamış

lardır. Bu bize göre lUzumsuz bir 
zarurettir. İngiliz toplnrı Berlini 

döğemez. 

Arkadaşlar: 
MemlC'kctt<> ıhlikar yapacakla· 

rın hareketleri c!rıaye ttir. Harb 
zenginleri Aln•an,·nda :yaşıyamaz. 

Bu gibilcrinl <.!n iddctll cezalar

la karşılaştıracağım. 
Geçen hnrbd" ihtikara sapan

lar Almanlar değil vahudllerdi. 
Onların aramızda yaşamadrklan

ııa bakarak bövh' ihtimali tasav
wr dahi t>tmlvonım. 

Geçen hnrbde ben birçok şey. 
ler gördüm: t ecrübe eahiblylm. 

O harbde olup bitenler Alman -
yndn bir da.ha olmt\·ııeaktır. 

~ox s.,;·n:~nıt~m Kı\D :\.il 
<; \Rl'l~~t \ \'" KAflAH \'t:rmlK 

Alman hlllkı. l:ugUn !lon ncfr-

unutmuyorJz: Bu büyü" a dam 
Alman milleti için unutulmaz biz 

metlerde bulunmuetur. E cnebi 
propagandaları 1''tihrere karıu. şe
refsiz ve alçakça h.arckctlerdc bu 
lunnrnk yalan \'e uydurmala ı yu 
murtlamıştır. Bizi bu silahla yen 
meye calı§ıyorlarsa yanılıyorlar. 

FUhrcr sağ oldukça Almanyada 
hiçbir propagandanın teııir ~·ap -
masma imkan voktu r. Çcmbcr
Jayn propagandasını şemsiyesine 
yapsın. 

CGörlng burada Çembulaynm 
yaptıJı propn.~a:.dalara ve Al
manya lizerlne atılan bcyanna -
melere işaret ederek bir hayli 
la( söyledikten sonra sözüne 
§Öyiecc dc\'nln e tmigtir:) 

General Fran'-o ile Tokyo hükumeti de b'ta· 
rafhldarını ilan ctmi~lerdir. Ameı-ika da bitaraf 
kalmış ve muhariple;e karşı ambargo kanununu 
tatbik ~~mİ!\tir. 

Cephelerde son vaziyet 
Roma, 9 (Radyo ) - Son hnrp raporlarına 

göre cepheh~rdc v ... zivct şu merkezded~r: 
Führcr şerefbıi çiğnctemez. 

Kendisi sulbü kıırtamıak için e
linden ne gollyorna yapmı6tır. 

lngiltPre \'aziretten emin ı:;-ö rü • 
ntiyor . .Fakat mağliıb ç:kabilecc -
ğini hiç dUşUn:nUyor. 

Poza n c ;va-:·ında Leh ve Alman orduları ara· 
aında şidcbtli muharebeler olmuş ve Alman lu· 
taları ilerlemeler ine devam etmişlerdir. 

Krakovinin i~ '!aiinden sonra şim ... le doğru 
ilerleyen ve Viat~lii geçtikten sonra ce:'luba inen 
kuvvetler gittikce b 0 r ibirine yaklaşmaktadır .. 

~u:s1 uı. slzstsiz nı::R 
Çf~MBERLA ı·~· 

Garp ce1jhes.inc\eki faaliyet hakkındaki h'-'rp 
tebliğleri cok kısadır. 6 numaralı Fransız tebJi. 
ğinde kıtalnrın "mühim kıymette n1c\•zii ınuvaf· 
fakıyetler,, elde ettikleri ve mev:di b~r s~:cilde 
ilerledikleri bildirilmektedir . . 

Führcri doğan harbden dolayı 

mes'ul t utuyorlar. Mes'ul siz..cı!niz 

asıl Her Çcmber!ayn : Harbi siz 
çıkardınız. Siz teşvik etmeseydi -
niz ltüçücUk bir devlet olan Po -
lonya kuvvetli Almanyaya kal!• 
gclemiyecekti. Haı b istiyordunuz, 
işte harb. Bizim sullı iatcdiğimfai, 
suihe muhUıç olduğumuzu ayrıca 

ilaveye lüzum yoktur, He r Çem
berlayn ! 

Şimal denizinde abloka faaliyefi 

Vatanda.şiarım l 
Tela3 e tmeyiniz. Leh tayyart -

Ieri bize hiçbir §CY ynpapıaz. 

B erlin Uzerine bomba atmak dü
§ÜnüldUğü kadar kolay değildir. 

Fransız a.skcrlcrlnin ve tayya
r ecilerinin cesaretli ve merd o • 
luşlannı takdirie ananm. F nkat 
Almanlar da onlardan geri kal -
mazlnr. Bizimle harbetmek arzu
sunu gösterdiler, buyursunlar, 
tecrübe etııinlcr. Ya lnız ımnu bil
m elidirler ki biz Rayh için son ne 
feeimize kadar carpışacağu:. Ö -
nUmUzde bir F ilhrer yilıilyor: Bu 
kuvvetli şahsiyet yalnız Alman 
menfaatini \ 'c ıerdini düşUnU

yor . H ücum ettikleri F ührer Al
manyayı gonçle§tiıın~ ve kuv -
vetlendinn.İ§tir. 

88 milyonluk Alman kütleai 
FUhrc rln arka.smdadır. Onun kim 
olduğunu bize anlatmak kadar 
gülünç bir !}ey yoktur. En büyük 
milşküllerle k~ı:aş..~k bile Füh
reri unutmıyacağız. Führcri yok 
etmek, Almanyayı yok etmek 
demektir. Zirn Bitler Almanya, 
Almanya da Hitlerdir. 

İklılci bir Veraayı kabul ede -
cek bir Abnanya mevcut değil -
dir. 

E y mille.tim! 
... 

İcab ederee aon kurbanırnm da 
vererek, vatanımız uğnınd& Al -
man milleti de ölecektir. 

HOLLANDANIN PROTESTOSU 

Amsterdarn. 9 (A.A.) - Ber. 
lin'deki Hollanda sefiri , bugün sa
at 13'te Hollancia·ya aiü Limbo. 
urg üzerinde Alm:;ın tayyarele: i
nin uçmalarını A lmanya neulinde 
protestoya mem•ı r eJilmi~tir. 

ıu:."'lDERSO!'l Kr.ALA 
MAIJOMAT vı:.ıwı 

Londra. 9 (AA.A.) Kral. bu sa
bah B. Heııdcrson'u kabul etmiŞ

tir. B. Henderson, Almanya'<la ge
çiıın ;ş olduğu son s:ıatlı-r l tk';<ı r 

da K rala malüm:ıt ve:·n1~lir • 

General Vey~and 
ı Raştora lr 1 ını:idı I 

Beyrut yoluyla An1cııraya gel. 
mi~tir. Cenera), m~mle':,,.•; .. e dö· 

l n~.rk~n Türk;ye yolunu i:,ti./ ar et
mıştır. 

Roma, 9 (Radyo) - İngiliz bahriyesi şimal 
denizinde abloka faaliyetine geçmiş bulunmah· 
tadır. İngiltcrenin A lmanya ya karşı açtığı 
"tktısadi harb,, in ba§lıca tedbiri olan bu faaliyet 
cümlesinden olarak, İaveçten Almanyaya kö·
mür gÖtüren ticaret gemileri tevkif edilmekle 'Ve 
Alman Iirnanlarına gitmesine ınani olunmakta - 1 

dır. 
Diğer taraftan İngiliz istihbarat nezareti de· 

niz kuvvetleri ile beraber İngiliz tayyarelerinin 
de müşterek faaliyette bulunduğunu bildirmekte-· 
dir. 

Baltık ve Şimal denizinde Alman tahtelba • 
hir ve gemileri de faaliyette ve İngilizlerin ha va 
bombardım~nına kar§ı çarpışmaktadır. 

Öğle Gtzeteleri Ne diyor 
HABER: 

Hasz.n Kumçayı bugünkü ba!!makalesinde evvela hükümetini11 
ihtikara karşı aldıJı şiddet li t cdbirlert:ien ve neşredilen tebliğden 

bahsetmekte ve ihtikarın kamçrlandığını yazmaktadır. 

Muharr ir yazısının son kısmında da h ükumetinin bazı mal1-
dut baz ı nıınt ... ~alarclaki yapılan celb hakkındaki son tebliği ele 
almış, ve bu tc:.ı 1 :~:11 T ürkiyenin henüz tehlikeden uzak bulunduğu· 

nu açıkça anla ttığını yazmakta-dır. Makale ~öyle bitiyor: 
"Bu deneme bize, Türk hudutları içinde, topraklarını her an ve 

her cins teh likeye kaf1t müdafaa edebilecek taze kuvvetler dolup 

taıtığını gösterecektir. 

AKŞAM 
Necmeddin Sadak ( Dclenda Carhagol ) baıhklı yazısından 

İngiliz ve Fransız gazet elerinin hep bir ağızdan ' 'Hitlcr rejimi eri· 

linciye kadar sulh clamaz .. demelerini ele alıyor ve Avrupadaki har 
bin bir Danzig ve koridor meselesi, hatta bir Alman _ Polonya 
harbi olmaktan çoktan çık tığım, demokrasilerle H itler arasında a
mansız bir mücadele haline geldiğini tebar üz et ti rmektedir. 

M urarrir :iiyor ki : "Artık deği§mesi zaruri olan şey beynelmi
lel mün"".sebetkrde Almanyanın kullandığı usuldü r ..• 

Necmeddin S;....lak yazısının ~on kısmında da şöyle yazmaktadır: 
"11itler, Ş::lhti şerefin i kurtarmak için Alman milletini uçuruma 

berabe r aürüklrcli. 
ö yle anlaşılıyor ki. Hitler kendi eliyle bir ıulh inualamak 

i ı;in yalnız Polonyayı değil, İngil tereyi de yere vurmalıdır, Çtlnkü 
İngiltere, Alman milleti ile k~nuımak için artık H itlerden ba .. ';ı bir 

mü:nessil istiyc r . ., 
M uhahir yazısını şöyle bağlamıştır: 

E ki Roma impara torluğununbilyük devl:t adamı Kat~ . ~,r·"· 

cayı t ahribe karar verdiği için her n ut kunu. mevzuu ne oknıı obıın 
: mutlaka şu sözlerle bitirirmiş: .. Delenda est Cartahago • Kar a
l cavı tahrin etmelidir!.,. f ngil terc 3e N azi rejimini diline dc-1 -:r' ı f!ı. 
tiy" r Jn~ili ~ Çemberlaynin eski Romalı Katon dan daha a: ~:.c. .çı 

olmad·ğ1 mı•hakkaktır. 

l Harp çetin olacaktır., 
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Fırc§)f11~n~uc§l1r. AD nilc§llfil n~tn 11ıık.aınnıc:1 
o~! Dlfil Bil üDk. nil~VlküDerün~ gür<dlüDceır 
Var a kahramanca müdafaa e iliyor 
VA~~Q"~ MQdJ o~rF~ASll KUMAINIDANONDN lrlEleLUGG : . D e; ı:c:ııı "M'll' 

- üşmana karşı hifabımız şu olacakflr: ·'Arhk yeter, bir adım ileri atamazsınız I,, eğer d.üşman 
olacaktır. ,, geçerse, bu, son Leh askerinin Alman tankları tarafından ezilmesiyle mümkün 

Okyanus icaret yollarında pusu kuran Alman 
Pa. den·za ıları rasgeldikleri gemileri batırıyorlar 

:p · rıs, g (A.A.J -- Morıcc 
t'ht Par· · • 

•i h ısıcn gazetesinde aske-
ki: arekattan bahsederken diyor 

.. 2kiistihkam hattı araı;ındaki 
nuş uçmaz k 

• ervan ge~mez 
nıırıtabır,ı a .ı. " 
J • tf §tv~ tjUl sonra kıta· 
arımız Si f 'd h ' 
t'l . • g r• attının ilk mev 

' ennin b:r k . • 
bunl • ısmına gırmiş ve 

arı aıt 
n b' -ıtnıştır · Gayet vakıfa-

e ır surette h h azırlanmış olan 
arp malzc · • rnemız .harikalar ya· 

r .. tınıştır F ,_ 
l · a11.;:ıt şurasıı:ı hatır. 
atmak ı · 

c h azımdır ki bugün bu 
ep ede 1 • 

· · yapı an harekat bır 
ıstıhka:n cc h ... . . 
rin1· 11 • P e~ı hnrbıdtt ve de-

16ınc 1 ("ok b'· yapı an bu ilerlemeler 
:ı uy"'k ' 
dü l>"u .. gayretlerin mahsulü· 

r. uuyuk b" 
tığı bu ır cesaretle >'ap. 
rada gayrctierJen dolayı bu-

övsek çyaer~dı!"'n orduyu ne kadar 
rı ır 

Bu ınUcad 1 · · 

Verdun müdafaaııı .. a ve i!::tirda· 
dına iştircık etmiş ol? neski mu· 
hariplcrin sonsuz nr yranlığına 
l~yıktır. Bu derece çabuk ve 
emniyetli bir tarU:a elde <:dilen 
bu bir kaç kilometreHk ilerleyiş, 
brnda.n &Mraki h~ithciçin-ıcıo& 
-::esaret ~-cric\:..Wr cn•hiyı~w~dir: 

Harbin başlangu:ından beri 
Almanları bu suretle tazyik et
ır.ekle, başkumandanlığımız iki 
hedef takip etmektedir: Maginot 
hattına lüzumu kada- hava payı 
bırakabilmek i(fin ilr..: kollarımı. 
zın mevzilerini sağlam surette 
kuvvetlendirmek ve Alman ge· 

nel kurmayını Polonya budu • 
duna yeni fırkalar pöndermek· 
ten meneylemek. 

Exelsior diyor ki: 
Bütün taktik. Polonya cetıl-:e. 

sinde harekette bulunan Alman 

Orada istihkamlar yoktur. Po-
1 nya cephesinde aç;k çarpı§ma. 
!ar olmakta.dır. Bizim garp cep· 
nesinde düşman arazisindeki iler 
.eyişimize gelince, bunlar Al. 
manyaya o derece fena vaziyete 
rsffmnıştlır ki, bizin üzerimize 
1~nderilmek Uzere Polonya • Al 
rr.anya harekat sahasından bir 
kaç fırka geri çekilmiştir. 

Bu suretle Varşovaya yardı. 

mımız müessir bir hal almıştır . 
Çün':ü baştanbaşa dostumuz ve 

müttefikimiz üzerine tc;vcih 

edi'miş olan Alman gayretini ya 
vaş1attırrrıış b-..ılunuyoruz ... 

Varşovanın kahramanca 
mudafaası 
;,ondra, 9 - Almanlar Varşo

ıaya dün saat 17 ,15 de girdiklerini 
.Jildirmektedirlcr. Giren kuvvetler 
motörlü kıtalardır. rt\andan1 k e eyı Klare e:ien ku- kollarının ekseriyetini üzerimi· 

• r ve bu ın. d 
tırak ede k l.ca eleye iş. Zf çekmektir. Polonya ceph.:ııin. Buna rağmen Varşova radyosu 

n ıtalar b'" · 
""ların bilhassa · Utl!n Fran - l deki harp şeraiti tamamiylc baş gece yansından sonraya kadar 

&c< en harpte kadır. neşriyatına devam e:lerek balkı 

M 1 
miıdafaaya teşvik etmiştir. Bu es emf eketı• . . b nada şehir tayyareler tarafından ' mızı f1 azı mın!akaların da ki ,iddetle bombardıman edilmektey. 

1 h t • ·li. Varşova radyosu gece saat 

l Yat ı 
6 

• 22 .ie Varşova müdafaası başku -. er er ı m ı z ;k~~;d;e~11i~~~~~~u~~ş~:;.'" aşağı • 
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1 
"Polonya ordusu ha kuman. 

ta I
" m 1 ç n danı mareşal Smigly Rydz Var-

ı ovanın müdafaasını bize tevdi et 

S l· ı a""""' h a ı t 
1 

n a miştir. Mareşal, düşman taarru. zunun kendisine karşı teşkil et-
tiğımiz mukavemet duvannda 

kırılmasını istiyor. I 

Ç 8 \d 1 rıl 1 ~T 0 f ~"~u.~~:;,~ ~:;::. h~7~;,: n!~ 1 
ltamazEınız. Eğer düşman ge. 
;erı;e, bu son Leh askerinin Al-1 

A:-ıkara 8 ( \ '\ nan tankları tarafın.dan ezilme· · ... , - Ba·wckfi·ı ta etten tcbıı;; e lıl • a ke.c ça"rııınıyan bazı kım· ~· ile mümkün olacakt11. Vatan. 
~ ı:. • mı..tır scı .. 
• lemJckctır !:>a · · rın ası~e.( çajrııır.m durun· ;ıerverliğinizi bir kert' daha gös 

dakı ihtı\'at ~r\n zıbmıııtıkaların ce ııe .;au,.tıl\ları ı~lerı oı ..• ··~ lCl m;k vaı:ifesı bug..ın ilk hatta 
• ... rı ıı buı;uk a •. 

talım \'e terbı>e _Y mem ~ •• cue:-:ne dönm~l\ ıste l• : • ..: oıar: ve bununla müftehir bulu-
llliikell-.ııveıı k ıç•n a ·kerlık rı gorülmc:ı<tedn \ ı.ırt ır.ü .ıı.ıa nan' Varşovaya terettüp etmek-
rnadd" anununun 58 incı -.ımı ım::m::tK 1aKımından J<> ıa ... ıne U\·a·ak ~ı 1 tedır ... 
\aıo:.nı ..... k • ' ..,, a • d tına rcket t '-·d· l k 1 d "k 

l'> ... a ·tadırlar. 3 " ır e arşı anırsa " • Ra yo spı eri sözlerini şu su. 
Bu ~ 

1 
lcrinı bırakanıann şahsen zarar Tetle bitirmiştir: 

tına rna~ :0ın1eketin her tara- B~nnelcrını mucıp olabileceğı gı "Size, düşman darbelerinin 
nuntakaı olmayıp mahdut oı ımar "'e tıcan taalıyetımizir her an isabet o.icbilecegini Po-

arda vanr makta..ı de az ~ok durmasın"' da c"'-b "" ı d os d ·· ı nerelerde k" 
1 

• ,~ır, ve .., ~ v onya ra y un an soy eyorum. 
dığı da cel \tn erın a-,ke~e çağnl· ıa~~r. Antenimiz sustuğu takdırdc bi-
. . P lllıntakatarmdaki as- ·P ya,ııan mrntakataroa bu liniz ki tahrip edilmiş demektir. 
""•·•ıı: !l.',. ...... ., tunun <;i""lc'Iİ\.·ç. kad:ır . . • 
·'••ıa •. L°\r:t,..~~'' ~lilı ' • r.ı.~Tl1~t- • "Su takch•ıle eıru:!er başka ~ 

ıtH '1 '"111 rn"• ,.; t .~.ı~·: '7 ...... "'1 •':llJf'l.ı "' 1'l'f.,,:.-.::r;J.1 "$ ~atrd•tr.ıu ıat 

a,,.nrn ılan \'a l " 1 ·ı :r J 
\'cya ilan mr . • • pı mıyan guç en e meş:tul olmalannı tavsi· ya milli marşı çalınmıştıı ki bu 

Polonya radyoıunun. askeri 
l.arekat ~ebebiyle tal.rip edile • 
ceği ana kadar gece gündUı 

çalışacağı bildirilmiştir. 

Radyo, gece yarısından bir 
saat kadar sonra sustcğuna gö
re istasyonun tahrip edilmiş ol· 
duğuna hükmetmek Jbım gc. 
liyor. 

Varşovanın dilnkU bombardı· 
manında bilhassa yahudi ma
hallesinin yangın bombaların.dan 
çok zarar gördüğü bildiriliyor • . 

Alman tebliğlerine göre dün· 
kil harekat Almanlar için bir ta. 
kip mahiyetinde .olmuştur. 

Leh tebliğleri de Almanların 
motörlü kuvvetlerinin tazyiki 
altında Leh kuvvetlerinin Lodz, 
Potr Kov, P.azany ve Pulstusk 
mıntakasmda ricat ettiğini ka· 
bul etmektedir. 

Fakat bitaraf mütehassııların 

kanaatine göre Leh ordusunun 
ricati stratejik sebepler.dendir. 

Mükemmelen. büyük bir intizam 
dahilin::Je yapılıyor. 

Polonyadaki bitaraf askeri 
mUş.ıh:tJcr. Lehlilcrin pek faik 
bir düşmana karşı 2500 kilomet· 
relik bir cephe harbi kabul e· 
demiycccklerini ve buna bina. 
er cepheyi kı:altmakta oldukta· 
rını kaydediyorlar. Bununla be
raber Leh askerleri mareşal 

Smigly - Rydzin pek yakında 

"dur.. emrını vermesine ve 
mevzilerine yerlcşme:erini bil. 
ıdirmcsine ir.tizar ediyorlor. 

C::-:k Polonyadan gerek 
Derlintlen gelen haberler Leh 
kıt::.Jarmm intium içinde ve 
maneviyat~ar.nı kaybetmeden 
çekildiklerini bildirmekte ve res· 
mi Alman beyanatında da bu 
kıtaatın kahramanlıkları ta!:dir· 
le anılmaktaGır. 

Lehli zabitler, Smigly • Ryd. 
zin bu nevi harpte büyük bir 
tecrüln sahibi oldıı(:t.nu ve 1920 

de Bolşeviklere karşı koyduğu 

zarr.an fırkalarını bin l:ilometre 
geriye çektikten sonra dönmüş 

ve. neticede muzaffc• olmuş bu· 
lunduğunu hatırlatıyorlar. 

Pclonyada yapılan şimdiki 

muhare-::ıc Je henüz hiçbir sar 
muharebesi vuku bulmamıgtır 

ve Almanlar taraimc1c1.: al'ııı<t.: 1 
ı1Z .ıitı'.trı: .li:I .!ı;?f ı.: <!~~ 'c~trtftıı 

b:.-?:~:: t(';:ı p.,Jcnya başkuman· 

üanhğı ~a:-afı:ıdan t<:tbik edilen 1 

b ~ >'am C'tltc..c .. • 1 • •• 

Suna r r,. • ulunmıyanların sük11nctle i5 \'€ ı Bu ne11rivattan sonra Polon. ı 

nhkn-mda bulunup ~·e ederim ... 
M1Pllllıf:-.ra~~ıtill~~ 1 marşın ilk mısraı şudur: "Po- ı planın mü~:;:::rli;~i .. i i::.bat et. 

.,;. ~~~~~ lonya kaybolmamıştır.,. :nc::t .. cl:r. 

l 
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Macar Hariciy.e 
Nazırı süratle 

Berline çağrıldı 
Londra, 9 - ~f.,-:aristan hari· 

ciyc nazırı kont Çaki gece, Al

man hükfuneti tarafından gön· 

derilen bir tayyare ile Berlinc git· 

miştir. 
_... ~- ~ ... , .. _"11 ... "i• .:r ...... r: ... · ·. :;t. , 

Leh ordusunun kuvayı kiilli • 1 
yesi henüz harbe girmemiş ve ~ 

Leh ordusunun malik olduğu 

binlerce küçiik tanktan henüz 
bahsedildiği duyulmamıştır. 

Almanlar halen bilarıdo ma· 
&ast kadar düz bir arazide i· 
terliyorlar ve §imdiki kurnk ha. 
Yalar kendilerine pek ziyade 
yardım ediyor. Sonbahar mevsi
mi ve arazinin değişmesi motör
lü Alman kuvvetlerinin tesirini 
pek ziyade tadil eyliyccelrtir. 

Varşova h~nüz dişme::i 
Lo'ndnı, D - Alınan umumt 

karargahı Varşo\'&nın saat 17,15 
de C:iıştliğ~nü l::lciirmlşse de bu 
haber doğtıı dPğ:l .... İr, ncr!İn rad· 
yo11u da bu sabtth Ya~ovıınm i§
gnline dair Jıiçbiı teblit;'de bulun· 
ma:ınıştır. Varşovı.~ n ilerliycn Al 
man kuvvetleri ı:~aldcn gl'lmck· 
tcdir. Bunlnr \·ıuFovad:ı.n 40 ki-
Jometre mcsnf .·dt' Pultuskı. 'fısıl 

oldukl:ırm:ı gön• \"arşln; a hPnü1 
düşmemiş drmek'lı 

Dün:le bi ç'>'• vapur 
batına. ı 
Londra, O - !~htclbahir har

bi devam ediyor. ;)ün d ~ blrçnk 
vapurlar batırılmıştıı. 

Belçika knıvazJrii J.!an Jadııı 

un bahriye rad~ or.u tnı afındıııı 

alınan bir telsız teıgınfında kıu 

\'aı:örtin bir denlzaltı tnrnfındnı. 

torpillenen lngilız H.cgent 7i ı 

Kargosu mürettebatından 44 ki-
§lyı kurtardığ'ı bı öinlm:·k~cdir . 

Atlas denlzinae torplll<:'nmiş o

lnı. lngiliz PuKka~tnn vapurunun 
sahiplerine ''apt.run knptnr.ındnn 

selen bir tel«;rafta ı;öylc denmek
tedir: Batıyoruz, her şey yolun
dadır. Mürettcııat 3G l:io;ııdır 

HelCrid Dtsmark vıı.puru Alman
lar tarafından Ösund'dun Cl'nu -

Bu münasebetle, Berlin dipıo 
rnatik mahfillerinin şimdiye k, 
dar Macaristanın bitaraflık hal, 
kında hiçbir beyanatta bulunm:ı 
mış olmasını tebarüz ettinnele. 
dikkate değer görülüyor. 

: . : . , ·- ~ ,, . .. ... ' , . . 

derde torpile çarpmıştır. lnf ilılk 
csnnsmda gemide 51 kişi vardı. 

Bunlardan 29 u ölmU;, ve gemi 
bir dakikadan az bir zaman ı:ar
fmda. batmıştır. Uç bUyilk mo ~ 

törle birkaç tay~;arc derhal yıır
dıma koşmuştur. 

Diarlo Lisboa vapuru, !ngillı 
Defender vapurundan meçhul blr 
tahtelbalıirln hilcumuna. uğradı -
ğınn dair bir mesaj ald?h'Inı bil· 
dirmlştir. 'fahtelbahlrin torplU 
vapurun burnunun ynnmd:ın geç. 
miştir. Vapur, lngillcreye <Joğru 
yoluna devam ctJLCktcdir. 

Japon hariciye nezaretinin 81.

lıihiyettar bir mümessili Kobeye 
iltica etmiş olan Schamborat Ja. 
mindeki Alman vapurunun Japon 
kanı sulanııı tcrkcdcr etmez 
Fransız ve İngiliz harlı gemileri 
tarafından zaptcdileeeğtnl be • 
yan etmiştir. 

Bilderjik ndmd:ı.ki Hollaııda 

\'llpunı, Pukha.sten i:!.mlnde.kl ln • 
ı;iliz gemisinin U..:ı; falarından ba· 
zılarmı l:url.ı.rmı~ olup Rotcrda
ma doğru yol almaktadır. 

Garp cephesi tde dünkO 
ı1arekat 

Pıırb, 9 . - G::ırp cej)hesinde h<1 
t·ı.:.it dc\':ım ediyor. Almanlar 

t~l'h cı ph<·ı~ndcn garba 6 fırka 

,ı-,J\cı •:c!ll~tmışlerdır. 

1Jün ak·ıamkı Fran ·ız tebliğin· 
de ŞO) le deniliyor: 

l\ levzii ılerlt!melcrıınız devam " 
dl}'OT. 

Dti~man ;ekildiğı n.>ktalard" 
:i::miryoln. 11.öprii \'C saireyi tah· 
rip etm~ktcctıı. "·ıralarda dina 
mit ~eJC'krle:-ıne ıe..:ı-lüf cdiyo-
rul. 

G:ı:-p crphr:~inde harf'katın l>a?· 
.::ıd ı ğı A:m::ınyada halk;ı halA bil 

ı ı i ~ıır•ıuıq ':' Y İ\'~rnurı ~:ı:??• f',_• 

ve t.Jı•.~c; .ıanıyeuı• U:lll!ıı;itır. J 't 

ki:Si ola'1 milrctt<.>batından ''a'nu: 
7 ki~i kmtulmu'jh:r. 

Rir Hollandn torpıl gemisi Tcr
sclıclllnı:; ynkinin<:cki Nllord\·aar-

.ı;:m'..lifd'>tnda !l\"lt cııı..ııının ta!1 
lı\·c~i devam ediyor. 

Fr:ın,aycı ~u·1ue.-ilcn l ~iliz a · 
herle. i .\lır.an hududuna ::C\'kedil· 

mi~lcrdir. 
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SOLDAN !T1BARE:N': c:ın ve korku içinde tetkik ettikıenni resıım'le görüyonız. 
2 - Bitaraf memleketler de rahat içinde yaşamıyorlar. .\ms· 

terdam müzesindeki kıymetli eserlerin hava hücumlarına karşı mu. 
hafaza edilmesi için tedbirler alınıyor. 

3 - Hava taarruzlarına karşı müdafaa tertibatı almak her 
memleketin en büyük derdi olmuştur. Bu resim, l .. ondraJa Buking· 
ham meyclanına konmak için kamall' meydanına konmak için karıl 
lik sığınakları göstermektedir. 

1 - Pariste, henüz silah altına almmıyan erkekler, kadınlar 
ı:okak ortalarında bile, her saat yeni tabılar yapan gazeteleri ka. 
oı~maktadırlar. Halkın, harp haberlerini ne derin bir merak, heye-

Mareşal Pilsudski'n • ın 
Polonyalılara vasiyeti • • 

"Ben,, li kadının 
kokusu 

'' ·Ben ölürsem, orduyu general 
Yazan : S\YılhleyDA Şefik 

(Diiııl;ii ıuiı;/ıaılıııı ılcıı111ıı 1 

Dışarı çrkınca. Bayan Lütfiye 
perdenin bir ucunu Knldırnrak Fe. 
ridun Beyi gözlerile köşe başına 
kadar takip etti. Sonra bana doğru 
geldi. Surat ctuğimi görilnce beni 
ltanapcye çekerek sordu: 

ne gitmek üzere aşağı indiğim ~ 
;nan birden gözleri bulanmıt, ~ 
bisesi perişan bir halde Bay ft 
ridunun üstümden atlayarak çı• 
tığını gördüm. Safça: Rgdz Smigli 

-- · - -.. 

Disiplin itibariyle dünyanın 

en iyi ordularından biridir 
Bütün Polonya tarihi, mtişklil ve bin zabiti, 40.00U zabit vekili vnr

(;etin bir cidalin hikiıyesiuir. Bu dır. 

kahranun ve cesur millet tarihinin 
bütün seyrinde korkunç kom§uları 

:Almanya, Avusturya, Ukranya ve 
Rusya ile mücadele et.mi§ttr. Ve da 
ima bu düşmanların kahredici kuv
'.\"etleri kar§ısında asırlarca mağrur 
başını dik tutmasını bilmiştir. Fa
kat dahilde başlıyan bir inhitat o_ 
nun istilacıalr elinde iki defa par
çalanıp taksim edilmesine sebeb ol
muştur. 

Son defasında Polonya tam yüz 
yirmi beş sene esir kalmış, diril -
mek, tekrar yaşamak için tam yir 
mi beş sene beklemiştir. Fakat is. 
illa altında bulunduğu o müthiş se
neler içinde de Polonyalılar daima 
istiklalleri için mücadele etmişler 
bu uğurda hayatlarını seve seve fo 
dadan çekinmcmi!derdir. Onlar en 
ümitsiz zamanlarında bile, hPr şu 
urlu millet gibi bir gUn isttklitlleri· 
ne kavuşacaklarına inanmışlar \"t• 

nihayet bu istikia!e de kavusmuş 
lardır. 

Polonya ordusunda askeri talim 
ve terbıyc çok mükemmeldır. Bu 
ordu bu bakımdan dünyanın en iyi 
ordulanndan bindir. Hnı b vuku un
da dört milyon ihtiyatı birden si -
ıfıh altına alabilir. 

Polonya sUvarilerinin mükemme_ 
liyetini ise bütUn cihan takdir eder. 
i>olonyalıların esasen askeri kı) mr- t 

\'C vatanseverliklerini bir çok mıl

.eUer bir ntimune olarak alnbılir

cr. Memleket meselesi mevz\lbahs 
Jlunca Polonyaıııaı ml.i~tı rek bır 

:ephc halınde " "' yekpare lllaı r.t~ 

.ıerhanı;i blı tehlikeyi kn~ılaı !ar. 
Orada herkes c.ınden gclcı: ınnd

Ji ve mane\ i fcd11karlığı va tar. u;ııı 

\•apnıaktan çC'kııımez. Memurlar 
maaşlnnnın büy·Jk bir kısmını or. 
luya terkedcrler. 

Halk tayyare C(;miyetl._>ri \'apa
'"llk ianelerle devlete tayyare he -
Jiye eder. İşçi!er gaz maskesi, 
mitralyöz ve ilah gibi şeyler ima
latı yaparlarken fazla calı!!tıklnn 

Bütün tarihinın seyri tehlikeler 1 saatlerin bC'delini almazlar. Kuv -
içinde gcçmi~ olan bir millet için ,·etli bir ordu kurmak için kat lanı· 

yeni bi: istila teficbbüs~nc ı.ğrn • ı an bu fcdakôrlık on scnedf'nbeı 

mak daıma kolaylıkla mumkUıı oln· lcvam etmiştir. 
cak bir şeydir. ı 

Bö'-'l b" "ll t" .. et" Mılli knhramanlnrı mreşııl Pil· 
J c ır mı e ın mutcma ıyen . .. .. .. 

Uyanık l k d
. . . '"rf f rndskmln olumunden o;or.ra :ıskeri 

o ması ve en ısını mu a ao 
etmek 

· · dal h b 
1 

şef olan mareşal R.}dz Smigl.} ha· 
ıçın ma azır u unnınsı · 

lazmı• d B"" 
1 

b" tikaten eşi nadir bulunur l)ır insan. 
ır. oy e ır devletin çok 

iır 
çok kuvvetli bir orduya ihtiyacı · 
vardır. Bunun için ve bu.düşlince· 1886 da dünyaya gelmiş olan 
lerle, Polonya istiklalini kQzanır Rydz Smigly buJiln elli Uç vaşın

kazanmaz Mareşal Pılsudskinln ilk dadır. K<>ndisi :\apolyona banan -
İ"i bu memlekete çok ku\·,·r!li \'C lır ve kendi mcsll'ki yükselişi de a
büttin taarruzlara mukavemet ede- ağ'ı yukarı ha) ranı olduğu NapoL 
bilecek bir ordu hediye etmek ol - iyonun hayatı gibi çok seri bir seyir 
muştur. Ona bu büyük işte ynruım '\"C inkişaf göstermiştir. Onun genç
<'den insan general Rydz Smlgly'dir. ! li~indc böylo bUyiik bir asker olıı-

PolC91U&2 MiS dört milyon niL ! cağını tahmin etmek hakikaten 
ft19U nrdrr. 1!u nnrus her sene ya 1 pek kolay bir şey değilmiş. Çünkü 
rrm mflyon olmak Uzere artmakta- o :ı:nmanlnr Rydz Smigly ~zel ~a-. 
dır. PolonyA ıııulh zamanında 350 natlar akad<'misine talebe olarak 
bin kişilik bir orduya maliktir,. 10 devam edermiş. 

-.. 
' ' - Nen var vavrum? 

- Ben bu adamı ıevmiyorum 
uzünU sizin elinıze sürdü! 
Bayan Lfıtfiyc kıpkırmızı kesil · 

i. Sonra kahkahayla gülerek: 

- Galiba fırtınadan korktu, tJ 
şemsiye almağa gidiyor.. . 

- Nasıl?!.. Kıskanıyor musun? 
Dedi. Beni okşıyarnk devam etti: 
- Dinle .. Bay Feridunla ben 

l 'ıemşcriyim. Ara sıra böyle 
nemnuniyetle görüşürüz. Geldi. 

1 ği zaman sen uslu otur. Hele be· 
! nimle dost kalmak istersen ondan 
1 l.ç kimseye bahsetme, c mi~. 

Diye dü~ü'ldüm .. Ve bu muıl 
.1eriften k u r t u 1 d u ğ u m ~ 
dolayı memnun. yavaş«a İ«eri ~,ı( 
dim. Fakat fırtına içeride daha f~ 
laydı. Müthis bir erkek sesi .,,r 
dı. Kapıyı aÇınca, bay Peya"'1f 
karısının karşısında gördüm. J4f 
zaman kırmızı olan yüzü sararrıııf 
ağır bir heyecanın tesiri altınd•f 
dı. Dudakları titriyordu. Ba1' 
Llitfiye bir kanepeye vığııfı,r' 
bası elleri arasıftl:ia~ .. ..,.••••!!Y'1 
ağhvordu. Ben,' şa11ırrtıt~." kapı"" 
ğin.::le kalmıştım. Bay Peyami f. 
ni ~ördü ve müthis bakışlarını ' 
zerime dikerek baj!ırdı : 

- Sen de !.. Defol l. 

1 13u emre itaat ettim. Nefret et
.igim o a.Jam için değil. Fakat ba. 
ran Lutfiyenin evinden kovul -
:rıak korkusı• ağzımı açmağa ma
nı o 1 \J \'('•-.:!il. 

Her tatil günümde, Bay Feri. Fakat korkudan hareket ede~ 
lunu ayni mevkide, Bayan Lüt- yordum. Bunun üzerine ba'" 
fiye ile görüşürken görüyoroum. Lfıtfiye ellerini yüzünden çe!:ti 

Yüzü karmakanıııktı. Bana, ai!<j 
Arasıra bayan Lütfiye piyano- :r ~ 

yet dolu acı bir sesle: 
ya oturur ve Bay Feridun onun p 
arkasıncla, eli kalbi üstünde, 0 - Haydi git, yavrum. Bizi 'I 
zamanın şarkılarını garip bir va. nız bırak!. 
ziyctte söylerdi. Dedi. Titriyerek, sapsarı olÔ

11 

. . ğum halde çıktım.. MerdivcnÔ
1 

. Bab~a~b·. ~ır nota ararke~ .. edll~rı- bay Peyaminin gürültülü se5İ 
nın ırı ırıne temasını gorur um. · · "d" 0 d 
B. b" k lb' ışı ıy r um. 
ıtta ı a ım parçalanırdı. Ak k d h · · · 1 . .. şama a ar ep ıçım tıtre 
Benım vucudumun bu adamı Gece ıde rahat uyumadım 

srktığına şüphe yoktu. Çünkü ara Daha fenası. ertesi gü~ de me• 
ma bana ıstıra~ dolu nazarlarla tepte şiddetli bir ecza a uğradıf 
bakar ve bu hahyle kapı dışarı Akı:.:ı r t y ı.c f 

1 

~dilmekliğimi isterdi. Fakat ba- t d ~m eve gc 
1
: 1 e yem~& tıl 

yan Lutfiye sebat ediyor, buna ur 
1 
ug

1
u?1 zaman, a am garıp 

, . d zar ara. 
Jıı: yanaşmıyor u. . . ~" 

~ . .. - Havadısı duydunuz mu? sr 
Acaba muhtemel hır hucuma Peyaminı· b ıd···ndl 

k 
· h t h · · .. n aşına ne ge ıgı 

~r.şı sıp~r •. ya u. ~rıcın şuphele: haberiniz var mı?. dedi. Ba:P" 
rını def ıçın benı bır vesile mı sordu. 
ttihaz ediyordu?. N. 1 ? . . - e o mu~.. ~ 
Bır çarşambaydr. Mualhm: her - Karısı idadi muallimleri rı 

ıed:nse, -~r~esi .. gün. mektebı tatil 'Jiriyle kacmış.. Galiba Fcri-Ô-J 
tmıyecegını soyledı. isminde biri ... 
Bu keyfi hareket beni çileden Annem: 

ıkaracaktı. Ben sınıfta iken bav - Zaten bu kadının sonu fe 
1 .-eridun bayan Lfltfiye ile yapa ·- nlac:-ağmı her zaman .c;ylemiştid' 
ıalnız kalmak imtiyazına nail ola- d~di, ooh. r.ocuğa baksanız a, •'' 
~ağını düşünerek cddırıyordum. ba ne oldu?. 

Binaen.aleyh, mektebin tatil ol • Ben, göbüne bıçak saplaıJ 

ro:onrn cumlıurrc .... i m:ırr. al J:ytlı Snıigli'yc ınarc~aJlık 

a annı ,·erirkı•ıı 

Mnrc§al Pilsudskiyi tanıdıktan "Eğer ben ölürsem, Polonya or-
-.·e onun tesiri a!~ında kaldıktan dusunu Riydz Smigli idare ede-
3onra bütün hayatının seyri değiş· cck,, demişti. Ve o zamandanberi 
".iliştir. Onunla birlikte Polonya is· bu büyük askerin otoritesine mem. 
tiklnli için çalışmış ve askerlik rüt. lekette itiraz eden bulunmadı. iş· 

beterinin hepsinden sırayla geçe · ı tc şimdi Almanların büyük ku·ı
rck bugünkil vaziyete yükselmiş - veti karşısında Polonyayı cesaret
tir. 

1920 den 1935 c kadar onun ha- lt- müdafa eden insan odur. 
yatı gölgede ge.;nıiş, gayet sllik Memleketin ma':ldi, manevi bü. 
bir insan gibi ~ıı.şamışur. Esasen tun kuvvetlerini idaresi altına al~ 
bugün eriştiği mC'vkiP rağmen o da. mrş bulunan, Polonyanın esasen 
lmn mlitcvazı ve gösterişten ncf . bütün maddi ve manevi kuvvetleri 
ret C'clf'r bir. insan olarak kalmış tarafından müzaheret gören bu 
bulunuyor. kumandanın giriştiği mücadeleyi 

Kimse onu tanımıyordu. Onu n;ısrl bitireceğini tahmin etmek 
tanıyan yalnız mareşal Pilsuclski ~imdiden miimkün değildir. Fa
idi. Ve marefll ölü.rlten kendi ide· !cat hiç şüphesiz ki memleketinin 
ali olan ve bütün hayatının hü. istiklali için korkmadan mücadele 
lasasr 9ayılabilecek olan Polonya ::den bu a1amm ismini tarih daima 
istiklalini muhafaza etmek şerefi- hiirmetle anacaktır. 

ni ona bıraktı. 

na.dığmı evde söylememeğe ka· bir insan e:ibi sersemlemiş ve çol 
rar verdim. ba kasesini devirmiştim. 

Her zamanki gibi günümü ge- * * * 
ne bayan Lutfiyenin yanında ge. Bu komşudan bir daha bahse 
çirecektim. dildiiHni duymadım. Ne olduğıt~ 

Pek iyi hatırlıyorum ki gece ıia bilmiyorum. Fakat hatıtı."16 
hava pek ağırdı ve sabahleyin pek {laima bayan Lutfiyenin siyah il 
şid:letli bir yağmur başlamıştı. lü. sivah kıvırcık saclı, güler~ 
Kararım veçhile evdekilere ya· vanaklarmıda çukurlar peyda 

lan söyleyip Bayan LCıtfiyenin evi- lan cazip yüzünü buluyordunt· 

--------------------------------------------------------~ 

DiKKAT ETiflNi~ı 
Dün Akşam 

son@Daklka, 

' 

Gazetesinde okudukla
sa b ah r•nızı b u q ü n 

9azete1erinde qör dünüz! 


