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e efon 23872 . Posta kutusu 214 rn a n va 

il 

r 
ile 

doğ-r ya bir siyasi 
ih . at r1ıevzuurnuz 

Yoktur 
Ban a ardaki mevduatı olanların 

eye .. şmelerine sebep yok 
Bazı maddelerin ihracı üzerinde yapılan takyidat zaruret 

icabı değil, ihtiyat tedbiridir. . 
Başvekil Meclisin ulu huzurunda Trakya manevraları hakkında şuiı u söyledi : 

1 rakqa manevraları 1 ürk erlerinin 
kudretini vazıhan göstermiştir 

(Yazısı 2 incide) 

Ro~ 

dun 

• • - ' • ~ (. ~ ,, ..... .. 1 • t .,. ... • - .. ~. .. ... 

-

d 

bulundu 

nutuk söylcrl•en.-

y Polonya hud 
tahliyeye· başladı 

Hitler tayyare ile Ş~rk cephesinde Polonyalıların mukabil h .. cumunu ta ip e · 
~lr~li\l~O~g ADlilfil©\lfil lkuıvv®t ~lr

0 

~Ü a = 
cdl~tUü lilfillUllhl~rr®lb®D~f'® t lUI · ~ uı <§lir 

Alman askerlerinden bir kıs-
ka~tı; Fransızlar birçok ehe mm· 
:~::::~""::~~.~ k:: ,:~ tepe 1 erini i şg a ı et . ~:~.~:~::~~.:a·:n~·~~=~~~~~: 
~asları çarpışmalara inkılap icnstochnu, Kielcc ,.c Konskio 
Clı:nişti Si r, lki gtindenberi Almanlar ileri mahiyet alan mukabil taamızlar- dir. Diğer üçte birinde ise ilerle- lunan Hd subay te\ kir edilmiş. ı yolundan Rodam Ye Yarşova-

liğlne göre, korldordnkı hara 

lcrincogr: hattının ileri ~cvzi- mevzilerini mllsadcmesiz bize ter. da da bulunuyorlar. )işimiz daha güç olmaktadır. tir. ) a dohru ilerlemiş olan Sllcz-

F 
rruzn devanı cdıyoruz. kctmek i.stemivor gözükü~·orlar. Kıtaatımızın mevzii taarruzla- lllTI.Elt POJ .. ON'\° \Lll.AIUN ya ordusu mıntakasına gitmiş 

akat b ta . " " I u nrruzlar takvıyc o- Bılhassn topı;umuz için tarassut rı takriben 50 kilometrelik bir Knuııas, 11 (A.A.) Bir Al. l\lUii.\BİL TA \RUZUNU tir. Fllhrer, tayyare ile. s. 
;~nıu~ ~ncUlerle yapılmaktadır, mahalli t(.>şkil t>debilec<>k olan et>phc üzerinde yapılmaktadır. Bu nı an l<PŞi f tayynrı>sl d t\n Yu r. T \ Y\' ARl~DE TAKtr ETı1 tftl't\n garbin de ba1.1 Pofonyn 
L.:r": ~~.deınclcrdc çok istifadeli yerleri şiddetle mUdafna edi~or- ceph<'nin llçtc il<isirıtle ı;nclilcrl hıırkas C'İ\armdn Lllvnn) n. top Berllıı, 11 (A.A.) F'Uhr(.>r' fırl.nlnl'mın ınuhnsarn cclilmlş 

• oy ve tepe ele geçirdik. lar, 
0

bu yüzden bazan çok eıddi miz normal olarak ilerlemekte - rnklarıııa inmiştir. lçinclc bu. in umumi kararr;fdımın bir lcb. (Devamı 2 inc:c ) 



MANYADA Harp vaziyeti 
(Rcı§ tarafı 1 incide) 

bulun luğu ~ ... ıelce.radom mın 
Pari.s, 11 (A.A.) - 11 eylül sabah tarihli harp tebUfh 

milyon yüzbin asker 
ah altına alındı 

takası cephesi üzerinde ucu~. 
Jar yapmıştır. FUhrer'in tay. 
) aresl. H.adom tayyare meyda. 
mna inmiştir. FUhrer, bura. 

dan Vaı-şovaya doğru, Polanya 
kıtalarmın cepheyi yarmak 1 

çin yaptıkları teşebbüslerin 

.ı\Jmarı topçusunun ateşi kar. 
şısında eridiği noktaya kadar 
uçusuna devam etmiştir. Öğle. 
den sonra FUhrer, ayni Polon. 
ya tayyare meydanında kalka. 
ı·ak kendı umumi karargA.hına 
dönmllştlir. 

Gece, heyeti umumiyeai ile, sükun içinde geçmiıtir. Kıtalan. 
mız, mahalli bir ilerleme başarmıştır. 

Paris, 11 (A.A.) - Matin gazetesi, İsviçre hududwidan 10 ey
lülde aldıiı şu telgrafı neşrediyor: 

• s 
Geçen hafta, yirmi Alman askeri ile bir Alman aubayı, Ren 

nehrini kayıkla geçerek Huningue civarındaki Franaız makamlarma 
tesilm olmuşlardır. 

Bunlardan biriai şöyle demigtir: 

At n tayyarn~eri Rnmanya üzerinde uçiu!aı ! 
Ren üzerine dubalaıdan bir köprü kurunuz, görecekainiz ki, 

binlerce Alman askeri bu köprüden sizin tarafınıza geçeceklerdir. 

Bükre~. 11 (A.A.) - Hususi 
müsaa 'enır:ne i olmıyan ecnebi. 
lerin Karpltl raltı Ukranyası hu
dudu Cİ\7. rın:Ja dola~n:ıaları men 

edilmi tir. 

til:ten ır.onra şöyle yazmaktadır: !ardır. Birçok Almnn tay\ arele • 

rinin Roman)a toprakları Uzeıin· ı 
d(' uçnrnk fotozynflar aldığı bil
dirilmektedir. 

Amaterdam, 11 (A.A.) - Maaade gazetesinin Brübel muha
biri bildiriyor: 

"Hoyratça bir kuvvetin altın· 

da ezilen memlcl:etler hıçbir za. 
rnan unutulmaz, Ro:nanya. hiçbir 
za:nan al;ak ve düşüncesiz bir 
harekette bulunmıyacaktır. Ru

~enler icap ederse memleketleri 
ni müdafaa etmek ıçin ölecekler 
Jir.,, 

Son günler zarfında elli kadar Alınan askeri, hududu geçe -
rek Belçika askeri makamlarına teslim olmuştur. Dün de yirmi ka
dar Alman askeri kaçmıştır. Bu Alman askerleri, Brüksel kışlasın

da yerleştirilmiş bulunmaktadır. 

Mat :.ı t, buo-ün Alman - Leh 
harbi hakkuu!a tefsirlerde bu-
lunmakt.r.iır • 

Hariciye nazırı Gafenko ile 
temll'S halinde bulunan "Timpul,, 
gazete i, Alm n motörlü kıtala-

1 

ı 

rınm ad-etçe tefevvukunu teba • 

rüz ettirdikten ve Polonya kıta
lannın kahramanlığınıdan sitayiş_ 

le bahsettikten sonra §Öyle de. 
mektedir: 

"Pol,on}anm çektiği ıztırap bu 
gilnlerdc komşu ve dost Roman
yada aki ler bırakmaktadır.,, 

Havas ajan mm <iğrendiğine 

göre Roman) ıı hıU:fımcıj ııldığı 

a !,eri ın t ı) at tedbiri •rini tnkvi -

Normandi gem•sı sahlıyor 
Belgr~d, 11 (fln~yo) -- N~vyorktan bildiril

d:ğ'ne göre Amcr 0 k:\n clen'z m .... ~ enlerinde Fran 
' (N '') T l" '"·~· . sızl:ırın mes .. 1ur orm:ı.nu;. ransat nnu~· nın 

;atılacağı söylenm~!{~e~ir. 

(Norm ndi) e!yevm Ne·:yor:c: liman1n<l ...... hr 
ihtiyat sınırınrı ııilfıh altına çnğır Bu gemiyi bir Amerikan vapur şirketinin satın a· 
mağa karar \'e,-ınl tir. b J 

) e) e ve bu aradn y<'nidPn bnzı 

lacag-ı söyleniyor. Maamafih u satış muame e· Roman,> nda bugun bir milyon 
yüz bin nskcnn silah altm<la bu- sin bir muvaza-..dan iho.rct ola.c~ğını söyleyen 
ıunduğu zannedilmektedir. ler de varclır. Çünkü Normandi Fransız bandırası 

FİL1ST!N HARP HAZIR
LIGINDA 

Kudüs, 11 (A.A.) - F1listin, 
tam bir harp hazırlıktan devresi
ne girmiştir. Bir taraftan ticaret 1 

işleri takyid olunmus, diğer taraf 
tan sermaye ihracatı kontrol altı. 
na kon:nuştur. Halkın iaşcci içh1 
muhtelif tedbirler alınmıştır. 

~arki Erdünden bir ekonorri 
komisyonu buraya gelmiş ve Fi. 
]istin hükumeti emrine 40 ton 
buğı lay vermiştir. 

FRA.SSIZ BAŞVEKILt MARE
ŞAL PETENLE QÖRÜŞTV 
Parla, 11 (A. A.) - Batvekil 

Daladler, bu sabah mareşal Pe
tcn: :~t.:lUl etmiş ve kenüisl lle 
uzun müddet görU!ımÜştUr. 
1111 Lt~RIN CE:>HE"\'E GtTME. 

Si~i.S U.\1".\SI 1'"1,f 
Loıulra, 11 (A. A.l - Bu sa.. 

bahki Daily Mail gazetesinde Gö
r-ingin nutkundan bahseden Vard 
Price, di~ or k!: 
Görin~n nutku. gerek 'l.ı:ızı Al

m~n rir-nli m.Uıfilleı inclo, gerek 
Alman milleti aıasında demokra-

Yan resmi "Romania,, gazete
si Rumen milletini vatanın şe. 
ftfini muhafaza etmeğe davet et· 1 

Dığer taraftan Rö)ter ajansı. altında seyahat ettiği tal<dirde Alman denizaltı 
nm Bilkre ten öğ"rcnd@ne göre 1 n'emi!er:n ':-ı taa:rruzt'na u~ram:ua t".!hlikeGİ mev 
Almnn ta))arelcri Roman.>a • ·• , • b" f k ld k b h 
sıo,·akya hududu uz rinde bil ·ük cu~tur. Fo.t~c:ıt Amerıka ıtara a ı ça u te -

Sh·il servisler icin, kadın. er· 1 siye karsı ümit.sız bir harbe a.t.ıL 

bir faali~ N gösterme"e başlıı~ıF Hke mevzuu bahsolmıyab "lir . 
kek gönüllü kaydına başlanmış - maktan korkulciıığı.ınu gösteriyor. 
tır. 

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

~~.~,~~.ry~daBük~.~1 ~ü~~";·t::~!' ~:.~ll:h Baş ve ki 1 imiz in bey an atı 
taolisi, Romanya - Lehistan huı:luduna göndermiştir. Bu tedbir Ankara, 11 (Radyo: Saat 15) _ Bugün Bü- ı ı:a~\<'l,il bundan !>lonra bar('m 
...ehistan.dan muhacir akını ihimaline kartı alınmıştır. Romanya, bd Ih l ·1 kanunuııun tat Mkatına trıııas!a 
1~h muhacirlerine şefüatle muamele edecektir. yük Millet Mcclfoi saat 15 de Reis A Ü 1 ht im kanunun çok iyi kar~ılandı~ını 

Kurentul gazetesi "Lehlerh vatanlarını müdafaa için kahra- Pendanın riye,estinde açılmış, sö~, Başve!dl deh- ı ~aydcttfüt<'n sonra bu "uretle 

aanca çarpı mal rı tabii sempatımizi kazanıyor . ., dedikten sonra, ' lor Refik Saydem:ı verilmişt;r. j 
wman anın bitaraflık vazifelerini de müdrir olduğunu ilave et, Basvekil Refik Saydam, kuvvetli alJu~\•.r a-. ı 
nektcdir. rasırıcl~ kürsüye eelerek memleketimizin dahili 

r.o·nNYA ırunUTl~ARU~'l TAHI.h'E EDh'OR 1 ve harici siyasetinin en son terakki safhalarına 
Bllkr , 11 (A. A.) - Havas: a1 yıu1 · dzaınan1 da, seHferberlik tedbl·- ait gayet mühim nutkuna başlamıştır. 
Rom n)a, bitamflı!;"mJ füııı eL er e a mıştır. ıılen Roman - ı B k"I ·ı · 1 k b" ·1 d • d 

,u.anılaşlar arnsıntla h•t•eıs\is et
'\1i'1 olan mli9a' atı tebarüz ettir

miş e.1.c limit• şôylc d .. •mi . ttr: 
''Ttirk !,'Ocukları hniıangl 'bir 

saikle kendini aralarına soktuğu 

miı~:nafsı;ı:lıvı, n•lr.\ kt'nıH ma.d. 
di nıenfantluinc uygun da ols& mıştir. Bu bitara~ık istikbal hak. yada bir mil.>on kişi fillıi.h altın _ 1 ~ aşve , ı n ay ı ır tatı evres1n en r.on-

kmda h rh ngi b·r kaydı ihtiva dadır. Hudud mı&tnkıu:ından ka_ ra açılan Büyük l\1illet Meclisine evvela Avı-upa asla hüsnü lt>lüld.I ctnw:ıl.-r 't' 

etm k izln bugUnkU nzjyeti mu- d 1 ukl bli d. r . t. d b h t . t. B ·ı . . . de Avru boy le bir amanın bc.-rtarar edlL 
m ar ve ÇOC ar ta ye e ıl - Vazıye in en ~ Se mış lr • U 1 ti ay ıçın - ıtll'siııi IH'!,lc.•rler. 

_har __ za_c __ tu_rnı __ k_tc_ill_r_._R_o_m_an _ _ Y_a. __ m_e_k_t_ed_i_r. __________ pa vaziyetinde vukua gelmiş olan mühim defr:şHc-
i:ei ele alan başvekilimiz dem:ştir ki: 

Ba~nkil müh·akfüeıı hiiküme • 
tin fi('art•t 1>0llt ika.o;ıııdan bahset-

!lsviçre yarım milyon
dan ziyade askeri 

sila~ı altına aldı 

"Yapılan bütün teşebbüsler, maalesef mü:>bet ıııi':'. yaıııl:ın ~eni anlaı;malarm, 
h!r n~'"İceye varamamış ve harp başlamıştır. Tür- bilhassa f'ransıı. 'e tnı;lllz ti<'arct 

:ciye Cumhuriyetinin siyasi vaziyetini bu son za- ıınlaşma.Jannın k.-za Kana.da n 
l\foıırla yapılan anla.)malarm hü -

1 
nanların mühim vekayii içinde ayni seyri muha- ,·iyt't ve mana1'ım tebarüz ettir. 

faza etmiştir. Muharip taraflarla münaaebatı- dikten sonra thtlklr harckf'tlc _ 

1 mız normaldir. Ve beynelmilel münasebat kai - rinl şimdiden akim bırakmak ü

delerine uygundur ... Almanya ile doğrudan doğ- zere a.ımmıı oıan ciddi tet1bırıer1 

:uya bir siyasi ihtilaf mevzuu yoktur. Polonya anlatmıştır. Londro, ıı (Hususi) - Yarım 

Cırul}on an zi.>ade nskeri sllfilı al
tına a mış olnn İsvlçrcde sefer _ 

C rl ıt har• ' ti ile birlikte budu- ı 
1ia ) kın b:ı.nk lard..ı.ki altın sto
ku m mlck t d ~ilinde meçhul 1 

1 erlere nW.ledilmi tir ı 
1 

Radyo sc rvlsl ri, hUI ümC't em
rind ·r. D mir,> o'l rı ı:utk il ti 

lrilrn · tir. Sivil nh lj için katar _ 
tlar tahclid cdilrclşUr. 

saadcsi olmndık<;a • yukanya çı_ 

karılamıyac ktır. 

Kat'i bitaraflık ilan etmiş olan 
İsviçre lıiikümcti, muhnrihlerdeıı 

'!e münasebatımız daima dostane olmu§tur. 
tngiltere ve Fransa ile malumunuz olan muay-

yen esaslar dahilinde müşterek menfaatlerimiz herhangi lıiı ine silıi.h, cephane -
ve mevnddı iııfilfıkiyc ihracını vardır• 
menetmiş bulunmaktadır. Biz bugünkü harbin haricindeyiz. Bu harbin 

Muhab re s rvis lcrine gelince, memleketimize bulaşacak inkişaflar gösterme 
telgraf ,.e tel fonların ancak, al- mesini temenni ediyoruz. Memleketin bazı yer • 
manca, frans•zc::ı, ltıılyanca \ !erinde almış olduğumuz askeri tedbirlc~r ancak 
İngilızce gilıi dört ı: .. andnn biri 
üzorfne yap im k mecburiyeti ihtiyati tedbirlerdir. . .. • 
konmuştur. Ayni emir, bcynel - 1 Komşumuz Sovyet Rusya ıle munasebetlerı • 
milel telgraf ve t fon muhabe. nıiz dostanedir ve dostane kalacaktır. (Alkıılar). 
r eleri için dahi cariJir. İsviçre T emasln.rımız ve fikir teatilerimiz her zamanki 
s ferb rllği Anupa memlekPtlc - gibi samimidir .. 
rinde bul ınan bıitUn lsv·çrelilere Harici siyasetimizin diğer unaurlan, son de-
teşmil edilmektedir. Türkiye, Su faki maruzatımızdan beri bir tebeddül ·· t 
riye, Filistin, Mısır, Trablus. Tu- goa er• 
nus, Ce:ı:nir, Fas, Amerika ve Kn memiştir. 
nadadaki Is· i<;r<.'li!er d<' "'ilah altı- Hakkından emin olan milletimiz hakkına ve 

Dr. Saydam bu arada ''mazide, 
hepimizin şahidi olduğumuz \'11 -

kuatm tckerrörtine fırsat \"t• im
kan \'e.rllmlyecektir" d.-mı-. ,.c 
müracaat edilen kanuni t.edblrlc. 
re lll,•eten bu hWRIStakl mevmatı 
ikmal etmek üzere yalanda Od 

kanun IAylluıemm daha meclise 
takdim edileceğini tebtlr etmlt
tlr. 
~,·ekil dokt.or Saydam, bir 

bmı vatuıc1a.,1ann 110D günler· 
de bukalardakt m4"·daatmı al -
makta olduğuna da ı,,_ret ederek: 
"Vata.ndaşla.rm bankalarnnı7.da -
ki mevduatı hakkında endi§eye 
dil§meleri için hiç bir aebeb yok.. 
tur,, demiş, büttln talcblert kar •• 
şıhyacak \'azlyette olduğumuzu, 

bu emin ,·aztyetin bir dellll ola
rak göstennltUr. 

BaşvekU gıda maddeleri tize • nn çngı ılmı tır. kuvvetine dayanan poitikasında aükUnla, ıuurla 
----------------------------------------------~-----~--------- ve teyakkuzla yürümekte devam edecetkir. rinde de herhangi bir sıkıntı ,..._ 

rid deilldlr, demiştir. Belç l'ada askeri 
Paris, 11 - Bitaraf devletler 1 hava miıdafaa topları konulmuş-

:le ıhtıyat tedbirleri almakta de- tur . 

•am 0 7 yor~:ır. •v• 1 H_a_r_ı c-ıy_e_V_e_k_ı_I i_m_z_ 
Bcl~ıka aJansının bir teblıgınc 

e re, mim muaaraa nezareti ! Moskovaya g dıyor 
· , e tcrb'yc devresi için bir ! Ankara , 11 - Hariciye vekili· 

m i: tiyatları silfı.lı altına ça- mız Şi.ıl.ru ~araco~lunun bugün
lerde Mo koYay::ı hareket edeceği 
haber \crilme'<l'dir. Seyahatin 
kati tarihi malum d :..}i:lir. Bu zi· 
yaretirt, ~ovyet hancı) e komiser 
muavini Potem1ı; i11in ziyaretini i
ade mak~dilc yapılac-:;rı anlaşılı· 
yor. 

Muhterem arkadaşlarım! 
Memleketimizde memnuniyete değer bir sü

kiin mevcuttu:-. Halkımız huzur içinde İş ve güç
leriyle me~guldür. Halkımız, beynelmilel buhra
nın inkişafını V"k&r ve me!anetle takip ediyor. 
Milletimiz:n Yük~ek Şefe bağlılığı, itimadı ifti
har ve huzur verece~c derecededir. (Alkışlar.) 

Muhterem hllk6met reisi ban. 
dan sonra, )iıeee-k maddeleri. 
mlzin bugünkl t.UhıW ,.e l8tlh· 

lak nzlyetlerlal anlatmış, ezcllm· 
le buğday, plrln9 ,.e şeker tstfh
salnln memleket hesahm& emnl. 
y.-t 'orlrl mll,dannı gösterml~ _ 
tir. 

Arknc a~lıırım ! Ba§\eJdl bu mevzuu da şöyle 
insanlıira arız ol~n ve tahribatının derecesi itmam etmJttlr: 

bugünden !ces · · r 'lem· yen buhran karşısında en "Dlğt1r ln...cıe mıı.ddeleri ü:ı:Prinde 
de ayni lnklliafı ı:öst.-rmckteylz. 

muvafık hare {et tarzznın ihiyar edildiğine millet~ \'f'~im ,c giJlm madıh-leri Uz<'-

çe k~n"'l.t c~~:r:ıa:~·ni f;::.i.·:nekle inıirah duymak- rinde hi~lılr f'rdiŞf'~'e ma'ıal yok

tayız... tur. Bazı maddeleıln ihracı ilze-

Harb zamanında ilk mll!1im nut 
ku Hltlerln dPği ide Göringin 
sôylemiş olması da şayanı kayıt
tır. Acaba Alr.ıan hükumetinin 
malıiyetindc, 1-lit.eriıı yüksek o
toritesi aleyhine. gizli bir değiş
me mi vukua geldi? 
Diğer taraftan Bitlerin cephe. 

yc gitmiş olması. birçok başka e
saslı sobeblerle de izah edile -
blllr. Alman) ada kan9ıklıklar çı-

karsa, Führcr, ordunun oruuım. 
da kendisini daha ziyndf' emni -
yctte mi hissedecek'! 
POLO~\'ALJl,ARDA MUK.\

\'El\IET AZTllt ARTfl 

Bükreş, 11 (A. A .) - Hav'&. -
sm Varşova muhabiri Romanya. 
ya gelmiştir, 

Muhabir Polonya vaziyeti hak· 
kında !junlan söylemektedir: 

Almanların ııdctçe ve malzc -
mece büyük faikiyetfne ve dur
madan biribirl a:-dına devam e -
den tayyare hUcumlarma rağ -
men, gerek Polonya ordusunun, 
gerek sh;ı halkın man~viyatt ve 
azmi çok yüksektir. Fransız cep
hesindeki hareketlt>re V<' Alman
yanm burada hududa )a.knt ıe -
hirled tahliyPleJine- ajt ha~r -
!er, Polonyalılarm mukavemet az 
mini bir kat daha fazlalaştmnll

tır. 

rtnde yapılan tak)ida t :r.aruret 1. 
ca.bı değil, ihtiyat tedbiridir.,, 

Ba,,vekll bundaa 10nra töyle 

demiştir: 

"Mütenen1 işlerle slzl epeyce 
yordum. Biraz da daha iyi ~
lenlen ı.Medellm. Türk ora-a· 
nan ba !lfllle :rra11ya IOllltakMm· 
da yaptığı n R4!1slcanlbaraınaz, 

milli şefimizin de teref Tercllğt 
manenalar, milletin hakikatin 
ıöğ&ünli kabartaCÜ bir lntbam 
, e movaffaluyetlo ~ereyaa et
miş, koma.oda heyetinin olduğa 

kadar, Til.rk erlerinin de ne imci.. 
rette olduğunu nzlhan g&iter • 
mlştlr. (Şlddetll alkıtlar). Ban-, 
olu bazunınuzcla iftiharla söyle • 
mekle bir va.zile Ua etUğlme ka
nllm. Bu arada Türk uml7le ve 
eliyle Y•~ılan demlryollanDıD 'Wr 
men7Jllne daha geldik: Şlmendl -
fer t;rzuruma ,-.nıı (alJaelar). 

l\lııhteı·PllJ Bat,·eldl Dr. Seftk 
3ayJaın yüksek meclise W7lece 
bu~iinün en mühim meeelelerba. 
dt'n bshsetml~ olduğunu söyUre. 
rek sözlerini !lbrckll alkşlar a • 
rasmda bitirip klinıilyll terket • 
mlştlr. 

Reltt Abdülhalik Rl•ncla, ce'lılfıyt 

eylülün 18 inci pa7.artefıl ~aft 

ırı•at on h"~" toplanmak tb~re 

tatil .-tmiı,:t~r. 
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9arp cephesinde: Şark cephesinde: 

..-----------------Fransızlar kazandıkları 
mevzileri muvaf f akiyetle 

mu haf aza ediyorlar 

e ordusu • •• 
yenı mu-

da aa hatlarına çekildi 
iki taraf öncüleri 
dün de çarpıştı 

Alnıanlar garp hududunda 
üç Fransız 

tayyaresi düşürmüşler 
I>aris, ı 1 _ , 

de Fransanın ~arp CCphesin· AlmanJarın tebJiğı 
boyunca harek. mdanya hududu Aımanıarın bu cepneat:ıcı nare 

lngiliz ı·c · ret 
gemile • 

ıne 

Harp 
refakat 

gemileri 
edecek 

H at eqım ed' avas aJan~ının bıld . ıyor. Kata dair verdikten tebhğ şudur. 
Sark <:ephcsın 

1 
ırdığıne gore G . d F ~ .. Londra, 11 (A.A.) - 6 eylQde batınlan "Rio • Claro., vapuru 

de \ a " arp cephesın e ransız oncu ıun m-rettebatı bir Holanda vapu.u tarafından Asor adalarında ka 
tikbalinın m ' rşovanın is- mütrezelen ılk deta oıarak hudu 
nedılen biı\'U~\k'.zuubahs olduğu za· I aya ıkanlmıııtır. 

... m d du geçmişler \'C garp istihkamJa· "Regent Tiger _ 8 1Uld b tı 1 t V 1 
besınin b . ey an muhare nmızın ılensınde bulu na n kara· - vapuru, e} e a rı mış ır. apurun yo cu 
l\1

0
,.,

1 
aşladığı anda. Ren \e arı \'e mürettebatı bır Belçika vapuru taralmdan kurtarılmıştır. 

"" ee h mllanmızla müsademeye tutuş· 
çarp P esındc dünkü şiddetlı muşlardır. Bıq;ok düşman öldü· Diğer cihetten neşredilen bir Holanda tebliğine göre Holanda bita 

b. ışınaıardan sonra geceleyın raflığını müdaıaa etmek üzere şımal denizi adaları arasına ve sahil 
ır ne rulmüş veya esı r ahnmıo:tır. 

\1 Silk" hed ed"I " !erine ma,·n dökmüstür. rnışt unet mu.a c 1 • ~ eylQl geccsı lngılız ta~ yarele· J ~ 
D~~ü r n Almanyamn ~ımal \'e garp şe· Almanyadan \erilen haberlercgöre Villem Venevick ismindek 
"Du·· •ran ız teblii<ı şudur: t · 1 be 1 1 flolanda mayn tarak gemisi geçen cuma günü bu ma'-'nlerden birinı 

o ur erme yanname er atını~ ar· .ı 
Çok no~ Almanlar cephemızin bir dır. Ubcrstedt cirnnnda yere dü · .;arpaı-:1k batmıştır. 
lard talannda mukabil taarruz şürülen bir tayyarenın mürette·· ..• ::Nagd.apouı .. vapu~n~n torpi!lenmesi neticesinde kaç kişinin öl 

G a bulunmuşlardır. b t . 
00

.
1 

• . fogu henüz malQm degıldır. 
eteleyın va . a ı esır ı mıştır. y k d b.. .. . .1 . 

tır N zıyet deği5memi~· O F t . h a ın a utun tıcaret gemı enne harp gemılerı refakat edecek vt 
ri ~lirnorrnaı hava kcşıl harekdl; j d dç dransızAlayyarcsı glarl p ~· ı bu sayede İ ngiliz vapurlarını torpilleme vakalan azalacaktır. Harı. 

uştur u un a ,·c man topra,; an u 1 _ • • • 
"r.Phede ... b. ak I . d d"" .. ··ı - . patlar pat amaz bu usulu tatbık emek ımkam elde edılememişti. Çür 

'-'<! zcrın e uşuru mu~tur. . .. 1 ıak _ 
kıtaat•-ııa ~ ır t ım hareketler B b d 1 1 <u vapur ar u ·!arda dagınık' bıı halde bulunmaktaydılar. Bunlanr 
ınoa .. ;, Sarrc ile Vo;,ge ara- ı om ar ıman ar 0 mamıştır.. bulunduklan }erlere harp gemilerıgönderilmesi zamana mütevakkıftı 

tır. 1 
er\ .. melere ımkan vermış· F ransada Avus turya ve Bu hafta deniz hareketleri cer yan etmemi~tir. Yalnız l ngiliz mul 

o~ 1 Çekoslovakya ordutarı "iplen torpil \'e mayn dökücü ganilerı büyük bır faaliyet gôstemıı • 
uşınan :\t . 

kr ·a s· <>zelın hemen sar Pam 11 (A.A.) - Neşredıleı 'erdır · 
ıerckin . , 

ka~ında '>ir Şımaıı şarki mınta re:omi bır teblığde muhım Çeko~ A ı m a n ya yen 1• den 
terrniştir . taarruz hareketi gö.. lO\ak ve A\'U~turya ımaıarı teşkı· as (er topJ ıyor 

rvı lı ıçın muktcuı tik elemanların vu· anc.ie \e . Amsterdam, 11 (A. A.) - Alınan seferberliğı şahsi davet.na.. 
':>azı rnıntak 

1 
Şırnaı denizlerinıı cu~:ı getırıldiğı biıdırılmektedır · neler göndC'rilmek auretile devam etmektedir. Dorunund polis şeti, 

lns;ilıı .::le a arınc1a Fran ız \'t l'r~sada >•akında Avu"-tUr)a cmn ne verilmtıı olar. kimselere 11 ve 12 eylfıldc mııht.llelerindckl po-
"la:ajlan t nıı kuvvetıerı ma}ı 'e Çek bayrakları ela galanacak·

1
1is komi9erllkleru.e mUrncruıt etmelerini bildirmiştir. 

esıs etnı 
Bava k IŞle:dır. tır. ı Bunlar, cmnıyet servlslerlne veya mua\in servislere ka-.·dedilib 
~ ~ uvveue · o - F " butun gün d rırruzın keşifler. ıger taranan ransada oturur ı e hcnfüo: sil!h ıltına çağrılmamış o'anlardır. 
Tebliğler d~vam etmiştir .. , !Ja,ka mıllıyetlere mw~up vlan 

arruzlannı k şrnanın mukabil ta· bınlerce kışı askere \azıımakta \'l 

l'lfiklerine ve ayd:trnekle ıktila· bunların mıktan gıttıkçe artmak 

d·r. Yaııyet tadıı . Bu '-·üzden '.·eııı ahzua-k
1

e• 
ıbini SÖylcd"kl . ın değişme· J 

kı 1 crıne ~ ,.ubelerı te,.,ısı mecl>Jrl) etı hası 
taatı zaptettikleri gore .Fransız olmaktadır 

ınanlann şiddetli m rnev~ılerı Al· 
larına rağ ukabıl hücum- Yabancı gonülluleı 'a muha-f' 

ı men muhata . be birliklerine \·crılec~k \ evahuı 
ar demektir. za edıyor 

Bu ınukab · ı 
arazinı hı. taarruzları bizzat 
tır. Zignf .mad h ıyetı kola~·laştırmış· 
· n attının ·ı 

nni tcşk'I d 1 en mevzile· 
lar \"e 

1
il" en bir çak Blockhauc::· 

. m stahkem c:: h 
t'lnden b k 3 ra mevzile 
da buı aş aca mukabil taarruz. 
ll'IQl,Zfı~nan müfrezeler bu c::ahada 

tınd en me\•cut kömiir ıx-akl . 
\1 ~ .v ki a a gına ar bualbiliyorlar. 
u ~arp h · d rnek cep esın e cereyan et· 

rnah~e olan istihkam ha .. binirı 
1''et' etrnekt ı şark cephe-ınde cereynn 

ban e olan hareket ha,..bi ile ta· 
d-.k· ~bana zatır. Şark cephe in 
ı 1 are'<fıJm bariz vac;fı \iman ar tar r •• 
r .. 1 a ındar kiitle halinde mo· 
0 U zırh! f k ı c::r..ı 1 ır a ann kullanılma 

r ... T"rıtmıv~ı l ..ı 
ı~- ' 1 nr •ıa :iüqnan kol· 

r11ın CE'l'~ 'ıJ -r:ı.- , • anna «tt\·ari liva la .,,,_,rnl 
edıvorla ar \':marak mukabele 

r. 

arzu ve kabiliyetleı ım ~ore mıllı 1 
müdalaa servislerınjt ça!ı~t ı. ı:a 1 

caklardır. 

Almanlar 
lngilteredek ı es!<i 
konsol oslarendan 

bırin · 

idam etttler 
Londrn 11 - Buraya gelen 

haberlere göre Almanyanm eskl 
Lh•erpol koasolosu Reinbn.rd 
Berlindc idam eçJJmiştir. Rein· 
hard bir casusluk i inden dolavı 
lngilt.ereden harice .. çıkarılm?§~. 
Nazi partisi, meydana çıkmasına 
imkan verdiğinden dola~, idamı· 
m kararla§ttrmıştır. 

Almanlara göre Lehislanda vaziyet 
Bcrlin, 11 (Rndyo) - Hitler dün yukarı Silczyada askeri kırtı. 

lıın teftişten sonra. ccnub istikametinde yoluna devam etmi~tir. 

\' arşova cı\'arında.ki kıtaları da teftiş edecektir. 
Almanların clındc bugün Uç l.eh generali esir olarak bulun. 

maktadır. Bu vakıa, Leh ordusunun ne vazlyntte bulunduğunu is. 
pala klı.fıdir. 

Bütlin Alman ordusu Varşova ıstiknmetinde ılcrlcmektedir. Dün 
lağhk mıntaka ıçinde Vi.stül arasında şiddetli muharebeler oımuş. 

lüşman gen püskUrtülrntişttlr. 

Şark cephesinde knt'i netıce birkaç güne kadar alınacaktır. 
r.arb ccphesınde muharebeler de\·nm etmektedir. Fransıı a.<ı· 

kcrleı-i topraklarrmıza girmiş, nob ' tçi askerle k3rşılaşmışur. H<'r 
iki tarafta şıddetlı çarpışma olmuştur. Fransızla:: yüzlerce telefat 
,.e yaralı ''erPrek geri ç<>kilrnişlerdir 

.Alman l arın bombardım anl arı 
B..ırlın, 11 ( Ra<l~·o) - Şlmnl denizinın Fransa ve Belc;iko sn· 

hillerındekl askeri üslerden Zeebrilk. üstende ve Dllnkerk diin AL 
man tayyarclerı tarafından bombardtman edilmiş "e bil~ ilk tahı .hata 
maruz brr.ıkılmıştır. • 

Sovyetler in İng!' fe r =vi pro' e sıo:; J? 
Berlin, 11 ( nadyo ı - Moskova htlltumeti lnı;ıli:ı: . Rus tıC'ar<>t 

an l~masından memnun olmad ğaıı Londra el<; sine> bıldın!'iş vP ln. 
gilterenin bu anlaşmaya nn)et Ptmedlğini ıl Pri tııırcrrk Ph;l:ıe Lon· 
dra hlikfımntlni protesto etmecııni <>mrl'tmiş•ir 

Leh hükumet merkezi 
gene değiş!irilecek mi ? 

Alman tebliği birçok Leh fırkala .. 
rının ihata edildiğini bildiriyor 
Londra, 11 - Leh ordusunun· 

Varşovanın şimali şarkisinde ve 
cenubunda iki müdafaa hattı vü· 
cuda getirerek burada m evzi aldı· 

ğı bildirilmektedir. B u hatlar üze. 
rinde yakında büyük muharebeler 
olması bekleniyor. Havas ajan· 
sının verdiği malumata göre : 

"Polo:ıya orduları Varşova ci· 
varında büyük hazırlıklar yap· 
maktadırlar. Almanlar artık mü· 
him muvaffakiyetlcr elde edemi
yorlar. Polonya payitahtı önünde 

dün de şiddetli muharebeler ol· 
muştur. Şehrın yan sokaklarına 

giren Alman kıtaları. cüzütamlar· 
:u beklemek üzere işgal ettikleri 
sabalan terketmişlerdir. 

Leh orduları Naref, Buk ile 
Vistül nehirleri arasında tahşidat 

yapıyorlar. Bu sahada yeni ve 
kuvvetli bir müdafaa hattı vücu· 
da getırilmektedir. Polonya ordu· 
lan bu yeni müdaraa hattında u· 
zun müddet muka\"crnet edebile
ceklerdir. 

VarşO\·a etrafında halk siper 
kazmaktadır. Tayyare bombardı· 
manları de,·am ediyor Ilalktar 
'enler çoktur. \'arııovanm düştü· 

ğü hakkındaki Alman menbaların· 
dan gelen haberlerin yalan oldu 
ğu tcen ilt etmiştir. 

E5asen Varşovadan verilmeğe 

devam edilen Polonya hükOmeti· 
nır tebliğ" eri bunu teyit eylemek
tedir. 

Sarih olan bir şey varsa o da 
tcvkalade fena şartlara rağmen 

Polonya orduıarının gö terdiğı 
kahrarnanca mukavemet ve Polon 
ya kıtaatmm çok yük:)Ck manevi

yatı ve ricat halind~ muhalaza et 1 

tığı selabettır. 

Bızzat Görıngın nutkunda da ı· 

:ıraı ett•;t• •<·çhiıe .\.manya Po· 
ıonyaya karşı taarruz hareketm ı 

:atbik ıçır 7( fı-ka tahşit etmi~ · 

:ı •. Bu ınc::an \"e ha:-p ıe,·azımı rı 1 

tn ma ra1%me 1 olo:.) a o·du"' 
böyle 'lC-ait a:tınr:la ia hiçbir çö 
küntü a'am ·ti gö~termemiştir 

Ricat hareKetını muntazam bıı 

tarzda ve takdiri celbedecek bi• 
... urctte yapmıştır. 

Harbin pe1c a! ı 'erlemi<: o'an c ~ 
.;afha-:ında Va ·şo\'antn akibetı 

ne olacağını soylemek me,·sim>iz 
dir. l\luhakkak olan ~ey Polony2 
ordu::-unun aıımkar ka!:lığı \"e bü· ı 
tün cıhaııın hay.a,•ığmı c~:'Jcie·· 

,·a ırJar g·i-tc:d•ğidir. 

13azı ha!Jerle:e ~ö-c Leh lıi.ıl-.0 

rı eti. I.u~l•r ı :ı \"akı.,ria ha p c::a · 

ha ına int il:al c..:~::"Jİ dü,ünc~silc, 

hükumet merkezini Krecmienic.e' 
ye nakletmek tasavvurundadır. 

Alman tebliği 
Alman harp tebliğlen. parlak 

muvaffakiyetler iddiasında devam 
ed iyor. Son tebliğde ezcümle şöy· 
le deniliyor: 

"Vistül nehrinin yukansile dağ· 
lar arasında Alman kuvvetlerı 

mağlup olan düşmanı şark istı 

kametinde takip etmektedir. 
Sandomierz ile Kutno arasında 

zırhlı ve motörlü kıtalarımız bü· 
yük muvaff akiyetler elde etmiş· 

tir. Radom civarında birçok Po· 
lonya hrkalannm Yistül ile a ra · 
lan kesilmiş ve her taraftan ihata. 
olunmuştur. 

Polonyanın şimalinde Vistillü 
iki taraftan geçmiş olan Alman 
kuvvetlen Vloclavckin garp mm· 
takasına ve Plockun da şark mm· 
takasına varmı~t ır. 

Varşovanm şimali şarkisinde 

Bug nehrinin cenup sahiline var· 
dık. Daha yukarıda Lomzanm 
şarkında muharebeler vukubul· 
maktadır. 

Tayyare hücumlan 
\'arşo\"a garnizonu genel kur

may başkanı albay Lipinski, dün 
akşam saat 22.30 da Varşo\'a 

radyosunda bcynnatta bulunarak 
demiştir k1: 

" - Varşova çetin günler Y~
maktadır. Sabahın saat bceinden 
beri dilşmnn tayyare hUcumlan 
biribirini takip ediyor. İlk hücum 
esnasında, Polonyalılar bir tay. 
yare dUşUrmüşlcrdir. GündUz ya. 
pılan 14 hava hUcumuna 70 Al· 
mnn bombardıman tayyaresi işti
rak etmiştir. Buı;lardan 15 tane. 
si Polonyalılar t.arafmdal' düşü. 

rülmilştür ... 

Alman ord usu kimler l ı 
harcdtiğ ini bilmiyor 
Varııova civarında Polonyalı · 

!ar tarafından csır edilen Alman 
askerl~rl. Almanya ile lngiltert 
\'e 1'~ransa arasrnda hnrb ilan e 
dilmiıı bulunduğundan haberdaı 

olmadıklarını biloırml!'ilerdir 

)aht ! Leh ra .Jyo istasyonlu 
·•Almanlar Poıonya radyosu 

nun konuştuğu 1.ihabmı verme! 
için Polonya raayolarınm dalg 
uzunluklarını kullanmağa devar 
etmektedirler. A:manlar geçend 
de bir Polonya radyoımnun datr 
uzunluğ'unu ımilanmışlar ve spl 
ker, Polonyalıların kanlarının so 
damlasına kadar kendilerıni mu 
dafııa edeceklerini bildırdikt~ 

sonra h'l!:ikl vaziv('ti tamamil 
ranıış bir şekilde gösteren Al -
man tcbli~ini lkumuştur. 
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lngiliz harp kabintsinde ba'lt.riyt nazırı Çörçil - !zarp ilam giinii Lomlraıla Başı•ekalet binasımn etrafına toplanan 
kuvvetler müfettişi generallroııside ... 

anaı•afan kul't'etleri wmmıi miifettişi general Kirke (sağda) ile deniz aşırı 

sava·şında Istiktaı 
Polonya kadını 

Harpte ve sulhta işe yarar bir silah 
-. ,,.._, awww:& awa ,.....ıws --- __, ,..--... --- ,,_, ~ ~ -

Gizli propaganda 1 
Almanya da ki 
25 bin kişi 

faaliyetinin 

propaganda teşkilatının emrinde 

Polonya, iki milyonluk bir 
kadın ordusu çıkara: ilir 

çahşır ; 
masrafı 

bir 
bir 

senelik propaganda 

Casusluk, eskidenberi, her 
devletin) bilhassa harp za.ma

nrnda büyük ehemmiyet verdi
ği bir silahtır. Bugün ise bir 
çok meml~ketlerin sulh zama
nında da büyük bir rol oymyan 

silahı vardır ki, bu da propa. 
gandadır ve harp zamanında 

bu propaganda teşkilatı başlı 

bşına yeni bir gizli İstihbarat 
şebekesi şeklini alır. 

milyar 
memurlarıdır. Nezaret, muhtelif 

nemleketlerde çıkan üç.yüz gaze
teyi kontrolü altında bulundurur. 

Bundan başka, Alrna·1 propagan. 
dcı nezaretinin kenıJi havadis ajan 
!arı vardır ki bunlar Cenubi Ame· 

rika ve Uzakşark gibi en uzak 
yerlere kadar yayılmıştır. N eza
retin telsizleri Şarki Holanda Hin 

distanına kadar neşriyat yapar; 
bütün Alman sefaret ve elçilik
lerinin matbuat ve propaganda 
ataşeleri de nezaretin emri altın
dadır. 

Türk lirasıdır 
kontrolu altında bulu~urur ki·b~ 
lardan bazıları "Şimalliler ce 

yeti, "Alman müstemleke cemi 
ti,, ,"Baltık lejiyonu,, "Ari }ıırİJ. 
tiyan birliği,, ve "yahudi meselı'ı 
~c:tkik müessesesi,, dir. .) 

Polonya halkr istilaya var kuv. 
veliyle karşı koymağa çabalıyor. 
İstiklali için harbetm.ekte ola.n 
bu milletin memleket müdafaasm 
da erkeği kadar kadını da feda
karlık ve cesaret göstermektedir, 

Varşova radyosunun, Varşo -
vanın tehlikeye düştüğü zaman 
yaptığı neşriyatla on altı yaşına 

kadar olan kadınları şehrin mü -
dafaası için silah b~ına davet 
ettiğini bütün dimya duymuştur. 

PoJl)nya kadınları, esasen sc
nelerdenbcri asker olmak ve böy 
le bir tehlike vukuunda memle. 
ketini silahla dahi müdafaa ~de
bilmek veyahut erkekleri silah -
la memleket müdafaa.sına koş • 

tuğu vakit, geride erkeklcrüeıı 

arta kalan işleri, şaşırmadan, b& 

§arabilmck ıçın yetiştirilmekte 

idiler. Polonyalılar 125 sene kay
bettikten sonra kavuştukları is -
tiklallerini müdafaa etm.ek için 
senelerdir memleketin her türlü 
kuvvetinden istifade etmcği, 

meml€ keti bütün vasıtalarla ica • 
hında müdafaa etmeği düşün -
müşlerdi. 

Bundan dola}'1 da Polonyada 
dünyanın en mükemmel kadın as
keri teşkilatı mevcuttur. 

Bu gaye ile terbiye edilmiş o
lan kadınlar bunun içindir ki bu
gün memleketin hürriyeti namı
na kendilerine ihtiyaç hissedilir 

edilmez, en ufak bir trreddild 
gösterilmeden, "acaba başara _ 
bilirler mi?,, diye en küçük bir 
şUphe duyulmadan iş başına ça -
ğmldılar. 

Esasen vaziyet Varşova önün
de olduğu kadar müthiş olmadığı 
vo kadın erkek birlikte çalışma -
ğa daha O kadar ani bir m "eburi
yet duyulmadığı zamanda, daha 
siyasi gerginlikler esnasında Po -
lonyanm her tar .. iında, her şeh. 
rinde, her kasabası hatta her kö
yünde duvarlara siyah harflerle 
yazılı beyaz afişler asılmıştı. Ve 

bunların üzerinde ııu sözler oku -
nuyordu: "Tazyik ve şiddete an
cak kuvvetle mukabele edilir. E-
ğcr harb olursa kadın ve 
bütün Polonyaltlar hangi 

erk<'k 
Ya§ ta 

olurlarea olsunlar asker olneak
lardır. Biz bize ait olan şeyi yn. 
bancılara veremeyiz, mütecavizi 
mnğlüb edeceğiz.,, 

Evet, Polonyada kadınların 

erkekler kadar r.:illi müdafaa i
çin harbe hazrrlıınmrş oldukları 

muhakkaktı. As1':eri makamlar 
pek iyt biliyorlardı ki, icab ed0r
se Polonya iki milyonluk bir ka
dın ordusu çı:Carabilir. 

Polonya kadınlarının asher!ik
te epey eski bir mazisi varrlır. 

1914 senesinde Maria Vittek 
isminde genç bir Polonya karlını 

'.>nndi ba~ına geçtiği bir kadın 

!C'jiyonu teşkil etmi5li. Polonyn
'1In isüklali için bu lejiyon er. 
k~ _. ~ 'PJmı~"n lıir 

::ı.<ıretle ,.. fcdaJL:iı lıkla düşnıanu 

karşı •Bşmtıııerdi. Onlarm1ıe.r 

Propaganda teşkilatı bahsin· 
de bugün AJmanyanın rekoru 

Propaganda nezaretinin yedi 
şubesinden yedincisi "müdafaa., 

ismini taşır ve ayrıca on iki muh

telif kola ayrılan bu şube · "menfi 
propaganda., ile mücadeleye ml!
mur:lur. Bu maksatla yabancı 

memleket matbuatını takip, Al. 

manya hakkında fena bir yazı bu· 

Hariçte yaşayan Almanlar b'l 1 

iği de, bilhassa memleket hudıl, 
lan dışında Cermanizmi i~ 
hedefini güden Holandadaıı:i 
"Sohlzvig Holstine., birliği gt 

teşekkülleri ihtiva eder. 

Hariçteki Almanlar birliği 

nede bir kere Stuttgartta toplaıl 
"Hariçteki Almanların hükuııı' 
merkezi,, ismini verdikleri burııl 
toplanan azalara mi:.temaıdirc' 
propaganda neşriyatı okurlar~ 
nazilik fikir ve umdelerini aşıl•' 
lar. 
PROPOGANDACIMEKT~ 

LERİ.. 

Po!onya kadın asT~er1erinılen bir mil/reze, talim göriiyor. 

elde tuttuğu malumdur. Dün

yanın dört bir tarafındaki bu, Al 

man propaganda teşkilatı harp 
zamanında da birer casusluk 

şebekesi şeklinde çalışır. Bu i
tibarla bugün, Alman ~pa· 

ganda teşkilatına, nasıl çalıştı

ğına, bugünkü harp zamanında 

Alman propaganda adamların

dan ne gibi roller bekledikleri. 
n e umumi bir şekilde göz gez
dirmek faydasız olmıyacaktır. 

Bu maksatla buraya, bir İn· 
giliz mecmuasında selahiyetli 
bir kalemden çıkmış bir yazıyı 

alıyoruz. 

lunan yabancı gazeteleri mem· 
lekete girmeden müsadere etmeye 
memurdur. 

Propaganda nezareti her 

Dış memleketlerde propagaııd': 
yapmıya memur edilenleri yetif'i 
tirmek için hlMlusi müesseseler"'
dır. Bunlar Dr. Rosenbergin kO 
roKi altında Berlindeki bir mekt 
le, mütekait general profesör gat 
HLıushoferin idaresinde M ünibte'l 

ki Deutsche Akademie., dir. 

be iştiraki ve büyük muvaffakı -
yetlcr kazanmiş olması mareşal 

Pilsudskiye Maria Vittek hak
kında iyi fikirl0r vermişti. Bu -
nun için bu cesur kadın harb a
kademisine girib okumak arzu -
sunu gösterince ona ve onunla 
beraber daha iki kadına istisnai 
muamele yapılmış ve onlara 
harb nkademisindt. okumağa mü. 
saatle edilmişti. 

Sulhten sonra ~!aria Vittekin 
yardrmiyle Polonyada bir kadın 

teşekkülü yapıldı. 

Bu teı;ekkül evvela sivil bir 
teşekküldü. Gayesi içtimai hayat
ta kadını tutmak, kadını Ye c:o -
cu~u himaye etmek, onlara içti
mai yardım göstermekli. Kısa bir 
zaman iç:indc bu tcş<'kkül dün -
yaya birinci kadın polis nümu -
nesini verdi. 

.:\Iaria \'ittekin gayretile bu 
teşekkül Polonyada mühim ve 
müfid bir uzuv oldu. J{adrnlarm 
polisteki muvaff&Jnyetini gören 

marrşnl pilsudski nihayet onla. 
rın milli müdafaa işlerinde de 
yardımcı olmalarına müsaade et
mişti. 

Bu suretle 1936 senesinde Po -
lonyada askeri bir kadın faaliye
ti meydana geldi. 

1 D dan 15 YL..']ma kadar her 
kadın bu faaliyete gönüllü ola -
rak iştirnk edi;ordu. Bu suretle 
vücuda getirilen kadın ordusunun 
nonnnl zarnıınlarda!ti mevcudu 
daima 20.000 in üstündeydi. Ve 
harlı luılinde iki milyonu bulması 
kin ı:ızımgc:kn tı?rtibat da alın

mı ,'ı. 

ffr tek l:ı<;'ası olmıı-:ın bu yir. 
mi tin l.i ··i:; or.lu asıl tııfü!ı fa-

aliyctinl ~azları yapıyordu. Yaz 
oldu mu m~m'' 1:""in mli"!lit yer
lerin.fo ali.m: 'rn fn;:'.a l~anp ku
rt:.}O ·J, r.:ı. Ve bu ~-=r.nırhn gi -
elen k;ı•1ı·ılnr t~m a~'..::ri bir ha
y·ıt " ,' ri ·01 '" ''. 

Yiirü,; iı · ;, a ı. o. lar, Lal ime· çı. 

kryorlar. Nişan atryorlar. Her 

nevi harb silahını kullanmasını 

öğreniyorlardı. Onlara hasta ba
kıcılık, cephede yaralılara ilk 
yardım ve tedavi talimleri de 
yaptırılıyordu. Diğer taraftan da 
seferberlik vukuunda geride ha
yatın karışmaması için erkekle -
rin yaptıkları bütün üıler ve sa
natlar onlara öğretiliyordu. 

Geçen .senedenberi bu teşek -
külün faaliyeti inkişaf etmiştir. 

~1ekteblerdcki kız çocukları on 
yaşından sonra böyle' askeri bir 
disiplin ve terbiye ile büyütmeğe 
başlanmıştı. 

Bu son günlerde vaziyet ger_ 
ginleşmcğe ba::;laymca Varşova

daki Marşalkovsk sokağındaki 

eski bir binaya crkanıharbiyesi
ni kuran kadın askeri teşekkülü 
büyük bir ate!jlC çahşmağa baş -

Alman hükumetinin harici pro

paganda teşkilatı o kadar geniş 

o kadar girift ve dallı budaklı. 

dır ki hemen hemen anlatılması 

kabil .değildir. 
Bu iş için bir tek teşkilat yok

tur, birçok te§kilatlar vardır ve 

bt~nların her biri ayrı ayrı şube
lere taksim edilmiş, IIariçiye ne

zareti, Harbiye nezareti, Gestapo 
(gizli devlet polisi) gibi hükü. 
met müesseselerine bağlanmıştır . 

Bütün bu ayrı ayrı propaganda 
teşkilatı şubeleri diinycı.nın her 

tarafına kol atmıştır. 
Dr. Göbbelsin idaresi altında 

giin matbuata gizli emirler verir 
ve bu emirlere riayet etmiyenler 
2 Tmmuz 1936 de çıkarılan ka 

nunla, vatana hiyanet cürmünden 

ceza yer .. 

ÜÇ MÜHİM TEŞEKKÜL 

Fakat Almayanın hariçteki en 
mühim teşekkülleri nasyonal 
sosyalist partisinin harici teşki. 

Jatı, "iş cephesi,, nin harici te-

Hariçte, bir vazife alJ111f 
her Alman profesör veya mualli
mi bu akademide bir müddet d~ 
görmiye mecburdur. Harice giıd 
her Alman talebesi de "Alman 
lebelerinin dış memleketler Ş 

'.:ıesi,, ne yazılmak m~cburiyeti(' 
dedir. şekkülleri ve partinin harici si-

yrrset dairesidir. Ayrıca bir de "Deniz servisi 

!adı. Bu binanın önünden geçen _ bulunan propaganda nezareti esa
lcr buranın bir arı kovanı gibi :anda, Dahildeki efkan umumiye 
işlediğini görüyorlardı. üzerinde müessir olmak maksadi-

Bunlardan ilki (Partinin ha- vaf1dır ki, bunun da vazifesi yaba' 
rici teşkilatı "Auslands Orga . ct memleketlere Alman edebiy• 
nisation) dünyanın her tarafın - nr yaymak ve nazi aleyhtarı edt 
daki biit..:.i nazi teşekküllerinin ve biyatın Almanyaya girmesine J 
diğer Alman cemiyetlerinin faa- ni olmak, Alman gemilerindeki 1' 
liyetini idare eder. Bu muhtlif cuları kontrol etmek, başka bi' 
teşekküllerin sayısı 30 bin kadar memlekete, hükumetin sırrını fll 
nezaretinin bu teşekküllerinin i- e...!en Almanları kaçmp AJmanY' 
daresi Ernst VilhelmBohle is. ya getirerek cezaya çarptırma1'' 
minde aslen bir İngilizin elinde- tır. Alman bahriyesi gibi bütiil 
dir. Çocukluğunu cenubi Afrika- Alman ticaret filosu da bu işd' 
d? geçirJYliŞ olan Bohle on altı hükumetin emrindedir. 

Plise etekli, geni.9 kemerli, la- le kurulmuştur. Fakat dünyanın 
Cİ\'ert ceket ve ber~li genç ve gü her tarafında kendisinin bir ordu 
zel kadınlar btiyük bir ciddiyet gibi gazete muhabirleri vardır 
ve vakar içindi! bu binanın kapı. ve bunlar hakikatte hükumetin 
sındnn girip çıkıyol'iardı. Gönül-

yaşında olduğ uhald ~ 1920 de Alman ticaret filosu de: bu iş ô' 
Almanyaya gelmiştir. Bütün bu geniş teşkilatın başııı 

Hariç memleketlerde yaşayan vardır. Bunayat, s s hshr shrtf 
onlar memleket müdafaasında Almanlar sefaretler veya konsolos .da merkezdeki bir idare meclifl 
hisselerine düşen bu ağır vazife- luklar tarafından nazi cemiyetine vardır. Buna "irtibat heyeti., isrıı' 
yi de yapmakta Lereddüd etmedi- kaydolunmıya zorlanırlar. Bu ce- ıverilir ki propaganda nazm Gölr 
!er. :niyete yazıldıktan sonra da daima beis, hariciye nazırı Ribbentrof' 

lii yazılm:ık ic;in fakir, zengin, 
genç ihtiyar bir sütil kadmlar bu 
m<'rkr>ze mliracaal etliyorlar. 

Bir iki gün sonra onlar da tıp
kı lilC'kilcr gibi. düzgün üniforma
lnrı iı,:indc kentlilerine verilen 
vazffeyi b:ışnrm:ık için yola çı -
kıyorlardr. 

Bu k:.ı.dı:ıların ekse>risi hududa 
yakın ş~hil'lerc scv1tedilmişlerdi. 

Oralarda ceie>ıbcr edilen erkek
lcıin im al:tJkları ir;lerde çalı!} • 
mn~a ba~lamışlardı. Tramvayla -
rı oıı'ar kullanıycrl:ı.r, ş0h1rkr -
d !~i in:::ı.:ı.t ve ı?eyrü.sekr isleri
ni o::ı' Oh'rre ediyorlardı. Harlı 

b ... '·r ı:---'n~az l:üprükrdc. gar-

<f ı---ıu::ırıa i"~-~yo·ılarmda ç·ı • 

lııın .. :"·ı h:ı<ı\::1.'·•ı" Niha~·ct dalın 

Jı~r Ş"); tcı k~ l!p 5jl' h:ı r: r• rr"
ları \'C çarprşmaları emredildi. Ve 

'l'ıpltı istiklal harbindeki Türk hüklımetlcrinin kontrolü altında • ı Dr. Rosenberg, mütekait memur' 
ve lspnnyol harbindeki İspanyol ::lırlar. lar müdürü Hans Obcrindsbe!ı 
kadınları gibi milli istiklal ve Verilen emirlere itaat etme.dik- ı Hitler gcnçiliği müdürü Karl />. 
hürri~·et için ölme:cte tcredclüd ·ıı 

!eri takdirde pasaport alamamak, betzden müteşekkiMir ve hevctl 
göstermiyorlar. · .ı 

t~biiyetten çıkarılmak veya Alm:m rdsi de nasycnal sosvalist partir 
Biz bıırnda bu satırları yazdı

ğ1mız sıralarda Polonyada bin -
lerce Polonyalı kadın müthiş bir 
dü~manın mütlıiş kuvvetile !<ilah 

yadaki aile efradından birinin taz- 'idcri Rudolf Hess'tir. 
yi1< görme~i gibi tehlikeler karşı. Al-nan oropa~an.da teşkitatını" 
1ındadırlar. ~mrinde ücretli veya gönüllü ol• 

N:ızi rart:siııin har:ci teşkiliitı- ·a1c ç<ılıı:n, 25 bin kişi vardır ·ı 

ı:iç ı:ıüphcdz ki taı ih yirmin"i a verilen ı;iyasi ehe:nr.ıi yet 20 ka- · ·~;r !'-nelik fcıaliyctin mas:-afı 5011 

asr1 Jıildl \'e ederken, pıi"i !:jUU ra ''ıunusani l q33 d ~ te~k;l5tn haric:L ·e"elerde 21 milyon istedin (bi 
ula-.mıs blr kütle tr.,ı;il pdnn ·e n·~ırr';;'1c h:dı ba"·n:ı bir sube ...,:ı .. .,r liradan fazla) hesap edil 
Tiiı!;, frr-nnyol, ve ro'0"l ·a ka _, l'i1·-.J; lr~h"l-ııa'lı ile. ~öst~ril<İ!f ~;'}tir. 

silfıhn dbJürım,.ktcdir. 

dınhnnı a:·ni !7"Yil l" Z;"·::rı ile :ı- :r. O t;ı-'' t-::•ı itibarer Ircrr E':'!1- A hı:>n---ı-la rb1ıili nropagand~ 
nal''l:: ve 0•1'·tt·"1 f ...... ~-.,t. C""'"" el · ... c1c 1 ı;ı· .. ·iyc n::.r.creti müstc§<ırr •:ı E"-"r'·,··ı-n ""r., b,,,.,d-n harict1 
vrı ka.11r:-ır1" ..... , ,ı., ı pC'f• 'ırr .. , 1 1-11 ~•1·r. r~ O r1"' ...... ...,..,,,.,"' 1"' ........ ·1··"'n ;r;trr1: 

Li. er ı.l:r..:.ı.ııc n,., T'' ,.~ı,~,.-·n 1-irr"i ;IVrt a''- '· .,,..~ ,.,;ı.,_r Jiraclan fazla) tıJt 

olacaktır. r~ b~r çok Alman teşekküllerini maktadır. 


