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~ern:e·~e·irr·:: memn"niye~e değer bir sükUn mevcuttur. 

~ltnız huzur ve emniyet içinde iş ve gücile meşğuldur. 
Hal-

laşveki'.imizin Kamutay N~tku Fransızların Alman kıta
larile temasları 

Çarpışmalara ink!lap etti 
Varşova önünde kanlı muharebeler oiuyor 

' DUndf'n Artan -

llııbteı·enı arkadaşlarım: 
~~ttnleketimizdt' mt"mnu
"e ete dt·ğer t ir sn k ilu 
'-rtcuttur. Halkımız hu
'e "e emni) et içinde iş 

tticile n1c .'ğuldur. 

"ı ~firkiyede a~ayiş ,.P. 
~ llıyeı hiç bir mederJi 
4it llllekenen vıif oe~il 
~ Ililküınetiıniz bev
!ıa.. ileı tmhranın i kiş~ 
•.~. •ekarJa toıkip ~dh or. 
~llbızın Mili Ş"f • 
~k n'eciii:'e 't' ı u 
~ize karşı itiınarlı ıt 
' ve batt:ı g-uı ur n' 

~ derecededir. 

Aıkadaşl:ırıoı: 

de Geçfııı t:ı ti\ d , • ~ın-
1' e . . 

~ vvt--1 kahıı ı lll ı ı •z 
~re.... . 

ti\ ~ <q ı, an u ıı ı ıP \ ıı 

~e 1 ~a g rdi. ,ıı il 
~ .. ~ıt olaıı ' il ı ı 1 ... ı •ı 
~ed· 
~b 1 aı oh ı.umtl .1 lı~-
th/l' buol~rıu e erı~ e-

lQ t'n • • 
111: -ut>uınunıvtt ve 111· "rab . 
L_ duvurnkta olduö-u 
°"il . • ,., 
"b latınd .. yiz. Hu km u-)a: her taraf eıti~i hal, 
1-h ~ tnemltkette y<tptı~ı 
~i tıbattan uıilli lıuııyc-
~: .kurtarılması keııJi 
t, lnın vicdanlarını hu
a:llııluktan kurtarmıştır. 
b~ emniyetle arı ede-

nı. 

~~Ur~ Çocukları her 
tııa &1 bır ea:k ıle ara!a
' ' •oktuau intiıamilı 

}ı&ı ''elev kendi menfa-
!"' 

1 allt-riııe uy~un ohm a"ıa 
hfü;rıü tl·lakıd etıııezln. 
Onun bC'r tarnf edilmesi 
ni beklPrler. Ve oııun için 
hatta c;alışırlar kanaatin
d .... yiı.. Bunu görmekle 
ın ustari hiı. 

l!lli•adt Çahımalar 

Alaknlı ve kaleıler :\ra. 
ı::;ında y:ıpılaıı f..On iş tak 
siuıindt-n ı-onra. ikLisadi 
f':t.h:ıthıki ç.ılı:;onı .l:uı n·z 
<la!.ıa 'erimli lı r surt' 't' 

iıikı~ .. t etnıekltt.ıir. 

- - ""onu Yarın--

Ankar::ı. 11 R tdyo : 
~fa ten g~.zt'tPı-İııin y ızJı
ğ'ına gür•·, gc·çeu h ıfra 
c ili Alt ıan · 'C'rtle Lir 
z·tı it 

' .. 
.rılur 

u' u.l 1 oı.. . \.. pru hu-
1 •ıııu1. tTürel'ı-ok:.-ir iz ki, bir' 
çr ı)İlİn 

t .... çı ceı-.t r. ,, 

Anknr:ı 1 l A A. (Rad 

Şark Cepııesinde ı 

Ankarn 11 A. A. rRarl
yodarı) - Polonya tf'h]iğ'i: 

Alm:ın h~' a kuvYet
leri bombarduman fasıli
Vf-tlerine dequo etmhdcr-. . 
dır. Yukarı nıdıt .... rrl v<f. 

Jil· İ· · e , n,iyPt d j c 
mi"ıir. A' rwrn kfüıları Yar 
şovanm kapılarından ç·c
kilmek tedir. 

Almanlar, Varşo,·a 

radyosunun işııreth•rini 

ktıllanınak ve V:.ırşovnrım 
sukut etti~ioi. Lildııııwkle 
bt>j'nelnıilel radyo huku
kunu ihlfıl <:tmi~h mir. 

Lucls ~ehri H tı dufa 
boın~.ll· ııuı!şrır. y, , }\ .~ 
dan Luu .ı g dı->rı ~ol J'. r 
yo !a 7-.! ıtı T 

t • _ .. r y 
katmışlardır. 

Resmen ~ 11irdi 
Arık:ıra 11 ( A. A. 'ı -

I(·,nada ılı.'m·ıny ı~ l h:ırp 

ılan et iğnıi ft'ı:ıuH:·ıı ilfuı 
erwi:;otir. 

Garı, Cephesinde: 

Ankara 11 A. A. - Ha
vas :ıjansı garp cephesin
den bildiriyor: 

Fransızlann, Alman kı
r .. Jariyk terııa~ları c;apış

uıahı.ra inkıltip etmi~tir. 
S gf\d battı önün -

dC' çarpışmalar olınu\ l'r:ın
sız kıtaları takriben 50 
kilonwtrelik cPphe üzerin
de mevzii taarruzlara de-

l ·v:ım t>tmi~lerdir. Bir çok 

1 

köy ,.e tepeler elde rılil

nıiştir. 

A: kara 11 Radyo : 

G·ırp C pht>t:ndr : Gl ce 
ı-.ık·ı'l iç:ııue g<:çnıi:-tir. 

\.ıt'tıl •rm1 z nıa ıalli iler-

.....; r <l ı l. h: • L~ 1.: • • 

da gelmemiştir. Alınan de
nh. altı ~euıileriııe kar.;ı 
lıareketier yapılmış. iki 
':ıpur batırılmı~, lrı•ı' ·ır

rl:-ın hi i.ı il 14 mu l fle
h;;ı tı t c- n1amqı ku narı mı,. 
dignın · n de bir kısu!l 

kurtarılmıştır. 

Varşova 
Çetin günler ya• 

şıyor 

Ankara 11 Radyo; 
Ş:ırk Çephe. iııd<• : Var
.. o, a ~arniıonu Genel kur
ma) ba:;k:mmın, Varşova 

Radyosunda söyledif,ri bir 
nutukta demiştir ki : 

Var .. o\•a çetin ve en· 
dişPli günler yaşamak

tadır. Düşman Tayyare
lrriniıı hücumları devam 
ediyor. Yetmiı;ı Alman 
T:ıyyare~i Varşo,·aya hft
euın Nıniş. yanğın ve 

ı tahrip bombaları atmış

tır. Ta~ y.ırelnden 15 ta
nesi Polon~ alılar tarafın

dan ' iı~ii,.ülmüştür . 

İkinci Varşo'a Rad
yotou ıla. Tesı.im olmak 
iı;in A '·nan Tayyareleri
nin attıkları bevanname-.. 
1Pll0 

'.ı . , ~ -· \ ; •·.,,._;,._ 
u • - •. •••"""-'• .. 

tir. 
V:ırşova Polonyalıla

rın dindedir. 

yod:.ın - Fran::-ız urnliye tikten sonra ezc'..ımle şun 
ı .ııırı Rad\•oda t-övledifri · • ~ laı ı söylemiştir: 
bir nutukta demiş iı ki: 

" Moıtern harpte E-ko- "Fran!:!aya geliı•cr, eko-

SON DAKIO 
Var._ova civatanda Po

lonyalılar tarafından esir 
edilen Alman -Mkerleri, 
Alman) a ile Fı:ın~a ,.e 
l9giltere arasında harp 
ilanından haberdar olma
dıkl:ı rmı söylemişlt-rdir. 

nomi , e para crphe:5inin uonıi vaziyetıude dıışoıa- Ankara 12 (A. A.) _ 
ehemmiyeti m.ıJüıııdur. Al- na çok tefevvuk f'd< cek Varşova Radyosundan 
manya hala harbi hazır- bir surette harbe girdigi alınan bir habere göre, 
laıoak için sarfetti~d mu- ne şüpbö yoktur. Uu giln Alman kuvvetlerinin Po- f ilistine yardım 
azzaın gayretler içinde l J!"'ransanın elilllle mi!) on- • lonya müdafaa kuvvet-
çok zayıflaıoıştlr.,, I:ırca altun stoku_ vardır. }erini yarmak için yap Ankara 1 l (A. A.) -

1 Bunlarla yabaı,cı mc uıl~- tığı butün teşebbiısler Şarki Erdündel'.l Filistine 

Nazır, Fr.ıtnsanm e~ono- \ ketler~:n h~rp ırı.ılı.rmesı ı.uı ılmış ve akim kal- ı b.ir. hPyet. gel~iş '1~ Filis-
mı faaliyetini 'c . CKOno- alu:labilir.. l' r.w~ada. _w? 1 m1ştır. tının emrıne 40. bın toll 
mik lıarp planını ııah et- lratoryouı ıllu edıluıemıştır a{ 1 bu&Jay tahsis etmiştir~ 
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~~~vEJ Mareşal öri.ığın n t~u v gaz~t,ler 
Ankara 1 t llaJyo : 

Mare.,al Görü,g:n _~utku
nu mevzuu b. t.ı eden 
Pöti piriz yen g zr·· ( :-i di
yor id ; Göring :ıl aniyor 
ve aldatiyor. Bitlı- r için 
işin içinJt"n çıkm:ı; Po. 
lonyadan or,1u1 rı g .. n 
çekilmekle kabild . fI:t
ler bunu yapmı,·oı. Çt.rn· 
berlayinin oediğ. gıbi 
Bitlerizw ) o" e• ılnıdi
dir. 

Deyli uıPyil g:ızete-.i
de. Görinğin nutku, De
mokrasilere karşı Alm:ın· 
yanın ümitsiz bir harbe 
atıldı~ın ı gö:stniyor. flit. 
ledn cephrye gitmesi Lir 
çok sebeplerle mi olum-.. 
tur? 

Fuhrer Alınanyada uir 
isyan çıkarsa kc ndini d:ı
ha salim bir yerde bu ı 

ı lunduı mak için u•i böyle 
J yapmıştır. 

Bir Fransıı gazete i 
1 d . . ,.· Al \'' • P. y. zı.\ or "ı, n, ıı .. ı 

1

1 
k.sa huı bı ;; "uıdiden g •İ.P 
etıni:;tir. ö:le kı-.a bır 
harp ki, lıize S"'ft ı b· rli_i 
ı lİıi ikmale 'akit bırak· 
manıcnk, hem n bovun 1 • • 
eğd,r Cljk. H .. ı ıu"'i t.u .. le 
olm.ımışt r. lng' tere ve 
frausa seferberliğ'irıi ik
mal etmi~ \'fi büyılk l>ir 
faikıyE. tle harbe giri-;nıiş· 

n.iştir. 

Di;ler bir grızPtC tl<.>, 
ro10rı\'alıbrııı tuplandı -
irını. ~I ·ıriıı rnuh.ırtbele -
~irw b:ı~Jariıg-ıııı ,.e Po
lonya ı.uv' ctl~rinin l>ü
yllk Lir ktsrıımın heuüz 
h:ırbe girmemiş olduğunu 
\'azmaktadır. 

Roman yanın ~itaraf lığı 
Ve şimdiye kadar silah altına 

alınan askerler 
Ankara 11 A. A. Rad. 

yoda) - Ha\'as ajnn~ı Bük
reşten bildiriyor: 

Roınanv:ı bitaraflıo-ını .. l"' 

ilAn etmi~, aynı w manda 
seferberlik t edbirlı ıini de 

Bombardunıan 
devam ediyor 
Ankara 11 R·dyod,rn: 

ikmal eylenıi\'tır, ll:tlen 
Romanyada bir buçıık 
milyon a:sker silah altın

dadır. Hudut boyundaki 
~ehirlerdeıı kadın ,.e ço. 
cuklar t::ıbliye c•diJmekte
dir. 

ı Ka~ se i , HitLre 
• 

ITI 8JI 
"~oK nıL~;m b:r felek tin , 
~arş:s~rıda rıu 'unh'o;s,.uzJJ 

Ankar:r 10/11 H .ciyo: 
K.i!y~pr, şatodan ya\ H i 
Baı oııla Bitine' bir nıe 

s~j gönderruiştiı. 

1 1 Dahili Haberler 1 1 

Karal ü~ ~slik ve Dsmir f allrihsı 
işlemeğe açıldı 

Ankara 11 Radyo : 
Karbük Çelik vE.1 Demir 
Fabrıkası işJemefre açıl 
mış, dünden ıtitaı·en 

Demir j ... tih~aline baş 
!andığı İk tı. at \ek file. 
tinden bildirilmiştır. 

ar ş 1 Görinğiıı NutKu 
Ankara 10 H idyo : 

.Mareşal Göriıığin Nuth.u 
Balk üzerind~ iyi bir te
sir lıııa.kmış:ır. 

Bilhassa halkın ya. 
lı :ıııcı rad~ o i:--t.asyonları. 

nı dinleııı~ıneleri hakkın- . 

J::ıki sözleı i hoşnutsuzluk 

11 yun dı mı ıştır. 

~larPşalm lr:ıly:ıdan 
bahıs etmeyişi Berlindc 
dedi koduya ~c>bep ol 
muştur. 

Sovyet Rusya 
Bazı ihtiyat sınıfları 

alacak 
silah ·altına 

Ankara 10 Radyv: 

Tas Ajansı bildiriyor: 

Alman harlıinin tt hdit
kar bir 'a1.i~·et alma:sı 

üzerine Sovyt·t hiikfüııeti 
bazı sırııflan :-il~h :ıJtına 
alnrnğ'a karar vermiştir. 

A:;keıi gemilerle hu
dut kıt'al<irı O'emilcri ha n 

riç olmak üzre <liğ't•r ge
miler beyaz zemin Uze

riııe Son·etlf'r Btrlieri b<W· . ~ .. 
ragını çekecekler, gii vtr-
te uzırnluğurıc~ da U. S. 
S. siyah harflerle yazıla-
c:ık, geceleri yeşil üç 

9 S al• 12.9.93 

12,80 Proğranı. 

12,35 Türk milzi~i 

9l'll 
1° 00 :-ıternı~kC't saat · ··1 ,-,, ' )Ol 

rı. <ıJun~ \'e nwteoro 

haberleri 

f{ll,ı;ı~ 
13,15,14 ~Iüzik 

proğram - Pl 

lü.00 J>roğ-ranı 

l 7,50 Aj:ıns 

W,Oi> Müzik 
ıik - Pl 

1 U.30 Türk 

u· 
Dans 01 

müziği 

20, 15 Konuşma 
1
,. 

20,30 Memleket sa:ı.~ ~· 
11, njans Ye weteoroloJ1 

beri eri 
20,50 Tiirk muzif:'İ 

~ ı .30 Konuşma 
21.45 Müzik Solistler 
~2,BO .Müzik Radyo ~ 

kest rası - Şef: DR· 
Praetarius 
2a,uo Son ajans babi~ 

ini, ziraat, esham, t3bft 

lfıt: kamuiyo. nukut bOrl 

Si fi \' Ut ' 

2a:20 Müzik (cazbaııt) 
2~l,5Ş - 24 Yarınki pıt 

~ram . __,! , ______ _ 
Silah altına ~:ığrıla

cak nııntıka şt.mlardır: · 

~Ioskova, Leniııgrad, 
Okrnnya, Ka!eııin 'e 1li 
[{er bazı yerlrr. 

ı~ık 1:,:·::;:k::~~'· Koıni- Alman parası 
B rn<ian , orıı a ~ovyet 

hii' umeti: So yel mulı:ı· 
rip g 'mil eri için şu ka· 
rarı vern.i'll tir : 

srri tıu iş ·ıreıı .·ri yalı:mcı ! HclJanJa da geçme"''l' 
gPınilerin itlaına :uz et- 11 lllV 
uıi;-1ıir. Bu i~.treth.·ıi lıa ı d' 
ırıil olııı.'l Y:ın 

1 

,,.eıniler ::30 \'· te ır 
/ 

·'·etlPr t:t~ afır~d.ırı mu::ıa
deı t edi!~cek~ir. 

ol on yada 
Ankara 1 J A . .-\. - j ··nğ 11en gcrtk P.>

H:ı v:ls ı. ı uh ı biri hi 1 · lo·n•:ı o r(! usuı. un \'( 

di riyor: Al ı1' nl ı ın gec el' h ilk ı un a z .Hı/ 
büyük faıkive·iı e ı çok büyüktür. 

d 
Aukma 10 A. A. (B' ır 

voclan 1 - Cepheler dı~ı • ır 

da: Alınau par::ı~ı Holl• 
oa Ja geçmemektedir. 

Holland.ı lıu•ludund~ 
falııikalttnla çalışan /. 
tlJ,ırıl~ı, Hollanda tacirlt 
rinin p~rayı kabul etlJJ~ 
wesi dolayıt-li\'lc tııktı> 
içindedirll· r. 

Cephelerde: Şarl cephP
sinde: Polony·.nın l O Ey. 

HU t:aac· 3 t~ki tcbJığine 

göre Alman ku \ 'E>tleti 
bütüu giin boıulıardım,m

lanna dev:.ırn ctrnişlc'ı dir. 
Çar:pışnıcı!ar b:-ıla de\ aın 
etmektedir Düşman Y .ır

şovanm ci \ urıı dan geri 
pUskürtOlıntiştiır. Cenupta 
muharebeler de,·aın edi
yor. 

Mesdjda şöyle aenil
mE-"kttıdir : 

Bugün siz J 918 feJ§.. 
ketinden ço~ mühim bir 
felaket karşısında bulu
nuyorsunuz. Hilter Baro. 
mı kahuldan istinkaf et
miş, Baron Harici~·r. me
murlarından biri tarafın
dan l\abul edilırıi~tir . 

ı--------------------------------------------------./ 

Belçi~aya teslim o~an 
Almanlar 

S<ın günlerde Plli Al
man :ı kt riııin Belı;ika 

hududurıu "grçrrek teı51im 
olJuklan bildirilmektedir. 

• 
Umum Neşriyttt ve yazı 1 

işleri i\Iüduıii 
iret Baya:r 

Clus ~esi MaLLassmda ' 
basılın ştıır. 

Midyat Satınalma komisyonundaO 
l - jlidyat kıtaatınrn bir senelik ihtiyacı bulunan :.ı~:ığ'al.ı <'İng ,.c m!kt'f1 

ynzılı i:ışe maddesine hizasında y:ızılı şekil ve tairihlerde Pk:;iltım•yr konulnıuştı.ır: 
l :::teklilerin Şartları gönnek üzere iş saatınd:ı buluuduklan ) t• rlt>rirı satıııaJma 1'0. 

mi5yonl:.ırına \·e eksiltmeye gir~ceklerin yazılı temiııatlarile ıı11·zkiır gün ,.e sJ&'' 
ta alay ~ntınaJma ko:nisyonuna müracııatları ilan olunur. 
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