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Kuruluş yılı ı A!ustos 927 
GYZ LC !±!Si 

Aln1an tayyareleri bombardumaniarına devam ediyorlar 
~©ll©lflly<§l0D 0 <§11FOo=i1 t®lb)Oüğö: AOm<§llfilD©llFDln te(b)Oôğü: 

Ainıanlar ricat ederek, n1Ühim miktarda 
harp levazimi bırakıyor aı. Varşova eira
fındaki Alman kuvvetleri tard edildi. 

Düşrnanın seri imhasına devam ediliyor. 
Radonun cenub!lnda çember içine alınan 

1 Polonya ordusu artık mevcut değildir. 
::-. Ankara. 13/14 Radyo: ı cPphelerde Almanlar mu- ı 
~<ı rk Cephesinde : Var- "~ffıtk olm~mı~lar ve ilcr. 1 
~Ova mürlafileri i\'i neti· leyen.1emi~lerdir . ı 
e 1 • 
e enen bir kaç çıkış yap· 

llıışıarct ı r. • Tayyare ~om~ardumam 
Var~ova ınınt~ık:ıc:ın. 

~ald r~~livetler ~iikfırı~t l . . 
füıde geçmiştir. Motorlu 
~ıt'aların yaptıkları bir 
hucumda üç Alman tankı 
ltthrip P.ılilmiştir. 

Almanların zayiatı 

Ankara 14 Rad ,.o : 
Şark Cephesinde : Dün 
gece saM 22 de neşro

lunan Polonya re~mi teb
liğfoe göre, Harp bütün 

1 şiddetile a~\'atıı etmek
tPdir. Alnı.rn Ta~ yarelni 
V:ır~o\•:rnın s:ıvfive ınu-• . . 

f, ~\ııkarn ı:~/14 Rad~o: b:ıllelerini , yol giizerga. 
Vıçredı:ıı bildirildiğine hım ve ..,inıeııdüfer yol-

göre. Almaı.I:ır Polonv:ı- larını bombard ıman et. 
da nğ-ır ·w,·iat vermisİer- mişlerdir. tj. • • 
kı r. Zayiat neşrolunan ra-
aruların fc\ kindedir. Ö 

luı:ı ' 'e varalananların mik 
t • 

12/13 Eylül gect·~i 
Polonyn kıt' aları Vaı şo
\'a etrafındaki Almanları }tı o kadar çok.tur ki, 

\J.Ok mevzilerinderı t~rd rtmi..,'J-. · torlar \"C lrn:s1a. bakı-

Anka ra 13/1 4 Radyo: \ sızlar iki mühim ilerleme 
Garp Cephesinde : F ran- kayt tıtmişlerdir. 

Ankara t3 A. A. \Rad
yodan ) - :;>:ırk Ct!phe
sinde : Alman orduları 

'başkumand:ı.nlığının teb
liği : 

Şimal ve Ut!Iıtıl• kuv
vetlerile şark ordusu düş
manın seri imhasına de-

sız Resmi tebliği : 
Dün gii n düı. iki t araf 

hava kuvvetleri faaliyet 
göstermiştir. Ren ve Mo· 
zen arasında yapılan ha
rek!i.t ı mız devam etmiş

tir. 
Bu harekfit müteakip 

h:ı rı;k etler i~in bir tem iz
leme ve ilerleuıe malıi 
yeıindcdir. 

Ankara 13 Radyo : 
II:ı vas Ajansı garp crp
hc::inden bildiriyor : 

Rt•n ve l\lozene k!l.
dar obn kısımda Fran 

Usesağ arasında 20 
kilometrelik bir cephede 
ve cepheııin garp mınta-
kasrnda Almanların t:uır- vaın etmiş. iki taraftnıı 

i
l ruv. hareketicri durdurul- ilP.rleyen Alman kıt'alan 
mnştur. Cephe üzerinde (Radonon) ceuul>unda çen
ha,·a mulıarebeleri ae,·am ber altına alınan Polonya 
et mi~tir. ordui'u artık me,·cut de-

.Ankara 14 Rauyo :[ ğilclir. Bir çok esir ,1e 
Garp CepbP~indc : Fr:.ın- ı malzeme alınmıştır. Po-
sız makamatı diin \'C ev- lonyanm cenubunda beş 
vt'lki ~Cinler znrfında za- fırka ,·e iki ~ü \."ari fü·ası 
l>ıt edilen nıe,·kilerin tak. ile \tıube ri ~ armak iı;te
dyc etlildiğ'itıi ve ha ,·a- ği de akim k~lmıştır. 
nııı muhalefetinden dal:ıyı 

Tayyare faaliyetlerinin 
oluıadığ"ını uildirm~ktedi r. 

cı lerdir. Ve bir Alınan ta-
1 arııı kif avet~izliai \ ü- t--------------------------

ıuı:ı(le b" • k h~ t •1 r :ırruzu pü~kürtülmü$tür. 

Geri almmıŞ 
n ır ço p as a a ı , , . . • 

Ölınektcdirler. 1 Ko~to \ ıt\· ıç tarafla-

~etin mu~ne~eler 
1 rındakı Polonya ordııl:ırı 

1 

asıl Polonya ordu~ile lıir
leşnıi~lerdir. Alın:ınlar rii· 
cat ederek malzeme 'e 

1 miihimın:ıt hıraknıışl:ndı r. 
33 Alman Tan·are::-ı dü . "' 
şürülmüştilr. 

Tür~iyeye bir tecavüz vu~uun~a 
Sovyet · Alınan pa~tı ~eenlemyeKün kalaca~ 

Aııkar:ı 1 H A. A. (Rad
voJan ) - Polom·a rad-. . 
yosunun. Alınanları dün 
girrliğ'iııi söylediği Lodı. 

,.ehrinin geri alıudı!rı ve 
irtibatı ke!-iİleu iki urdu-

:\f ~k R .ı nun birle~ti~i bil<lirilmiş-
ruo~ ova auyo~unun 1 . 

Ank~ra lH/14 Had~ o: 
l ondra : Bir Londra tel· 
trarı Poznandaki Polon
Ya Orduları irtibatlarının 
tt.:cnin edildiği ve bir Var· 1 

~ova telgrafının da bunu • 
teyit ettiği bildirilmiştir. 

1~iirkÇt: olar~k rıPşr..ttiği ,C. H. Pat tisi müstakil gru~u tı r. 1 

"ek orJusu hır t.abtr<le ~ovyet-Alruan k . R d . . Alman'arm Z8"1atı y ~ paktından balıscdeıken An a rcl 13 a yo. ı 1 J 

Ankara 13 A. A. (Rad- ~unları sö.vlt>rni;;tir: C . H. P a rtisi nıüs- k [ 

Koridor ordusu modern 
Civarına kaılar ilerlemi~ 
V,e • 

Şınıdi Alınanlarla çe . 
tin ı b . . . ınu ıate t:ve gırışım..;. t" .. '\ 
ır, 

Poınan ordusu şid . 
detli bir çarpi şroad:m son
ra nnıtaıam bir rücat yap 
~ıştır. Polonyalılar Lut 
ııyi istirdada muvaffak 
94u\ltlaıclır. jii\im dittr 

7 
"' k'I b I An ·ara ıa A. A. Rad-

yodan) - Çeko,lovakya- "'Bu P<Jkt ticartt \'e t a ?' ~uru U A İ yoılaıı j - Hollarıd:ı<lan ge. 
mn Paris orta elçbi rnd· dostluk esa~larına. l>ağ'lı . Ra na T a rha nın baş len haberlne göre Polou-
\'oda v~rdii!i bir hf'vanat· dır. Bo~aı.l:ıra Türkiye- kan lığında to pla _ yada en çok sayiat veren 
~;ı, Paıiste ~t<>~ekküİ ede· den daha iyi muhafız bir k._ B k· ı · AlnutLı kuvn·tleri, ıırhlı 
cek oı eırı Çt•k ordusunun lırk~i olaıııaı. Tüı kiye, nn r:J aş ve 1 l ll birlil.deri ile ha"a kuv-
huırnkan mü,.;takil oldu- ı .\!manya vfya Alm~ııy~:· 

1 
l~a 111 Uta Y?~ ki <la hi· ' vctlt'ridir. 

ğunu ve bunu Fransıların rın dostu her hangı bır 1 li ve Hancı n1esa- - ----------
<la tanıdıgını ve bu or- ! devlet t:.ırafınd:ın_tecavü- ı il i hakkındaki be· 1 ye Vc::ki Jinin beva-
<iıınun şimdiden elli lıin ze uğradığı taktırde bu · . fı k - k J 

mevcııdu bulundu~unu bil- wuaheue keenlemyekür: 1 yana t rle ır a gu- ı catın ı muza ere ve 
uirmiiür. ~alacaiur, .. ~ r~~UQdaki ttariç İ_· ! t.aşvip etmi,ti~. 



Sayfa 2 - -MZPFiaaaı rmv 

Küçük Hi~aye : 

Yazan: 
Fikret Silmer Meçhul Diyarın Yolcus11 

- 4 -

Kabaran •J'örrii:-11<' Fırtı-,.. o 

naları paça\'rnlar ı:iLi yırt 
gerilere çarp Y mı ıı ~ ba
lıklarının, uçar kefallerin, 

açık deniz kılıçluırım yol
daşı ol Uenizcinin ucarı 

yanık türküçilsü ol, diye 

çağırıyordu; 

Ora.da toplanan halk 
Güneşten mi, ll;iık tan mı, 
denizden mi, Çılayan bu 
yalvarışı için duyar gibi 
oldular. Çoluk çocnk bü
yiik ktiçUk (Ala, tsa) di
ye bir şarkı ~utturdular 

Her kes gögsünü ka yı~:ı 
dayadı; Yıizlnce insan 
kayığı koyunlariyle itme- ·ı 

ye başladilar. Kayık can

lanır gibi oldu. Titredi. 
Çırpındı. Karine~inin altı· 

na konulan direkleri gı

cırda tarak ı-anki orada
ki insanların çığlığı iuıiş 

giui denize fırladı k:Jydı. 

Mıl{:rur ma~rur vfü:dü. 
Bütün oradaki iosuulnr 
(yaşa y:ışa) Hasan u~ta 

Kaviı·ın u,.,lrurlu olsun di-- ... 
ye bağırdılar. Kayığın 

kıçında ayakta duran Ha
ı:;an usta mu\·azesini k:;y 
hederek gii n;rtey~ düştü. 
Gittik baktık zavalli ilıti· 
yarca~ı1. kalp sektP.sindrn 
ölmüş üıerine dlrniz ~uyu 
döktük diriltPmedik. Za
\'alııçık gitrııi~ti. 

so~ 

· ı 1 Dahili Haberler\ 

lstan~ul · lzmir Vapur sef eıl~ri 
Ankarn 13 Radyo: 

İki haftadan beri 
tatil edilen İstan-

hu l . İzmir vn pur 
seferleri dünden iti
bar en bcı şla n11ştır. 

lzmir ihracatçılarının top lantısı 

<Uha Sesi) 
s sn p 

Finlandiya 
Ankar~ l3 Rad~·o: 

: ı Finland•ya hüku -· 
nıeti O {uo ve Kö
nıür ıhracını tnen 
ctn1 işt ir. 

Slovakyada 
Ankara 13 Rad~· o: 

s :ovak va da ki ~ta
ca r d ı;a 11 i \'t'tleri n
de n ven1 te";kifL~r 

.J 

A n k ; ı r :i ] 3 I~ : ı d ) o : 
fn ,~iltF•e hül..·u ııt ti .. 

f. l bu h,.fta ı ~• ı. u;.• 
<ıskt rlik 1ı : zıntt i t.' 

nıtnsup 20 hin kişi
lik bir guruhu silah 
altınn ahıcaktır. 

Belçikada 
Ankara 13 R <Hh ·o: 

Belçika da n lınınış 

olan ve terk edi len 
tedbirlerin vine alın-. 
masına başla nnHş -
tır. 

Bir gazete Ey
lülün sonuna doğ
ru Belçikada ek· 

=rrz=- F - · 

1'4 • 9 - 939 Pertembe 

12,30 Proğ'ram. 

12,35 Türk müziği 

13,00 Memleket 5aat 3) :ı 

rı, ajans ,.e ıııcteuroloji lı:ı.

berlP.ri. 

13: 15 - 14 :\lıizik (k :ırı~ık 

1 proğram - Pi.) 

I 19:00 Pro~raın. 

19,05 '7\fiı;::k \Ah m ·ızi 
~·ı r·ı ik 

19,:10 Türk mılzigi Va~ıl 
hPyeti 

')A ı - K ... , 1, o onuşma 

::u.:1 0 'f ı •· 1 ·' Pııı et\Pt ~aar n.'·:, 
ııj.ıu,.. "e uıeteorolnjı: h:ı 
lın J eri. 

20.50 Tiirk rniiz.igi 
21,30 Rorııı:;-um 

21,45 .lliizik Romanslar 

22,00 )(iizik ( küçiik O~

kestra - şef Nt>cip Aşkın) 

28,00 Son ajans haber. 
ieri, ziraat. esham talı' il!lt 
kamLiyo - nukut borsası 
(fiyat) 

23,20 M ü z i k Cazb~md 
- PI 
23,55,24: Son ajans ha

berlt!ri 'e yarınki proğ. 
raın. 

şayı 13~ 

Şehirden-Kö e 

Merhaba KöylÜ Jtl· 
• • 11 

yılar. na ..... ıl sınız. jyırı . 
siniz ? Üç aya yak10 

dır ınektuplarnm ,.a7;· 
•• .: ·;-re 

ınıvordum. ~ 'stu ıJU' 
afi~·et uzun hır nastıı 
lık ·geçirdim. DoktorJıl' 
rın ta V8 ivesi ü zeriile 
hava teÖdi.i için Zi:J 
.Hr ba!ıı;ei~rinc cel.;ii" 
r· ~ ~ . J 

~. b ''"'' ıı. 

Hamd ohmn i\'iie~ 
t:ın. Bundan sonr11.,n1e · 
tupıanuıa başlayacıı
gıııı. 

Ankara 13 Radyo: kerelerde bulunnıuş- n1e<rio vesika ile da-
lır, ve~d!l<leri ka- 1 ğıl:cağını ycızilıak
rarlar ıçtn te111en- t cı dır. 

Mardin 
Ya~ıflar dairesin~en 

l\ öyln dayılar; ge· 
çen giln :\l t•hteJ cm Bllf 
vek lirııi~ [ okto" R(•ti~ 
~a.\•clam ın ı;;t • hıdi ,.c 
k öyliye hitap eden bif 
tebl iğin i gazHenıiıe 
koymuştuk. Her halde 
okumuşsunuzdur. Ef 
lul ayındım beri A vıu· 
pada başlayan barP' 
ten memleketimiz kat' 
iyypn mütecs~ir oıms· 

mı~tır. Her nevi ğıdD 
maddelerimiz boldur· 
Harp bizden çok u2.al;· 
tır. Onun için hüknrne· 
timizin gösterdiği yol 
üzerinde yürüyerek biı 
şehirliler gibi siz köY' 
lüler de işiniz ve gii· 
cünüzle Uğl'aşın, geıe· 
cek yılJar için bu se' 
ııede:ı daha çok malı· 
suı almağa çalışın. İz ı11ir<le ihracatçı

lar ticaret odasın 

da bir toplantı y..ı 
parak Avrup~ va
ziyeti önülıde ikti
sadiyatımızın ko
runn1ası ıçın ınuza -

niyatta bulunmak 
üzre Ankara ya bir 
hey'et göndern1iş
lerdir. 

Asılsız bir haber 
Ankara 13 Radyo: 

Ba7.t ecnebi nıen 

balardan çıkan bir 
haberde Türkiye ile 
Aln1anva arasında 

" 
bir adeıni tecavüz 
pak tının i nı z a hı n -
ınak üzre olduğu
JlU bildirıı"ıiştir . 

Böyle bir şeyin 
aslı yoktur. 

Umum Neşriyat ve yazı 
işleri Müdüril 

Siret Bayar 

Ulus ~esi Matbaasında 
basılmştıır. 

Moskova 
II ü k fi ın e t i 

Ankara 13 Radyo: 
~losko\·a lıiikfııııni bütün 
g..-uıilerine İngiltere Li
manına g-irrnenıeleri ve 
üs],..rinf• clö u uı(•]eti emrini 
' ermiştir. 

Babıssor ha n1anll 
nın 9 avlık ican ruü-. 
za y~deye çıka rılnnş-
tır· ihale günü ol:' tı 
28 Eylul 93U PerşPn1-
be günün<lt> taJiple-

1 

rin gelınclcri ilan 
olunur. 

1 3-4 

Başımızda İnönü gi· 
bi bir kalıraman ye 

milJi şef vaı dır. O ber 
:;;eyimizi bizden iyi dil· 
şimür ve yapar. BU 
günlük bu kadar gele· 
ceğe size çok şeyıer 
yazmaya, bol ha vadi:" 
vermeye SÖ7- verivorııIJl · 

" Hoşça kalın suyrn da· 
yılar .. 

Kara davı . 

Midyat Satına ' ma kon1is 'O.aur can 
{ 

. 1 - ~ıic:~·:~t kıtaatının hir BP~lf'Jik ihtiyacı itin :ı~:ı~ıd:ı cirıs , e uıikt nrı yazılı. 
ıaşf' nıaddegı hızasında yazılı şek ıl \'e ıaı ilıte (•k:-ıilııın yı-• kon!ltUŞtur. lstPklilerill 
şartları gi>rıııi'k iJzeı r i~ ~:rntlarıııoa bulundukları ynl riıı s:ıtııı:drna kouıisYonunı.ı 
vP. eksiltıııPye girf'c,...klr.rin y:ıııh temiııatlar.le nıt 1kür güu "~ sa:ıtta alav s·ıtıuaıru:ı 
kvmi~yoııuna Uıtirncaoı.t!urı iHln olunur. 14 18 :dl 2ö 

Cfn•I 

Sığır t:ti 
Miktarı 

5o,ouo) .. 
Ekslltme tekil 

Kapalı zarf 
T .. mfnatı 

tö75) 
ihale tarihi -
29/EytCHı 9~U 

Saat:~!.!! 

9: Cuuıe 


