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TU RK GAZETE Sİ 
Sayısı 100 Paradır. 

=-=sız 

Kuruluş yılı ı Agustes 927 

~olonya meselesi, Sovyetlerle Almanlar 

~omanya Başvekiline 
suikast yapıldı 

Katiller kurşuna dizildi 
~ Ankara 2 1 (A.A) -

t~Qadıııu .ı.\jaıısınııı Bük
h ~ tnuhabiri bilı1iriyor : 
ı0ıo 

ı. anya BaşvPkili Ka. 
ıne 
L 8ko otomobilde <•ider-
~l:tı e 

b. kar~ıd:ın "'elen ditrt~r I 
~ • o 

it! fJtoııınbilde bulunan 
llaeçbuı ~alıisl~r t3.rafın- ı 
at ll ih.eriue }O\'Crverle 
eş edilerek üldürHlınii~ 1 

tür. 

Bükreş ~2 ( A. A. ) -

Yeni Romen kaLine~i te- 1 

şekkül etmiştir. 

Baş \'ekil Kalineıkon un 
katilleri. ~uikaı'<lin yapıl
dıi'r1 verdt> kurşuna dizil-,., . 
mi~lndir. Cinayetin ceza-
:-ını gi>reııler 11 ki~idir. 

!K o~o O©ır<dl lUJ 

' 

arasında halledildi 
Ankara 21 lA.A) -

Sovyet tebliği : Kızıl ordu 
kuvvetleri 17 Eylülden 
20 Eylüle kadar Polon. 
valıların üç piyade fırka-- . 
sile üç eü vari alayını ::>i-
lahtan tecrit. etler~k Vil
no ueıniryolunu işğal et
miştir. 

litvanya ~u~udun~a 
Ank:ıra 21 (A.AJ -

Selahiyettar bir menba
dan bildiril<liğiu e göre 
Litonya hu ılud unda va
ziyet değ'işmcıııiştir. 

Dün 8abahki muhare-
be müstesna olmak üzre 
mühim bir vak'a olma· 

Varşova önünden iki Alman fır
• kası püskürtüldü 

Ankara 22 (A.A) -
V :ırşovada.n bildiriliyor : 
Var~O\'anın şimali garbi 
mıntakasında görülen ıno- 1 

torlu kıt'alar. iki 8ii v:ıri , 
levasımn hücumu ile pü~- 'ı 
k ürtülmüştür. 

Bombardımanların kur-
kunç tahribatı devam et. 
mr.ktedir. Sovyet ve Ro
manya sefarethancleri ha-

1 

1 

sara uğrayar:ın binalar 
arasındadır. 

İki numaralı Varşova 
Hauyosu da Alman Tay
yarelerinin Kızılhaç or
dusunun Liııasını bom
bardıman ettiklerini, km-
na rağmen normal bir 
~ekilde bu lunduğunu , mü
nakalfltın otoboslarla ya
pıldığını bil<lirınistir. . . 

ln~ilizler, Almanlara aid 500 bin liralıt 
D nıı~tır. 

tın Lehistan ve Romanya Deyli Heraldın görüşleri 
kaçak esya yakala~ılar 

Ankara 21 [A.Al -
İngiliz istihbarat. nezareti 
bildiriyor : 

tarı bPş yüz bin İngiliz 
lirası tahinin edilmekte
dir. Yakalanan manğaniı 
miktarı 30 bin tondur. 

hududunu istila etti 1 

& Ankura :! 1 (A.A, -
~ Okreşlt'n :-;-u şayuuı dik-
at hautır \"Criliyor : 

l l\ızıl ordu dün bütün 
~~h· •Man v e Honıanya 

hattını istila ~tmiştir. Bo- ı 
bamya ve Mor:.ı.,·yanın 

Sovyet kıt.'atarının elin
de kal:ıcağ1 haber ,·eril
ınekte<lir . 

lu~ün, An~ara ve bazı şe~irlerimizQe 
y&r sarsıntısı ol~u 

ell Ankara 22 (A.A) 1 

tau Sabah ~,30 da Ank:.ı
tı a hafif bir y t> r ~arsın 

1 
81 0lıııustur. Diblrer ver-
~rd • . 
la en "nldığımız telg-raf-
~~~a Koca<>li, Eski:-;-ehir, 
..... ırne, G<>liboluda lıafif 
ıek· 
sa ırua~ı, Aydnı , Mani-
~· ve Keşanda oldukça 
k~;uem, ~laçat~, Ça.uak
~C!l ~' lzmmle :o;uldeth ·1.el-

e cır oluıuştur. 
ı. lımirdeki zelzelelerden 
IJltj d k U\'arları çatlatacak 
adar km \'etli olınıı~tur. 

evı Berganıada zPlıeleden 
1 er yıkılmış, bazı zarar
ar olmu~tur. 

~ekoslova~ isyanı 
Arıknra ~1 [A.:\] 

ÇekosJu,·akyada isyan çık
tıgı Loııdrada geç haber 
alındığı için ancnk bir 
kaç ~abalı gazetesi tef
siratta bulunuıuşhırdır. 

., 

Gazeteler isyanın "ak
tından önce çıt.tığı ,.c lm 
barek!ltın bastırılahilaca
ıTını ve vine bitleri dü-
l"> • 

şündüreceğini yazıyorlar. 
Çünkü : Aluıanyanın Lir 
ucundan öbür ucun• ka
dar Çek işçileri çalışmak
tadır . 

Ankara. 21 (A.A) -
Deyli IIıırald gazetesi , 
Huslarla Alrnanbr ara-
t;ırı<laki islPrin pek iyi 

~ . 
gitmediğini, istikbalde bir 
takım cidallerin ba~ gös. 
tere<'l'ğinin muhakkak ol
<luU-unu \'e bu eida1lı->rin 

h:.ırl.ıin hitamından evvel 
,·ukuunun muhtemel ol
duğunu yazmaktadır. 

Almanlann en~işesi 
Ankara 21 Radyo : 

Büyiik lsve<; gaz?teİeri, 
Hn:::ların mü!'takbel plfrn
larıııın Berlirıdc .._•ndi~e 

uy:.ıııuırdığmı lıildirııı<.>k

tedirler. 
Petrol kuyularile Vil

oonun i~ğalı bu endişeyi 
a rttıruıa k t a<lı r. 

Alman ta~tel~ahirleri 
Ankara :!1 [A.AJ -

~Iolotof E~totıY:.ı ~efirint> 
• 1 

Hus doııaııınawıın Alnıan 

Geçen htıfta içinde 
J ngiliı k a <;1 k sf'rdsleri 
Almanlara ahl 110 bin 
ton kaçak eşya yakala
mışlardır. Bunların mik-

Ayni c~y:ıla rl:ı 15500 
ton Alıninyon ,.e Demir 
15500 ton da :Fosfat var
dır. 

vu·nanistan bir sınıf ~a~riye askerini 
Terhis ediyor 

ROMA 2 ı (Rauyo) -
H.oma ,.e Atina hiikümet
lerinin, Arnavut ve Yunan 
hudutlarından askerleriııi 

uzaklaştırması hariçte iyi 
tesirler bırakmıştır. 

Bu badiserıin, Akcl<·rıiz 
ha vı:ı:sının \'C Balkanl:ırın 

harpten masun kalacak
larını teba.rilz ettirmekte

dir. 

ROMA 21 (Ha<lyo) -
1917 doğumlu Yunan 
bahriye efrada 25 Eylül
de terhis edileceklerdir. 

SON DAKiKA: 

Polonya meselesi halledildi 
Ankara. 22 [A.A j - 1 Ankara ~~ (A.A) 

Hoyter Ajam;ına göre . l\losko\'ad:ın : Bir Alman 
l'olonya lll(~::;t·lesiııi gö- hey 'ı-ti Polonya. ınes'ele-

rüşmek üzre 4 Alman za- sini So\·yetlerle görüşe-

bitinden mürekkt,p hir rek h~Ü etmi~lerdir. Kafi tahtıl bahırlerini takip et 
mekte oltluğ·unu söyle 
mekle iktifa etwiştir. 

hey'et ~fosko\'aya git- ı miüakcrelcre hilabere bav: 
ı mi~tir. layacaktır. 



l)üı;;rnan Tavyareleri . . . 
ü~~ dt'fa bombardıman ede
rek Kraliyet sarayını ve 
hazı uinaları tahrip et 
ıniştir. 

Ankara :!1 [A .A1 -
. ark ... Cephesinda: Alman 
tebliği : Vistül ünündeki 
ıiluharel>c neticesin:ıı he
n~at 1i Rurette teRbit 
e'dflı~diğini.. l'olonyafı
ların VıarŞO\ a ci \'arınd::ı 
muka\ emntte dP.vaın et
tikleri bililkiliyor. 

. 

(Ull18 Sesi) 

Garp Cephesind iz mir fuarı Kapan~ı 
Ankara 21 (A. A) Ankara 21 (Hususi] -

Garı> Cephesinden 1'_,_,H_ı_ıc-·i Entcrn:ısyonel hmir 

na nıa nıışt ar. 

Fuarının dün gt·ce kapa-
yen i bir hü ber alı- mşı büyük tezahürlere 

Ankara 2 1 
Garp < 'ephesinde : 1 r:ın

ız tel:ı liğ" i : Tem.ıs lalin
de bulunan kı · t. nuw
zii fa:ıl ivt· ter "' t ı ıı iş
tir. İ ki~ t:iraf topçulan 
aragıntla ate. t a • ~tıu . 

sebep olmuştur. 
Fuar komitesi başka

nı.. ve İzmir UelP.<ii_re He 
, . t 

i~i Bay Behc;et ~z ara. 
f mdan Ada gazınofuııda 
büyük bir ziyafet '·e ı il
miş vp, bu ziyafette bir 

s ok yüksek zevat, büyiik 
üniforma subaylar, kon
sol o~lar ve <'cnebi mü
messilleri lıaıır bulunmu~
t ur. 

Fııal' parlak bir şel1ri 
aynı rlekorıı 'içinôe etrnfı 
<lol.dıır;ıu on lıiıılercc hal
kın ön iinde çalkarıiyordu. 

Behçet Uz çok h~ycc:ııılı 
bir nutuk söyledi. 

ıni~tir. 

Ankara 21 • A AJ 
Garp U••phesi~ıı.I ~ An.fa 

Konya llalkevinde bir toplantı 

taı»uamdaıı lı ' ld'ı T.J Of: n 

Polonya l.ıuduch il&\ Al· 
marılar çok nıildardil Ba.
loıı <lizmi)lerdir, 

T~u Balonlarır ~ 
~ık değişt i r ilmiştir. 

i ~ık 

Ankara 22 {A A) 

i~i Polonya Tayyaresi 

Arıkara ~l (A.A) --. 
Dün Konya ffolkeviııdeki 
toplantı d:ı, Vilayet meb
usları ilalk ,.e TUcarJarJa 

jfardinin 'fekye mahal 
lesinden Memet Ali yar
dımcı oğulları Sirnceddio 
ve Taceddin taraflarından 

1 

me2kUr mah:ılledt'n Memct 
Ali oğulları Bah.1<.ldiıı ve 
Na!'reddin ve ~aire :ılPyh
Jerine Mard ·n Sulh ııı:ıb · 

göriiş ınti şler , ihtiyaçlar 
üzerinde hasbıhalde bu
lurı rnuşla rd ır. 

tariki :ım ile nıalıılucl 150 
lira kiy ırı etli bir "~ ğnruen 
tariki anı, şaı·k:ın ve cenu
ben zerg:ı.n rn~bri ve hekir 
tarla~ı, şimalen buny~ız 

Cama 22 1959 

12.:30 Pra*ram Ve;p; 
' .t:ı 

l~ket Raat ayarı ~ 
12.35 'f=iirk mıızr~ t 
1 j>CO Mqnıleket •.:,., 

yaı ı, ajans ve mete(11UI"' 
h:ıbnleri 

1:3,15,14 
müzik 

19,00 Pro* ram Ve 
lekc·t saat ayan ~ 

19,05 ~liizik Dans f 
ı .. j - Pl 
~ 19,80 Türk ruüzigi yJ 
heyeti 

20,15 Konuşma , 
20,30 )lcmleket sat& 

~·arı. aj:ıns ve meteO~ 
lıaberlari 

:!0,50 1'ürk müzif1'i 
21,30 Konuşma Arı 

ve halcılık 

21,45 Müzik Soo 
miitigi - Pi 

2:2,00 Müzik 
kestra. ı 
Prn<~toius 

!?3,00 Son ajans b 

!eri, ziraat, esham 
!at, kambiyo- nukut 
saısı fiyat 

23.20 Müzik Caz 
- Pl 
~3,v5,:'.!4 Yarınki 

ram. ________ ./ ' 
· Vistül önün~e~i muha-

re~e 

Aıık:ıra. 2 1 < \.A, -
Ilir Sof ya TeJg-rnfı iki 
Polonya T:ıyyare:siııin 
Sofy:ıı.ıııı şiıırn linde yHc 
endiklı~ri, ınür(•ttPlıatımn 

te\'kif edilerek Ta~ yare
lerirı rnlisnderc cd ı l d i~·i 
bilJiriliyor. 

k'emesinden istihsal olunun 
15/6/939 farih ve 332/ 41 
Rayıllı ilam wucil>ince Çel
tlik köyünde nıkı ~arkan 
nehri zergao şi uıalen nı u
kad.denıa haci IIa~:ın l'l
ye \· nı şcyb Memct Ali t:ır

laiJ ğarben tariki am cenu
ben Abdi basan veresesi 
tarJasile mahdud 2,:ı o lirn. 
ki}'mP.tli bir kit:ı sulu \'t' 

k :ıryesinin ~ın ırı ile mah
dud 500 li ra kiymetli lı i r 
ve İsa ve a bdi buni hüse
yin tar laları ve nehri zcr
gan ' ' C tariki auı ile malı. 
<lud :300 lira kiyınctli bir 
ki cem:m Uc: kıta susuz tar
la ve tüınik üJya köyünde 
'aki tariki anı ''<' haıııi ve 
g-ürgis ve :ıli huni lıa .. an 
hati ve ~Pvhmu. hali! h:t. 

Mardin Ortaokf ~ 
· l 

HO,.\JA :! 1 (Hadyo) - j Oire~törlugündın ~ 
Alnıaıı tebliği: Vistiil önün- •-•ma::::::;::~na• 
de ,. ır~·arı cdt>rı nıulıa-
~ el!·r hakkında kati bir 
netice verilPnıPz. Şimdiye 
kadar Polouy:ılılardan l 70 

Resmi ve hususi 

ilan tarifemiz 

kim ta rl ;ıl;rile. u~alıdut 200 1 - Okulumuz için ıf 
1 lir:ı. ld'nnetli bir kıta tar- adet Yeni taJebe sır 

!aı.ıın s~tılnı a sile şııyuunun j yaptırılmak !lzere :;I 
ızaJ e-:ine mahkemece k:ırnr ek iltuıeyc ~n karılmı 
verilm eı.- i i ize rirıe sulh nıah- 1',.umunesi okulda mevol 

. bin ~şir alı;mıştır. E -irler ! 

a,rasında Leh cenup or
,dusu başkumandanı da bu
lunmaktadır 

J...ı->lı ku \' vetlcri elan 
ffiuka \ Pmetı ediyorl<l f. 

Torpillenen İngiliz 
•• 

gem ısı 

l\iiğı t buhranı ytizlin- 1 
den gnwttımizi iki ı;:ıy-
fc çıkarmak zarurMi kar 
şısmda k:ılJı"'ııııızdan 
~eıecck il!ln hı rnı hl·pi.J. r.. 

ni o·azetevt~ ı;; .rdırrrıa k ~ . . 
için küçiık punt ı !ı rflt.•r 
kullanmak rıw,'uu iye 
tinde b ulunuyoı uz. 

susuz ve .~arkan tariki am 
şimalen İ:5a hunf haf::ın ve- ' 
re'-eRi tarlası, ğarben Gir
bel karyesi sınırı, cenubP-n 
İsa buni basan vcreeesi t:ır
lasmm 500 h:ıtva mesafe-
sindeki kıraç ile nın hdud 
:300 lira kiyınetJ( bir ve 
şarkan tariki aırı şiuınl en 
fattah Bıro vtırPsesi. ğar-

, Lıen girbel ~an·"s i sınırı. 
cenuben lsa hı;~ıi haaaP. v~
rP.ce6j tarlı.ısile karşıdaki 
Fettah Bıro verç:>eı'indcn 

Ankara 21 (A.A) Bu vaziyet"~ ru Tt Ş- 300 hat\·a mesafesindeki . · • •ur · ı • rirıi l'V \ 'C} iprid ~ l Ofül kırat: ife mahdud :300 Jira 
L;m ı n1 n hı ırı Olesı 1 itib:ırtl ıı resmi ilfıııl.trın kirmetli bir ve şarkı:ı.n re 
1}1U va fık .. görülme... tek sütun olarak saııti- ~ima len ''e :forben ve ce 
ven bir logiliz ge- ıniud~n 20) ' e hu--usi nul.ıen Zergun nehri ile 1 
;nisi Alnınn Tahtıl /1 ilfrnlan n beh r ~ lime- mahdud 150 lira kiyrnetli 

1 . • sinden t4) kuru\j cıLua- b!r ki ceman üç kıt:ı. susuz bııhır erının teca- eaktır. tarlalarm ;:,e MiQ ve lsa ' 
vii.zünc uğran11şsa- ı t • ı ·5 ve ıerıan nehri \'e 
. A k t l t -· . ar a ı . ~ . . ~a ur u muş ur. 

keme.:-i başkitnbetinC'e ar- tur. 
tırmaya ~ık:ırılınışt.ır. 

2 - ,\f uhammen beded 
100 liradır. Muvakkat te' 
nıinat 7,;j liradır. 

Artırma Şartn:ımesi ıo I 
g'İill miiddflt )e LlUİrr.de Utlk
tır. Birinci ilı~ı1e ~7 / 10/ 0391 

Ctırna güuii sa<'t ı ı de 
ınezkiir başk itahe tçe y:ıpı 
lacak tır Mu bauııııcıı kiv
met i ıı 0 o 75 i bulmadığı 
t ıı k dirde s:lfı~ Qrı he~ giin 
d:ıha temdit ,.e 17 / l l/ PP.ij 
giinü ayni saatta yapıla- 1 

k J~ 16-lD-~ ~a ?tır. mij7.aycdeye işrirak """"' 

a - t ~ tekliler mvv.ı· 
kat teuıinatlarile birli~ 
G/ 10/ D39 Cunıa g'Unil-" 
at 10 da okulda motel" 
Şflk~il konı siyona mprr 
~4at etuıeJeri ilan pJuolff! 

r. ı Uıek ıstiyC'Jıler \ ' 8 fıızla J'!!-~~~------
Inalumnt edinnwk :ırzu cueıı Umum Neşriyat ve ya1'1 
taliplerin L:ı şkitabete ınii. işleri Müdürü 
raca3t etmeleri \'C 0/ 0 7,5 
rl ibo a kçc:sirıi vermek 'U
retilc uj·oza v<>d t>ve i ş tir:l k . . 
ecl'ebiiec~kleri itan olunur. 

Siret Bayar 
Ulus ~esi Matbaasın~f 

basıltn~tur . 


