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Pazartesi 
Sayısı 100 Paradır. 

On UcüncU yıl 
'-...; . Kuruluş yılı ı A!ustos 927 

Sovyet Rusy olonya hu un geçerek 

bazı şehir er· işğal etti Hariciyu Vekilimizin Moskova seya~atı 
> Ankara 17 H:ıtlyo : 
1~f'YtPr ı\j:ııısı )lo~ko,·a
darı lıildiriyor : 

Kızıl orduya hudutları 

geçıııe~i emriııi 'eruııştır. 

Sovvet Hadyo~ıınun 

Bedbaht l 'olonyanın 
~uıırsoz id:.ırccileı i yiizHn-

'"etdiU.j. malfıınata cröre. s ~ h 

OvyPt orduları Polorı\'a 
hudutlunıı ırp(,'uıi:;lndir: 

lsveçten de ,·rril"ll bir 
habere crc,·rı' de Polonya k tı , • 

ll:.ı.atı her nır:tftan ~()\'-
Yet kuvvptlerilr ıııulıare· 
bb t>trnckt11dir. 

Sovyetlerin ver

diği nota 
Ankara 17 HadYO: 

~ov yet hiik Cııııefinin • ~ a-

~ovyet HaI'iciye komiseri 
Buy Molotof 

hancı devletlere verdiği 
ııota :-;u nı ı>alded ir : 

• 

Polonya - Almanya 
ıı . • 

ıtrlıı J>oloııv:ıııın tutun-, . 
1tıas1 ihtimallerini g-ayri 

den maruz k::ıldığı bu va
zh•ctiııd<'n 'c oı a y:.ışa

ııı~ık hakkını \'eı uwk hu · 
smmnda icap Clkn ted
birleri de almakta geri 
kaluııyHcnktır. 

Hariciye komise
rinin nutku 

lııPvcut kılnnştır. Un gün
'1en beri süren lıilrpte 
1.)olonva biitiiıı eııdtistri 
Vp kWtürel ınerke1.lcrini 
kn.ip etmiştir. Var)oya 
artık Polonva hOkfıuırti
llirı nıerkczi. değildir. Uü
kuuıet inkiraz halindedir. 
l)oloıl\·a- Hus,·:ı arasın· 
Uaki ~e\ cut ~mıabedeler 
~u ~ebeptPiı kıyıııı>tini ka- l 
ıp etnıb lrnlıınnıaktadır. .. 

Ba~ı boş ve idaresiz 
bırakılan Polonya, So,· 
Y~tler Birliği için bir teh
<ht teşkil e<lecek sürpriz
ler ·ah~•sı ol mu .• tur. Şim
cliye kaclar bitnraf kalan 
Sovyet hükumeti, Polon
Yada ya~aYan vi kl·vfi . ., . . 
lııuamt:Jeye maruz kalan 
ve kendisine knn bağlı
lığı bulunan Ukranyaum 
~irrıaycsiz bir halde bu-
tınınu.sına Jak:ı.yd kalm:ı
ınıştır. Buuun. için Sov· 
Yet hük(ııncti Okranya ve 
beyaz Ru tarın can ''e 

, ltıaUarını korumak i~in 

Ankara t 7 Hadyo : 
~ovyetler Birliği Harici
ye Komiseri h11 sabah 
bütün Son·ct l:ad\'oiari-. . 
le Oi<lul:ırın Pulonyaya 
(J"irditrini bildiren bir nu-n :-ı 

tuk söyJenıi~tir. . . 
Polonya v:ıziyetiııin 

tiOn safha~ı Husya için 
tehlikeli bir "<ıziyet aldı
o-ını sö\'lcıycn ~lolrıtof ez 
~ . . 
ciiınle <leuıiştir ki : 

'• !Su,·yctler Birliği için 
artık bu ''a1.iyete karşı 
hareket.siz kalmak imkfı.
ni k:dıuaıııışt ır. Ve hit; 
kimse keyfi ınu:Hw ll:'yc 
un-rayaıı Okranya n· be-

:-ı • 

yM. R·ı~lara kMşı lftkayd 
kalmamızı lrnbıı) ctınr7.. 
Rize kan bağlılığı bulu
ean Okr:mya 'c bl·y~ız 
Hu::ların cuıı ve mallarını 

korumak, esayi~ n· ni
zamı teınin etmek uıak
s:ı<lile Kızıl ordu Polonya 
hududunu ~Pçmi~tir Bu
nunla beraber So\'yct hii· 
kümcti Polonyanın kur
tulnıa::ıı ıt;ın icap Pılen 

tt·dbirlni dP. l'lden lııra.k

m::ıyacaktır,, 

fransa ve İngilterenin 
azmi kullmamıştu 
Ankara 17 (UC<.'P Ya

rısı) Pari~tcu Lildiriliyor: 
Bu sabah brarla lıildiril 

di<rine göre. Sovvetlr.rin .., ..., . . 
Polonyada müuahaleleri 
Fransa ve logiltereııin SO· 

nuna. kadar muharebe et
mek azmini kıranııy~ıcak
tır. Bu son müdahale , 
Sovyetler ile Almanya 
arasında bir ittifakm ınev
cuJiytıtini ve İngiltere ile 
Fransayı b·r sulb teklifi 
kar~ısın<la lııraktı-ıak eme
line matuf o!Ju~u kana
ati izhar olunnıakt~dır. 

Fakat bu tekliflt>re \ Prıı · 

twrlayin ile Daladiyc <la
lıa en el Ce\'aplarını ver
mi~lerclir. nu ikinci taar
ruz Fransa ,.e lngillcrc 
ara~tlldaki ;ızmiııi kuv
vetlend irmP K tl'dir. 

Sovyet ınüdahale~i Po· 
lonyanın v::ıziyctini da ha 
karışık bir şekle koymak
la l>t·ralıer Polonya Plçi
siııio )loskova.claki hare

keti ş::ıyaııı taktirdir. 
Ankara. 17 lfatlyo : 

Paristeki Poloııya. ~cfa

rctinin bir tebliğinde, ~[os
kova<laki Polonya. ~di ri 

nin, Son·etler Bir liğirıirı 
J>oJonY!lVa ofrıncsini 1IlU· • • b 

hik güsten'n notayı al. 
maktan istinkaf t·tıııiştir. 

Dir Polurıya tt·bliği clP 
~Iulotofun iddiularıııı tı.!k

ıip ttm~kll': uütürı Leh 
erkauinin Polony::ıda ':ı. 
zifesi başında olduğunu 
bildirmektedir. 

Ankara 17 ( A. A.) -
İcra Yek illeri heyeti dün 
Ba:;; ,·ekülette bir toplantı 

yapmı~tır. 

Hariciye V t~kili Şükrü 

~ar:ıı;oI;lu, Ankaraya vaki 

ziyareti ifüle ctmt>k i~in ve 
,·aki <la,·ct üzere Mosko

vaya git.lcccktir. 

Bu vesile ile iki meın

lt>keti ala.katlar edPn me-

B:ıy ~ükrü Saraı;o~lu . ~ekler konu)lulacaktır. 

Cephelerde Vaziyet 

Garp cep~esin~e 
Ankara 17 Hadyo : 

r"raıısız tebliği : !Jiin :tk· 
şanı biri nıiizel sahilinde 
olm:ık üzre iki noktada 
uüşıııan hücumu olnıu~· 
tur. ilu iki hücum da ı art 
cdilmi.,tir. Son <ılınan ıııa· 
lfıınata göre, l'olony:ı cep. 
hm~indrn lıliyük miktar
da Alıııan kuvvc-tlerinin 
garp cephesine naklı te 
yiL edilınektt•dir. 

~ar~ cep~esin~e 
Ankara 17 A. A. (Rad

yodan) - Dün bir Alm:ın 
delğesinin tekliflerini ka
buldmı hıtink:if eden Po
lunya kumandanı lıu tck
lirlmi k:lbul edilmiştir. 

E5ki Alman Kayserinin 
ikanıt>t cttif!i şehirde, Kay
~crirı iki yt•ğeni Prusyaya 
güntlcrilrrıi~, bir yeğeni de 
ı\lıııaıı i tihbarat ~efiııin 

euıriııc Yerilmi~tir. 

Rus -Japon anlaşması 
Ankara 17 Radyo : 

Tas Ajan!::t bildiriyor : 
Son günlerde Japon

ya büyük l'lt;bi ilı· Sov
~·et Haricin~ koııı iseri . . 
.ı\lolotof anı::;ında şu :ın· 

la-.ınaya vanlnıı~tır. 

ı _ Japon Ma11ço kıt

:ıl:ırı 15 Evliil taı-ihinden 
itibaren t.er türlü rııııha· 

sema ta 
lerdir. 

ııihayt>t 'erırıi~ 

:! - Japun -Maııço ve 
Mogul kıt'alaıı i~ğal e}: , 

1 
tikleri yerlerde kalacak

ltinlır. 

3 - İki taraf mümes

silleri Lu iki maddenin 

t:ıt bikine gl'<;ccekl<:rdir. 

4 - iki taraf, P.Rir ve 
i\liilt·riııiu mübadelesine 
lwşlanaC'aktır. En kısa bir 
zaın:nıda bir komisyon 
vücuda getirilecek, bu ko
misyon Man<:o ile Moğo

list:ııı arasuıdaki hududu 
te::ıbit edecektir. 



Sayfa 3 (Ulus Sesi) 

Sovyetierin, Polony~ 
müdahalesi akisieri 

Berlinne :i infila~ 
An k ·l r : ' 1 7 ( R ad

y o) - Gelen son ha
berler , Berlindeki 
i nfilakın doğrulu
ö-unu t~vit etnH·k-

Molotof un nut~u 
Ankara 17 A. A. (Had

yodaıı) -- M o~ k o,. :ıdan 
bildirilivor: 

Riyasetinden 
Mardin Kasa.lıasını~ı fll: 

kfııı ve crayri tnl'SkUO 

Romanya~a 
Ankara 17 ı\. J\. (Had

yodan) - $ovyetl rin, l'o

Jonyaya miidalıelı .;i Ho
maııya da hala ilft ı erlil
DH'miştir. 

Huııı:ınvadaki OJ,. ran\·alt . . 
rkalliyotlerin harel-t' t<· ge-
çeceklcriııdeıı korkulıııak
tatl.ır . l {omnııy:ı ekorıoıııbi 

scft•ruer Pdilıııi._tir. İhra
cat \.'C ithalatın kontroliinc 
lüzum güriilıniiştiir. 

İn gilter e~e 
Ankara 17 .\ . .ı\. dhd

yo<lan) - Bir Lonclra tPl
grafı, .._.ovyrt kuv\·etleı i
nin Polouy:1ya ~inııi~ ol· 
nıa-.ı efkftrı nmumiyt.!dı1 

tc.si r uvandırııııs i:;e ı]e 
~ . 

zaten bıı lıir kat; g-iirıdt>n 

beri lınk lt·n ııwk t<; idi. 
Siya::ıi mahafil de·: lıu 

işğalın ııizarnı muhafaza. 
etıııck içiıı olcluğ'ıı tebarüz 
ettiril ıııek ted i r. 

f wriliz i:stlhharat n<!za.· 
r:ı 

reti, lrıgilt crcnin Lıu va·li-
yet kar.,ıı-ıııd'l battı ha
rek<·ti ne olacağı alırı:u·ak 
raporlar Hzerine t:rnyyün 
ed ilr.ceğ'irıi lıikli rıni şti r. 

Polon ' ' '1 SPfiri Varı-.n va .ı • 

ile :-;ıkı nıüıı:ı::.,f·lıntını de-
"arn Ptıirmrktedir. 

Polon~·:ı zayıfı a ol3a 
Sovvetlcre karsı :,eıııbolik . . 
bir ıuıık:t\ eıııt•t ve 111ü -

<lafaada lııılıııı:ıcaktır. Bu
da hakkını k;ıybııttirıııe
mek iı;indir' 

Ameri~a Parlamentosu 
Ankara 15 Hadyo : 

Aml'rika parlamerıt<!stmun 
Teşriııi evvelde değ·il, ~ 1 

Eyliildf' toıılanrn:ısını Al
ınan deniz altı korsanlı

ğının Ameı ika efkftri uınu
miyc::-irıi heyeeana diişiir
ınü ş olma.sındanclır. 

Bulgaristan 
Aııkara 17 A. A. (Had. 

ycıdırn) - 1 'ari ~teki Bul· 
gar sefiri. Uıı 1 g:ırh;tanııı 
A \ rııp:ınıu halı ha1.ırdaki 
vaziyetine karşı bitaraf. 
Jıuını ınııharaza edeceğini 
F .. aıısa lıii k lııuetiııe uiJdir
JJlİŞtir. 

Litvanya~a ~eyecan 
_\ııkara 17 ı\. A. ı Had. 

yolları) - So' ~·p t kıtala

rııım Poloııyaya g-iriı;:i ha

beri Lit' a.ı1Yada lwyrcaıı 
~ . 

u \'an<lırın ı. t ır. . . 
ff ollanda~a 

ı\ ııka ı a l 7 ı\. A. (J:ad
yoıiaıı ) - So' iyl·t kıı\·

vetl<'rinirı 1 1 lJJony~ıy;ı giri

.:ini llı>!Jantla gazeteleri 
hu.susi 1111. h:ı laıla bildir
uıi:;dı> rdir. Bıı haber 1 tal
\' :t O f' f karı U llHllll İ \'l'. İ il tle . . 
<lelıir te8ir uy:muırııııştır. 

h "' 

te ve bu işin fai)i-
nin ara nn1c\kta ol
duO-u bildirılmek -

h 

ted ir. 
Aııkara 17 Hadyo: 

Aınbtirdar.rıdaki bir g-a. 

ıPtcnin bildirdHrirw göre. 
dün ak. arn BPrlinin mer
kezinde· ı:ok şiJcletli bir 
infilak vukııa grlmiştir. 
IIa' a i~leriııiıı ııı<'t lı:ıllt·
rindC'n hiri lı:ır:ıp olınıı!;'
tıır. N n:ı ret hiıw::srn ı ıı n: 
biiyıik nwğ:1ı:ıl:ırın canı-

1:.ırı h:l\ ada u~·mıışrur. O 
ı'..,nada om darı gcı;f n hın 
kisi , aral.rnını~tır. . . 

Roınanyada 

SovyPt kıtalarının 

lonyaya girıliğiııi ~·ahaııı·ı 
<lc\'letlerc lıildircıı Molotof 
nutkunda • cıvyct, birliği
nin di~er devlctlt>re kar~ı 
bitara.flığı kbarüı ettiril
miştir. 

Sıkı temas 
Ankara 17 (Gece 

v~rıs1) Bürüksel Ber-., 

Jinden nldı<>-ı hir o 

ha bere göre, Po-
lony;ı11 1n Sovvet1er 

" "' 
kıt \1 s ı t n r a fuı da n 
Alınanlarla Sov · 

o • b~ 
mak iizC're :?50 hekt:ır 

~· bir sahanın hah hazır Jf' 
rit:ıları ile bunu çt•\'ft ()' 
yen li>O hektar ilo J. 

·ııı lwktara v:ırnn :ır:ııı 

1 /4COO i\likyaslı tt'kclJl 
rik miiıılıarıili harit:ısııa' 
. . k ·ı k JJllli ı:;-ı e -sı tıncye ı;ı ·arı l\ 
tır. r 

l..)ıı maktu k<•:;df 1_ıede 
( 000) Liratlır. 

Eksiltme 27 /9/9:J!J V' iı' 
!'anıl>a günii saat t5 1 

~I:ırdin Belediye dairesiD; 
de toplan:-ıeak rksiltlll 
konıisyonu tarnfınd:.ııı , ,. 
pılaeakt ı r. 
Mıı\·akkat teminat (60l 

Liradır. 
1 

Eksiltmeye i~tirak edl'~ Üu~ 
lPrin \'aktında Belediye! ı 

ı · ·rrjO "'h Iıııar hey'eti Frn şeflı~ ~ 

Ankcı ra 17 (Rad
yo) - Po nanyada 

Bel <rra t ı 7 (Rad- : lllÜ tehClssisler si ltth . ..., 

V arşovanın tes
lim şartları 

yctler ~r~sında sıkı 
bj r te rnas ı n vaki 
olduğunu göster -
ınektedi r. 

Slovakya 

dr•ıı İ\'tirftk vesıkaları '
1 
~ aıı 

bunu teklif mektııpl·ırıll ış 
kuyıııalan Inzım<..lır. k 2 
Şartnanıt·ler .Mardin vr f~p 

ledin~i'inucrı ve Beledi~!" ;uı yo) - Vıırşovadan altına çağ-rılrnıştır. . ~~ 
lt·r İmar Tfoy'eti Fen şe ı. v 

bi ldiri~diğine güre İngiliz gemisi' Ankara 17 [l~ad-
n1üı..la l aa koınutanı A I·· . 1 ... (I:> , l yoJ - Sovvetler Bir-

l . ..,_. el • •• (t ıa\> 
ı.g-.m en para5ız olanı~ ~· 
nlır. b 

. il \.arcı ı "- •'H - .; 
Şehrin teslın1 sart- ) B f · t · Ji<>-inin Berlin elçisi Tekliflerin tavin edil k~ş 

· vo - es )1 n 0111- t-> • ' 
J arını Aln1anyaya İ~t 1 k j ·. · o-·ı · hüku n1etin in Slo -

ı::ündn saat ı.i de k:ıd; 
~· i+t ~ıL 

b.1 i' . . u o u . 011 ınbı.ız 
ı t ırınıştır. . vakya hükunıetini 

hukukan tanıdığını 

~lardin Beledive HcisliF ~ 
ııe ver]nıesi ı·~yalıut pO: hu 

Afğanistan 

Ankara 17 1 Rdu-
yo J - Afğanistan 

" rcsınen bitaraflığı 

n ı i lci n e t 111 i s ~ i r. • 

ViJayet 
Def ter~arllomaan 

1 - Miinlrnl lıulırn:rn 
15 lira :ısıl maaşlı l\ler
kez. varidat ıntırııur nıua 
vinliğ·i ıın. nı iisa baka i mt i 
lıanile memur alınac ·ık tır. 
~ - Miit:abalrn. iıntilw 

nına girecel~lı1rin 78S f.:a

~· ılı memurin k:irıummuıı 
·1 uncu maddcsinch1l,.i ev
~af vt> ~eraiti tumnm"ıı 
haiı olıııaları lftzımdır. 

:} - lıntih:ııı 2!1/D/ ü8!J 1 

cu ıırn g-ii ıı ü S:ın t ~~ tt: 

Ualkcvi lıina~ınd:ı yapıla
caktır. 

4 - 'l':diplt'ı·in ('\rak ı 
ııı ii sbitokriJe birlik 1 :ı rzu. 
halle Vilayet makamına 
mürncaatl:ı.rı ilan olurıur. 

gf'nıısı torpıllene-

rck b.-ıtırıl111ış·ır. 
ta ile bu ~aata kadar gôO' hu 
dcrilmi~ olması Jftzınıdır· ~U 

bildir. . 1:3-15-1sEV .ı 
- •it 

Midyat Satınalm~ komisyonunda~ ~: 
ı - 1\1 idy:ıt kıtaatmın bir :'en elik ihtiyacı i<;in ~ı~:ığ-ıda cins \'C wiktarı y:ı~, 

iaşı\ ıııadde i hizn.::ında yazılı şekil \'e tarihte l'k~iltırwye konmu=ttıır. ı~tekJilerıj V 
~artları görnı ·k iizerP iş saatlarında bulundukları ~·orlt:'riıı satıııalma krırı1isyontJO İ~t 
vt> <'k~iltmryc gir<'cehleriıı yazılı teıııiııatlnrilc ıı11'zki'ır g-ün ,.,; saatta alay satın:ılııı' v1: 
kuıııisvouuııa ıııiiracn.ıt!:ırı ilün olunur. 1 21 :?5 ~!) ~e 
Cinsi Miktarı Ekalltme şekli Tenıinatı ihale tarihi Saat: ı';J ih 
Sığır t•ti !Y),000) Kapalı z.arf (07:>) 4/2. Te~rin/939 9: Paıarte· 

Cinsi 

Hıııgur 

Kıiıurı 
Uaz yagı 
Pirinç 
Aıpa 

~ ardin Günırü~ Mu~afaza Taburu Satmalma Komisyonun~an 
Mil...tarı 
Kilo 

7Ul0 
:WOO 
4000 
!1700 
1:;~000 

Mu"akkat 
tı·nıioatı 

Lira IC. 
4 ı uu 
üS oo 
üO 00 
11:? 00 
452 00 

Eksiltnıcleri ıı 
Tarihi GUnll Saatı Seki!, 
~ 1 /!l /B89 Pı·rşı·ın hn 1 ı Açık cksiJttl1e 
:?5 / U /U3fJ P:tz.artf·si t O .. ,, 
25/9/D39 ., 11 " ,, 
:?/D/U;iUPeışeınhe .ıo r. ,, 

15/ !J/939 darı itil>an·ıı l>ir ay i~·incle paıtır· 
lığ'a lıırakılırııştır. 

.. -~ . -~k8iltuıclr>ri yapı.lan yıık.:ırı.Ja ~·azılı Bul~nr ilP. pirince vnrilcn fiyatlar g~ 
~orulchlğtıııdrn 'c> Sabun ıl~ gaı ~·:ığ·ına t:.ılip ~ıkıııadığıııc!:ııı •!k~iltnwlcrinin oil, 
giin nzntıldığı 'ı• k:ıp:ılı zarfla ebiltmcsi y:ıpılnı:ık iizn· tPkernır etlc>n Arp:ıya ti 
tı-ıli11 c:ıknıadurıncJcı rı <•hiltnınıiıı bir :ıv i<·in paz;ırlıkla v:ırulm·ıı.;ııı:ı. Jıırakı'ldıtrı. · 

,., . • . ' . ' r ·~I ~ - g, \ P'<'• ilfırı ı'ılil(•n ı:-artnanwh·ri dahilindı• talip olar.l:ırın ş:ırt11ameJcrJ ~ 
g-örıı_ı.< k .. iizıı· lwr ~iiıı \ "l' <'k:-ıiltıııpleriııc !:;;tir:1k rdcc<·klcriııde tc miııatl:mm gii[llf~
ıııı: lı ·lug-u ' ıl.l"!o.ll l' yntııı ıkl:ırına d:ıır ııı:1kbuıla Jıckoiyc· veya tiraret od:ısııı ·p 
k:ı: tlı oJduldanıı:ı d:ıir n:-ikulariyle beral.H·r nııwyyl·n gHn \'C saatlarda Matd1 

gümrük mulıafaz:ı taburu aatınalma komisyonuna murncuat etmeleri ilan olunur. 

te 
ili 

A,. 
fj 


