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~· 

Varşova şehri hala mukavemet ediyor! 
~oionya Cumhurreisi ve hükfimet erkanı Roınanyaya 
., 
lltica ettiler.18,500 sivii ve asker 

u 
Romanyaya topraklarına geçti 

p UQ ltq~I.\ 18 nacJ \'O) -
I~ r • 

l.ı.~ gl·cc• ~ant 23,50 de 
; ~ \uikfiııwti t•rkfrnı Hu

aıı, ·ı 
~ışt;r~ h ud ııd una • ığın-

2G 
t ~~ <ıtımıobilden miirek-
r ~un Lir kafile Pol:uıya 
f d~ trıhurrei:-ıiııi "" di~or 

~ Vlet a<l:ıııılarıııı Homan-
a\'a . . 1> 
~; nakil etıııı~tır. JUD· 

ba d~n ~onra da Polonya 
knşkunıandanı ,-e diğer 
ııı·tııarıaaıılar nakil l'dil
ı~tir. 

b fırı binlrrce insan da 
b~~~da ~elıııi~tir. Leh 
~0ktınıl·t nhimı huduttan 
~i kre~ı\ ııakil edilmişler
~· Orad.ın da Paı i 'eya 
,,. tıı}r.l "İtl~·cekleıi bil-
~'r'I M 1 ıııekttdir. 

" Ankara ıs ltadyo : 
~it 
İ~t r .• ovnda tf' lim olmak 
"' eyı·ıı Balk ile muı..a
ı.t:rıH•t etmek i .. Je,·eıı as-ile . • 
ibt~ı ınenıuıfar ara. ında 

ılftJ çıkmı~tır. 

Re~ ceva~ı veril~i 
V Ankara 18 tA.A) -

1. ar~ova Almaııların tPS· 
ırıı · . 

ı 1 teklifini reddetn1 ış-
erıı,· . ·1 h r. \' :ır:-o,•anın ::ı,·ı 

t ~lktan tahlire edilmr.k-e . 
rl• Olduğu ısöylenmekte
qlt, 

\ 
11()MA 18 Hach·o) -

J l . 
f .. 111 aıı ya. Var~ovu ıııürla-
llrıirı te:linı t \klifi ,.e mü
ıuk k erede bulunmak üzre 
ır ü d ·1 ıııeınurun "' n erı · 

it.lesini kabul et;i tir. 
k· 17 Eylül gerf' ~:arısına 
<l~dar ııwmurların gelıne-
l~i gürlilnüiş, Fuhrer bir 

a~ daha beklenmesi ern
lUıi vermi~tir. 

Ankara 18 L\.A) -

PoJoııyalılarırı 55 'l'nyya

rt-si Hoın:ınya ve ~l) Tay
\'are Lı•tonya toprakları

;1a innıişlrr ve teerit edil-

mi:;lt.'rdir. 

Anknra 1E (.\.A) -
Hom:mya Bnşvekfılctirıin 

ne~retti~i bir tehliğ"atta 
öyle tltnilmfktedir. 

ya 

17 Eylül g-Unil l'ulon
lıfldi~rleriııirı hususi 

:;;er:ıit dahilimle cereyan 
ernw1:i Polon~ a· hükume
tinin c],,,·et H·i~i \'C Na
zırl:m içiıı Hoın:my:ı hü
kfıııı~tiııdcn mele(: iste
ınt>~i ve bunlnrın Homan
ya topraklarına iltil·a ey
lemekte huluııııı:ttil Ro-

ınauy:ıya :;-inıdiki muha
ripk•r,• kar~ı ayni mutlak 
bitaraflık hattı hareketi. 
nin takibi lüziiıııiinü g-ü::; 
teruıi:;-tir. lliikfınıct bü
tün Yataııp .. nt>rliği ile 
nwmlcket hudutlarırıın 

mfülafaasına ıwzaret Pt
mektt· tle,·ı.ım ~dt•<·ektir. 

Ankara l U A. A. (Had 

yodan) - Ronıany:ıdan 

bildiriliyor: 
Polonyad.an Honı:mya

ya 4500 sidl. 4000 çocuk 
ve 10,000 8Ubay VP er 
ill' 100 kaılar tayyare gP<;· 

mi:-tir. Hoıııam·ava "'e•·en . . .. "' ') 

Polonya Cumlıurrt>si Ye 
bükfmıet t-rkftnı g-ü~teril<•n 
"t·lıirlenh' ikamete uıP.<'· .. 
bur l'ıliluıi~tir. 

Sovyet ve Almanların 
müşterek tebliğı 

Ankara 18 Hadyo : 

Berlin<leıı bildirilivor : 

Polonyada Alıııan ve 

lfos ku\·,·etl11ri lıarl·kPti

ııin yanlı!:' aııla:-ılın:una~ı . . . 
için Altnanya ' '" lfosy:ı 
ııe~rettikleri nıii .• terPk tel> 
}iifdP : 

D 

Bu kıf aların hareket-
leri, • \ hııan ve füıY yt·tler 
Birliği nwnfaatlPrinin çar
pışa bileceği .• :ıyiaların asıl
sız olduğu ve bu hare· 
ketin ı\lman-Hus atle 
mi tt'«3' iiı paktına mani 
h11hın<i11~nııu, lıililkis hu 
kıt'ada nizam ve l>arı.,ın 
tekrnr ia<lesi emeline ma
tuf olcturı-u bildirilmtekte-

~ 

dir. 

AııJ...ara 18 
Uavus Ajaıısı Mo:'kova 
darı bildiriyor: Alımıııla

rın zengiıı galiçyay:ı Pl 
koy:ır:ık, l 1 oloııyanııı di. 
~r·r kısımlarını Hıı:-;yaya 

bırak:ıeakları z:ırırıulun -
maktadır. 

Alın:ııılar şiıııui Bal 
tık t-<ahillcrini ıııtı\ akka
tan bırakarak Honıt•n sa. 
lıillt>rine doğru ill'rll'nıek
tNliı Jt>r. 

Yugoslav· YuP.an ticareti 
Bt·lgr:ııl 18 Hudro : 

Yuğu:-la,ya ilP Yııııaııis 

tan a.ras111da tkaret uıü 

1.akercı;i lıu gün .:-Selfinik. 
te başlaını~tır. 

B, Millet Meclisinde 
Ankara ıs (A.A) -

Hiiylik ~lillt•t ~lr.di~i bu 
giin toplarıuıı~. ıüzıı:ııııe 

deki lrnluııan mevaddı 
ınüzakrn• Ptuıi::;-tir. 

An karada 
Hava hücumlarma karşı 

pasif ~orunma · 
Arık ara I 8 (A.A) -

Bug-ün Arık:ıra ha,•a hii
cunılarına karşı ilk pa::;if 
korunma tt•erü hc~i yapıl

mış \ 'C nı u" af fo ki yt't le 
net icelcn nıi:;t ir. 

Ha:;-ta B:ı~,·ekil, 1 >ahi 
liyt> Vt·kili, lhva Ul·ncl • 
Kumandanı, Vali: Emni
yet Müdürü tecrübeyi ı:;o
na karl:ır idare ve takip 
etnıi~lerdir. 

Top ateşleri 
Ankara 18 Radyo: 

Garp Cephesinue : Son 

24 :-;aut zarfında F'ranı:;ız 

Uephesindaki vazİn't ~a

kindir. İki taraf.ta top 
aJto~ile iktifa Ptıııislenlir. . . 

Leh Hariciye Nazın 
HOMJ\ l C"\ CH:ıclyo) -

Leh llarieiye Nazırı Bek 
hıı gün \·ar~o,·a kordip
luıııatikleriııi da\'t•t ede
rek bir toplaııtı yapmak 
i ·tPuıİ\lSe de H.onıanya bu
na müsaade etıneıniştir. 

R<ı~IA 18 .Hadyo] _._ 
Lı,~ıi~uıııın .Moclko"a ~e

fiıi Mo ... ko":ı<lan ayrılmak 
üzredir. 

~em~erlayn ~eyanatta 
~ulunacak 

HUM.\ 18 (Haclycı) -
İngiliz Ba..,,1 ekili Çeınber
l:ıyn Çar~nnıh:ı güııü r:;on 
vaziy<'t hakkında Avam 
kamarasında heyaııatt~ 

Lulurıacuğı bildirilmekte. 
<lir. 

Slova~ya~a Alman tet~işi 
~evam ediyor 

.\ııkara 18 Hadyo : 
Ahıwn Ba. kumandaulığı 
'lov:ııdarın terlıi~ini bte
ıni~tir. Filhakika lıir is
yan çıkmış, iki bin ki~i-

,.______,!~N_!A_K!"K~ _ ___.lı ıı in si 1 fı h la rı alınarak af ·= _ edilıni.JPrdir. 
Jlubin ilanından heri 

Aııkara 1 n A. A. (Harl
youanJ - Şark eephe$in
dt·, Alııı:uıya - J>olouya 
harhirw dair ypui bir ha
ht'J' alırıa.ıııanıı~1 ır. 

Yalııız diin ak~aııı Bl"r· 
linılt' Had) o ile ne::ıir o!u
ıı:ın bir tebliğ'de btklı'Jıl'll 
ıı ı ii ıııeı-Sİ 1 gt'l 1111'd i µ i ıı ılı· ıı 
V:ır~U\'aya karı;ı yc:rıiden 

askeri harekata b:ışl~na· -

ı caktır. 

::Slovaky:ula Alman ted
bi~i dev<ıın etmektedir. 
Hir t:nk kişi ve parti er
kftnljrı tı'' kif ediluıi)er

dir. 

Vaşinğton~a ~eyecao 
Aııkar:ı 18 Hadyo: 

Hu~~::rnııı Polonyaya gi
ri., i, Ya~ing-toııd:ı. ht'ye-
a n tı~ nndırını\'tır. Huz

vrlt, h:ırieiyP nk:lııile 

gfüii._ınli~. henüz lıir ka: 
rar neşir cuilınemiştir ı 



!Sayfa 2 

Cephelerde Vaziyet 

Şar~ cephesinue 
Ankara 18 Hadyo : 

Şark CephP~iııde: Alınan 
rismi te Lliğ·iııe ııazaran 
Polonya lıarbı bit ıı ek üz. 
redir. So\'yet kıt'aları da 
Vilnı:.ıya v arını~l:ııdır. 

BiikrPş telgrafı ııa na
ıaran <la, l'oloııya Tay
y~releriııi takip eı!r n Al
man Ta yyareleri n oman
ya tuprakJ:ırıııa sekiz ki
lometre kadar girıni:;;Jer 
dir. Bu suretle (Hin Ut: 
defa Hornen hududu ih
lal edilıni :::tir. 

HO.MA 18 (Hadyo] -
Alman t c bliğ·i : 

Lubinin işğaliııderı son
ra ı\lmanvarıın :--ark or-. , 
dusu I 'olanyanın mühim 
bir kı::mıını İ\'ğal etıni!;'tir. 
Leh ordusuuun kalan bir 
kısmı da dar bir arazide 
sıkıştırılmı~tır. 

Rusyamn müdahalesinin 
Amerikada akisleri 

Garp cephesinde 
Ankara 18 Haılyo: 

Garµ Ceplıl'Siıı dP: 1 ran
sız Ba ~ vtıkil i ııiıı CephPde 
ziyaret t~ ttiği yeder son 
günlerde Fraıı ::ızlarıu i~
ğal Pt tiğ i mevzilerdir. Ha~ 
vekil askeri ta kt ir <:'tuıi~

tir. .._ eft>rberliğiııi il uıal 
etmiş o ları I•'ra ıı , ız kıt'a. 

lan ~I:ıj iııo ha ttı öııiiB<le 
:?O kiluırıctre ilerl(lyer. k 
Fr:.ın ~ız hattını t euıauıt•ıı 

muhafa~a altırı a :ıluıı:;;lar
dır . .Alıııarılar da toprak
larını karı ::: karı s miida-• . 
faa etmektedirlt~r. 

İngiliz Mat~uatrnm 
tef siı leri 

Ankara Had} o: 
Lonur:1 Matbuatı , Husy:ı
nın Polorı ya va O'i ri . ini tak-• • n • 

uilı etmekle bt> raber de-
riııl c:;;tirınektPdirler . 8 i
ya~i uıatıafil, So\'yf'tlnin 
bu uıiidalıal ı>s i n in Alm::irı -
yay.t k:ır·~ ı olduğunu ... ov-

Ankaıa 18 Hadyo : yctlPı Birliğiııirı ~ t·ııi ıluı:;t 

Hav:ı:, Ajansı Va~ington- larill' ~·;ı rpı .• nı ayı göze :ı!-
d:ın bildiri vor : nushırın dıklarını , b urı u n <f:ı bır 
Nazilerin y·arıında 1 'olon- / barp doğura~ilme~inin \.ol~ 
yaya girmeleri, AnıPrika- l uzak oldugu kaıı:ıatını 
lıların Dt~mokrasilere !~ar izhar t>dt·rek ı•zeiiııılr ., ıı 
~ı olan teuwyiil ve sa hükümlerde lıulurııııu~ln r-
nıimivetini arttırmıstır. dır. . . 

Diploııı:ıtik nı:ıha.fil , 
So\ yl'th·r Birliğinin ihti
l:lfa giri ,. ııw:;i. Balkan de\· 
letleriııi J e harbe s iirük-
leverek . ' 
ceklcri 
lar. 

lı:ırl.n geni şlete- ! 
ınütalcasıııdadır-

Sovypt Husy:ı. Polnn-
va i i ·~t' rirıd t·n •~Pı·erke>n • l':I • 

Almnıı . ilirıdiriııi ı>ııdişe 

ile takip etuıPkt ı:dirler. 

Ç'üııkii ; hu ::-ilinuiri 
çekt>rı adanı gaflNle da
lıa ileri gidebilir. 

(Ulus Sesi) 

1 Bir İngiliz iayyare oemisi 1 

~at~nl~ı 
Mar~in icra DairesinDar. 

Ankara 
İngilizlerin 
ı•·ı·ıni::ıi bir 
~ 

altı gemisi 
tmlııııştır. 

18 A.1\ ; -
l . ' I' JJr ayyare 

Alma n l>f' ıı iz 
ta rafı nd:ııı ba-

Deui'l. :ılt ı ~-L•ın i siııin (] f' 

lıa t ırı lıl ı i"'rı z aııııecl i 1 mrk t e-
~ 

dir. lfat:ııı geınirıiıı mü-' 
retteb<itı ldll tul muştur. 

~in -Japon ~ar~i 
Anl-::ıra 17 Haclyo : 

Hanko,•<huı Lıiluiriıiyo r : 

('in ku v \•ı•tle ri ta lı~ ::ı -.,. 
siirı l'tıııiş olaıı .Japonlara 
karsl hiicuııı . l'tıni .. lercl ir. 
1 >ii ;uıarı bl'. yüz öl il uı-. ' 
rakarnk ~ekilınişt i r. 

I >i·•·{l r uııntakala rda ,.., 

~1ardin<le zarzur 

kızı ktırnileve 4000 

kuruş ınadeniden 

mübeddel 14G liraya 

ipotekli daşyan kö-

)·üoden nıetto o<Hu . ..., 
ölü .1ıehınede ait ba
kırkırı va Jisinde ka
in ka li g a yri kabil 
kaya şi nıa len ve 
garben süleynıan ce
nuben tariki anı ile 
nıahdut ve tenıanıı 
300 lira değerindeki 
bir kıta bnğ yerile 
kurumu nun üç his
sede bir hissesi vere-

susi Je fiıiz ve 111 

rafa d~ i r bir iJd' 
lan olanların t9 

hi ilftndan itibn' 
20 o-ün içinde ve e' ô 1 

rakı nıüsbiteJerı 

selerinin bu bo rçlarını 
-----------ı tedive etnıediklerin-., 

<levanı cdt•n ıııuharf'bl·l er 
Çiıılik·rin lehine i ııkişaf 

Ptuıekteuir. 

\firan~e~i r Satmalma 
Komisyonun~an 

icra dairesi ne rtl 
racaatları aksi tt•~ 
dinle haklan _tfl 
sicilile sabit ofrı1 
yanların paylaşıı 

dan nıahrunı bır 

kılacakları ve 
hususta fazla nı~l~ 
nıat alınak isti,·el 
lerin her gün d;irt 
de açık bulundur 
Jan sartnaınevi g 
ınek. üzere o3o;ıı. 
savılı dos\'ava 111~ 
ra~aatla;ı ,;e t81 
olanların artır 

iç· n nıuayyen g 
ve sa atta yüzde} 
di buçuk teminat 
rile artırma va i 

Viran~c>hi r lı ir ligi iı; in 

S/9/9:30 ''" fl 1U/9:3U Cuma \' 
vt> C' uınartes i g-iin ii kapalı 
'l.arfln yapı l :nı t· l... s iltıııedc 

kiııısf' talip çıkıııadığrndan 
5.>noao kilo Uuun. ı 03000 
kilo kuru Ot. G:?OOll kilo 
Koyun . eti, GOOOU kilo 
Kt>çi c·li \'(' GfiOO k ilo fla
de Y<ığı bir :ıy müddetle 
pazarlığa lwn uııışd ıır . 

i 'ttıklilı>ri ıı "üz.df· \'Pıli . . 

den 30/ 10/u:rn günü
ne nıüsadif Pazar
tesi günü saat 11 de 
ve nıuha rnn1en kiy
metin yüzde yetmiş 
beşini bul111adığı 

takdirde biri nci ar-
tıra nın tahüdü baki ' 

" rakları ilfın olun 

kaln1a k ve ikinci ar- Mardin Ortao 
tı rma 13/ 11/ü30 uncu o· ı .. ı· . d 
Pazartesi günü saat: lf6dOr UgUn 80 
11 <le yapılnıak ş 1 r- 1 - Ukulunıuz iç·in rİ. 

adet yl' ııi talebe sı 
tile ~1 cı rdin icr:1 da-

lıuçıık tl·min:llln rı ilt> Vi- ' 
rcıu . {·bir bi r ~:ıtıııal ıııa İresinde a çık artırn1a 
koı~i. yonurıa miirac:rntla- ile satıl a cağından 

yaptırılıııak i i zı>re ı& 

ı·k :; iltı11 11 \ f' ,. ık a rı Juıı; . .. ~ 

rı ibıı olunur. 
1 - 4 

hu gayrı rnankul Ü

zerinde rd1in ve hu-

Xımıuıı e::-i nk ıı lcla ıne ' c 
tur. 
~ - .MulıamnıPn ıırd ıt 
ıoo lirauır. ~ı u ,·akk:ıt 

ır~inat 7,5 li ~:ıclı r. . t 

Mardin gümrü~ mu~afaza ta~·n atma/ a Komisyonu ~a~hOlığından 
3 - l :;teklıln m,. , s 

kat ti• nıiıı atlarile birli~ 
G/ 10/!l:-m <1uııı a gürıii ~ 

:ıtO' at lU d , ı okulda uı u 

Cinsi 
Sıg·ır eti 
Ze\' tiıı va rtı • • o 
Benzin 
~f akarna 

Mık tarı 
Kilo 

~~ ;j UUO 

500 
20000 
0000 

l\luhaıııuıPıı .\lu \':ık kat 
Bed t>li tl'nıin:ı t 
Lira K. Lira K. -72GO 00 315 UO 
tl50 00 ~7 00 

5400 00 405 00 
990 00 iü 00 

1 - .Mardin giiınriik mu yoııda olup her güu oJ...u
lıafa'l.a taburu ihti~·ncı i ~in nahilir. 
cins, miktar \'e nıuhammerı 

lıedellc rile lllU\'akkat temi a - Ek. iltııı i' l <' r ~farrlin-
n:"ltları v p ck~iltıncniıı gün 
ımat. şekill<'ri ~· ukarda ya
~ılı dürt kaleıu yiyecek ve 
vak:ıl':tk ııı:ı.<hlelcri mu'ka
~·elcye ycığ'l:ınmak iizrt> ek-

dP. ~iirıırlik muluıf:ıza ta- ı 
buru ~:ıtırıalıııa k orııh•yoııu 
tarnfınd:ııı talıur k:ır:ırgfth 

bina~ı i~· iııdP y:ı p ı lar:.ıktı r. 

siltme~·e .korıulıııu~tır. • 4 - İt;teklil criıı :ı~·ık l1 k-
!? - !;iartuauıeleri kowi~- t>iltuıekr için ınnvuI\kat lt: 

I 

Ek8ilt nıPn irı 
Tarihi G linil Sa at ı Şekli 

5; 10/H~TIT -f ' ı • r~t' ııı be lO J\ :ı p alı zar f 
,~ .. 

" ,. 1 1 Aı; ı k Ek~iltııı e 
ö; Ifl/H39 Cuma 10 Kapalı zarf 

,, ,. 
" " 

11 Açık Eksilt ın e 

miııatlarını ~fardin • rii ııı 1 Rlll<la kavıtlı old ıı k l.ır ı rıı '"' . . 
nik miidurliıgu ıııuhaseue gösterir ve:5uiki ve teklif 
vewe~irıf' yat ı rd ı l:la rırıa mektuplarını ha \1 i kapalı 
dair \"C'Zne ıııakbnz la rı \'e zarfları ckE:iltııw saatlarııı-
belediyP vt: ya t iea rH oda- dan tıir saat C\'V ı>lin e ka-
sıı ı da ka~ ıt!ı ul dukl:ırııı:ı dar koıni~von baRkanlı ğ'ı -. , 
:ıit \'C':- i kal:ı rını ııı t1:1\' \'en na makbuz ınukal.ıilinue 
1'aattPrı f'\'\•pJ \ '(' k:ıp:ılı ; tev'di etmiş olmala rı 'e 
'l.arfla olan <'ksilimt ler h: in eksil t rıı t> saatl:ırııı da da 
dP tı·ıııiııat ııı:ıkbuzJ:ı rıdt· 1 k onıi :'y oııda h11l111ıma la rı 
bell·di.' e 'ey:ı ticaret o<h , i lfıı ı ulı ıı ı u r. J ~k?~ :?H 4 

··r' ::;;Pkkil k oııı$İyo ı ı a uııı 

caut e tm('leri il:ln olunur· 
)" ı:~ l G 10.:. ... 
, 

Vilayet Daiııı• 
EncümenindeJJ 

.. Aıneli vat mahaIJerir' 
1rütiirü lii p

0 

getiri!CC'Pk ~ş 
o . ~ 

fi :ı nın Yol c<lC \'at ı nırı rı:ı 
. ' lı pazarlık la eksi ıt rııf'~r 

çıkarılmı~tır. nıu\'akk~t · 
minatı 1 fı liradır. ltı :ı Jesl 

.. ı:-· ::?D / <J / 909 Cuma g-unu • , 
at 1:3 de \'i ifıvet ıııakall1111 

J ·ıt 
d:.ı Y:ıpı lacakt ı r. İstek li 
riıı .ııı ti ra <'aatl<Hı ilfio oJıl' 
nur. 

liı . 


