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eınıeiı:et menafıine aid yamara 
savfaıar:.mız a:ı.ımr. 

Basılmayan yazılar geri 
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On Uçüncll yıl Kuruıu.ş yılı ı A!ustes 927 - Eh l 

ltaı a, Yunanistan ve Arnavutluk hudu-
dundaki askerini uzaklaştıracak 

Almanların şiddetli tedbir-ı . . . 
ıerine rağmen isyan git-1 Sovynt ~ıtaatı Yılnoyu ışğal ettıler 

tikçe büyüyor 
Aııkar:ı :! t (A. A. -

17 Eylül Paz:u giinü )lO· 
ravya 'l' Boham~Tada ih
liifil h:ırekf\ti çıkmı~~ır. 

lsyaıı ilk dafo :ınıele 
tc>zahiirledlt· b:ı:;-lamı~, son
ra ciddi sil!lhlı çarpı~nıa

lara iıık1h1p Ptıni~tir. 

Ütü ve y:uahların mik
tarı ~ok nıiihimdir. Bu 
isyan 19 E~ lülde garbi 
Slo\·akvaya da g-eı.;mi:;:, . . 
askeri gar:ıh.onlar ayak-

lanmıştır. 
Hunun üıf rine .\iman-

1 
ya ~iddetli tedbirl~r ala
rak Linlerct· kişi ı.)\' kif 
ellilrııi~, yüzleme ki~i dt> 
kurşuna <lizilmiştir. 

Bu tenkil isyanı ba8· 
tırmak için k:Hi ~elmf•

mi;:;tir. isyan. azim 'e ce
s:ut'lle dev<ım etmektedir. 

L ~·an t>snasmda rniihilll 
maddi zararlar da mey
dana g-f'lmi .. , demiryol
ları. köprüler berlıaeva 

edilıni,., bi.iyük fabrikala
ra bombalar atıhrak ma
kineler kırılını~tır. ..._ __________________________________ ! 

Varşova Bele~iye Re!sinin 
raôyo ile ~~tabı 

Ankara :"?O H:ıd~-o : 
Varşont Hrleuiyt' Hı·i--i, 

Polonya halkına hitaben 

saat ~;) te H tdyo ile he
YPı·anlı bir 11utuk söyle· 
ıniştir. Avni zamanda He
isicüınlıu;a bir r:ıpor te 
lakki oluııaıı bu nutkun
da dcrııeştir ki : 

" ize şunu bildiririıııki, 
Varşo\•a halkı bir an bile 
ruhundaki azmi gaip et
memiştir. .ı. 'ilıai zafere 
kat'iyyrn innniyoruz. Ka-
._nıınız zafer tt:!razisinde 
ağırlığını gösterecektir . ~ 
Varşovanın tesiııı teklifini 
Yalanlavan Belediye Hc
isi Var~ovada ]{alan bazı 
diploınatlnrın şt>hiruen 
Uzakla._ mış oldug-u ,.c Al 
Illarılarla görii\'nwk iızre 
tal,·plf'ri üzerine kendil .. 
riııe Polonyalı ~uba) lar 1 

İngilterenin Yarşovaya 
y ptıuı mesaj 

Ank:ıra ~O ı A.Aı 

Diin ak~:ı.ııı Londra H:ıd 
yosu ile Varşo,·aya hita 
hen bir mesaj lH'Şir Pdil· 
nıi:;;tir. Bu ıııe~ajtla o.;öyle 
deııiy<Jr : 

Biitiin diinya <·rgare
tinizi takdir ediyor. J>o- • 
lon\'a bir kere <hha kom
~ularınm teC!l\'UZ etmelP 
rinl' kuı oan gitmi~tir. Bir 
kcr" daha ınüstf•\ li~'" kar· 
~· kahr~mıanca ıııiidafaa
sile Polonya Avrupat.la 
hiiriyetin tiınsalı olmuş
tur. Biz ınUttcfikleriııiı 
~izi hürriyPte ka nışuı:ı 
rıız için uıücad.elt·yc ele 
,·:.ıın etım·ğ·e karar ,.,.r 

dik. 

terfik ec11ıdi!!i. Varşo' :ı
nın teslim olınağı akliııt> 
hile getirmediğini söyle

wi~tir. 

Rusyanın, Galiçyayı iste
diği bildiriliyor 

Ankara :!O tA. A.) -
Kıı.ılordu kumandanlıi"rı. ,.. 
ııın tebliği: 

Kızılordu dUn akşam 

iki saat ~Ureıı IJir ıııü~a

demPden Bonra Yilnoya 
\'P. cenupta da LtlrnlıPrğin 

~iınalı şarki kısmına gir
miştir. Vilno şimdilik Sov
yet kıtalarının işğalı :-ıl

tındadır. 

Alrnanlarm askeri sevkiyatı 
Ankara 20 ( ı\ . A) -

H:H·as Ajaıısırıııı Lon<lra
dan bilılirdi!!·iııe gürr. Al
ııınıı ileri haıT~kl'tiııin ~m·- 1 

yetlcr hududuna kadar 
dayanıııaıııa~ını temin için 
Poionyaya :ı::ıker ~e\'kiııe 
karar verıni')lerdir. 

Diğer lıir lıal1t•rde 
Sun·etlerin .:-;arki l'olon-. . 
~T,•j ~·ı" ı" ~ .. ~~!\I U j, 'l 1 'l IJll ~t ( f .~., . '- U< \ < \' • 

Şaı ki Galiç~a 
. \nkara ~O (A. A.) -

., 1 • 
:;o\'y<'t erıu IJütUıı ~:ırki 

Polonyanm ta~simi 
Aukara 20 ~A. A.) -

Hoytcr ajansına göre, Po 
lunyarım tak8iuıi i~iıı ev
\'elC'c Husya ile Aluıanya 
ara~ınıla bir aula:--ıııa ol-• 
ıııadığı nerlind ... rı gelen 
lıauerlerden anla~ılmak-

tadır. 
\ 

Yeni hu,ludun tPsl.Jiti 
için bir Rus ve Alman 
gcnr.ralının riyasetinde bir 
komisyon teşkil edilmiş

tir. Cenupta ,·azi~ıc-t da
ha karışıktır. Alııı:ıııl:uın 

ınak:;a<lı Lemlırl!ğdeki JH't
rol kuyularını kontrnl al. 
tı1Jda l.rnlumlurmaktır. 

Sovyetlerin şarki Ga-
liçyayı almak fikrinde 
olduğu aıılaşıliyor. 

Berlin bitaraf ma~af ili 
Ankara 20 tA. A.) -

Rerlindeki bitar:lf malıa . 

fil , İngiltere , . ., Fram;a 
ile uğrnşan Almanya. 
Sovyetlerin teklifJerinP (•e. 

U:ıliçyayı i~tı•diklni belli 
olmaktadır. Bıırıurıl:ı, Ho
nıanyanııı .\imarı nüfu. 
zuııclan o kadar korkusu 
kalmayacaktır. 

1 vap verf'cek "aziyette 
değildir. 

Xazi ın:ıhfrllerin<lPıı alı· 
ıı:rn ıııaıfınıata giire, hu 
t e merııı i ı\ l ın:ı n 1 arın nok- 1 

tai ııazaı ıııa u~ g-undnr. 

Yeni hudut, ~arki Prıı 
yadan ~Iacaristana kadar 
uzanacaktır. 

~em~erlaynm nutku 
An~ara il 'A.A] -

< 'euılıerl:ıvirı diiıı J\ v:ıın . . 
Kamara.-rntla uPy<Hıatta 

bulnnınu~, · gt·ı;rn hafta 
İ\İndP vukua geien lıadi 

~elerle. Bitlerin nutku hak-

Küçiik Lit \ :ııı~ :ıyı ilb:ık 

etnwk :.trzu::unn 'ı · Po
louyaniıı Alurnniar t:u:.ı 

fından istilasıııı f'Cnclıi 

memleketl.' re haklı gös 
terwtk bti rorlar. - . 

1 kında izahatta bulunınuş-
1 tur. 

Ankara 20 (A.A) -
İtalya Hükumeti Yu

muıist an. Arnavutluk hu
dudundaki askeri kuv
vetlerini uzaklaştırmağa 

karar vrrmiştir. 
Yunan Hükfimetf de 

buna benzer tedbirler al
mağa başlamıştır. 

r ransız KUmandanlanmn 
toplantısı 

Ankara 21 [A.A] -
f<""ransız Başvekili Dala
diye dün akşam lngiliz 
Harbi~ e Nazırı ile uzun 
bir g-örüşmrde bulunmuş
tur. Bundan sonra Dala
diyenin riyasetinde bava, 
deniz ve kara kuvvetleri 
kumandanları bir toplan
tı yapını~lardır. 

Amerikan.m hayreti 
Ankara 20 (A.A) -

Bir Vaşington telgrafı , 
Hitlrrin nutkunda bir sul 
tı•klifindP bulunmayışı A
ıuerika ınuhafilinde hay
retle karşılanmıştır. Bu 
uevi tekliflere karşı İa
giitere ve Frans'anın ce
,·aplarmı evvelce vermiş 

olduklarım bildiğinden 

l.J:ıhset mem i~t ir. 
Nutkunda Frnn~ız hu

dudundaki harpten baha 
etııwyi~i de tehlikeyi AJ .. 
nı:ın milletinden sakla
mak İ<,:inılir . 

Slovakya~a tevkifat 
Ankara 19 (A.A) -

Bolı:uııya ve Morabyada 
tetlıi., ba:;-la ıııı~tır. Bu iı
yau üzerine bazı tevki
fat ve idamlar yapılmış
tır. 

Eski ~lovak Başveki
li <le tt~vkif edilmiştir. Slo
' ':tkyada Slovak makam
ları haberdar edilmeden 
uazi iciLtnıhır yapılmıştır. 

Bunların ihtiyati ce
zalar oldu{ıu ilrri sürül

( wektedir, 
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Cepheierde Vaz'y ŞEHiR Ve 'I 
• 

LCE 21 • 9 - 939 Perteınbe 

~ark Cephesin~e 
Arı kara ~O (A.A) 

Şark Cı>plw~inde : Var
şova rniidafa:t kumanda
nının tebliı:.rin•· ı:riirl'. düş 

l" ' • 

man l 8i19 Eylül gecesi 
~ark mıntakasıncıa bazı 

hücumlarda Luhmmu:;; isı>
de tart Pdilrniştiı. ;;-imal 
mıntak:ısında Polonya kı
taatı uıiihinı Lir terakki 
kaydetmiş vt: yeni mev
ziler ele grı;irmiştir. 

Ankarn 20 (A.ı\) 
Hct:mi TE:'lıliği : Polonya
lıların Varşovaclan ba~ka. 

ciddi olarak ~lodlinde de 
ırıiidafonda l>nluııduklarını 1 
bildirmektedir. 

Müsaa~e e~ilmiyecek 
Ankara :?O (A.A) -

J { \ " l ·\· manl:ırnıda. '" :ı p m: ~· ' ~ 
bulunan Alman geıııileri-

niu ~ilalılanına;:;ıa:ı nıii 

saade etıniyecektir. Çün
kü uu bal .Japorıyanın 

bitaraflığ'ına uyğun de 
ğildir. 

Bay Beneşin hita~esi 
Ankara :!O (A.A) -

Eski Çekos1o"al~ya Cüm
lıurreisi Beneş, dün ak
şam Lorı<lraıla vatan<la~
larına hitatwrı Hadyoda 
f->Ü) ll1 diği l>ir nutukta de
miştir ki : 

" ~wzizmin 'l.iilmü öııiin
de ricat artık <lurmu:::tur. 
Bundan sonra boynu eğ

meyiniz. muka\'eınet t>di· 
niz. Naıi şefleri rejimle
rinin sonuna erdiğinclen 
r·ndi~elidirlN. Bugiiıı Çe
ko lo\'akyaııın bin sone
lik huduılarıııın \'Crilece
~inP eııı i11i m. Aı.ıııct.t iği
ııı iz <'n şerefli günlerini1..i 
hatırlayımz. Ecnebi mtm
leketlerde biz ÇPko~lo
vakyanın bayrağını açar
ken. sil'. de bu hayr;ı~ın 

etrafında birleşiniz. Bu 
işte yalım. kalını y:ı caksı
ııız. Bizimle müttefikleri
ıniz vardır. Sarsılmaz lıir 

:ıziıııle c;alışnıağa \iİımli· 

den yemin edt·lim . ,, 

Umum Ncşri~·at ve yazı 
işlcrj Müdürü 

Siret Bayar 
Ulus Sesi Mntbaasında 

basılmştıır. 

, Garp Cep~esin~e 
Aıık~ra ~O (A.A) 

Fransız ve Almatı re,,mi 
bir tebliğine nazar:.ın ~ 

Garp CephC' .. inde miihim 

.ıı 

11 A IJ E .'l L E R İ 
. 

12.30 Proğ"ram Ve mcın· 
lckPt sanat ayarı 

12,3G Türk müıi~i 
13,00 Memleket saat :ıya 

rı, ajans ve meteuroloji lıa· 

l><•rlPri. 

· IKn~out~ a ~<dl~ ı 
Bitarafh~lanm müşahe~e 

elliler f yd 1 ~ir to 1 nt 

bir ~e~ olmamıştır. 
13.15 - 14 Müzik (kaı·ışık . 

profrram · Pl.) 
19.00 Proğ-raııı Ve ıncrrı· 

leket saat ayarı 

Ankara 20 A. A. -
Dauirııarka, 1 '<• ·. N >r"f"Ç 
\'C Virılundi,\ :t 11 ıricive 
Xazırl:ırile İzl.ında riı;isi 
Kapaıılıakta yaptıl,lan i<;.
tiuıad;ı. lı:ırp karşı~rnda 

meıııleketleriuin 'illiyPt
leriııi tetkik <>den·k Lita
raflıklarını nıu.,ahcde et
ruişlerdir. 

680 itişi kurtanl~ı 
Aııkaza 20 Radyo : 

Geçenlerde Alarnnfru ta-
1 afından batırıJ:ırı lııg·iliz 
T<ıyyare Gcn1isiııin 12t'O 

kİ:~i olan mürettebatııı- ~ 
dan 6~0 kişi kurtanlmışt ır. 

· rli ~ 

Kızıltepe (Hususi) -. 
Kız1ltepcde halka şıı~

diye kadar gazlar ve sıg
maklar hakkmda esas- 1 

lı bir konferans vel'ilmc 
miştı. K ayııı.akaın vekili 
B. Rıza Turgut kasaba 
halkını, memurları, köy 
muhtarlarını okul salo-

nunda toplıyarak guz. 
lardan korunma tarzını, 
sığnakların fayda ve 
yapılma biçimlerini. 
maskenin nasıl ku1lanı
lacagını anlatmı~tır. 

Halk bu toplantıdan 
memnun kalmıştır. 

lr~mO~Oük 
ü~~~ırü 

Kızıltepe (Hususi) - · yularm agızlaı·ına kapak 
Kasahanın içini tıkell \ yaptırılmakta halk bu 

kaplamıştı. Beledi~· ka- suretle lrnstaJık ve pis 

saba içindeki tikenleri sudan sakınılmaktoc11r. 
teınizletıniştir. Açık ku- 1 

19,03 MUzik Sina.ma sı'· 

~i - Pl 
rn,:10 Türk milzig-i F;ı:-.1 

lıeyı·t i 

20, 1.) Konuşma Zira;.ı t 
saatı 

~0.30 MC'mleket ~a:ıt :ı-,·:ı· 
:ıj:ıus "e meteoroloji. h:L· 
lwrlcri. 

20,50 Tiirk muzıgı 

~1,30 Konu~lilla 
~ ı ,4f> JI iiıik Uporct se· 
lck. yon kırı - l'J 

:!2,00 ~liizik l kiiç\ik O!'

ke tra. şef Kecip AşkıııJ 

2:-3.00 Son :ıjaııs hllber
ıcri: ziraat, esham tahvilftt 
kambiyo - ııuk ut bors~ısı 

(fiy:~tı 

23,20 M üz i k C:ızbanıl 
- Pl 

23,55,24 Son ajans Jın· 

berlcri ''e yarınki ıuoi'f· ~ o 
ram . 

. \nkara 19 (A.A, - ,----.:....----·------------------~ 
B~rlinde yeniden g i Ll a d • ' d • • d 
maddeleri için bazı tedbir- - • _ar lll ı cra aıresın en 
lcr alııımı., tır. flaftalık et 
sarfiyatı :ızaltılmıştır. Ek
mek vesikay·1 tabi tutul
ııııı~tuı. l ~ık sön ürı.ııe 

nH1l'l.>Uriyeti bir çok kaza 
lara mucip olmaktadır. Bü 
kfııııet hall~a bir çok beı 

biriktirmeleri ta' siyesinde 
lmluumaktutlır. 

Viranşe~ir Satmalma 
Kom;sy n~r.dan 

Viı nn~ehir uirligi için 
S/D/!l3<.l ve ü !l H39 ('uma 
"e Cumarte. i g-iıniı kn palı 
zarfla yapılan t-k""iltmede 
kimse talip c:ıkmadığ'ından 
550000 kilo Odun, 105000 
kilo kuru Ot, 6~( 00 kilo 
Koyun eti, 60000 kilo 
Kr<;i f'ti 'e G500 kilo sa
de Yağı Lir ay ııHııJdt•tle 

pazarlığa konrııu~ılnr. 

İsteklilerin yfö.de yedi 
buçuk teminatlJrı ıle Vi
ran~ehir bir Satınalma 
komisyonuna mür~C'antla 
rı ilan olunur. 

2--4 

Köy il 
™mnabil 

Cinsi 
fur ldta bahçe y~
eşca.rının 3 hi::;se iti
oarile iki his~esi. 

Hcıdudu 

Şa.rkau: kö) yolu ve tari · 
ki lın . garbeıı: Su ıııccra 
sı. cenuben Osııı:ııı ve ui 
raderi Derviş IJeyyo ile 
H 'J.San bini halefin lıe) ar 
tarlası, şiınalen yine Os 
rııan ve biraderi DerYi,,. 
dcyyo bahçcısi. 

Hisse Mik. nrı 
24 ırnhinı iıilı:ı· 
rile 19 r;clınıin 
uı,:tc biri. 

Takdir edile" 
Lira ~ 
( 263) 8-1 

rukarıdn. hudud ,.e evsafı yazılı Benahil köyünde ,·:ıki l.ıir kita t:ırlaılaki Ka51r· 
cırn n köyünden h:ı oğ-Ju O:;manın hi:,,.e~i; borcunu ademi te<Jiy~clen dolayı :.!.:~/10/ 
{)~{9 uncu p:ı:ınrte~i giinii :-:wt 1 t dP ve takdir edilen kiynıetin ll/0 7G ini bulnıadı~' 
takdirde birinci artıranın taahhüdü baki kalrııak ve ikinci aıtırma G/ı 1/000 urıctı 
pazarteı-i gıınü ayni srıatt:ı ~'apılıııak ş:ırti1e satılae:ığınd:ın lıu g-ayıi ın<•ııkul ü7.criıı· 
dt> bir hak 'r husıı. ilt> faiz ve ma!'rafa dair itldial:ırı ol:rnl:mıı tarihi ilftnduu itibareıı 
yirmi gllıı içiııde ('\•rakı ıniisLit~lerile icı a dairesiııc uıiir:w:ıat l:ırı :ıksi tak dinle lı:ı~· 
!arı Tapu sieiıil • abit olııı:l\'anl:ırın paylaşına<laıı ııı:ıhnıın h1rakıhcakları vp lJtl 

bah\t' içiıı falla malnn::ıt al~ı:ık igtİ) l'l11Pl'İıı :!3/10/!139 g-Uniindrn itibaren on g-il 11 

müddetlr. dniredt~ :ıçık buhırıdurulup artnnrnı\vi gürnıl'k iizrr)l3H-üU!l ~rıyılı t105 

y~ ya ınür:.c:ı:ıtları vf' talip olanl ırrn uıua:yc.:n giiıı \'l'. :ıatte o 0 7.5 temin:ıtları il8 

artırmaya i~tiraklan ilftn olurııır. 

idya atınal · a komisyonundan 
1 - :.\1idyat kıtnatınm bir senelik ilıtiyac·ı için :l~:ığ'ıda !'İns \'C' miktarı y:w'.11 

iaşe ınaddCöİ hiz:ısıııda yaıtlı şekil ve tarihte ckııiltm<•yo konmuştur. lst<·klilt'rırı 
şaı tları g-ôrnıt·k üz~n> iş ·s:ıatlarıııaa bulundukları yerlt·riıı s:ıtınalmn k<ınıisyonuıı~ 
vf' eksiltrııı ye girC'cı•!..Jerin yazılı t('miııallarile ınezkfır giirı 't' 8a:ıtta alay gatmaJuı• 
<ü ni ·vo:ıuı 't ıı üıacaat!:ı: ı il:1n olunur. 18 ~1 2j 2D 
Cinsi 1' iktnrı Ek lltnıc şekli T~minatı ihale tarihi Saat:~ 
-rı=- ı~it 
!:.ığır eti ,5U10UO) Lapalı zarf (675) 4/2. Teşriıı/930 9: Pa .. ure= 


