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Cephele_ 'e V ziyet 
Şark Cephesinde : 

Ankara 11 (A. A) 
Alman kıt'aları, Hus . 

danlarımrı asabiyeti gö
ı iilmektedir. 

Diin sabahtan beri 

londra, Beri in ve Paris arasında cereyan 
!../~den şifahi bir müca eleden sonra fikir

lerin aynı esasta tap andığı bildiriliyor 

Alman menfaat lıududu
ııa yaklaşmaktadır. 

Garp Cepht~siudo : 

Ankara 11 (A A \ 
I 

Alma[JJar üç günden 
beri Heııdtn M ozele ka
dar kısımda ba~kııılar 
yapıyorlar. Bütün bu te. 
ŞP.bbti.:ıler akim kalmıştır. 
Bazı mm takalarda Al
manlar 150 şer ki~ilik 

müfrczelerle taarruza geç. 
mek istemişlenrn att·ş al
tına alınmışlardır. 

el boıubalarile çarpışıldı
ğı lıildir ilmektedir. 

Alınanlar, gaip ettik
leri yerleri ruhi bir se
hep ile mi, yoksa Renin 
birdenbire taşmasından 
mi böyle yapıyorlar. Hü
ldsa hatlarmıııın karşısın. 
daki bu faaliyet başka 
bir şey tazammun etmek
teitir. 

~Ankara 11 ( A. A. ) -
vaın Kamara mda Cou 

n ~ ~:aYruon, Çcmlıerlaynın 
r.W: .. aııacağı br.yanatın va-

Sardan :;imal denizine uç
muşlar ve lrıgiltrreyc dön 
meğc ınuvaffaı.. olmuşlar

dır. Takriben l>in uıillik 

mesafelere kadar yapılan 

k e~if1er başarılarla netice
lenmiştir. 

.,~k· . w 

a1~ ~ 1 Perşembe gününe 
~:akıldığını vo Doınon
~:ların da fikri :ılındık
~ıı Sonra u yanatın ya. tel 

ıt ,., atağını söylemiştir. 

~ Bundan sonra Kimzri-
t Süz alarak <lem iştir ki: 

~- "1'a vvarelerimizin vüz 
.~t • J • 

~a uçtukları vakidir. 
, ~ati ve a kcrı malumat 

,
0

,r, ~auınış, Zigf rid lısttmın 
enır t~ sını elde etmek içiıı 
roı'; ~ koı.ç gün t•vvel hare-
~,# l <!d 1 . . 

Rowa 11 (Rarlyo) -

Dün, Berlin, Lorıdra ve 

Paris arasında cercy~n 

eden şifahi mücadeleden 
sonra fikirler ayni 
esasta toplanmıştır. 13u
nun için Çt'ıııberlayinin 

bugün söyleyt:cegi 1\·ı

tukta yarına bırakıldığı 

lıildirilmekte<lir. en tayyare erıınız 
aı~~ 
Ia9lt 

alell litvanyadaki 
ueıı j Oan:markah Armatör ıe r 
~ ltıaniarın nakli Ankara 11 ( .. \. A. ) _ 

Daniuıarkalı Arn.atürlt-ı 
lagiltereye kerct-te gün. 
dermek için vc.ıpurhmnı 
ıdralamak isteycıı Ruslara 
red ce .. ·abı vermişlerdir. 

~~k ) \, ara 11 ( A. A. -
~ aflYadaki Alınanları 
~tak Uz.re 14 Alınan va
•ıt ~. licnarılara gelmiştir. 

oi· ~n 
uı· ·~t· r ~· gemi daha gele Buıılar, Yapurlarının 

ruıe· 

.uııı· 

~;ıbi· 

,rlJ' 
pıif 

alJ" 
t'fif 

1iıı 

rıl· 
ık· 

eıı 

lr. 
Almatı tahtr.lbalıirleıi ta 
rafından bat11.lmasuıdırn 
korkmak taclırlar. 

~~mm ~emiryolu Sovivet · "·ony 
"be kara 11 ( A. A. ) - 1 ! lı • 
;İ . V~riJdi~İne .g~re muzal\erela fi 
~ rıncıteşrın tarıbın- " 

J~ı~::uı~ıı, Çiçekli ı~tas- Aııkara 11 (A. A.) _ 
(ı loiletıneğe açıla· Rus _ L ,ton ya müzakcre-
tıda ı· tı. n st:ıubul ile Er· leri dün gece bitıniş ve 

11ll1 
tı: 11 • ~rusıncta her gün karşılıklı muahede imza. 

. iŞieyecek ve hafta- lanrnı .. tır. Ik· • 
~ 

1

1 defa da yataklı Husya, Letonyaya Vil-
!ı;lll(ıkli Varron bulu- no şehrini iade etmekte, 
...... tt (':) 

r. Letonya arazisinde asker 
8eal!1»tk lıak}µqı kaıaıı. 

Gn. Kazım Ur~ y 
Kral tarafından 

ka but edildi 
Ankara 11 (A. A) -

Londradaki A$keri Hey
etim'ı Rebi Geueral Ka. 
ıim Oı b<ıy bu gün Kral 
tarafından kabul edilmiş 
tir. 

~ata '~a seçim 
Ankara 11 (A. A) -

llatayda ~Jeb'us Sec.~iıni 
bu hafta i~inde yapıla
c:ıLt ·. 

Bir kaç yerde bomba 
harbı olmuş, düşman der
hal m~nilerine girmeğ"e 
mecbur olmuşlardır. 

Ankara t 1 (A. A.) -
Fransız tebliği : Sar

burğun cenubunda dün 

Denizlerde, ge~en bir 
hafta içinde Almanya icin 
olduğu anln~ılan 25 bin 
tonluk harp kacairı mü-

• l:') 

sadem edilmi~tir. Harbın 
bidayetinden şimdiye ka
dar mü:>adere edilen Al
manya.ya aid harp kaça
ğı 3500 Tonilatoluğa ba
liğ olmuştur. 

Ankara 1:? (A. A.) 
geee düşmamn ktlşif kol. Bu sabahki Fransız teb-
ları pU~kürtüla.ıüştür. 

liği . I>ü~man keşif kuv-
H:ı vasta lf'U haberi ver. vetlerinirı faaliyeti Mozel 

mektedir: ve Sar arasında artm~k-
Ah...:arı lar, H JZf'llc S:ır t:ı ve devam etmektedir. 

:ırasındn ve bütün Cf'P· Ifrr ii.i tar<-ıf arasında 
hel~rde faaliyetlerini art- Topçu fa<ı.liy eti teati edil-
tırıyorlar. Alman kuman- nıi~tir. 

.r~ ~ayvan sergisi-------
Huzvelte t~~lif Ankara~~ At Arı!,anı 12 (A. A.) -

Milli ~ef İnönünun Ş•u k 
Vi:ayetleri seyahatleri es. 
rıasııı dn ,·erdik lcri d irt-k· 
tif üzerine K:ırs dlfıye
tiıı<Je 11.ıy' arı ııc~linin is
lfıbi için açılan lıwk ve 

1 

danııllık sergisi faaliyeti 
l>ilhassa uazarı dikkat 

ı celp etmi~tir. 
Teşhir tdilen havyan. 

hırdan bir kısDJıon 1500 
lira uıükafat verilmiştir. 

makta<hr. 
Kara ve Ha, :ıya. ait 

aniaşırıa iıııza1arımış, de· 
ı ıiz anl:1şması d:ı bııgUu 

imzalanacaktır. Dört Rus 
Vaµuru resmen Letonya. 
11 ı.i1aret ed9çe~tir, 

yapılmamış 
Ankara 11 (A. A.) -

Amerika Cumhurreisi I~uz
velt, keııdisir.ıe Anupa 1 

sulhuna ta ,·assul bak kın
da hiç bir teklif ve ifiıiteıl

zaç yapılmadığını söyie. 
miştir. 

Kan adada 

seı gısı 

.Aıık<ira 12 (A. A .) -

Dün Ankarada Vali ta

rafından açıhın at ıergisi 

taktiri mucip olmuştur. 
• 

Aiman - Bulğar· 
ticareti imzalandı 

A k Ankara 12 (.A . .A.) -n. ara 11 (A. A.) - B 
Ottuvaıhm bildiriliyor: Bun- ulğar Ajansı bildiriyor: 

darı böyle, Kanada lngi- Sofyada yapılmakta 
liz tayyarecilcrine taliuı olan Alman-Bulğar ti. 
ve terbiye ıaerkezi olacak caret görüşmeleri netice-
Dominyorılardan gelecek lenmiş ve uıua.bede UD• 
talebeler burada talim gö. ıal2i:::cıştır, 

1 oekltrdlr, J -.. 



Giresonda şidde i' r 
fırtına oldu 

Ankara 11 ( A. A. J -
Giresonda birden bire 
çıkan kasırğa. ~eklind<' 
bir fırtına hükumet bina
ıı dahil olmak üzre bir 
çok binaların kirı mitleri
ni u9urmuştur. lskeledc> 
bulunan 300 çüval fındık 
ıslanmış 25 çü val da de
.o ize dökülmüştür. Fındıl: 
yüklü iki mavuna batını.:;-

ve iki motlir ehrınmiyet
Ji hasara ugrnını tır. Fır
tına esnasında Ft 1l r açık
lnrın<la lıir Balıkçı kayı
ğı <levı ilfni~, içi ıde uu
lun:~n 9 kişiden 8 ki._i 
kıırtarılnıış birisi ölmiiş

tür. 
Kaza vo Köyl..,rı1ı J..i 

kaza hakkında ı ·\ 1.1!...

lflmat a.lınamaır.:ı. ır. 

Yağmurların za 2~ 
Ankara 11 (A. A.) -

Şarki Karahisarda dün 
t.aat :?2 de başla~nıri yrtğ
muru müteakip çıkan şid 
detti bir Rüzgar Telef on 
direklerini ve ağaçları 
devirmiştir. 

Kızıl dağa da kar Jüş 
müştür. 

Arıl :.ıra 11 ( \ ı\. ) -

.\y\: 1 ıkta '-,ı •• 

de y~.~:an ı · t! · 

hı Z ~tin ı .u 

n-.. 
" ' o 

1. 1 

biiyiik tahribat y •pmıı;.tır. 

Bir çok yeılrid~ z rarın 

t ıi arı yüzd' (:'ır. i · ı. 

u •·k·ad1r. _________________ _..~-· =----

Be,çiKa Hariciye tlazumm 
~eyanatı 

Ankara 11 (A. A.) -
Belçika Hariciye Nazırı 

Ayan Meclisinde vaki 

beyanatında, Bitaraf Va

purların torpillenmesi do
layıiile Berlinde yapıla

cak teşebbüse Belçika

nında iştiruk edeceğini 
ihsas etmiştir. 

Moskovaya davet e~i l~i 
Ankara 11 ( A. A. ) -

Estonya ordusu kuman
danı Varı;;ilofun da v•~ti 
üzerine Mosko"aya gide
cektir. 

Alman kanunlau, Silezya · 
ya da teşmil e~iliyor 

İdaremiz miinl il rinP 
müsabaka ile me ı 
müvezzi :ıl·nacaktı . '· 
baka ~3 llı 93ü 
mi.ısac!if pa~art'' ( r il 

;'ılii<lürıyet merkı ,· 
p•l cağından ist ... lil ı .. ı 
21/ l0/Ua9 Oumartt t:i gü
nüne kadar evrakı rnüs
biteleriui tarııamliyar:ık 
jlüdürlügüınüze vl:rmeleri 
huı:ıusu ilfm olunur. 

Vilayet Veteriı:'-~ 
~ürlü w :n~" 1 

Kızılt pC" Ehli l t~ \an 

Ser!!isinin kayıt t .ııame

lcsi 1~ Hiriııcitrşriı lhn 1G 

sın:ı kad. r itlardiıı Y <.>te
rincr Dircktörlü<ründe Y:.t· t::> ~ 

Ankara 11 ( A. A. ) -
Alman makanıatı .Al

manyada mer'i bulu
nan bütün kanuoları yu
karı Sileıyay:ı da teşmil 
etmek istiyor. Yehudile
rin otomobil ve Hadyo- -
l:ırı müsadere edilmiştir. 
Sn.nsor<lan kaçan bir mek
tuptan anlaşıldığına göre 
Almanlar 17 yaşından 65 1 

yaşına kadar olan bütün 1 

sap;lam erkeklerin Polon- 1 
yadan Almanya d:ıhiline 

.uakıl etmektedir. ı 

pılacaktır. Fazla malumat. 
almak isteyenler Veteri 

ner Direktörlüğ'iiı e mü
rac·tatları il:1n oluııı r. 

6/<J/ 1 '2 

Umum Neşriyat ' e .razı 
işleri ~wa\·. • 

Mardin 
Plus ~esi l la ltJa .ısında 

basılnıştıır. 

• w , ı ' D'k"' [A 

L..c "d• ... i3 1 . ı ~ u.L· 

l:atzt 1

( Jrine varoım -
Ani ara 11 f A. A.] -

Zonğuld .ıkta Vali ve par
ti Heisi it i giinth·n beri 
tor hnaraı ... Dikili re flkPt,. 
zcdt'll'ri için y: pılacak 
tclwrrıı eri a}mağ:ı. ua~l:ı.-
mısla r dır. ı 

·Maden müessesesi \ e 
kömür i:;-<:ileri de yardıma 
bü\·ük bır sekilde iştirfik 

~ .. 
etmeJ tı dirler .. 

E ~·mar~a ' 
Anka· f ı ı (A. A.) -

Alııızn nıd ·osu, 1 > rnirnar. 
k:ır n 1 H4) kura efr, dı
ııııı F;')ftt ·,ltma l ~r,Jdı-

ı. t:!.ıi "ekteJı. 

\; ~ ıwvvc~ eri 
" 

\nkara 11 (A. A.) -
Hiıı : Sovvetler Birli2'i-

t" w • ' 

nin L+>IOn) a buducıundu 
bul, n tı) kn v,·eılerini gPri 
ÇPkınekte olduğu ildiril
mektt dir. 

12 • 10 - 939 Perşembe 

13.30 - 14 Müzik (k~ırışık 
proğ·ram - Pi.) 

18.00 Pro~r: ı l 

18,05 .Mt•ıııl<: 'at saat a~ a 
rı. ajnns \ e ııJett uı oloji ha 

bcrlcri. 

18.25 Müzik Hacho caz . , ~ 

orkestrası 

19,00 Konuşma Ziraat 
sa atı 

lfl,13 T k n rıif!i 
20,15 o ı~ma DoktO· 

run ~aatı 

20,30 T rk miızigi 1' 
he~ eti 
21, 15 M• ı J ı 

L.t .:t ~ -
22,( ') • 
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22,::?0 ~ 
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n •, 54d li radır. 

4 - İ teklilr-rin tt•:ı11 

1 ı r.ı gümrük nıiitlürl 
vczuesiı e yatırdık!~ 

d:1ir \'PZ .e makbuzu \ 
carrt o ası ve::;iktılı1r 
lH ra her k omi~yoııtıll 
muı acaat et111~ıeri 
ol•rnur. 
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miı:kin nıahalJesındc:ı 
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)ark ı ııchri k<'hir, 
b ·ıı lıa k. ı·cııulwn 
şını :ı ıı ıı enet sn Jıilıi 

Şarkan nC'lıri kı:bir . 
bl•tı su. t ;:;ahilıi, ~· 
dcgir. ı ıı 'o lıaci ııı'• 
sınırı. b''ı lıcıı taıiki 

Şa rk: n tariki :un, ot 
hamıı .m ııci, g:ı.rucı1 ~ 
J elıir . .; ına len tark 'l 

Cc.r l l ı>n tcriki :ıııı· 
köpri. ıııı alPn nchit· 
iıeıı ut g'nııc ıı lı:ırltl 
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ilan olunur. 


