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Sehlbl ve Umum Noırıyat 

J\nknra 10 [Rı·ılyo]- Pari~ rad~ 

yo:'n, 'ın ak~·:ın Dalntliyt)ııirı ~·nnn

da. Ccıııhorlavııiıı Hitlcı·iıı ııııtknıı:ı 
:> • 

. MDdDrD 

ınr.111> A KBAS 

İdare yeri 

Çarş~ 'ba 
1 

1 iıı c.·ı T ~rıo 

cevap veı·cc.e~ini bildiriyor. 1ul lf er.un Buımni • ~crslı 1~39 ---
.....____7:----~--------------------------------~~ :0 EL t K SİY ASI HABBR. FİKİR GAZETESİ 

Denizde~ Karada -H-a-·r_p_ 
~1uharebeler 160 kile>metrelik bir sahada 

devam ediyor 
..,...._. _...._ - . 

ller iki taraf Sar ve Mo!-el cephesınde şiddetle 
düellosu yapıyorlar. 

iOpÇU 

Zigfrid 
Su basması . . 

hattı 
tehlike-

sı~e maruz 

Ren nehri yükseliyor 
~ • Ankaara 10 (Radyodan) 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Yılı 1 Sayı 
12 3416 

iddetleniyo 
Harir.teki 

Baltık, Balkan 
Almanların 

Alrnanlar 

ve Volgadaki 
mübadelesi 

Bu iş için Baltık limanlarına 
vapurlar gönderildi .,imal deuizind~ bir fngiliz - Alman deniz ~ar~i olou. Dört İngiliz tayyaresi Haber verild ı ~inc göre Ziğ 

l• f • J L il ,J f 1 f f Lf'J frid hattı yeniden sııl:-Jr altın· Ankara 10 (Radyodan) çok zaman evvel yerleşmiş olan 
ıg flu 1!8 mua o ogra ır ıçe~ 1 er da kalınası tehlikesine Tnlll'UZ,ı Havas ajansı Amsterdam hem ırklarını ğe:·i <;ekınckle~lır 

. . . .. . bulunmaktadır. dan aldığı haberlere atfen ya-1 Alırnuıya, buraların sur-
A nka ra, 10 (Rnılyo) ~ık~af:_ııta . hulıınn~~:t_u·ı.·: Bun 

1 

et. t.ığı. v.~. )rn.n:ı mı.un.a~_ ı,J ı_n~ni Ren nehrinin yükselmesi 

1 
zıyor: 1

1

• alle bnlşevikleşe.ccğiııi his eli i-
.... Diin aksaıuki FransıJı: re!'l 1 l t )) ,·e 1 ·t ı f d ı ı ı kt .1 
'il t 1' al'a \.oıı ı 1 :"İ 1 \.~.t ynp- .u s.n 1•1 aı < 0 a~m.l .ı ıuı. ~ · ı k :ı.J d- ·· ı- Alman · Ş k' ;ı'nden oı·"tiakı \lmarıların ııhli~i: ' • . .ıı. man ararg..ı. ıını uşum ur- · yanın • ar· ·ı vo ca- :, ,, < .ı • 

ı) ıırnk friıı vazife ,·orilmi!'l idi. l' t ele 1 ·" ı · 1 ı L .ı h 1 kl' · · l ı kl ii~ıııaıı kııv\"etlod .Mo • ., . .,~ ~"yya.r r. n xııe erın meğe başlamışdır. nu i avmpacia derpiş ettiği uer a na· ı ı~ın ıa tı ara va-
(l) c·eplıcsiıı<lo <'ok hiiriik fa:ı Almanlar tarafından bii çok ı ~yı ~ıt· sur~tte y~pm~şlar[ Sular altmış üç santim tesanüd mübad6lesi ııç scbcb- pnrJaı· gönderılr?~şdır. 
tet u-()stormi~tlr. · yiik şehirloriıı tahliye edil keıı<lılenne verılen ı~lon ha "k l . d den ·ııerı' aelmekted' , Volrra arawmıcle bnlıınan 

. Topçu lıüenrıılaı·ı olnıu~, mo ·te ot uğu, azı noktalar ~armı~lardıı·. Bıllıassa ıkı tay -k 1· d k ı B ll ki l b l Al Alm:uılaım da mııbadelesı 
·~ , k 1 ı lı . . . lyu se mış ır. . ., n. o • · _ • 

ıı t t' 1 1 .1 f t .... Yu sc ış evam etme ·te . a ı · arua u tınan -~1 1 "-ılo karnkol goınileri t;nr da miilıiın ıııiktkr<ln tah.sillat Yaro ara ıtH :ın <;on en o og l I3 l 'kl l k için Sovyetler hil'liği ile ınü-
~ııtala.rı vapılııııstır. ' · . .. .. . . dir. öğrenildiğine göre hat is - man arın o ~evı · eşmel en ·ur . . d 

li · • ta hulnnduğıı, hanı kuvvetle r:ıtların hııyuk lıH· kıyınt-tı tih!<amatında.rı bir kısmının tah tarılrnası. zakereye gırışmış ır . 
~ ants ajaıısı d:ı ~u lıalıe ı·ı·rıı'ıı ıııı·ı·ııı·rıı "'Ut'"tt t J .. ı · 1·1 rı •• "] .. t·· \' . l d Al p l b .. ı Atmauya bir tara fdnn Polon· 

'·ermoktodir. " v c a ıa~~ııı ıaı"' o un~ıı gorn ınu~ ur. ıyesme başlanı ınış ır. manya o onyanın u k" 
1
_ 

1 
. 

1 _ . . yalı ar u ~e nme ayı a mauya 
~ Kosif kuvvotltıl'İnin faali Soovet - Letonya anlaşması Al 1 [ l y~ık .bıı· ~ısınım ıllıak etmek içoriıı;ne gönciererek fabrikalar· 
.Jtilo İıali lınzmla tozalıiir manya ~ e LStonya, eton- nıyetındcdır. Buralara lyerleş- dtı çalışrlıracak, diıtıı r tarufrlaıı· 
trı en Fr:uısı~ lıarok:itı yiiz alt Leton ya Hariciye na ZI ~I dirilecek çiftci sınıfı Almanya- dı Bulknn re Baltıklardakı Al-
·~ kilomotrelik :-<alıaııın her ya arasmda mü~a~ele da yokdur. mırnl ı rı Polonya ya yerleşrtırecı:ık 
~Plıesiıl<le devam otıuekte<liı·. beyanatta bulundu ı· ~aşladı r Baltık muntıkasında ve dir. Bu surcıtla Polo'lyalıları yer 
~ . Bu harekil.t taarruza ilk B k l · ı · ..ı t " lar. kd r 
r 1 al an ardan gelecek çıftciler etınııen oyuıt mı.., o .!3 ' • 

·~ Çl'llditti vaziyeti hatırlatmak R k . b ) .. 1 kd' ı Almanyıı gecen ilk baharda 
r ır. Fakat bu oııuııhı ıııiika usya ve Letonya anlaşmakla Haltı lar- Ankara, ıo (Rad)'udııı) - uraya yer eştırı ece. ır. . ltalyadaki Alınnları almak sure· 

~~e odilomez. llerloınelor do da statukoyu muhafaza etmek ' n.,rım r2smi bir teblığe gö? .~uryede pandas gazetesıltile halyayi tatoıino :çalı~dığı 
aıu otmektedir. ı re, Almanya ile E~tonyn ve Le de şoyle yazmaktadıı. gibi bu defada balkan komşula· 

• Oeplıede hcı· iki tarafta azmindedir. : tonya arnsıuda ahali mübadele I Almanya Polonyadan alı- rını tatmin etmek mecburi)·etini 
~luıı·l · .... o ırı tl'1oıııo . 1 sı·oe baetaomı.,tır. 1 Iıan yerleri intizama sokmak his etm ı etır. 

(ltf '
11 ııı~an ' : 

1

' Ankara 10 (Radyo) ho.raz deuız " · · ·· tl h k k R 
, e:ii o kadar bih· iiktiiı·ki l-~iınallle, - Müzakereler esnasıııch em I ıçın sura e are et etme te- omanyadıı fe Bniknnı.~rda 
;afı. • Ri.,adan bil<lirilivor: <l 
~. 1t!to bumıu misli g-Hriilme 0 

• t en. val, eeya vesairenin da kıy· dir. mevcut Almanların yekuuu iki 
1 ~tir. Lotonr:ı haridro nazırı ı 2 - Oeıınpta: Karadenizdop meti nazar dikkate alıumııktadır · milyou tahmin Miılmektedir. hun 

Soıı ı;arpışmalarıla. bazı lıeyanatt:ı .hulnnnrak.; Son he~ :~-Kondi ~imalinden. 1 · · · - -·- ·-- Bır Amsterdam telgrafın- tar her zaman ioin buralarda 9e 

\~tıik ~ilidılar isti:nnl edil- lınfta i~iııı.lc An-upaıırn haya Ü~iincii noktn kı~ın kar f "L da ıse: bilhı:ısı;a Macaristauda ihtihıf me9 
ı 1 ;tir. Bu :-ıiltılılar ~ııllı ıı.-ııa tı tomoliıııJcıı ,Je~iı.;ıııi..;tir . .En !arla lıo hıızlnrla kapnuır. ı ransaya tulün lllf8CI Almanya Bnltıkdaki bir zuu olmueclıır 

1•
11
'l:t ıniiteha..ı~ıslarl'a miiııaka • ' Bu iiİ>.vle<likledwuon Sov 

"'a 1 . r lıiiy ii k eleği., ıııo ~ark ta ol ın u~ 
ra ıııovzıı 0 ınıı~ 11 ı. yotlerin ~ar ki Haltıkta ıne,·zi ilk parti 5 00 bin Yugoslavya iktisadi mehafili 

~ İlot'lorıeıı mını ı kal:ınl.l lil tur. I .· . . .. 
tqılllurın ıııe,·c·uıliyu~ino mg 1 - Polonya ortadan kalk l.eıını ~uvrntl.~ndııı~ıe~c .~ızul~ fialık f·ütün gönde- ·ıngiltere ·ııe ticaret anlaşma-
• ~tı sııffı harı> lı:ırit•ıııe ı;ıkaıı ınıstır. . l ı ıııın ıselıepleıı pelı.: .\la ani,\. 

•tl\h·ıl . . • k 'l '~lır 1 . lsa bilir. f rilecek sını tercı·h edı·yorlar · :uuı :;ı:ı)t:.ı po · ,,ı · 2 l.lın·un·ı ilu Sovrotj' 1 .. • • •• • .. ..1 
't\nk:ıırtt , lO (Hııdyort110) - . . . ı _'. . . . . • (:oruluyork~ .lm ,. gnn~u . 
ı . . . . . Ru~.'a hırle~mı~tıı. llıarok·lt \'nlırnr, ıktısadı değıl 1 Yeni Türk - Fıansız ticn-il 11gılı7. ıt;tıhbara • ııeıııreıı B"l " l ... ' • • ' · ' 1 • 

Jlj~ adıyo~: 1 1 a ıare nazır Sovyot nl 1 aynı xam:rnda 8iya~i sebepler ret anlıışmaRıııın imzalaıınıaı;ı, 
Düu Ş ı mal ctenizinin eimn· 1 Zİ)'Otiııi anlnttıktaıı ~orır:\ ~ov den doğmaktadır. {ihracat piyaırn.mızıb se\'iuc.le kar 

ı 'llrkisiude Alman gemileri ilelyet Rn ·yanın Avrnpad:t uzakt Ru-.y:ı \'O IJetonya arıla~ şılanmıştır. Bır ıt)'dıııılıerı dur 

~~~ılj~ bup gem"leri :mısırı da! momloketlero iiç yerden t;ıln~ İ malda Baltıkt:ı istatukoyu gon bir_ vaziye:te buluuıuı_ pıya 
1 P ş nıtlar o!muştıır lugılız l f)r uokta!'\t vardır. ' muhı\fa;ı;a otınok ar;ı;u~unuır· 1 sada Turk - li rnmıı1, Tıırk --
~lıtı hiç hır zayiat yoktur. Düş. I lngiliz lıcaret anlaşma : arının im 

~ıı 7.ayiatı l!i8 ınnlılın de~ildtrl Fenlandiya Moskovaya zaerndaıı liOOra lurare~li ıhracat 
Ankara., 10 (radyo) 

1 
hh •• d d• hazırlıkları IJaşlamıetır. lııgilte 

O.trp ('Ophe~inde: mura as gon er 1 ,renin b~yük mikyastaki Klpariş 

/\ ııkarn, 10 (Ha<lyod:uı] , muaıııole yapmaktan <lalıa. üs 

Bolgrııddan hildiriliyor: J tiiıı tntulm~:;ı lı'iJ1:1m gcldigi.1e 

H.csmi m.ılıfellonlo Yu fıı~iltorcniıı Yugu~lavy:uııalh\ 

goslavyauın ilıtiı:ıaıli bakıl!l.dan rıııt pc~in alına~ınııı lnılııııdu 

olduğu katlar siyasi hakımdan ğıı si>yloııuıektu \'O Alm:ın 

ıhı bil araf kala.cağı söylonıl'ok 1 lıeyet inin ~ l<'iyhll<lon beri Bol 

te iso do iktisadi bakımda ln ~ graddıı lıulnnnıasınn {rağmen 
giltere ilo ticari nıul.rnYo!olo: 1 hiı· anhı~m~ıı:u ynpı~!l.mamış 
yapmanm Alınanya ılA tıcarı ol<luğıı bıhlınlıııektedır: 

Bu sa.halı ki 1frausı;r. ros , leri tevRli etmektı:ıdir. 
~i tobliği: 1 Hariciye nazırı Sovyet diktesinin·· Bundau baeka düu, Frnnsa Son dakika 
t Dii~nıan ke~if' ıniifrezoloı Jd d'l ğ• • Ö ,.. dan biıçok talepler gelmişlir· 
~arın 's,arkmda ve garbında re e l ece rnr S ~ U)'Of'! 

Düııkü tal~plerin en mühimmi 
1:.1J'iik faali rot ır(i~termisler ( 
"!' • ,., • ı Ankara 10 Rıırtyodan) - Fmlandiya hali hazırda eİ tütün eiparieleridir: Fransız hü-

. A.vnı ~auıand:ı kar .• ılıklı 1
1 Uh Fıolandiyanın lstokholm Re vasi bir bilarafhk muhafazıt et kumeti, inhisarlar idaresine mü 

11.11Ç11 faali yet lod de deYnm ot . 
"'~ktollir. 'ı fırı Moskovaya hareket etmiştir mektedir. racat ederek büyılk partiler he 

r E · F ı d . Finlaodi1a Ruayaoıo ı diplo - - ı k · t dl"'' li~. ngiliz istilı harat oezaro İ lçıye ıo an ıye Cumhurre lin:1e tutun satın 3 ma ıs e 51 

~·;!il tebliğine gfüc; dfüt İli iainio hususi kalem müdürü ve matik ıollarla müıak"re tekli · ni bildirmietir. Fransız reji ide· 
~~1 % tn.yyaresi ilk defa oJarak 

1 
daha bazı zevat refakat etmek· fini kabul etmek arzusunda ıdi. resine muhtelif cins tütünleri 

~ız-Alman hududunda. ıs tedir. Fakat teklifte bil' ııarahat me• mizdı,n nümuneler göoderilmie 

I n gi. ı· tere de Aokara 10 (Radrodao) - cut de~i:dir. u pazarlığo aid işler bitmietir. 
FinlandiJa Hariciıe nazırı Finlandifa, eiraai sabada tık parti olarak 500 bin liralık 

Qi k . k . ineç gaıetecileri'le be1aoatta tıitaraf kalacak ı•• Soııet dikte tütün gönderilecektır. Bunun 
t e OnOffll Omt• bulllnarak e1.CÜmle demiştir ki: sini redded~Cektir. iÇio temaslar devam etmektedir. 

teai teşkil edildi Fransız hükumeti, tfüünden bas Be 1 ç ika Comhuriyel 8ayra111 ka afyon ve Bair mi li mahsulle 
Ankara 10 (Radyodan) H l · rimizden de külliyetli mikdıırdıı 
Londradan b ldiriliyor: 1 eye t er 1 ~aznh~lan Riparieler tereCekıir. 

aı,.a l3:lş Yeki! Çemherlayın " l d.. d .. 
b,;1tn kamarm;ında beyanatta Bruhse e on u Okullara gelen Aırklarelinde dolu 

Ankara. JO a.a. (Radyodan) -
C H. P. grubu umumi heyeıı bugün ııaat on beelı:ı hahalık 

içtimaını Hasan Sıtkanın riyaseti altında yapmıştır. İlk söz alım 
Basvckıl dok\or Refik Saydam, Hariciye tekilimiz Şükrü Sara· 
oo~lunun Moekoudak; göl'üsmelarile, Aukar.:ıda yapılan ei1aei 
müzakerelere dair izalat termieıir. Bu hususta birkaç h11tip söz 
almış ve Bıtıvakilimiz bunlara cevap vermiştir. Umumi heyet hü· 
ktimetin takip etıiA'i siyasetı tasvip etmiştir. 

Ankara. 10 (Radrodao) -
lngiliz istihbara\ Mzaretinin tebliQ-i: 

Dün ~imal denizi üstünde lngiliz fe Alman tavyareleri ara· 

sında hava çarpıemall.rı olmuetur. iki Alm&u tayıaresi mecburi 

olara'• Danimarka topraklarına inmieterdir. Hır üçüne.Ü tuyyare 

de İıneçe inmeye mecour edilmletir. Dördüncü l. ir Alman tayya 

resi DanimarkR tf)prakları üzerinden euginden uçarkeı.ı Deuiınar
ka topçuları tarafından ıfüeürülmüetür. 

Ankara, 10 a.a. (Radyodou) -
~ 1ıı1arnk ikti"1di ve mali iş- --- -
~f'le rneşuul olacak bir kom·- Aokarn ıo (Rady.odan} talimat 

11111 " - • • • b'ld Loudrartau hildırılıy'or: 

Havas ajansı Amstertiamdan bildiriyor: 
Ankara 10 (Radyodan) l<~eulıındiyn delag ı;i .\fos kotıaya hareket ederken büyük bir 
Dün saat on üçte Kır·klar patauperverlik tezahürü ~apılmış, tirPuııı hareknti esna ında 

elinde Fıı~ biiy-klüğünde halk; Fenlaudiya sağlam bır kaledir diye baA'ırmıelardır. 
liıj l şekkul ettığını ı r· Paeis çe Londrnda t~tk~I' ve ~ü 

§dır. ıakerelerde buluuarı ıkı Belçıka 
ı. l\omitenin vazifesi mülı- heyeti B:~ktrnl_e ctöıımüe\ür· Mö 
'lllif . . . ' z11kerat oır muddet daha de•am 
~~t Şııbeleı·m rc:ıe~aısıne. nez:\- edıHıektir. 
t~ek"e bu mesıııyı trnzım et- HoUaoda ve diğer bazı de" 

Mtluif vekflle\i1 önümüzdeki 
29 Taeriuieuel Cüumhuriyel 
ba:vramının kutlanma güuüode 
1at>ılacak büyük merasimlere 
mekteplerin çok muntazam bir 
eekılde iştırııkı içın bir talimat olacakdı. !etlerle de müzakereler devam 

ltı Baş vekil ayrıca ye, anlaş f1\mektedır. name g:>uıiermietir 
ı ~ılaı· r 1 I· ... . k'k Müınksreltı!'de harp 11ebehila - _Bıı günlerde eehrimizdeki 
er·~ ):lpl ma.\. uzeı e. r.et ı. Jo~a rı yeui 987.İYO' kar~11ıunda l hu tun okullarda bayram hazırlı 

IQ.. e bulııuduguıııı bıldırmış- , nlı nacak ted bırlcr de görüşül Q'ı na fıleu başlauacağı haber 
mektedir. 'ahnmı~!ır. 

dolu düşmüştür. 1 Ankara. 10 (Radyod.an)-:=--
Sivasta yağmlJ r Hı.vasın bildirdı~ine' göre, cı:ıpholerde faaliıeı biraz dahn 

A k ) fazladır. 
n ara 10 (Radyodan Almanlar büyük t>ir taarruza bszırl<ıomaktadırlar· Birkaç Al 

Dün sn.balı Sıvas dn ya- mau islilceaf tanareei Fransız halları üzariude islikear uçuııları 
~an şiddeli yağmurlardan so- 1apmışlardır. 
kaklara zararsız seller gelmiş- Sarbruk bölgesi öncülerle dolmuştur. Muhlelıf noktalarda eı 
dır. bombalarile muharebeler olmu@tur. 



1: - 1 ci Teşrin ı 9J9 Çarşamba 2 

fü::~,~~e~karşısııı Almanya Ra~~~:ı~~da 
da bu gün çok miHı·m ve 'l,i.irklye siyasetiı1den mem- Bugünkü neşriyat 

1 l A 
t• 

h 

Mersin askeri satm alma ~omisyonun~an 
mutlaka halli lazım bir da.va d "' · ı · 
ile karşı karşıya bulunmadığı Il ll ll (~gl m J Ş l Türkiye Radyodifüzyon :\.Iiktarı Mu.hodöl İlk temi. 1 h a e . 

mı7.ı idia etmek hakikati in-

1

. postaları Türkiye Radyosu Cinsi Kilo Lira K. Lira l\, Gün saat Şek~ 
kar etmekten ~aşka bir şeye, Türk matbuatrnm yola getirilmesi laz,mmış! Ankua Rndyo~u. Patates 48000 2610 00 198 00 13-10-939 3 ~çı .e 
yaramaz. Mersınde Trahom I DALGA UZUNLUGU ~arşamba eksııtın 
sönmek Ü7.ere değil ve fa~at f Berne, - Huas - Alman · ,ıı eyahatini gRyrimüsııi& bir tarz ı l64 j m. 182 Kes. 120 kvv 1 Kuru soğau 12000 GOO 00 45 00 13-10-939 4 ~1~1~ 6 alabildiğine tahl'ibatını genış-I )'a, Türkiye'uin siyasetiudea gay dıı teftiir etmie olduQ'u iQin, Türk 1'.A. Q. ı».74- m· 15195 Kes. Çar~amba. eksı n 
lotmekte olması ile yüz ylizo rimemuudur. Berlin'de çıkan sı matbuatıoııı yola getirilmesi IA-l 20 Kvv T. A. P. :n;rn m. 1 - Mersin gamizonundaki kıtaatın ihtiyacı olan ynkar~~ 
bııhmuvoruz. Bu bulaşık has- yı:ı,.i ve ekonomik •::;udestcho. ıı~ndır. 4!lö5 Ksc 20 Kvv cins, m-ktar, mıılıammcn bedel ve muvakkat temin~ıtıl~ 
talık bilhassa çocukl::.rımızın ı{azetesi, bariz ~surette [mülhem Türki)'Eı'ııin siyaseti Alman Çal' ar~ba 11-10-19:39 eksiltme gün ve s:ıatları yazılı yiyecek maddeleri açı 

l ·· l · k. l · · hır makalede. Türk zımmamdıır alaylılarıdır. Ş 
nuru goz eı~ne} ızı. p~nç.es~ıı lurıuı eiddetle tenkid etmektedir Nıhayet, Almsnya, Türkiye 12.30 Proğram, ve mem- eks ı ltme ile eksiltmeye konmuştur. . 
uzatmışdır. C~ın mrıyetırnız 11 "Sude~tcho. gıızetA~iııin ! bu ııin lngihere ı-e FrAnsa ile c.lan lek saat ayarı 2 - Ek.; · ltıne Mersin askerlik şubesinin üst katında askert 
hastalık üzerınde lazım ~elen ynzııııuda ıleri sürülen esaslı şi- Rıılaşnıalerıııın manasını anlam il 12.35 ajans ve meteorloji malıfclde askeri satın alrn l komisyonu tarafından Y3 .. 
tedbirleri dikkat ve titi:ıı.liğile kAyeıler şunlardır· maktadır. Ve Türk resmi mah· haberleri pılacaktır. 
almı~ olmasına rağmen hasta- Alınan siyaseıiııi ve e~oümle felleriniu hu hususııt verdiği iu 12.50 Türk müzigi (Pi.) 3 Teminatlar eksiltme saatına kadar kabul edilir. 

lığin büyüyerek genişlemesin- B. Fou Hibeotrop'ıın Mosk~~ hat, l!ami~~iy~eu aridir. 13 30-14.00 Müzik 4 Fazla bilği edinmek isteyen istekliler askeri satın alıllil 
de teşkilatın nok~anlığı değil Işkembeden ı·~ıl{arılan ıııad- (küçük orkest.Y'a-ŞefNe- komısyonunda mevcut şartnameleri her zaman göre 
~e fakat ailelerin yavrıılan Y cip Aşkın) t5 
üzerinde lflzım gelen ihtimam deierı· yı·.,7 orlar . ··Tarla bilirler. 1-6-11-
ve itinayi göstermemeleri baş .J 1 1 - Franz Lelıar : 

1 h l · b ·ı -- knşıınuıı öttii!!ü ver,, isinmli ı aşma )Jr se ep ve amı Halkıu eimdıki bP.slenme , Çıkan yarı haımolmue maddeler v • • 

olduğunu zikretmek ltlZlmdır. tarzı yü1üuden bir çok ınugad: le gübreler ve kemikler de a\ıl operetten potpurı. 
Bu seneye kadar· Mersin di maddeleriıı ; ~raf edıldiğini mı~acak bunlardan da istifade 2 - Fereir~ : Ay-Ay-Ay 

ilk okullarında Trahomlu ta~· düeüoeu FaeisL fırkaııı, bu iımıfı edilecektir. Kemikler dö9ül0p, 
1 l _. Gangloherger : kü -

lehe ıçm bir mektep tahsis önlemek iciu bir çok tedbirlere uu haline j{etırilecekLir. işkembe çük toplantı (Revü-enteı·mezzo 
edilmişdi . bae9urmaktadır. lıalyRda :ıwnevi ve bPrsaklarda bilhassa mide ve su) 

Şimdiye kadar bu hastalı ıki buçuk mil7ou sı~ır kesılmek barsak gışrıyı muhtttiei dolayı 
ğı söndıirel'ek mektebi kapat- ledir. Hu hııyvanlnrıu her hirin si>·le protaiııli ve mugaddi mad 

mak );\zım gelirken bilakis bu den ikişer lilre kau ZOJİ olmak delerin pek bol tıuluuduğn ~aala No. 

4 - Bizzel Arleziyen. Suit 

1 

b ] . tadır. Alınacak tedtıirlerle sene ı 
sene Trahomlu tale e er ıçin eılmışıır, Barsak 9e mide muh· .B- :M:enııetto 
ikinci bir okul tahsis etmek vi beş milyon litre kan tasarruf teYi~lltı tuzlanrlıktan soara lcu 

1 
C- Adagı'etto 

A. Prelnde 

edılecektir. Koyun, keçi ve do· • 
mecburiyeti hasıl. olduğu _ve muzlar hakkında da ayni tedbir, ruıt!lııcak ve rtö11ülüp un h11lir.e G . l 

Trahomlu talebenın beş. Y. u.z- ler tatbik edilecekLır. Hayvanla 1 getirilecel: ve pieirilıp >eoecek- SD- ,..\1.tlı il Ol? 

T. C. Ziraat Bankası 
Kuruluş tarıhi : 1888 

Sermayesı : ıoo.ooo.roo Türk 

Şube ve ajans adedi : ~62 

lira9ı 

Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirt>nlt!rt! ~8.800 lira 

d k 1 c 1e ı İspanyol Se- ı den fazla hulun ıığnnu ışıttı·· rıo iekembe ve bareaklarından tir. - L • 

Bn hal, halledilmesi şiddetle J " . -: . renauı 1 
lfızım gelen bir milli d:lva önün H u sus l ı d a re ve be 1 e d l y o ı er l n 1 6- Tschaikovsky: Romans 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsM Tasarruf 

hes<'plannda en tız 50 lirası bulunanlara senede 4 defa 
çekilecek kuı'H ile aş 1ğıdaki plana göre ikramiye 
dağıtılacaktır. 

4 Adet 1 000 Lıralıll 4 000 Lira 
de bulunduğumuzu gösteriyor. d } k l l k k d 7- Czernik : Raks eden kal f 
gündengüne ilerleyişi vakialar vez11e ar ı arı 1a ın a - plcr 1 
la sabit bulunan bu davanın _ 18.00 Program 
halli ı'ç'ın daha sıkı ve kati teıl- icra Vekilleri Heyeli vilbetıalli bin liraya kadar yüzde 3.20 l k ı 

• • C') 75 b' 0 da ' 18. 05 Me c et saat aya-: birler alınmazsa bir kaç sene hU!ıusi idareleriyle belediydlerin fa1.lası ıcıu ... ır sı:ıne v , 
veznedarlıklarıu ifa eekli hakkın ha fazla vadeli vefa ihbarlı olur rı, ajans ve meteoroloji haber-

sonra. üçünçu bir mektebin 3 5 f l • 11 
da yeni bir kararname kabul sa elli bın liraya kadar , · az erı 

Trahomlu talebeye talısi;ıi · icab ı d h ı 
etmietir, Kararnamenin iMiva lası ıciıı 3,25, iki sene n a a ' 1 .25 Tüı·k Müzıği \ 

edeceği şüphesiz görOnen bir '-tli"'i esaslara 0 c;r11 lıü\ün idat·ei , fazla 11adelı ve1a .ihbarlı olursa ı'ı 
ı kl ., rt ... (Fası ı heyeti) 

hakikat.tir. Trahom ll çoeu a- hususiyelerle belediyelerin vez elli bin liraya kadar yüzde 4 

rın ayrı bir mektep de okutul- oı,,d .:ırlıiı eubesi bulunan iverler fazlası icin 3,75 nitibeıinje faiz 

ması ile korkunç bir surette yü de le Bankası buluomıyan yer\ verecek. dı~er eubelerco mevduu 

rüy~n bir .ba~tah~ın önüne ge lerde Zira.at B~nkası tarafından 
1 
ta faiz rürütülmıyece.uir. 

çemıyeceğı aşık:\rdır. Herhalde yapılacak.ır. ZıraaL Bankası eu lş Bankasınca ıse havaleler 
evvel(! ted~Vi sonra mektep };}.- h_e~İ buJuomJ)'BU yerlerde• husu 1 içiu Ücret •tlllltnıyıtcak 1 ikiUCI 
zımdır. Mektepde bir hastalı!\- 81 ıdsre ve~nedarlığıııın .~aleoo kıloundan ililıe.!en de ,vadtteiı 
ne olmamak haysiyetinde olmak dıklarıoca ı~&~ıoa devam olun.~ ı movduata sene11i ı 25 allı ay vA 
la beraber kim bilir belki dl3 cıık ve bu gıbı yerl erde beledlı deli mevdu•1ta :a.5, bir sece ve 

ye ve. zuedarlıA'ı bulanacaktır. e 1ı daha fuzla müddetli mevduata fennen okum:ı ve yazmanın ço- .. 
cuıYun (}'özlerine. hastahğa le· ve Zmıat Hankalarıua veznedar 5,3 nishetinde faiz verecektir. 

19.25 Konuşma 
(Dış politika hadiseleri) 

19.40 Tür·k müziği 

(Karışık proğram) 
20.20 Temsil 

20.50 Konuşma 

(Haftahk posta kutusu) 

21.10 müzik 

1 

.s b !ık uıifeeinin ifasından dolayı Hdlen bu baukalar ~ubeleriyle 
sir icra etmekte ve bu suretle hiç bir masraf verllmiJ ecekıir. 

1 
ak•a olan hususi sn: 

· t t ~ 1 • . . muame e yapın • 
faide yerme mazarrn rnL ı Hususı ıdareleı ve beledıye idareler vr bljlediyelerin mevdu 

(Riyaseti Cıımhnr Bando 

Şef İhsan Kün<;er) 

1 - Von F. (; c.rnnupf : 
olmaktadır. ler tarafıudan ZıraaL Bankasına atı için kabul edilmiş olan faiz 

Yeni Mersin : Okuyucu- verilen hualeler ücrete tab~ o~a 1 miktarı mahfuz kalmak şartiyle 
Iarımızdaıt Aldığımız mekıuhu oak ve bankanın meı kez mudur asgaıi bu faizler verılecektir. Da 

l · lüğü ile letanbul şubeei üç ay 1 • . 
aynen neşrediyoruz. Bu mü um Ad 1 .. 1 b 1 1 k ~oooo 1 1 ııiliye Vekale\I, icra Vekıllerı he k vcı a ı ı ı ar ı o ara a ıra 1 
meselede ahlkadar ma etmın r a kadfır rüıde 2 75, fazlaaı ıçın. yeLiuin bu kf.rarını vilhetlere 
icap eden tedbiri almasını reca 2,5 !iltı ay evvel ihbarlı olurea bitdiı mie bulunı.naktadır. 
ediyoruz. 

Zelzele mmtakasmda 
jeolojik tetkikler 

1940 Sayımı 1 Çok çocuklu aile
lere yardım 

Evlerini~ numaralanm mu~a- Maliye vekaleti, hıfıııısıhhii 
f t . 1 a '<aouuu mucibince çok Qocnklu 

lzmir, - Dikili havallsincie 8Za e IDIY80 er p ra ailelere verilecek ~ikramiıeıer 
tetkiklerine devam aden jeoloji 

mütshaHıelarına göre, ı.on ıel cezasma çarpılacaklar ::!~,\~~a yeni bir karar ittihaz 

ıel" indifat Eebeplerden ilcıri gel Ankara, 1940 eeaesiude ya· Bu kara~a göre hıfzıHıhha 

Marş 

2 - Valdteufel 
(Vals) 

: Espana 

3 - Massenet : Ouvet'lure 

du "Hoi de Lahore,, 

4 - Saint-Saens : };relude 

du "Del uge,, 

M G. Bizet: Carmen. 

22.00 ajans, Ziraat, Es

ham-tahvilat,· Kambiyo- Nukut 

Borsası (Fiyat) 

22.20 Serbest s:ıat 

22.30 Müzik 

(Cazband - Pi.) 

23.25-23.30 Yarınki pro-

ğram ve kapanış. 

4 ,, 500 .• 2.000 ,, 
4 ,, 250 ., J.000 ,, 

40 ,, ıoo ,, 4.ooo ,, 
l oo ,, 5o 5.ooo ,. 

11 

120 ,, 4o ,, 4.800 ,, 
160 ,, 2o ,, a.too ,, 

Dl K KAT : Hesaplardaki paralar hir sene içinde 
50 liradan aşağı düımiyt:nlere ikramiye çıktığı tak 
tirde 0/ 0 2 (\ fazıasile verilecektir 

Kumlar S"! nede q dafa, 1 Eyltll, BirincikAncn• 

1 Mart ve halıran tariolPrindB çekilecektir. .................................................... _.. .. 
r.:I 
1.::.1 . " ucuz iL.AN 

!ş 

ARI YANLARA 

Satılık, Kıraiık Evi, Arsası, Eşyası olırnlara 

Cenubun en çok ok una n ve 
tutunan gazetesi olan 

..- W(gfMu ~(g~$01M -wıo 
Okuyucıları.urı arzusilna uyarak bır kUçUk 

İLAN TARlFgst HA7ılRJu\l\UŞTIR 

-~ 

Bu tarifede Damga kanununda yapılan son tadilat nisbetinde 

MÜHiM BİR UCUZLUK VARDIR 

Satılık, kiralık neyiniz varsa veye ne almak 

istiyorsanız 

İş mi, t. çi mi arıyorsunuz 

Ten~ilatlı KÜÇÜK iLANLARIMIZDAN istifade 

EDİNiZ ~ 
r.:I ....,,,w 
1.::11.:============================:::::~ 

mietir. Bu arazide Bakırçay mın pılacak umumi [l~fus sayımı. kanonunun neerin<ien sonra alt• 
takasından Dikilı ile bir kaç için sokaklara isim veya numa- veya daha fazla çocaQu olup da 
körıl de içerisine alan bir kısım ra ve bütün binalara da numara ikramiye talebinde bulunanlar 
arazi inhidam halindedir. Zelze konulması hakkında bir talimat dan talepl,,,rini leuik ederek ik 
lenin durmamaeının eebe~i de name baıırlanmıetır. Bugünden ramiyere hak kazanruıe olanlara 
budur. Heretçe, Dikilide reni itibaren merirete konulan bu ta müracaaLlerindea sonra çocukla 
kurulacak kasabanın sahil reri iimatnamere aöre 1935 nüfus sa rıudaa biri veya bir kaQı ölmüş 
ne duha içıoriye yapılması mu- rımı esnasında fapılmıe olan olsa dahi mükUat verilecektir. 
vafık görülmoklarl:r. numaratajda boyaları eiliomie Müracaatta bulunduktan sonra 

Nöbetçi 
~§Eczane 1 Yeni Mersin 

------------------------~----~-----------__..,,,. ölen analara ait tahakkuk eden Bu mıntakada yeniden ıki bozulmue, okunmaz bir ha:e gel 
nakdi mükafatlar kanuni miras büyük kaynak husule gelmiı, miı vera levhaları düşaıüe olau 
çılarına verilecektir. 

iş kanunu 
fazla 80 rıekırmıya b:ışlamıetır. sokak isim veya numaraları ile 
Bu sulardan birı çok sıcak olup biua numaraları tamir ve tecdid 
kükürt kokmaktadır. olunacaktır. Eski oumaratajdan 

sonra inea edilmie olup da nu Ankara, - t" kanunu hü-
Dikilide üç saniyelik ıki ı.el maratajı rapılmamıe olan bina . . 111 • • 

Zele olmuııtur. Dikiliden aole:-ıle 1 d t 1. h-kü . kümlermın resmi ıererlerınde • ara a a ımatname u mıerı . . . . 
dairesinde numara konaoaktır. ne sorelle latbık edılece~ını tes rin ıörJediklerine göre enkaz 

ı·ı~ınları kaldırılırken ceseUere 
ıoeadtlf edilmektedir. Hü9iyotle 

B "maralar h f t bit etmek ve bu hususta 1apılıı u n... ı mu a aza e me . • . . . 

1 

cak nızamnemeaın esaeları::ıı ha 
renler bee lıradan 25 lırara ka zırlamak Qzere ie dairesinde ve 

rioi tesbite imkAn olmudığıudan dar para cezasına oarpılaoak- kAletler arası bir komieroo tee 
banlar ci r ı hol gömülmektedir. alrdır; kil edilmitlir. 

lST t KA1\1ET 

Kiralık furun 
lcarım ahında bulunan kü 

cük minare cafide::ıindeki furun 
ile Saray h11s kare.sındaki iki 
furunu bütün takımları ile kira 
1a vereoe~imden icar etmek iste 
fenlerin bana müracaıst etmeleri 
iıan olunur. 

Tarsus furuocu Kamil Bene 
3-i 

NUSHASI 5 
Abone 

Şeraitı { 

Senelik 

Altı aylık 
Üç 
Bir " . , 

Türkiye 

1200 kuruş 
600 

" 300 
" 

100 , . 

KURUŞTU~ 

için Hariç için 

2000 kuruŞ 

1000 " 
500 " 

Yoktur. __.,, , 

Resmi ilanatın satırı 1 O kuruştur. / 

:....----------------------------~ Yeni ~1ersin Hauue vinde l>asılouşur. 

~' 


