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Al ımınyıııııo şıırk hudııthırı hugi\o 
bPlli oh:cııktır. Sov_yet budutiarilc Alm •ın 

hudullıırı arasınctaki kısımdtt yeni bir Po 
looya hUktlmcli teşekkUl edecektır. 
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Alman a-1ariciye Nazırı Danzigde bir nutuk söyledi f ransa Reisicumhuru Son dakika 

Lo .. bro·· n A nkarn, 25 (Raılyo)--l="on RibentroP bu nutkunda 
~olonyanm bundan sonra Almanyadan ay
tılrnıyacağını ve harp mesuliyetinin ingilte-

1 · LoııdraJan lıiJdiriJiyor: 
Orduyu te tiş ettı ' Avam kamal'asmda beyanatta bııhınan lngilteı·c Başvekili 

Aı:kara 25 (Rad)"OJ B. Çcmheı'hyıı 1 ürkiyc, Fransa ve İngiltere arasında imzalan 

reye ait olduğunu bildirdi 
Reisicumhur B. L'lbrün Al- mış olaıı mnalıeılı·ııiıı fuvkal:\ıfo şerait dolayısile «iabuk tasdik 

sasta orduyu tefııs •Hınie ve or edilm~siııi istemiş Ye hıı mııalıedeniıı tasdik içiıı krala arzedile 
du kıımııodauı ile biı likte 'Sır:ız 

ceğin\ ve tasdiknamelerin ö nümüzdeki hafta .\ııkaraya vasıl 

Ankara, 25 (Rad)•o) 'rtemis ve sözlerine devam ederek 'tirilmesi için müzakerelerda bu 
~ib Almsnya hariciye nazırı fon Al-n nnya bir tek adam sililh ııllı . lunulduğunıı bildirerek harp 
ti enı .. up cıüıı gNıe tHıki mulıa ı ıı<ı fılmaınıeken Polonya sc•ferlıer ı mecıuli'l•'li mevzuuna gl!çmi~; bu 
nlller birliı:tioiu yıl d()nümü mü Jık )'apmış v'3 Almatı toprakları nu•1 !ogillereye raci olduğunu 
~~~ebetile bir ııutuk irat .=ıd~rek na tanrruz etm iş ve bundan son 1 Franırn milletinin istemiyerek in 
, 

0 nYaoııı buudau eoıı:rn Alman radır ki Almııııya silaha sarıl giltore vo Fraıısa hükümeli tara 
,:darı Aı·rılmıy&ı·ıı~ıoı ı:;öylemış mıeıır. fırıdc:1n harbo sokulduı:tunu ve fo 
d· Alınaııya ile Polonya .ırasın ~azır. eimdi hakiki earllar a giltereııi:ı uzun seneler harp ha 

4;kı veknyiiıı taı·ihı:e iııi yapmış uygun bir Avrupa ı;ulhu istedik zırlı~ı 'yaptı~ını, Almanyaoın 
~ ltıanyıuıırı citırnmordaue hare lorıni, haricı sıra utiniu yalrıız şıırkta, garptt"', şimalde ve cenup 
et etıiğiıı : , Polouy uıııl' Danıig Versoyı :nkmok iı-;t(ıoiıl'ini. lııg ı l tn -müı;temltıkeler hariç hiç bir 
6 

koridor meselelerı içiıı yapı tore ~rn Frnusayn kıırşı normııl isledılti olmadığını, fakat Çember 
~il ~Uznkerelerde e \·velce müte ve dosıaııe teklifler yapııdı~ıoı laynin Hitlerin uzaltığı sulh ge 
G a,,I göründü~iinl! lnlftlıare hir •e l.ıunların daima reddedildigıuı tiren elini reddelmie olduğunu 

1 en bire ccplıe aldıltıııı anlattık hnlya ve .Japouya ıle hakiki do Almanların harbe sonuna kadar 
aıı sonra eimdl aolıyoruzki koli slluklar Le min rdildi~ini, Sovyet devam f'ctece~lui söeliyerek nut 

'ııı ~ka3ında lngiltere varmıe H.usya ilo de do~lluıtun derinleş kuna soo vermieHr. 

Almaniar 
Sovyetlerden yemlik 

alıyorlar __.... __ 
Ankıtra, 25 (Radyo) -

Alman ajansı bildiriyor: 
Alman - Sovıet tıcari he

reti arasında yapılan bir anhş 

mara göre Sovyeıler tarafından 
Almanyaya hayvan yiyecPği gön 
derilme9irıe karıır veri lmiştir. Hır 
milyou ton )'Hmlık derhal ı:ıevko 

lanacaktır. 

Bir /ngiliz heyeti 
Madridde 

AnkarR. 25 (Radfo) -CGrp cephesinde: lngilterenin 
LI • • • c Madridd~ıı lsvi~re gazetele 

•ıarp Şiddetini artırıyor. ep- it l D l rine bildiriliıor= a yaya a maçya- , Husuııi bir logiliz heyelt 

helerde mütemadi ı yı Vereceği tekzip 1 Madride gelmie ve General Fran 

ı 
ko ile uzun bir mülftkat yapmıe 

İ ediliyor tır, Heyet bu gün Londraya ha 
ı,1 ·re ket edecektir. 

Ankara 25 (Radyo) ---

t;',. l M ı · k d . . logillero hükOmeıiuiu İhıl· rsvaç sahı'llar'ı onsız ar oze ın şar ın a esır ve yenı yayıı keudi lehlerine harbe ieti 

sistem mitralyözler almışlarl-lır '.rak e~ıneleri takdirinde DaımaQf' Kontrola tabi 
-- --=- ya sahıllerinin verilece~iue dair tutuldu 

r• Ankara, 25 (Radyo) - IAlınarılar omaya taarruz et- gizlic~ söz verildiei hakkrnda \ 

'ltp cephesinde; mekle ve ciddi lııısumetde bu- Alman ajanları larafından çıkarı Ankar;~;;*(''R'a~yo) 
Du- k nm neerectıl(>u f!'"an lan cıacialar Lundra resmıA meha ı k lq 0 n s • lıınıılmaktadır. Bu suretle fran v 

1 Düa İsveç sahilleri bir tebliği: fi lince kali surette yalanlanmak 1 k 
1 

b. 
1 

sı 1 

~ f:>abaha karşı rn RÜndüz cep sız mıık:ıvcmeti artını~ ve ciddi tadır ontro a la. ı lulu muşlur. 
~·llitı mııhtelif noktu larıııdr1 has ınuharııhcler olmıı~lıır. Kııman S f h lk 

yağmur yağıyor 

olacağını bildirmi~tir. 

Aııkarn 25 f.H.nd,ro] 
fhıgün sal>alı neşredilen Fransız resmi tebliği : 
Ceplıeniıı heye ti umumiyesinde dün gece siik\ıııetle gcı;miş 

tir. Sanrı garp cephesinde topçu ve keşif faaliyeti olmıı§l.ıır. 
Havas ajansı da. şu malıim:ıtı vemıektedil'; 
Almanlar Vant orıııanı civarında kiiçiik bir köyüıı işgali 

için evvelki ııiiıı ve dıin siıldetli lıiicnın larda bıılıınınuslar ve ,, ~ ~ 

çarpışmalar olrnıı~sa da kiiy elimizdedir. 811 küy Alınaıı ınınl'l 
kasındadır. R11 mıntaka birçok köyleri ihtiva etıncktcdiı'. Al
manlar hİı' bölük ile bir köye ıaaı·r·ıız etıni~leı·se de Fransızlar 
hücum ederek köyü gı:~ri almışlardır. A lmaıılaı·ırı Zigfrit lıat 

tı gerisindeki talışidatı muazzamdır . 

Ankara, 25 (Radyo))
Alman resmi tebliği 
DOşmanıo bir bölükten iburet olan ve Alman bölgesinde bulu 

nan bir Fransız mllfrezeslne hücum edilmiş va dUşmao pUskUrtUl 
mnştUr . . 

Ankara, 25 [Radyo]-
lnglliz Hava neıereti tebliğ ediyor: 

lngiliz kraliyet tayyareleri, Berllo, Hamburg Uzerindo ger.e UÇUŞ 
ları yapmışlardır. Foo Ribentrop'uo nutkn iokıtaa uğramıştır. Bu in· 

kıtsa sebep logiltern bava ordusunun yapmış olduğu bir uçuştur. 

.Ankara 25 [U.adyo]-
1 Bulgar kralı Borls mebusıın intihabının 24 kacunevvel 

l 940 dıt yupılmes~akkındaki emirnameyi tmzalamıştı~·------
ve 14 11 

Yumurta 

~'~lar ve çarpışmalar olmuştur· d·ııılık ınuntazam bil' mııka- 1 f ngilterade oturan o ya .a ma 
~:r•ıt ormanının dOA°UilUtlda ol bil taarruza geçmek zarrıretin- 1 Gaz mashesi dağı- Günler, haftalar, halta arlar Bilirsen · ndao sana omlellik ve 

~ıı:c:ı şiddetli muharebeler ya de kalııııştır.~ 1, Polonyalılar askere ~arki yazP.)'lm, dirorum. Biraz ririm. 
~ ""ıetır. Baskına u~rayan kara I I t I (" ll kl . fılacak düııünürorum. Aklım diror ki, 1 Muh11tabı zeki bir adammıs, 
oıııır h 1 1 La ar . A_ maıı ar· a 1 ~y~ e en davet edildi nene lazım; Yazacaksın darı la J an_layıvermie. B ildirn bildim rte 

t~ ımız der 8 yııpı an arazıvı elde etmek ı·~ın sonuna 1 A o kar, 25 (Rad1c.) 
lla kurtarılmıştır J ~ Ankara 26 (radro) Sofra beledife reisi halka cakllir. mıe 0 rumu.:tadır. 

Aıık:tra 25 (H.adyo) kaılar kati azmi gösterecektir leıgıllerede oturan, Polonya daltılılmak üzere gaz maskesi Yaıdı~ıoda faydan rok. Yaz _Bunlor hep arrı a1rı hikAJe 
~ Garp ceblıesiııde. Havas Diğe: bir Paris telgrafı da lılar, Fransada leekil edilen Po aatın alınması ioin relmie milron madığıada zarar görmeyeceksin. lerdır. 
~ıarı b sunlıırı lıildiriyoı; looya lejyoolarında vazife ita levalık bir tahsisat istemiQtir' Yazarsan belki darılanlar, Yumurta hikayesi oda baeka. 

St ildiriyor; elmek üzere hizmete Qag-rılınıe v Yumurtam t kt 1 k 
C i d - d . h 0 ücenenler olacak.. Yazma. Her 1 avu an; avu (' k ep ıe e mu tema ı ya'"mur lardır 18 dro 40 yaeına kadar S ı · • H • / • q ... ı;ıblıenirı ınıılıtelif mınlı ·a )'U~maktadır. Cephelerde kuvvet olau erkekler bu davele icabele ta ının ıt ere kes gibi send de gör ve geç.. mu rumurladan çıkar? 

11 l'ırıda tekrar başlayaıı faaliyet 1i faaliyete taı.iyetio bir tesiri mechor_dur.. . . . . verdiğı· cevap 1 Düııtinüyorum. Bu da doQ'ru. Rivaret ederlerki bu sır da 
tılltı·ı. l . b" k"J l 1 Zabııler ıçın rae hnddı ellıdır benuz malum olmadı. 
tı.. ~ce >aı·ı;r, H' şe ·ı c e :ıl'l- o nıom ıştır. 

1 
Berlio. _ Moskovadaki Al· Fakat dün yazmadı O'· Daha ev 

"'lilkt 8 • y b • J y :N"e idi. Ne yazılacakıı. Ne 
adır. Mornli n earkıurlu Fransızlar lr Unan Ve 1r n- mln sefiri Graf Şutenburg Ber· .,el de razmak iı;!edim. azma razdım· Geç b k 

tro Vant ormaıııııdaki mııha- e ıir t>e yeni s istem milralfoı' ar •
1
. liue gelmiştir. dım. Varsınlar; darılsınlar, gü- cum. unu da 

0 
uyu 

~·he şiddetle devam etmektedir almışlar dır· Muteha11sıslar bu mi i gı lZ vapuru Sefir. Hitlerıo Slaline gön· censinler. Hen geceleri nara alan sar 

Ll'atısız k11maudımlığı her ne tiralyozlarııı ince ve giı!i !lokla ı batırıldı derdiQ'i mektuba Slalinin verdiği Hem buncia gÜ<;enecek ne boeıardan, erken ofirültü ranan 
'aıj ıarıııı ıetkık etmektedirler cevabı hamil olarak gelmiştir. Hr. MakıJat bir ikazdan ibar~t: • .... 

aı· Almanlal'diln alman Or- Sefir islasroodan doQ'rudan Ammada uzaldıo diyeceksin. satıcılardan, e:uya sut katan stil 
~arılık kısmıııı talılive ettirmiş Fransızlar _b ütün _alman era Ankara 25 (Rad10) - dokrufa Hillerin yanına gilmie Yazdığın sanki mesaili mfhim Qülerden, geceleri fenersiz dola 
~le c, , , ·k ·. O. . lzısi ui sistematık eekılde terket Şımal d:rniıiode sr:ıfer 7apan lir. Bitlerin riraseli altında der mei sirasireden bir eeJmi? lean pisiklellerdet', belki d~ ço 
~~ı enup 'e şaı l<l r rn.ln- mey ip askeri ehemmi yeli haiz bir Yunan vapuru balırıtmıııtır. hal toplanan bir konferansa H.lrır harır. Dogilmi. oukları kumara ahetıran çıkola 
r~ il . 1epeleriııde ehemmiyetli olan yerleri muhafaza etmekle Kaptan ile mürettebatından bir Himler, Göbele, Fon Riheotrop, Örle ise raz. Yazsan da kim . ta, eekerleme &atıcılarından bah 
~\'kıleı·i muhafaza etmektedir dirle. kısmı bir ka7ık ile sahile çıkma ~o.o Papeu,_ G_eueral Foş Brauhiç okuyacak sanki. sedecektim. Ef&t.. Bir eerler va 
. ._ ha muoaffuk olmuşlur. Kaplanın ıetırak etmıelır. • k y 
~ --- - - ~ . .. _ ·zc· ile f n Bu konferansta Stalinin ver ; Okuyanlar d:ı al&kadarmı zaca lım· azacaklım amma, dti 
tılgar kabinesi beyannamesini nefretti ıfa?eilıne goro_ UQ denı 1 

• l di~i cevap tetkik edilmietir. Bu olacak sanıyorsun. Niye alakadar &ündüm, laşıodım. Belki her han 
gılız 011111 pılot kaybolmuştur· ı rüzdeo, garp cephesine gıtmeğe olsunlar. Bilmedikleri bir eermi •. gı bır eikayeı edicı yazım, lıazı 

~eya f) nameye go•• re; Gemi bir Alman <lorıiıaltıs• tara 1 hazırlanan Hiller seyahatiııi \e 
1 
Bir arkadaşa düşüncemi söyle dostlarımı gücendirir. Belki ba11 

~ fıııdan halırılmıetır. Sağ kalan· ı hir etmietir. dim. O hana: saııcıluıo ~arrrına sebebiyet te 
l't fardan bir kısmı c!a lngiliz ge - Ben seııin ıazacaklarını rir, dedim. Hıka)le ve masallarhı 

f zmir f eliketze~e!erino 
j 

\lftkunıet sull1perverlik ve bi. mıleri lsrafından kurlarılmı§tll' biliyorum. raıımı lamamladım. 
Aukara 25 (Rad10) -

Havadan eerler. Çok çok so Bu vesilei lıasene ile de pat 

1 

1 1 
yar~ım listesi t,3 rafı) k takı· p edecekti f Londradan bildiriliJor: kaklar süprülmiror, sulanmıyor, ronumuu iei ~örüldti. Gazetenin 

Mtılorviç İngiliz vapuru ba - d ld B direceksin. Mersinin süprtilmesi de sulunu o u . en de vazıfe 

1 • ! 
1 1 

' 
Kurue. 1 

Kral mebuaan meclisini feshetti 
~llkara_. 25 (Radyo) -

):ııı e::ıi Bulgar kai>ioesi l•e- B ll ı gar 
. ~amosirıi nesretmi~tir. _ • • 

''ıı. au beyannamede, hükume ı K 01n 1tecı1 er ı 
~, t Ulgar mılleliniıı hissiyatı- ı ..1 

''llhı>:rcuJllr,1 olarak temamiyle . • 
\al)ı 8 r9er olduğu Bulgarislanııı / kı Romen jandar-
llı11~c~ _d_evlellerla araluıııda l J l 
~aflıJt el .'lımadı lakviye)'e, bita mall yara 0 l ar 
llıi8 b sın1Jetini takibe aımet 
111 ~" llluuduA"u, büyjk devletler Ankara 25 (Radyo) -
~Q&eb rti~er memleketlerle iyi m\i Bükreeıon lıildiri • iyor: . 
te~lr. 8).~a ı.:alıeılacaA"ı bildirılnıek 1 Bulgar .<rnmiıecileri hududda 
G~l!t'° ~,aıırlar meclisiuin lalebi . . . 
ıe,ı 'ile Kral ı r . l ıkı Homen Jandarmasını aA'ır BU 

teı . meııusaıı mec ısıoı I ,,I> 1 lllıetır. YerıidtHı intiha bal retle vuralanmıelardır. 
ı 110 k 

il lır. Tahkikııla baelanmıılır. 

hrılmıelır. ----
Hay~arabad Nizamı 

lngiltere emrine yüz 
milyonlar tahsis etti 

Ankara, 25 (Radyo) 
Hindistanıo en bü1ük hü

kOmellerinden birisi olan Hay 
dar4bAd nizamı lngiliz hata kov 
vetlerine sarfedilmek "üzere JÜZ 

milyon lngiliz lira~ı vermiıı ve 
Ha1ciarill.ıadın harice çıkacak as 
kerleri masrafı iolndo arda on 
bir mil1on 250 bin lngiliz lirası 
uı umumi valinin emrine havale 
etmi&tir· 

1 
Dün kti Yek lln 

Ekrem Konlak 

1 

İrfBJJ Biricik 
Mehmet Erkuz 

1 Ucıız Ali ' 
ı Hüse1in Hasırcı 

Şükrü Atınç 

AbduBüh Dündar 
Yah1a Ytikseı 

l 
Berber Mustafa 
Durmaz Kazar 

1 Emin Sarı 

' 
Mehmet Dinceı 

ı Mehmet Doğan 
Ali Kıtıncı 

1 
Ali Torul 

, Sülejman Haoçer 

YekOo . 

21275 
60 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
5(\ 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 -22075 

ne çöpçü mü, sulanmasına su mu mi raplım. 
reter? AllAh ~eraio. Şehir degit Bu suretle sokakla uarn aıan 
rol kolleksi)'onu •• Her taraf yol, sarhoı, fenersiz gez&n bisikll.t 
her taraf sokak. Bülün Mersin rakipleri ~e buna benıor \aş 
meıdanlık. Bıı tek ev 1üılerce a~m.:ısı lazım gelen hiç kimfiu 
metre murabbaı yol. Geç bayım bana gücenmedı. 

geç .• Bunu razacaksan beyhude Geç dostum. GeQ .. Sana so 

zahmet. Dedi. rarlarsa lavuk mu 7umurtadun 
Güldüm. Bu değil dedim. ruınurtamı tavuklan çıktı· Kork 
Bu defa o kahkahayı kopar 

dı . Bilmecemi halledeceğiz. Söy 
le1iver, dedi. 

Sö1le7eyim dedim. 
Aklıma eu hikdye geldi. Ada 

mln biri -bazıları Nasreddin ho 
cadır, derler· Cebine 1umurla 
doldurmuş. Rast geldiQ'i bir ah 
babınR sormue. 

-Cebimdeki nedir bilirmisin 

madan sö1le, 
Tavuk rumurtadan ye yumu r 

la tavuktan. 
HangiAi enel hangisi soı r: 

derlerse. Onlara &l! l>eyi\i ol!.u: 
H•ll•tmedller bu lu{luın 

Sırrını kimse 
Çek k•tlle geldi Oloıtm• 

tlan hükem•dan 

DALGINEfi 
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l il AN r i LA Adana [ğitmen kursu 
faaliyetini ~itir~i 

Vilayetimizden gi
denler muvaf fakiyet 

le döndüler 

-Anl{ara 
Rad .vos1111 rl a 
Bugünkü neşriyat 

Tarsus vakıflar memurluğundan Mersin Uektrik Türk Anonim şirketin~en 
Muhammen Yüzde 7,5 Cuuıl ı tıl' İ \'• tirı oı ı a lı İ ııcı yıl dürıiimiirıi'ı kutlll-

Bedeli Teminat Cırısi No. Mevkii Vakfı · "' lauıa k icirı mulıter·t 111 alıumıl . nruızııı elektrıkle ~:ı 
Lira K Lira K. Hamam 2 8 Eski S;;tray Mahmut • Türkiye Radyodifüzy.:>n 

postaları, Türkiye Rady~su 1074 79 80 60 caddesi Paşa pacaklar ı lt~Z) i11at ' C il:\v..- lt>r lrnkkrnda HŞ:tğHla 
AnkHa RadyoH. Yukarda ciıısi, m~vkii, 1111manısı v•~ kflşif be- ki mad,leriıı ·ıazarı ılıkkalt~ : ı lırınıasırıı rica ~~· -

Adanana açılan Egitmen DALGA UZUNLUGU 
kurs faaliyetini bitirmiş ve bu U>4g m. l~~ Kes. 120 kv. <h·li yazılı mult~m~ut•rı lauıir:ııı ~ 4- 1 

( -939 giirıiiı ı 1 ·riz. 
münasebetle hiıviik bir mera- T.A Q . rn.74 m' 15195 ~cvsi den iLibart-n 10 µ . irı mi'ıdılt'lle ~:ıçık ~k !ıi illnıe)'e 1 ~ ı r~t~ ıle ohı n m uka v~ı ~ ınıı rı c• lliflC~ ıHf.\ .. -
. k 

1
, · . l . 20 Kvv. T. A. P. :H,'d) m, k J .1 I . 1 sın~ yaparn ~gılmenerı yer· 4~65 Ksc. 20 Kvv. ·onu muştur. ı t:ı t>SI 7-11·9 ~ 9 Sii lı giirıii ~~al ı ..ı cuf lt•ı·iİ ~ara \': p ı l rı c ;ı k il ~vpif•r v.- ~air lıer tiiı: ti 

lerıne yollamı~tır: . . Perşembe - 26-10-939 i!~ ic ra krlınac -tğından lal it> ola u lanrı Ta r~us va- el t> kt ~·i~ c•·r_, .. fl'I •· ol: cak lt'Z\ inal v.- ı ~l· · r Nafıa 
Bu kursa vılAvetımız na- 12 30 ı) ~ . · · rogram, ve meııı- kıflar memıırluihırıa ruüra<•, aallar·ı ı !'t rı c>lııııtır. Yttk~ l P- lİ ni ıı l rı l ıoıa lıı ıa .... crfü•r el i ıı cl · dıli,ntuaru 1 !ıtİ 

mınacla yirmi Egitmen <levam lek sa· t . u ' ·~ ,_ . k rr k' l ,ı av,trı ()1 ·ş .,. 1 1 1 etmış ve urs mnva ıa ıyet e 
12 35

· . 
1 

.. :: 6-29 ~-5 :ırı ı. <:' e rı1 yaptırı ına H >r. 

b
.t. . 

1 
d. . ajans ve meteor oJı , ı ırmış er ır. haberleri ,· l A N 2- rt1 Sİsaıa ) a pılacak ilaveler saalirı k.uttr•f .. 

Kursun kapanmasında ha 2 tinden faı.la oluı ·ıııı.·•lıcfır· . 
zır bulunmak ve Egitmen teş- 1 .50 Türk müzigi a 

ki)i\tının son faaliyetini gör- Çulanlar: .. . " İçel P. T. T. mü~ürlüğünden 3- Her harı;ıi h ; ı: kaza VP. "rızaya nw~·ıla" 
mek üzere şchrinıiz tedrisat , Kem:l~ l\ıyazı .s~.ylıun, ". · ı · ı 1 t hır<ıkılmanrnk it.!İn .\·arulacak ·h\v,., lPre lf· ~i~ : Ala r~ı · l 
müfettişlerinden Na ·i Aydemir Levdet ÇaglR, 1 lasan Gur~ 1 PllH ~n uısa o uuacetk h· eıon dt\Vl't'leri icirı " 
le Glık Alp Arkın Adanaya 1- O~n~a.rı;, Sacl ı Hoşses. itfart•nıiıcı•,18o~, adt't 8 Sf'kiz metr·•·lik çaıalı Çc:m e lifnıt--zd P rı t•vvel Şir kele miiraeaalla uııwyf.ıı~ 
gitmiş ve meı·ajıııde buluna- 1~ Kul'<lılılııc~;-;k.a~· Peşrevı tliı·t·ği kfSlirih•rektir. Mc~rsiıı sırfıc kaımzu onırn- eltiriluıeliılir. 
, k 1.. .. l ·d· . 2- Udr Ahmet- kurdılıhicazkar ı k . . . • 4 (, ı · · ıa < on!11uş eı ıı. . . k. (D' l . ı · w 

1 
) nı11<ıarı · rstıı·ılt•cek olan hu dı rflklerin hrlwri' 400 - ,u ,11 ıurıyelm orı allırıcı ~· ıl cJöıılinıli ha~'' 

Ecrıtmenlerı.le şelırımıze dö ~r 1• 
1 erse ŞJ.< ıgaın ° sun k l 1 k · · · ·· 

k 
... ~ ·r -ı- .. · _ :i~ Yesari Asım kü,.dilihieaz-Jkurus nıuh :~mlilP. iı bP.tft>Jlt~ 25 l<J-g;{y dan itib~nrn n~nıırıı ut 11 a nıa ıçııı y<ıp ı lacak t••ııvırat ve sus 

nere Maarı ınuı urıvetıne mu k k' ık • 1 - f 1 k 1 ı k f racaatlarmı yapmış v.e yerleri- an~· şar ı: <Sen gitgi<le bir ·apah zarf tısu!ii ile eks i lnwyt~ konulnıu~tur Bi- e.~uryc ~ar o tııı a c.ı t• eıd'ı · ce ry:inı ıyaıııutaıı 
ni sormuşlardır. afetı d~vran olacaksın) .. 4-. Ila rekler uıtı k a Vt>IP-nc. ftlP. taril1i rıd P rı iti haJt>rı bPŞ ay yuzdı~ 2 0 lf~rızil:l l J:1 pıla,!:ıgı rıd ·Hl dalı a P. v ,·el şir 

E . 1 . . · ı san Gur : Ka111ııı taksımı 5- . . k ·· l ~ k · · · · · . . g_ıtı~~ıı eı me~n.nıyet. e- Ar'f b k- 1.1
.1 .. kA ·k. zarfıruia ~lersm ıstasyon 11 nıta lPslim t>clilt>Ct>klir. ete nıuracaa ı ·ı otı · ısını s :ıı fıyatııı l P s\ııtı ı~ııı 

rmm bıttıgı <>o Tesrını sanu.le 1 ey tırt 1 1 ııcaz •1r şar 1. • • .
1 

. .. ""f: 
1
: b ·I (Deşme Jağ sinei suzanimı)6- [)~ha fazl<l tufsifal alın :ık i~tPyeult~r iç+>I p T.T. s 'rnt lakıınııaları ıırnlıtP.n~ ;H abunalardaıt hilfta!ı'Sil 

Vı ayetımız de aa ıyete aşa- H Ik .. k- - .. ( B . 1. .. d.. I" ...... k 1 · ·· · 1 yacaklardır. a tur usu :; ağa gm ımımu ur ugu a emıne mur:~c<tal \' f~ k;ıpalı zarfları nca o u11ur. . 
kamışa). .. nı da 5~0 lira lPminali nıuvakkatelaril~ hirli~ l~ Saar taklırıı1p reshit • f.tir ilnıi~t·rı kı~mı ~adi 

Ul l Ek · 2- Oktıyan: Semahat Uz· · · . . , ·ıA 1 usa onomı dense.• ı ı 4 · 1-9 ;ı 9 gii ııii s:ıat 14,30 :ı kadar rıı iiılii rl ii l te y.ı ll.ııı 1 "'' zı ili ya 1'1 ımz. 
kurumunda 1- Bimem §en: Bastenikar ı ltışekkül t~clecek kom~iyona lt>!ı'liıai •! lnıt•ltıri ilan ---~.---:=---=-~~-26 __ 

27 
__ 

28
_ -_

2
_
9

__.. 
Ulıısal Ekonomi korumu· Ş<trkı (Derdimi 1Jmmana dök-1 ohı,. ur. 1 l A N 

mm Mersin şubesi idare heye liim) 2- Şevki bey : Hicaz şar 
ti IIalkevinde toplanarak her kı (Af eyleme suçum) ;3_ Re-

25
-
29

-
3

·1
1 AL r· t ı, 1 ·oo ,. -· d 

yıl yapıldığı gibi bu yılda fik Fersan: Hicaz ~arkı: ( Ey ,· l A H ışam ıcare o~u u mu r ugun en 
Onuncu Arttırmo. v& yerli mal benim gonc.1 güliim) 4- Fli- Okulumuzda açılan frausızca lisau kursu idil 
laı: lıafta:ı müsasebetile Ilal.k: c:ız. türkü : (İndim yarin bah-ı Silif~r Befı.Gve riyasetin~en 1 k!z cı·kck laleb(~ kaytl!ııa devanı cd~lmek.tediı'. T~d 
evınde hır yerlı mallar sergısı çesıne) U1J rısaf ak~amları saat. t> le baslar·. hızla ızahat icııı 
a~ıl~asına karai· vermiş ve 13 ~0-~4.0~ Müzik j ı - Silifke çar~usuıı<la yapı11·ılıııası ıuukaı·rea· 1 okula ınüracaat. G-G ~ 
ş1mdıden hazırlıklara başla- (kaıışık program) ( 4000) melı·e rnural>bauıda kaldırmı düseuıesi 16 - -- ----------
mışdır 18.00 Program 1 l t) t ·ı . d . ·ı 1 .. .. .. "ı 

· lS. 05 Meleket saat aya...l o 9i . .arı ıın en ıtı mrt\n ~ gtm rnrn detlu eksi.cep Hı 1L1 p s 
O H p r·ı. ajans ve meteornıoji ~aber- ıı .meye koıuıııuu~ı. ur. . . ' 

• ' • leri . j . 2 - Mulıaıııııııııı bedelı l s2o vıı ılk tcıııiııat t ı 4 ' 

Kaza ve nahiye 18.25 Müzık lıradır. · • 
kongre /eri (Radyk caz orkestmı) 1 1l - ~arı ııaıııeyi ve ke~ i Fuanıey i giirıı ıck iste- KAllHSI il[ DUN YA fA HAKi M OlAN ftl OYO MARKASI 

Parti semt ocak kongreleri 
tamamile bitmiş bulunmaktadır. 

1?:00 Kom:~ma yenler heı· gfüı Bele<.Hveve ıniiracaat cdcbilil'ler. • • 
(Z1raat saatı) 1 4 ·t kl"l . ") ·ı . . ·ı. .. . 11940 Yenı modellerı 
1915 T

-· ·k -.· w· ı - ıse ıerııı .~~- 0- ~U .1 tar·ıııne musa<lıf ~a 
. m ı m ıızı gı l ·· .. l . . ,--..c İ · ı ıt -939 çareambb güııünden iti (Fasıl heyeti) 1 1 gmı.u iıii.lat .. 15 < ~ e"-sıl.~nıeye ışt.in~k etmek iizere 1 

'-.::r EL:ıv.ı: ŞTIR. 
bareo de oahire koogrelerioe 20.

151 
konuşma bel(~dıye eııcmıımllll "' nnırac • at.lar·ı ıl:\o el

2
uuu,r. 

1 

Aküıı.ılato)·rı~ ~hiz~!erim_izde va. rdır. 
(Doktormı saati) - Satış yen: 1 ti ER ~ELVhLLf, .MERSİN baelanacakhr. Nahiye kongreleri ı 21 4 26 · .. · · 

niıı hitamından onbee gün sonra 
nizamnaLlle ahkilmı mucibince 20.30 Türk müzıği J L A N I 
kaza kongrelerine baelaoacaktır. Çalanlar: l 1 

Mersin merkez nahireleri 'tt ka Kemal Niyazi Seyhun, ı . . · . . fi!]=================-===Lif. 
zaaı hazırlıklarım tamamlamıetır Cevdet Çağla, Hasan Gür Şe- Çıftçılertn nazaıı dıkkatıne 11 • 

H 1 1
. rir ig~ · 1 Tarsus Çukurova fabrihsı mü~üıiy&Wıden: U C U Z 1 L A N 

8 8 et geç 18 lyOr 
1 

uyBaıd1 .-MeflHıaret " ~auğnak ı· Fabrikanıazda çiğidi bulunarılaruı 1 Trşrinisa 1: ş v E İ ş ç İ 
- e ııye oşgoı şşak . . k ,1 • _. l . . k ld 1 k . . 

Dün hale et çok geQ gelmie Şarkı: (Gel aşık gücenme) ııı~e. :luar ~!~rt P..rım · a ırma <trı a . ..,! laktırdP. 
&ir. Halk uzun müddet aeaalı ru 2-Tanburi Cemil - Şebnazl fa~lrıkauıız çıgul~rın k~.rı~rua~wcları dol ;, yı hir nıe;; 
karı dolaearak et beklemietir. Bu şarkı (Ferya ki feryadıma iın- 1 tılı~· el kalml ~lmıy~et>gı ıhln OhHiur. 
halio tekerrtlr etmemesi iQin alA. dat edecek yok). j Tarsus Çuknrova fabl'ikası mü<liiriyeti 
kadar makamın nazarı dikkatini 3 - Halk türküleri (İnce'-----
celbederiz. çayır lıiçilirn,i). 1' İ l A N 

21.15 MöziK 

Hayvan ihracatı (Kuçfık Orkestra ~. ef Ne-! ·Mersin Hal~evi riyısetin~en 
I

. lk' _ cip Aşkm) 1 K . . . . 
... ımanımızdan ene ı gun 1 V . V 1 K omıtelerımızde açık hııluııaıı ::\z~hklara yemden seçim 

Y f lı: k - b. b - enın(J'er · o ga ıyı 1 ·· ' a ara ?ı ·ırılma ~ıere ın .ee " · yapı acağmdan aşağıda adları yazılı şubelere kayıtlı arka-
raz keçı ve bee ruz koran ıh· tarının şarkısı . daşlarını mezkur gün ve tal'ihte Halkevine teşriflerini rica 
raç edilmietir. 2- Michelı: Çocuk oyunları ederim. 
Ruam mücadeleaine 3- Jac Christ: Altın yıl- Dil, Edebiyat ve :rarih Şubesi 1-11-939· Çarşamba saat 18 de 

dızlar Spor · 1-11-939 ,. ,, 19 ,, 
baflanJı 4- ltalo Azzoni : Melodi ı Kiöyc;ülük ,, 2 •. ı 1-939 Perşembe ., 18 ,, 

5-Mack Rruch: KM nidray G~terit ,, 2-11-9~9 ,, ,, 19 ,, 
Menin, Tareaı te Siliflıede 6- J. Strauss Viyana Kanı A~"· ,, 3· 11-939 Cuma ., 18 ., 

ruam mı1cadelasi detam etmekte 7- Renato BroO'İ: Küçük ' 
dir. Şimdire kadir bee ruıa mt Melodi t) 111!1111mı1!111--------ımlll!-----ıı.-----''catiı ı.a,van muarenedeo ge • 1 y e n 1• M e r s · n I 
olrilmlı ve bunlara molbin ta 22.00 Memleket saat aya-
rulmuıtur Bir hartanın ruamlı n, Ajans haberleri, Ziraat 
oldola anlatılmakla rMalı olarak Esham - tahvilAt Kambiyo-Nu-
öldartllmı1ştür kut Borsası (Fiyat) 

Hayıan hastahğı 
Meninin Karabacılı köyünde nld proğramın devamı) 

22.20 müzik 
(Küçük orkestra - Yuka-

keQileı' arano<ta aokrsts (dalak) 22.35 Müzik 
oıkmıe 98 62 baıtan öldarül- (Cazband - Pl.) 
maeLÜr· 474 keoire de istiro 9u 23.25-23.30 Yarınki pro-

rulmuıtur A'fam ve kapenış. 

NUSHAS:I 5 KURUŞTUR. 
Abone 
Şeraiti { 

Senelik 
Altı aylık 

Üç " 
Bir • 

" 

Türkiye için 

1200 kuruş 

600 
" 300 " 

100 ,, 
Resmi ilfmatm satırı 1 O kuruştur. 

l lariç içiu 

2000 knrus 
~ 

1000 
" 500 
" 

Yoktur. 

.ARIY .A. ~L.AFl.A 

Sııtııık, Kiraiık Evi, Arsası, Eşyası olırnlara 

C e n u b u n en ç o k o k u n an ve 
tutunan gazetesi olan 

Okuyucı13rıi1J {ı arzusıına uyarak hır küçük 

liu\.N 'f .ı\ IU ~' .ESl HAZ IRIH\l\IlŞTIH. 

Bu tarifede Damga kanununda yapılan son tadilat nisbctinde 

MÜHİM BİR UCUZLUK VARDIR 

Satılık, kiralık neyiniz varsn veys ne almak 

ietiyorsaaız 

İş mi, İ ; ci mi arıyorsunuz 

Ten~:tAtlı KÜÇÜK iLANLARIMIZDAN istifade 

EDİNİZ • 

~==========::::=:=========-===::::::-• 
Nisai~e Oparatöı;ü ve Doğum Mütahassısı 

DOK.TOR. 

A. Yakup Aslan 
Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı 

Alnıanyada tahsilini ikmal etmiş --

Y eui Mersin Basımevirıde basılmıştır. 
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