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Ankara 27 - radyo 
Sahibi v• Umum Ne•rlyat 
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Yunanistan ile logil teı·e hükumeti arcı 

eında bir tioarnt :wlaşması imza edil· 
mietir. logiliz ticaret heyeti 750 bio lira 
lık korent üzümü sııtın alınmaeıuı ka· 

bul etmielir. 

Jl'UAJ) AKBAŞ 

İdare yeri 
ıeat versin Basımni • llenla 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

ı iııci Toerin 

1939 
Yılı 1 Sayı 
12 3431 

......... __________ _.. .................. ıııiııiıiıı .... iııiİll ... _.. ..................... lllllİlllİlll .................. _ ...................................................................... .. 

B. Çemberlayn kamarada 
beyanatta bulundu 

Türk, İngiliz, Fransız anlaşmasi 
cesaretimizi artırdı 

Türkün yurdsever hasletini takdir ve alltıılö anıldı. 

1 
1 

Alman ticaret 
heyeti 

Berline döndü 

1 

Ankara 27 (Rad10) c 

Alman ekonomi hefeti Moe 

1 kbtadao Berline memllun dö ı ı 
1 memiştir. Önümüzdeki ayl&rda 
1 

1 

bir milıoo ton hutfubırtın Alman 

Almanya şimal sahillerinde 
tayyare tahşit ediyor --------

Muhtelif noktalaı·da m(ifreze-
1 Ier Çarpıştı 
Almanya ile bitaraf memleketler telefon 
inkıtaından kati hareketler bekleniyor 

Ankara, 27 (Rad.-o) -yara verilmesi iirikAd ... ı l görül 
i Garp cephesinde; 
mektedir. 1 ürk - lngiliz iktisadi müzakereleri n'3tİcelenmell üzredir 

retde inzimam etmiştir. Al 
manya ile btt~raf memleketler 
arasındaki telefon ielerinin inkı 
taı dolarısirle kati haberler bek 
len ilmektedir. 

- --------~~~~·~....:..-
: Dün a~kamki Fransız resmi 
1 1 ay mis gazeteainin tebliği: 

Harp mesuliyeti, sözünden ~önen, milletlerin ~u~u~unu i~lil eden Almanyayı raci~ir 
miitaleası 

Aok8ra, 27 (Hadyo) - 1 V!ki olaaı beyanatında izah ettiği den baeka bir hükOmelfroktur. Ankara 27 (Radro) 
d Bay Cemberlayn dco öğle· vakialar hakkında aeoen bafııı Hadiselere göre hakkımııda •e . . . 
t eq eoııra Kamarada mutat haf·I iı.ahatt3 buluo:nuetum ~azi eef ri16 cek hükümden memnDouı. i Tarmıı ıueıeıı So•re\lerın 
~lı~ beranatıuda bulunmuştur. leri arasıı~da~i. uzun isti9ı:~ler İiiller son daliikaya kacıar kaQak ena liıteıi hakkındaki 

Ceaıberlayo, garp cephesinde bunun neııceaıdır. Rıbentrup bi 99S tenberl •erditi ıözlerl \11\mı 1 protoııolarını menuubahia ede 
~•Qeu hafta içi:ıde mühim hare taraf müeahillerı ald tmeğa mu 1ao bir adamdır. Almaorao11ı s.; Jt J d .. t d" 
"it 1 re.. tur e eme .. e ır. 

o lllRmıetır işgal edilen me• nifak olamıdıQ'ına dhir en111iıde tonuna kadar mha<telede : de . . 
tll d . d i bi -'- so.,e\ler 'Herlıne de protee 
1 erde bar.ı tadilat olmuş ve iki delıller vardır. Haklkalı gören vam e eceQıbe a r r \.,.. ce 
•raf kendi hudutlarını iega l mfteahitler hRlen mevcuttur. 'iP nrdır: AlmaDTarı merdao to •ermelt idi. Zira Almanların 
kritınektedirler. Mal 7.eme Rov . HitJe.ntrop harp. mesuliyeti okumuş olan İngiltere deQildir. kaQak listesi hemen hemen lngi 
hlına gen iş miky nsta . devam nın fugılt~reye racı olduğunu Bızi silaha sarıl::ııaQ'a mecbur liıleriukinin aynidir, 

Muhtelıf noktalarda mevzii 
keeif kolları m6sademe1eri ol
mue ve topQu ateei teati f edilmiş 
lir. Havaı ajansı da askeri ha 

Ankara, 27 (Radvo) 

Amsterrtamdan bildirildiQ'ine 
göre Şimal denizindeki Almaıı 

sahillerinden Enıden ve Elbe rekAt hakkında eu mcll1maıı 
termietir: mansabına kadar tarrare ve mü 

temadi melzeme nakledilmAktedir 
Huanın raA'murlu te sotuk 

olmaeına raQmen Ren ve Mozel Ankara 27 (Radyo) 
de faaliret artmakta, keşif müf· i~ephelerden yeni bir ha-

rezeleri faaliyetine topçu faali her alınamamıştır. 

Amerika Hariciye nazırı 
:diyoroz. Hu hnfLu ıçi n söylemielir. Bllıürı dünya biliyor E.den, tlöıüoden dönen, ötakt mil 
' hıc bir hasar yoktur, İki Al' kı lugiltere harbe r.ıani olmağı, ıetlerio hukukunu lihlAI eden hü 

~"rı. tayyaresi düeürülmüeıür. leiddetlo iıılemie ve bu uturda ı kumele Almanya1a r1tcihtir. De 
iki Alman talltelba- bir Sovyet limanında zaptedilen Ameri-

b tıııt harbi 5idd etlı olmuş ve ı muhataralara alılmıe ljıgilıera mişur. hiri batırıldı kan vapurunu almak için 
11

11 8aheda düemuıı tali J ardımı 
,"bir iki muvlikka t muvaffakı- lord Halifoks beyanatında: 
b•ı elde otrnıştir. Denizo: tı har 

~~de 22714 .ton ilato gemı ka)'hı Atatür~ün üstat elile atllan 
>ıı ll\ muknbıl 283G7 tonıla ıoluk 

llıarı g emisi nıusarlere o ll ı k temel inönünün elile 
ı Bandan ı;oııra Türk, Fraıısı ı 1 Yirmi dürt saat iı;inde ikinci 

~ı~Rilıı. aıtlnşrıınsıııa ıınklı k _, am yükselmektedir , bir dediz altr(j:{ batfri1rm~tır. 
teı~'. B. Çenıberl l)·ın bundııu e\" 1 Akla ~ ,

1 
, d , 

1 1 1 beynnatımdıı rta b ıyan Ol il IJP gamı ırı enız e· 
~~'rrı ıın ea>·auı d kkııt h.'it'h"P Türkiye ile yapılan anltıfma tedafiildir 
~ Gtk-Frnıı sız lngılız anlaşması l J k 
,ıu inu:alanmıe olmasıdır . U'ran Auknl'a, 27 (Rııdyo) 1 mevzuu eımie, bürök Britanya re acı aca 
tı~ı \'e Brıtany!du d rıu memnu İngıltere hıtrıcire naz.ırı lord 1 oı'n Turkıre doıtluılU'Da HrdiQ-l ı 

r 1 Ankara 27 (Radyo) dQ etle karşılanan l>u anlı şma Balıfnk& ıordlar kanı:ırtıeıuda be ehemmiyetten ve ıTOrkiye &arafm 
l ' 0rnn ııı h er >' r.n1e n)nı se yauatta bulunmue, Türk Sovreı; dan baıJarılan iCJleri anlatmış vo Londran bildiriliyor. 
-~tıcıe kareılnnrnası cesnretımi zi müzakereleri hakkında; T 1rk ırkının meziyetlermi~bütün Almanyanın Doçl&nd ile 
~iltırnııe~ır. Bu nıtlaŞ'DlllllD hıc Türk • Sov1et müzakereleri 1 dünya taktirde her cibelc;e musı .. . . K ... 
ıı ltııo.eyi t ehdıt etmemesi \'e sal görüuüete müebet netice verme 1 ıimdir. Bu hepimize memnuni7etldıger liır Alman Cep ravezo-

b~ı heciefı tecufÜ7.11 karşı olan mekle beraber ıınanavi dostlu 1 bahşdir. Ata türkün üstat rü Atlas denizinde faaliyete 
L. aulaeına ıl o l rıu•ll~ro tıe Tür "' ılılA' edılmo nı·ş 1 bu 1 · f .. · J • 1 kk k 'l 'i~ . ... . _ l!iun ıı• r o maeı elıle atılan temel oonOouo elıle geçeceğıne mu 1a a nazarı e 
ı. ~ ııdaletın me ulıyetıııı muş ıki bürük komeu araE oda dost - k ·P.I kt d' d · t' 
'lttcı. • . • ru ., . me e ır. emıe ır. b k l kt d , 

oıı uıorlerıı.e r.lmı~ıır, ıuğun devcımıuı görmek logilt?.re . a ı ma a ıı. 
O 'r· k 111 · k . d Bundan sonra Rıbentropun ----

Ankanl zı · (Raöyo) 

Eonllradan bildiriliyor. 

Bir A iman deniz altısı 

GoblenZ de kuma otıınnuştur. 

teşebbüste bulundu 
Ankar, 27 (Rad1c) 
Amerika hı.riciye nazırı Hull 

bir Alman gemisi tarafından ya 
kalan11rak bir Sovyet limanına 

götürüleıı Amerikuoın Cily Ofli 
ut upuru hakkındaki bey,anatın 

meli nezdindeda lüzumlubuluoul 

du~unu, 1937 taı-ihli Lahey anı111 

ması mucAbioce 1936 d e lrgiliz 

bandıralı Aban vapuru hııkkında 

tahkikatta bulunularak bu vaı.or 

da, Amerika hüktlmetinin Sotyet Amerikanın Vırjıoya mahktıme 

hültOmeti nezdinde !eşebbüste !erince lngiltereye iade edilmiıt 
bulunduğunu, Amerilianın Mos olduğunu 8 n ı 8 t 8 r a k 
kova sefaretinden letkikaHa bu 
ıunmak • üıere bir her~tin gönde teşebbüs edilen rerlerdeıı heuılz 
rilmeei'ui ieıe(lılini bflt'lirmietir. Amerika7a ce9ap gelmediğini 

Hariıire nuırr Alman hükO söylemietir. 

Gaıydanın 
Ankara1 paktı hakkında 

bir yazısı 
lıe· .. ur ili eli 1 yur sever içın memuunirel ve•ile&iciir. D~ ı l ~ e .ı., • 
1 

1 bızım t&kdir tttlığıınız hal!lttL . . . _ . Lord Halıfakıa Almanranın o~ Deni~ iue ıJmnurı· 
eridi mıe &özlımne eo>·le decam etnııe tere ile Fransaııın arasııH aQmak Rotna 1- Giornale d,İtalia 1 nın birleemeei üzerine halran 

r. 1 tir. Türk, Fransız. lngiliz anlse iı:ıtedil}ini söylemie ve Fraoa illl yet bayramı gazetuinde Gatd~, Tbrk paktı BİJBB'3tinin Balkanların göbealine 
lıt ugillere krallığı ile ması uzun eenelerdenberi mev nıa bır barıa Aleti oldu>l.undan 
ı.ıtkive F a d ı. • r aramızdaki ittihat hiQ bir ıamRn ~ ı• f/ • "' K k d ld,. k k 1tı , • raosa ar sıo a uı r:aa ıve erı .,u-phe ed ·ıro• "'e paktın esasın a ar yilyı ı .. ını ardedere 

l Gddetıeoberi Türkiyeye malı cut elbirli~i arzusu ' 8 ıecavüze bu kadar sağlam olmamııhr cM 'J. "' , ... ,e iktisadi vardım müıakerelerı kareı saQ"lam bir anlaemadır. Bu miştir, Sotrellerle Fiı:l•ndl da lngilfz•Fransıı Çemtier siya esas nokta buradadır. diror. 
aoııınaktı.Jdır. auıaemada d~erleri aıibi ıed!lfü ara11nda cereyıal eden müıake setine da1sndıtı ve halyanın Bazı gazeteler VRkiaları du 

tı ıdir. Ancak bır t'!cutbde hareke Denızliae Cumhuriyet bay Karedenizde ı rarılma8ıoa mıl'n\ mantı resimler ve eairane aşk hi 
ltı uu 1ardım l..ıilhn&sa harp reler hakkmda da ihd11 edilen 
Ilı •lıemeaidir. Loudrada konut te geçecektir. BilAhare Türkiye uıtret h'ode mOıakereleri mahi ramımn On altinci yıl dönümü elmayı istltiaaf eyleöiA'int ha\ır kA1eleri içinde perdelemete ça 
r •lar dev.tm otmcıktepir. Geue ıle mıieterek menfaaller için bir . . . . !atarak; Türkirenin bo muahe:Je l ı ıtıyorlar. Fakat halra serenadla 
ı'l Orbayı aramızda görmekle le&erek B. Çemberlıirein nam ~lltı ıahak.Jıulru ımkanını ~ır:Jlb paı!lak suretllt lriıtlanması ıçin fe rağmen balkan ı antanhnda 
•hr duymakta11 z. Müzakereler kama·aaındR be1an etmie oldu tı~Af ahkAmı olamaı loaıltere çalışılmaktadır. 29 ilk Teşrin lrılnulsıoıt1 1 Baltdıı ' eis\eml iQfn ra kulak asmamakta, bilakıs hıt 
~~ık bir hna içinde cer1an et A'U gibi 'l'ürkiJe ile rapılmakta bır nalteeye b--ı-rtmacaııına O 'günü merasimle vil~yetin Aci y~ni b~r . ~esele orta7a l çıkardı dieelerin seyrini ock müdekkik 

1 
ekte te ııeticeleıımek üzere bu olH:ı iktisadi anlaema11 bahis beslemektedir damittir. p::cyanr kaT.rSnTirrbozdotcm ke lfıoı bıldı:nror. bir gözle takibe devam &tmek 

"uuııtktndır . Belçika kralı Leonnld beyanattebuluncla:.,..fabrika 17 mektep ile ı Gııete ArnavuU01tıa• ltal1a istemektedir. 
t H Çemberlayin buudaıı son ,.,- 1 · 
.. nutkuua devamla: B " f ,~ı· pıms~ lrufit resmi Son dakika 
~ 12 Te"erinievvelde eyanatında bıtara hğmı, yaP,ılacaktır_. ----

Amerika Reisıcum~uru taarfuza uğ11arsa müda- lozgat köyleri.ne 

~Urupo harp sahne- faa edeceğini bildif(f A'lı~2~:a:~ 
tfıte asker gönderil· Ankara, 27 (Radıo) 1 bulunduğunu ilAn etmiı ve 

1 
'i81j8tl vil~yeti_ne bağlı 

ı... • Bel"ika Kralı Leopold beya _ b- -Lı k ·•• f .... ~ Osman pa~ nahıyesıne radyo . ,,,~ · · b ·ıd · d• " uç uyu.. om~US\l' u:ıra mana • . . 
J eceğını ı ır ı nalla bulunarak. Sulh Belçika . . . . . • konulmuştur. Vala.yelın dı~er 

.\nknra 27 <Radyo) - f. . · · h t ga1·antı verıtdığınt arılM~k.11.yJerine radyolar konacaktır n ıçın bır uevı aya ve memat 1 v . 
tll:i . irıı:ıeik Amerilrn Cumhur· meselesidir. Galip ve maAlup harbin bidsyetinlM bil&rif Jii.. j' ' 1 

1.ı,;~n~~y Ruzvelt dün akee mki biıim memleketimizde ~ olacai l:roağma dair. verilen befftnaq Fazla saatler çalış
'1rıe as~nda _A\'ru~a h~r~ sahne bir harple ta7in edilmesini iaı. hükllmetlerceı kabul edild}ğini!1 ma nizamnamesi 
ıı,tı er goıı:ierı.mesırıı düşü . 1 d ile berab 1 
~'"' tek bir kişınin mevcut olma ~ı!oru.ı . ~ol an a 1 h- ıüerl ve harbe sürüklendi~i taktir.de 1 baıuslıdleUe 

ll!lııı _ ıstıklahmızı elden ge en u n · · h b h ı· · 1 
soyl e mişıir. "' 2• sen arazıs nın ara e a mı a a:t "'ı..ıı.:... . , ı~ k t • vasıtalarla koi:'uyaca& ız. " e . • . n.uMtra - 9 an ununa a e· Al . et61 olduRu gilıi bir taal'tUıa 1 ~mı ve_ Belçıka mustahane o . ot:~d~ki işçilerin faz 

ır man tayyaresi uA"r~m~maıı temenni ediyoruz 1 sıyJ.setınde d~vam etmekte ol-]
1 
la ~lışm:i . saatleri hakkındaki 

ff ollondaya indi. damıetır. 1 duğun11 ve fakat taarruza o~- nizamname Devlet şıırası umu 

Ankara 27 (Radyo) r~'rsa 25 sene evvel otd~ığn gı: mi heyetinin tetkikiuden gc~ 
Ackara 27 (HactyoJ Belçika. kralı Leopold Htd bı memleketi müdafaa edeceğıjmif;ve B~v~-:llete takdim olun 

~,~ Hır Alman tayrurosi nın ıne yoda A mel'ikaya karşı dün bir ııi çe sulh emniyet uğrumh.1 ımıQtur. N1Umname vekiller 
1-i ııs1ı11 t . 1 ~ 

(}il n )Ozulmas ı dolaruıır 0 hitabede bnlnnmuştur. 1 
Ame.ri.ka. nın. bu veziy&tin ida_~ heyetinden de gcçtikt.en sonra 

lı.ı .... <ıııda eırnali ş ırkıs nde yere H 
ı.:1 e~a mecbur o'm··ı: ve - &\ Kral bu hitabesinde 1937 mesı ıçın bıze yardım edeceg neşrolnnacak ve merıyet mev-
"ua • ... ınur . d . . 1 k'" . . k 1 ı.l 

tı tevkif edilmışLır. ~de mııstakim bir va~iyyelle ne üm1tvanm emı~tır. nne-'guın~ utt tınaeeaı11•. 

C&pbeı.rcteı. 

mam\f'ır. 

Bugito Fransız ve A1mao reemt leblili alına• 

Havas ajansı rarı reemi n3şrettiği bir tebliğde: Almanlar iki 
taraf meuii arasındaki boş mıntakaya kunetli de•rıyeler gönder 
meye dev.ıftl 11tm~ktedirler . • 

Cephede sükunet mevcut de~ildir. Ne'hirltır rükııelm (l ktudir • 
Ren nehri 57 Bantlmetre kabarmış,ır. 

Han filoları faalifeteiı geçen oıun gılnlerden sonra telirar 
uomaya baelıımışlardır. 

Fransız tauareleri dördü düfman halları ve biri daha uzak 
lara keeif uQueları yapmışlardır. 

Bir AJmao ta1raresi de Fransız hududu içeriıınde uçmuetur. 

Ankara, 26 [RuClyo]-
Bu eabah toplanan FranRız naıırier meclisi Tnrkiye - Franııa 

aolaemasınıo ıui:likine te bu anlaşmanın tasdik ioin Reisioumhu 
ra arz ot karar vermiştir. 

Batı'81rfl Daladye ask&ri uziyet hakkında uasırlar meclisind 
izan~& vctmietir, 

Aokare 24 (Radyo) 

Almanra •ile lskandioavya areaınd~ki tel~on muhaberatı ke· 
silmie,tr. Dört güodeoberi lıkandinavya gRZetelerinin Alm nnyRf 
girmesi 1asak edilmittir, Bun sebep alman ha!kından saklanan 
Dir maAlubiyet haberinin bu gazeteler. tarafından neoredilmosi ôı 



28 - Sidnci Tt>şriu 1939 Cumartesi Yeni Hersin 

Cumhuriyetin 16 ı 
- ' 

Ank~ara RaclvoRunda 
• 

Bugünkü neşriyat programı T. C. Ziraat Bankası 
ld 

.. .. .. .. 1 1nc1 y 1 onumu n u ! Türkiye Radyodifüzyon ı 4- Sel, Pınar- Hüzzam ş~r; 

1

. postaları, Türkiye Radyosu kt: (Aşkınla sürünsem) 1 

Kuruluş tarihi : 1888 
Serrnayesı : 100.000.000 TUrk li ra9ı 

Kutlama Programi Ankara Radyosu. l 5- Himen Şen - Hüzzam l 
DALGA UZUNLUGU I şarkı: (Sııkıırıda geçer) 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 
28-10-939 Cumartesi 7 - 29 uncu Pazar ııkeamı 1649 m. 182 ,Kes. 120 kv : · 6- Hüzzam Saz şemaisi 
1 - Cumhuriyeıio ooaltıncı c~mhuri1etin 16 ıncı yılı eerefi~e IôA Q. 19•74 m 15195 .Kcvıı 2 Halk tiirkıileri Para hiriktirt'r ı l t>r·~ i 8 800 lira 

rıl bayramı 28 10 999 côı.llartesi hukümet tarafıodan bdlo verıle Kvv. T. A. P. 31, 10 m, (~I 1 l k d S d' 
1ıllnO eaat 13 te baela:vacak 30 cektir. 4965 Kıc. 20 Kvv. l a ımu arın aş ve a ılı 
b. · · T · p • · · Otuzuncu GOnu- l Vaver Ataman) 
ırıooı eşrın azar.ası gecesı • Cuma - 27-10-939 . .. 

eaa& 24 de kadar devam edecek Halk kürsülerinde öğleden ı p . ,; 3- Okuyan. Mele_k Tokgoz' 

Ziraat Bankasında kuml>arslı ve ihbarsız Tasarruf 
hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara Henede 4 defa 
çekilecek kur'u ile aş ~ğıda ki plana göre ikramiye 
dağıtılacaktır. 

· evvel eaat 10 da nutuklara devam 12.30 ıocram, ve mem- 1- Rıfat bey - hıcaz şar - 1 tır. 

2 - 28-10·939 Cumartesi gü edileeektir: lek saat aya~ı . ı kı (Niçin bülbül fiğan eyler) 
nü ÖQ'leden sonra •e 30•10•939 ~ - - Ö~ledeo sonr_u saat 15 12.~5 aJans ve meteorlojı i 2 Nııbar Tekyay _Hicaz 4 Adet 1.000 Liralıic 4.000 Lira 

Pasarteıi günü basusi miieıeeee ten ıtıbareo spor teekılAtı tara haberlerı , Ş k (AlYl - ı _ ) f d h · . . ar ı n amış gu muş 
Jerio kapatılması 9a1an1 temeo ID an UBUSı pro~ram muc.ıbın 12 50 r- k " ' ' fJ" .. k- t 
nidir. CA maolar, atletik müeabakalar, · ur mt~zı_gı 3- ıcaz Tıır u: Şu z-

deniz rarışları, spor eenlikleri l3 30-14.00 Muzık mirden çekirdeksiz nar aelir. 
3 - Bütün müesseseler, ma (k tı 

tazalar, dükkAnlar, evler •e eeh 7 apılacaktır. arışık pro~ram) 4- Şemsettin Ziya - Uşşak 
rin her tarafı 28·10 939 Cumarle 3 - Akeam halkavi tarafın lB.OO Program Tiirkü: (Şu salkım söğüdün 

dan bir müsamere verilecekıi... 18 05 Meleket saat ava- ! lt d · ) si gücü eaat 12 1e kadar eusle · . a ı aıma 

me işini bitirmie olacaklardır. ı Cumhuriyet bayraminda 
1 
rı,. ajaus ve meteoroloji haber- 20. 10 Müzik 

4 - Bayram 28 -10·930 Cuj icra edilecek resmi kabu- lerı 21.10 müzik 
mar\esi günü saat 13 te beledi le ait teşrifat listesi ı 20.30 Türk müzıği Radyo orkestrası ş f Ha-
renin iearet düdüğü ile ilAo edi A : _ (Fasıl heyeti) 1 san Ferit Alnar 
Jecek; bıltün tepurlar' fabrikalar J v·ı:ı tt ı 
dildüklerile 3 dakika buna ieti - 1 ye e mevcut say av-,ı 19.10 konuşma j 1- Ilandel: Conserto Gros 
nk edeceklerdir· lar . (Haftalık posta kutusu) so 

Srat 15 te Kül&Gr din,ktöriü 1 2- Asken komutan ve kara 19.25 Türrk müziği ı 2- Boetlıoven: 2 inci senfo 
QOnce teosip edılen hususi pro~ Deniz, Hava subayları, i ~lanlar : nı (Re majör) 

4 ,, 500 ,, 2.000 ,, 
4 ,, 250 ., ı.ooo ,, 

40 " 100 ,, 4.000 ,, 
loo ,, 5o G.ooo ,, ,, 
120 ,, 4o ,, 4.800 ,, 
160 ., 2o ,, 3.~oo ,, 

DlKK AT : Hesapludaki paralar bir sene içinde 
50 liradan aşağı düşmiyt:nlere ikramiye çıktığı tak 
tirde 0/n 2(' fazıasile verilecektir 

KurRlar senede q dafa, 1 EylQI, BiriocikAnunı 

1 Mart ve hU\rsn tarihlPrinde çekilecektir. ------·· 
"P H 1 L 1 P S,, 

roma göre tP.lebe hareketleri te Deniz mmtaka komotanı 1 Vecihe, Fahire, Refik Fer · 22.00 Memleket saat aya-
Atatiirk büstüne çeleuk vazı me (kül halinde) ·san. rı, Ajans haberleri, Ziraat, • 

rasi~i ~8:~ 1:~a9~~rCumartasi gü 13 - Vilay~_tte r~ev~ut vekalet-
1 

1- Okuyan Radife Neydik Esham - tahvilfit Kambiyo-Nu- KAUT(SI il( OONYAYA HAKiM Ol AN HlOYQ MAHKASI 
nü eaat 15 ten itıbaran Yokurt ler ~ufettışlerı_ ! 1- Segah peşrevi knt Rorsası (Fiyat) 1 • • 
pazarında, gümrük meydıı.nıudal 4- Adlıye vekaletı memurla 2- Himen şen - Segah şar 22.20 Müzik 1940 Yenı modellerı 
lhef'ni:ve, Lahc;e mahallelerinde rı (Tapu_ kadastıo mernıır kı : ( Smıda içsin yar elinden) (Cazband - Pi.) G-EL'MİŞTİR. 
nutuklar ııarilecek ~e milli, ma hrı dahıl) I 3- Arif bey Segah şarkı : 23.25-23 30 Y.armki pro- ============ 
halli oyunlar halke7ince tertip 5 - Maljye vekAleti memur- (olmaz ilac sinei salpcııeme) ğram ve kapanış. AkOı11latörlü ahizelerimizde vardır. 
olunacaktır. ları 1 

29-10-939 Pazar 6 1Dacraıhiliye vekaleti memur •
1 

l A H 
1 - Sabahle1in saat dokuz 

dan itibaren teşrifat sırasile 7 J\faarif vek~lleti :memur-
1 hükumet konağında •ali tarafın t ıarı ile bilumıım muallim Mersin ~ele~iye riyasetiuden 

dan kabul resmi rapılacıaktır· ler 1 
2 - Kabul reemini mliteakip 8- Nafia vekAletj memurları j N~bon. şırk~li.ııe air .ol.~p :22 ~· ılırıcian bu gn-

Atatürk parkı önünde saat ıo,ao 9- İktsat vekaleti. memurları I ııe k atfa r ıd im lal ı~k~lt>S ı tıZtH tndP. bulu narı \ e ha 
da umumi tören yapılacaktır .. 10 ·- Sı~ıhat_vekıiletı meı1?urları \ ı .. n bulurıruakta olan vırıç içirı tahakkuk f.ltirilruiş 

a - Saa\ ona kadar alanda 11- Gumruk ve İnhısar\ar b 1 1 r ~ . .., I" . . h' 
krokide gösterildi4i üzere aske vekilleti memurları l1 nnan 3 26 ıra 60 uruş ı~ga lye resnıının ır 
ri kıtalar, polis müfrezeleri, okul 12 - Ziraat vekaleti memurları ay zarfında belediyemiz kasasırıa JHlırılması lazım 
lar, teeekkiiller •e halk 1erıerioi 13- Münakalat vekaleti me- dır. Bu ıııiiddP.l zaı fında taha~kuk ecl~·n f'fSİm öden 
ılmıe olacaklardır. murlan 

4- Saat 10,30 da uli ,a 14- Ticaret vek:\leti memur- mediği takdirde tah.;il emval kaııurıu hlikiimlt>ri-
nında alay komutanı ve parti ları rıe l~vrıkan ifayı muamele olunacaktır. 
baekanı olduQ'u halde alanda 15- Müftü ve ve evkaf me- Tebliğal mak·uuına k~inı olm&k üzere ilan 
rer almıı buluoavların barramı ı m ırla 
nı kutlayacak, tahsis edilen rere 

1 
_ 1 r~ . , olunur. 

geldikten sonra bando tarafıo 6 Umuf!lı m~lıs ezaları, I 
dan ie&iklal mareı çalınacaktır~ Beledıye reıs ve azaları ------------------------

Marşı müteakip 'tali tarafın ve Belediye_ me~urları ( ·, l A H 
dan bir nutuk ira& olunacaktır' B.aro heyetı, Tıcaret v~ j 

5 - Bundan sonra aşJA'ıda Zıraat odaları heyetlerı f 

Satış yeri: P1YER SELVELLt, }1ERS N 

~ 

•••••••••••••••o•••••••••ı 
::: Mehmet Buğdaycı ! 

1•!• TEOİJM:EVİ f 
ı:i: Tesis Tarihi: 1925 • 

'

! .:. Kantariye, Yağ, KahYe, Şeker üzerine 1 
•!• TOPTAN :MUAMELE Y \PJLIR -• 

ı .•. • 
1 .. :. Senelerdenberi dürüst muamelesi le ticaret :\leminde ti 
~ f •!• sarsılmaz bir kre~i ıemin etmiştir. f 

•:• Müşterilerine ticaretin icap ettirdiği f . ~ 
•!• BÜ'l' ÜN TESFIİLATI GöSrEHiR :f 
•:• ADRES: Hi'ıkliınet c:-~ddesi \1EIIMET BUÖDYCI ti 
=~ Telgraf adresi : Buğdaycı ti 
~ A ~ 

o+o++++•••••••••••~~••••~~ 
------------·------------
Nisaiye Oparatörü ve Doğum Mütahassısı 

DOK.TOR. ki eırara göre, geçit resmi rapı Borsa ~emnrları .. ' Mers·ın Lele.l'ıya r'ıyaset'ın,len ıacaktır: 17 Cumhurıyet halk pa rtısı U U "- U 
A - Askeri kıtalar, ve Halkevi reisleri K 1 · k' 1 b k k İ 

18 B·ı fi ~ ıvenın ı 0!')l1 toptan to4 uc.u uruş, pe B - Malul guiler, yedek - ı umum men~ ı umuma 
A. Vakup Aslan 

ıubarlar, ha<lim cemiyetlerle mes- rakende olarak da 111 kuruşa satılacağı ihtikar 
C - Jandarma müfrezesi; lek cemiy~tler ve spor ·ıA 1 

kk -11 · komisyonu kararı ikLi1•s111dan olduğu ımn o urıur 
O - Polis mOfrezesi, teşe u erı • 
D _ izciler, 19- Müessesatı maliye direk- -----------------·------
E - Ortaokul ve alfabe sı törleri 

8 
: Konsoloslar (Kabul en\ mı===:.=============-===m:ı 
kıdemlisinden başlar) U C U Z İ L A N 

raeile ilkokullar, 
F - Sporcular, 
!1 - Uloıa1 kurul1ar, 
G - hfaire, Not: 
J - Balk atlıları te rara 

Laik, 
6 - Geçit töreninin icra ve 

inzibatına emniyet müdürü, kül 
tllr direktörü te merkez komuta 

Kabu 1 saatlart 
1-A serisinde yazılı zevat saat 1 

(9) dan (9,45) e kadar. 1 
1-R serisinde yazılı zevat sa.:ıt 

(9,45) ten (10,15) e' 
_n_ı_m_e_m_u_r_d_ur_ı_ar_. _________ kadar. 1 

l~anada müstahsilden pamuk f llinJiatanı müatak- '. 

1 J d' ' bel vaziyeti 1 satm a ınması uevame ıyor 1 Bombay, - Mlllt Federal, li· j 
Adana, ( Husıısi ) - Ziraat berat meclisi ve lsıam blrUğialn 

Bankl\sı ve Malatya bez ve iplik 
fabrikaları ıınomln şirketi Adana icra kcmıtesl Hlndlstanıa mllstıık 
teşkilatı, Çukurovadan pamuk mu be[ statokosu hakkında umumi 
bayaasıntt devam e :ttyorıar. Ada vuli tarafından yapılan heyanatı • na, Ceybao, diğer közalar ve tetkik etmişlerdir. Her iki meclis 
loelden yupılao mubayaa miktarı ayrı ayrı yaptıkları bu toplanhlar ı 
l 1.000 000 kiloyu bulmuştur. da umumt valinin bu beyanatım 

DUnya piyasasının anormal . . 
bir halde olduau şu sırada. çuku mucibi memnuniyet addetmemış-
rova pamuklarının geçen yıl fiat ıer ve müstakil Hindistan domln 
leri nzerindeo alım satımı çittQiyi yonunda diğer mubtar dominyon 

:tş VE İŞÇİ 

ARIYANL.AR.A 

Satılık, Kiralık Evi, Arsası, Eşyası olanlara 

Cenubun 
tutunan 

en ç o ~ o k u n an ve 
gazetesi olan 

IM1~~$0~ --
Okuyucılarının arzusilna uyarak bır kUçilk 

!LAN TARİFESİ HAZIRLAMlŞTIR 
Bu tarifede Damga kanununda yapılın son tadilat nisbetinde 

MOHtM BİR UCUZLUK VARDIR 

Satılık, kiralİk neyiniz varsa veya ne almak 

i stiyorsanı2 
oot memoün bırıkmaktadır. lar gibi muhtariyet verilip veril· İş mi, ı~ci mi arıyorsuouz 

ftaber alındığına göre bazı tnc mlyeceğlnl ttQıkça tasrih edilmesi 
carlar da eHerlndekl pamu1tun ol lstemlşlerdlr. Yalnız ekalliyet ' Ten~Hı1th KÜÇÜK iLANLARIMIZDAN İstifade 
banka tarafından mUbayııası ta le tere alt baki arı o tanıaaca~ı key j • 
binde bulunmuşlardır. Bu tekllte E D İ N l Z 
bennz mDsuet vera menfi bir flyetl tsıamıarı pek· memnun et 1 r.:l.:::===:::==================ml 
cevap verilmemiştir. mittir. · a!!a 

Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı 
Alıuanyada tahsilini ikmal etmiş 

ESKl GAZETE VE 

MEC\1UALAR 

Bir kilo gazete val'lığıy 

la günde iki yavru doyurn-

YURD YA VRULARI~A 

Kış yaklaşıyor. Y oksol 

kardeşler mzi kışın soğııkttll1 

hasta olmaktan kurtarmak 

için ı:sk , Elbise, A yakk:ı bı 

rulur. Okuduğunuz gazete çamaşırlamuzı ou gibi yavr11 

ve mecmuaları Çocuk Esirge lara ver.imek üzere çoctı~ 
me kurumuna vcnnenizi kn esirgeme kurumuna vArJllB"" 

! f rum saygıyla diler. 1 n zi kurum saygıyla diler. 
il : ___.,,, , _______________ _ 

ı ı 
1 
1 

Yeni Mersin 
NUSH..A.SI 5 KUR UŞTU:fl. 

Abone 

Şeraiti {. 

Senelik 
Altı aylık · 

Üç ,, 
Bir ,, 

Türkiye için 

1200 kuruş 

600 ,, 
300 ,, 
100 ,, 

Resmi ihlnatın satırı 1 O kuruştur. 

Hariç için 

2000 kuruş 

1000 " 500 " 
Yoktur. --

Yeni Mersin Basırnevinde basılmıştır. 

t 


