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iki Alman vakuru dalın. batırdılar. 
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• 
~NDELİK SİY ASİ HABER FİKİR. GAZETESİ 

----------------------------------=---~==---------.... ----------llES----------------------------------------------------------------ıı::ı:==-=:::::ııc=--Ga rp cephesinde: B M. meclisi • 
Bugün toplanıyor 

l1ir Fransız fırkası Almanlara taarruz etti. . 
Almanlar mukavemet ediyor. 

lnuiliz t&yy1releri Af manya üzerin~e isti~şatlar~a ~ulun~uJar 

Kayzerin 
Mektub j Büyük Millet Ml'clisi, 9 hnıi' 

randa yaz lalıline girurken f6t' • 

; diği karar mucibince bu gÜ.D~a Eski A iman İ&nparatoru I itlere 
at o.ıda toplaoacalnır· Meclıııın 

lman-
1918 den daha büyük felakete 

sürüklüyorsun eliyor 

1 • 
• ruzname@i bugün hazırlanacakLır' yoyı 

lngilizler harbin üç sene süreceğini söylüyorlar 

Şark cephesinde: 
1 Büyük Mıllet Meclısi, daima 
. yaz tatilıni geçirdikten sonra 
bir ikinciıeerinde Cümhurreisimi 

. zio nutuklarıyla yeni içtioıtı sfl 

, nesine başllmakta idi. Beyne! 

: milel meEelelerin sou buhranlı 

Varşuva civarında harp devam ediyor ~~fh~;;~~ı(::niçli~
0

:ı:daume:!iı~!: 
1 ki 

1 bir hafla içinde müstacel işleri 
Ank... 10 (R d d ) kt d buua göre vaziyet a aca arı ı .. ra a a. a yo Bil ma a ır. . görüşerek mebuslarımızın SPÇım 

Oorh <'P.phesiııde : ' Polonya gaııel kurınarıoın anlasılmıştır. 1 
dairelerinde teıkiklerine devlim 

(i'r aııfiız ;umumi karargahı k 10 (R d d ) 
IJ b · an ara, a.a. a yo an imk"uıaı vermek için tonlaııu ıı:ı lebtiQi : 9 e>·lfıl le lığıne uazarau Vereo n ., 

Slovakyada bulunan Macar Jant fasıl& verileceali tahmin edil 
Almanlar dün cephenin bır ta civarında eiddetli çar.ıpıemaler 1 

tok ekalliyellerindea gen ie rnikusta mekte idi. Fakat bu gıiokıi en 
noktalarında mukabil taar hala devem eımAkledir. 1 

ruııa d b tevkifat Japıtmıetır. Slovak1ada t6rnae1onal voz!1et devam eder 
r a ulunmuelardır. 1 

Gece hiç bir eev olmamıetır. Düşman biç bir yerde mııh ki Macarların eefi polis nezareti ee, meclisin içtimalara ara ver 
H sus terakkiler kaydetmemekte altındadır. ,

1
1 mirece~i sö1hmmekttdir. 

a~a kuvvı>tleriınız. istikeaflarıııa dı·rıer. d A k 10 (R d d ) ı Meclis, yaz tatiline girmeden 
eı-am etmekledirler. na :a, a a. a fO an 'k 1 d .,. k 

Poloııyalılnr ıııksık bom bar 1 • .• 1 öncP, e amrn aştır ığı ır ço 
Aı:kara 11 o. a. (Radyodan) ngıllere re~mı teblı~ı· mühim ve acele proı'elerden haa 

dımaalHra ra{?oıen mü<1afaora v 

t Prausa umumi karargahının devam olmPktedirler Askeı i tayyarelerimiz S·9 f ka encıimenlerde elli kı.ıdar ka 
Eiblııı. 1 : gecesı Almanya üzerinde beein nua tA.rihası bulunmaktadır Hü 

"' Hükümet mHkezi eırafında 1 1 

D• t - • h kı bu"lüıı mıntakalarda sıperlPr cı ıstıksaf uçuşu rapmışlardır. kümetten yeni projelerin gelme 
l uşman rnlun cep ede mu 1 
ırateın,.t eciıyor. kazılmaktadır. Bu uçuşta evvelce hazırlnuan s\ lıeklenmektedir. Bu ~ünkü ıç 

F k Al timada yeııi üç meb•Jsumuzuıı 

d 
ırkal::ırımııdan biri tarafın Ankara, 10 a. o (Rııdyodarı) not opyası man1aya tevzi 

a0 femin etmeleri de muhlPmeldir. 
Pnpılnn mühim bir taarruz Polonya ajansı bıldıriyor : •dılmietır. Brtzı tayrarelerimiz 

Darıak bir eekildfl neticoleıımleıır v ıreovad<t cepholo.!ı do vazi yaulıelıkll\ lielçika erazi&ine ae· Amerİ ka kı z.ılhacı-
Bu gün do hava istikenfları l ret df ğıçm~mişıir. mıe ve mahalli .<ı vcı tayyareleri ' 

ltııı devam eylemiştir. • I tO R niu ht ırruzuua uQranııetır. nın yardımı 
Ankııra, 10 a a . (Radyodırn)-I An kara 

8 
a adyo 1 Brükseldeki elQimiz hükume 

c:ı k h . 0 H kAt İngiliz istihbarat nezareti, . _ 1 .. b " . 
daı~ "' ~r cep esın e : nre •• a / . _ _ ., ; . 1 tın teessur arını ıldırmeğe me· 

• lıır haber nlınamamıetır. harbın uc sene surebııece~"nı ve 1 mur edilmışlir. 

ır fogıliı islihlıarat nezaretı ı oıın gö:-o tertib t alınmaeıııı b il 1 Y.rnlış hareket 1apmamaları 

Ankara, 10 a.a. (RaclyOdan) -

Amerıka Zızııhaç teşkilAtı 

Paris Kızılha~ tee ·ildtııın çadır 

ilaç, battaniye masraf:nı ı için 50 10 tebliıtiuo göre Polonya hari 1 dirnıiştir. Aınirallık makı:ımla:iy · için pil0t!arada katı lalimat ve 
~ 1 1 bin ve Amerikan haötauesine de 
r~ ıı tareti Vnrşovadnıı ayrıl le hatı8 i;ezaretiuiu geniş surtılle rilm!eti r. 25 Lio dolar teberru etmietir. 

~ ·r~uı lzmir kurtuluş bayramı çok ~srin heyecanla kutlandı! Amerika ve Hollanda vapur· 

1 
lan haf tada dört gün iz· 

i mire uğrşyacaklar 
Cumuriyet meydanında ebedi şefin 
heykeliönünde geniş tezahürat yapıldı. 

ir1g·iltore 
Hiç ~ir mımle~etin ~ita raf· 

hğım tammanıakta l 

Hitler Avrupada) .a ıh c 
kadar harbedeilcek 

ya 

Ankara, 10 a a. (Rndvodau) 1 Bir İngiliz gazete i ez cüm 
Sabık Alman imparatoru 1ebuıılan yazmaktadl!·. 

Kayr.er Bitlere Dovr şalo sc ııdan İngilte e l•' 
k d. . 

1 
, _. ı· ve ı·ansa ıızun 

en ı yaverı vuıutasıf e uır mı> . . . 
saj göudermietir, bu mesajda 07 'e çetın hıl' harp h şmdadır', 
cuuııe : Bıı lı:ı.ı·p J likerın anupa-

Bu ~üo _si~ 1918 feıa.keti~ d ılıı sıil'üllip aıılına ına kadar 
den daha muhım olabılecek bır dev3 m edecektiı'. 
folAkete maruz buluauyorsuuuz 
denme1'tedir. Yaverı Hııler ka İngiltere bu ınüc.1delede 
bul etmemiştir. Mumaileyh Ba- ııilıayete kadrr sehat edecrktir. 

roo Mıller ile görü~me~e muvaf Gazete efk:\r rırmım ı yeye 
fak olmuştur. kısa bir zamand:t ııikbiıılikıere 

Aııkara to Hadyo kal'~ı müteyakkız du' anı etmek 

c~!hlıelerden yenı bidıa- le ve lm giiııkıi lıaı·p iki sene 
ber alıııaınamışlır'. kadar devam cdcbiliı· deınek-

Londrada selfıhiyetdar ma dedir. Gazete harp isteyenlere 

hafil; .ı\lıııaııya ıarafından işac k rşı lıiç b r wdaşma diişün
edileıı süktin haberlerini ya ıncd 11 kayıtsız ve şar ts1z hal'p 
lanlamaktadır. cdflcegiz demektedir. 

Sovyetler hükumeti bazısı
nıfları silah altıı1a allyor 

Rus Vapur 1 
Resmi işoretler konulması emredildi 
Ankara 11 a a (Radyodan) 
Avrupad:ıki Almaıı - Leh 

harbinin tehdılk&r bir vaziyet 

alması üzerine sov1etler birlı~i 

bazı sııııfların sıH\h altına alın 

maımrn karar vermietir. Alına 
/ 

cak sınıflar şu mıotakalarda top 

lı..nacalı:lardır : 

Bu tebliğden askeri gemiler 
ile huduL kıtoları gemileri ha 

ric tutulmuştur. Gemiler gerek 

sancak ve gerek göverle taraf 
larıı~a Sovyetlerbiı• liği U R S S 

harfleriui büyük yoıırlarlıı ra 
ıacaklardır. 

Yine Sofyet devlet bafra~ı 

G f 1 1 d ı Ankara 10 a.a (Radyo) -

ece en ara ayı Yap l 1 lzmı·r oazeteler·101·n .razdıkla lngilız hükümeti, h arp mal k k ... , Okraoya, Hayın Rusya, Moıı gemiye ce ilece bunun 91tıoa 
·· !. ·k H 1 zemesi ve kaçak eşya taşıyan R 1 rına gore ~nıerı a ve ~ol anda kova, Leniagrat, Kalenin. U S S remzi rnzılaoak gece 

Aukara 10 a. a. (Radrodau) ! le hesi uuluomakta idi Bunların r vapur kumpanyaları_ ile ihracat gemileri bi14kaydueart lugiliz li Sovret hükümeti muharip leri altına kırmızı yeeil; kırmızı 
t 9 EylUl lzmir kurtuluş bay 1 htıpslnia önlerinde canlandırıl çılarımız arasında bır anlaemaya manlarına getirerek tahliye ve devletlerin istemiyerek Sovyet, ışıklı ten•irnt yapılacaklır 
:.ıtıı dün bütün oün vp gece tz ı mış temsiller vardı, 1 karar verilmietir. müsadere edecektir. .1 . t . . d ı Bu iearetleri ta0ımauan ge 
~' "" 1 gemı erıne aarruzu mec ıçın e v J 

ı .. 'rde içten gelen tıü7ük sevi uç. Asker ve polis müfrezeleri Bu anla;maya nazaran lz Denizlerde çok sıkı bir kon b l·"td · ıı · h 1 d' J'i· b' miler limaıılardan d ıearı çıka 
" k 1 ı aş t!J u Eı ı ı aı. eı e ıeı ır k 
hıtı lll~anmıstır. Gündıiı muhte· ala)'ın etrafında 1rliler mir lima~ına. h~ft~da dört va- trol baela'llaktadır. Bunun için kararname ile vapurların riayetlmayS~v .. t~~ hariciye konıiııeri 
& bır zafer alayı vapılmıetır. Cumhuriyet meydanına va J pur tahsıs edılmıştır. de kontı·ol lisleri tesis edilmie , 
":ı rnııhane meydanında topla· rıldı . Jık ıedriRat müfettişi Asım Harp sigortalarının artması tir. Kontrol üsleri şunlar j ır : etmeye mecbur oldukları bazı b•J işaretleri bütün devle ti ere 
.. ,, tebliğalta bulunmuetur. bıldirmiştir 
c· llıış ve Kaciifekalederı iiçüıı· Kühüı: bir hitııbede buluodo.} üzerine malların fiatları artmış· Krika, Rima ve Davi --------------------

du top atılmıe ve hükümel mey Bütün çelenkler bü1ük kurtarı- lır. Akdeniz kontrol üsleri de Son dakika 
0:nından Atatürk heykeli öuü· cının heykeli önüne konuldu.Ge j ltal1a ihracatçıları hariçten Cebelüttarık ile Hav fadır. 

hareket edilmiştir. ıenler kurtarıcının önuude e"'il· r
1 
mal olmaktadırlar. Harp malzeme11i oldu~u gi 

\' p; Ankara 10 Radyo 
".. Üıü müteCa9ÜZ Çelenk ön diler. i A imanlar işgal mın b:, silAh, pamuk \le petrol da bi -ı., ~ladridden pi ldirı li yor: 
ı...' 11 tkada istiklAI maclaıvnaı h1i Bunu miiteakip milli oyun k d b,. l h h .. r inci sınıf kaçak eşya addedil 
••1111 tı asın a ır e u Portekiz Jiınnnlanrıa iltica 
, •

1 
eri tarafından götürüleu bü lar 01ııandı fe sonra bııııdo o . m~kledir. 

ollıc bir hayrnk,hmır KoreıyBka ııuncu yıl mııreını Ç!lldı ve lıü ! kümeli kuracaklar Yiyecek maddeleri de ikinci limandan çıkmış ve 30 Alaman vapnrn lirn·uıa sığınmış 
~ li P idare heyetleri, malOI tüu halk buna iştirak etti. Geceı sınıf kecak eşyA sayılmaktadır. lunuyor. bunların radiyo alızelcri mühürlenmiştir. 
~:~ılr,r, emekli subaylar, haro büfük reuer ala11 1 apıldı. Bu Bern, - Cenevre'den Berne Büt~u hl! mad~elerio bir ta Ankara lO Hadyo 
)a~etı, işbırlikleri, ds\ılet demiri günkü lzmir kurtulueu ""çok he j gelen malümata naıaran i1i ha raftan dığer larafa ıhraQ ve nak p . [l . . b'ld' . 
~tı tarı msmurları, TOrk spor yec·anh te misli nadir, görülme l her almak\a olan Cenevre mah· r menedilmietir' arıs avas ajansı 1 ırıyor: 
,

11 
tuınu a7.Aları, atlı spor mau mie hir şekilde devam Eıtmietir. f fi ilerinde Almanlar, Polon yanın ı Bu kontrol plAnının hakkile Şark cebhesinde, yarşovanın istikbali mevzıı U balıs oldu 

~ l>ll\rı. kızılay ve Tvrk han En içlen gelen tezahüratla kendi iegalleri altında bulnnan tatbikini ve istenilen noticeıi ıe \ğu bıı sırala.r<..11.1 gt releym süküııct devam etmektedir. 

t~llruınu teekilıltı ve en nihapet j 1 ,n idiler heyecaıılı bir güu ya- kısmında bir hükumet kurulma min i"in İngiltere hiç bir memıe Alamanlnr Zilfr t lıattı iizcriııde müt6knb 1 ıneA.ziler~ gr.ç .. 
~ın son sıoıf ta şamıslardır. sı ashabını .hazıı lamak ni1etin ketin bitarafıııtını tanımamakta mişlerd ı r. veziyette de~işiklik yoklıır. 

dedirler. dır t Şark ceblıe:sıııdeki harckatııı baı·iz vn~fı Alamanların ıno 

Fransa da Aımanlann ~ütün denizlerle, İsvec, suldrında A 1- AlmanyaJa un ve ~- ug"' Jay torlu kıtalaıfa hı.cıımlıın ve Polonyalıların süvari lıücııın-u U U lan yapmalarıdır . 

leh k / k ·ı irti~atı kesil~i I man tayyaresi ves'ıka 'ı le verı'lece'' Almanlar Fransn lımludıında- rnfıtekab l tanınıza tla arı teş l 1 Ankara 10 a. a. (Radyodan) 1\ geçdiler. 

d ·ı · Ankııra, 10 a a. (Radyodan) S e ı ıyor lngitıere mtinakalat neıare· tokholmdan bildiriliyor : A k ra 10 (R d d ) il Ankara 10 Radyo 
C 

• _ t o a • a a . a fO an · k • 1 hl .. 
A. • tinin bildirdıftine göre imparn uma gunu svec kara sula Amsterdamdao bi!dirildi~ine gô Ataman urnuını ~:n~rga ıın_ın te ığıne nazaı-an: 

nkara, ıoa a. (Radvodan) torluk münakale yolları hiQ bir rından uir Almaıı · tayyaresi ce re Almao hükumeti resmi bir 1 Alman kıtaatı vıstul nehrıni geçmesiue vr, düşmanı 
lle .1F'rausa HRriCiye nezırı Bou ciddi eodıtıede bulunmamakla be nup ı;ahillerine dojtru uçmuştur tebliğle un, çavdar, ve bu~daJın şark istikametinde takip etmekte.iiı·. 
111

111
.' •

6 Röruşen Polonya büyük rnbor denizlerde düeman sefer-~ Fransa da vesika il1:ı veril€Ceğini bildirnıietir 1 Radum civarında bir çok kıtaların iislerile alakaları 
'~Ilı 1 arasında bir aakerf cüzü berliıtini~ t.a~amty.le kaldırılma 

te k t"'m t t b t 1 atı . ·ı .. kcsilmıstir. 'lıı s ili için ~ıir itilnr yapıl· sını "' ın ıcın er ı a a ııımı,,, r f ğ t d f i . 
Slır E k 1 h' b. Bı·r kararname n ' ere e uc, sını .Muharebelere hıtıı--nıtıs olan Polon'-'(\ kıtaatının :tkibet lııb" Rıı iti Rfa ı?Ölfl poloııva aRen nQı . ~enıı erde ıc ır 'lf • J 

)aı lıır.ıuıu iciarAsinde tA Po'on A'ınau gem ısı J oktur. Bulurııın Ankara, 10 a it, (Rad-vodan) . silah alftn Q çağrıldı bu gii~1le.rde taayyün edecektiı·. .. .. -

lA6~:~tıjan mıiıesekkil bir fırkA ll:ırdt~o hazılarııia musadere P.dll Iı"'ransada harp zamanında Ankara, ıoa.a. (RadyodAn) l t'OI Polonya tayyarsı u11~uı·ulmu~ ve 8 tayyare hasara 
1 E!dil k . M p mıe ır, 1 11gw ...., n ş' %p

11 
~eti ıır ıteraflar o . Baltık denizinden baeka Al- sermaye, dö9iz 'e altun ihraca ngilterede bahrive efradrn· l<d ı ıır. 

'' lıı Yıl aıt olacak slhlhları Fraa j manyarırn hiç bir denizle aıaka tını tanzim ede::ı bir kararname I da? üç .sınıf siHih altına davet ı Alaman kıraatı Vistol nehrini ge~diler. 
rafınan verilecektir. ıı kalmamııhr. oeşredılmiıtir. edılmloıır. Polonyalılar Alamanlarla muharebeye tutuşdular. 

ctm1 ş olnıı itnly:ın Yapurları 

bu-

' 



11 EyJO.I ıi~9 Pazartesi 
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YENi MER~I~ SHvra: 2~ . ~ 
Ankara 

Rad)Tosunda 
Gumrüklera gelen iman 
mallarının fıangileri ithal 

edilecek 
1 YE N YUHD YA VRULARl0J\ 

~ k '\.T kc:Lll lqş y:-. ·!aşıyor. ı o -

ka rd~leri nızi kışın soğııkt3 ll 
k hasta olmaktan kurtarn18 

Bu günkü proğram 
_,..... • ..., .. J 

Türkiye Radyodifüzyon 

postaları, Türkiye Radyosu 
Ankua Radyo•u. 

DALGA UZUNLUGU 

Türk-Alman tical'et an
laşmasının nihayet hnlduğıı 
tarih olan 31 Ağutostarı evvel 

1 
gfımriiğe gelerek beyanname
leri verilmemiş olaıı A iman 
rnallanınn memlekete sokulına 

164g m. 1 2 Kes. 120 kvv masıııa ınüsrıatle edilme i hak 

T.A. Q. 19.74 m' 15195 Kes. kında Gümrük ve İnlı sarlar 

20 Kvv. P Vekaletince yapılan tetk kler T. A. • ~~ l,'iO m, 
bitmiştır. 

94(15 Kes. 20 Kvv. 
AnkaraJan gelen haber-

PAZA RT.~~St 1119 1939 leı·e göre hu malların memle-
12,30 progrııırı, ı2,35 Türk kete okıılmasına mıisada edil

müıi~i . Pi. 13,00 Memleket sa mesi kamrlaşmıştır. 
tııı ayarı, ajAns 9e meteoroloji Yalnız bu hususta lıazır
haberleri, 13,15 14 Atüzık (karşı 'anan kararname Vekiller He
lıklı program Pl.)19,00 program, yetiııin tasdikincleıı geç~ı..:ektİı'. 

19,05 Mütik ( Operet aeleksyon Beyannameleri .'H Ağustosa 

Cenubun en cok okunan , ve tutunan gazetesidir. 
~===:==:=:::=oı=:=~=====-=-

t çten ve Dıştan gunun eııühi 

YENİ ~/l:ER..SIN DE 

1111 ve en taze haberlerini 
BUL U:R.SUNUZ 

YENi 

VENİ 
YEN 

S i y a si g ü n d e 1 i k . g a z e t e 

ERSİN 

_ERSiN 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

12 \'ılhk fasılasız intişarında ki muva 
ft'akiye tini halktaıı g<>rdiiğii ra~bete 
boı·cluduı·. 

• 

Sizin ~azcteniz<lir dertlerinizi <lilckle· ... 

rinizi Yelli Mersin süliirıları acıkt11._ 

Okuvuııuı 'e okut.ıuava cahsıııız. . ._ . " 

ıçirı Eski, Elbise, Ayakk9 bı 
l , ·ı . ,.rıı 

çamaşıı· arıııızı on gı n ya 

la ra verilmek üzere çocıık 
esirgeme kuruınıına y~rrııe' 

nizi kurum saygıyla diler. 

YE H [ R S i ~ 
\J üc::ha~ı 5 K uruştı•J 

h ne Türki\ e H"•İÇ 

~era ı 

Senet ik l200 J< r , 

Allıaylık 000 

Oc aylık 300 

,,, 
2000 

ıooo 

!)OL> 

ları Pi. ) 19,30 Türk mü~ıA'i (Fa kadar gümri'ıklere verilmiş elan 1---------------------------------=--=-
eıl hereıi), 2015 konusmıı, 20,:lO ıallaı· p8mlar·ı Mcl'kcz Ban- YENi• MERSi- M TBAASI 
Memleket saat ayarı, ajons ve kasına yatırılmış olsım olrnasm 
meteoroloji haberleri, 20,50 Türk ithal edilebilecektir. Kararırı 

Bır aylık ıoo Yo'ctu'· 

Resmi ilaoatan s~tırı ıO 
Kuruetur. 

müıiği, Okuyanlar : Mustafa l"'k 1 l bl' ~ b kl 
O "'I s r· T 0 1 1 a ~l ·a( ar ara t e ıg ı e en a5 ar, a ıre ogaJ, a ao ar: kt d' 
Reşat Erer, Ruşen Kam, Qevdet me e ır. __ _ 

Ko.ıan, 1 
1.'anbari 0"mil . Ferah Kara~ük çelik f akrikamız 

feza peere~i. 2 - lsmail Hakkı 

T ı ~ a ~it ~ütü n i ı 1 eri ucuz ve sur a · ı 1 e yapar. 

En yeni ve çok çeşitli harfleri 'i eniMersin Matbaasında bulabilirsiniz 
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KİTAP GA2 E!TE VE :w.l'EC~UA 

TABI YAPILIR. 

1 -
Osmanh Banka•• 

t LAN 
Memlekette tasarruf tı~ 

raketinin inkişafına hizıll 61 

arzusunda olan OsrnarıJı BafJf 
kası, Aile San<lığı (Tasar~1\ 
Cüzdanı ) hesabına tevd18 

Bes- ferahfeza beste· (Çağlayan Ankara - Buraya gelen 
curi siriekile) 2-- lsmail Hakkı haberlere göre, Karabük de
Bey ferahfeza şarkı (ateeı aekıu mir ve çelik fabrıkalaı nın Ye 
ile) 4 - lehak \'a~an " ferahfeza yardımcı tesislerinin inşaatı te-
şarkı (Reyretmek ıç•n) 0 - Rusen si atı lemamen bitmi~ bıılun- Resmi Daire ve MüeıBeselere Ticarethanelere ait her çeşit defterler evrakı matbua 
Kam~ Kemence taksimi, 6 - Is k I K l d"l ı· fatura ve snire en neıfis bir ~arzda ve beğendirmek şartile yapılır. 

yapanlara kur'a keşidesi sıı; 
retile ıt~ığıdaki ikramiyele 

· ı H , k f hf k ma ·tac ır, uvvet e zane ı t ı-
muı ai< ı · ora eza ear ı . . . . { k • • / k b / /d Ö .J ·ı · (Mektepıa güzel olur), 7- .\'asi ğıne göre hmncı _yüksek ~ır·rn hariçten yapı aca aıpar~ş er a u ve teze eng naerı ır. 

evzie karor vermiştir. ~6 
Keşideler 25 mart ve ~ 

Ey!Ol tarihinde ıcra oıunacB 
1 ve her keşidede aşağıd:tlt 

i l1ramiyeler dağıtılacaktır: it 

bin Mehmet . ( KOrdılihıcazkiir yarın ateşlenecektır. Fahnka- • 

sarka DGrdioııe ise, 8 - Nasıbiu nın Kok fmnlaı·ı, talı istilısal ~------------------,---------·------: 
Mehmet Hıcazkar sork ı ( Göre kısmı, kuvvet sontralla11 ve di-
mezııem e~er), 9- Şoms~ttııı Zi ger yardımcı tesislerı znten fa
ra Hicaı şarkı · Ol~lı ben sana alivet halindedir. Fırının ateş
bende - 10 Refık Fersan Hıcaz len~ıe.c;inden l4 saat soııı-a 
earkı · Geçti rürn gıbi · 2031,l Fabr ka ilk türk demirini vere 
Konuşma Doktorun saati · 21,45 cektır. bundan sonra sırasilc 

MOıik - melodiler, 22,00 Müzık boru fabrikası celikhane lıad
• Kücük orkes&ra eef .Necip Aş dehano, işletın~;o nlınac.~ktır. 
krn, l Emile Waldteufel • ıki K k f İ · ·· i 1000 
kere iki - VRIS, 2 Franz Lehar . o ırın arı gunc e 
Eu opertıtioden potpuri,3·Driao ton köm~irü koklaştırahılecek 
Arlekenin mih onlarıNo4, 4.Haııs kııdrettedır, 
Löhr Memleketten [ memlekete ff 'L - ;,-- • 
Mu.htelif. memleketi.erin Melodi atay ıuraç l\8farnanrnsı 
lerı üzerıne raprndı, 5. Mi<·heli ı 

Ankara- Ticarette tağşişin hal1an şarkıları · potpari, 23 00 ·ı k 1 
· men ve ı ıra'·"tııı ·ontı·o ''e Son ajane: haberleri,ıiraat,esham ~ k b . } VC'k . " 

t h ·ıat k b' rnura a esı ıa ·kmdakı kanuna a fi , am ıvo • nukut bor _ . 
8881 fiat 29 20 Müzik 0 b ·-' gore, ıhraçları ruhsatnameye 

1 1 

llZ anu • b' }} f J d ·ı 1 Pi 28,55 • 24 Yerıuki pro~ruın. ta ı ma arın at:ıy an ı ıraç-
larmda bir müddet rulıs~tna 

Jrakyada açılan artezyen ıne aranmaması Hatay ihraca 
tınm himavesi bakımından za-

kUyUIBfl ı rııri görül~üşliir. Bu it!harla 
halen nıhsatnameyc ta.hı PŞya 

Lüleburgaz oe Uzun nm Ha~aydan it~racmcla bir .ka 
1 nuıısanı 910 tanlııne kadar ıh-

k6pri.ide faaliyete rac.at ruh~ atnamesi aranmama 

başlandı sı Ticaret Vekttletinin teklifi 
üzerine IVekiller Heyetince ka 

Edirne - Trakrada artez i- bul edilmiştir. 
ren işleri üzerindeki catıemalar 

bürük bir hızla yürümektedir. 
Bo hafta iciode Lüleb:ırgaz is 
tes1onundaki un fabrikasında 

ecılmakta Olan ikıncl orteziyan 

Eski İngiliz 
kralı 

dm 127 metrede ve Uzunköprü İngiliz ordusunda bir va
deki arteılyende de t38 metrede zifa almak üzere İngiliz hüku
ea fıukırmıetır. Babauki göçmen metinin emr'İnde oldu~unu bil-
mahallesi arteıi1enile Lülebur d' k' I T K l J"k d- 1 
iaz Köy ö,:trelim okulc artezise ıren ~s 1 ngı ız ra ı C 11 o 
nincien de su fışkırmalara Q'ün Virıd sor cevap beklemekte idi. 
iıidir. Çarşamba günü Kralın 

Lület>Urgaz belediyeRiaio da hususi mutahlıası olarak tay-
ba iki rerde devam eden son· yare ile Kona gelen bir me
dejtarı müspet neticelerini 9er mur Dükle görüştükten sonra 
mek üzeredir. • . İ .

1 Milli Şefin takdirle üzerine yıne tayyare ıle ngı tereye 
ıl korup teş9lk bururdu~u arta hareket etmiştir. Dük dö Vind
zıren ieleri ralnız Trakra için sor lngiltereye beraberinde 
deQil Türk cumhurireti rurdu karısı olduğu halde gidecegini 
ioin bir dua olacak bu g•nis ve bunun içinde Maniş liman-
ıulama tertibleri eareeinde kör . . . . 
ıerimizde kesif 90 çeeidli ziraat !arından bırısıne kadar gıde-
usolü tatbik edilecek te körJü- rek oradan ingihereye geçece
nün refah 5olu genie1etileoekti. ğini söylımiftır. 

DİKKAT 
TUrk liralı 

ı adet T. L. 100° 
60. 4:,, "2· 

90 derecelik hakiki limon çiçek 
ı leri ülgen kola ya ı ın benze 

rine tesadüf ed' emez. Bir kerre 
tecrübe kafidir. 
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o. Ceman 8!> aded T.L. 500 · 
l'ilrk liralık ikrnrniye, 

Aile sandığı tıesc.ıbınd~ 
i mevduatı l·ur'anın ıreşıd 

edildiği tariha t*"kadciumeı!e'1 

nltı oy zarfında: . 
T. L. 50 .• TUrk Jirasırı 

d8n ~şuğı dnşmemiş oJsn. b'; 
mudı bu keşidelere ıştırıı 
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0Aposu uray cad desi No. 24 Ülgen Itriyat m;tğ·azası 

T. İş. Bankası 
193n 

K. üçük cari hesaplar ikramiye planı 

32,00U lira miil{afat 
Kuralar ı Şuuat. ı ~~:ayıs, ı E~ hil, 26 

A~ustos, ı ikincitt1şrirı 

T~\RillLEttlNUE ÇEKiLECEKTilt 

ikramiyeler: 
ı Adrl 2000 liralık = 2oo~lira ,, 
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En az 50 lira mevduata bulunan hesalar kuralarda 
dahil edilecektir. · 

T . İ Ş Bankasına para yatırmakla, yalaız pirabirik-
• 
tirmit olmaz, ayai zamanda talii•id de denemiş 

oluunnuz. 
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edcektir. 
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.A.R.IY .A. N LARA 

Satılı k, Kira lık Evi. Arsı:ts ı, Eşyası olanlara 

C e n u b u n e n ç o ~ o k u n a n ve 

tutunan iazetesi olan 

..- v~ıMu ~rgıms~~ -. 
Okuyucılarmın arzusi.lna uyarak bir küçük 

İLAN TAR1~,ES1 HAZlRTıAl\IlŞTIR 

Bu tarifede Damga kanununda yapılan sen ta4ilat nisbetindt 

M0HİM BtR UCUZLUK VARDIR 

Satılık, kiralık neyiniz varsa çaya ne alm8k . 
istiyorsanız 

İş "illi, İ; çi mi arıyorsunuz 

Ten~HAtlı KÜÇÜK tLA LARil!llZDAN İstifade 
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