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"\ 

Verdiler Almanlar PolonJada çok 
~~~a~~~k~~~e~~~~~~~s~in~d~~~: ~~~~., c. H. P. müstakil uru~u 

il ükumetin siyaseti 
ni tasvip etti I~eh ve Aln1aı1 kıtaatı avasında çok şiddetli 

muharebeler ol~yor 

Pariste mühim bir toptanlı yapıldı 

Bıı toplantı.va ingiliz ve :B'ran
sız Baş vekilleri iştiral{ etti 

Ankara 13 a.a (Rad10) 

~imanlar bazı şehirleri işgal ve binlerce esir ve mühimmat 
Qfdıhlarını söylüyorlarsa da Polony.a resmi tebliği ve Londra 

telgrafları bunu yalanlıyor. 

le~ fırka laıı ku vayı kü ili y eITeirt i ~atı temin etti 111. Yi yana ~asta~ mi eri yaralılar 1 a dolu 

C. H: Partisi müstakil gam 
bu bu g3n saat 15 de Ali Rana 
Tarhanın baekanhtıı altında top 
lanmıe, Baeveki\ Doktor Refik 
Sardamın Bürük Millet MPcliein 
de ve Hariciye Veki\inıiz Şükrü 

Sararo,ılluoun parti gcrubundaki 
tlefttnatı etrafıııds görüşmuştür. 

Ne düşman kıtalan ve ~ne ~e ~üşman propağandası lnğiltere 
ile f ransayi ~ir~irin~an syuamıyacak 

Kahrmanca memleketlerini müdafaa eden 
'Polonya kurtarılıncıya kadar harbe 

devam edilecek 
Aı:kara 13 a. a. (Radfodan> mıel:ı!'dır. Almrın hava kuntt f Ankara 13- a. n. Radyo 
Sark Ct>phesinde : leri uğradıkları mağlubi1et do 1 Eyi bir kaynaktan alınan 

Müstakil gnrup g~rek Baeve 
kilimizin ve gerekse Hariciye 
Vekilimizin bGJanatıot lamami1 
!e taavip etfu ibtir. Ankara 13 a. a. (Radyodan)' - · . · · · 

Dün Fransada lngiliz ba ve • Potı Parızıen gaıelesı ıse; 
d Alınan ordusu bae kuman Jayısirle kareketltırini ıavaelat haberlere atfen lsviçreden bil
auhQıuıa tebliainde, /,.iman şi mıelardır. Varıou garnizonunun diriliyor. 

ıltıal 9e cenup kunetleri 12 Ey· rardımile Leh motorlu kıtaatı Almanlar Polonyada. ağır 
hlı 0 u· • d • · · h h·-ı. d k - Al • k il!> nu uşmanıu eerı ım ası uct1m e ere UQ mau .an ını l d 
ıı 11 başlandığı $ambu~, Lodz, Po tahrip Etmıetir. zayıata uğramış ar ır. 
ıenalındııtı te Lovova kadr:r Ankara 13 a a. (Radıodan) Öliiler n ve yaraıılarm 

Yalan bir ha~er 
Almanya ile yapaca 
ğımız pakt yalandır 

:~1dikleri, Rodomun cenubunda Şark mıntakasında; bu sa- miktarı neşredilen tebliğler<ien 
ır <;ok esir, malzeme aldıkları bahki neeredilen tpolonıa resnt gösterilen rakkaml:ırın çok üs- Ankara, l3a 8 • (Rad:vodaa) 

Ilı te h .1 . b bl" - tünded•r. BAıı ecnebi memleketlerden 
r mu asara edı mış olan ee te ı{tı : B" kk ) 1 d kt Qlkarılaa haberhırde Türki1e ile 
•tka ile iki süvari livasının ce· Dün Alman ajansı t:ırafıa· ır Ç yara ı ar O or- Alman d b" d . 
ııubı f ) • • M .. d Ja araaıa a ır a emı &e 

a irtibatının keaildiQi bildiril dan alıodı~ı bildirilen Lodz eeh arın yetışmemes1 yuzun en ve cavü~ paktı imzalanmaküzere 01 
ltıeeıne mukabil bir Loodra telgl1 ri Polonya kıtal:ırı tarafındlln bakımsızlık yüzünden ölmekte- duQıına dair bazı ıarialar çıka 
rıırıda eu haberi vermetct&dir- istirdat edilmiştir. 1 dirler. rılmıetır. Yapılan tal.kik.atta bu 
~ Polonya ordularının kısmı jBotan ve tlonte şehirlerinde 1 Viyanadaki hastahaneler J haberin aslı olmadığı anlaeıl 
le~:llsi ile~ irti_bat te~iu e~le?ı~ j bulunan iki Polonya ordusu da 

1 varalılarla doludur. m ıetır. 
resmı bır teblığde bıldırıı ku~ayı küliye ile reni irtibat te • A k ı-::ı d -G~-u.-.-n~u-··-n,;_.._, ____ _ 

11\ekı d" k ı 1 n aro ., - a. a. ra yo 
e ır. Bu ordu Alman ıla sis etmıetir p · l b.ltl T 

~ 11 ile Verııo havzasi1le eark is ı Diğer ~ephe!erdG de Alman Aa~ıs\ en . . i 1.rı ıb~r: k 1 ~ 8ınetinde muharebeye glrıe i\fıri harckMı durdurulmuştur. ! s ·er eştırı m~ş. 11' ço Peşinden 
:'• ve muntazam rical harekeuı ADkHra, 13 a a. (Radyodan)- ~mele kılala_rı Parısın. m~ıhte-
110,ıırak irtiba!ı temin ile Bur Hol!aodadan .ce!eu ma11lmı:.• 

1 
lıf malallerın<le yem sıstcm Hitle'{'in eaas ve1a muaddel 

1
1Jl'u istirdat etmeğe muv&ffak ta nRzaran Almanların Polonya siperler kazmışlıırdır. pldnı gün geçtikce leuzzub et· 

01ıtıuetur. Almanlar dığer büıüa 1 
da en cok znyiat teren hava 1 Bunlar haJk için sığınak mektedir. Polonra harbini mev-

Ceııh~lerde do muvaffak olama kuvvelleri te zırhlı birlikleridir · vazifesini göreceklerdil'. ziiJeştirmek vera Poloayanın işi 
...__ 

1 

ni bı&irdikten sonra su1h teklif 

G h • d • etmek, bu da olmadığı takdirde arp cep esın e• Zıgfirit hattına yaslanarak bek· 
....__ temek .. bununla beraber 9 Er 

t=r k t t ·ı ı· o Al anlar trop~u ve lüle kadar zaptettiği ıerleri Al-ansız 1 aa 11 er IY r, m ''I y manıa ilhak ve buralarda bir 

L k ti · ı •• d f d BU 1 1 baeka Poloora hüküm eli kur 
•ıava uvve eri e rr'u a aa a unuyor ar mak tetebbüsü 800 zamanlarda 

f ransız kıta lan Ren~en Müzele i~i ilerleme ~are~eti yaptılar 
kuvvet olmaktadır. Hitlor bu 
pl~nı ile tazi1eti rJııponların 
Çind6ki vaziyetine müşabıh bir 
tabire ile hal elmek ümidinde 
olduğu da iddia edilmekt~di!'' 

Japonra Cinde siyaaetini teniç 

_ e ruksek konsey ı toplantısı maun 
kıl_ Oemberlay~, millt müdafaa da ııeeredilen tebliğ, B. Çember 
telıf ve tenzım nazırı Çareı 1 !aynin ln~iltere Avam Kamara 
Fransız beeveki1i Dalad1e, Fren sında ve Daladyı:ınin Fransız 
sız orduları bgekumandanı Gam mebusan meclisindeki sözleri 
lenin ietirAkiyle bir rüksek ko· teyit etmletir.~ 
mite toplantısı rapılmıetır. Jurnal gazetesi do : 

Bu toplantıda Fransa ile in Bugün vaziyet harp umumi 
giltereoia bfttün kunet te gey deki ı-aziyet gibi deQildir. Umu 
retlerini kendilerine empoze edi mi harbin tecrübesi henüz zail 
len işlere sarfı takarrür e mielir olmamışhr O z.amau diplomatik 

ık- k organın vücut bulması için ar· 
ı memle et kahramanca 

memleketlerini müdafaa eden larca beklemek IAzımdı. Halbuki 
Potonıa13 ellerinden gelen bü bn gün öyle de#ildir. 

tün rr.rdımı rapmaya azmet 
13. Blüm, Popüler gazeteEıin 

de yazdığı bir bae mnkalede 
mie bulunmaktadırlar. dirorki : 

Ankara, 13 a.a. (Radyodan) 

Par isle in gi liz ve Fransız 
baevekifleri ile İngiliz milli mü
dafaa lelif ve tanzim nazırı ve 
Fransız orduları bae kumanda 
nınıo toplanması elra,ında Fran 
sız 1ıaıeteleri neeriyntta bulun 
maktadırlar. 

Figaro gazetesi ezcümle eöy 
le yazmaktadır: 

İngiliı kılaah Fransız top· 
ralrlarına geHUkten sonra rük· 
sek konser ilk içtimPını dün 
aktetti. Bu toplantı Franıa ile 
lagiltere arasındflki baı}lılıfın 
sarsılmaı olduJlunıı bir defa da 
ha tebarüz oltirdi. 

Cephe kumanda birliği eim 
di resmen teessüs etmietir. 

Göring söyledi~i nutukla 
Fransa ile logiltere arasına ni
fak tohumları saçmnra çahşmıı 
tır. Buna Fransız rve lngiliz ga 
zeteleri bir aA-ızdan icap eden 
cevabı vermielerdir, Ne düşman 

kttaları ue do düemım propıığan 
daları logiltere ile FranB!l)'ı hio 
bir zaman hio bir suretle ayıra 
mıyacaktır. 

Ekselsiror gazetesi de : 
Qemberlaro ve Daladre mü 

lakatının ııeticesi sarihtir. Arrı 

ayrı sulh imzalamak roktur. So 
aııaa kadar mücadele edilecektir 

lnglltere ve Fransanın azmi 
Polonraıııo temnmıle kurtarılma 

sma kndar eilt\hı bırakmamaktır 
ve bırakmıyncaktır. 

------~ 

Ankara, 13 n.n (Radyodan) 
Garp cephesinde: 

d Fransız istihbarat büro un 
'n tebliğ ediliror. 

Ankara l3 a. a. (Radrodau) edir Read en Müzele kareı iki 
Garp cephesinde; Fran~ız ·mühim ilerleme harekAtı olmue 

umumi karargahıaın re!lmi teb · tor, Fransız kıtaatı Alman budu 
liAi : Sarın doA'usunda takriben duadan - Fransız topraklarına 
20 kilometrelik bir saha üzerin• dotru girmiş olan orman mınta 

eden bir ,hükumet kurmue ve 'S d k•k 
börlelik iein iQiuderı sırrılmak on a 1 a 

t Güııd5z iki taraf hava kuv 
t 

11
lleti faaliyet göstermietir, Ge 

'(lıld~ ~iman topçusunun mukave 
'ıı ıle geçmietir, 

tö liuaEı ajansının bildirdiitine 
d re, Sar, Ren vo Müze! arasın 
,~sarın firmi kilometrelik bir 
li asında harekat deum etmie 
r, B 

Ilı u harekAt bir temizleme 
~indedir. 

kasını ieaaı etmietir, Labi nehri 
de ilerlemeler devam etmietir. nın sol sahilinde 20 kilometre 

Alman1anın topçu kuttet- lik bir mıntaka ele geoirilmietir 
feri eiddetli mukatemelle bulun Almanların taarruz harekAtı dur 
maktadırlar. durulmuıtur, 

18 
Düemım topou ve hava kuv 

Ankara, 8 8 • (Radyodan) telleri ile mukabelede bulun 
Şark ceplıesinden ıeni bir maktadır 

' haber alıuamamıştır. Garp cep Dün bir çok batı muharebe 
hesin~eki harekat hakkında Ha 1 leri Franuz halları ~zerınde ce 
98S a1ans! eu mahlı.n'lh vermek r~1an etmlıtir. 

lzmirde ihtikarla Şifddetli 
mücadele başladı ' 

Yunan Bafl)ekili 

ttı~ara 13 a.a. (R drodao) rılmıotır, 
1~1 ırnırde ihtik!rla mücariele ı ı - Sigorta primlerinin art 

El111 ıülatine ~r 
lıayaRll~ n&şratti 

~ tı biıyQk bir faaliyet tardır tırılması dolayısfle tahaddfis Ankara 13 a a Radyo 
1t b 1 d · t Y•1nan Baetekili General 

~ eyanname neeredilerek hal-' e en taııre Metakeas Yunı.rnistan toprakları 
~ht~kQr hJreketlerini hükii • _2- logiliı lirasının tem09• nın geniı bir sur<ıtte ekilmesi 

bıldirmeleri istenmiıtir tucu hakkıııda Yunan milletine bita 
~l ~8naf cemi1eti mıotaka tica 3 - Takas muameles\nin ı ben bir beyanname neeretmiıtir 
'~l lnıldılrlü~unde büJük bir aldıtı ıekil Ba berıtnname memleket dsbi-
~'t'~ntı Japmıe ve ihtik4rla iİd ,_ Milli bankaların d8kü , linde hüsnü tesir icra erlemiotir 
~ı'' mücadele yapılması icio mı..n 11isbetlerioin tenkiEi ve,Yunan harbire tDüateoarı bah· 
tı\~ kararlar ittihıız eylemietir. avansları tahdit etmie bulunma· çesi olan kıtaata bir tabii# gön· 
~a.:~ kararlar dgrhal tafüik ları dererek topratın daha geniı ie· 

11 no koaa<:aktır Bu noktaların makamRtı fletilmesini ıerirahn fenni bir 
~Dl 1~ınir tacirleri de a1rıca bir Aidesi nezdinde halli için ticaret I eekilde rapı imasını eınrelmietir. 
\ :ntı rapmıelar, Atrupa har odası reisinin riyasetinde dörtl Hükümet tarafından ıapılan 
~~ 11reuıında lz.nir mahsuHHı kieilik bir heyet seçilmesi karar 1 berannameri, ekim ve tarif~ nok 
16ti 

1 ~raca1ı için alınacak tedlıir laştırılmıe ve dört Aza seçilmie,tai nazarından tefsirlerde bulu· 
QGtı d!işGıımıJşlerdir, Bu hususta ve bu s:ıbah Ankaraya hareket nail Yunan gazeteleri umumun 

tedbir alınması kararlaoh etmiolerdır, f ferdası İ91D J&pılan bu tebliQ'iD 

cihetini iltizam etmfetir. Hitleria 

aldıQı Polonrı topraklarında Ankara 13 a. a, (Radrodan) 
kendi emel 98 gayesine uygun Berlin, D N B ajansı Führerin umumi karnrgAhında11 bildi· 
kuracaA'ı hükumetin Sloyak hü riror : Alman orduları baekumaudanlıA-ı, Polon1alılor tarafından 
kftmeti gibi bir eer olacaA'ı pek takip edilen harp usulünü doğru bulmadıA'ını ve f,,,ehlilorin çete 
a~ikftrdır. h b 1 · t ki · · L h k · · k • 1 k k mu are e erı fap ı arı l<)ID e mu avometını atı o nrıt ır 

C ekoalovakyilda olduRu gibi maA'a liarar vermie ve buna binaen de Alman kıtaatıuın bütün 
bir haha bulunması imkAnını. vasıtalarını kullnnmaeıao dair muhtelif ordulara emir verilmiştir 
Polonyalıların va&anperverliRi j Bunun mesuli1eti Alman bae kumandanlığına deltil inmamen 
selb edec!Jk kadar rüksektir. 
Bdolardın baıka fagiliz ve Frıa Leh hftkümetine ve L&h kumandanlığına raci olacaktır, 
sızlar Bitler ve Nazi rejimi orta 
dan kalkmadıkça ve bu kunete 
daranan futuhatcı diktatörlerin 
ilçaah yok edilmedikçe topların 

susmı1acaQı ve üç sena surecek 
bir harbin baelangıcında olduk 
tarını ilAn etmektedirler, H•up 
uzun sürecekve neticede Bitler 
rejimi)le rıkılacaıı hesap edi· 
liyor. 

Fakat bu günün en eotere 
dn meselesi Almanların Sovret 
!erle rıphQı ademi teoavilı misa 
kında rer &u&maktadır. Bu misa 
krn gizli bir maddesi olup olma 
dığı belli olmamakla beraber 
Sovyetlerin hu misakın fere asın 
da küçük hükOmellerin endiee 
terini izale etmek ioin bir beye 
nah hatırlıudadır Şu halde bu 

-Sonu ikincide-
ayni zamanda zıraatle uA-raean• 
tarın bizzat kendi lıeratlarını 

da temin etm ie olduQ-unu bildi· 
riror. 

lngiltere hariciye nazırı Lord Halifaks Lordlar kamarasıu 
da beranaUa bulunarak : Alman bae komandanlı~ınıo, sivil 
halkıve Polonva aQık ıehirlerini bombardıman etmek nlretinden 
resmen haberdar olmadıA-101 Röylemietir, Lord H ılifoke; aııcak 

düemanlar tarafından da aroi lakyidata riavet etmek eartiyle 
Britaor a hak'ümetinia her hangi &münasip görecoQi harekette 
kendisini serliHt bulacaA-ını bildirmiştir 

-
Kopenhagoan bildirilfror : Amaterdamdan gelen lıabeılarc 

göre Almanra hükQmeti biili7. tayyareleri tarafından atılan 
berancameleri okuranların hapis te liattA idam cezasirle teczi 
re edilec3klerini teblit etmietır, 

-
Anl<ara 12 - a. a. Radyc.dan 
Mareşal Görinğ şark celıhes nde Hitler turafından ka

bul edilerek yiiksek kumandan sıfatilc aldığı tertibat hakkın 
da mahimat vermi§ ve bilahare hava karargfıhlarını teftiş 
ederek yararlık göstermiş olan tayyarecileri demir salip ma· 
dalyalarla taltif etm~ştir. -

Macaristana geçen Slovak firnrilerinin ndedi on hini 
bulmuştir 
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_14 EylCıl 1939 Çarşaınh~ YENl MERSiN 
~~~~~-~~~---

Ankara Şehrimizde imar faaliyetleri· ı Günün peşinden 
Radyosunda . . -Birinciden ortaı- ; 

_ ~.-. ~ _ ı~man yur~u haıkevı salonuna taşmdı pakta göre '3ovyatlar Alı11ıınyay1 
)'alnız Danzig 'e Koridor. diğer 

Bütün yolların tamir ve inşaşına tabirle 1914 harbinden enelki Eksdtnıeyp çı~~ırılan iş : 
hudut 'e topraklar üzerinde rı· I Atatiirk parkıuda owrıı13 

hummalı bir şekilde çalışı[ı}'OT za göst cr di~i ve ihtimal üç, <:H'rt 
Türkiye Radyodifüzyon milyonluk Leh ordusuııuı:ı Alman 1 k ~ı nfpPleri altmış ad~t. 
t 1 k

. R d fdınnn yurdunun işğaJ et- Şehir imar planında yol k"'r· d h 1 jıı poı a arı, Tür ıye a yosu yayı u 1 erer.ede ırpa ıracn:tı 
1 

22-9-939 tarihine miisadif Ctlfl'a aiinii lJers 
mckte olıl11~n bina orta mek- olarak gösterilmeyen fakat lıa- · p ı d b ,., · ~ Ankua Rııdyo11u. yanı o oııyı:ı or ıısunun ugun l l 1· l . ,· . . . , tile 

DALGA UZUNLUGU ıtep t:ırafınd:m tııtuldnğıından len yol olamk kııll rıılan şeh- kü t azirete on gün içinde düş- )fi Pi ıye ( i'lf(l~! nyasetwde açık eksıltme sure ) 

164 18
. K 

120 
k 1 tdnınıı yıır<lıı Yeni :Mersin rin ara sokakları tesvİ)'e sure- miyece~i heseplnnmıştı, Halbuki halesi ~·a pılacak nw:lkt'ır işin lwdeli kt·~fi (60~ 

8 m. 2 es. vv 1\1 ıl k ı · lk · b ~ Al 1914 1 d ti 1 .. ta >:rnsı arşısmc a Ha ·evı . u guıı mvı ya rn u n · J • j · f · · ·ı ı l' 
T.A. Q. 19.74 m' 15195 Kes. temsil salonuna taşmmışdır. tile tamir edıleccği YC hu me rını aemıe ve 1914 de elındekı ıracı • ışe • :ıır eu111 \'e husn~ı ŞiJflnarne ı e ,,,, 
20 Kvv. T. A. P. Sl,'iO m, Yeni binada bir çok tadilat yanda İm•ı· pl~nına ııyl(un ıoproklardan fot!oeıoı zapt el ğn ıaf ,ilfıl lıelrcl iyP. fı•ıı ııı!iıl iirliiğii ta rafıııı1~

11 

i L A 

Mersin ~ele~iye riyasetinden 

Bu günkü proğram 

8 14-~ 
9465 

Kes. 
20 

Kvv, yapılmaktadır. olnn sokaklarda plnnlaşdırıla- mietir. . gösterilebilir. 
il ı . . . rak tamir Ye tadil edilece•'i Fakat Almansa Polonsa ıle 

PBHŞE:MBE 1·1ı9/ 1939 asta ı.ınedcn ıtıbaren Os- l L l l 0 giriştiği bu haıpte kati bir ne· 
12 30 Program maııiyeye giden ve senelerden ıa er n ııımışc ır. tice almak mecburtretincedir. -----------
12 35 Türk mczi~i. Ohsıın: beri taş dökülmesine rağmen Kışla caddes'ııde pek bo-j Bu takdirde AlmRnyamn Vistülü 1 l A N 

Sadi Ho~~e~ •. Ç:l~nlar: Cet"rie\ bir ttirlü ynpılanıayan yolıın zıık olan qar önünden Gaznz-ı geçmek 90' _Le~ .ordusurıu ~eu 
Kozan, F ahııe F eı sau, Refık Fer . t b l 1 B l lı·ıneye kufal' ohn kısınıııııı mek zarurt.ıındı dtr Leh OfU[.Sl) S'ılı'f'·e JanJarına O'·ulu r.rtırma ve eks'ıltme knms'ıuo~~ 
san 1 - Bestenigar peere'i 2- ınşaa 11•1a aş aııınış .11': 11 yo ' ' ' . · . ım mağlup olnı n k or lf•d ın kalk 1\ U 1\ it l J 
M l f t • f j. 

0 
.d Osnıaıııyc ıırnlıallcsını geçerek plaıılaşdı;ılarnk vcnıden ınşa- n rt k 1, 1 Al 8 k 1 d ue a ll zıe. e en l • ayrı ou . . . . mmıı eme o ouyanııı man aş an ıg-ın an 1 

bulmaz teselli 8 _ Bilmen Şen y~nı meza~·lık öniindekı Şoseyle sırıı beledıyc encümen nce ka- lıır ta rofıııd ıı tamamen zaptı • 
- beeteniaar earkı Mızrabı tırak hırleşec~ktıl'. rarlaşdırılmıştır. 1 demek olduğuna ~öre bu 1 a 
zülfünü ıiuemde geziudir 4 - So,yotlor için öuüue zor gecil.r 25 8-939 Curua giinii Stat (1.J) da ihalf'Sİ f

1
• 

Bol ahenk Nuri ber. Saba ear Köy öğretmenleri ve bir faciadır. pıla cağı ilftn olunan e~mP~e.tcılip çıkmadı~ıutli111 

kı - Ne1le zaptetsem 5 - Şerif Ayni zamanda Almenyauın yt-ııiden eksiltmeyt~ konulınuşlur. 
içli - Saba oarkı · Pür zemzem k Ö Y ha Y 3 tı z3ptettiQ'i yerlerde nAzi sistemi 
6 - Halk türknsü. Aeık Ke· bir Polonya hükfımetinirı meyda 1 - EksiltnlP.)'e konulan İ~ (210000) kilo eknıek' 

K
• L 'f .... İ ı 'I 'f 1 '.na gelmesini de Sovyetler hoş tir. Tahnıin bf.tlPli (21525) lira olup nıu\'ll~ 

rem.l300 Memleket saat ayarı, oy ıanunu 1 e ogre mın are VBfl eıı vazı e er görmezler. Bauu u içindir ki bu k~ l tenıiuat nıİklaf'I ( 1614) lir 37 kurtıŞltJr• 

•1 ··~3~1~ -~~··0~~:i! ~~::.':,'~ müfettişlerle konlrol e~ilecek I ~~~::~::'.~ ·~:~:d~~ı~:;:a:~ ... ~ 2 - Eksiltme k•~ p ::ı lı zarf usuliJe 15-9 939 ~ii~ 
program Pi) . !iQin So,yeller tertibat almıe ge rıiirıe ra~lla)·a n Cuma giirıii ~&al (10) ~la 

19 00 Program H_u yıl köyl~:~Je~ı okulla ! ~öy ihtiya lıeyeVnde kö.y İ nie mikyasta asker toplıyflrak '·ı fk J oı . 1 b (· 
19,06 Müzik (Oda miizi~i n teftış eden mutettışl~r. bıı 1 m1~allım asli aza olarak vazı-· Polonya hudutlarına rııtmış bu I ~ı 1 

f' · ti u 
0 irıasmıfa topla narı koııı ~ 

Pi.) okullanrı son yıllnrdakı çalış fesme devam edecek ve bila is-1 ıunuyorlar. Bu hal bize Polonya K yon tarafından yu pılaca k tı r. 
ıo.so Türk müzi~i (Fasıl malan üzerinde ehemmiyetle l Lisna her i9t~maada hı.ızır bulu-il nııı Almanlara teslim olmoması j 3 - E~ lllP k i~iıı kouu lacak ll nuıı ve •. k fl)t>ğ''' 

he1eti) durmaktadır. narak rcyuıı verecektır. na bir saik olduıtunu ve Sovyet Y • 'I eıvs~fı VP. ŞPfdİli okul s tı lonunda asılıdır. ıs· 
20,15 Konuema Önümiizdeki yıllarda köv- .ı.l illi günlerde köyiin ken h,_reketinin zımnen Polonyaya · ld· ı b 1 '· · d • ı d lr\'P rılt>r~ he h isiz vt>rilir. 
20,30 Memleket eaat a 1 arı, lü çah~malannda daha faide- ınc mn ı us ayram ğfüıle- bir yardım moRnuesın o JU un u . 

ajans ve meteoroloji haberleri li neticeler n elde edılmesi için i rinde halkın hepsi bir arada ğ~nu göstermektedir. Hitlar hr:n 14 - Eksi_llmeyP gir• Ct'~lefden kanurıi ikamflg31!r' 
20,50 Türk miiziği, (Müeterek 

1 

köy mııallimlerirıin tam ma- toplu olarnk bıı bayramı iyi g'. ~l~u~a h~reket ederse etsın ! Vf! lJC3f'~l oda la rıoda k:t \'İllı oltf U kh rJ rıa ıJ3I 
te eolo teganni) Okuyan: Müzer nasilc k- i , l k . bir şekilde kııtlamalan iş i Öİİ gırıetı~ı mucad elede muvaffak ' Vt1Sİkalar a rarı ılaci:lktır . ., 
r~n Sener Sadi Hoeses, Çalarılar: ' 1 oy ıay,1 ma arışması retmenlel' tarafından derulıd~ olamıyacağıLH ve hatta belkide 
c d t K F b' F 0 ·ı tem n olunacaktır. .ı·ı . P d b x. _ l ete ozaa, a ıre erse' .. . . . euı ecektır, ilk önce olonya n ozguna Uı;; lb EksiltUlP.) e girPCf·klrrin muva~kat h~ıuiııa 
Refik FMs~n, ı - K~rdilihic~~ Ko~ mıın.11 mlerıne, ılk _ışl . Okııl<la sılıhi, zirai ekono- rıyacnğını tahmin etmeğe ı~maıı icirı S 'lıdık uıakhtZ\I H ''a hani a ıut> k\tıP'~l"' 
k~k paere" 2 - ~e.mı .· Kürd.ılı J ol~rak k?yde ık:unetgMı temm mık mevzular iizerinde konf'e- ~e zemin inıknn vorme~todır ..., • ., il 
hicazkar anrkı (Esırıııdır benım edılC(Ckt B d h k k"' 1 l ·ı Bekır Ulug nuı kaııunuu tarifatı t1 ··lıı'lir·ıle \'e 1. af'

3 

_ • " • • . . . t · n:. u:ı ·an aş a .·oy rans ar verı ecek, köyliiler ten-
10 

' " 
goolum 3 - Lamı Kurdılıh:•" ı kan_uııu ıle iib~"tmerıe vcrılcıı vir ed leoek, aıılamadıklan 1 ~ar[ içerisinde ilı ı iP ~at Iİ nıleıı bir s.ıal öııt\! 
kar earkı (lsmı Of euhu A eer.ab) vazıfelerin tam manasile yapıl il meYzıılar izah olımacak rad-ı Batı Almanya,.sın .. akı' komsh orı:.ı v ı r nıel.-.ri lazuudır. Bu !'\~wı ctn 1' 
4 - Osman Nıhad cazkar earkı · ,· k k . . 11 h l l . · ' . U • j _ . t ması ıçın sı ı oııtı ola u 11- ,_ro a!'dan azamı islıfa · 1e temın, 1 s · ı ı k 1 ı . • l •t

1 1 

( 
_ ) u I oııra 'lN ı ı c t. lll t' · tu p urıu t\ı.' mclı o il'' 

Akeam guneşı kalkmalı 5 - nulacaktıl'. ·edilecektir. ı· 
Aahmi ber Nehutind earkı ear Şehirler tahliye ğı ilau olunıır. 

1--5--ıo- ı 4 !' ~s~~~~m ·~:0.b:a.::uim;~~~~ Adana (hli hayvanlar sergisi ; Batan vapurlar edildi 1 
(Saçmdan örülü) 7 _ KAzım Te i Aııkara, 13 n tı. (Radyodan) 

O k • E f "[d D.. • ·1· • • Holandoda çıkRn hir gazele---------------- -~,ı:;' 
.. Hüeeyni eorkı (Merhamet kıl n Se iZ ·" U e OTt ıngı lZ gemısı 1 b"'ı ·---'J n• Almanyasıudaki eehir 'e 
8 - Halk türküsü (Yakına ge) k ti b f 1 1 l A H rakına) 

9 
_ 

8
adeUin Kaynak ayı ara OŞ anıyor feCaVÜzJe.~ kurfu/dıt } köylerin tahliye edilmekte oldu j 

ı'a'unn \':ızmnktn ve bu ll!hliyenin 
moha11er türkü (Batan gün) Şel . II l el t 1 . . . . 'f l Ak T' t Ok 1 o· ~ n 1 • d • • 11}' pot romun a eş- A k . ] 3 R l 1 etraıe11k mahıretını taVRI oyle· C!8m ıcare u u 1 e t .. w muıterek 10 - Sadettin Kaynak • l b' · · - .. b' ı ı · rı anı - a. 11. ac yıı \ . 'I f Qf unun en rınevve ıı·ıncı gunu ıı· eıı ı 1 .

1 
l .

1 
b mekledır. · H 

Ne zaman görsem onu müaterel' . . ııgı ı z stı ı arat nezaret· 1 ı . "' J hayvanlar sergısı açılacağını . ; . . ~ ı ı Yolcu ar oeyo nrını tama ! Kayıt YC kabııl şartları: 
21,30 K~a~şmn yazmıştık aldığımız rnahi- 9465 torııltttolıık .rıvırlıgay va-

1 
men uıra_km:ıkta _ve yanını mrla 1 _ Türk olmak. 

21,45 Muzı '· (Romanslar 1 .. , 
1 

. . 1 pıırunıııı }wıtı~mı vo miiıette on bes kıloluk Lır torba leşıyııoı 
22,00 Müzik (Küçiik orkestra ı mata goı e, ıu serg~ye_ aıt 1~~ • • f bildıkle rinden ona göre eşya al· 2 - 12 Yaşından küçük 45 yaşınd~n büyük olmamak. 0 

Şef Necip Aekın 1 - Gnaglber z!rlkla~· .son h·ılrnak uuredıı'. batının bıı Aıner.~aıı vap.~ır maktnrlır. Bavuı1 çautn yasak e- : 3 - 1:!-16 yaşına kadar olanlar beş sınıflı ilk okuJd!l 
ger • Aek çanları 2 - Adolt Sergı ıçın hazırlanan proğrın- t.::ua.fmdan knrlal'ıldıg.ı ve dort ! dılm!ştir. Üç gün fıQ goco elbiı;eJ' mez11z olmak. ~ .n 
Gruoow - Berlio Virana ••l•• I lar~a. dağıtılm.•ş.tır eyi iılıın on- Ingıhere t•caret kemıs;ne altı! lsrini üzorloriorleu çıkarmayan· 4- 16 · 45 yaşında olanlar en az bir ilk okulıın M"!'~ 
3 - Becce • Serenad 4 - Frıtz . sekızın<len ıtıharen de hay den•z altı tarafınchn tecavüz ıar çoktur. sı~ıfını veya Ulus Okullarının A ve ll kurslarını bıt 
Recktönwald - Grinzingde · pot vanların sergiye ka yu.I mııa vuku bıılmıış i ed b 1 Akyine bir çok yaralı gel mış olmak. 
puri 6 - Racbmaninoff • Prelud melesine başlanacaktır. ı . , , l. . s ~. . 

1111 arın mietir. Si,illere bir hastane bmı 1stek\iledn Okula müracaatları. 
6 - Gangberger - Küçük fülüt ce..,uı ane ıarekt tleıı ıle kur- kılmıetır. 3-4 
içın konser parçası 7 - Sorge M d l k 1 1 ulduklarını bildirmiştir. --8--.--1~1.-.-.----- ~ 
Bortkiewicz · Guot8 - Brahma ısır an ge ece ı Il ı r Finlandiya vapuru da lf muuasıp iŞ lf8YQf ,------------------
- Macar dansı No. 17 hayvanat hakkında Danimarka sahillerinde torpile .i\~ııktedir. bir mıılıasip günı ( l A N 

23,00 Son aıans haberleri 1.arparnk lıat m . . . . b. de ıkı saat ış amyor. Ayrıca t 
z;raat, esham, tah9i1At, kambi10 Sığır vebası <lolayisile mı- ~· .

0 
' _ rkk~ \e 1Y·ı mı ır Usul defteri ve hesaba ta ait 1 

• nukut borsası (Fi et) sırdan memleketimize idhal olu ışı en mııre ·ep o an tayfa- ı ders verir. J Mersin Gümrü~ müdürlüğün~en 
2320Müıik (Cazband Pi) k l 1 , dd arından yedı kişi kurtanlmış-\ Yeni ~leı·s · n idare evine\ I" 
23,55 · 24 Yarınki program na~a- ı~yvan laY' nn ma e~ 1 dır. ı müraraat. 2-5 1 EvYelee eksiltmeye koıuıldncru halde satıh11 " 

. len uzerıne vaz olunan takyı ı -·· _, r b. , ~.. ·· . . . ..., b ıriitl 11 

ingilterede datın kaldırıldığı ve humrnayil 1939 da 0Il yeni hadise fOH)aJl <lll llane. IUOl~orh~l kayıbın 261-9-9k39 ~e,tilV 
Kulai hakkındaki tahdidatında f saat on a ıeyctı as ıyesı e veya ayrı nıa · suı ' 

yapılan siperlerde yalnız bulaşık mıntakalar me-
1 Güzel İzmirin enternasyonal fuarıdır 1 satılacağı ilan oluıınr. 

mektep te olacak varidatına lıasreditaceği Ticare Tamamiyle modero,zevke ve sanata göre tanzim edilen 
Vekaletinden bildırilmiştir. 1939 lımir Enternasyonal Fuarına biitiin )'urtdaelarınıız 

Ankııra 13 - a. a. Radyo davetlidir. 
Deyli lıera1d gazetesi ya- Yenilikler, cazibeler, siirprizler, kA.rlı alıe verie ve ttıii· 

ı l ..c teneni eQ"lenceler Fuara iştirak 'e ziyaret edeceklere ze~kli 
zıyor : l u n ve istifadeli zamanlar geQirtecektir. 

Hiç bir mektep kazılmak- Zayi makbuz 20 AA-ustos 20 Erhil arasında giizel lzmir ve lımir 

ta 1 · le · } 'tamın. dan Eoternassonal Fuarını her halde zitaret ediııiz. 
o an sıper rın ıı xı · ld ~ · d b ı 

1 
l kd u ersıne ge ıgım e era ıe ı - Deniz rolu ile lımire gelecekler için gidie gelie 

eye açı mıyaca ır. · l · · ld w hiletlerinde % 50 tenzilAt Japıhr. 
Yapılacak siperler mek- rıml P, .getırmış 0 ııgum eşya- 2 - De,ıet Demirrolları tarifoleriııde % 75 tenzilAl ya 

tep dershanelerine benzeyecek şara aıt 3-39 sayı ve l0-7-9391 pılır. 15 günlük halk ticaret biletleri : 
burnlara sır~lar konacak ve g11nlü yolcu salon makbuzumu 1 inci Mevki 2 nci M~vki 3 OncO Mevki 
elektrikle tenvir edilecekdir. kaybettigımden hükmünün kal •17,50 12,50 8, 15 

Dıvnrln rına It\zım gelen madığını ilan ederim. l kuruea satacaktır. Bu biletler!e İzmir Entornasrounl Fu 
hususi h.·ı tiint yapılacaktır. 

1 
Mersin: Ahmet Raşit Ya va~ ı rarına uğradzktan sonra büLünTürki1eri dolaeohilıreioız. 

1-l 17-21 26 

Kulak, BojZaz, Burun ~Hitahassısı 
DOK.TOR.. 

Ziya benson 
k bd 

Hastalannı hergün saat onbeşten ıonra • 

ile muayene ve tedavi eder. 
Mersin; Hastane caddesi Veli Tevfik bbri1''' 

sokagı Eczacı Suphi evinde : 

• = -Yeni Mersin Baeıme'liode ba.,Jı1111ftıt 


