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Sovyet kıtaatı Vilnayı işgal etti dün toplandı kıncuya kadar harbedeceğiz. 

Alman tayyareleri üç defa Romen Ankara, 18 as. (Radyodan)IPöti Parizien: Hitlerin cinaye· 
hududunu gectı·ıer Türkiye Bü1ük Millet Mec-1 tine Stalin cinayeti 

T lisi toplanmıe Kasb monu mebu· 

su Hürmü Açıksözün ve Trabzon karıştı dı•yor Bir Polonya tahtelbahiri lsveçe, Elli tayyare Roman- mebusu Süleymanıu vefatını bil 

yaya, 20 tayyare de Letonyaya iltica etti 

'&rşovamn teslimi için verilen notaya cevap ahnama~1. Polgnya Reisicumhuru 
8. Ruzvelte müracaat atti. 

Bir Alman resmi tebliğinde: Sovyet harekatının 
muahede hilafına olmadığı bildiriliyor 

oktedilen 

diren Bae9ekAlet tezkeresi okun 
oıue ~e bir dakika sükut edile 
rek Latırııları taziz edilmieıir. 

Edirne mebuslu~nna s-eçilen 
1 temel Göksel 9e Is parla mebuslu 

1 
~una intihap edilen Remzi Gök 
cenin mazbataları kabul ve talı 

'ıtif edilmietir. Mec.lis gelecek Pa 
zarleai günü k>planacaktır. 

Ankara 19 a. a. (Radyodan, ı Ankara ıs_ a ... a. (~ad1odan) tiklerini Amerika Cumihureiai Bel Qi ka 
' Şark cephesinde ; Ahnanra Romanya hukumoıı Polon1a Ruu&He telarafla bildirmiştir. ----~- -
.''ıııi lebliQ'ine naıarau polon1a da bulunan Kordiplomatik mü- istihkam efradını '%· ·ıı · p 

1 
k Bu telgrafla bin kadar si•ilin 1 _sona ermek üzeredir. messı. e.rıoe . o on1_ay_ı ter et 

.... , öldü~ü ka7dolunmuelur. sı·la"'·ı.. altına cağırdı ' ~ıgadan royter ajansına eu melerrnı tusıye etmıetır. 5 n • 
t ''urnatı vermektedir, Soçyet Roman1a Poloo1adan geç Ankara 18 8 · a. (Radıodan) 
11'lı 9ilnaya varmıetır. mek istiyenlere k&reı hududunu HarekAt hakkmdı reai bir 

lı Vareovaaın teslimi hakkıuda takviyeye baelamıetır. haber alıoamamıetır. 
l ~lınan ültimatom•1 bu gün 55 Polooıa ıa11aresi Roman ~erlin resmi. tebli~ine n~za 
.'at iiçte hitam bulmuetur. Bu· yaya gelmiş ve derhal tecrid e:iil ~anı ;t olonJa~fakı Ablmank!et b gke 
•ı . .ıi:l a ıom vazı a ve are a a 
tıı taQmen Polon1a hüt\lmet mielerdir. Polonya tanarelerinıfkında Alman Söv et hılktimetle · 
erke · · · Al ı · R ' ıt cevap 9ermemıetır. manya lay1are erı om~n,a ri aşağıdaki husueetı bildiriJOl' 

Ankara, 18 a.a. (Radyodan) 
· BAIQika hüktlmeti bazı inea 

at işleri ioin istihk~m efradı ile 
mcıavin efradı silAh altına davet 
e&.mietiı. 

R@many~a 
lııek 41nıan1Rrın _eehri sere ser topraklarında on kilometreıe lar. 

bit husueundakı kararlarını tel 1 kadar tak tip etmielerdir. Tay ya Alman vb Sotıat kll&hom p / h d J 
d a baştarup baelamadıklarına, I • . .ı- h. b. . ~ h Polonyadaki harekAtı Al1J>&n1a ! O onyaya ıt U U• iir ı.· re er ıçıuı.ra ıç ır sıyası ea ıs 

uır haber alınamamıştır• kt ile Sovyeıler birli~i aı-asında akd nU kaıpaJı 
fO ur. d·ı h d · k · d x.·ı Aukara 18 a ' a (Radyodan) A k 18 (R d d ) e 1 en mua e anın a sın., e5ı 

· · n ara, a . a. 8 10 an dir· Bilakis Leh dev!etkıin orta Ankara, 18 a.a. (Ra~yOdan) -
Bükreııen bildiriliyor ; Polonya Cumhureiıi Mosiııki dan kalltınası dolaJ~ile Pofonya Bakreete.o bilı4irili~or: ı 

'1 Alman tayyareleri Polonra Almanla• ın acık eehir 9e köyler da zail olan itimadı rarine ge Romanya hükuınrti 17 Ey 1 

Ankara, 18 a a. (Radyodan) leriui kurtarmak için haratlarını 
Londra gazeteleriniıı bir kısın: vermişlerdir. 

Sovyetlerin Polonyaya gırışını Anl:ışmalar bizi durdurmıya 
takbih etmekle t>eraber hMiseJc. .. 

1
cak ve HiUerizm ortadan . kalkın 

rin mana1ını derinleetirmemek caya kadar harbe de9am edece 
tedirler. Deıli Telgraf gazetesi 1 ğiz demektedir. 

Sovyetler BirliQ'i harekete geç l .Ankara 18 8 . ff, (Radfodan) 

Fransız gazetelerinden Pöli 

Parizsen Sovret kıtaalınınPolon 
raya girmeRini eafak atmadan 
bir Pz evvel idam mahkumları 

mekle Almanraıa karsı kendini 
müdafaa etmek istemietir. Almarı 
kıtaahnın il~ri hareketi Sovyet 
leri endieeye düeürmüşliir. Sov 

retler bu hareketi mahzurlu gör 
sehpaya nasıl çekilirse Poteınkin 

dükleri içın ıeni dostları ile çar 
pıımaft göze almıelardır. iki dA Polonya elçisini kabul ederek 

büvük ordu kareılaeacaıtı iQin So9yellerin Polonya lıududunu 
neticede harbi intaQ edecek me geçece!lini bildirdi. Bu suretle 

Hitlerin cinıiveıine birde Sitali· 
nin cinayeti karıei1or. 

selelerin zuhuru mümkündür. 
lstalin, Avusturya, Çekoslovakya 
te m&tlup Polorıyanıo üzerinden 

geQOn ıiliodire endiee ile bak
maktadır. Çünkü bu silindiri kul 

Bütün efkarı umumi1~nin 
ve gazetecilerin sol·duğ'u sualleri 

Ö9r gazetesinin baelı~ıodaki eu 
ıanan adam dangınlıkla daha maneetten daha iri hiç bir eer 
öte geçebilir. ifade edemez. 

Taymis gazetesi: Sovyet hü Sovyel harekatı Almanya ile 

k\lmeti tek bir kureun atı.nadan müeterek genie bir hareketmi, 

Polonranıo bir kısmını legal eıf roksa sadece ekallire\leri muha 
mektedir. Poloovalılar memleket faza mı, 

,e ~threlerini takip edersk Ro· k. · · ı h lk k p l .,,, de ı em a ı aslen ve melo tirmek, intizamı temin ve Leh itil günü olon7a hMise\erinin 
t llYada yedi kilometre derinli dik bir şekilde bombardıman et . halkıua rardım etmek içındir. hususi bir aart dahilinde devam 

Moskovada 
'ile o· . 1 d. v 

111ırmıe ~r ır. 

I' ~ İlirbiri ardınca üç rtefadırki 
,1 tı:ıc~ı hudutları bu RUreılo ih 

~dılnıietir. l 
Garp cephesinde sühıinetvar 

B. Daladiye cepheleri 
ziyaret etti 

etmeai <tola)- ıaiyle hudutlarını İngiliz sefiri hükumetine kısa 
bir rapor gönderdi Polooyara kapamıetır, 

Kayseri muallimleri 
5 

,111 

ıtl, 

9' 

(iB 

ur 

Ankara, 18 a a. (Radyodan) ı 
Bukreeten bildiriliyor : 

~l Sotyet radyosunun dün saat 

\ 1~~~ da bildirdigiue nazaran Fransa ordusu seferberliğini ikmal etti 
~ Ordu Poloııya ordueuuun 
t~f tnukuemetine rahman Oob Ackara 18 a. a. (RadrodaoJ görüemüe V3 bütün emıflardıı 
'lrtı~ 9e Barat eehirlerini ie4al Fransız umumi karargBbı- kıt!lnın azmine eahit olarak dön 

~&,'' ve yedi L.eh tayvaresi nın dün ake,amki tebliQi ; . müetür. S~r kıt~~ında . Fransız 
Gra!müetür, Cephelerde kayde değer bir faa I k!ta~tının ılerlefıeı m~n.ıa •eber 
"nk 18 R d d l liyet olmnmıatır. HRva muhale turlu duzakbu· dolasnaıle ravae " ara a.a a yo an ~·· v l k 
"1 f · d l d 1 olma tartır. lo "nıau baş komutanlırtı var· elJu on uoue ar a fapı amamıe·. 

n \ah bir olitimulom vermietir. ıır' Deladiye dün ordu1u tefLis ı l4'ransız zayiah hafif olmak· 

1~ OlitimatomdR eehrin bombar etmietir. tadır, Baevekil' Daladiye iaee ie-
~ll\a T o Zigfı· · ı h lt d lerioin rerinde gitdi"'ini görmüe L. o edileceQinden sivil haikrn opçuou rı a ın a ıs 

~lı9e ve GarbllliD yollarmdao yaptığı ıahribatın ta1rarelerle tür. 
~hılabileceklerioi bildirmielir· resimleri alınmıetır. Çekilen fo Ankara 18 a. a. (Radrodao) 
•reo9 h t k d tografiler en.elce alınanlarla Havas ajansı on bee günlük 

''dct anın er mın a asın a knreılaetırıld1ğıuda ortadabu-.. u·k 1 hup 9azi1etiııi eöyle hulasa et· EHii çarpıemalar olmaktRdır. ;,, 
' 11blind · ı farklar olduğu bariz bir sekil mektedir. '1· eıı havas aıansına ge en 
~il Ulll_ala naz.ıran Polonıa bü de görünmektedir, SeferberliQ'ioi ikmal etmie 
~ Otetınin te milletinin kovvei Ankara 18 a a. (Radyodan) olan Frans;z ordusu Majioo, Mo 
'll 13 • Garp Ci!phesinde ·, ıel f0 Ren AJepbesinde ıirmi ki t. 911esi gibi ordununda kut 

' 1 tnan . . k -k 1 Fransa umumi karugAhının 
~· evıyesı co mu emme - . . . 
Jt, l? 1 • bu sabahkı teblı~ı : 
~laa o onya so~una k11dar nıu 1 Gece ; bütün cephede sakin 
1,ıı, ıa aımelmıe bulunıJOt. A· geomielir:• ileri kıtaları tamaı ha 

lometro ileri gitmie ve Fransız 

topraklarının tamaaaisf.l)ini W.ia 
etmiştir. 

Düşman Zıgfirt cepbeainde 
~ tarrarecilerinde kahraman 

1
. d d. 

lllQ ın e ır. 
Vat .dafaaaıoı kaydetmekte ve Daladi1eaio dün sar cephe rnekledir· Almanlar şark vauyt 
b, eo9a::ıın eiddetli mukavemette sinde zi1arel etliği verlerreni ie ı' tinden istifade ederek ban ciizi 
~:.ıte 9am olduğunu bildirmekte Qal edilen rerle:dir. tamlar 9e hava kuoetleriui gar 

araziri karış lrarıe müdafaa et· 

Baş vekil bir çok; askerlerle be g.elirmeale .batıa11nelard1r, 

Ankarada 
Hava taarruzuna karşı bir 

ov yet taarruzunun İngilterede akisleri 
Büyük bir toplantı A k 

n ara 18 a. a. (Radyodan) 
yaptılar· 

si mahafilde verilen mana eu
dur. 

Ankara, 18 a.a (Radyodan) 
Londradan bildiriliyor ! 

Moskovadaki lngiliz aefirin· 
Karaeride 230 öQ-relmen ene den kısa bir rapor gelmietir: Bu 

litü binasında bir toplantı yap 

1-- A!men - So~yet kunet 
!erini dogrudan dogrura Polon 
yarla knreılaetıkları zaman arala 
rında müsad~me olması ihtimali mıştır. Toplantı uli Şefik So1e 

rin bir hitabesiyle aoılmıe riya 
eete Kültür direktörü seçilmiştir 
Arrılan ÜQ encümen · faaliyete 

girmietir. Bu sene zarfında mek 

raporda sefir, kendisine Sovret 

lerin logiltere7e kereı biltaraflı· 
ğı devam edileceğini bildirildilti 

oi ya;ımaktadır, Sefirin mufassai 

raporu bekleoilmektedir, Sirasi 

2- Almanlar ile Sovyetler 
arasmda yapılan harekat üzerin 
de e9velce mutıı.bık kalınmış bu 
lunulması. 

taplerin ihtiıaç 9e idarssi görü mabafilin kanaatı İngiltere hü So9yet taarruzunun Roman· 

eülecek, tıerilen karar derhal tal ktimetinin eimdiki sirasetinin yaya kareı daha vahim bir teh 
bik sabasına geçirilecektir. Bu tadil edilmesinin mümkün olma dit teşkil etmesi de ihtimal da .. 

fa1dalı toplantı memnuuiyet •eldıQ'ıdır. Sovvet taarruzuna siya hilindedir. 
alAka ile karfılaomıeıır. · 

da ikmaı edilmi~ir, Son dakika 
Şehirde bir ıuı iQiode hare 

ket durmD§lur Sokaklarda J,a) Ankara 18 a. a. (Radrodan) 

k o.ı 1
_ 

1 
Poletikan gazetesi Alman ve SovJet askeri he1etleri Po· 

nu onlrola meınur Mlt<ı?l e, va• ı 1 t k · d"l xr · ·k· d ı d k. · .f 
1 1 

•1 t l onyanın nası a sım e ı ecet§ını ve ı ı ev et arasın a ı renı 
zı e a an ar gazetecı er ve o o b ~··d t b . .. · 8 , ı·t kd -h· b. · · ki Dilli un ee ıtı ıçın re.s ı ovs a mu ım ır ıçtıma yepaoa a 
muhabirleri görftomekte idi. rını raımak&adır. 

On dört tay7areden ibaret 

iki filo istasıondan oankarara 
te,ı- alqe me5dan saman pazarına 
doğru muhtelif rırlerden eehri 
b_op:ıbarduman etmiştir. Tahrip, 

ranQ'ın bombalan almıetır. 

Hücumu en zirade bankalar 
caddesine 1apmıe. ldarei hususi 
re~. sair binalara 'rangın bom 
baları atmıetır. Zincirli cami 

öoshıde bir eu bor~q patıamıe 

Ankara 18 a. a. (Radııoden) 
Loı::dradan bildıriliyor ; 
Polonya hükfımeti muvakkaten rerlestiıti Koki de vazifesi 

ne detam etmektedir. Bu haber urşova ajansı tarafından royte 

re verilmietir' Ajans Lehliler mukavemete devam edecektir di

ror. 

Aekara 18 a. a. (Radrodan) 

Ankara 18 a a (Radyodan) 
ı,, So9Jet kıtaatıoın Polonyaya 

,11;.rQıu Estonra f0 Litvanrada j 
lır, 1•~ 9e herecan u1andırmış 
'-ııh~1 han1a hükümeti ibtireti l 
'llah'hlte ol3rak bazı kıtaatın 
~ieti llltıua QaQ'ırılmasını emret· 

r. . 
tır, korunma tecrübesi yapıldı Söndürme ieleri · aüratJa ra 

Ôğleden sonra çıkan logiliz gazeteleri, Sovyet kıtaalıoın 
Polonrara girmesi, Fransa qe logilterede hiç bir tesir rapmadı 
aını ve iki devletin hedefi hitlerizmin ort&dan kalkması oldu· 
ğunu ve mücadeleıe sonuna kadar devam edileceA"ini ra~aıakta· 
dırlar. 

~llkara 18 a a Radyo 
t'tıı 1 ınan lorpitoları hasara ua 
'hı lllıe olan bir polonıa deniz 

lit, ~ lsveç kara sularıo!l girmie 
ı,,ı.. •htelbahir ; ve müreUebatı 

•ıt 1 0 uumuetur, 

:nkara, 18 a a. (RadvodAo) 
l-e1() ·'gadan bıldirild iQ'ine göre 

t'•i ~Yaya yirmi Polonya tar ya 
~a.ı 111

1llietir. Bunlar tevkif 6dH· 
wreıdir, 

-----~-- - pılmıe te .çılıao ıangınlar EÖD"' 

1 ecrübe muvaflakiyetle neticelendi · oe dO~ülmitWr. Oankaşa üun:ine 

kd• l ka l el müteartdil tayrare taarruzu vu 
ta ır e Yff an 1 lku bulmue.,gelen tayıareler da· 

k ( ) • - . . fi &oplarla uzaklaetırırılmıetır. 
An ara 18 a . a. Radrodao eu rAkın aı~oajll,eioa ıltloa eU:nıa S h . . . 

- - r ı hıre vekAletı bıoasıo:ı 
Butun Ankarada hava hu· 1 le~ te nakıl ustalaırı oldukJerı titbrip ve raagın bombası atıl· 

cumlarıoa kMOı ı.ıaeif korunma yerde dutdurulrnne, araba haı mıfhrr • 

tQorübesi 1apılauetır1! 9anları çpıüJerek (elektrik direk Vek~tbinaM büpük basıre 
Tecrübelere alarm ieareti ile lerine bağlanmıştır. mırm kAlııuı merditeni 1ıkıl 

baelanınıe, ilk düdükler başladı Bütün korunma hazırlıkları DMttır. 
aı zaman halk soguk kanlılıkla bee dakik11. lgibi kısa bir zamao - Soııu ikiooide -

-
Ankara 18 a. a. (Radyod&n) 
Londradan bildirilırar ; 
Harbiye neıarı;tinin aelahirellar bir memuru Rus, Japon 

anlaemuının avrupa harbiıe hiç bir alakası olmadığını bıldir· 
mietir. 

Ankara 18 a, R, (Radrodan) 
Estonra makamları, Sovvetıerin Polooyaya taaruzlarından 

gt1yaEatonıamn endiee1e düetüğüne ve Sotret hududuna maki 
nalı kıtaat gönderildigene dair verilen hıtberleri tekzip etmekte· 
dirler, • 
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i L A N 

Mersin ~eleoiye riyasetin~en 
Eı..s . ltıı . eyf. cı~arılan iş : 

• Atatürk parkıııda ouır1113 

9 Eylüle ~adar ı Ankara 
/ngilizlerin müsade- Radyostında 

re ettikleri kacak ---- <,.... 1 
' Bu günkü proğram Muhammen 

eşya ....... _........ l\Iiktarı bedeli Teminat 

i l A N 
Askeri satın alma komisyonu riyasetinden 

ihale günü Sıat Şekli 
6/101 39 Açık k :ı11.-pt•leri altmış adet .. , 

270 oo Perşembe 11 eksiltme 22-9-939 tarihine nıüsadit Cuıııa günü ~ıersıı 

Ankara, - (RadJodan)J Türkiye Radyodifüzyon sa ~ins1 kilo Lira k. Lira k. 
loe-iliz istihbarat nazırının postaları, Türkiye Radyosu Linyit mnden 

bildirdi~ine göre, harbin . başlan Ankara Radyosu. ! kömürü 300000 3600 00 
gıcındanberi 7 EylOtde nıhayete r. J 

124 80 
611 01939 Açık ı. .. ttııfi~e (.lrıirt-ısi riyasetiıııle açak eksiltme s.ureti

0
le) 

Perşembe 11 eksiltme (60 
halesi yapılacak nıezktir işin bedeli keşf1 f· 

oren bir lıafta zarfında Alman· DALGA UZUNLUuU Sömikok maden 
rara götürüldüğü dtılaille sabit 164g m. 182 Kcı. 120 kvv · kömürü 64000 1664 00 
olan 28 bin ton petrol, 26 bin T.A. Q. 19.74 m' 15195 Kes. 

)Jt .. rsin gnruiıonuwfaki kıtaatan ihtiyacı o'au iı adı • işe clair fenni ve hususi şartname ile 11 

)'tıkarda cins \'e miktarı, mulıamnu~n bed.-!i ğP-r ıaf ;ilat helPdi)·e fen miith~rliiğii tarufuıd~ıı 
300 ton demir, 4 bin 6 yüz ton 20 Kvv. T. A. P. 31,10 ı -
manganez, 6 bin ton ham petrol m, 
devriye gemileri tarafından is 9465 Kes. 20 Kvv. 
tirdat eôilmişlerdir. SALI 1919/1939 

.t..çık denizlerde dolaşan ge 
mi ve tarrnrelerimiz mütemadi 
ren düşman deniz altılarını araş 
tırmış ve bazılarını !ahrip et 

muvakkal leminatile eksiltme gün ve saat gösLerileb.lir . 
I 2.30 Pro~mm ve mem 8 l 4 -1 ~ 

feri yazıh "'akacak nıaddelt• ri açık eksillnw . ------ ·-----~ leket saat ayarı - J - l~l A H 
12.35 Tükk müzitri ile ~ksihnıey~ lorıdu. 

o 

Okuyan: Muzaffer llkar 2 - Eksiltme ~lesrsin askerlik şub.-siniu iisL ka- İçel vilayeti ~aimi encümeninden " 
Jzınirde Çalanları Ruşen Nam, tı ııda askt.ıri Set tın <iluıa konıisyonu tara(Jrı. ı·c .. ı llt·.~usi id<ır·psiuiu ma<ı mülh~kal \'ıllık "'~-

mieti!'. 

.. Reşad Eror, Cevdet Kozan • '"' - 1 lht .k ... l J l dan .vaıııh~caktır. k • b ·ı · L' ı 'ı 039 ·ı · · ~ı ~ .. ı ar a mucaae e 1 - Tahir _ Puselik peşrevi. r<i · ı mat ua ı 1ll)'acı 21 ı:.y u - v tarı ıın~ ra~ ~ 
yapılıyor 2 _Ziya bey_ Tahir puselik 3 Teminatlar eksiltme saatma kadar kabul yan pPt'Şt>mh~ giinii saat ıo da ilrnle edifnıc1 Ankara (Radrodan) şarkı - Nim nigaha kail oldum ~dilir. ÜZPre daimi enclimenCH açık e~siltm~ye k.ontJ' 

lzmirde ihtiklirla mücadele :3 - Rahmi bey - Tahir puse- 4 -- Fazlt\ bilği edinmek isteyen istekliler asktıri muştur. 
komisronu dün Belediyede top- lik • Geçdi o cramlı eyyam d 1 Eksilme}·e koııulan evrak! nıatbu~ı rım muh3.1•11 

" Salın alma komisyoaun a mevcut o an şart 
lanarak muhtelif tüccar ve esna sorma , men lıe ,feli (1457) lira ~80) kuruş olduğundan ı·; 
tın tazlA fiutıa satış yaptıkları . _ nameleri lıer gün görebilirl~r. ( ) · 3-~ 
hakkındaki vaki şikhstleri tat 4 - Zek~\ı oglu Alımet İrsoy 19_24_28_3 

1

. tellilerin mu~a~kat tenıinat. tutar1 109 lıra1 i~ kik etmiş ve sebep!!!İZ surette fi- Tahir puselik şarkı Nazlım ne ---------------------- kuruşu llususı ldare veıııesıne yatırap muka) 
yat mikdarlarını yükseltmie bu· kndnr güler yüzün yar 5- Ze- İ l A H ı · urnkhuz veya banka mektubunu hamil bulunıı13' 
luuan bazı esnaf tecziye edil· ki Arif- Tahir p11selikşarkı - lan lazımdır. k 

miet~~·i günde zabıta memurları ~~z bir su gi.b! o - Tahir puse Askeri satm alma komis~on riyasetin~en ı Niinıunelari görmek \e fazla malumat aluı~~ 
tarafından rüzden fa7.la toptan ı saz

3
• s~maısı l i~lf-!yerılt>rin lwr gliu Hususi MulıasebP- ~1lidiirh1; 

'e Perakendecl. esn~r kontrol .ı .GO Memleket s.a. at aya' . . Mu. Bedel lk te. l l l .. .. b 11 . ..l·.1.~ " ş ..... olirıe td!rauıa arı ve i ıa ~ gunu e l saalla sc · edilmie u neticede tüccar ve 88 n, .aJaııs ve meteoroloJı haber,Cınsı Kilo Lira K. Lira K. Gün Saat ekli u 

naflarımızın şayanı memnuniret lerı Çarçamba 1 geç~n Enciimene baş vurmaları ilan olunur. 
derecede dUrüst hareket ettikleri 13.15-14. Müzik ( Karışık' Un 540000 62100 Oo 4355 00 4-10-939 10 K. zarf~ · 3 8-13 _ ~ 
anlaeılmıstır. Prağram Pt.) . . Çarşamba f 'ı L A H 

Bu günkü toplantıda ecza 16.30 Proğraın ve mem 1 Pırınç 4.8000 11040 00 828 00 4-10~939 11 ,, ,, 1 
ve müstahzarat fi:vatlarında zam Çarşamba • ı J f J ı .. d 
olduAundan görüeülmüe ve bazı leket s·ıat ayan Bulgur 60000 5700 00 427 00 4-10~939 3 ,, ,, IÇe ue tefu8f ıgm an 
ilAçların saklandığı hakkındaki 19.05 .Muzik (Konserto- Çarşamba 

1 
vaki eikhetler Ülerinde konuş tar Pi.) K. Fasulye 48000 720.0 00 540 00. 4-10-939 . .4 ,, " j 1 
malar rapılmıetır.Balkın sağlıQ'ı _ _ . ~. 
üzerinde ihtikllr yapanların eid· 19.~0 Tt~rk muzıgı (lfa ık 1 _ M~rsirı garnız•mundakı kıtaatm ılıtıyacı olan

1 datle tecziyeleri bir kere daha türkülel'ı) Sadı Yaver Atanau 
karar altına alınmıştır. ve kanşık program. yukarda ciı,~, miktar, muhammen bedel ,.e 

1 

O
. 1. 1. t f 20.15 Konuşma ilk tenıinatlarile eksiltme gün ve s;aaıları 'a 
IV8nl muuaseua rapor an 20.30 Memleket saat ayarı,I zıh İaŞP. maddeleri ~ı apalı ~arf usuli le eksÜl 

1 

hak~mda ajans ve met~oroloji_ ~::berleri meye konulmuştur. 
• • 20.50 Turk muzıgı: Karı 2 Eksiltme MHrsinde ~ı skerlik şuhe~i. bi:~asınm I 

Teşkılatı esasıye en- şık proğram - Ka.ırşık koro An ii~t katında askeri nıalıreldH uskerı satın al-
cümeninin kararı kara radyosu küme ses ve saz • 

ma iionıisyonn l!lr afırıdrın )·aınlacaktır. 
Ankara, _ Diunı muhase- . he.yeti idare eden : Mesus Ce- ~ l '·. 

batın OQ arlık raporları üzerine mı l o Z·-ırrtar aynı günd~ açı ış saatıntiau u1r S'.·rnl 

iıtih_az edilmekte ~ıa~ karar~a~·~ı 21.30 Konuşma evvelille kadar kabnl eılilir. 
merıret ve ııumuluaun tafınını 21 45 (M-· ·k (O · 4 - Fazla bil ... '~İ edinmek iste .. \·en İ!'\ltıkiih·r ~1er~in bir takrirle meclisten isti yen j · · uzı pera ar - . 
l'rabzon mebusu Sırrı Tayin tak yaları) satın alma komisyonunda ınevcul şartname· 
ririni tat'<ik 'e müzakere eden: 22.00 Müzik ( Radyo or- h• ri her zaman gön~bilirlrr. 
teekilAtı eeasire encümeni eu ka kestra. ı) Şef Dr. E. Praetorius 
rarı vermiştir: Bü1Jk Millt~t Mac Konser takdimi - Halil Bedii 
tisi namına mürakabe vazifasiy "\.?' - t -------
le mükellef bulunan divanı mu .ı. one gen. 
h&&ebat kanunların ve tefsirlerin 1 - Aubor - Le Domino 

19-23-28-3 

i L A N 
tatbik eekillerinde takdir ve iQti noir op~rasının 11vertüı·ü 2 -
hadlarında ser'ıesttir. Dıvanı mu S · t Q S ·ı \1 e 'İ Mersin ticaret ~an~asmdan hasa La tın raporu üzerine işbu j aın - • .aens - tıı e 1 g 1 -

tetkik eekilleri hakkında meclis enne. 3 - D'Alhert - Yola D:mkaıntza:\fcrlmn bulım:uı Aşağıda hudnt ve evsafı ya 
u~umi hereti_nce _ vGrilmiş oıa_o çıkış opeinsınm üvertürü 4 - zılt tarla varislerin rızasile satılacağ.ınd:uı talip olanların .Mer 
bır kararın hukmu meuuubahıs Ippolilov - Ivanov - Kafkas sin Tıcaret bankasına müracaatları ılan olunur. 
meatllere makaur olmakla b~ra .. 
ber ba kararın ihtiva ettig-i pren suıtı. HUDUDU : 
alp divanı muha~ebatça benze~ 23.00 Son ajııns haber- Şarkan Dere Şimalen Mustafa ve Krtmil 
ehvaldhe n1azarı dı,kkateda~~Jr d~ leri, ziraat, esham tahvilat kam Mustafa ve K<\mil Cenuben Şosa. 
tan· a va v6 eart arın e.ıemeeı · 
neticeıi olarak tatbikatta bu biyo - nukut horsası (Fiat) Mevkii. 

Gal'ben 

prenılpl~rd"1 b!r ~.e~işiklık ra.pıl 23.20 Müzik (Cazband Pl.) Kuclubes Kariyesinde (373 Dönüm Tapu senedi 8-7-920 
~asını_ luzumlu gorurse vazı~e 23.55-24 Yarınki proiYram. 1 1 . 
tı ilk uo e1lık rapora derQ ıle D SAH B . 
meclise bildirmek şartiyle mua· cıktı Bahri Celal ve · Şürekası Lamia ve sırrı ve. Faik ve 
meieri reni iotihada göre rapa Yeni AJam , Hayri ve Kadri ve Mehriban. 
bilir. ancak bu yeni içtihadın ----------------------Yeni Adem gazetes;nin 246 tatbiki mühim bir iee taallük 
edirorsa vazireti derhal meclise ıncı sayııı zengin müderec~tle 
arzederek muam~leıi alınacak oıkmıştır. Bu sarıda Edebırat i L A N 
reni karara göre rapmak lA· 
zımdır. 

Ankarada yapılan hava taar -
ruzlarma tarşı korunma 

-Birinciden artan-

anketine cevapla io ve dıe sos 
rete, sos1olojire ait olgun razı içel vilayeti daimi encümeninden 
Jar vardır. t: H. Baltacıoıllunun 726 Lira 52 kuruş keşif üzerinden eks ltmeye konulan 
Kafa tamircisi ve lıhami Bek irin Mersin Silifke yolunun O'ı(O - 500 ki loınetreleri arasındaki 
Taşlı tarladaki e~ tefrikaları de esaslı tamirata muayyen müddet jçinde istekli zııhur etmedi 
vam etmektedir. Bu sanat 96 ğinden Üllıııbdaki eksiltme 25-Eylôl 939 tarihine rastlayan 
kültür gszetesini okumalarını p ' · - - O k d 1 
k 1 t . d . azartesı gunu s~at 1 . na a ar uzatı mı~tır. o uruou arrmıza aVBıre e erız. . . . · · d · · 

Bine memurları sı~ınaklara Tahplerın yiizde yedı buçuk nısbetın ekı ternanat tutarı 
iltica etmietir. :Kurtarılanlara kı Baş 9ekil, dlıhilire vekili, ha 55 lirayı Jlusıısi idaı·e veznesine yatırıp mukabili makbuzu 
zılar tarafından ilk tedavi ıapıl va komutanı bu tecrübefi sona veya bu miktıır banka mektubunu, nafiadan verilme ehliyet 
mJŞ va ·biJahere heıtauere nak vesikası ve ticaıt odası k<\aıdını hamil bulunmaları lazımdır. ledilmietir, kader takip etmietir. ., 

Hava kurumu genel direktö Hakem hereti tazifelerini Fazla mah1mat almak tsteyenlerin her gün daimi en<.:ii-
rü, Emniyet &nüdürü alakadar hüsnü suretle ifa eden memurla men kalemine uğramaları ve ihale günü belli saatta sözü ge-
memu"lar ı)'i vazife görmüetür. rı takdir etmiştir. çen encümene baş vurmaları iUın blıınur . . 

Kiymeti 
Mahallesi Cinsi Miktaı ı Lira K. Hisse mikta1'1 

Cami şerif Bahçe ve 

,, ., 
depo 1600 arşın 12500 00 
depo 140 ar~ın 2250 00 

.l\ısıf hissesi 
21821 hissede 
6724 hissesi 

'~ ,, ,, ve hane 414 arşın 4950 00 

tarla 26 dönüm 1286 60 

" .. 
Kara dııvar 
köyü " 2 evlek _ 

· b k f' l ·k 1 'b' f l ·· ·· ıc11 
.\lersııı cı·c ·et a )1'1 ·ası s · ~ ıı ı azı tuttıı 

ve oğlu ~aminin hazineye olan vcrği boı·çlaı·ıt•~ 
<lan dol ı yı miilkiyeti satı~a çıkarılan yukaı·ı<la e~ 
safı yazılı dürt parça gayri menkııhm ıütfiııCLI 
Fazıla ait kısnııınn 12-9· ~ ö 9 tarihim.le icı·a kılı' 
nan ihalei ev' cliyesiııdc ıaıezktir enı' allere wliP 
zuhur eımcıuis ı;ul11n<lnğıııulau nıiizaye<leııiu 01

' 
" t • • 

gün müddetle ıemdiı edildiği Ye ihalei evveli~·~' 
ııiıı ~ :· -9-939 tarihiue tesadüf e<leıı cumarte~i gıı' 
nii saat ou<la 'ih\yet i<laı·e heyetince icra kılııı~' 
cağın<laıı taliplcı·in nıuayycn vakıllan evvel LCI1

111 

natlaı·ilc hidiktc ıııiintcaaıları ih\n oluıu11'. 

15~ 

l A N 
Zayi diploma ., 

10
1 

1'fersin : Cumhuriyet İlk Okulundan almış olılııgı fi 
20-6-927 tarih ve 173 38 10274 Sayılı diplomamı ıı" 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. . del1 

Mersin İhsaniye mahalles11\eıı 
Terzi Hilmi eğlu Yaşar ~ 

1939 da en yeni hadise 
Güzel İzmirin enternasyonal fuarıdır 

Tamamiyle modera,zevke ve sanata göre tanzim ediJell 
1939 İzmir Enternasyonal Fuarına bütün rurtdaşJarıf1l 1 ' 
davetlidir. ı1' 

Yenilikler, cazibeler, sürprizler, karlı alış verie ve r.ı Ji 
teneui eğlenceler Fuara iştirak ve ziyaret edeceklere zeflı 
ve istifadeli zamanlar geçirtecektir. . 

20 AAutitos 20 Eylül arasında güıel İzmir ve tz011
' 

Enternasyonal Fuarını her halde ziraret ediCJiz. . 
1 - Deniz Jolu ile lımira gelecekler iQin gidil! 88Jıf 

hiletlerinde % 50 tenzilat fapılır. . 8 
2 - Devlet Demiryolları tarifelerinde o/o 75 tenzıl4t 1 

pılır. 15 günlük halk ticaret biletleri : 
1 inci Mevki 2 nci M~vki 3 Onca Mevki 

17,50 12,50 8,75 ıJ 
kuru~a satacaktır. Bu biletler~e İzmir Entarn!lsyonal F , 
r&rına uğradıktan sonra bütüaTürkireri dotaea~ 

ı ışur 
Yeni .Mersin basımevinde bası f1l 

B. 

~. 

tı 

' h 

d 


