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Ankara . 10 a.a. (Radyodan' hlr ı t 

J ,,,on~a m& l a Arnuıkaıı n .T 
l 1\H AJd ... iJOUyaya barlil ıılc.1 gı vıu.ıyoLııı hasmouo 

oldugunu Amerikanıo eimdire kadar 
Çindeki hAdiseler dolayısiyle zarar gör 

İdare yeri 
teııl l'erııııı Basımni - Me,,la 

EYLÜL 

1939 
~~----~~~~~~~~~~~ 
~ı:r?\r°DEL tK. SİY ASİ H-A-B-ER. 

• düQ'ünii ileri sür~rek Japoovarı protes Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Yılı 1 Sayı 
12 3398 ~----------------------------------~ 

~------------------=--=-----------;;;,;;;.;;;;;.;;;;;;;;;...;;; 
FİKİR. GAZETESİ to etmie bulunduQ'uıllı f~znıaktadırlar. 

--------------~-------... _. ........... _.a.._ ... _._. .................... .._._.,. ................................... ,_ .......................................... .-:.mam=mm:::s:: .. 

~-----Polonya Reisicumhuru Romanyaya iltica etr--
Reisicumhur milletine hitaben bir beyanname neşretti O. H. P. Pa tti 

B. Moziski diyor ki: Memleketimizin şarktan Grubu 
ve garptan istilası ilk değildir 

P0 1 ·· d riciye Vekilimiz ha-
onya bu mucadeleden e mıızaffer çıka- ricisiyasethakkındal 
caktır. Kudreti ilahiye hakkıınızda 

adaleti yerine getirecektir 

Dün toplandı ve Ha. 

izahat verdi 

Ankara 19 a· a. (Radfodao) 

Almnyadal{i hadiseler 
- -

Boherrıya ve Moravyada 
tedhiş başladı 

Slovakya a 
Birçok kimseler i(]am edildi 

O. H. Partisi meclisi gurubu lt.omanyaya 550 Polonya tayyaresi, 30 bin sivil ve asker 200 
tank iltica etti. Macari.stana da iltica edenler var. 

'olonyalılar iki motörlü AİıııaililavlniVe .bil Iİrk8Jiihietİiler. Sovyetler yeniden ~a

Alman gazeteleri doktor Göbbelsten 
bahsetmiyorlar 

Ankara 19 a a. (Radyodan) 

bo güu öğleden sonra saat on 1 

beete reis tekili Se1han mebnsu 1 
Hilmi Oralın riyasetinde toplan 

1 
Huas ejanei bildiriyor ; 

kurban edılmiştir. Bu I..itYiııo
fun siyasetten uzaklaşdırılma
sına ~kar~ı Alınanlar tarafın 
dan Yerilen bir cevabdır. 

mıştır. Bohemıa \le rr:ora\lfada ted 
ltk söz alan haricive vekili hiş başlamıştır ! 

zı şe~irlari al~ılar. Polonyahf ar üç yar~e yenin en cep~e teşkil ettiler · miz Şükrü Sarraçoğlu, son haıl yüzlı:ırce kimse tevkif ertı!miş ve 
taların siyasi vaziretlerini bildir bazılarıda idam olunmuştur. 

kıtantının Macar hududuna ıak ı Sooet gemileri Baltık de· mie, lngiltere ve Fransa ile nihai Eski Qek islovak baevekili 
Ankara 19 a. a. (Radyodan) 

Ankara 19 a.a. Radyodan 
~ _Polonra Cumhur reisi Ba:r 
0ııeki milletine hitaben bir be 

:•tıoame neşretmiştır. Bu bevao 
'ınede aıcümle eunları ıiöyleı· 
llıekledir. 
Ordumuz misli görülmemiş bir 
tes 

aretıe mllcadele ederek Al 

1 t gı bildirmektedir. 1 ni~le~inde gizlenen . denizaltı ge anlaşmalar etrafında müzakerele 
ae 

1 nı mılerıne karşı ter'1b&t almıştır rin eafan memnuniyet bir safha 
Ankara, 19 a.a. (Ra~yOdan) - imha edilen Alman ra girmie olduQ'unu söJlemiş ve 

Romaora ajansı bildiriyor: kıtalara moskouya bu günlerde Japacak 
Dün Romaorı:ra mülteci sı Ankara, 19 a.a. (Radrodan) !arı se1ahat hakkında malumat 

fatifle 4500 sivil 400 çocuk, 10, a;r Sovfet telgrafına naza- vermietir, Bu beranat gurubun 

000 b.• . miştir 8 baJ 1 ran Almanların iki motörlü ala umumi tasvibine iktiran etmle za ı. ve er gır . u 
4 

. . f k · 
1 

1 
vı te 5 ıncı ır a tema mı)' e ltr. 

ve erl~r si1Ahlarıod3D tecrit edil imha edilmie ve bir çok aske!' 1. 
mişlerdir. 1 esir alınmıştır. 104 ~ncü pi1.ad.e 11 ngı· ıtere 

aları kumandanı esır edılmıştır 
Ekserisi hasara u~ramıe olan 

1 
c;:>eneral Fomon ve General Zik 

tevkif olımmuştur. 
Slovakra hükumeti haber· 

dar edilmeden bazı idamlar ya 
pılmJştır. 

Bu cezalar ihtiyatı tedbir ma 

bildiriyor ; 
Slovak hüoiimeti, memleket 

te enflaksiron hazıalnmnktndır. 
Devlet malbaası durmadan 

kftğıt para tab eimebtedi:-, Bu 
nunla seferberlik hazırlıkları it 

hiretiııdedir. marn edilecektir· 
Göblesin yıldızı sönt;fQ Dahilde bozıtunluk çoğalmıe 

tır. Hüktlmet bozQ'uncuları idbm 
Ankara 19a. a. (Radyodan) cezasile ceızalandıracağını ilau 

. d d lb ıa· ·ı· etmiştir: Amıster am an. i m ıyor: Aı;kara 19 a. a. (RadyodanJ 

~au heıeti umumiresioio bü1ük 
d881iutine karşı bu güne kcıdar 

1 
ahuırkeo şıırk komsumuz lıü· 
~il ınüahedeleri \le ahlak pren· 
''Dleı iui çiQ'ne1erekhududumuıu 
tec,, -

yüı. kadar tanare Romanya1a tdit mal<tuller arasındadır. hükumeti 
iltica etmiııtir, Varşova mukavemette 

Almanyadnn buraya gelen Berlinde gıda maddeleri lıak 
ı lerin bildirdiklerine göre göbles kında feniden bazı tedbirlar a 
1 
etrafında mullf\faza edilen sü-tıınmışlır .• Et sarfiyatı haflalık 

Polonyaya ait taah.l~t~ttnn. Almanya halkı lıayret ; mikıarı yarım kiloya ve tere fa 

,.ç-uz etti. 
Romanya hükumeti misafir devam ediyor 

• ıçındedır. ğı ise fÜZ gramdan aşaQıyu in 

Memleketioıizi:ı earktan ve 
~a~Pleo istilası tarih imizde ilk per\lerlik kaidelerine hürmeten Ankara, 16 a a. (Radyodan) 
de~İldir. Memleketimiz bir çok Polonyadan gelea 11i1asi mülteci Şark cephesinde: 
har 1 ü Almaa Polon1a harbine dair 

hütlerıne sadık göblesin ismi gazetelP.rde dirilmiştir. 
P er görmüet r. !eri de kabul etmektedir. Roman 1eni bir lıaber alıııHmamışlır. Auknra 19 a! a. (Radyodan) 
Poıonva bu mücadeleden de raya gelenler arasında Reisicum 

tııu r k 1, k Yalnız dün akşam oeeredilen Al . lngilten hükumAti, Sovveı 
Za fer çıkaca lir >Una areı hur Ve •Üksek ze9a\ ta bulun . 1 

ar8 1 man tohliğine nazaran Vareo\la _ . . . . 1 lmaz itımadıın \l!lrdır. ınaktadır. Mareeal Smigliridz de dan bakl6neu müzakereci gelme, hukfimetının emrıle vucude getı 
1• ~atandaşlar: bu son harp diğiudı:.n ' Vareova üzerine hare·lrilea son tazive~i tetkik ile mee 
~lllbımi teessürle doldurdu, bu Romanyaya gelmietir. Bunlara 
~er a.. · mecburi ikametgAblar tahsis kAt ıenidun baelamıetır. guldur. 

hiç ğeçmemektedir. Ekmekte vesikP ile verilecek 
Bulşevizme karş bağırmış tir. Kızlaı a ıe kadınlara müm 

ofan nazilerle bolşevikler ara- kün oldugu kadar cok baz birik 
smdaki yaklaşma siyasetine tirmeleri tavsıve olunmuşlur. 

Çek Lejyonu kumandanı 
ın mücadeleden müessesel"llrı- A k { ) 

lrljzi kurtarmak ic<ıp ediyor. edilmiştir. n ara 19 a a Radyodan Polonya, Almanya harbı ileı Sovyet k taat tar fı"da'n tu-
1\Jacar hududuna ekserisi ka 1 1 a 1 1 

Vaıaudaşlar; an çetin imtıha Roman yaya iltica eden ezgin bir halde iken Sovye\ hü· 
ıı dın ve çocuk olmak üzere bir 
a raA'men devletimiz ve milleti tayyare tank ve askerler kA • • 1 •ı o k tuldu ve serbest bırakıldı l>ı çok Leh mültecisi gelmietir. umetınıo ngı tereuıo müt\efi i 

~ ıı ruh yükseklı~iııi ve azmiuı tecrid edildi 
'1!C bir znmau gaip otmemietir. Aakerler silAhlarından tecrit 

Vatauııı salohıuı mümkün Diğer bir Bükreş t, lgrafı da ejilmielerdlr. 
kıı R · d ' k d r 5"'0 Aukara 19 a. a. (Radfodan) 

ne hücüm etmesi için göster· 

diQ'i ııebeplerle muhik gösterile 
ac~ak eeraiti ve cumhurt1elimı omanyafa şım ıye a a u 

~i Poloorara ait 82 tafyRre le mez. 
k eiyauet için merkezimizi bae Polonya tayfaresi gelmie oldu tonyaya mika etmiıııir. Bunlar lngiltere Şurasıoı be1ıın ed· 

8 bir yere nakie karar verdim. ıtunu ve bunların tevkif edildi mektep tay7areleri oldux.undan 
~ f t> erki, vukua gelen hiQ birisini in 

il ı,;etiu mücadelelurle sere te gioi, ekserisinin hasara ugramıe silAhia mücehhez deX.ildirler. 
lıa · rr k ı 1§ giliz hükumetinin Polonyaya o· 

Leiysn Sovyet kıtaatı tarafm~an mu~asara e~il~i 
Aukara, 19 a.a. (Radrodan) ı kim olduğumu sordu, Qok old u. 

Bükreşten bilnirili1or: ğumuzu harp etmek i : 1 en 
Polonradaki Çek lejvonu ku- rada Çek lejyonun .. tihnk ede 

Eıyetıui teşmile mu\la il o fi oldu"'unu bildirmektedir. Yine Yenı' bı'r babı·ı esaretı' ta• b · 1 1 ıs lan taahhütlerini sonuna kadar manaanı general Peı hala dün 
"' ütün dünyanın la}·ran ı~ı- bu tel1<rafa nazaran Ronıanpa ) 

tıı kazanmış olan Polon fa ruh Ankara 19 a. a. (Radfodan rerine getirmek kararını deQ'ie akeam Sovr et kıtaatı tarafından 
ceğimizi sövledim. 

•aQ-lamlı~ını bundan sonra mu ra 200 tank ile ~ühim. ~ıkdar İagiliz gaıeteleri Polonfa tiremez, tevkif edilmiş ve bilahare bıra 
- Kime kareı dedi. 
Almanlara karşı cev&bıoı 

verdim. Durunuz dedikten sonra haf aza edecex.ine eminim. da harp malzenıesı gelmıetır. nıo felAket içerisinde iıtiratiını l kılmıetır. General demietir ki: 
I! canlandırmaktadırlar• B 1 ~· ~ k " Kudret ilAhi hııkkımızdd a· ı 30 000 asker ve sivil Polon e e ıye an ~sı umumı Yolda harp nizaruında bir otomobilimi aldılar. Valizimi oto 

tlateıı· yer"ıne CYe•ı"recektı"r. ralı du-o Romırnrava aenmı"ı:ııtı"r Ta)'mes gazetesi ; a k ~ t t . ~ d- b"I" 1 d l\o • • -ı-

" 

e • # • v ,, Polonra şimdi reni Babil eeare h , 
1 

J Qo oO\lfe avraresı gor um. mo ı ım oma ıl'§ı ıçın go ure 
arşovada harekat tekrar Buoları takiben Sov:ret tankları ti içine giriyor. eyetı top anuı Beni Sovret kıtaları sol mem dedim te hepsini t>ıraka 

başladı da tıududu geçmek üzere iken Polonfa hürriyet, mabedinin da Çevirdiler. Bir zabit vekili _ Sonu ikincide _ 
Ankara 19 a a Radyo Romen hudut kumanj'.lnı dur kati ineası ümüdile serinlefeCek Ankara, 19 a a. (Radyodan) 

Şark cephesinde ·, emrini vermie vtı Sov.,et kuman tir. BeledlJe bankası umumi he SOn dakı·ka 
Leh yeni müdafaa ı· ı · k t 1 t Alman ordusu bae kuman danı özür dil~yerek geri dön- re ı sene ı op an ısını ıapmıe =---=======-

daolıQının raı;oru ; müştür. hatları tır.Bu toplantıda idare heyeti te 

Vareuva önünde hıtrakAta ye Sovyet kıtaatı Vilnayı di~e~o~oa~:~t:~t:a~i~::i ei:raa~~= murakip raporlarıokunmue, plAn 
tıiden başlanmıştır. Polon.,alılar aldılar olmak üzere üç rerde müdafaa ço tetkik te bunlar hereti ida 
bir milyondan fazla nüfusu olan Ankara 19 a. a. (Radpodao) iQin müdafaa tesis eimielerdir. rece tasvip olunmuştur. 
96

hre mudı..faaya karar vermieler Rigadan bildiriıi1or: GARP CEPHESiNDE 
tlir. Sov:ret kıtaatı GarLi Okran 

Almanlar Lemberg eehrini rada bazı şehirleri almıştır. Haf·ıf topçu çarpışmaları 
198lim olmaya davet etmielerdir. Dünde saat 21 de kı :aırır 
Sovyet askerleri Lehlere Viln&)'a girmeQ'e baıılamıetır. Kı oluyor 

size yardıma geldik zıl ordu ile Polonralılar arasın 

diyorlar da sokak muharebeıeri olmakta Fransız kıtaatı tahkimatla meıguldur 

Mühim bir menbadan alman Polonya denizaltı gemileri 

Ankara, 19 (Radvodan) 
Sov>et kıtaatı bu sabah Virateri işgal etmiştir. SilAbtan tec 

rid edilen asker evlerine dönmektedir. 

Ankara, 19 (Radrodan) -
lsveQ matbuatı Alman RuR anlaemasının Almanfa r dahilinde 

bıraktığ ı fena intibaı ka1delmektedir. 

Ankara, 19 (RadJodan) -
Mısır baevekili radvoda söflttdiği bir nutukta, örfi idare ila 

nı münasebetiyle Parlamentonun pek rakında fevkalade içtiman 
davet edilece~i sörlemietir. 

Ankaraa, 19 a a. (Radyodan) 
DraQ !imanı seyrüsefere tekrar aQılmıetır. Ankara 19 8

· a. (Radrodan) dn·. Ankara, 19 a a. (Radrodan),Zi~firit hattını takvire etmekte 

ttı Garp cephesinde : dir. Garp cephesinden hareka 
alum:ıta 0 öre ! Ankara, 19 a. a. (Radyodan) kk A k 19 (R d d ) C e Fransız askeri karargAhı tın muva at bir zaman IQin dur n ara, a fO an -
el>henin muhtelif noktalarınıgs Tas ajansı Moskovadan bil· bi:diriJor : rnadav 1Cetodik ilerleriein Zil Portekiz matbuatı Polonranın Sovyet kıtaatı tarafından ie-

~en Soryet kıtaları Polonya as diri1or : F . firit hatu ile kareı karwıra gel· galini nefretle kareılamıetır. 
erlerine; size yardıma geliyo Bazı Polon1a d6niz3lt1 gemi ransız topQu kunetlerı ctıp .8 olm d d a-ı- Al 

l'ut bize ateş etmeyiniz. leri Bııllık devletleri limanların henin muhtelif noktalarıııda ve :~sı yerd~sı~tl:~m'r~ u~s~~ları~, Ankara, 19 Radrodan) -
"' Birlikte Leov090 yürürece. da gizlenmektedirler. Bu liman· Sarhrükün cenubunda faalireıe rerli rerioe konması ve ahenk Amerika hariciye nazırı matbuat kongresi toplantısında be 
~ 1 z demektedır!ea. • larda Jine bazı devletlere ait de detam etmektedir. Fransız deniı tesisi uzun bir zamana mütevak ranatla bulunmue ve ezcümle : 
it D!~er bir haber de So\lyet uizaltı gemileri bulunmaktadır: altı gemileri bir denizaltı ge kiftir. Amerika hükumeti Sovyet kıtaatının Poloornsa girmesine 
•taatıPolouynlılara basmana ha Tallin ıımamnda alakonulan bir miaine mutaffakıretli hücumlar Alman taarruzu def lAkard kalamaz. Ambargonun Rusyarada tatbiki !.!azarı dikkate 

l'ekette bulunmaktadırlar. Polonva denizaltısı 18 E1101de 'rapmıohr. edildi alınmıştır demietir. 

Sovyet kıtaatı Macar hudu meQhul bir semte kaçmıo ve gaip : Havaa ajansı eu haberleri Ankara 19 a. a. (Radyodı\n) Ankara, 19 (Radrodan) -
duna vardı olmuetur. Bu taka Eslonya ma vermektedir: Harp mıotaknsında Fransız Rus ordusunun Polonyayı işgali Kanada da büvük hevecnn 

Aükarıı, 19 a a. (Radyodan) kamlarının müsamahası ile vu Kırk sekiz saattanberi cep- tebliği ; uyandırmıeur. lugiltere Rusya ile harbetmek mecburivetinde ka 
Bir Budapeote telgrafı Sovyet kua gelmiotir· ' bede sükunet vardır. Almanlar (Sonu ikincide) lırsa Kanada lngiltere emrine bir heyeti seferire gönderecektir 
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Ziraat 
Banl{ası 
Çukurovada pamuk 
mübayaasınabasladı 

~ l 

Evlenme işlerinde 
Yer değiştirme ilmühaberi 

aranmıyacak 

An 1{ n r a 1 i l A H 

Had!?~~~ da ! · er~in tapu sicil muh~fı~lığın~an 
Bu günkti proğram . Jlalıall.csı . . Cınsı 

~----.. ~ 1 Nıısretıye On ıkı hap diikkcirı ebrıivesile ze 

J)öoiiıtl 
Arşın 

5964 
Türkiye Radyodifüzyon ! minitıin iiç sehimde iki ~ehıniııiıı 

Ankara, 19 a.a (Radyodarı) nıılıiliyo Yckttloti, evlen ' dan oları viftlerden kaı1ının postzları, Türkiye Radyosu 1 yİl'mi dört sehimde.n bir sehmi . , ~ıtl 
Oukurou mınlakasında pa ıno i~lerindo yer değiştirme il 1 ovlonmo ilmiilıahcri iiı;orine ko j Aokua Rndyo:!lu. r. l HUDUDU Şaı·kan l lamdi paŞa emlaki Şimalen. Tarık Cf 

muk satışlarınrn durması 9e ta- ıııiihaberleriııin aranınaınmmn <'a~ıı lıane~ine yordoği~tirmeı DALGA ,~ZUNLUuU i Garbeu ıııiicedueden küşacl olunan ta:·ık aril 
hısddüe eden güçlükleri göz önü usul ittilı:ı;ı; e<iilmc~i hakkında ııına.molc~inin de yapılacağı 164g m. 18~ Kes. 120 kvv ı nuben tarik am. DöOÖ-
ne alan hükumetimiz pRmııkların bir tamim yapnrnıtır. Bn t:1-f niifmı klnnızunnn L2 nci say T.A. Q. 19 •. 74 m' 15195 Kes. ı Malıalles! Cinsi Arşın 
normal bir fi yalla satış allına rl!İnı do o,·lcnıno ciizdanJarı · f'mmı<la. ta~dh cdilmistir Ger 26 Kvv. r. A. P. ;1J ,'iO m, Mahmudıye Fevkani On beş oda üç Salon üc 1400 
alınmaııına karar verm; .. ve uu ' · il' •·o- K 20 K 

" · · " l J ı "' 1 es vv tl 1 "k · " - t 'l \t nun mubayaasına Ziraat 'ıanka ııın tanziınin<lo ~u esasların çı :t):nı ~ayıac a ayrı kaza ın · · mıı >n ı ı ı soıa ma muş emı : 
sını memur eımietir. giiz föıiindo lıulundurulnıası kından ol,rnlnr için yordeği~ı Çar~amba 20/9'1939 Ve talıt:ıni yirmi üç bap dükkı\n 

Mubayaatla bulunmak üzre i~teııuıoktollil': tirnıo ilıııiilıaberinin aranması 12.30 Pmğram Yı"! mem cbniyesi!e zeminin iiç sehimdeıı 
Zıraat banka mJdür muavitıi Evlunmo ciizdaıılarımn hildirilıııiş isetle :rn~ü sayılı' leket saat ayarı J iki selıminin y rmi dört sehimde 
Adaoaya gelm•etir. İlk parli 82 kimler tamf'ın<l:ııı evlenenlere kaıınııun ii<;iincii mndde8i ev 1 l 2.35 Ttirk mfiziği (Pl) bir sclııni. W 
bin kilo pamı k alıam.şLır. Fıat- 'IIUDUDU ş k t 'k ş· 1 t.·trı'k am c;arbe11 

~atılaeagı YO hıınlartlaıı alına lonmo akitlerinin eYlcnmo iş- 13.Gü Memleket saat aya I ar ·:rn arı· am ıına en 
lar aı - 35 kuruş arasıodadır Cenuben tar k am. 
Çıftı;ilerimiz Cumhuriyet Hükii cak yor doği~timıo ilıniilıabo · leri memurları t:ırarrndan doğ n, ajans ve meteoroloji haLert M l ll . ,, 1.nsı· Oöflöll1 

• el 1 <l l .. ı· . l ı t l . t a ıa esı '--' . Arşın metimizin bu kıymetli yardımı rıııo ~ınga Yt- harç pu u ya- 1'11 an < ogrnya nu us Hare o- . en M l . 
oa .aıHinoLtardır. pı~tırılıp y:ıpı~tınlmı~·acağı rino hildidlaıo~iııi :111.it' hnJnn t,. 13.15-14. Mii1.ik (Rcy:ı~eti ( a ımııdıye On yedi bap dükkcln olup hunrlan 1440 

., altı diikkan yekcfürcriııc kalp olu hazı taraflardan ~ornlmakta· <luğundan ihbar koyl'iyeti ko- Curnlınr bandosu) Şef İhsan ~ 

1 · J t l ' narak matbaa h:ıline irca edildi n gı ere chr. <'adım O\'lonıno ıuoıııurluğıına, .\lünçcr 1 Bl:uıkenhı.rg - Maı·ş l ği yirmi döl'l selıimue bir sehmi 
3() '6 sayılı kanuıı ilo ov intikal otıııi~ vo hu va~dyet , ~ - Valdtelııf~ Valzer les Si-,IIUDCDU Şarkaıı tnrik has Şimalen tarik 

Bitaraf memleketle- leıınıo i~lerino :ıicl en·ak kıy kıır~ı~nndn. yerdeğiı;ıtirwe ilınü 1 enes. 3 - Jençho poeme Şym f am Cenuhcn tnı:iki anı. 

re abl- La ,·ıa"n ettı" ınetsizlikleııdirilerck ınalsan- haberi aramak imkfrnıınn kal- p~onıqııe - M. ~ornn.y 6- Leo Mahallesi c· . Ar-:ın oöo\Jtıl 
OıR . , elılıes - fantazı Lakme 5 . E.1 . . 1~sı . ~ '.l 

dıklarınd:m ııiifıı::ı iuarolcırine m:ımı~ olması hnsobılo ka7.a Grieır 'Bıılıçe • Bır kıla balıçe yerınin yirmı dört .7 

lnglltere istıhbarat nezareti uevrodilecoği ve nüf'ng idare- lıariciııclo knntlt ol:ınlarm yer 'ı 0

19 00 
p v selıimde bir sehmi ~ 

harbiy~ nezaretinin tebli~ine at 1 • d • • . ro11ram ve mem t• 
feo meclisin 6 Eylül tarihli emir orı tarafından n hu onukııı dcği., tirmo ınuanıolclerinin da.- , Jcket S!lal ayan ° I HUDUDU Şarknn kasa~ Nikola ve. S?li~ ~imalcn .~«1 
namesi mucibince müsaadename rıiifus vnkııat ilnıiihaherlori pulsu:.-; vo harçsız evlenme il- \ 

19 
o:-- ... k ((I . am Garben "Yusuf ve Mıhaıl Nadır ve l.JUI' 

gibi ovloııılirnıo ınonn ·l kla i · <> Muz· afıf or- bal ·es· Ce l t ., 
almadan ÇioP, J~ponyaya "e bi· . , . , 

1 
k 1

_1
1 

u . ıniilrnhorlori iixoı·iuo yapılması kestaa miizi~i Pi.) 'f h· il . ıç 1 uu J1~~ ~rıK. iiJll 
!araf kaldıkları müdıietce halıa ııııa p.ır.unz o :ıra· Vtjtı eccğı zarurccti Jıa.~ıl olınnstur. Bina 

19 
T" .. . . İ a a rl esı uınsı Arşın Dôll 

1- .. 19 . .,o t ·ı ··r t . · • .30 urk muzığı ( nce saz 8 ı 8 . k"t t 1 · . d·· 1. 1 re, Slo9okyaya, Rüteııyaya, Hoı <>- ı •. Ji.J arı ı ,.o ıın us kın 1 enaloylı oYlonen ç1ftlcrdeıı hi- faslı) a ıçe .ı ır 1 ı. a a1ı· a?m yırmı ort se ıım 
londays, Belçikayg, Lükeembur· ci Şubenin !l!H-27G5 sayılı j rinin knza haricinde kavıtlı > uen )Jr se ımı. ~ 
ara, Daoimarkaya ls9icreye; Ma- telgrafnamo:lile tohJjrr ohm- olrııa~1 lınlindo tle hu sn~·etle ı ~O. 15 Konuşma HUDUDU Ş~1rkan taı·ik ve zalılut Şimalen tarik Gıı 
oaristana, Yogusluyaya, ispanya ınu,tu. ~ ınuaınolc y:.pılnınsı icahodor. •> ( Dış Poli~ika lıa~>el'leri ) ! . B<.Xlrns Keylun Cenuben Selim İlyas Zahl~t~ 
Bolgaristana, Taylanda, Danzige 1, •. , 1 ·r 

1 1 
k .ı .. 0.30 Mcmlekt.t saat avarı, I Mahallesı Cı"nsı· Arşın DönO 

V .k p R aralı olan evlenme cüz ..!'•'" onon '"l t on en ·auın ," ·:l . t I .. l } ·.1 .· . . . • _ ' . alı ana, olonyaya, onıanya· )" "J ns \e ıne eorc o > O 
l 1 · ı · ki. · d ı .ıı ıa cı er 1 Nnsretıye ıı ıkı b·ıp dukklnııı t··ı • sehırnden 420 re, Türkiyere, Yunenisıana, Por c aıı a1·ı ~se O\')endirnıe memur ıaııo:-;ıne ııa · ını arzu e en 

20 
O ·r·· _ ·~ · 1 'i 

ı 5 urk muz111 · 'k· ı · · · · d" } · d ekize, laveı,e, Noneçe, Sovycller ları ta~·afından hedeli ınukahi erkekten pullu yerdoği~tirme · ·o'· 1 .ı se ımı~ıın yll'mı or se ıım en 
birlitinP, Ballık devtetltırine baQ' liııdo al:1ka<ltırlara Yerilece'kiir ilmiihuhm·i aranması vo harç ' Okııyan Mtizeyyen Se- hır sel!mı ., v • rıı'ııi 
lı btlliio memleketlere posta ile Evlenme vnk'a1a.rıııcla. ka kulu vapıştırılma:-11 ıtızımdıı-. nar. HUDUDU Şal'kan Çarşı meydanlıgı Şımalen Şınğır l~ 

· k .. d · . • • ı ı'. Janl· . . ı'. ı t K . Oteli ıı•'rımdaki tarik Garben Sanaraki .Elll eşya •e yıyece goo ermenın <lınm erkek hnıımnno naldı Gorekonlnc tebliği tami- Y·• .u · uevc e ozan . . 0 • • ., ~-,ıııS 
memnu olduğunu bildirmekte· Refik F .8 K . l N' . ıle ısbu emlak arasmdakı tarık Cenuben ~~ 

esas o!up aynı kaza halkın- men rİ<'a. oJnnur ı er· an, Cmtı ıyazı 
1 

~ 'k' 
dir. . s~vhmı , an tan 1. ri 

H ık k · k Ho/Levı· ı·rşad · rar•usta eskı" bı·r · 1 · K ·- . •"l U 
1
. l lııdııt ve .sair evsafı vukarıda yazılı Altı Jlarça gafp a e tme f V • R I 1 9 - :ıı·cıgar pesrevı ~ - l ı . . · . . . , ]lJ 

eş 1 heyetı·mı·.... k Al J K ._ ~ k T' .1 menkul lıısselerı Lıdo ııaııı dığen Lütfullah Sursnğıın o J:b 
edilmelidir - ev çö tü ırnc 

1 
an;ıgad Ş~•1r· ·1ı. - ıı·ı ı Salih fansa ye lıorcı111dan dolavi AbJullı:ilim Cabir ve Sa•;

11 
H ık . . k .. 1 . k çr,şm·1nım a say ey ec un 3 - F .1 1 1 k b · . h._-.cı ... 

· a evımız oy ere ~ıdece Tarsus hHusi : A ·r 1 Jr .. _ . k -1 ansayc ı 1a e kı ıııara · u altı parça tarlanın cıns ı~.f 
Anupadabavlamışolanharp irşad lı"yett hazıı·lıklarını bı-tır- 171819939 135 rı leV- \aıcwaı sarı -Go d l b l 1. l · 3 • l 

187 
5 9v 

" saat 2 , radde .. 1 b • .. h " 
1
:. 

1 
ı e vazı ı 11 ııııaıı ıısse er Nısan '*O tar ı ve , 

dolayisile Dahili10 9ekili Faik miştir. Ireed heyeti Ziraat müdü 1 . d T . t k mı ezmı arap a )aı ı '1'3.m- 14 · 
1 

l - ·ı 1 b l ll · C b. «tın' 
"~· 1 erın e arsusun camı a ı ma · d . ., _ .. ' v 

0 ı numara arı a muşten eruen A l Ü ıalım a 1r nau .. t vsıra.k .uliliklere vu emri ıön- rü, z_ira.at r.en. memurları, bahı;eci h S ıı 4 ~ukrıı Karcı rar '-'a l I~ 
J! ailesinden imi~ hacılıdan Ab· . -. . -. _' . b• '-'' r-

1 
tescil olarak tapıı senetleri verildifri halde o zaman hası aermıetır. va çıftcılerımııden müte"ekkildır, kı 'I •St" b f .ı l 5 ~ b"1 

• w düluhida ait 90 mevkuf tapu - ll <. n il llll1'u ı e - d r l . k l . ~· . . . d ~ A:vJ·upada baelRmış olan lrsad heyeti vilhetimiz köyleri~ ., eter en ·ııym 11 ıımumıvc O'Örmeu 111 (l'ıhı 341 senesın e 
h.arp_\ar9ı_wında .bize düee.n va.·lni bir ka" gün l"İnde rfolaamak ecil muhafızı ibrahimin otcr Cevdet Kozan Ud taksimi 6 _lk k v v ·<l "k il o o 1 'k b l d ~tJO' 

.... " v d "' b- - k d · ök T b · ' Al' f' 1. ır . 1 ·uınet oııagının van;~ınrn a ·ayc arı mıı ıterı ıı un u~ .11. zıfenıo huktlmetıu V~ mılletıo 1 süre tile lazım gelen tıusive ~e llıı:.U U)'U Rlf':ı 8ll"IZID Ç a an liri J e eııc 1 - l..:lfCığar d J • b . . , . . . _.,ı".I 
" rek haran olmuştur ıt· ı· d ! ·k B' f'd , ! an ha ısıle Ol'Cıından dolı:ıyı Cebrı ıcra yolıle namına t~ ber ıahada dikkati~ ve basiretli tedbirler hususunda ikörlülerimi ., . . • ısa '. 0 8 

1 
~aı ı - ıı· tarn an aşıkı der-ı·ıstenmektedir.f 

oahearak memhıketı her bekım zi tenvir 9e irııad edecektir. bulunan ev dahı ıkamst edılme dı gam 7 -:Mahmud Celalettin . , . .. .. i "' 
dan kuvvetli bulundurmak oldu yecek derecede e:aka tlaumıetır. c p . K •v f 939 senesı 1 T. evvel ayının Cnmartesı gunu hukuk . 8 
Quou iıaha hacet 1oktur. Alına llalkevi üst kat Yıkılan ev de o gün kimse ı aş.ı - a~·r.ıgar . şar~ı _ - vah ziyeti ve evsafıııı tahkik ve teıJkik etmek üzere mahallill 
cak eeaelı tedbirlerin baeınds I / bulıınmamasıııd~o uüfus~,. zay~ ı mey~ı~~'.ı. v.ı~aı ~ııl•.r ;gonul_, 6 -: m~mur gönderilcceğindeıı a~akası. ola~ıların tay;n_ olupaıı 
ekim iei gelmektedir. sa onu genişletiliyor at roktur. Hadı\leye polıs Komı . Kare .oaı s,ız S!, fll.lJS 9 - Sela-ı uıuddet zarfında mevcut ve~ıkalanle bıl'lıkte Mersın uıptl 

Harbin ııaeıl seyredeceği 90 h dd p 1\1 l tl 
devam müddeti kestirilemiyeceQ'i HA1ke9i biuasııııo üst kat ser 9e memurları. ile ilfaiye .yeli . . ~ il) ... m.ar -.: . n ı:t~ye~· t~r- sicil muhafızlığına ve keşif giiuüde mahalline gelecek meJll 
ne göre ilerisi için hazırlıklı bu ealonuouu garp tarafı odaları serak anka:r.ı temızlemıelEırdır. ı ku - Gokleı p~ı ~~ı ~ıl~ı lhmıııe ra mümc:rnt etınP.leei ilaıı olunur. / 
Junmak JAzımdır. Buuun iı;io de yıktırmak sureıile salon genişle 10 - Balk Turkıısu - İrafa 
ekim işine halkı tee9ik ve halkın tilmekte.1ir. Bu suretle toplantı\ Tarsus Müddeiuawmi~ geldi finean koydum. i l A N 
tarlalarında calıemalarını ie~al tarda bıne ı akın vataud .. eın top 1 . 21.30 Haftalık posta kutu-
edecek her eeyi bertaraf ve zui lanması temin edilecek ıir. QTersuy huım@ı ; sn. İçel Nafia mu·du·rıu·g~u·nden 
rahn her safhasını aldka ile a ...,ehrimiz M'"'ddei umumisi 
kip te ziraat vekAletiJJin peJder 8 / d' • d .. dü l Bay Mehm~t Ali Dıkel şehrimize 21.45 Miizi ( Romans ve 1- Anamur - Gilindirc yolu üzeriııde 3\(25.00 açıkhğ'ı~d' 
Pe' ~aı.ac "" t bJ'i'r tt d . . e e ıve sıren u - 1 k ·r . saı'ı·e) k" ı k" .. .. k' l . . d . . ·ı . dı~ , ... a&ı e •sa an a ıstı .., ge ere 9ezı elerıne başlamışlar· ı a ışap opnıııun ·ır·ış erııun eğıştırı mesı ve ~':{ 

iade etmek suretile f'Jrdumuzun ğli yaptırıyor 1 dır. 22.00 Müzik (Kiiçiik Or- aksaınıı_ .. d>t. yapılncnk tam. iratın 2550.53 liralık. k_~1 
ııtihulAtını artırmak icap eder,, j k t ( ş f N · k k 18 9 939 h 1 cruııv tO&ir. . . ~e.lediy~mi.z eehir ve civ)jrJ S h L 1 • ·es ra c ecıp Aş ın ) evı·a ·ı uzerıne - - tarı ine rast ayan pazartesı e r 

ıcın ıkı seslı bır s:ren düdüaü 

1 
P0f 8u8f 8fl l - Kutsclı _ Marş 2 .T. Stra- ~a.at 15 te yapılması mukal'rer eksiltmesine talip zu~116 

Çe~ laı'iyonu tumandanı almıetır. Bu düdük beledi re Ci· Pau.r günü uölgP. merkezin· USJ - Yarasa <·pel'etinden pot- etmed ğİrılİ{!~) Z490 .sayılı kanunun 43 üncü madd~1.ıı 6 
varıııda yaptırmakla o'an 25 met de toplanan tik heyetince tııu-1 pııri 3 B 1 V 1 f J{ Ih" tevfıkan eksıltıne on gün uzatılarak 28-9-939 tarıhiJl~ 
relik kule üzerine vez edilecek zim edileu fotbol birincılik mRC - e a 

0 
gra . a ım ra~tlayan perşembe günü saat 15 le ihalesi yapılrtı' - Birinci dan arta o-

rak rara iki kilometre gitmietim 
ki bir Amerikan otomobili bize 
~aklaetı, iQiude Rus kumarıdanı 

Tardı. Bizi ozun müddet isticvap 
tan sonra alarak otomobili 
mizi getirip verdil~r. Be~ajları 
ma hiQ el ııüıülmemie bır uzi
reue idi. Geııeral Perbala Çek 
lejronanun ne olduituna dair so 
rulan sualede lej7onun Tarna 
poida bulunan 809)81 kıtaatı 

hrafından ihata edilmiş olduı:tu 
nu ııöıleD'ietir. 

Garp cephesinde 
-Birinciden artan-

Sann earkmırHakAeında ,düş 
manın yaphtı taarruz def edil 
mietir. 

Alman lebliQinde Sarbrugda 
hafif topçu c ırpıemaları olduğu 
na, J<"rıuıı'117:ların bir cok yerleri 
tahkim f'W~iııi bildirme!rtedir· 

p&Jdos, rangın ve Alarm zaman 
farında ı;alınacaktır. Düdük sesi 
MerMinin 15 kilometrelik civarın 
da işidilebilecek ku9ettedir. 

Malatya f a~rikası 
Çnlıf maya başladı 

Malacyada İnhisarlar ida
resi tarafından tevsi ve yeniden 
inşa edilen tütün fabrikası bti
tıin t~kilAti~e faaliyete geçmiş 
miştir. Fabrika senede 600 bin 
kilo tütün işleyebilecek. t 20 
bin kilo da Doğu sigarası ya
par.aktır. Diğer tarafları inhisar 
lar idaresi şark ve ceııupta ye· 
ni fabrika ve atölyeler k~ırmak 
Ae bunları tevsi etmek için tet
kikde bulunmaktadır. 

ları fiki~ırüoü aynon yazıyoruz. aşkla doldu - ağır vals 4 -
1 n 39 üzre terndiC edilm iı;:tir. 
" - 1940 Sylverster Sclıider . Dinle Ke- 2 _ 1 -s ı ti' 

Beden terbiıesi lçel Bölgesi steklılel'iıı 2490 sayılı kanunu vecibelerini haiz bu ıı 
Fotbol birincilikleri Fıkstürü men ne söyleyor malan ve fazla malômat almak isteyenlerin Nafia ıJJİi' 

Birinci Devre. 23.00 Son ajans haber- dürlü~ünc muracaalları illin olunur. 

ı- Birinci teerin f Pazar leri, ziraat, esham tahvilat kam --------------------'!""!-....... --~~______,/ 
Toreuc-~Iut biyo - nukut borsası (Fiat) 

Ha kem Edip Buran, &aat 15 2 l 20 M.. "k ( ~, b ) i L A N 
2- 8/Birinci teerin/P11ıar : · ıızı Caz and Pi. 

Meraiu-Tarsus 23.55-24 Yarınki proğram. Anamur icra memurluğundan; 
1 Hakem Halil Dölek saat 15 

3-- 15 Birinci teerin/Pazar 
Mersin-Mut 

Hakem Ali Teıeren ea:ıt 15 
İkinci Devre 

ı- 19 ikinci teerio/Paıar 
Tarsus-Mut 

Hakem Lütfi Ali Bükül.nez S. 15 
3- ~6/JJiincı •eericlParar 

Mersio-Tarı:;us 
Hakem Haltl Döle.d: ı;ant 15 

3 - 3 'Birinci kanun Pc.zGr 
ME;rsio-Mut 

Hakem Ali Tezeren saat 15 

i 1 in Anam~~ lıazine!-maliyesine 23-2-930 tarip _ve 61-S ş 
numaralı sılıfke aslıye ceza mahkemesinden verılen fflrtl 

8 Zayi 1 aadikname müsteniden 1275 lira 76 kuruşa borçlu Anamur, pasta "l 
Mersin Orta Okulundan telğraf n:_ıüdür ~ahıkı Ah_~ed. ~acinin ~k~metgAhi rn~!~ 

937 vılında almış oluu"um tas bulundıı~uııdan ıcra emrının ılanen tcblığıne karar verıl , 
dikn~memi zayi ettim~ olduğund~n .işbu ilfm~n hııkıık m~hkamel~ri u~ulu k~nuıı;., 

Yeni~ini aJac:ığımdan ga- mm 1_41 ııı~ı maddesı.r~~ tevfik~~ ıcra emrı . yerme kaırn otJtl 
ibin hükmü olmadığını il<\n ~ı:ak uz~r~ ıl:'m~n. lehlıKm~ ve ıtı.~z etmek ısteyen borçlu f' 

ederim. . ıla~1 tarıhın~e.? ıtıb~ren. ~ı~ ~Y ıçınde Aııamur iera rn6~r~ 
Mahmudıyc mahallesinde lııgıına talıı ıı ı ve şıfahı 1hraz. hakkı mahfuz bulunduğu 
72 No. ıu :evde :M l\' mi olunur. ___,,,, 

oğlu Sırrı Saym .Yeni Mersin basımevinae basıh111fur 
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