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Sıhlbl ve Umum Netrly•t 
MUdUrU 

~~--------------~-----

Ankara ~2 (Ra<lyo) - İııgilıere Bae 
vekıli B. Q~mberlayıı Nlhırlar mecliai 
görüemelerinde parlementoı.un Pıırşem· 
be günü toplanmasını teklif etmietir. 

FU.\.D AKllA.Ş 

idare yeri 
•eaı rersiD IUllHTİ • Mersi• 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

ÇarşRmbal 
23 

AÖUSTOS 

1939 
Yılı 1 Sayı 
12 3373 ~~.P EL tK. SİY ASİ H.AE ClR~-=F--İ-..K~İ .... R.-...;;.._G~A__...Z_E_T....._E___.S_İ 

-----------------------------------------------------------------------------------------·--------1-----------------------------------Trakya Manevraları Muvaffakiyetle Sona 
l••ııA f • t• •• ••rv_a_l-im-iz-in ___ T_ic-are_t_ve-S-ana-yi-o~-al~-rı-Beş-in-ci-um-um-ik-on-gre-~-

lfll 1 şe ·ısme IDODU r~.~~i~~'~'~iB•y Bu•h•• Odalar Kanunu 
Curnh . t d - ordu k andan Teker dUn M11tult mUdOrlUğOne •• • • . .. • urıye or usunu ve um - giderek okulları~ uçılması yaklaş OnproJesı esasları uzerınde 

b d 1 ması mnottsebetıle yenl sene çalış 

larını takdir uyur U ar maları etrafında Maarif MUdUrO ı törüşmeler yapılacak 
Şefık ErgllndUzdeo izabl:lt almış ~ 

lhilletimizin orduya itimadı olduğunu bildirdiler 
1~kara 22 "Radyo,, anlayışlı, yorulmaz faıtlireUerir 

le tabiatın zorlukları içerisinde 

temarüz eUirmietir. 
Reisicum~urumuz 

ve lcabedeo direktifleri vermiş
lerdir. 

Vallmlz mıtarlf işleri ile çok 
yakından "Iakadar olmaktadırlar. 

Mariisada 

Şimdiye kadar tatbikatta elde edilen ne
ticelere göre 1 icaret ve Sanayi odaları 

yeniden teşkilatlandırılacak 
lııo tı guudenberi Eıiirnede 

'eı ı:? . Reisicumhurumuz İa· 
~~I 0uu Mareşal Fevzi Çak 
\il ınanevraların sona ermesi 
ı ' 88hetiyle ae"Q'ıdaki mesajı 

der · . 

939 manevrası büyük muvaf 
fakiye,le ueticelenmieıir. Sizi ve 
cumhuriyet ordusunu har6retlP 

lstanbula döndüler 
. ••• _ Ticaret ve Sanayi odaları A - 1 hracattan ıiyado da· 

·l'llŞlı r. 

~eoı\ııı gündeo be!'i deu ın 
le~ Lüy(ik mauovraları arazi 
h &Qıt üzerinde vakrnd3n tet 

Ankara 22 "Radro• Üzüm panavırı me- beşinci umum! koııgrmü 2:1 - hill istilılt1ıki nlftlrndnr eden 
selamlarım. ReisiUumhur İsmet lnö 'J 10-939 Pazartesi günü !'l:ıat on mnhsuJat '\"e nıaıııulfttıııırnla, 

Mılletimiz, büyük ordusunııı: bı.troesı· rast·m[e açıldı da .Ankaı·ada Ticaret Vt-k:1le- R - İhracat maddelerimiz nü manevraların 
kumandaolarıoa, E.Uba, ve erleri ti binasında toplanacak ve hakkında. 

~ eır ' 
''la ıın. Kumandanlar. 
~ tetbirleri ile, 

münasebetiyle düa saat A 
uygun ne sarsılmaz iıimatlarla bağlıdır 23,15 ~e lstanbula gelmiştir. nkara 22 a..a. [Radyodan] 12 -10 939 güniino kadar de- 4 - .Men~e ~olın<letııame-
kıtaaıı lar. I>ün Manisa üzüm panayı- Yam edecektir. leri iia'lıııtla, ti<'arnt :ıııla~ıııı.t 

..., rının iiçüncii yıldönümi.i çok Ruznaınede: ları Ye d(h·iz mc>znatı icapla 

A Almınya Hariciye Nizırı Moskovaya gi~iyor 30 Agustosta •parlak bir surotto kutlanmı,. 1 - Evvelki kongrede iz- rı tatmin edilıııeklo hornbcr 

~ı . 1 • ..., • y; · 1 k d tır. har edilen temennilere ve şim tii<'car vo idare için daha zi-llla n ya ile Sovyetler Bır ıgı erı ece ~ar en Şehir göriilnıemiş derecede diye kadar l tntbikattaıı elde yade kolaylııı: tomin edilmek 

~ . . I j partı kalabalık bulunmakta idi. : edilen neticelere göre 'l'ica- füı:ro takdir olunac~ık usuller, 

~rası nda bir İIC8 ret 8 r) aş- I 0 • _ j Dağ eteklerine kurulmuş ret ve Sanayi odaları yeni- Ticarot oda~u bnluııııııyaıı yer 
3 aQustos çareamba gunu . .. .. . . k .. 

1 
b ' 1 k'J" 

1 
d 

1 
y k " • d·ıd• ı _ ıuzunı sergısı ço guze ır don te~ ·ı at an ırı ınış, e ·a· lerde nıens,e l','elıa<lotnaınesi mat; 1 ımza e 1 1 zafer V'3 taryare ba7ram1 muna . 1 . 

~ 1 B ı manzara arze<lıyordu. letço hazırlanmı~ Tıcaret ve itası, ımr~ti ııH'ıı~o ~chndetna-IJ l "ebeti7le o gürıün alıeamı eıe 1 • T' k'l' 
0 

. F." • • d 
1 

ı. .. 
qıı.• . • k 1 • L f ... • 1 • . . H K ı<'aret ve ·ı ı ezuıı :.rçıu · anayı o a arı J{anuııu on molerino csa"' olan kıyıııotlo-

iııtl tecavüz mı sakı muza ere erme U8Ş anacagı SOJ 8DfJ0f ::':i::::ee~~::ımıı~:a m~~~::.~ ' İzmir vali8i Etem Aykut re-~ projesi esaıiları üzerinde g<> rin takdiri i~leri. 
<\. k . ı ken tertip ettiği bir gardenparti fakatlerinde birçok zevatla riişıne. 3 - .Aza taraf'ıııdan teklif tı ara 22 a.a. [Radyoılaıı] • Tas aJaıısı; Scıvyet · Al- ' nin verilece~lni enelce razmış birlikte İzmirden Maııisaya 2 - Ayni :mretlo Ticaret 

1 llu sabah nıulıto!if ıııeııha 1 ınan ticnret ve klering müza- : ıık geldiler ve Manisa ValitJi, be- Ye Sanayi odaları yeniden to~ edilip kongre umumi lıeyetin-
~t;ı co müzakore:-ıi kn bul edilen ·~aıı alın"n Jıalıeı·lere c:örc korolorinirı intacın_dan .. iki 1 Gardenpartinin emsali:ıe fa lodiye reisi, Emniyet ınüdii- kilatlandırılnıak iiıre vokfi.-
1 ~ ..... ı umumi mahiyeti hah~ ı;air '\)illa • . meınleket arasıııdakı munase lk olmaaı için terlip heyeti tara rü ve parti erkanı tarafından letc'e lıazırlaıımı~ olan Ticaret 
ı nya ilo Son·ctler Bırh- .. 1 . . b 1 ' ' ıuovf.ular g<>rii~iilocektir. ~ı al' • lmtın ıyı eştığı 'e u an aşına fırıdan en kiiQük teferruatıua ka karşılandılar. Bo1·saları kanunu föı projesi 
llıa ı a. IUda hi~ ti_ca~ot anlaş- nm aradaki ger~in_liği kald~r- : dar düıüo61erek neıeli u zen' P~r!i binasında ~ir mi.id- eı:ıaısları i.iıorinde gfüi.işmo. Şehrimizden <lo Valinin 

1nıza. edılıın~tır. mış olduğunu hıldırnıektodır. gin bir proıtram hazırlenmıetır 
1 
det ıstırahat eden Tıcaret Ve 3 - Tağ~i~in men'i ve riyasctinılo toplanacak olan 

ıtı· 80
vyetler birligine 250 • b kilimiz buradan panayll· ına- standarizasyon Yadisinde Ti- odu ve bor~:ı Jıe~·et lcri tara-

~~·nn lllarklık hİı' kredi açıl Bir in g il ı z m e usu h.allorino_gitıni~.ler va mii•tah carot TO Sanayi odnlarilo '.l.'i- fındaıı ••çilccok bir ınıırah-
~ 1n:ı. ait iki taraflı muka- •• ; sıllerle goru~muşlerdır. caret borımlarımn ifa edebile- has mezkur koı)ll'roye i~tirak 
_eı,tıaıu.eaen sonra bir J\ iman Türk ordusu dunyanın en ~ Törene istiklal ~.aı:~ile cekleri hiımetler. için Anknraya gidecektir. 
~Otr .. . . • 1 başlamnış çe gelenlere uzuın, 

l~l ltıil et _adem~ tecnvuz iDii<~ kuvveth ordularından 1 şira ikram edilmiştir. 
• Zakerclerıno devam edı ı B ı b" · ·ı· · s k '~e~· 1 ura<. a ırıncı ıgı ıınca Son-----~\de bildiril~~ktetlir. biridir diyor Jı küyii, ikinciliği Adil oba, 

~tı ttıan Harıcıye nuzırı 1 üçünciilüğü Hacı Abılnrralı- ------------haberler 
lıı· 11 

ltibentrop hu hu ustaki İstanbul, - iki haha euel Her halde düemanlarımızın 1 maıı köyü kazanmış ve kon-
U~aı. memlekelimıze ıetkik için gelen h k "' t j · 1 d'l · ··k~'-' t ·ı · t· ~ · ıs:ereleri intaç etıııok i~iıı arp Qı armıı6a ceeare e emıye ı erme ınu uıa vorı mış ır. 
~ Aı.u t ":\l k . logiliz mebuslarından mürekkep cekterioi zannediyorum. Tiirkj Gece davetli köylülero ve 
~~- ıl s osta .ı1 os ovaya gı- Heyet reiei M. Parker şıınları b- -k ü · · 
"\1lktir. • orduıauoa uyu il venımız 

1 
diğer misafirlere üçyüz kişi-

ıöylerriolir : d , 
~ ur ır 1 Jik bir ziyafet veril mis ve bu 'İ ()skova gazetelerinin ile- - Türkiyede siyasi, mali, Burada muhteli\ vesilelerle . '-' t" b' d 't· t k' 

8iir.1 askeri, içtimai mevıular (izerin· ü T · zıva.ıe ı ır gar en par ı a ıp 
t uiiklel"i mütalealardan- . gör ııtüğümüz tlrk 'eri çok mi- t . t" 
.'\ bi). . de yapmakta olduQumuz teıtuk safirperver bulduk. Bize karşı e ınış ır. 
~dile~ le .bır anla~maya ~~gru leri bitirdik. Arlı~ lngi~terenin unutulmaz bir sempati ve dosı .1 -----
~·"\;egi anl~ılmaktn. ıdı. btlyük doıılu ve multefıkı Türki luk teıahılrleri f&pıldı. Tıirk ka ı Basın 8 i rl i gv i 
Iİ~-.____ · · tini lnuilizle t ı 1 ~~ • yeoıo vazı1e . .., re anı 1 dınlarını, logiliz kadınlarından 1 

· • ılr fuarında mak .. makıadıle )'azacaaımız ıtarkııı görmekle memnunuz. Hu Seyhan mıntaka 
, eser ıçın IAzım gelen bQtftn ma lh:ı T•jrkiye her husuıta asri· toplantısı 

P,. L• • b. ltlmah toplamııı bulıınuroruz. 1 leemie bir memkket maazarasm . . . 
Gnsrz se,-ırı ır Tftrki1ede bir~ok yenilikler j . . Türk Baaın Bırlı~ı Adana 

. . . . dadır. Bunu eeerımızde tebarılz mtaka bereli idare h&yeti reisi ~ • .L d• J' .ıpıldıA'ını ıoıtmıştık, Fakat ken . h 1 ,.. )(' b 1 m ' -.ıya,-et ver ı . . . . eUırmege Qa ışacagtZ. ıta ımızı seçimi İQİn Gazetemiz sahibi 
l . , . .,_,,. dı teıkıklerımızle ~u g~~el. ~e bir an enel h:ızırlamak üzere 1ı Fuad Akbaı veEge Gazetesi sahi 

Reisicumhur ismet İnönü ·rrakya tetkik
lerinden çok memnun döndüler 

Milli Şef Diyor ki: 
Buralarda köyler ~asaba ve kasa~alar da şehir olmuştur 

Ankara 22 ( Raılyo) 

Reisicünılıur İsmet !nünü di.in akşam lı:ıtaıılmla <Wn. 

mek üzere Babae:;kide hususi trenloriue biııdikton sonra 

Trakya umuıni müfetti~i K~i.zıın Dirik, Edirne, Tekirdağ, 
ve Kırklaroli vali va mebuslarını kabul buyurmuşlnrdır. 

~ .. ııııir [Husu:;i]- .Jfransız oalıekan memleketı ftmıdımızın J tayyare ile Londraya hareket bi Hasan Basri Erkmenin ietiraki 
'il" }ı fe9kinde bulduk, Her tarafta bü adiye.ruz. . . . . ! ile Adanada yapılan toplantı ne celerindeki eyi intibalarından nıemnuniyetleriııi bildirir 

-it 
1 

.ı. fasigli tarafından dün · 1ılk faalireılere ve terakki eser .. Sa.heımızda lngılız mılletıne. ticeeinde Türkeözü gazPtesi 88 ken müfettiı;i uınuıniveye rrrııkvaclaki 0'4:vleri gürdiiın, to 

Trakyada bir lıaftad:ınberi devam~cden tetkikleri noti 

~e;;1tıı lznıir fuarı açılı~ında lerine şahit olduk. goıterılen fevkalAde doetluQu ve hiplerinrten Bar Coııkun Gü9en şekkür odoriın demiştir. Kazım. Dirik bu yük~ek iltifata 
~ en . fı . 1 Gerek maarif, gerek sanari iyi kabulü yalıilZ parlamentoda· mıntaka reisliğin1.1 intihap edil 
1106 zıya etın ı;on arına mesai a.rkada~ları ve her sınıf halk naıuıun tc~okkür etmi~ ~ru . . bakımından Qlk mükemmel mü ki arkadaeları.mıza değil, bütün miııtir. 
l~~ .. 

8
ef.ir harıı.retlı hır nu- eıseıelar gördQk. Bilhassa son etkArı umuınıreJe anlatacağız. tir. 

le~ llı?'lenıi~, vücuda getiri- defa Trakya da, ve daha eueı Eserimizi Biriııciteerine kadar fzmı'r f uar•n,la Lufunan Lu·yu·k 
'~ hüYuk eseri takdirlorlo memleketinizin muhtelif yerlerin çıkaracağımızı umu1or~m . . . . 1 U U U 

lh.ış da gördül}ümüz Türk askerleri Londraya tarınca ılk ıeımız 

1 
.
1 

,. • · 
1 1 l~~u h te Türk - Franıuı dost oin fetkAledeligi üzerinde dur ~arlftın&ntoda bir Türk - lngi· 8 ÇI 8f, Zmtrd80 ayn IJ0f 8r 

ıı.,,til' ak.kında. malumat ver· mak isterim. Türk ordusu, dün lıı dostluk grupu kıırmak lola- Ankara 22 (Radyo) 
· va[jıo en kuvvetli. modern teı caktır. 

Ji,, İlk t r tt T 1' kı· e · tekr r İzmir fuarına iştirak otmiı:ı ~ " llutk k ·t · ki !A tlı ve rüksek kabiliretli as· ı 88 a ur 1 yı a y 
il h a Fuar onıı esı ıı·y t d · ı .,. l · ı J>olon R 1 

tııııed· . . . . kerlerinden mOrekkep balonu. are e eceQız 9e ngııız erıo o. an. ya ;e om_~nya e 
~\'ap 1

J e reı8ı llehçet Uz ~or. Şimdi kendi , müeahedelerı bura1a Rık ıık sefahaUar tertip çılerı tayyare ıle bugun saat 
''~s1 ~erıniş, memleketi ,.e mizle, şöhretini gelmeden i~itıiai etmeleri iQi~. utraıar.at.ız . Btn 10 da ankaraya hareket etmi~ 
lılitıı· akkında gösterilen sa- mlz bu yenilmez ordunun bü· ıian baeka ıkı memleketın ıkıısa tir. İtnlra büyük elçisi do hu 
~t 1

Yete ı .. -k h · · · d h ı · l k· di temaslarını da daha zirade .. • itli ıararetle teşekkur fU e emmırctıcı a a rı a . gun nıozunen vapurla Roma 
t. ' hi}r ı · · - b ıh- ko kuvvetlendırm&Qe ve arıtırmağa . .. ltı .ı ıare iki ınoınlcko- dır adıyor ve 11.:a ında su u , . . . ya gıdecektir. Ifransız hüyuk 

d~) k . . A • oaııeacAğız. Bu gayreUerımızın . . d ııtıug . k ' uma ıoın ne kadar muessır . . elçisi Matelli do eski esorJerı 11hı~.. u ~ereflerıııe ıı. olacaaıoı tamamiJle anlamıe olu muvaftakıretle netıcelenece~ıne . . . . 
kaldırılmıştır. 1oruz. eOpbe etmiyoruz.. tetkık ıçın gezıye çıkmı~tır. 

Milli Şef görüşürkon; buralarda kiiy kalkınma. r.ro~ 
ramı Lir yarış lıalindedir. KUyler kasaba ve kasa balar <la 

şehir olmuştur, dij·e meınnnııiyotlorini göslermişlerdir. 

Fon Ribentrop bugün ~1os
kovada bulunacak 

Ankara 22 ( Ra<ljo) 

Borlin<lon bilJiriliyor: 

Almanya hal'iciyc ıınzırı l.,oıı Ribcrıtrop yarın Kiini

ğisbcrk'o hareket erecok oradan da tayyare ile i\loı-ıkovaya 
gidecektir. Nazır oğle zaıııauı Moskovada bulunacaktır. 



2 3 Ağustos i 9 3 9 Çarşaın ba 

ingilterenin 
büyük gayreti 

YENi ~IERSIN 

i Büyü~ ~orap fa~ri~asmm 
inşası ~aşlı~or • 

ıza 

kanunu 
• 

m~s 

~aJf::-.Y 
Güney Yurdda .. 

-FOLKLOR-

Atalar Sözü - Oeyiı!t 

iki senede 1 O zırhlı, 70 kruvazör, 
muhrip, 22 denizall'ı gemisi yaptı 

63 
Şarop fiatlorı da 1 

Bira gibi ucuzlı- l ı.1 < 

yacak 
liye Vekaletinin hazırladığı 

izahnaıneyi aynen 
neşredivor1ız 

-ti2- . ıoı 
Derliyen: Saıt lJ 

-1-- .; 

BelQikanın en parlak siyasi gılterenin muhafaı~kar anenele 

muharrirlerinden biri B. d'Ide· rini, sükunet içinde mesat faşa 

walle cAvrupanın rirmi senes i> mak zevkini, eidde&e karşı busu 
isimli QOk enteres n bir kitAp siyetiyle biribirine karıetırttı. 

neıretmietir. halyaya tahsis edi B. Mueolir.inin 1936 da B 
len fasılda, müellıf 1936 nisa d'Ide Walle'e söyladi~i yerei7. 
nında B. Musolini ile y:ıpmıe ol sö7.lerin cevabını lngiliı milleli 
du~u bir mülAkatı anlatıyor. in şimdiden vermek yolundadır. 

giltereden bahis açılmıetı. Duce Dlln \Veymouth körfesinde fyapı 
cDuff Cooperin :ı.tanchesterde lau denız geçidi lugilterenin 

söslediQi nutku okudunuz mu? bahri kudretini göstermiştir. 
1 

:iedi. Ne mankafa ! . . Ingiltere Hangi memleket iki sene içinde 

nin demokrasilerin müdafaası donanmasına 10 zırhlı 9 70 kro9e 
için muazzam bir gafret sarfe zör, 63 muhrip 'e 22 denizaltı 

deceQ'tni haber veriıor! Bu gar gemisi kRtmıe olmakla övünebi 
retin neticesi ne olacak'? Dört lir? 

tabur asker toplamak • · > Ve '. lngiltere intizamla işe giı iş 
B. Mosolini kahkaharı saturuver 

1 

mietir. EvvelA eei olmııran bir 

mie. 
1 
deniz kuvveti 9ucuda getirdi. 

Duçe bu sözleri yalnız B, Sonra hava kmvetlerini ele aldı 
d'Ide \Valle'e söılemiş değildir. ve bu sahada da kısa zamanda 

O esnalarda kendisine yaklaean harikalar rara h . Nıhayet kara 
!arın heı;si faeist hükumeti reisi 

1 
ordusiyle meegul olmıya basladı 

nin o zaman büyük Britanya 1 ve B. Musoliuinin bahsettigi 
hakkındaki kanaati bu merkez 

1 
cdôrt tabur> yerine eimdi aska 

d~ oldn~~na e_e~adel edecekler 1 ri mükeılefiyttt sayesıode yüz 
dır. fngılız pohtıkaeı ve devlet binlerce adamdan mürekkep biı 
adamlarına kareı ist!hkarı taeav 1 ordu toplamak folu:ıdadır. 
tnr edilemirecek bir dereceye 

1 
Onun içindir ki: logilizlerin &ulh 

tarmııtı. culugu ile uıun zaman alay et 
Eaasen bu görüsü uzun tikteu tıoora Her doktor Göbele 

aıftddet devam etmletir. Bir cok ve kAbıua urılmaz Sinyor Gay 
ltalıırnların, hem de en nufozlu da eimdi lngiltereyi harpçılı~ın 
larının Müaicl.den sonra B. 1 ta kendisi dire göstermek içıo 
Chemberlaini, hırrare ile yaptı · elleriod:rn gelen gayreti sarfedi 
!fı seyahatleri ve sulhu kurtar il JOrlar. 
mak için gösLerdiği gavretleri ! . 
ne kadar münasebetsiz hır tarz Kandı meydan okumaları 

İzmir, - Gümrllk VA inhisar 
lıtr Vekili Rsif Karadeniz lı.mirdo 
yaptıklsrı tetkiklerden sonra bu 
ı ada inşası kararlaşmış olan şarep o- d t 

. en en ar an tttbrlkesıoıo bır an evvel yapıl~a ~hıvzuubahis olan memurun 

·ı. ı-1 
htcdiği cennetlı~ 

ınediği cohoıınouılik· .~ 
. · t IllC"' 

* 1 t ile harara gı :1 ·ıdt' 
* lçkiJli hiizziik dıPgt 

1 . 1. k" ·ıı·ıti ol~ * tın de ıır ı .• ı tı 
. ıır· 

* lki ucu hoklu bır sına bıtşlıtnması için emir vermiş 
1 

. Şu kadar . k i, bu . s~retle '.h euolc~ ve me~ela o~ sene müd 
tir Fabrlkırnıo loşa edileceği yer ııens mevkllerıne getırılen tayın detle uc:retlı h ı r vazıfe bulundu ıue. kt1M' r 
lzmlr • Boruuva arasındadır. 1 edildikleri d oreCAfer kendileri ığu kabul edilecek olursa m .ı vak 1 * l~in hitinccyo · 

Arazt satın alınmış yalnız in için müktesep h ı-ı k tPekil etmez lrnt (10) uncu macıde hükıiuıl~ri 1 ganıra dnyı domeJi. . ıe' 
şaatu bıışlıtnmnk için ,tahsisat te· J lfouların ihtisas ınetkileri h 1ırı 'de göz önünde tutulmak suretiy * 1 mcciniu oragını bııpr· 
mini meselesi kalmıştır. Ve kil bu ' ciııdeki memuriaotlere nakil tH le girelJilece~ı meı;.nuriyet der.:ı İ * l~tcn artuıa.;r, Ji~tcll I 
meReleyl yakında balledece-"•inl tahvillerinde ve tekaü ıl ü ki erinde ceııin in tayini ioa beder. t 

s ar. er söyJemlştir. tahsil vn?.iyetl~rine ve hizmet Hu izıthnıımenin (11) inci * tııı:mnm ~ok ol<lnğll) I 
l<'Bbılkttııın taşAah bu yıl so müddetlerine göre ik\it-;sp edeöi maddesinin (L) fıkrasında da 

nuna dojtru başlayacak ve iki . se 1 lecekleri derece manşı eRastır. lizuh edildigı 9eÇhile Ankarada de akla boıılnk oluınZ· til 
d k * 1 ma.ın evinden ~1~· ne e tamamlanaca lır. B:.ı fabrıka Yukarıdaki misale göre do~ bulunan ilı\isaR me9kileriude is 

ile şarap lstibsalAtımlz bugünkU rudan do~ruya maliye vekaleti /tihdam ddiltCuklere, kanunun 11 
nUn 4 misline çıkacakt ı r. t tk'k h . . ,. 1 .ıı. • • A h-k· 

1 
· d · · d 

1 er a ra a o duğu g ı şa il ld bi d 1 lb. e ı eyeıı uza ı.,ına gırmıe 

1
umumı u um erı aıresı~ e a 

r ,... ti ti d "bl tt olan ba mc3murun, üç ıene mez makte oldukları derece maaşını s,, a arı a mu m sure e . . . . 
ucuzlı.lılacak ve Türkhıede en kur vazifede kaldıli tan sonra ıh ıktısap edınc~ye kedar muvak 
sert içki olarak şorabın satılması lius ile alAkalı olmıyan bıışka kat la:ımıoat urilmeı. 
kabul edilecektir. I bir memuriyete uakil 9e tahvil Bu maddede izah edilen hü I 

edilmek isteuildi~ini farzedecek 

1 

kümler ücretli memurlar hakkın l 
yeni 1.,i ca ret , olursak, bu takdirde girebilece da da ayuen tatbik edilot::ektir. 

ği derece (ker diıi yalnız yük .MAAŞLARINDAN FARKLI 

gö~iindon ya~ gelıneı. Jıl 

* lgne yitiren yere 

kar. 

1 )1 l ' · · ku··1~1ı. * pa a ı sıvrı •· 
* İ<;meden ~arlıo~. < 
* 1 mmııa ım içerken · 

lan hile <loknnmaz. 
* İ1"iui bilen u tnn ın:1ı· . ( 

* İki can baz bir ipte 
0
• Ü d 313 f} ! sek tahsil görmüş ve yük&ek DER}<jCE ALAN ÜCRETLİLER 

'tahsil göreuler için kabul edil Madde 14 - Ücrotli memur namaz. _.-/, 
aç l ı ıy o r 1 miş olan bir terfi müddeti ka lam bidl\yeten &ay inlerinde ma • 'Jd 

•dar (90) lira aıaaela hizmet et ,'aşlılurdau faı·klı olnrak bir )'U Bir çocuğu;ı ayağım çığnı ~ 
Gel k d "' 1 mie olduA-una göre) 35 lira ma 1 karı darece)·e ai t maae tutarı 98 ~ ı ~ 

ece ay sonuna o5 ı u , . . L f ~ k y O U 
Aoırnrada toplanacak ticaret Ôda aşlı (10) uncu derecede olmak I rılmektedır. Bu itibarla ücretli arauacı Of auan a ~ 
tarı kongresi için bütün hazırlık icabı;der. vazi!~hırde buluııanlardıın maaş d o1 

lar tamamlanmak üzeredir. 
1
1 Bu mcmıırun 1452 numaralı , Jı memurirellere nakil edilmek Nusraliye mahallesin o~dııl 

l ran izzetin sürmekte d' Kongre ile dahili ve harici luh:t ve teadül kanunundan ev stenileulerin aldıkları ücrette 
1
o 

teekWltımızda bazı dettieiklikler: vel ~50) lira maaş almak suretiy · bir ter fi müddetini ctoldurmue fayton arabaeiyle Lüle oaıtl o•~ 
olacağı. bazı ticaret borsalarınıu le bir nzife kabul etmiş ıe bu larrn ücretlerinin tekabül etliği bir adamın Hüseyin od•~ tıı! 
lftğvedileceği, bilhassa birçok 

1 
,azifede de ı sene kalmış oldu derecedeki maaelı memurıyetle cocuğuoun ayaıtını çiyneoııfd•' 

mrnt11kalarda sanayi oda ları tPŞ ' A'u farzedildilti takdirde ise mu re ~e lı~lunri.ukları tlcrete bir lundul}undan Çocuk te ~· 

da alaya aldıkları ~tahmin edıle l nın tahrik etti~i bir vaziyetten 

Z O- k- t · kt b·ı kuv harrete düeecek ııerde, totoliler me un u aeızın me e 1 

kil edilece~i söylenmektedir Sa kk t 2 · · dd · 2 · terfı muddelı kalmamıe olanla altına alınarak hastanet 0 ~ p 
• , 9ua a ıucı ma enın ncı _ . . .. . . . ·"ta• 

nayi odaları şimdiye kadar ta f d k' l t .. (501 rıo dıt ucretlerıdın tekabul tıltı dırılmıe ve hadıseyı m" 8;ı urasın u ı saraı1a e gore . . 1 ııı 

mamen ihmal edilırn sanayicile 1. k d" . . . ·'kt ğl derecırnııı bır d~re<'e aşağı kaçau arabacının yakalııt 
teften baeka bio bir eere hürmet devletler, hakıkati olduğu gibi , ı gö<seler daho iri ederler. e.mez. 

En büyük adamlar da )'anı Bu hakikat eudur: lngiltere 

Jabilirler. Bu hususta H. Musoli 
1 
nia deniz. hava te kara ku''~ 

nioin misali dikkati caliptir. Mu ti Fransaaıukiyie birleeince, ar 
solini lngilterenin ve Franeanın tık hiç kimsenin 'e hiç bir şe 

eısiı tereddisine inanmıetı. (Bru yln korkulamıyacal}ı bir kunet 
iuta) zihniretine olan nefreti. in ler mecmuu teekil eder. -------

1940 
Umıımi niifus sayımı icin 

hazırlıklar 

ria dertlerivle meegul olacak oe . . . sın a ı ma~ e 1 nıAmorıyetlere için takibata girıeilmielir· 
ıra maae en ısı ıçıo mu esep d k . 1 · J 

onların hükumetle temasını te b_ak t~şkıl _euı~ınde~ 9e bir. ter nakilleri kabildir. Yalntz ücrelli 1 e· d I.' b" b' • 'ırJiJır 
m;n edecektir. Bu Hebepten bu fı muddo~ı do ttıtkık heye\I aza hır memuınu ın:rnelı bir vıızife lr enulrB lf ırme g u 

k . A k h · ·ı lığıoda Lulunmoıı oldu~undan kı· . . . ı.çt' leş ılata ı;o e emmıyet 'erı · ye no ı ıçın ev,elemırdt o me Gecen ak
5
am millet bil'' 

1 mektediı'. 1 
ihtisas i!e alakalı olmıyan memu muruıı muvakkat 2 nci madde daA-ıldıktan sonra garsoıı 111 '~, 
riyetlere ııakil 9

e tah 9ıliude gi re g i' re alnuileCt'ği ücret mikla yemeğe ohır?ukl~rı bir 81;~ ! 
rebileceği (35) lira maaelı (10) rinın tesbiti ve ondan soura aralarında bır munazaa 01 ,ıJ 
d rece del}ii, 7 ncı madde mıina hakkında bu madde huk:1.1üuOn ve bunlardııu EIAzı~lı Mıl8ğ~ 

Müre~kepler ucezlıyacak 
M •f V k "'/ • b Rebetiyle izah olunduQ'u 9eçhile talb "ıkı IAzım o~lu Çullunun bası on ·ıO~ aarl e a etı U u geldıği göz önünde k 

0 
lıJ 

1 (öOı lira maelilı 7 ııci derece o•, tutulmalıdır. soora te rar ınuııyeDey ıır· 
l 1 göf'lterir bir eekilde yarılr11 18 ı' iş e ehemmiyetli BU- f mak ll\zımgelir. Sonu ur rnecrch bunun Golfu öoıet ,ı 

·11 tt l / 1 l '' f 1 

ı d l;" ,. 'J d 1 L f rafından yapıldı~ıoı idd
1 ıl~ 

're M~k::;.g~zım O 0~::~j ~ıan a ~e gazmo ar aaı. naı tere e yap,ı m,aı!a 0 an ı~:!'~ı~~d:~~ı~~~~. tobkik•" 

rekke.b~n ucuz olacak lcımin edil 1 BEra fıatları tesbıt 1 ~arp gemılerımız B"ır garson arkada~ ımn 
mes.ı IQIO alftkadarlar tarafıodan ı edildi 1 f . . a• 'J 
telkıkler yapılmakladır. • ı ngllı7 teı..,ilhlıtrıodıı y1:1pıl- L f d 

laıatistik Umum MürlürlüQü bozulmaması iQin nüfııs sayımı Bu işle bizzat Maarif Vekilı Biranıo ııcuzlamusı dolayısty ~akt; 11°1~n ~rp. geuıllerimlzin 1\3 asım yar 1 b'e 
1940 senesinde rapılacak olan memurluğundan is,isnası 'icap Hasan Aıi Yücel ;ıll\kadar olmak le Beledi ve eocOmeni lokantıı, 1 n1 şaıı t' er e~I~ _tcdır. Yııpılmaktu ıı• 

· · . . . o ıın >u gemı erın dördll denizıtllı Eski cami ciurında ,,ıı umumi nüfus sayımının hazır eden hakim memur ve sair ea tadır. Mektep kıtaplarını. defter Belediye Hıthçesı, plııJ, gszıoolar l d dU • d t . . cilik yapa o Mehmtıt o~ıu A ·od' 
lıklarına beelamıştır. hıtdar İcra ~eki ileri hey elinin ka leriııi ve k&lemlcrlni ucuza mal 

1 
da satılmaktıı olan blrslar için 1 ör a~ .d~s r~yer, ıkısl de ma- ve kardeşi Dursun kah

90
111r1 ~· 

Nüfus sarımı~ameliresi, İcra rPrlaeııracsğı esasları dairesinde etme~e çalışan veklllet, mürekke tenzilatlı bir tarife bazırhyurak y~n fte,m sı ~r. 11 gemilerden de· Çalıemakta iken Mahmudive bB 
Vekilleri bereti karariyle meml~ valile:- tarafından tesbit ve terin lJın çok vahalı olduQ'unu gör alakadarhın.ı kararını tebltğ fet- nıze 1 arın nşıuıtı hayli llerlemi; hallesiocien Cumali o~lu fAıJ fi' 

mü"tiir. Mürekkebin pahalılıhı 'aılştlr oldııgundao yakındıt memleketi- . ketin ıirai, sınai, ticari faaliyeti olunacaktır. ,. ıı; ı J kr B 1 Z t içeri gırerek h ~: yoktan uır .ti 
bilhaBBa eieesinden ileri gelmek . Bu kurara göre: bundan böy m ze g e ece ır, un srı a er • hakkında umumi malumat topla Sayım r.ıemnrluğu vazifesini tedir. le, Belediye Bııbçe~lnde 40, gszlno ı torpl<!~eıı tipinde olan de tro. yer diseye sebebiyet vermi~ 9\e,D 

~ılmaaına da teemil olunabile· makbul bir mazeerte müs:enit ol ve pl!\J'da 30• lokantal"rda 
25 

ter takıp cd6 cf'k .ve mUteakıben larında çıkan münazaa neli ,-
k k b 1 t · 1 1 Anupadan gelen ha e:eeler .. d ıt" 

cek&ir. mırara a u 1::1 mıren ere sa meyhanelerde "O, soı11-Lık b"ıra 
8 

.. df.ı mayın ge.mHerı gelecektir. de Muhsin kafasına t'an ıı fe 
k ki den çok yüksek gümrük alın " s .. H 

1 
ıe letatiıtik Umum MüdllrlüQü rım ieleri he kında talimatna maktadır. tunlarda 16 kuruşıt sıtlılacısktır. , ~ ııl çle IDŞd edilmekte olllo rulmak surelıyle yaral:ıll ,ı 

ha 11ene içinde tecrübe sarımla me hükmüne mugarir harekette • Yııdıı:uy a 28 Ağııcıtosta denize kendisi d'l bıQak çakmiŞ bi'ctılf' 
:ı yapmak ioin tetkiklerde bulun bulunanlardan 5 lirEıdaa 25 lira Yakında bu hüsusta Maarif lmtı' Lanlarda muvaffak olan 1 indirilecek ve derhal iki deniz- ıirette ikeu yakalanarak ~ııı•' 

k d 1 Vek!letine bir r1por verilecek il ! altı daha loşasıoa başhmacıtktır. 1e teslim ~dilmielerdir, lll maktadır. rt a ar te savım memur uQuoa 
tir. Vekillet mürekkep eieelerıa ,,. 

1 
. , Hııliçte yıtpılan denızııJtılardun hı devam olunmaktadır. Halkın cetap termire mec tarin olunanların bu vazifeyi ka mua ım erımız 

1 
deki gümr i~ü indirmek ılzere azamı surette lstifıtde eden teknls [lektr'ık tes'ısatı JJ• 'lor olacakları sualler!~, .bina~ara bul _etmelerine .mlloi olanlarda~ t~şebbüslerde bulunacaktır. A karacf 

1 0 1 
d yen ve işçilerimiz yrnl denizaltı· 11 ı•' numara konulması gıbı nüfus 110 lıradan 50 lıraıa kadar h fıf . . . 0 8 rapı an rta e 

1 
cıı 

1 Bır şıee mbrekkebın eü faz 1 rieat muaılimliQ'i imtihanında arımızıc inşasını en kısa bir za Yeni yapılan istasyoıı BPı saıımının neticesini temine ma· para cezası alınacaktır. Bu ceza ıa beş kuruşa (tedarik edilebile Türkce kısmında : manda muvııttör.tıyetle ikmal ede sinin Elektrik teeisatrnın 1 ~uf bütün tedbirler istatistik lar sarım yspılan yerin en bü · 1 kl d ceklerl şOpbesi d. b 
1 

t ~ 
omam müdürlüğü ile Dahiliye yük mülkiye memuru ta!"afıodac CeQ'ı umu ma a ır. Neıılıe Siren, Kemal Ozan, z ır. m&Eıına ae anmıe ır. ~ il 

Tarih kısmında da : 
VekAletince tesbit '~ tAlimatn& tertip olunacak 9e aleyhine .iti- Pı"yasada ~,·ra '·almadı Refıka Öziııal, N· şit Sumer, 193 {\ c·) a en yen ı· had ı· 80 
melerle tarin olunacaktır. raz ve temyiz edilemiyecektir. U 1\ imtihanlarda mu9affak olmuşlar- t1 

Naıaa Hfımı isini yapmak Bu para cezasını ••rmiven ' Bireaıo ucuzladığı ilk fünd• rlır. Öıtrelmeuleıimizi tebrik ede ' Güzel İzmirin enternasyonal fuarıJıf 
(bere memkette okur razar her lar hakkında en büyük mülkiye 48 saat zartıodu 85 sandık yanı riı. d·ıeıı 
ıahts: tali, karmakam, te nahire memurları tarafından cümhuri 4250 şişe bira sartedllmletir. Pi· Tamami;le modern zevke ve sanata göre tanıim e 1 , 

mOdürlerl tarafından kendilerine yet müddeiumumiliğine yazıla l'ıman ffaLerlerı' 1939 İzmir Eııterrıasyonal Fuarına bütün 1urtdaeıarıf1J 1 
Yasada bira lfalmaı:tıı11oından 67 san U ı da .. etıı·dı· r terilecek rP.rım te kontrol me cak müzekkere üzerine sulh mah 6 

.. . : . • 0' 
dık bira sipariş edilmişlla. Alman bnndıraJı Neli vapuru Yenılıkler. Cftzıbeler, sürprizler, kArlı alıe terıe ve iP lİ murJaaa uzifeıiai kabule ve kemesince ceza görenlerin ken .- ., 

1 
F tlı 

Narl8 .,8 ait maden kömUrlloU çı teneoi eğl0uce er uara iştirak ve ziyaret edeceklere ze gösterilecek usuller dairesinde di!eri celbedilmeksizin hu bir alacaklardal' 10 ve 9 uncu dere , d ve i
9

lffadeli ıama.olar geQirtecektir. it 
bo iei rapmara mecbur bolun· lira. için bir gun hapsedilmeleri cedekilere ikişer, ve daha yük karmağa evam etmekte, Tisalia . 20 A~uııtos 20 Eylul arasında güıal İimir ve fslll 

kt d 1 ne karar .. er·ı1ecektir. ~Müdde ti sek derecedeki memurlara birer vopuru Nafiaya ıtil köprn malze E t ona! F h h ld · t d. · 
ma a ır ar. .. ... mesi ve çeşitli eşya tahliyesine n ernasy uarını er a e zııare e mız. 

Sarım işlerinin temini için bir arı gscemiyecek o:an bu ka maaeıo tutarını geomemek üzere devam ederken bir tardtanda 1 - Deniz POIU ile İımire gelecekler iç;n gidie eelif 
ıoabederse bir baftarı geçme· karar temrize tAbi olmıracaktır. İcra Vekilleri heyeti karariyle tucbar eşyası yükll'mekte olup biletlerinde % 50 tenzilat yapılır. 

1
,. 

k 1 A ·ı d"' Sarım İ•'İn lüzumlu tahsisat ikremive verllebil.-cektir. t d 2 -- Devlet namiryolları tarifelerinde o/o 75 teozilAl mek Oıere me tep er tatı e ı.e v , skenderun ıtn Payas tariklle dün pıtır. 15 günlük halk ticaret biletleri : 
bilecektir. llmum müdürlük bütceeine konul Yeni s'yımın güoü henüz gelmiş buluoon Denizyollarıoıo 

1 
inci Mevki 

2 
nci Mevki 

3 
Onca Mevki 

Memleketin aeari~ ve fnzi· muştur. 4 • 10 uncu derecedeki teshil edilmemie olmakla beraber Etrüsk vapuruda limanımızdan 
hat ieleri91e adli takibatın rapı amum müdürlük memurlarından kU99etli bir ihtimale göre 940 yolcu ve tllccar eşyasını hamilen 17,50 12,50 8,75 f'll 

ilk t"'arı· aı·n ·ık ·ıacı· ortılsına rast· dün gece lshmbula müteveccihen kurulla saacaktır. Bu bıletler:e lzmir Enttırnasyoaal Jabilmesi, ta sıbi te umumi biz olup oümerotaj ve sarım işleri '?~ T ~iı 
hareket etmiştir. arına u~rad•klen sonra bütün ürkiyeyi dolaeabilirsıD · _ metlerle rükıek iktisadi i§lerin münasebetirle hariQten vazife racaklırl. . 
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Oldu ı Dünyada Neler Oluyor 

I"' 811 - ~-... ... -
riJnkü proğram 

Hollandanın milli içkisi 
Bazı tabii hadiseler lıil- danın milli içkisi olan Kande 

._. •="' .. miyenlere yeni şey!er öğretiyor. el ikram etti. 
et l'Gtkiye Radyodifüıy~n Mesela Hollanda prensesi J iil~ 

1 
Kaııdeel sıcak şarap için-

·ıd" Poıt•l•rı T k R d ananırı bir kızı dünyaya geldı de çalkanmış bir yımırta sarı 
~-k ' ür iye a yosu Gayet t:ıbii Adını İren Emma d 

ol• .,. R~dyosu. k .1 l B d b"" 'Si ır. 
J) ayuu ar u a ta ıı . 

tır' ALGA UZUNLU~U F k w d w m KandeeJ, portakal rengı 
16 a a.t ç.ocugun ogu u fi 

1 
. 

00
. . p 

d~ t a9 111. 183 Kcı. 120 kvv nüfus kütüğüne geçirildiği gün ınc&n a~da ıkram ılır orta 
.A.. Q. 19 7~ • 

1
r.: 195 K çocuğun babası prens Bernar, kal rengı Hollanda krallığının 

~ ~ ' m 0 cı. d L' · fl 1 · H il · l' ııeı C\tv , e ıppe, mısa r erme o an reng11 ır. 
ı· 9•6 ~ · T. A. P. 31, 10 m, 

~ 1 ° l<cs. 20 Kvv, 

,er SALI 22 811939 
Güç imtihan 

l 
12 30 P w Daily ekspress gazetesinin sısları şoförlerin ttsap kuvvetle 

• rc"raın w - p ı d ı · · .. 1 12,35 r ·· ,"' .. •w • yazdı.brın.a gore o any~ a ııer rını ol~ecekle~dır. 
13.00 uı k muzıgı - Pl hangı hır ka~y~ sebebıy~t ve- Sıl~h ses!ne dayana~ayan 

~ ~. . Memleket saat aya- ren şöferleı· ımtıhana tabı tutu şoförlerın ehlıyetnamelerı alma 
alans v l .. l he . . . 

~ · e meteora OJI 1a r- lacaklardır. Bu ımtınan garip caktır. 
. lıir imtihandır. Polanyatla rşoförler daha-
IJ.15 14.()() Muzik (karı- Şöförlerin kulakları dibin şimdieen sil~h talimine (başla-

< Proğrarn _ PI.) de tabanca tüfek ~tılacak ve ha mışlardır. Kendilerini silah se 
19 GO p .. zır bulunan asabıye mütehas- sine alıştırıyorlar . · ro~ı·am 

l9.os Hafif Müzik (Pi.) 

~Yeı~9.30 Türk müziği : Fasıl Sfanksler nadir? 
20.ıs Sfenk~ler efsane ejderha-ı başlı, k~ başlı şahin başlı 

2 Konuşma sıdır. Kadım Mısır sanatktirla· Sfenkslerı)kadın vücutlu tasav 
~~ o.ao Memleket saat Ayarı rı Sfenkisn aslan kafalı insan vur etmemelerinin hükmü an 
~~ ns ve meteoroloji haber- vücutları olarak heykellerini laşılmıştn" 

01
1 • yapmışlardır. Koç başlı sfenks Yer yüzünün en büyük 

dor fJ~ ıo.50 Türk müziği ler d~ vardır. Kadın vücutlu Sfenksi Menfis civat·ında m~~-
ıod' ~ UY:ınıar : Mefharet Sarrnak sfenks hiç yoktur. dana çıkarılan Keops sfenksıdır. 
JJ~ ~ecltıi n Al k ,.., 1 b 1 Mısırlılar üç cins sfenks l40 metre·uzun 18 metre yük-
LI C\lZa lıs an '3-'a an ar w • A k · 
~ Şen N . olduguna manırlardı. s1an se tır. 

o•'. ~t k 1 amı Refik fersan, Cev 
~ • , ~. 01.an 1 - Yesari Asım 
, ''Ca Eski tunclar .~ ~ ~~ h ?. Şarkı (Bilmem neye 

ııı 95 rQil ııscni) 2 - Tamburi ce- Cebelülarıktan 18 inci asır lar da kapış1ldı. Bıçakçı bir kaç 
ası~ liicaz şarkı (hep sayei da İspanyol toplarını denizden gün içinde ~engin oldu. . 

.nda gönül) 3- Nobar çıkardılar Bu tapları parçaladı . Halb~~1 _bıçakçı heykelı 
~Ilı! .. ~ · .. 1 hır yere gomup ~aklamış bıçak 
q~ ~ ııcazkar şarkı (agla- ]ar ve şamdan yaptılar Şamdan saplarını başka bir tunç parça 
t, ~Ulınüş cefaya katlanmış) cılık sanayii hartırotlendi Her- smdan yapmıştı. 
~1 Aşık must.afa _ Şehnaz şar kes denizin dibinden çıkarılan ine~ ~arl t~hta çıkı~cı 1 

(fıl't>~ l d l bıçakçı 1 ıncı şarlın lıeykelıni 
r.. 'Qdt bulsam vare:le var- toplardan yapı mış şanı an an k 1 h d" tt' K l · d' ' 
··ı s · k i ra a e ıye e ı. ra sevın ı 1 

6, .... Şehnaz saz semaisi- apışıy?rl .n. . . ve kendisine bir çok para ·ver-
L ~ab . . 1 ıncı prlın heykelı de hu <l. 1 k 1. . d"k . 1 "lh· rnı bey - Suzınik şar b fl .1.\1 s nda 1 ı·n ı ve ıey e ı gene yerme ı tır 

ır· ~·h . na enzer ılı ~ ara. ı di 
~re~y · 1 rı ta~·ap) 7- Musa ci şarlin heykelini söktüler :sir · 1 inci •Şarlin · heykelinin 
~ a ~ suzın~\k şarkı (kAr ı· k b h " ·• , rı~li '/. . · • ' . bıçakçı ha heyke ı yo a ası- tuncundan yapılmış olan bıçak 
·ııı) 8 :.-ılım sana bu ahG em- na aldı ve tunçtan bıçak sapı tarı alanlar 1 ci Şarlin heykeli ı 
~~~ .... Arif bey ·· hicazkAr yapaca~ını söyledi nin yeniden yapıl~ğı~ı ve ilk~ 
~rı (~üldü açıldı yine gül Bu tunçtan yapılan bıçak heykel olmadığını ıddia ederler.! 
1, )al') O- Halk türküsü I 

:ı:: ~, 11nurn ıevıamı gördüm) Söğii t ağacı 
•1,d' flalk türküsü (Yıldız) 
1 ~' 21.30 K Bizde bilmem böyle midir iddia ederlerdı 

-.ıl.tlık onuşma Fransada köylüler söğüt. ağacı l Söğüt ağacı kabuğunda 
2 Posta kutusu ) kabuklarını kaynatıp ıçerler. salisilın vardır. Bu maddeden 1 
l.45 l\eşeli p]~klar - R. Onlara göre sö~üt ağacının ~3: 1 glükoz ile asit salistik ve bu; 

~1 ·50 Müzik (Solistler) buğunda romatızmay~ çok ıyı ,. iki maddenin terkibinden de: 
~ı 00 " aelen bir hassa varmış. 1 d'l' \ ~ - · nfuzik (küçük orkes ., 1 , söaüt ağacı ka- aspiral istihsa e ı ıyor. 

~ ~ef 1\~ • , Fmnsız aı ., 1 F k ~ lMl . . h k 
a~ılal ı'ecıp Aşkın ) 1- Ca buklarının uykusuzluğa ve asap ransız oyu erının a -
~ ıl Melodi 2-J. Strauss g'nlii'J.ine de iyi geldiğini 1 Iarı yok değıl. 
4 .. v l ger ı i5 
~~~ı as 3- V, Czernik 

~ S:ınatlar töreni (uvertür) ~ t 
1 

lerirı~ks ~chönherr Alp köy 1-ı.Ş l U 8 8 S l 
·~ ~' ırı da l · l · 5 - V l 
~ ''l"lack ~ 18

'a ~~ı ~ ~I nrealde Suniburuk çif bu elma ağacından altmış muh 1 qh, ~İro 1 °~~n.tı 
1
uvertur . . : ~ b. 8 F S Good şe- telif cins elma v6 iki cins de I 

~ı sav Shılık spanyol lığı sa 1 1 
• • • • . 1 a .-r_m..:..:u:.:.t-.:a:.:..:ld=ı.:.... --·---~ 

Q hir ziraat sosyetesı fahrı aza ı RİZE KOLTUKLARI 
~- (j"" ·Oo Son ajan( haberle- ğına intihap edildi 
~ ·oı.at . - • İzmir Fuara için hazar .. 

tııhil'J ' esham ve t.ahvılat, 8 Oood çok usta bir aşçı-
'}" l'hlknt b (fi t) · lanan koltuklardan 100 pmr ~ ıQ orsası ıa d 1026 d bostonlu 
'}~ Muzik (cazbant - Pi.) ır Bu zat :ı ça11 yalDıZ bir hafta mlld· 

rtı~l'ac.v.55 _ 24.00 Yarınki bir bahçıvanın bir elma ağacın detle 
l'Q, dan yirmi muhtelif cins elma 

y RiZE FİA TINA 
V ~~DIM O O aldığıni okudu 
l~r-. EN B ~ K l E . _ _ . k ldu Satılacakbr. 

u.\N ZEVKiDiR! . rtesı gunu ışe oyu . 
'y tltt y •vruları ve bir elma ağarma yaptığı a- Sedad Sabir Seymen 

~it,t()l kudua. kt b ışılar neticesi bu rekoru kırdı J Uray caddeıi No. 41-Merıin 
~ Q•t .unuz me e 1 
~~.._111111 Çocuk Eairıe•e ---------------------
>,"-ıh"• Verirseniz Kitab Va tanda Q•, 
t, ·~·-- c,lc Kardc ılerinize ~ 
t\- ı~~İf ve K6çtiklilk Har>a tehlilıe•ini dişlin 11e kurumuna 

· •Ilı tatm11 oluraa 
-----~yarılım et. 

~=======@ 
MERSiN 

PiY t\.SASI 

i l A H 
Mersin Kızılay cemiyetinden 

El = 22-8-939 =o 
il ava tehlikesine karşı halkıırnzın zehirli gaz· 

lerden korunnıasııu leınin için bu kerre getirtmi~ 

Ku. s. olduğunnız maskeleri ehven suretle satışı çıkardı 
PAMUKLAR 

Klevland. 
Dağm•lı 
Kapumalı 
Kozac1 P. 
Kırma 
Iskarta 
K. kötlilıll 
Koza 
K. çiğidi 
Yerli çiğidi 

YAPAQı 
Şark 
Ana dol 
Ayd1nh 
Yıkınmıf 
Tiftik 
Keçi kıh 
Koyun derisi 

BUQDAY 
Buğday sert, ıark 
Diyar Bakar 
Ana dol 
Yumuıak 
Yerli 
Un 

KEPEK 
ince 
Kalın 

ARPA 
Arpa Anadol 
Yerli 
Yulaf Anadol 

,, yerli 
Çavdar 
Mııır 

PRİNÇ 
Pirinç MaHf 

,, Ceyhan 
Suaam 
Keten tohumu 
Burçak 
Kut yemi 
Kum darı 

Faıulya şark Ceyh. 
,, Anadol 

Nohut ıark 
,. Anadol 

Mercimek Şark 
Ana dol ,, 

40 
:~9 
38, 
37, 
36, 
10-20 
yok 

» 
> 
> 

50,51 
49, 
62-53 
80 
110-130 
55 

4,25 
4,25 
4,25 
4,25 
3,25 

2 
2 

3,87,5 
3,7.5 
yok 
3.10 
3,50 
yok 

22,23 
20-21 
14, 
yok 

)) 

4,25 
4,25 
9 

ô 
5,50 
4,25 
9-10 

yok ~. Börlllce 
Bezelye 
Bakla 
Patates 1 yo~ 

ÜZÜM 
Oznm Antep 

> Nevıebir 
> Karaman 

KAYSI 
Kaysı kurusu yar-

maca 
Çekirde\r.li 
MalatyA 

B•dem "ekirdek 
içleri 

Ceviz kabuklu 
> iç 

Badem iç t.tla 
iç acı 

Çektrdek tatlı 
> acı 

Yer fıabğı 
Harnup 
Kitre Şark 

> Anadol 
Mızı Şark 

:. Anadol 
Cebri 
Mahlep 

Çıjit Y.•il 

85 

38 
22-23 
2 
30 
80-200 
lg-25 
18-25 

85 

42 

' ğınnzdan aı·zu edenlerin kızılay ~ersin ıueı·k'.cziııe 
1 nıüracaatları reca olunur. 

Kızıla' Cenıiveıi • • 

1 l A H 
içel ~ef tardarhümdın 

Bedeli 
Kazası M•hallesi Mevkii Cinsi Miktara mubımmeni 

M. M' Lira 
Mersio Nusratiye Orta okul Tarla 20227 (8091) 

Hududu Ooğu~u yol k ıne~ i marta Nadir ~ariası 
batı~ı s~bd Nadir Lıdıc•Sİ ile işbu tarla 

• 
arasandaki su har kı Şimalen ıuualliuı 
Tevfik ve llasan v~ Nuri arsalarile. 

hazineye ait yukarıda hudut ve e•safı 
yazıla bir parça tarlanın n1iilk.iyeti p~in 
satılmak üz~re 9 8·939 tarihin den itilntren 
21 giin miidd~lle uıiiıa)·edey~ konulmuştur. 
Siiriil~n bihl~r haddi layık göriiltliiğii 
takdirtle 30·8-939 Çarşamba giinii saat to da iha
lflsi y:-. p:lac ~ ğırıda n talip t>lanla rın y iizdP- ~1 etli bu 
çuk tPminatlarım nıiistashibPn İçel defterciarlığın 
da miitPşek kıl kom si yona müracaatları il~n olunur. 

10 - 1:->-17-19-20-23 

i l A N 
içal Evkaf müdürfüğünden 

Muhammen 
bedali 

Lira K. 
172 00 

o/o 7/60 
teminat 
Lira K. 
13 00 

Cinsi No.Su Vakfı Mevkii 
Bahçe 100 Karmut Şabio. 

· Mustafa köyü 
;yukarda bütün evsafı yazılı bahçenin 939 yılı 

bir senelik icarı kirava verilmek üzere on gün miid 
1 
delle nıüzayedeye ~;km·ılnnşt11·. ihale günü ohun ·8·· 

: 939 Çarşaıuba giinii saat 11 de ihaleyi katiycsinin 
ierasına karar verilmiş olduğundan talip olanların 

: ''akıflar idaresi ınüzayede koıusiyonuua ıuliracaat.
. ları ilan olunur. 

2.) 26 29 

i L A N 

Mersin O~taoiul Dire~törlüğün~en 
1 30 Ağustos Zafer bayramı ınünasebetile baş

. avacak hazırlıklar icin bütün talebemizin 25-\ ill
i 9a9 Cunıa günü s;tai 15 de Ortaokol<lalbulunrııa 
ları lüzumu ilan olunur. 
1~----~~-------~~---~ 

1 L A N 

, Tarsus ~a~çeli evler yapı ~ooperatifi ~üessisler 
'hqıtinden : 
J Şirketimizin esas mukavelenamesi bu ilera 
iA.li tasdike iktiran etmiş hulunduğu cihelle a'eL 
•usul tasdiki miittıakıp 011 beş gön ıatfında i ı lare 
heyfli iutihabı yapılması l~zımg~ldiğinden miies
sisler he~·etinin 1-Eyltil-939 Cumd giinii saat 14 
de Ticar~t Odasında toplauac~klarına air J 8 · 8-
939 günkü Y ~ni Mersin gazP.tesinde bnluııan ihi
rumızı tekraren Ortakları d~v~t ederiz. . 

Orlaklerın lf>şriflP-ri reca olunur. 

L l H 
" . 1 Zayi askeri terhis vesikcısı 

Nobetçı ) Kilistfen almış olduğum Askeri terhis vesika 

§§§§ Eczane ını kaipeuim. v ~nisiui aıacağımdan ~vveıkini 
hük mii kalmadığını il~n ederim. 

23 Ağuatoı • 939 da Mersin bahce mahallesindeu • 
320 doğumlu Ahmet oğlu 

Şaban Geçer 
Sağlık Eczaaeaidir. 



S.\ YFA - 4 YEN ı ~lEl\SIN 

İLAN 
Mersin Askeri Sattn Aınıa Komisyonu Riyasetinden 

Miktarı Muhammen bedel. ilk teminat 
Cinsi kilo Lira Kr. Lira Kr. İhale gunu Saat Şekli 

Kuru Üzüm 9,600 1440 00 ıo 00 28/8/939 Pazartesi 1 1 Açık eksiltme 
Patates 48.000 3!360 00 252 00 15 
Kuru Soğan 12,000 

,, " ,, ., 
GOO 00 45 00 ,, ,, lG ,. ,, 

1 - Mersin garnizonu11daki kıtaatın ihliyacı olan yt!~arıda cirıs vr mikt~r ı 
mahamnıen bedel, tPruinatile eksihıne giin v~ saatlarıi J~ı zılı yi}'f'Cf'k 

maddeleri acık eksihn1e ile eksillmemeve kondu. 

2 - Hksiltnıe ~ı:.rsiıı askerlik şubesinin üst. katı •da askPri ıııalıfelıle askeril 
satın alma komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Tt;minatlar eksiltme saalına kndar kabul fdilir. 

4 - Fazla bilgi edinmek isteyen istekliler askeri satın :.ima komisyonund~ 
mevcut şarlnanıf>lfri hf r gün görebilirler. 

i l A H 
içıl inhisarlar müdürlüğünden 

1 

l ö -- ı 8 - 2 3 - 2 7 

1 l A 

Vilayet daimi encüm~ninden 

Abone l Türkiye tiari 

Şerait için için 
1 

Senet ı k 1200 Kr. 2000 J( 

Altıaylıl.: 000 1000 

Oç aylık 300 500 

Bir aylık 100 Yoktur. 

Resmi ilanatın satırı 10 
Kuruştur. 

Fenni Sünnetçi 

Sıtkı T ann Över 
Seri ve ağrısız süuuet 
yapar. 

Fakir çocuklarapanız 
Adres; Tarsus paşa ga · 

zinosu keş1sı 

N 

1 

? .... 

3 . 

23AGUST~ 

i L A N 

içel vilayeti daimi encümenin~en 
- ~lersin·Siline )Olurı uu 16+soo-19+500 k1°1

·" 

leri a; asınd a ki kı~mtn nıe vcu t kırma t ,~la fer' 
şiy~tı, silindir~ji ve kunıl :~uma işi, 2356 20 lıt~ 
hedefi ke : if iizer inden içfl vil:iyeti <faiıui erıcll 
menine~ açık eksiltruf'uı~ye konulmuştur. 

~ Eksilım~ 31 8 939 tarihin~ ra-.tlayan ıwrşenı~e 
giinii saat orıda içel vi layeLi daimi t>nciiuıerı111 

de yapılacakt1r. 

muvakkat teuıiuilt oıiktan 176 71 liradı ... istek 
lilerin hu miktar ltırııi• ı at a~ca~111i hususi id~ 
re vtıznesiııe y ~ tırış nıakbuzu.nun veya o ıııi.k 
tar muvakkat tenıinat mektubu ehliur.t vPW 

' .! 
kasım VP. lic.,rel odası kağıdını hamil bulofl' 
ıuaları JAzımuır. 

4 - Fazla nı:ilurual aln1ak isteyPnlerin hPr gii~ 
daimi encümen kalemine veya NHfia nıüdfırlO 

~ . 
ğii 1f. ve ihalP~gilnü bPlli sa:ıtt ·ı de enciiolf111 

daimiyfl uğranwları ilan olunur . 

t 
k 
h 

. ihalesi 1-8 .939 l~rilıinde y;.pılmak i~zef'e ila- M.-rsirıde ~eni ~apılan ihri okul ihata dıvarı 13-18·23-29,, 
n! ıcra kılınan tahruıuen 10:000 ton m_.'k.laranda ikmuli inşaatı 1040 Hra ktışif brdeli frterind~n ic~l -------------___.:.~ . __.,., € 
k.ı tuzun nrnvcut şarln~ıuesıne te~fıkan ıdare ar ı.- vila)t>ti daimi ~ıı cünıenirıce acık rksihnıe)·e k

0

0 1 l A N ı 
bar~a~ı~a~ ~fl..ya mavunalara. ve . vagonlara ~!akıl lrıunıuştur. • ~e ısııfı ışının mu vakkal ıhalı Si mezk iır gundP i lıalı>si 7 . 9. 9 39 1 ari hine 1 asllı pil pt• rŞP.111 b«ı İçel ıiliyeti ~aimi encümenin~en 
ıcra kılıumışllr. günü saat 10 ,Ja ı·era e,1 ·1ıec.-kt1·r. ·· ı·rk r y k " 1 ·• S ı ı e ~ı ut ,, olu rı un ı 7 X O 6 ~ _ 2 7 X 5 21 ~ i o 

apılan \el ikat üıtırine ihale bedeli haddi muvakk~t ltııııinatı 78 lir ,: dır. ist .. klile~iıı lı u 1 

1 k 
x ··ı d·-· d ·ı · d · ·b mrlr•·lt~ri hf~!'rnd t v.-nici~n inşa t>dil ... c•·k olAI 

ayı .g.vru o .. ·e ıgın en 11-s-939 .. tarı ıın r.n ılı aren rııiktar para,· ı hususi idar~ vtııotısirıe .. ~alırıp mu · ., 
dd 1 k k k 

J n ı uhl.Plif ac.ı~. h~taki 6 a•tet mer,ft'Z işi 61l" 
on gu.n mu ete tt- rar muna asaya onması kabili nıakbuzu ve)a banka mf-'ktubu VP. işi b~_ kara_rgır olmuştur. . .. - şarabilecekleriıı" dair l'laf•a nıi\diirliiğiiııderı vnil lira 85 kuru~ bed~li kPŞif iizerirıd•n iç•I vil~' ılıale 28 !1-939 pazarıe. ı gu ıı u saaı ı ı Je Mn - me Plıl i y•t vesık~sıııı ha nıil bıı luııa ıı l :ırı l:izınıdır. yeti ıla i ıııi mıcii meııi, c~ ıçı k ek sillııwye k oııııl 
sin inh!sarlitr idaresi müdüriyetinde nıiittışekkil Fazla nıalfınıat alnıak istey •. nleı in içel daimi muştur. konısiyon tarafında ıı kra kılıuacakıır. eııcüow ıı kalemine her gün uğramaları ve ill'•le 2 - EK si!tıııe il l ·8· 9 :ı 9 tarihine rastla~ aıı perşe~'' 

Fazla tafsilat almak ve şartnamPsiui görmek ~linii belli saaua sözü g··çt·n encümene baş vur b~ gfınfı saat ıJ da iç··I vilayt!li doimi ~rıC'1 

isteyenlerin ihale günüıı~ kc>dar idaremize müra. nı aları ilan olunur. ıutırıinde yapıl~caktır. 
caat eyl~nwleri ve müırnkasa~a iştirak edecekle- ı9- 2:i,29 3 l'ı -)lu vakkaı ıeıııiııaı ıııiktarı 4~8 lira 4 7 ı.urııı· 
rin yüzde yedi buçuk o,uvtıkkaı teminat akçesi 1 l N 1 tur. isıellil•rin bu miktar teminat akçesini il~ 
olan 562,50 lirayı lıanıilfıı mfZkiır giiıı ve saatti'! A susi idare rnıııesiııe yatırıp mukabili ıııakb111 

Mersin iut.isarlar idaresi miidüriyetindtı ki komsi ı"çel vı·ıa·yet"ı da"ım"ı encu·men'ınden \'P)'a barıka mekuıbu, Ehliyrt vtısikası, Tic
3

' rt•t o ı fası kağıdıuı hamıl hulunmal ~ rı laııoıtfır 
yonda isbatı vücnt etmeleri il~n olunur. v • .. ,, Mersiııde yt>ni yapıları haslaııe bi11as111ıa zttmin 4 - r Hzla m 4 him ti almak i~h·y~r.lı-dn 1ı~r gıı 
_______________ ,_7_-2_0_·_23 · 27 kalmda natamam kala,, l>uş ve E•iiv dairesi ikıua r içe! vilayeli d·ıimi P11ciimı.au kalerııine ~e1• 

j 1 j 0 li iıış · atı 6'.!9 lira 9o kur.ış bedeli keşif fm•:-iıııleıı ' Nafıa ıııiidiirliiğiinP. ve ihale giiııii belli saa1
11 

içel vilAyeti daimi encümenine~ açık ek"iltmeye 1 d~ sözii gc.ıçen Erı ciinıe ·ıe ugrarnaları iltt'' 

• f 'I" t' .ı · • • · .ı konulmuştu " . I olunur. 
iÇi VI aye l uaımı encumenmuen ihalf~si 1 9 939 tarihiı e rastlıJa'' perşP.mbe 13 18 23~~ 

Mersinde yapılacak olan 795 lira so kuruş be günü saat 10 da ıcra edilt-ctıklir. ----~--------
d .. li keşifli VılAyt-t lıizmel Otomobili Garajı iuşaaıı Muvakkat teminat· 47 liradır. i~tt>klıleriıl bu İ l A H 
7 .Eyliı1·93~ tarihin~ rastl:yan p~rşemhe giinü saat cuiklar parayı Hususi idare vf'ZnP.sirıe )' alınp uıu 
ıo da ihale t>dilnwk iiıert~ içel daimi eııeümenince ka~ili makbuzu veya banka UH ktulıu ve işi başa. İçel vilayeti ~aimi encümenin~en 
açık ek.sihnwye konulmuştur. rab leceld..-rine dair Nafıa nıiidiirlüğiind ı:. n vr.rilme - Tarsus Buz ~ ntı yoluuu X246 3X93o, 22)<34" 

24x2ıo kilometreleri arası11d~k.i l 745 metre'~ 
luda duluıı~.n şo aum tıSa!"lı tamiratı : e 
.ı t ~ ?oo kıl?n_ıeır~de olan ahşap ~öprli ,ıo~ 
nıesının lt>cdıdı, ~e 49 x 320 k.ilomt'..treye 1. 

sadüf eden köprii tat lıv .. sinin lıelon arıraeJ.( 
tahvili, işleri 7743 lira 45 kuruş bedeli kf~ı~ 
üzerindf>n ic 1 vilin·eti daimi enciimeııİ 1'c 

Muvakkat teminat tutarı 60 liradır. istE>klileriu ehliyet vesikasın1 hamil bulunmaları lazımdır. 
bu miktar parayı Hususi idare veznesine yatırıp Fazla malumat almak isteyenlerin içel daimi 
mukabili makbuzu veya banka nwktubunu ve nwz encümen kal~mine lwr giiu oğrr.maları ve ihale 
kur işi başara bileceUerine dair ehliyet vesikasını günii belli saalla ~ôıfı gPçen enci1rnene baş v•ır -
hamil bulunanları IAzımdır. maları ılan oluuur. 
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encümen kalemine her gün uğramaları v,e ihale gü 
nü belli saaua sözü geçen euciimene baş vurma-
ları iltln olunvr. 
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içel vilayeti daimi encümeninden 

1 - Mersin-Tarsus· yolunun 22xfioo-24X854 kilo- 2 _ 
metr leri arasındaki f>Sa ç- lı taoıirah ve 14"<200 ki 
loınetresirıde 3-30 açıklığ111da bulunan k.,nıerli köp 
rqrıüu kargir tabliy• si betoııarnıeyr. tahvili i~i 
7179 liı a 68 kuruş bedeli ke!llif iiz~riııdPn icP.l vila 

. ~alk evi işğalinde bulu naı_a Husu~i idarey ~ yeti da: mi erıciimeııi nce açık e ksih ıue~ e konul
aıt bırıada yapılaca~ olan 625 lıra 4 kuruş bede11 rııuşlur. 
keşifli tamirat ve tadillll işi 7-Eylul 939 tarihine 'l - ihalesi 7·9-939 tarihın~ raslhyan perşembe 

içal vilayet daimi encümeninden 

rasıhyau perşembe günü saat lo da ihalesi icr9 giinii saat ıo da icra edilect>klir. 
kıhomak. üzere içel vil~_yeti dainıi encümenince 3 - muvakkat temi11all11tarı 539 liradır. isleklile 
açık. t>k.siltrueye konulmuştur. rin bu miktar paravı Hususi idare vf>zoesin~ vatı . 

. i~teklil~ıiıı şartrıa?ıeyi _görmek için. her g~n rıJI mukabili ıııalib~zıı veya banka ıııekıubun;ı v~ 4 
• 

daımı encumen kalenune ugramaları ve ılıale gu ayrıcada ehli)el vesikası ve t'car~l odası kanıdını 
nü belli lo'aatla da yüzde yedi buçuk nisbetinde htlmil buluHmaları lazımdır. tı 

. ~ 

açık t·k~ihnu~ye konulmuştur.. 

li~si.~Lıııe 31 -8-939 ~aı·ilıiııe rasılıpıı perş~~·1~ gurıu saat on da ıçel vilayeti daimi erıct1 11 

ninde yapılacaktır. 
. ,11; 

nıu vakkaı h•ruıııal miktarı 580 lira 76 k'1 · ıİ 
hı~. is1eklilerin hu miktar ttıminal akçes~~ 
husu~i idar~ VtZUPSiıu~ ~atırıp mukabili ıı• eı 

.l • ~ 9· 
huz~ı v.ıya bauka m~~tulrn, ehliyet vesı ı~rı 
ve tıcaret odası kağıduu hamil buluurıl3 

IAzııudır. 
. (ıf' 

Fc ıla nı::thinıat alnHk istlvenl~rin tar.r g 19 
içPI vilay~ti dainıi P-rıctim;,n kalemin~ ~.e,,e 
'-'afi~ ~ıiidiirliiğiint>: ve ihale giiuii belli stır19ıı 
de. soıu geçPn erıcünıene uğramaları 
olunur. tutan 47 lirahk teminatı muvakkate makbuz ve- 4 - Fazla malumat almak iste)enlerin her gün 

ya banka mektuhunu hamilen sözii geçen encü- daimi encüruerı kalemine ve ihale günü helli saalla 
mene baş vurmaları il~n olunur. sözü geçen encüı~ıene gelmP.ltJri iİan olunur. ı 13 - 18 -2~ 
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