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Sovyetler Birliği ile Alm8_n_y_a_a_r_a_s-ın-da ademi tecavüz 
,,, paktı dün imza edildi 
i~ ~aktın müddeti on senedir. Arada çıkacak 
t'~ ihtilaflar sulh vasıtasile ve dostane fikir 

Trakya Umumi Müf ettişl 
Kazım Dirik 

Edirnede büyük bir 
ziyafet verdi 

Varşova /VJehafiline GıJre. 

Lehistan siyaseti 
değişm~yecek 

teatisile halledilecektir 
----- Ankarn 24 a.a. [Hadyodan] 1 Biz yalnız kendi kuvvetimize dayanıyor 

Alman Hariciye nazırı Moskovadan ayrıldı. Trakya umumi miifetti~i ve ona güveniyoruz, diyorlar 
~ Kazım Dirik komutanlara ve ron Ribentrop dı·yor ki: Vaareooa. (a.a.)- Polonfa· ıarasıu ctaki münasebe\leı·in 0~2 

mebuslara. vilayet fidanlığında oıo Berfin büyük eloisi tanare senesindeki Sovret - Leh aıü-
Bu pakt iki milletin tarihinde bir dönüm noktasıdır. mükellef bir ziyafet vermiştir ile Vareoufa döumıle ve cerhaı nasebf:ltıoıo arni otduQ'u t kDrde 

----- , Çok samimi ve neşeli geçen B. Beck tarafından kıtbul edil· dilmekte bu paktın, antikomio 
ı\ miştir. tern paktın metcudireti te Al 

nkara 24 (Radyo] - dak suretleri en kısa bir ıniid r Diinkii gün fevkalade bir bu kır ziyafeti Trakyanın gü VarŞo'8, - Polo~ra gazete manya ile J'ipoora arasındaki 
kovadan bildiriliyor: det zarfında Borlindo iki ldev giindiir. Fülırer ve StaJi~ do~t zel mahsullerini, nefis meyve- leri Almanra ile Sovret Rusya münasebat üzerinde ne ıesir ya 

... ı\lı.uan Hariciye ntlzırı letin selfdıi)·ettar ıııiiınessille- luk üzerinde karar kılmışlar arasındaki ademi tecatüz paktı p&caQ'ı sorulmaktadır . 
... b terini, yağlarını ve bağlarını 
~ ~ıbeutrop diin. saat .o~ ı·i arasında. teati e<lilecektir. dır. oıo imz.tlaomak üzere "lulundu Vareova mahafilinio fikrine 

}ıfoskovıı.ya gelrlıkten ıkı Aııkarn 24 [Radyo] - Dün imzaladığım pakt iki teşhire vesile teşkil etıniı;ıtir. A'una dair olan iki ÜQ satırlık telg göre Sotıyetlerin Berlin ile bir 

~ ~'k 1<ifıat s~mnı 8ovyetler /\ lm :rny:.ı Hariciy~ nazırı millet ic;in <legi~mez ve sağ- Bu ziyafetten dolayı ku- rafı, •sovret Rusya, Avrupa oyu pakt imzalamaQ-a karttr terme 
tlı~· l · 1 . . . F 1> • t t M k 1 . A . 1 . k k 

- trıl talk komıscr erı reısı 1 on \.ı >en rop · os ·ovadan lanı bir temeldfr. Ayni za maudanlar Ka:6ım Didğe te- nundan çekiliyor ve Uzak Şarka erı trupa ıe erıne arışma iı 
~IQtofla. ademi toc·avüz akit nyrılıııı~tır. Ayrılmadan ev-vel manda iki millf'tiıı tal'ihinde kk" 

1 
.. b'ld" . 

1 
d' dönıjyor,, mütaldasile nee:-ediror temediklerini te garp hudutla 

\ tının ilk görii~mesini yap- gazetc«ileı·e heyanatta bulun- dönüm noktasıdır, demiı;ıtiı·. şe ur erını ı ırmış er ır. lar. Bu haber, bütün gazeteler rında çıkabilecek hn hangi ihti 
'ttır mu~tur. .1 Fon Ribentrop Japonya Edirne ne~e içinde çalkan tarafından fazla bir ehemmiyet IA.f haricinde kalmak istedikle 

,J ll rini V\l Üçüncü IEnternasroaalin ı ~ il g<h·iicıme Alınanyanın .Alııı :uıya ve Huıöıyadakı için sornl:rn biı' suale karşıda; maktadır. atfedilmi:f te efk4rıumumire üze 
- Yn•- v 1 · d · - · b' · Atrupa siraseti üzerinde kati it ıı.. ıc el~h~i .vanıııua yapıl - r-aziyet hn iki meııılf~ket bir- bu pakt Rus_ ,Japon ve Al- , , rıo e garrı musaıı ır tesır rap ' ~, R L d J bir rol oynayabilmek ioin Alman 

111 ~.J h'te ttç. ım.at_ tJÜrmii~rnr. hirlerine dii~ın :rn huıunaukıa- man - .rapon miinr.sebetıeri omanyamn OD ra e ÇiSi mam•e· . . . ranıa b;r ihtiıar o•karmasıoı te 
1J f: k .1 • fı 1 t b '.. . d . . t t . 1 · Vareotada zaonedıldı~ıol! 

dl r, .. a · bır ıstırnlıatten son- rı zamı:n unıına ena, < oıı u uzerın e ın ve ınesn eıur er ö kt Al L h' t menni ettiklerini aösteriJor. g . . . • . • l 1 a re, pa 1 man)'aoın e 18 a e 
e ~~ ''tiişınelere tekrar ba~lan- ~u~ıdukları zaman ı8C <laınıa ıc~a .edecektır, cevabını ver-ı Bükreşe geldı. Kra • oı te bilhP.ssa gıırp devletlerine Vareonya göre, Sovret Rua 

111
1f ~~ ~e ademi tecavii7. paktı- ıyı olmu~ttır. nııştır. [ ı ,_ kareı oynamakta bulunduğu bQ ranıo Avrupa ieleri haricinde 

l3 11llz ·1 f l uni~tir Q gur'iJşfÜRfensonra rük oyunun bir kısmını teekil kalmak istemesinin iki aebebi 
~' ,ası e ne ıce eı ~· t Jngiltere gemileri üslerine dıSnüyorlar gerı· JınJii. ediror. Şimdi bu paktm logiıte· tardır: 

ı. tşa.m hii\·ük bir ziyale uu uı 
•ti' • • L• • 1 th ı· rede te Fransada rapaca41 aksü ~~·ı uıiş ve bunu bir suvare ı ımanın şıma me a 1 . .. • .,,. • lAmelleri beklemek IAzım gelece Dahili taziret, ve Uzak Şark 
ıp etmiştir. ı· Ankara 24 a.a. [Radyodan] gi befaa edilmektedir. taki müekülAt . 

. ,~ll\"a.rt1de İtalya büyük cl-ı kapatlldl Bükreşten bildiriliyor: Resmi mahafil ise, Sovyet Lf.!h sirasi mahafili, Vırıo 
~ Al kt t · - ta hükumetinin vaziretinde hio e bulunınu~lur. • . R .. - man pa ının me nı te eu 

.,, J\ lo d t lı l A iman ve omanya.nın Londra elçısı mulünü öQ'renme ı: e intizaren mü bir tebeddül olmı1aoaQını, '8 'g• U'kara 2f> (Racl)o]- İ n ra aıgor Q umpanya arl Bükreşe gelmiş kral tarafın-,&alAa beyan etmirorlar Lehistanın yalnız kendi kute&ioe 
- '~lnıaııva ile Son·etler Rir Jtalyan gemileı ini sigorta etmiyecekler dan kabul edilmiştir. Şimdi Bertin ile Moıkota 11ütendiğini beram ediJorlar. 

311 ~ llr~Rın.da ,·apıh;n ademi 
1
1 

Ankara 24 "Rad 11 0 
f ":,, .. • . 1 

,, A . k Başvekil ile de mmn bir , s h b 1 
3, ~ llz paktının ıııetnı ~uclur: j logil tere hükumeti eateroas merl 8 ın .. ülak·a· t .. yapan el<;.i Iıondraya 1 on a er er 

ı-lı' '• llllınn takvi ... ·e~i arzu~ile J J nal t a1 l . ettekii g rgin ı 
.. ,, ı. ' R • • h donmuştur. ~.-----------------ft .e11.11t eden Sovvetler Birli-! lik dolıı yısıylA 09Velce silAh allı eısıcu m uru 

ı~· A iman~-. ıı 2 !l NPUON i ııd. i "' '1 m' e o 
1 
d u R u •• kere il" •1 •° Fransız . in gili z askeı i he' el. 'n giltere h Ü~ ômeti mezun polis! eri si lih altına davet etli 

'tıı akit bita.rat'lık muahedesi bir kı ~ı m asker daha alarak bu Vaşingto.Tta dönüyor 1 • d 'k' Ankara 2~ •Radro,, -
~~ eaa,~ hiikiimlel'İne dayana husustaki hazırlıılı tamRmlanıa Aukal'B 24 "Radyo,, enn an 1 ısır aza Lo~dradao bildiri.liror: 
\·''agıJaki paktı imza ey- fa tar_ar_ termi~tir. . . e Amerika reisi cumhuru B. logıltere hOkOmetı oıeıun bulunan polisleri taıife baeına 

rıı l~lerdir. Hukumet bır emırname ıl Rosevelt ı .. vrupadııki Vl'hamet M '- el d~teı etm~etir. Londra müzeleri ile artis&lik sanat eeraeının tee 
ı 1 iL ....... İk" " k. t f • l ' bazı mevaddıo ihrRCatını bazı OIROVIJ an ayrı- 1 ~·~ rerle.~ı kapatılmıeıtr. lagiHere bankasının tetdiat faizi rüzde 

"~ ı a ıt ara. ~ a nıı . . . . dolafısirle derhal Vsşlcgtooa lı,,orlar ıkıdeo dorde cıkarılmıatır. Almanradaki logiliz tebasıaıo rota .,~ k d' d 1 tl . ı •stısnalarla menetmıetır. Bazı k 1 . 
~i ' gere ıger ev e · er- d . 1 1 1 T ü t 1 döumeae karar termietir. Ve bu QI arı masına emır terilmiştir. 
~ ttliltte lıirbirlerine ' kar~ı k 

0~ 1~>' 00 ar.~ ~gı ':n m b~ emk e' gün hükılmmet merkezinde bu 1 Af S k f 1. 
'tUrıu tecavüz ve lıiicum · r:r e~ıi~et::~~i :vm:~e kadar ger~ ıunacaktır. ~:~:~:a!! ~~~::~~ lngi· ' man • 0YJ8f P8 İl 18 r80SIZ matuelf I 
~ e"akki etmektedirler. &homıetır. Hariciye nazırı Hal da Va liz askeri heyetine iki aza ile Ankara 24 •Radro. 

l.41 
- lk· "k"t t raftan biri kararını Franc.ıız matbuatı Almanya ile Sot1el Rusra arasında akte ~ . ı a 1 a Loodr.ı ıilt'>rta kcmpanya eingtonıia bulunma Fransız heyetine mensup iki 

l' llgı bir askeri harekete dilen pakt etrafında mfttalea beyan e&mekte te ezoılmle eooları 
,.ııı ları harp tehlikesi ihtiJıaline bi termiıtir. aza Mo8kovadan ayrılacaklar- razmaktadırlar: 
~ .. teşkil eder. . naen sigorta fiyatlarını artırmış Tatil münasebeti1le dıear dır. Pöti parıziren: pakt sullı cephesinde rahne aÇmıı detildir. 
~ hıır taraf lıi~.hir ~ekılde tır. Alman ve İtalyan vapurları da bulunan diğer Amerika hılkQ İngilizler Londrays, Fran l ltalranın az faalireti görıllmüe olması manidardır. 

'lllda. huluumıyacaktn·. ise hiQ sigorta edilmiıecektir. met erkAr.ı da taktindea enel sızlar Parise döneceklerdir.! Ekselsirör: Yalnız göıOmüıü aQmakla kalmamalı, Cibaodakı 
'ı İki tıkit ta;·af mii~te- Askerlerin mezuniyetide kal D'ğ 1 . d'l'k M sko kunetleri bir araıa toplamalıdır. Bu eeoaaı te cesttret imtihanı 
~ .. ı_ merkezi hu·k·'\mete döume"'e bA• ı er aza ar Atın ı ı o • ,
1
: ._a.r~ılıkh ıuenfsatlori- d ı rılmıştır. Limanıo eiınal met u 

5 
" Y dır demektedir . 

. akadar eden meseleler hali kapatılmıe olduA'undan lamışludır. Bu gılu Normandi vada kalacaklardır. Pötip:ıriıiren gazetesi: bir raıı11 ile Frausu milletine ee 

t1'~ikbalde birbirlerine is ha!'p gemilerinin hemen gelmesi tapuruna altı 1ılzden fazla Ame / ' bat, itimat, sükftnet ve azim ıusi1e etmektedir. 

~,e için temas halinde kala beklenmektedir. rikalı rolcıı binmiştir. 30 Afustos Japonya hiddet ve infial içinde 
•'rdır. d 8 H •ti Utku; Uçak bayramı Ankara 24 ·R~dro. 
hi' İki tıkit tnraf herlıan Fransa a . 1 er onuruna Sotret Birligi ile Alruan1a arasında akdedilen pak&tın dola 
~i~ devlet grubuna iştirak • - Han kurumuna para ynrdımı ,, Japon gaıeteleri hiddet ve infial göstermek'tedir. 

G ltlcektir. Bazı DBZlrlır YB kuman~ınlar lnuiltera Büyük .elçisila görüş yapanların listesi mek~a~~~etı::~:ı~~~n~:o!>eükyt::ir~!~~etini te eidcıetini sOkıit et 

~f'ı~ İki ~tkit devlet ara8ııı- ı· [I • ç b ı • b' Lira Gazeteler a1ni zamanda Japoounın dokuz detlet muaalıe 
l~ti :bilecek mahiyet ve men Başvekilin reisliği altm~a u. ÇI em &r aynm u me- Karamancılar Akde- ~.esini feshadeCeQiui ee hükumetin Avrupa detleti kareısındaki 
lila 6 oluı·8a olımn ni~ıa ve " • 8 ff 'ti ~· niz Li. Şi. 100 sirasetini 1akıada lasrih edeceQiuı ~azmaktadırlar 

~t,~"rı sulh vasıta.sile ve toplandılar 18llnl ' 1 ere ıır 1 Tarsus Rasim B. fab- /ngiliz Vapur/arı, Jngi/iz konsolosu Ve ge• 
~İtıd e fikir teatİ8ile, lüzumu Ankara 24 (Radyo] - il tnng~latra 2~ [BRadı~o]B~ "k rikası 100 neral koloni•i Danzigden ayrıldılar 
·ııı. 11: ise ihtilafın halline lfransız Baı;ıvekili Vt- Har- . . .. erenın er ın uyu İnkişaf şirketi 50 
'L lco, .. 1·.. ı va ıta'"ı'le -. d KurtuluA Tecimevi Alı· Ankara 24 "Radro• 
t1ıttı'l&tı ~ oyon ar ı-, 0 bı· '-·e n ·,'i '1,ırı I>aladı·~-e diin Po- elçısı un Alman devlet reisi " { ,. 

1 1 
J .,, 1 Rıza ve H. Oema.l 50 Londradan bildiriliror: 

~t. meseleler halledi e lonya büyük elçisile görüş- B. Bitler tınafından kaba) Danzigte buluna11 fngiliz tapuı·ları ve kolonisi bu gOn Da11 
" ı . M. Lohner 30 ıigi &erketmielerdir. 

\i:.· ' t tükten 80nra saat 18.30 da edllmiştır. Gandurlar 30 loailterenin Danzig general konsoiosu da bu sııbah aerbHt ;~~.t ~bu pakt on sene ' • a 
\ı "le yapılan büyük toplantıya riya. Elçi Çemberlaynin bir Ali Safa 25 eehirden arrılmıetır. 

İtı . nıuteberdir. Bu müd t · t• k b k 25 
.,,_ '°'l 1rıkızasından bir sene set e mış ır. . . mesajini Bitlere tevdi etmiş- Selani an ası Bulgaristan bazi maddelerin ihracını 

" f11.. herhan . ı · t f k . T'H>plantıy .. a Hl ar_ılcıyeb, JJkah ıl tir. Bu mesajin ıota.rki .Avrupa Osmanlı bankası 2255 m•nneftı• 
"'h gı >ır ara pa · rıyc, nva nazır arı e a.ş u- Al -. Turyag fabrikası ~ 

' 
61ın d' d 1 k d hakkında manyanın noktai 2A " ~ ~tııı e ıgi takdirde pakt ınan an, ıava uma.11 anı, . Ali Argir 25 An '; ara oe Radro. 

1 t •~ .. :t lllü<lcletle otomatik donanma kumandanı ve buıı-1 nazarını İngıltereye bildiren M. Şelfun 25 Bulgar hükumeti bir takım iptidai maddelerin bilhassa dari 
İ ......._ te uzıyacaktır. ların kurmay rei8Ieri iştirak ' mesaja bir cevap olduğu söy- Y.EKÜN 510 cllite r.i& menUa mensucat te harvan remlerioin ibracıoı meo 

r,bu ·paktın musad- etmişlerdir. lenmektedir. etmiıtir. 

• 



• 
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Ticaret Vekaletinin ilik Fır1d1k Barem a unu Gilney_ııgt~töR-
M ah su ı ü Atala{ Sözü - Oeyişet 

Hayat pahalılığı hakkındaki On ton fındık Ordudan izah oerli-ye(~-sait u~"r 
mühim tamim 

Hayat pahalılığı ile mücade· makta beraber. bir kaıar ve ted Belçikaya yükletildi Maliye Vekaletinin ha ZI r 1ad 1 ğı tnsanııı :-L{ ~-~nnıe• d•:~ 
le mevzuuna hükumetçe göstdri bire geçilmozden evvel, nakliyat Ankara 24 a.a. "Radfo,, izah fl a lll 8 y İ ayrı 0 fl ~ı goyilmoz t:ülı dilden 
len al~kanıu, Bürük Millet Mec ta ve umumifnle licart cihazı 139 yılı fındık mahsulünüu ku. nesi var . 
lieinde muhtelif vesılelet'le }'a(>I ınızda aksaklık c,lup olmadığıuı ilk yarısı Orduda Erzurum \la n eşred i y o ruz * İnsanın adı çıku1:ıJaO 
lan beyanat dolayısiyle, malumu araştırmak ve taheis4:lu yae mey puru~a törenle rükled~.lmitılir: canı c.;ıkma:u yekıııi~. 
nuz bulunacatrı ı:üphesizdir. "e "e S"bz"' fı' vatlarında mülıim 'Bu torende nutuklar soylenmı~ Df>.nden artan 1 mezun olanların maarif mesleği l .. ··1 bif & ~ • • r ~ , * u~anın güzunı 

Hayat pahalılı~ı iktisadi ku bir un~ur olan ve manavların da tir. Başta vali clmak üzere şe Üt::retlilerin muvakkat tazmi 1 ne ve muallinıliklere, siyasal 
lı 1 b 1 t .. aYnt; topra.k doyurur. 

ruluşumuzla alakadar ve geniş ima mucip sebep olarak ileri sür birde u uııan me us ar, oren ııatı; bu t::ılima\namenin (10) un 'ı lıilgiler okulu iduı i subeEoiı:ıden 
· ı ı. ı ı d v ur * !ırncu ver<li. bi: nazarla mütalilası muktezi dükleri görülen fire ve çürüme de ıaıır uu unmuş ar ır. ap cıJ maddesinde izah edilen ma mezun ol:ınlarıu dahiliyeye ve ı.or· 

bir meeele oldu~undan, bütün . h k'k vasıl dn ticaret odaEı tarafıodan veri a<>lı memurlara ait hükümler da 1 mali aubesinden m~zun olanla * 1 pton kendirden 
8 hAdiselerinın a ·ı atıoa v v 

davlet teşki!atı ve Mahalli İdare olmak da icap eder. len zirafeti sıhhiye Veki_lim'.z I iresinde tediye edilir. Ve bunln rın mali, eya ve ıapu ve kaddast tuhııu~. Jl· 
H l • fi d * İpten kuA,nk ku~ı:ııı 

ter bu hususta vazifeli bulun Bu nevi tetkikler neticesin u uei Alatae da şere en ırmıe . rın muvakkılt hııminatından da ro tatbıkat kursuudan mezun 
maktadırlaı. Devlet teskilatına de Belediyeler, kendi sahalarıo !erdir. 1 kazanQ ve iktisadi buhran vergi o}anlarııı \ap•J ve kadastro * 1 psi;;.;, sapsıı. 
dah. il vek_Aletler ve_ idar_elAr uhde da muktaıi to.ibirleri almakl_:ı Ziy2fett·e· bi.r nutuk sö1liyeo l si_ kesilmıız, (Iıahnam_enin 13 ün umum müdürlüğü memurlukla * 1 P takmadı. _, 

k 
* l ıliıı ucunu kaı~ı rol· 

lerınfı duşen vazıfelc;rı yapma 'beraber, umumi mahiyeti haız sıhhıye vekılımız, fıudık mah cu muvak.rnl madd<>sıne ınUraca rına imtıhaosız olarak alınmnla '> 

t 
.. t 1 1 * l ı>Jir;i ırn:rnr:ı ı·ıktl.· 

hususunda napıl gayre gos er olması dQlafısiyle dığe:- dev ol eulüoün lıütüo memlekete \le at ) rı gösterilebilir. "' '> J 
1 ı * lı>iııi siirüuii gel 1

• 
mekte iseler, Mahalli idareler lbŞkiUHı ~a~a_fıud.~n yapıl~s~ı ıa ordululara ref~h te . s~adet getir I ME~tURL"A ~lH\81K ?IK B R B - Kanunun G ıııcı mact -
teıkilAtı t E:ı bilhassa belediyele· zım gcldığını gorecı:. klerı ısler,mesini temennı etmışlır. DAiREDE~ Dl<.EHINE desi mucılıiııc.:- umumi ruüfettiş * İpe un serdi. 
rin de haJRt pahalılıaı ile müca bulunur ve t.ıu hususta iyice \et} tık parti on ton olan bu GEC~tELERl hklere, riyaseti cumhur dairesi * lpi sapı ycık. 
dale itinde ifa ed~ceklari ebem- kik edilmiş tcklıfler yaparlarsı- mahsul Beloıkaya yükletilmiştirl Madde IG - .Maaelı \le üc, mem urluk larrnn, hususi kalem İpi kırdı. t ııl 

1. h' ti b ı k d a.I · l · k d * lt derisinden po:ı miret ı ızme e u unma ta ır. \7ekAlet bunları hususi bir al • , , , , 1 ratli memurların daıma en 1 müıiürlükleriııı:-, mUlercimlıklere, 1 111ı. 
E - 1 • · · · 1 ı de ılk paıtı ıncır ı · k ı ı ı · ıtı·.tz. ~·.·L,· tıı .. 1 ·.111 •1 o~t o ıı ..• ıcum e, navarıcı zarurıye ka ile kareıltyacaktır. zmu me~lekleri da 11\ıode a ına arını e çılıklere, raliliklere \10 hukuk }'-'' .. u u .. k"ttll~ 

maddeleri üzerinde belediyelerin Belediyelerimizin her halde ___ ...,.__ lemin ·etmek ve memurların &ık müşa\lirlıklariue alınanlar ve ge * 1Atığı hayır ur l1 

sıkı bir fiat kontrolünün çok ha bu mevzuu !Ayık oldu~u ehemmi Üç kısma a"tıldı Ve sık bir daireden di.ter bır daigrna ne knnunun (13) üucü maddesi kurbağayı de~uıez. ~ 
rırlı neticeler vereceQ'i tecrübe yetle ele alacııkları ve kendileri J .·ya geçmeleriııe mani olm k ne is\iueden kanuua b&ğlı (2) «- t t siirii ele parn kllı9 
ile sabittir. Bu maksatla yapıla ne torellüp f'den aaıifeleri tak kıymetlendirildi re~iyle tedvin etmiş ol~u kaıııı sa)'ılı r.edvelda yazılı uulumn * İt iihliir de parn. k:•ı1~ 

k ·ık . t •k'k v tea (16) dd . .. 'h. k"I . . . j * İtin a.yaltrnı ttu,ıtıLtl ca ı ış, e. ı mo zuunu v· rlir '3decekleri eüphesızdır. Bu nun ıucı ma e.;ıııc gore: ı t;saR me\l ı erıne hı)'!l1 edı'e " 
kil eden maddelerin iStihs.ılinden mesaiyi takip edebilmek ve ica Ankara 2:1 a'.a "Radyodan,, A - Ei · vek~l ' t veya ona bağ ı ı caklAr de inıtilıflu kaydiyle mu sakındın. __/,_ 
istilılAkine kadar geı;irdiği bü hında ie birliği yapılmak üıere, \ımlr:ie incir piyasası teslıit miidüriyellerdeıı diğer bir vekli kayy et deıtıldirler. ·~ 
tün safhalarını gözden geQire· bütün belediyelerden, hayat pa· edilmietir. ıet veya ona Lııglı müdüriyet ie Yukarıki istisnalar haricin Kıbrısın Ekonofl11 

rek fiyatların ne suretle vücut halıhğı ile müc&dele uğrunda Dörtyüı Quval olan i!k incir re 3G59 numaralı kanuna talıi de badema imlıhansız memur Durumu 
bulduQ'unu tayin eylemektir. Fa vapmakta oldu!,ları ve yapacak ı b' olan mu-ess"'selere memur nakli 1 · 1 b'd .ı11 • ... mahsulü üç kısma ayrı mıe. ı " a ınınası cuız o ın:ıyıp ı ayeten ıırl'll"' 
raza baelıca eelıirlerimizde et ları ieler hakkında malumat ver rinci on bir, ikinci on üçüncüye naledilecek memurun men&up ol devlot mcımıırıyetiııe ı.ılıuacakla D~tt:rdıt~lık dairesi 05ıerf11 
kArı umumireri çe matbuatı mee melerini ve badema her ayın bi du""u vakiiletin mutsfakatioe; rm mutlaka müsabaka imtihanı "ıllık ıktıı;adı durumunu g 
aul e1leren sebze ve me1ve fi· · sekiz kurue fiyat kanıılınustur. ~ bl t ı ti • .ıD 
a rinci günü, itLihaz olunan tedbır B -- Tafinleri mahallerine na girip kazanmaları ve şayet• r rBapor neşre mö ş 

1
r
9
·
38 

yıU~ 
ra\larında , bir tetkik ıapılmak lerin seyri hakkıtıda muhtasar Al ~ l . . u roporıs g re "s;•-
·ıstenilee, müstahsilin fruatı, nak manya 8 yapı an aıt memurlaria 3G59 sayılı kanu bırd en fazla talıp yoksa, bu ta de adanın umum varldıttı 10 .. ~ı 

' ve müfit lıir tertip ile muotaıa ~ 
lire ücretleri te fireler, kabzıma da tabi olan müesseseler memur lıbin ehlıyet imtihanına girerf k lira, masrafı da 908,024 ıır8fll 

man rl\por gönderilmesini rica ·ı • • k:ı.l 1 d·.ıı. lın fiyatı, ve nihayet manav Ve ederim. geml enmu !arından \le u et ere Veya lı;;er lmııvllffak olması ear\tır. ı• liğ olmuştur. ı 511' 

bakkalların fiyatı esaslıca tetkik bir maha~ ve mü~sseEeye me Madde ıs - 1108 saJılı ma Bu besabca 114 206 ura ,f e'' 
edildiAi takdirde, pahalılık un 1 Bu tAmim, valiler tarrfından Savaş Ve Egemenin mUi.· naklı, uakledılecek me~u aş kanununun (10) uncu madde dat fuzlusı elde edilmiştir Jd ed 
surlarının nerede oldu{tunu bul viU\yetleri clahiliude buhıcan bü run evvelce lıağlı olduğu daıre l s: mucihinüe ııRO.leten iki vazifPI lk' ld t r 1 ııave ı• 
mak ve ooa nöre tedbir almtık 1 

t;;U beledive reisliklerine tebiiğ makı"nelerı" tamam• - . \ 1 

Ve l vısr 1:1 tiZ ISSIDa 6i' a u , Ve muusııeseye lJHZıtran ~ı:ılalu j b;r za\ uhdo3i Dt1e içli mu etıoe li 'd t f zlııSI ' 
Ulzımgelir. Bu tio ıırot şubesinde 1 olunacaktır. Bu maksadla he~· . - . - · · nce umum varı a 

0 
0,. 1 landı , retlı makamın mu~aadesıne ınu 'mekte, ancak uu hükümden mu 112 lirnya bali"' old!!ğu görOl fO 

umumiyetle fiyat yüksekliQ:ine vilhete tamimden kafi miktarda kk f 1 il!"> dll ı . . le\la ı lır. . 1 nllimıik, tabiplik vu müheııdielık 31 B. K!louo 1938 dd te 11 
tesadüf edi:ece~ı muhakkak ol oüıha gönderilmıe\ır. Alnı"'ovada inııa edilmekte C t ı f ed 1 1~ ·.:.:,::.;:.;_ __ __::....._______________ " , " - s 1 a en maaş 1 \le müelesoı:ı \utulmak ıa idi. 1452 de bulunan para clos ve ıXl 

S h h • d olan 6300 tonluk Savaş \10 E~e- ya ücreti~ ~emı;r!arın da~i isli~ 83 yılı teadül kanunuuun 5 inci şu idi : 1,. ey an ne rı n e meu upurlnrı da tııoıamlaıımak fıtları tarıhınd en ıtıbareıı UÇ ay :maddec:i, muallimler hakktndaki 173 blo liralık gUroOŞ r'Jı 
üzeredir. iki vapurun makine müddetle istıfa ellikleri daire ! bu is isııayi tahdit eımietir. 7565 liralık batır ve 12 640 ıırr. 

B üy i.\k ba ra1· 1 n inşa Sina ve kazanları yerine konmuştur. h :triciııde baeka bir idareyi) ta i Bu \ı\hdidata görd : bakır ve nikel. 11' 
• Münakale ııekaleti denizyol ~ a _~dı l ebil.meleıi ııy~ıldı~ları da' A - Başka vaıifcısi o'mıyon 1938 yılında Ekselans \fi~~ 

başı an d} ları idaresine bir emir göndere ıranın \ayına selahıyetlı olan müderrb 90 muallimlı;rio uhde tahsis edilen pısra mlldllrı" 
. rek Qarkçı, makiniet ve ateşçiler makamının muv~fakaı11le olur. 1 ıeriude oıQmi üı; nrnaelı müder lira 7 kuruştur. Bu paraoıO ~· 

ık • bölfı h • k d k • ı de.ı mürekkep bir grupun Al Müstafi memuıfarıu üç aydırn 1 rhılık \fifa muallimlik içtima:ı el lirıs 4 şilin 8 kuruş şııbsl oı'~oıt 
ıye nen ne rın son ısmın a I SU- manyava göuderilmesiui ve bun . ı . . . f k 1 de 

lar boşaltılıyor, kanallar açılıyor !arın makine ve kazan m~ntajın istihsaline lüzum yoktur. \ B - Rektörlük, mek~ep mü mıtsnıtı, 300 lirli 6 şi\io 4 ~~.~ı 

1 

, souru tayıu Mı ıı;ıu mu va a at ınek te , 343 lira 14 şilin şotör ve b~ 1c~ 

da bulunarak \lapurun ınşaa\ı Madde 17 - Konuuun (17)ıdürlüğıi, il k Ltııirisat ınüfol\işliği Dıtkliyst mıtım:ıtı, vııııyel 1'~ ıır' 
Adana, - Seyhanı f.blr nll I tr. Dlk\lecek fidanlarıo mecmuu hakkında fıkir edinmelerini bil uci ınaqdesi muaf ren haller ha laboratuvar şefl i!ll , bne muallim oıa tamir ve termlmi lçio 30Z ,; 

glbl faydalı, Çukurovayı Mısır ktt' 8 000 000 u bulıscıtktır. dirmiştir. rıç olmak üzere bidaleteıı dev i lik \•e muaviıılik g ıui ücretli ida 15 şllln 6 kuruş, elektrik c~'15;1 
dar feyizli yapacak olan bQyOk BllyUk su kaoalhırının yanıo 1 Bugünlerde bu mürettebat let memuriyetine alıur.cakl a rın ıi bir \laııfesi bulunsııların uh mahrukat ve saire 523 ıırs 1 1ı~ 
su santralının inşaatı nihayet, göz dakl duvarların Ustleri birer yot 1 Almanyaya gönderilecektir. Bu imtihana tabi tutulmalarını amir deleriııde idari vı:tzıfoden ba;ka lin 6 kuruş mUteferrikıssı 40 
le gOrOlebllecek şe~dlde gelişmiş haline getirildi. Çiftçiler kış ve 1 iki ge~inin. , zabita? kadroları bulunmaktadır. iki matıelı müderrislik veya mu 5 şilin 3 kuruş ~# 

. da teslııt edıımektedır . lstisn:ıi haller şunlardır: 11 · l'k 1 ki Ayni yıl içinde aaaoıı:ı ~ı~ 
bulunuyor. yaz bu tomız yollar vıısıtaslyle 5300 tonluklsrın en birincisi • . .. a ım ı top anma a, 1'•':i 

Ankaraya gldenlE'I: mubak-

1 

A - Meslekı tahsıl gor~rek C _ Maaelı memurların uh fıtası için l ııbsls edl1t-ııı d•" 
kak Qubuk barajını gOrmOşlerdlr tarlahm başına kadar gidecek olııu D >_ğu vapuru da lazım ge mesleklerine ait dllira ve vazıfe deleriııde da aı,Cak bir maaelı 16296 lira 8 şilin 4 kuruş ili ·ı 

lerdlr. len tad\lg,\ı tamamlanmı~ old~ lere intisap edenler imtihan kar müderrislik te,t a muallimlik bu Bu paranm 10 bin ıırııti~ 
Ne bUyUk bir açık su haznesi de Adanadan baraja kadar da i:tundan bu günler~e. ıecrubelerı dına tabi değildir. Buaa misal lunrr.ul La idi. parötorluk mQdaftıası için ~'şıı ~ 
ğll ml'? lkl dağ arasındaki vadi geniş bir yol yapılmaktudır. Ba yapılıp memleketımıze hareket 1 k ır . iştirak bıssıısıdır. Askeri "

1 ı~I,· 
1 edecektı·r. o ar& mua ım mektepler1ıJdan Sonu var şı:ısı ve saire için 4 ı;65 )lrıı 11 1 bendlenmlş, Ru verllerek koca bir raj ve baraj civarı, yalnız ovıının u ~ 3 Q A ....,, t o 1. ·ı· 1 1, J lia 6 kuruş, hııvıs bUcıııJJ111 ı~ 1A 

gol haline getl!'Umlş. ,sulanmasında değil, balkın gezinti gus o~ auı ıye memur an l\8urDSU k11ışı ko runmtt tt'dbirleri l~d" I~ 
Fakat şunu aOyliyeylm ki, ysı•e eğlencesinde fıtydıslı olmak· Orta okul 25 Eylıil- 1 Ura 5 şilin 4 kuruş revttal -ııt~ 

pılmakta olan Seyhan barajı ya· tadır. Je acılıyor zafer Ve tayyare ı ge~~i bir kabilinden 519 llrtt 6 ~ 
nında, Çubuk barajı pek kUçUk Daha şimdiden baraj yanında , bayramı hazırlıkları kuruş. 0"ı) 

1 bllf k b t Şehrimiz Orta okulu 25 Ey Şehrimizde lıuluııı1o dahili (S 
kalacak. yapı sn e ço rağ e gOrllyor lıllden ltib .. ren tedrls .. ta başlıya· sur i d ır bi d b h u " Taı·sus, (füısusi) - Zafer ve ye \lekQletiııe baQ-lı memurların 

Seybanın Ozerindekl bu mıı- en ° yanın 8 zar r e a 

Qlato Q d jları ta çe var. Tatil gUnlerl şehrin sıca caktEıry. lOlun bı'r'ınd"n on beşine Takyyarel hayram~ eebhrimkizhde k~drosu vilAy1:1t makamına gel 
aızam reg r n son ti • • ço can ı _ geçmesi ıQin iy ü a 

1 

mıeı i r, 

mımla~mış ve ortadan bOIOnen 1 ğından kaçanlarla burası tıklım kadar ikmal imtihanları J8pıla· zırh klar ı km al edilmektedir. [1.1' t • ~ • 'ki t 1. • 1 
nehrin sol kısmı suiarıoın tabliye tıklım doluyor. caktır. Halke\lİ tarafından hazırla 1 c.u ıye sız ulSI a e umerı er 
ı;ine başlanmıştır. 

Sol kısım bendi yapılır yapıl l 
maz sular sola verilecek ve sağ 
tar•f suları tabl\ye edllecek ikin 
el kısım inşaata başlanacaktır . 

öoomuzdekl kııJa kadar bara , i 

iın sol kısmı tamamlanmış :oıa-' 
caktır. 

Blr kaç gQn evvel yazdığım 
1 

gibi, Nııfla Veklll Geouaı All 
Fuad Cebesoy bu ay içinde şehri 
mlze gelecek, temelatma merasl· ı 
mlnde bulunacaktır. 

Kanallara gelince : Bu işler 
1 

biç altsaruadan ilerlemektedir Ka I 
nallar Qzerlndekl köprOler lnşaatı 

tamamhıomısktadır. ı 
Bu ağaç dikme mevsiminde 1 

de kanallar iki taraflı ağaçlaoscısk 

1939 da en yeni hadise 
Güzel lzmirin enternasyonal fuarıdır 

Tamami;le modern zevke ve sanata göre tanzim edilen 
1939 İzmir Enternasyonal Fuarına bütün yurtdaşıarımız 
davetlidir. 

Yenilikler, cazibeler, sürprizler, karlı alış veriş rn ınü
tenevti eğlenceler Fuara ietirak ve ziyaret edeceklere zevkli 
ve istifadeli zamanlar geçirtecektir. 

20 A~ustos 20 Eylül arasında güıal lımir ve Iımir 
Enternasyonal Fuarını her halde zifaret ediııiz 

1 -· Deniz yolu ile lzmire gelecekler için gidiş geliş 
biletlerinde % 50 tenzilAt }'apılır. 

2 - Devlet Demir1olları tarifelerinde O/o 75 tenzilfit ya 
pılır. 15 günlük halk ticaret biletleri : • 

1 inci Mevki 2 nci M~vki 3 Onca Mevki 
8 ,75 17,50 12,50 

kuru~a saacaktır. Bu uıletler.e Izmir Ent~rnıtsyo nal Fu 
&rına u:tradıktan sonra bütün Tü•kiyeyi dolaeabilirsiniz. 

nan ve kayma'camlık ıarafından 

tetkikle tasvip edilen proğrama 

nazar<ın Tarsus baştan başa süs 
leuecek ve nut11klar söylenecek 
ve gece Halke9İnde ayrıca mera 
sim yapılacaktır . 

Yüzücülerimiz 

22 - 8 - 939 gecesi lam ha 
sız, numarası' ve ehliyr.tsiz ps;k 
let ve motoRikletle ge1.en do 
kuz. kiei lıakkındu poliace bele 
diye zabtı tutulmuştur. 

Kendi ken~ini ~aralamış 
1. b / "d. l Kumarcılıkla tanınmıe Zılfo stan U a gı l)'Or ar Geçeu gun serhoe olarak 

Bölgemiı su sporları yüzme 1 umumi evci eki dostu Eu\lerin 
biriuCıleri fstanbulda yapılacak 1 yanıua giderek caka olsun diye 
Türkiye Şampi)·onasınll su sporu il hamil bulundu~u çakıyı 1'endi 
ajanı Edip ~ur~~ı_n ri~aset~ al· baldırına ~!':.,a_k yaralamıştır 
l~ndR .ve. yedı kı ~ılık bı_r ekıp ha j formuuu bulmuş bır şekilde gir 
lıade ıetırak ejeceklerdır. me k imk&nını bıılacaklır. 

26 Ağustos CumarteRi gtinü Bütün bir spor mevsiminde 
şehrımizden arrılacak olan yüzü / bihakkın çalı~ıııış olan yi.zücü 
cüleı imiz antrenmanlarına •lstnıı 1 gençlerimiıdan ümit~al'ız . Ge ç 
balda devam ellik tao soCJra 2 - 3 ler : mıze rnuvaftnkıyetl~r \le gü 
Eylulda yapılacak müsabakalara zel yolculuklar temenui edel'iz. 

KüreHe yaraia~ı. 9.~; 
Ahmet Türker ve ~l~i ~·d, 

oğlu Reşat Umumi evde jfe 1
0 

!ardan Hü&niye ve ~l 0~ı'~ 
pliija giderak banyo y1JP8rıs1 •; 
sonra avdetle bahçelikler e.,oı:, 
rJa kavgayıı tutuşmuşısr· bit'~ 
dan Reşat 1olda11 geçe~ ~~,i~ 
badtın aline .ıeçirdiği ~ıte tJ';,. 
le sekiz günlük tf'<ia~~ ,,r
tae; bir eekilde Ahme-' / 

mıetır. ---bet 
llava ve rııta 

vaziyeti 
tJ8fS :f 

Dün yurdumuzda uııı ti 
palı glıçmie rüzgar ceıı"~1 Jl'0e" 
oiyede ı · 1,30 metre ııe' ,
rriştır. En yüksek ~utııJ"O 6 '~~ 
cesi 28. en düeüA"ü ıse .. ,şıi'· 

d dilll1 ,ıt· tigrad olarak kff 0 uoif 
tubet derecesi 7üzde ye 

Pa 

Aı 
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f Dünyada Neler 
811 

iiinkü proğram Müstakbel 
lürkiye Radyodifüzyon erke k 1 er,· J, 

Poatıları Th k. 

Oldu 
Oluyor 

''e v 
~ , ur ıye Radyosu 

~k.r, Rııdyosu. Amerika~a erkek çocuklara ev işlerini öğretmek 
l~~~LGA UZUNLUÖU icin bir mektep açıldı 

.,. ' ID. 183 Kcı. 120 kvv B J J / / ·ı· ü '.A Q uraya aevam e en er orta ığı sı ıp s • 
· · 19.74 m' 15195 Kes. k k ı.. k . . k 

20 l(,v , pürmek bulaşı yı amaR, yeme pışırme 
9! . T. A. P. 31, 10 m, b . • f • • • 65 Kes. 20 Kvv. gi ı ev ış erını öğrenıyor. 

Pı;: Birçok kadınlar kocalal'lnın ! seriyetle konserve ve hazır şey-
RŞı~MBg 24J811919 evde hiçbir iş görmediklerin- 1 ler yendiğ rnlen yemek dersleri 

12,30 Prcf1ram den şikayet ederler «yemr.k pi- ~ azdır. Buna ' mukabil bulaşık 
t?. 35 r- ~. . .. ·.:r· _ Pl şirmck bulaşık yıkamak, orta yıkama mühim bir mevki tut-

. m k muzı"ı 1 ·ı· - - k · t · ınaktadır lJ . ığı sı ıp supurme ı s emıyoruz • . 
~ . .00 Memleket saa1 :\ya- Fakat mesela sufrayı kurması 3 - Yatak adası.. Ru ders 
·.aJaııs ve meteoroloji haber- m kendi iş1erini kendileri gör te yatak yapmak, divanda y:ı1ı 
r·ı. mesini bilsinler. Bize bu katla lıyorsa gündüzün yutağı divan 

13.15-14.00 Muzilri(karı- n yetişir» derler. haline koymak, yatak odasını 
~k pr01,. PI) " Kocalarının evde ufak te- havalandırmak 'gibi dersler var 

t)ıam - . d 
ıg fek iş görmesini istiyenleri ır. 

.GQ Proğram memnun edecek bir haber ve Çamaşır ve ev ütü dersi 
Jıı, l9.05 Müzik (dans muı.iğı relim: Erkek çocuklara küçük yoktur. Çünkü çamaşırlar fab 

yaştan ev işlerini öğı·etecek rikaya g'önderilerek orada yı 
fı 19.30 Türk müziği: Fasıl bunları tabir caize «ev erkegi c kanıyor ve ütülenmiş olarak 
eyetj gibi yetiştirmek için b"r mek geliyor. 

,~ 20.15 Konuşma tep açılmıştır. Yalnız bu mek Mektebe devam eden er-
erf~ 20 30 M 1 k t t A tep türkiyede hatta A vrupada kek çocuklar sekiz ile on dört 

A • • em e e saa ..ıyarı d . . 
<\hns .. eğıl Amerıkadadır. yaş arasındadır. Ç0Cuklar en 

ıçiO leri. ve metcoroloJı haber- .Aınerikadaki mektebi Mis ziyade bulaşık ve yatak"" yapma 
~ ı k ~· ı .. .. . . Lauı-a Pieda ne adında bir a ışlerine merak ediyorlar. Cam 

11 Üku, 0.50 Turk ınuzığı dm açmıştır. M~ktep _ nevypı·k la~ı s· ımek en az hoşlandıkları 
•8rl· ~r ~an : Muzaffer llkar Çalan t.~dır. _ve ~ok ra~bet ~ormektc- iştır. . 

et· : Vec· ı D 1 F· hire dır t yı b r «ev erkeğı» olarak Mektepte dersler her gün 
eı11 ~er-san 1' ıe arpya ' . ıt,.., vetişmek istiyen birçok çocuk bir saattır ve üç sene devam 
,ı· t, - Rast eşren ..::.- · 
~,. vetlc lar buraya devam ed yorlar ve etmektedir. üç sene bu mekte 

Re . ~ rast karı Natık (Rast dersleri büyük b'r alaka ile b d .. ı ı talı ·ı· 
lırıp f . .k b . . e e'\am ecen, ası sı ın 

~t . end~le) 3- Faı ey takip ediyorlar bırakmadığı halde ev işlerinide 
~r f §aı kı Galeler saçsın) 4- Erkeklere ev işlesi öğreten d k 11 .. - kted' 8 h u l . a am n ı ı ogrenme ır. u 

1 ~- ey - Rast Ş~l'kı (~us atın mektepte dersler nazarı ve ame tl · 1 · · - - 1 r'' ~n r, . d. il 1 b;. h k d sure e ev ış erını ogrenen er 
tr.ı~ ı.ı_ '>aYl'ı el çektim) 5 - kanun l ır. oca ar ta 1 ep a ın ·1 ·d bt k k d ı · · · i ·· ıcııcs: . . i . . , • ·r ı er. e rço a m ar ıçın He ' mı 6- Şükrü - rast şarkı dn. ÔJı etı len deı sleı muhtelı al bir k a 1 kl d yal-
11111 11tııL~1 .. - kısımlara ayrılmıştır, oc 0 aca ar ır. 
60~. fıaş1) 7 

n goksundc şu hummalı ı - Ev temizliği Bu kı- nız acaba evlendikleri zamana 
(P ~(~f - Refik fersan r~s.t şar sımda ortalığı silip süpürme to~ kadar bu dersleri unutm'yacak 
,~:' 8, eyli.} SUÇUmlJ ey gulıter) alma camları silme, parkelerı lar mt? 

deoı~ tast ~ahmut. Celalettin Paşa cilala;na usulleri göstel'ilmiştir Herhalde mektebin bir fayda 
~~r~; 9, Şaı·kı (Fitneler gizlemiş) 2- .\lutfak i~leri .. Bu kı sı olacaktır. Buradan çıkanlarf 
~01~~ nast saz semaisi sımda sebzeyi ayıklama ve lye ev işlerini iyı bildiklerinden 
;/ q 21.Jo Komışma mek p~şirme, bulaşık yıkamaf ken_dılerine ~olayca bir iş bu 

15i laftahk posta kutusn) dersları vardır. Amer.kada ek- labıleceklerdır. 
11~ 21.45 Neşeli plt\klar - R. 

ıı 

~11\ 22 00 Müzik Riyaseti Günde 10 ~in şap~a mo~eli 
la hur bandosu - Şef İhsan 

tıçer 1 _ C U ·l . . M ,,.. Şapka kad1nlartn hususi- j tir. Esasen güneşten muhafa-
• 1 ıını aı :ı .. b'I 1 · · . · · b 1 k l k l ' Fel'k . l l l yetlerini gostere ı me erı ıçın za ıçın öy e şap a ., u lan 

l'Gl' 1 8 godın Ey u v~ .sı en güzel bir vasıtadır. Kıdı· mak 11rtbr. Ancak bu sene 
tıera, •nka Ha yatım çar ıçm aın ilk nazarda göze çarpan bu geniı kenarlı şapkaların 
huı~nın uvertü~ü. 4- A. Cz k•smı baş ve dolayıııle ıap- b~r .~~k cazip [şekiller aldığı 

ıir. k~lp ve guller 5- Cho k d Şapkalar kadanın zev goruluyor. Bu da kadınlartmı-
•ı l:I . . ası ır. 1 . • 

lOpınıana k' . h tta karakterini meyda- zın kendı eserler, olsa gerek 
'>2 ını a H ı· b . 

~tı .. .40 Muzik (Opera arya koyabilir. . o ıv1utun en meı ur ııne 

ld .. 'b· ma yıldız arı madaya uyma-
33 Her şeyde o ugu gı ı k b'l"k' d 1 . d ~ .{)() Son ajans haberle- "kim olan mo ma ta, ı a ıı mo a arı ıc• 

• %İr tıpkalara da ha etm .. ktedirler. EHıen bu yıl-
~ttlbtat, esham ve tahvilat, da rekabetinin istediği, Zev· ! dazlar da modayı taklid de· 

0 nukut borsası (fiat) kine uyaun kahplara uyma· ğit, modayı icad etmenin ma· 
23.20 Müzik Cazbant- Pi. lıdır. 1 rifet olduğunu söylemektedir· 

Pl'ı) 23.55 _ 24.00 Yarınki Bu yaz, artık geçm~kte 1 ler. Bu bakımdan bütün ıine 
~arn. olmasına rağmen her yenı ye 

1 
ma muhitlerinde yevmiye 

~ --": ni modalar çıkmaktadır. Esası 10,000 ıapka modeli icıd edil-
i ~ bu ıene y•zbk ıapkalar geoit mektedir. 
'itJb 

l1[) YAVRULARINA 

lca İtış . yaklaşıyor. Yoksul 
"de ı h· ş erinızi kışın soğuktan 

i\Sla 
içİtı , olmaktan kurtarmak 
Çattı li,ski, Elbise, Ayakkabı 
lctı--. aşııfarınızı im gibi yavru 

• it \re · ı 
~· rı rnek üzere çocuk 

1"Re tıir rne kurumuna TP.rme-

~m saygıyla diler. 

Açık teşekkür 
Tehlikeli doğnm hadise

s•nde Annesi ve Çocuğile ha
yatını kurtaran hazık doktor 

1 
ve Ebelerimızden bay doktor 
Arslf\n Yakup ve Bel~diye 

Ebeleri Bayan Leyla ve Minne 
te alenen teşekkür ederim. 

RiZE KOLTUKLARI 
fzmir Fuara için ha11r

lanan koltuklardan 100 par 
' 

çası yalnız bir haftı mlld· 
detle 

RİZE FİATINA 
Satılacaklar. 

Sedad Sabir Seymen 
Matbaamız memurlarından Uray caddeıi Nu. 41-Merain 

Feyzi Öncel 

l:J ========~ i l A N 
Mersin Kızılay cemiyetinden 

MERSiN 
PiY t\.SASI 

nava tehlikesine karşı halkımızın zehirli gaz· 
lerden korurnnasıııı teınin için bu kerre getirtıniş 

Ku. ~. olduğunıuz maskeleri ehven suretle satışa çıkardı 

(ğ)= 24-8 -939 =f91 

PAMUKLAR 
Klevland. 
Dağmab 
Kapumah 
Kozacı P. 
Kırma 
Iskarta 
K. kötlüaü 
Kon 
K. çiğidi 
Yerli çiğidi 

YAPAGı 
Şark 
Ana dol 
Aydınla 
Yıkanmış 
Tiftik 
Keçi kıh 
Koyun derisi 

BUGDAY 
Buğday sert, ıark 
Diyar Bakır 
Ana dol 
Yumuşak 
Yerli 
Un 

KEPEK 
ince 
Kalan 

ARPA 
Arpa Anadol 
Yerli 
Yulaf Anadol 

,, yerli 
Çavdar 
Mııır 

PRİNÇ 
Pirinç Maraı 

" c~yban 
Susam 
K~ten tohumu 
Burçak 
Kuş yemi 
Kum darı 

Fasulya şark Ceyh. 
,, An•dol 

Nohut t4rk 
,, Anadol 

Mercimek Şark 
,, 

Börülce 
Bezelye 
Bakla 
Patates 

Ana dol 

ÜZÜM 
Üzüm Antep 

> Nevıehir 
> Karaman 

KAYSI 
Kaysı kurusu yar-

maca 
Çekirde"li 
Malatyi 

Badem ljekirdek 
içleri 

Ceviz kabuklu 
> iç 

Badem iç tatla 
iç acı 

Çekirdek tatlı 
> acı 

Yer fıatıiı 
Harnup 
Kitre Şark 

> Anadol 
Ma11 Şark 

> Anadol 
Cehri 
Mahlep 

Çığit yağı 

38 
36 
35,50 
35, 
3~, 

yok 

> 
> 

50, 
49, 
52-51 
80 
110-130 
55 

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

2 
2 

3,87,5 
3,37,5 
yok 
3.12,5 
3,50 
yok 

22,23 
20-21 
14:, 
yok 

)) 

4.25 
4.25 
9 

6 
5,50 
4:,50 
9-10 

yok 
» 

yok 

85 

38 
22-23 
2 
30 
80-200 

i ıs-25 
18-25 

85 

42 

ı ğııuızdaıı aı·zu e<leııleriu kızılay )lersin ınerkezine 
hniiracaatları reca olunuı·. 

i l A N 

Mersin O~taolul OireUorlüğün~en 

Kızıla) Cemiyeti 

4 

30 Ağustos Zafer bayramı nıiinasebetile baş
ayacak hazırlıklar için bütün talebemizin '! 5-VIII-
9 3 9 Cunıa giiııii saai 15 de Ortaokolda bulunma 
ları lüzuniu ilan olunur. 

i L A N 

Mersin orman bölğe şefliüinden 

M3 
71.817 

6830 

beher M3. nın 
Muhammen vahit 

Cinsi Ken. 
Çınar 00 

K. ağaç 00 
531 

fiab 
Lira ku, 

2 00 
2 00 
o 00 

beher ktn, K. 
00 
00 
08 

1- İÇfll "ilAyelinin Mersin kazasının karayakup 
k.öyü civarıntla Karayakup deresi ormanından 
yukarda gösterileP ağcıç ve· Odun sasatışc1 çıkarıl
mışllr. 

2- Çınar ve Kızıl ağacın beher ru3 gayrı ma 
mulu l20o) ve Odunun heher kentalı (g) kuruştur. 

3- Şartname ve mukavele projelerini ~Ör· 
ınek isleyenlerin Mersin Orman bölge ~efliğine 

müracaatları. 

4- Satış 26-8-939 Cumartesi saaı 10 da 
içt'I Orman çevirge müdfirlüğli binasrnda açık 
artırma su reli le yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminatı ( 15) liradır. 
6 - Talipl~rin Ş!\rtnamede yazıh vesikaları 

getirmeleri IAzınıdır. 
10 - 15 -20--25 

1 L A N 
Tarsus kaymakamhğm~an 
Ek-sihmeye konulan iş 130 adet köy bekcisi 

elbisesi , l çaket, l pantal.rn, t kasket, 1 tozluk 
l bel kayışmdan ibarettir. 

Eksiltmeye konuldugu ıarih 21-8-939 
ihale tarihi ı 1-9·939 pazartesi saat ı 1 de

dir. Muvakkaı lPJUinal Hkcası 87 lira 75 kuruş-
• 

dur. Taliplerin daha fazla izahal alabilmesi için 
j her gün Tarsus kayn1akamlığına müracaatlar; ve 
şartname 6 kuru~luk posta pDlu mukabilinde 
adrt>se göndt>rilebilP.ceği ilAn olunur. 

18.25-28-3 

• 
1 l A N 

ı Kiralık daireler 
1 iki kat ayrı ayr! ~~rı o_da . blitiin konforu 
ihaiz dairf>ler kira)a verılecektır. ısteyenlerin Yol ğu rı pazarı Ook tor A. Y • Arslana mü raı•aatl arı. 

_________________ ! 
Kulak, Boğaz, Burun Mütahassısı 

DOKTOR. 
1 

Nöbetçi~§ 

§§Eczane ~ 
1 

1 
1 
' 

25 Ağuıtoı - 939 da 

Halk Ec:ıaneıidir. 

Ziya benson 
Haatalannı hergün aaat onbeıten ıonra kabul 

ile muayene ve tedavi eder. 
Mersin; Ha1tane caddeıi Veli Tevfik fabrikası 

sakağı Eczacı Suphi evinde : 



~ .l YFA - 4 YENi MERSiN 25 .\GUS'~ ~ 

L A N • 
1 YENI MERSiN Mersin Askeri satm al111a komsiyon riyasatin~en 

Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

-=========·--
J.\likdan Mıılıaıııınen Jıcdeli ilk teıııinaı ihale 

Şekli Cınsı 
Dvmah'S 
Patlıcan 

kilo JJira ki'. Liı·a k Saat 
ı 1,000 440 00 

içten ve Dıştan günün erı mühim ve en taze haberlerini 13,000 520 00 
11 .:\çık cksıltn . Taze Fasulye 

Ilamya 
6,000 360 00 141 38 31318 939 

YENİ ::tJ.l:ER.SİN DE BULURSUNUZ 1,500 76 00 perşembe J 
7,000 490 00 ~ı kabak 

S i y a si g ü n d e 1 i k . g a z e t e 
Süt 600 75 00 14 ı o 3 J /8 939 3 )) )) 

900 112,50 perşembe I!~ Yoirıırt 
500 150 oo 11 25 31/3 939 4 )) )) 

· · ı k. · ı · · · k i · ·ı. l ,.1111ı3''1 rıt 

,.., 
koyun eti 

YENİ MERSİN 

YENİ MERSİN 

• 12 Yıllık fasılasız intişarında ki nuıva l - mersın ~ .J r nı zorwn< a • erat ı n ı ıtı H\cı ı ı,,; 111 yu · e:t r ı ı a c ı ns, mı" ar, idt 
nP)n hedel mu vak kat ıe ı ı irıHl il P- i lıal t> gii rı, srn t ve ~e klı ~a'l ıh iaşe oıat • ffakiyetini halktan gördüğü rağbete 

borçludur. lf'l·i ~çık eksiltme usu l ılP- .. ~ si llnıt• )' ~ korıu l d u. kt.ri 
2 Eksi ltıu~ mPrsiıı Askerl ik ş u lwsi n i rı iist ka tın da <iskeri ma tıfeh.le "5 

sa lın alma komsiyonuıı.la ~ apıl ac.i klı r . • Sizin gazeteniz<lir dertlerinizi dilekle· 
• rinizi Yeni I\lersiu sütünları acıktır . • 

· YEN 1 MERSiN 
;{ - Terui ırn tl a r eksiltme saa tırıa kad:u· k C! hı ıl ~ılilirh-\ r . ııdB \r' 
4 - Faıh bil~i edinn1 P.k istPy•·11 İ ıılr kl i l ... r askP-ri salan alma komsi ~ ou\J Ya 

• Okuvunuz ve okutmaya calışınız. 
• J • • 

nrn vcu t ş .uln<t mt>leri her za ma rı gör,• hi 1 i rler. 

YENi MERSiN MATBAASi 
Ta~a ait ~ütün işleri ucuz ve süratle yapar. 

En yeni ve çok çeşitli harfleri V' eni Mersin Matbaasında bulabilirsiniz 

lHJ(g~ rID@W@& ~~'if(g(M~lb~lM D=Il&.~fPlb[g~[L~ 

f[Ni M[RSiH 
Nüshas ı 5 Kuruştur 
Abone \ Türki y~ Hariç 

Ş . ' 1 . 1 eraıl / çın ı;in 
1 

Sent tik l :..oo Kr.. 2000 " 

Altıaylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Kaza~ı 
Mersin 

i L A N 

iç el Def ter~arhğm~an 
:Mahallesi 
Cami şerif 

Nevi ve emsı Miktarı KıynıeU 
Bezmialem valide 1600 1250 
sultan vakfından eski ölçü arşın lirtı 
müfrez bahçe ve depo 

HUDUDU KİT AP GA2 ETE VE MEC:ıv.tU A 
TABI YAPILIR. 

Reımi Daire ve Müeıseselere Ticarethanelere ait her çeşit defterler evrakı matbua 
Fatura ve SBİre en nf'fis bir tuzda ve beğendirmek ıartile yapılır. 

S B · b l 'b' w l · şirJ1~ ·~arkan ımazonna, gar en sa u ı ~enet maga~a aı . ·-lJtl 
len istilı oğlu iken elyevm sahibi seııet Fazıl ,cenuben ı~ 

Resmi ilinatın satırı 10 bahçeden ifrazcn l:\tif zade müveddete verilen mahal. . 

Kuruştur. Kazası l\Ialıallesi Nevi ve cınsı Mik tarı Kırıı2°11 

Bir aylı k ıoo Yot.c:u. 

hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. •-----------• Mersin Camiscrif Rezmi;'tlem valide 140 22<> 
~ sultan vakfından eski ölçü arşın lir•1 

T. C. Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.coo TUrk lira9 ı 

Şube ve ajanı adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verec~k 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf 
hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa 
çekilecek kur'a ile aş11ğıda ki pUloa göre ikramiye 
dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Lirahic 4.000 Lira 
4 ,, 500 ,, 2.000 ,, 
4 ,, 250 ., ı .ooo ., 

40 " 100 ,, 4.000 ,, 
loo ,, 60 ,, 5.ooo .. 
120 ,, 4o ,, 4.800 " 
16o ,, 2o ,, 3.~oo ,, 

DtKKAT : Hesaplardaki paralar bir sene içinde 
SO liradan af ağı düımiyt:nlere ikn mi ye çıktığı tak· 
tirde •/o 2~ faziasile verilecektir 

KurAlara senede 4. dafa, 1 EyHll , Birincik~nt:n, 

1 Mart ve ba1irao tarihlP.rinde çekilecektir. 

1 l A N 
Alay satm alma ~omisy9rıundan: · 
Miktarı Muhammen bedeli 

Cinsi Kilo Lira Ku 
Sade yağ 14400 15 i 20 00 

flıale günü .Saat Şek li 

İlk teminat 
Lira l< u. 
1134 00 

2-9-939 Cumartesi 11 Kapalı zarf 
1 - )fersiu gar n izo rıuud~d i k ıla<l l ın ı hıi yacı olan 

~· ukarıda cirıs. mikl<t r, nıulrnnım eu bedel 
v~ n111 vak kat lemi na tile eksiltme gün ve 
s ·rnt l arı ya zılı İ ~ŞP. m adıl tıs i k a pa lı z .• rf nsu .. 
lile ~k i ltm~ve konuldu. 

2 ·- Ek~illnae ı'lewrsin .~ sl ttrl İI\ Sulıesi üst kat ı nda 
askeri nrnhfolde <iSk• ri satın alma komisvo 

" 

3 
nu larafırı dan yapıl a ca kıır. 
Zarflar ayni gi nde ~ çılış saatınd a n l>ir sa ~ t 
evveline kakar kabul edilir. 

4 - Fazla bilgi edinnı r. k i.-ıp~· rn istekliler aske
ri salın alma kon1isyonunda m~vcut ola n 
~artn a me leri h~ r z~ nı <rn !'Ö ı't-> h i lirl fl r. • 

17 -22-~ 5 31 

1 T. İş. Bankası 
~============.====~====~ 1939 

ucuz 1 L. A N Küçük cari hesaplar ikramiye planı 
32,000 lira mükafat !Ş VE İŞÇİ 

ARI-YANLARA 

Satılık, Kiralık Evi, Arsası, Eşyası olanlara 

Cenubun en çok okunan ve 
• 

tutunan gazetesi olan 

_,. W~lMÜ ~[g~$~lM -. 
Okuyucılarının arzusilna uyarak bır kUçUk 

İLAN TARİFESİ HAZIRLA1\1IŞTIR 

Bıİ tarifede Damga kanununda yapılan son tadilat nisbetinde 

MÜHiM BİR UCUZLUK VARDIR 

Satılık, kiralık neyiniz varsa veya ne almak 

Kural ar. 1 Şubat. ı lJavıs , ı E\·ltil, 26 
Ağustos, ı ikin~İlf>Şrin · 

TARiHLEttfNDE CEKiLECEKTilt 
• 

---ikramiyeler: _____ _ 
l Adet 2000 lir a lık = 2ooo!ira ,, 

5 '' - 5 000 '' " 
l.ooo 

8 

16 

60 

95 
250 

435 

,, 

" ,, 
• 
" 
" 

5 00 ,, 
250 , ' 
lno ,, 
50 . ' 
25 ,, 

- 4.ooo 
" 

- 4 000 ,, 
- 6.000 

" 
- 4750 

" - 6,250 
" 

32,000 

is t i Y 0 r 8 8 n 1 ı En az 50 lira mevduatı bulunan he salar kuralar da 
iş mi, İşçi mi arıyorsunuz dahil edilecektir. 

Ten'ıilAtlı KÜÇÜK tLANLARIMIZDAN fstifade T . l Ş Bankasına para yatırmakla, y•lnı:ı parabirik -
E D l N İ Z tirmiş olmaz, ayoi zamanda taliinizi de denemit 

1 

r.:t t::ı olursnnuz. 

'51=:::==::::.::==============================~l::I ------------------------..----------------

senevi hinde yüz pa 
ra mukataalı depo. 

HUDUDU 
Sağı Şatır iken Tütünrii zade Fazıl ve zevcesi mü-veJ;ı 

<let <leposıı, Solu giritli Ali zevcesi Fatmanın dükk:1nt, ar~~ (ı 
Şatır iken Tütüncü Fazıl ve zevcesi müveddet deposu, oıı 
llükıirnet cac.ltlesi. 

Kazası Mahallesi Nevi ve 
Mersin Camişeı· if hu dahi 

maa 

cınsı Miktarı Kıyıııeti 
depo 614 495 

e~k i ölçü arşın 

HUDUDU 
b k ltJP Şarkan çıkmaz sokak ve şatır herelem ostan metru o . ıı 

giritli mercana verilen yazıhane, Garben ~atın lıarelembost<: ... 
metriik olup Fazıla verilen mağaza, Şımalen harelenıb0-11 
ıan metriik olup giri tli knddusi Z. Nuriye tefviz oluJltl 
yazıhane, cenubcn Hükıimct raddesi . eti 
Kazası Mevkii Nevi Mıktarı K1yıı1 
Karadiva r Tırmıl Tarla 26 dönüm 1286 
köyü Mevkii 2 evlek lir~ ı; 

HUDUDU 
eski ölçü 60 kufth' 

Şarkan Çiftlik y~l~ ve hacı . ömer . tarl~~;ı Gar~en iş. ~:: 
tarladan ınützer gırıtlı kahvecl Necıp oglu Alı tarlt :, ... 
Şimalen ifrazen haziııeue kalan mahal, cenuben şimenl t 
fer hattı. 

1 - Mersin Bereket faprikua sahibi Tütüncü f•ı;~ 
ve oğlu Saminin muhtelif senel <'r muamele ve kazanç .,e., 
gilerind'!n hazineye olen 2943 lira 78 kurut borçları011ı 
ödenmesinden dolayı yukarıda hududu ve ef1afı yıı14 
dört parça gayrı menkullerinin 23821 hiH~ itibarile 67? e 
hissesinin mülkiyetleri tahsili emval kanuou hükümlerıll 
tevfikan satışa çıkarılmış hr. 

2 - Müzayede 21 ·839 tarihinden 12-9-939 tarib!IJ: 
kadar 21 gün müddetle devam edecek müzayedei ev\feh~, 
si 12·9-939 tarihine tesadüf eden Sah iÜDÜ saat 10 
Vilayet İdare heyeti tarafından yapılacaktır. 

3 - Artırma açık olarak icra edilecek ve iştirak ede 
bilmek için °/0 7,5 nisberiode teminat verilecektir. . ~ ıç~ 

4 - 13u dört parça gayri menkulden 1600 arşın esk.ı dtlJ 
bahçe ve bu bahçe iç;ndeki depo 1. Haziran. 940 taribıO ff 
itibaren iki sene müdddetle ve peşin para mukabiliode I•' 
bankasının Musin Şubesinde kiralanmı ş olduğundan b~'~jfl 
kanunu mucibince müstecirin icar akti daireainde ıo 
hakkı mıbfuz kalacaktır. 

,rt• 
5 - Bu husush doha fazla malümat almak ve 1 Ot' 

namesinı görmek istiyenlHin Viliyet Defterdarhğ• D• ıP 
caatiarı ilan olunur. 

20-25 - 30 - 4 .,.-/ 
~--------------- ··-----
Vatandaş; 
Hava tehlik!!sini düıün ve · kurıını""" 

yarılım et. 
-----·-- -- ------t:' 

Yeni Mersin BHımevinde buılJ111f 


