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Subayların 
terfileri 

Kanunun bazı maddelerini 
değiştiren birprojehazırlandı 
ltı Ordu ırnbaylar he)'etine maksadile tvessül ettikleri yol 

r ~hsus 863 Ba)'ılı kauuua ek ola Ve sebepler kanuni müeyyideler 

11
' hazırlanan proje, Milli Mü le önlemel lazım gelmektedir. 
afaa e - . d . }( ncumenın en geçmıe ve Biuaf.laleyh: 

Fransa Harici
ye Nazırı 

lord Halifakıı ile 
görüşecek 

Ankara· 9 A.A. (Radyodı:.ıı)
t'aristen bildiriliyor: 

Hariciye nazırı Bonne Mıllet 
ler Cemiyeti konseyi toplantısı 
için Cenevreye gitmeden MVel 
bir müddet Pariste kalacak olan 
Lord Halıfaks ile Cumartesi gü
nü bir mülakat yapacaktır. 

ıı:nıutay ruznamesinıı alınmıştır Jlenri kusurları dahilinde 

• kumet. mucip &ebebler IAJiha vulıa Lılan sıhhi BC'beplerden, (!·ımal me 1 k ti 1 H 1 1 

1 '
0da bu IAyihauıu niçin hazır iJrı!' v.· lıakiki durumlardan ölü 1 Y m e e en ancı ye 
•ndıQını şöyle anlatmaktadır: Ü uorınal tahsil müddetini uzat NaAzırları 
1 liarp okulunu bitiren suba>ıl mak maksadı altı oda huekt;,I 

i:t~ llleslek . tahsillerini ikro-1 eden Z8) ıf karakterli, atisinı, 
ır ınuhtelıf sıuıf okılla .. na şahsi , c millf menfaatıni gayrı Stokholmda topla-
, 

00
derilmekte ve bural1n aıuay müdrik ôğrenİcilerin ü t teğmen ki 

tel~ olan bir tedrıs ve t lnı dev liğe rpılacak terfıleri hakkınrla naca ar 1 

Litvanya askeri 
heyeti 

Varşovaya geldi ve resmi 
merasimle karşılandı 

Be,yrııtta 

Bir Faşist aleyhtarı 
kongresi toplan.dı 
Ankara 9 A.A. (Rad)'odırn)

Beyrutto toplauan Faşist ale)'h· 

tarı kongreye 35 müm~ssil işti· 

rak etmiştir. 

' ' Şamdan da Cemil Marıiam 
Aukara 9 a.a .• Radyodan• ıtsıasyon, Polonva ve Lhvanva 
Litvanya orduları baş ku bayraklariy!e süslE;nmiş ve bir 

mandanı refakatlerinde ikinci da kıta asker selam resmini ifa Af ve eski nazırlardan bir kısmı 
ire m.üdürü ve bir çok askeri er l lemietir. Müzika, Polonya ve Lit bir ınesaj göndererek heyet aza· 

kıla bulunduğu halde Vareovafa j vanya milli marşlarını çalınıetır. !arına kongre ile olan tesanütle 
gitmiştir. Litvaoya ordu kumandanı . . . . . . . 

ts~asyonda mAreşal Sin eyli l Polonya genel kurmay başkanı 1 rrnı bıldır~ıelerdır. Kongrenın 
ve bir çok askeri erkAu ile Var· nın misafiri olarak kalacak ve karar suretınde: 
şova Litvan~a sefiri tarafından ı a~neral~n ziyareti iki güu devam 1 TotE.liter devleLlerin bir teh 

kareılanmıe.ardır. edecektır. like teşkil etliğini müdrik Arap 

Moskova Büyük Elçisi 

İngiltere mukabil tekliflerini 

larıu demokrasilerle bir cephe 

teşkil eyledikleri bildirilmektedir 
' .•. 

0~8' 0 e tAbi tutulmaktarrlnr. Bu tebdil edilnıok ve 863 sayılı or Ankara 9 AA. (Radyodaıı)- 1 
bu~illar~a tedrisata c}Va~. me~ du subaylar heyetine mahsus Şimal mernleke\l~ri Hariciye Hariciye komiserine tevdi etti 
. Jetınde bulunan Jazı ogretlı terfı kanununa eklenmek üzere l nazırları Stokholnı da toplana·! 

ispanya ~ü~umeti 
cııer in r · ı h · c k 1 d • ena myeW 0 ta sıl metııi bağlı olarak sunulan ka a ar ır. t Ankara, H a.a. [Had,,·odan] be airccck oltıı·ım lıııriltore 
ltıuctd · · 1 p· 1 · II . . ' ...., ..., etlerını uzatt• l•uı bu yol nuu lüyihası tanzim ve takdim ın audıya arıcıya nazırı · . ı-.; tl l ı J • 
~a 1a ı . t k' ·: j dllu Sıokholma gelmietir. Nor- Roytor a,1aı1sı .l\loskovadan ~ ovyc cro yarı ıııı <'I eı·e i:lır. 

Milletler Cemiyetin 
den çekildi " . ı>ı an telkık• ve a ıp netı, kılınmışur. . . . 1 ·ı· l .... k ı · · H · 

"eaı tahakuk eytınekıedir. . . veç, İsveç Haril'!iye nazırlarının· hıldırıyor: ngı ız rnyıı c ı;ı~ı an-
i Sınıf okull•'ı umumiyetle Proı~nın esasları . . : da bu sabah gelmelerine intizar Moskovadaki İngiliz biiyiik dya kombıcri l\Iolotof'u tekrar 
.ııtanbuld - 808 bulundo"'u Bır madde olan ek prOJf'nın edilmekteydi. olçiı:Ü lıiil..fııııetiııiu ce,·abını ziyaret ctmi~t ir. hükumeti Mitletler 

Ankara, 9 A.A. (Radrodao)-

lspaıı)'a 
l. a mUf' 6 1 
11~ııı llliimki.n mertebe lı1taub ul lesaı;ları şudur: . • A A • Hariciye komiııeriııu tenli et- Siya:;i mclıafil lııgili;r, tek- Cemiyetinden çekilmiştir . 
. • katan mü~etini artırma key c - Muhtelıf sınıf okulların ltlya Yu~sek asken ıurası mi~tir. liflerinin kar~ılıklı bir anla~-
fıreti, idrak ve vHzife hissi ta da kanuni ve nizami mazeret 1 maya Mas tc~kil ettiği kana· 
ıtı i / Bu eevapta iki nokta MI • 
aıni1ıe ukse1memis buıunan, ıer hariç oımak üıere devamsız Venedikte top anı. clirilıııekteuir: atiudeuirıer. 

Almanya 
1
ardan b~ıları için göz c1ikilen l 1ığıııd an veya uygıııısuz hall erin 1 ~· / J / t/ • • 

bir h 'd "t" " d' . l' 1 • J yor/ar i 1-Soy,·ctl .. ı· Birli.,.i kendi ııgiliz teklifi hakiki bir 'ı'rma aeV e erının 
ede olarak görünmektedir. en o uru ısıp ıu ceza arı)' e .., b • ı: 
Sınl okullarrnrlaıı gerek 

1
•1• 

1 mahkum olarak okullar uizamna Ankara 9 A.A. (Radyodan)- ı-ıark hudutlarındaki devletleri ıtti akı kabul otıııomekla lıo-, b b '-1 • k ~r . . . . ' ı·aher SoY\'Ctlcr Bi ·lilf'' . ceva ını eR ıyece 
• rıh-ki ve gerekse hi sierine 1 mesi mucıbiııce tahsıle devanıla Romadau bıldırılı)'or. frk lıa~ııı:ı garanti edecektir. • 

1 oınııı 
~aaıw olmaları yüıüııden sıh · rı caiı görüloıi)·cn ve imtihanda halfa yüksHk nskeıi şurası 2 _ Eğer hu garanti n<>ti ~ark ve cmıup. lıudutla~:ıııllaki .Ankara n a.a. [Radyo] 
.... ~le&>lerıo (zühreoi hast.llıkla muvoffnk olaınomasınclnu o dev Veuedık sarayıııciıı loplanmıştır. cc.:ı, 

1
.
11

.10 80,.,·et l'tıs,·:ı, bir har kom~ularma hır teca\'U"- vu- il 
.,. .. , u , " k Almanya ~imal devletle 

••baus olarak) tahsile de ı rede tahsil haklı\rı Rakit olup Toplantıda Veliahd, Genel' • • ·ımnda kannlıklı vardııııı ta-
;''°edemiyi!Cek derecede arıza 1 roııraki devreye ieLirak ettiril kurmay baek ıııı, Geııel kurmay Z!;lmmtuı ot~okt.udir. iri kemli notalarma cevap ver 

tı >aıı1et ırae eden suba,ıarın 1 mek üzero kıtara verileu subay erk!oı, kolorda kumandarıları Be)çİkl hüiômBl1 0 .. .. 1 1 c•lı' lc- ıııc<len evvel Polonyaya. hiç 
11~a 1 • 11. ı· f 1 . k yüksek generallnr hazır balun- oru~ıne ere <ovum , 
1 Yrılıştarı dolayıeiyle madde arın uslotsmen •A'e ter ı orı ıta cektı·r. lbir te::ıebbföıe . . . kt' 
er 90 ,_ s'cilleri müsııil ok;n da tah»ileri muşlardır. Görüşmeler eııııasm· ı"ht • t J... ., .. , ti • ı" , gırı~mıye<·o ır 
q,. ıı;aı:ıunun müP-yyidesiııo da: ı - Efradın eu çabuk bir sa · ıya RUıvıve ertn 

"' 8 lla b ni normal olarak bitiren emsalle llıı~ n ir zararı rı mevcut ol kilde haz.ırlanmnsı. 2 - Hudut· terhiı edivor 
lık 11kla beraber ertesi sene riudeıı blr sene sonraya bırakı larda alınacak tertibat müzakere .., 

ıet~•r a1ni okula dev J m keyfı lır. , edilmiıstir. Son Ankara. 9 A.A. (Radyodao) -

ttr de bu günkü mevzu:. tıı na 1 
ar.ı a • . 

\i b Uınıneı ve h areket sahi 
(C>ruu Ribılerin geue nizamlarla B. Pote·mkin 

Belçikada dört hafta evvel 
silah altına çağrılan ihliJatlar· 
dan bir kısmına daimi meıııni· 
Jet verilmi(ltir. Yakında da )'üni 

----------- haberler 
i
nan bir hakkıdır. i 
k' . ' 11\•ruı 

1

:cı dfera. okula sevkedilen 1 varşovaya gitti. B. Bek ile 
da11 aaı takı subayların kıta 

~e le ı k 
den iki bin ihtiyat er terhis edil B G f k H . d 
lecektir. 1 a en o azı ran a 

Avam Kamarası raya gelecek 
Anka-

ltıata O Uldan muvafık SİCİ) al go•• ru•• şmelerde bulu naca 
Lirtiıc ını müteakip emsallariyle · 
ı le no h k · ı Ankara 9 a.a •Radyodan• -
-~ifadeleri~:aı Q ~k ki t:rfıd:.0 Ankara, 9 A.A (Radyodan)-/ kin ile Bok arasıuda görüşüle Askeri mükellefiyet Polonya hariciye nazırı B Gafenko haziran ayının 
1• kaırı dah' m nı Hnuuı ır Bükreste bulunmakta olan Sov· lcek monelelerin esasını tesbit k k b l ff. beş günü içinde Ankarayı ziJaret edecektir. 
Çın 1 me\'cu t olmadığı yet Bırlığı Hariciye komiser mu etmiştir. OnUnUnU Q U e l 
deten 1a&>ılan fedaktirlıklar mad avini B. Potemkin Romanya Ha· Maslahatgüzar, B. Potemki Ankı1ra, 9 A.A. (Radvodan)- F ranıız soıyaliıt partisi lideri B. 

SOD OD 

Blüm 
ııı hhıalar "t e · t ' 

ekte ını mu e asır e me riciye nazırı Gafeuko ile dün ni kareılamak ve kendisine refa Londrsdan tıildiriliJor. Londrava gitti 
&tıeın ~e h~kkı terfiden istifade uzun bir mülllkatta bulunmue- kat etmek üzre Leh • Romen Avam kamarası askeri mü- ._, 

ı.9 tedırler. Halbuki= 1 tur. hududuna gitmiııtir. 
0 u t tb 1 v kellefi1et kanun l~Jihasını iki 

0•lıoka a ik vazifesini seven, B. Potemkin l.Ju gece Vareo Ankara 9 a a •Radysdan• defa müzakereden sonra kabul 
batlar n ve haluk öğrenici eu' vada beklenmektedir. Sovyetler birli"'i hariciye 

ın d • 1 15 etmiştir. 
la~ Urüst mesaisine karBı Sovyet maıtlahatgüzarı, Heri- komiser muavini B Potemkin bu 

kn, Linıanasi1le muarız ve ma-, ciye nazırı Bek tarafından ka· gün Bükreşten Varşovaya hare Alman Hariciye NRzın 
&Qıet : mana ifade etmekte sui· bul edilmiştir. Mumatıerh Potem ket etmiştir. 
b,,. .1 

8 
hareket ile melüf bir su 

k ı e ' 'f . 
i 'asırı azı eeınas, ilmi ve ahlA B Çemberi aynı· n Avam 

~ll•ati ~~ı düzgün bir subayı • • 

lerın~kte~~r.derece ve halkta gös kamarasındaki beyanatı 

~e'l:!si:et~zda tahsili, urzu ve B k • ı 
le.,~ canda atlı tutulanların vazi j a şve 1 • 
'dtfı b k n BJrılan emsalinden • 

lirıi, b a Hnındaıı ordunun dlsip ı " k [ • r J l • 
libaıı u 1oıu tutan gençlerin in ı Sovyet miiza ere erı etrarın a a enı be-
ee .. fa getir·ı . 1 b l .J 
l& e 1 naını l meı:ı ı _ve meslekin 'ı yanatta u anmanın aoğru 

clbirt ua musıp ve müessir 

""ııa ~: lllınak zaruretini mey olmadığını s6yledi 
au Jlllaktadır. ı 

Berline gitti 
Ankara, 9 A.A. (Hadyodan) 

Alman Hariciye ·Nazırı Ri· 

bentrop Miıacodan Berline hare 

ket etmiştir. 

Kastamonu~a 
Halka örnek olmak 
için otel ve lokanta 
inıaatın a baılandı llıGtııh R<lnkü mevzuatın maruz .Ankara, 9 a.a. [Rrulyodan] kında aleni covap Ycrınoııin 

~İteıi ~~aları derl>ie etmiyen va I..ıoudra<lrm bildiriliyor: <loğru olmıyacağını mebuslar Ankara D a.n. [Uadyodau] 

'Gke9ı. arışısıı:ıda orduııun daima 1 İngiltere }{a .. vekili Cem- k 1· .1 1 · Ueisicuıulıur t.~ıııof lni>ııı·1·• ı ı " ı 1 :1 ta ~l ı r euer er douııştir. 1 Qı:ı. 1 ututması matlup disipli borlayn A vaın kamarasında ·· · l" \ ı!ab u eeasir et k a 'd 1 "t 1 . ı Amele I>arthü lidurloriıı- ııun ~una ı .1 nadolıı soyahatı 
il a bü ü nıeme · ve Lı 0 1 mu euc dıt ırnnllero ce,·ar Yor- esnasıııda verdikleri direktif 

.ıt Joı 1 k 9aziyetlerin ilıdıtsı ıuiR Yo: den Hendcr8oııuu bir ırnaline 
81 01' 8?ma k 1 ' 1 • 
ta ıtıe lıa~ı ına ' Vazife ve dı l 1 ugiltero hiikO.nıet i 1\Io:-ıko karşı da: 

1t ltıefh ı subayların bu > ük ,··ı<l·ık·ı l>ı"ı,.;· k l · · t · 1 II .. k~ t S B' ı· ·ı Ilı uını l • · ·'" o ~ısı vası ası- ıı umo ovyet. ır ığı e 
• @e~~ arn olan irtihntlnrı .. . ı . . . • .. 

tın 
8 

etıneınek i . .. ·ı lo lınkfınıot111 yı·ni noktai ııa- en kntı hır ~okıldo te~rıkı ıııe 
t ınıf le çın oıtrenC'ı e 1 • . 
"hail 0 Ullarıııda k zarım ~ovr •tler BirliTriııe bil- saı otıneğo çalışıııaktadır. Ue-

llııldd mu aıınon " • i; 

etlerini çoğaltmak dinniştir. Bu miizakornt hak- ve.lııııı vermi~tir. 

ve emir i.i7.erinc Iınlka ürııok 
olmak iizrc Kastanıoııud:ı ya
pılacak of el vo lolrnıı't:ılnrın 

i11~aa.tma. ba~lanuıı~tır. 
İn~aat kı~ mevsiminden ev

vel ikmal t•<lilocektir. 

Ankara 9 a.a "Radyodan" 
Paristen bildirili yor: 

1 
Fransa sosyalist partisi reisi B. Bulüm lngiliz işQi partisi 

liderleriyle görüşmek üzere Londraya gitmiıtlr. 
Londrada mecburi askerlik vaziyetiyle Sovretler BirliQi ko 

nuşmal!ırı meselelerini görüşecektir. 
B. Blöm Lon1rada iki gün kalacak ve p3r1embe gıloft Pari 

se dönecektir 

Yugaslavya Kral Naibi ve eıi Romada 
----~---~~~ 

Ankara 9 a.a "Radyodan• -
Yugoslavya kral naibi Prens Pol ve Parenses Olga, halya kral 
ve kraliçesini resmenziyaret etmek üzere RomıJa hareket etmiı 
lerdir. Mumaile)'himaya hariciye nazırı Markoviç refakat etmekte 
dir Prens Pol ve Prenses hıir.iranda B erlini de 'reEmen ziyaret 
edeceklerdir 

Lord Halifaks Parise geldi. Buradan 
Cenevreye gidecek ---------

Ank.ıra 9 a a •nadyodau" -
lngili7. harici)'e nazırı Lord Halifake Paril\e gelmiştir. Bura 

da l lr müddet kaldıktan ve B. Bonne ile görüetOkteo sonra Ce 
nevreye gidecektir. 

Mareşal Balbo /\.ahireye 
Aokara 9 a a "Radyodan" -
Kahireden bildiriliyor: 

geldi 

halyanın Trabulusugarp umumi valisi mareeal Balbo Kahire 
ye gelmiş vo Mısır başvekili Mt1hmet Mahmut paşayı ziyaret ede 
rek 25 dakika iörQşmüıtür· • 
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il Çe,:ıron: ı 
Ccııho'"" I 
Ol~ 

Bir 
içi11de neier 
oıuyor? 

Askeri memurlar ı 
için yeni hüküm~r1 

Güney Yurtda 
- Folklör 

Atalar Sözü - Oeyişet 
-4-

Mefcndlyetim i 
için yegano çare. 

unuıturabilınek kaldımda. Zaten oldukça eiıe 
mühim bir iein beı·atını getir
dim. Biraz gaf ama şalnıi men 
faatiuizi telılfi ve tazmin etmek 
liğime müsaade edeceğinize hiç 
eüphem yok. 

Askeri memurlar kanununa lı kc.ınun tatbik eahaeıııa girmiş 
Arz boşlukta bir dakika bazı maddeler ildvesine ve 2505 tir · 1

' 

da 335 kilometre mesafe kat'ı sayılı kanununun 6 fe 7 ci mad Bu talebrıler lise tah
1
1ierini 

Dorliyun: Sait Ugur 
*Ayranım oeki diyen olmaz 

"' Elmayı alan bilir, tadını 
salan bilir. 

- O halde size ha)·ırlı kıs 
met temcmni ecioriın za va llı dos 
tum. 

• Zafallı dostum • diye ilk 
acıma hisleri kelimeleri ! Piyer 
Lanje Orlea rıhtımı üzerine QI 

kınca parlak bir güneş ruhunun 
buzlarını eritti. Diğer tarafta 
kendisi ioin bir serrnt bir şöb 
ret müjcfecisi telakki etti~i bu 
garip ruhlu erkeğin kalp sızıla 
rını çok candan ~e yakıadan 

seyrettiği için ona sonsuz bir 
eefkatle bağlanrlı . 

H indiçinidon asılot 
Bu neticesiz müeaverenin üs 

tünden tamam onbeş sene geç 

- Demek büyük bır serH>t 

kazandınız ? 
- Evet Bir cok müşküUhtan 

sonra, sefaleti yakındım tanıdık 

tan Aonra. 
- Politeknik diplomanııe 

bunu borçlusunuz ? 
- Beni o kurtardı. Zaten o 

üç dört sene bucaladıktan eonrn 
büyük bir eirketin hesRbına ni· 
kel ve krom madenlerinin top 
rak icindeki vezifetini tetkik 
ettikten sonra ieletmeeine mE> 

eder d 1 · · 1 ikmalden sonra harp okru veri · e orıaıu kalrtırı maeına dair ' 
Londra hastanelerine her 1 olan kanuna ek olan proje milli ne meslek mekteplerine ayrıl 

• dıklarıada ıı bunların 10elek 
dakikada üç hasta yatar. 'müdafaa encümeuiııdeo geçerek 

ruznamoye alınmıştır. mekteplerindeki iskuıı, ilhs ve 
Fransa'mn Liyon şehri bir · 1 · ı ı h k Askeı i lisa mezunlarından ol ıaşe erıy e maaş arının an o u 

ipekçilik şehridir. Bu şehirde gunluk im tihanlarında muvaffa k lu talebesi gibi olmaeı mıvafık 1 
dakikada 3000 frank para ge görülmüştür. 1 olamıyanlArın kara, dElniz, harp 
tirecek kadar çok ipek çıka- • Teklif edilen mad!e şadur: 

mektepleri üniversitesintn muhte 
rılır. c:l280 sarılı kanun ın birin 

Dünyada çıkan üzüm se

nenin bütün saatlarına ve daki 

kalarına paylaştmlsa bir daki 

kaya 50 000 kilo üzüm düşer. 
Derimiz her dakika 63000 

lif fakülteleri ve beıtar fakülte ci maddesinin A ve B fıkraları 
ei askeri talebesinden ahldki 
vasıfları iyi olduğu halde subay 
olmasına müsait olmayıp askeri 
memur olmuya olverieh olanla 
rın meslek mektebi ile ihtiyat su 
ba:v mektebi tahsillerini ikmai 

mucibince muamele mel\Jru uaıı 
bolunmak üıere meslek mektep 

• Aşağı lükOrsem sakal, yu· 

karı lükür'lem bıyık. 

• Altın pas tutmaz, deli yas 
tutmaz. 

• Alma alı, satma kırı, ya 
ı?ızıo da bind" biri, illA doru, 
illu doru. 

• Areınile alır, endazosile 
biçer' 

• A~zı ayırık ayran delisi 

*Ak ak demeklo aı:tarmazeın 

• Ak beJak, kara bacak ge· 
çitte belli olacak. 

mie\t. Mösyö Monmoro, sabah mur edildim. Jete o zaman mil 
güneeini pek az gören ° eski denleriu ieletilmeRi için çok ko 
apartmanında her gün biraz da laf ve ucuza mal olacak bir 
ha sefalete, roksuzluğa yaklae11 fenni usul keefetmie oldum . 
rak ömriinün yalnızlıklarını ik B d bt ·h · k b·ı· 1• ld 

kere titrer. 

Amerikalılar oyunda da 

kikabaşına yarım milyon frank 

kaybederler. 

etmek eartiyle aekert memur 
nasbedilmelerine dair 3280 sayı 

!erinde okuynıılar mektf'ıtc bu 

lundukları müddetçe harpokulul 
tıılebesi gibi iaee, iskAn ilbı& 
edilirler ve bunlara harp Ckuh 
birinci sınıf talebesi maaeı ,eri 
lir.» 

Şehrimiz Ticaret ve Zahire Borsası 

haftalık alım satım raporu 
bir 

• Aza kanaat etıniyerı çoğu 
bulamaz. 

• Arka, düeman göre kortlar 

' Atın iyisi alaydıt, kabı ıı 
jfiS kalayda belli olur. 

_ _ en e r ı tıra a ı ıye ı o u 
mal etme(?e çalıeıyordu. Butun 1 • 
eObret ve ikbal lııreındıın uzak. 4t~nu ~a-zarı dı~kate aldılar. Fen 
Jasırordu . Çökmü& omuzları üs n;n butun ~atbıkatı utan mo 

_ dern terakkıyatm baetıca esas 
tunde bembeyaz basının veka 1 d b k b' d ğ"ld" 
rını aralarında bir masal gibi arın _an ~e ~ ır ser e 1 ır. 
nakleden, onun dasihatlarına bir fete sıze, ıhtıra beratlarımdan 
mucize gibi tapan civdr komşu bir tııoesioi takdim ediyorum. 
arı hemende onu hiç yalnız bılBıınun taklit ve sahtekarlığını 
rakmıyorlardı. Bir sabnb, sarhoş menetmek içi~ taahhüt alh~a. gir 
karısını ona eikt\yete galon za mek lhım. Bır avukata ıbtıya · 
tallı bir kadına sabretmesini cım vardı. Derhal sizi düeündıim 
tavsiye ederken, sabrın büyüklü Çünkü çok seneler enel hayatı 
ğünü anlatırken, hiımetçi~i ve mın en büyük macerasına sızı 

mek odasına kabul &ttiği bır karıatırmış olmuetum. işte do;: 
müeteriyi haber verdi. )'nlarım. 

- Hemde tam manasile bir Bir kaç cümleyle ihzar vara 
müeteri, kasının eekli hakkında izahatıııı 

Sıcak kül ikmal etti. 

Çinliler o kadar çok pırınç 
çıkarırki bütün sene toprak· 

tan aldıkları pirinç mahıülü· 
nü dakikal,ra böls'!k dakika 

başına 20,000 kilo pirinç çı· 

kardıkları görülür. 

Almanyada bir dakikada 

9o bin kilo patates çıkarılır. 
Okurken gözlerimiz bir 

heceden b;r heceye dakikada 
tam 500 kere atlar. 

Dakikada bir, Japonyad• 

yüz bin telefon çıngırağı ça· 

lar. 

liir dakika içinde dünya

da yarım milyon kHo patetes 

istihsal edilir. Hindiçiniden aYuet Mösyö Monmora heyecanla: 
- Mahkeme huzurunda ken 

- PekAUl eimdi galiyorum. di hakkınızı müjafaa edeceksi· Saatinizdeki saniye yelko 
Mösrö Monmoronun çalışme niz örlemi ? vanı bir devir yapıncaya kadar 

odasına giren rabancı ziyaretçi: - Harır, hayır eizi tevkil Jıponyada 4 kişi doğar 3 kişi 
- Beni galiba tanıroadınıı? edirorum. Do~rudan doQruya ölür. 

örte anlı sorum. neticeye vaı mnk istiyorum. Eğer Her dakika başına Ame-
- Hayır tanıyamadım affe hakimler müekül!t çıkarır anla 

dersiniz. mazlarsa bir tahkik memuru is· rikada Birleşik Devletlerinde 

- Piyer Lanje. teyini:ı. Muvaffak edeceklerine bir kişi pelagr hastalığına tu-

Avukat müphem bir omuz eüphem yok. tulur. Bu hastalık, vitaminsiz 
kaldırdı. Bu isim ona hiç bir Sonra i~reddütle masanın l'kt ·ı · 1 b' • 

üzerine büyük bir zarf bıraka· t ı en ı erı ge en ır nevı 
eey ifade etmiyor, fakat pek u· rıtk : . , 1 uyuzdur. 
zak bir hatıraya temas ediyordu B ı l -:- . ı memiC _hakkınız __ oları I Japonlar yapmakta olduk 
Çok seneler evvel genç güze l beClelı yıne redmı edec~peınıı? 

bir dulun Hindiçmideki san-etini - Sizden, bir silah arkada ı ları bunca harp masrafları 
tasfiye etmek ici11 uğradı~ı güç eın~en hiç bir eey t11lebedemem. yüzünden bakır pı\ra yerine 
tükleri halletmek için kendisila - Bunu kabul ediniz, Rica ' 1 · . k v 

bir kao defalar istieare etmek ederim. Oalıemanın mükAfat be 1 a emınyum para çı ar?1aga 
delini takdir edenlerdenim. Bu mecbur olmuşlardır. Netıcede 

üzere buraya geld iğini hatırlı· 
yordu. Fakat harpten çok seneler gün. ben lftyık oldıı~umda bin Jıponlar dakika bışma iki ki 

lerce fnılasını kazanmıe oluyo· lo bakır iktisat ederler. enel rani çok uza-k bir zamann 
ait bir hatıra. Berayineıaket : 

- Efet eimdi hatırlıyorum. 
- [ 1921] de idi. Yine uıun 

seneler eveel. 
- Bir çok müeterilerim ara 

sında unuttuklarımda oluyor be 

rıi affediniz. 
Piyer Lanje tebessümle. 

rum • 
- Demek eansınız tamamile 

yardım etti. 
- Öylemi zaanedirorsunuz? 
AVakat bu sesteki gizli yesi 

anlırarak : 
- Yıkılmış, bozlılmue yufa 

nızı tamir edemedioiz, hatta bir 
reniei:ıi kurmak istemediniz. 

Piyer Lanje, bu pek az ta 

İtalya, dünyada en çok 

civa istihsal eden bir memle· 

kettir. ftılyada dakika başına 

9 litre civa çıkar. 

Dakikada bir Amerikada 

on dört mücrim !evkif edilir. 

Pamuk klevland 
Borsadan alınmıştır 

28 000 40 50 -43 Hazır ve · 
kısa vadeli M.M.T 

Bugday beyaz anadolu 15 500 4 375 c M.V.T 

" sert rerli 30 000 3 125 15 gÜndA c 

Qavdar 315 Ooo 3 55 ·3 825 hazır ve 
kısa vadeli 

Arpa acarlolu 190 000 4 0626 • 4 125 • • il 

• yerli 15 000 3 975 • • 
Fasulsa anadolu 6 900 16 • M.MT 

M usolini ! Zehirli gazlardan 
korunma hakkında 

konferans 
17 layısta bir nu

tuk söyliyecek 
Roma (A A) - Muso\ininin Orta okul ö~retmenlerinden 

14 mavıııtıı 'l'ornoyu ziyıtreli e!!l Osman Nuri Sınmıız tarafından 
nasında mühim bir nutuk eöyli ' dün saat 17 de Zafer ı.inemasın· 
rece~t eiyaEıi mahfillerde beyan rta oı la okul talobe ve velilNine 
adilmektedir. Duçe, " bilhassa 1 zehirli gazlardan korunma mef-
Franeız - İtalyan munaselıe\\o \ . . . . 
rinden bahsedecektir. 7.u\u bır konferans verılmıe\ır. 

• A. dıliye, kabak Falmays 
kaldı. 

• Acıkauyer ayrı, acıyan 
yer ayrı. 

• Açlıkla li{luğun arası bir 

1 

durum ekmelı. 
• Arap eli <.lmekle dudak 

1 kararmaz. 
• Aıtzıma bakre özüme bak 

• Aslan yataQ-1dan belli 
olur. 

• Aekı olmıynnıı. imanı ol· 
maz. 

• Ara vardı kör D"du mu· 
sun. 

• Aramızdan kara k di rni 
geçti. 

• Aş daşınca kepçeye aha 
yetmez 

• Ağır taş batman döı:tel 

• ArdıQ aA"acından odun ~
maz. :vörük ku:ındıın kad" 
olmaz. 

Ispanyacla 
250 bin asker ter

his ediliyor 

iş ihtilaflarını uzlaştırma 
Nizamnamesi 

ve tahkim 

. . - DUnden s ı t-ın - ·menin (9' uncu mvddesioln (C) 

iş ihtilaflarını ve Tahkim ı fıkrusımı göre momesell lşç1 etıli 
Madrh (A,A) - 1927, 28 ve N izamnarnesine ait izahlar yetin\ hniz oıarak yedekte kala0 

2~ kura efra d~ııııı terhisine dair •fş İbl!IMIHrını Uzlaştırma ve işçilerin •muvttkkat ve muoıaıtl 
dun general F rango tarafından 'T k. . . ' . . e . . . . ~b ım Nlznmoıımesı,, nın bazı mUm"s il lşçı, vıızitcsinı ita etııı 
ımzalauun emırııame netıceeınde dd 1 · kk . ' . ' ı e 
250 h n asker e vlerine döneçoklir ima e erı bıt ında aşağıdııkı ize 'ileri csız görOlemez ÇUnkO yer '\ı 

Bunların 15 mayısta ordu bat_ın .verilm.esl faydalı görOlmOş sonradan alınıp kanuni nlstıb1

6 
dan ayrılmaları Madritte yapıla 1 tor, şöyle kı: artmasına selıep olan yeni Jşçil 
cak 7.afer geçit resmini ihlal et 3 iiııcii madde hakkında : ı rin kendi aralarından ayrıcıı telJJ 
miyec~kLir. Esasen buular daha • ~ . 
şimdirten do~dukları mıııtakalara Muvakkat ve Muo~ııın MU lstl edılmelerl icap ener. , 
eevkedilmişlerdır Terhhıleri ora messil işçi,, seçllebllnıek için, iş 2 nci, ;ı iitH·ü vo () ııcı ıı:ı:ı(l 
larda yapılaraktır. çile r yekılnıınun 78 inci macfde <leler hakkında : 

stndeki nisabları tışınası lazımdır. Bu msddelere göre, bir iş)'erl 
ı\.slaııköy 

llalkevi spor komi· 
tesi faaliyete geçli 

Aslan köy IIalkevi komitesi 
spor faaliyetleri ıçiu icap eden 

Bu nisablar : açıldığı tarihten ilibııren ya oçıı1' 
50 işçiye kadar on beş gOn, yahut bir hıırta içlO 

51 den 200 işçiye kadar de mllmessil işçi seçimleri ytıP11~ 
201 den 1000 işçiye kadar ceğınctao, bu müddetler esnıısıııd~ 
1000 deo daha fazla. 9e henllz se~:im yııpılmadıın ııer 

- Bakınız ben hiç unutma 
dım. Nasihat ve ,a,siyelerinizi 
okadar kıvmet ve .... ehemmiyetle 
telakki ettimki. 

Di'nyanın kagv ıt merkezi 
ıııdığı, ilk boeanma kararını ver levaıımatın tedarikine karar ver 
d ..,. · b ı Kanadadır. Kanadıda bı'r da 

olmak fıure dört kademedir. Bi- hııngl bir iş lhtiHltı hadis oldtığıl 
naenaleyh mesela "120" dolıni Bölge teşkilatınca lstlhbar edlli'

6e 
işçisi bul:!nan bir iş yerine fıızla o işyerinde seçimin ıacilen . Y8P

11 

faelf yet devresinde 60 işçi daha rılması ve böylece lhtllatıa bitti~ 
ilave edilerek işçi yekOnu •ıso" e evvel tesvlyt-sinin temin edllı:JJes 

Piyer Lanje, bir keç keli
merle onbee sene evvelki 'ziya 
retini aolatms#a baelayınca Mös 
rö Monmonun herecanla gözleri 
nin parladığını gördü. 

- Evet simdi tamamils ha 
tırladım ! Mertli~inizin sihrine 
kapılarak sizi bir ilAh gibi te
masa ettiifimi senelerce hic unut 
madım. 

Pirer Lnnjefi daha dikkatle 

süzerek : 

- Ve zRnnedersem hnyat 
mücadelesinde galip çıktınız. 

- Eeet tnmamile. Bana bir 
kaç dakikanızı hasredereeniz 
ıiıe neticeyi anlatmıe folacağım. 

- Bir sııni1e müe.aadenizle. 
Mösyö Monmoro bitieık oda 

ra bir göz atmak ister. 
- Hiç kimseler olmadıQ'lDl 

b~nde m\1saadenizle J,lekrar ede· 

rim • 
- Nereden bili1oreunuz? 
- Yemek odanıza geçmek 

ioin bfttün apartmanı 

nızı dolaem1ık mecburiyetinde 

ıe;ı, ranı on ee er:ıne ene miş ee bunları bir liste halinde 
gördüğü insana emniıet edip kikada 6,ooo kilo kağıt im'l Parti ilçesine bildirmiştir. İlçe, 
etmiyeceğine mütereddit, birkaç edilir. bu levazımatın tederıkine basla 

cihetine gldilir. 

5 inci m:ıddo hakkında 

dakikalar düeüncere dalmıetı ! Hindistanda her dıkika makta beraber diA-or komitelerm 
Fakat bozan ö1le hAdiseler olur de bütçedeki tahsisatına göre çıkarılsa Kanuni nisabı aşmadığı 
ki insan, ı"lk tesı.du·r ettı·~·1, 1·ık 8 İnsan ölür. noksanlarını ikmal edecektir. • 

6 için ~uvakkal ve Munzam MU· life 

tanıdı4tı bir kimsere kalbini, bım Bir dakikada Londra şeh Hı·n~·ıç'ın'ı ve Su~an~an ç'ıf te 1 Bu mııddenln lfıtdeslne g " messil şçi11 scçmeğe böcet yoktur eı> 
liA'ini yoran esrarı emniret ve rı'nde ne kadar su ıarfolunur moşterek mOmessil işçi seçile':: h' . . Daimi işçilerin enelce st>çmlş ol ı ... 
ıtımaı ederek a~ır bir rükten tırnaLll Layvan' llLalt' işyerıertoı ikt kısma a1ırmaıc 
kurtulmak ister. bilirmisiniz? Tam 900,000 litre 1 il il dukları mumessiller yen\ gelen iş zım geliyor. • 

- Az kaldı bende vuvamı Bu kadar su yüz kad•rinsana ~·ı~· çllerl de temsil eder. 9 .. s
9 

menne 1 1 ~> Herbirincte ondan " 
kuracaktım. Fakat görürormu yıl y~tebilir. Bunun gibi, esaRen 1000 den · ~'1 

eunuz azizim, bazı insanlar ken .. • Fransa Hindiçiniei ile fagi fdzla işçi çalıştırJlan herhangi bir yıda ieQi çalıetıA"ı halde. bir•' ı3 
dl. hueueı· havatlarında bedbaht Yirmi dort saat zarf1Dda ı M aynı veya mıitemmimi 9eyıı 11 

!I , h k k ız ısır Sudunında zuhur eden lşyerinde de işçilerin sayısı daha e" 
olmak ıçm yaradılmıelardır . er da i a Almınlar, garp eı!lır vebası dolayıeiyle mezkur leferrii olduğu iQin Kanunuıı ı k k" ·r nekadar artırılırsa arthrılı;ııo ka· ,ıe 
Hatta aşka tesadüf etsel.ar bile I hududundaki Siegfried hattı- mem 8 ellerden Tür ıyeyo çı 1 mulüne alınmış bulunan ıeY9 , h 

1 
tırnaklı canlı hayvan ve hayvan ouot ntsaha göre artık yeniden ~e 

lali, bütün eiddet ve ıreı e onu nı tahkim et k . . it maddelerıııiu idhalleri Zıraat Ve 1 rinden ayni eehirde olanlar, h .... 
harabetmeve çatıeır. Kedere kar 1 b d l me ıçın a 1 ara- •r:ıırnzam mamess 1 işçi• seç\lme •" , . a 

0 
usu · h "t" kiiletiııce iearı ahire kadar men 1 . 1 ker.ci Hacı Bakirin GıılatB 

şı durulamıyor. Bende fedakar· , .. ınşa arcı go u- ~dilmiştir. s varıl o amaz ) l kk t Beyoğlu satış şubeleri gibi · • 
lık otmeğe mahkum iueanlar rur er. ~=-==-~-~-=-=-==""==--=~ "Muva a ve munzam mn -(l]ıı 
grupuoa ·eeçilmie olacağım. Hin· I Dokuz peyki ile berrber 193 9 Jzmir enler rnessil işçiler seçi mı. ne iş yerinde b) Herhiri Kanunun eu 1ıe 
d . ' d d t d k A ·e .. t d b 'l ld v h ld çılışmelt · o'ırn gerek dıılrn1 gerek liioa ayrı nyrı girecek mflhı.fe 11' 
ıçıoı en av e e er en ramı guneş e a ı o ugu • e / F olmakla borab9r birbiriuıu of,ıı 

vapurunda müstemlekelerden .. . nasyona UQTl muvakkht bilOmum işçiler iştirak f r 
Fransaya dönrn bir kadınla ta· 1 guneş manzumesı Vega burcu ed~r. F11kat mevcut mOmessillere feya mütemmimi veya müte 

0

011' 
nıatım. Daimb uzak kelan hiQ na doğru dakikada 96,ooo ki · bir milyon m üŞteri. ıınveten seçilecek olı:ın işbu •mu olan 9e aynı eehirde buluOB eıı' 
lrimeerle temas etmiıen, hiQ bir;lometre hızla ilerlemektedir. nin uğrağıdır. vakkftt ve munzam mumessll işçl,, mese•a eehrin iki muhtdıif ~ıO' 
e~leoceae iatirak etmiyen, hatta • tinrte kain olup herbirinde 0o 

6 w "' B Ik ı kt J ı b M il · d.d lerin muhııkkak rıınl!yet devrest d 1 
hiç bir iskeleye inmek arzuaunu 8 1 çı 1 8 apon ar aş- a 3fl01Zl Şlffi l en dan fazla ieQi Qalıemaeın aı _0(111 

göe\ermiyen büiiln bir çılgınlık ta gelir. jnponyada bir daki · rıe mahsus olmak üzere alınan layı ayrı ayrı Kanun şüıııullJ·af' 
la Kolombraya i~ıen yo~Cuları lal ka zarfında 15,~oo litre ba· hazır}ayı nz. l yeni işçilerln artısından seçilmesi tasnif edilrn ie olan ve ayııi ·t~ı· 
kayt bakıelarla suzen bır kadın 20 Ağustos - 20 Eylül lılzımdır. Bu iti borla ev tıelce daimi rene ait buluıııııı iki ıeyeri gı 
tanımıetım. -Sonu var- lık tutulur. !.::....;;===========..;;· işçiler urasındıın seçilip Nizamna ~ - Sonu var -

b 
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Ankara 
~------~----~~~---~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 

Radyosunda 
bugünkü program 
~ 1>"'4,_ -

Türkiye Radyodifüzyon 
~stıbrı, Türkiye Radyosu 

11k•ra Radyosu. 

DALGA UZUNLUGU 
l lfı~fl m. 183 Kes. 120 kvv 
2ô~ Q. rn.74 m, t51H5 Kes. 

0.1 
vv. T. A. P. 81,70 m. 

~n· 1-> Kes. 20 Kvv, 

l~vada neler oLDU 1 
OLUYOR 

Kitap mı, altm ma~eni mi ? 
Hitler ''Mein kampf,, dan sene·! 

de .otuz milyon kazanıyor ! i 
Bitlere meşhur Mein Ka- 1 

mpf yani Kavgam ismindeki ı' 
satıştan ııe bırakır? 

Riliyorsunuz ki Kavgam- . 
m yeni evlenen adamlara dll· 
ğUn hediy~si olarak verilmesi 
m~cburidir Bundan başka Hit 

12 Çarşamba 10/5/1939 lerin bu kitubı almak mektep 
·30 Proüram ı · d h ·ı· h J'> ~ .., erın e la sı ıni bilirerek şa a 

... 3 ı> Tüı·k nıllziği detname alan talebelere de 
~alanlar : Zühdü Bardak oğlu, m·ükilfat olarak verilir. 
S rıfı{c Fenrnn, Kemal Niyazi Büyük Alman kütüphanH 
NeYhuo, Cevdet Çağla. terinde bu ~itaptan kıyamet 
l .cr~f Rızn Ahiskan ~adar var~ır. . 

2 
Sultaııi yeg:\h poşrevi. Hıtlcrın kıtabı Alm~nya 
Lemiııin sultani yegAh şer- d~ 8 buçuk m~rk kıymetınde 

kısı: (A d k .. 1 ) ıtır. Yalnız bu fıyat, IUks tabı-
1 n ı ca geçen gun erı . d • ld' t .. 
·Lıırn' · F hf 31 lara a1t egı ır . ngılızgaze-

t.. • ının · era eza yeg 1 telerıniıı )'azdıkhırına göre 
'ı"ll'kısı: co· 1 ct• b dil 
Recfl) 111 en 1 sşını n ~~ kitabın IJitlere temin etli 
4 • Z" J uı koza ne: 
ta~siu ı.uı Bardakoğlu: Santur o 1836 da 18 n:ilyon, 1937 
5.yernı . . de 24 milyon, l9!l8 de 30 
ga sarı AFımn Eul'rı ile· milyon franktır. . 
&eh Şarkısı (Biz heybelide her Kavgam ya1mz smerikada 

C:ı b. 6. H .. . basılmaz. Avrupaaın ır çoıc 
le 1 lk turkUsU · (M~cnunam şebi rlerinde t-asılır. Hitlerin 
7Y :ı rıı gördüm) şahsi işlerine Maks Amann 
de~ 1 '.l~k tUrkUsU : (Şu dağları ısminde bir adam bakar. The 
1\~elı) People adındaki ingitiz gaY.ete 
aı· Memleket saat ayarı, sine göre Meks Amarın'ın Al 

ans ve et · ı · 1 b 1 ' 13.45 m . 0?ıo oıı 18 e~ er. manyadan mada Belçi kada İs-
lı ,14 Müıık (Rı~as~tı Curn . ~ , . 
Ur B3tıdosu -Şef: Ilısan Kilo- vıçreae, Polon)adA, Macarıs· 

~er ) toada, Yugoslavya,dn ve hatta 
~ · Blankenburg _ Marş Fıansa,da sermayesi ve bir 
: Leo Fall . Dolar Ptensleri- cok f ankalarda muamelatı var 

aıtı Vatsleri dır. . .. 
t.; ·Anber - Yemin Op9resinin (PıHıs • Mıdı) 
4 ~erto ru 
ku E Launay - Rülbill ve çalı 
~.şu (2 piston için parça) 
kı Üffenbach - Gazel lavantacı 
lBz 

8
0p retinden Potpuri) 

18'a~ Pıoğrem 
191

0 \> Mtızik (Aryaları) - Pi 
t9' 1 ~ Konuşma .\'etı)' Türk müziği (Fasıl he· 

Cııı~t 
işt Tokses ve Safiye Tokayın 
2 ırakıte o,oo M 
rıj 1 emleket s:ıat ayarı. 
2o ~; ve meteoroloj· haberleri 
~İa Türk q1 Uz1ğı 
l?e nlar : Fahri Fersan, Refık 
r.(\r 13 ın, ZUhdU Bardakoğlu, 
Ok·Vdet Çag" la. 

ııya . 
IRlc , rıler : Sadi Hoşs~s. Me· 
t·. Rrokgöı 
2 

1
ast pı:1şrevi. 

sa~ l~rlhıUn rast şarkısı: (Uyu 
3. Fg~iSUne koysam.) 
ha08 aık beyin rast şarkısı: (Nı 
t . ~n dideden) 
V1y0

levdet Çağla rest şarkısı: 
L S 8 taksimi 
kı: (G l{aınbayın nehavent şar-
6 .ı{611Urnün oheii bir yare) 
f<fed, )st türktl: ( Çulıma hak 

1 '. n lıare ast IUrktı : ( Yemenimde 
Q Var) 1 

~ liıı . 
kı: <Şe~'n1 b~yin Hicaz ar şar-
9 .. 1 ~ . ta seher akar) 
k •dlıf .. . 
. ı: (Ya~ aganı:ı Hıcazldır şer 
1() • dur zaman gel) 
~arkı?tşau . Nıhadın Hicazkar 

2 ı,oo II· ~ ıaıf gögsUm i~iade.) 
~.1 5 a talık posta kutusu. 

~'Yo • 
0
E9ham, tahviU\t, kam 

2~at) Ukut ve ziraat bors11&1 
ı,25 N 

2ı,a0 M~Ş.eli pliklRr · R. 
~adıl( 1' ıık. (Mandolirıata) .Şef: 
~~,Oo Mıoı~ ıdaresinde. l 
~ecih · lıı k (Kllçllk Orkestra· 

Güven 
Sigorta Sosetesi 

0/o10 iratlı Aile sigortası 
hakkında bir misal 

MISJl.L 

30 yaşında bir kimse 25 se 
ne müddetle 5000 liraya aigor · 
at olursa bu müddet zarfında 

her sene 193 lira ücret öder. 
Sigortala vadede hayatta ise 
5000 lirayı bizzat alır. Sigorta 
la vadeden mesela sigorta ol
duğu tarihten bir sene sonra 
vefat ederse ailesi aşağıdaki 

paraları alır; 

Sigortalı meblağın 
% 10 u derhal. •. lira 500 
24 sene muddetle 
her sene sermaye· 
nin % 10 irad ola-
rak;.. 500X24 = 12000 
Vade gelince •i-
ğortalı meblağ 5000 

lira 17500 
Sigortalı meblağ, ancak 

sigorhmın vadesinde, sigorta
la berhayat ise kendisine, si
gortala vadeden evvel ölmüş 
ise hak sahiplerine tediye 
edillr. 

MÜMESSİLi f 
Vasfi Or un 1 

Nüshası 5 Kuruştur 
Abone ) Türkiye Hariç 

Şerail ) için • için 

Senelik 1200 Kr., 2000 K. 

Altıaylık 000 1000 

Üç aylık 300 500 1 • 1!' Aşkın) • 
1 ı1aıı h ' Sp!ttı sc rnann - Andalusia • 1 Bir aylık ıoo Yoktvr. 1 

YOi - - - --
• Grj . Vaısı. 2 · Benatz\<y ı 

~itrı !>rı_ııtlge bir daha gitmeli-' Resmi ilioatın sabrı-10 I 
((\ v p Kuruştur. 
~ nE'rad ouı Linck~ • Kahti ..__ ..... ..._ ___ _ 
~atını . ) 4 - Zıelırer - D0 r Sc· F S 1 
ııı, s'~lster OpAretirıden Vals· enni ünnetçi 
Gııtıglb Gounde • Ave Môria 6 - Sıtkı T ann lver 
Ş,"kı A7r~er - Aşk Çanları - ' " .... 

F ~P.rı 'e ugrısız süı1tıt:!l 
• G~ı·n .. · • ritz Reckte11\\'ald i .. ırıgd \'apar. 3.oo e ( Potpuri) .; 
~ Son · Fa~ir c.•ocnkltıf'a nar;.ısız arır'ki flJı.tns haberleri ve r· 
ı>ı .23 • Proğram. 1 Adres ; Tarsus paşa ga . 

· ,ı;j,~4 M zinosu karşısı 
Uzik (Cezband • 

1 L A N 
Mersin Ziraat Bınkaıı oıü~ürJüğün~en : 

Köyü 
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Cinsi Dönümü 
Tarla 20 

,, 15 

,, 70 
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" 20 
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" 
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Hissesi 
::L~4 

3-24 

3-24 

ı.12 

1-12 

1-12 

1 12 

1-12 

1 -12 

1-12 

ı. 12 

ı . 12 

ı- ı 2 

1-12 

1-12 

1- 12 

1-12 

1-12 

l-12 

1- 12 

1-12 
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1- .ı 

1-12 

1- 12 

1-12 

1-12 
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Mevkii 
C uıakh • 

Sak ızlt 

Kızıl yer 

Delik taş 

Delik taş 

c~uı t'jz 

. 
ınce yer 

GiillÜCP. 

• 

Taşh esiği 

Kızıl yer 

Çetreıli 

Köy 

Armul sırım 

Çandır alam 

Sakız öreni 

0f'ğirmen Ci. 

Parlıca 

Gübliice 

Narlıca 

Kıla 

Kızılyer 

Deliklat 

Drliktaş 

inef-lver .. 

Güblüce 

Taşlıse1d 

KuY,uluk 

Kızıl ver .. 

eetıeıti • 

köprii civarı 

Af'mut sarımı 

Çandar alam 

Sakız öreni 

Şqn~ dOrdüneü sa1fada 

llUDUDU 
Şarkan ıaril garhen ~aş şinıalt·u Hddr ağa Ct~mı 
ben deı·e. 
Şarkan Gök vdi garb~n Mehnwl eferıdi şinwlcıı 
tarik c~ııuben AhruP.l kahyu tarlası 
Şarkan dere garhen lıa<·ı Btıstan vP. kc)·ak şima
len dere cenuhen san Ali 
Şarkan hark şiıualen (lt~tl·~ Ali vlatları garberı ka 
rabe~ir evlalları c~nubfln havac~ f~vlatları tarlcısı 
Şarkan Gök da)'! evlatlan ~imalen Havzı oğlu gar 
ben hark cenu ben Ha vzı oğlu tarlası 
Şarkan Şif şimalt1 n Hlist~yin ça\'OŞ larlliSI g::trbtın 
şif c~nu lıen Molla ~leh nwl t-. vlatla rı ld rl ası 
Şarkan saf'I Ualil evlatları şimale11 tarik garLen 
molla mehmel e'latları c~nuben Şif 
Şark an kara .Yusuf evlalları şiuıaleu keza garuen 
Yahva Pfend' cenuben Osman evlatları 
Şark .. an hark şimaltın tarik garlh·n Ömer oğlu ev
latları Cf>uubun tarik 
Şarlan Hacı molla Ahmfl evlutları şimalen Yusuf 
evlatları garben Abbas evlatları ePnuben Koca da 
yı evlatları 
Şarkan Yusuf evlatları şimalen Nacar evlatları 
~arben Hüseyin çavuş ıarlası cenuben lıark 
Ş;.ırkan hark şimal.-ın ~ oca d(ıy• evlatları garhen 
kara bekir aAa ct-rıuben köse evlatl.~rı 
Şar~ an koca dayı evlatlara şimdlPn Omer evlatları 
gar hen mulla Ali CPUU htHl Hacı o~ıuau e' iaı ları 
Ş'1rkao Şimalen Çolak evlatlitrı garben taş cPmı -
ben dede oğlu evhıtları tarlaları 
Şarkan dere şimalen dere garbPn Akış evlaıları 
Ce11uhen hark 
Şarlan hüseyin ~vlcatlar1 şimalen lop(jl Mustafa 
garhen har~ cenuben gök veli tarlası 
Şarkan dede Ali evlallan şimalen kocd tia)'ı ve 
hacı llehmet garben hacı Osman ve karamanlı 
evlatlarj cenu ben kara bek ir e vlalları 
Şarkan Yemiş şimalen Hamade ~lemiş garbPn 
har~ cenuben hark 
Şarkan dere şima'en dere garben lrnrk ceuubfln 
Ulaş evlatlar• 
Şarkan Ağzı oğlo şinıalen Akkış evlatları garbrn 
hark cenuben Halim e'!latları larlası ... 
Şarkan Ulaş evlatları şimalen Hüseyin çavuş gar
ben molla nwhmet avlatlan cenuben tarik 
Şarkau ibrahim şinwlen llalıl garben Aydınlı ce 
nuben har kin mahduttur. 
Şarkan hark şimalcn Aza nğlıı garben ula~ cenu 
ben hacı Halil 
Şarkan balh ibrahim şimalen hacı Osu•an garben 
hark cenn tit'n Ballı i brahi m 
Şarkan hark şinıalen detle Ali e\lalları garben 
karabekir evlatları cenuht>n Hoca evlalları tarlası 
Şarkan Gök dayı evlalları şimalen aza oğlu gar
ben bark Cflnuben aza oğlu tarlası 
Şarkan şif şiıualen lllise)in çaHış garben şif cenu 
bfn molla me.hmel evlatları tarlası 
Şarkan ~arı Hal il evlatları şimalen ıarik garbe n 
molla melımet evlatları cenuben ş i f 
Şarkan şirualen kara yusuf evlatları garben yalı~ l! · 

efendi ceunben Osman e "latları larlaları 
Şarkan harl şimalen tarik garbenlhner oğlu evlaı 
lari cenuben larik 
Şarkan hacı nıolla Ahmet evlaLları şimaleo YusuJ 
evlaıları garbP.n Ayyaş evlatları 
Şarkan Yusuf ~vhtları şimal~n Nacar evlatları 
g.ırben hiis~)'İD çavuş Larlaları cenuhen hark 
Şarkan şimalen l{oect dayı evlatları garb .. n kara 
bek ir evlatlar1 cP.nuben kö~'~ evlatlart t:-.arla;ı 
Şarkan koe:. dayı evlatları şiııial~n ömer evlatl tt· ı 
~arben molk: Ali cenuben ilacı O.sıuau 
Sarkan drre şimaleh cola'k e vlalltırı garlıen ka ~ 
~ . 
c~nulH~U dede ı\li evlatlar. 
Şarkan şinrnlen dere garben ak kış evlatları tarlala 
r-ı cenuben ha1·k 
Şar.kan basan efondi evlall.trı şi malen top ıl oıu~L ıi 
fo ~arben hark cenub n gök vt>li tarlası 
Şarkan decle Ali evlatları şirualP.u ko~a dayı nwh'l' 
mııl evlatları garhen h ~cı o'ıuarı ve kara e~lat1a,.ı 
cenuben karahP.kir evlatla·ı tar. 
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ersin ziraat bankası mü~ürlüğünden 

köyü 
Nez itli 

" 

" 
,, 

,, 

" 

" 

Cinsi Dönümü 
Tarls 16 

,, 10 

,, 10 

,, 7 

,, 55 

" 50 

" 
25 

Hıs~esi 
1-12 

1-12 

" 

., 

Temanu 

" 

,, 

Üçüncü sayfadan artan 

~tevkii 
Değirown civarı 

Narlıc ~ 

ince biik 

GübHice 

Viranşehir 

kary~ civarı 

HUDUDU 
Şarkan menıiş şiıualen bark ve uıenıij garlıt>n 
lıark cenu hen lıa rk 
Şarkan Aza oğlu şimalen Akkış evlatları tarlaları 
garben ark cenuben Halim eYlatJarı tarlası 
Şarkau ~imalen dere garben hark cenulten kulaş 
evlatları tarlası 
Şarkan kulaş evlatları Şİlı .al~u Hüstıyiu çavuş gar 
ben molla mehnrnt evlatları ceuulwn tarık 
Ş it rkau Yarı )ağı Yii~sPk taşlık mahal şimalen 
ilacı yalıya efendi evlatları tarlası gaı·ben hacı gök 
veli tarlası cenuben kumlu lepe 
Şarkan hacı nrnsa tadaı;;ı şi malt-n molla mehmel 
evlatları tarlası garben topuksuz evlatları tarlası 
cenuben karabrkir ıar(a~ı 
Şark~n kfü~e mu~tafa tarlası şima)Pn tarik garben 
koca bekir tarlası cenuben hacı yah~ a efendi tarlası 

\ , 

i l A N 
Tarsus C. M. Umum iliğinden : 

1-

2 -

3-

4 --

Tarsus CPZa evindeki mahkum ve ruevkuflu
rın l frnziran 939 l«ırilıir)dPn 31 Ma\ıS94Ü 
mali senesi gayesine kadar bir yıllık rtHılıanı 
men olan 10512 kilo ekmtığin ı ı~1uyıs 939 
larilıirıden itibaren bir ay müddetle ~ ruroaa 
ve tıksiJtme kanunu mucibince mlinaka~aya 
konmuştur. 

Taliplerin 998 lira 64 kuruşun yiiz~fo yecli 
buçuk ht>sabiyle 7 4 lira 85 kuruş muvak
kat lerııinat makbuzlarını iha16 günü olan 
1 llnıiran 939 perşembe giinli saat 15 de 
Tarsus C. l1. U. liğı makamında toplanat~ak 
olan komisyona ibraz elmelHri. 
Verilecek ekmrk dört dıldız undan mamul 
olup 960 gram olarak pişirHfCP.ktir. 
Eknwk h~rgün azuıni ~aal 14 de mÜldahhit 

Tli r kiye co nıhu r·iyPti \I~ rsin zir~a t lıa 11 k~s ı ı a 2814 rıttoıar alı k<tıwıı ıuucibiı ce taksi~lmıdirilnıi~ 
ipotekli ve mlilt~elsil kt~faletli bor cuınm taksiti va d r l tı ı i1 de ö<lt·ınedikleriıı<leıı dolayı borcu ınuacee 
liy~l kesbedcıı nıezitli köyiiıı<lr ıı Abdiilalimiu bat ı kaya b " riııei <leı·ece ve sıriıl<la iptı lekli HH z~ ur 1 f> 
kaııuua islilllıııtl e ıı relıiıı h ii kınüıı e gireıı yukaruht cins lıutlut ve ıuiktan yazılı gayri meukulleri I••- 1 

5 939 taı·ihiııdt· ıı ililıar~u 2 ı ~ ii n soııuudaki 30 5-39 arilıiııd e en ~on pey iizer; ııdeu on gliu miiddetle ! 
aikıya alınacaktır. 

larafrndan CPz2evine tfslim edilmiş bulu
rıaca ktır. 

Eksiltnıed.-u rniilP. ı t-ıllit bihinıunı riisıım ve 
ilan ücretleri) h~ lıilumıı rıı nıasrcı flar m iita
ahide aitlir. 

oıı gün sonraki 9-6 939 tarihiHle saat ıs de ~aıi ilrnle .. i y~pıla<·aktır. askı~a aJw<ld. laıı saı ra siıriJle 6 
cek. pPyler Hs~ı b tı deliııin yüz<le ye<li buçuğu , . darı aşağı olması Ş i l'tlır . pey 11ara"ı sürlılPn ıw~ in~ üzde 
ye<li buçıığu<lur. ihale bedelinin b t' şle biri peşin ,., g .ı rıy., kala rı kı~nu lwş seııe ve beş Laksille öden 
ıuek üzere \ıaukada carı u:mller dairt>sinde i kr·aıata k ı.ı lbe Jil t' bilecetı.tir. Kati Hıal~ııirı 

Şartname hakkında fazla iz ·ıhat almak isıe 

yPrılPrin her giirı C. ~I. U. liğirıPı nıüracaal

ları ilan olunur. 

icrası akebfode teminat akçesinin ınahsibant.ları sonr:Jihale bedelinden verilmesi lazım geleıı 
nıiktarla ~ak site raı.tt'<lil.,c ... k kısnıın ~ arıuui nuıarudelt ri yt di güu z -ı rfırıda tenıanwrı tek•mnıül f:lttiş 
rilmediği ve füJenmediği taktirde talip vazgeçnıiş addedil~n·k ~· ~nitJ +ı ıı a rtıırnıağa çıkarılacaktır. Birirı 
ci ve ikinci satışlar arasrndaki r ... rk birirıci nıiişlt~ ıl ııin ı..-miııat a~çPsinden nıuh"tıP edilec..-k, kafi gfll 
mediği lak tirde üst tarafı vaz gP<;~n müşteriden tahsil ~dilec~ktir. 

Hank.Hdan bnşka ipott·k sahihi a ' acaklıl a da dig• r al a kadarların bu gayrı nıt ııkullt· r iiıt>riı ı d•ki 
haklarım bahusus faiz ve masrafa dair iddiwl~rır ı evı'akı nıüslıih~ ler ile bırlikte hildirnıt>lt>ıi aksi tak 
dirde hakla r1111 lapu sici lile sa bil olmadıkça satış bt'ıh1 lini n ı.::ı )' hışılması ndan ha J'İÇ k:• hca k I~ rdır, ıuii 
terakim vergi, dellaliyt>, ferağ harcı ve sair ıuasr .. flar alıcıya ~dttir. da lı a fazla nı(jluıual alın4 k isliyP.ııle 
rin viUıyel idare heyetin~ ve )'ahulla mersin ziraat ba ukasına miirıı caatl:..rı ilan olunur. 

1 l A N 
Mersin orman ~ölge şef liğin~en 

5-10-14-20 

Dikili ağaç beher M3. O. mamulunun 
Cinsi adedi muhammen bedeli L. K. mi ktart M3· 
Çam ııo 4 90 ıoı.uoo 

1 -- le ,.. ( vihi\'tlİnin \lersin kazası dahilinde akar . . 
ca kövü c i varırıda önıerc~lt>r ormanından ,·o .. . 
karda yazılı 10 ı M3. ga) rı mamul Çam agacı 
s::. tış :1 çıkarılnıı ~ tır. 

i l A N ,--r-O_T_O---G-ÜN~ '2 

Mersin liman işleri in~isarı Türk Anonim şirteti iyi bir Resim çehtirırıek istiyen 
13 

belıfr ~13 . gHp· ı mauıulu 490 kuruştur. 

s ı lış 20 5 939 Cuuı 'Hlf>Sİ saat ı 1 de icel or .. 

Mu~ayaa ~omisyonun~an F O ,.f O AG üne Bir ~efa uğramah~ır 
~irket Atölyesiıule tamir edilecf'k 3 ıuavua için FO TOGUN: Resim~· l E 1. 

ınuklazi ve aşağda mikdaı ve ebadı yazılı kereste' Foto Gün; ğrandisman yapar. 
sııtm Hhnacaktır. Foto Gün; Amatör işleri görür. 

Ebadı Adet M3 Her iş foto GOnden temiz ve sOratle çıkar 
Adrt>s: FOTO (i~N 800X25 X23 4 ı . 840 

8ooX23Xlo 10 1 . 840 Bozkurt caddMi 
6ooX24X2o 54 15 . 552 

----------------------------------~ SooX35X22 ı o . 385 
5ooX25Xo5 9 o . 563 
3ooX2oX2o 1 o . 120 
4ooX24X12 2o 2 . 300 

Dut Egri 2ooX25X2) 17 2 . 125 
Bodoslama 4 
Pıraçol 2 1 

Bu keresteleri A ıölyede (eslim etmek şartı~· la 

Kulak, Boğ:ız, Burun ~1iitahassısı 

DOKTOR. 

Ziya benson 
Hastalarını hergün sallt onbeşten sonra kabul 

ile muayene ve tedavi eder. 
Mersin; Yoğurt pazarı Hastane caddesi 1 

itaya talip olaıalarırı rn-5·93~ tarilıirıe kadar şirke\ ~~~~~Dl- K-K AT 
llubayaa komisyonuna tekliflerini vtı f!atlarını ----·· 
mektupla bildirmeleri Hizunıu ilan olunur. DiKKAT DiKKAT ::=::= 

~ Ülgen koıonyaları hakiki ve en yüksek limon 
İ · L A N esans larile imal ve taktir edildiğini her yerde rağ· 

bet kazanan Ülgen 90 derecelik Kolonyalarını 
KiRALIK DAİRELER sizde bir kerre tecrObe ediniz. Çünki ülgen ko-

Mersln yoğurt Pazarı karşısında ve Bozkurt caddesi lonyaları cilde tazelik ciyerlere kuvvet sinirlere 
Ozerinde Numara 1 de üçer dörder odalı ve bUtUn kovförü sükunet verir ü LGJi}X l\lAHıK ı\ST~A DİKKAT 
havi dairelerle altındaki dUklr.lalar kiralıktır. J . • - --- - · 

fsteklileriu ayni dairede Doktor Aslan Yakuba mUra· , liıgen kolonyaları 1J08Y0~lru·ı. IıJsansları Tuvalet 
suları Saç lo. yunları Kronılon Bnyantinleri Saç boya 

caatları. Telefon Numarası 172 1 ları Bebe Puclraları Çiçek ve giil ımları 8ı~ıhi le·vaze 
matları Sıhlıı ve sağlaınKorsaları gayet ucuz hatla satılır. 

İ l A N Uray caddesi ülgen ıtriyat deposu 

Mersin Ticaret ve sanayi odasından il an 
Satılık kasablık hayvan 

odamız ticaret sicilinin 992 ııra numarasında ve birin- r. • • • • • • • 

· fı d k t (C b · et u f b "k ) .. · 

1 

Devlet Zıraat ışletmelerı cenup c1flıklerı barosuna aıt 
cı sını n a mu ayye um nrıy n a ra Hı muessıs- w 

4 
ı::: 

1 · f tb' At l t kl A k'I' H At 1. .1 Ttırsuu ciftliginde bulunan s .ı baş kasaplık hayvan satı-
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şa rlnaaw, mu k a vPle pro}·l~ri ni görmek iste .. 
yPnlt1rin mersin orman hölgP. Şf'fJiğine ruür3 

caatla rı, 
8 - Ornıa ilin kP.~finde İlalİ yar Pdil~n masrafla rtı 

zrle ilan ücreti ve sair masraflar talibirıe 
aittir. 

6-10-14-18 

1 l A N 
Tarsus mu~asebei ~ususiye memur luğun~an : 
Burhan zade Hacı Mustafaya ait olup murull' 
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