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Papa 5 devleti toplantıy8-JG-en-er-aı __ _ 
Veygand Orta tedrisat 

muallimliği davet ediyor 
ingiliz ve Fransız gazeteleri: • 

Fransız Hariciye 
nazırı tarafından 

kabul edildi 
Ankara, 10 a a. ,.(Radyodan) 

. 
Namzetlerin imtihan proğ-

ramı . hazırlandı :ıı toplanmanın yeni bir Mıinih konferansı olmasından kor
"Yorlar ve On ikinci Pi Dansingi A /manyaya vermesi icin , 

Polonyaya tavsiyede bulunmamıştır. Diyorlar. 

Fraıısa Hariciye nazırı B. 
Bonne lr:ın, Ankara ve Bükre& Maarif Vekflleunin orta ted 1 matik müfredatı, lise ikinci de' 
seyahatinden dönen geueral Vey rieat muallimliği için ilk mek re üçüncü sınıfın edebiyat ko 

tep muallimleri arasında bir im hmcta okul!Jlaıı cebir ve ~kozmoğ 

~aı-Ankııra 10 A.A. (Radyodan) 
be ikan ınehafilicdeıı bildfrild i ğı 
lık Ri'ırf; Papanın 5 devleti \'a 
be ~-da bir içtim an . davet etti~i
Ge ır kıymet verilmemektedir. 
la tçı Papa dünya barıeına her 
ôellıııtıdan ziyade çalışmakta ise 
ıııı~~·ee.aısi ve dişarıdtıki mümes 
1()

111 
ıoıu çalıeınaları normal dıp 

a,, Blik faaliyet ~erçevcsiudon 

gaııdı kabul ile uzun müddet 
Fransız matbuatı du Pd;>aoın Vı:ıtlkanıo dllnkU teklifi kU tihan yapacagını yazmıştık. Ve rafya müfreda tı lise ikinci dev 

lehindeki teşebbOsOndeo bahset çUk bir komite vasıtasile balledl görüşmüşlerdir. kalet bıı imtihanlara girecek ilk ro birinci ve ikinci sınıflnrındn 
mekte ve ezcllmle 12 ine\ Pi Dan lemez. General yakında Londraıa mektep muallimlerinin hangi okutulan cebir ve geometri müf 

FakBt 48 saaltaobari vaziyet 

1 

'd k ·h i t b·ıtler·ı lı' d ı 
sigi Almanyayıt vermesi için Po değlşmtştır. Milanoda vaki Ribent gı ece ve 1 l ya za on- ere erden imtihana tabi tutula redatı sorulacaktır. Bundan baş 
looyaya tavsiye etmemlştır. rop Kont Clyano görOşmesl vazı I gresiude bulunacak lir, cağını da tesbit etmiştir. ka imtihana girecek mua:lim, or 

Bu gllokU Pdpalık makıımınıo yeli hissedilir surette aeğişllrmlş M 1 Türkçe grupu muallimliği ta mektep aritmetik ve geometrı 

1 areşa icio yapıl c k 1 .. ı· · 
diplomaslsloe ehemmiyet edilebl 1 tir · p 

1 0 1 
l b t b a 8 yazı ı ve soz u ım mevzuları hakkında talebeye iki 

o onya ans ng n ser es ı tihanlarda liselerin son sınıfları d k 
lir. Bu seferki Mllnlh Papanıolrakılmasını isti or l Go·· r·ıng lllll edE'biyat kolu türk edebi. ere . . verece veya bu_ ders 
takdhilne mazhar olmuş bulun j Avrupaoıny v~ Fransanın da '. . . • !er ıcıu hazırlıyacağı planları 

yatı tarıbı mufredatı, Türkçe mo 1 ı · ı h . ö - d h d ar1 cık m amak tadır. maktadır. arzusu budur. • m ı ı an eyetı ouo e ıza e e 
Franko ile aörüşe· Td~rnk bir ~debı metnin izahı , cektir. 4ıadAtıkara, 10 a.a. (Radyodıııı) 

tadan b\ldlrntyor : 
)ap,~ıızeteler 5 devlet arasında 
lera acak konferansın [sulhu kur 
bu ll:ıı1aceğıoı ve esasen Hlllerio 
'e~ llevı konft3ransı kttbul etmlye 
>~ııttıl .Yazmakta, bu tophınmenm 
•ııı<I bır ~naih konftı rııosı olma 
t~rikerı korkmaktu oldukhmoı mOt 
~tedirler. 

B t k 
• ~ ur çe bır kompozisyon sorula 

• PO em 1 n 
" 

cek cakıır. Bundan baeka imtihana Fizik, kimya ve tabii ilimler 
· k grupu muallimliQi için rapılacak 

Ankara 10 AA. (Radyodan) gırece muallim, orta mektepte 
b" k yazılı ve sözlü imtihanJnrda lise 

Varşovaya geldl• ve gazetele- Huas ajansı Berlinden aldı ır tür çe der&ioi talebeye vere ikinci devre birinci ve ikind sı 
• cek veyli o dersi için hazırlı ya 

~ı malumata atfen bildirifor. 1 cağı p'Aoı imtihan heyeti önün nıfl arıoda okutulan fizik, kimya 

re beyanatta bulundu Mareeal Göring Valauelyada de izah edecektir. müfredatı ile üçüncü sınıfın ede 
general Franko ile görüşecektir' Tarih ve coQrafya grupu mu biyat kolunda gösterilen fizik, 

ıtaıyan-Alman 
8. Potemkin Türkiyedeki görüşmelerin 

den memnuniyetini bildirdi. 
allimliği için rapılao 1 k yazı ve kimya müfredatı, lise ikinci dev 

B. M. M ec l i 8 i sözıa imtihanlarda, orta mektep rede okutulan tabii ilimler müf 
lerle liselilerin ikiuci devresin red a tı sorulacaktır. Bundan bas 

ittifakı 
.A ııkaru 10 a .a. [H:ı<l~·oda11] ' ~ok mcmnuıınııı. Uu goru~- Dün toplanarak ba- de okutulan tarih ve coğrafya ka imtihana g irecek muaHim or 

Sov_yot Rnsyanııı Haddyo nıclor sulhıın tonrn<lisinc yar- zı kanunları müza- müfredatı, harila resmi, or!a ta mektop fizik ve tabii "'ilimler 
Komiser muaYini B. l'otem- dım cclccektiı·. mekteplerin yurd bilgisi müfre mevıuları hakkında iki ders ve 

illa londra, a.a. - ltulya tıe Al kin diin snat :!!l de Uiikrc:;-·' Bunu miitoakip Romanya kere etti datı sorul<ıcaktır. Bundan baeka recek, bu derslere ait tecrübeleri 

''~h arasıoda bir askeri Htifak ttm Varı:ıornya rrnlıni~tir. Jlaridyo u.t:;r,ırı Oaföııko ile Ankara lO a.a. [Rıuiyodaıı](imtiharıa g~recek muallim, arla yapacak vela bu dersler için he 

1 
llles ı · h kk d 11 ı 'i • ı::ı • · · ı "' d 1 1 mektep tarıh, coğrafya ve -gurd zırlıyacağı p l an ları imtihan he 

0 "' e esı e ıo a par ı men B Potemkiıı i:,tasyoııdn olan ıırn akatıııılan a ıa ı8 Bn<,.iin Büviik Millet ıııec- b. . . 
~abrıtı ı b ı bl •tt r · · ı .. .. . . o ., ı ılgısı mevzuları hakkındL tnle yeti önünde izah edecek ve bu 

~IQ er nde öy e r ı ı ı.t JJ · · l · ·· etkl'ck sulh dıı~un<'clerını ı· · t ı t d ·k· ı · ·fler 8kt . . ı arıcıyc ıınzırıııııı }il' mu- .'1 • ısı op an ısın a C:-; 1 ı.tı - beye üç dArs VArecek veya b!.l dHsleı·e alt tecrübeler )l a pacaktır 
a~&t edılınesl ıle vaziyette bir . . . lıir J·at tlnh·t tahTyo ovlodı- l ı- ı k·t ı '''klik · mo~:-;ılı ı]o ~o,·yüt Hıısyaııııı '- ' ' '- · · f uon toplanıııı~ o :ın o lH ·ı ap dersler için hazırlı yacağı planla l Yazılı ve sözlü imhhanlara 
ti! b o\mıyacağı söylenmekte ~ . <ri11i \"O Poloıı ra - Sovvct lt•r' .. .. . . . . .. . . . . . u .

1 
l Yar.,o,·a · ctırı t:ırafmdau k:n· ~. ·-· .. · · .. larınııı okul ktıtııphnııolcrınc rı ımtıhan heyetı ooilode ız ıı h g ı renlerıa ımtıhanlarında, nam 

~ııı b 1 tifıtkın belki de J 11 ponyıt 1 I t 1 Bıı-lıgı mııııasohatmm da ın edecektir 1 t1 • t kt 1 d v f 
Uakı tı lttıtıtkıt girmek h ısusun 11;'' :ııımı~ ır. . . l bir vazi,·otte oltlnğuuu ~·c konulrn:ısile l nhi. arlar umum M t . fk ır ,. ı ze .orıu or a me ep er e mu n 

1ı4t tereddOdlloO lzııle edeceği H. Potcııık111 ısta roıt< an . . : . . . . . .· .. ıniidiirliiğiiniin l!J:39 yıh büt.- ... a ema ı grupu nıua .~m _ı j fak ı )· etle ders verecek derecede 
e ediimektcdi:-. tl<l r.·nwa ~0,·yot sefort>tlıttnc- ckoııoınık v:uı;ı~ otlcrııı mkı~.l- ~ı ıçın yapılacak yazılı ve sozlu olguun olup olmadıkları dikkate 

,... · 
11 

çosi kanmınmı miizakoro ot- . .h ı 
kaıı Aynı muhfilİerde izhHr edıleo ı s ·ııı c ['.,itmiş , .,, fr~ceyi orada fi.le Polonyaııııı ı;u ınn orga ımtı anlarda orta mekt~p mate alın a caktır . • 

8 - - 1 ı .. l nıi~tiı·. 
t ille göre b p kt b·ııbassa . . t· •ı ııız:ı~voııu o tuğunu ımy o-eeııvo • u , · gc~ırrnı~ ır. . f. 1 nlıi~arlar f);H) ma:,rnf biit 
<:eııb Zlere karşı blr mukııvemel Bugün Varşo·rndaıı avl'll:ı mı~ ır. . S ·ı it ·· . ı ·,· · · tıı· 

esı k . 1 l' J> t ı. t ı·> '301 ı· ·esı '- mı YOH a IYUZ . ~ 1:, \'e urmuğıt çalışıın Frttnsa .. ak olaıı ıııum:ıih•ylı ır:ızott-le- ), o om .:ııı ı-ıaa .. ,. la >. • ~ •• • r:o 
logıı · b • • .,. hm Yt' uınumı ,·:uı<latı ı:;o <> 

bir terenin bu gayretlerine re vaki bı•y:uıatı11<la· Aulrnra l'olonva HarH'l\°O ~azırı Bok 
llıllk • , . ıııih·oıı Ycdh-ii,,, hin liradıı·. Başku ma d Al 1 ı lluııu abela teşkit etmektedir. ua Ynptığıın g-i)rii.,uıclortloıı ile ıııiilrıkatta lıuluıınıu~tnr. j . Büyük .J\Iillct Meclisi ('ll n a f"l 1nl11 sa s ı ara 

~ış,k 1?111 
beraber vaziyette bir r1e. . • l --:-1- - - - 5---1 B. ı · ıli. ma giinii topıan:ıı·aktır. bey a il atı 

erka ık Yoktur. ltalyıın ve Almen 1 ngt tere Ve OVyef er ır l15 l 

tehıllı ~8tbi~e görllşıneleriyle ına l ı· ngı·ıı·z mukabil tekliflerine ve- Almanlar 
lte it Görlngın ziyareti Almanya 

111esa~1 r" arıısıodakı sıkı teşriki rilecek cevaba intizar ediliyor s·ı rd..__ .. L hl·ı 
lt<lt Ye bir nılsul teşkil etnH:k 1 ezya a e f er 

r~ Aukara 10 AA (Radyodan) Şimal devlet/eti bi· Üzerinde tazyık 
blli u lliifttkla bir lbtllaf zuhuru Havas ajansı Moskovadan bildi l 

ııııe lt ı 1 . . t r f kalmak yapıvor ar lbtı a Yanın bllarııf kalmesı rıyor. Q O 'J 

~8,ın8ll de ortadan kaldırılmış ol t gıltore uüvük elçili~inde azmindedirl;r Varşova, (Ö.R) - Guzeteler 
't11dır. ı' dün Molotofa verilen lagiliz mu 1 Almaoyada Opel Sllezyasıodu bazı 

~ Ankara 10 a a. (Radyodan) 

1 

. 

r kabil tekliflerine iki üç gün S ki 
1 

d t 
1 

• 1 hadiselerden bahsediyorlar Neos 

en P 1 
to 10 m a op anan eıma 

' S O Un içi o de cevap alınacağı ümit ediı 1 k 
11 

. H . . n 1 t~rliçde son Leh mektebi tahrip mem e e erı arıcıye azır arı 

~IYaret•ı mektedir. müzakerelerine son vermişlerdir. edilmiş, kıtpıları ve penc~relerl 
v.,rilen malumata göre Sov Bu mıioasebetle resmi bir tebll~ kırılmış, mektep eşyası parçalan 

R . yetler Birliıti dıe polıtikaRında neşredilmiştir. Bu tebliğde eimal mıştır. Viloicdt3 Almanlar kilise 
eamf mahiyet 1 değişiklik olmıyacaktır. memleketleri Oklo de.kterasyonu dıvarlarıoe bir yazı yazarak Leblt 

l 
Taarruza karşı müdafaa için na sadık gruplar halınde kala- pıspaz ve abııllyl, daha vaktt var 

, Q ocak Fran"a ve logiltere ile iş bera· caklarını ve bir harp vukuunda 
~ "nkara ıo . . k d bitaraf kalmaaa Qalıeacaklarını ken, Almanyadao gitmeğe davet 

oll'ıa"' a a. (Radyodan) borlı~ı yapılacağı sanılma ta ır. b·ıd · . 1 d. B k 1 uan bil f ı ırmış er ır. etmişlerdir. res ov çde bir teb 
y dlrillyoı: Litvinofuo çekilınesinio se · • ~imul davletleri. kendi mem ı:ı ugosı 'V , llğ neşredllerek, Alman - Leh 

ot ~" avya kral n:tbil prens bebi bazı taktik hatalarından leketleriııin bütünlüğü ve bita- · 
9 " Pre ı ı paktının feshinden sonra Lebçe 
•46 d nses Olga bugün E.aat . olup politikasının ho~a gitmedi raf lığı için diğer devletler tara· 

'e 18~8:uraya gelmiştir. ı ilinden mütevellit olmadı~ı anla İ fından verilecek garantileri mem ayinlerin menolunduğu bildiril-

i llSolloı Yonda kral, kraliçe ve şılmaktadır. ou11iyelle karşılıyacaklardır. mlşllr. -----
trı llll• tarafından istikbal edl· 
ltttaı:ı nıalleyb hıskkıııda bUlOn ı 1· fi 0-ı· ı terede 
~~~tile ~11 zetelerl uzun makaleler fi) 

11 Preo u ziyareti selılmlemakta k "' 
~~breı· 8 Potun °halk arnsındukl a S e f} 

ınde 
Ank n bshsetmektcdlrlor. 1 •• l } l f. t 

flo Yug~:~a~O a.a. (Ha.rt~od!n) - ffi ll {e 8 . 1Y9 
. hın B . Ya kral naıbı I reııs Aııkara ıo AA. (Radyodan) 

ı11 erlıoe ,,., 1 • 
· . liret res • yapnc:ı15ı ıusuttı lııgııtero Başvekili Çember· 
lıyar ını ınnhiyot ulmıetır 
deQile:t larihi hor ne kadar b allı layn Avam kamarasında beya-
Ol1111 L. de önünde 1 c k nalla buluııar·ık askeri mükelle ll 1J1lyük _ yapı a a 

lltıra askerı geçidin i kı fiyot kaoununuıı paskalyadan 
lldn 

lllllhten: )'apılması kuvvetle Avvel meriyet mevkiiue Kireceği 
teldir, 

ui bildirmiştir. 

ıispanya 
, H iil<ümeti 
Askeri terhis ediyor. 

Ankara 10 A.A (Radyodan) . 

Kayseri idman 
Yurdun tın 

claveti 
İtıpanya hükOıneti 7 Nisan l<Rysori Brciyaş idman Yur 

ile 7 M;ıyıs arasındll 30. 31, a2 
do~umlu sınıfları lerhiR etmielir 
Şımdıye kadar terhis edılen sı

nıflıırııı adedi altıyı gfçmietir 
hafer g"Çidiııdeu soura Fas 

kıtaları memleketlerine dönecek 
!erdir. 

du şehrimiz l ı lın a n Yurdunu 20 
ve 21 Mayısta iki maç yapmak 

üzre davet etti. Yurd idare heye 

ti bugün yapacağı toplautıda 

icabeden kararı verecektir. 

Paris, (Ö.R) .- Kolın:ırcln jda~·nrı:ı cağı muhakkak olmak 
pa~if müdafaa t>kzend~h·ri ne- sızan daha bir ııı füldot do\'anıı 

ticesindc meYki kuınamlanıl rniinıkii.n olan ~u giinhırdo J\ I 

itfaiyecilere n~l'<liği r.zi~·afötto ~aı-; :ılı:ılhıi h iitün siikfuıetini 

~a~kumand:m gcnorn.I . Gam o~ 1ı mu~rn f'a;r,a etmeli, ıwrın:ı 1 l~i r 
lınrn hudut :w(1 lcth·rıııı ı;on ;r,ı ıo;ekıldo ,·m.ıamalıdır. Ona bıl-• 1 , • 1 

varcti o:<nasımla A }-.as :ıhalbi · lıa · ·a şunu sÖ'-'le'-· iııfa ki : hor 
• 1 ·' ·' 
i~iıı yaptıgı ~n hoyauafı onun HO olur:--ıı obuıı, biz ıııczaffor 

namrna tebliğ otmi~tir. / olm:ıldaıı emini:;; ! > 

cN o sulh, uo de harp oı j Bu mosaJ hazirun tnrafın 
ııııymı vo mutlak surottc lıaı-IJo dan hararetle alkı~lanıınşbr. 

Polonyalı halka karşı 
tedhiş var 

Alman tazyikinden şikayet ediliyor 

Varşonı a. a. - Oazeto 1 O ros t ı·clit.z nalıiyc::;inde kain 
lcr, 4 iman ~ilt'/.Yfü•ında kfiin 1 .~cdyı:~cu al~ığı ııınlfııııat:ı ·~<i 
Go~strolitydc Poloıındı lıal- 1 ü, oı .ıda l oloııyalı lara aıl 
km ~i.)vo~ Alman mı.~urlar t:ı ol:m :-.on m ektobo taarru;r, edil 
raf'm~l:uı todlıi~ cdiluıekto ol ıııı~ \ O mektep hinns ynkıl-

l·t 1. ıııısfır. 
duklarıııı lıalıor vt•rmc \ Ot ır- ı ' 
lor. 

Poloıı.nılıl:ıra ait. PYl er<l"lı I A lmanyad:ı!nın~i~n Poloıı 
hir ..:oklıırıııın <'arnları kırıl- ı ynl.ıl :ı r, ~~lman dalııll)ı' ~11·za 
mı~tır. P.oloııva li~:nıilo diu l 'fo1ıno ııı ııra<'ant cdt'rek l ı Ma 
,.. ·1°111· \"ll)fill . J> 1 1 1 1 rı ·t a yapıla('ak ııiifıı~ talıririıı 
:ı\ • • o oıını ı !irm · · 
f~ t ıt İ·ı 

1 1 
• • j <le J, ııllaııılacnk fümller j pro-

~1 <>ora ~rı a ınuıa da, isımlo tc::.to r·tıııişlerılir. Bu ıı :- ııll or 
rı ka; d('dılıııcktc YI' kPllllih• l'İ Polouyalılarm kouıli millh et
tclıdit olnıınınk1atlı r . Jorini ·be.\·a ıı otmeloriııo ıı~ il ıd 

KurjN· Poranııy ga:wtosi olaeak ınnlıiycttüllir-

• 
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;;~n~: SICAK l(ÜL ı' go~~en: 1 Zeytin 
Bord_

0

~-~-~x .... ________________ C_7.~_ı:ay 1 Servetim iz 
-n- ,Artıyor 

Bunaltıcı sıcaklara ra~menl ne bahasına olursa olsun metre ı 
gü9crtede biraz dolaştıktan son sinden ayrılmıyaca~ını haber Son yapılan bir istatistiğe 

ra ~e':11~klerini bıle ~ama~asında ferince, bir çok mücadeleden_ son . göre, Türki~ede 350 bin hektar 
yedığını anladım. Guzeldı, hatta ra boeanmaQ'a karar verdi. Yal sahada zeytıu ağacı bulunduA-u 
çok taze olm11maerna rağm~n 1 nız bu ail~ faciasında kızı anne 

1 te~bit edilmiş~ir. B~ sahada 54 
ınsanları Qıldırtacak karlar gu- sini takibetmek istemedi. Babası mılyon yabanı zeytın agacı mev 
zaidi. Yalnız bakıelarıoda baha \nın servetı, sonra müstemlekede 

1 
cut olduA'u ve bunların mınta· 

rın zaç-kine lakayt kalıeının sf:\· iegal enikleri • büfük mevkiin ka mıntaka atıılanmasıoa :deum 
bellini izeh eden hayattan aldığı t . · b' t " h · d ' edildiği sıılaeılmıetır. Mahsul ve azame ını ır a,,.ra ee rıne e- 1 • • • • 
raraların teessürünü anlatan bir ~iemek istemedi. zuallı kadının ren mıutakala_rd_an • ıyı ferı~lı 
:reis vardı. Bütün folcular onunEmukavemet edecek müdafaa e·{· Reneler~e 350 .hın ton zeytııı 

_ . . ' mahsulu alınmaktadır. Mevcut la tanıemak fırsatını gozetıyor decek kuvvetı kalmamıetı. Sar h 
11 

• 
ma su er aA"açlarımızrn kıymetı 

tardı. Yolculuklarda insan bin goo mahkemesine müracaat edip 260 milyon lira tahmiu ediliyor. 
bir dedikodu dinler. cAcaba kim kocasından ikamei dava etmek Yabanı· zeyt ·ıuler aeılanarak mall 

dir? , Vapurun kaptanından in istemigerek Fransaya avdeti dü sut vermiye başladığı takdirde 

Hava yollarında 
tesisler 

Bu yıl 1 .320.000 liralık tesisler ve 
malzeme alınacak 

~e~le~ ~ava Yollar~ Umu_m ! etüdler ve bu etüdler ıçın firma 

Müdur!u({unun 938 malı yılı bud larla yapılan temaslar idarenin 

cesine telsiz istasyonları kural 
1 
bütün meeaisina raA"men reni bi 

ması, tayrareler sa ı ın alınmaeıl tirilmie. bulunmakta ise de firma 

pistler, istasyon binaları, hangar lar mali sene sonuna kadar tay 
tar. atölyeler, su tesisatı inşaası yareıeri teslim etmeyi teahhüt 
sureli1le meydaııların ielAhı için etmemişlerdir. Bu tayyareler için 

tahsisat konulmuetur . bu Rene taahhüde girişilmedilti ' 
Telsiz istasyonları için cihaz takdirde önümüzdeki servis dev 1 

larıc mukavele tarihinden ancak 

on ay içinde imali mümkün oldu 

ğundan ve bunların memlek'eti 

mize geldikte n sonra tecrübe fe 

muayeneleri iQin asgari dört af 

resinde açılması mukarrer Ada 
na - lımir hatları ieletilemiye 
cektir. 

GOney Yurtda 
- Folklör 

Atalar Sözü - Oeyişet 
-5-

Dcrliy~n: Sait ugur 
• AQma kutuyu söyletıııe 

kötüyü. 

• Arkamda yumurta kt1fe· 
si mi var. 

• Ata biuen ayan olıJlfl.t• 
malını güden çoban oıınaZ· . ~ 

• Ana8ının vurdğu sı1b6 

ile durur. 

• Ahmak dosttan akıllı dô: 
man yektir. 

• Afare gezmekten syW 
ğa işlemek yektir. 

• Anat malı, kapı mand 911 

• At ile avrat, yiQ'ldin bll~ 
tına . 

.. ,.ti 
• Ata bineu Usküdarı ge~ 
• Ağaç, ağaQ içinde büyOf• 

hat almak istedim. Büyük bir eündü. Btllki zamanla bütün mü bu kıymetin 540 milyon ıiraya 
otomobil fnbrikJttörünün karısı nazaalar sükOu bulacak, kocası gükselectıl~i hesap edilmektedir. 
olduğunu. Qok bedbaht oldul?u da bu kalp buhr, nlarıııdan uzak Bu f8ziyetin husulünde birinci 
nu ve kocasından ayrılmak üzere laemıe olacaktı. Büyük mesafeler zeytin memleketi olan ispanya 
olduğunu söyledi. Bu neticesiz ekseriyetle dağılmış, kırılmış ile ayni mevkide bulunacağımız lık bir zamaııa ihtiyaç bulundu 
takipten rorulanların birer birer olan aile rabıtalarını zamanla söyleniyor. En fazla zeytin ağa· ğundan bunların bir sene içindA 

Meydanların hıl!ihı için de 
bütün hazırlıkların tamamlanma 
mıe olmasına rağmen mevsim 
geçmiş oldu~undan bu sebepler 
dolayısiyle 938 bürlccsioe konul 
mue olan tahsisatla, bava yolla 
rı hizmetleri iQin 939 mali yılı 
na geçici taahhütler icrasına se 
lahiyet veren bir kanun projesi 
nin hazırlanmıısına lüzum basıl 

olmuştur. 

• Acemi nalbant, gfl'1tlr 
eee~inde öğreıJir. 

• Acele iea eeytan karıeır· 
uzaklaşmaları beni daha faz lal tahassürle birbirine baQ'lar. : cı ba!ta ve 6,5 milyon adet ol· tamamlanmalarına imklln görül 
seviodiriyordu. insanlar daima Avukat heyecanla : I mak uzre Muğla mıntakasında memietir. Diğer taraftan idare 

boş kalan terksdilen yerleri mu - Yanlıe hem çok ranlıe bulunmaktadır. Sırasile Bahke- nin esas ihtiyaQlarından olan tay 

• Ayın eskisini yıldız 18' 
parlar. 

• Arayı.n mevUl:ıını da bıJ'ı 
hasara ederler. 

Hayatımın yorucu mesaısı 

arasında kadınlardan o kadar 
uzak raeamıetım ki ancak maddi 

düşüncelerden tayıkile kurtul· 
duktao sonra her türlü heyecan 
ve neee1e hakkım olacağını dü 
fSUnürordum. 

- Qok tehlikeli bir arzu. 

birmuadelr. Ha1at, bir harp mey 
danından baeka bir eey değildir 
ki, sonsuz bir dövüeme, bir di 
dieme sahnesidir. Vakit kaybet-
meden kocasına rakibesile kendi 
arasındaki vaziyetini tayin etme 

sini vokea skandal Qıkaracağını 

bildirerek tehdit etmesi evinden 

uzaklaemaması ldzımdı. Şüphe· 

eiz kocası bu mühim uzifesini 

sir, İzmir, Aydın, Bursa, Çanak· 
kale, Gaziantep, Manisada en 

asaQ'ı 1 5 milyon zeytin ağacı 
ıesbit edilmietir. 

Yalova kazası 
Bursa vilayetine 

bağlanıyor 

yareleriıı satın alınması için ih 

tiyaca göre yapılması iktizaeden 
c - Devlet hava yolları 

l'kı· d b ~ b • • i u -;- um müdürlüP,ü 938 mali yılı 
O am ır ırın l büdce kaııununa baQ'lı A cetveli 

• yaraladı f nin onuncu tesisat masrafları 
faslına mevzu tı-ıhsisat ile mez 

Dün gece saat 12 ile 1 ara kür kanunun beşinci maddesi 
sında Yanıkmektep ciunnda mucibince bu idarenin 937 mali 

lur Leylllsını da bulur. 
• Ayran elden, su göldefl· 
• Arife tarif ne hacet. 
• Alma sarıyı, s&tma sarı 

yı, malından türerse ne çare· j 
• Almanın aitı var. Arıntl 

dun tadı ur. 
• Almacı eeegi gibi yatır·. 
• Aksırma, tiksirme harll~ 

cı var. 
• Acıyan eeek atı geçer. ·- Ona nasıl raklaeacağımı 

düeünürordum. Hiç bir fıreatı 

ke~ırmamak için büyük bir kut 
9et sarfediyorjum. Bütün bu 

tecrübelere neden lüzum fardı ? 
HiBBikablelvukularımız Ati için 

kaybetmemek için bu sarı ırkın Dahiliy~ VFkAleti, Yaloya 

A a ·tı · T k ı · s· lı çı· n 1 kazasının lstımbul vilhetinden 

Mahmudiye mahl\llesinde oturan 

Kaysereli Mustafa Resim Bah 

çe mahallesinden Hüseyin oğlu 

yılı hüdcesınden bu fasla devre 
dilen tahsisatın baliğ olduğu 

1.:~20 000 liradan kareılığı mev 
kuf tntulmak suretiyle telsiz is 
taııyonları tesisi ve meydanla 
rın ialllhı, tayyarı; fe fedek maı 
zemesi ve meydanlara ait emni 

• Aşını bil, ieini bil, eei~1 

bil. n mt ı. 00 ın ı, ıam ' . 
li yahut KoçiaÇinli sarı güzelini alınarak Bursa Vılh'etine bağ 
derhal ter kederdi. f lAnmaeı hakkında bir kanun pro 

Ômeri bıQakla ağır surette yara 

lamıe fe kendi i de rar.tlanmıe 

• Asıl azmaz. 
• Aklı var da ula~ıeı yo~· 

Hındlçinideki ırk farkları jesi hazırlanınıetır. Vekillet pro 
jesinin haz,rlamasını esbabı 

tır. 
• Akıllı yaeamaz derlt1 

bae büküp de aksamı ettik· I 
en kunetli bir senettir. Bir gün taayyün etmediği ıçın bu sarı 

merdivenden inerken düş~üQ-ünü 1 güzeli bir kaQ memleket balkı· 
fe ayağını incittiğini uzaktan nın iemile :radedebildim. 

gördüm. Yürüyemediğini anla - Orada ıanııettiğiniz gibi 
dım. Ona yardıma koetum, onu uhei ielenmie gü11ahlı..r hemen 

kamarasına kadar götürdüm. de hio rok gibidir. Yakım her 
Vapurun doktoruna da haber kes ihbaratla bulunur, mahkeme 

gönderdim. Ertesi gün kendisine ler '1zır vızır ielerdi. Zaten 

biraz QİQek gönderdikten eonı·a günlük mücadele için herkes si 

bizzat sıhhatini sormağa gitmie lı'lhlanmıe rleğildir ki. 

tim. Singqpur limanından hare - BılQkie, herkes sil4hlıdır 

ketimizin ıam ertesi günüydü. fakat pak Qokları eilAblarını kul 
Oda benim geçirdiğim ve ' hAIQ lanmaeını bilmeıler. 

geçirmekte olduğum buhranın - Yahut rıza göstermeıler. 
tesiri altında hayatlA mücadele Madam Lemarti tanıdığım kadı 
edifordu. O kadar Çabuk dost nın i&mini de size söylemie ola
olmuetukki her gü::ı birbirimizi rım. o kadar yaralanmış o ka 
arar birleeir, dertleeirdik. lnsıın, dar izzeti netsi kırılmıetıki, ona 

esrarını samimi zannettiği kim kareı gösterdiğim en küçük ıııa 
eelere tevdi etmektense, yaban ka1a nasıl teeekkür edeceA'ini 
cıları tercih etmesini tavsiye erler tayin edemiyordu. Oau herkes 
aem harret etmeyiniz. Hiç ol· ten iyi anlıyabiliyordum. Kendi 
mazsa onlar müLecessiz olmazlar mukadderatımla onun duygula
hiQ olmazsa emniyetinizi euiisti rıaı daha rakından tahmin ade 
mel ederken genie bir füeat bu bilirordum. 

lamtızlar. 1 - Aek, iete aek buna darler 
- Belki hakkınız var. Niha azizim. 

ret eflendlniz öylemi ? - Harır aek değıl. Kanunu 
- Acele etme1iniz azizim. medenide bu hislerin hiQ yeri 

Mademki hiQ bir müeteri bekle yoktur. Şefkat fe acıma hisleri 
miroreunuz, sonra size müdafa· arasında aeılacak yolların uzun 
ası kolar bir dua getirdim, kim olduQuda ukidir unutmayınız. 
sere anlatmadıklarımı siz~ söy Ben bu rolları Marsilyara 
lemekligime müsaade ediniz 98 galinceye kadar bir çok dolae· 

bani dinleyiniz. tım. Yalnız ondaki eükran bie 
- Neticeye ehemmiyet 90r- terinin tebeddülüne eevgirle ka 

diğim iQin heyecana kapıldım da rıeık bir dostluQ'a intikaline i· 

affediniz. naıımak istemedim. Çok müca 
- HikAyemin sonu düşün dele ettim. Ooun itimadını daha 

düıtünüı gibi bitmedi. Bana ma kuvvetle kazanmak, mukaveme · 

zisini anlattı. Taerah fakir bir tini renebilmek iQin ona kendi 
ailenin güzel bir kızı oldoA-unu, folAkeıini anlatmak mecburise 
zengin bir tüccarla evlenerek tinde kaldım. Kızımı terketliQ'i 
Sargona gitti{tioi anlattı, taekın mi hoe bulmadı. c Ya siz, de· 

bir neeere malik olan kocasının dim. - O baeka benimle gelmek 
~uae raue ıklimin tesirile ka istemedi. - Bea kızımı bu müe 
rakterlerini bile değietirdiğini sa kül uziretteıı uzaklaştırdım. Co 

kin, düeüncali, hileka" ve cali cuklar imkAnı rok taksim olu 
tuırlarla ondan uzaklaştığını, namırorlar - Hakkınız var dedi 

nihayet naaıl yerli bir kadını yalnız ben bu Karniyi o kadar 

metres alıp kapı komeu rerleeti eımartmış eefmietimki ! • Onu 
Q'ini anlattı. On ~edi on sekiz hir gün tekrar arıyacaklarını, ka 
raeında olen kızının hatırı için babatlarını anlar anlamaz baba 

her eere tahammül etmeğe mee ve kızıaona doğru koeacaklarını 
ru varlıklarına hürmeten koca kendisine t&mln ediyordum O za 

sının bu oirkin bağlantılarını giz man uzunuzun susuyor ve bana 
li tu&mağa uğraemıetı. Fakat eeh iuanamıyordu Ayrılırken birbi 
rin gülilnQ hikAreei, dedikoduları rimizi görmette söz vermiştik· 
sırasına geçmişti. Kocası, her - Sonu var -

ezcümle • Yalovanın Bursa kara 
mucibe layihasında izah ederken • Aç it fırın deler. 

Vaka mahalline y 9 ıieen po yet ve hizmet vasıtalarının sa 
· b k ·ı 1 h t 0 tın alınması, istasyon bina ı, 
tıs ve e çı er yara ıyı as an .. . 

. . hangar, atolye ıneası, telefon 
ye sevkle yaralıyanı 

rotu ile bağlı bulunmasını fe !erdir 
Bursa fililyetine balllı kazaların 

tevkıt etmıe 
1 
ve su tesisatı vücuda getirilmesi 

için 939 ve 940 mali yılların':l ga 
cici taahhütlere giriemiye müu.a 
kalat vekili mezun bulunmaklad r 

• Akıl dağılırken sen bs' 
ra mı lutardın. 

• Az gittik uz gitttk dete 
tepe düz gittik. 

ortasında olmasını, fırtınalı bava 
larda kaza halkınııı letanbula 
işlerini tcörmeğe gitmekte müşki 

Tüccar klübünde 
!Ata tesadüf etmelerinin. Bursa Çok güzel bir /o. 
ise yaz ve kıe, gidie fe ge 

iete halkın kolayca gidebilece~i kanta açıldı 
bir merkez olmasını zikretmek . . _ ki_ b_ 
tedir. j Şehrımız tuccar u u idare 

heyeti eehrimizin güzel bir 

lokantaya olan ihtiyacını nazarı 

dtkkate alarak klüp dahilinde 
Cürüm ~elilleri 

Ölüm ve ağır mahiyette mü bunu temin etmiştir. 
essir fiil gibi mühim ve müsta 1 Lokantanın bütün Jevazı 
cel hadiselerde adli llmirlercel matı lslanbuldan alıamıetır. Ser 
iee el konuncuya kadar delille . 

1 
• k t · t 

vıs erı QO emız fe mun azam 
rin kaybolunmasından korunma ı· k 

· 1 d 1-
1 

.. dır. E vlerc de yeme verilmesi 
ernı temm ro un a uzum u go 
rülecek tedbirlerin alınmaEına karartaştırılmıe ve yemek fiyat 

dair Milli Müdafaa Vekaletince lan çok mutedil olarak tesbit 

alakalılara bir tamim yapılmıetır edilmiştir. 
Adliye VekAleti de bu hususta ----

" Alma, satmayı gözet~ 

~~-------~----~------~----------~~---~ 
iş ihtilaflarını uzlaştırma 

Nizamnamesi 
ve tahkittl 

DUnden artun - ikincisi o mahallin en bilf
61 

!) uncu nıaJU.oııin (c) bendi mülkiye memuruna (yani iefe~, 
hakkında nin bulunduA"u mevkie göre , 

Kanunun 78 inci maddesine liye veya Kazo Kaymakalll10, 

göre: ıahut Nahiye Müdürüne) veri11
, 

50 ieQife kadar 2, 

1

1 leyeri villlvetio merkez ~-~, 
51 den 200 e kadar 3, sı veya na biye hudutları ioııı ~ 
201 den 1000 kudıtr 4, ise ışbu ikinci nüsha d:>ğrod;1, 
1000 den yukarısı için de 5: doğruya Valiye verilmek IAzılJJ 0 
MümeEısil işçi seçmek lazım 1 Üçüncü nüsha, ityerinin u, 

dır. Aııcak umumi intihap devre lunduğu mevkideki poliı:ı f~f 
. ·1ıf· si iki sene olarak kabul edilmek Jandarma karakoluna verı .. 

ı. 

le, bu arada ieten Qıkau veya 1 Dördüncü nüsha işveren vef' 
- ·ı1 ·k hl" t'ı · ı. b d veren vekili nezdinde kalır· C 

mum~ssı ı e ıye nı ~ay e en I t . . . . 1'' 
ıeekilatına ayrı bir tamim yapa B f J' İ I.' , • ..,, veyahut vefat eyliyen mümessil . eyerının bır veya bır efr' 
rak asked kazaya tabi cürüm e euıye ser auıp ıgme işQilerin yerine her 1efasındo ye j verıne asılması emrolunan ~· 
lerde bir taraftan eelAhiyetli as "d . k k • ır t' d j kın askıda bir haha kalması ıı 

D ' - N .dd• nı en saçım yapma u e ın en ksıı.I 
kari makam ve merciler haber ORfOr urı ın kurtulmak için . niır.amnamenin 91 nunun_ istihdaf eyledıği ma 

dar edilmekle beraber diğer ta Seydem tayin edildi uncu maddesile bu miktarın Uç rı temme katıdır ıı~ir 
ratthn da askeri muhakeme misli sayıda c~fümeseil işoi ödef Nizamnamenin müt~ıı.fB~ 
usulü kanunu hükümleri daire Münhal bulunan Merı;in be leriui yapmak ehliyetini haiz ış maddelerinde bee nüsha o e' 
sinde muamele yapılmasını bil · lediye ser tebabeline hükumet çi• seçilme,.;i esası kabul edimiş tanzim edileceği tasrıh edilsıl 

11
0 

dirmietir. doktoruNuraltin Seydemia tayin tir. rakın tevzi fe ilaakında da ,11r 
edilmie ve iee baelamıetır. Seçileüler, aldıkları reye gö yolda h ·lreket edilmesi gerel: 

Yunanistan 
•111• 

Keçi ithalini 
etmiş 

yasak 
Merkez bankası 

binasi 

re sıraya konur. Reylerin müsa 12 inci Ma.ddo hakkıııda ,~ı 
vatı halinde sıra, 'nizamnamenin Bu maddeye göre seoi 111 gıO 
14 üncü maddesiııe göre tayin yini Esas• suretiyle yapıtacıı 11ı 
edilir· Bu suretle sıraları taay dan rey pu1tlalarının toptat10l11r 

Yeni yapılan Merkez Ban yün eden cmümeseil ieoi ödevle muayyen bir usule tAbi ollll9
1,1 

ıco ka&ının ineaatı eoua ermiş ve rini yapmak ehlıyetini haiz işçi• 
1 
her ıeyerinde tatbiki en 

kabulü yapılmıştır. lerrlen baetan itibaren sıra ile: larzda icra olunur. ~~~ 
Merkez Bankasının yeni ya üçte biri «mümessil işçi• olur. J Bölge Amirlikleri tarafıl'.I ,r 

Yunanlstsn lktisbd1 zaruret 

ler dolayıstyle muvakkat bir za 

mao lçlo bUtoo ihracatçı memle 

ketlerden 20 - 5 - 939 dan iti 
pılan binnsiyle şehrimiz güzel 

bir binaya daha sahip olmue bu 
ve teke ltba beren keçi, oğlak 

Diğerler de buaların yedeklari işyerinde Reçim sandıkları ~1,ı 
vnziy~tinde kalırlar ıtırmak veya sair tertibat tiııı,o 
10 uncu ııııul<le hakkında mak lAzım gelmeyip ancak . ,,J 

tini yasak etc:>lştir. 

Liman haberleri 
Limanımızda bulunan Atman 

bandıralı Belgrat vupuru Etibanka 

alt krom maden\ almakta, Ateş 

vapuru Naftaya alt traves ve köp 

rU malzemesi çıkarmakhı, Y~go~ 
lav bandıralı Ellb.erg ve Matkovlç 
vapurları çimento boşısltmakta, 

Türk bandıralı sevim vapuru Ktt 
ramancılara alt kömUrU boşalt · 

~ mt1ktsdır. 

luomaktadır. · · · d'I . - t k btJıfl. ı Her haogı bır ıeyeriude bu 1 ı erıne murl\cae vu u 61~ 

maddede yazı~ı . Seçim hey.eti I fiki_r da_nıeıl~ığı takdirdet;
8

:
1 

ıı' 
1939 lzmir enteı İÇin }Azım .celdığı sayıda levsafı Amırlerı tazıyete uyQ'UD 

haiz işçi bul~ıımazsa ~ulund~ ı si~e~er~e bulunabilirler. : 

• 

nasyonal Fuarı ıtu kadarı S açım heyeliuı teekıl L> ıncı ma<ldo hakkıntlfl. !P~ 
eder. Secim mazbatası için bıl°Je~' 

bir milyon müşteri- 11 inci ına.<l<lo hakkında : ayyeu şeklin tesbiti 'l'ürki>' 0 ~~ 
nin Uğrağıdır. · Bee nüsha olarak ıanzim ıiererlerioln bir çoklarıod 9 11 pıO 

I -k - ı·kı . . oıııc eı M ]J · j · d edilecek yazının birincisi e Da yu guç u erı mucıp 11(e 

, a arIOIZl Şlffit l en ıresinın ilgili teekilAtıua, ya11i o dan seçimin icrasını 9e ı::ıeiı'tıl 
'h l · · - k - ld,., kdar 11 ıı 
1 aZJf ayınz. İŞ9ereUID muhabere etmekte bu Dl mum Un 0 UKU a 11tl 

1

20 Ağustos _ 20 Eylul , , ıunduğu le Dairesi bölge Qmirli 1 namenio lebu maddesinde y 
~==~=•=======~' 1 Qioe veya eube mudürlüQüne, - Sonu ur -

b 

12,3 

2o 
1 

8h 
20 

1 
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2. 
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3 -
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Radyosunda 

bugünkü program 
Dünyada Neler o~~~:r MERSiN C.H.P. Mersin ilçe yön~urul Başkan llğm~an 

l
(g]- ~ pi y ı\.S ASI C.11.1'. Em 1 ak inde il Canı işeri r nıa lıallesi ııcl e 

l'ürk~y~a;:;ruzyoo Katil ile maktul karşılaştılar , J @== ıo-5-939 =.@ ve Parti 1 inası bilişiğindt:ıki 21 no. hı hina ile al 
Poatıbrı, Türkiye Radyosu . . . Pamuklar Ku. s IKu •· tınd<t ki 50t) no. Ju depo ve Pcırti binası altındaki 
ı\1ık1 R d Talih insanlara aymp tek- rardı ve ehndekı baltayı rakı Klevlant 41 "I l S . . . d 

ra a yosu. b' 
1 

. k . . L • b' . .. . f' 1 tt R k'b' Dagwmalı 36 f)Q 505 no • u ' P.J)O 1939 erıesı llaz1ran1 1 ır ' Pil 1940 
DALGA UZUNLUGU rar ar eştırme ıçıa 01c:zen ının uzerıne ıra ı. a ı ı ( ,. . . .. 

16!l
9 83 

K 
120 

k 1 garip yollardan gider Geç~n- 1 yuvarlanarak yere düşdü ve Kapı malı 36 SenP.~I '1a yıs a )'ı ~onuna kadar hır ~ene muddet 
l' · . m. 1 . cı. vv I · ı • 1 d .. h' b' f ı Koza 6.5·'J l k ·ı . . 
2ÔA.Q.ı9.74 m.15195 Kes. lerde.elJisine.ya~ıo bir.a~am 1 nışınısı amut ış. •r eryat 1 Kırma 33 eve açı artırma ıe kıraya '!erilecek.lır. 

9 
~vv. T. A. P. 31,70 m. Amerıka şeb1 rlerınden bmndelçıkardı. O a~d: katıl genç ora Kozacı parlağı 35 )l~zktir bina v~ dflpolaı·ın 18 ,\l 'lyıs Cuma 

4n., Kes. 20 Kvv. ki bir avukata gider ve bun· den kaçıp gıttı. Buğday· Çavdar .. .. p · · . . 
Perşembe ll/S/1

939 
dan oluz sene evvel bir cina-I Avuk~t katilin bu iti~afı· Sert an'adol 4_ 50 gunu saat J ı de arlı buwsında ılıalesı yapıla 

12,30 Proğram yet işlemiş olduğunu anlatır. ı ııı 1 kaydettıkten . sonra la~ım Yumuşak 4,50 caktı r. 
12,a5 Türk müziği - PT. O vakittenberi memlekettrn ! g-~ en . muam.eJ ., ~ı y~pacagıoı Yerli buğdayı 3,25 İSlt>klil~rin Parti ilçe yöukurul kalemine mli 
l~ 00 memlekette dolışmıkta oldu· soyledı. Ertes1 gun pışman ka Ç dar 3,62 

8
l.; Memlektit . saat aya.rı. gwunu hiç bir yerde rahat ve i til avukatın yazıhanesine git- A av d 1 1 f 3 30 racaalları ve ilıale giinü saat 11 de Partide hazır 

nrı ve meteorotoıı haberlerı ' · w · z ·· ı · · na 0 yu a ' '· 1 l · ıA 1 la 4· . - huzur görm~diğini bu bayat· tıgı amın goz erın~ ıoana- Arpa uU unnıa 'Hl 1 cın O ıınur. 
· .'.>,14 MOzık (Karışık prog· ' d Ç" k" ı k d l ta tan bıktığını ve cezasım çek- ma 1· un u ev enere u Anadol 

l
orn • Pl) • h ld - ı'la"ve kalmış olan aski nişanhsile y 1. o !)O .., mege •Zır o ugunu er ı 
,o Program "ld" d" - ·· .. tr· · dam 

18
1
35 Mü . k (Ko t ) _Pi eder. fşlediği chıaydin sebebi 0 uhr ugunu zan~~ . 1gbı ~l' Nohut şark 

lU OQ K zı (nzs·r o t aa t ·ı) kıskançlık idi. Katil kc mşusu yl az! anı<ede keodıs101w l e ··1ıyor F aıulye ana dol 
1 onuşına ıraa s _ . . k _ aruı. omşunun og u o me . 

19,ı;, TUrk mOzigi (Fasıl he· nun ogl~ ıle_ nışanllsı ız ara mişti, balta kendisine isabet Yula~ yerh 
Yetı) • ~ında bır mu.nasebet bul~~d~- etmemişti, yalnız o esnada Mercımek t•rk 
Caıa 1 H k O . E - gunu zannedıyordu Rakıbının ayağı kayarak' yere düşmüştü Sahlep 

nar . ak ı er man, ş k - . d d h .. . I A ı . l k b T rer I{ d . · H G - ll d. ız uzerın e a • muessır o · raya giren bu kıskanç ı a atlı çoğen 
rn a rı, asan ur, am ı d k k d' . a d' . b' 'b' . . ··k' . B 1 'Oka . Of masın an ve ızın eo ısın en ı!esı ırı ırını seven) ı ınıanı a mumu 

y, Bsrı ler. · d 1 k du t b' 'b' · d C h • IJk • vız geçmesın en ~or uyor · o uz sene ırı ırın en ayır- e rı 

2o ~Yan : Tahsın Karakuş. Ooun için bir gün komşunun mışh. Dul kadınla sahte ka- Susam 
&j; O Memleket .~aat a~ar_ı, oğlu ile nişanhsını bir arada j til barışarak otuz sene sonra Yapağı 
2ons ve meteoro~~ı.1 haber erı . dolaşırken görünce gözleri ka evlenmişlerdir. Siyah 

,15 TUrk mUzıgı 

Çaıanıar : Vecihe, Fahire Fer- KaEası koparılan dansöz Şar~ 
&an, Refik Fersen. ,- 1 Ana ol 
O Aydın 

kuyanlar : Mustafa Çeğlar Pariste bir ıôvU tiyatrosu sin başını geçirtir. Fakat fena y k k M f b f ı anmıı yapa 

1 
e haret Sağnak.. nun reklam Şefi yaptığı bir bir tesadüf eseri olarak u O· Güz yunu 
• GUtiıar peşrevı. uygunsuz hareketten _dol J ~ı tomontejın bir nüshası kafası Konya malı tiftik 

2 ·Nuri Halilin hüseyni şarkı: gayet maşkUI hır mevkıe düş kesilen asıl dansözün eline Yozgat 
(Artık yetişir) ı rnUştnr. Herkesin i~t'.hzaeını geçer. Londrada \ bulu~an bu Keçi kılı 
3 ·Gülizar şarkı: (Gözlerim· 

1 
~elbed~n bu_ harekatı ~u~dao dansöz fotorafcısına muracaat .. 

den git . ) ıbarettır: Rovilye yenı y.ldız la kıyameti koparar. Fotoğraf Pırmçler 
4. tJ mı~or . olarak dansöz Filian Ellis alın ı kabıhatin kendisinde olma Meraı 

llllseym şukı. (GOlşen bab 1 ~ . . il ı b. ç c h 
~~Sİnd ) mıştır. Bu yı cı:ız ıçın g ze 1 r dı w anı isbat eder. l3unun üze- ey an 
5. e .., reklam yapmak IAzım geliyor- g . .. Çay 

b 
lialk tilrkUsU: (Ay dogdu . , . .. rine kafası kesık dansoz Fran K b 

atrnad ) du. Ellıs ın IUrlU turlu pozlar- .. .. .. 1 hı'ne b'ır zarar & ve 
ımı . . . . sız ıovusu • ey B d k' d k 6. . .., da resımlert çekılıyordu. Fa- a em, çe ır e 

4, t2 
3,25 
6,50 
1:!,15 
3,50 
4,50 
90,95 
70,71 
69,70 
18,~0 
18,50 

yok 
47 
45, 
51 
80,85 
yok 
117 
129 
52, 

22 
20 
90 
102 

7 f.Iaık türküsü: (Alt dagı) . , ve ziyan davası açar. Londra i leri 
. liatk turküs(}: (Tepeler te- at reklam ş e fı bu fotogrnfla- 1 d - b d d b' k ç . . 90 

1\,.. • • • • • b . ı ansoz u ava an ırço Tatlı badem ıçı 
l'\:ler) rın hıç b1rısını Pğenmıyor 1 b ki kt d' Çü A 55 a şey er e eme e ar. o- cı • » 

(\,~ Liitif ağanın hicaz şarkı: du. B 
1 

k ki-' f' b kü hem tazminat alıcak. hem Acı çekirdek 36,37 
l,,~in b t eı-e ) u ara , re aın şe ı aş • • • • b'' _k ·b. f w 95 

340 
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• 
1 L A H 

KİRALIK DAİRELER 

Mersin yoğurt Pazarı karşısında ve Bozkurt caddesi 
üzerinde Numara 1 de llçer dörder odalı ve bütün konförü 
havi dairelerle altındaki dilklrAnlar kiralıktır. 

İsteklileriu ayni dairede Doktor Aslan Yakuba milra· 
1 caatları. 

Telefon Numarası 172 

i l A N 
Tarsus tapu memurluğundan : 

1 Cinsi Köv li ~ı~vk ii H. ., 
1 

1 T~rla Tas obesi ~Jazar muzu ru 2357 
1028 

" 
,, ,, ,, 

,, ,, " ,, 
,, ,, orta yol 

" 
,, ,, 

,, ,, kızıl k ise 

" 
,, ki)y arası 

" ,, 

1 

5514 
5 514 
9190 
3785 
1838 

Hududu Şarkan yol garben dere şin1alen cenu-
hen d~re 

Hududu Şarkan cenuben Ömt>r gdrben dere Şİ
malen musa t~rlası 

9 ş~ as r k b' d .. il ._. f to"' rafı- de kendısı ıçın uyu ır Ur a Yagı • 
·Asım beyin hicaz şarkı: a ır anımı n uır 0 g ı ,. ı 75 

(fie . . .., nı eline geçirir. Bunun ıücu reklam yıpmış olacakbr. De- fç_e _____ .• _____ _,_ ____ .:...._ 
r z11hm1 cıgersuzıı) .... . k f · ı 

Hududu Şarkan Cumalı garben yol şimalen 
Durmuş CtHıuben Halil tarlası 

Hududu Şarkan ~' ol garben Hamazarı şimalen 
Fatma cenuben HlisHyin bağı 

lO. u · (. d. . dünü çok bfgCDJr. Hemen 1 mek bazen ı asız ınsan ar .-----------
bah e . onun başını keserek yerınt"I bıle hıçten para çıkarmanın smanli Bankası •1ıcaz şarkı: in ı m yarın 1 · · · O 
21 ~ sıne) fotomontaj sayesinde mis Elli· i yolunu buluyorlar! t L A N Hududu Şarkan ebuziyt garben duran şiınah~n 

dtırviş cenuben dudu tarlası 2 ' Konuşm:ı 

b~' 15 Esham, t~hvilAt. kanı İngiliz parlamentosunun yeni bir derdi 
r Yo • nukut ve zıraat borStiSl 
. 'Yat) . logiliz pulamentosunun ,. gibi sözlerle kanlarını üzerler 
~1,25 Neşeli plilclAr . R. bugünlerde yalnız Aln:any~nın ~en di~er taraftan ~i~~iden. giz 

1,30 MUıik (KUçük Orkestra· tehdidleri, Oanzig m0s"lerı ve lıy~ bekfir hayatı suremıye-:. 
Şr,f : Necip Aşkın) 

1 

devletlere verile~ek teminat ceklerdir. 
ı. Sch . d f ., -V Is gibi yüksek Yiyasıyatle alal{a- Layihayı teklif eden ka-.., mın t - acı.er a w . . 
.:; . G b . d r oldugunu zannetmeyınız. dın mebusla beraber diğer bO 

e lıard - Romens • Vıolon seı \le 
0 

. . Parlilmento bugünlerin kadın tün kadın arkadaşlarının haki 
3, Lı ı·kestra ıçın t' mebus EditL Summerskill tara 

4 
ııeuberger -Şarkda f d .

1
• d'W .. k d katte istedikleri şey kocolarıo 

,, • Zander _Polka 10 an verı ıp ıgeı a. 10 me her ne olursa olsun bir bah :.-
\). J S . \ tıuslar tarafından tasvıp ola- e öslererek cep harçlı)<ları 
6 

· rauss-Şen Vıyana (Vals) nan bir l~yiha ile de iştiğale n g . . . . 
· Brahrn M D N 8 \ b k 1 •·t M' 8 nı ket1melerl değıl, bılllkıs ar 

7 s - acar ansı o. mec ur e acallL ır. ıs um· 1 . . k t b' ·-. p . . .•. tırma arı ıçın anun ır vazı 
aut Lincıte - Eğlenceli merskılı'ın teklıf ettıgı kanun . . 

lllarş Ulyihesıne nazaran bundan böy yet ıhdes atmaktır. Bugllne ka 
~a- .Pauı Lincke - Darılma (Fan le bütun İngiliz erkekleri ka· dar manevi olan cep harçlığı 
9 ~ı) . zandıkları paranın hakiki mik taahhll_done ~undan s~ora k~-
. Mıcheli - Çocuk oyunla ı ıtarıuı karılarına bildirmeğe nuni bır mahıyet verdırmektır 

22 !lQ • s k' lt'' l . h ı ' Müzik (Melodi va Solo· mrnbur tutulacaklardır. Artık Mıs ummers ı ın ayı ası 
~~ • PI) erkeler: Karıcığım, buhranlı va b::ı.ri İngiliz pa~l:lmentosunun 
) .Oo Son ajans haberleri ve fena zamanlarda yaşıyoruz, dahili rahat ve huzuruau da 
2:'ı'~ki proğram. biraz tasarrufa riay.~t rn.ıım! kaçırmassal 

ı İl ~A 
.........._ ': MUıik (Cazband • Pi. l b . -----= l 00,000 sene erJe yaşıyan ir ınsanın 

1 
Zayi Mühür kemikeri bulundul 

~\ib ~r•bim nımile yaz.ılı zat ltalyada harp huırlıkları lerin arasındAo bir de io11n 

Memlekette tasarruf ha 
reketinia inkişafına hizme 
arzusunda olan Osmanlı Ban
kası, Aile Sandığı (Tasarruf 
Cüzdanı ) hesabına tevdiat 
yapanlara kur'a keşidesi su· 
retile ıtşeğıdald ikramiyeleri 
tevzie karar vermiştir. 

Keşideler 25 mart ve 2G 
Eylftl tarihinde icra oluoncak 
ve her keşidede aşağıdaki 

ikramiyeler dağıtılacttktır: 
TUrk liralık 

ı adet T. L. 1000.-
4 ,, ,, 250.-
5 ,, ., 100.-

25 ,, •' 50.-
50 ., ,, 25.· 

Cemaa 85 aded T.L. 5000.
Türk liralık ikramiye, 

Aile sandığı hesabında
ki mevduatı kur'anın keşide 
edildiği tarihe tekaddilmedeo 
altı ay zarfında: 

T. L. So.• Türk lirasin
dan aşağl düşmemiş olan her 
mudi bu keşidelere ıştirak 
edcektir, 

Hududu Şarkan llapur garhen ibr;1him şimalen 
Salih cenuhen daş 

Hududu Ş~rkan fatma gar\>t~n )Ol şimalen sahi
bi miilk haıwsi cPnuben dere 

Köyümiiz Ta~ obesi köyünde vaki yukarıda 

cinsi hud•ıdu ya1.ılt yedi p ırça tarlanın esasen 
senetsiz olarak ecdadından intikalen ibrahim oğlu 
velinin temelHiklinde iken 327 senesinde iilmesi 
ıe vertlstısine ka · dığı cihetle tapuya bağlanınası 

için Ra hipieri ruiiracaa t e) lediklerinde 9 39 senesi 
ına~· ıs•n 2 ı bfrinci pazar giin iinde mahallen kPşif 
ve tahkik r.dilt>ce~ind~n bu bapla hakkı tasarruf 
•eya veraset iJui:ısında bulunanların mahallinde 
bulunnıası veya tapu dairesiue müracaat eylıme
f P.ri il~n olunur. 

ilan 
Satılık kasablık hayvan 

Devlet Ziraat işletmeleri cenup ciflikleri bOrosuna ait 

1 
T11rsus ciftliğinde bulunan 455 baş kasaplık hayvan satı· 
lıktır. Talip ol nların mezkur kurumun Osman İlhami 
hanında No. 3-4 deki Bürosuna müracaatları. 

1-4 
~ runın zayi ettim. Zlfa•t yapacacız diye toprağı kazar kemiği zuhur etmif. Antrepo
b '11k•sın• olan borcumdan larken çok enteresan birşeye loji ilimleri bulunan bu kemi 
'tka kiıns b k teaadüf etmişler. ğia Paleantbrope denen en es r 

t~ eye orcum yo - k' b' · · · · ld r. '( · . • Littorya ismindeki vilayet 1 ır ınsan cıoıme aıt o u· 
'•le· enısını yaphracağımdan dahHınde ç· d w d' 1 ğunu. bu tski insanın z•m•-

Doktor Nazım Ünsal 1 
i 1 l!lülırün hükmü olmadı· b" d w ırçeo •~ı ıye mmızda 80,000 veya 120,000 

•ııı ili . ır •g vardır. Bu dagın al yıl evel yaıımış olduğunu zan 
11 ederım. tından büyük bir mıgw ara çık t . l d' M · f' d h T .. .. w • • • ne mış er ır. ama ı a a 

. •~sus Baltalı koyu mış .. Mıgaranın ıçı tarıhten pek iyi tesbit edilememiştir. 
ıbtıyar heyeti azasın evelkı zamanlarda yaşamıt Asıl merak edilen şey 
dan Abdullah oğlu dev gibi hayvınların kemikle bu insanın, dev gibi hayvan· 

Jbrahim Çevi~. ~ile dolu imiş. Fıkı! kemik· larıu arasın~! bulunmuıdur, 

Yoğurt Pazarı Caddesinde 

Hastalarını Pazardan matla her gün sabah 8- ı 2 ye akşam 15 -19 B 

----~--- kadar kabul eder 
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SAiFA 4 l ENı MERSLN 1 i MAYIS ı~a9 
·-----------~·--------'------------ - -----

w------------------------·----ıı:aı:,... ... --....... --_.. .... __________ _.,,,-~~~~~~~~~ Güven i l A N • 
1 Mersin Ye 

Cenubun en cok okunan ve tutunan gazetesidir. , 

içten ve Dıştan günün en mühin1 ve en taze haberlerini 
YENİ MERSİN DE BULURSUNUZ 

• 
yenı 

• 
YEN 

Siyasi Gündelik-gazete 

e rs 1• n • 11 y, llıh fasılasız intişarın 
• da muvaf fakiyetini halktan 

gördüğü ragbete borçludur. 

1\1 ERSİN • SizinGmtenizdiı Dertlerinize dile~lerinize YlHI 
• ME R Si N sütun lan açı~tu. 

ERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı 
ya çahşınız. 

iN MATBAASI 

Sigorta Sosetesi 
0/o10 rath Aile sigortası 

hakkında bir misal 

MİS11.L 

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

her sene 193 lira ücret öder. 
Sigortalı vadede hayatta ise 
5000 lirayı bizzat alır. Sigorta· 
lı vadeden meseli sigorta ol
duğu tarihten bir sene sonra 
vefat ederse ailesi aşağıdaki 

paraları alır; 

Sigortalı meblağın 

% 10 u derhal. •. lira 500 
24 •ene muddetle 
her sene sermaye-
nin % 10 irad ola-
rak; .. 500X24 = 12000 
Vade gelince ıi· 
ğortalı mebl!ğ 5000 

lira 17500 
Sigortalı meblağ, ancak 

ıigorbının vade•inde, sigorta
lı berhayat ise kendisine, si
gortalı vadeden evvel ölmüş 
ise hak sahiplerine tediye 

Mersin tapu mü~ürlüüünden 
l ,\leı·:-inin c..s ı~ıi~ şerif m . lı<tll.t> sin<le tara_fıa "I ( ·~ar 
k:uı ~a)ıkcı dıhın lıavJ !SJ şımal~n ıarık garb»ll 

1 rrşit arsası c ı·11ulı P n SHhka arsası hudutlarile ) 
çpvrili tP ~Yirıi saııi 339 tarih ve ı7 uurııar<1lı Tapu 
mucilıirım~ 313 arşın haıı · ile mes' ,ıdiy~ m;itıaıle 
Sİrı<l~ S<1ğl Ü~JH lll lı .ı n• S İ ~o!u fJl\lJl'.CI IHflh 1 el hH 

1 ~ 

rıPSİ aı kası UPV••li n~vazı arst1SI ö ıli tarik ile et>V 
~ . 

r ı lı ~ İrıP. t~şriı i ~ani 33~ tar.h ve l6 numaralı ta~.u 
1 mucibince ~60 arşm harıPnin 288 s .lhimcle 97 s...Iı · 
1 nıi lıafıı Lutfi z4> vcesi .\yşe bir•li \l~hm~l '~ 92 şe" 
selıın\de hafız Lutfı oğullaı·ı. ll ı lıni ve kemal ·•e 1 
~~hmi Ali kızı Ft•rid ~ ~ e ail ikeu m.-zktir gayrı nıeıı 
kullara ait tap'ı ka~· thn. 341 s~nPSİ llıikt'ııu~t bina 
sırım yaıığ111111<la uıulıteı·ik cl ılu~u gibi suretiııinde 
va ktile k 11 J •Hlu u nı11 miy'yeye gilıuedi#(i aulaşı'nuŞ 
olduğundan hu k• rı·e hisst·dardan Luıfi oğlu k., ... 
mal lıiss · siııi hi~~ecl~ rı Ahmet hilmi)e ~atış lat~uin 
de bulu rı ma k ıadır. 

, 939 Sfltıt· si mayıs a~· anın 26 ınrı Cuma günfı 
m~'lktir lrnnel• rin huku~i v~zivetl .. riui tet~d~ ve tah 
k!k "tnıek i'ızrrP ruetlwll tıP. nw.mur f.ÖnderilectAl tir 
kayıflan 'lırı~yan işlıu haıırlrrde bir güna hık 

edilir. 
MÜMESSİLİ ve ~~ire iddiiısıııda hulııuan var~a tavın oluııao 

1 
nılidd• l zar·fında tapu nıüdlirİJ~' Ptine ;e ke~if gii"' Taba ait bütün işleri ucuz ··----~_as_f'._i _O_r.~gu_n....J uit nıalıallir.e g··h·cek nıenıura mÜJ'dCaal eyleme· 

---------· t ı~ri ilan olunur . 

ve süratle yapar. YE H i M ER si H ___ i_l_A_N ------

E • k •tı• h f 1 • Nüshası 5 Kuruştur · 1 J ft ,1 1 v d n yenı ve ÇO çeşı 1 ar erı Abone ! Türkiye Hariç ıçe ue eruar ıgm an 
680 lira bP.deli sabıkta ~1ersin sevalıil sayfi~· e 

Yen., Mers·ın Matbaasında Şerait için için rn~uıuu lf -5 939 ttrilıiııd~n İlibarflll 20 giin uıiicl' 
Sene 1 ik 1200 Kr , 2000 K , <l t 1e açık ~ı·ıırm~ya k.mulmuştnr. Artırma şarl, 

b U 1 a b•ı ı •ı rs•ı n •ı Z • OA~tıaayyllııkk 6
3°00° 

1s0o~0 .. . k . 1 . . l k . 

KİT AP G-A2"" ETE VE ~EC~ı::.T A. 

·rabı yapıiır 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Def terler (vra~ı 
mat~ua fatura ve stire en nefis bir tarz~a ve ~eğen~irmek şart ile yapılır. 
hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezelden gönderilir. 

,. .., rıamflSlHt gö .. o e ısteyt>n erıu varu -t a 1emı e 
miirac~Lllan ve talip olanların yiiz•le yedi buçu~ 
nisbeıi •ı de JlP.)' akçasıııı •eslimi vezne ederek ıuc;k Bir aylık ı 00 Yoktu. 

Resmi iliuatın ıatırı ıo buzu lf! v~yahu l ıuu lPher olan bir ba uka mek tu hll 
Kuruştur. _ ile ihale giiuii olan 31 5 939 ça rçanha glinli sa::ıt 

14 de deftt> rcf adı kıa mi! t.ıı sel kil ~ rtırma komi~,·w 1 Fenni Sün_netçi 1 rnuıa ıuiinc cwtl a rı. • -

~~ri S~t!ı ~1~~~~ı8!~~ .. , eı lı l A H 

~~a~~: :ucu k la ra f> d r<ıSIZ,.· Mersin ~eledi ye riyasetinden 
Adre~; T~rsus paşa ga- ! M.-r~in ç:~~· ı uğzıtıtla~ı nıeılrnlıa. g•· ı~: ıeri11e ka· 

ZI OOSU karşısı , ıiar olan S lııl klSllll (agaml;nla kırlPlllnıekle ol 

----~----------------.... -------!------- ,ıuğundaıı lıurabr.la drııize g r. luıPSİ yas<1k eıtil 
nıiştir. parasız derıiz lıarıyosu yapmak isteyenle .... 

1 F'OTO GUN . 
iyi bir Resim çektirmek istiyen 
F O 1., O A Güne Bir deta uğramalıdır 
FOTOGUN: Reaim Cf I f 1. , 
Foto Gün;Ağrandisman yapar. 
Foto Gün; Amatör işleri görür. 
Her iş foto Günden temiz ve süratle çıkar 

Adres: FOTO GÜN_ . 1 
Bozkurt~ 

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

1 

Kulak, Boğaz, tturun Mütahassısı 
DOK.TOR 

Ziya benson 
Hastalarını hergüo saat oobeşten sonra kabul 

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

Sebze-meyve ve tezyınat 
Bahceleri meraklılarına • 

1 

Hu seüe havalar riitubeıli gittiğinden Fasulya 
lerde glillerde ve portakallarda zenk derıilerı piisJ 
ro:ılarla kırmızı ve h e )' 3Z koşnillerin birdenbirl 
çoğaldığmı donıates, kah~k. hiycır gibi selızeleriu 
gülleme ve nıild~·o gibi nelıali .haslahklara tutue 
doklarına görüyoruz. 

Bahcelerin lı t> r tiirlii hasarallan ve hastalık -. ' 
,ardan kur·tarılması için en son sislem makineler 
ve t~sirli ilaçlar ~·l tirtP rek lPŞkilal yapmış olan 
Ziraal Mülumdisi ~lurad Ayl~k bu giinden itiha · 
ren işe başlamışnr. A lakadarların ~eni Mersin 
Gazetesi idarehanasinde Zira~l liilıeudisi Muralı 
Aybek adrrsine müracaatları il~n olunur. 

T. iş bankası 
1939 

Küçük cari hesaplar ikramiyeplanı 

3 2,000 lira m ül{afat 
Kur·alar. 1 Şubat, ı ~Jayıs, ı Eylıil, 26 

Ağustos, ı ikirıcitflşriıı ' 
TARilJLEKINOE CEKiLECEKTiH . • 

___ ikramiyeler:-----~ 
ı Adt·l ~ooo liralık= 2.ooo lira 
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32,000 

En az 50 lira mevduatı bulunan hesalar kuralarda 
dahil edilecktir . 

T . İŞ Bankasına para yatırmakla, y•lnız para bırik · 
lirmiş olmaz, ayni zamanda taliinizi de denemiş 

fursunuz. • -------------------- --------
Yeni Mersin Basım evinde B111lmıştır 

i
rin iicr~Lli plajm ıh•risi11deki sahil boyundan isti" 
r a el e e tlt· h i 1 t' c ek l f' r i ıl 3 n o 1 u n n r. 

i L A H 
~IP-rsinin Nusretiye mahall+>sinde v~ Tarso' 

)Ofu Üzerinde l>ir (uruıı İl~ lıir evin ankıızı sall' 
l ı l\. tı r. 

24 5 939 bırihirıtl kadar uıııumi mağazalar i.ıt' 
~<iıjlı koııl ' ol nıi"ılıeu lisliğine mfır acaat olurıahilır· 

Faıla nıahirual ve şart için her giiu ıuezkÜr 
miilu~nclisliğe ıuliraca~t ~d IHbilir. 

ih :tle 24 5 939 sa1t ı5 de yapılacaktır. 

Fransızca öğrenmek isteyenlere 
Oc ay zarfında fransızca ifadei mernm ve muhabere 

baftnda ö ders her ders 1 saat olmak Uzre her ay için 

10 lira ücret verilir. Tediyat birer aylık olmak uzr 

peşindir Gurup halinde dt:ırs alma le isteyenyer için ucrB1 

her ay için 5 hra peşindir. Bunlar bittabi bir az dahli 
ağırca öğrenebHırler. Her gün saat 3 den 4 de kadıtf 
ziyaretcilerini matbaamızda kabul eder. 

Vasfi Orgun 
Güven 

Sigorta Sosyetesi 
MÜMESSİLi 

~ersin Azak han 
No.4 

Yangın - Nakliye - Hayat - Kaza - Oııın - Otomobil 

. S igo rtalari nızı ,, 
En müsaıt şartlar ve tediye kolaylıklarile YıtP 
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