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Tahrana giden heyetimiz memle\. t 

ti~ize dönüyorlar Hey.- •• mız 7 ı~. ayı:ı.a 
Ankarada bulunacaktır. 

Şehit tayyaracilerimiz için büyük 
bir ihtifal yapıldı. 
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1939 
kuruş Yılı; I sayı 

Telefon \'io. 2 11 3280 g..u-~pELtK. SİY ASİ :H:.AEER. FİKİR GAZETESİ 
.._ ............................................................................................. ~ ......................................... __ .................................................. ,.. ......... . 
Tahrandaki heyet;miz /randan ayrılıyor lngiltere Rom:ınya Haıiciye Nazırı Edirnede ----Heyet Reisimiz Fransa ve A merika B. Gafenko 

belgradai gidecek 
Çocuk Esirgeme ku
rumu güreş mü a
bakaları yapacak 

Ankara, 3 AA~ (Radyodan) 
Edır~ode Çocuk Esirğeme 

Kurumu tarafından 1aplırılacak 

Veda ziyaretini yaptı. Heyet 
7 Mayısta An karada olacak 

lranda ölen tayyarecilerimiz için büyük 
bir ihtifal yapıldı. Mersiyeler okundu 

ile deniz anlaşmala
rını feshetmek niy e-

tinde imiş 
A ukara 3 AA. (Radyoden)

Deyli Telgraf gazetesi istlh. 

bare\ına atfen, lngiliz • Alman 

deniz anlaşmasının feshi üzeri· 
ne lngillere de Fransa ve Ama· 

Atıkara 3 a a. (Radyodan) 
lluRuRi muhalıirimız bildiriyor: 

Tahranda lıulunaıı h e yetıın ı 

t.in TP.i8i Gümrük vo lnhısRrl a 
Vokıl ım 1 1. Ra na Tar han l rnn B ' 
'&kilini, Meclis r eisını ve Haı icı 
Ye vezirıni ziyaret Pc1erek ç ed ıı 
da buJuıınıuştur. 

1 
rikn ıle yaptığı deniz anlaşma

"\ larını feshetmek aiyetindedir. 
Jııgihere gantı safındaki kro 

Askeri heyetımız rei !li d l' 
11 keri makarns ta arzı ved 
e1lerniştir. ARkeıi kıtaııtımız ı;aA 
00 ı1örLte, heyetimiz 
bf'IHe otomo\ıiilerle 
111 rılollşlard ı r. 

Heyetjrn iz. ayın 
Atıkaraya rnsıl Olm uş lıu l uırn 
Cakıardır. 

Ankanı, 3 AA. (Radyod an) 
Tahran muhabiri mahRm:u · lii&ııilıiım

trıuzdan : 
T ı Heyet reisi B. fi~na ahran gAzeteleri iki tana J 

tecinıiziıı eehadetile ueticeleaen Tarhan 
~üessif kazayı si vah çerçiveler ! matlıullt ınüaıe~ illeri ve kesıf 
ıı:eri . ı . Stnde yazmakta ve k a rcl '3 Ş bi r hal k k ı tl e sl tıulu n ınuslu r. 
lllılls tio · · b t ş . yasını te matemını ıış 1t Mıım, Efgan, Irak heyeti ile 

va1örlerin imaliııdeıı bir fayda 
melhuz olamıyacağı kanaatın· 

d :ı dır. Bu huRusta gArek Fransa 
ve gerı>kı:e Amerikanın ln~ıhere 
ı le hemfikir c.lıiukları tahmin 
olunmaktadır. 

De)': i Ekspres ge zetesi, '309 
yet Ru"yanın sulh lehinde çahş 

ına-;ı l ciıı 1:> Mayısta Cenenede 
f ıı11;i l tore, Fr us ·ı ve Sovyet Bir 
lı f!ı Har icıye nazırları arasında 

müzakerelerin bnşlıyacağıaı yaı 

Polonya Hari ci~e nazui 
Fransız elcisi ile 

' 
görüştü 

Yugoslav gazeteleri aradaki 
dostluktan bahsediyorlar güreelorin hazırlıkları sona er 

mek üzeredir. 

Ankara 3 AA. (Radyodan)- dEmekte iki memleketin bir. 5 - 6 mayısta repılacak o· 
lan gü re~ler için ssha hazırlan Romanya Hariciye nazırı B. 

Gafeukouun Belgrada yapacı'l~ı 
ziyaret mü nnsebetile Belgradda 
münteşir Varda gaıetesi bir bae 

birlerine kareı ideolojik bir siya 
set takıp e~memesi meeum olma mıe ve güreşlerin geceleri de de 
sa bile bu memleketleri vahim v&m edebilmesi İQIU tertibat alın 
avakibe se9kedeceğini haıırlat · mıştır. 

makale net1retmieti!". maktadır. Güreede bulunmak üzere 
Bu mttkalede Yugoslavya Ha 

B Gafeukonurı Befgradı zı· Kırklareli mebusu Şe9ket Edırne rici)'e nazırı MarkoviQle G·ıfeu · -
ko arasında yapılacak mülAkatın yareti Yugoslavya ile Romanya ve Baevekatet Beden Terbiye 
eimdiki beynelmilel vaziyet do· münasebatının halisane ve dos · Genel Komutanı Cemil Tanerile 
layısile ve bilhassa Romanya! tane olduğuna bir kere daha Ankaradan gelecek herete inti· 
Haricire nazırının Berlin, Lond iSbat edecektir. Demekted'.2:, zer edilmektedir. 

:~:ı:.r~~::sıR;;:e~b~~i~~. ~~~, Adana - Anka-r~-a 
1uk bır ehemmıyetı haız bulun· 1 

duğunu kaydetmekte ve büvük 
harpteuberi Yugoı:ılavyanın Ro- • Hava postaları başladı manya ile dost ve müttefik kaı- 1 
m ıe oıdu~una ve bundan sonra A nk 
da beynelmilel ielerde müeterek ! ara postası Adanaya saat 16.55 de 

muvasalat edecek kalacağına iışaret etmektedir. l 
Mezkur gazete, bu hal Yu · 

gosle9f anrn dostane siyaselinin 1 Adana Pazartesi gii 1 de İzmire ve 14,45 de de A-
asasını teekil etınie 9e edecektir nünden itibaren Ankara \ dsnavn birer tayyıno kalka 

Adana hava po:-;tası faaliyete caktır. Bu tayyarelerden lz 

d ehınşah hazre tleri olduitu hal ' h ereıtm • ı erkAııı, büyük 4'1t;imiz 
le buıan lran milleti paylaşmak l b d h · d · ı 
8dır demek tedirler. l de ura a a zır ı ı er 

rT ekirdağında-
Anknra. 3 A.A. (Radyodau)- kı• alaylarımız 

Vareotadan bildiriliyor: 

mire ol:mı 17.55 do ve Ada geçmiştir. Pazartesi giinii ilk 
posta öğleden ovel goJmiş i. e naya olanı da 16 !15 do yerle 

riue vara<"aktır. Her giin 9,10 
de bundan bi>ylo po~ta hor 

b' Ölüm tayyarecılerimiı için Topla ntıd a ga ytıt belı~ bir 
ır hatim indirme morasimi yn 1 mPrsi :re okunmuştur. Bnndan 

Polonya Herit~iye nuırı B 
Bek Fransa büyük elçisini ka· 
bul etmiş ~e Fransa, Polonya 
dostlu'lunun takviyesi için gö 
rüşmüştür. 

Dllınış ve bu merasimdo bıışv P. kil 

1 

so rı rn heyetım i z reı si Hiina Tar 
~lltlamento reiai çczirl er, gene han'a, Or G ı:ın eralım ı z u t rt ?. ı ) e de 
•lete, mebuslar, hariciye erkan ı hulun ulmuştor . 
'----------~--~--~--------~--~---------~~~~------~--~~---· 

Es.Çemberi ynAvam kama-
rasında izahatta bulundu 

Ve Sovyetler 
deva ı11 

dostane m iizakerelere 
ettiğ i n i l)ildirdi 

lngiltere kabinesi dün toplandı ve Sovyet Rusy aya 
verilecek cevabı tetkik etti. 

lo Ankara 3 A.A. (Radyodao) -
~~radan bildiriliyor: 

d uhnlefet partisi Liderlerin· 
tn~ll 8 · Adl~Yi lngiliz - Sovyet 
b 

1
Zakereleri hakkında izahatta 

müznkere ve alman istekleri tet 1 di,:ti takdirde lngilterenin Mosko 

kik edi i ınıştir. va elQisi vasıtasiy la So9fet hüktl 

Hariciye nazırı Hal ifaks Fran metine cnapfverilmesi ihtimal da 

t - -k ı · · · ı .. - 1 · hilindedir. 
sız rnyu e çısı ı e goruşme erı B t 1 l ı · ıt d hll' 

U Unn:ı 
la.. asını • Baevekil Çember· 

... ııoen t ek . . 

u op an ı ngı ere a 1 
h akkında arkadaşlarına malumd j 1 • ·ı · k dd ı · . . mese esı ı e y11ece ma e arı 
v erm ı stı r. nin arttırılması hakkrnda hüku lliik, rar rıcıa elmıe ve, bu 

Utunu fk die z e Arı umumiyeyi en 
Hükume t projesi tasvip edil metin projeleri tatkik edilmietir. 

eye ve Q h 
de- · . ş P eye düşürüyor 

·uıştır 

~· Cemlıerlayn Cevaben: 
du,- -- Bao kımseyi eu veya bu 

Polonyagazeteleri 
Uncıecte l 1 

deıı >u unmadaıı metıe· 
ıern . 

nu
8 
ı\dleyin lugıhore ile Sovyet 

llire~·" eraınnda ihtılU Çıkarma k 
Joru ınctSe oldug.unu Zannelmi-

Almanyanın siyasi oyunlar 
yaptığını yazıyorlar 

Ankara 3 AA. (Radyodan)- ! 
1 

, 

Poıonrn ~a ı e ı e ıori ; 19a4 Almanya ıla. Macanstan • bı(i ın ovyellerle çok d t 
denberi Almauyauın Polonyera b Zakereler~ devam ed· os a ııe 

(}ız b· tYorum 
llıecb ır_çok . teferruatı düeünmek ka rl!ı siyasi oyuıı oynadıgını is· 
d.ihrurıyetınde oldu(turnuı gıbı hata ça lışıyorlar deın~kte ve: 
de dii devletlerin meufaatıerinı- Almanlar Polonya a leyhinde 

eüunıek mecburiyelindeyiz ellert nden gelenleri yapmnkta-

te"h~hr anlaemanıo akdindA dırlar. Berlın ve Danzigde Uk· 
lı:ı~iı ·,~r oluyorsa bunun sebebi ranya teeekkülü vücuda getir· 

z h-k mielerdir. 
ll~liller. U ünıetiuin ıyı niy etler 

trıe...... Bugün de Macarları Polon-~ "'eiiinden değildir. 
rıbı ıc:~ll\ kamarasını temin ede Fa aleyh ine teııvik ediyorlar. Al· 
Jetler b?'liliz hükumetinin 809 montar Dauzigi Vıı:ıtol nehrinin 
rat 88 ...., .'"liQile yaplı4tı müzake· mensıbına hakim olmak için is-
d ' "''trıi tiyorlar demekte 9e son seneler 

ır. Yetıe devam etmekte- de A lmeııyaduki Polonyalıl ara 
L Atıkara 8 ya pıl a n 1.uluml a rc1a rı hahııetmok 

Olldradnn' .AA (Radyod ım) tedir 

İtıg ıJi z hııdiriliyor : Gene bn gaıet ,., ı e r, Fransa, 
10Plau,111D;, k~bitrnt;t saat ondu lngıhere, Rusva nnısıııdn y;.ıpıl 
tlal · v r. B ı 

lll ıleJ Vıı o top a ııtıdn hı>v mak ta ola ıı müz'l kerelere Polon 
fit S Zlfntı D 

' Ov:vet bük., anzıg mer.ele ı ~anın ıtıraıcl a lıulunmos ı eayıa 
Uruotı ıle fapılau larıuı yalanlamak.tadırlar. 

arasında 
Nazırlar görüımesi 

sona erdi 
•••• 

Ankara 3 A.A. (Rad yodan)

Berliuden bildiriliJor: 

Alman nazırları ile Macaı 

nazırları arasında ıapılan müza 

kerelerin her iki taraf arasında 

görüş birliği ve tam bir samimi 

yer havası içinde cereyan etmie· 

tir. 
Görüşmel er, Macaristau ile 

Almany a yı :ılakadar eden mese

leler üzerinae cerer an etmielir. 

Andictiler. Bu mü-, 
nasebetle hitabeler-

de bulunuldu 

da ~ohriınizden kalkmakta gün saat 16.55 do şehrimizde 
olan tayyare 11.20 de Ankara 

olacaktır. Adanadan da. her kt d va varma · a ır. 

gün saat 9,10 da kalkmakta. · ! t · s anbuldan Ankaraya gı 
dır. Ha~a postalarından yol di~ 21, ;!?İdiş geliş 29, 75 İstan 

Ankara, 3 A.A. (Radyocfen) cu naklıne de ba~lanmı~tır. buldan Adannya gidi~ ~35 gi 
Dün fakir Doğıodrıki alayla Hava postalarımızın proğ di~ goJi~ 49.:~5 lstnnbuldaıı iz 

rımızın aud içme merasimı yapıl d • 
mıştır. raını ~u nr• ınİl'e gidiş :J3 vo gidi~ geliş 

1 Al k Ankaradan her brrün 15,06 46.55 Jiradır. ey omutaoları alayların 

eerefli mttzisi hakk•nda hitabe 
lerde b~luamuelar 9& alay ıarih 
leri hakkında malumat vermişler 
dir. 

Bütüc kıtalar al :ı r komulA 
nı önünde yemio etmiel.:ırair. Or 

1 
general Kemal Balıkesir heye 
canh bir söyl~vde buluııarak 

1 Türkün va atalarımızıu merdl ik 
!erini aulatmıelardır. 

Kiangsinin şimalin~e 
ce-Şiddetli harpler 

reyan ediyor 
Çunkirıg a a - Çekiai ajan 

sı bildiriıor: 

Çin kuvvetleri Kiangsi 9ilti 
yelinin şima linde bulunan Vu 
nin ş~hrini üç ta · aftan çevirmie 
lerdir. 

E9elce Şan_i vilAyetinde ce 

rer an eden muharebeler tedri 
cen Tungpu demir folu bölgesi 

ne kadıtr r ay ılmıetır. Çinliler ha 
len P uQu ile Şiçeu arasında ki 

düeman ordusunun mütebakisi 
oi tard etmektedir. Tıı - bi Şan 
daki Çin kuvetleri Maçeng ve 

Çançeng istikametinde süratle 

ilerliyorlar 

Çin askeri va;,,iyeti düzeli yor 

Tsi - Hsien ve Feng • şi ara 
ınodaki düeman kıtaları çevril 
mietir. Çin askeri va1i1eti gittik 
Qe aeltth bul maktadır. Japonla 
rın Tangpu demiryolu istikııme 
tinde çekilmeA'e hazırland ı kları 
bildiriıiyor. 

Orta Çin bölgesinde YAngı 
se cdnuLuuda ve Kiaugsi vildyıı 
tinin şimalindeki askeri harekA 
tın inkieafı hakkında soruları su 
allere Çin kurmayıuııı c>elahiyet 
tar bir memurtJ Çin İıorio uu c~p 
helerde Ja poulaıııı filon imha 
etmie olukları oenbını vermieür 

Son 
haberler 

Türkiye Büyük Millet meclisi 
Dün toplandı ve ruznam edeki mad,-/eleri 

müzakere ve intac etti 
Ankı:.ra 3 AA. (Radyodan) - Türiye Büyük Millet Meclisi 

bugü Mazhar Germenin riy&seli altında toplanmıetır. Bu toplan 
tıda, Marttan Mayıs aıına kadar Di9am Muhasebat evrakını tet 
kik 9e teııvip elmie, Vakıflar umum müdürlüQü bütQesinde 18 
bin liralık münakalat yapılması hakkındaki takriri ve hudut Sa· 
hili Sıbhire 1939 )'Jh bütoesini kabul ~rlemiştir. 

Meclis önümüzdeki toplanlısını cuma günü yapacaktır, 

Asllsız haberler 
Sümerbank, Etibank birleştirilmiyece/ı 

Ankara, 3 A.A. (Radfodan) -
Bazt gazetelerda Sümerbank ile Etibenkın birleştirilmesine 

dair yazılar görülmektedir. Bu haberlerin asıl ve esastan ari ol 
doğunu Anadolu Ajansı tekzibe mezundur. 

İngiliz matbuatı 

İngiliz - Sovyet müzakeratından bahaet
mekte ve görüşmelerin betaetinden 

şikayet ey lemektedirler 
Ankara 3 A.A. (Radyodnn) - Bütün ' İngiliz gazeteleri baş 

makalelerinin mevzuunu, İugiliz - Sovy~t görüşmeleri teşkil 
etmektedir. Gazeteler bu görüşmelerin betaetinden şikayet et
mekte ve iki memleket Hariciye nazırları arasında da doğrudan 
doğruya temas yap.almasını istemektedirler. 

Deyli Herald gazetesi; Milletler Cemiyetinin yakında topla
nacağı dolayısile burada Lord Ha lif aks ile Sovyetler Birliği Hari 
ciye komiseri Litvinofun Cenevrede görüşeceklerini kaydetmekte 
dir. Bütün matbuat görüşmelerin biran evvel bitirilmesi mütalea· 
ıındadırlar. 

t 
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' .IngiltA•'Anin ra Ha kevi 
555== ~lııh Ugr ıııda ·ı 

·r h b. 
la t· GB11çleriı1iı1 verdikleri temsı 

• • • a re ı kd . b. . ı· lces · · ta ı re şayan ır ın ·ı zam 
Bu gün f ııgıltere bize ne 

güZE~l bir manzara arzediyor! Se V0 StikUfi İÇilldf.~ gecti 
bati&, nefse ıtımathı ne kudredle e olabilir? ve rnsıtalarınctn ne büyüklükle Evvelki gece Ankara Halke\'i çılar tarafından yerlerine oLur 
gayretini takıp odıyor. Bu gaye temsil kolunun verdiA"i temsil 

1 

ıulmuştur. 
8- - . ' d •ddS 

Almatı ittifakının h yali m1yacaklardır. CeheliitLarıkıo ve torpil kovanlariyle mü<'eh harp kundakçılıklorının yolunu eşine ender teRndüf adilen bir . utun pıyesın evamı mu __ 

f k d h. 1 d kt v Gr"er"ı'ch k •·apamuk .. 0 lıuna mu"'affak 01., intizam ve sükOnet ıı;inde geçti. 

1 

lınce koca salonda en ufak gu. mon aatlerini ne a r t hdit et- ırııer an ' yo ur e u • heı moıörlii ve pe ı;;üralli gan ... • • 1 d · 0sı 
- Bütün davetliler lıu ıat zam rültü duyu me ığındaıı pıf 

ıiğlni hal ya vaktinde anlnmıı lı~ı doniı. akndemi inde profesör botlar ıtibrıriyle üstündürler. 1 mazsa znfordeu emiu olarak mu ve sükunetten memuun kalm1ş herkes derin bir alaka ile takiP 
ve bir hal'p çıktıttı takdirde. Ak o an bi~bası Gren(ell Cebeiütto Lllkin lugilizler Amiralliği cadelA)'e gırışınh,;tir. !ardır. Zabıtamızın ealonuıı ha 1 edebilmietir. 
deniz bu harbın baslıca sahnele rıkı rolü hemen münhasıran te lalyn müttefiklerin tonajına cid Huuda, büyük milletin fazi ricinde ve dahılirıde aldığı terli Evimiz salonunda !.atta ~ter 
rinden biri olacaktır. dafüi olaca~ı kanaaliııdedir. Mal di zn> int verdirmiye muvaffak !etlerinin zayıflamamıe olduğu bat Evimiz leşrifalçılarının işle sinin bütün bu gibi toplantı yer 

1ngiliz kumanda heyP.ti me- toya gelince 1935 buhranından bir kerre ciaho müşahede olunH rini çok kohıylnştırmış ve her ı ıerinde bu intizam ve sükOaetiO 
Akd olsa bile, onun da Libya ile b'ı· K d"k selesinin esaslarını yakından \et beri, ba ada rolünü earki e ı ır. ararıuı vor ı ten soııra davetli beklemeden guçlüklerle devamını dilerken lıu işle alAka' 

1 .1 mü11akalesinin mütemadiyen ta f d ka ı x. ı kik etmektedir. Amiralli~in nno oizde ngı tereniıı büyük denız gııyret ve e a r ıaı ö çmeden 1 izdihamla kereılıışmadaıı teşrifat lıları içten tebrik ederiz. 
aevı akıdelerinden birı şudur ki 1 üssü olan lskenderiyeye terkot- ciz edilece~i ve Habeeistanı iş bunu tatbik eder. bütün servetle 
imparatorluğun iki cekhede bari miştir. itibar mülahazal~rı .) ü gal edeıı 250 bin kişilik gerniıo ri, bütün sdyi veyarm icııp eder 
den vukua gelecek bir harbı mu 1 zünc1erı adanın terkedılmeı:ııne nun derhal rnetrnpolle dlakası se, hütün adamları, ışte İngilte 
Zafforl.'Jetle sona erdı'rme ı temin ve hel· neye mal olarsa olsun renin sulha vakfettiği şeyler. kesileceği kanaatindedir. Deniz 

"' stratejiEi hususunda lııgiliz sele Fransızlar, İngiliz imparatorluğu 

iş cezaları 
Ziraat Baı1kasına yatırılacak edilmi:.ılır, fakat b .. rp üç \!ephe 1 İngiliz lınyrağmııı orada idam esi Büyük harbi hatırlıyan 

üzerinde vukaa gelirse, bıtzı yer ııe karar verildi ııun bu harbe u·ç mı'lvondaıı ,,
1
• 

ı b hiyetlilerinin en büyüklerinden " ., 
lerde muvakkat miığlubiyetler 1 Musul petrol horu arınıu ı b' . 1 " . 1 U b ltalya yadeei öl mü{! ve yaralanmıe olan Ankara, - la kanununun 30 e'moktedir. Bul7üne kadar iebıJ 
bile hesaba katmak Ulıım gele- tiş noktası olao Hayfanın şar ırı o an ıımıra s orne on milyon a&ker artmış oldu~u unl'U maddesi m~cibincc işçi üc kanuni hükme ;iayet edilmedi'' 
cek ehemmifatli müeküliit zuhuri kın müdafaasında hayati rol~ uın bae vurabilecaği yel(dne tak n~ ve_ mü. ştere_k mücadele_Y~ e_ n.J retleriuden yapılan CEıznt kssin anlaeıldıQ'ından iş verenlerin ge 
eder. Bnaka bir tabirle ingiliz - olacaktır, di~er taraftan ıkıııcı tığin Mısır üzerine aui bir bas d- 1 butü h 11 "' us rısının n ma su erını t"l , . . -ık ı· d k · d' k d t ı d klat• 
fransız kunetlerinin normal ola derecedeki Kıprı üsleri halya kın yapmaktan iharet olduğu . · · · . 1 erıu ış verenın mu ıye ıne a re şım 1>' 8 8 ar op a 1 

L R SL 1. k ,. d d 

1 

hasrettıklorını bılırler: bu itibar ha tutulmıyarak yardım vara ta gerekse bundan sonra ieQi ücr0 ' 
rak Akdeuiı'de •e eimal denizin nın eros, odos ve ampa ıa auaa.ııı e ır. la yenideu meydana çıkan tet1Ji _ . . . . . . 

k b h 1 1 16rinden cezaen rapacakları ke de muzaffer olmaları llizım.!ır. üslerlui nöterilize etmiye yarıya l Bu taarruı iki ayrı askeri ke karaısında aynı haaiıl ·ırade aut gı 1 ususat IQID ıeçı er e 
v v h ' d ki b ı · ı eintileri merkezde aQılacak bil Fakat avni ıamaoda uıak şarkta cak\ır. İtalya Arna\'utlu~u işgal hareketten müıaberet görecek nia kendi~ini gösterecex.ı'ndeıı ıae san 1 arı u unan ıe rer e 

5 euei bir hesaba kaydedilmek uı 
veya Hint Okyanusunda Japoo edip Adlryatık'ı kilitliyelıden be tir: Libya \le Hatıeeistan ordula aüphe etmifol'lardı. Fakat ~u·p rınde işbu eanôıklara yatırılma 

" v re Ankarada İktısat Vekaleti ea:ı 
ya'oln bir oyalama harbına da ri Bothrinta'ın topları altında rrnın Mısır üzerine müetereken helenenler trtrdı. Bu gibilerin sı ve böyle sandıklar bulunma· f 

1 · k · · rine, Ziraat Bankas1111n mahılll kareı koymak güç olacaktır. Ger bulunan Korfu adası, ogıltere tattrruzlı:ırı Bir yandım d3 Top hakikate aöılerini açmaları iyi dıjl'ı ta dırda ıe verenın kanunen 
e şube ve ajanlarına tevdi elıtı 9 çi ba rol amerikan doııanmasına nınnazarınd.ı stratejık ehemmive ruk üseüoceki tayyare filoları olur. yapmakla mükellef olduğu hu-

B h · leri ve bu suretle yatırılan nıeb düemek icap eder. tini kaybetmietir. una mukabil Kahire \le lskenderiyeyı bombar Bu hakikati Sir ,John Simoıı suslardaıı arıç olmak eartile an 
Deniz problemi lngiltere için harp halinde Pefalouyn, Korint dıman ederlerken 50 bin kieilik a\'am kamarasmda bu ğün izah f cak işçilerin menfentl~rine yara tağJarın l>ir fiil ık rekOnaouO 

1914 dekindeQ daha mudildır. r Saiut - ~~u:e, S~lamin ~~dros motörlü bir ordu anc&k 12 lıın etmektedir. 1935 - 1937 hüdce f yacak ve iktisat VekAlatiode ta- hesabını yeni yılın şubat ayı iP 
Her şeyden once ınetropolün bes dan te Gırıt uslerınden ıstıfade adamın müdafaa attiA"i Sudan ı;inde afikeri muhafızlara 196 mil yin edilecek bır cihete haer ve tidasına kadar doQ'rudan doğrll 
lenmesi icın 1914 - 18 dekinden etmek ihtiyacındadır. lngiltım~ ve hartum üzerine yürüyecektir yon Aterliu hasretmiş olan lngıl- sarfodilmek üzere hükOmetin ra iş dairesi genel merkeı.iııe 
daha faı.la gemi nakliyatına ihtı ve Fraaaanınkine nazaran daha 80 bin nskerin tahsit edilmiş ol tere bu rakaml 19'.37 - 38 de· koııtrolüua dm ada bir emanet bildirmeleri lftıım geldi~ini ıf 
rno görülecektir. H••lbuki lngıl· zayıf bir dona• maya malik olma duıtu on iki ad'!lardan Suriyfl 262 milyona l938 - 1939 da olarak muhafala olunması icap dııireRi alakadarlara bıldirmişl t• 

1 
l . . ~82 milyona çı .ormıetır. Ve bu .. 

terenin ticaret filosu bır baslı sına rağmen, toya Akdenızııı 98 ~~ılistlu üzerıue pek siiratli --------------------" 
d muaııam masraflnrıu üçte ikisi I . h .. ı Af ı ı t e aıalmıetır diRer taraftan bu to· sark ,e garp hnvı.aları arasın a bir oyalama tarruzuna girieile . . . Ş } ti a af l 11 l ll z 3 Ş ·1 f ffi a V 

' . . • - . bb- - · I sı vergı varıdatıyle kapatılmıştır 
najı~ ~tıe~mi!el~ı _bır kı~m_ı, ma muaakalelerı kosnwk tese mı~n ! cektil'· Amiral Üsborne, ııgılte f Fakat hütün bunlaı· kafi de 
zot \Stımo.lı kom urun farını aldı de bulunacak ve haleıı lapan) ol muin :\tısıra mukavemetten par ~ildir. hal yan - Alman tehdidi ta h ki 1 n nizamnamesi 
Ql için, ptttrol gemilerinden müle sularında bulnnan Alman donan tiyi kıırlıotmorıi ihtimalini de ta dığer milletlori eiliihlı sulh halin 
eekkildir. . . . . ınaernın rolü Sierra Leone ve savvur etmektedir, Fakat ltalyıııı de l·aşamıya meclıur kılmakla 

Bunun netrnesı eudur kı. 'fll' Kaunryn üslorine \ ıinn\ ederek tanrruı.unuu sonunda nkRme\e d k' b d -
1 

d. 
1 1 . ır ı u u mu ema ıyen at cın 

mi sene önce ngıllere yakaca· fngilteronin Kap Aıjaoıin rolla uğrıyacagına inanmanıaktadır. 1 fl • . k . 
. k masra arı ıcap eltırme tedtr 

~ını k ndı topraltlarıoda.n çı 8 rirle münakalesioi t:esmiye çalış Netice ltalya için feU\ketli · ı . . -
rırkon yarın büf0k ıohlikelerf . . k' tı 1 1939 - 40 senesı Dgılız budce 

mak olacaktır. olacaktıl'· Afrık: . da ·ı a yan or . h . 
göze alarak i:hşandan getiroı k sı arp masraflarının yenıden 

f 
Fransa ve f>ıgillHrenio kuvve dularının yerinde kalmaları çe 200 .1 1

. 'k d 
zorunda kalocRktır. Dığer tar . . . . . . . . . mı.son ıra mı tarın a art 

. 1 d d h ti Akdenızıa kılıtlerını ellerın ma~lup edılmeınelerı İtalya sa J .. t kt d. . tnn1 denıza tı or usu a n az 

1 
maEını goze me e ır; yenı ver 

k k l b . h le ld' se ha"n de bulundurmalarından gelmek hillerinin abloka ı ve bom bar ı . 1,, t f 1 1 "' k or u u ır o ge ıy , ... b- _ h k t h 1 • gı zam nrı >U az a 16 1 ıı.men 
ordusunun tehlikesi artmıştır ~a tediı·. Zndfları ise Sicil yaya ve dıman(ı ~e ut~n ~lre .'e sa Ha a kı reıhyacaktır. MemlekeLin bu 
nihayet, İogiltere'nin 1914 dekin Libyaya B<thip olan halyanın Ak rın~a Lıbya su:ıusı erın v~ a yeni mühllefıyet tereddütsüz 
den daha az muhribi vardır. Bu denizi ortadan kesebilmek şansı besıstaııda Gala ~a_rın ı~yaı1ııla ko 

· · . lıtylaştıracak) ezıcı bır talyan karsılıyaca~ı malum~ur. 
da tıc~Lel fılosunu yegane hıma ııa malık olmasıdır. 1 b" loall tere hakkın füıtünluğJ 

k 1 k f 1 . t . 1 1 
. 11 . . - h . mağ u ıyetı ... 

ye edeblleco o nn a ı e sıs emı ngil z i\mıra ı({ı - şup esıı ne iııaıımıetı; şimdı bir kuvvet 
· · - ı t" · l ·1 · Almanya, Poeen - Thorn' nın organızasyonunu g~ı; aş ırır. ciddi zayiattan sonra - ngı ıı mücı.ıdelesine davet edilmi~ bulu 

A deniz'ın, impnratorlu~un ve Fransızların Akdeniztn ber deki PolouyJ ordularıııa süratle nuyor; defiyi kabul etmıetir. Bü 

mibver'nf 'cşkU ettiği sO.-ltmmış iki havzasını temızliyerek şarkta galr:ıbe çalmıya muvaffak olanın tüıı sanayi ihtiyat teçhizatını ar 
tir. Metropolü en uzak sömürg E denizi ve Karadeniz yollar1 dıkça garp cephesıııde müttefıki tırmak iQin çıılıemnktadır, eu son 
terine vo, en ZQngin dominyonla ge kta ve İtalyanın 00 iki haıvayı kurtaracak ka•i darbeyi altı ay iQittde bıı ar.ış büyük 

(H. a· Y · Z 1 d nı açına " ' rınn ın ıe\aıı, enı e an a, d k. - 1 • • tutunulmaz miktarcia olmuetur. Techizat ba adalor a ı us rmı · vurmU)'a gelme i eüphelidir. 
Avusıuralsn) bat?lıyan aenızyo1u kl 'k . e kantıaı harp istihsaliue nezaret 
buradan geçer. Gerçi, bu mıhver hale getir.em~ A gecı ·mıy _ ce Loenrada hnlyanın buna eulı etmektedir. logıliz askeri kudre 
Kap yohyle değietirilebilir. Fa ğiııden emınd~r. Garp. havzasın racai:tı umulmaktadır' tı tedrici surette tekemmüle doğ 
kat ancak muvakkat bir zaman da Rodosa mueabıh bır rol oy 

jll Dündoo artan- f Mödde 42 - Toplulukla " 
c) lllrıız tay\ hası bem iş vere·• ibtilQtı hııkkındh uzlaştırma karB 

ne veya işveren Vekiline hem de l n verilememiş olmıısı veya veri 

Birinci Mümessile ve bıı bulunma len karara usul ve şartları dablllO 

dığı takdirde Mümessillerden di de işçiler tarafındıın itiraz edıııııe 
ğer birine tevdi edilmelidir. L&yi 
bayı nhrnıar, mukabilinde makbuz si halinde lhtllatıo çıktığı işyerio8 

vermeğe mecburdur. (Kesin Uzlaştırma) için Jş D.ıtresl 
Mttdrle 39 - lş Dairtısi teşkl teşkilatı tarafından alh goo zarfıO 

IMı_ mevcud olan şehırlerde ltira.z i da ytı doğrudan doğruya gönderi 

layıhası, alındığım takip eden ış lecek abut mabulli makıtmlarlll 
~onunun akşıımıntt kadar: ~lşbu Y . . tB 
itiraz lı1yibnsı Jş o.ılreslne sunul mubttbere netıcestode gıtmesl 
muştur) l<aydlle ma~essil işçiler karrllr edecek memurun baogl 
ve işveren veya işveren vekili lu gllo ve saatte lşyerlnde bııluoıtc8 

ra!ındıın mllşterekeo imzalanttrak ğı en az 24 saat evvel ışvereo8 
o şehirdeki tş Dıılresi teşkilAtıntt 1 klll b'ldi ·ıı fı: veyH şvereo ve ne ı rı r. v 
makbuz mukııhillnde verilir yııbutı . ıo 
tuahbütlO mek tup baliode gönde ı vereo veya iş\1eren ve!.ı:llı tay 
rilir , ı olunan gna ve saatte mümessil 

iş Daireısi teşkilatı mevcud ol lşçilE>rio ve bundan buşkt.t evveıco 
mı yan dl~er yerlerde i e itir11z ıa 1 vı~rilmiş uzlııştırm& karuıoıı uı · 

ıçin ve çok zararlı olarak cenubi nıyan Balear adalarına gelince 
Af~ika yoliyle iktifa olunabilir. bunların kıymet\ azımsanmama 

Françoi Lassalle 
lntransigeant 

ru gitmektedır. 
Daha ı vnr: askeri mükelle yibust: [işbu itı ruz Hlyihıısımn iş rıız e tmiş bulunan nls1tbı btıiz tf 

Yalmz lngiltere'nin deniz. hdır. Hatta bu adalar düeınan 

On Birinci Yerli 
Mallar Sergisi 

mübadeleleri yekununun % 12 tarafından kullanılsa bile. bun 
ei Akdeniz roliyle yapıldığı hal larrn Fransa vo şimoli Afrika 
de İtalyan miiaakalelerinin yüzde hava filolarmın Qihe ateşine ma 
So i bo yoldan geçtiıfi de unu l·uz bu,unduklnrıı , 0 sünıtle bi 
tulmamalıdır. zim donanmamız tarafından ku 

Akdeoizde loglliz stratejisi şntnbileceklerı unutulmamalıdır mallar sergisinin bu senede Ga· 
anan ı-i bi? anı takip eder: Kteacası, l\alya, pek açık latbsaray li esinde açılması ka-

latan bul, - On birinci yerli 

Cebelittarık \le Süveniu kilitlen •olan uzun sahı"llerı' .,le nek nazik G 
~ , ıv rarl.ıştıı·ılmıetır. eçeu sene o· 

meei) le Akdenizin ablokası ve bir vaıireue bulunmnktadır. ııuncu yerli m!lllar sergisi kaı:a 
hasmın n imhası, lngiltcre Frausız donanması, deniı.al 
bunda muvaffak olabilir mı? tı gemileri hibariyle ftalyan do 

H arp hnliode, imparatorluk so oımmasındırn zayıf olmasın<ı rağ 

ıu Kap'a çevrileCAk, bu esnada men. hııftf süra.tli kruvazörler 
~,ransız lugiliz fı1oları Cebelütta itibarıyla çok daha kuv\'etlidir, 
rık, Ceınrır, Tuhıı, Bizertte, Mal ve onunkiler.den daha kunelli 
ta, lskenderise, Kıprıs ve Hayfa ıki büyük zırhlıya m31iktir. Ak 
dnki Q 1 rlne istinaden düemana denizde bu gün mevcut kunet 
kareı eo,arjik harekeıle e gil'iee ıer n zar i\ibnre alınmak şartir 
ceklerdir. le, Fransa ve lngılterenin bura 

nırkeu on birinci serginin ..ınüe 

takbel sergi 6arayıu.ia açılma ı 

takarrür etmieıi. 14,akat daimi 
sergi yeri hakkında uzun zaman 
daııberı yapılan tetkikler netice 
lenm111diğiuden . sergi sarayının 

fHi tesbit ediı1-1e bile inşaatın 

bu sene için yetişmiyecejli dıisü 
nülerek İklıeat tekaleti ka.ıa lı 

1 İlf\ Maarif VekAletinden Galatasa 
lngiıterenin ilti aninevi ii doki 6 zırhlısına ttıukabil tal 

r8Y lise&inin bu sene da sergiye 
sü olan Malta ile Cebctüttarık1n yanların ·2 ı.ıthlısı vardır. Mütte 
flkiboti ne olacaktır? Hava silahı fiklerin iki tayrare gemisi mev 
nın terakkilerı rDzündeıı her iki cut olduğu halde halyaolarıu 
si de nazık bir uzireue t>uluo hiQ roklur. 10 ağır ve 9 hafif 
maktadır. krovezörlerine mukabil halsan 

Bu mevkiler, eüheeiz pek !arın ayni boyda sırasiyle 7 ~e 
ciddi bir mukavemet gösterecek 18 tlni\eleri, lugilız - Fransızla 
}erdir, fakat lasılaaız bava hü rrn 64 muhribine mukabil 59 
cümlarına maruz kalacaklara 1tal1an muhribi vardır. Gorçi 
foin tanrraz 6ssfi olarak kullanıl haıvan donanması denizaUdnr 

çerilmesi isteoilmıştir. 
Yerli mallar sergisine i"tirak 

eden müeeseeelerin lzmir fuarı· 
mı da iştiraklerine fazla zamı..o 

bırakmak mııkeadilo bu seueki 
sergi gecen yıll"erdakinden on 
bee gün daha evvel olmak ıiza · 

re ağustosun ilk güulerlade uçı 

lacaktır. 

fiyele bu derece muhalif olan D11iresi teşkllAtına gönderilmesi çllerln kendi urHlurındıın seçecelC 
bu millet hu gün sulh zamanın ricıı olunur] kaydı ile, yine Mü ıerl bir işçinin işyerlode hazır tııı 
rla mecburi nskerli~i kabul et messil işçilerle İşveren veyıı işve lunmıılarım temin ile mllkelleftlt• 

ınieLir Bu zarureti halka izah ren vekili tarafından müşt~reken Madde 43 - fllrazda buJutl 
ederken B. Ohurohill alkışlan " 

lmzıılıınbrak kazııturdft Kaymakam muş olun işçile, mnz1:1kereye so mıştır: ÇOnkü lrıgilter~ hariçte 
1 

rl 
teahbütlere giriem·e olduğu için lığa, Vilayet merkezlerinde Vuli mak Uzere artılarıudun seçecek e 

her utnnıla~ın viçdanı bu teah liğe tevdi edilir. işçiye, adını' soyadım, lşyerlodeıcl 
hütleriu 1eriue getirilmesi için Mt1dde 40 - Toplulukla iş lh vttzifeslnl, varsa lşçllik numarB' 
lüzumlu her eeyı yapmağa onu tilAfı baklcli:ıda işveren veya işve sını ve bu işte kendllertoi tems11° 
etkedı;ır. Bu fedakAriıQ'in da ren vekllile mıımesslller ittifakla ı t 1 blf 

" salahiyettar olduğunu gös er r 
yapılmaliı içın hükümeti tazyik uzlı:ıştırmıı kararı veremezlerse, iş ııl 
erten ı-fktlrı umumi> eye olmue _. . k'll ile mü vesika verirler . .Bu vasikıının 

Vtıren veya ışveren ve ı 1 . e1' 
tur. Pek iyi bilir Kİ kendisinden mPssil işçiler mUştereken son İÇ· razdıı bulunmuş olan lşçllerın ıJ 
bu fartal<lirlık sırf. su.lhu ımuha.ra Uma gününü takip edçn iş gUnU serlyetl tarafından lmzıılaomış l1 
za etmek maksndılo ısıeneeektır; . 
bu ıdealo lngiliı icabında, en 1 nün akşamına kadar keyflyetı iş 
sevdiği hüriyotini bile fedaya Dairesi te~klldtı mevcııd elan şe 
hazırdır. birlerde doğrudan doğruya bu m1t 

l'İnformatıon karnıt, diğer yerlerde ise, kttzalıır 
==-=~-==----==~=-==~ ela Koymtıkıtmlığu, Vilayet merkez 

1939 Jzmir enter !erinde Vttliliğe bildirirler. 
Madde 41 - işbu DİZdmna 

nasyonal Fuarı 
bir milyon ın fış teri-

menin 39 ve 40 ıncı maddeler( 
mucibince kendisine itiraz l&yiba 
sı ~önderllnılş olan veyH iş iblihl 

11İO Uğrağıdır. fınm uzlaşma He nctlcelendirile 

Junması şıırttır. 

Madde 44 - Müzakere sırtl; 
smda memur bir uzltıştırmıı şei'1 

arayarak tarı:ıflara teklif eder. ~6 

ticede mestıle iltif11khı koturılJlJ 11ır 
gı~ 

suretlle Kesin uzla~tırmayıt b8 
ııı1 

mrsa memur ibtilQfın menull • 
0' 

ve kotarma şeklin\ gösterir OÇ 11 1' 
bıı zabıt vuukıısı tıınzlm ed~':.ıı 
t\ltlarını kendisi ile işveren ve. , 

. . ·çile 
işveren vekil\ ve mll mfıssıl ı:;ı , 

ınediği tıildirllen ksza kııymakamı 
Mallarınızı şimdiden veyu vamcr 24 sant zıutındfl bu ){ltıe 

buluoımlıırıo seçil hazırlayınz. e"rnkı ctoğrııdan doğruya iş Dıtl va ltirazdıt 

l 
resinin ilgili tt1 şkihltrnıı gönderir işçi ımzalarlaı. 

20 Ağustos - 20 Eylül _ Sonu var -
~-----==---;;;;;;;--=--=--~--=--=- ' ler. 
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Ankara 
Radyosunda l 

bugünkü program 

Kuyruklu yıldızlar 
Nasıl devre~erler1 Ne evsaf ta~ırlar1 

~@,----~---~ l A N 
~ ER 8 i ~ İ Mersin Ticaret ve Senayi Odasindan 

Rasadat i lmince şimdiye muştur. CUmlei şem~iyemiıe 
Pı Y t\..SAS l 1 '1t~rsin!n Cami şerif mahallesinde Bozkurd 

@=: 3_5_ 939 ::=[§) 
1 
caddesinde 68 No. lu mahalli kanuni ~ican~ tgalı 

Türkiye Radyodifüzyon kadar mechul yeni bir ku) • hağlı olan bazı kuyruklu yıl-
1 ittihaz ve 19-4-939 tarihindenbtıri toptan ve pera 

fK;0 _s. Ku •· ' kende kerP,Sle ticaretile meşğul T. C. Tal>asmdan 
35''

10 
lbrahim Derviş Akı ve Suriye tabasmdan Fadıl 

Poa tıl"rı, Türkiye Radyosu ruklu yıldııın dünyaya yaklaş dızlarıa da başka cazibelere Pamuklar 
Ankara Radyosu. dığı haber veriliyor. kapılıp bizden ayrıldıkları va- Klevlant 

~~o . Sıddık aralarrnda ( ibrahim Derviş Akı ve şeriki ) 
32 1 na mile bir kollektir şirket kurdukları MP.rsin rıoter 

DALGA UZUNLUCU Kuyruklu yıldız gUoeşin ki olmuştur. Dağmalı 
etrafında çok yassı biJ' kat' Yolun cinsi ae olursa ol Kapı mala 

16:19 m 183 Kcı. 120 kvv makıs resmeden ve ekseriyet- sun bir kuyruklu yıldızın sü- ~oza 

33 ı liğind e ıı 20-4-939 tarih ve 2146 sayı ile musad-
4. 

37 1 dak şirket ıuukavelenanıesi rulinder~catından au-

rA. Q . 10.74 m, 15195 Kcı. le ışı~Jı bir kuy~uğu olan scy rati , guneşe yaklaşması ~~ya K~::, parlağı 
9 
O Kvv. T. A. P. 31, 70 m. yaradır. Bıı kabıl .yıldı_zıarın , uzaklaşmasile bOyilk değışık. Buğday- Çavdar 
465 Kes. 20 Kvv. hazanda mahreklerı mıhrakı tikler arzeder. . Sert anaaoJ 

4.50 jlaş1lmalda licaret kanunu hlikiimlerine tevfikan 
3,50 3·5-939 ta rilıiııde tescil ıuuaruele~i ifa ve sicilli tica 

namütenalıide olan kül'rnakis Arz güneşın etrafında sa y k 
Perşembe 4/5/1939 . umuşa 

12,30 Proğram yani kat'ımUkftfi ve iki ucu niyede 30 kılo~etre suratı~ Yerli buğdayı 
12,35 Tül'k müziği _Pi. namOtenahiye açılan kat'ııaid devreder; hrılbukı g_Uneşe aynı Çavdar 
13,oo Memleket saat ayarı. şeklindedir. mesafede bulunan bır kuyruk- ·A d 1 1 f 

3,75 relin 1158 sıra numarasına ve ikinei sınıfa kayıt 
4 j ve tescil edildikleri ilAn olunur. 

8
•
8
n . Yolları kal'ınakis şeklin- lu yıldız saniyede 42 kilomet na 0 yu a 

1~ 1~ ve met.e~roloıı haberler ... de olan kuyru~lu yıldızlar mu re suretle seyreder. GUoeşe d 
1
Arpa 

ta.' · l4 Müzık (Karışık prog ayyen zamanlarda uzun veye an yakın ol•ın döııUm noktası Ayn•
1
. 0 

rn - Pi ) ı n ı 
17 30 

t · . . . . kısa fasılalarla mutazam su- nı geçtikten sonra kuyruklu b k 
,. nkı lap tarı hı derslerl - ... · n 1 B 1 .. . • d b' No ut şar 

fiaık . . rette goıün r er. un ar devri yıldızın suratı bır en ıre arta !f 1 dl 

18 f. vınd~n naklen yahut mevkuf olanlardır. Hal bilir ve saniyede 550 kllomet: asu ye an.a 0 

,30 Program b k' y 11 k t' 'd h t k d kd w .... 1 .. Yulaf yarlı lS u ı o arı a ızaı ya u reye a er çı ıgı goru muş . 
'35 MUzık (Konserto ~ Pi) kal'ımUkafi olan kuyruklu yıl- tür. (1843 ku ruklu yıldız) şim 1 Mercımek ıark 

19,oo Konuşma (Ziraat saati) ı d 1 • h. w Y k k ! Sablep 19 ı ·; . . ( ız aı, namUtena ıden dogru diye kadar yüzlerce uyru lu w 
~e;\ · TUrk mUzığı Fasıl tie- ı gelirler. gllneşin etrafında dön yıldızın yolları teıbit edilmiı- Tatlı çogeD 

l' )_ t dOkten sonra yine namütena- r Balmumu 
ahsı n K k k da 1 r \ ır. C b • 

20 
ara uş ve ar a ş 8 1 biye doğru uzaklafiırlar ve bir Sıneden seneye de yeni e rı 

• ,QQ Memleket saat ayarı, 1 defa görUnUrler. Jeti kazdolunmaktadır. Bu devi Susam 
~~ns ve mete.orol.~j~ haberleri. , Yolları çokf yassı kat'ına· ti kuyruklulardan 1910 dakij • Yapalı 

,15 Türk mUzıgı kıs olan kuyruklu yıldızlar da Halley yıldızı kendiıinde11 pek Sıyab 
;eaıanı11r : Cev~et ?ağla, Fahi· f binn_0zariy~ devridirler; fakat çok bahsettirdi. Dünyaya çar j Şark 
O Fersan, Refı k F arsan. cUleı şemsıyeye yaklaşma fası paCllgı rivaret edildi. Talaı· 1 Anadol 
ıi"kuyantar : Sadi Hoşses, Ra-' laları binlerce batta milyonlar lar uyandı. intihara kalkan- ! Aydın 
1

1 ~6 Neydik. . . ~a ~e~elere . müte~akkıf oldu· lar ol.du. Ayni yıl~ızı t93~ dal Yıkanmıı yapak 

2 , · · · - Suzınalt peşre~ı. gu ıçın pratıkte bır defa göril beşerıyet tekrar gorecektır. 1 Güz yunu 
Sadullah ağanın - Suıınak nUyor demektir isimlerinden de belli ol- Konya mah tiftik 

::~r semaisi - Kapılır her gö· J Kuyruklu !ıldızlarıa gU · duğu gibi kuyruklu yıldızın 1 Yozgat 
3 . 1 neş elrafıode bır defa resmet kuyruwu oluraa da bazılarının Keçi kıh 
~1 ',Udi Eşrefin ~·Suzinak şar- t~kler~ yollediğer~~ferresmet ki ba~zbirıekilde tecelli et- ! 
,, Günden gune efsun olu· tıklerı farklı olabılır. Muhte· ez· buduslara gayri mu•y-' Pirinçler 
JÜI' f · b .. • JD I 1 
4 • • .. • 1 ıı seyyarelerın unlar uzerın- yf'ndir. Msrat 
~ı ,~tıf_ aganın - ~u~ınak şar- deki cazi besi yallarını değiş- l<.uyrukları tek, çift yahut 1 Ceyhan 
11.ıt} 11mm yare gıbı yare l}u 

1 
tirrnelerinde mühim hir rol oy yelpaze biçimli olan kuyruklu ~ Çay 

() ~ ~aı. nemaktadır. Mesela. JUpiter'in ı yıldızlar vardır. 1 Kahve 

4, 
3,75 
6,SO 
1~,15 

3,75 
5 
90,95 
70,71 
69,70 
J0,11 
18,50 

yok 
47 
45, 
51 
80,85 
yok 
117 
129 
52,55 

20,21 
19,20 
290 340 
102 

Sim· evdet Çiığla - Keman tak- cazibesi kat'ımilkaff yahut ltat' I 1843 de görünen kuyruk l Badem çekirdek 
6'. 

1
y' . ına1tıs yolu baı1 kuyruklu yıl lu yıldızın kuyrtğu 320 milyon i~İeri 

• esarı Asımın - Nehavent .. . . k' w d d H ı ~ hrıcı _ y . . . l dıalar Ustunde tesır etmış ve
1 

ılometre uzunlugan ay ı . a Tatla badem içi 90 
?. ll, h a_z gel?ı cıcım . bunları ncak yollar Uzei'inde leyin kutru takriben 600 bin Acı • • 55 
b 1.\,\ mı beyın • Bayat ara ı · · k'l d' 8 1 d .... an ' seyreden kısa deyırlı seyyare· ı ometre ır. 1 1 e goru- Acı çekirdek -; 6,37 
~işti.Şarkı • Bana ne oldu de ter haline getirmiştir. · nen kuyruklu yıldız da güneş Urf• Yawı 95 
8 • Sad tt· K .. 11 Bunun aksi de vnrid ol- ten büyüktü. f"el i 75 
a e ın aynagın - Bayatı f T " 

1 ŞiRKET MUKAVELENAMESI 
Ru mukavelename zirintl~ki imza sahipleri 

Mersind~ oturan Tiirkiye Cumhuriyeti tabasuıdan 
ibrtılıim Derviş Akı He yine ~!ersinde oturan Suri 
ye tabasından Fadıl Sıddık aralarında ~şadaki şart 
larla bir ticaret şirketi akl ve teşkil etmişlerdir. 
l Şirketin ünvam (ibrahiru Derviş Akı ve şet 

2 
riki) dir. 
Şirkete ibrahim Derviş Akı (4000) dört bin 
ve Fadtl Sidd1k ( 1500) hin beş yüz lira Ser 
ma ye koymuşlardır. 

3 - Şirket kereste ticaretil~ iştiğal edecek ica
bında it.rahim Derviş Akmm tensip edece
ği başka mtıvzular üzerinde muamele ya
pacaktır 

4 - Şirket bu mukavelenanıe t~rihinden itiba
ren bir sene nıüdde&I~ devam edecektir. 
bu müddetin hitammdan evvel şiirek:\dao 
her biri dilediği vakıt şir~eti feslıe selilti 

6 

yetli olduğu gibi müddetin hitamında yeni bir 
mııka vele11anıe ile temdit edilnıevi l>de filen 
devan1 elliği takdirde şürekadan bfrinira ft-ıshi 
ihbarına kadar hila nıiiddet devam edecektir 
Ktır ve zarar şiirekAnrn sermayeleri nisbe-
tinde la ksim edileceklir. 
Şlirektıdan ibrahim Derviş Akı imzaya selA 
hiyettar olup Fadıl Sıddık şirketi temsil ve 
idare etmek selahiyelini haiz olmayıp ancak. 
şirket dahilinde şirketin evrak ve defatirini 
ve kasasmı tutmak gibi tali hiznıetieri ya-
paea klır. 

~~t.~n şarkı - Ö ı rllrnUn neş· ,ı Ölülere ~e~eye f 

1 _Sadl!ttin Kaynağın - Kürdi Ö · · O 1 hıcaıkA . Amerikada en btıyUk \'e IUlere getırılen hediye- smanli Bankası 7 
ş ar şarkı - Bır gUn ya- ' ' 

ller takvim seuesi başında ~irketin hir bihln 
çosu lanzim edilerek şiirekA tarafmdan imza 8 dııc. ı aıı kalabalık Çin kolonisi. ıer o.ıun hayattayken en cok t L A N 

10, . H 11• tU kil U S Sanfransiskoda buluom1kta- sevdig" i şeylerdir. Meı:ıelA gil· 1· ıe 
~in :Y~ı~n. ~ a: r s - .._ e- dır. Onların şehir d1şında bü- zel blr şapka sevene, şapka; Memlekette tasarruf ha 

tevsik edilecektir. 

2 l,Oo Konu~~a enıer. yük hir mezarlıkları vardır. çorap s~vene iktidarlarına gö· raketinin inkişafına hizme 

b~!5. Esham, tahviUlt, kam öınıerini ziyarete g~le_n re çor6p ve ila.~ getirirl~r. En arzusunda olan Osmanlı Ran-
(r· nukut ve ziraat borsusı Çiııtiler eski KonfllçyUs dını· ~eve seve verılen hedıyeler kası, Aile Sandığı (Tasarruf 
2~~at) nin usullerine hırnı riayet eder ölünUn hayattayken sevdiği ye CUzdanı) hesabına tevdiat 
21 '~5 Ne şeli plil<!ıu•. R. ıer ve ölülerine hediyeler gf' me1ilerdir. Tavıilt kııatrnaeı yapanlara kur'a keşidesi su· 
.~o Müzik (Küçük Orkestrası tirirıt~r. Bu hediyeleri m~zar- pirinç yahut meyvalar Sanf an retile ıtşağıdaki ikramiyeleri 
'ill f • Neci A ) · 1 ;ı;. d k ... tevzie karar vermiştir, l R • · P şkm lurınm UstAne yayıp bırakır· sısko mezar ltsın a sı • sıa, 

~llltsı.· russelmans - Felemenk ıar. görillen hedeyelerdir. Keşideler 25 mart ve 25 
, EylQI tarihinde icra olunacak 
3 • Freire A ) • l A H ve ber lieşidede aşatıdaki 

' lirub - ~, ay, ay (melodi 1 ikramiyetlft. datflılacalttır: 
(Potp ·{ - Vıyana operetinden 

Ilı • G~;ı1glberg B . lçel tapu müdürlüğünden TOLrk 
11i000ralık 

edq· er - enım küçük .. k b k" d fi 1 adet T. . .-
S ı ayım Sak f ( ) Karğı pınarı köyuniln ara arnup mev ıın e tara arı 4, ,, ,, 250.-
6 • f<utscb. lspasoy 

0

1
n ,_ pbar_c~sı (Şarkan hark Carbeo Hasan oğlu Ali kanbur ve Ali Aliif 5 ,, ., 100.-, z· n o a8 rısı . . k 1 25 50 

~ıı •ehrer - Viyana) k .. tık tarlaları Şim•l~u Alı Akıf ta la• ve bar Cenubea tin&) " ,, ,-
? .. V'als ı uo i(e çevrili bir parçada eski 61çll (40) dönllm t•rlanın Sn- 5o '' ,, 25.-
~2 .8chott - Mars leyman oğlu Usmanın ecdadnıdan intikal etmek suretile Ceman 85 aded T.L. 5000.-
ıa'~ Müzik (Aryaları • Pl) ta11rruf ve ziraatinda ilien 382 aeneıinde vefatile kar111 TUrk liralık ikramiye, 
2!l'

4
_ MUzik (Cazband • Pi.) Mehmet kızı Elif ve oğlu Süleyman Sebili tuk eyledigin AHe saodı~ı hesabında-

't/e' '>,~4 Son ajans habe;ıeı; den namlarına tescili taleb ('dilmiıtir ki mevduatı liur'anın keşide 
Yarınki proğram. 1 

939 senesi Mayısının 14 üncü Pazar günü mezkür tar- edildiği tarihe tekı<ıdnmeden 
altı ay zarfında: 

---__.;..-----..ı-. lanın hukuki vazı yeti ve evsafını t•hkik ve tetkik etmek üzere T L 5 2 h • · O·· Türk lirasm· 
ay İ mü ür mahal line Memur gönderildiğinden alakası olanlann tayın dilli aşağı dUşmemiş olan öer 

Bu nıukavdename biı- nusha olarak tanzim v~ 
imza edilmiştir. 1~ Nisan 939 

lbrahim Devriı Akı- Fadıl Sıddık 
işbu mukavtılenan1e ahmdaki imzalar kendile

rini tarn(fığınuz ~lersin'rle oturan ve T. C. Taha
smdan ihrahim Derviş Akı ve gene Mersinde oıu· 
ran ve Suriye tabasmdan Fadıl SuJdık 111 olup 
dlerile önümüzde imzaladıkları ciheıle taslikan 
şehadet ederiz. 

Mersinde Necati Hancı nezdinde müslahdem 
ibralıim oğlu Kerim Erdoğan9 ımza 

Kerim Erdoğan 
)1ersmde Camişerif urnhatlesirıden ohıp Necati 
hancı n~zdinde miistahdem Hüseyin oğlu Cafer 

1 • 
Ateş ımza 

Cafer Ateı 

No : 2gxi 
işbu u kavelename altmdaki ;nızalar yukarı 

el,._~:•~ Y•pla möhrtımli lJuu olunan müddet zarfında ~evcut vesik~larile birlikte Tapu mudi bu keşidelere ışlirak 
k,)ı buçuk l k a Mildüriyetine veya katif gunü mah•lhne gelerek' Memura edcektir, 

da isimler· yazıh ofan şalıitlP-rin beyan ve tarifle 
rinden anlaşılan Mersinde otııran T. C. tabbasın 
dan ibrahim Derviş Akı ve Suriy~ tabasnıdan Fa 
dıl Sıtkıurn olup elleriyle imzalarım ko 1 clukları 

1 ~ihetle Noter kanununun 49 uncu madd .. sine tev 
-----_..;.,;---~ (ikan lastik kilrndl. k I> t\ .. y evve az en 1 İoı1 tiın b "hü 1 b' müracaat f:ylemeleri ilin o unur. 

• . t)t b u mo r e ıç 
8101 Y•dt arcum yoktur. yeni ----~---. -l--A-'""".N~--------
t " ,,, .. 1 
un hillt c•gundan eski möb 

•d••ioı. ..n °1~·d•ğın• ;ıan Mersin asliye hukuk hakimliğin~en 
T 3·:> ·939 Mersinin mesudiye mahallesinden ıait tabsin ";us dab."ğhane merzeci ve ali ihsanın jflaslarına dair verilen 
M •balle,ınde 929 günlü karann kaldırılmasına temyizi kabil ol-

A
uhim kadir kızı mak üzere 3-5-939 gününde karar verildiği illn 

Yte Gedili olunur. 

Nöbetçi~'~ 
~~~Eczane 

4 MayıS' - 939 da 

Saa 1' İlczane11dir 

Bin dokuz yüz otuz dokuz senesi Nisan ayının 
sekizinci giiniidiir. 

18 Nisan 939 '1crsin noteri 
Mühür ve ımza 

Hakk ıBaıman 
nusbasına yapışhrılmıştr. Tayyare ve harç pulları daire 
Resmi mil.hür ve imza 

Hakkı Baıman 

t 

b 

o 



SAYFA 4 

• 
1 e sın 

Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

fçten ve Dıştan günün en mühiın ve en taze haberlerini 
YENİ :M:ER.S!N DE BULURSUNUZ 

Siyasi Gündelik-gazete 

yeni Me sin 

YEN. fil 
• 

N 

YENİ i 

• 11 Ylılıh fasılasız intişarın 
• da muvaf fakiyetini halktan 

gördüğü rağbete borçludur. 

• SizinGazetenizdir Dertlerinize dileklerinize· YENi 
• 

ER Si H sütunlan açıktu. 
: Okuyunuz ve Okutmı 

ya çahşınız. 

YENi MER~I 4 l\IAYIS ı 939 --------

N ı iyc~ < )pr toru ve Doğum M üta h a s~&sı 

DOK.TOR. 

1 
A. Vakup Aslan 

Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomah Almanyada tahsilini ikmal etmiş 

Hast J :trını her gün8 . ı 2 ln - 18 e k:_ıd a r kıbul muayene 

ve ted vi eder. 

i ı a n 
Mersin C. M. Umumiliğinden 

1 - Mersin ceza evindeki mahkOm ve mevkufların 1 Hazi 
ran 939 tarihinden :J 1 Mayıs 940 tarihine bir sene· 
lik ibtiy e cı olan (9( OllO) doksan bin kilo ekmeğin 
1 Mı.yıs !);39 dan itiharen , Bir ay müddetle kitpalJ 
zarf usuliyle Münakasya konulmuştur. 

2 - İstekliler 8550 lira ihale bedeli üzerinden 675 lira 
muvakkat teminat makbuzlarını ihale günü olan 1 Ha 
ziran 939 perşembe günü saat 14 de C. M. Umumili 
gi makamında toplanacak olan komisyona tevdi et· 
meleri. 

Bozkurt caddessinde 
ADRES: Y oğurtpuarı 

No.1 

Güven 
Sigorta Sosetesi 

0/o 10 iratlı Aile sigortası 
hakkında bir misal 

MİSJl.L 
• 

30 yaşında bir kimıe 25 ıe 

Taba a·t bütün işleri ucuz 
ve süratle yapar. 4 

·- T eklif mektupları ihale günü sa t on dörde kadar j 
taabhüdlü posta ile veya bizzat kapalı urf deruntnde 1 
komisyona tevdi edilmiş bulunacak ve muayyen sa- 1 
ate kadar her ne suretle olursa olsun komisyon~ ve ı 
rilmemiş mektuplar kabul olunmuyacaktır. 
Şartnameye muvafık olmuyan -veya içinde, Şartname 
dışındıı şartları ihtiva eden tekliflere itibar edilmez. 1 

5 - Verilecek ekmek birfoci nevi undan yapılacak ve her 

ne müddetle 5000 liraya ıii'or · 
at olursa bu müddet zarfında 
her ıene 193 lira ücret ödet· 
Sigortala vadede hayatta iıe 

5000 lirayı bizzat alır. Sigorta 
lı vadeden mesela sigorta ol
duğu tarihten bir sene ıonra 

vefat ederse aileıi aşağıdaki 
paraları alır; 

Sigortalı meblağın 

% 10 u derhal.. lira 500 
24 sene müddetle 

En yen·. ve çok çeşitli harfleri 
1 

ekmek Tam (960) dokuz yüz atmış gram olarak pişi-
rilecektir. ı 

6 - Ekmek ceza evi müdürlüğünün göstereceği luzum 

her sene sermaye· 
nin % 10 irad ola· 

Veni er i.ı Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

üzerioe yemmiye 200 ila :loO adet arasında her gün 
niha vet saat 14 de ceza evine tesl tm edilmiş bulu -
nacaktır. 

7 - Eksiltmeden mütevellit bi(umum rusum, teklif, dam 
ga resmi, ve ilan ücretleriyle indelhaca ~kmeklerin 
veya un tahlili için ve bilcümle masraf müteahhide 
ait olacaktır. 

rak;.. 500X24 = 12000 
Vade gelince ıi· 
tortalı meblağ 5000 

lira 17500 

Sigortalı meblat, ancal< 
ıigort;,.nın vadesinde, sigorta· 
lı berhayat ise kendisine, ıi • 
gortalı vadeden evvel ölmiiŞ 
iıe hak sahiplerine tediye 8 - Şartr.ameyi bedelsiz olarak almak ve görmek ve daha 

KİTAP GA~ 8TE VE JY.I"EC:::lY.CUA 
fazla izahat almak istiyenlerin tatil günleri müstesna 
olmak üzere bergün C. M. umumiliğine muracaat et 
mel eri ilin olunur. 

edilir. 
MÜMESSiLİ 

Vasfi Orgu~ ·rabı yapıiır :m 4-9 14-19 --------
Resmi Daire ve ~üesseselere ticarethanelere ait ~er çeşit Def terler Satılık ev 

Sağhk 1 
Eczanesi 
Mersin Gümrük karsısm~a 

matbua fatura ve stire en nefis ~ir tarz~a ve ~eg .. en~irmek C!tırtile yapılır. " d 1ımu ı1 i ~ ~ ırı a ı. ~ 11 ~ "' ıı d tA D.• k' u· '':ı , K:l mi 
Y t· vi kaqısırı d: ı f> oda lı hi'ı\'iik hir balıçt' ~· i ha 

hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. vı ln3 ıı u ıP aralı •~v sa tılı~nr. istiyeııl•·rin t''~ I !:'------------------------------------------- nı üre. ca:ı ıl «tr ı. .. 
1 l A N 

ersin gümrük mü~ürlüğün~en 
Kaçakcılık yaptıitıudan ötiirii adarıa ik ı rıci 

Asli)'e ceza mah keo ı .. sinin ı 3 l esas ! 67 kar~r 
savılı ilanıile ~Jersi ıı giiuıriik idaresine 529 lira 
3o"k11r11ş borçlu hulııı~ ~1rı et lt:> n Atlanar;m halu; 
malıall sinden olup Osnıarıiytıuin hacı Osnıan mH 

F·enni Sünnetci 

Sıtkı T ann Över ' 
Scd v~ ağnsız siirauel 

~·apar. 

Fakir çocuklal"a p~rasıi' 

Adres; Tarsus paşa ga · 

Fransızca öğrenmek isteyenlere 
Oc o.y zarfında fransızca ıfadei rnernm '-'C mııhabne 

haftada 6 ders hnr de rs l sııat olmak üzre her ay ıçin her nevi AvruptJ1 
Yerli eczayı tıbbi' 

· ye ve müstahzarotı 

hallesinde oıur11;akta ik f' n hi r semti mP.cfwlP ~it • . zi nosu karşısı 

tiği aı.Jaşı ' etn anıhacı ~1 .. hnwl kızı makbulerıiu hu •----------------• 

10 lira ücret verilir. Tediy11t birer aylık olmak üzre 

peşindir . Gurup halinde ders alma}( isteyenyer için Ucret 

her ay için 5 lira peşindir. Bunlar bittabi bir az daha 

ağırca öğrenebılı rler. Her gün saat B den 4 d~ kadar 

ıiyaretcilerini matbaamızdtı kabul Pder. 

'

bulunur. _, 
borcunu veroır.k için 1 ~ giirı içindH )' azı ile v f

1 
•-------------------·----• 

T. C. Ziraat Bankas yahnl bizzat . u•r· iıı ~ıiu,rük miitliirliiğü11e uıiira · 
ca~l etOlP.Sİ hukuk u, ul nı ı hak tı mt l t· ri kaııurıuunu 
141 ve 145 inci madd..-h1 ri mucibirıct• ilan olunnr. 

i l A N 
Antalye Cum~uriyet müddei umumiliğin~en 

1 - · Arıtalya Ct"Za .. vinin bir se ırnlik ihtiyacı 
olan 85600 ~eksPn htış hin altı viiz kilo ikin 
ci nevi ekmek kapah zarf usuliİ~ münakasa 

2 

3 

ya konulmuştur. 
ihale 30 mu yıs 939 salı guntı saal oncla 
Antalya Cumhu riyet müddt>i umumiliğı 
dairesinde yapılacak lal'. 
isleklileri1ı yüzde yedi buçuk muvakkat tP 
min<tl mcktultıa ile miiraca~tları ilan olunur. 

4-9-14 19 

Kulak, Holiaz, Burun liitahas~ısı 

:DOK.TOR. 

Ziya benson 
onbeşten ıonra kabul 

Kuruluş tarı hi : 1888 
Sermayesi : 100 000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

Par<t hiri~tirt>ıılt-tre 28.800 lirH 
ikrarııiy tt Vr.l'PCt ~ 

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

4 Adet 1.000 L\ralıif 4.000 Lira 
4 " 500 .• 2.000 ,, 
4 ,, 250 ., ı .000 ,, 

40 ,, 100 ,, 4.ooo ., 
loo 
120 
160 

" ,, 
,, 

5o 
4o 
2o 

,, 
'ı 

" 

5.ooo ,, 
4-.800 ,, 
3.too ,, 

DİKKAT : Hesaplardaki paralar bir sene içinde 

50 liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı tak
tirde 0/ 0 • 20 fazlasile verilecektir 

Haatalannı hergün sa•t 

ile muayene ve tedavi eder. 

Mersin; Yoğurt pazarı Hastane caddesı 
haziran tarihlerinde çekileckllr, 

mart ve 
.. 
ı: 

·----------------.....:=------------ı---=:ıı-=ııı=-~ ~~--:--=----=------= 1 

kur'alar senede 4 defa, t Eylül, Birincikanun, l 

9_.. ....... -.~-..------------~..._ .......... ~ Yeni Mersin Basımevinde Baaılmışbr. 

Türk Hava Kurumu 1 
biiyfık Piyanğosu 

1 
1 incı keşide 11 Mayıs 1939 dadır. 

Büyük ihramiye 40,000 liradır 
1 Bundan başka 101000, 20,000, 15,ooo; liralık ikramiye' 

lerle 12,ooo ve 10,ooo liralik iki adet mükifat vardıt 
Yeni tertipten bir bilet alarak ittirak etmeyi 

i bmal etmeyiniz. Sizde piyangonun mesud ve bahtiy•rl 
arı arasına girmiş olursunuz. 

------mıııııı------------------------1-------_,,,,,,~ Sebze-meyve ve tezyın•t 
Bahçeleri meraklıları na 

Bu ~eiw havalar r·ütubt.ıtli giuiğiııd~ıı. Fasu~.~~ 
l+>r~IP gullt·rtlt> v~ por takaılarda 7.P-rık oerııle'' P".~ 
roalada ~ınnızı vt-ı lwvuz koşnill~rin hirdflnb1.r 
coğaldığım domalt-~, k·aheık hn·ar gihl \iehıekr1~ • • • • . • e 
giilltmıe ve milciyo ~ihi nebati hastalıklara ıoLll 
duklarrnı görüyoruz. , 

Ba hc•~lerio her· tiirlii haş<H8llan ve haswl•~ 
ıa rdan "·url:nılması içirı f'U son siSlf~lll makirı~ıe,ı 
vt> ıesirl i ila~Iaı · ~'· ıirı .. , Pk h-·şkilaı ~·aprııı~ <! 1;~ 
Z raal ~1 iih ., ııd ı -.i ~l u rad Ayl•)k ln giinJ• rı i 111 .jı' 
r 11 11 i · .- b ~ 1 a ıı .ı ~ l ı r. l:l k a <h r la 111 \ c· u i l l' r ~1 tı 
(~ ı z t P ı;; i i 1· r,J Jı ·~ s i u le Zir ar \Jrılıf udı~i \Jııf'• 
A vbek <1drPsiıu- müracaatları ilan olunur. 

ol 

tı 1 
fı 

~ 
Ilı 

ın 

h 
il) 

la 
l3( 

I 

Q 

ta 
ltı 

ltı 

~. 
er 
ta 
ri 

' 1 

e 

... 


