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s Leh m&llıuatı Hariciye na:nrı Bekin 

Hıtlere cevabını taı;vıp ıın • vc.rhır 

Guzeteler heı BHYdeu tiVVel şerf'fıe 
ıaeamak IAzımdır. Biz bunu muhafaza 
için hereeye hazırız diyorlar, 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ..;;.;~;;-Polonya Hariciye Nazırının Romanya Hariciye Nazırı • Gafenlıo 

Leh matbuatı tarafından alkış ve 
niyetle karşılandı 

memnu- İngiltere 
hükumeti 

Belgradda Yugoslavya zi· 
mamdarları ile görüştü 

Gazeteler; Ne bahasına olursa olsun, Polonya Baltık 

denizinden mahrum edilemez. Baha bicilemiyenyegdne , 

Yugoslavya Harici
ye nazırını Londra-

Görüşmeler ~a~~ın~a ~ir resmi te~liğ neşre~il~i 

Gafenko diyor ki: şey şereftir. Bi~ bunu muhafaza edeceğiz demektediler. ya davet etti 
Ankara, 6 A.A, (Radyodan)-

Ankara 6 a.a "Radyodan• f Bekin nutku temam ile sulh 1 kerata girieebiliriz. Parie, Maten gazetesi bildiriyor: 
Varşotadan bildiriliyor: cuyanedir. Fakat, nutuk sulh isti 1 Bek nutkunda asıl takip edil Yakında Roma vo Parlsa gı Avrupa merkezlerinde yalnız Romanya

nın değil Balkan Antantı menfaat
lerini de mü el af aa ettim 

· ı · · · .. · ı 11 .. \ decek olan Yu~os' avya Hariciye Bulüa gazeteler hariciye na }'en bır adamın sesı ıle soylan mest ldıım ge en yo arı goster . . • . 
zırı Bek'ilı mebusan meclisiuc1e ı memıelır. mıetır. . . . 1 · • ı · · nazırı MarkovıQ barıcı ıeler 

ki nutkundan bahsetmektedir.! Dostlarımız sulh istedikçe Basiret sahibi olanlar bu nut le ıkı memleketı aUlkadar eden 
biz de 8uıh isteriz 1 ku anlıyacaklardır. meseleler etrafında görüşmek 

ilk sahifelerinde nutku avnen • t ll ı ·ka · f 1 Bek'in ilidalle Röylediği söz Nutuk, kunetine güvenen uzre ng tere 1ll metı tara ın· Ankara H .A.A. [Hadyodan] yaptığım , oyalıatfo yalnız 

memlokotimin davftsını değil 

aynı zamanda Romanya ile 
Yugoslavrayı birhirino birleş 
tiren Jfalkmı .Antantı menfa-

neeretmekte 98 Polonranın Bııl ler beyhude değildir. Polonyalıların sulh iı;inde yaea dan Londraya davet edilmietir. 
hk üzerindeki müruru zamana 

Relgraddan bildiriliyor: 

E<Ja~ fı menfaatlerimizin naza mak Arzusunu bülOn dünyaya Roııı:m,·a Haricire ııazırı . . 
tabi olmıyau haklarından bahırnt 

rı i.ihara nhnmBEI eıırtiyle müza İqpRt fl\mişlir. demekh•dirler, 
mt-ıkt e oe B Bek'ıo resmıni birın 

General 
Veykand 

Gafcııko ile Ynuo~l:wyn zi-
mamdarı arasındaki crfüfünuo 

ci sahıfelerinde ueşreylemektedir. 

Gazeteler Bek'in beyanatını 
keli bir lisanla yapmış olduğun 
dan ittifak etmektedirler. 

Gazeteler, ne bahasına olur 
sa olırnn sulh fikrini kahul etmi 
yoruz. Polonya Baltık denizindtın 
mahrum edilemez. 

Baha bi~lmiyen yegAne şey 

eereftir. Biz bu şerefi müdafaa 
te muhafaza eedeceı;tiz. 

Bek'in nutku sarih, mutedil 
te katidir. 

Söyledi~i nutukla Bek lıü 
tün milletin hiaRiyatıııa lercü 
man olmuştur. Bekin sesi adale 
tin sesidir, 

Almanya, letonya ve Estonya 
bir ademi tecavüz 
misakı aktedecek 

Ankara G. a.a. (Radyodan) 
Almanya hükümeli Letonya 

ve Eslonya ile bir ademi taca· 
vüz mukavelesi t.kdi içlrı müza· 
kerelere baeıamıştır. 

Siyasi mehafil, bu hareke· 
tin Alman1anın küçük devletle· 
re kareı olan hfürnüniyetine bir 
delil teekil ettiğini te Ruzveltin 
mesajına da bir cevap oldu~u 

kanaatindedirler. 
Alman gazeteleri B. Hitlerin 

bu suretle harf kete geçmesi Al · 
man dinamizminin d~mokrasi 

devletleri dinamizmlerinden çok 
kutvelli te Reri olduğunu göıı· 
termietir. Almanyanın bu teeeb 
büeü küçük devletlerin ietikldlı 
ne kareı olan hüsnüniyetini mey 
dana vurmuştur. Demektedirler. 

italya 
Hava müateşarının 

bir beyanatı 
Ankara 36 a.a •Radyodan• 
Romadan bıldiriliyor: 
halra hava müsteşarı bir nu 

tuk Söylemielir. 
Bu nutukta Duçenin müdafaa 

kunellerini artıı mak hususunda 
ki meeaisini tabarüz ettirdikten 
•orıra, ltalya hna kutetlerinin 
ehemmiyetinin halyada ve impa 
ratorluk haricinde bilinmesifay~a 
lıdır. 

ltaıra haya vasıtaları aıamt 
kuttelle memleketi müdafaaıa 
kadirdir, demiştır. 

Sovyet sefiri 
lngi/iz llariciye na
zırını ziyaret etti 

Ankara 6 a a "R d d ,, • a yo an 
Loııdradan b 'ıld .1• • S ırı ıyor· 

• . otyet Rueunın Londra el 
<;ısı . Mayesti haricıye nazırı Lord 
Halıfaksla görüşmüljtur. 

~ . 
lerden hir ro ·mi tobliğ ne~ro- atlorini lle rniidnfaa ettim. Fransız Na4'ırlar meclisi dün toplandı. 

Hariciye Nazırı 
Beynelmilel vaziyet hakkın

da izahatta bulundu 

A.-- dilnıiştir. demiı;;tir. 

Romanya kralı ta- Bu tebliğde iki rnomloket Ankara, 6 a a. (Ract1odan)-

rafrndan kabul zim:ınıdarları ara~ında fikir Relgraddan bildiriliyor: 

Başvekil bazı müht·m kararları Reisicum 
hura imza ettirdi 

d•/d• lteafö.ıincle. bnluııulılnğunu YO Romauya Harici)' e nazırı B. 
e ı t Gafönko ılo ~larkoviç miiJa- Gafeuko dün Bükreşten Belgra 

Ankara 6 AA. (Radyodau) katının Romanya iJo Yugos da gelmie, Yugoqlavyn Hariciye 
Bükreşleıı bildiriliyoı: lıwya ara:mt<la lıakh olarak nazırı Markoviç &urafıudan kar 

General Veykand Romanya bir anlaşma ilo kar~ılaudın-ı- 1 t · -
kralı Karol tarafından kabul .. . . '. . .-o. şı anmıetır. kı nnzır oQleden 
edilmiş ve remeğe alıkonulmue nın mu:~alıede edıl<lığı bıldırıl evvel uzun müddet görüşmüşler 

Ankara G a.a. [Radyod:.uı] l lar mc<'lhdnin bazı kararları 
tur. ıııektedır. dir. 

ı B. Gafenko matbuata he- B Gafenko öğle yemeQ'ioi 
Pari:!!teıı bilcliriliyor: 1111. J~ehıimımhura imza ottir-

~Frıuısı;.ı; Na;.ı;ırlar medhıi 
1 
nu~tır. H~ı kararlar arasında 

hu riahnlı toplnıı11ıı~tır. Bu top l -1' ~h~ııcı matbu:ıtm 
l t d il · · Boııe kontrola tabı tutulması. an ı a arıı·ıro nazın 

Mısırın üç yerinde 
Harp malzemesiya

pacak fabrikalar 
kurulacak 

bc,·nelmilcl ,,;7.İ\'et Iıakkıııda.1 2 - :l\lilli müdafaa ıçıu 
nı~ICınıat vormi~ ve ımllıün 1 1:1:1.ım olan mab:emenin i8tilı 

' 1 ı· . . k k •R • idnıııc:ıi için Papanın ~arfetti sa ı ı c;ın -ararnanıe. An ara 6 a.a ad odan 

r~i l110i5niden c1e lıalısetnıi~tir. ., -. >il ırı ~ng< r • ., 

nınatta hnhmnrak .A vruımı k 1 .b. p 
• t ra rıaı ı rens Polis birlikte 
hiikı1ınotleriııin ıuerkczlorinde yemişlerdir. 

Alman Hariciye Nazırı 

1 
"> J> J A • > ta kaı·ar· Mısır ve lngilterenin mügte 

e ' rek yardımı ile ÜQ ıerde harp 
Hariciro na?.ıı·ı aynı zamau-,naınfün. malzemesi yapılttcak fısbrikalar l 
da ınulıtolif ınellllcketlerle ya 4 - Dovlet dairclerind~n tesis erlirecektlr. 
pıhıı:ı.ktn olan gfüfünneler açığa kalan moınurların hız- Mısır 1üksek müdafaa mecli 

Milanoya geldi ve italya Hari
ciye nazırı tarafından 

karşılandı 
1 kk el • ı t .... ·' t' 1 t 1 · ·ı . 1 · si 1akrnda toplanarak proje fi 
ıa · ·rn a ız:ı ıa . verıuı1' ır. me o ver e~tırı mesıne < aır . . . 

. . ' ı · J tetkık eylıyecektır. 
l~a~vokıl Daladıye na;1,ır- kar:ırıınıne. Bu tesisat için 7 rüz bin İn 

Devlet denizyollarile Devlet gHi• lir••• •• ,ı.,ı ı, ••• k•ir. / 

Siyasi görüşmelere bugün başlanacak 

A?kara 6 a.? ".~~dyodan• J B. Ribentrop eerefine aut 
.MılAnodan .b~ldırıııyor: . , 13 de bir ziıafet vermiştir. Sira 

limanlarını işletmek için Fili~!~~de Alman harıcıye nazırı Rıbent si görüemeler rarın ö~leden son j rop ve refikası dün saat on bir ! ra baelıyacak&ır. Alman nazırı 
de burara gelmiş te Kont Cifa Polonya ile Almanya arasında 

no tarafından karşılanmıelardı r 1 bir . ihtilaf vuku unda ltalyanın ne 
İki nazır otomobile binerek Ri- gıbı h n ıtı hareket ıt:ıkip etmesini 
bentropun misafir olacagı otele : öğrenmek isti.yecektir . 

Mülhak bütçeli iki 
idare kurulacak 

Tethiş harekatı 
zayıflıyor 

Ankara 6. a a. (Radyodan) 
Kudüs&en bildiriliyor: 

Filistinde teth ıe harekAtı 

Devlet deniz yolları ve dev ı Jük ve yolcu nakliyatı ıapmak kuvvetini gevşetmiştir. Bazı mın 
1 t r 1 . 1 t Ü 1 gemi inea tamir ve huuzlama ta kal arda yer )'er grevlerle .~fak e ıman arı ış e me umum m • t f k 1 "'d. 1 1 ki d oıd· . . . . . . . . e e ıa ıse er o ma a ır u 
dürlüklerinin teekildt te taıifele ıelerı, turızm ıelerının denıze aıt .1 L" M b d 

ırn zannedı en ıder e me 
rine dair olan kanun proJ" e l erı' nı· kısımları ile u~raıımak olacağtır h Hamara ka9arak ududu geçme 
hükümet Kamutayıı vermietir. Limanlar idaresinin ~e muvaffak olmuetur. 

Projeıılo ihtita ettigi esaslara vazifeleri 
göre Münakale ve Muhabere Ve• Devlet limanları ieletme 

kiiletiDe lıağlı ve hükmi eahsi umum müdürlüAünün iııtigal ve 

yeti haiz ve merkezleri lstan tazife mevzuları lstanbul, lımir, 

bulda olmak üıere cDetlet de Trabzon limanlarından her tüflü 

Almanya, Yunanistana 
bir muahede yap
mak mı teklif etti? 

niz yolları ieletme umum müdür 1 ticaret eualarının rükleme bo Ankara 6 a.a "Radyodan• 

birlikte gelmişlerdir. 1 Dıplomatık mahafıl bu meae 
. . le ı l e Sovyetler meselesi arasında 

Nazırlar otele geldıkten bır ' b- -k b' f k ld "' k · uru ır ar o u.u anaaun 
az sonra halk Alman nazırını 

1 
dedirler çünkü halra ile Polon 

alkıelamış ve nazır bunun üzeri ya arasında bir dostluk münaee 
1 

ne balkonda görülmüelür. batı vardır 

Son 
haberler 

İngiliz -Japon müzakeratı 
---------------

lüğü:ı. ve cde:let limanları ielet 'ı' ealtma ·~ .ak tar~a i_eıerlyle rıh Aıinadan bildiriliyor: Görüşmelerden siyasi mehafil memnun 
me umum mudürlüğü:ı. adlariy tımların ıeletme ınhısarı, anbar Alman1anın Yunanietana bir 

le mülhak büdceli lki idare ku lar, den ı z yolcu salonları ve sun muahede ycıpmak teklifioe dair Ankara, 6 AA, (Radyodan)- Loııdradan bildirıliıor: 
rulacaktır. durmaları tesis ve isletmesi in Alman menabiinden verilen malu İngiltere ile Japonya arasında görüemeler devam etmekte-

d ' t · h b r alan siyasi mehafıl .. • ı · · · d Denizyol ları idaresinin 
1 

hisarlarıodan ibarettir. mat hakkında Atina siyasi muha ır. yı 8 e . . . . 1 goruşme arın 111 deumın an 
. . . doları memnunıyellerını ızhar etmekle ve müzakeratın dostane "f 1 • H 'k' "d. 1·11.· fılı ademı malumat be1an etmek vazı e erı , er 1 1 umom mu uru.un • deum etliğini ileri sürerek İngiliz - JapoD münasebatının ileride 

D . 11 • • tedır•er .. b. k 'I 1 evlet demıryo arının ıştı teekildt kadroları büdce kanunla daha ırı ır ee 1 a aca1tıua kani olmaktadırlar. 

gal \'e tazife mevzuları Türkiye rına baQ-lanacak cettellerde tes 

sahillEırinde muntazam posta se bit olunacaktır. Umum müdür 1 

ferleri inhisarını, fstanbul ve ci lükl~rde, umum müdılr. 

1939 lzmir enter/ 
naavonal Fuarı umum 'J 

oarı ic hatlari1le Yalota hattını müdür muuini, hukuk müeaviri bir milyon müşteri-

Polon~a Hariciye Naz1nnm nutku 
Berlin siyaai mehafilince iyi karşılanmadı 

gemi kurtarma inhisarını, kılll muhasebe, ieletıne, fen heyeti nin uğrağıdır. 
vuzluk ve roınorkölük inhisarını müdürlüklerinden mürekkep bir Berlin siyaRi mehafili, Bek tarafından ileai sürülen tezin ka· 
Van gölü ieletme iuhisarım ve encümen t~ekil edilecektir. Bu Ma11arınızı şimdiden bule earan olmadı~ıoı ~e bizzat Bekin; nutkunda Danzigde Al-

h ı mım ekseriyeti olduitunun itiraf edildiQ-ini ~e Almanfanın b11 
bunlarrlaıı baeka hhisarı tazam müdürlüklerin alma, satma, rap ı azır ayınz. hakkından vazgflçemiyeceğini, bir Leh nehri mansabınıu Dan-
muıı elmemeb: eartiyle denizrolu mı.ı ve yaptırma, kiralama ve ki J 120 Aiustos - 20 Eylul zigde olması buradaki Alman haklarının iptaliue sebelıi1et "~ 
nehir te kanallarda her nevi $onu lklnGld• ti;;

1 ;;;o;ı;;;;;;;;;;;;;;ıı;;;;;..-;;;;;;ımı;;ı;;;;;;;;;;;;;a;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iii~miyeceaini ileri eürmektetiirler. ·~ 
1! 
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Atalar Sözü - Deyişe 
~'?öğretmenlerin 

\ Güney Yurtda 
: - Folklör 

ı \ovıren: 1 Adliye 
" 1°·'g'~·d dairelerinde ,____... ________ _...._ · I. . . ,...,~Ders saatleri tesbit edildi 

Yn:1.mı: 

Honri SICAK KÜL 
ordeaux 

- 3 - ış sahıplerıne kolay· 
- Peki azizim sonra ne ya- himayesini, nezaretini aoıa eairgel lık g6sterilecek Fazla dersi olan 6ğretmerılerin uhdesin-

-2-

aksınız 'l memelı. Bense tamam\le aksini 1 deki ders/er alınacak 
- Dııha hlQ bir eey düşün· yaptım. Bütün saatlerimi çocuğu 1. A~Jiye_ Vekaleti ~emurların 

Dorliytın: Sait Uğur 
Armudu tasladın, elmayı 

taeladında eimdi La tıahaillal· 
!aha mı, baeladın im. Bolkide eski vazifeme, ma hasrettim, onu ihmal et\im. 1 ış sahıplerme kareı lyı ınuamele Maarif VekAleti bir öğretme •cağını görmüş bu istekleri ka 

!>eme tekrar iade edilmekliği- Halbuki onun arzularını hiçrni rapmaları ve mümkün olan ko nin haftada okutabileceA'i ders bul etmemiştir. • Ağzında kil ıslanmaz. 

• Aym ilk Qareambailna! 
rasgeldi. 

"ica edece~im. .. kabilitelif değildi? Nihayet aldat laylıkları göstermeleri ve bilhas saati miktarını tesbit etmektedir. Öoümüzdeki dere yılı baeıo 
Fransa harbin sonunda bir mamak, namuslu kalmak i~in ba 

1

1 sa . icra .dairelerinde bu.?a dikk~t : Evvelce de verilen bir karar dan itibaren her öğretmenin an 
zararlara mar?z kalmıetır. zı kadınların çekindikleri büyük edılmesı hakkında teekııAtına bır j üzerine bir öğretmen haftada cak 24 saat ders okutulması için 

teknik ~ekıe_bı?den . mezun hata ile kareılaemıe oldu. Ae· tamim ıapmıetır. Bu tamimi sa azami 24 saat okutabilecektir. öQretmen kadroları ona göre 

• Ak yorak kara rorak (1) 
hepisl sana mı gerek. 

1Ja}'umu soylemıetım. Bınaena- zıyoruz· 1 J t · ı k burada da İi bulabileceği kınlf.I duygularile onu muhasara l • . . lt\eeten ayrıca husuııi, azlık ve anzım edi ece tir. Fazla dersi 
- 't d' eden erkeğe karşı mukavemet c e sahıplerıne kareı l7i mu yabancı okullarda da ders al olıın öğretmenlerin uhdesindeki 

• Al ile güzellik olmaz, zor 
ile pazarlık olmaz. 

~ E: ;'oru~. edemedi, yenildi. Qok akıllı ol amele yapmak ve mevzuatın im mak arzueauu göstererek Vekfl saatler alınacak baska öğret 
e , eve • k!\ - d · · b · m ter ·ı kt' 

- AQhktan ölmemek iQin bir mamakla beraber bir çok fada 110 ve musaa esı nıs etınde Jete müracaat etmektedirler. Ve 
00 

e verı ece ır. kolavlık ·· t r k · t Maarif müdürlükleri de hu 

• Az ye de bir de sen taeı 

• Ac buldu da alao mı (2) 
kaldı. 

min edeceğimi zannediyo· ktlrlıktan Qekinmiyen, onun içti ' gos e me memurıre kAlet bu öğretmenlerin dere sa 

r 
va ·ı · · ı b"A · ı d ı susi, ecnebi ve akallıyet okulla 

mai sevi1eeine rakrn, sonra ca zı asın. ın_ a_ 11 ıcap arın an o atleri miktarı üzerinde faptı41 d x. b h r h k t rına tayin edilmek üzere inha 
• Aza kanaat etmiyen QoAu 

bulamaz. 

- Evet her eef güzel her 
iyi. Biraz daha düsüneJim. 
nızı bulabilmek için biraz oğ 
lım azizim olmaımı '? 
- f!lmıimirle imkansız bu. 
pten dönüe tasavvurlarımı 
anlatmıotım. Karımın arzula 

banimkllere taban tabana 
Harp münasebetile gençliğin 
hiç istifade etmedigını tama 
münzevi bir hayat sıirdüğü 

eimdi ise tesadüflerden, ka 
ve kısmetten istifade etmek, 
nmekhakk1oı kazandığını eöy 
or. Her gece, kabarelerde. bar 
a, danslı ealoalardA sabahla 
rı eğlence addedirorlal'. Evi 
e devam eden dosUarıda beni 
ırordu. Maamafih wine onu 
Rlence 1erlerine takibediror 
. Ne iğrenç bir zevk kayna 

içinde ıaeırorlardı tarabbi. 
pmerdanını . o süflü muhitin 

ümüe dejenere olmue insıınla 
ıftı kere tercih ederim. 

- Sizi. bütün ruhumla anlı 
takdir edirorum ! E•et hak 

ız var, harb meydanında dö 
ürken, boAueurken bile düe 
ı tezlil etmeden tahkir etme 
birbirini öldürmeğe Qlllıeır· 

• 
- Nihayet, zevk duymadı· 
, asabımın ıorulmaQ'a baela 

· ı bu gece eğlenceletioden be 

kurtarmak istedi. Tabii canı 
ılarak ; arkada larile ıalmz 
rak gideceQini ve beni rahat 

etmireceğini bildirdi. Kaba· 
t ieledim. onu yalnız bırakmı 
aktım. Elbette bir g\in odn 

rorueu eğlencelerden b1kar 
inin sakin haratına dönerdi. 
un hislerine rabancı kaldım 
lbuki l>ütün harp senelerini 

nim iQiD, çocuğumu" için bü 
bir fedakArlıkla, heyecanla, 

ırapla geçirmieti. Ooun arzu

ını anhıacak, ona, yalnız ge 
o sanelerini unuUuracaktım. 
nra benden istediği fedakAr

t, dört sene bila fasıla memle 
tim için seve seve sarfettiğim 
7retin f~vkinde bir şey değil 
Biraz giirültülıi eğlencelere 

tiracı vardı. Onun bu küQücük 
eklerine kareı samimi olacak 
, onun arzularını hırpalaruıya 

ktım. Demek felAketimizi ben 

zırlamıe oldum. Onu, kendime 
lbetmek iQin onun arzularına 

~ru raklagmarı tecrilbe etme 
m. Onan etrafını alan zubbtl, 

akAr, rılıeık nezaketli insan 
arasında, Ben 6aş\n ve blraz 
kaba hislerimle ondan uzak 
tığımı acı acı anlırordum. Be 

m harb 1aramla, nieanlarımla 
bretimla iftihar eden bu içli 

••&as kadmın ıanında eimdi 
~oam dire tanıUı~ı her türlü 
ırafetteo uzak bir erkekle ııtı 
p dardu~unu bende hissedi· 

~rdum. 
- Neden kenriinizi iUiham 

liroreonuz ? insan hio bir va
it muhalif mevkiine ge<;memali. 

- Harır ltendlmi iUiham et 
irorum, bilQkis daima anlarıe 

te müterakkız bulonduın. Ba 
11. ne muhalif bir metkide kal 
ıe ne de rakibim olmuetur. 
na kareı hatta kinimde kalma 
ı. Aramızda sanki tamiri kabil 
lmıran eeyler cereran elli. 

Anlayamırorum sizi : 

~ erk•Jt.a.r•ıuna karoı 

zip bir erkek olsa gerek. Onu UıısU gı ı ılA ına ere e' me tetkiklerde okuttuğu dere saat edecekleri öğretmeuler\n ders 
bahtirar edecek. murin ve hllkimler kanunu muci miktarının 24 olduğunu ve ilave miktarlarıoı tesbit ederek ondan 

N k d 
x. k k 1 bince inzibati cezaya da mDstel· - e a ar B05U an ılık edilecek saatle bu miktarıo arta sonra inha edeceklerdir. 

zim bulunmaktadır. Vazifeleri 
la düeıinÜJOrBUIIUZ ? 

- O kadar ıztırap çaktimki, nin mahiyeti ve it sahiplerile da 

tahammülıim kalmadı artık! Düu imi temasta bulunmalar\ bakı 
eabah karımın eede olmadığı bir mından icra memurlarının bu hu 
zamanda alime gEçen 0 sefil mek susta daha' ziyade hu11usiyet gös 
tup, benli~imi sarstı. İlk hamle tererek alakalılara sert ve fena 
de rakibimi öldürmek üzere ro muamele ifa ve müşkilAt ibda 
velverimi aldım oraya giUim. \ sından tevakki etmeleri iktiza 

Evinde yoktu. Karımlada bera eder . 

Devlet denizyollarile Devlet 
limanlarını işletmek için 

Mülhak bütçeli iki 
idare kurulacak 

• Alıcı kusun ömrü aıolur 
• Arıyı sattık da, balı bak 

kaldan alıyoruz. 
* At elin, eğer emanet 
• Atı eemizleten sahibinin 

gözüdür. 
• Akeıımdan sonra gelenin 

yiyeceği, ya eo~an, ya sögen · 
dir. (3) 

• Atın ahtDağı rahvan olur 
• At huylandıQı yerden 

sıraca (4) getirir. 
• Ağnaktaki (5) ynları ba

eına takma. 
• Aclıkla tokluQ'un arası 

ber. olamazlardı, Çüukü karım bal Binaenaleyh icra ve iflAe me 
basıle beraber çıkmıştı. Görüyor mur ve muavinleriyle katiplerinin 
sunuz ya, bazı tesadüfler eu boe vazifelerini ifa sırasrnda kauun 
manasız mahkflmiyete bile mani hükümlerine bu bakımdan da aırıcınden artan) MuvakKat madde 
olurlar, Düeilndükçe lanet ediyo 

1 

tevfiki hareketle haklarında mu raya verme gıbi ieleri hakkında 

yarım yufka, 

* Ark altından su baıtıelar 

• Akşam kavil, sabah savul 

* Ağacı çok olan yerde 
ı um. K.~bahatlarımı çok açık ola amele takibini istilzam edecek artırma eksiltme kanunu hüküm 
rak gormeye oaeladım. Hatta · 1 · t b"k ·ı · k b ·b· 
b

. · . . . hallere meydan vermemelerıne erı at ı edı mıyece , u gı ı 
ır an ıçıo onu ıttıham eden mek · -

t b k t k k 
. . dikkat naııırlilrının celbi ve icra ıeler muhabere ve muuakale ve 

u u ro e me , susma ıstectım · • · insanların bazen kapıldıkları se daireleri üzerindeki mürakabe k!Uetınce hazırlanacak bır talı 

Projenin muvakkat maddesi 

ne göre Denizbankın 1 kanunu 

sani 1939 tarihinden ilgası tarihi 

nE\ kadar olan muamele ve ha 

saplarını göııterir hususi bir bi 

IAoço Denizhıtnk kanonu hü 

kıtlık olmaz. 

* Asıda doğan salınmaz, 
• At ko<'amekla tavlabaeı 

olmaz. 
fıl ve korkak göründükleri deki 1 hRkkı kullanılırken memuriyetij matnam~ye göre yapılacaktı~. 
kalarda olduQ'a gibi. sonra yuae 1 nizde bu nokta bilhas~a göz Deuızyolları ve Akay ıelet 
ravae düsünebilmek kaHetini I örıünde bulundurularak kanun meleriyle fabrika ve huuzlar . kO.mlerine göre D enizbauk idare 
buldum. Onu affetmek cesaretini 1 ve vazife icaplarına uymuyan ıdarelerf memur ve mOstahdem 

• Atın ölümü arpc.dan ol· 
sun• 

araelırmsk mı? asla : Süzan za, hal ve h >t reketi görfılenler hak leri tekaüd sandığı hıikümleri si tarafından yapılacak ve Müna 
ten onunla olan alAkasından vazı kında derhal muameleye teves her iki idarenin emrine girecek kale ve Muhabere VekAletine ve 

• Ahmına gelmez, domuz 
olmaz. 

geçebilecekmiydi? Bütan sar11ha l sül edilmesi tebli~ olunur. ve Denizbank memur ve müstah rilecektir· 
tile ayrılmaklıı;tımız lilıım. O,l demlerinden Dsnizbackta mülga Devlet denizyolları ve de9let 

• Az urme hırsız edersin 
çok döQ'me arsız edersin. 

hayatını reni baetan kurarken, D · deni?.yolları ve Akay ieletmeleri 1 ılmanları işletme umum müdür 
bendi kırııan haratımı böylece Ona B m a ue rabrikn ve havuzıar idaresin ı ınkıerinia vazite1e baeıadıkıarı 

(1) Yorak: Sahtiyan 

(2) Alac: Göpek adı. 
ikmal etmeğg uAraeacaıtım. Piyango tahvilleri ! den intikal etm\i olaular hakkıu tarihten itibaren 31 ma\ ıs 1939 

- Lakin olamaz, bo yaeta 

1

. da devam suretiyle, Deniz bank tarihine le adar olan büdce ve 
(3) Sögen. Çit örmek için 

dikilen incerek ağaçlar, 
bu gençlikte. Salına/ınacak mülga tahlisi.,e umum mu·du-r k d 1 M. k 1 M l 

- Harbin, yorgunluğu vücu , a ro uı una a e ve u rnbe (4) Sıraca: Bir nevi hastalık 

(5) Ağnak: Eşeklerin çal
kandığı yer. 

dumda tahrip etmedi~i yaeama Ankara -· Mülga donı\nma lGğünden intikal etınis olaular re Vekaletince tanzim ve İcra Ve 
kabiliyetimi ben bir günde kay cemireti tarafından tedavül mev hakkında mıilga seyrüsefain ida killeri heyetinin tasdikiyle tat 

bettim K:arım 
090 

avdet edince kiine çıkarılan ikramiyeli 'iran : resinden müntakil memurlar gi bik mevkiine konulacaktır, 
ona kararımı bildirdim. Evvelll gD tahvillerindı:_ın eimdiye kadar bi Denizbank mülga İstanbul, lz 
iakAr etmek istedi. Beni çok f.a numaralarına ikramiye ve amor I mir, Trabzon limanları ieletme 
kin görünce. bütün yalanların ti isabet etmiyenlerin itibarı kıy 1 ıarinden intikal edenler hak 
faydasız olduQ'unu gördü, cPek metleri üzerinden mayıs 940 ni 1 kında yüzde beş aidat kesilme 
ala. arrılalım. Nikoleti tabiatile hayatine aakar sıuın alınmı\sı ka \1 ~e basladığı tarihten itibaren 
bana bırakacaksınıP dedi. _ Nikolot mi ? rarlaetırılmıetır. Denizbankın teeekkülünden son 

- Evet kızımız. Kabul etme Bu tahtlllerden eimtiiye kn ra doğrudan do~ruya bu sandı 
dim. cKızım bene. aittir - Bir dar numaralarına ikram\ye isa ğa intisap etmie olanlar intiyap 
çocuk evvelA annesinin malıdır. bet sdenler n keeide tarlhlt>rin tarihlerinden ve her iki işletme 
- Annesi kabahatlı olunca asla. den ilibaren beesene içinde alın idarelerine intisap edeeek olan 
- Ona kareı hiç b\r cürmüm maları müruru zamana uQ-ruya memurlar hakkıoda da in\isap 
Yok • • • hk ·1 ı ·ı t "hl · d · "b · 

B
. k ' k caktır. Ma eme ı Am arı ı e ma arı erıo en ıtı arerı yenı ve 
ır da ı a iQinde bütün bir . . . . · k 

k t k t A
l\. k 

1
. 

1 1 
ı zeretlerını ısbat edenlerın ıkra umumi bir tek:ıiid sandığı anu 

ıyame op u. 5 ır e ıme ere . . . 
k

. · · · b" b" . . k 
1 

miye ve amortılerı hazınece te nu yapılıncı1a kadar tatbik olu 
ınımızı ır ırımıze areı an at nacaktır. 

tık. Onu rezaletle tehdit ettim, O 1 diye olunacaktır. 
zaman, beni en korktuğum sitt\h ı 
la yaraladı. Oocuğumu, anAsrnın 
parasına kHeı, paraya ihtiyacım 
olduQu iQin al.nak istediğimi bir 
tokat gibi yüzüme firlattı. ·KAfı! 
susunuz. Onuda herseri de size 
terkediyorum dedim.• Onun bir 
denbire bü1ük bir reisle sarsıl 
dığını gördüm. Benden af diledi. 
Belkide barıeahilirdik. Kadınlar 

zannedersem erkeklerinin bazı 
zaafları kareısında dufdokları 

teessüre raıtmen izzeti nefislerini 
kırmazlar. Şimdi sizde zifaretimı 

Lübnaııa 

1500 Fransız askeri 
geldi 

Beırut - Franız ordusunun 
cLejiron etraııjer• !erinden 1500 

kieilik bir kuvvet dün Be1rut 
limanıoa gelmie ~e karaya çıka 

rılmıetır. Bu askerler, mardan 

lıkta ve Fransız baekumandanı 
nın buzuri7le bir geçit resmi yap 

T arsusta gazozlar 
fena mı yapılıyor? 

Tarsas\au aldıA-ımıı bır mek 
tupta gazozların pek fena imal 
edilmekıe olduğu bildirilmekte 
ve nazarı dikkali celbetmemlı 
istenmekledir. Yaz mevsiminin 
gelmesi ve sıcakların güıı~en gü 
ne artması gazoza bir ihtiyı..Q ha 

line koyacaktır. 
Tarsus belediye sinin bu eikA 

yeli nazarı diklcata alacaA-ını ve 
vaki eika:s~t doQru ise ıaıım ge 
len muameleyi yapaca~ıuı uma-anlııdıaız. Bu talAk davasında 

çocuQ-umun vaziyetini anlamak is 
tiyorum. Lıktan sonra kendilerine hazırla rız • 

Mösrö Monmoro müeterisine nan rerlere gitmielerdir. liman haberleri 
elini uzatarak : Bu askerlerin Lübnan sn 

- Mücaledeo çekioi1orsunuz hillerinde reni tahsis edilen müe 

öylemi ? tahkem mHkilere yerleetirilece 
- Katiyetle. ği haber verilmektedir. 
- Bende bazen adliıe sara 

yıaa gittiğim zamanlar sizin gi 
bi düeünüyorum. Harpte insan 
müteca~izleri tanımazda hayatta 
onları pek aıa rakından görür, 
anlar. 

Avukat keoanun haheettiQ-i 
salahiyetle : 

- Davamızın oıebdeine gele 
lim. Ayni suali biraz evvol razı 
haneme ge1diQfoiz vakit sert ve 
birazda haeio bir tavırla sormuş 
tunoz : 

- Sonu var -

8. Sait Aydoslu 
İktisat Vekaleti ekonomik ie· 

leri kol amiri genel müfettiıs 

Sait Aydoslu Adana ve Mersin 

mıntakalarında ie ve işçi bulma 
meselelerile alelumum ieçi pire 
salım hakkında tetkikatta bplu
narak Antalya ve lzmirde d ı:ı 
tetkikatına devanı etmek üıre 
dün Etrüsk vapurile avda& etmie 
lerdir. t,i rolcululılar dileriz. 

Limanımızda bulunan Turk 
bandıralı Sinop upuru inhisar· 
lara ait tuzu boealtmaya detam 
etmekte, Alınan bandıralı Havalt 
vapuru krom madeni füklemekte 
Türk bandıralı se•im vapuru Ka 
mancılara ait kömürü boealtmak 
ıs Alman bandıralı Belgrat va 
puru Nafıaya ait köprü malıe 

mesi ve saireyi boşalttı'tından 
hububat yüklemekte, Be!Qika ban 
dıralı Espoğne vapurile, İtalyan 
bandıralı Federika vapuru yükle 
rini boealtmıe oldukla"ındnn bu 
gün hareket edeceklerdir. 

Dsniıbankıo Dumluprnar ta 
puru da bu gün beklenmektedir. 

iş ihtilaflarını uzlaştırma 
Nizamnamesi 

ve tahkim 

- DOnden artan - mak Uzere, işveren veya lşver~n 

Madde 55 - Bl!Qmum Ha · vekiline gönderilir. 

kem Kurulları kHrarlarına aşsğı· Madde 58 - iş ihtllAfı hakem 
dttki hususların derci lazımdır: kurulu ile iş ihtllatı bUyUk hakem 

1) Kurul Reisi He llzıtsının 1- kurulu kararlarına taraflardan biri 
s\m soytıdları ile bllvlyetlerl, kararın kendilerine bildlrilrllğl 

2' Tbı atların isim ve soyad gUnden itibaren 12 iş gUoU zarfın 
hm ile ikametgAbları, da itiraz edeblllr. 

3) lbtilllfın çıktığı işyerinin itiraz layihası. hakem kurulu 
unvan ve adresi, oun toplandığı vilayetteki valiye 

4) iki tarafın iddialarının h:.: 1 verilmek lazımdır. Vali, ltlraz IAyl 
ıasssı ve ihtilafın mevzuu, \hasına bııkem kurulu kararname 

5) Karara es11s teşkil eden de sinin ve taraflBrdan ber birile şa 

llllerle ı::ı ucl p sebepler, 1 h\tler veya ehli vukufun zaptolu 
6) Verilen karar. nan lfııdelerinio vasalr IUzumlu 
Madde 56 - tş lbtııarı bil veslkalarıo tasdlkll suretlerini 

kem kurulu He büyUk hllkem kıı bağlar ve bu hususta ayrıca yazıs 
rullarınaa rUyet oluaacıık lhtllAf cttğı bir raporla 48 saat içinde An 
lar bu kurulların ilk içtima gU karada Jş Dairesi reisliğine gön 
nUnden itibaren 10 iş gUoU içinde derilmek Ozere postaya tesllm 
vUksek ve fevkalade hıskem ku eder . 
rullarıoda rüyet olunacak lbtilAf Madde 59 - Gıyaben veril 
lar lse bu kurulların ~ine ilk içti mlş olan kararlara karşı yapıla 
maı gUnUnden itibaren 20 iş gUnD cak lfirazlarda kararm gıyabi ol 
zarfında karara bağlanır. musındun başka meselenin esaRa 

Madde 57 _ lş lbtll&fı ha na mUtealllk sebeplerin de göı;te 
kem kurulu lle ış lbtııarı bUyllk rllmesl lazımdır. Esasa mQteallik 

hakem kurulu kararlarıoa, tıuafla sebepleri ihtiva etmtyen ltlrıız ıa 
yihalau kannn1 mUddet zarfında 

ra blldirlldlği günden Hibareo 12 itirazcı tarafından noksanları lk 
iş gUoO zarfında itiraz ed\lmeıse 

b k 1 k 1 l 
. 

1 
K mal edildikten soora Vilayet ma 

u arar ar es o eşmış o ur. e k k k k k 
1 1 k 1 ibtll ,..f·ı !Ak amıoca yU se ba em uruluna 

s n eşen arara ş ı:ı ı e a a sevkedllir. 
dar tar11flarıo lttlba etmeleri mec Madde 60 _ YUksek Hakem 
burldir. Bu karsr aynı lşyarlnde 
toplulukla iş ibtııarına karışma 
mış oittn öteki işçiler hakkında 
dtıbl DllfİZ olur. 

Kesinleşmiş karar Kurul tara 
tından mUnasip görlllecek vasıta 
lsrlıs neşir ve ııan edilir ve iki 
sureti, biri lşverinde işçiler tara 
tından görülece k bir yor~ asılmak 

diğeri 29 uncu maddede beylin 
olunan zabat defterine yapıştırıl-

kurutU. iş kanunu'oun 82 inci mad 
desinin 8, C, Ç v& D fıtralurıoda 
beyan oluaan usul ve şartlar dai 
resinde toplanarak meseleyi rUyet 

eder. 
Bu kurulun vsrdi4i karar 

kesin ve o isyerindeki bütün ie 
Qihır için nafiz olup alakadarlara 
tebliıt eJildiği günün ertesi ie 
güuünden itibaren tRtblk edilir• 

-Sonu var -
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loünyada neler o~~~~RI MERSiN ·--DiKKAT---
Radyosunda bugünku ve yarınki 

program Toprağı .eşti~çe altın çıhn ~i Y .L\.SAS_!_ \ 
-~.-. ._ - hır memle~et @_ 6- 5- 939 -@ 

DiKKAT DiKKAT ==::::=I 
Ülgen kolonyaları hakiki ve en yüksek limon 

esansı arile imal ve taktir edildiğini her yerde rağ· 
bet kazanan Ülgen 90 derecelik Kolonyalarını 
sizde bir kerre tecrübe ediniz. Çünki Olgen ko
lonyaları cilde taz~lik ciyerlere kuvvet sinirlere 
sükunet verir. ÜLOEX i\[.ılRKASL~A DİKKAT. 

Türkiye Radyodifüzyon 1 Paıarh·si 81511939 Pamuklar Ku:ı Ku •· I 
postal~rı, Türkiye Radyo su Umumi bırp nihayetinde Klevlanl 4-l - --
Ankara Radyosu. 12,:lo Proğram Almanlardan İngilizler~ inti- Dağmah 3ö/0 

DALGA UZUNLUGU 12,35 TUrk müziği - Pi. kal etmiş olan yeni Gine mü Kapı mah 36 
2 k 1 !> 00 M 1 k t t t J k . .. d .. . k' sf Koza 6.5!) 1639 m. 183 Kcı. ı O vv ;ı, em e e satt ayarı. em e esı guo en gune ın ışa Kırma 33 

l~. A. Q. 19. 7 4 m, 15195 Kes. j ajan& v~ meteorolojı haberler. etmekte ve İngilizlerin o mem- Kozacı parlağı 35 
20 Kvv. T. A. P. 31,70 m. 1 13, 15,14 MUzik (Senfonik plak leketten ettikleri istifade Al. Buğday- Çavdar 
94G5 Kes. 20 Kvv. lar) mao müstemlekecilerin onlara Sert anadol 

Pazar 7/5/1939 18,30 Proğrem kaybetmekten doğan ezalar 1 Yumuşak 

12,?0 Prog"'ram 18,35 MUzik (Neşeli müLiği) 1 k 1 . klYerli buğdayı 
i) • Pi ve on arı te rar e e geçırme d 

12,35 MUzik (Küçük Orkestia 
19 

OO K (O kt için duydukları işlihayı artır Çav ar 
·Şef : Necip Aşkın) t'') onuşma 0 orun Ha- maktadır. Çünkü Almınlarıni Anadol yulaf 

1 p 1 L. Or . d a ı . Arpa • au ıncke • ımpıya - 19 15 TU 1• U . ,., . (Halk . vaktile ı<alın-wdbelm Lond A d 1 Jaeda _ Ma , fa m zıtsı mu . . . d'kl . h . na o 
· rş • si kisi) Halk türküleri ve oyun ısmını ver 1 erı mesa •• sat- y l' 

2 • Freıd waıter -RDya • Ke·ıh 1 • biyesi 181000 metre murabbaı er ı k 
men Solo ve Orkestra için. ava arı. ' 1 Nohut şar 
3 . Sadi yaver Ataman. olan bu toprak pırçısı daha ı Fasulye anadol 

- J. Strauss • Neşelı Vals ope .. . 
t. d 

8 1 
V 1 i 19,35 Türk n Uziği (Karışık uzun seneler ıltını tukenmıye· l Yulaf yerli 

re ın en - use er a sı f ) 1 
4 - 8 ecker • İlkbahar (Melodisi) proğram cck ve dahı uzun seneler top-

1 
Mercimek fHk 

13,00 Memleket saat ayarı. l?alanlar .= Hakkı Derman, Eş~ rağrnı karıştırdıkç•. altın çıka Sablep • 
ajans ve meteo olojı heberlerı. ıef Kadrı, ~asan Gür, Bssrı cek bir memlekelbr. bu altın- , Tatlı çogeo 
13,15 MUzik (KOçiltc Orkestra Üfler, Hamdı Tokay. larıo hulyası, zavalh Alman Balmumu 
-Şef : Necip aşlrıa) Devamı 2?,00 Memleket ~at a~ar~, müstemlekecilerini aşıklar gi. : Cehri 

5 - Volgraf • Kalbim Aşkla do nıııns ve rneteoroloıı haber erı . b' k k k d 1 Susam 
20 15 T . .... (Ki · k ı ıvrım ıvrım ıvran ır -ı ıu _ Al1-m Vals , Urk mUzıgı ası Yapağı 

ts • ... ) maktadır. . 
6 - Dohnanyi . Düğün Valsı. program . , 

1 
, Sıyah 

7 - l4'ischer - Tatil gUnleri suiti: ld3re eden : Mesut Cemıl "') . ıNovyork ~eynelmılel sergısı Şark 
8 ) İşte Dağlar Ankara Radyosu KUme hey1:,tı A d 1 
h ) 8 ki .1 • b. t düf (Bestekar Rahmi beyin hatıra Bizim paramızla ! An: 

0 

4. So 
4,50 
3,25 
3,62 
3 30 
' 

4, l2 
3,2) 

6,50 
l '2, 15 
3,50 
4.50 
90,95 
70,71 
69,70 
18,~0 
18,50 

yok 
47 
45, 
51 
80,85 ) 

e enı mıyen _ır esa sı için eserlerinden mürekkep • L • ' Y ın 
c Suların sukt1netı proğram. I 90 Mılyon ıra 1 Yıkanmıı yapak 
d ) Avdet S L J•tJ• Güz yunu yok 

Ülgen koloııyn ları IJosyonlnn IDsaııslnrı Tuvnlot 

1 
suları Sa\\ Jmıynulnrı Kroınlori Briyantiıılori • aç boya 
ları Boho Pudraları Qiçok ve giil suları Sıhhi lovazo 
matla.t•ı Sıhln vo ·nğlnm Korsal:wı gayot ucuıı.: fi atin atı hr. 

Uray caddesi O lgen Itri yat deposu ,-------

1 

Kulak, BoğliZ, Burnu ~1ütahas~ısı 

DOK.TOR. 

Ziya benson 
Hıstalarını hergüo saıt onbeşten sonra kabul 

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

F'OTO G 
iyi bir Resim çektirmek istiyen 

FOTO Güne Bir ~ela uğramah~tr 
FOTOGÜN: Resimceker. , 
Foto Gün;Ağrandisman yapar. 
Foto Gün; Amatör işleri görür. 

1 

Her iş foto Günden temiz ve süratle çıkar 
Adre~ : FOTO GÜN 

Bozkurt caddesi 1 
13,50 TOrk mil;1,iği 2J,OO Konuşma ar.ııe 1 1 Konya malı tiftik 117 

21, 15 Esham, tahviliıt. kam y 129 Sebze-meyve ve tezyınat 
Çalanlar : Vecihe. Reşat Erer, biyo _nukut ve ziraat borsttsı Şimdiye kadar yapılan ozgat 5 Ruşen Kam, Ce~det Kozan fıyat) sergilerin en büyüğü, Nevyork Keçi kılı 2

• Bahçeleri meraklılarına 
Okuyan : Mustafa ~ğlar. 21 ,25 Neşeli pliklRr . R beynelmilel sergi mabalJesi .. 
1 Fr h k · · k Pırmçler Bu sene havalar riitubetli ırittifriıı<len Fasulya 

- a na pe.ş revı. 21 30 . Müzik'. konuşması (P~n· 30 Niıln tarihinde Ameri a M 22 ;:ı "' 

~1 .- M~leksetin ~~ahnak şarkı· tat,tonizm) Re;aicumburu Roosevelt tara· c:;::n 20 lerde giillerde ve portakallarda zenk <len ilen püsa 
· (Tıtrer yUregım) 21,45 MUzi1' (Hava sazları, fandan açıldı. ç 290 340 ronlarla kırmızı ve beyuz koşnillerin birdenbirl 

3 - Ferahnak şarkı: (Ruhumda · • ) • h ay 
b h ) oda müzıgı Bu mu1Zzam sergı ma al K~hve 10~ çoğaltlığuu domates, kabak, hiyar gibi sebzelerin 
4a 1ar açtı . '· . ı - Mozart -2 Klarnet ve Fagot ı lesi inşaata için bizim para- Badem çek'ırdek ·· ıı 'ld 'b' b · l l ki shak Varınun Evıç şahısı· . . 1 , gu eme ve mı yo gı ı ne alı ıasla ı ara tulue 
(Kalbimde açılmış) ıç~n . N 4 (S' b mızla 190 milyon liradan faz- ) içleri duklarım aörii~·oruz. 
5 ( ı Dıvertımento o. ı emol T tl b d · · 90 ._, _ 

- Halk tUrkUsU: Çıkayım majör) la masraf yapılmıştır. Sergide a 
1 

a em ıçı 55 Hahc.elPrin her türlü haşarattan ~e hastahk-
gideyim be kuzum) 5 000 k' . 1 k 25 Acı ,. ,. 

Allecrro adag;o 3 ' ışı ça ışaca · o,ooo A k' d k 36 ~1 d k ) · · · k · 1 6 - Halk turküsO: (Sabah ol- u • • • • • i cı çe ır e ,::1 1 ıar an · urları ması ıçın en son sıstem nrn ıne er 
· · ) Largh~tto Rondo (Allegretto) ' kışı aynı zamanda yemek yı· uf Ya" 95 . . . . . -

sun ben bu yerden gıdeyım . . . 1 r a gı 75 1 ve tesırlı ılacl ar gt-ı tırtt~rek teşkılat yapmış olan 
7 _Halk torkUsU: (Senin yazın , Menuetto - Trıo yebılecekdır. ı fçel ,, . • • .. • . ,.. · • , . ,.. . . _ 
k b ) IKlarinetler Hayrullah Duygu 1 Sergiye iştirak eden 32 j Zıraat ~luheııdı:sı Murad A)lrk bu gunJen ıtıha 
ışa enıar. ' 1 • • • 

U,2~,14,30 Konu~m11. (Kad_ın I Mahmut Ziya Ezgin l f~~eral bükiim~t. ile dünyanın 
1 

Oamanli Bankası 1 ren ış~ .başlamıştır.' ı\ lftk~darları~.' \' t~r~ı. ersırı 
saatı ·Çocuk terbıyesıne daır) Fagot - Hasan Ergün \ dıger devletlerımn 62 povyo-ı t .. N l Gazetesı ıdarehanasmde Zıraal Aluheudısı Mura b 
17,30 Pr~~rarn ~ .• Blum • Duetto (2 Fagot l ııu şimdiye kadar göriilmemiş\ LA Aybek adresine müracaatları ilan olunur. 
17,35 Muzık (pazar .,;ayı) Pi. ıcın) muazzam bir gölün etrafına Memlekette tasarruf ha 
ıs,ı:. Konuşma (Çocuk saati) Allegro Moderato Rondo (Al- 1 sıralanacak. Bu gölde sergi· raketinin inkişafına hizme • _ 
18,45 Milıik (Şen oda milziği - la ~reve) i nin deniz eğlenceleri ve gt'ce arzusunda olan~srnanlı Ban- Vasfı Orgun 
İbrahim Özgür ve ateş böcek- Anaante l'kl . a· lacakt r kası Aile Sandıgı (Tasarruf 

şeo ı en y pı ı . • . G • • 
Jeri) ·Hasan ErgUn Mustafa Sezer. . . .. ... h . CUzdanı ) hesabına tevdıat uven 
191 - T .. ( '>2 lfi MU "k(KU Uk O ket Sergının goste1ecegı ırı , k .d . , · ürk mOzığı Fasıl he· - · zı ç r s ra • . . . yapanlara kura eşı esı su· 
yeti) . Şef : Necip Aşkın) kalzrdın .. bırıd~ t~n~ıratı ~la ' retile ttşağıdaki ikramiyeleri 
çatanlar : Hakkı Derı:naa, Ha~ 1 - Schneider - Meşhur Röfren 

1 
caktır. Guneş ııstemı ~e dıg~r tevzie karar vermiştir, 

san Gür, Eş_ref Kadrı, Hamdı terden ·Potpuri i Y.ıldızlar aynen tecessüm ettı· Keşideler 25 mart ve 25 
Tokaı, Basrı Üfler. 2 - Ganglberger - Efsaneler or-

1 
rtlecek. bundan maada meş· Ey!Ql tarihinde icra olunacak 

Okuyan : CelAI Tokees ve ar· mantarda . . 1 hur fizik. profesörü ilim Aynı ve her keşidede aşağı.da ki 
kedaşlerı. 3 • Stolz - Vıyanada ılk bahar byn da ilk defa olbak Kos· ikramiyeler dağıtılacaktır: 
20,GO Memleket saat ayarı, 4 - Paul Lincke - Olur olur olur 1 mos şualarını kendi idare ede TUrk liralık 
ajans ve meteoroloji haberleri. (Şen parça) j k B' t k k 1• ·ı . ı adet T L 1000 -

O 15 T . · S . ce . ır e e ıme ı e ıergı · . · 
2 , Orıc mUzığı .• • J. traus3 - Hayat sıze neşe 1 b ff ld 1 t f d 4: ,, ,, 250. -
Çalanlar : Vecihe, Reşat Erer, versin (Vals) a ı yı ız ar . ara ıo .an ay- 5 " ., 100.-
Ruşen Kam, Cevdet Kozan. 6 • Lehar - Göstergratte ope- ~ınlatılmıt vazıyete gırecek- 25 " •' 50.-
0kuyanlar : Necmi Rııa Ahis· retinden P0tpuri. tır. . . 50 ,, " 25.· 
kan, Safiye Tokay. 22,46 MUzik (Virtüozlor - Pl,) Sergıde bundan beş bın Ceman 8!) aded T.L. 5000.· 
1 Besteniga . .,3 00 S . h b 1 . sene sonra meydana çıkacak Türk liralık ikramiye, 

- H . r pe~revı . 1. ' on aıans a er erı ve 'ı bir de torpil l:iaztrlandıg· ı ma-
2 • aşım beyın BesterıgAr yar1r.ki proğram. A Aile saodığ,J hesabında-
şarkısı: (Kaçma mecburundan) 23,45,~4 MUzik (Cazband ·Pi.) lumdur. ki mevduatı kur'anın keşide 
3 - Mustafn İzzet efendinin bes 2i.oo Neş li plaklar • R. . Nevyork .'edrgiıi~dke il

1
mi edildiği tarihe tekaddUmeden 

tenig~r şarkı: (Gayrıdan Bul- '>1 10 MU "k (R" t" C • hır usul saye. ın e mı rop a- altı ay zarfında: . ) _ , zı ıyase ı um .. d 1 • V'kt .. 
maz teseJtı . hur Bandosu • ŞAf İbsao Kün rın muca e esı, ı orya go · T, L. So.· Türk lirasin-
~ - Hafız Yusufutı be.stenigAr ) )ünden akıtılan sular vasıtasi dan aşağı düşmemiş olan her l 
şarkı - Çok sürmedi g~cdt. 1°~ Pares Marş le yirmi dört saat zarfında mudi bu keşidelere iştirak ı 
5 - Ruşen Kem • Keman tak· 2 A. Corbin Santiago (lspan Normandiyi y{\ıdürmenin ka- edcektir. 

Sigorta Sos'yetesi 
MÜMESSİLi 

.. ersin Azak han 
No.4 

Yangın - Nnkliye - Hayat. Kaza - O:nn - Otomobil 

S i g o r ta 1 a r i n ı zi 
En müsait şartlar ve tediye kolaylıklarile yapar. 

Fransızca öğrenmek isteyenlere 
Üç o.y zarfında fraosızca i fadei merıım ve muhabere 

haftada ö ders her ders 1 saat olmak üzre her ay için 

10 lira Ucret verilir. Tediyat birer aylık olmak Uzre 
peşindir. Gurup halinde ders atmal,;: isteyenyer için ücret 
her ey için 5 lira peşindir. Bnnlar bittabi bir az daha 
ağırca öğrenebıtu ler. Her gün saat 3 den 4 de kadar 
ziyaretcilerini matbaamızda kabul eder. 

simi. yol Valsı) bil olduğu, bir sün'i ziya saye 
6 · Arif·beyin Rast şarkı ·Za· 3 Borodıne 2. inci Senfoninin sinde Florida portakallarının 
hiri h le bakıp birinci parçası sergide meyva verdikleri ay· 
7 • Bimenin HOızam şarkı - Su 4 E .. Clarkl' Samimiyet (Kor . d k' k" . . '. · · 

nı zaman a se ız ışışıa ıçıoı r Dolttor Nazım Ünsal -, 
kutla geçer ömrüm net Solo için parça) . • . . . 1 
8 • Nasibin Mehmedio Hüzzam 5 8. Smetana Ultava (Seofo gezebılecegı muazzam hır ın-
şarkı - AQmam açamam söyle- nik parça) 1 san gözü, diılere •.id h~stal~~ 
yemem. 22,00 Anadolu ajansı (epoJ ların nasıl tedavı edılecegı 
9 - Udi Ahmedin karcıg~r şar· s9rvisi) üzerinde izah olunan dokuz 
kı. Varken gönülde l:'in tUrlÜ 22,10 MUzik (Cazhand • PL) metre büyüklüğündeki bir dişj 
yar l 22,45,23 Son aj:ıns haberleri sergisinin en entersan kısım-
ı O • KarcıgAr saz semaisi. t ve yarınki Proğra m · larını teıkil etmektedir. 

Yoğurt Pazarı Caddesinde 

Hastalarını Pazardan mada her gün sabah 8-12 ye akşam 15--19 a 

·-------- kadar kabul eder ----.ııııı----· . 
'-



SAYFA-4 

Tarsus Ya~ıflar memurluğun~an: 
~luhammen Muvakkat 

bedeli teminatı 
Lira kuruş L1ra kuruş 

300 

300 
450 
150 
200 
270 
250 
250 
200 
150 
250 
300 

550 
400 
480 
200 
330 
350 
350 

ı ]00 

250 

200 
200 
500 

1000 

22 
22 
33 
11 
15 
20 
18 
18 
18 
J 1 

18 
22 
41 
3ü 
36 
15 
24 
26 
26 
82 
18 

15 
15 
37 
75 

50 
50 
75 
25 

25 
75 
75 
75 
25 
75 
50 
25 

75 
25 
25 
50 
75 

50 

Cinsi 

Arsa 
Dükk~n 

" ,, 
,, 

Hane 
Dükk~o 

,, 
,, 

" 
" ,, 

" 
" ,, 
,, 

" ,, 
Harap değirmen 

Arsa ve met
rüm odalar 
Harap bina 

" ,, 
Değirm~n yeri 

Zeytinlik 

i LAN 

No. 

69 
56. 16 
55-13 
18-27-2 
16-20-2 
81-4-6 
31·4-6 
26-91-43 
26· 111 
52 16-6 
48-3-83 
51-5-16 
50-45-4 
49.1.85 
76-32-22 
75-30 20 
77-2ö- 24 
78-~6-9 
79-24-28 
82-181 

146-37-39 
142 
1-1:3 
74.5-42 
138 

levk ii 

Saatbane eivarı 
Demirciler arası 
Melek girmez 
Bezirganlar arası 

" " Altından geçme 
" ,, 

Ada na caddP-si 

" " &lelek girmez 
Eski irgal pazarı 

,, 
,, 
" 
" 

" ,, 
,, 

Cukurlar • 

Tekke mahallesi 
Şehil Mustafa 

,, ,, 
isk ilic • 
Dedeler köyü 

YENi MERSiN 

Vakfı 

Ramazan zade 
,, ,, 
" ,, 

Yeni cami 

" Eski cami 

" ,. 
" Kara gündür 

" 
" ,, 
" Koyuncuk oğlu 

" 
" ,, 
" Su üslü 

Mencik baba 
Efgan Ulf>Scid i 

,, " 
M~stan zade 
Eshabülkef 

7 MAYIS t 939 

1 l A N 

Tarsus icra memurluğun~an: 
Ho .939 

'309 

Ttt pu No. Tarihi Cinsi H. llelre nı. 

268 l T. evvel 335 tarla 6 25 ı ·~,5 

Beher H. kıymeti Liı•a ı'levkii 

(33J) Fırengii liis K. 
llududu Şarkan Çt>l .. bi i~mail gar~en ahmrt şi

nıalt>n me\ lut cenu ben hacı fakı oğlu 

Ali ve devriş ile mahdut hududu arsa 
S! mutebet·dir. 

Alacak h Tarsus ta d :ı va vekili C~mal Erdoğcı n 
Borçlu Firengiiliis L d~n Bekir oğlu ibrahim 

ver sesı. 

Biriııci ar\lırmanm yapılacağı ~· er, giin, 9 6-939 
S. 9-14> k~dar icrada Cuma gün 

ikinci artlmıanına ypılacağı yer. gün. 24 6-939 

S. 9-10 kadar icrada Cumartesi !.!.Ün 
• 

1 - işlıu gayri ınenknhm artırma şartnamesi 9-
5-939 tarihil'den itibaren 939-309 uo. ile tarsuR 
icra d .ıiresin muay~·eıa numarasında herkt'Sİn gö · 
rebilnıesi için açıktır. ilanda yazıh olanlardan fazla 
nıalumal almak istiyeııler işbu şaı·tnameye ve 9 J g 
309 dosya nuuıarasile n1~n1uriyt>timize müracaa et
nıelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıy
metin yiizde 7 ,5 ııisbetirıde pey veya nıilli bir ban
kanın l~nıinat mektubu tevdi edilecektir ' 124,, 

3 - ipotek sdıibi alacaklılarla diğer alakaclar
larm ,·e irt;fak hakkı sabipleriuin gayri numkul 

Yukarda yazıh emvali gayri menlulenin mülkiyeti açlk artırma suretile 20 gün müddetle mii- iiz µrirıdeki haklarını hususile faiz ve ınasrafa da 'r 
zayed~ye çıkarılmı~tır. olan iddialarmı işbu ilan .. tarihinden itibaren yirıııi 

I0-5-939 Çarşamba günü saat 14 de kaı'ı ihalesi icra kılmacaktır. talip olanlarla fazla malumat gün içinde evrakı m;i sbit,lerile birlikte me,nuriy~-
arzusunda bulunanların Tarsus vakıflar memurluğuna müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. timin> bildirmeleri icap e<ler . .-\ ksi halde hakları la-

~5 
29

.
3 7 pu sicil ile sahil olnıa<lıkca satış bedelinin paylaşın-

--=====-=====,-===============----=--------~====;;;;...;;;;=--.;;;;;== ııilfld a il haric kalırlar • 

Tarsus Ya~lflar memurluğun~an 
Muhammen temi na ti 

bedeli Akçe~i 
Lira kuruş Lira kuruş Cinsi 

200 15 Diikkan 
250 18 75 ,, 
250 18 75 " 
300 22 50 " 
400 30 " 
400 30 " 300 22 50 " 
300 2ı 50 " 
300 22 50 ,, 
450 33 75 " 
250 18 75 ,, 
200 ı5 " 
200 15 ,, 
250 18 75 ,, 
120 ıs 75 " loo 7 so " loo 7 so " loo 7 so " loo 7 50 " 
250 18 75 ,, 
250 ıs 1s ,, 
250 ıs 75 " 270 20 25 " 200 15 ,, 
300 22 50 " 
350 26 25 ,, 
250 ıs 1s " 300 22 50 " 
300 22 50 ,, 

4000 300 Han 

İLAN 

No. 

113-2-17 
ı 14-4-16 
115-17-13 
105-42-1 
107-40.5 
108-38-7 
109-36-7 
110-34-9 
112-32-13 
ılı 32-11 
116-26-19 
lB0-4 

~l~vkii 

Demirciler arası 
,, 
,, 

Köşkerler arası 

" 
" ,, 
" ,, 

" 
" ,, 
" 
" 
,, 
,, 
,, 
,, 

13 L-6 
132-5 
133-10 
134-ı2-J4ı 
133-14 . 16 
136-16 - 18 
137-l 8-20 
37 _ 77-40 
59-7 5-39 
61-73-38 
63-71-37 
65-62-36 
67-77-41 
69-81-42 
71-83-43 
75-67-35 
85-75-45 
43-5-45 

Küçük minare 

" 
" ,, 
" 
" 
" ,, 
" ,, 
,, 

Vakrı 

Kubat paşa 

" 

" ,, 
" 
" ,, 
,, 
,. 
,, 
" ,, 
" ,, 
,, 

" ,, 
,, 

Abdlilkayyum baba 

" ,, 
,, 
" ,, 
" ,, 
,, 

" ,, 

Yukarda cinsi, vakfı, mevkii ve muhammen b•~d~lleri yazılı 30 kıta emvali gayri menk ulelerin 
mülkiyetleri pPŞin para ile ~atılacağından 24-4 939 gii:~iinden itibarf'n yiroıi ~ün müdrlPtle miiza
yedeye çıkarılmışur. lf:>-5-939 Pazartesi giinü saat 14: de ıh<ilei katiyeleri icra kılınacağından talip 
(nların 0 .. 07.5 teminat akçelerile ve fazla malunrnt almak isteyenlerin Tarsus vakırıar memurlu 
--....-.ıüır.--- · ovlemeleri il~n olunnr· 26~2 7-13 

4 Gösterilen gtin<le artırmaya iştirak elleuk:-
artırrua şartııamesiııi okumuş, .• lüzumlu ınaluıuat 
~ll"nı1ş ve bunları teınanıen k_.bul etmiş a<l ve itibar 
olunu rlaı·. 

fi Tayin edilen zamanda g.•yri menknl üç de
fa bağırıltlıktan sonra en çok arllırana ihale edilir 
ancak arttırcu~ betl .. Ji muhammen kıymetin yiiz
de yetmiş beşini bulmaz ve~·a salış isliyenin ala 
ca~ına riicharıı olan diğer alaeaklılar bulunupla 
bedel bunların o ~ayri uıenk ul ile temin ediln1iş 
alacwklannııı nwcmuundan fazlaya çıkmazsa en 
çok araıramn taahhüdii baki kalmak üzere arlllr 
ma on beş glin daha tenıdil v~ on beşinci giinü 
ayru saa Ue yapıl<Jca k arttırmada, iş hu alacak ~280 
nunuıralı kanun şurnuluna dahil olduğundan gene 
de yetmiş bt>şiııi l>Ulması aksi takdirde gayri nıen 
kul satılmıyarak alaca klrnın alacağına karşı kanu. 
ni ipot~k halini almak şartile lteş laksitle brş sene 
ye tecil edilref'k VP. mezkur kanun şumuluna göre 
muamele yapılacaktır. 

6 Gayrı merıkul kedisine ihale olunan kimse 
derhal veya verilen mlihleı içeinıie parcıyı vermez 
se ihal~ kararı reshohuıarak kendisinden tlVVe( 

en yüksek teklifte hulunan kimse arz•)tmi~ oldu 
ğu bed~lle ra21 olursa ona, razı olmaz veya hu
lunmaısa hemen on bı>ş giin müddetle arttırmaya 
ç•kadılüp en çok arıtırana ihale edilir. iki ihale 
arsııruJaki fark v~ gPçen günleJ için yüzde beşten 
he~ap olunacak faiz ve z~rarlar aynca hlikme ha 
cet kaluıa~sızın memu riyelimizce alıcıdan tahsil 
olunur. 133 

2004 numarali icra ve iflAs kanununun 12 inci 
maddesinin 4 üncü fıkrasına tevfikan bu gayri 
menkul ~ahiplerinin bu haklarrna ve hususile faiz 
ve masarif t> d11ir olan iddialarım ilAn ı arihinden 
itibar~n 20 gün içinde evrakı mlisl>iteleril~ bildir. 
mel~ri aksi halde hakları tapu sicillerile sahil ol 
m.ıdıkça salış bedelinin paylaşmasından hariç ka -
lacakları cihetle alakadarhrrn işbu nıaedenin mez 
kur fıkrasına gö-e harekt1t etmeleri ve daha fazla 
mahimat ~ımak istiv~nlPr 93J-309 do"va numarasi-

J ı~ ıar~us icr·~ 111~1aıurluğurıa nıiirı:c :ıatları ilan 
olunur 

1 

t===~ 
Yeni Mersin Baaımevinde Baıılmışb~ 
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