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Sahibi ve Umum Neşrlyııt 
MDdUrD 

l ugiltcre kahinc:-\i c~as itibarile li'U.A D AKBAŞ 

Perşembe 

27 
NİSAN mecburi askerlik hizmetini kahul idare yort 

etti, 

~~----~~~--------~~--~~ ~~pEL tK. SİY ASİ H-A-E-ER. FİKİR GAZETESİ 

Tul lhrsl= lası :ını · Hırsla 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

1 9 3 9 
Yılı; 1 Sayı 

11 3274 ..... ... .................................................................. . 

ingilterede18-21 yaş arasındaki genç' 
ler talime mecbur tutuldu B. M. meclisi 

Kraı, Başvekil Çemberlayni kabul ederek dün t?_~!~ndı 
bir müddet görüştü ~~Ta kuV~etle~İmiz 

Kabine mecburi askerliği esas itibarile kabul etti. Bu mecbu. 
riyet şimali İrlandada da kabul edilecek 

f rans1ı gazeteleri mec~uri askerliğin ~a~ulün~en memnuniyetle ba~setmeUedirler 

ıcın 360 bın lıralık , 
munzam bir bütce , 

kabul edildi 
Ankara, 26 A.A (Radyodan) 

1 Türkiye Bü)'ük Millet Mec 
! liqi Şamsflddin lnaltayıo riyese 
j tinde toplanmış ve mart ayı zar 

..ı\nk :-::.imali İrlnudn bn~\'Okili 1 fıoda bazı dairelerin 1939 yılı 
f 

1 
·ara 20 a.n. [Hadyod:uı] • "'. ' ·.' 1 maktadır. içerisindeki teknik bütçeleri etra 

''Udraclan bildil"ilivor: IJOrd :Sır Dcmoıı 1 ngıltero<l.c lngilterede mecburi askerliğin fıorla görüşmüş, muhtelif daire· 
k' lngiliz knlıiuc-.i ;Hin ak,:ıın yapılacak olan nıeı ·lrnd a:-:- kabulü Fl'ansanın tamanıile tak !erinde 1938 yıiı büdcesinde 9G4 
· ı topJ:uıtısmua 1S-2l Y:ı'~ıa- kerligin :;-imali frl:ındn.da da viye edildiğini ve yegttne istih bin liralık münakale kabul et 
tın.1 . · • daf eUiği şeyin da kuuete kar<>ı miştir. Milli Müdafaa kara kuv 

1.1akı gou~ıe ı·ıı n n >b l .... ıı otoııı.·ttı"k 1,1·,. . okı"lı]e tntbı"k v le Y r ı..t 111 · - • • ~ .. kuvvetle mukabelA edilmekte ol vetlflri içinde 360 bin liralık muo 

1 eı·liğe İflbi tutulma:'!!ıııl karar odilt•cegini s<iylenıi~tir. duğunu ve mihver devlellerin ar' zam bir büdce kabul edılerek 
t~tırınl~tır. Huııl:ır c.lfüot ay Ankara, 26 a.e. (Radyodnn) hk bir çıkmaza g;rmiş oldukla İ Türkiye Fransa dostluk müe 
lllinı <lovresi gedrc<'oklcrdir. P11risten bildiriHyor. rını ve İogilterenin her kuvvet 

1 
terek beyanname ve kanun ıaı i 

T~ ı . 1 . ~ . . . . 1 hası hariciye encümenine havale 
Ilı .o...abiuo bu sabah d:ı aynı . Framıız ~azetelerı .. ngıltere gosterışındl:l harbın bıraz daha edilmıetir. 
6\'zıı üzorino g<>riişocektir. dekı mechurı askerlığın ksbul ı gerilediğini müşahede etmekte , , 

.. Och·ii~ıuolorin <;ok uzun edilmesi memnuniyetle karşılan olduklarını yazmaktadırlar, 1 Yugoslavya Hancıye Hazın 
ı]Ureceg-i tahmin edildiğin Ro K 1 1 Berline Geldi 
~~~ :oplantı on bir<le ynpıln ' manya ra 1 
tır )erde saat onda yapılmı~ Hit/er tarafından 

Orta Tedrisat 
Muallimliği için 
Maarif Vekaleti bu yıl da 

imtihan açacak 
:Maarif Vekaleti; orta tedri öğretmenlerin adlarını, halen ça 

sat kadrosunun her gün biraz lıştıkları yerleri, hangi yıl ve 
daha genişlomek te olması te bu nereden mezun olduklarmı gös 
sebeble muallim ihtiyacını önli teren bir cetvel tanzim edecek 
yebilmek üzere bu sene de ilk ter ve bu cetvelde ayıracakları 

mektep muallimlerinin ortı:ı tedri 1 bir sütunda, bu ögretmonlerin 
sat muallimliı?i için bir imtihaıı üç yıllık müsbot mesailerinin ne 
açmeğa karar vermietir, ticelerinı bildirilecekdir . 

imtihanlara dört, b~e ve altı Yüksek tnhsile devam et 
sınıflı muallim mektepleri me mek ve başka bir iee geçmek 
zunları girebilecektir lnıtilıırnlnr j iı;in ;meslekten ı:ıyrılmıe ol~l> da 
Türkçe, tarih ve çoğrofya, mate I te~kr~r mesleğe avdotlerine kanu 
matik, fizik, kimya ve tabıi bil nı bır engel bulunrnıyaulardan 
n "ıl d ı c 1 t I:l ...... f hu imtihana talip olanlar, müra 
il!'> er en yapı a a!! ır. azı ... n J 
ayı içinde yapılacak olan imti raaılarıııı en son çalıştıkları vi 

lıiyet kültür direktörlüklerine 
batılara girmek isliyeuler do~ru 
dan doğruya mahalli maarif ida yapacaklarclır, Kültür direktörle 

ri yukardı.ki esaslar altında di relerine müracaat edeceklerdir. 
ğer bir cetvel tanzim edecekler 

Dört, beş ve all ı sııııflı öğ ve bu cetvele ayrıca bu taliple 
retmen okulu mezunlarının ona . f 1 1 ki . . . rın ıa en ça ıstı arı yerleri, 
va kabullerı ıçın erı az üç yıl ı .. 

ı meslekten ne zamnıı ve ne ıçııı 
meı:ılek~e muvaffak olduklarının ld ki ·· · - ı 
t . . ayrı ı arını gosterır sulun ar 
•pek lerlerıyle tesbıti JD.zımge(e A d ki d" 

1 k K-l - Dl k .. . ili1Ve e ece er ır. ce lir. u tur re torlerı bu sonu lklncld-. tiı·~. Toplantıda Ba~v(•kil. Ha Fransız Elçisinin itimatname- kabul edildi 
ıır·) e, 2\falivo nazı rlarile ha:1.ı 
ı .. Uhiın ııazı~lar da lınzll' hu- sini ka bu 1 etti Ankara 26 a.a. (Radyodan)-, Romanya Hariciye Nazuı Binici/erimizin Nis-
~ıııııı Berlinden bildiriliyor: k • ffı k • 

lkı1ıne:ı~nve pmaer<]·abılılıı~ı·ntoda lıii- ve nutuklar teatı• olundu Yugoel<1vya Hariciye Nazırı B. Gafenko te l muva a ıyeti 
ıakk , n~korlik Markoviç tayyare ile Berline gel Nıce - Bu gün enternasyo 
ın ınaa nıpacağı lıoYaııatııı miş ve dün akşam Hariciye na· ınal Pıerre Hautier mükafatı için 

tltJıi ır"" • .. ·· ı .: t•• ·,rotııı"ıı Aııkara ~w a.a. [Radyodan] lyük ol<;iliğo vıkarılmış olma- zırı Ribentrop ile ·görÜ"mÜştür. Parı·se gı•ttı• 1 h. . "l"k - b hu ooru~u nııı~ ur. ~t 1 v yapı ~ıı . ırıncı ı • mus.~ akaların 
o} . ahalı kati sokli foshit ı Biikre~tcn bildiriliyor: ~ınuan balıtiynr olduğunu söy Beri inde intişar eden bir ga- da, şımdıye kadar talıı tors git 

Una ' Lı 1~ ··k ı · · Jemı·~ ·e ·· ı · d 1 zete baş sayfasını bu ziyarete Ankara 26 a.a. (Radyodan)- miş olan Türk ekipi talideıı par 
lıı.. caktır. Parlamentoda ~a. ı: ransnnın Jll ·res o ı;ısı ., ' soz crıno evaın a. 

• 1 1 k 1 · · t · · ' k 1. ı · 1 · R hasretmie ve bu ziyaretin iki Londradan bildiriliyor: lak bir intikam almıe ve birinci 
lhet 7.. ıkın bokierıilen hiikfı- ·rn u ıtrnın name'ını tn t ıuı ııy '11" zaman oınanrahla.r ı memleket arasındaki doRtluk ··~ • · ı· ) ,, Romanya Hariciye nazırı liA"i, ikincilil,tl, üçünciilüğii ve 
riJ 17.ıılıntının hu ak~nm ve- o mış ır. ;) iincii .ı..'1"apolyoıınn Romen bağlarını daha ziyade kuvvetlen dördüııcülÜJ(Ü de kazanmıştır. 

IJce~i %:tııııe•lı"lı·,.<>ı·. Bu miina~ohctle el<;i biı" i~tikltdiııo yaptı;ı.1 lıb:moti direceğini ve bu hareketin Yugos Gafa.oka lııgil~z !lariciye nazırı- MeHafe 11 manialı olmak üzere 
L ' · ~ . nı zıyaret almıştır. Akşam Ro· 
0ıttlra 25 a.a: [Radyodan],. nutuk irad cdort•.k iki ıııem- unutnmı~·acağını ve Roıncnle lavya ıle Almanya arasındaki " _ . . . . 570 metre id i. Her dört Türk bi 

t 
"Başvekil <1emherln,,·n kı"ıl lekot arn ... ınllakı dostluktan rin i:-<tiklal ve Hercf'leriııi ınu-1 dostlukların gevşemokte olduA-u· ı menb~a d~uyuk ~llçı_Iıı?"ınde eer~fı· nicisi de bu müsabakayı hata 

aı·ar 'i " ' b h t · 1 ı ı tl . . . ,. . ' . . . nu yazan bazı yabancı gazetele· ne ır ıne ~erı mış v.~ ~u dın~ sız ya.p~ı~lar~ır. . . . 
('e 1lldnn kabul odilıııi~tir· ı a G rııış vo rn mom <ı \'.C er lı.ıfa.z.l~ .t ~zı.ııetınış ol<luklaıı-ı ro bir cevap teşkil etliğini yaz · de Lord Halıfaks, Çorçıl, Adlı, Bırıncı saım Pol~tkan, ıkıncı 
[ 

1nherlnyn j>:trlaınentoıınrı arn ında emel ve ıncnföatloriıı ııı bıldırmı~tır. mıştır. 'son ve buna mümasil bir çok ze- Ceval ~.ür~ırn,_ üçüncü.. 9evat 

tı~'Plantısınd:m oYvel hiikfınıe- ı hiçbir zaııınn hor hangi bir S H vat hazır bulunmuştur Nazırı Kula, d.orduncu Eyup Oncu gel. 
n ovyet aricive Komiser Muavini - · .. mıeıerdır. 

kraı ll~kt:ıi nazarı hakkında ~nrctle. 110 tehdit YO ne de B •• k t s -f 1 k ~:g~unm:~~!s~c~~ .. :~~j~: gRidoemcea~, Almanların bı'r tekz'ı~'ı 
a.. ız ... ı ~air ·urctlo ihlfd otlilemi.vc<'c- v 

... ıat vorıni:-<tir. u reş en o yaya ge ere ya hareket edecektir. fl ı· .. 
ı A.nkara '>(i • ['1, l , .ı ] ğini, Praıı::ıa ve ltoıııaııraıım )er m, a.a. - Alman ıstıh-
. .ıoı <l ... n .. ı. "ll<) ounıı K •• • f •• •• t.. Aııksra, 26 a.a . (Radyodan) barnt bürosu Menıol arazisınde 

l ra<Ian hilcliriliYor: lba~lrnhu·ınııı lıuuutl:ırına tlo- oseıvano la goruş u Loudradan bildiriliyor: kö)·lülcrin isyan ettiğine, birkı:ıç 
-Ankaı··ı ->c [.I> 1 1 ] kııuıııan :ı:--la :ırzn etnw<lik- Romanya hariciye nazırı kişıniıı askerler taraCındnn öldü r o • - J n.a. ":ıc yo( nn . A k h l 

, U<lradn.n hilıl1"1·1·ıı·· · ı>ı··. lcriııi \'(' kendi lıu<lutlanna n araya areket eden Potemkin yo daş Gafenko lı1gilt~reııin yeni siya;.e rüldüğüne ve peralanciıA'ııın dair B ' ' dolaşan ş&yiaları tekıib Ptmekte 
le u sahalı torlaı;·uı İngiliz vaki olncnk tc<·avii:1.ii her ne- hükumet m k • • d •h • " ı. l k tini ve bu si~ asetin azimle deva dir. Büro bütün memlekette sü· 
abiııesi aı;ke ·r~· ·. I .. I- re<loıı ve kimin taraf'ıııdaıı er ezımız e l ı gun RO aca 1 mını görmüe olarak Londradan kfınot hüküm sürdüğünü bildir 

kılh ı 1 1 Fı 1 csa. 0 nı.t \. rılmaktadır mektedir. 
l! u otuıiş ve bundnn sonra olursa ol~un müdafaaya hazır ı .. Lo~dra, .. - Moskovadan. ~il-! Ankara1a gelmekte olan 809 ay --·--------------------
!. nşvekiJ Oeıııl l B olduklarım hihlirrnistir dıtıld ığıoe gore, Sov.vet Harıcıye yet Rusra Hariciye Komiser• s o N HA B [ R l [ R 
l\·ı • >er avn asvo- ·, · K · M . · · p k " A it ette 1 • ' o.nıser uaınnı otem ın, n muavini Bükreeten ayrılmıştır 1 
er· . ııııt ıalof'oti parti lider- Kıal Karo! hu nutka ce- karaya har<ıket ~tmiştir Savyet H . b"I . · · .: • ----............ 
l ı ıle ı•(j •·· •. .. • • .. .. · avas &Jansının ı dırdığıue go 1 
-- o tn.,ıııu~tnr. vap YOl'llll~ \'C bu genem bu- mahafııın~e, bu ~d~ahat etrafın re ınumaileyh hiçbir Romen şah Mısırda yapılan manevralar 
11 da sıkı bır ketuınıyet muhafaza 8· et" · ı t 1 • r 

1 • edildigi kaydediliyor. Fakat. An 'j '1 1 1 
e emas e memış ır. d d• ng ı ite re Mı· ı ıAı mu·· kararla yapılacak temaslarda, Ankara, 26 a.a. (Radyodan) evam e ıyor 

• müşterek sulh cephesi tesisi için Sofyadan bildiriliyor: 

d 
j earfolunan gayretler dolayısiyle Ankaraya ge~mekte ~lan Ankara, 26 A.A. (Radyodan) -

af a b •• tç es• Türkiye ve Sovyet Rusyayı 2ıa. So9yet Rusya Harıcıye komıser Kahireden bildiriliyor : a u 1 karl&r eden meselelerin görüeüle muavini Potemkin saat yedide Mısırda yapılmak ta olnu manevralara devam edilmektedir. 
Ceği tahmın ediliyor. buraya gelmie ve Bae9ekil Köse- bu manevralarda Mısır Ba~~ekilı va Milli .Müdafaa nazırıda bu· H Ankara 26 a.a. (Radyodan)-· ivanof ile öğleden sonra görüş- Junmuştur. 

er Sene bı·raz daha arttı' rılı- Bükreşten bildiriliyor: müş ve roluna devam etmiştir. Manevralar bittikten ssııra İngiliz kıtaatı müstahkem mevkı 
ıerden çekilecekler, yerlerini Mısır askerlerine bırak&caklardır. 

Yor Vergil 1 k Bir garp lisanına r Radyo neşriyatı /ngiltere mecburi askerlik kararından 
. ere zam yapı aca vakıf 1-emurların •.. Almanyayı haberdar etti Ankara, 26 a.a. (Radfodan) 

imtihanı l 939 - 1940 senesi hiit . . . . . . A • • • Buıgünden itibaren uzun dal lıtl!\kı tl I .. ~os ı l ıçcınsiııdo ı~~tııııaı ı~lor ıçın 
ıı a va.pı an ıııu11ak". 1 • 1639 m t d · ~ •t · w • vıat ııınaıe~er fnzla bırşer ayrıla- Bir garp lisanına vakıf olan me ı ga ere en nf:şrıyat y9pan 

a. ıtıda Mnlıvo nazırı ho . . .. ,r··a f · · . Ankara ve Türkife radyosu bun 

.Ankara, 2H a. a. Ua<lyodan 

Borliııd<'Il lıildiriliyor: 

İngiltcreııin B<·rliıı hiiyiik elı;i ·i Hon<lor ... aıı mcııılekc

ııH·ı·lrnri nskerliğ·c karnr Yerdiğini bugiiıı Alman
bildirnıi~ti J' • 

lltıtt b · . ~ '1 111nıııı. tır. :l'lıllı .... uıı a na ıçın- murların bir derece terfi edebıl 
fan a ulunarak; .Mılli ıniitln- do ""', .1 . ·tıı·ılnıa.;ıı mec dan sonrc"l 1648 metreden neerl 

·-q, 1.. • vrgı orın aı ~ - melerini temin için Maarıf VekAle 
tinin 

yapı .. )\lt<'n • sene 400 l yata deVbm edecektir. ... ,il }"~ı ıreçen >u ri.uetı" ""'L1·dır. t· 1 b '-'c ..., ·' • • ınce, stan ulda ve An karada 
L • .1 IJ'\ t ı 
fi:\ ıı ,. ııgili:I. lirn:;ı Ye e\'vel B3 _ 9:HJ nlı ına8rafı 91~ ' 
~'h• . . . mart ayı sonlarında açılan imli 1939 lzmir enter Avrupa Greko - Romen 

- 94() ' ı e 2H5 milyondu. Ü!l~ ınılyoıı !131 bini bular.aktır. 1 k . . ı 
4 

hii_ • r: .an evre ı tarıh, dıl, coğrafya 
1 4 hi.. tçesi i~o 922 milyoıı, u O ınilvon olan )filli ınii- f k- 't · t k"k . . nasyonal Fuarı Şampiyonası başladı .... l . . d f· • . a uı esınce et ı adılmış VE! 

1 
talısı at llgı)ı;r, lirasıdır. Bu n :ırı nıa rafı ü!30 ıııılyona muvaffak olanlar tesbit olunmoe 
dahil u: . llıun%am ına~ı·aflar balığ olınaktadır. Bu masraf tur. Kazananlara ait liste önü, 

B ~1 ldiı·. , daha .~·iiksel ecektir. Bunun müzdeki günlerde Maarif vekllle 
. . u tatııq . r: • r 3 o ınılyonn i. tikrazlardnn tinin tasdikine a rzolunacaktır 
·18hkra% r: atın :J.> mıl~ onu ve ıııiitohakiı;i vorıriloriıı ar· Haber aldıQ'ımıza göre Maa 
b.. IJ illi) ' n' b" . .1 e . 

Utçe fa%] ) Oll iJ-:t: llll uO rıJma:-ındnn teınin et1ilmi~tır. 
1anac~\kfır·a Varidatı ile kar~ı- Knzanç vergisi arttırılııııya

. Bugüııkii ~artlıır caktıl'. 

rif Veklileti Mayıa ayı içinde 
ikinci bir imtihan yapmıya ka 
rar vermiıtir 

bir milyon müşteri- ~ Aııkara, 26 A.A. (Radyodan) -

nin uğraX-ıdır. Avıupa Greko • Ronıen 0empiyoıılu~una i~tirak eden 7 eki· 
6 bimizden altısı bugün güreşmietir. 

Mallarınızı şiındiden Neticede: 55 kiloda Kf\ııan, 61 kiloda Ahmet, aQ'ır sıkletle 
hazırlayınz. Ooban Mehmet mağlup olmuşlar, G6 kiloda Ankaralı Ahmet, 79 

1 
kil~da ~ıe.rsinli ~hm et, 89 kıloda Mustafa Çakmak sayı hesabile 

ı 1ı 20 Aiustos - 20 Eyh.U rıık ıplerın ı r enm ıel er ve 72 kiloda Ceını Atikt!) hasımsız gnlip 
11 -====:=;; ildn edilmietir. 
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usolini ~ir zamanlar ''Ben 
çöl kolf eks uncusu ~eğilim,, 
diyordu ... 

ita/ya ralı Tac , 
kolleksiyoncusu 

1 

Dil • Tarih, Ooğ~rafya Fakiiltesi l{adrosıı 
g·enişletilecek 

Doçent ve asistanların 
maaşları artacak 

SAYFA -- 2__..-

NAM U8 U~1A DOKUNUR 
i - ·ı ~· Bir tanıdık anlatıyordu: oranııı mes.h~r dellalları ı e ~ 

BunıiAn sekiz ou sene kadar eı karşıya ıdım Onlardan. 
önce idi. Şark \'ilılyetlerinde bir ı;akallı, iri yapılı biri ile araııı 
tiyatro kumpAııyasını ( ! '1) idare da şöylece bir konuşma geçır 
edıyordum. lcrayi lübiyat ! mf.k· - Hemşehri, sız delıaısııı 
sadile giLLiğimiz bir vilayet mer deitil mi? 
kezinde kumpanyamıza uygun - Ne var ki~ 
bir salaş tedarik eltim. Şeraiti - Hani bir ieim var da 0 

tesbit ve hazırlıklara koyuldum. konuşmak istiyorum. Hele evf~ 
I Maarif \'ekaleti, Ankara'da man içinde. fakülte teşkilatının zedi olaraktır. Doçentlik için u ulü dairesinde mahalli zabıta söyle bakalım, siz bir işi 1 

J>ariı:ı - 'oir gazete inden bu Dıl, Tarih - Co~rafya fakülte ana hatları meydana gelmie, kür kadroya 55 ve 70 liralık iki de dan müsaaedeyi de aldım· Her etmek için kaç kurue alırsııııs 

oldu. 

Musolini bir zamanlar kendi sı kurulm&sı hakkındaki kanun sü ve kadroları te::bit e\.lilmietir. 
1 
rece maaş kooulmo~tur. Projey~ eey tamamdı. Yalnız tiyatro me- - E İşine ve adamın8 1 

da bazı degişiklikler yapılması Bundan başka doçent ve asistan 1 doçentlerin asistanların intihap rakhlarını a!Akalandırnıak \'e re ... Beş kuruştan on bee kur0• sinin cçöl kollcıkslyoncusu> olmq 
dığım lan ediyordu. F kat hal lıakkıodn bir kanun projesi ha !arın intihap, kabul, terfi ve is kabul, tayiıı, terfı ve infısal ş2- müşteri temin eylemek m:ıksa· kadar para alırız. 

1 l "ttr "ek""I t · · h ııh :ia nl - • Jl"k h J 1 · dile rekıa· ma il1liyaç vardı. Bu Dellalıo verdi"i bu rs~• fa kralı taç kolleke.iyoncusn ol zır em y . ' ·u a' pro1euın a l ı arına mu.ea ı usus arı killeri ile \'aıife \le memurıy~t r; ~ 
ı zırlanmasım mucip tıebepler ınyi da tecrübe edilmi" bulunmak\a· j ıerı· hakkında bir hu-küm konul dOeünce ilo, oradı.ki matbaaya lıosuma giıti. Çünkü: Matb88 

du. Negüs ün tacını eline geçır y ı~ 
hasında şöyle izah edilmektedir: dır . muştilr. giderken yolda önüme oralı bir) birkao yüz tane el ilanı baS • 

di, şimdı de kral Zogo'nuo lucı k ı ıı k ıııı 
nı «kazandı> . Aııkara'dn kurulan Dil tarih Fakültenin kuruluşu safh:ı- Projeye göre fakülte kadro arkadaş çıktı ve şuradan bura- ma ' on arı pu ama ' dağı 

Fak t bu ıaç baştan zifade ve Coğrafya fakültesinin kurulu sında maaşlı kadroları olmadı sunda 70 lil'Blık on, 55 liralık den konuştuktan sonra ne yap I herhalde bana üç, beşyüz kıJıi 
şundan bugüne kadar bir taraf g d d ı -c ll · fhd mak ıstedi~imi sordu: sa pallıyacaktı. Muhatabıma 1 

viçd-ıııa a[:ırlık vermelidir. Kü ın on ° ayı u re e ısı_ 
1
am· l 16 doçent, 35 liralık yedi, 30 li _ ReklQm maksadile ol ilanı lıf euim: . 

k - tan fakültenin teşkiUll ve faaali larıaa zaruret bulunan tear s he k k' · k B · ıı· k erf çü Arnavutluğa bir ~ ortu gu . . 1 ralı se ır. asıstan bulunma ta tabettirmek için matbaaya gidi- - en &ıze e ı urue v. 
nü de f pılan tecavüz düııyayı yeline ait eksiklerm ıamamlan yetı elemaularıoıu bır kısruı ev-} dır. Bu kadrodan şimdilik yet yorum. dedim ·cettim. Yaluız şöylece, söıil 

h masınn çalışılmıe öte taraf\anda velce maarif hizmetlerinde bulun . . . · · ı 1 f · "d b"J · y-k •· b hal{ı eyecnnlnndırı)'Or: ou tür mie Jıralık sekız doçentlıklel Arkadae benı, amr bır ba- ıer ara ışı e ısın u se.,, 
fakülte ioin yeni bir bina inşa mue, maae ve kıdem kazaamıe 1 k ı d 11- - d-kt 11- ı 13 işler saad t bahşetmez . . _ . otuz bee liralık üç, 30 liralı bee ıe a tepe en tırna6 a suz u en .,ırma ısın. 

Londrada ve Pariste böyle sına başlanmıetır. Bu ineaat önü lardır. Bır kırımı ıse fakultenın . sGnra: _ Xe bağıracağım? 
surkastler d am etmesin diye müzdeki yaz a)·ları içinde bite kurulueu ile birlikta bu müesse j asıstaıı mevkuf tutulmaktadır. -Ayol, burada o düdük öt- - Yeni bir kumpanya ge 
kararlar verı cek ve müessese, yeni te5kildtiv seye alıumıe olau ratıancı mem Frıkültede vazife gören ve usulü mez El ilAnı ile rektamdao vaz falan yerde bu akşam tiye 

ltalya Yl anistaoa garanti le buraya yerlee'ecektif'. Fakülte tekellerde hüktlmet hesabına tah l dairesinde ehliyet almıs olan geç, hurada dAlllillar var, git, oyuıyacak, buyurun ağalar! V 
ııın helen 600 talebesi vardır. sillerini ikmal ile yurda dönen doçeııtleria maaeı 55, asistaula onlardan birisini bul, halkın an· ye ba"'ıracaksın ... verdi. Ona hurmet edeceğıııi va j 5 

Fakültenin kurulu~undanbe· gen11lerdir. rın maaetarı 30 lira_dan baelı:sı_n lıyacağı bır dille maksadını yay. Adamca"'ızın izzeti nefsi detti: Yunanistan sevinçten çır -v " 
ri fakülte tedris h&yetini teşkil Bu projede fakültenin do ıcaktır. Doçet ve asıstanların ın Bu, hem daha az masraflı olur, erkeklik gururuna eıınki bÜf 

pındı ve Atiua hükılmeti Roma k b ı · h 
ra iki memleketi birleetıren can eden profesör \'e doçaotler, üc· çent ve asistan kadrosunu gOs· ti hap, . a ~ • tayin,. terfi ve ıati hem de şebrimiıe teşrifinizi işit bir tecavüz 7apılmıe gibi bir 

r ,,_\le ı'st"hd a·1 g ı · .. ı· R termi" bulunu1oruz. Usulü daire ,sal eekıllerı ve vazıfe ve memu miyeıı kalmaz! Diye beni ikaz gözlerini falta"ı oibi açtı Göı aneoi dostluğu> tebcil ederek de " ı anı e 1 e € mıy ır u v 1 y " 
b b. d f ·· ı d · d hliaet almış olan Ço"entle riyetleri hakkındaki hususlar etti. rile •beni 7iyecekmie oibi 

r in te"ekkOrlerini bildirdi. nun se e ı e, pro esor er en sıo e e ,, v .f V k 1 . b' 1 ııı. 
v • b 1 55 T 1 ~laarı e a etınce tee ıt o una Arkariaşımın fikrini çok ye- süzdü ve bana: 

Yunanistan ve J>oma • • F"ı'I büyük bir ekserıye\in mabuslar rın maae as angıcı ı ıra o a- k 
~ · ı ı) ti ca tır. rinde buldum ve dellal aramağa - Efendi baksınıa bana "'akı" ne oskı' hatıralar ı. • . 0 dan ve yabancılardan müteşekkil rak tesp.t o unmuştur. oçen er1. F k-lt d - ıl ç 1 k 

.. a u e e ucre e a1 ışma çıktım. nim namusum var. Dedi, yüz60 
olması eo kuruluş halınde mües ehliret almak için usulüne göre t iken asli kadroya alınan do hatıralar ki zaferle kan birbirine 

karııımıe bir halde .• 
sesenin kürsü \le kadrolarınıo bir imıihan geQirmek mecburiye 1 a 1 1 . t 1 d Az sonra, çareıııın bir ucun- çevirdi, döndü, uzaklastı. 

cent ere asıs an arın maaş ere da izbe bir kahve ocaQ'ı önünde,' Zavallı namus .•. 
kati olarak tesbitiııe imklln bu tiodedirler. Bu imtih<ını vereu 1 . b k .. t Bu gün Atina yalnız muzaf _ . .. ce erı arem anununa gore a 
Unmamasldtr Aradan geçen Za dor•eot, fdkultenın profesor nam . 

1 
kt l.J. tı· d e 1 ferir"'t zamanlarını hatırlıyor ve · v yın o uuaca ır. ere ı oç n 

ondan hoşlanıyor. Çanakkalede iki heyelan ı' ve asistanların ücretle çalıeııkları 
Bu sözlerle makyavelizmin - müddetler kıdemleriniu hesabın 

tedbirin \'e maskeli endişenin Kozltı l{ö.yü boşaltıldı, Pevriz da nazarı dikkate alınacaktır. 
hissi nedir'? Bunu ati gösterecek 

Fakat şimdilik muhakkak köyiilld0 tedbir alındı 
olan şey şudur ki Yunanistaua 

'l'arstıs hayvan 
vadedilen lngiliz garantisi garıp 
bir güne tesadüf etti. 

Atina «Musolini benim bü 
~ ük dostumdur> derken Londra 
da ona gelip· en seni ona kar 
eı garanti e orum ya> . . dı 

yecekli diyer: di. 
Fakat f ngıltcre ile Fraosn 

um Yunauistaıın ve Romıınyaya 

olan granıilerinde l>öyle hususi 
bir mana var. 

Şimdi kulaktan kulal;ta bir 
fısıltı dolaeıJor: ortalık geveedi 
Fakat Alman matbuatı lngiltere 
re gHtikçe saldırıyor. 

Reich donanmasının ücte bı 
ri Cebeliıtarıkn gıtti. Hollaııdu 

hemen hemen seferber bir halde 
Polonya slllllı altında bekliyor. 
Bütün dığer devleller de öyle. 

He• kes tetikte duruyor. 
Danziııg meselssini bir yolu 

na koymak içiu Almanlarla Po 
lonfalılar arasında müzakereler 
olacakmıe. Roma da lspanJ ada 
ki ltalyan gönüllülerinin çekılme 
bi ıçııı bir beyanat neeredilmietir 

Bunlar ortalıkta dolaşan söz 
lerdır. Fakat Musolini, vadini ye 

rine gotırmek ıçin Çemberlayoın 
n ler yapabil eğıni pek iyi bi 
Jır: İspanyad ı ltal)'Al1 gönüliü 
leriııin geri ç kilmesı ıçin neşre 

dilen besanname Qeml:erlayuııı 

Avam kam rasıoda söz alaca~ı 

zemnııa rastladı; bu teııadiif işi 
değildır. 

Alsas Loren~e ya~ancı 
propagan~asile mücaôele 

sine hartlı Pevriz köyünün tam lu köyü üzerindeki büyüktepe 
panayırı Çanakkale, - Bayramiç ilçe' Ayvacık kazasına bağlı koz 

merkezinde bulunan cami, köy yarılarak büyük ka1a parçaları Tarsus hayvan pazarındaki 
odası \'e müetemıllhı ıle cenubu köyüu içerisine yuvarlouıyor, Bu hayvan alıe verieiniıı ötedenberi 
garbisindekı aşağı mahnlleıdnden hddise ile karşılaeao köylü, köy oldukça önemli bir şekilde cer 
10 ev heyelana maruz kalmıştır. den dıearı kaÇmıetır. Hıldiscden yan etmesi dolayısivle hayvan 

h b d ı ·uı t d h 1 hd I aite vorieine daha fazla bir in ki 
HeyeUln ·ne\ıcesinde bu saydığım a er ar o an vı .ye ' _er a eaf vermek maksadile Tarsmıta 
rerler 50 santim toprak içerisi- dise mahalline bır mutehassıs h ·ıkt . d b"ır 
11 er sene ı e~rıc ayın a 
no ~önülmüetlir. göadermie ve mütehassısın gös panayır açılması takarür etmiş 

Keyfıyet vildyate bildirilince terdiği lüzum üzerine köy h141kı ti. Bn defa yapılan incelemeler 
çill\yet bir mütehaEsts göndere va hayvanatı ciur köylere mi sa j de bu panayırın ilk ve son lıa 
rek bu hadisuyi tetkik ettirmiş· fır edilmiştir. Bir kısmı da fıheti harda senede ıki defa ve on b&e 
tir. Mütehas ısın verdi~i rapore askerıyece çadır verilmek sure· gün devam etmek üzere açılma 
nazaran Penizhır köyü cenubu tile yardımda bulunulmuştur. 81 daha muvafık görülmüştür . 
garbi eağrısıııııı heyeU\na maruz Yeni bir Koılu köyü i.;in lık bahar panayırı Martın 1 111 

t b·ı d·ı k deıı oıılıetıine kadar sonbahal' pa 
bulunduğu anlaşılmıe ve gere- yer bu günlerd9 es ı e ı ece - . ·ık . . l'd d 

nayırı ıse ı teşrıu ıp ı asın an 
ken tedbirlere terns ül edılmietir tir ' on beşine kadar dAvam edecektir 

Panayırın a~ılması için icap Orta tedrısat muallimliği için 

1\faarif Vekaleti bu yıl da 
imtihan açacak 

f 

eden kanani muameleler ikmal 
edilmek üzeredır. 

Panayırın reri için Tarsusta 
boledıye tarafından münasip bir 
yer istimlllk eyliyecektir, 

.. . . Vilayetlerin 1939 
(Blrlclnden artan) ta okullarda oğretmenhk edebıle l 

Muallim mekteplerinin tathi 1 cek bir iktidar gösterenlere doğ I bütçeleri 
kat kısımlarıyle liselerin ilk kı I rudan doğru!a orta ö!lretmen VılAyetlerin 1939 hueuı:l~ ~da 
sıınl9.riyle Useleriıı ilk kısımlarııı ehliyetoıımesı verilecek, bu dere re bütçeleri peyderpey Dahılıy\l 
daki öğretmenlerden bu imtiha cede muoaffakiyet göıııhırme)'ip vekAletine gelmektedir. ViUlyelte 
na girmek istiyenlerin yalnız de Eostıtüde üç sömestirlik bir müteeekkıl hususi idare bfür;e 
Adlarını, hangi yıldan beri vazife tahsilden sonra retişebilecekleri · ıeri tetkik komisyonu bütçaler 

ı 1 üıerindeki tetkikl~rine devam et 
gördüklerini, sicil numaralarını ne kanaat hasıl o an ar, ueları mektedir. Komisyon şimdıye ka 
ihtiva eden ayrı bir cetvel yapı (35) igeçmemie olmak eartiyle dar Kıreehir, Yozgat, (zmir. Es· 
larnk vekilliğe gönderilecektir. 

1 
Gazi Terbiye Enstitüsünde leyli kieehir, Kırklareli, Çoruh, Kasrn 

t · dl ı - ö t" monu, Antal 11a, Edirne, Erzurum mtihana gireceklerın a arı meccani alınarak uo s mes ır ' 
müracaat edenlere ait cedvelle İ"iude dere gösterilecek ve bun Oorum, Van, Ağrı va Oanttkğale 

" h 1 bütçelerinin tetkikini bitiı mietir. 
rin tetkikinden sonra Maarıf Ve Jardan üç sömestirlik ta sı so 1 ı k·ıı · h r 

1 · b. k M 1 Bütçe er cra ve ı erı eye me 
ka etınce tes ıt olunaca ve a uuoda muvaffakiyeti sabit olanp;evkedilmek üzere Baevekaıete 
aı ıf müdürlükleriııe bildirilecek !ara orta öğretmen okulu şaha! verilmiştir. 

tir. imtihanlar her defasında ol\ detnamesi verilecektir. Orta öğ J Lı·ma_n_h_a_b-erlerİ 
. · d t d 

1 
retmen ehliretnamesi alanlardan! 

duğu gıb1 bu o a e fazı ı - ve istiyenler de bu üo sömeetirlik Limanımızda buluaan Türk 
Paris a,a - Fransadaki ec sözlü olarak rapılacaktır. Turk t h ·ı d v edebileceklerdir· bandralı Krom vapuru Devlet 

ili ).,,, a 1 · f a sı e e am d · il · k"" U -k-
Debi propahand aını tenkit et çe grubu mua m ı.,ı Y zı 1 ım 1 y 1 .. ı- . t'h lar I emtr)'o arına aıt om r yu u 

6 azı ı ve soz u ım ı an _ . . 
mek için hüktimeı bir çok ted hanı 18 haziranda tarih, ve cog . 

1 

nu tahlıyeye devam etmektedır 
birler almıetır rafra grubu muallimliği imllha dil hangi mevzulara aıt sualler Danimarlra bandralı Hernus 

1 - Hükumet Alman taraf nı 20 haziranda, matematik gru sorulacağı VekAletçe teshil olu vapurupu nafia idaresine ait ra 
tarı olan esaslı ÜQ cemiyetin fes pu muallimliği 21 haziranda, Fi narak alakalılara bildirilecek yı tahliyesine devam etmektedir 

yazılı imtihanların ne şekilde ler 
hine karar vermiştir zik, J{imya ve Tabıi ilimler gru Felemenk bandralı Tübi~ va 

2 - Fransada gasri milli vapı~acağı da ayrıca tübliğ olu 
pu muallimliği imtihanı 22 hazi nacak\ır. Yazıla imtihanlar, mu puru şehrimiz tüccarlarına ait 

propağanda rapmak için ecnebi 
mamtekethırden para alna efrad rand;a!~1~1!::i~~:·da muvaffak allimlerin bulundukları vilAyeı ~~rsbeyi almıya devam etmekte 
elddetle ısczıye edilecektir. merkezlerinde rapılacaktır. Yal 1 b 

1 
A k 

3 - Irk ve din meselelerin olanlnr, sözlü imtihana alınacak nız askerlikleri dola:vısiyle kıta A~me~. andra ı n aı:a - "~ 
de Fransızlar atasında nifak 10 tardır. Sözlü im\ihenlara 17 larında bulunan muallimler, kı puru ıçerıs~ude bulunan yukuou 
h mu açmıya matuf olan nüma ağustosta Gazi terbire eııstitü talarııııo bulunrlaQ"u vilhet merl ho~al\mı_e hmanı~ızdan zuhur 
) ıe eı de kez iddeUo cezalandı sünde baelanacaktır. kez!erindeki mu_alli~lerle ~ir e~en Etıbau~a nıt krom m denı 
rılacakur Sözlü imtihan neıice&iode or arada imtihaııa gırebıleceklerdır. yuklemektedır 

iş ihtilaf /arını uzlaştırma 
Nizamnamesi 

ve tahkim 

~ Dür.den aıtan - yenlded seçim yaptırılır, yöhul 

Madde 17 - İşveren veya iş çilmiş bulunan lşçilı>rden bir ve) 
veren vekili, Seçim mazbataları bir kRçı çık11rılacı1k yerlerine 
ile seçim heyetince tanzim olunan lordan sonra rey slmış olan I~ 
diğer evrakı ve rey pııslularını terden rey sırası ile tayin edili 
ikinci s~çim yapılıncaya kadar Bundan maada : 
muntazam ve temiz bir şeklide, ı 

emin bir suwtte muluıfaza etmek 
ve ilgili maktımlar veya rrsmi me 
ınurlur tarafından vaki olöctık 

ber blr talepte bunlan derhal ib 
raz eylemek ve icabı b!llinde sa
Ulhiyettar mı:ıkam veya memurla 
ra götUrOp tevdi etmekle mUkel
letlir. 

M~dde 18 - Jş Dairesinin il· 
gill teşkilatınca IUzur.ı görUldUğU 

takdirde, herhangi bır iş yerinde 
seçim mııameıoıeri, o teşkıtatttıkt 

a) Seçilmiş olan işçilerden b 
veyH bir kaçının seçilme ebliyef 
şartlarıodıın birine aykırı hail 
çim devresi içinde ber hangi t*' 
vakitte sabit olursa. 

b) Bu işçilerden bttzılarıı>~ 
mUmesslllığe ait ödevlerini y• 

madıklarına veyı:ıbut gereğı gl~ 
lf ıt etmediklerine dair vuku bıJ 

cıık şikayet llzerlne yOrOtOlen ııJ 
kikat neticesinde bu bttllerl tab•• 
kuk ederse. 

memurlardan birinin nezıuet ve 
murakııhesl ultıoda yOrUllllOr. iş dalr~sinln llgtli teşkil~~ 

Madde ı9 - bunları mümessil işçi ödevini y~P 
A) Seçim heyetinin işlna ktı. mııktan menederek yerlerine D'O 

rışmak. messilllk ödevini yaprnıık eblll 
B) Kendisinin veya başkası ı·ıe e 11 i 1 1 ıylB 

ı s ç m ş o an arı rey sıras 
nın seçilmesini temin için seçıci e 

1 1 geç r r. 
ri tebdil etmek, ıl 

C) Rey puslahmoı seçime il ı c) Ancıtk idari rnya inzibıt 
. ' ö - 1' d•' evrakı tııhrlf, tııhrip veya yok et bakımdan IOzum görUIU.se ş 

mek, resinin ilgili teşktıatı o işyerıod~ 
Q) Seçimin selametle icrası- yeni başhm seçim ya;>tırmak sıtl 

na mani olacak hııl ve barckcller hlyetini de bıılzdlr. 

de bulunmak yasııktır. iş Dı1lrest teşkilatı yukarid' 
Mııdde 20 - işveren veyıı yazılı hallerde keyfiyeti lşyerlıı10 

işveren vekili, seçim heyetine yu bulunduğu mevkideki Z'lbıhı ırf 
hut mOmessiılık ödevini yapbn iş kilittıoa ve fşvertaoe veya fşvereO 
çil ere, vazıfolerinlo ifıtsı için ihti Vf klliou yazı ile tebliğ eder. 13~ 
yaç basıl olduğu lttkdirde işyeri yazıoın bir veya birkaç sureti iŞ 
d1tbilinde bir yer gös\erwekle, veren vey11 lşvert!n vakili ttırısrı' 
bunl11rın her lllrlU yazı işlerinin dan işyerinde işçilerin görebileC6 

vesalr muamelelerinin fOl:.ında ği bir ve>•a bir kaç yere asılır. 
yUrOtulmeslol teminen blzz!ll yn dd' 

Madde 22 - 9 uncu ma 
but tavzif edeceği blr memur ile O 
icap edeo yıtrdımlard1t bulunmak nin (c) bendi mucibiııce (11 

ta ve muhabere masrsflıırını v~ messil işçi sellihiyetioi kuıtsıı' 
kırtasiye levazımını vermekle mu rak ie ihtilaflarıııı kurtarma, ıı• 
kelleftir, !aştırma, ievereole veya işvere# 

Mııdde 21 -- Yııpılan seçim vekili ile müıakere edıp aıılıl 
ler hakkında her hangi bir suret ma ödevlerini yapan ve kno; 
le iş dairesinin ilgili teşkllatıoa nen muayyen sayıda olan işçil -
vaki olacıık şikAyet veya ihbar den vefat \'eya Mümessillik'~., 
tar, seçim neticesinin ildoından i~tifa edenlerin yahut o işyer• 1 
itibaren bir ay geçtikten sonra deki isinden çıkanların veya .~1 
mesmu olmaz. karılanların yerl~rine, mümessı ı 

Yukarıda yazılı mUblet içinde ~e ehliyetli olarak önceden seO J1 
mie bulunan dığer işQıler, 1cııı'., 

yapılan şikayet veya ıbbar Uzerl . 
1 

. ııı•" 
ne iş Dııiresinin ilglli teşkilatı ta mıe oldukları seoım rey erı oıO 
rafından icra edilecek ıahliikat trırıua göre sıra ile derhal 
neticesin(• göre seçim, yıı tarnami messıl olurlar. 
le iptal edilerek 15 gUn içinde' - Sonu var -

5 
6. 
7 
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~.it~ ~~y~s::d: IQJ_o_u_· n_y_a_d_a_N_e_l._e_r _o_~~-:~-r M ' l!::.ll!J. _M_E_R_S_i N-lli!J 1 Mersin Gümrük Müidür~üğü!~en N 
ı. ara• ""riinkü program 1QJ- ~ Pi Y ı\SASJ llır sepeı v~ hir cuvalda 21 kilo portakal 

geoıı· 't ~ - ,_ 1 [§]- 26 4 939 -[!fil 6500 kilo sabun "~ 6 kllo z~ytin daıwsi 28 4 939 
eııaısın Poat iirkiye R~d~odifüzyon Hadiselerle dolu bir düg~ ün . Pamukı:r - Ku ;-;-u ~. t ·ırihirıde saat 9 da giimriikte satılacağı ilan 

Ank •J.,rı, Turkıye Radyosu Klevl•nt 38,39 olunur. 
r da o 
le evve 
iei il 
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•ta Radyosu. f f ngilterenin Marşfild şeh .davet edilen mister Dunıford Oağm•lı 35 
DALGA UZUNLUGU l rinde oturan mister Dunsford ne Y•.P~Clğıoı !atırdı. Nihayet Kapı malı 34 

163!) lS3 K l20 k f bundan bir kaç gün evvel çok ceza ıçın vekaleten baliasını Koza 7,50 
l' Dl . , es. vv t hk .. d d" K d" Kırma 32 .A. Q 19 -" ır.ınr:: K u·· k"'l bı"r vaziyete düştü ma emeye gon er 1• en ı _ 20 · , · ''*' m, u rıu es. m ş u • . .. . • Koıacı parlagı 33 

I\\'\' r A p 'lJ 70 m Çünkü seyrisefu tarifesine sı de evlenmek uzere kılıseye B ğd Ç d 
946· • · · · ·1 

, • • • •• ll ay - av ar 
ü Rcs. 20 Kvv. mugayir hareketinden dolayı gıtt1. Sonradan, babası dügun Sert anadol 
Petşembe 27/4/1939 c~·rmümeşbnd mahkemesine ~iya~etin~ iş.t!~ak için salo_ndan Yu:ınuş•k 

12,3 - gitmeg~ mecbur olduğu saat, ıçerıye gırdıgı zaman ogluna Yerli buğdayı 
1 O Pro"ram · ı· b" h b f d" B 2,35 r·· " . -. oturduğu şehrin kilisesinde sevınç 1 ır a er ge lf ı. • Çavdu 
ın urk mOzıgı - PI. . . k b - d ) k 
aj~Oo Memleket saut ayarı, düğün ıçın yapılaca mera .. a oglunu~ o an a ev enm~. Anadol yulaf 
la flEı Ve meteoroloj• haberler. sim saatine tesadüf etmiştir. uzere oldugundın gelemedıgı Arpa 
ra 'l5,14 Müzik (Karışık proğ- Ayni saatte hem nişanlı ni ve kendisinia maznun ola Anadol 
)j~Q- _PJ.) . . . Si tarafından evlenme merasİ rak kabul edildiğini maUke- Y~rli a inkılap tarıhı derslerı - ı . . . d .. l d•v• b~k· N b t k 
1 
&lkevinden naklen mi için kılıseye çıgmlao, hem m .. e .. e soy.e ıgı zamın a ı~ o u şır 

1
81lO Proğram de cezaya çarpılmak üzere bi gulumsemış ve davaoan reddı fasulye an~dol 
l~,35 Müzik (Hir konserto- Pi.) kim tarafından mahkemeye ne karar vermiıtir. Yula~ yerh 
to~OO Konuşma (Çocuk esirge 1 Mercımek ıark 
19 kuı·umu Temsil) ı D "l iJ k / öldü Sahlep .20 Tu k - .... . (F 1 h ı ene er ra ı T ti _ Yeti) r müzıgı ası e· ı • ı çogen 
Qaı Gecen gün Varşova sokak meydana çılrnrıldı· Bu ada~ Balmumu 
rera~adr ! Hakkı De~~an, Eş~ farından gecirilen bir cenaze serseri kıyafetinde blltllrı Av- Cebri 
t\ C\8 rı Hasan Gur. Basrı , . . . . p. d d' I s uf er H ' . iyi yüzlerce dılencının takıp rupayı dolaşmıştı. ıag a ı en usam 
Okuy'a la 1 dı TokayT. etti"i görUldO. Yırtık pırtık cilere mahsus bir yilkaek mek 'ı Yapalı 
1:.1 n ar : Celal okses ve b • b 
"18fıye,... r elbiselerle tabutu takıp eden tep açmıştı. Fakat Prag za ıta Siyah 
20 ıokav. . . . k t 
8.~oo Memleket saat ayarı, bu d!.ıencıl~i', krallar~nı ~~~ s• .. bu mekte~ı, apa mıt .'~ Şark 
2t n~ ve meteoroloji haberlel'i . ra gotorUyorlardı. Dı ıencı lıgı 

1 

mudOrll Pr;1,esıl ı hudut ha~ıcı I An•dol 
ç

9
•lo l'Urk müziği ı kendisine bir meslek edinmiş ne çıkarmıştı. Bunun Uzerıne 1 Aydıa sal1Jrılar: Vecihe, Refık Fer-1ve dilenciler aleminde şöhret dilencilik profesörü LehistanajYıkanmıı yapak 

~"~! Fahire (4,ersan, Kemal Ni I kazanmış olan Przesi 1, birkaç giderek, dilencilerin bir Cen-
1 
Güz yunu 

4.25 
4.50 
3,50 
3,75 
4 

4,12,5 
3,75 
6,50 
ı~,15 

3,75 
5 
9o,05 
70,71 
69,70 
ıo,ıı 
18,50 

yok 
47 
45, 
51 
80.85 
yok 
117 Ük~y~ey~un.: . , gün evvel Varşovanın en işlek net diye tavsif ettikleri Çens Konya malı tiftik 

1, n · M~ze))en Sen~r. I bir caddesinde bayılarak yere tohov ~ehrinde yerleşmişti. Yozgat 129 
2 ı; · · · Mü1::1tear peşrt>vı. dU .. h t kötU U K 52 55 
k' lahrni beyin - Müstear şer şmuş ve 85 eneye r Orada dilencilere mahsus man eçi kıh ' 
le~ı~iGeı ey saki şarabı taze· lürken yolda . ö.ımUştu Zabı~a zumeler ve dilencilik arizaları .. 
Lz ölünün cızerını araştar.Jıgıl b I Uk k r· Pırınçler 

eki A ·r· 8 h k 20 Z . k. yazıyor ve un arı y se ı- M 
Ağı rı ın - ega şer ı · zaman ' 00 lotı na ıt • . araş 
du 8hdırn limitlerim hicran ol· b" k b k 1 d k" atlerle dılencılere satıyordu Ceyhan ep para ve ırço an a ar a ı . 
4 · ~ah . tasarruf srndıklarının defterle 87 yaşında olan Przesıl. geçen Çay 

ffo nıut Celaleltın paş~!1 1 ~ • . b ld glln Varşovayı ziyaret etmişj K~hve hô ı7.am ş1rkı - Degıldı rını u u. . 1 • 

s ~le 1 Yapılan t~hkı ka~t~ Prze~il 
1 
ve oradn sokakta yere düşerek Bade~, ç~kırdek 

sırrı ll.eftk Fersen - Tanbur tak in m~caralı bı" mazısı oldugu olmUştUr. ıçlerı 
6 1

• Tatlı badem içi 

20,21 
19,20 
290 340 
10~ 

90 
55 ca. ~uphi Ziyanın - Kürdilihi- Tino Rossi Berlin' de Acı • • 

bu~ rt
1
r Şarkı - Bahçenizde bili· d b 

1 
k d Acı çekirdek ?6,37 

7 - o sanı. Fransız artistlerinden en 1 a tanışmıı u unma ta ır. Urfa Yağı 90 95 
ŞarkLe_nıiniıı - Kilrdilihicazk:\r meşhuru. bir kaç haftadanbe iki yıldız ~irHkt~ m~şterek İçel .. 75 
8 - OsnıNazJA~dı ~ülbül. . .. 1 ri Berlinin misafiri bulunmak bahraları yadet~ışl~rdır. 1-----------------
<!aı\ı flr an Nıhaaııı - KOr~ılı~ı tadır. Yalnız Berlioin değil HNma Relın Tmoyu Ber Osmanli Bankası 
9 0 Şarkı - Akşam güneşı. ' A d b'" ""k ··ıik lini gezdirmekte Cbarlotte Da 
c.- sına • . .1 • • 1 vrupanın a en uyu mu . • 
<Jaz serna? . Kürdı ıhıcazkAr - hollerinden birinde temsiller udert de onun sesıne kırıı t L A N 
1 O O 1 tiı • • R · d d - h l v h ti 2 - snı8 0 h 1 ı vermekte olan Tmo ossı, uy ugu ayran ıgı er ras • Memlekette tasarru f ha 

ı 00 [/' n - yun ava arı. 1 d v 1 k d 1 
rn~ C\Onuşma {Çocuk esirge- muazzam bir muvaffakiyet ka ıgıoa .•0 atma. ta ır. reketinio inkişafına hizmet 

il~~ 21. ı ~ururnu) 1 zanmaktadır·. Bütün Parisli Tıno, Berlınde bulunuşun arzusunda olen Osmanlı Ban-
y8r hiy0 :>- Esham, tahvilat. kam 

1 
kadınların sevgilisi olan Tino dan istifade ederek Tobiı stü kası, Aile Sandığı (Tasarruf 

ıııO ~fıyat) nukut ve ziraat borstssıl Berlindede kendisine bir çok dyolarını da gezmiş bazı film Cüzdanı ) hesabına tevdiat 
ııyt' <ı,25 N . kadın ahbap bulmuştur. Ken- lerin çevrilişlerinde de hazır yapanlara kur'a keşidesi su• 

1yre 21,30 M~Ş~lı plaklıH' · R. . disi her gün bir kadın yıldızın bulunmuştur. retile ttşağıdaki ikramiyeleri 
~arıtan M:ık (Ş~n resilalı - refakatinde görülüyor. Tino, tanıştığı bütün Al- tevzie karar vermiştir, 

1 215,. ~ KleınLrafından) T b' t' l . d D t • 1. d h iki bllı ~· ı ., MUıik (B' , ) o ıs ar ıs erın en oro man artlı erm en ayranı a Keşideler 25 mart ve 25 
rl•' 2.ııo Müzik (K'.'r solC' - Pi be• wieck, Tino ile Hollıvud baliıetmektedir. EylQI tarihinde icra olunacak 

·Şer . . uçUk Orkestra -
d8 l. B · Necıp Aşkın) v d .

1 
l r el b .1. . . 1 ve her keşidede aşağıdaki 

·ıı'' 2. b ~hıns - Macaı· <tansı No.17 ~a ın sesı e te e,-on e e l ırsınız. ikramiyeler dağıtılacaktır: 
8 elı bes - Me b B · t' L · M k A . . d ·La 1 m s : alet suı ı evıs a ter ısmın e İngilizce "wroug Talker,. ke Türk lirelılt 

. .4, ~o.. u enschlager Y 1 ~ 1 A "k 1 b' ··h d' 1 ıv ru • (4~ • - ı mz ara merı • 1 ır mu en ıs ıon limelerinin ilk harfleri alma· 1 adet T. L. 1000.-
ıo 4 . !{ . ntazı derece pratik bir ilet vOcude k ,. T . . . . . k" " 250 0 5 ıısager - Bir ente • t" . t· H b . b" t 1 ra w ,. ısmı verılmışhr ı \t: ,, " .-

tt'~ ~ 1 .. h. rmezo ge ırmış ır. er angı ır e e .. l.!. b • . "Y k 1 5 100 
reO G-c;>~e;ı Ravyana valsları fona bkılabilen bu ilet tele turaçeye .uısmı . alancı o- 25 :: :: 50~: 
13~ i 'f d?e- Afrika sUıti No.1 fonda söz söyliyeu adamm ıe· nuşuçu,, dıye çevırmek müm 50 " ,, 25.-

, schaı koWsky v. kündür 
fş aniti - Mılletler aini arzuya göre deaıtlirebil · Cemao 85 aded T.L. 5000.· 

" b' k · Bu Alet sayesinde cevap 
fiti <a.oo . mekte, ır ienç iZ sesı veyi Tn k r ' )[ ikra iye 

2~ A- MUzık: (Caıband - Pi.) kalın bir erkek sesi haline ge vermek istediğimi• bir kimle! r ~ra 1 
d l'I mh • b d 

•"t<>,~4 Son ajans ı b . . . . . . •. . , ~ıle san ıpı asa m a 
~e \ı • _ ıa erlerı tirmektedır. yı, seıınııı degııtuip l>ay ev ı k' d atı kur'anın keş'ıde 
-........ .,arırkı program. . •1 1 k d k b b" • d. 1 ı mav u 

--.....____: Mücıdioe .. ~* ar •zaa e yo en ızmetcıYfm ıye d' ld" .... t · h t ı. ddU d - b Al 1 • . e ı ıgı arı e e~• me en 
Açık Teşekkiir dıracağa benzeyen u a ete •n atmamz kabil olacaktır. altı ay zarfıoda: 

O l kl T. L. 5o.• tnrk lirasin· 
ili Cağımızın mahallede ye Çıp 0 arıh piri öldü dan aşağı dllşmemiş olan her 
l(i,:~~•kta olduğu (C.H.P. lhgiliz Domioyonları çıp nihayet t<anan•da yetleımiş- mudi bu keşidelere ışlirali 
~d,,,) ıthane ocağı Okuma la\danmn reisi Pi yer V Priğia lerdi. edcektir. 
~•t.cı_11l• ınuv'akketen Sekiz geçenlerde 53 yaşında ölmüı Piy.er Verigiai, 1987 de -......, ______ ....., _ __.._ 

1 L A N 
Anamur mal müdürlüğün~en 
A 11 anıur kazasının ıu {' llt>c mevkiinde bulunan • 

karışık 4400 ton tahmin edileu dPmir cevherlerin 
beher tonuna takdir olunan 110 kuruş betlt>l 
üzerinden ve kapah zaı·f usulile miizayedeye ko
nulmuştur. 

2 5 939 giirıii saat 14 dP. ilnılPsi yi.1pıhıcugırı
dan talip olanlaı ın temirwt ~kçt· lerini miislacih ~ ·ı 
müracaatları ilan olunur. ı-4 

i L A N 
Mersin Ticaret ve Senayi O~asmdan 
Soy adı kanununun ueşrinden mukaddem 

o~amıza unvaru liear·etlerini tescil ettirmiş olan 
tüccarlar dan, soy adı kanurıu gerPgince almış 
oldukları soy adlarını halen sicil kayitlerine tes
cıl ellirruemiş olanlarm i~bu ~eyfi~·~ti 865 sayılı 
ticaret kanununun 2g 11 ıwu maddesi mnci bince 
odanuz siciline le cil ellirmrleri ilan olunur. 

i l A N 
Mersin Ticaret ve Senayi O~asin~an 
Odamız ticaret sieillinin 106l sıra numarasında 

vP. 3 iincti srnıfında ruukayyeL ve müseccel Birlik 
Tecinrnvi uıiiP-ssisleri Mushı fa Giilec ve ortak ~arı 
lara(mdan oılarıuza verilen 25-4-939 Tarihli isti
da c.Ja (Rirlik Teciruevi) namıle açruıt oldukları 
ticarethaneyi 25-4 939 Tarihind~n itibaren sedd i
ne karar verdiklerini bildirmPleri iiıerine avui 
tarihte sicil ka~· ıtltırinin diişüldiiğii ilan oluuuı:. 

Sebze-meyve ve tezyınat 

Bahceleri meraklılarına • 

Bu sene havalar riitubetli 'gittiğinden Fasulya 
lerde güllerde ve portakallarda zeuk rlenileıı pii a 
roalarla kırmızı ve beyaz koşnillerin birdenbire 
çoğaldığını domates, kah~k. hiyar gibi sebzelerin 
glilleme ve mild_yo gibi nebati hastahklara tutul
duk larıru görüyoruz. 

Hahçeltırin her tlirlii haşarallan ''e hastalık -
ıardan kurtarılm:ısı için en son sistem makineler 
vr. tesirli ilaç~ar gPti rlerek tPşk ilal ya pıuış ol~ n 
Z raat ~Hiheudisi ~lorad Aylek bu giinılen itiha
rerı işe başlamıştır. \lakadarların Yeni Mersi 11 

Gazetesi idarehanasinde Zira~t \lliheudisi Murab 
Ayb~k adresine mliracaaLları ilan olunur. 

Vasfi Orgun 
Güven 

Sigorta Sosyetesi 
MÜMESSİLİ 

'-tersin Azak han 
No.4 

Yangın - Nnkliyo · Hayat - Ka~rn - Oam - Otomobil 

Sigorta ıa ri nızı 
~n müsait şartlar ve tediye kolaylıklarile Yapar. 

.. anıı~~n' Veren Halk evi baş· tür. ölen babumın İngiliz domin 
~Zere bi~ t Ve teberrü olmak Piyer Veriğin Rusyada yonları çıplaklarının riiıi ol-, 
eren ~ ~nılı dolap ve m.aı doğmuştu. Babasıda Hürriyet muştu. 1 

Ocağırnıı ~tıp Mecid Erğuna çocukları isimli bir rıplaklar ======~~~==~ 
lniizün ibın~ttıına teşekkürü- cemiyetinin · · 'd~ Çarlık No•• betç•ı ~§§~ t, a$lı . • reısı ı ı. : 

Vassufurıt . rı, Gazetenızın Rusyası bu aileyi hudut hıri 

r Dr. N&zım ünsat l 
toğur.t Pazarı Caddesinde 

'•c· d · k =§§§§ Eczane C e erız . cine çı armış, onlar da lngilte = 
O ff P. Kiremithane reye gitmişlerdi. Fakat orada 
Cağı Y.K. Batkanı da barınamamı,lar ve muhtel 

H. Erkal l Hf yerleri dolaıbktan sonra 

27 Nisan - 939 da 
HALK Eczanesidir 

Hastalarını Pazardan mada her gün sabah 8- 12 ye akşam 15·-19 a 1 
•------- kadar kabul eder 



~ ENı MERSiN 27 NiSAN ı ~;s~ 

----------------------------------------------------
Yeni Mersin 1 

Nsaiy ,_ Opntoıu ve Doğum Mütahassısı 
DOK.TOR. 

Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

içten ve Dıştan günün en mühim ve en taze haberlerini 
YENİ ıv.I:ER.SİN DE BUL UR.SUNUZ 

A. Vakup Aslan 

Gündelik Siyasi gazete 

Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyada tahsilini ikmal etaıiŞ 

Hast~l~rını her gfın8- ı 2 ı f> - 18 e k:ıdar kabul muayene 
ve ted •vi eder. 

Yenı· Mersı·n • ı 1 Yıllıh fa~ıla~ız. intişarın 
• da muvaffakıyetını halktan 

• • gördüğü rağbete borçludur. 

VEN 1 l'tl ER S 1 N : Sizin Ga.zetenizdir Dertlerinize dileklerinize YEKi 
M ER S ı N sütun lan açıktır. 

VENİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. 

YENi MERSiN IATBAASI 
Taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Veni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

Y[Ni M(RSiH 
Nüshası 5 Kuruştur 

Abone } Türkiye Harit 

Şerait ) için için 

Senelik 1200 Kr , 2000 K· 

Altıaylık 000 1000 

Üç aylık 300 50a 

Bir a~ık 100 Yo\clt r. 

Resmi ilinatın satırı 10 
Kuruştur. ·--------
Fenni Sünnetçi 

Sıt~ı .T ann ~ver 
St•rİ ve ~ğı ısız siiuıı~t 

yapar. 
Fa~ ir çocuk lar-a p .• rasu 

Adres ; Tarsus puşa ga
zinosu karşısı 

Bozkurt caddeasiade 
ADRES: Y oğurtpazırı 

No.1 

Kulak, Bol?az, Hurun Miitahassısı ·-
DOK.TOR. 

Ziya benson 
Hastalarını hergün saat onbeıten ıoora kabııl 

1 
ile muayene ve tedavi eder. 

Mersin; Yoğurt pazarı Hastane caddesi 

=---------------------A T ürk Hava Kurumu 
büyiik Piyanğosu 
1 inci keşide 11 Mayıs 1939 dadar. 

Büyük ikramiye 40,000 liradır 
Bundan başka 10,000, 201000, 15,ooo; liralık ikraaıif' 

lerle 12,ooo ve 10,ooo linlik iki adet milkAfat vardı~ 
. Yeni tertipten bir bilet •larak iştirı k daıt~ 
ıJhmal etmeyiniz. Sizde piyangonun meıud ve babtiy•' 
an arasına girmit olursunuz. 

IXJl§~ lID@W[Q)& ~$1rl§lM~lLl§lM IXJ&~l?lL(glRllbl§ 

~-----------------------------'~' 
Atatürkün 1 

Adana Seyahatleri 

Emsalinin en sağlamı olan 
Bütün dünyaca meşhur 

KİT AP G-A2 ETE VE ~EC::rw.tU A. 
Yazan 

-rabı yapıiır TAHA TORCS 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Def terler [ vrakı 
mat~ua fatura ve stire en nefis ~ir tarzda ve ~eğendirmek şartile yapıhr. 

Yeni çıktı 
_...,.,. __ .. -

Satış y~ri : Sadık Al
datmaz kitabevi 

ADANA hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönclerilir. 

T. iş bankası 
1939 

Küçük cari hesaplar ikramiyeplô:nı 

3 2,000 lira mül<:afat 
Kuralar. 1 Şubat, ı llayıs, ı Eyhil, 26 

Ağustos, ı ikincileşrin 

TARiHLEttlNDE CEKiLECEKTilt • 

___ ikramiyeler:----~ 
l Adet 2000 liralık= 2.ooo lira 
5 ,, 1.ooo ,, = 5.ooo ,, 
8 ,, 500 ,, _: 4.ooo ,, 

16 ,, 250 ,, = 4.000 ,, 1 
60 ,, loo ., = 6.ooo ,, 
95 ,; so ., = 475u ,, 

250 " 25 " = 6,250 " 

435 32,000 ---
En az 50 lira mevduatı bulunan hesalar kuralarda 

dahil edilecektir. 

T. İŞ Bankasına para yabrmaklı, y•loız pira bırik · 
tirmiş olmaz, ayni zamanda taliiniıi de denemit 

lursunuz. 

. l 

T. C. Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100 000.('00 Tilrk lirası 

Şube ve ajaos adedi : 762 

Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

Para birik tireulere 2 8. 800 lira 
ikramiye verece~ 

Ziraat Bankasmda kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf 
hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa 
çekilecek kur'a ile aşağıdaki plftna göre ikramiye( 
dağıtılacaktır. 

4 Adet 1.000 Liralıil 4.000 Lira 
4 " 500 .. 2.000 ,, 
4 ,, 250 ., J .000 ,, 

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

" ,, 

" 

5o 
4o 
2o 

,, 
,, 
" 

5.ooo .. 
4.800 ,, 
3.~oo ,, 

DİKKAT : Hesaplardaki paralar bir sene içinde 
50 liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı tak
tirde 0/0 20 fazlasile verilecektir 

kur'alar senede -' defa, t EylOl, Biriacikinuu, t mart Te 

ulran tarihl•rln•e çekilecektir. 

------... -----------------------
Yeni Meraia Basımeviade Baaılmııbr. 

O tomotihişleyişili, sessi:z,iktisadlı 
@rg(Mrg~&lb l§lLl§C«V~OIK{ 

Elektrikli Sogutma makinaları gelıniştit· 

S i z d e bir "General Elektrik,, 
BUZ DOLABI ntihap ediniz 

SATİŞ YEBI : MP-rsi11dP. P. s~·lvelli Teeinı~ 
~ 

FOTO GÜN 
iyi bir Resim çektirmek istiyen 
FOTO Çüne Bir ~efa uğramahdır 
FOTO GUN: Resim çeker. 
Foto Gün;Ağrandisman yapar. 
Foto Gön; A motör işleri görür. 
Her iş foto GOnden temiz ve sOratle çıkar 

Adrrs: FOTO GON 
Bozkurt caddesi 

___ _.i Ü L G E Ni---~ 

Ülgen Kolonyaları 
Cilde tazelik ciğerlere kuvvet sinirlere 

suhunet verir. Ülgen kolonyaları, üJger1 
losyonları, ülgen kremleri, ülgen briyan 

tinleri, ülgen tale podraları, ülgen sıhhi 
korsaları ve sıhhi levazımatlarını ehvefl 
fiyntla tedarik edebilirsiniz. 

URA Y CADDERİ NO. 2~ 

1 ................. 0-L_G_E_N_l~T-R-lY_A_T __ D_E_PO~----~ 
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