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biploma tevzi töreni yaplldı 
Başvekilimiz 1 Son------- -
Ankaraya 
Döndüler haberler 

Merasimde Dahiliye Vekilimiz kıymetli bir 
t hitabede bulunarak: 

Ankara 30 (Hususi) -
Bir müddettenberi latan 

bulda bulunan baevekilimiz 
Dr. Refik Saıdam tetkiklerini 
bitirerek bugün beraberlerin 
de bariciJe vekilimiz Şükrü 
Saraçoltlu oldultu halde eehri 
mize dönmüelerdir. 

Almanyada bir münakaşa 

1~ır, ıuıd içinde emniyetin, nizamın, sıhhatın nazımı olacabınu. Vazileniz; tumt, 
Devlet ve ordu i,-lareleri bir zatta 

birleştirilmeli mi? .. 
Ankara, 31 (Radyodan) -

vekar, tem~in, cesaret ve neza~et ister. ~emiştir Havas Ajansı Berlinden bildiriror : 
Baevekilimizi istasıonda Harp eefi meselesi Alman mahafiliııde iki cerran uyan-

.. Arıka 
''"ita ra 30 (Hususi muhali 
~~lııne:) ~ Jandarma eubar 
- bu a dıploma tevziı merasi 
'ıJo .. Rllıı Öğleden sonra okul 

- j Büyftk Millet Meclisi Reisi Ab dırmıetır • 
G~nQ meslek arkadeetarım, dır. Siz yard ioinde emniyetin, dülhelik Randa, vekiller. eehri Bir kısım; ordu va de~Jet idarelerinin ayni kimseler tarafta 
Bu güne kadar muhtelif ko ı nizamın \'e selAmetin nazımı ola mizde bulunan mebuslar, vali, dan görülmesini istemekte, bazıları da bu vazifelerin muhtelif 

oalar koauetak. Hepinize can caksınız. beledire reisi, emniret müdü kimselere verilmesine tar!lftar ~örünmektedirler. Mtinak.aea hayli 
veren, mesut 1aeatan yurdunuzu Vazifeniz: kunrt, Hkar iE 

1 
rü ileri gelen bir çok zetat ta ilerlemietir. 

Qok aeviııiz, fazilet, çalıema reh ter, temkin ister, ceaaret ve neıa rafından kareılanmıelardır. Devlet eefi olan Bitlerin ayni zamanda umumi ordu kuman 
berin iz olııun, demietir. ket isler, ı danı olduıtunu kaydetmek ldzımdır. 

"llda "er .1BPılmıetır. 'b asıoıde vekiller, ri1aeeti 
~ :~ uoıuıni kAtibi, baeveka 
~le Uateıarı, milli müdafae 
'\ ı.ı:~~ı, ernııi1et umum müdü 
'' b uaı mümeııHilleri ve da 
ı.. •ıı 

Bundan sonra dahiliye veki Zabıta ieteri ehemmiyetli ve •

1 
H • • Yalnız bir harp vuırnunı2a Hıtlerin ordu baeına geoerek ha 

limiz bir nutuk söriemietir. Ve tehlikelidir. \İCdanınızı fael•reti sveç arıcıye rekatı biızat idare edeceAt malOm deQ'ildir. 

kil : Sızler, devletin bir jandarma ::~::.::;b~;~t ::r:~i~."aıd~:::: Nazm lngiltere~e müstemlekeler için bir komite teş~il edilecek 
sa barına verdiği ehemmiyeti ka bir müreittir. Vlltsn hizmetinde Ankarıı, 31 (Rndp odan) 
ıandımz. • • Derli Herald gazetesi; fngiliz hükOmetinin müstemlekeler için 

~ '1eraaiın 
1 

Simanıza tevzi edilecek dip muvaffaki1etinizi istirorum de f ınlandıyanın ga• bir komite kurululm!iaına tevessül edeceRini ve bu komitenin 

,, ıevat hazır bulanmue 

tla e stiklAI mare1y\e mişfü. b,, tıı~ıe ve okul direklörU Al lomalar size büyük salahiyetler f • • • t lo etti iki meclisten müteeekkil balunaoağını ve daimi bir teeekkül ola 

b 
\1\f. p vermekle beraber büyük mesuli Büyük Mtilet Meclisi Reiai ran lStnıprO es cağını, ruüstemlekelerdeki valileri oa~ırabilecek \'e buna müma 

blhn 1 ekeen lıir hitabede ı. 3 •R d d • ~ı. u ııı vetler de tahmil etmekledir. Mai Abdülh.ılik Ren da eahadetname AnıLara 1 a.a a JO an sil bürük selAhirett haiz olacağını rnımaktadır . 
.. ueai"duetur. Mameileyh bu hi 1 1 I b ... ,liı~ e ezcümle eunları eöyle 1etlerinide erler bulunacaktır. leri tevıi etmie ve meraı:ıime son sveç hariciye uazırı 8 18 Baevekil B. Qemberlayn bıı komitenin ihdasını Qarşambe 
" Banlar memleketin size oed as• terilmietir, \ naUa bulunarak Finlandiranın günü Avam Kamarasına bildırecektir. 
U •• 1 kendi arzusu hilAtına Fransa, =-==-----:=!===========-== 

1,~nyavaziyeti ·ıng·ıltere • ı·aponyaı!~0g~~t:.r:a.::0~o:;i~~!~•tapr~ı:: Seyahat Notları: 9 
v ç Almanya 'to etmıştır. Yazan: DALGINER 
ıı •• •• 1 • İrlanda adaları hakkında An kara 
'lın ~8"1 t d l . goruşme e rı lsveÇ bılkumeti nok•ai. nazarı~ı 
J 

, 1 8 8 am an vazı- 1 aQtk bil' lisanla ve nezıkAue btr .Anlmranın yalnız ndı bilo; rarlıırın, en yük;-;ek kanun la-

ııı !3~iıe ile takip e~İY0fl3f 1 j n g iliz sefarethanesi ön Ü f) del ~e:i~~:l~r~:se~i~::f ~i!~~::~t~r~ ~er Türk kalbini sevin~lo dol-ı'ıb·ı.n .. i~~ri. indo lıazırlan<1ığı şu 
. . . f r . 

1 
urur. ına, uana hor şeyi lıatırlatı· 

tı. I" İ h •• t ld Sovye\ler Bir\ıQ'mıo aa ıyetı o Ankara·, Türki'\·cmiıin kal lı . •ıb: r ıo ıt a - Havas aj ınımı eza Ura ya Pi 1 m1dığın1 teminat almasına ea . .. . .. ..ı • • yor ve enı ınaziyo doğru gö 
b ı d 

l'w )\ 1 1 bı, gozbebeğı, uınıt verıdır. tiiriiyor. 
~ " . yanı arzu u unma ı.ını Svf e . • .. 
"t •n llıtlerin beklenilmeyen · N . .

1 
/ .

1
. / . . . . d mie , 0 garantiden bahseden na} .Ankarayı, hır dalııl gor- Burası; bizim için kudsi 

~ t da Berlioe avdet etmesi' ÜmaylŞÇl er; ngı iZ er Btyaaetınızı e• k- ük d 1 • . b b ıııek, ondan biraz dnha feyiz bir '\·er<lir. 
d •\

1 
• 1 • • • • zır uç ev e.ıerın u usuı 1 • .ı 

t .,a rn tefeırlere 101 açmakta I ğıştırınıA;. K ahrolsurı ta EÖfleıecekleri oldaQuou taba almak, cARarot almak, kuvvet Ru yerdedir ki bir milletin 
Q')or hrer, Dayreu h'de bulu 1 Bü .r..Jı B . J • b ğ · d / rüz eUirmietir. j nlınak, ondan kudrot bulmak yiikselmo:;i, asrile~me i için 
t,~ e .'0 Vııgner festivaline işti )'u rıtanya ıye a tr l ar \benim için her zamnn bir ar ne mühim kararlar vorilıni~ 
ta~ d:

1
'

0stdu R. Von Ribbe~ıt· 1 Ankara :H a.a. (Rau.vodan] sefaretlıanosinin föıiinde ~,itl-I İhtiyat f ngİIİIİZ f İIOIBfl j zudur, bir gayedir. vo burada ne ta.rilıi anlar ya-
e•ılll. ıtlıburgdan Berlıne ~ 'k A k '•tir 1 1 . 

1
• J g:•r·t·t.,tııole-, detli tezahürat vapılmıq i~o l\..aya~ı geçlı -. . ıı ·arayı .,anıın., fır. 

ıı. • ngı 1:1. - • apon " • "' " V •d f h • · .,. &. (\ıısnıi h r · ı B H"tl · . polh~ müdahale ederek lıir~ok ı enı en eC iZ 'genden ı:ıeyr~ daldık. 1 aklaşı- Hürmet ve :saygı sana; ~o-
•tlj ma a ı ı erın . b i.in devam ed ileccktır ::ı j lı~ ile n Rıbentrop ile günde ııııo ug .. • . . kiını:ıeleri tevkif otmi~tir. edilecek yoruz. Trc~i~niz ona doğru rofli meofüı ... 

Gı 'eler h kk d .. _ k' .Japonya hukuınotı Tıyen 1 1-0 b" k. · .1 T f 1 koşuyor. Bızı burny:ı kavu~- * 
tıı &te Qal . a ın a goraeme . , l . don evvel iktisa· r <> ın ı~ı agı ız se a- Aukara 31 a a •Radrodan" lturuyor * * 
& &'1

810
. rnıe olduğunu beyı n et çın ıne~o o~ın .. .. .. . ' rethanesi önüne golorek: Joarnal gazetesioın Londra y '. . lı 11 1 . k Ankara i~iıı ne yn;r,::ı.lıili-

~ &tlin ıler. Maamafih Bitlerin di mAsolelorin gm·u~ul ıııeı:ıın- İ T l . . ' t' .. de- muhabiri bildiriror: . enı ye~ı ı~a :ı e cı, şı riın ki.. 
t t .. ,~ hdetinin burada derin ' do l"rnr edecektir. 1 . t'« .n?ı ızKetlsı:ylase ınBız_~ ··kı Bu·ııın ihtivat lnailiz filola zarıf 'e motın bınalar.. Ankara için ne si>yloııohi-

- ~ ır · ~ gı~ ırınız a ıro ı:ıun uyu ~ u ' .., t A k · · 
t '•t ' .'cra etmie olaıı bernel , Stefaui njansıııııı bildirdi- ~· ,, . - rı 19,24 tarihindenberi vaki olm\ şte n ·ara g~rı.. ınıyo- lir YO ben no sUyliyehiliriııı ki.. 
' ~ .. aıı1eıteki inkieafıardan Brıtanya> dıye bağırmışlar . · · ·ı k ruz. Buranın kondıne ııı:ıh~us Y cdi .v:ıQındnki bir cocuk-

li. uı\b · ,.. 0 Tokyod·ıki tnCTiliz d ran bır eekılde teQhız edı ece " ;J 

'l!\tet aııaa .Japon • Amerikan gıne gur ' • • 0 ' ır. bir güzelliği var. Bir vokar tan, .vetıni:-ı ya~ıııdaki bir ilı-
ttı h tir. ., _ " 

,~deıı 
96 

~~0~1~ena:!'esioin ~e: Alman • Japon ticaret paktı Bunun ioin on bin ihtiyat ve hoybeti var. lıı~ana adota, tiyara kadar, Ankarayı lıilnıi 
ıı:ıa lf> 1 ız · ~ raneız · 0 efrat ve. ıubarın celbine karar cesaret veriyor. Ümit veriyor. yen vo onu öğromniyen, on:\ 

~ıı ler::~~telerind_e . meeh~t B ı· d b A • k vermietir. Diinkü harabelerde, bugiinkii ı-:aygı ,e sevgisi olımyan bir 
... ıı. erden ılerı gelmıe er ın e unun merı aya 'l"k n·· 1 .. . l d ıııu iatihb . . . ' venı ı .. un m vırano er o y ıırtdas var mı? 
t, ar edılmıetır. o· . k' ·ı·k . ıı·h . " ~itllıe~di~İtliu birdenbire bel'lloe bir mukabele oldug"' u ortyuz ısı 1 muse a bugünkü medeniyot ve varlık Ankara .. Hor ~oydir .. An-

"'dllQ ııı1aat faali)'etin arlmıe b" abideleri. kam. hor ~eyden evvel tomiY. 
f)una delil addedilmektedir söy 1 eniyor ır çete Bir otoınobilo atladık. Otolo lıir şehirdir. Buranııı, ı-;okuğı, 

ta 
1 

aha · ' .,.eldik Odaını~·:ı "·orloı;ıtık.. dd · t · ~ le b· 0'.ındiden Bertin, Tok g · • .ı " • ca esı, çarşışı, pazarı oıuız. 
,'~ıtı,~'r tıcaret muahedesi im Muahede önümüzde.hi ilk teşrinin birinci Maverayi şeria ara- tsıiraııat kimin akıınıı geıır. dir ve bütün nıtmasilo, i9i, aı-
ırı'Q lııu •uretiıle Jı1pon Aıtıeri- Bir dakika. evvol di~ıırı fırla- şı, lıor~eyi temb:dir. 
Ilı Q~'ba~hedenamesioin feshine günü meriyet mevkii ne girecek zisine girdi mak, gezmek, doya doya her Ankarayı gczerkon hor ~e-
'b tir .. 9de bulunmaktadır. Al· Ankara, 31 a.a. (Radrodan) t f t k arzusu · · ··ı ~bt,;ıtıa~darları, komintern Berlin a.a - Almanıa ile edilmie olan ticaret te tedire Filistinde dört rüz kieilik ara 

1 
seyre me ı~ı- yin size giil<liiğiiuü, gu iim o-

ltr, ... ı llUlletıerin bir hezimete J arasında bir ticaret . . bı·r nete uaterarı Şeria arazisi· mizden taşıyor. diğini sc:1.orsiniz Orada yiiriir 
-ı,1 ... ,, 1 aponJa muahedenamesının bir klering v uı * 1 ı '•rın o dukları intibama ma muahedesi imza edilmie olması . . ne girmietir. * * kon ayaklarınızın <ıa ıa metin 
L >tı ... 81llek istemektedirler. . . b d bariz bir mem ıhtıUU ve AlmanranıD Japonya Hükumet tarafından araetır llk iıı bir Ulus !?azotcsi adımlar attıl'rmı,. lrnfnnızııı 
'{' '"an ke1h1eıı ura a "( .,, b 
~ ~ '~d · Japon ililfifı, hir . \le kareılanmaktadır ve l 'a acacaRı krediler n1eainde malar rapılmsktadır. almak oldu. Gazeteyo g<>z gez daha t1ik vo giiğ iiııii:t.iin ka-
ı,heııil;tı?eri hazırlanmaktadır. :uu:ı~:denin imza edilmiş olma 

1 
i~i memleket arasıodaki ticare Böıle kalabalık bir kitlenin dirdik .• Dahili, harici haber- hank olduğunu hisscdorııini:ı:. ,.t. S()~Qıtıe göre logiliz. Ftan "k t· t tın art f k ı~d h d Şerianıo ortasında karargah le Bt1ı·amn lıo ... t."ı·afın<lıt ı·n-

~~'''ıııt;reı erkAnı harbiyoleri sının ,J. pon - Amerı an ıcar1:1 1 masına ev a" b 
8 ım sis etmesi resmi mahafili ha1re leri okuduk. · • •• 

l'Q dair ~örueme\er JRpılacaRı muahedenamesinin feahine bir 1 olaca1tını bildirmektedir. te düeürmüetür. Hüse~tiıede bu Ulus meydanından yukıırı 
b 'ıtıı1,,. 1° an haber, Alman zi· m.ukabele olda~a söylenmekte 1 Muahedename önümüzdeki ıanan Emir Abdullah Ummana doğru bir geziş .. n~nğıya ini;.ı 
ııı11•ıı•uııdarının Berline udatlet'i dır. ilkteeriain birinci günü merir&t dönınüetür. Büyük Millet :Meclisi lı3 hçe-

lltı a tnüh' b" " ·ı ı Yarı resmi mahafil namına Ur, ım ır ıımı 0 - 'mevkiine girecektir. O zamana 8 ı • J • L' • s'nde biraz istirahat 

~'da4:"'•ıı,; ile SnVJetler ara :~::::~:t Aı:::~~::~: lıı;i~:;: kadar intikal! bazı tedbirler illi u gaııstınua yenı UI( şımen 1 
1 

Bahç~ ·.erin, çi~~'dcr, çi-
~~lt llıQ~ı>~rnakta c.tan ticari velue aotaetıktan sonra bu teşf:b haz olunacaktır. diler hattmm küf8~1 yapıl~I me~ler giizel.. H~r tarafı ye~n 
'Q~ llıar:t ereler, büyük müşki· beste bulunmue oldaQ-ur.u be 

1 Tebliğ, bu muahedenamenin V ye~ıl.. Hııvuzln.ıına '1ul<lık .. 
)'l ~biı, Al kalmaktadır. Buna ıan etmekle ve B. Roseveltin' imza edilmesinin AlmanJa ve Ankare, 31 a.a (Radrodan) dal<lık 'e dii~i.indftk .. 
ı,tı11 • lcıııııiırnau mekamatt 809 • bitaraflık kanunu meselesinde 1 Japonya da memnuniıetle kareı Bulgar Kral, Kraliçesinin 90 1 İste şu bina ~u mütovnıi 
t,., ın Ilı • l4'raıısı7. müzakere h . · b 1 - . . Baevekilinin, yüksek zevatın )ıu b' ' ' ' 
~ 1111ıı ilakiln.t . d'f 

1 
uQramıe olduğa, eıımetı u 1 laşaRını, çuııkü ıkı memleket \ ııın .. 

'>,ı'· ait olaan rnt ul sa. ıl .oda· tesebbüsle telı\fi ltınek istemi& arasındski ticar"ı m·"'bad"'lelerı· zurile Qimtino be Melisa ıimen· n· ·ıı t' h"l. . f . 
11lki a ımın erın e · · ü k ı u " difer hattının küeat 'resmi yapıl .

1
r mı e ın a nmıyo ını 

tıı· S()
11 

81lrına uğramıelardır. olduau mutaleasını ılerı 8 rme i iki memleket beyninde mevcud t \tonısıl edonJeri kucağında bu 
'ıı ltılnıA d t t d·r mıe ır. " . . . '-tt e T!raı r e gazeteler, o e ı . . ~ . dostluk çerçevesi :!ahiliııde artır Hat altmıe kilomelredir. Tak lundnran, asıl hır ımllotın ınu 

hL •tıtı,ıc 1 •ııların Moskova'ya Barlın 8 8 - ~eı r 1 bır teb ı . , . . 1 kadderatını idare odcnlm·i koy 
~I 'ti le old ki 

1 
. 1.,,. du-n 0 .. "leden soura Alman 1 maA'a yarı1acaQ'ıoı ıllh2 etmek e rıben 200 mılron levaya mal ol-

Cltcl u arı grrret erı '"' • . 1 . , d t en miilıim ka 
•rek harli alare ımiı ra ile Japonya ar111nda ımıa ttıdır • olmuıtur. nun a y~a an, 

tizam var. Her yorindo ciddi· 
yet var, 

. .:\ğaçlannn Anknın; güzel
leşmiş gii;r,olle~fln A 11 kara hü
yiimüş .. Biiyiiycn .Ankanı. çok 
tekamiii etmiş. 

..ı:\ nkara, lı<'rkcs için göriil-
moye, gezilınoyc vo i>gronil
meğe değer bir yor olıııu.,., 

~en ola8ın .Anlmra. Seni 
j·ap~nl::ı.r, kuranlar. imar edon 
lor varohıuıı, borhurdar olsun 
Ankara .. 

Temiz Ankara .. Oumlıuri
yot ida1·esinin yarattırrı vo yap 
tığı mamur Ankara. 
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Ankara 
1
\ Dünyada Nel_:_r_o 
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~======LŞ]ı 
MERSiN ' l A N 

lladyosunda PiY .!\SASI 
Zenci ~i~im kad m 8" El= 31-8-939 -1:1 -riJnkü proğram 

. ~merikalılar Zencllere ha müşavirliğine tayin edilmişti~. 
~•-eı ·~ la 1~1 gözle bakmazlar; hatta ?eç~n hafta Nev.- ,-Yoı_k 1 

l'ürkiye Radyodifür.yon birçok hatlarda zencilerin va- beledıyesı baya~ Bolın ı bı_r ı 
Poat 1 1 1 1. k 1 · 1 d mahkemeye h~kım tayın ettı, 

'•rı, Türkiye Radyoıu gon arı ayrı ır, nço şe. m: er ~ Bu mahkeme avnhk davaları-
~--.,, zenciler beyaz.J~rın gırdıklerı na bakan bir 'mahkemedir ve 

Radyosu. · lokantalara g1rıp oturamaz- baş vuranlar da zencilerdir. 
DALG GU lar. . . Amrna Amerikada hakimlik 

1 A UZUNLU . . Buna rağmen Yale ti~ıver kollUKtına oturan ilk kadın ha 
l 6~9 111. 183 Kcı. 120 kvv sıtesı m~zunla.ımdan zencı ha- yan Bolin'dir. . 

.A. Q. 19 74 15195 
K yan Bolın bır kaç sene evvel Bayan Polin bu yenı va 

20 1(, • m, cı. Nev - York belediyesi hukuk zifesinde ayda 12.000 

9
' 65 ~ca.1;oA~v:.· 31

'
10 

m, Kaza kaza Ostüne 
S A J... ı 1/7/1939 Fransada Annecy gölündej dalı vapurdan uzaklaştırdı, fa-

12 işliyen «La France». vapuru kat kendisi de sularda kaybol-
130 Proaram kl - 1 b d · dd h 1 b k " yandan çar ı guze ır vapur1 u. Bır mü et eyacan a e -

l2,35 Türk müziği Annccy'ye gelirken yolda bir lediler. Bira.z sonra adam su-
1 • • H . sandala çarptı. Sandalda hulu 1 yun üstünde göründü ve ora-
2 · . - lızzam peşrevı. l . 

• Alım t 1 11-zzam nan bir genç erk~k e hır genç dan geçmekte olan bir motör 
t. e rsoyun u J kk k .k. ·d 1 d Atkı ll· , kız, mu ıa · a ı ı sev a ı e- tarafından kurtarıldı. 
3 <ıtırında kalsın. nize düştüler genç erkek balık 
>~ı· ... - Hüzzam şarkı Ta- ,,ibi '-·üzmeğ~ başladı, genç kı l Yoklculkarl ve kakzay.ad?kğtru 
"!:endi tab .

1 
" l ·yanar or uarını eçır ı •m 

~ • ı a em: zı belinden yakaladı, vapura sonra sandalla dolaşan g~nç 
S · · . - Taksım. yanaştı. Vapurdan halat attı- k kl k hakkında za • nak .. k w er e e genç ız ' -
kın ban ım_ .H~ı~am şar ı Aş- laı~, kazaya ugrıyanları kurtar bıt tutul~u . ve ikisid~ mahke-
6 • a bu gızlı elem oldu. dılar. meye verıldıler. Göl nw.anıları-
k · · . - Güli1.ar türkü Aş- Bu sırada boş kalan san- . . . 
ırnı~a d- w - , dal vapurun çarklaıından biri- na rıayet etmemışler. Bır ka-
7 • u~un vaı. " .. - nin altına rrirmek üzerevdi yığın bir vapurdan asgari el-

. · . - Halk turkusu Bu • ' " . . ı . ' . . 
~'İtı bu kazayı önlemek ıstıyen hır h metre uzak geçmesı lazım-

avın ayın on dördü. yolcu derhal denize atladı, san-
1 mışl 

. 13.0Q Memleket saat Ayarı, 
aJans ... . l b l . Belçika~a sahte konsol 'e meteorolojı ıa er en. 

13 Geçen hafta Belçikada otu lerinden masraf olarak biraz 
Pl'l)~ . ıs. U Müzik ( Karışık ran Fransız tabiiyetine geçmek para istedi. Nrrife 1000 ile 

gr·arn) isteyip de muvaffak olmuyan 2000 frank arasındaydı. 
19.0Q Proğram İtalyanlara şık, zarif bir zat Şık ye zarif zat bu parayı 
19.os 1\t ·· 'k (II fif - 'k başvun.;u: aldıktan sonra ortadan kaybo-
l\ uzı a ı muzı l b. d h .. .. - d .. l'f.) - Ben dedi İtalyanın Bel uyor, tr a a gorunmuyor u. 
19 3 .. _ . w . • çika konsolosu yum; istel'seniz Nihayet mesele zabıtaya intikal 

4airle ·. O T~rk muzıgı (Halk kısa biı: zama~da ~~zi_ Fransız etti. Şık. ve 1.arif zatı bir sa-
rınden oı nekler} tabiiyetine geçırebılınm . balı otelınde yakaladılar. ftal-

Pr .. 19.45 Türk müziği (Karışık Bu ltalyanların istedikleri yan tabaasından bir adamdır. 
~rn ) de bu değil mi?.. Derhal razı Bir kaç aydanberi bu tarzda 
~0.15 K oldular, teşekkür ettiler. Şık ve para kazandığını itiraf etmiş-

onuşma · . k d' . 
ıo zarif zat bunun üzerıne en ı- t1r. 

a· .30 Memleket saat ayarı, 

Jans Ve meteoroloji haberleri. Uf ak tef ek hö~Brler 
p~0:0.so Türk müziği (Klasik Salisburg y<ıylasına hafif Memelde kıtlık başladığını söy 

~rarn) kar va~mıştır. Irlanda cumhu-
1 
lüyorlar. Patates bile vesika 

21,3
0 

riyet ordusu neferlerinden yedi ' ile satılıyormuş. Diğ?r taraf-
hakkı Konuşma ( ~ere~ kişi veri~en. ~mirleri infaz et-: tan hü~tlmet mü~tahsıle ~alla 
rne nda - Doktor : l\Iulııt Tu- madiklerı ıçın hapse atıldılar. rını dogrudan dogruya musteh 

rken tarafınrlan) Bu askerler sekiz gündenberi t like satmağı yasak etqıiştir. 
21.45 N r J kl R ağızlarına bir lokma ekmek koyl Almanlara 50.000 mektup 
21 5 

eş:~ P a ar_ - ·. madılar. Doktorlar malıpusla- gönderen, King Hell'den sonra 
.. Pt.. O Muzık ( Bır solıst nn hayatını kurtarmağa çalı- 1 A !manyaya ve ~ükt'\m~t erka-

22 ) _ . . şıyorlar. 1 nına günde yuzlerce ımzasız 
'•tıın ·~ Muzık ( Aıda opera- Meınelden firar edenler mektup gelmeğe başlamıştı. 
~ı· hır kısmı - Takdim eden: 

ıl Becti Yönetken) i l l H 
ıir-a 2a.oo Son ajans haberleri, 

ta ~t, Mham, tahviIAt, kambi- Mersin Beledhe Riyaıetin~en 
~ukut borsası (fiyat) 939 yıla için tahakkuk fUİrilen levha 

23·20 Müzik Cazband- Pi.) sacdk reklan), resmi ve miikellt-flı~rin isimlerini 
~4 Yarınki proğram. t gôsle;ir tahakkuk cetvelleri Uray caddesindeki 

ıı 1 Ege Palas ~hındaki il~u tat.tasına c.sıtmıştır. Ta-
ufa~ tefek malumat !ha\kok eden bu fllSUtualın l .\ğuslOS 939 lari . 

"auv:"~upada otuz milyon h irnle lö hs•lda~ı"a ma ~.buz.. ~~Hı~ a~ili nde tediy~si 
San'e cı!ıazı işlemektedir. He- ieap Ptmebt•·dtr. Mezk.u~ gun~ı tak·p ed~n on gun I 
kad tınışler: Dört keçi bir inek icinde t~di)e Pdiln 1 eJıgı lakd ı rde b~ledıye kanu· f 

ar s ~t • · · b'd lerı da~ ;eriyor v~ bir ine~- ııU •lun 113 inci madde~~ m•ıcı l CP. yüzde on zam 
1 

PAMUKLAR 
Kevllancl. 
Dağmalı 
Kapumala 
Kozacı P. 
Kırma 
Iskarta 
K. kötlihü 
Kozı 
K. çiğidi 
Yerli çiğidi 
Koyun derisi 

YAPAGı 
Şark 
Ana dol 
Aydınh 
Yıkanmıı 
Keçi kdı 
Tiftik 

BU(iDAY 
Buğday ıert, ıark 
Diyar Bak1r 
Ana dol 
Yumuşak 
Yerli 

KEPEK 
ince 
Kalın 

ARPA 
Arpa Anadol 
Yerli 
Yulaf Anadol 

,, yerli 
Çavdar 
Mısır 

PRİNÇ 
Pirinç Mareı 

" c~yhan 
Susam 
Keten tohumu 
Burçak 
Kuş yemi 
Kum dan 
Faıulya şark 

,, AnAdol 
Nohut ı•rk 

,, Anadol 
Mercimek Şark 

,, 
Börülce 
Bezelye 
Bakla 
Patates 

Ana dol 

ÜZÜM 
Üzüm Antep 

> Nevıehir 
> Karaman 

KAYSI 
Kaysı kurusu yar 

maca! 
Çekirdekli 
Malatyl 

Badem çekirdek 
içleri 

Ceviı kabuklu 
> iç 

Badem iç tath 
i~ acı 

Çekirdek tatlı 
> acı 

Yer fıstığı 
Harnup 
Kitre Şark 

> AnaClol 
Mazı Şark 

> Anadol 
Cehri 
Mahlep 
Çay 
Çığit yağı 

1 

Ku. 

46 
40 
39 
ES 
37,50 
15,25 
yok 

» 
> 
> 

46, 
45, 
52,53 
80 

s. 

55, 
110,130 

4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
3,25 

2 
2 

4 
3,375 
yok 
3.S 
3,50 
yok 

23 
21 

yok 

4,75 
4,50 
yok 

» 
5,50 
}ok 
4,75 
9,10 

yok 
» 
» 
> 

yok 
> 

yok 
> 

yok 

90 
yok 

» 
40, 
23, 
2 
30, 
80-200 
18,25 
18,25 
yok 
90 
305,340 
42 

Tarsus icra memurluğun~an 939 
19 

Tapu 
No. Tarihi Cinai H. Metr~ M. Mevkii 

Hak tar 
Kıymeti 

Lira Ku . 
16!l 17 51 Mayıs 323 Tarla 22 982860 Frangiolüs 

lludud u A btl ülkadir ve F ~yzu ilah il a cı 

Ali tar lası ve ıarik 

Tapu 

Hektar 

Kıymeti 

No. Tarihi Cinsi H, ~letre 1\1. Mevkii Lira Ku. 
52 Mayıs 323 tarla 13 329,858 Frangiolüs 3~6 34 

Uutlutiu Sadık Keduı~si ve 
müşterek ler·i 

la r ik ve krza ve 
I 

Alacaklı : Mtlıuıet Asım 

Borç~u llaC(ı i brahi m kızı Elif" 

birinci arttırmanın yapılacağı yflr, ~lin, saat 
9-9 939 S. 9 -- 10 kadar ·icrada Cunrnrtesi günü. 

iki11ci Arlırmanın yapılöcağı yer, giiıl, saat: 
25-9 939 S. 9- ıo kadlir icrada Pazazltısi gfınli 

1- İ9bu giyri menktJllln artırma ıartnameıi 9 - 8-9J9 ıarihio 
den lUbaren 939·i 9 No. ile tuaua lcre daireıinin muayyen numara 
11nda herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yasılı olanlardan 
tada malt\md almak iıteyenler i9bu ,artoam,.ye ve 939, t9 dosya 
numaraaile memoriyetimhıe mQracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya itıirak için yukarıda yazılı kiymetin yUde 7,5 
0iıbetinde pey veya mllli bir baokaoın teminat mektubu tevd 

edilecektir, (124) 
3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı al\hiplerinio gayri menkul üzerindeki haklarını huıuaile taia 
v<t maarata dlir olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
ıroo içinde evrakı müsbitleerie birlikte memuriyetimiae bildirmeıerl 

icap eder. Akai halde hakları tapu aicilile sııbit olmadıkça aatıf bedeli 
nio paylatmaaından hariç kalırlar. 

4 - GOıterilen gQnde artırmaya ı,tirak edenler artırma tart 
nameılni okumut ve lQaumlu mlaumat almıf ve bunları temamen 
kabul etmif ad ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen zamanıia gayri menkul tıç defa bağırıldıktan 

ıonra en çok artırana ihale edıllr . Ancak artıma bedeli muh.&mmen j klymetin yüzde yetmit betini bulmaz veya aatıf isteyenin alacağına 
rOchani olan diger alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri men
kul ile teminedilmit alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok 

1 artıranın taahhüdü baki kalmak üzre artırma OD be' gQn daha temdit 
1 ve on be,inoi gOnQ yant aynı saat 9 da yapı~acak artırmada 

1 bedeli aatıf iıteyenin alacall;ına rOchani olan diğer alacaklıların o gayr~ 

1 
menkul ile temin edilmiş afacakları mecmuundan fazlaya çıkmak 

• şartile en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilemezse 
hale yapılamaz ve satış talebi düşer . 

6 - Gayri menkul kendiıioe ihale ol ıın&n kimae derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı vermezae ihale kararı teaholuoarak 
kendisinden evvel en yQkıek tekitte bulunan kimae arııetm i t olduga 
bedelle almaga raat olursa ona, razı olmaz, veya bulunmazsa hemen 
on bef gQn mOddetle artırmaya çık.arılı p en çok artırana ihale ed it ir
iki ihale, ar&aındakl fark ve geçen günler için yQzde 5 den hesap 
olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca bQkme h acet kalmakıızın me-
muriyetimiace alıcıdan tahıil olunur. "188., 

1 

2004 Numareiı icra ve iflas kenununun· 12 inci madde 
sinin 4 ilncil fıkrasına tevfikan bu kayrı menkul sahip 
!erinin bu haklarına ve hususile faiz ve mesarife dair 
olan iddialarını il~n tarihinden itibaren 20gUn içinde 
evrakı mUsbütelerile bildirmeleri aksi halde hakları 
tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaş 
masından hariç kalacakları cihetle alA.kadarların işbu 
maddenia mezkOr fıkrasına göre bereket etmeleri ve 
daha fazla muhlmat almak istiyenler 939 19 Dosya 
nnmaresile Tarsus İcra Memurluğuna müracaatları 
ilan olunur. 

• i l A H 
içel orman çevirge mü~ürlüğünden 

Muhammen vahiL fiatı 

M3 Cinsi Lira Kuruş 
83 Çam ağacı 4 90 

içel vil=lyetinin Anaınur kazası dahilinde 
Karanlıb dere Dev!el orınanandan 83 metre 
nıikap kerestelik çam ağacı 26-7 939 g\i _ 
nünden~ilibaren satışa çıkarılmıştır. 

2 - Çan1 ağacının beher metre mikap gayrl 
nıamulüniin muhammen hP-deli 490 kuruş
tur. 

3 - Şartnan1e ve mukavelename projt>leriııi 
görmek isteyenlerin }l~rsin orman çevirge 
müdürliiğiinP, Anamur orn1un lıöJgP. Şt>fli-

ğine ve Ankarada orman unıun1 mlitliirlii
ğüne miiracaa t rlmeleri. 

4 - Salış 16-~' - 939 Carşamba giinii saat 11 de tor. a az gıda ıle beslenı-ııa talı~il olunacaktır. OukkAm olupta bu tahakkuk J 

~l çetvelinde isimlerı olrmyanlar veyahut sonradan ------~----
~l.llllu . rnanyada balıklardan dli~ k~n acmak ve rekl~m almak istiyenler beledi ' 

MerEin orınan çevirge müdiirlii[tii dairesin. 
de yapılacaklır. 

bi •ta ak · · t • . . Nöbetçi 
.. rrıadd . ı~m ye~ı~1 tu an yeye nıiir,~ caatla icap edrn resmı ledıye e ılerek 5 

h ~ ıstıhsal edılıyor. " l k 
dr.A uir as f: d b'l d ruhsat almaları lazımdır. ı apı acd yoklanıada 
~ {\(\,,. ıı· zar ın a ı ar o I 1 ..... . d · d · ı . ı · ... · ö 
SAL ''""U filin .. 

1
d .. . -

1 
. ruhs .t a ıMnıu ıgı ve resım le ıye e ı nıeuıgı g -

. ~il o uı u mesıne d , ·· ·· 
bi~ olmuştur. Malum ya. rüldiigii takdirde lwh iye Kıı nununun l 13 uncu 
~u.~0 bi\yalan fıldişinden ya madı!e5İ mucibince iki ~al resim l~hsil olunacagı 

ilAn olunur~ 

§§§§§ Eczane 6 

1 Ağustoı • 939 da 

HALK Eczaaeaidir. 

7 

Sal>Ş umumi olup açık arttırma usulile 
yapılacaktır, 

~lu vakkat temi na tt 31 
Talip\erin şartna meJe 
meleri taz•nıdır. 

Liradır. 
yaz,lı vesikayı getir .. 

27-1-6-13 



S\YFA- 4 ~~~~'-?~_N_'l_M~E_n~_,l_N ____ ~~--~~----~~~~-l_A_G_C_S~ 

YENi 
----------- Osmanh Bankası 1 l A N 

E Rs I N f LA N T . 1 ~ J 939 

Cenubun en cok okunan , ve tutunan gazete!,idir. 
-o=========--

f çten ve Dıştan günün en mühiın ve en taze haberlerini 
YENİ MERSİN DE BULURSUNUZ 

Siya si günde 1 i k. gazete 

• 12 Yıllık fasılasız intişarında ki muva 

Memlekette tasarruf ha 8f SUS ıcra memur ugunuan 19Ö rP'b 
reketinin inkişafına hizmt t 1 Tıpu ~•1 gt 
arzusun.da olan ~smanh Ban- No. Tarihi Cinsi H. Metre M. Mevkii Lır~6 ~ kasl, Aıle Sandıgı (Tasarruf 9 Nisan 316 Tarla 18 38.604 Mermer oğlu 82 
cazddnı ) hesabına tevdiat . . ~iı~1 
yapanlara kur'a keşidesi su · Hucludn Şarkan l(,ı cı Ve) 8 1 Garben IJalıl, '>. I~ 
retile HŞıtğıd:ıki ikramiyeler len l'ı rik 1 a ru Cfll\ll ben ilacı v eysı 
evzie karar vermiştir, 

Keşi deler 25 mart ve 25 
Eyltıl tarihind~ icra olunacak 
ve her keşidede aşağıdaki 
i lıramiyeler dağıtılacaktır: 

TUrk liralık 

nıahdud . 

Alacak h Osm::.rılı Bankası 

lla fıt A hm t Basi u Po clu 
• 

ı adet T. L. 1000.-
4 " " 250 .• 

• ffakivetini halktan uür<liiuü raubete • u b ~ 

borcludur. 
,98 

Biriıci Artıı·maorn JP-pıl;c • ğı )er, gürı, · 8 YENİ fVIERSİN 

YENi MERSiN 
YENi MERSiN 

• 

• Sizin gazetcııiz<lir <lerllcriııizi dilekle-
• riııizi Yeni ~lcrsin süliinları acıktır. 

• 

• Okuvunuz 'e okulnıaya calısıınz. . . .. . ~ 

YENi MERSiN MATBAASı 
T a b a a i ı b ü t. ü n i ş 1 er ; u c u z v e s ü r a t 1 e y a p a r. 

5 100-" ., 
25 50.-,, , ' 
50 ,, " 25.-

Cemacı 8!> aded T.L. 5000. 
TUrk lirAhk ikramiye, 

Aile saodı~ı hesabında
ki mevduatı kur'anın keşide 
edildiği tarihe tekaddilmeden 
allı ay zarfında: 

T, L. 50.- Tur k lirasın 

dan aşağı düşmemiş olan her 

9 9 939 saat 9.ıO kadör Cumartesi 
ikiuci .:\rıırmarırn y .ı pılac .ı ğı y~r, giiu, s~aı 

25 9-9:~9 s~ at 9 10 ka<l ~r P<1ıar ttısi ,,,,_ 
J - işbu ga.yrımtllkülün artırma şartuamesl 9·8 939 ~~ 

den itibarın 9:iJ-196 no ile tarsus icra dtıirtsinin muayyttı ~ fı 
rasında herkesin görebilmesi irin açıktır. ildndo ya"zılı olanla''/;rl 
la malt2mat almak lsliyenler, işbu şartnameye ve dosya nu 
mtmuriyetimlze muracaat etmelidtr. . _ 411 

2 - Artırmayn iştirak içm yukarıda yaızlı kıymetin ru1-11 
nisb~tl11de pey veya milli bir bankanın teminat mektubu t~ 
ltctktir. (ı 24) vfl! 

3 - /poltk sahibi alacaklılarla di~er alakadarların ''' /'~ 
lıakkı sahipleril.tn gayri mtnhül üzerindeki haklarını lıususllt i-J 
masraf u dair olan iddialaı ını işbu ilan tarthlndtn itibartfl rı~tfl 
içlflde evrakı müsbiteltrile birlikte memurivttimlze /Jildlrrnt 'ti 
tdtr. Aksi halde hakları topu sicil/le sabit olmadı/ıra satıl En yeni ve çok çeşitli harfleri teniMersin ı.\1.atb:ıasında bulabilirsiniz 

lHJ~~ IID@W@& D~;rrg~Olb~IM fHJ&IRılPlh~fRllb~ 
nin paylaşılmaSlfldan hrriç kalırlar. ,ti. 

4 - Oösteriltn gün.de artırmaya iştirak ednler artırma şD'il 
:------------- m{sini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunlafl tarnarntll 
1 

mudi bu keşidelere iştiraJf 
edcektir. 

KİTAP GA2 EJTE VE lw.IEOlv.1U A 
Fotoğraf Makineleri, 
Kolluk Takımları, 
Saat Çt>şitleri, 
Renkli Gözlükler, 
Termos ç,.şitleri. 

TABI YAPILIR. 
Resmi D.ıire ve Müesseselere T ıcuethaoelere ait her ç şit defterler evrakı matbu1 

Fatura ve s ... ire eli ntfis bir tarzda ve beğendirmek şartile yapılır. 

hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. SEDAT SAHiR SEY~EN 

Uray caddesi No. 41 

mı============================:-=:====m:ı 
• ucuz iLAN 

İŞ_._yE 

.AR.IY .A "'NL.AR...A 

Satılık, Kira ıık Evi, Arsası, Eşyası olanlara 

Cenubun en ço~ okunan ve 

tutl!nan gazetesi olan 

~rgfRı~~IM 
O {uyucıları.un arzusaııa uyarrık bı r ktlçü l{ 

trni:N" T:\.Rtın~st HAZIRI.ı.A~IlŞ'rIJ{ 

Bu tarifede Damga kanununda yapılan son tadilat nisbetinde 

MÜHİM BiR UCUZLUK VARDIR 

Satılık, kiralık neyiniz varsa veya ne almak 

istiyorsanız • 

i l A H 

içel orman çevirge mü~ürlüğün~en 
.llulıai?ıruı · rı valıil f• alı 

ll 3. Ciıısi ))r u Kuruş 
123 (, -.' ım ;ı gacı 4 90 

1 ic ... ı vil:lveliııin :\naı11u · kaza~ı dah ilin le . . 
K alta ı cı [)p ~ let Ol'm:ı 111 nda n 1 2 ·~ m tre 
ıt · i~ap ı..t-r+·slt>li ç 1111 :ı ğ 1cı ~6 7 _939 gii 
rıii dt·rı ıibuerı satış ·• ~ı \ ara 1 nı ı ş ' ır. 

2 - Çam . ğ:ıcınırı helu·r 111dre ra ı ikap 
nnmulünü ı ı mn\ı ınun n b d ~ıi .\9) 

1.1ay · ı 
~ 

kuruş 

3 -·· 

4 -

tur. 
Şa r lrHı m~ v~ mu ~ av 11 n:.ı n>P. pı-oj..-leriui 
göı·111t-k istP~' f•ut .. , in .\lers:n orman çevırge 
miidiirlüğiitlf', .Arrnnıur orman LülgP. Şt>fliği-
ıw VP. A•ıkaraıla O·nıan uurnm ruiidürlüğii 
ue müracaat etmeleri. • 

etmiş ad ve itibar olunurlar. Jı~* 
5 - Tazin tdilen zamanda gayri mtnkul üç defa batrıl il_ 

sollra en çok artıraya ıh?/e edilir. Ancak artırma btdtll ~r. f 
mm kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya salış isttYa:n11ıl' 
caf!ma ruchani olan diftr alacaplılar bulunup ta bedtl al~ 
o kayri menkul ile temin edilmiş alacaklarının mtcmuundan ~ 0~ 
çıkmazsa en çok artıromrz taahhü.dü baki kalm4k üzere artırrn ,tsr' 
füfl da'ıa temdit ve on beşınci gtlnü avni saatte yapılacak 0

111{' 
da, btdtli satış isteyemn a/acafma rüclzani olan dıfer a1ac101ıı'ıl 
o gayri menkul ile temin edilmiş alacakları nucmuundan dt fY 
çıkmok şaıtil,, tn çok artırana ihale tdillr. Böyle bir bedtl el 
mezst i!zale rapılrmaz. Ve bu satış talebi düşer. ıt' 

6 - Oapri men/tul kendisine ihale olunan ilimse dtrlıol v µ;; 
rılen mülıltt içinde parayı vermesse ihale kararı /tssolunara~bed' 
sinden ewel en yükselt teklifte bulunan k!mse arzetmiş oldu fil 

1ıeıı1 
alınağa razı olııı·sa ona. razı olmaz veya lııılıınmazsa ~ j 
on beş giin nıiiddetle artırmnya çıkanlık en çok artıı~10' irı 
le edilir. İki ihale arasımhki fark ve g~çen günler,,,, 
yüzde beşten hesap olnnacak faiz ve diğer zaı·arlar :ı~1Jt 
hükme hacet kalmaksızın rnemurivctimize alıcıdan ' 
olunul'. (133) · it!' 

2004 nmn:ıralı icra Ye iflas kanununun 12 nci ın~1~~hl 
nin 4 üncü fıkrasına tevfikan hu gayı·i menkul .i' tf.1 
lcriniıı bıı haklarına ve hususile faiz ve m!ls~ırı•~:~ 
olaıı iddialarını ilfm tal'ilıin<lcn itibaren 20 gtın 1~~1 
evrakı ıniisbitelcrile bıldirmeleri aksi halde Jıakla1'1 fllıı 
sicil_ile sabit olmadık.ç.-ı satış bedelinin paylaşıiınaSlde~ 
harıç kalaı :akları cıhetle al:\kadadarın ışha nı:ıd fiııl' 
mezkıir fıkl'asına göre hareket etmeleri ve dalı:t -,ı•ıl 
malüınat alına k isti yenler ~39- rn6 Dosya nun1:ı 1 ;,. 
Tarsus icra Memurluğuna müracaatları ilan olııı11 

~------------- ----~....-
T. İş. Bankası 

1939 
Tenzilıltlı 

İş mi, 1, ı;i mi arıyorsunuz 

KÜÇÜK tLANLARI\1IZDAN 
EDİNİZ 

İstifade 

1 
m====::..:======================:=;:==.fi!I 5 

S:.ılış 16-8 93 ~ Çarşıuuba giinii saat 12 <le 
~lP.rsin Or rnan çevir·ge mfıdiirliiğii dairesin. 
de yapıl~ cakclır. 1 
Salı~ umu• i olup açık a r ttırma usulile 
yapıLıcakd ı·. 

/( üçük cari hesaplar ikramiye pfatı' 
32,000 lira mükafat 

Knrcılar. 1 Şubat, ı Mayıs, ı Eyltil, ~ 6 

T. C. Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100 000.COO TUrk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

Para hiri~Lirtııılere 28.800 lira 
ikr:i mİJe vt•rı· c.•lı. 

Ziraat Rankasında kumbaralı ve ihbn.rsı~ Tasarruf 
h esaplarında en az 50 lirası bulunanlara Henede 4 defa 
çek i ı~cek kur'a ile aş ğıdaki plana göre ikramiye 
dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralı~ -i.000 Lira 
4 " 500 .• 2.000 ,, 
4 ., 250 ., J .000 .. 

40 ,. ıoo ,, 4.ooo ,, 
l oo ,, 5o ,, 5.ooo .. 
t2o ,, 4o ,, 4.800 ,, 
160 ,, ~o ,, 3. ~oo " 

DlKK AT : Hesaplardaki paralar bir sene içinde 
50 liradan aşağı düşmiyenlere iknmiye çıktığı tak 
tirde 0/0 20 faıJasile veri1ecektir 

KurRlara seneae 4- dafa, 1 EylOI, Birincikanun, 
t Mart ve haziran tarihlerinde cekilfc~ktir. -

. 

6 
7 

l1uvakkal l'1 ıuiıunı . 46 liıa<l r. 
'Ltliplı1riu şırlnanı~tle yazılı vesikayı gflt'r
melflrİ lazımdır. 

27 . ı. 6-13 

TARSUS--· 
Amedcan Kollege 

Aınerikan Erkek Lisesi 

Dersler 
26 Eylulde 

BAŞLAR 

Tam devreli lise olduğu kültür bakanlığınca 
tasdik cclilıniştil'. 

Türkçe, İngilizce, Fransızea oktonur. Ticaret 
dersleri virdır 

YHtılı Ü('rd 250 lir·, Giiıu.lii1. lli iicrPL GO liradır 
Kayıt muamelesi yapılmaktadır 

1-3-5 

Ağustos, l ikinciteşrin 

TARilJLEldNDE CEKiLECEKTiR. 
• 

--- ikramiyeler: ________ , 
1 Adet 2000 liralık = 2ooolira ,, 

" - 5 000 " 5 ,, 1.ooo 

8 " 
500 

" - 4.ooo ,, 
16 ,, 250 ,, - 4 000 ,, 
60 

" 
ıoo ,,. - 6.000 ,, 

95 • 50 
" 

., - 4750 ,, 
250 " 25 " . - 6,250 ,, 

4ö5 32,000 
·---------------....:i~----------....;_------__.,.. . 

l,,dl 
En az 50 lira mevduata bulunan hesalar kur• 

dahil edilecektir. / 
~.~-

t .. biti 
T . Ş Ban\u91na para yatırmakla, yeloıı pir• . 

tirmiş olmaz, ayni zamanda taliinizi de deııeoı•f 
olursunuz. / 

Y : M . D • d~B ..... ıoıat .... 
enı er~o ~"ımeyıo e -

l 


