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FİKİR. GAZETESİ 

Ankara 23 (Radyo) - Düu saat on 
altıJn ~ üz ~O\') t' l tayrn rPsi Maııçuı i 
hııdunu ııu geçmiş\ir . Japoııl&rlll Lıu tay 

yarelerin dnha ileri geçmesi ırn nıcıııı ol
duğu ve on yedi kadarını düsıirdüklı;ri 

söyleniyor, 

Sahibi ve Umum Ncşl•J\I" 
MQdUrU 

FU.\ D .AKBAŞ 

idare y~r 
Teıı.I ~er&ID lh•ı ·~ • ııanlD 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Uun1artesi 
24 

HAZİRAN 
1939 

YiTii/ sayı 
11 3323 

Giizel Hatay bugün anavalana kavu tu 
Yirmi Sene Süren Ayrıhk Ve Acı iztirap Sona Er i ... 
Cumhuriyet HükÖmetimize Bin Minnet. .. Ve . Yüzbinlerce Şükran ... 

Belediyemizden ve yerıi 
Ev yaptıranlardan bir temenni 
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Yazan:--ı 
1 fcnri 

1Bor~eaux 1 
SIOAI{ IiÜL 
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- Pek ali\ mösyö, tarziye- sonra, h:ılld taklio oazakelini 
terinizi kabul ediyoruz. 1 nazlirı itibara almıyarak, gülünç 

Üç imtiyazlı 
Şirl{et 

O :in kapısına doğru bir kaç olmaktan çekinmiyerek bir kaç 
atlım ntmışLı.Süzan yerinden kı : dakikalar etrafile meşgul olmak 
mıldnmıyacak kadar müteessirdi~ isteınomişti, yahut öyle görün 
Pıyero karsı olan lıütün haksız ınek istiyorıhı. Piyer, onun bü 
!ıklarım, bütün zulümlerini dor tün harekfttındaki manayı ~u;h· 
hal anlaınıetı. On bes serıe son yarak : hükumetimiz tarafından alınmış 

Çırak, kalfa ve 
usta kur rı 

On beş ı\.ğustosta kurslar 
açılmış bıılıınacal{tır 

iş yerleri iktisat Vekalett.ne müfredat j 

programlar1 gönderiyorlar 
ra \'iCdan azabı de~ilse bile, kn - Zavallı karım ! ve bu husustaki mukavele dün 
bnlıatlarının hakıki manasını Dire bir kaç adım ilerlemie hükumet nanına Nafia tekili Ge Yüzden faıla işçi Çdlıştırau tam edebilecek ve ayniyle kalfa 
anladı. On beş ırnne hal te ma· ti ona. Bu beklenilmiyen hitap f neral Fua t Cebesoy ile bu şir müesseselerle maden ocakları I kursunu bitirmiş ve ehliyetna 
ziyi birbirine yakınlaştırmak mu ta karısının geçmiş ihanetine·) ketlerin ve İngiliz benson limi1et ışçileri için kurslar açm 11 ğa I mesini almıı,ı olan da gene bir 
kay ese etmeyi hatırından bile bi1yük bir 0efkalle katıandığmı, _eirketioin mümessilleri arasında mecbur tutan nizamnamenin 

1 
müddet çalıetık lau sonra usta 

ge~irmemieti. Hayat, hazan 11rka ızah eden, bir mana vargı. Kı j ımzalanmıetır. koydu~u mOddet sona ermek ı kursuna ieıirak edebilecektir. 
mıza yıgdığımıı karanlıklar rık, dökük hayatının iztirabla· J Bu mukavele esaslarına gö üzeredir. Biliodi6li üzere bu mü 1 Kalifi)•e işoi yetietirmek içitı 
icindengimeekler;yıldırımlar yara rım, yalnızlığını hazırhyan ka re mübayaa vadeli ÜQ milyon esseseler çırnklar, kalfalar ve! hilkumetin bu kanunla atmış 01 

tir. tete O Zaman. maDAsını, 12ek rısını mesul tutmuyordu artık, yüıbin Türk lırRsıdır. Satın alı stalar ı· · - k ı 
11 v u Qın ayrı Ayrı uç urs 

1 
duğu bu adımın yarın i~in çok 

ıı· n·ı kavbetıı·Aı'mı·z eskl. manzara onu affedirordu. nao hisse senellerioio itibarı kıy açacak .. b " f , , 6 .. e u UQ sıuı sanat er faydalı neticeler tevlit adeceğine 
lar, hatıralar canlanır. Silzanda, bu hitabın karşı meti mecmuu dört milyon te babının kural ara devamrnı te 1 muhakkak gözü ile b:ıkılabilir 

sında easırmamıştı, büyük bir alacakların mecmuu 6.616,131 · d kl ı 
Nıkol bütün bu cereyan Tu- k 

1
. d B _ d . . b , mın e ece ır. Elinde ehliyetnamesi bulunmı 

tavazu ve samimiyet göster r ırası ır. u gun en ılı a . . . 
eden hfıdiserle kamıldamamıştı, . 

1
• ren bu . k 1 • G .. çeu sena mt:clisten "tkan 1 yan bır ı"Qı, sanatı ne olur::a ol 

mıa ı · eır et erıo isletilmeleri " ı 
b ki' rl K t d '" N' · ı v ' k k ' hl' l rı . e ıyor u. on o ı orua ı e ı _ Nikolu bize iade etmeniz lıükümeliıı murakabeleri altında an_u~un_ ne şe ılde tatbik edıle I ~-un e ıye name ı erın yanıuda 

Sb~fa J-,Y 
Güney Yurdda 

-Folklör-

Atalar sözü -Oe~i~et 
- 37 - • ı~ 

Derliyen: Saıt lJ 
ıııı' 

Elden gelen öyfin (1) 
0 

o da \-aklında gelmez. brS 
• Elde ildet de biıde 

at mı? d' 
ld1 

• Elin atlığı tae uza 

~· • El a~zına bakan aQ ~ 
• Elin geçtiği köpriidell 

de geç. P'r~ 
• Allah bir kapıyı kil 

bin kapıyı açar. ıııı• 

• Allah bana; ben def~'~ 
• Allah bile insanın 

rasını yüzüne vurmazı g61 
• AllAh sa~ gözü sol 

muhtac e.tmesiu. 6 t;I 

1 
• AllAh taşına toprağıll 

reket versin. . ptf 
• Allılhın sevmediğiD 1 

gam ber sopa ile koğar. ıP 
• AllAhın bildiQ'i kuld611 

!anmaz. 
·ııe 

• AIIAh herkesin kalbi 
beraber gitmiyecekti. Annesinin l~zıın . Onun yaşıyacağı ev bü ceryan edecektir. Bu iRlimal dev ceğıuı gosteren nizamname, yüz 1 ış bulmakta güçlüğe ugruyacagı 
mfileadd lt suallerini cevapsız bı yüdü6}ü ev olmak. resine yetiştirilecek olan satın den fazla işçisi bulunan müesse j için o da kursları\ devama ken 
rakmıe ha!A sükut ediyordu. Sü _ Pek ala biliyorsunuz ki alma kanununun Büyük Millet selerle maden ocaklarını bu 

1 
did ini _mecbur sayacakt.ır. Bu bu. re verir. . f 

zan, bu kararsızııeın, bu sükü-,Nikol artık sizin yanınıza . gido· meclisinde tasdikinden itibaren kurslarda takip edecekleri ders sustakı kanunla ve nızamname j • Elmi yaman bel ıııı 
ıun manasın ı izah etmek için, mez . hele_diy~ler ~u müesseselerin fi ıerio müfredat proğramuıı en 1 de işçileri içio kurs açmıyan ve/ men. dılese 
kendilerini sabırsızlıkla diğer sa' _ 

0 
halde nerede kalocak" len ıeletılmesıne haelıyacaklardır . . ya bu işe lAyik olduhu ehemmi • Elmas çamura ... ~ çok 15 temmuz 1939 tttrıhıne ka 

londa bekliyen kocasının yt.nıua - Daha henüz bilmiyorum. SüV8fİl8fl·nı·IZ ı dar ~azırla~.ımağ~ ve iktisat Ve yeti vermiyen müesseseler ceza yin~ elmastır. 
kadar giderek : Burada kalmak istemezse onun il kaletııH.ı gonderılmeğe mecbur görecekleı·dir. Hundan baeka ie (ll Ôyüu: Ekme~ 

- Bana daha bir kaç duki fngiltereye gönderelim, bi<ı ol· l" • d tutulmuştu. veren'er kurslara devam eden T J 
ka mfisaado ediniz. Rica ediyo t I · SVtçreye aVet isçilere de müskililt çıkarmıya 1 ı avin er 

mazsa ugilizcesini ilcır ?tmıe Haber ıt.ldı~ımııa göre, muh k f 1 'J cı 
rum size. olur • edı.ldı"/er ca , araza onların Jetmiyel_eri_ Şehrimiz Ziraat aaok6f· .. 

H 1 ık ·101·zde teiif ) erlerden lk\lsal Vekaletine · d' k k . 
- ayır, 0 amaz. Nikol iyi lngiliz.ıe konu· t · b' . . . . nı ın ırmo veya esmek gıbı murlarından Zeki Sayan f 

eimdi b9nimle beraber buradan svıçre ınıcılık sporları fe- proğramlar gOuderilmeğe baş ı a kanunun ruhuna münafi hare 1 . " • aıo' 

Qıkacağız . şur • derasron':J m~rkez komitesi Be 1 mıetır. lkliRaı Vekı\leli gönderi kette bulunamı.,ac ki d B 1 z_ı raa Ba_nkası ~udu~ ·~ıit• 
İyi ya, tahsiline devam den Terbıyesı genel direktörlü· ı _ . 1 

' a ar ır. u 

1 

Q'ıne terfıan tayın edılrnı. 
- Nikolla beraber geleeağiı~der. Londrada bir çok tanıdık l'tüne göııderdigi bir mektupla len ve gonderıl.ecek ola~ but' eekilde hareket eltiQ'i görülen Pek yFikında vazifesi ıı•; 

mi üıuiledirorum. N~kola_ meta larım tar. Eıüvııril?r_imi?.i Hal eehriode G, 7 proğramları tetkıklen g~çırer~k m~esseseler içiı~de kanun muh hareket edecek olan zeki ;ı 
nel vermek. onu musterıh el· , •. k 

1 
h " .·· karı a ~ve 8 Bırınciteeria 1939 tarihinde · vo muvafık bulurHa tasdık eıtık ı lelıf cezalar tertıp elmiş bulun ' na yen i vazı fesinda oıllf .. ,ı o enuz ı;oze , em 1 ı . ı / 

mek Irızım. Yoksa1 ev~ dönmekl 1mıe fikrini söylememiştir, halt\. Y _a ~ılac~k olan bcıynelmilel bini i ten sonra tekrar musscıseye gön 

1

. mnktadır. _ yetler dileriz. ~ 
islemiyecE1ğini anlıyorum . k' . r d d' cılık musabakalarrna davet et· derileceklir. ProQ'raın, Vekaletçe B l } b } J 

- Dize, e9ice gelmek isleme es 
1 ;t:1::~0S~z~r~ iki setieen mişt~ .• b k 1 BAi h. R : eksik veya tadile muhtaç görü ll seı1e ya {3Ca { u 1raO 

d
.k . b' . '? Y • usa a a ar a şe rı en 1" " . d h' h' 

yı len ~oura. ner~y~ ~ıde ılır ve aulaean karı koca gibi verein tf)ekilı'\tı tarafından orga· u~~e uzerın e tas ı .er rapıla } k 
oksa rıca edılmesınımı isliyor. çocuklarının tahsil şeklini müna nize edilmi~tir, Komite, 1940 o ıca ır. Ü ffi} Y 3 03 

- Daha fa~aş konueunuz, kasa etme~e b&elamıela~dı. Bir limpiyatlarıııa bir h~zırlık ola· 15 temmuz tarihine kadar . . . 
Her şeyı duymak ihtimali var. az evvelki şiddetten. fırtınadan rok 7apılmoaıuı mukarrer bu müfredat proiramlarıoı iktisat -Birinciııen m·tan- ~etırılecek kömürün bır bl 

Bana mütaade ediniz. onu çok sonra eakiult:şen bir hava içinde mıııtakl~rda süvarile~imizi aralcı VekAleline göndermemiş bulu f lıh aline ıarur<Jl görülen bu l~raya kadar satışa çıkıır~ııı 
müleossir görüyorum, onu tesel birleşen bu üç vücud bir hıçkı rında gormekie bahtı yar olacak 1 . . V k A ! 55 bin ton kömürü bullüokü lır. Zaten kanun da k 
li elmekliğim lhım. k b h n ·ıı sarsılmı12lardı. !arını bilhassa kaydetmektedir. nan ar ıçın e alet pro~ram ha gümrük resmi ile gelirildi~i tak l louundan alıuan 7,5 lir_ıı ..,, 

rı u ra e w Za 8 d 1 kt B" " b . · 2 . ı v - Sizi bu kaba herifin ya-
11 

k d Al d c an terbiyesi genel direktör zır ıyaca ır. uıuu u ışler 15 dirde ve bir tonunun lstanbul mıo lıraya iodiriırnes i 
va ı a ın a.,, ıyor u. I" - b .. t t ·h· k ıd· ı t rdl nında bırakm&m. Pi yer heyecanla : ~.cu. ~ l~klıfı alakadarlara bil agus os arı ıne adar tamamen çit fiyatı da 15 . 16 lira bulun ıy e cra vt1killeriııin f~ ~ı 

- Yalnız Lir dakika için. _ ~e oldunuz, n!çin ağlıyor dırmıştır. bitirilmiş olacak te Türkiyenin duğuna göre l:ıtanbuldaki depo duğu kararın tasdiki iQ'
0 

Nikolu ikna ediııceye kadar. T ? K" ·ı·ı, L 't • l r J hor tarafında yüz teya· yüzden satış f ı yfltı ton hasına 30 lirayı lanmıetır. ıü 
- Pek aH\. Arabayıd.a siıe sunu~o~e:::ı~m evvel kullandığı oycu UI\ l\Omı esı op anuı fazla isçisi bulunan iş yerleri)'le bulmaktadır. Halbuki yerli kö Sı f lstenbul fi)'atı 6111~ 

bırakıyorum . Orman yolıyle yü 1 kelimeler dudaklarından çıkar maden ocakları kauuııuo emret mürfin tonu lstanbulda bu gün olan bir ton yabancı ~ ~· 
rüyerek eve dönerim bende.ıçıkmaz ruhuna bir aVUQ şifa gi rece köyündehi sıt- tiği eokilde çıraklar, kalfalar te 21 liraya satılmaktadır. Arada m_~stehlık eline varıncı!: re; 
Kont dö Norua adeta yorulmuş bi dağılıyordu. ma i/e mücadeleye ustalar için lıirer kurs açmıe bu dıeardan g~lirilecek olan kömür gordü ;ı ü zamlar gürnro bllt~ 
lu. Münaknşalardan hoslanma· R. d . x.ı aleyhine dokuz lira tir fark var den başka oktrova, pız ı 
dığı İQin Asabı bozul muşlu . Sene - ıca e erım aH amayınız karar Verdi lunacaklardır. Kurslar 15 aıtus d . rıhtım ücretiyle 19,36 lirııf 1 

8üıaıı. Bu göı yaşlarına ihtiyaç t t · 'b . ır • • d
1 

!erden sonra evinin, allesinin H 1 k · k os an ıtı aren faalıyete geı;ecek il· t. ~ l b h kk d h maktadır Bundan sonf8 -~ yok eimdi. a evı öycülük komitesi 1 uıı.ume u a ın a a ı · A r!I' 
huzurunu hi~ bir hak ve sa Mıhı Süznn acılarının sebebini toplantısında: t r · . mutedil bir halde inmesinde za 1 ta muamele vergisi, gu~ fe 
"etı· olmıyaa kaba bı'r herı· r ı Kursların nçılışındakı O'avej t ·· " b' t b gisi gu"mru"k muamble

81 ·ı , e izah e ~ emiyordu: Bu göz yas n Oeçeıılerde yapılan tetkik gezi . . . . " ' rure gormuş ve ır on ya an ' 81 

kareı mfidafaa etmesi onu sars ıına sebep, biraz ene! Nikolun sindeki incelemeler sououda köy med~leBketl~ _ abeıll ıeçıb yetıştırmek cı kömürün en çok 25 liraya saf rafları, tahliye, depo ve: 
mıetı. Evet, on bee seneden son ! 0",~üııda C"revnıı eden münakoııo !erimizin ekseri.,etinin sıtma has te ır. u ılı Ar 8 u kurslara t 1 b"I · · l · · · " "k raf finansman boeallOl 

' .1 ., J w ı 1 a l meSlDI emın IÇID gumrU ' ' 0 ır• 
ra uzcık memleketlerde onuu lar de~ilmiJdi'? Genç kız maziltalığıoa müptela olduğundan bu devam edenler müddetin sonun resminin indirilmesini muvafık raflarını ilAve etmekle r 
ölümüne inanmak istedikleri birt\ nin bütün esrarına, hakikahnfl köye ge ekli sıhhi yardımların dn bir imtihandan gecirilecek bulmuş ' ur. Bu gün meri bulu ton basına 1 lira da Jı~ ~ 
zamanda bombagibi içlerine saçı vakıf olmuetu Kızının, annesine vapılm~s~ ve bu gerekli yardım muvaffak olanlara birer ehliyet onu gümrük kauuau kömürün edilecek oluna bir toll t• 
lıyor, sesini gürleterek emirlerini 

1 
karşı olan hürmetini tamir ede l~rın bu tun ov~. k"ö~lerine teem~ name verilecektir. bir tonuud ın 7,5 lıra resim alın tam 25 lirayı bulmald8d

1 

•'' 

dikte ettirmek te sonra tehditle• . .1 l · k · 1 a·x.· lıIJe ve Tece koru ıle Seymenlı O k k H 1·ıe ı mezmı'jdı s\~mıyere ıs e ı 5 ı k" _ . . ıra ursunu bitiren bir masıııı amirdir. üküıneıin bö1le,. '; 
rile etinden kovmak küslahlıx.ı . . . . ·oyu araRında sınır ıhlılaft mev ı f, 

•• • • ııs hatayı tashıh edebılırdı, cut olduğundan bu isin gideril ı~cı musyyen bir müddet çalıs E~er bu resim 2 liraya indi larıudan bir kaç aJ e•'
6 

~ 
nı goslermekteo çekınmıyordu. _ Nikol neden yuruın an . . . tıklan sonra kalfa kursuna de rilecek otursa o zaman hariQlen olduğu kararla bu selle ôO 
Kont dö Norua sigarasını rak • " " mesı ıçın de liizımgelen teeebbüs 10 

tıklan sonra ağır adımlarla or nenizi kucakldru11or opmu1or te bulunulmasına karar terilmie 1120C:::ııc=-:.:.::nc:,..,::su:o::-=:::-=::-=:=-c::mc:uı::.-..!RIC:::rc:nc~,_,~::ıltlC::ıı..:""eıı::~r~ kelle yakacak buhrellıll 
sunuz ? tir • il i\ g1::Çılmi11 bulusmak&adır· • 

man rol ona doğru yürüme~e Nikol bu sualin kareısında M n:öY IUZLJ\.RIN.:ı.: M . ....... ,. ,,.,. Jef' 
baelamıetı . Süınn salona tekrar bile kımıldamamıştı. De~elr, Pi lı"mLurg vapurun.la M M L. h bef ) 
girmieti Nıkol hata eski yerinde 7erin tasavvurundan faıla kızı u u M /A w ~ [ğ M ıman a n~'" 
kımıldumannetı . Piyer, mütered sar,:lmıe, müteessirdir. Başına demir düşen M ' M Bu gUn lim"nıcnııdll <' 
dit bakışlrtrln kızını ~üzüyordu. - Annanizio, bana kareı yap M Rana •rol, bu yaz AHe, Yakti golui bağların, M Alman bandıralı Norberl ır' 
Kuıan-ında hala o iztirablı sesin tı~ı fedaknrlıkları size anlata /smail fidan öldü M Yeti~ir bıı naz Ay~o. faı giizoli t;ağların, M Devlet D-3mlryolluıoa ııll df 
hitabı islimdal eden ses, esrarı, yım, beni dinleyiniz Nikol. DOnkU nOshamızdıı Ltnburg : IlaRı~otin ())diiriiyor', Bu yor<lo Henl:tların, ~ çıkıırmııkta, Dore yaptlrı.ı ~l' 
yı_rlarak d.a~ıı_an h~kikalın sesi., Harbın baeında ben fakil"' bir vapurunda çalışmıskta iken beşı ~ :l\Iorhauıoti az Ano... <)i\cği 80hıı:t:t. Ayşo. M çıkarmakta. yine AiDlllll tJ l 
Pıyar Lanı e ıstemıyerek kaLul topQU zabitiydim. Ailem Yironda nıı demir dOşerek ağır surette ~ 11 ş1~ 

· · b yaralandığını haber verdiğimiz rı Adttna vapuru çeşitli e 1 P
1 

etlığı, ve on es seue sakladığı ikamet ederlerdi. Parisle müs Liman şirketi amelesinden Kel· M Çıka gel do habersiz, Mıı d cB1 " 
b

. t k k ı ' ı f makta olup ayni ban 1 ,~r 
aoırı ır e e ımey e etra ına temlekeler arasında dağılmış, ı..la kitli snıeyman oğlu fsmall Fidan Birle~olinı ikimiz, cıı' 
duyurabilmieti. Süzanın vereceği ima bir taraftan diğer tarafa se berayı tedavi khldırılmış olduğu M Güllerden dalın toıniz, M Llmberg vapuruda tllC / 
karım bekli'iordu Ana, baba ve yahat elınie mütevazi, namuslu Memlt-ket Hastanesinde aldığı }& ~ Zn.nbaktan bcva:f. .Arı-;e. M tahliye etı:ıektedlr.__......~ 
çocukları ilk defa birleemie oldu insanlardı onlar. Büyük servet ranın teslrile ölmOşlOr. M • • ' M ' rtl~· 
lar, yıkılan aile suvası snnki ye Rahibi Nuayanların, Norua kont " Hazin hazin ~<>yle sen!. Goç de sevgi bağından, K Küçük ilan şa 
niden canlanıvermişti. Pirer larınıu yanında onlar bahsedilo 193 9 Jzmir enter M Di:t.İIHlo tlinleyiuı boıı, le; gföıiil ınııağıııtlan. M lır de~~~~ llJ8!rd:::., 
Lcınje harbin yıktııtı, hara betti miyecek kadar cemi'jel hayatın l F ~ Var:;:ı. ba~ıntlan !!'0'~en, l8lana.n dutla!!'ııı<lau, ~M ltı dt.ra ı:ın 60 ı;ar•' . - - nasvona uarı f ..., ') ..., t1o defa lçlıı 10 ıtur•' .~I. 
~i eehirleri bir an içın dusundü da silikdiler. 1914 ün nihayetio 1 'J 11 S<>ylo ya:ıı;ayıuı AHo· Uzat lıir kiraz Ane. 11 ııurt dda ıçtıı so "0

''\,, d~I, 
Bu harabelerden baeka demek de Alsaııda tehlikeli hir tarzda bir milyon müşteri- : ~ Denmlı UçGll ıuoıard&ll der• ',ııl; 
ha7atın baııka acı cilvelerile yı· rı " n °1 taraş alıaır. llesell on Gluır ,.ıı 

v yaral~nm1etım. Cephenin seyyar . "' o- d w Ttl ezol<lon baıın yar, M bır llh lçlıı ııo kar•Ş •110'eılııı'. ,41",. 
kılan, tülmiyen ocaklarda tardı. hastanesı· ben;. Parı·"e getı·rmı'ati, nın UP'f3151 ır. " \ l .ı l . ı . ııt oıma'k aıere ber aatır k ıııııa' ,,,~, " " q ~ 1 y~e, ge ue >üDI Har.. M boşluklu masıesoa so wr 1~1reı ol~,.. 

1 Yeni yuva askeri haslaue şekline getirilen Mallarınızı şimdiden 11 Ycti~mez mi hu kaılnr, ~ 1111 ueot ııan ı~ wrıe:111, "'
0 f! 

Bu coükt1ıun uzamamaaı lıl" Laeez sokağındaki kiiniğe yalı· rı ourı ~ııırdu ruıı w ııoır tJ,' 
hazırlayınz. M Bu ka.<ln.r niyaz .Ay.

1
e... ~ rerlerlıe 11rıea on tar•t ~ 18çııı.P ı 

zıındı nrtık. Süzan nlıstı~ı veç rılmıelım Annem hasta b:ıkıcı 1ı1 11 KdçGk uhıarııı 110 bar ~r 11'
1
'' " Cevad UNCUO~LU " l d.r. B• mıtıarı ıeçeD ıltD 

hile evveıa dudak boyalarını idi • 20 Ağ t 20 Eylül ·~ ~ 
JÜZÜnün podrasını tazeledikten - Sonu var - US OS - •:.o: .:.c~:..:::ac=-::.c=-=:-...:::ııc:~ ":::r-ır:::ı•c:wc:»=::ııc.:.c=-==-1:2e~ .... x~=-.· 1 resıu ıabıdır. ___ _ 
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Ankara 
Radyoaunda yarınki Dünyada Neler Oldu ----Oluyor 

~=M=E=R=S=iN=@ j 
--~-----.-.~·----- -~-------= 

_] KÜÇÜK 1LA LAR 

---~--------~------------~ PiY t\.SASI HizMETÇi ARANIYOR 

proğram 
4 Satırlık -~ .... e--- ~-== 23 -6-939 =@ 

Otomobil satın 
alınacak Orta işleri için bir hizmetç i 

kız veya k dın ihtiyaç vırdır. 
Yeni Mersin vasıtasıle (S) Ad· 
resine müracaat. 

Türkiye Radyodifüzyon 

~0•l•ları, Türkiye Radyosu Bir kıta için 32 gün hapse mahhüm 
rık•ra Radyosu. J A ı·k / 

DALGA UZUNLUGU o an mer a 1 genç 
l 1A6ag ın. ı 3 Kes. 120 kvv Pal'is - Bir ay cvYel 22 satırlık manzum kıta ile nıılat 

Q 19 ya.şında Amerikalı lıir gt:nÇ i"ıni ınak i~terniştiı·. 
2Ô ı( · ·74 

m, 
15195 

Kes. versiteli Yilyarn Batfrels Kurts Çift~iJerin domuzu yok .• 
9 ~ 6 vv. T. A. P. 31,70 m, I . I . I H 

" 15 Kes. 20 Kvv. A man iinıversite şe 11·1 o an itlerin ise- karısı yol., 
CUMARTESİ 24 ı6 19 39 Baydelbergi ziyarot etmişti. Kasaplarda et bulunmaz. 

13,30 Proğraın C~v.ardaki. gençlik o~>alaı:ından Alman vabnında duı ulmaz. 

13,35 Tiil'k ıniizİ•;i lımnde dmlennıek ıstedı.. Y~- Aynı günün ak~aını Knrts 
1 - . A, ~ ~ ınckteıı soı1!'a genç ıiııtvı;ı·sıtelı- obadan lıapisaneye nakli me-
ı·evi. · · - <~em aşır.ln pe~- ler gençlik obasının altın def- 1 kan etrnis hulııı;uvonlu. Ame 
~ . . ·ı 1 1 :. • 

- Dede Arem aşiran beste tel'ııı~ ıatı )~arım .yazm[~Smı rika sef'al'ethanesiııin lıir sıra 
Yar rııeşamı lıatım. kendıı~den rıca ettıler. C.~ııç teşebhiislel'i üzerine ancak :32 
3 ~ Nikoğos Acem kürdi şarkı A m?r~kalı. A 1?1~nyada kka ı"ka günlük mevkııfiyetten sonra 
sevdi "Ö)' .. 1 k · metının ılk ıntıbaını şn dort serbest bırakılmıştır se . b num ey nıe e ·sıma . . 

~t~\ Kaynak Bayati şakkı 1678 Senesinde de fotoğraf Yd 
er sınede l · · f · ı · l · · 5 _ m g:rn~. .. _ .. ııgı ız sanat ar c~mıyet~ mış, Fakat birde ııe gör:-;üıı 

ru-kd. · . - Halk turkusu Yu-t<1eçcıılerde Londra'da Jııı sergı lkarcık:ılerıı rıol'fresi altt·-k· k . e va l 1 13 . .. .. .. ' .ı ı aı 
6 , . y ası~< a. .. .. açmıştır ... u. sergı yt~zuncıı sa- tonun iizcrinıle lıiı· iz mcvcfa-
~.. · .. - lluzzam turku Ak- ııat sergısıdır. Sergıdc halkııı na getil'lnİ" B ı iz ; - · d 

7~rn oldu yine bastı karalar ı en çok nazal'l dikkatini relbc- 10' 7 ~·l ~ •

1 
1 ogı·ııdan ' ' · ı ı ·· b. r - f < bf'llya porıı·Enın enıasm aıı 

· . . _ Ilüzzant saz se-ı< en şey ta lıı ıı· ıotogm tır. deirilılir 
1
0aisi. İngiliz düklcı'İııden Hamil ° Fotoü ·af ınütelıas~ısları, 

1 ton 1678 Je öldüğü zaman . ~ 1 • 
tı • ·, 4,00 i\lcmleket saat aya-

1 
Lancaihire şatosunda hil'çok ka rtonda ~ıa.sıl ola~ı \ 

le~·i·~Jans ve meteoroloj 1 haber-1 portrnleri kalımştır. ! 799 da, porl,ro. Jıa y:~lı,ıı1ı . . tet_k,ı~ ı 
tdOkün ahfadından bır kadın ccleıck §n netıcc~c 'aımışlaı \ 

tn •. ~~· J O, 15,30 Müzik ( Dans' lm kara kalem pol'lrelerüıdı"ı; dır: po: t rı;, J)ı'JllCOl'cden yüz ki"~- 1 
uzıgı - Pi.) 1 birisini, şatonun pcıır.eroleriıı- sm· senelerden heri giincş zı-

18,35 Müzik ( ~1elopiler' deıı birinde. aı·alıkta bnlınıış. yası görmektedir. Güneşin zi-
, Pr.) l lliiyük habasma ait olan hıı yası karakaleın üzerine ııznıı 1 

ke 18,5~ ~lıtz~k ~ Küçük Or- p~rtreyi_ yeniden ç~rçcveletınek ~iiddcl tesir cdl!l'Ck ~art~ıı~la · 
1 Sfra - Şef : Ne ·ıp A~kın) iÇın eskı çeı·çeYesmden çıkar- bıl' kopya lıusule ''clmnı~tıl'.1 
d ~ Fl'ans Lelıar Eva operetini 300 b' f LJ k ri'' • ! 
ı en Vals m f 8Cft j UI encı 1 

tır' E~mcridı .Kalman Ça~daş Paı·i,te yakalanan bir eli- tdciz eder vaziyette kokması 
en esı opel'etıııdcn potprn·ı. · lene;, hakiki fakil'i hıılmaııın gürülliiye sebebiyet vermiştir. 1 

Sa7. fr19, 15 Türk müzi6ri (İnce. imkansızlığına güzel bir ıııisal Müııakaşa uzayınca Tamknvo 1 

aslı ) teşkil etmektedir. hiddetlenerek bil'isinin de eliui 
11 ~0,00 Memleket saat rıya-: Tarakuvo ismindeki lm di ısırnııştır. l~c polis ınudalıalc 
ı '.aJans ve ınetcol'Oloji haber- lenci kör oldıığıınıı ileri sfıı·e- ctmi~ ve tflerıci kn.rakola rrötü 1 

erı ' k .J • ı k l k t -ı ·· U.. · ' -
0 

· re · uı enme ·te ve ıer ·es ara- ru muş. zerı aranmgı zaman 
20, 10 Neşeli plaklar R. fından da tanınmakta idi. boyun kısmında k}\ğıl parçala-

! 20, 15 Türk müziği 1 . Dırçok kimseler<'ien lıillı:ıs nna sarılı hir pakel bıılmı-
2 ~ Hüzzam peşrevi. sa kilise kapılal'mcla muhtelif muş Ye hu pakette dilencinin 

11:. Malımut Colftlettin Paşa yalvarm:ıklaıfa para alınması- şimdiye kadal' biriktirmiş kodıı 
l li1.zam şarkı Değildi böyle. nı bilen bıı dilenr.i geçenlerde ğu 300,000 frank kağıt lim ola. 
S ~. Bimen Şen Hüz7.am şarkı otobü e binmiş fakat herkesi rak meydana çıkarılmıştır. 
~ Ukıinla geçer ömrüm. f 
b' - ... - Hüzzam türkü ala An~re Moruva' mn otur~uğu koltuk 
ıtıesiın geldi. j . . · · . ı ı k' 

20 .... , . . .. 'ir' 
1 

• • Fransız ak~domesındc ~lZ<°1 sı ışgal etmı~tır. Ak:H emcc ~. ı 
kiın ,:JO ~ uı k muzıı:ıı (Eı kek tarın hazılaıı iyı koltukta, ba- koltııklardaıı hazılan fena şolı 
İlla e heyetı) -. . ' zıları feııa ko!t.ııkta_ o~urny~ı·: ret kazandırmış1ır. Ve bunla
l _re edan : Mcsı.ıt Cemıl . 1 J 'ari. 'teki İngı lız buyuk. elçısı ra 1634 ıleııberi on sekiz yirmi 
ı ~ · . ·. - Bes~enıgılr p~~·cvı. Erik F'ips şöyle demektedır: 1 kişi cıturımıştur." 
kı l{IIaşım bey Reste ıııgar şar ''Fraıısız akademesi ~tzasın 1 Amire Mamya'ııın koltıı-
3 _ açına m'!cbıırıın~hm. dan ı~ndre Momva. n}ukenı- ğunıı işgttl eden 30-40 .sene a~ı 
G M. h.zet Bestenıgar şarkı mel hır koltuk seçmıştır. Çün demi :\z3s1 oluyor kı. lıu hır 
4 <lYııdan bulmaz teselli kü onun oturduğu koltukta 1 rekoı·dur. Ondan sonra sırasile 
5 ~ · .• - Viyol:ı ile taksim. her oturan aza çok yaşar. Fran dük dı1 Francc'in ve general 
rn ~ Lemi Hicaz ş:ukı Sorul-1 sız akademesi 1634 do ~unıl-: weygand'ın oturduğu _koltuk-
6 asın bana ye' sim. 'muştur; bu zamandan~cı·ı Aııd, Jar u~ıırludur. Generalın kol
rn' Dede - . . . - Baharın za- re Marnva'nın oturdugu _koltu tuğu?da oturanlar 27 sene aka 
anı geldi. ı ğu yalnız dokuz :ıkadcını fıza- 1 deını iızası olurlar. 

1 itika~~;~~is~ı~~~;şma <Dış ro- Hitlerin yeni tayyaresi 
;ı .05 Temsil B. Bitler Alman mü hen- Yeni tayyare geçen Herlin i 

ti 2,0o Haftalık posta kıı- . a·-· l · · r ~ k ç ,. n '-'''paıı .ı ·· ı·t 
ısu ( E b. l'll 1 ) ·dislerine yenı ver ıgı m·Lıırek ı,evyor · u .ui'u u ı" uo 

... ene ı l 1 er e ı · . mrıtı''ırl ii K.Ôndor sistemimle in 1 

_ 1\

1
22,30 ~lüzik (Oda müzil!i tifle kendisine hü;'fık hır tayytı k · ı - .- ,., t şa edilece ·tıı·. 

... · ) 're yaptu·ılmaktadır. Bıı tay- Hitlerin şeflik hürosıı bu 
... . 23,0Q Son aı· ann haberle- · ·, · d ıııt-ıkemmel · · · - ı •ı, z . ı yarcnın l!;lll e en tayyare ıle havada vazıie gu-
h· 1raat, esham tahvılat, kom . 1 , ·ı 1 1Yo - -nuk t 1 (I~ t) t teL ız telgraf rılıaz a' 1 ı e ıno- rnhilccek ve Fülırer ucarkcn 11 >orsası ıya , . ~ . 
_ 23,20 Müzik ( Cazband . dern konforu haiz hürolar hu- el? vazifesiııc devam etmek ıın 

Pi,) · lunacaktır. kanını bulacaktır. 
~55,24 Yarınki pro~ram. 

l<OL TUK T AKh1LARl 
aite 1 b illa ı takımhrımn:daa 
•lıçel · · er ve yaylalar ıçın 

300 
Pırça gelmiştir. 

Kulak, Boğ~z, Hurun ~liiıalıassısı 

DOKTOR. 

Ziya benson 

( 

Hastalarım hergün sa~t onbeşten sonra kabul 

muayene ve tedavi eder. 
Mersin; Hastane caddesi Veli Tevfik fabrikası 

sokağı Eczacı Suphi evinde: 

~tDAo i;HıR 5EYMEN ıl ile 

~ CADDESi No. 14 1 
;..---------------------------~~!!!!!!il!!"'!!!!'!'!!!" 

PAMUKLAR 
Kevllınd. 
Dağmalı 
Kapumalı 
Kazıcı P. 
Kırma 

lı:.karta 
K. kötlü!ü 
Kon 
K. çiğidi 
Yerli çiğidi 

Y.\PA(;ı 
Şark 
Ana dol 
Aydınlı 
Yıkanmış 
Keci kıh 
Tiftik 

BUÜDAY 
Buğday, sert, şark 
Diyar Bakır 
Ana dol 
Yumuşak 
Yerli 

ARPA 
Arpa Aoadol 
Yerli 
Yulaf Anıdol 

,, yerli 
Çavdar 
Mısır 

PHİNÇ 
Pfrinç Maraş 

,. c~yban 
Sus•m 
Keten tohumu 
Burçak 
Kuş yemi 
Kum da;ı 
Fasulya şark 

,, Ana dol 
Nohut şark 

,, Anadol 
Mercimek Şark 

" 
Ana dol 

Börülce 
Bezelye 
Bakla 
Patates 

ÜZÜM 
Üzüm Antep 

> Nevşehir 
> Karaman 

KAYSI 

t 

Kaysı kurusu yar · 
maca 

Çekirdelcli 
Malatyi 
Bad0ın çekirdek 

içleri 
Ceviz kabuklu . 

> iÇ 
Badem iç tatlı 

iç acı 

Çekirdek tatlı 
> acı 

Yer fıstığı 
Harnup 
Kitre Şark 

> Anıdol 
Mazı Şark 

> Anadol 
Cebri 
l\I:ı1ılep 
Çay 
Kahve 
Sahlep 
Çığit yağı 

Ku. s 

44,45 
39 
:18 
36, 
3).50,36 
12,25 
yok 

» 
» 

54,55 

47,48 
55,60 
5 l,HO 
80,85 
35,:>6 
ı ıo, 120 

4,75 
4,75 
4,75 
4,75 
3 37,5 

4 »5 , ..... 
:1,75 

yok 
3,<i2,5 
3,87,5 

}Ok 

~3 
21, 
18 
8,.50 
4 56 
4,50 
4,f>O 
12 
14, 18 
6,5,6 
6.25 
4,50 
7,50,8 
yok 
yok 

> 
> 

yok 
> 
» 

yok 
> 
» 
> 

yok 
.. 

9.), 

vok 
.ıo· 

23, 
2, 
30, 
80,200 
28,30 
28,30 

yok 
43 

vok 
43 

YEHi M[RSiN 
Nfıshası 5 Kuruştur 
Abone ) Tfükiye Haric; 

Şerait ( için ic;in 

Senelik 1200 Kr ., 2000 ~ 

Altıaylık 600 1000 

Oc; aylık 300 son 
Bir aylık ıOO Yoktı.:r. 
·~====~=--=======-.:.=;:..... 

Motor ve şasesi iyi vaziyet · 
de yüksek şaseli açık flJRD 

1veya ŞEVROLE otomobili 
r satın alınilcaktır. Fiatını ve bü 
i tün hususatı nı mektupla mu 
fassal fsuretde ~lersin Posta 
kutusu 124 de bildiriniz. 

~-5 

iş arıyan muhasib 

DAKT.LO ARAYA1 'LARA 

Ticaret Okulu mezunu bir 
1 

Bayan az bir ücretle iş r.ra}Or. 
Yeııi Mersin Basımevi vasıtn

sile(H) Adrts'ne mürac~et. 
1 5 

Tül'k ve cı'nelıi R:mkal:uın KORNlŞ 
iki muha,iplik ettimiş 13 sene- Sr•a, l< orn iş işkri kabut 
da tecrübeli hir mulıasip mu- ve kısn bir müddet ?atfında 
habere ve ınıılıascbe için grııı-l tesli:n olunur. Ayrıca Korniş 
de bir kaç :-.:ıat iş arıyor. satışı da yapılır. 

Sedad Sahir Scyıııcn Sedad Sahir Seymen 
ticaret lıanesile muta Uray Caddesi No. 41 
bık kalınılır. 3 - 3 

ZA YI ŞAHADETNAME 
KIRALlı< HANE Yenice İlk okulundan al· 

1 mıf> olduğum şahadetnamemi 
1 Mahmrnl ye inalı· lles'ncle zayi ettim. Yenisini çıkarta· 
' Zeytiinlii balıçı; ceddcsindc kii-! cağımdan eskisinin hükmü 
~ çiik hamıım c;Yarıncl ı 43 i\11

1 yoktur. 
ınarada hodrnm i'ızeriııe ı,nii Hüs .. yin Yenice 
bahçeli 4 oda ın ıı t r:ı k, banyo, 1 ---.:ııı.-___ ıııırws:::::s::r.ıı::m-
lıel:'ı. Ye bir salonu tam koııforii Sag· ı 

1 
lıavi 4 tarafı açık hir Ev kiraya 1 
verilcccktır. Taliplül'İn lıeı· 

1 
ı 
1 

gün saat 12 de yııkardaki Ecza n 
aJrese müracaatları. 

• 
ı 

KfRALIK H A.NF. Mersin Gümrü~ ka şısm~.a 
f Nusratiye mahallesinde 

her nevi Aırupa, 
Yerli eczay1 tıbbi
ye ve müst.ahzaratı 
bulunur. 

bütün konförü heiz b"ş odalı 
. bir ev kiralıktır. 

1 

' ' ı 

ı-

Ziraat Bankasında 
Zeki Sayana 

müracaat. 

1 l A N 

1 

2 

1 

lçel Orman çevirge mü~ürlüğünden 

M. 
7ü9 

Ci rısi 

Çam ağacı 

Muhammen valHt fiyab 
Lira K. 

4 90 

içel vil~y. ti niu Giilu·ır kazısı d ıh 1 n ı..- ~'u 
u~tnğu Lh·vld ornrnııı:ıdan 799 oıPtr~ nıik -
3p ke rt1SleHk çlıın ~ğc. cı 1 6 939 giini'ındı•n 
itıt art•tı s~ıış:' çıkarıluı ş tır. 

Ça 11aı t>Şçarırıırı lwlu~r nwlr • nıikfıp g ı~ ri 
nıenkuliin muhammen lH'dt-ıli 490 ~uı·uştt11·. 

• 

' 3 Şarlnaoae 'e mukavPlenanırı pr' j •)leriı i ~ör 
mek ist.-yt-r.lı·ri11 llt•rsirı Ormarı çev'rg~ nıii 
d ürlliğii ııt\ G ii 1 nar O rm 2 n billi'P- ~.., flıgi ıw, 
,.e A uka racla Ortın n u ·utuu m iid ii rl üğii ı•e 
müraccıal etmeleri. 

1 

1 

i 

4 - Satış 26-6·939 p1zatle.si guııu saat lt de 
)lersiıı Orman çevirg~· ınüdiirliif,ü dairesin
de yapılac.ı~tır, 

5 

6 

7 

Satış u uumi olup açık arllırma usul iltı ):l

p ı 1 ~ c ak l ır· . 

Mu\a~kat ıenıİM\II 294 Jirudır. 

Talipleri• ş~rlnanwde y ·ı zılı vesika) 
uwl eJ'i lazrnı 1 ı r. 

g tir-

8-14-20 2.ı 

1 l A N 

SilıfKe jan~arma o~ulu kumanoanhğm~an 
Silirkt! jdıularma okulıırıun hır ~ew··iık hıiya

cı olan l30ooo) kilo sığtr t>tirıin hnlwr kilo~u (J l) 

Nöbetçi §~§~~kuruşılau eri mis saıle \' H ğ • ıı kilosu 82,s kııru~.ı ıu 
1 pazadıkla ( ksilttutq·.- k·o :!.ıııll Ş'ur. ı g ı1 939 ~i{11üu 

Ruesmi ilinatın satırı 10 
Kruştur. 

§§§~Eczane ıltın ihar~t hir av ~ırfuda patarlıhla tıls,ltnu·~ı 
)'apıl~cağındarı l~ıbururı lı ı müddet içir de Okul,hl 
lf>Şe~ kül okms;yona miir;~ c ~a llorı li'ın olur.ur. 

24 Haz·ran - 930 da 

SAGLK. Eczenesidir 



1 

SAYFA- 4 YRNI MERSiN 

• 
yenı 

• 
mersın 

Nsaiye Opratoru ve Doğuın Mfıtahassısı 
DOKTOR. 

Cenubun en cok okunan ve tutunan gazetesidir. A. VakupAslan 
f çten ve Dıştan günün en mühim ve en taze haberlerini 

YENİ MERSİN DE BUL UR.SUNUZ 

Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyada tahsilini ikmal eto>İŞ 

Hastalarını her gün8- ı 2 1 f> - ıs e k:ıdar kabul muayene 
ve tedavi eder. 

Siyasi gündelik-gazete 

eni. M sı·n 11 Yıl/ıh fasılasız intişarın y er : da muvaf fakiyetini halktan . 
1 

Bozkurt caddessiode 
ADRES: Y oğurtpazırı 

No.1 
4' 

---------___.......-~ 

gördüğü rağbete borcludur. 
Güven 

Sigorta Sosetesi 
·--DiKKAT ,,,,, 

SAYIN HA LKIJY.I:IZ.A. VENİ 1\1ERS1 N : SizinGaietenizfa Dertlerinize dileklerinize YENi 
ME R Si N sütunlan açı~t1r. 

0/o 10 ratlı Aile sigortası ııı 
Fındık Pırıarı ve Göıııe vaylalarma nıuuıuz~ı 

hakkında bir ·misal .J 

· · · 1 ı l S ı r ıfı' 

YENİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı 
ya çahşınız. 

MİSAL ı servısunız >aş amışt ıı·. ayın halkımızın ıe . 
3o yaşında bir kimıe 25 ae 1 j Ü İStİrahat Ve lllelllllUllİ)'elİtıİ teJUİll edeceğİtJI 

ne müddetle 5000 liraya sigor · . ıı 
at olursa bu müddet zarfında va<l eder. .. uhtereın halkmıızııı Akın gaı 3J1 

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

YENi MERSiN IATBAASI 
Taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Yeni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

IHJ~~ lID@W[Q)~ ~~ıJ~IMDll~IM IHJ&~l?ll~~lb~ 
KİT AP G.A::? ETE VE M"EOJY.ı:U A 

·rabı yapıiır 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Defterler f vra~ı 
mat~ua fatura ve stire en nefis ~ir tarz~a ve beğen~irmek şort ile yapılır. 

Sigortalı meblağın 

% 10 u derhal .. . lira 500 
24 sene miiddetle 
her sene sermaye
nin % 10 irad ola-
rak;.. 500X24 = 12000 
Vade gelince ıi-
ğortalı meblağ 5000 

lira 17500 
Sigortalı meblağ, ancak 

sigort.anın vadesinde, sigorta
lı berhayat ise kendisine, si
gortalı vadeden evvel ölmüş 

ise hak sahiplerine tediye 
edilir. 

MÜMESSİLİ 

Vasfi Orgun 

Fenni Sünnetçi 

Sıt~ı T ann Över 
St~d ve :-ı ğrasız sü rı uet 
,.:\par. 
• Faki çocuklara parsız 

hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezelden gönderilir. 1 Adres; Ta;~~~ne::~sı~0 1 
.-.---------------------------------------------·...------------
T. C. Ziraat Bankası ~----------------~~~~~~ ! 

I 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100 000.COO Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verece~ 

Ziraat Bankasmda kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf 
hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara Henede 4 defa 
çekilecek kur'a ile aşıığıdaki pl4na g<S~e ikramiye 
dağıtılacaktır. 

4 Adet 1.000 Liralı" 4.000 Lira 
4 " 500 .. 2.000 ., 
4 ,, 250 ,, 1.000 ,, 

40 ,, 100 ,, 4.000 ,, 
loo ,, 5o ,, 5.ooo .. 
120 ,, 4o ,, 4.800 ,, 
160 ,, 2o ,, 3J'oo ,, 

DiKKAT : Hesaplardaki paralar bir sene içinde 

50 liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı tak· 
tirde 0/ 0 20 fazJasHe verilecektir 

Kuralara senede q. da fa, 1 EylQI, Birinci kanun, 

1 Mart ve haıiran tarihlerinde çekilecektir. 

vasfi Orgun 
Güven 

Si gor la Sos ystP.si 

MÜMESSİLi 
it41ersin Azak han 

No.4 
Yangın - Nakliye - Hayat - Kaza - Oam -Otomobil 

Sigorta la ri nızı 
En mOsait şartlar ve tediye kolaylıklarlie yapar. ' 

ucuz İLAN 
AR.IY .ANLARA 

Satılık, Kiralık Evi, Arsası, Eşyas1 olBnlara 

Cenubun en çok okunan ve 

tutcnan gazetesi olan 

...-. W(gfMO ~~~~~iM -. 
Okuyucılarmıa arzusuna uyarak bir kilçük 

1L.A.N "T..ı\Rt.ın~s ı HAZIRI.ıı\..?\IIŞTIR 

Bu tarifede Damga kanununda yapılan son tadilıit nisbetinde 

MÜHİM BİR UCUZLUK VARDIR 

Satılık, kirahk neyiniz varsıs ~eyo ne almak 

istiyorsanız 

fş mi, İ : çi mi arıyorsunuz 

Tenzilatlı K ÜÇÜ~ 1LANLARIMIZDAN İstifade 
EDİNİZ 

~~~--~~--------~----~~-~ 
Satılıl{ arsa 

Y rni ) apılan Atatürk p .ırkı yakıııların<la Silif
ke caddesile kışla caddesi arasında Doktur lJay 
Şiikriinün evi örıünde~i 336 metre murubbaında 
ki arsa müsait fiatla satılıktır. 

Talip olanlarrn llersin Ayiıılap ticıır,lthanPsiıı 
de Kırat ıya miiracaatları. 

J0-10 

i 
1 

müracaat etmelerini teuıcnui eylerim. 

Aktn garaj' sahibi 

22-30 Bakı Har111•~ 

----------------------------------~ 
·-Sayın Bayan ve Baylara--' 

M Ü H i M .'B i R M 0 J D E 

Sıcaklar geldi . diye sakın tel•ş etmeyiniz çoolı8 
her şeyia bir kolayı vardır oda ancık hakikı 'le e# 
yüksek limon çiçeği esa:ıslarile imal ve taktir ediltf 
DO derecelik Ülgen kolonyalarını kullanmakla bert•'' 
edilir çünki Ülgen kolonyaluı vücuda serinlik ciğerlere 
kuvvet sinirlere sükunet verir. 

o- • 
Kulağınızda kilp!l olsun evioitden dışarı çıktııi'10\ 

zeman mutla({a yanmır.da bir miktar Ülgen kolonyasııı 
bulundurunuz. ____ 14) __ _ 

Ülgen ıtriyat mağazası daima taze yeni ve moder: 
çeşitler getirmekle her kesin teveccühünü kazaııot•. 
en zarif hediyelerinizi ancak ülgen ıtriyat magaıı•111 

dan gayet ucuz fiyaUa tedarik ede bilirsiniz. 
-----=========o= 

SAÇ LOSİONU r 
Sa cların sukutuna mani o'ur. Tuvaleti tesbit ede 

Fiatı 75 kuruşdır. 

DİŞ SUYU "t 
Di ş etlnrini takvrye edip dişleri temizler ve ıcsbl 

ed~r. Fi atı 50 kuruşiı r. 
YAÖLI KHE~ i 

Koltuk allı ve ayak terlemes•ne mani olur latif rsY 
halı fiatı 5o kııruşdır. 'J ·l' 
URAY CADDESİ ÜLGEN lTRIYAT MAGAZASl No~ - ~ 
~-------------------------------,,,_. 

1 T. iş bankası. 
1939 

Küçük cari hesaplar ikramiye pllJfl' 

32,000 lira miikafat 
1 "6 K u r a 1 a r. 1 Şu b a t, ı ~fayı s, ı Ey l t) , "' 

Ağustos, l ikirıcit~şrin 

T • .\HiULEHINOE CEKiLECEKTiH. 
• 

___ ikramiyeler:----~ 
l AdPt ~ooo liralık = 2ooolira:,, 
5 ,, 1.ooo ,, = 5.ooo ,, 
8 

16 

60 
95 

250 

,, 
,, 
,, 
. 
" 
" 

500 

250 

loo 
50 
25 

,, - 4.ooo ,, 
" = 4 000 " 
., = 6.000 ,, 
., - 4750 ,, 
,, - 6,250 ,, 

4~5 32,000 ,,,,,..,,,.,,. 

'''"' En az 50 lira mevduatı bulunan hesalar kur• 
dahil edilecktir . 

bıri~' 
T . İŞ Bankasma:para yatırmakla, y•lnız pir• İf 

tirmiş olmaz, ayni zamanda taliiııizi de deP~ 
zrsunu. ~ 

Yeni MeraioBasımev inde B111hıuıt>I' 


