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Nereye baksanız 
hastahk arızaları 

Garp, ba~tanba:;;n, bir dolilor eviui anılırıyol'! Her 
ke8 kendi taşkın :uzusn iizerinde ı~l'ar ediyor -ço 
bu ta.,krn irauolerin hirhiriııi tuhdidiclir ki bn lıii

yiik deliler oviniıı on csa!'.lı illetini tc"kil c~·liyor. l 
Yazan: Ahmet Ağaoğlu 

Eveti Nereye baksanız, göz r edep mucibince elini elinin üze 
lerinizin önüne sizi hayretler için rine koymuş, kemali hürmetle il 
de bırakan hastalık arızaları di bekliyor! 

kilir 1 Neyi? 
Garp baştan başa, bir muaz İşte asıl delilik de bu neyi? 

zam deliiar evini andırıyor! Bir nedir!Herkes bekliyor, fakat kim 1 
taraftan beşer zekasının tabiate se ne beklediğini bile bilmez! 
karşı kazanmış olduğu ve her Bak oraya! Görmüyormusun mil 
g ün kazanmakta devam ettiği yonJuk in.san kütlesini? Bekliyor 
tarihin hiç bir zamanında emsali değil mi? Biliyormusun kimi? Ce 
a-örülmemiş zafer ve galebe lev maltillahın zuhurunu! Daha öte 
haları; Burada zaman ve mekan ki tarafta o elli milyonluk "Ya 

naşılmazlar" kütlesini de görmü 

yorsunuz Onlar da bekliyor! ( 
Fakat neyi? Ne bileyim gelip 

nefislerini temizliyecek bir ruhu! 
1 

Londra Büyük 
Elçimiz 

Lord Halifaksı 
ziyaret etti 

Polonya Hariciye 
Nazırı B. Bek 

Mebusan meclisinde beya
natta bulundu 

Almanya ve Pnlonya arasındaki müna· 
sebatın kısa bir tarihçesini yaptı 

Şelırimizd 

Bir Ticaret Ort 
okulu acı laca , 
Maarif Vekaleti Mersinin 

cari vaziyetini nnznrı dik 

alarak binası T icaret odası t 

tından temin edılmek üzre 

arla okul açılmasını temin 
miştir. 

Ticaret ve Sanayi odası 

nu memnuniyetle knröılamıe 

Bu suretle eehrimizin en mül 
Ankara 5, a.~. [Radyotln.n] ınıol.erini k~ıu~iloriıHlen tlil<"YO · çe mübrem ihtiyaçlarından bi 

Polonya. Hancfro nazırı B. ceğmı <lcııu~tır. si kareılanmıe olttcaktır. 
Bek hugiin ınolıus.aıı meclisin 1 S<>ziine dev:unln; .\lıuau işlek hir lıcnret merkezi ol 
ueki benrnatıııda: doT"lot reisi nutkunda iİ\' tn-

• şehrimizde açılması lakar 
Polon.,.n 1· lo J>t"ı~·l·l· 1• llı·ı· tan- raflı bir konlloın iıının i<lon 

'.. > ~ edrn mektep binasının önümf 
hahsotti. Bu h•klif'i ilk dofa vn anlasnıasmı i;mlı otmi~ YO deki ders )0 11ından e99el ha 

~ • <>laruk 28 Xi~n1u.l:ık:i Ilitlcrin 
Polonya - Almanya arasında 

ki nıiinasebatın kısa bir tnrih 
çosini yapmıştır 

nutkunua günlüğümü boynıı 

otwok mcchnriyetinde bnluuu 
yorum. 

BiliUıaro hali hazır vaziye- En·eko yapılan giirii~me-
te temas cılerek 19:31 Alman- lorda bazı nıc:,oleler ıuiizakc 
ya · Japonya anlaşmasını fos- re edil misti. Ba~lrnlarmın 

tanacağım umarız. 

Tedavüle cıkarıla , 
yeni banknotlar 

mefhumları, eski manalarını ta 
mamen kaybetmişlerdir. İnsan 
Yunan efsanelerindeki karaya ha 
vaya, ıuya hakim olan ilahları 

muvakkaten tecessüm ettirmiştir 
Bu kudret sayesinde onun elde 
ettiği mahsuller okadar bol ve 
mütenevvidir ki biraz itidal, biraz 
uysallık ve biraz mütekabil anlaş 
ma arzusu, bütün bu ülke halkını 
dünyanın ve tarihin en mesut bir 
yaşayışına kolaylıkla nail edile 

Daha beride büyük bir cema 
atin reisi cemaatile beraber bek 
liyorl Neyi? Merhamet tasavvu 
runda bulunmasını rice> ettikleri 
yarı allahtan gelecek cevabı! 

, , 
hettigini bildirmi~ ve Hitlero menfaatleri iizoriudo }lazarlık 

Ackara 5, a a. (Radyodnu)-
verilecek covahı nıi.isanderıh:lo ynpınak itira<lındn hulunmnk 

Lonrlra Biivük alQimiz B. 

Londra BOyük elçimiz 
B. Tevfik fiüştü Aras 

Ankara - Türkiye Cumh 

)'et Merkez bankasınca 15 ikin 

teşrin 1937 tarihinden 3 

939 tarihine kadar yeni har 

bilirdi! 
Fakat ne gezer! Bunlar deli 

gibi mütemadiyen birbirine diş 

ağartır. yumruk sıkarlar ve bir 
birlerinin üzerine atılıp müteka
bil imha için, ellerindeki mahsul 
lerin en büyük kısmını başların 

daki zekanın en mümtaz parçası 
nı tahripkar aletler bulmağa ve 
hazırlamağa sarfederlerl 

Dikkat ediniz! Bunlardan her 
birisi ayrı ayrı bu cinnet halin 
den şikayetçidir ve hastalığı dai 
ma karşısındakilere isnat etmeğe 
çalışır. Fakat yakından bakınız, 

bunlardan cümlesinin müştere 
ken malum oldukları illet aynıdir 
cümlesi irade taşkınlığı ile muz 
tariptirler. 

Kimse· istediğinden bir tek 
parça vazgeçmez, herkes kendi 
taşkın arzusu üzerinde israr eder 
Ve işte karşı karşıya gelen bu 
taşkın iradelerin birbirine çatış 
nıası birbiri ile vuruşması, birbi 1 
rini tehdidi, ve sairedir ki bu bü 
Yük deliler evinin esaslı illetini 
teşkil ederi 

Vaktile Pariste talebe iken 
oraya 18'i9 senesi yıldönümü mü 
naaebetile kurulmuş olan millet 
l~r arası sergiye birçokları geldi 
ğı gibi, Afganlı bir derviş de gel 
inişti . 

. , Figora gazetesinin bir muhar 
rırı bu dervişten sormuştu: 

b 
• - Paris ve halkını nasıl 

uldun? 
" Derviş demişti ki:! 

f k - Paris çok güzel şehirdir, 
• at halkı pek zır delidir. 

d Muharrir yine sormuştu: •Ne 
en anladınız? 

ll 

Derviş demişti : 
d - A canım! Bu ne hayühuy 

ur bu k . 
gid.' ne a ındır kı durmadan 
i •yor, araba araba arkasından 
nıan k~ 1 • 

1.. k· urne erı birbiri arkasınca 
.. n ı b· k 

tul ır u vvet tarafından ko 
N uyor gibi koşuyorlar! Ne var? 
ale olmuş ? Biraz durun, nefes 
ın ve d" " .. l y k lı'l uşunun o , ancak de 
er b .. 1 oy e koşarlar! 

ile ~uharrir tabiatile kahkaha 
ıaz!ul'?qş ve fakat ertesi günü 

t~sınde dervişe hak verdi! 
tıizl Şırndi yüzünüzü şarka çeviri 
fak Orada da bir delilik vardır 

at başka türlü! ' 

•a'-· ~rada aksine herşey durgun 
11\lttırt N 

ktt h · e teprenme, ne hare 
l'"'bl, alk ihtiyaç, zaruret ve izti 
.. ar· · 

tı Ü ~çınde kıvranmaktadır Ba 
zcrınde 

ekaik 1 n Yumruk ve değnek 
o maz, fakat yine herkes 

Hulasa bu deli evinde de ak 
sine olarak ses;;izlik sükut ha 
kimdir Delilik alameti ile gözleri 
geniş açıp bir noktaya dikmek 
ve beklemek, beklemek! Bu hal 
asırlardanberi devam edip gidi 
yor, ne gelen var ne giden? Fa 
kat onlar bekliyorlar! 

ı hukuk~inasa tevdi eaiyoruın. ar,.;m;unıla olmadığımızdan 
Rüştü Arııs öğledEın eıonra ogi· 

Alman muhtırasına. vermi~ bunlardan bahsetmek j ... toıneııı 
banknotlardan: 

f ki buQuk liralıklarda.JJ 

Burada deHlerin müşterek hu 
susiyctleri iradenin bütün bütün 
silinmiş olması, hastalanıp zaafa 
uğramasıdır. 

Şimdi benim aklıma bir şey 
geldi Birisinin iradesinin taşkın 

lığından alınıp ötekisine verilse 
ötekinin de 1usluluk fazlasından 

liz Harıci~e ııe1areliıı0 giderek 

Lord Halifaksı ziyaret etmişlir. 

T B. millet 
meclisi 

Dün toplandı 

Aııkarıt, 5 AA. (Radı odan) 

Türkiye BOyOk \tıllet Meclisi 

Doktor Mıızbar Germenin reisli· 

ğinde to;>lırnmış'ır. B11zı kıınıın la 

yihalurmıo g ·ri verilmesi bnkkın 

da Bıişvekıllet tezkeresi okunm!!ş 

Vakıflıtr Umur.ı mUdUrlO~Unün 

olduğum <·ovapları totkik ot-1 <lemiştiı·. 

Şanghaydaki şimdiki idare
nin değişmesi isteniyor 

Hariciye nazır 
muavini Savada 

Bee lirnlıklardnn 

On lırnlıklnrdaıı 

Elli Jirnlıklardnn 

Yüz liralıklardnn 

Ceman 1üz 

ikiyüz altmış altı bin rüz 1•et 

mit$ lira tedaviile çıkarılmış t 

mukabilinde eski harfli bnnkno& 

lardan a)'111 mıkdnr tedrıçülde 

kaldırılmıştır. 

İngiliz ve Amerikan büyük elci/erini ka- A 1. k .ı 
bul ederek bugünkü idarenin' artık ihti- iman Dr~USU uaş umanuaOI 

yaçları karşılıyamadığını söyledi 
Tokyo a. :ı. - Haridye halbuki hiitiin bu yiiksok ma 

bir miktarı alınıp berikine verilse 
zannediyorum muvazene temin 
edilmiş olur, iki taraftan delilik 
hastalığı kalkmış olur ve beşe 
riyet nihayet bir rahat yüzü gö 
rürl 

1039 senesi varidat ve sarfiyatı 

kabul ed\lmlştlr. 
Yoksa bu deliliklere her iki 

tarafta devam ettikçe beşeriyet J Meclis Pt1zıırtesi gOnU 

nazır mnnYiııi Savada hugiio 
tekrar l ngili.z vo A nıoriknıı biiyiik 

kamların payla~tırılnıası lfizıın 

gelaiğini siiylonıiı;ıtir, SaYuda 
ayııı zamaııda ~angha_,. onter

na. yon ol ıııınfakn. rndnki .1 a-

Libyadaki askeri 
müessesatı teftiş 

etti. 
Aul.ı3ra 5 a.a. (Radyodan)-rahat bulmıyacaktır, (İKDA \ı1) toplacaklır. 

Alman Hariciye nazırı 

Ribentrobun 
Roma seyahatı 

Bu seyahat dürlü tefsirlere yol açıyor 

------------------------Paris a a - Almanya harici 1 ise de Beri in nezdinde de mü 
ye nazırı Voıı Ribbentrop'un 1 masil bir teeebbüste bulunmuş 
ltalyaya bu gün yapacaltı ziya olduğu tahmin ediliyor. 

reli mavzuubahs eden Jurnal ga Sarih işaretlere ınlizaren bu 
zelesi diyor ki : gün helli olan bir eey varsa o 

İtalya, Polonya ile dostluk d mlhoer temaslarının son za 

münasebetleri idame eltiQfoden maolarda bilhasırn ltalya islika 
bu ziyaret bilhass!l luzumlu gibi metinde yürüdü~üdür. Filhakika 
gözüküyor. Bioaenaleyh Von hatıa hariciye nazırı Kont Ciya 
Rıbbentrop, ielsr Polorıya ile Al nonun Almanyaya son ziyareti 
manya araRında bozulduğu tak Viyana hakemlik kararı e&na 
dirde ftalya sadakatıoın ne de sında vukubulmuştur. Nisandan 
receye kadar ileri gideceğini tes beri ise evvela mareşal Oöriog'ın 
bit elmek istemesi pek labiidir sonra Van Brautchit13h'in ve sim 
Hususiyle ki ltalya Potonyaya di de Ribentrob'un Romaya git 
itidal tavsiyesinde bulunmue mekte olduklarını görüyoruz. 

Gümrük muhafaza 
teşkilatının bir haf-i 

talık Faaliyeti 

Birinci Türk Neşriyat 
tongresi 

Dün sona erdi 

olc;ilerini kabul ederek Şang

haydaki enterna~youel ıuınta-

ka idare~inin bugiinkü ihtiyaç 

Alman ordusu bas kumanda 

ponlar alevhino 1 t ti . nı Geııernl Bra~kiç Almnn arda 
' ' : yapı an ° 11 ~ su Büyük erkfını harbiye reisi 

lıarokotlermo ve propngau<la- 1 ~e Maresal Balbo tayyare ile 
kar~ıhvamadıgmı; lnr·a nı'lıa,·et ··ı 1 .. · · · · 
• 1 •. • • • •. T"oıı nıe \: uzero Lıbfaya gıtmıelerdır. 

70 senelik bn c:-kı ıclareııın ·· .. ti ·· , · . ı 
ları artık 

A • • • • • ımr.ı o ınucs~ır tedbırler alın- Burada askeri tesisat 9e ha· 
ce;,,rı hır tarzda değı~tırılınesı masını <la talep e\·lcıııı'ı:ıtı· k •l · · t f•' t · l d' 

1 
· ' • . Y r. 9a uvvo. erını e .ış e mış er_ır. 

li.izuınunn bildirmiştir. 

Haricive nazır munYini s 
.,im<liki id~rede lıoınen hemen on 
bütiin yiik8ek momurların İn 1 

haberler 
İngiltere - Sovyet Rusya 

müzakeratı 

gilizler<leıı ibaret olduğunu --------
Amerikanın 

Bir haı be sürüklen- · 
meainden korku

luyor 
Vaeington (A.A)- Ayan aza-

sından demokrat Bankhead, par 

lanıentonun 15 Hazirana kadar 

tatil etmesini ve ratnız Hariciye 

encümeninin bitaraflık kanunu· 

nu müzakereye deum etmesini 

teklif eylemietir. 

Bu teklıf~ birçok ayan azası 1 

derhal itiraz elmie ve kongrenini 

de9amh olarak inikat halinde ı 

kalmasını is\emielerdir. Buna ee 1 • 
bep Amerilcanın bir harbe sü· 

Müzakere hakkında sıkı bir 
ketumiyet vardır 

Ankara, 5 A.A. (Radyodan) - Londradau bildiriliyor: 
lngiliz - So9yet müzakereleri Fransız hükumeti tarafından 

tauip edildikten sonra Varşovaya bildirilmietir. Müzakerelere de· 
um edilmektedir. Müzakereler hakkında sıkı bir ketumi1et mu
hafaza edilmektedir. 

--------- --------
Amerika hükumeti 

Donanma tahsisatını elli 
dolar arttırdı. 

milyon 

Ankara, 5 AA. (Radyodan) 
Son bir bııft11 zarfında gUm· 

rük muhııfaz •teşklhltımıı cenup 
la 34 kaçııkçı 195 kilo gUmrUk kH 
çağı 2 at Ve EgP. mıotakıısında 
6 vabııncı bblıkçı, 3100 kilo bııhk 
11~1,bir balıkçı t.ııııdall yskııhınmış 
tır • 

Ankara 5 (Huııusi muhabiri· rükleomesine maai olmaktır. Ankara 5 A.A. (Radyodan) - Nevyorktan bildiriliyor: 

miıden) - Türkiye birinci neşri Mezkur teklife iLiraz eden 
yat kongre i dün sona ermiştir. . 

K · d.,,. u· hatıplere nazaran kongre, Ame 
ongreuın ver 16 1 en m 

him karar bütün Türk neeriyAtı 1 rikaııın bir bıırbe sürüklenmesi 
uı en yakın yurdumuzun dört ıhtimali bertaraf oluncaya kadar 

bucaQ'ına yaymak olmueıur, toplanmakta dovam etmelidir. 

1 Temmuz 939 da baetamak üzre donanmaya 770 milyon 
473 bin 241 dolarlık bir tahsisat ayrılması meclisce kabul edil· 
miet r . Bu tahsisata 938 yılına nazaran elli milyon dolar Wlve 
edılnıiş oluyor. Bu münasebetle beyanatta bulunan Bahrife aml 
ralı Lehı, Yakın bir istikbalde beynelmilel karışıklık ihtimalıue 
binaen 1eni programın süratle tatbiki lAzımgelir demietir. 
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Yaznıı: 

SICAI( l(ÜL 1 1 cio~; :::ıı: 1 
Okay 

~:ımm ..... ----·-----------------------
Honri 

Bordeaux 

-t-

Mukaddeme 

Vilayetimizde t 
r akdirname ile tal
tif edilen öğretmen· 

lerimiz 
Demek umumi heyecan uyan· bir baba mevcuttur. Onuo varlı Vazifelerindeki ıükııok başa 
acak bir davanıa kareısmda ğı hayatın nihayetine kadar uza rılarından öLürü birer ıakdirna 
lunuyor, fırsat kaQırmadan is fan bir rabıtadır. Onun sevgi ve me ile taltifi Maarif Vekilliai ya-

Mut ile Gülnar arasındaki inlerde 

Ayıla la heyecanll 
bir boğuşma oldu 

Üç Ayı öLdüriildü 
da edemi:vecekmı? Sadak1tt eefkat kuytetile insanlar kolaJ ı sav komisyonunca teusip buyu 
sinden uzak ıaeayan bilumum ayrılamırortar. rulan ve haklarındaki kararın dmları bile alAkadar edecek, - Hakkınız var, fakat beşe kendilerine tefhimi için vilayeti Gülnar (Hususi muhabirimiz 1 önce dışarıya Qıkmağa muvaffak 

çok rezalet urandıracak bir riyatin bir çok zaaflerı dn var. miz kültür direktörlü~üııe tebli den)- - olan üçüncüsü in ağzıoda bekle 
va ! Bütün Parie ayaklanacak Acl\ba av katın bu uzun hikQ ğat yapılan merkez ve mülhakat Mnt ve Gülnar arasında Kı- mekte olan Halil oğlu Mustafa) a 
rbin fena tesadüfleri altında yeyi dlnleme~e Fabredf<'('l mı? öğretmenlerimiz esamt ıuı mem lıçkesiQi adiyle maruf bir mevki saldırır her ikisi de musaraays 

'Yholan el)hretini daha ilk mü Pi yer Lan e onun nezaketini sui nuoiyetle derç ediyoı uz: de yol yapan ameleyi mükellefe başlarlar. 
faasında kuanacaktı. Belkide istimal ermek ietemiyerok kalktı Mevlüt Yılmat Mersin Cüm iare o civarda koyun gütmek'e Yarım saat kadar alt alta 

SAYFA 

Güney Yurtda 
- Folklör 

2 

Atalar Sözü - Deyişe 
-1-

Dorliyun: Sait Pğur 

• Aı oku, uz (1) oku · her 
kitaptan bir cüz oku. 

• Al kaşağı71 gir ahıra rarası 

olan gocunsun. 

• Anlıyana sivri sinek saz, an 

lamıyana davul, zurna az. 

•Akacak kan damarda durmaz· 

• Adam sandım eşe~I, kaba 

tJerdim döşeği. 
• Ayran içtim ayrı düştüm. 

• Ala kollo bir sapan ile 

atıldı. 
elerdenbeıi beklediği servete 1 - Acele etmeyiniz henüz huriyet okulu bae öAreuneni, Be olan bir çobanın, yakında bulu üst üste yerlerde yuurlandık 
eueacaktı. Avukat muhatabını it sizi tamam ile dinlemedim. Biraı kir Ertuug Mersin f uönü okulu nan bir ini göstererek - bura tan sonra biçare Must afa baca 
_ baş öğretmeui, Ulçiye Alpay d k ı ltefit bir nazarla süzdü. Bu ~nel aile ocaQının çocuk a"kı a arı vardır haydin cı ara ım- ğıudan yaralanır. Bu fdcianw • Açık kapta ne olduQ'unu 

v f13metpaşa okulu öğretmeni, Fuad 
za.r s.o.nr_a teess.ürle.' eefkatlelJoJavısivle yı.k.ılmas.ı laraftRrı ol . diye teş9ik etmesi üzerine Gül bitmesine az bir aev kalmı"kın bilir. 

J J Fırat Marsın Necatibey okul.ı "' J v üşterısınıo harabıyetı k&reısm madığıoın soylemıştlniz. LS.kin bae öretmetıi, Hiygırn Dalgün narın konur köyünden olan bu indeki arkadaşları dışarıya çıka • Anandan Atvel ahıra girme· 

parladı. O, bir çok defalar bazı defalar g&nQ kulaklar için Mersin heri okulu öğretmeni, Ne amelelerden bir kaçı ellerinde rak arkadaelarının imdadına ye • Aç it fırın deler 
rılmağa karar veren insanla- masum bakıelar için karı koca zihe Ertuog Mersin İleri okulu bıçak ve tüfek oldugu halde çı lişirler ve aramakta oldukları * Adıo kör, gözün görmez. 
n bu teessürüne şahit olmamıe\münazaalaıının daha elim netice öğretmeni, Earef Demirel Mer ra yakarak zifiri' karanlık irıe • Acı, acıyı, su sancıyı keser v ayıoın arkadaşlariyle boıtuşmak 
•rdı ? ıere sebep oldu•unu du•madı siu Muoalı köyü öğretmeni, Ke dalarlar. 25 melre kodor gittik • Ard ayağının izi, öo aya· e ;z tıı olduğunu görmeleriyle üçün 

cii ayıyı da orada öldürerek • Al · k- - "b· b k ten doktorlar, avukatlar, pn-ınız mı? Hatta ayrıldıktan sonra mal Dinçmen Tarsus maa• if oıe ten sonrn gittikçe çukurlaşan ğının izini bozar. 
slar insanların mahremiyetini cocukl:ırın bir taraftan . ~ilter ta muru, Lütfiye Pastacı Tarsus başka bir ine iıımeğe hoelorlar lmadın ö uzu gı ı a ıp 

rafa zıy ti b bl b · ·ı MuE.tafayı muhakak bir ölümden d zanmamışlarmıydı ~ Fakat ha · are en u r ırıne ay mıı:ıakı mı li okulu öğretmeni Ah dört beş metre yOrüdükten son urur. lıo bu genç erkeR• karsı hiç kırı raeayıeın içine girmeleri bi mel Tevfik Akalııı Tarsua Nam· ra diğer bir in aazırla kareıla kortarırlar. • Armulcu emmim veriraa iki 

1 
bir !otlu olamudı ? Çok le oola~ın ka!akl~rleri, ı.erbiyele ıun köyü öğreımeui, Hamdi sırlar ve içrrieine girerek sağ Muelafaoın vorulan ayının avurduna birden aok, 

ı . d b' 
1 

rı tahsıllerı uzerıode teeır ıapa· Erol Tarsus Mauas köyü baş ı · d ki h ld postunu salmak u·ıere kaza merl • Anası ölen kız hamm ol· 
nçti. stikbal önun e ın erce b'l' vo so unu eyıce ara ı arı a e . ı ır • öğretmeni, Nezihe öz Silifke b. .. 1 kezine gAldiğini haber alarak dum sanır. Babası ölen oğlan 
itle doluydu, şirketin tesvıye Bu mülAhaza üzerine avukat Cümhuıiyet okulu ögretmeııi a:vı namına ır şey goremeı er bey oldum sanırmış. 

De 1
. e paranııı mülk "'O · t ~1 bu arama esnasında baa.ka bulup görüştüm ge ınc : .. yıne sözüne devam ederek : Sabı iye Çağlın Silifke Sakarya " • Ağaın 1iğit olanın uıaAı 

ala tahvili dolavısile onun le- _ Vaktimiz var. Bana, bu okulu öğretmeni, Mllalla Meray bir in kapısına raelarlar oraya Yarasının pek hıfit olduA'u sarhoş olurmuş. 

ne olarak halledilmieti., sonra davamı tenvir edecak hf'r tıeyi Siliıke cümhuıiyet okulu öğretme girerek araş\ırmalarına devam nu söyledi. Ayı ile tuttuğu gü • Allahın ondurmadıQ-ını peJ 
• ld' · u !arı u· zerı·ode ııi etmekteler iken sütun halinde rea. hakkındakı' sorguma da so 
ze ı. genıe om z söylemekten çekinmeyiniz. · v n gamber sopa ile koQar. 

·k el esmer .. e ma"'rur btr 8 [[ bir ka11 a parçasının arkasına derece aen bı·r dı'l ı'le güler"'kteu s en .. & Demek, harpten sonra evini OŞ c, UVa arın J v v • Alıştın gidinin tanaeı da 
şı vardı. Bütün bunlara rağ zin sükaneli sarsılıyor. d fı saklanmış üç ay.ya tesadüf eder CJUP vererek anlattı. meleyi meleyi gelirsin. 

- Maıılesef öyle, harpten M R. J • Her hususta gözlerini dal • Anladık yel değirmeni ya, en niçin aldatılmıştı ? Belkide e•en e ~sr7vonU ler 
hibi de ersiz, kırmetsiz bir ,orgun dönmüştilm. Boe çu9alların dezenfeksi Başlarına gelecek felaketi dan budaktan sakınmııan köylü suyu nereden gelir. 
sandı. Kadın ıevki manmafih - Hepimizde oldugu gibi. yonu lçin 1 haziran 939 dan itı his eden hayunlar kendilerine Jerimizm bu gibi tehlikeli oyun • Adıle, samle eroglu. 
laeılmaz bir muammadır. O - Karımın çocuğumun, son baran tatbik edilmek uzere Sıh bir melce aramak üzere kaçma ıar adeta bir eğlence addederek * Az tamak çok zivan ge,irir 

ide ue ıapmalı ! Mütarekeden ra harp dönü•ü biraz gevaiven hat ve içtimai Mua9 enet Vekdle "' b ı ı k Ab ti h • Ateş ile barıt bir arada "' "' J ti bir talimatname hazırlamıştır 5a ae ar ar en du a oğlu gösterdikleri korkmamazlık ha 
ri mücadele kuvvetini, mıina mesleA'imio arasında sakin, mun Alak<ıdarlara tebliğ edilen bu ta Mustafa adındaki amele elindeki kikaten hayret edilmeA'e deA'er geçinmez. 
ea hakkını unutan bu perisan tezam 9e tamamıle evımin iQin· ı · t .. b. • At ile arpayı döhüatürür. ıma nameye goro ecne ı memle tüfeğiyle ayının birisini vurur bir cesarettir. e; " 

hlu temiz ineana rardım ede· de bir hayat ıaeamak istedim. kellerden muvakkat kabulü sure l d ' " . k. . k 1 b 1 • V 1 1 k • AttıAı taşı ıerlne düşürür. 
kU. Onun özgün ruhunda ölen Buna imkAn bulamadım. Evim tiyle getirilmekte olan boş ve ıser ı ısı açar ar un arın 1 ar o sun çata yürekli o 1 
evi oaeıl canlaodıracaklı? Avu den oyrı koldıj!ıın son altı ay kullanılmıe çuvallarıo veba 1 kaçup kurtulmalarına mardan ca lamel taşımız. (1) Uz - rav•• 
at ani hir kararla : zarfında Manganin hüCu'TI ordu hastalı~ı b&kımından, irkAp iske vermemek için arayıcılar hemen -----..-.;..---~-.-...;...;;;.--------

- Daha benüz çocuğunuz euoda bolunurordum. Bilmem lelerindo fenni ıemizlik ameliye iııio kapıoına koşarlar birieind fş ihtilô:flarını uzlaştırma Ve tahkim 
akkında bir eey sövlemediniz. hatırladınız mı. Vilerskotöre or sine tabi olmıHarı 11\zımdar ve de kapıya yakın bir yerde öl l N . ' E - ı- d b ı izamnamesı 

_ Kızım Nikol evet. mantarından sonra asker Me ve tuv usu un en aşka fümigas rlürürlarse de her naınlıın daba 
Moyansa gitmieti. lşte bıJ müd- yoa tarzında kükürt, hamızı ki 

Va~ıf zeytinli~ler 
Dünden artan dahi kurulda ikinci tarata dahil 

Madde 46 - 48 nci madde 1 olurlar. - Kaç raeında ? - Henüz dördünde. Nekahe det zarfında e~imizde seklini de yanos mai ile yapılan tathiratın 
A'i,tirdi. Süzan • • da müessir oldukları cıhetle bu de beren olunan yazı ile buna I Madde 51 - Duruemada iki 

m esnasinda ıani 1915 te evlen 

im. 1914 ün nihayetinde Hart· 
annaylerkopf da raralanmış
m. Laşez sokağındaki klinik o 

aman hastane olmue orasa nak 
dilmietim. Karımı o znınan ta 

ımıştım. Yaralıları zirarete ge· 

r çiQek 9e eeker tevzi ederdi. 

er gelişinde ratağımın yanında 
zu:ı uzun kalır konueur gülü

ürdük. Onun iQtimai me•kiini 

nlamıe servetinin aıametini ö~ 
enmietim. Ona hio bir zaman 

zdiva9 teklif edecek ceearetim 

oktu. Politeknik mektebini ik 

al etmie bir topQu z4biti idim. 

na askeri eerefimden baeka ve 

abilecek hi9 bir eeıim kalma· 
ıstı. FelAketimin hissi kablel· 

ukuunu o zaman duymue g\bi 

tira7. etmietim. Beni sevmie hem 

ok ee9mieti. Se9iemietik, onun 

üzel hayalile dolu olarak cep· 

eye gıtmeHrdtm, onaan uzak· 

aemalıydım. Aek kuvvetile insan 

ephede daha kahramancA dö9ü 

ür rahut ölümün kareısında ha 
allar, rüyalar tatlılaşır deltilmi '? 
eni unutabilirdide. Kendi ser 
eti iQtimai seviyesine ta.yık biri 

ile .nlenebilirdi· Neden karım 
imek için israr atmie, uA'rae· 

ıetı ? 
- Acaba barb esaaeındamı .'? 
A9ukatın sormak istediğini 

anlırarak: 
- Harır harb esnaıında de 

Ait· Harbin o meeum senelerini 

ceeur te fedakar olarak saeadı. 
Şömendödamda bolunduAum es 

nada kızımız Nikol dünyaya 

geldi. Bir tarafta insanların ölü 
mü iı:in aletler ioad ederken di· 
ğer \arafta ttarat verdiğimiz, sev 
girle tücuda getirdiRimiz kimse 

ter doAurordu. Bir kaç günlük 
bir müsaade aldım, karımın, ço 
cuğumun yanına gittim. Zenne 
dersem Qocok hayatta en fazla 
\akdie edilen, tebcil edilen mah 
lu tar. Çocuk için raloız bir ana 

- Süzanmı? 
- Evet karım, 

babasıııdan ameliyeye tiibi tululan boş çuval 
lar memlekMimize serbestçe 

Talimatnamesinde 
değişiklik yapıldı kalan milıonlarla evvalA Buadö 

bulonyda bir malikAne satın t ldı 
- Bu ciurı hemende pek 

aı tanırım. 

itha l edileceklerdir. Umumi m a 
na da olarak fenni temızlik iftı Vakıf zeylınliklerin sureti 
d o eden (dezenfeksi:von) tedbr l idareııi hakkındftkı Lalimatoame 

l 
ekli zabıt varakasını alan vali, 1 tarafın da hazır bulunması IA 
müzakerelerinin vürudu tarihin 1 zımdır. Taraflar hakem kurulun 

den itibaren üç gün içinde me ca tayin olunan günde. herhan 
selenin rüyl'jline başlamak üzere gi bir cebeble olursa olsun, du 

-Parisin hemende en güzal 
masallar kadar güzel bir bahçe 
sinin ioiode •ek katlı bir malikti 
ne. Bir misafir gibi, hatta fazla 
ehemmiyet verilmiıen bir misa 

fir gıbi karjılandığımı zanneder 
dim. Bu muhteşem eşya arasın 
da 1aenmaktan, bu kırmetli ha 
lılara basmaktan ürküyordum.Fa 
kat, bana pek aykırı gelen bu 
yaşayışın muukkat oluşunun da 
tesellisini kaybetmi1ordum. Pek 
yakında ailemi alıp Moyansıo 
merbut oldugum mevkiimüstah 

rinde dezenfeksiyooun yapılış nin on birinci maddesl deA'iştiril 
tarzı sarih bulunmamış veya miştir. Yeni maddeyi yazıyoruz: 
konsolosluklarımız taraf ıud an c Fen memurları ?.ey tınıikle 
tasdik edilmemiş şahadetname rio emaı:.ıeten imar ve timarı fe 

!erle getirilen boş müstamel çu 

vallar ve Mısırlıı Suriye limanla 
rıodan yukarıda :vazıh usulde 
terthir edilmie fakat sıkıetırılmış 

ve çenberlenmiş balyalar halin 
de olarak limanımıza gönderilen 
leriıı limanlarımızda tekrar etüv 

ile tedhirleri icap eder. Bu ka 
bil çuvalların limanlarımıza geliş 
!erinde sahil sıhhiye tahaffüzha 
nelerinde kükürt gaıı ilo temiz 

lenmesi bildir~lmlştir. 

• 

iş Bankasmda 
ikramiye keşidesi 

ra emraıı sariyeye kareı müra 
dele icrası halinde ihtiyar oluna 
cak sarfıynt için masrafın taal 
tük ettiğı vakıflar idaresi kase 
~ından azami beş yüz liıaya ka 
dar avans alabılirler. Ancak 
tekrar avans alınması evelki 
avansın evrakı müsbilesiniu o 
daireye tevdiile mümkündür. Ev 
rakı müsbite peyderpey verilirse 

avans da o miktar alınır. Bu 
nunla beraber avıtns1 ar her han 
gi bir sebep ve behane ile bir 
ay faizla fen memurları nezdiıı 
de kalamaz. Bu müddet zarfın 
da ya evrakı sıırfiyesini irae ve 
itaya veya aldığı avane. ı ayneu 

iadeye mecburdur.• 

icem kumandanlıA'ına yerleenıiş 
olacaktır. Karım Parisi terkedip 
Ren nehrine müc:..9ir eehirlerde 
oturmağı bir hak11ret lelAkki et\i 
Kararlaı·ile, ricalarile zaafımdan 
istifıtde ederek bani mesleğim . 
den istifa ettirdi. Henüzde kadro 
lar hnz1rlanıyordu, istifamı ka Türkiye le Bankasının kü- Tetkiki itiraz 
bul ettiler. Ne kadar peeiman ol c.ük ca.ri. ~esapl~r arasında ter· 
doğumu paıt geç anladım. işsiz tıp ettı~ı ı~ramıy~ pl~nının ~h· komisyonları 

ııs keşıdesınde bın lıralık ıkra 
ve paras~z ~a~dım. miye Ankarada 17480 numaralı Lağvedilen tedkik itiraz komia 

- Sız ıesız parasız öylemi? i hesap sahibi Şahine, betıeryüz yoaunu eakitarihli itiraz varaka 
Meşhur Noyanın damadı olamaz I liralık ikramiyeler Trabzorıdal larının muamelesini teabhürle 
Siz, kuı ve kocanın arasında 678 numaralı hesap sahibi Şera intaç ettikleıinden madur olan 
müşterek olan emldk usulüne ri fetline ve BeyoQlunda 17281 Ari dilek sahipleri evvelce oldugu gi 
a)el edildiA'i bir zamanda e9len jiroya iki yüz ellieer liralık ikra- t bi yeniden müstakil ve muvazzaf 
mie oluvoreunuz. Binaenale'fh miyeler de lstanbulda 76752 Be- 1 tedki~i .itiraz komisyonu kurul 
her şeyin uıefına sahih olduQu raat TürkA.na lzmirde 12420 1 ması ıçın alakadar makamat nez 
uozu unutmaıınız. Muslafaya, Bu;ııada 6148 Fatma dinde teşebbüaatta bulundukları 

- Karıma ait olan hiç bır Ja isabet etmiştir. haber alınmıştır 
eeyi kabul edemem. Ytlz elli v~ yir!'li .beeer lira ----

- Lüzumauz kahramanlık'' kazana~ların ıı.stesı 188 bankr. Liman haberleri 
•. . . M 

1 
"'. . d şubelerıne tAmım olunmuelur. goetermeyınıı. es eesınız en u · Limanımızda bulunan Tüık 

z~klaşma~ı~a seb~p . olduğunu 1 f J 939 lzmir enter bandr"lı Sıuop upuru inhisarlar 
soılemletınız. YaDJ sı:ı.l maaeınız ı I idaresine ait tu?.u Alman baudra 
dan, istikbal\nizden 9e tekaüt ma nasyonal Fuarı lı Belgrad vapuru nafh daireEİ 
aelarınızdan mahrum etmiş bu ne ait traves ve köprü malzeme 
lcnuror. o halde zarar 90 ziya bir milyon müşteri- sioi boşalmaya devam etmektedir 

nınızı taz~in ettir.mie.olursunuz nin uğrağıdır. ı ler 
- Çok rıca ederım ısrar etme Belçika bandralı IRpanya va 

yiniz . Bunu asla :vapamıyacaA'ım Mallarınızı şimdiden 1 puru içerisinde buluııan muhle 
Almanyadan avdet ettiğim zaman h l 1 Hf \üccari eeyııyı boşaltmaktadır 
getirdiğim bir tek valizle evimi azır ayınz. l I Alman bandralı Ha9ert vapuru 
terk ed~ceğim. '20 Ağustos - 20 Eylul Limanızdan zuhur eden krom 

-Sonu ur - ~=----==•====--===--_.;;;;;;~ 1 
madenini yüklemektedir. 

le Kanununun 82 nci maddesi ruemada hazır bulunmaılarsa 
mucibince teeekkül edecek (iş 1ahut taraflardan yalnız birisi 
ihtilA.fları hakem kurulu)nu top me9cut ise hakem kurulu ışbu 
lantıya çaflırır. hazır tarafı dahi toplantıya al 

Madde 49 - VilAyetlerde te 
1 
mayarak ihlilılfı h~r iki tarafın 

eekkül edecek iş ihtıfdları ha birden gıyabında ruye eyler. 

kem kurulu Vtıya uüyük hakem I Şu kadaki ilgili ieyeri. ha 
kurulu, kendisine tevdi olunau kem Kurulunun teşekkül etti~i 
meseleyi le Dairesinin ilgili teşki vilAyet merkez kazasının hudut 

ları dışında bulunnp da mahza 
ldtıııdan olacağı evrak ve dosya vaziset dolayıeiyle taraflardan 
far üzerinde tetkık ederek ve ta 
rafların ve icabında işyerindeki 
veya ieyerinin dışmdaki ieçtıerle 
şahit yahu\ ehli vukuf sıfa\iyle 

çaA'ıraca~ı kimselerin ifadtı 'te 
mütalaalarını alarak rüyet eder 
sıfatlarla çağrılan her şahsın ku 

rul huzuruna gelerek sorulan hu 
susa cevap vermesi mecburidir. 

Bunlar hakkında hukuk muhake 

meleri usulü kanununun eahitler 

ve ehli vukufa müteallik hüküm 

!eri cari olur. 
Madde 50 - 49 uucu made 

de beyan olunan hakem kurulla 

rı duru~malarında tı\rafh\rdan 
bıri işveren veya iş9eren vekili 

dir. Diğer taraf ise kesin uzlaş 
tırmı'fa gönderilen memurun tek 

lif ettiği uzlaştırma eeklini ka 

bul etmiyen mümessil ieçilerden 

terekküp eder. 
Evvelce isferen veya 

ren vekili ile müttefikan 

ieve 
tes bit 

edilip ieyerıııde ilAn oluııan •Jz 
laema eekline 39 ıucı madde mu 

cihince nisabı haiz ieQiler tarafın 
dan itiraz edilmesinden dolayı 
ilgili makamca işyerine gönderi 
len memurun kesin uzlaetırma 
teklıfiııi eayet itirazcı ieçile in 
42 nci maddede bey: n olundu 
ğu üz.ere seçtıkleri işçi kabul el 

mezse iebu işQi ile itirazcı ieçiie 
rlu 1euiden seçecekleri bir •eQi 

biri veya her ikisi kurula gelme 
mie olurs 1 bu takdirde kurul ta 

rafından lüzum görülen kımsele 
rin ifadeleri ile sair malf'ımat, lia 
za kafmakamı huzurunôa istina 
be suretile :vahut doQrudan doğ 
ruya ilgililerle muhabere edile 

rek toplanır. 

Madde 52 - le ihtilafı ha 
kem kurulu ve iş ihtilafı bi11ük 
hakem kurulu re1lerin ekseriye 
tile karar verir· Verilen karar 
derhal taraflara yazı ile teblia 
edilir. 

Madde 53 -· Kurulların ka 
rarlarına dayanarak ilgıli ma 
kamlara göııderilecek yazılar 

şahıslara ıapılacak teblıRler bu 
kurulların reisleri tarafından im 
zalanır. 

Madde 54 - A) (le HıtilAfla 
rı hakem kurula) ile <l)üyük ha 
kem kurulu) nun yazı işleri, iş 
dairesinin ilgili teşkiJAtı tarafın 
dan ve bu teeki14t kadroRu mü 
sait olmadığı takdirde valinin 
tensip edeceği surette lktisat Ve 
kaleline bağlı teeeliküllerden ya 
hut vilayet ve belediye teekililtın 
dan tavsif edilecek memurlar 
m9.rifetiyle yürütülür. 

B) Yüksek teya fevkaldde 
hakem kurullarında\; i fazı işleri 
ise, le Dsiresi gı:me• merkez tee 
kılatınca temin olunur. 

Bitmedi 

-
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Ankara 
Radyosunda 

bugünkü program 

Peri masalı gibi f@,_M_E_R-Si_N_(@, i l A N 
b i r 11 a d i 8 e Pı· y ASAS 1 Tarsus tapu memurluğun~an : 

f-1. lla ha ilesi ~I ev k i i Cinsi 
Tarla 

Dönüm 
70 ~öl~e ~ulunan zenci yavrusu sonra~an nasıl milyoner ol~u! [@== 5- 5- 939 ==@., s0ruıar Kızıı yakei 

Türkiye Radyodifüzyon Pamuklar K S Kıı 1 ' H 1 J Ş k 1 (, b IJ f lf ı· b ... u. · ~ lH ucu ar · an JO ıar· en a ız ı a ını ag 
postal.'11, Türkiye Radyosu Bugilnkil modern, menfa- . veririz. Olmazsa evi vimiıe alır Klevlant 41 
Ankua Radyosu. atçi ve motörleşmiş hayatımız gideriz.... Dağmah 36,f o ,.e tarlası şimalerı dnyirme nci Selim 1 

DALGA UZUNLUGU d~ mucizeoio, harikanın yeri Kadıa peçetelerle. mendil Kapı malı 36 Rağı cenuben Hulusi kızı Fatma tar-
1639 m. 183 Kes. 120 kvv oıur mu? lerle bir sepet yapmış. lciue Koza ~ro larsı. 

T.A. Q. 19.74 m, 15195 Kes. Eski hikAyelerio perileri, mini mini ' 'Banbi"yi koymuş. Kırma _ 
20 Kvv. T. A. P. 3_.1,70 m. biobir gece masallarının cinleri Gene otomobillerine binmişler Kozacı parlagı 35 

9465 Kes. 20 Kvv. ' artık bugUnkü zemanlarımızda ve oradan horeket etmişler. Buğday- Çavdar 

C · 6/5/1939 t • k at · t • 1 
• • • • Sert anadol umarttsı f uçamaz an açamaz. aY)aıe O zhmanlar otomobl şımd1k1 

l t 1 • d ı ı ··k il ti 1 Yumuşak 13 30 Proaram H, e sız a ga arı go Y z 0 • kadar surntli gitmediğinden, . w 

' D de vızıl vızıl dolaşıyor. TL t- r .· 'd 1 b' I d' Yerh bugdayı 
J 3,35 MOzilc (Oleret seJekson· \ . . ı A ı ık& 0 0 omo 1 yolu ıyo Çavdar 
1 _ PI sız hır yaşama·· Halt:\ ıosan bir şey bulunrnadığrndan genö 

la'rıOO M 1 k t t aya t Amerika'da hile servet sahibi ı haftalarca yollarda kumlarda Anadol yulaf 
:1:, • eme e saa rı. · o'amıyor. ı • Arpa 

ajans ve meteoroloj ı haberler. 1 d b. k 1 ve tekerlerıe yuyarlıuıa Ceza- An d J 
14,10 TOrk mUziğı Fakat bun an ır aç gUn ir'e golmişıer. kt!çük ''Banbi'' y al' 

0 

Çalanlar : Reşat Erer, Refik •evel Parisliler, at yarışlarında I hclla sepetle ve canlı. Artık N "~ \ k 
FHsan, ZübdU Bardakoğlu harikulade bir şeyle karşılaş- ! mini mini zenci yavrusu, çöl Fo 

0

1 
şar d 1 

O ı• ı ı. T lı ·· 1 d b' , · t. 1 1 aıu ye ana o uyan : n'ıe ea. o goz. ma ı ır: casus ır Zfrncı cen ı - Jerin çakallarındao, sırtlanla· y 1 f . 
1 • · · · · - Şehnaz peşrJvi. meni!.., rından kurtulmu : mu~adde- 0 

a. yerlı 
2 - Dellal Zadenin - Şehnazşar Şimdi şu hikftyeyl dinle- rat o mini miniş varlığını bu Me~~ımek ıark 
kı ·Etmedin bir l~bl8 ihya. Yi11: cezairli ailenin eline ve yuva- Sa ep .. 
3 - Şemsettin Ziyanın - Şehnaz Bundan otuz s~ne evel. sına teslim etmlştir. Tatlı çogen 
şarkı - Hem aldandım hem al- Ct'2airli çok zengin bır karı ko iyi kalpli kadının cezaire Balm~mu 
~a!tzımüh. dO B d k "'I • S t ca Aıneri ka ortalarında bir te ! gelince ilk işi, Bam biye bir Cehrı 
~ er a og u an ur .. d . 1 8 . 1 Susam 
taksimi. nezzuh yapalım, emış er. ırl sütnine tutmak olmuş. Küçük y i 

4.50 
4,50 
3 25 ' 
3,62 
3 30 , 

4, 12 
3,25 
6,50 
1':!,15 
3,50 
4,50 
90,95 
70,71 
69,70 
18,~0 
18,50 

Yukarıda cinsi ve hucludu yazılı 10 dliniim 
tarla ÖLP.ıl Prıberi ~1 .. hmPl oğlıı llulusirıirı Stlnetsiz 
tasarrufunda ikrn 930 SPIH' Siıule i•l mesile veras(J lt ~I 
kız• Fatmaya muuhasır kahlığı ve bı•şkaca va 
risi olmadığı ve seııelsi·t·lea tf>scı l ve iuLikaliue 

1 talip hn lu uduğu cihetle 11-5 939 gününe ru ii~a
l dif Perşenılrn °ii ·ı ii ktşif ve tahki ki için mahHlli
t ne~ gidilt1CPğiıut~u tasarruf iddiasmda lrnlunan larırı 
nu~z~ 1)r giinrle evrakı miisbitf)lerile hazır bul n n
maları ilan olunur, 

1 1 a n 
Diizçe Ül'taok ulu hi ri nci sınıfmda n aldığım 

31-3 939 tarih ve 167 sayılı lasdi kna me~ i ~ay
l tıellinı Yenisinı çıkaracağinı içiıı eski inin hlikmii 
1 olmadığım ilan Pderiru Mersin glimriik memuru 

Hilal Fikri Fırat oğlu Niya'li Fırat 5 - Leminin. Hicaz şarkı • Ne- otomobile binerek yola dOşmllşj ''ıiyah''ın ilk seneleri zengin • apa ı 
. ter . .1 . 'b' 'iti d Sıyeb yok 

şem emelım. .. 11 en n saray gı ı vı sın a 7 
6 • Selahattin Pınarın - Hicaz . Haft~larca yol alarak çol· 1 geçmiş: sağlam, tallı ve gOzel Şark 4 1 l N 
şarkı - Yüıllm gUlsede kızlar. lerı geçmış~er, hurmalıkları oş 1 bir arap çocuğu olmuş. Bü- j Anadol 45' A 
7<· .... - S.u semaisi. rrışlar, gemş ot sahalarını yaz yüdükçe fevkalade akıllıhk Ayd1n 51 J ~ 1. • 1. • ( " J 
14.40, 15,30 Müzik (Neşeli plak- , mışlar, ormanlara dalıp çıkmış 1 göstermeğe başlamış. Liseden , Yıkanmıt yapak 80,85 8(8US fflU118S8u8I nUSUSIJe ffl8ffiUf ugunuan : 
lar) .. lar, bir gün bir hurma lığa ulaş ' münevver bir genç olarak çık Güz yunu . . yok Burhan zade ilacı Mustafaya ail olup muma-
17,30 Program mıştar. VardılLlı:H'ı yerde b:r- 1 k h · d l'k Konya mah tıftık 117 

1

ileyhin verg""i borcundan dolavı aşağıda cvs~ fı yrı-
17,35 MilZik (Dans H&ati - PI) .. . . , mış, ü 8 ayali zencı eı an Yoz at 129 J 

lslr, Til k il .,... (F ıh •

1

de ne gorsOnler. bır hurma Jıyıbir centilmen yapmış. ' ~ 52 ıılı birbab hane 4-5 ·939 dara İlilrnren (21) glin , r m zıbı ası e .. . . . . , Keçı kıh , 
yeh) agacının dıbınde, kuzgun gıbı I Gel zaman, git zaman ruüddrlle satılığa çıkarılmıştır. 
Tahsin Karakuş ve arkada~l~rı. , s~yab sn.cak bir kaç gUnlllk 

1 

Bambi artık o ailienin bir ev- 1 Pirinçler istrklilerin bn müddet za rfında memuriyetimi 
19,0~ Ko~uşma (Dış Pohtıka bır zancı yavrusu. paçavrala- Jithğı olmu,. Artık ''Bambi" Muaı 22 1ze müracaatları ilan olurıur. 
Hadıseleıı) f rm Ustunde ağlayıp duruyor. ı değıl de bambi Santer ismi Ceyhan 20 N T 
19,15. TUrk müziği (Halk .tnr~ Madam Santer'ın yllreği ile anılmağa başlamış. Çay 290 340 l o. arihi Arşını 
kUlerı ve oyun havaları - Sadı oynamış: l B b' .. ·· k'· "k · K h 10~ 70 Tennnuz 938 125 

~la hailesi 
Kı zıl murat 

Yaver Ataman) j - Vah' Vahı Zavallı "Bam . .am 
1 

sozu, ~ç~ ze~c~ ~ ve . lludndu 
ı 9 30 TU k Uzig"ı' b·" . 1 . 1 N . k' nın hır hurmanın dıbınde olu Badem, çekırdek 

,. r il 1 yı 8 ıvermış er. e çır ın k" . b 1 . . 1 ı y k r 
Cinsi 

Çala la . Vecı·he Rugen Kam . k. 1 d' me mah um bır halde ulun· ıçlerı 1 Nesime rnmm asarı va 1 n r · , , yes. ne çır ııı ... ıye acımış. .. .. 1 k . · 90 
Cevdet Kozan. 1 Mösyö San terde: dugu gunuo hatırası o ara 1 Tatlı badem ıçı 55 arkası lari k cephesi ilacı 

fovkani altı odalı 
iki mağazah bir 
bah hane Okuyan : Mezeyyen S~rıo.r. - Arayalım, demiş, her bırakılmış.', . , . 1 Acı ~ • I Abdulkafur . 

ı -.. . . . Saba peşrevı. halde bu yavrucağın anası ba- Cezttır den Parıs e gelmış. Acı çekırdek ' 6,37 j R I l 
2 S Z S b k P . t h ·ı· . 'k ı . uf Y - 95 1 smı: ur ıan 7.H( P. Mu lafa 

· uphi ıyanın - a a şar ı bası vardı r. Şöyle etrafını bir arıste a sı mı ı ma etmış. r a agı 
·Semti dildare bu demler. , arayalım. Bulursak ne ala, bu Gayet güzel b;r terbiye ile İç._e_l __ .. ____ 7_5 _ _..._ 

3 - Dedenin - BestenigAr şarkı Jamadıkmı, bulamadııc der, çe- yetiıtiği için kendisine artık 1 

• Ben seni sevdim seveli. 1 ker gideriz. şöhret kıpıları da açılmağa 1 

4 •. · • ~ KUrdili~~ce~~ar şer I Fakat katlın kalbi, daya- bışl•mış: san at yarışlarında ; 
kı - Neşe ıle ~eçen omrumO. namamış: Bımbi centilmen kupasını ka 

Osmanli Bankası 
tLAN 

Memlekette tasarruf ha 5 • Lemin~o • KU.rdi!i~icaz~A~ I -. Delirdin mi_ a efendi, zanmıştır. w. l 
şark~ - Bır kendı gıbı zatımı dtımış, bu yavrucegı burada Fakat sadece bu degıl: { re ketinin inkişafına hizme 
sevdı. . _ 1 kimlere bırakırız; sırtlanlara· Evlithğı olduğu aile öl· , arzusunda olan Osmanlı Ban-
6 - •... - Rumelı tUrkusU - mı? Yük olacak değil ya,i'.aval müş, Bambiye bunlard•n kası, Aile Sandığı (Tasarruf 
~oyun beni yUkseıdere. . l 1ıcığı kurtarmış oluruz. Yolda 75 80 frınk bir servd kal- Cüzdanı ) hesabına tevdiat 
ı - , .. - Halk torl&:UsU • fkıncl anasına bahasına rastlarsak mış! . yapanlara kul''a keşidesi sa· 
turnam. l retile ı.şağıdaki ikramiyeleri 
20,00 Memleket saat ayarı, t tevzie karar vermiştir, 
ajıns ve meteorolojı haberleri ., Açhk grevi yapan ~ir ~og"a yılam Keşideler 25 mart ve 25 
20,15 Temsil Geyik avcısı - Eyltll tarihinde icraolunacak 
Gec Osman 1 A 'k d k. F· ı ~ d lf' 8 d k ve her • ·eşidede aşaı71daki 
Y E•- R · t 1 merı a ı ı ı i\ e ıya unun üzerine.: mı em "' .:> 

ann - ..rom eşı · ikramiyeler dağıtılacaktır: 
21, 1; Esham, tahvilAt. kanı hayvanat bahçesine geçenler güzellikle yemiyor, zorla yedi TUrk liralık 
biyo - nukut ve ziraat boreıssı I de bir boğa yılanı getirdiler relim dediler. Yedi metrelik ! lOOO 

1 
1 adet T. L. .-

~[,~~ Neşeli pliklRr. R. Yılanın boyu yedi metre idi. ~oca ~"•:• be-şk' o.n. k~şi kimil 4: ,, ,, 250.-
21,!iO MUzik (Sou:ıt- Beethoven IFakal yılın hayvanat bahçesi uyruguo an, uaıaı oyoun-j 2: :: :: 

1gg~~ 
K.reutzer - sonate Keman ve ne ~eldikteu .. s~nra bir aç.h~ dan, kimisi belinden yakala· ı 50 ,, ,, 25.-
pıano) grevı yaptı: onune ne getm- yıp koca bir soba ile boğa Ceman 8!> aded T.L. 5000.· 

Necdet Remzi Atak lirse yememeğe baıladı. ı b ~ 1 d TOrk Jı'ra\ık 1· •·ramı'ye. 
F h d 

L' k' yı ının ogazıoa zor a gı a • 
er un e rr ın . . . 

22,00 Haftalık posta kutusu Hayvanat bahçesı ıdareaı soktular. 
(Ecne'>i dıllerle) yorgundur daha alışamadı he B ti 1 d IJ 
22 30 Milzi k(KUçUk Orkestra • f le bir kıç gün geçsin diye d k u .sure e 

1 
zor af ~yur~ l 

Şef · Necip Aşkın) b ki _ b 1 d u tan sonrayı anın ersız goz 
· e emege aş a ı . I . b. ._ J • 1 

3 - Brahms - Macar dansı No . .. enne ıraz parlaklı" ge mış, 
5 6 

Fakat aradan üç gun grç b b d k d' · t b · d' - a çe e en ısıne a sıs e ı 

2 V. ti be11 gün geçit yılan hiç bir _ - J. Strauss - ıyana orman I · Y leo sagda solda canlı canlı 
larının efsanesi ~ şey yemiyor. Bahçe müdürü dolışmığa batlamışaa da mü· 
~ - M~lıer - La poloma şarkısı yılilna diri hayvan V'!rin diye tchassıslar, yılanın birdenbire 

Aile sandığı hesabında

ki mevduatı kur'anın keşide 
edildiği tarihe tekaddUmeılen 
altı ay zarfında: 

T. L. So.· TUrk lirasin
dan aşağı dUşmemiş olan her 
mudi bu keşidelere ıştirak 

edcektir. 

Vasfi Orgun 
Güven 

Sigorta Sosyetesi 
MÜMESSİLi 

~ersin Azak han 
No.4 

Yangın - Nakliye • Hayat - Kaıa - Oaın - Otomobil 
5 i g o r ta 1 a r i n ı zı 

En mQsait şartlar ve tediye kolaylıklarile yapar. 

Satılık ev 
Mahmudiye mahallesiude Doktor Bay Kami

lin evi karşısında 5 ollah büyük bir bahçeyi ha. 
vi ln3 numarah ev satılıktır. isLiyenlerin e\·e 
mliracaatlara. 

' 
Fransızca öğrenmek isteyenlere 

Oc ay zarfında fransızca ifadei meram ve muhabere 
haftada 6 ders her ders 1 saat olmak llzre her ay için 

10 lira Ocret verılir. Tediyat birer aylık olmak Uzre 
peşindir . Gurup halinde ders alma1, isteyenyer için Ocret 
hP.r ay için 5 lira peşindir. Bnnlar bittabi bir az daha 
:ığırcu öğrenebılıı Ier. Her gUn saat 3 den 4 da kadar 
ziyaretcilerini matbaamızda kabul eder. 

u2ı~rine fantezi emretti. Eveli kendi cinsinden hastalanmasından korkmakta-
3,00 Müzik (Cazband ·Pi.) · ki k l b' f 23 4- , 

4 
. h b . yer dedıler. A ı ara ı ır dırlar. 

, o,4! Son aıans a erleri _ .. • . Doktor Nazım Ünsal r -, 
ve yaru:ki proğram. ıurü küçuk yılan getırdıler. ------------

Vatandaş; 
Hava tehlikesini dü
şün ve kurumuna 
yardrm et. 

Fakat yılanlD baktığı bile yok. 
Tavuk, kümes hayvanları ver· N ÖbeİÇİ ~§§§§ 
diler. onl•r• da yemiyor. ==§§§§§ Eczane 

Yese yese bunu yer, dedi = 
. ler, tavşan tutup getirdiler. 

1 baj'a yılını onuda yemiyor .• 

6 Mayıs - 939 da 

HALK Bclanesl dtr 

Yoğıırt Pazarı Caddesinde 

Hastalarını Pazardan mada her gün sabah 8--12 ye akşam 15 - 19 3 

•---=---- kadar kabul eder -------·· 

·~t 
1 nehrı 

--~· •umuıı-na ar · 
miyecegini ileri sürmek&eıiirler. ının ıptaliııe seL0Li1et .. :-



S:\ YFA-4 YENi MERSiN 6 MAVIS l 939 ------
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Yeni Mersin 
Nsaiye Opratoru ve Doğum Mütah.,ssısı 

DOK.TOR. 

Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

içten ve Dıştan günün en mühiın ve en · taze haberlerini 
YENİ MERSİN DE BULURSUNUZ 

1 
A. VakupAslan 

Siyasi Gündelik.gazete 

Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyada tahsilini ikmal etmiş 

H(•st~larını her günS-12 15 - 18 e k d('r kabul muayene 
ve tedavi eder. 

Yeni. Mersı·n • ı ı Yıllık Fa~ıla~ız. intişarın 
• da muvaffakıyetını halktan 

gördüğü rağbete borçludur. 

V E N İ 1\ 1 ER S · N : SizinGa.zetenizdir Dertlerinize dile~lerinize YENi 
Mf R S ı N sütunlan açıtlu. 

VENİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı 
ya çalışınız. 

Ni ATB A 1 
Taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok ceşitli harfleri 
Yeni ersin Matbaasında 

bulabilirsiniz. 

Güven 
Sigorta Sosetesi 

0/010 İratlı Aile sigortası 
hakkında bir misal 

Mİ!!tll..L 

30 yaşında bir kimse 25 se 
ne müddetle 5000 liraya sigor · 
at olursa bu müddet zarfında 

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

Sigortalı meblağın 

% 10 u derhal.. lira 500 
24 sene miiddetle 
her ıene sermaye· 
nin O/o 10 irad ola-
rak;.. 500X24 = 12000 
Vade gelince si-
ğortalı mebliğ 5000 

lira 17500 
Sigortalı meblağ, ancak 

sigortanın vadesinde, sigorta
lı berhayat ise kendisine, si
gortalı vadeden evvel ölmüş 

ise hak sahiplerine tediye 
edilir. 

Bozkurt caddessinde 
ADRES: Yoğurtpazarı 

i l A N 
lçel tapu müdürlüğün~en 

No.1 

)h• rs ; ııt• lt· ğlı B• kir clt· ~ Ö) iirıiiıı ~öy civan ıuev 
ki inde tarafları (şaı·k an koca su he:tr kı garben ihra 
h rH oğlu Jl~lıl l a rlcı SJ Şİnıal~u koca ark CPfllllH~rl 
ibrahiıu oğlu .\hnıt'l ta·lası) hudutlarile çevrili 
bir parç.ula 55 140 nwtre murabbaı tarla s~ııPlsiz 
olarak lwkirde ~üyii ıı d n ktl cığa kızı Sul~<tfllıı ıa 
sarrufıır ıda ikı•u 45 Sf'lı~ f'VVt'I kocası d~de ve 
c 1 ğullart ~ami ve· SiilP.ynıan \'e ~11.latt AyşP. YP. 

Ft•ruzt>~ i ~pr· k v1• ,:,iilevuıöııın da 332 sentısirıde 
vt· f.ılile kızı Fatma~ı tı~rk v~ S:11ui11in de ~13:i sene 
sirıde vefi1 lılP- ka11.,ı llavarıa ve oğullan rut>lınıeL 
il ilmi VP Sami~ i h~rk v~ Sultan k1Zı Ayşenin tle 
337 S~rl' Sİrıde vefa tile kOeilSI Jllı>lfa rJas;ını ler k 
v~ molla lla~3nın 4it~ 934 s~neı-irn)e vt>fatilt~ oğlu 
Frt~kıyı terk ve Dr.J .. nirı d ~ 340 Sflr esirıd• • ye fati 
ı~ klzı pPruzi~ yi terk ~ylecliğinıl~n bah~il~ tescili 
ı a 1 .. p t• d i 1 nı e k t P. c H ,. • 

939 serı+ı~i nwyısın ~8 incı pa·rnr giinli mez~u 
tarlanın hukuki Pvsafı hukkında kf>şif ve tahkikat 
yapn~a ~ üz.,.re mahalline m~ ur göııdt>rilt c11ktir. 

ı\lakiJsı ciarılrtrın bu müddt>l zarfuıda n1er~in 
tapu sicil mulrnfızl ğına ve k.,şif günüde mahı:l-

MÜMESSILi line µt•ltı~t k IH(lttıtıra nıiir:ıcaat t')l~nu,h·ri ila · ı 
·m-===~;;;a;;;s 11;;;i=O=r;;g=u=n;; olunu,.. KİTAP G.A2 8TE VE ~Ec:ıv.ı:u .A.. 

Tabı yapıiır Fenni Sünnetçi 

Resmi Daire ve Müesseselere ticarethanelere ait ~er çeşit Def terler ( vrakı 
mat~ua fatura ve stire en nefis ~ir tarz~a ve ~eğen~irmek şartile yapıhr. 

Sıt~ı T ann Över 
~t!l'İ q.~ ~~'ısız ~ü 11 ııPl 

t 

yap(lr. 
Fa~ir çocuklar·a p~ rti sıı 

1 Adres ; Tarsus paşa ga 

1 1 zınosu karşısı _ 
hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. 

T. C. Ziraat Bankas 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.COO Tilrk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktir~ıılere 28.800 lira 
ik rami ye verecek 

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

4 Adet 1.000 Liralı" 4.000 Lira 
4 ,, 500 .. 2.000 ,, 
4 ,, 250 ., ı .000 ,, 

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

,, 
., 
,, 

5o 
4o 
2o 

,, 
,, 
" 

5.ooo " 
4.800 ,, 
3.900 ,, 

DİKKAT : Hesaplardaki paralar bir sene içinde 

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

kur'alar senede 4 defa, t EylOl, Biri•oiktnuıı, t mart Te 

huiran tarihlerin•• çekUeoktir. : 

T. iş bankası 
193n 

Küçük cari hesaplar ikramiyepldnı 

3 2,000 lira mükafat 
K u r a 1 a r. 1 Şu b a t, l \1 ayı s, 1 Ey hl 1, ~ 6 

Ağustos, 1 ikincilflŞrin 

TARi llLEltlN DE ÇEKiLECEK TiU. 

-- ikramiyeler: ____ _ 
l Adet 2000 liralık = 2.ooo lira 
5 

" 1.ooo " = 5.ooo ,, 
8 

" 500 " - 4.ooo " 
16 

" 250 ,, = 4 000 ,, 
60 

" loo .., = 6.000 ,, 
95 • 50 4750 " 

., - " 250 
" 

25 ,, - 6,250 " 

1 l A N 

Mersin orman bölge şef liğin~en 
Dildli ağaç bPhn M3. O. mamulunun 

Cinsi ddedı muhammen bedeli L. K. miktarı M3. 
Çam 110 4 90 101.CıOO 

lçt·l vilayP.liuin \lt>rsin kazası d~hilinde akar 
ca kö) fı ci v~ı rırıda Ünıf r cr-I• r orma rııııda n yo 
k!trtla yazılı ıo ı ~13. ga) rı ruannıl Çam ~w\cı 
s 'tış • çıkarılıııı~.tır. 

2 - lı t> lıPr \13 ga ) rı maıuu)u 490 kuruştur. 
3 --· s~tış 20 5 939 Cum~rlPSİ saal ı 1 de ic.-d or-

• 

4 
5 

lllf\ 11 ç~ virg~ mü<lürlliğü bina~mda açık ar-
tırma su r.-tile ) a pılacak tır. 
nıuvakkal Lt>nıinalı 75 liradır. 
ı· 1 lo nomarayd kadar ohn agac;ların kat ve 
im<tlincl~ ilk ö· CP. : piyasarıın ihtiyaı·ı olan: 
ad.,di t>rıi k<ılını huyu 

loo o 30 o 30 4 
9o o. 2o o. 20 4 fba<lmda J 90 

parça lonıruk alınarak bu ebad haricinde 
kalacak kabili imfıl lornruklarıncfa istenildiği 
ebaddit imal ve uaklu nulmak şarttır. 

6 - taliplerin şartnamede yazrh vesikaları ih ·ıle 

7 

glinii gt-tirnu·lt·ri lazımdır. 
şartnaıaw, mukavPle projµferini görmek iste
yt·nlPrin m~rSİll or·ruan hölge Şt>fliğine mÜra 
ca~lları, 

================---===~ 1 
4~5 32,ooo 

8 - ormanın ke~finde ihliyar edilen rnasr~fla ıra 
Zt>le ilan ücreıi ve sair masraflar talibi~ıe 
aiı tir. 

1 

F'OTO GUN 
iyi bir Resim çehtirmek istiyen 
FOTO Gün~ Bir defa ugramah~ır 
FOTO GÜN: Reıimçeker. 
Foto Gün;Ağrandisman yapar. 
Foto Gün; Amatör işleri görür. 
Her iş foto Günden temiz ve sOratle çıkar 

Atlre : FOTO GÜN 
Bozkurt caddesi 

En az 50 lira mevduatı bulunan hesalar kuralarda 
dahil edilecktir . 

-----~---

T . iŞ Bankasına para yatırmakla, y•lmz para bırik· 
tirmiş olmaz, ayni zamanda taliinizi de denemiş 

rursunuz. 

·---------------------------[--------·· 
Yeni Merain Basımevinde Basılmıştı 

6-10-14-18 

·-------------------------------------Kulak, Bo~az, Hurun ~liitahassısı 

DOK.TOR. 

Ziya benson 
Hastalarım bergün saıtt onbeıten ıonra kabul 

ile muayene ve tedavi eder. 

ı ............ M .. rr•s•in•:·Y~o·ğ-ur•t•p•a•za.rı ... H•a•s•ta•n•e•ca•d•d•e•si.__..-:1 


