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Stresa konferansı umulan Bitimi Veremedi . 
Mersinin Eksiği 

ı nunynnm her yönünde baş· 
angıcı çok e ki olan turistik 
~lışnıaJar son Yıllar içinde 

8
1
Zdede başladı. HUkOmet ve 

v eıe~iyeler bu işe büyük değer 
d erdıkleri gibi ayrı bir kurum
t'a Uluslar Arası bağları berkiş 
~rer~k dış ülkelerden Yurda 
ltı67.gın getirmek yoUarını ara-
aktadır 

,. .Tarihi. bir kaç Yılın çerçi
•esı i · 
\l Çınde bulunan bu işin 
rjttıulduğundan daha üstün ve
ri flllerj de alınmıştır. Dış tu
l) zrn bu durumda olduğu gibi 
):~Jet Demir Yollarının çok 
ue rırıde bııluşiyJe trenlerdeki 
ttı Uzlukta Yurd içinde bir gez

le:~ ~evgisi uyandırdı. Şehir
\>e 

1~1Z gü1.elliği , özeJlikleri 
tes· 0nf urunun düzgünlüğü ker
~o 111

de bir çok Yurdluyu çeki
~: Hatta geçen yaz bir çok 
- trlerimiz arasında az ka
dtt~çh bir Yurdlunun bile fay
iı.ıı at?acağı tenezzüh trenleri 

... e ıJnf t· hir ış ı. Bu Yaz daha geniş 
Veh·servisle görülmiye değer 
tık ırJere de tenezzüh trenleri 

~cağı umulur. " 
~eÇe u proğrama Mersin 
\'ııı n Yıldan girmiş olduğu için 
!Jııb· ve kış bir çok özelliklere 
turi1:ı.bu gUzel Yurd parçasının 
n~ . •k bakımdan durumu 
dıiınde bir çok kalem aşındır 
hOr:ız halde teknır durmayı 

sayıyoruz. . 

"ek:er?k tenezzüh trenleri ge
ltıkt e günlük trenlerdeki ucuz
dell an Mersi ıı başka şebi rler· 
llıevk?aha çok fay dala nacak 
lik •dedir. Elverirki bu özel-

se ·ı ~<>il ıı sin ve faydalanmak 
arı a nu ~?nrnış olsun. 

\1 llrrıa hk~. posta ile aldığımız 
buna P~UJlarınııı afişleri ve 
•irı Pl:~lı bir mektup bize Mer 
daha hJlnrının zavallılığını bir 
\>ııba atırJattı. Başka uluslar 
ır.. tıcı "lk glr(j 1~ u elerden ge1.gin ça-
hrıı bı halde Mersin plajına 
Ci6rt k~~ınıızdaki Adanada nbile 
hu •·u ışı Çekemiyomz. Esasen 

1\ nııu"' 
~ilin di]'ga Plaj demeyede kim-
ettıe1c b 1 varmaz. Fakat az 
Iııc flıe urada oldukça bir var-

Ge~dana getirebilir. 
1htihcı ~ ~ıl Belediye burasını 
lil'ttıeyi nlıyecek bir hale ge
'-hili tasarlamıştı. Yapıfan iş 
~il ibatrıUstecirine kiralamak-

~,.ı,.,ret kaldı 
,,ıı•a . . 

lltnıen Yet bır köy olmasına 
~kirıd l\arataş PHijı Mersin
'<>ru Ye~ Çok daha ileri ve kon· 
~itde }{ tıde bir plaj olmuştur. 
:61>te11' ir~Yseri, Maraş ve An-
Ulıırı da 

1 
)l\ren bir çok Yurd-

l>Jftj ~iekrn~ktedir . 
r.0ıull6 k r kıracının. haline 
b?01'llıkt~acağı iş değildir. ts
ıraı l\.,. elediye bu uğurda 

t'Qra d"'k 0 sun. PJaj adına 

. 

Stresa konferansı işini bitirdi 
Fransa İtalya Rusya İle Misak Aktedecek. 

İngiltere sormadan cevap vermiyor. 
~ 

Stresa l<0nferansı işini bi- 1 

tirerek dağılmıştır. dün geç 
vakıt ge~n telgrafların hula
sası şudur: 

1- Almanyanın versay mu· 
ahedesine muhalif olarak silah 
!anmasına karşı fransamn mil· 
letler cemiyetine verdiği n~a 
müzakere edilmiş ve üç devle
tin müşterek hareket etmesi 
onnnmışhr. 

2- almanyanın bu hareke-
tinin konseycede fena görüle
ceği tabii bulunmaktadır.buna 
rağmen almanya yeniden mua 
hedeleri ihlalde dtvam ederse 
o zaman bu hükümete karşı 
iktisadi ve mali tedbirler alın
ması düşünülecektir . 

3- avrupada emniyeti kuv-
vetlendirmek için fransa sov-

yet ruıya ile bir misaka hazır· 
lanmıştır. bunu neticelendire 

cektir. İtalya da misaklar ak
dine hazırdır ingiltereye gelin 
ce almaoyanın bir kere daha 
fikrini ıoratcak ondan sonra 
vaziyetini kararlatbracakbr. 

4- ıark misakı yapılarsa al
manyanın nasıl bir yol tutaca
ğı sorulmut almanya bir ademi 
tecavüz misakı yapmağa hazır 
oldugunu söylemittir. 

5- merkezi avrupa misakı 
ve Avusturya meselesi görü
şülmüş muıolini nasyonal sos
yalizmin Avusturya istiklali 
için bir tehlike olduğunu söy

lemiştir. Avusturya ile olan gö 
rüşmeler franıa ve İtalyanın 
himayesi altında olacaktır. 

Ankarada gömülen Paralar 
600 yll sonra Meydana çıktı. 

Paralar Yıldırımın bozgunluğu zamanında 
kaçırılamayıp gömüldüğü anlaııldı. 

ANKARA - Ankara Su 
şirketinin boru döşemek için 
yeni açtırdığı mecrada çalışan 

Ameleler bir define buldular. 
Defrne, Lozan Palas otelinin 
yan cihetindeki geniş caddenin 
Postane binasına yakın olan 
kısmında çıkm1ştır. 

Amele Mustafa daha ilk 
kazmayı vurunca sert bir cisme 
rastlamıştır. Hunun biiyilkçe 
bir çfimlek olduğu görülmüş, 
kırılan kısımlarından da gümüş 
bir takım paralar dökUlmüştür. 
Vaziyetten derhal alakadar ma 
kamİar haberdar edilmiş ve 
polisler çalışmayı durdurarak 
defineyi muhafaza etmişlerdir. 
Bir taraftarı da Maliye ve Kül
tnr Bakanları haberdar edilmiş
tir. Maliye Müsteşarı Hasanla 
müzelerden memurlar gelmiş 
ve define, bulunduğu yerden 
çıkarılmıştır. 

Çömleğin ağzına kadar ay-
ni cisten gümüş paralarla dolu 
olduğu görillilyordu. Çömleğin 

varhk olarak gö1.e çarpan de
niz kıyısındı:ıki tek barakadır. 
Komşu vilayetlerden gelecek 
olanlar bir tarafa bırakılsa bile 
plfıj Mersin için en önde gelen 
bir ihtiyactır. Özü itibariyle 
bilyük gerekliği olan bu işin 
büyük hirparaya bağlı olduğu· 
nu da hiç sanmıyoruz. 

Buna verilecek olan para; 
şehrin gü1.elleşmesi ve komşu 
vilayetlerden Mersine gezgin 
çekmesiyle ölçülecek olursa 
esirgenmiyeceği umulur. 

bir kısmı kırıldığı cihetle d5-
külen paralar bir torbaya dol· 
durulmuş, diğer kısımları da 
testiye yerleştirilmiştir. Defi
nenin çıktığı yerde alakadar 
memurların yaptıkları tetkik· 
ler paraların ftsarıatikadan sa-
yılacağını gfisterdi. Karakola 

(Gerisi ikinci sayfada) 

Aksaray' da 
Kurutulan bataklıklar 

AKSARAY, 14 (A.A) Sıtma 
mücadelesince kurutulmıya baş· 
)anıldığını bildirdiğim Gelegüle 
Çimeli, Uzartık köyleri batak
lıklarının kurutulma işi sona 
ermiştir. Gelegi\le köyü önün-
de kuruyan 45 hektarlık topak 
ağaçlık yapılmak üzere köylil
ye dağıtılacaktır. Her iki ba
taklıkta açılan kanalların uzun 
luğu 4405 metredir. 

Helva dere ve Sinasa köy
leri batakları kurutma işine de 
dün başlanmıştır . 

Bayındırlık alanında yararlı 
bir çok işleriyle bizi sevindi· 
ren Belediyemizin plftj işinede 
gün yitirmeden el koymasını 

bekliyoruz . 
Dilş ·;nmek gerekti rki bu 

yokluk sahil şehri oJan Mersini 
çok aksak göstermekte ve Mer 
sin trenlerdeki ucuzluktan en 
çok faydalanacak bir şehir ol· 
duğu halde bunu elinden ka
çırmaktadır . 

Rıza A.tila 

Sovyet artistleri Ankara'da . 
TeMsillerin müzik kısmını 

Türk sanatkarları idare Edecek: 

Riyaseti Cumhur orkestrasından 9 sanatka
rın iştirakiyle provalara başlandı. 

ANKARA : 14 [Hususi] ı-.---- . =-= 
Ankara ve istanbulda temsiller 1Sta11 b U) Ş 8} l l r 
verecek olan Sovyet Artistleri T · 
diinkü trenle istanbuldan bu- 1 ya tro S l l 
raya geldiler. Artistlere Mos- •• • • 
kova Akademi tiyatrosu mil- Bu gun temsıllerıne 
dürü Arkonof başkanlık edi- BaŞhyor • 
yor. Grupta Primadona, Mak- Anadolu'da oldukça geniş 
sakova, tenör Narçaf, kompo· bir tuı:neye çıkan istanbu l Şe-
zitör Sastakoviç, J\irof, Barso· hir Tiyatrosu bir haftadanberi 
va ve daha beş kişi vardır. Adanada bulunuyordu. Duydu-

Vinolist Daviç de iki güne ğuımıza göre bu gün Mersine 
kadar gelecek ve tropa iştirak gelecekler ve Halk Sinemasın-
edecektir . da temsilleriııe Napolyoııla baş 

Bu gün Riyaseti cumhur or Jıyacaklardır . Proğramlarmı 
keıtrası ve bandosundan 9 ki- görmediğimiz için daha başka 
ıinin iştirakiyle provalara baş- hangi eserleri oynıyacaklarmı 
lamışlardır. Temsillerin müzik bilmiyoruz. Umarız ki oynıya-
kısmanı Türk gençleri idare cakları eserleri seçerlerken ~i-
edecektir Arkanof şunları decekleri yerin soysal duru-
söylemiştir : munu göz önünde tutmuş ol-

( Türkiyeye Sovyet sanatını sunlar . 
göstermeğe geldik. Tropumuz İstanbul Şebi?· Tiyatrosu bu 
da ülkenin en güzel Artistleri alanın bizde biricik kurumu-

dur. Bu bakımladır ki uzun aravar. Bu yolcnlukta güttüğümüz 
hklarlalada olsa Aııadolunun birinci amac sovyet sanatını 

Türkiyeye tamtmak ikinciside 
tiyatro ihtiyacını cevaplamak 
emeliyle turneye çıkmış olması 

sanat ve musiki hakkında dost memleket hesa~ına sevinilecek 
Türkiyeye yardım etmektir. bir durumdur. Saııntkarl~rımı-
Hilkümetimizin bizi buraya za hoş geldiniz derken yuz ak-
sovyet sanatınm bir elçisi ~ıfa- lığiyle tenısiJleriııi vermelerini 
tiyle göndermesi bizi çok duy- ve hele «Unutulan Adaım»Mer 
gulandırmıştır. ) sinden esirgememelerini dileriz 

Gerektir Bunlar insaniyet için 
Çinde 50 bin insan Sarı Ne- ı 

hirin Timsahlarına yem oldu. 
Git tide Taymiste batan bir 
kayık kadar bile düşündürme· 
di insanlığı . 

Gene Çinde 120 milyon in-
san açlıktan inliyorda bir so
kak köpeği kadar bile merha
metini çekemiyor insanlığın .. 

Gandi çıkrığında silahsız 
isyan tllrkUsU çağırsın varsın, 

güneşin karşısında yüz milyon 
Jar ZUhtU takva'nın son mert«'· 
besine ersin, boynu bilkük 
(Buda) bağdaş kursun otursun .. 

Bin Rritanya süngüsünün 
gölgesinde Veba, Kolera kırıp 
geçiriyor Hindistanı.. Londra 
hayvanat bahçesinde dört hay· 
vana bir doktor düşüyor o da 
başka .. 

Ümit Burnundan Aden kör· 
fezine, CebelOttarık boğazına 

kadar kan ağlıyor bütün Afrika .. 
Rif mücahidi bilmem hangi 

Adada inliyor .. 
Mısır Radyosu Ezber cami

inden yalelli çeke dursun, bir 
pamuk kozası kadar bile değeri 
yok orada insanların .• 

Efendi İtalya köle Habe· 
şistanla kurt kuzu oyunu oy
nuyor .. 

Bunlar batı medeniyetinin 
uzak doğuda şekiJlenmiş ve· 

rimleridir. İnsaniyet için «X» 
şuaı top, tayyare, tank için mi
desi boşalan Bmperyal ejder 
için Efendi ulusların saadeti 
için uarut yiyen, «Z» şuama 

gebe Avrupa barış için, ateşle
nen buğday depoları için,danı-
pingler için Sterliııg, Dolar, 
Frank için gerektir. 

İtalyanııı Habeşistan kuv
vetleri kumandanı general Bono 
diyor ki : 

« Habeşistaııda tatbik edil
mekte olan esaretsp, de gayri 
insani değildir. Halıeş hakimi
yeti altında bu g"in aç, sefi 1, 
çıplak 10 milyon insan var. 
İtalya bu insanların yardımına 
sırf insani bir gaye ile koşu
yor. Şimdilik harp mevzubahs 
değildir. İstikbalde insaniyet 
namına oynamağa mecbur ola
cağım1z bir rol biz~ verilirse 
tereddutsüz ifR ederız . » 

izahata ne hacet General .. 
Yüz yıldanlJeri insaniyet namı 
na tatbik ettiğiniz uzak doğu 
Rejimi baştan başa Afrilrnya, 
Çine, Hindistnna bu günkii re-
fahı getirmedimi?lnsaııiyet me 
deniyet adına beşer enknzmdan 
her harabede bir Sefa)Pİ ttbide-
Si dikmiyorlarsa onu da görgü
süzlüklerine bağ-ışlas ın . 

1-.'lerav 
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Aramızda Bir Filim Rejisörü 

' Tedad Ürfi ile Beraber 
----~~-----

Sanatı Kurmak için Ne Yapmak Gere~!- Biz~eki 
Telakkiler - Sanat Me~te~leri . 

Devlet tiyatrosu nasıl olmalı - İstanbul 
şehir tiyatrosu Roşid Rızanın sanatı -

Şehir tiyatrosu Sanatkarları . 

- DUnden Artan - lıiri mazur g()riin - bal gibi 

- Mem leketle sa nal i v :ıry .. t ı· c i lik ~' apıyor. llaa -

lıakk111dak i fı kl'iru uı ı? . . lı • St! f IH·ı· sııııf halk, .. yalmz 
Dive söıe ha slaliı, sigara -. . . 
s1111 t ~llmıdirP- rt~ k .. •. Giizel 
sanallan ylik "'ehmek, li
~1a lronnn hir nıek lP lt kür
s iL ii ol ti u ğ 11 ıı u ha 1 k a a n • 
latnıak iciu hükllmPt C' l-

• 
den gelen la Pr şe)' İ )'3 -

IH)'Or:. Fak ~ t bir de vl ı• t 
tivatrosu k urulıu adıkca , . . 
nı P- uıl ek e L ic i ııde clolasa ıı . . 
tenısil hey P. t l e ı i sıkı hir 
miirakulJe il e korıınma

clıkca, sau a l~fu· vetişli "''
ce k. uıeulJalar lJ .. ul11rııua- J 

<lıkça her . mır halka lıa- 1 
kiki tiyatronun maııa sı 

aıılatılamıva ca ktır. :\naclo-., 

luda Liyatro lismi allınıla 

ka rmtı karışık hiı· Mem var 
dır. ~ırf uwcl,li ihliraslar 
uğruıul a d olaşan ha tiyat
ro lıozu ıılul a rı lıalka ti
yatro hak krnda çok ya11-
lış fikirler vprrueklt ve 
h.arılo~11z, sazsız bir lem· 
silin liyalro ol a n11yucağı 
nazari VPSi rı i a~ılanıa k la-. ,. 
c l ı r 1 ar. G •~ 11 el ik ve m ii rı ~ v-

• 
v P r la ha k a hu l d k i n h' r i 
billahi 11PfrPtle k a rşıla -
maktadır . Ya lııız, uııtıl 

mauwlıd11· ki lrnr ntt•rıd e

kelle hir d~ anlayışı kıl

lar vardır . Bunu irşacl 

eLınek eu miihim bir va 

zifedir. 

- Siz hu uuu ici rı rıe . 
çaı·e dii~iinii)·orsuuuz? ... 

- Va rye tf>ciliği, saz
cılığı lİ) a lro sahuele rirult~ 

kükiirıdf'n k alımn k! . . a
zt•ruJe sa z~yerint>, varyt1 te 

kt•ıHli lrnd i rı e )' a~ışır . Ope-

reLl erdel\i lrn lP. tlPr ıııiis

lP-srıa, huııl a r ~·asa k edil 
ııwlidir . Vakıa hu giiıı 

Anadoluda daııs ız, var- , 
yrlf ... iz hi r IH•y Nin ~·aş a 

nıas ııı u i uı k:)u )'Oktur. 
Dal'iillwdayi bilP. oprnH 

ısın i ahında bu ~ii ı ı - - la-. 

· ~~Pi' ovnayau hir lır.vt'le . .. .,; 

t> i'fer hii \•ük bir firma vok 
~ .J • 

sa, gilme~· or. Bu lıt~)'et 

dir~ktörleri ise birer sP.r-

uıaJedar cl~ğildirler, ya

samaları icin f>ara kazan-• • 

malan h\ımulır. Binaena-

l ı~) lı ~u proğraıu Lakilı 

t•ılilnwliclir hiikt'iıuelce : 

« l - - Vary.-teyi kantoyu 
yasak elnıeh. ! .. ~ - hun 

ların \'asak edilmP-!Si iiıe 

l'İıı~ ıiyan eclectıği mu

hakkak olan leuısil heyet

leriui korumak (manen ve 

madclelt\11) . 

Varytıte ve ~anlo var 
hi bir kısım halk hunları 
arar. Fakal \·asak edildik-., 

len soııra )' ava~ ya,·aş 

umılur. Biı· giin Liyatroya 1ı 
~İlnwz, l>t~Ş gii11 git111eı, 

iki a\' oitnwf. fokal ıril -
.:") ' ;, 

~ide Iİ\' alro ~ür nıı • k ilılİ-. " . 
y< cırıı doyar v•~ piyPsle-
l'H alısıı·. O zaman hmn • 
halk <;irkin gfihekci -
liklt~n kurtuluc. llem de 
sanatkar ismi ahrnda . hir 

cok nılirıasebelsizler tıtau-
• 
dıracak :1hlaksızlar da bu 
lurııuak fırs:ltmı bulamaz
lar . Sahne hir mekteb 

kiirsiisii olur. 

Vedad Ürfi, bu 11oklaıla 
ue kadar haklıydı . Son 
lelkik seyahalı r.snasında 

Johla rasladığı tiyatro 

i~mi altındaki kt~pazelıkler 

clrıı bahsetti dH , lJeu de 
uzun hovlu diisiindiinı ve •. . 
lıak verdim. Devlet tivat-

" 
ro~;U teşkilatı hakkında 

fı~rjoi ·sordum : 
'" 

- En hizım Şt)y! .. dedi· 
Bazıları bunu şrlıiı· tiyal 
rosnuurı Ankaraya rıeıldi 

• 
SP.klinde lPfsir edı\'orlar. ' .. 

- Sonu Var -

l~t:ınhul, 14 fr\.A] - 1 r:ıportöı· LPrtHHI FtHHI, 

Yahancı murahhaslardan dördlincii koıuisyoııcla: 
hugiirı de hir çokları fs- B:Jşkarı Seniha Rauf, ra-
tanhula w~ldilt~ r. portör Efzayiş Suaıl, be-

Kou~re gend kons.-yi şinci komisyonda: Başkan 
ve gerıt>I katilıliği ~· arııı- . SafıJe Hiiseyiu, raportnr 
dan itibaren Yıldız sara- · Nt•cile Tevfik, ah1ncı ko-
y111da ÇJlışnıağa haşlı) a- rnisyorıda: Başkan Neba 
ca kla rdır. Kongrede Tür. hal Hamid, raportör Faika 
ki~· e kadınlığ11u lemsil e- Nahid. 
decrk murahhaslar Sf•cil-

• 
nıiştir. Asli murahh»slar: 
Latifo Bekir, Lunıi~ Htıfik 

Seniha Rauf, l:Uzayiş Su
ad , Nermin lJu varf<ık , 
Nr.cile 're vfik, Dr. Pak iz•~ 
,\lınıed, Lemau Fuad, Sa 
fiye fliiseyin , : NelJahal 
llaıuid, Faika Nahid, say-
lav Mdıri Bektaştır . 

Ko11gre ahı koıııisyo11 a 
ayrıl nuştır. Birinci komis
yoıııl_a : Başkan Latife 
B~kir , rHporlÖr )lehri 
Bektaş,~ikinci komisyonda: 
Başka rı L·u11 ia RP.fi k, ra
portör Nernıirı 11uvaffak, 
iiçürıcii komis)'ondu: Baş 

karı Dr. P<Jkizt! ..\hnwcl, 

Bugürı Perapalas olefin 
dP. icra konıil~si tarafın- · 

d .. rı kongre lıaıırhklariyle 
uğraşan yardımcı gtmc 
bayanlar adına biı· çay 
verilruis ve k~ndilerine . 
yardmılarmdan dolayı le 
Şt>kkiir ~dilmiştir. 

~ocuk (sir geme Kurumunun 

Tebrik Telgraf lar.ı 

23 niıan ulusal bayramı 
yaklaşıyor. Bu bayramda da 
tebrikleriniz büyükleriniz ve 
dostlarımz Çocuk esirgeme 
kurumunun '· LUks ,, Telgraf 
Kağıtları üzerinde okumalannı 
isterseniz, Çekeceğiniz Telgraf 
~müsveddesinin üzerine "Lüks: 

Arıkarada Gömülen 
Paralar 

- Birinci Sayfadan Artan
~e Liri le u paralar sayılarak 
u~ulü dairesirHI.-, bir ı :tbı& 
varakasivlP. ~liiıeler iıl3' .. 
resine teslim edildi. 

bir Giiıuiiş :.ı~çelerin 

yiiziiude 792 larihi, ıH" 
ğ ı~ riııde de Heyaz11I tıitt 
llurad damgası vanhr · 
600 yıla yakın bir zauı811 

yer ahında kalmış 01811 

çfüuleğin Yılc.hruum boı" 
ğuuluğu sırasmda kaçı· 

rılanıayıp gömültliiğli art" 

laşılma~tadır. . 
Pek deri u gömülrnt,tfl;ş 

olduğu halde çömlek ıU1, 
zarı dikkati celbetmeıuİŞ 
asırlardan sonra me~dfl" 
na cı~arılması icin şirk~ .. 
lin ~raya boru· döşeuıesi ' 
lazım gelmiştir . 

Caddenin bu kıs1111 

Mermerc~izadelerden Htd~ 
diyece islimh\k etlilert 
blr arsa üzerindetlir. BaŞ,8 

defineler de bulunru~'0 
ihtimaliyle çalışmalar Ş11 

dilik tlurdurnlmuşlur~ 

kelimesini ya:ımamz ve tS kll' 
ruı fark vermeniz kifidir, • ~-•~ 

Lüks Telgraf liiğıdıoı P 

lanmakla hem mubatabıoaı' 
d• karşı farla hürmet ve belll , 

zarafetioizi g&stermiı olut•11 

nuz. 

Osmanlıcadan Türkçeye karşılık kılavuzu N.18 
Uayal - llayal (T.Kö.) 
lla~· altıl - OHdirusii 

hulya - Kururılu 

haval - havat (T.Kö) . . 
lıayide - Hayal 

hayıflanma (Telehhüf) -
Yazıklanma 

haylı - ha~ lı (T. Kö.) 
llayhllet P,lmek - Araya 

girmek, yol kapamak 
11(.tyme - t;admr . . 
llayr - ll:tyır (r.Kö.) 
llayrPl etmek - Şaşmak 

Hayran - lla~ ran [T.Kö.] 
Hayrarı ~almak - llay

ramak 
Şaya111 hayret - Şaşıla

cak 
~Hitehayyir - Şaşkm 
~ıertun ve meslıur ol -

mak - Tansrnıak 

Ha~siyP.t - L 1- Onur, 
2 - \(Bak:kP.yfiyet, ıualıi 

yt>l) 

lla~·şuın - Geniı 

Hayt - iplik, tire 
1 hı y va n - il a ~· v :d n (11

• K ö.) 
llayyen - Diri olarak, 

diri cHd 

Hayyen uıeyyiten - Ölii 
ti iri 

llaz - llaz fT. Kö.] 
lJazan - Giiz 
llazfelmek - Kaldırmak, 

cıkarru . ık . 
Kahilihazf Kaldırılabilir 

Uaz•·r - ç,.k in 
lçtinab -, Kaçrnme 
İcti nah etmek - Kacın-

• • 
ma k 

MiicL..-nih - Kaçıngan 

Tt!vakli - Koruuuıa, sa. 
kınma 

Tevakki elıııek - Korun 
uıuk, sakrnmak 
~lahzur - Cekint>eek • 
ihtiraz - Celdnme • 
i lıt iraı elıawk - Ct-kitım~k • 

llıılıt~r·iı - Ç~kiuger 

llazır - Hazır [T.Kö.] 

ihzar etmek _ Hazırla ... 
mak 

lslihzaral - llazırhkl3r 
Mii~Lalızarat <a tıbbiy~>" 

llaıır ilaçlar . 
~.. ( .( t. . ._.e,\'I" .nn la aıaral ı "'"ll..' · 

YP.) - llaıırlaınalar t 

vı*'' llazik (Bak:mahir) -
Hazakat - Uzluk ) 
Hazine - llazn~ cT.1\iJ. 
llazm - Ezirn, sinirt116 

Hazı.nelnaek - Ezirııek ' 

siuirmek 
. I ,. aiıt llazn11 ko ay - sın1' 

llella - Boş bbşu ua 

il eca - il ece 
llettiy~ - A rmağıtO 
lledmelıue~ - Yıku 1 ıı~1ı 

• a 111'"' Helak olmak - Ul•1 

yoğalmak 

istihlak: _ Yog;tllu•• 1,tf 
! st.i hlak et111ek • f o#' 

mak ,, 
Miistehlik - Yoğ~ltıt•• 
H aiecun - ÇarP'"" 
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Türk of isin Günlük Telgraf \ Deı1iz silahları 
1 Mersin 

1 Donanmaların ur PJwasası __ HABERlERI 
_. 

Avrupa borsası 
13-4-35 d~ kaparuş fi

l sı zırhlılardır ' 

) allan • . 
1 

PA.lllJK - Li vrrpcıol 
.ıorsasuula libre l>CJşma 

Auıerika pamuklan mayıs 
l~ ı· . .' um 6,49 l~mmuz les-
lııııi 6 'll . ı · . ,44 ı ~ lesrın les ımı 
6'41 sorı kfw:uı teslimi 
6·38 ll ısır pa mu~ la rın m 
Sakala rid is cinsi 111<1 v ı~ 
le ı· .. 
1
. 8 Hui 8,08 temmuz tes-
ııni 8 . ,os sonlt~şrı n 8,04 

~oa. kauun teslimi s.oı 
Pı)er cinsi Ol:l)' IS teslimi 

~'52 haziran ltıslirui 7,24 

~~ ll'Şrin ıesli ıııi 1, t3 il~ 
ttın le limi 1 ,04 perts-

dir 1 k . 
1 

• s mu.lerıye horsasın-
c 4 99 l. (, ,05 ıhre başına F. 
l. F k 1 'cJ ' 

1 
• sa a arı ıs cııısr 

aıa~ıs l ı· . - es ımı ı 4,59 lem-
•oııı l ı· . ti • es ımı 14,69 son lt1ş · 
~Q" l~. lirni ı...ı,ss F. G. F. 
.,ıooı·ı· . . . ı· . 

1 
• cıns1 nısan les ımı 

2,92 1 . ı · . Q... ıaııran tes ımı 12,93 

lP.g''.los teıslimi 12,83 ilk 
Şrın it- lirui 12 67 talla-

rısıi r , 

lıo iıU(jo AY - Li verpool 

1,. r
8a~1111la 100 li hr~ hası-

ıt • 
l~ llaayıs lt•slimı 5,7 ı /8 

11 ~'-••uız. lesliıui 5,9 5"\.s 
lt4Şrıu teslimi s,ıt s\.s1 

~·-··· K.G. Loııılra ( A. A) - - Balı
riyr ln\ka111 Sir "Bohorı,, Kapu malt 
lwlıri,· e irı~rnal ruütu~r · tlis· Koza(~I parlafr1 
ı~rini;ı hiı: zi,•afoliude söv , lan~ çiiti•li 
I P nıiş oldu~ı; nutukla ,"' \erli • 
zırhlıların (evt>lce oMuğu Susam 
gibi) haleu tlP. donanma-

1 
Fa~ulya 

run esasuu l~şkil etmekle Nolıuı 
olduğunu beyan etmiştir. ~! ercim~~ 

Kus vemi 
Mumaile)'h itldiasıua • · 

Kum •hıra 
ddil olarak Yunanistarun 

Çeltil 
".:\ verof,; zırh lası kra va-.. .. .. .. . Acı c~k irdeL içi 
zorunu gostermış ve bu r.- • k 

. • , 01. şe ~r 
gmu111111 24 yaşmda olma- , 

- k d' . . ı,ahv~ 
sına ragmen eu ıs11u ta-
kibedtw asl'İ tayyareler- Çay 
den ~:u;n'ıağa ve onlaruf Kalay 
bomhalarıruı mukaveme& Bahar 
etmeğe muvuffak oltluğu- Arpa .\natlol 
mı s;iylemiştir . ,, yerli 

~~~------~~~-
Pirin-; 
Çavdır 

K. s. 
36' 
36 50 
2-17 ,5 
~ ... 15 

9 

7 50 
4-12.5 
7 
5,50 
3 50 
7 

28 

38 25 
ıoo 99 

240-230 
190 

90 
3_37 ,5 

2 57,5 
16 50 
., .. 50 Nöbetçi Ecz11 

Bu Akıam 
::::J•k·' 20 Lira 40 K . 

• • _.cn~bi 
istikamet •Eczanesidin. >• • D çuvah 20K. 50 

Şilindir • B•.•ğday Y ~rli 2-5 7 ,50 

MISIR - Liverpool bor Lımon luı.ı_ . ·'>;i~ 
sasanlla 480 libr~ başına Sabttrrsıfı ıeyunV. ...5 50 

cif ı)lala urn~· ıs_ l~Jlimi ~7- » ikint~ 23 
3 l• ~ nrnıuı lP.~lımı 26,9 ılk Mısır darı 2 80 
ilk teşrin t.-stiıııi 26,9 şi- K=tra biih~'r ~İt-86 
liudir . Nişadır 16 

----------------------------------------------------11 t' lez .. "' . orıı - 1 ıla11kuvı 

lleıaı .... Hem 

~eıııaıı - llPm~n (T.Kö.) 
e" ... enıaj;uş - Kucak ku -
ql(a 

lleıuasıl - ,, 1 ı .. il .~s ıuır 

11P•ııayar - Dtmk 
er•ıc ·ır , . ·ı.-ll · ıs - ~ınsı uı r 

ı eıucteru - Arkadaş 
denı 
1 itana - Adetş 

''"'P' lf a - Ayaktaş 
Lı eıaaraı. - Yoltlaş 
11~, ... 
il sın - Yaşıt 
eıaış 1 • lfn.) e ırı - Hemş~ri (T. 

he1a1 • l Şıre - KızkarJ.,ş 
·~•ıış· 
lıe ırezade - Yeğen 
Di~ta - Benzer, taydaş 1 

hen lllta - Benzersiz 
hen'Zeban-Attıbir, dildeş 

Ça~d~~nıa n ( ıııııasır ) -

herı l\ 
1 8 ın ... Z:tman 
•eııuz 

ha "' Daha y~ni da-
Yeı · ' ' ~ il 

lı~r .. h~, tii 
bf6,: ıa~vi - h~r türlü 

Çtaşıt , 
har-. 

Set "' Çifcilik 
• 

· Ziraat - Tannı 

z .. ,.'~lmPk - Eknwk 
Zi raal V··~alt•li · Tarım 

Rakaııltğı 

hercai - Yanardöner , 

gelgeç . 
h~rcii m~rç -Karmakarış 

allak bullak, eıhiis 

hercibatlabatl -Ne olursa 
• 

oı~un 

herem - Kocama, çöküş 
herze - Sacma • 
lrnsah • hesap ( f.Kö.) 
lat>sli - Va rhk 
hev•·s - istek, heves <'f. 

Kö.> 
hevi (Bak: D~hşet) 
hevluak <Hak: mfidhiş) 
heybet - Aylıat 
heybet vermek • Ayba

mak 
heyelan • Kayşa 
lu~yeh\n etmek - Kayşa. 

mak 
hey•·l -şekil· 
hP.y .. t -Kur· 
hey .. t ("urıhhas heye& 

anlamına) -Salkur-
heyel (Meclis anlanuna) 

-Kurul -
heyetiyle - ltAp birden 

1 ol tuğu gibi, lakumyle 
heyeti umnmfye -~rrel 

kurul-
heyhat - Yazık, ne yazık 
heykel - he~itel (T.Kö.) 
heykehrl'aş - heykeici 
heykellıraşi~· heykelcilik 
heı~yan - Saçmalaina , 

sa,·ıklama . 
hezimet - BOzgun, boz-

gunluk 
lnhizam - bozgun , bo· 

ıulma 

Münbeziıu - bozgun 
Münh~im ohaıak - Bo· 

zulmak, boZMpna uğramak 
hezl • Alay 
LALife .. Şıkı 
ıur~une\ -ı- Sıklmak, 

2- Kzberleotek1 

Mubafaıa e&hln - Mu .. 
hafaıa e& (T.lt.) bınt1ta~ 
gôze,rnet 
hırs .. hırs ~T.16·~ 
hiyanet • ·ttery~nlık 
his~ - Pa7 

-~u Vatl 

SAYFA: 3 
,. 

Silifke, icra memurluğunddn ; 
Silifkeuirı ltt~ir köyiind~u tarafları .\huu~tl,ko!"a~lı 

\brcıhtıu , Mustafa karısı Zı•yneh, veli k:tya il~ çevril
miş ve tapunun Mavıs 931 T. ve 14 sa,· ısınıla ka,· ıth ... .. ., . 
36760 m~lro nıuralJbaı larlamn y~tli hissedP. hir his-
~wsi 15 5 945 ~linii saat ı 5 tlt~ acık arıır ı ua SlH'Ptile . . 
dairede satılacaktır . 

.\rtırnıa şartnamesi 5-5-935 gli11üıule11 itibaren hPr 

kes larafu1tlan göriilebilir. Tayiıı olunan giiıü.le :ır

\lrma b~tlµ,li hisseye tahmin olunan 50 liranan yiiıtle 

75 ui hulnwdığı laklircle e11 s m art11·a11111 ltıahlıii(lü 

Ka~muk üzre arlırma 15 giin dnha uzalılarak a~· ni 

saalla ~n çok artırana ihale edilectıği ve ipolek sahi
bi alacaklalarla diğer alakatforlarıu hu gayri menkul 
üıerimleki ha~larmı ve başka iddialan varsa ~· irmi 

gün içinde daireye hildirmel~ri ilan olunur . 

Silifke 
• 
ıcra mamurlupndın ; 

Silifkenin hfıkum~l caddesinde iic tarafı ,·ol ve hir . 
tarafı avukat Lulri Naci ile ç~vrilmiş 199,60 )12 ar· 
sanm dörtle bir hissesi ıs - 5 - 935 giinii saat 14 de 
acık artırma surelile Jaired~ satılacaktır . 

• 
Artırma şartnamesi 5-5 - 935 giiniiml~n itibaren 

her kes laraf111dan göriilebfüt·. Tayin olunan giiıHle 
arl•rma bedeli arsaya lahmiu oluna kivmetin vüztle . "' 
75 ini bulıuaJtğı laktirtle en son aruranın teahhiitlii 
kalmak iizere artırma 15 l(tİu claha uzatılarak ayni 
saalla en çok arlır~rna ihaltı edil~crıği ve ipol~k sahibi 
alacaklılarla diğer alakatlarlar111 bu ga~· ri menkul iiıe
rindeki haklar1111 ve başkaca iddiaları varsa yirmi ~ün 
iciude daire,·e bihlirmeleri ilan ol uuur. . . 

Askerlik Daveti 
Mersin Askerlik ~ullsindı : 
ı -- Kısa llizmetlıler (lhtiy;tl Zabiti Yeti~~cttk) 330 

doğumlular ile tlaha evelki cloğnmlulartlan şinuli~· e k:•· 
clar sevk etlilru~nıiş ol;uılardan .. 11~ri111le huluuan eh• 
liyelnaıue d.,r.-.celerine göre hazırlık kıt'alarma iltihak 
elmiş olacaklardır . 

2-Hazırhk kıt'aları hlğv ~dilmiştir. Au vaziftıvi 
halici oğlu ihtiyat Zahilan naekt~bi ifa edtıcektir. . 

3 · PiyAdttlt,r: 316 tl,ıra 327 Doğuma kadar hakay*' 
numrosızlar il .. 327 doğumlular • 

4- Piyade: 327 Doğumlularm bir kısmmm ıclıma • 
günü 19 • 4 • 935 Cuma gü11ütlür. Hunların bedell~ri 

ıs• 4 • 935 P~rşı~mbe günii akşama k\tdar kabul edilir 
5 - Piyadt': 327 DoAnmlularm dig~r bir kısıhimn 

içtima t(İlnii 25-4-g35 P~rşemb_, giiulitliir . 
6 - Hunlarrn bedeli 24 .. 4-935 Çarşamba giinii akşa· 

mma ~adar kalmf·edilir . 
7 - Jandarma: 329 Doğumlular ile daha evelki 

doğuualu .-rru/t : 
s · Jandarma efratl11un içliın ı ~iınii l 8-4 .935 

Perşembe günüdür 
9 - Runlarm beılttli 17 .4.935 Çarşamha gfinii uk

şamına kadar kabul edilir. 
ıo - Toplanma günü Şubey~ g~l11u~yenler haLkm 

da muamelei ~anuniye lalbik, edHec~ği ihln olunur. 

Bir Muhı8' Ar•ıyı 
Muhasebe usuliine vakıf kırk lira maaşla çahşmak 

üzere Bekirde Zirai Kredr Kooperalifi iein bir mu ha -
• 

sip IAıa~udır. isteklilerin Aza~ ıade hı uda satış koo. 
peratifio~ müracaatları . 2-4 
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Yııkaı·ıd rı •. \aıılı, ııuıı ıa ra. lllH\'~İİ, mi'ıcldı·ıi icarı, l:ırih ilıaltı~i ~aztlaıı diikkftnl:ır açık arıırnıaya korıul 
rnıı~ıur. Biriııei tak~iı pı şııı il.inci taksit T··ş:·ini P.\'\'PI 935 iit:iincü taksit Şuh.ı l 9J6 ipıida~ırıdaılır. l\.iralauıak 
i~IPyt)ııl11rirı yiizth~ 7 ,50 t.Pıııinntla ~· ııkarıda ':ızıları ilıalt~ gi°ı11ii11de saat 011 l>P~lP Hı·leıliy•~ılP toplarıa«ak komis • 
~· oııa nıiiracaatları il:)u olııııur . 2 6 - 2 9 - 16 

Tarsus memurluğundan : 
• 
ıcra 

935'\.707 
·o. Taı·ilıi Ciıı'-i 

ha;; '~ ~ 

lıek la rı 

13.785 

l\iyuıı•ti - Karyesi 
lıPklan Nanırtııı 

250 lira 
6 2 i rıci k~i. 

935 ~arla 

f t • \' k :ı rı İ 4 Uı la ta rı İ 

3 odalı canla~ııı 
• v 

72. tılıinı!I•~ ı~ 

~a· lı 111 i 
l•1 mamı 

500 lir.ı 

frvkaııi 3 odalı 72 sc·lıinıdt~ 14 lı•uıa nı ı 

ca rd a!!ııı . ._, sPlınıi 400 lira 
Ht'IH 'lllJ 

Gii rı doğusu ha) lıal im ~ii 11 lıaı ısı vol 
poyrazı ~ol kıhlesi lıfü.;P~irı kiğı ilt· <;•'\l'İlıuiş 

Alacaklı: 'u ri o~lıı Abılullah . 
l'okanda lıududu ve evsafı yazılı yayt'i menkul açık artır-

maya konmuş olup şartname ı 6-4-935 larilıi11dı·11 ilibatl.'ll 
dairemi:dc lıct' kes görcbi/er.t!fİİ gibi f 5 - 5·-935 larlhi-

rıe mıisadlf çarşamba gtinı'i saat 11 de açık .Artırma ile salı

lacakt11· . arllJ'ma bedeli 11111/ıamme:! kiy111elirıin yıl:dc 
75 ni 'bul11ıadtfİl lakclircle son ar/11·ıırı111 leahlııidti b.ı/d 
kalmak şarlilc 30-5-9 3 5 larilıine rmisadif perşembe 
günü saal ı ı de dairemiz.de yapılacak olıw arllırma da 
gayri menkul yti:;de 75 kiymt'fi hulmcıdt!JI Lakllrcfo '2280 
no. lıL Jwrwrı rıwcibfnct borç taksite hcığlanaeağı ve bul-
duğu taktirde ihale edileceği lalipl<-·rln muhammen kiymc· 
Linin yti:dcJ 7,5 nisb,1/inde pey <ıkçası veya milli bir banka
mn lemlnal meklubunu lrnmil lwlurwwi<lrı L<i:undır 

2004 nwnaralı icra ıflds lrnnwwnun I 2 6 wcı 
maddesi. ,/ürdüncı1 fıkraswa lcufilwn im gayri menk11l ıi::e
rlncie ipotekli alacakltlar ile cliüer bir ald lrndaramn IJP. 

irllfa Jıakkt salıiplerinin im lıaklartm ve hususile fai: ııP 
masarifc dair olan iddialarım lldn larllı lnden ilibarc11 
yirmi glin içinde eoruk! rmisbllelnilc bildirııuleri ak.-tl 
takdirde Tapu sicilinde $abil olmadtkça salış bedeli pay
Jaşmaswdan mahrum ktılacaklart cihetle alakadaran111 işbu 
madde fıkrasma göte lı<ırckcl etmeleri ve dalıtı fa:la ma
ltimat a/rırnfr isleyenlerin larsus icra dairesine mtiraaatları 
ilcin olımur. 
-----Ü---------------------~---,_ _____ _ 

Tarsus icra memurluğundan: 
93sI303 

No. Tarihi Ciıısi lwklari 
13,785 

Kiynıt'li Karyesi 
lwktarı Namrun 6 2 i ıwi k:l. lıu~ la rl.ı 

t 

935 ıım 72 ~wlıi ıııclP ~50 lira 
14 sı•lın i 

ft•\ k:ıııi 4 lalı ta ı i 3 7!. ~t·hiıwfe 14 lt•nıanıı 500 lira 
odalı c:ırda~ııı !'\•'lııui . . 
ft·v~aııi 3 oıhlı t·ard:ıgııa 72 .._ebinult• . .. .. 

14 !>Wfı rııi 

HUDUOt ~ 

lNll3 Ull 

400 lir'a 

(;iirı doğu~n Bay halim gün halı,' yol 
ı O) razı yol kıhle i lliiscyiu bağı ile çevrilmiş 

~~~-=========================-~~-

V;{ Bulgur Üg~ ütmek ' ~ ~ 

Macar fabrikalarından BULGUR ÜGÜTME makinesi 
getirttim Bu makine çekeceği bulgurun kepeğini gayet 
güzel çıkaracağı gibi, yüz kilo bulgurdan bır kilodan daha 
az UN çıkarmaktadır. Bulgurlarda katiyen Taş olmayacak
tır. Gelen bulgurlar zayi edilmiyecek ve ~mlik de alınmı
yacaktır. 

Bu/garlarını üğütmek ve Bulgur yap· 
tırmak isteyenlerin müesseserimize 
muracaatlarını ~ilerim. 1 

rJfl A.lrOS, Hastane Caddesinde Askeri Furnnu Yanında ;~ 

İ U 1 Bahri Veli Tevfik Ok 1 
~~-~==============~'ıl'i?laE 

.\laciıld_ı: Nurı oğlu Ya"11 p 

Borclı.: \111..;ıafo olu Enıiıı 
Yo.karıd ı hududu vt• f'V!'\a fı ,. az: l ı ~ :ı \' r i n . .., ı • k u 1 . ~ - . 

açık arlırıaıaya konmuş olup şarıııamP. 16 - 4 935 tari-
h irıc l~ıı iıihaf'f~n daiı·ı>ıııizcl~ lıt•rkPsirı ~örehilPCt>ğİ 

!!İtti ı~ 5 935 tarihirıP 111iİ:oi adi f Carlo\amha giinfa saaı . ' " . 
lh dı~ acık af·ıırııı:ı ilt• satıl:ıc. ı"lır .. \l'tıı·ıaıa bP.ılt>Iİ mu-

• 
laanıuu·n kiynıt'l ı ııİB yiiıılt• 75 ııi htılrnaılığı taklil'de 
:-iOıı a;·tıl'arıııı I Pa lılıiidii lıakİ k :ıl ıu:ık fırrilı• 3G -- 5-9:i5 

tarilıiıı.- pıii,adif PPr~ ·ııılıı· giiııii s:ıal ı ~ d~ dairPmiı

d•~ ~apılacak oları arııruıacLı ı ':ı ;.ca~ri 1111•111..ul ~iizılı· 
75 1-.ivııwti hulıuadığı ıal..tird ı • 2280 No. lıı kaouıı nııı-., . -
cihince borç tak~iLe bağlanacagı ve hultlu~u ta~tirde 
ihalt~ Pılilt•Ct'~İ taliplerin nııılı:ınııaı"rı kiynıt>tiniıı yiizıle 
7,5 ııh,bP-lincle' ıw.v a"çası \ı·~a milli hir h:ırı~~ıırn lenıi
ual ııu~ktulıumı lıaıuil h11lurını:.ıları bizııııılır . 

2004 Numaralı icra ifla!'i ~arıunuııun 126 ıııeı nıacl· 
I 

desi dönliiııcii fıkı·asırıa lca,•fikan hu gayri uımıl..lıl frt••-
rirnle iıwtekli alacaklılar ilı· cliğ.-r hir ' alakatlaranın 
V P İ 1' l İ fo fı U k k 1 Sil h İ p it~ f'İ 11 İ il h U l ı il k l ti 1'1111 H' h il S tı Sif e 
faiz ve nrnsarifo chtir olan iddialHrırıı ilfuı tarihindPu 
itihar•rn ~· irıııi ~iiıı i~indP pq·uı..ı rııl'11'1utı·lt>rİIP- hilcHr
nıelt·ri aksi taktinf•~ Tapu ·idliııdı~ sahil olmadıkça 

~atış IH'cltıli f>H ~ laşmasırıd:ı ıı ma lı rıı nı kalaca~ la rı ci • 
lıPtle alt\k'adaraıuu i~hu nıacidP fıhr.ısıııa ~ÜrP. lıart• · . .. 
l,Pl Plmeltıri ve daha fazla ıuallinı'1l almak istin•ııh·ı·iıı . . 
Tarsu · icra dairesiııe müı·acaatlan ilan olunur. 

Borsa Tef ğraflarr 

lslarıbul 

14 4~~H5 

Tiiı·k altunu H4Ü 

isl•~rlin 608 
Uolar 79 25-20 

Frank 12 _On-75 

LirPt 9 _5S -YENİ MERSİ~ 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone ı 
Şeraiti 

Senelik 

Altı aylık 

Üç aylık 

Türkiye llarİÇ 

için için 

1200 Kr. 2000 ı<r· 
600 1000 

300 500 
Bir aylık 100 yoktLlr 

Günü geçmiş sayılar 2 O 1'· 

•• il ... , . ·-~~--~·ı- -·. 
,, 

SAGLIK 
EOZANES:t 

~ersin Gümrük Civann~a~ır 
ll~r ıw vı Ecıa) 1 

tılılııy .. , Yerli. \'e .\" .. 
ru pa nıiiSt()lızeralı lJU .. 

luııur . 

• 
·········~--···: ' Yeni Merıin Matbaası : . , 
: mücellithanesi : 

: Esldnıiş, pa n;al<tı•' S 
ı 1111~, fı·ı·sudP kitapla' S 

1 
• rıııızı işe yara rııaz de'~ . - ~ 
• \t• aımavımz. hirgıırı t 
• • • r • ,, .. f 
• ~izı~ l~\zı uı ol 11 r. I\ ı W ı 
•:• f J • 'cj f • la rıııızı, eh~ Ler erıraız.' 1 

ıııii<·Bllitlıaıu·rııiıe glW'S 
tlPl'İ rıi:t. . f 

il k
. ,.f, ~ 

t•r ııevi ıtap 1 
: ılt>flt>rltff şık, zarif 11'~$ 
: ti11 vt• ~ ullauışh oh• .. S 

nak cill~rıir. ı 
(• , 
: ••.••••••... -

·.or " 

Yurttaş! 
.. .. . ti· 
Ulkeni korun1al\: 15 . 

11' 
yor3an Tayyare OeJl 

yeti ne aza ol. ____ ____,/ 

Y nrl ı\ler ... lu ı\f a/boosı 
- Mrrsin 


