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C. H. P. Kurultayı Günü Yurdda Şenlik Yapllaca • 
ilk Cevabın Son Bölümü 

Artisti Harekete Getiren 
meğer KıskançhkmıŞ • • 

z Artist diye karŞlmıza çikan 
Ubonun Mersinden gider -

:en bıraktığı mektubun bir 
181llına dOn gerek olan cevabı 

~errniştık. Bir çok okuyucularımız 
t iıe bunun tenezzlll olduğunu hll
brattııar. Zobunun şahsına değer 
61çtt~ınıiz için değil sı_ınat ~as~e -

altında hakiki şııhsıyctinı gızle
Yen ftdaınlurın hu maskesini s1yır
~8k ememe bu gOnde devamı 
8Ydıı}ı bulduk. Af dileriz. 

6 - Sanal tenkidi yapmak 
~rgu eseri bilgi eseridir diyor. 

rıu keşfedebilmekde az ze
::a•n kArı değil .. Fakat sanat - 1 
bar geçinen adam sen sanatını 
el ilgi estetik biJgi üzerine koy- 1 
nrı. Azacık olsun bedayia ör
~ek verseydiniz nasıl sanat 1 

ti rtki~i yapılır ve sah~e tekni-
nın ıncelikleri nasıl ı1..ahlanır 

~.-Ur ve iyi bir ders alırdın. 1 

il e Yapalım sahnedo sanatkar 
ı[;rk.en karşımıza zobu çıktı. 
llt bahat sende değil seni san-

1 
l' kar diye, Anadoluya gönde· 1 
enlerde . 

Ce 7 - Hele şu cümlenize epey
i . gıııaum. «Madam San-.Jen» 
Cin biz demiştik ki : 

.\r· « Bunun komedi olduğunu 
h ışterde okumuştuk . Fakat 
llı lllkı gUJdiiren Eser değil ko-

edi diye ilfın edilişi oldu . » 

,, Bak buna nasıl cevap veri
"orsun : 

atkiir bizim için sayındır. On
Jarın Mersine geleceklerini de 
müjdelediniz. Diliyoruz ki ça
buk gelsinlerde sizin sanat ~a~ 
mına bıraktığınız kötü tesırı 

silsinler . 
9 - Aczin en kuvvetli sila

hı muğnlatadır. Fakat sende 
bütün ınnğalatacılara ağız açtır 
ınıyacak bir ustalık varmış . 

Biz sizin bara gidip keman 
çaldığınızı çifte telJi oynadığı

nızı çok görmedik. Darülbe
dayi namına Mersine gelipte 
sahneye Mersinden bir adam 
salıverip sizin barlara keyf 
çatrnıya gittiğinizi ayıpladık. 
Anladınızm1 varlığını hiçe say
dığınız halk namına ayıpladık. 
Eğer biletler daha önceden sa
tılmamış olsaydı bu halinizden 
halkın ne kadar nefret duydu 
ğunu görilrdlinUz. 

10- Aldatıı·sa karım yıldı

zına sorarım soruyorlar. 
« Behzadın Roluna itiraz 

kadar beni güldüren bir şey 

olmamıştır » diye . 

d ~ Afişlerdeki komedi kay
~rdoğrudur. Bu Eser komedi-

.~ 

~aı J\nıan sanatkar bu ne kadar 
~~~ kafalılık. Demek yukar.ı
tu 1 camıenin anlamını bır 

Ey bahtı kara .. ortada gülü
necek bir şey varsa o da sen
sin. Ne katmerli tahlil ne kes
kin görüşün var yavrum biz 
Beh1..adı da biliriz. Seni de.Hat
ta hatta o çatıda çekemediğin 
mevsiminde ayağına karpuz 
kabuğu koyduğun Artistler ara
sında Behzat da olduğunu çok 
iyi biliriz. Hatta biz neleri bi-

1 liriz. «Bohça devrinide» hayır 
söylemiyeceğim biliriz Mollam 
Amma .. 

r ll ı ş · · bit l( Çh<aranıadın. unu ıyı 
q ı; en iyi Eser kötü sanat
ııu rın elinde çok 1.avallı görü
Yar <ı< Galiple Neyi re » yapa 
Sa rıız kaldı. Ve siz «Madam 
te~-Jan» in komedilik vasfını 

anıen (;Jdürdünil1 ... 

tôh Soruyordun « Beynelmilel 
6di ret almış bir Esere hücum 
1-d~orsunuz» Diye. Şimdi an
lı6(l nnıı hucum kime imiş.Sah
rtluht çok mektebe devama 
ll'ıuaı~c;sı~ı. Ne yapalım bende 
)oru ınıhkten çekilmiş bulunu· 
"•na~· Yoksa size babam hay-

0calı k yapmak isterdim. 
8 - nnk .. 

lllı" o.. şu cümlemzı aynen 
JOrurn : 

.\rki< :u gün içimizden ayrılan 
titıi 8 &şiarın hasretini çekece
tliı :;e\7o Vakıt kadrini bileydi
'iltııy ah zavallı onlar öyle 
l'ılrtı ~ruzki sizin içinizden ay
ları i ılar. Sizin gibi figüran
~ğış~tanbuı Şehir Tiyatrosuna 
hilrne:~ıl~r · Onların gadrini 

ışıne gelince; her san-

Biz Behzada kunduracı çı

raklığı yapamadı demedik. Beh
zada verilen Rolun küçilklüğün· 
den bahsettik. Behzadın hiç 
sahneye çıkmıyan bir_ heves
kardan daha çok iyi ispanya
dan dönen bir Akrabayı oyna
yacağını biliriz. Onu bilmiyen 
bilemiyen, çekemiyen ancak 
wbuınuz olsa gerektir. 

11 - İşte bir sorgu daha 
zayıf olduğunu söylediğim he
yet içinde dört sanatkara hay· 
ranhğımı açıklamışım. 

işte bu söz senin duyguları
nı açıkladı. Her vasfını biliyor
duk amma Egoistliğini de 
kendin tekrarladın. Neye bu 
kadar kıskanıyorsun. Galibin, 
Neyireııin, Bedianın ibda kabi
liyetlerine bu giln değil. Sekiz 
yıl önce hayranlığımı meşhur 
Ayrıaroz milnakaşası yapılırken 
İzmirde açıklamıştım. Sen zan
nedersem 0 zaman Artist boh
çası taşımayı bir şeref sayıyor
dun. 

Tezada saplanış bu kadar 

C. H. Partisi Kurultayı 

g Mayısta her tarafta şenlikler yapılacak 

Kurultay giinü Sigara paketleri üzerine 
Parti bayrağı yapıştırılacak 

Ankara ( A. A ) - C. H. P. 
dördnncn Kurultayı Mayısın doku
zuncu gnnü on beşte kamutay 
kurağında toplanacaktır . 

Kurultayın birinci gUnU ve ge· 
cesi Ankarada donanacak ve şeh -
rin on beş yerinde hoparlör ko
nacak ve bunlarla Kurultayın gö
rüşmeleri dışurdan duyulacaktır. 

Ankara Halkevl Kunıltay'a ge
lecek üyeler için bir oyun ve bir 
de konser hazırlayacaktır. Partinin 

Ankara kurumu üyeler için Anka
ra otellerinde yer hazırlaeacak va 
Ankara Belediyeside Kurultay'ın 

sonunda bin kişilik bir çay ziyafeti 
verilecektir 

Kurultay sıralarında her tarafta 
satılacak olan sigara ;>aketlerinin 
Uzerine Tııtnn inhisarı satıcıları 
vusıtasile Kurultay'ın hatıra olarak 
parti Bayrağını ve dördUncO Ku ~ 
rulta'yın adım taşıyan kılğıtlar ya
pıştıracaklardır . 

Uçucu gençlik yetiştirilecek 
Sovyet Ruaya Ozmanları Ankarada 

Ozn ıanların Araştırmaları Sonunda Türk Kuşu 
Kurulu Çalışın ıy a Başllyacak 

paraşnt şubelerinde rekor kırmış
larpır. Uzmanlarlarla birlikte yola 
çıkan iki planör de Ankaraya gel

miştir . 

Ankara 21 ( Hususi) - Tay- 1 
yare cemiyeti tarafından uçucu 

bir gençlik yetiştirmek Uzre ku -
rulan TUrk kuşu için Sovyet Rus

yadan gelmeleri beklenen uzman

lar ( MOtehassıslar) şehrimize gel

mişlerdir. Konukları durakta Tay
yare cemiyeti ve Sovyet bUyUk 

O zamanların uraştırmahm bl -

timi bir raporla teshil edilecek ve 
1 

derhal teşkilata başlanarak TUrk 

kuşu korıımları çalışdırılacaktır. 

Elçiliği ileri gelenleri ve Cumhu - , ------------
riyet Halk partisi idare grup Uye- I 
lerindcn Sivas Saylavı Bay Rahmi 
k:.r5ılumışlardır . j 

Uzmanlardan biri motörsllz 
uçku rekortmenlerinden Annahis, 
ötekisi de paraşot rekortmeni Ro -
manot'dur. Her ikisi de plılnör ve 

olur. Yazılarımızın garazla ol· 
duğunu söylilyordunuz. Bu da 
gösteriyorki o yazılarda sanat
karların hakkı verilmiştir. 

12 Sizi yolunuzdan çevir
mek işine gelince : 

Yazıya başlarken cevabınız 
la heyetin alakalı olmadığını 

&ıöylediğiniz halde bitirirken 
heyetin kayıtsız şartsız mümes
sili gibi sözler kullanıyorsun 

diyorsun ki : 
4( Bu yazılar zannetmeyi

nizki bizi yolumuzdan çevirir. 
Buna siz değil sizin bilyükleri
niz dişlileriniz de muvaffak o
lamadılar. Biz değirmende do
ğan fareyiz.Gök gilrilltüsünden 
korkmayız. Kös dinledik . vs. » 

Değirmende doğan şımarık 
fare; sana çok k~s dinlotmiş 

ler amma köstek tak
mayı unutmuş1ar. Bu zaruret 
son Anadolu seyahatınızda öl
çüsüz hareketleriniz başı boş 
yUrüyilşilnilzle bir daha mey
dana çıktı. 

Bu tarzda yazı yazanlar be· 
nimle beraber 6 kişiyi bulur
muş. Tabit bu da koca deryada 
bir damla gibidir. Neye böyle 

23 Nisan 
Çocuk haftasının 

Başlangıcıdır. 

beyinsizlik yapıyorsun A zobu· 
Şehir Tiyatrosunun ıslahını 
isteyen o Altı kişi siz~ muda
rası olmıyanlardır. Bu ince ta
rizlerden anlıyamazsın daha 
açık ya1..ayım : 

Hani şu telif hakkı yokmu 
işte kalemlere bir yılan gibi 
sarılıyor. Sen söylüyordun Hit
lerin .Mnsolininin para için ça
lıştığını işte burada da para 
var anladınmı YUzde 12 
meselesi. Kötillilklerinizi mey
dana çıkaran muharririn Ese
rini Repertuvardan çıkarmıya 
caklnrını temin edebilirmisin. 
Bak tepene ne yumrumruklar 
iner o zaman. Bu yüzden azını 
zarar görenler hatta dayak yf1-
yip mahkemelik olanlar olma
dımı ?. 

Senin böyle işlere aklın 
ermez Amma İstanbul Şehir 
Tiyatrosunun Repertuvarını 

tanzim edecek bitaraf bir Ede
bi heyet kurulmadıktan sonra 
sizde böyle ulu orta yilrilyecek 
ve tiyatro sanatını bir uçuruma 
yuvarlıyacaksınız . 

Rıza Atila 

istanbul Şehir 
Tiyatrosu 

Maliyeye yanhŞ 
Beyenname verdi. 

Mersinde Dör t Tem il veren 
lstanbul Şehir Tiyatrosu Maliye ye 
verdikleri Beyannamede Sinem ya 
VUzde Yirmi beş irnr bedeli olu -
rak göstermişlerdir. 

Ynptığımız tahki katagöre Şehir 
Tiyatro u Sinemayı kiralarken yUz
dc 17 üzerinden mu\'afık kıl ırak 

bir muka vele yupmışlarclır . 

Bugün elde me \•cut vesaika 
~ör<' b ıı aradaki farkın vergiside 
wrilıncmiştir . 

Türk za itleri 
Niste yapılan koşularda 
büyük muvaffakiyetler 

kazandılar 
NİS, 20 (A.A) -·- Arsıulusal 

Atlı manialı müsabakalar 17 
Nisanda başlamışhı·. İlk günkil 
musabakaya 11 Ulus 98 atla 
iştirak etmiştir. Bu musabaka
ya iştirak· eden bütün Türk za
bitleri parkuru muvaffakiyetle 
bitirmişlerdir. 

MillAzıın Asım, Karaca Bey 
Harnsında yetişen Kısmet is
mindeki atıyle beşinci olmuş
tur. 

Tiirk Zabitlerinin bütün 
musnbaknlar neticesinde çok 
iyi bir netice alacakları ümit 
olunmaktadır. 

Li t\1iıt<)f 
I=>arise Gidİ)70r 

PARİS, 20 (A.AJ Litvinof 
bu giin Parise gelecek ve kar
şılıklı yardım misakı müzake
relerine devam olunacaktır. 

Lava! Mayıs başlarında ya
pılacak Belediye seçimlerinden 
sonra MoskJvayı ı.iyaret ede
cektir. 

Misakın esas hükümleri 
hakkında Fransa i le Sovyet 
Rusya arasında anlaşmalar elde 
edilmiştir. Şimdi Sovyet Hus
yanın tahrik olmaksızın maruz 
kalınacak bir tecavüz halinde 
ne suretle Yardım edilmesi 
keyfiyetini Uluslar Kurumu 
tarafından tecavüz vukubuldu
ğu tanınmadıkça Ren hududu
na Riayet edilmesini tazammun 
eden Lokal'llo misakı taahhüt
leriyle telif eden formolu kabul 
etmesi knlmıştır. 

Bir Yılda 
Ne kadar mal 

ihraç Ettık 
Son toplanan ihsai Rakam

lara göre memleketjmizin 934 
Y ıhndaki genel ihracatı kleı·i ng 
li ve kleringsiz olmak Uzrc 
354,680,512 Liradır , 
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Şaka 

• 
Ziı\allı St-'rnp ... NP. ta

lisiz "'•' h:ırda rwlP r ~ a
pıld ı~ırıı lıilmiyP(1 l'I, kadar 
kal11ı kar.ıh imi~sirı. 

1 Hi rı f),u·ii 1 ht•da y i i rı Ct-

V <l hını okudum da huna 
hayreti<· gördüm 'e çok 

g ii 1 d ii fi) • 

1sla11 hu I d P. h ii y ii m ii ş , 
yetişmiş, iliııd('nhurgun, 

v~sİrıı!lOnuu, Hitlerirı, Vt~ . . 
saire11i11 maaşla çalıştığını 

i>ğrerınıiş fokal Türk krı

ın111 u ı~ıP.denisi ni okuma. 

mı~. 

~I ersi rnlf~ hi r Har \"a ,._ 
mrş huray.ı en yiiksf•k 
şalı iyP,llt"r hilP ~~lirmiş. 

İsteyt>ııler . e\'diklef'İ ka
dınlara ra...Jarsa korda ~·a-
parlurmış. ilana Evlerıir
lt•ruı iş. Bu lıu kla rı i tui~. 

Zavallı Mersin Barı! heıı 

serıiıı sadece bir har ol -
d o ;; u ı ıt ı !.! ii Jii n ü f) t• l!I P u i 1-

• ~ u ~· 

di!'ini lıilıf'fiinı . F~kat 

EvlruiJdi~irıi .... lla\'ır bu-. . 
nu tluymamışlını. 

Yaşu Va fi Hız· yaşa .. 
Diirı geldin hugiin hizlere 
ueler üğı·etti n . 

G~ıw ha halanrıa miij · .. 
de •. Yaran oğullarıııız sizP 
cJiypcr.kler .. 

1 - na ha Vasfi Hıza hi r 
usul ko)du. Artık Bt-dt•
,fh e ma~rafı kalmadı. Biz . . 
barda fl \'lı•ıu·c<-ğiz:. ister 
müsaade ediniz ister el-

me\'ırıız. . 
!ki "Ölıiil hir oluuca ~ 

samanlık Se) raıa olur. 

Gar on 

Emr•~t ba)' ıru 

Bir şarap bayana 

Gel şarap git şarap 

- Garson ltir<le 29 
Jıık iııcir r·u~ı r • Dostlar 
siz ele ma~amıza hu vurun .. . 

Ne saadt•t rıe saadet 

f:icim maı111azd hen 
senı Sf'vdim. 

Berı d•• seui .. 

İcPlirn hunu bize . 
ü~ret~n şr.ı·~fiıull 

-- (ki "Öniil bir olun. . 
ca, '·uı ·wlık :Pvr:ıu olur 

- Oo tleı· meııte icen 
• 
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(jeı10J l1azırlıl{]ara başlaı1dı. 

İstatistik Genel Müdürü Numarataj 
Teftişlerini Yapıyor. 

.\rı~::ra , 20 (.\ . .\) · 
ÜlkPııiıı lwr larcıfırıda i)

ıwmlt' takih •·dilnwkte olan 
~·lıwl rıiifcı~ ~a\ ın•ı lı.ı-. . 
zırlıkliıl'J etrafında şu ma -

iti 111 atı a 1 d ık : 

1 ~la ti .s l i k g P ı ı P 1 ın ti d ii I' Ü 

Ct>htl A~ ha1· lrn hafta 
İs la rı hu I ~Plı ri rıi ıı sa)' 11u 

laazıf'lıkla l't) it~ Ulf'Şt-;ul ol

mıı~lıır·. ~elırin rıumaraıaj ı 

ceıh t•IJPl'i hili ril m iş olup, 
vakırı hir zaıııaııcla eksik . 
ııunıaralarla, t-~sik sokak 
IPvh.ılarırıın la~ılması l~

min •~dilPcc>ktiı'. 

İ~laıılıulcla, ~··hir ieiıı-. . 
clPkı 10 kaza k:iyıHaka -

nıı, lwlPdi~e lıarita :o;ulwsi 
IU ii ( lii I' ii ve i ~la ti Sil i k /.! t' llt • I 

• 
r\ıuüdlir iiııiirı huzuru il~ 

yapılaıı toplnnııda ŞPlırirı 

kr~afd vt~ lıususİ)'Plft•ri 

rıokta~11ıcf.11! sayımda ;ılırı

ıuası ~Pl't·kPıa lt•ılhiı ı .. ,. 
ve• "İicliikl.·rirı k: ldınlı.ııası • 
ca r·ı·it·ri !.!C>riisiil nı iis. ko-
• ~J • • 

11u~miJ~ a ~0111·acl:\ıı Vali 
~1uhicl<liu Üsliiııd:ı~ da . 
iştir.ık t•lnıiştir . 

lıakkırıda miilalt~rtları a
l11111wk iizP.re 1 " mayısta 

ilgili clairelPr ruiiuH·ssil 
lori rıtltın bir kuru ıu ista
tistik ~erwl nıiiıliirlli~iin 

~ 

dt~ toplantiya çağırılmış · 
tır. 

istatistik geııPI miitliir-
loöü bir kac !!Üne kadar O:"I • G 

Aııkara, Eskişdıir, Çan-
kırı vilay~tlerinin şehir 

Vt! kt;~·lt~rirıde uumarataj 
koııtrolu yaplrracaklır. 

Kocarli vilttyeti mP.r
k•lzi il~ Kandıra kazasında 

ve civar köylerde yapı

lan numarale:j teftişi mem 

nuniyP-t v•~ı·ici göriilmiiş-

t ii r. 

Açık T eşetkür 
Cocu;.uıuuu Slinnetiui • • 

en son usul•~ gfirP. Fenni 

surc·tde ~aparı diplomalı 

Siı1t11PlCİ Bay Ttıvfık Ok

L:ıvın saııatıııdaki rnalıa · . 
retini takdir Vt' kendisine 

acıkea lP.Ştıkkür ~dP-r·im. . 
A. Safa 

A a 
istandardizasyoı1 

. . 
ışı 

Alman mutahassısları İzmire geliyor· 
Üzüm ve incir işleri görüşülecektir . 

İzmir , - Cıiiuı ve irı- ' 
c i r m ah~ u lii 11 li l •' ş ki hh hı n 
dıı·nwycı uwmur ecfihrn 
nıiit .. has~ıs ht~~· el iznıin~ 

gt•lııcek ıi r . 
llt~)·•~t ik.i .\lnıaıı ruiile·. 

hassıs ilP ökoııomik ha -
ka ulığı ticaret işlt>ri genel 
cevirmeu muaviııi Sala-
• 
haddinle, bakarılık leşli-

latlandıruıa uürosu Cf'-. 

il .-_yet lt-l ki klt~ri ui so
mHula hir r:ıpor :hazırlı
varak ökorwmi lwkaulı· . . 
~ıııa tevdi edilecektir · . 
'fe,;;kilat vn istandariıas-'i 

~·011 işleri mı kısa bir za" 
maııda la111anıla11arak bll. 
mahsul ~·ılıuda Laluik ~Jı· 
lecel\ lir. 

Aşe,ri1ıde 
virmPni ~t~rvetten miirek- IJalke\'İmizin himaye 

kPptir. sirnJr. belt!div, coeuk esir' 
u~~·et Cuma rlesi gli nii g .. nıP kuru ,;.u .ve ıuekLel 

tetkik lrri ırn başllyacak ; hi uıaye h~yetleri rıi n ~·ardı· 
il kin Tii rkofis ,·e Ticaret imi)' le açılan aşevi yar\fll11 

oıhısiylt~ temaslar ~·apıla. lat·ına urnnlazaman d~va#f 
caktır. Oııdan ~onra Şf'hri- Plmektedir • llahlıazırd8 

m~~deki hii_tiiıı . ilır:.~c~ıt ı 205 yardıma 111uhl~<; kir~ 
mue~sr.selerı g(lıılerek ılı- ı ~.-siz ve ~·oksullara sıea1' 
racatçıhrla temaslar ya - veuwk verurnkledir. btJ11' 

" pılacaktır. larcian elli heşi meı..teP' 
Tt>!jki!f.lanma w· l~taıı. ı~nlP okııyau kim ~sıı çır 

dardizas)On işlt->rirıe karar cuklarclır. hurılara y;ılfııı 

Yerilirk•·n iznıir ountak:ı- öulp \'PmPklı•ri vt-H'il111f.k .. 
~ • r 

sınırı t.ıcart1l H• ikli~~\cl 

sah as111ıhı k. i it 11 ~usi yeı lı• ri 
taruaıutın gHzüııiindP tu
lu laca k Lır·. 

ıedir, AŞt!Vİııdtı )'P.Blt~kle. 
biı· tlirlü )apılınakla, iyi 
"ıtlalı olmasıua cok dik~" 
~ . 
pcj İ 1 il it' k tt->tl İ r· 

(>Jfll .\)har ıupl.11111 

darı ~<.Hıra s .\111111t aııa 

lf~ ı I h i l'l eri ' t, ör w 1111 i mu -
vaffa~ryel ş rlları hakkırı

ıla vali il•• a~ rıca gfü·iiş

nı ii~Lli r. 

Osn1anlıcaclan Türl{Ç8)'9 karşılık k]lavuztı N. 2~ 

İ~ıauhul sı.ı~ ınıırıın hii
yiik hir nı11v~diakİ)t•lltl 

brı.~ırahilt)Cflği un ulmak
latlır·. Sa~'ını hazır lrkları 

icirı0 llazircmdan İli hartın 
• 

vih\vet eruriıw .-~reli \'ar . . 
clımci işyarlar verilt)ctık. 

lir. fstanhul ŞPhr:iuiıı ~i~
yırnı içirı 15 hin sayını 

\'e kontrol i~yarırıa ihti-
' ac olacağı tahmin edil. 
• • t 

nıel\tedir. 

Sa)·rnı111 mı g~ç s:rnl 

iki)'e kaclar bituu~~i için 
lt>ı ti hat alınacaktır. Savım ... 

kızlar halı iş alan ~aı·son
lar .. alıicl olnr. 

- lliıydi yaşa!. . Va ... ,, 
Kıza.. E\'lmıi ~·oruı. 

F. A. 

İtkisalı - Eıliııc • 
i lh~ah etuwk - Eılinmek 
)!öktH~t·l.>at Edııu;Jer 

İkti ad etmek (Bak ta· 

sarnıf) - Ekorıomi 

İktisad t-lmek (Bak:ıasnr
ru f etmek) 

iktisadi - Ekonomik 
iktitaf etmek - Dermek, 

dtwşirnıek 

İJ..tiıa - i.Aizum [T.l\ö.] 
llasheliktiza - Lüzumun

dan dolayı 

~I u k tazi - Liizumlu 
im flmek - Yükseltmek, 

vliceltıuek . 
İltic - i lac . ~ 

Tedavi etmek 
nıek, h3kmak 
İlfuu - Bilgin 

Ev ile-.. 

f Uuu etmek - Bildirmek 
<Bak :Tt~bl iğ Pluwk > 
iUuı - Bilit 
İlan P-lmP.k - Bilitmek 
itam ha rbetuıek - Savaş 

açmaı.. (Ua~:llarh) 

İl:\ve - Olama 
İl3 vP- Plmtık - ı;ıamak 
ilca (Bak:CPhir,Sı~vk] -

Zor, zorlama 
ilt>IBlwl - llic hiı· zaman 

• 
(Bak: ElH'd i )'P 11) 

il"a (laii\·) elmek - Kal-1' t; 

dırmak 

illwlı - (Bak:ihranı ısrar, 

illıak elıııek - Katmak 
Miilhakat Bağlanlı 

i 1 h :.ı m - Esi n 
ilham elmd~ Esiıuek 

~lülhem olmak - Esin-
uıek 

ilim - ilim (T.Kö.) 
ı\linı - ilimen 
Malumat - Bil~i 

~h1lt'11uatll - Bilgin 

(;~ula - Bilgiç 
~hırifet - Bilim 
Müldrnlıhir - Bilge 

ilk a rtmek - Bırakmak, 

a lJJıa k 

k .,. ilkah t•ıuw~ (Bak:lel 1 

Nıııek) Aşla rua k 

i ilet - Derıl . 6' 
il~ak t'lıuP.k - Bili~trrıt• 

• 
ka vu~tlJ rma k 

ilsak elnu·k - Yapışur

mak [pul gibi ŞP.~ler] 
illi sak Plnuık Bili~Lir--

uwk kanı~mak. ' ' ~ . 
ihisak t'LnıPk - Kayıı:ı~ 

mak [kP.uıiklt>r içiuJ 
iltisak hallan - Kav~ıL 

kolları 
. K' "Qı& l llisak ııok la~ı - <1 " 

noktası 

~liilası~ Bitişik, kavuşu• 
illi has - Benzeşi ili k 
iltica etmek - Sığırııııa ~ 

• t'11oa llticagah, melce -~•e 
~ı üheci Sığ1111k 

IJLilrnb - Yangı 8~ 
iltihak etmek - katılr•' ~ 
f hifat (tevecciih) - y;w~ .. 
iltifat (tP.vecciiJı) eurt~ ~ 

\.' .. 1 .. l>a k uıil 
ı OUt' nıe ·, yuze 
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. 

ersıı1 Haik·e,ri I~aşl(aı1lığ·ıı1daı1 ; 
il 

ıa i v Çocu Bayramları 

ma Programı 
23 Sal Günü 

1- Bütün Mektepliler ve halk saat 9 da Cumhuriyet alanında bulunacaklardır. Komita üye
lerinin göstel'eceği yerlerde yer alacaklardır . 

2- 9,5 da Bando tnrafmdnn çahnacak İstiklal Marşı ile merasime başlanacaktır. 
3- İstiklal Marşından sonra Büyük Millet Meclisinin açılmasını anlatan Orta okulası okur -

larından bir genç söylev yapacaktır. 
4- İlk Okula okurlarından bir okur Çocuk Bayramını kutlulayıcı bir söylev söyleyecektir. · 
5- ( Asker , Jandarma , Orta okulası İlk Mtktepler ) resmi geçit yapacaklardır. Bü -

yükler önde ve küçükler arkada Otomo1>il ve arabalarla yörüyüş kolu halinde resmi ge
çide iştirak edeceklerdir. Resmi geçitten sonra Kışla caddesi takip edilerek Be
lelediye ve hükümet konağı önlerind~n geçilecek ve otomobillerin durak yerinden hüku
met binasının arkasındaki cadde d .... laşılarak Halk Fırkası ve Halkevi önlerinden sola 
dönülecek Yoğurt pazarına geçilecr k ve oradnn herkes yerine ayrılacaklardır. 

24 Nisan 1935 Çarşamba Günü 
1- Saat Onda Halkevi binasında Gürbüz Çocuk müsabakası yapılacaktır. Bu müsabakaya 

bir yaşından ilç yaşına ve üç yaşından altı yaşına kadar olan şehir ve Köy çocukları 
girebileceklerdir 
Çocuklarını yazdırmak isteyenler Küç.üklerin Nüfus kAğıHarlyle birlikte Nisanın 22 inci 
Pazartesi günü saat 9 dan 17 ye kadar Belediye ve Çocuk Bakımı Kurumu Baıkanı Dok
tor Bay Hayriye müracaat edeceklerdir. 
.Müsabakayı Sıhhat Müdürü Bay Remzinin Başkanlığında bir Komite idare edecek 
birinci ve ikinciliği kazanan çocuklara münasip armağanlar verilecektir. 

2- Saat 13,5 da İsmet Paşa, Kayatepe, İnönü, Mektepleri Sinemaya gideceklerdir . 

25 Nisan 1935 Perşembe Günü 
1- Saat 11,5 de Cumhuriyet, Çankaya, İnönü Mektepleri Cumhuriyet Mektebi avlusunda 

Gazi Paşa, Kurtuluş, NH·ati Bey Mektepleri Gazi Paşa Mektebi avlusunda toplanacak
lardır. İki Diş Dokt~ru tarafından Diş bakımı ve dişlerin korunması hakkında Çocuk· 
larla konuşma yapılacaktır. 

2 Saat 21 de H lkevi müsamere salonunda Halkevi tarafından umuma bir Temsil ve mü • 
samere verilecektir. 

26 Nisan 935 Cuma Günü 
1 Saat 15 de idman Yurdu tarafından Yurt sahasında bir Futbol maçı yapılacağından 

Maça gidilebilmek için bugüu serbest bırakılmıştır. 

27 Nisan 1935 Cumartesi Günü 
1- Saat 15,5 da Gazi paşa, Kurtuluş, Necati Bey, .Mektepleri Sinemaya gideceklerdir. 

28 Nisan 1935 Pazar Günü 
1- Saat 15,5 da Cumhuriyet, Çankaya Mektepleri Sinemaya gideceklerdir. 

Mersin Halkevi 
ıoş-...Q!c~!!oCElöxo:am====:ı~~~~~~~~~~~--~--=----------------
l tlav ranıuak imha PllUP.İ\ - Y(•kf't.nwk imtiıın ~trıwk - Ahamak 
ltiıııa fllmf-'k - p,,rılda - imlıal elnwk Öıwllf~ - 1 UPdtlt·lOH'k - R~cltltılmr~ 

ll)!ık 
~ .' yalpırdaıuak 11wk, füıel \ermek (1'.Kü) 
lııııaat - Y:ılpırı \liilılel Örwl imtisal t--lnırk - U~· mak 

lır 
~ 11'1as (8ahahet etmek)· iıuldın - imkfuı (T.Kü) imli ·as Ptuıek ( mas ) -
ll)ırıııak At!rmi inıhtın-imkfrnsızlık EnınıPk 
lltiva - (\"'ıvı·ıııı ı · · ı..t ı·rıılı· ~ , ·nz - l'ıra~ıfl Adi nı ü 1 im 'a ıı - ı m" tt nsız · _ .. , ' .., 
lı li \'. o 1 ı. 1 • • \ l 
t • \\tu hıılmrk- nu ma" ~HimkÜn - inı~;'uılı ıuıtıy:ıı - , ~·rı 
itiz.. ,,, k · · k K 

Y, ·unı elnwk - utma , ~liinıkiiıı kılnrnk 1111 _ ımtızaç etnlP · - ayııaş-
itrı c k k 
J 

•1 ııı!•'·, ''!• ıı olııı·,,k ı . • ı k ma ul\ "' l\all a:--slll'IUa l•ı, .. . k 
1 .-.aın tılı'ıu•· - ~ll llır·ıııak G ı. •· · ı ~ ıuıtiıac. t•Lnı(l · - 1.~·,ı~·fhıŞ-ı "I\ .ıyri miinıl\urı ·lrHl\:ırı~ız 
rua · k · k k · .. ııııav Gavrinıiim~iirı kılnı:lk - nıa 'g~çınuıt' 'uyuşma 

'Ilı· .. '1 • • (" 
. a eluw~ - ima~ hnnak inı~aıı.;ızl :ı~ı 1 rma k ınıtızac;sız - ıeçimsiz 
~ııı:ıl 'lıu ... k Yap mak inılri _ iıulfı <T. Kü) Adt•nıi iuıtİZdÇ - Birlt•-
ıııı·lla 
· ~ l - Y.ıpıru imltt elnu·~ - Ooltlurnıak 
ltıı· ı ~ 
,\) af lh llıt.ı-.\tölyt-(T.Kö.) i ıırar etmek - GecirmP-k 

Hill\ll • • 
\ - \;ıpık \liirnr GP(.~UH~ 1 1 1hPI' 
~ 1 - Pr~ıtik (T.Kö.) iıust)k Plnıt•k - Kısmuıak; 4 

:ı~a ri 'I' · ı ( 1 K .. ) 1 1 U l i - t 10fll\ . o. imlilat - zanı, wy 
11Htl 

~·al ~ etı.u·k- Çe,·irnwk, i ıutidacl ..-ırıwk - lJza nıa k 
ırnıak 

i ' Pğnu·k iraıtilıa11 - Sınac hı:.,, - . • 
i ıtıurı imtihan t'l ıwk - '"'ıııamak 
' 1'1ar 

ltıilk Plnwk - Ba) mdır · Şifahi iıııt,ilıaıı - Sözlii 
. <Ba•·. a·a. 1 ı 1\. utH an) sınac 

Loşllıdad ·~tı•ı.uk r 1 T ·, • . ·ı '1 Pt. '· 1 r - 'al'( ıma a il İl'I ınılı Hln - a . . '"•k ı zıh sı rıac 1hcl·· l .. 
'l ''1 'r · 'f ·· 1 'lı11 • 1 - fllışnw 'ar- .-•cru w 
i ' ~oşnıa 
llıd '}d' 

' · .. 'eli~! 
T' Ct'İİ l.>P t•l uw k l>nııt•n ıPk 
i m l i u a - A LHI\' . 

~enu·zl ık, g•·çi rıP. ım zlik 
i uıza - i nıza (T. Kö,) 
i nadma • Zoru rıa 
in'am, iuayt.ıl - Kayral 
i muı - Dizgin 
iu hal - Hitiuı 

ırıhisal - Siiniiuı 

iııbisal f•tıuek - Sünmek 
incaz elnıtık - Söıiinü 

yel'İn•~ getirmek 

iııcinıad etmek Donmak 
Camit - Donuk, cansız 
incizab t>lHwk - Kapıl -

n•ak, lululnwk 
-Sonu Var-

N ersin 
Diık~:iu 

N. 

Belediye 
Me ,·idi 

i l A N 
Riyasetin~en · 

~1iiddel i 
ıc,11· 

i halt~ 
Lari lı i 

2 Kr·la c.ıdılt-ısi t~sk i 
bt• I PtlİVt' altı 

lla .vı, 935 den 30-4-935 

9 

20 

. 936 ~Javıs ~Ü\'PSİ 
el 't,..,ıı • 

» » cıva ı·ı » )) )) 

» hfllin dış tarafı >:ı- )) )) 

)) )) 

(( )) 

Vuka~·ıcla uwvki VH uunıaraları vazıh hu diikkaıı-. 
hıra talip çıknıadığırıcl<iu miiz:ı)t1de miiddt~li on giin 
nzatılrıııştır. i~tt·klılerirı ihal•• giirıii olan 30·4-935 Salı 

giiııii saat 011 ht.ıŞLt~ hazır hulunnıaları ilan olunur. 

İçel Defterdarhğından: 
'•1 Ü k .. il t! fırı i sili i 
Furu11cu llauıza 

Fikri 

~J~ vk ii 
J>o~l3hane 

caddesi 

l\azanc V ·~rgi~i . ... 
1. K ~ . ... ıra . S•~rıesı 

20 00 927 

Yukarıtla ismi, saıı'alı, St~ıwsi ve vm·gi nıikdarı 

yazılı ıniikc·lh·firı şimdiye kadar araşdırma nelicrsiude 
hulurıdu:!ı, nıahdl ö~reııilcnıem islir • 

v u • 

V ttrgilPr· h!mİ ~·z komİ~)'OiHJ nu n 2:.ı-1 -915 t•u-ih vo4559 

rıuıuaralı kararile tasdik tHlilt'u ver:.!İSİ iiciiucii ihbar-,_, . 
name makaııııua k:..ıirıı olmak iizPre ilanen teblığ olu-
nur . 

i L A N 
P. T. T. Müdürlüğünden ; 

ı • liillt~tl<·r arası kaclınlar birliğinin hu sene 
ıs -4 .. 935 tarihirıdl1 lstanbulda yapılan on ikinci koııg

ra lıaıır:ısı olıuak uztıre muhtelif kiymelle on heş 

ciusf.••u nıiirt~kkPp hir seri posta pulu çıkarılmıştır. 
2 • Bu pullar ıg-4.935 larihindcn itibaren hiitiin 

posta ıufırasPl~\tıııda kullaııılacağı gihi seri halinde ele 
salıl:ıcıık.tır , 

3·Bu ptı lla rırı liıerleriudt• iki müsavi ki ymet ~·azıh 
olup haııurı y ırısı kanuni posta iicreti, vl~ d ğ ~ı· ya
rısı ela kadınlar birliği menfaalırı:.ı aillir . 

4 • Bu pııllarırı rııiir<1sel:\tta k ullarıılııwsı miirsili • 
nin İSIPği11P bağlıdır . 

5 - bu surr.lle lıem kandııılar birliğine hir yar
dırndu lmlunmak. ve henule mekınp görıdPrdiğiııiz 

kinısnh~rin bu kiyıııetli hatıra pullarına malikiyelini 
temin e~ lenuık :ırıusunıla oltnılar mesrlfl ;\di bir nıek 
tup fıcrt·ti olaıı 6 ~uruş yPrine 5-J-5 = 12 kuruşluk 
pul ~· apışlıı·acaktır. Ve 12 kuruş ücret ,·ereceklerdir. 

1 l l N 
iç el Haf ia Baş Mühen~isliğin~en : 

1 - 1\Pşif lwtlt~li 9269 lira 93 kuruşclan iüartıl olan 
\lt~rsin - Silifke yolunun 22 -1- 534 -- 27 -1-
2 38 kilo ı))l•tr••ler ar«ısıııda 18 adet helon merı
f Pz irışaaıı açık eksillow~·e konulınuşlur. 

2 - Ek · iltıu•• 28 Nisan 935 Pazar giinii saat 15 de 
Vil;)yf~l Enciimeninde yapılacaktır . 

3 - lu vu k kat teminat miktarı 69 5 lira 2 5 k urnşlur. 
İ~lPklilcriıı hu mi~tar ıeminaıı icl~rHyi husu5'i~·e 
veı.ııflsirıf' ~alırmalar1 veya urnlebPr banka mck
lnhu ihrazına mecburtlnrhtr . 

4-lstt·ldilt·r Nafia haş mühendisliğinde alacakları 
ehlh'nl ve ik 'Hlarıru 1halta giiuii he)'t•le ihraz el-., 
nı~ğe mecburdurlar . 

5 -l11şaat lwkkrnıla fazla u;aluruat almat islİJenle
ri u İçtıl Nafi~ baş miilwrıclisliğirıH miiracaatlan 
il:\n olunur 12 - J 7 - 22 27 
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Mersin 
Piyasası 

K.C. 
Pa uıu k ..,ksprt>~ 
1anP 
Kapu malı 

Kozaeı pa rlağı 

Lırıe çi~idi 
) er li t) 

~usauı 

Fa. ul~ a 
Nolıu t 

~' t~ rci met.. 
Ku~ pmı i 
Kunı dar ı 

Ct· ll ik . . 
Acı t;ekırde~ ıc;i 

To1 . . ek~r • 
l\alıvtı 

C:q . . 
Kala) 
lfa lıa r 
Arpa .'\rıatlol 

,, Yt1 rli 
"' 

Pi l'İ rıe 
• 

K. s. 
4 1 

40 
:~ 9 
38 50 

2 •) ... _n 
·/- ı ·> ;) - ... ,. 
9 
8 
4 -12.5 

7 
5 
3 
8 50 

öO 
38 •) f) .... 
l 00 9~) 

240 - ~ i.>O 

190 
90 

.~ ~5 

2 75 
ı 6 

~a vclar ~ 50 
:.e:cfıkı~eku 20 Lira 40 K. 

)) )) (}Cilt' hi 

>> • »çuvalı 

Buğcla~· Yerli 
Limon tuzu 

") .. ı . _,, .. ıra 

20K. f>O 
2 7& 

·ıo 

~aluınsafize~' lİn\'. 25 50 
» iki ıwi 

Mı~ıı· ıları 

Kaı·a lıiilıt·r 

f rınce KP-pt~ k 
Kahıı » 

2 75 
~5 - 86 

----·------
Borsa T elğraflan 

............. , ""J 

lslanbul 

21 - 4 - 935 

Tiirk alı1111u 

istt·di11 

l>olar 

~41 

611 

79 3~ 

Fruıık 

Lir·et 

12-04 

9 _ 59 - 57 

Nö~etçi Eczane 
Bu Akşam 

istikHuu~ l Eczaıwsidir. 

• • 
SAGLIK 
ECZANESİ 

Mersin Gümrük Civarmdadu 
11 .. r ııHvi 11.:czavi . 

tıhht\' P, Yedi ve Av-.,. 

rupa uıiislalız~ratı hn
lurıur . 

·~========~· 

YENi ~IERSIN 22 NiSAN 1935 PAZARTESi 

No. 
133 

Tarsus icra memurluğundan: 
T.ıriısi C111-1i ~••~ L ro . i~ Kıyuwli 

~lal'l hir L.ı h la 11 i 15 1 300 lira 
319 VP hir alt k.111 
n~ lıa' 1 ıı ~u vn öıı ii rult~ 

~ n k u yu ~u ''n 3 ~wı vi ağacı 
HCOUUt.; 

,,Jt•\kii 
Sakı ılı 

nıa h a ıı .. ~i 

~arkan .\ li dt)r vi şa ki han~si gar ben 
hal i a r~ası . inwlen tarik cenulJen uıul-• 
1 a i h r· a lı i nı lı a ıı t> si 

.\ hu•aklı: B tışa d iye nrn hallesinde ıı Yusuf oğlu Ali 
lıorelu: .\\' il i ma la .dl P.de rı dul Afot . . 

Yuka rıda hudutlu ve evsafı yazılı hane 
açık a rtırmaya korımoş olup şartııarue 25- 4 935 lal'İ
lı i ııd•~n iti ha ı · t• u tlai rPmizde herkesi rı görebilt>ceği 

gihi 2!1 5 - 935 l a ı· i hirıP nıiisatlif Cumarlesi güuii saat 
ll eh~ acık :ırııroı a ile sa tıl a caktır. Artırma bedeli mu• • 
hamnurn kiynwt iuin ~iiıtle 75 ni bulmadığı taktirde 
~oıı artıı·arıın l•~a lılıiidii haki kal111ak şarlile 9--6 - 9:i5 

tarihine mit~:ıd if Pazar günii saa t ı t de dairemiz
de ~· ctpılacak ol an a rtırmada ~ayri nlt'rıkul en çok 
artırana ihale Pclil tı ct>g i ncl e ıı talipltwiıı muhamm~n 

kiynır,linin yiiıtl t~ 7,5 uis hetinde pP.y al\çast veya milli 
bir hanl~nırı tP. 1Hİ11a l ııwkltıbtuıu lıanıil buluııruaları 
l:h. ı mtl ıı· . 

2004 Numaralı icra iflas kanuraunurı 126 ıncı ruacl 
dPsi liönliirıcii fı~ra~ına lt-~ vfi\..an bu gayri nıeukul ÜZP 

ı ·irıde ipol~~li alacaklılar il tı d iğ~r hir alakatlanuıırı 

\'P irtifa hakkı s:ı h i pl t> ı · iııin hu haklar1111 ve husu ile 
faiz \ ' P nwsarifo cl:ı i r ol ,rn icitliaları111 ilan larihiııdeıı 

itihHrPn \'İrmi giiu icirnlt~ ev rakı nıii~hıtc-1.-rilP hild ir -. . . 
meleri ak!'li laklirclt ~ Tapu sicilıude sahil olmadıkç:\ 

salış bedeli pa~· la~ ıuasıııtlan ıualıruuı kalaca~ları ci · 
lıetle ah\kaılaramrı i~hn macldt~ fıkrasma gör•~ hare- \ 
kel elm~lt·ri ve dala:ı faıla nıahiuıal almak i~liye11leri11 

' Tarsus icra d a İrt'Sİrw oıiiracaalları ilan olunur. 

• • 
mersm ıcra memurluğun~an ; 
VPli Ttıv fı k ifla~ mıısa · ııw ait olrrn kam~·oo H· 

iknı a l e · tlılııu·m i~ ka ııı\On k iı l 'OSP~i, Aııu~ rikarı ~ollok ' . 
t a ktnıı, La valın ~iğ.ıı-a SPtıpası, tuvalt•l takımı, ıuararı-

goz le•zgftlu \' t>Sair t•şy al ar a ç ı k :ırt11·uıa Vf' p~şin par:• 
ilt~ 5 ıu:ı~ı~ 935 ta rılı pazur giiuü ~aal ı.ıtle ~l• · rsiniu 
ze, ti ııl i bu lacı~ 0i \' a nııtla ki Vt>li Tevfik fahri kasmda - . 
sntılac.ığıııdaıı lalip oları l a rrn hilcliri len giın ve saall•~ 

uwzkt'lr mahalde lwzır huJ urımala rı ilan olunur. 

Hasta Bakıcı Aranıyar 
.\claıı a cla Tra lıoııı h a~l ırıesirıde bir hastahakıcıhk 

hoşlur . . .\ .\Irk iicr~ l ;)O l i radır. isleklilerin miira 
caalları. 

·Bir Mu~asip Aramyor 
Bir ticari mlie~~t·sH ıçın usul muhasehPye vakır, 

dt!fütiri tiicc~al'iyeyi lulnıaya muktedir hir genç aram · I 
~·or. Lisan bilerıler tercih olunur. Şr. raiti haiz ol a nlaruı' 

Dikiş Makinaları 
VE 

Alati Ziraiye Alacaklara 
Peşin ve taksitle satış 

S. S. ~farka lı d i ~iş mak i neleri hu maki nalarla 
d i kiş ve her liirlü nukış i ~ l·~ ri y a pılır . 

~lakinalar sıı ~lam, uıPI İ rı ve fİ\' atları rekabet ka .. . ~ 

bul etmez tl tı rec.-de, dig .. r emsaline nis\wtle yarı ya# 
rıya ucuzdur. Terzilere ve evlerirnle d i kiş, nakış ~·3" 
pa n haya nları mıza la vsi ye ed P- riz. 

P~şin Vt.A, la ~sill e sa lı~ y a pılır, Y ~ ı l H k parçaları 
daima bulunur . 
Cifcil~rimiz ve halıcecilerimiz icin son cfor~ce kullanışlı 
~ Pulluk -Çapa- ~rak ma kin~lara - bağ tulurnlJafilrı 
(Pulivazıtuvar) l>ilumum ala ti ziraiy~ yedekleri y ıığ 
nıaki11al a ri tica relharıaıuizıle nwvcuttur . 

ihli) acınızı leıııiııtfon ~vf'I, bir kere licaretha11tr" 
nıize uğranı .t k • uenfaatm ı z ik tiz cl"'11tdandır. . 

.\l>U~~S: ~iP rsiu llaal"if oıdi a hımla SovJel f ıurı' 
katarı a c•~ ı ıtesi İ s ma il it a ~ kı Koza cı oğlu . 
Merkezi - Ad:ı ua . 3-ıO 

•·:·<··:··:·•----------_J;.,--· ·:·+·:··'f ·:· "' 
•:• ŞIK. , ZARİF, SAGLA:M: f .... "' 
.:. Kostiim, Manto, Tayyör ' 

Kadın ve Erkekler için her nevi Kostüm, Monto Tayyar, 
Şık, zarif ve Sağlam olarak dikilir . 

Dikilen Elbiseler beğendirilir. 
Beğenmiyenlere Bedeli Verilir 

iti lıise ~h~ ra ~ lı kla r ıı ıı ıı T~ ı·z i !ıa rıtı m iz.-. 
dtıfo uğranıa la rırıı ıl ilı~ l'iı . 

6 , 
.. ~. Mersin Kışla caddesinde Erkek ve Kadın Terzisi 4' 
~ , 
•!• 4 5 l\f ustafa Sami 1 + A 

+•+++• •••••• ~~~ --· 
~ Bulgur Ügütmek J 

İsteyenlere: 
Macar fabrikalarından BULGUR ÜGÜTME makioeıi 

getirttim Bu makine çekeceği bulgurun kepeğini gayet 
güzel çıkaıacağı gibi, yüz kilo bulgurdan bır kilodan dab• 
az UN çıkarmaktadır. Bulgurlarda katiyen Taş olmıyacak· 
hr. Gelen bulgurlar zayi edilmiyecek ve yemlik de abolll1 ... 

yacaktar. 

Bulgur/arını üğütmek ve Bulgur yaP' 
tır mak isteyenlerin müesseserimis' 
muracaatlarını dilerim. 

j Adres ; H•••·B;h~tV~ıtT~;f ik" <j~:· 
•ı:T:Ee============= a -E3--.;~e--==s;~;•---·e:a 

ı•uurmmmnmumıımıımmttımmu• ~ Piyanğosu · 
ı DOKTOR 1 On Dokuzuncu Tertip Birinci Keıide 

Bedri kalabalık § ffi 

. Kıfla caddesi 105 inci sokak No: i 
6 her giio her saat hastalarını kabul 1 

:= eder . 4 10 nı 
ı=mıdllnnımımmılmımmımımıımmı ıu 

11 Mayıs 935 tarihindedir. 
B ü y n k i k r a n ı i y e 

25,000 liradır 

teni l1ersill . 1albaası - enin l ~·~~._____._t::.; 


