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lJondra, 11 (A. A .] -

lngiliz kıtaları Alınan kıtalll
riyle temarıa gelmiotir. Şarki Make 
don yada vaziyet karışıktır. A iman
lar Manastır ve Y~ııiceyi almışlar 

••hlbl ve UMUM N••rly•t 
MUdUrD 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri 
ful ııenıa luıaanl • 11ına. 

Cumartesi 
12 

NiSAN 
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GLrN:OELİX. SİY ASİ HA.l3EB F!K.:tR.. GAZETE.:>! clır. 
Sayısı 5 kuruı 

T•l•fon . No. 82 
y,, Sayı 

13 3869 

Yunanistan l 
Şeref oe namusunu ı 
herıeyin üıtüncle 

meydana gelmiştir. 

Beri in 

Tekrar ficlcletle bom 
barclıman ediltli 

Amerika 
Hükumeti 

Groenlandı hima-
yesi altına aldı 

Zagreb 
Almanlar tarafın

dan alındı 

Berline Akın 

Berliode bir çok ikametgah
ların yandığını ve bir çok 
kişinin <Hdü~ünii iddia ile 
avaz Avaz bağırmaktadırlar. 

Birmin•omı bomba 
ladılar 

Bulgadar ;;;kerle
rini geri çekecek

lertnif 
Berlin, 11 [a.a.] -

Londra, 11 (A.A.) - lJir boıoıi muhabir bilıli 
Sah gecesi 3 düşman tay- riyor : 

Lond ra, 11 a.a. _ 

Siyam-Birma.oya hududu 
hakkıuda 1 ogiltere ile Siyam 
aras1Dda teati edilen notalar 
neşredilmiştir. Rirmanya ile 

Siyam ar&sında akan hudud 

nehri mecraınna değiştirmiş 
olduğundan bu ırmağın en 
derin kolunun budud oJm 

L &81 

her iki tarafoa kab"ul editm· 
t
. ., 
ır. 

Berlin, 11 (A.A.) - Almanlar Var,ova, Roterdam yaresinin daha düşürülfiüğü İyi haber alan mabf.,lle-
• .\lman Başkuınanclanhgı- Kavinteri ve •n son olarak anlaşılmıştır. Mezkör aece dü· rio beyanatına göre Bulgar Bay Muhtar Berker 

nın tebliği : Belgrada yaptıklarım unut- şürülen dfltman tayyaresinin kıtaları Türk hodadoodan çok 
Londra, il l a.a. ] - Zırhlı kıtalsrımız dön Hır mıun11.Jıdırlar. Onlarda baş- adedi 10 a bali~ olmuştur. Düo geri me&afelere 9ek~lec~k:ir. Mebusl:trımıusan B. Muh
lngiliz hava nozaretinin vatistanın merkezi Zağrebe kalarına yaptıklarının acısını ger.e hava dafi bataryaları bir alnıaoların da bn mısalı a· tar Berker mfü1telıibleri ile te-

teblili : girmiştir. göreceklerdir. Artık onlara düşmarı tayyaresi düşürmüş- kibedeoekleri gayri .-aritl de-- maslarda bulunmak üzre şeh-
Bombard•man servunne Verilen diger bir habere acmmiyaoaktır. lerdir. Son üç geı:e zarfında gildir. rimize gelmiştir. Mumaileyh 

mensup tayyareler bn gece göre müstakil bir Hırvatistan Berlin üzerinde iki dü•- düşürülen dü~man tayyaresi (SiS YUDIO ~itli lıu g_ür,1 Tar~usa tiİdecektir. Ho~ 
t8krar Rerline bücam etmiş- comhoriyeti teşkil edilmiştir. man aYcı tayyaresi e• dü,ü- 27 adedine baliğ bulunmakta- geldmız derız. 
le dir. Büyiit çapta bomba- Bratiılava ıı (a.a) - rülmü,tnr. ~ır: Di~n ~ece döşman~n hed~· Sallam durmak- R ---
lar atılmış bir 

9
ok büyük yan Dün general Kıvaternik hm. ~ırmmga.m şehrı teşkıl <>manya ile ticaret 

gıolar çıkarılmıttır. oaat 6,15 de Zağreb radyo•• Bir Alman iddiası etmı~tır. Bazı ıkametııthlar ve tadır işlerimiz 
ile miistakil Hınat devleti- mağazalar hasara utramıştır. . 11 (A.A.) _ 

Almanyanın şimali garbi· ç k l ii l - d- Atına, Roma ·ı ki · 
uin kurulduöono ila:ı etmia Berlin, 11 (a.a.) - ~ a~ ·ya_ngm_ar 81 ~al e_ son_ u oı·ı·n saat 14 19 da hava . . nya 

1 
e erıng vazi-

sinrle emden ve diğer hedefler e v -ı - t o d d yetımız düzel · ld ve 'endisioin bıı devlotin re- ,. 
1 

. ru muş ur. un iUn uz uş- l"k i areti verilmiştir A- mış o ugundan 
de ba,ka tayyareler tarafın- isligini deruhde ettiğini bil- Yarı resmı - yı malfım~t man Padüka~e ~e Man§ta faa- ~=~~ ~6 ~akika sürmüştür. mevcııd tea~ı~ıiidler ve!stok tim 
dan bambala.n.aıışhr. Ayni dirmi.ıti G 

1 1 
k.. alan mahfellerden beyan edıl liyet göstermıştır. 0 _ sabah Alman tayyare- k~nları dahılınde bu memleke 

.... r. enera ame e, ov .. d . .1 hl un · le :,.ı ·t •erviıuıı men•op di~er tayy•- •.. k d . . diğine gore tin 81 a arını Sovyet . Japın . p Y" mıknatisli mayınlar venruen ı ıracat vaı·••abile-.. u, as er, emır yolu memur lerı ıre . cPktir B t : 
reler DanimarkadA munaka- .. t hd 

1 
. . bırakan Yunanlıların 10 bin ılardır Bunların bır kaç ' · u m ustakı müra<:aat 

!Atı bombalamı,lardır Demir vk~ m~.~ a ~mi e~ını. yeni hü- olduğu hakkındaki bo rakam atıneısı· kara.ya düşmO~tür. Za· lar nazarı dikkate alınacaktır 
. Jd umeuın emır erme ıtaate da T • t h d il tan · yoll .. rına tam ısabetler e e t t . t' . !cati deıtildir. ıcare muo e e yı"a'" sebep olmuştur. 

Te e mı' ır. Bır az ıoora e a.s Şehri · d T 1.. 
edilmi,tir. Batk&. tayyarele· Hırvat çifçi partisi reisi Ma . bitmek üzere Atina 11 (A.A.~ - mız e ı e" tip 
rimi• cenubi Norveçte Alo çekin beyaonameei okuomu, Yunanlılar Atina radyosu ·.. ekmek 

· f b 'k b ba "ili k b b . TokJO, 11 (a.a.) - ..- kedonvada domdar mu 
mınyom a rı asını om tnr. aı.açe o ıııyannanaeıın t T l · · J ıua · Jamı,lar•ır. Bir tayyaremiz ı)e biitön hınstları veni bü~ Mukavemet edi- ~o~te~ - ~gı iZ 8 çısı .a harebeleri veren yunan kıta- . Beledi_yemizin çok verinde 
Hreıt limanındaki bir Alman ktimete mutavaata davet et pon ık~cı ~a~~~ıye n~z~•~.1 2;; !arının intizamla geri çekil- ~ır kararıla şehr·imizde dA An-
lıl\rp gemiıintt httcam etmi,- mektedir. yarlar ~aret dre ı ı ~rm. e e ı ~ dikleri öfreniJmi,tir. M.ütte ara, İstanbul ve İzmir gibi 
tir. Bir dö.man tayyaresi de a~ar e. en mese e erı 1öruş- filı: kuvvetlerin mnkaıvemet- furuular bir miktar çavdarla 

1• ng·ııtere Atina, 11 a.a. - 1 muşlerdır. . . . - lı ı"ni tanz'm edecekl ri eı:ıaııı karış!k tek tip ekmek "lk"rma 
ııi~e dütörülmö,tör. Japorı harıcıve nezaretı soz er , b 1 ... "' Yanan b~komandanlıgı- • _ _ l . t" bat tauı ve sağlam duruyor \ a aş amışlardır. Rıı ekmek 

Habeş bayrağı 

Habeı Parlemento 
bina•ına çekildi 

. . cusu da şunları ROY emış ır. ıeı i k"I · · l•pan)'a)'a ddtinç mn teblıgı : So 
1 1 

J da 8 Iüııitir:ı muvr.kkaten kR)"bı n ı osuna on dn kuruş fi · 
vyet er e apenya arasın ., ·· · yat tesb't ı 

Yunan koYTetleri moka b. . h d . · ik- btitön elenler uzerım~ ancak 
1 

o unmuştur. 
. ır ~ıcaret ımua e e~ır.m . bir teeir uyandırııbilit - -

veoıetlerıne devam etmekte· malı hemen hemen bıtmek üuı dernı İÇ l Ü L 
. D" " k l'"d ... . .E" k t Traky:ının ve M.ake- ıı e g ref ta"ımı 

Londra, ıı (a.a.) - dırler u,mana ıev • a e redir. Matsuokanın muaheueyı a • . . . 
lıpanya ile İngiltere ara- a~ır zayiat verdirilmittir. Ar- Moskovada imza edip etmiye- Joııyanm tah~ıyetıı askerlık adanaya gitti 

para veriyor 

sında bir anla•m11 imzalan- aaYutlukda ketif ve topro fa- ı· o ı· e ~öz - müsbet ce· bakırnlndan hır kayıp olarak Ar b b 11 (AA) T ce 1 .,ua ın cu k" ı maz Yunan kov Bu oü Ad <ısa a a, · · - mı,tır. Bu anlaşmaya naza- aliyeti olmu.tor. Şark cephe- vap vermemi~tir. Yalnız Ja- telak ı 0 
una 1 • k c k 1 " n anada başhna-

Iıabeı:. p ·la ""entosu bina ı ·ı t d a ti "ri Alman ara "r'ı mu- a o an Tu- ·k· b 
v aı l.a - ran ngı tere ıpaoyaya iki sinde kayde deger bir 'ev pooya ile Rusya arasın a Y - ve "' . d d" r b" . . 1 ıye ser est gü-

sm · 1 H b bayra~ı t · · b ı aıçta k veınetlerıne evam e ıyor- eş ırıncılikı · b 
. a meraRım e a eş buçuk milyon ngiliı Jiraaı yoktur. Şimal cephesinde yu- pılacak ticarelm aş ane " .. fevkalade za- i tir~k e~ı musl akasma 
çekilmi~tir. Halk heyecanlı te ödünç Terecektir, Bn para oan mukavemeti devam et- mütevazi bir surette ohcağını 1 ı~r. Duş~ans ktetiirler. tşak e~ecek olan İçel güreş 

ı-t . ·ı . · nat verdırıne •mı dun Ad · · · zahıirat yapmı§lardır. miib11.yaata tabıiı edilecektir. ıne" edır. ı Ave etmıştır. • anaya gıtmııtır. 
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ii@~©~ll.AIR2@LA OO&lMJLAlR? 

Bu dağlar biziın dağlar. 
Bizini dağlaı·dır kHrdaşın1. 
Bizim dağlarımız. 

8. ULUG'a 

Gürül giiriil, ceşmeler 
Billur sular akıtır lıu yerlerde bize .. 
Ve biz, 

YENl'MRRSJ" 

Ankara Radyosunda 
Buwünlıii neşriyat prowramı 

CUMARTESi 12 - 4 - 9•1 

k a.oe Proiram ve memle
tt saat a~ar.ı 

1.03 Ajans haberleri 

Halk türküleri 
19.00 Konuşma 

Sayfa 2 

i 1 i n 
Silif~e Kazası Malmü~ürlüğünden 

Kırmeti mukarredesi 
Cinai 
Zira miktarı 
.Mahalle vera körü 
Hudut ve evsafı 

Lira 
•OO 
Detırmen reri te mülki 
Eski arıın 200 
Gök belen 
Emine ve dere kürtler yolu ve &~rik ve 
cebel 

Gfiğsüıııüzii gere gere serinletiriz 
Tenıiz yüreklerimizi. 

k eşil dalından düşürmeden 

8.18 Müzik : Hafif parçalar 
(PJ.) 

. 8.45 Ev kadım - Yemek 
lıstesi. 

( Oiint1n me8eJeleri) 
19.15 Müzik; 
Muhtelif şarkılar 

19.30 Memleket saat 
rı, ve ajans h~berleri. 

19.45 Konuşma 

Mutassarıfın cinHi 
aya- MutaBBarıfıo miktarı 

Bozacı oglu. Kamil 
Temamt 

.. Çatal firik cevizi; 
Uzüm yetiştirir bağlarınnz 
~anı gib•, 

Altın gibi 

Heyaz kuzu, 

Salkım salkıuı üziinı .•• 
* * 
* 

Kara kuzunun peşinde koşar. 
Ve, tırmauır ağaçlara davar. 
Köylü kızı . 
Hiizgaı·da (lağılan sa~·Jarım unutarak; 
Koşar bu oğlat7111 arkasına •. 
Çoban, 

13.10 Program ve meml" Ziraat takvimi 
ket saat A yör• 19.SO Müzik 

13.33 Müzik; Çift., fasıl programı 
Türkçe pl~klar. 21.11 Radyo hazetesf 
13.5() AJANS haberleri 20.45 Müzik: 
14.05 .\lüzik: Solo şarkı ve türküler 

Türkçe pl~klar programı- 21.15 Konnıma 
nm devamı. (Kitap saati) 

14.20 Müzik: Riyaseticum ~ 1.30 Müzik: Radyo salon 
hur Bandosu (Şef !hsan Kün- orkestrası (Violonist Necip Aş-
çer) km illaresinde) 

15.0o Müzik: ~2.30 Memleket saat ayan 
Film parçalan (Pl.) Ajans haberleri, Ziraat, Es-
11,00 Program ve Meüılıket ham - TahvilM, Kambiyo -

saat ayan Nukut Borsası lFiyat). 
11.03 MOzik: Radyo caz or 22.50 Müzk: 

Kırmeti mukarredeai 
Cin et 
Mahalle vera körü 
Hudut ve evsafı 

Lira 
60 

Dıikk!n 

Çareı Demiroiler geoidi 
SııQı KAmil dükkdoı, solu beledire he
lası, arkası Taehao, önü Demirviler 
geoidi 

Mutaesnrıfın iami Bozacı Yuısaf oQlu KAmil 
MutaHarıfıo hieae miktarı Tam 

Kıymeti mukarradeBi 
Cioıi 
Mahalle vara körü 
Hudut ve evsafı 

Lira 
60 

DükkAo 
Oareı Demiroiler geçidi 
Saaı Yusuf iken deli Murat veresesioe 
geoen dükkan ve taıhan divarı. solu 
lsmailden Yusufun al~ıQı Hıara elre
vüm KAmilio köea baeındaki üo bab 
dükkdoı binaları, arkası Ahmet alladao 
Hafıcere mefruga;:ı arsasına mebni el· 
revüm KAmil dükkAnı ve demiroiler ge 
oidi, önü taehan geoidi. 

Muta88arıfın ismi Bozacı Yusuf oQlu KAmil 

l Mul88Barıfın hisse miktarı 'Tam 
Lira 

Bir gölgede, ayran katnuş tasına 
içiyor yudum yuduıu, 

• 
* * 

keş.tı·ası (ıbrahim Ôzgür ida- Dans müziği (Pi.) 
re&ıode) 23.~ Yarmki Program ve Kırmeti mukaJ redesi 120 

Cinsi Dükk~n 
Mevsinı değilmidir bahar. 
Kekik kokau dağl~rınuzda, 
Coşariın kardaşnu 

Koşarsın i ıediğin ka4ar. 
Baharda hayat, · 
Hahardr caıılılı · var .. 

Mustafa Remzi 

18 40 Müzik; kapanış. 

Zayi Ndf uı Cüzdanı 
ller türlü askerlik muamelenıi havi Nüfus 

cü vdanımı gaip ettim. Veujsiui alacağımdan eski 
sinin hükmü olnıadığı ilan olunur. 

Hereio Liman Şirketi Molıasibi 

Na,it Oogan 
Gorcan 

~------------- i 1 i 
Silifke Çocuk esir- birlik mev~" ha,.i n 
ge•ne kurumu çalıı cindek:lan Satllık Su Motörü 

maları maddeler Çoccı/4 ~ıi,geme kurumu riyasetinden 
···-··· Kuyulardan su çekmeye nıahsus bir nıotör 

Silifke, (Huao•n - Oocok Birlik mevzular dışında ka satıhktıı·. Görıuek. isteye\•lerin ve taliplerin ço-
Eıirgeme Kurumu baekaulıQına lan maddelMin serbest dövizle CUk esirgeme klll"Ullllllla mÜracaat}arJ. 
HQilen kazamız kaymakamı Bar satı.şiarında lisaas hu~msunda {'~66) l2 - 15 
Nihad Daoıımanıo ıarın Eıi ba1 ,tabı olacakları muamele dün ------------""""'ı""!~~-------

1 1 n 
kanlık vazifesini deruhtere bae Mıntaka Ticaret müdürlüğüne 
ladıQ'ı aüodenberi kurumun bü· iblaQ' edilmiş ve müdürlük de 
Uiu islerinde durmak te rorul- alAkalılara bildirmiotir. 

makaızıu çalılfmaktadır. Bu ba Tahtacı Amelesi Aranıyor 
kımdao olmak l1zere memleket Yeni Adam 
teki fakir Vfi kimaeaiz çocukla Şirketimizin işletmekte olduğu Cocak Cehen-

Bay fsmail Hakkı Ballacıoğlu d • • · 
rın 2a Nisana girdirilmesi l9in nem ere ornıaı\ların'ızda kereste kat ve ımal ve 

tarafından çıkarılmakta olan . k d. . . 
Halke9inde bir müsamere veril y . yme en l VesaıtıyJe dere lıoynnda gösterilecek 

. . enı Adam meçın~m 321 ., 
mıetır. Arrıca Ulus parkı kareı . . yerlerde teslim eylemek şarliyle tahtacı aınele-
ııodaki arsara birde oocuk bah ıncı sayısı çıkmıştır. Bu sayı . . . 

. d h- -k T-- ı. · K suıe ıhLıvacmnz vardır. oeaı rapılmaeı kararlaeıırılmıı a uyu Ur& mımarı oca J 

etrafıoın divarıa c;evrilmeei, bazı Sinana dair yazilarla. şiirde Çalışnıak ar.zusuuda olaıılar şartlarımızı öğ 
\laccaranda taı u kireo rıtrdı- anlaşılamamak, Türk musikiıi renmek lizere her gün şirketimize ınüracaatları. 
mında buluomuetur, MAmlekeı Psikanaliz m~vzulu P.~büder Toros Limited Sirketi 
oocuklarını kendi öz e•IAdı gibi d O ~ 

• var ır. kuyucularımıza tav- M~rsin Ornıarı işletnıesi 
aöreo, tanıyan, seven •• dueü . ed . ~ 

sıye erız. , 
nen kurum bıtekanı Danışmanın -~-----------
earın Eıi ta arkadaelarını teb 

rik eder baearılar dileriz. 
-..•. -

Orman Dairesi 

Güzel bir çiçek bah 

çeıi yaptı 

23 NİSAN Çocuk 

Bayramı 

Oocuk Ba,ramı te haflaaı 
oocuk:ların ralnız ~rleomeei ioin 
de4il en mılhim rurt duuınıo 
tahakkukuna hiımeı makıadlle 
teeiı edilmietir. 

Çocuta ôı annenin ıGtft, an 
ne bakımı, 3nne rüreli !Alım· 
dır. 

Şehrimiz orman çevirge Qocak Jhir•••• ltura•n 

müdüriyeti daire önünde bu- ____ ..::u:.:o:.' o;:.m_i _M_e_r_kl_ı_ı _ 

lunao boş kısmı güzel bir bah <i,----------s 

çe ve fidanlık haline getirmiş- 194 1 ızmır Ente.r• 
tir . nadide oiçeklerle süs- nasyonal fuarına 
lenen bu ufak bahçe lıer eve 

Şimdiden hazırlananız biır' mimurıe olacak kadar oiı- ·· t · ı · 11 B' ·ıyon muş erı, zmır 
ır JDI 

zeldir. Mersin halkına u~a:t bir Enternaıycıoal F o arı nda 

mikyasta bir örnek bahçesi ya mallarınıaı gilrecek ve sa

pan urmı:rn çevirge müdfırü- tın alacaktır. 

müzü bu at)zel buluşun.ten !O .AQU&tOS - 20 Er)6l t9•t 
1) (1 

dol:.. yı tebrik ederiz. 

"254 ,, 6- 9- 12 

1-arkiye ltJmhuriyeti 

Ziraat bankası 
Kar&duı tarihi: 1888 - Sermıreai: I00,000,000 Tl1rk li· 

r&f\1• Şnqe ta ejauı adedi= 265 

Zir•f ve ticari her nevi banka mqamelelerl. 
P~a biriktirenlere 28.QOO lira ikramiye veriyor. 
Zıraat Bankaeıodr. kumbarah te ihb1treız tr.earruf hesapla
rıq~ı en aa. 60 ilruı bulunanlara senede 4 defa çekilecelr 
kur'a ile aıaQ'ıdaki plAoa göre ikramiye terecek,ir. 

4 adet 1,000 liralık •.ooo lira 100 adet 50 liralık 5.000 lir 
4 • 1>00 • 2,000 • ı?o • •o • "soo • 4 • 2r>o • ı.ooo • 1so • 20 • a.2fJJ • 

40 • ıoo • 4,ooo • 
d DiKKAT: BeeaplarıP,daki paralar bir eene ıoinde 60 lira 
~D !\talı d&ltQ.tiJenlere ikramire QlklıQı takdirde % 20 faz·ı 

88 1• ter\fecek:tir. 

Kura lal' St,ııede 4 defa ı eyi li 1, ı hir · ecikanu n 
1 Dlart, ve ı haziran tarihlerinde cekilecektir. . . 

(2 

Mahalle vera körii Qarı1 Demirfiler geoidi 
Hudut ve euafı Kilmilin dükkl\oıadan bedile dördüocü 

sırtl dükkAnı solo beledire helasına mtlı 
taeıl Klmıl dükkAoı, arka~n oarıı han 
önü demiroiler geoidi. 

Mutassarıfırı ismi Bozacı Yusuf oıll u KAmil 
Mutessarıfın hisse miktarı Tam 

Yukarıda hudot ve evsafı ealreei raztlı Demirciler oarı1110 
da ÜQ adet dQkk!\o ile Gokbeleode bir adet de~lrmen Siliflıe 
uin Mukaddem mahallesinden Bazacı oQlu KAmilin Haıinere 
olan borcuodau dolayı ıatılı~a oıkarılmıetır. Müzaideyi enelireel 
19 Ni<Jan I9H CumarleEi günü eaal 9.30 da ve aoık arttırma ıo 

retile Silifke Karmakamlık binasında icra olunacakiı!'. 
Taliplerin bu tarihte % 7.6 teminatı mutakkata makbuzlırile 

fe idare hereline müracaatları lhımdır. 
Dsha fazla izaha& ıtlmak iatirenlerio Silifke malmddOrhl 

~ürıe muracaatları lüzumu ilAn oluuur. (235) 1-6-12-18 

i i a n 
Mirsin Asliye hukuk ma~kemesinden 
Mersinin lheanire mahallesinden Muelu Sabri karısı Hanife 

kocuı Sabri alerhine aotıQı boeanma duasının icra kılınan 
muhakeme .neticeıainde. Merkum Sabri mezl:J)re ile evlendikten 
l!OOra Mersıoi terk edıp giUiQi ve nerede blduAu m\Qhat bu· 
lundngu te Haoifeuin iaeeeinin temini ioin de bir ıer bırakma 
dıQı anlaeılmıı fi ik i tarafın karı koca olarak raıamalarıods im 
ldo kalmadıQı ıahitlerin fQhadetile sabit olmue ve mahkemece 
de bu rolda kanaat haaıl olmue olduQundan iki tarafın 
bo9Romalarına kuar ferilmiı olduiundan illn tarıbin 
den itibaren 16 gün zarfında hlikmfto temriz edilmedili takdir 
de keebei katirel edeceQ'i iJAnen tebliQ olunur. (265) 

DEV AKaşeleri 
Baş, Diş, Grip, Nezle, 

Romatizma 
VE SOGUK ALGINLIGINI 
DER.HAL KESER. 

D E v A KAŞELERiNi 
Her Eczanede Arayınız 

( 6 ) 71-.. 

• 
nı Mersin 

NUSHA.SI 5 KUR. UŞTUR. 
Abone 
Şeraiti~ Türkiye için Hariç için 

Senelik 
Altı aylık 

Oç .. 
Bir " 

1200 
600 
300 
100 

kuruş .. 
,. 
,, 

Resuıi ilruıaun satın 1 O kur.uştur. 

2000 
1000 
600 

Yoktur. 

Yeui M.erM~ Baınmev'ind~ 

ıkUOll 
" 
" 


