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Dışarı işler bakanı Cenevrede 1 23 Nisan için 

1 

Sof yadan geçerken Kral nanı ına Bulgar GeniŞ hazırhklar 
Dışarı İşler Bakanı tarafından selfünlandı Görülüyor 
8 h ~ - 23 Nisnn ulusal bayramımız 

a anımız Safya' da Bir Müddet Kaldı. ve çocuk hnftasmın yaklaşma-
Sovyet ve Yugoslav Elçilerile Görüştü. sınrlan ötürü şehrimizde hazır

lıklara başlanmıştır. Çocuk E-

/\.. SQpy A, 12 (A.A) -Bulg6r 
Jansından : 

'l'e :.Urkiye Dışarı İşler Bakanı 
llq \fık Hüştü Aras yanında 
c/aıı Afet, kızı, Bayan Satı ve 
hi rtıhur Reisliği Baş Yaveri 
~l~~şı. Ceıaı, K~lemi Mahsus 
haıd Ur~ Tevfik Amir olduğu 
dU e Cenevre'ye gitmek üzre 

çisi Ali Şevki Berker ve Tür· 
kiye Elçiliği ileri gelenleri ile 

Sovyet Elçisi Haskolnikoff,Yu-

nan Elçisi Collas, Homanya El
çisi Stoicn, Yugoslavya Elçisi 

Tzintar Marcovitch ve Bulgar 
Dış Bakadığı yüksek işmenleri 
tarafından seliimlanm1ştır. 

sirgeme Kurumu· haftanın ge
çen yıllardan daha manalı gP.Ç

mesi için bir çrk tedbirler al
dığı gibi Mekteblerimizde de 
çocuk nilmayişleri balolar ve 
müsamereler hazırlanmaktadır 

Diğer taraftan IIalkevimiz
de geniş bir proğramla ulusal 
bayramın değeriyle denk geç
mesi işine savaşmıştır.Halkavi 
Temsil komitesi 23Nisan günü 

Kamutayda görüşülen işler 

Üç idam kararı Onandı 

Bazı Bakanlıklar ve Genel Müdürlükler 
Bütcelerinde /ttlünakoleler Yapıldı 

ANKARA, 12 (A.A) Kamu
tay dün saat 15 de Hasan Sa
ka'nın başkanlığında toplan
mıştır. Toplantıda; divan baş
kanlığındnn gönderilen ve bazı 

saylavların mezuniyetlerinin 
onanmasını bildiren tezkere 
okunmuş ve genel heyet hep
sinin izinlerini onamıştır. 

Bundan sonra Af kanunu
nun 3 üncü maddesinin tefsi-

60558, Sıhhat Bakanlığı büt
cesinde 15800 ve Divanı Mu-
hasebat bütcesinde 3090 Lira-
lık ınünakaleler yapılmasınn 

dfıir kanun teklifleri \Te Bütce 
Encümeni mazbataları onan-

ttıi~i~~fya istasyonundan geç-

dUr~ır~lın Kalemi Mahsus Mil 
'l'urıfl{ose İvanoff, istasyonda 
ıı 1 I<rıye Dışarı İşler Bakanı 
~lltı aı namına selamlamış ve 
l<ıı.:?daki Bayanlara Kral ve 
lir ıee adına buketler vermiş-

Tevfik RUştü Aras, trenin 
tevakkufu esnasında saraya 
giderek hususi deftere imza 
etmiş ve sonra trenin kalk
masına kadar istasyonda Bul
gar Dışarı İşler Bakanı Bata
ıorJa görilşmüştilr. 

akşamı oynamak üzere «Çoban,. rine dair Başhukanlık tezkeresi 
piyesini seçmiş ve muntazam ve TUze Encümeninin mazba

dıktnn sonra muvazene vergisi 
kanununun 10 uncu maddesin
de yazılı milddetin bir sene da
ha uzatılması, Türk parası de
ğerini koruma kanununa ek 
olan kanun ve İstanbul Üniver 

. sitesi Elektromekonik şubesine 
aid alet ve kitapların Ytiksek 
Mühendis Mektebine parasız 

devri hakkındaki kanun layi
haları ve bu lilyihalara a.id Ma
liye, Bütce, Ökonomi, Kültür 
ve Bayındırlık Encümenleri 
mazbataları ikinci defa olarak 
konuşulmuş ve onanmıştır . 

lıat~Ulgar Dışarı işler Bakanı 
llak off, Türkiye Dışarı İşler 
l41ll~nını hUkOmeti adına se
lara a?t1ş ve yanındaki Bayan-

'l'CıçekJer sunmuştur. 
~rtıa evfik Rüştü Aras, ayni 
~ nda 1'ürkiyeııin Sofya El· 

aşbakaıılığın 
~l1ırrna eksiltme 

t(anununa 
Ciiir tamimi 

8 - El>8EI 

lllaıtaaşbakanlık ilgili butün 
J\rtır,:ara bir tamim yaparak 
~~tı 7

1 8 
ve Eksiltme kanu~u

~e~i k ' 9 ancu maddelerın
l°ll~ ~a ayıt ve şartlara uymıya-
8Uı buıPılaıı ilanların hüküm-
~ııı llııd " . h "Pıları . ugu ve aksı halde 
il.ide Ha ıhaleleriıı bozulacağı 

t'ıll k lllara kanuni kayıtla 
10aıeıe0~ulnınnıası yüziindeı~ 
~"· rırı b ~ gı Yerd ozulmasma gidile-
aıı ka e Bakanlar Kunılun-

erı· rar 1 ~ııdiği .. a .~nmasına teşebbüs 
;a tlltıtıa~oruldtiğünden ilanla-
01luJnı 8 kanuni kayıtların 

lılhıt· ası gerek)'". . '·'ld' "it ıgını vı ır-

~ ;;--____,· 

bakan 
arı kası 
Atıkn r ' 

de ada tetkikata 
1• ANI{ Vanı ediliyor 
~ull AHA . B eq· &eyi h · alkan ökonomi 
.... 'Yor n. azırlıklarına devam 
'l{I . oır n l 
ı .. fllası · . 8 kan bankası ku-
-..<lı ıçın t tk' ı. r. Bu e ıkat yapılmak 
'lltı ..__ radak· 
l~ri ~llkas ı bankalar Bal-
" tıı ~a 1 hakkındaki fikir-
.rı:ırıa Por h . 

r alınde hazırlı-

Bu 1.amnn içinde Bayanlarda 
otomobille şehri dolaşmışlardır. 

provalarınada başlamıştır. Bu 
hazırlıklara bakılarak ulusal 
bayramın ve çocuk haftasının 
çok canlı geçeceğini söyliye
biliriz . 

C. H. Partisi 
Dördüncü Büyük Kurultayı 

9 Mayıs'ta Toplanıyor . 
Cumhuriyet Halk Partisi G~nel Başkanlığından : 
( Bildiriğ ) : Cumhuriyet Halk Partisinin Dördüncü Büyük 

Kurultayı 9 Mayıs Perşembe günü srıat 15 de Ankara'da Kurul- : 
' tay kurnğında toplanacaktır. Parti nizamnamesinin 24 üncü j 

j maddesine uyarak bildiririm . ~ 
C. H. Partisi Genel Başkanı 

Kamal Atntfırk 

Öı1erg·0Ier nasıl gönclerilecek 
T. D. T. Cemiyeti genel Kitib· 

llğinin bir Bildirimi 

T. n. T.C. Genel kfitipliğin· 
den: 

«Ulus» gazetesinde ve on
dan alınarak başka gazeteler
de Osmanlıcadan Türkceye 
karşılıklar klavuzu listeleri için 
<>nergeler gelmiye başlamıştır. 
Ancak bu önergelerin bir çoğu 
başkanlığın bildirdiğinde gös
terilen yolda yazılmamaktadır. 
Sıralamalardn gUçliiğe uğrama 
mak için şu noktaları bir daha 
hatırlatmak isteriz : ı 

1- Her söz için gelen 5ner
geler bir araya getirilerek ko
misyona sunulacaktır. Bunun 
için her söz hakkındaki önerge 
ayrı bir kağıda yazılmalıdır. 

2- ileriye sürillen karşılı
ğın klnvuzu yazılı olauın yeri
ne geçmiş mi yoksa onunla bir 
likte bunun da alınması mı is
tenildiği bildirilmelidir. 

Yalnız konulmuş karşılığı 

beğenmemek yolundaki yazı
lar üzeri ne bir şey yspılmıya

caktır . 
Gönderilen örenge komis

yonca göz önPne alınabilmdk 

için o söze her halde bir kar
şılık ileri sürillmek gerektir. 
Önergelerin bu yazılmasını bü
tün dil işine ilgi gösteren Yurd
daşlardan dileriz . 

Bir Keşif 
Midenin, kalbin nasıl 
çalıştığı görülebilecek 

PARİS - İnsanın iş uzuv
larının ne suretle hareket etti
ği, nasıl iş gördUğU fi lime çe
kilmiştir. Bu işle senelerden
beri uğraşılıyordu. Rontken ci
haziyle dahili uzuvların resim
leri çekilebildiği halde şimdi
ye kadar bunun sineması alın-

tası okunmuş ve tefsir fıkrası 
oya konarak onanmıştır. 

Beyşehrinin Hüseyinler kö 
yünden Dirhem oğullarından 

Mehmed oğlu Ali'nin, Şebin
karahisarın Bülbül mahallesin 
den Topal ve öteki adı Köle 
oğullarından Mehmed oğlu 

İbrahimin ve Urfa'nm Harran 
kazasında Oerfil oğullarından 
İbrahim oğlu Örner'in ölüm ce-
7..Bsına çarpılmaları hakkında 

Başbakanlık tezkereleri ve Tü
ze komisyonu mazbataları o
kunmuş ve onanmıştır. 

Bundan sonra Bayındırlık 

Bakanlığı 934 yılı bütcesinde 
4104 Liralık münakale yapıl· 

masına ve üstnomal tahsisat 
verilmesine, bir takım daire
lerin bütceleri nde 103570,Har· 
ta Genel Miidürlüğü büteesin
de 2271, Kadastro Genel Mü
dürlüğü l>ütcesinde 8830, Em
niyet İşleri Genel Müdürlüğü 
bütcesinde 10500, Sü Bakanlı
ğı Deniz bütcesinde 40024, 
Başbakanlık~a Devlet Şurası 

ve İstatistik Genel Müdürlüğü 
bütcelerinde 12972, Kültür ve 
Sü Bakanlıkları bütcelerinde 

Kamutay Cumartesi gUnO 
saat 15 te toplanacaktır. 

~1atbuat 

Koı1gres~ 

Mayısın ikinci haf· 
tasında yapllacak 

Aııkara'dan bildil'iliyor: 
Matbuat kongresinin Mayı

sın ikinci haftası içinde topla
nacağı kararlaşmış gibidir.Kon 
greye gündelik gazete mümes
si ilerinden başka haftalık vi
layet gazeteleri mümessillerin
den bir kısmı ve mecmua mü
messilleri iştirak edeceklerdir. 
Mecmualar gruplara ayrılacak 
her gruptan mümessil çağrıla

caktır . Kongre üç gün süre
cektir . 

== 

Bulgaristan silahlanması ve Biz 

Bulgaristcın Silahlanırsa Çanakkale Vazi
yetini Değiştirmek Lazım Gelecek. 

LONDRA, (A.A) İyi haber ı 
alım kaynaklar Londra'nın Al

manya'nın eski müttefiklerine 
süel statü birliğini prensip o
larak tanımağa oldukça hazır 

mamıştı. Fransız Radyoloğla
rından Jean yeni bir keşif sa
yesinde Radyo sinematoğrafı 
elde etmiştir. 

Yeni usul ile elde edilen 
filimlerde kalbin, ciğerlerin, 

midenin, sair butiln uzuvların 

hareketi görülmektedir. 

bulunduğunu, bununla Mraher 

Bulgaristan'ın coğrafi durumu
mın özelliği zorluk duğurmakta 

olduğunu bildiriyor. Bu kay
naklar Bul~ar silel gUclerinin 
her tilrlil artırmasiyle Türkiye 
Çanakkale'deki dış sile] çevre 
rejiminin değiştirilmesini iste
mekte haklı olacaktır. Bundan 
öturil Bulgar statusü sorumu-

nun özel bir anlaşma yolu ile 
sonuclandırmanm gerekliği 

düşüncesinde buluqmaktadır. 
• 
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Aramızda Bir Filim Rejisörü 

Vedad Ü rfi ile Beraber 

1 ~ocu~ Esirgeme Kurumunun 

Seya~atı Hakkında Malômat - Bu Seneki Projeler · 
Yapılması T asdrlanan işler. 

Vedad Ürfi Anadolu Seyahatından 
Çok Memnundur. 

GecPn hafla Ve.dad Cr-. 
finiııin davt l iizt-riue ~lrr 

sine gf'li,.inin uyHudınlağı 
alaka malfamılur. ŞP.lıri

ıuizd~ ancak bir iki ~ .. ce • 
kalan filiuı r~jisöri'ıııii 

1 

huııtlaH iic St'TH' PVVt•l ilk 
• 

dt> fa Tii f' ki ye• Yf' ılüncl ii m. 
Bir iki hafla k:ılclıkt:ı ıı ~011 

ra Paı'İ. f• lt•~ra r gı tlim . \ 

ı n 3 2 dı~ Tti rk h eyt~ !!• ~- 1 
• ... t .,, 

len~ k i ş ha ıı k a ~ ı n a uı ıı ı a 

Tebrik Telgrafları 

23 nisan ulusal bayramı 

yaklaşıyor. Bu - bayramda da 
tebrikleriniz hüyükleriniz ve 
dostlarınız Çocuk esirgeme 
kurumunun '· Lüks ,, Telgraf 
Kağıtları üzerinde okumalRrını 
isterseniz, Çekeceğiniz Telgraf 
müsveddesinin üzerine "Lüks,, 
kelimesini yazmanız ve 15 kn
ruş fark vermeniz kafidir, 

Lüks Telgraf kağıdım kul
lanmakla hem muhatabınıza 

karşı fazla hürmet ve hem de , 
zarafetinizi göstermiş olursu -

nuz. 
hiızat tanımak. icirı uı.uu-

• 1 • 

mi bir lehaliik gösteril-
«)l:ıkiıw ayt•sindP» isimli ____ _.. ____ _ 

miştir. 

«Yeıai ı\lersiuo n3muıa 

kendisi)1 le görüşmek i lP

diği mizi lwherlediğinıiz 

zamau ~~aldığıruız cev ;ı p 

11azikane lJir :) 
- Reca ederiıu! .. 
Oldu. Biraz sonra Tür~ 1 

ferin yıllardanlJeri A vru
pacla hulunan biricik re
jis·nriyle karşı karşıya idik. 
On~n şahsında biz, ~iHı

retin ve nrn'•affakıyelin 

A vrupada şımarttığı bir 
çocuk değil , faka ı çok 
sade çok tevazu sahihi 
bir gP.nÇ bulduk. 

hi r fıli uı C•H i rd i nı. C. IJ. F. 
• 

um da VP.line hiirnlt~tle de 
Türkiyt•d.- <l Y· · ş l Bursa» 
aıtlı hii) iik hir iııkiıah 

propaganda ftlimiıd Bur 
~uda Cf'vırclim . O vakıt -

• 
tan \wri bir kaç defa Tlir 
kiyeye ~t>lip gillim . Altı 
~y evvel de Yunanislan<la 

itlim. 

- Anadolu sevalıali 
" 

rıiziıı hazı filim işleriyle 

ahlkadar olduğunu gaze
lt'ler \' Wtdı. ~lahirnat ~la-., 

bilir mi)· iıt. 

- - 0PCt'rı stırwler ici 11-

de « Y.~şil .Bur~a» dan l~aŞ -1 
ka <dzmİl'», ccEgt-t» ve 
Ankara filimlPri dt-' ~· apıl . 

23 Nisan 
Çocuk haftasının 

Başlangıcıdır. 

~apalracak hir « ş .. hirler 
St>risi » nin hliyiik hir 
alaka uyanclırahilecPğini 

tliişiiıwn şir"-et heni bu 
işe nu·nHır elli. Bilirsiniz 
ki hu gibi propaganda 
fili ml•·ri muza htH'P.le ve 
hinı<1\.' P\'e Hhıklır, lıt•ıu . . ., 

muhtaçtır Koııya, KaysP-
ri, Samsun, Sivas gibi 
yt>rlt'ri ziyarrl t'lli11ı. Hir 
taraftan St~ııcll'\'O ha~krn

da lPtkiklt>rimi bitirnu~kltı 

hera\ P. I' hir taraftarı da 
la'lım g~l t·m makamlarla 

Huduttaki Kanlı Hadise 
Roı11eı1 elçiliğ·i l)i r tebliğ 11eşretti 

Türklere Ateş açanların Bulgor Mu -
hafızları olduğu anlaşıldı 

Gt'ÇP n lı :ı f ta B ll I gar -
Honıen hu ıl udıırula hir 
had ıse olıluğuuu lıalwr 
\' t~rmış t ik . Homau\ a elci-. . 
liği bu halııa aş tğulaki 
tasri lı atııı 11 Pşrini rica c·l
nıisıir • .. ' 

.\~ılları Tiirk olan hul 
gar lahaasıııclan 12 giiç 
ııu ıı 2~ .-Hl gPc~~i t·ll~rin
d~ nıu ıı tuzauı pasaportlar 
olıuaksızııı hulgar sınırım 
~•'ÇPr:·k B o ıııa ıı ya ıoprak
larııı a gireli~ (tArİ rı,iPn mPv 

- Netictı cll'n nwmnun 

nusıııız, üslad? . 

VP-dad Üı rinin dudak 
larını horada manalı bir 

lehes~\iıu kapladı : 

~ Oo ... DHdi ... Siz faz 
la µaıPlPcilık yapmıık is 
ti \'Of'Stl n tı l? .. 

Giilcl iim : 

- ~iı dt~ Pn eski ~.ıze 

ZHtidltıı·i oıiztlt>rı~iıaiz. Bi

lin;iuiz g:ızel~ci rıılınnu! . 
Sol'gunıtızu lla CP.vapsız 

hırakmaz~ıııız Plheı!.. 

- Soııu \'ar -

cııJ uiıamala le\·fik-'Jll uun 
lar sınır muladfııları tar3" 
fı ııılaıı bulgarislana w~ri 
verilmi •• Lir. Hoımı n)a suıır 
m:1lıafız.larırıııı bu göçuıet~ 
lt·ri rı iiıeri ıw alP~ t>llİ klerı 
ş.-kliud e ilt•ri siit·iilP-rı hab..,r 
dogı u dt•ğilıliı·. Göcmeııle4 

riıı Üleriue alP~ açarak 
hunlardan ikisini öldüren 
bul•,.ar sııur mulıafızları~ır 

~ . 
··~a~P.n hunların cesP.dlt~rı 
hulga r ıoprak hı ruaıla bu- . 
lun ·ıtnşlur, hudisHnin erLeS1 

giinii hulgar VP. Rouıen ırt:I 
kanıları mii. lt->r't'~ lahkik8L 

• 
va 1Hu ı~la r ve hu l •ra r nlM" • • ı;;. l:' ~"l ~ 
m•wl.~ri kac:ıkcı zanne.tere • • 
alf)Ş e(lenl~rin hulgar utll" 

hafızları olctuğuuu Lesliıt• 
elınişl~rdir, 

. .\yrıı Ztlmarula halgıır 
ıuakanılan Uomanv~n a wh" 
• ~ • •k ·•• 1afl rın lHmrnaL verPl'P · 1011,. , .. r~ 
vatla bult11Hırı asılları 'l 11 

l;nl!!clf' lahaasıtıdHll u{}crtıPfJ ... ,, :-- . 
IP.r in hıılgari~taııa dönıtıW 

lt)l'İlH' nıii~ac.-ıdı· oluu ıca ğlf11 

hi ı,li r ın işi eni i r, hn 1 gn rı~U•~' 
5ıiİnıdİ\P. kadar hirkac ıf~' . . . 
ra buulal'l grri ~1ma~ta 11 

iuılina t1 tmi~ti , mışlı. Tii rk i y•! hakkında 

NezHkelindeki incelik 
mavi gözlerinin bakışları 
kadar tlaha Hk uazard<i 
nP. kadar da i~ i hir lt~s ir ---~---~~ ........ --------=------------~----------ııaııc:;, ____ .. #_ 

lPma~a giriştim. 

Osmanhcadan Türkçeye Karşıhk Kılavuzu .16 hırakı~orılu. Bu tavaıu , 
yıllardan lH•ri .\ v ru pa ıı ıu 
en lıiiyük ga'leld•~ri ude, 
ı\merikarıw en tamnmr~ 

mecmua la rınıla resimle -
rini gfirllüğiimiiz , tlahu 
tilin gelPn Fransızca ga
ZPt..-l~rde yazılarım okudu 
ğumuz şöhret il~ mu ka 
yese kabul edemi)ecek 

kadardı. 

- .5izi buraıla göre
cPgimizi üıuid etmiyor
duk! .. J 

Dedik hemen. 
- Beuim i5e eu hti

y iik zevkimi bu t~şkil 

eder!.. Oevahrnı verdi . 
Riillin Avrupavı , Mısırı . " 

dolaştım da ana ~· ordumu 

Lanıyamanııştım. A nado 
hıyu görmek benim için 

eu bulunmaz bir saadet 

oldu! .. 
- A vrupada çok kal

mışl1111ı değil mi? .. 
- On ~erwdt>n f aıla 

T••rkib etmek - Kalım

la m:ı k 
T•!rP.kkiib Plnıek - Ka

tımlaıımak 

llah\s · Kurtuluş, kur 
lul mH 

Hala~ r.LuıPk - Kurtar
mak 

llufai.; olm:ık - Kurtul-

nıuk 

il a h\skaı· - K u rlarıcı 
llah\vr.t - Tatlılık 

ilah~ - A ,. l.t . 
flalrf - Ardıl 

llal~I - Bozukluk 

l~ali - Hoş 
n~ıa - noşluk 

IJ,ılim - Yumuşak, yavaş 

llnlis - Katıksız 

Halita - Karmac • 
~lalıh)l - Karışık 

llalk - Halk (T. KH.] 
IJalketmek - Yaratmak. 
Hilkat - Yaradılış 

11!\lik Yaralan 

~hılılt'ık - Yaratan 
llaıu - ilanı 
Hamakat - BP.yirısiılik 

llamaili - .\rkuru 
llame _ I\.~ l<1 1H f.T .Kfi.) 
llanıız - Ek~il 

lla mil Ta~ıy:uı, güLii-

ren, gebe, yiiklü 
Ua m ilt~ - GP.he 
llamule .. Yük 
Mahıuul - Yiiklii 
llaıuul - Oayangan 
~1illl1hammil ... Daya ııır, 

kaltlırır 

Tahmil elnwk - Yiikle-
ınek 

Tahammül eımek - Da. 
,·a11ruak, Ct'knıHk, götiir -.. . 
mek' kaldırmak 

l1 uka veıuel - Dayamk 
\lukavtımel tılmek - na 

yanmak 
Mnka,·im, mukavemetli -

Dayam~lı 

llamle - Aulııu 

Hamletnrnk (llak:.\lfol -

nı P ~ > - V t• r m n k 
llauırft - Kızıl 

ll a llÇPl'P. - Gırtlak 

il a ıult~ - G ii l ınP. 
11.uuları - Giil~y 

l:lautia rı ola 11 - GiilPgP-
leu 
Uaıw - Ev 
llaıwdarı - Dina~ti (T.Kö.) 
ll a ıu~ halkı - Evgil 1 

ll aıw ht'rd uş - V Pl'siz 1 
\'il rd~ııı 
ol 

11 .rniiurnrı - Ocak, t-'Vhark 
llaııis olmak - Arıtsıvmak 1 

lla pi a ııe - llapsev.i 
1 

lıaps - lrnpis (T.Kö.) 
l1ahpus - Kapsak 
hahselııwk - lwpsetmek 
~IPvkuf - TuLsak 
Tt~vkif - Tutsana 
Tevkif etmek - Burdur

nıak, alıkoymak, lutsamak 
T .. vkifh:ııw - Tut "a lık 
hfır - Uiken 

har - Yakıcı , sııcak 
hararet • Sıcaklık, aleŞ 
Sıı latuıl'l - ısıg 
hara rPLli - Sı~ t k, (ll"şli 
harart•LIPnnwk - At~~lr.ll 

Ulf'k 

1\·~lıiıı t'lmek ı~ıuuak 
h ar:ı b - Yıkıh ~ 1ıar~1 P 

l'r. Kö.] 
" u#~ 

lrnrnhi Yı~ıın ''k"1 
' . 

laar:ıplık 
'b ~ı.; 

lıarab t•lml'k, tuhrı 

ru~k Yıkılauıak, 1ı:ır11r' 
la ıuak 

harabe - Yıkı ,.,,.,.~ 

M lişrifi lw ra l> _ Ka~~ 
~liişrifi harah oluıak ... 

K <' ğş a m a k 
Tahrih~ar · - Yıkıcı 

harb - harp [T.l\ö.] 
harcetnlf~k, sarfetuır 

lıarcamak 

hare - hare • • 

~ .. 
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Askerlik Daveti 
Mersin Askerli~ Su~esin~en ; 
1 -- 1\ı~.ı ıınıPLlıltır (llıtiyal ZahiLİ Y~lİ~PCt·k) 330 

•loğorıılular· ilt· dalw tn't>lki doğuuılulartları şinıcliye ka
ı~ar St~\lk t>d ı luwuıi~ olarılarcları ... ıı~rirıdP. hıılunan eh
lıyetuamt• cft•rPCt·ltıı· iıu• ~Ört~ h: zıdık k1L'.,ılar111a illi hak 
~l . '-
. tııış olacaklar·dır. 

lı· . ~.- ~hızı.rlı~ kıl:aıa~·ı lağv Pdilc~ıi~tir. Bu ~~nifoyi 
alıcı Of..{111 ılıllyat Zahılau mP.klf~hı ıfa rdtıceklır. 

3 · Piyadt•lı\r·: 316 d.m 327 noğuma kadar· hakay~ 
11111Hrosızlar ilP 327 doğumlular . 

Mersin 
Piyasası 

K.(i. 

Pamuk ~kspre~ 

iane 
Kapu malı 
Kozacı parla~ı 

iane ci~iıli . 
\'erli • 

K. 
38 
38 
36 
36 

2 

9 
8 

s. 

50 

25 

15 

.. 4 - Pi~ atf r: 327 lloğu mi 11 la nrı bir k ısmııırn içtima 
8Uııii ı9 • 4 • 935 Cunıa ~tiıılidiir. Bu11ların hedelltıri 
18 

.. 4 • 935 Perş ı~ rubP. gii;ıii akşııma kadar kabul edilir 4~olrnl 

~usauı 

Fasulya 
4-

. 5 - Pi\'adP: 327 Oo~umluların l di~~,. bir kısmirıın \l.-rcim~~ 1 .J • t 

Çlııtıa gii11 iı 25-4-935 Perş•mı lw giirıtid iir . K 11 ~ ~·~mı 
7 
5,50 

6 - lhuılarrn lıedeli 24 4-935 ÇarşanıUa giinü akşa- Kum darı 
lHtraa kadar kalıul etlilir . Ç~ltik 

3 50 
7 

7 J t 3:-09 D ... J ı ·ı J ı Jk' \Tulaf Çukurova J - (jru al'lucı: · ~ ogum u ar ı e c a rn ~VP · ı 
1 ~Unılu rfral : ., .\nadol 

•) ... 75 

~ 8 Jaıulıırma pfradının iclim ~ gurıu 18·4 .935 Acı ÇP-k11·d~k ıçı 
f'l'Şfinılu~ giinüdtir . • 

3 

28 

9 - Burılanu lwdt·Jİ l 7 -4-935 Çarşamha giirıii :ık
Ş;._nllıt1 kadar kabul tıdilir. 
d· ıo - Toplanma giinii Şube~·~ g•·lm~~'~11ler lıa~ kın 
• llıuaıııt-l~i k:uıuniyP. talhik, •·dil~crği iları olutıur. 

. i l A N 
ıı;eı vilayeti daimi 

encümeııinde11 : 
14 

1 
- 1585 Lira mubamn-en bedelli 12X12 eb'adında ( 7 ) ve 

ç,d4PX14,40 eb'adında da ( 5) ki ceman (12) adet Fürmigasyon 
ç,tırı ile ( 400 ) kilo Kalsid ilacının eksiltmesi 17 Nisan 935 

~•rn'ba günü saat (15} e kadar uzatılmışbr . 
tek1·ı :- Muvakkvt teminat miktarı 118 Lira 87, 5 kuruştur. Is -
..... ~ erın bu miktar parayı Hususi İdare veznesine yatırması veya 

;ber Banka mektubu ibraz etmesi lazımdır. 
'l - Müşterilerin nümune ve şartnameyi görmek üzre Zira
t)l d•iresine ve ihale günü Vilayet Encümenine müracaat 
'=.eleri ilan olunur 

''h·k 
1 Talırıak uıiz Kıskırlıcı hır ı · · 

e 1 
- Meııevişli · Tahrikat - Kı1ı:kırtrnı lltır k ı " ıı. e e • llareke I llarf - harf ('f. Kö.) 

1 iitekel -llarPkPL (T.Kö) har·foııtf~z - Lafa tan · 
larek . j 

8 ' Nı arz - l>PfH't~m lıarhara - hırıltı 
eriiill k ·ı· . 1 • &I ıare · ~ - ~1ZgHt'r 1 
ttlıar 'k( · ) "~tk rı fıuı;I arılanuııcı 
e. 

tt .. 
a..~lf'laar·rik - Ele!ıa.,ı 
"''ll~I . . ~ •• l cı r r· ı k - O \' 11 a r 

•11.-1 . . 1 . 
~ .. ı,trrrk - şler 

di .'•lPlıarrik hiz:.ttilıi - kerı 
ışı~ .. 

Ga . 
•ıı. Yrı •uihf>lıarrik - Ü\' -

•h;ıı k .. 
"~k ., •nulbamaz, ha .. 

~lSjz 

ı ~1•vv, · 
~ıg~. ~1 ruufıarrike - iş-

. ·raı,,.ik • 
lır,11 ,, k - UareletP ge 
'•ıa .• •Şkınıua tnanılır-, ışı , • l' etuı~ 

Ulırik 
'l'aı etmek - Jsleımek 

trik • dır-,h k etnıt~k - Uyan , a 
1 

taı,,.i~ 
•ıa.~ fllıtıtık K ış~ ırt-
·r 

1~ (tlaı·ı k 
~ b t>lıııt•k 

aelitır k ıe _ 

lıa ric - Dış, dışarı 
• 

lhlıil - le • 
lıarici - Dış 

Balıili - le 
• 

haricen Dıştan, dışarı 

dan 
lıarif Gliz 
lıarifarıe (Bak: arifane)-

Orl<ıklasa 

luirika - Tansık 

lıarikavi - Tansılı 

lıa ri k utad~ (f tı vkalade) 
Göriilnıedik, işitilmtık, du 
\' tılnwdık . 

harikulade (fevkaladr) -
Üsnonıal-
lıaıim • GizP.~·, avlu -

Mahrt•m -Gidi, ı1zdtış-

:Vrnhn1111İ\'Pl -· Giıtilik • . 
öz 1( ~1ı1, ı~I 

~1, iP' ' • 1 

-Sonu Var-

'l' k • oz se ~r • 
(~alıVt' 

Ça.' 
Kala~ 

Bahar 
Arpa :\ uadol 

,. yt>rli 
Pfriuc . 
Çavdar 

38 25 
LOO 99 

240-~30 

190 

90 
.'.i-3 7 ,5 
2 75 

15 50 
~ 50 

:.e:d.:t?ek r 20 Lira !O K. 
)) 1) t!Crıt>hi ~3 Lira 

)) • )) ç u v a 1 1 2 O K • 5 O 
Huğda~ YP-rli 2-62,&0 
Lirnorı t•ızu ·ıo 

SahunsafızeytirıY. 25 50 
)) ikirıci 23 

Mısır ıları 2 80 
Kara biib~r ~5-86 

~i~adır 16 
incir 'Odenll 

lnnct~ Kepek 2 
Kaim )) 2 
~~~---·~----~ 

Borsa TıJğraflan 

Isıarıbul 

11~4-935 

Tiirk ah n nu 940 

isleri in 6U~ 

Dolar 79 3ö 

Frank 12 -04 

Liret 9 55 

Nüshası 5 kuruştur 
. 

AboDe) Tir kiye Hariç 
Şeraiti içi o için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 600 1000 

" " l 500 

Seyhan Vilayeti 

Daimi Encümeninden: 

i L A N 
1 - Adana'da koşu yeı·iruh~ yapılacak Trilıiin inşası 

(9793) lira (37) kuruş ktı~if dutarı il~ J-\ksillnwye 
korıulmuştur . 

2 Bu İ~t~ ail evrak ve şarlııamelt·r şunlardır : 
A- Eksilluıe şartnamesi . 
B- ıllukavr.le pr·ojfSİ . 
C - Husflsi şartname . 
I>-- ·Keşif ltıılasa cet veli . 
E - Proje rtısi ml~ri . 
F -Cnıunıi şartname . 
istc-~·tmlt1 r bu şartname v~ evnıkı (49) kuruş b~
cl..-l ile St~)· hau Nafia l>a~mtilıeıalisliğirıdt'n alabi
l iı·ler· . 

3- Eksiltme 935]senesi N;sanın 17 11ci Çarşaml>a gü
nü saat orıda Vilayel Daimi Erıcliruerıinde )'a
pılacaklır . 

4 -Eksiltme cıçık olarak yapılacaktır . 

5 -- Eksilt.meye girehilnıek içirı ( 734 ) lira 50 kuruş 
leminat verilmesi ve I\'afı:ı haşıuüherı<lisliğinden 

lastikli föııııi ehliyet vrsik<Jsile ticart>l odasının 
içiııdt~ bulunduğumuz seıınye ait vesikasını gös-
lermt'Si lazıuıdır. 31-4-9-14 

Seyhan Vilayeti 
Daimi Encümenindeı1: 

i l A H 
1-Adaııa 'da il iik t'11uet konağında Daimi Erıcümen 

riy«ı~PIİ od:ı~ı ve kalt•mi , umumi urnclis salouu 
ve halk miiraca:ıl Lıiiro~ıı inşasil·~ hurılarla ahi· 
kalı (liğP.r tadilal v•~ te'sisal ( Oıı iki L.i11 ) L. 
kt•şif duLan ile eksillıaıp~·e korıulnıuşLur. 

2 - Bu işe a il t~ v ra k ve şa rlrıa nw)P,r şunla rclı r • 
A-Ek!'.iiltıaıe şar·tsıanwsi . 
B - '1u k a veltııaa me projı·si . 
C - llusu~i şarlrıauıe. 

() -Keşif lu,lasa cetveli . 
E- Proje resimleri . 
F- Umunıi şartnanw . 
lste~·enlflr lrn tıvrak ve şarlnamelP.ri (60) kuruş 
mukabilinde Seylıaıı Nafia başmiilwııdisliğinden 
tılabilif'ler . 

3-Eksiltme 935 sr.ru•si Nl~arııııın ıs raci Perşembe 
gfüıti saal ı ı de VilayeL Oaimi Enciimeninde 
ihale edilecektir . 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulu ile y:ıpılacaktır . 
5 - Eksihnw~·tt girebilıuek içiu (900) lira teminat ver

Ult'Sİ ve Nafia haş nıiilrnndisliğiııden ltiSlikli tıh
. liyet vesikasile Lichr~t oda nıin içinde hnlundu
ğunrnz st-m~ye ail vesikasnıı gö~termesi lazrn1ttır. 

&-Teklif melluptarJ 3 ucii nıacld~tl~ ~·azılı saallen 
hir saat evPI VilA~·et Daimi E11ciiuw11 reisliğirıe 

verilfict·k tir. Posla ile göndeı-i lecek rııek lu plar 
11ihayet 3 1ıcii macltled~ yazılı saale kadaı· geltniş 
olması ve tış zaı·frn nıiihiir mumu ile iyice ka· 
palllnıış olması lflz11rntır. Postada olaeak gtıcikiıa~· 
ler kabul edilmez . 31 - 4- 9-14 

1 L A N 
1329 senesinde ikinci devre birinci sınıftan ikinciye geçtik • 

den aonra Mektepten ayrıldığıma dair İzmir Erkek Lisesinden 
aldığım tastiknamevi zayi ettim. Yenisini alacağım~an eskisini• 
hükmü olmadığı ilin olunur. 407 No. lu Ibrahim oğlu 

Hüseyin 
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Tarsus icra Memurluğundan : 1 Satlık ev 
il a..;t :ııu~ caddP~inll•~ 

doktor Bav Kf\nıilin HVİ · 

rıın karsı~ınd.ı iki otla 

No. ısrn 
To. Tarih Cinsi ~1. ll ii. Ki\'fllPlİ ~levkii 

21 T.sani 319 -Tarla 22,06,:i257ô 326,34 K. Çecelik 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 
29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 
36 

37 

38 
8 

82 

3 

" " l6,93556032 

" ,, 
19, 76500160 . 

" " 5 ! ,61)479488 

73,5441920 
,, 

" 

,, ,, 
4,59651200 

'' ,, 14, 7088:i840 

,, ,, 
2,75790720 

" " 12;12672192 

Ağustos 323 " 4.13696080 

Şubat325 tarlanın 1,83860480 
clörlle iic hissesi . 

T.saui 32t Tarla 2,75790720 

ll3)'1S 928 
,, 

9,19302400 

326,34 K. " 

326 ,34 K. 

326,34 K. " 

326,34 K. 
' ' 

326.34 K. " 

326,34 K. " 

326,34 K. " 

326,34 K. 
,, 

326,34 K. " 

326,34 K. Aladuk 

326,34 K. " 

326,34 K. " 

36 Şubat 329 " 9,19302400 326,34 K. 

.Alacaklı R3J ~lehm~l Asım. 
Borçlu Bay Hacı zade hay Zi)·a 

Yukaruhı hududu ve f~vsafı yaz:lı Tarlalar 
açık artırmaya konmuş olup şartname ıs - 4 - 935 tari
hinden itibaren dairemizde herkesin görehilrct•ği 

gioi 1!1--5-935 tarihiııe miisadi( Çar~auıba gtiııfı saal 
il de acık arlıruıa ile S<ltılacaktır. Artırma heıltıli mu· • 
ha mruen k iynwti ni n yiizde 75 rıi hu l nıadığı ı akli rde 
son arlıranın teahhiidii haki kalmak sarı ile 30- -5 -- 9:i5 • 
ıarihine nıiisadif Perşemlw giinü saat ı; ele dairemiz· 
de yapılacak olan artırmada ~ayd nH'nkul ~n çok 
artırana ihale edil~ceginden taliplerin mulıamm!lu kiy . 
metinin yüzde 7,5 nisbetinde p~y akçası veya milli hir ' 
bankanm teminat nıektubuııu hamil bulunmaları 13· 1 

~
KAYA-DELEN 1 

~ MENBA SUYU 'I 
Sıhhat we içtimai Muavenet Vekaletinin bu suya· ait . · 

j 1 

ırı V T A.HLİL RAPOR. U 

• Oörilnüş ; Berrak Koleviyet (100 sm 3 suya sarfolunan 1 
• No. 10 Hcı mibtarı) 02 sm 3 

1 
Renk ; Renksiı Mecmu sertlik derecesi (Fransız) 1,5 ', =--
Koku : Kokusuz Uzvi maddeler için sarfolunan müvel- ı 

lidilhumza litrede 0.40 Or. / ' 
Tadı : Litif Sülfat ( Sö 4 ) • 0,0033 Cr. 

1 
Klor ( CI ) • 0,0074 

· TcımOI : Mutedil Nitrat ( No 2) > 0,0010 
Nitrit • Yok. 

( ci 33 ) Amonyak • Yok. 

DEPOSC: Mer~in Pasta hanesi ve hitişiğin- ı 

de~i tütüncii Mticahil dükkanmdadır. 
25-30 

~~~~ -!~i~!... ~~~\' 
~~~~m,;ı 

Y uı.I Mersin Matbaası - Mersin · 

il u () u () r 
Sark ara • hay Adil "H rlwn 

="' 
la ri ki am şiıualen ktıza 

CP.lltı lurn hay ilacı la rlası 

~arkan karı ~ayla tariki garhen d••re şimalen tarik 
ve sahibi c••nulımı hay Sabri tarlası 

Şarkan d•~rP. garheıı c;am lPJW volu şiıualen ilacı 

,\lııstafa cerıu hr.n . 
Sarkan ha,· üıuer garhPn tarik simaltrn hacı llalil .. .. " ~ 

ceııtılwrı hay Atlil taı lalan . 
~arkau Kold oğlu lwkir ~arhen tariki am şimalerı 

hav Sali la t!enu heu ~a lıi hi sıın~l . 
~arkan tarik garlwn ki'ıtiik ~lalınıul şimalen cehri 

c•~nuhen çam tt>pt! yolu . 
Şarkarı dere garbeu ~osa tariki ~imalen cl~re ce 

nu lurn lıacl llustafa vt~ ek inci oğlu Ali tarlası. • 
Şarkaıı dere garlwn clt•li lfliSP-~' İrı tarlasırı şinıaleıı 

larık ceııuhen dPre \'e ddi lliisı~~· irı lJrlası . 
~arkan larik garlwn ~alıibi ~t·net şimalPıı ~liisPllt's 

cr.11uherı ~dt•hmt'l pa~ı s.ılıihi srnt'l . 
~arkan bay Zi~a gırlH'n tariki anı ~İıaı•ılı•ıı vece

nulwn lHn' Ziva .. .. 
Sarkan hav St>lim ruulıtar tarla~ı ~:ırl» · u ünwr tar 

,) . . 
~ası şiwaleıı Ömer ve nıulıtartaılası Ct•uuheu bay Ziya 

Ta l'İ ki um ve ~lehıuet la rlası ve nıu hta r ~leh,,,._., 

• 
hi?' nnıthalı lıavtusu v~ 

icirıcf,~ Sil \ ' U hulunarı k:ir-. . 
gir P.V satlıklır . 

i ~ l P , . «> 11 I .- r i rı K 11 r t u I o ş 
Ticardlıaııtısiııfl miiraccı~ıı· 

la l'I 
..... 

----~o.. • ----

• 

Nö~etçi [czane 
Bu Akşam 

IJ.\LI\ Eczarwsidir. 

------· 
SAGLIK. 
ECZANESİ 

• 

Mersin Gümrük Civann~a~ır 
llt~r rıP.vi 1

., . 
~ezayı 

l ıh hı~ ,. , Y" r I i ,, t• A ' -

rupa ııılistalıztıralı hu
luuur . Kahya ıarlası ve cebel. 

Şarkao bay Ahdulgafur garben kı..,ırmanlı )folamut ••========~· 
vert~seltıri ve kabristan si malen esme hatun ve l>a ~ • 
(f:ıfur tarla~ı cenuhen S<1z. 

~ar-kan tarik garlH'rı hay Adılılen bay Ziya tarlası 

~inıalf.n miic~ddeden inşa olan ı.arik ct-uuhen ha~· 

Nailden hay Zi\.•a tarlası · 

ıırııdır . 
2004 Nuıııarulı ıcra iflas ~anunnnun 126 ıracı matl-

Çocuk Haftası 
23 Nisan'da 
})aşlıyor 

desi dönlfüıcli fıkrasıraa lı~vfikan hu gayri menkul iiıP- ••••••••• ••••S 
rinde ipotekli al a caklılar ile diğP-r hir alakadaraııııı • • 
VP irtifa hakkı salıipleriııirı hu haklarını ve hususile Yeni Mersin Mat~aası : 
fa iz v ~ m asa r i fo d :ı i r o 1 a ıı i el d i a hH' 11 ıı i h\ı ı la r i lı i ıı d t' n # 
itibaren yirmi ~ün İ<;indf' e\f'Hkı rnii~hılı·lerile bildir- : mücellithanesi S 
nwleri aksi laktirdt~ Taptı siciliod•~ sahil olmaılıkca ! • 

~ n Eskimiş, pan;alan- # 
satış lu~d.-.li pa~· laşmasıııdarı mahrum kalaca~ları ci- • 

1 1 ·,ıru- • nıı..;, fı•rsud•· k itaııhr ~ lıdle ah)kadar:aıırn i~bu nıaddt~ fıkras111a göre ,. " ... 
kt•l etmeleri ve daha fazla malt)nıat aluıak istiyenlerin : rıııızı i~e yaramaz cfw~ 
Tarsu!'i icra tlairesiııe nıiirncaalları ilan olunur. : )e aluıa~ ınız. bi rgii 11 ~ 

K
. ,.,. 

• ~izt~ lazım olur. ıtcı • 
•!• .. i • 

F d 1 •ı A • larıııızı, dPfl~l'lt~rııı':t, # ay a. ı 1 an : 111iicellillıııı11•111İZt> giiW# 
·r 1 ~· 1 1 · · · Cllıı 'l'I,', # <.r'OS arın P.l•'~llH P. ıııtı ıııınırı.ce t rnııııuı~ ~A • clerirıiı. # 

lıau kaplıcasırıırı 935 seuı• si 111t~v~i111i z:ırfıuda Kasaplık : 11 .. ,. ""'' 'kitap ''t': 
B .ı kkali.vr, Kalıvtı, Lokaııla vt· Fururıl.ırı icara ,·erile- • 1 ft .1} .. ı , . 1•1·r 11•~1 

k . • < e r r • r ~ı I\, zt.t 1 Ct· l ıt • 

Bo karlı iş içiıı ıalip ol.ınlarırı ~ı·raili arılamak içiıı: : lİ11 v~ ~ 11.llarıışlı oh• : 
Korı.\· a En~ğ'lisirıtlı~ Sa\ır\ zıde hay Ziyaya miira"' /!. ra~ cıll~nır. : 

caalları. 16 - 15 ~ -

İRFAN MUSA 
kolonyası 1 Sı h lıa ı ve ıera veıi nizi •I a i ıııa nı u lıafaza 

~~lnrnk içirı İslikamel Eczanesi tarafuıdan 
i!i inwl •~dilen irfan ~lusa 
[I l~nımz. 

•• 

: •••••••••••• 

Yurttaş! 
- . ~-
U 1 keni korumak 15 

. 
J1 l' 

yorsan Tayyare Oeı 

yetine aza ol. 


