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Yil&yet Bütcesi 520 bin Lira olarak kabul Edildi. 
Siyasal Durumun 
f c5nü 

1918 Galiplerinin; Avrupa 
SUihun " 
1 un ana bagı diye andık-
arı v 'Y ersay andlaşması Alman· 
a tarafından yırtılınca ardı 
:rkası kesilmiyen bir güı·ültü 
b?Ptu.Esasda bu beklenilmiyen 
t~~ hal değildi. Şimdi en çok 
ha~ gösteren Fransızlar 3 şu
"' Londra görilşmelerinde Al
··•an'\7a .. kad J ışı en ince noktalarına 
Şek·ar deşelediler ve tam bir 
ln ~ 1.'vermek istediler. HatU\ 
}{:•hı Hariciye Nazırı Avam 
l'llş rnaras!!l?a Laval'la olan gii
z·ı lllelerını anlatırken Berlin 
• Yıtrer 'lll ıne hazırlandığını ve 
aih~dının; emniyet mesele-

·•ı g .. 
işitıi orUşmek, si lahs)zlanma 
te~ konuşmak, Almnnya'nın 
rn....._"!'r Uluslar Kurumuna dön
·~ı. 'ru temin etmek, hava nn-
ietd aları üzerinde müzakere
la• ..... e bulunmak olduğunu an· 

"'Ql9tı. 

L.v~,rnnnya; Sir Jon Si mon'un 
den ia anlaştığı bu mesele
~ A. llluhtemel bir genel savaş
~llde:ıı..ıpa'yı korumak amacını 
~tın hava anlaşmalarının e
U~ te~ ~u~afakat ettiğini diğer 
ra ~ lıfe ıse dilşUndilkten son 

AVap vereceğini bildirdi. 

~~r 0~rna~ya'nın hiçte tat~in
lız ıı nıı~ an bu miltaleası Ingi

'l&r· • 
ZiYar t~c~ye Nazırının Berlin 
'vird· e •nın yönünü Paris'e çe· 

ı. Ve Lo 
ile de ndra anlaşmasının 
biıeee~:ceye kadar tadil edile
l~riyı!1n.~ ~.ransız devlet adam
rı!i dl} goruştli . Jon Simon Pa
liıı1e ~UşUnden az sonra Her
de D_&ıdecekti. Tam bu günler-

•Jeyaz I{" 
eaaSeıı • ıtabın neşredilmesi 
ttıeıerj Londra ve Paris görüş
bevıet~e~ _kı~şkulanan Alman 
kı~ buını eıs~n.ı düşünmiye va
l"tııye Sebak ıçın hasta göster
ŞUtı,11 A. ep oldu. Bir hafta dü· 
(as etrn lınanya İngilizlerle te-
'll<lan ed~.n evvcıl Beyaz Ki· 
rl'e'1Sibj ~Ulheın silahlı sulh 
erine t nı gUderek 1918 galip
\ıakr YaePeden inme bir emri 

B Ptı. 
le Utun d' 
(( ltec;ire tplomatıarı hareke-
~0naeyi: ve Uluslar Kurumu 

'lkede 1 fevkalade toplantıya 
~t\t lllah cebk kadar bir ehemmi-
l.4E! L. •ı u .. 
11 11.onu1<ı ışın hangi kerte-
,ı 16k ok uyacağını nyırd et-
1.11ş 8llar k 
~~öruııu olay değilsede 
•.ıu sıııırı Şle gene İngiliz si -
). ltnıtk nıaruf karakterini 
·ı~ı, rnuınk.. . 
ttı rı11111 il ~ndUr. Ingiliz na 
~u'rı karar erhıı'e gelişleri Al
t-' ş Quru ını bir danışıklı dö-
~b lllunda ·· 

"~e ·8lzlara ln . ~ostermekte ve 
" hesin· gılız siyasasının 
el'rlı ı n d ğ· 

~tlt . ektedir e ıştiği hissini 
11 \'akiind • ÇUnkü Alman 

en sonra Fransız-

Belediye meclisi toplandı Tarsus Hafriyatı ilerliyor 
Bütce ınüzakeresi Çarşambaya yapılacak 

Bütce Encümeni Üye Sayısı Yediye cıka-

~1ezarlar arasında bir Sumer kitabesi bu lundu 

, 
rıldı. Yedek üyelerden birisi Çağrılacak. 

Hafriyat Sonunda Kilikya'nın Tarih
lik Durumu da .Aydınlanacak . 

Belediye Meclisi dün saat 
15 buçukta Mitat Tor'un baş· 
kanhğmda toplanarak Nisan 
devresi çalışmalarına başladı. 

Celse açıldıktan sonra ge 
çen toplantıda görülen işlerin 

hulasası okundu ve ittifakla 
onaylanarak Ruznameye ge 
çi idi. 

İlk maddede 935 bütçesi 
vardı. Bütçenin varidat ve sar 
fi)atı ilzerinde Belediye Enen 
meninin mütaleası okunduktan 
sonra kül halinde bütce Eneli 
menine havale edildi. Bunu 
müteakib deniz Nakliye tari 
felerinin değiştirilmesi hakkın 
da Liman Reisliğinin talebi ve 
Encümen mütaleasile Said 
Akıncı'nın iskele resminin in 
dirilmesine dair olan takriri 
hakkında Encümenin dilşQnce 
Ieri de muhtelif işler Encüme 
nine gönderi idi. 

Afyon Saylavlığına seçilen 
Mebrure Gönenc'in milstafi sa 
yılarak Yerine Yedek üyeler 
den 1.Jirisinin çağırılması kabul 
Edildi. Ruznamede konuşulacak 
işler bitmişti. Yalnız Said Akın 
cı'nın bütce EncUmeni üye sa 
yısının 5 den 7 ye çıkarılması 

larm İngilizlerden beklediği 
Berlin ziyareti değil İtalya'nın 
yaptığı gibi üç l>üyü k devlet 
halinde Almanya'nın tehdit e
dilmesi idi . 

İngilizlerin açık siyası he
nüz bE>Jli olmadı. Almanlarla 
aralarında derin bir görüş farkı 
olduğunu söylemeleri ne Rağ-

men bu güne kadar açıklauan 
durumla onları pek de yalnız 
bırakmıyacakları anlaşılmak

tadır . 
Şimdi dünyanın gözü Mos· 

kova görilşmeleri ne çevrilmiş 
bulunuyor. Lort Eden'den son-
ra Laval da Moskova'yı ziyaret 
edecek ve belki hakikat o za
man ortaya çıkacaktır. Bu va-

hakkında olan takriri acele 
olmasına binae.n dünkü toplan 
tı arasına alınarak onay landı. 
Ihsan Hamid ve Fevzi bütct 
Encüme•\iOe seçilerek Çar 
şımba günü saat on beşte top 
!anılmak üzre konuşmalara 

son verildi . 

Tarsus'un Gözlü Kale diye 
anılan hüyüğünde Aınt:ırikalı 

bir mutnhassıs heyet tarafın· 

dan yapılan hafriyat ilerlemek 
te ve hiikumetimiz namrna A
dana Müze Müdiirü Yalman 
Yalgın t{Orniser olarak lm hm
nıaktadır. 

Vilayet genel Meclisi dağıhyor 
Bütçe 520 bin lira olarak tas tik edildi 

------ - ~---

Bu Yıl Mersin'de Modern Bir Mekteb 
Binası, Hasta 

ve Vali Kanağı 
Paviyonu 
Yaptırılacak . 

Vilayet Genel Meclisi top· 
lantılnrıııı bitirmek üzeredir. 
Bu gilnkil toplantına aza di !ek
leri tetkik edilecek ve yarın 

son toplantı yapılarak Dnimi 
Encümen üyeleri seçilecrktir. 

Genel Meclis bu çalışma 

devresinde Vilayetin inkişafı 

için Yerinde kararlar almış ve 
bundan Evvelki toplantıda 935 
bütçesini halkın verim kabili
yeti ve ihtiyaçları giiz önünde 
tutarak mütevazin bir şekHde 

mıya başlamıştı . Bunu hem 
Fransa ve hemde İngi !tere çok 
iyi biliyordu. İngilizler Beyaz 
Kitapta bunu apaçık söylediler, 
Fransa'nın selahiyetli bir Erka 
nıharbi de Almanya kuvvetinin 
hesabını hile ortaya dcikmüştü. 
Bu itibarla Almanya'nın silah· 
)anmak için hiç bir kayıd tanı
madığı Avrupa sulhu için bir 
tehlike sayılıyorsa bu daha ev
velde bilinmiyen bir şey değil
di. Almanya yeniden silfihlan
mıya başlamış değil silahları
nın üzerine çektiği perdeyi sı
yırmıştır. 

520 bin Lira üzerinden lastik 
Etmiştir . 

Bu seneki bütçe kiillür ve 
bayındırlık alanında geçen 
Yıllardan bal"İz farklarla ay
rılmaktadır . 

Bu Yıl Mersin merkezinde 
n:ıodern bir mekteb binasiyle 
bir hasta paviyonu ve Mersin'in 
şirinliğiyle denk bir vilfıyet 

konağı Yapılacaktır. Yol inşa
atıııa da geçen Yılki hızla de
vam Edilmesi onanmış ve ka
zalarda vİH'ı) et biltçesiyle alfı
kalı olan mübrem işlerin başa· 
!'I iması ku rarlaştı rıl ınıştır. 

Bul<»ar b 

Hucludtıı1da 

Acıklı Bir H üclise 
J)aha Oldu 

SOFYA, 31 (A.A) Bulgar 
Ajansı bildiriyor : 

29-80 Mart gecesi Bulgar 
- Hoınen hududunda Bull>ouıı
lar mıntakasında bir hadise 
olmuştur. 

Bu hftdise Esrıasmda ayni 
mıntakadaki Drenova kasaba· 
sında iki kişi telef olmuştur. 

SeJahiyettar memurların 

ziyet hangi şekilde tecelli eder
se elsin Almanya'yı knrnrın

dan döndUreceği hiçte söylene· 
mez. Versay mağlObu devletin 

1 

Bu işte en çok menfaati bal
talanan Fransa; bundan ötürü· 
dürki eski kuvvet müvazene
sini yeniden kurmıya çalışıyor. 
Almanya'nın ne yapmak iste
diği sorgusuna gelince; şimdi· 

lik verilecek cevap1918 in öeil 
nii almak şeklinde toplanabilir. 
Bu takdirde Frıuısa'nın kork
tuğunun aksine İngiltere Al
ınanya'yı yalnız bırakırsa öc 
alınacak devletlerin gene 1914 
blokunu teşkil etmeleri de ih· 
timaldan uzak değildir ki buda 
yeni bir dünya harbinin ilk 
adımı demektir . 

topladıklnn ma!Oınatn göre 28 
- 29 Mart gecesi Tilrklerden 
miirekkep bir grup gayri me~
ru surette mezktlr mıntakada 
hududu geçerek Tatrnkmı Aro
nıidismnııı Jalıilinde kfıin Si
nlıbaro kasabası Yakmınılaki 
Romen hudud knrakolıma ~it
mişlerdir. 

kuvvetle tehdidi zamanı yoktan 
geci~ıniştir. Bu devlet Versay 
nndlnşmmmıı yırtmnkla ortaya 
yeni bir iş çıkarmış olmadı . 

İngiltere ve Fransa'nın Al· 
manya üzerindeki tazyi kleriniıı 
bir aksülnmeli olarak Nasyonal 
Sosyalizmin iktidar mevkiini 
ele aldığı gündenberi siUihlan- fiıza A.tila 

29 Mart günü firariler Ko-
vancılar kasabasında bulunan 
geri karakola sevkedilmişler 
ve s::ıat 23,80 da Hulg:ır hudu
duna sevkedilmişlerdir. 

(Gerisi ikinci sayfada) 

Hafriyat yerinde tetkikat 
yaptık. Edi ndiğirl'ıiz bilgiyi ya
zıyoruz: 

Hafriyat:ı .Mart'ııı dokuzun
cu giinü iki yerden ve on bi
rinci giinü de bil' yerden ol
mak lizere üç istikametten 
baş lanmıştır. 

Birinci hafriyat Gözlü Kule 
lıiiyiiğii niin en yüksek bir ye· 
rindedir. Burada bi r kiremit 
ve tuğla işleri i ına lftthanesi 
enkazı olduğu sanılan ynınlara 

Hastl:ınınıştır. Rurnda lrnndi 1, 
heykelci kte r, çanak ve çömlek 
gi bi şeyler yapıldığı bulunan 
alçı kalıplarından anlaşılmıştı r. 

ikinci hafriyat lı'iyüğün ba
tı yönüniin tam ortasındadı r. 
Burada deşme i şi kısmen beş 
kısmen üç metrova kadar in
miştir. Oç metroya inilen yer
lerde kublelmilftd Homa mezar
ları bulunmuştur. Bu mezarla-
rın bir kısın ı taş bir k ısını da 
kiremitle örtülmüştür. .Mezar-
ların altında eski bir medeııi · 

yetin temelleri de meydana 
çıkarılmıştır. Mezarlar tema-
men tetkik edilip devirleri an
laşı ldıktan sonı·a daha aşağıla
ra inilecek ve bu medeniyet 
hakkında tarih biraz daha ay · 
dınlanncaktır. 

Oçiincü hafriyat yeri kar
ma karışıktır. Burada yapı te
melleri , sütun başlıkları, tezyi
nat, ufa k tefek boncuklar gö
rülüyor. 

Her üç hafriyata da başla-

n ırken Osmanlı, Arap ve Sel
çuk bakiyelerine fiid eserlere 
Rastlanmıştır . 

Roma me1.arlarındaıı esatiri 
hayvan bacakları \?e küçUk hey
keller çıkmaktadır. 

Son günlerde birde sumer 
kitabesi bulunmuştur. Bu kita
be küçük bi r boyun askısıdır. 

Üzerinde iki Hesim iiç satı r 
ırazısı vardır. Bu yazı ilk sumer 
yazısı değildir. Yeni sumer mı· 
hı ile yazılmıştır. Taş toparlak
tır ve bi r mabuda hatıı·a olar.ık 
verildiği sanılıyor. 

Bu hafriyat esnasıııda kab · 
lettarih Cılü lı t ış cltıvrine fıid 
eserle l' de çıkmaktadır. Ufak 
bir taş baltada bulunmuştur. 

Beş vıı devanı edeceai sa· 
~ ~ 

nılnn bu hafriyat son metodla-
ra göre ilerlf~mektedi r . Gözlii 
Kule hafriyatı neticesi Kilik· 
ya'mn larihlik durumu nydın-
lnııacak ve mutahassıslarrn söy 
le iği ne göre burada ilk med •
n·yet es:ısını kuranların Tüı k
ler olduğu eserlerle isbat edi
lecektir . 



S\YFA: 2 

Ath Spor kulübü 
Hal~evinde Bir Toplantı Yapıl~ı 

• 
Nizamnameyi hazırlamak ve esasları tesbit 

etmek üzere 6 kisilik bir komite secildi . 
~ , 

Mer!'lirıtlt• llalkt'\İ lli 

ma~ t>~irıdP hir allı ~por 

k u 1 ii h ii a ç ı l a c .ı g ı m P \ \' t> l -
CP vazm ıslık. 3 ı :{- 9 B ö . . 
Pazar gtirıii :·aal oıı . t>

k izde . ehi rli, köylii hir çok 
:ıt nıer:ıldıl(ırı IJalkevincl~ 

hi rlt>~~rttk i 1 k toplantıyı 

ya pmışlaf'dır. 

Toplantı viht~t·l lrn)'lar 

nıiiuiiı·li llii. arueddin 1\a .. 

ratlağın hir ııotki~· le açıl 

rnıştır. 

Bu Loplarılı da al uı~v
zu u iizeri ntle cok ~.dizel • • 
görii lllP.IPI' yupılmı~, ~OH-

r·a altı kişilik muvakkat , 
bir J..onıite s11çilerek kuliip 

ici11 hir nizamrıame haıır-. 
laııma ına ~öz L>irlik edil

m i Lir. 

KonıilP ; rıizamnumA~·i 

lıazırladıklan sonra ikinci 
hir toplantı yapılarak ni
zamname hu ruda oku rıa
ca k \'P. kahuHi lHkdiı·iucleı 

lı ii k t) 11 ıc· le m ii nıc·w l ed i
IP n•k k u 1 ii p işt~ hii şla ya 
Cil k l 1 f'. 

ltalva - Habeşistan 
Boma , a ı ( .\.A] -

«.\lalt-'11» mulıahiri İtalya 
ilP llalwşıstan ara ımla 
~eııi hir g~r~iııli~in baş 

ırii,Lt•rdii!i11i J\dısahahadan e ., 

aldığı hir hahert~ atfon 
hilcliıiyor : 

Bu mulaahire güre Ha
beş lıii~t'ımeli ult:sal hadi 
!'elere dair olan ruilzake 
rata inadc:ılıkla illiham 
t•tliğiui şimdiki İtalya se 
f Prlerine iıuk~\n olmadığl 

itltliasırıclaılır. 

P.onıa, 31 1 A.A] -
Nt•şrolurıaıı L>ir kararrıa

meye nazaran silah allmda 
hulıınan zal>il vekilleri 
,. t! ı ı P f P r 1 e r i n a ~ k P r i h iz
m elleri lwrhİ)' e ln kanının 
teslul ~tft•cPği taı·ilm ka
dar devam •~tlt>cektir. 

Dil kılavuzu ipek böceği. 

Kurum yeni bir hari
ta hazırlıyor . 

:\ 11 k a,. a , 3 o [. \ A] 
Tiirk dili ar;.·~Lırma ku
ru IUUlHIU Uf US gazeleSİll

dt~ \'e oııdan aııılarak itti 
tün gaztılelerde çıkan ye-

11i karşılıklar kılavuzu rnla 
yarılarına ['r. Kö.] luıl

cl•·ği koınıl111uş olan ~öz
ler hakkuula uzmaul:Hın 
hazırladıkları )'azıların ga 
zelt>lere vt>rilt>ceğini öğ-

rP.ndik. 

Tiirk sözl~ri11in na ıl 

tiirlü tlillP.n~ k(}k vermi~ 

olduğu İJİCP aulaşılnrnk 
için Tüı·k dili araşlırma 

kurumu tarih cemiyeti
nin çahşmalarrna daya -
11arak biiliin Türk O\'mak ., 

lar11un dil bakımından 

yu)·ılışlar1111 göslP.rir bir 

harita hazırlamaktadır. 

Hu IHtrita orta As~·a. 

dan kopup g~len Tiirk
ltıriu nerelerde hangi yol
lardan nerelerde11 gP-çip 
nertılP.rde ~P.rlPŞli~leri gi•s 
tP.rilecHktir. 

Bu harita ile bu11a 
bağla a nlalı mlar biit ün 

Tohumu. 

Vilfn·t·l ziraat miitiiir
fiiğü larafırıdaıı Bursalian 
İfWk hüct>ği tohumu gt-
ti r il ıu isli r. • 

~ltıraklılarına Vt' dut 
auacı bulunan kfivler~ ~ ~ 

nwt•ca uen tfoğttıl rua ktadır. 

Bağ 

Çuplukları 
Vilayt•L ziraat nıiidiir. 

lüğii lar(ırmdan Ürgüplen 
iyi ci11s parwak ve çavuş 
hağ çubukları g~lirtilmiş 

ya) la m111takası köylerine 
uu•ccane11 dağılllmaklathr. 

Piyangoda kazanan 
Numaralar. 

Çocuk E..;irğ~me · kuru
ruuıu il~ ökonomi ve bi
riktirme CPmiyt•ti nwnfa. 
alma Aııka~ada cekilen 

• 
yerli mallar piyaugosu 
lislt>Sİ gelmiş vr Hal~evi 
~alonuna heı·kesin haka
lıilmesi için asılnuştır. 

gazetelere hirıleu veril~

CP-k ve lmndau on~a 

tla kıla vuztla Tiirkce-. 
liği ileri siirlil• u kelime. 
Itır hakkında yazılar gön
deri lflce k tir. 

Bulgar 
Hududunda 

- Birinci sayfadan artan -
.\yui zaıuauda l\oıutHI 

h 11ıl11 el muhafızlar, firar-· -
lt•r üzeri ne <~ lt>Ş açıuış

la rdı r . 
Silah seslerini duy.aıı 

vt; Bulgar hududuna gir
uw~·e ç~lışan kalabalık 
bir· gur·uhnrı karanflklar 
ici rıdt~ ,· aldasıua k la oldn· . . . 
ğuııu gürP.rek telaşa dii
şerı Bulgar huılul ruuha ... 
fızları ıla P.vveh\ laavuya 
silah almak suretiyle fi
raril•u·i durdurmak isl~ 

rnişlt~r \'e hu nda mu yaf · 
fak olnı;ttlık tan sonr? a
lPŞ a~nnşlardır. 

\luhafızlar gelertlerin 
bir takım lehlıkeli kaça~
cılar ohtuklarmı zaun8L· 
• 
nıişlerdi:'. f ki kişinin öl-
tlliğii ve iiç kişinin hafif· 
ce yaralandığl unlaşıluut· 

lir. 
V i\ka mahallir\e gi;ııJar 

rilen muslanlıklık tara -
fınılan hem~n Lahkikala 
başla111luuşur • Bulgar 
hudu hu memurları Ro· 
men hududu memurlarH• 
dan bir miih\kal isLeuıiŞ· 
terdir. 

Osmanltcadan Türkçeye karşllık kılavuzu. N. 6 
BPhl - . a. kıulık 
Bt•lı te uğramak, mephu t. 

olmak - Şaşakalmak 

hPis - Zarar fT.Kö.] 
Bt•kftr - Ergen 
Btıla - Behl [T. Kö ) 
Belftgal - [zdillik 
Beli;; - rzoil • 
BPlfılıet .. Aptallık,ahklık 
Belde (~iP.dine :nılanıırıa) 

- .. "itt~ cT. Ki>.> 
B f• I d P (. P lı i r a n 1 a m rn a ) 

- ŞPhİr r ar'dan] 
Bel'etnwk - Yutmak 
Bel'urn - Yutak 
henam - Ünlii 
hend - bağ 

bPnd [Sn bendi 311lamı-
na l. hiigct 

lwude - Kul, kölH 
hendPr - i ·lek iskelP 
lıeııi • ()iiulla r 

' 

bP.r - Üzrr1 gil>i 
bervechi ali, bervechi 

zir - A ağıda 

- her • Gfiğiis 

- lu~r .\ları. götiirtırı, 

w·~liren 

heraher - lwra her(r. Kö ) 
lwrael - berilik, aklık 
lHw:.wl - beı·ileııuw, .~k-

huırua 

lu•rael t•lınek - berilHn
uıtık, Ak laııma k 

lwraali zimmet mazha .. 
tası - berilik kaaclı, akla
mak kaa<lı 

ber·a l (Mastı ni yel anla-
mrna) - Arılık 

hera k is - f Hr~ine 
herat - berat [1'.Kö.] 
hera\' - icin 

~ . 
bereket - berekel(T.Kö., 
berf - Kar 
her.giizar - Andaç 
b~rglizide - SP-ck in 

• 
berha\'a etmPk .. Ucur-

• 
mak 

• 
berhava olmak - Ucmak 

~ 

boşa gilmek 

heri (\liiııezzelı anlamı

na] - .\rı, htıri [T.Ki>] 
lu~riyyiizzimme [b~rael 

kazanmış] - heril~umiş , 
aklanmış 

heri - l"lak 
lwrin - Yüksek 
bt-ri ve - Cöl 

ol • 

herk - imşek 

l>erk - Yaprak 
herkarar olmak .. - de 

durmak 
luwna - Gene • 
herr, berri - Kafa 
berrak - Duru 
be~ren - K·ıradau 

berla raf - bir va 11a 
ol 

berlaraf etmek .. Orla 
dan kallhrmak 

berrer - l~aha ~·iiksek 

berzah - kıstak 

bes - Elwerir, y ter 
besalet ( hak:şec\Jat ) _ 

Yiğitlik, yararlık 

-beste - bağlı 

heslek:\r - Biiıemeu 

IH~şarel - lliijıle 

ht>şaşel - Giil~ryiiz, gü-
ler) lizliiliik 

lteşuş - Giileryiizlii 
heşeri - insel 
lwş~riyel - in ·~ilik, ın

sa rılık [T. Kü. J 
he'-· alnın - Çöl val>an ·' ' .,. 
beyanat - Dıyev 

beyaıı Plmt>k - Söyle -
m~k, derHek 
Tehliğ eluıl'k (ilfuu enwk) 

- l•i hl i ruw k, hi lgirnu~k 
ilan _ hilit 

Tehlii! - hilıriril .., o 

ilan etmek - hilitmek 
heyannauıe - hildiriğ 

be\ i .. Salma, satım 
" 

beyi VP r.irulıl - ~alıs 
" . 

lu~yi \'e şira - Alım sa· 
lım 

üeyn - ArQ 

hevne- - -Arsı .. 
hevl - Ev 

" 

lıeylulP.l - Gt-celerue 
b~~· yine - Ka rııl 
lwyzi - Söbü 
hezehuu•k - hol hol t1ef' 

uıek 

lwzm - Oerrrnk 
lwzzaz - lwzci 
hi - - sız 

hiarauı . Durup diuteft' 

mı ven 
hiarii lrnJa - Arsız, jl1., 

rık 

hicare . Car·~· ~ jz, z~>'.~11' 
• • 

bi tar - Uyar11:k 
bid'at .. Tiireç I#' 
bi~ay~t - l>aşlu)ıgı~ ~ 

lama &f. 
bidayelt•ıı - başlau~ıç. " 

l>aşla, ilkin • 
hievvihuliu - llet~ıttf~ . .. 
higah - Vakitsiz ~ 
bigane - ~abAAnctı 1 ,_ 
higa Y"ihak k itı - ff64 5 

yere, haksızlıkla ,;ıtJ' 

bigayriJ\aslİıH - lJ.s 
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Irk, ahlak ve --~---İ-L_A_ft _N ______ _ 
beden kayıtları 
-4tnıan lisesindeki Mersin Belediye Riyasetinden : 

r>ükluiu Numarası lle vkii ,\Hiddeti icar 
Haziran 

ihale tarilıi terbiye tarzı eski 
lspartadakine 

benziyor ı, 2, 3, 4, 6 

7 

Kışla catldP.Sİ fski Helediy~ t.lairesi ahrnda 935 den mayıs 936 gayesi bir sene 20 nisan 935 cumartesi . 
» cıva rı >) » 9 3 9 » 3 » )) ....... » )) )) )) )) )) )) 

~ Avrupa µaıeteleri nde 8, 9, 10 )) )) )) )) J) » » » 936 » l » )) )) » )) 

o Uduğuıuuza cröre Al- 17, 18, 19. 20 
ıııa ı · :, ' .ı d 
1 

19 ıseleri P ki 1. parla- 1 2~ nuruarauan 45 numara~·a ~a ar 
ılarırı h~rLiye tarzırıı ala- 46 •> 5I » » 
eaklır . ·· 52 » 55 » » 

Halın dış tarafı 
1) )) 

)) ıc • 
)) ıc 

• 

)) 

)) 

)) 

)) )) 

)) )) )) 

)) )) )) 

)) )) 

)) )) )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

1 
J 
1 
1 
l 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) )) 

2:! )) 
24 )) 
~b )) 
25 )) 

)) )) 

» Pazarlesi 
» çarşamba 
» perşemlrn 
)) )) lal~he l.:ıkkrncla yal- 71 ,, 79 » » » ıç 

llıı fikıi kahili\'f~tlerine 56 » 68 » » >> » » » » )> » 1 )) 27 » » cumarlt> Sİ 
ıl·. .. ~ 
ijır rnühihazıı yiiriitiil- 10, so, 81 No. diikkaıı » » » >) » » » ı » 27 » » 

1uiyecek, ayııı ıamarı<la 82 numaradan 90 numaraya katlar » » » » » » » ı » 29 » )> paıartesi 
)) 

buııların ahlA~i tarafları 93 Bağırsakhane Mezbahada » » » » ı » :!9 » » 

!ôz önünde tutulacaktır. 
1
94, 95 rıumrolu diikkılıı Kışla caddesi • » » )) ı » 29 » » 

(( 

'' r,as iic., kuliilu~ ·'' Pl'İ Makarna fobrikasi civarı L •)O 
. Y0uaı - °'os,·cılist t>.- " " " " " ... v '' " " ıaaırua • ~iihrH Beledi~· e lauıifat hayvanları giibrP-si ,, ,, ,, ı ?9 

~l ıuesi, milletleri ~e vk .... " . ,, .., ,, ,, ,, 
b·''-ek hususun<la · liberal Yuka.rıJa, ~aııh, numara, mevkii, mfüldeti icarı, tarih ihal~si yazılan c.JiikkArılar acık arıırmava koııul-
ır sisterndeu zh·ade ta- muştur. Birirıci taksit peşin ikinci taksit T.,şrini evv~I 935 iiçlincii la.ksit Şubat 996 iptiti

0

as111daciır. Kiralamak 
:ak ki uıeseleleri;ıde vli. l İ~Ltıytrn lt'rİ11 ~· iizcl~ 7 ,5 O lenıinatl~ yuka rıdıl yazılan ihale giin\incle 5\aat on lw~le Bt>Jedi ~· eıle topla nacak komis-
1~duu ve seciyeniude ,.0 . yona miiracaalları ib\u olu nur . 2 6- 2- 9-- 16 
t Qlduğuırn, \'alnız mii·· 
e~ . . kar P.~·ı terbiye P.tmeııin 
,, 

1 gel liiğitai ihli va el· 
ıe~ıed· ır . 

Nöbetçi (czane 
Bu _A/qam 

HALK Ecz:wesidir. 

k qitl~riu arzusuua söre gir olmuştur. 
rı ararıaaıueden sonra tali Ahh\k vr. seci,·e me· 
,,:~lı-pl.,re i r~i lrnsıılı k la selesi ııe g~ ti ne~, a ~k a ılaş · 
ı ' fil olan \'eva sakat bu lık hisl~ri taşımıyanlar, 
~...... . . . 

111i laJ~be kabul edıl- fetlakAr ıılnııyan veya na· 
ı .... ~~Ceklir. Jinurnstil ders mussuz olanlar nu~kleplen 
~ '". .. lel 1 haşaramıyaıılar, ata- atılacald<trthr . Ari ırka 
di~., ~iişmliş lt·Jakki edil· mensup olnuyaularm da 
k rırıden , onlaruı da liselere girnwleri sureti 
.ıı.,.ı 

' t•diluıem~~: karar- kalı)·ede nıPırnedilnıiştir. 
ı ltan . ı 

11\llct>k -h' . 1 t(fiı 1 ı · iP. t - ııcsuz· 
lılıa I·•.. • b t uu fH),1 :irı - UP-SUZ 

°"est · · " l~ k;. ız, uçsuz huca ksız, 
.rııuez -

hihalk· 
1ı. 1 lrt -Hak k hı~-
oı a ~ • 
h· eııgarn -Va kıl ·ız
"11 . Uıı - E · (v ") bihu llfl)' I ~il ~~· ı -
bil el~ -ho , faydasn-

•uş.. 1 · l g111 ersenı emış >ay-

kılau· 
ledir ~ur~- Halıaısız (T.Kö) 
,. ~·rı-

... thiııeı· ı · .. · ('f. "G.).. - llllflfSIZ 

hi1tt,., 
8i~ · [)oğuşlu-

1 arar K 
ıııaa.ı - ara rsız, k a -''il ' rahatsız-
ftlk:aaa -~oosuı, sıııırsız-
111~~, ~'"~esiz
lli16 .. (h~k~ret) -Kıılık · 
'-ıll sıı, .. sı~. 111 

~ ,..ttsıla .. A 
,.~" rasız, arlsız 

l\i~ 
da"., 3"e -so .. ra, sonra-

bil6i . 
''"k> Uaua -Ayrasıı (bak: 

bih\k is -Ta mlersi-
bila vasıla -Araçsız, doğ· 

ruıla11 tloğruya-

lıil vasıla -Araclı, ar<ıcla-• • 
lıilhedah~ ( irlicaleu) -

Tasarsız, hazırlanmadaıa -
hilciimle -hfıtiin
bilfarz - Tutalım ki, di

)'elim ki (bak: faraza) 
bilihliyar - Dileğiyh~ is· 

teğiyle 
hililtiz:ım (bak: arıkaslin) 

- hil~ l>H .. , bile isliye 
biliştirak -Ortaklaşa

Lilillıf3k,(Miiuefikan, uıüt 

lt-hi(l.-.n) - EJbiriği~· le 
bilkülli~· e - biisbiiliin, 

hiiliin biilline -
ltilmjirıaseh~ -Sırası dü 

şiiuctt, sıra ı ıc~liıaee, sıra
~ıntla, ~ıra .liişiirerek, sı 
ras1111 bularak, ~ırasım ge
tin·r•~k -

bil nı iisa hNle -Görerek-• 
bilmiivd~h~ -Yiizyiize, 

y iizlPŞlİ rt• rek-
bim - korku 

-Sonu Var-

ltalya'da 
askeri teftişler ............. 
Roma ; 30 u A. A • 

Musolini il~ hüktirue1 er
k:hnnrn, ~ıcilcr4n ve la-• 
lahalık bir lıalk klitlesinin 

Mersin Piyasası 
K.G. 

ane 

Kapu nıalı 

K. 
38 

35 
33 

32 
2 

s. I Kuş ~~m ı 

1Kum darı 

Celli~ • 
\"ular Cukurova 

• 

1 

H Anadol 
Acı çd~ir4h~k içi 

5,50 
4 

7 
•) .... 75 

3 12-50 
28 

huzurunda Liuorio harp 
meydamuda, evelki gün, 
hava ordusunun leessü · 
süniirı yıl ~öniinıü kul -
lanuuşlır . 

Koı~wı parla~ı 

iane çiğitli 
1 Yerli • 
Susam 

l 6f> Toz şekm· 
8 50 l\alıv~ 

38 25 
100-99 

1 ., 

114 asul)'H 8 Ca,· 240-230 

190 

90 

Başbakan , teş~kkiil 

halirıde hulunc.11 lJfr ha va 
ıuiifrtııt'Sile , garuizouun 
hiitiiu sırııflarmı temsil ı 

eden bir taburu ve lav-
" 

yare uı~ydarı11ulu sıralan

mış keşif' tak ip ~e bonı

barthman layyarelerini l~f 
Liş elmiflir • 

Bu ndau sonr~ asker, 
bir gt>çid resmi yapuıış 

v~ nihayeli1tde ıoo kadar 
tayyare şehrin üzerinde 
uçmuştur . 

ltalya' da aalreri ha -
zırlık devam ediyor 

Homa ; 30 «A.A» -
Ayanda söylediği bir söy
ı~~de harbiye mÜSlf'şarı 

GHueral Ht>strokki , .-lfri 

~a'ya yakıruh• görıılerile

cı!k yeni hir fırkadan hah 
~PLmiştir . 

General, ihtiyut olarak 
saklanan i912 !'ltnıfırıı he-
saba ~oymadan , gelect~k 

al halya'da silah ahanda 
600,000 kişi me vcud ola
ca~ını söylemiştir • 

. . 
Nohut 4- Kahn 
llerciuıe"- 7 Bahar 

1 L A N 
Mersin Bele~iye Riy dSetin~en : 
Soyadı Tiiresi gP.rr.si gereAirıce belediyede llalk 

işh~ri nrnmurluğuııda açılau deftere her gün sabah
ları saat 9 <lan 12 ye kadar SOY acil alanların adları 
yazılnı:ığa başlauuşlır. bu giine tlt~ğiu soyadı almamış 

olanlar bdecli~·e salonunda :ı~ılı kağıılarclaki Soyadla
rrndan başka olmak üzre st-çect'kleri ·oyadlar·uu dtıf-

Lere yJzclırmaları bilit olurıur. 2 - 4 - 6 

------------------------------~-------~---

Mersin Belediye Riyasetinden ; 
Hayvanları olanların 1 Nisandan 15 rıısa kadar 

Heq~ün ,;gleden sonra saal 14 den 17 ye kadur luıle~ 

diy~de Hıtlk işl.,ri memurluğuna ıoiiracaat etlerekaçı· 
lan say11u yoklamadefterine hayvanlarını yazdırmaları 
Bilil olunur. 2-5 

Faydah ilan 
Toroslarm elt~~ind~ muhilimizc~ Laııııımı" CIFTE 

• • 
han kaplıcasınırı 935 serrnsi mevsimi zarfırıda Kasaplık 

Hakkali,·e, Kahve, Lokanta ve Furuııları icara verıl e-
" 

ct· I\ lir • 
Bu kArh iş için talip olanların şeraiti anlamak ici n: 

• 
Konya Ereğ'lisinde Sabri zade l>ay Ziya)'a mii ra .. 

caatları. 9 - ıs 
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·~======:.~ 
SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümr~Civarındadır ;~ Piyanğosu 
ıı .. ,. "•" i Ecw Y i 1 1 On Sekizinci Ter tip Altıncı Keşide ~ 

ı ıh hı.ı•', Yı•di ıe A'"- m 

~ 
11 Nisan 935 tarihindedir. . ~ 

rup·t nıli sta hzflra tı hu-
fıı ııur . 1 B ü y ü k i k r a m i y e 

L 
200,000 Liradır . J 

••••••:! ~ e:::afa0t:ı~o:;;.,_;;;:r. 3es a 

Yeni Mersin Matbaası : 1 

• 

mücellithanesi : 1 İRFAN MUSA 1 
ı ıMiııı iş. fl""t;"ı..11- ! ~ kolonyası le 

mı~ , fPrSu•ltt kitapla- • ~ le 
• rıııızı işe ~·ur;ııırnz de-; ' tl; Sılılrnı l'e ıcr:~ ı·eıi ııizi •lai ıııa 11111 lıafaza ~ 

y•· a tuıa) ıuıı. hi rgiiıı •!• ~ ~i nu·k içi ıı istika mel Et~za rı~~i tarafırı d~uıl 
• siı.t~ h.lzını olur. Kitap-: '~ imal t'tlilflrı irfan ~lu~a Kolonyasını kul- • 

: la l'llllZı, dı·fıı•rlt~ı·iııhi, : 1 ~ l:inınız. • • 

• 11l İİct•lli1lıa11P111İzı< ı:öıı-: ~leleEaiMMISMleal(lie~ 
• d t~l'iuiz. • 
: IJPr ıu~ vi kitap \'e : l ~~~~ ~..j~• 

dı•flttı lr r "'k ıa rif ıue • '' M .. h o lfi 
• liıı Vl' kıılıa:ıışlı ola- ·: ıT ut e as s 1 s ok tor 'f i r:ıh t•iıl~ııir. !!t ASLAN YAKUP ~ 
••••••••••••••'T ~ ı ı.tJ lstanbul ve moskova üniversitele- + 

r . . 

Yurttaş! 

,rr . d d l' 1 iı rm en ip/amalı ve Almanya'da ~ 
1r tahsil etmiş Viladiye ve Cerrahi J, 
~t nisaiye mütehassısı . rr 
T ADHES : Yoğurt pazarı llastarı~ cadd~si lİı 
tJ N o. l - 3 k P l lt l i P. v i l it l ·~ . rr 
'! . TELEFON: 64 dJ 
··~~~~·~~·~~·~~~~·~~·~~~· 

Ülkeni korumak isti
yorsan Tayyare Ceıni
yetine aza ol. 

il Her Nevi kitap I] 1 llı•r ıw ı· i e~k i ki lıı ı• :ılıııı r. V" sa ıılı r G:ıze_al 
~l ıt~ h:n ii h:ı~· 11.ıc.~ı Ft·hıniyf' ıuiirac:ıal rdirıiı .~ 
t§~-~~~~~~•M•E~ 

ersin Ticaret ve Zahire Borsası 
1 -4-935 Pazartesi günü borsa satışları 

f' alın cius· 

Arpa 
Masır dara 
Yulaf 
Arpa 

Nertııln MahEulu MiKTARI P. 

1 
Oldu~u -K:-G. - - K.. - s. 

Ulu kışla 150001 ~3 25 
l oOOO 2 7 2,5n 

Aııadol 45000 2 65 
Kadıuhan 40000 n 43, 15 

ŞERAİT 

'I. V. bir hafta 

" 
teslimi 

~h·rsin hazır 

~1. v. 1 f> g Ü u 

Tl:.!J Cl K iYE 

llRAAT 
BANKASı 

~----~~----------------------------~ ~~ ~~ ~~ ~şfh> 

1 KAYA-DELEN ;_ 
~l)) lY.l:ENEA SUYU ~ 
~ ) Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletinin bu saya llİl 
~f ı TAHLİL RAPORU 

~~ Oö~ünliş ; Berrak Koleviyet (100 sm 3 suya sarfolunatl 

~' No. 10 Hcı mibtarı) 02 s• 1 

i 
Renk ; Renksiz Mecmu sertlik derecesi (Fransız) 1,5 
Koku : Kokusuz Uzvi maddeler için sarfolunan mUvel· ' 

lidilhumza litrede 0.40 or. 
1 Tadı : Latif Sülfat ( Sö 4 ) • 0,0033 Cr. 

1 
Klor ( CI ) il 0,0074 

Teamül : Mutedil Nitrat ( No 2) il 0,0010 
Nitrit ,. Yok. 

\ ( ci 33 ) Amonyak " Yok. 

1
,.. ~ DEPOSU: llt·r~in p,,sta ha ıwsi \1e hitişiği11- 1 

~ r de~i tiiıi·ı11ci'ı Miic ılait ıtiikkanınd:uhr. 
~: ~ lo/ 23-30 • 

) .... ,' ~';!.·'\•... -- ~· ~ ~,-~~/ /A ~· .ıP-.ı}.\ • r..~ j ,
0 

_ ,7 , -"I '.li""' .,İ , '!(!0 . ~ 

ı®Hahs Esans - Losyonl 
fil V E ~ 
~ Genelik· Kolonyası ~ 
~ Sayl!• değer alıcılamnızdan gürdüğüınOz kiymelli ~ 
~ teveccühlere bir karşılık <•lmak uzre bu defa İsviçre ve 

f ransadan her nevi ESANSLAR gdirdik • 

~ Oençt;k Kolonyave Losyonlarımızın f!öidU:rü raı!bel 
ise herkesin malumudur . 

------~----------lftl I Bunlaıdan başka ticaret evim~zdc kireml~r. diş fırçalar.•, 
I!::! şık ve temiz geymek ve yaşamak ısteyenler ıı; n her çeşıt 
~ gömlek, yaka çorap mendil vr! huna benzer tuhafiye çeşitıerilfl:ı 
~vardır • 

~ Mallarımız Temiz Ye Zarif fiatlarımız Mutedildir 
~ lll K K .\ T : Kolonya ve Losyon lan mız· 
~ daki A. Hamdi etiketine dikkat ediniz .

1 ~ Tukliıleriııdeıı S:ıkı1111111,. 

~ Adres: Gümrük meydanında A~"~a~odiası amili 

@@li1l@~@~liillmililll__! 
Yeni Mersin •\f<dl>aası-Merain 


