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Su Birikintileri El Birliğiyle Kurutulacak • 
Versay'a ikinci bir Yumruk 
Alınanlar 12 denizlt1 gen1isi ynptınyorJar 

---t-- --

/(arar Resmen bildirildi. İngilizler bunu 
Versay'a büyük tecavüz sayıyorlar 

LONDRA, 28 (A.A) - Al
tnanya'nın her biri 250 tonila-

toluk 12 denizaltı gemisi inşa 
~lnıek kaınrı Berlindeki İngi-
1~ Ataşenavalma tebliğ Edil
tnıştir . 

r İngiliz hükOmeti bu karn-
ın Mayısta Londrada yapıla-
:~ olan İngiliz - Alman deniz 
l'i 7.akereleri üzerindeki tesi-

lf tıi ?&zarı itibara alacaktır . 
k er 1ki tarafın gelecek müza· 
nerelere bir başlangıç olmak 

iıi;e teati Ettikleri fikirleri 
liz 1 Eden Alman kararı İngi
bu 'Bakanlıkları mehafili için 

YUk bir sürpriz olmuştur . 
llıU Son Berlin İngiliz - Alman 

Zakerelerinde bu mesele 

mevzubahsedilmemiştir. İngi
liz kabinesi yakında hattı ha· 

reketini tnyin edecektir. Ver

say muahedesinin Almanyaya 

denizaltı gemileri inşa etmek

ten meııetınekte olduğu ehem

miyetle kaydedilmektedir . 

İngiliz hükumeti bu husus
ta Berlindeki E1çisi ile muha-

berede bulunmaktadır. Alaka

darlar şu noktayı bilhassa ha· 
tırlatmaktadırlar : 

Almanya kara kuvvetleri 

hakkında aldığı karar da ayni 

şekilde hareket Etmiştir. Her 
iki hareketi ile Versay muahe 

desini çok aşikar bir şekilde 

ayakları altına almaktadır . 

Yeni Kazanç Layihası 
ırarnutay Encümenlerinde görüşülüyor 

4 
'tQ Prensip mükellefleri sali iradlar üze-

rinden vergiye tabi tutmaktır. 

~llıı .\Nl{ARA-Ka1..anç vergisi Mükelleflerin safi iratları 
hl>~rıunaa bazı değişi klikler üzerinden vergiye tabi tutul-
~llllı llıasına dair hükumetin 
rıu Ulaya vermiş olduğu ka-

rı la . h 

maları ana prensiplerimizden

dir. Bu Esasa göre evvelce ha

zırlanan ve bu gün tatbik edil-rııu~kYı a~ının Encümenlerde 
Şftla eresı hararetli müııaka· mekte bulunan kazanç kanu-

ra v . 
tııe~ etn Je olmaktadır. Bu nunun tatbikatında meydana 

14~i~nda ökonomi Encümeni getirdiği hilkOmetçe iddia edi-

Şi~li~ Uzerinde mühim deği- len bazı mahzurları azaltmak 

llıe)i k. er Yapmıştır. Beyanna- ve iş alanında kazancı olan her 

~llrJ b'aıanç mükelleflerini as- vatandaşın bu yüzden Elde et-

eSas ır vergiye tabi tutmak tiği kazancından hazineye kar-
ına .. 

tıllrı b gore hazırlanmış bulu- şı kilçUk bir vergi ile de olsa 
Çe b u layiha bu ()'ünlerde büt- ' mükellefiyetini ifa etmesini 

~ncu t:ı 
tlıt he llleninden geçerek umu- temin etmek fikrini İktisat 
~vk edilecektir. Encümeni yerinde bulmuştur. 

~U~ne 9iden Başbakanlar 
e,.·6 
·~gar hükumeti tarafından affedildi 

SoF ---------
~"~ınırıcty i\, 28 (A.A) - Burgaz kil kendilerini getiren tren, 
Sırı~ a Sent-Anastazi Ada· her tiirlü gösteriş yapılmasının 
fJlan ~g~Cenıerde hapsedilmiş önüne geçmek üzre şehrin dı-
~nt kı başb k şında durmuştur . IQ Ve G a anlardan Çan· 
ıll et tarareorgiyef, yeni hüka
ıt·"ak <lu ından serbest bırakı-

1" · n Sofya'ya gelmişler-
İJe SopyA 
ı,11 Georgi ~ ~~ (A.A) - Çan kof 

hadiSey . f ın Sofya'ya varış 
Sız geçmiştir. Çün-

Yuı·tdaş 

Ülkeni korumak isti-
yorsan Tayy3re Cemi-
ye ti n ~ aza ot. ,. ______ _ 

Şehir içindeki Sulh Ve kadın 
Su Birikintileri 
Kurutulacak. 

.... _ 
Komisyon küçük çalış

ına ilan etti. 

Şehrin muhtelif semtlerin: 

deki su birikintilerinin kuru· 

tulması işini konuşan Sıtma 

Mücadele Komisyonu sıtma 

mücadele kanununun Altıncı 

maddesine gfire iki günlük. 

« kilçilk çalışma ilanı »nı ona
mıştır . 

Küçilk çalışma mükellefi

yeti olanların Adları Belediye

ce çıkarılarak dUn duvarlara 

yapıştırılmıştır. Bedenen çalış

mak istemiyen milkellefler on 

gün içinde Belediyeye müraca
atla iki gün için bir Lira para 

vereceklerdir . 

Her demagoji gibi kadın iş
Jerini n de demagojisi kötüdür. 

Kadın demagojisi kötü ede
biyata. bastona dayanan bir 
acuze gibi yaslanarak yürümek 
ister . 

Bu demagojiden bir kaç sa
tır : 

« Kadın demek sulh demek 
tir. Kadın asker olamaz. Çünkü 
o, ölilm için değil hayat için 
yaşar. O, anadır . » 

Bu sözler zaman zaman söy 
!enir, bunlara ciddi olarak ina-

nanlar var mıdır bilmiyorum ? 
Fakat böbürlene böbürlene söy· 
lenen bu kocaman sözlerin ar· 

kasında sırıtan suratı düzgünlü, 

gözleri sürmeli, kaşları rastıklı 

cadı : Yalandır . 

Kadın her adam gibi, sulha 
yardım ettiği kadar harbe de 
sebep olabilir . 

~leopatra Erkek değildir. 

K1terinler kadındı. 

yunanistanda Rejim davası 
Başbakan ınuavini şiddetli bir beyanat verdi 

K andilis: " Yunan mı iletinin vereceği hük
me herkes hürmet edecektir,, diyor. 

---
ATİNA, 28 (A.A) . Atina 

Ajansı bildiriyor: 

Yunanlı kral taraftarlarının 

Paristeki içtimalarına müteal · 
lik olarak Ecnebi memleketler 

de intişar eden haberlere mu· 
kabele olmak üzere Başvekil 

muavini General Kondilis, baş
vekil Çaldaris ile görüştükten 
sonra aşağıdaki beyanatta bu
lunmuştur: 

« Malum olduğu veçhile 
Cumhuriyet Rejimi 25 Mart 

934 tarihindenberi Yunanistan 
da hüküm sürmekte ve bu Re· 

jimi bütün siyasi fırkalar ka· 
bul ve teslim etmektedir. Şim · 
diye kadar ortaya çıkan acil 
milli meseleler mevzubahs ol-

mamıştır, HükOmet milli mec· 
tisin toplanması için intihabat 

icrasını ilan etmiştir. Hükumet 
şu fikirdedir ki~ Rejim mese· 

lesi fırkalar arasında her han
gi bir kavga mevzuu teşkil ede
mez. Fırkalar arasındaki kav· 
galar, Rejimler için ortaya 
düşmanlar çıkarır. İster krallı 
bir cumhuriyet isterse kralsız 
bir cumhuriyet olsun, Rejimin 
siyasi fırkaların değil bütün 
fırkaların menşei olan Yunan 
milletinin Ekseriyetine istinad 
getmesi lazım elir . 

Son zamanlarda vukua ge-

len caniyane hadisat do1ayisile 
ortaya çıkarı acil milli mesele
ler halledildiği ve Yunan mil
leti, sükOn içinde serbestçe ve 

souk kanhlıkla hükmünii vere· 
bilecek bir hate geldiği zaman 

Yunan hilkOmeti, milletin bü

yük ve mühim bir kısmı iste
diği takdirde, her türlü fırka 

Rabıtalarından azade bir halde 

. bulunacak olan millete bu me
seleyi arzetmekte katiyeu te
reddüt etmiyecektir . 

Şurası muhakkaktır ki, Yu
nan mil1etinin vereceği hükme 

herkes hürmet Edecektir . » 

irandaki z9Jzele 
28 köy tamamen, 

100 köy 
kısmen yıklldı 

TAHRRN(A.A) Mazenderan 
vilayetinde vukubulan zelzele
nin neticeleri hakkında maJQ
mat alınmaktadır. 28 köy ta
mamiyle yıkılmış, harabelerin 
altında kalanlardan beş yüz 
kişi ölmüş, pek çoğu ağır su
rette yaralanmıştır. HUktlmete 
aid beş yüz ev Resmi dairede 
kftmilen harap olmuştur. 

Silahkora bağlı LUrestan 

Matahari Erkekleri biribi
rine vuruşturan kadınlar ordu
sundan bir kadındı . 

Kocasını öldüren kadın, ka
rısını öldüren kocadan, çocu
ğunu zehirliyen ana, çocuğunu 

boğan babadan ne daha az ka
ti 1, ne daha ÇJk merhametlidir. 

Casus kadın, casus Erkek
ten daha az mı iş görmüştür ? 
Kadın. kadın olduğu için de-

ği 1, kadın insan olduğunu idrilk 
ederek insanca hareketler ile 
öğünmelidir . 

Erkek de Erkek olduğu için 
değil, insan olduğu insanca ha
reketler yapabildiği için . 

Biyolojinin mevzuu olan 
kadın veya Erkek sıfatına yas· 

lanarak sosyal davalara kal
kışmak demagojiden başka bir 
şey olamaz. 

Kadın vardıl' ki, Erkeğe 
karşı bir Hindistan Rol inil oy-

nar. O, kolonidir. Canını verir, 

sütilnU verir, emeğini verir, 
giizelliğini verir, vUcudUnü ve· 

ri r. Kadın vardır; Erkeğe karşı 

bir Emperyalisttir, Erkeğin ka

nını emer, kesesini boşaltır, 

hayatını harcar, şerefini yok 
eder. Kolonide işgal ordusu ne 

ise bu kadında hayatta odur. 

Öyle sosyal facialar vardır 
ki, ardında kendisine koloniler 

arıyan kadınların hırsları, kin
leri, kaprisl~ri gizlidir. Bu ka-

dın ister ana olsun, ister olma
sın bu kadının analığı neyi 

ifade eder? Yılanlar doğurmaz 
mı ? Yılan ana olduğu için za-

rarlı olmaktar: kurtulur mu ? 
Kadın böyle fiziyolojik sı

fatlarla değil, sosyal iş değer-

leriyle insan diye ölçmek la

zımdır. Kadına hakaret etmdk 

istiyen onun sosyal sıfatlarını 

uıwtarak hayvanla müştnrek 

olan vasıflarını ileri sürmek
tedir. 

Ne kadın, ne Erkek mü-

cerret olarak ne sulh, ne harp 

adamıdır. Onları sulh veya 

harp adamı yapan mensup o1· 

dukları cemiyettir. Bir cemiye

tin vasıflarını bir cinse vermr.k 

hataların hutası olur . 
«KURUN» 

Sadri Ertem 

mevkiinde yüz kadar köy zel

zele neticesinde harap olmuş

tur. Burada da 20 ölü ve biı' 

çok yaralıa vardır. HUkftmet 

zelzele sahalarına Acilen yar

dımlar yollamaktadır • 
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Sovyet artistleri 
Konserlerine devam edi)rorlar 

Heyet başkanı ~uhtelif sanat safhalarını 
gösteren bir konferansı verdi 

Ankara 28 (A. A. )

Şehrimizde bulunan L ov

yel Kompozitörli Şesla· 

koviç, dün saat 17 ,30 da 

~musiki muallim nıekte -
binde muzik talebelerile 
hocaları için bir koufe -

rans vermiştir. Kompozi
tör, kendi mnzik hayalını 
kısaca anlattıktan sonra 

B ıı g ii rı sa a l ı 6 , 3 O da 
mu iki nıııalli m mektebi-

rıdt~ o hori n, oy :'lra lı ve 

şostakoviç bir piyano ve 

kPnıarı ı orısr.ri \'ereceklı->r, 

t~n sonra leor jadan bir 
kaç parça söyleyt!Ceklir. 

Tarsus 
Kolejinin 

Yeni Müdürü 
sanalının gPçirmiş ol<luğu I 
saflıaları aııl~tmış ve konı -

pozizyonla, kompozilöri"ı n 1 Gtdt•cek ~r11r. için Tar_ 
ödevleri hakkında dlişii - 1 ~':.s KolPjiııiıı Dirt>ktörlli
ııceleriııi aıılatınışıır . 1 guııe tayin ı•dilıııiş oları 
KonCeranscı, Hav Garrar ~JisLPr CadPton <Karlton) 
tarafından Tiirk~eye çev- t>Ski idaredt~n ıuah)nıal 
rilen süzleri arasında edinmek ve laleb~lt~rle 
muhtelif sanal safhalarını tanışnwk üzre Taf'snsa 

geluıiş Vt~ hir hafla kala-
gösteren iz~rlerinden par
çalar çalmıştır. 

Sovyet arlistleri diiu 
geCf~de llalkevinde, ordu 
u;ın ikinci bir Konser 
vermişlerdir-. Bu kon _ 

rak tekrar Talaslaki va
zifesiıın döıınıiiştiir. llister 
Carleton on hir sene öııce 
Tar~us Koltıjiucle mual
lim idi. Bir zamaıı Ada
na Eı·kek Lisesinde 1 rıgi

serde filarmonik orkestra- 1lizce muallimliği ; daha 
mızın çaldığı iki parçadan 
sonra Ovstrah Keman .. 
ve Ol>erin Piyanoda JM•·ça 
lar çalmışlar, ses artisle
ride konsere : iştirak el
mişlerdir. Bu Konserde 

bir yenilik olarak sopı·a

no Barsova ve Hariıon 

Nortsof " Gliuka, affet 

beni, affet,, diiosunu gene 

Barsova ve He Pirozov 

bir halk türküsiinii söy

lt>ınişler ve biitiin ses 
artistleri bir arada olarak 
Kızılordu tlirkiisiinü sfiy· 

!emişlerdir • 

Bale artisti messerer 
ilk defa gördüf,ümiiz Ni
kolaevskinin Gapak bale
sini oynamış ve Oudins 

kaya ile nıesserer liera -
berce gene ilk defa gör -._ 

d~iğümiiz Gluk'un ıJıelo

Cdisini oynamışlardır . 

Ger~k diiolar ve gerek 
hep bttraher siiyleıum LÜr· 

kü beğenilmiş ve bale 
a rlistleri n ela usları da cok • 
alkışlanmışur· 

sorıra Halep Kolt->jiutlı~ 

Dirt•ktüf'lliğii ve simdi 
• 

Tal.ıs KolPji ııcl<~ gtrne 
mua ili nıli k le bul ıııı u \' Ol'_ 

du · 'faı·sııs Kolt.jiııirı 
şimdiki Di f't~k törii misler 
"\\7oolwortlı bir seııe izi u 

a 1 uı ı Ş • Ve ta h ~ili 11 e de\' a ıu 
etmek iizrf' . llaziranda 
Aruerikaya gidt>ct~~lir 

Y t111anistanda 
İntihap birhafta 

Ceri bırakıldı 
Atirıadarı bilclirilivor . 

-mayısın 19 da yapılmayı 
ilan edilen iııtihabatırı bir 
bir hafta sonraya talik . 
edildiği bir rr.smi lehli~ 

ile bildirilmi~tir. hu '•ir 
haftalık tehir, divanıharp
lerin ellr.rindeki işlerin 

intilıabauan evvel,bitirl
nrnsile örfi idarenin kal. 
dırıl masana ı m k~n veril
mesi içindir. Alina polis 
miidiirliiğii , intihap giin
lerirıde ahnacak Ledbiı· I~-

• 
re dair hazırladığı emir-
nameyi iç bakanlığa ver-
miştir. 

ıs,recli alil11ler l ·Oiilnar ~ck~-~bu: 

Şimdiki dünya harita- Gülnar da bayındırlık _ .. _ 
sında değişiklikler 935 Yılırıuı ilk baharın 

Yapacaklar rıııda '· Yaıuul'lara rağ

İsto1'Jıolrn : 27 [.\ . . \) 
SvPn lledin lsveç etnoğ
r«ıfva ve coirrfva ctımi\' Pli 

.. r.') • ,J 

nwclisine ı 927 serwsin-
ıl P ıı J 9:->5 seıu·sine k a ılar 

uH~rkezi asyada ) apnıış 
olduğu SP-yahat hakkınıla
ki intibalannı · bildiruıişlir. 

Sven lıe<lin s.-r~r lıe . 

yeline iştirak eti ıuş olan 
dikt jPoloğun yuka,·ı as 
yanın ilk haritası111 tanı.im 
elnı ış olduklarını vt~ ıu~r-

kPZİ aS\"~)\.'a ail ,,enis bir .. J ~ • 

harita hazırlaı.uış bulun 
duklarını v•~ IJinaeııeltn· lı 

" 
şimdiki haritaların veni-.. 
den vözden gp,ci rilnıesi 

~ '- . 
ica heılt~cği ni sö~ lem iştir. 

Kadın Birliği 
f eshsedilor 

Ankara - Tiirk Ka-
tlırılığı lrnr tiirlii hakkını 

t•lde t>tmiş bulunduğun

dan Kadınlar birliğinin 

yakıncla toplanacak koıı

grt•si nde \' aıi f rsi ne ni ha. 
vel vermek kaı·arluı ala-.. 

nı~n,, toplu hir Bayındır-
lık fd ali~· f'li ile girildiğini 
gün·rPk llH~ınlPkt>l hP~il

lı111a kıvaııc duvnıaklayız. . . . 
Yurduuıuzcla hıı faali)P.l 
ana iki koldan Damar -
la aJı· ıl:ıra k ilerlemek Le
tlir . 

Biri Nafıa kolu : ~ler

kt•ııh~n köksuva, Gilin<li
riy~, Silifkt~ye, vt~ Ermr
rıPg~ doğru tesviye '!e taş 
tPfrişalı lıliyük emeklt•r · 
sar·file uzanmakdadır. lw
rıiiz hir ay.t varmıyan bu 
faaliyel devrrsi içinde ya
pıla ıı yollar 150 k ilonH'l -
re,·i 11ecnwktetlir . 

"' ~ . 
Diğeri Belediye Kolu : 

Bel,~di yemiz y~ni kasaba 
• planile Kaplaıı pınar ma

hallesine µtıniş bir yol 
acıuakla ve verimli bir . 
çalışma gilz•~ çarpmakla· 
dır. Kasabaııın diğer )'Ol

larırula da faali yel haşla
ıuak iizert~dir. 

cağını ve birliğin f P.she· 
clilectıği lıa ht--r verli nwk- ı 

tedir. 1 

Belediyemizin dar l>iil
cesile )'P.ni hir ~lttzbalıa

lıanm temeJleriııi atacağı 

ve hükumet öıaiirıde l>ir 
havuz yaptırac .ığı t~şeh . 

hiisu zikr•• şayandır . 
Kasa ha merktııi rule 

Kadastro 
işleri 

A ııkal'a - Tapu ve 
Kadastro umum miiıliir-

1 iiğii ı u"'gt• lt>ıı tf'lgrafla ra 
güre :\ ydrn uı kadtıstrosu 

hılm i ş ve )'f'ni sicillerle 
T:ı pn k ii illi rlPri mey da 118 

get i l'm i şlir. Arazi tahriritı'
cl e v:ıuı edilmektedir. 

\l alatyada da ştıh.-in 

kadastrosu bitmiştir. şe .. 
lıir c i varırıırı kadastrosu
nun ikm :ılirw çalı~ılmak .. 

l•telır. 

yeni l>ir Hapishane bina
sırım viiksPlıuesi icin he· . . 
mmı faali yete w\çi ldiğiui 
ilave edersr.m merult·kel 
ta.~sa hına duyu la u k ı varı
cırı Yerinde olduğu anla-
şılır. 

Gülnur Halkı: ilk ba· 
harı bu Bayındırlı~ veriıtt"' 
leri ile karşılarken VüZ
leriıuleki sevinçler: Culll' 
huriyt~t idaresiuira yurdll" 

muzun ıl 11narlanna verdi· 
ği bu elıenıru i yele, ) t1ar*' 
ve iş adanilarııuızın değ~r 
li t~nwklerine nıemleke
tira ve halkın s :ıygı ötl~ ... 
vini unutmadı~larının ~6 

uııtılmıyacaklarıııırı twli' 
reu caıılı d~lillı->riclir. 

Osmanlıcadan Türkçeye karşılık kılavuzu N. 29 
Lisan (zel>aıı) - Dil, lisarı 

(T.Kö) 
Lugaz - BilnH.3 Ce, 
l.ıtltr - Kavra 
Ltitf - I\~\\ rı 

lugaz 

Lutf etmek - Ka ra ma k 
Ltiub - Onırı eg .... lt>ııct> . ' 
Liib - öz,_ liip (T.Kö.) -
Liicce - E11giu deniz 
Liikud - Ktıkt>lt~ıue 

1-'iiztWP.l - Yapışıklık, ya-

pı~kanlık 
LiizucP-Lli · Yapışktln , 

a11,Jalı 
~ 

Llizıııu - Liizum (T.Kö.) 

M 
~la (bak: a b) -Su 
Mai car; -Akarsu-
Mai rakit - Durguu su 
llaa -ı ı~, bile-
Maa bir - Köprüler 
~laada - Raşka 

Maalesef , maalleaslif -
Yazık ki, esefle 

Maali - Y licelikler 

llaaliftihar - Kıvaçnla, 1 

onur hilerarPk, övüncle . 
. \1aalkt•ratu~ İ~teıuiyerek 

~1a a ime mnuniye · Seve 
seve, SPVtt i~livt~ ., 

\laarif - L - KiilLlir , 2-
B i linıl P r 

Maaş - .\ylık-

llaazi yaılt>ti rı - A rlığıy ı~ 
t;ok ~ok, - d•·rı da ha ço~ 

~lalıal - .\rka, ötı->, -- oııru 

ll a b a ti ı \ a r - . \ r k a s ı , 

var, soıı ra ~ı var 
~lalwr - Gı· cit • 
lla hP.)"" - .\ ra, aralık · 

Mahihili(Lihar - öviinek 
~lahuti -l- Tapacak (En 

~erıel a11lamırılia) 

2 - Yaradan (Halik an

l:uuına) -
3 - Tanrı (Allah anlamı. 

n~) -
4-- 0gan (Kadiri mutlak 

aulammaJ -
5 -İdi <Rab anlamına) 

6 -- Kutlay (Unda anlıJ" 
mıııa) 

7 - Çalap 
~I a hu ti - A il a h 

nıarılrk mabudıı) . 
JI' 

N:ı \nı d - Yuva (Vahll 
lik ı na lıu d u ) 
~la .ıh ıı d (t->Sal il' mauutllf 

anlamırıa) - llülı 
llalıudP. -Taıırice-

1 
ı 

• i• " l1 a bu ı t (sa ı it' m) · p ıı t , 
Uh'ıhh t•l -Taıırılık

llt\hi -Ta ıır ı s:ı 1-
~ ii l hid -T;ırırısız· 

il had -Ta 11rı!ilızlık- ~ 
Tt>lih elıuPk-Tanrısıt•11• 
Telih -Tanrılastır111a· 

~ .6, 

~lact~ra, ~ ... rgiizeşl ' 
rii ven-
~lada me - Oldukça 
mademki - De, da "') 

'f kir• 
madde - madde ( · 
maddi -maddiğ- ) 
madelP.t (hak: Adal•'' 
maden - ma odell .... ~ .~ 

nıatler, v3lilte. AnU6
' 
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i l A H 
İçel Haf ıa Baş Mühen~isliğin~en ; 

1 - Kt1şif lwddi 6616 liı·a 7o kuruşdau ibarel 
oları MPrsin Tarsus ~· olunnrı o-j-ooo - ı-j-500 
kilonıt'lrolt)r ara~ııaclaki şose Laıuiratı açık eksiltmeye 
koııulnıuştuı·· 

2--· Eksiltme 1 nıinıs 935 Çarşamba giini"ı saal 
orı lw~dP. vila~ et eııciimeuinde yltpı(:1caklır. 

€$- Muvak~at lt•uıinat mi~Ları 496 lira 25 kuruş 
olup taliplrriu ha miktar lenıinalı muhasebei hu
susiye \rZnPSİne yatırmaları veya muteber banka 
mf' k tu hu grtirmPlt~ri nwchu ridir. 

4 - lstekhltır Nafrn l>:ış ~liilrnııdisliğinılt•rı ala -
cakları g(ıliyet vesikalarırıı ihale giinii tu~y't~ le ih -
raz elrıııığe nwchu rd urlar. 

5 - lıısaat hak kında fazla malfıınat almak islP.-• 
yP.rılPr lçel Nafıa haş nıütı .. rıdisliğiue miiracaallan 
ilaıı olu1111r. 15 - 19 - 25-aO 

~ocuk Esirgeme Kurumu Başkanhğmdan ; 
Şcı"ati hiraderlt•r folırika~ııı:t biti~ik 7681 

nıuralıhaırHl<ı ve 5500 lira kiyıw·tirıue bulunan 
metrP 
Cocuk 
• 

lwhcPsi acık arllrma usulilt~ ~alılıl!a cıkarılmışchr . 1 
o • ~J • 

~1:ı~ıs 93~ Salı giiııii saat ıs dt~ Forı :ıcerıtası Sail 
Akırıcının nıağazasıncla ibLPrme yapılacağından o giin 
ve saalda i~lt>klilPrin Said Akı11cıya nıiiraca:ıtl:ıı·ı hilil 
o 1 u o u r • 23 - 30 - 6 

1 L A H 
htı~ ' » Çil vah ~OK. bO iş Ban~ası mersin şu~esin~en ; 
L. 8•ta~ Y+ırli 2 7& Tiirf\İ) e iş Bankası MPrsiıı s.·uhtısine :dt kP.f'flSl4-l-
ııııo 

Saı1u
11 

l11zu ·ıo IPriıı ornıa11tfan de·polara ıw~li için kara nakliyaL·-
tısafı zevtin Y. ıf> 50 11111 ihalesi 9 mayıs perşmbe gfüıli aal 9 da ve Su 

~ 1 ~ ikinci 23 uakli.\alı~ ilıalPsi11i11 11 mayıs Cu111af'lt•si giiııü strnl 
r darı 2 90 dokuzda ı•lacagı ilan olurıur. 1--2 ......... __________________________________________________ _ 

lt··'lattruh (n . aznılı) - Dö · 
~ııın .. 

a. ııış, damgalarımış 
•'l 't 1 ~1~' uu - Snyılı 
· aduru - Yok 
lladuu - Ast 
&lür .. 

•evk - Ust 
&larsaı - O\• rıak O\'nak 

Yeri J ' .; 

~afi 1 l> •) ı ,, .. .. 1 1 ı . • 
~ u - H0Utl C el\I 

i.ln~1.· . K 1 1 k' ~ • ·clUlll' - a pı tl • ı 

I ' afü\' - Ba;;ıslı haüıst-a1, o ~ ' ~ • 
''llış 
~a", 
"'g~u·a- Kavuk, uıai!ara 
·'1·1 .... L u 

, ... ·g Uıt - Alclanık 
"'a •ı "' g •tat - J menet! , .. ~r-

ıı11 ... fN 11 r, nı:!zlum- Huk
ga -

" ugravan kn· ıl 1 
···~'r .. ' . ğa 111:k"P-l etmek - \ c. rlı. ' 

~hnı 
~a~ '1h ~ Yenik, )' eııilen-

\•"ı ·J~hıbi,e, l y · ı J"' 11 .. - euı rue , 
&f. ~ ... -

L ttguı 
'lı u ıu - Ka ı>·rnık sı -llJ .. ( ' 
&1:.ı;r~Zglin, gamlı • 
~· ~ ıh .. Batı 

1 ii•'rt k 
1Qt111 

1 < Bak: Gark ) -
~· ... 'Ş, ho~uluıuş batıl\ 

G ag,., ' 
lltur·)u· - Gururlu (Hak: 

Mağrur olmak - Gul'ul'

la11nıak 

Mağrub - KHpık ( Bak: 
gasb) 
Mağşuş - Ka rı~ı k · 
llağz - Beyin 
~lalı - Ay 
nıuhaubel - 4\ylıarhk · 
mahal - Ym· 
nıahalle - Uram 
mahalli, mevzii -Y Prst-1-
mahalli t ,ılıaffuz - Ko -

rn na k 
maharet -Bı1cerik, uz~ı

nw hnsin - Giizelli k ler , 
.-rökct> 1 i ~ ı .. r ::> • 

ııı :ı lılw~ (B•ık: ll:ıpis:\11 .. ) 
- ti a psr. vi 

rnah hu b, ııı:ı lı hu he- SP. v 
gili, yavuklu 

uıahl.HJS (Bak: llapis) -
Kapsık 

ıı ı a l ı mı b (Ha k : ili ca h) -
11l:ı11~a c -.. . 

ma lıeıı h etmek -eta udır -

mak-
ma lıcu hi yet - Sıkı lğfiıı

lı k, ntarığaçhk -
malıcuo olmak CLanmak 

uıalııhıd Buçlu, sayılı, 
SllH rlı, çevriluıiş, dar

~1.ıhdudlilfikir -Daı·kafalı 

nıahrunı · Oğul 

mahfaza - Kulu, saKlak, 
kah 
nıahfi (fJak; Hafi) - Gizli 
mahfil-ı · Oergt~, 2·Klub, 

3- (Bak: muhil) 
nınlıfuz - Saklı 

ıua hir - BPct~ri k 1 i , uz, 
uz.-lli -

mahiyel - Nt>lik, içyiiz
nıahkenw - Uakyeri 
mahktike, ki la be -Kazıt 

ma hkti m -Kasa11ık
uıah~tim -Költ•nıc·n -

ma hktim Plıııek-Kasa nıa k 
nıa h kti •ııi )' Pt - kısın lı k 
nıa hk llmiy••t, tı~a r~l -kö 

ı .. 1 i k 
nıalıktinı ohrnk (lliikiinı 

"ivnıt•k) - kasanıuak :--, . 
mahhik (Bak: Halk) ·Ya· 

ratık 

mahllil • Erimiş, eril 
nıalıh'll • kHrışık. (Bak: 

llali~) 

-Soııu Var-

SAYFA: 3 

i l A N 
Karaman ~ifçi Bankası i~are Heyetinden ; 
Karanıan Cifoi hanka~ı lııssedarnn heyfllİ umumi-.. . 

)'PSİniu 13 - 4-35 giiııl~nıt-cinclc a,.ağıda tekrarr.dilen 
ruz•ıcınH~ dahilde ait)I aıln ve fevkala tle toplantısı ka
rarlaştırılmış gazele VP. Sİİ\'t•ri~aire ile iları da Pdilmiş 
iken uıtız1' t'ı r giiııde ıopla nlıya İŞLİ ra k etlen hissatla ran 
nisheti ntle rıisa hı PksP.ri ~· ~t olmadığı gibi Ökonoıni Bc:l -
kanlı~ı tarafrnduıı komserde hulunıuarrnş olnıa ırıdan 

<..: 

topla ıılı y :ı pıla nıa mıştır • 
Bu kerP. fovkalade toplaıılırıın 13 •• 7 - 935 giiııle

nwci Cumarlt}si giiııii sual onda, alelatlP toplanluıın 

15 - 7 - 935 giinlt)nıeci Ptııarlf'~İ giinü saal 9 da aşağı· 
da tı~k ra r ed ileu ı·uzna nrn dalı ili ııdı: icrai miiza kere 
eylemek fııt>re (Karamaııda mr.rke1.i id:ırMniz hiııa

sırııla) fevkalade toplantı için bir lıis aya maHk o· 
laıılarm, alt•laıle loplanl1 için Vt•ktıl~ten veya asalel~n 
en az 25 hıssaya sa itip ola rılarm sahip oldukta rı aksi
siyoıılarm toplantı giirıiinde mı etz ıo giin evvel ban
kamız \'PZllPSİrıt' vtwa Zinrnl ha ııkasına v:ıtırmalan . ~ 

vt~ alacak la ra ma k hıız mukabili rıde duhuliye \'3ra kası 

almaları vr. vekillerin (Ş ı hsaıı lı issadar bulunması (~a

rı, koc.ı, haha, oğul,) miistP · ııa vekAlelnanıelerin No
t•~ rtlt! 11 la s l i ~ 1 i ot mas ı itiz u ıı rn i !:\ n oh ı n u r . 

13-7-935 Cumartesi gürtü saat onda 
fevkalade toplantı için rüznamei müzakerat 

1 - 1•9•934 w~ 13 - 4 - 935 GiiıılemPt;lt~riıule yapı

lan toplantıda nisabı P-kSt>ri~ ,., olmaınAs11ultın kouu -
şulması geri ~alan merkPzi idart~ııin nwrsine kaldı

rılması ve Şirkf'l 11iza111uanwsi11i11 iiçii11cii maddesinin 
hiriııci fıkra~rnıu (Şirketiıı merkPZİ mersin ş~hri ola· 
cak ş~klirıdt~ tadili .) 

15·7-935 Pazartesi günü alelade top -
lantıya ait ruznamei miizakerat 

1-lle~· eti idare VP. miirakip nıporlarımn okunması. 
2 - Bilanconuıı tasdik vt~ idare he\'elinin ve miirakibin . . 

ibrası . 
3 -mütld•~li hitam hıılan Bay Feritlh~ hir t~yltil top• 
larıo~mtla azalığa seçilip a ~· nı l:ı ri lıle isLiflı t~ılt•ıı ba· 
yan .\y~e FP.ridiu yerlP-rinH yeuicl.-n iki ,ıza seçilmrsi. 

4 - lclare he veli ne vt~l'İIP-cek hakkı · lıuzurun ta, irıi 
~ . 

5 - -hirnhırakip iııtihahı iieretiniıı tayini 
6 1 he yeli u nıu mi ye kararına islinadrıı k ar·şılıksız O• 

larak herayi itfa alıııaıı a 1449.31 liaalık aksiyou 
hakkrnda bir kar·ar illihazı 

Cif çi ve Bahçecilerimize 
Topraklarıııııztlaıı ~~· i mahsul alahilıuek ve azıtmı 

favdalaumak, orta evi h:ıkuwkla olur . . . 
Toprak, daima giibrelemP-kle yenilr.ştirilir . Ve 

kuvvPllP.ııtlirilir . 
Nereclt!ıı ~iihre hıılac .ığız drye dlişiiıınıeyiuiz . 
Tiiecar lı:uıında Satış Koopei'alifirıe ruiiracaal ediniz 
Kullanışlı, çok faydalı, sun'i gübre em· 

rinize amade bulundurulmaktadır. 
100 Kiloluk çuvtilı 260 k1.1ruşlur. 

Fırsatı kaçırmayınız •. 2-5 

Kiralık Ev 
Youurl ı)azarırula t! tıddt>)'e nazır iiçiincii kal lwş 

" oda, salon, mutbatı ve sairt~yi muhltıvi bir daire ilH 
c-ıh kalcla iiç otla mulhah ve helası olan diğer bir 
dairPtle kiralıklır. kiralamak istiyenlerin sahibi Dok-
tor Aslan Yakuba müracaatları . 4 ıo 
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8 i L i T 
Mersin Bele~iye Başkanhğmdan 
Şt>lair Yöresinduld su hirikirıtilt! rinin ~uı· lulması 

icin sıtma miiecadrlt~ karıurıurıun 6 ııcı nH ddesi • 
hlikmliııe güre sıtma miicatlele konısiyonunca bilit 
olunan iki giinlük küçiik çalışıua yii~ iinıli içi1Hle bu 
lunanların adları ycızılı çiztılg.-l~r aşağıda gösterilen 
)'erlere asılıuıştır. bu çi1. ı lg~clt' adı bulunaıılarclan 
lwde nen çalışmak isteyt~ ıı l ı ·ri ıa orı gii u içi rıclH lwt.~cli

YP. tahakkuk dairesiııe haş vural'a~ adlarıııı yazdır· 
maları ve çalış1uak islrmeyeult~rin hir lira para vpr · 

Uleleri hilil olunur. 

rramı 
Bahce • 
Ki remi thaıu~ 

lfamicliye 

Ciıel!!eııin asılılı.i!ı nw 
• t ..I t. . .J • 

.SoAu k su ~ a ra~ol u )' ao ı ııa 
Tahtalı cami ~ ~ nırul:ı 

)) )) 

Hikarsırı cli\· arırıa N iizlwtiye 
111ahmudiyr. 
Caiişerif 

lhsanİ)'e 
Osma rı iye 
mesndiye 
Nusratiy~ 

Hü~tinwl ve 

lhtlkevi mlisamert! saloııu clivarıııa 
Eski enrııi divarırıa 

lhsaııi~edeki kalav•·lrnrıe divarıııa 
)) » )) 

BerP.kel fabrik~sı divar11ıa 
• Bizim ftıbrika divar111a 

ldmau 'urdu divarırıa . 
banka memerları. 

B i L i T 
Mersin belediye haşkanliğıııdan 
Dılkkdn 

No. Mevkii Miiddell icar llıale glinıi 

93 

94 

95 
84 
88 

Mezbaha clva.rL 
bağırsak hane 

Krlsman lıanesl 
clvarıi 

,, 
" 

Hal içi 

llaziran 9.'15 den 
MayLs 936 gayesi 

,, 
" 

,, 

,. 
" " 

" " " 

9-5 .935 perş<~mbe 

" " 

" " 
" " 

" " " " " ,, " 
Bu Dnkkinları kiralamaya istekli kimse bulunmadığın -

dan arttırma müddeti On gün uzatılmıştır. 9 - 5 935 Per -
şembe günü saat On beşte üsterilmesi yapılacağı bilit olunur. 

1 l A N 
/çel baytar müdürlüğünden: 

Damızlık olarak 24 baş Kıbrıs Eşeği almacaktır . 
Bu Eşekler 15-5-935 tarihine düşen Çarşamb günü saat 
on beşde İçel vilayeti Daimi Encümeninde pazarlık su
retile ihale edilecektir. 

Eşeklerin beherinin muhaıı:men kıymeti 120 lira iti
barile hepsinin tutarı 2880 liradır. İsteklilerin yüzde 7,5 
niıbetindeki 216 lira tutan müvakkat teminat akçasını 
ihaleden evvel idarei Hususiye veznesine yatmp makbu
zunu veya arttırma eksiltme kanununun 17 inci madde
sinde sayılan Banka mektubu yeya Devlet Tahvillerini 
vermesi lazımdır. 

Taliplerin şeraiti ve Eşeklerin evsafını anlamak üzre 
Baytar Müdürlüğüne ve ihale günü Vilayet Encümenine 
milracaatları ilin olunur 

30 7 - 8-1.~ 

• 1 
i 

Kulak, Boğaz ve burun hastalıkları ~ ... 

i 
i • 1 • 

Doktor Nejad Seyl1ı11ı 

:M:UT AHASSISI 

Hastalanna saat 15 den sonra f Yoğurt pazannda -Dit Tabibi Bay Bahirin muayenehane,.indeki hususi 
dairesinde kabul eder. 

4 . ı f) 
', .. , - ~ı· . ..., ~ ..., . . . ~ ..., ..., . . ~.ı "ı. '. { '. I' ııt: • 11\. H•l [{ (ı 111\..· . • f \. , . ıll: 

içel Tapu Müdürlüğünden: 
Mersi nııı elvanlı kary•~si ıule vaki tarafları şark ·.ua 

zabit bay ibrahim larlası ve lıark ğarhen yakup 
kızı hacı eminP. tarlası VP. lıark şimalen şıhman zade 
vakka~ vereselrri tarlası vt~ hark CPnohen ga. 
rıi oğlu verflselPri tarl ti sı ilt~ nıahduı bir kıtada luış 

lwkl<.tr 5640 uıPLr~ tarla Ct' ddirıclf'rı iııtikal t•lmrk su-

11 i n 
~1 ali H~ ıhı İ rt!Sİ İ k İ rıCI . 

ta h si 1 ş 11 lw ~ i .ti l ıı 11 I a h 11 • 

lunarı iic clii~kt\rı kiralık-
• 

dır. icara almak isteyt~u-

lerin Zafer c.HhfosindP. ye
ııi kask~t yapı yeriııe uaii 
rncaalları. 2-5 
---- o- -- -

Borsa T e l ğraflan 
/s /a11b11l 

~8 4 ~:'ô 

T ii r k al 111 ıt u H 4 O 

İSl•wliıı 

Bolar 
Frarı~ 

LirPL 

606 -=- 25 
7 ~l 55 

1 2 - 05 - 75 

~ - 61 

Nöbetçi Eczane 
Bu Akfam 

S:ıhlık Ecza11esiclir 

·~======:;.ı• 
SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrük Civınndı~ır 
ll~r nevi Eczavi . 

lıLbıyP, Yerli ve Av-
rupa mlisluhz~rtılı hu
luııur . 

retile ibrahiru oğlu :ılrnu~tliıı ıa.;arrnfıırnla ik.en ve. ~==========-• 
fatile verest"ferir~e irılik.al Pdf•f't ~ k ka~· ıtsız bulun- ı • 
masrndan dolayı Tapuya l•·scili içiu ~iiy Hmiiha- ------·---~ 
berilt~ müracaat P.lıuişlerılir. M tı ı~t'ır tarla11m l•ıpu J ( H İ M ( R S 1 H 
ela kaydı olmadığııulan k.~şif vt~ tahkiki içiıı ma~· ıs 

935 15 inci günü nıahallıııe menıor göııclt·ril.-ct·k

tir. Bu tarla hakhıııtla tasarruf iddia edtıuler 

varsa rPsnıi evraklarilt1 dair'' ' tı ıııü r: caatlan VP. va . .. 
k•·ş i f giiıılimJP ~ i dı• c t· k uıt1 ıııura aııl atıııal : ı rı ilan olu 
nur. 

Nüshası 5 kuruştur 

Abone) 
Şeraiti 

Senelik 

Türkiye 
için 

1200 Kr. 

Altı aylık 600 

Hariç 
için 

2000 Kr· 

1000 

500 

voktur _ .. _ Zayi Askerli~ Vesikası _ . 1 ~i: ::::~ ~: 
23 tırrcu PıJade Hhı~ ırıtl a ıı H lııı ş old11g11m a~kerhk j Günü geçmiş sayılar 20 1'~ 

h~zkeremi k;" lwllim. Y1111 isıııi ala ,•ağıııııl:ııı t•skisinin 

hii~nıii olma;lığ1111 iları P )l •·riıu • '••••••• 
Taı·su~ 'l'···k l ı ' irau kü~ tiııdtın • ··· ~·: 

:ı-aııd allı lla ... arı o~ ulla nıulan 325 . 
doğuı lıı ıı f 1111 • ı oğ l n llfı~•~ ~· irı 

Remington 
R. R. 
E E 
ıv.r :tv.:t 
İ İ 

.N: N 
G- G-
T T 
o o 
N N 

Dünyanın en güzel ve en snğla .. n ı Yazı Ma
kin ası Fiatları her keseye uygundur. 
3 Model Portatif Çıkarılmıştır 

Acantası : Vilyam H. Ri~ar~s • Mersin 
Makinalarınızda yalnız Remington 

Markalı Şeritleri kullanın•z. 

• Yeni Mersin Matbaası • • s 
• • mücellithanesi • •• • 
•:• Es~ i ır ı~, p :ı r t;alau- : 

: 1111~, fı>r~utlı· ~i 1apıa- S 
·: r1111ıı İ~t> y H raıuaz .~ı~-, 

•
• \ P :ti.illa\ flllZ. hiq~tıll • 

. . K. ,,-• 
• ~iz .. lazıııı olur. ıla • 
·:· ı r ı · ; , · i • • ı .• nrıızı, • +· lı·r prıır •,' I 

. : miic.-lliılıaııı·ıuiı• · ;c~wı 
• ılt·riuiz. • 

• il k" "" • • er uevi .. ıtap f 
: d~fltırler şık, zarif 111Bs 

• tin v~ kullanışlı ola' f 
• ı. • 1 • • 
• ra~ cıt enır. • • s : •••••••••• ~ 

Yeni Mersin .Vathnoıı 
Merıin ,,.J 


