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Karsda köyler harap oldu sular 
Elir Kutlu 
labıo 

Okuyucularım; size ufak bir 

~~Yunı bildirecegim. Bu duyum 
ır gazetede bir iki üç satı rlık 

Yer d l d .k. n o durur.. Gazete e. l ı 

ç •atırlık yazının ne kiymeti 
olab·ı· d h"kA ı ır .. Sütunlar olusu ı a-
Yeler, Yarım sayfaya yakın ro · 

~-ll~ar, tarihi tefrikalar, tüyler 
k !'P.i!rtici zabıta ~akaları var-
en ... 

lıte vereceğim haber : 
'' Mersinin Belen keşlik kö

)Ü 
I 0 deQ Memiş Mustafa karısı 

t~la ölürken Tayyare cemiye-
•tıe O . . t . bta n Lıra vasıyet e mış ve 
li Para Arpaç sakar köyünd n 
'f'Q~tı Ali oğlu Ahmed elite ce-

'Yct veznesine yatırılmış ve 
lllakbuzu alınmıştır ,, 
b' fık bakışda bu çok basit 
~ır İttir . Ufak bir haberdir · 
b •kat biraz derinleştirilir ve 
tı Unun manası düşünülürse onun 

t;)~ Yüksek bir duyum olduğu 
ır.Otiilü r. 

d • ~ersine beş saat uzak bir 
d:R tteginde bulunan bir köy

iö ~ltnuşlık bir kadın, hayata 
•n llinn kaparken, onun bir dü
~:cesi var .. TÜRK TA YY A -
~stNE YARDIM 

'-\ I<arınca kudretince.. Evde 
b 1-•cak bir kaç parça bakırı, 
eı 

1-{ 0 n rnetre çulu, çuvalı var .. 
\ 'Y'tını tanrJsına, var malını 
JUtd 
b Utıu düşmandan koruyacak 
·~il k .. uvvetlerinin artmasına ver' 
to~Yor :· Bu bir tablodur :: ve 
d:ı degtrli bir tablodur. Olüm 
uıe~· 

Yu gı,, Hayata veda .. Güzel 
~.:dil ölürken bile bir arma

l'nrk · .~ elaket zamanlarınd.a 
bu d koylü kadını .. Heç bır 
C'PhUYgulardan ayrılmamıştır. 
t., 'Ye arkasında cephane 
•afd'rnış .. Koca ve kardeşile bir 

il ·1 d kah sı Ah atn:ış .. Vur una 

tcltitenıanlar yetiştirmiş, kah
ile d•nlıklar yaratmıştır . Bunu 
İnka ost, ne düşman hiç kimse 
Q'1 ; edenıez, tevil edemez .. 
b,,

1 
tlrknn ta ezeldenberi bir 

etidir 

h,djfltra atıl şu ufak görülen 
ret •eden çıkan manaya işa

~trne~ istedim 
~ltrn 

lo,.. d ış yaşında hayatının 
•ı -k·k 

l<ad ' alarmı yaşayan Türk 
k llUnıaı 
lllllil" .. asrın son harp te-

h,.., unu görebilmesi ve arma-
'4 nı "l. 

~t iti 0 Ürken ona vermesidir, 
tı bit Utlu o nıilleteki en ibtiya
l'()lar,k ~lilrken yurduna merbut 
'-ıiUcr ~lüyor ve kendi ölürken 
.a 1nın 
"'tıı Y•ıarnasına bir yar -

y'P•yo, 

F. A.. 

4 üncü Kurultayın Açıhş günü 
Mrsinde bayram yaşanacak 

g~oı1iş l1azırlık görillfıyor 

Birçok yerlere halk kürsüleri kanacak rad
yolarla Atatürkün söylevi dinlenebilecek 

9 Mayısda Ankarada açılacak 

olan C. H. Parlis:i dördOncn kurul
tayın mllnnsebetile Mersinde ge· 
niş ölçlldc b&zırlık görUlmektedir. 
Partiye sursılmaz inanla bağlı o· 
lan Mer inliler bu bl\yllk :siyasal 
gnnn kur~ılıımıık için haz ırlandık

ları ğiui lhılkcvhıde yapılacak iş· 

leri terti;l YC tntbik için nyrılan 
muhtelif komitelerde sık sık top
lanarak dolgun bir program ha· 
zırlamakbıdır. 

O gnn gnndllz şehir baştan 

başa donatılacak ve gece de Cıım· 
huriyetin Onuncu Yıl bayramında 
olduğu gibi ışıkhındırılucaktır. Şeh· 
rin muhtelif yerlerine Halk ktlr
sülerl konacnk bu k!W;ülerden 
Partinin başttrdığı işleri anlatan 
söylevler verilecektir. 

Kurultayın açılma saatında 
Halkcvindc büyük bir toplantı ya· 
pılnıası kararlaştırılmıştır. Atatur· 
kon Kurultayı açma nutuklarını 

herkesin dinllyebilmesi için şehrin 
birçok semtlerinde Halk Partisi, 

C.H. partisi il heyeti Başkanı 
Dr. Mahmud Develi 

Halkevi ve Gazinolarda radyo ter
tibatı alınmaktadır. 

9 Mayıs gUnU akşamı Halkevi 
Temsil komitesi de Evin müsamere 
salonunda bir temsil verecektir. 

Karsdaki yer deprentisi 
Büyük bir felaket durumunu aldı 

Bircok insanlar kayboldu Sular cekildi felô:-, ' 
kete uğrıyanlara Hükumet yardım ediyor 

da çadır ue barakalarda geçi • 
recektir. 

Kars 3 ( A. A. ) - İnsan 

kayıplarının kakiki sayısını 
aolıyabilmek için felakete uğ • 
rıyan köylerin hepiıinin görül

mesi gerekmektedir. Hayvan 

kayıpları pek çok olmuştur. 
şimdilik kestirmek imkanı yok· 

tur. 

F eliket mıntakasında sar -
smtıdan sular çekildiği gibi bir 
takım yerlerde de on metre 

1 
genişliğinde açılan çatlaklardan 

kırmızı renkde sular E kmaktadır. 
1 
ı Toprakta bir çok çatlaklar var· 

Sağlık Bakanı Ur. Refik Saydam 

Kars 4 ( A. A. ) - Diger 
mıntakasından son gelen ha-

berlere göre 25 köyden başka 

üç köy temamen yıkılmış ve 

Egrek köyü batmıştır. Elli ki

lonıetre içindeki köylerin balkı 
temamcn dişarıdadır. 

Bugünkü dört köy felake

tinde 4 ölü ve altı yaralı var· 

dır. Bugün 14 den yirmi bire 

kadar başka hadise olmamıştır. 1 

Kars halkı bu geceyi de dııar· 1 

dır. Digora giden şose üzerinde 
on menfezli bir köprü yıkılmış-

tır . 
F elik ete uğnyanların yiye

cekleri tamamile temin edil-

miştir. tik bakımları yapılan 

yaralılar hasta yurduna getiril • 
mektedir . 

ANKARA: 4 (A.A) -
Sağlık Bakam ve Kızılay ku· 

rumu başkanı Doktor Refik Say
dam, Kurstaki deprem ve f em.kete 

uğrıyanlara yapılan yardım ted· 

birleri hakkında Anadolu Ajan· 
sına aşağidakl diyevde bulunmuş· 
tur ; 

Kazanç layihası kamutayda 
Vergi nisbetleri Şehirlere göre ayrılıyor 

Serbest meslek erbabı bulundukları yerin 
gayrisafi iradından vergiye bağlanacak 

Ankara - Ka
zanç vergisi kanunu bütçe enen • 

"'meninden umumumi heyete veril
di . .Lllyılıaya göre, serbest meslek(i 

sahipleri işgal ettikleri yerlerin 
gayrl sari iradları Q7erinden ve 

bir yerde çalışan birden ziyade 

f-erbest meslek ı;ahiplt>ri ayrı ayrı 

vergiye tabi tutulaC'aklur. Bir yerde 

çalışanlardan, işleri müşterek olan· 
ların vergilerinde % 30 tenzill\t 

yapılacaktır. idarehane, muayene -

hane sahibi, Diş tııbibi, Avukat. l\1i· 

mıır, Baytar, kimyager, Doktor, 
Müheııdis , Müşavir ve mesleki 

itıtisflslnrile para kazananltırm gayriP 
a~afi o/o 50 lisi ; evlerinin bi kısmını 
İŞıcrine tahsis edenlerle muayyen 

bir yerde çalışmıyanların ikamet • 

gahlarının adiye gayri-1safi iradı • 

nın o/o 25 l ; zikiymet mücevherat 

satanların, antikacıların ve bir 

Maliye Bııkanı Fuad Agrall 

kısım sarrafların gayri safi iratla· 

rının yüzde yUz vergiye tabidir. 

- Devam· üçDncll sayfada -

Nafia teşkilatı kanunu 
Ek layıha alakalı Bakanllklara gönderildi 

Şosalar genel müdürlüğü ikiyebölünüyor 
Birde binalar müdürlüğü ihda6 edilecektir 

Ankara - Nafıa Bakanlı -
ğının teıkilit kanununa ek 
kanun liyıhası alikadar Ve • 
kiletlere- mütaleaları alınmak 
üue gönderilmiştir .. 

Bu liyıha şimdi iç ve Mali-
ye Bakanlıkları tarafından tet· 
kik edilmektedir . Layıhaya 

göre şoseler umum Müdürlüğü 
ikiye bölünerek ayrıca binalar 
umum müdürlüğü ihdas edile
cek, bu umum Müdürlük üç 
şube MUdürlüğünden ve 18 e 
yakın katipten teşekkül ede
cektir . 

Bu layıbaya göre inşası 50 
bin liradan fazla tutan Bakan· 
lıklar•, idarei hususi yele re ve 
Belediyelere ait bütün binalı 
ıehircilik planlarına istinaden 
Nafıa Bakanlaia yapacakbr . 

bir diizeltme 
DllnkO nushamızda Ökonomt 

Bakanı Celal Bayarm adı hatalı 
dlzllmlştir. özUr dileriz. - " - Deprem bOrkAnı olmayıp 

çöküntüden ileri gelmiştir. Sarsın
tının merkezi Diğer Ôahlyesi ne 
çevresidir. Sarsın tının tesirini takrt· 
ben em kilorqetre nısıf kutrunda 
bir çevre içinde gösterdiği anla
şılmıştır. Diğer nahiye merkezin
den ltlbaren 15 kilometrelik bir 
çevredeki köyler tamamlyle haA 
rap olmuştur . 

(Gerisi ikinci Sayfada) 

elektrikleşdir-
• • me ışı 

Yapılan projeler yerle
rinde tetkik edilecek 

Ankara -- lktisat vekaleti elk· 
tirikleşİne bürosu memurları tetkik 
seyahatına çıkacaktır. Büro botun 
bir kış Anadolunun nerelerlnede 
buyuk elektirik sanatları yapıla· 
bieceğini tetkik etmiştir. 
Fen heyetleri, yapılan projeler hak 
kında yerlerinde ~tetkikat yapacak
lardır. Bir kaç gUne kadar Saban
ca gölüne bir heyet giderek altı 
ay evvel gölUn muhtelif yerlerin
de yapılan rasat istasyolanndan 
suyun kuvveti hakkında bir fikir 
Edinecektir. 

Resimsiz giren eıya 
Ankara - &Kanunları muci -

bince resimden muaf olarak mem
lekete girmiş olup gerek kullanıl
diktan sonra gerek kullanılmadan 
memleket dışına çıkarılacak veya 
mnaflyetl hniz olmıyan mahallerde 
kullanılacak eşyadan gümrük res
mi alınmıyacağı gümrüklere bil· 
dirildi . 

Herkes Ankara 
Birası içiyor 
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Pr. Yansen gözüyle Tarsus 

Tarsus ~ukurovanm Mesiresi Ola~ilir . 
.. 

Unlü şehir uzmanı T arsusun karakteris-
tik durumunu çok beğendi . 

----·- -------
- Dünden Artan - posa mı da koku I u sabun 

~tersin şosesini sanayi imal Ptlrct>k bir te Lal 
mıntakasında n, şelıi,· dı - viicuda gt>tirirsiniz de-
şından \'e en kısa bir uıiştir ! 
yoldan Atlana ~osesine Yol ve balıç·~li mey-
bağlamalıdır. Y ii k araba- da ular açılması lazım g ... ı_ 
laruu buradan g~çi rerek diği za ıua n istimlak etH-
hu nların siklelini, çarşı lecek hinalarw la)' İnintle 

ve resmi daireler mmta- titiz davrannwk lazımdır. 

kası yollarından kaldırmak Yol açmak, •\skiden zan-
1:\zımdır. nedildiği gihi şehrin bir 

Esnctf çarşısı yolların- ucundan o hir tarafa ka-
tlan hiç aı·aha g~çirilnw- dar gPriiact>k ip•~ gört~ 

melidir. Fuzuli adtledilt~ istikauır.t vernıt-k yapıla-
cek l>ir cok tali sokak- ıııaz yeni ŞP-hircilikte bu 

• 
lar da bahçe haline ifrağ moılalar ge~~mişlif'. 
edilerek sokaklıkıan cı- Yolları ~ehirin orjinal 
kal'llmuhdır. • e ki yapılarına uydurmak 

Ru suretler ile tulu . lazımg~ldiği hu gibi eski 
kısalacak ' arzı daralac&k, binalardan cami metlrese 
adedi eksiiecek, iistiinden gibi esası. ibdattan mada 
gececek sikletleri kesafet- ebuiye k~ıbiliue göre di. 
ı~ri taksime uğrayacak ~e~ hi.ı.'inci ikir~ci .~halla 
yollar. bir d,,fa yapıldı u9unc.u. dP.~ecel~ lunalar~n 
. .. 1.1 .ı bıle ~ıkılması ıcabP.deı. 
ısP. uzun mut uet uayan- .. z· T "" 
mag""a naıuzed olurlar . 

8
1Y8v oroglu 

Ve bugün bir kaç yolun 
tamiri icin sarfolunan bir • 

- onu ar -

YENi ADAM 
para ile biilün yollar her 70 inci Sa)·isi çıktı 

sene tamır edilebilir . içindekilr.r .. f smail Hak-

Bunların ikmalinden evtıl 

de kanalizasyon işi hal . 
Jedilmelidir. 

Kanalizasyon şebekesi
nin şehirden alu kilometre 
mesafeye kadar kapalı çı 

karılmasının biiyiik mas
rafı , mucip bulunduğun-

• 
dan, <foniziu uzak kaldı-

ğmdan çığlandığımızı du -
yan profesör glill!rek : 
bir kerre kanalizasyon 
mulıteviyatı servtıllir. Bu 
denize dö~ üluıez, saniyen 
febekeniu ~ehirden ne 
kadar bir mesafeye kadar 
kapah çıkarılması l~zım 

gefeceği de billu~sab tak
dir edilir. 

Mademki 6 kilometre 
mecburiyeti varmış şu 

halde bunun üc kilomel-. . 
reye kadar uzatılması 

Tarsus için k.3fi g~lece

ğinden mütebaki 3 kilo· 
metr~sine sarfedeceğiniz 

para ile bu muhtHviyatı 

sun'i gübre yapacak ve 

kı kadrn birliği ale)·hin -
ti eyim Lor el .\ \'f' bur y vak 
tın kıymeti . Uenizdeki 
hazineler. siyasa acunu 
Bedri Hahmi ressam ile 
demirci , kadri gürün 
muallimler arasında D.D 
Bl'onıley açlık ve çocuk 
doğumu. Feridun gcnçl4> • 
r ara"ında. vahdl'l Gülle 
kin uiçiu münakaşa ol
muyor. Abdulfey)·az Tev
fik arz kabuğunu ha~e kP-
tlerir amuk, tetkikler, 
lenkitler ve karikatörlt·r 
yeni adan okunacak fıkir 

gazetesidir. 

Mersin /ngiliz 
Konsoloalupndan 

6 Mayıs 1935 pazartesi gQ· 
nü Haşmetlu İngiliz Kralı beşi · 
nci Corc hazretlerinin 25 inci 
cillus senesine tesadüf etmek· 
ledir bl: vesile ile bntUn İn· 
giliz tabnasına Konıolatomuz· 

· da verileçek çay ziyafetine 
saat 15 ten ı 7.30 kadar 2CI· 
mefıri bildirilir' 

Mersin tnglllz 
Konsolosu Vekili 
B. J. CATTON 

Karsdaki yer ~eprentisi 

- Birinci Sayfadan Artan-

Bu ÇP.vrt~ dışrndaki 

kısııutlaki •~.,·ter kısmen 

yıkılnuş ve bir çoklan 

da catlamak suı·etile zara-• 

ra uğra mışlı r. 

Bu hadiseden digor ua
lıiy~sinde, )' İf'mİ beş köy

de (709) evin tamamiyle 
yıkıldığı, (68) kişinin öltlii
ğii ve 70 kiş-inin de kay-

bolduğu te5bi~ mlilmişlir. 

llayvan zayiatı çoktur. 

Kağızman kazasının 

Digor nahiyesine sımr 

olaıı dörl köyiiııcl~ 30 a 

yakın ev yıkılmış ve iki 
kişi yaralanmıştr. 

burada biraz hay v:ua z:ı-. 
yiatı da \ardır. 

Arapçay kazaswın Di. 
gor nahiyesine sınır olan 
köylerinde dtt ha'l.1 evle
rin yıkıldığı ve bazılarını 

n tla hasara uğradığı an-
laş1lmış11r . 

Gene Digor nahiyesine 
srnır olon K ~•r:; m~rkez 

kazası köylerinıle de e.lli 
kadt.r ev yık ıln11ştu· bura 

da in ·a11ca zayiat yoklur • 
Biraz hayvan ıayiati var./ 
dır. 

.Kaşta kuvvetli yeller esiyor· 
... 

·r 
Kaş, 4 (.\.:\) - Oç giindiir kazamızda sr.rt .b~ 

ısıyel esnu~luedir. Olin öğle vakti sıcJldık j 34 ıd~~ 
Dlirı fırtrna durmuş ve sıcaklık 30 a inmi~tir · .!' 
v ... ı fırtınasından ~kinh~r v~ 1.~vlinler z:•rar görrııtıŞ" 
~iir . Yağmur olmazsa ki\ylii Çok zararlanaeaktır · 
Ha va )'ağmura gidrcP.k gibi görünüyor . 

Ankara lstan~ul Telefonu Kuvvetlen~irilece~ 
kll~' 

ı\nkura. -- .\nkara --· lstanlrnl telefonunun Je 
veLltrndirilmesine karar v~rmiştir . Şimdiki mevcll 
k euid~n 6 )'Ol ih\ve eclilt'cektir .... Bu iş içiu JazıU> 
gtth~ rı cihaz mü na kasaya konul muşlu r ~ 

lstarıhul - Ankara lelt>fonu ku vv ... tlendirildik'f.
11 

soııra göriişnae iicrellerirnl~ umumi bir lerazilaL Y"'"' 
pılacaklır. 

Qur· 
İzmir -Ankara tdefonu fazla rağbet kazanuıı" 

Spor Kulüplerin~eki Yabancıların Vaziyeti Görüşülecek · 
1 

Aukara , - İdman c~miyetleri iuifakı ~uıu0"'1 m~rkezi yapacağı ikinci toplanlısrnda . b.azı htlanb~ 
kulüplerinde O)'nıyan ecnel>ilerin vaıiyt~ti de görtl"' 
şiilecektir· 

idman cemiyetleri illıfalu lJaşkaıu Aziz, yattll•~~ 
kayak sporları antrenörü olduğu halde Elma dağı'• 
da telkikl~r yaJHnıştır. ~ 

Öğrenildiğine gör~, Elma dağmd·• otel ve ka~·s, 
sporları yapmağa gitl~cMkl~r için sığınaklar yopurı 
laca~tır. 

Meriç · Evruz ırmağı Kenannda . 
An kara - Tiirkiye Yunanistan arasında iıJlZ~19 18 

nan M~rie -- Evruz ırmağmm her iki kıyısın< s· 
yapılacak ·itlrelik tesisalln tanzimine dair itilafıw t:.ı 
diki ne ait l:\yiha Kamu taya vr.rilcli. ~ 

_O_s_m_a_n_l_ıe111111a-cl_a_ıı_T_u-·· r_k_ç_e_y_e_k_a-rşılı k kılavuzu N. 3A 

Moazz~z, aziz - Sflvgili 
~luharek - K.ut"al 
Mucibince - G.ıreğince, 

yapılan 

Mucib olmak - Gerek-
li rmek 

Mucid _ Bulman 
~lucir - Kiralavan 

" 
~Jucize - Tansı 

Mudarebe - Döğüş 

l]udarebe <~ lm~k - Dö-
ğiişıuek 

~lııdhik - Giiliiuç 
~1udil - Çapraşık 
Mugaddi - Hesin~ ici, Ht> 

sinli 
llugalala - Şaşırtmaca, 

yaruhmaca 
Muganni - Şakıyan 
T~ganni - Şakığ 

Teganni P.lm~k - Şakı-

mak 
llugayır . Uymaz, kar·şıt 

~Jugayeret - Uymazlık , 
karşıtlık 

~luğhr.ı· - GiiceniK 
lluAlak - Çapraşık 

~luhabbel (aşk, sevda) -
Sevgi, aşk 

llu ha here .. Ou yu klaşma, 
yazışma · 

Muhabir - Aylar 
.Uuhacf'me - Üşüşme , 

öciişm~ 

~luhaci r - GücmP.n • 
lluhadeıwl - Oostluk 
Muhafaza elıuek - Gö-

ZPnwk, :'aklamak , barı -. 

nıak, korumak, gözP.lnt~k 

Mulwfazai sii~uL etmek-
Susup durımak, susmak 

. uhafız - Sakmau, hek.çi, 
muhafız (Bak.:mulwfaza) 
~luhakeme · 1- Ökem 

2 - Dur"met ... 
Mulıak~me etmek - O~-

lmuek, duruşmak 
Mulrnkkak - Besbelli , 

bavık . 
lluhal - imkansız, olmaz 

l1uhalasal (Bak:Huf(J~) 
Mu heltı(t>l . .\ ,· rıŞ 

• AY1 

~lu lrnlefot etn~ek - • 
rışmak 

Muhalif - Ayrışık 
Mu hallt!tl - Kaht 
~I u ha ili 1 • Eri tiı· 
~luhammin - @ra1'01 

~] u ha rrr.r - Ya zıh .~j 
~hıharrik - Elt~b:ışı, 1 

at" ~luharrir - Yazar, Y 

na an aı~' 
s~rmuharriı· - Baş} .... 

l \'"" muharriş _ Tırııa.a '" 
(ızdırıcı · ~ 

muhasa:ne - Va~ılı 

'
,..~ 

muhasara - Kuşa 'tJ' 

mu hasa fa etmek "' 1\ 

şatmak şJJ'o' 
muhasebe - Uesubhl 

sağış 
11 

.. ~ 

muhasebeci - S:ı~ış~11ıt 
muhasede .. Giiruıle ri~ 

·ı· ce" muhal _ Çevrı ı, • ,.,111C 

muhatab - AY,lJç, 3
• 
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Mersin 
Piyasası 

Kazanç layıhası kamutayda 8 i l i T 
- Birinci ıayfadan devam - ' 2 ci sıru{ 40, 3 ii smıf 25, Mersin Belediye Reislininden : 
n~ıva v~kilh·ri avukat-! 4 ii sıııır ıo. ti 

BP.lediyemizce salın :ılıııacak 5271 daue bina, so-lar, nıühendisler ,miamar 1 Nüfusu ıo biıu.fon 30 k k J 1 ····· ··~-
K.<~. 

l•a rn 11 k ~ksprP."' 
lan~ 

K. 
45 

43 

s. a Ca< t e ve meydun uümro vt~ adJarı yazılı euıa ve 
lar ve alelUıııum serb~sı bine L;ular oları şdıiı lerdı~ levha açık e~silııııeyıı hoıııılıııuş isede t!ksiltıııeye i~ · 
müşaviri~ ve miiteha~srs- :i Ü srnıf 25, 4 ii . SWıt! la.. . l li çıkmadrğındau on giirı n . lidtltııle uzatılmasına ve 

Kapu malı 
Knzat~ı parla~ı 
iane çiğidi 

42 
39 

larııı vereeeL ler i vergi Dok lorla rııı vıı diş 'il- ı ~ 5-935 Salı gii ıı ii sa a ı on be~ıe iislt!r ııı esi ıı i ıı ) a pı • 
nislıelleri de şöyl~dir. biplerirıin verttAAM«tı· l~cpjı bilit olunur . 

Nüfusu 200 biu ,.e da- ı vt'rgi nisbeti şud,ur. 

2- 12,5 ha faıla olan ş .. hirler<le '. Nüfusu 20 bio.i ~@daha 
\' eı·li 1) 1 _8715 fev~;ıi4d~ birinci sımf 2000 yok;tn olan şehirlerde: 

9 f~AalAdt~ iklnci sımf 1000, fevkah\dt! birinci ~ım~ 1000 Su~a ıu 
~"asu l va 

No1ıu; 
Mercimek 
kuş y~mi 
kuna ,tarı 
Çeltik 

7 50 biti.ııe~ suuf 200 ikiı ci sı- fevkalade ikinci srrııf 500 

12,5 nıf 80, iiçüocii sınıf 30, 1 birinci srnıf Joo, ikinci 
7 di)rdihıcii,; Sl•~f ıo smıf 40, 3 li sr111f, 20, 4 ii 
5 1'ıfıfuşu 5() binde11 200 su~( Q~ 

3 b!qf ~~'~r ~·p. şel.•i~le~- / Nüfusu 50 lıjruJ-:n 2flP 
7 dtJ: ~' fMill 150 ıkrneı hine kadar oiau ~ehirler-

Acı çekırd~k içi 

"' i oz şekt>r 
3Q Sini f 80 ~CÜ ,sınıf 30 dör _ı de; birİDei SIU 1 f 70, İ lİ llÇİ 
38 21> dii11cii ~111~ ıo. 1 sınıf • 3 il suuf 24, f 

lialıve 
Çav 

100-99 j Nfifu~ 30lbiudeu 50 1 ısmf o. 
UO-l!itO !'Jıiııe kadar olaıı şelıirlerd~~ Nüfusu 30 binden 50 .. 

190 Barsa T ııa·raflan . · bine k!d'f· Qi;A• '~! irl~r-
90 / 

1 de 2 cı sınar 25, 3 u s111ıf 

kalay 
8aıulr 
Arpa .\uadol 

,, yerli 
Piri ç 

3 25 slallbul .. { 
111 0 _5_93& J5, 4 ~ il~ ~ umu \\ o 

2 75 binden 30 bin~ kader ola-
Tüçk ahuuu 937 n şehirledt': 2 ei suuf 15, 

istr,rli11 6.{)8--75 3 ü suuf ıo, • ii suur o. Çavhr 
1.6 ., - 50 

!_...-.. ••k r 
~clııı.,. [}olar 79 50- N .. f 1 b" 1 n usu o tru ... ,. aşağı 

Frank l2 -05-50 • • "-Cr..,IJi l!3 tiret 
• • • çu vah 2.GK.; 50 

9 53 _ f)
5 

O(a11 malıallel~rdek i s~r-

beş& ı ır.slek ~dıa u a~-
h~ğday Yerli 2 75 
l1aııon tozu ·j O 
Sabunsafi zeytin Y. 25 50 

lnuee Kep~k 
Kalın » 

Nişadır 

l11cir il • ikinci ?3 
•sır darı 2 90 Vulaf Cukuro 

lara hiih~r 85-86 ,, 
0

A:,uadol 

' 

2 
2 

16 

'O d~a l 1 
2 75 

Lu v~rgiqen miişlesnachr. 

Nufusuunn hesab111da 
yPni nufus sayınu yapı
lrueaya kallar 1927 seiW

I sindeLi nufus sayımı esas 
ı lululac~ktır, 

ı\lulıaıaha · ..\, tısnıa lluhteris - Varsılı, lurslı I mukas~me elmek - Ültıs 
Muhatara (Giriv~) - Aşıl muhteriz - Çrkinsen , nwk, paylaşmak, bölüş.: 
Muhavere - Konuşma , sakuıgan ıııek 
•huhayyile - Sanay mubLeaem. (8a~:Debde-
\I " mukassi . Uunahıcı, sı · '1 tıhayyiriil'ukul ( Bak: beli) - Görkemli 

lta ·k kınlıh rı ulade ) mulılevi - Kavrıyan , 
Muhbir - Duşınaç kaphyau 
~11 1ıib - Sevdik, dost muhlıra _ t\ndtÇ 
~Uhik - Hakla muhti _ Kabahatli 
~Uhit - Çeven muin - Yardımcı 
·"••hkem - Herkem muka'ar- . Cukurluk 
81

"hnik - Boğucu mukab.,~ - K-arşıfık:kar 
:tılırik - Yak ıeı şılaştırıııa 
~ Uhtaç - muhtaç (T.Kö>I Hilmukab.-le - Karşıhk 
· ••htasar - ~ısa , kısık oJar~ık 

~~tılııasacaıı- ( icıJıı leıı , ııuılıa il - iiarşı 
4satau) .. Kısaca mukaddt·m - Önce 

:ulııazir _ eıı. !" · ııı luıdder _ Kı·skil 
Al uıu.,ltt - K~f•A' nmkadder.at (Ş;lk:Nasib 
- ••hteft -Sakit, gizlenmiş lali) 
tıtuek;, - flJrawı• au · ~ - Kutsal 

~-uıueı - Rozyk mııLaddime . Ra~lanğıç, 
~ '1htelif - Türlü ôn~öı' 
&\ UhtelJişşuur-Aklı bozuk mukallid - Beezetiei 

lta,;,Uhtenıel .,, ımıalli o· wukaıuaeın - Kesimli 
11 °laa gerek mu.kar~nel - Yana*~hk 
"lllftlP. k • Y L - . r~m _ Sa}'ın mu · arm - anaşı~ 

Uhteri - Bulman mukarrib - Yalm 

mukataa • Kesim 

mukal~le (kıtal) - Öl~ İ-
r.iişme 

mukavele - Sözlesme; 

IUJJ~& vemeL (1aba n n•ül) 
- Dayanım, dayanak 

mukavemet etmek - DJ
yamk 

mukavim, uıiitehammil .. 
~ayammh, dayanıklı 

mukavves - Eğruel, ka-
visli 

UlU~a~vi - ~U\'..v.r,tlçııd·_. 
rici 
m~a;Y.~S& - D.JUftftİrme 
uı u k_f yese ~lmelL - ~e

•ıti rm•~k, kıyaslamak 
mukayyed - Bağh 
mukabil - Göıd 

mukdim - Çalışkan 

-Souu Var-

-··-·····-·········--··--·---·····-············-··--··-·- ......... . 

D. Demir Yolları İşletme 
. Müfettişliğinden : 

Pazarlıkla satrn alınacak 600 adet ya: tenekesi için 
27-4-935 larilılnde lslt!kli çık11wdığmdan pa:arlık 7-5-U.15 
tarihine bıraktlmışdır . 

Gaz tenekelerinin nasıl olac:a'ğı ue sair Jmsusal trill 
tsteklilcr Mersin Fidanlı/\ memurumu:dan i:alwl alabilirla. 

Pa:arlıfja gireceklerin i Mayıs 935 .Salı gıinı1 saat 
16 da muhammen bedel ü:erinden W lira 8ll!/lamlık ak ça
sUe Adana lılelme Mü.fetlişllfjlne bi::al müracaatları M:un-
dır . 1- 3-:J-6 

.. 
CI~ Esirgeme Kurumu Baş~anlığm~an ; 
Şaşa ti biraderlP.r fa IJri kasma hitişik 7681 metre 

mnrabbaırıda ve 5500 lira kiyrawtirıdt~ hulunan Çocuk 
h~hcesi ~wık artırma ıısulılt· ... atılığ.ı cık:ınlruıscln· . 1 

" • J t • • 

May1s 93«Fi Sair giirıü s :ıal ıs dt! Fon Hcenlası S:ıit 
Akıncınırı nıağazasrnda ii lerıtıP. ya pılacağıııda n o gii n 
ve saatda isteklilerin S.si tl :\kı rıcıya miirucaa tl:ı r·ı bil ı t 
ol!Jnur • 23 - 30-6 

Cifçi ve Bahçecilerimize 
Tonr;:1 k.lu rımız,ıa n ~yi mahsu 1 ala IJilmek vt~ :JZa mi 

fa vdalaumak, ona ~ \' İ bakmakla olu ı· • . . 
Toprak, daima giibrt·lemekle ~· p,11Hııştiı·ilir . Ve 

ku vvellendirilir . 
Nt>reJen gübre hulacaA.ız dH)' •~ diişiirante)·iııiz. 
Tficcar lıanmda Satış Kooıwi·a1.ıfi11t~ müracaat ediniz 

Kullanışlı, çok faydalı, sun'i gübre em· 
rinize amade bulundurulmaktadır. 

100 Kiloluk cuvalt 260 kurusıur. 
• • 

Fırsatı kaçırmayınız . 5-5 

Büyük Tayyaro Piyangosunu•1 

ümit gişesi 
HALİ~ TEKİN 

Ujç hauruuzıla olmayan bir zamanda hemen ZP,ngirı 
olu v erec~ği ıa i ıi <i iiş ii ıı ii r ııı ii si i ıı ü 'l 

A~~dığı gii11den h~i nıersi11imizde pek çok )'tırtl-
duşları Z•~11gin ~uir:t· ıa Gişemiz ' 

-~i{!,l,~!L $~~ ı_g ... ~ı_~! ~ış!ır. . ., 
fsahel eden ikramiye ve Amortiler henrnn (~işemiz<I~ n 

TEDIYF. EDİLİH 

flmit Giıesi Ufur ve Şans Giıesidir 
Şansrna Kiiskiin olan kimselerin hile derhal t~işeıni

ze ugra~·arctk bJr hilet alması kPrıcli fnıt!rıfaatları 
i~tizasuutaı dır . 

';...;..--------------------M_ s r sin : Silifke Caddesi 

& R t s; 

? • 
Merıinin bir ihtiy~cı daha 6nlendi • 

\'aıısmı 9 Mayısla okuyuııuz , 
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SAGLIK 
ECZANESİ 

ersin . Gümrük Civann~a~u i 
111 r rw d Eeza v i 

lıhhıy•), YPrli ve.\,

, nqrn rııii~lalızt•raıı hu
lunur . 

\.,~Nl ~IEHSIN 6 .~IA YJS·. ı 9a5. P.\ZAH'l'ESİ 
. . 

• 
emıng on 

R. R. 
E 
1\1.[ 

İ 

N 

G-
T 
o 
N 

E 

l\ı1: 

t 
N 

G-
T 
o 
N 

' Dünyanın en güzel ve en sağlaıu Y nzı M a-
kinası Fiatları her keseye uygundur. 

3 Model Portatif Çıkarılmıştır 

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

Markalı Şeritleri kullanınız. 

Doktor Nejad Seyhu1ı 

T~QK;ye 

l1RA4T 
~"'BANJ<ASı 

·:· 

le~ · •ı 
i l ·KAYA-DELEN' 
•!• ~) MENEA SUYU ~\ı. 
IJ /. 1 Sıhliat ve içtimai Muavenet Vekaletinin bu suya ait ~ il ,,a 
• J' TAHLİL RAPORU 

Koleviyet (100 sm 3 suya sarfolunan 

No. 10 Hcı mibtarı) 02 sm 3 
; Renk-;iz Mecmu sertlik derecesi (Fransız) 1,5 

: Kokusuz Uzvi maddeler için sarfolunan mUve I· , 
lidflhumza litrede 0.40 Or. 

: Utif Sülfat ( Sö 4 ) 11 0,0033 Cr· 
Klor ( CI ) 11 0,0074 

: Mutedil Nitrat ( No 2) 11 0,0010 
Nitrit " Yok. 

( ci 33 ) Amonyak • Yok. dr ' 
DEPO~U: H P- r'~in Pa. talıa ııtı~i \' t~ hitişiğirı,k~· r 

d~~ tiiı ,iıcı liic hi diikktwındadı r n 
27-30 ~ 

YJ ~,, .~~ji 

• 
ıra v 

Yoğurt paz rı ıl 1 c.ıddı \(' 
oda, ~alon, mulhal ı ve ~c1ir .. ~·ı 
<•it kal<ia ii ! oıf ,, mttllwlı 'e 

l •. ~ •• 1· ·ı l ) , 
ı zır m; 11 ıı c u '". ilf 
, Jııı 'ı h·r cfc11re ·r . ... r tıı 
lı 1 '' oları tlı~r ı .. f) )I' . 

l I\ c n l ı ı ıı sa h i h i ı 
• 7 ı O 

dairt•dP. ~ · r~ lık t ır. k ırala ıı a 

ıor \=" lau Ya ıha 

·- E---..:::::.--::; 

~ 
·ıı 

Piyanğosu ~ 
On Dokuzuncu T eıtip Birinci . Keşide ~ 

~ 
ffi 11 mayıs 935 tarihindedir. 

· nı Büyük ikramiye 
25,000 Liradır . 

-L==m==ü3~a::c 2~·:::!~':e::a _.-
Yeni Mersin Matbaası - Merı;n 


