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Dün Halkevinde Mimar sinan ihtifali Yapıldı. 
Şehir Planı 

ı Şehir işleri ilstiinde ulus-
ar urası üıı alan profesör Yan-

8en'in bu günlerde Çukurova
Ya geleceğini. Mersin, Tarsus, 
Adana Belediyeleriyle görüşe
rek nnlnşırsn bu üç şehrin ge
lecekteki alncnğı duruma göre 
Planlarını yapacağım duyduk. 

~aha 5ncede şehir planı işi ne 
0kunduğumuz için sevindik. 

<l ProfesörUn anlaşırsa kaydı 
oğrudan doğruya para işiyle 

ekr 1 olsa gerektir. Açık konu· 
ŞuJrnak · t · y · b· 
0 

ıs mıı rse ansen gı ı 

~l~ bir şehirciye yalnız bir 
.. hır planını yaptırmak gibi 
~ır bir masrafa Belediveleri-
tnı . v 

b ıın geliri kuthınamazdı. Bu 

1 
akınııa biri diğeri ııin mahal· 
es· 

1l 1 sayılabilecek kadar yakın 
ş~ şehir Belediyesinin dil
~n~elerini yerinde buluyoruz. 
. hır planı az para ile Yensen 

&ibi hı· r h. . . ı· d ka . şe ı rcının e m en çı-
111 caktır . Dileriz ki anlaşma-
Pli.da çabuk olsun. Mersin'in 

1 nsızlık yilzünden çok kayıp
ar1 

\'ardır . · 

tilll!kl~mi, tabiatin bir çok ve
~h erıyJe başkn şehirlerden 
cırı a ~k güzelleşmek ihtiya· 
aln <la olan Mersin bir türlü bu '4na . 
!arda g.ıremedi. Hele son yıl-
tıa bır çok yapı çalışmaları
lı~rasthyoruz. Modren mimar
e._,1 tı her çeşidinden bir çok 
tip:r YUkseldi. Plansızlık, ter-

•zli k y·· ·ı d b tıe , llZl n en u yapılar 

b lazıı.- J··ı 1 . .. ıı·"'· ir " \ şa ırııı guze ıgıne 

tın t~y ekliyemedi. Belki yn· 
bir .1r Şehir p1aın yapılınca 
bir i\~klnrı da yıkılmak gibi 

V ıbetıe lrnrşıJaşacaktır . 
teşkiJ:ktiyJe bir kanalizasyon 
llllraı tı yapllmış etek etek 
içind ar dökülmüş. Üç beş yıl 
huyu e, tırnuıctuğundan çok fazla 

teşki ifi~n Şe!ı r~ n yarısı bugün bu 
Şi tan ıstı fnde ede mi yor. 

~rı1~lldı de. bir su tesisatı ba
et· "•ak ist · "ı h)ıı enıyor. Bunun han· 

t' qna g .. 
de~il ore olacağı da belli 

· Relk· llehrin 1 bir kaç yıl sonra 
8ll lesi bUyUk bir parçası da 
~l\ktır satından faydalanamıya-

k Açıİa 
aldırı ~ caddeler, döşenen 

tep bu rn ar yııpılan bulvarlar 
kir Şe}ı~~ın benzeridir. Plansız 

1Şrrıak·~ glizelleştirmiye kal
~ <;ıktna~rn:ı~siz kayıkla yarı
d Şehri gıbı bir iş oluyor. 
llrunıun nb~elecekteki alacağı 
~asındu 

1 
.1r Plfinla belli olma

"1ri oı ~ıınanın da büyUk te-
tuı muştu . 

en r. Her Yıl öne sU-
tM ıııan · . 
~"dtıtıe 

0 

1~1 nihayet bir te-
•i ttrı .Yapıf d;! bırak_ılmıştır. Li-
~ ~ı Pla gı takdirde şilplıe

n daha başka bir du-

Dün Sinan'• Andık 
Halkevinde toplantı yaplldı 

Maarif müdürümüz sanat dahisinin şahsi
yeti ve eserlerini Tahlil Etti. 

Dün saat 18,5 ta HalkeviC 
salonunda Mimar Sinan ihtifalı 
yapıldı . Salon temamen dolmuş 
duvarlar dahidn eserlerinin 
elde edilebilen fotoğraflariyle 

süslenmişti. İlk olarak Halkt-:vi 
orkestrası tarnf ından Onuncu 
Yıl mnrşı çalındı ve bunu mil-) 
teakip Maarif .Müdürümüz Nn· 
hid Cemal Toker kiirsüye ge
lerek Mimar Sinan'ı doğuran 

mnddi ve manevi amilleri say
mış ve bu dahi Mimar'm adı
na sanat gilnilnün izafesi 
sebeplerini teşrih etmiş 
tir . Hatip bilhassa bu vesile
den istifade ederek İmparator
lukların ve bu meyanda Os· ı 
mnnlı İmparatorluğunun mü
meyiz vasıflarını beliritmiştir. 
Bir mimar tarafından saHlhi
yetle eserletini n Mersinde tah 
liline imkan bulunamadığın
dan dolayı duyduğu teessürü 
ifadeden sonra eserleri ilze
rinde sırf bedii cephede bir 
tahlil yapmış ve Türk mimari
sinin ve bediiyatmın ana va-

Sanal d~hisi Mimar Sinan 

sıflarını sıralamış ve çok al
kışlanmıştır. Maarif M.idüril
müziln bilyilk hitabet kudreti le 
salonu heyecana veren hitabe
lerinin not edebildiğimiz kı

sımlarını yarın yazacağız . 
Bundan sonra Halkevi or

kestrası seçilmiş parçalar çal
mış ve toplantıya son verilmiştir 

Şayet Bir Harp 

Borcltı Belediyelerin clurt1mu 
iç işler bakanlığı vilayetlere bir yayıın yo1ladı 

Belediyelerin Borclanma Vaziyetlerini En 
büyük Mı;ilkiye Amiri Araştıracak. 

Yapılan tetkik ve müraca
atlar mali vaziyeti bozuk olan 
bazı BelP.diyelerin bu sıkıntı· 

lara bizzat sebep olduklarını 

göstermiştir. Amme hizmetleri 
için, canlı ve esaslı gelirler 
karşılık gösterilerek alman 
paralar, ya Belediyenin başka 

masraflarımı harcanmış, yahut 
da vaktiyle iyi düşünülüp he
saplanmadığından tutulan iş 

yarıda kalmış, yeniden borca 
girilmek yUzUndeu mali vazi
yet bilsbUtUn sarsılmıştır . 

Bu işin önüne geçmek üzre 
Belediyelerin ödünç aldıkları 

ve alacakları paraların sarf ve 
kontrol şekline dair karar alı
narak aHikadarlara bildirilmiş-
tir. . 

Bu kararlara göre borçlan· 
ma vaziyetinde, mahallin en 
bUyilk mUlkiye Amirleri vazi
yeti tetkik edecektir. Bu su
retle Belediye borcunun, haki
ki ihtiyaca ve Belediyenin ö
deme kabiliyetine uygun ola
rak alındığı görülürse borçlan
mıya milsaade olunacaktır. 

Olursa 

Dahiliye Vekilleti. Beledi
yeler Bankasından ödilnç para 
alan Belediyelerin adJariyle 
ne için ve ne ıeadar para aldık
larını gösterir bir listeyi bu 
münasebetle ViHlyetlere gön
dermiştir . 

Ecnebi 
Şirketler 

•••• 
Nasıl kazanç 
Verecekler 

ANKARA, 9 (Hususi) Ka
zanç kanununun 13 ilncü mad
desinin A fıkrası mucibince 
ana merkezleri Yabancı mem-
leketlerde bulunan şirket ve 
milesseselerin ana merkezleri
nin umumi masrafına iştirAk 

için kilrlarından ayırabilecek

leri miktarın ana merkezin o 
seneki bilanço ve kilr ve zarar 
hesaplarının mahallince notere 
tasdik ve usulil dairesinde TUrk 
konsoloslarıııa vize ettirilecek 
suretlerine nazaran tesbit ve 

Dünya Z Şuaının Tesiriyle Eriyecek 
tevsik edilmesi lazım geldiği 

Maliye Bakanlığınca Valilere 
bildirilmiştir . 

- ________ _.,. ________ _ 
Almanlar Ortaya Beş Harp Vasıtası Daha Çıkardılar. 

Z Şuaiyle Topraklar Erimekte Tayyareler Parçalanmaktadır 

LONDRA, 8 (A.A) - Deyli 
Chronicle gazetesinin haber 
verdiğine göre son on beş yıl 

içi nrle Almaııyu'da beş yeni 
harp vasıtrısı keşf veya icad 
edilmiştir . Bunlardan birisi 
bir tilfenk mermisidir. Her 
hangi bir maddeye işlemekte 

ve 180 santim kalınlığında bir 

zırhı delebi lmektedi r. 

rum gösterecektir. Fakat Li
man işinin bir sona bağlanması 
nı bekliyerek plfını ged bırak
makta bülilıı imar işini yilz 
geri çeviriyor . 

Yansen'in araştırmaları bi
timinde belki Liman ynp1lsa 
bile plfina zarnrı dokunmıya

cak bir şekil bnlumıbilecektir. 
Şimdilik bütün diJeğimiz gUn 
yitirmeden şehir plilnının ya-

pılmasıdır . 

R1za Atila 

ikincisi içinde beş tane mu 
harrik silahı ihtiva eden ve 
dakikada binlerce mermi atan 
milhterik bir grup topudur. 

Oçüncüsil şiddetli patlayıcı 
mevad, boğucu gazlar ve has
talık mikroplariyle dolu olup 

Devlet Şurası 
- ..•. ' 

Teşkilat kanunul~yihası 

Başba kanlı kta 

ANKARA, 9 (Hususf) Y oni
den hazırlanan Devlet ŞOraeı 

teşkiJAt kanunu projesi Başba

kanlığa ğönderilmiştir. Proje· 
nin bir hilkmilne göre mahke
melerde olduğu gibi Devlet 
ŞOrası da 20Temmuzdan 5 Ey
ltlle kadar Yaz tatili yapacak-
1ır. 

320 kilometrelik bir alan için
de kabili sevk bir nevi havai 
fişenktir . 

DördüncüsU bir Z şuaı 

bu şuaın tesiri altında köprüler 
yıkılmakta, topraklar erimekte 
tayyareler parçalanmakta telsiz 
istasyonlariyle demir yolları, 

zırhlılar toz haline inkiJAp et
mektedir. Beş on kilo ağırlığın 
da ve dakikada 600 mermi a
tan Strange maki neli tilf engi 

Ayni gazeteye nazaran oto
mobille çekilen ve dakikada 
1400 mermi atan başka bir 
mitralyöz daha yapılmıştır . 

iŞ Kanunu 
Layihası 

ANKARA, 9 (Husust) Dev· 
let ŞOrası genel heyetinde göz 
den geçirilmesi biten İş Kanu
nu JAyi hası d ·· n Başbakanhğa 
verilmiştir . 

Yt1nanistanda 

Ödevlerine son veri· 
len adliye memurları 

ATlNA, 7 (A.A) Son ihtilat 
hadiselerinden sonra başlanan 
idari tasfiyeye devam edilmek 
tedir. Bu sabah bir çok Adliye 
memurları azledilmişlerdir. 

Azledilenler şunlardır : 
Temyiz mahkemesinden 

7 A7.a, istinaf mahkemesinden 
iki Reis, 5 hakim, 3 mUddeiu
mumt. 1 müddeiumumi muavini 

ilk mahkemelerden5 Reis, 
6 hAkim, divanı muhasebattan 
6 Azil ve devlet ştlrasından 6 
hukuk müşaviri ile 5 Aı.a . 

ATİNA, 7 (A.A) General 
Kondilis Askert Mahfelde söy
lediği bir nutukta ilsi zabitleri 
icraatını takibederek tasfiye 
edilmiş inzibatt ve her türlU 
siyasal nüfus haricinde yalnız 

vazifesiyle meşgul olan şimdiki 
orduyu sena etmiştir. 



Yeni Bir Alet 
Hastahklar 8ir Aletle Teşhis Edilebilecek . 

Ankara Ziraat Enstitüsü Profesörünün 
Bulduğu alet bir çok meoceleri topluyor. 

A\·r·upada rakkas ile 

~· r.r aiti nda madPrt, .. o 
VP. ı rısa nlar(la da hasla lak 
aramak m~sf•IPIPri radişl

luwie ile uğraşanlar çok- . 
tur. Toprai!ın ici111f(• nfi. ., . e 

nı ii 1 m iiş oları ma ti t> n ha 
ıiuelerirıden cıkan \'e ~öz . . , 
il~ g<>riilemiyPo dalgalar 
da tayyaralt•ı·le zap edil. 

nı~ktedir. 

A vrupada nulişderi ilı· 

maden aranıa~ usulii o 

kadar ilerlemiştir ki bu 
iş için hn usi t:lyyare 

ruiifrezeleri kunılmn tur. 

llc:ıkası hur~kele gP.tir -
mek için ciimlt•İ asahiy•·
cle hususi Lir ha sa si~ Pl 

hulıınmak l:)zımdır. Bun
dan başka telkin vasıla

s h 1 e la~ r t a. a ,. v u r e d il P n ., 

ha rek<'I \erile bilir. Ekseri
)'H OperaWrler islemiye-

l ti~ii profesürleri uden hay 
tar anıut>I A~·~oy bu 
bih iik kusuru izaltı icin . . 
hir HIPt ical Ptmi. tir. Bu • 
;tletin ismi R~tlyo ampli-
fıcoteurcliir. 

Hu ul.-t kendi~inP- gös
ltırilerı cisimlerin (i11san, 
ha~ vnn, stil, yumurta v~
saire) nıevcelerirıi toph
vac;ıktır. .. 

Bu alet vasılasiyle 

insan vt~ ha\'vaıım hasla-.. 
lı k hu·ı ela teşhis edilebi 

lf~ct•k tir. 

Elektrik, llavagazı, 
Su ölçü ayarları için 

talimatname 

Ankara , · Elt>klrik , 
havagazı ve su salıcılar1-

11ın öleli u varları icin mu . . . 
vak kat hi r· la ti matna me 
hazırları mıştı r. 

YENiMERSl.N 10 NjSAN 1935 Çarşamba 

~Jczacı Kamil Resmi Dairelerin 

ADL. 1A YAPIL\N RA- Mektup ve Telgraf-
PORTAJIN Y.\ L \N farından üçte bir 

OLDUGUNU SÖY- ücret alınacak . 
LÜYOR. 

Diirı Eczacı Kamilden 
bir mektup altlık. Aynmı 

ıwşrt•d i yoru z ; 

Yerıi M<·rsin GaZt-llPSİ 

~J iid iİ rf ÜğÜ UP. 

E~e lı(aZ~lesind~ «Ecza
cı Kamil ile göriiştiim» 

haşlı~lı l,,ir yatı okudun.•. 
Ben yazılan mevzu iize
rinde kimse ile ve hele 

Ahug :ıtllı hir ~· azıcı ile gö
rüşmediğim için şaştım 

kaldım. Bu zatın benimle 
benıeırnevm velva"-aıa ve-. . 
ya sair fılmenaru veyahud 
da telepati d~nilen yeni 
bir usulle ben farkıuıt 

varmadan göriişliiğünii 

~anı\'orum. Bu ıat ruh al-. 
sız çam devirmiştir. 

~\ranıııda bövle bir ., 

konuşma olmadığı ıç111 

yazılaum yalan olduğuou 
gazeleuiıle ~aıunaıuzı say
gıl~rımla dilerim. 

Ankara , - Posla \'~ 

h~l:ı;raf saall~rinin kaldı-... 
rılması hakkıııda~ i layiha 

k:uuulayu g.-lnıiştir. 

Bu layihaya giirfl, mu
vaz .. 11Pi u nıu mi)'~, lıusu
Sİ\'f ,,~ mülh.ık biilct>lere . . 
dahildt~ rt>snıi makamlarla 

:t~ık ve kapalı clille yazi;:
cak ları telgı·aflarla bu dai 
releı· Larafrndaıa postaya 

tev~li olunaıı mektup, ~art 
postal, mevkut risaleler, 
nevi basılmış kagıtlar ile 
örırnkler ve paketlerden 

ve ardiye ücr.-tlerinden 
liçlt~ hir ücret itlınacak

lır. 

Adliye ayırma enci· 
meninin çalıfmaları. 

Ankara, - Tt•ruviz mala ., 

k~mflsi başkam f hsauın 

rek lıu Jıa ya LH d iişnwkte. 
<lirler. icra Vekilleri lwvetince resmi gazete ile neşredi-

"' 

başkarılığında toplanmakta 

olau Adliye ayırma en. 

cümerıi işini ilerletmiştir. 

1 Ankara Ziraat Ensli- tasdik edilen talimatname lt>Cf'klir. Bilindiğı gibi encümen 

Posta ve T ılaraf 
Teşkilat kanununa bir 
Fıkra ilave edilec~k • 

. .\ukara • - Posta \·e 

tfllgraf idar~. i t~şkil~ll 
ha~kındaki 2208 numa-

ralı kanunuu ~ J 4 iindi • 
maıltlesine bir fıkra ila~e 
~dilmasi hak kında Kanıu
taya g .. len bir IAyihaya 

göre Posla ve Telp;raf 
idare iuc~ m~klmz ve u1ek 

Lu plara ya ıuştırılau dauı ... . 
g:l, Hilaliahmıır, Himayeı 
Etfal pullarının lJeyyi~Je .. 
rintleu şimdİ)'e kadar toP"' 
laıınılş olan paralar posU• 
v•~ l•·lgr~f idaresince u~sis 
olunacak sanclığa seruıa # 

ye teşkil ~<lecek tir. 

Türk · Yunan ofisi To-ımJlf 
lstanbul , _ Türk .. 

Yunan ofisinin bu pP-r ... 
şembe loplauacağı SÖ) le-

niyor. 
--------'--"-'-___..--'-___ -'-_~ 

yeni hakimler kanunu 
mucibince bütlin hakinJ-
ltırin l>ugün alchkları ufB" 
aşa göre ~'fHıid~n dP.rt.ce'" 
lendiril~cek lİ r. 

d"""" ................................... ________ .... __ 

Osmanhcadan Türkçeye karşıhk kılavuzu. .N. 13 
Fıtrat (llilkaı, r.ihillel) -

Yaradılış· 

Fıtd (hilki, cihilli) · Do. 
ğunsal 

Fial - Palw, eder 
Fidyei rıecal - Kurtul

malık 

Figan <Bak:for~ad - Ha,· 
kırı 

-figar - -yftrarlı 

Fihrist - Bulmac 
Fikdau - Yokluk, 

hınmazhk 

bu-

Fikr • Fikir [T.l\ö.] 
Fikr - ()öşiiucP. 

.. 

Fikr • ltJe (Vak ulça) 
Fikri - Düşüu ·el, ideyel 

fikriğ 

Fi~ri takih - Giderge 
Filhakika - GP-rce~len 

14.,iramuş elnu-k - CııuL .. 
mak 

Firar - Kacma • 
Firar etmek - Kacmak • 
Firuri - Kac;c.t~ 

Firaş - l)i)ŞP.ııek. döşek 

Firak , fırkal { ı ftirak) -
A vrıhl . 

Fitade - Dii~iiniiş 

Fitne (ft•sad a ula mına) -
Bozul 

f itıw (uifak aıılauıuıa) -
.\ret bozma 

Fitnecu (Bak:ıııüfsit) -
Bozulcu 

• 
Fo~uli - Boşuna, hak-

sız, yer~ız 

Füceteu - Ansızm, bir-
denbire 

Fiicre • Ar« lık, delik 
Fiiru - Aşağı 

Serfliru etmek .. Başflğ· 

mek 
Füruhl - atma, salıtıı 
Füruma)·e - Alçak soylu 
Fiiruş - 'atau 
Fiishal - GAnişlik 

FesiJı · GP.n, gPrıış 

Fiitu r - IJp,zgi ıılik 
FiHih vel - Akıhk , cö-

mertlik 
Fiiıun - Çok, artık 

G 
Gabavet - Kalın kafalık, 

mankafalık 

Gabi - Kaim kafala, mau 
kafo 

Gahgah - Gıdı 
Gabni fahiş - .\şın ahh.1t

ma 
Gadr - Yazık 

Gadretmek - Yazık el· 

mek 
Gadı·olnrnk - Yazık ol· 

mak 
Gadclar, ıalim - Güce

men 

Zulıu .. Z,ılm [T.Kö.] 
Gaflet - Dalgınlık, boş 

buluıuua 

Gaflet etme.k - Oalgrn
lığa gr.lm~k, hoş lrnlunnı:ık 

Gafil - A~·maz, dalgıu, 

boi • 

(iafıl avlttuıak - Dalgrn- ı 

lığa getiruwk 
Gafil ~nlauru~k - Oal

gırılığa gP.tirilıuek 

r .. ~afiil f'lnıek - Anla. 
mazlı k la fi gt·lıuek, aula
nrnz gfirii n mt' k 

Gah, gahi, g .. 1ı, gP.tıi -
A rasıra 
Galı, galıi, g.-h, gehi -

Kimi 
N.ı~ah - Ansızın, apansız 

GailJ etııwk - Kaybet -
nu~k [T. Kn. J 
Gaih oluwk , taııeayyiifl 

etmek - Kavholmak . 
Gaile • Dt~rt [T. Kö.] , 

Sıkı11tı 

(ıala - Pahalılık 

•~ali - Yiik~wk 

Galat - Yaıulma, yanlış 

ah,lıe - Ven, yenme 
OalPht! ~tmek - Yenm~k 

Galib - Y ~ıten 
ltaliha - Belli, görilniişe 

gör~, - a be11zer 
Galeyau - Kaynama ' 

kaynaşma 

G Ka~ aleya fi eluı~k · 
namak, kaynaşmak 

Galiz - Kaha 
Gılzt-ıl - K~ balık 

Gam - Tasa 
1 P ..... Muğıuum - Tasa ı, 

sarık [Ha va için] . 
(.,, . K filÇ1 
ıa UJm.ız .. ovr.u, • 

rı s.. .. btl k•Şı ,,;uuze - uzgun .. 
G,, nem - Koy uu r 
G . (l l . f:J , 
ıam . >O , zengın, 

lıklı 

GanimP-t - Algı ·~ 
Garab~l (Bak:acayi~Jı ' 

tuhaflık) - • Yabansılık t;ıll 
l~tiğra h elmek - f 9 

sımak ·f 
Garaı (Öl~ki aulaıt11 • 

liak .oıaksut) - Öciik 
Garazk~r - Oc;men 
lntikaua • Öc 

1 
A• . o ..... 

intikam almak.. ~'1 
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Şarköyde 

8;, kısım toprak ıuya 
battı ve bir ada mey

dana cıktı! 
' ..... -..... 

Şar·köv - ()ört ht>Ş 
glirı e vel. Sark\h•iin beş 
k ·ı .. .. 1 o nwtrt• halı~mda ve 

de:ıiz kPllPf'ındaki Sırtlar 
birdenbire çfik miiş ve bir 

Çok d~rin VP. •ıtmiş catlak-1 l:I • 
ıklar hasal olmuştur. Sa -
:ıild~ de garıp bir jrolojik 
ıaıtı~e ınPydana g .. luıiş-

lıı·· u .. 1 · c \uz nwlre uzu o u • 
.ğu11t1:.; .. ' t~ 50 111f'lrt· ~t>1tiş· 
lı~İııde oltıu tlt • rıizin t~hi de 
iki nıetre kadar \'liksel«'· ., 
t~k k k 1 l · um, ça ı ve ~·osun· 

il ka,·alardan bir adacık 
beli,.,:~ iştir . Buradaki de -
hiz tllı m~lre kadar g~ri 
Çtak il nı iştir • 

Her·kes hu haılis .. vi 
Prıu~k için ora)·a gitm~k 
'ettir. G~rek kara '!e ~e - 1 

~~k delliıtlo p~k tulıaf 1 
ır ıuarııara :görülnu-kltı<lir ' 

Fe,,.Wzm kongre
•İ ü,yeleri ... ,........ 

lstanhul 1 - Arsutlu
~l kadmlar kongrt>sine 
:•~itak etm~k üz~re IJu 
~••ta '7 yahancı mt>ml .. ketler-

lııtik1uumı • Öcoutlr.r G .r" 

G "' lt - Haıı 
fırel - \ağma, lalau , 

9apuı 

~~r~lı · Z3 ı·allı, k i.nısesiz 
b· rarıh (Bak: acayib, llı
") ... Vabausı 
Ga ·a. 

'" tıu (Gurbetzede anla
•ııa) _ ·~ı . 
G " ... gın 

Jc ~tiye (sevki tabii ) • 
·~Udü _ 
J rı • 81Y!.lk~ 1 "d 1 
" 'il ı · can e • 
'-'ill'k •v 

• Batma 
Gark 
(' etıu~k - natırnıa k 
.lctı·k 1 '- o rnak - Halmak 
ıqf 

••ıuı •stağrak, mağru k. bat-
'h batık 
lstiı; , r. ,,rak - Dahm 
G arseıııır,k - Oikm~k 
G as~Yan flnıP~ - Ku~uıa k 
ıası G ... \'unu 
"~l .. t 1 

Gıı ıutı" . Yumak 
Q. sı) - Ka pac 

itsıı) K . G· · aı)man 

~ .. tsPf'lıuek - Kapmak 
1.1' alrnak ' ....... 
G @su P - K H ıu" 

a Yf't k 8 .. ,., ıu.. - K .. utf indrn 
~ "•ht·k 
'lceş 

Yolauak - KcıuJinden 

Kendi kendilerini 
hadım ettirenler ............. - Mersin 

Piyasası Fraıı~\ıttuı ·•Bcınluourks,. 

ş~lıri Pumi~· t•li, A vuslur
~· alı olduğu zarırwdılcırı 

-----K.G. 
bir doktorun kPruJisin~ Pamuk ~kspre~ 
müracaat e<leııleri hadım iane 
elliğini haber almış ve Kapu malı 

. Koza•~• ı)arlaüı 
lahkıkata haşlaıuışllr. Fa- . ..,. . "' 

h ue cı~ıcl ı kat cloktor bulurımauuştır. ' ': 
Ht-lcik:ıya kacııuı tahmin Yerlı • . . . ,., 
d ·ı kl ı· u 1 ·ı ~usauı e ı me tH ır .. ntıse e ı.e 

tılakadJf' iiç kişi t~vkif Fa~ulya 
t>dilmistir . . 

H:ufım olmak isl .. yP-n
lt~r P. aııarşit hir· berlwr 
olan '' A rmist,, vasla ol
muş, 23 Mırl get!esi nde 
hu )'olda amdiyat icra 
edilmiştir . 

Nohul 
\J~rcimtt~ 

Ku~ ~·~mi 
Kunı darı 

CelLi~ • 
\' ulaf Çukurova 

., Anadol 

K. s. 
38 
37 
36 
35 

2 25 
2 

9 
8 
4· 
7 
5,50 
3 
7 
•) -
3 

28 

50 

75 

Aeı çe~ ırtl.,1' i~i 
~1P~,,..ı~,t~ vaziyet P.cl+ın ,.., ,, 

· · • oz şe"~r 38 25 

100 99 
240-230 

190 

90 
3-32,5 
2 75 

polis ıahki~atını derirıle~-
(~ahve 

tirmek h~dir . Kendilerini 
Cav 

haılım ettiren adamlara • .. 
Kala'' ne c.,za verilecrği malum • 

değildir . Bahar 

~~------------·---
Nlbetçi Ecma 

c.ıe.••• .... 

Arpa .\ natlol 
,, yerli 

Pirinç 

Çavdar 

15 25 
., 6'> 5 - .. , 

::::t,!•kı' 20 Lira 40 K. 
lstikumel Eczanesidir. • • .ecnebi 23 Lira 

lrnsla(şehrimize gehniş- • • · • çuv~h 20K. 50 
lerdir . Bugdıy Y flrli 2 7 5 
den bircok kadın murah- Limon luzu ·ıo 

• Sahunsarı Ztiyliu Y. 25 50 

• ikind ıa gt'(}lllt'k 

G ış~· içiıul~ -
geçert>k 

Kem.lindtm Mısır darı 2-7 5 

Gatsı mek - Oa ltJırr,ıak 
Gavr - Dip 
Gavvas - Oal~ıç 
Gin'bulwliude - Yokkon .. 
Gaye Er.-k
tletlrf -.\ uıac-. 
.\laksal -Vargı-
~lallub -Alacak· 
~latlub -istek· 
Mefklir~ -Ülkii, idtiyel-
T .. menni -Dilt'k 
TtHu~nni ~tmek -Dilentek 
Gay .. ı · f>~k, p~k t;ok 
Gayret (Bak: cehd, say) 

- Ç·ılış·ua, çabalama, dii
riişme 
Gayret~ g.·luwk - D;av-

raı nıak, eaulu nmok 
GP\'rt•lt• 0 •·\irnwk -Dav. . ~ 

ra ıırl ırmak, carılamlırnıak 
Gayr~l~t'Ş - Yardakçı 

Ga ~· r - ıÖı@e 
G a \' ı i - Ya ti -, -sız, - nıaı 

• 
Ga) ria hlaU (Bak: alılak 

takınrı)-Yadahlaksal <"L,, 
iuctı okuııur), ahlaksızca 

.. Souu Var .. 

Kara l>iib.-,r ~5-86 

~i~:ulır 

f ncir 

lnnce Kepel 
Kahn » 

16 
'0 d ..... 11 

2 
2 

---------··----~--

...... -.. ~ 
cJ ılanO«l 

9-4-935 

Türk ahunu 940 
isterliu 680 
Dolar 79-38-40 

Frank 12-0a 

Liret 9-54 -50 

YENi MERSiN 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone ) TlrklJe Hariç 
Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 20oo Kr • 

Altı aylık~ 000 1000 

Üç ayhk !300 ~ 

Bir aylık 100 yoklur 

Gnan ıeçmif .. ,.a.r 20 K • 

Ankara imar 
müdürlüğü idare 

heyeti kaldırılacak 

f Komaerlik imtihan 
evrakları 

Jnkara --Ankara imar 
müdiirliiğiiıı ii rı Kaumta ~· 
tla ka()ul ~dilen 935 biil -

çesirıe gi>re , miidiiriyel 
~~ÇPn yıl islikraılarm it
fasında kullanılmak ve ar
tam yeui istimlak bedel
lerine verilmek üzr~ bu 
yıl 3!l0,000 lira ya kadar 
istikraz yapılahiltıcP-ktir. 

Dundarı lıaşka imar ida 
re he)'Pti lt)ğvediltıctık , 
verine Dalıilive müslt-~arı .. ., . 
Ankara lwlediye reisi , 
muhas~bat, lııf~ıssıhha yoı. i 
lar umum müJüriinden 
mürekkep bir heyet ça ~ 
lışacAklır . 

Yabancı yolculara 
ait eşya 

lsta 11bu1 7• Ya bacı meru 
ltıketlerden gelecek yol
cularm k~ndilerine aiti 
taşyalarındaıı istihlak res
mi alm:uası , hakkmdu 
gümrüklere verilen emrin 
f'eri bırakılma~ı kararlaş

mış, bu giiu geleu ~·oletı· 

lar eşyalarım serbestçe 
g•~çi rmişlerdir. 

Emniyet işleri Umum 
~HidiirHiğii hirinci ve ikin 
ci konıserJik imtihan ev
raklarmı telkike tlevam 

etmektedir· imtihan ev-
rakı vilayellenhm lama
men gelıuişLir. İ mtilıanda 
mu vc..ıfrak ola ular ancak 
ııiscın sonlarına doğru bel· 
li olahilectıklir. 

Çocuk Haftası 
23 Nisan'da 
başlıyor 

Satlık ev 
il a~la ne caddesi ncJe 

doktor Bav Kamilin evi -
"' 

nın karşısındd iki oda 
hi~· mutbalı havlusu ve 
it•irıde Sll\' U bulunan kAr-. .. 
f(ir ev sathktır . 

iste yerı lt~ı·i u K u rtu 1 uş 
Tiearethanesiııe müracaat· 
ları 2·5 

I L l N 
Muıin Sahil Sıhhiye Merkez 

T ababetinden : 
}tersinin Kışla caddesinde 105 inci sokakla Sahil 

~ıhhiy~ Mer"ezinin oturduğu binanın tamiri pazarlık
la eksiltmeye konulmuşlur . lsteklılerin ~arlname ve 
Leşrini gör•uek üzre her giin ve pazarlığa girt>cekle
rin Nisanın on altıncı Sah giinii saat on beşle Sahil 
Sıhhiye Merkezine gelmeleri . ı-s-10-15 

Faydah il~n 
Turosların ett'ı;ind~ mulıitimizce lamnnuş ÇIFTF! 

han k.apl1easanrn 935 sent'.Sİ mevsimi zarfıuıla Kasaplık 

Bakkaliye, Kalı ve, Lokaula ve Fu ru ula rı icara verile
C•~k tir . 

Hu karlı iş için taliı, olanların ~P.raiti anlamak için: 
Konya Ereğ'lisinde Sabri zade hay Ziyaya miira. 

eaalları. 13-15 

Tarıus Onuncu '" Sar Sinemasmda 
Meşhur Türkçe Sesli, Sözlü, Şarkılı 

Karım Beni Aldatırsa 
Perşeml>t~ ve Cuma günleri gündüz saat 14 de ~· ine: 

Kanım Beni Aldatırsa 
gös'1erilP.e~k~ir • 

P"I::E\43ATI: IKAÇIR.MA TINIZ 
1•3 
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r:· . .., 
ın T orgsin: Sovyet Rusyanın Başlıca ·m 

Kentlerinde Satış Mağazaları Vardır 
Bu mağazalarda gerek yerli gerek haricten ithal , 
edilmiş olan mamulatın zengin çeşitleri, ve mevaddi 

gido.iyenin her türlüsünü bulabilirsiniz 

.A. YNI ZA~ANDA 10RGS/Nln DİKİŞ, ÇAıv.J:AŞIR., 

AY AK.KABI, İ'MALETHANELER.İ VE 
ÇA~AŞIR.HANELER.İ DE VAR.DIR.. 

TOHGSIN po seıle dt·s nıa~:ısins da u~ toıı Lc·~ lt>s vill t>s pri rıci p.t lf's de 
l'U.H.S. ,_ ayant son sieg·~ A ~IOSf.OU, ot1 t'ou trouve u11 riclw :ıssorLinwrıl 
de divel'SPS marcharuti~Ps Pl de dc·nrePS a linwııtairt•s du pays ainsi qu~ 
cfrs nıarcharıdisP d'iıııport:ıtioq . 

TORGS/N possede en meme temps des atelier• de 
couture, lingerie, chaussure et atelierı de blanchiııage 

"TORGSIN,, e 
Ait her türlü malumat için 

aşaRıdaki adrcı;e müracaat ediniz. 

s.s.a.f . 
Ticareti hariciye 

bankası 

lstanbul Şubesi : 

BA llCE KA PLJ 16•18 • l;;. TELEFON : 24502 3·4 

·~=======~· · 
SAGLIK. 91 
ECZANESİ 1 

3·5 

- ----·~·....._, __ _ 
Pour lous reoselilnemeals 

relalifıt a 

"Torgsın 
'' s'adresser a J'ctablisse 

ment sulvant 

BANQUE pour le 
COMMERCE EXTE 
RIEUR. 

de I'u.a.s.s. 
Succursale d'lstanbul : 

B.\GTCHE K \POU ıô·ı~ 
TELEPHONE 21502·3·• 

-~ _..---- __ ......_ ... . ---~ 

• 
İRFAN MUSA 
kolonyası Mersin Gümrük Civarındadır Eİ 

- ~ Sıtılıal ve lt1 rav~ti11 izi tlainıa muhafaza 
il t 1 r ru·' i Ecza y i t..'i'j 

ııhbıy•', y"' li vı• .\\- ~ eıııı•'k ıçııı l~tikaıııHl Eczanesi tarafııuln ıı 
ilfii imal t·clil.-11 lrfa11 ltusa Kolonvasuıı lul-

rupa ml'ı~lalııeralı ho- ~ .. 
• h\ıımız. . . • 

luııur .:===· ·---~IJl]~~-IJ- ~. 
Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 

Mahn cinsi 

Uuğday 

" Arpa 

" Çavdar 
Nohud 
Ruğda~' 

9-4-935 Salı günü borsa satişları 

Nerenin llılah•ulu __ ~TARl__!:__I ~EHA)T 
OlduRu &. G. &. s. "i 

Ce~· lw n .,.,.1 f>OOOı -;"- ~7 ,51-) 'l'opra k~a ı.~ ~ :r. l O G Z 
Osuıaııİ)' e 15000 2 ~O Osnıamp~ ~ \i .T. haıır 
Ce,·han 15000 2 35 V~ysiyt~ V.'r.ıo günZ 
Aı~adol 30000 ~) 32,50 ~l~rsin V.T. 21 günZ. 

" 30000 2 62,50 " " lf) ,, 
,, ı 1000 4 f>ppolta lıazır 

~l~rsin 80000 2 62 - o lla1,ır ,o 

• 

TC!JQ KiYE 

llRAAT 
··.~11ııııı..BANJ<ASı 

" •• 
~ 

l@(@(@l@l@~l@fmmDl@fifil 
IHalis Esans - Losyon 
ilJJ VE ~ 1 Gençlik Kolonyası ~ 
~ Say~ı de~er alıcolarımozdan ııilrdü~Umüz~ kiymetli ti! 
~ tevcccfih'ere bir karşılık olroak uzre bu defa iaviçrc 'it IQ!! 

l'ransadan her nevi ESANSLAR g•tirdik • ~ 
~ Oeoçlik Kolonyave Losyonlarımııın QördüQü ratbct ~ 
~ ise herkesin malumudur . ~ 
l'ftll Bunlardan ba şka ticaret ev ıniıde kiremler diş fırçaları, I~ 
(:!: şık ve temiz 2eymek ve yaşamak isteyenler için her çcşl~ ~ w.Y 2ömlek, yaka ç• rnP mendıl ve: huııa benzer tuhafıye çeşitıerirn'ıl~ 

~vardır . ~ 
~ Mallarımız Temiz Ve Zarif fiatlarımız Mutedildir ~ 
~ L>IKK.\T : Kolonya ve Losyonlarıınıı· imi 
~ daki A. Hamdi etiketine dikkat ediniz · ~ 
~ Tct k liı ı .. ı·i ı d t>ıı Sa~ ııııııı l. I~ 

Ad es: OilmrUk nt e\donınd ı gençlik kolony•So amili ~ 

f@!üil~ık.':! - fi A ~mdifi~ 

On Sekizinci Tertip Altıncı Keşi~e 
l 1 Nisan 935 tarihindedir. 

f eni Mersin Mallıaası ...- fde,.ill 


