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Venizelos'a italya'da Nüzul isabet Etmiş. 
Sinan Günü Nahid Ceınal Tokerin Söylevi 

Mimar Sinan Kendisinden Evvel Gelmiş 
Türk mimarhğının Bir Yeni çıkışıdır 

Buraa' da Yeşili Yaratanlar Olmasaydı, Yükselme Devrimizde 
yetişen "Sinan,, Şahikası sanat uf kum uzu süslemezdi. 

llı Manrır Mndaramoz Nı:ıhld Ce- ı AlayJarımızı gördil . Burada 
11 aı Tokcr'in Sinan gllnU mnna· Acem mimarisinin güzel örnek 
0~beUyte Balkevinde verdikleri / lf"rile karşı karşıya yaşadı. 
~un söylevin not edebildiğimiz Bir kaç sene sonra Ehramlar 
l'uz °:'1arını okurlanmıza sunuyo- 1 öı~ünde 1..aferler toplıyan Tilrk 

t>- Sayin Bay Vali, Bayanlar, 
~Ylar · 

' 
h Bu gün, cumurluğuınuzun 
~~ YönUnde. (Sanal günü) ola
tıU kut1ulanmaktadır. Bu gil
hn~ (BUyük Sinan) ın adına 
~!anması, bu yüksek Tlirk 
bi nat adamına karşı yerinde 

" kadirşinaslıktır. 
rı· Sinan'ın hayat ve eserleri· 
~0belirtmek için yapılacak bir 
"-d, onu doğuran maddi ve 
Q) rıevı şartlar üzerinde - hiç 
~::~ kısacn- durmayı gerek 

rır • 
da ıconf~ransımızı bir saatin 
ın:ıc~'!ivesi içine sığdırabil· 
~ lçın bazı fedakarlıklar ya 
~~ğıı: Engin bir bedii zevke 
~llb~~ olan Türkün ince sanat 
~ıh yetini ve hususiyle mi· 
(o

8
"
1deki yüksek istidadını 

latı ~an~ı medeniyeti) diye anı 
bu ı.~ük Türk medeniyetinin 
& .. tı 001Urnünden bnslatacag" ı1 .. 
~ ll • -

~Uk n arkasında bıraktığımız 
baş:ek nıedeni yetimizin tahlili 
kil fa güclii Arlrndnşların, baş
lel'i~t~rtıarda yapacağı söylev
~ k 0zu olarak kalsın. Yalnız 
ttıarı~darını söyliyeyim ki Os 
ftıect 1 ?Iedeniyeti büyük Tlirk 
,7~1Yetirıin nasıl bir uza
Ui&i ıse, Mimar Sinan'da keıı
tlıi~den evvel gelmiş Tilrk 
~ .... ~h~ının bir yeni çıkışı
~~t nıhauet bir halkadır fa-

~t ,, ' 
f3 Undan bir halka ... 

Olma Ursa'da Yeşili yaratanlar 
~e y:~Ydı, yUkselme devl'imiz 
hi~aa:ışen «Büyiik Sinan» şa· 
ttı~i sanat ufkumuzu süsle-

qist~~ Uf?k dar değildi. Hin· 
llıı l'i ıınparatorluğunu ku
llıar g ~ur oğulları bizden mi
ltı~6:. 1rtıniş ve bir Hindistan 
~i Şeh?'eti ~UceJtmişlerdi.Del
~"ay111~ndekı her yönden yüce 
~lıerı .TUrk ıniınarlarınm şa· 

ııı erıscti F . 
""ıııd · rnnsız bedıiyat-

.\tllhl an lluaı· hu saravları 
~ ., arı E " ' ~ hatrı n .. ndUJUs'teki meşhur 
cta''~eıı~ sarayiJe mukayese e
~ r YU)c Unların ondnrı ne kn
~tı bir ~k olduğunu, inan ve-
l •. ~i alemle anlatır . 
"'•th- llıar s· ~.-·ıtır Ah ınan etrafındaki 

1~ .. M rned,Mimar Mehmek, 
Ustafa, Mimar Silley-

Maarif mOdnrn Nahid Cemal Toker 
man,Mimar Kara Şaban,Mimar 
Hayreddin ,Mimar Muslihiddin 
Ağnların vücuda getirdiği şan 

ve şeref hfilesi ortasında bir 
(İmar manzumesi) halinde ışık 
saçar. 

Yalnız kendisinin eserleri 
akla durğunluk verecek bir ke 
miyelte ve yalnız ( Selimiye 
camii) cihan mimarlığına mey
dan okuyacak bir keyfiyette
dir. 

Bu dahi sanatkar Yavuzun 
zamanında terbiyesini almağa 

başlar. Fatihin oğlu ve Yavu
zun babası olmaktan baska bir • 
kıymeti olmıyan Beyaıidi ve 
kendi kardeşlarını Yavuz, bir 
hamlede kendi dinç ve taşkın 
idaresine giibre yaptıktan son
ra Çaldıran seferine çıktı. Kay· 
serinin Kesi Nahiyesinin Ağır
nas köyünden bir devşirme 
olarak gelen ve At meydanın
da İbrahim Paşanın konağında 
terbiye gören Sinan bu orduda 
bulundu . 

Tibriz şehrine giren zafer 

ordusunun bir ferdi sıfatile 
Türk kölemenlerinin, Arap san 
atkfirlarının ve Nilrnyet Mısır 
medeniyetinin şaheserlerini 

doya doya tetkik Etti. 
Silleymanın zamanında Ra

dos ve Belgrnd önlerine geldi. 
Rados'ta. Ruhunda hakiki bir 
inkişaf yapan Yunan eserlerile 
karşılaşh. Ayni ordu ile Bağ
dada ~irdiği zaman Abbasiler 
medeniyetinin kıymetli Eser
lerini gördü. 

Böylece görgiisil artan ve 
bu suretle Tilrk, İran, Arap, 
Mısır ve kadim Yunanın edeni
yetlerinin şaheserleri arasında 
sanat kabiliyeti beslenen Si
nanın eserleriııi yaratmak için 
bliyilk Tilrk glicünün her şeyi 
yeneceğine inanması ve böy· 
lece manevi kuvvetinin yük-
selmesi gerekti. Çaldıran, Mer
cidabık, Muhac, Buğdan sefer
leri kara kuvvetlerimizin Rados 
\'"' Harbaros Hayreddin Paşa
nın yaptığı Korfo ve italya sa
hilleri ne akın seferleri deniz 
kuvvetlerimizin eşsizliği için 
En büyük delillerdi. Bunlarda 
bulunan Sinan imparatorluğun 
muazzam temsil makinesi için 
de, Türk ırkının o çağdaki er
ginliği için en parlak bir ör
nek olarnk yetişti ve Eserlerini 
birbiri ardınca büyük milletine 
verdi . 

(Gerisi ikinci sayfada) 

Gözler Stresa'ya çevrildi 
ingiltere'yi Makdonald temsil edecek. 

Eden döndükten sonra İngiliz kabinesi İngi 
lir siyasasiyle Avrupa vaziyetini ölçüyor 

LONDRA, 9 (A.A) Con Say 
men Eden'in ziyaretleri saye
sinde elde edilmiş olan netice· 
Jerin kftff Psine şimdi temamile 
vakıf ve bu baptaki vesaik e
linde olıluğundnn kabine Avru 
paııırı ıınzik vaziyetini tetkik 
etmek İıwiliz Sİ'-'fü.;etinin esas , t:> ,, 

hatlar~nı karşılaştırmak ve 
Stresa konferansına gidecek 
İngiliz heyeti 81..asmı tayin ede
cek olan zevatın kimler oldu· 
ğunu bu gün Avam Kamarasın 
da Con Saymen -ki tabi heyete 
dahildir - tarafından bildirile-

cektir . 
f.ONDRA, 9 (A.A) Eden'in 

rahatsızlığı dolayisile Strese 
konferansına bizzat Makdonal · 
dm gitmesine ınuhakkak naza· 
rivle bakılmaktadır. 

· Başbakanın seyahatine aid 
karar bu sabahki kabine top
lantısında alınacaktır. 

inzibat meclisi 
Maarif İnzibat Meclisi diln 

saat llde Valinin Başkanhğm
da toplanmış ve Meclise gelen 
işler üz~rinde konuşmalar yap
mıştır. 

Suriye Meclisine yol göründü 
Cun1 hur reisi ve vüzera reisleri Şaın'a döndüler 

Meclis Reisinin Poli&leri Alı~ı. Lübnan 
• 

kanunu esasisi halk lehine değişiyor. 

BERUT, 7 (Hususi) - Yüce 
Komiser Paris'ten döndükten 
sonra Suriye ve Lübnan'da ha
raretli müliikatlar siyasal zi· 
yaretler başlamıştır. Bunlardan 
en dikkate değer olan Suriye 
Cumhur Reisiyle Vüzera baş
kanının Şam'dan buraya gel
meJeri ve YücH Komiser tara
fından kabul edilmeleridir. Bu 
gün öğleden sonra Şam'a hare· 
ket eden Suriye Ricalı öğleden 
evvel bir daha Yüce Komiserle 
görüşerek Suriye'nin siyasi 
durumu ve alınacak tedbirler 
hakkında direktifl~r almışlar
dır. 

Diğer taraftan Lübnan hak
kında da yeni kararlar ve Lüb
nan teşkilatı esasiyesinde kök
lü değişiklikler bekleniyor. 

I-Iall{eviı1de 

Muallimlerimiz mü· 
nakaŞali Kon· 

feranslar Verecek. 
İlk Mektep okutanlarımız 

meslek bilgilerini artırmak 

emeliyle mUnakaşalı konferans
lar vermeyi kararlaştırmışlar

dır. İlk konferans bu gün saat 
15 te İlk Tedı-isat Müfettişi Sıt
kı Aktay tarafından «hesabın 

tedris usul ii» mevzuu etrafın· 

da verilecek diğer muallimler
de münakaşalara iştirfik ede· 
ceklerdir . 

Duyduğumuza göre konfe
ranslarn mesleki mevzular ü · 
1.erinde her Perşembe günü de 
vam edilecektir. 

Bu değişiklik Lübnan kanu 
nu esasisinin iadesi ve Cum
hur Reisinin mebusan meclisi 
tarafından seçilmesidir. Suri
ye meclisinin feshedilip Lübna 
nın şimdiki idare tarzına HücO. 
ede<"eğinin rnev7.u olduğu şu 
günlerde Lübnanda halk ida
resinin kurulması gazeteler ta
rafından Lilbnan'ın yakında 

Rüştünü de isbat edeceği şek

linde tefsir edilmektedir. 

ŞAM (Hususi) - Berut'a 
giden Suriye Cumhur ve Vü· 
zera H~isleri buraya d5ndüler. 
Vezirlerin gelişinden bir kaç 
saat sonra Polis Müdürlüğü ta· 
rafından Meclis Reisi Suphi 
Herekfita bir tezkire yazılarak 

maiyetinde bulunan iki polisin 
emrinden alındığı bildirilmiş

tir. Meclis Reisinin hükOmetin 
bıı hareketini protosto mahi
yetinde yazdığı mektuba Polis 
müdUrJUğü tarafındaıı cevap 
bile verilmemiştir. Bu da gös
teriyorki Suriye meclisi son 
günlerini yaşayor . 

Yüce Komiserin ayın on 
birinde buraya gelmesi beklen 
mektedir. Hakiki durum o 
geldikten sonra açıklanacaktır. 

Mamafih Rerut'dan dün Ri
calden s11..aıı duyuma göre ayın 
on ikisinde mec:lisin feshi ka
rarnamesiyle teşkilatı esasiye 

. de değişiklik knrarnamesi neş
redi lecekti r . 

Bu giln Suriye bütçesi de 
Hesmen neşredilmiş ve biitçe
de mebusan meclisi tahsisatı 

kaldırılmıştır . 

Hayvan Vergisinin yeni şekli 
Hayvan yaşlarında mali sene başı esas tutulacak 

Davarlar mali sene içinde doğmuş iseler 
Vergiden muaf Tutulacaklar . 

Hayvanlar vergisinde ya
pılan tadilllt hakkında Maliye 
Bakanlığı valiliklere bir tamim 
yapmıştır. Tamime göre hay-
vanların kayıd muamelesinin 
yapıldığı mali sene içinde do· 
ğan davalar vergiden müstes-
na olacaktır. Bu sene Nisanın 
birinden on beşine kadar yapı
lacak olan kayıdda Haziran 
934 den bu güne kadar doğ
muş olan kuzu ve oğlaklar ver
giden muaf tntuJarnk kayıd 
defterine yazılmıyacak 934 ha· 
ziranırıdnn evvel doğmuş olan
lar ise bu seneki kayıd mua-

melesinin yapıldığı 933 mali 
senesinde doğmuş oldukları 
için bu seneki kayda ithal edi· 
lerek vergiye hibi tutulacak
lardır . Koç katınu tarihinin 
Teşrinsnni veya Knnunevvel 
olarak tayin edilmiş bulunma-
sı hasebiyle kuzu ve oğlakla
rın bir nisanda bir yaşını biti
rip bitirmediği aranmıyacak
tır. Kuzu ve oğlakların mükel
lefiyetine esas mali sene oldu
ğundan davarların kav1d mua
melesinin yapıldığı mali sene 
içinde doğmuş iseler vergiden 
muaf olacaklardır . 

• 
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Kddln Ticaretinin Yasakhk Mu~avelesi Onan~ı . 
Türkiye - Suriye emlak mukavelelerinin altı 

ay daha uzatılması kabul edileli. 

Ankara , 8 (A.A) -
Bugiin Nuri Corıkerin haş 

ka rılı~ında ~· npılan Ka . 
nıula y lop la rıtr·ında Re
şid kadm licarelinin me11'i 
hakkınıla on birinci l~şı·in 

l 933 de Ceııevrflcle im

'zalanan ulu!'llıl rası mn

kaveleııin ta thki hakkırı

cfaki karıurıJa ) iiksek mii
herıdi ınektehi 1935 'ıh 
büdçesiııi kcthal t'lnıiştir. 

Bn lıii dce kanunu il .. . 
yii k sek nıi'ı hentlis nıek lt'

bi ııi n J 935 ~· ılı masrafı 

karşılığı olarak 495, 7 82 

lin• tah~isat vPrilmiştir. 

Yine hu toplantıda , 
Suriyedt~ Tlir~IP-re ve 
Tlil'kiyeclf Suriyelilere aid 
mulftk lıa k k ı itilAfna nwsi· 
nin ulıı ~y daha uzatıl 

ımı 1111 gHzeteu kanun da 
kabul edilmiş ve Divanı 
mulw ehalla acık bulunan 

". 

Mt~lınwd .\(i ~wçilmiştir. 

K~muıay P'"'rşemhe 

gii11ii loplan:ıca~tır. 

Sovyet 
Artistleri 

Konaerler vermek icin , 
yakında memleketi-

mize geliyor. 

.~ nkara 8 ( .\ .. \ ) -
Hu ay içimle ~ovyeı. ope
ra ı artistleri nu~mltık~

limizdr. konsel"ler vert'Cek 
IN'tli r. 

Moskova hiiyiik akade 
mi li~·atrosuııun orkestra 
şefi halk nrti 'ti Leo Sle
inher~ hu korı~erl~rle 

~ 

ah\kadHr olmak üzere bu 
giiu !starı hula gtılmekle . 

dir. 

~teinberge Tiiri\ seu-
foni ~ orkestrasi vle bu 

Tahlil icin laboratuva , 
ra gönderilecek. 
:\daııa [Tiirk üı. iı] 

V i it\ " Pl i m iz n ıı ıı la k a 1 a n n . 
tlaki tada hağ ve halıÇP

ltırini sulanıakta kullanıl . 

makta olan suların nvsaf 
ve terkibi Jıakkuıda lPl
kikalla bulunmak iizere 
hundan bir kaç giiu t>V

VP.l Şt>hrimize gt•lnıiş oları 

yüksek ıiraal enslitiisi~ 

toprak ve Sll laboratuvarı 

ş(lfl~~·iııtl~n Kerim Öıunr 
Ankar.aya diinmiişLlir. 

Kozan, Kadirli, O~ma 
nip~ ve Dörl\'Oltla hulu-. -
11an ve nmlıLfllif P.kirıleri 

sulamakta olan sulardan 
lahlil •~tlilnwk iiz~re birer 
kilo göoderilım~si vilayet
ten knynıakamlıklera ya
zılmıştır. 

Bu niimuneler Ank~ra
da Yüksek Ziraal erı~li

liisü laboratuvarında tah
lil etlilecek ve rlt'lic~si 

vilayeti nıiıe bilfliril~cek tir. 

-Birinci Sayfadan Artanr- iyi yetişoıiş 'riil'k işçile-
Yiiz SP.11Pyi aşarı ltir haş r·irıirı yaptığı çiniler tlu"ar 

34 7 PSPri yaralmağa kafi ları kaplıyor, teıhibciler 
gt·ldi . Sarıal lal'İhi hu ka lıer yeri p:ırlaııyor, ku · 
d~r velucl hir sanatkarı leıuk~\rlJr ovmalar vücude .. 
uz ka)drtmiştir. g.-firiyor, taşçıların en 

Kendi~iniıı yazthğı ve ram olmaz taşları yoolll ... 
(r~zkiretiillıt~)' )'İrw) adını )'oı·, hiila"a bir sanatkar.-
verdiği on i~i hahlık ese- lık kasırga.._ı uütlin sa":ıŞ 
ı·irıdf: hurıl:ır111 ıuiifrr.datı gailr.lflriniu iistiincle ubi
yaııl11lır. Dikkatle gözdtrn delP.rini yüksdtiyordu.lşLe 
gt1çirildiği zaman göriile- Sinan bfiyle bir muhit it;irule 
Ctl~liı· ki gP-ni inıperator . bö)·le hir muhil y~ralarak 
1 ... 1 t f l .. . . . 1 K ı . ,· ,ı ıı ugııu ıt-tı• ara ııu a S11rn- yetışlı v~yaşaı ı. euoıs ~ 

mu )'aptıgı canıilt~r, rnes- karıcfa halı ·ettiğim eser.in•" 
cidler, nwdrt~ ·eler, darul- haşınıla aynen ~Menıuld 11.r 
kural, imardfer, ,farnşşi- ki inıihaüz~aıuan v~ iukı· 
falar, su ~ .. m~rleri, köp- raziitlıle\'ran nazar edeO 
rüler, ker\·ansaraylar, mah ihvan afava ced ve celt-

., · ,af 
z~nler, saraylar, hamam dim mahim oldukta H1~ 

lar, tiirlwler, ve sebiller ile nazar ~yleyup dtı 31 

seı·pilmi~lir. Bunlar usta Jıavr il~ vad edeler.» tir-.. .. . 
mimarm ürnek olarak or- mişti. Filhakika eserlerı-
ıflya allığı ve onddn sonra nin [zamamn nihayetit1*' 
ki mimarlarm işlerini yap ve devraum inkiruza] 
mak için çalıştığı eserler- erectıği giine kadar de• 
dir. GP-niş imparatorluğu- vam edeceğini bilen sa
muz hövlt'ce hir mim .. rlık rıatkar bu hiikmiinde ue 
mektr.bi, haline gelmişti. kada~ haklıdır. işte k~Ptıİ 

Belasını Buldu. 1 ıisi1ıi mütt·madi)tt" laıp. nrnmiindeu üç buçuk as•' 
.. de 

i\tina gartPtelerinirı ver- kırizlerindr.n muılariptir. sonra bu eserler önnn 

l.liği hahere g()re halyada Veuiz.eıo~u tedavi için hlirmetlP. e.~iliyocuz .;e i 
temsillt~rin provalarını ya- hastalanan Venizelosa nü-ı ftalyanrn r.n maruf dok- yine kentli :.ıileğince dO' 

Sebatı umuruiye. 1111 .. ıdt··ırt··, pacaı:lır. zul isabet elmislir. K~. ı•- ı - ı ha\'r ile \'ad edi\·oruı. ~ • tor arı çagırı mıştır. J .; J 

----------~------------------...... -----... .---~-ıııı--~----------------------------...---~~~ 

hi r azalık için yapılan 

se~imde hn vere ~l u ha. . . 
.. 

Osmanhcadan Tü~kçeye karşıhk kılavuzu. N .. 14 
Gayı·ielestikl - Esneun·z 
Gayriiradi, g<ı)'l'İihtiyari

lra desizce, isLt• meksiıi n 
Gayri kahi ari v - Ba 

ğışlaumaz 

Gayri kabili iuhi ıı:ı - Bü 
kiilmez 

Gavri kabili itiraz - Söz ., 

göliirmez 
Gayri kabili kıyas - Bam 

başka, eşsiz 

(ıayri kabili şifa - Onul 
maz, sa vnşmaz 

Gayri kahili ıalrn mmiil -
Cekilmeı • 

Gavri kabili tela(i .. Ye-., 

rine konmaz 
Ga~· ri kabi l~zelziil - Sar 

sı~ruaz, yerint) n oynamaz 
Gayri kat'i - Kesimsiz, 

kestirilmez 
Gavri mahdnl - Sınırsız .. 

çevrilmemiş 

Gayri mah us - Belli 
bellir iz, duyulur duyul. 

maz, th:yulmıyacak kadarı 

Ga\'rİ uıahim (Bak:m~c-. . 
hnl) - Bilinmedik. hilin-
mez 

Gayri mamur - ŞNılik

siz, yad Lrn ~· ırulı r 
Gavri memul - Umul -.. 

madık 

Guyri menus - AltŞılma

mış, ısı111lmaıuış 

Gayri nu~sk l)u • Boş , 
ıssıı 

Ga,·ri mesul ~ Yüküm-. 
süz 

(ja)·ri muhlmuel - Ola· 
ıuaı olasıı 

' 
ihtimal - Olabilirlik, ola-

sılık, olasal, iktimal (T.) 
ihtimali - Olasık, ilıti

maliğ 

Adeo iihtimal - Olamaz. 
lık, olasızlık 

Gay~ilmuıabık [ymaz, 
uyuşmflz 

Gayri muti - Di~l.uış 

Gavri uıliıukiin - İm~anl ., 

sız 

~ili m k ti ıı - i m k ~\ n h 
İmkıin . İmkan [T.Kö.] 
Ademiiuıkau - İuıkan _ 

sızltk 

Gayri ruünasih - C)·guıı. 

suz 
G,ayf'i müııbiL - Çorak 
Ga \' f'İ m lisnıi r - V Pri ıu -., 

siz 
Ga)·ri miislakar - Dursuz 
Gavri tabii . Oısoomal - . 
Gavriıabii - Yaoıc 

~ . 
Gavz · Hınc .. . 
Gazab - Kız~ınlık 
Gaıab etı.ıwk - Kızmak 

Uitld~t Öfk~ 
Hidd~l etmek - Öfkt!-

leıuu.,k 

Gazt)h - Kızgan, kızgın 

Gazal - Çeylan 
Gaza nfr.r - A~la n 
Getl:t - Dil.,rıci, yoksul 
Grlıvare - Brşik 

GP.ııciue - Gilınii, haz- ı 

IH' [T.Kö.] 
Gerıla rı - Bov un 

~ 

Gr.rtlurw - Araba 
Grrm - Sıcak, ıssı 

Gt•r·nıi - ltız 

GPŞlli gtizar - Gidip do. 
laşma. gP.zip tozma 
Gı hla - 1 nu·en 
Gıhla 'elmPk - İıurennıek . 
na~~w.ı - l\ı k~rn~lık, giiuii 
HasP.ıl P.luwk - Kıskan . 

uwk, giiniil~me 
Has(ııf - Kıskanc "ll-

' ;oo, 

niicli 
Gıda - B•~siıu 

~lugacldi - B•·sirıli, bes
lesici 

Gayri mug.•cltli - Besin-
sız 

Gilaf - K111, kılıf 

Gına, istiğna • Ooysallık 
bıkk111lık, uaı [T. Kö.j 
gına g~lirmek - Doysa

naa k, hıkmak 

~liistağui - Doyuk 
gid v - Çığlık 

~ışa - Zar 
gl\' h~l - c~k işlirıuek . . • . it' 
gıybet etmek - ÇeJuşı 

mek 
gi ra 11 - Ağır 
~ir:anlıalw L>eğeri ço~ . . ., , ,, ... 
gir~uı gtılrurk - A_grrs 

ruak 
gi rcla h - ÇP- vrı nLİ 
~irdihaıl - Kasırga .. 
girift. - girim; b 
ai ri fı ar olm ,, k ( ıt•081 1 ... ... " 

ve <lucar olmak) - 'ftıl 
• 

ıuak vak"tllaıunak ' "' 
girive - (/ıkm~ı 

gir y t~ - .-\ ğ la ı u a 
~ru p - gi·1ı p [T. ı,ö.] 
gu har - 'f oz 
gıı~d~ - nez 
gudruf Kıkrnduk 
gulgule - Çığılll 

gulii v - Üşüutü 
19
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l'tfısrr'da bir Türkiye Bulgaristan' da· Mor-sı· ti\ Tarsus icr<ı memurlutundan: 
turizm bürosu ~u El No T:ırihi Cinsi '.\lr.tro Ki~· nuni 

rr 
K a 1 ~' • ~ ~«T.A ) -- Yakalan!". ~~ünistler F iu'.?Ds ası 178° )la y ıs lıi I' lıa I! oteli il 200 lira 1800 

Karyesi 
Tarsusun 

k iicii k ı;~ 931 64 de s hiss~. i 
. iirk Devlt>L tJemir)Ollan Sofya ; 8 « A.A » -------------- - 4 fevkani ~ir salon 

• 

ı~arPsi rıi rı Vt~ Tu ri ııg k u. Poli", mali ye menıu rların- K.G. K. S. ile 3 tahta ni oda 
~1 lıii.'.1 ıııiiıııessilligiııi. :ılaıı dan konıiirıisı Haıleııkol'uıı Pamuk tıkspre~ 38 

mınare 

mahallesi 

hıJuliJah larafıııcl:ıı ı \il· devlet parasmı çalmasiyltı iane 37 
kırıda burada bir 'l'iirkıvti ilgili olarak, bir çok . ko- KaP. 11 malı 36 
tııriznı Liirosu acıhwa:,1 miirıistlPri yakalamıştır . Koz~cı parlai'ı 
Ö~renilmi ı.iı·. Fili~lirı, :-ıu- Bu arada ~Jopr actmda- lam., çi~idi 
~ı~·e .ve haşka doğu iil- 1 ki ar .. mlusal kurumun \'edi • 

1 lerınde clP şu lwleri hu- Bulgar m~rkez l\omitesi ~usam 
llrıacak olaıı hiiro Ti"ır- ·· ı · · ı · · k l~·,~"'.·•ıl.' ..... k. • ll\' t' erının ıeı•sım ya a- ~~· r 0 

1 \' ' 1 J -
ı ".e' e hir çok lwlrdiye- lamı. lır. Bu komitenin Pa - Nohut 
t!rırı l . l 1 . 1 • 

urızm u w Prı "·az . . . . '-1 • l 

35 
2 

8 
8 
4-

7 

15 

50 

:;t (" . 'I ' •1 
· , rıstelu nH'rktız ko·uıt~Sl\' IP '~reı mP-r. 

sevfıye) meı·kp,zltH'İ v~ • ., . K 'ri .. .. · 1 olan ruulrnhere dPlgt>lerı u~ .\' fHUI 5,50 
~aret odaldrı ile sıkı Lir uıiisad+H'P tıdiluıiştir. Hu Kuıu tları 

1111111as~» 1 . r 1 . l c 1 'k 
3 50 
7 ş· , , et lıl ıru e ç,ı ı- ıuultaherttl••rd~u arılaşıldı · • fl 1 

ac;ık ve I•· lk 'I'" k" uuhf Cukurova 75 il ~ .a a ur ıye f.irrıa "'Ört> Hnrla:ır korni- 1 • 
e ~lası r .. k · l .... ~ t" l"'I ' d 1 

1 • \'t~ Olt~ • ı 'ogu Lesirıiıı pHk faıla mali va- ,, ana O 3 
henıl~k J • d · 28 ~a · et erı aras111 a u· sıtaları varıhr ve son ~· ti- Acı çekirdtek içi 
• reı Vf~ luriznı hağlar11uu lar icirıde Paris'len yelli 
urlıua . . . k 1 • 
l sı ıçıu gere erı ın- mih1 o:ı levalık \ ' 3 rdıru 11ör 

Toı ~eker 

({al v~ 
38 25 
100-99 1~rı · ., · ı:') 

t~rı \'ereCt!klir. uıiişıiir . 

1'ürk- ingiliz 
Ticaret anlaşması 

r lstarıltul s · · A!ıka -
aıtaıı f" ı . 1 f .... ' orıtın ngıtere P -
.ılıoj L' .. .1. "" ıcur~l llllJIUPSSI 1 
.\ıık · . ' 
,1 '" a da konuşmalara 
v~vauı edilmekte olduğunu 
l e korı u.., nıa la rıu her iki 
ar r . 
l . a 1 uı~nuıun edtıcek 
ıır 

. (j , 3 ıılaşnıa ya va racağrnı 
~~llıiştir . 

A, (i ı . 1 ·, " arırna 
hıı ,. a K · G '' " - aı µ:ı, ~ ıııgurı 
,'•tlıı·l YaclPI 

l Gurubu ŞPrnS - Giirıha
"'ıı 
Gur ı. 

l Uuu kamer - Avba-
1'111 • 

... 1'ııluııu şems - Giindo
~ll ,., u 

... 1'ıılfuıu k a nu~r - .\,do-
guıııu . 

Gııru , r ... Gurur 
1da ... 
f"·grur - Gururlu 
•Urz 'f l (' • O HIZ 
ııı il ()· 1 

( ' ti 
ııı 

{', a (hak: gaıu) - Tetsa ı 
•lil'a - '-' k' ı· ı· ı .1 ('·· ..:ıarı · ı, t l\' H 1111 "' 

(~~fle (lerinı) - Otl\· i~ 
•Uft" ~ " 
(,,, Uğfı - Bııt1ikodu 
•uruı 

G·· 1 
- Alav, takım 

ıoı~r ... . .. r.· Boş sıt·ı. 
1 ••~•1 r .~, {' .. • ~a ı - G+ı ctık 
•Uıittp _ • k .• 

PC l il • 

H 
li:th U uyku 

Ulıiıl li· t- - Uykuda 
l ' ı . •th~SP.t K.ö "l"k . 
ı,, ül · ln u , pıs-
~., Çaklak -
4f'Vah . 1 habı e ·Kötii ruh 

iSatlrk ev 
1 llastane . caddesinde 

Ca,· . . 
Kala~· .. 
Bahar 
Arpa Anatlol 

,, yerli 

240-230 

190 

90 

doktor Bay Kamilin evi Pirine 

~-32,5 

2 75 
15 50 • 

l•ın karsı ... ~ıru..l.ı iki oda ., ' • Çavdar ., 50 -
hir nıutbala havlusu ve ır:eame ş,aıtr ·>o ı ı·ra 'O K 

k 
8and1k\a ~ -' '± · 

icirıtle suyu bulunan ar- l.. •ı3 ı .. 
• • » » ecueuı ~ ~ıra 

gir ev sallıktır • 
• • ,> • » çu v.alı 20K. f>O 

lsteyenlPrın Kurtuluş · 8 6 •1.. y 1. 9 6 r.o 
u&~)' ~r ı ..,· ~,a 

TicarethanPsiııe miiracaat- Lı' 
0 1 m il uzu ·io 

ları a-5 SabunsafızeytinY. 25 50 

la r (Huh: T.Kö) 
ll:ıhht· T:.\11P. 

llalH'r - llaher (T.Kö.) 
;\lt·smual - Duyuklar 
flavadis - Uilgel 
llabilJ - Sevgili 
fJacalet . Utay 
llacet (Bak: ihtiyaç, za

rur~t) 

11:.'tciz • A)·u·an 
llacle - Gerdek 
llacfri semavi - Göktaşı, 

betil (lerinı) 

ilacım (Ba~: cir·uı)-OJlunı 

Hacmi i tiahi - Sı)· gı 

flad -K~skin-

ll a tla~tt~I - Kiicii~Jiik . 
llaıf - Oeı·ece 

lladcli k ifttyet - Yeter,gP. 
lladtli Ut)' ık - Taın\lt'~rr 

fJadıli va al - Orta 
ll:ııhlirıi asmak dt'rect' -• 

si ııi .:.ışuıa k. aşırı ~İllJlt>k 

lladılini bildirmek - o.~
rt•t·N•İ rıi biltlirm..,k, ağıuuu 
payarıı VP.l'nıf'k, boyunun 
öl~ü~iiıı li Vt!rm~k, (jğıanm 
ölciisiirıii w·ruıek • 
lladdiudeıı faıl~ı - Aşırı 

-Sonu Var-

•> ikinci 2ö 

}ltsu· tları 2-62,50 
K.ı n.1 billl~ı ön~ 86 

Ni~:.tlır ı 6 • 
incir ~Odeu 11 

ltwce Kep~k 
Kat,u » 

2 
2 

~~~ ..... ··~------

Barıı Tılirıflın 

lslanbul 

10- 4- 935 

Tiirk ah 11 nu 9:i8 
ist~rlin 608 - öO 

Dolar 79 ·38 

Frank 12 - 04 . 
1..irel 2-54 25 

J EN i MERSiN 
c. ; F2 

Nüshası 5 kuruşh1.r 

Abone) 

Şeraiti? 
Senelik 

Altı aylıkj 

Üç aylık 

Tirldye 
için 

Hariç 
için 

1200 Kr. 2000 Kr. 

600 1000 

•300 500 

~ir aylık 100 yoklur 

Günil geçmit sayılar 20 K. 

HUDUDU 
Yenıirıi Zarir~ han~si yesari tariki 

am arkası lJas<ın Ettip mahlulesi Ha· 
gibe ve Ze) nep hanesi crphesi yol. 

Alac.ıkh : )tersinde Ticaret Bankası 
Borçlu : Tarsusda Şakir karısı Kerime 

Yukarıd:ı hudutlu ve evsafı yazıh gayri menkul hıssa 
açık artınnaya konmuş 0J11p şaı·tname ı ı - 4-935 l<ıri
hinden itibaren 127 numara ile dnir~ruizde her kes 
görebiltlctlği gibi ı ı - 5-935 tarilıiııe mfomdif Cum.an· 
lesi günii saat il de açık artırma ile satılacaktır • 
Artırma belldi muhammen kiymt•tiniu yüzde 75 ni 
bulmadığı taktirde son a:·tıraurn teahhiiılii lH,ki kat,. 
mk şarlile 26--5 - 935 &arihirıt~ nıiisadif Pazar giiı P, 
saat t ı tle dairt'Juizde yapılacuk olan arl1rmada 2280 

No.lu kAnun muçibinc ~orç taksile l)ağlanacağı ve 
buhiuğu taktirdtt ihale etl11ece~irnien . laliplerin mu
hamm~n kiymelinin yliııle 7,5 nishetinde pey akça ı 

veya milli l>ir bauluuun teuai:ıal nıekt'ılbuuu hamil l}u· 
lunmaları lazımdır . 

2004 Numarala icra iflas kanununun t26 ıncı mtt<I • 
desi dörtliincii fıkrasına lt~vfikan bu gayri meukııl ii~e· 
rindf. ipotekli alacaklılqr ile diğer hir Htakadaranuı 
ve İrTlifa hakkı sahipleriııin hu haklarını ve hususile 
faiz ve masarifo ıhı i r ohı n iddialarmı iliın la rihinden 
itibareu ~· irmi Hiin içinde evrakı miisbıklerile lıildcr
naeleri aksi lak ti rdP- Ta pıı sici 1 i nd r- sa l>it olma tf ıkça 
satış bedeli paylaşınasandan mahrum kalaca~ları ci • 
helle alakadar· oıu i~bu madde fıkrasrna göre hare· 
kel eınıeleri ve daha fazla nıah!mal almak istiyenlerin 
Tar.su~ icra dairesine 1uiiracaatları il~n olunur . 

Faydalı ilarn 
Torosla rrn elt>~i ntlf• ıu u hili ıuizcr. la rıınmış Çl FTE 

han k .. plıcasırıın 935 seıwsi u\evsimi ı.urfmd~ l\asaphk 
Bakkalive, Kahve, Lokanla ve Furunları icara verile-.. 
cektir . 

Bu karlı iş için talip olan arın şeraili aulamak için: 
Konya Ereğ'lisi nde Sal>ri zade bay z;yaya müra .. 

caatları. 14- '5 

Tarsus Onuncu Yd Sar Sinımasmda 
Meşhur Türkçe Sesli, Sözlü, Şarkılı 

Karım BeRi Aldatırsa 
PerştHaıhe ve Cuma gürılt~ri giirutiiz saat 14 tle yine: 

KanrA Beni AJdatn~sa 
gösterilecP.kdir . 

FIR.SATI KAÇIR.~A YINIZ 
2•3 
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~· . ., 
& T orgsin: Sovyet Rusyanın Başhca lli 
Kentlerinde Satış Mağazaları Vardır 

Bu mağazalarda gerek yerli gerek hariçten ithal 
edilmiş olan mamulatın ·zengin çeşitleri, ve mevaddi 

gido.iyenin her türlüsünü bulabilirsiniz 

.A. YNI ZAJY.J:ANDA 70RGS/Nin DİKİŞ, ÇAl\l.!AŞIR., 

AY AKK.ABI, İıv.I:ALETHANELER.İ VE 
ÇA]Y.[AŞIR.HANELER.İ DE VARDIR.. 

TOl\GSL" po. sedc~ clt>S 111:.ga!'irı~ clans ıoulc·s iP-~ villt·s principales de 
l'U.ttS.S. ayarıl SOll siege a ~ıoscou, Oll 1\>n trou Vf~ un l'idw assortinwrıl 

de diverses marchandisl'~ t'l de denre .. s alinwrıtairt>S tlu pays :ıinsi <ıue 

tl.-s marclıaruli~es d'iuıporlaLioıı . 

TORGSIN possede en meme temps des ateliers de 
couture, lingerie, chaussure et ateliers de blanchissage 

"TORGSIN,, e 
Ait h.,- liirlü malumat için 

aşağıdaki adrese müracaat ediniz.. 

s.s.a.ı. 

Ticareti hariciye 
bankası 

lstanbul Şubesi : 

HAHCE KAPlJ 16•18 

Pour tous renseli"nements 
relatif s a 

"Torgsın 
'' s'adresser a j'etablisse 

ment sulvant 

BANQUE pour le 
COMMERCE EXTE
RIEUR. 

de I'U.R..S·S· 
Succursale d'lstanbul : 

1 

~. TELEFON : 245o2·H 4-5 
B.\GTCllE KAPOU ıô·ı~ 

TELEPHONE 24502·3--4 ------~-------

-• 
·~.=====~·ı 

ıı 
Mersin Gümrük Civarındadır i 1 

ı (I ~'ıhlıal ve lPraveli11izi daima ıuulıafoza 
ll~r ıw,· ı Ecza~· i 

•
.. tuu~k ıcı 11 İsli ka uwl Eczane~i tara fmda n lıhlu~' t>, Yerli ve Av- • 
imal .-diltın irfan ı\lıı~a Koloıavasını kul-

rnpa uıii talızerıHı hu- IJ · !ili 
lamrıız. ,,.,,,. 

lurıur . 

·:=======~· ...... IJ.~1]~~&1~~ 

İRFAN MUSA SAGLIK. 
ECZA.NESİ 

kolonyası 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsası 
10-4-935 Çarşamba günü borsa satişları 

• 
~ı ahu cinsi 

Nerenin Mah~ ulu MlKTARI_ F. I ŞEHAİT Ol dutu K :-G. g, '·~- ; ;:;;:;;, ·-=-= - ~~---=s:. 
~ ~-==- ·-

Buğday yerli 200001 2 '!7 ,50 ~lersin V.T. l hafla Z. 

3000Q •) '>ö Topı·akkal~ V. T. hazır 
" 

,, - !!' 

75000 2 17 ,50 C•nhan V. '' " " 
. 

. lôOOO 2 fl~. 7 5 ~la~~na " " " 
. 

iane ci~il 
1 0000 '> 15 \l~rsin hı1kt'lfl ı O glirıZ 

""' . .. 
hazır Boğda~· yerli 65000 ? 75 llPl'~İıı nw~~·ıa - • 

Kıhrıs 2f>OOO 2 75 ,, 
" 

,, ., 

; 

• 

1 
. 

• 

Tarsus 
93!1/548 

No. Tarihi 

143 K~S ~•., a. 
33~ 

T\!!J C2 k iYE 

llRAL\T 
~,BANKASı 

1 

ıcra memurluğundan 

Cirısi 

hane Vt~ 

~ldrt~ 2 Kivnwli 
574 bilumum 

ki\' UIP.lİ . 
( 15000) Lira 
on lwş bin 

. 
M~vkı• 

Da baha••~ 
nwhJlle!' 

, 11un~ıH1 ,.. ıtı 
Sarkan usla Nurı vt~ Sult~vrnan O~ 

l)u;·ımış ~:ırh~n DCt~ıu llalil a
0

ğa V~ h~:~ 
cı Ali Sahlı.ı zade Ba\' .\lınıf'l v~ bıı . ,, 
lıcalı nıulla Yusuf şimalt·n Vt~ er.it' 

lwıı tariki am . i 
lltuıı•rıiıı sairda uir otla~ı ~ol tarafa mP.rclİ\lt'llltJ•r 

~ · ı · 1 l" 1 - L·araf ıı cık111ca kaı·~ı karsıva '"ıs +~rı ı•n 'orl ota sag ' : • . • . . rŞI 
viııt! nıentivaı . l an cıkıuca hir hal\on vt· ~alon vH ka 
kaı'Şl)' il f••vkaııi ik iŞP rıft~ n d() ı· ı. fovk ani vı~ havlu~.'.'.~; 
bihiik hir ınairaza v~ s ·ı ~ tnrafcla ııish~ıı•ıı l\IJÇ11 

•• 
. :-- . . kll" 

ye11i iki nıaµa za sol lı~ra fd n mP.ı d" e ıl..,rı çıkınca 
cfı k hi r nıtıitaza . . ~ 

;\ lacaklı : Ta rsııs i ş Vt> O ~ ma ı ılı B ı ııka!a rt • 

nol'clu : Ba d r.ıs kih üıııl·· ıı l l :wı l\a·lir. . . - . ,,, .. 
Yolrnrıda lwd11du ve (.'VS <1fl ua:ılı /lflllf't}(' 111rı911:a açıl, ar fi 

·ı · d 'tf bart 
n1t11/<l kOtıl11llŞ Ofllp Şllrinll/11 <' E!-4-93 5 lan llll C:ll L 1 .. d~lremi:de hei' l'<'s yörcbilccc!]i yiv: 7 5-935, tar~, .. 
rıe mıisaciif sıı 'ı g ıiml saat 11 de rıçı/\ Arftrma ıle ~ de 
lacakllf' . <1r lı rmu beddi 1111ıl1tı111mc-: /11ymt'li ııitı yaz1•1 

J J -d - bll' 75 nl bulmwlı!i ı tak dirde son arl11·unı11 /ea ı lLL ıı bO 
/wlma/\ şarlil c 2 2-5-9 3 5 larilı i11t' m ıisadif çt1rşl:nıdtı 
günü saat ı ı de dairemizde yapılacak olıw artlırm~ sO 
gayri menkul yü:de 75 kiyml'ii lmlmadı!iı taktirde 2

2
1 .. . I . l ... , - ve oıı no. lıı kamın mucıb!nce borç ta csıle JUY anaeayt . 

dııyıı talılirdt• ilıale edilecer/ l fulipl r. rill rmılwmmen kfyrrı: 1 .. 

tin.in yıizde 7/> nisl>clirıde pe!J akçası veya mi.ili bir batı ' 
nın teminat mektubunu lıwnil bulurımalıuı la :un dır cı 

2004 n1111wralı icra i flds kanum:rı1111 126 ~~~ 
mrıddesi dördtincıi fıkrasr11a L eı1filrnn lıu gayri menkul ıı ... ,, 
rirrcle lpoleldi alacakltlar ile <li!icr bir altilrndaranın ;,, 
lrllfa hakkı salt!plerinin lm ilaklartnt Vı.! hususile fal: rı 
masarlfe dair olan iddialarım lldn tarflılnden itlbO~~·I 
yirmi glin lçind~ e11rtlk ı mı'isbilell'flfr bildirmeleri 00· ·~ .. 
talalirde 1'apu sklllnclc sal>ll nlmadıl\ça salış bedeli P ,YbıJ 
Jaşmasuıdan malırıım Jwlaccı/\ları cihetle alakadaranın ıı 

"" madde fıkrasına göt'e Jıarekcl etmeleri ve daha fa:.l.a 111 rı 
lıimat almak isleyenlerin tarsus icra ılalreslne müraaatla 
iliin olıı.nur. 

~Yeni Mt?rsirı Malhamu - Mersin 


