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Nazilli Bez Fabrikasının ilk Etüdleri Bitti . 
Fabrika bacaları yükseliyor 

Nazilli fabrikasının ilk etüdleri yapıldı 

Sovyet Mutahassısların Bir Kısmı Kayse
riye gid;yor. Diğerleri moskovaya dönecek 

r' Sumer Bankın Nazilli fob- Hih, istihH\kin yilzde 35 - 40 nı 
u•kasının projesi hnzıl'lanrnak teşki 1 edecektir . 
tn'l.ere yerinde tetkikatta bulun Nazil1i fabrikası için müte-

ak için NaziJli'ye giden Sov- hassıs yetiştirmek ilzere Silmer 
~et nı·\t h . . . fst lı a nssısları Izımr yolıle Bımk taıafrndan yakında Rus-
k ~nhul'a dfüınıiişlerdir. Tür- yn'ya 50 tal~be gönderilecek-
li8 .roy'un ikinci müdürü Sig- tir . Bu talebeler Sanayi mek-
tı rıııı başkanlığı altında bulu· tehi mezunları arasından mil-
ıtn heyet Ankara'da Silmer sabaka ile seçilecektir. 
fa~n~ erkuniyle birlikte Nazilli Sovyet ınütnhassıslarından 
et rıkası ilk projesinin teknik bir lnsmı, yani inşaat, muhar-
Se 

11~lerini yapmıştır. Bu müna- rik kuvvetler ve fabrika mil· 
Habt.tıe Sovyet heyetile Sümer hendisleri bu günlerde Rusya-
lahrık Umumi Müdiirü Nurul- döneceklerdir. Heyet başkanı 
ar Esad ve heyeti fenniyesi Siglin ile Şuariyef istanbu!'da 
"asında ilk projenin etüdleri- kalacak ve Kayseri fabriknsı-
•ıe a· . . trıi ~d bı r protokol ımza edil- nın montanjına nezaret etmek 
l>rı~ır. Öğrenildiğine göre,katY üzere bir kaç giine kadar Kay-
\>e ~ 15 temmuzda hükfimete seri'ye gidecekler, tekrar is-
te~1~1~iş olacaktır. Fabrikanın tanbnl'a giderek Nisan'ın 18 
ıttıı lı ele ~ayıs başlangıcında inde Moskova'ya dönecekler· 

acaktır dir . 
~6 ~8Zilli fabrikası en ziyade S'lvyet mütehassıslar heye· 
la YlUnun ve orta halkın kul- ti kati projeyi getirmek için 

'1dı· b F'ab ~ı asmaları yapacaktır. tekrar memleketimize gele-
rıkanın bir senelik istihsn- cektir. 

Yahudiler SuriyeyeYeiieşiyor 
tevi şirke ti yen i Bir Miiracaattıa Bulundu 

J A mık Gölünü Kurutma Prajesini 
•4enderun Hükumeti Tedkike Alıyor. 

hı~alep'te çıkan « El'Vakıt » 
Yor: 

~ldı~~lll_ İstihbarat BUrosunun 
~öltınubır habere göre, Amık 
~klln kurutacak ve buradan 
bin V toprağı -işletecek SO - 40 
tem· ahudinin burada iskanını 
~,.,~\,edecek yeni bir proje 
fıık ahudi Şirketi tarafından 
llıiş~~derurı hUkOmetine veril· 
~lttı\l • Bu Yahudiler Suriye 
~i~.,. trılarına tabi olacak ve Su· .;:; ab·· 

l{ llyetini nlacaklardır. 
Urutrna projesindeki şart-

)ara göre, gölden İskenderun 
denizine 20 metro genişliğinde 
bir kanal acılnCHk ve bu suret· 
le suların .Amık'ta birikmeai· 
nin önil ahnacaktır . 

İskenderun hUkQmeti bu 
şeraiti tetkik etmeğe başlamış 
teklif olunan projenin bir su· 
reti Yüce Komiserliğe gönde
rildiği gil>i, bir sureti de bu 
husustaki Reyini bildirmek 
üzere Vüzera Riyasetine tak· 
dim edilmiştir . 

iş bankasının 1 italya-Habeş Tehlikesi Arttı 
Kuınbara ikran1iyeleri 

Çekildi . 

Tüı·kiye İş Bankasının kum
bara sahipleri arasında dağı
tılmak ilzere Yılda lki kerre 
çekilen ikramiyelerinden 1 
Nisan tarihine Rastlıyanı Aıı

kara'daki genel müdürlükte 
çekilmiştir . 

Kumbaraların kazandığı ik 
raıniyelerle bunları kazanan 
hesabların numaralarını aşağı

ya koyuyoruz : 
1000 Liralık ikramiyeyi 

141 ve 250 Lirahk ikramiyeyi 
23879 numaralı kumbaralar 
ka1Jın m ıştır. 

100 Lira k87.ananlar : 
49033, 628, 5750, 11669, 

15249,2031,3177, 3975, 45383, 
300. 

50 Lira ikramiyeyi de nu
maraları aşağıdaki kumbara
lar kazanmıştır : 

4327, 3313, 6973, 4057, 
1915,18516,4820,5818,9773, 
396, 4087. 15835. 55521, 199, 
1266,46232,9981, 576, 126, 
26991 . 

Habeşistan İtalyanın Notasını Reddediyor 

llabeşliler 30 Gün İçinde l(omisyo
nun Toplanmasını İstediler . 

CENEVRE: Habeş hüku
metinin :\fületler Cemiyetine 
verdiği son nota neşredilmiştir 
Notada. İtalya'nın seferberliği 
ve Afrika'ya miltemadiyen as· 
ker göndermesi yilzilnden İtal-
yan - Habeş ihtilafının yeni 
bir safhaya girdiği beyan e-
dilmekte ve muharebenin önü-

fakat, fakat lmndnr: bir netice 
çıkmadığı söylenerek bir Jıa
kem komisyonu teşkili Hizım 

geldiği ileri sürülmektedir . 
Habeşistan İtalyan Ye Habeş 
dP.legelerinin 30 gün içinde 
toplanarak hakem komisyonu 
hakkında müzakerede bulun
malarını ve neticeyi l\filletler 
Cemiyetine bildirmelerini iste· 

nü almak için hakeme müra- mektcdir . 
caatten başka çare kalmadığı ~==~=----.-.,....,.......,..._,,,,,.,....,,,....-....,,.,,,.,..,,,,,,..,. 

ilave edilmektedir. 
Habeşistan, İtalya'nın aldı-

Bugün bir dostum da benim 

BAYKUŞ 

ğı askeri tedbirlerin müdafaa 
için olduğu ve Habeşistan'ın 

1 
gibi nüfusa soya adını tescile 

hazırlığının neticesi bulundu- gelmişdi. Uzun uzun düşünmüş, 
ğu .hakkındaki İtalyan iddiasıuı bütün aile toplanmış, ve niha-
.dd ti R dd t kt a· yet binlerce isimden"KUŞ,,adını 

~ı e e e e me e ır. .. b • . 1 d • zor guç egenmış er, soy a ı 

Bundan sonra italya'nın · kiadmı doldurmuşlar. 
bitaraf mıntaka tayini için mil İşte ( KUŞ) diye kütüğe 
zakereye girişıneği bir çok yazdırmağa gelmişdi amma; 
gilçlilklerden sonra kakul ettiği bin merak içinde idi. Acaba 

~~====~===~=..,..,..,......,..........,,== kimse almış mı ? 

Suriye'de Neler bekleniyor 
Siyasi nıellafilde gene tahminler yürütülüyor 

Suriye Mebuslarının Yüce Komiser tarafın
dan Berut' a çağrılacağı haberi Çıktı. 

BERUT, 3 (Hususi) - Yüce 
Komiser'in döniişleri münase
uetiyle Suriye siyasi alanında 
yapılacak değişiklikler üzerin
de yine bir takım tahminler 
yiiriltülmeğe başlanmıştır . 

Bir kısım mehafilin görü
şüne nazaran, bu defa meb
usların da Berul'a davet edil
miş olmaları mec1isin açılarak 

Asi Zabitler 
20 bin kişinin önünde 

apuletleri söküldü 

AT İNA, 3 (A.A) Dün 20 bin 
kişinin önünde Askeri mah
keme tarafından muhakeme 
tarafından muhakem~ Edilen 
13 Asi zabit ordudan ihrac Edil 
miş ve Rütbeleri alınmıştır. 

Bir zabit derin bir 11ükQn orta
sında kararı ok\ımuş ve bu 
Esnada Askert kıtalar seUlm 
Resmi ifa Etmiştir. 

Bundan sonra bir küçük za 
bit asilerin apuletlerini, Elbi· 
selerindeki dilğmelcri ve iş1-
retleri sökmüş ve diğer bir 
1.abit bunların Elen ordusu ü
niformalarını taşıımya Jayik 
olmadıklarını söylemiştir. 

' muahedeyi tekrar müzakere 
edeceği ne bir ala mettir. 

Yine bu mehafil, Yüce Ko
miserin halihazır meclisle bir 
tecrübeye daha girişeceğini 

tahmin etmektedir. Bunlar Yü
ce Komiserin, İstanbul'da : 

« Suriye'd~ Rejim değişik· 
liği mevzu bahs değildir . » 

Yolunda gazetecilere vaki 
olan beyanatını, bu sözlerini 
tevsik için ileri sürmektedirler. 

Diğer taraftan, halihazır 

meclisin behemehal dağıtıla
rak yarısı veya üçte ikisi ta· 
yin suretiyle yeni bir meclis 
teşkil edilerek muahedenin 
ancak bu mecliste müzakere
ye konulacağını ısrarla iddia 
etmekte ve Kont Dö Mertel 
henüz Paris'te iken gelen ha
berlerin bunu teyid eyledi~ini 
bildirmektedirler . 

Bununla beraber, 9imdilik 
söylenenlerin hiç birine katt 
surette inanmak doğru olm~ya· 
cağı bir hakikattir . 

Zira ne olacaksa, şimdiye 
kadar olduğu gibi bunu ancak 
Yüce Komiser biliyor ve ken
disinin Şam'a gitmesinden ön
ce söylenenler olsa olsa hep 
birer tahminden ileri gidemez. 

Ya almışsa yine toplanıla

cak, yine evetler, hayırlar, gü· 
zeller, çirkinler başhyacak ve 

nihayet kimbilir hangisinde 
fikirler birleşecekdi · 

Sıra falan btklemeden me
mura sokuldu : 

- ''KUŞ,. adını almışlarmı 
acaba? 

Memur elindeki defteri iyice 
tetkikden sonra : 

Hayır kimse almamış. 

Cevabını verince : Dostu
mun baya güzlerinin içi güldü 
ve gözle görülecek şekilde bir 
sevinç ürpermesi geçirdi.Hemen 
kağıdını uzatarak : 

- u halde biz "KUŞ,, soy 
adını alıyoruz. Lütftn tescil 
edermisiniz ? 

Memur soy adı kağıdını 

alarak : 
- Kaydedeyim Baykuş . 

Diyince dostum irgildi, biraz 
evvel gülen gözleri sanki ağ· 
ladı ve ani bir telaşle kavda 
başl1tmak Uzre olan memura : 

- Hayır ... Hayır .. Kağıdı 
iade edin vazgeçtim ... Kaydet
meyin. 

M~mur kiğıdı vererek 
- Niçin vazgeçtiniz. Kuş 

fena mı? dostum .. içini çekerek: 
- Kuş .. Yalnız kuş güzel 

fakat. . Bay kuş fena azizim 
Baykuş fena ... Soya bırakılacak 
nesne değil diyerek odadan 
dar fırladı . 

C. Abac 
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Almanya tek ha ş ın a y ü r üye b i- fransız Filosu lsviçre Hükômeli Aderyatik Oenizin~e 

cek, istediğini Yapacak mı ~ Fırtına neticesirıd• 

Her şey eskisi gibi: Ne Almanya kararını 
değiştirdi, ne de öteki devletler ... 

Gelen telgrafların an
latışına güre. son diplum:)ı 
seferherliği, srferb~rli k lt·m 

ev \'t•lki ' 'azi )'eli dt>ğişti r
memiş gibidir. Seyalwt 
ve zi yar~llt>rden öııce Fra n 
sa, ltalya, lrıgiltere, Hus
~· a mıntıka\'İ misaklarla 
sullnuı lt>minin~ tar~ftardı-

liı r. A 1 nı a 11 " a hu nı 11 ı la -
kavi ıuisaklarm garbi Av . 
nıpaya ait kısmıua gir
mek istiyor, fakat şark 
misakma girmemeyi ter

cih ediJorJu. 
Son sevahat ve ıiya. . . 

rellerdeu sonra v:ıziyetin 
tltığişmediği görlilüyor . 
~Jmtıkavi misaldarla sulhu 
temim~ llaraflar olan dev
ı~tler, yine eski devlet
len.lir. 

l1lman)·a da vaziyetini 
değiştirmemiş ve Şurk 

lokarnosu üzerinde kara .. 
rını hilclirmiştir. 

Demek ki diğer tle'-'
letler nırntıkavi misaklara 
(~hemmi yet gô~lerd i klt~ı·i 
halde Almauva kendi kuv . 

Konyada yağmur 

Korı~ a 3 .\ .. \ - Kouyada 

iki giirı durmadan yağmur 

yeiğnıış VP- lıir aı·a kar 

diişmiiştür. Ko11yanm se -

hu f P.)' iıli 

görmediği 

ve herekt>tli 
y:ığuıudardan dola~· ı biiliiıı 

cifoi St~vinc icirnl~dir. ller . . . .. 
Şt>~· ıh~ hir bolluk başlıya-

cağı iinıid olunmaktadır. 

vetleriııP. ifimal etmeyi 
lPrcila Pıler vazi~· .. ue ka
lıyor ve ona göre kuv
vetlerini hazırlıyor. 

Bugii n Al ıua 11 ~'ltnın ha
va k u v vetlP.ri İuğiltereııi n 
hava kuv\'eLleri tlerece
sinıle \'e clalıa iltırisirule

di r. Ht~defi lrn ~ u ,. vtılleri 
Fransanın k n v\'etı.~ri dt'
l'PC ?.sine cıkanıwk ve dai 

• 
ma l\u.,yanın tayyar~ in 
şaatım gözeıliyerek hare
ket rlnH~~tir. 

Burulan başka Alman. 
yu l11giltere11in ılrğil, fa _ 

Mayıs başlanğıcında Almanyaya bir. nota ölenlerin miktarı 
manavra yapacak . verdi . 

P a 1'i s : [ .. \ . A] -- F n. n

~ ı z filO~UllUll biİ)' iİK ma
navraları ~lavıs bi,fave-. . 
tindf~ Zıbralita ile Asor 

adaları arasında y<ıpıla

catık r . Bu mana vralara 

hirinci ve ikirıci filo rn 

son sistem iki torpido ile 

tak vh·e edil~ctıktir. 
~ 

lJanavralarclan sonra 

r..ı lıiitün fılo F.•s sahil 

leriııde toplanacaktır. 

kal Fra11sa11111 dtı11iz kuv 
velirw mlisavi bir deniz 
kuvvt>tİ ~·apmak fikrind~ . 

dir. 
O halde :\lnıarıyarıın 

öuiinde hüyiik ve g~uiş 

hir faaliyet zemini açılmış 

b o 1 u n u ~·o r. 
Acaba di~tır de\'lellerin ... 

sivasi faalivf!Lİ, Almanya-., . . 
nrn hu yolda yürüm~sine 
karşı geh~bilecek mi ~ 

Şii.phe yok. ki «Slresa >> 

koııferansııım Pil nıiihim 

nıevıuu bu olacaktır. 
Zaman : Ö. R. 

Bt>rlirı H (\.,\] -- 1~

v i c re h ii k ti ıu et i .:\ 1 ıaı a n \' a -. . 
va Vf'nlii(i hir ııolada 

Naıi aleylıtnrı olup !.,_ 
vicrtıderı kaldırılarak 

• 
Al nıa nya ~· a götii riild iiğii 
i,fdia «'dileıı Alman gaz.-_ 
ltıci Ja k ~d.w n dHrha 1 iade 
sini v~ onu k.acı ra nla rın • 
h1cziyesiııi isteme~lt~dir. 

Brr. 11 , 3 (.\ .. \] - Is 
viçrrııin Alman lıiikume
ti11e H~rdiği nota Berthold 
Jacok un Alman makamla-
1·111111 muaveneti ile ~acı-• 
rılmasııun hakiuıiy .. t hak-
kını ağır suretle bir çiğ
n~me olduğunu bildiı·

nrnklt~ \'t~ mülteci gaze
l~r.inin iadesini i~temek-

ted i r. 

Başkan )loua, fodt>ra 1 
mecli irade yaptığı hir be
\'anatla .\lnıanvamn Jaco-. . 
ku iade etmesi lazım gt>l-

diği ni ~ö~· lt>mİŞlİr. 

Federal nu·clisi bu ya o 
lışlığm diizt·hi 1 m~si içi 11 

her vasıtaya müracaata 
karar vermiştir. 

fazladır . ıı~r 
Homa, 3 .\ . .-\ - A f , .• 

\'ali k dt~ 11 izi ııdt~ ~ i soıı 1 

• l . . 1 o .. lt~" .. 
lırıa c.ı r llf! llCPŞIUI t' 1 

leri n <Hleıli n 2 vt• va rıııW 
• kCI 

tır. Kaybolan 20 halı · 
kavıfrının t~min hir ~· ~r~. 

"' u .. 1 · ı . . 1 1 • ı u ııı • ı tıca t~lmış o nıa aı 
ti i k p sil 111 i ~ l i ,. . il it k i ~ i lt' .. 

lt>fal miktarının ,,ıkarıtl" 
güsh~rilmiş olan~tau çok 

1 ıJ 1, 
fazla olnwsınd :ıu kor" 
nıc.kıatlır. 

llayrebaluda 
Hayvan Panayırı· 

T~kirdağ, 3 [ .\.AJ.~ 
Her sene olduğu g~ 
lm sene de 8 uisall 

9 

Ha \' l't-bolud~ bir haY"
811 

• 0' 
ve emtea panayırı kur 

lacak ı ı r. ıJll' 
Pauayır üç giın Je" 

~d~cektir. .,. 
Habeı hiikumetitı• 
Yeni bir müracaatı~ 

C~11~vre , n ).\ .. ~) ·IBr 
Halwş hiikumPti; Ul 0~,,~ 
kurumuna haha-~ 113 

" 
• "r*' 

göriişmelerinin ceue 
v3' 

Paris v~wa Londrath• • 1r 
w • ,,. .... 

pılnrnsı jçin ymıi bır 

lif nolttsı vermiştir · / 

Osmanhcadan Türkçeye karşllık kılavuzu. N.9 
Dahilen - İcerideu • 
u~'lıili - içeri, içsel 
Dalıilive vekaleti • le • 

hak(lnlığı 

Dahil olmak - Girmek 
Dahil - Sığınaıı, sığın

mış 

Dahi~·e - Karabun 
Dahalel elmtık - Sığm· 

mak 
Dahi - Krnama 
Dahi <Dahlii tesir aulanu 

na) Karışma 
Dahme • ı - Topfişek 

2- (Bak: mezar, türbe) 
Oaima - Her vakıl, bir 

dÜZÜ)e 
Daimi - Devamlı [T.Kö.] 

,. Sürel .. 
Hail· - Üzerinf , 

dolayr (Rak:aid) 
Daire - Dt'ğre 

ıcın , .. 

Dairenmadar - Çepçt>v
re, çepeçevre 

Dairevi - Ueğirmi 

Da laleı - S:ı p111ç 
Dah\lt·le ,:\işiirnı~k - ı\z 

mak, sapmak, sapılm<tk 
Dam _ Tuzak 
()l\mad - Gii\'eyi 
Daıuan - Ett·k 
Daııa - Bilen 
Danişmenıl - Bilgili 

Dar - E", ~· er, ~· u rd 
Daraban - Çarpma, çar 

p111 tı 
[)arAl [OebJ~he] Gör~ -

nu~n 

()arbe • Çarpı, vuru~ 

Oarhetmek - Oöğnı•~k 

D.ırbı mesel Ataler siizii 
DaiilacP-ze - Kimsf'sizlt~r 

yurdu 
Oasta rı - OP.sta ıı (T Kö.) 

Epop~ [T. Kö.) 
Destani - · Epik 
Daü .. ıla - Yurtsama 
Daiissılaya uğranıak -

Yurtsuuıak 

Dava - Oilev 

Dava - Sava 
D.ı vacı - Oiltı vci 
Da va etmek - Dile v 

acuıak . . 
Davel _ Çağırı 

Da vel etmek - Çağırmak 
Da \'P.lİ ye - Çağrılık 
()ayin _ Alacaklı 
Oe'b - Türii 
Dd>ağ - Sepici 
Dehağal - SP.picilik 
Oebağat t>tnıfJk - s~pil 

ıuek 

De.bağlıane - Sepile 
Debdeh~ ( ve daral ) -

Görkem 
Def'a - Kere (T. Kö.) ~r.ı 
Drf'<ıteıı - Birden, l>ir 

kezin, bir kerede 
Oefotnıek. .. Sa vmal\, it· 

mek 
Drfine - Gömü 
()~fnetıııek - Gömmek 
Defter - Deftnr [T. Kö ] 
Dehau - .\ ğıı 

Dt'hr (Ba~:Cılıan, Alem)~ 
- .ı c u n , t lii 11 y a [ T. it ô. ] 

Dt'IJŞP.t - Yılgı 

DPhŞPlİİ inhizam - Sın

gıhk 

tlPhŞPLii iuhiıama uğra

mak - Sıunıu k 
clt> hşP tii i ıı hizama uğrat· 

mak - S111<İıruıak 

delalet etmek - Göster .. 
nıek 

ti ela lt~l t>tuw k - Yol gös
tt·rnwk, kılavuzlamak 

deli 1 ( Bii rh•'n anla muıa) 
- Kauıt 

delil ,. [vesika aulanuna] 
- Belge 

dt>lil~ n~y) iue. (oularuana) 

- Ttınıl 

tltılil [Yol gö~lere.n anla
uıma - Kılavuz 

tlt•m - Kan 
dPnı - dem (zaman au. 

lanurıa) [T.Kö.] 
clt>ıtH'\ i - Kauh, kans~I 

-'f , .. 
tlt•nıgliıar olmak 

kıl g~çiruwk 

denad - Alç,ıklık kC~ 
tlrnaet~aranP - :\IÇ(t ' 

dt>ııi - .\lcak • 
demla n - tliş 

dt•r -~ Kapı 
· de der- _ -dt•, ıçın ~ 

<lt>raguş - Kue.ık1 3 '11 ~, 
f\ tıCil 

ılt'raguş t~I uıek -

la ıuuk f if ("' 

dt•dwnıl - BoğH'.lı, t 

g.-~dl .. 
dere - cl•H"C [T.K0 ·1 
derıl - der;, fT.Kll.J 
d~rdest - Yakalaıııil ~:1'° 

f~" dtH'desl elnırk -

lanıak 

dert>ce - (lerece 
cl~rek.e - dereke 
dergah ... derge 

<lt>rhal - Heıue11 ,,,ıı 

tlel'k, idrak .. · ı\fl, 

nıa 

derk~nar Ç•kuıa 
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\'ENi MERSiN 5 NIS • .\~ ıs:~fl cuM.\ SAYFA: 3 

İçel Defterctarl®ndan : Mersin 
K aıa ııc ver~isi. . 

MükellPfiu isuıi 
ibr,jlıiuı ~lısn 

t 

~a11 alı Lira K. 

928 Karılariye :os 00 

Yıı~arıla i~iw, sau'aı, s••ıw~i v~ H'rgi nıi~tan ~a 
~Jlı mü!\elltıfin i~cı11ıd.,alu lt>sbit t-tl1IP.111Pclıi!iuclt>11 lt'h· 

ı"'I " 

liğ:ıt ) 'H pıla llliJ UU~llf' . 

Vt·rgil('r lt'ııı~ ıı ko111is~ oııu ııca ihl; Pli ıa~ılik t>•li 
lı rı K:ızanç vt>rgı~i iiçiıııcli ilıh:ırrıanw ~·· · · iıı.- ~. 111 

olrn:ık iizr, ~ ıh\ııt>11 lt-hlıµ olıuıur • 
._ __________________ --

lçel Tapu Müdürlüğünden ; 
Karath var ~ar~·~sındeıı ~ı .. lrnlt'l oğlu :\li Ya!'4in 

v~ ZP~et>Sİ z ... ~· ıwhe cıil olup C•H'C Ht•hlul·~ olan horç
larandarı dol .ı yı icr:ıca haciı edilmiş hulurıan şarkan 
.~li Gas al wdfuları gar lwrı ıopal Siileyruan yolu şi 
uıaleu \fahmul Yasın havlusu ct·ıuılwn \'Ol ile mah
dut hir hap h:uw il .. ile'ıklan \ ' t> yirw ş«;rkau lıunwre 
V~r.-srsi gırbt> n H•·şi t duv\Pr \t' mıkail veıtus şima
len Mahmul k ırhe' li ceuu hı ~u \lu hsi n hu v vat ~. vlatla -
rı ile ruehılut bir .haı) lwru~ Vt~ hrf~ererıin senPtsiz 
lasarruf~Ue:tn bulunması hasebile C'-'bri tescili icra kı
h•aacağıru.lan tarihi ih\o<lan on giiu sonra mahf.tllinde 
~fŞfi v~ tahkıkalı icra kılmacağuulau nı~zkur emval 
ilı~riude tasarruf iddiasrnda hulunaularm evrakı müs
bite ibrazı suretile keşif gii11iinde y~rirulH menıuruna 
'eya ıd11ire,·e ıuiiracaatlan ilau olunur . .. 

1 L l N 
Mersin Bele~iye Riyasatinden ; 
lhyvauları olanlaran 1 Nisauclau 15 nisa kaclar 

~~rl(iiıt ;tgl~den sonra saat 14 d1111 17 y•~ kadar bele· 
~1YP.d~ flctlk işl~ri mtııırnrluğuna rniirac,ıal ecler~k uçı· 

8 11 Sit)'llU ,okhınıa defterirıe hay,·aıılarmı yazdırmaları 
hilh olunu~ . 2-5 ..., 

n .. rkt•lnwk' idrak etmek 
'"'A •ala rtta k 
f)flrnuuı-Dt·rmau (T.Kö) 
ÜPrıu~~a11 t'Luıek- Or

la~· a ko):mak, ö11e sürmek 

l>t>Vlt>l De vlt•l (T. Kö.) 
tlevr - tltı\'İr (T Kö.) 
clevran - Evrtıu 

c1~,· re - dt>vre (T.) 

devriyt> - G.-z~k 

Piyasası 
'-___ _, 

K.(;. 
Pa ıu11 L .. ~ ~.,,. .... 

l ı 11t-

Ka pıı matı 

l\ozac· ı par l:qı • 

J fit' ('lµ"ld ' 

'll~H ili 

~· a~uh' fi 

Nolull 
\lt·rcime~ 

Ku~ yeuıı 

Ku nı ti arı 
c~hik 
• 
V ular Cukurova • 

., Anadol 

Aca t;~kird~" ıçı 

Toz şek~r 

it ah ve 

Ça)' 

Kalcıy 

&har 
Arpa .\ mulol 

,, yerli 
Pirine 

• 
Çavdar 

K. ~-
ı.38 ;i9 

35 •• 6 i) 

~13 36 
ii2 ;i5 

:!- ı 2 ,5 

9 
8 
4-

7 
5,50 
3 50 
6 65 
2 65 

3 12-50 
28 
38 25 
100·99 

240 -230 
190 

90 

') ... 75 
15 
., 69 5 - ._, 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. Ambalaj ve komprime· ,~--

!erin üzerinde halisliğini tekeffül ~ · . 
ffi ~~--~ 

eden w markasını aray ınız. 
--~--.:-v 

Tarsus Tapu memurluğundan : 
Camii ııur mahalles inde naatharn~ itli~aliııd.. La-

lleame Şek r 
Sandıkla 

25 rafları: sagı kabristan İ~t>n canıii k··l>ir· havlusu, so
lu camii kebir arka~ı saatlıarıe cli\'arı öııii larik ı le 

mahdut hir bap hanenin tapuca k lJy(lı hulunarnadığıra .. 
dan Vt~ hu lıanerıin 341 SP.llP.Si UIU\'tıZt'llf'i Ullllllll l~ e 

kanununun 23 iincli maddesi ıuucihiııce idart-i hu:-;u
siyeye de vrt•d ilmiş ve itla rei nıPzk ti ı·tle bil nı iizayt·d~ 
ahert~ s(ıtılacağındaıı 10 Nisan 9:i~ inci t;arşamha günii 
malıalliude tahkikat yapı l ac(ı ğmılan lasarru( iddiasın la 
luıluna!lların v~vmı nıe1.kurtla hazır bulunmaları ilan 

20 Lira .ıo K. 
» • ecn~bi 23 Lira 

» • • çuvalı 20K. 50 
Buğday Y .-,rli 2 &O 
Limon tuzu ·io 
SabuusafiıevtiuY. 25 50 

» ikinci 
"•sır ıları 

Kara hiih~r 
~İ!iiaclır • 
l ncir 

. 
23 

2-7f\ 
~f>-86 

16 

'Od~n l 1 

., 

olunur . 

1 L l H 
Mersin Belediye Riydsetin~en : 

Dt·r·piş etnwk - Göz ö -.... 
llıatl~ luluıak 

tlt> ,. n - Bcwc I K ı. 
. · • nuc~ ~v~~ 

dıcur Karanlık K 1 

Soyaılı Tii rPsi {·?'n~si gtwPğiııce lwlPıii veılt~ il ılk 
işl~ri ıuPmurluguı11la :u;ıl ırı dt·fterP her giin sah da 
ları saal 9 ıtan 12 yr. kad .ır SOY adı alaııların atlla n 
ya1.ıl ıu:ığ,1 ha~l auuıı~tır. hu giiu P. dPğiıa ·oy.ıdı almamış 

olaııl .ır hdecliyP saloııuıHla asılı k~)ğlllanl a~i So) :.ıdla
rırıd a rı huşka olmak iiırt' St>Çt'C«>ldtıri ~O)adlarım dt>f-

Ders - Dtı r (T.) 

1l)erulıte ~lıuek - Üstiiıu· 
;a •hak, yiikleum~k

[),,ruu - İc 
heruııi - l~kel 
J)~rya - 0.P.UİZ 
l)f'SİSP -Dflk, oyun, aldac 1) • • 

1 
"S'as -Dı• kci, O\'UllCU 

" 1 • • t atıcı -

[)~ t - El 
[)~star - .,ank 

l>t-ste - Tak1111 , dı•mf'l 
De gir 'ardtmcı, eliu-d,h 

tutau 

J)~Slrtıs olmak - - ~le 
@P 1 ~ I 

.,; ç tınt•k, elıle etnwk P.

Şıue~-

~Pşı - Bozkır, çöl 

0
+-va · Eıu, ilaç (T.Kö) 

l) .. vaıu - Devam (T.Kö) 
~v~ra11 Dol aşı 

la~evtAran aluıek • Do -
Şn•ı.k 

.. Ulll » 
cticlar ·ynz, çtıhr~ (T Kö.) 

2 

dicle - Göz 
did~ - görmüş 
dicfoban - Hekçi, kolcu, 

nöbetçi, göıcii 

digerbin -ÖzgP-cil · 
dikkat - dikkat (T.Kö.) 
tlil - \'iir.-k, göııiil 

tlilara, dilriiba, dilfirib· 
Göuiil alan, göniil okşayan 

dih\vt>r - Yiğit 

ctilazar - Göufll iııcid,.n, 
hallr kır:.u 

dilbaz • Göniil eğleyen 
clillH•r - Gfiztıl 

tlilgir .. Giicttnik, kırgrn 
d\lgir olmak - ku;llnıak, 

giicP-umek 
d ılgiiılaz - Yiire.k ~ritPn 
tlillı:'th - Görıiil iSlt>ği ' 

arzu (T. Kö.) 

dill11raş (Hak : Cauluraş) 
Göuiil koparan 

- Souu Var-

~-------·-••c--~~~ 

Borıı T af ğrıflın 
....... su .. o.J 

/stanbul 

3 - 4-935 

Tiirk ahumı 947 

610-50 
79-29-50 

i~Lerlio 

Dolar 

F,rank 

Liret 

12 - 03-7 

9-58 

Nüshası 5 kuruştur 

Abone ~ Tlrklye 

Şeniti ~ . için 

Senelik 1200 Kr. 

Altı aylık 600 

Oç aytık 900 

Hariç 
için 

2000 Kr. 

1000 

500 

Bir aylak 100 yoktur 

GllDU ıçmif .. yılar 20 Kr. 

tere ydzdırmaları bilit oluııur. 2 4 · 6 

1 l A N 
Mersin Sahil Sıhhiye Merkez 

T ababetinden : 
~lttrsirıirı Kışla caıldPsi11dt~ ıos iııci sokakla Sahil 

Sıhhi~·~ Mer~ezirıin oturduğu hiııarıın tamiri pazal'lık .. 
la PksihnıPyP. korıulıuuştur . lsıt·k l ıl~rirı ~artwune ve 
Le~fini gör•uttk iizre lı er giiu ve p~ııarlığ,ı girecPıde

rin Nbıanın 011 ahırıcı S:ılı güuli saat oıı lH"~lP Sahil 
Sıhlıi)·e ~lerkezirıe gtılm .. ıeri . 1-5 lO 15 

Her Nevi kitap • 
irı 

ller nevi eskı kitap alı~ııı·. r.J !'\ ılılır G·ızP-[I 
le bayii hay ilacı FP.lamıy~ nıürac.ıat e<liııil •• 

ı~ilftlniittlli~· IJ~~~EI~~ · 



, 

AYFA: 4 YENi MERSiN 5 NiSAN 1935 ClJNIA 

·==========~· 
SAGLIK 
ECZANESİ 

Mersin Gümrü~ Civanndad1r 1 

uıı.c:> &3ee=::::=:=:=::=:n3esiil(!l 

i Pıyangosu ~ 
H.-r rw,·i Ecza\İ . 

llhhı~ .. , Ytırli ' 'e Av-

ti 

ı! • 
On Sekizinci Tertip Altıncı Keşide ~ 
l 1 Nisan 935 tarihindedir. rupa uıiisıalızt~raıı bu

lunur 

·~======~ 
B ü y ü i{ i k r a ın i y e 

Mükô:f at So,ooo Liradır. I 

Yeni Mersin Matbaası i ~~G " :•u~c::ıE3-=:~~ 1 

••••• ••••••• 
• . (~~~ ~)~~ 1 

mücellithanesi KA y A-DELEN '~ 1 

t!~ 
M -

~i ) JY.J:ENEA SUYU fi . 
• . • ~~ Sıhhat ve içtimai Muavenf"t Vekaletinin bu suya ait , 

• rwızı l~P \'Hramaz tlt•- ~· . ""·\!;'.. 
· ~ ,; T AHLIL RAPOR.. U !:!' 

• ,. e at m a ' ır ı ı z. h i r g ii 11 •!• ı d1 ~
1

9\ 
• • • • .'. • 

1 Oörün!iş ; Berrak Koleviyet (100 ~m 3 su va sarfolıınan ~7}1 
, 

'!'IZH lazıııı olur. Kıtap ı ~ "" No. tOHcı m ı btarı)O:! sm 3 tP' 
•.• Jaruıızı, dt· flerJt~riıa;:ıi •

1 
Renk ; Renksil Mecmu sertlik derecesı (fra nsıı) ı,s 11 

' • Koku : Kokusuz Uzvi maddeler için sarfolunan müvel· ~? 
• ruiicf•llillıarıt'llıİze gön-: lictilhumza.. litrede 0.40 Or. ~; 
• deriniz. • Tadı : LAtif Sülfat ( So 4 ) 11 0,0033 Cr. ~~ . · · ı Klor ( CI ) • 0,0074 •

1
. 

• IJt•r ıwvi kitap ve • · Teamül : Mutedil Nitrat ( No 2) 11 0,0010 
• • • 1 Nitrit • Yok. 
• tleflerltH' şık, zarı( m~. ~ ( ci 33) Amonyak ,, Yok. 

tiıı VP ~ulluuışlı ola-•:• ı DEPOSC: llt·r~İiı P.ıst:ılıaıwsi \' t~ hiıiş 1 ğiıı · ı~ 
: rak cillenir. : ,

1 
tle~i ıiiıi'ıncii ~liic tılıit diikkarıııuladır'. 

• • ~ 24-30 / 
• • 14,~~~Cıii ~~ 1 ~t'.~ 
•••••••••••• • • ~~~~ _ ~ ~~r~ r<- /VJ "- ~r~) 

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

gidoiyenin her türlüsünü bulabilirsiniz 
~-----?>ı...u··------~-

AYNI ZA:ıv.t:ANDA 10R~S/Nln DİKİŞ, ÇA:ıv.t:AŞIR., 
AY AK.KABI, İJY.IALETHANELER.İ VE 
ÇA:ıv.t:AŞIR.HANELER.İ DE VAR.DIR· 

TOBGSIN pos~ed{ı ılt•S nı:ıg:ı~i11!'i dans ıoult•s 1.-s villı·~ priııcip tlt~s de 
l'U.H.S.S. ayarıl soıı siege :i )IOSCO[, ot'ı l'oıı ll'Oll "'~ un riclıt> a~~ortinwnl 

de diveı·~~~ ıuarclıaııclist · s Pi dt1 dt•ıır(lı•s aliuwrılairt·s du pay!'i aiusi qıw 
drs nıarclıarulis•)S <l'irııporlalioıı . 

TORGS/N possede en meme temps des ateliers de 
couture, lingerie, chaussure et ateliers de blanchissage 

....,,._ ---- -~~~----

"TORGSIN,, e 
Alt her türlü malumat için 

aiaQ'ıdaki adreie müracaat ediniz 

s.s.a.t. 
'f.icareti hariciye 

bankaaı 

lslanbul Şubesi : 

B A IJ Ç E K A P C 16• t 8 t.. TELEFON: 24502 3·4 1·5 

Pour tous renst!lgnemenls 
relatifs a 

'' Torgsın '' s'adresser a j'etahlisse 
meni sulvırnt 

BANQUE pour le 
COMMERCE EXTE -
RIEUR. 

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

B.\GTCllE K \POU ıô•'] 
TELE PHONE 24502 3·4 

+ D 

.~ .. ,. 

Tl:JQ KiYE 

l1RA4T 
BANJ<ASı 

l@l~@l@l@l@lfmfmfiiU~f@ll@l~JlİJ 
~H ı· E L ~ a ıs sans - osyon 
ij VE ~ 
~ Gençlik Kolonyası ~ 
~ Sayğı değer alıcılanmozdan gördü~ümü" kiymelli ~ 
~ ıevecdihleıe bir karşılık olmak uzre bu defa İsviçre ve I~ 
lftll Fransadan her nevi ESANSLAR gdirdik • ~ 

.~ Oeoçltk Kolonyave L(); yo tlarımızın ~ördü~ü raıtbel ~ 
l:= ise herkesin malumudur . I~ 
rriJI Bunlardan başka ~-ica-re_t _e,.··-ı m-i-2d_e_k-iremler d i ş fırçalar.', ~ 
f!: şık ve temiz geymek ve y:ış :ı rn k isteyeııler için her çeşıt ~ 
~ göml· k, yııka ço ı ap mendil ve huııil benzer tuhafiye çeşitıeıirn·ı~ 

@J vardır • . ' ~ 
~ Mallarımız Temiz Ve Zarif Fiatlarımız Mutedildır ~ 
~ 1111\ IU r : Kolonya ve Losyonlarıınız· ~ 
[im daki A. Hamdi etiketı ne diklfat ediniz · ~ 
~ T<ıkliılı·riııılı-ıı Sakıı. ııın. .. ~ 
(fgJ Ad<e" Oümrük meyd ıı ond ı ,.\'"Ha~~di'" amıU ~ 

@Jiilr@I~ ~fmf@fiil~JgJif?JliİI~ 
·~~E+ ~~e·" 

+ Mütehassıs Do tor f 
JJ 'f 
+ ASLAN YAKUP ~ 
J~ lstanbulve moskova üniversitele" ~ 
'!" Tinden diplomalı ve Almanya' da if + tahsil etmiı Viladiye ve Cerrahi ~ 
~ nisaiye mütehassıaı . .1' 
'!' .\l>HES : roguı·ı pazarı Hastane CittltJt'Sİ ~ 
ıİJ No. ı- 3 kt~rıdi e vi111le . Jl 
'!' TELEFON: 64 ~il' 
-~~~~·~~·~~··~~~~~~~~ 

~~~~-----~--------------___/ 
reni Wcrsin Wa/,ıaası- Hersin 


