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Pr.YansenAda a,tarsus,Mersinin planını yapacak 
Sanat Günü ve 
Mimar Sinan 

Sanat tarihimizin en parlak 
Yıldızı Mimar Sinan'm ölilm 
gUnUne rastlıyan 9 Nisanı gil
ıeı sanalları iin\il tarihiyle eş 
YUrUten Tiirk ulusu sanat gü
nu olarak benimsedi . 

Bu giln Yurdun her yerin
de kültür kurumları ve Halk
evıerimizde genel toplantılar 
Yapılarak ilk sanat gilnü yaşa
lılucnk ve lm arada Koca Si
~an'ın Türk sınaatııuı hizmet-
eri anııacnktır. 
t Bizans İmparatorluğunun 
ernellerinin çökilvermesi İs
t~nbul'un Tilrkler eline geçme
~~ dünya tarihinin akışını de
~ı·ştiren bir durum olduğu gibi 

Urk .sanat tarihinde de yük
sel' · ışın bir başlangıcıdır. 
.. Çok ötelerdenberi bir çok 
0Zelli k taşıyan ~rurk smaatı 16 
~llcı Y~z yıl içinde· Sinan'm 
t:hasıyle bengüle,şıniş ve bil
l l! anlamiyle medeniyetin u
aşılmaz bir şahikası haline 
geırniştir . 

SU Türkler Biznns'ın köhne 
k tlarını aşıp demir kapılaı·ını 
tl~t~rken yalnız siiel gilclerini 
li!(gı) .tanrısal duygularının berı
tf lerıne işlediği sanat gücleri 
~ ~e beraber getirerek sanat 

11 
11t hinin yilkse1iş çağını da 
c ılal' . 

ırı· İstanbul'da bir sanat, bir 
ttı·~rrıari ve nihayet o kuruna 
'> Jre ·ı 
de"· 1 eri sayılan eserler yok 
tu gıJcti. Fakat yedi tepenin üs-
~u~de Yükselen nı itel (esatiri) 
kiJillnJar, kubbeler, yılanlı di
k taşlar Türklerde bir şnş-
ltıhk 

hıee duygusu uyandırmadı. 
~v i ?uygulu Türkün sanat 
&iyr aı bu eserlerin sak1anma
Yap e beraber daha iyilerini 

~ak işine girişti . 
lıya:lan~ul'un alınmasiyle baş· 
guruı ~o~u batı savaşları, top 
~Uıı tUsu, barut kokusu Tür
ıı.. Yapıcılık gücünii güzel 
--cıııatı ' 
tarihi 8 ~ ~evgisini sarsmadı ve 
~U 11 k.'.111 zın yapıcılık devri bu 
l'lltııuu llledeniyetin teknik du
lerirı~u Şaşırtan sanat bengil-

i Yarattı 
Adı u . 

Qerin SlUnde uluslar arası 
t:ktıik saygı toplanan Sinan 
Lıı- taht vasıtn namına elinde 
başlı b a Pergerle bu rlevrin 
~lı.tlret~Şıııa yaratıcı ve yapıcı 
trıllt-irı· 1 0lınuş \'e bu günkii mi 
lı il} d 
~I> nyannk noktası olım 

rııak g~: tenasup esasını knr· 
tle Ust~nı 1~Unya sanat tarihin· 

c.. Jır savfa tutmuştur 61 Ç)J tıa • . 
llıUştu 11 bundan 350 Yıl önce 

tell, 1.,,h· Onun taşlara can ve-

Sanat Tarihimizin En Parlak yıldızı Mimar Sinan BuGün 
saygı ile Anılacak . 

Hall{evi g·e11el toplantı hazırladı 

11 O yaşında 6len dahinin ölmez e•eleri 
Ebediyete Kadar Yaşayacaktır 

Mimar Sinımın iilüm giiuünt 1 
rastlayan 9 Nisan Kü//ür Bakan· 
lıJtınca sanat günü olarak onandı· 
Jtında11 liolktvimizde bu günün de· 
.ğeriyle dwk bir t:ıplantı ı·apılacuk
tır. Toplantıda 7 ürk sınaatı Sina
mn ,serleri ı•e dtlıas1111n verimleri 
'trafmda S~l'lt'll/er ı•erllectlt Halkevi 
orkestrası taraf111da11 serilmiş par· 
rotor çalınacaktır 

•*• 
Tilrk ulusunun sanatı, duy-

11 O yaşında ölen d8hi Tilrk 
mimarisinin kavaidini de tes
bit etmiştir. 

Sinanın şaşılacak çalışma

sında camiler arasında ilk eseri 

Şeh1.ade camiidir. Fakat Sina
nın dehası hakkında en iyi 
hükilm vermeğe müsait olan 
«Şehzade» ve Süleymaniye ca
mileridir. nnun kendisi de ya
pılarından bahsederken: 

« Şehzade camii benim çı
rate ve acemilik zamanımın Sü
leyman iye iyi bir amele oldu
ğum devrin mahsulildür. Edir
ne'deki Selimiye camii ise şah 
eserimdir . » Dermiş . 

Adana, Mersin, Tarsus Planı 
Profesör Yansen Tetkikat İcin Geliyor ,, 

Üç Belediye ile anlaşırsa Şehirlerin 
Planlarını yapmaya baŞlayacak. 

ADANA,/ Türk SlJzü / Bele
diye başkanı Turhan Berikerin 
geçende istanbul ve Ankara'ya 
yaptığı yolculuk sırasında An
kara'da meşhur Profesör Yan· 
sen ile de görüşti'ğünil ve An· 
kara şehrinin plfinını yapan 
bu ünlil şehircinin Adana,Mer-
sin ve Tarsus şehirlerini de 
ziyaret etnıiye davet ettiğini 
5ğrendik. 

Profesör Yansen bir kaç 
güne kadar şehrimize gelecek, 
gerek Adana ve gerekse Tar
sus ve Mersi rı şehirleri hakkın 
da tetkikat yapacak ve bu Be· 
lediyeler ile anlaştığı takdirde 
Adana, Tarsus ve Mersin şehir 

)erinin yarınki alncnğı biçime 
ftid planlarını yapacaktır. 

Çııkurovanm En iJeride ve 
En kalabalık bu Uç şehri içi ıı 
bu fırsatın mükemmel bir ka· 
znnç olacağına hiç kuşku yok
tur. 

\ Gfızel Sanatlar 
Sunatkilr parmakların ya

rnthğı eserlerin karşısında ak· 
mayan bir ruh varmıdır '? 

Onların ellerinde bir kaya 
parçası bile bir çiçek gibi yum 
şaktır . Değil ki inceliğe doğ· 
ru akıcı insan ruhları bu gil-

gusu dehası önünde derin say
gı ile eğildiği Mimar Sinan 
Kayseri'de doğdu. Oradan dev
şi rme çocukları arasında 1stan
bula getiriJerek saraya alındık 
tan sonra acemi oğlanlar mek· 
tebinde çalıştı. Sonra acemi oğ· 
lanlıktan kapııya çıktı. Bir çok 
seferlerde Türk ordusuna köp
rüler ve sair binalar yapmak 
gibi değerli hizmetleri görill
düğünüen « Yavuz» un hassa 
mimarı oldu. 

Nota Sırası doçeye geldi 
zelliklerden zevk duymasın.Gil 
zel sanatların başında Resim, 
Musiki, Yazı gelir. Resimle 
görmediğiniz bütün gilzellikleri 

Çaldıran seferinde bulundu 
Kanun! Silleymnnla beraber 
Rados ve Belgrad'a gittiği gibi 
meşhur Mühac seferinin de şa
hidi oldu . 

Bu gün eserleriyle sanat 
tarihinin rrişilmezyerinde du
ran Koca Siııanın eserleri pek 
çoktur. Hayatında ve memle
ketin muhtelif Şı:!hir ve Yerle
rinde ( 81 Cami. 51 Mescit, 55 
Medrese, 21 Darülkura, 13 
İmaret, 2 Darüşşifa, 7 Su ke
meri, 8 Köprii, 18 Kervansa
rayı, 6 Mahzen, 33 saray, 35 
Hamam. 17 Türbe, Sebil vücu
da getirmiş olduğu bu gUn tes
hil edilebilmektedir. 
Z3 

sanatının örnekçisi olarak gö
renler Ayasof yn'nın karşısında 
yilkselen Süleymaniye'yi batı 
mimarisine tepeden bakan Se
limiye'yi anladıktan sonra Si· 
nanın dehası ve Tiirk ruhunun 
derinliğini kavrayabilmişlerdir. 

Anadolunun giimilş renkli 
ırmnklarmı, zümriit sahillerini 
harp ve döğilş içinde altın ke
merli köprülerle birbirine bağ
hyan hnrp ve kavgalar arası.n
dn snıınt bengüleri yaratan ls
tmıbul'u Türk eserleriyle sUs
liyen dahi, Bizans eserlerine 
nurlu gözlerinden sızan bir gU
lilşle bakmıştır . 

Musulini Devletlere Sorgu Yağdırıyor 

Stresa Konferansı için hazırlanan muh· 
tıra Londra ve Paris'e gönderildi. 

LONDHA, 7 (A.A) - Muso· 
liııiııin Stresa konferansı için 
bir muhtıra hazırladığı ve bu 
muhtırayı Londra ve Paris hü
kOmetlerine gönderdiği söy
leıımektedir . 

İyi haber alan melıafilde 
söylenildiğine göre bu muhtıra 
aşağıdaki Noktaları ihtiva et
mektedir: 

1- Almanya'nın bir taraflı 
hareketi karşısında İngiliz, 
Fransız, İtalyan Noktai Nazar
larının tavzihi . 

nun bilyük varlığına inan ve 
saygı ile doğruldu. Ve bugi\nde 
fennin gücüne istihfafla bakı-
yor. Sinanın eserleri yalnız 
sanat bakımından değil içe ses 
lenen birer harika oluşları ba
kımından da TUrk Ruhunun 
derinliğini anlatan erişil· 

mez varlıklardır. 

2 - 3 şubat tarihli İngiliz -
Fransız tebliğindeki muhtelif 
hususatın tahakkuk ettirilmesi 
için üç devlet Arasında müşte
rek bir cephe teşkili meselesi . 

3 - Avusturya istiklfili ve 
bu istikHlli muhafaza için En 
iyi çarenin Ne olduğu mese. 
lesi . 

4 - Avusturya, Macaristan 1 

ve BulgaristanJa Aktedilen sulh 
muahedelerinin bazı ahkamının ' 
tadili meselesi . 

Şimdiye kadar bu proğra

mın muhteviyatını Resmen te· 
yid eder malllmat alınama
mıştır. 

Ökonoıni 
Bakanı 

• ••• 
kütahyada tetkikatta 

bulunarak Anka 
ra'ya döndü 

Kütahya, 6 (A.A) Ökonomi 
Bakanı Celfil Bayar buraya 
gelmiştir. Bakan seramik sana 
yi Uzerinde araştırmalarda bu
lunmuş çini fabrikalarını ge
zerek gördUğU ilerilikten kı
vanç duyduklarını bildirmiştir. 

gözlerinizle işlersiniz. Günler
den sonra onların hayali içini· 
ze çizilir . Resim ... Tabiatın 
güzelliklerini ifade eden ince 
bir sanattır. Yeni doğan bir 
yavru göz yaşlarını Resimle 
susdurur. Mini, mini parmakla 
rında ona gülen Resme saatler· 
ce dalar. Tabiata yabancı olan 
gözler Resme bu kadar bağlı 
olursa tabiatın inceliklerini 
içen insan gözleri bu güzellik
lerden nasıl zevk duymaz. Re
sim canlı bir ifadedir. Albümü-
nilztin yapraklarına saklanan 
gülleri koklamak istediğiniz 
1.aman onlar size biltiln hatıra· 
larınızı söylemezmi ? Hattft 
kal·şınızda o kadarcaıılanır ki 
dudaklarınız hemen öpmeğe ha
zırlanır. 

Yakıcı bir temmuz gilnün· 
de karla siislü bir man1ııra sizi 
Uşiltmezmi . 

Bembeyaz bir kış gününde 
yemyeşil bir bahar manzarası 
biltün neşesiyle size seslenmez
mi . Bu tesiri yapan bir knğıt 
fakat onu canlandıran uir par-
maktır . O parmağı işleten göz 
ler ve içteki inceliklerdir . 

Bu varlıklar istenir ki göz· 
\erimizi her zaman eserleriyle 
süslesinler ... 

Musiki i~e seslenen en ya
kın dosttur. ınceliklerin sözü-
dUr. 

Musiki Huhların fmınhkla-

1 
-rıııı eriten bir kuvvettir. His
lerle hernber akar hissizler nuı 
siki ile hislon<lirilir. Sert kalp-
ler seslerle yunışatılır. 

Blltün hayalleri canlandırır 
bir çocuğun doğduğu gllnden 
bUyUyUnceye kadar gözleriııde 

, 

tq· \l \' 
ı ebed· eren dehasının veri-

'l'u ıyete uzayacnktır . 

Demir, çimento, nlektrik, 
vinç kuvvetlerinin bilinmediği 
o günlerde mitel sütunlar Si
nanın tanrısal dehasına ve o-

Bütiln bu özelliklerden ötU· 
rüdürki gilzel sanatlar alanın· 

da da parlak ufuklara koşan 
cuınurluk Türkiyesi sanat gU
nU olarak Koca Sinanın ölUm 
gUnü olan 9 Nisan'ı kabul et
miştir. Bu Rastgele alınmış 
bir gün değil Türk ulusunun 
hak güderliğine ve gUzel san
atlar sevgisine de en açık uir 
belegedir. 

ANKARA. 8(A.A) Ôkonomi 
bakanı Celftl Bayar bu günkü 
trenle KUtahyadan Ankaraya 
dt\OdO . 

Nezihe Si1·en 
rk rnı'm . . . B' 

• 11 arısını ı?..ans 
Rıza Atiüı l (Gerisi ikinci sayfada) 



SA \'FA: 2 

Durum Müşkül --+-

1 Bir köy mektebi açıldı I 50 talebe daha g6n· 

Erclemlide i1zel Saı1atlar. Rusya ya 
-Birinci Sayfadan Artan -

r ii ~· a i ~ l t• ) e 11 nı u · i k i d i r • 
içli tebHS"'İiıııltıri La~kırı 

i. ti r a p 1 a n ~· a r a l ı r r 11 ha 
~öı·t1 aktın hir sudur·. llu

si ki) i içi 11e i. leterılrr gii
na h işlP) rrıwzler. O dai-
11aa fPrıalıkları sim sinılı 

gö terene) ihkleri ışıklau
clır·:rn bir arkada~tır. E\'i 

f1jden I ... ondraya Dö dü, 
,\1rı·si ni n Erdt·mli kö- derilecek. 

Devlet Merkezlerini Dolaşan Eden 
Avrupanın Durumunu Beğnemeyor. 

~· ii ıı el P ~ ö y lii 1 eri nı i ı i n c a n
d a u çalışması vt~ llususi 1 

idaı·Pnin \':ıı·ılın11\' I•~ \'a-

lstarıbnl, - limer b<1nk 
larafındarı Nazilli pamuk 
m:ı nsucat fabrika. ı için 
miitelıas ıs usla yt>tiştir

nwk iizere Sov~ f'l Rus ya
ya Pili talt~he 1-(Ömlerile-

) ollar111 rl'lıhPridir • ı\eı 

giirılerirı lrsrllisi Şf">fl oiirı· 

lt•rin taşkırı kalJkahasıdır. 

Gfızel 'azı'·, görnaediü:iniz 

Loııdra , 7 [ .\.A ] -
Loud r:: v et dfüıtı u Edr.n . 
kerıtli. i11in vtl Sinıonun 

~apmı olılu~ları st-ıyalıa

tiıı t:ok ra~·dalı olduğunu 

sö~ IPruiş vt) dPuı iştir ki: 

Bu güııkii .\' rupa va-
• t '-- t_;ı 

· · d d - · lar ki ~· nıH'akLırın re11k-se~ı111 U) ma ıgrnız ınsan _ 
laiın parnıaklarırulan dö- IHti clP-ğişir.. Kokladıkça 

k iiltırı dam la<~ı k la rl a ici rı i, rP ilk iP r giiztı llt•ş i r. Koku-
• · · ı O ı ları tazPIPııir. Gözler 011-sesırıı t tn a r:ııııuz. ' a m-., 

lacıklar içirıizde toplanır ları kucaklanıadan ı~vk 
sizı ağlatır· ~ait ud giild ü- ''"yar lwr ~ erin mevzuu ııa 
riir. Bazı parmaklar gice- göı't' ic;in :..kışı dtı~işir . 
lt>rİ ışıkları, clalrrahu·ı 0 lıı~arı hu rıilıa~ Ptsiı gii 
katlaı· carılamlırır ki ~i- zelli~hHı ayrılmak islP.nwz. 

• 
cenin ice hu kadar vakın . . 
olthığuna ışıkların ~icenin 

erı vakın icli dostu olclu . . 
ğu na d<ılgltlarıu hırçın 

ruhları SÖ)lediitine iııa

mrsınız. flpı· göz göriir 
fakat ic o 11 iiı~lli~i ı)ar-• =:ı .... 
maklara sih lett>mez •. Gii-. 
zel yazı bir çiçek kadar 
caıiptir. Okudukça içe 
siner. lrısau o kadar da-

Gi•zlt•r PSN'iıı riivasi \'le .. .. 
cicPklt 1 ııir .. İ~t~rki o~usun . . 
okuuarı UH'VZIHlll hayal 
la rı cizilsi n .... ~h~slensi 11 ... 

• 
Üc ~iizt·I sa11at o arıda 

• t 

birlrş"irı.. llepiıuiı isli~·o-

ruz parmaklar bu gütel -
liklt'rin esiri olsun .. Çiı
medPra se lerıdirnrnden , 
yazmadan do~·masıu. 

Nezihe Si'ren 

. . .. 
ziv~tirıin cok miiskiil ol 

~ . . pılnıakla oları ilk mektep 
<luğu mla hiç kim enin ~ a pı ı ama mlanmı ve 
. iiphPsi )Oktur. Ancak diin Valimiz llaydar Berk-
ht>r dt~vlel hu miişkülaıı ~un, Maarif nıiitliidiruliz 
)'PnruPğP. ~ardım elnwk Nahid Ct>mal Tokc>ı·'le dP-f· I 
islt1cliğindeıı hunların lwr- terdar C+ıuıil Erth~mliye 
lan\f eclilnıP-si imkansız giderek nıektt>lıi ;ıçruışlardır. 

clt·~ildir. Bizim vardımı- Mt>ktPp llaarif nıiitliir-
~ ~ 

mız ~u olmalıdtr. 

Doğf'o , azi mkar ve 
dev:ıııılı bir siya~wl takıp 
rlnwk ve uluslar kuru· 
mu11;1 ve mlişltırek sulh 
sistemine uıiiıaheret ey
lenw~. 

Paris (içimiz 

liiğii ndPn verilen plan 
iizeriue ~·apılruış iiç ders
haneli hir k iiltii r )' u vası
tlı r. 

Köy Hi lt1 ı·i mi 1.i n mek-

tep yapısııH meydana ge
Lirnwk ~olıınclaki ~ayret-

ı~rini sa~ğı ile anarız. j 

c~klir. 

'auatlar mek l~hi me.
zu nları arasın<lara ~r.cile-• 
cek olan hu talebenin 
imtilıarılari Bakırköv lwl ., 

fa lıri kasında )'apıl nıağa 

lıa~lannuslır. 
J • 

İmtih;ına girmek iiıel'8 

[500 J genç mürac;wl eı: 
miştir. imtihanlar bir ik• 
giin sürecek taltıh~ 18 
rıis211da nusyay:ı gidecek"' 

l i I'. 

Fransız büyüklerine 
bir ziyafet verdi • 

Doğum 
Halk Sineması ~lücHirii iki k6y halkının ,,.a-

Paris, 6 ].\.A] - Tiar
ki)·e hii)'iik tılçisi Suadf 
L~n·al vP- Tiliilrsko ile ... 
refıkalarına \'e kü~ük 

anhtşm~ ile Balkarı anlaş

ma~ı miimrssillPrine bir 

arkadaşumz Rifaım hadeleaine /icqlan~ot• 
oğlu doğtluğuuu ~evioçle 

du~duk. Ana vH babasuu . 
kutlular yavruya uzun Vfl 

erd11mli yaşa~· ış dileriz. 

<>ğle zi yaf••Li vrrnaiş ve 
ıiyufel so11t:ncla giiriişme-r 

ler ol nrnslttı'. • 

İstanbul , - Sili vrirıitt 

U}·salh köyündeki bol· 

garlarla [Yediveren] ~ö .. 
yündeki Türklerin uıüb~"' 
dele ine bıı ayın on b'-" 

şinde başlaııaca~lır. 
;' -

Osmanhcadan "türckçeye karşllık kılavuzu. N. 1~ 
F<lkal - Aııc,ık, yalrıız, 

su var ki, u kadar var ~i • • 
Fakir .. Yok ·uJ, za va Ilı 
Fakr - Yok "ulluk 
(1ali ha,\r - Yiim, uğur 
Fam - Hr.nk 
Farıi . Ölrz 
Fe11a - Kölii , Tiiken 

(Z!!Val anlanıırıa) 

Far·aza (bilfarz) - Tula-
hm ki, diyelim ki 
Far~zi - Asli>zPI 
Faraziye - A töz 
~liiddea - Töz 
Ak i müddea - Yaulıtöz 

FH rzetmek - Tutmak , 
saymak 

Fariza [ vecihe]-.f>iişerge 
Fark (tem) iz) - Ayırarı, 

ayırt 

Fark tnwk (lPniyiz et
mek) - Ayırtlanıak, H) ır

detnrnk 
FArika - AJırmaç 

1 ti na etmek - A )·ramak 

lsıisnai .\~Tal 
i~Lisna - .\ vra . 
Bihii ~ıi~ıw .\ y rasız 
1 ·ti ~uaiyd - Ayralık 

MiitefPrTik f\)rık 

Tt\frik - A\'ıl'lı 
" 

Tt·frika [nifak aıılaıuınaj 

- ,\ yırga 
Tefriku [gaıPla ltırimi] -

Bölt>m 
Fart, lfraf - Aşırı, a .• ı 

rılık, aşkrn, aşk mlık 

İfrat t>l.mek - Aşın gil
nrnk 

Fasahat - t;zdi )'P.m 
İfadt~ - Divem , anlatım 

ol 

Tarzı telaffuz - De) iş 
Tahir - Deyim 
Fasıl _ Ayrıç 
Fasıl - Höliim (Bab:bab) 
Fasıla - .\ra, aralJk 
Fa it - Hozn k 
Fe ·at - Rozul 
lfsad etmek (fitne an

lanıma) - Bozulmak 

f fsaıı rtuwk (ııifak sok 
m a k a n 1 a m ııa a) - A r a boz
mak 

~liif~itl ( miinafık aıılanu
na) 1 - Arabozan 

2 Bozu tcu 
}Jiifsid (murıafık anla-

mına) - Arahozan 
Faşrlmek [if~a t-tmek] 

- Dile vernH'k, açığlı vur
nıa k, ucıuak 

• 
İfşaat - Gizaçı 
Fatih ( Bak:cihaıagir) -

Alpay 
Fellwlnıek - Acmak, al-. 

mak 
Fatiha - Başlangıç 

Faza - Uıa 
Faza hat (Bak :denaet) _ 

Alcaklık • 
Faıiltıt - Erdtım 

F~n,la - :\ rlık, cok, ileri • 
FP-cr - Tan 
Fe<la etnıek - v~rınek, 

uğruna vermek 

Ft!dakar - Ölver~n 
Fedakarlık - Özvtıri 
Ft>hnwtıu .. ~ [idrak el-

uwk J - .\nl.uuak 
lfofluiru - Öklem 
Fek - A)· ıı·ma, uçma , 

koparma 
F~kkelnwk - ..\~·ırmak, 

acıuak . 
İrıfık ak t>lnwk - Ayrıl-

mak 
Ft·l~1h - Orıuna 

Ftıhlkt·I. - Ft·hikr.t 

FHlt: - lnnw, salkı 
• 

Ft•lce ui:tra ma k - 1 nme\'e . .. 
uğranıc1k 

M.-fhic - İ nıueli 
• 

Ftlek . Gl\k t;ığın 

FPm - .\ğız 

Fen . (tatbiki ilim ye-
ri11dP) - Fcu (T.1\.ö } 

Ft1r - Ft•r 
Ft•rağ - neçirim 
Ftır:.ğ ~tmek - Üstüne 

gPçirmt•k, iistüne çevirmek 

FPragat - Öıgeçi 
feragat tlmtık _ Bıtak--

uıak, çekilmek, vuzgPÇ"' 

nwk, elceknwk 
foragal ~alıihi - ÖzgPçe•~ 

· .., eri 
~ltrnf.ıalp~rt>sl - .~sıg 

r .. rah - forah 
feraset - Yalgörii 
ferasetli - Yalgörlir 
fertl - ferci [T. Kö.] 
fof'di - f tH"tl iğ 

fenli)·et - för,li.vel t 

ferdi af~ridP _ Hie ki•1'~ . 
fP.ri - Dtıl a\· rıntı 

r•• f ~. ı\L'(ffl"' 
uı·u, lt• errual - ~" 

lıl~r 
1 

r 
fiirn (artla lerinıi)-İll811; 
Usul [artla terimi) .. 1 

. . 
ğaular 

ferid - Tek, eşsiz .. 
sı•' 

-feı·ma - buyuran, 
rfln, emreden , 

H ...... ,e 
formauferma • H• 

tlen k' 
rers~\ - -bitiren, ı.urll 
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{{raı Aleksandr 1Japo_n i~par?torunun Mersin Tmus Tapu memurluğundan: 

1 ılahı vazıfele· Tarsu~uıı salıklı kihiindı~ vaki tanıfları s:ır~aıı ea-

lçin .Bel f!radda ru- ri yokmuş pi u asası ğıl 1-1a ı-lıı· ıı 11·1,, ı ıı ça iiı ı . ş i ııı:ı le ıı N ıı ri ı • r lfi ; cı· ıı u ı ;, . " 
ha1u ayın yapıldı · --- ' ·' Y uuu, Vf~ ,\lehnıPL lJrlal:ırı ilP. mahdut i~i hektar tar-

..... ~ Tokyo : 6 ( A.A ) , --- K S. la T. C. T . .Ali O. Celebinin •~lJaaıı citltlin hila uiza 

ı, Bt>lrrracl · 6 (A.A) - Japoıı in~paratorunurı ila K.(:.· k 
3
·•
8 

ulu.foi tasarruf ve teı;ıelliigiincle isede lrn kere seoet· 

~,IJ ~,,··ııı (\~rc·ı·l 'I k 1 14 • 1 . l 1 1 Pamu" ~ spres l 
t:'l ·" e · "' ~trH rııı aı vazıyt•l erı cer H ec rn siz tasarrufallan SP.llel ahziıu~ talip olduğunıları nı 

l:Jr ·ı iane 37 
.. 1 .. sı )a'da feci surelte nazarive,·i orla\a aıan e, :uvc·ıl hakkında taı..:arrııf iddia~ın<la hulurıarıfaı·ın 17 o · • • K 1 36 " 
11 .llıııiiraürı altıncı ayı Jö- prof«·~ör lJiııo ıftrniu hu apu nıa 1 

35 
Nisan 935 tarihine nıiisa ı lif Ç ·ırşamha güııii mahallen 

r~ıııı gliııi'ı dcılayı ilt~ BPlg- ııazariyesi P.trafmdaki mii Kozacı parlal{ı keşif edilt · <~P.ğiıulen nıalrn lli kP~ifte VP.ya tapu tfairesi-
ad 1 ·· IJ ı k d. faue ci~idi 2 25 

1 11 ~ ii k k i 1 i ~ P i u d •~ b i r c a ı 1 P 1 e ş il et e 11 nı"' · l r. ı r · • 11 e ru ii r :.t c a a t I a n i Hl n ol u n u r . 
rıılı· , Yerli • 2 
1 uııı ayın yapılmış ve İrana giden İtalyan 
Ju a.' iod .. hiitiiu lıil~t1- . mühendisleri 

111
t·t 1 ·1·~:)111 ı.ılcilt~ r v•~ ka-

laı. . ' • -----
1 

1alık hır lıalk hazır lıtı-ı Honıa : 6 (.L\) -·Bir 
lltııııu~tur . I çok uıiilu·ııdis ve am.-le-

ıl Ayııı ıanıanıla Ople·uaz ! den uıiirt•kkPp bir gurup 
de Rarayorgiye) iç lıaııe- lraııa lıan! kt·t t--lmiştir . 
. a~ııııın nıezarlarrnda lıir Buıılar llazt•r <leııizini 
~} 1•11 yapıl mı~ VH bu Basra ~fü· f rzi rıt~ birlt>Şlİ-
i\~ ıııde tlP ''Pile Kral ikin- r·Pct>k olaıı lıııviik •l~mir-

'usa ru 
Fasul ya 
Nohut 
\J~rcime~ 

Ku~ yenıi 
Kum ctarı 

CelLik 
• 
\"ula( Cukurova • 

,, Auadol 

9 
8 
4-
7 
5,50 
3 50 
7 
•) - 75 
3 

~ ()• ~ . . 
~ 1~r Kral Naihi PrP.ı s '' oluııuıı irı~asıııda c:.ılış·ı- Aeı ç~~11·t1~" içi 28 

Ol Vp kral lrnrwda111 aza- ~akliırclır . ' • Toz şe~er 38 25 , 

Ziraat mü~Orlüğü • 
C•n 
~ . 
Kala,· ., 

. 
şampıyonu 

1 hazır hulunnıu ~tur. 1 llahv~ 100·99 
Dünya ağır siklet 

lop incirlerinden 
~ çelik getirtti 

,.. k 6 (' ') Bahar 1,evro : .-ı •• "1 

240-~30 

190 
90 

la .zı~·aaı,, miidiirlfığii \'J

~~lırı incir ''~li~ııwsiue 
il .. • "' Ilı •ı"ıt k .. 1 . . ı.ı • ov m·1111 tes., l 
etrı · .. 
(!' ıış ve l'uralarclaki iu-
lr so 1 . 1 1 . . ı\ ~· arrnıu ıs a u ıçp• 
~•lııı'<lan edikler "~tirt-

lıııştir • 0 

l~ B.u çelikler meraklılar.a 
~ P.<lilnwkı~dir 
1
-
11 

)' u ıı 
~\•r J 

\ Uı t· - E..;k i. ) ırlı~, 
• 'Pr·~ııruı 
~ t•r·1.o: -ıı 

,ı.. "et111ek - Ycıvmak qo • 
eıııek 

~l"f 
,,,~ ru ' - Düş~li 

('frııı ş· l 1) .. 'I' . · .ı - oşı•uu• 

l/frış t-lmek - BüşemPk 
t•ı·,, 1 p .ut - Ha,kırı 

11 • t·rya() PlnıPk - lla vkır-'ak .. 
,) ' ba»ırnıak cu!!rrmak 
("o r) ' • ;, ,-rz 
l .erııl - O«tu 1 
~ ~ 

(la t! h - Boz•na, dağıtıud 
Üf'l(i 
, •ıu .. ınolar tfH·ımr) 
~ ~sı 

d,
1 

... • tt~Lnu~k - Bozmak , 
~ıtıuak ( 

ltı 1• 1• • Parhu~wııtolar 
•ıı ı ) 

lııfis· 1 
a;11 a ı - Uozulma, ıla-
~ ıaıa 

\J n t r . 
<!fır··· e ııssıh - Bozulmuş, . "ıı .. 

·r ·r 111 
, koknıu~ 

l t' .. 
ı,•I ·uh Pl ıııt> k . Bo • 

'"ak ·· .. 
~' 'Çuruıu('k, koku.ak 

f:llr.,l ( f 
~ıııa asıl:ai ~ahauat 

'hın·ı ) K . 
~ "' :ı f'''a. a devra 
~lta " • 

~\ tı - O~· nak 
F ·Ve - Böliik, la~ıuı 
~Vtır·· 

~ · arı - Fışkırma 
~Vvar 

her , . e ... Fışku·ık, dö-
llSkıve 

" 

Diiııya . ağır siklr.l hoks Arpa .-\uadol 3-32,5 
2 75 şaaoıpi~ouluğu maçı Eylôl ,, yerli 

da Ne v \·ork la Maks Bear Piri uç J f> 25 
ilt~ Kar;ıP.ranın Galil:U Jat• Çı1vdar 
Lui arasıracla .~·arul~caktır. ıbıme tıe1ı..r 

Sandıkta 

., 69 5 - ... , 
20 Lim .ıo K. 

Nö~etçi (ezana 
Bu Akşam 

'Hğlik Eczau~siclir. 

Fevk - Üst 

-. » ecn~ bi , 26, Lira 

» • • çuvalı 20K. 50 
Buğday Yerli 2 75 
Limon tuıu ·io 
Sahu11safiızeytin V. 25 50 

>> ikiru~i 23 
\hh llısır darı · 2-75 

gaşa -
FeyPza o - Taşnı3 

Fe)Z - Giirliik 
Fe~· zdar - Ün~gen 
Feyı bul ıua k, foyıdar 

olmak - Glirdıuek 
F~ ,. 'az _ G tir. lıf• rek etli 
F •. ;,İP.kH (Bak: lcnıal, hn-

ıa~a) 

fı k r(i -Böh·k
fıkra -Aulalık · 
fıkra (Ltwinı) -Boğum· 

f11·ka f>al'li(T Kö.) 
fırka (a~kt•ı·lik t••sirııi) -

Tfınıt>rı -

fırka kunıarıdarıı -Tfım

komııtarı-

fırka kumandam mir.ili 
va Tii ıugP rıt>ra l 

rırka m· k~tıl ha rhi VPSİ -., 

'fiinı l u rma v • . 
fırsat - fırsal (T.Kö.) 

-Sonu Vur-

85-86 

16 
'Oderıll 

2 
2 

Borsa T ılirıflın 
....... -. -~ 
lslatıbal 

7 - 4-935 

Tiirk ah.unu 946 

isttwliıı 612 
()olar 79 ~ô 

Frank 12-0a 

Liret 9 - 50 32 

Nüshası 5 kuruştur 
ıs s 

Abone ~ Tlrklye Hariç 

Şeraiti~ lçta için 

Senelik 12Q0 ı,f(r. 2000 Kr. 

Allı aylık) 600 1000 

Ü( •1'11( - 500 
Bif a)·~~ . ı~ yoktur 

Gllnll ıeçmlt •yalar 20 K. 

Tarsus Tapu memurluğundan ; 
Tarsusun salık:ı lfiyiiııde vaki tarafları şarluw taş 

garlwn N~hi la rlası şi malen Ah mel ağa VH ı\ li t1 vlftt· 
ları eenulwn .\ltıhmel v~ .\hdurı·:ıhıııan tarlası ve kav
lak h~pe ile mahılud 6 hektar 873 melro murabba tar· 
la Ali oüulları .\lınıel ve Ct~lehi kııı Ha·ti"enin ehaan · n • . 
citl tasarruf VP. ltHnelliiklPrinde ikPıı huıılardaıı lhıv:iye 

:i34 senesinde ölnwsile evlatları 11.ılil v~ Fatma ve 
tlaoori ltırk ederek başka varisltffi ~olma<lıgınılan ve 
bunlar tarafından sımeısiz lasarrufaltarı senel ahiz ve 
tapuya rabılını isl-ediklerinılt•rı hu emval lıakkıntla ta
sarruf iddiasında bulunarılarıu 17 Nisan 9:i5 Ç·ırşam
ba günü mahalli ktışifte veya tapu dairesirıe nıiira

caatları ilaıı olunur . 

Tarsus Tapu memurlujund'n ; 
Tarsusuo salıklı kı"hlinıle vaki tarafları SLll'kan 

w • 

döşeme garben Yunus llehmel tarlalara ve Basir oğlu 
yatağı şimaleu köy vo dihek taş cenuben kök üruer 
geberıdi vt~ kesnwli ile ıuahdud beş htıklar 561 metro 
uıiiralJba tarla T. C. T .. \li oğulları .\hm~t ve (;P.ıe

binin l;1slık v~ calılı~tarı itıya ve imaı· edf.rok on so • • • 
neden heri hila rıiza 11 hılei tasarru r ve ziraatla rrnda 
olmasıncla!I hu k~rn~ t.:ıpuya ral>ıl ve SP.nP.l ahz;ne ta
lip oltluklarındaıı hu .. nıv:ıl hakkırula la arruf icldia· 
sında buluııaııltJrııı 17 Nisan 935 tarihim~ müsaclif Çat·-
şamha ıriiııii nıulı:ılli ke~ifle hazır hulurınıaları veya 

~ 

lapu dairesine müracaatları ilan olunur. 

Faydah ilan 
T(Jrosla rı n elP~indt~ mu lıitimizcP- lanın mı~ ÇI FTE 

laau kaplıcasının 935 serıt•si mevsimi ıarfrrufa Kasaplık 
Bakkaliytı, Kahve, Lokaııta ve Furuııları icara verile .. 
c~ktir . 

Bu karla iş için talip olanların ş~raili anlamak için: 
Konya ErP~ffisirıcln Sahri zade hay Ziya)·a miiı·a .. 

caa tları. 12- 15 

Rakibi Olmayan Radyolar 
SAHİBİ~İN SESİ 

~laTkasını taşıyan Radyolardır 

Gece ve gündüz bütün dünyayı dinleyebilirsiniz 

s ila 2140 metre~ 12,8 ve 6 lauıbah 38l, 34J,:i42 

model Rad ,· ohı l}ranıofonlar 143 ve ı 28 model Hadyo 
ahizeleri, ıi 93 nıoılel Elektri~li Grauıoforı ( Pikap ) 

Yeni moddl~r vt~ ~on icatlar hakkında katoloğ 

İ!;Leyiuiz; lecriilu~ı.~r . . . 
SEDAD SAHİR 

thi.kiıowt Cadtl~si: No. ~ -- Mrrsiıı 
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i L A N Sathk e'I 
Mersin Belediye Riyasetinden : 

. ı I •' lla~l :ı nı' c.Hlch'~111 . 
dok tor B a v K ı) 111i1 i ıı .~ \' 1 ~ 

.. . · odH 
nı n k a rsı~ıntlcı ı lo 
hi!· mutbah havlusu ft' 

ihale ıarihi l>iikk:)n Numarası llev k ii ~liidtlt~li ıcar 

Haziran 

ı, 2, 3, 4, 6 Kışla cacldt•si P~~i Hel~diyt• dain~si altuıcla 935 den mayıs 936 gayesi bir sene 20 nisan 935 cumartesi 
~Ar .. 

icirıde suvu bulunan . .. 
7 )) )l )) )) )) cı varı )} 

8, 9, 10 )) )) )) )) '1J )) )) 

17, 18, 19. 20 IJalırı dış tarafı )) 

2! n111ua ı·ada n 45 numar:ı\'a . ~aıl:ır 1) )) )) )) 

46 )) 51 \) )) )) ıc )) )) . 
' 52 )) 55 )) )) )) ıc )) )) . 

71 79 l) ıc » )) )) )) )) 
• 

56 )) 68 )) " )} )) )) ,, 
70, 80, 8 t No. dükkan )) )) )) )) 

82 numaradan 90 rıuru:.tr;ıya kadar )) )) )) )) 

93 Bağırsak hane M~1.hahada )) 

94, 95 ııumrolu diikkan Kışla cacld~si it 

iic kuliibe \eri Maknrrıa fahrikasi r.ivarı 
" . . 

gii brP- Belt->ıli) c laıızifal lıa y varıları gli hr••si 
" 

)) 939 )) a 
)) 936 )) l 
)) )) )) ] 

)) )) )) J • 
)) )) )) 1 
)) )) )) 1 
)) )) )) ' 1 

)) )) )) 1 
)) )) )) l 
)) )) )) ı 

)) )) )) ı 

)) )) )) 

" 
,, 

" 
l 

,, ,, ,. ı 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)\ 

)) 

)) 

» 

)) 

» 

)) 

" 
'' 

)) )) )) )) 

)) )) .. » 
)) )) » )) 

22 )) » Pazartesi 

~ir ev satlaktır . 
• lstHn~rılt~ ri u K u rtııluŞ 

.. . l. 
Ticarellaaıwsiııt~ 1aıi'lraCJ•1 

1 I .~ a l'I 
24 » » çarşamba #f 
~o » >> perşemlw ·~·========-~ 
25 )) 
27 )) 

27 )) 
2 9 )) 
29 )) 
29 )) 

29 " 
29 " 

)) » 

)) cuma rl••si 
)) )) 

» pazartesi 
)ı) (( 

)) ,, 
,, 

" ,, ,, 

SAGLI:EC. 
ECZ.ANESt 

Mersin Gümrük Civanni~ır 
ll~r uevi 

lılıht\' .-., Yerli 
"' 

. 
Eczayı 

ve Ar 
rupa nıiistulızt"ralı bu-

Yu karıcfa, yazılı, nu mn rn. mevkii, miiclıldi ican, tarih i hal~si yazılan d ii k karılar açık a rr ırmaya korıul

muştu r. Bil'irıei taksit prşiıı ikirıd taksit Tt• şdrıi Hvvel 935 flçiincii taksit Şubat 936 ipticlasıncladu·. Kiralamak• 
İ~Lt·)'erılerirı yiizdt~ 7 ,50 lı>minntla ~·ukar11la yaıılan ihale giiniind~ saat on lwştP B .. frdiJeıf P. toplauacak komis .. 

luııur . 

\ 'Ona miiracaatları ih\rı olunur . 2 6 -- 2 -· 9 - -16 

Seyhaı1 \'ilayeti 
Daimi Eı1cümeninden: 

i l A N 
1 -.\cfarıa'da lliikiınu~l ~011ağ111d~ Daimi Euciinu~n 

riy~ .. eti oda~• ,.e kalt~mi , uuıunıi uırclis salonu 
ve halk mürc.ıcaat hiiro~u irısasil~ lın11lar la ah\-• 
kHlı di~er ladihil v•~ ıe'sis:ıt ( 011 iki hin ) L.' 
keşif dutarı ile eksiflnı~ye konulmuştur . 

2-Bu işe ail evrak ve şartnanH'lt~I' şunlartlır. 

A- Eksiltuw sartua ınP~İ . • 
B- ~hıkaveltınanıe proj•·~i . 
C - llusu~i şartname. 

l> - Keşif lrnlnsa cpl\·el i . 
E )) . . 1 . 
J- roJe resı rıı erı . 
F- Vmurui şartuanw . 
lsleveıılt-r hu evrak ,. ~ sarlrıanwl .. ri (60) kurııs 

., • i 

mn kabili ntlt• s~)' lıa rı Nafia haşnı ii IH'nd isi iği nden 
alal.ıilirler . 

3 -Eksi ilme 935 St~rwsi Nisa 11111111 18 ııci PerşPm he 
gli nü saa l ı ı de Vilayet Ua imi Eııcii rutt ıı i rıde 
ihale Pdilecektir . 

4 -Eksillme kapalı zaı·f u~ulu ile yapılacaktır • 
5 -Eksillme~·e µirebilıııt>k içiıı (9Q0) lira ltınıirıal ver

mesi ve Nafia baş ruiihentlisliğiıulen li1Slikli f'h
li yet vtı " i kasile ticaret oda~ırun içi nele hıı I u tıılıı -
ğnnıuz ~eneye ait vesikasıııı gösternwsi lazımdır. 

&-Tek lif rnek lu pi arı 3 ucii uıaddtıde ~·azıl_ı sa allen 

bir saut e\'(ll Vilayet Daiıaıi Enciinıt•rı rei~li~iııe 

verileceklir. Posta ile gönderilf>cek mektuplar 
nihayet 3 11cti maddede yazılı saate kadar gelmiş 
olması ve tış zarfın nıiihiir munuı ile ivice ka-. 
patılmış olması lazımdır. P~slada olacak gf·ciknıP· 
ler kabul eclilmeı . 31 - 4 - 9 - 14 

~ ..... ---~--ellJIJle 
Her Nevi kitap 1 

El Her rwvi eski kitap alınır. V.~ satılır Gaze-· IJ Le bayii hay ilacı Ftdınıiyf~ miiracaat t>diııiz .• 

••••••1J••••••g .. 

Seyhan Vilayeti 

Dain1i Enci1meninden: 

i l A N 
1 - Adaııa'da koşu yr.riıulP. yapılacak 

(9793) lira (37) kuruş kP.şif dutarı 

konulmuştur . 

Trihiiu ins:ısı • 
ile Pksihmeye 

2- -Bu İŞP. ait evrak ve şarluameı ... ,. şuulardır : 

.\- ·Eksiltıue şarlrıanıf'~İ . 

B- .'1 u ka vt>IP. projt>si . 

Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti· . 

I' yorsan Tayyare CeJll 

yetine aza ol. 

C - 11 uslı~i sa rlua mt> . ' 
B-- · KPşif h;ılasa celvP.fi . ••••••••• • ••• I • • E - Projt~ n·si uılcri . • Yeni Mersin Mat~aası ' 
~i,, -- Umunıi şarlnanu:. : ı 
lslt•y(l11IP1' bu şa ı·tna nıt~ ve e vrH kı ( 49) kuruş h~- • mücellithanesi I 
·~Pi i ltı s~y lıa il Na füı başıııiillf'lıtli~liğind~n ahı bi_ı ı ' 
lırler . , ... Eskimiş, parçalı•": ! 

3 -Eksihnıe 935 senesi Nisa rıı" 17 llCİ Carşanıl.H.ı 11ii- 1. ş f ' 1 ' ı" t ·,ı ,,ıa ,· 
J ;, I mı ·~nmı t~ 1\ 

nii saat oııda Vihl,· •~l Daimi Eoclinu·miude \'a- • ' . , •IW~ .. .. ı ruıızı ışe yara nıaz " ~ 
pılacaklır . ı • · . ··rı f 

4 - Eksiltme :1çık olarak ~·apılacaktır . l: y•· aln.Ct) rnız. bu.·~'.' ,,I 

5- Eksilluıf>ve 11irehilulf'k iciu ( 734) lira 50 kuruş ' • siz~ lazım olur. Kıl·1.f 1 . ~ . •.. . ; , ' 
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