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L 
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ikinci Beş Yllhk Endüstri plcinı Hcizırlanıyor 
Parti 'Te 
fI i1kfımet 

· Maksim Gorgi Tayyaresi moskova üzerinde Nasıl Parçalandı. 

-
lt Bu yazıda geçen öz tUrkce 
~eliıneıer: il : Villlyet, Delege : 
S ıırahhas, önem : Ehemmiyet, 
lleı : Askeri, Yalın : Vazıh, lıgl : 

:ıaıca, Tuzak : Nlzamnarrie, Yet
l e : Sali\h\yet,Kapsamnk : Şumul
endırmek, Sonuç : Netice. 

d Kurultaya illerden giden 

1 
e)f,geJer Pazar gUnO Kırıkkn-

1edeki Yurdu Koruma Kuruın-

b~rırnızın en önemlilerinden 
l . 

~· rı olan sUel fal>riknlurı gez-
\lıter • 
tıU Sayın Başbakan ismet İnö-
v· Rurultnyı kapama söyle
t 11tıde çok yalın olarak anlat-
ı ar: 

g Gerek devrimprensiplerinde 
lı~rek devlet idaresinde bütün 
l llsu kucakhyan bir partinin 

0~ll'ıet programının egemen 
h lllası işlerj n hem sağlamlığı 
dem de bir ana yolda şaşma
l'~ ve şahıslarla ilgili olmıya
içj ve durmıyarak yürümesi 
tA n esas şarttır. Büyük kurul
... y. p Cek ~o~raıniyle, yurdun gele-
la d diirt yıl içinde hangi yol
,r a Yürüyeceğini göstermiştir 

bir 1ı delegeleri Bakanları birer 
lllr~r sorguya çektiler ve kat
lll~ıyıe ilgili işlerin hesabını 
'\lJlar 

e~ı Par.ti tüzüğüne bir madde 
işı e~dı. Gereklik görillen yurt 
lllr~r~nde Partininin il başkan
Cılk 1lbayJarla iş birliği yapa-
111 . 

Siuiau dört parça devrim parti 
lllıtı 11 bUtUn özelliklerinin an· 

ltıı g·· . Qar ostermıye yetecek ka-
kitı~~ı~ ve hUkOmetle parti 
beıD <lı~ın kertesini gösterecek 

l)e ır . 

~li Ç~ışrnaları gizli olan ve il· 
~Şk UkOmet adamlarından 
httıa asının görmesi yasak bu
Qeıe~ sueı fabrikaları kurultay 

a;ıeri gezdiler gördüler. 
tııtı b· şbakan; parti programı

ı r d Rrarrı evlet ve hUktlmet pro 
eli)) 1 Olduğunu en 11uetke bir 

e Sö ·" llrıcak ~'ledi, İşinin hesabını 
ıthlbit lus adına saylavların 
ı. eee· .. !{Ursu gı Bak~nlar kurultay 
bu h RUnde il delegelerine de 

esaı.ı C 1 sundular. 
lf Untu • ıp tıe rıyetin dayandığı pren 
terı~·d 01tırsa olsun ana yapısı 
\> 1 e g··w 
erllıek . <>gUs açmak ve hesap 

Ctıırıurj hr .. Bizim tek partili 
ftt\ı\{ ofehrniz partisi birden 
ha Cok an curnuriyetlerden da
l>aliirı· tenkide yer vermiştir. 
rı· ı n . ~ 1Ş ~tıla seçım tnzeğindeki ge-

nı ve elemeler gözdeu 

--- -- - _----:;... -- -~ -= 

Atatürk istanbulda 
Büyük önder gösteriler Arasın 

1 

da Uğurlandı I(.~rult:;y ====-==-=-s..o. ... • 

Ankara Şarbayı kurul
tay üyeleri ne 

bir çny şöleni Yerdi 

ANKARA,(A.A) ·- Dördün
cü büyük kurnltay şerefine 

Ankara Şarbayı bin kişilik bir 
çay şöleni verdi. Şöleni şeref

lendi ren Atatiirk alkışlarla kar
şılandı. 

Çayda devletin bütün ileri 
gelenleri bulundu . 

Geç vaktn kadar siiren çay 
dan Biiyilk Önder sekize doğru 
ayrıldı. Bütün kurultay üyeleri 
İstanbula giden Büyük Şefle

riyle birlikte Ankara Palastan 
durağa kadar yaya yilrlldiller . 

Durakla çok candan göste
rişler arasında En Bilyiiklerinj 
uğurladı hır. 

Deleg~eıeri 

Kırıkkalede Süel 
fabrikalari gezdiler 

ANKARA, 19 (A.A) Büyükl 
kurultay üyeleri dün sabah ö
zel katarın Kır1kkaleye gide
rek oradaki silel fabrikaları 

gezmişlerdir. Üyelerle birlikte 
süel fabrikalar genel direktö
rü de gitmiş ve her fabl'i kayı 
ayrı ayrı g~zdirerek izahlar 
vermiştir, Üyeler, yurt koruma 
işinin temel direklerinden o-
1an büyilk kurumun tilkelliği 

karşısrnda devletin bunlara 
harcetmiş olduğu emekleri tak 
dir ederek ayrılmış ve 18 de 
Ankaraya dönıniişlerdir. Kurul 
tay üyeleri dün nkşam Yeni 
Sinemada Partinin Kurultayın 
açılış gilnli aldırdığı filmi gör
müşlerdir. 

Delegeler yerleri ne dönmil-
ye başlamışlardır. 

Mersin Ankaraya bağlanıyor 
iki yillik Telefon plini Çizildi 

Birinci Bölüm 935 Finans· Yılı İçinde 
Temamen bitmiş Olccak. 

ANKARA, 19 (A.A) P. T. 
T. Genel DirektörJüğüAnkara
istanbııl arasında altı devre 
daha sağlayacak olan kuran
portör cihazı için haziranda 
bir eksiltme yapacaktır. Son 
baharda makine çalışmağa baş 
lıırnış bulunacaktır. 

Genel Direktörlilk, memle· 
ketin hfiyilk tecim merkezle
rini birihirine bağlıyacak iki 
yıllık bir telefon programı ha
zırlamıştır. 

Programın taptanınası için, 
Genel Direktörlük, 935·936 fi
nans yıllarında hercnnmak 
Uzere 400,000 lirnhk üsnomal 

geçirilirse bu durum en ince 
çizgilerine kadar. canlanır. 

Dilrclilncü kurultayın öne
mini kııpsıyan sonuç bu açık 
tenkit ,, • nk alınla hesap veriş 
noktasında olduğu kadarda ge
ne buna ekli olan parti ve hü
kümet kinetinin kaynaşmasın
da toplanır. İkiside Kamalizm 
potasında kaynadığı halde ayrı 

bir ayırım istiyen bir kanun 
projesi hazırlamaktadır. 

Programa göre biribirJerine 
telefonla bağlanacak illerimiz 
sıra ile şunlardır : 

Ankara, Zonguldak, Ereğli; 
Ankara, Konyn,Adana, Mersin; 
Ankara, Kırşehir, Kayseri; Af
yon, Antalya (ve bu hat üzerin 
de olan : Isparta, Burdur, De
nizli) ; Balıkesir, Çanakkale; 
Çorlu. Tekirdağ. 

1935 yılı içinde Ankara, 
Zonguldak, Ereğli ve Ankara, 
Konya, Adana, l\fersin kısmı 

bitirilecek; öteki hatlar 1936 
finans yılı içinde bitirilecektir 

ayn parçalar durumunda görü
l ı:ın parti ile hükumet bu kuml 
tayda birbiriyle daha sıkı kay· 
naşınış ve tuzüğe eklenen mad 
de ile durnmda aydınlanmıştır. 

Yukarıda yazdığımız bölüm 
!erde hUkOmet ve parti birli· 
ğini en gUzel ifadelendiren 
belgelerdir . 

llıza A.tila 

St)\1ynt ili 111 aton1 tıı tllJ"Or 

Rusyanin enseçkin49Pilot ve mühendisi 
Bu Faciada Kurban Gitti. 

Maksim Gorgi tayyaresinin . 
Moskova üzerinde bir kazaya 1 

uğrıyarak dUştilğünü ve 49 ki
şinin öldüğünü telgraf haberi 
olarak dün yazmıştık. Dün ge· 
ce büyük hava faciası etrafın
da Moskova Had yosundan u 1-
d ığımız tafsih1tı okurlarımıza 

bu gün sunuyoruz. 

TAYYARE NASILDI 

rağmen geçenlerdeki bir uçu
şunda 6bin metre)'e kadar yilk 
selmişti. Kazadan iki gün ev-
vd Fransa Dış Bnkanı Laval 
tnyyare)'i gezmiş hayret hisle
rini gizlemiyerek fennrn hir 
hnrikıısı diye tavsif etmişti. 

Yalnız Husyanm değil bU · 
tün dünyanın en büyilk tayya
resi olun Maksim Gorgi Sov
yet endüstriel tekniğinin bir 
hnrıkasıydı. Ve hava vapurn 
diye anılıyordu. Bütün Rus 
halkının yardımiyle ve büyük 
yorucu emeklerle meydana 
gelen tayyarenin makineleri, 
yapılışı, uçuş terli batı en yeni 
sistemlerle ortaya konulmuştu. 
İçerisinde muhtelif telsiz ve 
radyo tertibatından başka birde 1 
kiiçilk matbaa bulunuyordu.En 

~IOSKOVADAN UÇUŞ 

Aym on sekizinci günü sa
at J 2,5 dıı Sovyct Rusyaııın 

1 bil'inei sınıf ıniihendisleri ve 
pilotlarından mürekkep 38 yol 
cu ve 11 kişi de kendi efradı 
olduğu halde Maksim Gorgi 
tayyaresi Moskova tayyare 
meydanından uçmuşlardı. Tay
yarenin piJotu ve makinistle
r·i de Rusyanın en seçkin adam· 

çok propaganda için kullanı

lan tayyareden uçuş esnasında 
söylev verilir ve hoparlörün 
kuvveti makine güriiltüsiinü 
bastırırdı. 

38 ton ağırlığında bn lunan 
Maksi m Gorgi bilyilk1üğüne 

Jarındundı. Maksim Goraive o ~ 

Vılagın adında bir pilotun idare 
ettiği bir tayyarede kartal et
rafırıda dolaşan serçe kuşu gibi 
arkadaslık etmekte idi. . 
TEHLİKELİ GÖSTERİŞLER 

Tayynreler epeyce yükseı .. 
diktan sonra Vılagm Mnksim 
Gorginiıı etrafında takla atmak 
önünden geçmek altına üstüne 
kaçmak gibi tehlikeli gös
terişler yapmıya baslamıs 
Gorginin pilotu o meşhur ho: 
pnrlörle Küçük Tayyareye 

« Sonu ikincide » 

ikinci Endüstri Planımız 
Birinci 5 yıllık plan müddeti içinde bitecek 

ikinci Planda llazırlanıyor . Atatürk 
Bakanlığa Direktif Verdi. 

AN KAHA, (Hususi)Beş yıı- ı --· • 
Jık endüstri programının mild- uç kurultay 
delinden önce değilse bile müd- 1 
deti içinde biteceği muhakkak Ayin sonunda anka 
gür ' lüyor. Bu plnn için yapı- •• •• • 
ıacak fnbrikalardan yııcta beş rada Uç Onemh 
milyon lemettn alınacaktır. Bn kurultay toplanacak 
temettu ikinci beş yıllık prog· 
ramın daha etraflı tatbiki im
kanlarını temin edecektir. 

Atatürk ve Başbakan İsmet 
İnönii ikinci beş yıllık progra
mın şimdiden hazırlanması hu
susunda Ekonomi Bakanlığına 
direktif \•ermiştir. 

Ekonomi Bakanlığı maden
lerimizin devlet tarafından iş

letilmesi esasını bir prensip 
olarak kabul etmiştir. İmtiyaz
ları alınıpta işlelilmiyen ma-
denler devlet tarafından işlet

tirilecektir. Madenlerin yabancı 
sosyetelere devrine Razı olun
mıyacaktır. 

Bakanlıkta bunun için de 
ayrıca bir program hazırlan. 
mnktadır. 

ANKARA, 20 (Hususi) -
Bu ayın son haftası içinde An· 
lrn ı ada üç önemli kurultay 
toplanacaktır. 

Bunlardan Tayyare kurul
tayı ayın yirmi dördiinde diğer 
Gazeteciler ve Tecim Odalan 
kongreside yirmi beşinde a· 
çı lacnktır. 

İlgili kallarda her iiç k11r11l 
tay içinde hazırlıklar görül
mektedir . 

Gazeteciler kurultayında İç 
Bakam ŞUkrU Kayanın vere
ceği söyleve bUyill~ önem ve
rilmektedir . 
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1 Her Gün Beş Kelime 1 c'Y!a.ksim Gork~ Ta3:ya- A'rrupa ittihadı. 
l 

3 
__ . resı moskova uzerınde koılgresi 

Dil kılavuz komisyonunun 
gönderdiği Listeden okurları
mıza her gün beşer kelime su
nuyoruz. Listede çıkan öz türk
ce kelimelerin osmanhcaları 
bundan sonra gazetemizde kul
Ianılmıyacaktır. 

ı - ltinıaıl - Giiven 
iti mad elmek - Güven- · 

nwk 
.\sayiş ve emniyet - Gii 

v~rılik 

~ - 1 ftn. u r ,. e s Ü k ti n -

Baysallık 

Yurchla ~üveıılik ve 
baysallık, iilkiiıuüı,tür . 

Not : Gü ,. }'il ve gfı ve11<: 
~elimeleriııdH şu ayrıma 

dikka l .. etli 1 m Plitli r. 
F- Ordtı)' H gu\'euını ız 

varılır. 

~ - Orcl u hiıi m ~ii verı

ci rniıd i r. 
(\iP.darı Pmniyel vH iti

madırmzdır. 

8--Teıuin eLnrnk 

1 -- lrıanclaruak , . 
vPrmek 
2-Sağlaıuak, 

8-Eld«' etmek 
Misaller : 

lnau 

l - Bu işin bily le olılu 

~una sizi inanclarım. 
• • 

Bu işin l>fiyle olmadığı 
hakkıııda k erıdi:inH inan 
v~rnıege ( kemlisini temin 
elnwğe) çahşluu. 

işimi ~ ' aııcak, Banka 
yoli)'le sağlıyabildim. 

3~Temiu elliğinıiz ur.ti 
cPler - Elde t~lliği miz so
nuçlar., 

4- Sonuc - Netice 
• 

5-TPminal - inanca 

NOT : Gazetemize gönderile
oek yazılarda bu kelimelerin os
manlıcaları kullanılmamasını rica 
ederiz. 

Erzurumda yer 
Deprentisi 

nasıl parçalandı . · 

-Birinci sayfadan devam-

htı lt· lılikc·li gü~\t• ri~l..-r yap 
uı a nıas1111 t•n . r·ı·ttiği v.- hu 
t! tııİI' llosko\·aıla 'tltı\' u'-

duğu lialtle Vılagın hare
~. P l i rn I ~ d H va 111 t~ l m işli r . 
KOHKU~C CÜHÜLTÜ, 

• 
H.\V.\ V.\PUllU Y.-\NIYOI\ 

Bu aralık iki tay)·3rf' 

molör ii "ii n St~si ıı i ha sl ıra u 
kork u n ç h i r g ii r ii it ii ı l u 
'\'Ulmus kücilk lay,·are .. . . .. ., 

~laksiuı Gorkin· ~aııat 

çarpmı~ kanadı kırıl:.ıu 

Gorki rırnvaıtın·~sıni kay
hetl.-r,1k lıa\'ada yalpala
nıaya ve yHnma~' a baş

lamıştır. Tayyar~nin uçu
~urın se~ rr.tlen yiiı hin
lr.rce İn3an bli\·iik lw\'e# . . 
eana tliişnıii~liir . lliğP.r 

küciik Ul\' Y ~H'f~ tlalıa ÜUCP. . . ~ 
ıliişmiiş ~1aksim Gorkiııiu 

pilotu çok nıa hinrna ma
rıa vra iie 'loskova civa
rındaki Sogol köyünün 
ti zeri nel en acalarak kö\'ii 

• * 

ele yanru~~lan kurtarmış 

ve küy kenunııa dflşerPk 

icPrisi ııdcı hulu 11.ı nla r·dan 
• 
luıpsi parçalanmış ve ha. 
va vapuru ~· a 11 mış k iil 
ol ru uşlu ı·. 

Öli'ılt·r;u ailP~ine 1 O 
lıiıwı: rublt~ laznı iıı:t l Vt~ 
rifıfji'rj oihi \' PJUtıklt>f'İ dn 

~ :"" . 
hif'i11ci sırııflı çıkanlıuıştır. 

Bütün Sovyrl gazele 
leri bih·iik fociarım tafsi-. 
h\th·le doludur . Sov\· ~·l .. .. 
l\usva bii ,. ii k mal~nıe bil-.. .. 
r· ii n m Ü ş l ii r. 

lJzurı hir haş ~azı ya 
'l.:ııı Pro\'atla ~.ı 'l.Pl<·si : • 

Bir beyanname neşre- 1 

derek işini bitireli. 

V i y a 11 a , (.\ . A ) -· - . \ \' • 
ı·u JHI İlli lrnd ı kongresi bir 
bir beyanuame nesret-. . 
nıiştir. Bu beynunamede 
harbin \'e A vrupanm kati 
su rtılle ha rab ol ma~ının 
öııiin~ geçiluı~k nrn~sa

tliyle iklisalli bir A vnıpa 
bloku ltışk il edilmesi il 
liıa m olu11 maklatlır. 

B·~ ~·anııameıle r\ vrupa
nrn ciha111ıı iktisadi blok
larına karşı aralarmda ih
t.ihH Vf\ rıiza bulu nan 26 
devlt>Le ayrılmış bir halde 
bulunmasının onun hara
hiye do~ru yiirüruesi d~

awk olduğu beyan eclil
mt~k teıl i r. 

Be~· arıuame , Avrupa 
illihadı Birliğinin gaye
lt'rini yeui başlan tekrar 
ve l~yiı ~lnıekledir ki 
şurılar<lır : 

«Bir fotlt-r ;ıl hakem di
va111 viicnıle gc->tirilnH~si, 

ask eri i il i fa k, g fi m rii k 
b i rliği.» 

Dost Sovyet 
Sanatkarları. 

Türkiye hakkındaki 
ihtisaslarını telsizle 

bildirdiler. 

Moskova , - Türkiye. 
den l{usyaya dönmekte 
olan Sovyel sanatkarları . 
Ç!çt•rin vapuru telsiziylt~ 

Tii rk i \'H hak~ ıncla ki i lıti-. 
saslarını hiitlin Rusva hal .. 
~ıııa bildirmişlerdir. 

Sanat kari:• r Tii rkh· t~de . 
göı·d ii k leri f ev ka lacle Jı iis-
ıı ü kabulden son tlerece 
mlilPhas~is olduklarım bıl 

~'!ersin Beledi~e başkaı1lığıı1claı1 

Yeni yapı~ruakta olan Numaralaj i~i clolaJısile şt·h· 
riu cadde H~ meyd~r1larına bire:· isim konulması \'~ 

bu C!3ddtıft~rİrı başlatfığı Vt~ bittiği ~·tı rlPl'İn tayin OlttW 

ması g~rekıiğindeu lh~ı .. ctı\· e kanununun 15 inci 1UiHl

cfesi11i11 31 iud bcilt·ğiıu~ ıla.yaııarak c,ıdılt)I~;·~ aşağıd:ı 
gHslerilttn i~imh~rin verilmesi oy birliğile kararlaştı" 

rıldı . 

Cadde ismi 

ı ·Bozkurt c,,c1.ı~~i 

2 SilifkP. calltl~si 

3· Pazar cadde~i 

4-Şarlrnylık catltl~si 

5-Tarsus cadı.lesi 

6-0rla okul e•uldesi 

1-Kurtuluş eadde3i 

s-Fahrikalar )) 

9 Kışla cadtlesi 

ıo Soguk su l) 

Başl ~ di~ı \'~ bittiği y~r 

Doktor Aslan Yakuhun evi ile kar
şısındaki kahvehan~den haşlar ktı" 
z~yP. cloğru giılı•rek Osmani)·~ U'" 
ramının soııurnlaki su aı·kın<la IJi · 
ter . 

Zahit Yurıluuun alluulald köştl"' 

deu başlar batıya poğru tnay:ı
rak :\ vukat ölii Hasan Alinin bah"' 
CPsinde bil(>r . 
• 

Yoğurt pazarı meytlanımn Joğ11 

yliresiudeki ~vkaf ve galip ha~ip 
miilkh•ri kfi~esinJeu başlar tloğu
ya doğru gitlerek Fra n~ız Kilise.· 
sinde hiler . 
Eski rlele•liye dairtısiniu ahınd<ıkİ 
cliikk:)um köşt~sinclen haşl:w ve tlo .. 
guya giclerek Dahili Ticaret giiua.
riiğiirH~ giderı clemir yolunda bil~r 
lstasyontlan Dalaili lit~arf~t gumrll" 
gii11e giden demir ~·olunun doğıı -
su ntla n haşlar ve doğcıda Ja uda•·· 
ma okulu ve )'tıg fahrikasma ay" 
rı la rı )·ohta biler . 
Ff'aıısıı · kilisesi öniinden başıur 
ve kuzeyde Nusl'aliye uraınıııtJ;ı 
Yeni açılan kısı ıula rılan geç~rt' ~ 

ha~ıar 
c:1 uıi 

yolun sonu11cla bitrr . 
Şimt?ndif .. r isla~yonuntlan 
halt)a doğrtı g"lerc)k P.ski 
~ok:ığınıla bilt!r· . 
Boz~ ~•·L c•addtısiııirı doğıısuıııl~ 

1\1 
bereket fabrika.sının y(uııncl3 
)'~rin küşesindt·n başlar doğu~·u 
doğru giderek islaS)'On arkasırı"' 
daki ap;ırlonıauda biter . .. , .. 
Giimı·flk nun· ılanırıtl:ı J~frova uıll . .. 
kii11dmı p:1~lacı dli~karıını11 kö~r-.. 
sinde İı haslar kısla (~nünden ge • • I"' 
çerek köprü haşıuıla Silifke c:ı' 
d r si 1 •~ b i r I • · ş i ,. . . 

·~' Kışla cadtlesiniu kııztwiutle c~ . ıı 

Cuuıhuri \' Pl Eczanesi köşt~siod~ 
haşlar k ~zeyt~ dogru gidert•k fiti" 

,. Ü k le hile r . 
Silifke c•ulılt~si kuzıwiıuleki fi:r" 

Erzurum, 19 A.A -
Bu sa bala saat ikide olduk 
ça kuvvetli \'e devamlı 

hir ltıprenme olmuştur. 

«ciiinyau111 Prı hii~iık ıay . 

)' il rr!'li oları )la ksi 111 Goı· . 

kinin parçalaıırua~ı ve~ İÇP. 

risirıde bulurıau Sovyt'l 
~ntHislri alemi . şrfleri:
ni n hu ha va facia ma k u ,. 
han olmaları Rusyayı 

biİ)' ük mateme hiirmiiş

tiir ve hu Rusyn icin en 

t ı ·Ze\·tinli l>ahCP. C. 
din•rPk .\losko\'a ratl)'OSu • • "' ~, 

tırcılarla 11.-lv~ıcı ~laluuudun ~ 

Vunan Sporculan Yen~iler . 

·lslarıhul, 19 . (A.A] -
iki maç )'3pmak üzere şeh 
rimize gelen Yu11aıı .-\po
lon takımı diin ilk mıcırH • 
Beşiktaş lakımiyle yapmış 

ee üçe ild yenmiştir. 

• • 
hii,·iik 'itik tir. Fakat biz . . 
Maksim Gorki layyarc~

sinclen daha büyük bir 
tayyare )'apmayCJ ve yeri 
boş kalan lıirinci şefh~rin 

\'~rleriııi dolcJurmava ca-. .. . 
lışaçat§ıı)) dP.mekledir. 

**" 

Olirı sa bııh saat ooda 

vaslasi~ le Türk ulusuna 
st>h\mlarım gündrrmişl~r

tlir. 

öliiler icin büviik mera-• • 

sim yapılmış ve merasim 
de So,·yet Rıısyanrn bii
devl~l adamları ve Hıı .., 

binlerce 4alk hazır bu ... 
lunruuştur, 

12-Yeui Cadd~ 

leri altındaki ıliik kanlul'tn kÖ~e: 
1 v·ıll si ndeıı haşlar k uz'·)'e tloğru t e • .. 

~Jcn~k Zeytinli bahceniu ,ıog•• ~ 
1 1 

•• • - uıe. 
suru an geçrr ve nıhçeuın 1\ 

köştısimle hitt~r. 1<' 
Kışla caddesiuiu Kuzeyinde ()ll 
tor llıırlıaımıtiııiıı eviııiıı kiiŞ~i· 
sinderı başlar Kuzey•~ doğrtl ,0, 

derek polis karakolu )'a nında • 
f(Uk su caddt•sirıde lJirlPşir. 

ııı 

ııj 

" 
~· 

la 

b 
il· 

ıı 

lı 

o 
~ 



8 i l i T 
Aiorsin Şarbaylığ·ıı1clan · 

111 
~~)lul 935 a~ı sorıuıı.ı kuci:ıı· hiillin Fırrnl:ıra lla-

llr v ... . 
ııj . ttgurnıa ıııakın ası konulıl'HSınırı vn işletilnwsi-

Mersin 
Piyasası 

.-............. -
K.n. s. 

ıı.'' hiikiiıııs .. ı ıutuldu~'ırıa ve hu siir•~ !ıİn sonunıfc1 
l\ '.'"10r uıa ki ua~ı olrı>a' <ı n Fırmla rm Ekmek \'3f>UHıSlfHl 
'·11\ • • • 

İ Pamuk t'k~pr~~ 

laur. 

K. 
47 

46 
45 2 ~· Vtırıluıh t·c.-;;iıu· daiı· ıs-5-935 aiinltımflcli v•~ 613 

• U\ ti E .. • rı . . t .ı • 

• 1 ncurnen kararı brlıt olunur . 

i~el Tapu müdürlüğünden : 
~ltır•ı. rr k'' .. 1 k' fi d"k 

l . . sııın ırlar ·ovtHlt•' va · ı tara an ıre ı · v~ 
~ rı k . • "' . t:ı 
bir vı~ kara 111 kt1 11arlı bO'~<ızla rn~lı •lud hır kılada 
ll:ı lıektar 3795 nıdrt~ tarla IJacı Al~ ve mulla Hasan 

1•1 
llılarııula kavıtlı (Jlan nw1.kür d··ftef'İn 1.iri gavri 

1 ıı~ t • .. 
lı;ıılal ılak olduğundan hukuki kıyuıfHİ lıakkmda nıa · 

(}I 
.. ,, k~şif ve lahlikalı \' :ıt)ılaeaklır. Tarilıi ilaıulan 

1 ,, .. -
'" t').Uıı sonra mahallirıe meıuur göıııh•riltıCPğirıdt:n bu . ~r ı . . 
"" Çın lasarruf iddiasında hulnnarılar varsa rPsrni 
··r· ki ~i/ arit.~ daireye mfir;caalları veya k~şif giiuiinde 

ecfık memura aulatmahtrı ilan o!uııur. 

i l A H. 
laıaman ~ilci Bankası idare Heyetinden; 

oıa Şirkt~Li miz hi~sadara n g~ıwl lrnyPliııiu f e ,.k ahule 
ra k l . 'I' .. l .. . 1 p ş11111 011 .ır euuuuı 9:i5 guıı t!JUPCım~ fl'! ... ,, Pr-

ıl~ 11
e gfıııii saat onıla Karaıuarnla hankamıı hiırnsın

ı~~l~oı)laııtı..ı karar allına ~lındığı cih~lle bir his~eye 
ııın.'k oliltılarrn ıtahi aşadaki roznanw dahilinde icr ~ri 
~~,:nktw,~ eyleme~ iiztıre içLiıua giiniiııdtlll en az on 
l~h l

1

v V•~I sahi hihu lurnlukla rı hissa serıPda lrn (~ k~h on 
1 hı "' 

11
111

. 
1
> harıkumız vPzrwsirıe lt>!\liıu, ruukabilirıcle du

ı-v~ 
ah~ ' vara~a~ı almaları {hı11ula11 r.vel~i toplüntılara 

~I ıllıhııli \t! verelo.alanrıı veznemize VtH'~rt~k }'Pnisinı 
1lltıl· ~ 

\ 1.L .
1 
ar· ı e:ki duhnli~·el~rin hüküm iiz oltluğu) ve 

'I it' . . ~ih· . rırı şahsan lıısssedaı· olmaları nu·şrul olduğu 
sa~'.,.,~ Vtlkal .·lıaamelt•rin ~·a notr.r tasılikli vn~·a his
~·\ıilı·ıu,. bizzat haııkava crpl~rek ke\'ri\' Clİ ka\' İlPl ve-
~ ~l' .r n ., ;J J 

1 k a ~ ı t t• ll i r nı el ca r i 1 ii z u nı u i hi n o 1 o 11 " r • 

H l1 Z lX A ~I E 
raporunun V•~ rnürukih raporunun 1'.·llttcl· . . l 

•81 H are 
l, 0kuuması 

~ak~adı ~irkHlin husulu imka"ı kalmadığından 
~•caı·et kanuoıırı 441 inci uıaıltlesiue tevfikan şir
I tıliu fe hi dört kişilik hir tasfıye h~yelinin inti-

~lıi ve iicı·ı•ılHiniıı tayini . 

13 h 
alı·· 1 '-'' ~ p ı· (' .J . Bozkurt Ctuldt!Sİııin batısııulan Şa 

~uli faurikasııım kuzt>y ~Ö~4~Sirı

den başlar. PoUs karakolu kar
şısında soguk su caddesiyle hir-
leşi r. 
Bozkurt eatlıJesintlP.ki BelediyH 
çr.~nwsindeu haşlar kuz•1yd•~ ~u 

ita vuzlarııu g•lÇt'l'~k y i ıu~ nwıar

li k ta biler . 
Orta okul (~add•~siuin Nusratiy~ 
Uı·u mu ıHla ke " liği ytırdm' haşlar 
Gözne \oluııu LHrkiytırt•k şehir 

s1111r111da hilt·r 

Ka pu malı 
Kot.acı parlat(ı 

laıı~ çi~itli 

\ ·~ rli • 

~ın~a 111 

'. Fa~tı h·a 
1 Nolıu~ 
\J~rcim~~ 

Kus v~ıui . . 
Kum tla rı 
Ctdt.ik 
• 
Acı ct~k 11·11~~ ici . . 
T'n sek•~r . 
({alıvtı 

Ca,· . . 
Kala) 
Oiıhar 

ı .\ rpa .\ 11atlol 

,, yerli 

44 2 
2-37 ,5 
•) 
w 

10 
\Ü 

4 
6 

7 ,5 ·8 
5 25 
fi 

34 

38 2f> 

100 · 99 

240-230 

190 
90 

.~ 25 
25,0 

16 25 Pirin~ 

Çavdar 
Keame Şek ı r 
Sandıkta 

~ 50 
20 Lira -10 K. 

~ » ~Cllt•hi 23 Lira 

)) • » çuvalı 

Buğda~· Y .-.rli 
20K.ô0 

2 ~a7 ,& 
' . Lımo11 loıu 70 

25 50 Sahunsafı ı•~ytiıı Y. 
. )) i li.i il ci l llısır ıları 
1 ~ara hiilwr 
. ı nct~ Kt~pt~~ 

l ı\ . ıl 111 )) 
1 !\." . 1 
j ı,ı~ac ır 
' . 
! lııcir 

'>3 ... t 

~ •12 , 
.~ - ı> ,o 

~n - t$fı 

) 25 
l 2f> 

Yular Cukuro 

16 

'Odenll 

2 75 
;{ 

• 

" 
. nadol 

~~~--·~------

Borsa ·Telğratlan ----
lslmıbul 

i 9- 5- 935 

Tiirk altu mı 93 1 

isl~rlin 620 

()olar 

Frank 

Lir~t 

79 23 - 25 

12 - 03 

9 62 - 95 

Y E N I M ER SIN 

Nüshası 5 kuruştur 

Abone) 
Şeraiti 

Senelik 

Altı aylık 

Üç aylık 

Tüıkiyt Hariç 
için için 

1200 Kr. 2000 Kr. 

000 1000 

300 500 

Bir aylık 100 yoktur 

Günü geçmiı sayılar 20 K . 

S.\ YFA 3 

i L A H 

Yil~yet Nafia Baş Mühen~isligin~en ; 
l -- A ı ıa u ı ur - C ili 11 ıl i r t' :• r a ~ ı uda > :ı p ı l n ı ak 1 a 

olan ~üıH<iııiiıı ııol\saıı kısıml .,rıııııa iıı şası 1685 li
ra 50 kuruş hellPli keşifle ıs-5-~35 lu:·ihi rn l =~ ihal esi 
yapılmak iizr~ açık .-ks i llıu t- y•~ çıkarıl ıı ıı~ y~vmi 111n
il.\' erıt~ı1(~ ıalip zulııır tılnrndigi ııdtlu 2490 say ı lı kanu
nun 43 iiııcii nıaılc!esi mucibince oıı ~iin n 'la lılarl-. a k 
29 . 5.935 lı:rilıi11e lt"sadiir P.dt)11 euıuaf'lt•si giiııli ~ .ı at .. 
15 lP- ilaalt•nin icrası icirı ~h~ık cık~ilt n 11 ~ \' t~ konul rıı ııslur. . .. . . 

2 -- \luva~akal lnmiııal ııı i kl a ı·ı 126 l i ı·a 42 kıı-
ruştur. İ!'\h• klı~ riıı hu mi l-. ı a r teuıiıı :ı l a"çasırııu 

lfal s:ınılığma yatırmal cı rı ' ' a y ~· lıııt ııı ul f' h~ r h :ı ıı-
ka nwktuhu gPlirr.r(•k koıaısiyoua tevdi dnıt• lı-ri 

llechu rid i r. 
3 - lstı ~ klilerirı Nafia B. ı snıiilıPıı<lisli!!indPtı ala-, ,--. 

cakları Phlİ\· t~ l vt~sikalaruıı H~ ,oı Vt~ hüp rii iıı~a-. . 
at1nda hulunaıı hir nıiilwııdis H·ya \ı i r ft•ıı nıt•nıu-

ru islilulaıumı l•~ahlıiit •·lmPIP.rİ nwchul'iıli r . 

4 - lı şaal lıa~kıııda ·~ıl:ı nı : ılıımal :ıl ı ıı ak is
l~yr.ııleriıı lçt•l na fia ha~ ıu iitı .. ııd i~Hgi ııt ~ mu r :ıc .ıa lht rı 
Ve projPltH'İ paı·asıı gfirıudt·r i il:)n 011111111'. 

-~-----------

İçel Defteraarhğlndan: 
llerSİll S~valıilı s .,ycli~t~ l'USll !lllilllJll 1 llHZİl'all 

9 · 5 doıı :ı 1 ~layı~ 93H l : ıf'ihiıı ı> k :u l.ır olan arıırruası 

on giiıı lt>ıuılil t1 tlilmişıiı-. Talip ol.ırılaı· ın ~ 3 lla y ıs 

1935 giiııii saat on lH'~l•• D t•fterd .ırlı " m a k a mı na m ıı • 
rac~wl t•lnıelPri ilaıı olunur . 

--------.A~--.-- ·~~---- -··--........_..,,..~-~-

L A N 
D. Demir Yolları Adana 6 cı 

İşletme müfettişliğinden : 
D. D. 

' 9 No . lu len:illi tarifi! fi.7 ue 8 f nci fıkrula rı mu
cibince fı0,000 tondan ftı:la : ahire! mı !dcdenlcre uer!l~n ik 
ramiyenin 1 llaziran 1!J35 /tırllı lndc•n ilil>a•?n lwlcltrı lacafiı 
il<ln olunur . 2-2 

,• •• " 1 • .. 

. ' · .. · 

HALiS [DiRNE ve KAŞlR PEYHiRlERi 
Kışlık peynirleri11iz için h~t; düşünıneyiniz 
Fennin son terakkiyatı üa:erine ya~lı , lt!ıniz peynirler hazırlanmıştı r 

mersin Souk /lava Deposuna 
müracaat ediniz . 

17 Kilo safi hazırlanmış ve tuzlanmış. halis 

Edirne peyuiri tanekesı ile beraber 4 liradır . 
Alındıktan sonra muhafazasıda Souk Hava 

deposunda temin edilir . 
Evlerinizde~uğraşmayınız ve yorı"tunhık çekmeyiniz · 

Kaşar Peyr1irleri 
Yağla Balkan peynirleri ayarında Ş maraklı ka· 

şar peynirlerimiz piyasaya çıkarılmışdır .. 
- Balya ile almak isteyenler depomuza mürucaat 

etmelidirler . 
Her halde çok fayda göreceklerdir . 

Mersin - Souk hcva deposu sahibi Selim Şerr. s ı 
l -50 

llMlelllilİll~le-~le~ 
le Her Nevi kitap 91 
aıG Her ıı~ vi eski kiıa I' alınır. Vı· st• ı ılır Gazp_fijj 
M t~ havii ha\' ll :ıcı Ft·hnıiye nıiirac:.ı:ı l ediniz~ 

ıneata1•-t1••~ 
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Remington 
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Dünyanın en güzel ve en sağlan ı Y nzı Ma

kin ası Fiatları her keseye uygundur. 

3 Model Portatif Çıkarılmıştır 

Acantası : Yilyam H. Ri~ards - Mersin 
Makinalarınızda yalnız Remington 

Markalı Şeritleri kullanınız. 

- . ~· . 
I' .. •• -

~!!tU~~~ee--=.::-=:==::3 

Pıyangosu ~ 
On Dokuzuncu Tertip ikinci Keşi~e ~ 
11 Haziran 935 tarihindedir. ~ 

B ü_ y ü k i k r a m i y e ~ 

L 
30,000 Liradır . ffl 

~ü~Q~ :~:o~=~==~ 
Yeni Mersin Basırnevi Mersin 

i L A N 
icel l1ı1st1si ın1ıhasebe rniidürlnğiincleı1; . 

lJultamnıtHı h··dt·li tr.mi11Htı muvakkalt'~1 

fıinsi 

Konf~rarıs salorıu 

Fırın 

A.dd 
1 

~1ahallP.si J .. i. K. Lira K. 

Dt-po - nıağaza 
)) )) 

Diikkan 
)) 

\1aarif oh•li altmda ~ 1 1.iııo 
' 

\f:ı arif ot .. 1 i 
Diik~~iıı 

IHik k:\n 
Ev 
Ev 
Uii ~~:\o 

1 
ı 

1 

ı 

\I a lı uı u d i y •· 
Ki renıil lıaru~ 

Cami i ~Prir 
)) 

Kirrmitlıaıw 

50 

loo 
50 

fi O 

30 

o 
o 
o 
o 
o 

)1 35 1 o 
Caııı ii ~ ı · ı if 400 l o . 

)) 700 1 o 
1 isıas~oıı.\olıı iizt•rirıd t ~ 50 O 

)) )) )) 

rı•:ı ltrııı ı 'I i V•~ 
)) 

il 

,, 

50 

120 

i 20 

5C 

50 

o 
o 
o 
o 

Mersinimizde 
Sıhhi bir ihtiyacı karŞhyan bir müessese 

3 

7 

3 

4 

2 

2 

30 
52 

3 

3 

9 

9 

3 

3 

-SOGUK HAVA DEPOSU 
--------~-";9"-

SAHiBi - NiGDELi SELiM ŞE Lv1Si 
Polis 1llüdü1·lüfJÜ J(arşısında 

l ...... ........_..__ -··- .... ~ ....... 

75 

50 
75 

50 

25 
63 

o 
50 

75 
75 
o 
o 

75 
75 

[QJJ Yeni kurulan müessesemizin bütün tesisatı 

"' mükemmel sistemdir. ve son -
Sıcaklarda gıda nıaddelerinin bozulmaması için : 

Gıda maddeleri yapan ve Satanların ve Ailelerin 

dikkat nazarlarıı11 cekeriz 

1 Sıcaktan bozulmasın~an korktuğunuz her şeyinizi ~epomuza getiriniz. 

[il llllll~~~~~~ 

i Yeni Mersin Matbaası .: 
1

' i.. !iDD'N!/5111ımti'l*tt*'1 
• D()ktor Nejad Seylıu1ı i 
: mücellit hanesi : ; il 1 
• L, k' . 1 • · •:• Kulak, Boğaz ve burun hastalık/atı ı 
• r.s ıruı~, parça an- • ' ; 

: mı~, forsudt~ ~itapla · : . •!• MUT .A.HASSISI 1 
• rınızı İŞ•~ ~· aramaz de-: I! Hastalarım saat 15 den sonra Yoğurt pazarında 
• l · · il••• Diş Tabibi Bay Bahirin muayenehanesindeki huı\19İ ,.,_, + )' ~ at uıa~ 11111.. >1rglin ! .. • •"'.'• n dairesinde kabul eder: -
o sİZP. l:\zım olur. Kitap • i}I J ~ -~ 
: larırıızı, cleflel'kriu:t.i, • 

1 

!fll!lta1511Blllillllild'@IMW0*»JJI 

i :;~i;~,~:!'.'1ıaıım1ıiz~ ı:nı·-ı loost Başa Bakar 
• ller nevi kitap ve • 1 1 
: ,ı_erıl'f'ıer şık,.ıarir uw:

1 
Düşman Ayağ8 

• tırı ve ~. ullaıuşh ola- • ı 
• k . 1 . • 
: ra cıl emr. · -: Beykoz Mağazıısı 

• • •••••••••••••• • §~a•lllllPillHl••mmmıe• 
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