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Avrupa için için kaynıyor Fransa-Almanya tahşidatı 
Hariciye Vekilimiz konsey toplantısına işti- Almanya da Fransaya karşı garp hududun-

rak etmek üzre Cenevreye hareket etti da mümasil tedbirler aldı . 
Tür~ ~~ullarının Ke~alist i Kemalist Rejim Türk 
organızasyonuna dogro / . . • istiklal marşı 

•ÖRreımeııin en büı·ıik ha•. Enternasyonal vazıyetı dık- Hatay istiklal marşı 

' Mukabil Alman tebliğinde deniliyor ki: 

Fransa bütün tedbirleri geri 
ahrsa fena etmez sası ııed ır ? • ı 

. rnro soraıı zata işte cevap katle takip ediyor olarak kabul edildii Almanya da her ihtimale karşı mümasil 
•urıyorum : . . . . _ / Antakya 8 [ A.A ] - Hatay üd f, db. / . .. . . 

. tdeaıısıııg-ı, bııgı, _o~reıme- Dr. Tt:.vfik Rüştü A ras enternasyonal millet meclisi bugünkü toplantısın. m a aa te ır erıne tevessul etmışlır. 
ııııı (• rı zaruı i sernıayesıdır. dog-1 • d. u. T~rlc istiklal marşını Hat.ay 1 Berlin 

7 8 
a. _ O. N. J> 

ru. Bilindil\ini öl\retmck, ö"reı- VOZl"et hahkında bey anotta bulundu tikl-l I k k b I t ' asla itiraz Ptmemfştir. Bittabi 
e; ,; s J~ ıs a marşı o ara a u e mış· ajansi Fran,uz kıtalarıııııı sılıHı Wııgiııot hattı da böyledir. 

menin en temelli baanrısıdır,dol\ 
1 

ö'r M ı· h-kA t t t"I d 1 ı l 
.,, ı; • ec ıs u ume e a ı esnasın a 1 atına çağrı mış olduÇtıına dair Alman yada her ıhtimale kar 

ru; fakat idealısllik, Öğretmenin 1 htaııbııl 8 (Hususi) İımir-1 Hariciye Vekilimiz Hatay yapılacak işler •hakkında selihiyet Havas ajarısı tarafından yapılan şı koymak içiv ayni hakkı ileri 
eıı büyük hassasıdır , 1 den dörıeıı H_ari~iye Vekili Dok-

1 
istikla!iı~e temas ederek Hatay vermiş kazalarda bir orta mektep1 tebliğ hakkında aşağıda teblıği sürebileceğiııden garp hududun 

Toprak işlerinde ıeknik in· tor Te~fık Huı;ııu Aras Cenevre- devletının kuruluşundan müte- açılmasını kabul etmiştir, neeretmektediy. da mümasil müdafaa tedbirleri 
kilüpları yapaıı ziraat mütehas-

1 
ye lrnreket etmiştir . Doktor 

1 
veli it memnuniyetlerini s '1 ylemie Fransanın bizim garp hu ne leveRsül eylemiştir. 

sısları, sahrıe hayatını yeııileşlı- Aras Jıareketindeıı Hel verdiği I )er, Hatay isıiklaliııi~ t~meli sa-: N u ren berg dutlarımızda tevessül eltiA-i led Nasıl Alıııarıya Fransanın 
rHıı ı cjısörler, yeni uçaklar icat 

1 
beyanatta ezcümle şunları SÖ)-, yılan MılleLler Cenııyetı anlaş· • birler eayanı hayrettir. Hususile ihtiyat terlLirlerirıi kendilerine 

edeıı uçak nıü_ lıeııdislerirl!r. Do~- 1 ıtııııiştir : ması ol~uc:_unu kaydederek _arsı Kon g resı ne ki lJu baptaki hılılig ayni zaman k~rşı do~r~dan do~ruya ~ir leh 
f k 1 1 ı ı - t t a t eı da umumAı vaz·ı ett 1• dll" 1 d_ıt mahıyet.ıue tef sır etmıyorsa ru; a ııt yeııı ru ıu çocuklarııı - Ceııeuede Milletler Cc- u usa sıya.:ıe e em s e mı er . . Y e ııssE> ır ı Fransa dalıı Atmanyanın teves 

Lııııli~iııe katan da ö~retrnendir-' ıniyoli Konseyinin bu toplantısı A\'rupanın için için kaynamakta Arap memleketlerin bır se~h eserı bulunduğunu da SÜJ eylC'diği tedbirleri keudine 
Ü~retmenler idealin teknisyeu-

1 
na iştirak edeceğim . Cenevr.ede olduğunu, sulhun muhafazası hh l yazma tadır. karşı tetcih etmiş bir tehdit su 

leri, y.eni_ ülk~lerin t1rt.istleridir 1 or_ay~ gelen Hariciye Nazırlarile için sarfedilen gayretleri silAhla den de mura as ar Almanya her kinı olursa ol retinde telakki edemez, Binaen 
Bır 1dealm kuvvetrnden ya- 1 Turkıyeyi alakadar eden mese- rın azaltılmasının bu gün imkAn aifmİJl sun kendi müdafaasrnı temin aleyb hadiselerin icabeltlrdiğl 

hut zaafmdaıı rnesul olan şüp- leler ıiı.oriııde fıkir laatisinde sız oldu~unu söyleyerek : _ k- a .
1 

r etmek için icabede tedbirlere te cerçeteyi aşan bütun tedbirleri 
h . ı.ı- - b' . 1 Dun u posta 1 e gelen Suriye ı Veı;ısül elmok yolundaki hakkına Fransa geri alırsa fena etmez esız uıun ır sosyetedır; fakat 1 bulunacağıınıı giui Bıılkan An- Çok denecek olan Kemalistrgazetelerinin yazdığına göre No-
idealin genç ruhlara mal olma- taııtı re SadnlıAt Paktı devlet- r ... j ı mın bütün hlldiseleri dikkat· renberfde toplanan Alman nasyo I 
hlasının nıesuli)·etıııi l.lşıyanlar lcıi Horiciy'l ~azırlariyle de aı- 1 ıa takip ve s•ılhun muhafazası 1 nal Sosyalist kongresine muhtelif , 
da, hiQ şüphe yok ki, öğrelııı&rı· 1 1 · · 

sıulıısul vaziyPli lJir daha göz- için fasılasız faaliyet gö~ter· arap memleketlerinden 100 kışı lerdır . Fılozof KaııL : c Ben ı;o 1 
doıı geçirnı·(>~iı. . • dillini iearet etmişlerdir . iştirak etmiştir, Bu Araplar Berut 

cııg-u okula öğr"n ·in diye değil, tan yanlarında şark memleketlerin : 
dıaipliııe girsııı dl) e gönıleriyo- Beledi ye secimi hazırlıkları göriJlüyor deki Nazi ajanları olduğu halde 

runı . > diyordu . Biz de çocuk ' vapurla hareket etmişlerdir, Arap 

dıye göndeı ı) oruz, di) elJiliriı. 
tarafından ödenmiştir, 

lord Runı.imanın Prağda temdsları 

SüdetMümessili 
Hinlayn gelmeden kati bir 

cevap veremiyorlar lıırı okuln idonl salııbi olırnnlıır Be led ·ıye Mecl ı·sı· ların seyahat masrafları Almanya 1 

O. leyse Türkıye için lıir 

ÖQ'retnıeıı ordusu ) npmn k mese· B f k I" d 1 k Türkiye. Yunanistan Hen/aynin Nurenber~e .gitmesi oynana-
lesi şu caıılı şekılde ortaya ko- ugün ev a a e o ara .,cak oyun kalmadığı ıntıbaını uyandırdı 
llulalJilir: c Türki)e icin yeııi içti a decek Yeni bir ticaret mu-
idealim iıi çocuklıırııı ı uhuna yer m e . / L 1 Prasr 8 - Dün saat 15 de 

1 
kiimet koalisyonuna mensup muh 

leşıırccek uir id al trkııısyeııle· ahed~aı yapı acaıc j Lord Runsiman , riyasctıoumhıu te lif fırkalar icra komitesinin top 
ri, İdeal artistlerı ordusu ynp- Mersin merkezinde ve kazalarda intihap Ankara - Yunanistanla ara şatosuna giderek B Beneş ile gö lantısı kati bir adım atııacağı aııın 
inak • Bu ideal ordusu ııasıl el- encümen/eri secimi yapıldı d eni bir \icaret anlaeması rüşmüştür. Saat 15 20 de lordun arifesinde bulunduğu intibamı ver 
de edilebilir ? ı ' m~z ıı~!sına karar verilmiştir. . ~ssai arkadaşları, kabinede sosya mektedir 

E 1 1 c · ·r v ı A Y P Bunun ·1,._·1n iktisat VekAletı lıst - nasyonal fıkrasının mümes Hırnlayin delegelerinin bu ıı basit Lir görü bile bize Ilelediye sec;imi haııf'lıkları Kılınç, anııijerı ten eyse rı· v 

" l k ı 1 kol Yakup Erso" Mesudiyeden Torkofls merkeziııden bütün sili olan maarif nazırı B. Fank'ın gün ı:evap terecekleri tahmin vU ıa ·ikati gösterir: nsaıı yal- kaııuııuu tayiu ettigi ilk işler • Jf 

() k H·ıımı· Özel F~ahr'ı Merzeci Bah- of s aubelerine birer tamim rapı nezdinde gitmişlerdir, . olunmaktadır, B. Henlayn Nü ız endi ruhunda ynşnd111oı nıa üzeriııcle devam etmektedir. Be- • ' .,, 6 c · Al" r ıı. ·r !arak Vunanis\aola aramızda Bay Kvatkin, çek hükOmetinin nevi değerlAri hnşkalarıua \'Oro- lediye meclisi yarın fevkalade cedeı~ ~fuhtar, emıl, 1 •llt~ • 
L· ı . Hamıdıy6den Zıya Telaşçı, Emııı mevcut iktiaadi münasebetleri yeni teklifini bugün öğleden sonra 1 

ır . Hessam olmıyaııırı resim, olarak içtima ederek reylerın K. . h d S ı·h 1 k mı·z hakkında bir etüd yapılma Südet reislerinden Bay Kund ile k - . . . :remıt ane en a ı şı ara, 
a \or olmıyaııııı salıııe terbi)'e,;i snııdığa atılması için verılecek H ~· h . sı istenmlşıir. Ofis şubeleri, bu Roş'a izah etmiş o:duğu zannolun 
~e · 1 b' k · D- k - asan c e mı ' · d l"'k d "h . rnıesı nası ır imklinsızlık ınuhleti tayin cdecı.ı lir . un u 

1 
Kanuna göre intihap encü- maksaıta pıyasa an a il a ar ı dutuna göre bu izahın neticesi mü 

ıs · ı ·ı t ı eQ 8 · h her ne kadar Ilonlayin tarafın e, ıdealist olrnıyan bir Öğret- sayımızda mahallelerd~n seçil- merıi azası ondan fazla olamıya racat tüccar arı e emae ara ıı .sait mahiyettedir, u ıza esnasın 
lllenirı de çocuklara ideal ka7.an dikle rini yazdığım1z intihap en 1 cağı için kur'a ile esas Aza ola· mielerdir. . . dr Lord ı.Runsiman da hazır bulu dan murahhas tayin edilmişlerse 

renberge gitmesi nrtık l'npılacak 
bir iş, oynaııacak bir oyun kal 
mamış olduğu intibamı :ıasıl et 
mektedir . Kunt ile Sebekovski 

C1ırın " ı ı.· · kA ı k · · d ı Anlııımanın her ıkı memle nuyordu. Bu görüşme uzun müddet de, fırkamnHenlayn bulunmaksı a.~ı oy ece uır ım "tııısız ı - cümeni lıstesı şu ur : rak bu yirmi kişiden on kiei se f d 
1 1 

h 
lır . Oy leyse yeni öğr~tmenleri Nusratiye mahallesinden En çilecoktir . ket için ay a 1 _ o_ması .usueun devam etmiştir. • zıu bir ademi m efiuliyetini üze 
~etiştirmek işi her şeyden önce 1 ver Ali Germen, Rıza Bozkurt; 1 Kaz larda da icap eden bulun tedbırler alı Saat 18,30 da Bdy Beneş, Bay 1 rine almasına ihtimal verilme 
1
deal" t -/\ t ı r l" t" k 

1 

o · d Al" K Ali · a nacaktır. • . At'ı Kund ile Bay Sebkovski'yi kabul mektedir . Esasen hükümet ta . . ıs op;re ıneıı H ye ış ırme smanıye en ı arapınar, j Vılilyete gelen malumata gö Anlaşma muzaker_elerı etmı"•tı·r. Zannolundu~una go-re ı'kı" 
•şı olu or o" d "' il · d ı •ıustafa 1 k ,, ıs rafından bahsedilmiş olan imli 

Y • ı osaıı; ısaı:ıye eı 1
• • re kazalarda da intihap hazırlı- nada olacak~ır: ~a . muz1t e~el~r südet murahhası, şimdi müzakerata 

~ : ideal • sözü mücerret bi~ Ali Gül; :Nüzhdiyeden Avukat j 1l1 i~leriue devam. e_dilmekted~r. de hükfimehmızı Atına elçımız te,krar başlanılmak hususunu müza yazlar o kadar_ geniştir ki dün 
~0zdur . Hıı klı olarak ' hangı Kemal Ender, FunL Akbaş, Matı Bütan kazalarda ıntıhap eoou· B Ruıen Eşrefin riyasetinde k k _ 

8 
Hod 1a kamoyu rnuzakeratı akamete 

ld 1 • . . . ere etme uzere ay za tara , . . . . eaı '? • sorusunu sorabilirsiniz ınudiyeden Hakkı Deniz, Yusuf menleri seçimleri temamlanmııtır Türkofis reısl B. Burhan Zıhnı, fından kabul edilecektir uğratmııK mesulıyeıını üzerlerıne 
lıer türlü yaıılış telekkilerden Cenup manevralara yakında baılıl)'or Merkez Bankasından qabir, TQr Lord Runsiman'ın bugün öğle 1 alanları takbih etmektan hilli kal 
U1. k k ı k · · b" ı kofis Balkan devletlerı masası . . . _ 

•
8 

a ma ıcıa ır de aya f" H d ü kk b' h den sonra B, Benşı zıyaretı ve hu mıyacaklarrlır . ltıahıms olmak üzere açıkça söy ---- ee ı asan an m re ep ır e 

"reıim ki bur•da idealden kas· Mareşalımız cenup kasaba- yel ıem•il edecektir. 1 Çin - Japon harbi ne safhada 

~~~!~mi~n':! :::::.ıı~~::.~~·r~: larinda tetkikat yaptı Kir ıihhat kursları Çinliler yeni takviye kıtaları 
~e havasını çektiği ideal Türk, • • h kö J, • hhat 
~llkılabıııın öz idealidir . Biz bu Manevraya ıştırak edecek kıtalar mü- er ~e ır ., alarak taarruza geçtiler 
~deali he.r zaman he~ yerde e.ıı rettep mahallerini işgale baf ladılar memuru gönde· 
.. ?•k şekılde cKemalızm• talJı- ri[ecek Japonların Çin mevzi/erine yaptık/arı 
l •)Je anlatıyoruz . Türk kanun- Anlop, 7 a.a. - Burada ya·ı Mareşal Birecik'e gitti 
llrı ı. .d ı· k kt 1 . k Bü ük E k" Künftk sıhhat memurlarının 13 taarruz akı"m kaldı. Harp şı·d.Jetlendı" uu ı ea m ara er erı ne ıacak manevraJ·a isliı ıik edece Antep, a.a. - y r il v aı 
oı köılerde çalıemalarından bürftkl duğunu gösteriyor . olan kıtaat şehrimiz çevresine nıharbiye Reisi Mareeal Fevzı faydalar 1ıör1lm01, her köJde . -
1 Bu ideal tabıri böylece an- gelmekte \'e tayin edilen konak Çakmak bu sabah beraberinde b' hh t ru bulunması Hankov 8 (Radyo) - Kiang günü sabahlayın 3 ruz Japon ae 1 ır sı a memu . h . . 

1 1 
L 

1 
_ _ 

•• 
1 dıktan sonra oııun pedago-, larıııda hazırlıkla meşgul olmak O'"general Asım Gündüz, Korge kararlaıtırılmıetır. Bilhassa dok sı cep ~sınde . Japonlar dü~ askerı _mee ıu us. ıan onuıırle 

lı~İQe geçebiliriz . Ne yapmalı 1 ıadırlar Manevraya üç güne ka neral Galip Deniz olduQu halde tor bulunmıran köJlerde, küçük Yanghsıo_ -. Uışaog" voluodakı kAin Şıtul~ıı tep~sııı . tırmanma 
~ı 'I'ürk öğretmenleri Türk idea dar başlanacaktır. Birecik'e gitmie ve akeam tekrar sıhhat memurları çok büyük biz Oın mevzılerıne on uç kerre ta ğa teşebbus etmışlerdır. Çinliler 111

lin tam ve eşsiz mümessilleri Büyük Erklinıharbiye Reisi şehrimize dönmüetür. Mareşal'ın metler görmekte, doktor bulu aruz etmielerse de her defasında 1 etelli ses ~karmamışlar, Japon 
:
1
•rak yeıleebilainler • IUOS den miı buraya gelieleri dolay1Aiyle Birecik'• gideceQini duyan o•• nan köylerde de doktorlara rer ağır zayiatla geri pOakürtülmıe lar yarı yola geldikleri zaman 
erı Türk öğretmen okulları ıçın bayram yapan halkımızın setiııç re köyler halkı kAmilen yollara dımcı olarak hizmet etmektedir !erdir. Çin kllaları takviye e ı mitralyözlerle ateş etmişler ve 

Lalıçe, jimnastikhane, kimyaha- leri manevraya iştirAk edecek dökülmüşler, Mareeal'a saygı ve ler. lerek tekrar taaruz etlikleriııden mülearrızlaruı üzerine yüzlerce 
~e .• istedi lor, biz do bu okul- kıtaatın buı·aya gelişleriyle bir sevgilerini sunmuılardır. Adana ve lzmirde de birer Yuichaogın şark cenubunda eid eı bombası almıelardır. 100 ka 
•rın t · ı kat daha artmıetır. ka küçük sıba• memurları kurıu delli muharebeler deum etmAk dar .Japon askeri tepenin ete~in · ıırer idea ocağı olmasını Nizipte Birecikte bftttln ' ; a 1
•tl!d"k . . Kadınlara tarıncaya kadar açılması ve bu mıolakalarda oa tedir. de ölmüş, 5(1 tanesi uçurumu yu 

lı~u v~ ıtstıf o~u:d~fo v b"I· asker olan Antep h!ilkı, kahra sabada halkı Genel Kurmay lışmak üzere sıhat memuru fe Taarruz eınaaında Japonlar- varlanmıştır .• 
~ek i . u su_d \. d araklı man Mehmetçi~i KÖrınek onun Başkanını candan sevgi gösteri Lişhmeei takarrür etmiftir. Pe7 asgari 2,000 kiti kaybetmieler J 1 . d t k f 
tıtnıııçııı en ı ea ısl pe ego a- tatbikalıııı yakından takip etmek lerile karşılamıelardır. Blrecikte derpey,her tilAyeLte 1'ir kura açı dir. apon ar ım a UVVe 1 

bu ın 13 slek kurumlarının le orduya karşı sarsılmaz in •n karşılıyaolar arasında Urfa vali lacak ve az zamunda her köyde Tepenin üzerine aldılar 
-Sonu ikincide - ve güvenlerini tekrarlamak fır~a sı ile Urfadao gelen bir heyet bir sıhhat memuru bulunması te iırmamrken Hong - Kong 8 (Rad10) 

1. H. Baltacıoğlu tını lJulacaklardır. 1 -Sonu üçüncüde- mio edilmiş olacaktır. Hankov 8 (Rad10) - Salı -Sonu ikincide-
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Sanayicileri yakından alakalandıran 

Yeni bir izah 
makine ve iptidai maddeler muafiyetle

rinden sanayi müesseseleri nasıl 
istifade edecekler 

Sanayi U. Md. alakadarla
ra bir izah gönderdi 

VENi MERSiN Sayfa: 2 

11 Şehir Ve ~emleket Haberleri 1 
İngilizlere göre 

Diplomasi 
koııuşma 

Pulsuz mel{ttıp gönderenler Birden fazla Andre Maurais 
lngiltereye 

. Cf)Zaya çarpı~acak maznunlar hakkın· ~idecek oı~n Fransız gençı~rıne 
cJ ki ihz r müzek- verdiği nasıhstlar arasında dıplo· 

Posta Telgraf umum müdürlüğü kacak 1 a "- . 1 mıısl mOnasebet usullerine dttlr 
. . .. ' . kereferı hir habis vardır. Vtıkıa bu bubls 

1 
mektup/ar hakkında bır tamım gonderdı Birden ziyade maznun ve Fransızlar ile lngilizler arasmdak\ 

J
ı 8 . . k . . h " k 1 mOnasebet dikkate ıılınııruk yuııl 

on zamanlarda eehır ve ka varakasile tesbit olunarak bu şahıtler hak ıııdakı ı zar muze 1 . 
sabalar arasında işletilen otomo· zabıtlar adresleri de gösterilmek kareleri hakkında Adliye vekt't· mıştır. Fııkal l :ransız d plom~tlurı 

l . . . . karşısında ogıliz devlet üdtımlurı 
etmek istiyen sınai müessese sa bıl ve kam7on eoförlerinın ve şartıyla kaçakçı ıle kaçağı tuta letinden eu tamim gelmiştir: . 
hiblerinin bir çok yorucu ve 1 seyahat edeo sair kimselerin ka na da imza ettirilecektir. Mütea· Zorla getirilmelerine kerar oıo karakterlerıni ~arif ederken 

Teşviki sanayi kanununun 
makine ve iptidai madde muafi 
yetlerl hakkındaki hükumlerini 
sanayilmizin inkişafına daha uy 
gun gelecek ve ihtiyac;ları daha 
fazla knrşılıyacak eekilde değiş 

tiren 3537 sayılı kanunun ana 
hatlarını, tatbikatını ve yeni ka 
nunun uzeUigi tesiı; müsaadesi 
ni izah etmek; sınai mamulatı 

mızın kalitelerinin yükselmesı ve 
fiatlarınm ucuzlaması imkanları 

üzerinde durmak ve sanayicileri 
mizio dileklerini tesbit etmek 
üzere, sunayi umum müdürü B. 
Reşat Bener'in reisliği altında 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Oda 
sında butün sanaricileriu ietira 
kile büyük bir toplantı yapıldı . 

uzun formaliteleri yerine girme 1 çak olarak mektup vo açık mu· kibeu kaçakçı hakkında gereken ·ı h'dl d s. öyledl~l sözle lttblı olarısk baş· 
leri IAzımdı. habere varakoları nakl'ını· itivat kanuni takibat yapılmak üzere verı en ma7.nun ve ea 

1 
or en 1(11 memleketleri de ala.kadar ed \ 

u ı her biri hakkıuu:ı ayrı ayrı ih· 
Yeni kanunla bütün bu for haline getirdikleri anlaşıldıılın · zabıt ~arakası~ın . bir u~sh_ası 7.ar müzekkeresi ._;ıkarılması lü· yor. 

maliteler de kaldırılmıı:ı; sanavi dan mektup kaçaknılarınm taki· cumh. urıyet muddeıumumıJiQ"ıııe Andre Maurals'tt göre lngiliz 
" 

1 
'!/ 1 k zumu mezkur 68 sayılı tıtmimle d' ı ti u ı d ( bi) b biyle elde edilecek kac;ak mek· tevdı o unaca hr. ıp oma arı zer o e ecne ıı de kullanılan makine, AIAt ve 

edevatile bunların yedek parc;a 
tarının asgari gümrük resmine 
tabi tutularak serbest ithali im 
kAn dahiline girmiştir. Şimdi 

kabul edilen gümrük resmi, it 
hal olunan eeyanın sif fiatmın 

vasati yüzde bir buçu!ludur. Bu 
para ise eski mevzuata ; göre mu 
afen ithal halinde ikmali zaruri 
bulunan formalitelerin icap ettir 
diği masrafların bile çok dunun 
dadır. Keza diğer taraftan reni 
mevzuata göre makine fıll\t ve 
edevat ve yedek parçalarının it 
hali muamele vergisinden de is 

tup ve açık m h b r v rakala· Kaçak müraselAt nakledeuler tebliğ ~dildiği halde Lazı yeri.er lunao herkese kuışı ddlma LOyük 
. . u a ~ ~ a iki kat ücreti vermezlerse yaka de teblığata aykırı olarak bır bir lbtlyat ve ş:lphe ile hareket 

rıoın nakıllerıyle bırlıkte en ya· . 
. . . laoRn maddeler bu bapta gene den :r.ıyade şahıslar hakkında ederler. Ecnebluio Fransa gibi Jo 

kın .posta merkezı~~ teılım ~dıl ilieik nümuneye göre iki nüsha yirıe bir ihzar kAğıdı doldurul· gilterenlo mUttefikl olan bir mllle 
meaı hususu Dahıhye ve Gum· tanzim kılınacak zabıt varakası 1 mekta oldul}'u cari muhabereler 
rük inhisarlar VekAletlerinden nııı bir nüshasına baı?lanarak ı den anlaeılmıetır. 
zabıta ve gQmrük muhafu:a teş iki kat posta ücretiyle beraber Zabıtaya verilecek ihzAr mü 
kilıHına tebliğ ettirilmiıtir. para cezası aldırılmak üzere zekkerelerinin kanun hükümle· 

Yukarda sözü geQen teekiJAt Cumhuriyet Müddeiumumiliıline rine uygn olarak hazırlanan ör 
mensupları tarafından merkezle veril.e~ek ve poe~a. ücrell~rinin neklere göre yazılması ve bir· 
rinıize kaçak mektup veya ac;ık tahsılı hakkıodakı ıcap takıp olu den ziyade şahid veya maznun 

h b k 1 t d. d'l nacaktır. isimlerinin toplu bir kA"'ıda ya· mu a ere vara n arı ev ı e ı 1 M kt k k l ,, ı "' 
diQ'i takdirde bu müraseldtlan ' eb tup a~a c~kı.,ının yal· :r.ılmayarak her biriııiu ayrı ayrı 
.k. " _ nız za ı a ve gumru memur a 
ı ıeer kat ucret alınarak bu uc t f d t k' b" 1 · kı·f 1 kağıdlara doldurulması ldzımdır . rı ara ın an a ı ıy e ı ı a o un 
retlerden bırer katına karşılık . . 

1 11 _ I" • . ması caız olamıyacağından ıstaE. J• k k il K ı· İ o an pu arı murase at uzerıne . . . ur o u arının ema IS 

te mensup olması bJna manl de
ğildir. Oouo için btışka mem!eket 
iare mensup olan diplomatlar İo· 
ı;riltereye bir vazife ile giderken 
bu bu sııtırlıırl bat ırhı ıoulttrı la· 
zımdır. 

Andre Maurols diyor ki: 

t , ' h -hü - .
1 

. , 
1 

yon ve ıskelelerle otomobıllerın 
yapış ırıp .arı mu ru ı e ıp.a 

konuşulanlar, bütün memleket tisua edilmietir. d'I c k . t · ıd ·ğ· t kd' d durup kalktıkları yerlerde şefle • J .., 
sanayicilerini pek yakından ala Bu husustaki 2 9406 sayılı ::r.~;i:e ;:a;:i e~ıe~u~) daam;as~ rin ve müfettiş~erl.e kontrol m~- orgamzasyonuna U00fll 

Bu toptanda Sanayi Uumum 
Müdürü B. Reşat Bı>ner tarafın 

dan verilen izahat ve içtimada 

- Resmi bir iş içın ingllter~ 

ye mUzukereye giden Fransız n:ı 

zırı orada karşılaşac1tğı devl< l 
ııdıımlarmdıı bllyllk bir bllsnUni· 
yet ile berdber uir de ihtiyat bıı 

lunduğunu unutmamalıdır. Bntll ı 

lngllizler, bıJthl bunl r arasındaıı kadar etmektedir. kararname ve buna ba~lı teuzi basılarak veya bu ibare el ile ınurlarının mus~ıt ve münasıp -Birinciden artnn-
B Reaat Dener ezcJmle eun latlı liste 399_8 sayılı resmi ~aze yazılarak müraseUH nAkJile tes zamanlarda tetkıknt yapmaları b k 1 B k il Fransanın en s11mimi dostu oltt :ı 

lım bile, Fransız n11zırına hlssedil 
mez derecede iııce bir himatsızlık 
ile bakarlttr. Çllukil Fransız dtt on 
lar için tevkalP.de Uir mublOktu.·. 
lnglllzler ile Fransız ar arasmdtıhi 
kUllOr fıukı, birinci ve ikinci iw 
par11torlukla r ıamırnmdan 'kala : ı 
tııktıt tııınumlyle zihinlerden slli· 
oemeyen uz11k bıstırdar, muhiti r 
yeni şekiller allmda L>u hutırulaıın 

· " telerde ve dığer gazetelrrde ılAn . _ ve pulsuz mektup ve acık muha aşına oyma ıyız . u o u ar-
ları söylemektedir: 1 t lım olunacak ve alınan ucretler bere varakaları alıp ~nakletmtve da ideal terbiyesini verecek olan 

. . 1 o unmuş ur. d b' k t c d , 
I • Şımdıye ~ad~ar 2 153 sa Bu makine, dlAt ve edarntile en ırer a 1010 me muu a teşeboüs edenlere tesadüf ettik· ahlak, hukuk, dil ve sanat kül· 

yılı kararname hukumle~ine. ~ö 

1 

burıların yedek parçalarını ge makbuz mukabilinde kaçağı tu· leainde saldhiyetli memurlara ( türüııü başa geçirmeliyiz . Tale-
b 1 n tana verilecek ve keyfiyet bütün müracaatla bunları. yakalattırıp beııı·n fı' kr·ı gelı. Qı· mı· kadar ma-

re mu ı yyen az senayı ıçı ' tirmek istiyen birinci sınıf evsa safahatirle ilieik nümuoeye göre haklarında gereklı muameleyi • 
1
. • . . " •• 

1 1
• • 

8 
.. 

mem~ek.eti!f1.iZ dahilinde yetişmi j fını haiz sınat müesseselerle bu tanzim edilecek iki nüsha zabıt yaptırmaları da lazımnır. ne"ı ge ışınımı de o çme ıyız . o 
yeo ı ptıdai maddeler, mahdut evsafı iktisab edecek derecede ıun kısası. fizik, bi) olojı ve ma 

miktarda olmak üzere gümrük~ tevsi edilecek veya yeniden ku N t t ' t ı • f d'f 'J" 1 tematiğe verdiğimiz deıterden 
resminden muafen ithal ed iliyor rulacak sınai müesseseler, tcşvi o er emma para an m az e 1 en ceza 1 am an fazlasıııı kültür organizasyonuna 
du. ı ki sınai muafiret ruhsatnamesi 

Bir c;ok formolitelero tabi tu nt haiz olsun olmasın, iLhalAt 
tutarak tanzim edilen bu iptidai 1 hakkrndaki umumi hükumler 
madde muafiyet listelerine göre dahilinde serbestçe lthal~e bulu 

l ı d t 'k nabilecekler ve ayrıca bır müsa 
yapı an muayyen ve ma ı u mı 

t d k. "th JAt · ıı A ··m· deye tabi tutulacaklardır. ar a ı ı a u mı ı sanayıı ı . 
zin ihtiyacını karşılıyamıyor ve III · Yalnız yeniden) tesıs. hvt~ 
• • ,,., ıtıvtıt eaııecek muessese er ı ı 
ıslArl hır qolı furmomeıere boı:.u yaçları olan makineleri getirme 
yordu. A den evvel anck bu tesis veya 

lete bu eebeplorle, 1937 malı tevsi müsaadesi istisal edecekler 
rıh sonunda nihayet bulan bee dir. 
senelik iptidai madde muafiyet Bu kayıtlar birinci sınıf ev 
cedveliue devamından vazgeçile safındaki veya bu evsafta yükse 
rek 2 9160 sayılı kararnameyle lecek endüstri müesseseleri için 
ve 1 haziran 1938 tarihiuden iti dir. Netekim birinci sınıf evsafı 

haren kullanılan ve memleketi nı haiz bulunmıyao sınai Mües 
mizde yetiemiyen iptidai medde seselerin tesisi ve tevslierl ic;io 
}erin gümrük resmi muafiyeti müsaade almı1a lüzum 7oktur. 
kaldmlmıe ve bu nevi iptidai Bununla beraber makine it 
maddelerin asgRri gümrük ree halinin serbest bırakılmaaı, bazı 
mile ithalleri temin edilmiş bu sanayiin hududsuz bir vekilde 
lunmaktadır. Bu suretle sanayici ve memleket iktisadi vaziyeti 
ıerimiz ihtiyaçları olan ve mem aleyhine genişlemesine sebep 
leketimizde yetiemiyeu ham mad olacagı endieesini asla uyandır 

mamalıdır. Çünkü on beygirden 
deleri kolayca ve ihtiyaçlarını fazla muharrik kuvveti olan ve 
kareılıyacak miktarda ithal ede 
bileceklerdir. Diğer taraftan it senede bin bee rüzden fazla ie 

c;i c;alıetırmak üzere 7eniden ku 
hal sırasında muamele vergisine rulacak veya büyüklü~e tevsi 
tabi tutulan iptidai maddelerden edilecek olan müesseseler sQrp 
alınan vergi, mamuh1n satıeında rodOksiyon nlzamnaoesi hükfim 
tenzil edildiğinden maliyet fiatı lerine tevfikan, iktisat VekAletin 
na tesir edemiyecek ve sanayi.;i den musaade almıya mecbur 
!erimiz muamele vergisi muafe tutulmuş ve bu gibi müsaadele 
tinin kalkmasından zarar görmi rin muhtemel speküllb;ronlar 

mevzu olmaması için de fabrika 
yeceklerdir. 

Keza bu usul sayesinde, 
eimdiye kadar olduğu gibi mah 

tesısi müsadesi istiyeulerden 
serma1elerinin rüzdr:ı 25 inın te 
minat olarak alınması ve tesisa 
ta en geQ 6 ay ic;tinde baelanma 

dut sanayie muayyen zamanlar sı mecburiyeti vekllletçe kabul 
la ö!çü~ü dar muaf!1.etler veril edilmiştir.,, _ • 
mesı nıhayEile erdırılecek mem SanaJi umum mudurünün 
leketin büyük ve küçük bütünl sanayicilerin mütelea ve direkti 
sanayline eamil ve sınai mamü fine verdi~l cevapları da arrıca 
tımızın maliyetinin ucuzlaması _n_e..;ş_re_d_e_c_e,;;.ğ_iz_. ------

Ziraat bankasına 
yatırılacak 

Noter teminat paralarının 

Ziraat Bankasına yatırılması 

hakkında Adliye veklleti alaka· 
dıırlara şu tamimi göndermiştir: 

1 e7hil 1938 tarihinde mer'· 
iyet mevkiine giren 3456 sayılı 

Noter kanununun 16 ncı madde 
sinde: Noter tayin olunanların 

iee başladıktan iki ay içinde no 
tor dairesinin bir yıllık gayri sa 
fi gelirinin yüzde onu nisbetin 
de para olarak teminat verecek 
leri ve 84 üncü maddenin 1 nu 
maralı bendinde de: Teminat ak 
Qelerinin Bankaya faizle yatırıı 

mak suretile ieletirilerek gelirle 
rinin noter 7ardım sandığının 

sermayesi meyanına idhal edile· 
ceği gösterilmiştir. 

Bu itibarla yeni Noter Ka· 
nununun meı'iyet tarihinde 16 
ncı madde hükümleri dairesinde 
alınması lAzım gelen teminat ı: a 
ralarının en çok faiz teren Zi· 
raat Bankasına fahrılacaktır. 

Muallimler 

İnfaz edilen coza ilamları 

hakkında Tamamiyle infaz edi

len mahkemeleri ilümlarının dos 

yalarına konulmak üzere mah· 

vermeliyiz . 

ldAal, sosyal doğumlu bir 
olgudur . ideal sosyete içinde 
doğar, sosyete içinde yaşar. ve 
ı;osyete içinde büyür • Öyle ise 
gerek öğretmen okullarımızın 

kemelerioe iadesi Ulzım geleceği gerek.ıo ilk, orta ve yüksek okul 

tamimen Adliye vekfl.letinden bil larımızın Kemalist ruhlu sosyal 

dirilmiştir. organizasyonuna rtoğru .. 

Yabancı matbuatta Türkiye 

S8lanik anlaşmasında Türki
ye11in büyi1k rolü 

uyanmıısı, an'anelere bağlı bir t.ı 

kım vesveseler logiliz ve Fransız 

milletleri ara. ında iş birllgi teeetl 
bUslerini duba uzun zıımao zorluk 
lara uğraşııcaktır. Fııkıst lmküıı 

dalma zaruretin yttnıJdadır , . ., 
lkl millet araı;ında teşrlklmastıh l 
karşılıklı bir ltlmut bavıtsı içind.ı 

ber gUıı biraz dttba genişletmeğ J 

çulışmak taydulıdır,, 

Profesör Pi kar 
2 bin metreden bit 

konferans verdi 
"Bulgaristan ve Balkan An· odljıı Neuilly muahedesinin aske lsviçrede talilini geçirmeklıl 

tanlı,, serlevhası ahında ve Lu· ri hükümlerini feshetmek basire olan meşhur Stratosfer kahraoııl 
davic Naudeau imzasiyle "İllust· tini gösterdi. Şunu itiraf etmek nı Pikar Mootr<l şehrinin üstüıı 
ration. • Paris mecmuasından in gerektir ki SelAnik anlaeması de 2000 ınotre irtifada bir koıı· 
tiuar edon bir makalede deııili bir müddettenberi zaten mevı;ut ferans vermiştir . 
JOr ki: olan bir vakıayı tekit ve tasdik Slratosferlere kadar J ükse· 

"31 Temmuz 1938 tarihinde len meşhur havacı koııferansııı' etmekten başka bir şey değildir. 
SeUlnikte Bulgaristan hükumeti da demiştir ki : 
ile Halkan Antantı arasında ak Böyle olmakla beraber Selilnik c Deuiziıı en derin yerleri' 
ıiolunan anlaemayı müteakip nlaşması kendine mahsus bir ne kadar ineceğime dair birçuıı 
Türk gazetelerinin "on milyon· ehemmiyeti · haiz <ılmaktan beri yerlerden haber alıyoruz. Fakıı1 

1 k B ık 1 - - ü ü lh değildir. Bu mevzuda büyük bir ., u a an ı sungu& n n su u size söyliyeyim ki bu henüz bı 1 müdafaaya Amede,, olduğundan takıa mevcut olagelmektedir. 31 proje halindedir . Hakikat değ1 

bAhis bulunan neeriyatını aynen tommuz tarihinde Seıiınikte ak dir. Ben denizlerin dibine dell'' 
kabul etmek gerek midir? Bunu dolunan anlaema, Tuna boyunca reni yaptıracağım ve kutru 60 

H ft d 24 tt a7nen kabul etmek belki de bi· tll Karadenize kadar bir istilA metre olan bir balonla ao,oO~ 
a a Q saa an raz a<\elelik olur. Büyük devlet· yolu vücude getirmek hususun· metreye kadar yükseleco~im. !>~ 
fazla ders okuta• 1 lerden mürekkep iki grupu ida da kendine bir program hazırla metre kutru Olan bır bnloulS 

ki 
re etmek ve bunla.r a~asında dal mış olan müstevli milletin _ mu ancak 22000 metreye yükseıoıc~ 

mıyaca ar gal-2nmak mecburıye~ınde bul~ 1 harrir Almaııyayı murad etmek mümkündür . J 

Kültür Bakanlığı orta tedri nan Balkan devletlerı, tebeddul tedir - Balkan milletleri arasın Fakat şunu da göz önüud 
sat öğretmenlerinin haftalık dere etmek istidadında bulunan emel da vücudüne muhtaQ oldu~u ay· tutmalı ki kuturlarını gittik~ 

ve gayeleri hakkında eüphe hu büyüterek, yapılacak muazzll 
saatlerinin mikdarı üzerinde tel su le gelmesi daha muvafık bul 

1 
rılıkları azttltmaktadır. Avusturya balonlarla yıldızlara doğru yiiıı 

kikler yapmaktadır • Her ö#ret kt d 1 F k t 8 I" ' k A ı nıo Almanya tarafından ilbakm· 1 . • k.:1. k A 0ııı ma a ır ar a a e anı o·• se menın ım anı yo tur . o 
men şimdiye kadar 24 saatten tantınrn akdolunmaeında bizzat ddn ve Çekoslovakyanıo maruz bu, balonları büyüterek ve str~· 
fazla ders okutabiliyordu · Kemal Atatürkün büyük bir mü kıtl~ığı korkunç tıız~lktııo sonra tosfere yükselere1', değil yerde11 

Bundan sonra 24 saatten essir olmua bulunmasını birinci eodışeler, Tunıı ntthrı llıerinde bu 400 • .ad~ "' en az ton pallayıcı mali : 
fazla hiç bir öQ'retmene dere ve- 1 derecede bir vakıa addetmek ge lunen devletlere de sirayet, etmiş almakla veya yukarıdan aüııı:; 

lıı 

na müessir bir muafiyet temin 
edilmiş gerek devlet müesseselo 
ri ve gerekse iş sahipleri lüzum 
suz formolilelerden kurtulmuş 

ve nihayet iptidai madde ıoı 

tahditçi ve müiehuvil usulden 
beynelm ilel sabit ve normal bir 
sisteme bağlanmış bulunmaktadır 

~in - Japon ~ar~i na saf~a~a 
-Birinciden artan

Şantung eyaletinin earkında ve 
garbindekl baelıca eehirlerin is 
tirdadından sonra Japonlar eya 
Ietteo tamamile koğulmak korku 

rilmiyecektir • rektir, Diğer taraftan Türkiye· bulunmaktadır. Bu devletler Alı ziyasından fazla bir ziya aııs1 

24 saatin bir kısmını öğret-1 nin bu eanlı reformalörü İngilte maoyayH karşı cemllekAraoe bir lirmekle kabul olur • 8~ 
menler, arzu ettiği takdirde ec- renin tam manaıJiyle itimadını vaziyet 'llmış olmakla beraber is Fakat bu hayalleri hakiı;01: te 

11 Evelkl kanun hükiimleri 
ne göre, sanayiimizde kullanılan 
makine, aldt ve edavatile bunla 
rııı yedek parc;aları gümrük res 
minden muafeu ıthal edilirdi Fa 
kat bu muafiyetlerden istifade 

nebi ve ekalliyet okullariyle hu haiz bulunmakta ve onunla pü· tlkball, aralHrındat bir blok vocude sahasına çıkarmak için bu !ı~ 
susi okullarda terebileceklerdir rüzeüz bir surelte işbirliğinde getirmek suretiyle 'lkuye c tme. kü ilmin kudreti kafi doğildi'1 ~ 1 

Resmi okullarda haftalık berdevam olagelmektedir. yl gittikçe lllzumlu buluomukta· Onun için Jül Vorn romaol~'.1

1, Si 
siyle sürede bir imdat fırkası 
göndermişlerdir. 

de;s saatinin mikdarı l8 olarıtk Bulgaristan artık müs:a~il dırlar. daki bu türlü ara seyahal fı~., 
devletlere maluıus olan bulun Her ne olursa olsun Bulgu leri romanlıktan kurtuıaıı11 > 

Pukov _ Tientsin hattı, teıbit edilmie~ir . _ . 
çoktanberi muattal bir haldedir. Orta tedrısat muesseselerııı 
Suiyan - Peiping hatlmın heri de fazla öğretmene ihtiyaQ bu
tarafında .Japonlarla Çinliler ara lunan semtlerde öğretmenlerin 
sında şiddetli muharebeler cere bu yirmi dört saatlik çalışması 

yan etmektedir. resmi okullara baallanacaktır . 

ile imtiyazları elde etmiş bulunmak ristan en nlhuyet Balkan devlet caktır . 1 ,~ tadır. Balkan Antantı en rıiha · teri grubuna iltibuk edecek olur Bununla beraber, lıavıı~1 <' ~ı 
yet -Bulgarislana selamlamakta sa, bu sun lle 60 milyonluk tılr daha ilk güııdenberi illimlerı, lliı 
müsavat hakkını bahsetmek, ya· kUtle vOcııt bulııcuk ve bu da beş uçucuları yardıma Qdğırrnışıı ~ 
ni Bulgar ordusunun afraı ade· milyon askeri sP.ferber edebile Onlar sayesinde de gittikQC tı ~i 
dini 20 bin olarak tahdit cektir. yiik ilerlemeler gösterecektir' 
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Dünyamn en büyük 
filim kütüp~anesi 

Pamuklar 
Kıevlant 

Ku. S. IKu.S· 
= 

1938 Resimii Hafta 
36 37 32 - 34 Sayfe içinde bilhassa kadınları alakadnr edecek 

yazıları, en gOzel hikl\ye ve romanltırı ihtiva ellikten başka , Dağmah 
l Kapı mala 

S ti B. ı· W • s· Koza 
Son günlerde dört kör,' Körlerinin çalışması işini D ovEye. er .. ır ıgı ınema Kırma 

28 
'27 
5 
yok 

26 Parkomenko. Proskuriakov, organize eylemek üzre, dev- evtP.th nsU_tu,~une rner_buht bil Kozacı parlağı 
M Ç k d f .. k lunan ususı ılm kUtüp ane ç d 

atveev ve at la ze, ızı Jet her sene '10 milyon ruble . "h 
3 

. . Buğday- av arı 
. k .k ' sınde, ı ttlen, · .ooo artıstık d 1 ve matematık, e onomı ve har·amaktadır Bugün Sov- . · . Sert ana o 5 

b k k · · ff k. ı .. · fılm mevcuttur Bu kütüphane k 
u u tezını muva a ıyet e yeller Birliğinde yalnız körle- kendi sahasında dünyanın en , Yyumı·uşba wd y 

vermişlerdir. · · ·· d" ~ ·· .. J ı er ı ug • ı 
rın ış gor ugu muessese er bUyük filim mahsenidir. Bu kil 

Bugün R. S. F. S. R. de or d M ır. M k 1 kt b , Çavdar 
t "k k k d var •"· eae .ı os ova e e tU hane 1931 senesinde kurul · A d 1 f a ve yu se me tepler e . • ı na o yula 
600 k.. ._ k k romekanık fabrikası. Voroşı- mustur. ., A pa or genç Kız ve er e • r 
t b ·ıı · · kt d B lovsktaki bisiklet pompası Bu kutilphane her sene A d l a sı erını yapma a ır. u d h· f 1 b' h . k na o 
k .. t 1 b ı .. r d 1 t imal atdyeleri bunlarda o gay a ,l AZ a ır e P.mmıyet E'S y J' r . M 

t
or f •de e er~ •.• ucrhe ı . evke . l . d 'K b. T hetmektedir. Bundan yalnız 1 ~hr ı a ıvkretryenı • 
ara ın an verı en u~usı o u n _,enmgra , uy ışev, am- l . . S ı No ut e s a 

d. b . . . senaryo mu ıarnrlf rı avyetler 
yucular yardım etmekte ır. ov, ıvanovo ve saır şebırler· . 

1
• ... • bU il d 

1 
Fasulye 

·._. ·k .. h hır ıgının t n sto yo arının 
I.u yışında ı en ruyet assası- deki müesseseler bunlar ara· ktö . ö 1 . d ... 1 f k t Yulaf yerli 
Ilı kaybeden ve bugün yirmi .!undadır :ı r ve rtoıdıs rt.'1rıt eiı aha Mercimek ıuk 

d 1 B A · 1 8 · .. . .. d h .. ynı zaman a ıya ronun er lı 
yışın a o an ayan sıa o- ovyet reıımı ıçın e, •· h d 

1 
k' 

1 
Sa lep 

S t • • p d ·· b' k ı..k- h . 1 sa a•ın a c;a ışan ımse er. res T nova. ara ov ışçı e agoıı len ırço or mu arrır er, . . . . atlı çoiea 
F k-ıt .· . k 1 d şairler kompoı:ito"rler ve mü samlar' tarıhçıleı' gUzeJ sanat B l a u e!ııoın urs arıoa evam , .dl . 

1
. \ a mumu 

t k d. s· ı. • • l f l rr.Unekkı en. e< ıp er ve gaze C 
~ me te ır. ır 011.uyucu yar- zısıyen er orme o muştur. . . . ehri 
d ·ı l h 1 d'" Sovyetler Bı'rlı·gw inı'n orta te~ıler de ıstıfade eylemekte-
ıını ı e onova, a en, unya d Susam 

5 
yok 

3,6t,5 
yok 

3.62,S 
3,3:-,5 
5/·0 
7,1':!,5 
·',3o 
4,25 

130 
18 
73 
10 
15,50 

edebiyatı ve marksizm klasik mekteplerinde hususi tahsil ır. . . Yapağı .. .. ı k.. il' Bu fıltm kUtUpanesı her "2 leri üzerinde tetcbbüat yap· goren yuz erce or, mua ım . Siyah ... 
k d H 1 •1 ,. d mekteplerindf', musiki mektep SAne hacmını daha zıyade ge- k 46 

hl• ta ır. • en ~,, yaşın a . d . . f k-ı 1 . d . 1 t kl · . · t• Şar 
l d

•w b. ._.. k d lerın P, ışçı a u te erın e ve n;ş em~ e ve yenı )enı ar ıs A d 1 46 o ın ıger ır Kor genç ız a . . . . 1 . na o 
G k. p d .. t•t·· _ .. sanat mekteplerınde hocalık tık fılım erle zengınleşmekte- d . h 51 

or ı e agoJı ens ı usunu k d' d' Ay ın ııya 

ff l 
,., • . . etme te ır. ı r. y k k 80 

ı:tıuv• akiyet e.ıııbıhrmıştir. ı anmış yapa 

gu0 !1 b:··::~~~·~!:p1~0c:~ O Un yanın en büyük binasının paratonerleri 1 ~:::.·0:.1ı ı;ıuk :~ 
tıhsil görmekte ve kabart. Sovvet alimleri dünyanın Bu surdle konulacı1k ok Yozgat li0 

hlali kitaplarla okumaktadır. en muazzam bınasını töşlcil ey ranların Sarayı ve bilhassa 
1 
Keçi kılı 

liyece•c olan Moskova Sovyet loo metro irtıfaındaki Lenin 1 » •• dabağ 25 

ı~r sarayının şimşe'c ve yıldı· heykelini muhafazaya kifayet •. P!rınç~er 21 insan zekası ve saçlar 

. ı 
:ı.ooo K.ELİıv.ı:E İLE 

Kendi kendine ita/yanca 
Derslerini vermiye başlıyacııktır. Bu dersler ayrı lJlr kitnp 

şekline sokul ttbilecel.t tıı rzda n"şredileceklir, 
t~OtUo manı:ısıı~ tHm ve dolgun bir mecmmı olmak hedefini güd~n 

I 9a8 Resimli Hafta mecmuasını 
Yalnız 5 kuruşa satınalabileceksiniz 

Şimdide:ı bajilerinize sipariş ediniz 
1938 RESlMLt HAFf AYA ilan vı>rrnek için arzu edımlerln 

lstanbul Ankara caddesi 105 numarada Kemsıetlln tren İll\o 
Bllresuna m Urncast etmelidl rler 

7-8-9-10-12 

•00000000000000000@000000* 1 Türk Hava Kurumu 3 
11 

1 büyük Piyangosu ğ 
O 5 İnci keşide: 11 Eylül 938 dedir 
O Büyük ikramiye 50,000 liradır 1 
O Bunduu haşka 15.000 12.000 10.000 liralık ikramiyeler O 

47 1 (10 000 ve 20 000) liraık iki adet mükALt vardır· O 
46,5 O Şimdly~ kııdttr binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya 1 

O tştırak etmek suretie siz de talihinizi deneyiniz O 
oooooooooooooooooooooaoooo 

48 ' IİLir"aya Fotograf makinesil 

1 
Bütün Dünyaca tanınmış (KODAK) markalı kutu 

ve körüklü makinelerimizin son modelleri geldi. 
~2 , Hıftad a 1 Jira ile kutu 

, » 2 » » körüklü rım(ardan korunması içlı1 bir edeceği tahakkuk eylemiştir Bı~ın~ı nevı mal 
20 Doktor Şultz isminde bir 1 • lkıncı nevi mal proje hazırlamışlardır. Hu vaziyette yı dırım bınaya 260 2so 

Amerikalı, İnsanlar ve may· Bu iş cidden pe·c ZO'" bir bil'şoy yapamıyacllktır. Katlar Çay 
110 

bir makine elde edebilirsiniz. 
Foıoğnıf\ılarla amatörlt-·r ıç . ıı h11r lltJ ,· j fıJrn 

melıtınıe ve ilaçlar her ynrd~rı ucıız VP. bil 
has~a taıPdir. 

rnu()lar üzerinde yaptığı bir işti. M~sdla avrupanın en yilk. arusındaki mclulik Jöşemeler K&hdve k. d k 
çok müşahedelerden sonra sek yapısı o1an Pdristeki ey· ı de binanın iskeletine raptedi Ba e~, ç~ ır e 
zekanın kafatası iizHinde bu fel kul esini'heınen her sene bo ıece'< ve bu iskelet te toprağa ' 

1 
bıçlderı .. 

lunan kılların sauısıyle alaka b h . k . Tat ı a em ıçı d J ıal11rdan ve hunlıırla ora el' venlece tır A 
ar olduğu neticesine varmış- d ı d ıd k R' · t d 1 cı ,. » 

t gelen yıl ırını cır an o u ça ınanın ınşaa ı esnasın a A . 
ır . Bu doktorun yaptıgw ı let· l cı çelurdek k \.ıthiın surette mUleP.ssi r o da boroıara ve yıldırıma kar f y w 
ilde re göre maymunların en maktadır Halhuki Moskovada şı kol'Unması içinde hususi bir f r.. agı 

•hnıak cinsi oran Aktüslerin ki :sovyr1(~r SIH'd)'I 300 metre: bir tertitat !amamiyle tesbit çe ,, 

90 
55 
36 
90 
70 

95 

60 

ı 
37 

ıoo 

Saat ve Gözlük 
Htr cins ctp, kol, masa ve duvar saatlerimizi tavsiye ederiz, 1 

fiyatları mutedildir, Fenni Ztiss nıaılcalı numrolu ve ayrıca gü
neş ve toz gözlükleri de gtldi. 

SEDAD SAHİR SEYMEN 
Uray caddesi No. 41 • Mers'n 

1 Taşra siparişleri acele olarak gönder!::.: kafatasının bir santimetre mu yüksekliğınde bulunan Eyfef olunmuştur. lnşRat esnaeınd3 ==~--===~~~~ 
'•bbaı üzerinde 4083 kıl, en kulesinden 115 metre daha toprağa verilmiş olan bir kab 

Zekisi olan Jiboolarda 2030 yüks~k olacaktır. ıo adi bir balon ile 60~ metre [ 8 s ı H t---------------------
kıJ, insan kafatasının bir s•n· Sovye· alimleri, pas tut yilkseklığe çıkarılacak ve hU· Y ( H İ M 
tinıetre murabbaında 312 kıl maz çelikten yapılmış olan bir tan clektirik Ctffeyanlarını ve - - ===== ==-== 1 l j H 
\'ardır. Doktor bu suretle ya ınodel Ozerinde hemen her san yı(dırımları bu kablo kendisi Nüshası -5 Kuruştur 
Pdan istatistiklere dayanarak timetreyi ayrı ayrı tetldke ta- ne çekecektir. Her tilrlU ihti Abone 1 Türkiye Hariç 
tckaoın saç sayısıyla makusen bi tutmak uzere yüzlerce tecril male karşı bu tel Uzeriade de Şerait için fçin 

~düitP.nasib olduğunu iddia be yapmışlardır. Bu 1ecru.· beler! ince tertiba_t alın.mı~ ve. kırı.ı ,. Senelik 1200 Kr., 2000 Kr 
Yor. . i~i sene sür milştar. Nıhayet ması ve duşmesı ıhtımallerı Altıaylık 

600 1000 k Amerıkalı bu doktorun iki senelik tecrübelerin netice de her hangi bir kaza c;ıkma-
I tşfi doğruysa çıplak kafah· 1 si olarak alimler Sarayın yıldı ması için 600 melao yükseğe Oç aylık 300 500 

.~ çok sevinecekler, fakat rımı çekecek her noktasını top çıkarılacak otan bu tel hu•usi 1 Bir aylık ıoo Yoktur. 
~\l~ün beyaz. ırk .. m~nsuplarılrağa konmuş bir buçuk ile iki tertipli izolan bir madde ile Resmi ilinatın sabn 10 
1 tlileceklerdır. Çunku beyaz metre genişliğinde muazzam kapatılacaktır. Ta ki kırılıp Kuruştur. 
k'rın kafatasında bulunan 312 metalik ekranlarla muhafaza her hangi bir işçinin Uzerine •----------·• 
•lı mukabil zencilerde 297 edilmesini tekerrür ettirmişler 1 düşmesi bile Uir tehlike yarat Cenup manevralan yakmda 

~c Çinlilerde 128 kıl vardır. dir. mıyacaktır. 

[ski bir kanun tatbik Petrol Duyuları Tirol köylüleri ve ••••• ~~~!Y~~ .. 
eJl.ISB k k ? l de bulunu~·ordu. MarPeaı öRle 
U uruyaca mış. serve Jemeğini Birecikte halk araaında 

İngiltere Ilazinei evra· çok neeeli yemit11erdir. Mareeal 
kında en eski kanunların dos Dnnya matbuatı. şay1tn~ Tiroıda Ziller köyUnde halkın gösterdiati sevgi ve baQ-'8 dikkat bir haber verdıler Ellı birkıtç köylü dere boyunda ge lılık tezahürlerinden mütehassis 

81 mevcuttur. . sene sonra petrol kalmıyacak zerken bir bOyük çanta buldu tirler. 
Geçenlerde hazıneı evrak 

lıı . . mış. lar Actı(ar şaşakaldılar. 
ınceleme yapan bır avukot Bu hAbere mukabil Lond Ça t d b' k t h ·ı t 

erı · . d , , dh n a a ı rço a vı a 
tıp ~sı günü Lon 18 • 1 ~sa . ~ ra gazeteleri başka bir haber alim bir tabaka ile altın bir-

iktisat Yekalrlinirı 5. 8 93 ~ tarilıinde 
eden fiyat listtsi mucip satışh.ırımız: 

Eb'ad• 
Tip il SP-~lrnn lwzi . 75X36 
,, VI lloruzlu lwz 7 nX3 6 
,, VI Şapkah 7 5X36 

ı Satış ıwşin hed~llPtHr. 

iut işar 

Fi 
6 öU ·' 6, l o 
6,70 

2 -- Uir halyadan aşağı sarışlar için 01
0 

2 
zam ~- a pılar. 

• 
1 

3 Sif masraflarile bal\'a ambalaj bedtil
ı~ri müşteriye aittir. 

T arsusta M Rasim bey F. 
müsteciri 

Salih Bosna 

l A N 
bo !it dıreklör~n~ cıddıyetını verdi lrıgilterenin petrol ku ağızlık nama muharrer 3000 

ırnadan dedı kı . yuları çoğaldı İngiliz liralık birde çek var 
duli -Canuıızın t.ehlıkede ol- lranın yeni petrol kuyn dı. 

Mersin Askeri Satınalma komisyonundan: 
11u;unu farketmıyor musu su keşfedildi. Bu huyularda Köyliller çantayı zabıtaya Miktarı Muhammen bedel İlk teminat 

çok bol petrol kuyusu vardır. teslim ettiler. Ertesı gUnO Cinsi Kilo Lira Kr, Lira K. Gün Saat Şekli 
- Neden Bu kuyulal'dan sımede 3 mil çantanın sahibi zengin bir irı Kuru solan 12000 600 00 45 oo 13.9.938 Salı 16 Açık eksihme 
- ÇUnkO kanun size çok yon ton petrol istihsal edile- 1giliz çantasına kavuştu ve bu Patates 32800 2460 oo 183 60 13.9938 ,, 16 'IJ ,, 

~~il' biı· ceza vel'ilmesini em j 3 
•ecliyor. İ~te madde cektir. . . bu dürUst köylUlere oo ingi· Saman 283000 4245 oo 338 nO ıa.9·938 > 17 • > 

Fakat bu ıkı kuyil da liz lirası verdi. 1 u · · 1 k' ı ı · l'k ·ı ·· ı k d V k t t "'I d -"ıersan garııııonun( a ı .. ıtaatm ur st>ne ı ı hl.YHCı o an vu ar a. t e nvu a or açag aı· a yirmi bes otuz srne sonra ~...,,,~~~'!"!!'!!il!~~!!!!!!!!!!-~ .ı 
a:~~n bir kanunun şu madde kuruyaca-.~tır diyorlar. miş ve bütUn şehir purlak ye- cin~, miktar, muhammen lwdel ve muvakkat lenıinatile P.ksiltme glin v 

11 okudu y ·ı ki · şt·il biryziya ile . aydınlan~ış saalları yazılı iaşH matlch•lt•ri açık eksiltme ile eksihrueye kondu. 
d Her k

0

im bir gUn önce eşı ışı 1 ır. Cenuptan şımale dogru 2 ·- EksilLnua .ti ersin A~. s. ;~in iist katmda As. ma hfelde As. sa. H 1. ko 
0erı havunın nasıl olacağını I 't seyreden meteo~itio gök. yU ıarafmdan yapıl:?caktır. • 
q:l~iğini söyl1:1rse, o kimserıin me 8f01 zUndeu bıraktıgı kubveth ye . . . . . 

11 kızgın kıskaçla kgparılır. Geçen wy içinde Aktiubi şif cizgi, bir'dakikaya yakın 3-Temınatlar eksıhn~e saaU!•e. kacla.r ka~ul edılır. 
~· Bızde Gt•çmiş zaman olu!' rısk şehrinin uzerinden bOyllk bir müddet sılinmeden kalmış 4-Fc.ızla malumat eclınruek ısllye11 ıstekhler A. sa. al. 
1 

hayali cihan değd' deriz btr haceri semavi meteorit geç tır. cul olan şartuanıd~ri her zaman göıebilirler. 
ko. nunda m~v-

31 3-5_9 



YENi .c.11..ın~h~ 9 E ~· iti 1 1 9 3 8 --
r~ s uvarna dikiş M aar 
1 Dünyanın eı1 sağlam en kuilanışlı en U uz 
H IJ S K U VAR N A: 

El , Ayak , Dikiş ve Nakış , salon 
Elektrik ve hulasa dikiş makinalarının 

her çeşidi ve istenilen yedek parçoları 

mevcuttur. 

DİKİ 
• 

AKINAL RıDIR. 
Hnskuoarna ; İsoec celig" inden mamul , , 

bütün aletleri garantili dünyanıu en ta

nınmış ve en eski markasıdı. 

h U S K U V t\. R N A Nakış makinaları ayni şekilde ve ayni büyüklüktelli diğer Dikiş 
makinalarından yüzde elli ucuzdur. 

1 
Tediyatta Büyük Kolayllklar Gösterilmektedir. 

Mersinde satış yeri Gümrük meydanında No. 12 na iM IA. [Q) ~ ~ Türkiyenin belli başlı merkezlerinde şubeleri vardır 

il_ 19-30 .. ...-...---~----------------------~--

~----------------------~...,.~--------Rizenin Hasır Koltuk Takımları 
YENİ P.AR.TI GELDİ 

Siparişlermı kaydettıren müşterılerimizm takımlan emirlerir, 
amade bululldurulmaktadır. 

Yeni modellerimizin bütün malzemesi halis Rize malıdır, ls
tanbulda yapılanlara her suretle faik olup tahta aksamı [Fmdık] 
auacmdan mamuldur, f iatltrimız rekabet olunamıyacak dtrtctde 
ucuzdur. Cenup vildyttltri gazino ve bahçeleri için sipariş kabul 
olunur. 

TERMOS 
Sıcaktan bunalmamak içill (1 ermos) a sahip olmak ltlzımdır 

Bu sene Termos/arın alemin/um ve ba~ kapaklı cinslerilldm mada 
bir, iki, üç, d~rt ve bei cUf a kalın kırılmaz cinsleri de gelmiştır 
Çelik Termos/arımız ile beraber yemtk, dondurma, tereyaf!ı lçill 

hususi termoslar da vardır. 
Sedad Sahir Seymen 

Uray caddesi No. 41-Mersin 

Taşra siparişleri acele ğönderilir 

TAM 1.'ÜRK 
Ve en güvenilen sigorta şirketidir 

(l;.yat, yaııgırı, ''akliyat, kwza, otoıııohil ~igor. 
talarrnızı e-·n uıksail sarllar v~ l~cliH~ kolif\' • r k ı .. ri lr. yapar. 

Mersinde Mümessili 

VASFi ORGUN 

---------- - ... - .... ----~-------

J 
1 
I \; 

• 

IHTilVARLIK 

Vurtdaş 

* • ~ "" DtllliB 
* -tc SIHHATİNİZİ K.OR..UYUNU-Zt 

* • 
lf 

• 

1 • • • 

- J:''1 .ASIL lY.C I 

KAYADELEN 
SULARINI IÇlVIEkLE 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numarala raporu 

TAHLiL RAPORU 
1 Göriiniiş: sarfolunarı N. lo Bt>rr ak Kaleviyet; "1 oo ~m3 su ya 

• 
uıikdarı,, 0.2 snı3 . • il Htırık : Ht:ınksiz 

1 Koku ;~Kokusuz 
• • • • • = • 

Tadı ; Latif 
T~amül; ·~Mlıtedil 

Mt cmu st·r tlik dt•n•ct•si "Fı·arısız,, ı .5 
Cz"i maıl<lt>ler icin sar·folurıan uıiivt>lli-

• 
d fı l h o mu ıa 1 i ı re d t' o. 4 o 111 g r. 

Sülfat "SO 4,, litrPdt~ 0.0033 gr 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
Nitrat ''No 3,, ,, o 0040 
1\ilrat "No 2,, \Ok 

Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI 

Hazırhkh Davranını 

,/ 

• • • • • • • • .. 

Anıorıvak ''Nll3,, Yok 
F~nnin eu sora usu ileri ,;e ria yel .. d .. rr k kayıwdığı yeri rul~rı ilı ha~ 

ren istasyona ~. adar içi kalaylı k~lvaııizl~ borulaıla i~i uıt•rnwr döşt·I~ J 
bdlurhavuzlara dökiilnıektediı·. Oradan th hiilirn Fiziki v~ ldm~·p\' 1 
evsafını muhafaza ed«1 r~k ve lıichir sur<llle Pi dt>ğnwderı huSU!ıiİ kim- ~ . ' 

.. .. 
yagerinıize ve Adana Sıhhat nakarılığırıın ıayirı fllliği ~ıtıhiyt~ UIPOıO· 
ru huzurlarrnda danıacanalur ve v~gorılar KA YADELfi~N suyu ile 
yıkandıktan sonra doldurulnıakt:.ı v~ ~ğızları Sıhha' nıPuııırtı tarafın' 
dan mühürleıuırek ŞflhrimizP gtılrm·ktedir • 

"' ...... e~~M~~~ ·§~~~. ft8 .. • ~*• 
Mersin: Yeni Mersin Basımevinde Basılmı§tır 

1 ., ., , 


