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Frankistler Katalonyayı tema 
men sardılar. Katalonya hüküme 
tinin daha ziyade mukavemet et
meden teslim ofacağı bildiriliyor 

Sahlbf ve Umum Nefrfy•t 
DlrektörU 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri 
Yeni .llersil ııa ıınen • Mersıa 

Qarşamb;= 
3o 

MART 

1 9 3 8 

~U~,PEL t K. SİY ASİ HAB BR.. FİKİR GAZETESİ 
Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 Yllı; 1 Sayı-
10 2947 

------------------------------------------Hatoy intihap nizamnamesi boştan boşa degiştirildi Naziler Roma görüşmelerinde veni sof ha 

Heyetimiz Ankaraya Döndü 
B. Menemen• Halayda küstahca propaganda yopılıyor 

lWacaristanda da 
faaliyete geçti 

Güçlük başladı 

cioğlu 
Yeni nizamnamen;n 
~saalarını izah etti 

Anknra, 29 •Hususi muha 
birimiıden• - Hatay seçimi ııi 
Znınnaınesindeki tadilatı tesbil 
için Ceno\'J'eyo ~ilmiş olan IIori 
ciye VekAleti 'Umumi J\atibi B, 
Nuınun Menemencioğlu bu sa 
batı Aııkarayo dönmüştür, 
intihap nizamname'iine 
İtirazlarımız 

B, Meneuıeııcioğlu İstanbul 
dnıı anılırken yeni nizamname 
hakkında şu beyanatta bulun 
ınuşıur ; 

c - Dizim icldiamızıı göre 
komisyon evvelce selahiyeli ha 
tıcinde olan bir talimatname 
Yııpınıştı, Biz kontrolün kendi 
iniz ham; olarak yapılmasını ka 
Luı etmekle ueraber tulinıatna 
nıeııiıı lntbıkiııe mütaallık ihzari 
faa)j Yelle beraber olacak bera 
ber Qalışacakdık,Bu işi bu işden 
&rılayanların yapması IAzıındı, 
liaH.tııki mevcud tnlimntnameyi 
Okuduğumuz \•akıt burada eks 
Perler komisyonunıla kabul cllı 
~inıiz esnslara temamcn muhalif 
lıukünıler gördük, Ynııi htliıııot 
llan1e nııa yas:\ esaslarına toııın 
~eıı nykırı idi, iş mailim ~ufha 
llrdoıı geçli sonra konsey kara 
tına göre ittifakı fıra ile karar 
"e ı · ~ rnıck şortiyle beş de\' etın mu 

Manda memurları 
Seçime fesat karıştırmak 

için fırlldak çeviriyor 
Statukonun hiçbir maddesi tatbik edil
miş değildir. Dö A1artel de tethife başl':'dı 

Partiler Nazilere karşı 
bir cephe kuramadılar 
Budtıpeşte 29 (Rudyo) - Ha 

vastan: Macıırf stım naıllerlntn şefi 
bugUo taraftarlarının tophrntısmda 
blr nutuk söyllye1ek lnllhab mu 
cad<'lesfne şiddetle devıım edecek 

=== !it' 

İtalya da Libya, Filistin, propaganda iş. 
/eri iJzerinde sarih malumat vermiyor 

!erini bildirmiştir. Naziler radyo· Loııdrıı, 2tı (l!nd yo) Hoyter ı dahili harpten sonra gönüııaıe. 
hır ve boparlörlerle çelin bir mU- bildiriyor: Z·rnııedildiğiııe göre rin deıhal geri alrnacaQına dair 
cudeleye girişmişlerdir. Mutedil Romnya avdet eden lııgiliz hari ltalyadaıı yazı ile •teminat isti
slyaset terartarlnrı mOhlm nlsbet ciyesi şark işleri şefinin mürnke yorlnr. 
le sarsılmış bulunuyor. HllkOmet relere iştirlıkiyle lııgilir. - lıolyan 3- holyanlar İngiliılerdon 
merkezinde bugQn parti şeflt>rl gö görüşmelcrindoıı nisoıı ııihnye· Filistin hakkında sarih malOmat 

J{ırıklıaıı, 28 •Hususi> Man Dömartel lıir kaç gün evvel Ha rUşmeler yaparıtk t11kibedeceklerl tinde bir iıilfıf elde edılebilecek istemekte ve bunun neticesi ola 
da ter memurlar •Türkler intiha t1y11 gelmietir, İlk iş olarak Ye: batlıhareketl tesblt etmişlerdir. tir. Bu itilafın siyasi olmaktan rak prnpegandn ve Libya vaıi
hı knzanenııyer.aklardır, Bunun ııigün gaıelesini knpatmıetır, Ce Partilerin Nazilere karşı blr birlik daha çok psikolojik bir elıemmi yelinde bir deQ'ielklik Jıaaıt ol· 
için Sııncağı çetelerle işgal et nevre müzakerelerinin akabinda: vUcude ~etlrmek yolundn sarfet· yeti üzeriııde durulmaktadır· mamaktadır. 
mek istiyorlar ! > d;yo propa Suriye yüksek komiserinin bu 1 tıklerl gayret boşa çıkmıştır. Hillerin Honınrı ziyaretinden Bütün gazetelerin dikkati 
gnııdn yapmaktadıı Jar, tavrı Türkler üzerinde fena daha önce ynpılncak bu itilAf· b - 1 d k Ak 

Ernıeııi Rum \'O Ale\•iler mu akisler y:ıpmıetır. M d u gun er e le rar deniı me - ısır a dan soııra :\lusoliııiııirı Alnınnya selelerine tevcih edilmiı:ı b l kahil \'O muhalif bir cephe teş BiR TÜRKÜ YARALADILAR v U unu 
ya karşı dalın şimdikinden da· yor Dir ı•ok molıafilde kil etmflk üzere silnlılandırılmak İskenderun, 28 «Hususi> Bir · .. n temin 

G b k k ha kati bir \'aziyet alacnktır. edildi'''ine aöre lnaiJtere t tadırler. hafla evvel Karbeyazda Türkler ene ı·rço arı- 5 .. a - talya 
ANLAŞMA TATBİK ittihadı anasır vesikaları deAil İyi halır.r nlaıı malıf<ılleı mü müzakerelerinden Franko mem. 
EDiLMiYOR dir, Türkler de lıu teeekküle şık/ık/ar o/du zakerelerin şu zorluklarla kar· nun görünmektedir. 

Halen Hatnyda statünün hiç girme{te davet edilirken Türk Khhlre 22 (Radyo) _ Bugnn şılaşdığıııı bildiriyorlar : Hükumete mensup gazotoler 
bir maddesi tatbik edilmiyor, leıden kel ~tehmet adlı birinin 8 şvek"l yanınd8 nazırhı olduğu 1-- lngilizler lııilü Babeşiı.>· t~panyada Frankonuıı kazanma 
Tüı kçeııiıı resmi dil olarak kul cbiz uu teşekküle iİrmeyiz ! > 1 11 1 

rk 
1 

lanın hulyaya i l halrnıı doğru· sının sulh için çok iyi olaca~ını 
. • 1 . 1 · . - 1 . 1 t halde Kahlrede bir nutu söy e d 1 "' k · · b t . · ı k 

1 laııılması lııle nazarı ıır nııı ıı demesı uzer ne partııan ar ara I au t o,,ruyn t a nıma ıstemıyor ve unun ne ıcosı o ara talya 
yette kalmıştır, r fından ayağındnn dumdum kur mlştlr. Nahas paşa tarart4rlttrı bir ve bunun koıısey Ekarariyle ol· ve Almanyılnın ispanyaya tnüda 

Aıııokya, 2fi •Hususi> Kont şuniyle yaralanmıştır,· çok şehirlerde karışıklıklar çıkar masıııda ıı;rar ediyorlar. halesinin ortadan kalkı<'aQını 
mışlardır. BugUn Nalıas paşa isken 2 - İngilizler 1 pnnyadaki y11ıısorlar. Viyanada geniş iflaslar başladı 

Muhaliflerle kralcılardan iki 
bin kişi tevkif edildi 

//itlerin emrile Viyanada ilk Nazi alayı 
teşekkül etti. Alayın 39 mahfeli olacak 

deriyede Eıöyledlğl nutukta tıokı1 j r k · ti ı, t / t· men çev · d · 
meli ş1ddetle teokld etmiş ve Veft 1 r ran IS er J~ a a onyayı ema tr l 

p!!rtlslnln iolilıabı kazanmuk için 
mUcadeJeye şiddetle devam edece 
ğlni V(\ kazanacRğından emin bu 
lunduğumı söylcmiftlr. 

Bulgaristanda 

Harp bitiyor 
ispanya mukadderatı Kata
lonyanın kararına bağlı 

mebus seçimi niha· Bir ayda Frankoya Almanyadan ltalya-
ınossillerindeıı mürekkep lıir ko 
lllite kuruldu, Bu komitede tam 
1 ~ gün çalıştık \'e talimatname 
Yı itiraz ettiğimiz bütün ııoktala yet buldu dGn 5 bin asket 567 tayyare mühim 
ta Kere değiştirdik, itirazlarımız \'iyona, 29 (Radyo) Havas ekserisi de eski ~rejimin taımifin Sofya 29 (Radyo) - BulgarJs. 
aua Yasaya uygun buluııdu~u don : Jlıtiyali bir teci~i.r kaydı le ı deı.ı ~lmıınyaya kaQan Nazi şef tende saylav seçimi nihayet bul· 

delitıeriıniı.in hukuken gayri ka polis son hir hafta ıçınde 686 lerıdır, du. 162 saylavdıın biç birisi fırka Madril, 29 <Haclyo) Aragoıı dan sarılmış ve kara milnakalA· 

mikclarJa malzeme gitmiş 

bil cerh '.oldu4u komite kararı r d.I · t' Bu y h d.I kt t a O daki ·Frankist •taarrurnııuıı nı- 11 tı tamamen kesilmietir. Bununla \'e hukuk encümeni raporların kişi daha tevki e 1 mış ır, , a U 1 ere açı an ec V Z mensubu değllJerdlr. ÇOokU Bul· 
118 ııunlo tevkif edilenlerin sayısı I Vivana, 29 (Radyo) Havas garlst8 nda fırkalar fesb.-dllmlşllr bameti knrşısıııdrı ııeşrediloıı be , Fraııkonun sol cenahı da ernrıi-

tesbit edildi, ı k 
1 ı t bll"'d Kö yannııınelerle bütün lspan'-'ollar yet altımı giı miııtir. Serimde yeni esaslar iki biııi geçmiştir, Bun arın ~ muhabirinden : Viyana iktisadi Neşredilen resm e ~ e se " 1 .., 

r Yen ·ı ıal·ınıntnamenin bizi ser isi eski rejim zimamda. rlan.le mehafilinde ciddi bir endifı:\ hü lvanof parlmeotoda 100 den razla mukaddes birliğt> d ıH·et odilmiş· ı B.üıü~ı sponyanın rnukoclde 
1 

, K 1 t 1 lb ı kt B tir. Umumi işbirli"'i, ja feder ns- ; ratı şımdı Katalonyanın Vetecn en çok allikaclar eden mühim kraliyetçilerdendir,., ra ıye çı e küm sürmektedir, Yahudi maA bir ekseriyete sab 0 HCıt · ır. U• ,. " ... , 

lloktnlarıııdnn biri şudur ; rin reisı bir beyanııadm: ldu:ere ' ıaları umumiyetle kapalıdır, Bu oa mukabil 60 muballfl bulunacak fonu lıiiıün nmoloyi :sillllıa sarıl r Q'i knrara [ lıaıtlırlır. HükOıneti 
d k ı kkülün op;ı ıe;ını b ı maya davet etmiştir. t~s!im o!~0~ iQin milzakerelerne 

1 Vaktiyle Hntnyda nüfus ere eşe I yüzden bir çok iflAslar olmak tır. Yeni seçilen me us ıtr ar1t1,n . . gırışmeHı ıhtımali de kutvetıi-
I llhriri yapılmasıııı bu idar~ ş~rı bildirmiştir, tadır, Dün gece kollarında ga ela birçok sabık Bulgıır ricali de Katalonya çevrıldı dir. Fraııkistler günde Vasatı 60 
tlltı altında . k.abıuı etmen~ı~tı.k, Avusturyada Nazi alayı mnlı lıaQ bandlı bir çok gençler vardır. Kadınlar lotlh11p mncadt>le Bnrselon, 29 (Radyo) Roylerl kilometrelik yol almnktadı 1 
eıneil nislıetını e do otme ıçııı Vıyona, 29 (Rodyo) Hıtlerln . . - k"' ' f b 1 c! ... loa'e çok f'"'al rol O\•namışlardır mutıabı" . d 1..~ 1 A r ar. d b. b' . 1 \' ' d b" Yahudılerın mute ası u un u .. ., rın en : L'f311 <oııuıı ra Barselona hi" umulm e re .. ·i Anıc .lıeıızor ır ırınc enııiylo tm gün ıyanıı a ır . . k k d .. açıl •akt . .. v ay

11
n 

'"fl .,. . k b 1 1 ·ıııtı'k Bu · · B Au muhıtte bır çok tecavüılerde Parlmento Pf' Y8 ın " ıtl ır gondakı taarruzuna A bdanda bir ıamandtt e4kin ve no .. 10 ıntıh<ıp 8 u e m v , :Sazi oluyı teşekkül etmıştır, u 
1 

d E 
1 

. 
1 

.k. _ d ı. • k ı rmaı. 
t&da her Hrıtny vatandaşı inli birinci alayın 30 nıahff'li lıuluı a bulunmuş ar ır, v ~rın carn arı d ı ı gun enuorı mu a\·0~1el eden dir. Halkı mukavemete tee\•ik 
he" b- .. - e aidecı k . caktır Alııy efradı Avusluı f'l nı kırmışlar ve rastlndıları Ya Kamutay a cephe de dRitılmıştır. hntrılonyıı için azami ga)ret earfed · ı· ., urosunuıı onun a ' . _ ,, . ı ı ıror 
~e kim olduğunu eöyledıklPn :NaıilPriıı dPrıdır , Sııhaylıırının hııoilPri növmı1elerdir, UQ tnrafdrın l1 ı-nııkı tlPr hı rafın· sonu ikincide"' • 

~Qhra hangi Clllllia J isleSİlle f8 s • d vatanAı part•ı b•ır sar ltabul edilen kanun•' Çekoslovakya kanuP\ları ııınıak istediği SOi besıço bildire urıye e - 11 

:•kt~O"ıisyo•, hoıırlodığı tali sıntı devresinde A"kara 2:~:adyo)- Komu ekalliyetler lehine değişiyor 
l lltnıınıedo ise ftdeta 11 ki ve dirıf F d l S th dün Hilmi Uranın riyasetin 
kO\kikter yaparak, vatandaşları Ballvezir muahedeyi l ransa an eve u J.e toplanmış ve ruznamesinde 
tendi nrz.ularıua göre değil. ef· Y k • t ~t J f ·1 8dı d • • tasJı• efmesıne ararı ar ue 1 l:iutunan Nafia vekftloıi emrinde ta ~ an gelecek ihbarlnra gôro rıyenın 
d 

111
llf et:nek gilıi b~r gare vücu •

1 
L k bulunan meltteplGr için ayrılan 

Q~ın~etirmiş, Ilu defa tashih etti Bu uu·z.len Hariciye nazın e arası ÇOı açı I t~hıisattan 937 yıh içinde sarf 
~ ıı eıı mühim ııokta budur J U e\lilmiy~n paranın 938 yılıııd11 
e bu işt k · z ol _ uhab·ı · Surive Ali Komiseri Kont Dö· aynı fasılda sarfı i9in gel6n ka fJu o no taı nazarımı H - ı 

di ~u gibi kubul edilmiştir. Şiın Halep, 28 ( ususı ~ martel arasında muahede~in tat nun projesinin ikinci müzakere 
h·ı 16tkee istediği listeye ya:ıla rimizden) Ref!men değılse _de bikatı ve intikal devresı hak· slni yaparak lrabul etmiştir. Ka 1 

ecekur. lıakiltaltl", Suriyede bir kabıne kında yapılan anlaşmanın parlA mutay yarın toplenncaktır, 
de~ 1Eski talimatnamede )'&ıılış buhrsnı mevcuddur. Suri~ e baş· mentouun içtimaında meclif!e ve 
~at larasroıı yapanlara karşı ce çeziri ile hariciye veziri Sadul· rilmesi mukarrerdir. Fakat bar kızıl oyın yardımı 
tııy ıukümler vardı. Şimdi ise lııh Oabirinin arası müthi! sure! vezir, muahedenin Fransız par· 
'aıa;.erd'.ktcn sonra münakaşa tÖ aQılmıştır. Vatant partıde ~'u Hlmentosunca tasüilf lıd~meden 

'rotı de refedilmiştir. ük lıir sasmtı deçresl geçır· onel bu anlaşmanın Surıye m~ 
ı~.A~LIŞ TEFSiRLER ~ektedir. lfsine verilmesine taraftar detıl 

~; s ıncı mühim ııo,ktoya gelin Yeni kabinenin yine başve dir. Hatta ayın 19 uncu günü 
Qı:ır eçlın bürolarının başında . C 

11 
MürdCimün başkanlı· Humusdn toplanması mukarrer ıı ...... camıaııın lı'ır mümess·ııı· bulu zır em •· · 1 k 

...... ~ d k lnınsı muhtemeldir. bulunan \'atani ırnnıresın n a · lı:ırcı 1 nrıaynsada mevcut hüküm ğıu a uru · k b'ld üdd t 
'ili k~diı:. Komisyon, lıu mümes Fakat Sadullah Cabiri yeni ka· dinden vaıgeçılere ı ~ e 
Za 1 .. ncıı soçmok gilıi anayaE-o· ı.· oye dahil olmıyacaktır. tecil edilmesi hep .bu ihtılArtan 
ili "f?ı ulll ı d . t' %uı eaın~n. muhalif bır şekil JtıtiHHın sebPpleri ,hakkın a ileri ielmıe ır: . .. • 
llıQllles ~ınış~ı, Talimatnameye, bu ht l'f riva ... etler varsa da en Yeni kabınenın şoyle teşek 
ıı,.. Btllorın camialar tarafın mu a 1 1 

• .. J • 
'
1 Berb kuçvotli ihtimal şudur : kül edeceA"ı soy anıyor : 

estço tayin odilorek bü· . C .1 Mürdüm ile sın., lklnoldı 
Sonu lklnc:ICI• Baevezır em ı 

Ankarıt 29 (Radyo)- Kızılay 

kurumu Kütahynnın Emed kö 

yünde yangın felAk'etine udrıjan 
lnra yardım olmak üzre tE'lgraf 
in 600 liraa göndormiştİI'. 

Alaylara sancat veril~i 
Ankara 29 (Radyo) - Bugün 

Orgeneral Fahreddin Altay tam 
fındıın Tekirdnğırıdaki alaylara 
merasimle sancak verilmiştir. 

Gösterilen sebep dahili siyasete yabancı 
devler/erin müdahalesine mani olmaktir 

~e~ler isti~lallerini ~iç~ir şeye f e~a. etmiyecekler 
Preg, 2D Wnd)o) Hu gün 

Sudet Alnınıılarıııdıııı teşekkül 

eden binlerce grup muhtelif şe 
hir vo ' kasabnlordn nümayişler . 
yuparak nu~vcud ._ kanuııl:ırın Al 
mıın ekalliyetler! lehine tadilini 

verdiği beronalta demieiir ki . 

Loodra hükumetinin za · 
d d ·x.· t . . ına nrn a ver ı5 ı atsıye ıle Boh 

eın 
yanın hukuku resmen tanın 

nııe 
tır, Alınanynnın Bohemyada en 
lışmaları serbesçe bir medeniyet 

istemişlerdil', tücudn getiren halkın bu eseri 
Baş~cıkil :nodza yeni bir muhafaznıuna en2el olabllir,Asır 

kanunu esasi tanzimi hakkında ı d b · k 
ar an erı anımızla yaeattıg 

demiştir ki : miz bu medeniyeti muhafu 1 

c Yeni lıir siyasete giriro hakkını kimse ~biı.den eslrrer: 
ruz, Dahilf siyasoto müdahale meı, Avrupanın t kallıinde Luıu 
için lınric! teşebbüslerin lekerrü nan Çekoslovıtkya iıti!Aliı:ıi h" 
rüoe meydan ~vermemek için ka lıir şeye feda (edemeı Oek 19 

ı . d 1'' k . k , osıo nun arımızı tanzım e ece.sız , , va yanın azmı arşısrnda FA 
Londra, 29 (R dyo) Çekcs pa da !\til kalmamalı, bunun tr~ 

lovakyanın Pnris sefiri bu güıı 1 si felllket olur , a 
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Profesör Pitar'ın son konferansı 

P eistorik sanat 
ill\ işe yarar keşifler nasıl 

bultındtı 

iki hususi vasıf· Ehemmiyetli ~piyesler -
harikulade sanat-iki türlü eser- bizonlar 

Cenevre Ünivers itesi profe· I ket halinde olmak üzre, fevkala 
sörlerinden Pitar' ııı Ankarada , de s a deleştirilmiş resimler de 
verdiği mühim konferanslarııı I vardır. Bunlardan birçok misal· 
ana hatlarn:ı yazmıştık . Bugün-

1 
ler ~ikr~tmek Zldzımdır. Bunu 

de profesörun son konferansının çok ıetorıın. Fakat bu bahse ayı 
hülu ... as ıııı Anadolu Ajansı bül· rabildiğim konferans müddetinln 
teninden alarak neşrediyoruz: darlığı dolayısiyle sözlerimi kı · 

P ita r şunlnrı söylemiştir: 
1 
saltmak mecburiyetindeyim. 

Preistorik ~anatın ilk defa Doğrusu mağaralar sanatı 
olarak keşfi ; tarihinin yüzüncü harikulAde biı şeydir. Hele bu 
senesini pek yakında tesit etmek ırnnatkArların ne kadar güç şart 
kabil olacaktır · lar içinde çalıştıkları düeünülün 

Bu keşif Cenevre civarında· CP, bunların yaptıkları resimler 
ki Fraıısn topraklarında Veyrier deki şekil te vaziyetleri nasıl ha 
, ı ıı "nki ol muştur. kikate bu kadar mutabık olarak 

Preistorik sanat eserleri tın yapabildikleri suali varit oluyor, 

kımıııdan dünr:ının en ıongin fI.n TÜRLÜ ESER 
memleketi olnn Fransada, önce· 1 ~Iagaralardaki maQ'daleni · 
leri, nP bu ilk keşfin ne de bu· yon resim \'e gravürlerinin en 
ı ıu tnkilı eden diğer keşiflerin kuytu yerlerde ve ekseriya bu 
fııl'kıııa vıırılnındı. mağaraların methallerinderı 500 

Orinya iyen'lerin heykeltraş 800 metre içerlerde yapılmış ol 
lı ğ ı ve g ravürü keşfetmiş olduk rtuğunu unutmıyalım, 
!arını söylemietik . Fakat bunla· ' Sanatkilrların küçük kandil· 
rııı sanatları magdaleniyen'lerde lede etraflarını aydınlattıkları 
bulcluk lorımız kaıisr kemale var tahmin olunabilir. Fakat şaşıla
mamışt ır. 1 <!ak şey, onların bu kadar az ı· 
l LK lŞE YARAR KEŞiFLER şık veren vasıtalarla yaptıkları 

t ik işe yarar keşifler 1871 • resiml_e~de hayvanların tabit nis· 
1875 tarihleri arasında olmuştur betlerını muhafaza etmeye mu· 

Bugün preislorik - molıilier· . vaffRk olmalarıdır. 
molıil ye sanatını en iyi gösteren 1 Mağaralar içindeki sanat e
koleksiyonlara malik olmak şe- serleri iki türlüdür. Bunların bir 
r efini iki muze paylaşmış bulu· l k~smı _çiziler~k yapılmış eserler· 
U U l or. Bunlar Paris civarındaki dır, dığerlerı de boyanarak ya· 
Sen jermen, müzesi ile Britiş mıl 1 pılmıe olanlarıdır. Bazan gravür 
zesidir. l l<>rin üzerine boya sürülerek bun 

Seıı j ermen müzesi, öbürkün I ları daha parlak bir hale getir· 
don k ıy as kabul atmez dererede mişlerdir. 
zengindir. 1 IKt T°CRLÜ BOYA 

iKi HUSUSi VASIF Ben bu süslü mağaralardan 
P reistorik sanatta mağaralar birçoklarını gezip dolJştım. Doğ 

snna t ı, mobilier r.analı olmak üz rusu insan bunlara hayran ol · 
r e iki hususi vasıf farkolunur, maktan kendisini alamıyor. Hele 

B ıh k d.1 · den balı bu mağaraların içinde bulunan 
ı assa ·en ı erın • . . . 

t · · b d :ııegdalanı· sanat eserlorının çok eskı <.luşla se memız ıcn e en • ı• • _ • 

1 d t .. •·1 ırı. tngl aı 1 1• rı, onları vucudn getırmek husu yen - er per a ı • e l. u y • . _ _ 
karg ı lar, ok fırlatıcıları ve lıaw sunda çekılen ~uçlukler_ ve. bu 

1 'b" k il d ki r Lütüı kayalarda yazı ılham attıklerı e çer er. gı ı u ao ı a ı ı 1 d - " • 1• . k 
1 . -

1 
d" sas arı ueunu unce ınaanm ta 

şey erı sus er ı. . . 
O k b t ı .· t k rlır ve hayranlıgı bır kat daha 

l ma ve a ar ma uır a ım k d . . .
1 1 

armn ta ır. 
zınet eşy nsı ıcad ettı er ve Hın Renkli resim yapmak iQin 
pan tanti f olarak kullandılar. Ay sanatkArlar ancak iki boya teda 
m znmanda taştan, tahtadan, rik edebilmişlerdir, Biri •perok· 
Ren gey iği boyııuzlarıııdan \ e 

sit dö mongenez,, madeniuden 
fil dışinden de biı· takım oyma elde etlikleri siyah boya, ikinci 
lnr ve kabartma işleri yaptı lar. 

ı:ıi de aşı boya dediğimiz ~diğer 
Fakat bunlar ne birer ulettı bir nevi madenden çıkardıkları 

ne de müzeyyenattı. 
EHEM MiYETLi PiYESLER turuncu renk boyadır. 

Bunların kimyevi tahlilleri 
Meydana çıkarılan Lu son 

piyesler preistorik sanatın izahı 
noktası ndan çok ehemmiyeti hn· 
izdiıler. Temsil edilen resimler 
hemen tamamile hayvanlardır. 

Pek az olarak nebat resmi yap 
mışlardır. 

Hele insan resmi enderdir, 
insan resimlerinin bu eksik 

Ji~i, adeta hemen hemou yok 
gibi ol uşu beşeri, sanatkii.r ol· 
maya sevkeden esbabl' anlamak, 
daha doğrusu anlamaya çalışm ak 
bakımından da ayrıca dikkate 
şayan bir vtıkıa nrzeder. 

yapılmıştır. 

ŞL\rALI lSPANYA'DA 
Şimali lı;panyada dünyada 

eşi olmıyan çok güzel bir sanat 
eseri vardır Bu freskin 14 met 
re uzunluğu vardır ve bunun 
üzerinde hirçok cine hayvan res 
mi muhtelif vaziyetlerde iÖSteril 
miştir. Bilhassa bunların içinde 
bizonlar harikulAdedir. 

Aynı devrin İspanyol ve 
frans11 boyalı resimleri mukaye 
se edilecek olursa bunlar araıın 
ela pek fazılı farklar görülür. 
nuracta bir hpanyol resim sana 
tı ile bir fransız tersim sanatın 

dan bahsetmek mümkündür. 

B. 1"1 en em e11ci Mühendislik Mimarlı kanunu değişiyor 

oğlu Nafıa Vekileti 
Birinciden artan 

olarar terfık edilmesi esası kabuı B u gii 11 k ü i lı ti a c ka ş I a olunmuştur. 1 y ı . r l 1 y -

Dal1i li)1 0 

V8kalotiı1in 
köy iş cetvelleri hak 
kında bir tamimi 

Üçüncü mühim nokta da, a· l b • • h J d Ankara - ı~~ bakanlık, köy 
nayasadeki bir maddeni o tama· ca ( 1 r p r o] e az 1 r a ) l ldttrelerine ait Biti aylık iŞ cetvel 
men yanlış tefsiridir. Komisyon lerin\n baıırll:ıma ve doldurulması 

seçim ehliyetini tahdit ederek ve Müntazam mühendislik tahsili görme- hakkında bir ız111ımıme 11azırıamış 
Suriyn mtihop ve ceza kanun lu tır. Bu izuhnıımcye göre köy \da 
rında bulunan hükümleri kendi den imtihanla mühendis çalışmıyacak 1 

releri altı ay içinde ynptıkhırı iş· 
talimatnamesine geçirmişti. · - -

1 
ler her yılın ikincildlnun ve tem· 

ı 

Halbuki seçobilmek için ann Bayındırlık bakanlığı mü· ııın Türk teknik okulu mühendis muz ııyhmnın o.ıuna kadıır boğlı 
yasaya iki kayıt koyuyor: hendis ve mimarlık hakkında kısmı programlarına muadil ol· bulundukları idare makarnlıırıoa 

ı - Hukuku medeniyeden yeni bir kanun projesi hazırla· duıtu kabul olnnan bir fecnebi verilecektir. Vilayet ve kı;znlarıı 
sakit olmamak. mıetır. Bakanlık projenin hazır mühendis veya mimar moktebın bBğlı nahlyelerle ~merkez nahlye-

2 - Kanunen tesbit edilen lanmasını mucib sebepler lfıyi- den diploma almış olanlara r usu lerl bu cedvelJerl tayin edllen 
ve kazai makamlarıu tasdikine hasında şöyle izah etrnekterlir: • · ınUddct içinde h11zırlıyllC11klar, vl· 
iktiran eden şahst ehliyetsizliği •Mühendis ve mimarlık kn· lune tevfıkan verilecek ruhsatna ıayet ve kazalar ca tayin edilen 
bulunmamak, l nunu bugünkü ihtiyaçları karşı meler, ecnebi mekteblerinden müddet içinde İç Bakanlığıt gön· 

Bu ikincisinden maksat hu lıunıyoı!ak derecede cf, kimiş \."e mezun olanlar:ı ruhsatname ve· 
1 
dereceklerdlr. Vilılyetler bu ced

huki tabirile, delilik, sabilik gibi ve nafia fen mektebinin, ,nıühen rebilmek için çıktıkları mektebin ı vellerl nahiye mUdUrleri ile kay. 
şahsa alt ehliyetsizliklerdir. fşto dis yetiştirecek teknik okuluııa asli talebesi olarak tah~il derece makamlara ve tensip edecekler\ 
tavsian tefsir edilen do bu keli· çevrilmesi üzerino yüksek müheıı feri geçirmiş ve mektE<bin bütün , diğer memurlara tetkik ettirerek 

dislerle mühendislerin vaziyetle dersleriui muntazaman ve filen Bakanlığ11 göJderecekltırdlr. 
me olmuetur. Biz hukukan bu rinin tayini zuurt görülmüş vo takib elmiş ve mektebte carı u· I Cedvt'l!er istenen mıtlOmutıo 
tabirin başka türlü tefsirine im Kamutay da bir mühendislik ka sullere göre geçirilmesi 141.ım ge kaza ve nvhlye m..rkeıterinde 
kan olmadığını iddia ettik Uzun h 1 1 1 • nunun~n ~zır_ anması lUkkınıia ı teil bütün imtihanları bitirmiş masa başhmnda yoıııhıcuk ttıhml• 
münakaşalardan sonra, dzalar ar t ı ld J<, d b ı b z~ gos on mış o uauıı an u bulunmaları ~art olacaktır. : n esaplara ve şitabl soruştıırmd 
don Belçikalı profesör Bourke proıe hazırlanmıştır. . VERİLECEK ADLAR: , 111ra göre değll, saiahiyetll ve va 
bize tllmamen mutabık rey verdi Metcud kıınunuıı neerındon '-' 1 "k 1 h . b 1 zır~ suhibl lşyarlar tısrafındun köy · · - b - . ı azı ı veı;;ı a arı aız 'U u· ve komisyon reisinin ıstejtı uze ugune !.adar geçen on b:r [se· 

1 
_ k k _ 

1 
. de iş ve defterler oıerlod J yapı 

l - · · 1 - • nau ara yu se mu ıenrlıs veya 
rine tahriri müla ea5urn muraca ne ıçmc e yn pılan tecrnbe ııetı· .. . . . lııcak lühkikler !\zerine ve bttki· 

k · d k " k . ı . yuksek mınıar, dı~erlerıııe sade·• 
at eden Cemiyeti Akvam .lıuku cesın e es ı anunua ın eH·ucl , . . _ . . kate uygun şekilde huzırhınmusı 
dairesi de komis'Conca yapılan olup mahzurlarını gördüğümüz cu m ımar '"e muhendıs ariı v~rı d"kk t dil •kll 

J b 1 "k- 1 k 1 f lecektir , na ı ıı e ece r. 
tefsirin yanlıo olduğunu tespit azı ıu um er çı arı mış vo ay _ • l Cedvellere köylere verecek.le 
etti. Bunun üzerinedir ki, bu ve dalı ~ör~le~ı yeni hükümlfir ıl1l . Turk ~e~a yabancı mek~.eb ri bllgilerde ınulıtariık merkez( 
buna benzer maddelerin hepsini ve erlı.lmıştır. lernıde y.ur~yen usullere rgore . olan köy pıırÇaEJD8 1 muhtarlığa 
çıkarttik, Bılhabsn yeni kaııun muntn 1 doktora ımtıhaııı vererek buııa bağlı köy kuçtı, mahalle veya 

YENl CEZAİ IlÜKÜ~ILEH. zam bir mühendislik tahsili gör l nıahsus diplomayı alanlara dok mezruahmı ald bilgileri dtı kata· 
Sonrll talimatnamedeki ceni meden imtihanla müheııdıs ol tor adı da verilecektir. 

1 caktır. Köy lrlare\eri cedvelin ba 
hükümler çok ağırdı. Bunlar, mıık i rn kan larııı ı ortad ıııı : kn ld ır Program tarı Tül'k yüksek zır!anmasında öğretmeu, ('ğitmen, 
hilhassu yanlış ifadede bulunan mak vo mühenılislık ve mimarhk mühendis veya yüksek mimar 

1 sağlık memuru, tahslldur glbl me 
vatundaşlara karşı konulmuş hü adlar~ııı .ve bu sıfotı taş'.mağa mekt~ hi programlarından aşağı : murlarm yardımlarından da fuyda 
kümlerdi . Cezai müeyyidelari, on salfıhıyet.~ı fe~ı er~abıııı hınıaye N teknik okulu programların lanılacuktır. Bu cedvellerden t.ılr 
hattA yirmi sone kalebentlik vele~en muey!ıdelerı ~oym~ş ve dan yüksek olan ve faklit, bulun tanesi köy istatistiği olarak kJ}y 
hukuku medeuiyeden iskata ka bıllıaı:;sa yuksek muhendıs ve duğu memleketçe yüksek mek· !erde bulundı..rulacııklır. 
dar varıyordu . Şimdi bu yanlış yüksek mimar nıekteblerinden leblerden sayılan bir mühendis Gelir \'e finans durumu mU· 
ifade meselesi ortadan kalktığı 1 çıkmayıp bu mekte_blere m~adil veya mimar mektebini bitirmiş sı:ı\t ~~ılerde. devlet kanunlarının 
!libi,.cezai hükümlere de medeni 1 o~mıyan yabancı yuksek nıuhen ve diploma almış olanlara malı l verdığı salaluyetle köy kanunun· 
bir çehre verildi, nu cezalar, bil 1 dıs me~tchlerfııd~n me.zun ol~n sus mühent is ve}·a mimar ruh da yazılı işlerden başka köy işle 
hassa seçim zamıınında mahalli 

1 
ıarm ~Ukhek muhendıs .ve yu~ salnamesi verilecektir, Bu mek· I rl de programa alınacak ve bU 

mahkemelerce tatbik edıleceği ı s cı k mıma~ nrllarıııı alabı l ıneleı ı tel> mfızunlarından yüksek mü I işler de cedvellere , g~\·irilecı:ıkllr. 
için, muhtelif camialar arasında 

1 

bazı takyıdlere bağlı tutulmuş hendis voya yüksek mimar ruh Cumhuriyetten 'evvel ve cuoıhurl 
ki münakaşaların lA hAkimlerin tur. _ . . salnamesi almak istedikleri lak yelten sonra yapıhın işll'r yektlO 
kararına kadar intikal etmesi Bakanlık, her g.un. g ltıkçe dirde yüksek mühendis veya yük halinde cedvellere yaıılııcıtklır. 
çok muhtemeldi. Binaenaleyh de ~.lğalan bayındırl_ı~ ıhtıyoçlarını 1 sek mimar mektebinin '.alakalı 
giştirilmesi lazım geldi. l;ç kişi ı onleıııek 1.arurelını du~d~ğun · ihtisas şu heleri dertı programları 
lik bir bitaraf mahkeme heyeti d un t n lıllılenl e olduğu gıhı bazı mucibince vkumadıkları dersle· 

k ld B hk . . ı kayıd ve şartlar altıncta do\·lel rin imlihaıılarıoı 'muvaffakıyeıle uru u. u mn eme seçımın . . . ., 
ilk haftasında işs başlıyacak ve 1 ve beledıyo hızmetl crmde bu~u geçirmiş olmaları şart olacaktır. 

b 1 i t · ı b d b" nan fen erbabına memleketın Ruhs 1tnamelcrin verilmesi me us arın n ı ıa m an ır ey . . 
f 1. lt k J kt ıı.t"h nmranıle alllkalı mesleki fııalı · ve nıekteb programları benzerlik sonra aa ıye en a nen ır. l• a 

karnenin reisliğine eski muhtelit yetlerde buluıımaları zımnında lerhıin totkıki ve bu işlerle uğ 
izin vermek sa li'llıiyetini almak k ı · k"I ıı · mübadele komiMyonunda Yunan . . . rnşaca ıeyetın teş ı usu crı 

11 ıçın bu kanuna bır madde eklen ve ruhsatııamelerden olınacak 
baş murahhası olan ,~f. Fokas n"şt'r ı 
t in edildi Heyelteki Azalardan 1 ı 1 

• 1 harç miktarı. alA.k;tlı bakanlıkla 
ay • Projenin ilılivn ettiği eırnsln "t ı ı k ,... · ı biri müddeiumumi v:ız!fesini "Ö rın mu n eası a ıııma surelıy e 

il!'- ra güro mimarlık arlı vo salılhi ı. ı ı k b k ı h 
k d· ~ · · k d · 1 uaymı ır ı · a an ığınca nzır 

rece ıl§erı ıcıı 10 a rıyase e yeti ile snnat i crıı etmek istiyen · ı 

k •ı d k · H. k' ~ f la nacak ı ır ıı znmııame ile tesbit 
"' ıı et e ece lır. 11 ım mun e ter şu vesikalardan birini .. haiz 1 kt o unaca ır. 
rittir. olncaklardır; 

Komisyoııla birlikle gidecek Mühendislik veya mim:ırlık 
on sekiz kieilik kontrol lıeyetiııe tahsilıııi gösteren türk yüksek 
bizim talebimizle iki Yunanlt ve mimar, mühendis veya mimar 
iki Yugoslav da ithal edilmiştir mektebleriuden verilen diploma 
Maalesef vakit çok dar olduğu lar, programlarının yüksek mü 
için Romenlerden de iki kişinin lıırn~is veya mimar meklobleri 
ismini kaydeltiremedik. Bun~ pıogramlarına muadil olduğu ka 
çok müteessiriz,. bul edilen bir yabancı yüksek 

Oemobasilerin 
Totaliter devletlere 
karıı mücadelesi 

mühendis veya yüksek mimar 
mektebinden diploma almış ol:rn 
lara usulüne rnrilecek ruhsatna 
meler, Türk teknik okulu mühen 
dis kısmı ile programlarıııın bu 
na muadil olduğu kabul edilen 
memleket içindeki diğer mühen 

İsteniyor dis veya mimar mektrıhlcrinden 

aşıng on ıi yo - yan 

Diploma çe ruhsntn:ıın r- ler 

den birini hıliz olmayanlar Tür 
kiyede mühendis veya mimar a· 
dıyle, kullanılamıyacaklar ve bu 
unvanlarla sanat icra edemiye· 
cekler, unrnıılarını kullanamıya 

caklardır. Buna nvkırı harekette 

bulunanlardan 50 liradt\n 600 li 
raya karlar ağır para cezası alı 

nacak ve tekerrurü halinde bir 
aydan üç ayn kadar hapis ceza 
siylo cezalandırılacaklardır. Dip 
loma ve ruhsatnameyi haiz alma 
yanları, bu vesikalara mahsus 
unvan ve saldhiyelle işlerinde 
kullanan hakiki ve hükmi şahsi 
yeller da ayul cezaya çarptırıla 
caklardır. 

Giimrül{ten 
Geçecek eşya 
listeye yeniden bazı 

maddeler ilave 
edildi 

Ankara - 1938 ma!i yılı urnll 
mi müvazene kanun layıhasına gÖ 

re gümrük, tarife kanununun 14 
üncü maddesi mucibince kabulô 
muvakkat usulünden istifade ede 
cek eşyaya ait cetvelde değişikli~ 
!er yapılmıştır. Geçen sene kabulô 
muvakkatten istifade eden ince a· 
ğaç talaşları bu sene listeden çıkJ 
rılmış bulunmaktadır Buna muk' 
bil Pulbdolil levha halinde karuı• 
dövizi demirsaç manila kendiri 
alüminyum kaplanmış lame halill 
de kağıtlar ham pirinç çeltik taıe 
meyve va meyva ihracatında kıJ1 
!anılmakta olan kerestf: fıçı mıı11 

tar tozu saman kağıdı olukla ~· 
ğıt yerli mahsul ve mamullerinİ11 

ihracatında kullanılmak üzre kı.ıttl 
lu teneke levha; lAvha halinde te 

Eğor bu sanatı heyeti umu· 
ııı iyosıle tedkik edecek olursak 
vohlei Uluda nazarı dikkatimize 
çarpan şey, bu san:ıtkArlnrrla 

mulad olan realizmdir. Onların 

bu sanatları o kadar kuvtelli 
idi ki , )' aptıkları hRyvan resimlr, 
rin i tayinde hiç tereddüde ctüş · 

memekteyiz. Bundan baeka hay 
van l arın istirahat halinde resim 
l e rı yapılmamış olması da ayrı 

b ir hQ.disedir. Bu resimlerdeRen 
geyikleri otlarlar, koearlar veya 
ölürler, hiç hareketsiı deQ'ildir· 
ler , Atlar dört nala giderler. 

V . t 29 (R d ) A ı-erilen diplomalar programları -
reisi bu~Do söylediği bir nutukta • • • 

Dordo~n e'de küçük bir vadi ezcumle demiştir ki: frankıstler katalonyayı temamen çevırdı 
içinde lıir kaya sığınağı vardır -Demokrast bugOn her za. 

nekc bakır ihracatını kolaylaştı< 
mak üzre bakır lavha kontrplA~ 
katran sanayiinin ihracatını kola>' 
!aştırmak üzre muhtelif kütükte< 
ve kasık bağlarının ihra.catını te 
min etmek maksadile de lastik ~ 
rit'er yeniden ilave edilmiştir. 

HARİKULADE BiR SANAT 
" Altamira ,. mağarasındaki 

bizonlar sıçrar vaziyetle resme· 
dilmişlordir. Süsledikleri eşya ü 
zerınde grup halinde resimler ve 
sahneler nadiren görülmektedir. 
Mnnmafih bar:ı atlar ve Ren ge· 
Jikleri arupları aibi, hep hare· 

ki. bunun içinde de ötekiler ka· mankinden daha fazhı hUcuma ma ı·spanya mııkadderatı Katalon 
dar harikulAde bir eser bulun ruz kalmuktadır. DUnya demokra · 
maktadır. Bu eser kalker üzeri sileri birleşerek totaliter rejimle l b 
n~ iri kab:atma ~al~nde ~şlenmiş re karşı mücadeleye girişmtıll '\"e yanıı1 rararına ağlı 
bır sıra at · gravuru • dur. Bu · icabederse bir konferans toplan / 
na kaplan atları diyorlar. malıdır. Birinciden artan 1 Almanya ve ltalyadaıı 352 tay 

Magdaleııyen periyodu bitin 1 s • J y t "' 1. Bu saLah sahil şehirlerinden yare 15 hücum tayyaresi gelmiş 
ce bu sanalın da tamamiyle or· unyeue a am par 1 Araiona ve Sartagona tekrar tir. Bunlar her zaman olduğu 
tadan kalktıılı görülüyor. Bunu (Birinciden artan) tayyareler taraf111dan bombardı· gibi İtalyan kruvazörlerinin hi 
t~kib. e~en Peri yolla bunlara ait Cemil •Mürdüm başvekAleti man edilmiştir. mayesinde Bilbao limanına çıka 
hıç bır ıı buluıımamaktadır. Ne ve milli iktisad vezaretini uhde· Ne kadar silA.h malzeme rılmıelardır. 
olmuetur'? içtimai ve siyasi hddi geldı" llarselone, 29 (Redyo)Harp sine alacak,. Hariciye Edman eeler mi? Zihniyetin değişmesi malzemesi yüklü üç Alman va 
mi'? YokHn kendi hayat tarzını, Humei, maliyeye Lütfi Haffar, Barselon, 29 (Rndyo) Dün puru bir kruvazör iki muhrip 
ruhi telAkkilerini icbar eden ye Adliyeye Faizi ·Hurt, millt mü geco neşredilen rasm1 bir tebliğ himayesinde Kadıkse gelmiştir. 

ni bir halk mı ortaya çıkmıştır? dafad)·a Mazhar Arslan ielecek de ezcümle şöyle denilmektedir: 20 İtalyan tayyaresinin de bu 
Şimdilik bu hususta bir eser tir. Dahiliye vekllletine de kimin Bu ay içinde f talyadan I gün Frankoya iltihak elliği son 

karıısında71z, aeleceai henQz meçhuldur. FrRnkoya 5 bin kiti ve ayrıca dffkikada :haber alıomııtır. 

Mançuko Sovyetler' 
taksitini ödememi# 

. ı'ı Moskova 28 cA,A• - Tas ııJB 1 : 

~lançuko hükümoıi ıı in şarki c~~ 
demiryolunun bedeline malı~ 
ben 23 ·martta tediyesi ıfıı1 • 

'IJP olan \"O allı milyon yenden 1 
1 

ret bulunan tak:;i ti ödememiş ~t 
duğunu bildirmektedir, Sov)·e'ıı 
ı in Tokyodııki sefiri bu ı ecJİf~~ 
znmaıı altına almış ol on .J ~ P ,ı 
hükOmeıiııe mü racaat eınıış 1, 
her iki hükumet nezdinde e~ 
Pelli protestolarda buluumuı' 
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Büyük Musiki Ustadı 

Bethofen 
Aşk ve ıztırap içinde eserle

riııi nasıl yazdı 

Tereza Bethofeni severken Bethofen 
jiilyeti seviyor ve ıztırap içinde 

kıvranıyordu 

Y~~NI MERSiN 30 ı'IART 1938 ÇARŞA\IR..\ SAYFA ~3 

ı 1 Dünyada Neler oluy_or 1 1 . Mersin 
j insan çalışmaya Pıyasası 

dala; sa 29-3- 9S8 

Kadınve erkek için 

Ari on 
Marka1ı Kol Saatleri ieldi 

kol cep, masa ve duvar 
saatl~rini de tavıiye ederiz 

S(OAD SAHİR S(YMf N 

42, 

3,,25 
6 

6,50 
J,,50 

7-8 

17,öO 

yapalı 

50-51 
47-50 
50.51 

80 
70 

5 

80 
41. 
32 

90 

17,S 

Y(Ni MERSİN 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone TOrkiye 

' 
Hariç 

Şerait ) için için 

Senelik 1200 Kr, 2000 K1 

Altıaylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir avlık 100 Yoktur. 

Resmi ilinatan ıatm ıo 
Kuruştur. ı 

Mersin teciin ve en~üstri odasından 
~lt·rsiıı_irı _Lir•ı~· cadc!esiıade ~Jerkez Bank ası 

ahıııda 11 ırıcı sok•ı kta 3 ııumaralı yeri ltıcin ıtt l 
yer illihaz ve iılwhh ihracat lomis)onculuğu df 
niz sinısa rlı~ı ,.~ ,·ek illiği ve avarya komiserl i ;;i 
işlerile iştiğal fldPrı T. c. labaasından Rtımi s:7-
şati, Si~1ıon Şaşati ve Jan Şaşati iç~ı kunttn"lar· ı 
(H. ,.e J· Şaşati vt• ortagı ) unvaru altında ku r
dukları kollt>ktıf ş i rketinin ~ler~in uolerliğinde u 
22- 3-- 938 laı·ilı \'e ll 64 ııunrnr~sında ruuk:n _ 
yel mukaveltısi g(J rf'ğirıce licart-t kanununurı 42 
ve 148 iııci madtf f• 1eri mucibince tescil nıuanıt' IH 
si ifa \'e sicili licart>tin 1071 irıl'i numara~ına \B 

uçuııcii sırııfa 2s-B-9:i8 larihifüfe kayu tıdiln ıi ~ 
olduğu ilAn oluııur. " 

Mukavelename 
Mflrsiııd..- caıHİ şerif rualrnJlfsiııd~ bay nıii fti 

uin evinde oturan Hemi Şaşati, Simon Şaşati "~ 
jan Şaşati anısımla bt>rvtıçlıi ati şirkel aktediln ıi s 
tir. • 

Şirk .. ıiu mahiyf'li, KoHektiftir. 
Şirkeıin iştigal mevzuu, itlıal~l ve ihracat ko_ 

mh~yorıculuğu, dt•rı iz simsar lığı \'e vttkilliği. si~or· 
la vf.killiAi v~ avarya ~omisPdiği. 

Şirkt tiıı unv<Jfır, içel koııtuarı [R. ve j. Şaşa-
li ve ortağı) 

Şirketin Merkfzi, Mersindir. 
Şirketin st-rmcı~· tısi, 5000 beş bin liradır. 
Her şerikin ko~ :ıcağı meblağ şudur ; 

Simon Şaşali 4000 
Rtımi Şaşali 5 O O 
jan Şaşali 500 

5000 -
Sirkf't imzasrnı vaz'a mezun olanlar : 
"ı Şüre~Ada11 Htımi Şaşali ve jan Şaşati nıiin 

feriden ve Şirkt>t 11am111a vazı imzaya mezuu , e 
selAhiyettar olacaktır. . . 

KAr ve zararuı taksim sureli, Her şerık kt•r 
ve zarardaki lıiss•) si iştiraki vaz ellikleri serıu a _ 
ye nisbf'lirıde ohı cukltr. Yani Simon Şaşali yiizde 
80 remi Şaşati yüzde 10 ve jan Şaşali yüzde ı o 
nisbeli nde 

Şirk~lin miitf,1 ... ti, işbu mu~avele tarihi ohıra 
22·3-938 tarilıiııdrn ilib~rPıı iki senedir Hitan11 11 
dan evvel şlirekatları biri şirketin feshi veya tas
fiyesini bildirmetlığiııde müddt>l beş seneye trnı
dil edilnuş addoluııac~klır. 

ihtar ; işhu mukavel~name ve muamelatıu 
dan tevellüt edf'cek her ilıtilflf hakem marifetil e 
hallol u rıaca k lı r. 

Şubf', Şiireködan her harıgi biri şirketin rııe u 
faa luıa nı n va fık ~ördüğü diğPr bir mahalde su ltP. 
açmak s~IAhiyelirıi haiz olacaktır. • "' 

işbu muka\'elerıame 22 mart bin dokuz \' tiz 
otuz sekiz tarihirıdP ~lersinde lanzinı ve imza ~di l 
miştir. 22 Mart 938 
Remi şaşati in zası jan şaşali imzası Simon .şaşat i 

No ıso4 
ırnzas1 

Hu nıukavtıleııanıe altındaki imzaların keud j ... 
ledııi d~irfnıce l<tuıdığım Mersinde oturan R(llUi 
ş~şaı i, Simou Ş<Jşa ı i "~ jaıı şaşa linin olup:yanunda 
vazı in za eyledı~l" rindera ve mP.alini aynfln kahul 
ettikleriuderı rıolfl r k~uıunurıuıı 67 inci maqdt>sh e 
göre taslık flllim . Bin dokuz yüz otuz Sf.kiz )' ıl; 
3 üncü 3)11111• 22 iııci gunu 

fi. başmarı imza resmi mülırii 
Dairede sakil 22 -3 938 gün v~ 1504: Sil\' ıl 

asl11ıa u~·gurıluğurıu hı~lik edPrim Hin dokuz ; .. ,1 
ı . 1 ~ .. .. 22 . . Uz o.uz s~ .. iZ ~' l 1 v llflCU ayuırn • HiCI giinü • 
22 rııart ~38 llersin Noteri resmi müJı;·1 • .• 

. f' R ' ' u \i P llUZHSI 1 aşman 

İLAN -
Tarsus Bele~iye Reisliğinden 
Tarsus Beledi)' P.Sİ şar Sinemasııun iki serı~lik 

icarı Hçık artırmaya çıkarılmıştır. Muhammen be
deli 4000 dört bin lira olup ~Ju vakkat t .. ıui n~ t 
akçası 3o.? ~ıç yiiı liradır. ihales~ 7 - 4-938 p~;._ 
eembe gunu saat 15 de belfülıye enciimeı)in rt 
yapılacağından islP k tileri n şartnamesini b~ledh P ~ 
mizden alma l arı ilan olunur. 23-26.30-3 · 



• ==<eı;;;G@:a r- -3 • .3 ...... ,,.,:3 e::;;-= , - ... =, 
uha~;ek~o Atasu lıTÜRKHAVA Remington 1 

® KURUM J . Her Baireclc 
lstanbul ve moskova Ün;versitesi ı rler ticaretlıanede 
seririyatı hariciyesinden mezun p· 

; Hastalarmı Bayram günlerinden madn her iÜD T 1 yan g osu li e I' y n r d Ü 
~ sabah saat dokuzdan on ikiye kadar ve öğleden son- 1 
~ ra ou beşten ODbekiıe kadar muayenehanesinde kabul~ 
• eder. t. 
1 

ADRES : C1tmişerif MahalJesinde pazar caddesi Lll 
~ ~9 No.lu Hane 1 

~~ZCP.laa. ~~~~·~O!!S?E~ 

Her Ayın Onbirinde 
Çekilir 

• 
zengın • 

,. eder 

• 

Sağlık Eczanesi ·t Sizde Bir 
Mersin Gümrük karşısmda~ır . • Daima R [ M 1 N 6 T O N yazı makinalan • 

Htr nevi Yuli ve Avn pa eczayı tıbbiye d 1 Ş k il ı 
• müstahıeratı bulunur, an e a 1 n ız. ve eri ti eri u am ıyor 

m-ıı'~•mtl~~l;';Ml't /);':;- ~- • ~" ~~,-~~-~ • lllll a.:..a ~ .;~::.e bir REMİN~T~~ış ~~';t''-~ 
kayadelen suyu i \b.-- *3 :::_:ER•kar) 

t SOJIU llaJkınıır.m Sıhtı:ıWı güz örınruh~ lular<tk t·~J lHJlunuııyan K.~ YA• Foto g .. n 
IH·.LE 1 ~U\'UNLJ g~i~rl sılılıi hir şe~ilde mtmha~dtJki t~sisatrnda eksık- S • 

r,._ ı "leriui lanıamlanuş ft>n rıi n en SO!I usullt>rini yaplırnrn~tla hulundu~u- ı FO ·ro G u·· NÜ 
rm~ıı arz ederiz. arayan sayın 

K
. S y • müı terileri onu zafer caddesinde atel 

AY ~~ELEN U .'-' 1 vesinde bulacaklardır. 
Kaynadığı yerden ıtıbaren ıstasyon yanına kadar cam borularla bıllur hnuzlara• FOTO GÜN o f otograf çektirmek 

indirilmış oradanda bütün fizi~i ve kimyevi evsafını mu~alaza edere~ el deymeden mo~e,~~.ı~ t~ffi~ h~,~~r~~r'~' ~~~~ ~!~.~~,,~~~~kJ!~;·ir 
, ~ususi ~imyakerimiz ~uzurun~a ~ama canlara ~ol~urulmak~a ve muntazaman fığr<t nd İsma U y:ı pt 111 f' a ıua t(H' İ~l;•f"İ U izi gUr-

&j ~' ' I ki ~· • dür~hilırsi11iı. 

1" ŞO !1~~~n~~ m!u:u~u~ evsoh ve ıevkalAdeli~ine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızını a/:~~Oge~~;ün~~~o:;;:~ü;~n !e~!: 
gösterdi~i ra~bet ve teveccühı1 karşısında fazla söz söylemeğl zait görll~oruz. Sıhhat Bak<lnlıgı 1 rup/ara gider. 

ve selahiye lli makamla11ın vermi'i oldukları raporlarla KAYA DELEN SUYU ~alrız Tilrkiyenin FOTO GÜ Nü sür it güzellik ve cazibe yaratan bJr 
en iyi suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın llirinci kaynak suları arasında bulundu~unu isbat yer olarak kabul ediniz. 
etmiştir . 

lştahsızlığa, hazımsızlıQ"a bir çok mide baA'ırsak hastalıklarına kareı KAYADELEN şifalı bir 
hayat kayna~ıdı~ 

Suyu ptk temiz ve berralcdtr. Tealibt edtn sayın halkımız~lundinde buldu~u zlndelilı ve sıhhiltuı ! 
verdifi farklarla suyumuzun müşterisi roJ!almalctadır. • 

Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 1 
nnım·nnae·nnnn • n • -~ 

nelerce E vel ersind~ Kun~dan 

Borsa T elgraflan 
28-3-Y~'IB 

/'aralar 
Tark a/Lww 

/sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret: 

gelmedi 

628, 

78,.80 
26,02,75 
l!i o 1-ı (} 

Yurtdaş 

Kızllaya 

aza olunuz 

Nö~etçi [czane 
bu akşam 

İstikamet Eczanesi 

Yeni mersin Basımevi 
ıv.rüCELLİT 
HANESİ 
~:skıruiş, par~alan-

• 

mı~, fersude k ıi.apla
r1111zı is~ yaramaz de-. . 
ye ctlnıa) mız. bir giin 
size lazım olur. Kilap
ları111zı, deflerl~riuizi, 
müc~llilhanemizt. J(Ön
d~riniz. 

Ht-r n~vi t..itap v~ 
defterler şık, zarif me 
tin ve ~ullaraışh ola -
raI.. citl~ı·ır. 

Bir Müessesedir 
rflerinin Hepsi Yeni Ve Çeşitlidir 

es mi devairve müessesatla ticc.ırethanelereait her nevi def ter 
ler ve evrakı matbuaıJeaadirei en nefis bir tarzaa sür'atle yapar 

*** ··~~·~·*····~··* HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK. SİJ? .AR.İŞ-

iHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyot 

ONA KARŞI 

Hazırllkh Oavranırı• 
LERİ KABU l1E 'r.EZ ELDEN ,YOLLA~ 

HER. NEVİ KARTVİZİT i 
KİTAP, GAZETE DA.. VE T K. .A R.T
V E M E a ıv.r U A L .A R. I. Z .AR. F K.A

G I T B.AŞLIK.
T .AB i NI DE R. UH- L .A R. I T .AB E:O 1:-
T E EDER. +~ Lı ~· 

Yeni Mersin Baiımev.tude Ba ılmaşlı · •. 


