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Maliye Vekilimizin Beyanatı 

Bu sene bütçemiz 
Geçen seneden 7 milyon 

fazlasile 248 milyon lira 
olarak tesbit edildi 

Müvazene, Buhran, h:ıyvan sayımı 
vergileri tahfif edilecek 

Ankara 2 (Radyo) - Maliye 
Vekili B. Fuad AQralı 938 malt 
)'ılı bütçesinin Büyük Millet 
Mecli&ine tevdii dolayısile beya 
halta bulunmuş ve bu beyanatın 
da: 

1938 mali yılı bütçesi hüku· 
meıçe denk bütçe prensibine 
istinaden yapılmış ve 248 mil· 
l'On !300 bin lira olaruk lesbit 
edilmiştir. 

937 malt yılı bütçesi 241 mil 
jOu lira olarak tasdik edılmiş 
olduğuna göro bu sene Lüıçede 
7 m ılyon lira fazlalık bulunmak 
tadır. 

Bu qene Müdafaai MilliyeyA 
orduya 15 milyon lira, Külıürel 

işlere geçen seneye nislıf'tle 6,o 
milyon lira kadar fazla tahsisat 
koıı u ı m ueıur 

Demiryolu, sanayi ve buna 
mümasil işler içiıı de lAıımge· 
len mikdar tamamen tatuıis edil 
rniştir: 

Müv11zeııe, Buhran veı a-llert 
ile hayvan sayım vergisindf;l ıah 
fifler 1apılması düeünülmekte· 
dir. 

Maliye V. B. Fuad Ağralı 
Devlet varidatınııı devamlı 

ter:ayüclünü; işlerin in· 
kişafı temin etmflkterlir ve bu 
arlış•arııı ınsıhsulüdür. Bu inşi• 

rııhın meml~ketimizde gelecek 
yıllarda da devam edect>Q'iııe; 

vataııdaşlnrııı her hususta kola)' 
lıklnr göreceQ'ine eminim. demiş 
lerdir. 

B. Hitler 
Mayısta ltalyoyl 

ziyaret edecek 
Berlin, 2 cRadyo• Bay Hit 

lerin İıalyayi ziyan ti mayıs ayı 
nın ilk oııbeş günü içinde vuku 
bulacak ve bu ziyaret sekiz gün 
devam edecektir, Hitler, Roma 
Flornnsa ve Napoliyi ziyaret 
edecektir, bu müddet zarfında 
ordu geçid re.mi ve bahrt kuv 
vetler manevralar yapacaktır, 

Misafirlerimiz şerefine 
latanbulda 

ler 
ziyafet

verildi 
Ankarn, 2 (Radyo) Yunan 

ve Romen gazetecileri Ankara 
dan lstanbula gelmiş ve şerefle 
rine maıbuat birliği tarafındnn 

bir ö~lo ziyafeti verilmiştir. Vali 
ve belediye reisi .Muhittin tstün 
dag, Atina ve Bükreş elçileri şe 
refine Lir öğle ziyafeti vermietir 

Dost devlet murahhasları 

dün bazı camileri ve müzeleri 
gezmişlflrdir. 

Vivr.nada yasağa 
itaat etmiyen 
muallimler 

Viyana, 2 •Radyo• Burada 
haç taşıyan bayrakların adedi 
azalmıştır, 

Hıtler vari selAm vermek 
yasaQ'ına bir kısım muallimler 
itaat etmediğinden baıı mekteb 
ler AQılmamıetır, 

f ngi iz ka~inesin~e değişiklik 
Baıvekil yen; tadilat 
yapmayı dü1ii11ii· 

yormuf. 

Sofyada tevkifler 

Londra (A.A) - Havas ııjı.ınsı 

Dıuhııblrl bildiriyor: Lord HHlifdks 
Htırlclye nezdrellnde az bir mlld· 
det kahıcaktır, Bıışve-kll, B Ede

nin çekllişloln doğurduğu beye· 

Cısn ytstıştıktun sonra kııblut-de 

yeni htdl14t yapmaaı dUşUnOyor. 

Avem kıtmarası koridorların 

da sOylt-ndlglne gore şlmdlllk ZI· 
raat Nazırı Wllllıtm Morrlsooun 

Hıulclye nezıuetlne seç11meısl çok 

muhtemel olmakla beraber kama 
ra azıtsıodıtn bir Hıtrlclye nazırı 

lnlib11bı kolay olmıyacsktır. 

Esk:i PHrtı şefleri tahrikat 
su<;ile tevkif edildiler 

Hadise Bulgaristanda heyecan uyandırdı 

• Sofya, Bulgar siyasi ha· 
yatı çok mühim günler yıışıror. 

Kanun haıiciı:e Qıkarılau eski 
parti şefleri, hükQmetin bütün 
tedhirlerioe rağmen, gizli tahri
kallan çekinmiyorlar. Partileri 
iştirAk ettirmeden yapılmasılla 

karar \'erilen mebus intihapları 

içiu propagaııdalar yapılıyorsa 

da Hulgaristanın dahili vaziyell 
bu propagandalardan müessir 
olmağa başlamıştır. 

Hükumete karşı gizli bir 
komplonun hazırlanması maksa 
diyle yapılan bu toplantıyı Sof· 
ya polisi haber almıştır. Bunun 
üzerine Grigor Vasilefin evine 
giren polisler· pıtrti liderlerini 
ıo ima halinde yakalamış ve le\'• 
kıt ederek emniyet müdürlüQü· 
ne götürmüştür. Parti liderleri 
"partileri kapama kanunu. hü 
kümleri mucibince uzun uzadıya 
iaticvaptan sonra haklarıuda lA· 
ıımgelen muamele yapılmıştır. 
Bir müddet sonra, liderler ser· 
best bırakılmışsa d11 bu hAdis~ 
bütün Bulgaristanda büyük he· 
yecanı mucip olmuş•or 

Doıt ve /ttf üttefik devlet murahhasları 

B. Metaksas ve B. Kommen 
memleketlerine döndüler 

Misafirlerimiz istasyonda büyük teza
hüratla uğurlandılar 

lstrmbul 2 (Radyo) - Dost 
ve müttefik Elen BaŞ\'ekili Ge· 
neral Melaksas te maiyetierkAnı 
saat 23,30dn hnsusi tirenle lstan· 
buldan memleketine mütevecoi· 
ken ayrılmışlardır· 

Sirkeci istasyonu, Yunan 
Türk bayraklarile süslenmiş ve 
kalabalık bir halk kütlesi istas 
yon ve civarını doldurmuştu. 

Misafirlerimiz İstanbul V8live 

Şehiremini Muhiddin -Osıündağ 
merkez komuı~m, Yunan, Ro 
men, Yugoı:ılavya general kon· 
solosları ve daha birçok kimse· 
ler tarafından uğurlanmışlardır. 

Müzika Yunan ve Türk marşln 
rını çalmış bir kıta uskor selAm 
resmini ifa etmiştir. Mihmandar· 
lar Elen Başvekillni hudnda ka 
dar yolcu etmişlerdir. 

VAklın Şlf>Q olmııı:ıına rAltmPn 

lng:ltere · İtalya arasın~a 
BaııJekilin reisliği 
altında bir toplantı 

yapıldı 
Londre, 2 (Radyo) halyan 

fngiliz münasebetlerini tetkike 
memur komisyon başvekıl Çem 
berlaynin riyaaeti altında bir 
toplantı yapmıış ve bu toplantı 
ya kabine erkAnıoın bir çoğu 
ile İtalya elçisi hazır bulunmuş 
tur. 

Amerikada 
milli müdafaa prog 

ramı 

Vaşington:. 2 (~ady?>. Ayan 
hariciye encumeııı reısı millt 
müdafa programı hakkında be 
yanalla bulunarak, bir milyar 
doları bıılan milli mürlafna büt 
çesinin 600 milyon dolar daha 
artırılması IAzım geldiğini söyle 
miştir. 

Estonya 
Moıkovada bir kon· 
ıoloıhane açacak 

Moskova1 2 (Radyo) Eston 
ya ile yapılan müzakereler noti 
celenmişıir, Estonya Leningrad 
da bir konsoloshane aQılmasıoa 
karAr vermietir, 

üniversite ve orta ınekH1p talebe 
leriııden l.Jirçokları istasyona gel 
mışler yaşa srıdalarile hararetli 
tezahüratta bulunmuşlardır, 

fstanbul, 2 (Radyo) Romen 
hariciye müsteşarı ekselllns Kom 

men dün saat 22 do AHupa sem 
plonuna b&ıllanau hususi bir va 
i'Onla şehrimizden ayrılmışlar 

dır. Refakatlerinde Romen mat 
buat müdürü ve matbuat erkauı 

lıuluııınakta idi. istasyon Romen 
ve Türk bayrııklarile süı;lenmiı 

bulunuyordu. Elen murahhası, 

Yunan başvekili, hariciye vekl 
Jeti erkAnı, vali, emniyet müdıl 

rü, Bükreş, Atina elçilerimiz, Yu 

nan, Romen, Yugoslavya a-ene 

ral konsolosları tardından uıtur 
lanmışlardır. Bir kıta asker 
Rell\m reı:ımini ifa etmişlArdir. 

Holııda 

Kaza kaymakamla· 
rı ve nahiye müdiJ.r· 

leri bir toplantı 
yaptılar 

•'I'\ ' • ._. T 

Bolu, 2 (Radyo) Vali S8Mm 
GündoQ'anın başkaırlrQ'ı altmda 
kaymakam ve nahiye müdürleri 
kongresi toplanmıştır, Kongre 
beo gün devam edecektir, 

Keza kaymakamları ve nebi 
ye müdürlerinin hazırladıkları 

raporlar okunacak ve meclisi 
umumiden temennt edilecek it 
ler tesbit olunacaktır, 

Demiryollarımız 
için traversler 
Demiryolları için lüzumlu 

olan ağaç traversleri ormanları 

mızı ieletmek suretiyle elde edil 
mektedir, Bu ağııç traverslerin 
bedelleri de yurdda kaldığından 
bundan pek çok yurıdaş sebep 
lenmektedir, 

Sarka doğru uzatılmakta O· 

lan Sıvas - Erzurunı demiryolu 
ıçın son pıırti olarak 181425 
normal ağaç travers, 189 lngilıı 
makas trurnrııi, 2730 normal ma 
kaR traversi ısmarlıuımıe ve bun 
!arın karşılıQ'ı olaıı 308294 lira 
ödeıınıişlir, 

Dıyarbakır-Jrıık hatlı İQİD 

Lord Hallf11ksıo Hariciye ne· 
zaret\oe hıylol, fnglliz • ltalyan 
IDOz11kerelerloln muvsffııkıyetlli 

Detlcelenmeslne kadar zttmım ka• 
zanmak için yapılmıştır. Böyle bir 
mavaffıtkıyet, k11bloenlo mevkllnl 

kuvvetıendlrecektlr. 

Eski parti şeflninden bir 
çoklarının mebusluk iQin çerdik 
leri uamzetlikler mahkemelerce 
tudık olunmamıştır. Bunun ne 
ticesi olarak parti şefleri Sofya· 
da gizli bir toplantı yapmaQ'a 
karar vermiş ve bu maksatla es 
ki ziraat nazırı ve demokratiçes 
ki lıgovor partisi licterlerınden 
Grigor Vasilef'in evinde ayın 

Yirmi dördüncü günü saat beşte 
Q'iılice içtiına etmişlerdir. Bu giz 
li toplantıya çiftQI partisi lideri 
Dimile Oçef ile Virgll Dimof, 
sosyalistlerden Kristo Pastubuf 
tıe Kosta Lnlçef, radikal partisın 
dea Velu KuçuıH·f, ırnayonal libe 
rallerden dokıor Ilrisıo Goı gi· 
yef ~ıkolof, profesör Çıuıkofun 

İzgo,·or partisinden David Gor· 
giyef NJumof, nasyonal liberal 
partisi lideri eski nazır Bayan 
lamilof, iıtirlk etmiıtir, 

Ankara Şehir Tiyatrosu 

Yakında bir turneye cıkacak 

de ilk parti olarak 221740 ikinci 
parti olarak da 429710 lira tuta 
rında oğaQ travers alınacaktır, 

İk inci pıırti olarak münakasaya 
konan ağaç travers 126455 adet 

Ayol mabfeller, B. Boyd Len 
noksun mesai nezareti mosteşHr 

hQ'ına tayini, mOfrll sağ cenahla 
birlikle çalışmak için g11yret sarf 
bdllmekte olduğuna bir delll ad· 
dedllmek ıazımgeldlA'l fikrinde· 
dlrlPr. 

n.Q'er tbhJlllDlere göre, Cbur 
cblll kııt.ıneye gPÇt'Cekllr. B 
Cbanı b ~rl8lnden sonra en muhte· 
mı?l 8hşvekll ohtrHk da sır Tbo 

ouas losklptn ismi zikr~dilmekte· 

dtr. 

Bu arada Adanaıa ve ıe~rimize de gelecek 
Ankara Şehir tiyatroıu ar· 

ll11lerl 1akanda bir memleket 
turnesine oıkacaklar ve sonra 
Bagdıda kadar gideceklerdir. 
Şehir tiyatrosu sanatkArlarının 
temsil verecek !eri yerler arasın 

da Konya, Mflrsin, Adana da bu 
lunmaktaclir. Oynanacak eserler 
Aşk uyumaz, Afacan, Samsun· 
dur. Seyahat iki a7 kadar süre· 
cektlr. Bundan aoora Ankara 

Şehir tiyatrosu sanatkArları An 
karaytt dönerek yeni eezon ha· 
ıırlıklarınu l.Jatlı yacaklard ır. 

Ankara Şehir tiyatrosunun 
latanbul Şehir tiyatrosuna beQ' · 
lanmesı hakkında IL'ltanbuldan 
bir arzu izhar edilmişse de öğ· 
rendiQ'imize göre bunuıı katiyen 
aslı yoktur. Ankıtrada bulunan 
sanaıkArlar •Ankara şehir tiyat 
rosu. namı altıııdaki müstakil 
bir idare altında çatıeacaklar ve 
temJlllerine devam edeoeklc;rdlr. 

tir, • 
Bütün bu 11Q'aç traversler 

Adapeınrı Hinterlandındaki or 
manlarımız<.lan istihsal re im&l 
edilerek Adapl\zarı istasyonun 
da teslim edileceklerdir, 

Sinopta hor fırtına· 
sı devam ediyor 
Sinop, 2 (Radyo) Kar fırtı 

nıun ÜQ Rüııderıberi devam et 
mektedir. Yüksek dıı~larda kar 
!arın irtifaı üç metroyu bulmut 
tur. 
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Yeni bir kanun Sanayii teşvik~anunun~an Mersin limamnm 
istifa~e e~enler için 

Subayların malü.li)1et d8rece. 
leri hakl{ında yeni bir proje 

hazırlaı1dı 

Milll Müdafaa Bnkanlı~ı,su· 
baylarımızı yakından alAkalan 
dıraıı vo malllliyet derecelerile 
bunhtrın şekillerini değiştiren 

mühito bir kanun projesi hazır 

lanı ıştır. 

Bu gün ordudan, ayrılmayı 

icalıettiroıı !'ıhi hnllel', 501 numa 

roh konunun emraz cedveli ile 
bu kanunun bazı maddelerinde 
ki hükümlerle tesbit edilmiştir. 

Yeni proje hu hükümlerle bera 
ber, 1122 sayılı kanunun; 2, 3ve 
4 üncü maddelerinde yazılı akıl 
\'e sinir nıalı.11ıyellerindeki hü· 
küml&r dP, yeni projeye göre 
değişmektedir. 

13uknıılık, yemi kanunun ni
<;in lıazırhlnılı~ıııı mucib sebeb
ler layihasında şöylece izah et· 
mektedir : 

c551 numaralı kanunun neş 
ri tarihi üzeriııdon 13 sene, 1122 
sayılı kanunun neşri tarihi üze· 
rinden 11 5one gibi uzun bir za 
man geçmiş ve bu kanunların 

istikH\I harbi nıaltllleri için Acil 
bir surette hnzırlanmıe bulun 
ma~ı vo emraz cedvelindeki bir 
çok kelimelerin düzeltilmesi, ter 
kib \'e ıstılahların düzeltilmesi, 
göz ma!Uliyetleriniıı muhtelif de 
recelere a:rrılmosı, 1122 numara 
lı kanunun değiştirilmesi isteııi· 

len maddelerinde yazılı akıl ve 
sinir malCıliyetlE1riııiıı fennin bu 
günkü tf)rakkiyatıııa uygun ee 
kilde derecelendirilmesi, vazife 
icabı meydana gelmiş olan bil· 
cümle maluliyetlerde fennin ka 
bul ettiği bütün sebeblerin ka· 
bulünü tHmin için kanun projesi 
hazırlanmış bulunmaktadır . , 

Yardımı olmadan yapılmıya 
cak şekilde tamamen bozan- ya 
talak hastalıkları-

Üçüncü madde de eöyle de 
~iştirılm iştir. Uzun iyilik fasıla 

ları vermekle beraber eahsın iç 
timat münaselıetini bozan nüküs 
le muttasıf cinnetler, fizyolojık 

işleı de başkalarının yardımına 

muhtaç bırakmamakla beraber 
çalışına kahiliyetiııi tamamen bo 
zan ruhi hastalıklar, fizyolojık 

itleri en nz yarı derecede bozan 
birinci derecede yazılı sinir illet 
)ijri, ııöbeıleri seyrek gelen esas 
sar'a ı·ahud bütün vücuda oAmil 
nöbetler gösteren jakson sar'ası 

Dördüncü madde ise şu şe 
kilde tadil edilmiştir : 

Birinci ve dördüncü derece 
lere uyan akıl vo sinir illetlerin 
don sebebi frengi olduğu halde 
vazife baeında ve vazife tesirle 
rile arttığı tahakkuk edenler, fiz 
yolojik leleri yarıdan az ve fa 
kat yüzde 20 den daha yukarı 

bozmuş birioci derecede sinir 
illetleri. 

Projenin ihtiva ettlQ'i diğer 

hükümlere göre emraz cedvelin 
de yazılı malQliyetlerin bu pro 
je ile değiı,tlrilmiyen kııımları 

oldu~u gibi kalacaktır. Ameliyat 
va tedaçi ile giderilmesi fennen 

mümkOn görünen bütün hasta 
Jıklar ve malüliyetler devlet bu 

tabane ve müesseselerinde para 
ıız olarak tedavi edilecektir. An 

cak tedavilerine imkAn olmadıA'ı 

tahakkuk edenlere derece ile te 

kaüd ve terfih muamelesi yapı 

lacaktır. 

Fiz}olojık vazifeleri başka 

uzuvlarda birden çok dereceye 
giren malOliyeti olanlara, bu ma 

JQliyellerden en yükseğinin de 
recesiııe göre maaş ve terfih 
zammı verilecektir. 

Zamanında verilmiş vaka. ve 
sıığhk raporları ile tesbiı edil· 

miş ve değişik harb silAhların· 

dan ileri gelmiş arızalar, şahsı 

terhis veya tekaüd suretiyle or
dudarı ayrıldıktan sonra eun'u 

taksiri olmadan terRkki veya ih 
tilAt suretiyle dereceye girecek 
şekilde maluliyet derecelerine 
uydukları askeri sıhhi heyet ra J 
porları ile t< sbit ve milli müda· 

faa vekAleti eıhat işleri dairesin 

ce tasdik edildiği tarihten itiba

ren tekaüd tıe terfihe müstahak 

olacaklardır. 

Projenin muvakkat maddesi 
ne göre bu kllnunun ııt1şri tari· 

hinden itibaren 3 sene içinde 
bütün askel'l mıılülleri yeniden 

eagtık mua} cııesinden gPçirile· 

cek ve mah11iyetleıi bu kanun 
la değiştirilen şekle göre yeni · 
den tayin ve tesbit edilecektir. 

Malüliyetleri yeni emraz cetveli· 

ne uymayanların derl celeri kal 

dırılacak artıp e!fsilmez, herkes· 
çe görünür ve bilinir mahiyGtle 
olanların raporlarıııa ve resmi 
maaş sened erine de bir daha 

muayene edilmiyecekleri yazıla· 

caktır. Her sene içinde müraca 

at etmiyenleriD bu müddet so· 

nunda muayeneleri ikmal ve ra 

porları tasdik edilinceye kadar 

maluliyet maai ve tahsisatları 

ile terfih zamları verilmiyccektir 

6 DERECE MALÜLlYET 

Proje malftliyetl0ri 6 derece 
ye ayırmakta ve her derece ma 

10.liyetleri ayrı ayrı gösterilmek· 
tedir. Birinci ınalfiliyet derece · 

sinde bulunan iki gözün yarım 

metreye karlar parmak eayııbile 

cek derecede görmez azlığı, ikin 
ci derecedeki mah11i> etler araaı 

na alınmıştır. 

1112 sayılı kanunun ikinci 

maddesinin şöyle deQ"iştirilmeel 

istenmektedir: •çalışma, söz ve 

iş taırnrruflarırıı imk4neız kılan. 

bir sıht müeesesede yahud bet 

kasının yardımı olmadan iş gö 

remiy(jcek şekilde hasta olanlar. 

Romanya kralı 
londraya gidecek 

Bükreş, (A.A) - Cıırol, 22 
Martta Londraya gidecektir. 

Patrik Miron Gristea'nın bir 

mftddet daha hükQmetln baı:n· 
da kalmasl ihtimali vardır. Cün· 
kü yeni kanunu esasinin mütte 
fikan kabul edilmiş olma"ına re~ 
men millt hayata, intihap kanu 
nuna. bankalara ve matbuata• ta 

allftk eden esaslı kararnameler l 
henftz reemen illn edllmemiı tir. 

iktisat veı aleti yeni 
bir emir gönderdi 

lktisad vekAleti sanayii tee· 
vik kanunundan faydalanan lsı· 

nat müe<ıseı:ıe sahibleriııe yeni 
bir emir göndermiştir. Sanayii 
teşvik ruhsatnamesi olan mües· 
seselerin iptidai' maddelerde 
gümrük muvoffakıyetlerinden 

937 malt senesindPn ftıydalana· 

bilmPleri için şu vııziyelle bulun 
maları lftıım gelmektedir. 

1 - Bu mRli sene mart ni· 
heyetine kadar mahalli en bü
yük mülkiye Amirine müracaat 
etmeleri. 

2 - 937 malt senesinin ilk 
dokuz ayı içindfiki iptidat mad
de sarfiyatlımnı alQkalı memur 
lar vasıtasiyle tesbit ve tetkik 
ettirmeleri 

3 - Müracaat evrakını nihn 
yet 15 nisan 938 e kadar vekille 
le göndermeleri. 

Gümrük vesikalarındRn 1- 6 
-937 den 28 - 2 - 938 tarihine 
kadar dışarıdan getirılen iptida\ 
maddelerin giriş tarihleri, tarife 
numaraları, kıymeti, gümrük res 
miyle muamele vergisinin kay
dettirilmesi, 

5 - Nisan onbPşten sonra 
~elecek müracaat evrakı dikkate 
alınmıyacaktır. 

Devlet Ziraat işlet· 
mel eri 

Ankara- Devlet zirnnt işlet 
meleri kuruınu,tı>şkilıltıııı lemıım 

lamış ve faaliyetA gt>çıniştir, Ku 
rum İktisııd vo Ziraat \'ekaletle 
ri tarafından aldı~ı iktiırnı1i ve 
zirai direktifler duiresiııde çulıe 

malarınn d<>vam etmektrdir, 

Atatürk tarııfınd :rn hPdiye 
edilen ınües~eıwler müdürlerinin 
Ankarada kurum merkezinde 
yaptıkları toplantılarda bu mü 
esseselorin vuziyetleri esııslı Rll 

rette tetkik edilmiş ve idare \'e 
işletmeleri hakkında yoııi karar 

lar verilmiştir, 

iş Hc-ınkası 

K umbara piyangosu 
çek ildi 

İstanbul, 2 (Radyo} iş ban 
kası kıımbarası mart piyanlı{osu 

bankn merkezinde noter buzu 
rile çekilmiştir. 95numaraya mulı 
telif ikramiyeler çıkmıştır. Nemi 
de Daniş, Sabri Üçer biner lira 
kazanmışlardır, 

(~irne ~öy le rine 
Genç nalbant usta· 

ları gönderildi 
"Edirne, 2 (Radyo) GeııQ nal 

bant ustaları ikinci kur·su açıl 

mıştır. Birinci denede çıkanlar 

köylere gönderilmiştir. Köylüler 
bu vaziyetten mPmnundurlar. 

Arıcılık tahsili için dört 
genç Peşteye gidP<'eklerdir. 

Büyüi .İtalyan şairi Danonçio 
K alp sek tesinden 

öldü 
Roma, 2 (Radyo) Büyük hal 

yan şairi D ıııoııçiyo kalp sekte 
sindAn fılnıüşıür, Ö lüm haberi 
derhal Dtıç+')e lrnbel' vf>rilmiştir 
Duçe cenaze merasimiııde bulun 
mak ilzere Bardona ııidecektir, 

Dış ticaret durumu· 
m unun yıllara giJre 

ayrılışı 
Mersin Ticaret Odasından: 

Merı:-; in limanının dıe ticaret 
drrumunun yıllara göre aynlıtı 
( T, L, 

~ 
«I 

.. ~ = = Q ... 

«I = = - ..c: r... -> ..:: .;$ 6 
19:30 889288:l 13373665 22266548 
1931 6935293 8220093 15155386 
1932 4701160 5987936 10689096 
1933 3025470 3425005 6450475 
1934 3583535 8960514 12534049 
1935 5357199 92546~3 14611822 
1936 5421771 10003440 15425211 
1937 5561352 9757021 15318373 

Mersin limanı dıe ticaret 
muçazenesinin aylara görf' ayrı 
Jışı ( T, L, ) 

Rrtkamlar üo sıfır ilAvesile 
okunacak, 

SENELER 
Aylar 933 934 935 936 937 
1 100 172 1303 88 1682 
11 22 133 582 449 990 
111 105 57 273 595 153 
iV 22 104 151 869 4 
v 58 145 299 118 116 
\'I 62 46 124 202 127 
VII 189 115 519 170 385 
IIX 62 498 2:!2 157 38 
IX 28 792 429 540 332 
x 55 1781 648 619 162 
Xl 359 2112 1222 900 477 
XII 82 968 484 1114 464 
'futnr 752 6150 5076 5204 4513 

lim an fİrket i idare 
hey~ti toplantısı 

Liman lııhi'lar Şırketi idare 
hf'lyeti düu lııırıalık toplııntısını 
şirket hiıı:tRmdtt yapmış ve gün 
lük işler eırafında görüşülmüş 
vtı g1;1lf'n evrak lAtkik edilmiştir, 

A~ana · Mersin Güreşçileri 
Pazar günü karfı

loşaca~lar 
Hasılatı bölgeye Ait olmak 

üzere ö~ümüzdeki pazar günü 

Yurdumuz güreşçileri ile Adana 

TorosRpor güreşçileri arasında 

bir müsabaka yapılması bölge 
tarafından kararlaştırılmış ve 
bu teklifin Yurd tarafından Ada 

naya yazılmış olduğu haber alın 
mıştır, 

Ylf an Ze~ri ile te~av i 
Yapılan tecriJbeler 
iy i neticeler verdi 

Moskova : ( Tas ) -
Sovyetler Birliği ilim mües· 

seselerinde yapılan tecrübeler, 

çok nz mikdarda meselA, 0,01 mi 
Jigram olarak. zerkedilecek y ı lan 

zehirınin, insan organizmi üze· 

riode, sar'a ve ihtiyaçların teda· 

visine \'e yahut şiddelli hemora 
jilerin durdurulmasında çok mü 

sait tesirler icra eylediğini isba t 

elmiştir. Sovyet Alimleri halen, 

insanları Zf!hirli yılan sokmala· 

rına karşı muhafaza edecek bir 
yılan zelıiri seromu Gzerinde 
muvaffıtkıyetle çalışmaktadır, 

1937 de Ermenistanda Aln· 
ıöz l ağı mıutakasına, Türkme· 
nistandR Kopet dağına ve daha 
sıtir yerlere gönderilPn heyetler 
80 yılandan alınmış 10 gram 
zehir gP.tirm şıerdir 1938 de de 

bu iş içııı ~·eui heyetler iÖnde· 
rilecek tir. 

Arkeoloji 

Sovyetlerde Atkeo· 
loji ~etkikleri 
Önümüzdeki ilkbaharda 

Sovyetler Birli~ioin muhtelif 

mıntakalarıu~. ezcümle kutub 
dairesinin ötesine, Kırıma, Sihir 
yaya, Urala, Bielarusyaya Kaf 

kasyaya, Altay daltlarına, Uıak 

şarka ve Ukranyuya muhtelif ye 

ni arkeoloji heyetleri gönderile· 

cektir. 

Paleolitik devrinin etüdü sa 
haaında sovyet arkeolojisinin bü 
yük muvaffakiyetler {ilde etmit 
oldu~u eimdiden söylenebilir. 
Filhakika İnkılaptan evvel ancak 
20 kadar paleolitik istasyon bili 
nirkeıı, bugün Sovyetler Birliği 

dahilinde bu istasyonların adedi 
200 ü geçmiştir. 

Son zamanlarda Karadeni· 
zin Kafkasya ııahilleri üzerinde 
•acheuleennP. denen devredeki 

tarihten evvelki insanın en eski 
bakayası keşfedilmiştir. Voronej 

Briansk, Lipetzk ve lrkutsk ci· 
varında M·ılta mevkilerinde ki 
paleolitik devre kamplarında ya 

pılan araştırm:llarda çok enlere 
san neticPler vermiştir. Buralar 

da kc>şf dilen ika netgA .tar tarih 

ten e\•velki devrelerdeki avcı ka 
muıılarının hayatı ve okonomisi 
lrnkkıııda bir fikir verebilef'ek 

mahıyettedir. Sovyeller BirliQ"in 
de ilk. defa olarak Malta'da CÜ· 

mudiyeler devresi nihayetlerine 
ait bir de meıar bulunmuştur. 

Bu son senelerin keşifleri 

ve etüdleri, paleolotik devreden 
neolotik devreye geçerken yaşa 

nau ve az malum olan intikal 

devresini de aydınlatmaktadır. 

Şımrıropoı'de Murzak Koba ma 
aıırasında bu devreye ait çok 
nadir bir mezar ortaya çıkarıl

mı;tır. 

1937 senesinde ill defa ola· 
rak Ukraııyada Duiepeı'in sat 
Aıyısıııda •tripolie,. deııen devre 
ye ait tam kamp keşfedilmiştir. 

Meydana çıkarılan yerler arasın 
da, bir çok ocaklı ve zemini ba· 

sılmış topraktan yapıh bir çÔk 
büyük evler de vardır. 

lskitler devrine ait olarak 
son senelerde keşfolunan abide· 

ler arasında, Altay daaıarında 

daimi buzlar içinde Pazırık hö· 

yüğünde çok iyi muhafaza ed!I· 
miş bir vaziyette bir mezar ile 
~U!JUll içinde bulunan insanlarla 

birlikte defnedilmiş at kadavra 

ları, odun, çuha 9e daha bir çok 
orı.canik maddeler bilhassa kay· 
da şayandır. 

Karadeniz kıyılarında eıkl 

kolonilerin bulunduğu yerlerde. 

(Olvia ve Kereonus) le geçen a· 
sırda başlanan fakat son zaman 

larda muvaffakiyetle devam olu 
nan kazılar, bu mınlakalarda o· 

turan lskitlerin. yazılara nıı:a 

ren tahmin edildil?inden çok da 

ha mühim bir rol ile Elen kolo· 
nileri kültürü alanına girmiş bu 
l un duklarını letıbit eylemiştir. 

Akrep so~masmı karşı 
Yeni bir serom 
~eşfedildi 

Paris, 2 (Radyo( Akr ep sok 
masına karşı yeni bir serem 
keştt:ıdilmiştir. Bu seromun 83 
tehlikt11i vak'ııda tecrübesi yapıl 
mış ve tecrübeler muv Cfakiyetle 
netioelenmiotir. 
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Mini •• ~~ 1 iLAN i L A N 
lırıin lıcim n ldDıtri İ1111d11 
'Oclamıznı ı .. v~ılade sunlmda ve ticaret si· 

cil d .. rı .. rh in H'l I inei ıınnııra.~rnda nıu~a.y~.,t ve 
miistce .. ı •j V.V11ıol ,,. K1111ıpaıai Liuıİlt>d llt>r~in 
şubttsa) i .. lauabul üçüııeü Nolt-ri1tdf'11 1 fl8:i4 • 420 
6387 sayiJe nauf'tldda.k v .. ~aı .. ınatnı.-yi o.lanııza 
gGıadt>rnr"eri tl%Prine 28- 2-938 tarHıh•de kayıt 
ve tf!~eil edildijti ilAn olunur. 

Şirket Mukavelenamesi 
j V. Vıloll v~ Lampittai limiletl şirketinin uıer 

shı ~~ bat vat l ısuıdt·ıı 111 iı lıat) ata tdt'C• Q't ra.bir" ve 
bububaL vesair tHııtıu)ı liiecuriyyt!yi ~i•kelin ge
reat m~klup vfl gPrPk lt>lfCratflarılf' , .. r,,~• ğimiz la 
limal daır .. suul.- nıiiha~aaya. şır~~L rı:uu VM a. .. sa· 
buaaı d.-po Lir~litrtutRa Luuıor~lolan Lit1tlll1t ve im
u vp f•slw v .. s~ım :•l11uua zahne ve bububttl 
v.- bilumum t!Uıl .. ~yi lÜet•ıriyea) ı WP-ZLöı dt>polara 
vaı111a hıfzma ve işbu mfıbayaa uluuan zalure hu 
buluıl ve .-mtinyı tiiecari~t-yi )İllP. şirlL~lin yazıla 
,.~a!uir le~ tc.-r .. k ıfahil~ vea g .. re~ harice ihraç ve 
buna ıuü& .. dair 1.6irtlır ı 1111111., tirLelİlt aa11111uı 
v .. ya emir ead.-c .. ğı ••aın v~ nuthalle yüldeme ve 
Jevir ve l11~lıme ve hundan dolayı iealttadt>n bil 
CÜ'talea d~'aıri rea~miy., vı~ hususıyttde biıi lt-m
sile v~ IAznu olaca~ evrak müstediyal ı.,vayih ve 
ıua.lbuz ve ilıuiilrnh .. rlPr il.- ıauzim ve imzaya ve 
lı'-dim,. ,., şirk .. t d.-t olarmda buluna.n mullarıo 
şirl .. tin ya.zıh m•ıuıaiy.-ail .. ba11ka.lara ~aııun bü
kiiuıl .. ri dair~Mind .. r .. brae ve ı.-slime ,., rehin be
dttlt .. riui tt ı.zu k;. lııa \it> şir k .. ı .. ir s11le kflıa ) iik· 
ı .. n .. c .. k nrnllttr111 btdf'llt>r i içın 'itL .. ıin yat.ıh nıe
zu11 i '° .. 'il.- ıf oL tinıa nla n baıı k 1th•r11 bad .. tıeslim ban . 
kulı.rdun 11 vı.ras ,,,)a b,,ct .. 11.-ri ahıu k11ltz il~ şir-
ket h .. ~abma nıiibayıtata sıarf Vt')'ll şitkPl., irsale 
,.., Tiirl h P m.-r k• ı barı kusilta tuair baıı~a.larla mu 
ıtnıtılAır IAzinıt»~i ifa VP his~hi cari 11çnu•ğa ve şir 
kf'tinıiz rıan 11•;. \'Ut uı f'dPe• k mf'bali~i ta.hsil ve 
i~lıraya Vf'llta!'al bu hususun nıüt~vat'-kıf oldugu 
umur ve muamPl• l,,.rin ciiml .. ıdni dttYairi aid .. si 
ıwzıliııdtt şır~rtina•zi lP11tt-i1 .. Vtt şirk .. ıe izaf,.lPn 
ifa , .. İlıt~ea na• zun ve t1t>IAl11' t-tlatr olmak üıre 
hılunbulda ş•~hde ~ır tıO~ aAmda 77 ııuouırah ba
llt'de nıuL iıu iıııl• pau HuçadurJan ve Taksimde 
Abdiılhıtk hamıl cadılt'Ji11d.- .. rıs etpartmanında 56 
numarc.h daur.-~iud .. ,,. .. ıy.-~m m .. r!4i11de mukim 
An too 1 Mavridisi le.1t ll1HCt1 mahalim Ye deva
irct .. muhak .. m l Vfl ta~ib1tl için ~har , .. ,.. ;.bar
laruu l~vLil ,,. aıı .. ıu .. ıun olmıtk iizre vt>Lil netsp 
ve l11yiu .. )·l .. dıl . 

Adr .. s : istanhulda y.-ui po!ll&hane ı.rka
smda i~ıanhul luuurula dairPi nuıhsusada nıukim 
j V Vıloll v~ k;ı11ıpe1ııi luun .. d şir~•li dir .. '-ı6r
ı .. rinden vaz iıaızaya IUf'IUll kenriL E. Vıtoll ve 
llü M Vıtoll 

Oluz ı .. şrinisani 193'1 tarihli bu nnıuori 'ela 
laLuamP ahuula~ i imzalar ş;.lu~ Vt' lliivıy.-tlP-ri dı 
irt>efl! 111arur j. V. Vitoll "e kanıpani lımit .. d fİ~
l•·li dir .. k10rlearirıdfl1t vazı imz;1ya m,.zun Kttrarık 
E. Vıtoll 11 .. llü 11. V.ıoll un olup nıünd .. rt>eatım 
tflma111ea11 bılkabul ikrar auikten sonra mahallinde 
daire mPmurhıruutan V .. hbi To'a111n müvac.,h,.~in 
d .. imzıe ealtiL lttrin• la~lik ~d,.rim. 30 T. !'ani 937 

lttn -ttoknz ,iiı otuz yecli sene~i &tışrinisani 
11 ytnH9 30 IM.CU 8BIİ 8ÜRÜ. 

KnıirıOnü valde han isıanbul 
fiçf11acü ııo&eri 

1633.& - 4~0 
·oas7 

~atlarulm;.k 
sure·li ahndr. 

Uüsaru .. uht Haydar Ç1'0M11r 

iizr~ 8 . ı 2 - 937 tarihinde bir 
tlttr~iu 1101.-ri r.-~mi mühür 

ve imzası H. Batman 

i>-s- 988 Mersin ıecim va andDıtri odısmdın K. S. 
Pamuklar 

KleYlant 42, 
Dat malı 
Kapı mah 
Koa ll,~O 
Kırma 24 2fi 
Koua pa... 1'7· 

buıday • ~avdta 
Sert prk 6.,,0 
Yamutak b.,25 
YedlbaiclaJI 4~41 
Cavdar 4 .. ~5 
Aaadol yulaf 4.00 

arpa 
Ana dol 3.80 
Y•rli s •. 6~ 
Nohut ekıtra 6,50 
Faıulye 9,50 
Yalaf yerli .J,,50 
llerclmels Jor.aM 7-8 
Salalep 120-J~O 
Tatb çoie• 20 
Balanıma 17,S 
CWI ıo-ıı 

Suaam 

SiJab 
Şark 
Ana dol 
Aydın 

yapafı 

YıkUIBlf ,.,.k 
Gaz J11D• 
Konya malları tiftik 
Yoapt 
Keçi kıh 

• dallat 

Deriler 
Keçi deriai çifti 
Ko)'Dll derisi kilon 
Sıpr derili tada 
Sı;.r baya kanua 
Manda derili 

17, 

so 
45 48 

50 
80 
70 

il 

badem ve çekirdek 
içl•ri 

Tatla badem içi 
Acı • • 
Acı çeldrclek 
Urfa Yata 
lçel ,, 

80 
42, 
J3 

78 

pirin~ler 
8lriacl •vi mal 
lldnd aeYi mal 
Çay 

17,S 

~o 

KahYe 109. 110 

Bıı Telrıft11 
ı- ~-9~8 

Paralar 

Tdrlr allunu 
lıterlln 

fJol8r 

pt•dl 

"'°• 
79,.69 

Frank M,811,f>O 
t5.t3-80 Llrel: 

YEii IEBSll 
Niishası ·6 kuruştur 
Abone ı TDrklye H.tç 

Şerait için l9n 
Senelik 1200 Kr • 2000 Kr 

Altıayhk 600 1000 
' Oç aylak 300 500 

Bir ıvhk _ . .190 ;s raVoktur. 

Re1111I illnabD •brı ıo 
Karutar. "" ~ ·~ 

Odamıım-birlncl ıınıfında Ye ticaret ılcll defterinin 
954 iincO numarasmda mukayyet ve mOıeccd Halil Ali 8" 
mP.n fırma11 odamıza gnnderdiği ve iıtınhul hetinci noter
l•linden musdddak 19fi8·t27 no. va 24-2 938 tarihli beyan• 
name mucibinCA tic11rethanHde bulunan emvali matlubat ve 
dOyunah tDcc11rdan Fuad Bezmene katiyen bflyi ve feral 
eylemif buıunduiunu bild ı rmesi Ozerine Hatıl Ali Bezmen 
firmasmın odamız ticaret sicili kaydmdan J·S 9.JK tarihinde 
dDtDldDğD ilin olunur, 

Mersin tecim va en~Ostri o~asmdan 
Sicil No. 106.t. Smıfı 1 

lstanbulun şişli mahallesinde BOylhdere caddesinde 
Ômerbey apartmaomda t nolu evde oturan T.C, tabaa81n• 
dan olup Mersinin camifqri f mahallesinde U rny caddesinde 
49 nolu yeri kanuni tlcaretglh edinerek 24 2-38 tllrihinden 
be~i toplan perakende D11hili manifatura itlerile uğraıan B. 
Fuad Bezmen (Fuad Bezm•m) ticaret lak11bao1 Noterden tıı 
tikli getirmesi ür.erine 2-938 tarihinde 1064 numarah si· 
cile ticaret kınununao 42 inci mıddeıine göre kayıt ve teı 
cil edlldili bildirilir. 

Umt1mi Vekaletname 
Merı!nde HDktlmet caddPsinJe Fuad Bezme.ı ünvaolı 

ticarethanem umur ve muamellhnı tedvir ve ifı1ya ve mes 
kQr ticarethanenin mahalli sicilli ticaret dairelt'ri ve uca· 
ret odaları ve aııir resmi maklmatca kayıt ve tescı l muıme 
lelerini yıphrmata ve biı bapta tınıim kılınacak be1ınnı· 
me ve tavıtyenımelere ve istıdalara Yenir bilcOmle reımi 

e•rakı Jmu vazma ve keyfiyetın gazetelerle neşri ilanına 
Ye tıbu llcarflthanem için nam ve hPsabıma her ne•i em• 
Yal ve emtiayı tOccarife salmağa ve satın almığa siparif 
vermPfe .ve kabul etmPğff ve gOmrDklere gfflmiş ve gelecek 
emvali tDc~riyenin tabi olduğll gDmrOk rP&mini ve vergi· 
lerinl vermeğe ve malları ç~kmPğe çıkarmağa teslim ve te· 
1eltOm muayenelerini yaphrmağa ve gDmrOklerde .mOstı· 
mıl bllc0m1e beyanname veıair resmi evrakı imzalamalı 99 

depozito akeatarından iadP&i llzımgelen mebaliği ıhz ve •· 
brdadı blllsa : bilcümle gDmrOk tııeriol takip ve ifa,. 
hOklmflt devairi reımlyeHİle komiıyonlar veuir resmi ma• 
kamlarea ıçllır.ık mDnak•salara mOzayedelere tıtlrake her 
tDrltl teabhDdıta giritmeie Ye uhdeme ihale olunacalı em· 
valin itaıını teahhOde ve teahhOdatı vakıayı if11ya ve em• 
vali mOteahhidOnbihin bedellhnı ahzu kabza ıazımgelecet 
mukavelenameleri imzaya teatiye Noterden tastik ettirme 
emvalin muayenelerinde hazır bulunmaya muayene rapor
larına ve bu bttptaki kararlara itiraza akt~dılecek mukı•e 
llh tDecariyflyi feshe tPcdide ahklıınnı tebdile tadlle ban· 
katarla bOkmf ve bakikt phıslarla bankacıhl• ait mu•mell 
tı dahi ifaya 11eza bankalarda mOıtımel muka•ellt aenedat 
Ye11ir akltnamele"i lmıaya çek polioe bono ve buna mDmı 
ıH aenedatı tOceariyeyi lmzııya itaya kabul ve ciroya ve reel 
de ademi tediye veya ademi kabule iıkontolarım yaptırmafa 
vadeleri hDIOI edenleri tedıye ve kabza veyahul t"cdide 
Bankalar ve bankerl.,r ve sair m0Pdl8S•h maliye nezdinde 
nltnnma bflaabı cariler açtırmala vAyahut açılmıı bPaabı ca
rllerden para 09kmele 1tbzu kabza ve namımı pıra tevdi 
elmPle mevcut ve atacak bilcftmle heabımı lrıt'a neticelen 
dirm .. le ve eıh11 •e hakiki ve hOkmi mOeaesıt zimmet• 
lerindeki matlubahmııı talep ve tahı1tl ve ahıu kabza mu· 
kabilinde makbuz veya i tıra aenedl itaıına veyahut vadeleri 
ni tenfiz ve ıen~tlerfnf tecdide tediyeyi dA}'in etmiyenler 
hakkındı her tOrlO icrai teıebbOsat ve takibatta bulunmalı 
gOlterecelıleri sureti taıvfy,.yı kabul ve redde icra devıtrl 
ne tevdi edılecek mebalili abıu kabza emval ve eıyayı tllc 
clrlye terhin ederek mulrablltnde parı i9tikraı elm .. le av•• 
mukavelftıi ve bordrotırmı lmulamıf11 VPritecP;r mebeltlf 
Shn katw.a vadfll&lnd9 tedlyeyt deyin edH'etr emYali m-.rhone 
yl lstlrdıd11t1blp veya ma ..... ıanHeybi butondutum bilcOmle 
emval ve eıyıyı lmrar ve ihracını mDle•llik gOmrOk idare 
Jeri v11por ve ftmendifer kumpanyaları nezdlodeki muımtt• 
Jltı dahi takip ve intaoe muameleıl hitam bulanları tesellOm 
" aevke geret nılm pelr ttlbart dfaposito ita ve tekrar 
l.tirdadına ordino beyanname lronitmPnto ve buna mDmaıl 
eyraka vdl tnmeya" ciroya ltlzumptrOldOIO takdirde gtlm 
rlk muamellh için •ekil tayin •e azline •e nilmıma •Drut 
eden teahbDtlll Ye teebbOtsüz kıymetli ve kıymetsiz paket 
mektup telgraf k~i havale •e evrak veiPtyayı ahz •e tnel 
llm Ye kabza Plhaı zimmetindeki alıc,tıma mukabil tPmlnat 
,a.t•reeelderi pyri menkul emvalin ipoh~k takrlrl,.rini ka· 

--Sonu DlrdlncGcle--
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i A N 
)lersinde Hancı oğlu Ahmet nrcati unvanı 

alımdaki ticaret hanem namma yapmakta oldu 
ğum nıuanuılelerde şimdiye k~dar .A. nrcati imza 
8101 kovma~la idim. l - a - 9ii8 larihindPll itL . 
baren mfl1-kur iuızamı N. lıaLcı olHral istim~il r
deeeğimden bu tarihe kadar hiç lıir kims~ye f>S-

ki iuızanıla veriln iş vesika ve senede uıiislt>ıt ' l 

borcum olmudığım ve bö) le hir vesika ve srıwde 
mkslenit olacak iddiasında bulonaıılarıu ilan laıi 

· hinden ilibareu 011beş gürı içirıd~ Sf"nel \'e vesi . 
kale• rm ı ibraz ed t•re k veni i ıu ram I J tas ti i k e ı tir-.. 
m~leri ve bu mü4ldelten sorara ibraz edilecek se-
netlerin hiikümı;üz ad ecldedileceği il:\n olunur. 

Resnıi mühür ve imzası 
N. llarıcı 

U ınumi vekalt~tname 
-Oçünclldcn Aıtan-

bule tescillerini yeptırmağa ve bu bapta muktezi muamelatı 

ıfa lüzunılıı ola11 evreıkı inızalam~ğa emv:.ıli uıer
hurıe~i satlırnwğa ıı~kle ceılıvil tıltirnıfğe oıüza
ytıde~ e çıka rlnwğa bedelleri ndt• u isli fa) ı nıatlu p 
etuuığe, oila11ço taıızim ve imz,ıya lıilcüuıle ilıti
l~fatı hallii fasla hiila ti licart'thanemin bileünıle 
uıuur ve muanıt>JaLı \iiccari)tısine nıüteallık i~
lel'i nanı ve lwscı l)lma her )' erd~ makam nezdin
d~ takilıe leh ve ~ıe,· lıimde acılnıı~ ve acıfacak 
davalardan dolayı nıahkenıelerin meclislerin daire 
VP. miirssestılerin her kısım v~ derecesinde her 
sıfat v•~ tarik ve sul'etle beui tfnısifr alı1u kabza 
sulh VP. ibra)a h~t luır tiirlii lı~ciz v~, zwa ve 
ft>kkiİıe ihti)·ali telhirl~ri ittihaza miirafaaya mü 
dafoaya lenıyiz~ ilir:ıza davayı islftha davalardan 
ferf4gal feragati kabule yemin le~ lif kalıul ve red 
dirıe korakordato aktirıe ifl~s t~lelırıe if/A~a müıe. 
allik sair bilcümle kam.ni muanwle )e merasimi 
takip v~ ifa ya prolf·sto krşidesiut> cevap itasına 
tehliğ ve tebellüğe ikametgAh tayinine reddi ha 
kime makbuz imza Vf> itasına istida ye IAyıhalar 
Larızinı ve taktimiııe ilAıular ve kararlar alık~mı 
mn lf>rıfizlrrirıi taltıbe muamelAlı icrai)·eyi takibe 
lıiilasH h• kuk vP. menafıimin lemin ve muhafaza 
sı i~~i n bu bcı pta k arıu nen ltızmıgelfln mu<t melelerin 
kaff Ps'rıi son dPr•'CPye kadar takip ve ifaya me
zon olmak iizre rnıin ve muıemtıdim olan ~erek 
nıiil ft>riderı Vfl ~~' PkSP. müçtemian ifayı vekAlt>l 
fllnıPk üzre ibrahim Tfct>li vr. İsmail Hecflp Er
tlflni ic:ı bıntl.a bnşkalarıruda tevkil ve teşrik ve az 
lt>tnwk iizrP nrnunı1 Vfkil tayin ettim. 

Bu vtkaletname altindaki imza kendisini bildiğimiz 

ve tanıdığımız 1stanbulda fİşlide oturan ve halen Mersinde 
bulunan tüccardan Fuad Bezmenin olup önümüzde eliyle 
imuladığı cihetle Noter önllnde tastikao ıahadet ederi~. 

M t'rsind~ tüccardın Sedat Sahir Seymen imz111 
Merainde oturan lbrahim Kurt imzası 

No J 163 
İşbu vekaletname altındıki' imıa yukarıda ed ve 

aanl.rı yazılın şahit ve muarriflerin beyan ve tariflerinden 
anleşıJın 1stanbulda şişlide oturan ve belen mersinde bulu· 
nan Fuad Bezmenin olup yanımda eliyle imzaladığı cihetle 
Noter kaounuuun 67 inci maddesine tevfikan tastik ettim 

Bin dokuz yüz otuz sekiz ıenesi Mart ayının ikinci çar· 
ıamba gllnü 2 Mart 9 38 

Mersin Noteri resmi mühür ve imzaıı 
H. Batman 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 GÜVEN 1 
1 SiGORT ~ ... ?.Q?YETESi i 
~ Sümer Bank ve Emlak Eytam bankaları tarafından @ 
@kurulmuş tamu/usa/ bir kurumdur. Vasfı Orgun @ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
guuu•nunnnanmn nnnnRnRBnnmnnnnnnuunn••• 
i kayadelen suyu ı 
1 S~yın Halkuıuzan ~ıhımuııı güz öniınde tutarak ~şı hulurınuyan KAYA 

DELEN SU\1 UNt; gay•·L sıhhi hir Şf-k ilde menhağdaki L~sisatında eksik.1 liklerioi tamamlamış fonııin ~n ~on n~ullPrini y~ptırmakda hnlnnduğu-
mzu arz ederiz. 

1 KAY ADELEN SUYU 
1 Kaynadığı yerden itibaren istasyon yanına kadar cam borularla billur ~avuzlara 111 

1 in~irilmiş oradanda bütün fizi~i ve ~imyewi evsafını mu~afaza ederek el ~eymedeTI 
1 ~ususi kimyakerimiz ~uzurun~a ~amacanlara dol~urulrnakda ve muntazaman 
İ şehrimize gelmektedir . • 
&I KAY AD ELEN SUYUNUN evsafı ve fevkalAdellğine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızın 

: ııöıterdiQ"i rağbet ve teveccühü karşısında fazla söı söylemekl zait ııörOyoruz. Sıhhat Bak'lnlı&'• . 

ve s~lahiyetli makamların vermiş .~ı~ukları rap?rl~rla KAYADELEN SUVU yaır ız Türkiyenin 1 
en ıyl suyu olmakla kalmıyarak Dunyanın tıırıncı kaynak suları arasında bulundu~unu isbat 

il etmiştir • • 
• f ıtahsızlıQ"a, hazımsızlıQ'a bir çok mide baQ'ırsak hastalıklarına karoı KAY> DELEN şifalı bir • 
• hayat kaynağıdır. n !! Suyu ptk temiz ve berrakdu. 1 ecrübe tdtn sayın halkımız:lttndinde buldutu zindelilt vt sıhlıatın • 
m vırdiJI farklarla suyumuzun mtıştertsi çotaimalıtaaır. ' il = Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 1 
••••• nannnnonnnn•nnonaawnnnna1111••••••• 

Senelerce E vel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Veni Ve Çeşitlidir 
Resmi devairve müessesatla ticurethanelereait her nevi def ter 
ler ve evrakı matbuaveaacıirei en nefis bir tarzda sür'atle yapar 

HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK 
LER.İ KABUL VE TE_Z ELDEN 

SİP.AR.İŞ
YOLLAPt 

1 H E R N E V İ K . .A R. T V :t Z İ T l 
!KİTAP. GAZETE DAVET :K. ART

V E ıv.t E C ıv.t U A. L A R I. Z AR F KA
TA E I NI DE R. UH- G I T E .A. Ş L I K -

LA. R. I T .A.B E.D İ-
1 TE EDER. Lİ~ 

----------------~;;;;;;;;...;....;;;..,:....---=-=--------------.-: 
Yeni Mersin Basıruevinde Basılnuşlı r. 

T 


