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Kazanç Vergisi Konunu 

Kanunda 
Esash tadilat yapıhyor. Mali
ye vekaleti bir projehazırlad ı 
Verginin tarhında zarar da gözönüne alı 
nacak. Hayat ucuzluğunu temin için yi-

yecek satanların vergileri azaltılacak 

Maliye VekAleti kazanç ver
gisi kanununun asgari mükelle 
fıyet kısmının ilg ;ısı için mühim 
Lir proje hazırlamıştır Bu pro· 
ie Meclisin önümüzdeki ilk içti
rnaıuda heyeti nmumiyeye arz 
edilecektir. 

cek maddesi sı1ta11ların kazanç 

vergil~ri hakkında da tetkikata 
başlamıştır. Fırınmlar, kasAplar 
ve buna mümasil havayici zaru 
riye üzerine iş yapanların ka
zanç vergileri mikdarında mü· 
him bir tenzilAt yapılması çare 
leri aranmaktadır. Bu mesele et 
rafında sızan haberlere göre bu 
işin de pek yakında halledilme 
si kuvvetle muhtemel bulunmak 
tadır. 

Buhran vergir.i tarhında ka
zanç vergisi esas ittihaz edildiği 
için bu gıbi eşhasın buhran ver 
gisinden de istifad'1 edeceği mu 
hakkak görülmektedir. 

C. H. P. İlyönkurulu 
Dün kıymetli misa-
firimiz B. Recep Pe
ker şerefine bi zi

yafet verdi 
Dün akşam Cumhuriyet Ha 

lk Partisi ilyöo kurulu kıymet 

Ji misafirimiz Recep Pekar ve 
1Byın refikaları şerefine Toros 
Palasta bir akşam ziyafeti ver 
miştir. Ziyafette şehrimizde bu 
lunan mebuslar, Belediye ve 
Halkevi reisleri, Parti vilayet ve 
kaza idare heyetlE1ri üyeleri ve 
refikaları hazır bulunmuşlardır. 

Ziyafet çok samimi bir hava 
içerisinde devam elmiş ve hasbi 
hallerde bulunulmuştur. 

Fransa 
Berlin sefirine tali· 

mas verdi 
Paris, 17 (Radyo) Hükumet 

Berlindeki Nefirine bir talimat 
göndererek Almanyada son hA 
diseler hakkında maltlmat talep 
etmiştir 

Şimdiye kadar bir rnükelle 
fin işgal euigi binanın senelik 
iradı gayri safisi kazanç vergisi 
ne matrah ittihaz edilmekte, e 
ter mükellefin kazancı bu mat· 
tahtan fazla zuhur ederse fazla 
lık nisbetinde yeniden munzam 
'er1ıiye tAbi tutulmakta idi. KAr 
Yerine ziyan etmiş veya ümid 
etliQ'i kadar kazanamamış olan· 
lar gene ayni vergiyi ödemek 
mecburiyetinde idiler. Bu gibi 
kimselerin müracaat ve şikbet 
leri ntizarı dikkate alınıp ka· 
zançları nisbetinde vergi alın· 

masına kanuni imkan bulunma· 
makta idi. Yani ver1ıinin kazanç 
tıisbelinde fazlalaşmast-, fakat zi 
Yan niabetinde azaltılması müm 
kün deQildi. işte Maliye Vekille 
ti en ziyade bu noktayı nazarı 
dikkate alarak kanUIJUll bu kıs 

Ticaret Odaları Lağvedilecek 

Y 1ırtta18 iktisat odası açılacak 

Bunun için ~ir kanun layı~ası ~aı1rlan~ı 

mının IAAvedilnıesini istemekte 
dir. Bu yeni proje kabul edildi 
ti takdirde bAdema herkes an· 
cak kazancı niqbetiude vergi ve 
recektir. 

Bundan başka Ankarada te 
eekküt eden cHayatı ucuzlatma• 
komisyonunun işlerini kolaylaş 
t>rmak için Maliye VekAleti yiye 

lktısat vekAleti meınlekette 
mevcut ticaret ve sanayi odala· 
rının IAtvedılerek yerlerine lktı· 
sat odaları kurulması hakkında 

evvelce bazırlanmıe olan projeyi 
ele almıştır. Umumi bütçeye ta 
alhlk eden bu yeni şekle ait ka · 
nun ldyihasının yeni mali sene 
ye kadar Büyük Millet Meclisin · 
den geçirilecegi anlaşılmaktadır. 

AldıA"ımız malumata göre 
yeni projenin esasını odaların 

kAmilen devletleştirilmesi teşkil 

---------------------------------------Maarif Vekaleti Çifte tedrisat 
usıılünü kaldıracak 

Tahsil çafındaki çocukların okuması 
temin edilecek 

Ankara - Yeniden bir~ok 

yerlerde mektepler açmak ve 
Qlfte tedrisat usulüne nihayet 
vererek faaliyet sahasını geniş 
letmek için tetkiklerde bulun• 

tnak üzre Maarif vekdletinde iki 
komisyon kurulmuştur. 

Komisyonlardan biri ilk ve 
orta okullarla liselerde tetkikler 
hpacak, tah&il ç11gında bulunan 
bütün çocuklarıu mektepsiz kal 
1naması için IAzımge!en çareler 
aranacaktır. 

Japon . Çin harbi 
Y a.z iptidoıında so· 

na mı erecek ? 
Hankon, 17 (Radyo) Japon 

ieleri hakkmcia söz söylemeye 

BelAhiyetli uir amiral, Çin - Ja 

Poıı ihtilAfıııın yaz bidayetiııd~ 

nihayete erecegini söylemiş ve 

Çin mukavemetinin zafa uaradı 
tını ilAve etmittir. 

Bu arada ilk okulların se
kiz seneye çıkarılması dılşGnül
mektedir. Bu takdirde ilk okut 
bulunan yerlerde orta okullar 
kendiliginden kurulmuş olacak
tır. Liselerin oldugu gibi orta 
okulların da ilk kıemı buluna· 
caktır. 

İkinci kom is' on ise, bu mek 
teplerde muallim ihtiyaçlarını 

karşılamak iQin ne gibi tedbir 
alınması lhımgelecegi hakkın· 
da tetkikler yapacaktır. 

Japoı 
'l'ayyareleri 
Kuntandaki Ameri
kan hastanesini bom 

bardıma~ etti 
Hankov; - Japon tayyare 

leri bugün Kuutaııdı:ıki Ameri· 
kan hastanesini \'e cıvarını şid
detle hombardtmOn etmişlerdir. , 
Bombıılaı dan birkaçı hastane 

bıhçe1ine i11&het etmietir. 

etmektedir. Bütün ticaret ve sa· 
nayi odaları ıa11vedilerek yerine 
bütün memlekette 18 iktısac! O· 

dası kurulacakt:r. Bu odaların 
geliri kAmilAn hazineye ah ola 
caktır. Yapılan besaplare göre, 
14 milyon lira tutan kazanQ ver 
gisinin odalara ait bulunan yüz 
de iki hibsesi, odalar ve ticaret 
erbabınm verdiQi aidatla bera· 
ber bu on sakız iktısat odasının 
umumt geliri 900,000 lira olacak 
tır. Bu gelirle on sekiz odanın 

yaşatılabileceği ve mühim işler 

görülebileceği muhakkak Q"örül- J 
mektedir. 

On sekiz iktısat odası kuru 
turken, memleket ce on sekiz ik 
tısat mıntakasına ayrılmış ola· 
caktır. Bugün odaların vazifeleri 
meyanında bulunan sanayi işleri 
gene ayrı bir kanun JAyihasiyle 
kurulması derpie edilmiş olan 
sanayi federasyonl~rına verilmek 
tedir. 

ltalya hü~Ometi 
Yahudi düfmanlıfı 
haberlerini tekzip 

etti 
Roma, 17 (Radyo) lıalya hü 

kftmeti resmt bir tebliğ netrede 
rek, Yahudi meselesi etrafında 
hRttı hareketini bildirmie ve Fi 
lisıinden baeka bir yerde bir 
Yahudi hüktlmeti kurularak Ya 
hudi meselesinin halline taraftar 
oldutunu ve ecnebi matbuatının 
İtalyada Yahpdi aleyhtarlıQı 
başladığı hakkındaki neşriyatı 
ııı tekzip etmiştir. 

Avusturya ve İngiliz gazeteleri 
l:.oudra, 17 (Radyo) Bura 

.taıeteleriuin ekseriai baş maka 
lelerini ,4-vuaturyanın son vaziye 
tine hasretmiılerdir, 

Hususi idarelerde tip kadro 

Viliyetler 
Varidatlarına göre dört kıs· 

ma ayrllacaklar 
Dahiliye vekaleti yeni bir proje hazırla
dı. Bu proje; hususi idare memurlarına 

da çok sağlam haklar vermektedir. · 
iç Bakanlık vildyeller husu 

si idarelerinde çalışan bütün 
memurlar için 1938 yılından iti 
baren tatbik edilmek üzre Tip 
kadro hazırlamıştır. Bu suretle 
Bakanlık, devlet memurlarında 

oldultu gibi hususi idare memur 
!arının alacakları maaşları yur· 
dun her tarafında ayni es1:1sa 
ba~lamış bulunmaktadır. lç Ba· 
kanlık, vilAyet gelirleri itibarile 
Tip kadroyu dört kısma ayır · 

mıştır. Senelik geliri 500,000 Ji· 
raya kadar olan viJAyetler birin 
ci Tip ad edilmiştir. Bu tipe gi· 
ren vildyetlerden en yüksek ge 
liri 500,000 lira olanlar. kadro 
cetvelinde azami olarak te8lıit 
edilen memur adedile maaş nis 
betini aşmıyacak şekilde kadro 
!arını hazırlıyacaklardır. Kadro· 
ların hazırlanmasında '·illlyetin 
geliri, kaza adedi ve bugünkü 
fili hali NHıs tutulacak \'e hiçbir 
zaman ihtiyaQ hudu-lu aşılınıya· 
caktır. Bu kısma giren vilhet· 
!erde idare ve hesap memurları 
na verilecek senelik maaş tutarı 
umumi gelirin en çok yüzde o· 
nunu geçmiyeceklir. 

ikinci tipe giren vi!Ayetler 
gelirleri 500,001 den 1 milyon 
lira~ a kadar olanlardır Bu kıs 
ma dahil vilAyet kadrolarının 

hazırlanmasında yukarıdaki e
saslar gözönünda bulundurul· 
mak suretile senelik maaş yeku 
nu umumt varidatın en çok yüz 
de altı bu~uA'onu tecuüz ettiril· 
miyecektir. 

Üçüncü tipe dahil vi!Ayetler 
de de ayni esaslar gözönünde 
bulundurulmak suretile kadrolar 
hazırlandcak ve bu vilAyetlerin 
verecekleri senelik maaş mikdarı 
umumi varidatm en çok yüzde 
beşini geçmiyecektir. Bu tipe da 
bil vilhetler aelirleri 1,000,001 
den 1,500,000 liraya kadar olan· 

lardır. 
Dördüncü tipe giren viJAyet· 

ler gelirleri 1,500,001 den yuka 
rı olan vilAyetlerdir. Bu vilftyet 
ler de yukarıdaki esaslara göre 
kadrolarını hazırlanacaklar ve 
verecekleri maaş tutarları umu· 
mt varidatın yüde 4 buçuğunu 

aşmıyacaktır, 
ldare ve hesap kadroların· 

da ücretle kullanılanlara veril· 
mekte olan senelik ücret tutar· 
ları umumi varidatın yüzde iki 
buçuğunu aşmıyacaktır. Yııloız 
bazı vilAyetler bu haddin üstün 
de ücretli memur kullanmakta 
olduklarından 937 kadroları ey 
nen muhafaza edilecek, yalnız 
münhal vukuunda bu münhalle 
re yenid&n ücretli memur alın· 
mıyacaktır. 

ME~IURLAR NE KADAR 
MAAŞ .ALACAKLA H 

Tip kadrolara göre tendül 
cedvellorinin hazırlanması sıra 

sıoda vil4yetin 6Jeliri, kaza ade 

di, kazaların büyüklüğü ve ha 
kikt ihtiyaç derecesi daima göz 
önünde bulundurulacaktır. 

Bakanlık, kazalar için hazır 
lıınan kadro tiplerini nüfus esa 
sına göre hazırlamıştır. Bu kad 
ro tiplerine göre nüfusu 25 bi 
ne katlar olan kazalarda hususi 
muhasebe memurları 17,5, vari 
dal memdrları 16, tahakkuk ve 
tahsil memurları 14 er lira asli 
maaş alacaklardır. Nüfusü 25 
binden 50 bine kadar olan kaza 
!arda hususi muhasebe memur 
!arı 20, Varidat memurları 17,5, 
lahakkuk va tahsil memurları 

16 şar lira asli maaş alacaklar 
dır. Xüfusu 50 binden yukarı 
olan kazalarda hususi nıuhase 

be memurları 25, varidat memur 
ları 20, tahakkuk ve tahsil me 
murları da 17.5 lira maaş ala 
caklardır. 

Nüfu311 50 binden yukarı 
kazalar birinci, 50 binle 25 bin 
arasıııda olanlar ikinci, 25 bin· 
den aşağı olanlar üçüncü tipe 
dahil edilecekler v~ kaza memur 
larınrn sııııf ve dereceleri bu 
esasa göre tesbit olunacaktı. 

ME~URLAR NASIL 
ÇALIŞACAK '? 

Bakanlık, tip kadroların ha 
zırlanmasıııda, şimdiye kadar 
ayrı ayrı adlar altında kullanı 

lan hususi muhasebe memurla 
rının memurluk unvanlarını yap 
tıkları vazifeye gt'ıre tayin ve 
tesbit etmek noktasını aöz önün 
de bulundurmuştur. 

Hususi muhasebe müdürleri 
vilbet husust muhasebesine ~it 
bütün işlerin tanzim ve idaresi 
ne memur olduklarmdan muha 
sebe kadrolıırına dahil bütün 
memur ve müstahdemler müdil 
rün mesuliyet vo murakabesi al 
tınd" iş 1ıöreceklerdir. Varidatın 

tahakkuk ve tahsil işleri varidat 
ın üd ilrleri tarafından Aid olduk 
ları bürolara gördül'ülecektir. 
Bütce, mukaveleler, hali mıtli cet 
velleri, icmaller, ayniyat muhase 
besi, mübayaalar, istatistik, ıat, 
sicil ve maaş işlerile, husust mu 
hasebe emlAki muameleleri bir 
şefin idaresinde ayrı bir büro 
tarafından idare olunacaktır. Vi 
llyet merkezinde köy ve beledi 
ye ieteriııe merci olan büro da 
keza bir eef tarafından idare 
edilen müııtakil bir büro olacak· 

tır. 
Bakanlık, köy ve hususi ida 

re işlerinin devamlı ve müessir 
eekilde kontrol altında bulundu 
rulmasıııı temin maksadiyle ma 
hallt işler müfettişlikleri kurul 
masını kahul etmiştir, Bu müfet 
tieler, atlı vo gezici olacaklar ve 
bunlara maaşlarından başku 
yem bedeli olarak ayda maktu-

- sonu lklneld• -
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Husuai idarelerde tip kaJro 

Viliyetler 
Varidatlarına göre dört kıs• 

ma ayrllacaklar 
Birinciden •rt•n 

an 15 lira verilecek ve ayrıca 

harcirah ve zarurt masraflar di 
ye bir eoy verilmiyecektir. Bu 
müfettişlerin vazife ve selAhiyet 
!eri, istihdam şekilleri ayrı hir 
talimatname ile lPslıit olunncak 
ve lç Bakanlık tarafından villl.· 

retlere tı>lıliğ oluıPıra kıır 
~JEMURLARIN AZAMI 

REFAHI 
Tip kadrolar idare ve hoırnp 

kısmına dahil memurların terfi 
ve terfıhl eri imkQıılannı vılAyet 

!erin nıııli durunılarııın göre aza 
nıi denıce<lo derpiş eylediıli gi 

hi sen-isleriıı haşıııo rı ve huırnF-i 

nıuhnseLe memurluklarında kul · 

!anılacak memurlara ~ üksek ma 
aş ,·ernrnk ve bir mahrut dahi· 
linde tahsil der(•cı:ılerino, ehliyet 
ve kaLiliyeth•rine, hizmot müd 
detlerine göre ilerlemek inıkAnı 

nı da lemin etmiş bulunmakla 
dır. 

Bakanlıkça hazırlanan tip 
kadroya göre varidatı beş yüz 
bin bir liraya kadar olan vill\ 

yetlerde hususi muhasebe mü 
dürleri 40 -45, mahalli idareler 
müfettişleı i 30-35, varidat mü· 
dürleri ve birinci mümenizle 
35, ikinci mümeyyizler ·:ıo, birin 

ci eıın1f memurlar 25, ikinci sı 

ıııf memurlar 20, üçüncü s111ıf 

memurlar 17,5, kdtipler <le Hl, 14 

12 ve 10 lira asli mnaş alacak 

lardır. 

Varic1atı Leş yüz uiıı bir li· 

Atatü 1·1<{~ 
llatoy Eti Türkleri
nin reiai tazimlerini 

arzetti 
lstaubul, 16 - Oğlu ve da· 

madı ile beraber evvelki ~ün 
şehrimize gelen Hatay Eti Türk 
!erinin dini ve siyasi mümessili 
Abdülhamit Hayyat dün Antalya 
mebusu H. Tayfurla beraber sa· 
at on altıda Saraya giderek Ya• 
ver Bay Raşit vasıtasiyle Ala· 
türke tazimlerini arzetmişler ve 
defteri hususu imzalamışlardır. 

Bugün Aııkaraya h11rek(t 
edeceklerdir. 

lzmitte~i fa~ri~alanmız 
lnıaat aüratle iler

liyor 
lzmit, - Ayrı, ayrı iki mü· 

teahhide verilen yeni kağıd ve 
sellüloz fabl'ikıılarıııın inşaatı, 

mevsimin mfürnııdesizli~ine rağ 

men, muntazaman devam ediyor 
luşaat epeyce ilerlemiştir. Bu 
frbrıkalıırdan maada memurin 
te mühendisler için ilheten ya· 
pılan 'eni evlerin de inşasına 

deum edilmektedir. 
Sümer Haıık umum müdüri 

le Avrupaya giden kAltıd fahri · 
kası müdürü H, Mehmed Ali KA 
Q'ıdcı Avrupadaki tetkikatlarını 
ikmal ederek dönmüştür. 

Filistindf-' 
Bir Arap daha idam 

edildi 
Kndüs, 17 (Radyo) Memle· 

ket asayişini ihl41 etmekle suç 
Ju bir Arap idam edilmletir. 

radau bir milyon liraya kadar 

olan vilılyellerde husu~i muha 

sobe müdürleri 45 55, muavin 

leri 40, mahallt idareler müfettiş 
leri ve varidat müdürleri 35-40 
l.ıirinci müıneyyızler 35, ikinci 

mümeyyizler 30, lıiriıwi sııııf me 

mnrlar 25, ikincı sınıf memurlar 
20, üçüncü sınıf memurlar 17,5 
ve klllilılcr do 16, 14, 12, 10 lira 
asli manş alacaklardır. 

KADRO VAZfYETLERI 

Varidatı bir milyon liradan 
bir buçuk miltoıı liraya kadar 
olan vilAyetlerdP husmıi muha 
sobe müdürleri 55 70, muavin 
l('{'i 45, ınıılrnlli idareler müfettiş 

!eri ve varidat rnüdüıleri 40- 45 
şefin 40, birinci nıünıeyyizler35, 
ikinci nıümeyyi,ler 30, memur 
lar 25, 20, l 7,5, kiltibler 16, 14, 
12, 10 lira asli maaş alacaklar· 
dır. 

Varidatı bir milyon beş yüz 
Lin bir liradan yukarı olan vilA 
yetlerde hususi nıuhnsebe mü 
durleri 70 - 80, ınua\·i ııleri 55, 
mahalli idareler müfettişleri ve 

varida~ mücıü:·leri 45 50, şefler 
40, birinci mümeyyizler 35, ikin 
ci mlimey~ izler :30, memurlar 25, 
26 ,.e 17,5, ld\tiUler de 16, 14, 12 
ve 10 lira asli ın:ıaş alacaklardır 

Bakanlık hazırladığı tip 
kadroda dört kısma .a} rılan vi· 
layel hususi idareleriııde çalışa 

cak momuı !arın sayısı da ayrı 

ca göstflıİİnıflklıdir. 

Romanya hükOmeti 
Bazı ecnebi gazete 
muhabirlerini tEvkif 

etti 
Bükı'Pş; - Hoyter ajansın· 

dan; Bazı eı·nolıi gazete muha· 
birleri bu sabah tevkif edilmiş· 

!erdir. Huıılarııı mensup olduk· 
!arı g:ızet(llere heyecanlı haber 
ler vermekle itha n edildikleri 
zau edıliyor EcııeLi gıııete mu· 
habirleri arasında bir amerika 
gaıete muhabiri de bulunmak· 
tadır. 

lulgaristan -Yunanistan 
arasmda 

Yapılan ticaret 
laımaaı 

an ... 

Atiııa, - Yunanistan ile Bul 
garistan arasında aktedilen ye· 
ni ticaret mukavelAııamPsi bir 
kAç güne kadar tatbik mevkiine 
konacaktır. Yeni mukaveleye gö 
re Yunanistan Bulgariıtandan 

' 

bilhassa kesim hayvanatı ve hu 
bubat alacaktır. 

B. Musolini 
Alman Fakirlerine 

H abeı kahueıi hedi
ye etli 

Hamburg, - Muselininin Al 
man fakirlerine dağıtılmak üzre 
hediye rltijti 100 bin kilo Habe 
eislan k1thVE>Si haraya gPlmişıir 
Kahve paketlerinin üzerinde •bu 
Harrar kahvesini milyonlaf.Ca 
Almanın lezzetle içmeı:ııui dıle· 

rim• ibareıi yazılıdır. 

~e~rimize gelen fa~ülteliler A 1 manya da l_o_üny_a~_a N_eıe_r ol_uyo_r ? ... 
Dün : ilif kP.ye gitti· 
ler. Bugün şehrimi

ze dönecekler 
Şt·hrinıize geldiklerini bildir 

diğimiz Ankarn tnrih, dil ve coğ 
rafya fakültesi talebelerinden 
yirmi bır kişili k gı up ve <'Oıl'rat 
ya profeııöılı Bay Herbert Lous 
ile doçent Nıyazi Çıtıık ve Ce 
mal Ahıgöz dün Şf>hrimizden Si 
lifkeye gitnıişlordir. 

Grup Sılifkedeu dönüşlerin 

de Toı OKlann Pi ata kısımlarını 

tetkik edecekler ve Mersine dö 
nerek bir gün daha kaldıktan 

11onra Har.ıkırına gidecekler ve 
Çakıt vadisini gezeceklerdir. 

Talebe grubu Mersine gel 
meden evel Malatya, Maraş, Ga 
ziantep, Kilis, Adana ve Tarsus 
ta incelemelerde bulunmuşlar· 
dır. 

Vilayet U. Meclisi 
Umumi Vilayet Meclisi dün 

saat onda toplanmış ve müzake 
relerine devam etmiştir, 

Tıbbi müsamere 
Bu güıı şehrimiz memleket 

hastanesinde doktorlarımız tflra 
fından her on beş günde bir 
yapılmılkta olan tıbbi müsarne 
reye devam edileceği haber alın 
mıştır, 

Havalar güzelleşti 
Üç dört güııdeuberi şehri 

mizde hııvalar ilk balını· güııle 
rini andırmaktadır, Evlerdeki 
soh1tların dumanları tütmez ol 
mue; bir çok kimıoıeler paltosuz 
gezmeye başlamışlardır, Mamafi 
bu güzel havaya henüz bel hail 
!anmamakta, yine herkes ihti 
yatlı daVl'anmnktArlır, 

Ôlüm 
Şehrimiz Oıta l\fpkteh nıü 

dürf.. Ua)' Rıısiın Uıışgözüıı pe 
dtH lerinin Kıışelıirde aııi ol1trak 
vefat etıiı;riııi t"eRıoıürlerle ö~rı·n 

dik, Arkadaşımızın acılarıııı pay 
laşır, keııdilerine ve çoeuklarına , 
lıııs ırn~lıQ'ı d ilP.riz, 

Bir casua idam 
edildi 

Bertin , - Halk mahkemesi 

tarafından casusluk cürmünden 
dolayı ölüme mahkum edilen Al 
mnn Kurl Dischoff bu sabah 
idam edilmiştir. 

Fransada 

Beceriksiz bir aık 
poatacıaı 

Geçen gün Pariste bir mah· 

kemede genç lıir adam bir çocu· 
ğu dövmek suçundan mahkOm 
edıldi. Buna sebep olan hAdise 

şu idi: Geçenlerde Pıtrisin eıı it 
lek sokaklardan birinde bir karı 

iş kanununda tadilat 
1 

koca kavgası herkesin dikkatini 

Paris: - Fransız iş kanunu· 1 oulbetti: Şık bir adamla yanında 
nun tadiline ait meclis: arz edi· giden karısı saçsııça batbaea ge 
len lbihalarııı müzakeresi bu ' lecek kadJr atıtıp duruyorlardı. 
gün d n devam eımiştir. Yeni IA Bu kavga da mühim bir _sebeb· 
yihalara göre, işçiye daha bü· den ileri geliyordu. Sokakta bir 
yük hır refah imkAnı açılmak çocuk arkadaşlarile top oynuyor 
isteıımektedir. du. Bu aralık eık bir genç ona 

Mıs1r Oemiryollan tahvilleri 
1 

p1Vangosu 
Kahire, ( Radyo ) - 1919 

yüzde bet faizli Mısır demiryol· 
lurı tahvilleri piyangoım bugQn 
çekildi. 5\:l8242 ve 97097 numara· 
lı tahvillere ellişer bin frank 
mükafat isabet etti. 

Hegüs te~~i~ mektuplan ah yor 

yaklaştı, c line bir il.i frank sı· 

kıştırdı ve uzaktan giden bir ka 
dını göstererek elinde tultu~u 

mektubu ona vermesini tenbih 
etti. Bahşiei alan çocuk o kadına 
doğru koşmaya başladı . Fakat 
kalabalıkta hangi k1:1dın olduğu 

nu iyice teşhis cıdemadi. Onun 
iQiu mektubu kadının yanında 

giden erkeğin eline tutuşturdu 
ve geri döndü . El'kek mektubu 
okuyunca karısile kavga.va bat 

Berlin,- I...oııdrada bulunan ladı. Geri dönen çocuk da mek 
Negüs hor gün müleaddid leh· tubu yanlıe ele verdiA'i için genç 
did mektubları aldığından mu 

hı.ıfaıa:~ına tahsis edilen memur 
!arın artırılmasını lngiliz zabıta 
sından rica etmiştir. 

Londradan bildirildiQ'ine gö 
re zabıta bu nrnktubların kim 

ler tarafından gönderildiğini t< s 

bil edememiştir. Bunlar Haile 
Selflsfo ile birlikte çalışan adam 

ları tarafından gönderıldigi zan 
edilmektedır. 

M evlıid Kıraati 
Babam Niyazi Develinin 

ruhuna ithaf edilmek üzre 
bu gO n öğle namazından 
sonra Yeni Camide mev 
lüdu nebevi kıraat edilece 
ğinden merhumu tamyan 
ve sevenlerin gelmelerini 
dilerim. 

oıııu 
Muhittin Develi 

adamdaı! dayak yedi. Çocuıun 

ba\;a11ı dayak atan gence karşl 

data açtı, mahkeme genç adamı 
üc gün hapse mahkum etti. 

Aari tavuk hır•ızlıtı 
Herşeyiu asrileştiğini ve fen 

ııin günden güne terakki ellia?i· 
ni gören ltalyan tavuk hırsızları 
zamanın terakkiyatını mes•ekle 
rinde de tatbike karar veriyor· 
lar. Onun için son zamanlardcı 
büyük bir muvaffakiyetle çalıı· 

mağa başlİyorlar. Milano oiurm 
da a)·lardaııberi küme;lerden ta 
vuk çalpıdığı halde ııe zab.ıta ne 
de halk bu hırsızları meydana 
çıkar mağa muvaffak olama:lar. 

Halkevlerinin açıJışları yıl
dörıünıü ınünasebetile 

Tavukların, bilhassa horoz· 
!arın yakalanırken daima çok 
gürültü çıkardıkları, yaygarayı 

kopardıkları m tlılm olduğu için 
hırsızlık esnasıııda hiç ses duyur 
maması dıkkati celbeder. Niha 
yel ltalyanın asri tavuk hırsızla 
rının kullandıkları vasıta meyda 
na çıkar. Hırsızların tavukları 

kloroform il~ bayılllıkları ve on 
dan sonra onları baygın bir hal 
de toplayıp beraberlerinde getir 
d ikle• i tavuk kafeslerine koyduk 
tan sonra alıp gittikleri anlaşılır 
Hırsızların bu suretlA kloroform 
ladıkları kümeslere girdikleri za 
man kendilerinin de lıayılmama 
ları için gaz maskeleri kullandık 
ları böyle bir hırsız Qttlesi meş· 
hud cürüm halinde yakalanırken 
sahil olur, 

- -_,__ ------
20 - 2 · 938 pazar günü ve gecesi yapı

lacak şenlik ve tören programı 

Halkevi Başkanlığından: 
GOndOz yapılacak tören 

Güııdüz tören Halkevinin 
üst kat s11lonunda ırnat 14 de 
toplanılacak Ankara radyosile 
verilecek söylev dinlendikten 
sonra bu pragram tatbik edile 
cektir. 

Ankaradan ve Ev salonun 
dan verilecek söylevhır müzik 
parçaları Evimizin YoA-urt paza 
rında ve Gümrük meydanında 

ki opıırlörlerile adı geçen mey 
danlarda buluuıteak yurtdaşlara 

din Jeti lecektir. 
1- lstiklAI marşı 
2- Halkavi marşı ( Gençler 

tarafından) 

3- Söylev 
4 - Piyano ile parçalar ( Ba 

yan Necibe Seymen tarafından) 
5- Muhtelif müzik parçaları 

(Orkestra tarafından) 

6 - Milli müzik parçaları 
7 - And (Ev gençleri tara· 

fından) 

Gece müsamere salonun 
da yapılacak tören ve 

temsil programı 
1- letiklAI marı~ 

2- Söylev 
3- Tablo (Devrim) 
4 - Çakır Ali ( 1 perde mil · 

li piyes) yazan lçel saylavı Fe· 
rid Celal 

5- ltaal ilAmı (3 perde ko 
medi) yazan Celfll Musahipoğlu 

A- Temsila saat (20,30) da 
başlanacaktır. 

B- Temsile giriş kartları 

gündüz ev salonunda yapılacak 
törende daA-ıtıla<ıaktır. 

Halkevinde 
Konferans 

Halkavi başkanhğın
. dan; 
1 Bngün sllat yirmi bu~uk· 
ta iki Doçent ve bir kısım ta 

l lebelerile birlikle letkikatta 
1 bulunmak üzre eehrimize ge· 
len Ankara Tarih, coQ'rafya 
fakültesi profesörlerinden B 
Herbert Lttis tarafından, ilmt 
ve tarihi bir koııferans veri· ı 

1 ıecPktir. Sayııı halkımızın bu 

mühim VP çok kıymetli konfe 1 

rırnsı dinlıımeleri ve fırsatı 
kaçırmamaları t menni olu 

il ııur. __JI 1 

Eski bir fıkra 
Edirne vnlisi mAşhur Ha•H 

fzzel paşa, memurlarından biri· 
ııe kızdı, Dahiliye nezaretine az 
lini :vazdı. 

Memuru azlettiler. 
Darbeyi nereden yedilinin 

farkında olmıyan memur valiye 

koştu ve başka bir yere kayrıl 

masını rica etti. 
izzet paşa hamen bir tavsi· 

ye mektubu yaııp azledilen me 
mura verdi. Memur bu tavsiye 
ilt. lsıanbula geldi, mektubu Da 
biliye Nazırına takdim elli. 

Dahiliye Nazırı kaleme sa· 
rıldı ve izzet paşaya sordu: 

- EtoelA memuru azlettir· 
dlrıiz, sonra da tav~iye terdiniz. 
Birinci ile 

/ 
ikinciıi arasınt:lıtki 

tezadı nasıl izah edeceksiniz.? 

izzet pRşa derhal cevap ver 
di: 

•Birincisi icabı maslahat, 
ikincisi ıaoı nezareUir!. 
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Oyun aletleri Resmi hakkın- ! Mersin piyasası 1 1 

da kan tı ıı ı 1_:_;~·9as 
L A N 

Vilayet makamından: 

Kanun No. 3330 

Madde 1 - KulUp kah-
. vehane ve gaz!nolar kır bahçe 

Jerinde ve Amsali eğlence ma 
hallerinde bulunan beher bilir 
dodan senevi beş li ro \'e tav 
la dama ve satranç tahtaiarı · 
nın beherinden senevi üç lira 
resim alınır. 

MaJde 2 - Birinci mRd 

Kabul tarihi; 17 1 938 
Netri tarihi ; 27-1-938 

yonu kararile tahakkuk etme 
sini muteakipon beş gar. için 
de tahsil olunur. 

Temyiz tal~bi hıhsile ma· 
ni değildir, Ancak temyiz 
komisyonu kararile fazla alın 
dığı tebeyyUn edırn resim ve 
ceza mUkPllt>ff'l red ve iade 
edilir, Tahıkkuk eden resim 

dede yaı-.tlı yerleri işle!enler Ve Cf>ZB müddeti İçinde (den 
her sene haziran ayı içinde med i ği taktirde 0/o de 10 zam 
bu yerlerde mevcut resme ta- la ve Tahsili Emval" kanunu• 
bi oyun aletlerinin cinsini ve 1 nun hükümlerine göre tahsil 
miktarını gösterir bir beyan· olunur. 
nameyi makbuz mukabilinde Madde 8 - Yoklamalar· 
bağlı bulundukları varidat ida dn levhasıı görülen oyun alet 
resine vermPğu ve tahakkuk 1ıtrinin yoklamadan evvel be
etlirilecek rUsumn malsandığı yannsmesi verilmiş ve resmi 
na yatırarak her oyun aleti de ödenmiş olduğu anlaşılır 
için atacağı levhaları oyun a- ise levha talik edilmemiş ol
letinin münasip bir yerine vaz mesından dolayı cezaen resim 
eylemeğe mecburdurlar terinin yUıde yirmisi 6 ve 7 

Madde 3 - Temmuzun inci maddede yazılı şekil da· 
birinci gUnUnden il!baren ya· iresinde tahakkuk ettirilerek 
pılacak yoklamadn levhasız tahsil olunur, 
görülecek oyun aletlerinin res Madde 9 _ Taalluk ettiği 
mi iki kat olarMk alınır. 

Madde 4 - Birinci mad 
dede yazılı yerleri işletenler 

mali yıl içinde yeniden satın 

alacakları oyun aletlerini al · 
dıkları tarihten itibaren on 
gUn içinde bir beyanname ile 
varide t id~ resi ne bi idi rmeğe 
ve ikinci maddede yazılı şe· 

kilde resim ve levha muame 
lesiııi yapmağa mecburdurlar 

Madde 5 - Varidat me· 
murları h~ r sene temmuz ayı 
içiııde mıntakalarırıda bulu· 
narı. birinci meddede~i yer
leri dolaşarak buralarda bu· 
lunan oyun aletlerinin resmi 
ödenmiş olup olmadığını tet• 
kik etmeğe ve bu kontrolil se 
nenin gayri muayyen zıtman -
Jarında asgari üç d<lfa tekrar 
etmeğe mecburdurlar. 

0 Pfterdar malmildürU va 
ridat kontrolörleri ve maliye 
mUfrl tlişlt=>ri de bu mahallerde 
kontrol yapmRğa salAhiyetli · 
dirler. 

MaddA 6 - Yoklamalar
dtt resmi ödenmemiş olarak 
görUlecak oyun aletle·i zabıt 
varakasi le tesbit olunarak İkin 
ci madde hUkmUne rgtsre re· 
stm ve cezası tarh ve en çok 
bir hafta içinde mUkellere ih 
barname ile tebliğ olunur. Bu 
tarhiyatrı karşı yapılacak itiraz 
ve temyiz taleplerinde ve bun 
ların tetkik ve karara reptın

da ~395 numaralı kanurı hU
kilmleri aynen cari olur. 

İtiraz komisyonu karar
larına karşı varidat idaresin 
ce temyizen tetkikat talebinde 
bu'unmalc saUlhiyeti vilayet· 
lerde varidat :mudUrlerine ve 
kazalarda en bUvUk mal me · 
memurlsrma aiddi r. 

MHdde 7 - Yukarıki mad 
de mucibınce tRrhP-dilP.n rt~sim 
ve cezalar itiraz müddetinin 
itirazsız geçmesi veya itiraz 
hainde tetki ld itiraz komis· 

mali yıl içindA tarhedilmiyen 
ve tarhtıdilip de katileştiği ma 
li yılı takip eden beş yıl için · 
de tahsil olunmayau · resim ve 
cezaları müruru zamana uğrar 

Madde 10 - Oyun kiğıt 
!arından alınmakta olan istih 
IAk resminin tezyidi hakkında 

ki 33 numaralı ve 30 eylUI 
1386 tarihli kanun ile bu ka
ııtına mUzeyyel 57 numaralı ve 
27 tı>şrinisani 1336 tarihli ka· 
nun ilga edilmiştir. 

Madde 11 - Bu kanun ı 

haziran 1938 tarihinden mu-
teberdir. 

Madde 12 - Bu 
nun icrasına 

m~murdur. 

Maliye 
kanu
vek iJi 

~ocuk esirgeme ~urumu 
genel merkezin~en 
Çocuk Esirgeme kurumu 

genal merkezi tarafından c11rn 
rılmukta olan ( Çocuk ) adlı 
derginin 73 Uncu sayısı çık· 

mıştır. 

Yurd yavrularının sağlık 

sosyal Kültürel durumlarının 

inkişafına hizmet eden bu kıy 
metli dergiyi çocuklara çocuk 
lu ana ve bubalare tavsiye 
ederiz 

1 l A N 
Mersin Tuhafiyeciler içe 

risinde92 inci sokakta bila 
numarala dtikkindaki mevcut 
ve Tuhafiyeciliğe ait bulunan 
emteai tüccariyenin temamını 
Mersin Noterliğinden musad· 
dak 17 2-938 tarih ve 908 
numarala senetle satan aldığım 
ve tuhafiyeci Hüseyin Tümerin 
işbu dükkinda •lakası kalma 
dıianı ilan ederim. 

HALİT ASRAL 

K. S. 
Pamuklar 

Klevlant 
Dağ malı 

Kapı malı 
Koza 
Kuma 
Ko:ucı parlağı 

41, 

5-50 
24 2fl 

buğday - çavdar 
Sert şark 5.,37 
Yumuşak 5,,25 
Yerli buğdayı) 4 .. 50 
Çavdar 4,,S5 
Anadol yulaf 4.00 

arpa 
Ana dol 
Yuli 
Nohut eksh'a 
fasulye 
Yulaf yerli 
Mercimek yozgat 
Sablep 
Tatlı çoğen 

3.95 
3,,62 
5,95 

7,50-10 
3,,50 

7-8 
120-1 :.0 

20 
Balmumu 
Cebri 
Susam 

Siyah 
Şark 
Anadol 
Aydın 

yapağı 

Yıkanmıı yapak 
Güz yunu 
Konya mallara tiftik 
Yozgat 
Keçi kılı 

» dabağ 

Deriler 
Keçi derisi çifti 
Koyun derisi kilosu 
Sağır derisi tuzlu 
Sığır hava kurusu 
Manda derisi 

67,5 
ıo 
1\ 

50 
45-46 

50 
80 
70 

52 

badem ve çekirdek 
içleri 

Tatla badem i çi 80 
42, Acı • • 

Acı çekirdek 
Urfa Yağı 
f çel " 78 

pirinçler 
Birinci nevi mal 17 ,5 
İkinci nevi mal 
Çay 
Kahve 

:'90 

109 - 110 

Borsa T elgraflan 
16-2-938 

Paralar 

Türk allunu 
/sterlin 

Dolar 

Frank 
Liret: 

gelmedi 
6li0, 

79,72,50 

~4,30, 

15.18-25 

YENi MERSİN 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone Türkiye Hariç 

Şerait i için için 

Senelik 1200 Kr , 2000 Kr 

Altıaylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir avlık 100 Yoktur. 

Resmi ilinabn sabrı 1 O 
Kurudur. 

Mersin orman ~ölge şefliğin~en 
hacmi 

cinsi m3 d. nı3 adedi 
çam el~k- 2tt ooo 
trik dirPği 

300 

mulrnmmen 
lira k. 

4 9o 

bedel 

ı - içel vılayeliuin nwrsin kHzası dahilinde 
yPni kö_v civ~nııda gt>dirıli oruıarıırıdaıı 211 nıel
ro mi~aha mu:,dil 30 0 athl çam t-lt>~. lrik dırE>ği
nin lu•fıpr nıf"lro ruik< ı p ga)f'İ uııuııulu 490 kuruş 
bt>d+>llt~ orman ka11ununn11 mu'a~~tıl 6 mcı nrnd
dt>Sirain ı ir ı ci fıkr~sı uıuc i hirıctı ~cık arlırwa su . • 
rrtih~ salış~ çıka rılnııştır. 

2- - ilrnlt~ 16 · 2•938 den itiharfn 2 3 938 çar
ş:uuba gürıii scıe:ıt 14 de uu rsi!ı onuan birıasuıda 
ya p ı I C! ca k l ı r 

3 - muvakkat teminatı 77 lira 55 kuruştur. 
4 - şartuame VP. nnık~ Yt>IPrıamP proj., IPri mf>r 

sin orm:ın höl~~ Şt>fliğirıdir. 18 - 21 - 24- 2 7 

Sayın Mersin Tuccaranma ve ~al~ma müjde 
Şehir dahilindeki nakliyatınızı ucuz, 

seri, temiz bir iUrette yaptırmak için 
bize müracaat ediniz. 

KamyonlRrımıı emrinize amadedir. 
araba ücretinden daha mutedildir. 

Alınacak ücret, 

Bu suretle hem naldiyabnızı toptan yaptırmak ve hem 
de zamandan kazanmış olursunuz. 

Kımyonlarımız büyük ve kapah olduğundan mallarını· 

ıın buara uğramak. yağmur, çamurdan müteessir olmak 
ibtimaUeri de yoktur. 

Telefon : (180) 

ADRES : Otomobil Durak Mahalli 
Ht•nzinci Baki harma 

5-30 

TÜRK HAVA KURUMU 
Piyangosu 

Her Ayın 011 birinde cekilir 

her Ocağı zengin Eder 

Sizde Bir dane ahnız. 
Fotograf l\1akineleri 

Fotoğraf mevsimi geliyor, şimdiden 
birer makine tedarik edebilirsiniz. 

Kodak ve ~1oglander 
Markalı 938 modeli makinelerimiz 
geldi 

Taksitle Satış 
- - === 

( T 1 K U ) Markala dolma kalemler, her cins 
matbaa kağıtları, Kartasiye, Kitap. Fennt gözlükle.r. 

1 
~~~i;•p, M HSEDAô"'"SAİİiÔ1eriSEYMEİt•sa tavsıyr 

Uray Caddesi No. 42 - MERSİN 
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DOKTOR DO~TO~ 1 

1 
HANDAN KEMAL KEMAL ŞAKIR 

SARACOÔLU SARACO~LU .... 
Doğum ve Kadın Memleket Hutabane1i 

Hastalıkları DAHlLt HASTALIK-
Birinci Smıf Mutahassısı LAR MOTAHASSISJ 

MUA YENEHANESl 
Kıtla caedeai Avukat Hilll Muayenehane: 

Kemalin evinin birinci kaba Kışla ceddelİ Fedoa 
da hatalarını her glln aa· T abıncının eYi eltanda- 1 

bahtan alrıama kad.r kabul daki 102 No. Daire 
1 eder. • •• 

Foto gün 
-------

FOTO GÜNÜ arayanaayın 
maıterileri onu zafer caddeainde atel 
veainde bulacaklardır. 

F01,0 G ON e fotoaraf çektirmek 
modern va temiz ~atıralara malik olmak demektir. 

1 

FOTO GÜN .ı .. seve ~ev.- fotograr ç .. ktir ir 
·•ıtrautlisuıau y~ ptınr amatör işle•riuizi gnr. 
ıtür~bilırsi uiz. 

FOtO GÜN Fotografa ait her İf 
lır ve gece gündü% aile düfün ve gu

ruplara gitler. 
FOTO . GOND stırlt fllzellik ve clzibe yaratn bir 

yer olarak kabul ediniz. 

Dok or 
Muharrem Atasu 

latanbul ve moakova Ün;veraiteai + 
~ Mririyatı hariciyeainden mezun 1 
' Hastalarını Bayram ıonlerinden mada her ıGn 

aaub Mat dokuzc:lan OD ikiye kadar Ve 8iJeden ~ 1 
ra on betlen onaekize kriar muyenebaneainde kabull 
eder. 

ADRIS : Camiprif Mahalle.inde paar caddeal 
29 No.la Hue 

•Zlll••······~· .. ·······~··· ..... 
Yurtdaş 
Kızllaya aza olunuz 

Yeni mırıİI lu111vi 1 Güven 
MÜCELLİT 
HANESİ Sıgorta ... ı 
E8kimiş, parçalan-

nuş, fersude kitapla- Hayat tarifeleri ih 
rmızı işe yaramaz .ı.,. tiyacınıza en u.y
ye atma, mız. bir. gön wcın olanıdır. 
size lltzım olur. Kıtap- Acanta11. VASFI ORGUN 
larımzı, d~fterlP-riuizi, dan arayınız. 19-30 

mücellithanemize J(Ön- IO il' ili' .111 • t' deri niı. . re ıp, ın ıı ıyaruz 
UtJr nevi litap ve Gazete ve Baıım evimiz-
, t k rtf. de çabtmak Bsre Mllrettip 

~e lt'r e~ şı • 18 IDf ve Makiaiate ihtiyacımız !ar-
tın ve K uJlaruşh ola- dır. Anu edenlerin mlldllriye-
rak ~itlf!11 İ r. te mllracaatlan. 3-5 

Yeni Mersin BasımeYinde Basllmıtlır. 

i L A N 
lçel Defterdarhğından 

Tarh 
Kazanc Vergisi ıhbarnamesi 

No. '1iik .. ıı .. rın ad• v~ iti ihbarmuue ~azaraç verg•si 
No. lira k• 

39 Mt'lınt .. l oğ aşır ibrahim kadmcık 2 147 3 7 J 
orma nmiiteahhidi 

59 llasan oğ karadayı hasan çoeakcif're,, 2-167 
60 llalıl oğ v..Jı ar~lau ~öy ,, 2- ı 68 
6 l M~hnwl nğ clamaclı hasan ,, ,, 2 16 '~ 
6~ Alı of( ı.op nın~letfa ,, ., 2-170 
6a Vdi oğl safi kadnıcık ;, 2. ı 7 ı 
7 4: Mt luuet oğ saftır mt'lımeı urslaı ı li\y ,, 2- ı 82 
77 llt'lımt'l sr.I ru oğ ar~p kalir gediği ,, 2-185 

m .. hmet 

6 98 
6 70 
l 83 
8 97 
2 70 
1 34 
4 59 

18 22 
78 Hıdır oğ tamir ça,uş k•zılbağ ,, 2-186 
88 kAıip st-limin musı;ıfa dtğirmeruh~re ,, 2 ı 96 O 
99hiisfyin oğ btıktuş durmuş çaeaLd.-re ,, 2-207 2 

loo "ustafa Oğ bayram kubur l(Pdıği ,, 

32 
58 
83 
26 lot ~Ab~~uun lrnlil ,, ,. 

lo~ owhmPt oğ duran ,, ,, 
l o3 çora tar hlis~y in ,, ,, 
104 has~uı oğ ibrahim ,. ,, 
1o5 Ali oğlu mehmf!l ,, ,, 
lo9 bektaş oğlu ibralıim ,, ,, 
1 lo ishak oğlu musıafa ,, ,, 
l l!> Ali oğlu hasan ,, ,, 
l 16 İbrahim oğlu küçük alamet çocakdP.re ,, 
122 isnıail oğlu cuma bozanlı ,, 
J23nıulla bayram o~ LÜ)iikvflli kuzucubf~la11,, 
124 :.kbaş <ıhm.,t· kızı ayşe hacı kırı ,, 
126 mn~tafa oğlu batal koca kuzuebeylan ,, 
128 madfn zt1de uli ve t• rild İstanbul &)' rancı 

181 Silifkeli Nuri 
136 Ahm~ı çaYuŞ 
137 Bayram tfendi 
138 Yakup erendi 

hüseyin 
Silifk~ mÜLPahhit 
yaka köy ,, 
Mersin 

" yal~ Löy " 

1 

1 1 ' 55 
2 36 

o7 
1 34 
9 o3 
2 6ı 

5 25 
2 17 
1 27 

1 l 

36 
69 
24 

6 16 
34 
57 
83 

ıam 

lira iL. 
3 11 

6 98 
6 70 
1 83 
3 97 
2 70 
1 34 
4 59 

16 22 

O B2 
2 6t 

83 
1 26 

1 1 
1 5C> 
2 36 

07 
1 34. 
9 uJ 
2 62 
5 25 
2 17 
1 21 

36 
ö9 

11 24 
6 18 

3.Jı 
57 
83 

Senelerce E vel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Yeni Ve Çeşitlidir 
Reami Jevairve mı1eueaatla ticurethanelereait her nevi tlelter 
ler oe evrakı mat6aaveaaairei en neli• bir tarzda dr'at/eyapo.r 

**•······-~········· HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK. SİPARİŞ-
LERİ KABUL VE TEZ ' ELDEN TOT .x ·Al!\. 

HER NEVİ 
X.İT AP , G.A ZE T E 
VE lv.CECMU.A. 
TABINI DER. UH
TE EDER. 

K . .A. R T V t Z İ T 
D A. V E T X. A R T
L A :E\. L Z AR. 'P' X.A.
G J: T BAŞLIK 
L .A. R. :I T AB E.D .t
L İ R. 


