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---------ıa-p0n -Hariciye Nazırı 
lnoiltere ve mu~2ceret Türk-ira ticareti 

Hükümet bir buçuk! , . 
milyor1 sterlin 1. fa !1Slt y oltll1Ull SOil }{ISffil da 

Almanya ve italya büyük Elçilerini kabul 
ederek 'birer saat görüşdü 

aarfedecek açıldı, l\1iişterel{ Gi1nırük: 
Londra 22 cRadyo»- Milli 

Biı1ası yapılnıaktadır 

Yeni Yogoslav 
kabinesi 

yine Ştoyadinovi c teşkil e ttil 

Helgrat 22 (Radyo) Yugos: 
lav kabinesini yeniden baevekıl 
B. StoyadinoviQ teşkil etmiştir. 
Yeni kabine ile eski kabine ara 
eındaki faı k yalnız dahiliye na· 
zırının deQ'iemesinden ibarettir: 
Bse9ekil Avala ejansı muhabı· 
rioe beyanaıta bulunarak 

cektir . Dahiliye 

ğişmesi hakiki 

ileri gelmietir . 

nazırının de

bir ihtiyaQlan 

Mumaileyh sıhhi vaziye tin
den dolayı seçimi !müteakip bir 
müddet istirahat etmesini iste· 

mieıir • 
Dahiliye nezaretine B. Xorj 

lngiliz Hava Kuvvetleri 
Tay y are imaldtı bir 
misli arttırıldı 939 

yılında daha 
fazla artırılacak 

Londra 22 (Rodyo) İngiliz 
ha9a nazırı a9um kamarasında 

beyanatta bulunarak, bu sene 
tayyare imaldlının geçen seneye 
ıınwren iki misliııo baliğ oldu
ğunu 939 senesi zarfında bunun 
daha fazlalaetmlaCıığını söyl&· 
miştir . 

Polonya~a~i O~ranyahf ann 
mu~tariyet tale~i 

Çatalağzında 

Kurulacak y eni 
Fabrikalar 

saat 9 da buraya gelmiş ve lstas 

yonda Belçika kralı Leopold tara 

rıudan karşılanr.ngtır. 

Kroı Georges doğrudan dC'ğ· 

Karabük demir ve Çelik 
fabrikalarımız 

i lk m amuller önümüzdeki martta 
piyasaya çıkarılacak 

Karabökte Moderıı bir de 
kasaba kurultıyor 

Ankara a.a, - Çatalattzında Karabük'ta Sümerbank tara· çuk sene Mel t~molini attığı rn 
kurulacı•k olan hamızı kiprit Vf' fından kurulmakta olan demir son seyahatleri esnasındaki lef 

Riyaset etmekle mubahi ~l
duQum yeni kabinenin ıeeekk.u: 

getirilmietir • Varşova 22 lRad~o) Polon super fosfalt fabrikaları için ta çe çelik fabrikalarının inttaalı tiş 9e tetkiklerinde rnemnuniyo 
Şimdi kabinede devlet nazırı yadaki Okraııyalıların muhtari· yin edilen sahada mOheııdislerı ve makineleriyle lesisntının mon tini mucip olan bu fabrikaları-

Hinden sonra dahili va hsrıcı 
. . . d h.Q ı.·1 r dex.i"iklik 
eı7aseıımız e ı u K v 

olmayacaktır • 
Secim esnasındaki nutukla· 

rımda söylediğim teçhile kabine 
h · ı· d eskisi programımız de ı ın ° 

gibi çalışmaların• de9am ede 

olan Kırek yeni kabinede nafıa miz tarafından tedkikat Yapıl · mız hakkında nlAkalılardan bl· 
yet talebi Diyet meclisi tarafın· maktadır. ıajı infüamla devam etmekte ve 

1
• d 

naz ırı olmuetur . k . dığıınız en son ına umnlı erce · 
dan reddedilmiştir . Nasyonal inşaat projeleri hazırlaıımı~ süratle ilerleme tedır. 

Hırvat nazırlarından Kava· diyoruz. 
merkez partıı.i bu hususu müza ve makineler sipariş Eıdilmiştir. Milli Şef lııönJııün bir hu· I\arabük demir ve çelik fah 

lin ve Maskoviç yeni kabined~ kere etmek üzere 26 ilkkanu n· rikaları baelıca günde 1000 ton 
etmekle· da toplanacaktır . Hatayda damga ve Harç mevkilerini muhafaza 

dirlı r . 
kömür işlıyen kok ocakları, ben 

inuiltere hükümeti zoı. kreozot. naftalin. katran is 

P U 11 a r 1 tihsal eden tiili maddeler tesisatı 
F ronkonun muharip 600 tan yevmi takatte yüksek 

lik hakkını Pulların klis .. eleri hazırlandı yakında fırın, dört bürük celik ocağını B. Ede n 
Amerikadan londraya döndü ve beyana~ 
ta bulunarak yaptığı seyahatın. hususı 

mahiyette olduğunu söyledı. 
Londra 22 (Radro)Bir müd

detten beri Amerilrada bulunan 
Jugi ltere eski hariciye ~az~rı B 
Edrrn Londraya dönmuştur · 

Bu münasebetle !mumaileyh 

Royter ajenaıııa : 
Bu seyahatin resmi mahi· 

J ette olmadıQ'ı, propağauda ma 
hfye ti ile de yapılmadığını söy· 
lemiş, fakat Amerika ile lngiıte· 
renin mü tekabil noktai nazarla
rını bilmelerinin faydalı olaca· 

Q'ını düşiiııdüm · 
Amerika, düuya siyasi mcee 

leleriyle eark meselelerine bü· 
1ük aldka göıı&ermektedir • 

J)emietir • 

Altı devletle yeni bir 
deniz anlaşması 

imzaladı 

Londra 22 (Radyo) lngilte· 

re adına hariciye nazırı Halifaks 

İRkandinavya. lsveç, Norveç, Da 

ııimarkn, Finlandiya namlarıua 
Loudra orta elçileri bir deniz 

1 anlatması imza etmielerdir , 

ihtiva eden bir çelikhane, hadde 
tanıdımı ? basılmasına başlanacaktır. haııe ile bir font bor u fabrika ı 

Londra 22 •Radyo> - nı, 20 bin kilo9at takatinde bü 
lepanys ielerile meeğul olan Antakya cYeui Gün> - Ha- ıbınıt damga pullariyle birlikte yük bir elektrik santralıoı ve 

komitenin genel sekreleri mah tayın bu günkü varlı~iyle tezat baelanacaklır · tamirat atölyeleriııi muhtev·ı 'btı 
. Diğer tornftan daha öuce 

rem bir rapor vermit ve bu ra teekıl eden damga ve harç pul· nümuneleri hazırlanarak bastırı lunmaktadır. Pıograma göre fulı 
porunda Genoral Frankonu rı tarının artık de~iştirilmesine ka ı ıan Hatay poRta pulları da [ ra· rikalar b iri birini takiben işlemi 
muhariplik haklarının kabul edil rar verildiğini ve hu hususta kınrla tedavül mevkiine çıkarıla ye alrnacaktır. Bunlardan kok 
mesiııi t· svip etmişlır. hazırlanan pul nümuuelerinin I caktır • fırınları , tali maddeler fabrikası 

Bu mücıasebt>tle ingiliz hR Maliye Vekalotiııce kabul edildi I R ,1 'il" L lk ı numaralı yüksek fırııı, elektrik 
rıcı civaseliude d~A'ieiklik olaca Aini memnuniyetle haber aldık _ omanyaua mı 1 1\8 mma 
hı bekleııı·ımektedı· r. b .. sarıtralı , tamirat atölyeleri ve lJo "' ;. iimunosi e~enilen .pulla- • • 

~ · ıı h' partısı ru fa brik as ı 1939 marıı ipıidasııı l'ng 'ıltere e m· "ı ızmet rın yakında itabına başlanacak 1 ve en kısa bir zurnanda tedavüle B-k 22 (R ) da işlemiye başlıyacaktır. Diğer 
h ı._ u reş, . adyo - Ho. kısımlar da temmuz 1939 tarih ı -A m ele partisi ÜRÜ- çıkarılacaktır • Haber aldığımıza manyada ~ eni teşkil olunan mil . . d k 

14 k lk . · . ne kadar bunlara ıllıhak e ere 
h • l göre Maliye VAkflleti ayni za ı a rnma partısıne yı{tın ha . . . 

mete muza ır o uyar manda kibrit bandrollarmrn da linrle müracaatlar vaki olmakla fabrıkaları u heyeti_ uı~umıye, 1 

Londrn 22 c R adyo > - dır . Moı kez kom ilesine onuı·n ı er önümüzdeki yazda ışlomıye bae bir nümuuesini y ıı ptırmıe bulun 
Amele Portisi toplantısında co halk müracaat 0 nı t' şllr Buıl lar lamıe olaca ktır. mııktRchr • B ıı nıiroll n ı ·ın da ta ö 

verı:en bir karar neşredilmekte -----·-- - - --- arasınd a Çi fıç i pal'tisi rei sleri ile Gene programa g re mart 
dir. gönüllülük mahiyeliude olacağı muhafazakar parlis ine mensup ayı zarfında türk dC'mirind e ıı 

Hükumetin derpiş edeceği na dair )'apılan beyanat memnu j biıçok kımseler vardır. Kaytlara mamul font borular piyasaya 
askeri hizmet mecburiyetinin niyetle kartılırnnııştır. 'hararetle devam olunmaktadır. sonu lkl.,cld• 
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Muamele vergisi 
indirilen mamul 

maddelerin Listesi 
Bütün Sana)1 icilerimizi alal{adar eden 

noşredildi bir kararname 

YENI MERSJN SAYFA -- 2 

Anl{ara 
Haberleri 1 Radyosunda bu 

M h J k d j günkü program eş ur SUÇ ar anunun an Türkiye Radyodıfüzyon pos 
'• •» • ••• • 1 

' a/ n f • / 1 taları , Türkiye Radyosu, Anka· 
6 ) 'J f J ı l an ne ICe er ra Radyosu . :.. mı yon Ki o o a 

1 1 
tesb it olunuyor Dalga uzunfu~u 

rak tesbit edilmiştir I 169 m. ısa Kes 120 Kvv 
1 

-;- ~leşlıul suçların muhakeme T. A. Q. 19,74 m. 15196 Kes 20 
Aukara 2~ .R.adyo,, - . usuluna dair kanunla ağır ceza kvv T. A. P. 3170 m. 9465 Kes. 

__ Memleketım'.zın ~38 sen~sı yı muçip suçların da meşhut/20 Kvv . 
tutun rekoltesi 62 mılyon kılo suçlar kanununa göre muhake Cuma 21112/938 
raddesindedir. me edilmesihakkındaki .cana 12.30 TUrk mOzlğl ClUrkçe 

Bu nisbet komşu milletlere nun tatbikine geçileliden beri şarkılaı) 

Memleket 

1938 Tütün Re~oltemiz 

nazaran çok yüksektir. Zira 938 takip edilmiş olan suçların tesb 13,00 Saat ayarı ve haberler, 
Muamelr. vergisi kanununa ke zuruf ve kutu 65 kooa 30,rikalarda bu ipliklerle dokunan senesi IUtün islılıı:rnlatı Yuoanis tıkararlaşmıştır. 1 13,10.14 MQzik (rlyı:ısetl Cum. 

tovfıkan sınat müesse:0elerin b k t ı " k dd·t t 
a . ır e le veya mütea ı kııma~lar 6, yün fanila kumaşı 1 taııda 60 Bulgar is tanda ~3 mil Adliycı Bakanlığı bu suçla ban tosu - Şd: hsan KUnÇE>r) ı -

vergi matrahını tayin etmek t~llt,, 60, har~ dökümü 20: ~llee ve mamulatı 50, yüu çorap 54 yon kılo olardk lesbil edilmiştir. rın mıktaıile neticelerini vo \Jun Ct-Zdir marşı (OtıtUst Boı) 2 -
üıero hazırlanan cetvelin bir b, llurşun tup ıo, galvanıılı saç suni yün •şodi,, O. E ıardan takibi kanuııi sel>eblere Vı:ıls L'Estudianıioa. (wısldteufel) 
kiluuuuevel 1938 larihiuden İtiba 65 zikredilmiven sair madeni eşi. d i rn ede binaeu umumi U~UI hükümler 3 - Şıtlr ve köylll • uvertQr • 
ren bir haziran 1939 tarihine ka ya 50. ipek Ve SUnİ İpek sanayii ne bırakılmış olanlara adPmi ta (Sup;>e) 4 - Ev.t · potpuri • (F. 

dar meıiyete konması Vekiller tahta sanay1•1· Dokuma ve hüküm tesisatı K k • kip kararı verilenlerin mıktarın Lelıar) 5 - Le Tı:ısse • dans des 
apıs a zerıvatı s h · heyetince kararfaatırılmıatır. ~ · olmıyan ve yalnız kozlldan ipek J cümhurıyet müddeiumumiliklE'rio O emıı;0ns · (B Godısrd) 6 - Tür "' "' Bir eşya vücu.,e gelırmeksi 

Bütün :;ına 0 icilerı·m:,z1· alA Çeken filıitür fabrikalarında yapı fa.,./a/cışdırılacak den istenmiştir. Müddeiumunıilık kisches • entermezo (\\' fütlim) 1 
a zin t'adece biçilen renuelenen .,. 18 30 MU lk ( b d 

kadar eden bu listeyi aynen nea lan bükümsüz ipek ipler O, do ler uu hususla birer cetvel ha 1 ' z cı:ız ısn J 
"' lılmba ve oluk açılan zımpara 18 45 Sıtat ayarı ve babe ler · kuma tesisatı olmıyan filatür ve zırlıyarıık eıı gec ikinci kilnu ' _ r redıyoruz: Janan tahtalar O, hamnt tyhtası Eıilrne - Trakyada iskiln · 19 00 rurk mUzığf şı:ırkılar 

L. t d 1 1 · 9e büküm fabrikalarında vapılan nurı ılk haf hasına kadar Adliye ' ıs e e yazı ı m.1tdde erın 2, doğrama ve marangöz mamu ,, edilen göçmenler geçen yıl umu Bakaıılıgına gönderilecek lir İ ve semailer) 
karşısında bulunan rakam lor : o IAtı 10, bilcümle mobilya 25, ah bükümlü ve bükümsüz ipek ip mi müfeUişliğin teşebbüsü ile ·-- 20.00 MUzik (Riyaset Cum. 
maddelerin vergilerin::le yüzde şap araba ıo, kontrplAk lO, her tikleri O, fılAtü_r ve d~>k~ma tes~ Romanyadan gelirlerken beraber Sorgu hakim/İği Fıarmo. Orkest. Şef: Praetorlus) 
hesahile yapılan tenzildt g~a·eı nevi amb ı · k t · · v satı olmıyan ıpep bukum fabrı lerinde birer parça kapiska to • .h 1 - NttchtlHğer Von greodd11 

a aJ eres 
981111 ecneuı kalarırıın bükülmüş ipek ı"pfı"kle ımtı a11ı (Konradin Kr~uozer) 2 - Çello rilmektedir. memlek ti d t. ·ı ıe humu getirmişlerdi. Hardala 0 

er en ge ırı en r, san · Consertosu Si bemol mııı·or (Luigl toprak Sana- yı·ı· d k k t 1 ı· k k 1 rı 70 fıatür bDkDm ve dokuma benziyen bu mahsul tohumların 
ı Ve u u arı fer ı eresto u • A k s Boccberini) solist (Davld Zirkio) 

( . 1 1 k kısımları havi fabrikalarda do dan yapılan tecrübe sonunda bi n ara, - Orgu hakimliği Mozayık çıni Qimento ıle ııuan ar 5, undura kalıbı - oto - için Ankara hukuk fakültesine 3 - Senfoni - Do majör (Kt:rt 
mozayik denen mermer kırıntı, büs koroserisi tam "tahta, demir kuıım~ş _ipekli kumaşlar O, yal· re 40 50 santim randıman alın kırktan fazla sorgu hakim veki· Atterbeng) 
sından mamul çinı) 26, Karosi döşeme, boya ve sair dahil,, 50 nız bukum ve dokuma kısımla mıştır. Bu mahsullardan yaQ' is linin yapılan imtih!lnına ait ev-J 21,00 S!lat ayarı ve 
man çini (çimento kum ve boyaı kamyon karoseri si tam "tahta 1 rını havi fabrikalarda bükümlü tihsal edilmoktedir. rakın tetkiki devam etmektedir 21, 10 'fllck mUzlği (bıılk na-
dan mamul çini) 40 beton mali demir, döşeme boya ve ı;aire da iplikten dokunmuş ipekli kumaş Almanlar bu mahsulu dnha İmtihanda muvaffak olanlar yıl·/ vaları 
ıeme 10, mermer blok veya tom 1 hi. 35, otobüş kamyon karnserisi J lar 50, yalnız büküm ve dokuma ziyade Romanyadan tedarik et kında belli olacaktır. yetl:rh45 Konuşma (Spor faall-
ruktan vücuda getirilen levhaları moranA-ozluk kısmı 13, hazarao k~sım~arı_uı _hui fabrikalarda bü mektedirler. Du sene istihsal~t l 

f k- - ı k 8" ·Lı ' • J J 22,00 MUzlk (kOçUk orkestre) ve sair o sıfır, mermer le9ha ve tahta sandalya 16, zikredilmi ı ·umsuz ıp 1 ten yapılmış kumaş tecrübe mahiyetinde olmak üze UJUı erımızuen ge en 1 - Uodine - uvertOr • (Lorlzlng) 
vesAir mamulatı tekrar ieliyarek 1100 sair tahta mamulat ıo lar 70, yalnız dokuma kısmını re 4-5 bin çuvalı bulmuştur. Ge J J f 2 _ Rigoletlo (Verdi) 

3 
_ Klntes 

vUcude getirilen mamulat 55 l kimya sanayii l~avi falırıkalarda dokun~u-ş İpPk lecek yıllarda d!lha yükse istih e gra lar senzen (Moreou) 4 - Ole Koseo 
• •A _ • • • ıı kumnelar 70, yalnız bukum ve sa1at yapılacağı haber alınmış- d (J f J ) 

madem sanayıı _Sul y~n O, muvellı~ılhumuza dokuma kısmını havi fabrikalar .,n · oze unoer 5 - DJs el 
O k - t b i - h • tir. B SADIK KOLO"'L garetten madel (Slede) 6 - I -İçi ateş tuQlasile ktlpanmıe • ımyevı ve ı t, mut)ta zara., da bükümlü ve bükümsflz ip k · u 1 

esma ye sobalar 35, içi ateş tua 20', ılrıyat 10. hamızı kdrbon 10 . ten mahluten dokunmuş kumaş A~liye terfi cetveli Ulusal Eşkobuo~iBvekArtırma K. : ::ı~~:ı;nısch~ra ~:~~:~~~=. ~!8:~ 
ldsile kaplanmıe ddi veya gal ı tıbbi pa.m_uk, 10 Debagat hülas~ lar 60; ipekli_ jarse kumaş '1e u esı as anı (Manfred) 
varıizli sobalaJ 30, nal 64, nalçal ları 5, cıvıt ve boya 20, her nevı mamulatı 40 ıpek çorap. Hakimlerin terfi etmelerine MERSiN 1 23.10 MOzik (mandolinalı:ı) 
53, demir fıçı 60, demır boru sabun 10. asfalt 5 Sonu ücüncüde esas olan Adliye terfi defterini Artırma ve yerli malı hafta 23,45 24 Son bttberler vt3 ya 
"dökme hari",, 58, pik ve hurda gıda sanay'ı'ı 81 münasebetiyle izhar buyuru· rınkl program. "' hazırlamakta olan komiııyon ça 
d .. k •f ·ı dök- ı / b"ıl s · d • o • 11 lan iyi duygulara teşekkür eder i K ~·kı d • ~ ı·~ o me ont,, ı e um nıamu a Elekli un deA-irmeninin urıye 81,1 emır yo Sfl tışmAeırıı bir hayli ilerletmiştir 8f8 U e emır ve o 1 
tı 25, Musluk,.uluk mamulatı cu·' ~ le mamulatı, pı"rı· ı1 ç unu ha 1\ hayırlı çalışmalarınızda muvaffa ti "' 1 m Komisyon çaııemasını bu gün-
'"pirinç, nikel,pakton, atüminyom ric,, 5, pirınç nou 10, deQ"ırmenli ş · ~ · ıerde bitirecektir • kiyet dilerim fa'-r'ıLafartmlZ 

b k Ö 1 
1 

k h f b k 1 1 r e ı 1 lk tisıt t Vekili U 1 ve a ı, d me mamu atının dö ma ·arna ve ee rıye a rı a arın 

kümden sonraki imal sııfhasını da imal olunan 5, derğirmensiz Hu~u~ ilmini yayma Kurumu ş KESEBlR -Binıciiden artan -
ikmal sul'elıle vücude getirılen 

1 

makarna ve şehriye fabrıkaların İmtiyazını hühümete , , , arzedilmiş olacaktır. 
mamulat. 50, Silindircilik mamu da imal olunan 50, konserve k rılıstınde Hayvan Resı'mler'ı ı devretme ı•stı~vor H h fıt R d·' oda Fabrıkaların kadrosunda tav lfıt ı "pirinç, nikel, palUoo. dlii 'ı.sebze. üalilı." 20, kakao yağını .., er a a a J 

zih edilmek üzere Sümerbank 
minyom ve bakır külçesinden ! kendi istihsal eden fal·rikalar 1 bı·r l.on rerans Fılisllndt'n gtolen hususi ma israfından eve le~ sta1· için logı·ı. 

1 
Barut - yi haber alan kay R T 1 

levha haline getiren müessese içi o 10, kakao yağını satın alan lumata göre Fılistin bllkOmell , tere fahri kalarına gönderilmis 
ı 1 t 30 S C 1 k fabrikalar için 20, kakao yağını naklerdan sızdığıntt göre son se Verecek bhlren TUrklye ve Halaydan ge olan 15 türk mühendisi hAleo er mamu a ı,, , ıva ı ı me . . ı d ı . • -k r ı ·· 

. . k:endi ısıihsal eden fabrıkalar ne er e uuyu za r.r ar goreıı ve ••• . len kasaplık hayvanlara mUteallik fabrikaların montajında Çalış· 
mulatı "levha hslınde prınç, nı j iç·ın o, kakao ya"·ıaı satın alan senede 8 ile 10 milyon frank gOmrllk resmini artırmıştır. maktadır. Fabrıkaların kadrosu 
k ı k ı- b fi> Ankara -- Kış ayları için 

e • pa .frm, a umınyum ve . n fabrikalar i"in 15, her nevi bis arasındıt açık veren Şam - Ha :wtevsııkiyeti henUz resmen ht na iltihak edecek olan mühendis 
k d 1 1 k ., hukuk ilmini yayma kurumunun k ır an ıma 0 uoan ap ve saıre küi 25, hardal şişede 35 ve tene ma ve temdidi demır yolu şirketi hakkuk etmlyen bu hııber Tllrk ve te nisyeulerın intihabına de· 
70 k • 54 k o k Ankara radyosunda tertip ettiği d"I k • apsu • to a 7 • oyunca kede 10, süt tozu 10, sucuk, sa imtiyaz:n hükümete devrotmek orisce ehemmiyetle nazım <tıkkbte vam e ı me tedir, 
76 g"z ve ben·•ın oca"'ı 65 t"I ı ı ı · o · · t t · ı· seri kouferauslara başlanmıştır "lınmı·.,· tır, j Banka bunda baek · ı ı ' u_ • .. • 5 . • "' 

1 

am. pastırma ve ıenzer erı ıçın muracaa e mıs ır. ... ~ . . . n a ış eme 
örgU 6<>, demır tel dlkenlı tel karabiber ve baharat 5. Bu müracaat üzerine l4'rao Vergi ve bütce edlı ilk konfe· ılk ıkı sene zarfında Karabük'te 

ransı Kurum asbal)k anı fspurta y dahil. 70, çivi a· tel çekme teı;i m"3nsucat sanayii Ali komiserligi ile şirket mü· Uf tta ş • istihdam etmek üzere muhtelif 
Satı Olan fllbrl.kalar 1·,.·1n r:o b- .. b 11 mebusu Kemal Ünal vermiştir , . .1. - h 

1 
a "' " Kamgarıı1 yalnız oya ı ar mesııilleri arasında ihzari müze mgı ız muta assıs arı d vel et-

ıeli satın alan fabrikalar iı;in için" 6, strayhgarn O. kerelflfin başladığı ve şirketin Hundan sonra her ıtalı akşamı Hava tehlikesini dü- miştir. Fabrikaların umumi teş· 
66, topluiğı.ıe 50, clvata ve per yünlü kumaşlar hükümetçe satın alınarak işlelı kuruma ayrılan saat l8 i 45 le kılihr da marta kadar kurulmuş 
çim 40, karyola 60, kurşun boru lpligini kendi yapan fabrika lec'eği söylenmektedir. Resmi mu 19 arasında radyomuzda bir hu ŞÜn Ve ku1umuna 1 olacak ve fabrikalar mart iptida 
sıfır, &erttzi "kantar ve sair bil larda bu ipliklerden dokunan hafil bu hususla henüz kati bir kuki meselenin izahı yapılacak- d sında lüzumu kadar mütehassıs 
cümle tartma aletleri .. 50, tene kumaşlar 5. ipligi sat10 alan fab 'şey söylememektPdir. tır • yar ım et• elemanla techiz edilmiş olacaktır 

Pic~~~~~~ryo ~ah!_ M e 1 od i 1 Bekir Ulu_(} l 
ounda bir Çok heykeller bulunan bir odaya g ı:. -

1 

lir Bu odanın duvarlarıııda uir cok süsler vardı ı 
Fotoğraf makınesi ılo hu resımlerın fotoğrafıı;iııi 
alırken duvarda gizli bir kapınıııı muvcudı} elı 

E Ş H A S - Mroditten daus dersi alan, Çıçek satan kızlar 
Fidyas :\feşhur heykeltrae Dans ve şarkı söyliyen kızlar ve erkekler. Qıçek 
Afrodit Fıdyasın karısı alanlar, Seyirciler, Tayfalar, Halk ve uhalunuo 
Artemıs Afroditin kızı adam ve uşakları, Seyirci karı ve kocalar. 
Baküs Meehur IUHı •*• 
Gürtan Baküsün küçük oQ'lu S E N A R Y O 
Yalman ,, büyük • 
Kaı.tan Bir korsan kaplan 

Kanbur kadın Bir köylü 
Zenci kadın ,, • 
Menekşe Genç köylü kız 
Cialdem • • " 
Ülker 
Memiş 

lbiı 

• 
" 
" 

" ,, 
,, erkek 

" " 
" " Ugur 

Periler 
Nuray 

kralı 

Utıalu 

Soyları 

Gün el 
Feyleıof A 
Feylezof B 

Perıler krıılının kızı 

Arzaova kriılı 

Uhalunun aoytnrısı 
Bır kadi:ı 

Oeuc hepıılar A B C. 
Genç erkekler D. 1\. \'. 

" " 

Giriş 
Amerika, Şikago üniverı:ıitesi talebeleri ara· 

sında Afroditin - Venüı-ıün ·bekareti hakkıııda 
bir münakaşa. Üniversi tenin Acarı atika talebe
sinden ~1is X Bilgisini çoğaltmak ve Afrodit bak 
l{ında bir kıtat> yazmak için Paris Luvr müze· 
sine hareket eder. Luvrda meşhur heykeller ga
lerisinde Afrodit heykelini tedkik ederken hey· 
&Celin saA' ayağının baş parmağının alçı ile sı
vandığınııı farkı11a varır. Yumuşak alçı tabaka
sını çakısı ile! kazıdığı zaman "Mifo.333, Merkez 
"rumuzunu okur. Doğruca Parisden l\liloya gi
der. Aletleri vasıtaı>ıyle 333 rakamıorn bir lepe 
olduğunu kesf eder yine nleıler vasıtasiyle 

tepenin meı·kezini bulaırak kendi kendine hafri
yata baslar Hafriyatta bir mermer kapak bulur 
ve bu mermer de "Fıdyas., Adı yazılıdır. Bu 
kapağı hir takım zorluklardan sonra kaldırarak 
uır çok ıııı•rdi\·cıılerdcn aeıığı ıııer. Bu yolun so·· 

1 ni hisseder. Bu kapının otumatik anahlarıaı bu 
larak açar. Uzun bir korir.o~u korku ve heyecan 

içinde geçerken bir takım korkunç heykellere 
raslgelir. Bu heykeller basıldıkça hareket eden 

heykeller olduğunu anhyan mis Koridorun soru 1 
da bır levha üzerindeki "Burası hıı. ve hayal 
dünynsının ilahi Melodisini sevenlerin yaldızlı 
kapısıdır"cümlesini okur.Yine gizli t.ir düğmeye 
basınca bu kapı ardına kadar açılır. 

Kapı açılır açılmaz 1,ok~ kuvvetli lda-
sik bir müzik kapıyı ören çiçekli ağııÇ arın dal· 
tarını sallamaktadır, Kızıl bir ufuk gözleri ka
maştırmakla hurasıoın bir his ve lrnyal Alemi
nin aekla dolu bir ölkesı hissiııi vermektedir. 

J\ayalıkları döğen beyaz köpüklü dalgalar. 
Genıe ÇtÇek bahçeleri, bu bahçeler dA çicek top 
lıyan geuÇ ve güzel k'uht .. Kayalıklarda otur 
mu şnı kı söyliyen ve Çalgı çalan periler .. Sa 
hıldo perıleıle beraöor yıkanan erkekte kııdın 
tar, Bır hayal gıbi koşan VH onu kovalı yan geııç 
kızlar, kelebekler, kuşlar. güverçııılnı le bunmın 1 

bır cennet hissini ilk bakışta k~lpleı e l' Şılnmaktııdır 

Mıs X bu manzarayı dalgın dalgııı seyrtıder 

ken baş ucunda bir bülbül ötmiye başlar. hu es 
uada şarkı, kuş ötmeleri, çalgılar birdenbire du
rur. Orada mevcud olan herşey bu diyara bir 

yabancının girdiğini hı~sedür. Kelebekler, kuş· 
lar, periler, geııç kız ve erkekler Mis X in bu· 
lurıdu~u tarafa hücum ederin Buııd,ın lelt\şla · 
laııan Mıs X kaçmak ıstar fakat kapı çoktan ka
panmış olduğu cihetle k11Çamaz ve Mıs X i ya· 
kalarl:ır. Esasen Afrodıtin çocuğu yoktur. Mis 
X e Ç i ç~klerden bir taç yaparak Misi manevi 
evlad edinir ve adını Artemis koyar. 

Bu suretle Mis X Artemis adıyla Afroditin 
evinde kendi kızı gibi yaşamnktadır. Bu sek ve 
hayal diyarının kızları kırlarda, Çiçek bahçele· 
rinii~. sahilde gezerlerken gül . zarıbak, lale 
eekil vo reoklerinı almaları zor değildir. Kele· 
bek şeklini de aldıkları görülür. Denizde yıka 
nırken mayo kullaıımağı bilmezler. Her zaman 
çıplakdırlar. 

Giyinişleri P.ski 1aman tarzınd.adır. 
• • • .. 

- Birinci sahne içi senaryosu 
Birinci sahne içinde, Kaplan Arlemis ve Gür 

tnnı gemiye zorla götürdükten Ronra Artemisi 
kamaraya hap.;eder. Gürtaıı kürek çekmeğe mah 
küırıdur. Gemi Kılikyada Side Kadim şehrine 
gelır, bu şolıir esir alım satımı ile meşhurdur. 
Aı· tcmi8 hu şehirde zengin bir esir tüccarı tara· 
fııı dıuı "Blın alınır. Gııuç ve güzel olan Artemis 
eldeıı ele rntılarak Arzaova kralı Uhaluuun eline 
geçer. Artemis zıynet ve ıhtişama karnsmuştur. 

- Sonu v1tr -

'" 



SAYFA 3 

Muamele vergisi indirilen 
mamul ma~~elerin listesi 

YENi MERSiN 

Dünyada Neler oluyor ~1ERSiN 
Pi YASASI 

- ikinciden d eva m - ·ıngilteredeki müebbed ~n-12 - 938 

2 3 Birinci k~nu n 1 ~:ns 

i l 1 N 
Mersin Bele~iye Riyasetin~en 

1- l\ı~la c ~tldt-sinin nu~ lhieirult~n ı i ı irıci 
Pamuklu mensucat Pamuklar Ku S. ı Kns 

Pamuk ip l iğı O, katlı iplik mahkumlar Kıevlant - '11,50-= 
(ipHk 8atın alıp bundan kııtlı Dağmalı 36,50 

sokak ağııııa kadar olaıı kıs!tıuıda yapılac :ık olan 
107 L nıeu·e nıuralıltaı parkP kaldırım irı~aalı pa
zarlı k su r ~ l i 1 e 6- 1 - ~ ~ g e ıı n ı a g Ü n ii sa a l 1 5 d e 
ilrnle ed ltıc.-ktir, 

iplik yapan müesseselor için · Kapı malı 35 
lngilterede bazı ağır c_ ez_a · duğunu görmemişle l'di. 8 

70, ipliği kendi yapan fabri- d 1 t Koza k 
d k ıarın şaı'lları tadıl e 1 mış ır. Beyaz perde üzerinde dün Kırma yo 

kaJarın bu iplikten doku u B Umleden olarak mUebbed ya işle r ·ını· canlı ve htıı'e ke tte Ko•acı perlag·ı 34, 
ları kumaşlar ipl i~ini Halın u c .. 
olan fabrikaların bu iplikten kUrek cezası mahkilmlarından gördükleri zaman hayret için- Buğday- Çavdar 
dokudukları kumaşl ar 50, P' on senelik .mUdd~ti i_kmal_ e- de kalmışlardır. Hahusus ha · Sert anadol 4,50 
muk fanila kumaşı ve mamu· denlere fılı_m . g_österılmesıne yatlarındıı bir defa bile tayya· Yumuşak 4 
latı 48, pamuk çorap (Merse· mUsaııde edılmıştır. re görmediklerinden fılimde Yerli bu~dayı 3.2:"· 3•75 

~,25 rize dtthiı) 40, suni pamuk O, logiıteıenin cenııbundaki uçan moderıı tayyareleri birer Çavdar 
UstUbü O, V1J yt ad asırıda Parkhurslta bu hayal sanmışl1trdır, • Aoadol yular 3,'25 

Muhtelif menaucat ıunan ceza miless ı.ı sesinde 1~i 1 Bahusus kabilisevit balon- Arpa 
YUnden, pumuktan (\1er- mahpuslardan on senedı> n fıı z lar ve muazz,.rn Zeppelinl er AnadoJ 

s~rize dahıl) ipekteo, suni ıa burada kalmış olanlara mahpusları hayret içinde bı- Yerli 
ipekten vt;jya bunlarrn mahJO muhtelif fılimier ve bu müna· rakmıştır. Nohut eksh'a 
tun_dan mamO.I ceket. k;z?:~ sebetle son ZHmanlarda dün- DUnyaya )'eni gelmiş gibi fasulye 
elbıse. çocull eş~aAı ve_b. et, .

1 
•• yada olup biten işler göste·ıolan mUebbed kürek mahküm Yulaf yerli 

• ı. f · ıA ldı ven gı ı 1 
nı ... anı ası, e 40 rilmiştir. ları l>eşeriyetin ve medeniye· Mercimek şark kotaı eşyası 40, kaytan ' - . . 

. _ ,·di 40 dao - MahpuslardAn bazıları 40 l tın terakkıyatını yakından s blep 
potın baaı ve şeı 1 ' ı h · h · · · · 
t~ıa. !iO famba fıtıli 60 balı~ sene evve epıs aneye gırıp müşahede ve takıb edemedik- Tatlı çoğen 
a-ı 40,· kordon 35, kıl teld 3,l dünya. ile aldkasını kesmiş ol !erinden derin teessUrler duy- Balmumu 
ş;pka tasluğı ve keçe '20. m.a· duklarından .tayyarenin ne ol muşlar ve cinayet işle dikleri- Cebri 
kura \"O yumak halinde ıplık duğunu hılmıyorlardı. ne bir kat daha pişman ol- Susam 
4a, şııpka tezyini gayri ma- Bunlar filimin de ne ol· muşlardır. Yapağı 
mul kttdın, erkek şapkalarını ,ı 1 Siyah 

kordeıa. meşin, çiçek ve em- Almanyaua verem e 1 Gani ne~ri Alla~m aya~la- Şark 
sali maddelerle tezyin ederek mu·ca,lele Anadol 
mamul hale getireo müessese U rm~an çıkıyormuş Aydın 
)er içirı) 20. · _. .. _~ · Yıkanmış yapak 

Jüt Verem hastalığı ilerleyip Hindistaoın en mistik yer Güz yunu 
Kolan 67, paspas, Y?I pas hastay ı şik :\yete _m~~?ur etme terinden birisi addedilen mu· :Konya mala tiftik 

pası 33, jilt ve k~~u ıplıkle- 1 deo evvel keşfe.dıl.dıgı . za~an kaddes Benares şehri dindar. Yoıgat 
rinden yspılmış saır mamulAt . tedavisi kabil bır ıllettır . Bına Hinduların mekkesidir. Keçi kılı 
67 Analeyh bu hastalığın önüııU Bu şehri ziyaret edenler 

' Konfeksiyon almak için hastalığı daha has Hindistanm her taraf.odan Pirinçler 
Kumaşı başka yerden a· tanın kendisi hissetmezdım ev gelmiş yüzlerce inunla karşı Birinci nevi mal 

lınıp yalnız bı çip dikmek su· 
1 
vel keşfoderek tedavi etmeli- laşır. Bu insanlar din namına ikinci nevi mal 

retile veya benzer işlerle ya· dir. vücutlarını bin türlü çileye. Çay 

3.82;5 
3,75 
5,75 

10,37,5 
3,50 i 
4,50 1 

11 
18 

yok 
49 
48, 
5~ 

80 
yok 
120 

52 

1 2n,25 
26ıJ 280 
110 pılan yilnden pamuklan (mer ı Almanyada şimdiden bu 1 koyar; bu suretle sevap ka- Kahve 

serize dahil) ipektan, silai esasın tatbikine başlanmıştır. zanmaya ç~hşırlar. Hinduların Badem, çekirdek 
ipekten, keten, kendir, jütten H slalığın nis~ eti mutavassıt itikadınB 2öre her dindar in· içleri 
veya bunların mahlı11atların- k 1 Tü . san mukaddes Ganj Lehri su- Tatlı badem içi · · dereceden yu arı o an rın-
dan mamul elbıse, ıç çamaşırı yuoda hiç olmazsa bir kere Acı » » 

. • x 1 k 1 g 13n gibi mamleketlerdevereme .. . k' d k ve fanıla, guın e ve cuva yarı yılianıp gunahlannı temız Acı çe ır e 

95 
58 

~ - Bu ir ı şa<ı lın nıulıanıruN1 lwdelı 12~0 lira 
94 kunış olııp ş :ıt tııanı.-si u .. ıediye ftıu nıiiıiürlii
ğiirıdtın <ıltı kuruş lu,del mntialıilirıde alınabilir . 

3 ·- Talıp olarılar ırı lüzum gür iilf'rı izalıaıı rt'o 
dairesinden alalıilı Ct>klt•ri ve ihale giirıii muh:-un
nıen \> · d ·· lirı yiizde 7,5 nislwtiııde [ muvakkat lP

nıi nal nıa k lıuz vtıya mt· k tu lıi le Tica r•\t oda~ııı•f a 
kavıllı lrnlunduklarına dcıif' VflS ikalarım hirli~ıe . ., 
alarak Be l t-dİH·~ d<iin• siııde nıiilf'Sekkil eı ciinwne 

~ . 
nıliraca:ı tl ~ rı iları olunur. 

1 l A H 
Mersin Asliye HuKuk ~akimliğin~en 
}Jafuııudİ)e rııafı a llt>Sİntfeı; rahiıJe Vt>kilİ 3\'lı

ka t llc lı nı ut Fu acl ~a rafından N usra ti ye UH.t im il P

sinden giritli A 1 i evinde ara bacı .Süleym:ı n oğl o 
~abri ale~ \ıirıe «JÇılaıı boşanmanırı sicile kaydırıuı 
terkini lı<ı~kında açılan davaııuı ~· apılaıı duruşmJ 
sı sırasırıda: 

MüddP.iale~ lı SahriyP ilant•rı h~bli~<ıl yapıldığı 

t halde ~t· lmr.diğııulerı lıakkıııda ilanen ~ıyap kar:~
r arı tebliğine karar \'erilmiş ol .Juğurıdan tiurtn:
ma günü olan 18 l · 939 giinli )lersin A ,liye lrn
kuk malıkenıP.Sİııe f_'dıtte~i veya kanurıi bir Vt\· 

t kil göndt>rnrnsi aksi takclirde hak ~ır.da duruşmaya 
1 ~'ye- l>mda ılP. ~· a ıu t-ıd i it c..-ği gıyap kararı lr lıliği rıe 
ı kaim olmak iizre il:\ıı olunur. 

i l A N 
gibi hazır eşya 60. istidatlı kimse. var mı yokmu ı lemelidir Onların dinine göre Urfa Yağı 

Mahlüt mensucat diye umumi bır yol< lama ya· ı Ganj nehri cHinduların AHahı İçel ., 

37,50 ' 
90 ıoo içel Haf ia müdürlüğünden 70 

[pek, yiln, pamuk, jUt ve pıhyor. Brahmanın ayaklnıodan fış · -------·----
koko iplil{lerınden ):ap.ıla~ Mezl. fır ha valide biltiln ltırmaktadır. Hu itıbaıJa insan i İ 1 Sn 
mahlat kumaşların ıptıdaı köylülerin ciğerleri röntgen günahını temizler ve öteki 
madde tenzil~tı bu kumaşların ile mu ıı yene edilerek verem dünyada kendisiae iyi bir mev Satıl Ik 
içindeki muhtelif cins iplikle başlsngıcı tulunup bulunma· kı hazırlar, IJ · . , •· fd . J 

· b k ı ksızın ô G l .ı~t :uıe C<H t>Sllıt ~ rin nisbetıne _ _a .1 ma . dılrı araştınlmıştır . lmezden evvel aı..j neh . . . 
imal cdıldiklerı ıplıklere ~ 1 ~ " H ua ene silratle ve ri suyuodao bir kere içen bir f P.vkarıı l11hlanı SPkız oda 
t · ıat . b tlerinin vasatısı u m y . ··ıd·"kt "d 1 enzı nıs e . ua en bir p'An dahilinde ınsan o u en sonra yenı en iki mıılbalı dörl dükkan 
üzerinden hesap ve tatbık m 'YY . . doğmıyacaktır Hindulardan 
olunur yapılıyor. Saatte ltO kışı mu .. 1 . 'G . h. hir hii,iik ahır bin arşın 

· Rö t a yuz erce ıosan anJ ne rı su • 
Deri sanayii . ayene edilmiştır. . n gen m ıarmda boğularak ölmf> ktfl ve la •' 111 :ı c ı· fp • <ıl :ı c :ığını 

Kösele ve vaketa ıo. vıda k. e i için bir otoh il~ eesame- _ .. . , . 
1 . d .1 bil· ın 8 

• t h olduktee sonra cesetlerı yakı ~ı lı r~.- C<ltld e."'ıradt• CP rcı 
a 6 fantazı erı er ve mo tinde bUyUk bır kamyon a 1 k k"' il . G . 1 1 • • 

' 6 l d 'l 6 ara U erı 8DJ SU arına y l f - ı \;1 f 
ya derileri , g ase erı er ' . dilmiştir. atılmaktadır. 1 ı iZ og il ·' U~lH a~· a 

. ht" 6 kösele sıs e 
ıueşın ve sa ıyao · B da yirmi kişinin so 

d ... k d' . l eden una ı u ii r :ı ca ~ l. 5·5 
Ve erısıoı en 1 ama . · · ilse İt bir S' 
fabrikalarda bu derilerden ya yunup gıyınrresıııe m_ . . ınara tellenJı'rı'r'·en 1 

5 .__ l ı ·F ve reptedılmıştır. ti U 1\ tı. dumanını burnundan çıkar 
pılmış kunduralar • as;ose e er vagon 1 ave . . · . . ima- a lıaşladı 

d · · · d n tedarik tık iş ol'ırak vereme ıstı · Pa ketımızden sıgarayı çı g · 
ve erıyı . pıyasa a. 1 1 ' . d ve ka rırız yak arız. keyı fli keyı r Bunu gören karısı korku 
eden fabrıkalarda ama 0 u· dat peyda eden s:ıııayı e li t ... ııe~ıdirır t ve telaşla hükOmete koştu; 
nan kunduralar 4 i , deriden . 1 n ve arduaz • < umanını savu· 

• • • ., 1 bahusus poıs9 e ' ruruz . Bunu yap3rken ilk de -Kocamı ş ta lar zapt 
zıkredılmıyen saır eşya ~o lari le taş ocak larındu çalı ra tüt Un içen d h . ey n 

K k amulAtı şua · 8 amın ıışına ettıl dadı. 
auçu m .. _k ı· şan amele muayene.<e tahı tu gelenleri dOşUnUı· müyüz? Ne 

Galo~, şoson, okçe o çe ı ezer!. Rodrigoyu yakaladılar, 
ve ··k iz tenis ayakkabıları tulmuştur. g . hapse attılar. Biçare adam 0 çes . k Almanya Veremle esaslı Krıstof Koıoınbun arkada 
19 otomobıl ve amyon ve . ? R i . G tam on sene mahpus kaldı. 

'b t k l k JistikJeri 30; milcadP.IAye gi rışmış oluyor. şı ~l rıg? zel'~S memleketi- Ifı:ıpisten "tktıktan sonra 
•ra a e ere ne uır mıkdaı· tüt"' · - -v 
d.. l'k ol mu•ambala . .. - .. 30 . . ur: yapragı ı· d U t• k· ı . oşeme ı ve y ., b l susu 6ö pil ve akiımulator ' ıle döndil. Soyunup dökündük spanya a tüt n ırya ı erı 

8 ıb· l'k muşam a ar ' 
rı ~ , e ıse 1 

• k k gramofon plağı 15 cam ve ten sonra ynpi'akları sardı, yak hayli çoğalmıştı. 
30, 1ikredilmiyen aaır auç~ kristal etrafımn kesilip tesvi ~----------------·----·~ 
nıamulitından mensucat ıle · aynR 75 plastik eşya 

l ı 25 meoıu - yettı. ' 
IDÜretttp o an ar • 

4 
ı (tarak, düğme. ağızlık vesaire 

cat ile mürettep olm~yanlar ı 40, sepet, bilcümle sepetçi ve 
Kağıt sanayıı ı hasırcı mamulatı 10, kurşun 

Kağıt ve mukavva 31, sa k 1 m 25. suni çiçek 20. Ec· 
tın alman kağıttan yapılan 8 b~ emleketlerden getiri· 
zarf ve defter 10, satın alı· ~e ı ~ve kıllardan yapılan 
nan kağıttan yapılan duvar en o . f 4 ' 'tayyare 50 
k ı. her nevı ırça ' 1 ı 
ağıdı 80 satın alınan muKav - "40 b't"mden mamul 

' plinor a ı 1 u ı 
vadan yapılan kutu 30. 1 •• 

1 
. 50 şiıııe ve cam 15

1 . y· · emu 11yon ' ., 
MUtttftlrrı k sana 1 1 1 camdan vücuda 

Ç 'k (' k t•'yü o buz satın a ınan 
e Ih ' u~ u ' . etirilen buzlu cam 70, mum 

O, baston ve şemsı~• 10,l tec ~5 k l 40 srrm• klaptan, 
rıt edilmiş elektrık te ve '. o •. · ' 
kablosu -.:_o, f zole elektrik bo gehn ttılı 50 

1,üccar defterleri geldi 
Kazanç ve licart>t k a ourılarırıa uygun )'P.V

miytı. l> rfleri kPhir, lll P. \'Cudat ve kopye ,fef_ 

lP.r!~rile ~' trnİ SPrıP. içiıı Do~~'P, Kf ,.~ür, zarf, 

kağıt ve h+>r ciııs kırta s İ)' e çtışitleriıuiz g .. L 
ıuistir. Fıaılar cok mulPdildir. . ~ 

Sedad Sahir Seymen 
Cra y c.Hicirsi .No. 4 1 • ~forsin 

ı - . .\rrnnıur . Gil ı ııtlire )Olurıurı ıuulılelif 
~ilon t>Lrt• lı rir cif' n ı ulıtf'l f HÇıklıkta~i cılış~p ~ÖJH'Ü 
lerın ıanıin içiıı taı ı zim ~. ılıncı11 1440,'~4 lircılık io 
ŞHal açık t>ksillm~y~ ko11ulmuştur. 

2 - Eks ı ltme 28 biriııci kanun 9;-lS 
h~~acHif nlen çarş<ııuba güııü s<tal ı5 de 
clainıi eı ciinwrıirıde yapılHcaklır, 

ta ri lıi r:e 
vilavt•l ., 

3 - ~luva~kHl teminat parası 108,00 lira o· 
lop isteklilf'r' lrn 111iktar lernirrnl par<ısır11 vtıy~ lt-

rıı nut nwkluhunu f)rıcümene gt>Lirmesi lazımdır. 
4 - Fazla mahl nıa l a 1 ma k isli yerıl~ri n içd 

·"afıa nıüdlir lii~iirıe nıuracaatlaı ı ilan olunur. .._ 

9 ] 3 17 23 

. 
1 l A N 

. 
lçel Hususi Mu~asebe dire~törlüğünden 
llu~usi itiarı · ye uit CHmişerıf ıualıallesindr.ki 

« l :~» 11u11ıaralı :ılllı iistlü bina icJrı 400 lira uıu .. 
lıanınıen lw<lel ii~erırıdt'rı hiriı ci kaııuııun t' O ııcıı 
cunıa giirıii ~a:ıl 15 de ilıalP. Pdilulf'k iizn~ i-;el vi-
1 ay pli ti a i o ıİ .. f. c ii nı P. rı i fi c e •. ~· • k (t r l ı r 111 a \' a k o !i u ı. ., 
nrnşlur. 

jslt• klilPrİ rı ~a rlııa lllfl ~· İ görnu•k İiZf't' rJ USU si 
lluhasrhP. rniidiirlliğiine v~ ilıal .. :riirıü lwlli s 

1
•11 • 

llP. Jİ~zılP.. 7 ,f> ni~h, tindtıki rırn"akkat lt>uıiırnı ~ 11 • 
tarı .30 lır~.1 1 ~ nıakhuz v~ya harıla ıur.i luhn .. tl 
lıamılerı ~ozu g•'ÇP.n tırıciinıtırıe bas \' Urrur.l<ırı 
ilan olunur. · 

l 5 18 2J 23 

l A N 

Bir ahçı kadın aranıyor 
Yiiks..-k bir aile ııezdinde alıcılık yapmak iiz. 

re hir ahçı kadına ihtı\' <ıc va~dtr. İ!'ileldılPJio 
uıallıaanıız idare ruiidürlÜğÜne rniirdcaatları 5-5 



YENi MERSiN 2 3 fli rİ llCi ka fi U fl _ı ....... ~_3_8 __ _ 

1 Yeni .M.ersin 
Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

içten ve Dışta n günün en mühim ve en taze haberlerini 
YENİ ıv.tERSİN DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

Yeni• Mersı·n • ı ı Yıllık fa~ılas.ız. intişarın 
• da muvaffakıyetını halhtan 

gördüğü rağbete borcludur. 

YE N 1 M ER S 1 N : Sizin G~zete!izdir Dertlerinize dilekleiinize YENi 
M ER S ı N sutunlan açıktır. 

YENİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. 

YENi MERSiN IATBAASI 
Taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Yeni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

(J:{)~~ lID@W@& O~ıT~lMOIL~lM lHJ&~IFIL{g~IL(g 
KİTAP GAZETE VE ~EC~UA 

~ · ·rabı yapılır 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Def terler Evra~ı 
mıt~ua fatura va stire en nefis ~ir tarz~a ve ~eğendirmek şcrtile yapdır. 
Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tez.eldengönderilir. 

*••*••-••BUBBBBBBllllBBBllllftBllllBBB• .. +•~ 
~ ~ 

.- SIHHATİNİZİ K.OR.UYUNUZI * 
: - N .ASIL :ı.v.tI : 

i KAY ADELEN i 
1 SULARINI IÇMEkLE 
1 Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletinin 672 numarala raporu 

TAHLiL RAPORU • • Göriiniiş: Berrak Kaleviyet; "loo sm3 su.ya sarfulunan N. lo 1 1 ıııikdarı,, 0.2 srıı3 . 1 
~ n .. uk : Ht»llk!!İZ ,\hcuıu sertl ik df' rf'ct•si ''Fr«J ll SJZ,, 1.5 
! Koku ; Kokusuz Uz~i maddt~ Jer· için · sa rfoluırnn müvelli- *• 
ğl clülhumnza litrede o.4o mgr. 
g Sülfat "SO 4,, liLred~ o.ooa3 gr 1 Tadı · Lalif 
c$I ' Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
B Tranıiil; Mı,tedil Nitrat "No 3,, " 0 .0040 g l\ilrat ''No 2,, yok a 
1 Amon,·ak ''NH3,, Yok • 
C$ Fflnnirı ... n sorı usullerirı.e riavet rch~re k. ka,· uadıi(• verinden itıba- · ı 1 ren istasyona ~adar içi kala) lı k·aı va uı zli lıorıı İa rla içi -nııırıııer döşel! 
• b~llurhavuzlara dökülmrktedir. Oradan d!j bütiın Fiziki ve kimyevı il 1 ev~afını muhafaza t>den~ k ve hiçbir suretLe el drğmeden hususi kim-ı M 

yagerimiz~ ve .Adana Sılıhal nak a rıllğımn la yin elti~i Sıhhiye lllfHllll-

• ru huzurlarında damacanalar ve vagonlar KAY AOELEN suyu ile 
il ~· ık«il'(hktan ~oıtra doltlurulmakla ve ağızları Sıhhat memuru larafm- ! 
-ıı . elan 11 ı iiltiirlf>11t>r~k ŞPlırirn i z•' gelmektedir. * 
~ . . 
~· • • • ••••••--•••••••••••rıa.aaam .. ••~ • ~ .. 

f P.ni Mersin Basımevinde '8sllmııtı 

i~~=!"!~;;:z:r~j · Saiiık:us 1 En nefis şaraplar 1 . ~ Eczanesi 
ı Edirne Peynirleri 1 · Mersin Gümrükkar;ısın~a 
§ Yoğur ve buna mümasil içecek ve ~ • • 
:.= _ ~eye-~eklerin~zi 1111 her nevi Avrupa, 1 Kış l a c 11 l de sı nde 1 o·os oıelı altında llyas 1 Yerli eczayı tıbbi
~ ~1 ... rop ı s : 1 ıı s ~· flri r• ıi• · rı ı ... m in ı-•iin i ı il ve ve müstahzaratı 
tı.Ulltmaıfllli fiillmfllilmllllllURlllllltı. • bulunur. 

-------a---------~------------------

DOK.TOR 

Nazım ünsal 
Muayenehaneı.i : Yoğurt pazarı caddesinde 

Sab•h saat (8) den 1·2 ye Akşam (14) den 19 a 
kadar bastalumı kabul ve muayene eder . 

Paurtesi günleri öğleye kadar fakirler parasız 
muayene edilir. 

Mersinlilere müjde 

kış geldi. Sobalık hömür ve odunlar! 
nızı şimdiden hazırlayınız. 

~luhl~rt>ııt halkımıza l>ir kol~) lık olu<~ iizr f:' 

Kok kömürünü çuv eı l lrnnınıaliy~ v~ ı ı:ı kli)f> 
~ i bize ait 'foı>U 30 Lir<t\'3, Sob(i lık O d un u 
~östrriltct>k ıv ve u ıağ; z~ya tflslim Tonu J 5 Lira 
) ' Cl vrrı y ::> ruz. , 

Mallarımız temiz ve sağlamdır. 
Mersin· soğu~ Hava deposu yamn~a 

Necmi Genç ve kardeŞi ı ı - öO 

-----c---·==ı 

Fenni Sünnetçi 

Sıtkı T annver~i 
St-r i v~ fi ~rısıı s ii 11 ııt• l 

yapar. 
Fakir çc cuklara p-1 r,. s11 

Adrtıs ; Tarsus paşa ga 
zi nosa karşısı 

YE NiM(RSiN 
Nüshası 5 Kuruştur ı : 
Abone Türkiye Hariç 

ı, 

Şerai t ) için 
1 

Senelik 1200 Kr 1 

Altıaylık 600 

Üç aylık 300 

Bir aylık ıOO 

için 

2000 Kı 

1000 

500 

Yoktur. 

Resmi ilanatın ıabrı 10 
Kuruştur. 

Karlı bir iş ;çin Ortak aranıyor Yurtdaş 
Yapılacak bir Portakal ve Limon Sandığı imalathane-

si için sermeyedar bir ortak aranmaktadır. K 1 
tş su değirmeninde yap•l•c•ğ•nd•n kuvvei muharreke iZi aya 

masrafı yoktur. l 
Ortak olacak ıate kir ve teminat gösterilecektir. 

1 
Mektupla ; A 1 

Yeni Mersin iduebanesinde Kadri Yaratkana aza 0 unuz 
müracaat edilmesi 7-10 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
l§g Nis3iye Opratoru ve Doğum Mütahassısı fmJ 
~ DOK.TOR. fm) 
~ A.-Yakup Aslan Fı!l 
~ Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyada tahsilini ikmal etmiı~ 
~ HCJsta la rını her günS-12 15 - 18 e ktı d a r kiibul muayene~ 
e: ve tedavi eder. 11!!1 
liill · ADRES: Mersin Bozkurt caddeıi imi 
l!:::! Yoğurt pazarı No, 1 • 

l§g~~~~~~~~~~~l§g~~~~~~~ 

Z A F E R Aile Sineması 
Bu gün gündüz saat 14,30 dan itibaren baş,ar Mevsimin en güzel şa~ eserlerinden olan 

Türkçe sözlü büyük türk filmlerinin en güzeli 

Söz bir Allah bir · 
Türkçe sözıü şarkllı 

Oyıııy arılar: llaııuı, Vasfi , Galip, ~luan)nıer, Ca hıd .. , ş ~ vk iye 

Pelı yakında: 1914, UIB MECHUL. ASKER 
Ç A N a k K a L E 

TÜRKÇE SÖZLÜ 


