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M••iie movaffakiyetler saya -~eref 
e oltan tecrübelerle dolo Y 
an Maliyeciliıini d" yeriıı d l 

e 'e ıarnanında kullanan ver i er 
an9oglu, biık6metin tetki 
n m"mor ıadıldikleri göıı 

den beri, iktiaadl bubramo iıa 
le1ioi ka11aoılması llnm ge
len ilk daTa olarak ele almıt 
bolonayor. 

Bayra mm ikinci gOnü C h . . 
ismet lnöDO Bahkeııri ıel u~ urreunmiz Millı ŞPf 
olan Bı(tadiç •e Sandırıı ~~le e ~elU-etir e uQn~m1ı 
sonra Balı kesiıe dör moı ve ~ı;~nı. ~1 laıEt ettı~1t1ı 
bnlunmu~lırdır. 8 eeırhlere bitabec'e 

Btiylk Millet JleefüıinrJe 1 

(ikiael tqrin tarihinde - radyo _ llilll Şefimi~ •elıele mintaka d k" 
ile yardan her köteıiode din huktlmetimizin tedbirlerini l ım a ı felAketzfdelere 
leoileo - i•&Jaatile ikti1&dl •• bildirerek BaJıkuirhlerin bOt;R at~ıı •e. teeıaürlerini 
mali bay,.ınin•ın yaralHıoı rmdan tlolayı memnuniyetlerin_ ~ıtAyı ttı ıyi çalı~tdda· 

B 
nı ıı ıar etmiQl d. 

tetrila etmitlerdi. ayrımın dördOncO aftr c C h . . .. er ır . 
Y J t 

~ um urreuHmiz M d 
o omoıun ve bedsfimi şere vermiolerdir. Mudanya müta . . ll BflT&JA. 

•in ne Aaam Smit, ne Kari ğı bu tarihi kasabı halkı lıfilll Şef'rekesmm imzalandı 
Markı ekollarile ilgisi bulun kar .. ılamışlardır. 1 

candan tezahOratla 

istanbul, Ankara, izmir şehirlerindeki 
gekUn 400 milyon lirayı buldu 

Val'lık vergisi mükellet- Au k rada "Yarlı.K vergiıd 80nra durum, vergi mı~tarJan 
lerinin neticesi iı1 bitmit ~ibi l mükel letleı ıne 16,658,800 lira yüksek olanl· r eller·ndeki mal 
dir. lshnbul, Arıkan, lzrı ir tahakkuk r ttirilmi§tir. mukab·Jınde oa~it lemine çı 
ve diler yerlerden bildirildi- Varlık •er6J. i ıi m6kelleflerı h~ıyorbr. HeoOz 11ıı1 yapıl· 
gine gö .. e bnralndaki mükel- lstaobuldR, lzmirde. Ankara I mamıı olmakla beraber ba11 
lefler tesbıt va dln edilmi~tir. da derhal borçlarım ödemeıe IOfldıtjlara ıöre •erg·ıinio ilk 

Buna göre lstar bulda 60 ba şlamı~brdır tfsirı bina kıymetleri üzeriı de 
b!n mükelleften 330 milyon lzmir gazııı elf'ri ( •:t rlık görOlmO,tür. Boraa dıı ıluo 
lıradan fazla "Yarhk vergisi vergisinin piyBs~da "Ye halk piyasasmda bazı terezziiller 
tarh edilmiştir. ve istikrar. f1y.ı \larda düşük- ·,ardır.) 

hmirdeki varlık vergisi Hık bekleııilmektedir ) demek ı Şehrimizde de mükelleflf'I" 
İzmir villyetinde (4575 mükel terli!'. lzmir Tıcaret gaıet• ıidP borçlarını •ermtıle de•am et-
letteo 26,701,760 liradır. (varlık vergismin 1lloındın mekt~dirler. -- - ----- - --madııını itaretliytın Başveki Milli Şef buradan Burıayı ıitm = 

Haıi•, milll btinJemizin zart. coı:kun tezahürleri ırasında B 1 ve Bursahlarıo 
ret Ye icaplarından dottan d"kl ursalılara h"t d k Almanlara go·re 

• e geı ı eri yerde halkm bük"'metl b. ı · L ' ;; P P ere 
görtitamö•ti anlatmııılardı ı u e ır •ate l l o •• 

v • Ç8111tı1tm anlatmıı ve memnun· l . . .e e e 'Y~rerık uşrnan 
Bayram 

Nasll geçti? Sayın Saracoglo 12 birinci ıyet ernıı bıldirmı~lerdir. 1 
k&n onda irad boy ordu ki arı tı;;;-:~;-·-:~---=~:--...... ----==:::.J l 
oatakl• •• (ıattagoma 1 Esk • h • d · h tt !~:\:~~i::.d i~.~~~,. ·:::;:.~ ı şe ı r e bu ğ- 1 a ı 
kün retatudır) demekle r day çok b 
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l rıldl Hamiyetli votando,lorJan bozılqrı Aar-

:~;:~.1.••••9ıerioı tf7i~;~ o aştı ya bonlarını çocuk. e.iıg~me kuıamana 
' .Balı' hl Berlla. 21 (A.AI - Dot• laedıye eftrler 

.*. laab lf8 r - Bogday .. e Korunma . . cephe1lndekl harpte Volı• ile . 
B• .. •kilimia· b •bat alım n oohmının hlilt . lı•r•rnamolerınıo o.,. •r•ll• .. ••••ffakl7otll ta- Kurban bayramı çok bil boınaıı b~r aılede badBm, fıo· 
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1
._ te •• baıılara aykırı lıarekel daolıtı dOım•••• mOdofaa lı•t- Huauıo dOrl 9iın çok ~o..,ıj Kıırlıln ko1ı10 aileltıı!ıı 

beraberlik lıer •• ır ıı'" aıdea faallJ-ete rçaı,11 ot edenler "••rl tabi""'• at••· tı••• 1•••1••1 old•t .. • bllt~;. ıeçmit olma•ı bu oeeey• daha ku•bao de·•lerıd Tu•k bna 

.,
erde Ttieadan11a l&an, er ~~DditimiH göre, her. " - mıktadtr. Şehrimiade hctda- ror Şiddetli .•akav•••t ao a- çok utırmıftır. kurumuna ' r"-"uk eıirttfD' e 

naa ol- .,.,Ha•a . l"D yın ök fi . ları ele ıeç•ııtlr. K b b ._.. ~ dutadur ~ geaı• ll9öde 'bat"'· en 1 Hk ıyah t..ıloda M k 21 (AA) Roy· Ut :m ayramının ta kurumuna vernııılerdir Pu 
• arpa, 110 -eJ ~tllll oa ova, · - f h f d -f · lotikl&l mtı d 1 . ita •e ball!llr gelmekte t kora,ıar. Emalyeı te.ı. uterl mab•nlrl bildiri· earı u • 1•111 a te•a o etme- arada kurbıı ları ÇoCUk eairp 

ve beraberlik ealae e11 birlik :~ olar tilecarlarla Bele- )llldthlöltl Möddeiomumilik yor. Mlttefiklerln a•kerl mite sıde yerh mıtllar propolaod11 me kurumu yavrularma twdi 
ro anoo tam uıyeler t lı Bel d ' ' L s d 1 ı ı·şı· ed lr bir tl•••ll 11haakl · · · . mak •r• n .. n .. ha .ı... • iye •• Boraı, .. hird• ...... ,... ••Jd tur•••• •• 
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.a tarıbınıı•ı .tadn. Gerek boraa komi Wr bntd •~ h b S aetfe• çıkar•akt••" Mııafırlere ık.ram olarak da Yardır. 

ınat P aam elerıle doldur- Hrhtinee y • ktU ay 0 nbat spe- Bana 1ıre Sovyetler Alman• - ·-------
ınu"• ba gloki J•k•ileut 1-. haba.:t ~':k Bel"'\!· .:·~°.aana 11ıe7dH ••rm•- tana oeDOblanodaki ı..tı.r b•- Ankarııda garip bir Kal/cÜla balaom•mıld• J•pılaoak •• kara b•>r••J• .ııı .....,. •• ;:,: " IÇID hnııoao batı•l•dı . balaDmlf m&oakole batltırı .... hAdıse ga 
ha böytik Te dalla eaoh it l•lö te4hlrle t•be,aeai i lı yölraelr hLlrlara dayanarak •ll•lttlr. _ ı•lk nkı 

re •• •urn1 teıtı · 1 . . ~ n 
lerin bir batlang101 olaoaktu. 1110thır. Boraa •i•a•na . T · u errnı tatbika ba,la•••· l •ı • D" I g.. d" 

Harp tleni•i ortaaında bir nia iılkl11ıleri lrad•r, • ı-111 .. t lar ba ".•ye_de de Bora• mu ngı iZ 0r UR UT ·--a l&t Kalktita il (a.a) _ 

•u• ... kra•~•ttr• oı.,.1r bse ... De • h. •e ~ ıot••••• ıir•ittir. Akını sı·s ,.·ar ft iZ v Kalkilh har hin ı.ı.,oda~ 
aım~ ~iten, Oomburiyet arp Danı·z oe ··kı· beri ılk dı fa olmak •••r• 
rkı7e11 dtioya barbinin do ok l J le v ·il:» f 1 Loııhlra. 21 (A.A) - Şimali . rdajo eko . t fl UftaQ i k Fru•ti• Polo•Jap yapalaa Ankara, 20 (A.A),~aıuıl) İ danldi P••ar gönti tayyare 

D nomık •rı••lar- .. o ulunda 1 la •• bava •• ,c1a. Aakarada d8rt gGadu• sa·~ bti uma • maru• kal-
an kortalat yolanada dtırlat mUSGmere akıada AJ •••baJr I ... o.balan· bir tabiat bldlıui olmaktadır. Ho halu t"h . d ,.uıttır. 

1 

1., m .. •. • ... r •• - u rlD ı. mahall• 
;aHti e -.arbe f&re boldota USa'"ere mııbr. Dart rladGr devam eden .ı. aıue dotmtt IHr e · 
bi balaoaktır. B ı 'ı . Lo•4ro, 21 (A.f.l - H .. • bil& kalk~•11tır Ba b•Hata dti man ' . aoom •d~o 

k ayra°:'ın OÇllnt11 lllııll Ba ııe.· d Nasırlıtı MldlriJ••· $1•.U Fr .. • Metooroloıl itleri •••• mid!lrl ' o9ıkları gok Jtlbolt 
.•. •. pmı deııız bırp okulu 1· ol ~ram mOnatıe ıte e- oo1• yapıla• ban b•-•• .. demtıttr kiı toa a911uı,ıor. Ta71•roler 

Kıymetli Bat'Hlrilimi•in ıı talebeleri tarafından ,.}il b"r. 1 ildi okulunda pzel .... D kaleler •• dlfer •faldard~ - Bu bAdJa• yaA--. Aaka~ ıelmeden bir Hat .,,,.el t \•· 
bi da b" ""uı ır mo1a te · _ ... :1 1 • ... rL . " ktmet pr4t•ramını okuduk 11881D 1r m01ı11o-e . mere rtip aw m flir •.ıu .. afhr. rada d .. 11 •ıtoa Or~ Anado- ıae •tareti •erilmit •e 1 ... 

'=' • ı· M .... re •erıl T 1 L-1 d H .. oe rı uman Ttirlr
9
tiltilfiml• mıı '~· lumereye iıti 8 8"" er tarafıadan ~ • k hada 

98
' ar. attl Trı.,yaya tla yar11ına kadar alarm devam 

akkındaki De ı· i . • . ma111le bawlın11nı b klll •arlanın bu mOsamereye UıtiM 1be rı ıamlldlr. BaD• ••• busu •••••• etmi~tir 
• ım • 1 •rın- ... UDdan lll ·ı venbillrla · 

en ilgile•diren ku••etli etim IOnra talebe caı tıkımı 1 ma!!~ e baılıomıı, bun~•D E • . 
elerioe 1DÖlte11na bir ilkti fmdan kooeer •erilmietir. •ra. ::~· .1111 .. lll p~yeai ye~ 1 ku A •• .:: ~: ~:k~=:~ ·= .. ~= Ge neral Jt 

olarak ba nt••ta da rutlo.- Buolıırı ~tlteııkılıl!n mo pe~ıkde4ı •ı,ıı•oıl•kt .bı'1 O bir<lel.bln diprdi, çı.u .. ı- ıronan 
m•kt•1••. ~o/ol •Oyleıımıı, mut.telif tık aıonolot :ırıt•ta.: ıı::'lmıt. S lh koruvıeakur bi top•otı• ""l••••••• a.ı... . lıaçıf,1 

Eeaobi i mti1•ılarındatı •''er yııpılmıı, bır perd~lik terit 'enmq, 
1 ııG9: 8 

O J H••• ••ll:rella4'o•t ba ••· C.z ı 21 A 
•• oorm•1eloriodoa Türk lil· qmedi onınmıo. talebe •il ,. .. ı maçı ıle apor hareketleri Ll•lıoıı 21 (a.•) - t.- ••H••" ••tt ... ı ta1171kı• dlı· ral Jiro •:· t ( .Al - O.ao-
ke@lnin •addi •e manevi turkkı mu~.k heyeti tanfıodı; :.:•b

1
r· ... rt. ~-Jile pan7a Barieiye Kasırı lıf. 1•••la•n~Gıılrın laG••

16
•• bat- yarak bir i~e=~.~·~~~eye 1ko· 

ço t(Ozel •e llD tk• ıe ~ ıp 111"1 o mO•I k M d ıdu. U8 111ava ... e ltoaulaoea il F z • taaı temi.ı•n•i• balanm••• Oam k • . 1 .rane bir merede ıaıeıı.,ter k ılkı laa Jord•888 oam• • .. .,, • - il• koip ••-•tu. • ,....... Afrlka1a kaç-
bııriJ•t Tlrltiyoıinia b .. lı ouer -•lmıı •e ııeee reç\ ını•tır. 911 1 

rl"'9o Liaboo• plml•tlr. lla· ••ıtır. 
ı...,aa ittllıa'r• ••Re• bir in- ::!~ıi~ıdar mil•nıere denm ' m•l~o1lı Li•booda B•"."oy - Olıayaca/orımızo Mti "d /r---.---kil&bıdar. Her şeyin fevkinde ' K d ıarayıada ikamet edeoektır. rı e erıa -
Tllrk olmanın Tlirktıo yllk: Taleh•ler P• k çok •lkııı- ana ada Barielye :ııı-n Portelıia Yıl batından itibaren 

1eımeıi i9in ~.1ı,mının bu laomıfbr. tereyal BM•ekili ne gör•t••ettır. iki T 
gtla ... 1•r•n ıgin mutlu bir tirmi f • (C h . do•let ............. ..ıı1ak· aha Toros'un 
fer!fi vardır her kt 1r • b"J~m nrıyetiaıi~İD veciıil.,a •ııe p D8DD glrÖflD8 0lm11ttar. . etee ı ıoen hOyftk da•a ~~ il J d (lbe "k Kıymetli yazılannı •Yeni Mersin d h l k Kaneıtl Ttirkiyooio Tlrk il hor maoaoilo Tllrk ol . .or aoaa n 1•· • e u aca 5ınız I 
~ti B .. •ekilinin f1I elmlHi dip dirı· b" Tti L an, Ott 1 A rım ada1111da blok karulaeak ' ır ,.,, yarat. o••• 1 ( A) - R..-

Şimdiye kadar on dört eser ııeer eden genç ve kı3 metil 
hemeerimfl pek yakmda yaıılannı ' YENi MEBS1N T.Brk ~uklarunn iman dolu maktır 1 ) blldirlltlitlae ılr• tereyat aabp ~e hu blc-k ıolb•. ~u~af••• 

ııtt.ıeriai bir kere dalla •İ· Tahtı ~ 1 •Hlkap lNıtlaD•ııbr. Hafta• edeoek en ko•vetb barhk oJa 
oı. ranm llln t.NJat ••ll•cektlw. oaktır) demi.tir. 

gOnderecektir. 
1 

e 



22 - 1 inci K•nuu - 1942 Salı Yeni Mersin 

Pi~,rasadaki durgunluğun bir 
müddet daha devam edeceği 

söyleniyor 
Tar~us 

i 1 a n 
~lal mfıd ürl üğünden: 

Sıra. N o. 
118 
114 
115 

116 

Mt'Jvkii 
Ulacami oi. 

• 

Mahallesi 
Şı;hitke!'İ m 

• 
AkiirUu fabrıkaıı ci Oaminur 

c 

İzmir - Borıııad" ve pi-J rikatörlerile lıü"ft.met namına 
yasada, bir müddettir görü· yıR toplıya:ı tarım araınuda

len dorgnnluk devam etmek ki g')röşmeler devam etmek
te •e fıatluda tedrici ıuıknt to ve kısımın anlaıpnalara va-

d b t ı.. tm ktodır f 117 Bili! Hahe~ oivarı Ş6h!tkeıim a O!.IU aaıp e e · rılaıak mıntak·ı mıntaka sb 
k l 18 Kozlnkal" oi•an Oaı.ı:iour 

Bilba~H ıosı&m fiatlıu1 9" rikRlarla sahıın imali için 
l!D 

dötmöştür. M.aamafıb bu dor- kontratlar tanzim olunmak 
120 

guolugon varlık vergisi ced- tlldı r. 
LH 

•ellerinin ilauıııın bekleume-

Kosa pazarı 
E11l-,ha deposu civarı 

Kozlııkolo oi•arı " • 

Mikdarı 

46 M2. 
230 • 

95 • 
95 • 

230 ,. 
9ı • 

500 lt 

!! 7 < 

230 • 

Muhammen bedel 
Oimıi Lira K. 
Arsa 46 00 

• 230 00 

• 95 00 
> 95 00 

Ma~AU 400 00 
Arsı& 92 00 

,. 300 00 
> 200 00 

• 4:7 00 

• 200 00 

Devı en •atıl ık 
orsa 

Mersind Ta hto.lı camı 

civarmJtı şarka n emeldı bin
başı Bay Mustafa ve Adana 
Sıhhat Müeı.üıü Şahabettiı, 

garben Bay ŞahabeUin, şima· 
len ve cı:an•ıben yol ve 580 
metre murabbaı arga denen 
s ıtıhkttr. f teki ilerin beCJz ne. 
Ekrem KontaRa müı acaatla ı 

(1492) 

230 • H Jnenb ü9te iki sehmi 230 00 

Satıhk bahçe 
ıinden ileri geljiti, töooarıo Gümrüklerdeki 1

22 » » 
123 Akiirüıı fabrlkuı civarı > 

•ergi ')luak üdiyecegi para- moJ/or!n ceki/meaİ 124 Möftli bauı civarı ,. 200 > Ar~a 200 00 
300 • Hırne 500 00 1 1 verebilmesi İf)İU böyiik İJf İzmir _ , Otirnrükler<ie 125 Kczlnkule ,. 

Mersıtde S lıfke caddesı üıe 
n ülki-

rıı de Mühii mezarlıQ-ı ke eıeın· 

lere girıııediQi söylenmekte- bnlunan ı;e ) eniohm gelt111 k d l k . 
dir. Piyan mahfillerinde s<iy- · l ll ·arı <' ''azı ı milli enı13 a aıt ( n iic. J 3f(.'H "~.~l'İ n cı kuliııı malların çekilıııeMı muntaza- ~ c 
leudigi:ıe göre, bu d11rgu11lo k marı deva D etmektedir. 6öm yeti eri sa tılnıcı k iızere l O- 12. 9 4 ~ tar\ hiııdeu ilibaı eu on teş gün uıüddel-
hir ırıödJet daha devam ed"- rülderJeki çaylaııu da tesel· le açık artıı Dl3) a koııulnıuştur·. 
celı· varlık ver11iıinin tediye- ıa··mu" 6 b·~tan rnıatır ı.limiye " k d l · k il · J k · · l · 1 ·· " 

• • ' •• • ". 
11 

..... •• " • v ı u cırı a ,a~.ı ı ,;<ı"·ınırıı u eı·ı ~ n·tı ıstı~eıı erm ı ı~ltı guııu olau 
ııoı muteakıp pıyasada husu k11.dar faıııla wıktarda kigıt 9 • •. . • ~ •. •. . 

da eekı ölçü rirmi dönüm ren ı 

retiem e t vka Ade güzel bir 
porlekel behceeı ealılıkıır • 

IQerıeınde uı korun beel<

mek c•ıı büı ük "e arrıc11 her 

vana\ ıçın orta bır ahırı uı dır. 

lsıeklılerin Sllıfke hanında 

le geJeoek yaziyete göre it1ler k Jd ~ 11 dtnı lzmirde kig t ... f>- l 2-~42 l:l1'1J11J e '{"!"~ dtıf C
1den CUUı' ~UlıU HHıt Olıda )' uJ~ 7 ,Ô JWY ak. 

tekrar ·açılacaktır. Hayra.mi ~ııkdaar~ı ı Jodnıamış, J•İ) ıtud
1

a ~alaı ile lıirlıkıe 'far ~u~ & ahı iidfırlii~üı tle il iitt ~c·kk i! ~alış lonıi8)0llUlıa, 
dan sonra ufak tefek hare- bol miktarda kagıt Lolunma- daha fazla uıalfcn 3\ altı lik ,._~ ŞllfllıtiD e~iııi f!flıDıtıl İ~Iİ~eı ltııiı. 1 eı gfiu 
ketler beklenmesi l&zım gel- ga baştaw·~'tı.~. Bu arada bir Mahııüdiif'lüj1üue nıüra<•ual t>lnıeleri ilA11 olunur (148(ı) 15-J 8-'l~-24 
digi oobtf yirmi gün sonra miktar yuııJu v3 pamuklu 

iıe hararetli Htıtlar da ya- ~"asocst. da göu.rükten 9e., 

pılabilecegı tahmin olunmak· kılerek pıyasaya anolunmut· 1111m--------------------.. 
tadır. Uaöm, incir eatışların· tor. Gerek lzwi.r ve gereksel 
da da vaziyet aynidir. Yal- lıtanbolda, yerlı ve yabauoı 
ıuz zey tioyagı tizl'rine bası w.,nsuoai.t" yüzde 8-15 rıisbe 
moamttleler olmaktadır. tiude bir teueızül görülmüş· 

Ademi iktidar ııe BelgeVfekli,ine 

Diger taraftan Hbuo fab· tör. -- _.... -- - - -----
Açık teşekkür Açık teşekkür 
Çocuk esirgeme kuru- Çocuk esirgeme kuru-
mu başkanlığından mu başkanlığından 

Kurban hediye etmek ıu· Kurban Bayr1ımı müDaaebe-

KARŞI 

FORTOBIN 
Reçete ile satılır. Her cczHnede bulunur 

S. ~e 1. Mua,entıt VdAlttİI irı rutıHtmı haizdir. 

Cenup mıntıkası ajanı Fahri Diril 
Adana Yatcami clvarJ t\o, 14 - Eıkl SelAalk Bankau 

(1167) Poata Kut.su 105 
retile Kurumumuz yayrulannı tile kurumumuz y1.vrularına ali· 
Jalu•dan dütlnea Te çok le• ka ıöıtererek kurbanlarını ku• 
•İndiren, ıayın tGecarlarımızdan ruma veren genel ev patroDl•.• ._ ____________________ _: 

Bay Fahri Uyıarmea, BaJ Şev• rıadan bayaa MGrünt ile bayanı 
ket Poıeu ve ileri Ôlr•l Ötret· Sevime açık tet,kkür ederiz. 
mealeriaden Mehlika Alp1&va Kurum 8atkaaı 

pek lüt6fkir buek•ltıiı.Gc11 ve Naci Ôzdemir ~------·--------------111!. 
~ok İnHol dltüacelerladen dola 
yı yavralarım adına, lnadilerine 
ıonıaz minnet ye tilkranlanmı 

... arım. 
Çoeak Eıir~eme kuruma 
Batlranı Naci Ôzdemlr 

Çiçek Of ıaı -yop
tırmoy ı ihmal etme-. . 
)'rnr.z. 

T. İş. Bankası 
Aüçük tasarruf heaapları 

19 4 2 
ikramiye planı 

KEŞIDELER 

2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 2 ikiucil~~rin 
TARil:IL~ttiNDE Y APILltt 

___ l 942 ikramiyeleri---. 
1 adet 

s > 
2 , 
s , 

10 • 
'o , 
50 > 

200 , 
200 , 

2000 Liralık := 2000.- Lir<i 

1000 • = 8000.- , 
750 • = 1500.- • 
500 , - 1600.- , 
250 > = 2500.- • 
100 , = 'ooo.- • 
50 • = 2500.- > 

25 > = 5000.- • 
10 > = 2000.- • 

TBrkire lı Banka1ına para ıahrmakla ıaloıı para biriklir· 
mit te falı almıe olmu, aıni zamanda \aliioiıi de denemiıı 
olar1uoa1. U) 

Memleket Hastanesi dahiliye nıütahassısı 

Dr. Hasan Tahsin Soylu 
Un ktııe 88keıt hiıu.e1ıı;c?ı11 hıLis ohıı11ut· 1111 1~ 

• 
vazıfesi baı:ın• c6ı möı: oldugoı d11n mtıl.ttııt oı h.ıl'ta· 

Jarıuı B utıu.e 01tduui11deld et ki e' iı de ~ 11 l nJ H 

tedatiye haşlamıştır. 

IM~$&~\V/~ - @rF>~~&f@~ 
DOKTOR. 

ASLAN YAKUP 
Türkiye ve Ruaya tıp fakültelerin

den diplomalı ve AlmanyaJa 
ta hail etmİf. 

llastahlrını her gün saat 9-12 ve l 5 den 17 
ye kadar kabul ,e tedavi eder. 

~ı ersi D Yoturt Pazan No. 1 
lf. Telt;fon : 172 

................. - .. ! ... ________________ ... 

=== s 

Sayıı1 ınüşterilerimize 

Müşterilerimizi ıueıuuun etmek gayesile 
istanbuldau yeııi lıir .. 
ve kadırı corapıarımuGomlek ustası 

• 
fiyauııdaki aruşı gözöııüııde tutarak kaçak 
telleri ıauıir içiu bir: 

Makine ve tamir uatoıı getirtilmiıtir 
MutPdil fiyatlarla İlitenilen her şekilde eı kek göm

le~i yaptırılmakta ve çorap titmİr ettirilmektedır. 

Müessesenıizce .kadıu eibiseleı·i içiıı kap
laıua düğmeler de )apılmaktadır. 

1 (1340) 
MerBin: Giımrlik meydanı No. 17-18 

Ali Andiç 

l 

OsmnD Merlere möracea\ları. 
(14 6) 2-3 

Doktor 
i. Süreyya Kalabahk 

Dofum ve Kadın haıtalıhlorıbirinci 
aınıl mütahaaaı•ı ve operatörü 

Mersi11e yerıi geln ·~ ve tust ~i hEtu H
0

1lİ 1fF
0

f' ı ' e 
meıgul olan mumaıleyh vaki ıste~]er üzerim! hastala· 
rmı kabul ve muay.ı;!m·ye başlamıştır. 

Adres: Merıin Hastahane caddesi Bu uklu Hamidin 
evi. 

ÜLGEN ltrıgatı ve 
Kolonya deposu 

H ükfı met caddesi N o. 24 

ÜLGEN kolouyahırı hakiki ve tıbbi çıçekıerle ımal 
ve takt r edıldiğinden kokuları g· yet kuvvetlı sabit 
olmakla beraber. 

Kokuıu latif ve haftalarca çıkmaz 
.\ tkenzon fornıiilii limon kolonyal rı, Ful 

Fujer, Şipr, Sevbeui, Şt bboy, Za11 1bak, 
Yasemin, Menekşe, Çam, Lavant, Origarı 

florami, Pompeya, leyla~, Beş~içek, Altın damlası 
Dalya, Parisgecelui, Har1meli, Divinya, ilk~a~ar, 
unutma~eni, Revdor vess ire istediğiniz ~ütün ko~ulan 
Ancak ÜLGEN kolonya deposunda 
buluraunuz. 

t) LGEN herkesin teveccıibünü kazanmıı y~g~ne 
lt"ıyat depoıudur. Olgeni daiu.ıa arayrnız çünkü Ülgen 
sizi daima memnun eder ve aldatmaz, 

Dikkat: Ülgen Ülgen Ülgen 

Yeni Mersin 
NUSH.ASI 5 KURUŞTUR 

Abooe 
Şeraiti\ TOrkiye içın Hariç için 

Senelik 1200 kuruf 2000 kuruş 
Alb aylık 600 " 

1000 ,, 
Oç " 

300 ,, 500 ,, 
Bir ,, 100 ,. Yoktur. 

Resmi ilAnaun saun 15 kuruştur. 
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