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G"'Ö'NDEL:tK. SİY ASİ HABER. FİKIR G-.AZETESI Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 ----

Yılı 1 S~ı'I 
15 42i4 

Büyük Millet meclisi hükUmete tam itimadını 
Başvekil Şükrü Saracoğlu tarafından ~-ing-il-ter-=-ed-e-----~s-0v-ye-tıe-re_g_ö,-e u 

Suçlu Amerikan , Cenupta 

okunan hükllmet programında bilhassa askerleri Ameri- Rusların 
kan mahkemele-

i aş e meselesi mühim ger tutnı aktadır. rine .~~·.~cek . süratle 
Memleketimiz bahtiyardır. Bu saadetin sırn Büyük Şefin 

etrafında yarat.lan birliktir. 

Almanlar dıyor kı: 

ingiltere ıcekilmesi 
Ankara 5 (Yeni Meı·sirı) Yeniden tev~ik edilen ipek ve ipekli memıooatın KöyHiyü dnlıa yhkscltt'ce· 2 inci sınıf 

devlet Biiyük Millet Meclisi bugün Türk Alman dosthı~unu har· Rcrhest o]dngnnu, idhalat ve giz ve görmek iRtiyoruz. de
reis vekili Şemseddin Günaha- bin bu iki bürcüne k"rşı mü- ihracatın l"aziyetini anlata- mi~. ferdcilik ve kooperatif., 

ym baıkanhğmda toplanmıı-1 nasebetlerimizhı birer misali rak büyii k davalar millet le geni~ yer hı rnkı ldıg1111 anlat"' haline düf tü 

.Alınanların cephe arka 
sına a~ker çıkarınak 

ihtinJaline karşı imiş! 
- -

lır. Hı1kl1met proğramını oku- dir. beraber olanoP. kolaylıkla nk, hizim tek pıut.ili devlet. Moskova 5 (e.a) - Sovyet 
yar,agı için bütün millet vekil Başvekil bundan sonra ballolnr demio ve biz 'ftirkiiz olnşumn~nn Rehe\ıi bodnr. Londra 5 (a.a) - Krip, na- tebliğine ektir. Klepa Kayada 

leri ve kor diplomati~e men- dost ile doMt olmakta devam Türkçüyüz, Törkc;ii kalaca- demiş t'e ne Rara~·ın. n6 Rer- zır Atlee'nin A•am Kamarasın· Almanlar tarafından yapılan ve 
sup dinleyiciler. matbuat mü- P.dece~iz. Dtişmauliğa karşı gız. THrkçüliik bizim 19rn mayonin, 116 tıınıfın imtiyazı da bir gidi cebe ist~dlğioi bil- birbirini takibeden hücumlarda 

messilleri yerlerini erkenden yıkılmaz bir azim ve metanet kan mmıelesi olduğa kaclıtr o!mıulıArnı E1i>yliyerek Ata ~.tir dirmittir Gizli celsedeki demeç birliklerimiz hafif gerilemiştir. 
almış\udı. le mukabele edece~iz. demiştir. kültiir meRel.aRi oldoguna ı.ıöy kiitı tlramızila ya~adıgırıı ROJ· lerden sonra Avam Kamaruı Kuvvetli Alman kitleleri çok 

Saat 15 de celse açılınca Bundan sonra en mühim Jemiş -re: Biv, azs!an, azaltan 
1 Jeıniştir » Alku~larla hit~u bu tekrar aleni olarak toplanmıştır. kayıplara uğramaktadır~ Tank-

teşkilrıtı e~asiye kanununa gö· mesele ikti!~adi C?.phedir. Bu- d~ğil, çoğalan ve ço~altan 1 natnktan ıwnra miistal..:il gu- Dahiliye Nazır1 Morson fn-Jlara kartı yap~lan karşı koyma 

re hı1kt1~e.ti~ programım Mil- mın doğurduğu iaşe vaziyeti- Törkçiiyiiz ve hGylo kalaca- rnp reiı:ı vekili Rırna. Tarhan gilteredeki Amerikan aakerleri,~8:_ m:vaffakıyet elde edilmiştir. 
let Meclısı~ıın tasvibine arz· dir. demiş gıda, elbise, silAh ~ız. Köyliiyii toprak~ız, top- söz alarak yeni biikftmete nin ıuçları hakkmda demeçte oıte s Kayada Almanlar dur-
e?e~ği reıs tarahtıdan bildi- ııyakkabıyı kendimizin yapma ragı köytıiiz bırnkınıyac•aRız. itimad elti~ini SÖ) lemiştir. bulunarak demiştir ki: madan mevzilere hilcum etmek 
rıldı. mı?. icabettiğini söyliyerek bu - Daha şimdiden lngiltere tedir. 

Şükrü Saracoğlu alkışlar günkü vaziyetler igıe etrafın- SPOR: de birçok Amerikan askerl~rl Londra S {a a) - Rusların 
L vardır. Bunların ııayıaı da herıun Don kavisinde kuvvetlenen mu• arasında -.ürsüye geldi Ye sık dadır. Muvakkat (Jeçici ve ı 

k ~ K . d yap 1 an t o Kabı ]ünü iıtediğimiz kavcmet karşıı;ında Alman il . 81 alkışlan:rn pro~ram sonun harbin bitmesi ile nihayet hu- ayse rı e ar ıy r. • h te Franaadaki h" l erı 
d l 381 reyle d karar uaıumı arp. d k ucum an durdurulmuştur. Al· ve meveu un lacak arızaJardır., . ı mzlerın hakkın a l 
iUıfakı_ iıe_ itimat reyi verildi. Bund!n sonra hiiktlmetin F .. a aka 1ar1 ;atz~::t~:n:! şeklin aynidır. A· mani ar cenupta &Üratle ileri ha. 

Şnkru Sara ""'l ·ı· t mu a 'ık makamları mümasil ah- rekete devam ediyor. Bu au"ratle . coti .n 1 ıma - mal fiatı üzerindeki gayretini • merı a hk 1 • l 1 • 
namesınde e.vv. elı.. azız hatıra- arılatmış ve h .. rple beraber ide Amerikan ma eme erı ı er eyış Ruslnr Almanların 

n ! va · t tbiklni is- cep• sını. yadettı~ı Dokt~r Refik Türk ordusun'\ bu~day ve Mersin: 1 - Kayseri Sümerspor: o hakkıa.da~ı kararın a he arkasına ulur çıkarmak ih-

k a ~da~dcan bahsetmış ve hü- Tiırk ordusu hayvanlarına da Mersin: 3 - Ereğli Sümerspor: 1 temişler~ır. 5 (a a) - lngiltere- timalini düşünerek geri çekil-
Omel~B . H. P. proğrammı arpayı vndi~imiz için müva- • '6 • t rr. 1 dekiLo~mr:ıikan. ukerlerfnin an- mekten ileri geli:or. 

has ı:t~!Y~tle ve ~~k.katle takip zenenin açık oldtıRUOU söyle- Mersın: 1 - K. - Eregll muh e 1 ı. keri mahkemelerince muhakeme Voroşoloniıkı alınnuşhr.De· 
edecegını söylem1ştır. miş ve iki sene evvel mevcut l i hakkıoda Avam Kamaraun miryol kesilmiş olmakla b b 

B d .. K s · Aatnpı'.ıoı n Sı"ı- K""'R6rive gelen Ereıtli Sü- er f k b ı d'ılmiştir Lord k era er un an sonra her gfin stokla irlare ettiıtimizi anlata- ay erı °( : ı '".1 .; P!o daki tekli a u e . mer ez ordunun Kafk d 
d l k d · - "' k ıı· b1" .. d tı' merspor tnkhnı ile p11zar gii- bu karan daha aı or u. a ı~ arı~an - ünya .yaz1.y~ti rak OçüncO sene ~tokları bit- merRpor ·o ı ınnu ave lar k•rnarası . i ıiyle irtibatı kalmamıştır d 
kar;ıı.sında Turk . mılletım.n tiği için sıkıştığimızı İngiliz iizerine Keyııeriye eiden Mer aü ynpı~ankikinci .. müsayhıRki~~ evvel kabul etmışt · lmez. İstrekan Baku d . ene-
balıtıyar ol~u~.unu ıl~ve etmış leriıı IOO ku"sur bı'n ton yar· Rin futbol takımının iistiiste yı da bırl1 arşı uç RA Berlln 5 (a.a) - Alman. ga· heııüz açıktır. emaryolu 

k ştı r t ı i lngilteı ede Amerıkan 
ve ,«bu sa!detm sırrı büy~k dım ettiğini anlatmış çıftçiyi üç gi.in yapmı~ olduğu müsa- yine takımımız ·azanın1 .. ::k:r~:rioin Amerikan mahk~me Moskova S~a.a) - Cenup 
Şef~n etra.ı.ın~a yaratılan bır-1 memnun ederek. istihl~ki azal bakalar iki galibiyet V6 bir ı PhıarteRİ güııii l{ayHerı - leri tarafından muhakeme edile- doğuda Alman taarruıu yavaş. 
lıktır> rJemi§tır. tarak hariçten bugday getir- beraherlik ile neticelenmiştir . ]i~regli ınuht·elitine karşı oy- ceği hakkında Avam Kama~a· lıyor. Gazeteler bu mıntakada 

Bu hususta şunları tek- tsrek aradaki müvazenesizliği OomarteRi glinii ilk miiHa ııavsn takımımız ha ı;1on k:ar ıında kabul edıb'l~ndkanlutnuhnl!n- tank piyade kuvvetlerinin Al 
· b likle · ı·b' ır eve aan a -rarlamıetır. giderileceğini anlatmıştır. baka Kayseri şampiyonu Sii- şılaşmadan 1- 1 bera er ııiltereyı a 1 ~ manian püskürttüğü ve m k. 
k d-cürdüğünü yazmakta ve açık h il • l es un 

"lnOnü Türk milletine, Hariçten Amerikadan 25 morKpor takJmı ile yapılmış, çı mıştır. u... . . ma a enn c den ele ge tiğiııi 
d · ı t!O· bir nıaoada Vaşınglonun emırle- yazıyor. ç Türk milleti 1nönüne yaraşa- gün e 15 bin ton bn~day gel hu karşala~ma Rıfıra kar~' bir MAlıdnt hir ktldr0 1 ., 

d •.ıı;,· • b d l nızı < 1- rine İnailterenin itaat zorunda Al I yor.• ı~ını .. unun devam e ece~ini sa_vı ile Merı.ıin takımı lehine yahRt o<len Rporcu arıı ' a G man ar hemen hiçbir ara-
ff k yet kaldığını belirtmektedir. azete , k Milli Müdafaaya temas anlatmış ve Almanya ile 100 hitmialir. de ettikleri ho mova 8 1 zı azaomış değildir. Kuban ka· 

· ı "' tebrık lerde Berliner Böaenzcitung ga. 
edeu Baovekil «topraklarımızı mı yon liralık anlaşmayı ve Mersin takımı ile karşılaş li netic1ıdeıı dolayı zeteai yazdığı makalede; bu har zakl.arının çok şiddetli mukave-

harp dışında tutmak ve sonu Rerlinde bulunan heyetin ba- ! mak ii~ere hasa~] olarak 
1 
ederiz. ----_ bi ha:urJayan Çörçil yalnız in· meta ve cesaretleri bütün cephe 

na kadar böyle Kötürmek için Ş~rılar elde ettiğini söylemiş- • ö giliz imparatoıluğ nu parçala-ıd·" Gitayişlc bahsedılmektedir. 
8midımiz azalmış degildir. Bir tır. G d. A imanlara g re makla kalmamış ana vatanı da Kıtalarımızın darbelerinden bazı 
gün İstiklAlimiı veya toprak- Mercimek ve Rair6 gibi an 1 Kubandaki ikinci sınıf ye tabi bir memleket noktada Almanlar durmu~lur. 
larımız taarruza uğrarsa bütün bakliyenin ;;erhe11tli~ini siiy- • •

1 
e haline koyarak Amerikaya tabi 

va~lığı~ızla v.e m~v~udiyeti· lem~e, yag ıocseleıüni izah Japonyaya 1 eri . kılmıştır. Artık İngiltere ikinci 
mızle bır t"'k ıdeal ıçm çarpı etmış fiyatın nortnalleş"ce~i · • k • h ek etteki •tnıf bir devlettir. Efendileri de 
şacağız. Bu da ~n ferde ka.d~r gini anl"tmış, pamukla, yün. Q ldece m iŞ 1 B r t ,imdiye kadar iıtihfafla baktık. 1 devam ~dec~ktır. Bunun. ıçı:ı lii kumaşların artırılıAca~ını Yeni Delhi 5 (a a)-: Hin~iı muvaffakıye ları amcazadeleri Amerikadır. Tahran S (a a) _ iranda 
orduyu dımdık tutuyoruz. Her Röylemiş ve pamuk fiatlerj tan hükumeti İngilterenın Hın- k b 

iranda kabine buh
ranı kalmadı 

- b k d h b- Ok h kkındaki d k Bu vaziyet dünya tarıhinde a ine buhrarıı kalmamıştır. 
gun u uvvet a a uy iizeriade düeünöldöRiinü İEah diıtanı terke davet • t i Voroşilovsk a ço pek az tesadüf edilir. Yabancı Yeni Başvekil Kavamülsaltana 
bir varhk olarak yaşayacakl!_I'· ederek zarori ihtiyatdann k.ararın es• .. • metnini neşrne a~a~ , 
He o ord y d h büyu-k ~ . tır Buna gore Hlndiıtanı 1 ma· ızeme ele g:eçirilmiş visayeti zorunda kalan memle- 1912-1913 denb . . 

r g D 1~ U a a _ Dormalleşlirilm&l'i için İ<ıap catı ilk tedbir Japonlarla ~00
81! .._, ketler de malümdur. Çörçil in- erı eakı Ş 11bın 

daha kuvvetlı ~örmek hOkO d b ı f muhalefeti yüzünden hiçbir bu". 
ft e en tedbirlerin alındığını maktır. Nehru buna mu a 1 D k- Al ııwiltereyi beyaz saraya ve Ruz-

t . · · 'b· l kur ' f kra- Berlin 5 (a.a) - ün u • "' kümete girmemiştir. me ımızın prensı 1 o aca . fabrikaların Ü" ekiple naJ - doğundan bu kararın • 0 n 1
• . .1 D N B . veltla emperyalizmiı:e sokma""• H . r 'k d m ., y ışa sın• te kil eden bu maddeyı çı man tebliği hakkınrıa .ı •• nın 5 

arıcı PO ılı amı~ a CU oagını namuk fiatlarınm ser- ' aldıg-ı malumata göre Kubanda muvaffak olmuştur. Kararı ve-
h · ı· L . d b l" nan v kartmışhr. ~ R 1 ç .urıye. m _01a.n .a aş"' best kalacatım ROnra vasiye- Royter muhabiri bunun uıe ki Alman yarma hareketi ~oı· ren• uzve ltir. örçil de kararı 
&ıyasetı bugun ıstıkrarım bul- tin tesbit eılileceğini söyle· rine Gaodiyl ziyaret et~iş ve toftan itibardn büzme halınde kabul zorunda kalmıştır. 
muştu~. . mhıtir . fikrini aormuştur. Gandı kara~ cenuba dotru yayı~maktadır. ~~~~~~=~~~--

Müttef ihlerin 

komutası 
tek 

H19 hır sergüzeete karış· ~ •uretini ve Japonlar hakkındakı Rus ardcıların şiddetlı mukave• rek muntaıam bir ınüdafu. hat· 
T~ · . b't Bandau sonra hayat haha dd i bil b'l k d k ı.. . Ö -ı b' çok tı kurmalarına ma· n'ı ol kt d londra 5 (a a) _ Batıda b'ır :ouyacağıı . urluyamrı ı a- ma ey e ı e oy um, a metı de yoktur. ncu er ır .ma a ır 

raflı~ı nmuml politika sistemi lıhğrndan en çok, orta derece dırıldı ise iyi. Eğer hürriyete noktalarda yukarı Kubarıa var· lar. tek Başkomutan seçilmed hak-
nin l · kl'd' J{imse i d'3ki memurlarla ücretli me- kavuşursak Japonyaya gitmek mışlardır Hava kuvvetJerl Dan dine- kında alakalı hükumetler preo· 
end' ış enm!ş "şe .

1 ır. b yk morların sıkıntı 9ekti~ini söy müsaadealni alıp Çine taarruı· Voıo~ilovsk'in beklenmiyen ğinde uvaşlara hücum etmiş ve si•>inde ihti 'af yoktur. Herhangi 
lfeye duourmıyecek erra dan Japonyayı menedeceğim· sukutundan sonra Salsk civarın· rıhtımlara taarruıda bulunmuş bir güçlükte olacağı tahmin 

11 .ıı:. 1 d liyerek ınaaş zammı yapmak J - 1 · · d' 1 t ı d 1 r; var ,1r. . • aponlara ıoz erımı ın e eme · da 150 kilometrelik ı;ahaya ya· tur. Don bü}ük dirseğindeki mu e i miyor. 
lngı.lter~ ile ola~ .ıttıfak!- imkanı olDl&<hgını fakat lın sem ~indiıtanm lna~cı muka~e- yılan kıtalarımız ilerlemektedir. harebe elan devam ediyor Ruı Bu ikind cephe için Mare 

mız realıtemn ifadesıdır. Dı- gibi silelere bazı ayakkabı, metl.nı. Japonlara ıoyliyeceğım. M h ır demiryolu şebeke11i de karşı faarruzları püskürtüln:üş o:al en tabii komutandır Bur.un · demıştır. Vedkaları neere gelın· a a 1 .., 
~er bır Aanıiml tezahQr de birer elbiselik kumaşın mec ce bunları aramak ve almak kesilrniştir. Alman hava kuvvet tür. Voroşilovskide bir hayli la beraber ikir ci cepheye aıker 
Almanya ile Türkiye arasın- canen veril~cegini Röylemiş haddi zatında doğru olıua}an leri tayyare meydanlarına ve 1malzeme, inun iaraf edilmekte gönderecekleıin miktarları ka 
daki doltluktur. tir, feylerdir. halindeki düşmana hücum ede- dir. rar üzerinde nı üuı:r oh eak tır. 
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6 - Ağustos - ı 942 Perşembe 

Tarihi araşbrmalar: 10 

• 
f çelde 

Eski Anıtlar, örenler, 
kasabalar, köyler 

, ' lçel vilfiyetinin Silifke kaz11sınııı mt•ılieıi olsıı ilif-
ke kasaaası ha,kında tarihi irıcelemelerdt-n 2 rıci yazı: 

_____________ Yazan SAİT UGUR-----..: 

Silifke kasabası 

YENi MERSiN 

Yeni kitaplar: 

Muamele Vergisi Rehberi 
Yazan· lhsa n fıtiştCJ Baç 

Maliye Müfettışi 
Çok gorıiş bir tatbik ırn.- yazmıştır. 

haınna malik (ilan vo iki yıl-
Mıılıarririn de dedi~i gibi: 

dır memleketimizcl} t ibik 
Bn kitap, muamele ver

eıii len m namele ve rgi i pok 
gitıi ile aJakaJar olanlarııı 

çok nıiie esoleri dakadar ot-
mii ,küHltına c~vap veı ecek

nıektedir. li:vvelce y hıız ın-
tir. 

Hay l lısan Uiiştii Baç bu 
kitabın tr-lt.hik Mahasırıdaki k o 
J3yJıkl1'rrna i>rııok olııcak def 

ter vo k'lyıt Mİl'temh11 i, O('t-

Sayfa ; 2 

iL 
içel P. T. T. r üoürlüğünoen. 

S ta jyor alı nacH l{ 
l - 1,J uhabcı ·ci ) eti~tirilnı('k iizf•rc .141 do

ğumlulardan rn isabaka ile stnj)·cr ~ lıııacakı1r. 

2 - Miısnba "nya gireceklcl'iıı orıa ıııcklC!> 
IHCZHllU oluıa.._ı \'(' )3Ş kd,H.lı lıarİ') 788 sayılı 

menuı ri ıı kaııan 11 ııu ıı <lilrd 'i ıı{·li macld(·~i ı ıdek i 
!'iarlları lıaiz bu nıırua ı lazımdır. • 

i:> ' ilsahakada nıu' arfak olaıılarn staj~ er 
ııanıife ilk defa kıl'kal' lira iicrnı ve 3 YJ'Jt•a fo v -

• 
kaladc ıum da \eı· ilc'eek H' ıalimalıtanıes uc gü-

Hazreti 0'4man z ınanııı- RumJıH Kilikyııya girmege 
da .i\lo,Lviye halife izni(., Kıh başlamışlardı. 

nal miieHile~eleri alalrndaı· eder 

k~rı hirdenhire ı:iiınullenoıı 

hu kanun tıtı hikfttta. alaka

ılarları birçok zorluklara uğ· 
ratmak tsdır. 

velleri ele hiror ııiiınuue 
Bu lın~ıı~ta. elde mevcut 

lıa ı·e muvaffak oldukıaıı soııı·a 15 lira asli 111aa~la 

ru adıt ıru zaptctmek için 1 Bundan ~onu buralara 

ordu vo don ııma huarlıulı. ( l\1Mvan ) vo ( A bdiilmelık ) 
Mısır c!onanmaıu d" kerıdi~i-J zamanlarında da bakılamadı. 
ne yardımcı gelili: Bunun üzerine lıaralıua Rum 

Şı&m dona'lmasrna (A hdul lar hii.:ıbiitün yerle ti. 

lab İl.mı Kıs), ~lfıır donan· 41 84 güçiim yılına ka

maııına (Ahdullab 1 bni Serlı). dl\r hrıraları Rumlar elirıde 
kumanda ediyorlardı. Muavi-~ kaldı. Halife Ahdiilmelikdan 
ye Mıınr donanmaımıa IAıım ıwnrB yerine oğlu Velit gec;ti 
olan &14ker Te erzakı donan- O da babsıııınıu h1;1~lıunı' ol
maya yerleştirdikten Monra dugu Kili kya muharehelerine 
keudiıti Kıhrnmı kaışı t4alıili- ılevam et.ti. 

ne geçmek İİ~6re orduıiyl') Kilikyaya kRrde~i (Miit\Iİ· 

karadım yüriidü ve Kilikyaya meyi gönderdi. ;\lihılirne Rnnı 

girdi. lardan 8illfkc ve Mntu aldı. 

kitaplar vergi rniikel!efloriııo 

yol gii!\termek bakımından 

pek fayJalı olar. 

M"liye :Müfetti~lorinden 

llı an Rüıştü Bu; bn ihtiyacı 

diişüuerek vargının mevzuu 

mükellefleri, teklif mahalli, 

!inde il.f\ve etu. iştir. 

Bütiin tacirlori, maliyeci

leri çok yakından alaka<lu 
eden ha kitabın hiriııci cildi 
kitapçılada satılmaktallır. 

Fiatı da Deş liradır. 

Alakadarll\rı\ bu kitaptan 

itüi~ııa ve mnl\fiyetleri gei~te-\ muhakkak biror 
ren gay'it kıymetli bir kitRp meiorini tavı\iye 

dıuıe edin· 

elleriz. 

Dünyada: Neler o l d u 
Neler oluyor 

ııı en ı u l'l u lra ucc iri l t• (•<• k l t' l'(I i ı· ~ b • ~ • 

4 - \1lisahaka)a girnıck hHi)eııler i E)liil 
942 salı güııü akşaııııııa kadar dilekçP 'e evra
kı ıniisbilclerile biri il te miiddr! iiğiiıuiiıe 111 ii ra-
caal etruPI idi rler. 

f> - Miisahaka 2 Eyltll 94 ! ~aı· .• aıııha guııu 
saat 10 da miidiirliiğiiıııiizdt' yapıhH·Pklır. 

l!Oi7) 6 13-20-27 

T üccarlarım za üjde 
ı~ta11h11lda11 lıer eiııs mal iizeriıw sipaı·i~l·~ri 

11izi H~agıdaki ~1dn\se :1ündermenizi 'e !'findel't~ 
ceğiıı iz ~i parişlerirı hih'ı m unı nıasnlf ve ııa kl iy<· 

Oıden Mııtrr ve Şam do · Ve (~9) giiçiim yılında (Mitıiı<) 

nanması Kıbrısı zaptetti. kasabaıu merkezi hiikftmet 
~,r·ansız}ar şinıdiye kadar 200 ücretleri size.uit oluıak ii'l.('J't' ~al11n. )tiz<le D 

ii c ret al ı ıı ı r. Öd P u w I i is h) u i 1 e ıı si p a r j ş l <' nJ e keza 
olmak iLı;ert>; şiındikı Seyhl\D n11lyon kilo zayıflanı1şlar ıuan·aflan size ait. olnıak iizcı·e ~ine yiiz<le 3 
-vilaJ otinderı ve Jçol sanca~rn 

Donanma koman<lıuıı (Ah 
dcıllah lbni Kıt!) Kıbrıs işini 

yoluna koydnktan ırnnra iinoe 
Muaviye ilf' sözleştikleri üze
re Aııadolnda Muaviye ile 
b!llu mak ve mubareboler 

yapmak için Silifüe salıilleri
ııe çıktılar, oralarda Muni 
yenin gelmesini trnklodiler. 

ılan miirekkep bir vilayet Düova'>tn her tar.;ıfında bü- leşmek demekti. Şimdi zayıfla· Ücret alııwtak arzulal'Jlll'Z der hal yel'İııe getirilir 
yaı~ıldı. Valiligiııe (Mihılime) yük b"r yiyecrk aıkıntı111 var. mak, açlık demektir, Zaman itibarile siparişle peşin vtıya ödenwli 
tnyiıı olnnılu. Hiç kimse yiyeceği şeyden i~te Şehirlerde 70 kilo ağırlığın· olarak gnııdt)rilir. İleride HHJC ve kredi açıla-

diği kadar, doya doyn yiyt miyor. •·t 
(130) gÖı'U00 Ill l.'llJ11da L"me da bir genç şimdi 60 kilo aeJI• ('al\ lf 

' 'i J .nı Bir kı~ım memleketlerde halk 6 ı ·ı k d'ld' l · d fl d h lRl~rıhul: Div1ırı .volıı l\"o. Iı-l Z ,\n Öııkuıh1lı 11 vı er J o e ı ı yer erıno . . .. . • yor Köyler e znyı ama a a ,. 
At t · 1 I r H lfı f I ıyı kotü karı;anı doyurabıbyor. 

'ııun tır ge ı ı. ı ı tıt vo a lık ç~kmiyor. Fakat birçok az olmakla beraber gençlik kam 
RaltarıRtııı hövle deı?i.ınıesi ç 

J Y meaıleketlerde yiyecl'k o kadar plannda yapılan muayenede es-
jjzerirıe Rumlar fırsat hnll\ 

rak hudntları geçtiler Kilik-

y "y 1 h ii s h iil ii n " 1 ılı l ar. 

130 gci~iim yı IJrıdan 165 

a1d•r ki bu memleketlerin ahali

si yara aç bir hald.. yaşamakta, 

bunun neticesi olarak mütema· 

diyrn zayıflamakta, kuvvetten 
düşmektedir. Fransa bu ıon 

ki•ine nlsbetle yü:zde 15 ne 301 
arasında kilo kayıbı görülmüş 

tür. 

Fransada h arkeıin vau ti o· 

Bn sıradıL Rumlar müHlii
maolara. karşı koyma\c içın 

asker yolladılar, Hunlar an
sızın (Abdullah lhni KH~) ın 
askerleri iizeriııe biioum et

liler ve lıirçok rniiMliiınarı i>I 
dürdüler. AbılalJau İhni KıM- g<>çüm yılıııa kaılar huralaıı memleketlerdeodir. Bir Fransız I larak beş kilo kaybettiği hesap 

gazete,i: <.Fransızlar 200 milyon' ed:lse, ki bu miktar en azdır. 

kilo zayıfladılar . ., başlıtı altında Bütün Franı~zların mütarekeden 
dtL bu iHrada tildü. Bunlarrn Rumlar elinde kl\ldı. Abba~ 

lıalıfoleri:ıdtm iiçiirıcii hl\lite ya:zdığı b' r makalede diyor ki: boguştııgu yerin Si:ifkerıin 

Sökiin köyü yakrn larında ul
dugu anlaşılmaktadır. <)ıinkü 

(Söktin köyiiuürı cleııiıe yn
kın bir yerinde .Arap nı zar

Jıgı .-drndl\ bir mezBrlık v1ır

dır ki bııra'4ı AbJullı\U l Lni 

beri 200 milyon kilo kaybetUk 
'·lelııh,· \;nce Rnmlarır. aldıöı · F zlar d- yanın e ha · " ~ ' raı • 1 uo 0 

- leri meydana çıkar. Bu iki yü2 

memleketlerin ı•eri alırımaHı fıf innoları olmak \zeredirler. 
o milyon kl 'oyu yerine koymak 

Fran!ada herkes her gün zayıf· 
için biiyiik bir ordu tertip 1 ,.0 k aü,. olacak ve uzun zamana 

ıyor Yiyecek aılığıcıın buna T • T 

elti ve kü9Hk oğlu l:hruıı tJ sebep olduğunu şüphesiz takdir lüzum gösterecektir.'> 

Kısın ve ölen aı;kerleriniu 

mezarları oldugu sanılmakta
dır. 

knmaııdau yaparak yiiz hin edeniniz. Bir Fransn harpden 

ki~ilik bir ordu ile harbe yol evvel vasati olarak ayda 15 kılo 
600 gram ekmek veya un yerdi 

ladı. Şimdi ancak 8 kılo 250 gram, 
Harun H.umlaıı lıer tarııf yani yüzde 53 aaıfediytr. Aylak 

.Komlıuın islamla.ra. yap- M t& ye1Jcli. Ma.lalJ a, ua,, et sarfiyatı adam başJDa üç bu-

Esir kedi 
İogilteredeki esirler arasın· 

da bir de kedi .-ardır. Oıcar 

adındaki bu siyah kedi evvelce 
ını' oldogı.. Lu baskını Mua- A clana, TarMU"I, Silifke kasa- çuk kHo idi. Şimd1 bu miktar Almauyanıııı Biamark zırhlmnda 
viye işitti ve heınerı yardıma 800 grama inmiştir ki yüzde 23 
k 1> l J lı d hala.rıııı aldı. ( 165) g<>9üm İdi. Bu zırhlı battıktan sonra Ol)tu. "om ar a ora a yap demektir. 
tığı malıarebed6 kaıa11dı. yıhnda. Şekere geliııce, harpden ev· Cosaack adındaki lngiHz torpito 

Hundan 11onra Silifke ka- (Son o var) vel nüfus ba~ına sarf edilen te· 

sabal'IJOI da altlı. Ve buı ala- ker 2 kilo iken, bugün bu mik· 
rını Kıhrısa ilhak etti. Bora S 3 tl j l k e V tar soo grama, yani dörtte bire 
)arın valiliğine de (Süfyan inmiştir. Peynir 900 gramdan 

muhribi mürettebatı tarafından 

kurtarılmış ve Ark Royal toyya. 
. . ·ı . t• B 1 

re gemuıne ven mış ır. u ger 

mi battığı zaman da Osscar bir 

t .Altı dfirt oda, iitıtii 3 oda ( - d 2 bni ATnilezdi) yi tayin ettı·. 200 grama yuz f! 5) tereyat 
l 

· I tahta parçası üz:erine çıkmış, 
ınutba ıı, apt.esaneMı, sa ona bir buçuk kilodan 450 grama 
olan, elektriği ve soya bolu- (yüzde 30) kahve 380 gramdan 

nan k pıları 1t.yrı bir ev sa- 45 grama (yüzde 12) ye inmiştir 

tıhktır. MRbmnıliye mahalle- Doktorlar fransada herkeain 

orada bulunarak kurtarılmış• 

Cebelüttarığa nakledilmiştir. 

Oscar oradan İrlandaya gölürnl

müştür. Şimdi irlandada bulu-

Göz Hastal ki rı 

mü ahassısı 
Dr. Muhtar Berker 

r, ersinde: YoR·urt pazarı civat ında 
Doktor Ab<.lt ilah Lrsoy n1uayenelıane-

sinde her gi n. 

arsustra.: Salı gliıılt)ri öğleden evvel 
Doktor Sal 'haddirı ınuaveııchanesinde . 

11öı hastaları ıı l\ahnle b1şhunışllr. 

DOK.'rOR 

ASLAN VAKUP 
Türhiye ve Rusya tıp fakültelerin

den diplomalı ve Almanyada 
tahsil ehniş. 

1Jastahu·1111 lıer gii ıı sa al 9-12 ve l 5 tlcu 17 
ye kadar kabul 'e l('da,·i eder. 

1\ıf e f S 
1
. O Yoğurt Pazarı No 1 

l. Teidon : 172 

Maıu iye göçiim yılının 

otos birinde Silifkeyi almış

tır. Hazreti Ali ile MoaT"iye
nin aralarının açılmau üzeri
ne Silifke bavalisioe baktla-
madıgındaıı barl\ları tekrar 
Rumlıu elin~ geçmi• il46 ,ıe 

Muaviye iılamlarla olan gii· 

sinde Uumboriyet okohı ar- kilo kaybettlglni ve bunun ye
kasındadır. Taliplerin l{ay- künunun büyük bir rakarnı bul nuyor. 

makam ogln Gülıokio Hay- doğunu ıöylüyorJar. BuDuo se- -=====--_,....,,..,,.-.-·-=--
... .... __________________ ... --= ............................. .. 

rültiileri:ı önünü aldıktan ıou 

ra 44 gi>9üm yılında (Yeılir 

lbni Ertat) ı Rıımı"arın zap
tettigi yerleri geri almak ii.1-

re günderdi. 

(Yesir) Rumları yendi 
Kıbruıı ve 

ele ge9irdi. 

Silifkeyi tekrar 

Boralara Mnaviyonin o~la 
Yezit zamanında Arap islam 
Jarıuıo birbirine girmHİ üze· 
riue buralara bakılamamış ve 

"lYe miiracalltları. bebi et, peynir, yumurta, yağ ı ı 
cıo3s) ı - , gibi azotlu maddeluin azhğıdır. Harita, Plan, Ma~ine ve 

1 

Okul 
talebelerine 
Camla 6 a<lel vesika 

fotoğrafı 60 kuruştur. 

Foto: Aziz Temizkau 
Zırapaea gaıiuosu 

(1023) 3-6 ciurıoda No.16 

'(eşil sebzelerde bulunan azollar 

ancak ÇO< uklara ve gençlere inşaat Resimleri 
fayda verir. Orta yaştan yukarı 
olanlar da bunlar pek güç et 

haline gelir. 
Alkol müptelaları herkesten 

çok zayıflamı~lardır. 1 imarhane 
lerde, darülacezelerde ölfim nis
peti çok artmıştır. Eıki şişman 
ların kilo kllyıbı müthiştir. 120 
kilodan fa:zla gelenler araııııda 
60 kiloya düşenler pek çok~ur. 

Tecrübeli bir Ressam 

tarafmdan kroki üzerine 

ehven fiyatla Harita , Plan • 
Makine ve inşaat resimleri 
yapılır ldarehanem11e mu
raeaat edilmelidir. 

12 den 16 fO kader mü

esaeeaUe c;alıeal..ıılir. 

Bir ıamanlav zayıflamak, genç ... ·~====-;:;---=---===· 

Yeni Mersin 
NUSHASI 5 

Abone 
Şeraiti { 

Senelik 
Altı aylık 

Oç 
Bir 

" 

KURUŞTUR 

Hesmi ilarıatın satırı 15 kuruştur . 
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