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ÇOrçil 
nerede? 
-.oskovada oldu
ğu ihtimali kuvvet 

lidir ç·· k-· D un u 
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sulh 
istemiyor 

Dördüncü Dil K urultagz Rusya dayanırsa 

Pazartesi günü Ankarada H_arp 
çahşmalarına başhyor ~~~~~~.~a 

Kurultay 'azası ilk iş olarak Ebedi Şefin manevi 
huzurunda hürmetle eğilecektir. 

Harp uzun 
sürecektir 

Hint kongre partisi 

1ingilizlerin 
Hindistan~an 
çıkmasına 

harar vermiı 
Ankara 7 (Yeni Mersin hu· nş yavaş gelmeğe başlamıştır. adıı hep birlikte Ebedi Şef 

suıi muharririnden) - Dördün• Adlar içiu birer kart gönderil- Atatiirkün medfenine giderek Ankara, 7 (R.G.)- Almanra Londra 
1 

(a •) - Hind kon 
.n 0·1 K lt 10 A ... a t • h d h- tl gre partiıi ve icra Kom·t · 

Cu ı uru ayı l5 1 Ol mlştir. Kartlarını alamıyanların manevı uzurun a urme e e- a . ie\lr. 6 a G d' . 1 Hl 
Pazartui günü sabahleyin ıaat . ğileceklerdir. Ruerada bata 8 gır~ . _ . ' an ının bir buçuk saat ıüren 
10,5 da merasimle açılacaktır. da Cumartuı. Pazar ye Pazar-1 Kurultayda görüşülecek da taıafireıe girecealını umıt et- :utk~ndan sonra yeni bir karar 

Kurultaya iştirak etmek için teal günleri tevzi edilecektir. mevzular verilen raporlar tasnif •i"i ja 60 hahada tamamlanma· 1 e~mışdlerdir. llu~a göre lngiliz 
-- ·ı • • • "" erın erhal H" di t d 

. . 
Ankara 7 (R.G.) - co- r- muhtelif taraflardan aza ar ya- Pazutesi günü Kurultay edilmiştir. tır . Almanra urıflamıştır. li it J • _ın 1 

an an çekl-mıe P g me erı )uzumu bildiril k 
çılın Rusyayı ziyareti üzerinde y leee meselesi darlaemıetır. . ted:r· Hindistan müttefik :U:. 
ısrarla duruluyor. eni Mebus Timnçenskaya Bu kıe f!flarını geoirse bıle ;ee:a:~j~ yaı;:nda bu ıuretle mü-

. 
Habe. r Berlinderı verilmiş Se h r·ı de aelecek Ukbahar İQİll kuvtet top l k l ere •rşı hor bir mem-t Ş ., e et <'larak görOnecekt" 

1• imdı lstokholm tekrarlı- t l • lıramaz. C ır. 
vor Lo d it namze erı k .at uma ganü bu karar kon-. n ra ehım davranı- Anglo-Sakıooların Uf - g.re icra komltedne bildirilecek 

yor Gerçek~en gitti mi? balon z a pted ,· ıd ,. Jeri ise oldoQU gibi duruıor. tır. Karara göre eğer lnrilizler 
mudur? Gerçekten gitti ise A k 7 (Y . M . Amerika harbe "irmeıııie de· buou kabul etmezse G d" . 
dOn d b" n ara enı ırsm İstanbul mebusluğnua Bari- batkanlığında kongre P at~ i ını~ 

me en ır cevap veriler.nez habirinde ) M" l l V k . k mektir. d 1 ar •• rnu Bazı belirtiler Mosko•ay~ ~n b in ki - h ~n ıa ciye e ;lletı umııml ~tib~ Berlin 7 (a a) - Kaf"as Uzun mt1cadele neticeıiude ca eoey~· ba~ayacaktır. 
gittiQini anlatıyor. Başvekilin o an me us n a.r~ ugu.n ~· Numan Menemencioğlu, Sam- yada Alman kıtaları ehemmi- Anglo-Sakeonlar kaıanacaktır. Hlndi::..~da :::~~l·e"·ıt~sıllizlHe~in 
Lon1rada bulund " d · l:l· P. namzedlerı ı~An edılm;ş sun mebuslu~tına da eski meh . . . . h beyi . - nı ve ınt 
em l k ULıısu:ıa aır tır. Buna göre Erzıncan meb l d E kö k r . yatlı bır şshır ulan Tımnçens fogilizler sonunda mo are Jilerı mudafaa atmek b 
Av:: e~ yo tur. dondradal:i uslu~una Ticaret VekAleti iaşe us_adr: a~1 S r~~h YGökız.l ıses~ kaya şı:ıhrirıi zaptPtmi~lerdir. kazanacaklarından emindir. Me y~ti~de ol~uğunu yazar::cc:~: 
mal d 

aöma.rlasın etki konuş müsteşarı B. Şükrü .Sökmen mu uru a ı a cı partı Kubana do"ru ııiratle sele zaman meselesidir. dı hır . polıtikacı ve bir hayal 
ar a Ç rçı go"r"l . . - . d' l k 'k . IS t dene peresttır Gandi J 1 

B k
. . . u memıştır suer, Alaşehır merkez okulu namze ı o ara ı incı mütıte ilP.rliyen birlikler imiz Maykopa Rusrs mukueıııe e l k . apoıı arla an-

:ııv ... ılın mechs dışında da b ~-,, t . s r· E d 1 ··ı . . k Rusrr aıaca tır. Japonların istediği 
görüldü-'" h b . . . aıı;o~re menı a ı r em, hiplere i Au euı mıştır. 50 k;Iometre yaklaşt ı . Tayya- muharebe kısa aürece · _ Hindiıtanın birbirine i . 

~u a erı geJmemı§tır . . . rıkıhrea mücadele uıun sure· kolaylıkla i.tila edilm g ~~.e11 ve 
Mo.~kovada mühim şahsiyet- r=-=:ac::.c:~ı::::ııoe •·:ıooıc::ac:m:»ı::ı=:::ıı =-=-~::zc.~:::ooc:ıooıc:···~"'"""'~:.c~ rolerım. iZ K.aradem.z ve. Kaf.- s ksonlar u Hı.-ır. l M M ~ ğ d M k 1 b 1 l d l 1 cek Neticede Anglo· P. • &Jindlstana kar,ı vazif i 
erın toplan~ı~ı da söyleniyor· L:.ıc:llllE ısırd~~,_,J L ____ ~o U ~::ooc:::..c.J as şım~ öge erm ~ ı er ı- kazalıacaktır. ln~ilidzlelri~ı· başlıça vasfı :-;:: 

Ruzveltın mıırahha"I Mos ---- - yen naklıye kuvvetlerıne, de- . . - .'\ - budur. muea e ecı ık ile . b k · . "' . _ d" loııılıı goru8ll t ışe a,lamak-
~vaya g.ıt~ııtir. lagiliz bü- T OpÇU Hazer ile mıryoll:uma gece ve gurı uz ır. 
Y~k . el?ıs~nin de Moskovaya Karadeni~ taarıuz etmektedir. ingiliz tayyareleri· J 
:•11 ·ıı~ bıldıriliyor. Büıün bu düellOSU RoJo ke•iıninde diıımaıı ·n akınları aponlar 
R~~~tılere . ~a~arak c.or~ili.n . arasını baQlayan ümit.iz şaşııtma hareketlerini nı Hindistanın 

Yaya..gı.111~1 uzak bır ılıtı- Kahıre 7 (a .a) - M11ırmer· D • 
1 

diın akşam da yapmıştır. PıkeıAlman 
m;ıl de~ıldır. Çok meseleler kez cepheainde karşılıklı topçu em 1 ryo u tayyarcle riıni?. çok tesirli sn- • t istiklalini 
olduğuna göre bu ziyaretin dlelloau olmaktadır. Vaziyet i ıetta piyıtrlelerimizı de~lekle- manevıya ını 
maksadmı aramak ta boıtur. bomba ve av uçakları cephe bo-I k · ıd· kt d' istiyorm u~ 

Bu ziyaretin Rusya tara- yunca harekata dnam etmekte esı 1 me e ır. bozuyor _____ y 
fı~~an yapılacak sulh hareketi dirler. Tokyo 7 (a .a) _ a on 

~~l~nle~i~ roaks;diyl le oldu- General Oşlnlek yeniden Moıkova 7 (a a) - Royterio Dan·, marka J,orıdr•. 7 (•.• ·) - Gelen ~~·ı:~ büroou ••li M. JT: .. k~:; 
k b~ ~ ykıyen rja JO ara mu- faaliyete geçmektedir. Müttefik buıuaf n.ubabiri bildiriyor lıaberleN gfüe lııgiliz hava b ı~kıatnnın Japonyanın niyetleri 
a ı Ü reş bi e bunu yalan ki Tehlı'ke STolaayı t•hdı't et· 1 ııı teıiri Alman . a ıoda şunları aöylemi•tı"r.· 

l uça ara dün şimali Afrikada :v o ... Al ı büonın arın j H ... amıştır. Rusyanın bir sulh h mektedlr. Almanlar StaJ'ngraqJ m an arın · tında gö<1Jiikmekta- indistanı nıO.takil bi d 
leşebbüsQ yapacağına ihtimal mu t~Jif Yerlere hücum etmişler luıkaç içine almata uğraşıyor. manevıya .. . ' ilet olarak görmektir r ev-
•erilemez. Bu haberleri ciddi ve mıhYer tanklarına tahribat Lüzumlu mevzilere hücum et- istirahat yeri dir. Her gnD artan 'ıaşe Z< ~ zu~uz yoktur. Anc~kBaş·~~ ar-
ol.arak kabul mümkün deail- yapmıtlardır. mektedirler. Joğundıuı dıaha fu ,. t.e~ır veya g~yrl rnüstalcil ola:~· a~il 
dır. -- Kuban ye Maykop cenubun- d D . elen bu bfionmlar ruıuıevıya· tefikle" taraf d r iffuJ-

R ı 2 ı•n • h / da ilerlemeğe devam etmektedir Lon ra 7 (a.a) - anıT~ar- e ın an askeri üs 
. usya harbe ngiltere ile cı cep e açı ıraa k d l a tı bozmaktadır. olarak kullan l trf k ler. Kooer Nikoda üç gündür a an kaçıp buraya ge en ıc • ı ınasına - d 
1 1 8 h'llinde O"İrmiQ de"ildir. F 1 t N M il · olattıtına edeme•"ız . Hı'nd· muıaa e Al rı v • tank meyd•n muharebesi devam re azın ° erıo a ' ıst • k 

manlar Rusyaya taarrnz ra n sız ar etmektedir. 'göre Daninıarkada t0-45 bin Alman tayyareleri bizzat Hiot mili t' an ısti lalini 
edeceklerinı' bı'ldı" rerek fnaı"lte- D h d Al 1 d •- . vardır f ·ı . e ı halletmelidil'. • on avzasın a rııan ar ara11n a Alman aıaerı · d /d ngı ter•nın .1 i 
reye sulh teklifınde bulundu. h b köprübaşı kurmağa muvaffak Buolar ıeoç veya tbtfyar --~eri imha e İ İ iddiala ld 

1 
er ıüreeeği 

F3kat olmadı. Yardıın vazi- ar e olurlarsa mutad tabiyeleriy]e dir Evnlcat burada tecrube .M k 7 ("' a) Al k" ra a anınaınalı. İatlklil . . . . d . . . · · os OYft, .. . - ınan ımaeye bedav . 
yetıcıı ıleri ~Orerek sulh teklı- emıryolunu takıp edecektır. görmüt askerler vardı vııtnlı ü d l • _verılmez. De-
fin J b 1 1 k iaşe işlerini bu auretle koJaylat· . . d" Alman or· lar Rus ilatlarının arkaıoııa m ca e e lazımdı 

ce u unacaRI akla ie mez. arışmıyacak Danımarka şım ı k r. 
Rusya Ukranyayı Alman bracaklardır. dusunuo iatlrahat yeridir. Dotu şu ırnretle " ırı ~tmektedirler. 

yaya bırakamaz. Almanya da ı Almanlara göre cepheıinden gelen Almanlar bu· Bir kal\İmde 10 YnnkerR t:Sulgar 
R d k d 

ıtokholm 7 <a.a) - İıtok- t ktedirler. ükJ ·· J k R k 
usya an u ranyayı alma an bolm T"d" L d Berlin 7 (a a) - Kafkaaya rada i.tlrahat o m• d ?O y il o •ra Ulll · ı tal arının N ıulh yapamaz. ı in.gen Ob ra murah- dald Yaviyet h.akkında dün Ye 1 Daniı1'ark•la gençl~r e~n : arka&ıua inmi~tir. Bu 119aklar azırları 

Alman ve Rus mfıcadele bularının ıklnci cephe hakkın- rllen reami tebliğe ilaveten şu· bin kiti Almanyaya gol~rulmuş dan 9 daııesi imlııı etlilmiştir. t f 
sinin ölOm kalım muharebesi daki haberleri Franaada taarruz nıalumet verilmittir. Cenubaf ve Hamburg ile timal~ Alman Diğe.ıleri yakılmıştır. i ç inde- e tişte 
olrluğuna göre sonuna kadar dan evvelki ıinir harbine ben· dotru çekilen Bolşe•iklerden aabillerlnde çahıtırılmaga baş· k"J . p ı er eıur veya imha .,dilmi' 
mücadele edeceklerdir zetiliyor. Franaadaki •İyHi me~- ikor~ak, Y~sk ve !'raarakvv: Jaomı9tır. . 

· . . den tımale gıdea deau,yola a tır. Sofya 7 (a.a) - Bulgar 
kabinesi azAlan memleketin 

muhtelif vilAyetlerine teftişe 
çıkmı~lard ı r. 

Anglosaksonlar da ölüıl! eleler ikıncı aafbaya düşmü,tlr. vuşatı ele geçirilmittir. Hindislanda 
k~lun muharebesine girdiklerı Franıızlara röre ikinci cep- Voroşilofık•in timal bölge· . Dün geceki akın 
nı sonuea kadar anlatınışlar- be han )'.Ollarından istifade ede •İndeki Bol,evikler im~• edıl• Karar 
dır. İngilizler her teY• raA- eektir. Vlşi hükumeti halka so- miştir. Tahrip kuv•etlerı Ku~• ı Berlin, 7 (a.a.)- :Jlün ge 
men vaziyeti müttefiklere jyi tulr. kanlılıtıuı muhafaza n har dan aonr~ Haz~r ille Kar,~denı,s a/znzyor oe Rnr ve VeRtfalyedeki mes Naf!:ı Nazırı VasıJof ya-
llÖsterı·y l arasındakı demıryo sınu ~~•m f kfin mahallelere 8 • · ı h lk nuıda bır mıMıt l h · or ar. be iştirak etmemelerini bildire-

1 
d" ıvı a . · eııassıs eyetı 

Çekilmiş 
kahve 

cektil'. er ı;;iişmanın bu ıuretle hattı Ankara 7 (R G.) - Hint aratundaki kalabalıga infilak 1 ıle Tuna boyuna gitmittir. 

Fransa hükümeti Vişl arazi daha ziyade daralmıştır. Bolşe· miJll kongresi toplantısını \'&P "e yangın bombaları atılmış- Romarıyadan gelen b!r heyetle 

aine büeulD edilirae bitaraf bir vikl.•r şimA•ı'e 2,iden khattı edle mı~tır Hindistanm her l~ra tır. Birçok bıpar Ve ziyan birlikte yapılan bu tdtkik se-
. . _ geç ren man ar Jtr~ıaın a · d h · 

devletin arazıaıne m~dafaa karşı ınüşkBI vaziyettedil'ler. fmdan 10 bindf'n fazla ziyaret var ır. ..ya atında 'fupadarı ele trik 
aında aldıj'ı bareketı alacaktır. Kabada tahrip uçaklarımız çi gelmi~tir. Gandi 45 dakika 7 diişr.nan tayyaresi dö ii-\ıstihsali ve Homanya ile Hui-

ç• el h k alçaktan uçarak tatıtları tahrip süren bir nutu~ söylemiştir. rülmiiştür. Alman hav• kuşv- garistanın bundan istifadesi 
ın e are ef etmittir Hava uçaklaramıJ Kara . . . .. 

denizde Tuajoıeye hücum etmi' Nutkun tabılatı gelmemıştır. v~tl~ri lngilterenin penyıp ba- menmıbahistir. 
Çunking 7 (a.a) .- Len Ço- lerdir. Yalmz pasif kararı umu tııınd 1 H 

olan vana hGeum eden Çıalilere kar- Cenup Don da kıtalarımız i k h .. k a uçmuştur. skoçya) a- ar biyel Na11rı Milot 

680 kuruıa .atı
lacak 

t h" k&hve n ısarlara geçmiş 
kilrni ye fiat konmuıtur. 
k 1 kahvenin kilosu 
uruşa satılacaktır. 

Çe· ,
1 

Japonlar da şiddetle mukave· Rumen kıtaalle birlikte terakki n:1 . ongre efe mc~ arar '.e· da .ta~rra.z eden hava kovvet Dobriçeye ~itmiştir. Dahıliye 
680 met ediyor. Çinliler ıebre beş ler kaydetmiştir. Rumen birliği jrı.l~ıkten ~onra lngıltereye hıl lerımız hır9ok yerlerde yan. Nazırı da Makidoııyaya gıtmiı 

kilo kadal' yaldaşaaıttır. bu harplerde tema7ü& etmtıtir, dırılecektır. gınlar çıkarmı,tır. tir, 

an1b 
8 

i teer 
ıi2 

Sa 
435 

k 

işl 

ı: 1 i 

iat 

ç 
e 
ol 

r 



8 - Ağustos - 194'2 Cumartesi YEN·I MER~IN Sayfa ; 2 
--- ~-~---------~~~------------------------~--------------------------------------------------

arihT araştırmalar: ıı 

çelde 
Piyasa ve Borsa Hab~ 

Bütün gıda maddeleri
nin alivre satışı yasak 

i 1 a n 
iç pak f abri~ası mü~ürlüğün~en: 

Bir memur alınar.ak 
Lise mezunu bir memur almacaktır. 
İsteklileriıı müdiiriyete müracaatları ilaıı 

• Eski Anıtlar, örenler, 
kasabalar, köyler lzmir - Mem11oiyeı hak 

kında alakadarlar şu malftma 

tı verrbişlerdi ı: 

olunur. 
pılan bakla eatışlarrnda :fiatı 

çok yHksek bulmuştı.r. t 

( 1042) 2-2 

, ' l~el vilayetinin Silifke kazARıııırı mcrliMi ollln Silif- 1 AIUkadarJarın verdiği ma 

ko kaRahası lıa~kında tarihi incelemelerden 3 uc.i.i yazı: 
_____________ Yazan SAIT UGUR-------

«Alivre Ratışl!\r 11peküla~· 

yon oyunlBrına yol açmakta, 

fıatler yük11e!tilmekto ve hir

deııbire düşüriilıuokte, birçok 
tiiccar boııdan menfaatlenir-

lômata göre, bakla 15,50 ko 
raştan Aatılması IAzım iken 
birdenbire fiat 16,60 kuru~a, 

17,50 kuruşa ve hattCi J 8 ko 
ruş' yükReltilmek istenmjştir. 

Silifke kasabası 
A b has Hali f eei .Mu tasam 

zamanında Ra oılar hlam 
memleketleri Ü~driııe yii rö

ıniişlerdi. Burınn iizerine Mn
tassm biiyiik hir ordu ile 

Ankara üzerine yiiriidii. Mu
tasauı An kam l" ikon Ram

ların büyük ku v v11tlerle Er

men ak taraflarrndan Kilikya

ya get:.ınege çalu,ıtıkları du
yuldu . Romlar Kilikyaya gi 
rorlerse hlam ordus unun ar
lcatıı alınmış olacaktı. Bunun 
Uzerine Mutaıuun Gölek ho· 

gaz1 muhafızı bulanan (Af~iıı) 

adın1aki bir 'l'iirk lıeyine aıı 

kerle Jıirmonok taraflarına 

gitmeRini emretti . Afı;ıin &14· 

kerirıi iki koh ayırdı; birini 

lçel taraf;arıua, birini de An 

talyaya ~önderdi. 
19010 gidenler Hilifk~yi 

Rumlardan aldılar; A ntalyn 

tarafla rıua gid , nler de An tal 
yayı aldılar . 

Af~in hanları Halifeye 

yazdı. Halife Ankaradan la· 
partaya geçti, oradan Antal

ya İçel yolile Tarımsa indi 

ve oradan da Bagdl\d& gitti. 

Hundaıı sonra Abbas halife

leri işe bakmaz oJdıılar, bu 

yüzden ınemlökotleri karıştı 

birçok yerler gibi 1 çel taraf 
ları da na mis rıu eline. d iişt\i. 

(266) giiçüın yılında Mı 

Rırda lıiikiiın iiren (Tolun 

ogulları) rıdan ( Ebulabbas ) 

Silifke ve Mnt taratlıuını 

Romlardan alılı Fl\kat ıwnra 

hıtrllları tekrar Romların oli 

ne düşlü 

rayı alabildi iırn de çolı: geç

rnoden Tiirkler tekrıtr Antl\l
yayı aldılar. 

Ehli salip orrlaRn Antal-

ken, hirçoğn da bilyük zartLr
lara duçar olmt\ktadır. 

.ı.:.,. itekim, aylardır t4UBam 

Beiediyfmin alivre Ratış

larda verdi~i bo memnuiyet 

kararı ticaret Vekilinin kati yadan Srıriye ~abillerioe geç-
k iizerine yapıları alivre utış· dı·r .. htı"flerinden miilhemdir. 

mok i9i•ı gere ettiği kRdar "' 
lar, bnua gfü~termiıa, ı;nce tiat 

vesllit bnlarnaınışlarılı, hunnn v 
·· • t 1 · k· 70 kuruştan da yakarı yük~el 

Allkadıuların verdi~i ma 

nzerıne ınrı ar ı t parçaya 
ld 1 b <l 

. tilmişken , bngiinkii fteviyMi-
ayrı ı ar, ır p~r9aRJ enız-

d h. 
1 

'T 
1 

ue <liiqiiriilmii~, birçok tücoar 

IUmatl\ gHre, hundan sonra 

borftada ve piyasada geniş 
mikyıuta utış hareketleri 
bıışgöL'terecektir. 

en, ır parça .. ı ı a eke vo .. .. . 

ı l ı ·ı K "l"k . k zarar gormu~tür. 
çe y o ı e ı ı yay" ın m e · H . . . . . 

i~teJi, kara volundan gitmek n vazıy6tı, horsa. reıl'hgı Şayet, alivre Katışlara mey 

dan veriline, bu, tiatların 
alabildiğine yökR~lmesini mu 

· · ı · ·b 1 · .ı dalıa evvel Tioaret V e kaleti-
ı~tıye1ı enn ~men ıep-41 ue 
lçel dağlarında eriı1iler . 

Ü ÇÜ noii nh li KllJi p bcilii ~ii 
evvelce Oiilek boğazını tat
nıu~ olduklarından Almanya

lılar Almanyalılıu Konyayı 

zapt ile Boga rlaglarıııdan aş 

tdar ve Kilikyaya girdiler. 

rıe hi:dirmiı, hu gibi hareket

lerin öııürıo geçmek üzMe di-
rek t.i fler beklemişti. oip olacaktır. 

Tioıuet \TeJ<ili Dr Behçet Şımlliki halde, ıııuaam dA 

Uz'un hınir tetkiklorinde bu dahil oldugo halde bütün ho 
ınevzna dil t.emaR edildiğiJJden bubat madtielerinin satışı ha· 

vekilden kati direktiflor ahn zır şartlar altında yapılacak-

lmparatorlıırı Frec.lrik de he mıştır. \Tekil, o RıraJarcla yR· tır, 

raherdi; Sılifkeye geldiler, -------

imparator yıkanınl\k için, hir Şarap t•ıatları 
rıvnyette OökRu nehrini gec;-

mek içi ıı nt-lıro gi rdigi ıu rn 
da ay"~ırıın kaymaıu veyahut Ankara - Ticaret V .,k&- etmek üzere mübayıu. edece-
atıııın yıkılmatıile düştü ve leti, Şarap fıatları için lııhi· gi yaş üziimün fiatlarını şim 
Silifkenin (GökHu) ırmagrnda sarlar umum müdiirlüğii ile diden toshit. etmi,tir. Yakın 
ho~ulda . İmparatorlarının temasa gelmiştir. VokAlet, bir zamanda da mübayaay.ı 
böyle saya düşerek boğuldu- lnbisarların ~arap fıatlarmda başlıyacaktır. İdarenin illn 
go:ın gören Almanlar darın• yaptı~ı cm kuruşluk tenzillt- edilen tiat.larına güre, basta

dagın bir halde KııdoHa dog- tan vaı:geçeoegi ve hn suretle lıksız, çörökHÜZ, çokirdeksiz 
ru yöneldiler. Bazı tarih9iler ~usplık üzüm mli tahsilini- üzümün kilosu, Balkpınarda· 
l mparator Fredrikiu Tar~us de tutmuş olacagı kanaatinde ki fabrikaya teiilim şartile on 

soyunda boguldugana söylü-

yorlar. Hal baki Tarımsa in-
dir, Varılacak anllişmadan karuştan, aynı e•Rafta miı
Ronra Ticaret Vekaleti İzmir 

mek i9in Hülek hogazını gtıı/ şarapçılarına yeni şa.raphk 
ket ve Bordo üzümlerinin ki-

losu da geııe bu şartla oniki 

bu~uk kuruştan alınacaktır. mek lazımır. Yakandan t:iÖY

ieııdigi veolıile Al ru anlar Ki

li kyaya kestirme bir yoldan 

inınt>k için Kony-. ve Kara-

mıuı ovalarından ve Hoga 

iizii m mö hayaaıuoıla eı.n" ola
cak fııLtlıtrı bildirecektir. Ti

lrıbiRarlar itlaresine Rt::hş 
caret Vekaleti teşkilatlandır-
ma. Umum mü<lürii B . Avni yapmak istiyen bağoılarrn, 
SıAkman bu mesele ile meo- daha evvel lnhİSl\rl&r başmü

gul olmaktaı1ır. 
(325) giiçüm ~ılındı" Ha- daglarırıdan Sılifkey" geldi-

*** 

dürlüAiine müracaatla iıimlo 

rıo~, baglarırıı, verecekleri 
üziim mikdarını bildirmeleri 

küfo almaları lazımdır. 

lepte hiikiim süren (Hamdan ler, Konyanın o•alarını boy-

ogulları) ndan (Seyfiildevle) dan hoya gitmi~ertık ıwluk 
Adaııa, Tarsas, Silifke, Mut · 

Bahar alıntlıgına göre, İn 

hiiiarlar idaro11i, şanp imal 

ve ormanlıklı dağlara Maptı-
taraflaranı ~aptetti, hu da çok Q 1 
silrıneıli. lslfun memleke~le· lar ki hu yol Giilekten daha Şehrimizde ı kU 
rinde" o sırada kuvvetli. llir keRtirme ve daha tımııiyetli ı 
lıükdmet lıulunınadıgı igirı idi . .Moınbketin cografyaınnı bir aylık hayvan ta ebelerine 
her tarafla bir bökümJar, ve o z•m&İl Almanların git- kesimi Camla 6 adet. vesika 
hir lıükftmet türemişti. Bu tikleri yola göziinilue getiren Geçe~ ~emmu1. ayı içeri fotoğrafı 60 kuruştur. 
bal iıdlmlarıa kuvvetini azal Lir tarihçi Iı'redrikiıı TMsu~ sind.e şe~rıı_nı~rle 4682 ba.ş hay F . . T . 

van kesılmıştır. Bunlar ıçinde · oto. Azız emızkan 
tıyorc.la, bo yüzd6n birçok ırmağınl"!a bognldogunu ka· . 

2 
Ziıapaea gazinosu 

sınır memleketleri Rumların bu edemez. Fredrikiu Silifke· . 2522 _ke:çı, lJO koyun, 16 (1023) 5-5 oiurında No.16 
eline geçti . Bu Mıralarda Bi· mele, 7 okuz, 1 manda, 3 ku- ---·---·------

de lll0.<51\rlDlll l:ulundugu yer zu, 3 o1'lak olmak üzere 4682 
unaııı büklliettigi Ruan meın r; 

ve hunun kemiklerinin bara- baş hayvandır. Bu miktıır Ha 
leketlerinin ahvalı da boznk-

(T kf ) d d dan "ıkarılarak A.lmanyaya :ı.iran ayma göre 16 baş nok- Alt d .. t d .. t·· 8 d to, oralarda -0 ar a ııı a "Y • ı or o a, us u o a 
bir takım beyler belirmi~ ve götürüldiigiin• dair ol1Ln bilgi san ve geçfm seneuın Tem- mntbahı aptesanet:ii ı 

muz ayına göre de 875 baş ' ' sa onu 
lstanbol imparatorioğonu din ayrıca yazılacaktır. r l d olan, elektriği ve HUYU boln-

l aı a ır. . 
lememege başlamı,ıardı. Ki- u= - Temmuz ayı içerisinde nan kı pıları "Yrı hır ev H-

likyl\da Hristiyanlar kele Er- , 1 Har'ıta, Pıa·n, Ma'·'ıne ve Tarsustı kesilen hayvanlar tılıktır. Mahmudiye maballe-
nıeııiler ufak hir beylik vü · ~ şunlardır; 1846 koyun, 746 sinde Uumboriyet okulu u-
cada getirmışlerdi. Bu sırada • R • 1 • keçi, 52 öküz, olmak üzern ka~nndadır. Taliplerin Kay-

(Haçlı seferı) kavgalı\rı çıktı. IOŞ88t 8Slm Bfl 2644 baş hayvandır. makam oglıı Göhekin Hay-

lkiuci ghli M lip d dikleri riye miiracaatları. 
Tecrübeli bir Renam Haatalara fa~la haçlı seferi euuasıııda Fı ansız (1038) 

tarafmdan kroki üzerine 
kralı Yedinci IJtÜ de haluııu- ehnn fiyatla Harita , Plan , 
yordu, Lui bu seferde ıutkeri· Makine ve inşaat resimleri ,, 

Satılık ev· 

2- 4 

patates verilecek Yurdun bazı yerlerindeki 

ııin onda doku7.tıt o kayhettı yapılır ldarebanemlze ma-
ve birçok folaketler çekerek ' raeaat edilmelidir. 

• 
1 1 " a n 

Maarif müdiirliiğünden: 
l uşaa t'~usta okulu ile Hölge saııat okullanııa 

müsabaka ile alınacak talebeye ait kabul şartları 
gelmiştir. 

1mtihaular 20 Ağustosta vilayet merkezinde 
yapılacaktır. 

isteklilerin, bu hususla daha fazla tafsilat al
mak üzre Maarif nıiidiir!iiğiiue miiracaat etme-
leri ilAn olunur. (9 61) 16-24-8 

i ı a n 
Mersin 8ele~iye Reisliğin~en; 

Belediye anbarıuda mevcut muhtelif cim'İ 

demir eşyanın tayin edilen günde atıcısı çıkma. 
dığmdan ihale müddeti 18-8. 94 2 tarihine tesa
düf eden Salı günii ne bı rakılmışt1r. Talip olanla 
rın tayiu edilen gün ve saatte belediye,'e nıüra. 

~ ~ 

caatları ilfuı olunur. <1043) 

ZiYA OK 
Manifatura ticarethanesi 

VE 

Mobilya Satıı Salonu 

Kadınlar için her nevi ropluk, mantoluk 
yünlü ve ipekli kumaşlar 

Erkekler için yerli ve Avrupa Kumaşlarmdan 
hazır ve ısmarlama elbiselikler 

Son moda kadin ve erkek 
iskarpinleri 

Baylar için hazır ve ısmarlama 
gömlek ve pijamalar 

Fiatlar mutedildir. Birlik malları perakende 

yüzde on kArla tıııtılır. Memurlara yüzde be~le sat1' 
yapılır. 

(360) 7-10 Mersin~ GOmrQk meydanı 

T. İş. Bankası 
Aüçük tasarruf he•apları 

1942 
ikramiye planı 

KEŞIDELER 

2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 2 ikinciteşrin 
TARiHLERiNDE YAPILIR 

____ 1942 ikramiyeleri--. 
1 adet 2000 JJirahk 

3 > 1000 » 

2 > 750 » 
3 > 600 > 

10 • 250 > 

40 > 100 > 
50 > 50 • 

200 > 25 > 

200 > 10 ) 

_:: 2000.

= 8000.
- 1500.-
- 1600.-
- 2500,_ 
- 4000.·-
- 2600.·-
- 5000.-
= 2000.-

LirA 

> 

» 
> ,. 
,. 
> 

» ,. 
• 

Tür kire le Bankasına para ı atırmakl~ ralnız para birik ı ı r 
mie u faiz almıo olmaz, arni zamanda &aliiniıi de denemiı ancag ('reke) tarafJarrna va 

rabildi, Antalyayı sıkıştııdı, 

büyük eziyet lerdcm sonra bu-

12 den 16 ra kadar mü-

eeeesaUa çalıoabılır. j 

• Sıhhat Veklletinden gelen ha.tabaneler kalori itibariyle 
bir tamimde bu •ene. patates patatesin fazla miktarda hasta· 
iıtibıalatıoıo yurdda fazla oldu- lara verilmek. ıuretile etin yeri· 
ğu, bu itibarla hütün ııhhat ni tutacağı neticesine vardıkları 
mle11eıelerile hastahanelerde için mesela günde 200 gram et 
patates htib\ik.IDe önem veril- yerine haıtalarına iki kUo pata-

olursunuz. (1) 

meal bildirih•lttir. teı Hrmeje baılamıtlardar. Yeni M.erain M.aıbaaıında Baıılmıttu 
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