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Lorıdra, 15 (a A )- Maltaya hii
~ yiik hir lııgililf. lrnfilt~i golmi,tir. 

lngiltere ve Amc:ırika için Malta 
nın mühim bir ehemmiyeti vardır. 

G-Ö-NDEL!K.. SİY ASİ HABER FİKIR. G-AZETESI 
Saytsı 5 kuruş 

Telefon No. 82 
Yıla \ Saiı 
1E 4283 

=::::::::::::::~=-------=======----:::--:-
B er l i n El ç im iz ıc==-~j·;~=:J jorjilet 

Führer tarafından. Ruslar~ göre işehri 
kabul edildi ~~zıyet 'ahndı 

H ı , ·· 1 .Mosk:or•, 16 (a.a) - Gece t 
Dedin, 15 (a a.) - Alman DevJt t HıiE-i H. 11

'
81 

t.l _
1 

1 
••• 14 .\goıtoıta lntala Berliu 15 (a a) - Resmi 

· · B r ır uk E ı~ı.., te.,ııgı. .... bl" - K fk k d l omumi karargıllıınd" Tıirkıyeıım er 111 tı) Klep,_kı>)I~ Maykop •e te ıg. a as a,a a Aman 
A k 15 (R o) ' ' Avrupa b l . . rımız 1b" l'kl . d 1 d k" h n ara, • . - A man arın Saff6t Arı kanı ka u fltmıştır. k 'd dfiıınrnnla carpıtwıo· ır 1 erı ağ ar a 1 mu are-
Dii b b h. J F R" 1 t troı. da Çer ez e v # ı...._ nya ar iniu tari ın e lcJ Kabul merl\simind6 Haricıye N·~zırı oıı ı > ıen · .. r D.

1
,,..,, .. , Ct\ph.,lerd6 ~~tem-IU9lere devam ediyorlar. Dal-b da o ıfı yer F h tır ..,... ı 

n;ön nihftyete eren 7 gön bulunma11tnr. Bay Saffet Arıkan itiıuatıuuneıtiııi 0 rcre miy. etli deği~iklık yokttJr. dık ltölaıesi şimalindeki Jorji-
Hiııılistau lıaftaaı olarak anı- 69,000,!JOO takdt. ın ""truı"ııtı"r. 5 ( ) 6 1 ı t h · d"l · · 

" " Muskov•. _ ı a.a. - ec6, e şe rı zaple ı mıştır. . . . lacaktır. Geçen hafta verilen hektarı balmu, ----- - - --- ----- - -~ t.ehJigioe ekd1r: . . 20 ağır top ele geçırıJmıı 
korıgre kararı Ü'leriD'3 Hindi~ -- Bulgaristanda Klepık•y.~d~ ebemmıyeth ıt~r. S!oka tayyarele,.i kara bir 
tan meaelesi had bir mahiyet Ankara 16 (R.G.) - Al- Alman motorlu kıtaları mu- lıkler•mıze yardım etmiştir. 
almıştı. Karara göre lngilte- man asker•erinio Kafkaslara G t · ı ., m ., ze bıtr6beye Mokulmoştor. A ·-ı Hava luıvvetlerimiıin hedefle-
re llindistand&n çeki]e('ek ilerleıJtesi haftalllD mühim 0- aze ecı er ınanlardaD 800 aııker öl~örö1 1 ri gemilerdir. 
olma.zH İngiltereye pasif mo- layıdır. .. .. Diger hir kesımdt·- • • ·---

kave.met ba,lıyacaktı. Bu ilerleyiş en hıılı le~ go•• ster·ııen :ui~o_r.A. lınrrn ko~lltıhp yok l_zmır 
JC..>ııgre k•rarı kabul edi- posuna •armı~ll. Oenuba dtt-

Hr etlihnez Gaudi Hindistan iuva yarO.yen Almaol~r K~t • f • 
1
. k edil~ı~tı:.Nikovda çete mu- ı IÇme SU ya 

kral vekiline mektup yaza- kas eteklerine. welmışlerdır. m ısa 1 rpe rve r 1 1 ° e d Al ! k 
caktı. - Bundan sonraki gelişmesi içın h1."rrembo~::~.:~a:;:i_ı':_i,ti~IUl. a vu_şuyor 

Rnzvelt~. Çankay,ek ve iki ihtimal ••trdır. Ki 
MaiAkiye de ba' vnrolarak 1 - Almanlar Kafkaslar Sofya 15 (a.a.) - Bnlgar s...ıtP ha,mul.arrirleri hazır Hava ku'fvetlerımız ep~ lzmir 15 (a.a) - lımi-

• b 1 ... n Alman tayyareıtı rin • "h . yardım iatiyecekti. Hindistan daki yürfiyü~lerine son vere- Matbuat. kulübü i iirk gaze· u uumuştnr. kayada 4IV ıçme suyu ı tıyacım kar11 
k. Miıııı.t'irler uat 28,5 da • · tir 11 n9ak da lam k - ·ı patoıif moka'femeıe batlamadan rek şimalde ı Rus ordusiyle tecileri şerefine zivafet ver-

1 
h 

1 
b k t tmiıttir &abrip e .. mı' · . d döşö a uzere vı Ayet tarafmdan 

lngiltere •üratle hareket etti. meşgul olacak. .;.iıııtir Bu ziyafett.e Türk ga- stan ~ a. are e se·ı . .d bav• mobarebelerın 6 
- Bucamn tahtalı köyünden Şa-

• . v • Mııtafırlere ı vıngr" a .. 1 
M"ktop Y••mağa Ye dıgerJere 2 - Almaaılal' ıımalde setecilerile Türk elçisi ve g" k d b" lı ... yet r.,fakat. et- rölmöotor. ıa suyunun borularla eehre 

.1 d. a ar ı r .., t · .
1 

. 
m raeaata fır.ut Vb~ilaıe 1

•• Rusordulariyle tedafüi vaziyet zeteciler bolunmu,tur. 1 miştir. d ge ·rı meaıne başlanmıştır. 
~ongre hderJerı te.•kı~ te kalarak Kafkasların ortası- Matbuat O(l\Um mödiirö Tarlı - Macar Kazağıstan a 

edılJı. Sert tedbirin netıoeoı na yürüyecek. ile Noom•ddiu S••lak kar,ı- 1 • • Mersin, Tarsus Ticaret 
~r tarafı_ •. •lika nyan~rdı. Rummel de diger taraftan lıklı nutuklar •iiylemiş•ordir.1 doıtluğa petrol verımı Od 1 b k 
~ ol~y. ıkı bakımdan ° em· taarrnz ederek mihvorciler or- Bulgar Mathnat mödiirü 1 Bn•l•p•,t•. 15 (•.•.)- _ Ka- 18(1 IS itiplerİOİI 

mıyethdır. ta ,arkı istilAlarma ge irecek- bu kahil ıivıHet.lerin iki mem j 8ofva i~t.a~youuuda Macu Moskon 15 (a.a? . ~ 
1-Hi11distanıo alın yazuu. t" B "k" "h . ld çh . . . d k. d • tu~ tak ajıuıi4l mnbllhi:-iııo beyanatta Aıs•aoda petrol verımı gun- mezuniyetları' 
2-Hiııdiıtandaki l'aziye ılr. t~ı? J ı ı tıma en angıaı leket arı\@ın. ~ ı .. olıh . t~ - bnluıııuı Tiirk gnetecilerı zda :ıine artmaktadır. 

. . . a o aca.. •iye edecegını soy eını~ ır. .. d"" kl . k • en 19 JI "nde Şehrimiz ve Ta r& UM 1'ı"ca-tın dünya •••iyeh ttzerıo e . • . . f . Macaristırnda gor u erı a Mo~ern usu er sa yesı 
tesir bakımından. Kıt gelmeden Almanlarıo Elçımızın zıya etı hold~u ve M"car ricalile ko ... k ludan da fazlı İ!\tih rnt Otla;arı ba~ kltiplerine 

Hir iki gijn vaziyet lngil- barekAtı tasfiye edemiyecekleri Sofya, 15 (a .••. ) - Tör_k uu,mauın silinmez hatırala.- 88

1
1 u~lmaktadır. 88061ik mezoniytttleri Ticaret 

tere 19in tehlikeli göründü, anlaşılıyor. Almanlar ıimdi- elçiıi Berker, _Tü~k gazetecı- ıını iuıkhyıtcaklanodan b~b8 81 ll ya - Veklletinctt veriJdi~i haber 
ka.rg"••lıldar 9ıktı. lngilis den doıtu Avrupanm iaşe du- leri şernfine hır zıyüfot ver-ıeımışlordır. Bo, ~·-~Ar Turk Almanlara alınmıştır. Odamız başk&tihi 
idaresıni 1araaoak mahiyet romu ile meşguldür. miştir. Ziyafeşte Başvekil ve !,\ostlo~a11un t~zaburu olarak senelik mezunivetini yııLkında 
arzetmedi Nihayet Hindis- Alman radyoları dün bu Hariciye Vekili Filof He ga- gösterılmttkt"dır. göre de iAtimal 6decel\:tir. 
tanda ıök6n geri geldi. menuua temas ederek prk 

Artık vasiyet normaldir. cephesinde Alman işgalindeki Amerika- ingiltereye muvaffakıyet 8. lbrahi,n Akıncı 
Geniş öl9üde ayaklanma teh· yerin 69 milyon hektar oldu· k Üç aenedenberi vilayetimizde 
lıkeai ortadan kallu. Bu e&na Annu söylemiıtir. Bolivya tayyare a ını Berlin 15 (a.a) - Mıhver Jandarma tabur komutaıılıtı Ye 

da mihver radyoları Hintli· Bunuıı 43 milyon hektarı hava kuvTetleri ve deniz kuv umlıı:~ln zaman alay komutan 
A nda anlaımo . k 9 -d f 1 ve a eti vazifemi . b- ük b" Jeri kı,kırttılar. Dualar Hio- ziraata elveriıı.lidir. Bu toprak raıı Loı•drR 15 (ıt..a )- Bır a tleri kahramanca mu a aası di t Dl uy ır 

d" Y • ' • ve J ·ı· d . k l raye ve muvaffakıyetle idare llltaodan ka9anlardan iıtifa- nüfusu 50 milyon iken yarı ) H dü,man tat"yaıeMİ lugiltereuıo sayesinde ogı JZ emz uvve eden Binbaft B. fbrabim Akıncı 
de ettiler. bu-yoklu-Lteki Alm•DY•DID ni- v a,iugton, 15 (a.a. -. a· b:,. d b" yertt bll teri ta Dl bezi melle neticelen- K.,. .. ,ı vilayeti Jandarıaa 1 

• 1 cenap sa ı rn Q ır k • •J' 
Boze ismindeki Hintli de fusu 80 milyondu. Avrupalı- riciye Nazırı Amerika Bır e- . . 

1 
kayıp mittir. o~u~an muavinlltlne tayin 

B t b l. · · L d · · cam etraış•ır. nsanca be l ö edılmı' lk" ıo a a ıııoı aı,kırttı. lar ıelecek sene e _zıra_ at_ •.ı- 'ik devletleri ile Bolivya ara Son ha r ere g re son b il" v_e eve ı memuriyet ma 
l ve h ,~ıu varıhr. . I . • ıne 1r0 tmi,ur 

Londrada lerin~ sarılırsa yem arazı ı e •ınd• 30 milyonluk haoı mad '·uvvetli him:ıye altıcoa ngı- Barad b l .d 
b k d a · a u un utu aıGddetce 

Avrupt yiyer.ek a ımın ~n de krediıü anıa,ması yapıldı- 1·naı"lterede haoa liz kafılesindeo 28 tıcaret ge herkesin mababbetini kazan•ıı 
ma...,, nav·ıyat iıtiklllmi kazamr rlemiılerdır. . . . l e misinden 15 gemi batmlmı~tır ola~ B. ~brahim Akıncıya yeni 

:V B . d mi b ı~ını bıldırmışlır. Bo an .,. l Jan b l . vazıfelerınde de ff ._ 1 
u ıaıe urul arıoa a- mada vollar yapılacak, petrol hücum arın Kafilede u unın dı~er larınt dileriz. muva a& o .... Yu•• kSek kılacak olursa A manya uzun · . l l ·ı ı batarılmıQtır 22 

b. h b" o lm ktadır işletilecek, kalay' antımon 6 en er gemı er ıep y • ' 

Vaşington, 15 (a.a )- ır ar ı 1 ze a a . ve Kau9ok çıkarıl"caktır. B - 600 tonluk legel tayyare ge- 8. Ahmet Ooacılıı 
LnndradA bolunao Borç Bu yakın prka taarruzu Loodr•, 16 (a.a.) - e~ 

1 
misi ile 9,800 tonluk Noça~- Mebaaumuz B. Ab•et Ova· 

'terme komi•yonu rei•i Va- da bir sebep olarak gösterili- Arızaıız oe~en b"Jdirildigine gir• lugı ter gemisi batmlmıthr. Üç cık dünkü •k•preale Ankaradan 
tiogtona döomö,tiir. Jl.11mai- yor. • T men ı lan ha•• akınında torpito ayrıca batınlmııtır. ıebrlmlae ı•lmi,tir. 

b • h Lt tereye yapı O k" . 
leyh Londreda baJlnu mine· ır a,- ı a S66 kiti ölmtif ve 85 ,,. Madrid 15 (a.a) -D.N.B. Belediyenin 
Yiyatının ytikaek olduıoua Salamon . lanmıttır. Valan;ıiyadan gelen habere 
ıöylemit Te iki memleket L d 15 ( ) Aau· 1ar• naz•r• 

ti 
00 

ra, a.a. - • göre bir İngiliz ticar~t kafile. arasıodaki doıtJogo teltar • adalarında bafiaDJD 1 d•kk t• 
ettirmi,ıir. rallık daire&i geçen fil ia Alman tol'YOreı sine mensup bir gemi hasara 1 8 ıne 

-- &rıs • ntı" 1tı"ni ve ka en Sır k d ı aıı gey " eldilioi J.AıürüldiJ uıradığı halde limana gelmiş 0 uyucumuzun ı eoı: ( B •• ) Vatingtou, 15 (ıa.a.) Maltaya &rJaaı11• g u . Ki;ylüleriu herhangi bir ugu n Amerikan Bahriyo Nıazır- tır. e'1ayı dtıv0 l"e 4'mliali nakil 
bildiriyor. roada ise Loudra, 15 (• a .) -· Dön vatntallile geceuiu aerinligin-

hgı lebUtinde, SaJamon ada- 800 Alman r•Po b"lde bir dtt,man de- Şili Camhurreiai dt:ın istifade ınakRl\dile sahsha 
1 k 1 k k "k bir muvaf- c.,nop "" ı k arına 91 arı an ara aa er- Akdenisde böyu . . döııürölmüotör. A •k ı· arşı şehır dahiline gelmek-KıH bir ••maada genio lerinin llleTzilere yerl-tili b h ediimi11Ur DiZ tayyaresi 't1 merı aya ge ı1or. tediT Bu •ası talar boyun-

b k ı -v fakıyetten • ı '" · 
ir okoyooo ötleai top ıya- bildirilmektedir. • larına takılan çanlarla mahal 

rak iki yıldır Adan•d• inti.,ar •k /ngilis fa)'yareıı Santyago, 15 (al\.)- Şili lat arasından ge
9

m.,kte•hrler ... 
etmekt~ ~lan (BUG~_N) _re~i- 1 Japon tayvare•i Japon· Amerı an vere indi Oomhorreisnıi Mi&ter Ruz J Halkıu tam aababa kar•• ··-
kımı• ıkı ya,IDl Lıtırmıttır. aile tnübadeleai ,,, velt Va~ingtoua davet etmiş- bab ıerinliQind• uyknllODll 

Kıymetli arkad .. ımıaa düfiirüld'/J LizLon, 15 (a.a.) Bir tn tir. 11elbetmektetlir. 
••on yıllar oetir •••ifeaini Honololo, 15 (a.a.)-Mev- . . 

11 
Kalcı Va,ington. 16 (a.a.)-Ha- Sabaha kar'ı ,.,bre giren 

yapma11nı diler '~ iki yıldır Santyago, 16 (a.a.)-Ame il . mikdara:.d~ ~ılım askeri tayyare ricive Nazırı K .1 l B l ·ı· bu vaaıtaların boyoularıudaki 
· k B 1 k d . . . · cot Japon • esı . . . U" • orue a Şı ı 

gameteye emek yeren me1lek- rı a avacı ı aıreaı re11ı Japooyadaki Amerikan aile· bava meydaoma ınmıştır .11&.0 Reisicumburunun :Mister Rnz çanl:rı~i ;1~:•!11 mew;lar 
d .. Jarımısı baomolaarrir Oal'it Aloit adalarına yapılan akın· lerı"nı·n möbadelHi karulat- tördaki sakatlıktan tayyare veltin davetiui kaimi etti.l'iıoi •_uıBu; ~. a . ud ı ma_ın elr-
Oral ile Y••ı itleri mödörö da 7 Japon tayyaresinin tah- 15 illll e e .. ıye"ıu en rıca o U• 

Be,ad Bniai tebrik eder.is. . rip ~dilditi biJdinnittir. mıttır. yere iomi,tir. te:-id etmietir. nor, .. 

Hindistan~a Aımanıar 
.. k" Uzun 

su un harbe 
başladı 

2 yaıını bitirdi 
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- 15 - .t~~stos - 1942 Cumartesi 

ı 6 - Ağustos - 1942 Pazar YENi MERSiN Sayfa ; 2 
--- - --

Tarihi araşbrm~lar: ıı 

• 
IK·· i 1 a n 

lçelde 
ı Hat 
boylarında 
tren kazalarını 

1 OY-----ı Derıiz fJ arp oı,ultı ve Lises i 
ön· Rehberi komutanlığıııdan: 

Eski Anıtlar, örenler, 
kasabalar, köyler 

, ' 
19e: vWiyetiııiıı Silifke knZ k! Sllllıı mor l.:~ ı i cıhı11 f-; ıl if- ı 
k o kasa lı aıu haı{k tnda tar ihi incelenıelo r ıl t•n 4 ııcii yazı: 

.__ ___________ Yazan: SAİT UGUR-----..; 

Silifke kasabası 

lemt1k icin . ; 
Dahiliye Vekilli ği tren ka· 1 

zalarınıo önlenmesi için ahoma-
11 l.izımgelen tedbirler hakkında 
ilgililere bir tamim yapmıştır. 
Bu tamimi yazıyoruz. 

Demiryolları zabıta nizam
namesi; hat boyunda yürünmesi, 
başıbot hayvan bırakılması ve 
hat üzerinden nakil vasıtaları

nın geçirilmeııi gibi tehlikeli ha· 
reketleri mennetmiş olmasına 

ratmen, birçok kimselerin bu 
F.hli Salip seferlerinde S ı lif· I Hatta Sr.lçuk hükümdarla . memnuiyet hilafına hareket ede 

k · k d 1 d · Ala"ıdd. b.l b rek katarların ıademesine nıa enın gö ıu ırmağın a boğulan rın an ikiocı in 1 e u 
Alman imparatoru ~Fredrik > in adama çok inanıyormuş. Bundu ruz kcilmak suretiyle ezilıp öl
eesedi Silifkenin güneyinde ve dolayı Nuuofunua oğlu Kara- dükleri ve bunlardan birçokları 
SiJifkeye üç kilometre uzakta mana hemşiresini Vermiş ve nı, pek küçük yaştaki çocuklar 
n Silifke, Taşucu arasında bu- kendisini 4.İmr,hou luk hizmeti · teşkil ettiği Ye bu gibi hadiıele· 
luuan ve •imdi Meryemlik öreni 1 l N f V ria son günlerde pek ziyade "" ne a auş ır. urao u sonra ar-

k .d H-1 - d · arttı""ı esefle görülmektedir. ve eı ı en < u muı, a ı verı- sak eyaleti ve Varsak ili dahi " 
1 b - ""I - t - Mevsim icabı hatların geç-
en şe re gomu muş ur, denilen lçelde oturmag· a başla· 

tiği yerlerde tarlalarında çala 
Bu şehir öreni hakkında ya· mı•. O vakit Silı.fke kaleıl Rum l l b f ., tan köy Ü e rin ir ga let eseri 

pılan tarihi incelemeler bundan larııı elinde lmı· ... . Nursofu 5·1 ·ıf- l d l ., olarak sahip o ma ık arını ço· 

Y ozon: Eski Nahiye ı - Deniz Lis~si birirn~i ~ırııfrna, Lise hiri ıl<'i 
Müdürlerinden k k l k. 1 · 1 ) k 
M- 1. Ad. , sırnfta i · m:ıle ·Han o ·ur ar ı e ( rla me · tep soıı 

us ı m y ıner • 

Küylüniin Jlı tipu rnecl i- ' Sllllfla ikmalıt~ kalan okurlar bilahare ikmal İllllİ-
Ril e de~ıet tt H i k i;y e kar~ 1 l tınrılarını ıııuvaffakryetle vcrdikleı·i takdirde k:.ı v. 
umumi 'Ç>' R~itfı" iııi gi)Qtcrir. dedilecektir. ' . 

Her kör muhta r ve nıal o· I · l . · · f 5 .ı 6 
k " 1 1 ı ıı'· 11 01 .... 1.118 2 - .... ıse >ırıııcı sıııı a ı. va~Hluaıı a\u 

rı n a, ov ıe erı e a t ı>a " u. • • 

çok fAFd '\ Jı b i r 0Re rd İl" 0 katlar kiiciik Ohlf1laı• kabul OllJfl3Caktıf' 
Sllt ı ş r er ı : Mere ı o • Yı ni 3 - D~ııiz Gedikii okuluııa , Orra okulda ik-

Mersıo Mulbaası 

male kalaıı lar bulundukları sır11 f11ı mu ad ili ola 11 

ı gedikli okulu sııııf111a alınacaklardır. 
ı · 4. - (~e(likli Okuluna :!İrisle va~ haddi ohu ak: 

~ . .. .. 
Zayi ekmek karneleri 

• 
Mersinden aldığım 16025' J. Sllllf JCJU 12 1.7 

• 
16026 numaralı büyük 16027 nu· "JJ. ,, ,, 13 : 1 8 
maralı a~ır işçi karnelerimi zayi J J ( 14 1 n 

• " " ;:r ettim. Yenisini alacağ ımdan er · k 5 - isle · lilerin MHrsiııd~ 
kilerinin hükmü yoktur. 

Deniz lhu·ı• 

is lek l ilerin Bahçe mahalluinde 1?8ei ve Lise~i K lığrna. Gedikliye 
•okak 26 numarah evde (i~dikli (J ~ Hlu miidiirliiğürıe ıniiracaatları. 

(1066) Mehmet Soyel ( 1O6 2) 

Pktıltı 

Deııiz 

l-10 
•onra ayrıca yazılacaktır . ke tekfurile doıt olmut araaıra cuklarını korumak can veya 

Bu meryemlık öreninde h05 SUifkt'ye ıelir tekfurla görüşür-- mallarının ziyaına sebebiyet ver · ı 
yabat 1 ~ 06 senelerinde Almanlar Jermiş. memek bakımından makine ve 

1 
. k k k 1 • } 3 Il 

- - --
hükumetin izniyle kazı y•pmtş- katar person~ııerinin göstermek ayı e me arrı e en 

1 
Tarsus 

1
·cra memurlug-un~an·, Jar ve burada Fredrihin aömül- Nursofu Silifke kalutni feth 

5 ft te bulundukları tek taraflı uya 
d6wü yeri bulmu•lar ve kenıik- etmegi kurmuş bir güo yanında l Me rsinden alrt ı&ıım" 5911, T 

~ 912 
N°·son 

a ., nıklık , iateoi en neticeyi temin "P No 'l'arilı ı Oim~i Motrtt ~1 
lerini alıp götürmüşlerdir. ki müridlerine ailah vermiş ve etmemekte bulunduğu ve temin j 5912, 6913 ve Adeııad en aldıQ'ım 

51
u 

Kıy~ıı otı 

500 lira Fredriğin - Sininin meıarınan giderek dostlukla Silifke kalesi- edemiyeceği cihetle bu mevzuda l 67 numaralı ekmek karnele-
bulunduğu yer altı yaldızlı cam· ne gi rmiş Tekfuru döğüp öldGr- köy odalarında çocuklarla ana rimi ıayl ellim. Yeuilerini al P.ca 
dan yapılmış mozayıklarla ıüs· müş Kaleyi elde etmiş, bundan ve babalarını tenvir ve ikau atıoıdou eski karne lerin hiH:rrıü 
Jenmit değirmi • daire şeklinde ıonra Nursofu tekrar İçeldeki eıasa taalliill eden bir önleme yoktur. 
bir binadır. ibadethanesine çekilmiş. Bu Si- tedbiridir. Mereio CSebze Ilolındt. kasap 

lifke kaleaıni zaptetmesini ikin

< i Alaiddine yazmış, Alaiadinde 

Burada daha şimdi o muza
yık pnrçalar1ndan bulunmakta. 
dır. ki buna göre Alman impa
ratoru ikinci Fredrik Silifkenin Silifkeyi Nursofunun oğlu Kara-
göksu ırmağındaki - o yakit bu mana vermiş, Karaman Silifkeye 

gök•u nehrine Kalikatnos derler 
imiş • boğulduğu açığa çıkmış 
olur. 

Türkler lçele İılamhktan 
önce çekilmitlerdir. Çünkii Türk 

olan Hititler İçelde miladdan 

önce birçok zamanlar yaşamış

lar ve medeniyetler vücude ge

tlrmitlerdir. Bu da İç ~ ide hali 
ayakta durmakta olan aoıtlarile 

geldikten sonrn çevreleri)r. sa. 

vaşa başlamış Larende - Kara. 

man)ı da almış ve burayı kendi

ne merkez yapmış, adına hutbe 
okut:nuş, para kestirmiştir. Si-

lifke bu suretle bir müddet Ka

raman e linde kalmıştır. 

(868) göçüm yılında Kara• 

man oğullarından fbrahim bey 

ölmüş ve yedi oğlu kalmıthr. 
bellidir, .Su anıtlardan birisi 
Silifkenln batıaında bulunan İbrahim bey, cariyeden cioğma 
4.Keben'> köyünün üzerindeki ishak bey adındaki oğlunu çok 

k d b l i dl 1 k 1
1 ıevermiş bundan dolayı onu sağ aya a u unan.,·e ş m t ço a 

kıu dedikleri - kaba ve kabart lığında veliaht yapmıfh. Diğer 
ma heykel, biriıi de Silifkenin oğulları Pir Ahmet, Karaman 

doğuıunda <Lamoın köyü yakı· Kasım, Alaiddin, Süleyman. Nur 
nındakl Azth köy yanında bulu· aofu ki bunlar Sultan Muradın 

nan eıki Hitit kapısıdır ki bun- kız kardeş:nden doğma idiler. 
lar içelin ti eskidenberi islim ll d _, ı b ı k . un an ao ayı un ar ar-
lıktan çok önce bile Türkel1 d l . 1· h k b . ı d. 
ıd . k ! eş erı ı a eyı sevmez er ı. o ugana tanı tir. ., . N 

l l • 1 kl .. A d 1 d Daha babaları l >rabım bey ol-• am ı ao once na o u a .. 
1 meden once bu kardeş1 er arasın 

Otu dar ye diğer Türk oymak 'ı da boğuşmalar oldu. İbrahim 
larının nam kazandıklarını bize beyin ölmesiyle memleketin ço

tarihler bildiriyor. gu lıhak beye tibi olmu,tu. Pir 

Bu husustaki meaainin bil- (1068) Ahmet Meoemeııc i 

haua tren güzerrahı olan köy 1 ~ -
ve kasabalarımızda teksifini. 
jandarma. köy bekçi ve korucu ~ z ay; 
!arının dı:miryolu zabıta talimat 1 Taş'ıdığım ofise ait yatırdı· 
namesi hükümlerinin yerine ge-
tirilmeai buıuıunda derniryolu 
m e murlarına azami müzabardte 
bulunmaları huauıunun teminini 
ehemmiyetle r ica ederim. 

Radyo 
Türkiro Radrosu 

ANKARA R ad ı oeo 

Pa:ıar - 16.8.1942 
8.30 Prowram v e memleket eııat 

ar ar ı 

8.32 Müz k: lhfı f p ı ogrum 
(P,) 

8 40 Ajana Haberleri 
8 55 Müı.k: Haf f ı,ı ..rçalar ço 

9.35 
13.30 

mar şl r (P ı .) 
Bviu ea 11 ıı 

&ra: ı 

Program va Memlekoı saa& 1 

ıa.33 MüL ı k: 8 ez l'Serl €ri 
12.45 AjRUll Halı t> rleri 
t:J 00 Müıık: Şarkı ve türküler 

14 .30 Müı ı k: Radro sa lon or· 
k est r ::ı sı. 

(Vı o l ou ı sı Neoıp AıJkıo) 

ğım 019 kilo ~ifan'ın tahmin 
puaulasile ofiae yatırdığımı bil
dirir beş adet makbuz llm ı ha
berlerile bir savan ve 14 buçuk 
lira nakit parayı ihtiva edeo 
cep defterimle birlikte zayi ol
duğandan aldığıın makbaz llmu 
haberlerinin yeniden kayit res· 
mini alacağımda:ıı bir kıymeti 

olmadığını beyanen ilan ederim. 

Tarausun Hasan ata kö· 
yünden Ahmet oğlu Mu· 

(1061) rat Sakar 

1 fizik, Kimya, Metameti~ 1 

İngilizce ~ersler veriliyor 
Yükaek Mühendis mekte

bi talebeıi Fizik, Kimya, Me· 
tametik. İngilizce der•leri 
verir, ikmallere hunlar. 

Müracaat yeri: Ortaokul cad. 

No. 3 İbrahim T enger veya 
Yeni Mersin matbaası idare 
menıuı luğu. 3·1 

18.00 Program ve Memleket , 

18 03 

588 , Ar arı 

Müz ı k : Radwo Done or· 
kestruıuıo (N ı had Eseı;
gın icıare s iude) 

Doktor 
Hayri Ozban 

Mmrda büküm ıüren <Kö- ' Ahmet be7 ise daha babasının 
lemenler> Kilikyada Ermeni hü· j •oo günlerinde K~ny~da tahta 
kumethıi yok ettikten aonra çıkmııtı Bunun uzerıne labak 

Kilikyaya doğudan ve kuzeyden bey de lçele çekildi . Silifkeyi 

birçok Türk oymakları gelerek payitaht edindi. 
İshak beyle kardeşi Pir Ah· 18.40 

met bey ara11nda çok çarpı~ma Hı.30 

Jar oldu. Neticede b&tün Kara· 

yayılmata batladılar lıi bunların 

en çok nüfuaJuları <Faraak> lalar 
idi. 

Müzıkı F11 Hıl h ı ıet i 
Memleket s aat ayarı ve 
ajans habor leri, 

Çocuk Esirgeme Kurn mu 
sineması itli~alindeki mua
yenehanesinde tıa stala rım 
eskisi gıbi kabule başlamış
tır . 

Selçukilfer de Silifke ve İçel man ve İçel Osmanlılar eline 

taraflarrna hlkim olmuşlnr ve geçti. Karaman ofullarının elin 

buralarda birçok kaleler, l<öprü 

ler, türbeler yaptırmışlardır, İle-

de yalnız Silifke kalmıfh . İshak 
bey çoluğunu, çocuğunu ağırh 

ğu.ı Silifke kalesine koyarak 
l'ide bunlardan da ayrıca bahae· Uıun Hasana kaçtı ve orada 

deceğiz. öldü. İıhak beyin öldüğünü işi-
Selçuk hükümeti yıkıldıktan ten oğlu, İıtanbula haber yolla· 

•onra Anadolunan her tarafında dı kendi gönlü ile Silifke kaleai 

yeoi yeni beylikler türedi . Bu ni Oamanlılara verdi, 

•ıralarda Ermenakta otur~a Var 

sak aşiretlerinden < Nursofu > Zayi e~mek karneleri 

19 46 

19.55 
20.15 

20 30 

21 00 
21.10 
21 30 

22.30 

adında biriıi Karamana odun ve Mersinden aldığım 14369, 22.45 
kömür götürüp satarek çoluğu· 14370, 14371, 14372, t t 373, 14374 

istanbuı A ' r•ırıeı:ırınırı 
t·· hm i ııl.,rı 

Mü: ı k: Güıe l ses ler (Pı.) 

Konuşma (1'utuın u ba- •--------------
kını) 
Müzık: Karı s ı k nı 11 knnılar 1- ·- - - j 

!::":~;; 1~:ır ... , ••• •·> 1,, Harita, Plin, M.akine. ve 1 

Kımg ı l aı ı esı l , 
8 1 Müıık: cQarnıeu > oper n· mıaat esım en 1 

ı:ııudou (Pi.) 

Memlekeı tıact 3Jarı 

ajeııe httberle;.-i borsalar 

Yarınki Program te 

kapanıe. 

nu çocuğuna ıeçindlrirmiş. 14375, 25701, 94 numarala ekmek 

Bu Nursofu sonradan Amas karnelerini zayi ettim. Yenisini 

yadaki şeyh baba llyaaa hizmet alaeatımdan eskilerinin hükmü 

ederek derviş olmuş ve oradan yoktur. 

Vurddaş! 1 

Hava kurumu! 

Tecrübrli bir Re11am 

tarafından kroki üzerine 

ebna fiyatla Harita , Plan , 

Makine ve inşaat resimleri 
yapılır ldarehanemlze rua
raeaat edilmelidir. 

12 den 16 fn kndar mü

easesat\a çalıeııb i lır. 

1 

Konyaya gitmiş orada kendini Bahçe mahalle1inde Yuıuf 
halka iyi taaıtmıftır. · (1067J oalu Ki111il Alımlı 

na üye ol I"-=--.,;:...;;- -==-=---~ ~=-=--·-

T Rll ıı i 940 'fa ri:rnın 5514 
ynnsı 

Sının: D:1~ııım Kara Huıa ıı cı. 
ııeyi yol iltt ÇtH rilid r . 

K<iyii: .Ali of . kiıy iı 

lıahı"ı vo kuzeyi \'(, g iı -

Val(iy 1-ı ti lı ııznıhı: Bl\lıço h a linde olup içori~i nde eşca ı ı 

mür.mirfl ga vri müRrıire ruubtelif ftğaçla.r vK rdır . 

Alacnklı: A li efe ıdi o~lu k(iyünıleıı lsmıtil Ahay 
Bor sıi ıı : .Ay ıı i kiıy cle ıı Me hmet Abuy 

Biri·ı ci f11'llır r ı amn ~~pılac:ığı ,· ~r. gun, ..;aa\ 
'i . 9-942pazartesi giiııü scı at 9<lau 1 O kudür icı·ada 

ikinci arllı rıı urıııı )·apdacağı )'P.r, gun, ~a :ıı 

17. 9-94:. per.~euıbe günü saal9 dan lükadar İCJ'ada 
1- ltbu giyri menkullln artırma ,artnameıi 18 8- 9-'2 taribiııdeıı 

itibaren 9-&l 809 No ile T.ıı.rsuı mahkemebaşkltipliğiu!n muayyen numıı 

r11ında herkesin gOrebilmeıi için açıktır. tı&oda yasılı olanl&rdnu 
fuıa maldmat almık isteyenler itbn şart~a~edeki 9'2-809 do sy a 
nuınaraıile memuriyetirnize mtıracaa t etmehdır . 

2 - Artırmaya itı irak lçin yukarıda yazılı kiymetin yOde 7 ,5 
niıbetinde pey veya milli bir bankının teminat mektubu tevdi 
edilec.ektir, (124) 
3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer altkadarlarıo ve irtifo k 
hakkı Hhiplerinio gayri menkul ttzeıindeki haklarını huınıile faiz 
vı, masrafa dlir olan iddialarını i9bu ilan tarihinden itibaren y ! ı·ını 

'ün içinde evrakı ınoıbitelerile birlikte memuriyetimize bildirıııeleı · 
icap eder. Akıi halde hakları tapu ılciliie s~bit olmadıkça •atıf beıJell 
nin paylawmasından hariç kalırlar. 

4 - Göaterilen gOnde arhrmaya ittirak edenler artırmı. ıart 
nameaini okumuı ve lüzumlu malumat almıt Ye bunları temamcn 
kabul etmit ad ve itibar olunurlar. 

6 - Tayin edilen zamanfia gayri meokul tlç defa bağırıldıktıın 

scnra en çok artırtna ihale edılir. Ancak artırma bedeli mOJhammeo 
kiymetin yüzde yetmit betioi bulmaz veya aatıt isteyenin alacağına 
rOchani olan diger alacaklılar bulunnpta bedel bunların o gayri men 
kul ile temioedihnit alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok 
artıranın taahhOdU btki kalmak tızıe artırma on bet güo daha temdıt 
Ye ou betinci g11nu aynt uatda yapılacak artırın1>da 

bedeli aatıt isteyenin alacağına rOchani olan diğer ılac&lthlarıu o gayrı 
menkul ile temin edilmi9 alacakları mecmuandan fazlaya çıkmalı 

şarlill', en çok nı ttı r amı ı helti edılir. Bö,ıe hır bedel elde edil· 
mezse ihale rapılmaz, Ve hu sa \ıe ıelehı rıüeer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale o1un&n kimse derhal v"ya 
verilen mühlet içinde paraJI •ermezse ihale kararı feshol anarak 
kendisinden evvel en yOluelt tekifte bulunao kimse arsetmit olcıngu 
bedelle almaga razı olursa ona, razı olmaz, veya bulunmana tıemen 
on bet gün müddetle artırmaya çıkarılıp eo çok arurana ihale edıllr 
iki ihale art.sınd&k.i fark ve geçen günler için yQade 5 den hı,so p 
olunacak faiz ve diğer zarrrlar ayrıca hükme hacet kalmakıuın me-
muriyetimizoe alıcıdan 1ahail olunur. "i88,, 

2004 Numaraıı icra ve iflas kanununun 12 inci madde 
sinin 4 üncü fıkrasınıı tevfikan bu knyrı menkul sahıp 
lerininbu haklarına ve hususile faiz ve masarife dair 
olen iddialarını il~n tarihinden itibaren 20 giiıı içinde 
evrakı müsbütelerile bildirmeleri aksi baldo hakları 
tapu sicillerile sabit olmadıkça sataş bedelinin pı:ıylaş 
masından hariç kalacaklan cihetle alftkadarlaı ın ışbu 
maddenin mezkOr fıkrasına göre h3reke1 etmeleri \'l 

daha fazla rnalômat almak isti yenler 942·5 l Do~yıt 
numarasila Tar~us ıcra memnrhığnrııt mUrac:aa ı 
ları ilin olunur. (1065) 

Yeni Mersin 
NUSHASI 5 

Abone 
1 

Şeraiti 'I 

Senelik 
Altı aylık 

Oç 
Bir 

" ,, 

Türkiye 

)~()() kuruş 
600 

" 
300 .. 
ıoo ,. 

KURUŞTUR.. 

için Hariç için 

2000 kuru~ 
1000 •• 
500 " 

Yoktur. 

Hesmi ilanatın satırı 15 kuruştur. -•• 
Yeni Menin 


