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Qif9i karde~! 

Hiiki'l.mete olan hububat horoanu 
bir an evvel (;demekle hem vazifoııi 

yapmış, hem de d&rd" olan yurddaş 
!arına yanlım 6tmiş olursan. 

Sa.~bi Te tJmam f-<e,riyaı 
Mtldtıro 

FUAD AKBAŞ 
Pazar 

2 
idare Yeri 

'Hl ııınıa hlUBHI • lllUth 

ARuetoe 
194:2 

GAZETESI Sayısı 5 kuruş Yılı ı Satı 
Telefon No. 82 1~ 4271 

·~----_;,,;..;;.;..;~ _ _;,,;..;..;;;.... __ -:.._;,,,;;;......:.,_~--~ GtrNDELIK. SİY ASİ HABER FİKIR. 

Deniz Harp Okulundan mezun olan -Aıman- sb~vyet 
har ı 

Deniz subaglarınadün tör'enle Kati 
dip/omaları verildi safhaya 

Tören çok h~yec~nlı oldu~ Genelkurmay g·rdi 
başkam ile Oenız Musteşarlıgı adına yüks~k J 

Ziraat enstitüsü 
1
talebeleri izmirde 

İzmir 1 (Yeni Mersin) - Yiiktoı~k Z iraat eoRtitiisii 
talebesiıHleıı hüyük bir grup bagiiıı lzmire gelmiştir. Ta
lebeler profeıöderi refakatin::le olup Orta AnadoJuda iki 
yıldır oldogo gibi Ziraat Vek&leti tarafından hazırlan
maktA olan muayye~ı suallerin celaplarını hazırlayacak 
ve bu maksatla lzmır ve mülhakatındaki köyleri gezecek 
)erdir. 

rütbeli subaylar törende hazır bulundular 
1

1
.
5 g~ne kıanma~ •• 

ne ıcenın ° • Burdurda yeni mahsul 
Deniz Harp Okulu rıü-ı larım, subayhk şer~fi hepinize 15 Temmuz 942 de Deniz bekleniyor h I ...., 

verte V6 makine kısımlarırıdan kutlu .olsun> sözlerıyle ba~la- Harp Okulu güverte sınıfını ikmal azır ıgı 
mezun olan ve ıubayhga terli dığı ve çok heydcanlı bir hita. ederek Asteğmenliğe terfi eden Ankara 1 (R G) - Haf Bordur ı (Yeni Menin) _ Bordur merkezinde yeni 
ederı 58 gence dün törenle besinde (subaylık Yıiksek mer okurlar: tanın ı.on askeri durumu, Rus mahsul ile hökftmetin yeni kaurı lıakkrnda görü,mek 
okul bahçesinde diplomalan tebede nıefkt'\reciliktir. Hayat Nur~ttin Yıld.ızl~r, B_ülent anın cenup bölgesindeki mu- ÜZflr-' bir toplantı yapılmıotır. 

"l · · ancak mefkure u~r f d Uluıa, Rıza Kol Hılmı Nuruosal, Y . . ..... . 
•erı mıştır. edılir » di ~ una e a Haluk Samıell, Fethi Işın, Ha· harabeler oldu~u görülüyor. Bu toplantıda yenı vazıyet goıu,ulmüş ve hükftmete 

Törende Gen~l Kurma~ nm ;tenizly~~e~. Tur~ bayrağı luk Konuk, Nejat Fnön, Cezmi Bu muharebelerin ilk saf verilecek buğdayların en kısa zamandaki teslim şekilleri 
Baıkaeımız, Maı epl Fevıı e e 1 yarınım ko- Bireo, Cabit Pınar, Billent Tur- . i iyice anlaşılmıotır . 
Çakmak adma Genel Kurmay ruyucularrn?~u olan genç SU· wuotcan,, Hilmi Yazıcıoğlu,Bekir hası o kadar çabnk hır gel ş- ~·-----------·-----
Şube Müdü_rlerinden De~iz b~~l~ra den~zm. v.e Türk deniz Falay, Rüştü imren, Ahmet Sa~ me göstermiştir ki yalmz Rus Almanların İsviçre 
Yarbayı Tevfık Samurkaş ıle cısının va1.ıfesmı tekrarlamış ıuolaotlu, FeyzulJah Kural, Ah d ,ıı:,·ı Almanların da 

. M"d t· v k l . D . ve Atilay şeh" tl . . ~ aaı, Turgut Doğu, Necdet Hep- yanın e.sı' . . h d d. Mılll u a aa e ~ etı enız ' ı erı~ın muha· • dın , Mahmut Fartal, Hulusi vaziyeti müttefikler ıçm ::traş- • a m e 1 yor 
Mü~teıarh~ı namma Güverte rek hatualarmı tazız ederek: ı!öıeoğlu Ecvet Boysal Nuret- t . l b". okta olmuştur yen 1 
Yarbayı Salim Durak ile bü· Ebedi. Şe.f.~ çizdiği yolda, Mil- tin Güo:ş. Mehmet Arslanöz, 111 ar: 11 rı . . · . . 

'u-k bir davetli kitlesi h. azır ıı. Şefımızm direktifleri dahi - Sadi Pınar, Süha Gül tay, Hadi SC\vyetler teh. lıke ışare. tı d f 1 • 
11 
Berlın 1 (a.a) - fniçrcnin 

bulunmuştur. hnde yüksel komuta heyetine Köpük, Nafiz Ilıcak, Nedret Akı vermişler, artık hır ariım 1 e e e D e •02 aoy b l h e rl mi i bayram arefcıi d - -
b- l" T D 1 · S "t Ö d l liyen zat; ıilab sesleri arası oda Törene saat 17 de istiktM U un mevcudiyefinizle bağlı ~rgut en zel"l, eyı . z e~ r cr ... rilememek icabettiğini aksi 

1 ·ı b 1 olarak O'Ö 1 · ı h d ( 1 Hu1eyln Bulayır, Mehb Çetın, I') sevi' V4:: uzlatm• hialerioi ida-
marşı e aş anmııllr. Deniz ~ .. s erı e~ ~ e. 

8
. u aş- irfan Yöodcr, Hüseyin Kurtulu~ takdirde Sovyetler vatanmm M kov• ] (a,A.)-Royte meye. ç.alışıyoraz. Sulhta kaldığı 

Harp Okulu talebeleriyle genç mı~ ve Cumhurıyetımızın ha d 
0 

. f k 
1 

os ' mız ıçın Allah -k 
k·kı k l d l b"l 15 Temmuz 942 e enız hır ell ete karşılaşaca~ını rin muhabiri yazıyor: J Harp ne kad a dşu redlyoruz 

suba ylarm hep bır a~ızdan ~ . :"' uc~ arııı a!ı O a ı me Harp Okulu makine sınıfını ikmal h .M l T" ar evam ederse 
~oyledigi istiklal marşı alkış- rı;z ıçın da.!ma tetı~te bulun- ederek Asteğmenliğe terti eden il~n etmişlerdir Bu mu ara- Staliııgradtla are~a ı- tesiri de 0 kadar memleketimiz 
larla bittikten sonra Deniz n_ıamzı. tav. ıye. ede~ım: ~özle okurlar: benin katı bir safhaya girdiği ıno9enko meydan mo ıarebe- de fazla olmaktadır. Znınan za
Harp Okulu Komuta ı vekili rıyle hıtabesını bıtırmıştır. Sedat Kürüzothı, Riza Bür- ne del~let etmektedir, tıi i9in o'plıeye yeni kov.et- man .. yüklendiğimiz bu zorJukla-
Deniz Gedikli erbaş okul mü- Bu hıtabeden sonra genç ge, Hüsa:nettin Talu, Sacit Tü e Önümüzdeki hafta, en ıer Rürüyor. ra ıuki'ınetle karşı koyacağız. 
dürü Yarbay Nevres Tümer: suba yJar Atatürk auıtma çe- Rauf Benglıu Kemal Akmanıoy .. . . d t" nin Boa ba~ komutanJıgııııo y . 

l k ı. l b- ük b. ö • Ali a- ı z son onbeş gun ıçın ene ıce k h eni uçak g•mı·sı· "Bugüokü törenimize sev en MOymu~ 81' •e uy ır Talat ıdamar, ure . lya h . Kalaç-Mu aya arasun er ~ 
gili vatanımızın kara, deoiz resmigeçit yapmışlardır. Tö- Çetiner. Rıdv.~n Torum, Mehmet anlaşıhca~ı kuvvetle ta mm ne bnbasıne olursA olıan tut- Nevyork ı (a.a) _ tık uçak 
ve havalarında. dalgalanarak rene davetlaere verilen Ç3J iz. Ertuğrul Üzgün, Necdet Gö edilmektedir. Doguda a~ırlık mağa kArar verdigi anlaşılı- geıniai tezgahtan indirilmiştir. 
kııhraman milletimizi temsil ziyafeti ile son verilmiştir. nençer, Necmeddin Gülwül, Yez· merkezi, Stali:lgrad bölgesidir. yor. Voronej l"e KaJa9 kesi· Bu 25,000 toaluktar. 
eden ve u~runda hiçbir an Subaylık şerefini kazanan dan Nabel, fethi Aydoğu, Meh· ll 

1 
D nup sa· mi AlmAnJıır111 Don ile batı· 

d · k · · l · · · 1 · · · H 1 us ar onun ce 
1 

/! tere aüt göaterme sızın seve genç erın ısım erını verıyoruz: met Berker, diz Demire . . K fk l 
10 

ti· ıundu duramadık ıuı yegune 
d. · · 1 hasında yam a as ar 

seve canımızı ver ı~ımıı oanlı . k' ve bir verdir. Alınanlarrn bava 
sancagımızın altında törene r~==-=0~··· doc:ac '°:BC1 :acf:ac:~:aı::::.ıac~~M~~;·;da::.c"'"...,= """.:ım::::saı:::J::oi mal kısmında gerılf~me ... e k ~eti azamı raatiy6t göste 
başlıyoruz. demiş ve bundan L ogu a il ~ Kafkas) da~ları eteklerine ça- ov 

li fi riyor . 

Türkiye Tenis 
şampiyonları 

Mersine geliyor. sonra genç subaylara mera- =-c:.c::nc :ııoıc:ıoor:::ııo "MC k'l kt d' 
1 

Bunda mülle· 
. l k l l k 1 d" R 1 ra . . K 1 ki 1 me e ır er. Mareşal Fon Hock'on hn Şehrimizdeki Teni!' f .. aıı·· sım ~ ı ınç arı ta ı mış ıp- 'I US a gore: arşı 1 1 . .. .. ·en mes· . . 

0 lamaları verilmietir. Bunu A fikleri endışeye dıışuı ketıııııde 600 bin kişilik kın- yetınt takdirle karşılayan Be 

~üteakip 53 gü•erıe •e ma~ 1 ma n ele petrol meseleıidir. veli oldugo anl•••lıyor. o •. d.on. T•rhiyeRi ıımoın miidür-
kıne subayının andıçme törenı ak 1n1 ar Miıttefiklere göre pet~ol nupta Almanların yeni battı l hıgu hn alakayı daha ziy~<le 
çok heyer,anlıdOlIDUŞtlJT. oı. ) hu•• cu m 1 arı naklı"ye yollarıOHI kesilmesıle bak kında İİ<; talımiıı vardır cıuıJa11d1rruak lll&kH&dile İs 

Bu tören erı sonra &il • ı • · t b ı -
Komutanı: <Sevgili ınMlelctaş Şiddet 1 Rus orduları mağlt'\b olmasa 1 -· Haluları 8taliııgrada. 1· ~0 0 _. Ank ra ve İzmir şe-

PÜ skü rtu•• ı u•• yor .. b.l t . lsıızluktaıı kırnılds.- 2 - Rostoftan Kübau yani urlerı arasında yapılmakta 16 Ag"" ustosta ı e pe ıo . olan üc; ı · 
-- k b'r hale gelecek- Kafkatıyaya. 3 - Sıınyanı;ık!l ~J ur ara~u Tenis mü JAPONLAR MoRkova, 1 (a.a.)- Sovyet Londra, 1 (a. ı!..) - Hava ya~ıyıtca ı lpadao 8taJingraıla doğru. salıakalarmda şampiyon çıka 

tebligino gfüe o"uaptilki ma- kuvvetimiz 6arhi Almanya lerdır. . . k Al 
1 

b .. .. .. cak iki Tenhıc · · b . . T 

R 1 a harebeler neticesinde Rns kı- Üzt}rinıle birçok bölgelere lıü Taymis gazetesının as e- man ar u nçuncu nok niaoil ·ı k ıyı şe rımrn e 
US ar taları yeni mevzileriue 9641· ı . · dyoda açık bir taı!a cenaba dogrn ilerlerken erı e arşılaştırmak üzo 

ourn etmi,tir. ri muharrırı rı. . ~ re M · .. 
nıi,lerdir. lııgiltereniıı cenup kıyı- apmış ve vaziyetrn Staliagrad demiryolnno tama .ersıne gondermege karar 

h •• Şimalde kıtaJarımızn kar d d d.. ki gö konuşma y . t t tikeli ve bu· men ket4mek İHtiyorlar Sonra verınış ve koy fiyetten alAka-U cu m ~· hücum eden dii,man ıniite- 8~~1 a .. a .. uşman aça arı • Sovyetler iç~n f~k·l le birleşik BataiHk kuvvetleri birleştir- darları haberdar eylemi,tir. 
addit bA 1 B ru muştur. ise mutte ı er . . S l 

' 

gro ayrı mı~tı. un- L d 1 ( ) - Bom ha nun l . lduAunn mek ıçııı u~raşıyorlar. Bura- porcu arımı• arasrnda se Ed I• yorl"W'~uş Jar ay . b "} . on rA, a.a. 1 ll için va llffi O • • } 
' 1 1 • rı Ayrı ım a edı m:ştir. t 1 . . 11 A lmaıı U"" dev e er da Macar Te Romen kıtaları, vınç e karşı laııan bu karar L d 1 ( ) M ayyare erıınız >' • f .. . 

on ra, a a. - OKko. .. . .. l a ·r söylemış ır. da vardır. Bunların mevcudı". uzerıne Kortta gerekli hazır-A va radyoım Voronejde ik" k gı duştirmu' er ı · ı ki 
Qu•.~ ki ug, 1 (a.a.~ - 1 ·- ''· hücamnn pü•küı tiildii~u:~ Malta, 1 ( a.a.) - Mal ta "=~ Sofy ad (J yeti Almao ların elinde fazla 1 :~ b~şlanmı,tır. 

keri muteahastı1uılar ap~o a- bıldıriyor. Geri çekilen A1- rinde yeniden tlöşınau u9tt . kovv~t olmadığını göıteriyor. uubakalare. bfügemiz-
rııı oenup Çin üzerine. hu~tt~ manlar tekrar ta~~ k?vvetıer Jarı gi>rülmöştiir . . ?umarte~ı mahkumlar Orelde indirilen darbeler den Ratip Yttoer ve lzzet 
1• nin hazır olmadııtmı ılerı eu alarak Raelarm uzerıoe hu··_ gu""nku·· hu··oumda sıvı Here aıt ç· 
• e l kuvvetle · b" t ft ıntav hıtirak edecektir. rerek bundan, yakında Japon cnm etmi, ise de teşelıbüsleri mahallere bombalar atılmış Sofya 1 (a a) - ayan ve . rı . ır ara .a yıgm" " 
}arın Bovyetlere karşı böoum aklm kalmıotır. . tır. Maltadl\ Teınmo" ayuıda baltalama hareketi haıırlaınakla nı~ t.ehlıkeh olduğunu göster 
edecekleri m&na~ını 91kar- Moskov.~ • .. ı C•.:a.) - Bri- f Alman ve ItalyarılarıD 152 maznun 

15 
kiti mahkum edilmiş mıştır. . 

maktadırlar. y~nsk:at gl oğns gog~ıe harp uça~ı dü,üriilmüştür. tir. Bunlardan biri evvelce Bel· Yoronejde ~iddetli maha-
H tt A b h t daha ecen ' a arımız dort meK- ( ) Hava b 1 l 

a 2' u uans a kdu mahalli ele ge9irmi l6r- Londr•, 1 a.a. - gradda çıkan (politika) gazete i re e er o uyor. Bur~da muba 
ileri giden mütabassıııılar mu- dir AlmAnlardan 400 ş h.}ö kuvvetlerimiz bu gec6 Almırn . 

1 1 
d olup rebenin agırlını d• M.acarla· 

• v • ki muharrır er n en 15 • bas&matın Man9uriy• cephe- Tardır. Tank te,ebbösü mo- ya üzerinde n9mn~tur. nın ea rrn üzerindedir . 

Belediye 
vekili 

reis 

istanbula gitti 
b ı ff k. t · ı · idama mahkum edilmiştir. ı' sinde 16 Ağustosta aş ıyaoa- va a ıye ına ığe oğramı,tır. fferlio, ı (a.a.) _ Alman --

M k 1 ( ) Belediye reia vekili 8. Yuıuf gı:u da süy16mekte~irler. 08 
ova.. a.a .. - G~ce ar.akları hatıda işgal altında- • kabı·neaı·nı· kı·m 

Son günlerde Çın h&berJe yarısı neoredılen tebh~e gore ~ . .. t k . t" Berlin, 18 (a.a.) - D.N.B. ıran Kılınç bazı huııu&t itleri için bu 
rinde umumi bir eöktn Tar- 81 Temmuz günü kıtalanmız kı arazıye ~u~n~ e .~e ıs ı J ngiliz homha n9akları ıliin k L'? gün latanbula ekıpreale gidecek 
d Q k K . "d Klepe Kaya •e SmiJeıuı kaya yen kuvveth hır ırıgılız hl\va uracaR·. 
ır. e yang ve ıyanısı e :ı k Ren ve YeMt.falyede muhtelif T b 

1 
( ) s• 

1 
d" ve orada iflerini bitirdikten Japon taarruzu da nihayet- ve B taiek oennp ve oennp teşkili kıyıya gelmeuen ar'ı a ran a.a - uy en 

1
• 

5 1 T t yerlero yangın ve infiHik hom ""i .. 1 k b" . k aonra tekrar şebrlmize dönecek lenmittir. Bazı düşman birlik doğosnnd~ döşmaıılk Qarpı_ş- koymuş~.o~ . . ~ .. n~~ ız a:~a- 5 ne gore yeo a ınenın te rar 
leri Yangsi kenarında geri mıştır, Dıger Cijpbede degışık rel4i duşurulmu,tur. Bızım baluı atmıştır. 18 lrıgili~ Sübeyll tarafından kurulmaıı ib- dir. Bay Yuıuf Kılınca iyi 

9ekihniştir. Jik yoktur. kaybımız yoktur. u9aaı dö~örölmüotür. tlmali vardır. yolculuklar temeoııi ederiz. 

• • 

ıe 

' 



2 - .\ğusıos - 1942 Pazar 

arihi araştırmalar: 9 

VENi MER "iN 

dyo Mısır 

cephesinde 
Türkire RRdfosu 

ANKARA Radvosu 

Sayfa 2 

i A N 
Silif ~e Jandarma Br okulu ~onıutan lığmo;rn: 

tık ı rnıirı l!-t 

Kıln O n n J,l r' Kr. çelde Devriye harehet·leri 
ve topçu faaliyeti 

oldu. 

Pazar - 2.8.1942 Eıiirrıfl peyrıiri lü95 000 loG 50 

Eski Anıtlar, örenler, 
kasabalar, köyler 

8.30 Program ve memleket eoat Kuru ııziııu 4~3fı 060 1 :lQ 05 
ararı Zrytııı darıcı-i }!122 000 llfı :;2 

Roma, 1 (a.a .) _ ltnlysn 

tehli~i: 

8.32 Müzik: Hafıf vrog. (Pi) Silifkı~ .J. er okul -._"llnılnı H!lll (llllS \f ' nıikda 
(PJ.) • " -

840 Ajans Haberleri rı yukarıda )ltZıh iiç knlem erzakın ·7-7 -942 
------------~-, 

lçel vilayetinin Silifke kazaRının merl\ezi ohnı Silif- ı 
Mu11r C!'plıl'sinde devriye 

lıRreketlori, Topçu fanliye1i 

olınnştur. Tayyareleıimiz El

aleıneyıı ile hkenderiye ara

i<IDdaki mÜnl\kl\le yollarrna 

hücum otmiş, her çapta bom 
l>a]ar atmışlardır . 

8.55 Müzik: Hofıf psrQalnr •e giiııii yapıları eksilt1UPSİ11de İsteldi t;ıkıııudı~ll\. 
m::ır:ılar (Pi.) 

9.20 Evın eaatı darı 2490 sayılı kaııurn11ı 13 ııcij maddt'Sİııe lt'V-ke ka nba ı lıaıtkında tarihi incolemele: 

ı------------Yazan· SAİT UGUR 12.30 Program ve Memleket saat fikau ihale rnüddeli Oll gii il uzatılmı~llr. ihalcııin 

Silifke kasabası 
&rarı 8 ı2.s3 Müzik: Serkılar (\ - -942 perşembe gliııli .:au t 1 5 de yupılacağı. 

Silifk,. kaaabaaı tarihin çok duvar dahi çevirdiler ki hunun 
nemle bahıettiği ve bir çok yıkıkları da hala görülmektedir. 
akalara aahne olan bir yer ol- Silifke hanedanı tekrar iı· 
uı dolay11ile üzerinde ince•e· tiklalJerioi kuaıup ta paytaht 
e yapmağa değer bir tebirdir. Antakya şehri olduktan sonra 

12.45 Aiane Haberleri Taliplerin ~ilifk e 3. J. oku l ~urulnırıa kanttllj 

İki ti iişıııan uç1'gı düşürül 

müştür. 

13 00 Müzikı Sez eserleri ear · k 1 kı ve turküıer 'e~ı a arile miiracaatlaı·ı. 1 ı O:!H] 
13.30 Müz:k: R odro solon or • 

1 a n 
Cey~an Bele~iye Riyasetinaan: 

Port Sa it ıl.Çl klarındl\ bir 

l(Uçük düşman gemiıü l.ıaıuua 

kestrası (Vıolonist Necip 

Ae'kın) 

ıs.oo Program ve Memleke \ 

Amık bataklıkları ~ant ararı 

kurutuluyor 
18 C3 Müzik: Rodro Dans or· 

keetrası. 

Antsk ra - Amık bataklıkla 18.40 Müzik: Fasıl hereıi 
19.30 Memleket Saat Ararı 

bcled İ\ e . mesul 2 5 lil'a asli ıufü slı Ce\ haıı . . 
nıuha ipliği ıııii nlaaldir . 

~ıemuriıı karıuııuııdaki C\ Safı lıaiz 

Sillfkeye bu ndın verilmesi; Silifkede yine hanedan oturdu. 
ur ayı ilk defa Selefkuaılardan 'lar ki; Silifke o vakti~ en güzel 
Selefkuı nikator>' un yapmış ve en zengin bir şehrı imiş, dı• 
lmuıdtr ki; İakenderin Babilde tardan tehre gelenler güneşin 
lmesi üurine ve İıkenderin ışığından şehri n parıl parJI par
ğlu ikinci lskender de kiiçük tadığını görerek ~·~mak ısırır· 
ir çocuk olmasından Te İsketo· lar imi~. Burada gorulea yükıek 
erin başka çocuğu da bulun• ve uzun au yolu ve kemerleri, 
adı~ından iakenderin zaptetti· büyük mabetler, b~y~k kaleler, 

i memleketler kumandanları geniş aahrınçlar, buyuk ınraylar 

rının kurulma proj esi son şek· 

lini alm ı e ve g eQenlerde Nafıa 

Vekili Ali Fuad C · beeoruo '•ila 

aj ana hıtberle~i C\'1'3kl miishilelerile Ce.vlıa11 J cle<li).1e 
19.45 lstanbul At rorıelarınıu 

olaı hırırı 

rivasetiıa~ . 
rasında paylaşıldığı aırada açı- ve aanat evleri ~erk~s~n hayreti 
an boğuşmalarda Kilikya ülkesi ni çekerdi. 1:3ugun Sılıfke k .. a. 
n sene kadar sahipsiz kaldı. basının her nereli kııızılsa bir 

neticeleri müracaatları ihtn ollllllll' 1995) 

onunda İıkenderin ıeraskerle- takım saray, ıbadethaneler •e 
inden <Selefkua Nikaton Ki· hamam yıkıklıır•na rast~elinir 
ikyayı zaptetti. (933 göçüm ya• Silifkenia dl~~urluğu \715) 
andan önce,) ıröçüm yılındıın onceye kadar 

Bu Selefkua Nikator Silifke devam etmiş ise de 0 ı• rada 
dıyle dört şehir kurmuştur ki Kilikyada çıkan karışıklıklarda 
unların dördüncüsü c. Silifke şehrin büyük bir parçaıı yıır .• 
•hya > dedikleri şimdiki İçel mışhr ki şimdi neresi kaıılıa 
iliyetinia kaza)ar1ndan olan yangın yeri görülür. Bundan 
ilifke şehridir. Bu şehir milad · sonra Silifke eski nıaınurluğunıı 
an (307) sene öncesine doğru görememiştir . 
urulmutlur. - Sonu var -

Bu Silifkeye <Silifke Kilik· 
a • adı da vnilmektedir. Bu 
ehri kuran Selefkuıı Nikntor 
atlığında altmıt kadar şehir 

retimizi zirereti eınaıunda rep 19.55 

tıQı incelemelerden sonra kurut 20 30 
ma leicin ta\l>ikauna baelanma• 21•00 
sı karar ahına Alınmıetır. 21.10 

Kurotma isinin ilk kısmı ola 21,30 

rak l milron 553 bin küsur li· 
22.30 

reiık bir parQanın mılnak11sara 

koomaeı takarrür erlemie bu- 22.50 

hınmaktadır. Münakasa 2G A-

Müzık: Karıeık solola r. 

Müzik; earkı ve türküler 
Konuemn (Zıreet saati ı 

Temsil - Kiır.gil ailesi 
Müzik: Germen operaeın· 
den (Pj) 

Memleket saa t ayarı •e 
ajans haberleri, horealar 
Yarınki Program ve 
kapanıe. 

A'ostosıe Aukareda 11epılecek ve 

mün&kaaerı müteakip derhal 

emellrata beelaaacaktır. 

Hayvan hastalığı 
Vı!Avetim i ze bıı"lı mentee 

'e da('ul\epe köpltıri ile Tarsus 
kuasana baAlı ~h•ıı tee \le Ali fa 
k ı kövleriııde horveııler arııaıa 

ıla evvelce Qıkmıe olen kılkurdu 

-------------
- - ---

Tüccar.ar mıza ••• 
Uje 

f stanbuldaıı her cins ıual iizeriııe ~ipari)eri . 
uizi aşll~ıdaki adrt~se göndeı:nıenizi ve göu<lere
ce~iııiz siıHu·islcrirı hilünıum masraf ve ıı:ıkli\t~ 

'- . . 
iicretleri size ait. olmak iizcre yalnız yiizde ~) 
iicrel alımr. Ödemeli istenilen siparişlPrtle kPza 
ıııan·afhır·ı size ait olmak üzere viue yiizde 3 . . 
ücret alıııa~·ak :uzul.ıı·ıı.ız ,\erhal yerine µ:etiı·iliı· 

Zaman it iharile :-\iparişlt· p~şiıı "'Y;' fülPu .f•li 
olarak ~öıulcrilir. İleı·i,le vade ve kredi amla -. 

kurmuıtur 

Seleflcua hanedanının teme
lini kuran Selefkua Nikator Se-

Cumhuriyet Tiirki~e~in~e banların kalkınmadaki r e. ilerini 
köy kanunu tatbik edildağı g':n 1 hayattan aldığı tecrübe dersi ile 
deoberi pratikte bunun çok gu· ı teabit eden Bay Aydıner bu ki 
zel örneklerini gördük. Fakat tapla şimdiye kadnr arad ığ ı mız 
bu örnekler o köyün ve köylü· ı ve eeubını bulmakla mükülat 

haetalı~ı söo miietiir. 

---·---------- cakur. 

Okul 
I ı>tnııhul: l>h atı ulu Nn 1~8 Z i~n Oııkurtnln 

lioikte bir ayin esnasında düş
manları tarafından öldürülmüş 

tür. Bunun adamlarından olan 
Bergama hükümdarı c.KiJıtroı> 

bir çok masraf yaparak Selef. 
koıun ce.sedini oradan getirmit 
ve putperut adeti üzer• mera 
simle yaktıktan ıonra külünü 
Selefkuı Nikatorun oğlu t Anti
yoğos-.a göndermittir. Antiyo
ğoı Silifke kalesinin altındaki 

k,şlanın bulunduğu tepeye, baba 
sı namana bir ibadethane yaptı
rarak (891) göçünı yılından Ön• 
ce babuının külünü bir altın 

. b' de köy çekti;,• . b" k 1 1 • nün münevverlerı ve ır h ,.ırnu: ır ço m ese e eri 
muhitini çnreleyen nahiyedeki 1 b allttnıekte bu ıuretle e n büyük 
nahiye müdürünün ve kaza ka~· oşla~u doldurmaktadır. 

ta ebe erineı·-·~W w-- ~----- ------

makamlarının fzıaliyeti ile ınu· ı· (Köy rehberi) ismi altında 
tenasiptir toplann:ı,, olan bu kitap m evzu 

Camla 6 adet vesika 
fotoğrafı 60 kuru~lur. 

Filnki köy kanunu yalotı 1 ları ~r.a~ında; köylünün ihtiyar 
bizim m emleLetimiz için değ ı l 1 ıneclı1t ıle devlete ve köye kar
bütüo dü.,ya memleketleri için 

1 
şı umum.~ Vaıift!leri göıteren fa· 

en ileri eıerlerden bhldir. Köy 
1 
sıl1ar, ko.y ~anununun tatbikine 

kanununu hakkiyle tatbik ede-
1 
iktisadi, ıçtı111ai kalkmmaya d air 

b il en köy çevreıinin idare amiri kısımlar ve bunlara aid prati k 
l'ter kaymakam, ister nahiye 1 cetv~ller liıteltr ve nümuneler 
müdürü iaterse köy muhtarı o, 1· 1 vardır 

Foto: Aziz Temizkaıı 
Zir ap:ıea 6{azinosu 

(1023) r--5 chorındo No.16 

sanduka içine koyarak bu iba· 
dethanenio temeline koydurmuş sun muhakkak ki bulundutu Her köy i.~are amirine kay· 
ve bu ibadethanenin etrafına da muhite eb•diyete kadar hmini makamdan, l<oy rrıubtarına ve 
burayı korumak içirı bazı evler yadettirecek hatıralar bırakabi · ihtiyar heyetine kadar köy mev· 

ve saraylar yaptırmıştır. lir 
1 
zuu ile ilgili herkese lizım olan 

Uzun müddet köy ve köylü bu k•ıtaptan edintQe\e .. ·111•1 •ava·ı-
Antiyoğos babuının ölüm b'I' · • ' _ _ d . işi ile ugraşarak hayatının en yeyi bir borç ı ırız. 

gunun e her yı) buraya gelır uzun ye en faal günlulni bu -----
babaaının bulunduğu yeri ziya· maksada vakfetmiş olan Elvan· l b i) 
r~t .ederdi .• H~r yıl buraya geli.p ) ıar nahiyesi eski müdürü Miialim (Köy re l er Yeni 
gıttıkçe aılesı, akrab~ları, . veı:ır 1 Aydıner'io elimiıe geçen bir Mersin matbaasında 
lerl de beraber gelırlerdı. Bu eseri bize bu huauata rü:ıel bir lÜÜ kUfUŞ fiyatla 
yüzden burada b6yük saraylar örnek verdi. Köyün ihtiva ettiği 
yapı)mağa başlandı ve bu auret- manadan başlayarak köyün ve satılmaktadır 
le Silifke büyüdü. Şehri muha· köylünün bütün ihtlyaçl aranı ve' --------------

n 

1 Harita, Plan, fakine ve 
inşaat Resimleri 

Tecrübeli bir Ressam 

tarafından kroki üzerine 

ehven fiyatla Harita , Plan , 

Makine ve inşaat rcaimleri 
yapılır ldarehaneml7.e mu· 
racaat edilmelidir. 

12 den 1G r a kadar mü

essesattn Q&hşabilir. 

faza için (879) göçüm yılından 

önce şehrin etrafına bir duvar 
yaptılar ki; bu duvarın yıkıkları 
timdi bu tepenin etrafında ve 
kıtlanın civarında görülmekte
dir. 

i ı a 
Silifke jandarma er okulu komutanhğından 

l lk t.eoıiııat 1\likdarı 
Oirısi Günii Saat 

865 göçilm yıhndan önce 
Kilikya kıta1ını MıaırJılar aldılar. 

Silifkelllerden Kraliçe <Lavze· 
kil> la otlu <. Antlyoğoa > daşlı 
Killkya valisi olucca Sillfkenin 
önemi arttı. Antiyoğoaun luz 
kardeşi Lavzekis'in kıza da bu
rada oturduğundan buraya Silif· 

keliler hüyük aaraylar n koşk
ler yaptırdılar. 

Iıira Koru~ K ilo 

Nohut 6.8-942 Perşem be 15 90 00 8000 
Merciıırnk > » > 210 00 8000 
J>irinç » » » 195 00 5000 
K. FaRulya » » » 241 00 8{)00 
Knru iizüm > > » 150 00 5000 
Zeytin > » » 180 00 3000 
Beyaz poyni r > » • 244 00 2500 
Sabon > > » 289 00 3500 
K u ro sogan » » » 22 50 3000 
Odnıı , « » 225 oo aoooon 

l ı 
1 

PH L·ps 
1942 

Altın Jübile serisi 
Radyoları gelmiştir 
İcel AcentHsı: S LL \ ' ELLi Ticarctlıaııesi 
• 

T. İş. Bankası 
A.üçük tasarruf he•aplorı 

19 4: 2 
Ikranıiy a planı 

KEŞi DELER 

2 Şubat, 4 Mayı , ~ Ağuslos, 2 iki11cilt>~r111 
TAltil-I LhHi 1 DE YAPll.AIH 

___ 1942 ikramiyeleri---· 
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KiJikya kıtaat M111rlılaTın 
aüfuzana girdikten sonra Selef· 
kuı hanedanının bir çokları da 
burada yerleştiler. Bu yizden 
Silifke şehri çok mamür oldu. 

27-7-942 giiııii ihalesi yapılac~ğı ilaıı edilerı yukarıda yazılı on kalem 
erzaka talip ç1kmad1ğ11td3Il Oll gfırı miiddcllC yeniden 3Çlk CkSİltlllü)'C ko- ) . Türki~e le B·tnkasınn para YBhrmakl!l yalnız J>Rrn birıkıir· 
ııulmnştur. Taliplt'ı·iıı yukarıda yazılı giiııde Silifke 3. J. okul guruhuııa ~~er;:0~:~z almıe olmaz, 

8
':._:1_:1anda teliiniıı de de~)~ 

Ve tehir dlzlüte de indi. Bu 
.efer ıehrlo dışına tekrar bir 

kanuni vesikalarile müracaatları. (1027) ! Yeni Menin Mr.tbaaHında BMılmıçtu 

• 


