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Sovyet Karadeniz 
donanmasının akıbeti 
bir boğazlar meselesi 
ortaya çıkarabilir mi? 

Ek ek Belediye karnesi ile 
verile,..ek 

Arkalık 
Akşam gazete8inde (l~IHnbul 

8llayatı) muharriri (Cem8 ı Hefik 
rkadnşııııız şunu yazıyor 

A1·/cablc. 

Yozon: Necmeddin Sadak 

ı Şehrimizin bir buçuk aylık buğday ihtiyacı 
temin etmek i9irı gece güodiiz 

çalı~m&kb ve tüccarları ını11 
ıla bu işe yar~lun etmektedir 

Bir gazt>lede okudum . Mer
sın hamnllan buradtıki me lek
daşlarınn gönderdikleri mektupta 
kendilerinin çok para kazanıp 
rahat yaşadıklarım biJd ı rmişler 
ve lstanlmldn işsiz kahın lııınrnl· 
lıtrı oraya rl11vet etnıişlt>r \ncnk 
~r.nlarda Hrkalık buhınn ıııad ığı 
ırın, buradan gidecek1t r n bera
berlerlnde bir kaç tane dı> arka

Alnıtınhu·ın Knfkasyaya doğ- diC;i Vtıkii hir lngllız harp gemi:si temin 
ru inmeleri, l\Araclenizdeki Rus Ka ··RClenizde tıulunnıuş olur:sa l 
donanmasının A.kibt>tl kttygısını bil g'Plllİ iııgillertıı·n harpcle ol· edı.ldı• 
meydanR ~·ıknı dı Sivaslopol .ve 11111 ıırn rn~nıen Boğaılnrdan Ak- · 
No\•oro 1 k gibi b şlu·n fl,;Jerın- ı · ı 1 ·ı· j 

ler 
ögrendi.tinıize göre şiın

diılen şehrin hir brı9u\c aylık 
brgday ihtiyacı temin odilmi~ 
tir. Yakında. yakın vilAyetle

rimizden de kiilliyetli miktar 

da buğday satın ahnaoagı n

. c tonıu geı;fj ıı ır. 

den vok un kahın Sov~et f Jo~u Bu lıkrnnın maıldey konnrn larııı şehrimizılo ekmek 
şimdilik Kutkı:ıs kı~ ıl ınnda :sohunı, Bııtunı g hi birkaç kl\çl\k s nın st-hf-lJi, So\yetlerin ~iva~to belocliyo t.arnfırıılaıı damgala-
lınıuna ığıııı~or. . pol ile Vıla<I vo tok domınıırnla- nan karnelerle sdınııbiltıcektir 

Knfkıısya harbinde rlt'nız yo- rının bu iki limana gidip uelme . . . 
lundnn i t ft ele etmeleri taşıı.na sine ıııOsırnde etm-'k olıııadı~ını 1 

Belfldtyo halk ışlerı mf'mur-

ık götürmelerini tavsiye etmiş
ler. 

işlerini ço kolByhışHca<'Tı ıçın, gösltu-en ba~ lıca noktn (Kar~<le· hıgıı tarafırıdıuı elde hu lnuan 
Almanlnrııı Sov~·tol donanmasını niıe sah•.li olan veya olıırnyan 1 karneler yeniden dan: galırn- I 
yok etıııeğe çah~ucaklnrı ve Sla· devletlerın harp (.{dn ler ı) diye makta ve bu iş~:ı füıleume.;ı mnl ınaktadır. 

1stanbuldtt i.,siz hunıııl bulu
nacağını sanmıyorum E ast.>n 
bulunması zor olan şe~ nrkalık 

----- def!;ll midir? Sırtını kuvvetli bir 
lingracldau sonra hızla Ba~uma teşmil edilıııts•dır. Harb halinde .. 
lrnrlar ılerleınek isleyeceklerı Sil- Boğttılardaıı ge(·ectk genı'lerin, ıçın çaluşılı!lıtk~ad.ı r. . Belediye Reis vekilimir. 
nılıyor. . 

1
. 

1 
kemli lirnarılıırınn ctOııelıilnıeleri Sayın Valımız Sıı.lııp Ör B. Yu!.uf Kılınç 

BOll\n Karndenız ıınan ıH"ı gaye olthığuna gön-, Kıtrndeniz ge ve geıı9 beledıy tt rei ve- yacı olan buğdayı vilayet 
Alnuınyanın eline g çerse tiov-1 (,:,oııu ik :nc:<lt') kili Ytumf Kılınç ışehriıı ihti- i'ıiiıı<len ~e ılış vill\y6tlerden 
yet donıınn111sı ne yApacak? ___ -

So'i yel erin Karadeniz filosu' 
-bizim bildiğ ımiz- yirmi Uçbin 
tonluk bir drıtnotla, iki veya ne 
kruvırzOr, yedi torpido muhribi 
ve virnıl kttdıır denizaltı gf-misin 
den· jl)arettir. Yeni Ye bugllnkl\ 

• A •• f 
ııarbe göı e pek ehenımiyetlı çııp
ta oln nsına rağmen cltlşman ~li 
nt:' ge\mesi herhalde istenmiye· 

1 1 mu ono arı 

Mersinin har~ i etli taci leri 
ühim mikdarda aldı ·ek olan tıu drr anma, ytt :flµ lnr 

ftırtıfınctan \>Btırıhr, yahut ınıllet
lernrası knuuulara uyğun sonuç
Jttffl kaUarrnrak yabançı hlr li-

11 aptı sı~Hıll" 
T Hu ıhtlmaller d şımhı fıçl\n-
cl\ bir imknn dllştlnfıldUğlinü 
cJoural de Gen..:ve., in bir yazı
sınrııın Oğrendik Bu 'sviı;re gtı 

Bugün son gündür. Halk için bir mikdar aynlan 
Milli müdafaa bonosundan siz de allnız. 

ete ine Berlinden gönderilnı"11 
z l' d . o\tın bir \azıya gOre. \ara emı 
lHı-s ııonıinnıa 111ın sonu Montıt> 
ııx Boğıız\ar an1tı,.ma mı ~tn d_tn 
ortaya atıyormuş. Çlln~Q cDaı.ly 
'l'elegraph gazele i ~arad.emz
dc>ki 50 , yet Jınrh gemı1erının bo 

Bııgöıı Milli ınlidaflll\ bo- tün hasılatı M ılli miiılafatn·a l bonolarının ~atışının soıı günii 

unlarının Aatışrnrn son gönü· tab11is eclileoek ,,ıau hl. hono- olduğu için halktnıı alınali 
dtir. Hu mtinaAohetle dıin <ig- !ardan Rlmak ırnrotile ylikRek arzrı Oll.,ııler içi:ı bir mikdıır 
letloıı ımnra Morımıiıı lıaıui- 1 d ayrıl'"ıııt•r. "'özde yedi faisli 

l
yor s verliklnini gö tormiı.;- """ • .1. 

ye.~li tncirlori, fabrikaWrleri leıdır . veyahut yüzde beş faizli ve 
mu 'SSetıe müdiirleri bir topJ Yalııız diiu 11 hş1 yapılan ikramiyeli ol~ıı bo11olard1tın 
larıtı yıtparak Milli miiılafaa 1 hoııul rın ıuikdRrı Me sinin 1 her Türküıı satırı alacağını 
honolarırıılan ınül\iın bir mik luuoiy6t yarışwdaki yiıkııek- 1 iirnıı fHliyo:uz. 

gazlarda ı ge~ı~e i ıııese.;e. ·ni il~ 
ri snrmüş 1ngılız gaıetEsının bö~ -
le hir yazısından l>lzioı haberi: 
pıt~ yok. Fakat oıı gıızete ~.azı. 
uorınuş ki .Montreu" Boğazlar 
anlıışınnsına ~öre lıarlıde. ola11 
bir devletin httrb g{'lllllt>rl btt rh 

Ul\r dllha almışlardır. H.,merı ligi i< •sterınt1ğe Hıtidir. 1 Hoııolar hiitiiıı baııkalarıla 
her ıniiorı~ePe, ber tacir, hii- HngUn Milli mütlafai 14!\tılma.kttld>r 

ptdukları l nıanlardnn ıı~·rılm ~ 
oııııadıl<ça Boğazlardnn geçemez. 
Jef. ttnlhııki, gene bu lngıl?; 
gaıetesine l>akıhrı:;u, Alınanlnrın 
işğttl etlıkleri liınunlarchın ııyrıl
nıış olan Sovyı:-t fılo un~ •. h_a~lı 
bultınduğu ıımanlarctan ılgısı ke 
silmiş hır donanma diye ele al· 
nıak ve VHl\diviıo.tok. Kronşl~t 
liınnıılarıntt ba~h ve oralara gt-
de~ek geıııiler gibi saymak gerek 

lir. 
.ı\)nunılur bu g!>rOş tarımı 

}rnb ıl etınl) orlar ve Montreux 
vesi~asın ın ttfsiri hakkını 1 n r
Jdveye bırnkıyorlarmış, 

r t9:>ü .Mont.reııx Boğazlar kon 
reran ındtt 'J'Orkiye Delegesı oln 
rak muahedenin konuşulma ve 
yazılmasında bulunduğumuz içl.n 
bu ıneselecle tef ire muhtııç bır 
ııoktn olmadığı fikrindeyiz. Esu

sen veıo.ikanın ~ azılışınclaki nçık
lll> her türlü duraksnınaya enge-

lir. . . . 
Mcıııtreıı.x nıukııvelesın ın on 

dokuzuııcu maddesine göre, harb 
olduğu vakıl, harbe girıniş dev
)eıJHİJl harb gemileri l3oğaz)~r .. 
dan gecenıez. Ancak bnrbe gu
miş, Knracl nizdeki veva dışın
daki devletlerin, bağlı oldukları 
limanlardan ayrılmı:;; hulunan 
gemileri limanlarına dOnmek için 

r us 
Belediye ıııecli. .. -i 

rıamzet eri 
'l'arsust~ dtiıı belediye 

meciisi na rnzet\eri : çın t'ar 
ti müfettişi Hal id OnaPrıın 
ıeisli~i altında yapılan yok~ 

lam \da pıu·ti namıetlerı tes 
b't e iılmiş1ir. 

26 asli ve 26 yedek 
azanın i~imleriııı yarınki 
rıü,hamızda bııtıın ta fsıl~lıle 
yazacağız 

orta vt.> liseler 
Yarın açılıyor 

A 
o 

--
ersınd 

şa ı ız sanat 
ulu açıla ak 

1 
Kız 1olebelerimizden bir grup 

Aııkaradan bildirildiğine göre şelırimizde akşa~ kı.z 
~anat okulu a~ılmasına Maarif Vekaletince karar •erılmış 

1 tir. 
Hu karara göre kı~ sanat okulunun hu dors yıh_n~a 

Boğaıhudan geçebilirler. 
Bu demektir ki nıe ela, 1\ara 

O. ta okul ve liseler 
yarın memlekeıimiıın her 
t_araf!ııda olduğu gibi Mer
sinde de açılacaktır. Anka
l'Rdan verilen haberlere gö 
re hu yıl oıla okullaı la fü.e 
lero faıla 1alt!be müracaat 
tılmıştır l1crha l oı talar ve 
lıseleıde ,ııbeler açılmış bu 
sıııetlo hıçhır taleheniıı ha
, içtr. kalmaması ıemiıı edıl 
mi~tır 

faaliyete go9m0Ai için hazırlıklar haşlamıştır. Okul ı9ın 
iı16brimizde ınevcnt ilk okullardan biritü tahais edilecek 
burıa maddetan imkfln olml\ZRa biiyük bir birın tntulacsk Nafia Vekilimiz 

onyada tır 

Doğuda ----
arkalığa dayıyabilen k"mse için 
hamal olmnğıı, Mersine gitmeğe 

ne tozum var? Her yerele rahat 

A 
ı an eder. Meşhur sözdür : Arlamrn 
1 m birinin yUzllne tokat vurmuşlnı· 

k Um (
'l n dan 1 da vay arkam. diye bağırmış ... 

1 (Cemal Refik) ın dediği doğ-
..., • • ru .. Dllnyada bir arkalığa sBhip 

degışmış olmaktan daha bOyllk ne var? 

Ncvyork 29 (:ı a) Amma nerede o arkalığa f:A 

Sl
okholmden verileu h!\ bPre hip olabil~n nıe uUnr ? Bizim 

I gibi Aııadoludun köşesinde hel~ 
gö e ~ımall Rn ya A man Mersin gibi lıarunt derecesi 
orduları kıımandanı Leb~n gUneşde 50 ' gölgede 37 derecP 
yer ine Mare~al. Gfiler" ta yırı altında burBm buram t rliyenle~ 
e•jİlmişlll'· Yenı kunıanda- ve ma ·a başında ilham armnağa 
uın yeni taıt rrnı1 hazırlan- çalışanlar için (mesutlar), lstan-

ma.sı içirı beliıti)u 'Vardır. buldtt bugnza karşı masa başrn 
R dH oturanlardır. Ll'ılif hir hava 

Mo~kov1 2!l (a .a) - oy- i<·inde yazı yazarken ilhanım 
Rusya ord11ları111 besle- kuyruğu kuç·tıkça başını kaldı-

tP.r. t. b" mek için elden g~len ıı~ ır rıp pencereden dışarı bakarsın 
ayretten Çdkinmemektedır. hem boğazın serin havnsını, le· 

g . d • neffns eder hemde huğazm enfe 
Prıvda gueıesı yaz 1 ~1 manzarnsını eyr edersin .. Bu~-

ma kalede kış ya kl.tşıyor. ordu ıdan daha htiyllk ( aadet) ohıı 
·ı ıet Çfıııeler kilıtieıımie, yum mu 1 

~ıkl· sıkılmış olarak ikinci Hele akşamları : yazın çifte 
r u ar saray b h · · eciı ecektir JJ11 kış mah- . a çe ının denize hakim 
kış .r. " d 1 ı olacak fakat bır lllfl8asında, kışın meşhur ih-
r11rnıyeıleı le ~. ' . . san kraathanesinde ilham torba-
biıi z,.fe"E götur celıtıı. sını doldurup sekretere tomnr 

leningraddo httlinde verdikten sonra Bttbrnli 

i 
29 ( . ) - Le yokuşundan neşe ile inmen iıı 

Lom a ıı.a , saadeti hakikaten arkalığı olan-
nin~ı ıd ~.:ığusunda _ yen.ı m~ı- lardadır. Amttn urknduş. llahttl. 
ha rebı:ılerıu başhı.dı~ı bıldıı ıl - hulmuşsnn. 
m ktedır Rus \ank Sil vttr top !-lele mektep duruyor ve meşhur 
ları Almau tarıkları_m kııll~~ ı~kem~ecideki papel eri, ayaz
oılını1 yııca k 1ı~ıe gı>lırnıektedır nuulakı kuruşhtr holsa fi{- ·ni 

l 
f, 1 · t. çıkarma .. Herke ide kıskandırıııu 

Rus or1n a~ ıye ı çOnki burada yalmz Hamalların 
Lond.~ 29 (H.a) - Mos değil bizimde Arknhğııııız yok. 

kovad.ıu bıldırıbyor. Rus or· MttlOmya .. Bura. ı ufak yer 
dıı 11 Almarılarm :Stalıngradda \rkalıkla mahdut.. · 

ki baskısıııı beklıyor .. ~talnı- Seısin gUr çıkiığına göre hu 
grlld.n mııvaffakıyatı veya sıralarda Arkalığın kuvvetıı gö-

ıufoıni rouvaHaluyeıi ka!i bir rl\nUyor. Onuda hirka\' gl1n son:·ı 
lı:\dısa ıe~kd ı tmıyecce ktır. İstanbul gttzeteleri111Ie listeh r 

Volga iiz~riııde uzaııau 55 neşr~tl~r~rn nnhyacHğız. 
kı\0'11etıe\ık ~ehir da)~rnr.ıııkıalt 

1 
H)~ı hayırlısı .. bol nfık. 

1 dı·· Alınuılaım 50 100 tüme · de elre dıkkıt et. A<ll ye kori-
• d l . or arında da Ho S ııı slln ·ıere e ... ıı~.ız vazı- Münifecte kı, ca ı-ıide.. H. 

yı>tıe hıılıırımakt ..ı dır. Alman sigar .k ~ma.. Şııh uvare 
• . n 1 raıınndnn k 

l·ı şelııı top ate)ıue t~ıtuyor ranlara seının sö, uçma .. So-
IT.ııık ve ıayyuelfr de y -!ttr lstanbuida ~le:. 
~ • yıdıt dı ğıldır şliknt.. Fttkir fuk.a ... 

1% ~ AHA.hına 
Rıı.lar seyyar sdahlar:a ıttten içimiz dolu .. • ~ ç-atma · 

A !marıları vurm~~a muvaffaı< . . ~onra bır vurup hin ah is·-
olmuş\ardır. Alm·rnlann ~ay- ıtırsın kıt ei fağfurdan.. ·• 

retı artmaktadır. Almıınlarp.::::::;:======~ 
son on Rfınde 13 bin asker 

1 

· """-
kaybPtmiştir. Cenup kesiminde 11 ı \ \ izi NAÖF. NEÜR. 

1
. 

ise kuvvetlerini yenilien knl-
lanamama ktadıda r. Nitekim 1- k 
11 0. vo i kideu ileriye gcçeme-
mışlerdir. 

B. Rüştü Bağatır 

ur lnkıl6bının -

l I YAZANı Zeki Cem&l ' ' ' BAKlÇELEBIOOLU 
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denizden bir Sov)•et harp geınisl 
bir Ege limanında iken harp 
patlllr ve sovyet Husya harbe 
girmiş bulunurısa , bu gemi, ya· 
sağa rağmen Boğı-ızıa:dan geçe
relc Kııradeniz Rus lıpıanlarıPtı 
gidebilir. Yahut, harp ilAıı edıl. 

Koı•ya ~9 (a a) - Na
fia Vı kıli Ali Fılttl Celıeı;oy 
şelır imize gelmı~tir. 

Akşaın kı::ll Ml\nat oknluoun kadrot1a tumüz geluıemi~-

l
tir. Manınfih akşam k•:z sanat okulurıa gen9 kızlar ile ev 

kadıdları da devam edebilecektir. 

Memhıket h 'stıuıı i baş 

bek ı mi B Itiietii B agatır bir 

ay ıneznııiyet alını~ ~o rrıezu 

ııiyetiııi knllıuımaya Lü~lamış 

· tır. 

-{Fialı 16 Knruıtur.)- 1 
Sabt Ye•h Yeol M..,t• Buom••I i ' 
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Sadık Eliyeşilin ölümü i.~~irde 
uzun·ı satışı 

Taraus geçen hafta en 
acı bir kayıp hadisesine şahit 

d n uştu. Bölgem iz, çok temiz 1 
seciyeli, yurtseverliği ile tanınan 
büyiik bir evladı Sadık Eliveşili 

ka} betti. Sadık Eli1eşilin hal 
tercümesini, muhtelıf devirlerde 
geçirdiği resmi hayat ve içtimai 
vazifelerini ııayın yurtdaşlarıma 

kısaca bildiTmeyi bir u:ı.ife bi
lirim· 

Şahsiyeti, seciyesi hararetli 
s p o Ri 

] 

Sadık Fliyeşil Tarausun en 
k dim hanedanından Müftüzade 
ler ailesine mensup esbak müftG 
Ali efendinin oğlu olan yine 
esbak müftü Hacı Ahmd Hilmi 
efenoiinin küçük oğludur <Sü
leyman Sadık., adını alan Eliye
şil 12d0 1866 tarihinde Tar susta I 
doğmuştu Memlekett& büyük bir 
niifuz uhibi olan baba11 Hacı 1 
Ahm t Hı imi efendi, zeka, ilim, ı 
ve tedbiri ile herkesin muhabbe 
tini kunnmış hatta muhit h.trici 
yayı'an şöhnti müftü Hacı Ah
met efendiye ,f.Ji1eşil" lakabını 

d. Jirtmişti. 
I.> r .ıralık etrafa yayılan o 

şöhretin kutsi cazib"ioe tutul
mu1 olan Sultan Abdülrızizin 

validesi ~ Pertev Niyah Ahmet 
Hilmi efendiyi İıtanbula davet 
etmiş, sarayda bir mOddet ka· 
larak Hünkarın ve ulidestnin 
ihtiram ve iltifatlarına mazhar 
olmuştu. Sir rivayete naı.aran o 
zaman Ahmet Hilmi efendinin 
meşihata getirilecegfoi hiaıeden 
erkan devlet, mumaileybi esrar 
englz bir aurette öldlrtmüfler, 
Padişahın iradesiyle ber türlü 
mesarifi tetfiniye saraya ait ola· 
rak defnedilmişti. 

Babasının ölümünde beş ya· 
tında olarak yetim olan Sadık 
Eliyeşil. ifarıuıta ilk tahılli ma• 
halli mekteplerde ve orta tabal· 
lini d<' o zaman ilk defa teıls 
•e küşad edilmif olan rüştüyede 
yapmıştı. O zaman milli kültür 

başardığı işler lzmıı' -

1 
f.'.1 •• Ü zum fıatlıırıııdıı ıedrir.ı bir 
rılkaelme vardır. Enelkı güıı 

bıuı numaralarda bır ve bfozı 

numaralarda görjlen iki krırue· 
luk bır '1Ükı1elmed .. n qoıırn dün 

de e ıtıelat hııraraılı geçmıe ve 
fıatlar 7 ııumaradH bir bucok, 
8 numeradıt bır, 9 numıırada ?O 
pıra, 10 numarada da bir kurue 
rükıu•lmıetır P•r11u eimdıki hal 
de eaQlıtm görüım .. ktudır. lshn.• 
mıe üdlmlerııı dıthıld'3 &Hrfısa 

tını ı miıı ıcııı gıri9ılen prop;ı 

ganrta ve ılk lı eııtıbüıılerôtı r.1.

nı,n mü~tıı•I ııııı•cı-1"·· r~baııf.ı 

hır mRınlıık .. ılfl prflnııip aıııeema 

'liyle ıemırı ı>ıiilACı büyüle puti 
~atıeının öııüm~zd..ıki gü 1•1c.rde 
'l"''' mukavPleaioin ımueile 

kııı'ı bir ş.ıkle eolculıırı:ık muhı;
• ııavsı g•rışi PCA:l'•ıı ıı h ·&eed lmı>~ı 
DİJ ae 1 1 ı h ıreket'erı .cunetlpn• 

1 drrm•şıı~. 
1 t k fi.,fıt 0 Hr <k lllh t ıtri 11 

ı f .rı;ıı drl p•rasıı~·ıı gırmır vp 

Ht6 c•nı.ıl üziım ııımıeqr. T .rıın 
da üı.üm alm>tlcta d~vam 13lmek· 
tedir. 

1 lııoır fııttlınına aı>lıııc·P, •a· 
Merhum ve mağfur Sadık Eliyeşilin son resmi 1 tıelar azıılrnakla trnrttbM, lııınıııı 

1 

bır eebetıi de tııereden ııı mı, h· 
tan men ve ayJarca evinde tev- rap çekmiş, öleceğioi anlamıt au\ l{elmekte olme111dır. ~akıl 

klf etmitti. yanındakilerin hepıile veda ede·ıv:t&ı& &ı ıem ııiı dı.kl gôc;'ük tıurı 
Sadık Eliyefll 17 Haziran rek fani hayata göt.ünü kapamı'* dd da kend ııı his~ı11ıırmıetı;. 

336-9?1 de milli ku•vetlere il- tı 20 Eylul Pazar gü.,n otomo·J lkıncı bır !l&tıı:ıvıe fıaıtarın Jôk· 

tihak etmiş müdafaai hukuk rl· b"l ile cenuui Namru•dan Tar sek olmasıd r R kolıauıu nok
yasetioe geçirilerek azmlle, ima· ı ti il 1 al' ao""ru-ım· ılsaul Q'ı hesalııle ıııcı:-. fıaılerınııı . . . susa ge r m f emı ı 6 • 

aile, o metın ıra~eııı~e çahş~ı-ş, miş kesif bir halk kitlesi Cf'Da· rüksek olaoa~ı hRkkıııduki t1ıh-
bu ar.ad~ çok muşkulata ~oğus ze ihtifalinde bulunmuştu. . 1 miıılerın doQ'ru olduğu görfıl· 
germıştı Tarıu.lulu bu çok değerhlını ktNiır. ltıracııtlı r, ~fHıİ f19llıır 

Memleketimizin milU aanş 1 "ht" · 
. . .. . . . •atandaş arına ıon ı ıram va-

1 
ÜZdrllldPıı harıce R ılıij J&pabı '· 

tarıhı gozden geçırılırae Sadık dfesini bihak\on yaptalar. Bu k h t d d ı B 

~--------------------------,...-------------~ Fenerbahçe 
Mersine geliyor 
Kulüp bölgenin teklifini 

kabul etti 
Bölge başkanı sttyın Valimiz stadyumda Mersin ldııum Yurdu 

Bay Sahip ütgı>nfn lçel sporu· Gt-nrlik kulnbu ile l>enfz Harp 
nun inki.,Hfı yolnn<IH vermiş oJ- okulu gncnne mensup totholcu
duklHr1 çok yerinde hir kuArım htr<ları teşekklll ediltrı iki kan· 
evvelce okuyuculftrnnızR mlli<le- şık takım ımılarınıhı hir karşılaş 
lemiştik. MemnnniyetJp, trnher nrn ytıpıııışlttr ve Rlletiznı mllsa
ı-ıldıttımıza gi\re lı:;lırnhuhın en bHkalttrında hıkımımızda yer Rhı
kuvvetli tıir spor te~PkkOltl olırn cak atletlerde ııılhıl'eril ve nıUc-

' Fenerlıtıh\'0 kulOhD." hi\IE!emizin temi çttlışmaya bttşhunıştır. 1 

vnki riRvPt ve tı:>l<lifini kfthul 1 lçelin bütün spor mer~lılıtrı 
etmiş ve Şeker htt~·rtırnındıı iki 

1 

tarltfındttn elrnnımiyetle nıtltettkip 
ruıhol VP. bir Rtleti7:m kı:ırşılHşmft edilecek olan Penerb1thçe mtlsa
ı-;ı ~·apnrnk nzere MPrs'ne gele- bakttlarındtt gerek fulbul ve ge
ce!!ini telgrHflR hildlrnıişlir. rekse xtld takımı Leşkil edilirken 

FenPrhalıçenin Hrlık Mersine l<·el mııhtelitinde ~er alınftk ı.. ud 
' gPleceği kttliyet kf>ı:;p eyledirrirı- retinde Ye terrtlhPye malik Tar· 

den hölgeıııiz idarecileri misafir-
1 
suslu sporcuların unu tulmaıııası

lni ttğırlaınttk ve içeli tı>msil m burada ki kıymetli elemRnlıt
edecek olan futbol ve allRtizm rmda antereıııttnlarn davet edil-
takımlarımızı hazırh\mak içtln 

1 ıııesini futbol ve atletizm antre-
çalışnıağ'a b8ş1aıııışltırdır. ııııtnlarnnızduu ehtmııııiyetıe reı·a 

Bu ınl\nasebetle pazar gllnU ederiz. 

Ruslar ikinci cep
henin açılmasını 

istiyorlar 
Romıt (Radro) - edilmeai IAr.ım geldiQfoi ıtiraf 

Eliyeşili milll davanıa sonuna bu-yu-k şahıiy•tln ebedi k ybu-1 m~ 1 ıçdıo m•ı e ~ere . e ııd er.} u. 
f I' _ d 1 ~ 16(UD er e ırıcır uHıırrn e ııır s· Vılkı'tıiıı ı5taliu'f! rııpmıe eı· euiQ'ıuı rezmaktedır. 

kadar a~ '!e~ ye muca e e sa· beti dolayıılle elemlerimiz derin 1 retli s:ıtıelerııı baelRumaeı bP~- duatu zirareti tıahie mevzuu eden j Gaıete deum ederek 500 
basında goruruz. dir · Ponolo Dı Roma uazeteei, Ste- bin kiei ile ı.ncek ufak l.ir de· 

S d k Eli T l • h · f b . k leoebılır. ... • 1 meyanında sayılan medresede a 1 yeşı ın ıuauıı a- Af ı bol, ra metı ço ' •er- lin'ın Vılkie'den derhal ikinci neme hareketi rapabileceklerıni 
tahsilini ilerleterek ikmale mu· yatana gelince: hameti a-eniş olan ulu taarı onu B k 1 cepheoın tıQılmaeını ıetedictini ! lnııılııl~riıı ne kabul ettıtipi te 

yaffak ofmUf memlekete hizmet Şabs! meziyetlerinden en rahmetlerine daldırarak dünyada: an a ar fogılrzlÜrİIJ ikioc:i c>ephe iizerİU• her ŞPJden ÖD'18 vapura ibtlJBQ 
etmek vazifesini yüklenerek ha- eyvel goze çarpan onun azim olduğu gibi ahrette de ebedi de rek dü~üodükleriııi, buouu 1 oidu~unu halırlatmRk,&dır. Po-
ya ta atılmıştı. ve iradesindeki kuvvet, sözünde uadetlerine kavuştursun [•] oldJQ'uııa kanaat getirrlikleri 1 polo Dı Roma Sıaliu'ın her şere 

Bir müddet kaza idare mec• özünde dotruluğu ve dürl.tll Merhumun daİIJ'a hürmetkirı T u·· rkı" yedekı· halde, fılirala glrieemedıklerıoi, 1 raameıı ıkıııcı oephr<nın acılma-
lisi ve belediye azalıklarında ğildür. İsminin ifade etliği mef· manevi evladı lngiliz malbuelrnın ik inıi caphe' eanı ietedıctıni tebarüı. eUırmelr· 
vazife ırörmüı 322-1907 de be· hum tam kendisinde tecelli et·J . S Enis Alp Aytaç ecnebı"lere tein en az 500 blu. kieiuin fedıı • hıdir. 
lediye riyasetine geçmiş memle· mit bir fahılyetti. Memleketi· Yenı Mersın: --------------------
kete yaptığı çok faydalı hizmet mizln iktiıadlyatındakl durumu Değerli vatandaşımızın kay-' k d" k ıran Ş•ıhının 
lerle beş ıene çalışmıştı ise çok yükıekti. Senetle onun bubetinden teeasüriimüz derindir re 1 aça C ~ C. 

323-1908 ıeneslnde İıtaa· la boy ölçüşecek bir eşi yok Bu makale beş ıün Önce mat· Harb"ıye akadem·ıs·ınde 
bula ilk defa olarad giden Sad'k demekti. baaaıııa verilmlt iıede zaruril Bttııkulııııı·, Tüıkıt&df' bu u1 
Eli yeşil babasının kabrini tamir iffet, nezahatlyle, ahlik ve olarak iki sahife çıkan gazete 

1
. nırn ecuebı \&roırlı:ıre Türk par 

8 

ettirmlt. ve orada temaı ettiği akide salabeti ile Sadık Eliyeşil ml.zde neşrTedehmb:d~ dŞimdl Dke'ı' lilı ıle ikranua butunamıv';Cı.ıtı beyan atı 
mahafile kendiıinl sevdirmişti. laer kesin. her ferdin kalbinde edıyoruz .. ~e ur~n en ma 8 • hakkıııdakı 26 A~:l8lOl1 1942 ıa• 
Mt!mlekette başardığı işlerin en derin bir ihtiram mevkii kazan- sahibine ozur dllerız. . . 1 rıhıı Tıiık para&ıu n kıvmelHlt 
değerlhi fimdiki elektriğimiı.i o 

1 

t O b d t) [*] "Tarsusun tarihl şaluııyetlerı 1 • 
za111an tesi~e muvaffak olması• mı~ ı. n~o arasırı: azı ~1 ~- ve güıide evlatları,. adıyle kaleme 

1 
ko · uma kaı ııruıımesıııfl ek ka-

d O 1 k t • il rına tenkıdkirlığı ve tok sozlu- aldığım eserde merhum11n hal terçü·ı rarnumreiuiıı hu fıkı ııaıııııı Mt.· 
ır. :ı.aman mem e e ın er• 

J . . . . t k i1- olitlka llüğü daima sevdiklerini iyi gör- m~ine dair ttfsilat vardır. ıire YAkAıeıınce IZlih edıleCPQ'iui 
eyışını 11 eme , l' p , . 

muhalefet gibi cirim sayıldıtı mek duyruıunun galebeaındcn A.I .1 At K J •aamıthk. 
bir sırada Eliyeşilin göıterdiği ileri gelmekte idi. Bu, bir ku!ur uanaua oıu arı ÔQ'rPı.;d Qıpı!ze gÖrP, karar· 

Jüzum ve ısrar, ve merkezce ka değil bilikiı bir fazilet n bir Birinci teşrinin 4 ve H ci namedeki lıu k!.lrıt Matıre \'~kA 
zandığı itimad bu işi ba,arabU- meziyetti En ıon olarak Tarsu• Pazar günlt.ri Ada nada yari• ıetinoe la uıh edılmlı ve kerfı· 
muine amil olmuştu. Türkiyede ta kırkbirı lira •arfiyle meydana ve ısllh encümeni namına rel kambi•o murakabe müdür· 
ilk önce tesis edilen Tarauı elek getirdiği ve Sadık Eliyefil ıJk lüklerioe de blldırilmietır, 
triTwi Sadık Eliyeşilln çok önemli okulu> dur. son bahar at koşuları ylpıla 5 Malire VekAlelinin iubıaa 
ve ölmez bir eseridir diyebiliriz. Bu bayırlı müessese kültür caktır. Yarışlarda birinci, ikin 

göre, lıararnameo•n neeri tarihi 
Sadık Eliyeşile 323 - 5108 de tarihimizde merhumun adını ci ve üçiincü gelenlere ikra-

1 1 ·ı ı '-1 ·ı k ne kadar Tiirkirede müeeees m rm ran unvanı e anı an- eaa hörmetle yadetme•lze sebep O• ffiİyelel' Veri ece tİr. 4 

payelerden bir paşalık rütbe•I - lacaktır. Sadık Eliyefll iffetiyle, 

Do tam çok temiz aeciye11le, yurduna, 

milletine candan bağlıhkla taoın (Türk Sözü) Refıkimiı ü tah 

mıf çok deterli bir vatandaıtı. rir ailesinden B. Nıha\ Tan116 
Dağlı, ovalı, köylü, kaaabah; ner'ın bir oQltı dünreya gelmie 

n &icaret odaıarı eioılinde mu

kıırre& ecaebi fırmalara ikraut 

ta b~loo&bılecekıir. Bu tarihten 

ıoora ticaret oıielarına lıardedi~ 

rek kredi telebiode bulunacak 

bir rütbe ver.imişti ve timdiye 
kadar da <pata> deniyorda. Sa
dık Eli1efil meşrutiyette O•man 
lı parlmento•unda iki devredede 
Menin mebusa olarak bulunmuş 
memleketine imkan niabetinde küçük, b~yük herkes her zaman te Anadol adı verilmietir. firmahır halrkınıta talebin ieafı 

Sadık Ellyefile derdini anlatır Aone 9e babasını lebrılr hizmet etmişti. 

Talırıın (lhdyo) - nun ıçırı h~ıııiz çok rıok4;nrıla
lri4ıı Şehiuşahı b.; gün rımız var-dır. Bunları s!)yJa

Harbive Akade;11fa ne teşrif mekten maksadım garazkar 

bııyn 1 ar~ k bu c;;ene il k~demi- J p:-,1p ıguıd~larm tesiri altuıda 
d?n mt!ınn ol.ııı_ 19. subaym

1 
k:tlmavıp ilerlemek için çok 

dıploma~ını tevzı etmış ve bu ça llşmamız lbım ~eldığıl\i 
miinasebetle ordunun ıslahı ifa ie etrn~ktir. Rızzal beıı l u 
ve zabitler;n vezaiti hakkmda: akiiddmi ile çok yakından ala 

beyanattı\ b'!hınm!ı('8 e:ı.com.I kadar oıaca~ım ve çalıemala 
le şıınl~r~ soylemıştrr: l rınılı adım adım takip edece 

(Bızım <'rdumuı, İran . 

H b. k J .8.
01

•0 d-ı ya ~ım. Ruradan çıkacak olan ar ıye a a dmı ı u ı _ 
daki benzerle.-i mertebesirıde mukemmel subaylarda genç 

b . -k ı· t ,.. 1• · lran ordusunun yorulmaz ho
ır mu emme ıve e ~r şmesı-

dir Ordumuz çok genr.tir. Bu- caları olacaklardır. 

Sovyet karadeniz 
donanmasının akibeti 

914 meşum cihan hurblnin 
•onunda Kllikyayı istila etmek 
plinını takibe gelen müıtevli 
ku•vetlere karşı ilk ev•e1 tecel· 
lüt ve mukayemet a-öıteren mer 
hum Sadık Eliyetil idi. Memle· 
ketin uğradığı feci ikibeti halk 
la beraber idrak eden Sadık Eli 
yefll ifsaleilerin ne vasi mikyas 
ta iltifatlarına ve ne de müthiş 
tehdit ve iftiralarına kıymet ve 
ehemmİJet vermentİf, Ankarada 
parlayan zafer ••ığının onun 
kalbine akıttığı İ•tildib inancı 

t ise Malire VekAle&inden mihı8f.
ve bir devıa bulabilirdi. Sadık eder f&Htıra ozon te meeu 
Ellyqilln millttine bıraktıtı ber hmörler dileriz. de almera tabestedir. - Birinciden artlln - sının düşüncesine dayanarak ile 

• 
onu b6tüa az•lle muke.emete 
evk etmiftİ. Tarsus Fran11z 
fsal kuvveti Goveraori Koatel

r ~a~ık f.•iJ c~i:: ballı.la teAıa• 

ıüzar eserlerin başında otlu H U 1 1 "" de stthili olmayan bir devletin ri sUrdOğO yen1 ve bilinmedik . 
Şadi gelir. B. Şadi muhitimizin ayvan li8S aııgı Buf garistanda gemileri, Kar8deniz dışında da bir Boğazlar meselesini meydana 

1 Hmanları olan Rus filoları vazi. ~·ıkaracak hiç bir ilişik noktası iktisadi hayatının inkişafında Mersinin Fmdıkp1nar yay görmüyoruz. 
çok deterll başarılar göatermiş a emda şap lıastlllığı çıkmıştır. yetinde değildir. Eger bu fıkra Türkiyenin dürüst hitaraflı· 
n merhumun bütün tahai mezi· Hastalık yerine Veteriner gön Yahudi/ere karfı sade~e Jlus gemileripe 1 Baltık ğı \e her zaman için sımsıkı 
yetlerini mıtnevi varhtını kendi derilmiş ve ger ekli tedbirler / b l · yah\ıt UzRk Şark Jinlftnrnrile Ka- bağlı kaldığımız Montreux mu-

0 lnOn ted ir er hJadenlz ltrltSında gidip gelme kRVelesi nası} Şimdiye kadar bir 
sinde temerküz ettirmişiir alınrnııtır. • hakkı tanımak ı~·in yazılsaydı 

Sadık Eliyeşil itiyadı üzere Silifkerıin Çatak ve Bozkır Roma, (Radyo) _ J (Karadenlze sahili olma.van dev- çok anlaşmazlıkların doğmasına 
· d 1 ı. 1 engel olduysa şimdiden sonra da 

her ecne olduğu cribi bu ıeae köylerm e evve ce çıımış o an 10 ya~ını ıtıçmiş erkek Jetlere) de teşmil olunmazdı. hiç bil fırsatta kimsenin leyhine 

1ine yaz meyıimini geçirmek antraks (Dalak) lıa!'tah~1 sön· ve kadınlar kollaruıda hususi 1\aradenlzden ~·ıkrnak istiye veya aleyhine eğilmiyecek olan 

için Namrun yaylasında balunu- müştiiı. . bir işaret ta~ıyac•klardır. Y~ - cek Rus donanmasıeı BoğRzlar- bu düzgün polıtikamız dllnyanın 
yordu. Eylulün on sekicinci Cu- Mer8iuın Çandır köyünde , · dan çıkınca karşılaşacağı tehlike bu kU~·Uk parçasında olsun suı-
ma gününü Cumartesl1e bağla- sığırlar •rasıııda yine enelce hudıle'" So~ya lllll arıc~~ dış, ler bir tarafa bırakılır a buglln ha yaramakta -gllcllmüz yettik
yan geeenln aababına doğru hiı çı~mış olan piroplaıma bi~e malıalleJeı ınde otıırabılffek kll oçık durumda, ( .ıournal de çe- devanı edecektir. 
eUıjı bir kalb aj 111.ıle e:pı iıh mina baatalıaı da f.ÖDWÜ§liır. !erdir. j Geneve) in biı· Alman mütelıas-1 Necmeddin Sadak 



_ıs4:._Ça .. ş~nıba ___________ Y_E_N·_l _M_E_R_Sl_N______ Sayfa; 3 

~rihTar~ştır~aıar: ı5 ~azar günü ~~~i-,~~~n~~~~~~~~~~ 
•ı e 

1 
atlatılan Deııiz Harp Ok1ılu ve 

30 - EyUıl 

Lisesi Satınalma 

e kaza komisyonundan: 
----- ı - C•heti askeriye ihtiyacı için aş.~ Q'ıda yazılı 12 kalem yaş sebze açı•- eksı·ııme ı'Je 

Pazar günü saat 11,30 da il . 

Eski Anıtlar, örenler, 
kasabalar, köyler 

şehrimizden Adanaya kal :an slınacakttr. 
521 sayılı yolcu Treni Şakirpaşt 2 - Şutname her gün komisyonda görülebilir. 
~stasyonuna 200·250 metre kala 3 - Bu 12 kalem yaş s~bıenin 25 9 942 giin~ y~pılan eksiltmesine talip çıkmadı~ın· 
oneml. b~r kaza atlatmıştır. ô~- dan eksiltme 10 RÖD miıddetlo uıatılmıttır. hteilılerın 5 10 9i2 pazartesi günü saat 14 de 
rend ~ımıze gö·e katar Şakirpaşa yüzd ~ 7 ,5 l~min llt muvakkale mıkbuzlarile okulumuz satınalma komİRyonnna müracaatla-

' htaıyon.u na yaklaşırken sinyal rı ilin olunur. 
l9el vilfLyetinin ilifke kazasınııı morkezi olırn ilif- 1 v~rmem•ş, bu sıradll Caterııillar · O . 

ke kasahaRı lıa1Ckıııds. tarilıi iıı<•elemolerden : Dıesel marka büyuk bir traktörl ıuın .Mikduı 
, ______ _ 

Fiyatı 

Yazan SAİT UGUR arkasında bağlı derin taramalı Kilo 
----------- altılı kötenle hat üzerinden ge- Sogan 3 000 

Si 1 if ke kasabası çerken lokoır.atıf köteni traktö·e l Paut~tt 3 000 
b.ığlıyan noktaya tam ortadan s,mizoto 2.000 
çarpdrak traktörü hattın sağ ta· Taze hıtkla 2 000 
rafına hııı ice köteni de sola kü- P ı ra14a 2 000 
çük b r meyilden aşağı atmıştır. 

K 
L \haial\ 3 000 

aza yerinde duran trendeki yol-
cular oldukça büyük bir heyecan Ka hak 2 000 
geçirmişlerdir. Şıyed Lokomatif lo1paııak 2 500 
t • aktöre çırpmış o' saydı katarın S '19" 600 
d!vrilme~i ve muhtemel o'arak da B nhuııya f.urnly" 2 UOO 
bir kaç kişinin ölmtsi h82İn bir ( Klik kerefi4" 1 500 

\hakikat o\acdktı o.uoalf'\~ 1 .000 
Tra~törü idare eden şoför 

H ·yri O <ay hat üı~rincien i'eçer• 
k .. n treni gö·medığioi söylemiştir. 
Kötenin tıir tei<eri ve b .. zı aksa-

24.500 

Kn. 
)5 
30 

7 
25 
15 
10 
25 
20 
80 
20 
20 
14 

mı parça pclrça olmuştur. Köten Tıınns M•lmüdürlütünden 
1 ve ~·~ktör devlete aldtir, Loko-
1 motıfın de anavanıian hava hortu H U D U D U 
mu kırılmıştır. Şarlı.au Mutia hüıerio te 

l
balil ibrahim beQları ıarben 

Ü9yi.iz P yeli k za ola~ dan veri alındıkt n l'Onr& mi Adanada yangın dere eimaleo kari hasau tarla 

yetmiı: bir ptır9n karyesi \"'ar. l nare hfiyle kısa yapılmıştır. Teessürle haber aldığımtza sı o.lnubeo ba1an falı:ı tarloaı 

Silifke Cambazlı köyünde bir harabe 

Sa. 
00 

00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
oo 
oo 
00 
00 

l 

ClNSl 
Tarla 

Muhammen hedeli 
Lira Ko. 

450 00 
900 00 
150 00 
600 00 
:100 00 
300 00 
500 00 
500 00 
.ıoo oo 
400 00 
soo 00 
140 00 ----4840 00 

A N 

MlKTARI MEVKi 

38 Dönüm 

70 

Muvakkat teminatı 

Lira Ku . 

863 00 (1259) 

Mühammen icarı 
KÖYÜ 

'3arkör 

« 

LiRA 
30 

70 

Kr. 
oo 

00 
ını;ı [{1Ldı1H seııatle ür. hin, Me o tl .ı u b 1 ao· - - Ad d o·ıb l -------.... Y ·ı or ue rum Wl\ a • re pazar gunu ana a ı er Şarkao, gıtrbeıı te ceııuheo « 
paşası 20 hin kuruş alırını~ lmıi ın;,soıdi, Bozkır mahlll· le( sekisinde henüz inşa ed len dere eimalen tariki am. . 

811 i fko li •••JU ıu un hi r le 
1 

uıosoid i, Rn uıazaıı aga "'.odem ask<rt hastahanede Hudut, mık tar 98 ıair e•a•lı yokarıd• ru•h Mdll Em!Pke "
1 

sar kllyilnde iki kı le ıarlo 
k zıt.81 olup adları şuıılarmı,: . d" . s· bır yanğın çıkmış, marangozhane 942·943 1 b" -d 1 ·oara verilm&k iizere aoık arıırmaro konolmoetur. ııı.... b" weı.;oı 

1 
ınıış, ıhfkoııııı o za- kısmı yanarak maddi hasar yap·' 'l'rı ~ ır 88118 

m1u eı 8 ~ ·"' 1 0 9-t0-942 tarihine ıeeadüf eden Cuma günü uat 14 de Tar 
. . • ma mı varını~ ı m•~tn ana deled•ye•ın•n yan• M 

1 
M" d. . • e, . kltl ihale tom iıronun a rU.de ,6 P•f akç1Bde birlik ıe mirecaa ı Silıt'ke, Hrmensk, .ı....,evıı ı. ınau la bır lıa k· ' Ad . . . l a\ıp olanlllrıo hale guou o a 

7 
. 

So I i ıı ti, 111.• Plll "
1 
ye, Zoy ııoı ,ı ındı ki boloıl iyo ba ıuamı ola• ğın söndürm• ekibi seriğ ve hum· ••• • . . ~ urou 'ode muıeı• ' (1261) 30·2-4-1 

K 

I . . - . _ _ flıAll~m~~!!'!flr~ı _!ı~la~o~o~lu~n~u~r::_. --------:--:--:---"'.::------.;....;.;.;;..;...._.....;:~~;;.!,.---
~er: f, :sarı kav~.k, llrlltaş, gorektır kı hu lıaınaın 8elçuk ~alı bır. faal.ıy~t go~tererek buyük ;.. . l a n Siuırnlı, Mut, Gnlnudır. ılarda ıı kalmadır. y 1116 0 za- bır tehlıkeyı onlemeğe muvaffak ı l 

k 
""T ıı· 1 l olmuştur •• d .. ı ·· .., u·· nde 

o va ıt ... ~ıll ıyo ere. (l\Z"\, mali Sılıfkoı1111 iki iıaııı VIH- 1 • .. l 1 mu ur ug n : 
köy lero ııabıye der lermı~. i mı k 1 bu lıaıı lard•u loirişi 1 b"' ·~ı t•ro fııda bir k. ı. ,, •. a rsu s m a Miktarı 

70 dönüm 

Mevkii 
Ke bükü 

Köyü 
Şamlar ilifke kale11111 1le Sipalıi !Evkaf tarafından ~ılıfke\i 1 pı..ıı \'il' llllŞ ki hıı kale kı.pııu 

v · , · d Al. \'. I 1 . H U O U D U ketbedllSI, + eı~ u;e~ı ser artı 
1 

ı a \lına satı lan, 8el9ok· tınn:ı_~ k ı ~ı rl" . ıııek t ~ b6 giden 1 Doğusu : Der~ ve çiflik damı 
Cinsi 
tarla 

Muhammen icarı 
Lira Kuruı 

70 00 

Iiıbns Yerıı9erıltHI b~lonar- 1 lar devı·me &ıt lııuı olsa g6 • yol n~"rıuılulo tıtşııuı keswe 1 Batısı ; Degırmen J:larkı . mo;ı burıuu Kıhrı yeuiçerı- rektır. Ve eHi kadar dükkanı ' uıor,li,· eııli voluıı l olondo~o 0K~zeyi . : 1Muhacir Ah vereselerı "' · . - uoerı: rmrılı: 
leriuiıı al oyııattıgı yer olup ve köprü b"~111Ja uıabkoınesi yer ul 14

t ~ttre\ıır. H d L ·ktar va !ıaaı·r . K ·· ·· ü b d ll ll Ul 1 '"' "' 
İetaııbul >erıiçerıleri huluıı- 1 - k> bıı ınıtlıktHll6 bıuıuu şim·' tpıurı rı '\ŞlD a .' .. l dık .tduıan Yuulo oları yerde bir du bacdar od .. t11 olup hu 942 943 hır seue ıuuddet e 

evsafı yokarda yazılı milli emlfıka ait tarla 
icara verilmek üzere açık arın ma)'3 konul-

mav.mıı,. ı Silifke kalesinin Şeybi~la buluumas: ınabLemeldır _ Bo raıla hac alıııırmı,. Bura ı da 

mı, Naki ı.u ıe,raf., ayan'• diz- 1 uıabkeın• bi """' y•kınuuıa kiiprii n ii n ş•h i r t aralıııdaki 
t d P 

hat$1111lıı buluıııuı 81'1ih vo Mu 

d 
... 

11 
vo altruı" neferi nf.l kori ur e AŞll Narayı varm111 - ki ... '\ y 141\ 8-t~lllli"lllll dükkan) Hlllır. 

hu Rarayııı mevkiı ~11ndiki 
Sıulık luce hayrnkdarıu evi- oldııa'..' Y.~" .. "ı~~ ge.r~ktir. varmış . 

ılıfkt> k.deıü l ıulom ~ek· um oivaruıda olea lıerektir ~ Ko~lrtııııııı ~~hır taraftu-

B ı d b 
· 

1 
dakı hır yiiksek kubbeli tör· 

un ın au aşka yuzlerce ke h . . . , . 
mer, baaı ve imaret yıkıkları ecle hırııu } lltma~t"ıhr k' 

nıuştur. .. ·· · ı 9 10 942 t ·ı · Taliıı olaıılarıu ilıalJ guuıı 0 aıı arı une tesadiıf eden 
ı 'f 

1
-. mal miidiirliiğiiııde rnüte ek kil ihale koıııı· ~-

Cuma günü salll 14 tıe arsl s ~ vomıııa nıiıracaaL etıııeleri ilA.rı olunur. ( 
12 fı2) 3o.3 6. 8 . . 

1 
Tar us Mal Müdürlüğünden : 

ı a n 

Muhammen içarı 
lira Kuruş 

}inde Raglırnı bir kal olup 

dört tarafı Lin iiçyüz adım
dır. 23 kalesi olup kıb!e)e 
karşı bir kllpısı v rdır: 

rn k · 1bu ıµ,rh~de J"tauın kim .ıldu 
varmış. ..&. ·yınoR devriııd"u · . . · ıgu ij1vlıy" Q~lehı Reyabatna- HUD U 0 U 

i!J. tneRıı~d*'. oJiuul\nHysrak eıf1r- Doğusu ; "1alullere ifra-ıen 

Cinsi Miktarı 
1'arla 62 d(Snüm 

Mevkii 
Sıtma 
pınarı 

köyü 
Dadalı 223 00 

I • '/. len rnı~ 1146 de bu tür beye Te- I verilen mahal 
vekkiil oltan törheAi derler! Batısı . : Irmak 1 . . ı Kuıeyı : MaQ"aralı kaya ar kı hun nn bak krnda ayrıca bır Güneyi : Irmak d ıı milli emlAka ait tarla 942-945 bir ı n -dd ı . vsafı yukar a razı e e mu ete icara 
yaı;ı Yll•Roa~ız. .Hudut, miktar ve saır e k ltnu•tur. - ı ·ı k ü çık artırmaya onu 'I • • d-f d Hu t.iirberıin oldrı~a ma- verı me zere a . 1 - ii olan 9.10-942 tarıhıne tesa u e en cuma günü saat 10 da - d 

' Talip olanların ıha e gun 1 A ıı..- d -t kk'l t k . yu'l e 
b&ll" Höklii mahalloıü der- .

1 
b' rkte Tarsus mal müdür uJSuo e mu eşe 1 

sa ış oınısyonuna müracaat etmf'leri 

lermiı.ı, KaletJin kuzeyinde 7•5 pey akçası e ar 
1 

(l
2

50) S0-2-4-8 
v ilin olunur. 1 1 

1 

1 n 

kaydını 
r. 

« Kuabeok» denilen ve Zeyne ilan ne i ·o Silifke arasında bnlo
nl\'l aiyaret uhibirıin kardeti 1 • •• lsıyurJa okulu müdürlüfünden: 
Şeylı ş ll\İıldıııİll lll6 • 1H\ ""'"'! inhısarlar mu· Okulumuza talebe kayıt ve kabulüne 

mıŞ_ 1 d u·· rıu·· g.., u· nden· ınıştır. 
·l ı · l · · n Tiirk- • lu ha Vf\ il e •h111 a . . Eski talebe velilerinin çoc ki -

1 
1 

ı şuaiıld•• ıle •1 . d U adUIII 

Sılılke. Mersin volundo Akkale ıooıı er ıu ş•Y' . 7. lo-942 ıarı ıın en yenilemek iciu okula ıuüracaat etınelerı· 
k J . l Mu~aya çek ın• • • 

başlan-

14 - 18 EYhya l1elebi Silifktı ka- d1tvrJnJerı kalma bir şehir arı eşı ş~y ~ l larıo eri.kin itibaren kahve ve çay ~liiracaat saatları: 
Y nır ar ve ıHtn ıe ine geldiıti vakıt kalenin imiş. iti icat • l . ı ta afıııdaıı p'ı 9 - 12 
6 

adl\IDll\rdan o(du.UD1' lll US3r ar f -
içinde iuıtii topraktan örttilii Silifkede o ze.mıuı Limon l 'l'elefoo Numarası: 120 nltmış o•i •• Snll•D lleyazıt tcroı 9, nar, lııoir, yok yeli ederl•ı mi.. yasaya çıkarılacağını an 

(1234) 8-

. . . S 1 fk l . . ( So rı o var) k d 
ZllWlllllfldll. llpl)OllŞ bir CSlllll Şlflllİ~ ._ İ 1 e ~e ırııılll Orta· I bu tarihte pera ·en e sa 
\"'armış ki bunların şiın(li ha- RınJırn geçen Gi)kt!ll nelıri ' tış yapanlar (ithalat tacir 
ra\ 6leri vardır. O \·aint ılıf- ii~ıırıııde lJüyiik tıir l.öprö Doktor l 

" I:n••loasınıı. üç o.,,,; hir olup •ı •h ki>priiler.ıcıı imiş leri hariç> ellerinde k.a 

1 

Hayri Ozban 1 ev 
kay nı• >Oil varın•Ş ki bunl•r k~. bu k_''l'.rilde şinıJik• liopoü llllŞ (la IV6 Ve çay 111 
ılaıı çaışt i9ıodt•ki cami .. ul- 01111 yurıuı.tt olup . llRrRp oldl~ 1 Çocuk E~irgeme KıırUfJlU cuılarını bir be~·anname 
t 

... 
0 

nıCinddııı z ınıı.nwdaıı kıtl,guu,ııuı Sılıfke . Lı\'fl merkezı s·ıneması ittisalı'rıdeki mua· d · .. ile 48 saat zarrın a nı 
ma olup kıs~ bır mintır6ıo.I j oldngu vakıt ılk ~eltııı muta yeneh:uıesinde t:astalHIDI 

. 
Doktor Fahri Kurtuluş 

Tarsus Adliye konağı karşısında 
Muayene saatları: Her gün sabahtan 

akşanıa kadar. 

f)arşamba günleri saat 14- l 7 Halkevinde 
vardır. lln minare vat tiloısarnf Mt'hınetl Alı htıy tMa- eskısi gıbi kabule baolamıı - ıhisarlar müdiirlüğüneı 
ydk••k ikon Rumları• bu .. yı i fı udaıı Y ıklıro hp ~oııideıı yap bildirmeleri iJ{ııı olu nur 1 

1 
tır. 

istila ettigı sırada yıkılmış, tırılm1ş11r. 1-------------- (1258) ı 
suora wü lüınoulllr taıafıu- .Hu köprüııiin mahkeme ------·------------------~ 

çalışılır. ( 1206) ~-15 
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30 Eyi öl 1942 Çarşamba 

1 1 i n 
Nafıa Vekaletinden: 

Eksihnıeye konulan iş: 

ı - Su işleri 011biri11ci Şube nıüdlirliiğü böl
w~si içimle Silifke ovasımu sularıuıaıı içirı Gök~:u 
udıri iizerinde yapurılacak. ı·egiilatör, Sifoıı ve ~ 
h arıal ve muhtelif sıuai iml113t irısaalı . • 

Talrnıiıı edileu kesif bedeli riat vahidi esası • 

2 ·· Eksiltme 19- ı 0-94 2 tarihi ue rastlayuu 

YENi '1ERSiN 

1
....------~, 

GARANTİLİ , 

Dfınyanın eı1 sağlam 

1943 model A~man 

L Radyoları orenz Ve Radyo 
parçaları 

Resmiacnnteıne gelmiştir 
üzeriııdeıı 1 305,633 lira 87 kuruştur. 1 

Pezaı·tesi gliııli saat ı f> de Aukarada ~u i~leri , Şekerleme, Biaküui, Çikolat, Valiz 
rt>isliği biııası içinde toplanan Su Eksillnıe ko- : ve ayakkabı gelmiştir. 
misyonu odasıııda kapalı zarf usulile yapıl:ıcaktır 

3 - istekliler eksiltme şartname i, mu kav ele 1 Köşkerler karşısında 
projesi, Bayıııdırhk işleı·i g~uel şartnamesi, umu lttehmed Gediz 
mi su i~leri feııui şartııariıesi ile hususi ve fen }-------------..... - ............... 
rıi şnrtrıameleri ve projeleri 50 lira karşılığın- ,~------------------~ 
dH ~ u İşleri Reisliğiııdeıı alabHirler. 1 

-:ı - Eksiltuıeye girebilmek. için isteklilerin 5 2. 919 
lira 02 kurusluk muvakkat teminat vermtlSİ ve ' • 
eksiltmenin yapılacağı günden en az iiç giin ev 
vel bir dilekce ile Nafia Vekaletine mürac~at ede 

• 
rek bu i~e mahsus olmak üzere vesika almaları 
ve bu vesikayı gösternıeleri ~arttır." 

Hıı müddet içi11de vesika isteğirıde hulurıma 1 

~·anlar ek iltnıeye giremezler . 
5 - lsteklilerirı teklif mektupl~rım ikiuci mad 

1 

Ademi iktidar ve Belge.Ufekliğine 

f\ ARŞI 

FORTOBİN 
Reçete ile satılır. I·Jer ecz<inede bulunur 

S. ve 1. Muavenet Ve~ a l eiiı in ruluı~ ı ı rı ı ha inl.r. 

Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril 
YaJcami civarı No. 14 - Esl<i Selinlk Bankası 

(1167) Poıta Kutusu 105 
dede vaıılı saatten bir saat öncesiııe kadar .Su 

. ------------------------..... işleri reisliğiue makbuz karşılığında vermeleri ~-------------~~--~imi! 
laznudır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
1 

J 8-24-30-10 ( 121 Ü) 

i 1 i n 

Deniz Ge~ıkli Okulu Satmalma ~omisyonundan; 
l - A~keri ihtiya•~ iciıı 60 ton fasulya ve 301 

~ l' • .. 1 

ton rwhul ahnacaktır. I 
2 - Vagonda le lim alınacaktır. Fasulyarnu ~ 

mu lıanııuen fiyatı 40 nohudun allmış kuruşLur. l 
3- Pazarlık Oz. Gd. okulu biuasındaki satıııal 

DOK.TOR 

ASLAN VAKUP 
Türkiye ve Ruaya tıp fakültelerin

den cliplomalı ve Almonyada 
tahail etmiş. 

Hastalarını her giin saat 9-12 ve 15 deu 1 7 
ye kadar kabul ve tedavi eder. 

M Yoiurt Pazarı No 1 
e fS İ 0 Teiefon : 172 

ıııa komisyonunda yapılacaktır. !.._ ______________________ _ 

4 - 'falipleriıı yüzde 15 kati leminatlariyle ~~---------------~-
5 Biriııciteşriıı 94 2 pazartesi güııü saat ı 1 de ' 

P H i L i P S (Altın 
Jübile Radyoları gel
miştir) 

müracaatları ilan oluuur. ( 1244> 27-30-2 

.. 
i 1 i n 

Deniz Ge~ikli okulu Satmaf ma komisyonundan 
Mersiııdeki Dz. Gedikli okulundaki dersh:ınA binasma 

iki deı slıane ıltrfe ediJecektir. Keşif bedeli 12065 lira 80 Jçel Acentası; Selvelli Ticarethanesi 
kuruştur. 

2 - Pazarlık Dz. Gedikli okulu binasındaki .~atanalma ı...---------------...--..
komisyonunda yapıhcaktır. 

3 - Taliplerin yüzde 15 kati teminat makbuzlariyle 
5 10-942 ~ünü saat 15 de mıiracaatları ilAn olunur. 

4 - Her iki i~e ait prtoamel~r her gün Dz. Gedikli 
okulu fJe•azım müdürlü~üode göralebilir. ( 1245) 

27-30-2 

i 1 i n 
Mersin Gümrük Miidürlii-

ğiinden; 
Relediye ve Günırük ilan tahtalarına yapıştı-

rıla" listesinde nıikdarı yazılı eşyanın 10 Hiriııci 
te ' riıı 942 cumartesi güım saat ~ da Gümrük 
biuası daJıiJinde aJeui ıuüzayede ile salılacağı iJaıı 
ohımır. {1239) :?6-31-6 

Doktor Refik Kuntoı 
Mersin: Yoğurt Pazarrndaki moayeoebau,,3iode her 

gün öğleden sonra baRtalarını kabul eder. 

T. İş. Bankası 
Aüçük tasarruf heaapları 

1942 
ikramiye planı 

K~IOELER 

2 Şu bal, 4 M~yıs, 3 Ağustos, 2 ikirıcitt>şri rı 
T.ARiHL~RiNDE Y APILIH 

___ 1942 ihramiyeleri __ _ 

1 adet. 2000 Lirnlık - 2000. - Lir" 
3 > 1000 • = 3000.- > 

2 • 750 .. = 1500 - ,. 
3 > 500 • -= 1500 - .. 

ıo .. 250 > ;:: 2500. - ,. 
~o > 100 • = 4000 -- ,. 
50 > GO • = 2600. - > 

200 > 25 > = 5000. - » 
200 • 10 ) = 2000.- • 

Ttlrkire le Bankaeuia para ratırmak19 ralnu para birik ' ir
mie te faiz almıo olmaz, arni zamanda taliinizi de denemie .._ ___ .,. ___________ , ____ olaraonoı. (1) 

uuaıru 

~ayfa: 4 

Göz Hastal ,kları 
mütahassısı 

Dr. Muhtar Berker 
aV1ersinde: Voğ'urt paz;-ı ra civarında 

Doktor Abdullah Ln=o.v nıuayenehane

si nde her gün . 

Tarsusta: Salı gii11leri öflledtı11 e,·vel 
Doktor SaJaha ddirı muaveı ı elwııt)siııde . 
göz haslalarını kabule b·\~laım~lı 1'. 

Mersin ve havalisindeki MillT 

Kuvvetler Grup Kumandanı 

Emin As/a·n 

1llilLı nıücadı ley~ ait ho~1-rrılar1n1 -

kitap halinde yalando neşre başbyor 
w-.. -- ~ 

Milli Müdafaa 
Tahvilleri ,. 

1
- Hem yurd hizmeti ı 
hen:,. ~eE+maye işl~tilmesi 

1 
==--==- PARANıZA ~ 
Yüzde 7 faiz almak iştiyorsanız 

-----__ v'dya -__ _ 
Yüzde bef faizden ba~hg ;/u nnJiye

de almak istiyorsanız 

19 lira verip 20 liralık 
bir tahvil alınız 

Tahvillerin 20, 100, 500, 1000 
tiralJklan vardır 

Milli Mü~afaa tahviıleri ahnız 
- ~ 

Zayi [~mek ~arneleri tsir kasyer 
aranıyor 

Mer~indeıı nlılı~ım Ey 
H~I. Hiriı.oit .- ~ı ııı " ) luırıa 

ait 5646, 5ö47, 5648, 5ö49 
Q6fl0, 5651, 3:35:ll rın•narnlı 
ekmek karnelerimi ıayi 'J t 

tim Yenilorirıi alıteagım · 

dan Hkiıiııiıı hiilnııii }Ok · 

'T icarethacemde kasyerlik 

tur 
Meımıliye malulleMİrıde 

4H 14ol<ak t:l No evclcı 

(1260) Atıf 01.giirıN 

Mer~inden 1'1clı~ım 21165 

21HW. 21!67. 3!H99 ıınma 
ralı ekmek karrıt"lerinıi za
yi ot.tim . Yerıilorini aln c 11 -

tımda11 eskileriııio hiikmii 
yoktur, 

Mahmudiye mahalleai 

Hafız Q ... man oglu 
(1261) Melırned 

ya pmık üzere bir bayana ihti

f aom vardır. İste klı lerin ~'8 (J 

dakl ıdreıe müracaat etmeleri. 

Meuin gümrük meydanı 

Tuhaflyrci Ali AndlÇ 

1--4 

Gu .. VEN Sİ GOli TA 
SOSYETESİ 

Hayat - Yangın - Nakliyat 
Her turlü kaza 

Mume s s ı ıı: VASFİ (IR6UN 

.. 

i ı a " 
Mersin Bele~i~e Riyasetin~en: 

1 Te9rin 942 tarihinden itibaı en şehı m t-kmf k ihtiyacı 
iı;iıı lüzum oları buğday topraK mah~ullei:i ofisı tarafırıd~n 
verilmiyece~i c;hetle belediyece ledar ik edılecektir. 

Bu sebeple ağır işçilere de haık ~ibi 300 gram iıibaııle 
ekmeK verilece~ioden bu işçileri çalıştı: arı mıie. seseler in 

ı serb.est piy~sadan u_n satın aJarak işçilerirıirı ihtiyaçlarım 
ıemm edebıleceklen alAkadarlarıu malOn.u olma~ tizere 

1 il~n olunur. (1262) 
' ·-------"en: lınıiv M "ıbaaPıcd• Hı>ıulmı~tıı 

r 


