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Loodra rdyosu, Mareşal Rummelin 
son harruzdan sonra dinlendiğini ve 

• erkeç umumi mahiyette bir taarruz ge 
çeceğini tebaruz ettirdikten sOnt"a Seki· 
zinci ordu topçuıuouo daha kuvvetli 

s.'ııbi 'Ye tımnm ı.:e,riyaı 
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~~~-~~~~~~-~~-----~~~~~--------------------~ olduğunu ve bir taarruz knr~ıında müt 
Q"Ö'"NDELtK. SİY ASİ HABER FİKIR GAZETESI tefiklerin kolay sarsılamıyacağnu ı;öy- Sayısı 5 klıruş 

Telefon No. 82 
Y"ı \ Savı 

-~----------------- lemiştir. ------ 15 4 soo 

---------------------------------------- 26 E y 1 u 1 d e 

Yurdun her tarafında Dil 
bayramı kutlanacak 

Başvekilimiz Vilki 
Tetkik seyahatin- Kahirede 

den Ankaraya 
1 

Kahire 4 (a a) -· Ortaşarka 
Mia.ter Ruzvelt taraf.odan gön· 
derılen Miıter Vilki Kahireye 

döndüler gelmi,tir. Amerika kıtalarınt 
gezen Vilki Amerikanın harp 
gayelerinden bahıetmişllr. 

. ~ " Dil bavraml kutlanacaktır. ı B ·· ı 26 Eylül Cu!l1arteaı gunu u soy ev ve gazetelerdeki 
Türk ()il Kurultayı tarafın-j 1 d .. 

birinci Türk Dil Kurultayının .. yazı ar R Turk Dil devrimi an-
1 

dö- dan hazırlanan programa gore 1 t 1 --·-- toplandığı günün onuncu yı .. t ıv 45 de A k d a 1 acak, Türkçülük ve Türkçe 

Erzurum 4 (Y.M.) hududunda Erzurum Valisi Salamon adalarında d 0 gun ıaa . , n ara ra 

11 
- - ye yoıun a mı Y 

nümüoe rutlamakta ır. l . d Tu-rk Dil Kurumu na ellik isteğinden ve DiJin sadelec 
Kurum ana t zuğun: Ü na bir söylev verilecek nıemle· rnuh~den bahsedilecek ve Dil Ratvekilimiz Şükrü Saraoo~lu ile di~erzevat tarafmdan kar· Amerı"kan 

yanlarında Kar" Valisi ve 11l~n.mış ve Hasau kaleye gel-

di~er zevat oldu~u halde Kars mıştır. Oradan Erzuruma ge- dUt'UmU İYİ 
v.llyeti hududuna kadar gel- Jen Ba~vekilimiz müfettişlik Vaşington 4 (a.a) - Bahri
miflerdir. <hiresinde bir müddet meıgul ye Nazırı Salamon adalarında 

Kurultay kararına göre l ~g 0 
ket Halkevleri de bunu dinllye. I çahşmalariyle ilgı" ll 

kurum üyeleri, Halkev erı ve . 1 mevzular 
mekteplerde, 1 ürkiye baıınında 1 cektir· _ belirtilecektir. 

--------- Adanada yapılacak 
Yolda tetkikl,..re devam olduktan sonra Ankar.ı. ya ta- Japon kıtalarının bir miktar 

d B 
vekihmiz Erzur·um reket etmı' atı'r. ı ı, nerlemt lerine rağmen ... az.iyetin 

Japon 
Hariciye 
Nazırı 

Türkiye yüzme 
birincilikleri 

e en a~ v • 11 • • • bild ' · t · ıy eştığını ırm1' ır. 

-

Belediye intihap encÜ"ı.eni _.....,._.----
Ankara (R·G.) - Japon Ha 

seçiminde kazananlar 
On mahall~den yirmi zat seçildi 

Verilen söz 
tutulur 

Ankara S (R.G.) _ Mister 
Eden harp yıl d<ioümü •ünase
betlyle •Öylediği bir natukta 
demi,tir ki: 

- Hitlerle azla,ma yapıl

maz. 3 ytl öııee harp ll&n ettlk. 
Bu kararın milletçe alındığını 
•Öylemif ve dem1ttir ki: 

- Bb. müttefikimiz Polonya 
ya verdltlmiz ıözü yerine getir· 
mek için harbe rirdik. demiş ve: 

- Bitlerin iki üç gün ev· 
velki demecinde •ordutu •uile 
dikkat ettiniz &Dl? Bunda Hitler: 
(Yeni bir dünya lıurmak iıtiyor 
lııua neden harbe lth.um vardı?) 
diyor. 

Miıter Eden bundan •onra 
verilen sözü milletler araaında 
muhakkak tutmak lizım geldiii 

latanbul, İzmir ve Mersin birlikleri umu· 
mi katipleri Ankarcıya çağırıldı 

Ankara 4 (R.G.) - Mııır 

harekatına gelince: Bugün Al- 1·spanuada , Karadenı·z 
maa resmi tebliği Mı11rda faal JJ 
keşif kolu ve topçu düelloıu • 1 sah· ı · 

lstanbul - Bazı ithal:U tibi H. SalAhaddin Ankal'aya oldu~unu ıöylemişUr. logilizle- yeni nazır ar 1 ine demir 
eşyalarınm serbest bırakıldığıt 'ı ~itmiştir . lzmir ve Mersin bir rın anlattıtıoa göre büyük çap· yOIU 1 bazılarının Ja serbest bırakılan likleri tımtıml kMiplerinin de ta tank harekatı olmamıttr. Madrit 4 (a a) - Generaıl yapı ıyor 
kı.srnımn arttırıldığı hakk:nda Aukaraya hareket ettiklel'İ bu Harp Pazartesi aktamı ol· Frankoya Hariciye, Dahiliye Ve- --
Tıcaret VekAleti tarafından raya gelen ma lômattan an la- Al 1 biraz ilerlemiş killeri istifalarını vermişlerdir· Trabzon - M~ 1 b' mu• man ar General Franko bu istifaları ka- ~ .. Om oldu-
yapılau tarrıim şehrimiz itha- şılmıştır. Ankara toplantısı . ır sonra geri atalaıışhr: gün maya bul ederek yeni Nazırları tayin u uzere ~ızurmn -- Ankara 
l~tçıhr birli~iue gelmiştir. Bir hafta kadar devam edec~kt ır. Almanlar erte;1 dir Ayni ı etmiştir. Ha ydaı p~~a lıatt nın yu~ kuııu-
lık, bu tamı'mı' n ı"htı"va ettı. ğı" İthal~.t eşyahrınıu .attıra tarlalarına girsnlş er . d 1 Madrit 4 (a .a) - Yeni Na- l 
h d 

" 1 l ·ımalden oğuya ıa t ı f!eı mek ve 
ükümleri lOOO den fazla "'za larmda, bılhassa Mısır an ge.- gun Aman ar ş 1 • zırlar General Frankonun Baş- .... aynı zsman<ia cı - ı dir Tayyare erı -"a ki 1r sına teblı' " t kl ld - len malların faturalarında hı- doğru dönmuş er · . h r kanlığında toplanmıthr Resmi .... 

1 
. ~aradoııız sah:lirıı· "'lıa 

ti e me e meşgu ur . "h kuvvetlerıne asa ı· d"l . 1 k d o . leli ve vük&ek fiatlar görülmüş mızde mı yer bir teb ığ Deşre ı mem1ş oma emıryolumııza bal\l k .. 
nm fBı'aUtRlaü~l~rde. idthadl eşyahl~rı tür. Ht;nu önlemek için dışarı veriyordu sbi la be~aber. yeni kabine azaları 'k' . "" anıa uze rı uzerın e e mü ım 

0
- de öğleye kıadar ol ıiyaııı vazıyet hakkında şahıi ıe 1 ınci hir ha•tın · b" 

V
karadar verHecektı'r. Tıcaret dan gelecek malların fatora- . ~ok. h"kiim sürmüştür. görüşlerini ıöylemiştir. mı1d j t , mş1sı ır ı. l h '·"k mal lbır su un u ı e evve! kararlast 1 

e•flleti, Mersi t b l arıt oranın a&ı t ve nor M d .1 n haberde Alman t y ırı mış-
lzn:ıir ith;l~t b~· r sta~ ~ ve fiatı oldu~una dair, maballt la~~ a:ü;:::oda İngiliderde.n Ç • ı · ı ı. mı klt1' p'e . . r ıkler nın ~- ticaret ataşelerimiz tara tından h" bi mev:z.İİD ele geçaıemış 1 n 1 er İçinde b l d 

t rını Ankarada bır d'iıt d "l k . A k top ıç r . • u un nğnmuz toplantıya Ça""ı Ş h. laA J e J ece tır. O ara. d. olduğu temlo edflıyor. ı·ıerlıyor harp :t.oılukJa rı yüzı-ınd~n ·ın-
m· . tıi rmıştır. e rı- lanlısında bu mevzu üzerın e -- _ iranda .. ıtholU birliAi umumı kl de konuşulacaktır. Rumen-Alman Çunking 4 (n.a) Çin ko· şaaıı tehir edilen bıı lıaı gü 

K 
mutaolığı Çeklyang eyalr.tinde zeı' ~hında eltidleı e ba~lsudıgı 

ndala ll 
~aş h . e r• t nloşması harbin şiddetlendiğini bifdirm•L IJ) men) • 

nl ıöylemlftir. 

propaga r • , 1. . angı m - ıcare a te ve hava harplerinin kuvn"t~ rıuuıy~tle lutber a imış 
- - lcadiğioi ilave etmektedir. bulunuyor uz. ---- l l k BQkreş 4 (a.a) - Alman İk-

Ankara S lR.G.) - Almanlar m ur ara verı• ece tiıad Nazırı yanında bir heyet Aldığımız maltimata göıe 
Kaf kaayada ilerlerken lraD top- 1 . ti 8 u 'gar b t oldatu halde Bükreşe ge mış r. ll latlın Rlizergiihını teşkı' l 
raklarında propaganda hatladığı - -- Romanya ile Almanya arasında d ı 
b b 

ı t ı radyo•u A C h Kabinesı· t l d ~ ece.a. olan ka1a ve ·· ı"IAye•l 
a er veri lyor ta yan •• nkara - MilJt fabrika- .

1 
Başvekalet ro. o.~te. şarı ~- ehemmiyetli bir ticaret mua e- op an ı 1 _ • • cı ı er 

• ütteflklerla burada ... eait pro .. l l d b d l kt S f üP. etud 1 41leı · · · t • arm mem. l_eke~ ihtiyacmı gi-1 mal Yeıilio reı.s ıA"ın. e . 'r eti yapı aca ır. 0 ya 4 (a .a) - Bulgar ka- ~ · Y ·ı ıçın ııummal · 
pagaada yaptıtını ve barada d m k h il b t binesl Filofuo ba,kanlığında top bir aa 1 l l ~ 
barp hali ilin edildiği bildirili- er e lÇIO az~ml faaliyette komisyon bu oekh a ı tes ı e d nda " yre e ça ışılmaktadır. 
,... bulundııRu malQmdur. nğraım•ktadır. Mamafih Sü- Rumen ra. yosu :~:;~;.günün meıclPSini gÖ•Ü!· --

Bu hD1uıta guetccilerle ko Fabrikal&n çalııtırıhnala· merbank fabrikalarmıu gel" ne7rıyat Sobranya dn yakında topla- Mısırda 
DUfaD lran Batvekill demlttir ki: rından alakrıymamak ve onları l mekte olan malzemeye göre Bükreş 4 (a a) - Harbin nacaktır • 

..,.. lranın durumanda harple memurlara verilecek kumaşl.ulçalışma şekli kat'ı surette belli dördüncG yılı münasebetiyle Hava harpleri 
alikaı17oktur. Nedenlranhalkı için ayni desealeri dokumtva olmadığına nazaran fabrika Bnkreş radyosunda neşriyatta Mihvercilerı·n --
dlaya11 ._attP kaY1ll'&n harpten • balunan Aotonesko Hitleri ağ- K ahi 4 ( ) 
korLuyor?• sevketmemek ıçın bir çare om kumaşları zamanında tes- müş ve: re a.a - Müttefik 

& kaybettiği tayyareler av uça lan batı çölünde harp 
bulunmuştur. Bu "aren• gore ıı·m edip edenıiyec~,.i ve bu Eğer Hitler bolşevik tehlike h Bunlar memlekette karga- Y 1° .,; • • sa asında mihver · ı · " · asli maaşları 70 liraya kadar vııziyet karşısında da hükt1- ıinl görmueydi acaba Avrupa Kabare 4 (a.a) - ltalya bar- '- cı enn uzerıne 

•alık çıkarmak i•tiyenluin pro• 1 nıo hali ne olacaktı . Ve Rumen be girditi gündf:n bugüne kadar atı0ınlA r yapmıştır. Alnıan uçak-

paıandaııdır.- M·mleketı"n 11azlk olan memurlara elbıselik im- metin memnrhra maaş an mı'IJetı' m·ıhvere dahı·1 olmasaydı d J l 1 1 ~ ... Ak eniıde dütürülen tayyarele- ar Ye yapı an hava ınubarebe· 
durumda olduğunu söyliyen Bat ~aşırı ve ay~kkabının bedeli ~nııka~ilirıde~i parayı verip bu,ün Romanya ne hale girecek rintn yekünu 6000 i geçmi,tir Bu sinde 18 Alman tayya . d" 
vekil bükuınetin müteyakkız ol- nı vermek ıçın malt formül vnemıyeceğı kat' ı olarak he- tit ve Balkanlar ne büyük feli· nun 1500 zü hava çarpışması~da rülmüştür . Biıhn k r~sı uşü· 
dutunu ıöylenı iştir. aranmaktadır. nüz belli olmamaktadır. kete duçar olaeaklardı. demiştir düşürülmüştür. uçaktır. ayı ımız. on 
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5 - EyJul - 19~2 Cumartesi YENi MERSiN Sayfa ; 2 ---
Tarihi araştırmalar: 12 c. H. P. Zavi cüzdan i 1 a n 

G Tar&OR MaJsandıfından D H Ü k l L . sekreteri malul mmaşı olarak aldı~ım eniz arp ll u ve isesi • 
çel de Vilayetlerde seya- 133 

No. 
10 maaş cözdaoıı~o·ı· komutanlıg'"' ından: 

kazaen zayi ~ttim. Yeni& 
hate Ç!kıyor aJacagımdan eskisinin hükmü 1 - Bu sene ikinci teşrinin birinci günii A ıı-

Eski Anıtlar, örenler, 
kasaba ar, köyler 

iıtanbul - c. u. Partisinin oJmadıA'ın 1 illn ederim. kara Harp akademisi ({. lığı emrinde yavılacak 
bir haftadır şehrimizde bulunan Tarsoson Sakızlı M. den ınuanıele nıemunı okuluua 20 lalebe alıııam ı ktır. 
genel sekreteri Bilecik Mcbuıu A bmet o. İbrahim Hakkı 
Bay Memduh Şevket Eaeodal (1165) Öskardeşler 2 - Talipler okulu ikıual etlikten sonra De-
Aokaraya dönmüştür niz ordusu kadrosunda istihdam edilecektir. 

Sayın genel sekreter Ankara Z • kb 
, lçel vilayetiniıı Silifke kazasınırı merlieıi olhn Silif- ' ya varınca da şark ve Cenup O)'I ma uz 3 - Aşağıda yazılı evsafı haiz olanlar 1 10-

ko kaı:ıaha ıu ha•kınds tarihi inoelemelerden i5 nci yazı: vilayetlerimizde bir tetkik ıeya- Merı~in Gümrügöuden al- 942 de Mcrsirıde Deniz llHl'Jl Okul 1 ııı·1 a iıutihaııa 
hatine çıkacaktır. . ' U 

_____________ Yazan: SAİT UGUR Gidişte daha fazla Maraf, dı~ımız 8.8.989 tarıh .ve 33/ gireceklerdir. 
Si 1 ifke kasabası Gaziantep, Urfa, Mardin, Diyar 904: tıayılı ve 34 lıra ve 

bakır, Siirt, Bitllı •ilayeti mer• 17.3.938 tarih ve 728/594: sa- 4:- lst.eklilerde11 aranılan evsaf ŞU11lardır. 
Karaman oğlu Pir Alım"'t den Ertaııa he}' Karaman kezlerinde ve Tabanla Vand• yıh 675 liralık ayniyat mak· 5 - Yaşı otuz ikiden fazla olmamak. 

hey ve kardeşi Ka:Hm . b_ey l "ııruııarıud11ıı Alaedrtin heyle kala k t d t' 
r; ra umum uram ve par 1 buaları zayi edı)miştir. YeniAi b - Yedek stıbay olı'ıak. 

hnkkancla Sotak zaıle tarıhın· 90k t1av.:şrnış ve neticede teşkilatı olan ve olmayan yerler • . . . ük .1 • 

<le diyor ki: Önc6 Uınn Htt- Bol~ar dagına kaçmış ve 01'8 deki parti durumu üzerinde alınaoegıııdan esınlerıoın h c - Kötii hali ve ınahkiimi~. ·eti olmamak si-
k th h h 1 

meşgul c.lacak, dönütte de Mu~, ınö olmıyaoalı ilAn olnnnr 
sana 'lÇf\D rn ıın ey og o da yiııe haMına toı)lad11tı adam 'S' ~ l ki k b . 1 ı , b" k - " "' Çapakçur, Elazığ, Malatya mer• M.ertıin Kurtolu' yası ıa arını -ay etmenıış O Blaı\ . ecne 1 lZ ve 
J>ır Ahmet bey ı ... krar Kua- lorlıı AIBeıl ılin bey ile birçok d 

kezlerin f' kalacaktır. Bu ıeya- (116\l) 1-15 MüeHetıesi kadınla evli bulunmamak ve ana, ve hahasıııııı 
mırn diyarına akın etti. Bu· çarpışmalar yRptnış İr~e ele hatin bir buçuk ay kadar ıüre· -------------
uan iizerirıe Je Osmanlılar yine ho.7.UIMak Şaml\ kaçmış ceği tahmin olunuyor. l . k k k 1 1 dömne olıuanıası hakkında ) aptırılacak polis 1Hh 
ordu g<iuuorıii Pır Ahmet. oradan Paya a golmiş orada ayı B me arne 811 kikaı.ı vesikası. 
h:} hu s6 fer <lo 1 rıuıa kaı;.tı, ı bnluıınn Karıunan beyi le go· Yeni ~İr talimatname TRreosıan aldı~ım '428, d - Sıhhi hali muvazzaf a~keri meuıu r ola-
K ıraaıan ogollıırırıılan J br~ rii~ttrek A Jaetldin h .lV üzerine An kara - İ'1leri sermayo 44:23, 44.26, '424. 216 N o.in 
bim bey 01tla KaRıın hey bu - bilecek kadar diizgiirı ohnak . (nıuaye11eljri tanı 

"' tıaldırınışluı.u\ da yine bozul- ile idaro odilfHı inekhanelerin okwek karnelerimi zayi ettim '" 
giıriıJ_t~ler •nra.srnda Sılıfke muşll\rdır. işletme, ıtlım, utım ve hesap yenilerini alacaaımdan eski- teşkilli sıhhi heyPtC yaptırılucaktır.) 
kalesını ele ge9ırdı ve ksle~el Ba trnf6r AIAeddin beyin o ulleri hakkında bazırlan"n Jerioin biikmö .ıhnad11ı ilAn e - Kabul inıtihaıımda muvarrak olmak. 
ka.pand:, ba sır11JardfL deuı:a r E t STfk r d"I k 
ehlisalibi denınege yakışır bir ek ılne . geçeni « rd~lna~ ı ı de ta ımatııame ııeşre ı ere me oJnnnr. f - Di~er devlet ve ıniiesseseleriııe karşı 

-a e rne 1apP4e ı mış ora a riyeto girmiştir. T H h 11 b .. l 1 · J • • l 1 k sefer me}dana v.eldi. . arsoı: alay ma a 6 • mec ur mutea) llt llZlllCll lU UlllHanıa -. 
· • . V sekız seme kapalı kalmı,tır. k k ._ &inde 10 6 llokak 18 N 

. ::apanm gayr.,t'..10 ene.· Bir fırsat hular:\k kaçıp kur- Açı leşe RÜT Sa ~· g- Noterlikçe ruusaddak mükeffel, foloğrafh 
d1k lı)er, Ra:lo~ şoYRiyelerı, t 1 k . t . . l )d Ü"'lum Ünaho müptell ol· evde Ahmet oğlu bıt t hl .. k 

11 ına ıs emı' ıse , e yo a 6 ( 63) T k. j aa ıutname verme ·. 
hknvon)sr Napolı krnJlıgı ı. 1 ··ı ı .. ··ı ·· ı·· dug·u pek a"'ır haatalıhı derhal ll ••te ın 

• . ya11a ~nıp <. ı urıı mnş ur. ıs 6 5 · kl'I · J •· 'I · 1) · IJ donanmalannı hirJeştırerdk teşhiıiyle geceli ıündüzlü hi~ - ıste 1 errn ıer gun ll ersm emz arı) 
Baz• tarih terde şöyle den-

Antalya ve İzmir üıerine yorulmadan mesai 1&rfederek Doktor okulunu müracaatları ilfın oltllllll'. (1111) 
ınektedir: 

ı;aldırdılRr. Donanmaya v.<) muhakkak bir ölimden kurtaran Refı·k Kuntol 
d 

. Bir zaman Karaman ogol kıymetıı· ve bı')aı'lı' aeo,. Dokto- 28-2-5.8 . 11- 15 .. 18-22 .. 25-27 
nt dildi Moni ko n ında bi rı • • y 

K !arından A IAeddin hey üzeri- rumuz Fahri Aykana ıoaıuz te- lstaobutdan &"'det etmı·ı kumanda eıliyort!u asım M • 98 
ne bütün ogol beyleri ittı- şekkürlerimin muhterem t7azete baıtalarıoı eskiıl aibl Yolort • 

i LAN 
içel P. T. T. Mü~urlüğün~en . 

b y Monikoyn keıııline yar- • n ı 
f"k ederek Tarıms Emiri Bnh nizde dercini riea ederim. 'puarı Bozkorl caddeeindeki 

dım etmek rizere davet et i. 
şayişin yaıı>DUI\ toplsndılar Karamancılar şirketi 22 No. la moırene etiode ka-

Mouiko Silifke kalesiui 
almsk üzere bolorıau Kasım 

Leye yardım etti . T şucunun 
yakınında bulouan Ağa. linıa 

nına demir ıllh Moniko elçi 

<) 110e Silifkeye gelerek Silif- muhasebeciıi Zeki "bole baıtamııtır. 

ke kaleRiııde lıap edilmiş olan - - ·---
Ertarıa beyi hapisten çıkar

ıiılar ve ltenclİi!İni babasının 

yerine bey yaptılar. 
sıfatile ve muharebe i~leri o i l~rtana Alaeddin bey ile 

i 1 a n 
Deniz Harp Okulu ve lisesi Komutanhğm~an; 

konuşmak iizere Kasım bAy~n çok sınaşmışlar~ll da yine 1 - neniz IJisesi ve Deniz Gedikli orta ok.u-
yaeına Uito Siivarıho adında b 1 ştnr 
birini .. ~~>nder_di. Kasım . _hoy oz~:~~oollar~n Silifke kaleflini lunun kayıt ve kabul müddeti 10 Eylöle kadar 
hem Sılıfkeyı ve bom ılıf eıalclıkları sıradl\ hara)Ma ba- uzatılimşt.ır. isteklilerin ~Jersindeki okul kayıt 
nin az uza_gı_nda . ve .h~tı ında zı Mogol köyleı i yapnıı~lar- ve kabul komisyonuna IllÜracaatlar1. 
halunaıı Sıgm kalesını ku~at, dır ki Silifk<)niu altı kiJomet.-
mıştı. Sıgin kalesi bıu~bngu re kuzeyinde bulunan Şıblıu 2 - ller ik.i okulun gfriş 
bulonno Mastafü sarp bir dllğ köyü yaıııudaki «MoguJtay> liil salı giiııli lıaşlarıaeaktır. 

sınavlarına 15 ey
( l 1 25 ) 

30-2-3-5-8-10 üzerinde bulunup da ıniidv- adıııdaki köy öreui buna ta-
fausı gaye t kolay olan bu nıktır. (Bo11lar hakkında ya- . 
ksleyi haiuJık ı;,derek teslim pılan iucelemeler ayrıca ya- ---------.... ..-.. ..... ._ ______ .,.._. __ 

etti. zıJaoaktır.) 
Kale hemen Monikt' tRra lçel bır zaman Sultan 

fıııdau Kaıum he:-e teslim J!.,atih M.elımediu oglu .M.uıta

eJildi. Uundaıı !1oura ı:sıJifJrn fa. Sultana \' erilnıi~ti . Sultan 

kale i kuına.ııdaıu da öl>ürii MustJ faııın füüınii üzerine 

gıbi Sililke kalesiııi teKlim !çei Sııltaıı Oeme verHdi, 
etti. Silifke kalesi de Moniko Saltan Oemin Mıau Soltauı
tarafrndau ' Kasım beye veril· na haş vurmasından dolayı 

di. Bunun iiıeriııe Kıuunı bey eyal6tİ olan içel Sultan Ah

V cHıedik doııa11mat1ı koman- dullaha verildi. 
dauıua donanmış bir at ı ~ e Qı;maıılı ülkeleri Sultan 

terbiye edilmi~ bir Pars ~ r- Otnu ile Soitan Beyazıdrn 

Dünyanın en meşhur 

Aıma~Lorens 
R A DYOLARI 

Resmi acentemize gelmiştir ~ 

Ve her çeşit Bavul, Valiz 

1 - ihale tarihindeıı 3 1-7 ~ 943 tarihine ka
d r istasyoua gelecek ve i tasyorıdan gidecek 

1 trenlere Mersin P.T.T. rnerl eziuden yaylı ve 
çift ath araha ile posta alıp veruw müteahhitliği 
15 gün ıuiiddelle acık eksillıneve cıkarılnıı. tır. 

• • • 
2 · Aylık ınuhaıunıen bedel 125 liradır. 
3 - Asli kefal el nıikdaı·ı ı 80, ınn vak kat te

minat mikdarı 112 lira 50 kuruştur. 
4 - Şarlııame isteklilere Mersin f> .'r. T. mer

kezinden bedelsiz verilir. 
5 - Eksiltme 16-~ · 942 çarşamba giinfı ftler · 

sinde P .T. T. nıiidiirıiiğii odası uda. aat saat 1 O da 
1 toplanacak komisyoııca yaptlacaktır. 
J 6 - istekliletiıı eksiltmeye girHbilnıeleri içiıı 
1 
şartnamenin 4 iiııcii madde. inin de gözönüude 
bulundurarak muktazi vesaikle nıiiracaat etme-

1 leri ilan oluuur. ( 1140) 2 5-10-16 

i ı a n 
f çel Vakıflar müdürlüüün~en: 

ı1 idaremizde yirnıi lira aylık ücret '.'e talısila-
wagırn etti. kavgaları yüzii11clen karıştı 

u :.uu Ha~an yanırıda ho- Evvelce Tebrize Uzan Hasa- Köşkerler kar.şısı nda 1 tından ayrıca yiizde 4 ve yüzde ı ,5 aıdat veril-
lur;an Pir Ahırwd böy Uzou nll kaçmış olan Karaman Oğ- l 1162} 1-7 Mehmet Deniz 1 nıek üzere bir tahsildarlık açıktır. istiyeuleriıı 
Hai!ırndan eskisi gibi yüz bu - hı Ka8ım hey te"rl\r lı;ele .~ · lmüsbilevraklarile her giin '1eısiıı \'akıfJar nıii 
J madığınJaa tekrar Kara· geldi. Varı~ak. Turgutlu ati- 1 
man ve ı 9eı <liyanua geldi. retlerini bn~lllh toplhdt, La· = .. - - - dürHiğüııe miir<tcaatları f 11f>2) 3-5 

K b~y bunu duyda. Ali P,., yı ı ıu Karamauluara ai\ yiye· 1 

SiJitkede hnlunan karde,.i K" renıieyi l\ldı, unya iizeriııe B ---··--------------------ııı.11! " pnsnya uü11örmek istedi. n o~kleri aldı. Tarımı ve Mer • 
sım lıo.v ile lftJrÜ~ ii, l'•r Alı yüı UcHi. Hnnıın üzerine Os- s·ı·t (Al 

" G fıkirle TaısnMtaıı yine ı 1 
• ıin hududa Ramazırn """alla p H • L • p s t ın ecl bey Silifkthle kaldı; K m crnlı Paşalarıııdıuı euik ..._ ı 1 1 1 n 

Ahınet PKr.ıl\ askerle ıreldi, ke taraflarına geldi, fakat rının eli altında boloodagn 
sun bey Krınenak ve JJareıı- .,. "' · ! 

Ka ım boy Ta11eliı.o ka"h, Gedik Ahmed paşıL Kasım ıçin ileriye gitmedi tekrar 
deye gitt; bunlar tekrKr e~- " -s S J •• b• ı R d 1 1 orada dahi baruıRml.\'l\Clllttn) beyin hu tuza6ını daha önoe- ilifkeye döndü Silifkede Al' u 1 e a yo arı ge -
raflllrınB sa.rkıutılıga ha~ladı - ~ e 

nrı ladı, ~ranmsl\ gitti. Gedik den duy arak Kasım beyin paşa ile bulottolar. 
)ar. (S ) 
Osmanlı pauiş<llıı Gedık Ah A!:metl paşa arka ından ko· yoluna putıo kurdu. Kasım onu •ar • t• ) 

met pıışayı ı 9eıe güııdordi. valııdı, Silifirnye ka,Jar geldi. b3y ile hüyiik bir 9arpıtma Sılitke hakkındı r11dıtım11 m iŞ 1 r 
Moı;ikoıınu yRrtlınıile K1:1sım o sırada orduda yiyAcek kal yaptı.Lar. Ka11ım bey yiotı tarihi r11ıların baııları birbiri 
beyin eliııe g ç ni~ ol u ılıf- mamıştı Gedik Ahmet paşa Tarsosa kaçtı. Gedik Ahm6t ne aykırı görülmekle ise de ban İçel Acentası; Selvelli Ticarethanesi 
k çıı Sıgiu kal~Jeri tekmr kornıuıdanJarı:ıdsıı Ahmet pa· paşa arka ırıdl\o biraz kova- lar birQok tariboilerio oeıit Qeşit -------------------··---
Öıttnaıılıla.r elirıe go9ti. şayı yiyecek Almak iizere ladı. Yoldaki (Lamos) kale:- liildirdikleri bilgiden ileri iel 

Mogol ta.vaif mülüküu- yaylalara g(indercli, Kasım siui aldı ve yıktı. 19eriıinde- mektedir. ' 
Yeni Meraiı: M.atbaasmd11. Baaılmı1$~r 

buC --


