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Bulgarlar; yarın dünya mukadderatını ... 'nbl Ye lı mum l e,rıya1 Perşemba 
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lngiliz ve Amerikalıların çizeceğini söy- ~" U A D AKBAŞ 
lemiş ve bunda Bulgar milletinin maz
nun sandalyesine oturmaması için şim
diden Bulgarların Mihiloviç ile işbirliği 
yapmalarını ve Almanları memleketlerin 

idare Yeri Hu.ıran 

1942 

G't7NDELl:K SİY .ASİ HABER FİKIR. G-.AZETESI den atmalarını ilAve etmiştir. 
Sayısı 5 k•ın·ş 

Telefon No. 82 
Yılı 1 Sayı 
14 4220 

Çörçil Diyor ki: 

Alman 
plinını 
bozduk! 

L i b y 8 d 8 B b d da ingilizlerleAlman-ıSPOR .. om a avasın lar arasında 

Te~~bbus müdafaa başladı Amansız 
1 ngıhzlere Anku .. 3 (R.G.)- Bomba da ...... bugün devam edôldi. hava Fen~rbahç~ 

t
• Sabah celsesinde ve ötle celıeainde Abdurrahmanın avo· Admırayı 

Abdurrahmanın bu adamın teeiri altına nasıl girdiğini ıöylemi• geç 1 katı müdafaa11nı yapmıt ve Pavlof ile Kortiloftan babıetmiş ve harple rı• nasıl yendı•? 
Ankara, 3 (R.G.)- Çörçil . -- ve berat etmeıl lizımweldiğini ıöylemiştir. 

k d 
'k' k d L Kahıre, 3 (• a.)- Uoyte- Avukattan ıonra Süleyman on ıahife kadar süren müdafaa· l 3 ( 

nut uo a ı ı onuya 011.un- · L'b b bı'rı· G l · 1 ~nı r:~ a a.) - Ha lataııbul '"' (Y M) l rm ı ya mu • azza e ıını yazılı olarak vermit •e berabnı iıtemittir, ! -' ' . . . va ' " · -
8

" 

· muıtur. hattında müttefik mayin tar Söz alan Pulof ve Kornilof müdafaalaranı kıımen Ruıca nazırı. ve~dı~ı hır ıebliğde tanbuJda Fentırhahçe ile bir 
1 - ~ieyad~ki askeri ha· lalarında dütmaom açılan ge yapacaklarını ıöylemltler ve kendilerinin beğeneceği bir. terci- , ~anş .~e ş~~al mn~ezleri üze maç yapan Admiranm yenil-

r~kAtm genı,lemesı. di&inden bahsetmekte ve mey man ilteyerek mldafaaların Yllpılmuı için mühlet iıtemışlerdir. rınde -:ınemh taarr112lar oldu- d. 11,. A • 

2 
· l'rl M b k b ı ·ıd· · t' B b 1 ~1 malumdor K· fıle reiei 

- Almanya üzerıne ya dan harbi tiddetlendikçe harp akamı iddia unu . • u elml,, heyeti hlkime muhakemeyi ğunn bı ırmış ır . o~n a nçak . · • . 
puan hava taarruzlarının ge- b 

1 
demektttdir 10 Hazirana talik etmittır, ! lan deniz hedetlcm bomba- Kari Dım gazetecılere bu 

ıs anıyor, . . .. 
niılemui. Rummelde tehlikeli zırhlı H K 1 lamışlar bu araoa Padukaie muoasebetle verdiği demeçte; 

Çörçil genel durumun Bi- kuvvet vardır. Ancak teşeb- ava urumu kurultayı 1 lizerinde uçarak düşman tay Türk fotbolcularmın çok gü-

ritanya kıtalarma elverişli ol- böa ll'gili• tanklarıntn 1\line 1ıııııı1.ugu .. n Ankarada toplanıyor 1 varelerile savaş va~mışhrdı:. zel oynadıklarım ve haklı 
duğımu anlatmıştır. . ge9mi,tir. Bnmmelin endişe · U j Gündüz hare.kellnd~ 3. duş olarak muvaffak olduklarını 

A~~anların gayelerıne ~ar ıi yerindedir. Mihver ia'e te- Ankara, S (Y .M )- Türk Hava Koroma 8 inci Kurul mao uç~ğı tahrıp. edılmıştır. aöylemiş ve bilhaı.sa futbol 

mık ıçı~ etrafh ~azırhk ar tekkölleri Hiir Franauılarla tayı yarı::ı (bugün) Halke•inde toplan.'\caktır. Bl\,vekili · Gayıp 9 tayyaredır . eeyircilerini çok b t . 
y~ptıklarm~ söylemış ve bu Hint motörlü birliklerinin te. miz Doktor Refik Saydamın mühim bir notkile çalışma- E hücumu tir. m•n e mış-
p ~oların şımdıden suya düt- . · ıt dadır ya baahyacak olan Kurnltay 4 gün devam edecektir asen 
-~· ·ıt . . 11rı a ın · v • l /J 

tu un~ 1 •e ~tmııtır. . 'ı Jngilizle~in Pazar günü Etimeımtta höyük lıava gö~terilari yapı·! nası O U 
Lıbyadakı hareketın ~e .. • lacak •e pasarte~i göniı yapılRcsk tımomi toplırntıdan Londra 3 (a.a.)- Ren çev-

bu plAr~~an olduğunu sö!lemıı mnvaffa"/ııyetı eonra Kurultay vazifeıini l>itirecoktir. re~inde Es~ene y'ı pıhrn ikinci 

Silifke ve Tar su• 
kaymakam/arı 

1"8 J nııhr hava ve denız, ka- Kahire, 3 (a.a.) _ Salllıi- ı.km Ah~lHll endfıstıisirıe sıtP.m 
ra ku••etleri!e bunun önlen- .. 8 tJi lngı·ı 1•• meb .. t·ı· 1 ·ıı·z V • D h •ı • lf JI •• f 1 k z oldıııinnıı Tarsu'i Kaymakamı B. J' · · .. l · · _. • .. 111 ' ngı L enl Q l ıge LVl US eşarl ' i şe ilde taarru r. Ka ·· 
ığmı ıoy emııtır. baTa ktıvTetlerinin mihverin '1 bildirmıştir. Hele 1000 t:ıyya- muran Silifke Kaymakam 

Şiddetli savaı halA ~e•am motörlö nakliye kollarınd•n . Ankara, 3 {Y. M.) - Dahiliye MiiHteşulıRına tayin renin 48 sut zarfında hareketi lığına ~e Silifke Kaymakamı 
~~i~or. Mkuharebe bitmı~ d;~ ıOoO taşıtı mahrum etti~ini edıl~iş olan_ İzmir Valisi Foad Tok~alın Ankaraya gel-ı bir ~ürpriz olmuşfur. Gaip B. Nihat Danışm"n Tar1oa 
Q'ıldır. Bat a atır savat ar bildiriyor. Sabrınç mühim- me11 beklenıyor. Kolonya baskııımJan daha az kaymkkamlıgına naklen ta-

o!ur. Ne olursa olsun Rom· mat, zırhlı otomob'ı·ıı .. r tank 35 t d' · d 
ı l 

~l bo " ' M •t • \ ayyare ır. .. . yın e ilmişlerdir. 
me io taıuru• p An arı~ı - lar tahrip edilmittir. n 1 atu a t t zulmuf •e bu dütmına ıosan- a r ev z 1 a 1 A imanlar lngılte'.·:I u~e~ınt Genç ve değerli kayma-

ı h laya mal y • t bu kadar hccnm ettı erı a · kamlarımızı . . 
Cll ve nıaızemece pa a unanıs ana y • 1 d h•ı• d d . l t rİnA!\BSJll& gitme- . . n yenı vazıfele-
olmuıtur demittir. enı esas ar a 1 ın e ~ sar.ayı al r · d rıoı tebrik d 

Yapılan miııler büyük bombar ım.an e er batanlar 
Bundan 90nra Kolo•\ya 1 k " dilerjz. Yapı aca tayyarelerile kuvvci ma"n "vıy~ 

Vrl Eueo hücumlarına temas d " 1 ı;:l rdı 
ard üzerin~ tesiı i i; ıımmı > t' · ~·ı 

e<tRrek Çörçil demittirki: Y ım Bı' rı·ı··nva ıizerindeki !tava 
1 ôyet Jandarma 

ikinci bomba pce akıoı Dön 'ehrimi• ve kazala lba~ırlanmış -ve Ticaret Veka " 
logiliz ıayyare atıoıoda yeni Londra, s (a.a.)- Bir me rımız manifatoraoıl .. ına fd. letir.in ıa .. ibiıı• anolıııımn•· lıarpleri arlık A~mrnya ıize- komulan/ıfı 
bir siıtemin ba1ladat111ı teşkil boı Yonaniataoa yiyece!c iti- thall!_Çı ve lbr~~atçı Birli~i tur. rine nakil edilmıştır. 

. araaındaıı mao1ıatora tevzi- . Kerıterbori şehrine yapılan VılAyetimi2 Jandsrma alay 
etmektedır. k . . nin ne Hfhada oldutonu, lı- atı yapılmı,tır. 'I" Tevl•ı~t, ·hte'rf dm&ddede~ akın ise Alınanlar tarafından k~mutanhğına tavin d'l 

Birleııik ha.vs. uvvetıerı Te9in del&letile yapıl"n mü- Oıtrend·ııtı'mize go··re ı'"ı'nde vı ayet e.rın. ı11 ı a e etmeın k la ak b b ı e ı en 
v ld e "' y Kolonyanın irıti emı o ~ ın ~şı B. Cevdet Çetin du·n 

bizim kuv•etlenmıze katı ıtı racaatın Almanya ve Italya- bnlandugnmoz ayda mauifa· e~aımıa ı11tınadtın yapılacak- . , tekr.tr edıle- h . . 
zaman bunun tesiri artacaktır. da naaıl kar,ılandıtını . sor- tora tevziatı yeni e111Jlar da· tır. ~österilmiş ııeoe. . ıe rımıze gelmi~ ve vazifesine ceği söylenmemı;tır. ha,lamııtır. 

Bu yıl ilerledikçe Alman muştur. Buna cevap veren bilinde yapılacaktır. Dajlıtma işleri, lıer ay l 
tehirleri, limanları devamlı ~e lktieat nazırı Miater Fo: Al Tevziat pl&nı lMtaııbnl tekrarlanmak sııretile icra Londrada O drm 

1 kı seneye yalnıı Lir za-

RP.nitlik bakımından hiç bır man ve ltalyau cnapları Birlikleri umumi kA.tipligince .olunacaktlr. Lon<lra. 3 (s.a.) - GeçPn m~ndanberi k0mutanlık vekA-

memleketin maruz kalmadı~ı için İneç hükdmetine mü- ~on teşr indeılheri ilk dPta ola- letmi ifa eden tabur komutam 

imtihana tllbl tutulacaktır. raca .. t ettik. Benö• bir oe. 100 harp Amerika· rak Loııdrava h.ava akmı o~- B. İbrahim Arlccı yine evvelki 

Alman 
cevabı 

d k V t 'kan ,. M · t d h kk ndıt ı~ııret vermı"' ·r 1 . . Yap alama 1 . a ı aıu- • • acarıs an Ujln a 1 - d ., Vazı e Milli yapar.aktır 
taıile cevap almak meaeleaine gemısı takat şehir üstun ° tayyaıe gö B ı-• d , . · 

R 
. · • '...ı0V et Çetıne boıı aef 

gelince: hve9in eliotlen ge- t "'ht omanya zlikmeını$1ır. r . v l'I -

len her şeyi yaparak CdV&p ezga a . . Ts..ymis ağ1~ndaki uç1k sa- ( ınız der ve b<ı~uılar dileriz. 

•lacaaını •annediyornz. d•· Bulgaristana varıar a~eı eımışıerdır . Şurada 
mi,tir, Vatington, 3 (a.a.)- Mü- . burada göriilenler gitmiştır. Evlenenler 

meaıiller mecliaı·nde Deniz Harp ilan edecek Oeı·en M 
1 

' ayu~ ayı içinde 

Berlin, 3 (a.a.) - ~~gil!• Pari•te bir gazeteci en.c~meni reiıi, 100 harp ge- ( ) R Ruzve tin evlenmek için Belediye Ni· 
~a'fa kuvvetleri Man• u•erın l'JA .Aı..J.a mııınin tezg&ba koliaoaAını 1 Vatington, 

3 
a.a - uz 

. t 6 uuru cıu ıö ı . . velt kongred-. Maca.ristan, tebrı·kı" klh meınurluguua 26 çift mö 
de akınlar yaparken be•ıme • Y em ıştır. B . . . E .. . . .

1 
t b Romanya ve ulgarııt.ana racaat 'etmiş ve bunların mu 

aıra~tlr J'ranıı• aahıllerı- J' ncumen re111, verı en a · ıa h kk d k. f'k .. 
ae yapılan. akında geriye dön Pariı, 3 (a.a.)- ranı18 ai1atın bir milyar yüz mil- h_~rlp ı. 0

t.
1 

Ea 
10

1 
" ı 1 r.ını Vafiogton, 3 (a.a .)-Rnz- amelt;leri ikmal edilerek akıt-

. 
1 

. . ıoy emı" ır. vve ce yapııau 
aıütlerdir. . . Halk Partiei gaseteaı o an yon olduğunu il&ve etmı,tır. bo te,ebbtiı bugüne kadar velt M.~kAikanııı baı p ve de- ları icra kılıumı,tır. Bu 9;ft-

Berlin, 3 (a.a.) - lngıh• ga•etenin ba' muharriri Al- A ., 6ir uzatalmı,tır. Mama.ti bu harp mokrası ogranda mücadele lere meaot ve şen bir yuva 
•ava kn~•etlerinin tetlai• akı her Klaman bir ııoikaıt ne- merı anın illnı a&keri olmıyacak ve eden milletler <ıl\miaıuJ" ilti- karmalarını dileriz. 
ıu dolayIRile lngili• uçakları tiaeaiade ölmöttör. Katil, ... h aylık ma•ralı B ' 1 "k d l tl ı aD bakından dc!layı Meksika Rei -=~-==~~~=!!!""!'""'....-.:!''="""""'~~ . . . • • ır eş1 ev e ene ya,ıy . bnrnnl\ . -
•m atır kayıpları bıldırmı- rin en işlek yerinden geçer- Bır mılyar Mtcar Rumen Holgar taba- sıco~n . . ınemuunıyotini Lı· byada kum 

· 1000 d f ı Jarak ~ t ' ' hilılırmıştır. ~ıyor. en a• a 0 ken ••veli karııuna a eş et- • larının mihverden tarafa ol- ---
ıl&rı edilen rakamların baya! mi, hacaıındaD yaTalamış 500 bın ·dolar duğnna Hre muamele giirme fırtınası var 
olJoıu aöyleniyor. Kenterborkı aonra muharriri iildörmtiştör. leri kar!ı"şacaktır. Avustralyada hava 
1& tonlarca bomlta atan uça K t'l t y-ında olup bi- N k 3 ( ) ·· ı ~ J • 
1 ı . t • a 1 o uz - evyor ' a.a. - Ame- F' 1 ı·y va kar•• böY e ,-aa ıyeti Kahire. 3 (a.a.) - Orta 
arımı• aaiaillemeyi b8 ır ıyor . ıo anı ı aJ 

lar. ııkletle ka9m1,tır. rikanın Mayıe ayındaki harp bir barelet yapılmıyaoaktır. .Melhurn, !l (" ) M " şark tebliği : 1 Haziranda kı-
•d ma8rafı öç milyar 500 bini fik havai ktıvv ti ·~ · rı~ ııt.te talarımız esas mevzilerin 48 

A lmanvava 6 1 en · t" B ~· d ı.. •L tJ .,.,,,., 6 en ı'ımnrda· k'I l 
A tlantı. L.t• batırılan r 'J • geçmış 1 r. o, .ı.,.11an aai maa A merı Ha a ki J ap ltl k J 1 1 ometre ha tısmı a mıştır. 

il • ·ı it 300 ·1 d h f ' ış a arıııı homha- . lfÇI er ra an mı yon a a az- m'iJtlafaa lrm bl .. . . Kollarımız dıitmanm bat 
gemil~r l.Adır. ış, Y uzerındekı kam- ile temas hatlarmı taciz elmek 

V&fingtoo, s (a,a.) _ At- Vatingtoo, S (a.a.) - 600 Geçen dllnya harbinde Vaşington, 3 (a.a.)-Sivil yonlua iııahetler kaydetmiş- teJir. 

lantikte iki Amerikan gemi- İspanyol i~iai Almanyada Amerikanın masrafı yılrla müdafaa seryisinde 911.lı~mak tir . Raholda. miHtefıkleriıı Diın öğleden sorıra krım 
ıinin torpillendiii bildiril- 9ah,mak ösre hareket etmİ\f hi9 bir saman 18 milyardan üzere kaydedilenlerin yekftno uçakları hafif bir mitralyöz- fırımalarmdan SirerıAikada ha-
•ektıedir. lerdir. fa1la olmamı,tı. 9 milyon kişiyi bnlwn,tnr. le mücehhezdir. •a harpleri durmuştur. 



, ' I9el v i !ayetinin Mııt kazatıırıa ait tRrilıi incuJeme· 

1 
lerde ıı : _ 4 

Yazan · SAİT UGUR 
Karaman oğullarından ishak lar ve yapılar erhnlş bir hale 

bey Karaman ve Konyanın Os· gelmiş bunların daşlar arasın

manlılar ehnden alınması için dakl mezarlıklarilede böyledir. 
Akkoyunlu Ttırklerinin padişahı Da~tan kesi l miş mezarlar ve 
Uzun Haaanda n yardım iıttdi oyulmu' mağaralar vardır. Ba 
ve Uzun Hasana her konak için na göre bu birinci örenin Hitit. 
bin altuo vereceğini vadetti. Bu. lere ait olduğu sanılmaktadır. 
nan üzerine Uzun Haaan ukeri ikinci yapı mlliddan aonra
ile Karaman taraflarına geldi. ya aittlrki: K ih•e bara beıinde 
lıak bey Konyada hükümdar haç vardır. Bu yapıların daşları 
olan kardaşı pir Ahmet beye daha yıpranmamıftır. 
Oımanlınıo yardım cdecej'ini Bundaki direk başhklarına 
bildiğinden bunun önünü almak bakılırsa bu ikinci yapının Ro
ulimadan Ahmet çelebiyi padl mahlardan kalma olduğu sanılır . 
şaha gönderdi. Pir Ahmet BunlonDda ayrıca mezarlığı var· 
beye yardım etmezse yeni şehir dar ve bu mezarlar daha yıpraa
ve Akşehir kasabalarını Oaman- mamıştır. 

hlara bırakacağını vadetti. o•- 1 M tt K "el 
1 

u an aramana gı en yol 
mantı ıaltanı Yıldırım Bayazid - • d 1 d iki 

Çinlilerin 
muvaffakiyeti 

Qnngking, 3 (a.a.)-Çinli
Jer cnmartl'lei geceiİ Y angsey 

ve Şııngşan a~agıınoa kadar 

girmi~lerdir. 2 saat gülü& gö 
ğüse harp eden Çinliler Ja

ponlara a~ır kayıplar verdir

mi,tir. Bu bölgede harpler 

devam ediyor, 

B. Naci Kardaı 
buna razi olmadı . Antalya beJi huzerdın ebevkve ~·.yaz ıdğımhız 

. an an aş a ıkı han a a var• 
Hamza bey ile Pir Ahmet beyı Bir Meueyi mütecaviz bir 

CG37) 

Zavi ekmek karne•i 
Mersinden ald ı Q'ım 23770, 23771 
23772, 23773, 12533 numaralı 

ekmek karnelerimi :ıari eltim. 
Yenisini elaeaaımdan eakilerin 
hôkmü olmadıQı ilAn olunur. 

M11hmudire mahallesinde 
(636) Gabri61 Butroe 

Za-yi ekmek karne•i 
Mersinderı aldığım 3(\547 

30844 No. lu ekmek karnele-
rimi ıııayi ettim. Yeniıini ala 

cağımdan eRkilerin hükmü 

yok tor. 

İsak beyin üzetlne saldı.rdı. Oa- dırki bunların birbirine uzakhğı z d b . . 1 Ay .. t · d' k"I . Adi y aman an erı vı • ~ Emni-
manlı ve Kara

111
ao oğlu lsak ye ı ı ometredır arı arım- .. .. . . . 

beyin aıkerleri Mut yakınındaki ca, ve Ala~an olup harapdırlar. y_et. ~~dn~ mo~-Yınlıtı vazife (637) 

(o 8 869 
.. _ .. _ k sını ıyı hır şekılde yapan B 

ağ bazan) oda 86 - gocum Mutun Malya koyu ya ının- . · 

Feridun 

Khtemitbane maballe~in 

den 159 N o . lu evde 

vılı içinde çarpıthlar. Karaman· d~ Alahan civa•ında büyük _bir ~acı Kardaş .. A~~·.r· .. Em- Za-y;' ekmeh karne•i 
lılar bozuldu. k•lise harabesi vardır. Bu kihae· nıyet umum mudnr.ligu kad- ı . f le k s- - · . . 1 Meraıodeıı aldııtım 19579, 19575 

ıa bey a~t•: utun kara de çeşit çeflt kuş ve hayvan re· r~ıuna naklen h~yın edılmış- 19577, Hl576, 10576, 19578 No.lu 
man, Mut ve ıaır Içeldeki mem- simleri vardır. Kitabe yoktur. tır . B. Naci Karda'a yeni ekmek karoelerimı zayi ettim. 
leketler ?ımanlılar eline geçtı. Ve yer altında bir vadi. içiade vazifelerind., de mnvaffakı- J Y~oisi~i alaoatımdan eskilerin 
Bu ıeferkı dağ baıarı çarpışma· al .-e yeşil boyalı bir kihıe ha. yetıe d"I · 

1 

hukmu roktur. 
d 1 k . . k r ı erız. B h ııo a osmao ı as erının seraa eri rabul daha vardırki bu kiliıenin a Qe mahallesinden 

Rum Mehmet paşa idi. boyası ba gün .-uruimut gibidir. 1 14 No. lu evde 
Bu adam halka çok zulüm B d k .. d Eıki Radyo . (633) Ahmet Togar . . . . ura a ço oren var ır 1 

ettığınden yerıne lsak paşa gön- an1t mutaha ss1tları buraya çok Z • h L k • 
derildi. Karaman oğulu fuk bey ayı e meR arne•ı uğrarlar ve çok incelemeler ya• j 
ba ıırada çoluğunu, çocuğunu T"" Meraiodeu Jtldı~ım 3463 

parlar. uRKlYE Radroıu 1 r. 
toplayarak keodlı!nio merlr.eziai ı adet ekmek karnemi zari 

Bu örenlerio temellui pek ANKARA RadfOBO 
olan Silifke ka)e5ine koyduğa. eUlm. Yenisini alaoaQımdan es· 

eski zamana kadar gider öncede Perıembe-4 .6.19'2 Bundan ıonra Karaman oğlu kiaınin h6kmd roklur. 
pir Ahmet bey de osmanhlar söylediğimiz gibi bunların e•a• 7.30 Program 98 memleket Hı& Mehmudire mahalleeinde 
dl,manlığ:na başladığı ve osman- ta Hititlerden kalmadır. ararı ı 8 No. lu etde 
h memleketlerine saldırdığı ve (270) göçüm yılında Seyid 7.33 Maıilr:karııık proıram(Pl.) 1 (632) F. Mebrure Berk üren 

Pir Ahmet bey de oımaohlar Battalga:ıloin yanındaki ialiın 7•45 Ajanı Haberleri Z • k -. 
tarafıodan bozularak Uzun Ha- mücahitleri ile gelerek erzaki 8.00 Mılıik: Senfonik paroılar a-yı e mek karne&l 
1aaa kaçtığı. Pir Ahmet beyin aldığı ve Kon1a taraflarına bü· (Pi) Mersinden aldıQım 16409 No. 
kardaşı Kaıı ım bey bu sırada cum ertiği ve Mut ile Karaman 8.30 Etin saati la ekmek karnemi ıari ettim. 
Mut kalesini elde ederek oraya arasınd .. bulunan (Atras) dağın- ı2.SO ProRram H Memleke& Ha& , Ybüeknis'.,ni ıtlaoııQımdan eskisinin ı· 
lcapandığı ve orada biraz dayen· da Rumlara mağlup olduğuna •nrı • mu olmadıQı illin olunur. 
dığı ve neticede onunda kaçtı- bazı tarihler yazmaktadır. ı2.SS Mutilı:ı karııık makamlu-1 Mereiu Orta okul I 
~ıoı .-e osmanlı kumandanı İ•ak Mutda ıuçatı suyu üzerinde dan larlı::ılar 1 &Rlebeeind&n 
patanın Mat kalesinin yıkılmış oıağlam ve harap olmak üzere 12.•6 Ajanı Haberleri (634) Turan Naloaoı 
olan yerlerini yaptırdığı ve Mut Karamanlılardan kalma beş köp• JS.00 Müzilrı Sarkıle; provra- z • k k k 1 • -
itini bitirince Niğde üzerine git· rü vardır. aıının detemı ayı 8 ma arne en 
titi baı:ı tarihlerde rivayettendir. Mutun batııında "Yalnızca 18.00 Program te Memleke\ Meninden almıe olduğum 

2 

Ambalaj çuvah ahnacak 
Türk Çimentosu ve Kireci A. şirketinden 

Ş i rket im iz Çı m ento amb&laj ına salih l'b'ad ve e' ha 
QUtel satın almak arıusundad ı r. A liikodarl arın Galatada 
Agoprao hanıuda Şirket merkezina Qurnllerın eb'adı , ne 
QUVRlı oldu~u. Jenıl i k ver a kullanılıelık derecesi ile !ıa tı 

hRkkıoda tahriren 98f8 eıfeheo tek li f göndermelerı 11C9 

olu nur. (620) 3-3 

1892-----~1 42 
50 Senelik bır tecrübe ın a hsu l ü 

Y~un sen;kuJJanı lacak bir cı h az 
Filips 1942 A L 1IN JÜBiL E 

TeRJ8İflİll olliıı ci F!fl rı ei tlevr i yeı:ı i miiuasol etilo r il ILJPR 
Fahrikaları, ulektrot eku ik rıa hasıntl a 50 "enelih a ram , 

9alı şma vo t.,oriibolerin somoreı:ıi oları 

" Altın Jübile ,, 
RADYOLARI GELıv.I:İŞTİR. 

İçel Aoonttı~ i: Selveıti Tecimevi, Mersin. 

z • 
1 YA OK 

Manifattıı a t icarethanesi 
VE 

Mobilya Satı, Solonu 

Kadınlıır için l~er nevi ropluk, ınantoluk 
yünlü ve ipekli kumaşlar 

Erkekler için yerli ve Avrupa Kumaşlarından 
hazır ve ısmarlama elbi"likler 

Son moda kadın ve erkek 
iskarpinleri 

Baylar için hazı r ve ısmarlaına 
gömlek ve pijaınalar 

Fiatlar mutedildir. Birlik malları perakende 

yüzde ou kArla Matılır. Memurlar a yüzde beşle satış 

yapılır . 

(360) 7 - 10 Mersin: GOmrOk meydam 
l 

Timurlengin anadoluyu lıtıla Bağ,, adlı köyün "Değirmenlik" ı-aa&_ 3r•rı 678, 679, 689, 681 ıfuınaralı kar 
ettiği ıırada Sultan-Hüseyin denilen yerinde Karaman oğul- 18.03 lt{iiz~k : Faeıı here'i ! nelerlmi zari ettim. ;------------------1-------~ 
adıoda bir oğluna biraz ukerle larıoın develeri nuraofunun tür- 18.40 Mazık:Hafjf par9alar (Pi) j Y.enilerini alaoaQımdao eskileri· 

i fi 
besi var hede kitabe yoktur 19 00 Koouema (kilapae .. enler ı nın hükmü roktur. 

. i _ d • d b' 
1 

Nuuofunuo ibadet için çekildifl eaatO Camieerif mabııllesinden Karaman ve ç ı.I tara arının • .. 

1 zaptı ıç n gon ermış o a ır ıe , H r ( "b" 
1
• b 

1 
k 

1 
mağara buradadır. Burada bun• 19.15 Müıik · a it Prog. (PJ) 630) l{nırn Ahfdınotıu 

gı ı ge ıp ura arı ap amış ve d k ı ----,;....;... _________ -
k

'll •t • ti Ş h ld T . dan batka bir e lbrahim bey 19.30 Meaıle e •aa\ ayarı te z • k k ~ 1 • 
çe ı p gı mış r. u a e ımu- • • . ayı e ıe arne er 
ruo askeri Mutuda zaptetmif zavıyeıi harabeu ~ardır.kı buda ajanı haberlerı 1 
. d b 

1 
d 

1 
i k Karaman oğulu fbrahım beye 19.46 KlA.aik TOrk lllGıili proı 

ııe e ura ar a eğ enm yere •tt" 
bir sel halinde gelip reçmiştir. aı ırM. t k b ( ı 2ı5) 1 

ramı. 

u aaa aıı: yı ın· 20 15 
Muta kırk kilometre uzaklıkta d k" t k ' li -d 1 k ' 
clat pazarı denilen ö.reode milad a 1 eş 1 

tta mu lr 
6 

ve 20 46 
dan ıonra yapılma, bir kilite (1285) de de kaymakamlık o), 21:00 

Radyo gaıeteai 
Mftıik : şarkılar 
(Ziraa& takvimi) 

muttur. 
öreni vardır. Yıkık datları üze· Mutda a1aratika bulunan 21.10 Temıil 

Meninden almıe olduQum 
15130, 16131, 15138 numaralı ek
mek karnelerimi zari eUim. Ye· 

f 
nilerini ıtlaoatımdau eskilerin 
b6kma rotı::tur. 

Bahoe mahallesinden 
17 No. lu etde 

rinde arap harfleriyle oyma ola- 22.00 Müzik: RadfO 1&lon or yerler. Mut lcaaabaaı, Dağpazarı - (631) 
rak yazılmıt "Ya şeddad Yuıuf keeıraaı ( Violoniıı Ne· 

Zakire Tanrıoter 

oıırJuDeli Yuıuf beye, Ya şeddad Malya, Alahan, Ma.-ğa, Mısra, 6 cip Aıkıo} 
Yuıuf oğlu deli Halil beye, Ya Sinanlı, Mağarası' Dağı, Kestel 22.30 Memleket Saa& 4rarı 
,eddad Yusuf oğlu deli Mustafa. dağı, Yaloızcl\ bağ, Sartavil ve ajans h1tberle;i 

Kayıp karne 

DOK.TOR. 

ASLAN YAKUP 
Türkiye ve Ru•ya tıp fakültelerin

den diplomalı ve Almanyada 
tahsil etmif. 

Hastalrmı lıer giin saat 9-1 ve 15 den 1 7 
ye kadar kabul ve tedavi eder. 

M ersı· n Yoturt Pazarı No 1 
Telefon : 172 

beye, Ya şeddad Yuauf oğla deli daha bir çok yerlerdir. Mut ta- 22,,6• 
Ali beye,, yazılar vardır. Ba gibi rihioe alt yapılmakta olan ince- 22 60 Yarınki Proıraın 

Meraioden aldıaım 14209, 
14210, 32294, 32295 No. la elı.-

melr karnelerfm i ur i eUi m. Ye ~=:::;;:::::-==========:::::::::! te i' nllerini ılacaQımdan eakileriuin -
daha bir çok yazılar var idi ise ı ı d ı eme er pey erpey yazı acakhr. kapanıı. 
de şimdi bu yazıh daşlar orada· hükmü roktur. 

ki dağ pazara adla köyl61er ta 
rafından ev yapmakta kullanıl

mıt ve bunlardalA hiç biri kal
mamıttır. Bu yazıların Timur
lengin askerleri tarafından yazıl· 

Yalrııı; Milli kuv vetleri 

mizo giht'ndigimiz gibi claima 

M tJ.,Lt SlGOH.TAf.,ARIMI 
mış olması sanılmaktadır, Bu dağ z A G tl VEN .EJ, 1 M 

Güven 
pazarınd&ki kilise harabesi miliid 
dan ıonraya aittir. Dağ pazarı 

öreni üzerinde iki yapı ıöze 

çarparki: Biri miliddarı öncedir. 
Bu kııım gayet büyük da,larla Sigorta Sosyetesi 

(420) yapılmıştır . Ve bunların lzerin
den çok zaman ıeçtiğinden daf· 

-
Zayi e~mek karneleri (639) 

Bahoe mahRlleıindeo 
Muıtafa kansı 

lfelhire Portakal 
M6rııinden aldı&ım 16170, -----...;..------

15175, 10111, 15173, ı5174, Zozi karne 
16169, 15172 No. hı ekmek 
karnelerimi zayi ettim. Yeni 

sini alacağımdan ev-Yelkilerio 

bökmii yokt.ur. 
Balıçe mahallesinden 

Ahmzd karısı 

Hatice Yılma• 

Mereinden aldıQım 26664, 
26666, 26666 numaralı hafif te 
atır i19i ekmek karnelerimi za· 
ri ettim. Yeniıi:ıi .-laoaQımden' 
enelkilerin h61ı::m0 kalmadıQım 
ilin eaerim. 

(640) 
Liman ıirketi atölreeinde 

Zira Haıar 

Yeni Mersin ,,. 

2'1"USHASI: 5 KURUŞTU~ 
Abone 1 
Şeraiti) 

Senelik 
Alb aylık 
Oç 
Bir 

" ,, 

Türkiye için 

1200 
600 
300 
100 

k.urnş 

" 
" 
•• 

Hıuiç için 

2000 
1000 
500 

Yoktur. 

kuruş 

" 

Resmi ilMıatın satırı 15 kuruştur. ...................... iliııiıiiiiiiiıılııllllllİıııİİi...ıııİİİİıim.;.;;~:ı;.;. ... ____________ _ 

Yeni Menin Mıt.th"aaındt. Ra srJu:; ~ır 


