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Göringin Parise gittiği ve Fran
saya bazı t~kliflerde bolundogo, 
Fransızların kahnl etmediği takdir
ae Almaoyanm Konıika ve Toooı 

için İtalyayı ~erbest hırakacagıoı 

S1.'nbi .... tJmam i:e,riyat 
IUdtlrtl 

FUAD .ı\KBAŞ 

ldue Yeri 
'... • •ttlr;ı ''" •••• • ••tlh 

Perşeır.be 
14 

MAYIS 
19(2 

Q.trN:CELIK SİY ASt HABER FİK.IR. G.AZETESI ~uytediRi rivayet ediliyor. Savısı 5 l(un. ş 
Telefon No. 82 

Yıla 1 Sayı 
14 4202 

Yarın Hava şehitlerinin 
ihtifali yapılacak 

' 

IJa va şehidleı im izin mü- ' ki yede oldu~u ~ibi MerRinde ı liraları taziz edilAcektır. 
b:lrsk hatıralarını taziz etmek ı yapılacak ihtifal için büytik Tiirk havtı .kurumu M~rsin 
rnaksadiyle on beş mayı ta , bir program hazırlanmıştır. şubesi ile garmzon kumandam 
lııtva şehidleri ihtifali y<tpı - Bu pr0 gramR göre 15 ı~ıa- namına söylenecek nutuklarda 
l :ı c~ktır . yıı günü Vali konağı arka- bu büyük glinün kudsiyeti 

Türk göklerinin mukaddes SUJdaki büyük parkta askerj gösterilect>k ve mübarek ıehit 
§"hidler ~ıinü olarak te:_hit .. di ıkıt_ab.rı, okul.lar .tc pl~n:tcak ve lere vazıf~miz ~ir kere daha 
leıı mezkllr günde bıitnn Tor- mubarek şehıtlerm yuksek ha-1 tekrar ed1lecektır · 

Boı ıba 
davası 

Dün Ankarada 

---------

SPOR 
Bölge Atletizm birinciliği 

17 Mayıs pazar günü Deniz Harp C>kulu, Deniı 
muhakemeye 
devam edildi . Mersin stadında yapılıtca k o\an Lisesi ve Mersin tdman Yur

I bölgeler arnsı atlatizm birin- du Gençlerinin iştirak ettili 
~n~ara, 13 (a a)- ~omba cilik müsab'lkalarında içeli hu nıüsabakalarrlan tek adım, 

h&dısesı dfhasına bogun de- . d k 1 , . üç adım, sırıkla yıiksek atlama 
vam edilmiştir. temsıl e ece o an atıellerın atiıtma :--il d' k . 'd k'. 

biti i in lçel atletizm birin- ' ~u e, 18 
, cırı • ce ıç 

Mahkem~ye htanbul za- tes ~ b kala d- b atma m11s1bakdarı yapılmıı-
kerç Ya. adasında B. Çörçil diyor ki: 1 Naki 1 bıtaıundau ROrulan sorguya cilik musa a rma UlJ aş- tır. Bu gün koşular yapı!a-
40000 Rus ingmz r:~:: .• ~::~bıo ok •• m .. il• b., ıanın••t11" c•ktır. 

. h dasın Vasitalan Bu oorguda Sotyet ••f•- Mersin takımmın kazandığı 
ım a a a retbaoeai ,ofiiriinöo tevkif muvaffakıyet 

ed.ıld·ı gelmek Teşkilat altı- edilmtdigi hildiriJiyordn. 

l k 
Adapazarrndan istinabe ~o- . _ _ _ _ . . 

Bir urı kovanına na a ınaca retile ifadeleri alınan Ziya ve lkı gund~r . butun Meramı latmı~ ve bır daha lastik ettir-
• L d L .. Be .. .. 1 d"kl . k halkı kerıdilerıru spor alanında miştir. 

gırmeR emeRtır rguzarın soy e 1 erı o un- . d M . ld .. 
A imanların Sovyet • Ankara, 13 (a a.) - Mem- mo,tar. şerefle temsıl e enl.k kerslınb_ • . On ıkı ıün içinde altı 

1 k · kil t ı r Yurdu Genç 1 u ü une çetın mtisabaka M · h ti ki Londra. t3 (a~ .)- Bir tef- e ettekı na •ası a arının . '.A.bdorrahmanın vekili, ma ı . ukların e- yapın arsm 
a arını aıtı arı tiş esnasında söylemiş ld ğ teş~i!Atlsrıdırılmaı11 sa1ahiye- Üsköp konsolosbanesindeıı ve. mensup lçellı çoc T .. k' ~ ~u karşılaşmalarda takımmıo 

bildiriliyor bir nutkunda Çörç'l d ~ fuk~ tinin Ticaret v'ekaletine veril- rilen izahatı dogru bulmamış rek bölgeler ar~sı ıır ıye ut evkalAde bir defansa malik 
Şimdi talim ~ö e~ış ırb·'· mesi hakkıoıla bir koordinas- ve htanbol poliHinin ver<tiği bol grup şıt.mpıyona~ı mtlSii- ol~u~tmu beıı müsabakada bir 

Berlin, 13 (a.a.)- Alınan buçuk milyoı·d frmluş ır yon .kararı bu günlerde resmi oeYaplar araRın:Ja mübayenet bakalaruıda ve ~erde ks~ 6(rup te j gol yememekle bir daha 
t lıl" ,.. • an az a mu- . 1 1 ars~m a ı grup- an atmıll şütö f 
e ı111ı: hafızımız vardır gazete ile neşreditMektir. oldugonu söylemiştir. Bun- şampıyon ar. . d h v r ve ırsatçı mu· 

Kerç yarım adasıAdaki EA-er düııma~ uçakları g.ıo Kara nakil •asıt.&ları 55 dan sonra Pavlofun geçen Jar birincili~& karşılaş!11~t\ID a kaacıml~rde o~ &okuz gol çı· 
y h b · sona er· " ,. ·1t: rlak ve ovunma- rara., ~end j · · · 

arma mn ue eeı da adamız üzerine uç~aydı tondan aşağı, Deni• nakil celsede kendisini oahillikle elde ettıası P3. .
1 

b"h kk lerd· 1 errnı göstermıı· 
ru ı~tir. Çevrilen diişuıan kuv k. · h . . . d ~ netıce ı e ı a ın ır. 

· . . . . . B _ karşısmda taHmsiz küçük grup vasıtaları teş ıl&tlaodırıJa- ıt am ettıgıne cevap verıuı' ye eeer d , G Ş . 
veı lerı ıınba . e.dı! mıştır. un Lar bulacaktı. Bu gün iAe her caktır. höyle vaziyet tekerrür edene gurur duymakKta ı •. . M 1 t lar 'k' ur~~ a~pıyoou grup-
lar 4:0,000 k.ışıdır. . . . . . . . .. d& · . . .. Seyhan, ayserı, a a ya 1 ıncısa Mersın idman Yur-

H.nslarJan 197 tank, 598 cıhetten techız eıiılmış eyı ha- Bunlar .19ın. ooretli çalış· _v~ ıkame edecegını soyle- . a Gaziantep, To- du zaferin kutlu ols . 
to 268 n ·ak tahrip eclil- zırlanmış gruplar bulacaktlr. ma mükell.,tıyetı verilecektir. mıştır . .Ayrıoa Pavlofon ta- Sıvas, Kony ElazıQ bölgeleri un 

p, 9 d"' Şimdi İngiliz adasına 013)- Buda bir defasında 20 giinü rih merı.ktuı oldngooa fakat kat, HRtay, d 1 n vı·yana 
ıni~tir Yeniden uşmaorn . • "' · . . . b' ·• ·1 · arasın a yapı ıt 

· . . . b b mek hır arı kovanına girmek geçmiyeoektir. şımdıya k•dar ne hır kıtabı- ırı.ıcı erı . . _ 1 _ 
KtffQ ıstıkaan,,tmde ar e demektir . Ol ne de hir makalesini gör- müsabakalarda tır8Jll ~or~ .an A.,..mı·ra takımı 
devam edilmektedir. . Üoretler, nakıl v' ıtaları d.,.. . •. 1 d' . edilen tikfıstür muc•bınr.e U 

.. . · t me ıeını soy e ı. zım . 
Denill holgesınde 4: gemı M .. t t•k ücretleri fia ınurakab& ko b eu kıınetlı takımları l 

l t .ı k bir nokda hRMara Ut e 1 ler misyonları tarafından talidir Mi.iddei Umumi mu ..... ini guru un . S 1 n ve Sivas atanbu/a ae/ı7"0r 
)a ıı uı • y la Ka yserı ey ıa , e ., 
ugrattık. Laponyada Fin kı· k kt edilecektir. Kemal borada maznonlaraan O 

11 
• • . ' l bor ölçıiŞt>Jl 

t .. J .. rı tarafrndan yapılan mü· azanaca 1 r bazı tmaller MormBk ; .. tedilini şaınpıyonla~ı . 1 
e . 1 )[ duı . ,· Arıkara, 13 (a a.)- Fener 

.. ... Birde talimatname ha M · onbırı omuz at ı aa balıçe ve G l 
daf'aada 24 nisandan 10 ma- ~ırlanacaktır. lrararrn oeMriııi ~öyledi ve Pav)oftan evvelo,e ersın . b' 1 erefli va:ı.i- a ıtlasarayla maç 

1 b. "Jtt T b 13 (AA) Ş b "'( · ar..ır ve O rııs rt ~ ş yapwak ola y · · 
YLH\ kadar RnRIRr 1 ırı o a ran, · · - a ta- uıöt k- tatb"k ·ı k · hangı kooso)o!lbıwelerde ça ti _ -ı. 1 -,,- 00- ve ehem- ı. ' n ıyansnm Admır 

rafından verllea ziyafette söz ea ıp · 1 e ge9ı eoe tır. fenin buytı• llti11 ta11.1mı 26 d 
verdiler· alan lngiltere Kralının lcarde•ı' httı~ını, Roma ve Sofyada . . t . u:rntmamış ve ed k mayıs a · ., k J mıyetıoı ııç · ece ve 29 ma 1 ~İmAl hıırunnda bir clenız demlştirki : Hal ev·ı ko·· y bulunnı> bnlonmadıQını, ur ·ı . o"" sterilen itimada bı ld b vıs a 

"-? • • • k k "'rıdı erıue g 1 a ulunacakt 
altısı hatlrılmıştır. _ Muhakkak muzaffer ola- nayef IHmıode hır ar adaşı ~ k ld ki r ru ~uvveıli ra- 17 k" . . ır. 

ı r· . l~yl o " a 1 ışıuerı - k'· k r· 
Homu, 13 (a.a) - Popo o cağımız kana~tl gıttikçe artıya"· gezı·sı· olnp olmadı~ını ı-ordn. k" l . . h ·ç aol yemeden ye- le ik" k I b .. ~t~re •~P a t 

d M- t f'kl r dunyanın li t 1 .. • ıp erını 1 
• 19 

• 
1 u u umuz11u mümes-

dit"l vıt gazeteAinin y11z ıgırıa ut e 1 e er •ta- PavJof; yalnız Turkıyede rıerek isıenıfen hedefe kavuı sılleri taıafm i t d d 
g(>re. Kırımda tam gelişme fında kuvvetli ordular yarattılat, l . 1 k ba•rıtRUJI 1 ı an ıu ıı da kar-

Şab verdiği cnapta Ruıya Ş h . . il lk . t .1 konAoloHbanede 9a ıştığını, mu~ şampıyon u 1 , ~ı ~nacaktır 
halinde halonan Ravaşta Sov İngiltere ile lran aruındaki IDU~ k 1 b'! rımız r.~ 1 ekvlı ke~~.' Şarki Sibiryada muallim ik"n şere .. fle dalgalandır~ı~ ~e kul~ v·ı" . ------
yet hatlar: aşılmıştır. • i ti . . o u u pazar ull u u oyu- 'n vıtnnıne hır 1 ayet 

ahededen memo n ye nı ııah ne gidecektir. Di~er kollardan- .Jornayef isminde bir arkada- büııiirı zerrgı k .J t , k· 
etmiştir. ııs npiyorıhık ııpıtsı ua 11' a- b •• 

ijİrmanyada da . işt~rak edecek arkadaşlar ,. oldugnou ve Roma .. ile ~of ::~dnmışt11·. utçeleri 
A iman Polis reiai VllJ dıı. yada buloumadıguu l\oyledı. o şampiyo ıln~ımu 

t • 1 T · ı · kö l - ı ru p eriUZ eme Pariste . emsı kolu cıvır y u- Banuu üzerine Müdd~i ınııvaftakıy6tle k:-tzanan .Mer- .. Aııkara. - Oahiıiye Vekil-
. Paris, 13 (a,a.)- Alman po- lerınJe bnıunacağ, me.yda~da 1 uma~1 moavini Pavlofoo siu, diA"er üç grnp şampıyon- !ığı .1942 malt yılı bütçe pr 

Tokyo, 13 (a.a. ) - Bırınan liı teşkilitı şefi Hanriğ Parise bir temsil verecek ve 7.İf3i 1925 do Romada iken Fışiz- ları ilede yaptı~ı karşılaşma- ~AJerı üzerinde incelemelerin 
1adaki temizlemeden başka bir gelmiştir. sıhbl kooferanslar verilecektir. mi ,)evirmek i9io i"yan tertip larda cidden iftihar edilecek ılerle~miş bulunmaktadır. 
fey olmiyan hareket ddevaml edi- !.~~~::nc-c·~lllııl::::;;:- köy hastaları muayene ediJe- edenler arasında oldugoon bir ?erece almıştır., Burada k Şım?iye kadar Afyon, An 
yor. Çin kuvvetleri ağıtı ınıı- har 1 -. ıı S t . d K . Mersın takımınm rr;. bzona ar~' E·~zııl\ Yozoat utırdu 

k t l H.V8 p erı " cektı"r. o ~ a a ral Bor11e karşı . 115 ' 19 • u 
hr. Bunların bir tek uvve • - V • M b · 

1 
. . d k"rşı olan tek mu,affakiyet- ''!Ayetlerinin büdçeleri ine 

tanda olmadıkları anhşdmakta- ~::ııec::ooc ~~=-=~ azır anan bomba b&dıReKID 8 . · · b .1 • l k . I k . .. . _ Fizl:ğırıın se ep ve amı lerıni enere Baş Vekilli~e roll 
dır . Düşôrülen uçaklar ıta ya as erı mu· mnrettıpler arasında buJoo tetkik . edecek. değiliz efkArı na~ bütçeleri lastikten ç .. 
Japon El ÇİSİ Loodra. ıs (a.a.}- Resmı ••hitlerine göre ldu~onn söyledi. unıumıye denılen büyük kuv ve ılgili valilildereteblitıolu 

tebliğlerden öğrenildi~ine göre j Muhakemeye Mayısı 20 vet her şeyin iç yüzünü bil- muıtur. Yine iocelemeleri b 
Hitlerin ne demek bu ay 67 düıman tayyuesi ,. n O ·ı ıte re sinde ddvam ecJihwektir. mek_ıe?ir. M~rsiı1 talcıını, gös- ten Sinop, Samsun, To 

dü,ürülmfıştür. Bunlardan 56 Et terdığı centlımeali~·, eportmen- Rolu, Diyarbakır, Çankı 
iatediğini soruyor Si Malta üıerinde dü,ıirül- vu·· ksek lik ~a.rşı~ıoda kendisine v~rıl- Tr~~zon,, Konya . ve Çoru 

B H m"' tü taarruza mesı ıktıza eden (pekiyi) notu- v~lı.lıklerı bötçeJerı de Haı 
Ber~in, 18 (a a.)- . it- u~farİta, 13 (a.a.)- Oumar- ~ Si nu almışllr. Hu not o ld kıllı~~ verilnıiıtir 

lerin bır nnıkıında Asya bu- . .. az . k Sıhhat şura k na e en Dı~er vaıı· likle ·n b-ır ı 
barlığındaa bahsetmesi Jepon- tesı gnnüo_den p artesıne - ~- k llÇırciığı gruplar birinciliği - . d . . 1 rıl ud,,e 

. . dar 112 dıışman uçaltı duşu- geç ece toplanıyor acıı-11nı çoktan uzerııı e . mce eme er eva 
yada ığbırar uyandırmıştır. t t . d' l . t' unutturmu~tnr. Hmektedır. 

Japo.n~arun Alm~nva. bü-1 rülmüş veya a ırıp e ı mış ır. - Mersin taktmı, orta ana- • ---

yük elçısı Oşimo Hıtlerın bu Birmanyada keşif hto~hol~: 1.3 ~a:a .} - Bir Aokara, 13 (a.a.)-Yuksek dolu gurubu şampiyon~ bu- 8. Nıhad Danıım 
sözlerile ne demek istedi~ini la gazetenuı hııdırdı~ı.ne . cöre sıhhat ştıruı 1942 mayıs top l~nan .•~4~ ~ 194 l senesı Tür Kaıa itleri etrafmda Vi 
sormuş Fon Ribentrop As1a UÇUi rı ftalya askeri müphıtlerı, ln- iaotısını yarm Hıhhat VekMe- kıye bırmcısı olan DemirMporu yet makamile temasta bulu 
barbarlığınd ~ı~ kastedilen ma- Yeni oelhi, 13 (a.a.)-Res· gitterenin Mısıra çok mik~arda tinde toplanacak va günde- sıfıra karşı üçle ve garbi ana· mak t1zere şehrimize ıel 
narım Bolşevıkhk oldu~uou • mı tebliı: uçak. tank, top, asker ıhraç . d b 1 Adlı ld . do\n. g~rubu şampiyonu olan olan Silifke Kaymakamı 
bildirmiş isede büyük elçi lnailiz hava kuvvetleri Bir- ettiklerini ve bundanda yakın· mın e u unan . arı, Dem7lıyi rekor yaparak sıfıra Nıhad Damtman buradaki 
ı!lrar etlerek ya2ı ile teminat manyenm timalinde keiif da bir taarruza geçmesi ma • F~nnf ~eselelArı müzakere karşı beş'e yenerek sayılı bir lerini bitirerek dün Silifke 
isıemiıtir. uçuıları yapmııtır. nesmı çıkarmaktadırlar. edılecektır. futına oldu~unu herkese an- dönmüştür. 



. 2 • ayıs - 19~2 Perşenıbe YE.NI MERSiN 
---------~--------~~~--~------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------

TarihT araştırmalar: 5 Radyo !~!!.~~~·~ıd•~~~~!~'~," i ı a 
Mersin icra mımurluğunddn : 

n 

Alaoakh : Merııinde Mahmut Onma. 1 1 d T"ÔRKlYE Radroıo beş btiyök ve bir de küçük 

Ç e e ANKARA Radıoıo olmak özre yedi adet ekmek 
PERŞEıABE- u.5.ı9t2 k•roeaiui aayi ettim. Yenisi- Borçlu: M1H1:1iode Salih Bekmez ve Ahmet Bahş 
7.30 Program u memleket ıul ui alaoatımdan eıkiıinio bük Tapu kaydı tarih ve il umaruı: Niun 930 - 34 

Eski Anıtlar ve Tarihçel!!ri: ar arı mü olmadıtı il&n olunur. Oinai dönüm ve 11iraı: 400 arşından ibaret ananın taııı,.1111 

Tarauı .Müftü mahalleRi Mevkii, bndodu Ye evsafı: Şarkın Qerkee İtlbak ve our 

r 
---------------, 7.83 

7.•5 
8.00 

Ma&ik: Karıtık proı. (Pı.) 
Ajanı Haberleri 120 No. lo hanede ci madamaaı, şimaleo Ahmet Hataş hanet1i, garbeo tariki" 

Şükrü Tnlombaoı lam, cenoben ııahibi Sdnet u..ası iken Recep oğlu İhrRbi~ Mibik: Karıeık proıra· içe/ vilavetinin merkezi olan 
Mut kasabası 

-----------Yazan SAİT UGUR-----

8.30 

12.30 

mıo detamı ~Pi . ) 

Etin Saati. 
((4:0) hanetıi ile mahdut içinde 4. Yenidünya , 13 portakal, hır 

Mut kaaabHı çok eıkl za- )ardan almış , ve 325 ıöçüm yl· 
manlardanberi vard ır. Hatta var hnda da Alhamdaadan (Se1fül- 12.33 
htı Hititlere kadar dayanır. Mu- dn:e) alnııf ve 470 göçüm yılın 12.'6 
ta Hititler zamaıı ında ı Yeni Ka) da da Selçuk türklerinden Kat· ı 3.SO 

Program" Memleket ... , 1 Zayi ekmelı ltarneıi 
ar arı 
Mazikı Ş . rkı te TalrkGler Mır19 " baıı:irao arlarına 

A
. H b 1 . ali 1922 No. lu ekmek karnemi 
Janı ı er erı 

Mibikı Şarkı tt) tGrkOler ıtri ıUim. Yeniılnl ılacıtımdan 
yani (Yeci Kand) - Yeni şehir lamışın oğlu eline geçmif bun-
d 1 · y ı ı d • d y- k proaramının detımı er ermtf. unan ı ar evrın e dan aonra bu memleket ur • 
(u 18.00 Program ta Me111leket 

lbe) , (Kılavdlyopolia) adları ve Müılüman elinde ka)1DU, bu. 
verllmlt. Buraaı bir zaman (Mat- raya bir zaman Selçuklar, bir 
yoa) adında bir hlkOmdaran raman Karamanlılar h6kmetmit, 
bayurutu alhnda bulunmakla bunlar elinde Mut üç buçuk aaır 

ı-aıı ararı 

18.03 MOzik : Qihe Fıaıl 
19.00 Koooemı ( Dıı politika 

(Mutyoa) adı da verilmiş. Eıki t kadar kalmıttır. Muti\ TOrk Bat- icmali ) 
Sipahi ve Zlamet ıenetlerine tal Gaıi de ~elerek burada Rum 19.16 Mihik: Danı mGcili (Pı.) 
ıöre tetkillthn ev.el buranın la•la kavga ettl~i tarih rivayet- 19 30 Memleket 111' ıyırı H 

adı ( VJed) olarak kabul edil mit )erindendir. ıjsnı haberleri 
olup teıkalittan ıonra iıe (Mut)a Nihayet 871 1ılında Fatih l9.46 Mılılk: Yarttıo ıuler 
çnrllmlftir. Saltan Mehmet tarafından zapt 19,55 M6ıik: Fa1ı! bereli 

Evliya Çelebinin deyiı~e edilerek Oımanlı ülkesi rıraaına 2 1 O. 5 Rıcıro ıueteti 
ılre: Karaman otlu Yakup be1 gir1Dittlr. 20.,6 MGıik: Hicu makamın• 
Rumların elinde bulunan Mut Evliya Çelebi Mut bakkında 

eakiıloio b6kmG olmadılı ilAn 
oluoar. 

Orman Mesaha memuru 

('36) Emin Mutlu 

Zayi ekmek karneıi 
Heninden aldığım 2464: 9 

t•655, 24:651, 24:652, 24608' 
24:654:, 24650 numuah ekmek 

karnemi sayi ettim. Yeoiıini 
alaoatımdsn e1kiııinin hükmü 
olmadıgı il&n olantır. 

llabmndiye maballeai 
kaleıinl almak. için birçok aa- diyor ki: Mutta kaltnin dıtında dao tarkılır 
kerle Mut kalesine hücum etmif kaıwir kubbeli, kireç ııvah bir 21 00 (Z na\ \aktimİ) {487) 
ise .de askerinhı heplsi burad~ cami olup bunu yaptıran adalD 21.10 M6ıik:Kotma te Tarkaller 
tebıt cldutaadan bura1a fDarı camiin mihrabı önündeki sivri 21.30 Kooutma ( Kıbramaolar 

8'1 N o. lu hanede 

Mehmed Ali Göldag 

mevt) demlı olup zamanla bu yükıek kubbeli türbede ıömfll· Hah) 
•evt keli•esl (Mut) • çevril· m&ştür. 21.45 M6ıika Radro 1nloo or• 
mittir. Mut kelimesi t~rkçc Karaman oğullarında• da ke1&r111 (Şof Dr. Pr11• 
(kutlu) minuınadır. Bu manada bu türbelerde defnedilmit olan• torlaı). 
anlatılması daha uygundur. lar vardır. 

22.30 Memleket Saat Arırı 
Mut eakidea (Kılavdiyopolia) Mutua elif yedi adet kire'" j 

7 ı ıoı haberleıt te bor11tar 
denilmlf olduta Muttaki eaki sıvalı evl ve kalenin doğuıanda 22.•CS· 

Zıyi akmak kırnılari 
Menin belediyeıinden al

mıt olduıom 25615, 25616, 
25617, 26618, 26619, 26620 
ve 82975 sayılı May11, hazi
ran aylaruıa ait ekmek kar-

bir mezar tatının üzerindeki ya• yedi diikkinı ve ba düklrinlar 22 60 Yarıokl Proıram 
zıdaıa aalatılmaktadır. önünde ıayet gGul bir punarı, kıpınıı. 

Ba yaaınıa tarkçui tudar: bir meseldi ve kalenin lrapıaı _ _ _ 

" nelerini zayi ettim. Y eoiıini 
alaoa~ımdan eyvelkilerin hü

kümleri kalmadıtı il&n olu-
"bu •ezara 1abancı ıömülmiye- etrafında büyük bir varotu olup bapsettirmlt lee de Mabmut bey 
eeti tenbih olunar. Şayet gömG· haraptır. iki yiiz ocaklı bir kir· bir yolunu bularak hapisten kaç nur. 
leeek oluna Balliüı Atlaenin te gir bü1ük hanı vardır lıi ba ban •ıt ve kılıtını detittlrerek Mut 
rif hanHiae yani mibedine bin Karaman oglu lbrahim beyin 

Menin Bahçe mahal. 
leıinden 

altın ve Kalavdiyopolis belediye. binaaıdar Bir de hamamı vardır, kaleıine gltmlı orada batına bir (438) 
sine iki bin altın verileeektir." Silifke paıası ~ onakçı Ali çok balk topla.ııı bu ıırada 
Bu yazı Yananlılara aittir. Mut paşa Mutta oturdujuadan ha- Mut etrafından blrlıi dütün ya• Za)'İ ekmek karneıİ 
kaaabaıının "Ok eıkl :ıamanlar- mam çok itlek ve mamurdur. muf aellni köyd•n a1etı"r· 

:r pıyor ' • d .. • Merıin4en al4ıM- 3374, 3375 
tlanberi nrhğı tundan anlaşılı· Buranan havaaı l'ayet litifdir. L ren e v ll · H 5 -

•or ki: Mut kalesinin tarihçeaini Bu şehrin ' kıble tarafında mek lçidn al ve .,.: ~-ı 
1 
OfO~· 3376, 3377, 17~37 No. lu Ekmek 

1 landan a•U ,ra. etemış 
yaıazken de ıöyleditimlz •echile Konakçı Kara Ali pa,anın asker l karaemi ıa1i ettim. Yenisini 

o da ver•if . Ge in alıcılar köy· 
Matta toprak üç dört metre ka• leriae mahtus ilı lyü:ı çıdır var• alacatıaadaa e~kiıinin hükmü 
zıldıtı zaman üıt üıte ve a1rı dır. Evliya Çelebi Matta Konak- den weliai Muta reth•ekteler 

1 j f ·ı•-en b.Jndao bilılıi olan Kara• olmaiat1 llb olunur. ayrı ıaman ve mıllet ere alt üç çı Ali pataya mil& ir olmut ve • b ((39) Sait Akıncı 
temel ve yapı çı_k~aktadır. EnlAli pa~a kcDdiaine bir at ve bir maooğlu Meb111ed ey adamları 

aıtındakı yapı buyuk ta,1ardan u da para ihıan etmit. •onra ile ~ 1ııendikleri yerden Ç•lıarak Zavi ekmek ltarneıi 
Japıl••t ve harçsızdır ki bu ya-1 AH paşa Evliya Çelebi ile arka- k 

düA-ün alıcının bayra ve davu. Merıindeo ld ~ 30336 
pı Hititlere aittir. daşlarını (Sohta gemibatı) de 5 k b 1 1• 1m -

lunu ellerinden alara e1lltlni 

Kerim Y a-.ua 

elma, 4 kayıı. 8 nar, 2 zeytin ağftçları ve bir aRma vardır 

Yakarıda göatal"ilen ga1r i menkul açık artırma v r. p6~ 

tin para il e muhammen kıymeti olan dörl ıüz lıranın yüzde 75 io1 

buldu~u surette 3·6·942 Qllt e mba gıioü saat 9 deo ı ı e k ıdar 
Mersin icra dairesinde en çok ve en son artırana ihale ol un ıcaktır 
Tayin edilen zamanda artırma bedeli meık\ir ga7rı m~nkul ü ıı mu · 
hammen k i1 metia io yüzde yetmiş beş ini bul madığı taktirde cıı çok 
artıranın teahhüdü baki kalmak üzere artırma 10 gün daha ı emdit 
edilecek yani 13 6-042 hrihinde saat 9 dan 11 de eu çok ı rlıracıa 
olunacaklır. Artırma şartnamesi 15·6 942 tarihinden itibmcn icra 
dairesinde açık o' up herkes tarafından görü lebilir 

ipotek sahibi al acak lıl arla diğer alakadarların gayri menku l ıherio 

df'ki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan idd ia l arını ~ vrıtkı 
müsbitelerile 20 gün içinde icra dairesine bi l dirme leı i llzım 

dır. Aksi ha1de hak ları Tapu sicilile sabit o ' madıkça satış l>eclelinio 
paylaşmasından hariç kalırlar. Artırmaya iştirak edecek ulanlar 
5tayri menkulün muhammen kiymelinin yüzde yedi buçuk nisbetinde 
pey akçası veya muteber bir Bankanın teminat mektubunu 
.arecekıerdir. Teklifi vak i olan alıcı satış ıçı n muayyen 
olan zamanda icra da iresinde bulunmadığı bulunup ta artırma 
meclisini terk etliQ'i takdırde yüksek teklif vaki olursa 
almaktan vaz geçmiş ad ol unacAkdır Kendisine iha•e olunan 
kimse bedeli ıhaleyi vermezse ihale feshed ilecek ve aradaki rarklar 
dan ve zararlardan mesul tutu ıacıtkdır. 

Alıoıla ıo ıcrera müracuılaıı ı l Au o l ı,ı u ı . 

i 1 
Iskender1ın 

" a n 
Deniz Komu-

tanlığından: 
lskenderun Oz. 1\. nannna 700 adet Telefon 

direği satın alınacaktır. Bunları vernıeğe istek
lilerin teklif mektuplarının (katar, boy ve tul 
yazılmak şartile) komutanlığımıza çok. tez bil
dirihuesi (418) 9-12··14.16 

Satıiık ev 
Mersin camişerif ıuahall~sinde 38 inci sokak-

ta ı O nuıuaralı ev satılıktır. 
Ru etın 1alrar111 4 oda bir molbah, aıatıl\ ÜQ odadır. 
Öuü bahçehklidir. Yeni ıu &eaiaalı .ardır. 
Atmık iı&i1eolerio Şekerci Ömer Urı.ala müracaat etmeleri 

lllo oluoar. 2- 2 (•32) 

Demek ki Mut k.uabaaı Mi· dikleri e'kıya bozuntularından 23608 numaralı etmek kar 
littan evvel de varmıf, ikinci üçünü rehin olarak yanında ala- ilin ederek Mutu zapt•t11aı1 oılıriol llJI eUim. Yeniıinl ıla . 
yapı Yananhlara, ilçlacü yapıda koymuf ve Evliya Çelebi ile ar- Mebmecl beyden ıoor• otlu b •. cı"ımdaD 11kilerin bOkmG olma 

Romalılara ıit bulundutu aanıl· kadat1arını on ıohtanın muhafa· rahim bey Karaman beyi 01•\ltı dalılillo olaoor. 
maktadır. Bunlardan anlatılı1or· zan altıada Silifke kaymakamı- birçok memleketlere kendi a1aq. 
ki Mut ıoaraları iılimlara ve .. d i 1 E 1. ç 1 b. 1 Mahmudiye mahalle&i na gon erm ıt r. v ıya e e ı eası oğullarını, adamlaranı va 1 
türklere rcçinceye kadar birkaç alo sözleri bitti. d 26 N o. lu hanede 
defa dolmu' ve botalmıtbr. olarak röndermit 0 t1r• a amq. ((42) İbrahim Qakır 

Karamanın baban Nure Sofu caaı otlu Emir tahı da Mut va. 
( Şarl Takılye ) tııtuttan ea Ermene~i, Karamana ve bu ha- tfüli --------------

e•nl bahseden adam Miralay lilitlne tayin eylemittlr. aa Kı·ra/ık Ev 
valideld kaleleri a.ldıktan aoara 1 at (Lek) adında biriai4ir, d iyor. Mut Kara•anlıların da 111• 
buralarını Selçuk aultanı kendi· dir 

Birlnci Krua ac.nlarında Silif• oynattığı ve 11tındığı bir yer 
ılne vermittl. d 

keyi yapan (Selefkidiı) zamanın- Bundan aonraki yaz:tmıı a 
da ve 8üy6k lakender devrin• Sonr Nure ~ofl hırka fi ye• 

Muttaki türbeler, cami, ham•111 

Oamiterif mahalleeinde 8 
oda -.e möttemil&tlı semin 

e-. kiralıktır. Gaaetemi• ida-
den ıoara (Mut) Mutuı adında rek inzivaya çekilmlt Karaman 

b ıi l i l K b k •e Mut kaıa11 dablllndeki diler re lllemurana müracaat edil-
bir büklmdarın emri altında •Y t n ot u aramaoa ıra • 
l•lt· Mut atlının da ondan kal· mıf. Karaman çok çalıtkaa bir tarihi 1erlerdea b.laıedecetia• meıi. 1-3 ('4:1) 

ld 
.. 

1 
k d" ,... adam oldatundan elindeki ülke· _. _______ _;.. ____ -:;:-_--. ______ _ 

aa o ata ıoy enme te ır. '-#Uya 
._ M k b 32 000 yl ıenltletmit, Selçuk aultanı o •aaıt ut aaa asının , 

haaeai oldatu gibi ıayct wüzel bile kendisinden korkmata baş• 
bat ve bahçeli bir tehir imlt. lamıt ve Karaman Mut kaleaini 
Otaabeş hamamı, birçok bedes· ve civarını da ıaptetmft burala
taaı, hanlara, aahrınçlara, ibadet rıaı dahi aultaa Karamana ver. 
yerleri varmıt. mit. Karaman öldiiUtn aonra 

• 
1 LAN 

lçal Dafterdırhğmdan; 
Mut kalesinin tarihçeshıi otallarındao Mehmed bey ve f>5 l lira bedeli sabıkh Mersin sevabili saydi-

aıı:dıtımız zaman· ıöyleditimb Mahmud bey Selçuk ıultanındaaı d 'L•b 
1 e ı ve ru .. suıııu ı 2· 5 94 2 tarihin en ı ı areıl 15 aün echile Muta 184 ıöçüm yılında korkarak yaylaları o aa u far " 

mlardan (Haraa Retlt) Rum- yaylasına kaçmışlar ve oraya ;uüddeıle açık. aruırnıaya kouulnıuştur. Artırnıa 
ardan almıt ve buraya kendi aaklanmıtlar. • • k. l · V -d k l · 

1 l L d şarınanıesuu 0örnıe istiyen erın arı at a enu-•keri kumandanlarından bir Se çuk ıu tanı ise aren e " 
Ork olan ( Ebtalferee Eltirki ) valiıi olan (Hototluna) Karamaa ne müracaatları V~ taliplerin yüzde 7 ,f> nisbetin-
dında bir vali tayin elmittlr. l aiJeainİn imb~llDl emirbayur•Ut de pey akc.eıini tesliıni vezne ederek nıakbuzla 

fakat Harua Retidln bura• bu iki kardet bir müddet Bulıar 
rda hükmn çok zamaa ıürme-1 datında rlılenmiş belerdc ıonra veya nıuteber olau bir banka n1ektubile ihale 
ittir. buradan çıkmata karar vermir uünü olan 28 5 942 perQenıbe güuü saat 1, de 

Mut tekrar Rumlar eline l 1er H çıkarak yolda giderlerken " '1 

ç•iı, 264 1öçüm y11ıac1a .talkendılerıai daima ıözetıemekte Defterdarlık.ta müteşekkil arurrıua k.onıisyonuna 
aırdaki ( ToloD ) otullarındaa ıolaD Hotoğlu bualara döntlermlt .. I ) 1 '>O 27 
blJabbaa) Mutu tekrar Rum•, ye öldürmek üare LareGdaya . muracı>at arı. ( 419 !f- 4-6'1 .. 

1892-----1942 
50 Senelik bir tecrübe mahsulü 

Uzun sene kullanılacak bir cihHz 

Fllips 1942 AL 1 iN JÜBiLE 
Teuıinio ellinci aenei devriye&i münaselıetile P H ILIPS 
Fabrikaları, elektroteknik rıah•sıoda 50 senelik arama, 

çalışma ye teeröbelerin ıemerHi olan 

" Altın Jübile ,, 
RADYOLARI GELMİŞTİR 

İçel Aoente&i: Selvelli Tecimevi, Mersin. 

Yeni Mersin 
~U'SH.A.S:I 5 KURUŞTUR. 

Abone 
Şeraiti\ 

Senelik 
Alb aylık 
Oç 
Bir 

.. .. 

Türkiye için 

·~ fM)O 

Dl 
100 

kuruş .. 
.. 
, . 

Resmi ilmaun saun 15 kuruıtur. 

Hariç i"iu 

2000 
1000 
500 

Yoktur. 

kuruı, 

•• 
t• 

l ü 
dır 

ı., ' 
tı'a 

ltr , 
t<h.I 
~eye 
~ep 
'ele ı 

ı 
llrın 

l 
\ile 
eş\ 

ile yl 
le ta 

hanıı 
•lyle 
farır 


