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Sovyetlerin Şehir ve 
Memleket 

Kripsinsözleri Çorçilin ,Bulgaristan 

Ankara mahlıeme•i anlaşmadan Avam Kama- ~~şv~~ili 
vesi/esile ümid rasındaki ıgor ~l : lzmirde 

Haberleri 
Tarsusta 

Memurlar ve 

hakimlerimize 
hücumu 

Türk Adliyesinin sakin 
vaziyetine mu~abil 

Bolıeviklerin propa· 
ğandasının sebebi 

kesmedim sözleri Türhiye ile doatluk Ab~ul~ak Hamid günü bir mermer hitabe 
miJnasebetlerimizi k t 1 d bulundu 

Kiraoi 13 (a:a) - Londra, 13 (a a.)- Avam daha fazla kuv· U _ _!_I!, 1 
Oripa Kiraoide 11azetcoilere k d Pasifiktek· . İzmir, 13 (" a.) 8 · ı f l T 

demeote bulunarak de.niıtirki ; amarasın a 1 vazı- vetlendireceğis B.. · k ır ıa ta evve anm~ta 
Hint milletinin avnün birin· Jet hakkında beyan~lla bulu- oyu .T~rk Şairi A bdul- Bahçe mahallesinde .Afi oğlu 

. Çö 1 H d k bak Hamıdın öliimiiniin yıl 1 · ı· b h . d b 
de bir antaımar• uracaQından tıan Mıster '? ın o ya- Sofya. 13 (a.a.) - BolgRr dönümü mönasebetiJe İzmir sn:ıa• m a çesın e nl~nan 
Omidimi kesmedim· Bu gOn ge· nustaki •a?iyeta ızahtan sonra Başvekili ve Hariciye na•ırı ve Karoıyaka Halkevlerinde e~kı Yunanca yazılı huyılk 
lecektir. demi~tirki: p .. F'I f b' tk da b" ··k b' ı·· hır mermer kı' tabe Adana -

Ma. ı• 1 bı'rl·"· ·ı d'"' /. N d n be · rofeı-or ı o ır nu un oyu ır oren yapılmıatır mu us uman ar ı.ı ı e ı.er - '* ısa~ a rı son .. . . v • z · k.. d' l · · 
partilerin ııraei .faaliret dıeında sistem 3 zırhlı. 0 uçak, gemi yeni bükümetin iç v_e dı' po Torene ı~tıkl&l ma~'iJe hao- esıne na il e ı mıçıtır. 
olarak memleke&ı mGdı.faa eena- bir çok kravözör Seylan ileri- Jotikl\sını izah etmış ve hu la~~ış hır Laç batıp höyük Adana 
aında iebirliQ'i rapaoakları hak· . . ı ö .. 1d_ T lu _ e T . meyanda ,onları ıövlemiştir.~ şaırın lıryatrnı anJatwı,ıar 

.1. .1 d' sınue g ru u u .., rın- · ·· l · d l Hı kında teminat terı ıp terı me ı• · _ . Yeni bökümet Bol arista- ve oıır erın en parça ar oku- lk • 
Qi hakkında auetecilerin BUHI• komofa de avcıları tecavuzferı .. . .. .. ~ . moolardır. Şehrin bütün mil- a evı 

1 Ürkiyede mahke• lerloe Grips: (bllmırorum) ona- karşılamıosada Japonlar liman nııı <.tedenberı gnttogu ıuya- f kk" 1'1D l . h 1.• L. 
. k ser .d d kt· B ı te e ır ve g 9 erı u oren- tarin Ve miize komı·· 

1 •• t k-ıd· bını ver°:1ıetır. . . tesislerini •e bir aç gemiyi . 1 1 ame e ece ır. 0 ga· de hazır bolonmo,lardır. 
me er mUS 8 1 ır Fıkrım eudorkı · Ahalinin h t rııtan istikbalini mihver • 
Celseler alenidir ekHrl~i harp gı~retine l9tirak ,uıara uğratmışK.r. . . dnletleril~ olan aıkı ve sami· ilaç fıatlarına som teai azaları 

ioin etınden aetenı rapıror, Pır Durçeval ve ornvıl ıemı . . . . . l 
• ıileriode bunu rapacaıını ümit ıerini seylan 8çıklarınria ba- mı ıışhıthlıne ba~lamıştır. yapı ıyor Ad::tna Halkevi tarih ve 

Ankara, 13 (Raayo ga;.e ediyorum. t t. Komşu Türkiye ile olan müze komitesi azaları Tarsus 
) N l h. ırmıı ır d Ankara : - Türkiye ile Gözl- K ı h t.-s nden - D. . B. sa a ı- Razteltin mümeHili bıkkın· · ( ) oıtluktan babaeden Başvekil . u u e afriyat mahal-

yetli . kaynaklardan aldı~ı bir dıki aorıulara: Faalireti buıu· Loora, ~ 3 a.a. - to 0.' Türkiye ile doatJok münase- Almanya ~raaınd~ yapıl~n lıyle d i~er Tarsus abidelerini 
haber birkaç gündenberi Sev- sr olduğunu '~ kendililinden z~rı .Bedin bır toplantıda demış· betlerimizı; daha ziyade kov Ron anleoma munasebetıle ve Mersin Yümük tepe hafri-
yetlerin Türk mahkemesine ve hareket eUIQinı taarib ederek. tırkı: tl d. . d . .. bundan sonra gelecek hazır yat . . . 
TQrk memurlarına karşı açılan Bun o konara iıtemletir. Runet; Harbin talil dönüm nok vl e. en dıreoeglız ~mh •• •e sol•· ilA9lara yüıde 25 ve eczayı çeı• vermı ıncelenJek ;çin ge-

ııtememietir V ·ı i l erme evam a mı ver dev et 44: • pazar Rünü Taısusa e 
miic1ldeleniu gitgide arttırıldı- ıekllde ifa ;de a~ıı:~ . ~ftıbet tasında . ~u onuyoruz. T~li lerinin kuracağı Avrupa tibbiyeye d~ .yüzde . zam şehrim izegelmişlerdir v 
.,..ını oösteriyor . . . me .. ım ıoın ken şimdi bızıın tarafımıza gıt- nı·zam1nın yapılması ıkı taraf tıcaret T . 
• "' · dımı telı::bıb edirorum . d ~ adalete rlayanan . . d k arsus A 'k ı. ll 

Mücadela 2 sebepten dola- • ·, miştır. Yakın a. mudafaadan bı'r ... ulbu mümessıllerı araaın a arar- ·,·"de bul merı . an ao e-

AI 

' 

~ .. istihdaf eitigini J" umın haf t d 
yı başlamıştır. man ar S8VIDIJDr taarruza geçecefiız. Bu taarru· bildirmiş bu memleketimizin laşt:rılmıştır . • la;·ı gezilmi ti rıya epo-

1 - Türkıye de hal~ ça- zun ile zunan ve ne suretle Ceza Evınde ş r. 
B l Oyle Bö refahını t_,min edecektir. Ç 

lışmakla olan ve Türk makam· erlin 13 (a.a) - yapı aoa~ını s Yemem. y- . . . • ay ve K h . 
larmın elinden kurtulabilen Alman baaını bugün le olmakla beraber daha ya- Mıbverın kazanması ıle Ulu• derahaneaınde a ve 
Sovyet memurlarının mane- Hindistandaki mö•akerelerie şayacak çeıio günl~rimiz var- e~syal bakımınd~n kuvvetli okuyanlara ehliyet· paketle •atılacak 
viyatırn yükseltmek. akim kaldığını büyük ba,lık- dır. HaJale ktApıhnayoruz. bır .Bulgar Jcvletı •logacaktır ·ıd· 

2 - Tevkif edilen Sovyet larla göatermekte . Ye bu Şimdi yaloıı büyük Bri- dedık~en ıo~ra dahi!i ıiyaııe.~e name uerı ı Bildirildi~ine göre Çay 
memurlar dolayısiyle sırların lngilialerin büyük bir mey- tanyada Alın~n tayyare ~st.ih- ge9mıo ."'~ ıç polotık"~a .b~-1 Meuin Halk evi knr11 v.e kahvenin 1 nhisarlar idare 

• dan muharebesini kaybetme- ıalAtma muad~l tayyare ıstıh- ttt~ • mılh .. kovvetlerımızın lar k.>ıniteai tarafındım Oeza smce satılmasına dair olan 
açıga ~u~ulmaınnın önüne lerile müeavidir. Demektedir sal edilmektedır. mılh şefimızın etrafında top evinde a9ılan olo11 ddrshane- lrA.oun l~yihası yakında Büyük 
geçmek 1stıyorlar. ter. M den' • d Janması gerektir. Kuvvetli ıine devllm ed.ın 62 mabkftm l 

Hir Sovyet yüksek me- anı ilin 8 . . . . . . . 1 Mı l~t Meclisine verilecektir. · h B L 1 9 hır ordunun ıdameaıde bızım yurtdaşın ımtıhaola&rı yapı - L~ h 
mıırunun her gün hapıs ane- • ava •dJ ı·h h . . . . .. . ' h d k yı aya göre l11hisarlar ida-. l l . t' fi aet ı ava mu a- 1910 zarnrıdır. Deyerek IOZ· mış ve ımtı an a azauan . 
Yd crıderek suç u an zıyare ıne .,.ar•,al Petenle . d hl' resı •. Çi'y ve kahve satıı.ına J Pı • • • ırı ~ b / • ld terine son vermiştir. 162 mahkuma oezaevın e e ı- p v 
başka ne man~ verılebıhr. re e erı o u 1 t meleri tevzi edilmiştir :ıazırarıdc1n itibaren başlıya: 

Ö .Jı 1..11 Sofra 18 (a a) -· ye na . . . · cakt ç g ruf u Berlin. 13 (a.a.) - Alman · · 1 
1.revzı merıuumınde Halk ır. ay ve kahve fiattarı-

V h • ede b k d l bl·tw· Kral Boria yeni büktlıne . . . D H . T l fi Q lT aş uman an ıQmm te 151: . • . . evı r.,ısı r. ayrı o uner, rıa YP.n iden bir zam yapılmı · 
Vişi 13 (a.a.) - D N B 1 ·1· ı r pa - - Manı.ı tının topla~tmna reıKhk et- ·ık tedrisat müfetti•i Na · yacak, 1 nlıisarlar ı·daı· .. sı·nce 

lngiliz 
tebliği 

, . . · · · ngı ız e zar gunu ..- . k' . . et ı ..- oı ., 
Ajansının ecnebı bır kaynak- denizi Ozerinde' yeni bir mı4- mıt ve ta ı~ edılecek ~ı~as Aydemir, Orta (\kol miidürii de bu Rünkü fıaılar üzerinden 

· IY d ·~·ne l'.YÖre C hakkınd• talıma.t vermıştır. K 1 . tan ör;ren ıfiı n umar- lObiyete u~ramışlardır. Ferid or&n, Jerı ve Kaya satılacaktır. Çay ve kahv'l 
lesi günü Piyer Leval, de•let Fransa ve havalisi üzerine Sotya 13 (ı..a) - . b" tepe okoll.&r.t bat öğret.men . m . . uayyen oramlar,.ıa paketler 

• · l p t 1 6 . . ba Kral Japonyanın Berhn u- .., L' reısı Mareşa e ene g rüı- uçan elh 1ngıliz avcı ve boın .. ' . . . Al k leride hazır bulonmuolardır. ıçınde, inhiHarlar idaresi bayı'i 
- b yuk el9ısı Otımaya sen e 

Kahire : UJ (a.a.) muştür. uçagı, unları kar~ılayan d b' . . rütbe- Mahkumlara orta okul olan biitiin bakkal ve hitün· 
B x - ler esnasmd l d san ır nıtanıoıo ırıooı .. .. .. u . d J'' - l Britanya hava kuvvetleri u gvruşme a uçak arıınız tarafm an ~a•aŞ& . . . . mudoru ~erı \.Ozan tarafta- r,u er elıyle satışa 9ıkarJla-

komutaıılığı tebliği : amiral Darlanda huır bulun- mecbur edilmiş. Bunun üzeri- ıını vermı,tır. • dan muv"ffakiyetleriudeıı do- caktır. 
ıı Nisanda kara teşkil&-ı muştur. ne tiridetli bir ha•a muhare· Dofu cephEaınde layı iyi temennide bulunnl-

tımı?.a büoum etmek iste:-en L d d k. besi olmuştur. Uçaklaıımız ş .dd ti. moo •• bazı ll••ibatlarda Ekmek mikdahnı arttıran 
diişıııan kuvvetlerine tayyare- 1 OR ra Q l İngiliz te~kilini da~ıtrnış on l e l verilmiştir . • 

lerinıiz hiicum etmişler. 'Ve mu·ııecı' devletler i~i Spit tayyare düşürülmüo harekat D D v il . p r o J e 
üv tayyare Jüşürmüşlerdır. tur. Atı!an bc.mbalar zarar • • ı 0 arz 

Girit iizerine akınlar ya. lstokholm, 13 (a.a.) - "ermemiştir. başladı ekim işlerine ehem· Aukar: - Ekmek tevzi-
kıJmış ve tayyare meydanı n. N. B. AjanM bildiriyor: D "" t o .t is . atında 500 gramlık tk mek 

'd agı ma J l ) miyet Verivor alacak orta i•9i vo küçük 
bombalanını,tır. Biugaıı e Londrada bulunan mülteci Berlin, 13 (a.a. - Do~u T 

l ·ı · ı· b' k V ;fı·ne baılıvor . D memorlın inin baz 1 ö9 iıuana taarruz edı mıt ır. devletlerden ır ısınının a- • '"' cephesmd& Alman kıtaları D · Yollari ıııiraat A- . .>' ır anan pro 
·· · 1 · kar l So k 1 k d · · O 111.1 S · Je yakında kaı· ı k ·ı& Almanlar Malta uzerıne şington yer eşmesı ar at- A k . Daaıtma 0 _ vyet ıta arının arşısm a ınırı " ı. aygnn evvelkı . . 1 e'ere ı n 
b ı n ara . - e l kl . . _ . d' h . . edılecektır 

•iddetıi taarruzlarda n un- tırılmıştır. fi . U üdörlö1töne ta üstün ü ermı gostermışler ır. gün şe rımıze gelmi' Ye zi- · 

:ö:~•:0d110r . .dpo··re;'emt:yeyar~~~~ MıkB~DnJI ~UflBIUIU ;i: oı:n:: ~eı&l Kraeapan dAskerimiz bir nelırin kıyısın- raadt it!e~i üzerinde iooeleme Bu aııretle 300 gramlık 
v iki .. ö kadar tehrimize an düşmını atmıştır. Jer e o nomo,tnr. normal tevziat ile 500 gram· 

clü,ürdiik. Bo hareketler .~s- So a.)- Mak d gele:!k gv:~fesioe ba,lıyacak· Diğer bir nehrin kıyıtuııda D. D. Yollarınc.a Yenice lık orta iş~iler ve 750 gram· 
naııoda yedi uçagımuı don- yan 

0 
fy:, ~~.~; yıl dön~;: tır. Vaııfeıine hatlayıooa toprak kazamlmışt.r. Şimalde v~ .Ad;na araınndakı boş ara lık agır if9iler kalmaktadır. 

memiştir. ı . ur ~ . l Daaıtma Ofiai kadroıuna So,yet taarruzu püSkürtOI· ısının emamen ekilmiş oldu- M "' sebebıJe yem hır ~yın yapı - .,, ~ - h . dil- go haber &lınmıştır aııen am~lesine bin gramhlr 
Malta : IS (a.a.)- Beaınt t göre memur tayinlerini ya- muştur. 7 tank ta rJp e · tevziat projesi ,.eri kalmış-

t br~ mııır. 'f l -
e 1 ~ : •• • • • •• Bu afmda nazırlarla elçilik paoak ve tevai ofiai latanbul ınış ır. . . Tank. a ve kalabahk kuvvet~ tır. 

Ada uzerıode 'ıddctlı dut· erkAnı da hazır bulunmuıtur. tetkil&tı da vöcud• getirile- Berlin, 13 (a.a.) - lngıhz le yapılan hücumlar aitim 8 tr hb. Ç k 
•an bava hücumları devam oektir. tayyareleri bati Alınany~y~ kalmıştır. • Ye 1 o er 
etm'3ktedir. 2, saat içinde 8. Celil Sa'ıt s·ırın Batvek&lette bulunan tel'- bombalar atmıılardır. Sıvıl Sovyetlerin 14 tank il Ankara Devlet demiryo l-

.1· d · d d rah •ardır b' ı · k · e ı h b d · · · · yeuı öşınan tayyaresı üşü- •İ te,kil&tı pr•jesi 9ıkınca halk ar~sın a J:l · ır ı te ıki ~ünde ı 15 tankı arı mu a~e at aıresı reısı 
rtiım ·· ' k· t h · · Berlıo 13 (a.a.)- D N. B. tah · d·· ı · 0 'r hb' Ç k dü h u~ 1 1 ayyare asara btiyök 'tıbırlerde bilha11a 9ok ' rıp o ı mış veya h•sara n. e 1 0 er n gece şe • 
11tratılmıştar, Bolu Mebusu B. Celil ehemmiyet Terilen mahalle bildiriyor: u~ratılmıştır . rimize gelmiştir . Mumaileyhin 

Atılan bombalardan aivil- Sait Siren Cumartesi ıünü birlikleri dağıtma tetkil&tının Ruslar bir gün evvel akim Merkez kesimınde toprak devlet tarafından sHın alma:ı 
ler arasında 250 ölti ve 600 oehrimize gelmiş ve dün Ada- viiouda getirilmeıine başla- kala~ hücum teşebbisleriui su altında oldugu için hareket Liman Şirketi işleri ile meş-
1arah vardır. uya IİbDİflİr· nacaktır. 11 nısanda tekrarlamıılardır. yoktur. gul olacakları ögrenilmiJtir. 



Tarihi 
arıştıtmalar • • 

içelin eılci anitleri oe tarihçeleri 

lçel oilayetınin Silifke kazaıı dahilinde 
lamhazlı ktJydntle aaray harabeai, İn•an 

V• aralan hey kelleri mabutlar 
Yazan : SA1T UÖUR 

SPOR 
Turyağ G. K. Voleybol 

şampiyonu oldu 
Mereindeo Ortao~u:, Mersi,ı:ı j ka ok& okul takımının çok sinir 

t. y G. K., Turrat G. K., topak lı tıır OJUD oıkarma sı rüıi!nd~n 
G. K. Tarıoalatt Ortaokul, Taı• k a rı ı lıı şmerı Tars us idmPn ıur 

ıııa 1. Y. G. K. Ruıaıt,41, fatır i du geaolılr kulübu kaıenmıetır. 
kaaı G. K, Qukurou G. K '". Bırinci ve ik inci mueabeka· 
kıml&rınıo iet irek eUiti lçel to· uıu galip1ttrt ar88ınd6 ıapılan 

. Cambrılı iıörtln Sılıfke· edilmıı 98 burada (Jobıter) na· lerbol ıamp i rouıuau fınal mllaa 1100 musabeka ıı ıu bır i nci rlevreıi 
nın kuıer do~uıunda te Silit- mına birde mabed rıpılmııtır. T ..... flQllk k ltlbtl k 
lı:er• otua Leı kilometre uuk· . bakaları rtblerce merakh ön6o· urra. ge 0 ta ımı-

• . 1 Ba haulıde bundan baıkıı d M rain Ortaokoı b d oın raolıı tanzimı rüzOoden 15 
&adır. Burara o&omobıl ıle v ı dı- (L ) (S k ) b . 1 . h e e "' asın a 
lebltır. Bu ıtehır ha:rabe81 bır b 1 • d d 8 y rapı . P erıo en . . . · ı alaea • e na ıe ır erı ara• ımıt Menın kulü ı · d -13 Tarsuı ıdman rordu genelik 

R h i b . F k 8 erı e ur ır. urara uı.ıan Turral fabrılraaı ıeoçler kulıl• kulübii lehine oel icelenmiı iaede 
oma ıe r ne enzıror. a at koloo iairle beraber Kıbrıslı (Ar·( 

1 
t tıl . · . . 

&emelioin haogı devirde baUl(i 1 l(08l) !erinde aeldİQ'İ zan olun• b(i lakllD Q l&mpıyonlUQUnU balR l~IDCI det?0DlD 15·12 kain 
millet te hılkQmeller &aratın• makladır. Qüoki bu (Ôıbe) kral· ka1ao1Pıttır. nıımaaıle derhal &88hıh edılmie 
dan ahldıj'ı belli degil iee de ııaıoıu aıkkeleri 6 1 8 r i n d 8 Mueabaka ıaalinden eueı bu eurellede üoOucü devre rabaı 
bu mıotaka hitı& mıntakuında (ArQoe) uo eembolO görGlmek• or&aokol ôQretınenler odaaında bır orunla Turraa gençlık kulü 
olmuı dolarıalrle &em&lioio tedir. ıoplaoan kalOp murabhaaları bO &akımı lebio& bi&miıtir. Ioel 
bi:iller tarafındın ahldılı mu- Bondan baıka bu banlire boıuruoda Japılın tiraj netice ıampironıoauna kazanan TorraR 
balı:kak&ır. eneldenberi (Araoı) ıehrl deoil· ıiode illı: mGııbıka Turraı ile ıeoolik kolGbll takımını te kır· 

Borada Mll.Hw..seq lıbi9.l!f mekledir. Banda Jobi&er m abe Ruimber ıruınd11 rapılmıı bu melli idarecilerini bu mÜnffıkı 
m11arlar, ' muazzam aarar ma· din in maanam •A mub&eıem kareılııma 15·ıı, 16·18 Turrat r•"erinden doları &ebrik ederiı. 
bad, &ira&ro harabeleri te ıoae harabui, safer kapuea, Aofi lehine netlceleo111ııur. Meraio Birinci muaabaka B. Hılınft 
ıollanuın iıl.,ri görillmeluedirki liJ&lro, heykeller. aindao, ıarar Ortaokul ile Tırıoı idman rur- diQ'erlerl yihbaıı SalAhaddhı 

' 
• .. tirJe haraıı b•rıllı: •e med darphane H bir ook bina 98 d lık ı. ı• 1 D ı • u e· u ıeoo •U ubQ &alı:ımları 1 em raıor &aratıodan idare edil• 

nl bir ıehir imiı. mezar, LAhd te ıu rollırı hıra- ıraarnda rıpılao lkınci müaaba• l 1Die&ir. 
Burada bulunan ıarardıki belHi gibi enk;\~ uklirle bu ------

korneıJer ,. direkler ook 18• rada bllrDk bir medeoiretin 
nalklrane rapılmııtır. me•codirtıtloi göıtttrmektedir. 

Borada bir mabedio hara· Burı-da beru mermerden 

Merain 1. Y • • Çulcuroua G. K. 
Futbol muaabalıaaı 

beti nrdır ki ralnıı ahıap rapılmıı batı kırık bir herkel 

kıımı c,Gramaı daetan olan bina 98 llıerinde korun, keçi. at 98 Spor itlerine her gQo bir bllnOn 11eno 8poroolarının her 
arakta durmaktadır. Ve bir me• çioek reaimleri bulunan bir kır- kat daha bıı 99rdltlnl memnu· 110ıeJ hareketi halk tarafıodan 
sar kapatında kırmetli bir her metli kapu baılılı H Jöbi\er nireUe ıördftQClmftı Tarauı Çu· ıiddelle •Uı:ıelanmııtır. 

i 1 1 n 
T ırıus Pamuk Tanı Satıı Kooperatifi mOdürlüğündan: 

Tarsus Paınuk Tarım satış kooperatifi teşki
latında 8f> ve ~o lira ücretli ye kanuni zaıuma 
ıtabi iki nıeıuuriyet mlinhaldir. Bunlara talip olan 
lardaıı aranılacak şerait şunlardır: 

1 - Türk olmak. 
2 - Mahktiıu olmamak. 
S - Askerliğini ifa etnıiş bulunınak 
4 - Lis_,, mezuuu veya muadili ınektepleu 

mezun bulunnıak. 
ô - llesabata aşına olınak ve daktilo ile yazı 

yazabilmek. 
Bu evsafı haiz oları taliplerden ecnebi lisanı 

bilenlerle bauka ve emsali müessesaıı nıaliyede 
çalışanlar tercih edilecektir. Talip olanlarıu ev
rakı müsbilelerile Tarsus Paıuuk Tarını Satış 
kooperatifi direktörlüğüne n1üracaatları ilan olu-
nur. 2-2 (35 l) 

i l a n 

Mersin Belediye Riyasetinden ; 
Belediye ıueclisiuiıı 13-4-942 pazarlesi gü· 

nü mukarrer olan toplantısına azadan bir kısnıı
nın iştirak etmemeleri hasebile kanuni ekseriyet 
hasıl olmadığından 16-4- 942 cuma günü saıtt 

16 da toplamlınak üzere Meclis tatil edilnıiş
tir. 

Sayın n1eclis azalarıaın nıuayyen gün ve 
saatte toplantıya iştirAk etmelerini rica ederim. 

(357) 
Beledi re Reiı V. 
Yusuf Kıho9 

lı:al ,. bir lı:aya Cberinde kabar&- mabedinin minare 11ıbi rDkıelmie lı:urou t.brilı:aaı l•Dolik kol ılbft Qolıorou takımında yarıorn 
ma lı:ondalı:h bir ooouk berkeli, u 6ıerinde Hn1&r, ıincap ıibı nan, bir booulı: arhlı: k11a bir futbol rıldııı olmara namıel 
te diler bir meıarın lı:apalı hartanların ta llenaer, enıinar oahıma ile baıırladıtı ıeno m6· geooler •ardır, Bunlar bu rftn• 
lserinde Lir roma aralaoı te gibı ol reaimlerl bulanan Hn'al• hlleflerdeD mGrekkep futbol !erde Tareaatı bulunan te mft• 

mesarıo cepheainde bir baı ol· lı direkleri H GJerinde bir ıp.ıı takımının loel futbol ıtıı birinci· kellefleri oılı9hrmık taıifeaile -------------------------
dutu gibi bir eski meıar llstGo- bul»n.uı ıalır ka&>UIU '' buun lilı:lerlne i9tlraki hrırı Merain mGkellef balanın kırmelli etil· İ ı 8 fl 
de de bir ar reımi tardır. iki laratındakl hpular, H bir aahHıoa oldukoa htabblı~ bir menimıı B. Mehmedin neıaretlo 

Bo harabeden uıuoca burca ıindan H hapiahane oldalu meraklı topJ&mıth. Dınız harp de oahıtırılıoak oluna ıftretle C& hl Bela•I' 8 Rı'ıslı'g-'ıg.len· 
ıo• olduau eııo görCUen iııe- pencereıerjuden ,. aaire akla- okulu oaretmeolerinden rılıbaıı inkieaf edebilirler. Qukurou Y 0 UIJ U • 
rinden bellid:r. Bu bnalid6 dal- mından ıoleşılan bir hapiahane Sıllhıddin Demirsono idareııin tabrikaaı deQerli idareoileriniD 1 - Ceyhan jandarnıa dairesile nehri arasın-
larıo ara1ı aa 1ribi ıoae te rol· ıibi eaki aoıtlardan ınlaııldıQına de rapılao aıuıabak• her ue bu iıi ihmal e&meuoelı:lerioe 
lar ile Hktirle örulmOı oldu• l(Öre buraaı Hkllrle (Ôlbe) de· kadar 11enif bir ıarı tarkile eminiz. ÔollmQzdeki ptıızır gGoG dak.İ belediyeye ait bahçe ÜÇ Sene DlÜddetle İC8• 
landan timdi ba rollar da batlı dıklerı . bir tehir olup (lıorı) Menin idmıo fU du l•bolik lı:u Mereirı halketi takımı ile kareı· ra verilecektir. 
mıiı&akim iıtilı:amellnde ataolar hftkiimeliuin hududunda bulun· 16btl leh ine ue&ioeleDmiı laede ıaeacak oJan Qokurounın bu 
bitmiıtır. makta imiı. Mıraio uhaaınd• ilk reı1111 mu· hafta içinde yapaoaaı oalııma ile 2 - ihale 20 Nisan 942 pazartesi günü 8881 

lçel Vil6yetlnin Siliffce kazası Bu harabe Siliflı:enin koıer Hbıkalarını rao•D reııı beraı daha iYi bir netice alacağına 14 de Ceyhan belediye encümeni salonunda ya-
doQ'uıunda H Sılitkeye otuı formalı Quturova ıençlık kuıa· e6pbemiz roktur. 

dahilinde (Olbe) 1ehrl harabeleri kilometre uuktıdır. Otomobil pılacak.tır. 
ôı be ıebri haraba.inin ihe· ıle gidilebtıir. Buraaı Silifke, Tiirki.,e bı·rı"ncı'lı" L/erı"n• · kı·ı · · x k ô~ 

rinde timdi usancı buro adında maQ'ara, karaman 101e1i Cıerin· IC ~ 3 .. isle 1 erın şartnanıeyı gurDle ve e-
hi: lı:ör urdır. C ôıbe > ıehri dedır. Mı • d h rennıek istiyenlerin Ceyhan belediye muhasebe-eTSZ11 e azırlık J[GoGk aara ile Kilikra hududu Bo bualinin aearı atik11ıoı cilig""ine ınliracaat eylemeleri. 
ara1ında bulunan ( Jıori ) nio korumak ihere Uıunoı Buroıa -
baduduodadır. Baıı tarihoilerin Maarıf Voklleli tarafındın tırio BGrftk bir ıetioole haber yurdu a&leller inin qolı: ftıtıln 4 - Bir senelik nıuhammen bedeli 230 lira 
rinrettne 16re ( Ô lbe) ıehri edilmıı bir bekoi urdır. Bur111 aldılımııa göre fa&bol fecierıı- oeticE.ler elde edeceklerıoe eQp- oluı• tf>nıinaı akçası 51 lira 7 5 kuı·uştur. (336) 
Kıbrıılıo Sıllfkeıe gelen Yuna-ı kaıı raparat iocelemeae deQ'er ronandn alletiım federuroııo hem iz rokıur. Den iz harp okulu 
ailarden (Ajılı:a) tarafından imar bir rerdir. aibi TGrkire futbol ıurol> 11Gcil te Liıeıi atletlerinin kır 9-14 

birincilik mfteaba~ıarıoıo ıehrı llleUi ötre&meolerl B.Tettlk Böke 
~ miı •tadında rapıımuıo• karar D.!!•reunde aotrsmana baııadık Zayi aakeri teakere 

terilmi9Ur. Meninde birinoil•ti 1•rını memnunirelle haber aldık Radyo / 
Yeni Neırlyat : 

T'ORKIYE Radroıu 
ANKARA Rıdroıu 

Sıh-1' ••. 1942 

Faydalı tamir ve 
iıçilik reçeteleri 

Suntur aao'a& kitapları 
7.30 Program H m~mleke& 8eat ıerieinin ilı:inci oGmroeunu 

ar arı &eekil eden ( faydalı Tamir ve 
7.33 Muıılr: Hafı( Pcogram (pi.) IKilik Reçeteleri ) iımiodelı:i 
7.•5 Ajını Haberleri çok tardalı kitap in&iıır e&-
8.00 Sentonılı: Paroalır (Pi.) mıetir. 
8.16- BCUfto tıoiler, atelre, fab-
8.30 Etio ıuti rika H lelı:niıirenlue oolı: 

11.80 Proıram,. Memleke& Ha& lbım olan bu lı:i&ıp Almancı 
•ran aalından (Selim R6him Suntur) 

kauoıcak takım Anlrarad• 19 1•i111leri teabit edilmiı ola~ Oörl gün evvel nüfus hüviyet cüzdanımı Vt~ 
mır11 °ıtadında Galataearaf •e ~erıio idman rurdu alle&ldride askeri leskereınİ zayi ettinı yenisini ~lacağımdau 
Fanerbahoe ıak,ıP>ları ilede ıar lb.!!._maılerh ln emrine verilecek&ir. 

eılıtmak fıraa&ıaı eldQ edeoek&ir• Kolüplerimi%io oalıemalarına eskisinin hükmü ~oloı~dığı ilAn olunur. 
Atla&lam rııG11bıkalarındf hıı •erdikleri ıu gônlerde ıtad· Mersinin Reaul KöyGoden 

iae birincilik taııuıao.t a&ıeuer '0111d•kı inıaat iıinede hız •eril (36 6) Mustafa oğlu Halil Karan 
Aokırad11 rapılacık mftaabaka· meıı Pietın bir an enel tamam· 
lırdı milli ıUıtlefimııla kartı· lanlbaıı ioln mGteıhbidln aıkıı· 

T 
1!~!!ı~'fı lbımdır. V..akil 11 kal-

lııacakur. ~~· ~I DJ•otleke& ie•dir. 
Geoeo eene Ankarada rapı• De .. ı .. ı harp okulu te liseai· 

lao mJ111bakalardı oot parlak oio, llerıin idman rordunun 
oetioeler elde eden Deniı harp kırmetıı ıporcolarına ıimdiden 
okula ılcG te Menin idman oaod!ln lllo•ıftakireller dileri ı. ------Muailı: : T6ı lı:oe PIAklar. &arafındao leroGme ıdilmiı te 

ma&baam11dı ıar•l glıel ıe• 1 
lı:ilde tabedllmiıtir. 

Fıalı ı 160) lı:uruııar. 
Matbumııdın ıedarlk 

Ajıpı Habtırleri 

Maıılı: : Ttırkoe PıAlı:lar 

DOKTOR 
FAHRi AYKAN 

içimizde 
casus var! 

1892---~--..-1942 
50 Senelik bir tecrübe mahsulü Prorrımınrn Deumı. 

Program ta Memlete& 
ıııaat ararı 

edilflili 11ibi Htıı te teni 
merkeıi t.tanbuldı Ankara 
oaddeaiode Qılır lı:ilap etidir. 

Salon • 1.15 Konuımı (TGrk Hokulı: Moaik ; Rıdro 
Orkeı&r•ıı. 

Haatalarını Aı~c.,rlik Şohe&i 
yaoıoda merhum Doktor 
Sabri M4tndere.io muaye. 
nebaneainde kabul eder. 

(82') 7-10 
Zıraa& taktimi 

Kurumu adını). 
21 90 Maıilı:: XVll • oci Aıır -----------

ÜıılGbGnda Eaerler (Pi.). Musilı:: FHıl Hereti 
Memlelı:e& Hal ayarı te 21.•6 Maıilı: : Killik TGrk 

Muıitl Proıramı. Şef: 

Maıud Cemil. 

ıjını haberleri 
Koo01ma (Ki&ep Sutı). 
MDllk ı Eılı:i Kan&o 
TGrkGler. 

98 22.30 Memlelı:el Saaı Ararı 
ajını bftberle~i te bonalar 

Radro geıel11i 22 •5· 

MD1ilı: : Piano Konseri 
1
122 50 Yarınki Proaram 

QılaD: BGlend Arel. kapanıı. 

Ismail Anuysal 
Sıhbu mempru 

Baatalarıoısm her türlü 
enJekıtiyonlarını evJerini•de 
doktur taniyeei ösere yapar 

Mftrıcea& ı•ri: 
Urar cıdde1inde 'OLGEN r 

8·10 (822) Metasaaı 

.,.,. 
Gazet•lllizde tefrika 
edilen b&1 heyecanla 
yazı . &erial Kitap 

halınde çıktı. 

•• 

Fiyatı (25) Kr. 
SATIŞ Y ERt: 

MersJnde: 
Yeni Mersin Mqtboası 

TarM1sta : 
Kadri Uourlugll - T evfılc 
Kural Ticarethanesinde 
Fahri G6kçek 

Uzun sene kullanılacak bir cihaz 

Fllips 1942 AL TIN JÜBiLE . 
Feaıaioin ellinci senei de~riyeai münasebetine PBIL1PS 
Fabrikaları, elektroteknik flabaaıoda 50 aenelik arama, 

9alıtm• ve teeröbelerin ıemereai olan 

" Altın Jübile ,, 
RADYOLARI GELMİŞTİR 

lçel AcımteRi: Selvelli Teeimevi, Mersin. (825) 

Yeni lılerain 'liatbwında Buııuu.tii. Fi 
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