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Londra 15 (a.a) -

8~'.ııbl ... tJaıam r.-e,rlyaı 
M6dtlr0 

FUAD AKBAŞ 

Perşemb 
16 

Avam kamarası meliy~ nazarının 

istediği vergi ıamlara~ı kabul etmiştir. idare Yeri N t SAN 
1942 

GÜNDELIK SİY ASİ HABER F'İK.IR.. GAZETESI S v•sı F k rtış 
Te,efon No. 82 

Yıh 1 Sayı 
14 4178, 

Bu yazın - -
tarihi 

I Bomba hô.disesi muhakemesi 

ü Fon P pen· 
ektubu okundu 

Almanya - Fransa 
münasebetleri 

Şehir ve 
- -

Memleket Haberleri 
Falih Rıfkı ATAY Yeni Fransız 

Laval Belediyeler için gelir 
kabinesi kaynakları 

H hıt.r, ılık Ppraklıt.rd ırı 

Ankara, 5 (a a.) Alman Evrak olıu 11 du• İlk oltunanlnr 1~1k .... (1 
pr ki t goruı' 5 ) la büyuk lçısı Fen Papt:ne Anka- ar. sındn büyük elçı Fon Pep .-.:· ksülamelleri e~trik vasıtası, flektri~, Havagazi ve Telefon mükaleme 

ın ştır. Bu 91çek h d llar u - rada yapılan suikas't mahkeme·! nin Hariciye \f ekalctine yazd ğı ~-

ya rı.~ :ı.vRŞ o~ ı ra og n 
ı;ıkıyor, Aıılrnr )tik eklerin
ılıı heynv. çiçekler ve yeşil 

r u Je ) emişler ohıı dın föıce, sine bu gün ağı r cezada devam iki mektup vardır. Wektubun Amerikalılar elçi le- ücretlerile yol vergisine zam "8pılması dücünülüyor 
,..aııl r e MİZ bir facın. gore- edıldi biriııinde ~uikasti11i anlatıyor, • • J y 

. ki r H' . k k Dinleyi<:iler çok kalabalıkdı l diğerinde Omerden deha evvel rrnr çağırıyor. M 
1 ert ır ıç şuphe.) 0 ~ Q,S da başlayan mahkf'me de hiç bir yerde gördüğünü batır- r uhtelit sebeplerle mas- zam 20 parıtyı geçmiyecc;ıktir. 
.ıuoı dnuva harbıoı rı h Ilı maznunhrdan Süleymanın isteği' larr ndığını bildiriyordu Diğer PHis. 15 (a.a.) - Hüyük raf_ları artmış olan belediye- Telefon mlikAleme ücret. 

1 H, ı hir dföıemeoırıe yak la- üzerı c Avukat tutabileceği, Pav· ~ah iti• rın ifadelerinde de Ôme- elçi () >b ti y · 'd dönmtiŞ lerıu &çığını kapamak maksa- ldrine de ticarethanelerde yüz 
~ı.~oruz lof'un htediği k_efaletle tahliye- ria Ankara ce istanbuldaki On .- A', o il. 

1.~1 ~· • h"kô· diyle, Dahiliye Vt:k:lleti bazı de 20, evlerde y6zde onu geç-
Bn sırada Anglo Sakf'oll ye kanuni i kan olmadığı ve günlerini b !diriyor ve dakika- ıır. ımanya 1 

e ışı u belediye vergi v . İ . . k - b' 
Türkiycde avukatlık etmek 

38
Ia Jarı anlatıyorlardı. Evnk "ku· meti aras.nda fikir mutabakall ttınlnıası .. e re~ım eımın, meme uzere ır zam yap.la-

g ı.t. ıteleriude çıkan tenkitler hiyeti haiz bir avukat tutacağı nurken bu eınada ınauıunlar olmuştur. ıar . . ıçm bır ıtanurı caktır. Bu zamlar faturaların 
vtt t lımiıılor şu birkaç etim- bildirildi. asabi görünüyordu. Leval hük(}met reiı-;i ola- proJeS hazırln~nıştır. Miıtal~a- tutarına il~ve olunacaktır. Pro 
h ıc;ıııde topl nahılir: biri, cak yalnız mareşal Patene l~n. alınma_~ uz~re al~kah ve jede belediye hudutları içiude· 

bıı lJ<i.rbin tnlılıi Asya kıta- Mihverin ,Japonların hesap verecektir. k~llıklere gorıderıleu bu proje- ki mükelleflerin yol vergHeri-
81 la vo uzak PaRifik Uıniir- Amiral Oarlım hava kara nın esa l~rı şunlardır: ne bu ~erginin yarısı kadar 

g 1 ,ude degil, anca~ A•rup• mahvi için muvaffakiyeti deniz kuvvetleri h•ş k~m•n- . Beled•:• .~udvutları _için_d~ bir belediye hi•StSİ zammı 
k 8ıncla belit olaoaktır. !kin- .., • idam olacak nazırlıktarı çekil · ışleyen tr m Y e~tobu~ Q'.ıbı YRpılması k1bul edilmektedir. 

o di, ütüu kı~ hır dov hazır- Uç sene hafı gelecek S Ü tün/· r... ı mekle berauer kabinede bulu - nıtkıl vasıtalarmm ncretlerıne Yol vergisini bederıl mükella-
Jıgt ) apan A lmanyaı ıa top ay 1 8 UgUnden i 11acalit1r. her bılt1tte 2 kuruş~ kadar fıyetl.e ödeyenler muayyen 

Yekfi ı atılı ınR, aoaba, Ru yn Vaşington, 15 (a.a) Mister ileri gelivor 1 Y"3ııi ıeşkil P.dileoek kabi- ve bava gazı vP.elekırık fıcrfl- mükellefiyet müddetinin yarısı 
haş 

1 
ile karşı koyabilecek- Ruzvclt pan Amerikan kongre nede harbiye nazuı bulunmi - lerine de kilovat başına 2 kn- kadar belt>diye hudutları için-

ıııidiı ~ Üçüuoü u, Alwan iler- sinde Mihverın yok edilmesi için Londrl', 15 (a a.) - Bri. vacaktır ruşa kadar bir zam yapabıle- de ve belediye hesabma ça-

1 ıyışı duracak mıdır, yok• ?-3 y•lın kafi geleceğini söyledi taııova - Japonların Uzıık Di~er nazırlar henüz teshil cektiı·. Elektrii ve hav•R•zını lışmaya mecbur tutuiacak-
Kızılordayu hi9 olmaz a to- ve istikbale mutlak güveni ol· ŞR kt k' ınuvaffakiy ı· k f l edilmemişt;r. muharrik kuvvet olarak kulla- lardır. 
R rsiz bir lııılo getirerek, doğunu ilave etti-

1 
a 

1
• • 

1 
·ııı e 

1 
a ı · Mareşal Peten bulunan nan müesseselere \"apılacak - Sonu ikincide -

yerı yerıt ıoıu sı l\hlo.rda de· l 
K:lfka petrollerine varmak . . ha tuzmdan memnundur. y 
' ond•ıı Orta-Şarl.'a ti• Atlantikte bomba· ğil sayı itıh•Tllh üstüolöğüıı 1 Leva! bir iki Riıne kadar Hariciye erli Mallar pazarın~a 
oı ,k 1\maoıoı guden Alman ılcdir. yeui nazırlara devlet reısıne V 8 

1
, ;.

01 
ger9ekleş cek mhlırY lanan gemi/er taktim edecektir. ekilimiz UgÜn )lopılacak 

__ Finlandiyanın l 
J> ;rdiıaoiisii, bu korkun9teh- V . Vişi, 15 (e a.) - Mısırdıı ı·zahat vet·d·ı aatrf ar 
l k d 

.. f kl . aşınglsrı, 15 (a a.) Tıc L kaybı çok bulıın· ı 140 k' .. h ·ı b ıke arşısın li, mntte ı ernı . hl' . ! a ı ışıyı amı u-ıııoofaati Almanları garpte ıet nezareti it ı~ı: - luoan t1ren Sudana ~Plmiştir. H . Sümerbauk Yerli Malla,· 
h r oekh• tutınıya zorloyıp lkı Amerikan gem;sinin Beleiı ki, 16 (a a)- Ne,ro Bu tirende Kah're Fransız . A~kar_•'. 1

.
4 

(•.a )- ... ;r• P~z.ıı _bıı ~ün öğleden •onra 
H ıı ) ı kiinü lı• fıfl•tmek ol- Atlaııtik denizinde IJomba la ıı- ı unaıı bir rosmi isl1tistili• RÖ. elçisi ile elçilik erkanı, T•hraıı oıy• ekı 111

'.
11 

• B · Şu k '", ·~ şe ırımızde mevcut kuyumcu -

1 
· .. t f'k t • mıq oldn,.,unu bı'ldir ı'yor. b d ı k.Josolosu ve konsolosluk me- raco~la huguo toplıuııuı l ınt~ 1 hır, hazır elbisecılerle komi. -

l ıguoıı göre, mut" ı ler ><.Y· :.- tS re üyuk t:!V.eıltorin lıarbe Meelıs ''rubu d 'r" kiveyı}. ı 

1 bb 
.. t b ı b'l t3 · ı d ı · · murları bulunmaktadır. " 

11 
a nr " • ~oncu ara sat Ş y ~ p:tc~ktu. 

>ir teşe us e u ona ı e- 1 n gemı er en >ırı orta bi!şl digı ıa rihten bu S h . . . all\kn.dar son ~i vasi bCidisoler y- - -
oek !er mHlir1 d .\ . kuçük h c· d d' 6(Uııe eya at eyı geçmıştır. f . . . un ve yunlu kumaşlar ı.,erı a ım e ır kadar Fırıtaudıya ticaret ge. Londra, 15 (a.a.) - Hür etra mda ıv.abat vormiştır. ıle ipekli eşya serbest umuma 

~imdi hem bütün ınt;· l · · ı k '( m erınııı l t~:rıerı hemen yarı- Frarısızııı fflZetesi olen Lafra· An karada st1.ltca tır. 
" ı ter, bıı kaygı! rın altıuda l ,·ıı·z kralının k · j b' · k' ~--.~----·-----ng Or- Smı kayb"lllll tiı i~l deyor t: . . l~oretler : 
kalı '"or H.i~ ı.ı.ür:be yok ki il ' · · d' \T v y ~ r deşi mecburi 1 ıtıer emrını ver J ışt dagıt f" . hu.;ıiıı Almaı.ya'dıuı gelerı İranlılar ,Japonlarla ,Haat ell•. . ma o ısı 
darlık \o ıkıntı haberlerinin iniş yaptı b . d L'3'fal ılk ın ohrak Vışıyeı Çalışma b l d 
ası bl

·r A d münase etı ne en dönüuor Lev. !in vazıyete ha- ya aş a ' 
uınası vardır; o &, 

1 

bıı devltttııı kendi alinde veya Lizb?0 '. 1.5 ( t .a.)- D.N .B. keatiler k~ı~ o!ması Al~aıt .maı eş·,i~~ı- Ankarc1, - V. erıid"n kurıı-
bıı 1 ~ti ttı yııbnt yorleştigı ajaı,sı bıldırıyor: rm~'l yarattığı ıı ıranın rı lıışıı kıırarlaştııılmış olan da-

me oldketler elinde ne varsa, lngıiiz Kralımn kardeşi Tahran, 15 (a a) - Burli lcesıdıl'. ı. l 1 ğ'ıtma ofısiniıı me kez te~ki . . . Alınaular, ıl ua ıar aar- 1 k d , , ~ -
lrnı sini l n yazl: ı taarrnzlarıı tayyare iie seyahat yapuker dau hıldırıldığıne göre 1 raııırı 1 l 1 Mı il :-ol.uı v~kıllor heyetin 

A J . . . rnznna baş amac an t>VVf t ·ı l 1 
lııı.1,1rlıkl, ın koymuş o1du- L b civarında mecburi bı' aponya ıle siyasi faal yetme ! .1 . 1 k ,ce ~su· erıı nıışti,. ız on r . l lı.,ransada hı>r ı ılıma e arşı 1 K J -t · · 
gu • ır. Bırılerce tank ve bin- . . ş ve diğer bir ta ğeçmesnıe Rebap Japon a" ~e- k. 1 a ro ır ısımle nıliri lecflk 
loroo kanatlı ordularrn •rko- ınış y~pını 1 'na devam Y- hep olınuşlur. 1 hazırlıklı bulunma ••teyor ar. ve yeııı of si bn ba fıa ıçinde 
sın<l o, ıwnuun. kad r, malze- yare 1 e yo 11 et- Japon elçi. ınirı ~lıhver- Vaşington, !5 (a ~) - Leva-• çalı~ma Y 

1 başlayaca ktır. 
miştn·. . ' lin kabineye gumeınııin ılk ak-

Stadyomun hali 

Mer~iıı Stadı muhakkak ki 
Tiirkiyoııin sayılı 8por yerleri 
ııresınılsdır. Ancak hu güael 
stadın teknik bakımından 
lıalf\ tamamlanmadığını da 
söylememek hiraz gü9 geliyor. 

Şimdiye kadar hr11ıun ta 
manılanruauıaEıllllll stıbebini 

bilmiyor degilirıı, l!.,akat 88-

bep!eri ve manileri ortadan 
ksldırar&k lıaki ki stnda ka 

1116 ve yiyeoek yetiştirmek cilere para verdi~i teAbıt olun- "I" 1. 1 ak Vişide Ameıika Dağı tma Ofisınin nmu'rı su ame ı o ar _ j _ _ 
lfü~ı nd:r Rosyaoın büyük Harp ucuz olmaz m~ştur. elçisi iı.ııt şare için çağrılmıştır. nlUı llJ'll taşra teşk 'lftt ı bdro- vnşmak ve üstünde istedigi-
ge 1 ligi ıçinde Kızılorduyu fraıı lıiık(}metiııin bu ka Elçinin Vişiye döneceği şüphe· lRrı Jeıhal h!fnrllly:trak huu 11~ .iz gibi dört elle çalışarak 
~le rre9irmek ve varmak, ge- -----

15 
( a) rarı daha evvelden lngiliz ve ildir. fa 1 nıda k: 'et bir :,ı tmanda ç 1- gıızef e ere kavuşmak vazife-

., Vaşin(Jton, a. - Nev Al ı · no aynı R nır ız enişlik için· " Amerika hükı)ınetleıri tarufm- lngiliz gazetelerine göre. - ışmaya l1a~~am1lannı temin mız değil midiı4' 
yo;k borsası uıııuml ınuhabi. d bT . d Fakat m - manlar bütiln ıanayi ve :uraat e iecektır Şüıı diyo kadar buuo 

de Kunlordnya k.>rnmak ve . h d l . le millt b an ı ı:ııyor u. . . una· işlerine muhafazalar kontroller 

k t k k
. t f t t .. rı arp o ayısıY orç sebatın k"silmesinı ıran lıiiktl· koyacaktır -- bize oldugamnz iç.in müsa 

ur ırmn ı ı ara R ra eJı- l · h t · t 'k' ı · Güln d / b ·ı . . ' lı d fi 
1 

kt ar hak rnda ıza a vermiş meti bu devletlerın eşvı ıy e ar o yo ınıı. 8 1 
r karşılıyorduk. Fa-

sırun ann e ~ ı o aoa ır, d kat 'r b b 1 h rp 0"a d t 8 l Kr l .Eaalı·yetı·. yarm ür:kiye birinoilik-
Almao dli tinoe i şudur: Kı· u orç arın n m e er yapmamış ır. U gar a ı ,-~ ı . 

1 d k d 
. sa 1944 de ıso-200 milyara Janon hükOnıetıne memle G ı erı için müsabakaların va zı oı o, nereye a ar gerı . . ., k d k diktatör mü? u nar, (llususl)- pılmasına tahsis edileu At&d-

.. 
1 

.. 
1 

d 1ter gele k balığ olacağını söylcmış ve keti hır haftaY" a ar ter Kazamıza yeııi tayi d' surı naş h RR a, ee ce . b'ld' ·ı 'şt r Londra 15 (a a) - l k 'f b ne I· yoma ı;ıporcular gelince bira• 
kıg ta rrıız etmek kabiliye- Jemıştirkı:"' etme. ı ı ırı mı ı . . . . ere vazı eye "'şlamış ol m" k '" l . . " . Harp tıı·ç bir zaman ucuz Deyli heralt gazetesınrn dıplo k , an oş n va2ıyette kalacagımı-
t111'10 olor ... a, bu~ bırşey ya- k /aveç i)zerinde matik muharriri bir ynısındajrt aym~ı:f!lım,ız B.1 Kemal Er- zı s:iyliyeııler ve fribün vazi-
pılın olm z. Sovyet düşiin- ol~az harp kaZ ~ma ·ı° u şunları ıöyliyor: em, ı u.oe,eme.ard~ bulıın- yetirıi de iyi bnlmıyanlu va 
oe"ı başkı. türlü değildir: Al- d~ahıp etmekterıd ır mı yon uçan tayyare Kral Boriıa memleketin dikte ld~~ kta~ı sonra yol uoksanını Ôniimiizde bir hayli mii~· 

. a 3 fazla ucu? ur. toru oldu. Memleketi istediği gormuş ve deı hal ılk iç- ol· rak det old 1t .. 
msn orduları nereye adar K k _ ' u~una gore o zaoıana -- Bern, 15 (~.a.) - lsveçre ribi idare ed'yor. tirazda bulu• .aya öyunucn Uıilıl'ıra ka kada b t 1 lr 
gelını;;ı ol alır, eger gelt>oek J k l ti hOkfimeti 12 uisanda Jsveçre nan her nazır aıledıliyor. ldar uzayan yolu yaptırmay~ dalıarmükne~:mel ":::;m hı!.8r~f 
kış turruz edebilecek kuv- ra a ge e başlıtmışllr. e 

1 

b 
toprakları üzerinde uçıın ya A t k h d rai etmek vazifemizdir. 

vetli 1>ir Kızılor<lU elde bolu- ufdaylar hancı tayyareleriu lngiliz by. n ones o cep e en Açil:~C1\k yoldan ayni ;,a. Tiirkiye birineilikJerinin 
nnrl4<\, birşev ybedilmiş ol- , · d6 dü mau·la Anam k d · Bağrlat, 15 (a .a.) Son yarası oldugurıu tesbit etmiş n • u nr aıası a ısti- yllpıldıgı gü:ı gög .. ümüzü ka· 
ma?ı Bundan f.itesi alabildi- - l f d b'ld" · · fade edecektir. t k t <t gun erde Irağa 12213 ton ek- ve e erasyona ı ırmıştır. Bükre~. 15 (a.a )- ~lareşal u.,.y Kemal O.ı·dem'ııı btırı H\rtara 3 a yoından içeriye 
,:tın esrar: rıe kim e Alman kl 'k _ l . . 1 h-k · " nn [',, · b'I k · · lı 1 . . .... , 

. . me ı bugday ae mıştır. sve,.re u tıme:ı Heynel- A k n1 t f 1 gıre 1 
m,, ıçııı bu vazifomiai uzı ... b ı "' v . ntones 0 ce..,,ıeye yap ıgı te ı da:ı sonra di"'er mühim um-ı ıeının ı9yozunu ı ıyor, Bu mıktar un ihtiyacın- milel kairieleiin bu suretle ı ~ ifa etmek wecboriyetinue ol-

(s 
'k 'd ) d k' lışten dün sabah Bükreşe 1 r n i !erine de el koyacağı dugnmnzu nııut mıyalıın. 

onu ı ıncı e - a ı noksanhgı kapayacaktır. ihlMini protesto eder.ektir. dö - ı- 1 k d nmu~ ur. umu ma ta ır. Yeni Marlin 
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- Ni•n - ı 94.2 Perşembe YENi MERSiN --------

TarlhT araştırmalar: 2 Bu yazın 
tarihi 

Radyo • 
lçeld u6 de M<lAktn•H.: gerilerindeki Pereembe-16.4.1942 

Rns kıtaluının sayunndan, 7.SO Program te memleket aeat 

e -Birinciden artan-

T'ÜRKlYE Rııdroaıı 
ANKARA Radroao 

Eski Anıtlar ve Tarihçel9ri: 

lçel vilayetinin tiilifke kazasında Mer
yemlik harabesi ve bur2da kürrei arzda 

ilk yapılan kubbeli mabed 
-:-----------Yazan: SAİT UGUR-----

oibıuılarımaıurıdırn ve harp ararı 

erıdiiRtri8iı.in, neler yapmış 7.33 Muzık: Hafif Program (pl.) 

oldnğorırlan ve yl\pmakta ol- 7.45 Ajana Haberleri 

cloguodan kimMenio bahnıi 8.00 Muzik: Hefıf Program10 1 
vardır. Bu iki me9bn1ün pe- Detamı (Pi.). 
'inden bir ii9üncü1o1ö goliyor: 8.16-
Almıınya m ııvatfak cılorH, 8.30 Etin &Bati 
Hint kıyılarına kadar gelen 12.SO Program ve Memleket aaat 

Bu ören (harabe), Silifke ıle Kolo-Korosyom şehri öreni: 
Tatucu na11nda ve Silifk.-nin tehrl Japony" il~ Muıır ıumrların· &rarı 

8u (Ko1o - Koruyom) d 12 
l laeylnde-. Sllifkrye üç kilom tre a "Ol uyan Almarıya'nın ara .33 Muzık: Şarkı ve Türktller 

o kadar eaki değildir 
me1afedrdir Çünkü buradan uki ca~raf· sıoda Auglo-SakMoolv nsıol 12.'5 Ajana Haberleri 

Buraya otomobille gidilir. ya bilginleri babıetmemişlerd • r. bir harp politikaııtı gödecekleı'f 13.00· 
Burada Meryemlik adı yeri- Amiral Lökart bu harabeler Almanya'ow elindoki bütiin 13.SO Muıik: Şarkı te Tiirküler 

len bir tehir öreni vardır. de yuııanca bir kaydiye bulmuş. kuvvetler, o vakit. Afrika ve Programının Detamı. 
Fıkiden bu tehire Selvlı turld: Akdeniz cephelerini taRfiye 18.00 Program te Memleket 

yahut Hölmüı ftbri derlermiş. ( .. PreD1lerimi1, Volatln,Vale111 etmek için serbest kalacak fl&at ar arı 
Bu teb=r Romalılar zamanın d 1 i ' 

Grayten,, zamanların a zor eya Almanya'ya karaı koyabiJecek 18.03 Moıik: Faaıl Heıeti. 
da lıtikJilinikorumuf iıeda ıonra Jeti A ko du •Kıldyoı Oranyoı " .. .. 
lranlllar tarafından yıkılmı4tır, r 0 

.. • " kara clevletldrioden en bııyo- 18.46 Ziraat taktimi 
kendi ma1rafile çol hahnde olan .. .. 

Bu örende birçok yazılı Jihit bu yere bu günkü şeklini ver.di.) Rtlnon ortadan kalktıgını go- 18.55 Muıik: Bir KoTIÇMO (Pi.) 

2 

z • 
1 YAOK 

Manifatııra ticarethanes i 
VE 

Mobilya Satıı Solonu 

Kadınlar için her nevi ropluk, mantoluk 
yünJü ve ipekli kumaşlar 

Erkekler için yerli ve Avrupa Kumaşlarmdan 
hazır ve ısmarlama elbiselikler 

Son moda kadın ve erkek 
iskarpinleri 

Baylar için hazır ve ısmarlama 
gömlek ve pijamalar 

Fiatlar mutedild ir. Birlik malJarı pertıkende 

yüzde on kArla satılır . Mem•ı rlara y üzde beşl o E1at1ş 

yapılır. 

(360) 1-10 Mersin ~ GOmrOk meydam 
ler mezarlar, mabetler, .. raylar, Amirahn aeyyabatnameıirıde dk rem Avrupa devletleri, kentli- 19 30 Memleket aaat ayarı te 

moıayıkler, kırmızı yeıil, beyaz rettlti bu ibareyi ilk evvel Letroa lerioi bugiiukünden başka ajana haberleri -----··-------------------
ılyab mermrr direkler, döı~me: tercüme etmlttir. törlö hır vaziyet i9inde his 19.45 Moıik: Yurttan Sealer. 
ler, ban, ha•am, bavuz barabelerı Bun• cwlSre b11 febrin kurulu d r 20. 15 

d • . .• . se er oboaklardır. Japonla Radro gueteai 
•ar ır. ıu 375 397 mıladf yıllar111dadırkı 

Vaktile Sllifkeye b~yük y~l- iUkyada en ıonra yapılan tehir b~rbe k.arı,mamış obalardı. 20.46 MuRhor Makamı odan 
larla ıetlrilen ıu ayrı bır yol ıle bu demektir. boyle hır ihtimal karışuunda Şarkılar 
buraya da verilmit ve yan yana Ba rün buraya Suum otlu, bıle, aı.keri doram ne kadar 21.00 Konoema(De>:tleemeaaati). 
iki depoya dökülerek oradan Hnc• bucatı, cinrınada Puaendi ba,ka türlü olaoaku! Şim<!i 21.15 Muzilı:: Şarkı te Tftrkftler 
telare talrlim edllmittir. denmektedir. ye kadar PHifik ıolaruıı 2 1.30 Konoerr.e {Hikı\re Saa\i) 

Pampilyadan Surlyeye ıride: Languluva ıeyyabatnamealn· serbestçe a 89 An lo Saborı 21.•rs Muıilr : Radyo Senfoni 
Romalıların methur yolu bu ha de bura hakkında •Kolo - Kora- . . ' g . 

Orkealraaı. rabeden ıererdi bu tebre Silifke ) b b 1 . l d gemılerı Orta Şark'ı •e Afrt 
T • ıeıyom . ara e 'rı ara ar•n an 

taref:ndakl tepe yarılarak ve kamı,h bir dere ııeç!a iki tepe- ka cephelerini iyiden iyiye 22.SO Memleket Saat Ararı 
ke.ılerek yol l'eçhilmitti~. . . nin yamacındadır ve dere d,nize besliyebileceklerdi. ajana hıtberle;i te borular 

Bu yolun ve keımeaın ızlerı dökülmektedir. Üç ihtimal vudır: bir Al- 22 •5· 
hlll durmaktadır. Burada kilise harabeleri, lıa man veya bir n,014 zaferi, ya 22 60 Yarı o ki Program 

Burada bir de yükıek kub- pular, ıu yollaıı mezar ve hamam bot yenilmekle heraber dAya kapanıe. 
•e 

beli mabet yıkıt• vardırki kubbe harabeleri vardırki bu şehir lzori 
nan Rnııya Y•hot yenmekle -----·------ılain yarılı bili ayakta durmak· kr hnıa (ir prenı namına burala 

T beraber bir ileri hamle ko•-
tadır. rın valiıi olan Kladyoı tarafından 

Glya bu mabet yer yüzünde kurulmu,tur demektedir. vetinden dü,-ıo Almanya ! 
ilk yapılan kubbPli mabet oldu Buraya eakl zamanlarda Hao~iı.i olaoakt ba,ta iki dn 
tundan meıhur imi,. pre111ln tehrlde derlermlf. düışman oldnRo halde, bemerı 

Burayı bir ç k ıeyyahlar Hakikaten bu tehir harabui hötün milletlerin yüreklerini 

içimizde 
Casus var! .. 

-···-

i 1 a 

Anamur Malmüdürlüğünden: 
n 

Mersin emvalirıc 189 lira bordu Aııamuruıı 
• 

Göktaş mahallfsiuden Ahınet Tabir arulyalmın 

Nasrettin orta alau ıuevkiinde çakmaklı snreµi 
denmekle ınaruf şarkan Nasibe ve ilacı .\li bay, 
şinıakn Cerit kara ~hıstafa oğlu i\ hnıeı, garb~ıı 
Jlaci lıasau ve ceıınbeu Mehnıed tarlalarile malı-
dut 70 lira kıymeti uınkayyideli 25 döuiim tar-
Jaurn 011 altıda on uc hissesi 4-4. 94 2 tarilıindeı 

• 
itibaren 21 giiıı müddet le açık artırmaya konu 1-
mnştur. 24-4· 942 Cuma günü saat ı 4 df• 
ihalesi icra kıhnacağı11dan talip olanların A namu I' 
idare he)'etiude müteşekkil komisyona ınüracaa t 

alyaret ed •rJer. iki tepe üzerinde olup araların· 'imdi bo ııoal burkuyor. Ki-
Ba mabette kullanılan harç dan kamıth bir dere gcçmrkte . . enfı& . . . . 

parlak ve tabacc6r etmit bir ve d~nize dökülmekte oldutu mının m atı bırınde, k11oı· 
Gazetemizde tefrika 
edilen bu heyecanlı 
yazı serisi Kitap 

halinde çıktı. 

1 etmeleri ilan olunur. (323) 4- 10-16-23 
1 

halde rarülmektedirki bazıları gibi bu örende mabed, pray, nio meofaatı ötekinde, kimi
ba barcın alçı olduğunu Hnmak hamam, ıu yolu, mezar ve bir nin daVR8l hirinf>, kiminın 
tadırlar. çok bina bıırab>'!leri oJdutu gibi ()tekine bağlı! Rarbiçi veya 

Bu meryemlik öreainia alt n kerarı ~· •ur ile çevri~mi!tir. harpdı'ı milietlerden bi9hiri, 
daa Silifkeye kadar gider bir Buraıa flmdl tlrkmenll atıretıa • n b t ribini .. .. 1 . 

ılı 1 -ı1ı.n.d- n y&zın a omnr ernı-
1 B l o11r bil- ı4 atı ve mu u ur yo varmıf. u yo uo a.zı a ı de onutmıyaoaklar. 

mncut olup içinden eplce gidi'· Ba şehir harabesinin 4imdl 
dlil halde ileriıi göçmüt oldatun batıaında Perseııti adlı bir köy 
elan timdi Sılifkeye kadar gidi· vardırla i bu köy adını prenıler• 
lememektedir. den almış ve kelime biraz b">ıa· Belediyeler için 

gelir kaynaklan 
Bu örende 1905, 1906 yılla- larak Persendi haline relmit 

ruıda almanlar tarafından kazi olduğu ve bu tehire getirilen 
J•pılmıt ve haçlı ıeferlnde Göksü ıuda Penendl köyüne relmekte 
ırmatında botulan alman impa- olan ıu oldutu kuvvttle Hnıl-
ratoru ikinci Fredlrikin mezarı maktadır. - Birinciden artan -

Fiyat. (25) Kr. 

SATIŞ YERİ: 
Mersinde: 

Yeni Mersin Matbaası 

Tarsusta : 
Kadri U~urlugll - T evflk 
Kural Ticarethanesinde · 
Fahri Gökçek 1 

ıı.-~---==----=-======= 

Satıiık 
1 hamam 5 eo balanmaıtur. Bu harabe, Merıin. Silifke Otel, h:t n. pansiyon lı{ibi 

'öaaıı üzerinde ve Mt r1inln batı l · d uı l ı ki llh h l 
Bu mezarın bulundatu bina d d yer lerio yatak ücret orıne e ıwaers o 0 rem ane mı 11 • 

aında, Silifkenin doğuıun a ır. 
laarabeainin tabanı altın yaldızlı Buraya otomobil ile ridilir. ylizde onu geç~emek üzere lesinde 121 No. lu sokakta Hadrs 
camdan yapılmıf moıayıkle dö· Belediye hissfsi zam edilebile- hamamı oamııe maruf hamam. 
ıell imif. ab il d l H d 

Mınıalıamıza aı•d bilecPktir. ve aynı m a e e y ne a ra 
Hill bu moıayıklardan par· vereselerıne alt beş ev satılıktır. 

çalar bulunmaktadır, O vakit L • '• • ·ıı Belediyeler tauzi fal ve 
almanlar Fredirikia mezarını eaıcl fer I alCI er teoviriye resimlerini de yüıde Almak arzu edenlerin Hadra ha· 

ltalmuılar ve kemiklerial rötlr· Adana müzeaincle elli nisbetinde arttırabilecek- mamı mosteclrlne veyahut Oray 
caddesinde No, 47 MotörcOIOk 

•ltlerdir. toplandı lerdir. Bundan ba9ka Belediye deniz nakllY&t evi B. Mebmed 
Burada yapılıı tarzından hudutları içinde ,:iaire, mües Emin Tez şeriki Hadra veresele· 

T. İş. Bankası 
Aüçük tasarruf heaapları 

1942 
ikramiye planı 

K~lDELER 

2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağnslos, 2 ikirıci leşrirı 
TARiHLttttiNOE YAPILIR 

___ 1942 ikramiyeleri---· 
1 adet 

3 > 

2 > 

3 > 

10 • 
40 > 

50 > 

200 > 

200 > 

2000 Liralık - 2000.-
1000 ,. - 8000.-
750 • - 1500.-
500 > -= 1600.-
250 > = 2500,_ 
ıoo • = ıooo.--

50 • 2600. ·-
25 > = 6000.-
10 > :. 2000.-

, 

> 

» 

S.l~klara alt oldutu anlatılan 1911 tarı·hı'ne kadar olan sese ve eşhas tarafından .kapalı rlnden B. AbdQlkadlre moracaat 
!tir ele ha••• barabe1I vardır. 

SelçukJardan Alleddln Key- eski şeri mahlıeme sicilleri v~ açık arttırma ve eksiltme etmelerlll an olunur. 7-10 •aaa. Tılrkire tı Bankaama para ratırmakla ralnu para birikıir 
bbad lbni ICeyku•rey. itibuiyle mOzeiere verilmi~ti. ile satıl~n her .nf.vi eşya i.lel • -----------'! miı .a faiz almıı olmaz, arni zamanda taliiniıi de denemia 

Eaki içeli zaptetmlt n ken Hu meyand.ı bizim mm menkul ve gayrı menkullerın DOKTOR oıorıunoı. (1) 

•ı "•yrutu aıtana aımıt ıdi. takamız içinde bulunan Maraı ıhale bedelinden yüzde ıki bu- FAHRi AYKAN 
Bunun bilkümdarhtı 610·636 Antep. Urfa, Mc.latyA, İçel, çuk nisbetinde belediy~ hissesi 

•ıcri yılları ara11nda oloutuna Seyhan vilayetleri sir.ill"ri Je alana~~ktır. Bu his~eler 24 
re bu hamamın Selçukiler Adana müzes;ode toplanmış- saat ıçmde ödenecektır. 

tarafından bu tarihler araaıada tır. Esulanm yukarıda bil· 
apıldıtı •nlatıhpaktadır. O zaman l"el de Adana dirdi~imiz bu projede bazı 

Bu tehria ilk önce banri " 
llJet ve devlet tarafından ku· da eyaletine tabi oldu~undan delitiklikler yapılması muhte-
ldatunu tarihler yaımaa.ada v.il~yetimizi . ilgilend.ireo bu meldir. Proje Hazirana kadar 
elde bulunan biyük tehir Bren sıcıllerden hır toi vesıkalar da kanuniyet kes~UiRi taktirde 

ala temellerlnia Hitit tilrkleri müze müdürlOliince incelen- , . 
1
. l · l k' 

rafaadan atıldıtı muhakkak k ed. beıedıye mec 1s erı top anara 
me t ır. h kk d 4utana ıare baranın temelinin 

8 1 
d t yapılacak zamlar a ın a 

tD Ll t f d t ld t un ar arasm a, emes- • 
ra er ara ın an • ı ı ı sük fermanları. Vakfıyeler kuıır verecekler ve 1 Haziran-

latılmaktadır. 1 d · ·b b k. b l 
• devlet iduesiui allkadar eden an ıtı areo tat ı ıne aş a-• . 

lc;el vil6yetlnln Silifke kazasında veaik.alar bulunmaktadır. nacaktır. 

Ha&talarını A&!{.,rlik Şubesi • 
yanında merhum Doktor 
Sabri Menderesin muaye .

1 
oebanesinde kabul eder. 

(324:) 10-10 

Ismail Anuysal 
Sıhhat memura 

Hastalarınızın her ttlrlö 
enjekıtiyonlarını evlerini•de 
doktıır taniyesi üzere yapar 

MOracaa& reri: 
Uraw caddeıiode ÜLGEN 

9·10 (322) MeA'BZBll 

Yeni Mersin 
----------------------------------------- . 
NUSHA.S:I 5 R:.UR.. UŞTUR 

Abone 
Şeraiti\ 

Senelik 
Alb aylık 
Oç .. 
Bir 

Türkiye için 

·~ kuruş 
000 n 

300 .. 
100 ,, 

Resmi il~natın satan 15 kuruştur. 

Hariç için 

2000 kuruş 
1000 .. 
500 ., 

Yoktur. 

Yeni .Menin .Matha.uunda Baaılmı~ • r 


