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MRlta 19 l lk kAnnrıdan 10 Ni 
sana kadar dört ay zarfnıda 11 bin 
düşman tayyaresinin hücumuna ına 

Sa.'.ııbi ~e tJmom ı:a,riya1 
MCdt'lrCI 

FUAD AKBAŞ 

idare Yeri 

SALI 
28 

--. ruz kalmıştır. 
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1942 

Q.t:fNDELIK. SİY ASİ HABER FİK.IR. GA.ZETESI Say•!=• 5 k·ır ş 
le lef on No. 82 

Yılı ı Savı 
14 4188 

nkarada ismet Paşa parkı Viacar Basvekili 
1 

diyor k•: Şehir ve 
Memleket Haberleri ----------- Transilvanya Yeni yapılan ve Ankara kale dıvarlarına 

kadar uzanan parka şefimizin ismi verildi ecdattan kal
ma Macardır 

Subaşı teşkilatına cenup 
vilayetlerinden başlanacak 

Ankara, 27 (Radyo gazetesi) -Belediye şehri ııJan Aııkarn. 13 Te~riııı:'v<d 1339 
lll=lclisi Ankara kalelerinin dıvnrlarıııa ka- yılında. Malatya mebnan ı~met Paşanın Ankara, - loşe Müste 
da ı ı .. ) M·ıı t M ı· · · k · ı A k Harbı" mu-ttefikleri-r u aşan Yeşil parka ( smet paşa paraı ı e ec ıınne verdıgi tıı ·rır e n &ra· şan ~tikı ti Sökmerıstierin Ada-

ı arlaştırılmışıır. 

Memle~etiu dığer mınta
kalnmdaıı evvel cenup vilıl
yetimizde mahsulün mayıs 

ayında başak haline gelmesi 
ve haziranda da harman za-

adını vermiştir. oın baş şehri olmasına dair kanun l~yi- mizl e beraber sonu· naya giderek, Seyhan, Hatay 

Hngün Oamburiyet TürkiyeRinin baş _hasını tekJif etmiş.ti. n rı kadar ötür meğe t çel v~ G:ıziantep valilerini 

H 
il toplıyıllak bazı b.r:nlar alıt.-

İİlerİn olması kışın çabuk geJmesinde G an d ,. azmettik.. cağı bildir! Jmişti 
-... bulnm~tur. Bur3dald resmi m k m 

Y 
· k : . . " a - manıı m ba~laması, suba~ı 

enı nut LJ Hitleı· Napolyonun vaziyeti Budapeşte 27 (a.a) - !ardan öğrerıdığımı1e göıe . . . 
-- ·1 b - - kay J ' H. d. Başvekil Nikolaknrlay bir .., - k .. s - k .. . l . teşkılAtınrn cenup vılayetlerı-

R 
ı e u gunu mu ese yapmış apon arın ın ıs- öğle yemeğinde söylt'diği nutuk- ~ul ru o mens~eı:•,n lse!a _ıa_tı miıde derhal kmulmaf.ını za-

aybıtağdan lam führeı e göre dıı soğuk sıfır altı l .. . ya nız cenup vı aJ et enmızm h 1. k )" t kurtu aıu ıçın ta, düoyanın başına ne geline 1 . · ı d ,,. . , h ruret l ırıe oymuştur. 

l h
. l 26 iken bu sene 52 olmuş anın 1 • • . iıtşe rnese esı ı e el'iı , fıtiin 

SQ Ô ıyet O an · k ge ~ın Macarıstan Mıhver devlet· · d d . Di~er lerahaıı ögrendigi-
benzin donmuş, tayyarelar çalıştığına ınanma lerınden ayrılmayacaktır. Nis mamleket1 al~ka ar e ecP.k hır · . _ _ 

H •tı l k t' tl ·d 1 j .1b" ı · tatb'k" mıze gore Musteşar, cenup 

1 er uçamamış, o omo ı er ~ı e- deliliktir, diyor nasıl FTrana.ız~a, Napoli_ o asıl tal 1 takım _t~~I ıı ,e:kı~·.ı , ·dıır ıne ge- vilrtyellerir:ıizJeki pirinç sıkın· 
memiştir. Hu sıı: etle Alman- yansa raoslıvanyada oylece ec- çılmesı ı e a cı au ıu · "d .. 

1( nır bl·r ~e l"'kette k t ld 
8 

dattan kalma Macardır. Evvelce bildiıdi~imi1, köy tasını Ri. e.rm_ek uz~ıe 150 ton 
anunla mukayyet ya ı ~ .ı •. u u. r u U· Ah d 27 ( .. ) .., lk d metaba , ·'"'· - Buranın tamameo kalkınma l d ı. l"cak "ubaQ.ı ttıc:ı.'·ı·- a ar pırıııcın bn mıntak:ılara 

1 k 
ğunu anlatma it ıstemıştir . 6 . t . · · 1. . - er e .. urn " " " "~ t l · • · 1 o mıyara ' . . .. . andı Hayoan gaze eınu- Si ıçın on •ene ık bır plan yapıl· lmasınıt ilk defa 1 aılSl~Hll a c\~adarlara emret-

H ı tler mes ulıyetı u~erıne I d b' k 1 11611retını· 11 v .. mıştır. Plana göre bumüddd znr l~tııııu kur U . ' • . • t d • v • e ır ma a e v v u ·ı l ·m z hııı b.,ıı mıştır 

Is e 1g1 almağı diışfınmiiş baş kumaıı b . d J a l d 1 fanda Translivanyada • 00 milyar cenup vı {lyet erı 1 .< • -.- • 
danı ai.il ederek vazifeyi üze· u maka.lesın e pon ar ani pen s~rfed it cektir. lauması ve buradak1 tatbılcat- MiistPŞ Hın, pazutesi gü. 
rine almıJır. Buıırian soora bahstiderek: . . Bı~ ay •onra bura.ya tekrar tan alınacak ııeticelere ~öre bu nü şehrimize avdeti beklen-

' 

- Japonların Hıııdı~tanın geleceg , ~ ~o um~~ plan hakkın k"I"' - il udırilmesi ka mekteuir . 

Cezayı :tsıl me 'eleye g13lmiş Hit er kurtula 
0 

için çalışma fikir- da ~afıulat verır m dcmiıtir. teş 1 cılın ~umu e 
ola<ran şartları k"rşılamak l . . ş k d ı · ı · k . Ekalhyttlt r meselesine tema._ 

., erıne ınanına e ı ı tır. _ • k'I • • • k 1 k 
için olağan iıstiı S'3h\hiyetler J 1 bir d .. ı ederek : Hukumet bu huıusta l,361,f3r. ' o ÇiVi pıyasaya çı arı ıyor 

Ve rece apoıı ara . . uşma.n ı- adalete dayanao bir prensip iJ 
istemişti . $tını yoktur. ~ın_dıRtaıı~ ka~~ı takip edecekti, , Harp içinde bu 

Hitler demiştir ki : be11ledikleri hısın endışe ıle harbi müttefıklerimizle beraber Arı kara _ taşa Miı~'e- lık mevcut stoklar darı ı 36 J 

Hitlerin nutku dün-
ya ga~etelerinde 

nasıl tefsir ediliyor? 

Ankara. 27 ( Radyo gaze· 

lesi) - Haftanm en mühim 
meselesi, Hitlerin nutku ile 
düuyadak i aki )erdir. 

Bitler dün Hayiştağ mec
lısi l"•nünde bir untuk söyie
rniş ve bu nutuk bir saat 15 
daki a sfırmüşmüştür. rayi~
ta~ın e•velce toplanacağı lha-

ber v-3rılmişti. . . 
Bunun sebebi de bılınmı

Vordu. R a yijta~ın fevka~ıld_e 
bir toplantıya çağrıldığı bıldı· 
rilmıştir. 

ll ıtler ııutkuna başlamış
tır. Bır kı mı tarihi bir takıro 

Herkesten vazifesiniJapma· ıkar~ıhyorouı. Japon!ar Çine ıonuoa kadar götürmeğe aımet· ş:ulıgı fıyatıaı·ını ve han~İ 135 kilo çiviyi piyasaya' sev~ 
sını istemeğe ve bir tetkikhn iyi niyetlerle geldiklerini 8ÖY· tik Söderini ıöylemiştir. mıı takalaıda buluııdn~ıınu ketmiştii" lln \'İvileı piyasaya 

sonra vazifesini yaptığına hükme lüyorlar. Uurad" takip ~ttik· tesbit etti~i zeytin ya~larıııdatı çıkınca, piyasayı . krahla dı-
demeyeceğim. Kimseleri şerefin· leri imha Riyat1etini g:irüyo· Malta hastaneleri rarak ve ba11 kıw ı · ı 
den mahrum, itinden azletmenin ro" Blııırı moksbı"I Ç'" resmi makamların ıhtiyacı d ' l se erm e .. jın ne b b l . altm ırnma satmalarına mcıni 
hakkım olduğunu surih şekilde yapmı~tır. om a anmış olaıı mıktarmı saım aldıktan olacaktır. 
teyit etmesini iıteyorum- Biz, HindiRtsnın müdafaa Kahire, 27 (a.a .)- Hususi soııra geri kalan m:ktarı ser- -----.---------

d b 
1$oretler · 

Ben 1'133 denberi 3 gün me. sını kendimiz en eklemeli Ortaşark 1ngiliz kararv.ithı best piya ~aya çıkaı-ılacahır. 
zuniyet almadım. Alman bakimi h!çbir millete güvenmemeli- tE.blı~i. E kidoıı oldu~u ~ibi zey-
milletin kendisine değil kendisi yiz. demiştir Malta hastaneleı i Alman- tin yağlarını, t esbit edilen fiat 
nin millete mensap olduğuou an-

1 n gl· ı ·ız Hava ıar 1arafıııd 11 n ble bile oç üz~rind~n tapıan ve perakende 
lamalıdır, h - ~ k b" ucuma u15 ramışt; r. seı bestçe • atın almak a ıl 

••emleketio Bolşevikleri• Hastalı ı eJe"'ı· o .. . .t 0kı· :vı ... bl' ..., . a ı ' uzer mu.. olacaktır . 
mücadele etmek mecburiyetinde te lgl kı l t ç · tl · - -ı k zı ıa ışare en goru me Dıaer taraftan müR!ı!şar· 
olduğu gtln kararlar veriyorum. te idi. " 
Yaşadığımız günün ehemmiyetini . --;--( ) O t.a Birinci hücumda 6 ölü . iki Ç L h 
anlamayan hakimleri azledeceğim K~lııre, &.a. - r varalı vardır. ay ve RCİ ve 

Hitler dünden itibaren ka- şark İngiliz Hava kararglhJ Hastahanede buluınn bir ıatı7ları 

Çocuk haf taaı mı? 
Büyükler haftaaımı? 

Çocuk haftası münasebeti
Ie Mersinde güzel program
lar hıuıırlandı. Muva.ffa9'ıyet
le de tatbik ediliyor. J>ek çok 

alkışlanıyor. Maksad hasıl ' 
oluyor. 

nunla mukayyit olmayarak her tebliği: Alman subayı bıı hadi~eyi 
istediği cezayi verecek vaziyete Uçaktsrımıı Tobruk böl- nefretle k.•rş1lad1A"ını ~öyld- Çay ve kalıve satışlarının Anoak .. ç.10ak lıaftasııııo 
geçmiştir. getünde 3 düşman nça.~ı dü- miştir. İnhisarlar idaresi tarafından gayesi bu h,fta münasebetile 

Normal adliye ve idare ma- şürmiişler ve daha bazı tay· yapılmasın.\ ait hazırlıklara büyüklerin hamiyetinden is-

kanizması bu günkü şattları kar yarel .. rı· de ha ara u&ratınış- Batan g2miler ba;lanrnı~tır. Çay ve kahveler tifnde ~t~?ek ve t~planacak 
"" f'i ı. I · · 250 125 olan muruvvet eserıle yavru-

şılamnmıştır. Tesirlerine gelince lardır Vaşington 27 (a a) - uOZll maması JÇtn ve 1 ı · . . . 
1 

arı, \IOCnkları 8evindirmek 
Hıtler Hritanya imı>erator- bazıları 0 ııgan"üs~ü vaziyetin kar Bingazi, Ela.kela bölgele- Bahriye nazırlı~ın n tebliği gramlık şı~eler ıçınde satışa onlarla alt\k d 1 k 

lH~ll ile Cermen imparatorlu- şılanacağı~; soydluyor .. Bazıl~rı rinde ta.arrozi mahiytttte u9uş Orta büyüklükte bir Ameri- çıkarılac:ıktır. Bunun için Pa Baularıuahaeprı· ~ mMa tı.r.d 

maloınathr. 

w d ı. I d l bunun şar arın aha zıyada agu kan g-em i ıi Atlantık kıyılaıında r b 'k . . ı er ın e 
g~ ar. s~n a .ıyas a~1 ı~·mış n- )aştığını gösteriyor. lngiliz basını lar yapmışlarnır. • torpillenmiştir. Mürettebatı kur - şabahçe şişe ,.e cam a n a- yapıhrkeu bir noktauıu onu-
gıltereyJ \'e Yahudılerı 1914- toplaobyı yapmak üzere şark Bomba u9aklarımız 24-25 tulmuttur. ı-;ına şişeler ısı~ıarl:rnmıştır. toldugann Köyltunttkteıı ken-
1939 harbiııden mes'ul tut- bu h • den Berline gelmesin' gecesi Bingazideki liınao t.~- Meksika 27 (a a) -:- Haz~randan itibaren çay dimizi zaptedemiyoru~. 

h d l k cep eıın ı . t h"" t . ~tt bu- 1 k b' t l . Q mu§, Versay mua e esi ıa - mu-h"ıın bulmaktadır. Bhla ına ucum e mı~ 7500 tonu ır pe ro gemı ve kahve satışı 1 ııhisarlar la oonk haftuı miinaeehe-
.. k h 1 t r sinin bir Mihver denııaltuı tara t ' l b 1 Rızh~ını anlatmış bu günkü Oeylı' ek&pres Raşta,.ın Ra- yu aear ar yapmış 1 • k d" rafıııdaıı v. apılacaktır. 1 

e azır unan miisumereldre ı; ... fından batırıldığı bildirilme te ır. 
harbe ~elmiştir. 

111 
katlindenberi bu kadar mühi 111 l gelecek olanlara yollaııan da-

1939 eylülündenberi kaz~- bir iş için toplanmadığıdı ıöylG- Esirleri kaçıran dT S-P o R vetiyeııio altında bilhassa şu 
DJl81l zafer1Prden bahsetIDJ§ yor, idam edilecek Ratır Var: 
Rus muharebesine gelince bu İngiliz radyosu da şuna -Q.>cuk getirilmemesi ri 

mesele üzeriJde çok uzun ve söylemiştir. latokbolm 27 (a.a) - ca ol nnur. 
d N t b" b yaoname net - 0 ··1d"' 

esaslı durmuştur. . Hitler nutkun sonun a fayet . on:eç e " e ıtı 1 mevzularda ebem-
Bu taarruzun ink1şaf ede- Almanya kı:.ybederse Almanyanın redalmittır. d harp ealr- Mersin 4. ög"' retmen . okulu 2 miyetli toplantılarda t çocuk-

med jlijn 'ın sebebi rl\k 80~Uk' ıonu olaca.ır.ını iliVC etmiştir. ( ... ~Ul betyannamdeeneVe bunların }ar f tS Y- a .. ra 1 e cmas e 
1 

1 ge ırmemek çctk iyidir. 
• 1 kaçmasına yardınıda bulunan a· Pazar günü m6dür ve öğret· luomamak içio birbirile yarış Ancak Çocuk haftasında ço-

· Mahşi 
Kalay madenleri 

· tahrip edildi 

İ n gill Z er rın en ağır cezalarla cezalaokd,•r•. meaaleri idaresinde şehrimizi gez etmişlerdir. cnkıara biraz neştt vermek, 
lacakları batta idam edılece erı Göğsümüzü kabartan b Rostok 1ehrini bildirilmektedir Şimali Norveçte meye gden Adana öğretmen centilmence hareketlerinden do~ z•mgin c;oook!arıuı yoksullara 

l b l t okulu telebesi, bu fmıattan isti- ı Ô"' t k ı yardım .. tmo.ı:t t 11 ı"k k 
b b l 

" 

ar ir çok Polonyalı esirler ça ış ı- ayı are men o u.u ve Menin .., ""ee evv ıoa -
Om ~ı • rılmaktadır fade ederek Mersin sporcularile sporcularını candan tebrik ederiz. sadile hazırladıgıınız prog-

Berli 27 ( a ) - lngilız . bir futbol ekaeraizl yapmışlardır. ' Müsafır idarecıler ve talebe ramlarda çocukları buluadur-

Manyo 27 (a.n) - ha va im~' ti ~· İhltık sahi- Düfür'IJ/en Öğretmen okulu beden ter· ! ~u karşılaşmadan evvel Mer&io ma.mak biraz garip gelmiyor-
Yarı resmi bir kaynaktan linde Uus::k erı t ·ne hfıcum biyesi öğretmeai B. Abdi Atame ıdma~. J~r~o vesaitile denizde mu~ 

bildirildiğine göre Torıgonun 30 ı etmi2lerdir. ~e ırı ı fay yareler rin idareıinde yapılan b~ ekser· gezdırılmıştır. 
kilometre ilerisindeki Mnhşikalay' . Alala~ bombalar eski şeh-1 Berlin, 27 (a.a.)- Batı cep •~z dör.de karşı iki ·~yı. ıle Mer- Gemicilik dersleri Büyüklere basrettigiwis 
madenleri tahliyeden evvel mO- rın halk ıle meskon mahalle· hesinJe ve Akdenizde 42 uçak •ın lehıoe netlcelenı:nıştır. 1 Şanlı d . k 1 • • d müsamereleri her zaman ver-

1 ı 
1 5 2 

. d.. - h d d"d' enız uvvet erımız e ınek imkanı vardır. Çocuk 
teh"'s ı ar tarafından ' - sene rıne uşmuştür. craip etmiotir Bir buçuk saat sa a a, ı ı · I yarının b" k h 1 k 
ite yarayaı:nayacak bir hale geti· Ehemmiyetli surette insan ~Ü • h . d"l . . Şen yirmi iki sporcu, karşıaıoda . . D . ırher ' krnml at'll oma haftasında hazırladıgımız mü-
·ı l•tir. l f t d . t'. tayyare ta np e ' nıışt;r. . d i ) ·,ıçın enız arp o u umuzun nur merelerı· yaını,.. 9 ki rı iP ., le e a 1 . v~r ır. ,.. . . , ki rakıp arka aşını çten ge en lu çahaı altında çalışan yüzlerce 88 1 

.. ocu ara 
Buradaki ameleler de jnpon Tarıhı ~e hayır işlerine He~lın: Bolşe•ıkler . doğu temiz bir ıevgi ve saygı ile gtnce g•mlcilik dersi vermekte hauetmek makHada daha uy-

ıarırı ~i~11ıeainden evvel geri yaf'ayan bınalar harap ol· ce~hesınde 40 uçak ıaıp et- incitmemek ve hakemin müdaha,olan Cavit Kaptan, emir ve ida· gnn olmaz mı' 
çeJıilmııtır, muıtur. mı,tır. leıini colbedecek bir hatada bu- (Sonu ikıncıdeı Ye,,i Mersin 
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TarihT araşt1rmalar: 3 

lçeld e 
Eski Anıtlar ve Tarihçel~ri: 
,-------

İçel vi/a}'etinin Mut kazaaının Koz· 
lar yaylasında Mavfa kalesi 

"\ 

1 

f znıir ve Adana f ran 
Devleti Şahenşahisi Kon. 

t.ücca r

soloslıığtıı,dan: 
1 

Mert1ir.dt! mnkim 

Radyo 
TÜRKiYE RRdfOatı 

ANKARA Radroaa 
Salı-28.,.1942 

dan ve Iran tabaasından Bay 

Mahmud Ramırninin Kons<ı

loıdoğomozca verilen 19/ 7.83 
25801 uyılı 26 Şebriver 1320 7 45 

tarihli paMaporta ahiren 8.00 

7.30 Program te memleket Hat 
ar arı 

Mozik: Hafıf Program (pi.) 
Ajana Haberleri 
Mllıik: Senfonik Paroalar 
(Pi.) 

8.15· 
8 30 Etin Saalt. 

zayi oldoga ve kendisine yeni 

hiı· pasaport verilip kayho

lan eRki paHaport bulunur da 

·-----------Yazan SAİT UGUR birinin elinde göriilörse bök-
12.30 Program te Memleket eaat 

&rırı 

Muaa kaleai Motuo kuzer Kerhuarn zamanında rapıldıQ'ı mii kalmadı~ı ilin olunur. 12.33 
ba&ıaıoda ve Ma\a oo altı kilo anlaeılmak&adır. Çüoki IQel he.- (S96) 12.'6 
metre ozakta garet urp ve va lisini bu hükümdar 1.aptet• 13.00 
rOkeek bir kaya üzerıne rapıl· mieti Selouklar idareleri altında 
mıetır. Baral>a mutan kozlar bulunan rcllar üzerinde balkın Bulana miJkafat JS.16• 

Mazik ı TürkQe PIAklar 
Ajanı Haberleri 
MOılk ı Türkoe Pllklır 
Programının Detamı. 

rarlaeı urdır. Burara kadar tehlıkeden koruamaeı ve ietira· Verilecek 13.SO Konueıu (Qoouk Eıirge· 
ıoae olduwandan otomobil ıle bati iQtn her sekız ve dokuz , .. 

26 
N' . me Koruma adını). 

aidilebılir. Bu kalenin her tara· uatlık uzaklıkta ve icap ederse 2o- 181\D pasar geoeBı 18.00 Program te Memlekel 
fı daeden kesllmıelir. IQerlain- bir iki saat ara ile haclar ve Tüccar kulübü salonlarında ~aal ararı 
deki odalarda daıı orularok ve kervanaararlar r~~e~lardı. Bu ı bir bilezik döfö rnJmüştör. 18.03 Mftıik: Radro Salon Or· 
kesılerek rapılm111tır. handa onJ 11 rdan bırıdır. B~lan matbaamıza geti. 

Bu kalede arrıca bırde ha!• Bu hana bir bocuk uaı rirMe mükifat veriltcektir. 18.46 
vaolara mahsus ahır lest· uuklıkla bir han deha tardırki (393) 
ntı vardır. Bu ahırda da11dan b d S 1 uklorda k lS.55 

u a e C D almadır. 19.15 
keailmie olup iQinden taedan ke· Bu hflolardao birisi k ııın lehli- Za)'İ aa ı.eri teı/ıere 19 30 
silmek suretirle rapılmııı bal• keli bır "bel. 0 180 Sarınuil be· R 
malar cremlıkt ve barven aula• Tokat Divan 

lınio bir tarafıııda diaeride obir 
nacak ralaklar ve harvan baQ· f d aldı~ım a.:ıkerlı'k te k · tara 10 adır. Bu hanın bıri BBQ' 5 n z eremı 
!anacak delikler tardır. b · k · t · 

harbinden 
19 45 
19.55 

IAm ırı rı ılmıııtır. Selo. ukl.arıo I zayı e tım. Yenisini tlaca-
Ba lulenin hadiııatı havai- b ı b d un ara enze.r Kareerı, Sıvas. , gım an eskisinin bükmti ol· 2o.ı5 yeden müte&aair olarak buı rer N hd K h K 

. ' 1§ f'' . ırıe ır, onra havalı· madı~ı il&o olunur. 20.45 
lerıoio ktrılmıı ve erimıı olma 
ıına ve rapılıı tarzına ve "ulak 
bir rerde rapılıııına bakılırsa 

la Hithlerden kalma olduQo 

aolaeıhr. 

Hılı&ler devrinde Mu& kaza· 
sına "Yenikıı, derlermleki •yAni 
ıekir. demektir. 

aındekı JOllttrda bir çok hanları D d . s r· 
ve k&rtan sararları vardır. Bo ' areo enın ey ıye 
hanlar te civarındaki eski anıt- mahallesinden Be· 21.15 
lar hakkında baeka bir razımıı· kir ogla 815 doğam 
da uzun malümat terileoektir. (895) in hmail Göl 21.30 

s p o R 
Gemicilik deraleri Sporcu kafileleri 

keelraeı. 

Ziraat Taktimi 

Radro Oocuk Khlbft. 
MGıik : F11ıl Here&i. 
Memleket aaat ayarı te 

ejanı haberleri 
Konuema (Kitap Saati). 

Mazik: ıı~11ıl Programı 

nın lkiooi K11mı 
Radro Gazeteei 
Müıik : Volonael Splo'ları 

(Pi.). 
Konuıma (Tılrk Hukuk 
Karomu Adına). 
MOıik : Orkeatra Eserleri 
(Pi.). 
MQıtk: KIAeik tftrk mftıiti 
Programı·Moıtafı Itrinin 
Hatır111 ioin. (Şef: Mesut 
Cemil). 

Muıtanında YeniQa kelimeaile 
benzerlıl olmaaı dolarıeirle bu 
adın da Hi&it dilinden olduQa 
kuneUd BBDtlmaktadır. - Birinciden Artan -

22.SO Memleket Saal Ararı 

22.t6-
ajana b11berlui te borular 

i 1 a n 
Hafia Su iıleri on birinci ıube müdürlüğünden 
Oemiı·yolundan Karadıvar köyüne ~adar su, 

lanıa kauallarırırn yapılacak. istimlak nıesahası içiıı 
ilgili arazi sahiplerinin 2 Mayıs 942 cumartesi 
güııüne kadar dairemize mü ı·acaathırı liiz u uı ıı 

ilanolu11ur. {3gJ> 26 - 28 

i LAN 
Mersin Bele~iye Reisliğinden: 
ı 50 milimetre kutrunda ve 1200 melrJ 

uzunluğunda font boru açık artırma sureti le sa
tılacaktır. Bu borularırı kilosu 6 kuruş he~abile 

muhammen bedeli 2880 lira olup miişteril•· r bu 
bedeliu yüzde yedi buçuğu ııisbetinde muYakkat 
t~minat vererek 8-5-942 cuma giiııii saat 15 de 
belediye dairesinde yapılacak artırmaya iştirak 
edebilecekleri ve fazla tafsilat almak i~tiYerılerirı . 
Belediye su işletme dairesine mlirac~aı eyleme-
leri ilan olunur. (381) 23 28-3-7 

Fırsatı kaçırmayıntz 
Mersinin Mahnıudh·e mahallesinde Silifke • 

ha1ıı maa müştemilat acele satılıktır. 

(394) 1-3 

Müracaat: Ankıuada Ulas meydanı yeni 

sinema iistönde Ömer Sökmen 

Teletoo: 2303 

1 i n 
/çel Futbol ajanlığından; 

yarın gelmefe 
baılıyor 

Bu kalede sonradan rapıl· reıine verilen WerdDin ıu •porla 
mıı keılme daıdao kireçli harQ rıoda çalışau gençle• ine ve bt"den 
~ullanılmıe bir kapı urdır. terbiye!Iİ mükelleflerine ikinci 
Üserindeki kitabede "All eddın denini dün bölge ~aloounda Öoümüıdeki bu maıy cuma 

22 50 Yarınki 
kıpanıı. 

Program 

Bölgede açılacak olan futbol hakem kursuna 
girmek istiyenlerin şartları öğrenmek için ajan-

te 9 lığımıza müracaatları. (3 3) 1-2 

Kerkubad ihoi Ker huerev" ra· vermişlerdir. gloü şebrimiıt •tadında bı,laya-
ıılı olup tarih kısmı okunama• Adedi her gün bir kat daha , cak olan futbol rurup birireillği 
maktadır. Oünki kapuoun Oetüo· t ··d · bi 1 · d t -1abakalarına · t' k d k '- ar an mı.: avım, ı ncı ers e mu 11 ıra e tel' 
deııd kitabenin raoına kadar d k ı 
tarmak Qok zordur. Yazı debi o!dutu gibi ik:nci deraide büyiik olan o uz v llyet ıporculan 

. . bır dikkat ve aıika ile takip kşamda · · geriden dGrbıo ıle ıor okuna· . . · yarın a n ıtıbaren gelme• 
etmışlerdır. ror. 

SelQuklardan AIAeddin Ker 
kubad ibni Kerhuern (610-636) 
rıllarında saltanat aürdüQöne 

ye başlayacatuıdaa icap eden 
Ay baıındıın itibar< n hafla- . 1 bu fÜQ t 

drı iki güne çıkarııacı k den bu tedbır er •lbamlanacak 
. . komiteler faaliy t b ı çok kıymeth çalı~ma sona erdık ve e e aş aya-

teo aonra imtihanlara ba•ııınacak cakhr. 
göre bu kalenin bu devirlerde ,. J 
Selçuklar tarafından kalla11ıld1Qı muvaff.ık olaolara y:llun kullan 8 Rı Van Bora 

masını bilir belged veri 'ect ktir. • 
anlaeıluıaktadır. Beden terbiyesi uınum mi-

Bu kaleden karamanlılar Deniz harp okulumuıun kıy k i f 
ti . ··· t i k ı · ·· - dürlü .... ü eı ' m eder .. 1onao devrinde de iatıfade edıldiQı gö· me ı ogre men t'mt ı on yuı· a p 

rülmektedirki bura<.iaki bir ma• başı Cavit kaptanı göstermekte rtiıi B. Rıdvan ora felarimize 
aarada nkara üzerinde SelQUk· olduğu bu yüktek apor uverlik- relmitlir, Muaıalleyb bir hafta 

tar rılıud karamanlılar devirle· teo bölgemiz su ıpoıları ajanın- kadar Muıirde kalacalc ve böl
rloden kalma bir Qok ok mer• da faaliyet nden dolayı tebrik gemiz ekuim çahşm .. 1111 tetkik 
mileri Loloomu:, bunların bir ederiı. edecektir. 
k19m1 937 eenninae Maarif Ve· 
ktlelinf', bır kıımıda Mersin 
Halknioe gönderılmıelir. 

Buradaki magaraların buı
ııoda (Cıo darı) deoılen mah· 
ıolıln çOrftkleri ile ok mermıle

rinin ucuodaki demirlerden bu· 
lunmaktadır. 

SelQaklar ıaratındao rapıı. 

dıtı ınlaeılan lrıpudaki kitabe 
ıudur: 

( Tul• fi erraml sultanilla 
sam alaiddftnrı veldin ebıllfe

lih lrerkabad ibni kerhusrev 
Tutralbey sene .• ) 

Tarih olrunamamıe&ır. 

10EL VILA YETiNiN MUT 
KAZASINDA cSAR TAViL• 

HANI 

cSar Tatil• hını Motun ba· 
tısında Karaman ile Mat araeın
da te Karaman ıoaeei tlzerinde 

olup harara otomobil ile gidile· 
bilir. Ba han kıeıo soQuk ve 
karlı ı.amanlarda rol<'ularıo ko· 
ranm111 iQio rapılmıetır. Sel• 

9aklardan lralmadır. 
Bu handa bir daeıo ılzerio· 

dı < .... Alleddüoa Valdin •••. > Ya 
ııları gôr61mektedirki bu karıd 
bu hının Selçuk hökOmrlarla· 
rıodıo Alleddin Kerkubat iboi 

i 1 i o 
Iskenderun Deniz komutan. 
iığındaı1. 

lskenderuu Oe11iz komutanlığına 3.8 sınır 

bir muamele memuru ile 50-85 lira ücretli ve 
40-50 lira ücretli iki anbar memuru ve 40- 50 
lira ücretli bir aşçı alı11acaktır. 

Geregen şeraiti haiz isteklilerin iskenderun 
Deniz komutarıhğına miiracaatları. (386) 

1 
lskenderun 

tanlığından: 

1 

25-28 .30 

" ı n 
Deniz Komu-

llatav havalesinde cenı'an 35 kilometrelik . 
telefon havai hat tesisatı yapılacaktır. 

Bu inşaatı iizerine alacak isteklilerin gere
ken izahall almak iizre iskendertİn Deniz komu
tauhğına nıüracaatları. ''380,, 23-25 -28 

içel 
i l a n 

Defterdarlığından 

Kazası 

Mersin 

c 
« 

• 
c 

c 

c 

« 

Maball68i 

Mabmndiye 

Nosr~tiye 

Bahçe 

Nasrariye 

Kiremithane 

> 

Yeni cadde 

Mahmudiye 

Oiosi 

Arn 
) 

) 

) 

,. 
,. 
) 

• 

Sokak 

107 

U2 
33 
~9 

123 
123 

118 

Mikdarı 

120 M2. 
230 ) 
120 • 
350 » 
460 » 

1100 ) 
900 > 

750 • 
ev ve arsası 

Kiymet Kimden metrftk oldo~n 
Lira 

900 
108 
107,50 

l660 
352 

1744 
2200 
t125 
500 

Mavormati ılen 

Hame.r karı~ı Sultan ,. ,. )) 

Yosofakiden 

.N oman Hah budan 

Bodo&skiden 

• 
Pavliden 

Bila varis ölen Aliye 
ye ait iken 

Mersinin N usratiye mahallesinde ve Mahmudiye malutllesiııde kain ve 
yukarıda mikdar 'e evsafı yazılı 9 p-.rça gayri menkulün miilkiyeti 
acık artırma ile ve bilumum masarifi alıcıya ait olmak şartile 19-4.943 
t~rihinden itibaren 15 gün müddetle arttırmaya çıkarılmış ve ihalesi 4. 5-
942 tarihine tesadüf eden pazartesi günii saaı J 5 de defterdarlık dairesin
de yaınlacağından talip olanların yüzde 7 5 depozito akçesile fçel Oefter
darhk nıakanuna müracaatları Hizunın ilAn olunur. (367) 19-21-24-28-2 

i 1 a n 
icel Defterdarlığından: 

KaHıı 
M.enio 

Mahallesi 

Bı.hçe 

Oint1i 

Ar"a 

Mikdarı 

260 M2, 
Kıymeti 

196 TJira 

Hodndo 

Şarkan Bisikletçi Nadir 

Azhnlunor. Garbeo ve şima 

len cennben ark. 

lndiravusdan hazineye intikal eden ve hah~~ ıııahallesinde kilin yu
karıda mıkdar ve evsafı ya~ıh bir kıta arsanın miilkiyeıi açık arttırma ile 
22-4. 942 tarihinden itibaren 15 gün müddetle arttırmaya çıkarılnuş ve 
ihalesi 8-5-~42 tarihine tesadüf eden cuma günü saat l f> de Defterdarlık 
makanunda yapılacağından talip olanların yüzde 7 ,5 teıuinat akçasile gel-
meleri liizumu ilAn olunur. (384) 23-28-1-7 

Yeni Menin M.atbaaıında Ba111lmı~~ tr 

illi 

git 

lar 

en 

rio 

Ver 
tar 

lun 
ke 

ba 

nai 

ki 

içi 

Mk 

ıab 

Dli,1. 


