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Hoisi Oııruhur l:;met ln<inii ile 
Ilitler ".ıra ında Türk-Alman paktı 
dolayısiyle telgraflar teati olon-

lı:hlbl ve Umur.ı N••rly111t 
~DdOrO 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri 
filli ııanın ıuımuı · lfını 

Cuınartesi 
21 

HAZiRAN 
1941 

G"Ö"N:OELİK SİY ASI 'HABER İ t İ muştur. F K.. R. G-.AZETE .. -.:3 
Sayısı 5 kuru ,, 

Telefon No. 82 
y,\ 1 Sayı 
13 3930 

Türk-Alman 
dostluğu 

Almanyada 

Heyecanla karşı
landı. 

Almanya ve 
italya . ~---

ing·liz hava 
kuvvetleri 

' Amerikan konsolos- Gündüz akınlarına 
luklarını kapat~- devam ediyorlar. 

yarlar. 

Pöti Jurnal Gazetesi 

ürk-Al an 
anlaşması 

Realizmin yeni bir 

!-----

f GOrünen Bir Dert 
Portakal bahçelerimizin 
Sulama işini ştmdiden düşünmek 

icap ediyor. 

Berlin 20 (a. a ) 
TJoııdra, 20 (a.a.) - bürhanıdır diyor. 
Diin şimali lfransaya kuv Gtıçeıılerde Portak~l hah· 11,illıakika 15 hin d(inüm 

vetli gönıliiz nkrnları yapıl- Klermonfer;ın 20 (a.a.) _ 9esi olan ba"ı ıHkadaşlRr o- toprak sulanmRlda heıaber 
mıı:ıtır. Dförnıan ı~ok küçük l)ö . J l t 

81
• 'fu-rk turmnşlar heyecanlı bir tm- .Mersin şehride bu d . 

v , >' tı nrna ga.ze e - . 1 derd . RU an ıs. 

Alman hiikfim~ti Alman. 
8erlin, 20 CA.A.) - y11 ve işgali Rltındaki yorler 
Alman matbuatı Türk - deki kon olosluldarını en geç 

Alınan muahedesi hakkında 

heyecaıalı makaleler yazmak· 
ta davam ediyorlar. Bıı moa
hedenin biiyiik hir hadise ola 
rak telftkki intibaı gitti"çe 
artmaktadır. 

mikyasta mukavemet g<>ster- l 1 • • 1.0. lak rette derdleşıyor ar ve tılı lak etmektedir Allah .. 
. . .. Alman mua ıecıesınm a" ı l . . , k ·<• le izah ı . · g<>tt-

15 temmuza kr.dar kapatıl- rnıştır. Hııvr doklarııın. hu ık d d w b" k le·ie di- lerrnı aşağı yu arı~ Y , ltermesm akla galdin.· .b. b • ın a yaz ı~ı ır ma R • eı gı ı n 
masım istemiştir ltalyada ouınJar yapılmış ve petrol yorki: edıyorlardı. . su herhangi bir sehepten aza.. 
ltalyadaki hütiin Amerikau sııhrınç depoları ve rıhtımlar· Alman a ile Türkiye ara- «Bazı vatandatlar bırkaç lacak olursa felaket bütün 
k ı 1 1. 1 k 1 da biiyiik infilaklar olmuştur y. h d h' · .. ı·· ·· e ı· sebze bllb- ı kin. ·ı onso os n .. nrrnı npsıtı rırn- . . .. . .. · sınria ukdedılen mııa e e ızı yuz <onum Y r çrp a · •6 • ı e kendini gö~te-

1 1 . ı· l\{ıu.ş c.lonızı uzerındo dıışmarı . l" . t kal bahçe- k · sım tll <'Jl e mı~ ır. . . . hayrete diiştirecek hıç ıır şey çesı yapmı~ por a . rece tır. 
,T • 1 ,,0 ( ) 'lc•Rtro c rlerarıın 1·ofalrntmde S l k b- -k 1 . d" al" bildiıtino genı~le-
v n~m 011

• - a.a. yoktur arncoğ 11 ço · uyu erı v .. PJ Diişiinmesi bile · 
1 · · ı · ·n to l . s yrodc1n lıir <1ü~man ıTomiı.;i - · . k d. A ,., ,-okarı 15 bin .. ttiyleri A man ~ıyası n emını - Alrnanyanın A manyadakı .k. . l t k d .l"I • • bir dıplomatın lmdetlerıne ma me tc ır. şahı " . . urperten bu vaziyet. k 

t .. ·· s g .k k I l kl ne ı ı ıRa rn ·oy odılınıRtır . . d" .. . "nlamRk l"·lil ırn , . arşısm. zalıürstı norm ve araoo - Amerı an orıso osu armm '" · lık olduğunu isbat etmışhr onum yerı " . :ı da fıi9 hir teubi 
1 lnnun bir mavaffakiyetleri- kapatı]ması hakkındaki haber Bay co·· rç·ıı Saıacoğhı garbin biihin rl'a1iz kifayet atmezneldedır. Sehze olınakla b h r a ı_nmamış 

· ı b" d 1·1· tolakkı" ·h · b ı ı rı·nden sıra galipte por era er fıJhakika nın can ı ır e 
1 ı ler karşısında Ameı·ikan meha mi vı; şarkın incel ğı ve ı tı- a ıçe e portakal balı~·eı . d .. 

odilınekteıiir. filince bir şey söylenmemek- y·ıtkAr lığı ilı• mezce•miş ve t"k"lları sulayınosys kadar "Üno go · 
1 

kerı . e gnnden 
Gel k h rt b ' J k lf"yle o nış eme ·tt•dır Obor Biat gazetesi bir ya· tedir. Esasen bunun beklendiği ece a,-ı Q e• uzlaştınnıştır. O tarzda hareket ağR\\larımız kuruyaco · 0 • 

zıeında ba mnP.hede bir imza tebarüz ettirilmektedir. yanalla bulunacak. etmiştir ki komşularından lıiç herkes istediği gibi Rebze h~h- Bu vaziyet karş1Rınc1a 
ve formaliteden 9ok fazla bir Amerikanın bu hcldiseyi birisini gayri memnun bırak 9e4i yaparsa yiizhinlerce Jıra mulrnk~ak .bir şeyJer yaprnak 

k k. I '> 1 h l f d k l rı,·le mev meoburıyetmi hiç kimso in-şeydir. Bn muahede ço es ı protesto etı~ıesi muhtemel de- Jondrn, -O (a.a) - mamış ve erce Asın a azan ve yıllarca eme\: sar . • kar edemez. 
ananevi dostlugan devamının ğildir. ltalyadaki Amerikan Avam Kamarasında harb mıştır. Tuı kiyenin lranla. Yu dana gelen portakal l>alıçele- , 
bir delilidir. Atatürkün ha· konsolosluklarının kapatılması vaziy1-1ti hakkında beyanatta oanistan, Bulgıu·;stan v'3 Sov rinin sonu muhakkak fela- " ~u halde ne YRpmahdırt 

· · b l · · Ç · ı l d · il 1 ·· t e Evet 116 yapmalıd B ·· lefi lsmet İnönü eııkı a~aneyı üzerine Amerikadaki bütün u unması ıçı~ . orçı e sua yetlerlA dostluk muahe esı '"~r ktıttir. Hele, A a ı gos erm . · .. .. .. tr. en ~oy. 
veau vahim anlarda iktfmeın l l k I l ki k sorulmuş ve Çorçıl ~u cevabıldır Tü·kİ'-'B lnailtere ile bır . bir kuraklıkta olursa hır leduşunuyorum. '" . .. ta yan onso os u arının a- . . 1 · • ı rı sın . . 
leket arasında bır vuzuh ya- I b ki k ct• varmıştır: muahede tkdetmiş fakat bu kan ay i!.'inde mılyonların yo Mersıu çayırıın ovaya çık patı ması e enme te ır. . . d :ı falJı • b 

Ilarb vaz:ye1ı hakkın a beısebepten Alm~nya ile bozuş- rinde yeller esecek ve porta- ., .}er, nğaz pok dar ve ratmıştır. 

Türkiye bir sükunet ve 
sulh unsuru olduğuna kesret 
le söylemiştir. Almanya Tür
kiyenio Balkanlarda gözü ol
madığını anlamıştır. Bitler 
bu hadiHeyi tekrar etmiştirki, 

Libyada 
Vaziyette sukün 

vardır. 

b l h - dar oldngn gibi ·· ·· d k yarıatta u unmaııın u gun mamıştır. k 1 aıtaC'.farını odun yapmak onu e a-
d "·ıct· u k t ·· - · · · a e ... palıJır Bn d · zamanı e,;ı ır. ['a a onu- Türkiye bu güo vazıyetını b şka çare kalmiyaca.k- · ar yere hır baraj 

müzdeki hafta belki. Gelecek tesbit otmis ve Almanya ile tan a yapmahdır. O zaman 15 bin 
hafta çok mühim h~rdk~t ha_k 1 ktndisini tabii ulan merkezi tır.> değil yfür. binlerce dönüm top 

~~oda b_azı ~eyl"er soylemekh- imparatorluklar yanına sevketı Suriyede ragı Rnlamak mümküıılliir. 
-gım mumkundur. miş bnlunar:ı tarihi nnanevı Bunun bir devlet işi olduğuna 

H 
~ f 1 dostluk bağlarım yenilemiştir. inanmakta imkdrısızdır. 

bn fikir Alman milletinin fik Kahire, 20 (A.A.) -
rinin bir ifadesidir. Almanya Libyada kayde değer 

bir Bevıut ve Diğer eue er Alman lııikömeıi çoktaııberi Şamın iıgali b!!k· ısulama Ücreti <•larak he. Türkiye ile dostlnğanu unut- şey yoktur. 
bu anlaşmaya muvafakat et- leniyor. lediyenin dönüm ba~ına 

40 ınamıştıT. Ve bu dostluğu Habeşi~tanda miitemadi
anntmıyacaktır. Bu bir tarih· yen Gondar tnzyi!c edilmok
tir. ve kanla mühürlenmiştir. tedir. 

İngiliz tayyareleri meklc Jsmet lnönlİ ve hükO- kuru~ aldığana göre b b" 
tarafından tekrar meti yukarda bahis me~zu_u KRlıiie, 20 (a.a.) - beiediye, ~ehir iı:ıidir uy 

1 
ır ·-· . r . yenı bır " . 8 nız bombalandı. ettıgımız rea ızmın Snriyede sahilde Beyrnta Btılediyenirı bn işi ii~erine aJ-

Sovyetlerin 
Seferberlik yaptığı 

belli değildir. 

Suriyede Malıil mıntaka- büıhanıdır. 
16 

mil mesafede ve Sayda i!e wo.sı ıueseloyi kökiinneo hal 

sında yeniden terakkiler elde Kahire, 20 (o. a.) - Amer·ıkada Beyrnt arasındaki mesafenın eder kanaatindeyim. 
edilmiştir. Libyada garp çölünde ln- k J D J 

~amın cenubunda miilıim b r .k l yarı111nl\ kadar ıta arı~~z ev etin RU işleriyle ağ-
"< giliz ve cemı i Alrt a ıa va ouçuga tahdidat varmışlardır. Şamın zaptı ıçın raşao dairesi evvela keı.fi . 

mevziler ele geçirilmiştir. Kn kuvvetleri normal uçuşlarına · 
21

• y k b '" nı 
k 01 tazyik del'aW ctmektedır. Şım apar.a arajın kaç liraya naytıra yeniden işgal edil- devam etmişlerdir. Bombardı- onuy • . k d Viı1i kuvvetlerin- 9ıkab1Jecegiııi tesbit 

miı:ıtir. Merciuynndaki v· · n dıye a ar v ra· tıtrne-.Moskova, 20 (A.A.) - v ışı man tayyarelerimiz verne, Gaz Vaşingtorı, 2~ [cl.a.] d 
1200 

subay ve er esir alın 1 ır 
Alm"nyanın Sovyetlerd~n kuvvetleri muhasara edil- zalaya hücum yapmışlardır. Biı leşik Amerık1da kaaçnk e Belediye sulama :iioretı" 

. r d . k mıştır. bazı metalibatta bnlondogu mış ır. Gazzalada bir üşman tayya- istihlakMrnı talıdıd etme te ve olarak aldığı veya alacağı 
hakkında .Moskovada marn.- resi yerde talıribedilmiştir. mut1araa ıırogramınaa kuııan- A eri ka da parayı lıir tarafa depo etmeli 
mat mevcut deıt-ildir. M.iişa- Nevyorkta Suriyede bom'>ardıman tay mak iz.ere stoklJr vücude ge· m ve a .. 

e u • ~nı zaurnud" Aul.uııa iic-lıit1ere göre Almanya ve Rol yareleri Şam civarında kıtala tirilecektir. Fabrıkalar kullan Amele arasında an- retırıı <le bir mibdıı "k l 
manyanın hi9 bir teşebbüste Pasif korunma ted- rımızı durduran Vişi kuvvet· dıldarı kauçu~tın muayyen yüz r r yu se t-

d ·ı ek lerini bombardıman etmiş- des1·01· elde edebileceklerdir. /aş-...a yapıldı. me Hlir. Nihayet lazım oldttlta bulu nmadıkları zanne ı m - b • l • [ u• kada "' 
" erı a ınıvo 1 d . 1 . al .. parayı horca ala '-ı·ıe-tedir. Sovyetlerhı de seferber J r • er ir. Otomobil lası ittı ta ısısen az - ., 

d . h" bı" Beyrutta liman ve liman- tılacaktır. Amerikada kauçuk '7.,wı"rıırt<ııı, 20 8 n. - cegi gibi lıhıse Henedi "tkart-lik yaptıklarına aır 19 r N k 20 ( ) b " .. ~. e k )' 
.ı.:Tevyor , . a.s. - daki vapudar bombalanmıştır is1ihsalatı 8P biıı toııd~ır. u ~nıürlerle madPn birliği ma tıuretiyle de temin etme-

ommare yoktur. . ~evyort şelırı~de hava telı Şamın 100 kilometre r.enubun- rakam yeni ı:ılAıı mn~ıbınce Ko . • . liuir. Egor bu iee h•lediye 
Sokaklar genç.terle doln- lıkesme karşı pasıf korunma da Süve divede iki • Vi"i tay· 600 bin tona indirılccektır. Oıo arasında bır ~l laşma ya~ıl- s "t'b 

dur. Bir seferberlık olmuş ol- tedbirleri alıumağa bal"lanmış . d~ -· ~ı " t- :. b 'l umı istihla.kin yüzde mıştır. Amelenın mezun guıı- e ns ı ı ariylo muvafakat et-
b 1 0 silah altına. u- • yarası uşurtHmnş ur. mo ı um . .

1 
kf mezse Mersin EJek t . .k . oaydı un arı . .. tır. n.orunma ıeşkilAtına ı 1\faltaya düşman akın yap 70 itti kullanıyoılaıdı. Ame- leıiııde ücreılerı verı ece ır. keti gibi bir ~irketrı ku~~;~ 

9agrılmaeı ioabede~dı. Turk- den yukarı erkek ve kadın mak istemiş isede mnvaftak rikan çelik falJrikaları Roşöz Ayni zamanda aldıklıu·ı ücret· malıdır. 
Alman muah_e~esı lıakkrn~a kaydolunabileceklerclir. olamamıQtı lk. düıı.man tay- daı;.larına nakli ve genişletil- ler de arlırıtac:. ktır. 
R ·· ·· ü bılınmemektedır. " r. 1 v _ ('). . . • • h .. 

us goruş .. Rusya da ya resi düşiirülmüştür. Blitun i mesı ıçıu de yem plıııılaı a- Anlaşma ıkı sene müddetle 
'f .. k Sovyet muna11ebat1 · d- lA ı n tat- . . ~r - .. k b. harekM1an dört tayyaremız on zırlanmışlır. Bu P n arı akdedilmıştır. 

adamı tecavuz pa tına ve ı- memiştir. biki de 100 milyon dolara ba ----
lahare neşredilen deklarasy?o Manevralar devam lig olacaktır. Bu sıı.re~le 1 556 Yunan'ıstan~an 
ve notalara istinat etmektedır. d. Kanada m.lyon çelik fazla iStıhsal edıl 1 

e ıyor. miş olacaktır. Bay Ruzvelte 
Doktorluk payeai 

veriliyor. 

Vişi mümeasilini ,-- ~ 5951 Zelandalı 
~~:.~o;~J~:aL.içreye ge tanıyor. Bulgar Kralı Slovakya a geri dönmemiş 

len bir telgrafa nazaran k171l b 20 (A A) - = 
· Ottafa 20 (A A) - Brez urg, · c 20 ( ) ordnnnn gazetesı Krasnaya ' · · . b Lonılra, a a -

vesta Sovyet Rnsyanın garp Kanada başvekili Makeıı- Bulgar kralı Borıs l ura~~ y . y l da ba" vekili 
·k· · l 'k A ·k d ı · Slovakya dev et reısı eııı e an v 

Londra, 20 (a.a.) - mıntakRsındaki bazı yerlerde zı ıng B:r eşı merı a an selge mış ve -~ b. tknnı!a 5051 yeni ze-
l · d d - - B ·ı -, -şmüştıir Bıı [!öru~me ır mı • 

Oksfort üniversitesi Bay atış talimleri ve cüziit~mla- y~ ıat.ı~ ?n önmuş1n~. "aşve ı e 501 u k ·a ba .vekili de ha- landahnın Girid ve Yıınanis· 
Razvelte fahri rloktorluk pa rın i'tirakiyle Ode8ada ıhraç k.ıl. ~ışının Ott~~ada~ı mumes 1 de Slova Y ş K l B rise tandan geri döomedikleJ·ioi 
yesi verilmesine karar ver- kıtalarının talimleri devam sılını tı(nımak ıçm hır çok se-1zır bulunmuştur. ra o : ' ld' . fr 

etmektedir. bepler olduğunu söylemiotir. saray nazırı refakat etmektedırr hı ırmı~ 1 
• miştir. 

Yoksa 11 h a " göstermesin 
portakRl vo ~tıbzo h L 

1 
. 

b .. 1 a çe erı 
oy e ala1Jildiğine gerıi~ledik-

~e hor harıgi Mııırnzluk kar~ı· 
1'1m<la değil norıııaJ, hngünkü 

vaziyet karşısında dahi bir 

gün gelecek Z->rluk ba~ gHste 
recektir. y ağmnr az ya gar 

ve çayın suyu kafi gelmediği 

güu<le f6lakotten kaçınınak 

imkansız olacaktır. Salama 

i~i çok ciddi ve diiı;iiomelte ., r; 

değer bir mevzudur. 

e. u. 

1 

ı ' 

• 

t 

-



11.\ZIH.\N - 1941 Cumartesi 

Hava Tehlikesi Ve 
Korunma Çareleri 

Emin Epcngin 

- Geco:-a sayıdJn nrlnn -

ALARM (Tehlike işareti) 
Hava taerruzl rında Tan',!lre a'arm ieareli Canavar düdük 

leri, Qaalar bunlar buluuuııı.dığı talt\irde evvelden \asarlaıımı" 

hususi vnıııtalarln verilır. 

Sirenler (Canavar düdüklerı) iki kısımdır. 
1 - Elekıirik oPreyaniyle ieliıen diidukler. 
2- Eı ıle müteharrik düdüirler. 
Tarrare alArm işareti eöyle verilir: 
Sirenler eneli\ (:10) eauiyA Qal r, sonra (2) eer eaniıe faeılay 

la ve (5) er Ranive denıtola yıne Qnlarlar, Düdük sesleri taya 
Qan sesleri (3) dakika devam eder. 

Bu ışareı üzerine tayrarelerin hücumu gündüz oldu~una gö 
re: 

A) Resmi vo hususi daire ve müesseselerdeki Memur Müetah 
cte~ler derhal bulundukları binaların üs\ ka\llarındau alt katla 
rıoa ine:-ler ve önceden eı~ıııak olarok gösterilen rerde t~plaoır 
lar. 

Dnire ve müesgeselerdeki pıısif korunma ekipleri o daire ve 
müesseselerin pasıt korunma amiriniıı emrine gıderler. Kepılar 

kap,,anır, ntArm devamı müddetince içerire girmek ve dı,rıra 

Qıkmek yasaktır. 

B) Evlerde, apartmanlarda ve otellerde bulunanlr.r suratla 
bu, binaların üct katlarını terk edc•rek Bflıİ bina dahiliı.ıdeki 
zemin lıatlara inerler ve aıı;tıonk ittihe:z. edılen rere euküuetle gi 
rt!rler 

All\rm devamı müddetince evlerin nrpartman ve otellerin üst 
katlarında, p~:ıQerelerde, balkoolardıı ve teraqlarda bulunmak ve 
etrafı serretmek mahzurludur. 

CJ Al'1rm işlrotile beraber caddelerde, mevdan ve sokaklarda 
bulunanlar telAe gö termeden buralara \erk etmeli evvelden ha 
zırlanmıe vera tasarlanmıs bir korunma rerino girmPlidir. Da
ha duQrusu bir sıA'ınaıta veya sipere gırmelıdirler. 

Açıkta bulnıuala,· gizlenecek bır sığınak veya siper bulamaz 
lana metin ve saQ'lam bir duvarın arkaeıaa vı,ıra herhangi bir 
oukura 11ıı.lenmelldır. Buda bulunmazsa bir aQ"acın gölgesine ve 
re aQıkta yere ratmak suretıle hareketsiz durmalıdır. 

D) Hava hılcumu baeladıktnn sonra telAş ve eaekıaltkla cad 
de ve sokaklara fırlamak, koemalı, bir arara toplanmak re sak 
tır. Bir hava taarruzu esnasında halkın CHdde ve sokaklara dö
külerek keçmera teeebbüs etmesi pek büyQk zeriata eebebiret 
verir. Son Belgrad bavn taarruıu bu müddeanın pek acıklı ve 
türler ürperıicı bir misalidir. 

E) Şehir, ve kasabalardaki dükkAn ve msQeulsr alArm iea 
re\\ •er\\ir •er\\mez kepenkleri indırmek sureuııe k11penır •e 
hio bir rer aQık kalmaz, 

Kabre, gazino ve lokantalar gıbi umumı rerle!'de bulunan 
lar oldukları yeri mubafeze etmelidir 

F) Fabrikalar faalırellerini durdururlar ve bacalarından Qı
kan dumanı keserler. 

G) Nakil vaeıtaları; 
Hareket halinde bulunan molôrlü nakıl bulundukları rotun 

kflnarma ranaearak yolcularını iııdirirler. Şöför ~o JOlcular en 
rakın eıQ'ınaQ'a girerler 

Harun koeulu nakil nsıtaları; 
Oldukları rerlerde rolların kenarında durduı-uiur. Ve sahip 

leri harvanları çözerek direk vere L\r sA-oça bs~larlar. Direk ve 
aQ'aç bulunm1ran yerlerde hefvenlnrı arabaların ran halkala 
rina baQladıktaıı veı baelarıoa torbalarını utıktan sonra kendi 
leri en rakm ıııtınak vara sipere giderler. 

- Devam edecek -

Ankara Radvosunda 
oJ 

Bugünkü neşriyat programı 

CUMARTESt 21- 6 - 941 AlPŞ böcekleri) 
7 30 Proğl'am ve memle- l9 00 Konuşma: 

ket saat ayarı 19. 15 Müzik: Raclyo caz or-
7 .33 Müzik; Hafıf program ketrası programının devamı 

(Pi.) 19.30 .Memleket saat ava-
7.45 Ajans haberleri 11 , ve ajans h~berleri. 

8.00 Mıizik : Hafif progra- 19.45 Müzik; Büyük fasıl 
mm devamı (Pi.) l 20.15 Radyo ~ azetesl 

8.30 Evin ı;aatı 20.45 Müzik; Solo şarkılar 
13.30 Pıogram ve memle 21.00 Konuşma Memleket 

ket saat Ayc.rı postası 
13.33 Müzik: Tfırkçe pl:lklar 2 l. ı O Müzik: Dinleyici istek 
13.45 AJANS haberlerı leı'İ. 

14.00 Müzik: Riyaseticum 21.40 Konuşma (Günün me 
hur Bandosu (Şef !iısan Kün- seleleri) 

~er) ~ . _ 21.55 Müzik : Radyo salon 
14.45 Muzık; Tıırkçe plflklar k t (V' 1 · 1 N · A or es rası 10 onıs • ecıp ş-

programının devamı kın) 

15.00 Müzk: Dans müzıgi i2 30 Memleket saat ayarı 
(Pi) Ajan haberleri, Esham - Tah-

18,00 Program ve Me;-alekeı vilat. Kambiyo - Nukut Bor· 
saat ayan sası {F'iyat) 

YENi MERSi" 

Ametikada garip bir cemiyet 

ayfa 2 

Deniz Gedil{li Erbaş Orta 
oktıl niüdiirlüğiiı1den 

Birleeik Amerikada Oregon 
eyaletinde ~JeQ-aralar cemiyeti 
denilen bir cemirete meusup bir 
Qiflin etlenme meraAimi 1npıl

mıştır. Mn~ralar cemiretinin ek 
serhıi bekdr olmak üzere kibar 

1 - Bn sene oknlıımnznn y<tlnız birinci sınıfına talel 1 

~hnacakt!r. isteklilerin aşağıda yazılı evraklarla müracaatları. 
meıt1d dnrioi te~kil eder. O de T f ~ 'ki' b' · 
· d ilk · 1 "" 1 - A. Nıı ns cnzdanı ve taslı· ı ır urtıtı 

vır e msnn ar, a"aQ br uze· . . . .. 
rinde marmunlsr gilıi raeamak (Tashıh euılımş nufu'i ı.;111.dırnı kabul olııııın:t ·ı) 
tan vazgeçmişler ve c::anuarları R. tik mektep şedahetname~i (Üzeriuden bir sena cı;m .-ı-
ioleriuden kovar"k maQralarda miş hıılunmak) 

C. Kendisinin ve ailesinin hüsnü hal eshahmdan bıılıın-
tabakaeıua mensup bir c;ok deli 
kan!ı te kızlar meneuplurlor 
Hbr sene oemiret mensupların· 
dan bir Qlft, sontma tae devrin 
de insanların )'aeamıe olduAu UP 
rait dairesinde evlcoisor. 

J3eamalta baelnmıehırdır. 

DilQön esnasında gelin ve gö 
vey ile davoıtiler rontmıı tae 
devrindeki iosanlar gibi• elbise 
rerloe bellerine rolnız bir deri 

kemer takırorlor. 'F'akat bu deri 

Cemiyet mensuplnrına göre kemerler. ucuz deQ'il. milronlaı 
roııtma ta~ devri, insnıılı~m en ca dolar kıvmetindedir. 

Yedi defa ölen doktor! 
Bütün dünra doktorları,, tanın moayenGsine giderken evi 

Londra civarında oturan, mü· nin eeiltine bihue düemüe to keı.ı 
mükemmel bir dahilive mÜIE:hnA disini muareue eden doktorlar öl 
sıeı. pcrlak bilardocu ve ipıaııiz düQ-üne hükmetmielerdir. 
macı olan lngiliz doktoru Tı uta 
lin garip vazireti ile meegul 
olurorlar 

Doktor T~utal, elmdire kadar 
redi defa öldüıtıl halde, buaün 
sepsajtlamdı:· Bir zamanlar. dok 
tor, rüzüJtündeki vırlanta teeına 
varım saat t>akarak derin bir le 
tarjire dügmüe, bir kaç saat eon 
ra kendine gelmıe ve lelarjiye 
daldı~ı zaman ölü nddedılecek 
bir vazi;ete düeıüQQoü anlamıe 

tır. 

Cenazesi mezera gömülec~i 

sırada kendine aelmietir. Bu ha 
riiseden sonra doktortEıdbirli dav 
ranma~a baelamıo ve cep cüzde 

nındA. bolundurduA-o b1r kAQ'ıd 

da. 0aret ölecek olarsa cesedi 
nin vefatından redi aün geQme 
dikQe katiren gömôlmemesini 
1azm:e&ır. 

Bu kllğıd üzerine doktor, re 
dinci defa ölü eanıldıQı halde 
gömülmemie bir müddet sonra 

Bae\rn Lir aün doktor. bir has kendine gelmleıir 

1334 senelil{ ahsap mabed 

dıığıınn gösterir polıstt;n musaddak hü nü lıal ilmü
haberi. 

D. Üzerinden bir seno geçmemi~ -çiçek aşı kfığıdı. 
K Bil'inci smıf için 1 EyJii! 94 J de l 2 yaşını hitiı rniş 

ve 16 ya mı bitirmemiş bulunmak 
F. 5 adet vosikalık fotoğraf. 
2 - Kayıtlara 1 Haziran 94.1 günıi başlanacak ve 10 

A~nstos 941 ~iınü nihayet bulacaktır. 
:3 - Kayıtlar f starıbul Darıiz komutan~ıgındıı ve Mersiııde 

Deniz Gedikli Erbaş Oı tR Okııln ~HidCırlüğünde yapıl· ca
ğmdan istEıklilerin bu iki mahaldetı lıer hangi birine mu· 
racaatları. 

4 - Mu;ıab .ka imtihanları Tfırkçe, Mat:tmalik, (T.ırilı, 
Co~rafya, Yurt hil~isi) derideıindeıı 15 A~ustos 9H Cuma 
günti saat 9 da yapılacaktır. (370) (2947) 

i ı a n 
isken derun Yay Jalarına 

Çıkrııak isteyenlere Cıj<le 
. 
lskenderun Belediye riyasetinden ; 
ı llaziran 941 tarihiııdeıı 3 J eylül 9.J.l tari

hiuc kadar süren vavla nıevsiminde ahalinin So-" . 
ğuk oluk ve Nergizlik sayfiyelm·ine rahat 'e sii-
lıuletle cıkabilmeleriııi temin etmek üzere isken ... 

• Aheaı:> binaların uzun zaman 1 dururor. Bu aheap pagod 13 
daranamadıktarı ıenııı, umumt meıre .,üksekliA'iude ve dört kat derun Beledi~·esincc hususi otobiisier i~let.ihııeğe 
dir. Fakat bu zannı çürütPcek hdır. Prgodun hiç bir tarafı QÜ başlatıldığı Sayın halkıırnza ilan olu11dl'. 
bir Qok misaller çardır. 'Japon rftmemie te inea tarihinden bo 
yada ve Qi? d~ yüzlerce sene ~v aüne kadar hio bir tamir görme ( 3 8 7) 6-12-2 1 
veı lnea adılmış ~vler, bu gun mietir. Pagadun muhtelif kısım --------------------------
hala mükemrneı hır •aııreue bo K 1· r alık Ha ın a m ların1 perolnlemek ioiu kullanıl 

lunuıor. MaealA Japonranın Na mıe olan Qitiler de demirden de 
re eehrinde Hurugi Pagodi (Ja Q'il tahtadandır. Yine mabedin Zeytinli bahçe cadcsiııdeki kiiçiik hamam bir 
pon mabedı) milAdj 607 ıenıin ortasında Hurigi'nin tahtadan ra sene ınüd<letle kiraya verilecektir, isteklilerin Meh 
de rani bundan tom 1234 sene pılmıe te mükemmel bir vaziyet 
evveı ttmamen aheap inea edil te bulunan' bir herkeli de mev nıet Salıalı oğulları ticarrtharıesirıe ınüracaatları 
mie bulundultu halde reı>reni cutlor. ( 4) 8) 4. .. 6 

Çocuk Esirgeme Kurumu Mersin Şu~esi Reisliğin~an : 
Sinema binası icar ıniiza

yede ilanı 

Umumi Şartname 
1 - Mersinde Hal ranında Qoouk Esirgeme kuruma Mer· 

sin eubeııine ait sinema binası (3) senelik olarak icara terile· 
ceklir. 

2 - Sioeına bloaıu eandalraeııdır. Makinesizdir· Alt te üst 
balkoIJlu ve bürük salonu vardır. Asgeri 500 azami 600 kolluk 
almaktadır. Elektrık lel'ieııtı, zahnesi, teneffüs mahalleri, iki ta 
raflı helaları, hava öeQietirmek iciu dıur içinde ÜQ vantilAtörü 
rangın terliOatı, büfesi, kieesi, veıtirer demirbae olarak mev· 
outtur. 

3 - Makine ve aandalra kendine ait olmak (here kiracı ta 
rafından temin ediJecektir, Verahut kiracı Kurumun malllmatı 
•e vereoeQi direktif dahilinde kurum heeabınıt. raptırılacak ve 
bedeli kiralardan ÜQ eenere taksim edilerek ödeneoeklir. 

4 - Sinema binasının bir senelik tahmin edilen icar bedeli 
4300 liradır. İhale gününden evtel kurum •ezoesine 322 liı a 
muvakkat teminat Fatırmak IAıımdır. 

5 - ihale Mersinde Çocuk Esirgeme kurumu Mersin eubeei 
idare bereli huzurunda eube binasında 21 Temmuz 941 Pazar· 
tesi aünft aaat 17 de olacaktır. 

_ 6 - Artırma açık olarak ravılacakhr. 

7 - Mufaeeal eartcame çocuk eairgeme kuruma Mersin şu 
besinden islenıldiQ'i zaman gönderilecektir. 

405 

ı a 

içe~ ~mniyet mü~ürlüğünden · 

n 

13-21-28 -5 

i 1 a n 
içel tapu sicil muhaf ızhğm~an ; 

Karadivıır köründen kör içi metkiinde kAin (Şorkıın Merr(m 
evi garben tarik Şimalen Zekerı,.a ve t.lerrcm evleri ve kısmen 
tarik cenuben tarik ile) çevrili hır ev babadan ve '320 senesinden 
beri senedslz o\nrak Karadivar kö1ünden Şaban kenen kızı ha 
tunun tasarrufunda bulunrlu~u tapu sicil mohnfızlı4ına ibroz 
olanan ilmühaber müuderioatından anlnsılmıe ve namına tescil 
den sonra ahara eaıaooQını talep edilmicı olmakla bu garri 

·ımenkulün taeaı·ruf sebepleri hakkında 941 e:enesi 27 7·941 
pazar günü mahallen tahkikat rapılacaQınoan bu go~·ri men· 
kul de bir hnk iddia eden varsa muanen günde malıalliodeki 

tahkik memurluAuna verahut erni müddet iQinde tavu eicıl mu 
hafızlığına metcul veeaik:erile birlikte müracaallrı bildirilir. (435) 

i L A H 
içel tapu sicil mu~aflzhğın~an : 
Kazanlı köründen kör iQi metkiinde kAie ellrkan Sülerman 

Cuni evi, garben ve eimalen ve ce:nuben Ali Deli et ve hevl:ere 
leri ile oevrili 30 metreli bir 09 babadan Abdullah Buberin bılıı 

senet tahti tasa;."rufundaiken mumailerh 332 rılında vefalile ve
raseti tereselerine intikal eyledictl ve iebu eti namlarıııb tesoil 
den sonra hissedardan bir kısmı hisselerini ahara satacaklarına 
dair Tapu aiciı mub:ıfızlıQına ibraz olur:ıan ilmüha1'er- mfiııde· 

ricahndlin anlaeılmıe olmakla bu garri menkulun tasarrof se· 
hepleri hakkında 941 senesi 26-7 - 941 Cumartesi günü mahal 
len tahkikat rapılacaQından bir hak iddia eden varsa mııarren 
günde mahallindeki tahkik memurlu~unrı verahut arni müddet 
iQinde Tapu sicil muhafızlığına mevcut vesaiklerile birlikte 
müracaatları bildirilir. 

Yurttaş; 
1 .03 .\Jüzik: Piyasa Ş3rkı- 22.45 Müzik; Radyo salon 

ları. orkestrası programının devamı .\nkara polis kolcjiııe talebe kayıt. ve kabul 
ıs 30 Ziraat takvimi ve 23.15 Müzik: oaı's müzıği oluuacağııı<laıı taliplerin şereati üğrenıek üzere 

T. Hava Kurum -
na üyeol Toprak mahsulleri horsa~ı j(Pl) 30-llaziran 94 ı tarihine kadar Müdiirlüğümüze 

1 .-40 Müzik: Radyo caz or- 23.25 Yarmkj Program ve .. . 
kestrası (lbrahim Ôzgür ve kapanış. Il'uracaatları ılan olunur. Yoni Mercin MatbaasındaBasılmır1itr. 
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