
ı EfganiRtsnın miJli bayramı do-
lfl.yısile Reisicumhurumuz ılu Haş

mf'ltlfi .Mehoı6t ZRlıir araıunda teh
rik ve tfıışokkiir telgrafları teati 

s .. ~bf Ttl tlm11m J:e,riyat 
Mtıd4lrtı 

FUAD AKBAŞ 

idare Yeri 
•ını •ııonın lı•ııııttl • ıııntı 

Cumartasi 
6 

Haziran 
19,2 

Gt:r.NDEL:IK SİY ASİ HABER. FİK.IR. GA.ZETESI edilmiştir. Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Yıh 1 Sayı 
14 4222 

Türk Hava 
Kuruma 
Kurultayı 

Yazan: A.B. C. 
Törk Hava Kurumunu rı 

8 inci Kurultayı Ankar~da 

Çl\hşmaga başlamıştır. 

En nfak köyden en biiyük 
'eh r., kadar dal buiiak salan 

kurumun vasıfları kurultayda 

yeui hamleler için yılların, 

hadiselerin verdiği tecriibe
lerden istifade ederek karar-

lar almak üzre bulunuyorlar. 

Türk Hav" Kurumunun 

mazideki 9alışmalarını tek
rar lı\mak bisim için hakiki 

bir zevktir. 
Dünyanın her tarafı sulh 

çiçoklerinin latif kokularile 

me~i: olurken inkıl&bın yapı-

cılan ve yaratıcıları yarıoı 

9ok iyi gören Tiirl.. büyükle

ri haJk.:n, Türk yurdu ıçın 

kanının son zereeine kadar 

akıtma g ı ze•k bilenlerin ba-

miyetleri üzerinde Türk Ha

va Kuromunnn tem-,lini at

mı,lardı. 

Hakikaten çok geçmeden 

yu rdnn dört bir köşesinde ha

miyet yarı,ıari kanatlı mo 
törler halinde ve şehirJerjmi
zin kasabalarımııın isimleri· • 
ni ta,ıyarak gök~eriıııiz üs-
tün.le bize şeref ve ,an hisseRİ 

Türk Hava Kurumu 
8 inci Kurultayı Başvekili· 

mizin nutuklarile açlldı 
Toprak ve su havanın emrine girmiştir. 

Kanath bir millet haline gelmek yolundayız 

;..... ____ _ 

Japonlann S POR 
deniz 
akınları 

Madagaskorda 36 
bin tonluk gemi 

batırıldı. 

G. 5. - Admira 
maçı nasll 

olacak? 
t. tRnbnl, 5 (Y M.)- J>a. 

zar günH Admira ile Galata 

saray Jrnlühü arasıııda maç 
Ankara 4 '.Yeni Mersin) - Bundan sonra Türk Hata reis tekilli~ine Serhan mebusu 5 ( ) t 1 • Tokyo, a.a - mpera- yapı acaktır. 

Türk Hna Kurumu 8 İlJci Ku- Kurumunun milli karnaklarımı• Hilmi, katipliklere Nizam, OelA.1 
rultarı bu1ıün Ankara Halketin u daranarak hauoılık endüst- DinQer, redek kAlipliklere de torluk umumi kararg~hı leh- Istanbulda bnJondaga mü 
de öQ'leden ene! saat onda Bae risinde uttıQı hamleden •e t'Sk- .Eakieehirden Iı"'aruk Şükıil, Ha- li~i: J mperatorluk bahr1yesi det zarfında ev•el& Fenerbah 

k -t deniz altısı ı osuna me~ı-~up_ 9e ile oynıyarak ma&J.Ap olan 
tekilimiıln ook kırmeıli bir nik okullarında bu makeadla lardan Selim Çelenk lleçilm1eler f'l 1 
nutkirle aQılmıetır. oalıemadao bahaedere paraeu - dir. .. ~ u 

Kırmetli BaevekiJimiz Dr. cülerio, plAnörlerio ebemmireti- Ebedi Şef Alatürkün muukkat neniz altılar 3l mayıs ~uuu fakat Beşiktaş ile oyununda 
Refik Sardam, kuroltar adları ni bir kat daha artırmıe ve: medfenioe Qelenk koomasılla te şafakla Madagaskarda Drngo 3-2 galip 9ı!caa Viyanalıla-
nı eelAmladıktan sonra kurul- Toprak 9e su hatanın etine Milli Şef ismet loöoüne kuru- k36600 
tarın dOoranın en bohrrrnh 11irmiı*ır. Kanatlı bir millet ha- mun tazimlerini te Feui Oak· sovada birbaskın yapara rrn pazar günü Galatasaray 
günlerinde ve milletleri Qok dü- lioe ıetmek rolundarıı.. müjde maQa da telgrafla eargılarııı tonluk bir zırhlıyı 5220 ton- karşısında nasıl oyun Yere
ıündüren bir data üzerinde ça- sini •erdikten sonra alınacak bildirilmesine karar 'erilmie te llık hafıf kro,ezörü torpille- ce_gi çok merakla bekleniyor. 
hemakiofn toplandıQını sörlemie kararlara Cumhoriret hükumeti' 15 eer kieilik komiteler seçilmie z ı t 

" t.:oı ır.a. - · b k. ı'bı· mu· h" · B mı'Qtı'r . . 
1
.ra El aııbuJ,Jan ayrılır .... en 11ökte uB un UIL aoateremiren nıo er zaman 1 g Zil ır tır. undan sonra kurum Bae- v .il 

miJietleriıı istırabını anlatmış' olacaQını sörlemietir. kanı rıllık faalireli hakkında J f nına >yı •e yahut maıtH1p bir ışe-
banoıhaın. ~eknik ihtiraQlarınt 1 Ook alkıelaoan bu nutuktan bir rapor okumoelarrtır. ikinci Sina ey ıma kilde oğnrlamak TaJıifs~i de 
memleket ıcırıden temin etmek l aonra riraaet ditanına Millet umumi toplantı Pazartesi günıl girdiler v a r d ı r. Galatasaraylılar 
ıart oldo~onu sörlemietir. Meclisi reisi Abdülhalik Renda, toplısnacaklır. F 

Tük o 5 (a.a,) - Deniz enerbah9elildr gibi 

Ja 1 R F h·ıı · 'f ' d · l ı· k ga-pon arın . omenler diyor ki': 1 ransız sa 1 erıne l aıtı filosuna mensup .e~~~ a - ıp çı mak i9iu antremanlar 

Mirvez Ruzvelt yaplla n akın tılar ı haziran gecesı _ Sı hney yapmaktadır. Adınirahlar da 

Kat'ı• limanına girmP.~e ve bır fafrpk 'imdiden }"enerbabçe stadınd 
d k B 1 •ki • · · · b 1 mağa mnva a t a a asına a ını o şevı ~erı gemıqını a lf an remanJarına deVAID etmek 

olmuştur. tedirler. Sabaya k .. • • d f k 1 3 j . altımız gerıye 90 ıyı :ah-
Vaşinoton, 5 (a,a) - Dün m U 8 aa arar ar '. e~ız şan Admirabların yo ı "' dönmemıştır. rgon n-

a-ece Daçhavre Japonlar üçün- • • gu da geçm· Jd 
CÜ defa olarak akm etmiotir. eaıyor Ver·ııecek A .k adalarına zar .. ış o a~nndaıı pa-
Pasifikteki Mirvey adasınada merı a gunkü maç hakikaten 
hücum edilmiştir. Bükree 6 (a.e) - Ruzveltin hiJcum çetin olacaktır. 

~--~--------------~------~~~----~------------~-----

Vaşİoiton. 5 (a.a)- Japon ~omanre, Bulgaristan te Maca- . . Honololo 5 (:uı .)- Lizboy 
verdi. lar uı·rvey adasına h- rıstana harp ilAnınıo Sotret!er Londı a, 5 (~.a.) - Brıta- d J pon uç:ıkiarıııa hü-

Yıllar yıllar üstüne eklen JJ1 ucum BirliQine kareı harbe girmie no'f'a 9Jansı askeri muharriri & agma 8 
. 

f·ı t · 1 d' j • işlerdır 
Hindistandan 

dik~e tayyıneler filoları, ı o- e mış er ır.. . olanlı-r rananda tıaf almıe ol- Fransa sahillerine yapılan sou cum e~m J 
lar da büyük Türk h&kimi- Honoluın ? (a.a)-:-Mırvey 1 maktan ileri re geliror. akından bahsederek: Polonya 1 Gemilerden ha ~alanan a 
yetini kurdular. hücumunda b. ır ~~ ısabetler Runehin kararını durumun üzerine yapılan bu akının mak pon uçaklarından bır çokları 

ld h ed l eirasi diplomatik sabada oldutu · 

Beyaz manifatura 
e1yaaı getirilecek 

Artık kara.da süngüleri- o uAu ta mın ı ıyor. gibi askeri sahadaki durumunu s=1dı bu çevredeki Alman mü- düşürülmüştür. d . ballar 
lUİ7., gökte çelik kartalları- da deQıetiremeı. Romanra her dafa~smı anlama~tı. Küçük ol İnsan gaybına aır Bdber aldığımıza göre 

mız, denizde Barbaros tekne- libyada zaman teahhüdleı'ioe sadık kal- du~u kadarbüy. ük ehemmiyette yoktur. 1 Hindistaudan külliyetli mik-

1 b d ·ye mıetır. Almacra ile Amerika IQ t b k ti - d J eri bugün ve yarın e e ı · h ma mat ge ıren u uvve er •• kQnl ı l\r a beyaz m .1 
te kadar Türk yurdunun ya· areket ~r~:~~::,t~ k:.~~P hei;!nıı~:: :,~ esasen ba~ka bir şeyde yapa-, Şarkta SU • ya~n celbi .• · a.~ı .~tura eo-

~- ., d d k d' - ıçın hnvnk bir t6-
şıyacağını gösteriyorlar. mieair. Şu halde bu bır forll'a- maz ı eme te ır. - ) S ş~bbüse · .. 1 . • 

Fakat bana rağm6o bili- Londra 5 (a.a) - SalAhireali litedlr, Bu nevi akm!Rtı id~re ~1o8kova, 5 (a a . - ohvylelt aebb '· tgırı_şı ınıştir. Bn te-
k - Ancak So,retl ı " 9ae ak d ı · ... nda ma a 1 v UA atbık e ı yoruz ki.. bogünkii sa.vatta mahafil Romelin 'l'obro uzeri- er 8 ,.,a m e en zatJa Vaşingtonda kat'i tebll~i: 4 ıazır.. a ıasrna çıktı-

aebebı vardır. Biz So9retlere . . olmuş ve hava gınd" ~elırim · d 
geçeu her gön da.ha yeni, da- ne hftcumdan vPz geQmediQini kareı harp edıroruz. AsradaBol kararlar verılecek mü3ak.ere ~arpışınalaı . 121 e pek çok mr.l 
ba kudretli, daha kuvvetli bildiriror. Almanların etddetli eetiklik Anupa medeniri ioin lerde bulunmaktadır. faaliyetİ~1~~ -~~ edilsoektir. 

nıaJıemeye sahip olanlar ka- hllcumlarına lngilizler mukate"' ~~ir~:::ce tehlikeli olductuou llk Oku/. Serai/eri - - -
ar.nıyor. met etmektedir. Romel muvaffak O ' 

. .. . · k' b Amerika Avrupa medenireti 
Yıne buguo bıhyoroz ı .. olursa Tobru~a doAru bir teee ni koru ~ d B 1 · kı ·~ 

l raca.ı rer e o eevı '•· b • 
'inrd mödafaaeıoın kapı~ı hn- bftste bulanaoaktır. müa~faa ediror. Tarih rarıo y ula rı ... ız 1 n 1 r yı 11 ık 
dutlar, meydanı göklardır. 1 Bertin 5 (a.t) - D. N. B. harbımizi kardederken Ru:nelt . avr 111 

lor ~=r:t:~::i:lih&:::bı::.:~ ::~ı ... ivö~:r;a~~;,:~~ı~ıT::,:~; hakkındaki kararını mecektir. eme g"' ı• n ı• zevk 1 e s ey rett ı• m 
eliod6 bulundurur. Bono gör· Gazale Eladebede mobarebele· Mannerhaym 

rin geni& sahada rapıl~ıe~ır. b 
dti~ümöz, bildi~imiz i9in ora Oöl harpleri QOk genielemıetır. ayramı 
1• yetiome~e, orada varhl•- Her ıeae olduğu ·ıibi bu dik. Jstiklikl t ıa~a~ıohı gölıteren l larunızla candan ilaifenmi• ve 

h Heıı· k' 5 ( ) M l h . . 'Ik 1 baki a en ıyı azır anmış d . 6 .,. ınızı kul'ml\~a oğraşıyorn•. Al K l Ql'!lna lll ı, a.a - areşa senede fe rımız ı okulları ıene tab o . erle me da . . yur a bınlerce talebe yetiştir• 
lşte Türk H"va Kurumu man ısı T Manerhaymtn 78 inci yıl dö- tatili dolayııiyle bir sergi yaptı- ve fncelıkl y na retırıl· nıişler. Tecrübelerile her zaman 

b y il yardim. nümü bütün Finlandiyada Jar ve sene zarfında talebeler miştl. .. muvaffak olmutlardır. 
tınan i~in ÇMhşıyor. 1 ar- kutlanı;nıştır, HükOmet mare- tarafından emekler sarf edilerek Vaktıaıdız vkardı. Oğrehnene Kız talebelerden Müjgln 

dan heri pl&nla bu gayeye .11 1 kkür e ere ayrıldık v K y· 
tılıuıımak için "ırpıoıyor. Berl ' 5 ( ) - Alman şalm doıtum gününü mı 1 yapı an el işlerini; resimlerini, teşe k 1 ld'k e ur- ıgenoğlu bazı ıorrularımıza 

-v Y ın, a.a . . bayram olarak ilAn etmiştir. dikiş ve nakışlarını herkete ~öı· tuluf 0 0 una ge ' • cevap verdi ve bize sergiden 
Kurum on, ba hedefinde kızıl hlçına yardıın ıçın. top- terıraeye fırsat buldular. Maarif Ôtretmen vekili bayan Sa- parçalar gösterdi. Bilha11a ça 

tnuyaffak olup olmadığını an lanan mebl~ğ 43,5 mılyon Ma/taya hava Müdür B. vekili Naci Demirel ile babat Karataş bu gün gelenlere murdan yapılan ve sonra boya-
lamak içiu tuönö kampını, marktır. Bu geçeit fıl 31 mil akını birlikte okulları gezdik. tık ıttti· ser~iyi gezdiriyor, onlara izahat n~rak bir renk verilen işleri bize 
l:timeauttaki tesiaatı ve ni- yond ğimiz okal Guf Paşa okulu verıyorefu. Blzide odalara götürdü gosterdi. 
hayet önümiizdeki pa••r gönti u. Malta, 5 (a.a.)- Dün gece oldu. ve yapılan sanat eserlerini gös- ismet Paşa okuluna glrdiği-
hav-a gösterilerinde uçacak Alman"aaa 6lenler düşman tayvarelerinin taar- Okulun çok basamaklı nıer· terdi miz zaman B. N~c_I D_e.mlrel ba .. 
? ~ ' 1 div . . kt k ÔğretmeD bayan Kurtuluş okulund h radfl yalnız ıerııyı degıl, bter-

iirk tekoi~iyeninin ya. ptığı BOOO Jıı.fİ ru.zu kısa sürmüıt\lr. İnsanca S benhıntı Gçı" bı •1• hl i karşıladı ve den evvel aöze çar a er şe~- teniz babçeyide gezelim. Patate. 
ta . k kAfid k a a a or ı z e. pan, sadehk h ı- h . . . . h YY•r~yı görme a ı ır. gaflp JO tur. 1 2 ,, _ _ flara aid olan temizlik idi Elle ı'şl . ma su u em ıyı yetıştı ve em 

t T .. k - -.ı uııcu 1101 • enmış masa . . . 

9 
nön.tınde 7ü•leroe . or

1 
Bern 

5 
(a.a) _ ..... 1 as"onal . d . dik ıehpa örtüleri k k 1 • verımlı oldu sanıyorum, dedı . 

.._., 1 D k Jı Ü . 1ergı o asına ıır · , ara a em resim Ö 1 1 0 d' E . 
0 ontn ıcanatlanma denı a ı- Ç ' . . Bertin. Un er zerıne tahtuında hoş geldiniz ler,yln işlerinde talcbel Y e yapa ım. e ım. kı-

1or Et' tt k' 9 ~ aytung gazetesıoıB aen Yazı . 1 idi fak olmu"l er ınuvaf len patates, Fasulya ve Mı11rları 
• ımeeu a ı gen a.a- ld h b h b' b hücum Safa geldıniz yazı ı · .,. ar. "k 

Datlar, birer aabin gibi teo- a ılı a ere ~ör~ . ar ın aş Çocakların yaptığı eıerleri K t ıeyreHttı h .. ld . t 1 b 1 i . d 
v } IC d be sı'fıl halktan Lo d d'"k- _ .. _ aya epe okulunda nöbetçi er a e, a e e er nız eu-

l'iibe Rahibi oluyor. Nihayet ang ID QD rı . n ra, 5 (a.a)- Hava na· aeylr ederken o~an•n .. o olmuş ogretmen bayan Feride Matla )erde olduğu ~ibi ekim işlerinde 
l'iirk yurdunun hava kadro- ölen 8000 ki1Jidır. B~ rakım zırh~ı tebliği: . Bıı :ikşam Bas- ııvalarınıa bu gozellığı bozduğu· ve bRş Öğretmen B Hayri Ok- ziraat seferberliğinde de muvaf-
ıaaa beklenen aranan eleman sulh 7.amanlarında sır senede ton tayyarelerı Dünkerk Oze- nu görüyordum. yarla karşılaşdık. fak olmuşlar dedim. 
veriyor. ' otomobil kazalarında ölenlerin rine hür.um etmiıtir. 3 tayy2- Buradan 4-5 inci ıınıf ta- Mersinimizin ba iki değerli (Sonu ikilıciı1e) 

(Sona ikincide) rakımından apğıdır. re dütörülmüotür. !ebelerinin hazırladığı odaya gir• öğretmeni uzun seneler yavra- F. A 



6 - Haziran·- 1942 Cuınartesi YENi MERSiN 

Radyo Zayi ekmek karneleri Zayi akmak karneleri Türk Hava 
Ktıtumu 
kurultayı 

Meninden almıı oldotam Meninden almıe oldu~um 
TÜRKiYE Rndrosu 22577 22578, 25576 numaralı ek- 18617, 18618, 18619, 28872, 28873 

ANKARA Redrosu mek keroelerimı ZBJİ ellim. Ye- 19288 Ankarad.ao a\d1Qım 470 
· ı · 

1 
numaralı va lkı adet numar1111ı 

Cumerteei-6 6 1942 nı arını H acaQımdau eskilerin • ' h - k - mutakkat ekmek karnelerimi 
7.30 Program te memleket ent 0 mu roktur. mı· ·a··ı ett"ım. -Birinciden artan-

Türk Hava Kurumu hu .. • ararı Meraın baklr11ller Qareısın· Yenilerini alsca4tımdao 
giine kadar dl\ima müt\bet 7.33 Muıik:ltarıaık prooram(PI.) (652) eskileri· v • da Berber Muhittin aio hükmü roktur. 

e Kiremithane mahallesi işle eser verdiöi içindir ki.. 7.45 Ajans Haberleri 
Halkın hamiyetinden daima 8 OO Müıik: Senfonik parQalar ı Z · 168 ıokak 19 No. etde (Pı> ayı mühiir geniş mikya.ı..ta iRtifsde ediyor. S '650) Zebrira Ahıban 

13.30 Program te Memleket 1&at arı lbralıim köyü mü- ----------
Bugün sekizinci kurultayı &rarı l - - Z • k 

Dl toı>Ia.yan Türk Hava Ko· lli.33 Muzikı TOrkce plAklar ıurunü 8 
6 -942 tarihinde ka- ayı ar ne 

:rnnınndan dalıa. yeni vazifeler 13.45 Ajans Haberleri . . zaen zayi eyledim. Yenisini Mersinden almıe olduQ'um 
başarılar bokliy.nnz. Her ku- 14.00 Müzik ı Rirseetıc~mhuı alacağımdan eski mühürün 1437 No. lu karnemi zari ettim 
ruhayda hamiyetine dayandı- bandosu (Şef: 1. Kunçer) hükmü olmadı~ n · ıa d . reniaini alaoa~ımdan eskisinin 

14.30 Ankara ilkbahar et ko- -s ' 1 ı ne erım hükmü Joktor. 
ğı halktan aldığı yeni bir hız eularının tahminleri. Sarı lbrahım köyü . . 
la daha. büyük muvaffakiyet- 18.00 Program ve MemJeke\ . m.uhtarı Gam~~e~~.~:h:~~:inden 
ler eld6 eden Korumun yeni put ararı Nurı Çıplak (651) Haoı Haun Bedir 
kurultayla, bugünkü şartlar 18.03 Müzik: Radro Dans or· 
i9inıle iıtedigimizden daha kestrasının Her telden ,· L A N 
çok, beklediğimizden daha proiramı 
fazla eserler vermek için ka- 18.45 RadJO Qocuk kulübü M 1 8 1 d" e· 
rar alac•Rıııa omiııiz. Qiinkii 19.30 Memleket .... ayarı •e ersın 8 8 ıye IYllBIİn~en: 
Kurultavdakı" muralıha .. lar ajans haberleri B l d' b d d ... 

8 
b 

0 
• e e ıye orcun an olayı haczedilnıı·ş olan 

·ıı t" • 
1 

. 19.45 er eet 1 dalı.ika b 
m1 e ıo arza arana terciıman ır ad t · t 19.55 Müzik: Faeıı hereti e vınç ar ırma suretile satılacaktır. 
olan ve bunu tahakkuk saf- 20• ıs Radyo gazetesi u 1 b d l h d h ık h · ··ı ·· .nu ıamnıen e e i 3500 lira olduuuııdaıı al. 
asın 8 8 m amıyet 0 çu- 20.45 Mıizik : Saz eserl~ri n 

sünü bilenlerdir. 21.00 Konuema (Ana eıerler) mak istiyenlerin yüzde 7 ,5 AİSbetİnde lenıinat 
Türk Hava Kurumunu 21.15 Mt1zik: Dinlerici istekler Ve~ika~ile beraber, l 2-6-·942 tarihinde belediye 

kuvvetli gördükçe bogüukö 21.45 Koauerna (Şıir ve Nesir daıresınde toplanacak encümene nıüracaat eyle-
sulb ve Kükftnumuzun o nis saati) 
betle kuvvetlen6<ıeAine emin 22.00 Müzik: Radro ealoo or- meleri ilan olunur. (559) ıS-2-6-11 
bulondugumuz için onu knv- kestra11 ( Violonist Ne· -

cip Atkın) 
~etli, onu kudretli görmek 22•30 Memleket Saat Ararı 

istiyoruz. Onun kuvveti aynı ı·a h b ı ... a uı R er e.ı 
zamanda bizim hamiyetimizin 22.46-

aynasıdır. 22 50 Yarınki Program •e 
MAddi varlıgımızın bütün kapanıe. 

kudretini onun "arhğına ver· 
megi Türkü, Türklüğü seven 
ler vo Yatanın seadetini iıti

yenler için hir borç telf.kki 
ediyoruz. Kartallarımız 1'ürk 
göklerinde dolaştı'k9a seadet 
güneşi yurdun üzerinde yal
nız ımlb ve 8Ökftn getirdiğine 
ve getireoeğiue inanıyoruz. 

A.B.O. 

Dünya~a Neler oldu 
Neler oluyor 

Elektrik cereyamnin telsiz 
verilmesi 

Müteveffa Markoııi'nin 

asistam profesör ŞnaJcier, Ra· 
palo'd11 Markoni'nin radyo tek 
nik l~boıatnvarında keşfettiği 

_ Birinciden utaıı _ bir ~Jetle Plektrik cereyanını 
teJgjz olar ak nakleriebilmiştir 

Sergi oduında iuaf levha- - . .' 

ilk okul 
sergileri 

•• göze çarpıyordu. iki cümlesini Uu me~elt! uz~r.ınrie ı m~~tel.ıf 
yazmadan geçemiyeceğim. memleketlerde hır ÇOit fızıkçı

lsraf her zaman bir cürtlm· ler de ııgraşmaktadır. Bir 
dür. müddet evvel Amerikan gaze-

İsraf boagunculaktur. te\erin in yazdıkları a göre, 
Burada ~tat6r~e. a.it batıra- Amerika B;rle ık devletlerinde 

ları ve Mersıne gelıtını canlan- 1 . 
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yaşıyan Hırvat nıfıheudıs Ni-
ıran rcsım erı zev e sey r . . 

ettik. kola Tasla da Mışıgan sahil-
••• !erinde elektrik trenini, tel~ia 

Cumhuriyet okulu sergisinde l k . h ~ 

d ki ff k 1 
o ara , yanı avacan cerdyarı 

e çocu aramız muva a o· 
muşlar ve diğer arkadaıları gibi vermekle i~letmiştir. 
uğraşmışlar, çalışmışlardır. Profe11ör Şnayder elektrik 

Buraya devam eden talebe· l · k 
ı r t h 1 1 l 

_ cereyanmı te !ıı olarak na. -
e ra um u o ma arıaa ragmen . . . . 

l'öaterdiklerl başarı tebrike lettırdığı mdsatenın uzunluğu 
deter. nu bildirmemektedir. Bu se-

Çankaya okulunda: l beple veni keşfin henüz labo-
Geniş ve temiz bir oda· ser ' · "b 1 • • · 
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' 1 ratunr te :ru e en uhasından 

gl yerı o ara ayrı mış d .. 
Kapuda bizi karşılayan göz· çıkıp çıkma ı~ı hılınmemekte 

)erinden z.ekii. fışkıran 4 üncü 1 dir. Bunun için, bunun pratik 
llnıf talebeainden OD yaşlarında sahaya da ll0 zaman çıkarı\a-
fnia Koran oldu. "' l _ beli ' d ""ld' ca~ı ıenuı ı efiı ır 

Ona •ordum. Görebilirmiyiz. -
Biz.e birşeyler anlatabilirmhin? 

J3üyük bir adam tnriyle.. Açık mey~au~a sinema! 
Hay hay zaten bana bu gün ve· 
rllen vazife de bu .. 

Bayaraa . Dedi. Zagrepte yakanda açık 
ıçeri ııirdik. O bize masa- d d b 8· J 
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.. t . me.y au a ır mema acı a 

ar a ı e ış eran goa erıyor. 
Dlvarlardakl reıimleri, haritaları csktır. Sinema, şehrin merke 
işaret ederek anlatıyordu.. zinde Yev.1çiç meyd ~nmda ola-

Siz. yapılan işlerden hangi- ca ktır Buradıt halk, her gün 
ıini b0eğeniyorıunus ~edim. _ bir buçuk . aal 76 metre uzak 

Bır Anavatan harıtasını goı . 
terdi .. işte bunu dedi.. tan cephelerde ve c€phe gerı-

Haklı idi .. Bundan daha gü- leriude harp. as~erl ha veı.dis 

i 1 i n 
Deniz Harp okulu ve Lisesi 
komutaniığından 

. l - Deniz Lisesi 9 ve lü uncu sııuflarile De
ıuz G d'kl' " b e ı ı Er aş orta okulu 6, 7, 8 inci sınıf-
larına talebe kayıt. ve kabulüne ı Haziran 942de 

başlanarak 20 Ağustos ~42 de son verilecektir. 
,. 2 - isteklilerin Deniz Lise~i ve Deniz GediJdi 

~"'rbaş orta okulundaki kayıt ve kabul komisyon 

larına müracaatları. ı 6-23-30-6 ( 44 9) 

i 1 a n 
Antalya Cum~uriyet mü~~eiumummiliğinden 

.\ntal~a Cezaeviuin bir senelik ihtiyacı ola

r~k tal~mın :-dilen elli beş bin kilo ekıneğiu tenı
dıd.eu .. ıh~lusı için tayin olunan 15-6-942 pazar

tesı guını. saat ı 6 ya kadar ihaleye talip olanla-

rı~~ d~~loııto ~n.:~bnılarile Antalya Cunıhuriyet 
lluddeıuunımılıguıe müracaatları ilan olunur. 

(654) 

i 1 a n 
Mersin inhisarlar mÜdürlü· 

ğünden 
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1 Çocuk Esirgeme Kurumu füemamd sl 
1o/ 6/942 Sal günü a~amın n 1 

il itibaren 

il -::- alnız 6 g ce 
~sil verile~ektir. Yerler nu~aral ıdır 

i l a n 
içel orman çevirge · müdürlüğünden; 

M.nluunınenvnh ıt fit t.ı 
M3. D3. Oimü Lira K•ıru~ 
912 000 Çam aga.oı 4 HO 

ı - İçel vilayetinin Giilnar kazası dct hilinde 
.Akın devlet orıuamudan 912 metr(~ mikfıp ke 
restelik çanı ağacı satışa çıkarılırn~nr. 

2 - Çanı eşcarının beher ıueu·e ınikf1p gayri 
nıamulüuüu uıuhauauen l>edeli 490 kunı~lur. 

3 - Şartname ve mukavelena me projeleriı 1 
görnıek isLiyeulerin Mersin çevirge miidürliiğü11P 
Gülnar ormaıı bölge şefli~iııe ve ... \ııkarada orma ıı 
un1um müdiirliiğiine ınüracaat et.nu·hwi. 

4 - Satış ı 3-6-942 giiuü eaat 1 l de Mersin 
orman çevirge müdürlüğünde yapılacaktır. 

5 - Satış unuııui alup açık arttırma usuliie 

yapılacaktır. 
6 - Muvakkat tenıinatl 336 liradır. 
7 - Taliplerin şartnamede yazılı vesaiki ge-

tirmeleri lazımdır. (541) 27-2-6-12 

i l a n 
Mersin Belediye Reisliğinden; 

Heled iye Su işleri dairesinde elli beş lira üc-
retli tahak.kuk memurluğu açıktır. Bu memur ı 
yele talip olanlar arasında 9 Haziran 942 sah 

günü saat 15 de belediye dairesinde müsabak :ı 
in1tihanı yapılacaktır. 

f stiyenleriu nnıa) yen saatten evvel Beledi)< ' 

meınur ve nıüstalulemleri nizaıunamesinin ikinc · 

maddesiude yazılı evrakı nıiisbitelerile biri ik '" 
Belediye Hiyasetine nıüracaat eyleıneleri ilaı 
olunur. (649 ) 

i 1 1 n 
İçel Yakıtlar müdürlüğünden: 
Pazarlıkla satılık kırık 'iarsilya kil'en i< 

lsteklilel'in 11-6-~42 perşembe giinü saat lô de 
llersin Vakıflar idaresine gelmeleri. <6 53} 

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

Uzunsene kullanılacak bir cıhRz 
Fllips -1942AL1 iN-JÜBILE 

Teııisinin ellinci senei devriyesi miinasehetile r H 1 LlPS 
Fabrikaları, elektroteknik mlhasında 50 senelik arauıs, 

çalışma ve teoröbolerin semeresi olan 

'' Altın Jübile ,, Serisi 
RADYOLARI GELMİŞTİR. 

İçel AcoııteRi: Selvelli Tecimevi, Mersin. 
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zeı; daha caz.ip ne olabilirdi.. fılimlerini paı aıız olarak sey· 
Heri okul yarınki sayımızda redecektir. Sinema 20 bm kişi 

F. A. alacaklar. 

422 3 sayılı çay .. ve kahve inhisarı kauunu
uun ınuvakkat dörduncü maddesinin A ve n fık
ralarnm göre çJY ve kahve fiatlarıııın arttırıl
ması hakkındaki 18-3.942 sünlü ve 2-17 555 

sayılı kararnanıe nıucibinee yapılan zaınma ait 
paralar 15 h:ıziran 942 tarihine kadar gerek 
gümrük ve gerek~e Malsandıklarınca vukubulan 

tahsilatın idaremize devri lttzınıgelmektedir. Bu 
itibarla mezkur kararnameye göre bu maddeler 

üzerine ticaretle iştiğal edenler bu zamlardan 
şimdiye kadar Ziraat Bankası, Glin1rük veya Mal 

sandıklarına yatırnıamış olanlar z"mları ı f> ha

ziran g 4 2 tarihine kadar n1akbuz nuıkabilinde 
vetrıemize yatırnıaları ve bu tarihe kadar borç

larını yalırınıyaıılardau zamların yüzde on fazla

sile ve tahsili eınval kanununa göre tahsil edile, 
C~ğİ İl~H olunur. (655) lı-----1-•i•f•D .. i •ll•e•r•ei•n•-:Ma.tb•a•a•BJ•n•da-B•a-lilı•Jw•ı-, .. -l-1'-I 
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