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Batı cephesinde a9ılacak Akglo 

sakson cephesi bahis mevzun olmak 
tadır. Rnnlan şimdi poJiti\rn aclAm

ları lrnnnşnyor. Atle 1ngilterenin 
barı• plilolarl hakkında: Bizim de 

S•~bl •e Omam l,e,rlyaı 
M6dQrtı 

OumArtesi 
23 FUAD AKBAŞ 

idare Yeri MAYIS 
i942 

' •~I il 1!'1 D h!tJBHI • 11 tfllı 

G't:r.NDELIK. SİY ASt HABER. FİK.IR. 
planlarımız vardır, hnrın a9ığa vn

GAZETESI raınam, demiştir. 
S yı ı 5 kuruş 

Telefon No. 82 ·------
Yılı 1 S('VI 
l4 4210 

Ankaranın 1 
Ortaokul talebelerinin hazırladığı 

~esine 1 Resim sergisi 
ınanıgoruz l • I ld 

Yazan: A.B. C. merasım e açı 1 
Radyo gazeteRİ evvelki 

ak,am çok mühim neşriyatta 

bnlonarak Türk btitönlfiğiioö 
hoamak iRtiyeıı hainlere oe

Sergideki eserler 
beğenildi 

çok 

Harkoftak· harp Amerika ve 

Siddetle • 
devam 
ediyor 

ingilterede 1 

Veni harp ı 
gemileri ı 

vap verdi. 

. Londra, 22 (a a.)- Harp filo 
ları salnamesinin son nushasında 

Her iki tarafın da 
1 
müttefiklerin. ınşaat programı 

1 b •Jd • l gö:ıükmektedır. 
Urta okul ta e eleri resim rirıden bah~etmiştir. l ıa arı Var j Buna göre te:ıgahdn lngilte-

sergisi dlio halkevi salonunda Bundan sonra. orta okul reoin 22 zırhlı vardır. Bunlar 

Sulh 
şartları 
nedir? 

Amerikalılar zafer
den emin oldukların 

dan bunu ha~ırlı 
yorlar 

Bonon ne kadar yerinde 

olılo!lono söyleme~e löznın 

yoktur. Dünya ateş ve ölüm 

i9irıdf' lr.avrolorken, mes'ut 

ülkelere kadar aokolınak is
tiyen hainler bu üJkelerin 

rahat, bozar içinde yaşıyan 

inııanlarına da sebir sa9magı 

kendi meufaatl'3rioe uyguu 

merasimi" açılmıştır. tıılebe kor<>sn taıafından milli M.oskova, 22 (a.a.)-Har-
1 
tamamlanmak Oıeredir. 

Bu merasimde kıymetli lıa vaiar ve Hikmet Ehzttl'in kof iRtikanıetinde taarruz ha- ) 4 urblı bu hesaba dahil de- Ankara, 22 (R.G )- Ame-
Valimiz Sahip Örge ile, VilA- be~•eledi~i (Bülbül) i, mindeki reketi olmuştur. Faşist kıta- ğildir. Aınerikanında 15 .. zırhlı rika 1943 seuflsİ temmuzuna 

yet eı kflm, Maarif erk Ant, Ad· parça yj soylemişterdir. ları piiskürtülmüştür. İ 5 
khro.vezörO, 

1
d1 u_ça~tıgveemy•~:·ıe:~: kadar harp enciüstrisine ehem-

mu rıp, 71 enıza miyet k d B d 
tiye erkAnı ve banka mensup- Bnnıı mütöakip resim ser- Kerçte doğuda harp de- mayn tarayıcı gemileri vardır. verme te ir. unun e-
ları, ile şehrimizde bulunan Risi ~e~ilmiş talebelel'İn yap- vaın. 6diy.or .. 4~ Alman 119agı j Amerika hükumeti bir çok IAlet llttiği man~ nedir? 

' bulmaktadırlar. Netekim Rad 
yo gazetesinin de tavsıf ettiği 

gihi, sureti haktan görünerek 

yaıııoıza "okolan 'Ye Rize ':m 
mnhim bir esrar .. tevdi ede
oekmiış gibi, mırıldanan, bi
lerek veya bilmiyerek Türk 

latanına sehir ıa9an ve Türk 
vuhRına mikrop sokmak is

tiyen en hain hir insandır. 

tngiliz kon olosn ve diğer ta- tı~ı kurıı. sulu boya, Patates tahnp sdılmıştır· 20 Mayısta 1 ticaret gemisini küçük uçak ge· . Am 13rika gazeteleri Ame· 
nmmış zevat hazır bnlnnu- TPzyirıat deri, beı işleri, kutu 65 Alman nçagı diişiirülmö~· ı misi .Yapmıştır. Bunla~d~n bir rıira dışındaki vaziyı->t olduıu 

.ı . ·ı . ı· tn··r u · 23 k k bettı'k kaçı lngiltcreye verilır.ıştır. söylemektedir. Hııver de san!.o-yoruu. işleri gözden ~eçırı mış ır . oız • 09e ay . .. 
lstiklrıl Marşı ile başla- Çok büyük istidatlar va, Berliu, 22 (a.B.)-Harkof • d yf verimin çok ilerlediğini ve 

. d k . ~imal bölgesın e harbe müdahale ederek harbı' 
nan marasım e orta okul mt1- de.fon gençl;ır takdir e ı lilmiş esıminde muharebeler a,;m ~ k 1 
zik öğretmeni Hikmet Hazar bn esnada misatirlerede halk şiddetle rlevRm ediyor. Aske- ısa tacağı 1942 senesinde her 

bir nutuk irad ederek sanatın evi tarafından ayran ikram ri müşahitler muharebenin 8 uzlar hald'd 
1943 

senesi son baha-
. d ;ı;,·ı rmda harbin nihayet hulaca-

sanat içın e~ı sanalın cemi· Pdilmi~tir. Almanlar lehine ge111oıledi1tini arasındakı" ,ı; v " t'iına emindir. 
yet için oldıığunu anlatmış ve Resim sergisi ve müzik bildiriyorlu. A 

t kul tal b l . . l . vrupaya çok ası·.er ael-
oı a o e e eruıın e er &- (Sonu ikincide B 2 ( h p .. e erlin, 2 a a.)- Alman ar mesı Avrupaya asker çıkar-

c Bilerek> diyoruz. Bnnn 

bıı ımretle yapanın yeri Türk 
Ol\miaı.ınoın i9i değil Türk ka 

Al manya -
Ele geçen vesika ha~knma0l1an1ıgıııın hildirJi- ması teşebbüsünü anlatmak-

gine gHre Harkof kllsimiııde Bertin, 22 (a.a, Bolşevi~- tadır. 

G 
Almanlarıu üstünlüğü karşı- ler Laponynda müteaddit hu·. Ameril.:ahlar ve lngilizler 

k l·zıı· cumlar yaparken \1urmansktakı z t a . 
nııounon huzurudur. 

Bnndan saklanan belki 

kıtnundan yakasını kurtMrır. 

.Fskat vicdanen dfinyaum en 
alçak, en vatırnıırı bir adamı 

Ya arş 1 sıııda Ru~ltu 20 Mayısta lıii· ı er eu emmditler. 
dağ kuvvetleride hücuma baş a~ ı:.ı l 

taml.mde oumlarını kesmek meohuriye 1 'ddetlı ~ıa ta sulh şartları etrafın· mışlardır. Bu hiicum ar şı d b 

adalet 
tinde ka!ını tardır. Başka yer muharebelerden ıonrsı muvaffa- a aıaretlı münakaşa bile 

ne var? dcnı tanklarla hücuma. geçen kiyetle püskürtülmüştür. başlamıştır . 
Ruf.l)arrn hu harpte tankları Düşman Murm'!nak cephe· 

sinde de mühim kuvvet topla
olınaktao kurtulamaz. 

c Bilmiyerek > diyoruz. 

Btııılar da ıinirlerine hakim 
ohmyan ve ba,kalarrnın tel

kinine çabuk kap1ian zayıf 

Verıoy sıılhunun 
hakaızlıkları 

Berlin, 22 (a.a.)- D.N.8. 
ANkeri kaynakları!an bil

diri ldi~ine göre dogu cephe-

tekerrür etmiyecek tmıın ele geçen vesikaları 
arasıuda siya~i hüronun gizli 

ruhlu ola.nl&Tdır. b' 
Halbuki bu zayıf sinirli- Londra, 22 (a.a.)- Gizli em ır emri holonrouştor. Kızı ı 

1 d - ordu töuıeninin evrakı ara-lar hir aıı oiddi düşünseler niyet nazırının geçen er • •oy-
. . · k · ı· ledı'· · bir nutukta amumi harp· ıunda bölge komiserJiaiııin 

keuclısırıe telkm yapma lB 1- gı . e 
. k' ldu1tonn ten ıonraki manaaıa va:ııyete 4065 numara'ı bo gizli tami 

yeoın ne ve ım o ~ 

d l l 1 
maruz olduğunu Almanyaya kar. minde yaralıların ve bazı f\R· 

erıa an ar. 
şı dürüst hareket edildiğini söy kerlerin inkılaba aleylıdar as 

OnJaıı sonra doyduğunu v 
lemiştir. Dün lordlar kamara• yialar y&ydın-ı göriildügü biJ-

bir başkasına söylemek ve _ ~ 
sında bu nutku teşrih ednn bir dirilmektedir. FaşiAtlerin Mi

yaymak teunıülüodö bile bo- lord: Veraay maabedesindekl in· .
1 

l 'YJ halka iyi muamele ettini 
onmaz. tikaıncı ruba nihayet verilmesi "' 

l >·ı· k' k d k' b' hakkındaki sUzler iaidiliyor. 
>l ır ı arşısın a ı ır adilane ş·kilde meselelerin halli v · ı ... Banu yapanlar hakkında 11id-

vatarıaızdır. O da hu şa,:ıa a- hususunda emniyet nazıriyle mu " 
ra inanmak suretile onun 'Ya- tabık olduğunu ilive etmiştir. detıe harekette hulunoloıaıu 
tan'4ı~hğrna sinirlerinin zati- Hükumet namına yerilen ve karşnua dizilt1ceği, ailele

yetinden dolayı oymuş ve o- cevapta hükumet politikasının rinin de ağır işlerde kullan!-

da bilmiyerek bu şayiayı atlantik beyannamesinde göıte- lacagı bildirilruelidir' Faşi~t-
yayuu~tır. rildiği cevap verilmiş ve hüku- lerin irtikAp ettiği vahşete 

Bogfiu dünyada top tü rnetln de bana muhalif olmadığı dair ikazda bnlunnlmaıu da 

talıri p edilmiştir. Alman kı- mışhr. Bunlar 37 taburdan mü 
taları arazi kazanm1şlardır. 

Almanlar 
168,108 

rekkeptir. 
28 Nisandan 13 Mayısa ka't 

dar düşmen 1?9 defa bu mıata· 

1 
k d h- uma geçmiştır. Lapon-

a a uc h•k" 
yada fiddetli soğuklar u um 
- kt oldu"undan muharebe surme e 15 ı • [ l f tınalar araıında o -eSlT a mzş ar kerlardve Duı~x.er bölgelerde kar-

makta ır. ıs 

- - ar erı 
il 

'meg·e başlamıştır 
Heri in 22 (A.A) - A iman 

tehli~i kerç 81\VftŞl!llll toWİZ·' Japon 1' rı n 
leme bftreketi <levanı t\Uerkt\n .. 1 
yeniden 19421 eEıir dalıa alın esır ere 

muamelesi mıcşt:r. 

- 36 tank, 284 top ve zırhlı 

tren ele geçirilmiştir. Bu su A 22 ( ) 
. Boenos yres. a.a. 

retlo ele geçirilen eı;ıirlerın 1 • •1 dün hariciye nazı· 
Japon e çıs 

adedi 168,108 ze halig o)muş rını ziyaret etmişti r. Bu görüş· 
t'tır, Alml\n derıizaltılarınında meden sonra gazetecilere demeç 
Meksikada Seıılfüen tl(rfezin 1 te bulunaan hariciye nazırı Ja-

d b t l k• l mı' nıiktan 1 pon elçisinin tt ~ngkorıgdaki esir e a .ırt ı ıtrı ge ı 1 
125 600 tonla 28 vapuru hal )er hakkında beynel~ilcl. kızı_ 

1 hıçın murahhası gonderılmesı 

muştur. hakkındaki talebin kabul edil· 
fekle birlikte ıinir harbi ol- bildirilmiştir. ilive edilmiatir. 

Ve bundan sonra adaleti v , I . e 
doğoıao ve · handa muvaffak yalnız Almanya için değil caınt- - --- .ıapon ÜS ~rın 

diğlni bildirmiştir 

olı.nlıuın zafere erişeoeklerini amıza dahil olduğu halde nas- Beyaz Ruayada hücum 
biliyoruz. yoaal soayallst şefleri içhıde ) 

ı ·.Eı·ı..ı L / Melburun 22 (A.A 
Tiirk yurdunda Türk mi isteyoraz. ÇITı lR er RUTU uyor 

Rus cetelerinin -faaliyeti 
letioin ne derece yüksek bir Bu adalet boşa gidecek f•· Geral Mark • .\ rturan karar-
!tarakterd malik oldutonu ve kilde teeelli edecektir. Stokholm, 22 (a,a.) - İaveç gAhııdarı bildirildiğine göre 

1 
Moskova, 22 (a.a.) - Tas 

E k be oa•eteleri Almanların Beya& Amerikan A~usturalya O"ak - son yedi ay için.de Ras çete-Türk milletinin bütün zafer- ••sen anlanti Y•nna- • .. " k t ._ . ı·b f . 1 ı. J leri i al altında ı mın aKada 
lerine enerjisindeki Ralabet meıı galip •eya mat u a re aha Ruıyaı:ın münblt bölgelerinde lar grub.u şı~~ vatıaa • apon 

12000
çg Alınan öldürmüşlE>r, 27 

. . . . davet etnıektedir. Almanya dü- · d"kl ı ı a- 1 'k b ·· .. h'" ve sınırlerındekı ıtalt}amlıkla _ b k d'" . çiftlık kurmak .. te ı er n Y Rrnı ı ı mıı ım lH!imn~ U· tren yoldan çıkarmışlar, 22 ka-
e rust are et ederse 15er nııllet- _ 

kavuştoğnun tekrarda lüzum ler gibi muameleye tabi tutula· ~ı.ıyorlar. Burada çalışmak uzere cum etmişlerdir. rargihı basnıışlar ve 112 köprü-
Yoktur. eaktır. 100 bin kiti gönderilmiştir. - - - - yü havaya atm~ş~ar, 42 mühim. 

H • Kız Enstı·tu·· su·· m•t deposu ta rıp etmişlerdir. ele hn ikiuoi cihan bar- l O A Harkof taarrudyle şiddetlt· 
binde Türk milletinin sakin, ~lan hiikftmet erkinınıızm ~es vardır. da: nkararun nen çete harplerine Ukraoynh 

rah.at Te t"m hir lrnznr için- biitüo hlldi@eltiri o:ldngu gibi seeitlir. açılıyor lar çete ilk bahan ismi Vermek-

d k b
. k'ld h f Orad&n yiikseleoek her Res tedirler. 

e sağlam Hiııirle i'inin gii- apa91 ır şe ı e ve er ır 
ti . iyiyi, do~rnyn Te hakikati 

o nün ba,ı•da olmasının en 11atta millete bildirmış olması .. t . u b'I' . Maarif Vekaletince şehri• 
h" ·· k b ..... ı b d b gmı erır. ounıı ı ıyor ve ına-

uyu ae e~,ı t e aşın a u• bn itimadı &arıulmaz bir va.r- k ı diğeri mizde birisi Orta 0 u • 

lnnan bük!Öm6t adamlarına 
kar'ı sooııız lıir itimatla bağ· 
laumış olmaındır. 

Türk Milli birliRinin tim· 
8&li olan Milli şefimizin de 

.Ytikaek itimatlarına mazhar 

lık haline getirmiştir. 

Türk miHeti i•ioin başın-

da tam bir huzur i9inde 9a-

1ı,1rken dnydnRa, işittiai "e 
ehemmiyet Terdiği bir tek 

myoror;. 

Bnndl\n başka seslerin he· 

pisi bizim i9in şüpheli ve 

ilk okul mezunların" ve üçün• 
cüsü, 16-45 yaş arasında ~ulu· 
naa bay•nlara ait olmak uzere 
bir Kız Enstitüsü açılmasJDa ka• 

daima bir istifham halinde- il ·ıştlr rar ver m • 
dir. Bono tekrar etmegi bile Binanın tedariki Vilayet ma-
fa~la buluyoruz. , kamından istenmiştir. 

ispanyada aske,i 
valiler 

Madrid, 22 ı a,a.)- Bir emir· 
namey göre bir çok vilayetler-
de aa 1 vali bulunacakbr 

B tarar Fasta Melilla Çen
şamildir. 

Kripsin 
Avan1 kaınarasındaki 

~eganatı 
----

~rı?ra, 22 (a .a.) _ Harp 
kahınesı a1asmdan Krips çar
şamba gıinü a V::lffi k amara-
sında söyledi"'i b' 

. . " ır nutukta 
vaııydhn ciddiveti ve a8kerl 
kıtaların naklinde aö "1 · ., ru eu zor-
lukları anlatmış Singapur hak 
kmda tahkikat a~ıı d 

• • • Y masın an 
vaz geçıldığıni söylemiştir 

Başvekillik harp kabı' . . k nesı-

n~~ ?ntrolıınu kııbul ettiği-
nıae ılAve eden Krıps Hindis
tan meselesi hakkındada: 

- Müzakere kapusu kapan 
m tmıştır. demiştir. 

italyan De~izaltısı 
Amerikan 
zırhhsını 
batırdı 

B bRo~a, 22 (a.a.)-20 Marııta 
ıır arıko Deniıalhmıı Brezil· 

ıa BQıklarında b ' A 'k · d 
1 

ır merı an 
.
00 z teeekkülüne hücum elmie 

tır. Hımare desıroitleri araarn· 
da lıuluuau 30 lıln touilAtolulı: 
4o,5 lul: toplf.rı bulunau bir 

ıırhlıra birkac , üz metreden 

isa betli oudahtiar raımııeıır. Ge 
mi batmıstır. 

Hımere ııemıleri mukabele 
eııememieUr. Barbariko denizal
tısı kumandanı binbaeılıklan 
rerbarlıQ'a terli etmietir. 

Mekaika mihvere 
harp ilan edecek 

Nevrork, 22 (e.a,)- Meklika 
nın mıhvere harp ilAn edecetl 
tahmin ediliror. 



23 - ,Mayıs - 1942_. Cumarte~i ~·-----------Y_RN_l _ı_E_R_s_ıN ___________________ Sa_y_fa_;_2_ 

Bir Pandomimanın Sonu 
Yazan: A. B. C. 

Trenimiz Budapeşteye üç aaatlik bir rötarla geldiği 

için beni belıdiyeolerin hiç birhini iıtaı.youda bulamadım . 

Yalnız ben değil, hem en bütün tren yokuları da benim 
gibi kaldı. Şehri bilenler, vagonlara hücum eden 'iciverd 
elbiseli bammallara eşyalarını yGklrttıler. 

Benim gibi olanlar da hamallarla ahbaplığa başladılar .• 
Fakat benim hama) da aksi gibi Macarcadan başka bir dil 
bilmiyordu. 

- Kösenem 11eypem.. Köaenem ıeypem .. deyip duru 
yordu Ne ise istnıyonda gümrük memurunun tavıiyuiyle 
istasyon karşmndı.ki bir otele başımı ıoktum. 

Yabancı memlekette insanın bütün Adetleri değişiyor. 
Daha doğruau (Merak) ı artıyor, Gece yarıaına pek az kal. 
dığı saatte herkea yatağına koşarken ben de tersine aokağa 
çıkmak, bu yabancı şehri ııörmek istiyordum. 

Eşyayı yerlettirir yerleştirmez seyahat elbiselerimi ÇI• 

kardım Elimi yüzümü yıkadım. Şehirli luyafetile ıokağa 
çıkarken kapıcıdan gezilecek yerleri de öğrendim: 

- iyi bir Macar muıikiıi dinlemek istiyo11anız: .. Hemen 
şuracıkta süıel bir yer yardır, oraya gidiniz •.• 

Beş on adım atar atmaz: gece şehri diye tanınmış olan 
Peştede ağzım açık kaldı . Dümdüz ve ~enış bir cadde pı• 
rıl pırıl yanıyor .. Işıklı ilanlardan tutunuz da vitriolere ka
dar her yer gözünizü kama,tırıyor. 

Kendi kendime (Bizim İstanbulda \1 buçukta ıinemacı 
lar keselerini doldurup kapılarını kctpadıktao aonra ıfığa 
hasret gideniniz. Hele adama .. ) diye ıöylenirken bir kaç 
kişi oruuzuma vurup. kolunu çarpıp geçiyordu. 

Önüme, ıağıma, soluma bakınca ne göreyim. Gece 
yarı ıı olduğu halde biltün ıokak dolu idi. Hele Macar dil
berleri .. Bütün kaldırımları doldurmuşlardı. 

içlerinde de öyle güzel ve öyle cana yakın olanları 

vardı ki .. 

Mütebessim bir çehre ile yüzlerine bakarken gözleri 
gülüyor ve kırk yıllık aşina gibi hemen ıokulmak. ahbap• 
hlr etmek istiyorlardı 

Fakat gece kuşlarırıdan çok korktuAum için lokanta
dan içeri girdim. 

Enfes bir lokanta. Kadınlardan mürekkeh bir çalğıcı 
heyeti.. içkiye başlayanlar bir hayli ilerlemiş olacakkl, çal
gıcılar da coşmuşlar •. Mütterilerde de tam bir keyif .. Kah
kaha salonun duvarla11nda aktediyor 

Biraz etrafı seyrettim. O kadar güzel bir müşteri ga
rupu vardı ki ... Güıel kadınlar .•. temiz erkekler .• Hele aağ 
köşede iki masayı dolduran dört kadın dört erkek tam bir 
neş'e içinde yüıüyorlardı 

Gözüm bu maııaya takıldı. Gayri ihtiyari bu adamlara 
karşı haset gözile da" ikalarca baktım 

Garaon bir masa bulup oturttu. Şarapla Macar meze. 
leri JS"llarladım 

Gözlerimle etrafı iyice kontrol ediyordum, Nihayet .. 
farabı içtikçe gözüm parlamaya ve etrafı daha iyi görmiye 
başladım. 

Çingene muıikisi ılıkluime kadar tesir ediyor Ye ru · 
bumda srarip bir heyecan doğuruyordu . Yapyalınız kaldı 

ğıma müteessirdim 

Gözlerimle etrafı a .. aştmrken köşede çiçekler arasın· 

daki locada yapyalnız bir kadın gördüm. 

Tekrar bütün aalonu gözden geçirdim . Onunla benden 
başka koskoca salonda tek olan yoktu - Sonu var-

14000 tonlUk bir 
parti buğday geldi 

iıkenderun , (Huıuıi) - Biri Gelen buğday ve unhrın bir 
baftadanberi gelmesi beklenen 1 kıamı viliyetimlıln ekmeklik ih· 

l
tiyacını kartılamak üzere vili· 

14 bin ton buğday ve un e•velki yetimize tahsis edileck ve artan 
rün lakenderuna ıelmiş ve bun· kı&mı da diter vUiyetlere yolla· 
tarın çıkarılmasına baıJanmıttir. nacaktır. 

At/antikte batan 
gemiler 

. 

Vaşington, ?2 (a a.) - Bah· 

Yunanistanda
1 

çetecilcar ı 
fa~liyette 

riye nazırlığı küçük bir Norveç 

Londrs, 22 (a.a.)- Yugos· gemisinin atlantlkte battıtın1 
bildirmektedir. lavya çeteleri nası) Almania

rı taciz ediyorsa son günler

de Yunan çeteleri de binbati 
Dorabın idaresinde faaliyete 

başlP mı,tır. 

Nev.york, 22 (a,a') - Mekıl
kadan gelen haberlere göre bir 
petrol gemiıi Brezilya açıkların
da torpillenmiştir. 

Binh"şi arualı bir bölge İtalyanlar binb"şiyi öldürmak 
de bir.ı:aç bin kişinin tl\rlıiye emrini alınışJars" da binba~ı 

va talimini tamamlamıt ve bir yere gizlenmi' oldogo 
faaliyete geçmiştir. Burada, i9in boluuıuııamıştar. 

Veni bir tip 
ayakkabı 

iktisat Vekileti, ayakkabı· 
ların çok lülue doğru gittiğini 

ve fiyatların da bu yüzden ba · 
hahlattığını tesbit etmiş, buna 
kartı halka ucuz: ve aağbm te• 
killerde ayakkabı yapJlma•a için 
bazı kararlar alınması görül• 
müştür Bu maksatla erkek ve 
kadın için tek tip ayakkabı yap
tırılacaktır. 

Diğer taraftan ayakkabıcı· 
lar, yazlık kunduralar için talata 
ve ipt,n veyahut hariçten idba• 
lioe zaruret olmiyan yerli bam 
maddelerden kondura yapılma• 
•ını mavafık bulmuttur. Bu mak 
aatla bu tipten kundura yapa• 
caklar arasında bir müıabaka 
açılacaktır. 

Kösele ve deri yerine kalla
nalacak maddeler daha ucuz: ola
cağından, bu tipteki kaaduralar 
da çok ebvea fiyatla ıablabile
eektir. 

Resim 
sergisi 

Radyo 
TfiRKIYE Radfosa 

ANKARA Radroau 

CUMARTEBI- 28.5.1942 

7.SO Program te memleket aeat 
ararı 

7.33 Muzik: Kar111k program 
(Pi.) 

7.45 
s.oo 

ıs.so 

ıs.sa 
13.'6 

14.00 

14.30 

18.00 

18.03 

18.45 

Ajanı Haberleri 
Müıik=Senfonik prog. (Pi) 
Program u Memleket aaat 
•rarı 

Mozikı Tfirkoe plAklar 
Ajanı Haberleri 

Müıit ı Riraeetioumhur 
bandoıa (Şef: 1. Ktlooer) 
Aokara ilkbahar At ko· 
ıalarının tahminleri 
Proaıram te MemJeket 
'111& :ararı 

Mılzik: Radro Danı or· 
kaıtrHIDID HER TEL· 
DEN programı 

Radro oocuk kultıbfi 

19.30 Memlekel HU ayarı te 

ajanı haberleri 
19,45 Serbeıı 10 dakika 
19.•5 Müııt: Şarkı tc &'1rlu11er 

20.15 Racıro gazeteai 

20.•5 Millik: Kı11 Fasıl prog. 
- Birinciden artan - 21.00 Konoıma (Ana eserler) 

• 
1 1 n 

/çel Vakıflar miJdürlüğünden 
Maballe~i Oinsi ~Jski bedeli 

Lira K . 
J\hbmnıliyo Hıuıırıo 500 00 

c Lok8 ııta 960 00 

Maımdiye Fırrn 201 00 

Vakfa ail cinsleri yukarıda yazılı gayri men
kullerin 94~ mali yılı içiıı kiraya verilnıek üzere 
10 gün müddetle müzayedeye çıkarılıuıştır. is
tekli olanlar ~5-o-942 gününe müsadif pazartesi 
günü Vakıflar idaresiue müracaat etmeleri ilan 
olunur. [456) 16 20-23 

.--, a n 

Deniz Harp okulu ve Lisesi 
komutanlığından 

ı - Deniz Lisesi 9 ve 1 (J uncu sı nıflaril~ De 
niz Gedikli Erbaş orta okulu 6, 7, 8 inci sınıf
larına talebe kavıt ve kabulüne ı llaziraıı H42de ., 
başlanarak 20 Ağustos ~42 de son verilecektir. 

2 - isteklilerin Deuiz Lise~:i ve Deniz (iedikli 
Erbaş orta okulundaki kayıt ve kabul komisyon-
larına müracaatları. ı 6-23-30-6 ( 449) 

ziyafeti tertip eden orta okul :!·!: Müzik: Diolerioi lıtekleri ______ 
1 
_________________ _ 

müdürü Ferid Kuran ile ö~- Konoıma (Şiir te oeair 
ı Ha ti) 

re~menleri Hikmet Hazer resim 122.00 Mılıik : Radro 11100 
öğretmeni Vasık inalı tebrik orkeıtraeı ( Viroloniıı 
ederiz. Necip Aıtrn) 

Sergide göze çarpan ıerler 22.so Memleket Saaı Ararı 
Resim · · d " r ajanı habırle~i te bonaıar 

sergııın e goı.e ça 22,,5• 

pan güzel eserler arasında is- 22 50 y "'l P 'd dl . arın" rogram te 
tı .ı 1 gençlerımizin şu eser- tapanaı. 
leri görünüyordu. 

Yılmaz Rahbeki - Sulu 
boya Peysaj. 

50 Senelik bir tecrübe mahsulü 
Za)'i ekmek karneai 

1892-----1942 
-

Uzun sene kullanılacak bir cihaz 
Dumlu A~ıdere - Suhı Mersinden ıldıQ'ım 32289 Filips 1942 AL 1 iN JÜBiLE boya Peys•j namarah ekmek karnemi 
Sudi Abaç - Afit zari eUim. Yentıioi alaoakım Tesısiııin ellinci senei devriye11i müna11elıetile rHlLlPS 
Şevket Saçaklt-Sulu bo- dan eıklıinln bllkmft olmadıQı Fabrikaları, elektroteknik rıahssında 50 senelik aramı, 

ya Peysaj ilin olunur. 9alışma ve teorübelerin semeresi olan 

Mellbat Sabuncu - Ku- Bürftk hama ıokaıı 2• " Altın Jübile ,, 
maş yapııtırma Tarkiye bari- No. la dükkAnda RADYOLARI GELMİŞTİR. 
tal[. (600) lırae Akar l 1 A . S . T . M 

çe oıınte~ı: elvellı ecimevı, ersin. . Hatice Günaydın - Deri ----------- ____ , _________________ _ 

yapıştırına zeybek. Zavi ekmek lıarneai · ı A Meraiodeo aldıQım 21921 No. Ki r.a ı ık Ev .L\.ra n ı yor 
1 an ekm&k karnemi zari ettim. Ye- Üc. veya dört odalı, konforlu, haYadar bir f•V 

. oiaioi alacaıımdsn eakiıinln 
Yeni Meraıu ıaıetetinio o ı 1 kiralanmak iizre aranıyor. 

22-5·942 tarih fe 4209 nomarah bökm o madıRı iJAo o onur. 

88118ında 24-12·940 tarih 98 lbrahtm Oo~4~~~ Böyle bir evi olanların Yeui 
29-196 numaralı iki •ene möd· nıüdürlüğiiııe ınüracaatları. 
delli ikamet ıeskeremiıi kar bet· _ _ _ _ __ 

Mersin idare 
<504) 

tiQimiz:i te reoiaioi alacı~ımızı Zayi ekmek karneai Zayi ekmek karneail 
ilAn etmietik. Mezkur Ve11kaları . Yurddaş' 
bulduQumuz:a 98 Emoiret mO· Merainden aldıtım öo aded Mersıoden almıe olduQum • 

l t ı k k · · ıf Ye- 3063 Numaralı ekmek karnemı 
dürh1Q0ooe muteber 0 0 1011•· etuıe aroemı 1811 8 ım. zari eltim. Yenisini aJaoa• 
nı illln edariı. niılni alaoaıımdao eskilerin hftk tımdan eskisinin hükmü olma Türk Hava K U· 

Mersin Azat zade han mO olmadıQı llln olunur. dıaı ilAa olunur. 
No. 14 Mahmadire maballeainden Camieerif mahallesinde 

Edtar 98 Nadire Botroa ölll Barram karııı 45 numaralı hanede rumuna üye ol 
(501) (602) Rabla Os&al Oevrire Yılmaz , 

1 1 n 
No. 37 

Fiat Mürakabe Komisyonu Riyasetinden: 
Ahiren nıuhtelif tüccarlar tarafıudan ithal olunan manifatura 

toptan ve perakende fiatları aşağıda gösterildiği gibi ~0-5- 942 

. 
eşyasının cıns ve nevileri ile 
tarihli konıisyoıı içtiıuarnda 

teshil edilmiştir. 
1tha1Atçınan adı Manifatura Eni M.ikdarı !thal8t91 T(\ptano1 Perakendeci 

cin• ve nevi ıantim .Metra satı•ı krs. satışı krş Htışı krş. 

Mehmed Akil ve Şürek&ıı Hindiye Poplin 62,5 65221,2 124,ö 133,21 144 
c ,. « Gabardin 125 11117,25 275,12 294,37 316 

Satı• Şirketi Hint Tebralke 62,5 36600 134,13 143,53 15t 

NOT: Mersinde n1üesses perakendeciler ithrlat eşyasını doğrudan doğruya iıhalatcılr.rdau 

alacaklarıud~n ayrıca toptıncı kl\rı ilave edileınez. İihu perakfmde satış fiatları Mersin içindir. 
(503) 

Yeni Jılerıin Matbaumda Baeılmı4tır. 
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