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Sayısı 5 koruş 
Telefon No. 82 

y,\ \ Sayı 
13 3921 

Snriye~e As~eri Vaziyet 

Müttefik 
kuvvetler 

italyanlar Suriyede 
Fransızlar - Sııriyedeki 

Hür Fransız- ingiliz l1are-

ı Atıcıhk Müsabakaları ingilizler 
..... ·-·~ 

Girid Hareka-! Ankat'a - Mersin Ekipleri 
berabere kaldılar. tı 'ıda 

Şam ve Beyruta 
larla teşı·iki l\:etini Mühim deniz · . d. .zayı- Bu hafta ı;ıehrimizde An- radan doktor Kazım temayüz 

m esa l e l · Bu kadar erken ola- atına uğramışlar k.ar~ bölgesi atıcıları ile şeb-~ etmişlerdir, 

Y 
0 f} 3 I". cağını ümit etme- Lonıira, 10 (a a) - rımı?ı atıcıları arasında atışı İkinci müsabakada da 

Kahire, 10 (a.a.) - d müRabakaları yapılmıştu. Es- Ankara ekipi b" · T . 
H iir lfraıısı:r., lııgiliz ve mişler • lll Gir.idden çekiliş es~ıasıdn k~ ki bir Türk sporu olması ve zanmıştır. ırıncı ıgı ka· 

tioğru ilerliyorlar. 

Halka gıda madde ustrıyııs ve Kalketa auın a ı .. f d ı 

H
. ·

1 

t l 1 k t1 • JJoııdı·.. 10 (a. ) meu:ıleket muda aasrn a a - frnu··not·ı· m·· b k 
mu, A vns ra ya ı uvve ~r J • d ğ t [ . "' .a. - !tayyare gemileri batmıştır. Bıı . . ·l . .~. usa a ada Mer 

Sudyede ileri lıareketleriııe erı a l ı maya lsvıçredo ~ııkan Ba:ı:ler l 
8 
.. d l k d k dıgı elıeınınıyet dolayısı) 6 sın ekıpı biriooili1ti kaza 

l 
surete ırı ıı\re Atın a .. ay . d k t; .. y .. k bir f!I nmış 

d~vam etmektedirler. Littnni baş andı- rıalıteu gazetesi mulıahiri Ro- b d. . . . d d" spor alemın e pe ,u u ve bu müsabakada Mersinden 
ırmağının geçilmiş olma"ı ---- ına siyaMİ mahfillerinin ln- ~ ıle~ har~ gemısının ~ a e 

1 
mevkii olan bn spor tam hir Enver Havor 107, Hayri Ko-

memnnniyetlo karşılanmııtır. ]{ahire, 10 {A.A.) giliz knvvetlorinin Suriyeye dor! ~1 ııvazör, alh ~eı;lroy?r inkiıaf halindedir. Bu .. hada ray IOU ve An karadan Dok-
Snriyede Fran•'"lann si· Müttefik kıtalar1 60-iO bu kAdar çabuk harekete ge- ve ıkı tayyare gemısıne balığ bölgeler araeıuda ilL kar~ı- tor Kil•ım 104 pnvan almış-

yasi durumları bakkmda az kilometrelik bir saha üz>rin- çeı:e~l•r.in~ ihtimal. vermedik olmuştur. ıa,ma ~ehrimiıde yapılmıştor. lard1r. 
ınaliimat gelmekttJclir. ~"akat de ilerlemektedir. Şimdiye ka lerını bıldırmektedır. Trablusgarp ve Bingazi Bu suretle iki blilge ~raıunda DUrdünoü ve 800 müea 
Fransı:r.ların az mukavemet da.~ dağınık ve bazı .. küçük A m K d yapılan bu müsabak1' ı)e mem hakada grup halinde yapıl mı 
ettikleri aşikardır. Der'a da ınukavemetlere tesaduf edil- V8 am8f8Sln a l.Ombalan,dı. lekette ilk tetvik adımı atıl- ve bu müsabakayı M . ş 

· t' K"" ll" ıı· ·k U '' ersı:ı 
Heri harekoti meııınuniye ve- ruıbş ır. u kıye ·ı· ·ı mkı dıu~a. Mühim müzakere- mış bulunmaktadır. ekipi kaz .. nmışhr. Müsabaka 
rioi bir ııekilde inkiı:ıaf etmek öu ay ve as er ı tı ıa etınış· floma, 10 (A.A) - -..."kipler Onmartesi giinü betalıere kalmRk ı· J ... " . . . l • k b k ıı.. • ırn re ı y e so-
ted i r. Burada bareklit yollar- lerdır. Dıger bır kmm Fran errn VU UU e • 369 numaralı ltalyan teb- öğleden sonra açık bava poh na ermi~tir. 
dan ayrılmadan yapılmakta· ~ızl~r mubar~beye. devallldan leniyor. liği:" . . gonunda ü9 müsabaka yap- Kı•a bir çah,mR notioe-

J r 

ımtıoa eylemışlerdır. Mntte- Şımalı Airıkada İtalyan 1 d Son müsabakRda Rinde atıcılar .. ı . . . . L d . mış ar ır. . . ımızın guster 
Oebelidüruzda vaktiyle fıklerm zayıatl yok denecek 00 ra, 10 (o.a.) topçuları Tobnığa gırmekte pazar günü yapılmışbr. Ya- dıklerı muvaffakiyet t kd" Fransızların yapbklar1 fena ka~~r -~~.dır .. 140. A~m~n pa- A•am Kamarası yakın~a olan iki düıman gemisini topa pılan müsab~kal•rian .b'.rin.- şayaodu. Ro mü•abaka aaı.~.· 

muamele dolayı•iyle bora hal raşut9usu esır edılmıştır. Hal loplanacaktır. l:lu toplantıda uç tutı.ıuştıır. Düımamn molörlü oisinde Ankara ekipi bmncı- lar1mmn ilerde daha f•zla 
k ımn ln gili• tarafda" ol d n k- k ID gı d~ ilı ti ya9l an ~ u d iist~n me ele müzakere edı lecektir. vası laları tayyarelerimiz tara· ligi al IDl\l•h r. V • bu ın üoa ba- m o vaff ak o laoa ki arını göster
laro tahmin edilmektedir. 9ok mıkdarda temm edıl- Bunlaı: l - Orta ıarkta aske fından bombalanmıştır. Düş- kada Hayri Korayla Anka- mektedir. 

Der'a. ve Kunaytrada birle- mekte ve hl\lka dagıhlmak- rl vazıyet. 2 - Harbın sevk man Bingazi, Derne Trablus-

11 Ş md
a birlosımek- tadır. ve idaresi ve harb kabinesinin aarp üzerine akınlar' yapını~-' Ruzvelt Fransız 

şen Y0 ar e. ... 1\f"•·tt fk k t 1 · d"kl · "d k"l l d l .., tedir. Her iki nokta da Şama .w.u e 1 1 a .ar ~ır 1 . e~~ xenı 6? teş 1 tf.t an ırı ması. tardır. HabeşistandaJ1alfı mu- s· • 
ayni mesafededir. yerlerde hararetlı hır htıımu - Sınat sahada gayre~Ie~. annidane mukavemetimiz de- Grec çıkan fabrika· ıyasetınde 

. kahol görmektedirler. Mntad hılafına celse Çorçıl et ektedir Gon<larda şid l k d d Almanların Sorıyede her- Framnx kıtal"rıda intizam tarafından açılmıyacaktlr. Çör vdaml. m t : l l lata e oy ur U. 
hangi bir hareketleri hakkın· d ıı · ı· d . k"l kt d" çil evvela tenkicllerin sonunu el ı topçu a eşı o mn~ ıır. ] 

Değişihlik olmi

a ı ın e gerı çe ı me e ır- . Vaşington, 10 [cı.a. -

da ~iç. bir eınmare mevcut ler. İşgal edilen yerler<leki be~li~ecek ve müteadd~d hatip Sur"ıye Meselesine Oumbnr rei8i Rnzvelt or-değıldır. L'l l a·· .E" lerı dmliyecektir. Çör"·ll naho" . t kt Vasinton 10 (.. ) .... ~ ramnz memur arı ur rırn . . . . . . 'il v duya grevııı devam e me e . ~ . ' ... a. -

1 ı t 
.k. . teı-;ırlerı ızale ıçm bır çok ~u- l ·f .k 1 Vışuıuı Birletik A ·L sız ar a eı:ırı ı mesaı etmek- A man,"a poıı su- oldugo tav"·are fabrı a arına .ı· d k" . . merJaa 

yacak. 

d

. 

1 
" allere cevap verecektir. Giridin '.T .J .J t . t. H .. nezam· e ı alçısı ffarır·i Hey 

:Mühim miktarda Fransız te ır er 
11

. . l b" k l /...ı:. 1. d d el konmasını emre mı' ır · n h .· · . 
7 

• 
on bayları Hür l<'ronsız ve ln . ta ı ıyesı ıakkıııda ır ço ten re te a ufi.O ar ır • kdmet amele il• patronları ~ııcıye n.azırı l•ordel Halı zi-
gilizlere iJtilıak etmektedirler. V İ Ş j ' kidler vardır. Çörçil Girid ha- Pari• 7 (a.a.) - barıtbrma n80Jün• ıoüraoaat yaroı ~tmı~ .•e Fransız lıiikıl-

1~udüs, ıo (A.A.) -

b

. dis~si gibi herhangi bir hadi- k . . ·ık defa olarak metı sıyasetınde Alman - Fran 
Jframuz kıtalarıoın ır senin tekerrür etmiyece~ine te · Alman ı·adyosu Suriye me .,ıme eunn ı l 1 · b" r ·· · b 

k d 
.. .,... kt z ge~ ] ·ıt b • mı",nat verecektı·r. selesı· tıakkında y'~ptı"ı neQri~ cerıri bir tedbir aJıııış 'n un- sız ış 1r ı~mm u kiritik za-ısını OeUŞID0 en va, >'- ngl ereye iT nO• ı " 9' °' k d manmda hiç bir değişiklik 0(-

mi,lerdir. B•zı yerlerde il•- ta oerdi. Harbin umumi sevkü ida- yatında sabık müttefikler ara- m• {:,~~~010,, 10 f a.n l _ mıyacağıııı bildirmiştir. Elçi-
gırıık .aıukavemetlere tesadüf rdsi hakkınd~ bir. imparator- smda hasıl o\an döğilŞtdn ~·~ Büvük bir Amerikan tay- nin mülo\katmdan sonra elçi 
edilmektedir. Londra 10 (a.a) _ luk harb kabınesinın kurulması manyayı alakadJ.r ~ımedıgı · . ..d\irii sa· gazetecilere Suı iyenin 1• ,.. ı· ' k kl"f d·ı k · d b ·r ,,. 8 re fabrıkaıunın mu ştia m-

Kallı·re, 10 
(A.A.) _ u,

0
,., ter-M d "d;

1 1 
.
1
.. te rar te ı e ı ece ıse e u ve bu mAseleye pası surette " . k 1 den dolavı Fransız ·ıı .. .; a rı ue ogı rn t kl"f l ,,ö ·ı t f d . . . t 6 da fabrıkaoın apı arı- 1 , mı etının 

b
. d 

5

• "k 
1 

.
1
. 
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• E~ ıı·· . e ı evve ce ~ rçı ara ın an ala kar olduğunu bildırm1ştır. a . hem miiteessi , h d k 
Lib yada b i 9 ır •.ışı · • 91 ıom• ransı z nk fi meli- red edildiği için tekra ,., fayda- 81 açmıştır. B ır k ıaı m g ro v 1 . • r ' e em e ız-

li k yoktur. Habeşistaoda Omo ne varılan nota I:ıondrada sız telakki edilmektedir.· ISkenderİyl~ ilan etmiş olan amele işlerin~ gm o~d11k\arını söylemiştir. 
nolırinin g;ırbiode ilerl~me memnuniyetle k•r!ıl~nmıştor. ba1Iamı1lardır. Fakat .. grevcı lng'ılt8f8 u· ' d . 
devam etmektedir Yenıden Bu nota hor hangı hır şekil- Iral\. hiik-Cımeti boşaltllıyor. !erden bazı gruplar kuş• baş- zerın e 
esirler ahnmı~tır. de muhasamat\ tazammun et _ ,...___ tarını tutmaga muvaffak ol- Alman hava faali-

Snriyede, sahilde dün •a- memoktedir. Jtalya ile münase· Kahire, 10 (a.a.) - muşlar ve amelenin giderek balı kıtala.rımız Surdan ötedeı Almanlar betini kesti. . ls~e~deriye~e gece sak~n 9alışmelar1n• ;n•~i olmak İM- yeti olmadı. 
bulunmakta idiler.1$ihmi•kin, ;ıeçmıştır. Şehn terkedenlerııı temi,Ierdir. 2ı5 bukflmet m•· Londra, 10 (A.A.) -
Muhittin, Kunayt1ra h•ttın- • Bağdad, 10 (A. A.) - sayısı 40 bini bulmuştur. Dün ınurn da ayr1 bir kordn~ ya Bir dli,•nan tayyaresi ce-
daıı ileri hnlunmakta olan Surıyede para7ütçii Irak hükıımeli lıalya ile de bir çok hıısıı•I ve mecc~nı parak ameleııin f~bnkaya nnp ••biline yakın bir yere 
kıta.larıuıız ilerleyiı:ıine devam • d• d"kl • • ·d diplomatik münasebetlerini kes trenler halkı taşımıştır. Huk~ girme1:1ini temin etmışler ve bombalar atmıştır. Madd"ı h .. -... ın ırme ı erını ı • k · .,,,. ti le Kahı ·ı · ·· · .. etmektedirler. • • miştir. İtalyanlar 24 saat zar met hRl ı ıç ~ı ':ye ~r ~ polislor grevcı nın uzerıne tıar ve .?ayiat .>lmamıştır B dıa edıyorlar. tın.da. mem. lekeli terke davet rev.e gitnıeler.1_nı tavs.ıy.e etmek göz yf\lll d(ikeıı maddeler ku1- dan baHka kay de ~aycın. huı.nç 

Snriyede, ü9 koidan iler- H lk k ha " .,. " " edılmışlerdır. tedır. a su ônetını mu - ıanmışlardır. Bu arada elli hir Rey olmaru t B" 
leyiş yapılmaktadır . • Birisi Berlin, JO (a.a.) _ f kt d" Umumt ser- . .. " ış ır. ır avcı "k" . ş ·· D N B 

1 
j ·ı· T 1 • aza etme e ·~· . kamyon piyatie atıkerı gelmiş mız manAta enı· . . .. -

•ahilden diğer 1 ••• am .... . • . - A man malı- nuı iZ ayyaıe en •isler normal ışlemekledır. •• iie biıı ki,iyi bulan bük!\- man ta • y . tıp h1r duş-
rine Meroion, Şehmiskin ve filleri Royıer •iansıoın ve Hür ' . . . .. yYaresıyle 9arpı,mış Knnaytıra dır,. Knnaytura oi Fransız radyosu İngiliz teca- Libyada geniş ha- B"ır Amerikan Vapuru met kuvvetlerı grevoılerın uze ve kaçırmıştır D .. 

h kı rine süngü ta?ttıkları halde mile re tecav .. ." duşman. ~e 
varında muharebeler olmak- vüzünü a ı gösterme~ için k l . . K . uz e ememıştır. tadır. müteaddid §ayialar neşretmek re dt yaptı ar. halınldı. hücum etmıfle~dır:. ~;şı g?- Bır Jüşman tayyaresi ~ütü· 

[ ] t d
. B l .. d b" d lb Kahire, 10 (a.a..) - len bir grevoı sungu enmış rülmiiştiir s· t Vişi, 10 ~. a. - e ır . un 'U ıçın e ır e a ay O ve hastaneye k"ldırılmıştır. zayi ol . t ır ayyaremiz 

Offi-Oebeldüruz ve Hav- buluuan 140 paraşütçu Alma Ağır İngiliz bombardımanV Roaşbienngatvo~r' 1 ad;~:~ki bir Rnzvelt harbiye nazırına ınnş __ n_r_. --

d d .. am ·· · ed"ld"kl · · "dd" tayyareleri pazar günü Biıı- L k ran daglarJD a Uy anın mu nın esır ı 1 ermı l ıa et- Amerı"kan vnpnrn cenubi at- aıneled çu.lı~tır.mak ve _kom- o antalarda 
d d 

t khıır tahri kt d" ı R h b · l gazi ve Dern"ye tıiirekli ha· ... " him ınik ar a an ı - me e ır er. u a erın as ı lantikt6 bir Alman deniz:aı- panyaya tazm~na~ .verılın.ek bedilmiştir. :Kıtalarımız Top- yoktur. Giridde inen Alman va akrnlar1 yapmışlardor. Der- ·ı - omir TOrllmışhr. Ekmek QZ verı·ldı" ;e,,· 
k ti ·m·z·n - -ı · · no ve Gaz:r.alada .verJeki diiş- tısı tarafınclaıı batırıhlığı bı · uzere 

5 

en ve hava uvve erı ı ı paraşutçu erınm A"Vustralya dirilmektedir. p ' k. ' • 1 •dd• 
müzaheretiylo toprağı karış üniformasiyle indiklerini iddia ınan tayyareleri ate~Ienmiş Telsizle alınan haber bir 8flS(8 1 SIY3SI ffi6ffiU( 8( ı ıa ediliyor. 
karış müdafaa etmektedir. eden haberler gibi Lu da ya- ve tayya~e me~da~ın.da agı.r Brezilya vapuru Amerikan v· • "J. J Lokantalarda ekı.aeklerin 

.
11 

• d b" landır hasarlar ıks edıhnıştır. Gaz· ışıye gı ıyor ar. p k Lühnaom sahı erın en ır • . 8andallarıudaki • az 
0

1•rak mö•lerilere 
.. . . . . zalada altı ve Demede ~ekız vapurunun ) ·ı " 

hat uzerıoden 9otm hır şekil- düşürülmüştür. Lübnan sabi- dü,man tayyaresi tabribedil- yolculau kurtarmıştır. Ame· Pari~, 10 (A.A. - ven m•kte oldoğıuııı oknyo-
de harp devam etmektedir. Jinde h•rek§tta bulunan düş- miştir. Bingazid• iııfilAklar- rika b•hriye nezareti vapu· Pa~ı•te bulunan 36 dşvle: eularımız iddia etmoktedir-
llalep, Rayak, Şam hava mey m•n donanmasmdan bir deet dan ""'"" büyük yangmlar run batınldığı hakkında ade- li? el~ı~ık meı~ıurl~r~ olan ıkı lor. 
daıılarını diişman bombala- royer a~ır tiasara ugrablmıf- çıkmı~hr. !ki tayyaremiz dön mi malftmat bey•n etmek- bın kış~ bu gun Vıııye gide- . Bu lıo•usta Belediyemi
mıttır. '09 dU.man tayyareei tor. .memittir. _tedir. ceklerdır. zın na•arı dikkatini ~ekeriz. 
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i 1 llAZIRAN - 1941 Çarşaınba YENi MERSJI" Sayfa 2 

• Sillfkede Nafia ve 1Hava Teh 
Sıhhat işleri 

es ve ı Deniz a p o ulu e isesi 
Komutanhğından: 

Silifke, (Huıuai) - Nafia MOdftrümüz BaJ Hıfzı 
Silifke kazası dahilinde bu Bilillin sıkı tehieleri aUuıda de 

sene ehemmifGtle Qaheılan mü vam etmietir. 
hlm ielerdeo birisi oafia ieled Kazamız.da sıhhat ieleri nor 
dir. Silifkeden Mersine doQro mt.I bir haldedir, Sıtmalı mınta 
dör' ardanberi rol i::ıel'a\ı de· kalarda miioadele de9am stmek 
um etmektedir. Yeniden 16 kilo tedir. 

metreden fasla yol rapılmıe te Silifke Memleket hastanesi 
tamire mohtaQ yerlordt iri bir Silıfke, Mut, Gülnar ve Anamur 
eekild_e tamir ~t~iri~~iet.ir. B~ dan gelen hastaları l!lıCP.k kuca 
ıol uzerlnde ıkı sıhndır halı Q'ına almakta vo bureva ınüra· 
foalirettedır. Yol ineaatı ~ük~ caat edenlere cevap vermeQ'e ve 
lef amele taraiıadan rapı ma Jonlerın elem. ıstıraplarını tes-

tadır. . 
15 

kine Qelıemaktadır. Hastanede 
GQlnar - Sılıfke roıu dahiliye mütehasııeı olmadı~ın 

nisandanberi rapılmeQ'a baelan 
dan ağır lıaıHalar Mersine aev 

mııı ve Mut - Sılıfke geçidinde 
kedilmektedir. Uıak rerlerden 

bürük 'e reni bir kayık raptı 
rılmıeıır. 

Silifke - Taeucu ro\unun 
tamiratı ikmal edılmie 9e rolda 
hiQ \ ir bozukluk ve intizri:ıeız 
hk ke\mamıeh · . A.rni ıamandn 
Gökbelen - Mut - Gulnar ara 
eıoda biı· iltisak rolu 1apılm1e 

tir. Yol ineaalında vil4yet maka 
mının kırmetH 1ardım!arı gö 

rülmüe ve sarın Vilimizin direk 
tifleri dairesinde ieler rüriHül 
möetür. Yol ve köprü inuatı 

gelen hastaların burada orrıca 

Mersine nakli müekül olmakta 
9e baıı jn\arda bo rolculuk bae . 
talnr~ ölümüne sebebiyet ver 
mektedir. Bu afo bir dahılire 

mütehaHısı temin edilirse hem 
1ersin hastanesinin rükü hafıf 

lemle te hemde dört kau.nın 
mühım bir ihtiracı kareılanmıo 

olacaktır. Bu husue\a vılO.ut ma 
1'amınıu kırmetli rardımlar bek 
lenmekLedlr. 

Korunma Çareleri 

- GeQen sarıdan Artan -

İkire arrılmıetır. 
Keşif Tayyareleri 

A- Uzak keeif tarrareleri 
B- Yakın keeif tarrareleri 

Emin Epensrin 

Yakın keeif tarrareleri eı\atte 250·300 kilometre, Uzak keeif 
tarrreleri 500 600 siiraıindedir. Bu tarrarelerde ~00 kilo kadar 
homba teeımak kabilireti rardır . .Arn\ znmanda bir makineli 
tefek te me9cuttur. Teleizle mücehhezdirler' DQrbun te iotoQraf 
makineleri vuıtaeile keeıflerini raparlar. Keeıi ıer)'areleri ekee 
riretle 2000 metreden fllıla wüksetemoıler. keeıf enaeında 1000 
,metreu kadar alorlırlar. 

Uzak keıif terraaoleri: Müessaeeleri, fabrikalerı. iıtaasiroo 
ları, liman 9e iskeleleri, tiren rollarını, eoeeleri, mühim köprü 
felhaaıl cephe gerfsini keeftıdeıler. . 

Va kın keeif \uyrnreleri: Cephe ~u iretini, ihtiratları knrnr11flh 
lerı. topçu müuilerini keşfeder fotoQraflarını ahr harita ve kro 
kilerini tanzim ederler. 

Av Tayyareleri 
Saatte 300·600 kilometre ıüratleri tardır Vazifeleri düeman 

tarrarelerile oarpıemalıtır. Ekseriretle bir kiei biner, bu larra 
relerde birkaç tene hafıf makineli tüfek urdır. Makineli tüfek
ler bir du~mere baemak eure\iie kendiliQinden ateı eder. Niean 
4lmak tarrare kendini bedefe tevcih eder. bu tdrrarelerde çok 
rüksolme alçalma haeeası \'ardır. 

Naklieye Tayyareleri 

Amerikahlar 
Naklire taırreleri barıe zamanında rolcu te posta naklira 

tında, savaeta iaee, malzeme bata ve arrıca cephe gerisine para Ankara efttçü indirme ielerinde kullanılır. Saatte 300 875 kilometre surat 
leri vardır· 

Suriye hareketini Radyosunda Tayyare : Boınbaları 
·b J 0 l ı Tanarelerin kolladıkları bombalar bee kısma arrılmıetır. 

tasoı e ıyor ar. Bugünkü neşriyatı Tenfir, Yangın, Tahrip, Sis '8 r.ehirJi gaz bambalıtrı. 
Vaşington, 10 [h.8.) - A- Ten9ir bombaları: 
Taymis gazete. inin yaz- ÇARŞAMBA 11 _ 6 _ 941 Tenvir bombaları geceleriu tarrerenin bombardman edecee"i 

dıgı bir makalesinde ~i>yle hedefi görmesi için bombardmandan önce atılır. Bunlar havada 
denilmektedir: 7.30 Proğram ve mem1e- patlar. loinde bulunan ardınhk maddesi 8·10 dakika ranar Ve 

lugilizlerin Snri) ede ki lıa ket saat ayarı 2000 metre çevresindeki bir Baharı aydınlatır. 
reketleri her tarafta hare.retle 7.33 Müzik: Hafif program B- Yangın bambaları: 
alkışlanmaktadır. Mııreşal l>o (Pi.) 200 gramdan beı kilora kadar eQarlıktadır, (Son zamanlar 
tımo \mr ı he lenen hiirmet 7.45 Ajans haberleri da daha bılrüklerlde göriilmoetür) Yangın bombaları ormanları, 
hisleri hemen lıtnııen zaıı ol- .00 Müzik; Mandolin gitara kuru oarır ve terlrları, kasaba ve şohirteri rakmak ve gizleu 
muştur. Vi~iain A fmrrnyaya ve Bandoneon ile muhtelif par miş kalkı merdane çıkarmak zehirlı vera zehirsiz bomba tere 
faal yarclım kararuıd n sonra çalar (Pl.) makineli tüfek atesile dötmak iQin atılır. Yangın bombaları su 

Miittofiklerin Snriyeyo gir- 8.30 Evin Raatı ile katiren eônm~z. Bunların üzerine talaeın karıeık kom vera 
toprak dökmek surelile söndürülür Su ile o;öndürmek istenilirse 

mesi haklıdır. lran ve Hin- 12.30 Program ve memle tesiri artar bu rOzden tehlikeli patlamahır husule gelir. 
diRtana yol Suriyodeu geç- lı:et saat Ayhrı Bo bombalar birdenbire ranmeı, bir müddet sonra kendi 
mekte(lir. lrıgiltere için Y11P' 12.33 Müzik: Peşrev ve şar kendine atee alır, bir kısmıda hususi tertibat 9asıtaeıb .. 24 ea-
Jaoak 'ey !>u yolu vakti!ı<le kılar. At eonra atee alır. Yangın bombalarından korunmak için nanr 

Deniz Jiırnsi Bi!inci ve İkinci sınıflarına okur kay<lii 
kabulüne 1 / Ha:t.irau / U4 l de başlanArak 10 / Ağustos 
H41 tarihine k dar devam edecektir. 

MerHi nde bnlunnularııı ok u l komutanlı ınn hnşkn. ~a 

hirlerde bnJuııanlarıu bulıındnkları mahallin AskorJik şu

belerine müracaat etmeleri ilan olunur. 

[369] l-ö-8-11-14-17 

i l A N 
Mersin inhisarlar mü~ürlüğün~en ; 
Biriuci eksiltınesi 16-5-941 giinü11de yapıl

nuş olan Tuz nakliyatına siiriileu son pey layık 

had<le görülmediğinden miileda vil sermaye 
taliınatname iniu 2~ uncu maddesi mucibince ve 

ayııi şaı·tlar altında on gün ıniid<letle ikinci eksilt 
meye koııulnıuştur. ikiuci eksiltmesi 20-n-941 

Cuma giiııii saat on birde inhisarlar ~liitliirliiğiinJe -toplanacak komisyon huıuruıHla yapılat\akt11·, Ta-
lipleriu beJli giin ve saalle mulıamnıeıı bedelin 
yüzda yedi buçuğu olaıı 600 liralık leminatlarile 
birlikte ıuiiracaatları ih\u olunur. (399) 

ı 
. 
1 a n 

lçel Be~en Terbiyesi Bölge Baş~anJrğın~an: 
Bölge birıası ö11li11de yakt.ırılacak su sporları 

ıcııı iskele ve teferrüatı bir hafla mii<ldet.le • 
açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

'artnanıe ve keşif projesi Nafia miit.Hirlüğün
deıı aranılır. 

Talipler eksiltme güııii olau ı 7 · 6-941 tarihin 
de Nafia Müdürlüğündeki koınisyona kanuni te
nıinallarile müracaat etmeleri ayni gün saat 17 
de ihalesi yapılacağı ihin olunur. (398) ı 1.15 

efe geçirmekti. Suriyede Al- 12.45 AJANS haberlerı da eehir 98 kaaabalarla körlerdeki nlerde söndürme malzeme 
man Turistleri yek(tııu çok- 13.00 Müzik: Hadyo salon Bİ bulundurmak lazımdır. Bo usıtalar arasında QOk miktarda ta r .. 
tur tala el" karıe1k kura kum da bulundurmak icap eder. Hazarda (§ (M l'N1 re 7' O n..n n.. O n [ğ Wl n n W fA ~ 0 

orkestrası (Violonist Necip Aş· teekilatlı biı· suretle talim görmue kieiler retietiren sehir, kasa- lNJ l5ı l6 ıru ~ l!:I u ~ 181 

Çığır mecmuası km) ba H körlercte rongın tehlikeeinddn asla korkmamalıdır, Sook ·d y d o • k 1 
Qı~ır mecmuasının JOl inci 13.20 Müzik: Şarkı ve saz kanlı olmak earttır. Yangın bombalarında tutue,urma maddele 1 m an Ur U 0n1 Z 0 U 

s~yısl zenain bir mündericatla emaileri ri ra~ tc fosfordur. En çok kullanılanları elektroa·termiıtir. 
9 13 35 M - 'k R d l Elektron adını taerran bombalar katı ( sulp) maodlerden mü bahçesı· çıkmıştır. Bu sayıda bilhassa · · uzı ; a y~ sa on rekkepiir. Bomba madeni bir kotadan ibaretltr. Termit te elekt 

muhitimiıi alMrnlandıran Rem orkestrası programının aevamı ron ile doldorulmue otan bu kutu ateeıericl bir tdrtibat ilede tec 
zi O~uz Arıkm Arkeolojik ~ü- 18,00 Program ve Me~leket biz edilmietir. Bombaı.ım kabı maQ-nizrum ve Aliminram halita 
zal bir tetkiki vardır. Bundan saat ayarı eınban mftrekkep oldutundan rüksek derecede tutueur. Durma 
başka tabiat ve tarih öç alır. 18.03 Müzk: Tanbnr ve ke dan J'&Dar 2000·3000 dereoei hararet neereder. Su (.Mari) halin 
Bir kitabı bitirirken, Şiir ve mençe ile saz eserleri . . deki rangın b~:nbal~rıda f~sforlu. bomb~l~rd_ır. Bunlar Süfür 

r "d H dl ve 18 15 Ziraat takvımı ve dıl karbon denılen bır ma)'ı IQerlsınde 9r1tılmıe olan beraz fos ccrı , arman a ı yazı · . . . 
•• ...ı Ok l Toprak mahsulleri borsası torla doldurulmoı bır kaptan rbarettır. Kap rere Qarpıp kırılın 

şıır var· ıır uyocu arımızli 1 nun ı.. 
1 

f f h · · 
· d : 18 25 Konu11ma (Dış politika oa ıu rarı ır 9e e r uçar aQ1kta .. a an 011 or ua temeılıle 

tavs~ye e erız, . · v kouetli bir alef halinde oatırdararak u etrafa kıtılcım.J.ar eaQa 
Yeni Adam badıselerı~ . rak ranmara baelar. Bir ton rangın bombasının uaati fiatı 

18 45 Çocuk saatı 70.000 bin franktır. 
Veni Adamın 336 ncı sayısı 19.30 Memleket saat aya- c..:. Tahrip bombalar. 

çıkmıştır. Bu sayıJa şair Ahmet rı, ve ajans h::-.berleri. Tahrip bombaları hafif orta u aQır olmak üzere OQ kısma 
llaşime genioi bir ver veril- 19_45 Müzik: Çifte fasıl arrılmıetır. 
miştir. Ahmet Haşiınin tezad- ,,0 15 R d ( t ı ı- Hafif bombalar: 

Hafif bombalar iki kısma arrılmıetır. l F.k 8 k k k "' . a yo , aze es 
arı, ı re saygı. o a çocu - 20 ,. 5 ıu- 'k· B' h lk 1- _ • 1 p . . ö .~ muzı . ır a ur 

lal'J, Taş ocak an, ansı g r _ ~ _ . . 
müş zat, Hayatım gibi yazılar ~.~su - o_~ıenıyoruz - Haftanm 
ve t ç Sıısyete, Kültür haber ı ~rkusu: Pasmlı Guzel. 

leri, Kısa tetkik, tenkidler ve 2tl .oo Konuşma Memleket 
. _ d Ok pos ası Karıkatı1rler yar ır. . uyucu· 21 10 M- 'k· çok sevil 

larımıza tanıya ederız. . · uzı , en 
mış pl~klar. 

21 .45 Müzik: Riyaseticum 

ı -t kilogram atırlıQında olan v& tarrare faresi namı teri· 
len tahrip bombalarının delme kunetleri pek azdır. Canlı htt 
detlere karıı parQalanarak tesir rapar. 

2 - 6 kilodan fiO kilograma kadar aQarlıktaki hafif tahrip 

- Sonu ur -

Q---------------------~ 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

Çocuk Bakıcı (Mürebb:ye) 

Okulu 
hur Bandosu (Şef ~hsan Kün-
~er) 1941 izmir Enter· Satılık Ev 

T&hsil müddeti emeli, nazarı 
lkı eenedir. Yatılıdır, Talebe kar 
dına Temmo& eonuua kadar de 
•am edilecektir. lık ta silini bi 
tirmiı olmak ve 18 Yaeın aeaQı 

olmamak, Orta ıaheilliler te:cih 
edilir. Tafsilat iQin Ankara Ço
cuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkez Sıhhat MüdürlüQüne mü 
racaot edilmesi. 

22. 10 _\1üıik: Divan, Koşma nasyonal Fuarına 
ve Semaıler. 

22 30 Memleket saat ayarı 

Ajan~ haberler•, Esh:ım - Tah 
vilM. Kambiyo - Nukut Bor 

sası \Fiyat.). 
22.45 Müzik: Cazband (Pl.) 
23.25 Yarıı.ki Program ve 

kapanış. 

Şimdiden hazırlamnız 
Bir milyon mii~teri, İzl!lir 
Jı~nternasycınal F u a r ı n da 
mallarınızı gfüecek ve Aa
tın aaloaktar. 

20 AQ'uatoa - 20 ErlOI 1941 
(126) 

Mahınudire mohalleı.inde Cum 

horiret caddeainde 300 areıu 

ulusu olan bir oda bir matbah, 

i9me soru pıncut 16 numaralı 

et aatlıklr. lsterenler evde olu· 

ranlara moracaat etsinler. 2· 2 

Temiz Hava - Mükemmel Servis 
Soğuk Meşrubat. Saz ve Tiyatro 

Yeni Mersin 
NUSHA.SI: 5 KURUŞTUR 

Abone 

Şeraiti { Türkiye için Hariç için 

Senelik 1200 kuruş 2000 kuruş 
Altı aylık 600 ,. 1000 " Oç 

" 300 •• 500 ,. 
Bir 

" 
100 t• Yoktur. 

Resmi ilAnatın satın 10 kuruştur. 

Yurttaş; 

T.Hav 
na üyeol 

Kurumu .. 

Yeni Mer in Msthsnsmda Basıhnı~tır. 


