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Sayı 
3922 

Çörçil 
Aı>am kamaraaında 

uzun bir nutuk 
söyledi. 

Svriye~e Askeri Yaziyat 
Müttefik 

Amerika 
Demokrasilere bü-

Gl. Yeygan~ Amiral 
DARI-'ANA 

Fransız ~ariciye nazın 

Fransa 
k 1 l 

J K lıvvet ler yük yardımlar ya-
Bir ço mese e erue Harp sahnP-sini ge- f pıyor. 

J .KIBRISA 
j Mihver tayyorele-

Tinin ta<Jrruz/arı 

teeyüt etmedi. 

Başvekil 

SURiYE 
Hakl\:ında 

muarızdır. nişletmek istemi- J Şam kapılarına ] V llŞİrıgtoo, 11 [a.ıı. -
Loııdra, 11 (a.a.) - yor diyor. 1 dayandı. Bir eksçenç tıaberiııe gö· Lundra, ll (a.a.) -
M:astakil :Hrn.mıız sja.nsı - · ......-- re demokraRi)ere yardım ka· Royterin sellihiyetdar lıir 

Fransız hududunda l>olunan JJondra, ll (a.a.) - Kahire, 11 (a.a.) - nunnıı kahuliiııden ~oııra ln - men hadan (iğreuildi~ine g<>re 
muhabiri bilcliriyer: Müııtnkil Fransız ajansı bil · l\Iiittofik kuvvetler Şamın giltere ve Çine yApılan pır- son 4 saat zarfrnda Alman 

diriror; . B J b ı t• 1 t Teyit. edildiğine g<>re Af- 1 ~ d .ıt· harıoiıuı vumışlardır. azı dam 50 milyon do arı u ve ,,ayan ıava kuvveti · 
eveçre rourosunun ver 151 r· . erı-

rikadaki a<; Gol kuvvetlerine hır habere göre Amiral Darlanın ı ufak kıtalar donama tı\ra ın- muştur. Bn seneni~ı ilk ayla n_ın Kıhrısa taarruz ettikle-
Müstemleke iste

miyoruz dedi. 
karı;ıı haroketo geçmek met1e- reni bdricire nazırı Beova Me-1 dan Hahi ı~ ~ıkarılrnışlnrilı r. rıuda yapılan yardım geçen rıne dair dii~ınan korıtrnlii 
lesinde general Veygan Ami şen Franı-anın mühaCJama\ sah 

1 
Beyr\Jta ilerliyeıı nıüttefık ~eııenin ayui aylaruııla yapı altı_ııclaki rRd.~olar tarafıoda:ı 

ral DarJana temamiyle mna nesini geaie!etnıek üzere hic bir kıtıılarııı ilerirıinde çıkarılan lan yarclımlerrn on miıdidir. verılen hah.,rler tee.-. .··ı 
••••,_.. - .•)U et-

) rızdır. Anlaşıldığına gfüe V'}y zaman teeebbiiee gecmıreceQfoi bu kuvvetler hazı köprülerin 1941 Renesincle i ayanda memiştir. 
Londra, 11 (A.A. - eôılemie fakat Pe&en ve Darla' . . . 

6
_ d ·ı t l'Vf\ 

d .. gand nazırlar meclisinde be- t h ı e d 11 verdırm 1rıgı"Jtere)'6 gi;n erı en "· • · • ----Dün avam kamf\ra~ın •• • _ . . oın emri mucibince Franeanın a. rııın~ mey . ~ 
.. k 1 lmuQ ve ) anatta bnloııarak emrındekı hücuma u"'rayamı"'ı .,er n~resı· mı;ı\erdır lnl7ılız tıwyarelo 1940 seneRİ ayni aylarında u k k 

uzun muza erb er o '( . . . " 11!1 • '( • !"! • r') . ı· za şar ta 
.. b' ok lıatiblere ce ~nvvetJerın herhangı hır ha- olursa olsun mıldafaa edileceQi rinirı harekı'itırın yı..rdım eden gönderilenlerin on _iki_ mıs 1 

soz alan ır 9 k t t ·· ı t tt kl!f' . ·ı . . t"" 1 ıse on 

tirki : 

.,.. .1 0 . "d Irak u- re e e eveRR 1l e meee l\ ı uı taerı ı eımıetır. tan·areler lıeg dii;ıman tbY- ve tRyyare mo or erı . 
vaben vorçı ırı ' ' ı d . • . v ~ • d.lo.\ 

. . tleri hak- t' ma ıgını ve bundan başka Meeen lugılLern) ı Irakla pal yare~i ıliişiiriimii~lerdir. mi11lidir. lnfil&k ma "'t' erı 
rıye ıle harp gayre . b<;yJe bir şeyin I!.,ramnz Af- rollerinı himafe ve Fransafa ge~en gene gi;nderilend • ıı on 
kında izahat vererek deını~- 'k . t 1 lr d k Hayfaya yapılan hava >' '? 

, rı B ımpera or nenn a arı · ait me\roll ~ re vazireı etmek . yedi defa daha fazladır. . 
kJ ki d ..,.. · ılzere Surirere a irmekle ithAm akınının Alman tayyaralerı ·ı J l ve şı ı ara mey an verece0ıuı e • 1941 de gönderı en e~ ı ıa 

A "k ··d b 1 .. e\mie ve demiştirki ; tar .. tındarı yapıldığını Al- ,. 
ve ınerı anın mu a a esını . . . ve mühimmatta geçen ırnofly ... 

İngiliz kuvvetleri 
harekete miihe)'

yadır. Miizakereltirin şekil 
mnlıteviyat ve tenkidl"rd~n 
şikA.yetten d.ılayı hiikftmetın 
iyi telakki etmedigini si>yli-

t rı 0 ı ni eoe&" · ·· 1 fngiliıler Bevruıu dan ı z iie· mnrılar ılan etmışleulır. 
at ı y er r ı:ıını sov e- _ 1 k k K 1 . ( A ) nalı!sı·an 90 ıııiH1i dııl.ıa çok-

. t" y · d Al ~d Hu o ar& kullanma için almak ı a 11rn, 11 A. . - JJondrl\, 11 (a.a) _ 
mış ır. eygım manya an isıirorlar. l:<~ılia\indeki mühim Askeri ınalıfıller müttefik tor. 

yebilirim. a k~ri yardıı_n iste~ilmesi?i loglliz kunellerine mOkııçemet kıtnlarm ileri an11ar]armın Çirı suJarıııdaki kuvvetJe-
dabı redlletmı~ ve boyle hır edecek Fransız kıtaları niebı:ıten Bresttekı' Alman Gemı'leı'ı rin haş kumantlanı heyl\oat-Bundan memleket için cid 

di ınülAhazalar ve gazeteler· 
de vahim bir endişe v~ tam 
bir hesap sorma. hazırlıkları 

talebinde Amerika.mu miida azdır. Şama 12 kilametrn geldikle-
- -- riııi bildirmektedirler. aJıuan ta hnlnnRra şunları süyJe-lıalesini tesri edecegini ve L• b b l d 

uriyeoin ka.hm mildafaa oı- 1byada rıon maınuıata gUre Şımıa Tekrar om a an ı miştir: 
d b. do&ru ilorlij·erı· kuvvetlerin H ına ıgını ve ınaenaleyh fecla Pli • Louclra, 11 (a.a.) - 1'rp uz"k~arkft yayılıraa 

~ama girdikJeri Lıaheri lurniiz varılır. eaiımetıi rnzım geldigini he- Deyriye faaliyeti ,, msınıırkıa heraher atıau yalnız <leuız knvv~tiori a.,gil 
ınn-er avaın kamarası telı- etıni;ııı·r . teyit edilmeıl!iştir. k l t hava ku ti . d 
"'" yan v / kt d tiıte çıkıuı ve Hi8_m_a_r ın >R · ı vve erı e donanma-like ve geni~ müoatielenin lıa O ma a rr. K"lıire, 11 (A.A.) - ., 

1 
k 1 <l 

k b" Alman Tayyareler'ı Snrit-ede ıtalıil "'olu ile iler ma lJldllll e\' V.e ızıııı_ . ay >e iye. yar. ım . ed~ceklerdir . Bo sıınlara ınalfımat verece ır ( J " ö 1 ı >IJ u ' barek t l ı · · ı 
Kahire, 11 a.a.)- liyen kıtl\lMımızı ilerleme!"- den PrenR .ıerı gon ıtı < -

1 
e ın ıır eştırı mesi i9in 

şekilde ve her oephed~ ve bu Libyada Mısır hududunda rine karşı yapılan ongeller gn v.a11w•ılilen bir gemi ve tedhirler ahnmışltr. l cahı ha
cephelerin gerileme veya ya- İngilterede az faa- devriye faaliyeti olmuştur. Tob kaldırılmıştır. lleri hareket diger Alman harp gemilerin- lindo SingRpıırdl\ yarın hare-
rıhşl'ııda kendisine tam malfı /r7vef göaterdı.ler. rukta biç bir değişiklik olma J Q ıh' rt ve Ooerzena- . 
mat vnmemi istiyorsa bu ._, lerirıo dı,vam edilmektedir. 611 yor 1 1 

.: kete gu9ehileoeklerdir. Diger 
mıştır. Habeşistanda Adisaba- Kahire, 11 (a.a.) - vın bulundngu Brest ıımauı- taraftan tak iv.- kıtal d 

büyiik bir hata olacaktır. ı,ondra, 11 (AA) - bıının cenubunda Jimma şeh- . düu gece şicldetJi bir bii- • arı a 
n·· yarayacak malfimat n·· d "' 1 MHit~fik kuvvetlerı şaya· ua l b Singapura gelmiş buluınnak-
uşımına un gece uşmaoın n- rinin önündeki düşmırnm en- nı memnuniyet ilerleyişlerine cam yapılmıştır. Atı a~ om 

vermekliğimin i~kilnı yoktur. giitero üzerindeki faaliyeti az gelleri kaldırılmıştır. Harekat d t . kt li ler A baİi balar dok ve Jiın.rndakı ge- tRdır. 
Düşman vereoeğmı malfıma_t· olmuş ve cenubi Gall~ cenubi memımniyet verici bir şekilde e_~ao~-k~ ı~e e~· rı : . nıem milere i~ahet etmiştir. Atılan Amerikadan yardım 
la şüphe içinde bulandogu hır şarki ingilterede bir v~re bom cereyan etmektedir. Göller mm ınutte ı erın ge ış erıoı a&ır bomhalar biiyiik lıa~ar- nonu mucilıiuce tanı yard:~ 

b·ı· Halbuki dik • · ı k ) A) dır e şeyi <iğrene 1 ır. . . . balar atmışlardır. Oennhi takasında ve Omu bölgesinde noıııyet e arşı amı: ~r .. · lar yapmışhr. lar yapılmakta,lır. Buraya 
t.atörliik hükilmetlerı bızım Galde hasar ve im~anca zayi- düşmandan creniş erazi alın- lliir Fran~ı"' kıtaJarı ık_ ı guo 

"k" it da " 1 ROd S her, cins tayyare ve harı> mal gibi meolhıin tazyı ı " rn at vardır. mıQhr. içinde 100 ,kilometre ıler e- O 
t k o ~ ki zeınesi g<>nderilmekt"'dir. <!eğildir. zahat verme - mişJer ve ~ama ya 11şmış-

despotları aHl.kadnr etmez. elinde ne müessir olacağını muvaffakıyetli aylarımızdan )ardır. 
Btrn iee avam kamarasının hakkında benden süal sorul-1 biridir. Mayısta Mihvdrcilerin Kahire, 11 (a.a.) -
emjrlerine amadeyim. Avam ~aktadır. OrtR ·~rka gönde- ı 250 bin tonluk gemileri ya Miittefik kuvvetlerin iler 

k bana "ok ağır me- rıJen malzeme I~ap bnrnnn- batırılmak veya müsadere ve leyı",;ıleriııe mani olma&a ça-
amarası .Y • dan gitmekle beraber orava . . . • ,. e 

suliyetler vermıştır. Hasım· .. d .1 1 •t • yahut kendı kendılermı batır- Iısım uU~man tayyarelerioden 
.. f mi gon erı ece.c ayyare topları k · . l ·ı · · · 

lıırım karşısında. v~zı} e 1 ~tlantik ve an~vatan harbi ma suretıyle ım ta edı mı~tır uçü düşiirülwü~tür. Sanaına-
1.d" Jer . Şimdi mihver limandan limana . ti · · ı . ··cum düştinme 1 ır · ıçın ğemılere Ye meydftnlau . ınde kuvve erımııe uu 

Hitierin bir ba9 hafta bek konulmoştor. Oiride atlantik se~ızce kaçarak har_eket e~mek eden Frnnsıır. tayyareleri pii~-
liyerek BiRmarkla moder_n ve ırnavatan müdafaasını .. _ tedır. Bmıa mukabıl ln~ıltere kiirtülmiiştür. Uir tayyare 

. . 1 la u Tı r mu - d . k. ı.. . . d .. l .. 
hır şekıl<le yapı mış 0 

• dafsa sistemi aza.ltılarak mal gun e 1 1 um gemıyı enız er düşiiriilınii~tür. Ha.vfAya duş-
pi9 harp gemisi ile Atlantıge zeme Oiride ırönderilmiRt" de dolaştırmakta ve en tehli- Lill"l tılv\•areleri tıücum et-

. k fola- ~ • ır. k ı· k d - d · " çıkmRsı ve Bısmar ı~ Sizler lıiitiin lıarp kaynakla- e ı mınt_a :alar a _gun e _e~ az uıişlerdir. 
keti ne hu ımrotle manı olma- rımı~ hakkında maIUmatR fla 400 gamının seyru seferını te R alepten kalkuRk gelerı 
Mını ~öylemek için mecl.is.e lıip olmadan dalıa büyiik risk min etmektedir .. 21 aydır mu bu tliişman tayyareleri Jlalo· 
gelmez. Sonra 200 biıı kışı- ler almayı takdir edemezsiniz. harebe devam ediyor. Şimdi he varuıadan tayyarelerimiv. 

rıin Afrika çö_llerinde ~a~- Halen şurada bun.da yatan Mısırda Mersa Mat~uhtaki hat mezkur meydana yetişmişler 
volm"sına daır .Mo~ohnın hava d~fi toplarımız ve atıl farımız her zamaukmden daha ve yerdeki tayyarelerle ~id
mecliste izahat vermiş oldu- duran tayyaremb: oldnğnnu kuvvetlidir. Habeşist:tndaki kı- detli hir Rurette hombala

Şiddetle bomba. 
lan,1ı. 

Kahir, 11 (A.A.) -
İngiliz ağır bombardıman 

tayyarelori Ra<lc>sa şid<J6tJi 

hir taarruv. yapmışlardır. 

JJirnaıı, rıhtım lıonıhalan 

mış ve atılan boınhalıtr tıun 

isahet etıni~ltndir . Oall\to ha

va ıneydıuııuda yırngııılar çı 

karılmıştır. Pl\ıarletıi giinii 

Malt-~11111 80 kilometre gar

binde 4 İtalyan tayyareNi ya 
kalaumış Vt\ huıılilrdan ikiNi 

düşiirülmiiş ve diger ikiHi 

agır lıasııra ugratılwı~tır. 

Dört Ay icinde 

Mihver 1131 tay. 

yare kaybetti. 

lngilizkaybı369 dır 

Louılra, t J {1t a) _ 

1 n.ci here ha va nazırı Sink 
ler beyanatta bulunarak 'fo
mi~tiı ki: 

~unu da bilmiyorum. Tarafı- sanan kimse miikem mel bir talarımız şimdi Mısıra gelmiş mışlardır 
mızdan BiEımarkıo batırılma- ahmaktır· . bulunmaktadır. demiştir. 
Rl için ne gibi tedbirler alın Bay Çörçıl lıarb malzemesi Çörçil sözlerine devamla Hür Fransızlar 

Mayı~ ayı içinde düşman 
gündüz harok'\tmda 63 ve gece 
da 144 olal'ak ceman 207 tay 

yare kaybetmiştir. Mevcut ra 

Konferans karolara. göre Ortaşarkta bu 

ılığını ve Hud .zırlılımızın ne istihsalatına ge.cerek demiştirki şunu kardedeyimki, her top 
gibi şartlar içınde battııtını 194:1 senesi tank ve ağır lüzumlu yerde faaliyet halin-

. Röylemek düşman i9in_ fayd_s tank istihs:\laı.. geçen senenin dedir. Top istihsalatı ı1rtmakta 
verecek olan sebeplerı teşkıl bu aylarına nıshetle yüzde 50 dcwam etmektedir. Almanlar 

Mukavemetle kar
şılafıyorlar. 

eder. artmış ve tayyue imalrth da bu iQe büyük bir süratle evvel ) 
k d ·· ·· Je "k" · ı· k l ~ J{l\lıire, 11 (a.a. -· 

Harp hak ın a soz soy - ı ı m>s ıne_ çı mıştır Hit er ce başlamışlar ve İşgalle bul- Ramt\ hir kAç kilometre 
mek çok arzu ettiğim hir Martta denızlerde yüzlerce de- . . . l ~ 

d b ü · it k-ıı· tl t 1 dukları y~rlerde ıhtıyaç arma mPsafecle Jliir Fran~ıı knv-~eydir. Fakat bun a anam mza ı ve u ıye e ayyare er . he . · 
l f l . t l'Y" • _ 

1 
nıs tle fazla top ele geçırmış Yetl,,ri miikavemetle karşı· 

sadekarda <>lmaınanız şayanı e aa ıye e geçece.,ını soy e- . . .
1 

r 
arzudur. miştir. Mart geçti, nisan geçti l~r~ır. Hor ~ehşamn nutku laşmışlartlır. Slllıilde? ı e;e~-

Girid altı il"' evvel biıim ve hatta maJısta geçti. Şimdi ~_ıhı m.emleketın her tarafında yen kuvvetler de aynı su . -
" kl şıddeth ve hasmane nutuklar le miikavemet görmekterlır elimizde iken niçin tahkim haziranın ortasına ya 1Şıyo- . . 

edilmedi ve eger Girid Alman ruz. Akdenizde n~radı~ımız ~öylenmıştır. Hanlar memleket ler. Bir kaç yüz esir alın~ 
)arın eline · düşseydi onların zayiattan başka mart ayı en - Sonu ikincide- mı~tır. 

•• l"f ay ~çinde düşman 240 tayyare 
Dnn ıuuü l ',3o da Hal- zayı eimiQtir B · -

'· o·· "d 'ti • ll rakam duş-kevi Rl'lonunda uayan uızı e . . . 
11 k k ın:tnın hak:kı zıyiatından çok Saner tarRfınclan c :ı o u ~o ;uzü ile milliyetoilik vG lır.lk aşağı olduğu muhakkaktır. 

cılık> mevzııln i~tifaıleli hir 1941 yılının ilk dört ayı 
konferans Yerilmiştir. içinde mihver en aşağı 1131 

Korıfoi'ansda haşta Vali- tayyaresi lıava l 
· () çarpışma arm-

miz hay Sahıp rge olılngıı da düşürıilmtic;;t- V 
halde Maarif miidürü hay 500 l . ), ur. e en az 
~efik }~rgiindiiz, O. Mii_ddei an_esı ~imandır. 
Umumisi lıı:.y gnver Orıal Aynı muddet ıçinde zay.i&-

ve Jaha bir çok münevver- tımız arıcak :J60 tayyaredir ve 

terimiz ha;r,ır bulurımu~lardır hu üçe karşı birdir. 

(; 

Jı 

• 
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sayısi · 
çıkmışt 
muhiti 
zi O~n 
:1;al bir 
başka l 
Bir kit· 
recrid, 
şiir v 
tavs~ye 

J 
Veni 

çıkmıştı 
Beşime 
mi~tir. 
lan, Fik 
ları, Ta 
mıiş zat, 
ve iç Sı 
leri, Kıs 
Karikatü 
larımıza 

Çocuk E 
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T&hsil 
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dına Tem 
6em edile 
tirmio olm 
olmamak, 
edilir. Tat 
cuk Esirg 
Merkez Sı 
racası edil 
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•• • i 1 a n o r evzı 

T evziatın b sene bitirilmesi 
için allnan edbirler. 

ava es ve 
Korunma Çareleri 

iske11de ~un aylalarına 

Çıkn1ak is eyenlere Miijde 
. 
lskenderun 8ele~iye riyasetin~en ; 

Emin Epen~İn 

- Dünden Arlan -
Ankara, (Husıı!ii) - aıaıi ıistıinde veya ı..:ivarında bambalarıda daha ıirade açıkta bulunan insan kslab&lıklorıra l IJaziraıa 94 l taı•ihiu<lell 31 eyliil 941 tari-
Topraksız köylfıyii, kulla- loprnkSJ2. r~kir ~iftçilerin an- ve harvsn eürülerine atılır. Baza bi~alsrııda alıltın bu bom_ba· hi11c kadar süren vayla ıııevsiınindc ahalinin So-

nllm·.yar1 ...ıevlet toıırakl ·~rı tev tarını tesbit etmekt~dir. Neti- klar
1
adr dat1ılan bu bombalar normal bır e91n Qblısını ve kıreo • • •. 

. ') k 1 .: . . . i b 8 iDi e er. ğuk oluk ve Nergizlik savfiyeh~riııe rahat ' 'C Sll-
zii suretıy e !opra s1 llııı )':lp ı·eyı b1rer· rapor< ate ·t eyle- 2- Orta tııhrip lıo~bnıarı lnıletle cıkalıilınelel'ini tcn;iı; etmek lizeı·e isken-
mak h-:t~kındaki talimatname- mektedir. 50-100 kilo a~ırlıQındedır. lııınbet etti~ı 3-4 katlı e~leri rı • 
nin tHtbikına devam olunmak içinde bıılun ıluğumıız serıA karlar ıHhir vo kaeabAlardaki halk üzeriue ıoo kilodan deha n· derun Bele<liyesiııce hususi ot.obiisier İŞh!lilmrğe 
ı.adır. :i\laliyttVe_krt.\eti, tı~imaı ıaıfınd rı mamleketin yaf'lsındı edeA'ı bombaıa60r 0pek nedir ve pek oı otılır3, Bu bomlıalnkr patlak: baş\atıluıuı !"U)'lll ha\kllHlZCl ilf\n ohmdl'. 
name hıikıimlerı ctimlesmdt> u . . . . ı~ı zaman - 1200 parçııya orrılır. 00 metre f& ınında ı o 

\ . topra kların tevzı fa ·~lıyetııırn canlı hedeflere müesRirdir. 1-5 ıu~la kalıulı~ınrlald duvarları (387) 6-12 21 
u\· n heyet erın sayısını arttır- . . . . • . t . 

1 
t h ip d 

l ı:.Teyetl e ı· ··ittikleri yır hıtırılebılec~~ı t::ı ımııı o un- a r e er, . 
mış ır. 1. ı::. 3 - Mtır tahrıp bombaleı·ı: 
leı de devlete ait ar:uiyi ve b11 m::ı ktadır. 100 kilogramdan fazla ağır bombalar çok katlı epartımsn 

-- tarı bodrumlarına kadar tahrip eder. 1000 kilogramlık bir tah 

O .. g"" etm n ler rip bombası isabeti halinde bir ev blokunu ıemam(ID rıkar. Bü r JÜk tahrip bombahırının en çok tesirleri patlama flBDtSIDdn yap 
tıkları Qok eiddelli hP.va tazriki iledir. Buııdan daha fazlada 

1 a n 

ersin Vakıflar Mü~Drlüğünden · 
Talebeleri 16 temmuzdan 23 ağustosa 

kadar çalıştıracaklar. 
topra~ı 1 armtk ve ilme eeklindoki tahrip knvetlidir. 2000 kilo Mahallesi 
luk bir tahrip bombası 160 metre çenesindeki tütün nlui çö Cinci Kapu No. 
kertir. Bir ton tahrip bombasının vasati fiat1 J,000,000 franktır 

Sis Bombaları (" · ·r ıı 4 

.:--enelik kir:!sı 
Lira k • 

120 { () Aukaro, (Hasa t) - Bütün bolabakla dır. ~ann ~el'I UllC 
1 e k 1 \ 1 b 1 . . M Taleue tatil kurfjları ihtiyaca T:ırrareler kendileriui göstrrmemek te rerden yapılacak ~ .. k .ı 1 k f J 3 l- 5-94~ tarihi· 
emer a BD a 

8 
e eı. IÇID a· _ . ateşlere kartı kendilerini gizl·J'erek rahatça çalıemak İQİII bu 1 \1 . al'lu(\ yazl I VH I la ile 

arif Vekaletinin tatil arlarında gore edebırnt, tOrkço, folsefe · 'l k · · 1 kl"l · 
(talebe tatil kursları} açaca~ını tarılı, coğrafwo rurtbılgisl, meta bomb~ları kullo01rlor. Sis bombaları hazan halkıo manetıratını ne katlar pazarhk\n ıcara \'Cl'J t>Ce. tır. I~ ,C 1 erın 

b . l d . • l kırmak te onları aldatarak ze'l irlenecekleri hissini t~rnıek İQİD f .. k fi . I · .. l aat l'll'l (4 ()Ü) 
ve u eeoep 6 orta \e rıeat mue11 mat k. talıiire, fızık, kimse \'e de tavvarelerden atılır. Ba hombP.ler gez bombaeile bir!ikte aer gun \'U 'J Ul' H al'eS11\C llltlr~ e( c. . c. 
s~oelerine bsl}lı . öQ'retmen_ ıerin_ rabancı dıl derslerınden açıla -------

r ki atılmadıQ'ı takdirrte zararsızdır. 15 temmuzda vazı e gflrdu erı oakhr. Her ders lüzumona göre 
okuııarda buıunmaıarı ıoıuma acııacak 1tursıa:-, deum edecek Gaz Rom baları İ I ft n 
oun Vek 41eıçe kendile ine bildı talebe ve okulun ö~rctmen ede Gaz bombaları tayrbrelerden canlı hedefleri, uhirlemek te 

rildi~iui enelce 1azmıeıım diue göre bır vera müteaddit riyecek, içecek maddelerini renilemivecek te İÇilemirtcek bir Mersin Bele~iye Riyasetin~en . 
Bu kurslara dair Maarif Ve sınıf ü~erine açılacaktır, Bun hale kovmak iQin atılır. Ba bombaların içinde balunan anlar 

kaıetinin ?eerettiAi bir tamimde d en baeka her sınıfa mümkOn iki kısımdır. l 1 b' l'I veın 
talebe tatıl kurslarının 16 tem t b z talebe errılarak her 1 - Bir kısmı mari (Su) halinde Belediye ta;~zifat ıayvau al'JJllll )(' sene.• ·' 
muz çarıamba günü çalıemRfa ;;;0 ;m:n

8 
bu kurslarda vaıife 2 - Bir kıemı katı ve gayet ince toz lıalindedi.r.. . ihtİV3Cl olan 48180 kiloı\q>a \'e 48 180 ktlo sa-

h e\ııracaQı ve 23 A~ustos cu Bu bomba rere düeüp pıırçalanır parQelanmu, ıçındekı (Su) "' k . l l l kl . 
m rte ' gQnü fRall)'e\hmlle 80 alacaktır. gaz halinde JBJtlır. Bazı gaz l ombslarıda 50-100 metre kaim man açı . artırma surctıy e sa lll a ınaca 11 • 

terecekleri bildirilmektedir. Bu Kurslara talı beniu df'umı ca havada patlar ve iQindeki grzlor su damlncokları halinde et- Taliplilerin ~lnhanuneu bedel olan 38 fı 4 lira 
suretle bir ar bir hafla kadar ıhtivarıdir \'o kurslara okulun rafa da~ılır. Zehirli gaz bombaları ekeeriıa patladıkları zaman k .. d 

7 
• kk t t İ 'lt 'le he 

sürecek olan ba kurslarda ıkına keudi talebelerinden batka di• tahrip bombalarından daha az pes çıkarırlar. Tahrip bombaları 40 lll'llŞ\lll yuz e ,._;-, lllll\'3 3 Clll ile. I ' 

le kalan talebeler ôQ'retmenle ~e. vehirlerde okursa ve oku i•bi çok eee çıkaranlarıda tt.rdır. Zehirli gez bombalarının İQİD raber 13-6-'Jıi l ClJlllU oiinÜ saat 15 le {ic(edİ) e 
rinio irıaı ve nezaretleri altında ıun bulunduğu verde tatilini do buluııon gazlar: Boğau, gözraeı, götiren. akı:ıırtan tüoutta d .• ,· d l• , , k ~ E iinıene Hl\ll'Ucaalları 
bOıünleme imtihonlnrını lt\zım ieçirmekıe olııu dıQer okullar dokundu~u reri yakan te ayni zamanda zehirleren gibi kısım ali e~Hl e top Ullc-lCU ~ne 
aeldi~i gibi hazırlamak imkAnını talebesi de kabul olunaoQktır. lara avrılmıetır. Bunlardan boeka bir razı da bahsedilecektir. ilan olunur. (362) 30-4-8- 0

L 2 
Gazların bazıları çab11k uQllr ve bazılaııda aaııtlerce ve afinler ----------------..---

Ankara adyostında 
Bugünkü neşriyat programı 

PERŞEMBE 12- 6 - 941 \ 13.30 Müıık: Kaıışık prog-
7 30 Proğram ve memle- ram (Pi.) 

ket saat ayarı 3 " k· j) . 

ce tehlike teekil eder. Ba gazların en korknnca (iperittir) sinııi 
dir, hilekl\rdır. Bu gibi qazlanmıe verlerden korunma tertibatı 
11lmcıdan geomek çok tehlikelidir. 

- Sonu var -

Deniz Gedikli Erbaş Orta 
Mersin Yaklflar 
Caddesi 

7.33 Muzik: Ilafıt parçalar l .15 Muzı · eşıev ve oyıın 
(Pl.) . havaları l } ·· d .. l ·· ..., ·· d " l'rav caddesi 

7.45 Ajans haberlerı J3.30 Müzik: Karışık prog- Ü {U ffiU Uf Ugtlll 9Il . 

i l A N 
üdürlüğün~en : 
Cinsi 

Mağaza 

Dükkfııı 

Kapu No. 

129 
124 

.00 Mülik; Hafif parçalar ramm devamı (PJ.) . . . " " 
programırnn devamı (Pl.) 1 00 p M 1 k t ı - Bu sene okulumuzun yalnız bırıncı sınıfına talebe 33 üncü sokak lla11e 1 

8.30 Evin saatı t ' rogram ve e~ e e ··lınacakt.·r. ı·stekl 'ılerı'n aşa1tıda yazılı evr.,.klarla müracaatları. kf d 1 k d 
n " n ~1orani kilisesi va ' lll an o an yu · arı a ya. 

12.30 Program ve meml...ı aa ayarı A. Nufns cüzdanı ve lastikli bir sureti. • ' 
ket saat Ayarı 18.03 Müzk: Fasıl saıı (Tashih edilmiş nnfus cüzdanı kabul olunmaz) zıh vakıf akarlar 31-5-942 sonuna kadar· icara 

12.33 Müzik: şarkı ve tılr- 18.JO Ziraat takvimi ve B. Hk mektep şedaheınamesi (Üzerinden bir sene geçme- verilmek fızere l O giiıı nıiiddetle nıuzaye<leyc 
küler. ~ ~ t t ·\ Toprak mahsulleri borsası miş bulunmak) konulmuştur. . 

12.45 AJAN~ la >er erı 18.40 Müzik: Radvo caz or- C. Kendisinin ve ailesinin hüsnü hal eshabından bulun- .. .. .. .. , • 
kestı·ası (lbrahim Ôzgür ve duğunu gösterir polisten musadJak hüsnü hal ilmü- ihale gumı 18-6-~41 gunune ıash)aH çar-
Aleş böcekleri) haberi. şamba günü saat 14 de vakıflar idaresinde icra Çörcil 

Avam ~am·arasın~a uzun ~ir 
nutuk sö~ledi. 

19 00 Konuşma: (Dartle~me D. Üzerinden bir sene geçmemi~ çiçek aıı kAğıdı. kılınacaktır. 
saati) E. Birinci sınıf için 1 Eylü! 941 de 12 yaşını bitirmiş isteklilerin kestirilen 

l 9. 15 Müzik; Radyo caz ve 16 yaşını bitirmemiş bulunmak. 
orkestraıu programının devamı F. 5 adet vesikahk fotoğraf. ( 40 1) 

günde ıııiiracaatları. 
12-15-17 

- Bil'irıoiden artan- 19.30 Memleket saat aya- 2 - KayıtlarB 1 Haziran 94:1 giinii başlanacak ve tO r---------sm--ıı:a:ımn•-------
içiıı fenıdır. Fılv -t kİ techiza ı ·ı, ve ajans hc.berleri. Ağustos 941 tıtünü nihayet bulacaktır. (g ~ ~ (g ~ n IHl IA ~ ~ [§ w lUJ w /A ~o 
tımızın Almanlara nisbetle ııok 19.45 Müzik: Dlinyn şarkı- :3 - Kayıtlar lstanbnl Denjz komutanlığında ve .Mersinde 
l-iaulığı bakidir. Bir sene zar- ları. Deniz Gedikli Erbaş Orta Okulu 1'tüdtirlüğtinde yapılaca- idman Urdu eniz kOIU 
fında hava kuvvetlerimiz ar·t- 20. 15 Radyo l azetesl ~mdan isteklilerin bu iki mahalden her hangi birine mu-
mıştır. Tayyare cihetind· n sı- h • 
kıntıya uğramıyarak ortaşarlrn 20.45 Müzik: Chopın'in eser racaatları. ba çeSI 
tayyare gönderilmiştir. lerinden (Pl } 4 - Mnsabak~ ~~tihanları. Türkçe, Matamatik, {~arih, 

Bu memleketler için mesP.le 21.QO Konnşmıl MAmleket Co~rafya, Yurt bılgısı) der~leı ınden 15 A~nstos 941 Cuma 
ıa yyaı elerin naklidir. demiş postası güuü saat 9 da yapılacaktır. (!370) (2947) 
ve Suriye ha"km<la da ~unları 21. J O Müzik; Solo şarkılar. 
söylemiştir. 12.25 Konuşma (San'atkfır-

lngilterenin müstemJek., el lanmız konuşuyor) 
de etmeğe gözü yoktur. Fakat 2.1 40 M - 'k· R ı f · 
Almanyaımı Suriyede nüfuzu · 11 1 · at ' 0 ser~ onı 
artmaktaciır. Almanyanın Irak orkestrası Şef: (Dr. E. l rae-
ta çttvirdiği entdkalar Mısır t'lriııs) 
için büyük bir tehlike teşkil 22 30 Memleket saat ayarı 
et~igini .idr.ak için hfıyük ~ir Ajaıı. lıalıerler i , Eslı!tm - Tah 
zekaya ıhtıyaç yoktur. Sn 'ıye vilM ambiyo _ Nukut Bor 
de ilerleyişimiz memnııniyPt sa 

1 
'Fi ·at). 

bahiş devam etmektedir. Bum 2., 45 Müzik· Dan müzi~i 
da Almanlar tekmil memlek .. ıe Pi ).... ' · ' 
dal buılak sıtlmıştır · 

i a n 

Mersin Belediye Riyasetin~en 
Bele<l İ)eye ait hal <lalıilin<le ve haricinde bu

hırıaıı 30, n 5, 5 6, 9 2 sayılı dükkaular hir ~ene 
miid<leıle· ve acık aruu·nıa suret ile ic,ıra verile-• 
cektir. Taiip olaularm 13.6-~l.ı ı tarihiııe mfü;:ulif 
Cuma giinii helediye <lairesiııde t.oplana«•ak m)

Temiz Hava - Mükemmel Servis 
Soğuk eşrubat • Saz ve Tiyotr o 

ıvurttaş; 

T.H v Kurum 
•• na uye 1 

-
Avam Kamarası reye mü· 23.25 Yaruıkı Program ve cumerıe nıiiracaatları il:\uolnnur, --------------------- --

racaat etmeden dagılmışhr. kapanış. (:l68) 31-3-7-12 Yeni Merııin Mathıuı~ınlla Ill\R1hm~1ır. 


