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SahlOI ve Umum Ne•rlyat 
MClOOrO Çarşanıba 

18 ~o l lıımıla ı'ı•k si<ltlc•lli hir mn-
.FUAJ> AKRA~ 

• . 
ltareho .Jovn ıu olıut,k t fü!İr . . Miitfefik · idare yeri HAZiRAN 

1941 fea.I lltfJID luımnl • lfaHla 

GÜNDELİK. SİY ASİ HABER. FİKİR. GAZETE~! 

ler Şnmın 10 kiloruetr~ conutnnda 
bulunmaktadırlar. Sayısı 5 kuru9 

Telefon No. 82 ------
Yt\ Sayı 
13 3927 

Bay Çörçil Diyor ~i : 
Ne olursa 

olsun 

Suriye~e Asteri Vaziyet 
Fransızlar 

Mısır Cep~esinde 
As~eii Vaziyet 

Amerika da 
Alman konsolosluk

ları kapatıldı. 

Türk Basın Birliği 

Sonuna kadar 
mükavemet 
edeceğiz. 

Muhabil taarruza 
geçtiler. 

Libyada 
Ho.rp kızıştı. 

Vaşington, 17 (".a.] -
A merik" hükO.meti A me-

Seyhan mıntakası kongresi 
Dün Adana Halkevinde yapıldı. 

Merciyun 
-~...._....... ___ _ 

F ranıızlar tarafın
dan geri alındı. 

Kapuzzo 
rikada hulu• an Alman kon- On sekiz VilAyet gazete- Kongre ruzuamedeki di
soloRluk!arınıq kapatılınasrnı eilerinin iştirakiyle teşekkiil ğer maddeleri de gchden _ 
emretmiştir. AlrnRu tRbaluı- eden Türk Ba,nıı BirHği Sey- çirruiş ve hüyıikle~imiz., ~:. 
da seyahatten men edilmiş- han mıntakası kongreHi diin ziın telgrafları çekilmeRi hl\k 

lngilizler .tarafın- lerdir. Adana Halkevinde saat 11 de krn<1aki teklif alkışlarla ka-

Beıerİ'yetin mükad- Kudüs, 17 (A.A.) - dan zaptedildi. H Al E p toplanmışttr. }. b.aı ~di~erek kongreye son ve 
Jeratı maddi heaap• Ask'3rİ sözcü dün akşam Kongre açılır Q~ılmaz rılmıştır 

• • yaptığı beyanatta Fransız kuv Kalıire, 17 (A.A.) _ J ebedi şef Atstiirkiin sziz ha- Hundan Honra kon:grede 
/arla tayın edılernez vctlerinin Merciayun mıntaka Libyada sahra harekatı Tekrar bombar ı- tırası sükftt ve hörmetl~ anıl hazır b~lunan O H . J>. Sey-

L d 17 ( ..., A) sında hücuma geçm:ş oldu~tmu mühim bir mahiyet arzet- man eJilJi. mıo: Han o müteakip işari lıa·n· ~. ılAyet J dam Heyeti 
on ra, ·'1· • - ik' 1 ·ı· k l d ' K Amerikanın Roçeeter üni- ve ı Fngı ız o u era~ın an mektedir. Kapozzo ile Hal- ) rev ile kongre riyaRetine Bu- ~~.sı ımyager Hüt1eyin Rifat. 

. . · d k geçen ransızların Mercıayuna . . Kahire, 17 (a a. - . .'n ııazetesinden Nibıul Orfll . ule~ gayıet ku~a ve çok he-
ve r~Hlesı tarafından fahrı o - . ·d'kl . . b ' ld' . . F faya geçıdı arasında bir ınü- İngiJiz avcı tayyuele:-i g · u . lığ hır lıit t d 
torluk p1yesinin verilmesi mü gn 1 e~ını 1 ırmıştır. _ ran selles halinde hareket başla- ev~elki gün Libya.da büyük ve kstipliklerede Nıhad Tan-

8 
• • • a!., e. bal anarak 

nasebeliyle ln 11iltere başvekili sızl_ar hır kaç tankın_ muza.ha·. mıotır. Her iki tarafta mü- hava muharebeJeri yapmış ııüoer ve Re9ad Enis seçil- a.mk ımı hır lıMaJı .ıJe gazeteci 
.., 1 t kl h d f . · B d .. ikı' ar adaşlına mesailerindo 

Çörçil teşekkür etmek maksa retıy e yap 1 arı ucum cı l 1 hiın mikd 1 ı b lsrdır . Gündiiz dört (1ü11 mao mışlerdır. un an so~r.. ff' k ' . mu 
t l kk' d'lmemekted' Rr< " mu ıare e ara· ... . . k va " •)etler tomerı:ıi t . 

diyle şn beyanatla bulunmuş- e aK 1 e 
1

1 
. . ır. baıı kullanmaktadır. Mnba- tayyaresi diişiiriilnıöetür. Kav ~erıehk faalıyet rRporu 0 un- tir e mış-

ç- .1 f d A uvvet erımız taarruza geç . h t · ıorımugtor tur orçı Ana tara m a~ - . . . rebenın ba~langıcında Halfa- vetli himayeler altında are- mu~ ve aRvıp o v • BundA.n 
m'3rikalı olduğunu söylemış ve ?1ış olan dı~e.r bır .fransız kolu ya geçidinin şarkında olan ket eden düşman tayyarele- BilAbare dileklerin te~hiti azalHrına Yen:o~;:ı ~ongr6 
demiştirki: ıle temas halınd~dır. lmpara İngiliz knvvetJeri ha mahnl- rinden bir çoğu denize irldi- için ü9 kişilik hir heyet ay- tasındıt. bir tiğJe ai at: -'."kan-

B . . d ·~ k l ak torluk kuvvvtlerı halen Say- r . ·ı . . 1 . . l . l t · ı . . y •ii VA-
. . u ~tıma a Y~ OF~ t damn ötesinde , bulunmakta- ıu garlı_ıne geçmişlerdir. Harb rGı ınıştır . ogıhz tay!.are de~ı rı ıuı' ır. rı mış zıyıtfette mebuRları-
ıçın gahba çalışaca15JZ. a .ı d l balen ~ıddetle devam etmek- azala ve Derneı.lo mutead ıt Rnzoamede bonJard•u mızdaıı Kemal Arıko&fu ı· 

l 
. . ... . k ır ar. . . 1 E;, . "i'r fı; , va ı 

en ziyade ııssettıgım şey ar- tedir. yerleri boınbah:mışlardır. sonra idare heyeti Reçıım ~e aık u ~tün, Belediye reiKi 

de~liktir. Be10riyetin mukad~e Amerikanın Kahire, 17 [a.a.] _ 1415 gecesi Biugaziye ya- mekte idi. b~y Kaıuıu, I">arti haşka.nı 
ratı maddi he~ap~a.rla t~yın Kapnzzo müttefik kuvvet- pılao akıoda Kilise mendire- Boda işui rey ile ya~ıl R tfat G ülek hazır buhınmn . 
edilemez Gözlerımızın önunde bu hafta 1·ç1· nde le ta f d . l d 'l . . giue tanı isabetler olmuş ve mış ve idare heyetine Turk tardır. ş . . . - ed' r ra ın an ışga e 1 mıştır. .. .. .. t . J oo, r 

ınsanlık ve tarıh tekevvun . ı Halen devam eden ~arpı§ma- düyuk yangınlar 9ıkuılml@- Sozu Oaze .~1110 on . gurı Yemek eı.nAsıoda Rami. 
yor. Bu gün bizim .nesli.m1zle Mühim kararlar al- lar Mısır lle Libya hududunda tır. Çıkan yangınlar 150 ki- ~iiv~n, Hugn~ Oazete~ı ~a~ı mi ha~ınih'lllerde bnlunnlmıış 
bir çok nesilleri~ ist~kb~lı m~v • t. Sollum, Kopıızzo ve Halfa a Jome~r6den görülmüştür. Oec~ ı,ıerı ~e~reterı. ~e;:~d ~~~ v~ ~~mleket i~leri etraf mda 
zuu bahistir Azıı hurrıye1 zın masına ın rzar - ll . d l ·ı · d y Bardıya kf'mpına yapılan hu Garet.,mız Sahıbı . goruşulmüştür. 

· d .l. muse esı a ıı m e cereyan et . .:ıı t 1 1 .. rı b .. a Türk Sözii Gaz~tesı yazı ld 1 cire vurulmuştur. e ı ıyor. . _ oam"a ayyare meyt an .. '"v'. .. .. .. . .. • .. are ıeyeti ar.ala'rında 
Biz İngilizler ira demizle . mektedır. Duşman pe~ az mı~ boaıbalanmıştır. Gazzalada i~Jerı :Mud ... urı~ M.~cıd Gu9J~ reislige tekrar Ooşgun Giiveııi 

h k l d" , Va,.mton, 17 (a. a.) - kavemet gösterme.ktedır. Hakı yerde bulnnao 9 clü~man tay Antakya Yenı Gun Gazete~n ayırmışlardır. 

ı er~l.ye dmlu •nemeteemıayhokr·~mz. Hariciye müsteşarı Sum- ki çarpışmalar Halfaya etra- varesi imha t>dilmi;;atir Suri· oeııri .. ·at müdiirü Selim Çelenk t Lgı ız 1\ a arı esare u ne V 1 A 'k ,J k" Al f d . b • ,. · "'. " . 1. c:lare heyeti ayda bir 
edilemez. Biz bir düzine mil- r es merı a a ı man ın ::t. nıs eten mahdut ve çöl yAdo Halep tayyare meydanı trnı;ılmışlerc ır. def" muntazaman topf•nmayı 

. .. . I k konsolosluklarının kapatılması mıntakaı..ında olmaktadır hombalaomıştır Ankarada toplanacak umu karar alt.ıııa almı~Jardır 
letlerın bekç11erı o ara ve ne t kk d 'l b · · · bb ı B B' ı· 

k d ıa ın a gazetecı ere eyanatta Dagınık bir halde bulu- mi kongreye mura •• 0 arak asnı ır ıği yeui idare 
olursa olsun sonuna a ar ı.... 1 ak demı'g,tı· k" · j ·ı • · G"I R 11 d E · h t' · b . . ~· d' lju unar ~ r ı. ngı ı'z Tayyarelerı 1180 tayvarelerio arasın• atı da Sabrı u ve o,..a ıııs eye rnı te rik ve mes · ı 
mukavemet edeceğız. ..,ım 1 A · ıc h- ko. · ı l • · a "1 e . . . l . ı b merı an u metı ta - lan bombalar düşmüştür. ayrılmışlardır. rrn 6 nıuvaffapiyetler dileriz, 
ıhtıyar arslan yavru arıy e e · l k ı h , •••• .,. • 
rabar öldürücü silahla saldı- ykand vebsaır bmem eb~t er dba.k Al l T"yyarelerimisio harek.'~ Ruzvelt 

k b ldır ın a una enzer ır te ır mon vapur arına tına mani olmak isteyen Vışı Mınt Sahı'lfarı'nda 
ran avcılara le a~ına sa ı ~ d- - k d' 9 
maktadır. Yıldızlar bile matı a .m~tııl ~ş~m~?~~ te ır. Böy fazla zayiat Verdir- tayyareled dağıtılarak hasa-

. _ . . k l le. hır tedlıırm ıttıhazı Almanya ra ngratılmıştır KiKre mın 
rekler~o~& hurıyetm urh~ u~ ile di~l~matik münasebetlerin mefe b111laclılar. takasın«la lıim~yeli 090,ıar llarbiye ııe bahriye 

nazırla1ile g6rüştü. şunu ıstıyurlar. Nur~ hürrıye kesildığı manasına ifade etmez y apan Vişi tayyıueleriul\wı 
sönmez. Fakat vakıt dardır. Alman konsoloııluklarının ka- Lonılra, 17 (a a) - ikisi düşürölnİüttör. Snri1e 
Mfıllehit olursak kurtul~ca~~; p~nmasın~n. Rubin?1u~un t~r- İngiliz hava nezaretinin açık larında tayyarelerimiz iki Nevyork, 17 (a:a.) - .. 
Ol~azsak parçalanacağı_· v 

1 
pıllenm~sı ıle de hıç hır m.u~- tebligi : düşman tayyare nıoeuna rast Assosyatid presın. ve~dığ~ 

leşık hareket edersek ~un.a1~ nasebetı yoktur. Bu tedbırm Evvelki giin giindüz bom gelmiş bonlardırn bir çoğu bir habere göre Rılıhı vazıyetı 
kurtarmağa muvaffak O acag · alınmasına sebep Alman kon- bardım t kk ·· ıı . . H hasara 0 1tratılmıQtır Bo ha· h ... , memnunivet verecek l k an eşe n erımız o ~ v • enuı. • 

solosu lar.ma mensup memur 
1 

. rekattan altı tayyaremiz döa dözelmeıni~ <•lan Suriye ye 
Fransızlar 

Haoa başlıııman
danı g6nderJiler 

larm ve dıger Alman aJ·aola~ anda ve Fransa ıle Alman . t· derecede " 
. memış ır. 1 H ı J>ark ve Bos 

rmm Amerıkada zarar verecek 1.«ar" sularında tekrar araş Ruz ve t ay< -

mahiyette 1ulunmalarıdır. A- tırma faaliyetinde buhrnmnş- Fransız (SİrfBrİ tona yapmak ta81L\'ıvuımnda 
merikadaki Alman konsolos- lardır. B(lrkumda yedi bin olduğu seyahatten vrus aec;miş 

luklarınm kapatılması Ameri- tonluk bir düşman gemisine İlk kafile Alman• tir. Reisi Oumhur lı.ıgiliz bii 

kan_- Alm~n münasebetlerinin i"abet vaki olmuş ve ruöret- adan Liyona geldi. yük elçisi Lurd. Halifaks, 
yemden bıraz daha bozulduğu tel at . . t k tt'kl . )' Harbiye nazırı St11nsoo, do. k · . J ın gemıyı er ., ı erı 

Vişi, 17 [~. a.] - nu gösterme. tedır .. ~·aşıngto- görülmiiftür. JJibya civarında Vişi, 17 (a.a.) - . . nanına kurmay ba~ksnı ami-
HaTa devlet sekreteri ge- rıun umumıyetle ıyı haber d" t b' t 1 k b" · lade edilen harp tısırlerı- ral ŞaTI01İ Amiral Höberta 

• _ 1 hf'll . . _ . or ın on o ır geınıye . ii -; ' 
neral Berjere Surıye ve Lub- aı~n m~ ı ermm dun ızhar ate~ edilmi, ve refakat gemi- nin tik ltafiJesf pazartesı g: ve tug general Arrıoldu ka-

nandak.1 Fransız hava kuvvet attıkları kanaate göre pek ya- 1 . b b 1 t H 1 d nii Liyona muvaRalat "tmı~ b 1 t . t' k d b lk'd b h . . erı om a anmış ır. o an a A .. u e mış ır. 
leri baş komandanh~ına tayin hın ~k . ek_ı efl u atta ıçınde a9ıklarında hir Alman dest- ve resmı makamlarf dmomes- ----

ed
. . . Oyu ın ışa arın vukuu pek . . ıilleriy)• halk tara ıu an Ma· d 
ılmı§tır. muhtemeldir. Bu mahfillcuin royerı bombalanmıştır. dHı- mimi bir surette karşılan- Romanya a 

. _ Al . maye altında hareket e en . 

Garbi 1flD8DY8 fikrme goro man konsolos . 1 k b ' h mıştır. Liyon al4kerı koman-! · l altı bıo ton a ır vapur a ve aıan arının memlekeuen çı- . danı Fraytt mareşal namıns 
. . l ·. karılması sadece münferit bir sara ug~atılmı~tır. Evvelkı ~cendilerino boş geldiniz de· 

}ngılız tayyare eri hareket değildir. Fakat bir seri geoe yenuleo Almanya iize- ıniştir. 
nin tekrar akınına tedbirlerin ilkini teş~n etmek ~ine t•sr;uz ~di;miş ve ! 0

r Yugoslav Krah Piyer 

/şıkla' ı a6ndürme 
tedbirleri yeniden 

alınıyor. 

Büyük hava hare
katı olmakta,iır. 
Loııdra, 17 (A.A .) _ 

Diin lngiliz hava kuvvet 
leri avm tayyar.,Jerinin hioıa 
yesinde külliyetli mikdarda 

Bulorıy üıerine taarruz et
mişlerdjr Hav ada yapılan 
muharebelerde bir kaç A hnan 

ııvcı tayyaresi düşürülmötı-
tti . . r. Bulonyda malzeme de-
poları bombalanmış ve h .. -
yük y~~ıgrnlar çıkarılmıştı:. 
3 lngılız tayyaresi Zft)'İ ol
muşeada .'lüşman da yedi tay 
yare kay netmiştir. 

Diin Oebellüttarikte ve 
Atlıuıtikte devriye 

. . gezen tay-
yarelerımız dfüt d "' t . 11şman ay-
yare~ıne rast gelmiş ve ya 
pılan mubıırehede Al man tav 
yareleri ha~ara un-rot J • 
kR . . e ... ı mJş ve 
.:mağa ıchar edilmiştir. 

Dun Portekiz de dört Alrnım 
tayyareAiııin diiştün-ii hah .

1 
e er 

varı ruiınir M""zk11.r t h Jı tedil'. Ayni mahfiller bu fikir a·uasın a. 
0 ~rı:.a ve a 

U5tO • lerıoi teyitten şu ciheti kaydet nover şehrınde buyuk yangın . • t etti 
Londra, 17 (a.a..) - mektedirlerki. Ruzvelt hafif ve baesrlar yapılmı~tır. Daha Mıaırı zıyare . 

• ~ • u dyvare-
Bükreş, 17 (a.a.) - lerin hasara nğrayag Aİman 

Loadradan ötrenildiline rahatsızhğmm temamivle geç kiiçiik bir t~şekkül ~iioke~k Kahire, 17 (a.a.) - .. 
göre lagilia ba•a kuvvetlerine mi~ olmasına. rağmen muhte doklarma hucum etmışlerdır. Şimdi ifşa edildiğine go 

m ··nsup bombardıman tayya- mel olarak bütün zamanını Avcılarımız lı1ranHad" bir çok re YugoRl"vya Krah pjyer 

releri Pazartesiye salıy~ bağlı büyük ehemmiyette meselelere tayya:re ıueydanlarıua taar- son giinlorde Mısırı ziyaret 

yan gece garbi Al manyadaki tahsis için bu hafta için kabul ra;,ı; etmişlerdir. Bütön bu ha etmiş ve m11urda İngiliz bü 

hedeflere tekrar hücumlar yap ettiğin davetlerin hemen he- reketlerden üç tayyaremiz yiik elçi~i JJampsonnn mütuı-
mışlardır. men hepsini geri almıştır. zayi olmuştur. firi olmuştur. · 

Radyo vasıtasiyJe veriltm tayyarelt-ri olduğu tahmin edil 

bir tebliRle dün saat yediden ~ek~eJir ~ün gündiiz manş 
itiharen tekrar ı~ıkluı peçe- uzerınde dort diişman tayya-

leme ve karartma . teıl~irle!i resi diişiirülmüştür. Dünkü 
e.hnwıştır. Bn te.db~rlerın nı- tayyare zayiatı 11 Aiman tay 

çin i'lındıgıne. daır ızahat Ve- yaresino mükab;J G r ogiJiz 

rilmemektedir. tayyaresidir. 
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ı l a n H T hl•k • 1 Zayi Tezkere ava e 1 esı ve Ada•ıhdfi rırka leva-

-
Korunma Çareleri 

zım auharındsn ııJmış oJıla 

~nm terhiM te:t.kMemi kazaen 
zayi eyJedim yenisini alaca 
gımdlln eskisinin hükmü ol
madığı ilan olnnor, 

Silifke Jan~arma O~ul Kornutanhğmilan • 

Mu,akkat teminat Muhammen bedeli Mikdarı 

Emin Epengin Cinsi Gün SHH t Lira Krş, Lira Kre. Kılo Kayseri vilayetinin develi~ka
zasınıo ev erek i brahim aga 
mahallesinde isa oğullarından 
ali oğlu Memed 316 d.>~amlu 
~ 8 

Arpa 23/6/94:1 10 74 25 990 00 18000 
- Geçen &Rrıdıın art11n - Kura Rnğan - 10,30 18 75 250 00 5000 

Mecrirnek - 11 49 50 660 00 4000 
Odun - 14,:lO 157 50 2100 00 :300000 
Toz ~ekar - 15 156 00 20 o GO 4000 
Sığır oti - 13,30 367 50 ' 900 00 35000 

1941 izmir Enter-
Zehirli gazlt?r ve çeşitleri 

nasyonal Fuarina 
Zehirli gazlar ... 
fvte bütün insanları kork11tan ~ir isim,. Bu reni bir keeif 

degi\dir. Millhlan enel 420 seneainde lsp~rtalılar sıcak mari 
halinde zift te kükürt kallaıımıelardır. BilhaBBR denir harplerin 
de rakıcı zift 9e kükürt atıldıQı gıbi zehirli rılaolarlıt dolu ince 
teneke kaplar atılırdı. Bıa halde zehirli gazlar bu net'ı harp 
tasıtalarının modernize bir eekil olarak kabul ediltıbillr, 

Şimdiden hazırlammz ı 2-6-941 Giinii ihalesi yapılacağı ilan cdileu yukarıda yazılı 6 ka-
Bir ıoiJyon mii~teri, f .zl!lir IClll k l' k d I erza · a la ır> c.ı · ma ığnu au 1 O oiiu müddetle .veııideıı ac .. ık eksilt 
Enternasycınal F n a r ı n da o . ı 
malJarıoızı görQcek· ve Ra- me)'e konulmuştur. Taliplerin şeraiti anlanıaıuak üzere her !'iİn ve ihaleye 

lnsanlr.rın birbirine kareı ıehiıli gez kullanmaları inıan 
hırsının ne olduQuou bilenler iQİD pek tabıi bir harr kel tel Ak ki 
olunur. (Kabil • Hal il) efuneei i11aanlarıo adi hıralarını göRte 
ren ezeli bir tablodur ve bu hın düova durdukQa devam ede 
cektir. 

tın aaıoaktır. l iştirak edecekleri yukarıda yazılı tarih ve saatlerde .~ilifke J. Okul. Tahtıl'tı 
20 AQ'oatoe - 20 Erıoı 19' 1 satın alma komis.vonuna miiracaalları ilan olunur. · (424) 

(1!5) 

Zehirli aaz rok iken insanlar birbirini top 98 tüfek mermi 
lerile, a'lngOlerle, bıoaklarla •e daha eoel taela 98 sopa ile ba 
rıe zamanlarında d11 iktısadi spekülAsronlarla öldürmüelerdir. 

\Hak kavinin demek şeririndir 
en bOyOk kuvvet ezmiyen ezilir) 

Ş ı mdiki halde ıaılar 27 çeeitıir. lneanlar Ozerlııdeki \e1ir 
erine aöre 4 guruba arrıltr. 

1 - Göz yaıı getiren gazlar 
2 - AksırLıcı 1ıaılar 

3 - BoQucu gaılar 
4 - Yakıcı gazlar. 
Bazı muharrirler pek zehirli bir a1:1z olan karbou monok 

aiti harp gazları gurubuna ka\ırorlaı aada hu ranlıetır. 
Kömürün iJi ranmasından hasıl olan bu gazın harplerde kul 

lonılacaaıoa ihtimal terilmemektedir. Handen hatıl olen bu gsı 
aoık rerlerde batara hulul ederek etrafa dağılır. leeiri kblmaz. 

ı - Göz yaşı getirin gazlar 

Sıgara iQen serQe kuşu 
Amerikada Boston eehrinin 

1 
Serçe kosu algaradan o ka. 

ha1van"t sergiaiode John Slmith dar zevk dormuı kj, ikide bir 
namında zengin bir kue besle açık pencerenin önüne geliror. 
riciei. atgura içeıı bir serc;e tee ve tabladaki izmariUeri aagaıJı 

hir etmieıir. Bir gün John Simith 09. alarak ıüuürme#e baelıror 
razıhaneainiD önfinde oturup moe. 
sigara içerken peııcere kenarı 

na kadar ıııokulan bir eerçe ku 
~u görmüe, o esnada da telefon 
zili QalmaQ'a baelamıetır. John 

Simitb bu vuiret kareısındu 
seroeri rakılı ra.rak bir kafese 
kormaetur. SerQ kueu, 1ıünde ı 
ki si1ıara tült0rm4'zee rahat dur 
maz, kafeein bir tarafında.o öbür 
tarafına doQ-ru Qırpınıp durur· 
moe. 

i 1 a n 
Gözne Yolcularının 
nazarı dikkatine 

Mersin Gözne yaylası arasında nıuntazaın 

otobüs kaptı kaçtı ve tenezzüh otonıobilerinıiz se 
ferlere haşlanuşlardır. 

Fiatlar çok mute(iildir. 
Sayın halkınıızın emirlerine Jıer zaman ha

veiaitinıiz vardır. 

(308) 
Fort Garajı 

~JahıBut Fadıl 3-3 Gu.\arın ea taranıı.ı t6 kibarıdır. Brom Aaelon, Klör aae· 
tefenon, klör plkrin te emuh bu ıınıftandır. 

telefon P.bızesini eline almıı ko 
naıa bilmek iQin dudakları ara 
ııoc:laki ıiaararı tabllnıo içine 
bıra.kmıetır. boaton eehrindekl sergide tee ------------------------

Tesiri; Gözleri eiddetle sulandırır, horon ve geniz ranar te 

bu gibi gazlara maruz kalanlar gôılerinin raııındao ranındakini 
göremez ve yardım edemez. 

Korunma çaresi: Maske kul!anmalr, gazsız rere oıkmak, 
gözleri el ile aAoııturmamak; bez ters ıslak mendil ile silmek 

1000 karb.ona\ mabluluno gözlere dokunmadan pamukla 
22· 5 

d11m\a\a.ak aö7.leri wıkamak. 
Fazla gazlanılm1e \eo ll.ıt t\lbhi 1nrd1m merkezine müracaat 

eımek. Hatif gazlanılmıe ise rilzJ<&ra kereı durmak. 

2 - Aksırtıcı gazlar 
Bu, gazlar burun, aAız 9e cialerlere tesir ederek müsabını 

mOtemadiren akeırtır, iş raplırmıracak bir hale getirir. Oabuk 
tedbir alınmazsa zehirlenme A.lemelleri baelar. 

Bir kısım akeır\ıcı gazların adları: 

Klör difenil ar~in, sireoür di fenil 11rsin. 
Korunma ça.reei: Maske kullanmak, temiz hatalı rere Qık· 

mak, mümkün ise elbiae deaietirmelr, ilk eihht rardım mer-
kezine koemak. 

- Devam edecek -

Slmlth teleforıla kooaeurken, 
aerQe tablara yaklaıımıe ve siga 
rarı gagaeı arasına alarak tül 
tdrmeğe baelamıehr· 

bir edilen bo tirrakl eerQe kuec 
nuo sigara tüttürmesi binlerce 
ıerircinin harret te merıtk1nı 

tahrik etmektedir. 

Yeni ve patlak bir yıldız 
Akeam ufkun eimali 1ıarbt· rın cesameti ~anında hl<.> müaa 

sinde gördü~ılmOü gı\yet parlak besinde kRlır. 
rıldız Kapella (KeQi rıldırı) fin Bunlardan Zeta rıldıztnın 
9801 verilmietir. Gfrid adaeında kutru sekiz rüz milron kilomet 
da~an Keueu sıldile bealiren ef re olap ainüein kutrtnun 6Q 
eanevt keQire iıatettto yıldııa yüz misli demektir. Zetanın ce 
bu üovao verilmie\ir. aom&&i arzımızın günüı etrafın 

Bapellanın allındı baeı kar daki bir senelik detrioin bütün 
eon kalemi aco gibi, kotu' 1 mehrekini dolduracak kadar mu 

P
1 

rı azdmdır. Zetanıo oesmetinin bu 
dızıoa tevcih edilmie bu onan ,. ki . . d · h k 
bir milselles vardır. Müsellesi akzame ı peJ erınm etrı a • 

ındarapılan hesaplardan mar 
teekil eden rıldızlar garet küQüh: dına oıkmıe&ır. 
görOomektedir. ÜQ rıldızdan biri bulunan 

------------------------- Ef1&nere göre bu müHllee in Kepheus daha ceaimdir. Kutru 
bir baouk milyar kilametre hlup 
Müeteri serraresinin bütün mah 
rekiol kaplamaAa kAfidir 

Ankara Radyosunda 
Bugünkü neşriyat programı . 

ÇARŞAMBA 18- 6 - 941 18.25 Konu~ma(Dışprılitika 
7 30 Proğram ve memle- ha.diseleri) 

ket saat ayarı 18 45 Çocuk saati 
7.33 Müzik : Hafif parçalar 19.30 Memleket saat aya-

. (Pl.) rı, ve ajans llit.berleri. 

7.45 Ajans haberleri 19.45 Müzk: Kadıular fash 

sanların pilek karasa olup tate 
nilen dileQfo husul baluomaaı 

için harara bakmak kAfidir. Fa 
kat bu kuru öloülmireoek ~adar Koilncil yıldız Epıilou ise 
genie 98 derindir. Mtlaeııeaı tee daha bürük olup dört milrar ki 
kil eden rıldızlar da alıcra geJmi ıometre kutrundadır, Saturn sey 
yeoek kadar bürtlktür. Bizim kü rareainin bütün mahrekini kap 
remiz ve allneeimiz bu yıldızla Jırabilir. 

Umumi Mağazalar 
'l,iirk Anonim Şirketinden: 

8.00 Müzik; ~ukıh valsler 20. 15 Radyo <, azetesl Esas ıııu kaveleııı 
(Pl.) 20.45 Müzik: Bir haJk tür- izin 1 O uncu n'addesi ınuci. 

8.30 Evin saatı b. . k t ~ern1a es· . .. d 12 :ı:. 1 . küsü ö~reniyoruz - Haftanın ınce şır ·e .., y ıııın yuz e 'i.J Ull\lll us-
12·30 Program ve meml" Türküsü: Gireeım kayıkları. sedarlardan talebine idare ıneclisinin 10-6-941 

ket saat Ay~rı 21 oo K M l k t . onuşma em e e t ·ı 1· 53 .. . t' d k ·ı . Jd 
12.33 Müzik: Hafif şarkı ve postası arı ı ı ncu ıç ınıaın a arar verı nuş o uğun 

türküler. 2ı.ıo Müzik; Mozart _ Sere dan sayın hissedarların hisselerine isabat eden 
12.45 AJANS haberleri nad: (Küçük bir geee musi- mikdarı şirketin1izin Türkiye iş bankası Ankara 
13.00 Mü:t.ik : Radyo salon kisi) Ş b · d. d k. • 1 b d. b 

orkestrası (Violonist Necip Aş· 21.25 Müzik: Riyaseticum u csı nez uı e ı carı ıesa ıua tev ı uyurma-
kın) hur Bandosu (Şef !hsan Kün- ları ih\n olunur. 

13. 15 Mllzik; Hatif şarkı ve cer) . 
(425) 

türküler programmm devamı. 2210. Müzik: solo şarkılar. 
13.30 Müzik; Radyo salon 22 30 Memleket saat ayarı 

orkeslraın programının devamı Ajanshaberleri, ~ham - Tah-
18,00 Program ve Me~leket vilM, Kambiyo - Nukut Bor· 

saat ayan sası. 

18.03 ~lüzik: Kemençe, ke 23.15 Müzik: Dal\s müzi~i 
man ve nisfiye ile saz eserleri (Pi ) 

18. 15 Ziraat takvimi ve 23.25 Yaruıkı Program Ye 

Toprak mahsulleri borsası kapanış. 

Kiralık Haınam 

Zeytiuli bahçe cadesindeki küçük hanıanı bir 

sene ınüddetle kiraya verilecektir' isteklilerin 
Mehmet Sabah oğulları ticarrthanesiue nıüracaatla 
rı (418) 2-6 

Kiralık Ev isteyenlere 
Mersinde Spor sahası kareısınds; dört oda bir matbnh bir ha 

mam ve bir salonu bati; ic;iode şehir içme eu •e elrktirik teeieah 
bulooau fevkani bir bab lıaDf\ kiraya verileceklir. 

Tttlip olanların evi görmgk va pazarlık rapmak üzre Mer 
aio liman ıirketi yazt ieler1 eefi Bahattin GökQele müracaat et 
meleri lüzoıou il4o olunur, (42:1] 2-4 

1 ürkiye lümhuriyeti 

Ziraat bankası 
Kurulue tarihi: 188 8 Sermaresi: 100,000,000 Türk li· 

raeı. Şube ve ajaııe adadı: 265 

Zir•f ve ticari her nevi bankı muamelelerl. 
Para biriktirenlere 28.000 lira ikramiye veriyor. 
Ziraat Bankasındr. kumbaralı te ihbueız tcsarruf hfsapla
rında en u 50 ilruı bulunanlara senede 4 defa çl'kilecelc 
kur'a ile aeeAıdaki pl8na göre ikramiye verecektir. 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 100 adet 50 liralık 6.000 liı a 
4 , 500 , 2, 000 , 1 ?O , 40 , 4 800 , 
4 , 260 , 1,000 , 160 • 20 • s.2(JJ , 

40 , 100 • 4,000 • 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir eene IQinde 50 lira 
dan stıaAı düewirenlere ikramire çıkhAı takdirde il/o 20 faz· 
asile verilecektir. 

K ur~lar St'nede 4 defa l eylül, 1 biriecikAnun 
l n1art, ve 1 haziran tarihlerinde çekilecektir • 

(2) 

ı 

Yeni Mersin 
NUSHA.S:I 5 KURUŞTUR 

Abone 
Şeraiti{ 

Senelik. 
Altı aylık 
Oç ,, 
Bir ,, 

Türkiye için 

1200 kuruş 
600 ,, 
300 ,. 
100 ,. 

Resmi ilınatın satın 10 kuruştur. 

Yurttaş; 

Hariç l.;iıı 

2000 kuruş 
1000 " 
500 .. 

Yoktur. 

T. Hava Kurumu
na üyeol 

Yeni Mersin MatbaasındaBasılmı~tır. 

-


