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YUNAN KRAll HU Gitidde 

Şehirler insaf -
sızca .bombar 
dıman edildi 

Çinliler Deftertiarımız B. Hal1l Serim _,_ __ 
Giritten Mıaı'a 

geçti. 

/ngiliz zırhlısı ne· 
rede battı 

Yeni mııvaffokiyet
ler elde elliler. f 

Torsııs teftişlerini ikmol ettiler. 

Kt'al geceyi 
dağ başında 

geçirdi. 

Alman harp 
gemisi takip 

ediliyor. 

Bir müılti at teıı beri T nr. 

Q•rng-king 26 Ca.a) - ıus mal ivesirıde tf'dldk vo , . 
Cepheden geleil lıa h9rlere tefli~lerde bnltrnsn ııe.yın def. 

göre Çın kııvvP.tleri Kıı veııtııng terdarımız Hny Halil Serim 
{~ahire, 26 (a.a.) - ve Şekiyangda düşmana kıırş' şehrimize uöıımii)erdir. 
Alınımların Girid adasın:.ı muva ffakıy~tler kazanmışlardır Ge!digi güııdeııberi nıa-

karşı yaptıkları akıu hakkmda Ayın 21. Hl~€. Knvantoııgda liye makineı;irıi çak iyi bir 
JJondra, 26 (ıuı.) şu tafsi!At verilmektedir: Polo şeh~~ gen alınmı~tır~ Ş~k. Ş'lkilde tsm:im eden defter· 

da :nalfımfıt istiyeıı lJir 1'rka

dsşım ıza vnziyeltfln çok mem 

nun kaldığım' talısiJlit ni~be

t iııin yüksek oldnğuııu, mii· 
keHef vntandaşların devlete 

kaı şı olan burçlarını WDJJt&-

zaman verdik )erini söyJ . . omış-

tir. 
Kahire, 26 (a.a.) - lngiliz aruiralhk dairesi- Yu an kral · t. ı. ·. y:mgd:-t Çın knvvetlerı ::;ukıyı d"rımız hu tt\fti~leri hakkın-

11 ı ve maı ye t "u . 1 1 i "' . . .. 
R l 

·ıd· ·ı· niu tebJiıti : k- d 'k t ·d· 1 ,J lk gen ~ mış arı ır. ::;ansının ce- ----:---------------
esmen n ırı ıyor: " oy e ı ame t:ı ıyor aruı. a- b .:.ı k" d l d k 1 • k d B Yunıuı Kral ve hükfimeti ~imali atiantikteki deniz metg~h muhafaza altında idi nn 

111111~ ı ağ.ar.a ıla an- Amerı a a (lln bavda 
Oiri<ldeki aRkeri IH\rekatı i~- mnharehesiııdeu ~onra takibe Kral Jorj ve Ba~vekil Almaı; mız lye~ı m.~.vzıl~rıne vts~l ol- --- ... 
kAl etmemek için Giridden clilen tliişman kuvvetlerimizin tayyarelerinin gürültüsü ile mu~ nr ır. (_;m ovvet erı rnu Yeni fabrikalar fa- Arbecleler d€Vam 
Mısıra hareket etmişlerdir. ara~ındl\n knrtulm:tğll çalış- uyanarak bunlat'a bakmak üz kabıl taarmza hazırlanmakta- ·ı 

k d ı~ ı · · dıl'lar alivete geçtı er· ediyor 
Yunan Kralı Oorj milletine ma ta n, \..uvvet erımız düş· re dışarı çıktılar. Rida}'e1te şi- · ' ---
ı.ır beyıınnaıne oeşredf>rek mam mulıareboye icbar hare maiden büyük miktarda tay· H 1 p Vaşiugtou, 26 [t\.a.] -
lrnrbe devam edileceğini ve katına devam etmektedir. yare ve planörler göründü. a e Hirltışik A nrnrikadR ] 62[) 

Oiride inen Nnzi paraşütçü Vn~inton, 2G (s. a .) _ Evin üzednde halezonlar çiz- l l endfü~tri ınü~sseRcsi fa.aliy~te 
lerinin ilk hedeflerinin ika- Hu<l lngiliz zırlıhsının dikten biraz sonra çok aş3ğ1 ngiliz tayyare eri girıuiştir. 
nrnt"'ahına lıiiounı ettikleriııi ziyaı rııgilternye yapılııcnk dan uçan nakliye tayyarelerin tarafından bomba· Bnııl:ırda.n faaliyete ge~e-
if711. l'>etmiş ve vazif'tısiniu har- y~rı: •m m~n~lia~a;n üzeriııde den - 150~~00_p'-l l'aŞütçiinün at- landı. bilmesi için 2 ımlyar \i5 
bin sorıuna kadar '1avam ol h ııyuk te ır ıcra etmiştir .... \- ladıgı göruldu. Bıırıl ardan ha· milyon dolar Rnrfeılihniştir. 
dıığann beyan etmiştir . yao clan bir zat Amerikanın ı zıla~mm paraşütleri aç.ıl~arlı- ı\. ,}ıire 26 (A. A) - Bu faıbrik:,larA hir çok sipa-

ysrdımında gemi kafilelerine ğ~n an yere kurşun .gıbı dü~ Gir idde, düşmau mevzile- rişler verHuıiştir. 

H Ud Un Zl
·ya I r efakat etmek iizeı o Kanatla şuyoıfardr .. Bu a~·ada sılah.' ı~a.fı rinc şiddetle hücıım edilmiştir TayyRre iınalatı takriben 

veya lııgiltereye c hemıuiyetli lc~plnr ı, mıtrahoı seslen ı ş ı- .Maf('nnya taarı uz edi'erek biı yiizıle 400 çıkaıılnıı~ tı r, Ni 
mikt~ula lıarp gemil4i ve ril- dılme~e b::ışlad1. Bir taıassnt yük bir düşman tayyaresi talı sandt\ tayyare imalAtı 1S76 

Amerikada hayret mesini istemiştir. Ruzvelfü, mevkıı olan kra lın bnlıındnğıı ı·ibed i lmiştİı'. Diğer bir kısım idi ve o zaman Ameıikaıı 
Stth günü yapncsgı nutukta y~r o kadar tehlikeli bir va- tayyarflleı· hasar3 u~ratı\mı~ tayyarel'-'riniu ınl vcullo 5300 

uyandırdı. lrıgiltereye yardım hnsosnnda zıyet almıştı ki terkedilme~e ve yaııgınl .ır çıkar1lmı~1ır. Ay idi. 

katile voya gemi yardımı şe- kar~r verildi, Fakat hiç hir,ni tayyare meydanına gündüz Bı'r lmerı'kan ~azetesı'n'ın 
Vaşington, 2G [a.a.] - Killerinden birisini teRir ede- nakıl va.:ıtası lıııhmmadıgın de taarruz edilerek bombalan il a 
Müstakil FranRız ajansı cektir. Birle~ik Amerika gro dan bavullar elde olduğu hal mı,.lır. Yerde <ın a'Z bir dü~-

bildiriyor: e!l1and ve bu mıntakayı ihata de ve her on metrede ~izlen- maıı tayyarı.>si tahribediimiş 
-·---

Şayan dikkat 
siye/eri. 

tav .. 
İngiliz zırhlısı Hudun zi- eden suları garb yarım küre- mek suretiylo d?~lara çıkmak ve di~er b3ztları da hasara n~ 

yaı hayret nyandırınıştır. Bu sine dahil ettiği için muhare- imkı\nı hasıl olabildi. Bir co- raiıhm~tır. Dün 1n~iliz avcı-
Jeniz muharebesi liakkında benin nerede olduğunu .A me- ban knliıhesinde biraz istira- larl Maleme de dü~man askeri Nevyork, 2

H (a.a.) -
ve Alıne.n zırhlun Bismarkın rikan milleti R rih bir kUr"t- hat eden Kral Snda limanı ile nakliye tayyarelerine hücum Amerika tlurnmu lıakkıı ı 

B~mbay, 26 (A. A.) _ 
. Dun akşam üzeri muhte
ht cemaatleı·in oturdukları ma
hallelerde tekrar aı ·bedeler ol
~uş. ve üç kişin in yar alaıımuı 
uzerıne tekraı· alevlen . ,. 
Ş. d. k m1ş ır. 

'!11 •.ve. adar 500 ki•i te~ıc · r 
edılmıştır. 1 

• 
ıspanya 

Şeref yolunban 
dönmiyecelı 

Berliu, 2{; <A.A.) _ 
D · N · B. ~ladrid den alı

nan lrnhere göre hpauya ik
tiRad nazırı Saı a gozait il ilC.iy

ledi ği bir ırntkunda iktittacli 
mii,kiJlt,l"İn l ıı pauyayı ~ertf 
yolantlan çevireaıiytctğini be 
yan etmi~tir. 

lngiltere üzerinde takibine aid lıaherler en mo- te öğrenmek iRtemekfcılirler. telefonla v,ör·iişmeğe muvaffak etmişlerdir. Diışmanın messer- da bir makala y14zao .Niyiiz 

.lern Alınan zı rhlunnın A me Barlin deniz mulıarebesi- olabildi. Kralın 2!1-2.t gecesi şimitleri yle cereyan eden mu- paypıl gazetes! Am_erika lı.ar- -~-
niu lzlands a~ıklarında ve Giridi terketmesi i~in tertibat lıal'ebede bir avcımız dfi.ımüş- be girmese bıle bıç t'ieğılso Faaliyet olmadı 

rikaya yakın yerlerde oldu- :.- " ı ğonn halka anlatmıştır. lngiJh;ler ise GroenJanıla açık a!mdı. ln;ıdlizelçİRİ ve refikası tür. şnnları yafuıa ulır: . Londra, 26 (a.s.) -
İngiliz bava nezaretinin 

t6bliği : 
. .. larında cereyan ettigini bil- bn grupa kerışmağa muvaffak Smiyede: bombardıman ~ay 1 - Yalnız lıarhın deva-

· oazeteler Bı~markın uR- <lirmektedirler oldu. yarelerimiz Halep tayyare mey mı müddetince işgal altında 
":indon 40 saatlık mesafede . Gerek Girid halkı ve geı·ek danında bulunaıı. müteaddit bulnnırn yedenle lngi~tere 
\ e Amerikaya yakın kuvvetli Ha beşi standa yerıi Zelandalılar tebdle de- Alman tayyarelermin~~ lıücum ile birlikte hareket et:UH'll ve 

Diişnian tay}'areleri mün
fel'it hir halde lngiltere üze
rinde uçmuşlardır. Saat 17,30 
7.8 kaılllr mtımleket üzerinde 

~onıba atıld ı ğı bildirilmemiş
tır. 

t ngiliz zlrhhlarının uasında ğer hareket etmislerdir. Yeni etmişler ve bunlardan birisini Dt>karı i~gal etmelidir. 

holnndnğunn ehemmiyetle te- /ngilizler yine bir Zelandalılar dağı~ tepesine tır tahrib ve diğerlerini hasara 2 - Vioi hükftmetiııe ai<l 
barii~ ettirmekteclirler. manmı~lardır, Kral gdecek uğratmışlardır. Bir bomba han garb ysrım kürtıtıindeki lıii-

N evyork Tayınis gazetesi çok e•irler aldılar. gemiyi inti1.aren geceyi dağda gara isabet etmiş ve infilak tiin adaluı zapteJHmeliclir. 

HuiJun batmasının lngiliz el · . geçirmiş ve bir İngiliz aske- olmuştur. S - Müdafaa için liiznm· B M "t t T 
Kahıre 26 (A.A.) - rinio tayininden vemiRtir. Böl Irakta: Keı ınes Alideki asi Iu gör-ülen atluntikteki yerleı • l a 8 OTOf fu 

ı;llilti nde değil A merikada d~ O 1 v -·----rtaşark ngiliz umumı gelerde müstevlinin bir ço~u kuvvetlere taarruzlar yaıplmış işgal edilmelidir. Bir ıuüudet evvel Bele-
k•ti bir eiikfttl" karşılandığını kar~rg~~mm tebliği; derhal harp harici edilmişler- ve asilerin motörlıi kuvvetlerı 4 - .Mihverin kıymetle- diyep, aid i~leri takib için 
yazwak~adır. . . lngılız devriye topçu kuv- dir. Ele geçiı·ilan vesikalara Habbaniye civarında hücuma rine l'Hiyed edilmelidir. Aukaraya gitmiş oJan Bele-

Gemı k"file sıs.teınme mua vetleri ı:erek Tobruk va gerek göre Alman askerlerine umu- u~r.amıştır: Alman tavyareleri 5 - Biitün mihverin clip ıliye reisiıni"' Bay Mitat To 
rıız olanlar l\tlsntıkte Alman So1lumda •ekrar faaliyete baş- mı karargah olarak üç bin Habbaeiyeyi iki defa mitralyöz lomatik faaliyetiyle miirıue- roğlu evvel ki gün An karadan 

~uhlılarıoın serbest9e dola1- lamı~lardır. İtalyan esirinin bulundugu ateşiue tutmu~l..u·dır. Yaptık- batı keserek mihver casus ve şalırimize dcineıek vazifeı;ine 
takları cihetle kafile sistemi- Habeşistanda , göller mm mahal seçilmiş ve hunlara ye- lan hai(ıır ehemmiyetsizdir. propagandasından kurtulma- haşlı.mı~tır. 
rıin Amerika ile Almanya takasmda harekM şayanı mem dek silah getirilmiştir. Bu ara Habe~İ8taııdıı: Hür Fran- hdır. _G __ _ 

· t · k" f l k d" d b" l I l . d •' Bitaraf kfllacaguıı . U ece arasında bir harp çıkatH,ğını numve ın 1'1~ eme te ır. .t ır ıapsene açı mış ve ma ı sız tayyareleı ı Gon ar Govank '' - . . . 
iddia ,etmek.tedirler. Debra Markostan evvelce puslara silnh tevzi edilmişMede mevki ve kalesiui bombalamış ti mit ettığıımı m~mleketlere 

Irak N3z1rlan 
Aileler ini harice 

çıkardılar. 

kaçan büyük bir İtalyan kuv- mahpuslar aldıkları silahı müs brdır. Bir gün evvc~de cenubi gülöv~ ~ardımlıHtlan va?. ge-

vetine Sudan ve Habeş vatan tevlilere karşı kullanmışlardır. Afrika ku vvetlet i müteadd;t çihııE>lıdır · 1 
l 

· h- · · • · 7 - Dünyaya yayı an fa 
perver erı ucum etmışler •e Londra, 26 (A.A.) - yollarda düşman nakliye kuv a ı · 

idman Yurclu deniz 
kolunda müıamere 

verilecek 
üç gıinlük bir ı~1uharebe ne- Alman tayyareleri dalga- vetleriui bombalamıQlar ve ra,ist pıopsgan a~ıln~ ıır gJ e-
. · d ı· ı l d .. . " a·k açmak ve nazı erı:ı ya an B tıcesın e tes ım a mıı ardık. ll\r halinde Hanya, KaIJdiye uşmanıu hava <lafı batarya- 1 • •. . n akşam İdnıan Yurdu 

570 ı ı 5 b
. _ . 1 rıdao ılunyayı teınızleme- d · k 1 ta yan, ın mustem- ve Resnıoya golerek yagmar larına karşı tam ısabetl~r elde ~r~ enız o onda gençlik knlü-

leke ve yerli askeriyle • bera- gibi bomba y"g01 rmı~lart.ır. etmişlerd~r. hdır · hii meıı fa at ine bir miisamere 

Londra, 26 (a.a.) - her 8 bin esir alınmıştır, Bu Boınhardımıtn altı Haa.t de- larla mukayese t1d~kled-ir: [mİr Abdülilih veı il~cektir. Ru münRse-

Raşid Alinin maliye nazırı ~r~da 1 top •. 1?0 mitralyöz vam etmiştir-1 Bu ~elıirledn Giridli gençler bombaların öl- htı rlt' ~elıriınize gelnıi~ ~ıan 
. . I -~tınam edılmıştır. . .. - k · · B · b Bay Vamık F ·k G "Naci gtlya resmi işler ı~ın ra 1 kta F il b . . tanı merkezıne ve. beJef go - dfırdüğn balıkları tutma ıçıL ır eyanname aı ? ~1er ve 

ra ' P. uce şe rı cıva- . d · arkadaaları t f 
na giderken ailesini de bera- rındaki yollar ta . d'l k zetilmeksiıın bombalar atıl- bombarriıınaıı altmda enıze • . ~ aı a ından 3 per-mır e ı me - M h il J k A · ı atılmıslardır neırettır. deıi.k Sönen o ocak facıa pi-
ber götürmüştür . .Munakalat tedir. ımştır. . ~ ~ e eı· ·amı en ~ ~ . : _ 1 D t l . l . tahribedılmıştır Kalı ıre, 26 (A.A.) Loudra, 26 (a.a.) - yesı ve Aman Hanım sos :ko 
nazirı da ailesiyle birlikte rana .. ~nanın~ ayyare erıy.e ~ş . k · Ahnau tayysreleıi dho I k Kral naibi Emir Ah me.disi oynanacakhr. Bo g.,n 9 bırlığı yapan tayyareler.ımız Şebır yan mında dağlarda 1 ,4 1 18 k d fası- ra • . "" gitmiştir. . h . - . d B . ,. l l lk b .. b. ~Rat '* (en ze ıı ar .d nah Iraka geçukten sonn artısler huafından muvufftt-

Londra, 26 a.a. -

Royter - Raşid Ali ve mü 
dafaa nazırının aileltıri Anka

rayı gelmişlerdir . 
........ , ... _ 

Dıcle ne rı uz~11n e asraya kı rna~ara a.r ıa a ta u ır lasız 8urntte Hauya, nesıno '
0 1 

• . kiyetle , 
9 kilomatredd bulunan Raşid sığınak vazıfesini görmüş ve vo Kanıth·ovi bombMdıman Irak halkına hır be) anname 1 . 

8
.' lıneye konan bu 

Alinin mevzilerine taarruz et- so~nk kanlılı~mı muhafaza etwi~tir ıiu ·yorleıirı havadan ne~rei!erek halkm lrıık b.:ı)- es~r .. e~ıı.ı fazla raghtt gürdü-
. · B - h- h lk b · ~ · ıt da toplanmal~rını ğuıın ışıitin.· · · h 1 mışlerdır. asr'icıa sukonet u- eden . a_ u. ~uretle az zayıat tahribi Roterdamtll\ki vüsat- ~·agı a ı~ . halkı "unı~ cı et e. nyın 

küm sürmektedir. verınıfbr. Gırjdliler .Loııdra!.ı te olmottur. talep atmıştır. nııia tavtuye ederız. 



27 .. MA vıs - 1941 Sah 

1941 izidir Enter· 
nasyonal Fuarına 
Şimdiden hazırlanınız 

Bir ıoilyoo 1ifüşte r.j 9 İzmir 
Enternasyonal F n a r ı n da 
mallarıoııı görece~ ve sa
tın aa1caktır. 

20 Ataııoı - 20 E1IQI 19U 
(125) 

• 

Tarsus Va~ıflar Mımurluğun~ın: 
Muhalnmeo 

bedeli 
Lira K. 

40 
55 
5() 

58 
2ü 
75 
52 
20 

176 
69 
25 

Nomaruı 

31-15 
Ci7-102 
54 104 
58 14 
17 
47 88 
2144 
ı0 ".17 

62-9ff 63 96 
17!J 11 
124·3 

00 51-53 
U2 6!J 
94 6 
9:>-71 
3213 

Oinıi 

DiİkkAo 

• 
• 
" 
• 
" 
• 
• ,, 

" 
" 
• 
• 
• 
" • 

YENi MERSi~ Sayfa 2 
• .... . 
1 1 a n l ı a n 

i 1 i n 

Mersin Belediye Riyaııtinden; 

Hüyük 

i 1 i n 

Vakfı 

Mabmu' paıa 

" • 
• • 
• " 
• • 
• " 

Met kil 

Bıl1rıAolar 
Baldır pazarı 

MGı&eolri 

Talip 
KHım 

.. .. . 
Rindi hını c. lbrıhim 
Demırolliır lbrab'm 
Kendirt!ilet Ramııao 
Denıirailer t.mıll 

" " Kohat pıtf• Köıkerler Ömer 
Su üaıü Adına oaddt1I Abdullah 
Sadullah Tenekeciler lıf'ebmel 
H11cı Zeliha Dıll:rfrailel' Hldarıt 
Karmut Maıtafı lıt11el lnısoı C. BGatrlo 

., • • " Ztra 
• Teatkeoiler Abme& 

• • lııımet loöotl C. Oımıo 
Mah~ol pıı• Beıirllnlar Zekerlrı 

Cinai 
H11rıp 

dGlrkın 

DGkkln 

DüU:ln 

Gençlik Eğitmeni Ah nacak 

Beden Terl)iyesi ioel bölgesi 
Başkanlığıııdaı1 : 

l - Gençlik k uliiplerinde beden terbiyesi mii 
kelleCleriui beden terbiyesi nizamnamesi esasları 
dairesinde çalıştırnıak lizere ~ aşağıdaki şartları 
haiz olanlarClan - Gern;lik Eğilmeui - ahnacaklır. 

Şartlar: 

A - Türk olmak 
8 - 35 yaşuı aşnıış huluıımamak 

C .\skerlik v••zifesiııi yapmış olmak 
D - En az orta ve muadili tahsil görmüş bu 

lunmak - lise veya askei i erbaş okuHarmı bitir-.. 
ıuiş olanlar tercih o unur. · 

E - Ankarada açılacak 5-6 ay kadar de va nı 
edecek oları bedeıı terbiyesi kursuna istir~ k ede
rek kurs nihayeLinde yapılacak imtihanda muvaf 
fak olmak. 

F- Sıhhat bakımıııdan her tiirlii iklimde çalışa
bilcek ve her nevi beden terbiyesi faaliyetleri 
le .jimnastik, O) un ve sporlrla - işıiğal edebile -
cek durumda olmak . 

(345 ı 23-27-29 

i l A f 
icıl lıklfllr MOdürlüğündın · 

MDlll:ir&tinln 
11tııına bloilen 

kırmel 

Lira K. 
80 00 

150 00 

160 00 

Metkii Vakfı 

Sllifltede eati Reıadire 
b11k'1mel oad· 
deıi remi Adli· 
re bioaaı kar· 
ıııında (19) UD 

ou ıokak 

,, . . " 

• • " " 

HUDUDU 

Salı Hacı llraa tereaele 
ri haneai, ıolo takıf dükk6n, 
arkaeı Zira Erdene gecen Han 
araaaı, önü: rol 

Satı Vakıf diUı:kAn, aolu 
takıf dtlkk4o, arkası Zira 
Erdene geçen Han area•ı, 6llG 
rol . 

81111 ntır d'1kkto. 'ola 
Hacı emlek d6kkloı, arkaaı 

Zira Erdem:ı ıeoeo Han ar•· 
111, ~oG rol ile mahdod. 

Kapı 

No. 

9 

Kuu 
No. 

7 

K~pı 
No • 

fi 

Vıtıt 
No. 

8/73 

Vakıf 
No. 

7/71 

Vlkıf 
No. 

6 69 

167 
90 
35 

408 
40 
30 

100 
120 

(0 
00 
00 
on 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

25 25 
14-28 

Kiahte :ıtırifa Nıınran Tatto lbratilm 

• Mahmaı pae• Beıtraınıar Sıbri Silifke Kaza nıerkezintl@ bulunan yukarda yazılı üç dükkanın nıülkiye~i 
Kora1noular SOlermıo 

• • " peşin para ile satılmak iizre on beş giin müdetle açık arttırmaya çıkarılnuş 

Yakarıda cins ve mulıanimm1 bed ll~ri yazılı akarau \·akfivenin 941 tır. 
·J:ı~ ren on giin n ... ıd 1 .. d ihale giiuii ı O Haziran 941 Tarihine rasthvan Sah giiı ü saat ı 4 Uedir. 

yıh İcarı 23 5 941 ta •ihirıden tıluP mu ete muzaye eye ·h 1 · ·lfk b ( r d · ·d· ~ 

k 1 d ·ı · 1 1 · B 6 ~41 ~ah güuü saat l O da icra k.ıhııacağıı\dan . .1 a e. ye.rı ~ı .e e .ec ıye .. aıresı ır. ~ . . . . . . 
oıuı ınuş ur. ı aa e erı , - . ıstelhlerm Tavm edılen gun ve saatta ~ıhfke beledıye daır~smde mute 

talip olanların ayni güılde Tarsus vakırtar •da~sine nıür.acaatları ilan şekil ' koniisyouun~ veya ltersih Vakıflar idaresine miiraf'aat eyleıneleri. 
olunur. (350) 27-30-3 (35 ı) __ 27-31 

Yeni Alenin .Matbaa11nda Baaılınıftır. 


