
-

-

-

- İrifokhıilm. 11 [A.A.]
lforklıuıtl Halıillerinıle üç Alman 

vapnrn ıus.,; n" Çil• p:lrı,ı.: hı.tuıı~tır. 

S•hibi Te Umum Nııtriyat 
MOdaro Ounı::ırtesi 

FUAD AKRAŞ 12 
idare Yeri TE\,MUZ 

fllll ••nla lauaını • ••mı 19~U . 

G"'Ö"N:OELİK. SİYASİ H.A.EEı" FİKİR. GAZETESİ 

Alman Tayyareleri f ngiliz Tayyareleri / 

Stırive işi bit- MISIRDA Garbi Almanyayı 
• 

Sovyet-Alman Har~i 
' 

Suriye~e Vaziyet 

Ruslar 
k U .. zeredı·r yine bombaladılar. 

Dön ~eph~lerde. \ m e . · Bir ingiliz tayyare 
ehemmıyetlı hadı•e · /ngilızler her ta- me,,clanına cıfır ha- Lendr", 11 (A.A.) -

tngiliz bava knvvetleri 
olmadıfını bildiri- rafta ilerliyorlar. ıor yaptılar. yine garhi Almanyatla sınai 

vorlar. hedeflere hücum etmişlerdir. 
---. Vişi, 11 (a.a.) - B~rJi~? ll (a.a.) ·- . . Kolonya ve Hurda mühim 

---
Sayısı 5 kuruş y,, Sayı 

Telefon Na. 82 13 3948 -

iskenderuna 
11 Fransız harp gemisi 

iltica etti. 

Gemiler Silahtan tecrit 
edildiler. 

Şark cephesınd~: Suriyede ~uh~re~)er ~e Dn?ku Alm.".0 • teb~ıgınde hedefler bombardıman edil- Ankara l l (a.a.) _ . . . .. 
Moskova 11 (a a )- vam etmektedı:. Şımdı lngı- bahsedılen lsmaıhye oı"rarın- miştir Dün geQI hedefleri 1 k '.J 11 F larına ıltıca ettıklerını bildir· 

' · · 1. l b- - l · . b 1 da Ebu kir lngiliM tayyare · .. h .. ı enoeruna ransız . t' 0 .1 . 
Sovyetlerin dön.kü akşam ız er utu.n gayret erını ey- iyice tesbit etmek mum an h rp g~misi gelmiştir. Gemile mış ır. emı erı silahlarından 

tebliği : rut üzerıne toplamışlardır. meydanına ~apılan taarruz olmamış isede büyük yangm ·
8 kumandanı hükllmete mQ lecrid edilmiştir. Mürtsttebat 

· ı· F k tl · ·ı · · hakkında yenı ma.l ftmat alın- A · za rın Oephelerde ehemmıyet ı ransız uvve erı mevzı erını lar çıkarılmı~tır. ynı - acaat ederek Türkiye liman- da erıterne edilmi"le d: 
bir hadi&e olmamıttır. Tay· Damıırun 10 kilometre dal.ıa mıştır. Alman savaş tayya. manda 0dtand, Bolooy ve r ,. r ır. 

· Yiarelerimiz Oııtrov&k ve No- ceoubuoa çekilmişlerdir. Yeni releri tarafın,lao icra edilen Kale de bomhardıman edil
vograd bölgelerde ditşmali1Do me"Vzilerde. bazı mukav~met b.o~bardıman~o tahribkA.r te- mi~tir. Bo taarrnzlar«!an iki 
törlü oiistitamlarıoı bombar- göstermek ımkinı vardır. ln~i sırı olmuştur. tayyaremiz g-,ri döumemiştir. 
dıman etmişlerdir. Garbi Di· lizlerin burııda A-vustralyalı Yerde bulunan 100 den L d 11 ( ) _ on ra, a.a. 
vinayı geçmekte olan döşma· kuvntleri huluoruaktadır. fazla düşman tayyaresi tah- t .

1
. h k tleri 

· · · ·· "b d"l · · T . n~ı ız ava uvvtı na taarruz edılmıştır. Duş- Kudüs ı ı (a a.) _ rı e ı mıştır. ayyare mey- . . 1 ' Almanya ve Alman ışgah a 
ı.oaoın yerae bnlunan tayya- Beyrutun tahliye ve ser daorn bötiin tesisat1, tamir- t d b I I ··ndu .. z . . . . . y - ın a u nnan yer ere gu 

Bir Amerikan 
gazetesi 

Amerikanın harbe 
girmeıini istiyor. 

Falanjlar 
Harbetmelı üzere 

farlı cephesine 
gittiler. 

relerı tahrıbedılmı1tır. apı- best şehir ilanı hakkında ae- haneleri de dahi) olmak üze 
1 

. . fb 
b b 1 · d . ~ tarruz arını yeoı hır ıa aya N k 1l (A A ) M d · 1 lan hava mo are e erın e neral Vilsonun talebıne gene- re .-n ağır çapta bombalarla . . . . .. .. dü evyor ' · · - 8 rrn, 11 (a.a.) -

d .. e:.g t b t gırdırmı,ıerdır. Don gun z k t eteai bi Ve ·ı b u•man u ayyare gay 8 - ral Deotz henüz cevap verme hanbolmuetnr. . ~evyor pos gaz . r rı en aherlere göre 
•ittir. Buna mökabil bizi?1 miştir. İmparatorlu" kuvvetle! Qok müsait hava şartları Şerburg ve H.avr lı.manları~a bış m"kalesinde Birleşık A· FlanjlArın tertibettikleri fır
ka1bımız aoca&k 6 tayyaredır ri ileri hareJrntlerine. devam altında geniş bir sahaya da· Taarr•• etmışlerdır. Bu ı.ı- merikaoın Almanyaya harp ka Rur;yada barbetmek tize 

. . 1 manlarda bulunan ve 20 hın ·ıa tmesini istemektedir. ı k re 'f f' • [ ' etme.ktedırler. 8'3yrut önlerın- gılmış olan tay.vare meydanı ı n e . . . 1° • 91 arılmıştır. 
t1 a 101ft mfl de Viıi kuvvetlerinin mukave I tesisatına taarruz edilmiştir. tona yakıa,an .Al~ı vapur Gazete dıyorkı · . 

met edecekleri tahmin edil- .. .. .. ~ombardıman edılmış ve atı· Esasen Birleşik Amerıka Cebeldu·· ruz 
Kısmen yerine ge

tirildi. 
. . . Donuşte Alman murette- Jan bombalar hedeflere isabet harp halindedir. Biı me•c11-

mektedır. Vışa hava kuvvetle batı tesisatı kül eden ale•ler t . 1 _,. B t ·· . b k t d b. · t ·ı· . . e m1ş eruır n aarruz gnn- diyetimıze a are e eu ır 
rı ngı ız kıtalarının ılerleyı- l 00 kilometreden fazla mesa d.. h.. 

1 
. d. k 1 ·· · de bolu 

· · l l k uz uoum arının şım ıye a .a<lamın yo o nzerıo -
ime manı o mağa ça ışına ta- e d ·· · ·· ı·· B"T" Al .. ·· · · · 

Helsinki, 11 (a.a) - dır Şamdıt ld 1t "b· B 0 en goı muş 0
.r. l~ u~ .. - d.lr yapılanların en bnyugö nuyoroz. Bhı bu harp hızım-

. . . . B · o ul"ıu gı ı ey , man tayyarelerı zayıatsız ne 1 t . . 

Yeni idareyi ka
bul etti. 

. kır Fı~ . g~zete~ın~n . ~r- rutta da Vişi lrıgiliz talcbi:•i lerine dönmü,Ierdir. o muş ur. . . dir dedik, hız eolh ıle harp 
lin muhabırının bıldırdığıne nazarı itibara almadı~ı için 1 Bunlard~n b~ka !ımah halinden birini idame edeme- Şam, 11 (a.a.] -

göre Stalinin Rusların geri Reyrut bombardıman edilmek jl.ı' fr&DSIZ BalıLCI gamı'sı' Fr•nsada kunyevı fabrıkala- yiz Nazi rejimi bizim düt· .. ~~beldöruz emiri ile diğer 
99kiHrken her şeyin yakılma- tediı. Limanda yanan bir va- 1 1 mi . .. en ağır .çapta .bambalar anımısdır. Mademki bu harp durzu rftesaeı do:a,ık bir yol 
ıu haklnndRki verdiği emir puruo siyah dumanlariylP. blltrddı at~lmıştir. Bnnnnlada ikti.fa :zim harbimi•dir 0 halde dan ~~ma ~elmişll'r ve gene 
fıılltbik edilmiştir. Ve Ruslar berrut kaplıdır. Damurda dün 1 • edılmiyerek bu hedefler •. mıt- etmeliyiz. ral Do Oolun yakın şark umu 
bn şeyde kısmen muvaffak 700 esir ı:\hnmıştır. Şam-Bey p . 11 ( ) _ ralyöz ateşine tutulmuşlardır. harp mi mümeRsili general Katru . _ . arıs, a.a. . . 
4>lm~şlsrd~r. dut dP..mır. yolu uzerınde bu Malen gazetesinin Laro· Bombardıman tayyareJerı Kana dada ta~•'•.~dan ka.hol edil!llişler-

.Elekt rık, ha~a ~·~ı, ~-u ha_le ~ır nıhayet verme~ için şelden öğrendiğine göre balık mizle barek.,t eJen avcıları- D~rzn heyetı Oeheldürazon 
teınsatı harap edılmıştır. Bo- azımlı gayretler sarfedılmek· k .k. . mız düşmanın yeni tip tay· 

6
• . Bur Fransızların ve mütt 

tün hubtt.hat imha edileme· te8ir. a~~.a iı a.n. 
1 dı Frao;ıı .cemı- yareleriyle kartıhtmıolardır. 16 ın tayyarecı fikierin idaresi altında ka~: 

miştir. Ekinler henüz yeşil Viti topçusu 15 aündür sfı dır n8gılTız eniz ad tısıb tlaral- Yapılan tayyare muhRrebe· yetiıtirilJi mak arzuıınno izhar etm. 
b l kt d R ke ı . e m ttD emmuı a a arı · . . ış-

u unma a ır. us a~ r e· llerlemek istiyen kuvfetleri- lerınde hanıbardımao tayya- lerdır. 
. . t' . Alman AMker . . mışt ır. 

r•nın cesare ını · mızı durdurmuştur. lngiliz B Ü tt relerimiz vazifelerin! tam g«ir Otta va 11 ( A .A .) -
l · · k d. ı atan vapurun m re e· ' 
erı teyıt et~e te ır ~r: kıtalan tarafından Cebelmazar b . . müşler ve 15 Alman tayya· Kanada bava nazırı dün 

10 eonebı guetecının ara tepesine karşı şiddetli bir hü- Batıl Larole~el tt~elm~lerdöır. resi döşörmö~lerclir. 9 avcı eoe beyanatta buluoarak şun 
11..0d.a b ı 0 n bu gazete mu- l B un arın an a ı.,ına: ıı re . . g 

. . u u a . . _ cum yapı mışt~r. u ~ıntaka va urlan. bir in iliz denizal- tayyaremiz dütmii• ıaede bı- ları ıöylemiştir: 
habırı cephede gezdıklerı. 88 nıu sa~ cenabı temamıyle ele t ~ d dd 61

1 .1. l ha· risinin pilota kortulmuştnr. l per•torlnk tayyareci 
0 d R 8 zı t;Iı otomobılle- · ·ı · · ş k ısı ur urmuş ngı ız er . m ,,. a a u t geçırı mıştır. ar tan Beyrut . . 3 bombardıman tayyuemız . . ek ı&nı tahmin edi-

Ruzveıt 
Sovyet elçiıi ile 

görüıtii 
rinin evsafıofl.an Al.m~lann Ozerioe yapılacak tazyik bu lıkçıl~ra tah~ıs.ıye san~alları- de za i olmuştur. Dtln ln- yetıştı~m P 
.,ay ret ettiklerinin bıltlırme!c- ~uretle artacaktır Beyrut b na bmmAlerını emretmııler ve ·ıt Y .. . h .. bir Al- len muddett~n. altı ay e.~vel Vaıington, 11 (a.a.) -
,. . . u gı ere mıerıoe ıç . 1 a·ımıNtır Plan yuzdo Sovyet elçi·ı· u l .. b 
$ıedır. suretle sanlırken Hind kıtala- sonra vapurları batınmılardır. t . elm•mi•tir. ıkma e ı " ·. . .. mane&ı ay 

· man ayyaresı g .. .... 86 )arak tam bır faalıyetle Rozv~lti ziyaret etmiştir. 
rı da demir yollarını .iıaal et Balıkçılar dıt~r Fransız ha- o B U ınanMki beyanatta buluna. 

ı Ç ~ • M J Jatmı,tır. u ınretle yıl· ınıekte Ye ııaobul-Ba~dad de lıkçıları tarafındn kurtarılmıı ı'n yası amı arı 9• . . . rak Rns-A . . . 1ıml1Jenz 
mir yolu Ozerinrle bazı yeri tardır .. ma• gençler yetı,tırılerek lman harbı ınkı-

e- . l k t d k 1 şafı hakkında R . . b 
UAt L • dd tti ri işgal etmektedir. Buralarda l' J mevcut zor o or a an a - . . eıt4ı cum ora 
, ... u are1eeyı re e . . . Bı· r Alman Berlinden 0)'11 at. duılmıotır. Geçen sene ha ıyı lıaberler verdim demiatir. 

demır yolları açık ve ıyı bfr . · " 
Berlin 11 (AA ) - halde buıunmuQt C · ışe 168 talebe ıle başlıtnmış 

• • . vur. ezı111 F k Q kin 11 [a a J - .. ft 
Alman hariciye nezareti- mmtakasıoda tazyik edilmek- ı r a Si D~~ g. . . zdinde tır. Bu. t1~De me•k r rakam Alman T ayyıreleri 

· b"ld'rd" d" · S · · . . Çının Almanya ne 100 mıslı artmı,tır. Bu an· 
tın ı ı ır ı~ıne göre urı- tedir . .Bu mahalluı 8 kılomet kj 1 Tk memurları düo ak- /ngiltere"e 
re fet"kilade .kowiseri general re ıimaline kıtalarımız var· Raılar tarafından e çı ~ l"ni terk etmişlerdir. cak bir piyade fırka~u de T taarruz 

ettiler. J>eutz mütareke şrrtlarını as- mıştır. Vişi kıtaları burada §~m . e~ 1 emurları Çunl(- mektir. Bu yetiq&D tayyare-

• · · ı· b k · · ı·mh eclı·ldı· Çın sıyası m · · · b" b. · t erı terele m. u_lavır gördü~ü ku-.vel ıye enzeme tedırler. a • Kı"nı 8 "İlmek üzre {sviçre cıl~rınıo ıç ır eşı mevcn 
'-- red..1- e B l h t f Londra, il (•.a.) -~in •1atmııtır. Merciayun mıntakasındl da olu ile Amerikaya gidecek· değildir. nn ar er ara tan 

tazyik ikame edilmekte ve Mosko'f'a, 11 (a.a.) - ferdir. gelen gençlerden mürekkeptir. Dön gece Alman tayya-Gl. Larmina burada bir köy alınmış bulun SoTyet batları:ıda yaptığı Hatta bunların arasında Ame relerinin İngiltere üzerinde 
ı.• d"kt ek tAMbbu"" staı• faaliyetleri bu"" ""k J maktadır. uır ge ı en ge9~ ..,... • Bay ın rikan oiveıi ile konuşan bir yu 0 mamıt-

/Jama malıküm 
edildi. 

eünde bulnnaı. hır Alman fır çok gençler vardır. sada bazı düşman tayyaresi 

Bir Almıı ııpuru yakalandı ka&lftHJ 'TİO&t hattı. keailmit lngilis elçisiyle şark sahillerini geçerek bir 
ve So•yet kovvetlerı tarafın· aM.rA•fij Sanfitansisko .kaç noktaya bombalar atmıt 
dan imha edilmi•tir. Bu ha- eU ~ lardır. 

. • Londra, 11 (A.A.) - " 
Vıtı, 11 ["· a.] - . lngiliı bahriye nezareti- reket esnasında 100 kadar Moskova tl [a.a.] ÖDÜ ffiBYİil· Şimali şarki lngilterede 
Fran~ı ~İTIDI harbı •a- nin bildirdiğine göre, Hermis tank tahribedilmiş 36 deo Verilen malftmata .. gör~ hir ışehre oldukca büyük ha-

tanm emoıyetıne dokunan efal adını taşıyan 7200 tooluk bir fazla Alman aakeri öldürül- dtin bay StaUn ile logılız b.u ) 8 n dl ıar yapılm>ştır. Bir mikdar 
de bulunduğundan general Alman vapurunun yolu keili- ınü' ve 2400 Mir ahomıştır. yiik elçi.-i Gripıı araıında bır ölü ve yaralı vardır. Diger 
Larmiayı giyaben idama mah lerek kaptan ve mürettebatı .Mühim mikdarda teohizat 28 &aat ıüreo bir görüşme ol- Vaşington, 11 (a.a.) - yerlerdeki dötuıan haııarları 
kam etmi§tir. MahkQmun em- ile eıir edilmiştir. Bu vapur top bir çok mitralyöz 30 aaa,tnr. Bu görüşmede bay Amerika höl.:flmeti Sanfi- pek cözidir. Gece esnasında 
'fal ve emlaki de müsadere Hamburga Riyodöjaoeyrodan araba ve 50 motosiklet i~ti- .Molotof da huır baluomo' ransiako limanının t9trafrnı iki düşman tayyaresi dü•ö· 
edilecektir, barekei etmit bulunu7orda. .nam eclilmi,tir. tar. ·~ mayınlamı.tır. rülmü~tür, 
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s·'Hava tehlikesi ve· Davet 
Mersin Tüccar Kulübü Saym Üyelerine 

ec 
Basık ıavoolı, ufacık peooe- Aman yarabbi, ne abdest 

re~ı e~iuı, benı eokoQa altı. Halk kaldı ne ııamaz, 
sinemasına doılru ıürüme~e Sıoema bitti ,fakat ih\i1arın 
basladım. 1.:tri blığrü eokakloı- mırıltısı halA bilmedi, 
dan, ioiııli rokuetu erhırd~n l{blobalıQın öuaen gilmeel, 
geçerek bılet g eosrneı a.celdım. kapıdan rrıhatça çıkmRk iQin 
sinemanın e ı ıenbrı arkada b r olduQ'um ytırden kımıldamadım. 
rcırlne oturarak kendıml şu Biraı sonra da boealan sioeme.
boA-ucu sıcakta, anne elı gıbı dn kapıya doı;lru türümE'Q'e brıe 
okearuı rüzgara bı aktım. tadım. Taın perdeniu yaaıud11 

Az sonra boyrıu İQle omuıu önümde oturan b!Jarılbra ra&t 
dıeta bnıılorıanın bıraz üstüı:..- geldııu. Bu sefer büırük bartın 

den dışarıra fırlamfe elmacık sinema perdEısiniu drkeeıua geQ 
kemiklerınio eırofıadao, cene .- mis elıyle beyaz kenarlı göılC
nin hizasından siyah bir bae ~ünü bir eee~ı tJir yukarı gö
örtüre sarınrnıs utmielık gibi türüyor perdeye bakarak doku
görüoen bir ihtirarla geno te nuror, ıerleıden eıratten biı 

arni zamanda bi gıli. oecereklı reey arar aılıi b:ıkıuıror Halleri 
eeo al.!rcı bakışlı gibi görünen p9k merakıma dokundu yaola
bir baıao lam öuüme l{elip o- rına gittim, 
&urdular. - Affederelniı beren, bir 

Sınema ba~lndı. Arkamıı da- eeymi kıtfbetıioir, dedim, 
raodım, " Turzaııı " etin serin gellQ kadın ıevtedemediQi knh
eerrelme~e baeladım l:<'e kat tıu kahala;lu ce\ ap verdi, 
nhaUık çok süroıedıkı, önümde 
ki biirük baronıu oenesi bir 

- K ıudceıın, ben sinemayı 

ne karlar ook eevirorsam, an· 
acıldı la fılm 1

• ıı·nce.,e l•"dor 
u • "' nem de aksıoo o kadar sevmez 

kapanmadı. 

- A kızım bura~ı ueı eı:ı 

börte ? beei ıııre gelırdı11. Şiır.
dı basımıza bir ıe gelerek. A
demler bır birleriuı öldılrü,orlar, 
Bu raş\nn sonra nıakemelera 

oıkıı> eahit olacağım. Ar ustüme 
fenalık gelıtor vallahi. Z!lte 
araklarım n aızısındırn otura · 
mııorom. Elıu vaheıltırıoe güie 
oilirmi hıo? Ytt üstümüze gelh
lerse? Av kaçam'1m. kacamam 
kızım, Kalbim var tıkanırım. 

Bunl::ırı bllmirormuaun ? H~m 
boyle mulüt mü o'ur? Kar eı· 
nı koluna takan, bacağını Qı(J

atrıu herkes burara gelmle. 
GeoQ kac\ııı kahkahalarını 

t>Q'zıaa götardüAü elleriyle sıkı
rur, burauuu sıkıyo", arada bır • 
de zorla: 

- Sus anne oerre&. Dur 
baln\lm ne olacak, korkma bir 
eaı olmayız· Bıraz sabırlı ol 
E•e 'Jİdince bnrsnın sana no 
olduKun aulatı:ı ı . Ayıp o:uvor 
etrafı rahat•uz edıroruz. aerke,s 
bize bakı1or. Dı7or, fakat ihtı· 
rar biQ birini duymuror. O bo-

l4,akat nefreti einr-msoın oe o:
duıluuu bllmedeu bir kerecik 
gelıp serratmedt!ndir. Ne •akıt 

kardeeimle s:nema fQin iıin h.
\eriiok evde rok l .,re bir can 
sıkıntısı çıkar Ne rapa71m· 

le\~cl)oım bu alıeem rlne 
eineına istedi FakEtt anneme ne 
sörleriı> de ondan ızio alacak 
tım. Düııüudüm, eertau aklıma 

bWef getirdi. Koearak enn&· 
min ıanıoa gittim. 

Anne arkadatıman evlerinin bü
yük bahçtsinde bir mevlüdü var 
Siz evde yokken geldıler, bizi 

davet ettiler. Mevlüdü konyadan 
gelen güzel sesli bir hafız okuya 

cakmış dedim. Annem daha sö
zünü bitirmeden kalktı, abdeat 
aldt bohçasından en yeni bir 
baş örtüsü çıkararak bana hazır 
olduğunu söyledi. 

Yola çıktık, sinemaya geldik, 
batıma geleceği bildiğim için en 
terıha bir yere oturayım dedim 
# ~ 

yine olmadı. 

Büyük bayan hemen söze ka· 

runa eörlenlror. r&fh; 
- l{ııım buoup aııbı vaı- Oğlum, Allah beterinden sak 

mı ? Yarın ceh ~ ndemde başııne laaıa. Mevlüt diye nerelere gel · 
•urulan bür ük lopuzla ranmb- dim. Sinema bu imiş anladım. 
mımı iatirorıun Ne biçim adam Fekat iyi amma merak ettimde 
bunlar ? Utanmalarıda FOk! Hb· şimdi onu aroyorum Burada 
le eu kıza bak ? Çıplak vucudu- okadar insanlar, hayvanlar, dat 
ile elio niUnahretnıne nasıl do lar, tepeler vardı. nereye gitti
earıhror, A, idte öptüde. Tö•be ler acaba. • •• ? 
eelagtürüllah, tötbe. R K 

Adliye Vekaleti ~icil teşkilatı 
kadrosu hazırlanıyor. 

Korunma Çareleri 
Emin Epengin 

- Dünden arlan -
2 - Permanganat do potas O, 25 gramlık 5 paket (bir paket 

bir kilo ılada eritılip iperitli wüzleri ve aQzı ve burnu rıkamak 
İQin. 

3 - Bi karbonat dö ead 60 gram. 10 gramlık 5 pake\ ( 1 kllo 
ıuda 1 paket ve'Va bir bardak sura 1 kııhve kaeıQı, gözleri a· . 

Nizamnamemizin cemiyetler kanonuna jntihakını to
mioeo nizamnamede y1tpılmaın J~zım gelen tadilatı mür.a
kere etmek üzere 14 Temwuz 1941 Pazartesi günü saat 
16,30 da kulüp binasını teşrifleri reca olunur. l 477] 

i l l N 
Satılık Çan1 Adana ceşidi 

Qıı ve burnu rıkamak ve kalevf Bil dökülüp sürı'.iumek iQin ). . 
Kereste, Lata ve Travera 

POS Devlet Orman işletmesi Revir Amirliğinden : 4 - MeQenzi kalsine, 30 g~am 5 paket ( ersin zehirlemele· 
rinde 6 kaeık süt hüt!aası fe 500 .rram Bil ile bir pak&t karı&· 
tırılıp içmek üzere ). • 

5 - KireQ karmaQı: 100 gram bir kuaı:.ıoı ( iperit tedatiai 1- Pos deylel orman işlelmesine ait .\<lana 
ioio bir kısı su ile ıtarıetırılıp ). • son deposundaki 1ı5,548 metre k.üpeldenk ı 028 

9 - Arap sabunu 100 gram hiı' ka·:aooı IQiode ( iperitl~- adet kereste açık Hl'ltrllla ile s:ıtıhi:ra çıkarıl 
neolerin. 37 "'erecelik ılık duo alınırken sabuulırnmaları iQin ) 0 

7 - Alko!: 100 S. I. bir eiee iQinde ( rara etrafını ve ale~ OUŞtII'. 
ve edr.vah teıniılemek ve alkol pr.oaımanı JRl)IDı.k IQİD) 2- Artırma 6 s .. 94 L tarihine raslayan car 

8 - Okeıjeali tıu! 100 C. L bir· eiee ( areioletmelerae aQzı şamba g'iİllÜ saat l Ü da reYİI' anıil'liiTİ biU:lSl~H.h 
ve burnu rıkaaıak iQin c l 

9 - Tenıürdüroa 10 gram bir şiee aQ'u lastik kapaklı ( rı..· toplanacak Olan komisyon huzuruııda O}acaktH'. 
ralara •e -,anıklara sürmek İQİD ), 3. Buna ait şartname ve llHikaYele 1\<lana 

10 - K1oramio O. mahlulü O 50 - ıoo mahlulünden .. 10 gram • ' 
damlalıklı bir eıee ( lperitli gözleri bikarbonatlı •era permanaı· ~1ersın Orman çeviı·ge mlidürli.ıklerile Pos revir 
ratlı su ile rıkadıktan sonra 1 : 2 damla damlatılır ) ,,;ıınirliğinde mevcut satış dosyusındadır. 

11 - Gomenol raQı O, 50 - 100 mah:ulOıtdeo 10 gram dam- 4 8 l k" ·· · l '· d lalıklı eiee iQınde ( Buruna damlaulmak ve iperi& ranıklarına e ıer n1erte upuntirı IUU lUUUUCll ue C 
~ansuman rapmak ioin). . ,, li 30 liradır. 

12 - Lokman ruhu! 10 gı am damlalıklı bir eiee (Güoee Qarp .,. 5- Kere-.teniıı nıuhaıuınen bedel üzeı·indeu 
masında fa 1aralaoup bayılanlara 10: 12 damla •erilir.). yüzde 7 ,5 dan tenıiuat nıikdarı 259 liıa 9~ 

1:J - Atron ruhu: 10 aram damlalıklı bir ei§e ( Srnoılanan-
lara >tMilmeı. kuruştur. 

14 - ıo gramlık bir eiee 6- hteklilerin muvakkat temirıatlarile ihale 
15 - Kontrplak, karton aletler ( 6 ) Jı}arQa (kırıkları sar· gününde revir amirliğİllC JUÜJ'acaat tıl meJerİ 

mak IQiD ). İlUil O}unur. 
16 - 1 tane üo köee sargı ( eli, kolu, borunc ballamak 

i~im ). ('4 7 6) 12-19 
17 - S harp ı>akeU. -----··----,------. 
18 - 25 gramlık OQ tane saf pamuk paketi. 
19 - 5 tane muhtelif sargı. 
20 - ı marara flaaler. 
21 - 1 kuta Emniret iQneeı. 

Bu sıhhi malzeme kuru iılrken vera kotrplAktao rapıl

mıe bir el çantası iQinde muhafaıa edilir. 

BİTTİ 

Ankara Radyosunda 

Bugünkü neşriyat programı 

19.00 Konuşma: 

. 

. 
' 

Cumarttısi 12 - 7 - 941 
7.30 Proğram ve memleket 

saat ayarı 
19. 15 Müzik: Radyo caz. 

7 .33 Mülik; Hafif parçalar 
(Pi.) · 

7 .45 Ajans haberleri 

8.00 Müzik: hafif po~ramm 
devamı (Pl.) 

orkestrası programının devamı 

19.30 Memleket saat aya
n, ve ajans h~berleri. 

19.45 Müzik: geçit programı 
20. 15 Radyo ()azetesf 

Türkiye (. ümhuriyeti 

Ziraat bankası 
Kurulus tarihi: 1888 Seımsrui: 100,000,000 Türk lı 

raeı. Şube ve ajana adadı: 265 

Zir•I ve ticari her nevi b•nka muamelalarl. 
Para biriktirenlere 28.000 lira ikramiye veriyor. 
Zıraat Bankaeındı. kumbaralı te ihbıtrsız trsarruf heeapia
rında en u. 50 ilradı bulunanlara senede 4 defa çf. kilecelr 
"kur'a ile aşağıdaki plAna göre ikramiye verecektir. 

4 adet 1,000 liı:alık 4,000 lira 100 adet 50 liralık 5.000 lira 
4 • 500 • 2,000 • ı?o • 40 • 4 aoo • 
4 • 250 • ı ,ooo • 160 • 20 • 3.20J • 

40 • 100 , 4,000 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene !<;inde fiO lira 
dıın ıteeQı düeruiren!ere ikramire oıktıQ'ı takdirde % 20 faz· 
asile verilecektir. 

Kur~lar Sl\nede 4 defa ı eyliil, 1 hiriecik~nun 
ı nıart, ve ı haziran tarihlerinde cekilecektir. • 

(2) 
8A5 Evin saati 

20.45. Muzik: E41ki lstan- .---------------------~ 
k 

ı:J.30 Program ve memı., bul §arkı ve türküleri 
et saat Ay<trı 
13 33 M - 'k T- k l"kl 21.00 Ziraat takvimi ve 

• L uzı ; ur çe p a ar 
IM~®&~W~ - @~(glR?&V@lRı 

DOK.TOR 12.45 AJANS haberlerı Toprak mahsulleri borsası 
Ankara, - Bu teşkililta ait tahsisat . . . 21.10 Müzik Dinleyici istek 

Adliye Vekı\letiııin sicil ayrıldıktan sonra derhal faa!i- l:i.00 Müzık: Rıyasetıcum 1 . ASLAN YAKUP te ... kilatıoı kurmak m·,lsadiyle 'l ı. . hur Bandosu (Şet thaan Kün- erı 
»" • '-'ele oerı ece11.tır. ) 21.40 konuo.m"· GuMnu-n 

bir mfıdrJettenben ba~ladıgı 1 8 
) ~er ~ "' 

faaliyet ~on safhaya intıka[ Adli sicil memurları mm- \4.45 Müzik: Türkçe .plaklar meseleleri 
etmek üzeredir. takanın gösterece~i lüzuma programının dev-ımı 22.00 Müzik Radyo salon or-

Vek~let, şimdi bu işin kad göra ayrılacaktır ilk iş olarak 15.00 Müzik: Darıs müziği kestrası Violonist Mec!p aşkın 
rosıınu hazırlamakta ve bu bütün vil<\yetlerde cumhuriyet (Pl) 22.30 Memleket saat ayarı 
teşkilatın nerel~rde ve ne şe- müdddiumumilerinin nez:.lreti 18,00 Program ve Meij}leket Ajans haberleri, Esham - Tah
kilde faaliyete geçebileceğiııi alımdaki kAtipleı in biı i bu va · aat ayan vilM, Kambiyo - Nukut Bor· 

· kt d. ·t· · -ı · l k 18.03 Müzik· Karıaık Q!ar- sa (F' l) tayın etme · e 1r. zı enın göru me~me ça ışaca - k 1 ' ,. Y"' sı ıya 
ı ar. 

Türkiye ve Ruaya tıp fakültelerin
den diplomalı ve Almanyada 

tahail etmİf. 
llastalarım her gün saat 9-12 ve 15 den 17 

ye kadar kabul ve tedavi eder. 

Mersin Yoiurt Pazan No. 1 
Telt:fon : 172 

Rlıs Heyeti 
tır. 

18 30 
K M 

1 
k 22.55 Müzik: Radyo sa]on 

. onuşma em e et · 
Bu kcltipler, kendi vil~- postası oıketrası programının devamı ======================= 

yelleri dahilinde vukubulan 18 03 Müzik; Radyo caz or 22.55 Yaruıki Program ve 

lngiliz nazırlarivle 

görüştü 

vakayii ve bunların failleri kesraElı(t. Özgür Ateşböcekleri liapanış. 

Londrs, 11 (a.s.) -

hakkında tişler dolduracak, 
bunların bir suJ"etini de Vek:l 
lete takdim edeceklerdir. Bu 

Sovyet askeıi heyeti balı. fişlerin doldurulmasına başlan 
tiye nezaretin~ giderek bah- dıktan sonradır ki tekerrür fi
riye ııazırı Aloksandırı ziya- iline ait ceza kanunundaki 
ret etmişlerdir. Bundan tıon - maddeleri el. ha esaslı bir şe
ra hey :Hava oazırı SinkJeri kilde tetkik etmek mümkün 

:ıiyıuet ederek görii~müşlerdir. olacaklır. 

Yurttaş; 

T. Hava Kurumu-
na üye ol 

Yeni Mersin 
NUSH.A.S:I 5 KURUŞTUR 

Abone 
Şeraiti { 

Senelik 
Alb aylık 
Oç " 
Bir ,, 

Türkiye için 

1200 kuruş 
600 " 
300 

" 100 ,. 
Resmi ilfınabn satın 1 O kuruştur. 

Hariç !;in 

2000 kuruş 
1000 .. 
500 ,, 

Yoktur. 

f eni Mertıiıı Matbaa unda Basıbı.u~tır. 

• 


