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Tokyo, 3 [A.A.]-
.Japon Hnşn~ ·ili ~iy1'sotindo diğer 

devletler gihi hareket etmiyerok müs 

tak il bir poJiti kıt tak ip udacegiui 

bildirmiştir. 

Od 

Sehibi ve Um11m Netriyat 
MüdOrü 

FUAl> AKBAŞ 

idare Yeri 
fUI llıralıı tam:ını • llentı ---

Cuma 
4 

TE 'r1 MUZ 
1941 

GtrNDELİX. SİY .ASI HA.BEJ:'\. FİKİR.. GAZETESİ 
Sayısı 5 kuruş y,, Sayı 

Telefon No. 82 13 3941 

Jlmanf ar f evkali~e bir 
tebliğ neşretti 

Almanlara göre: 
160 binden fazla 

eair alındı 

tngiltere üzerinde Af man 
Tayyaresi uçmadı 

İngiliz tayyareleri 
Almanya ve Fransa 
ya akınlar yaptılar. 

Brenıen 

.. 

Bay Stalin 
diyor.ki 

Duşmanı maflup 
edeceğiz 

Suriyede as~eri vaziyet 

ıraktan yeni 
kuvvetler 

geldi 

~ 

Taşucunda 
Deniz ~ayramı coşkun 

tezahüratla kutlandı 

-

Milli Şefimize candan sevgi ve şiJkran 
duy guJa,.ı izhar edildi Binlerça tank binlerce tay

yare imha a~ilmiı 

Berut 
Tekrar bombalandı 

Şiddetle bombardı- Taşucn (Husoıd] - havali8i kuvvRyı milliytt ku-
man edildi Moskova, a (A.A.) - Londra, 3 (A.A.) - Denizciler bayrsmınıu 16 ıoandardığındn hıılıınaıı do-

Bıı bir vataı1 
harbiclir. 

Sovyet tebliğine göre: Bay Stalin bütün Sovyet Selahiyettar mahtillıri.n l>e- oı ıl döniimii miina~elıetivlo ğMii müculıit bay Emin 
Loodra, 3 (A.A) - tt'kl · o e Surıyeye Y : 1 _ ... Alman yarma İngiliz bombardıman tay- radyolarıyle bir beyanname yan e ı erme R r limanımızda hulanan hılu- A rsları Karakaş ha gıııın ya-

yar·eleri avcıların himayesinde neşretmiştir. Stalin hu beyan- yeniden müttefik lrıtalar gel mnn1 ,ıeni;ı: va~ıta!anyla res- rahn ,·e· Türk milletinin göz 

teşebbüsleri dün gündüz Rteste hücum et nameRiode ezoiimle miştir Tüdmtirün 60 kilometre mi ve hn~n i hiııalıır ~Rnlı bttlu~gi oları ..MiJli Şofimiz ııev-
akl·m kaldı mişlerdir. Brsstte bulunan üç Sovyet ordaluını~ kah- şimalinde düşman mevzileri bayrsgımızla siisleııııdş .vo gili İııö•ı niin yüluıek mezi

Alman zırhlısmm arasına atı- ramanca mukavemetine ve zaptedilmiştir. Tüdmüıün iki ınerssime ~aat 9,30 <la lstık- yet ve yaratıcı kndrı>dlerind"n 
• J •J lan bombalar düşmüştür. doşmanın en iyi aa~cerlerinin k'l k d k. F iRi m"rşı ıle başlanmıştır. minnet ve şiikraııla babsetrni~ 

lnk btJlge•ınue fi • 0·2' t ya eler Şerbnrcr . . . d.. ı ometre şar m a ı rausız Bilahare liman reisi tara- V'j ınernsimdc ha.,,ır blılıırı .. •ı ı.ser ay r u rı ımha edılmesıne rsgme!l u•- h t l · d k . 11 ... 

detli çarpıftnalar deniz üssüne hücum etmitler- m.ao ilerlemektedir Dü man avan. ~p arı~ın :ıte.şın. en ~ıv fıodan hn günün Türk denız- ların şiddetli hlkışları araınn-

' 

dir. Bu h~rek~ttan iki tayyare . · ş vetlerımız gerı çekılmışlerdır. ciliğioe kazandırdığı lıaklnrı da lıüyiik Şef lımrnt 
1 

nHniine 
o uvor miz dönmemiştir. Şim:ili Fran Lıtvanya L~tonya ve. Beyam Sahil kısmında Damurun ya- tebarüz ettirilmiştir. kar~ı Rar. ıf nrnz hftglılık vo 

Sıvyıt havı kuyıatleri 
Bükreşi btmhılıdılır 

sada İngiliz savaş tayyareleri Rusyauın hır kJsmı Jle Uk- kınma kıtal \rımız gelmiştir. Liman r6isinin nutkunu cıından sevgi, tc zslıüı !eri için. 

düşman lıava meydanlarmı raynanın garbinde bazı yer- Habeşist:ında Bordellada 375 müteakip kürsiiye gelen Is- de ınerasimı, nihayet veril-
bombalamış ~e bu harekltta leri almı,ıır. Duşman vaktiy .. esir ve 6 sahra topu alınmıştır tikl81 savaşında Mersin wı mi~tir. 
hiç bir ziyaa ugramamıştlr le N apolyonnn ordusu maglop k d 'k" d _ --

. . Raya ta yer e ı ı u~man S tler L ·· b Berlin, 8 (A.A) - Sah gecesi bir düşman t.&yya edildiği gibi maglap edıle- . 
1
• l d. 0Vye ll ll (l il 

Al t bl ·1t· • • d h d- - üld- - - kt' K d b 1 d tayyaresı yalLı mış ve ığer m-ın e 18 1 : resıoın a a uşur ugu an oe ır. arşısm a n un u- . H k 
Galiçyada zırhlı kuTvet- laşılmııtır. Friz adalarmda vu- gomuz meıtele SoYyetlerin dört tanesı ~~sara uğ~atılmış- Gazlara karşı ted- Ü Ü. tll eti 

ler arasındı:. Tnkn .. bnl~akta ima geltm bava muharebesinde Faşistler tarafında11 esar~t tır. Ayrıca ıkı tank ımha ve bir /er alıvorlar 
olan muharebe dun nıhayet iki dü~man tayyaresinin daha altına alınıp alınmıyacagım1z 20 danasi dd kullıımlamaz bir 

bulma~ ve 220 t..nk ya imha düşürüldüğü ve bu suretle di'ı meı:ıeleRi<lir. Daha fazla top, hale getirilmişti:-. Moskova 3 [o:ı.a.) _ 
İngiltereyi protesto 

etti veyahut igtinam edilmi~tir. şürülen dümşan tayyaresinin silı\lı, harp malzemesi istihsal Halepte müteaddit nokta- . 'hb . t f L _ 
1. 3 ( ) 1 1- · 8 lı b' Sovvet ıstı aı a şe ı o K d .. 0 [ ] Ber m, a.a. - üç olduğu an aşılmıştır. etme ıyız. n arp ır vatan lara bomba atılmış Te mey- . · . \· d· u ııs, a a.n. -

D.N.B. düşman imha edilme Londra, 3 (a.a.) - harbidir. Ayni zamanda Al- . zofskı gazetecıler top antısın a Diin g.-ce lrıgiliz hom-
den biraz evvel Biyalistoktaki DQn ögleden sonra bom- manya tarafından esaret altı· dandakı tayyarelerde yang~n- demiştirki: hardıman tayyıueleri Reyrut 

çemberden kartalmak i9in bardıman tayyarelerimiz kuv na alınmış dan milletlerin lar çıkarıJmı~lır. Beyrul şıd- Bay Ruzvelt, Vels ve albayı iiır.erine yeniılea bir çok iofi

dört defa yaptığı hiioum tar- vetli avcı · himayesinoe Bre- kurtuluş harbidir, demiş Te detli hflmhalaomış ve liman Nokı1un Alman tahakkümüne lak ye yangın homhaJuı at 
Jedilmit ve ağır zayiata og- men Ye Fransada Lil ciYarında sözlerini şöyle bitirmiştir. ağır h1~ara u~ramışllr. karşı beyanatlarmdan dolayı mış~ır. Neticede bir t;ok evler 
ramıttır. Çe:ıber daraltılmı1 düıman uçuş pistlerine bina- Bütün Sovyet vatandaşları t -k" t• teQAkk" l · · venıden harab oJmnştur 

.. .. ·k t · ı ! Sovy t ıu ume ı ~ ur erıuı -
1 

.. .. . · 
ve buyuk mı yas a esır a ID· lara ve yerde dagımk hır halde zafer için kızıl orduya yar B ~ r Al m f...l n . . f ·ı· 1 .ıuhnan hukfımetı LnndrR-

Al · ı da . ı u bı'ldı'rm1ıztır. ngı ız gazete.e- ı. ·ıd· .. naıttır. ınan eeır er araıın bulunan dü§man tayyarelerıne dıma davet ediyorum. " . ya 111 ırmek u?..,re Auıeri-
':ok muhtelif ~~ş.~kk~ll~~e ve demir yolu iltisak nokta- Balıkcı gemısi rinin Sovyetl~r hakkmdakıue~·k~ıı konıwıo~ıaguna ~i<ldetli 
1 en&up aıker gorulmti.tur. sına taarruz ederek &ombala- Suriyed e riyatmdan Sovyet gazeteler; lıır protesto Dıti&Rl t~-vdi et-
·\&kerler zabitsiz oldukların- mıflarcbr. Düşmanm kuvvetli b 3tifl1 d) • mnun olarak geniş surette rniştir. 
ılan teslimleri beklenmekte kara müdafaası ve avcısına Müttafik kuvvetler ~~bas etmektedirleı. Sovyet I!'ransız bıuş knmaııdaııı 
tlir. ra~men taarruz muvaffakıyetle Londra, 3 (a.a,) - .

11 
ti . şimdi yalnız bulun- Dentzoe bn bomhardıınl\lıları 

Berlio, S (a.a.) ·- neticelenmişttr. Düşman taJ- Berata yaklaıtılar t.ogiJiz AmiraJJık daire. mı e erı l l d protesto etmiştir, 
Fevkalade teblig : yareleri atır zayjata u~ratıl- sinin tobliği : madıklarını an smış ar ır. 

!Uyalietokom şarkında devam mı§tır. 17 düşman tayyaresi Vişi, 3 (a.a.) - Almanlar metereoJoji i~le .Memlekette g.ızlara karşı 
ttden harbin kat'i netice ver- tahribedilmiıtir. Bunlardan iki 24 saat içinde lngiliz kuv- rinde knllandıkları bir ba- tedbirler her_ tarafta ~ıkı su-
•Iİği anlaşılmakta~ır. Alman si bombardıman tayyareleri- vetleri Suriyede ve çölde hü- hkcı gemisi 1sla.odanın şiına- rette tatbik edilmektedır. 
Y, yı arkadan Ç6Vırm~ ve Av- miz tarafından düşürülmüştür. k l ~ . 1 d. linde yskalanar"k batırılmış 

• 1 • L • t yO gayret er sarıetmış er ır. 
02 

k .. 
rppayı bolşevık eotırmea. 18 6· lgl admı taoıyan Amerikan - - tır. MürettebatındAn ~ ışı ~ı'malı' Horveçte 

·t dul t ·r . Tedmurde duşmamn yaptı~ı · d·ı · ı· c Y n bolşevı or •rı arı tayyaresi üç düşman t1yyaresı . eaır e ı mış ır. 

italyan siyasA 
memurları 

Moskovadan ayrı
lıyorlar udil mez bir heroii mer~e uğra düşOrmOştör. Bu ha"'k1tta 7 ıiddetli hücumlar devam atmış k • f J 

ı ıttır. Dötmanıo gerıde ka- avcımızla iki bombardıman ve lraktanl4'1rat nehri boyunca Kandadarı Almanlar tev ı ere .Mo~kovıı, :l (an) 

1 n. ~arp malsemeai ve eain~- layyaremiz kaybolmuştur. gelen dü,man motörlü kolla- baıladılar .Tı.pon hiiyiik ul9isi lıari -
lprını saymak haftalara m Öğleden sonra timali Fran . r ingilteteye f4yyre- ~iye konıırnr maavirıi Vi~inRki 
tpvekkiftir A•a1tıdaki rakam 1 b. k d d- rıyle Derzorda temasa ge ın- ·ı ld• 1 Lonılra, J (A.A.) - ıle güriişınüı.ı ve MnRkovad .. kı· • ~ e • • saya yapı an ır a ın a uc- . . . _ cı er ge ı v " 
ı r hir fikir vermege katıdır. mana ağır zayiat verdirilmiı mıştır. Cenubı Lubnanda Fran Norveç ajansı bildiriyor: ltal.rırn konıwlo~lan ıuesflle-

Da,man 22 hasirandan ve hava muharebelerinde duş sız kuvvetleri ileri 1ngiliz kuv Lonılta, 3 (a a) - Alman ma~amları Nor- Riııi bıılletmiştir Bu hafta 

l Temmuza kadar 
577~ ta~k manın 15 tayyaresi düşürül- vetlerini pfüıkürtmü~lerdir. Her İçlerinde hastabakıcı, Dok vecin şimalinde favU.lade ah içinde ltalyan siyJ•tıi memn1-

:!830 top 4: .ztırhllıötreoı .azımt muş· tür. iki tarafta tonru düellosu ol lor ve tank, tayyareciler bulu l ld " ·ı~ elmitle laı ı Mo8kuvadan hareket ede-
ını·i,darda mı ray JS sayı e n- 1 ·ı - . d h. ~ r d k r·ı . va o u.,,unu 1 n . r ve cekl~ s . . . 
n a n ngı tere uze n ıç b K esı lngil _ . . . r ve ...: 0 ~ yet l'tyaın me-

. A · müddet ininde u rı e mu,tur tngiliz hava kuvvet- nan ir ana a a 1 bazı yerlerde mfı ıdarelf~r ınurlarıda R ıat,tır · ynı :. 8ir Alman tayyaresi uçma- . · l · · <•rn~dan ayni 
4726 tayyare kaybetmiştir. lerı Beyrutu tekrar bombardı- tereye ge mışhr. kurmuşlardır. Sovyetlere kar- giirıde ayrılacaklarclır 
Sonlardan 1392 ha'Ya 112 ei mııtır. man etmiştir. Evlerde ha~r V ı· • şı sempati gö~terenler derhal --
hataryalar tarafından va 8221 lemiştir. Pin ilk, Lok isti kame- d s' . ·ıı rd bir kaç öl6 a 1m1 z tecrid kamplarına gönderil- B a _u Ruz ve 1 t 

·bed·ı . t· d d" k t l var ır. ıvı e e 1 ,. -adedi de yerde tabrı ı mı'9 ın e utman seyyar ı a a- d mişlerdir- Ekserisi a~"- edeo 
t;r. Dötmaodan 1thnan esir rıyle şiddetli çarpı~malar de- va yarala var ır. Kaza/arda teftiıe olmak üzere yüzlerce kışı tev-
USO binden fazladır. Do•••- vaın etmektedir. Hududu ı· _ p tek'ız ırıs ftdl çıktılar kif edilmişlerdir. 
lf•UlD 9eDbtrdeD ÇJkmak jÇ.İll geçmek isteyen duşmans kar- ıpaaya or 1 
uıradıtı •ariat alınan eıır- t• deYl"t hududu kıtalarımız Sayın Valimiz bay Sa KıbrlSa 
ı rdeo daha çoktur, Biıim il- tarafından Blkı tutulmaktadı,. Bir ticaret muahe· 

Bugün İngiliz mille
tine bir nutuk 

ady liver.ek 
bip Örge rafakatinde Vilayet 1 ayyare hücumu 7~atım1z allahı1 Ç(lk ,ttkür Kıtalarımız ciddi zayiata ug- deai imzalandı jauda;ma komutanı ve uaf~!" Vaşington, 3 [a.a.] -

~k azdır. rayan Mttrmanekta takrihen müdürü oldugu halde tedkık yapıldı 4 Temmuz Birleı1ik Ame-
MoskoTa, 3 (•.•.) - iki dntman hrlaıunı tutmak- L" b s ( ) ) '( 

ız on, a.a. - ve tsftiolerde bnlonmak özre Lefkoşa 3 (a a. - rikanın milli bayramıdır. 
SoTyet. ~ıtihbarat büro- ta~ırl~r. Fin ce~heeinde Kn- Portekiz Hariciye Neza- evvelki gön Silifkeye vo Si- 8 dfı~nıao tayyaresi Kıp- Oumhnrreisi Bay Ruz-

ıuoun teblıgı : .. laJern ve Karelı ~e .d~şman reti Sah günü lepanya ile lifkedeu de Muta gitmişler- rızın garp kısmına taarruz ede velt hu ha.vram müıuu~ebotile 
2 Temmuz günu kıtaları- taarruzları tardedılmı.tır. . . . dı'r. Bn kazalardan sonr.. da rek Bafos bölll'e~ine bomb!il·ır t · ı· · · . . . . . . . . r Portekız arasında hır tıcaret ... .. "' 11g1 ız mill~tıno bir nntnk 

••• Murmaosk ıstıkamvtınde Pınak ııtıkametınde şıma 1 gı'dece atmııı.lardır .. ha. sar vo zayı'at 
8

·· ı· N 
n"hed . . 1 nUlJA oldo a··ı A amura v O'\• l\.'('Cektı·r. otk~ıı ıniibım ilerlemek isteyen dntmaoa •arkiye doğra nüfoJll etm_,ğe m esı ımza a v • ıı nar ve n " " 

y • a·ı kt d' • bildirilmemııtır. olacaltı tnhruin edilmektedir. agır aayiat verdirerek ıardey - Sonu ikincide- gunu bildirmi~tir. gı zaone .1 me e ır " 
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Pamuk mübayaası· 
na başlanıyor 

AnkHrH 
RadyosııncJa 

Hava tehlikesi veı i 1 a n 
Mersin Belediye Riyasetin~en 

Korunma Çareleri 
Doğrudan doğruya müstf1h Bugünkü neşriyatı 

silden pamuk mıiba yaası için 1 .. 
Emin Epcngin 

Sümerbank umum miidürlüğü CUMA 4 - 1 - 941 
tarafından yapılan fRaliyel son 7.30 Proğram v~ memleket 

günlerde bir hayli ilerlemiştir. saat ayarr b • A- ~ 
Bu sene Çukıırova mıntakasıu 7.J:l Mut.ık; Hafıf parçalar 
daki banka teşkil:ltı bu m~k (Pl.) 
sıtla tevsi edilmiştır. Geçen 7.45 Ajans haberleri 

seneye nazaran daha geniş mik 8.00 Müzik: Hatif ııarçalar 

- Dtlnden artan -

3 - iki !4,"d~~e"kou~i~1'ti11'~111are),. ~ 
4 - Patlamır~n bombaları kaldırmak iQin'!'bir konı. _, " 
5 - 1 Deetere ~ 

6 - 1 Süpilrgeoi (bahçeleri ıulomrk ioln kullanılan tlıJ 
gir gibi f!elikli su tenekeıi) 

7 - Binanın rOkaekliQine aöre küçük bir merdiven 
8 - Kısa uplı bir balla 

, 
ve• 

yasta mı1ba yaatta bulunmıya programının devamı (Pi.) 
çalışılmaktadır Müstahsilden 8.30 Evin saatı 
pamuğu de~er fıyatma almak 

9 - 1; 2 hane BÖndürme kepçeai (bu kepçe aıun ve ince 
demirden olup uca 11ıılp.ıze teri demirle rapılacaktır.) 

10 - icabında etdeki çeeme vera BU mueıuauna takılmak 
ve pıırasını derhal peşin plra 
ile ödemek için icabeJen bü
tün tedbirler alınını~ bıılıın . 

12.30 Program ve memle
ket s~ at Ay<ırı 

12.33 Müzik: Peşrev, nakış 

üzre münasip uzunlukta bir qortum. 
11 - 1 Gelberi 
12 - 1 Elektrik feneri, bir gemici feneri 

maktadır. Geçen sene mü~tah ı;cmai ve saz semaileri. 13 - Oatı renaınları -töndılrücJleri IQin birer itfııiye tııeı ve 
birer itfaire maıkeei (Bürük eüıgeçli) silden takriben bir milyon kifo 12.45 AJANH haberlerı 

14 - Vücuda rapıeık elbise (kadınlar için her haldtı erkek 
13.00 ·Müzik: llafıf şarkılar. pantolu bioiminde) kütlü, dört milyon dört yoz 

bin kilCJ koza ve ceman beş 
milyon kito kaba balye halinde 
klevJand ve yedi pamuk mii 
hayaa -edilm;şti. 

Türk Basın Birligi 
umumi kongresi 

18.15 Müıik: Kuışık prog Hava bombardımanında ev itfaiyesinin vazifesi 
ram (PJ.) Yangın bombalarının binalara dilemesi gürültüeunden, ra 

IS OO p M I k l narken siddetli oahrhıındao. fıekıran aletden, reıklaiı · te hara 
• rogram ve e;a e e retten anlaehr. 

~aat ayan Bomba düeer düeınez ev i&faireııi derhal harekete ıeomeli 
JS.03 Müzik· Faı-ıl sazı dir. Binalara inbel. eden rangın bombaları ek&eriretle oah kıs 

K ,. 1 ı. ınında raogın oıkarır. 
J .30 onuşma Mern e&et 

Binalara yangın bombası isabet ettikteıı sonra postası 

Ankara, (Hususi) -- 18.40 Müzik: Hadyo Sv!ng Ev itfaiyesinin Hareket Tarzı 
Türk Basın Rirİi~i merkez orkestrası (l. ôzgiir ve Ateş 1 - ~üeen bomba ranmamıe ise en rakın poliı karakoluna 

idare heyeti Falih R.fkı Atay'- böceklerj) '8 rabut patlaınırao bombaları kaldırma ekibine haber vermek· 
l. · d l h 2 - Düıen bomba 1anmakh iae mümkünse soı;tuk lranlıhk ~lkl . reisldıgıbn. e topl " nmı~ v~ her 19.00 Konuşma: (lktisad la ve asla telae etmiyerek kürekle emniretti bir rere fırlatmak 

J 
1 yı a ır top anması ıc:ı e · uya kom eandıtına kormak verahat oiuraa zaranız bir rer 

den umumi kororenin 7 tem- saatı) ı , k 
1) 19 15 M "k R d S . tarsa gelber ·ıe orara Çe mek, bu mümkftn deQilee ranmakta 

muz 19 H tarilıinrle Ankarada · üzı : a yo vıng olan bom barı söndürnıek ioin asla ıu kullanmamalıdır. Bomberı 
içtimaa davet olnıH4ıasma ka- O' ketrası programının devamı ıu ile ıöadürmere kalkmak tesirini arthrır. Yanaın bombaları 
. · i 19.30 Memleket saaı aya- Ozerloe kuru kum tera toprak atılmak ıuretile oldukları rerc:te 
ıar vermı~t r. . . ıöı:ıdılrühlr •e ba •uretle söndürülen bomba kaldırılır, dü9lüQü 

Haber aldığımıza ~öre Ba rı, ve aıans ho.berlerı. re . u etrafı Bulanır ve bomba bir rere götftrülüp gömülür. 

sın Birli~i kanununa tevfikan 21 45 Müzik: Klasik program Bombaların kum ile aöndürıllmeıi mQmkün olmadıJn takdır 
hına natçe verilecek b-tsın;kart Şet: Mesuıi Cemil. de te ctvarda tutuemue ise .ar~k - ~o•bf. ile ~l~kadıar olmamalı 
l ı 1 ,.. . ı k ııu, kum, ıslak bez ve emealı ıondurme tesahı ıle atesin söndü 
ar~nın ıa zır ı.,ı u'3vam etme 20. 15 Radyo • azetesl rülmeı:ıine te r•naının bOrılmemeBioe merdan vermemek ioin 
tedır. Pt3~ y.ık~nda bu hazır- 20.45 Müzik : Solo şarkılar. Qalıeılmahdır. • 
hkların bıtmesı ve kartlar!D Yangın eenaeında et itfaireeı au kokuıu hiuedene mHke 21.00 Ziraat takvimi ve 

1 iol talımah 99 örleoe oalıemalıdır. .._u.,a. -levz\i nmulma\&.tadır 

Toprak mahsulleri borsası 3- Et iUaireıi rangın ıöııdü dire aldanmamalı ta ıöndür 
Yen., adam 21.10 Temsil me itini tavaatmamalıdır. ÇünkQ bu gibi . rangınlarda QOk defa 

salon 
kalan fosfor parçaları tera etrala sıoraran kıtılcimlar başka 

Y 22 O'O Müzik; Radyo rerıerde reniden ran°ın oıkarır. eni Aı\am gazete~inin • 
339 on Nayı ı Çlkrnıstır Bu orkestrası (Violonist Necip Aş- 4- Et itfaireei rangını RöndtlremireceQ'lni ve aıarretinin 

k ) berhode olduQanu anlarsa ev koruma amiri tHıtaaile komeu it sayıda Kiitükler, Soy8 nz san- m · faireoilerinin ve mahelle ilfaireeitJin celbini IBter BöndOrmere 
at, PorterJer, E lebiyatın meA. 22 30 Memleket sattl ayarı deum ederler. 

uliyeti, Hali ~iir, ÇırngeJ, Ajans haberler•, &ham - Tah- Ev korunma Amiri roksa ranaınıo di4er rerlere ıirareUne 
Hayatım gibi edebi, ilmi ya· vil~t, Kambiyo _ Nukut Bor· merdan termemek için kapıları kapar ve komeu et itfai1ecileri 
zılarJa kısa todkiklor, iç ıws · sası (Fiyat) tA mahlllle (Sokaklar birliQ'i) iU1ireBint haberdar eder te 11el 

yete ve kültür luıherleri var: 22.45 Minik· Rad 
0 

salon diklerinde onlarla beraber oalıetr. 
dır. Okuyuoularırnıza Yem ' y " ikdanıÜ ta5anımül gerek erbabı hayata" 
atla mı oku ına.larrnı ta v"iye orkestraRı programının devamı 
ederiz. 2l.55 Yar.ıık~·Program ve '' Mevta yarışır var ise rahat düşeğine" 

Alınanlar f evkala~e ~ir 
te~liü neşretti 

Biı·inoiden artan -

~apınış. 

Çığır 
Bir iHm, Hanat ve fikir 1 

mroınuası o]an Çığırın 100 mi 

- Detam edecek -

•• - ----~~ 1 
• NELER OLDU .DUN y .ı\.D ı\.. NELER o L u y OR 

sayuıı ~akmıştır. 
Y ara•alar için1 ev yapılıyor 

teşflbbü-4 eıler. c!aşmanla ~ok 

büyiik ııtııbarebeJer başlamış

tır. Bu bölgımin <l iğdr i~

kametinlle de <luşm 1uıla şi~· 

Bu uyıda Remzi 0Roz Cata adaeında, Sotemtap ka\te 20 dakika Bonra zifiri karelik 
Ar uı OocaklaJiruıza dair aabaaı beledireBi' raraalara mab b~ımaktır. 
~ .. .. .. ' sus bir et iotaaaı için iki bin in · teıe ".gOneşin batmuırle. ka 

Mehmet Ozgunun Alman giliz liraaı tahaiu& · arırmışhr. ranlıtın baatıjı bu yirmi . daki 

detlı muharebeler yapılu~~ Üniverııiteııirıde inkişaf, R. O.· Yerrazanan baeka hiobir reri ka zarfında, citarda harap bir 

A. rıttl Arkeoloji göziiy]e orta roktur ki raraaala.l',_bu kasaba binada raıamalr'a olan raraaa 
taılı r . D.ışınamıı yarma te- avrnpa DU.. Saat. SereninS dekiler kadar bol ' te çok olıun lar fırlarıp,beıtaklıklardan bulut 
Nobhii;ıleri auudane multave- ~ ··ı s . B"" l s·· otemtıp kaaabatı halkı, rarall lar balınde havalanmaQa baela 
.... :Su eyınan amı ocoğ n, u ları himare etoıekte ve lüremele 
ınot ve hava. kuvvetlerimizin ley~ab Sami Böcogluıfnn Üç rine neıaret ... erfemekttt4lr.. raıı ıitrisinekleri imha ediror 

mavaffııkiyetli lıarek6tı neti- devirde gördüklerim yazıları HaJkıo raraealara göeterditi lar. · " 

Belediye ihli)'acı için 5-6 ton nıikdarında 

sulfat dallomiıı acık eksiltme suretile satın ahun-
• 

cakur. 
1 ·rorı sulfat dollominin unıham ucu bedeli 

300 lir:i:'Oldrıf~ıllaıı .\lctlcriıı 0/o '7 , ~ nıuvakkat 
tenıiı!at ycşikasıııı lıanıileıı 20-7 1 .. suh giinii saat 
15 te Belediye dairesinde toplaııacak kouıisyoua 
müracaat eylemeleri jJan olunur. 

9 r . 4. -lv ~ l9 ( 467} 

Zayi senedi resmi 
Evvelce Kadıköy kazası -enn al inden almak a 

ol<luğuıu ve bu kerre \lersin kazasına naklet Ligi 
m tekaüt nıaaşıma miit~allik resmi senedi za~· i 

ettiğimden ve yeııisini alacağınıdoıı ıuezk ur SCll(.< 

din hükmü kalmadığı ilan oluııur. 
Si us: inhisarlar Baemüdür maavin litırı ıi ırn 

müteka it te Mereiode mukim Musı ıı fo 
o}lu Abd ı Altıok 

(4f.6) 

i ı a n 
Mera;n Gümrük müdürlüğünden 
Müfredatı belediye ve giimriik ilan tahtal· -. 

rında asılı listede tafsileu göslt~rilmiş olan 143 7 
ı>arça muhtelif ciııs e~ya 1f>-7 -~41 salı günü saat 
9,30 da ve geri kalaı ı hu· da müteakip sah gl'ınle 
rinde açık arlJi'nıa ile satılacaktır. 'falipler o güu
ıerde glimrükte, satış koıuisyoııuııa nliiracaatları. 

( 465) 4• 8-13 
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DOKTOR. 

ASLAN :YAKUF? 
Türkiye ve Ruaya,.l!I? lakiiltelerin

den diplomalı ve Almanyada 
tahsil etmif. 

llastalarıııı her giin saat. 9-12 ve 15 deu 17 
ye kadar kabul Ye tedavi ed~r~. 

Mersin·"Voğurt Pazarı No. 1 
Telefon : 172 

----------------------------------
1 iirkiye lümhuriyeti 

Ziraat bankası 
• 

Kurulue &arihi: 1888 Sermaresi: 100,000,000 Türk li · 
raeı. Ş ııbe ve aj ıı ııe adedı: 265 

Zir•f ve tlcarf her nevi b•nka muameleterl . 
Para biriktirenlere 2B.OOO lira ikramiye veriyor. 
Z ı raat Bankasıod f. kumbaralı te ıhbftrsız trsarruf hesapia· 
rında en aı 50 ilruı bolunaolara senede ' defa çekileceJr 
kur'a ile aeaA'ıdaki plana göre ikramiye vereceklir. 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 100 adet 50 liralık 6.000 lira 
4 • 500 • 2,000 , t?O • •O • 4 800 • 
4 • 260 • 1.000 , 1so , 20 • s.2eı.1 • 

40 • 100 • 4,000 • 
. . 

DlKKAT: Hesaplarındaki ·paralar Hir sene toinde 50 lira 
dan "oallt diiewirenlere ikramire QıktıQ'ı takdirde % 20 faz· 
a~ile terilecektir. 

K ur:llar St'ııede 4 defa ı eyHiJ, . J hiriecikaııuu 
ı ınarl, ve l haziran tarilıleriude çekilecektir. 

c~ıü A iman harekatı akamete vnrdır. bu ihlimamın eebebi ıadur: So Ciurdaki . kôler helkı ıibi 
ı temtap kaeabaBs citarıoda mQt sıtmadan kurtulmak ioin kinin•.::::~:::~: .. :::::::::::::::::: ________ -: ugramış ır. Bo dtlğerH mecmuayı s b ıı.. b 

hie batllı:hklar tardır. Yara1alar, rot'maran ote°!t~p a .. ı, a Ltık hıtikaınetinde ordu- okumalarını sayın okoyuola- metoud olmaeaydı, -~ıklıkların harap bina rıkıhitırta baeJağılı 

(2) 

mıız şidıletli ve çok 96 tl\niye edeTiz ıetlid eltiA'i aıtmalardan halk kı cihetle velinimetleri olan raraea 
mulu:rebeler verm.,ktedir. rıhp ölecekti. Cau adasının ba tarı barındıracak 11rrı.. Qir bina 

Du~ma.ouı cenaba şarkiye <i il ve:inde, 1ıôneı s,•6 da batmakta inıaeıoa karar termielerdir. 

nüfnz teşebbü1leri devam et- 1941 izmirEnter• 
1 -----1----~-~.-.. ---------

mJktodir. Do~manın bütün F 
teşebbii~leri sıkı ve ant.Iane nasyo~·· uarına 
makavemetlerimiz karşısında 1 Şimdiden hazırlamnız 
kırılmaktadır. J;ok hölgeRin- Bir milyon müşteri, lzınir 
do lıa va kuvvetlerimiz tah En ternasycınal F o a r ı n da 
ribedici muharebeler '\'ermi~tir mallarınızı görecek ve sa-

Bükreş boınbalanını~ ve tm aaloaktır. 

bir miilıiuıınat depoöunda bü 20 AQ'uatoı - 20 Eridi 1941 

yük infilaklar olmuştur. 1 (116) 

Yurttaş; 
.. 

T. Hava Kurumu
na üye ol 

Veni Mersin 
NUSH.AS:I 5 KURUŞTUR 

Abone 
~Şeraiti { 

Senelik 
Altı aylık 

Oç " 
Rir .. 

Türkiye için 

1200 kuruş 
600 " 
300 .. 
100 ,. 

Resmi il:ınatın satın 1 O kuruştur. 

Hariç için 

2000 kuruş 
1000 

" 500 " 
Yoktur. 

Yeni Merein Matbaasında Bas~lmıftır. 


