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' Auk.arn, 7 (R.G .)-Moskova rad
yo~o a8kerlere bitaben: <Artık geri 
çekilmek için yerimiz kalmamıştır. 

Düşmanı dnrdormRk zamanı gelmiş
tir. Bir adım lıi1e geri gitmjyecek-
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G"'Ö"N:CEL:IK. SİYASt HABER.. FİK.IR. 
ı.iniz. Memhıketiu mukadderatı sizin 

G-AZETESI eliniztledir.> Jemi,tir. 
Sayısı 5 kuruş Yılı j Sayı 

Telefon No. 82 15 4302 
·----------~~~~~---~--~~~ 

Münakalit vekilimiz 1 ing·ıterede trenler 
tahdid edildi 

A"ıiral Fahri Engin dün şehrimize 
gelerek tetkiklerde bulundu 

Londra 7 (a a) - Münaka. j yapılan otokar u~yirleri de kai
l!~ nezarsti askeri vasıtaların dırılmıştır. 
zaruri nakliyata yüzünden 5 ilk Askeri nakliyat yüz.ünden 
teşrinden itibaren bütün kış günde 250 tren fazla kaldırılmak 
yolcu seferlerinde tahditler yap- tadır. Ayrıca işçilerin fabrikala-- ----- - - --------- - t Buna göre gidip gelme j 'd' 1 l · · · · · mı' ır. . . . rına gı ıp ge me erını temın ıçın 
biletler kaldırılmış, ızıoh asker bin kadar fada tren kaldırılmak 
1 .0 memleketlerine gitmesi ve _ ~ . 

Vekil dün gece lskenderuna gittiler 
erı 1 - k . tadır. Hukumet dığer şehirlerde köydeki çocuk arını gorme ıs-

na ve babaların seyahati ki dostların ziyaret edilmemesi· teyen a 
tahdit edilmi~, uzak mesafdere ni tavsiye etmekıedir. 

Şark Yillyetlerinde tetkik ve idare heyeti balariyle as-ı dan sonra Mersin limanındaki 1 ve devlete devrPdilen M~rsi~ 
seyahatinde bulunmak üzere kerı ve ıivil erk~rı tarafından (tesisatı yakından görmüşlerdirl ~iman şirketinin son vazıye:ı 
Ankararian hareket eden Mfı - karşılanmıo ve bır kıta askeri Bu arada muhtelif tesisat ıle devlet ta~afınd~n ~apılma .. ı 
nakalAt Vekilimiz Amiral Falı müfreze tarafından selim re~- hakkında izahat almışlardır. icabeden tesısler ıı~erınde _al~- Viyana kararı değismiyecek 
ri ~ngin, Sivas, Malatyada mi ifa edilmiştir. Vekilimiz şehrimizde ve kadarlarla mahallınde etudler 
ıetkıklerde bulunduktan sonra . . . . . de bulunmuştur. K m·ısyon Bükrcaş ve Peşte 
dün tehrimize gelmi~tir. Ve~ıl .refakatle~ındeki ze- lımanımı~da bılh~ssa .. de~ır Vekilimiz dün akş'lm re-ı O 

Münakal~t Vekilimiz vali vatla bırlıkte Mersm istasyo- yolu ve lımal\ tesısatı uzerın- fakatirıdeki zevatla lskenderun hükumetlerine 
belediye reisi, parıi . baokaoı o undaki teıiskb ge>miş ve on de geniş telkiklerde bulunmuş Iimamoa hareket cımişıir. ta V Sİ yede b U 1 Un a C ak 

Mister Ruzveltin hususı mümessili ıH ··ınd·ıstanJa t · 

M • • • d •• • d U , da eşte 7 (a.a) - Macar rıhnda teşekkül eden Al0>nn _ ister Yılkı Un Kahire en B~ a'~psı bildiriyor Yaban- , l~alyan komisyonu her iki Tran-

• k a r g aşa h k ::ı~::et{:..~~;::·~:~:1• T:~:::7.~ ~!:·:~:~: J~::~ş.::ö:::~~~~e:. 
Ankara Ya g e 1d1 ltalya~aki tetkikleri üzere Vı- Komisyon yarından itibaren top 

re vanya ararlarında değişiklik ya- la~arak yerindeki şikayetleri 
Bombay 7 (a.a) -- Kong . yana k h kk daki rivayetler muzakere edecektir. Bundan 

Ankara istasyonunda merasimle karşılandı 
Ankara 1 (a.a) - Mister Möttefiklerin bnuda ka-j cevaben Vilki demi~t.ir ki: 

Vilki bugün kahireden h.re- zandıkları zafer ~mmülile ef- -Benim kanaatımca ikin 

ket ederek do~ruca Ankara kara bildirilmeıniıştir. Mihver oi ceoh" Mııurdadır. Avrupa 

tayyare istasyonuna gelmiştir. rad .. oları boradaki taarruan fla bir cepl.e sçılıuatııuı Ar.:ıo 
K_en_disi Hariciye protokol mü keşif olarak gGıteriyor. rikalılar iH1 iyor. Runuıı ne 

duru Saltıhaddm ve Hariciye E- .M'bv c·ıer beyle zıuua•ı olaca~ı ihtiHaH ısabip
şı1be müdürlerinden Şadi -Ye . . g.er1- .f

1 
derh 

1 

1 
leriuin ve asker şetlel'iniıı 

Ame 'k b" -k l · · .1 S bır ıkı .. eşı a a vapar ar rı ıı uyu e çısı ı e ov . . · . hiiecegi ŞAyılir. 
yet maslahatRüılrı sefaretler ve bo Hetıceyı alırL rH~ şı-

1 Af "k d k tJ k l Amerikalı miaafir yarın erk:luı, yerli •e ecnebi gazete nıa rı a a nvve erı a 
ve ajanslar mümessili tarafın- ınıaz. Zira bn sefer 100 den saat 10 <!a Hariciye Vekili 

dan karşılanmıştır. 1 f•zla tank imha edilmiştir. ile görüşeceğini Rnsyay~ ve 

Mister Vilki karıılayan- lkinoi oephe hakkında bir Çine gidecegini Röylemı~ ve 
lara teşekkür ettikten sonra Y•hancı muhabirin Horguımna . Türkleri ögmüştür 
istasyondan çıkmıı ve otoıno- -----
biline binerek Amerika elçilik 
binasına gitmiştir. 

Başvekilimiz 
Mister Vilkiyi Kahireden 

kdkarak Ankaraya getiren 
tayfare Pan Amerikan yolcu 
tayyarelerinden biridir. Bu 
tayyare sadece Rerutta bir 

Trabzonda tetkik
lerini ikmal ettiler 

müddet k'llmıştır. Mister Vil- Tr . 
k. • ;ka haber alma . abzon, 7 (a.a.)- Şehn-
ıye ""'meı ı mızde 1 bOrosmıdao bir zat da refakat •nlonan Başvekilimiz 

Şükrü S etmektedir. " araco~lu iiğleden ev-

Miater Vilkinin ve} LuRnsi dairelarintle jstira 

l hat etmişler "'*' bir müddet ga•eteci ere h 
• nenRi olarak .... ı ı 

&Ale~gu o moş-
beyanatı lardır. 

Ankara, 7 {R.G.) -Mi ter Öğleden sonra ~ehirde ınub 

telif yerlerde tetkiklerde bn

Junan Başvekiliıniz tetkikJuri 
müteakip Akçaabadıı gitmiş

ler Te halk taratıodırn coş

kun tezahürlerle karşılarımı~ -

lardır. 

Başvekilimizin bııgüu Aş 

kaleye hareket etmeıü muh

temeldir. 
Vilki dün Aokarad& gaıete· 
cilere demiştir kt: . 

-llu, 'rürkiyeyl) ılk golı
'imdir. OamhurreiRİ Rnzvelt 

taraf111dau vazıh mes&jları 
hamil bulon~yorooı. Törkiye-

Ziraat Vekilimiz 
Adapazarında 

ye gelmekle memnunum. Ad b }onan 
)at .... ap:ı~~rı: 7 (a.a.) - Zi-I ge•tm ve tetki~lerde n aı·ın-

Sonra harp ietib&Bı ıııa. re.at Vekılımız Şevket Hıt.tib Ziraat vekiliınız Adapl\z ... 
geçen Vilki şo maHim•tı ver- oglu Arifiyeye gelmi,Jer Te da demir l'e tahta müeRse.~e-
mi,tır: . Vali ile Parti başkauı ve di- sini gezmitler fakat bo moes 

-Şimıliye kadar Ama~~- ğer ınat tarafından karşılan ııeseoio istenilen randımanı 
kada yapılan barut ge98D bu- mı,Jardır. Aritiytıdeki elma vermediğini görerek isl&b 
ytik harpteki barnt mikdarını fidanlıfı ile Nüınune 9itlitioi edilmeRiui emretmişlerdir._ 
9f•k getJmiştir. Tank, top mal • • • 
zeme&i 'ima1itrnda da tasa'f- Vılkının 

- i ası üzerı- lacağı 8 ın l -basının oumay ş yapm P1 Bu rivayetler orta ıgı sonra Sudapeşte ve Bükreı hü-
ne üç yerde karga,alık çık~ış · yaland1:~ak için •öylenmektedir kum etlerine tavsiyelerde bulu-
tır. Polisle halk ara11nda muc~- karışt 

7 
(a.a) _ 940 nacaktır. 

dele olmu,tur. Polis ateş etauş B~u::_:d::a~p..:.e;..şt_e ___ _ 

ve iki kişi yaralanmıştır. Mısırda ____ , l ___ D_ oğuda ____ _ 

/ngiliz uçak akını j__ 1 Al 1 
Vişi, 7 (a.a) - lngilia Alman ar ! man ar 

nçaklan Rırnn lıa~zasıoa. 100 

kBdar bomba atmışlardır • Novros·ısk 
Çarşıya il'1alıet etlen bir gerı 

hombaılan ) ~ralırnanlanu ıoıa-

Vll'1J 150 <lir. Hunların çogu çek.ılmİŞ 
kadın ve çoooktur. Tayyertı-

Limanını 
zaptettiler ler ö9 dört hin metre y.ü~- ( ) -- Royter. Kahire 7 a.a 

sekten lıüonm ettikleri ıçın k' . . ordunun seyyar kolları - --
. dere Se ızıncı l B r ,., ( 

bombalar molıtelıf ye n takibi üzerine Rumme as- er ırı, ı a.a.) - Alman 
diişmiiştiir. 1 :~rleri Nil vadisine doğru:··~· fevkalfulo r~Ril\I tebii~İi d 

'ı · ı hareketten •Onra mevıılerı- ,. . . il e 

'

. "it rede kauçuk :! dönmüştür. Kara, bav, deniz.ıNo~ro INkıu zaptediidıgi bil· 
ngı e tler'ı ınayn mıntaka. ınııı ılırılıntıktedir 

I • kuvve 1 • 
kıymet l ubuoa varaııştır. 

eeo . 1 R d l 
Lon<lra, 7 (a."·>- Bugüıı~ Aıne:-ikan ta yya relerı- usya a ö enler 

den itibaren lııgilter«'de ~sk: nin muvaffak1yeti .. I.ıoı:drn, 7 (a.a.) - Ofi bil-
·alarwı "t dırıyor· kau9uklarlll pıH9 1 k Kahire 7 (a.a) - Orta Şark · 

.... k tıoc; o ıHa - k i H '-' 
mak en uuyn . taki Amerikan .u~umı .. ararg • ava ... ,azırJıgı tarafrndau 
kabul edilmektedır. hından bildirildığıne go.re ~me- yapılan bir toı>l t d S 

"k bo-ba tayyarelen Gırtde tlll ı a ovy~t • rı aıı - I .. M Burdur Gazelleıtır· Kandiyeye hücum etmiş el~ktrik 6 çı l aiRki ortalama olarak 
• tralın ı bombalamıştır. isabet ~0·· nd .. 6 7 b . 1 ••• • san o u - llı .11ıışı 'il ( .. ıt .. e cemıyetı tam olduğa görülmüştür. Liman .. . . ( ( u"u-

m . bölgesinde yangınlar da çakmış mı bıldırıniıttir. Buna karşı 
faa/ıyette . . tır Bu hareketten dönen tayya· hava kuvvetleri · 

nurdur, 7 (a.a.)-Dfin ~ı- reciler Kandiye civarındaki hava um arttırılma. 
d ın rıJa toplanıao tüc- aıeydanlarıaı da muvaffakıyetle ınnı istemiştir. 

oıaret o a . 
B dur Güzelleştırme bombalamıştır. ~~~~~~-=--~~---carlar nr . 

· etine ''6 biu lira bedı- Tobru k boın balandı ceıuıy .. 
ve etmi~lerdi r · Kahire 7 (a.a) - Amerikan 
· Bn ~uretle varidatı 12l uçaklan Tobruğun rıhtımını bom 
bin liraya çıktın oemiyet ya- balamışlar bir çok yangınlar 
rım kalan yolh:rı yap ıcaktır . ç1karmıflard ı r. 

Mühafat alan 
ajanlar 

Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğfüıce mesaiJer ı ıak-

T u•• rkiye yüzme birincilikleri <lirle karşılanan lstaDbuJ. lçel 
vo Trabzon bölgeleri su spor 

Seyhan J nci iıtanbul 2 nci Kocaeli Jncü tan aj:inlaıı birer kronomıtre 
/çel 4 cii, i~mir 5 ci Ankara 6 c~ oldu venlmek suretıyle mükAfatlan 

__ dırılmışlardı.r. 

6 E?lOl Pazar ~ünü :1~ lığı sn ~porları federasyonu • b l 
bö• 1•01 ' ştirAkile Adaua yüz· mümessili Necdet Ulutan ta- rstan U yüzme ta-

ıgen r - t d 1 k h . . 
me havurnoda yapılan ur- ra.m an yapı mı~. sporculara ımı 111 rımızde 
kiye yfü.me bırincilikleri ?111- 1 

Ariana belediyesi ve Seyhan fstanbul bölge. i su spor v urdım fazla imalat vardır. ••

1 
A k t 

Sözü Mııır b"rek&tına ge mu a a 1 
tiren Vilki demittir ki: Iskenderiye, 7 (a a.)-

11,Ramazan 
Cumartesi 

sabakalarında takım halında böigesi tarafından ziya~eller 
ı 1 L 1 ·k· · lan ajanı Şazi Tezcan ve Bey Serhan birinci, stan u ı ı~ncı verilmiştir . .Musabakalarda de 

-Şimdi Mısırdan geliyo- Şehrimizde bulunan Vilki Ramaza:ıın 12 Eylfıl 942 
rum. İki gün eTTel orada lngHiııı deniz kumandanı Onmarte1ı1i günü ol<ln•a hil 1 

idim. Oepbeyi gördüm. Rum- Ra•r ile ozon mülakatta bn- dirilrnektediı . _J 
meJ taarruao çok wiihimdir. Jou maftar. !l====----..;;=-.-=;;:;.=z==== 

Kocaeli üçüncü, lçel dördun- rece alan takım ve spoıcula- koz kıılühü den izcilik kaptam 
cü, İzmir beşinci, Ankara al- rm mükafatı S~yhaıı bölgesi Fahri idaresinde Adanaya ge
t:ncı olmuşlardır. b:tşkanı tarafından tevzi olun- len lstanbul yüzme takımı 

Musabakaların baş hakem mu~tur. ıehı imıze gelmi~tir. 

ak 
iğ 
ca 
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YENi MERSiN 

Mektep :R a d y o · i ı a n 

kl.lapları Türkire Radvosu Deniz Harp ükulıı ve Lisesi 
ANKARA Rııdroeo k 

sALı- s.9.19•2 o n1 ıı tan l 1ğindan: 
Yeni bir Gramer 

kitab! basıldı 

7.30 Prog~am ve memleket B88tl , · . . · 
ararı herek Derıız lısesıne ve gerekse Denız Ge-

7·32 Vucudumuıu Qalıt)tıraıım dikli okuluna ikmaHi olarak kayıt edilen okurlar 
7.40 Ajane Haberleri : - . . c • • 

Müz ik: Senfooık pım;aıar ıkuıallerıııı vermeden 15,. Eylulde Mersıııde ve 1 8.30 
Ankara - Aldığımız malu-

mata göre 1 teşrjnevvelde bütün 12.30 
memlekette tedrisata başlana· 

(Pı.) lsla11bolda yapılacak olan seçme sınavlarına gi
Program ve Memleket eaal rmuiyeceklt~l'd ir. Bu itibarla tekmil ikıualli ola 
&Jarı 

cağı cihetle mekteplerde bu ıe· 
ne okunacak kitap listeleri ba
sılmaktadır. 

12.sa Müzik: Karıeık program rak müracaat eden okurlal'ın 15 eylôle kadar 
<~ı. ) 

8 
b 

1 
. ikmal sınavlarını verdiklerine dair bulundukları 

12.46 Aıans a er erı 
1s.ao Müzik: Şarkılıır sivil Orta okul ve\'a Liseden bir resmi tezkere· Bir haftaya kadar vilayetle · 

re gönderilecektir. Yeni listede 
değişiklik olarak orta mektep
lerin her üç sınıfında okutulraak 

ıs.oo Program ve Me:nleket ııin kav1l ve kabuİ komiS''Onlarına vermeleri ak-
Saaı A1nrı • .J 

18.03 Müzık : Hadyo Salou or- Si lakdirde hu gibi ikıualli okurların 15 eylufde 
Üzere bir gramer kitabı baatırıl• 
mııtır. Bundan başka hususi 
tabiler elinde bulunan lisenin 18.45 

kes\rası (Vioıonuıt Necip baslı vacak olaıa secme sınavlarına ahnmıyacag"'ı 
Aekın) • • • 

Müzik' ~·asıl heıeh ilau olunur. (1168) 6··8-10·-12-15 
19.30 Memleket eaıH ayarı te 

ajans haberleri, 
19.45 Müzık~ J.4""' etııl bereli vro· 

her üç sınıfına ait coğrafyd ki
tapları bu sene Devlet nıatbaası 
tarafrndan basılmaktadır. Lise 

tarihleri de yeniden basılmakta 
20

•
16 

olup tedrisatın başlayacağı 1 20•45 
teşrioeYvele kadar bütün mektep 

kitapları hazır olacakhr. 2l 00 
Defterlere gelince defter 21•15 

imalatçıları defter yapmağa ev- 21.30 
velce mevcut takyidat yüzünden 21.45 
geç kalmışlardır. Mamafih ders 
zamanına kedar kısmen olsun 

1 
mektep deftuleri ihtiyacının te- 22.30 
min edileceği anlaşılmaktadır. 

Diğer mektep levazımı az mik- 22 50 
tarda piyasada bulunmaktad ı r. 

Almanyadan 
gelecek 
vagonlar 

1 

Borsalarin 
Zayi makbuz 

Mono1i11 Giimrii~öııd6n 
1 

Rl- 1 

1 

barsalarııı müraoastlafıııı, ve lsteubu!den avdet elmie te 

Ticaret Vekal6ti:iıı muhtelif hastalerıuı eekisı gibi ~oaor~ 
pazarı Bozkurt ceddeeındekı 

devairindeki işlerini siiratle 22 11>T 1 e·ı· nde k 
.ı.~o . u muarene • a-

itir~oek, borular arası te. bo le baelamıetır. 

ması temin oylıyeoektir. 

i 1 i n 
'I'ürk Hava Kurıımu ·rarsus 

Şubesi Başkanlığından: 
Şubmuiz aubar111da mevcut 3 ı 5 adet koyun 
1345 adet keci derisi acık artırma suretile 

• • 

idarenin 
elıneleri 

Mersin Ceza eti a;rardirenlarından Dormoe GftrOn Mersinin 
mahmudire maheltesinden karısı Nezmire Gl1rhan alerhine 
aQtıQı boeanma devasının duroşmeeında: 

Müddeialerha Naııniyenio mahalli ihmeııAhı ta nimeti 
meohul olduQoodau ilAnen &eblijat ifaeına uıahkl'me<'e karar 
verilmio oldujuadan bermucibi karttr dcruemanın bırakıldıaı 
16-9-942 giinünde ya kendisi terabol bir vekili tanuot aöodeı-

Yılda kazancının bir lirasını kinısesiz 
yurt çocuklarnıa ayıran insan, menıleket 

borçlarından birini d:dıa ödeıniş olur. 
Çocuk }4;aıı geme Kurumu Genel Merkezi ı maei icabedeceQiudeu aksi halde bu ilAuın dueUre rerioe kaim 

olacaaı lüzumu ilAo olunur. (117') 

&.61 •• .., 

bu e be1ıaoıııt1r. - ' 

Sayfa ; 2 

Mersin Ç'ifçiler Birliğinden: · 

Çifçiler~mizin dikkat 
nazarına 

\~ifçilerimize dağıtılmak ıızere Yirn~ el. 
yüksek makauııııc~ hil'liğinıiz emrine k~ifi 
mikdar<la Kanaviçe tahsi~ huyurnlmuştuı· . 

İhthacı nlaıı savın cifcilerimiziu eu cok •' . .. .. .., 

bir hafta içinde birlik reisi Ali Fırata aula-
rıuı yazdırmaları rica oiumır. ( I 173J 

i 1 a n 
Deniz Harp Oku1tı ve J;isesi 

kom tı tan lığından: 
1 - Hu ~eııe ikiııci teş rinin biriııci gtiııi'ı Aıa

kara IJarp <lkadeuıisi K. hğı emriııde yapılacak 
muamele memnru ok ulu ııa 20 talebe alı uac•ıktır. 

2 - Talipler okulu ikmal ellikten sorıra De-
1 ııiz ordusu kadrosunda istihdam edilecektir. 

3 - A~a~ula yazılı e,·safı haiz o'anlaı· ı 10-
942 <le ~lersirıde Deııiz Uarp Okulunda İllltihaııa 
gireceklerdir. . 

1 4 - İsteklilordeıı araııılaıı •wsaf şuıılanlır. 
5 - Yası ol.uz ikide11 fazla olmamak. • 
b - Y cdek subay olmak. 

i 1 a n 

1 
Deniz Harp Okulu ve lisesi Komutanhğm~an; 

j 1 - Deuiz Lisesi ve Derıiz Gedi ki i orta oku-

lunun kavıt ve kabul müddeti 10 ~vlCıle kadar 
1 ~ • 

'. uzatılmıştır. isteklileriıı ~f ersirıdeki ok 111 kayll 
ive kabul komisyoını11a müracaatları 
! 2 - fler iki okulun giriş sınavl3ı·ıııa 15 ey-
liil sah gtiııii başlarıacakt1r. ( ı ı 2f> ) 

1 30-2-a-ö-8-10 , _____________________________ ..................... _ 

Dünyanın en meşhur 

~ımanLorenz 
RADYOLARI 

Resmi acentemize gelmiştir 
Ve her çeşit tsavuı, Valiz 

[L162j 3-7 
Köşkerler karşısında 

Mehmet Gediz 

------------------------------------------
Yurddaş! 

Hava kurumuna üye ol 
f enı M.eraio Matbaasında Baiıhw4t11 


