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SoJlomda İngiliz kıtaları taar. 
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Mihver alRcak- Gnn en 

ları dondtı- clüşüyor. 
ru1du n 

, .......... . 
C. H. P. Gardenpartisi 

Ço g(izel oldu. Eğlence ve 
neşe içinde sabaha kadat· 

devam etti. 



·ı 7 - llAZIR.\N - 1941 ~ah 

Deniz Gedikli Erbaş Orta 

okul nıiidiirlilğiinden 

YENi MRRSlr. 

Ui Bank Umum Müoürlüğün~en : i l A N 
Fankamııın, 

a) Ere~li Kömürleri !elotmesi, Zonguldak 
b) Garp Liaritleri ieletmcsi, Balıkesir Mersin Vakıflar Mü~ürlüğün~en: 
c) Mahrukat Büroıu, Ankara 

1 - Bu sene okulumuzun yalnız birinci 31nıfına talebe d) Ere~li Kömürleri letetmesi 
~hnacaktrr. isteklilerin aşağıda yazılı evraklarla müracaatları. Kok te lhrakire Servisleri, Ankara, lstanbul, lzmir, Mersin, 

Caddesi Ci11si Kapu No. 

A. Nufns cüzdanı ve lastikli bir surnti. EreQli O<:aradeniz) [ray CH(\de~İ Mağaza 129 
Yukardalti Müeeı:ıese ve servislerinin, Tee kömürü, Liıırit, 

(Tashih edilmiş nufus cüzdam kabul olunmaz) Kolr, Briket te talt madôeleriniu alım 9e eRhmındAn mütevellid 
B. tik mektep şedahetnamesi (Üzerinden bir sene geçme- bilumum mevcudat, teahhüdat ve rna\\ubatı bl\tün hukuk ve 

.. 

" " 
Diikktuı 124 

miş bulunmak) vecaibile renideu teekil erledi61'imi:r: 33 iiııcii sokak llarıe ] 

C. Kendisinin ve ailesinin hüsnü hal eshabmdan bulun- Hal:dnt Me~nliyetli Moraui kilisesi vakfmdan olan yukarıda ya
zıh vakıf akarlar 31-5-942 sonuna kad:n icara 
verilmek iizere ı O giin ıuiiddetle muzaye<l~ye 

du~unu gösterir polislt:ın mnsaddak lıüsnfı hal ilmü- • Tiirkiy~ J\:t)mür Sl\tış ve Tevzi Müe~ırnıtesi 
haberi. 

O. Üzerinden bir sene geçmemiş çiçek R~ı kflğıdı. 
E. Birinci sm1f için 1 Eylü~ 941 de 12 yaşım bitirmiş 

ve 16 yaşın1 bitirmemiş bulunmak. 
F. ö adet vesikalık foto~raf. 
2 - Kayıtlara 1 Haziran 941 günii başlanacak ve tO 

Ağustos 941 ~ünü nihayet bulacaktır. 
3 - Kayıtlar lstanbul Deniz komutanhgmda ve .Mersirıde 

Deniz Gedikli Eı·baş Oı·tA Oknlıı :Müdürlüğünde yapılaca
~mdan isttklilerin bu iki mahalden l.er hangi biriııe mu 
racllatları. 

4 - Mu abaka imtihanları Türkc;P., Matamatik, (Tarih, 
Coğrafya, Yurt bilgisi) der~leı inden 15 A~nsto~ 941 Cnma 
günü saat 9 da yapılacaktır. (370/ (2947) 

i ı a 

Tarsus Mal Müdürlüğünden 

n 

CınRİ Mıktarı BulunduQ'u rer 

Eeki kereste 4ü,t090 l\P Çamalan köıü 

Oinko 33S Adet • " 
Yopı Taşı 30 M' ,, .. 

Yeknn 

Muhammen 
Kırmeti 

Lira Kr. 

691 53 
67ü 00 
012 00 

l~~79 &3 

firmasına detredilmietir. 
AIAkedurların ı Haziran 1941 tarihinden itibaren: 

1) Her eins tas kömtırıl, kok, briket ile tali maddeler: için konulmuştur. 
FOB olarak }'Opılacak talepler müeeeeseoin merkedoe~ • I .. .. .. .. 1 
ADRES: Atatü~k Bultarı 21·23, Yenieehir {Mühendialer Jlıa e gurnı 18-6-941 gulltılle raS 1)1311 ~31'-
BırliQı binneı) Aokarı-. şamba günü aa1 14. de vakıflar idaresinde icra 

$) Liuvit kömürü için rapılacak müracaatların eskisi gibi; 
MGarp Lioritleri lııetmesi. Balıkesir. adresine. kılınacaktır. 

3) Mahalli ihıiraQlar ile (Taı könıüru, Kok kömürü, Linrit) isteklilerin kestirilen giinde müracaatları. 
ihrakiyelık kömtlrler iQin o mahaldeki Şube rera acanta- 5 1 7 

(40 ı) ı 2-1 -luımııa (İstanbul, İzmir, ZODP"llldak, ~1ersitı, Ero~li (Ka- ___ ..... _ 
radeniz) de Şube te Depolarımız olduQu gibi muhtelif ee· 
hirlerde acaotalar tardır) [ ı· K• • ( ' • ı ' d 

4) 1.hhrukat kanunu mucibınce etve'ce intihap edilmie ve mu· reğ 1 omur en iŞ etmesm en : 
kaveleei henüz hitama ermemiş acent&larımız ile diA'er 
müstehliklerin Ankaril merkezine ~1 ÜCSSC. em izle ıniişt<~riler aı·a~ı ncf a ttıŞ kfüııiİ 

5) Tae kömi\rli, Liorit Brikrt, Kok te tali maddelerinin l' 11 l · · 
ihracatı ielerlne müteallik busuaat iQin Ankara merkezine l'Ü, kok kfimİİrtİ, bril C( Ve f.3 l HHH l C CJ'Jlllll Salt., 
Yukardaki adreslere müracaat etmeleri rica olunur. laı·ı hakkııı<la '\:.'aınlmıS olan mukavelelerden miite 
Merkeı, eube ve depolarımızın telgraf adresleri: Mahrukat. .1 ~ 

(373) (3003) 3-4·6·6-7 ıo . 11-24 vellit bil<~iimJe haklarımızı 1.6.941 tarilıinde kuru 

i J a 

Mersin Bele~iye Riyasetinden 

n 
lan \'ü merkezi Ankuraua bulunan ''Türkiye Kü 
nıiir Satış V c Tevzi l' iiesscsesi" rıc d•nrreUiğimizi 
ve miisterileı·imize k:ırsı olan vecihclerimizi tlc 

l • 

1 hu miiesse~enin t.amamen lf,kahhiil eylediğı iliuı 

Bir sene miiddetlr- kira va verilecek Beledive/
1 

olunur. 
•' • (374) (300..1) 3-4. 5-6-7 10-17-24 

enılnkiııdcıı Halde 35 No: ltı diikkfln ile nıezhalıa 
daki hağırsaklıaııeyi kiralamaya talip çıkmadığıu Zayi Tatbik Miihürü 

Tar u un çaıua\an k\)y\lndeki lıa tana binası dan ihale müddeti 10 gün Ulatılnııştıe. Tuhik mfihürümü kaıanen zari ettim. Yenisini kazdıraca 
IUH \'Jkılnıasııuları lwsıl yukarda ~azılı nıalzenıe Tali1•leri11 24.6 941 salı giiuii saat 15 te Re ~ımdan eskisinin hükmü olmadıAını ilı\n ederim. 

J \ l ' ..J Mersinin Arslan köründer. Malul erlerden 
kaı·sılarında güsterilen IU\·lnınımeıı )ede lerle pe le<liye daiı·•~:siıule toplanacak eııciinıene miiracaaı Himmet oğlu Mustafa Hnbalı 
şiıı 'para ile satılmak iizere 5-6 941 ıarilıiıııleıı eyleıııeleri ilfm ohııııır. (42 ı) _________________ _...<!l ..... 20 ..... >_ 
itihaı•tm açık arttırmaya konulnıuştttr. İ 1 ' a n Talip olanlarıu ihale giinii olan 25 6 .94 l .çar K · 1 k H 
şun\)a u\'ınü . 3.3.l 14 d(~ '-'Üzde 7,5 JlüY akt;esıvlc ıra ı a ın a m 0Alum Oll{&Q Sehere alt M~rsin Ziraat bankoemdan aldığım 

.,.., -' - .J 487 heeap ııumnrah kumbaralı tasarruf cQzdanını karbeltim. 
hirlikle Tarsus nıal nılidiirlü"'riiıuJe uıiit.e ekkil ~a Zevtiııli bahce C'auesirnleki kiiçiik hamam bir Yeniııini aıacaRımdP.n eskisinin hükmü kalmadı~ı ilan olunur. 

• • M 
tış komisyoıuı11a nıiiı·acaat t~lmeleı·i il:ln oluuur. seııe ıuiidtletle kiraya verilecekt.ir' isteklilerin Gemlik Umar ber Askeri Posta 

(390) 7 l O 17 22 ~ ·· l No: 1608 hesap memuru Mehmet Seher - · · Mehmet Salmh oğulları ticarrthanesiı&e uıuracaat a <aı?) 

i ı a n 
rı ( 4 l 8) 1-6 

Zayi Mühür 

Toros Linıited Şirl\:eti 
Mersin Orman işletmesinden 

G L• 'tf ' ' f l ' .1 ôtedenberi kullanmokta o)duAum Me~IOt reAcı razılı mühü arp myı Bfl fŞ e mesınuen : rümü üo gıln ettel zari ettim. Bu mühürle hio bir kimscre bor 

~1iiesscsenıizle nıii~teriler arasında Linyit kü cum roktur. Yenislni'yaptıracr.Aımdao o mühQrle olan bir ala 
"i caklı Qıkarea kırmeti olmadıQını ilan ederim. 

IHÜl'Ü satışk,rı hakkında yapılmış olan mukavele Tarsus Cami atik mahalle 

ferden IHÜtevellİl bilCÜDlle fıakfal'IllllZl 1.6. 9 41 ta sinden rnall}t Metlüd 
Şirketimizin i~lelmekl' ol<luğn Ceheıı;~enı<le rihiude kurulan ve ıııerkezi Ankarada bulunan <

419
> 

re oı·ıııorılarımızde keresLe kal ve imal ve yine ve ''Tür:dye Kömür ~alış Ve Tevzi Müessesesi" ne Zayi Mühür 
aitiyle dere l>oyurn.la gl\slerilecek yerlerde les devı·ettiğimizi ve nıiişterilerimize karşı olan veci- Bekir<le k<iyiine ait muhtar mühüriinü kazaen zayi 

IİU' eylemek şartiyle tahtacı anıelesiue ihtiyacı belerimizi de bu ınüesseseniıı lemanıen tekabbül ettim. YeniMini yapdıraoaRımdan eRkİRİnin hiikmü oima-

IUIZ vardır. eylediği ilau olunur. dığını illin ederim, Bekirde köyü muhtarı 
422 Yalıya Çelik Çalışmak arzusunda olanlar şartlarımızı öğ (375) {3005) 3-4-5-6-7-10-17-24 -----

remnek iizre her giin şirketimize miiracatları Kiralık Ev isteyenlere Zayi Anahtar 
( 4 06) 1n-15-11 , Bir Meşin anahtarlık dernnunda bir kaç anahtar 

Mersinde Spor sahası kareıaında; dört oda bir matbah bir ha gaip olunmuştur. Bulanların Yeni Mersin Matbaası ida-

Et•I Bank Mahrukat eu·rosunJan . mam ve bir salonu hni; İQİDde eehir içme &U te elektirik tesiaatı rehanesine tevdii rica. olunur. 
U buluoau fetkani bir bab hane kiraya verilecek\lr. 

Miie~ csenıizle ınlişleriler arasıııda )'3pılımş Ttılip olanların eti görm9k ve pazarlık rapmak üzre Mer Ye' n i M e r s i n 
ain liman ıirkeıi yaıı ieleri eefi Bahattin 06kçele müracaat et 

olan mukavelelerden miilcvellil bildiıule hak- meleri lüzuuıu ildn olunur. (42:1] 

larıımzı l.f\.941 tarihiude kurulan ve rnerke1.;i --------------------- NUSHA.SI 5 KURUŞTUR. 

Aukara<la buluııan (Türkiye Könıiir Satış ve Tev
zi ~ıiiesse esi) ııe t.levreltiğiınizi ve miiştel'ilerimi
ze kaı\ı olan vecibelerimizi <le bu miiesseseniu 
ternameu tekabbiil eyle<liği ilan olunur. 

[!l76] [3006] :l-4-5~ 6-'7-10 17.24 

Deniz Harp okulu ve Lisesi 
• 

Komutanhğından: 
,.. 

Deniz liRe i Birinci ve İkinci sınıflarına okur kııydö 
kabulüne ı / Haziran / 941 ue haşlsnıuak 10 I Ağ11tıtos 
941 tarihine kı:ı.d~r devam edee'ektir. 

i ı a n 
Gözne Yolcularının 
nazarı dikkatine 

Abone 
Şeraiti\ 

Senelik . 
Altı aylık 
Oç " 
Bir H 

Türkiye için Hariç için 

1200 knrnş 2000 kuru 
600 " 

1000 
" 

300 " 
500 

" 
100 ,. Yoktur. 

Mersiu G<•zue vavlası arasında ıııuntazam Re~uıi ilAnatm satın ıo kuruQtur. 

•. . ·-------------"'---------olohiis kaplı kaçtı ve leuezıiih otomohileı·imiz se 
ferlere ha~laıuı~lardır. 

FiatJar ~<)k ınııte<Jildir. 
~aym lıalkıuuzm eıuirleriııe lıer zauıan 

• 
ha-

r m -
Mersinde bulunanların okul komutan!J~ınıı hıı~ka şe- veiaİlİmiz vardır. 

Yurttaş; 
T.Hava 

na üyeol hirlercle hnJunanlarm bnlıındokları mahallin AKkerlik şo-
balerine miiracaat etmeleri iJao olunur. 

(369] l-ö·S-11-14-17 (308) 
Forl (;arajı 

~lahnaıt f adtl 2-3 Y eııi Mors in Mathaasında Bnsı lmı~tır. 


