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, Havalar~a faaliyet Ceunbi Afrika Libyada 
: Gü~Jen güne büyük. başkumanda- Muharebe ,;Jdetle 

Amerikan 
işçileri 

Ameri~a~an Mısua 
Tayyareler uçarak 

gelecekler. mıkyasta artmak- nı dı·yorkı·. J d. · J • evam e ıyor. fngiltereve yardım 
1 ta ır. 'J 

ı B ı· l .. . t Kahire, 18 (a.a.) ·- etiiyorlar. Tevyork, 18 (a.a.) -

Şiddetle Jeva. m et-
1 

İllQ'İ)Iz ta.vya- z 1llff1Y0 Libyada şimdilik mihver Nev , t . 

k d 
<. J "" kuvvetleri Sollumu ellerinde Nevyork, ıs (a.a.) - ~or~ aymıs gazetesi-

me te ır. l t·el0fl. dUfffia- ugrunda h8f·. . l . - 1 ·ı· . · ı . ., nin Va~uıgtondan ött e d ' tt· tutmakta isede vazıyet arı muş ogı ız ış91 erme yaruım .. er n ı 0 ı . 

F M 1 1 
b d · külleşmiştir. Sollıım, .l{apuzzo maksadiyle çık-arılan işçi iane ne g?re bay Rtı7velt Babı iyo 

fa Il 8) Z İ 0 t İ 
1 
da il 3 ( ffi (l Il Y 8 Y} 9 ) Y Ü f Uz. ve HSllfaya müsellesi öahilinde k'lrneıünden birincisini Van ~~rbıye nezaretleri erkanı ilo 

b b ı harb •iddetle devam etmek- deJ ViJki almıştır. ( .~n ~kş~m beya;r, sarayda gci 

Om a ı·yOJ•}ar L d 18 ("A} v ru~maştbr Bu, .... 
Sı.perlerde hu·cuma , 0~ ra, ~'1. • - tedı'r Gazeteler Vilkinin bn ha- . · goroşmedA A.-

C b' At 'k k · merıkan bomb d hazır beklemek- Lorıılr", ıs (a a) _ enu 1 rı a Baş um~n- Pazar günü ö~leden sonra raketinden sitayi~le bahs"t- 1 . . ar ıman tn) ya. 
dar.ı mareşal Smats söyledı~i b 1 1 .1. h.. u iki kt e İngiliz mücadele yare erının Mısıra nakli sekli 

d
• / Bomharılıman tayyarele- b' t kt ö l d . . aş ıyan ngı ız ueum me e v - tesbit edil · ı· T • 

te ır er. rimiz diin ak~"m Man" de ır nu u a ş ye emıştır: koldan yapılmıştır. Her iki sinde bütün Amerikaların , l .. mış ır. esbit <' dile:ı 
v Harb s . d ~·td' . .. .... t b .. tt ' k ŞOK e gore bu tayyarele 1 ııizi ile A hnan işgali altında onu ermış 6 ts 1 ır. istikamette tanklarla yapılan tesanodunu e aruz e ırme · ·ıt . r n-

Nevyorlc, 18 (A.A.) - j bulunan ,·erlere geni~ ınik Bi11kis harbin başında bulun- harekAtta tayyarelerimiz :Cara tedirler. Gaz•t•ler yazıların- gı ;~•Y.• te•lım edilmek üze. 
Viyana tiyatro mektebi ta yastl\ hii~um Atmişlerdir. - maktayız. Söylenme8i acı ol- kuvvetl ... rimize müzaharet et- da Vilkinin hareketinin güzel re orıdadan Tirminti ada-

lebelerirıden bir zat Nevyorka ı makla beraber dah 'h · sına ve oradan cen b ... A Şimaii }..,ran11a ve manş a acı ı tı- mektedirler. Kara barekAtını bir ifade olduğanu ve 1917 rika u 
1 

me-
vasıl olmuştur .. . . 11 k d b l . . . d- . "k dd t ya ve oradanda Afr'k d · . nzernıde geı111ler bombalan- ma er arşısm a u unacağız. ışkAl etmek ıstıyen uşman de dünyanın mu a era mı Gambi ? 

1 
a n 

Yazdığı bir makalede ışg~l ınış ve yapılan hava mu hare Biı yalnız bir gaye uğruna bombardıman tayyareleri şid- Amerikanın tayin ettigioi ve dan d~ ~a varacaklar ora-
altın~a bt~hın~n memleket~er~~I b.elerinıie Avcıların bim aye- har~tmekte~iz ki oda _hü~ri- detli avcı hücumlarım~z. ka!şı- 1941. ~e d~ İngilizlerin. mu- ı sıra geçecek lerdir. 
ve .bı.lhassa Fıansızların a 1 sınde hRreket eclen 13 düşman yettır. Allah ınsanları hurrıyet sanda bombalarmı gelışı guzel vaffakıyetıyle bu gayenın elde Ruz elt' .... , l ... yetını şöyle anlatmaktadır: tıtyyueMİ düşüriilmüştiir için yaratmıştır. demiştir. atarak kaçmaktadır)ar, ei\iJeceğini ve bunun en ziya· v m og u lluonda 

Vakıa Fransa ma~lup ol- Bu muhareheler neticeRin· Kahire, ı [a.a.] - de Amerikan işçilerinin gay- Lizbon 18 ( 
' muş ve Almanlar .Frans~nm de ıo l ngiliz tayyaresi Je Suriye Sahilinde Sollum, Kopuzze ve Hal- retlerine baglı olnuguııu ve Çin, M~sır v A. ~·) -

btiyıik bir kısmını rşallerı al-' zayi .>!muştur. Gündü~ düş- faya müsellesi dahilinde hakiki Amerikan işçilerinin Nazizm muşahit sifati le saır Y~rlerdc 
tına almışl~r?ır. Fakat Fransız ınan gemilerina karşı yapılan Bir Fransız Jestro· bir meydan muharebesi ~eklini Facizm ve kommouizmi ka- Bay Ruzvelti~ e b~e~~ış olan 
muhar~besı ~ıddetle devam et- hiioo.mlarda ikisi muhtemel alarak inkişaflar görülmekte- bol etmedikleri cihetle lngi- Jeymis Ruzvelt'Vaşi~gt o~l~ı 
mektedır. Fakat bu mulıare- olRrak batırılmıştır . Dokuz yeri batı,ıldı. dir. İngiliz kıtaları Alman ve Jizlere vardım ettiklerini yaz mek üzre bura \ ~n~ gıt 
beyi Vişi yapmamaktadır . . Ha~ ay evvel muharehelor lngil- -:.••• ••• ltalyanları geri çekilmeğe mec maktad.ırlar. Aınerik'an iş fe. ' ya ge mışlır. 
bi şimdi bizzat FranHIZ mıllet~ tere üzerinde olurlcen şimdi Kahire, 1 (A.A.) - bur etmişlerdir. lngilizler Ka- derasyonn reisi Ruzve]te mü- s· K h K 
yapmaktadır. işgal altmdakı lı..,ra :ı sa ve Almauya üzerinde lngHiz bombardıman tay- puzzoyu almağa lüzum görme racaat ederek kendisine tam lr 8 V8 8p8tlldt. 
Fransızlar ya ölüm~ .v~y~ ya- vukua gelmektedir. Alman- ı yareleri geniş faaliyetlerine mişlerdir. Mihverciler aldacele müzaheret edeceklerini ve ~5 
şamak şıklarından bırısını ka- yadB ~11.nayi mıııtakaları R11r : devam etmişl~rdir. Dernf' Tobruktan tak~iye kıtaları çek bin lira toplandığını ve hır Tarsus [Hususi] -

bu I etm~ k "'.ecbu ri yel in_ de ka 1 1ı • vz 88111 ~ geçm i_t h n hın m ak-1 l\la rl 0 be hom balan m •t Y 6 y .; ~·~• m.ec~ur_ ol mu şiardır. Şim g?k . k Ar."•. •ip• ri şi s 1 ındı ğı nı Y • P
1 
lan m ii teadd it te b-

mışla rdır. Fı ansız~ar m~cadel~ taılır . Dun d.e h.olonya, Dii- ı de bulunan düşman tayyare- dı. harbın mkışah hakkında ~h bıldırmıştır. ligata rağmen 12-15 yaşln-
şıkkıııı kabul etmışlerdır. Heı eeldorf ve Lıl'lhnrgdnk i hedef lerine atılan hoınbalar if~abet mınlerde bulunmak gtiçtur. rındaki mektep talehelerino 
Alman sıiııgüsünfin karşı~:nda '"'" ,iddetli '••rrnzl"' yap.ı- otmittir. H ücum mutö_rlü vasıtala~, top Valimi:zı Namrunda kumar oynatan ve cürmii 
altı Fransız bulunmakt dır. mış ayrıca dığer tayyare t.e- . . . çeker otomobıllerle mevzı elde . moşlıud yapılarak yakalanan 
Almanlar bu vaziyet karşısın şekkiilleri Diinkerk Bulony Snrıye<le lugıl~z ve Av us etme~e her iki taraf çalışmılk Teftiş ve tetkıklerd~ b~- A tatörk caddesindeki kalı-
da nazik bir m~vkide lnılun- d&ki doklara hücum 'etmişler- ı tral!a tayyarelerı ~ara ve tadarlar. Bir müselles içinde lunmak iizere ~a~snea ~ıtmış veci ahmedin kahvesi kapa. 

maktadırlar Alman cephesi d' B . b k1:. clenız harekatına muzaheret k l h ı.ey'ı kim olan sl\yın vahmız Sahıp Or- tılmış ve Ahmet tanz im d' · ır. u genı~ are nttan da . vu ua ge en mu areu · e ı-
üıerjnde bir gedik açı.ldı~ı t~k 7 tayyaremiz di.>n ınemiştir. et~.ekle b~.ra~er Rayakta~ı kazanırsa kendisi için çok mü ge Tarsosdan Namrnn. y~yla- len . zabıt varakaıiiyle Otım -
dirde Almanların vazıyetı bus Son altı gün ic;inde Almaıi Vışı han. u.-sune muvaff;:ıkı- sait inkişaflar olacağı muhak ~ıına gitmişlerdir. Vahmız bu hurıyet müddei .u mumiligino 
bütün fena olacaktır: F~a~sız hava kuvvetlttrinin İngiltere yetli bir hiicom Y"pmışlardır. kaktır. Yarın üzerinde olan gidi~lerinde TarPu~-Namrnn tevdi edilmiştir. . 
- Alman muha~ebes~ gı•.tıkçe iizerini.leki hava faaliyeti ha· ı Binalarla lıangarlartla hasar- muharebeler di~erleriyle mu- yolu tizeriude tetk.~kle~de bn· Emniyet idareKinin miito 
şiddatlenmektedır. lstıl.a altın.d~ fif olmnştnr. Pazartesi geceMi ]ar yapılmış ve büyiik infi- kayese etiilemiyecek kadar Jonar&k .. ak~~ın ~zerı şelı- yekkızane hareketi şaya-
uulunan milletler Vazıyetlerını de küçük mikya:;ta olmoşllaklar olmnşto.r. ehemmiyetli olmuŞlUI'. rimize donmuşlerdır. Dl taktirdir. 

iyice anlamışlardır. Almanlara isede dört Alman tayyaresi . K1:1.naytıradaki Vişi mev-
ya köle olacaklar veya istikl~l diişürülmü~tür. zilerine boınha ve mitralyöz ingilizler ADANA lerini kazanacaklardır. Her Londra, 18 (A.A.) - ateşiyle hiico.mlar yapılmış-
millet bunlardan birini tercıh Garbi Almanya kuvvetli tır. Sahilde avcılarımız hir Yeni bir alet keş

fettiler. Modern bir şehir olmuş etmek mecburiyetindedirler. İngiliz bombardıman tayyam- 'çok Alman tayyareleriyle 

Fransızlar bıicuma hazırlanan leri t~ra!ı~d~n Ost üste yedinci muharebeler yapmışlardır. 
ve siperlerde bekldmekte olan gecedır~ıkı şıdd~tle bombardı- Bir Fransız deıtroyerine tam Londra, 18 (a.a.) - k' ··o Adanada e dT · d ı 

d
. l man edılmektedır. , Harbin en fenni inkişafları Evvel ı gn . . Y. 

1 ımıze o adığımız Mer-
askerlere benzemekte ır er. ı B t k 

1 
d k' l isabet ile batırılmıştır. . 

6 
.1 k yapılan basın kongresıne gı- emle kıyas edilemeyecek kadar 

u mm a a a~ a ı Aman ha~kında . tab~eıl. t tvye;Pı 1~;1A~ Jerken çoktan beri görmedi- büyük bir farkın mevcudiye-

suriyede endüstrisine büyük darbeler Alman Vapurlan tedı~. Yenı ır ıoa. y ğim Adanayı bilhassa yapıl- tini giisteriyor 
vurulmaktadır. Bu müddet tırkı bn tayyarelerın ınevcn- Tkİ . .. 1 · 
içinQe Alm!ln hafa kuvvetleri di etini tesbit eden yeni bir dıgı söylenen yenı ı er~. gor . n1ı1.an bu vaziyet karşısın . 

$ fı ..J • /naı"lı·.,,, ta'""Ore/erı· lyt . mek arzusu bunları gurme- ıster ıstemez bir hüzün cluyn am etra ınaa mu· tngilnere dzermde gayet az e - ..,., a e tır. . 

h b l l 
1 faaliyet göstermektedirler. tarafından hatırı- Kannhlr, sie ve bulutla- den şu fikri doğurmuştu «U- yor dog.ruso.. Bnndnn üç eeno 

are e er o ııyor. rın gizlediği seıüerin dalga- zaktan davulun sesi hoş gelir evvel bır halkevi binası yapı-
A 1 manya lıyor. larını tesl}it etmek iınkan da- Bizim Mersin her lıalde Ada la~agı . sUyleniyordu, diğer res-

Kabire, 18 (a a.) - biline girmi~tir. Bir ciRmio nadan daha şirin ve giizeldir.» mı daırelerimiz hep kirada 

Şamın cenn 'lundaki Vişi Amerikan alacakla- J;onclra, 13 (ı.a.) atmosfer araınnda ortaya at: F k t iRtasyondan Aehre oturmaktadırlar ve lıer biri bir 
·1 · d ' l · t ' Mu- bl L h ' kA ı t b't' yenı a 

8 
" 'iemtte mevzı erı zapta ı mış ır. rını ORe etti. İngiliz hava nezareti isti tığ\ inı ıt.S ~rı~ es 1 1 

. doğru otohiis yol aJmaga baş· · 
hare.iteler devam etmektedir. barat dairesi bilıiiriyor: bir icat degıldır, fakat bu şım 1 nca bn fikrimde yanıldı- Yollar malum, işlek vo 
Ş1mın ovasana hakim tepeler A8erli~,k 18 (h~:kA~) - . Sahil muhafaza teşkil~tma di bu günkü harp şartlarına :-::. anladım Yol asfalt merkezdeki ticarethaneler bun-

f d l 
merı an u umetı li l . . . . . B Jetle fJI&»t • ' dan altnıı" kıtalarımız tara 111 a.ıı a ınmış 

1 
. t ' h' d . . menııup Blenhaym tayyare en tatbık edılmıştır. n a . ve güzel v sene evvel yapımı" 

. .
1 

ııızıran arı m en ıtıbaren 'b' h' . d' ,. d de istifade muntazam, genış eski binala S b" tır. Kıtaıaramız ağır ağır ı er- A ' k d k ' A' 
1 

bir Alman torpito muhrı ı ı ~ım ı aza.mı ereoe f . ., 1 b .... k . r. a ıpleri ancak . M merı a a ı ıman a aoak- . . d'l b lanmıştır. İstik parklar, etra guze uyu kırad.an ba k b' .. .. . 
lemektedırler. Kıtalarımız er larını blok~ edilmesi üzerine mayesinde gıdan 4 bın tonluk e ı mege aş k . 'k b'n larla elis)enmiş ve banlar 1 y ş ır şey duşumı-

, ciunda vaziyete hakim bulun Almanya.lakı' Amerı'kan 1 iallA oemisine hücum etmiQ ve balde bu aletin pe genış mı ı a 1 t ' t yor ar. alnız belediyenin ~eh-
,. a a- yv ırı .. 1 lt pek da dev e e aı . · .. .. 111 · • 

maktadırlar. kl ı · .. k b ' l Atılan bombalar aeminin gü- yasta knllanı acaeı ve rı guzu eştırmesı hnsusnndn-
oa arı ve emva 1ne mu a ı r.ı "h" . 1 ynayacağı t 1 .. .. k t' k . ı 
tedbirler alınmasını emret- vertesine düşmüştür. Di~er bir mu ım hır ro 

0 
smet n.onu ıv ens 

1
: ı. gayret eri bittabi kafi gel -

J opon Elç.IS•I . ı· dö t . . . .
1 

be her muhakkaktır. tösü, Halkevı, Te.yyare cemı mıyor. Adana ka.rAısında Me 
ınış ır. r ıaşe gemısı ı e ra . . . " r-

bareket eden bir büyük ve pe "in-Birmanya Anlaştılar yetine ait binaların hepsi ruo ~1:ı: Ş•r~n _aiyebilmek için şiriı. 
Londraclan ayrıldı. Hong-Kong valisi değişti. çelenmiş Alman vapuru da y dern şeyler. la mesının manasını bilmek 

bombalanmı~ ve mitralyöz ate Londra, 18 (A.A.) - Vaktin <larhgı şehrin di- zım 
Londra, 18 (a.a .) -
Japonyanın Londra büyük 

elçisi kendi talebiyle Tokyoya 

hareket etmiotir. 

Loudra, 18 (a.a.) - şin6 tutulmuştur. Vapurdan iyi haber alan Londra m ah . . .. . bizim k endi kendimiz şirin 
. ger semtlerını gormenıe mımı mersin diyerek .. ,... . 

Hong-Kong umumi valilik gri dnmanlar çıkmıştır Tay· fillerine göre Çin ile Bırm:rnya b b' 1 ol'Junmemız . · . l 1 oldo amma u ına arın var- sözde 1. 1 ve baş kumandanhgma Tan- yarelerhı hepsi üslerıne dön- arasında bır an aşmaya varı - . . ı "a ıyor vesselam . . 
ganika valisi tayin edilmiotir. müşlerdir. mıştır. lığı şırın ve güzel :Mersin di- e.' u. 

ı 

r 
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19 ~ llAZIRAN - 1941 Perşembe 

Ankara ~adyosunda 
Bugünkü neşriyat programı 

YENi MEl\Sli" 
. 
1 ı a n 

içel P. T. T. mü~ürlüğün~en : 

Sayfa ~, 

i 1 a n 

Tarsus Ticaret ve Sanayi 
Odasından PERŞEMBE 19- 6 - 941 Ateş böcekleri) 1- İdaremiz miiııhalleı·irıe ilk mektep mezu 

7.30 Proğram ve memle- ı~.00 Konuşma: (Dertleşme ve telgraf ınuhaheresine vakıf olma~ üzere alına- 227 9 numaralı kanunun 2 inci ma<l<lesile bu 
ket saat ayarı saatı) k . ı ·· . ı · ·I · ~ · ·· (y k 

7.33 Müzik; Hafif progra-ı J9.15 .Müzik: Radyo caz or ~a . nMaş 1 veya ucıet 1 uıemuı ar lt_,lll nıusa el a ka;ilıııun hazı hükümlerini <lğiştirmiş olan i3399 
(Pi.) ketrası pro~ramının devamı nnlıham açılacaktır. · 1 numaralı kanun ahk~\ıurna te\'fikan tanzim edilen 

7.45 Aj~ns tıab~rleri 19.Jo. Memleket ~at aya- 2 lJiisabakada muaffak olanlarıu idarenin Tarsus iş Bankası beyannamesi ilan olunur. 
8.00 .Müzık: Hafıf program rı, ve aJan~ h~berlerı. teklif edeceği yerlerde memuriyet kabul etme- 1 - Baııkanıızın Tarsus şubesince 28 May..,L.ıs"'-

mm devamı (PJ.) 19.45 l\Iuzk. Yurttau sesler l . tt · 
19

3
8 

·ı · <l · ·b 
8.30 Evin saatı 20.15 Radyo uazetesl erı şaı· ır. _ taı·ı ını en ıt1 al'en: 

12.30 Program ve memle 20.45 Müzik; Chopm ve Schu 3- Müsabakada muvaffak olaıılarııı (3606) sa a) Veni yapılacak ödüııç para \erme işlerin 
"et saat Ayarı mann - Piano eserleri (Pl.) yılı kanun hüknıiiue güre 10 lira maaş veya 40 de açık kredi şeklindeki muamelelerinden yüzde 

12.33 Müzik: Hafif şarkılar. 2 1.oo Konuşma Memleket ila 50 lira ücret verilecektit·. 1 ~ den, 
12.45 AJANS haberlerı postası _ . 4 · 1 d 1 ·ı· d ·· b k · · k d lı) d.,,.. k 1 1 · d ·· d 8 1 2 u are a ıı 111 en nıusa a aya ıştıra e e ıger ı raz nıuame e ernı en yuz e -
13.00 Müzik: Karişılc prog- 21.10 Muzık: solo şarkılar. .. . 

ram (Pl.) 21.25 Konuşma (San'atk{lr- cek hat baş bakıcı, baş ınuvezzı v~ bakıcı ve den fazla faiz alınnnyacaktır. 
13.15 MOzik; Hatif şarkılar laJ"ımız konuşuyor) müvezzilerin 30 yaşından evYel idareye intisap c) 3399 numaralı kanunun meriyeiinden ev-

programmm devamı. 21.40 Mü ik: Rad, o senfoni etnıiş olmaları şarttır. vel yaptığınuz muanıeleleı·in faize nıüteallik hü-
13.Jo Müzik: Karışık prog- or~estrası Şef: (Dr. E. Prae- 5- idare haricinden uiiisahakaya girmek is küınleri, muka\·elerıin devamı müddeıiııce ve ni-

ramın devamı (PJ.) t()rıus) . . .. 
18,00 Program ve Me~leket 22 30 Memleket saat ayarı tıyeıılerle halen dare dahılmde buluııan muvak- hayet üç sene içinde aynen tatbik ohıııacaktır, 

saat ayan Ajanshaberleri, Esham -Tah- kat nıeruur, ınuvakkat bakıcı ve müvezzilerin 788 2 - Unınnıi bir nıüessese olan bankamız1n 
ıs.03 Müzik: Fasıl 8azı vilM, Kambiyo - Nukut Bor- sa,1ılı n'emuriıı karıuııunun 4 iincii maddesindeki aleni bir surette cereyan eden nıuanıelatı icra 
18.JO Ziraat takvimi ve sası. ~ l I · l 1 d l · •t 'lk d f k"ll · 1 · d.k d0 l . . ·11· . Toprak mahsulleri borsası 22.45 Müzik: Cazband (Pl.) şart arı laız o ıua arı ve ev et ınıtı lanına ı · e a ve ı erı ıeyetnıce tas ı e ı nnş ,.e sıcı ı tıca-
18.40 Müzik: Radvo caz or- 23.25 Yaruıki Program ve alınacakların ;JO yaşını geçmemiş bulunmaları rette lescil ve ilan t dilmiş olan esas mukavelesi 

kestl'ası (lbrahim Özgür ve kapanış. şarttır. ah kanı ile bu nıukavele dairesinde tanzim kılın-

Deniz Gedikli Erbaş Orta 
okul müdürlüğiinden 

ı - Bu sene okuiumuzun yalnız birinci sınıfına talebe 
Rlınacaktrr. isteklilerin aşagıdfl yazılı evraklarla müracaatları. 

A. Nufus cüzdanı ve lastikli bir sureti. 
(Tashih edilmiş nufus cüzdanı kabul olunmaz) 

B. İlk mektep şedahetnamesi (Üzerinden bir sene geçme
miş bulunmak) 

C. Kendisinin ve ailesinin hüsnü hal eshabından bulun
du~unu gösterir polisten musaddak hüsnü hal ilmü
haberi. 

D. {h.erindan bir sene ge~memi~ çiçek ~ıı kAğıdı. 
E. Birinci sınıf için 1 Eylü! 94 t de 12 yaşını bitirmiş 

ve 16 yaşını bitirmemiş bulunmak. 
F. 5 adet vesikalık fotoğraf. 
2 - Kayitlara 1 Haziran 94:1 günfı başlanacak ve 10 

Ağustos 941 günü nihayet bulacaktır. 
3 - Kayıtlar İstanbul Deniz komutanhgında ve Mersinde 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okulu Müdürlü~ünde yapılaca
~mdan istsklilerin hu iki mahalden her hangi birine mu· 
racaatları. 

4 - MuRabaka imtihanları Türkçe, Matamatik, (Tarih, 
Colrafya, Yurt bilgiKi) derAleı inden 15 A~ustos 941 Cuma 
günü saat 9 da yapılacaktır. (370) (2947) 

i 1 a n 

içel P. T. T. Müdürlügündan : 
ı Tarsus kazasının Çama tan Nahiyesi kenzin 

köyü Boğa beleni Orn1anından kesilerek hozan 
tı istasiyonunda tesliın edilmek. şartile (2600) adet 
çanı telefon direği kapalı zarf usıılule eksiltnıeye 
çıkarılmıştır. 

2- Direklerin, beher adedine (525 kururş 
tahnıiıı edilmiş olup nıecnuı bedeli (13650) lira 
dır. 

3-- Muvakkat teıninat ıuiktarı (1023) lira 
(7 5) kuruş. 

4- Muvakkat ihale 2-7-941 tarihine nıiisa
dif çarşaınba glınü 5aat 1 ı de Mersinde P. T. T. 
rnüdürlüğii odasında toplaııacak konıisyonda )a
pılocaktır. 

5- isteklilerin teklif mektuplarını şartname
de yazılı vesaikile 2-7 -941 çarşanıba günü saat 
10 a kadar Mersin P. T. T. ~üdürlük odasında 

koınii on reisliğine vernıiş bulunnıaları lAzımdır. 
6-· Bu işe ait şartname }lersin P. T. T. mü

dürlüğünden bedelsiz olarak verilir. 

( 412) 14-19-25-29 

6 )tüsabaka, 23-6-94 ı pazartesi günü sa nnş ve şubelerce mabihüttatbik bulunan talin1at 
at 9 da Uınuıni bilgilerden ve 24-6-94 l salı güııii nameler ve bu talimat.namelere merbut matbu 
ayni saalta ınuhabereden Mersiııde P.T.T. ~lerke formüllerde münderiç ahkanı dairesinde cerayan 
zinde yapılacaktır. etmekte olduğundan bunların alelnıiirredat şt.ra-

7 isteklilerin 22-6-941 ~ ıkşaıuıııa kadar Lirer itini tadat elmeğe liizunı görülmemiştir. 
dilekçe ile ~ersinde P. T. T. ~Hidiirliiğfıııe nı\iraca Aucak ötedenlıeri hariçte ve memleket dalıi
at etmeleri ve idare haricindekilerin evrakı müs liııdeki bilumum baııkalarca tatbik eeilnıekte ol,•n 
bitelerini l irlikte Yerıneleri lüzuınu ilan olunur. "e de,·amı tatbikinde banka ve bankacılık nokta-

[ 427] 19 20 sından hayali zaruret olduğu derkar buluııan bazı 
teaınülleri müşteriden onun lehiıw ikrazat nuıa-

Kiralık Haınam nıelalile miiterafik olarak yapılmakta olan bazı 
. nıaddi hidematın tazamnıün etti~i nıasarifatı yine 

Zeytinli bahçe cadesindeki küçük haınam bir ınüşteriye ödetmeyı amir buluıımaktadır ki Harı 
sene nıüddetle kiraya verilecektir, isteklilerin Heh kamız bu nevi ayrı hizmet mukabili ücretleri yu-
met Sabah oğulları ticarrthanesiııe ınüracaatları karda yazılı ha<l ile mukayyet olmaksızın ' 'e fa-

( 4 l 8) 3-6 kat müşteri uam ve hesabına yapılan hakiki ma

Zayi Makbuz sarif miktarını hiç bir vechile geçmenıek suretile 
tahsilde devanı ederektir. 

152 sayı ve 28-11-94 0 tarihli hayanname ile ~evzu bavis baııkn ıeaınülleri mucibince 'Taki 
idhal ettiğinı 25 balya boş çuvala ait Mersin güm olacak zaruri nıüktesalıatınnz ile bankacılık muk 
riiğiinderı aldığıılı 88 7 38 numara ve 2 8-11 -940 ıezasi yapılan hizmetler nıu kabili tahsilatımızın 
tarihli nakid nıakbuzuııu kaybettinı. Y eııisiııi ala- belli başlı lal'ı şunlardır. 
cağnndan eikisinin hiç bir hükmü kalmadığını t) .'il iişteri hesalııua yapılan bütün hakiki ve 
ilfnı ederim. ( 428) ayrıca hizmet mu kabili nıasraflar - ezcümle sigor 

Azra Şüveyke . ta, ardiye, muhammin, nıuhafaza ücr~ti, bekçi 
---K-ir-·a-lı_k_E_v_i_s_t_e_y_e_n_le_r_e __ ~f~~~1!;.~i masrafların - ınüşterideıı a)rıca ıatısiı 

Mersinde Spor eahaeı kareıaınde; dört oda bir matbah bir ha 2) Hesabı carilerde faizin Ticaret kanunu ~h-
mam ve bir ~alona hui; ioinde eehir içme au •e elektirik tesisatı 
bOIUOBJJ fefkani bir bab b&Dfl kiraya feriJecektir. kanll dairesinde her üç ayda bir re'sülnıale kal 

Tttlip olanların efi aörmc;ık ta pazarlık rapmak üzre Mer bedilmesi; 
8İD liman sirkeli yazı ielerı eefl Bahattin Gükoele müracnat et 3) Banka nıuamelatında bu muameleler ııe 
meleri lüzouıo ilAn olunur. [42:~] 3-4 

kadar az inıtidat ederse etsin bir lif'adan aşnoı 
İ l j N konıisyoıı tahsil edilnıenıesi; ı:ı 

M · 8 1 ~· R' ı· .1 4) Borçluları Şubemiziu ıuülenaekkiıı bulun-
BfSln B 8ulJ8 ıyase lnuBn duğu mahalden başka yerde sakin bulurıan sene-

11-6-941 tarihinde ihale edilnıek üzere açık dalı ticariyeııin iştira ıuuamelatında bu nıuanıe-
eksiltnıeye konulan 100 adet 15 milinıetrelik su )attan müstakil olarak nakli nukut ücreti alınması, 
saatini taahhüde talip hulunıuadığındaıı ilıale ınüd 5) On beş günden aşağı faiz hesap edilmemesi, 
deii on gün uzatılmıştır. Taliplerin 27-6-941 ( 429) ~ 
Cunıa giiııü saat l 5 te Belediye dairesinde teşek
kül edecek encün•ene nıürucaat etnıeleri ilan olu-
nnr. "430,, 

Yurttaş; 

T .. Hava Kurumu
na üyeol 

Yeni M e r si n 
NUSH.AS:I 5 KUR. UŞTUR. 

Abone 
Şeraiti { 

Senelik 
Altı aylık 

Oç " 
Rir 

" 

Türkiye için 

1200 
600 
300 
100 

kuruş 

•• 
,, 

Resmi il~atın satın 10 kuruştur. 

H.ari ç i ıtllı 

2000 kuruş 
1000 
500 ,, 

Yoktur. 

Yeni Mer11in Mathauı ndR BaRı l mı~tı r. 
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