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Türkiye 
Alınan-Sovyet har

binde bitaraf kalacak 
Ankara, 23 (AA.)
Re mi tebliğ : 
Türkiye Onmhuriyeti 

Alman-Sovyet harbi dola
yı iyle bu vaziyet müvaoe 
besinde Tiirkiyenio bitaraf
lığını ilana karnr vermiş

tir. 

Soryet-Alman Harbi 

Alman, Fin, 
Romen ordu
ları hareke

te geçti. 

Alman Taarruzu 
S. Rusyada heye
canla karşılandı. 

Bay Çörçil Diyor ki : 

Rusyava her 
türlii Y' rdım 
yapacağız. 

;._ ____ __;;....;...:,; 

Milli Şefimizin Fotoğrafları 

T aşucunda merasimle şeref ma\ ~iine konuldu. 

italya 
Sovyetle,e harp, 

ildn etti. 
Tsşucu (llıumsi] - O H. PartiRi genol tlekreterliğiıı-

1 
i\en Taşncu ııahiye merkezine hediye hayrulıtn sevgili Milli Roma 23 (a.a.) -Yüksek mek· 

teplilerorduya 
yazıhyorlar 

,Ş fiıuiz, H.oi"i Oomhnr İRmet lnfirıüuiin fotoğrafları nehi Pazar1esi akşamı Bulgads 
Nazileri · h d" • yunıizi lıükftnıet memarları, esnaf ve Lıalk mı·murlariyle tanla .stJvyt-~ler arasınd .. ld dip 

ım Q e ın ve ınerRsimle şeref mevldine ihtirAmlR kc•nnlnın~tur. lomatık rnunasebetler kesile-
ceye kadar harbe Merasirue lstikJAI tıU'f1' ile ba~lanınış ve bu:ıdan son- cektir. 
devam edeeeğiz. ra parti reisi hay Halil Dölek tarafandan kısa, veciz bir Roma, 23 (A.A.) _ Moskova 23 [a.a..] -

Royter - Almanların te-
cavüzü Sovyetleri gafil avla- r 1 2<> (A A 

S 
ıt>n< ra, •l • .) -

mamıştır ... ovyctler her tfırlii lng'lt h kT t 
diplomatik yollara müracaat ç·· .1 

1 
ere h~ş ve kı 1 

•• >al :Y 
• . • or91 uznrı ır rıutn - !'OV e 

etmışlerdır. Ve aynı zamanda yerek demi tirki : • 
tecavüze u~ruyaca~ını unutma ş· d. ş k el • . • 

nntok s<»yJe11mi11tir. İtalya htikl'\meti 22 hazi-
Rundan sor.ra mücAhid hay Eıni n .-\ rıo1lan Karakaş ran saat 5,30 dan itıbare 

Milli Şefimizin rnezaya ve kodretiodtm habııetmit "~ Hc•iın l!alyanın Sovyetlerle harL h: 
Oumlıurumuzr. kaqı sannlma·~ baAlıhk ve mulıshbetı teha- bnde oldu~ııun il~n etmi ı· ·ı . . Ş ır. 
riiz ettirmiıtir. Alk11l•r i~ind• m•r••İm• nibayot ••rı mııtır. Japon Kabinesi 

8ovve leı- Romanya 
• 

mıştır, Askeri ve sivil her nevi ruiz 
1 ~ ıyo ". ar . ge9ı~.ıiJ.~1-

müdafaa tedbirleri alınmıştır ıarp yenı hır donum 
Sovyet hükt1meti modern har· nok.tas·ın·a ;.armıştır. Hınhin 
h
. . bı d.kk t g~çırdıgı dort safhadan birin- 11 bölgede sefer- Seferberlik )'aptı. 
ın ıca armı nazarı ı a e . . 

alarak her şeyi tamamlamışllr. oıın Framıanın sükutu ikinciııi berlik ilan ettiler. 

Fevkalade bir top
lantı yaptı. 

lki sene bitaraf kaldığı mfıd· Alınaııların gece ve gündii~ Bükreş, 23 ~a.a.) ~ - Tokyo, 23 (A.A.) -
det zarfında bir çok tecrübe lngiJterey., akınları ve hu .Moskova, 23 (A.A) - R~maoya huk?~etı Bul- .Yarı resıui-Japo1t kabi 

Geniş bir cephe ü.ze• ve de:-slerden b:r çok neliceler ~k~.nla.~d.~ ma~itlı~ edilmeRi ~ovyetler yiiksak divanı reştPkı Sovy?t elçıhk m~mur- neqı ordu k.unıa.11.ıa heyeti •e 
çıkarmıştır. Ordu baştan başa uı;uncı~sn de Aoıeı ıkan cuın- Lemngrat, Baltık. Kiyef, O ie !arının emııne .ot?rnob.l ve b~şvekil i~tır11kıyle fev~alô.de 

rinde kanlı muhare- tensik edilmiştir. H'3r yerde yüz bur raı~i Bay Ruıvelt ve kon sa, H:u'kof, Arkarıjelisk şimaH kamyonlar varmıştır. Eşyaları hır topJarıtı yapnııştır. Dün 

/er bafladı. binlercA kimse paraşütçıilere grenin tasvihettigi yardımdır. Kafkas, Maverayı Katkas böl- istasyona nakledilmektedir. Ru •ktar~ıda hariciye ne1'laretinde 
karşı koymak için ilk bahar- Harbin diirıliincüAö bogiin galeri dahil olmak üzre 11 mm memurlar hududda son istas· atık~rı ~e~viıo1 şefJeriııirı i~ti-

AIAl&Dllf UÇ köy al~ılar danberi hazırlanmışlardır. Fab başlıyor. takada seferberlik il~n etLaiştir yona gid.,cekler ve Rnsva?an r~kı~le. hır konferans tıkde-
rikalardaki mesai arttmlmı~ Almanya bu sabahın dör- 1905 den 1919 a kadar sınıf-ı gelt'cek Romen memurlarıyla dılmıttır A lmaıı Rus muhaRa-

65 Alman tayyaresidüşürül~ü ve halen de arttırılmaktadır. dünden it~b~ı~n Ru8yaya ta- lar askere.çıt~rılmıştır. Alm~n mübadele edileceklerdir. matı g~>ri~~ülmü~tür, Hariciye 
Moskova radyosu her taraf- ar ruz ve ıstı laya başlamıştır. taarruzu şımalden .t{aradenıze Bükreş, 23 (A. A.) - na~ı~ı .ıçtımadırn sonra A Jmlln 

Bertin 28 (a.. a) _ ta heyecanlı sahne ve vatan- Almanya hütiio hiyanet kur- kadar 2400 kilometrelik hudud 21 _22 gece yarısından iti- elçıttı ıle görii,mii' •e ondan 

Rus tayyareleri şarki Prus perverane tezahüratta buiunul hanlarını büyük bir dikkatle Gzerinden yapılmaktad1r. Taar buen kara, deniz, hava ordu· eonnda P.re~ıı Koı,ey*'yi zi-
yada'uçmuşlardır. Romanyada du~undan bahsetmektedir. tak;betmi~tir. Demiş ve bu ruz 100 Alman hrkasıl tarahn larının umumt seferberli~i ilAn ysret etmıştır. 
Alman-Romen kıtaları Basa- ~emleket.in. her tarafında his taarruz~ s~bep hadiseler~ göz- dan ve ~utat ol~n us~l. altın edilmiştir. ismen ça~rılanlar l'ngı'f'ız Jayyaralerı' 
rabyada Prul sehrjni aeçmiıı- sıyat aynıdır. den geçırclıkten sonra hız tek da harb ılan eclılmeksızm ya- l .d kl d' 

~ " " i\f" 1 k t "d f d'l . . l kıta arına gı ece er ır. 
ltırdir. Dün sabah Rus tayya- .w.eın e e mu a aa e 1 e- hır gaye ıle meşbnnz. Bitler pı ınııJtlr. 

Habeşistanda iki Günde 
Garbi Almanyaya 

tekrar hücnm ettiler 
releri Fi11 toprakları üzerinde oek ve icap ederse ölecektir. ve Nazizmi imhl\ etmektir. 
uçmuşlar liman ve gemileri Memleketin her tarafımla na- Bo ugurdn hRreket eden ber

ve sahil müdafaasını bombala tnklRr söylenmektedir. Oad- hangi bir devlete İngiltere 
mışlarc'ır. deler gençlerle doludur. Söy elinden gelen yardımı yBpa- 58 Alman tayyare• Jimmayı İngilizler Loııılra, 23 (a a) _ 

Moskova, 2:J (A.A.) - leuen. nntnklarda k-ı~~kların cakbr. Ru~vaya yardım için aini İngilizler dü- aldılar.. Evvc lki gece hombar,dıman 
Moskova tebliği: zaf6rı .... k~z:na.?agı ~~ ;uş~~nı müttefik ve. dofltlarımızıo yar .. dül tayyarelerimiz avcıların hima-
Kızılordu 22 haziran sabahı Qd~ece~tl ı·e aru~f e. !~I mb~ .~k· dımda bulunmalarını talep fUT er. Kahire, 23 (a a.) - yesınde A.lm. an a~u Ranayii 

l k ır. ~ a ın vazı esııııu uyu . . · . · 'k · mer le 1 bo Alman ordusunun Batı tan 
1
....... .. .. 1 ·kı · U i edecegız. Rns hüktlmetıne Loııdra, 23 (a.a.) - Libyada hıç bır değı§ı lık . · ez.erım mbardıman et-
u"unu mm rı ır. mum . . f d 

Karadenize kadar olan cephede b 1 1 d b··ı·· gün teknik ve ekonomik sabalar- lnailiz hava kuvvetleri dün yoktur Ha '>e{ıstanda lngıliz mıı er ır. Kolonya ve Düsel-
- _ . a ıçe er e u uıı neşre- d . . ., . · . · d R b dorfa h" d"I 

taarruza u~ramıştır. Gunun ılk dilerr emirnameleri halk dik~ a. Y.ardımı tekhf ettık Ros de muvaffakıyeth harek:\t yap subaylarının ıdar_esıo e a eş ucı.•m. e ı miş ·ve di~er 
!.usmmda düşman taarruzu dur katle dinlemektedirler haditrnsi benim için bir sürp mışlardır. Cum1rte1o1i günü ha- vatanperrerleri Jımmayı zap- tayyarelerımız Dı1nk~ı k ve 
durulmuştur. Günün ik~nci Yer altı trenlerine dalı" riz teşkH etmemiştir. Ben va muharebelerinde beş İngiliz tetm!oleıdir. halyan kuman- R~lonya. taarruz etmişlerdir. 
kısmında Alman kuvvetlerıyle fazla al!lker nöbetçileri ikame St9.line haşırıa gelecek şeyi tayyaresine karşı 28 Alman danı şehrin teslimini teklif et- D;ğ~r lnr kısım tayyareler de 
kuvvetlerimiz tekrar l?mas~ edilmiştir . Vaziyet halka ilt\n a~ık olsrAk ihtar etmiştim. tayyfl resi düşürülmüştür. Dün mipede bu teslimin askeri ve F~ansad~ki hava meydanlarına 
geçmişler son d?rec.e şıdd~th edildiği zaman halk eiiktinetle Ouun da diğerleri gibi bu ih de iki tngiliz tayyares~n~ kar siyasi ehemmiyeti- olmadıiın· hucum et~i,Ierdir. 
bir ınu~arebe ~etı~es~nde_ d~ş- karşılaşmıştır. Her tarl\fta tarları itıtilıfafla karşılamiya· şı .30 .A~maıı . ta!yar~~ı ımha dan teklif reddedilmiş ve şehir ~vvel~ı gece Alman tayya 
man yıoe pusk.urtulmuştur. ışıkl~rı karartma va ı;asif cağım ttmit ediyorum. de- edılmıştır lkı gun ıçmde AV- harben alınmıştır. Diğer höl- relerı fngı.ltere üzerinde daha 
Düşman ağır zayıııta u~ratıl- t6dbırler alınma ı halka em miştir. $' cılarmııztarafıodafl 58 vOımarı gelerde ileri hueketine de~am fazla fa.diyet göstermişl d' 
mıştır~ . 

1 
redilmişt~r. Y~kı;ıek mek~ep Bay Çörçil na.zi rejimi tayyare~i düşürı1lmiişt0r, edilmektedir. C~nubda bir şehre şidde~~ ~~ 

Duıman Polonya ceph?sın t~lebelerı barbıye nez~retıne aleyhinde ithamlarına büyük ŞAM 24 üncü halyan fırkası tes c~ım etmişler ve btr ka ki i-
de Grodııo mıntakasmda bıraz gıdeeek aMker.~ kaydedılmele- hı·r ıoıı· .ld t . ı· 1 af J)u~.ımandan bı·r nın ôlünmue ~eb h ç ş ld d b'l . f ... t i 1 d' v u e varmış ve na- ım o muorur. w • e olmtı muvaffakıyete e e e ı mış ır rını ıs em şer ır. zileri mağltip etmek i9in ka· çok ganimet ahnmıştır. lardır. Hir n ı~ktar hasar ş 

k~lezkQr bökladgededübş'ma?l ı~-15 Slovakya ra, deniz ve hava kuvvetle- Müttefik kuvvetler - dır: İskoç,adada bi11 fB.'İ~~-
1 ometre ar ır ı er eyıı · . · R l d ~ f • l d f • • hasar varı1'ır r kaydetmiştir. Alman hava kul' rımızJe binnetıce Ull mille- tarafı11dsn a ın •• .ıuVJ81 enn on ra 8 ÇiSi -· _...., 

veUeri müteaddit Rus tayyare Sovyetler münase- tine yapabileceğimiz her yar. "" 1 • Ü 1· • 'it 
meydanlarına taarruz etmiştir. batını keti. dımı yapacagız, Kft~i~e, 23 (a.a.) ;- F IUln a gor $ u. 1 ngı ere 
Şiddetli mukavemetle karşılan _ . Almımyayı gece gündüz lngılız, ~u~. ~e kur 1[

8~ 
mıştır 65 Alman tayyaresi Pıtısborg, 23 (A .A )- gitt.ik98 artan bir tarzda bom sız kuvveılerı . ışı . uvve of) Londra, 23 (a.a.) - Fransız somaliıinin 
JütürÜlmüttür. . Slova.kya elli.~ Snvyetlerle bardıman edecegiz. Alruan tarafından tahlıy~ edılen lamı Sovvetlerin Londra elçisı HiJr F ranaız tara.ı-.. 

Berlio, 23 (A.A) - dkıplo?1;.tıli. mıınasebetlerini milletine beşeriyete saçtıkları almışlaıdır .. Şeöri h~r . rSao- Mayiski. lngiltere hariciye na ~· 
. eRmı~ ır. t· . fhz kttaları ışgal etmıştır. u- tarı olmnsın · t JJ 

Alman pıyade taarruzu ear . . . felake ı tam wanasıyle tattı· . . _ zırı Edeni ziyaretle uzun öir r fB epı. 
ki Prusyada mahalli topçu h1. lındekı hava knvvetlerı şark raca~ız. Alm"nya Rnsyaya rıyede dığer bolgelerde har.e- .. K -
zırlıRı yapılmadan ansızın ha~ hnJutla.rı boyunca hare'tete kar~ı da mutat bütün hain- kAt lehimize inkişaf etmektedır. mul~katta bulunmuştur. Fahire, 2!l [a.a_.1, _ 

la 
başlamıştır. Düşmanın birbiri l"kl . 

1 
d . 1 . . d h 1 .. raruuz Somalısı umumi 

mıştır. d t d l ı erıy e avropa a ım1a. a· niiyorsa yanıJıvor Biz onun I ııatha ıçın bun an RO!lra a- va ısı lncrilıere hü'··'\ 
u 

1
. 

23 
(A A ) ar ınca ayyare mey an arı 

1 1 . · · ~ •umetini ah-
. .oer ın, . · - kıt t t hsı·d ti . 'h-ı..Jı dıgı mua ıede era bozmnştnr. Britanvs adf\tıma yapılacak reket edecektir. Bn d& gıup iolca yüzünde k aa a vl a arı, ıstı au.m . • .. 1 . . . n protes~o etmiş-

Alm~n ~rdosono~ şar ta ve barakalar& hücum edilmiş ~ı~aenaleyb Sovyet .~~~yaya istil&da ~imdiye ~adar duş- yarım kıiretJiıun keııdttııcıe ram tir. Orta~:tı k lngiliz ha k _ 
yaptığı ılerı hare.ketınde bay cereyan eden hava muhare· ıktıdarımızda olan botun tek- manlarmı birer bırer mah- olmasıdır. mandam Fransız So ~ . u 
Bitlerin emrinden ;mora Sov balerinde mnvaffakkiyetler nik ve ekonomik yardımların vetmek siyasetini biliyoruz. Roı tehlikesi hiıim de mumt valisine H- m~h~ı tı· 
yetlerin iyi tali,m .görmöt mu elde edilmiştir. Bu· sefer Al- tarafımızdan yapılmasını tek- Bitler Rusyayı yıkmak isti- hizim oldo~n kadar Ameri- kuvvetlerine veya ~ı~ ra~~ı~ 
uzam k11vvetlerıyle . ka~,ı- manlar şarkta yalnız değil- lif ettik. Bn bir sınıf harbi yor. Bana muv.affak oJdugo kanın da tehliko&idir. Rnslo- siyasefüıden ayrıld ;nerı d 

1~1 

laşmıştır. Almanya ,ımdıye dirler şimalde Finlilerle Ro değildir .Din, parti nazarı iti· takdirde ordu :fe hava kov- r: dava-1 hür insanlarm da beyanatta bulunm 
1 1111 :t.r 

kadar görülmemiş mikdarda men Sovyet hududunda ~eçen bara alınmadan tekmil impa- vetlerini çekerek istilaya te· rı · d a B 1 d ık· etmiştir Bn Rart' ~81~ 1 b 11e ıf 
mua h" k ord 

1
. . t 1 .ı~ i. davası ır ... on ar an evve ı · " taı ı aa u et· 

zzam ooom ara u- sene ta ım edılen Romen or- ra or oğun harbe girdiği ~öp şebbüs eclecektir. .uiıler Y" madiği takdirde S l'd k" 
su, haTa ordularından başka doları bnlnnmaktadır. istinat beıiz()ir. Bitler Sovyetlere ta- bizi yenmek veya cinayetle· deıslerden tecrlibe alarak kadm ve Ço ki omahl~ e ~ 

h 
· d • ı · a ı · · · , .. ttelıit Te kuvvetli olmak · · cu ann ta t)'eSl 

mu arıp enız kuvvet erı e noktasını Alman ordusu teş arrnz a hür ınılletlerın Bzim- rinin cezasını çekmek lazım mu ıçm tedbirler ı ....., · 
h k t · t• Kiti h k·ı t kt el' J • · h ıf,. d • · 

3 ınwasını ıfll6· •re e e geçmıt ır. e a-' ı e me e ır. erını afifletecegini düşünü- geldigini biliyor Hitler nihai lıgımız azım ır • nııştir, 

ı 
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24 HAZiRAN - 1941 ~alı YBNI MKRSII" Sayfa 2 

Ankara Radyosıında 
Bugünkü neşriyat programı 

5-6-941 Sebze 
Piyasaaı 

Cinsi 1 5Kuruş __:~ 
Anekadın 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi 
Komutanlığından: 

Mutakkat Eksiltme 
Cıoel Mihdarı Fiyatı · Tutarı Teminat Tuihi Saat 

Kıl o Gr. Ku. Sa. Lira Kıl. Lira Ku. 
50 

~Jkmek 40.000 12 25 4900 00 367 60 5-7-1941 9 
Koyun eti ll.000 35 00 3850 00 288 75 5-7-1041 10 
Süt 8.oOO 10 00 850 00 63 75 5-7-1941 11 

SALI 24 - 6 - 941 \(Pi.) Barbunya ıo 

P 19 00 K Y ( ati.) D. Biber 12 
I 30 roğram ve memle- . onuşma: uva sal Domates 5 

ket saat ayarı 19.15 Mü~ik : Radyo sa on Kabak 1 8 
7.33 Mülik; Hafıf program orke~trası (Violoni~t Necip Aş- Patlıcan 10 

(Pi.) km) Ramya 30-:15 
7 .45 Ajans haberleri 19.30 Memleket saat aya- Hıyar 2·3 

· h b ı · Sarmısak 20- 25 
9.00 Müzik: Senfonik par- rı, ve aıans °' er en. p 1 "' · d k" d · k 1 l ·ı · ı n 4 M k R d 1 atates 10 12 - uersııı e ı enız uru UŞ arı ı ıtıyacı ic.·in yukarıda cins ve ıniktar-

çalar (Pi.) ~. 5 üzi ; a yo sa on Erik 15 l 
orkestrası prot'J'rammm devamı Üzüm 15_ 1 ~, 

1 
an yazılı iiç kalenı yiyecek maddesi ac.ık eksiltıne ile satın alınacaktır. 

1.30 Evin saatı l'I 

:l0.15 Radyo 1 azetest Elma ıo .15 2 Eksiltme 5 Tenımuz 1941 cumartesi aürıü hizalarında ,.,o··sıerile11 
ı2 .30 Program ve meml~ 20.45 Müzik: Radyo salon or 19 & ._, 1ı 

ket saat A!~rı _ ketrası programının son kısJm 1941 1 . E t saatlerde ok.uf levazını nıüdürliiğünde yapılacaktır. 
12.33.Muzık: Turkç~ plaklar ~l.00 Ziraat ta•·vı"mi zmır n er• 3 Ş l ) .. 

"' ve nasyonal Fuarı·na - artname er ıer guu parasız olarak okul levazım miidiirliig'iiııde 12.45 AJANS haberler1 Toprak mahsulleri borsası 
13.00 ~üıik: Karişık prog . 21.10 Müzik: Cazband (Pl.) Şimdiden hazırlamnız görülebilir · 

ram (Pi.) 2 t.:rn Korıu~ma Bir milyon müşteri, lzmir 4 - Tali pleriıı yüzde 7 .5 leıııinatlarını ~ıersin mal sandığına yatırar·ak 
13.15 Müzik; Türkçe:·plAklar 21 45 Müzik: Klasik program Enternasyonal Fuarın da mukabilinc.Je alacakları 1 · ki J ·1 k 

programının devamı - Şef: Mesud Cemil. malJaranızı görecek ve sa- ·esnıı ma )lJZll ıamı eu mez fır gii11 ve saatlerde 
13.30 Müzik: Karışık prog· i2 30 Memleket saat ayarı tın aaıoaktır. okul levazım miidürlüğiine müracaatları ilan oluuur. 

ramın devamı (Pl.) Ajans haberleri, Esham -Talı- 20 Atuatoı - 20 Er101 19'1 "433,, 20 - 24 - 27 _ 2 Temmuz 
18,00 Program ve Me;aleket vilAl, Kambiyo _ Nukut Bor (1!6) 

~aat ayan ~ası (Fiyat) ----------·--------------------------------
18.03 Müzk: Fasıl sazı · 23.00 Müzik: OaP~ müziği • 

1 ı a n l ".30 Komışma Memleket (Pl) 
postası 23.25 Yarıı ·ki Program ve 

\8.40 Müzik: C~z parçaları k:tpanış. Mut Kazası Kaymakamhümdan : 

Eti Bank Umum Müdürlüğünden : '1ut Ermeııek yolu güzergahında ve göksu çayı 
üzerinde avakları kargir olarak in~a edilmiş olan 

.Bankamızın, "' " 
e) EreQli Kömılrleri :eıetmesi, Zonguldak köpriiııÜn Cİ var köy birlikleri bütçesiyle ve ağaç 
b) Garp Linıitıeri ieletmesi, Balıkesır larla inşası aşai!ıdapi şartlar dairesinde at-ık ek-
e) Mahruka' Bllroau, Ankara o 't 

d) Ereali KömOrleri leletmeBi siltnıeye konulmuştur. Taliplerin ( 15) giin zar-
Kok te lhrakire Servieleri, Ankara, İstanbul, lımir, Mersin, f 
EreQli (Karadeniz) ında \h•t Kaymakanılığrna veya Vilayet Nafıa 
Yukardaki MüeHese te senielerloiu, Tao kömürü, Linrit, miidür}fiğiine lllÜracaatları ilan olunur. 

Kolr, Briket te tali madde\erin\n alım te 1&t1mındRn mütetellid 
bilumum muouda1, ıeahhüdat •a roatıubatı bi.hün bukut u 1-Vilayet Nafia ~üdürlüğünce tesbit edilen 
tec11ibile reniden teşkil erledillimiz 

Mahdut Mesaliyetli keşif bedeli (2913) lira 22 kuruştur. 
Türkiy~ Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi 22 - inşaat 50 glin zarfında iknıa( edilecek . 

rirmuıoa detredilmtıttr. tir. 
AIAkadJlrlarıo 1 Huirao 1941 tarihinden itibaren: 

1) Her OİDS &ıe kömftrü, kok. brik el ile ıaıt maddeler! IQID 3 - Keşif hf}deli Köy birlik bütçelerinden 
FOB o\uak yapılacak ta\ep\er müeBSeaenin merkezine: ~ıut Ziraat bankasına yatırılmış olup inşaat ıuik 
ADRES: Ala\ütk Bulvarı 21 23, Yeuieehir \MOhendiıler 
BirliQ'i binası) Ankarc-. tarınca peyderpey teslim edilecektir. 

2) Linyit kömürQ için rapılacak m6racaatlarrn eeklal gibi; 4- Küpriive lazını keresteler dan1galattırıl-
•Garp Lioritleri leletmeei. Balıkes i r, adreaine. .J 

S) Mahalli ihtiyaoıar ile (Tae kömoro, Kok kömürıl, Linyit) mış olup köylülerce ihzar "~ mahallinde nıüteahi 
ibrakiyelik kömôrler iQin o mahaldeki Şube yera aoanta· 
larımııa (İstanbul, İımir, Zon'1uldak, Mersill, EreQli (Ka- de teslim olunacaktır. 
radeniz) de Şube '8 Depolarımız olduau aıibi muhtelif ee 5 Keresteden mada Civi, civata ve saire 
birlerde acantalsr \"ardır) 

4) Mahrukat kanunu mucibince evve'ce intihap edilmie te mu· gibi malzeme lllÜtahhide aittir, 
~a;eetı:::i~I~~~: !~:~r~ :::~~~ne aoant&larımıı ile diQer 6 · Taliplet• yüzde 7 ,5 nisbetinde tenıinat ak 

5) Tae kömOru, Linrit Brikrt, Kok •e talt maddelerinin t-ası ıeya ha ka kt b ki K t'" ·ı l ihracatı ielerlne müteallik hO!lUclll& loin Ankara merkezine '"t ' • n nıe u u verece eı·. a ı 1 ıa e 
Yak ardaki adreslere müracaat etmeleri rica olunur. deıı Sonra bunu yüzde 15 e çıkacaktır. 
Merkez, ıube te depolarımızın telgraf adresleri: Mahrukat. n ·· 

(S7a) (3ooa> s-•·~· 6•7 10•17•24 7 liJUtun resmi vergi ve ınasraflar nıüteahhi 
de aittir. 

[reğli Kömürleri işletmesinden : 

.\1 iiesse enıizle müşteriler arası n<la taş könıü 

rii, kok kömiirii, brH et ve tali maddelerinin satış 
I 

ları hakkında yapılmış olan nıukavelelerden ıuüte 
veli it bilcümle haklarımızı 1.6.941 tarilıinde kuru 
lan ve merkezi Ankarada buluuan ''Türkiye K ö 
naiir Satış Ve Tevzi ~ıüessesesi'' ne d~ vrettiğiınizi 
''e nıiişterilerimize karşı olan vecibelerimizi de 
bu nıüessesenin tamanıeıı ttkabbiil eylediğı ilan 
olunur. 

(374) (300!) 3-4 5-6-7 10-17-24 

8-Müteahhit evvt'lce bu kabil köprü inşaatını 
• 

derhude ve lazınıgelen evsaf ve şartları haiz ol 
duğuna dair vesika gösterecektir. 

9 Şartnan1e vesair evrakı kesfiye hakkında 
fazla izahPt için Mut Kaymakamlığına veya Vihl 
yet Nafia Müdürlüğüne nıüracaat olunacaktır. (34 l) 

Eti Bank Ma~rukat Büroıun~an : 

1 
Deniz Gedikli Erbaş Orta 

okul müdürli1ğiinden 
1 - Bu sene okuiumuzun yalnız birinci 3mıfına talebe 

ı\lınacaktır. isteklilerin aşıtğıda yazılı evraklarla müracaatları. 
A. Nufns cüzdanı ve tastik\i bir surAti . 

(Tashih edilmiş nııfus cüzdanı kabul olunmaz) 
B. ilk mektep şedahetnamesi (Üzerinden bir gene g çme

miş bulunmak) 
C. Kendisinin ve ailesinin hüsnü hal eshabmdan bulun

duğunu gösterir polisten mnsaddak hüsnü hal ilmü
haberi. 

D. Üzerinden bir sene geçmemi~ çiçek Rfı kAğıdı. 
E. Birinci sınıf için 1 Eylü! 941 de 12 yaşını bitirmi~ 

ve 16 yaşmı bitirmemiş bulunmak. 
F. 5 adet vesikahk fotoğraf. 
2 - Kayıtlara 1 Haziran 941 günfı başlanacak ve ıo 

Ağustos 941 günü nihayet bulacaktır. 
3 - Kayıtlar İstanbul Deniz komutanhgmda ve Mersi11de 

Deniz Gedikli Erbaş Ortft Okulu :Müdürlüğünde yapılaca-

4mdaa ist6kJilerin bu iki mahalden lıer hangi birine mu
racaatları. 

4 - Muriabaka imtihanları Türkçe, Matamatik, (Tarih, 
Co~rafya, Yurt bilgi~i) der~leıinden 15 A~ustos 941 Cuma 
günü saat 9 da yapılacaktır. (370) (2947) 

İT.ş. Bankası 
Ir..üçük tasarruf heaapları 

19 4 1 
ikramiye planı 

KEŞİDELER 

4 Şubat, 2 Uayıs, l Ağustos, 3 ikinciteşrin 

TARiHL~RiND EYAPILIR 

1941 ikramiyeleri 
1 Adel ~ooo liralık 2000 lira 

" 
3 

" 
l.ooo 

" 
::c 3 .000 ,, 

2 750 - 1.500 
" " " 4 500 - 2.000 " " - ,, 

s 
" 

250 ,, 2.000 " -35 • lno 3.500 " ., - " 80 5o :.. 4.000 " " " 300 " 
2o 

" == 6000 ,, 

Garp Linyitleri işletmesin~en : 

~füessesemizle nıüşteri!er arasında yapılmış 

olan mukavelelerden nıütevellit bil~üıule lıak

larınıızı 1. 6. 941 tarihinde kurulan . ve merke-ti 
Ankarada bulunan ( 'fürkiye Könıiir Satış ve Tev-
zi ~lüessesesi) ne devrettilHmizi ve müşterilerinıi- Türkire le BankHına para ratırmakla ralnı.z pr;.ra 

D mie te faiz atmıe olmaz, a1ni zamanda taliinlıi de 
birlklir 
denemie 

~1iiessesemizle müşteriler arasında Liuyit kö 
nıürü satışh.-,rı hakknıda Japılnı:ş olan muka,'ele 
lerden mütevellit bilcünıle haklarımızı ı .6.941 ta 
rihinde kurulan ve merkezi Aııkarada bulunan 
''Tiiı<dye Kfinıür Satış Ve Tevzi ~lüessesesi" ue 
devrettiğimizi ve müşterilerimize karşı olan veci
belerimizi de bu ınliessesenin temanıen tekabbül 
eylediği ilan olunur. 

(375) (3005) 1-4-5-6-7-10-17-24: 

ze karşı olan vecibelerimizi de bu nıüessesenin oıareunuz. <ı> 

temamen tekabbü1 eylediği ilan olunur. 
[376] [3006] 3-4:-5-6-7-10 17-24 

Kiralık Haınam 
Zeytinli bahçe cadesindeki küçük hanıam bir 

sene nıüddetle kira.ya verilecektir, isteklilerin Meh 
nıet Sabah oğulları ticarrthanesirıe n1üracaatları 

(418) 6-6 

Yurttaş; 

T. Hava Kurumu-
na üyeol 
- Yeni Mersin Matba.aıındaBaeılmıfC.. 


