
1~ııal hadisesiyle kaTşıltı§an kaTdeş 1ronm .Şahitl§ahı aUl Hcırreti 
Hiimay11n ve veliahtlan hiikünıet eTklinttJle bember 

"""'~--..,...-..,..~ 

A.vrupada 
'1 e bütün Bal
ltanıa~da biivük 
bir kaynaşma 

vardır 

Yeni bir hadise 

lngiliz ve 
Ruslar dün 
lrana gırdi 

lngiJizlere •• gore 

Iranın işga- ı 
lindenmak

sat ne? 
Iranın istiklali ve 
bütünlüğü teh
dit edilmiyor •.• 

Maksat Mihveri Orta 
Şarkta tehdit imkAnm
dan mahrum etmek, pet
rolleri ve diler kaynak· 

ları emniyet altına 
abnak.. 

1nnu ,,e tııgilizle-rle Rıulann hududu 9t'Çtiklm baflıca 
uktalan göatmr harita 

RuslaT Almanlam tcrkettikleri §ehirleri biTaktTken hep bövle uakmaktadırlar 

Şerefli ve mes'ut bir yılaöniimü 

19 sene evvel kahraman 
ordumuz yıldırım taar

ruz una haşlamıştı 

l\usıar gaz harbına 
hazırlandı lılarını 
tekzip ediyorlar 

Moskova 25 (A.A) - Sovyet or
dularının gaz harbine baı1amak üze
re hazırlıklar yaptık.lan hak.kında 
Stefani ajanıı ve Macar radyosu ta
rahndan tahrik mak.sadiyle ne§redi
len haberleri T u ajann bt'i suret
te tekzip etmiftir. 

<--·-·-·-·-·-·-··· ·-·-·- . · ı 
1 

Sovyetlere göre 
··-· ·-·-·-····-·-·-·-·- • il ..,,. 

örtistik -
mette şia et 
liharp var 

3 ncü Rumen fırkası 
imha edildi, ~emi· 

ler batırıldı 

Zafer imaniyle dolu tJet&İ biT hitab<!dc 
bulUtlOft B. Çl>rrı1 



SARlft2 

ÇDI IES'DT BiR llllSE 

Türkiye iş Bankasının 
"17,, nci Yıldönümü 
~--~~~--~~---

1 z mir Fuarında 
Güzel bir pavyon yiibelten it 

Bankam, İf ve hamle vasflDI 
burada tla tristercli 

Bet p içiadta 150,000 kiti bu pavyonu 
büyük bir zevkle gezmiftir 

-ŞE R 
llatikarla ,..ceılele ı 

Kömür, pevnir 
ve yai fiatleri 
tespit ecliliyor 

ERi 1 
Avrupa 

Ve 
Ba,Jıu nt1111danlıA mlerinin yıld&ıiJ.mü 

Dumlupınara gidecek 
lzmir heyeti seçildi 

Fuar 
Her 2eee m hteşem ei 
•••• C. p.tm BAYAN KA8llW PADt w ..,ı ıd ..... 
llUARIK Wuıl1111tiı Mr6k °"' ı a w Aw s ı f n ...... t 
17 ..,wtl artW ._.,.._ fevWlfı Y A S- Y 8 lf 8 

• j. S •• 1 Gıdı••...... TP Q 'zs ........ 
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.,.M ACUSTOS S AL 1 1941 
%seıe :ıı:s 

Sovyetlere g6re Almanlara giJre 
• ~A&An ı bici sAldnDE • • BASTARAn ı lNct MlllP'mB • 
~z;rat verdirilmiftir. balindeld düpan teşekkimerl cfaiabl-

M ORDUNUN KUDRETi IDJltır, 
ıa .. 0ıkova, 25 (A.A) - Sovyet teb- Smolensk!n şarkında dUşmanın mev-
~ ek : Rumen ordusu genel kurmay zilerine şiddetli hilcwnlar yapılmıştır_. 
~ı general Mazarlni imha edilen Burada da mühim düşman teşekkülleri 
b ncü Rumen fırkası karargahının zaP:. imha edilmiştir. Savaş tayyarelerimiz 
CI eana.ında Sovyet kuvvetleri tarafın· bütiln bombalarını attıktan sonra düş
fllltQ ele geçirilen vesikada kızıl orduyu uıanı mitralyöz ateaine tutmuşlardır. 

""etle övmektedir: ~---
~1211 ordu tyı teçhtz edıtmiı ve iyi Ruslar tnglllz hava 
...._~ ve erbiye görmüştür. Sovyet te- k de-s-e tecokkür 
-sGllerine uata tefler kumanda etmek- uvve .rua -r-
~· 7enırin haro malzf'mesine malik- ediyorlar-
"' · Alavlann ,.k111eriıinde c;olc modern Londra, 25 (AA) - Sovyet büyük 
il lhGtenem .Uahlar, bilhassa makine- elc;iai Maiski, ıerefine verilen bir çayda 
~ mevcuttu!'. Sovyet piyadeai 1fd· bir nutuk ıöylernit ve lngiliz hava kuv
L - bir mukavemet sröatermPkterfir. yetlerinden takdirle bıthsey1emiştir. Ma
~et topcu9unun atel'İ f..,.betlidir. Ta- iski ezcümle demi111tiT ki: 
~ra c;olc d~fa muka'btl aRrruzlarla c Sovyetler birli~ halen tarihinin 
- vermelctedirler. Esir miktan az- n büyüle muh"Tbeeini vermelcte-dir. A1-
~•lar diiemanlannm zayiatını art- manyada endU.tri ve askert hedefl~Ti 
ı..; İçin muhtelif vasıtalara ve hile- l»ombardtman edf'relıc basardı~ paTlak 
'- L~ul etmektedirler. Kıtalanm1- jtten dolayı ln~iliz h"va kuvvtJe .. i"r 
btı '10ft)Gl6 yOznnden zayiatunız çok- ~kkGrlerimi bi1di"1W'k iııteTim. So" 

:.... buhann yakla,maet n~ lneiUz hava kı•v
~·& MUHAREBELERiNE DAtR vetlerinin bize yantıil yardımın dahıı 

~...._rlnl Sovyetler tarafından ka7.ll- wlc müf'Mir olau~nı it mit "'°'~rim. '> 
lı..i. ft\uvaffaltıvet).,.rin ... h~nleri hak- Cavdan ıonra govvf't ve Polonya su
ıııtı. btr çok mbıaller verdikten sonra bavlann•" hararetle şrörihıtiilclf'ri mii!IB
n...:- lhWaarebelerine temaı etmektedir. hed" edilmlııtir. 
--... lzahabna sr5re cephenin ehn•lt ----= 
:tııtnde bi~ böl.- arkaın~da faalivet- Akc!en•zde •eni hava 
'- 1-nan hır çete MI neticeleri alınM- w 

~ 'Ba çeteciler müMmmat ve yiyec~lc btlcandarL. • 
1 I riz kamyon, 16 ztTl,lı otomobil. Roma. 25 ( A A) _ İta1van tebliii: 
~--. 3S motoeiklet. 3 tayyare. 7 Denl7!de ,.e ka~a bntün han> ~ah-
~ n deposu tahrip etmi,leTdir. Aııke- nelerinde ka\•de deli"" bir $eV yoktur. 
!ıh. •Glainunat ve yiyecek srötflren dört Dllcanan tavvarelerl Tamnio - Otanvava 
a=.-- ~ldan cıkanJm...-, 16 Alman eu- yanRtn bombalan atrrı•c:lardır_ HaH ha
~ '9'e dört binden fazla Alman askeri sar 1.'ardır. Bir ölO. dört yaralı kayde-

6riilınüıtür. dilmiı1tir. 

.... ,,.,,..; denlzcdtısı 

.... IPÖıdu.. 
~ 25 (A.A) - İntri1tare baıı 
~lmm tebllll : Unvon denla1tua 
~ dönmekte ~ kaldıitmcbın by
...,..... addedthnektedlr. 

Ş.,.eı li ve me• 'at bir 
vıld6nümii 

".\.AITMtAn t INct SARbı EnS • 
L..;.- dann m8tarekeal, Lozan .wh za-
t"' '-'lan takip eden ikıllplanmız. 
~ lraık.nm .. Ye Türldve cUmhuriye
h........ ~G bllr, mllatakil. dünya ai
~e aiar basan ndyeti. hep 26 
~ aabalu b.tLJ'an bn,.Uk taarruza 
~ olduiumuz ıerefli bakibtler ye 

2talardır. 
• ...!.__..__. TUrk yapma kudretinL 
~te kadar teref ve tan ~inde 
~ 1cuchettnl Mitin dlnyaya p6r 
-=. \ıb llln eden nurlu n göz kamatb-

O...-~br. 

A 1<-deniz harekittndan bir tavvareıni7 
cMdt ha!ql1"8 ui?"T"ad•~ ve irhıde varal1l~r 
olduiiu halde bir dUsman fllocıunun tnki
binden kacabilmi'I ve bir dUsman tav· 
ya~~: <10cfl"1lil<dUr. 

MALTAYA BAVA AKINI 
.t\7. ZARAR VEllDt 
Malta. 25 ( A.A) - Tebliğ : Az mile· 

darda dllsman tayyareAi Malta üzerine 
yansttn bomba1an abnnı1ardır. B?~ hu· 
sust binalar hasara uib'amıstır. İnsanca 
uviat yoktur. 

tzl.''lt BELF.nt'VS'.CltNDEM ı 
- Gaziler ca~~-inde lradastro 1604 

ade 46 DAl'ttlde 37 50 metr,,. murahhaın
daki yol fazla!mun bir 'IPneı m;;ıM0•1e 1d
rava verilmesi yazı leleri mli~ilr1'i1'iUn
t1eki sartname<;;i vf'r.h\le ar.·lc- ı:ırtt1rmava 
konulmustur Mııhaf"m"n bedeli ?!l Hra 
muvakkat tPmİ'lrıtı 1qn kuruc:tur Tali-p
terin t~minatı ölrlı-dP11 evv'"l i" banka•ı
na yatırara1c mAkbu.,1~ .. ivle ih.,1<> tarihi 
olan 5 '91941 C11m" crUnU •aat tR cfa en
cllmen• mll"llceatlan. 

22. 26. 30 3 3403 (1825) 

Jtfn ._ h.._t Tilrk mdletl, kendi azmi-

JeriyJ .......... ·~hamle- 9.a. ·YINDIR TtCARET VE SANAYi "-- e \'e lLd • L!!LJ ____ :ı_ ""' 
~ rua-DI!\ aev~ ODA!llllDAll 1 
2~:,_un yıldBnOmUnl idrak Bavındır diııpanlleT eokaimda 17 nu-
~ Ebedt Sef AtatüT]dln huzur ma- marab binada 2~14 savılı tanm •• 
~nde eldmek MiDI Sef kahra· koooeratifleri ve blrli1'1~Ti \cııınunu hG
lblQ ln&nG mi .; b "lılıkl • kümleri mucibince tt!!Aeklcül ed~n '62 nu
lta tekra ~L n'!__ ve L 

81! .. anmdt- maralı S.,.md1r indr ye p......k tanm 
...... r et .. ~ zarer ve na as ugnın a • kooı»er&ifinin .ıcmı tfcatt•1n 162 
~,. bal.arım hlpena alutaa .. n- tq k t teKil edl1~1:;.ı na" olu-
L...::"! tehitlerimlztn ruhlannı takdis ey· Myıauıa ay Ye 34 72 ( 186 t ) 
~batta Maretal Fent Çakmak ol• nur. 
~re pGr heybet ordu, donanma tZMt1't ttCtNCI iCRA MEMURW-
"• La ku.ntlerlmiza .Ukran. tıehrik CUNDAN : 
ı...;, Yran1ıklanmm anetmek bir vazi· Bu borçtan dolayı haczedilip paraya 

tSMAtL il.HAN ~vrilmealne karar verilen ve tapunun 
temini evvel 937. tarih tO. cilt. 121. 

C"ır,.ı'/r·n bı·r hı'fabı sahife, S7. tara ka)'lth Bornova Merııin· 
U '\' Uainde BQmova caddeıinde Ahdu1bh 

• •A~ARAn ı INct SAHln;nll! • luzı Fatmotva ait bir zevtin ai{acmı muh
ıı...." - Bu aefer mGcrlm milletler ~ tevl ve SO. Ura muhammen kıvmetll 
~-~ tecrit edll k bir daha milfrez '4~7. m~tre muT""'""' u aa Rct1c 
~harbe sOrUkJiy~ bale arttmna suretiyle 3/10/ 941 tarihine 
~ rastlayan cuma ~nll aut 14 te bmfr 
"._ altm~ mdletJer bllmelldlr'ler ikinci icra dairesinde pıu•lhda yazılı tart· 
~ ~kte olduldan ıstıraı>far 98 "'° hr dairettfnde eatılacakhT. 
~Jt.r "°'8 gttmlyeeektlr 1stikJAlle.. 1 - 1tbu ~aVTi menkulün arthrma 
-~ ~ kazanacaklardır. ' f>trtnameııl 20/91941 tarihtnden itiba-
...... ~ ve Amerika Nazizm f8tlbda. ren her kesin trÖrPhl1metıi idn a~ılctır. 
~hl' J1kGnden kaldırmala azmet- fllnda olanlardan fıt:da malömat almak 
..:..._ '*_dlr. Rltlerin Rusyaya turrmdald lıtlyeoler, it bu prtnameve ve dOll)'a 
~daha aonra blııe 98 ~ ta- numara•lyle memurlyetimize mGracaat 
tıılt etınekte 9el'-t bhwılr anmu- .. tmelidlr. • 
~ • B. Runelt Birle$1k ellmhurtyetled 2 - Arttırmaya iftiTAlt için yuka
L:_ ~ Britaııyayı tehdit eden tehB- uda yazlı kıymetin ~ yN:ll bueuiu nt.
~~ ammımda ft yaJnM., IÖI'· betinde pey veya mmt hiT ı,. .. tranm .. 
~. B. Runeıt AmerlJamm m-. nılnat mektubu tndt eclilec,.ktir. 
~~erini..,...,_ etmekle ,.ı.. 3 - ipotek sahibi a111C11ls1tlarla di
..:..._ ~ clelll. dOnyayı kure.ra- fer allkadarlann ve irtifak ft,.k1u sahiP-
--.... lrrlnln gayri menkul lherln~e1tt hakla-
~ rını, hueuaiyle faiz ve maerafa dair olan 
~ Mdlalannı l• bu tl&n tarihinden ltll>aren 

AR AC:IK BAYA ıs gftn lclnde memurf•etlmfze bOdfr-
l'tj ATRUUJrDA ~lerl lcal>ecler Akıl hRlde haldan ta-

f.t.;ha pu atcmtvle aal»lt olm&dr1cea -~ bed ... 
~ 1 m dyatıwu ..... tkArlan Jınlt\ payla"""aetndıtn harie kalwlar. 
lll fllA. • ....... 1 .-&lelik -- 4 - CSaterllen ,.U..de arttırmaya 
~'ftJt!M tcbO- tı-tirak edenler arttırmı.ı nTtnameelni 
~ Macar, YllDMI 18• okumut ve lüzumlu mal\\matı alm .. ve 
!Je4 lnJŞLAB ........... it lıişUik bunları tamamen kal»ul f'tmle ad •e ltl-
~ "'-"' revOs8.. bar olunuTlar. 
~ 5 - Arttırmaya c;ılranlına it hu py-

ri menkul Uç defııı ""*'"1,.•ktıı" sonra 
Satılık kamy )O 11n çok arttıran• ihale edlUr. ~ kadar 

t ki artt11ma hed~U ea.,rl menkul ıc;ln tah-
tl'3a ltlodeli ŞevroJe marka Jlrttlrh- mJn edlm" olan lr"'1netln en az ylzde 
... ~~et 3 tonluk bir~ a- vetml• besnl hulmak Wı •m latl...tn 
~· Taliplerin BirlDc1 Kordonda a!acalına rUchanı olan dt• alacakla'llft 
~· llUJnarada Azmi Çavıq ollu- mecmuandan fazla olmak .. \>andan 

lll~tlerl. bıııka oaraya c;eYlnne ft pavl~ 
~ ' matın""""' teca.UZ etınPk ttRrtbT. Bay-

tstanba! Belediyesinden : 
Fatih mıntakasındaki K!miJ paşa. Dolap, Asıklar, Kıztaşı, DUlqer Şehit Ku~ 

IAy. Halıcılar, Ocaklı. Mutemet sokaktan ile Kazlı ceşme yolunda e&e ve parke 
~a1dırım in,aatı kapalı 7.arf usully1P eksiltmeye konulmumır. Keşif bedeli 
?.81.2'1 lira 86 kuruş ve ilk teminatı 195~ lira 57 lruruıtur Mukavele, ebllt:lM, 
'-avındırlık isleri J?enel husu.si ve fennt prtnam&lerl, proje keşif hUlbastvle 
buna mllteferrl dllfrer evrak ı:n ktıru'f mukabilinde belediye fen işleri mUclU,.. 
1111tiindt>n vı>rl1eeektir ihale 2~ 191941_ Perşembe gUnU saat 15 te dalmt enc{l • 
.., .. nde vanı1acaktır. Ta1in1erin ilk tt'minat makbuz veya mekh•plan ihale tart~ 
ı.ınd <>n 8 PUn f'vvel be!Pdlve fen isleri mildUrlUtune mllracaatla alacaklan fen
'lİ ehlivet !Mt yılına aft tlearet odası ve-ıtkalarlvle imzalı f&rtllame ve kanu
'll"n ibra7:• 1bım ''PJı-n '11~0r Vt'•ıılk 11·• 2491' numarRlı kanunun tarlfatı çevre 
"'"""" tıa.,ır1ıtvıu•sk1 .. ,., fn1rlif mektupbrını ihal .. oU"i\ ~aAt 14 "l' kıı"Ar dA•mt P.o-

,.Umene VPrmeleri JA:zımdır 13, 16, 20, 25 3190 (1149) 

t~akliye eksiltmesi 
Kooperatifler Hirli~indeı.: 

1 - incir ve ÜLÜm Tarım &allf kooperatifleri birliilne bailı kooperatifler• 
rlf'n Alaancak ve S.amahane iıtasyonlanna gelecel incir, Uztim hububat veeai
·elPrle pamuk, pamuk çekirdeği vesalr bil'wnum mahsulltm mekGr iıta.,.on
lardan birllfimlz i,letme hanlarına ve depolanna nakil iti Alsancak ve 8'ama
hıme lataıııyonlan kin ayn olarak açık ekaUtmeye c;ıkanlmlfbr. 

2 - Elcııiltrne 29/ 6 / 941 cuma günü ... t 16.30 da birliiimlz merkealncle 
v"p•lacalctır. 

1 - "Muvakkat teminatı Aleancak n11kliyab için 1000 Ura ve Basmahane 
nakliy•tı için keza 1000 liradı.r. Şartnameleri aörmek btlyenler ber sün eaat 
1 O dan ikiye kadar birlik incir ve üzbna iflf'tme eervlaine mUracaat edf!bilirler. 

24 28 1 - 4 (1835) 

ORDU RA~'J'A BMUCJ IJEMflRP.1.ER OIRll.U· 
NA AtT 8A7.I tZABA2' 

Ve olıala lıayıt oe lıallal fCU'tlCll'I 
- Ordumuza hasta bı.kıeı ve t\,.m,ire yetisti1"11e\- (bete Ankarada M. 

M V tar11fından 1Q1Q llf!nt"11inıf~ aç,lrrıs olan hasta bakıcı VP h~mtlreler oku
luna bu ıene dr SO talehe slın.sc&İctır. Okula girmek arzu ıedenf,.r bu1undult• 
lan mahHllin •al!liVi"~· tcavmalcıamlıl'ma veva 111lcertlk nabelerine dilekçe de 
mU,.acaat rdPCrkl,.~dir 

2 - 3433 eavıh lcı1nun mucibinr.e bu okuldan mezun olacaklar, memur 
oluo telcııındtve alacııkl.srıiır 

3 - Mezun olanlar altı eenelilr mf'<"burl hizmetlerini ordu haıtahanelerl• 
de yapac11kfar. ondan eonra arzu ed-.r!ene memlekettek• bütün •ılıht t~kkül
ler kendiferine acık olacakhr. 

4 - T •hail mOddetı 1 ıarne olup. b\J uaOddet lc;lnde ,,\:urlara ~da bet ika 
luın:t• •ertlee..k. ı ... Ye tlba•lan tamamen Oiulİa att ......... . 

' - Okuldan mezun ol•nlar. barem kanununa ..... 20 lin uh •""'"' 
ba11lamalt h•re ma .. alacaklar v• bn miktar srlttilcce çoialacaktn: IMı ..... 
dahi la'8 Rf ydirme ve hannma orda,ıra alt olac•lı:tu. 

6 - Okul 1 ~ E•IOI 1 Q4 J de tedri••ta bqJtvacaktır. 
7 - Okula ltavn ve k .. buJ urtlan tunlardırı 
• - Türkive cümhurintl tebaa11ndan olmalı: ve Türk ırkmciu bulunmak. 
b - Sıhhab verinde olmak v• dunımu h•r iklimde •dlfe sl'nnev• mU.lt 

bulunmalı (bunu har hanqi bir hast11hane amht hered raporu ile teablt etdr
melc ve f'vraka baelıımıtlc lihımdır). 

c - Okurun va" on altıdan ""•ir. ve vinnl ikiden vw.zkaft olrnayacakbr, 
d - Kendiıl. ana ve b:ıhası iffet .,.hJinden olmak (hu vaziyet poUece teY

allı: ettlri1rrek enaka l-aflanac.ıktır ) 
e - En H orta okul tıahsilı'lf !:>tth miş olmak (eleme lmtihıınlannda mu

vafhık olmak .. rttır) veva bu d,.rettefe ta"•ll g6rdillG iabat etmek (tuclik· 
name veva bunun taıdıkll bir •uretl muameleli evrakına ekl~ec~ktiT l 

f - Evli veya nfııanh ~ulunmamııık (e...,elce evlPnlp bcısananlarla kocua 
ölmüı olan kabul edillr) buna alt ~eni halt bildirir mU.'blt evrak keza ek· 
lenecek tir. 

W - Okur ethht eebepler d.,ı,.da 1>kulu kendlliltnden terk ettllL nlenme 
ıureti ile nya dfier innbatl Hbeplerlf' okuldan cık11rıJ..fıiı. alh eeneUk mec
barf hizmetini J'•pmad1*' •eY'll tamamlamadıh ve nhut alıh1 eeb..pler ch
tında okudan çıbrı1dıtı t•ktft!'d.- tahakkuk ettirilerek mekte1> maaraft•mu 
tamamen ödryeceiine ve glktl"rolfl veaikalann tamamen dofra olduluaa 
dafr notPrlikten tatdiklf Ye kefllli bir taahhütname ... recektlr. 

8 - Yukandaki eeralti haJa olan okur, okula lmtihanm olarak kabul edlı
lec,.lctir. 

9 - Yulcandalct n:acldeler mat"ibince evnlmun nıuamel..ınf bltlren1-
den, Yilhet. veva kaza. merk'!!Zlerinde oturanlar bu GUlkacnlar veya uker
Ulc tubelert vuıtue ile •naklannı tf"*'1ıdan dufruya "-akara merker haata
hanHt bu tebfbt ve okul :n6dfirliii\Jrat" ttönderileceklMc:lir. 

1 O - MilhCUıtlann Aiuatoa 1941 nihayetine kadar .ona ndld1meal a. 
zımdır. • 

1 1 - Obrlann kabul edildikleri ve mektebe haerket etme tarihleri ayni 
makamlar tarı.fmdan kt!ndilerlne bllı:lfrileeektir. 

12 - Kabul edileceldnin :.kulan balunduh Anlran1ya bc1ar srelmek w 
okulda tekrar vaJMlacalr ahlat m•ftfte neticeat ha.tablclan tebeyyün eden
lerle memleketl...tne ttltm.. ldn mutaf edecekleri yol parala, kendilerine 
aft nleaktır. 

Ankara Merlrn Haat.ahanetf Baı T abtbi .. okul .adGıfl albay 
Dr S.ban 8arvt~ 

17 20 23 26 ıeıM.,.... ı 4 7 ıo '' t6 19 22 25 28/Haatran 
Ye ' 4 7 1 o 15 '6 '' 22 u 28n emuz •e 1 4 7 1 o n 16 19 

22 2S 28 30'A'°8tCNll941 180~ 1111) 

:···············•••a•••• ............................................................ -: 
: : 
i Devlet l'emir Y ollarınJan : • • ...................................................................................... 

Muhammen bedeli ( 175000) lln olan 22000 adedl Tulum 3000 .dedi 
·aket .. pantolondan ibaret talmn olmak üzere cemea 2SOOO adet ltçl ...... 
li/9/941 cuma .Unl aaat lS,30 da kapah zarf ueıulU Ue Aabrada idare bu... 
•mda atm ahnacalLm. 

Bu ite clrmek t.tl7enlerln ( '0000) lın.Llıt ınunkbt teminat o. bftlllMm 
tayin ettltl •eslkalan ve tekllQ.erkd aynı .Un .. t 14, 30 a bdu komı.oa re
ıttl'ilne vermeleri llzunchr. 

Şartnameler (200) k11111P Ankara Ha,.d.,..... ve lzmir "Yeaaelerlnde M-
ı1lınaktadır. 21 23 2S 27 3344 ( 1809) 

DBYl.B'I 08MAN Jff.B2'JIUI C:ORllR OYia 
AHtıu.tOfrdDEJr : 

1 - Karanlıkmete b6lgesi emvalinden olup borçka depoıunda mevcut 308 
adede muadil 1 39 metreküp 181 deeimetreküp ladin tomruğu açık artbrma 
ıvetl71e aabfa konahnuttur. 

2-T omruklar kabuksuz ve hacmi orta kutur üzerinden hesaplanmııtır. 
3 - Tomruklara ait aabf prtnaıneai Ankarada orman umum naüdürlüiün

deo lstan'bul, T,.'bzon, Kan orman ı;evirge mOdUr]Okleriyle Çoruh devlet orman 
ışletmeai revir amirliğinde ve Hopa bölge şefliiinde aörüı.bilir. 

4 - T omruldarm mulaamnıen bedeli 1 7 lira 49 kunqtur. 
S - lıteklllerln muvakkat pey par•alla 4 eylül 941 pel'felllbe günü eut 

1 S te Hopa itletme bölge oefliği binasında mGtqekkil eabf komisyonuna mü-
racaatları. 23 2S 28 30 3428 (1832) 

DBYl.B'J' ORHAN ııı.srMB•t C:ORUB REYIR 
AHllU.l0'1fDE1f: 

1 - Hatıla bölseai emvalinden olup borçb depo.unda latifli 1198' ade
de muadil 27S metreküp 49.f deeimetrckUp ladin tahtua açık arttırma ....... 
iyle Nbfa k.oau)mUflW'. t 

ı 
2 - Kalulara ait •bf prtnameai Ankarada omuuı umum mfldllrlüifinde 

•tanbul. T nbzon. Kan orman çevirse lllDdUrlGkJeri Çoruh. dnlet orman lt
etmeai revir amirliiinde ve Hopa bilge tefliltnde c6rfllebWr. ı 

i 

3 - Tabtalann muhammen bedeli 37 lira 29 kurQltUr. 
4 - lıteklilerin muvakkat pey pararlle 4 eylQ] 941 slln6 saat 16 da hopa 

oletmeai bölge tefllii binuında müte,ekkll sabf komlayonuna mUnıcaatlan. 
23 25 28 30 3426 (1834) 

----~~~~~~~~~-~~ 

DEYi.ET ORllAN iSLB2'MUı c:oava REYDi 
AlfUU.tCIJflDBJf: 

1 - Karanhlun ... bö]geal emvalinden olup Hopa deposunda mevcut 7JJ 
adede muadil 123 metreküp 576 deaimetrekUp ladin kalaat açık arttırma ..
retiyle ...... konulmuttur. 

2 - Kalaalara alt •bf tutnameM Ankarada orman umum mGdUrliilUnde 
•tanbul. Trabzon. Kan ormaıı çevirse mOdflrltlkleri Çoruh devlet ol'IUD ~ 
etmesi revir amirliitnde ve Hopa bölıre teflllfnde ıarillebillr. 

3 - Tahtaların muhammen bedeli 37 Ura 54 kul'UflUr, 

l 
J 

i 
4 - lıteklilerin muvakkat pey puarlle 4 eylül 941 aGnü saat 14 te hopa 

tletmeai bölae tefllii binamnda miiteıelddl aabf komlayonuna mflracaatlan. 
23 2S 28 30 3429 (1833) 

PEYIZ'J' ORlıf AW ISLBrJIUI ~·il& llBYJll 
AJftaı.tOfNIDF?N : 

1 - Habla bölgesi emvallnden olup borçka depoeunda ı.tlftl 1887 adede 
muadil 66 metTekUp 900 deslmetreklp ince blaı ve 2402 adede muadil 84llk 
arthrma fttlretiyle eabfa konwmQftar. 

2 - Kereeteye alt •• şartnam•l Ankarada orman mUdUrlQünde Trab
on, latanbul. Kan orman çevirp mOdlrUiklerlJ'lo Çoruh devlet omaa ~ 
il rerir amidiiiade ve Hopa onaan baltr:• tefllilnde ~illr. 

3 - Kerestelerin muhammen bedel• 31 lira 16 kW'Ufhlr. 
4 - lateklilerio muvakkat pey para]arlyle 4 8"111941 .... IUt 16 da H .. 

nıa itletmea bölge ..mil binawıncl. mlte,ekkll •bt komt.yonuna mflncad. 
lan. 23 2' 28 JO J4Z' ( 184ı) 

Jl~rr' NUIAW IŞı.ırrJIUI ~081111 U:Yla 
AlftırLIODrfD"N : 

1 - Hatda bölceai emvalinden olup bo~ depoeunda iatifli )J 18 ad ... 
maadil J6.f metreküp 059 deeimetreküp laclin ka1aa açık arttuma au~ 
ıoahq konulm~r. 

2 - Kalaalara ait aabf tartnamea Ankaracla onnaa umum müdflrlülilade 
tıtanbul, Trabzon, Kara orman çerirp mildGrlU~ Çoruh de.Jet omaaa 
.tetmee: revir amirllilnde ve Hopa 'böJ119 tefliiinde söriilebdir. 1 

3 - Kalaslana muhamm• bedeli 27 Ura S7 kuruttur. 
4 - latekl!Jeda muv.akkat pey par-le 4 eyUll 941 .,.......,_ lilnCl wı& 

16 da Hopa tt1etme 'bölae tefliii binasında mUtetekkil eabf koml.,.onmaa .... 
racaatlan. 23 2S 28 30 3427 ( 1830) 

ı-ıe:w..rr OJIV~lf IŞLEl'Jl&lj ÇORllB JIBYja 
A1t11~,.ttljlflnını: 

1 -~ bö]ge.t emnliadetı olup borçb d~a mft'CC 
1816 adede .....dd J 13 metrekilp 244 d.iq;ıetQkGp ladin kalaa arttuma .. 
rr~ •t,.. konulmQfluT. 

2 - Kalaalara alt aabf oartnameei Anbrada orawı umum mOdGrlüilade 
tı-.nbul. Trabzon. Kan onnao çevkp mldliılülderb-lo Çoruh orman lfletme
"i revir amirliiinde •• Hopa bölge tefliilndo s6riilebdlr. 

3 - Kalularm muhammen bedeli 30 Ura 92 kurattur. 
4 - lıtekliledn muvakkat pey par .. le 4 eyllil 941 Ptrwembe güııG saat 

14 te Hopa tıletme h&lge. şefliği bina11nda ınüteeekkll •hl koaıt.,.onana JDI. 
1acaatlan. 23 25 28 30 34SO (1831) 

,.,....,... Beledlw.elnden: 
Uak6clar ~dammn asfalt kaplaomllM iti kapah zarf uaull ile ebUtme,. 

komılnH•ar· Ketif bedeli 73248 Ura 50 kunq ve ilk a..••b 4912 lira 41 
bnuttur. Mukavele. ebdtme ba,..dırlık işleri aeael. h...a. ve r-t taım.
meleri, proje U.U hllllaaalyle bana mUteferri dllw nrak 366 biat mubW
llnde vlll)'et Nafia mild&rlUIUnden verilecektlr. ihale 2/9/94l ..ı. ....... 
IS te dalmt encGmende yapılacaktn. Tdlpleda ilk t •wet makh- ~ 
rr~ktuplan ihale taı4laden 8 "6n nvel dl.Pt aafta IBllcllr1üilM ....._.. 
la alacaldan feoat ehliJ'et ve 941 ,.dma alt doant .U. •ı *•len lm1I ..... 
pme ve bnaaen ibran 1lzun gelea dll- .-lk tı. 2490 _... k·
tflrifab ~ huarlayacakJ.n teklif ınebaplanm 1halıa ... eaat 14 • 
kadar dalmt enclmene venneJ.rt JlmdJr. 18 22 H 29 3308 (1784) 

Ka.-b Al'I ...ıa De eblltme Dlw .. 
..,, .. Nafıa Mffd,,,.la .......... : 

1 - Eblltmeye konulan iş: Mutia -K~ yolu üzerindeki Namnam 1dlpo 
~n0n nhil tablmatı. Bedeli keşif 18419 lira 1 kunıftur. 

2 - Bu• alt f*rinameler şunlardır. 
A - Proje. 
B - Metraj aetvP-li. 
C - Rülhat keşif cetvelL 
D - ftsiltme sutnameal. 
:1 - Bavmdırlılr 181Prl Genel IUtnameli. 
r - TPsftyel turablye .n-ve~ m..ta alt lmml prtıume. 
0 - BOyClk ldlDrftlPN alt fenni şartname. 
H - Hususi Ariname. 
3 - tha1e 1,11/Mt P.za1Üıli lllnil ••t 15 de Nafia mUdilrlUIU oclumda b

ınll}'OD hUZUl'UDda ,._.ı.eaktlr. 
4 _ IJaıdtme bpah aıf maliyle yaoılacaktır. 
1 - J:blltmeye ıtrebll~k t• ilteldilerln 1381 lira 43 kurualuk munkW 

teminat vermeleri n eksiltme KUnUndPn Uç Jr(ln enel resmtın mUraeutla lluf.. 
la vUlpt .... bmmdan ehliyet ntikası almalan ,,. tNl yılma alt tlcmet ._ 
ama bvıtb bulundu'lclarına dair vesikalhrn etmeleri lhımdır. 

6-Teklif mektuplarınm UP.Uncü maddede yazdı 1Utten bir aaat enet komt.
yon reialne makbuz muka\>llinde "Yerll-me.t lkuncbr. Posta ile- 9!6oderilecek 
mektualHUa nihayet saat 14 de kadar ıelm" olmam llsnndır Pooıtada wlr:a 
bularak 19dlrmeler kabul edilmez. 30, 22, 2', 21 3328 (1801) 

Yll~l!t D ....... Enc .... ftllllden: 
Odemlt - ee,.dai ,.olunun 2ftXOOO inci kilometre.mdeld Beydait köprW

nün orta av,.;m. yeniden 3000 lira ketlf bedeli De 17/8/1941 tarihinden iti
baren 15 "8n m&ddetle açık'eblltmeye konulcluiundan iatf'klilerin 2490 ... 
vılı ,.... haldimledae gön hanrla,-.caklan teiDIDatlariyle hirlilrte 1 eylUl 194: 
pazarteü sfbdl aaat 1 1 de vfllyet dalrnt e~ine bat vunnalan. 

20 26 3305 (179S) 
~ !e hed~l ,.Jde ec:lnemedflt takdfnle ,.ay-
~~aq,'OC GRUBU TAPU StCtL Mt)'. n mPnkul en c;ok arttmanın teah1ald0 tA:Mttl StCtl. TiCARET MEMUll- BAYINDIR 'nCARET VI. SANAYi 8ohNllllll8efH~ 81,ı....ııaflen: 
o.; h..... ONDEN: baki lcalmak ft.ceTe aTftt"'"" fO gfln. da- LUCUNDAN ı ODASINDAN J Ylnnlfer 1Mntr1Jk aç fazh a.; ,.az .k;... YOh eDi peryot, müceddet veya kul-
~ -ı lira maqlı 'nre va Menemen fu.. temdit ~tlerek 1'1101941 tarihin- Hamdi Alpqıan ticaret un.aolle iz. 62 No. BaJlftdu lndr ve pamuk ta- lanıLmt lld adet Elektrik motaril: 
' buıtlctl klttpliklerine Lbe mezunlan d~ ayni eaatta M'"""lt dalreelnde en c;ok mirde pelaneda! çaqmnda 49 11umara- nna eabl kooperatifl :rönedm bnlta MILapa edllıı cei*nden ta1ipledn 28/ 8/941 tarthlne kadar Bolvadm ltele-
s.=.rnadıtı takdirde Orta mtoktep art'1Tllna lf.•le edntr. da Wumam tOpnk ....._Beri &zU-. b"tkanı Yahya Kertm Onart. Aabeı..... .,..._ adlneutlan. 26 27 3452 ( 18S6) 
~k •rumda mUsabab imtihanı 6 - Cayrl tnef'kul kendtıtfne 9'ale faaulye, buiday, pamuk n •lrenln top- .t\hmet Erteın. 01'• Ahdi Yait- Ahmet 
....._~1ı: IUretiyle memur ahnacalmdan olunan 1dmee de"'a1 veya Yeril~ m8h- taa tlcaredle ittisal edn Hamdi Alp. Erpn .a midir ..ldll Muzaffer P~ .. __.. ~-
~ellerindeki ftalk ile btr1lkte IPt li-f"d~ paraYt venn"fte luı1t1"nda le- ııaanlft t.hu tlcam _.....ticaret nm.. nm kooperatif• -.J"- hm.ya ee1&- P. N. C. t'ale .. e .......... MfldMPIM~...---.. : 
~ l'JııU olan 5/9/Nl tarihinde mil- l'M lfl&ı kanun~un 13 ı ve ı 3' he& 1111 Mlktlndertne slre alcdha '089 11111-~ oldalduma dm üaa .ak8led- 1 - Kız ve edcek talebe yartlanna talebe b,.dına INı~lanmqtır. . 
~~ mUracaatlan. maddeleri 1aUkml tathl1c .,ı.m ..... ~ l1lıa rnalUIDa b)'t n tıeedl edddlll llln oha- al alcilll tlaanıtla 165 ~ b,t w 2 - Mllneaat ,.ed: Alsancak vapar lalteW vamnda '203~uSmJ a(~18• 5h7ı)ucla ' 24, 2S M18 (1837) olanur. 3465 (llH) _., J462 (1859) a.c:il eclldlil lla olmı& 9471 (1860) ıtaw- ,..dan .adlrlillfl telefoe :2920 : 26 28 JO • 1 
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SİYASİ VASiYET 

Amer-·ka In~il-
terenin tam 

müttefiki oldu 

8. ÇÖRÇIL RUS MUKAVEME· 
Ti 1IN BÜTÜN KIŞ DEVAM 

EDECEGt OEN EMI 
----

R<:.dyo gazete inden : Güniln en mü-
h ım hfıd·wlerinden birısi de Çörçilin 
nutkun<ln Ru mukavemetinın bütün kış 
d ""Cl"ll cdı c g.ı hnkkında izhar ettiği 
k:ınaattir Çorçıl N:ızilerin ilk defa ola
rak bu kadar ciddi bir mukavemetle 
karsılaşmı oldukl.ırını ve ağır 7.ayiata 
ugr::ıdıklarmı söylemiştir. Çörç!l Ruz
vl'ltle mülakatını dahi izah etmiştir. ·u
tuk J.akkındn bir edebil•at nümunesi de
nebilir. Fakat siyasi vaziyet hakkında 
bilinmiyen hiç blr şey söylememiştir .. 
Yalnız Amerikanın, İngilterenin tam it
tifakına girmi bulunmasından bahset
mesi dikkate lrtyıktir. 

Bugün B. Ruzveltin de bir nutuk söy
liyerck ayni mevzua temas edeceği öğ
renilmiştir. 

DENiz iNSAATJ 
Ncvyork Taymis gazetesi San Fran

siskada yeni kurulan deniz inşaat teı
gahında İngiltere hesabına sipariş C'ii
len her biri onar bin tonluk 60 şl}eptcn 
birmclsinin denize indirildiğini bildiri
yor. 

Denize indirme merasiminde bulunan 
Amerikan runiralı bu deniz insaatının 
gayesi 1943 nihayetine klidar 1280 gemi 
inşası olduğunu söylemiştir. 

Amerika denizlerdeki zayiatı önlemek 
için senevi 6 milyon ton gemi inşasına 
kanır vermiş bulunmaktadır. 

---n:.wııu N--
Iraııda ya ılan 

hareket 
• BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFlmE -

tehlike teşkil edemiyecek1erini bildir
mişti. İngiltere ve Sovyet Rusya bu ce
vabı tatmin edici telfıkki etmeyerek ye
ni bir teşebbüste bulunmuşlardı. İki hii
kümet bunu yaparken İngiliz gazeteleri 
trnna şiddetli ihtarlarda bulunmakta 
idi. İngiltere Alman mütehassısları ye
rine İngiliz mütnhassıs1arı getirilmesini 
tavsiye etmişse de İran bunu kabul et
memiştir. İşte bunun üzerinedir ki iki 
hükümet (İngiltere ve Rusya) harekete 
geçmişlerdir. Harekete geçerken neşre
dilm tebliğ hareket sebeplerini şöyle 
izah ediyor: dngiltere ve Rusyanm 
ıranda her hangi bir emelleri yoldur. 
lran stratejik bir noktadadır. 

Alman1ann !randa bulunmaları iki 
memleketin hayatı menfaatleri için teh
likeli göründüğünden bu tehlikeyi ber
taraf etmek knrarını almış bulunuyo
ruz..• 

Bu iddiayı nısfet ve adrilet fikriyle 
tem etmek mümkUn değildir. İtanlılar 
istikHUlerine bilylik kıymet veren bir 
millettirler. Harektlt başladıkına göre, 
askeri hnrck6tın hangi safhada bulun
du~ hcnUz malfun değildir. Ancak şark 
hudutlarımızda böyle b!r hareketin baş
lamış olmnsı Türk vatanını müteessir 
etmiştir. Biraz geç olmakln ber.:ıbcr işin 
sulh yoluylc hallini temenni etmek ye
rinde bir temenni olur. 

iRAN ORDUSUNUN KUVVETİ 
İran radyosu dünkü neşriyatında İtan 

ordusu hakkında şu malumatı vermek
te idi : •İran ordusu büyük Şahinşahın 
büyük teveccühti sayesinde fevkalade 
tcraklder kaydetmiştir. En modern si
lahlarla mücehhezdir. Maneviyatı o ka
dar yüksektir ki $nhinşah ve vatan uğ
runda her türlU fedakArlığa hazırdır .. 
Bugünkü İran nesli askeri nıh taşımak
tn ve askeri disiplin altında bulunmakta
dır. Altı Hazreti hümayun harp ak:ade
mil<'rini ve harbiye mektebini tensile et
mekle binlerce subay ve kurmay yetiş
tirmiştir. İran milleti her sahada terak
ki etmiş uyanık bir milletlir.ıı 

İran ordusunun kuvvetine gelince : 
Evvel~ İtanın coğrafi durumu hak

kında biraz malumat verelim. İran bir 
milyon 600 bin kilometre araziye. 12-13 
milyon nüfusa maliktir. Irakla 960. Tür
kive ile 320. R~~ ile 1600, Efl?anistan
la 800. Bulcistanla 800 kilometre uzun
luğunda hudutları vardır. İngiltere-Sov
yet hnrck<'ti Irak. Blucistan ve Kafkas 
hudutlarından basladığına göre İran 
nşağı yukarı 3400 kilometrelik bir 
hudut üzerinde muharebeyi kabul et
mek vnziyetindedir. İran ordu~u 17 pi
yade. bir zırhlı tümen, bir jandarma ala
vı. 11 - 12 müsUıkil jandarma taburu ve 
bazı müstakil birlikJerden mütesekkil
dir. Silah ve insan bakımından Rus-İn
giliz kuvvetleri ayarında değilse de son 
zamanlarda yeni silahlarla takviye cd.i1-
mistir. 

Piyade tümenleri 2 - 3 alay ve iki top
c;u tabunından ibarett:r. Halen 200 bin 
kişilik bir kuvvetin silah altında oldu
gu azannediliyor. Hava kuvvetleri 300 
350 tayyaredir. Bunlardan yan.~mın son 
sistem oldu~u 7.annediliyor. Deniz kuv· 
veti vok gib:dir. İran 6 gambot, 3 - 4 ka
rakol gemisine maliktir. İran ordusu 
büvük kısmı ile lrak ve Rusya hudutJa
nnda toolanmıştır. • 

Rnrekfıt hakkında Londra radyosu ~u 
malUmntı vermiştir : 

Donanma himayesinde bir kısım İnıti
Jiz kuvvetleri Tnhrandan cenuba do~ru 
uzanan d miryolunun nihayet noktasu~
da Benderbus;re ihrac edilmiş ve ihraç 
kuvvetleri ı>ek az mukavemet görmüş
tür. Harekat demirvolunu takiben Ah
vnl istikametinde inkisaf ediyor. 

Bu kuvvetlere ~cneral Vavel kuınan-

Ja . o gada en işeler !ngiltere. Iran müna· 
sebatı kesilmedi 

Tokyonun bom- ln~ilizler ilk fır· 
balanmasından tt 1 d 

korku orlar sa 8 1 an an 
-o-

Tokyo, 25 (A.A) - Hükümet merke
zine karşı hava hücumları yapılacağın
dan endişe eden halkın gösterdiği teHiş 
münasebetiyJ ... bir japon ruk ri muhar
riri şunlan yazıyor: 

c:Hnrp ba~lnrsa tayyar(' bombardıman
larına hazır bulunmalıyız Fakat aşır
mai!'a liizum yoktur. Herkf.'s vazıfesini 
yapnrak yangınların onüno geçmep(' v -
ya onl:ırı cön9ürme c çalısmahdır.l'> 

çıkaca~ız di-
yorlar 
-----

İld vle .. f s a. ~e 
m ··na e et eri ramn 
arel e ta~z ağb-

Londra, 25 (A.A) - Royter Ajansı 
bildiriyor : İngiliz kuvvetlerinin İrana 

lNGlL TEREYE VE AfiIERtKA y A g!rişlc ri hakkında ITTı cihl't işaret cdil-
mckt<'dir: 

TEHD1TLER ·İrrın hükümcti İngiltere ve Sovyctler 
Tok;\ o, 25 (A.A) - Haşi gazetesi 

başmakale-sinde şöyle yazıyor: Amerika 
ile Biiyük Britanyanın jaoonyaya karşı 
ıahril. vaziyetlerinde ısrar etmeleri 
ri cr·nup denizlerinin kıvılcımlarının 
::ıteşlenmesini cloğurabilir: Sarki Asyada 
müsterek menfaat sahası fikri Amerika 
üe Büyiik Brit..ı!lya tarafından el konan 
ve evvclfl menfaate, sonra da her türlti 
idealden uzak bir maddiyetçili~e istinnd 
eden geniş sahndakinden çok farklıdır. 
Snrki Asya ricali bu sahada ya,.ı:;ayan bü
tün milletlerin mi.isterek şan ve ~erefine 
istinad etmektedir. japonyanın cenuo 
denWerindeki siynseti kelimenin eski 
manasiyle emperyalist de~lldir. Bununla 
beraber Amerika ve Büviik Britanva 
japonvanın Tayland ve Fransız Hindi
çinisiyle olan iyi münasebetlerini bu 
memleketleri japonyaya karsı hazırlanan 
çevirme hareketine iştirak ettirerek 
bozmağa çalışmaktadırlar. Amerika ile 
Brit:ınya bu şekilde hareket etmekle en 
fena netiee verebilecek bir gerginlik ya
rntmaktadırlnr. 

Birliğinin müşterek teşebbüsüne on altı 
a!{ustos tarihli cevabında notada tasrih 
edilen ta1cp1eri tam bir şekilde tatbik 
rocmiycceğini bildirmiştir. İnı:{iltere ve 
Sovyetler Birliği hükümetleri (!sas]ı 
menfaatJerini korumak için başka tedbir
lere ınüracanti lüzumlu görmüşlPt•.i;r. 

Son nylarda İranda bliyük bir A ln,an 
kolonisi bulunmasındak: tclıl!keler hak
kında müt"addit dcfalnr İran hüküm.e
tine ihtarlar yapılmıştır.. İ.rmıdak~ Al
manlar uzun müddet Nazi teşkilatının 
disiplini altında kalmışlardır. Almanla
nn hulfil politikal:ınnı durdurmak için 
teclb!rlcr alınması İranın kendi menfaat
lerine faydalı bulunuyordu. İranın muh
telif srınayi müesseselerinde bir çok Al
man teknisyenleri, memurları, ajanlan
nın bulunması bu hükümetin bitaraflı
ğını muhafaza edebilmesine ciddi bir 
tehlike tcski1 ettiğine işaret edilmiştir .. 
Bunlar Alman askeri maknmlarınm 
planlarını tatbik için münasip görecek
leri bir zo.mnnda karışıklıklar cıkannağa 
hazırlanmaktadırlar ve İranda mühim 
endüstri mevkileri işgal ctmislerdir. 

İngiltere bu keyfiyetin kendi menfaat-
. lerini tehdit eden bir tehlike teskil etti-

JiLlfil.r,...,..,.J 'N A f_<ini İran hlikümctine ncıkc;a izah etmiş-
T .. care an.la ası.. tir. ~lmanl.ann simdiye kadar aldıkları 

1 tcdbırler bızuıt İran ve komşuları ıçın 
Madrid, 25 (A.A) - D! N. B. bildiri- de tehlikedir. Komşu bir memlekette 

yor : inkioı:af edem bu vaziyeti Hindistan 15.-
İspanya hariciye nazırı .Serano Sun- kaydiyfo karşıhyamaz. Irnk hükümcti 

ner ve Danimarkanın Mndrid elçisi B. de bu vativctle alflk~dardır. 
Manrat Hamsen İspanya ile Dnnimarka İU< FJRç:.ı\TTA TAHLİYE 
arasındaki ticnri mübadelelere ve tcdi- ED11.ECEI{ 
ye şartJanna dair b!r anlaşma imza et- İngiltere hükümcli İrandnki elç!si va-
mişlerdir. Anlaşma ynkmdn meriyetc sıtasivlc yapbğı tebligatta İngilterenin 
girecelctir. hem kendisinin ve hem de dostlnrımn 

------ hayali menfantJerini korumak maksndi

Hitlerin planı 
iflas etti di-

yorlar 

LENINGRADDA YÜZDEN FAZ· 
LA ILMAN TAYYaRESI 

DOSOROLOO 
-0--

Moskovn, 25 (A.A) - Vesta Kranaja 
c:Kızıl yıldıZ> gazetesi ~nıarı yazıyor: 

c.Alman hava kuvvetleri Leningrada 
hücum teşebbUslerinde yüzden fazla 
tayyare 'kaybetmişlerdir. Bütün bu hü
cumlar akim kalmıştır.~ 

Pravda yazıyor: cHarbin iki aylık pi-
15.nçosu kızıl ordunun faşist sUriileriyle 
misli görülmemiş bir kahramanlıkl:> mu
harebe ettiğini göstermiştir. Bitlerin 
beş - altı hnftıı içinde kızıl ordunun hak
kından gelmek plfuu iflfıs etmiştir. Al
man faşistlerinin kaydettikleri ilerlemE'
ler kendilerine en ağır uıyiata mal ol
muştur. Hitler Sovyet Rusyayı fethe-t
mek için 3 milyon Alınanın kanını feda 
etmekte tereddüt etmlyeceğini övüne
rek söylC"'llişti. Harbin iki ayı içinde iki 
milyon Almanın kanı feda edilmiştir. 
Ve Alman faşistlerinin zayiatı ayni nis
betler dahilinde büyümektedir. Sanayi 
mıntaknlannın ve şehirlerin kay1bı mü
him olmakla beraber kat'l ehemmiyeti 
haiz değildir. Memlcketın muhtelif mın
takalanndn bir çok yeni s::ınayi merkez
leri ve müesseseler vücud.ı getirilmiştir. 

Pravda makalesine şu sözlerle nihayet 
veriyor: 

c:Bu kurtuluş harbid!r .. Sovyet Rusya 
düşmanlariyle mUcadelede yalnız değil
dir. Yeni ve kuvvetli müttefikler ve 
dostlar kazanmıştır. Hürriyet uğrunda 
mücadele eden milletlerin gayretleri 
Hitlcrin hakkından gelecektir.> 

da etmektedir. 

le mUnasip J?Ördükleri tedbirleri nlınn
~a karar verd:L;tini, harekete gecmis olan 
imparııtor1uk kuvvetlerinin muvakka
ten İrrına girdiklerini, askeri sartlar mü
saade eder etmez bu kuvvetlerin geri 
nlın:ıcal!ını bildirmistir. 

. şfyp.ç:f .JITT'r"N".A.SEBETLER 
KESİL mnt 
Rec;mi İnı:tiliz mahfillerinde İnt?:ltere

nin İranla haro halinde olmadığı iki 
memleket arasında siyasi münasebetle
rin henüz kesilmemiş bulunduğu. Tah
ran 1nı:tiliz elcisinin vnz!fesi basında bu
lunduğu, Londrndaki İran elcisinin da 
vazifeden ayrıJmadılb bildirilmekte. İran 
İngiliz münasebetlerinin müstakbel ma
hiyeti İran htikümetinin hath hareketi
ne baRlı olac.ağı ilave olunmaktadır. 

-------
lranın iş:zalini Al-
n anlar nası 1 t~lak

ki ediyorlar? 

Bt'rlin, 25 (AA) - Yarı resmi bir 
ır.enbadan bildiriliyor: 1ranı ele gcçir
meği istihdaf eden lngiliz - Sovyet oyu
nl' Berlin !la]ôhiyetli mahfillerinin hay
retini mucip olmamıştır. Bu hareketin 
lrnnın ve lrandaki İngiliz - Sovyet men
fontlerinin korunması için yapıldığı hak
kındaki iddiıilar her türlü ihlakı kayıt
lann haricindedir. handaki Alman te
baasının miktarı azdır. lran hükümeti 
hunlar hakkında hakikate uygun malu
mat vermiştir. Molotof İran hükümeti
ne tevdi ettiği notada 1921 de imzala
nan Sovyet iran muahedesini ileriye 
<ıÜrmüştür. Bu notanın enteresan ciheti 
5ovyctlere imndaki hareketlerini göıı
tt-rmek için lngilterenin bu eski muahe
deyi Sovyetlerc hazırlatmış olınasıdır. ___ _,,_ __ _ 
Almaııya Isveç· 
harbe sürükle-

mek istiyor 

Rus mukabil taarruzu 
Merkezde Al
manlar mailô
biyete u'ratıldı 

Moskova, 25 (A:A) - Royter: Sovyet 
merkez orduları Bnşkumandanı Mareşal 
Timoçenko Rızıl ordu cüzütamlannı 
düşmanı büyük bir mağlfıbiyeote uğrat
tıkları için tcbrjk eden bir husu.si emri 
yövmi nesretmi~tir. au emri yövmi tah
min edildığinc göre General Koniyef 
btnlnr.nın muvaffakıyetle tetev'\ üç eden 
mukabil hücumu ile- alakndnr bulun
nnktndır. 

Moskova, 25 (A.A) - General Koni
ye{ kıtalarının yorma~ a muvaffak ol
duğu müdafnalar,nın bo~luklnnnı dol
durmak için Naziler hiç bir gayret esir
ı::emiyorlnrdı. Cumartesi günü Alınan 
tnnk ve motörlü kıtalnrı hnftanın başın
da kaybetmis oldukları mevzilere hücum 
('tmişfü. Sovyet piyade ve topçusu taar
ruzu durdurmuştur. Bundan sonra Cu
martesi akşamı General Koniyef kamp
lara hücum emrini vermistir. Sovyet 
tankları mürcttc>batı tnrafmdan terkedi
len Alman tanklnnna tan?Tuz etmişler
dir. Anlaşıldığına göre General Koniyc
fin ası] hedefi başkn mıntakalardaki Al
man tazyikini azaltmaktı. Filhakika Al
manlar muvaffalovet elde edememeksi
zin insan ve tank ihtivatlannı getirmeğe 
mecbur olmuşlardır. Bir günde 130 Al
man tank; tahrip edilmi.,.~ir. 

Moskova, 25 (A.A) - Dün alqam 
cepheden gelen bir elgrafa göre Sovyet 
süvarisi cüretk&r bir taama eanasmda 
reDhenin cenubi prki mıntakasmda bir 
11t'hirden Nazi kıtalarmı tart etmiı ve bir 
tümen karargahı zaptetmi§lİr. 

Mıntakn tasrih edilmemekle beraber 
muhtemel olnrnk Dinyeper dirseğinin 
içindedir. Almanlar şehrin etrafında 
müstahkem bir mıntakn yaratmı;ılardı. 
Akşam üzere elli kişiden mürekkep sü
vari önciileri şehre girmiş. Alman aske
ri arasında panik çıkarmış, şehrin şimal 
vnruşlarını i gal etmiş ve bir tepede 
ycrlesmişlir. Almanlar tepeyi istirdat 
etmek istemi:lerse de Sovyet süvarileri 
,ehrc her taraftan hücum ctmi41erdir. 
Almanlar şiddetli taarruz.a mukavemet 
rdemeyinc~ garba doğru çekilmişler ve 
~ehir soknk1nrında takriben 700 subay 
Vt' erin cesetlerini bırakmı~lardır. Şehir
de 5 O miltralyöz. 40 kamyon ve yüzler
~e bisiklet iğtinam edilmiştir. 

----
Son ln~iliz "e 
Al an a''a 
hücumları ---iKi TARAF TE8L'G VE 

KAYNIKLARININ VER· 
EIGt HABERLER 

Koordinaayon heyetinin yeni kararı 

Pamuklu mensucat ile 
ka ot bezi imalatı ve 

• e ı 

Ankara, 25 (Hususi) - Pamuklu da satın almak saffihiyetini vcrınisb 
mensucat hakkındn Koordinasyon heye- Vekalet bunları satm alarak meın?e1' 
tince mühim kararlar ittihaz edilmiştir.. dahilinde tevzüne Sümerbankı men'i 
Bu kararlann hükümler!ne göre İktısat edccelctir. Bu kararname esas iti~l 
vekaleti her nevi pamuklu mensucatın meşru knrlarla çalışan fabrikaln.rJ '° 
istihsal hacmini, cinsini, nevini ve mik- müesseseleri zarara sokacak mahiyet 
darını tayine salahiyettar bulunmakta
dır. V cklilct her fabrikaya ne cin.sten ve değildir. Bunlnr mallarını makul ' 
ne mikdnr mal yapacağıru b!ldirecektir. meşru bir k6rla satacaklar ve bcdclif 
Ayni zrunnnda vekalet kanot bezleriyle derhal istifa edeceklerdir. Kararnntıl". 
runbal{ij bezlerini de satın aJmağa ıne- nin htikümlerlndcn ancak çok yükSi 
zun kılınmıştır. Bu nevi bezler maliyet- karlar teminine çalışan müesseseler,.: 
lerine yüzde muayyen mikdar ilnvesiy- rar görecektir. Milli fabrikaların bu b 
le miibayaa ecl!lecektir. .su.staki iyi niyetlerini göstererek :huJı11 

Kararname lktısat vekfı.letine kapot metle iş birliği yapaciıklan muh~ 
bezlerinden başka pamuklu mensucatı tır.. __ ,,,,4 
O"'.r ...... ~.r..r.;::r~~~~~ 

Çok çocuklu hakimlere 
yapılacak yardım 

Anknra, 25 (Yeni Asır - Adliye ve- si hazırlrunıştır. 
kaleti, çok çocuklu MkimJere ikramiye Yeni projeye göre bunlara yapıJacP 
verilmesi hakkındaki kanunun bazı yardım usulleri daha bnsit bir şekil ~ 
mnddc.Jerini değiştiren bir kanun proje- maktadır. ~ 
~~~~.r~t'.Y..r~.r..r~cıacıoocı 

Karadeniz yüzme birin' 
ciliklerinin neticesi 

Giresun, 25 (A.A) - Şarki Karadeniz Garbi Karadeniz yüzme birincilik.İt 
yüzme birincilikleri müsabaknsı Gire- milsabakası Ereglide yapılmıştır. ~ 
sunda yapılmıştır. Giresun 94 puanla guldak, Knstamoni, Bolu ve Sinop tf 
birinci, Ordu 89 puanla ikinci, Trabzun kımları mUsabakaya iştirak ctm~ 
63 puanla üı;Uncü ve Rize dördüncü gel- Müsabakalarda Zonguldak valisi, P~ 
miştir. Çoruh Uıkımı d:ı miisabnkalarn jdare heyeti nzfısı ve halktan binler" 
i_.tjjrak etmiştir. kişi bulunmuştur. _-A 
~/~J.r//~~~~~~~ 

Yeni bir hadise 
- BASTARAFl l iNCi SAHİFEDE· 
Londra. 25 (A.A) - Royter: Taym'is 

gazetesinin diplomatik muhabiri yazı .. 
yor: Sovyet vo İngiliz hükümetleri 'rnn
lılnrın kendiliklerinden büyük mikdal'
da Alman ajanJannı me.mleketlerinden 
çıkarmalarını talep eden notalanna İran 
hükümetinin verdiği cevabı bu hafta *'1-
tili esnasında tetkik eylemişlerdir. Bu 
talepler son haftalar içinde iki veya üç 
defa tekrar edilmiştir. Çilnkü mesele 
miistnceldir. tranı ve komşularını tehdit 
eden tehlike sarih ve muhakkaktır. 
Bir memlekette büyük mikdarda Alman 
bulunması bu memleket için bir tehlike 

nrakineve 
Verilirken 
•• ı rıı•ıııw 

Iranda ~irişileJJ 
hareket 

_,,,.,,,,,,,_ 
lngiliz hükümeti ba 

• 
hareketin sebeplerint 

---- teşkil etmektedir. Ve memleketi dahi-
Londra, 25 (A.A) - Tnyyarelcrimiz li.nde çok fazln Alman bulunduran trnnın 

Garbi Almanya i.izerindeki hedeflere emniyeti gerek İngiltere, gerek Rus
yeniden t:ıarruzda bulunmuşlardır. Bir ya için hayati ehemmiyeti haiz bir mem
çok yangın ve infiltık bombalan atılm!§- lckettir. Notalar teatisi esnasında İran 
tır. hUkümeti tehlikenin mevcudiyetini ça

Türkiye: Mısır, lraltı 
Afgani•tan ve cenubi 
Arabıstan hüküm~-

Londra 25 (A.A) - İngiliz hava ne- buk teslim etmemiştir. İran hükümeti 
zaretinin tebliği: Hava kuvvetlerimiz Almanların mikdarını azaltmağı teklü 
tayyare :neydan1annı, hangarları, kış- etmiştir. Fakat buna müessir, ne de sUr
lnlan bombardıman etmişle-rdir. Bu ha- atli bir tarzda olacaktır. Geçen hafta İn
rek6t esnasında Alman avcılarmm hiç giliz hUkUmeti Alınanların yerine kl)n
blr mukavemetine rast gelmemişlerdir. mak Uzere ya İngiliz, veya bitaraf başka 
Hiç bir Britanya tayyaresi ziyaa uğra- yabancı mütahassisJer vermeği teklif ey-
mamıştır. lem iştir. 

ALMANLARA GÖRE Fakat Cuma günü alınan İran cevabı 
Berlin, 25 (A.A) - Dün gece bir mik- en umumi kelimelerle yazılmışa benzi

dar Britanya tayyaresi garbi Almanya yordu. Hayal sukutuna uğranan bu ce
üzerine bir akın yapmışlardır. Yangın vap ve meselenin müstaceliyeti ka:rşısın
vc infilılk bombaları hiç bir yerde mü- da Sovyet ve İngiliz hükümetleri bu haf
him hasar icra etmemiştir. Şimdiye ka- ta tatili esnasında bu vaziyete mümkün 
dar alınan malOmata göre gece avcıları- olduf,ıu k;:ıdar müessir bir tarzda nasıl 
mız 3 düşman tnyyaresi düşürmüşler- karşı konrıcağı bahsinde anlaşmak mec-
dir. buriyetinde kalmışlardır. 

ALMAN HOCUMLARI __ _ 

Londra, 25 (A.A) - Ingiliz dahili J ·ı · J • 
emniyet nez.aretinin tebliği: Dün gece ngr 12 ere gore 
az miktarda dü~man tayyaresi lngilte- _ BASTARAFl t tNcf SAHİFEDE -
Tl'nin ııimal ve şimali oarki sahilleriyle Büyük Britanya kuvvetleri cenubi 
lsk<>Çya eahilleime taarruzda bulunmuıı İtana girmişlerdir. Sovyet kuvvetleri de 
ve bir çok yerlere bomba atmışlardır. Kafkasvadan İran topraklarına g?rmiş
Hasar hafiftir. insanca zayiat yoktur. ı lerdir. İngiliz kuvvetlerinin İranda yap

ALMAN RESMi TE.BUOI tıklan harekatı Sir Arşibald Vavel ida
Berlin, 25 (A.A) - Fevkalade bir re etmektedir. Deniz harekatı da, şarki 

tebliğde bildirildiği gibi Okyanos sula- Hint okyanusu baş amiralının kumanda
"mda hareltrıtta buulnan Alınan denizal-r sı altındadır. 

tine bıldirmiftır 
Londrn, 25 (A_A)*_ Royter AjaW 

nın diplomatik muharriri yazıyor: 
Büyük Britanya hükümeti ırnııN 

girişilen hareket ve bu hareketin sebt~ 
lcrini bu sabah İrnnın komşulanruı . 
diğer Müslüman menıleketlerine bil~ 
miştir. AlAkadar memleketler Türkı:f 
Mısır, Irak, Efganistıın ve cenubi /ı... 
bistandır. Bilhassa Türkiye hükUını:_t~ 
ahval ve hftdisat he.r ne olursa aısv 
Tilrkiyenin menfaatlerine dokunacak }ll! 
bir şey yapmamağı İngiliz hükümctiııl 
tenhhilt etmekte olduğu temin edilo-ıl 
tir. 

1ranın siyasi istiklali ve toprak blit~ 
lüğü hususunda verilen teminat ta 'fii--ıt 
hükümetine bildirilmiştir. tngiliz biib( 
meti İrnnın dahili iktisadiyatına ve 
yatına milmkiln oldui,1\1 derecede a~ ~ 
gel olmağı tasrihan tcahhüt etınij.s~ 
Birleşik Amerika hükümeti de t~gy 
ve Sovyet hUkUmetlerinin giriştiğı .... ıt 
rekctten tamamiyle haberdar cdiJnıJ;" 

---••Wlı•--ı:ı-

ıran ıehirlerini bolll--
Sovyetlerin harekntına dair hiç bir 

şey bildirilmcm!ştir. İnı?ilizlerin ~oWı 
motörlU ve zırhlı 6 - 7 tümenden ibaret 
bir ordu ile Iraktan harekete ge<ıniş ol· 
malan muhtemeldir. Sovyct kuvvetleri 
hakkında sarih bir fikir yoktur. Maama
fıh Sovyetlerin de 5 - 6 piyade, 2 - 3 
zırhlı tuğayla bu harekata işt!.rak etmiş 
olmaları muhtemeldir. 

tı ve harp gemileri 148 bin ton hacmin- Londra, 25 (A.A) - Simladan bildi
de 25 düşman ticaret gemisi babnnış- riliyor : İng!ltere ve Sovyet hükümetle.o 
ıır. Günlerce süren bir takipten ve ıid- ri bu sabah İtanda askeri bir harekete 

Berlin, 25 (A.A) _ D. N. B. Ajansı Jetli muharebf!lerden sonra yalnız deniz başlamışlardır. Moskovndan gelen tel
bUdiriyor: Folkişer Beobahter İsveçin l\Jtılarımız ln1;tiltereden Cebeliittanlta gi- grafa göre SovyetJer hariciye komiseri 
bitaraflığından bahsede~k diyor"'kt: den bir kafile iç.inde 126 bin ton hac- B. Molotof İtan büyük el~i kabul 

minele 21 ticaret gemisi batırmıştır. Bun- ederek Sovyet kıtalıırının şimali İrana 
:svcç 1h~ci ıa!ı~::di~a k h~b~ hi~- dan başka en mühim himaye kuvvetle- girmekte olduklarını bildirmiştir. İngil-
ınft 0 a~ .. Ja ra t 1 ~y~e ~C: : rivle yaDılan muharebe esnasında Avrl- terenin Moskova büyük elçM Sir Sta-

~.~.r!ı~~ _b!!!~d!~ 
radyosunun bildirdiğine göre ııı:;: 
kuvvetleri mUtcaddit İran şehirl 
bombardıman etmijtir. 

TEBRlZ TAYYARE 
HüCUMlJNA UôRADI ~ 
Vişi, 25 (A.A) - Alman rady~:,, 

iRAN HAVA KUVVETLERİ 
İran hava kuvvetleri asken ve sivil 

diye iki kısmn ayrılır. Askeri kuvvetle
ri~ merkezi Tahranda harbiye nezareti
ne bağlı askeri havacılık kumandnnhğı
nm emri albndadır. Bu kuvvetlerin ku
mandanı İran ordusunun en maruf şah
siyetlerinden tümgeneral Nahcivan:dir .. 
İran havacılığl İsvccliler tarafından ten
sik edilmiştir. İranlıların elindeki tay
yareler az çok eskimiş modelledir. Ma
amafih hamten biraz evvel yapılan si
parisler ~et:rilmişsc İran hava kuvvetle
rinin bir mikdar modem tavyareyc ma
lik oldukları kabul edilebilir. 

ra a~ ~ak~gun~ n ~ ~.e b ır.. ~sı- ,i tipinde bir destToycr his kruvazör ve ford Kıips dahi İrann karşı girişlen 
ynseü 1 g .~rme ıçın .• v~ . '!- hir himaye gemisi babnlmıştır. lnvilte- müşterek askeri hareketi İramn Mosko
yetlerc karşı mu~ndele~~ filı fştırakmın reye karşı mücadelede hava kuvvetleri- va büyiik elçisine bild:rmiştir. 
h.7men hem7n hıç tesırı olamıyac_a~nı miz r,ündüzün Creahyasnouph limanına Moskova, 25 (A.A) - Sovyetler 
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1 
ylemkek1tt'dır. İsvf~çı· abı_ıcak. fedakarlkı~- ,,ğ1r çanta bombalıır atmışhr. Geceleyin hükümeti lrnn hükümetine tevdi ettiği 

ara nt a~ır ve 1 1 ır sı~~set ~ ıp hava hücumları Britanyanın şark sahi- notada senelerdenberi devam eden 
ederse yeru Avrupada kencfonne duşen 1i de liman t~sUıatına ve adanın bir çok Rus - iran münrısebetlerinin bir tarihçe
rolü oynnmak hakkını kazanabilir. :1~va mevdanlarınn tevcih edilmı~tir. sini yaparak diyor ki: Alman "janlan

saat 20 de bildirdiğine göre Sovyet tıtl 
yııreleri trnnın şimnlinde Tebriz şch 
hücum etmiştir. 

--- --
ev• 

Tnniliz teh;r~l z:;;. ,~ 

Kahire, 2 S (A.A) - Orta ;şıırl< 
~J.rJ.Y..0-..CO--///~..O"'~..o"'/.""' 

§TA HAVA 
~ Htilıimiyetinin ,arı. 

Razı keşif tavyareleri Hollanda sahili nın irandnki faaliyetleri son zamanlarda 
:i~tünde bir Britnnva bombardıman tay- öyle bir vns'at peyda etmiştir ki bunun . r,Hiz karargahının tebliği: ~ 
v.ır .. cıi düşürmüşlerdir. ~erf'k Sovyetlere. gerek lrana karşı bir ı Tobruktn düşmanın topçu . 81r111V 

Dün gece az miktarda Britanya toy- tehlike teşkil ettiğinden şüphe edilemez. Tftğmen lnai~.iz. devriye faal~etı ...ııo~ 
var,.•i garbi Almanynda bir çok yerlere lranın 5 O eyaletine nüfuz eden Alman olmustur. Duşman tnyynre1erı t>- ~ 
·.,filiık '\'e vnrwın bnmbaları atmı~lardlT'. ujanlan her tarnftan karışıklıklar çıkar- bir pike hücumu yapmıştır ~r_,,,d' 
4asar çok hnfiftfr. Cece avcılarımız mü- mak ve lranı Sovyetler birliği aleyhinde ehemmiyetsizdir. Hudut mınta .8,c ff 
'l'COviz bombardıman tP.yyarelerinden h:-ıı-be girmeğe icbar etmek için teşeb- fasılalı topçu ate§i ve b:ızı devrı~ 

~ Biitün vatanda lann Hava kurun muna aza yaı.ıldıi:ı gün, bu memle
§ kette ne hava tehlikesi, ne de hava 

lıikimi:veti şüphesi kalacaktır. ' 
:ccaaaacc••••aaaaaaaaaaoaaaaaao :içünü düıürmüetür. büalerde bulunmakadırlar. aliyeti olmuştur. 


