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İngi l izler 
lran hududunu 

geçtiler 
t l oa_dril, 25 (A.A.)- Roy
cr A Janfıa bildiriyor: 
.. Lo" -lradan öğrenildiğine f.0 re 1 ıgiliz kıta lan bu sal a 1 

ro1n bududunu gcç ·ı i~lcrdir. 
• - ·) ı . , . -

Ingiliz hükumeti 
Girişin sebebini 

lran elçisine 
bildirdi 

,. Moıkova 25 (A.A) - lngi
t'1 .bilyiUc elçisi lrana karşı 

'Raltere ile Sovyetler birliti 
tarafın_.an giriıilcn aıkeri ha
,İ~l.tı 1 anın Moskova böyük 
e çıııne bildirmiıtir. 

_, ,q,.&(•-

SovYetlerin 
lranag ı rlş sbeplerl 
Moıkova, 25 (A.A.) - Sov

Yet ,hGk6metinin lran bükü· 
~etı1ıe tevdi ettiii notada bir 
.•ç •enedenberi Rua - lran 

:~t .. ı ID\lnaaebetlerinin bir ta
ı ·' Çtıi yapıldıktan aon deni
~!0r ld; Son zamanlarda Alman 
1ci'lllırınm lran topraklannda 
al faaliyeti öyle bir vllsat 
lerllı~tır ki bu gerek Sovyet· 

k 6ku•etleri birhğine ge· 
~= . lrana kartı bir tehdit 
lid'lcıl etnıektedir. ıranda el-
1\l ea fazla eyalet~ nllfuz eden 
ha ıa.a ajanları 1 anın hikim 
i . Yatını sekteye uğratmak 
ı::U k•rra,abklar çıkarmak 
tah • Sovyet birliiine karşı 
Yet rık etmek ve lranı Sov
ıtı h h6kCametleri birliğine kar· 
teıebbbe gİrmete icbar etmek 

lla&nde bulunmaktadır. 

İranagiren 
kuvvetler ve 

L kuınandanları 
ter A'~ra, 25 (A.A.) -- Roy-

lra Jaaıı bildiriyor: 
lcındanda!ü barekit plinı hak
llle11a hıç bir tafailit veril
l&h· elde beraber Londra aa-
di,if~=d IDe•balarından bil
kQvvetl J fire: Britanya 
llıİf le ~ cenubı Irana ~ p
ir rdır. Sovyetler ae 1<af-
~~•d9 Jinnitlerdrı. 1 ·an· 
dot111d ntanya kuvvetleri .,..le aa doinaya Hindiıtan 
•el'i "-•danı Geaeraa V ey· 
feıi~ emrindedir. Bura k6r· 
VetJeri eld Britanya bahri kUY· 
bıılc .. rkt Hindistan ıuları 
hat~.., lne°":t Ar· 
aadıa. .._ kamanda um-

Sovyetler 
lran hududunu 

geçtiler 
Moskova, 15 (A.A.) - Mos 

kova radyosu Sllvyet kıtala
larının bu sabah İran hudu
dunu geçaıit olduklarını bH
dirmektedir. 

Tayimsin 
lranın cevabı 
hakkındaki 
yazdıkları 

Londra, 25 (A.A.) - Roy
ter Ajan11 dildiriyor: 

T aymiı gazetesinin diplo
matik muhabiri yazıyor: 

Sovyet ve lngiliz biıktlmet
leri lranhların kendilerinden 
büyllk miktarda Alman ajanı 
nı memleketlerinden çıkar
malannı talep eden nota 
lanna lran hflkumetinin ver
diii cevabı bu hafta ve tatil 
eanaaında tetkik eylemitler
dir. Bu talepler son haftalar 
içinde iki veya üç defa tek
rar edilmiştir. Çünkü mesele 
mflstaceldir. lranı ve komtu· 
lanm tehdit eden tehlike aa
rih ve muhakkaktır. Bir mem
lekette büyük miktarda Al
man Alman bulunması bu 
memleket için bir tehlike 
teşkil etmektedir. Memleketi 
dahilinde çok fazla Alman 
bulunduran İran emniyetini 
gerek lngiltere, ıerek Rusya 
için hayati ehemmiyeti bli:ı 

bir memlekettir. Notalar tea· 
tisi eanumba lran hllk(imeti 
tehlikenin mevcudivet;ni ça· 
buk teslim etmemiıtir. lru 
hOkumeti Almanlann mikta· 
nnl' azaltmalı teklif etmiftir. 
Fakt bu ne mileuir ve ne de 
sür'atli bir tanda olamamıtbr· 

Geçen hafta lnıiliz bllk4· 
meti Almanlann yerine kon· 
malı &zere ya lngiliz veya bi
taraf bqka yabancı mite· 
huıalar vermeii teklif eyi .. 
mittir. Fakat cuma ıfintl ab· 
nan lran ceYabı en umumi 
kelimelerle yazılmıp bense· 
yordu. Hayal ıakutuna ur•· 
tan bu cevap ve 'IDuelenbı 
mlataceliyeti kartıaında Sov• 
yet ve laıiliz btlkumetieri ba 
hafta tatil emuında bu va-

Sovyetler 
Hazırlı K larını 

tekzip ediyorlar 
MoskoYa, 25 (A.A.) - Sov

yet 0 1 dularmın zehirli ıaz 
harbine ba,lamak nzere ha
zırlıklar y .ıptaklan hakkında 
St~fani Ajansı ve Macar rad
yosu tarafmdan tahrik mak· 
sadile neşredilen haberleri 
Taa Ajansı kat'i surette tek
zip etmi7tir. --
Sovyet tebrği 
Moskov~. 26 (A.A.) - Sov

yct kıtaları 25 Ağuatoa bütün 
glln biıtün cephe boyunca mu
harebeler, çarpışmalar bilahu
Smolenka, ıomel •e Dinyep~r 
opetrof istikametlerinde ıid
detli olmu,tur. Cama ve cu· 
martesi günleri 52 Alma• 
tayyaresi düşürülm6ştür. 39 
Sovyet tayyaresi kayıptır. Şi· 
mal filoau 2 düıman nakliye 
semiaini · batarmııtar. Odeu 
etrafındaki muharebelerde be
şinci ve yedinci Romen piya· 
fırkalarına bü} ük zayiat ver
dirilmiştir. 
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Molotof 
lrana girildiğini 

Iran sefirine 
blldfrdl 

Moıkova, 25 (A.A.) -· Mo· 
lotof Sovyet kıtalannın lrana 
girmekte oldutunu Moakova 
daki lran bllyGk elçisine bil 
dirm~tir. -
ziyete mllmkln oldup kadar 
111leuir tazda nuıl karp ko
•acatı babainde anlqmak 
mecburiyetinde kalmıılardar. 
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l)il y~ I~clelJiyat 
- Ha<; fnrtıj'ı hirinci nyf:ıda -

bir medeniyeti kalmıyacakhr. 
O zaman dahi bugünkü buh
ranın aynile karşılaş;\cağımiz 

muhakkaktır. Arap ve Fars 
kelimeleri ıi dilimize karıştı 
ran, bu dillerde kitap yazan 
ec<ladımı~a bu~ün hayırdua 
ttmiyoruz. Yarın a11fadımıı 

dn bize ayni şeyi söy}iyecel<, 
ayni tenkidi daha çok haklı 

olarak yapacaktır. Onlara bu 
tenkit hakkını veren başl:a 
sebeölerc.le vnr. 

Mese!ii: İlk z:-ıınaolarda 
b' r Arap v c bir İ r an 
m ed. niy~~i vardı ve yükscli
,yurdu. Bugün c:ilini almağa 
çalıştığımız 111~deniyet · ise 
kokmuş bir halde karşımızda 
çatır, çntır çöküyor. Yine o 
zaman yab.ıncı bi?" dilin keli
melerini almanın ne gibi kö
tülükler doğuracağı tecrübe 
edilmemişti. Bug ün i!>e Os
manlı İmparatorluğunu yakın
dan tanımış bulunuyoruz. 

Y arınl..i · neslin bize lanet 
etmemesi için, Cun~huriyeti 
bir dönü.n ı o1dasl bilerek 
ondan so .ua d ı li l1ize yabancı 
kelime sokmıyalıın. Eskileri 
olarak yeniden biçmelitir. Bu
nun için her şeyden evvel dil 
birliği, fikir birliği lazımdır. 

atmak bir israf olur, folcat, 
yeni ihtiyaçları karşılamak 
için asıl dilimize, onun geniş 
kaynaklarına başvuralım. 

Tuna Balıkçısı 
.......................... 
J 6ir tasarruf i 
: Honosu almak ı 
: KENDİMİZ için tasarruf, : 
: ORDUMUZ için Çelik : 
! Zırhtır. ı ......................... : 

( Halkın Dili ) 
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ÇALI DİKENİ 
ı 

Başı boş dağların rengini dermiş 
Ruzgarlar bir sabah içime dolsa 
Yakama habersiz takılıvermiş 
Bir çalı dikeni çiçeğim olsa .. .... 
Çobanın pek lakayt kaldığı dağda 
Ruhum olgunlaşıp bir gün erecek 

1 
Yanarsa içerim işlerken bağda 
Bulunur Lana da bir su verecek .... 
Davar güttükleri o hücra yerde 
Suların ses:ni ci ,leye bilsem 
İçiınde bir dert var ve ben bu derde 
Derman nerededir bir bilebilsem 

• 
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Romen 
Kurmay başkanı 

ve çeteciler 
Moskova, 25 (A.A.) - Soy

yet tebliği: Rome n orduları 

genel kurmay başkenı gene
ral Mazarini, imh:t edilen 

· üçi' ncü Romen fırknsı karar
gahının zabtı esnasında ele 
geçirilen vesika Kızıl ordu
yu öğmektedir. 

Bu vesikada Sovyetlcr ta
rafından kazanılan muv~ffa

kiyetlerdcn l:.i:· çok misaller 
verilmektedir. Cı.:ph~nin şimal 
garbisinde bir bölge arkasın
da bulunan bir çete şu neti
celeri almıştır. 

Bu çeteciler mühimat dolu 
yüz kamyon, 16 zırhlı otomo
bil 11 tank, 35 motosiklet, 3 
tayyare, 7 benzin deposu tah
rip etmişler, askere mühimat 
ve yiyecek gütüren dört tre
ni yoldan çılrnr .ı ışlar, 16 Al
man subayı "e dörd binden 

'T'imeçenko 
Kızılordu çnzütam
larını tebrik ediyor 

Mosko\':', 23 ( A.A. ) -
Royter Aj< nsı bildiriyor: 

Mnr~şal Timeçen 'rn I< l'ıl
ordu cüzüt.ımlarını düşm ını 
büyük bir mağlubiyete uğr ıt

. tıklan için t eb:ik eden bir 
emri yevmi neşretmiştir. 

General I<o~iyef kıtalarının 
tetevvüç eden mukabil hü
cumu il.! a'ikadar bulun
maktadır. 

, Romanyada · 
l\1ecburi iş 

Bük:-eş, 25 (A.A.) - Pazar 
giinü imzalanan beyanname 
ile Fonanyrda 18den 60 
yaşına kadar olan bütün Ya
hudiler mecburi iş hizmethe 
tabi tutulacaktır. 

fazla Alman askeri öld ..ırruüş
. lerdir. 

26 Ağust ~ 

RADYO ---'l L ___ _ 
25/8/941 PAZAARTERSİ 

7.30 Program ve memleket 
saat ayarı. 7.33 Müzik. 7.45 
Ajans haberleri. 8.00 Müzik. 
8.30/8. 1) Evin saati. 

12.30 Program ve memle· 
ket sant ayarı. 12.33 Müzik. 
12.45 Ajans haberleri. ı'3.00 
Müzik. 13.1514/.00 Müzik 

18.00 Program ve memle
ket saat ayara. 18.03 Müzik . 
18.30 Se~best 18.40 Müzik. 
19.00 Konuşma. 

19.30 Memleket saat ayar:ı 
ve ajans haberleri. 1~.15 Mü
zik. 20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 ı1 üzik. 21.00 Ziraat. 
21.10 Müzik. 21.30 Konuşma. 
21.45 MüzU,. 

22.30 Memleket saat ayarı, 
aj<>ns haberleri. 22.45 Müzik. 
22.55/23.00 Yar.nki prograın 
ve kapanış 

•••ı••ı••••••••o••••••ı••••.S ••• •• ••••••••••••••• • •• 
Şeb·r haricindeki 

abonelerimize 
Gazcteleı·in izi her gün mun

tazaman posta ile gönder· 
diğimiz halde bazı abone· 
manlanmızın gazetelerini ala
mac!ıklarını anlıyoruz. Vazi· 
Ee arlar nezdindeki tesebbü-. . 
siirr iizü kuvvetlendirebilnıck 
için gazetesini almıyanlarıJl 

idarehanemize heman malul 
mat vermesini ehemmiyetle 
rica ediyoruz. 

:::::::::ı::::::::::ıı::::ıı 
........................ ~ 
J Abone şartları ı 
ı Seneliği: 500 Altı a} ılığı S 

~ ı • 
ı 250 üç aylığı 130 kuru~. i 
........................... 
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kapıda uzun boylu, iyi vü
cutlu bir herif. Karşısında 
Manuel'in muhafız kumandanı 
Alekıi. 

- Prensesin ölüm habe
rini Senyör Ciineyte teessürle 
haber verirsin .. 

Diğeri ani bir sersemlikle 
herifin yüzüne bakıyor. Sa
yıklamaktadır: 

- Ne? •• Nasıl dedin? .. ö

lilm mü? .. 
Sarayın mermer salonunda 

şeytani bir kahkaha patlıyor. 
İptramadak1 mağlubiyetin 
intikamı alınmaktadır. 

- Efendimiz birdenbire a
lıklaştılar.. Galiba Prenses 
İrenin ölümOnden haberleri 
yoktu!. 

Cöneyt şaşkın şaşkın yü
züne bakıyor ' kumandanın .. 

- Şimdi sokaktan geliyo
rum .. Nereden? .. 

NO. 41 

- Öyle mi ekselans?. Ben 
bilmiyordum. 

- Öğrendin. 
- Efendimiz de benimle 

beraber öğrenmemişlerdir her 
halde. 

- Ne demek istiyorsun 
be?. 

·ikinci bir kahkaha, alay 
ve tahkir dolu bir kahkaha 

. çmlatıyor sarayı: 

- Anlıyamadınız mı efendi 
huzretleri. 

Cüneyt, istihza ettiğini an
layınca ters ters bakıyor he
rife: 

- Sen ölümüne susadın 
galiba. 

- Zannedersem siz daha 

Y~zan: Ferruh Toksöz 
---~------------

evvel. , 
Sözünü ağzında bir yumruk. 
Gür1üyor diğeri: 
--- Hayvan!.. Benimle alay 

ediyorsun ha.. Sersem!.. 
Sonra yavaş yavaş ilerliyor. 
Karşısında Akağası yerler~ 

kadar iğilmiştir: 

--- Prenses lren'i katlet
mişler öyle mi?. 

•· - Evet asaletmeap!. Ce-, 
sedi konıituvar dairesinde 
bulundu. 

Koıuyor, çılgın gibi, deli 
gibi koşuyor. · 

Sarayın mermer merdi\>en
lerinde bir kadın. Her şeyden 
habersiz gülümsemektedir. 

Ciineyt başını kaldırıyor. 

Prenses İren. 
·-- Ha. Ha Hortladı mı bu 

be!.. 
Sonra deli gibi konsituvar 

dairesine yollanıyor. 
Kapı:la . .iki Varang. İri vn

cutları, uzun kılınçlarile diki
liyor karşısına: 

--- Yasak!. 
. Yüzlerine bakıyer herif. · 

Sonra birini yakaladığı gibİ 
ta dış kapı· mer'divenlerine 
kadar. yuvarlıyor: 

••• Aptal, sersem kerata· 
talar. Bugün benimle at.ar 
etmeğe yeminli1 misiniz : be" 
piniz. . • 

Sonra top gibi düşllyor 
içeri .. 

. Bir ceset. 
· Başucunda K'ralice 

- Arlrası v11r -
~ ,_..,..,..,....,~ . .,..,~, 

Hilmi Tılkel nudb:umıda fmsı/mı~ll 


