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Türk ordusu ile 
iftihar edel • ım 

Kum 
Sut ta.na bat 

Nehbandar 
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D. ıı , o İsfahai1 
ıs1uı,~ ~ ~ 

. o . 
Kir., an ~u:LJ~~, .. Bencieri Şahpur 

--·-.::ıı.. Şiraz 0~ 

Maksat Baku petrol 
koyularının Naziler 

eline • 
geçmesıne 

mini olmakmıı ! 

Daima düşmanlarını önüne katmış olan Türk 
ordusu, aynı mücadele ruhunu taşımaktadır 

~ Sovyet,ve ingıli z,. 
"l:Jl1 - taarr vzu 

c:=-:;:=:.: ı:::::==ı•ı:::=='=ı km. • ''° ıoo 400 6 00 

Buşnir 

UMMAN= ENıi.ı 

So11gel taggar•l•ri 

Tebri•llelcl alceri 
h•defl•r• llicalfl ettil•' 

-
ANKARA 2 5 ( Radyo Caıe· 

tesı): 

lranın cotr afi mevkiını •e lugiliL ·u Rua yığı • k 

lngiltere ve Rusya. hand aki 
Alman mütehassııılan yerıne Jngi
liz miıtehasaısları getirilnıesiru 

mevkıl~rini göıter ı r har ita lran hiıkumctinden .. t emi, lerd i. 
Bu talep lran tarafından kabul 

G•11l11 , •• ,., 
-. ................... . 
Asker1 hareketler 

nihayet ıran 
komtumuzun 
topr•klarıne da 

•lr•r•t etti 

lraı devletinin 
askeri kuvveti 
KOMŞUMUZ 

3400 KLM. 
ÜZERİNDE 
Dövüşüyor 

Irana verilen 
notalar 

lngiltere Türk 
......................... 
menfaatlerine 

edilmemişti Bunun üzerine b u ı 
aabah lngilfa ve Ruı kuvvetleri 
şimalden ve cenuptan lran h u· ı 

1 
dutlnrını geçmi,lcrdır I ' 

Bu harekatı bir hak , .. adalet ı 
f>krile tclı f etmenın m umkun ola-
mıy acağı meydandadır 1 

ark hudutlarımızda b oyle bir 
I hareket.ın başlaması f urk h lkım 
mu et>a r c tmi tır Geç olma k 

l la beraber, işin sulhen hallini gör 
dokunmıyacağını mek iımidmı hala muhafaza edi-

------------ yo uz. 
taahhüt etti D11 '11 Bılıfe ' , t:ııı t dı ) ' ························· ....................... · ı 

,._.._ - - -

T ürk efkamunumiyesı, aake· 
ri hareketlerin inn top· 

r-'lanna da ıirayet e tmek iblİ· 
malıle kaç ıündür uıten üzü!üp 
durmakta idi. Maamafih büsbü· 
tün ümidi kesmİJ deiiJdik ve 
aon dakikada akla •elimin ralip 
ıclerek kıymetli komtumuıı ve 
do iumu.ıı lranm harpten masun 
kalmasam çok candan temenni 

lnıilizlerin çoğu sır/ılı 
6-7 tümenlik w Rıuların 
da hir olcad«r pigade 

aa Ağu•toa ıaarruz gUnlerlnl J•fatan temalll resim 
MosRo ı 'A, 25 <A.A' I Komünistlere 

1'11s ajun ınm bildirdlğıııe • c, 
25 aguııtos ımbııhı SQV)et Halk 

eylemekte idik. 
lcat1t1•tile lıarelc4tll 
ıiriştilcleri tahmin 

Bu ümid ve tahminimizin ma· 
atteeaıüf bota çektljun, dün Lon-

edili••" 

dradan ıelen kı1a bir telcnf bize lrnn bugün 3400 kılometrclik 
bildirmif oldu. 

bır cephe üzerinde muhareb eyi 
Bu üç a;alır!ık telıraftn, Ahi· kabul etmit bulunuyor. 

ren sakin bir eda ve ifade ile ver
diii haberin hakikatte ne k ndar Bu çok gen~, ~pheyı mlidafaa 
acı olduğunu ve yü~klerimizi ne e tmek mecb~rıret ınde knlan lra n 
kadar yaktığını tavsif ve lat 'ften ordusu ş~ bırl ıklerdcıı teşekku l 
a ciz bulunuyoruz. 1 ctmektedır: 

Bu teessür ve teessüfün birkaç 17 piya_d e tümerıı, 1 z ı rhl~ tü-
acbebi vardır. Bir k ere iran hü· men, 1 O Jand a rma alay ı, l '>-20 
kumeti ve m\lleti, bugün dünya· m üstakillcj"al nhdadrmab~ftl~ku)ru. vr. bct-
yı hercü merc etmekte olan kor· zı m üsta u u t .ı r ı . c rı. 
lı:unç haile ile katiyen alüadar Tümenler, 2-3 pıyndc n.l.ayı ve 
-ietriJdir kendi.ııine • 2- 3 topçu taburundan mutcşek-

.. • son zama:ı H "I 200 b" k' . . . 
IMrcbı isnat olunan tarafıirJikten kildir. a en • m ışın~n eı-
tamamen izadedir ,,e bütün mi· lah al tında bulund ugu tr.hmm o• 
nftsile masumdur. lunmakı.adır. 

ikinci derecede lran bu harbin Hava kuvvetlerine gclıncc; 
merkezi aıldeti ,,. düğüm nold•· 300-350 tayyare kadar tahmin 
aı <>!ma11 la-ztm ıelen Manf sahJ· olunuyor. Bunların bir kısmının 
lenndl!n binJerce ve binlerce ki- son eiatem olduğu eanıl ıyc.ı. 
lomctre uuktadır. ( Mant) sa· (D~ ı. at<'lı ıulıifc :. siıt ın 'l' de ı 
billeri Avrupanan müntabayi car· 
biddedir, fran ülkesi ise Asyanın İ .A 
söbcğine yaklatan aemtlerdedir ~~ · 
A..yanın bu uaak ülkesinin, ergeç 
ralnır Man, kıyılarında halledil· 
nıesi lazım gelen dava ile ne 
münasebeti olabilir? 

Üçüncü derecede lran memle· 
keti ve milleti, Türkiyenin en ya· 
lnn ve en sevdiği komtularından. 
dar Bugün lranın mukadderatı· 

ınl•crlcri He) eti ı i i muav nı \ J 
Hariciye Konıl C'tı Molotof, İr rı ya y ) m a t e Ş ı• 
Büyuk Elçi ı ?ıl uhamm d Sn ıt S -
Yet hükunıetınin lı ım huk 11 

bır nota ını l<'\dl ctnıı tlı. 
Ru n tada So-. t k mi' 

yetlcr Blrlıgın ıı ötcd nb rt lraua 
kaı ı bt>slı) eg ld gı do tluk hl 1 ·ı ınl 
ehcnımi\'etlc kaydcttlktl.'n sonıaı hu 
dostlu~ teyit eden muhtclıf anla -
ma ve ınunhcdt>leıdcn hah! le d i)oı 1 
kı. 1 

Sovyct hUkümctı, C ılık Ru ll ı 
ile lmıı hukilmetl ırasında ınlln ık t 
olan Vl' İtanın hııklnııyctlnl ihl 1 c. 
den muahede ve mukaı;dclcıi feshet. 
mcktc olclugunu 26 ş.ubut lfJ21 mun
h(dcsilc be) ıııı etnılştı . 

lJnhn ~onrn d Soo\'\ t hükumeti, 
iktı adi ınııh ) tte bıı 

0

çok nnlıışmu. 
laı ııı akdllc ıle :ıhh olclu u üzeı·c, 
fraıın lktı adi nhndıı dıı scnckıcc 
ynıdıındn bulunnnı tuı 

Mnamafih, daha 2r. IJUb t Hı:!l t • 
rihli esa S vyl't • lr ın n uknvelc }. 
nin akdinde So\~Ct \e 1 rnı h um t
len, İıun toprnklmınıı S•l\ etler 
Blı liğine ve İrana tluşınn n un urlaı 
tarnfındnn kullanılabileel' •mı 'c im 
un"urlaı ın Sovyctlcr Blrll~tnc kuı ı 
İranı bir tccavfiz Ussu ittihaz cdr-bl
leccğini dcrpi etmek ııu ı et.Jle ık! 
memleket nrasındakı doı1thık mOna· 
sebetlerinin tar ini yolunda 01 taya 

(Devamı sahife 3 , Bittun r. dt;) 

Bir l ngiliz 
gemi kafilesi ----

Fransa Dahiliye 
Nazır:ı heganatta 

bulundu 

KomUnl•t parllsl 
arbk Fren••da söz 

aöyllyemez 
\ }CHY, ~5 (A. \.l 

Gıııe itC'rl kııbul edu 1) hUI\ c 
Naz11ı Pur.hcu, dem tlı kı · · 

B zı ccuebı r dyo ıu ı bh k ç glin
denbı:rı F ran anın knnşıklık ~ k r. 
gıı,.ııl klıua nı.ııc olduğunu \ c lıun. 
laıı kutle b .. lıııde tcvklfıı• tak P 
cttıgıni hildtmwklcdıılcı 

Bu ııyialan ı; nın z U>cllcrı-

t • ·- ------ ---- ---

: Alman tebliği 
ı -- -· - ·- - ·-. 

Şimalde 
Vipuri şehri j 
düşmek Üzere 
Finler şehre bir top 
menzili yaklaştılar 

nc tl'kzlp etm Y-0 hacet ~oktur. Frarı. 
sun ıı şehirll'rın oldugu glbı ku~ il·. 
ı inde de kurı ki k v karg ış:ılık 
yoktur 

Nam bundan onıa b:omfiı lst pıır- Alman tarJg«releri bügük 
tisinın yeni fulıyeUıı hm babsed re.\; • - • 
şuıılaıı so\•lcmitlır: 1 faalıget .,osterıgorlar 
Hidlscl;ıın ehen•m1~etıııı ıznn et- BERIJN 25 (A.A.) - Al 

mck istenıiyornnı. Sovyctlcıe yardına ma n orduları Başkumandanlığı
(Deııa11 ı Bt1hıf~ 8, IJ tlıtn tı de) 1 nın tebliği: 

(De aı ı ı;alnf~ 8 ı tun dr) 

nı, hamiyetli terefli ve ~'Udretli Şiddetli bir hücuma 
ellerinde tutmakta olan Şc:hİ"fAh 

Emekli General 
Ali Ihsan SABIS 

Churchill'in "'
1 

dünkü nutku 
Anglosakson 
memleketlerde 
çok müsait 
karşılandı 

LOı\ DRA . 25 (A.A.) 
J ııgilız gl\Zeteleriııin Cbuı-cblll 'ın 

nutku hakkındaki miltalcalarının 
bıı.vhra mt'vzuu Rusya;> a en ınu. 
k ıı.ın 1 şekılde ~·ardım etmek 1çiıı 
kı ga p demokrasi ınln ganmtı. 
ini hRreketc geUı mek zarurctın

dcn blihi olan kısımlnrıdır. Daily 
T lr.gı ph dıl or ki: 

Anıeı ikn ılc İngiltere fabrika
larının Ru ya haıblııe muzaheret 
tntel ıi lı<.'r zamandan zıvade bu 

(Dıvamı H yfa 3, ıütun 6 da) 

Churclıill'in nutkunun 
tam metnini dünkü 
nüshamızda yazmıştık 

(T1; htdı Efkar ~o el:• JIM d.trtıJ 

· ~ ~~vyet~ tehligi . · 
. -·- . --- . 

Sovyetlerin 
mukabil 

taarruzları 

Kiyefin ~arkında 
şiddetlendi 

B•dgeni ordal11rından 500 
birt kiıi kartulmrıf 

MOSKOVA, 25 (A.A) 
Dun neşredilen Sovye tebl'gı 
So\~· t kıtalıııı, 2~ ağusto la u'l

tün un, buttln cephe boyuı ca it \,1 

harc~ler v ı m 1Jll!rdır. Çıırpışm " , 
bılha a K xh nı, S olen k, (;o 
ve Dn epcrop t "k l kam 
fiddctl olmu,tur 

Cun a 1-C cun 111-te l gun rı 
Alınan t )yar ı d ı .ıı im şt 
So\) e tayyare ı kıı) ıpt r 

Ştmııl f lo u, lk du n n na \• 
gl'm mı batırmıştır. 

(De 11 mh ftJ • , it '"' .( ti•> Rıza Han Pehlevi Hazretleri, 1 uğradı 7 ticaret 
&On ıenelerde memleketimizi zİ· ·········-·-..... ------··-· ···········································-················ ... 
yım:t etmit ve iran milletinin, 1 gemisi batdı 
aıırlardanberi lcomfuau olan Türk 
•illetine muhabbet ve hünnet ı.lZBO \. ı5 (A.A.) 
hıslerini getirerek iki millet ara· Rcuteı: Geçen cuma gunu Ka-
ıuıda erlc~kçe vefaya müatenit dlıı nçıklnrındn duRnııııı tn\ rnrderlle 

deııizaltılnrının hücumlııı;~n ug~ıarabı•aları bir kat daha ,.. ıvvet· 
mış olan 25 gcmllık kufılcyc aıt ol. 

len rrnişti. duğu zıuıncdllcn 15 Ucaıct gcmi~ı 
Türk milleti, Şah Ha7.retlerinin Tage nchrbıc g1rnııı1tıı. (.icmıler in-

i randa yaptık!an mutedil, makul gllteı·eden C<.'beHıttaı ıka gltmr tc)· 
ve isabetli teceddiit hamlelerini di. Hlacliltaaa taylninla Hbebi 
çok yalandan ve çok büyuk alaka Lızbondıı ıntışaı eden Dl:u ıo de 
ile takiptt!n •e elde edilen neti· timdi aalaıalan la,.ilis Noticlas gazete ine gorc, hucuma Al le t 
celerin fevkaliıdelijini takdirde!n ka.Htleri kumandanı wkıp eden muhaı'CbC'de '1 ticaret gc.. I ••• 1 aları, thnal memleketlerlade halk 
bıran bali kalmamakta idi. İran Geııeral Wavel (Dıwamı 60.hif~ ı, ıut ı ı de) tarafında• karıı1anıyor 

ahvaline Türk milleti kadar sa- ======================================== lnİmi ••ette alaka sösteren b .. -
ka millet belki bulunamaz. Çün
kü lra n Cla, teceddütperver Şah 
Hazretlerinin çok tümullü terak
ki banılelerile, f&rk milletlerinin, 
ll)'andddan vakit nasıl azamet ve 
ikbal sahibi olacaklanm bütün 
cihana iabata namzet bulunmak· 
tadır. 

İtte bu kadar aıkı alaka ve ra• 
bltalarla batlı bulundujıımu.ııdan 
dolayıdır, ki eauen Mant sahili· 
oe dayanan harbin, idcta ,atkın 
bir ıeyir takip ederek dönüp do· 

TASViRi EFKAR 
, . .,..Je f, '"ı.t l d ) 

Tasviri E/kô.r Şildi 
30 Alastos Bilgülc Zafer B«gramında 
Bojaziçinin bütün MJlailleri, garııl11rı 

telcip edwcek olan lc11labalık w 
segircilerle dolacak 

llemleketimizde ilk defa olarak t1e 
g•pgeni bir tarzda gapılacalc elan 

garıılarımızın müıabıklar içi11 

6aı nanlljları •ar 

..- Tafsilatını ikinci sahifemizde okuyunuz 
-~ n 

Ders kitapları 
Bu sene fiyatlar 

artacak 

8sktşlar------

lran ve harp 

D ON aabahtanberi i ngıli z. 
ve Rus ordulan lran top 

ı raklar ndadır. Küçük milletle
rin hürriyeti için harp ettiğini 
eöyliyen lngı1terenin ve oldum 
olası emperiyalizmin t.ık diit· 

, mam seçinen Sovyetler Rusya· 
mun bu hareketine, milletler 
.,.... hukuku bakımından müa· 
bet bir mine vennek imkinaız
clır. Nüfuılannm yekünu 700 
milyonu bulan lnıiltere ve Rus· 
ya, 15 m ilyon İranlının lopra· 
ğmda, her feyden evv el kendi 
premiplerine kartı harp ettik· 
leri hissini veriyorlar. 

On bet ıündenberi çakanlan 

,ayialar ve Tahranla Londra 

arumda s id ip gelen notalar, 
lnıili.ıı ve Ruı ordularının b iri

birlerine lraa topraklanncla 

randevu verdikleri unn11• ve-

riyordu. İngiliz. ıazetelerin • 
iran aleyhindeki atır.ı aert y•• 
z.ıları da bu fÜpheyi kuvvetlen
dirmift i. 

lngiltcrenin Surıyeyi itıal 
için ileri ıürdügü aebe p lranda 
da aynadll'. Burada da fazla 
miic: tarda Alman bulunduğu ıd
di& edilm iftir. Böyle b"r ıe· 
bobin, bitaraflaiına 11msıln 
bailı olduiundan kimaenin 
fiiphe edemiyeceii müstakil 
bir memleketin topraklarına 
sirmek için kafi olmadıian• ia
bata lüzum ıönnüyonr&. 

Komtu lruu dalına iıtiklili
ne sahip ıörmek istiyen Tür· 
kiyenin bu harpten duydutu 
teeaür pek büyüktür. Ne k•• 
dar geç ve sÜÇ oluna olama a
raldaki ibtilafm pek yalanda 
aulhe varmulN dileriz. iki 
taraf da d~tıaınwı olduguna 
ıöre l»izi kap&.yan teeuurü, 

pek ~ Wle ol &, ancak bu 
.. eadil edebJir. 



Sahife : 2 26 TASViıUEFKAR ""i 
ıN?.hut ve e! fiya!la~ı'f rarihı;JY11PRAKLAR 

-&: 

• 
SİVASİ VAZJVET 

Tefrika: 4& ........................................ 
Sami, TUrklstanda iken, ( Kac;allm, ısyan 

edelim ı ) diye UstUme çok dU,mUştU 

dun te~ıt edıldı l. ___ M _____ 
1 

Nobudan kilosu 17,S kıvırcık eti 68 
kuzu da 65 kurqtan satılacak 

lran ve büyük 
harp 

I• ,.. tlnleti ile ti-diri tıııuı>te 
IMwilM' · miialefiô t.laman 

İngiltere ve Sovyet RUIYMI ara
anda çıkan i1ıtitifm diplomasi 
kandfarla yapılan müzakerelerle 
bertaraf edilemediğinı esefle ..._ 
,.hede ediyoruz. 

Enver Paşanın, Tül'kistanJa Hacı ayrılnıak istemiyordu. 7.aten, ona 
&minin telkinine kapılabilmesi itı.. I İstanbul<la Bekir n~.ı billüğündl: 
tinıali o kadar lru"Wvetliydı ve bun.. mevkuf iken Yermiş old\Jfu bır a:ıat. 
dan Paşayı seven yakınlal'l o kadar 1 lllr sinfinti tutmak için, kalkıp bura
endlşe cdiyorlaıdı ki, Batum<lan ar- I laı:ıı ~clıuişti. 
rılacuğı gün. V<'<lıi ederlerken Halil 1 Muhiddin esasen Em•er Paşanın 
Paşa, ~on soz olarak Enver Paşayn kardeşi Nuri Paşanın yaveılerindcn 
~öyle söylenwk lüzumunu hl~setmif biri idi. Nuri Paşa aiit.&n!ke esnn
bulunuyoı·du: smda Ka1lı:ıuyadakı çok fe1İn •e cld-

- E11vcr ••• Haydi güle gule, sa•: den miifkül •uifesini alnım• akile 
detle git. Fakıı.t, dikkat et. Vakıa ve arkasında ilanih:we buyuyüp ı.:i
haddlm değil ama, ımna hir nasiha· decek tertemiz bir rıa·m ve ştihret bı· 
tim olsun: Sakın !Tucı Samiye kapıl- rakarak nihayete erdirdikten IOJU'a 
ma ! Ziı-a Sanıl. Türkiat."l.nda yanım- Muhiddin ele diğer yaver Asaf efn
da iken, (ille kaçalım, ayaklanalım, ıli (1) lJc birlikte Halil Papyı ziya
ısyan edelim 1) diye benim de üstü- rete gittiklerinde, ona; 

F iyat m u rakabe k omisyon u t Verilen karara göre kıvırcık 
dün öğleden sonr a top lanarak kı . e tleri kasap larda 60 •e k uzu ~ ti 
vırulı v e k uz u eti ile nohut fiyat- d e 65 kuruşa satılcaaktır. 
lannr tesbit etmiştir. Nohut llJallart 

Kıvırcık v e kuzu eti simd ye 
kadar naik harici tutulmuştu. F n- Komisyon dün peral:ende no
kat birçok k.aaa plar karaman ve hut azami satış fi7atlamu da tes
dağba da knırcık diye satmıya bit etmistir. Veıi?en karara g ö re 
basladıklarından bunlara da eks t"ra n~h utlar çuvalsız d ökme 
na~lt konul ması muvafık görül- o larak. perakende k :losu l 7,5 k u-

miiftür. ru0ftan0 .... ~~~).~~~~!!; ................... . ................. ._._.............................. .. 
Benzin yüklü bir 

motor yandı 
Sebze f1yatları 
tesbit ediliyor nıe çok düşmüştü. nen onun tesir! ı -cBuı·auan kurtulup d1t, inşallah 

altınd?_ kalmadı~. Aman dikkat et. tekraı Kafkasyayn kavuştuğunuz za. 
Seni ıgfal etnı<.'sın 1 _ man, derhal ııiu iltihak edeceğımi:&e 

Enver Paşanın bu çok ~:ımlmi l!ll2:- ı aı<kerce !!ÖZ veıfvnnız.• d<.'ıni. iı rrflr. Bir lciıi öldii ilci ajır Murakabe komlayonu 
lere verdiği cc>vnp ise., şudur: l l\luh!<ldin işte,· erkckç~ \'cnliı.d bir garalı var haftada iki gUn 

- Nasıl olur anı(•a ···· Hıç ben o7u" "erine -tinni~ olmak inn Ha-
l d k 1 '1 • "' .,~ ... ,. Dü H d d iki motör ve fi fi& d k ~aminin tesiri a tm a a ır n:_ıym~. m Pnşnnın ymıınıin buTumıyMcln. -n ay aı-paşa a lya arı an • ece 

Envcı Paşa, Batıı•nrln kaldıgı hır _ Halı"\ Prısanın vanınclh !'onuna bir vagonun yanıııasile ııeticclcııen b 
ava yakın zamnıı içınde cı> sı ı mış. k 1 k . 1• k 1 b.1·1 1

. a En bir kaza olmu~tuı·. a rı 111· og ıı k k l 
1 

· ... F h · T" k ·1 Fil·at Il'lüı·akabe Komisyonu se ze 
"' b. h ,_ ·acar pc ·a a a 11 ı H n am.. , - • t la •ftfn dün mühim bir karar tı. Muattal kalmaktan ıç oşwnmı-ı ver Paşa ile Tfırki tana doi,'TU vola namına gelen iki vagon benı.in yıne ~a ış. ~ ""' . . 

yan bu, emretmiye alışmış ve beye. çıkmak, Allah bilir ya, h·ç işhne -gel- Fahri Türkoğlu tarafından Haydar- vermıştir. Şimdıye kadar sebze fi -
candan yaratılmı .. adam, B.atıımda . 1 d paşa rıhtımında tesellüm edilmiş ve yatlan hiçbir. kayda tabf ol!"adığın-
keıclini klm.seyt) tanıtmamak için a- m yor .... u.d "J h"dd. ' yülded:ği iki motCir rıhtımdan hare- 1 dan şehrin bır eok semUeı·ınde pa-

. la f ti gezmek mecburi- - .,e en "' tı 1 ın. ket ederken makine dairesindeki bir halı fiyatlarla satıldığı göl'ülmüştür. eay.ipd bı~ ı.ı~:. ~A.e d ca uz-u-lu-_ Onun, kontı..'"llrken dudaklarını bir 
yetın e .. a""E>' .,.ın e ayn - - L,,,. 1 · i f.ı d kusur net.ice"i birden iştial olmuştur. 1 Bu halin önüne geçmek için l\fürn-y.rdu. ,.akıa~ .,...celeri Ham. P_ aşanı.n ~~. büzüşu ...ua goo enm n on n E'· 

y .. - .uı- İtfaiyenhı cayreti ve diğer yardımcı kabe Komisyonu sebze fiyatlannı e-vinde aradığı havayı, muhıtı, 5amı- • K 
naiyeti buluyordu ama, ı"Ündilılerf - NP.den olacak kard~m diye de vasıtalarla yalnu bu motrle rıhtım- tesbit etmiye karar verıni~tir. o -
• • kıyafetle bile olsa - bir ta.rafa vanı etmistl; merhum :uten beni da buna yakın diier bir motrör ve 1nfııyon haftada Iki defa hiildelcf top
clkmaktan cekindiği için muazzep Hah' Paşadan isterken (lluh dd·n bir vagon kimilen yanmış, iki vapn tan fiyatlara nazaran perakende fi-
l .... _ bekardır, onu bana •er) demealnden ~ B k ı t b't d k t J le JTa" ıı o 11yoruu. • da kısmen hasara ug1:amıştır. at n yat arı es ı e eı·e gaze e er So --3- o-cı.-nmJştı'm ki .... intlüz- de bellı" ı·dı" ki Türkistana •anr •ar-

nr ...... n .,,._ ~- zarar olmamıştır. Bir motörcil ölmüşı edecektir. Halk sebze mübııyaatını leri biraz güneş yüzü ~nnek, bir mu kolları ıııvayıp aptı!l'te. he3 ,·a-
parça nefes almak için eline - orada kit namaza, niyaza başlayacaı;tt. fyi i'ki agır, bir hafi! >:aralı. da hemen 1 bu flytlara göre yaparak aldanınıya-
adet olduğu veçhIW- uzan bir kamış hoıt amma, ben oldwn olası içm~•ini, hastaneye naldedılmışlerdır. caktır. 
alarak. Halil Pa..'!&nın evinin öniinde- ıt"ezınesıni, eğlenmerlnı •evl'n bir ada l 
ki ~kıllı sahiWe, lıaun da bir b- mım, böyle sıkıya tahammfil ede
yafa atlıyarak a<ıldarda balığa ç1 - mem. Ne çare kı yalnrma yakurma 
karmış... Fak.at bu çıkışlardan hep fayda etmedi ve hakHc:ıten, tahmin 
el bGş dünüşüne kendi de güler: ettiğim gibi de Türldstanda,. urıkh, 

- Her balık(ı benim gibi obıay- saWlı, tesbfhli birer hacı, hoeıt ha
dı. ln•anlar balığın tadını tatmak linde yaşadık •.• Sonra da hcpai bur
şiyle dursun, yüaünü ~örmekten bi- numudan geldi. 
le mahrum kalırlardı, dermiş. • •• 

Dfüıününü:ı: bir :ı:am:mlar bir im - Enver Paşanın Batuında'l ayrıhı:ı 

26 Ağustos 1922 taarruzu 
r ; o o o o o o o ; o o o o o o • • + o + o s • o o ; o o o o o 

TÜRK ORDUSU iLE 
iFTİHAR EDELİM 

panıtcrduğun Harbiye Nazırl·ğını, da, tıp!n oraya -: ... ı n-fbj sessiz sa-
l ~ hatta yılla ren ... - "' (1 iMi •ahi/ edefl d•vıHt) vaffıık olamamış ve Afytmu istirdat &.•kumandan ıgını, da111z olmuştu. ı Ancak görülmüştü d · 

d ... tatöı·lüğiinü yapmış olan genç, ki Bolşevikler Turkistana ıı;ldcrkrn Bazı zayıf ruhlular da İstanbulda c cnıemıştik. 
dinç ve at 

51lı bir adam bu vazI,ete 1 bile Enver ra~adan zerre kadar şilp- knlarak vaziyete bigane durmuştu İşte bu vaziyet biz<.', tıwrruz için 
na<>ıl katlanabilir. Katlanırken neler 1 he etınem.-ktedirler. Yiı e emrine \•eya Anadolu mücahitlerine ltldııl Yf'nlden nınddi ve milnevi kuvvet ve 
teker!.. b" hm•trni lıir vngon \·erilnıı.;:, yine mııi· tııvsiye etmekteydiler. Bu sebeple 1 kudretimizi arttHmnk ve başka 

Allah J(Jeopalrnııın hıırnu~.u ıı·az 1 v,.tJn" r•ılhmantlnrlar, h•zn•ctçncı- düşman işgali altında olıın bir çok türlil ça.lıemak lüımrnunu göstermiş. 
daha dtiz~iin ~·arntsn~mış ılunyanın İ:ahsia edilmiş, yine he-r jstccliği ya. yerleı·deki milli kaynaklarıınızdrın ti. Durmadık; ayluca çalıştık; milli 
şf'kli dl'r... lrmış ... Dcıgnı. . pılmıştı. istifade nuiınkün olmaıııış ve yalnız onluıııuzu bir taarruz ordusu hallnc 

Allah Enver Paşayı b r p:ırça 80- 1 . • • bu işgale uğnıınanıış vatan parça- getirnıire uğraştık. 
_ lk 1 -dcbbir bir in an ola· Enver Paşanın T ııkı~tmın cıtııırk 

1 
k et• h 

1 
lmu~ 

J?'Ok( ·anı tvc muol~~··dı mnh kk k kıl üzere Bntunıdan Tin~s \'C n!!hıyn sınd~l~ ı~mkad zartıı ı 1 ~~- .. 0 kal 1 Kış ortasında ufak bir taarruz 
rn · yam mış .-• tu .., utare c en sonra e ııı...ue • h ı · bJ • f • kI <l · T l d- ı bir -man bir başka hareketi -bazı a•:rnttlıl'r mu te na · 1 1 

k hduttu GnJip am eııı r an çın a ınıız an ı;cçtı; 
re nvıı .... · .. . mı.-s o an şey er lle · ına . ·~ ,. · ti" t tk"k ttı·k· i k i tÜTliı nı>fcs alab lir, b·r b."I ka türlü olmak uzere - hct kese grnış _ hlr ne- dl!vlcUerdcn her türlü yardımı goren \,ızıyc e ı. c. , a. at y ne Ul_'.-

b ·ı d" f~ aldırmıştı. Artık, ortal g-ı kana k ha d A d 1 b"tıll bulmadık, hır Sarıkamış lstemı-
va<11!ia ır ı. . o zaman 1 sım -0r usu na o u- . · I k· ek . ·l . 

1 
t k· 

• •• bulnynbıl!'eek bir kard. ş knvgMın la~ nun ortaııına kadaı· lleı-lcmiı,ti. ~011 uı5' t ıar ~l' Eaık~kça şhı ' ta-
- . - bah!<etmek bfle nbl' tı. Trabzondakı mnm ay geçtı. ,,ı cep ane ve 

F:nver Pa"a Tur~• ta~a ~ogr~ yok kahya, Giresundnki T pal ') man ve Nihayet ln21 eylulunde Sakarya silahlarımızı memleketimizin muhte-
la ç:karken ,davetsrı mıs?f•r 0 

a:; sairleri de bu emri vııkı kar.:ısmda muharebcstnde yaptığı ııon hamle fle lif köşelerinden getirdiğimiz malze
yamna kat lan Hacı Srtmıden 1'~~. a, ııeslerini kısmtşlarclı. Orüılık istl'T!en 

1 
Milli 1\liicadeleniıı kabcsi olan Anka. 1 me ile tezyide ~al?:ıtadık. Düşmnn iş

~n\Pr J\J tı dd ni de beraber gotur- vt! b<'ktenen hm:uı· ve sükuna ka\'lış- ıayı zaptetmek, milli oıdumuzun son galinde bulunan Iatanbulda gizlı ça_ 
mtk istemiştir. muştu. kuvvetlerini imha eylemek ve M11Ii lışan ve hiçbir ınen~aat gözetmeksi-

Ba omdaki rahata. h le z vke ııa 1 T k l k • t • k" b t• Mücadele hükumetini ortadan kal- zfn sırf vatan aşkile ve milli nıiira-
i\ır hi ld. c ·rar e nH' ıs eı·ırıı ı, u ne ı- . . in ha ·~. . . . . 

fawa alışm1ş olan zavallı ı u c m, in 1 ilı 1 . .ı bti ik . 1. dn ma k istiyordu. Nıç rbettigını, ılelc ı uhılc diı:hnen bir çok hamıyetll 
• .. 1 1 cen stı sa ınaıe en yı to u oy- . 

1 
T"" k "ll t" 

1 1 
d .

1 
· Pııs:uı n bu niyet nı ı uyunca, ne ya. b·ıı 11 111 1, 1 A ıyke anlamış o an uı· ını e ı ve vııtaııc aş aı·ımızrn yar ımı e Jstaıı. 

1 .ı ıııv:ııı ı ıııssn a aşnt ır. na- . . I k ·11· d b ld d k k 1 1 · Jmcıığuıı şaşırmış, onu .n at":M!uıın, dol g1 ·.:ı.. ekr , 1 onun sıııesınden ı.ş ·u·wış mı ı or ll- u an a pe ço şer er ce bcttık. 
. . d uva rmı;ı .. eıı t IU' cıımrı 1'11!1· -...iı .. k ek ida · v~innesi içm H:ılil 'Pa aya, 'P e· smt · yün! 1Tıeınlcketc kabul cdi1nıe- nııız, E~ Şe .... u 1kl yukl 5 ~-csı Bizi takdir eden ecm~bilerderı de İ!-

halct en başka çare lıulaml\ınış ... r a. '. 1 ''l k t" • dfi alt.ında, bır çok yo u ara ve YV· tı""adn eyledik lnzıbat ve t-'ı'm \'e 
w • mcsın uı c .zamanın nczıı P ını ı- . 1. 'lıl'"" ;ı;;.__ rf 'ili 1 " " ... 

kat, Mitfin Ugt•ıışmalıı.ı uııı l.!g-m~n ıı'inerek- kf'ndi:ıe n111h US O kalender vet ""'Sl "IPntie raa"-"1' Si• r~ b. terbiyece noksaniarM1u21 tamatnl&. 
"-'ine ınaradına eremeıu :!tir. . _ . nıanı, cesare ve azm ~a)es n e u k 

1 
i . .. d" k tt k 

"' . . 1 lıalıle hoş ı?oren, bunu bıı· gayz ve düşman hamlesini 21 gün uğraşarak ma ç n geeeyı gun u2e a ı . 
Muhı~d!Jtın, Enve~ Pn_şaııın ~11 1 ~· kin vesilesi yapmıya.ulı: kadar (1n- kırdı Düşman &rtıt aaferden tiaıidL Nihayet 1922 seneıi haziran aym. 

f e ne t~Tt .etme . ıııt.enıeyı~ um san) olan Paşa olmııı;aydı, im neti- ni k~~erek lAfyonkarahisar _ Eski· da ur tık taa rruz edebilt'cek bfr kuv. 
-B:ıtuındnkı tub ınn U.)gun neşelı ha· ceye nnlaWhw.si -bllıwem amma . .- şehir) hattma kaılar çekildi. :Milli vet kaannıı~ık. :80 e~nada tlüşman 
yattan aynfmarnaft arzusundan bl'ş- çok güç olurdu. M- d_ı.._:_ btr" d u:fhası da..-an. B-Ja.ımaııdanı P.,.,olas d"'"*"tirlle. b .h-ı-:. de ok dtj'ilcti. E~lıJ aca r."1C1••11 m .. il"' -. .. ,. -... " 

. ~ • f&k .: . Zaten Envet' Pııl}a B:ıtunufa bıı• hamlelerini son defa kat.'i olarak kır_ rek ycri11e Haei Anesti getirlftlf. Ha. l'tfuhıılri n, ı tı ~ercyıı ve neye lunıfuiu miiıddet zarfında ya balık ınakla bibıUşti ! Art.ık clütmanm is- üran tpt.iclaıtınua Afyondaki dü~man 
•ara~~ı hlf d1~.l!.~Ili:n °1~j.'ınt ~-~~ lııtar ~ göriinenk bva alnınk, tilası nihayet bulmu,tu. Fransızla rla kıtalarını tefUş esnasında chTşman 
nıun r yo cu ..._k 1 . v~~ 0f11

• ~ 
1 

ya Halil Paşaıı•n. ya kendi evinde İtalyanlaı· au vaaiyeU a rakap idrak askeri yeni Haşkumandanmı isyan 
kuyunu 6\lyunu pe yı 'me(.

1
1t.

1 
r kapanarak yapmak mecburiy~t:nde eder<.'k bizimle anlaştılar ve işgalleri rubUe karşıladı. Çünkü onların niçin 

adamla :;rr~~: ç~a~ ~kını~nr_ ı ı ,.,r:rl:ın, harir.le olan bütfin irti- altınrla bulunan ye:rlerimizin bü:,-ük haıbettiklerl hakkında mfll'i bir i -
'1lu. Hıhi - _,,r 1 .kn nkt 

01ş- bat ve tenuun hep Halil Paşa yapar. bir kısmını terketme'k !luretile bu id- manlan yoktu; T iirft vatanının or-
a ı taınaı::ıı.ue :uı 11 r11 "''' ... ke d" da b b" ~ t ı· f tf anm ' mi il ıld b · .. b'I dı. Onun kanalından ııfizülilf> gekn rakleri'ni teyit ett.Uer. Biz de n ı tasın ,.a aneı rr mus ev ı sı a • 

ki Hacı Sa e ci k ~ 1~t'~ ; .~ haberler ıle, Enver Pa~ayı sükunete, imanımızla k:ızundığımıı. zaferin ha- le böyle bh· hnan bcııliyemezlenli. 
lıerışamaınıştı. . a ar ' n cı itidale ~cvkerccek mnhlyeı: ahrlıır- riçteki takdirini bu suretle görerek Halbuki biz, varlığımız için, özvntn. 
hşnnın phııdetıı:ıden ıwnrn turl6 d1 nu anıda Enver Paşaya resmen dü,.manı biisbütün vatanımızdan at- nıınızda hiir \"e müstakil yaşumok 
tiirlü meşak.katle~e katlanarak ~e aı sö~leneeek sözler, onunla yapılmak mak nzmile yeniden canlandık; fakat hakkını elde etmek için uğrnşıyoı
yoltle hana geçıp ban•~ mlııafır ~l- istenen mi\lak:ıtlar da yine Halil biz hem adet itı'barile, hem malzeme, duk. Bu ruhu butün milletin, bıitun 
dı1klan z~~an, 0 

gun bile lnh dclı - Pa~va söyl nir, Halil Pıış:ı ile :ra- sl1ıih ve cephane itibarile çok z~yıf- ordunun kalbine nüfuz ettirmek w 
nln llk sozu: pılırdl. tık. Milli ordumuz Sakaryada buyük nşılamak için çok çalışılmış v bun-

" "1th a kına, bana, "U H:ırı Sa- (D• a~ 
11
-) b" ··d f muh .. ebeilı·nı· ka~ftrtmı• nıı ., ~ ,,... .... ır mu a aa .. r ..... ~ da muvaffak olunmuştu. Şimdi, ar. mın rt suratmı hiç göstermry cek bir olmakla heraber hariçten yardım gô- tık MEHMEDE, vatanın y lmaz ve 

oda vtt ... dem<'lc olmuştu. ( l) Sonnıları dtjjigc.ı-ek (htl ç ren düşman ordusunu vatanımızdan hıkmaz bekçisine şu tepeyi zaptedc-
Mahıddin Halıl Pacanın yamrdan • Ali) olnmıtuı·. tard için lazımgelen taan·uz kudre- cek ın dendigi :ıaman onu olumdı>n 

~=========~=~~=====~~·~==~====== tini henüz kazanmamıştı. başka. hiçbir şeyin bu vazifeden alı-

Tasviri Efkar Şildi 
Memleketimizde, ilk defa ve yepyeni 
bir tarzda yapılacak olan yarışlarımızın, 
müsabıklar için bazı avantajları vardır 

Bunun için daha beklemek ve daha koyamıyncağını biliyorduk. 
çok çalışmak icap ediyordu. l!lZl bi_ MEHMET, bu aşkla vnzifc. mi ya 
nncltesrin ayından 1922 agu to una pac::ık hale g-elmhıt1. Silahı, r.ı ııh::ı -
kadar 10 ay daha çalışmak Iiizımgcl- nesi, sah- vasıtaları imkün ni b ~·ıı
di. Sakarynıla ihmnl eclılemiyccek de tedarik ve temin olııııınu tu, t · 
kadar zayiatımız. yaralılarımız ol - tanbııl htikiımetinin aczini ve kansız. 
muştu. Burılnrı tı>ılavl r:>tıııc·.k. b ı· ta- lığını 

0 
<la nrllamı~·tı. 

aı·ruz hareketi için lfizımgclen mad-
rli ve manevi kıymetleri tem"n eyle- İşte böyle bir zamanıla 26 agmıtrıs 
mek zaı·uri idi. Düşman Sakarya 1922 sabahı Afyon inünde taarruza 
muharebeııinl kaybeı.m· olmakla be- bulıı.ndı: 15 gı.1nde soluk hrnirde n
ıaber hezimete uğramış sayılamaz- lındı. Artık düşman vatanınnzııı 
eh. O. Tiirkün imanlı gôğııündeki ce- masum sinesinden ailinip süpürul· 

Evvelce annhatlaı·ını bir kaç defa Aeaha. hangi takım cTa viri F..f- saret ve azmi yrncmcın•ştl; fakat nıü:;tü. 
bfldirdiğimiz ~Tasviri Etkir ŞiTdı> kir Şildi> ni kamnabillı·. Bunu he- ıwni zamanda !';sklşchl den Saknr- İuıanla, yılmaz azimle çalışmış o
mUfillbakabnnın, bir çok htıııusfyct- men kestirip atmanıa imkanı yoktur. yanın şarkma kadar mühim hb mm. Jnn Türk ordusu bu büyük zafcrh• 
leri vaniır. Şimdiye kadar yapılan Zir a, biribirinin mütcnımiml olan bu tnknda şimendifersizlikt.eıı, :yolw:ıluk götsiinft ~fnıılşti. 
ya.nşlanla Ktfuı.r tek, iki rifte "We yarışfarda birinci olablfecck takım tan, nakliye ve menzil vasıtalarının 
dirt teklttin daealerine göre &l'l'1 mırbafrkak kf, en iyi taktiği konannn kifııvesizliğinden, Haymana ovasının 
a*n tapa eclilirdi. Hallıuki Wzim ekip oleeakbr. Bu mils1tbakafırrda çoraklığından c;ok zahmet çekın"ş1ıi. 
yarışta, tek çiftelerde huaul.e gekn ' beklenmeıtik :Wr netin auhtır ettiği Yağmurlann başlıı.mulle diri diri 
handlkapı iki ı;üteler veya iki çifte- takdirde, bir aölJ"lis olarak karıWı- çamurlar ıtbıde gömülllp mnhvnl
lc>rdeki arayı dört tekler kapıyabil- mak doğn değildir. ınnktan endiec eıleı·ek son kozunu 
meıı: şnnsmı d1tima göz!Snünde bulun- lıUiip ekip ltapbmlamım silııhtleYl- oynamış ve karıannmamış biı- ku
dl.U'8eaklıu • • Wylea :rant lııer da- ni bir hayli yoracak olan bu yarış nıarbu gibi oyun sahaauı.ı tl'Tkeyle
kıka daha heyecanlı bir maııaara ar- nıiş ve gel'i çekilmişti; fakat 1 gski
zedacekUr. Bu oekil, diic.r sporlarda ayni zaraawda bftyiik bir alaka r.ez- şehir _ Afyun) şimendifer hııttıııa 
old:ığu gibi, su sporları sahasındaki betmlştir. Çiinkü c1'RSviri Efkar arkusmı dayayınca mukavemete tck
nt>şrlyatHe ile temayitz eden gazete- Şildi> kürek yarışları, ayni zaman-

Da.ııya.ntA ü'4 kı.tasında at oynat
mış ve clilşmanlarını onune k:ıtıp 

sü nııliıt olan Tlil'k t1rdusu hugilrı 
Milli Şe:fi.ıı idaresinde "l'"fti ıııiicadıeta 
ruha.ııu daima taşımataclrr. Ttirlt 
orduile lııeptmiz iftihar lftJi'nı. 

Esk i O rdu Kumandanlarından 

Emekli Gene ra l 

AU İHSAN SABIS 

Muhaç meydan 
muharebesi 

26 Ağustos 1528 

ihtilafın aabiri aeWri aa:ır• 
ve te rakki ycrluada de• .......... 
atmakta bahana. tru. DICW*Aı• 
fabrikalar ve \eSİsal ;çin Mriçtea 
mukavelelerie celltelmİJ hulu• 
duıia Almaa müteba.usland1'. 

- - Türle Sayın bini bulamıyan bu Al-
Bügiilc bir zaferin 415 inci gıldöniimii. mantarın bir m il7on kilometn 

istilclalinin 1922 deki ille ıahlan11ta tarilıine murabbaı ve resmi ista tiatildere 
• göre o n yedi m ilyondan hala t es ad ii / et 111 ekte dır. nüfusa ve gayet uylmll& Te 1n• 

r oıcluda :'llncarlar, Almanlar, Çek- rdem b ir zabıtası b ulunan ·~-A vrupanın mı.ıkadderahnı e ın.. ler ı.e'hliler, İspanyol ve ftalyıı.ıılar- İçin b ir tehlike tetkil etmelenne 
cle tutmak iddtaısı, lG ncı a;;rın ıla~ ıwk ml'şhur muharipler, cuı al. 1 ihtimal ve imlcin oın.dajt halde 

başında Osmanlı ve AlmRn impara- 1 f il b J hudut d lflna 
torluklarını kar~ı kaMJlya getirmek siz şüvalyclcı·, kıymetli ııubay ar j. ng tere un a r m . • .. 

mı•vcuttu. Birinci l'afa Pirrre Pe- .hracında ısrar eimıftJ. . M~ttefi. 
iizcreydi. Bu ~ırada cPavi> de Fran. ki So vyet hükumeti d e Jngılterc-
•a Kralı, bcklenU- • rcııny ve Pesko- L !!...1 • • • • ~ 'h Nafı'z TA N SU po:< Pnul Tamorı, n in b u siyasi t~UÜatenne "t,. 
miycn bir fclake. ~amı ikinci safa Macar rak eylemit tir. te uğrıyarak Şa1·L _ 
kene esir olmuş ve Kralı Layoş ku- Asırlarca süren ihsnaJ ve tal> 
)Jadrld kalesine süriilıııüştü. Kralın ı mand~ ~ıliyordu. rip leri telafi için 6 ütün varlığı il• 
validesi tarafınılan fevkalade vazife Pauışah ~ 0 zaın~n.'\ ~.aıl~r m~vc?t m emlek etin ih ya v e ~na ça
ile goııderllmiş olan Elçi Fı·ankipari Oımınnlı ~bi~csı_nı clegıştn"mlştib O-, J,,an yeni İran hükiimeti her ~Y
Sadtrazam İbrahim Paşanın huzu -1 ne Rumelı a.~kerıni Sadı.razam ra. den ~el sulh • e . .... " b .. 
runa kabul edilerek - Padişahlar Pa- him Paşanın kumandasında. ~ftrdfi. ı.... iki b .... k l&o-.- iie do.e 
dl ahından. Kı-al1arının lcurtanlma- Arka aflara Anadolu askenn_ı ~er- • . 8711 --Y--

ş dfii d leştil'di. Bunların arkasında 'Y enıçe- geç.nmıye muha.çh r. 
sını yor u. 1 . •~· . . ı 

.. 1 N El . i c r1le.r bulunuyordu. Iliı" bıı·-·ıne zın- Eğer İngiltere ile Ruayan .. 
Kanuni Su eyman, • emc;e çıs n • ei ·le bağlanmı"' üçyfiz top ta Azap t . !l_ı,,ı• •• 

Alman İmparatoruna vaziyeti bildir-
1 

f ld .. 1 d y nlç ı·inin ö !tale pleri ranın ıst-11 ve 
mesini, Şarlken inatta devam edecek· tafiy dasıneınAııaadr:~una~kcrl:in :l'kaı;ııı~ küm~hk haldan ve büsa~ale7' 

i k ld - .. n n e v • ··-b r· • • r il telıf fıa· ae sefeı· n mu aneı· o ugunun go~ d teşe hnzıı· durnyordu. En nıeş- ıshı:;: a ının emnıye ı ı e 
önünde tutulmasını batırlatmışt~. ha _a R mel" akıncı beylerinden Bali bul eyleseydi fiphmz lran hl
Fakat ~elen ha~er~er iyi de~ildı. R~~ Hrpahl;erln in baş;nda hıın•kete kümeti bunları derhal is' af et• 
Serhad. um.crn~ı bır an evvel. Mac~- hazır ve rlaha geride ihtiyatı teşkil . m ckte zerre kacl• w..t.liil et-
rlstan ıçrrılerıne clalnlak lnıy0Tla1- d Bosna Beylerbeyi Hüsrev n~ ı d' 
ılı. Zira Kral Layoşun kalabalık bir ~e e:azilesinln ne olduğunu bll!yoı·da. jmez ı. • • • 
haçl~ ordu~ı:u:u ;oplanıakla. meşgul Macar Kralının bütüa iimidi alt- B~ ~ ha tmplerin ~ 
'>ldugunu bildir~ışlerdl Eflak, Hır- m11 bin kişiye varan :ı:ırhb s6van-1 ve mubık bir tekle aekulmMı ıçıQı 
vat memleketlerı, Tuna boyları kan- ind idi Ağustosun 26 ncı günü s• ı tran h ükumeti dostane müzalce
~!yor, hud~t beyl:ri bir çok akınlarla ~hte iı.ıim ord1111UT1da eım.nlar oku - relere a.nıftar m pa l.ikin 
Osmanlı ulkı!lenne karşı yapılacak nurken dtişman Jaarekete geçti. P lan hak ve hak"kat tamamile İren 
hazırlığı bozuyor, karıştmyurlardı. mucibince Rumeli askeri düşmanla af..ı ~-ili ..... m üt• 
:Nihayetik.I lınpaı• a tor harhe ~arar harbcde.rek ve gfıya ieiz kahnış bir tar • 1 1 . d ldu· ibi 
vcl'dilcr. lstanbu~n. emsalsn ılkba- vaılvette geri gerive çekflınlye bat- tefikler ~ ep ~ e o gu g 
har µ;ünlerinılcn bırınde, 15:6 senesi !adı.' Anadolu askeri de düşnıana ısrar e tmiJferdfr. 
nisanında Sadırazam İbrahım Paşa d hficum aderek açıldı Bu SIJ- ·G~.....- °'' ce1'1llW Ra· · , ı A p d"'~ • k yan an "' • .-... ,.. • bıı ini", \ez. r ?~ır. aşa ~ger;;_e k~t 1 retle euğa ve sola muntazamnn açı- yada ortadaki ... ,.....elsi orcfu· 
nıa_nd.l e;u~ıerı ik~ ordu il~ re . lan ve ıliişınanı ortaya ve içeriye çe- lar kacl• ~emet edemiye
ettılor. I adışnh, bır kaç gün sonı~ ken Tiirk ordusu, .:\Iacar :Kralmm D . ) • ke>priibatla.nn1 
nıuhafııları. has askeılc.ri. Vezirlerı ıııe hur zırhlı kuvvetlerini kı~mcn rek ( .......... Al e la. 
ve ulemasile iııtanbuldan aynlılı. ş k .· t ı·"fındnn iirtiilii 'l'iirk da bırak,..a ile Kafkasy~ t. 

ld ~ . 1 .. ı,· yıı va ns eı ı a " ı:ı. .__ ı :--........ la-Kırını Hanı da a ıgı enıır e,_ yuz ın toplarının öniine getirmiş ve bir an- ~eye ~anız ... ınası _. ... .. 
T.at.;r atlıs~.le .. Belp:rad k:ı1e~ıııe do~ıı , ela çekilen askerin ortaya çıkardıgı gilteren~ ord~ Ye MTa kvv
<iızgın at sııru~oıdu. Ruıne}ı ~eyled, bu korkunç silahlar pııthyaı-ıık orta- •etim ile doğnMlan . d~ 
\ııadolu askerı muhtelif ıstık.ı:ınıet- ' lığı ceh<.'nnemc döndürmfiştti. Mc>r- ı ,.rcbma lüzum gÖ1'mesı belkı d.e 

lculen Be1grndda toplandılar. Uç~z kezde Turk toplan gurterlı:en Bali bu eni tefebbüsün bir Mbebid"r, 
bine vaınn bu muazzam or~ıı Pnclı- Rc>yin kumandasındaki Osmanlı il - y •. A • 

şahın huzuı·uııcla resmıgcçıd Y.aptı. k · 1 rı duşınan ceııahlıırını snı mı- Sovyet hukumeiı .lngiltereden 
'Tnyıı; nihayetiıııle Sadırazam ibra- .ıııcı. a cı·· nn ktıvvetlerinln kı>;ını ' >•ardım bek?emektedır. 

d ·· - - ·ı Macar :\n \C u,m hiın Para, or unun onemıu ı e • külllı<inl l\Iuhn~ ~taklıklarına sür- Hak·katen İnailtere ile Rusya 
ovalarına dahil oldu. Drava, Sava, mc,·e. ba<-ladı Muttakıı. PadiRahın ha- b' .b. . dı el...:ye mub tM 

l kul ~ " · . . 1.. ırı ırıne yar m .... aşıldı. Sırmlye kıtasım a sev ceyşe şıııı kesmlyc yemLn etmış bır c u~ - l&ala bil dün anın e n eski v e 
uv.-.nn mevkiler zaptE'rlildi. Enek'de man nıGfrt'zesi Türk !;aflarını yar - 0 b .. r ""k 8 •--~-'-. - --1·-- - tui• 
... ~ • eh .. Ü d en :Vt< ve o.cr-ıo .,__ 

Drnva üzerinde uzun bir köprü ku- mııısa da Pnd "_nhm ça n ön ~ e b. .l-letiııi topr•ldannm 
imha. edilmi lımli. Kanuni tebessum JnUl ar ucv . n ruldıı. Bu hazırlıktan ı;onra müttc- ed yor, oğukkanlıhkla ve m·du na çiğnenııaaine 1'ir ba!6 kazandw• 

fikler orclnsunun da yaklaşrııakta ol- eıniıı biı· kunıandan sıfatlle haqı mlf olmaz. 
duğ'ı.ı haberi geldi. Sadırazam tel'ti- nıevılanını sC'vredivnr ve arasırn c -1 B h k . L-:trz Basvt'!kil 

k . l . ıl I"k. t . i l bu il:l USUi ı l'l'l'l;t • . batının kifayetine knMnt getiı·ere miı·ler v<>r yor u. ı !'a::ı ıı,: 11' e .• •• mille
1
1erin h a k ft' hürriye-

Bclgrada clönclü ve Padişahın kuman Avrupa ordmıu mahvolmuş. 40 hin ~üll . . L- harbe ~ 
Mcr, 20 bin e~h· vcrnıfşti. J1acnı· tim .muha faza ll'Ç1ft uv ~~ -

dası altında O::mıanlı ordusu ağus- "Krııh telef nfnnlar ic;inı:leycfi. ffatnk-~ olrmıemda Aınerilran C~ 
tM içinde Macar ovalarına «lrdl. lıkl:uıla i\lenlerfo, firar l'ctenleı1n sa.• lnfneisi ile ımrtabdc lralclıimt ili• 

Mara-r Kl'alı Layoş, Alman fm')'la- '.V'Tsr belli df'ğfüti ... Bir lıaft• Mnru eden natlnmu .öyWiMf!'n ÜÇ sa
ratorlu~nmııı öncüsü sıfatile kalaba- ~manh Ol'ITTTSU B mn iitılerlnl" var- at ,..,. tngih lt9lrederinin 11'8'11 
lık bir haçlı ordu ile Padişahı kar- mış ve şehrin mııtebenmı brafın.- flucladm1& j'irıweleri "" ~rh 

dan parlaık ınet·asimle karşılanan aııir la tetflil etmektedir. 
şılaırn7a geliyoTdu. O!ımnlı ordusu Paıli!laha. Ortaavrupanın bu güzel tf!M wz • 
Mtı~ onı;mda t.evaklrof ettt. Ma- brlde~lnin kıymetli anahtnrfarı t.es- Diier taraftan Sovyet RınJa• 
cnrhır da saffı fıl\l'p teşkil ettiler. Bu Hm ecJiJmiştf. !:t. N. TA. 'SU Çufığın lwıntu rwemteketlere 

======~==================== a tıiı tmklliim " lwkuzlılcla· lJ • • a. • • • • 

l M lft n izale eımeyı narıcı aaymetıne SPOR aar e 1 
' esas iua.aa e t rnit olduiu 1aaıde, 

... •-••••••••• f V k•t• • b izzat franla 921 senesinde .ıc .. 
14 eylulde hüyük Maari e 1 ının dettiği muahetıeye dayanarak 

tetkik 1 eri t.ana aıker ıevke•mek ı.akk1111 bir spor tenliği d ava eylem e.i de bqı.. bir te-
k Şehrimizde bulunan Maarif lllll<uz a r zetmekted ir . • 

yapılaca , Vek.ili Hasan Ali Yücel dün Ma- l . ıı.dvtlannda llarekit iM•· 
21 [yli'ilde başlayacak olan arif m atbaa!mda meşgul olmu~-ı la~::"olduğu haber • erihnekle 

lig maçlarının . programım tesbit tur. b CJ"aber Asyamn ga.rbinde auıh 
edecek olan fstanbulun hiı ıncı * MEKTEPLERDE KA YiT sükılnu hak ve adalet esaslan 
ICüınc klüpleri diin bölge mcıke- MUAMELESİ - Bu yıl ilk VC" =~zetilerek kurtarmak için henit:ı 
zinde toplanarak lig maçlarının o.rta ok~llnrdan me~un tale~ele- vakit ıeçm~ değildir. MeııkUk 
esasını tC"sbit ve tanzim etı.ıi•ler- rın hangı okullara gırcceklerı tcs- aswi muvaffalüyet ihtilnallerine 

dir. bit edilmiştir. siyasi emniyet v e hakkaniyet k .. 

Hazırlanan programa göre İs- Dün başlıyan kayıt muamele-
1 
ziye5inin feda edilmiyeceğ• 

tan bul 1t tipleri r 4 Eylülde bi.iyük leri hu programa göre icra edil- beklemek kadar doint v e ma.ıt> 
bir spor senliği yapacaklar ve o mcktedir. Lise ve ortaokul ik- ki bir tey olamaz. 
un İstanbulun brrinci ve ikinci mal imtihanları da dün başlamış- Maharrem Feyz1 TOGAT 

muhtel'tleri aralarında bir mtisa- tır. l=====,-..:.========• 
bak, yapacak Matbuat t.akımile * KIZ MESLEK MEKTEP- :!."'"'""""""'"'"'""""""'"""'"-""! 
herhangi bir takım kar. tlaşa ·ak- LERİNDE TEDRİSAT - Kız r= Yecizeterin Şerhi -~ 
tn O gün sahada bulunacak olan nıAolek ög~rctmen okulımda önü- : ~ 

. ...., "'""'"'""""""""'""'"'""'"""'""""'. en büyük mülkiye anı:ri maçın rnüzdcki tedris yılı içinde cumu- Fcdaluirlıla katlanma;yı 
ba~ama vuruşunu yapacal:tı r. tesi günleri öğleden <sonraya ders 

bilmi)'lln İu•" n, büyük iıtarc ynpılmıyacaktır. Bunu and :içme merasimı. ta
kip edecektir. Ve 14 Eyliıl böy
lece nihayet bulduktan sonra 2 1 
Eylülde lis maçJ.anna başlanacak 

t•ıdiHU d mGNJicl;,. 
Bunun içjn bazı derslerin kısal WİLLlAll JAMls 

tı lmalarına k~rar verilmiştir. 

Lır. ve atletizm bun da.o aoı.ua mem-
O ün mıntakada çelciTen fık~tü- leket sporlarında daha fazla ve

•e göre. hwiıııci hafta yanr l F Ey- rimli olmanrıı. temin için ne ~ 
lulde Galatasarayla ( Cıint·t:) tedbirlerin alınması icap ett.gı 

Taksim Ge~çfik, Fencrbahçe rle 

1 

görüşülmüştür. 

Aftıntuğ. lstanbulspoıla Vefa. Klldlnlardan SPGr 
~tilf ile Beyoğ)a paçlik ve mOkeReflyetl 
Süleymaniye ile de Beykoz takım 1 katdrı•llryor mu? 
lan karsılaı<acaklardır. j 

· · f lJ:ıun bir :ıamandanberi talim .-e 
Atletfzm •ongres terbiye görmekte olan bede11 tel'biye-

Bilytik işleı-, nıiiııbel hal'ltlelo:r 
demektir. Cendyetin dmgua ar
:111laı1n1 ezerek ctilediiJ P~ 
doğn ylrilıaelr itin fedakirlıia 

katlanmak :ı:aı:arWil". 
J'edakarhk mJaaUerl b.rih~ 

pek çoktur. Muvai:fak ola n "• 
isinılerinl büyük işle:ıi başaran 
lnaanlar arasınıı kaydcttinnlerin 
hemen hepsi, hayattnrı bahasına 
buhındııldan mevtkfe-re ufaşmış. 
ml'dır. Hıryatın her ınlresinde, 
hanların nın ntce i:imelııleTlne te
sadüf edilir. 

)n .zfn orta'"' attıır.. bir yenı"lıktir. rar başlamış ve biaim kuvve.tleriıni-
,,._ &> da, puar güaü yapılan IJ&mpiyona-

Bo :Jan.tta üc ekipten aıürekkep ta- zin 1921 birtnciteşrin ayında yap -

Türkiye atlet:zm birincılıği 
.......... . ....... ............ , .••••• ••• - ....... müsabakaları dolayıs:ile şehrjmiz-

nın ı-Dvanşı ırıahlyctlnıle olacaktır. 
1 

· 
kt1nt11 elde edeceği en iyi dıerece mer- hkları tnkip ve taarruz hareket erı-
h 1 li k - k ilk k Yarın vaı·ışlaı.. iştirak edecek ta-

a e ure l arışınm ro eru e- " ne karşı müdafaa imkanını bulnıuş.. 
laeaktı r. kımları bildirece&"iz. tu. B·z bhlnciteşrin ayının ilk haf-

si kadın mükelleflerinin istisna e
dilmesi hakkındaki karar llfecllsln 
son toplantısında. görüşülmüş ve bu 

de bulunan ajan ve egitmen ve m<.'cboı iyctin kaTdırılması Vekiller 
var.> tefıikam~ yazınıı21n ço~I~~un- . .. .. . Heyeti tarafından muvafık aöı·ül-
~a.? bu.gün konamad.ı. Karılerımızdcın saır zevat dun b_olge rnerkezinde mqttr. Kan.r tasdikten ç:ıkarak f>e. 

İTIZAR - - cEtıafımı:ıdaki Du-

:Büyük ijler yapa.alarm bepei, 
hemen daima. en eok ıztrraba kaL 
ltı.ıımış en büyük felikeUere P
ğiis germiş insanlardır. 

:F'edakirlık insanı inaanllğa 

tasında yaptıtı111ız taarruzlarda mu-
oıınır dılerıs. 1 toplanarak att~tızm haHtmda u-

1 
den terbiyesi vasıtasile derhal böl-

;.;";' ;";";';";··;·;·;··ii· ;·~;;·;"ii"ii';";";';";';"İİ .. İİ. İİ .. İİ .. İİ·ii9·· •. _._ _ ı_....ı_ hl + "~ -..x! . .._ • aun muZ-eTe'ft:'Tıın: uaıamua.-r 1eJ9 teuw5 -mı....-. 

yaklattıran en bayat lınslettlr. 



SON ~A~t:~~Lt:Cl a 

lngiliz ve Rus Kadın mahkômlar ·"~!!!--
1 ... 

'alan lrana ı•bWleeet h..ı ·~ ..... 

d 1 1 k 
........ w 4• ....... BIJle 

lnllllz 18111111 t bir tehlikeJJ &ılemek içlD SoTyet • 

KAiama (A.A.)-0-- gı·rdiler a ça iŞ ırı aca !':a:t:-=:1;~~:1:111111 ıu 
tule lnsWz umumi kararılhuwa Batka INr ..._ ı... li&AWI bir 
teMiliı (l ..., ..,._ •~ mfldaJııala ile ~af .t;rue&l tall*. 

Tobluk"da clü.,.,.nm topçu lhreüta General WaveD BbDDD lçba bllttbi kedın mahk• ml•r De tepbbla eder ve7& .bu tepnk-
...... Nim• Wia devriye fa· ~ ~ lanaı JtaaJQa ~ hal'ftet hd .eti fazla obnuttur. nn--an L•dra 2S (A.A.) - lraa bir CezaeYÜlde toplanacaJdmr olarü lmllmımak istene ftplnıt ta 
•~-L.I: L..:. """""'" • '--'''""" kuvveti · d.J....._ bir ecnebi clnlet Sovyeder Biröifni ..,..T...-a.ıı slndGz u.İT pike hl· ~ Ulplllil enne v .. .- ve7a mittefiklerhıin hudatlaruu tıeh 
~ ,.....r. Huar pek ~ cloiruya HiDcli9tandaki 1qi. ADiara, 9 (Buusl ••babirimfL 1 rar "1'mlttir. Bunun Jobı Vek&let, dit ederlerse ve İran hflJı:Gmeti ele bu 
.. , n 'ı ıtsildir. liz kuvvetleri Batkumandanı Ce- den tıelefoala) - Adllre Veklletl cesaeırlertnde bulunan mahkthni)tet.1 tehc!ldf Sovyetlerin yapacaiJ ilk lh-

Hudut mmtabaınd• fwlala neral Wavell kunaanda etmek~ biltfln Jııapiabwlerdeld mehlrlbp b· katilepaif bdınlann ..urtarıarmı, tarda 1ıertaraf edemeae, 8"Jet;ler 
~ atefi ve bazı devıi)'e faali- dir. dınJaran bir tek cesaevinde toplan • yqlarım, - ailddetlerial '" ..ıdd Bttlijt kendi mldafaaallllll leap .._ 
Jdi GlmuftUr. Bura klırf.i.de bohman 1. maaı auretile çabttınlmalarına ka- danunJannı !eeb1t e&aullltılıllr.. UNill allrıat harekltta bulanmak 

Alin• 18111111 silia denia ~etleri iee Fele- ............ _. __ .... _ ............. - ........... -.--.... ·- ...... .. ... isen kıtalarım tran lfllriledae •v-

menk HJaclİ91am ..ı. d k in- ALMAN 1 s Q v y ET kedebllecelttir. Jlaamafill Ruqa Mh-BERLIN, 25 (A.A.J -:ı· · • nn a 
1 

like zan olar olmaz Jatalarnu ban-.. , ...... ıcac F __ , ..... _ bir •uız denız kuvvetlen kumandam 
A&maa ~ ....... : - .... - A . l C ff A b dan eelnM1i taahMlt eder 

t.ıe11litde ba1clirildiii gibi Okyanus mna eo rey r uthnot b· 11....__,_,L_ • 
aalannda harekitta bulanan Alman mandumda bolanmaktadır. t e b 1 j g" j t e b 1 j ğ i le d~vyet notuıacla R· 
daizaltı "9 harp gemllerl 148.200 ............ ~esi Son zamanlarda ve bilhusa BiUer 
tın baominde 26 dtlfman de&Nt se- Simala 2S (A.A.) - Rel&teı: (1 ilcıf .alıı/edft ..,,._, (1 iıloi Hli/._ •--> Almaıı7asınm Sovyetler Birlijine 
•i batırmıftır. Gilnlerce ailren bir Resmen bildirildjj ne göre, Sov- Şarkta harekat her tarafta mu- Odesa etrafındaki muharebelerde, karıı alçakça taarrusuııdanberi fa. 
takipten ve tiddeUi muharebelerden yet ve İngiliz hükumetleri bu aGn vaffakiyetle devam etmektedir. ' inei ve 7 nct Rumen pi;yade fırka- şist Alman suikast.çılarının İran top-
aoara yalnız deniultılar, İngiltere- Iranda mütterek bir aakeri hare- Ha..,. huekita larına 'b6Jitk za1tat Yerdtrflmifth'. raklamıda 8o97etler Blr11tıne kart1 
~ Cebelllttarıka ~ ~ ~~ i- kete teYeaül eyfem1tlerdir Bu BER1JN 2S (A.A.) _ D.N.B Sat.ala t.Wiji dilfmanca faaliyetleri tehdit edici bir 
~ .... e 116.000 t.on acmı ıca- hareketin sa~esi. Mihvcra Sovyet Alman hava kuvvetlerinden Moskova, 25 (A.A.) - Bu sabah- mahiyet almıştır. 
n& gemisi batırmııtır. Bundan başka R O k 1 k l . Sovyet notasında Sovyet Asc bay. 
• milhtm himaye kuvvetlerlle yapı. 1;18Y~ rtapr ~em ~ et erı ve mühim bir tetellül 24 ajuatoeta k1 Sovyet teblitl: canına Ye bDbassa Baktl petrol mm-
ı.. mubanbe eenumcla Afriııi tipin. Hmdiatanın emnıyetlerıne lc.al'fl Gomel ile Kiyef arasında birçok 24-25 ağustos gecesi Sovyet kıta- takasına ve Sovyet Türkistan na 
de bir kurvet ve bir himaye gemısi bir tehdit tetkil edebilecek her dütman kıtaat tecemmül~e ve lan Kekaholm, Novoıırad ve Dnieper kartı İrandati Alman ajanlannıa 
-~- banai yeni bir hnaU.an mahrum fQ8elere hücum edilerek kara <'r- Petrovsk istikametlerinde tiddetli faaliyetlerini ıızan uzad17a anJat-

İngiltereye k&r11 milcadelede ha- etmek ve petrol ile lranın diğer duaunun. harekituaa büyük bir muharebeler vermiılerdir. maktadır. 
va kun_etlerimis ırhdt.en Gttatyar memhalanmn nazilerin eline ıe9- muvaffak.iyetle yardım etmıttir. Baltık denizinde Sovyet harp ge. Sovyet notasında, lrandaki Alman 
mouth limuıaa atır ppta bombalar meline mini olmaktır. İran bu Dütmanın i---:-.1- t..ı.ı.-ı:L bir nıDerl harp malzem.ul Jflldl dört - ............ ••ı ı ffl •bet 
abnlftır. Geeeleytn uva •ıüeumlan "b' ih · 11 · h kk k 1 ~-k h ""~ tli ukli19 teıalsile lıunlanı ıefakat e- lıaolıca casusların isimleri zikredil-Brltl• •• ..a. .ahlHn4e U gı ı tuna ena ta a u una ro oynıyan ve ço e emmıye den iki sahtı muhafua pmiabıl de k 
~~-~~ _.adanm en ""k hmanava mini olmak bchetini haiz d.öil· bir anae ve demı'....,olu ı'rti'bat ma. me te ve töyle devam olunmaktadır: 
-- .... v- -• r .,, - bozguna utratmıı ve batırm11tır. Yukarıda zikredilen hidtaeler do-
~ tttcfh eclilmlettr. B•· cliı. halli olan bir melaalle orta ve Scrqet ınulrahil turnla layısile İranda basıl olaıı vaziyet tn-
:n btlf tanarelert Ho1anda sahili Bu huea•t• ifaret edildıiine, aiır çapta bombalula hi bir tiddetlıa&li blade tehlikeler göstermektedir. Bu 
lattlnde bir Britanya bombardıman göre, Jngiliz • Sovyet hareketi hücum yapd....,tn. Taama Sov· Taziyet Sovyetler hük\lmetlııbı 1921 
tayya!'e81 d!!tilrmlltlerdlr. eırf bir emniyet tedbiri mahiye • :ret oniU8Ullu birikmi, kollanna liat1:ıc«!: !ı5a1t~1:.~~ ..-ı~:: •uahed-- 6 ncs -dılealae tama. 
6 tinde olup lranın istikbalini ve ve dütmanın nakil v1l91tw tecem ~T· ,,_ IDDe llJl'Ull alaıü ._. ...,.ıa .. 
.~.~ .. !!!!! arazi bütiinlüiiinü ihlil etmek mülerine kartı yapalmıttu. Atet. Zl)'OT: • llln yalnız baldı detfl. ayni zamanıta 
Aekert hareketler 

• lhe1et ıran 
•omtumuzun 
lopr .... n••ll• ..... , ..... 

ni7etini t.iııızemmua etmemekte • üthit olmuttur. Yürüyi:f halin· Resm1 tehl.iiler dıpıda alman mecbur old'uğu bfltfln tedbirleri M-
dir. ..ı_ ebemmivetli •---l.LüJlerin ela- haberlere ıöre, MaNfal Timo. aıya mecbur etmektecllr. 

CMJ " ~ ---L- tar ı_ _ _ı_ .:...:.1- ---L- Bu tedbirler hlçbtr veehile lran H.nlr.lt plam a.. .. Jdtiı miipbecle eclilmit •e bir ..-w. •uuaan sir.._. nnl&9- ·ıı ...... -•- L•-- .. ---•L .aa&.1ı.ai 
Londra 2S (A.A.) - Sa1abi- ; ktanue tahrip edilmifrir. WI ~ Kiyefia ~· tici- han-;; ;:.!.k'ba~~e i:W°~ 

ettar bir membadan ltildiriid.iiı- Vipmi dlpnek here detlenmı,tir. Bu mukabil taal1IZ lnıs11811Dda hicbir 0 lddtu1 7oktur. 
ne ıöre, lrandak.i u'ert hareki· HılPıid 25 (A.A. D.N.B. bil- ~k ~~ Petrowk aana· loT,et 1dlkGmet.t tanfmdan lttiltaı 
hn plim hallanda hiçbir teY aöy- diriyor. '1 mer eznıin ilk defa mevzuu- ediı.. tıeclbirler ndblllulraa banda. 

• (B~ clnamJ lemek mümkün deiildir. Yalnız rınlindiya cephesindeki vui- baha edil~e. hqlandıil D~ - ld Almanlaruı düımanca faaıtyette-
liflt .t: .. ıo;a.:=.:-c •t lnailiz kuvvetlerinin lrana cenup yet hakkında iyi bir kaynaktan t:fın katd:Ôdeki • Almaa &az7&ını ~:m~~~ı::ı=tin~: 
:'lf \ bc1ar Wal tlB taa ve Rmlaım K.afkMyadan gir. fll malGmat •erilmeldedir: e ec:ektir. faat1erfnt tehdit eden bu tehlike ull 

•191' 19P:":-'f • mit olcluklan bQan eclilmekle ik- Vipmi dütmek Uzeredir. Şima. T°anoçenkonan Mldd olur obua ...,_ lalktmeti ını ta. ha-=. ..._ .. hll tifa olunmaktadır. 1i tukiden n taılı:taa plen Fin- KOlkova, 25 (A.A.) - Merkeal 1'ihl1 1na - 8ov7et maaheclealndi 
~ --6..ld- '--"t... n..... ..ırat• llndi,a ıa.ı.n tehre bir top men 8oTyet ordulan 1nnnanclanı Jlarepl mtinderlc taahhildlnl yerine getire.. 

9tmİf oldaiu .... ~--, ....... • Londra, 26 (A.A.) - Reuter: zili yak1 ....... 1udır. Timoçenko, hus11BI bir emrl )'t!Tml rek derhal Sovyet kıtalann1 lran 
.. ~ ,..ane • laf~ Tfmea sueteslnin diplomatik mu. ........... ~ ................... -.. ntp'ederek cdt1manı btlJlk bir he- to,praldanndan geri alacaktır. 
lati1aya ........... milletlenn hini- habiri yazıyor: lldl... VeldM ıdmete uiratbldanndn dola71• Kı- Ayııt sabah, Sovyetler Blrlltlnln 
,.t n ilQ:J&Derlnl iade oldatu- SoV)'et ve fnctılz hök6metlerl, t. memleket dahHlnile ınlordu el&ütamlaruu t.ekik etınlt- lranda1d B'7ft ~ Smhmo, !n
- bir tWa daha tekrarlanufb· ranJıların kendiliklerinden bilyilk tir. yet hlkimet:tıaba talimatı 'flserine .. 
Basin lraa topnldarmda ukeri miktarda Alman ajanını memleket- bir l9Udll .,........ r.nnohmchıhna ıı&re '8 emt'I ye. notanın bir suretini lran btlkametL 
haıekat icruı, bafkahmnm bir- lerlnden çıkarmalarını talep eden no çıkacak mt General Konioft'ln muvaffakıyet. ne vermiştir. 
ftv.t _ ~I!....- ..:..- p-ile talarına İran hükumetinin verdiği b b' ._,_ le tetenflç eden mubbil taarruau Ayni zamanda fncnterealn lran 
-,.,-- .... __..._ •-.ır-· ı-· b haf Ankara, 26 (Hıısuıl mu a ırıuua- ıı alak d bul B6vük Elçllf Bullard da lran hiltt-
.......... telif deiilcfir " cev8:bı, 11 • ~ tatili esnasında den telefonla) - İktısat Vekili Sırn e a ar anmaktadır. 
I _._ .. ~-=L _.ı• ki L- h.. tetkik eylemışlerdır. 

1 
d 

1 
k . . d Çetelerin .__,:..-.: ınefne Büyük BritanyA htilt6metinln 

TIW mum 9U~Ol'US, uu B 1 1 b f 1 i d Day, bugün er e meme et ıçın e •.-aJ'.... namına bir nota tevdi ederek lngil-
reket L~ ~memleketler- 11 ta ep er, son ata ar iç n e bir tetkik şevah•tine çıkacaktır. Ve- Moskova, 25 (A.A.) - So + .. J.. ...._, t-- ~--L'·-- --'-- --L 

.. ~- ~,_.. iki._.. ic llefa. lekrar edilmiftlr. " r illi 'n\\!" ~::""'~ ·- ..,..,. ..... _ - --

de de J.;i ~lıt Wiıtilli'laC:ııdl- Çfliddl mesele. mlataceldir. franı ve ~ ~tklk ~'!:ltı~ C:bentia olmalf dıt>fslnde bir llliak nttıeburbtıtlıı• -.... ..tJep. 
ta.• ko1111ulamu tehdit eden tehlike sa. e Y n • bölge arkasında faaliyette bulunan lerl izah ey'l~ 

Maamafila bir kere 'bmtlannf rıh ve muhakkaktır. Bir memlekette d l 'l" R ·nki bir çete, aşağıdaki neticeleri almıo- ~eye ...a.n teminat 
olan ukeri hareketlerin durdu- büyiik miktarda Alman bulunması, e enBengı1. ız •1.,ı..~ oyliununuhnfill • tır: Loııdra. 21 (A.A.) - Reuteı- ajan.. 
...ı.m .. tıecriib i14t llll:tit bu memleket için daima bir tehlike pfı r an sa uııyet ma era. amın diplomatik muharriri yazıyor: 
... 

..,.. e L-D:.. doet tefkll etmektedir ve meıalek~ dahi- nin bayretini mucip olmamıtlır. Bu çeteciler, milhimmat ve yiyecek Bltytlk Britanya btik9metf, fran-
1 • • .. ~ .....- .__ Unda çok fasla Alınan bulunduraıı Buıada ipret ed:Jdiiine göre. dolu lOO kamyon, 16 zırhlı otomobil, la ırfrqften hareketi '" hareketin 
~us-~ t.nıkab,cid edarma İran. emniyeti gerek İngiltere gerek bitaTaflığı zerre kadar tüPheye 11 tank, 35 motosiklet, 8 tayyare, aebeplerinı bu aabah franda komtu
._tini .,_,mm ren e e· Rusya için bayati ehemmi hllhı bir mahal verihniyen bir manlekete 7 benlln deposu tahrip etmişlerdir. larına ve d~ iki mtalfbua 1NWll-

- .-'9 IOlamı-acald.nm " mlekettlr k ı Askere m6hlntmıt ve yiyecek fıÖ- lekete bildirmiştir. Allbdat 11te111I .. ...... Wr t Jne ' yapılan bu hulal h.ıe eti, ranın tflren 4 tren yoldan çıkarılm11tır. 16 
•••••MM , W .J. r.d S.~tıt -- ve dolayıaile lrandeki lnıiliz • Alman subayı, 4000 den fazla Alman = ='~r!::;..~ ll:f,.. 
...,. 1.[11

_._ Moakova, 21 (A.A.) - &o9et Bao So9J~ menfaatlerinin bu ınem. eri illdflrillmilftflr. Bllhaua Tttrw..e bilktbnettne alt. 
..... -.•-. it' vekil ve Barid6e XoıniHrl KolotoC lekett. ikamet eden Almanlardan ............ kwtalaa bvvetleri ...ı 

98 
hUIMt ·.:_. • oa.n. o1ııaa ..... .._Ye..... bu sabah KoakoH'ald fraa Dcfatne ıeJec:ek !w tebcliclin korkusu al- s.L.Lı.-1- 21 (A.A.) _ Afi: Ttlr)dyain -faatlerine clelamaeak 

.. .., .... 8mk CllPlaeai ......... SoV)'et hflJı:dinet:lnf tran tıopraima ~--_ı- L-•--.L.lı.... L-Jd. ..J_L! ........,..... L...na.. L&LA 
tilliıll ... affııwi ,a 1 •• ...... Sovyet kıtaatanı ceçirmi)'e aevkeden ~ ':""-... ":'-:!"QIUU !an,. Siiylenditfne 1619 Mareoal Bo- hlclıit ... ,.,, .. meyı ..... ._ ,__. 

41 ı'rtetlr. ....W • ..... esbabı kah ve tefrih erllJan bir nota lıt ıddialann her türlu .~ ~ dienny muhtemel olarak eelıennemt medaia •»e ._,,... ....._ •· 
.. 1 M •11 .... ..,..W.. .... tevdl etmiftlr, ~tı.r ..... kaı.. bir neticesi- malııanbe udlaft8Clan IOO Ma kiti mJ~m= l ıs ·w w ....-

I f ' •.•HM ~~=!! :. :r.e:::~~c; dırMolotof lran h6"metine tn- ~ artaıma'8 •u.attalr oJBRlf- lılllnlllil buaınmda verUen ~t. 
;'M •:.tw.. ':.:;i.~ fıkrasına . i~tinat etmektedir. Bu di ettili bir notada 921 eennin· Umum1}'8tM emba membalarclaa a. ::. 1nJ::1' h~=nin':iri c:ı:. 

ı ı !L.&L....-u ol'cfw. fıkra mucıhınee Sovyet Rusya ken- de imzalanan Sovyet • lran !Jlu&- 1ınan haberler .Almaalamı Jarablan ikttsadl~atına ve hayatına mlmldln 
... ••lr-.t ••mek - disine karp lfbcl bir dnlettn İran h · · il • "nnti~r naldl - .,LM- aenlalerinf ta__._ _, 1 ~ ip .. ___... • it- eaesuu en au r- · .. ., ııuar omun cılauiu derecede u en5 .,. o mayı taa-

~_, iUiifUUi. topraklannı kullanması haUnde der M..k -..1.. tuafmdm lcfa mliUIM içlaU kaldıklarını rdlen taah1Ult Qteıalttlr. 
Wrin1D ~ 1raa hal müdahale etmek hülwıı bais bu- °"'- ır-J'oea tahmin e~r. a • d ak ............... tok lunmaktadır. netred\len bu notamn enteraao ... .___ ayiatı Birlqik A~ devi.lal 1ıllı:6-

~~ -~--.:.:-~'L ...... aa• Notada bu •...au...ı--ı- ._ ___ 1 bir bir. ciheti varsa, bu .. da .lnailtere· ,._ .. ti de fnırtHı ve Bovyet !ıtittbnet-
~- 7 _....._... _....... So ti l .... ( .. " ) T lerlnln ıriı'istli!:l hareketten tamamlle tw v ı -• ·.ı- ........ alai, ga:ır.S olmacblı Ye 8oYJ9f; Rusyayı nın vye ere ran. uzerme •• yapa· )(cıekova, - --· - au ajan-

.. .;.&&; t.a;"""' W ı-.ına teı.dit etmekte olan tehlike bertaraf caklan hueketlerı haklı soatere· aı bildifbror: ~~~~! .. ~.~!!~~; .... , .............. ... 

....... -- büaWltla ....... edilir edllm• Ru lataatmm yaniden cek bir sebep olarak kullanmuını Pravda pmetesL Bitler Almanya- Komünistlere 
~---- ~- .. ...,... İrandan eekflecekleri D&ve eclDmek- teınin için bu eski muahedeyi aile Sovyet Rııua arasındaki harbin 
-. ----- - ted' h 1 t olm d iki aybk bazlanl1CID& tahsis ett ti vavlım ate' t"r• fit wtwlan ,.asdtılw ır. atır a IDlf ua ar. baımakal 'nele ezcilmle dl or ki: • • 
- ..... •ıllımekte,is. Molotof tarafından han Bipin• ~ .._i W.O. Hit!er, So.,,t llusyanın fethi için (1 iaoi Mllti/«ln •-J 

TASVIRl EFKAR tevdi edilen aotaJa mtlp.1rih Wr no- ..,_..._. 1 mOyon A anm kanını diikttlrmek etilllek maksadile komintern ajanları 
tanın 8ovJet ıtuqa De lqOtermin v:..a... 25 (A A ) Ofi bil h-unda b ... tereddilt etmly--ıı.ını ıgat altında bulunan araz de vatan. 

Bir 1 Ilı • Ta'"--..a..Lı ..,.: ....... tarafından İran -7 · • - • ...... 0 
"" """

5 ' ----'"- L i 1tı d -• ·ı b lk ng Z gemı h.ıt:!~ ;ü"-";_ old-.._ da no- diny" OT: söylem ide vakıiJe tefahhur tm f. .,.. ... ., .. uı maıı .. ea a ll a ınYI a 

k f 1 1 ...,.....__ - _.. d 20 d tir. Barltia i1k iki ayı aç'nde, Al111a11 i e ıfP} makamlan arasında hldiae-
8 1 9 9 tada aiJnoedllmekted r. Alman ra yosunun 1aat e ordu u uı, yaralı ve c; lr olarak 2 ıer çıkarmak iııtemiflercltr. Bunıian 

(1 tırot ..ıti/ed,,. üwı.) B• lluektıt Tlrld:r.,e ele bildirclijine söre. Sovyet tayya· m iyondan fazla ak r kavbetmlşfr. maksat iki taraf arasında saruri o-
ıidil Jıat&rıbiaq ff kafnqe refakat fayclab 4mft releri lranm 9imalinde Tıbrız Kızıl rdunun kaneti ve mukave. larak tenkile yol açacak bir serııtnlık 
.- harp pmilerl de batara utra· LONDRA 25 (A.A.) _ Re- tehr.ine hif:am .etmitlerd'r. Ev- metl gittikçe artmaktadır. B·naena- husule getjrmektir. Bu takdbde bil-
~ ~ ukı takibinden uterin aa&eri muharriri yazıyor: 9el e bal>er verilmeden yapılan leyh A ınan fatistJerin n uytatı da kUmetln faaliyeti aekt,eye atnyacak 
-:' ,.1•

111 
~ b7'dan pmller lngilterenin lrandaki ileri ha· bu hücumda tayyare meydanı ıle ayni ni bette bllJGmektedir. ;:ırı!!:a ... ~ ... =:'1::ıa1:' ~ 

• uı •anm en bl7flk kınımı k 'lk . . .. fy k ..ı..ı b '-lan ı ... r Bir a-L-'1p .-. toplamıpır. re etinin ı netıcesı, cogre a ·~-•r om,... m Y .. • _. Marefl.Jin bana tevdi ettltı va"ll· 
Tap nehrine clıwa ...uR ara- itibarile muhafazua giiç olmıyan ı..m- lranda bam m-.. Moskova, ! ~ A.) Sovyeı o-r- fe) ifa ed rek harpten evvel 1çt mal 

amda tunlar vardır: bır harp cepbeııinde Sovyetler ~derle llu ... afhlar dalanma ıras ~·riılne baolamak tize- blrlili, mili blrlitl fınparatorluğun 
Switzerland 1291 ton, Laiıahrene 8irliii ile Büyük Britanya aramo- l,oDdra 25 (A.A-) - Lon• re ha&ırbldat yaptıkları hakkında birlığlni Uılil etm~ tatıyen, m ml~ 

1111 ton, Palwbıg, Meta 111 ton, da iila Mr ifbirllii temftü ol.... dranm ..ıat.iyetli mahfalerinde Stefani ..taıuıı ff Macar rad1oau ta- keti ... lllrlkliJ8R, ona lddafaa 
8pero 3819 ton, Cewantes 1890 ton.. tar. 'buaüır 3ile Uzeri lzana da"r mev· rafıudan tahrik makaadile netredl- kunedai •7lfiataJJa tetebbGa .._ 
Etwo ıooe ton, Petrel 135' ton, ~r. Fililtin ._ Su~ ~oı. ile Mı- cut maJAmeta '8re, lrana siren len haberleri Tau -,Jansı kat'! aa. ve ~ • ..,_ ..-.... _.. 
1ins "99 ton, Emplre Stream, Y· aırdaa f!l1ka doira baka ~ Bı ... a Wıılilded ..... makan- ,.... te1ı:1iP ........ 11,...tbü lılrdalıbtre deiiftlıwt 1ro. 
...... Mit tia ve Gnlhead 1274 ton. uzanu lapia kontrolll ~ metleıle ~rdır. Fakat &.i Wl I" • Y. Wır ..W. mlalat ,.rtWnJa faalipdM _.... 

T B • K. K O R yakmda ı...- "eonıa da "-f· ne bunların vukubuldoiu yer ve illW dal ., :.=ı:1~8.:!:n:-:! =:..v: 
Kıpaet:li h'-ut, mtlp A,.a &- kasyada Ruilula Mılefilenk )'il- ne de hu aakav...._in derece- Koakon, 11 (A.A ) - Dan ak,. ..,...lder hftldhnetia lllyaetlnf 

...,...... .....,... Ba7 •aildn .._ kmc:la devamlı bir cephe 1efki1i ai henüz bilinmemektedir. Bura .. m cephelteD ,.ıen btr telcrafa ıra.. •ı ı I r etm1Je ...,. ....._.. ._ 
nk 1ıimat eeaa..._ tflllı* ....uJe. mümkiiA olacaktR. Bu cephe körfzinde Bender Şapura l..pi& n ..,.. ~ elrett&r INr ta. eetMıbl atatlrl ildldan P*•• 
.,..._ tıe1snf ..,. -ld:ctls iuL. Y-urki • Alman tehlikelerine .,.. kuvvetleri ~IQlftır. Bu k~- arru ea11 rf· cepiaenta eenubu ~~~~~-= 
1eMe Wu• bit.la ~ · =vüzün• Pl'fl takvtye ., vetler de bazı mukavemet g8~ prkt m.-h-;;:- «8• rla.adle a- --. _._ -
~ --~.....:-... w .ı:.,... aa&adecek..:. mü,Ierdir. Fakat ba benüı kati nU.n bir -?_1 .. ~-~~a._n111 ·~~r __ .._H." __ ._ f..U.. 

.,.,.,..: - • ... kild ..:..ı dil . t' tardetmit ,.. - ..... .._ -....-uım .,._ ----- -.-. 
0.-.tı.n: Bıfik VodQ ••sa. &md•a bafka bu ,.al cephe- fe e teT."" e ~enut ır. saptetmiıth. J(Jlüaka taarllt edilme. 1eflıiıi w· ıtt .ı. ._ .z;:,• 
5ıhııt1. -t- --L ~ • • ollan lrana grren Brıtanya latalara eki beralııer matenıeı olan1c Dnı. edeael w 1a1p ........... ....... .., __ ..., __ ..,_;..,,...,,._..,lr.T - - -.ır .. emm .... y I iliz H' 4.1• '- 1 · ih · m e ............ • s. ~ • •• ' ·• 

u U -1' bal ~k la-" k h na ve mı.n asır.er en t&ıra eper diraeilıdıı ....... ._ır. htlmla ••01nt• _,. p 

~· • ;:rvn•T ana etmektedir. Zannedildijine ıöre. -.kR ..mAIMM ~~ 
N.._ (5) Karaıtw denızclea Su~~· cWru. Baaa bu k"""8tler arumda hiçbir do- ft....a •••-•w ...,9 

===r 0 ~ 
------. r;,~ Serff Weziacl.a B.icW ve Mueul ve • bllll bulunnuımaktad1r ..,....., ~--.n-r-.• AvUlildlifi 
1 M••• .... • ;!a ıe keza Bura ve Benderbuzin yolu m•::: adn=-t.I .._. .. , .. • tı ..., -"".._ ~ AnlrıarL • iJit.::lıit ~ 
- - l'ZOOEt. ile......,.,., bclar uzanacak· .,_...... ._... pva1e .,.... bir lekllde saa den~ .ae.t •·~ a. .._.. --· .. 1;: Jtr, t41t • tir. LolMlra 25 (A.A.) - R,,..ler: ,.al••• uı••aıaiade hal1JPn1.,... m_. ~ ~ .... 
A-. .,.. _ ..... _ > - • - ~ -~ 1aildiıdiB- - la Mtıarit ~ ....... , ..... .-s . .,_ .._,.... ... 
--~-- -· - 'YwD• ~~~ri ..... ---

Talat Paşa 
Ml etltllllel (Vezlrllzam)lfe .......... ...... : 

•1• .o kurut ah,.rllll 

leaala udıwa ı.tanbula ple. I korkunç mahiyetini idrlk ~ 
nk, on iki aenedeatıerl bpı111 tnlt- (1813. T .... Ul'bi) nelen -n. 
lenmif olan tetkeııllle tekrar glrmelc tPıariıı) tlekl Tllrk vatanperverler 
iaıtıemedl. IJehsadebtı civa mda, Ca· , Din mfteadeJeıd ~ l111lı ıtı .. &. 
kU119fmede, Fevzıye caddeaiDde, mi navatan halkım upllllınatık ICbf 
tevalli b1r evde yerlefti. İnkd&bın o Türk t.opraklaruaa ~ilen ~ 
mesut gtln)erinl görmek lçin, çektitl ve risaleleri budut&an .uı.,a .... 
m~pkkatlert unııtuvermiod... Fa- b·ımek makaadfte, -Ahmet :&ııa 1* 
kat, Afrika çöllerinde kasandıtı a- ı yin riyaae tettili- (Terakki w hd. 
ınansız hastalı~, onu aatau~cb. Keş. j bat Cemıyetl) tarafından ı.ki:ıevuk) 
ndiyetin htlmyet lıavaı Jciııde, an. da bir tut.. •maııma karaT ve!'fLi 
cak dört ay kadar ya141dı. Çok dik- mitti. Selanikli (Mithat Şlkrtl 
katli tıedavtlere ratmen. (llff ııeneııi in (1) tefkD ettitı bu ıuhede. 1-ıdf 
kanunuevvel ayının 2 nci sah günü, Yfirtlk de mlthim bir vulfe deraJdıl 
ha7a&a kal'll ~ ebediyen ka· etti .. 
padı. Cenazeai, bazı dostlarının el . O 81rada tıımaft Yih1tt mmnı~ 
leri il&erınde Jilkııelerek Kocamusta. istedi. Aile arasında verften ka 
fapqadaki derpJun hatireslne nak. maeJbhıce Tallt efendflün MıBiJmıi' 
!olunarak orada defnedfldt Bu bil- llhaf llhılak tein Nme,e iM. 
yük Jre mitevazi tnkıllpçmın 516ın6, k ka bi d il -" · ti te ve ze ı yın ra er e •" 
wM hır ilaç l8tır Y•1 e. pse -. (1 lı«i lad) ı deth met "'8 
siltıınlamıa sectl pa ve Mısırda calıt&D Türk 

Talll Pafa perverlerlnin çalıımalaMnı 
R1JJ111k da açılan ıube lle. 

lnbltp tarlltine brtpn ... har nia orada aldıtı vulfeyl anıaı.-..ı 
şahsiyetler arasında en dtkkate I&- ta da hiçbir beis g6rmedi. 
ran .._ bir aill1a varsa o da. hiç Got pOllıa kltiM Tllll& 
fllpı.Js ti (Talat) ~adar. .bltGa •unlan dlldıMlt ...._ 

Bu zat, nftl •' r _...,, •• o- 1ılacle vataapeı wwwlltta ilk 
)an insanlardandı. Tab'an ve ruban, hiuetti. Bemıiresim alıp Baledlll 
41 k•twwtll ...... ;, \lıalencler) taa .......... hiç,, 
J•nbhutb.- Omuah impu'Mgll._ lr! onaa tıaıatm& utar 
tunun kuruluşundan yıkıbıına karar CünkG TaJ&t efendi ·~ 
"1ft '" aıeoen lılaleıaı dewlet rieall defa alarak badi 1'enllthıi 
~ -- laıdar aaWu, tabiat " 1lllt ..... 1ıı11llllıa .._. ... 
ltiptlamıı mahafau ed• elmamıt- ı.,. _..t .Wui9 n w..,llııillltll 
tır. Bu itibarla onan 1111lmnl 'Yt hu. Talat .ıe.cu. artat ..wti• 
aoııt hayatında, llltıJtpealarm Jdcht- Jetecek ... Bnitte8ndeıı itittili 
rtne bememiyen bir n.ı.t)'et 'ftl' • rt naklederek o mevzu tzerhMte 
dl. nakaplan stri ..... 1ılr 

l:dlnede, ~ -...rJ bir aile aramıp ........ Ye e ...._. 
mahltlncle cltlDJa78 geldL Pek ki- tefek. fakat ... ,...., --·J 
vilk yqmda pederilli kqbet.ndftl. lılr lada ...... llic ~ 
Edirnenin (Arasta) denilen car111Jm- san dikkatini celbetntJyen.. Y::m.ı•~ 
da, (kavaf Sabri bey) isminde bir C8Ybeıi hiç 1dmııe taraf ndlll 
ut tara(ından lıhnaye edildi. Basit dtJmt7en bu ldrll sarıkb, yıl'tdr 
bir tahlilden sonra, kırk kurııt maaı beli çömeze, (Bafıa J:brahiın) lllillll!l!llll!•-1 

ne l!dfrne pollta 'ft telgraf iclaresfne lardı. (2) 
)'e1'19ftirlldf... Ba 1mlt 1l1mlf rnut. Hafa tbrahlNln bftıl. MI .... 
O mantı imparatorluğunun (mOstak. ret hazinesi idi. Ve o da, .Pa 
bel ftlhi..._) mn ......ale ...._. ki vatameftrler kadar. memı,-~r"'" 
redaden mflreldrep allMbd seolncUr- ı lket aoanıam lilrftkJlendltiJIJ; 
miJe klft ıebnift:L airenlerdencll. 

O zaman kendisine saaeee (Tallt Tallt efendi ve Hafu Thrahbit. 
ef pdl) denilen bu ıen.c ade reisi; Çarçabuk anla tılar. Artık 1ta 
~ Par1ü ~ ~ ... ,.,.. ..... , ................ 
buaa ut q taWI tavarlnı le kl9 W • l•ifiı.._. 
bir aamuı sarfmda laaıderbda u. lhı .. arbdlıtıa; bir Gçftne 
urı dikkatini celbetti. Onu, herkes ha iltihak etti. O da Ed e 
sevdi. Bunun netteesi ohuk hen tından (Faik M!7) ~ Bu sat 
de lair ıld eenede maatı 281 Jmrata memleketin vu'nt ft Wliettni 
yiikaeldL O tarihte Talit efc>ndi, likede a6rilP wılioe eıJrnleı•ıa il 
henb ;v1rm1 bir, 1hıfai iki Jatlarm. lamall Y6riik. ~-si 
da id1 ten aonra -Edinedeki A 

aa eıra41a TaJM et.ndtllla dul. p ataneet vaaıtasil~ Tallt 
kilcflk bir cleiiılkllk aeoın.. Bemol. mantuaman mektuplar, suelller 
resi uzaktan akraba olan (f.ıuD l'llaleler slndermfra ._...... 
Yorik) imW• biT atk evlendi... ve ........ Wun• ftlk ..e. 
h lsclh:Mta. Tallt .......... lııa"9 'Ytrlerl tarafınaa lllraralaa .lıii 
ta iuriade blJtlk lıir taJııaYdl ıera 8ete 'Yt rtulelerl, 6o arbdlıf 
eclecellnl kba tahaln edelıılllNlt... bir lMıfeean de._~ 

tand YITft, Batprlataa Tllrlr- ...,... .~ .... q 

ıeri .. _ n-1 _ _.. --L .,_,_ • ler yapıyorlar .. Kalbledluleld 
Duoıu ... -s-un&- ..ulwıı:ırlll" ,. 1 al ............. M • 

..... la da kaJIDl78!Üt ....... ft 
Eııı..-n baalt bh adamdı. l'abt lerl sfa11oe Edirntnfa mıtlıHnN11mıı!li 

Balpriataam ialla ft TM tllllaftl- de almtuJıollar •• Onlan a .,.. 
nw mubMerab 9zerina. oynadıla "...,ıenma atıqlertnl qıl1ım!IM• 
efJad oımmr, ba lnunl,retll Ttırlrihı (O-.._ 
ıihnlnl iyice açmıftl. Ve tabii ola. 
ak ~ Ttirk paıtbaa- (1) S..W°"'"' hAt«l .. ...., 
1anna Oti•k edaü mill llwht .,. tıtfrett ...,.. -•••• .ı.. " 
pruru mtldafaa için atyast haya'8 de mehalGnMw af'Gftlld4 
1mm1• .ecm krlmlt•· (JltcW Şfl1cri •-.J . 

AJ1tl samanda Bııls&-r komUacıla· (1) ı...,,....torltüc ...,,. _...._ 
rlle temasta bulunuyordu. Ve Bal mıdatt (ipek ,....rn... Ha.fu 
kanlarda ltauU1Hlll feel MSenht •f..MJ. 

Churchlll'fn 
dUnkU nutku 

(1 iftoi .Ui/edn tütlfltft) 
,an llzımchr. Chatthıll, İngiltere. 
79 8o979l muka"11letlnhl kıfl1l 
devam edecetlne ait tam bir Juı.. 
naatle avdet etmiftir. Atlaa Ok -
yanııau konferanauım nefredllm t 
olan kararı büytılc bir tesir ha ıl 
etmiıtir. Pakat mezkOr konferanı 
ta ~'I' altı11a .aman ft tııentb 
kendilerinden balııeedılmlyat da -
ha mfihiın terler vardır. Bis an-

lran devle·unt•ı!l 
askeri ku..,__.,. 




