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.., , ·4+ SAYIS_! 2 KURUŞTUR 

[}~//i Şef /nö •• İran kabine, 
~tıALmurı Büyük Eiçi si düştü · ı 

~~~:.rı.i kabul buqurdular · Teşekkül eden 
c~rı~0:8.1 AA.- Heisicümhur ismet lnönii bu· yeni ka ine 

1 

ı k J au· ı · " l!.lç\s· a \l kö:;ildı•rinde saat 17 ,30 da Alman i 
~ liurici1 Bny Fon Papeni kabul etmiştir MUlfi· Sİ al ar 
•1llt. Ye Vekili Şiikrl\Saracoğlu da hazır bulun· ter.ketti 
~ Buna sebep lranı istila 

<.-ıQf B eden İn.ıiliz ve Rus ku11-e r ayramı \etinin üstün1C0ij imş 
Tahıan 28 A. A. --

Q 
... Zl l ki b " Pars Aj:ıusı Lildıriyor : 

~ r l ar l l l lran kabinesi bugilıı 
Yı a l'h k ,, truıı şaııına istifası 11 ver-

h .
~ ... , yarın coş un~~teza... miştir. 

~ Tahran 28 ,\. A. -

ta~ t.,, Ur atla kutlanacak o. :'\ B. Ajansı bil ıiriyor: 
lrıı h 'iillstos z Yeni lran kabinesi 

lı <l~tlık .ufcr Buy Bayram nıünascbdilc 1932 seıws'ııdeıı 1935 s -
1 

t. .lan , · k d 11 k l vu ı ı , Ua ısoıa er· res ı :i d tireler tatildir. nesıne · ;:, aı· uaşve ı 
qhr11 ~C\ı Yruıııııı gc~~en Gazelemız ı.ifosini gören Ali Fünızi 
~~a ıııa11~rıuı daha t·ıınlı lıuııııı rıy:ısetı ahımla te· 
k 'lirı ve daha coŞ. YAHh DÜHT SA \'FA Ş"'kkül etmiştir. Ali Su • 
•ill ı~ Utlu k tl ''lL'ACAK h.:yli Hariciye Nczarcl\nc 
'· llı.ıııı u anma ':I ~ uı" e, uı gelen bütün 3'J Ağustos Zufcr Buy- A rneri de Dahiliye Ncznrn 
ıtcı·r ı ııntQ .. b t'l t tine tayin edilmiştir. 

"'-· ı ''"dd ..,, Qelırı· 11 ramı muıınse e ı e gazc e . 1 t ~ ~ ... Fevkalade uır top aıı ı 
i ~ kuruıı:erıne takl ınız yarı ı 4 s.ıyfa olara~ esnasında hükumet ve 

1 ~lllJı\ıuı uş, eloktrık zengin mU.ıdeı·ecaUu mlı- memleketi istila eden Sov ı M . Ştır · şur edecektir. yet ve İngiliz kıtalarının 
ı ı l [il _ ~--- -- -- -- üstilnlüğüne binaen ku n 
~l~\A l\cıtı "l'ef \' Akif lşcan liökülnıesine mani olmak 

·ltl.ı.Lv,M.•· ·ı·ı·· .. ~ı....: için İran kıtalarının mu -
-l' v "..ı UUGON 'ElUU~llZDEN ı\ıık l I~ F'l"L'l . ':t kavemetini tatile k.ırar 

ı. <tru •ıu "' LEll l 1\'-' l'lLUl ,,, ı.:ll '-IJ A \ ı \ vermiştir. 
·~ıı ·~ur 1srn .A. - Osmuniye Kaymakam· lllAl\ HALKl l~Glt::lZLE-
411 Ur\( ıı et Inönu 1 lığ~na ta;,'in edilen samk lü Kı\R~lLA \'UH 

~'r tı ~ .. tıın ııva Kuru 1 V ı· 11.ı · · \.k'f 1 th us l a ı h uavıuımız i ·ı ş Simla 29 A. A. -
hıı ''tYdıı. u teki tay. \ -· 1 l ~ 1'luıı '4 ı ı ve l can IJugiln şutıriını/A.len ay 1ngiEz tebliğinde deni iyor 

A v Jandar 
fi listeleM 

i dün çıktı 
ükrü Kanatlı 1 iinıgeı e

ral lığa ter/ i etti 

, t
111 

lı:ısj at )Urada- rılmıştu-. Akif lşcaıı bugün kı ; Harekatın cereyan et 
~q\ ış \'l! uıuı 1 iözden daire mUdUrJl•rı ile dostlu tiği cenup mınlakusıııda ~ \ itlıııış <uuarlaı·dun rı tarufındun lkdirgeye ku HurernŞahidı.:: ıran kuvvet Türngcn('ra\lığa teı fi eden Sayın Şlikrü KANATLI 
~ ~l ~ lı:ftış~~dır. 1Milıi dar uğurlanmıştır. !erinin trımizlenme haı·eke Her yıl 30 ağustosta KOHGE~EHALLIGA TEH 

ltı "ljkt •ıııue Uuş Ueğerli urkuduşımıza ti bitmiştir. Abadunda sü çıkan askeri ve Jantlar- FI EDE~ TÜ\fGE~EHAL 
•Q ~:eııll~~i l~~fik . Say yeni vazifesinde de mu ktln hUkilm sürmektedir. mn terfi lisleleı·t dün LER 
1~ır1~Cu~hı ~d: \ ckıli ;;ük vaffukiyel diler ve i;fi yol Bu~ıı?~ h~lk lngilizleriıı yüksek tasdika H:t'ran ey Terfi listesınde Tümge 
'\Lu ~ •<li rofJkut culuk temunni ederiz. gel~ı;.ını ıyı kurş~~ui~.1 ş,tıı~:. 1 Lmıiştir. nerallıktun Korgenerallığa su v~ u \. lngılız lı:uvvelleı ı U) n .. ııı Terfi Lıstes:nc gfü s ıym teı·fi eden Generallerimiz 
~ ~t~/ Şi<.O~SüLU losu, TUı·kiyen Kuhire El· ile Şulıaba~. arasında lfıO Tuğhayıınız ~ükrU Konut· şunlardır. 

~l\'eıııU.dn" '\~MMA l)ı\ ı_:isinin ref •kalinde olarak kilometre ilerliycrek bu ... \l •'\T , -lç 'I., <u Ü lı Tiiml_!enerallıga, ., J Hllştü Akıl, i\Lız um, 
ı1 "' A.A ·ı··· 'rJnn ~miri Abdulluln şehirden 35 kilometre garp' v b Ah t l\U l - d t ... Komutanı ı aı ay me lsmaiI Hakkı Kurt cebe 

1 ı.s H · k ıır z\yet etnıak üzeıe Amma· le Kurin e v.ırmışır . ..ıOV __ 
... - ~ onso- na gitmi .tir. yet kuvvetlerinin bUyük Tar.s•ı da Alb~yhğa terfi SON o 'K'ıt" 

), - -- mukavemetle kurşılnşnıa· eyl~miştir. Al t \( ••h • f ş t ı tt Ordumuzun kı\rmctli anaar 

k 
U lm lrsatl 

dan Moraııt • u ıa ına J 

vardıkları zannedilmekte ve c:ok sevimli birer rük,\li TELA~\ uC~\lÜŞLE t 
dir. B:::nder ~apuı·da hare olun suyın Şükrii Kunath Tahran 29 A.A. ) ' Qç lrm ket eden küçük lııgiliz ve Ahmet Ta n su Y u Tahranda tam siikunel hii 

~t k ayın lZ gemileri Kurum nehri bu· cundan tebrik eder ve kiim 8Ürmektedir. ) alııız 
6 f-t f! V L-' yunca 190 kilometre içeri kendilerine daha yüksek Almaııl<\r arasında panik 

l ~{OS U fi Uf' ll m Un ll n ilcrelmcktedir. ikbal ve haşal'ılar dileriz. , baş,aıııışlır. Bı.ınlar. A:lrııaıı 

r~ 11.1ı11ulıqt· l/Qrın akşamdlr SUHlYEDEK.lFHANSIZ Terfi ed~n J,tr1
danna Kuıısoloshun&sıne ıllıcael· 

tııı,~ ,ı,10 "'" aıııen T" LAi t KA Çl Y Ol\ erk il 111 .ıı·a•ında Viln yeti· nıek ıe<li do•. IJUn gece Al 
3 &t\ık lluıı fevk urk. Hava Kurumuna uitt11·. Ucyrut 28 A. A. - ıııiz Jandarma alııy komo maıı Konsolosh:nıesimlen 

'itı.ı ' 
1

1nr }'apı\m•tlücte eğıenceli olması için bliyiik , Frunsaya iade edılccck tanı 
1

1.Ucib Sözen ile sey büyllk durr'i.ın · itiiıılctrı 
~i .\!ngi ıştır Fr0nısızlar arasmd firar yükselmiştir. ~ t ıı bil' b"f · .. .. var j ındurmn alay Komu 1 1 

S ı 'r\ u e guzel bir caz davetlilerin em- hadiseleri gittikçe artmak J \k Bunlar konso Oto; ı:ıne cvra !.11.1fr-.ı d 
4 

·· k r·ı · öt·· tanı Binb~şı Hecai 1 mun kının alela<'cle yakıldığına 
'G haı""e fiath la ır. uncu ·a l eyı g U de Vtll'dtr. 
( <l =1\\Ştı 't son derece mutedildir· recek vapura ancak 60 ki Her iki Komutan Bin· işarettir. Bütün lrmı ihti • 
l(rfd ntı gi~ede bi et s.ıtılacaktır. ___ şi~miştir. başıhktan ).arhuylığa. t~r·. yatları silah altına alınmış 

U.~ llUt " ,. - -- .. -.=. fi etm1ş'erdır. l"cnd1lerını ' lır. Askeıi makamlar hir 
~ 

1 
uıı vatandaşların lluva Kurumuna aıa yazıldığı gun, bu tebrı'k eder d ıha yüks k ıtok kamyonları miisadore 

kı~ehılekette ne hava tehlikesi ne de hava lıilkimıvetı şUpheoi alacakıı terfıler dileriz. e' mi~\e~d!r. 
r. 



Tarih ve 
26 Ağustos 

iAnkara Valisi üçiicü umumi \Almanlaragörel 
müfettişliğe tayin edılece~ Yeni muvaJ 
Arı karo Valillölno de Konya Valisi Ni:ıametdlnin tayin adıl f k • f l 

8 mesi muhtemel 0 I l/ ~ er 
26 AGUSSOS 1922 Cll 

mu sabahı ; 
Ankara, - Me~ıh.um vuliliğinine de Konyu va- k , l d 

Genemi Kilzını Dirık'ten lisi bay ~izumcttin'iıı ta· d Z Ull l l 
Kuca tepenin ikrisin· 

deki dağlurda kıpkızıl bir 
ı.ıfuk, dakikalar geçtik~e 
aydınlanan bir gök yüzü, 
l{t.:.ccyi uykusuz bu lepe 
üzel'indc geçirıııi~ ü<; bil· 
yük ndLlmı teşhise hizmet 

iııhilfil eden Trakya yiıı cdilecclderiııe dair kuv RUSLı\lllN,.HUCATl Dl~ 
umurnt müfettişliğine üçün vetli bir rinyc·t dolaşmak· VAı 1 EDlYUH 
eli umumi mi.ıfelliş bay tadır. Hu rivayetin sıhhalı Ber~in 28 A. \.- Al· 
Abiddin Uzınenin, üçüncü ti derecesi şu bir kaç gün man ordulnrı :Haşkunıan 
u m u nı i müfettişli iı;inde belli o~acaklıt'. dunlığmın tebliği; BUtün 
ğe Ankara Valisi bay Nev \ ;; ırk cephesi boyuııcı ha· 
zat Tamloğanm, Ankara rekat dün de ı:lan muci · 

IRA NDA 1 ebr "z diışf Ü hince dl1YUm etmiştir. 
Fintundıyn cephosinde Al· 

ediyor : 
Bil'isinin başında siyah 

bir l<.l1P8k, üstundc haki 
bir elbise parmaklarının 
arasında biı sığara, önllnde 
a<;ılan ve karanlığı parçu 
lıyan glineşe bakıyor. Uu 
" Başkumandan Gazi Mus 
tafa Kama\ ,, dir. 

Onun yanında; ayni he 
yecnn ve kudreti damarların 
da duyan bir asker vurdır. 
Ayni kur.ırı siikünetle ver· 
ıniş olmaktan zevk duyu· 
yor. Bu da; " Garp cephe
si kumandarıı İsmet p:ışa,, 
dır. 

Üt;iincüsü; Türk ordu· 
sunun büyük kurucuların • 
dan, ideul bir asker, değer 
li bir kumandan, hayatın· 
<la en çok scvdidiği vo 
anlaştığı bu iki nrkadaşa 
tam bir gBııüllc bağ h, hu 
<la; •• Ti.irk ordusu Erkanı 
harbiye Hcisi Fevzi Paşa,, 
dır; 

Bu tep~-dcn verik c k 
em\r bu dcığlorı, bu ovala 
rı bir haml de c ·lıeııııetne 
çevirecek, yüzbinlercc insa 
ııı e'lerinde süngü olduğıı 
halde ovadan dağlara koş 
turacnk, yiizlerce topu ateş 
vnsküron ej1er ler h lline 
l<O} aC'aktır. 

ı(ı 

* ılı 
Gt ce karanlığında 

clr3fmı kollaya kolluya 
siyuh sıra dnğlara doğru 
ilerlivenler saat birden iti
baren mcvıiJerine giriyor 
vo tekmil haberini vr-ri 
yordu. 

urukl:ı.r kızarırk~n o 
zaman ı kad.ır müdafaada 
kalmış olan Türk ordusu 
tarihin en hliyilk taarru· 
zunu yapm 1k için üı; hı.i
yiik adamrn " Koc ıtepe ,, 
den vereceği emri bekle · 
mektedir. 

lNGILIZ BFHEKATI );A 

SlL BAŞLAün 
Londnı : 28 A. A. -

Höylcr ajansının lraııda 
herakiHta hu\urım lııgi 
liz kuvvetleri nezdinde· 
ki muhabiri T .ıy bildiri· 
yor. lrunu karşı yapıi~~ı 
harek ·t ba ~laııgtcınd an ı tı 
haren 24 saat gcçm1.:den 
Iugiliı. kuvvdtlt!ri Ab:.ıd L.ı 
da dilnyanın en büyük 
petrol tasfiyehanesini em 
niyet altıııa alını~ l!uluıın 
yorlardı.Yin:.! bu nıu~el_ z lr 
fında Be dcr~apura btr ıhruç 
harekdi yupııaruk 70 csıı· 
ulınınıştır. lııgııi:t. harekeli 
yandll ırnnılar üs.ünJe 
ve H ısra körfeıınJe yakı 
cı rlizg.ırlnr altınd l yapıl· 
mış ır. lrıma üç kol üz -
riııden lıurckete gt-lçilmişt~r 
Uırıuc lwld.l Hindlı piyad · 
ler Dı~ıeden ALudana ilı 
raç t:dilmiştir. lkiııci kol 
ceur' yörüyUşle Hürrem 
şuln zapteLmiş, üçüne ü 
kol da ş .. r l\a tt vccüh ede· 
reli. Alı vası tclufü.l etmiştir. 

Hareket sahusıııa git 
mek üzere bındiğim bom
bardıman tayyaresi kum 
fırtunııları yı.lzüııden ge· 
ciktiğı i<;in h.ıreket maha 
line geldiğim zaman ilel'·· 
{peyce tekmemül etmiş ol 
duğunu gördüm. A.bad:ına 
yapılan taaruzda lngili, 
ltır, Avustı-.ı\ya ve Hindli 
kıtalar tam bir iş birliği 
yupmakta idi . _Abad.~rn .. s~ 
kaklarıııd-.ı göğüs goğuse 
şiddetli çarpışmalardan son 
ra şehir7saattu zuptcdilmiş 
dir 

Bendeı şnpurda bulunan 

HUS OHUUSU IHA~IDA 
lLRHLIYOll 

~1oskova 28 A. A. -
\luskova l'adyosunun bil • 
diıd'ğiııe göre Hus ordulu 
rı Iranda 8 J kilometre da 
ha ilorliyerck Tebriz şrlı • 
rmi işg ıl etmişlerdir. llus 
oıdusu hu şehri işgal eder 
keıı hi<; bir mukavemetle 
karşılıı'jmamıştır. 

/ruıı a /<.arşı 
ha1eket 

ÇOK D.\ll EVEU>L'\ 
llı\ZlHLı\l\.\11~ 

'.'ie~·york 28 \. i\. 
~evyork 1'1ymis guıetcsi 
Jruııu k<m~ı yapılan müşte 
rek lııbrıliz - Sovyet hare 
ketinin evvelden hazırlan· 
mı~ olduğunu, bunun buş· 
lıca gayesinin Sovyetlcı· 
le doğrudan dobiUyu irti· 
but t.!min etm ~niu elzem 
bulunduğuıı çünkü ' iladi 
vostok yolile yapılan Ame 
rikuıı yurdıınıııın Japonlu· 
ı·ın vaziyet almalarile teh\i 
keye duşec.·ğini ynzm ıkta 
ve fıkrini tcyidcn .General 
Veyvilin daha evvel Hin 
distaııu nnldınc sebep hu 
hareket olduğunu zikret 
mcktediı·. 

T~f-iava 
Kurumuı.a 

DE~llRKPHÖÜ KÖY HAL 
KH\lN YARül~ILt\Hl 

Galib ağa 
Kuruş 

50 
50 

Ortalık biraz sisli ve 
karanlık, en soldukı kıta· 
lar, tanı sııat 4,30 da mev 
zilerinc girm:ş huluııdul r. 
işte bu anda idi ki: &ih• 
ru lelefon\le bat :ryalanı : 

büyül< telsil istasyonu şid 
detle müdafaa edUnıel\le 
idi. Bu istasyonu 
kahramımca müdufaa eden 
geuer.ıl llly~mdur ö'müş 
tUr. Genenlc lngiliz ve 
esir edilen lran sul>ay arı 
tarafından muuııanı bil' 
mcrnsim yapılar,4k ·dafue 
dilmiştir Yukarıda zikre 
dilen üç ko'd.rn başka biı 
kolda rnrrkezı lrana ıloğrn 
har.·lrnl etm ·idedir. 

Beşir l\lısri 
Mehmet Cuma 
Şeyh lsmuil 
Ahdo ~1ısri 
Slileyrı aıı Guzali 
l\1t-hmct Vahit 
Na f Bırro 
Hüstem ,, 
Hamit llnı.-:ım 

Suphi o rı·o 

liJO 
10 
10 
15 
25 
1 ) 

10 
10 

- Ateş ! .. kunnnd .sı 
verilmişti. 

Saat beşe kadar tek · 
rııil cephede topçu ateşi 
son ~id<lotini bulmuş düş 
nuın siperlerini c 1ı nne• 
me <;ovirmektc, vudileri 
inletip, gökleri yırtan Türk 
lopları yamac.-larm t ışl 1rı 
nı kum, top"aklarını toz 

! )laline getiriyordu. 
Sonu var 

ş. ocuz 

-~ .. _ . ..,...~ 
Dit , 1i~:-)Hl H ll TA\ 

!.\ncc"r paz·u nıdnki ıntı 
aycnehunt:>s ndP t ergün~ • ı 1 
7 den 9 za ' ' l 2 30 el ı ı 1 5 1 
30 l kaclur lıast.1 a• ın 1c ,'ml 
eder Vt~ ıdn .. , 1\ ın, akın 
tı ve balgam nıuııy·~ııc V'C l 
tahlilleri yapar. 

Fehim ,, 
Abu Naif 
Nuif 
Yusuf 
Şaban 

Ahu 'alih 
,\li Hacı Ali 
,, Cuma 
Cu:ıu• Bed \'i 
Mt t->t f.ı Aklm 
B ı.ıJ ., 
! l,ı!-l'\ll ':'r-h 
l larnşo ,. 
Selim ı\1ı$ri 

1') 
1 ) 
ıo 
1 1 

10 
1) 

10 
1 ) 
1 1 

ıo 
1 1 

l 1 

10 
10 
10 

ınan ve f m kuvvet\eri sı 
kı bır lşbırligil'e mUhim 
bir muvuffakiyet elde et· 
rr.işlerdir. Samlanın şar· 
kındaki rnıntakada ~ok 
fena hava şeraiti ve bti 
yük arazi ıniişküHltı ultııı 
da gUnlerce cercıyan :eden 
muharebelerden sonra iki 
tümenden mUtcşckkil düş 
mau kuvvetleri imli bir 
m rığlQl>iyete uğramıştır. 

Du kuvvetlerden kiu;ük 

kısımlur hemı>n h--men 
l>ütUn ask •ri techızutı .nu 
harche meydanına bırak· 
tıklan soııru ka<wmaya nıu 
\ruffak olmuştur. 

Alnıun huva teş(~kkiıl 

leri dün 1 J9 S0vyel tay· 
yuresi tahribetın ' ştir. Bun 
dan buşlrn Macar avcıla 
rı 15 Sovy~t t.ıyy aresi , l 
talyan avcıları 8 !::ovyet 
tayyaresi düşürmüşlerdir. 

})ün güııdüz bir Almun 
savaş tayyaresi L..gilız sa 
hilleri uçıklarmda Terroe 
adaları u<;ıklarında 4 bin 
tonluk biı· ticaret gemisi· 
ni batırmıştır. Alman ha 
va kuvvetleri dün gece 
müteaddit lnı,riliz tayyare 
meyduıılarına mlıessir bti· 
cumlur yapmışlardır. lngi· 
lizler dUn Mımş sahili ü· 
zerinde cereyün eden mu 
hart'belerrlc 11 tayyare kay ! 
betmişledir. lki düşman 

tayyaresi de Alman hava 
dAfı topları tarafından dli· 
şlirülm üştlir. . 

26 -·ı1 Ağustos gecesı 
A lmun savaş tayyareleri 
Süveyş kanalında lsmuili 
·ye tayyare meydanındaki 

tesisata hücum ederek 
tam isabetler kaydetmiş
lerdir. lngiliz tayyareleri 
dün gece Mnnhaym ının· 
takasıua taarruzda bulun 
muştur. Hasar ehemmiyet 

1 sizdir. Hava düfi topları 
düşmanın bir bombardı· 
ınan tayyaresini dUşürnıüş 
tüu. -

Mehmet \bdt) 1 l) 
He~ıuk 1) 

Cumu Cevad 10 
Ali 1 f'yl:ı ) • 1 

Mchmı•t l l11mıııud IJ 
t\ bu ç .. rk •s 1 l 
Abdo Ce nrı 25 
~h.ırdhi Ahu naif 11 
Kfinııl 1\irh lJ 
l' .Lvlo 25 
Sa it 1 ) 
İbrahim '1 ıti l'ıs 10 

\ eküıı 590 

1 


