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Ocret peşindir . 
anno ga9en sayalar 

10 kuruttur 
SAYISI 2 KURUŞTUR 

~Ma;/~m paşa )) 
/ ~:f uanz yıkılıyor 

/ rand-;;· -Amerika da 
HUMMALI un 'li'Aı\L[

il~ Ususta /ıozzrlanan ka-
~'iırı 'tQr diin imzaları.dı 

4sı rd tnl:l · 
ıı; ~hl \re 0.1:1 Arııık lm dalyanın ortadan kaldı 

e ~İ[tlik cıvarıudakı rılarak birç..>k l\öylel'in 
:ıı 1.Jları ın lerın başbe- kurtarılması işi cümhuri· 

l1a*1 OŞhur " ~l· , :q ,, dul • az yet idaresine nasip olmuş 
~ tııu ,, . Yuııının yı- t -w% 1 \(ıt ka ur. 
nırı ıuıarı rar evvelki Dalyamn buf!ünlerde 

1~lır anaral· · ~ ~ · "' ımza- yıkılmasına başlanacaktır. 
ırlurd 13 ııv,. aıılıeri .. . . u mutlu haberi çiftçilere 

lırrı ~1 uıluıılar ~uru?~P ınüjd<'lerken hükumetimi 
lir evrının ze de teşekkür etmeyi 

)UUıu·ı l 
0 ' rı 0 an bir gorç ve vazife biliriz . 

. •sıVlıL\ VQ7_/ı~·m~· --~~~~~;_;;;~ 
0 ~ 11AH\ıtEt l.z B.lVJ. !Vleclisi 
oıııtı l.lır u L,\i'\oıLI ... lJGUH l'AZAH fESn E TOBLA 

0 
.ı~ıt.t ~ 1~ııııi ol Nl Y OH 

t.ıtıl11 ı~ . lıqrel{tı uru~ h.; \ 11z tatilim yapmış o· 

111ı11" tııtt ~kııı t eduıı V lan liüvuk ~1illet '.\1eclı·si 
!I ~l ~ıısue el• J 

lı.ku et ~·oııu r, l~kende 15 eyluı paz..ırtesi gimü 
b rt,%111şlll.1u haıaret öğtoo"n sonrd mutad top 

q\ ~'lŞ4l • <l\7\ ır. laııtııarma başlıyacaktır. 
1 4'\tl{t ., •ll l ~ :1..•11.ı u l\u uggene- Aııkaraddll verilen ma 
k 11, ~l(l!ri ~l.:tlh •uıın.lk ıfiındtll görn, Cüruhuri· 

,. tilll',,ı llıtı:r1 l;"ı,~l\l l" lllUlki er· yet r1Ul1{ e drtısı \İeclis 
1t ~ef' h 111.t V(! 1\. 

Pt)rlamento 
f evkaliıde bir 
toplanlı qaptı 
Toplantıda işgalin 
rnüt·s~if pir hadise 

oldugu tebarüz 
el tirildi 

Tahran 11 A. A. -
Tas Ajansı bildiyiyor : 

9 eylfıl sabahı Iran 
parlamentosu f evkalllde 
bir toplantı yapmıştır. Ha 
hatsız olan Başvekilin ye· 
rine söz ahın Hariciye Na· 
zırı,.Süheyli İngiliz ve Sov 
yet askeri hareketlerile 
başlıyun lıadiselüriıı bir la 
ritwesini yapmış ve Jm 
devlt:tlerle cereyan eden 
ımizak.ereler esnasında 1 rnn 
huliümeline karşı s~rdedi· 
len taleplerle lranııı mu • 
vafakat eltı~t tıususlarıııı 

tavzih etmış ve İl\.I 1ıük0· 
melin lra.ım ıstiklfiıme ve 
arwj bütünluğüne karşı 

r,11 11 llı/ Part
1

11 ~~ ·ıı aııı nıer (.;rupu d :ı 16 eylutde top 
r ~ Lır ı. 1.ıııt.q,1 B ·ledı- laıı..ıcak ve mülnakatla tt:d 
·., t~ "'''1 ~ıtıı 11 ıı l k ıng ·f# l:iıtıl!(ı t tuş e guzı· {l ·atd mımıur edılcıı Me· 

lııt;uır ~mel 0~31emeJikıo 
ruıc d.ıir verdıkıeri tefnı· 
notları teuarüz etllrmiştır. 

1 iebuslardan Doktor 

.;ııP tf '1Ytı 1 blJ.Jıı. Yı el.tenler busıarın göuırdüU"U raııor 
iP ~ Vuı '<.ilııın ı. 0 

fi 1Jıı.:u 1llk ırııızt< 'U\ta ıch. l.ırı tcdkll{ edecektir. 
tltdJ ll~tluııuutrız. tekı'Uı· ıyt i.\1ecıısuı l:umhurıyet 

re l.lı t M Bayramından soura ictınıu 
' 1 ~;: !t.,ıpı l!.U .. 1~1 Bu ıarınu dl'VUfll ooeceğı tah·. 

/6' ~~1~1~e i\t,\ı\l\uıt uıııı omııınaktadır. 

' 

~ '"" ou..,ı.t 1.ıc.ııı:H buguıı ~l \ 1 c.uJ t Ol{ 

l'
( ~~"tıı. ~"'~ııı, fcvı\uıaae lıstuııbul - Alrmınya 

• '\illet 1111Şlı • v ~1 ~ ~l ı. uu c • uCdrısuınduıı ısıııar · 
~ ~ l!Q .. ıı ıu eüıyeyı uın ıanıııış oı..ın 1 J ,,lJ .ou t;ı vı. 
~ <.ıtıı. Uhııu n ._ ~\l l '4Şuı ıu 8l,'- ıll uuglilt!r Je şehrnııize 

\ l!;l ilC<tl\lıt gt:mıe:sı ueıı:ıtmwekte· 1 ir •. 
l hı ,l \l \ı • u -
i{ı" i\ıl,jıJ l,tı ~U- Ayrıca lsvı~re.)'e 1sm.ırıa· 

l'ahır! bu müessif lıfidiso
ıerı ıııhayet parıfimentuya 

bıldırmış oıuuğumiun dola 
yı lıiıkünıetc teşekkür etmiş 
ve kendısi c iyı münasc • 
bedt!r uıctıne etwt>klc ol· 
duğunu nıılletiııe temın 
ctmış ulan iki dost komşu 
devletle lruıı hukumelı u· 
rası.Lda hu; kimsenin bek· 
lenıedığı lıfıdiselenn çık • 
mı~ .. oıınasındaıı dol..ıyı 

YET VAH 
Vaşington 11 A.A·

Anncsinin ~naze törenin· 
<le bulunduktan sonra çar 
şamba akşamı Vnşingtona 
dönen Huzvelt istasyonda 
Kordelhal tarafından kar 
şılamıu ~ Ae dtırhal ~on 
günlerdeki harp hadise!~ 
rinin Amerika birleşik Dev 
letlerinc~e doğurduğu endi 
şelcre makes olan faaliye 
te başlamıştır. lluı.velt 
Harbiye ve Bahriye Nazır· 
larım kendisile görüşnıeğe 
davet etmiştir. Bu görüş 
mele!ri müteakip Huzvelt 
buguu kongre Liderh~rile 
bir konferans akdedeet~k· 
tiı·. 

Bütün gazeteler vazi · 
ydııı ciddi mahiyetini tc· 

harliz eltirmoktcdiı·. Nev· 
york Taymisiıı Vuşingtoıı 
mububırıne göre Huzvell 
t;arşaml>a akşamı mühim 
devlet me:murb..rıuı yanı· 

ua ~ağırını~ ve Amcı·ıkan 
gem.ıurınin lıınıayesi buh 
suıde ltlzunılu olabilecek 
tedbırleri .ılmak uzere dv 
nanınaya emir vermek ve 
tJit,uafıık kan11nunuu ,im· 
z.ısııu tal ~beylcıııel{ üzere 
koııgreyı paz..ırtesi V.Jya 
sally a ı~tımaa ua vet el· 
lllt!l{ ıçuı nınai proj ler i 
ııııiz.alrnre etmiştir. 

Muhabil'ln ııfivetc.ı Lil 
dinliğınc göre bıtaraf lık 
kunununun ıınzası keyfi· 
yctın~u ııezarı d.ıkkuta alı· 
ıı.ııı !nkışcıfıar arasında bu 
lunduğu bakkmdaki ilk 
kapalı telmih iyi haber a 
lan mehafillerden gelmek· 

tcdır. 
HU.::>'tADAN 13ULGAlU:3· 

Yıınanisfatıa 

5000 ton em
tia göndere-

....... 
cegız 

UU HU 'USTA INGIL1'1~RE 
iLE AHA.\UZDA BIH 
Aı LAŞ'.\iA YAPlLDl 

Londra 12 A.A.- Uü 
liln gazeteler lngiltereılen 
Türkiyeye ithal edilen 5 
bin ton emtianın Yuuaııis 
tana sevki için Lngiltere ile 
Türkiye arasında teati edi · 
len telgrafları neşretmekle 
dirler. Bu emtia l"unanis 
tana Adana adlı Türk va 
purile sevkedilecektir. 

\ unanistaıun eu büyük 
kısnn ltaly.:ınlar t.ırafıııdan 
işt,al edılmışlır. Almanya 
ıle az <;Ok ıyi münasebet· 
lcr idame ,e Jcn fiirkiyc 
ı\llHU•' ınalmrıılarııu lın cın 
tıu ve en ukııı Yuna.ıista· 

Ucl ithaiine,nızı.etmi~tir.lfal 
hukıAlm ıııya bôyıe bitaraf 
L>ır lllil(ıiınel t~r.ıfınd.ııı tev· 

zi edilocck malların işgali 
aıtıııJ.l hulun lll ıu .=ınleket 
tere ithaline katıyen müs::ı 
ude elm~zdi. 

Nivz Kronikl g.ızetesi 
di jOl' lu: 

Alılukayu rağmen bu 
ith<1lfıtuBuyul(Htılan~1u ıııusa 

adc. dıuişlır .Çliu lrnlı ıgıltcre 
\' unanıSldlld hdr~ı 1..>üyük 
Ull' ınUhdblJel besiemelı:tc • 
dır. Uuııun i"mdır ki al>· 
lukayd ragııwn bu rıull.ıl" 
) Uııanıntaua gıdc::~·~klır. 

/\1.. \!Af~ l A 1 1!. 01): Olt'? 
ller1ııı ~2 A.A.- \an 

resmi tur ıııeınbılduıı telı· 
lığ ~ılnustir: 

lngıliz menıbalarımlan 
t~q ~ ı~ uı~lı ııun ~ıvılur.u de yuı .. ·ıııda 

1\ ~il lıı lı 
t 11l1:1 lııış Ohll'ttk B gdcccg unıaşılnıdlı:ladır. 
.,,.. l!k Ol.ııı ur 
1 11t.ıı ll "' ~lt.,ı L.ııııııyet ı\Lı\l \ ) ı\DA :\lı\Kl-

1! ııll \.l.llı·u 1 11.1 b g 1
1111 

:':ıaını , ~ lıl!.11L{ l tLl!.~El\. 

tecssüruııü bildmııiş ve de 
mıştır ki : 

·· lkı htiklınıcliıı.duima 
v .ıdeluklerı gıbı lrdn hü 
kfıuıetı ve mıııetinın huk 
laruu v~ salfitıiyetleriuc.. 
rıayet edilcceğuıı ve l>u 
suretle ımlli heyecanın or 
tadan kalkmıyncağını Iran 
lılar ümit elnıektt!dir. ,, 
Hariciye azırı şu cevabı 
vermiştır : 

TA ı\ 131H lllTAH 
Londra: 12A.A.-Molulof 

Uul(raristmıa bir nota vere· o 

da teytd e<llldıği Ve\'tıile 
L\irkıye.ıın )'. un,mıstaııa 
ilırav odeceğı emtia ye gı 
da nıaddelerınin ue sllrel · 
le tevzi edileceğı lıaklmi· lı\~ ş i.lrııı llş ve 'Vaz.i- ı::ilunl>uı Aım.myundun 

l~L \ r. nıakıııe ve al{~.:ımı getırıl· 
~L l\.~l;Li\IlJ. A mesı ıı;ıu l>ır nıılyon ıra· 

l ~ıı~ lJIJ uk kuııtunj..ın t.dlısis olun· 
t _...,'1 12 nıu~tur. l~etuıloc ·k nıukı· 

~ ~ \ ~ki\ıt!l A. A. - neıer en kıs.ı \ l>ir zaman· 

~~ 11 ısı d 1 l"·t ı. <la ıtl ı "' !•ı Q aııvul - ıu edıle''0k ve nıuta· l ""lıık· ... lılınu ...... 

rek, Uulf;arislanm iıaı·cket · 
!erinin ad.ete nıuı,ıayir ol· 
duğuııu bildirmiştır. 

sunı vo müteellinı olduğu 
nu ben ve mesui arkadaş 
larım biliyoruz. ,, 

Uerlin resmi mak.unların 
da hic;bir uıalümat yok· 
tur. Bu türlü hareketler 
hi~bir zaman Almanya ta · 

tı,.~r~"ıı lı c ""ğl c buıu. akı·l""ıı · ı · ~ '(1 ., ... • '" ~em nr l}Urli mu 
r. Ur \ urın ı ı ~ı !!ıı ru' unıııcti.l u. el · rnıe duha sm.ırlaııucaktır. 
~~ tııı ~la 111• • bır to 

" Müz.akerckrden sonra 
vaziyet artık ycuidt>n nur 
mal seyrine doğru inkişaf 
etmektedir. lki hiikumelin 
miimessilleri tıırafmJan ya 
pılan vaidleriıı bu gihi ha· 
diselerin tek(~rrürünc muni 

Hariciye .Nazırı hükfınıe 
mele ilinıad reyi vcrnıcsiııi 
~leclislen istemiş ve ~unla 
rı ilave etmiştir : 

rafından miinıaııaata uğra 
mıyacı:ıklır. Çiiııkü lıu turzı 
hareket tamamen hiisnüui 

yetlo yapılmıştır. 
lTALYAL'\ ~11'.:~Lı'AAf· 

' LAHI 
~ıtı lııı.ıııt ukıııo y 
lt 1.: <tt der a-

q ~ tııııı Vc:reeeı l hul be 
~ tlıı~bır lıır har~ eı· ve 

ııı~, . liuretı ay •l ka 
1ltı l~kı ·ru· lasurruf 

ıtı~ ır. H 
lı 'tlllJıııd·ı ır huf. 

ıtıuk ~rurıııd· l ıcuret 
"1 ll!Jıl un be·' ,1 ~ ınde \.le. 

. ı.~ıurı s~tın <ılın 
""Eir.ı tiahıpte • 

'4lt, rı sa 

KA<,;t\ l· H \i\ ·1z UAII· 
Hl\ ELIEHI 

Londra : 11 \..A. Fran 
sız d · oııannı.ı~ına mensup 
1 S3 subay ve usker muh· 
te:lif Alı •· ı nan usem ımınpla 
nı.ıdan k<u; ırak General 
Dugol l\uvvetleıine iltihak 
etmek uzeı e Loııdra~ a 
gelmişlerdir. 

· olacağı ümit edilebilir.n 
lluııu müteakip l larici• 

ye l\azın şu beyunntta bu 
lunmuştur : 

" Mebusların ve biitün 
1raıılıtamı son hildiseler 
hakkında ne derece mu· 

ltimad reyi Meclisin 
tmwibi manasma değil, 
mebusların hiikilnıe::tin tc· 
şehbiislcrine iliınad ettik· 
ıeri ve tıükfımctin mebus· 
ların ınilzaheretile vazifole 
rine devam edcbil~"ği 
rnumısını tazammun ede • 
c~ktir. ,, 

Meclis ittifakla hükfı • 
mele itiıuadreyi vermiştir. 

Hoına 11 - A. A. 
Stcfnni ajansının öğrendi· 
ğiıı" göre Tahrandaki i ı· 
pon mümessili lrnndnki 
1t:ılyan meııfantiarını 
deruhde etmiştir. lrandaki 
ltalyaıı kolonisi ltaly aıı 
füiyük Elçiliğinde buluu· 
muktadır. 



!Şundan bundanl 
insan n ekadar çok ya· 

şarsa sadakatırı kıymetini 

· okatlar ~ok anlar ve tak 11. 

dir edE-:r. 
llir insandan sadakat 

haslatını almmnız onun 
kıymeti sıfıra düşer. Onda 
büyük kabiliyetlerde · o!sa 
değeri kalmaz. 

Binaenaleyh; ne kadar 
büyürseniz sadakatlurı o 
nisoolle takdtr edersiniz. 

Şerefiniz, hayatınız ve 
menfaatiniz i~in size her 
lıangi hir suretle faydalı 
olaıılaı ı unutmaymtz, bun 
ları unutmak küçüklük
tür. 

Ataların şu sözü ne lıe 

liğdir: 

Dağ nekadar yüksek 
olsada üstündt n yol ~t-~er. 

or::;;. UGUZ 

~'ok aklar 
::iuLAı\MADAN S . PHÜ 

LÜYUR 
Y ı.ızm en çok sıcak 

yapan bir mevsınıindeyiz. 
Belediye tanzifat memur
larına l:iokakları ve hatta 
aııacadJdel.eri sulamudan 
l:ihpiirmckte ve sabahın 

erken saatbrın<la lıaşlı· 
yan bu susuz süpurmt! 
ııe toz lmlullut'l yüksel· 
ruckll>Uİr. 

Heııı.inin lahdi t edi.di
ği bir su ada arrozözle su 

lama işıııin irnkfim;ızıığını 

biliyoruz. Fakat eskiden 
oıd ğu gıbi sokaklarla cad 
deJerııı teuuke1er1e sulana· 
rak süprülmesı m ümküıı 

dür. Uu suretle umumi 
sıhhau tehdit t den toı bu 
luUarınııı önü alınmış o· 
!ur. 

Kıy metli Belt diyem izin 
dikkut uazar mı Çt:J\.er1z. 

uu:,U;:,i ~1LHA~t.lit; 

.\ıÜDUHU 
Vilayet hwmı:;j uıulıa· 

sel.ıe Aludürü Yılmaz Do· 
.Kuzoğuz ı::;kenderun Uört 
yol kazalarındakı lıW:>Ubi 

muh.ıscb Leşh:ıliluııı teftış 

elnıek uıere dün bkeııde · 
r uue gıtmı . tır. 

JV1esut b1.1 

evleıınıe 
h.ıynıetH tgt·ııçlt:n:ııiz· 

<len Lıce Mudue.umumısi 

Hıkrnct Halı! t\lüm iıe 
Huyun 1'icviıım ııikatı m e· 
ı·.tsımlcn O.un Btk<.lıye ııi
kilh lluir~ıııde ve aıteleri 
huwrıle ıcra ooilmiştir. 

Akşam da arkadaşıan la 
l'ahı.uan samımi hır top 
lanlı yapılnıışlır 

Ucgcrlı arkadaşımızı 
tebrik eder ve her ıl\.ısıııc 

de sonsuz saadetler le!lıeıuıi 

cuerız. 
. nzw 
Neşriyat Müdurii 

;!:'.>l!.1 JM <_.:U .• E~k 
C.Ji.1>. ~vıuıba'4Sl Anlnkyu 

Radl}o ida
remizden 
bir rica 

Memnuniyetle ~görüyo 
ruz ki radyomuz progmm 
larını her gün biraz daha 
genişleterek dinleyicilı-:rirıi 
biraz daha geniş mikyasla 
memnun ediyor. Yalnız 
bu programın programsız 
lıktaıı doğan lıir 1eksiği 
vardır. llu da hiçbir ı.anıan 
ku~ur değıl sadece bir ııok 
sandır. 1\adyomuzun neşri 
yatını programsız dinliyo· 
ruz. litr zamanlar bazı ls
tanbul gazetelerı haftalık 

program IAeşrecliyvrdu. Ga 
zele salnfolcrıntalHıidi uzeriıı e 

bugün artık fazla yer tutma 
sı yuzundeıı bunu ncşrede 
mıyorıar. Uu progrdrıııar 
zaten 1stanbula uzak olan 
ıııemlel~etıere iki hatta ü«; 
gunde geııyor. Ve böylece 
yıne yurıw l>ır program 
elde ediliyordu. 

llu boşlı ığu radyo idu
rerııiz pek az bir feuakfir
lıkla, natlfı fedakarlı I\. d e· 
ğil Sddece b1r teşeuuüslc 

kap.ıtalnlir. llir"ol\. memıe 
ketıercıe olduğu gil>ı hır 
ayuk veya ikı aylık btr 
mecnıud ıwşr~dilerck, bu 
wecmuam.ı Her nu~lıasın· 

da iııtışar nı iiddeti kadar 
Olan zamanın programı 

yapılabıllr. Yur<luıı her ta 
rafıuda büyük bır rağl>et 

bulacağına emiı.ı olduğum 

0u m e cm u a d a 
f.ıydctlı bılgilere, radyoyu 
ılgılendircıı mevzulara, rad 
yo ınakuıelJriııe de yer 
verilerek dınleyicıler ten· 
vir edılir. ı\rasıra radyoda 
yapılan kıynıel1İ konuşma 

.ıuı- da ııeşre<.lilırsc insan 
dın .ediklenııi kütuph.ın · -
sınde de sakııyarak ıcal.ım 
d.ı bundan tekrar istıfade 
edeb1lır. 

ilu boşluğu doldurması 
nı Hadyo ldarcnıızdeıı bek 
hyoruz. 

F. GÖHMEı.'\ 

• 
lngilizler 

1200 TAYYARE !KAY· 
BETAlIS 

Berlin l lA A.- D.N.B. 
ajadsının asksd kaynak· 
lardan öğrendiğine göre 
lngiliz hava kuvvetleri 22 
baziranduıı 6 eylUlc kadar 
geçen müddet zarfıııda 
1200 tayyare kaybetmiş
lerdir. 

lllSMAHK ZIHllLI ' INUA 
ı\ELEH VAHMIŞ 't 

IJranldort l 1 A. A. -
Anıcrıka Milli müdafaa 
hey~ti Heisi Amiral llo· 
bert IJening balınlınış olan 
Alman Zırhlısı llisnıar·kta 
Kel.ıek ve Montrini bom -
bardımaıı etmek ü:t.ere iki 
tayyare bulunduğunu lııgiliz 
kaynakhırıııdaıı aldığı ma 
lfıınala istinaden beyan el 
miş ve dem ışlır ki : 

·• .\J uan tayyaı't! Cİlcri 

Kanada üzeriı!e ulrnılarnıı 
yaptıktau sonra ı\m<:;ı·ika 

da karaya inmek ve ken· 
dıleriııi enterne etlırnı ek 
niyetinde iuiler. ~ımdi so
ranın, bu kauiı harek etler 
haı·bi kapımıza kadar gı! -
tınnet. 1111 't ,, 

:\llJ.~Aı'-ALE H.\ l'L -d{J 
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