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l)ONANi\1ASI 
ı II~111i;;_;, 17 (A. A.)- Fin· 
:••dı1a kfüte7.i ı•de fiu ılor1 an. 
··••sı •c 1 ·ı R do ııa ıı topçn~anon u~ 

nuı11n11sıı1 . d' . . 
h " 't'ercıır ıgı ""' ıat ıtl<kıtııh · ı . 
d • pı ıtııçmm s~a.,ıda 

erç ediln.ifti,. 
k ir d 

ırı ı· . ~ıuornır hç b"lıkçı gc· 
il} ı lı i . . 

1 1 ~.. Petrol ~ı m•,.i o'mAk . ., .. ~ ıt)t 
ri ' ııakh"#e ~em ı ~i hh-p e•lil · . 
hılı 11ıııpır. H ı ,. ticaret l(C· 

ti l il •. 
•ır h111 1t \' ' ~emJtÜ ba-

"ft tJt llh • 

V "' ' 1 tılnıı~r n. 
1 ( 1 :\ ' h ' a .. ıui aları ~i•arırıda ,.,, hırı 

•ıı l n k hir na ı. i j~·., 
ge ""' r.,11 ıttırı lrıııı;ı 't'C h • r t;flk 

llltkit 
• ıi~ ı· er.- ... ıi nııttir. 

Soy,, t-Macar 1 
Harbi 

TAHRAN 
Radyosunun istila hak
kında verdiği rnühim 

Haberler -- ... -·. T11hrırn 2; ( A. A. ) 
Tahran radyoı:tn ukeı i hare
kat hakkındı& ı~ıtgıdıaki ıeb

ligi ne,retrui~tir. 

25 Rfostos R~luhı SJL t 
dörtte ~imalden Sovyf't ve 
c~nuptı.n lııgiliz kıtal a rı lrao 
araıııonı ıstila er mı~lerdir. 

Düşman ta.~·yarelori Erdtthil, 

Pt>,t, Aln·oy ş .. hirlPdrıi "e 
tuttkll dil?t"' nı:.hıtll"ri bom• 
buthuı.t · c·miıştir. H.tlk ile 

sakiu mıthıt ı ). rıhı kiilliyt1tli 

h11~ar ~""dır. t\,.k .. •·i h• dtıf· 
)t1ıt1 i!ll .. lı · ıt•"'" h ·ç hi ,. ~·..- ı fitt 

i·a 1 ıt1t ol ·• .. rr . ı~ı ır. T.-hrıy,ct., 

h~''" ılı.fi h••ıt•yalı .. · ı tıir diiş· 
nuuı homhardınıırn t:U-J3rt'ı4İ 

diiıı1iirmiııoı • ör. Sovnt. kııael:trı ., . . 
Cuı f14, :\hhu_, .• ''·" klltl1'r ~el· 
ıııı~lerdi r 111oti>rlii 1 ııgil•J: kt· 

t•lıtrı diiı t ''"" taııaeu Kaırı 
Şiıi .. , J\liiud11trı.-, T .. A hıul•n 

oı ~aerlanııcta Baıırıt kü ı füJ1 İ n 

deld luırilız fiJ014u tıta. • ruzi 
1ı" r .. k..-t ı .. , de hnl 1111111 ıı~ltt rd ı r. 

Miitraıl<lı t 11ok larl11n bir 

deıı bırtt yapıl tıı tf"mt"iiziin 

ha1tkırıııı11 11.tr11yıuı lrau kıt•• 
IMrı •iıldt1ıl.. nınkHv .. nıAt .-r. 
ıui~•· rdi "· 

Miit .. 11dclit ııokıalılrda İun 
kıt.ıtl ! rt ılıi~nı·· · ilAd hıtrt-: kti· 

tini dorılurmıtğ" 11 UT ff•k 0 1-

mnş "" ikı dıişmıtıa tı.nkıraı 

'"ulıllreb~ hıtı ic 8frıııf'İr. 
Haık vıttıuıı mfıılaf11a~· a kati 

MDrRtte 11zrn 6tnıi~ IHJlıııı ııııek 

ta ve hM t•Hıtfta a"kflrhk' 
lfUb"lRtiue g<tııiilln miiuc11d 
eylemetrtedır. 

SOVYET 
Sözcoso iranıı Diplomatik mOna· 
sıbabn kısil:nıdllinl slylüyor ··-·.,,. 

Mo8kova 27 {A. A.) -
Sovyeı sitzcöıii LozovMki, s.&
h akt•mı gıtıett>c1Jt1re dRmi•· 
tir ki: 

So.y .. tln Rirliği iltı lun 
•raııodaki diplomatik müua
:oıebt\tler idame olonmaktaıhr. 

Sovyet büyük elçiilİ h"la Tah· 
rantla ve İran büyök elçiıi 

hala Moslı:ovada bulonmalr.· 
ta•ır. 

İran • lngiliz 
Deniz Harbi 

Rnruillt, :a7 (A . .A .) - İran 

J~uı" knvvetleri 1 ~aloka kay• 
betmi~tlr. Hriranyahlar dcirt 

topçektH hir '"~~ gtHOİl'lİ '? 
romıtrki;r ve alrı hi •· to •ıl nk 
bir g"'mi lllabihıcek 1reni~likte 
bir "a hilı baı-u7, ele ge~irınit
t i r . "111 k ah il ta,. rr 11 ı • ı i d » ro 
t1derı f Tatı amirala R11yoodor 

ötmıı "tiir. Hrihınpt hJ> ı p ~6-

mi ı.~ r ı tık 1&,\'t»ta 11 J?rıu11a1111ş

tır. ~eııdt1 ~aı1111 d ıı hııJ.,naıı 8 

.-\ lmt\11 '*' İt•I ~·atı ~flmil!lindoa 
yedııııi mii"'aıltıre e<ti l rı ı iı: 11t1ki

~iı ciıü tle hatın l uııştır. 

Hn ycıtı g'"ını<lou ıkisi fı·ç 
bir tıa.aı, İı(!rHtl':•rı•ıftır. Di 
{rt'lr l · eı:ıi~ J •· •· •• 1ı• 11ı1ıi t.ıttıiJ . 

dir. Brit "'Y"lı l ıHın in&ıtr• c,. :1.a
yiıth ohflrnmiyt\t~ • zdir. A lınıtu 
, ... ltalyaııl~r habsd ı l.-11 ){Crni

l.-ri ı. ı l •ıır 1111111;,, hır bal., ge · 
tı ruı.-k h: i 11 111r, fıtıııııa. pl1tnlar 
bıtı.ır h. w:ııılı<t' ' o hi .. ıu t lıri
h11t y1tpııııı:-l ı rdır. •"akllt Hri• 
hr yı•lılttrırı l'I• rı lutraketi 

hıtşb. lı:ı!41\rı u yıtpılmaııııııa 
m · ııİ ııl ıııır ı: u r. 

21 Sovuet Tabası 
Mımleketimzden gaçarfk m~m

lı carla rina gltfılar 
h:ıtr,. "l7 ( .\ .A .) - SuvyAt 

Rn .. _,.,.""' ~or.' u lı; i ' ~i "' 1.un 
, . ., rrı ~ ıı ınd ıı d ..ı• ~ ~ ,.dıu 

v., iıçıi \~O·· ı ık olmıtk iiz.,.re 

2L kitıilt ı lıir kıtfıl • diin tr.,11-
J., htı r 8\'t ac .. ı m ı~ , .. hı ı rıtd~n 
otobii .. ı .. , 1.- ., .. : ııltoktıtl,.rıne 
•yrıhn • •I : r: tı ı. --

? • 
. • H 1 • 
1 1 1 1 
• A Y F • 

1 ( 1 y o R U 
. 

Gelincik 
Bo meınlc&•t hikayt'.ıtini 

yukarıdaki levhada gördügü· 
nüa mo11ıiımayı çozdüğünüz 

zaman oıayacakııoıa. 

Perşembe 

Konuşmaları 

l K U \ıt A K 

Okumak, arltğını duyau 
ruhlar i(ill giderilmesi bir za
ruret olan ihtiyaçtır. 

Okumak, ka/a ışığının, gö· 
niil duyuşunun menbaı, insan· 
Irk idealinin temiz düşünme 

kaynağıdır. Oknmuk, vicdan 
duyuş/arımn kudret aldığı var· 
/ıkttr. 

Okumak, gazete okumak, 
roman o~·umak, fikir ve mizah 
derf!isi ol umak... Hulasa bir 
şey ' o'·umak salıibilli ma· 
ntll ungill eder. 

Okumak, diger~am duyıış· 
/ar irtn yetmez ayni zamanda 
okutmr7 'ta bir ilıtiyacttr. 

Kafasmı ışıklandırmış va· 
tandaş, etra_fmın vatnn ve ulus 
için duyuştan normal olan 
vatandaşlarla dolmosrnı ister 
ve memlekette rıkan bir derl(İ 
veya gazeteyi ret yolunda kötü 
misal olrnaktan kaçınır 

Aydm Tür~, ulusu ve yur
du irin her an taze ve yeni 
fillirlere yurttaşları ile, beraber 
sahih olmak ister, memleket 
işinde kudr11t ve so!tihiyet sa
hibi yurttaşın hu isteği, has
pe/ic~p b r işi değil, vazifesi· 
dir. 

Samimi yurttaş, yurt mese· 
/derinde !tikaytlikten uzak bu· . 
/unmağı ve bütün yurllaşları
nlll Eydın ve bir düşünceli ol· 
masmı ister. 

Milli Serimiz, Mudanya 
mütare!usitıi imzalattığı biuayı 

/ıalk~in kiitüplzane yapmıştı. 
Bu lıareket Türklere yapılması 
mutlak o/a,1 vazifeyi lıazırlat· 

maktadır. 

· Vazifemiz "yalnız okumak. 
değil, okumakla ber" her okut· 
maktır., dığil mi sevgili olta· 
yanlarım. 

N. R. _ ........................ , 
J TASARRUF . ı 
f BO~ALARI 1 
ı Tasarauf Bonoları f f almak kendinize far· ı 
ı da Mllll MUdafaa- ı 
ı mıza hizmettir •

1 
ı. 

1 . ............................ 
Hllml Tikel MatbH ... AJcbD 
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. • Sayfa: 2 (Halkın Dili) 

HlKAYE Bflyll ~--..... ~ ................ ~~ ... 
f HALK 'ın DILl'ne t 
ı Abone Olunuz. ı 

(Dünden devam) 

A)·ni kumlu yollardan llY• 
ni gt;lgeler. Hi9 korıuşmada.n 

. yüa·iiyorla.rdı. 
Ah, hu kııo.kançhk Ay hanın 

bir türlü içinden çıkmıyordu. 
ff,.ı bu ki onlar bu~ün in

cir ağa~larının altında giizttl 
bir guu gf'çirmiy• geımışler 

di. Acakı. biir.iin i~ttm tteveu 
in-.arı tar hôyl6 kıskanırla.rmı.r
dı. Ayhan Meh · ıkıtyı o kadar 
c;ok tıttviyordııki. Çok gece 

uykn • arıııı tıtth bülyalarıuııı 

kurbanı yapıar. S.tbabhua kı.· 
dar uynnısdıgı vaki olnrdu. 

Ouaıı haşıııı avuçlaı ının içi
JIH 11ld • gı 1aıııan petrol reugi 
gö•ltıriııe •utlerc" ddar. için 
i~irı erirdi. :Fakat yine doya· 
waz•İI. o gü1.ltıre ... Ah bu 

lılHVııd. acllha hütün l\aJpl"rde 
ay111 ~"kıld~mı. tect-Jli • dıyor. 
KTt~t "*'vtrnlttr içten sevenler 
uııılı~k kllk kıMkanıı lar. iki 
datgıu lıayRlf't hala ~iiriiyor

dı .N ı hıt)'"l Mehlika yol k~

J1t1rıuıla irı bir t;· ı ı~mbik aağa· 

cının allına oluntu. Ayhıtn 

v~ çocuklard• uuu takip ~~ 

tiler f'Rkıtt yi11t1 Mt>1t ) ole. 
Dakıkalar gt1çiyor. Yaprak 

bışırtı .. ırıdaau .başka bir 11es 

g .. lırıi,ror kıılaklaklara. Kalk
rıl~r. r\yni yol. ayni sökı1t 

Ayııi gHlı.;-.,ft1r. hir 11n A) ha· 
0111 c.lııdakiarıııciıt lıir tMlık ıw11i 

E~t-u ı iızgflrlar lıatırhttsın 

beıni sana 
.M.-hı aph g .. t·elerde Lep ağ

Jaşırdık yanyaııı& 
1>11kıkalıtr ~e\~•)·cır, hu JMlık 

bir tiiqii hitmiyor Ayhauııı 

dudaklarında. 

yıtrlAr len i9leri gıcıklıy -.n 
koyu bir zambak kokoMU f ,f· 
kırı r .• 

Orm•n }lerileri, bir :ölge 
gihi takip ederdi ayı~ı~ı al· 
trnda unu. 

8iyıth g<>zterı ıiyah elmaıt· 

lar kaJar kal bo dokunoou
dur .. 

Peınbe korkuluğun üstü· 
ne otoraıa iki Fültcü kıs na
karatı haykırdılar: 

''Orman periJcri, bir ıol· 

re gibi ay •••I• aJtıncla,, 

Fakat o, yanında eıaıla, 

mağrur ıeçip ~itti .• 
()tiue1t, köçök bir kar.ııa· 

.. adan 41algın, df'nin, denizin 
.kiipiikli ıalaJ'ın:' bakay&r. 

· Fikirleri bir Jaayali takip 
~ı mek tedir •• 

lreo .• 

Tatlı hiilyaııından bir acı 

ses U\'andırdı onu. 
- Yarın hiitün nl6kt ııpları

nı ve her ş .. ,yiui iade · ediyo
rum. Hlltta o mel'un sevgiıü 
bıl~. A)·ban Mtık yetişir. Bu 
ilt-lohet l"iiremez. Manıtsız k 111-
kaoçlık !arın ıotıu RtılmeJi ar
tık. Kenıiini )·edikten h~~şka 

bir f,?İi ıı h~ni dt\ Y''.'""C "' lilin. 
Ayha11 hirdt1n mt1hlıkamo iki 

bile~irıi tnttn. 
- lhr ~"yimi isdA mi ı <} ... 

cek!4İn Mt·hlika. Halhn ki 
ht>nder, bir giin gelmemek 
özert\ ~ıkınış'a.rdı. Sani\. olan 

ıe•ı;ım bir giinah mı' Evet 
ıurni kı~lunıyornm. ÇörıkÜ 
Meni ıcvi,\· nrnm. Şayet hir ~ün 
kıeka.nnıaıMnm bılki o an 
Hendf-l•ı u ,,. kl~omışını artık. ' 

- Ha vır t iitiirı b~r 8 y h t -. . . 
meli. ~ .. ,in hu yıı pu lı.rın 

~f'vgi ı1 .. ~il çtl~rnlık A.,·haıı. 
Sonn gt111ıneli bunun, hıı ak di
yo11111ı. lıileldnimi unK, Bı

rak cli~·nrıım. 

Ayhıtn )· e~il J?Ö~lcriui aça

r11 k: 
- Peki M .. lıli kM J?ıt hıı akı

~ornm. Hir daha • gdn.enu·k 
Ü7.f'f., g i t. 

Mehlika kar,lt>şleri ile uzak
laştı. A.rhan c.la oraC'ıkta bir 
halıç·~ k~ .. it?"inırı ineıiııtı yı

kıldı. Tı.Jil111ı7. h:•~ını a\·uç 
lı\rının içinn Aldı. Gözl~ıiııde 
hır it.unla yıtş nıurı ııınn dii

'üııiiyor o 'imıli Ri,. hu911k 
, .. n .. Jik nıazı Çılgııı hir ıu·v

gi. Sorıan• hir kıı-kırıc;lık . Ah 
yarAhhi ne o • nrı1n 'imdı ~ıı 

an içinde 9:.~·arı laıı"' Ş"' dur· 
&aydı clA orııcıkta l[Özl.-rini 

ı l çi ndtı :Memlekete ilgili ı 
t ya~nla.r buhırımnuz. + 
t Umumi menfüatla ala· + 
+ kah yazılar seve eeve + 
ı ~iitnnlannııza gt<;il'ilir. ı 
~ ..... ~---... ~.-. .... ~ .. ~ 
kap11ıtaydı. Saatler ge,:iyor. 
A:yhlln yine ayni .vaaiyette. 
s~~ yok. '~alnız -hn ~ofer kız
gın kumların iiıeı iııe iri giiz 
yaşl,.rı diikii liiyor. A ghyor 

1>1imıti o . Hır ço<•uk ıı-ihi ıtı?h· 

lP oı·. ~ ilı ay11t hir an A~ l.ia

uın ornut.ııııa hir t1l dokuudu. 
Ne istiyorannnz'! 
Be ıi tarıımadııJJ7. mıY 

Hıt ,n r 

B~n ı-i1.i11ıe çok konn~· 

tum. Bizim komşrımozdunaz 

ıoz 

Bn •• u ~i•~· l~y•m 30 yaşların
ds hir ~·oll'ııydu 

- o,,mırı hı>n hnradan ge

~ · yoıdnnı. ~izi bir k11la k••· 

g" edt1rk,.n gHrnıii-:-tüııı ~im- . 

tli hn 'R:1.:iyt1tte ~i)riirıce aoı

chm 11ize. Anlıtdıgıma. ~üre o 
kız 11izi Mfl' mi~·or ga.lih11. Hit; 
ii1'nıt1 k"ndiııi tıiraıit1r. Benim 
haoımd"n JCf'<;ti hii~· le it"Y'er 
Ama hen gı1 llri ı nııt mı' tıilyii 

~·nptırdın•tlıt (;)le kurtuldum. 

hu rl"rtlerıltıırı. 

f derıı.f'n 11c>nd., y,.ptır orıa. 

Çok teıtirJi 11~fe14i var lıizim 

imamın 

AybRrı i~ııı ı ı;t1İ f.ı. Rn Mt1ft<r 
göz . ~ a~lıtrı lrn;kı rık olılu· Eli 
ayng1 ııtreou·g-u h'-l-IMdı. 

Tt>~•·khiir • d..rinı yolcıı. 
Haliıııi 1ıtii iip ıu:ıclı~ın ıçin 
•• ştkkiır t>derirıı . X11 ~-az'ı~ki 

1ıtt•ç kıııdııı i~· i kalplı iıı .. an. 

~ ........................................................ ____ , ____________ ,.. 

.1 CO:aeyı_ Bey 
Nu: 4:1 Yıızan: Fe• rııh fOKSOZ 1 ........................................... · 

Şıuk101 hdar ha~lı)·or ba 

'"rkıyıt .. 
0 A pol lon, teffaf semad11n 

her g,.ce oııa kızıl ııtplı gül . 
ler nıatır .. 

Y .,di kat gt;kler üzerinde 
Y•••yan, ~oprak hazinelerinin, 
madenlerin, ayan, gö1.ıeoio, 

anın, ıoynn, rözg&rıo ve 
ateşin sahibi aslan l>&ih, iört· 
kanatla lıleere emıal11iz bedi· 
yeler gönderir .• 

Bacciil'ün tarapları, ooua 
kısıl dudaklarıodan renk al
mış*ır •• 

Gece ~açlarının telidir .. · 
Denizler gözlerinin renıi .. 

~ efe11i, ılık <·Pn•p rii1giir
JArın111 ç•~~ktuden topladıgı 
nemli kokn~nuu Jı:ÖDderir in· 
ıana .. 

Mar~ya" neyi ile P~H .. i· 
norıt mabedinden aeUmJar 
yollar ona .. 

BAccbus şarap f1çılarmı 
onun için açar, cybele d .. U 
gibi dün•r dönt•r .. 

ApollonJI' Jlanyaıt Mr,ge· 
oe, bu güzeller güıeli için 
döytt,tüler •. Ve matlup Marı
yaııD gö~y:tşlarıodao, deniıio. 

mai 11olarına ka.dar uzanan 
bir ırmak me7daoa geldi . 

I111z geceleri, par1ak ıiyab 

Agmıtoı 28 _,, 

RADYO 
28/8/94l PERŞEMBE 
7,30 Program ve memlt' 

ket Had ayarı. '7, :J3 Müzik: 

Hatif progı·am. 7,46 Aj•"' 
bal1tırleri. 8 Alıizik: Hafif 
programın devamı. 8,SO 8,,t 
Efin ııatı. 

12,30 Program ve mem1' 
ket ,.,.at ayarı. 

11,33 ~1ıi4'ik: Fasıl şarki' 
Jıt r ı. 12, i5 .Ajanı haber1t~ri 
13 Müzik: · }'atıl şarkılatl 
programmm de•amı. 13~t6' 
14 .M.üzık: Karışık prograJJI· 

18 Pl'ogram •e memlek•' 
11aat ayarı llS,(18 Miiıdk: Bad· 
yo (Jaz Tö Taıııo orke14tr••1 

18,30 8erbe141 10 dakika. ı& 
'O M.iizik: Piya'4a ı;ıarkıl•fl 
19 Kurıu~uıa (derdlefme saat•! 
1~'15 M.üzık: liadyo Oaı taJ' 
go orkcıı raeı pr<>gramıoıf 
udnci h ıımı. 19,ao llemll' 
ket ıınt B)' arı, ve Ajaud b• 
haberJeri. ıı>,45 M üzık yut1' 
tan H6sler. 20, 15 Radyo g•" 
te:oıi. 20,45 M üzi .. : SHz e~.,t' r 

leri. 21 Zıraıtt tal<vimi tf 
Toı>rak maluml erı borıuuu. 

~ı.ıo Mıizik: Tiirkçı. ri1"1 
Mıtrkılaıı. 21.25 Fouu21ma. ~1 
40 M nzi 1\. ~;!,:;o ' .,mıek'' 
tıaRt ayarı Ajlln& haberleri 
~1.4.) .WI tizik ~-ı,SM 2 .{ 1' 
rınki proıcrarn, v6 kapıuıııt· 

Rir çıft pt'trol gö~ heııi c.l•b' 
~' Vt'l hiıy iilt'di, Yaı1tn oY 
~öy liiyoruıu!. Giı~ yaflıtr1 

İrnna f"lı ı t nlamaznıı Rcal>'..it 
A rıık fliz ı ıı iuuun ht1nİ l1i 

t'dtmıip·ct- k. H"ydi ugurl 
olıtıı n kıt c.lı·~i "' • 

Yolt•ıı 111. ... kl"~tı. A rkatt1 ~ 
fl~ıı yiı t1 ıwııtrnz hıc;kırık l•' 
Yıı·~ ııuı·ak güz .n·~l rı . .• 

llERKU -1 
Ma9l•tr ı uı1ı tel •erinden v•'' 
tıldı .. 

Yılılızlar güz erinin 
l(i rı rleıı .. 

(.J .in .. yt, MjllN•Ş rn h11•• 
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