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AlMAN SOVYE inailiz takıiuı Çankay Şek ~ 1. M. MECLiSi 
Toplandı 

Kıtalarının gelmesi Almanya ve İtalyaya 

bekleniyor harp ilan etti R " t bt•". Resmi tebliği 
esmı e ıgı 

~eniz altı sınıfının 
' l~znıinatı hakkın

daki layihaları 
i· 
u· müzakere etti 
I" 

4nkara 10 - (a.a.) -
·· ~İiyük Millet :\Iecliıi bn 

" t~n deniz altı sınıfı 
llıensuplarının zam Te 

'-zminl6rİ hakkında k i 
t• ~'nunda bazı tadil~t ic
~· ~'•ına ve Türkiye ile 
jel ~lnıanya aruıııdald mn-

b"del~ tediyelerinin tan. 
·ı· tiıni haklundaki anla •. 
e- ~llarla bnnlarn hağlı 

jb' 

hotokollerio tathikına a
la'f ihRları mözakere 

'tıniştir. :Mecliı cuma 
t~nü toıllanacaktır . 

Almanlar 
Rus kııınıı 

~eniş taarruz yap
tı)ağa maııi olduğu

nu bildiriyorlor 

Berlin 10 ( a. a ) -
Alman tebligi: 
Doğu ceplrn~inde diiş· 

manın meYzii hücumları 
mu-raffakiyetle pöskörtül
miiştür. Bn hücumlarda 
dü~man yeniden kanlı 

kayıplara ugramı~tır, 

Doğ• cephesiniıı ceunp 
kesiminde mühim Alman 
hava kn,·vetleıi a~kcri 

toı>Iulakları ile ta~klan 
dağıtmıı;ılar ve tayyare 
meyıbnlarını ınuv•f'faki 

yetle bo.mbalamJşlardır. 

Dii,man hava kuvvet
leri Moskova civarınıla. 

Te Ilmen gi>Jiinün ~ima

linde yaptıkları .hücum 
larda l>üyiik kayıplara 

uıramı~tır. 

Şima i Afrikada şid

detli muharebeler olmak 
tadır . A iman lbtoka 
tayyareleri motorlu <liiı;ı· 

man kollnile İngiliz 
karşı koyu a mH·zi ı~rin i 
mtit\ssir bir surette hom-. 
balamışlardır. 

Avcılarımız T<lh r ok 
B ]·• ıo ( a. a ) -

or 1• • •• ciTannda 5 dii,ınan tay-
.\lman mahfillerırıde dun. . a·· .. .. ı ·· 

i' t.. bl'& ' hak yare~ı nşurnıu, ur. 
(li .Alınan te 1a 1 

• 1 
f' ~lnda deDiliyor ki: s• 
~·; Doğu cP.plıesinde ma- . IDgapura 
"'' ~'lli bir kaç hareket ol- in o-iliz vardını 
J "ınştur. Uu" ki'ı ıenit kot 1 ~ ld' 

~}~Üde taarrOZI\ el'\"eri•li l a art ge 1 

~~lildir. Bnounla beraber Singapur 10 ( a.a ) 
~'hdut hedefli küçiik Resmen bildiıildiğinf' 
ileri hareketlerde bolu- göre: 

'-cak eıki seferlf!rde ol- ilolanda Rindistanında& 
_, ~llğn' gihi lıi9 nvknau hava •• deuiz -rardım 

&Urülmiyecektir. · kıtaları dün Singa~ıra gel-
ml~tir. 16~ 

1;~ J a p o n 1 8 r Amerika 
•'' 11'Uipiıı adalarında İddiası ve Bedin 
~ı~ t\.ı kayıp vern1işler Berlin 10 ( a a. ) -

ol' Yan reımt bir kavnaktan 
Tokyo 10 ( a. 8 ) - bildiriliyor: • 

b •. ,, ~apoll umumi karargl· J b 
t • a onya ile Hirleı;ıik 

.ıl! ql t hl . . "' ,,. tıının e ı~ı: deYletler nra d k · 
:1" • ıHıı a ı nn-

.• Japon kıtalarının Fılı- 1 la,mamazlıktnn Alman-
bİr tltılerde kıtraya a~ker çı· ı yanın me~rnı ol<lu~u lınk · 
ıo>~ 'rdıkluı bildiriliyor. kında Btvaz s:uAntı id-

.,ı . . 
,ı Japonlar pek az ka· diaı;ı Berhrıde nıaııasız 

hp yermişlerdir. sayılıyor. 

M.oskova 10 (:ı. rı.) -
Sovyet tebligi: 

General Sclıimiet' in 
kumandasında J;euiogra
Vın doğa cenubundaki 
Alınan kıtaları hundan 
on güu evvel Riklin ~·lı
ri rı i ve bu şehre yn._kıu 

bölgeleri i~gal ~tmi~ti. 
Riklin'i kurtarmak için 

yapılan Kulıarebeler 10 
giin sürmü~üir. ~ 1 n lllt 
kanunda general M..ırçe
kov'an mumandasındaki 
kıtalanmtz gerıonl Sch
imiel'ia emriudd;i kıta

lart tam bir bozguna ug 
re.tarak Rıkliıı'i geri al 

m1111lardır. , 
Riklio mulıarebelerinıle 

dnşınanın l 2 inci tank 

19 unca ıırlılı, 61 inci 

piy&de tiimenlori 

edilmi~tir. 

Almanlar 7000 

imha 

don 

fazla füü hıra.knıışla.rdır. 

E:iirler ve ganiııı6tler he
nüıı: ırnyLlmamıştır. 

Beş devlet 
HOr Fransauı tanıdı 

Lorı<lra 10 ( a. a. ) -

Yunan, Lük:ienbnrk, Hol

landa ' r ogosla"vya ve 
Norveç biikfuııetlori lıür 

Fran~ayı 1anımışla.rdır • 
Sovyet, Belç.ikıt, Polon
ya ve ÇAkoslovaky3 hii
kfımetleri hür Jfruı:ıızlar 
komitesi ile re:-mi ınöna 
sehetı.,r kurmu,ıardır. 

Japonlar 
İki İngiliz genıisi 

batırdılar 

Va~ington 10 (a.a..) 
Malezya'da. Kabaru tayy
are mftyda.nı bülgeıinde 

şiddetli çarpı~malar de· 
vam ediyor. 

Japonlar yeni takviye 
kıtaları gtHirmi~lordir . 
İngiliz hkviye kıtaluı
nın gelmesi bekleniyor. 

Çötking 10 ( a.a. ) 
Mareşal Şaukhayşek hö
ktlmeti Japonya, Alman
ya ve ltalyaya harp ilan 
etmittir. 

Japonlar 
Honkong'u çenber 

içine aldılar 

Amerikan Tokyo 10 ( a. a, ) 
Horıkong kara.dan ve tle

Tayyareleri Tokyoyu niAJden çenber içindedir. 

Bobmaladılar 
Manili& 10 ( a.a ) 

Teyit edilmiyeu haber- • 
lere gfüe Amerikan tay· 
yareleri dün Tokyo ve 
~"orsazayı bombardıwa11 

etmi~lerdir, 

Sovyetler 
Bir şehri geri 

aldılar . 
Looclra 10 ( a.a ) 

Bitbin Sovyet kıtaları 

tar•fından geri alınmıştır. 

Okuma aıkı onııerııtııı 
Yazan: N. R.. 

Harcı alem aşlc sanmayın, bu aşlc, insa
nın kendi kendini, sosyete içinde bir rol sa· 
lzibi olacak insan derecesine yetiştirmesi aş
kıdır . 

Zekamız az demeyin ve müteessir olmayın. 
irade sahipleri için hayatta, muğlfik prob

lemleri /ıalledecek zeluinrn kazanılması meto
du bir dir ve okumak yolu ile elde edilir. 

Nasıl okumak?. insan zıkdst raspalan
maga ve bilenmege muhtaç çelik bıçağa ben
tilebi/ir. 

Bence, nasıl okunması tazım olduğuna 
dair tarifi okumaga aşık kişi kendi bulabilir. 

Zekalarını, okuma raspasından geçirme
yip anlama taştnda bilemeyerek kalıve köŞe
lerinde Tavla oyutlu ile kör/etmekte olan 
gençler, gönüllerinde okuma aşkının eftşini 

yakarlarsa kendilerini, yetiştirme yolunun ay
dınlık yiirümiine sokmuş ve bir Üniversiteyi 
ikmal etmiş olurlar. 

Tafsile ne lıacet. 

Tokyo 10 ( tı, a ) 
.Tıtpon douanıunsıırn. men
ıup hava ktr-r"'etleri l\1a 

lt,zyanın dogu kıyısı ci
Yarında lngiliz · n.~;mlse 

Ye Pin 03vel muhsıetıe l 
gemılerini batırmıştır. 

Dünyada gönüllerini okuma aşki ile ya
kup Üniversite üstü hedefı varanların bir 
kaç: sayın simasını aşağıda koy/, maksadın 
doğmluğunu izaha yeter zannederim . 

Namık Kemal Riişdiye tahsilini ikmal et
memişti fakat oltama •şkı Üniversitesinde 
kemalini buldu. Serseri Maksim Oorki aşçı 
çırağı iken okuma aşkına tutularak Rusyanın 
ve dünyanın edibi olria, Sırp Milıai{ Popi1ı. 



Sayfa 2 (HalkıR Dili) 

!l 4 1 Yılı 1 
Kıiçii Hikaye: 

Yazan: Dr. Şadi O/RAY ULUSAl EKONOMi Acl bir hatıra 
- (j 

Mütonıadt ağır beden 
hareketler i. siirl\tlı yörii
yiiş mochn r iyetl .,,r i, zor
lanmala r hatta sıkıcı i~ 

Jor, k'>rku l"O teltış larıu 

uzamaın ve uzun 
kavgalar da bu 
dendir. 

sü ren 
kabil 

Bütün bunlar, bu yo r
gunluklar he~ ıı rnts ı z, g ü
riiltüıiiz ve çok rahat vo 
devamlı bir uykn ile za
il olur, zira uyh u eıı rıa-

ııııda vücut hareket "t
moycceğinuen k a lp, ak 

ciyerler. bfü>rek ler ve 
deri tela.8ız.. sakin bir 
şekildo o müterakim ze-

hirli mft<ldelc ri tı' ıı rıyıı 

atınaga ınuvrıffak olur
hı.r ve yahut onhn tı~a 

rıya ntı l mı:ıga bazı rlan

mı' bir lıale g o1irirlor, 
bn sebepten yorgunlukta 

kalmaz. 

Biraz en·ol saydı~ıını,; 
bu diirt ci hazın keodi le-

ride d i nloıımoye , tabii 

vaziyetlerini hulınağa ilı 

tiyaçları vardı r. 

Saym oknJ uculıırımız! 

Hayat ve goçim ala

nında vüc ud un hareket
lerile tem in edilecek iş 

}erde ıu•el fly -re zora hiç. 
lüzum ~·okt ur. .:M.echuıi 

zaman la.rda bn zorlnnma
ları ın ü tuakip mümkünse 
derin bir uyku yapmak 
16.zımdır 

Bu imkan yoksa gü-
riiltii Te kıınırı t ulardan 

azade ol ıırak n r ka üzeri, 
konu~nrnk ve <li.işüıımok-ıi

zio, hiıa.,, ıızaıınııdıılır 

bunun müddeti yoktur. 

Bn çalı,manın huımle gfll· 

t i rdiği derin yorguııluguıı 

dereceıüııe bağlıdır. 

Oii uı lıoriyet lıiikttmo 

timiz bütiiu i~yileı-in, ça 

Jı~anlann mesailerini füıı· 
n iu giistordigi icap lara 

uygun olnra. sekiz "'a" t 
k t bul etmi~tir. 

Esk ıden 

işl erdo bile 
Rmele 
10,15 

agır 

tallt 

ç ·dı~tınlır idi, anıtıle ara 

ıurıuakı hıutalıklar ve Ö· 

lüın vakaları dıkkatli na 

zarları çekmekten hali 

kaimazdı, şimdı itle Tür

kiye Biiyiik Oiimlınriyet 

hükfuııetimiz bütün bu 

gibi alı \"a 1 i clıeın ıuiyetle, 

dikkatle tı.kip ederek ge

nk amelenin ve ge .. ek l 
memurların çalışma sa-

at.larını tayin ve tetlbit 
1:1tmi' ve istirahat zama.ıı· 

larıııı çogaltmak ımretile 

yurtb~ şların sıbhatlarını 

hinrnyet1e hass tl'iyet gös· 

ternıiı, vö buıınu için de 

kanunla r yıpmı~tır. 

Dr. Ş r,di Giray 

- Bitti -

VE 

Arttırma haf tası 
Proğran11 

1 - 1941 Tllnrın l e1rn· 

nonıi vı' a ,.ttı a •ıtıftn~ı 

12 XII 941 c•ıın gi.inü 

hıı .~Jiya ı nk 18-l:l-941 p ıu·· 

ŞPın hıı giiııii h ı l t't' k t 11'. 

2 - o giiıı 

H lk ev ı d ı ı Maliyo Ve 

kil ı Fnat grnlı braflR-

dan orerilt:coJ "\~ış notuk-
lal'l, H slktni bop·Hli>rle
Tİ lr il:irı •·d er"k Aydın
da d hafı·t hRŞll'm1~ o
lacaktıı·. 

3 - · Milli ~ıroı . o ı11i , 

ıanayi ve malıııılleriaıizi 

alakadar tıden döviılr r, 
haftanın deumı ıniiı1de

tince alan ve cadd• lerde 
aıılı bulunacaktır 

4 - KahTelA• dtt, mfiş-

teri le re evlerde nı ı•a fi -
lere lıaft" içiu•ltj ttır c han 

nıiii mn lıımlleriıni z i k-
ram olunması t~m~nni 

olunur 

5 - 1~. i nci okoııouıi 

Te yerli mallar lrn.fta
nın ilk pazarına rnEtliyan 
14.12.941 J>ti Zllr giiııu te
zahürat yatpıla<:aktır. 

' 

A: Saat 14 den it.i lıa

nn tlauat, ort.l, ilk oknl-
1 

!arının 4 'f'ti 5 inci 111111( ı 

talebelerıle b iıtiin o• nı i

yet ve miio"'sesat mtoııırn p
IRrı -çe Halk U Jke • ı a
tanma g~lmt'l~e h,,, ıi' a· 
("tKl l!' S a ·•ı 14,.J fl ıh top . ı 

Bir gün Bedriyenin 
hareket lıahMini bildiren 
tegraf gfı ldi: 

< Pt.ı r~ ..; ıu btı ıııin ii Er

zarnmuay ıın > diyordu. 

Bitmek t iikonmdk l>il
ıniyen be~leın elt~rd en, he 

.r ~c:uılnYd n n sonra hir pm'

~e!lıbo ~· ıııi istaı'yowL in
dik . Olıt .,J.:ça. kalahalık 

hır gıı rn p lıalind11 Heıt ri
ye ile baba~ını bekliyor· 
duk. Treuin gelıno ımati 

yaklti~tıkça heııde biiyük 
bir lllbırınzlık basıl olu
yor Te durduğum yerde 
duramıyordıım. D~kikalar 

aaırlar kadar uz ·ıyıp gi 

dıyorılu. 

Nıhayet muayyen za

man geliyor, Fakat mey· 
dı:t.ııda tren yok . Herbiri 
senelere he.le! dakikalar 
dnrmadsıı g<19iyor, lıAlı\ 

ıes sacla yok. 

Tı erıin ı;elmesi mu· 

ayyeu olan ıaatt~n 45 
·d a kik" geçrıı işti. Nih~yet 

kulaktan kulıtğa yıldırım 
sü:·atile bir habeı· yayıl
dı. 

başlıy:ıcaktır. 

lstildal marşı 

Ulusal . Ekouomi kuruma 

adına nutuk 

s~nat, or•a. okulla.r a

dına ü~~ nutu k veya şiir 

ökiiz güderketı bıı okuma aş/ana götılünü 
kapflrarak Amerikada Üniversıte profesör
lüğüne yükseldi. 

, ıu ıı·n ş b ııl ıııı ttcakL. ıd . r. 

E: Söyl () vlerJen sonra 

ok ıı l ta.1ebPl uri, elrnno~i 

şi.u·lar ı t e lıır geç ıt ru~nıi 

y;.p.• ak şehir içinde do

laş"'cak ı ardır. Netekim, Ciimlıuriyıt devrinde Türkler a· 
rasındada Millet okula ~ahadetnamesile bu 
aşka tutulup ilk ve Orta okul diplomalarım 
alanlar çok göriilnıektedir. 

Qençler! gönülleriniz 1 elıiml /ıisltrdm çok 
okuma aşkile ya!lsın ru!tlaruuz bilgi ateşile 
ışıklansm. 

Işıl?. saçacak iken paslı ·bıraktlacak zeka
lara actyorsamz ve bıı paslı zek<llardatı ulus 
ve vatatwı zarar görmemesi lüzumunu hattr
datı çı/wrmayorseııiz, kmdinizi hemen okuma 
aşkı Üniversitesine kayt ettiriniz, kitap yok 
demeyin caşıka Bağdat yakmdır• derler. 

Bu Üniiversiteııin aşk yolcuları kitabı u· 
zaklardall da bulabilirler. 

Gençler! .. vakıt geçirmeden «okuma aşla 

Üniversitesi• ne yazılımz. 

N. R. 

H: l'op ı ı y a Halkavi 
ba doım Jıı ı ~ti ra~: ede
cek tir. 

O: Alanda inzibat ve 
yer gibtonııo 11i, Emni
yet ve hHlt• ıli \'tt z.thıta 

mt mnrfarı h ıdıuoau t~ 

min eluııaı .aktu 

Ç: S•uü 1 : ,30 da 14lana 
lrnnul~cak lı ·•lk kürıniılt 

yanı oda ayrılacak mahal
de Vali, Komvta.u askMi 
Adli, MüJki erkan TA 

memurlarla Belcıl iye re
iı1i, umumt ştı lıir U!l'Clısi 

Parti, lfolkovi, <' m ycıı t 

-re mİH' ııResat , .c hıtı k :ı · 

]ar u :-k frnı uorl••r ı. i p Ja . 

D: Bundan sonra tören 

1 

ca ıdardır. 

Not: Ha.va yağışlı olur

sa tezahiil'at yapılmıya

cak o Hatte llalkevi aa-

lonunda toplanarak ayıı i 

p roğram t:ıtbık olunacak

tır. 

6 - Hafta içınde her 

gün iiaat 16 da Halkevi 

lıopar öılnil~ ulusal eko
nomi tarafıııdan birör 
koııferans veril6cektir. 

7 - ..u i lli iktiHt, 83• 

n • y i ve :r.irıti ~ alk11ıma

J'a a it vccizclor ntı,rolu

ı:acaktı r. 

ı 
8 - Bıı p og am 

evtiye yerinedir. 
da-

1 

Yazan: Sabri ERL.AQl~ 

3 

< Tren kazıtya ugr•: 
u11ş >. Buna bir tiirl• M 
inanamıyordum. 

lztasyonda biiyük bit 

ka·rııasma var. Nerde i,ı l, . . . ;r 
çıldıracağım. Vaziyetı 

ta~yon miidüriyetin• ,or~ 
tluk. Hakikaten treniP bl 1 H 

1' 'I kazttya uğradığını ver•. Kı ın 
dıına gıdıldigini ıi;yJtJ'· t tıy 

1 & 
8anki istaHyon birı-' ~' .J. . ta dl' 1' 

başıma yıkılmış zannt .
1 

ll.ı~a 
yordum. Ağzımdan ııı ı 

. tek kelime çıkmıyor, g'D' rerıe 
lerim yanıyordu. ~~ ti 

Yanımdakilerin teti tll.r 
,ı 'ir · 

!ilerini 'f'e tominatıatJ d ı 
it 

duymuyordum bile. · 
•JI 

Hemen bir otomobJ. ~ 
atlıyarak son ıiira.tle ~ ,, l za yerine doğru koşıı> 

ğa. ba.ladım. 

İhtiyar bir miidıf 
ıaetu. Oüakta çıtırdıf' 
rak ya.nan oılunlarıP ,, ~in 
vine daldı. Bir iki ~if ~:ın 

,, 'ile 
ra daha yaktıktan 1011 ~at 

·tıl g 
- Ayrıi hugüukÖgı ~iı 

· ıı 
karlı Vft fırtınalı uirgil-' 
dii. Her taraf hem btf ~İti 
durmadan kar yagıyo'ıJ.f, ~a(l 
k 

. . ııı tı . 
aza mıılı:ıllı 1aulı.ı il' ı 

yangın yerine dönaıiif1 ~ ~ık 
Vagonlar, insanlar .. 1:0 ~ tb 

yarıya kara g<;mülJIJ•1f , harı 
' l\a· Çılgın gibi vagonlar• 11 , ıt 1 

t' 11da 
rMına. atıldım. Ve il ,. ~i\ 

IJll 
dan oraya koşmağ" ~L 

çtı 

\adım. Yok .. yok. 
1 
~İM 

.. b"Jl tjh. 
Çıldırmış veya , L .. ı 

tı'0 ~•ı · <le kaznya. ugramı~ 
11
1 4. ı 

neılerek bir iki poli• ~ ~ it 

!arımdan yak~Iadılat 

bir kenara <;oktiler. 1 . ~ 
Fakat bana h•9 J 

a 
l!ÖZ dinletemiyorlllrd1• 

1
, ~ 

B. .. l ..... ( ~ 
ır an goz erıau · ~ 

nımda yere uzatıJIJllf ,J 
.. 1 . b' b''( uzer erme ırer · 

örtu çekilmiş clört, ~e 
. d' ··k•ı'' ~ .. ın11an cese ıoe a..- 11, ~~n 

H 
.. l . ,, ı,, 

emen uz~r erıue ıı \' 
ii'v r dıın . B ir hamlede ört · lif\ 

çek •p attım. ,ıf ~ 
Artık gerisiui b• ar 

lıyaoııyordum. ,1, 
er 
~t~ 


