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AYDIN . 

FIATI 3 KURUŞ 

Pazardan Bafka HergUn Çıkar Siyasi Gazete 

f. LIBYADA 

• IGILIZ 
lALYAN 
harbı ve 
TAYYARELER 
~onıa 12 (a. a.) 

1tn tebligi: 

~İIJıali af rikada düş
birlikleri Tobruk 

'ainde menilerimize 
'Ilı etmi,lerdir. Dü•
haraketleı i püskür· 
~ııı·· ., ur. 

lt,lyae ve Alman 

hteleri yeniden Tolt· 
t, Marsa M.etruh 
bedtfleri aıır Te 
tapta bomb&lıarla 

•lardır. Biitün tay

it. 
öıleriue dönaıöt· 

lııgiliı tayyareleri 
~fl tizerine bir akın 
''l( bir miktar bom
'tlllışlardır, 5 düşman 
'teııi ·.iü.ürülmüştür. 

~(•tu afrikada bir 
t haraketi esnasında 
~ bir teşkil dagıtıl-
lt· Dii,man tayyare
.İl.aoz" dl\ Viktorya 

Üzerinde bir çok 
lt uçıno" ve ufttk 

bombalar atmıştır. 

~tdenizde 3 diişwan 
''esi düşiiriilmüştür. 

SOYYETLER INGILIZ 
. TAYYARELERi 

BUYUK ALMAN TAARRU- Al 
. manya 

ZUNU BiR ÇOK BOLGE- OZERiNE AKIN YAPTI 

LERDE ONLEDİLER 

Moskova 12 (a.a.) -

Rl)yter ajansı bilili riyor: 

.Moıkova. yolunda yapıl· 

makta olan büyük mey

dan mulıarebeıi şiddetle 

devam etmi~tir. Ruıların 

fevkalade in3tçı mukave

metine ragmen inşal\tC() 

v• ırıalzeruecc büyük fo . 

dakarlıklara ktıtlaııarak 

ilerlemek iıteyen Alman

lar Moıkovaya giden as

keri yolların ele geçiril

me1i için, yığm halinde 

tankarla piy&de ve topçu 

ko vvetleri kulla ıı makta

dırlar. Alman taarraıunn 

birçok defalar sehntlarile 

du ı durmuş olan kahra

man '.l'imeçenko ordula· 

rının tutmak üzere Moli

kovanın batısına büyük 

ıoTyet tak Tiyeleıi ıön de 

rilmekte olmasına raı 

men Hus telgrafları bazı 

noktalarda 

Hyı üıtüıılügiinıltn babı 

etmektedirler. İıimi zikir 
' 

Londra 12 (11. a.) -
Dün gece lııgiliz bomba 
tayyareleri Almaoyanm 
~imtll bat11ındaki hedef
lere tRarrus etmiş!erdir. 
lngiltflre üzerinde hare
kat yapan düşoıanırı iki 
tayyaresi dü,iirülmüştöi. 

Za 11111 bir ana 
sokaklarda 

iki çocuğu Ilı 
dolıllıor 

Bir kaç gilndiir, iki 
çocuklu asabı hasta za· 

Tallı bir ana sokaklarda 
acınacak halde dolaş

maktadır. 

Kadın ne yaptiğını 

bilmtiz, ~ocnklar kendile
rini konıya!nıyacak hal
tltdirler. 

Bu kadın eTıııiz, ha
misiz kalını' sokaklara 
diişmü,tür. Kızıl ay, ço· 
cuk esirgeme kurumu, 
belediye böyle düşmüş 

lerin hamisidir. 

~~_;;_..;:;;;;:~;,_..--ı edilıııt\yen bir yerde bir 

Bu müesseııeler , za · 
vallı ananın kara bahtına 
kattJ~ı iki çocuğnou, be· 
)Adiyeden yardım gören 
Rilelerden birine baktırıp 
koroııamaz mı ve bu ana 
lıaıtalıaneye yatırılamaz

mı. 

()dın10 maruf tüc· 
tıllda.u Muharrem 
'e>tıu Z eki Salcıoğln 
'-ıtınıuza 20 lira te:i 6tnıiş ve ayıca fa · 
b~· lllektep çocugu

' 'ltüo kitap ve sair 
111lını alcaıı taah · 

· .. ~tllli,tir. göRterdiği 
fltat eaeı·inA kuru· 

~~.,,, namına te,ekkür '•i h'l . . ı dirırım. 

Kurumum az 
namırıa 

1. Ş. Sarkan 

nehiri geçmeıe mu vaft'ak 

olan Almanlar şiddetli 

sovyet kar,ılık taarruz. 

l1&rı ile ptiıkürtülmüşler 

Te ıovyet tankları uzun 

bir muharebeden sonra 

bir fOk kilometrelik 

toprağı geri almışlardır. 

Almanların Leningı·at 

istikametindeki son iler

leme gayretleri akim 

kalmıştır. Son iki giin 

içinde Almanlar taarruz

larında yeni kıt'alar 

lrnllaıımı~larsada 'elıirin 

mödafacıları bu hareketi 

~~;:;;;;;;;;;;;=:;:=j öolemi,lerdir. 

ŞüphHiz bu yavrular 
sokal;lardan kurtarılabilir 
ve ana da lıaıttabaneve . 
yatırılabilir. 

Bunun için, 'hu acıklı 
halin, şehir sokaklarında 
her gön vatauda~la ra iz
tırap vermesinin önüne 
g~çilnıeili ve bu ana ile 
çocukların korunması 

için alfıkadulıırın hamen 
huektıte geçmHini sabır
uılıkla bekleyoruz. 

Balkın Dili 

l I B Y A D A BUlGARISTANDA 
Polonyalılar 

Çok BUi 

dööııouorıar 
Londra 12 (a. a) 

Royter 1tjan11nın Kahir., . 
deki mnlıalıiri yazıyor: 

Tobrukun kumiu çev
reai üzerinde AlwanlıLr· 

la polonyalılar karşı kar
şıya halunuyorlar.J>olon
yalılar ~ok eyi döğiişii· 

yorlar. Bunlardan bir 
çoğu Po!oııya muharebe· 
ıine de iştirak etmi' as
kerlordir. 

ROYTER 
soıuetıarın son 
taarruzları 

durdurduklarını 

blldiriuor 
Londra 

Son alman 
lerinden 
ıöre diio 
nede gece 
bir i!erleme 
mi' ltırdir. 
gelen bir 

l~ (a.a.) -
ve rns teJiğ

anla~ıldı~ına 
ne gündüz 
elıomwiyetli 

kayJ etme
.MoskoTadan 
habere gHre 

İJALYIN-BULGAR 
ticaret 

Anlaşın ası 

imza ıdildi 
Sofya 12 (a. a.) -

Dün sabah Bulgar milli 
baııkatıı miidürü Guntt 
ile ltalvan ticaret hev'eti . . 
reisi Drag Ogilo yeni 
I tal yan bulgar ticaret 
an laşmıuunı ' imza etmiş

ler<lir· Yeni anla,ma iki 
memleket arasında Bekiz 
yüz milyon liret mal 
ıııü bad e losiui derpi' et-
mektededir. ltalya bnl
gariıttımdan yiyecek ala
cak boJguistaııa. makina 
v.ı kimya maddeleri gön
dereeektir . 

Oı·el in ötesinde llra.nsk 
ın 80 mil şarkında yol 
kapatılmıştır. Hukof şi
ddetli muka.nmetine de
Taw etmektedir. Pirekof 
berzahındaki Alman ta• 
arrnzu da durdurulmut· 
tur. Azak denizi kıyıla. 

rında harekette bulunan 
Ru' kıt'alarıoın durıımn 

kararsız cörülwekte ise' 
de Melitopol ciTarında 

Ruı mokaTemeti zvyıflu· 
mamaktad rı. 

HAT'IAL.AT'AalL.1.-. 

Mlvız ? 

Bu kö,edeki neşriyatımıza alakadarlar tarafın 
• dan "fiil,, le cevap veril••ıinin bizi, halk namına 

ıeviodirdigini kaydettikten sonra, yeniden yapılan 

demir yolu oaddesi gibi bası caddelerdeki iuşaat 

bakiyesi kum yığınlarının aylardır toılarıle ve 

mansaralaı·ı ile halkı rahatıız etmekte oldıtğtıno, 

plAkadan yapılmı~ güzel yaya kaldırımları arasında 

betoıııuz 9ıplak bırak1lauş yaya yolu parçalarını•, 

güzel ka:lına. ıiydirilmit yamalı ipek rop gihi bu 

güzel ~elıri çirkin güstermekte bulunduğunu hatır· 
JatabiJirmiyizY 
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Toz 
Yazan: 

Dr. Şadi Giray 

Bngiin, hu yazımızla 

Hl ve sağlamlığımııra 

bo1an mühim amillerin 
en ba~ında b11lnnmatn 
ieab eden <Toz» dan. lıalı
sejeceğiı; biz ekseriya 
hayatımızın hastalıksız, 

ıatırap~ız geçmosini çoır 

Uzenerek ve dikkat ile 
göz onune alarak pek 
d ege rl i tedbirlerde buluu-
ıneğ& çalı~ırız, hatta bu
rı un için telA.~lar, yiiksek 
bilgi arzuları güstıririz, 

uzun uzun ınütalaalllrda, 
tıoru.malarda. lrn l uu nrnz, 

fakat diğer taraftan da 
ne~'e ve hayatımızın saf, 
temiz baharını soldura
cak, çürütecok lıaatalık

ları yapan bir çok Rehep 
ve amillorin ortaıında 

bağdaş kurup fga.ygısızca 
otnruru;c, hastalıklardan 

korkdnğumu.rn ~ve bun
lardan çekinmek yollarını 
bulmakta ve bilmekte 
oldnğumnzn da çok def'a 
idda ederiz. Ne acayip'?. 

Yani hiıı:zat kendi sağ· 

lık menfaatlarımızı bir 
taraftan yıtpıyornz ve k o
ruyoruz ve fakat obi r ta
raftsnda sür'at ve şiddet
le bozııyornz, A.d(IU ıwtı· 

raplılrı kendi iizerimize 
ü,tek ve iştiyakla çekiyo· 
ruz, 9ağr1yoruz. 

Bir kah vede oturo-

( J;bl kın Dili) 

INGlllZ SOVYET - Alili 
Tayyareleri Hirbında sın durum 
ıımanga Ozerindı 

Berlin 12 ( a. a. ) -
Az miktarda Ingiliz bo· 
m ha tayyaresi dün gioe 
'imali Almanyaya hücum 
etmi~lordir. Müteaddit 
şehırJere infılAk ve yan
gın bomb,ları atılmı~tır. 

Binalarda ehemmiyetsiz 
ha!4ar vardır. 

1-----------------------
yorken kahveci çırağı 

satın alındığı gttn<len be· 
ri as!a yıkanmamış mnr
dar süpürgesini alır, müt
terilerin arasında ortalık 
ıüpürnıeyo başlar, bia de 
ayagımızı ayak üzerine 
atarak kahvemizi içm okle 
keyf çatmakla meşgul 

oluruz, kahve tabanında 

bir kaç [ıündfl toplanan 
ve pek 9ok basta.lıkh, 

hıub.lıksız kiwıolerin bn 
runlarından, agızlarrndan 

atıla.o ifrazatın kurumu,, 
üst vo başlanrıdan, ayak 
ka.bları vo bazı e'yaların
dan dükülec tozların bu 

ıüpürge Tastasile yokarı
ya kaldırılarak ünümüz
deki •ekerimize, ıu ve 
sair kaplarımıza ve du
dak, burun, yüz Te gös
lerimizt konması, tozlrı· 

rın agu Te burnumuzdan 
içeriye girmesi bence, 
müd<lei umumisi, mahktı
meııi, kanunlarımızda lıe

niiz yeri olmayan bir ei
ııayettir, o haJdeki isbatı 

Moskova 12 (a.a.) -
Dön ak~amki Sovyt!t 
tebliği. 

17 llk tetrinde kıt'a
Jarımız biitün cephe bo· 
yunca datmanla çarpış

mı~lardır. Muharebeler 
billıa.Ha Viazma ve Bri
a.nsk ifıtikemetlerinde şid· 

detli olmuttul'. 8 İlk teş· 
l'inde 64: Alman tayyaresi 
tahrip edilmiştir. 25 Sov
yet tayyaresi kayıptır. 

9-10 İlk hışrin tarihle
rinde Moskova oivarında 
on ' iki Alman tayya.ıeıi 
clüşiirülmüıtnr. 

şahidi, dinlenilemeyen ve 
fakat, fennen Te ilmın 

1abit olma' ve tahakkuk 
etmi• bir cinayettir; ha.
zan bu cinayetler kalın
haneJerde ve em1ali yer
lerde bir günün muhtelif 
saatlarında mükerreren 
icra edilmektedir. 

Fütursuz o" iddi'a 
edebilir.iz ki bngtin ini 

olmayan bütün Teremliw 

ler, i•te başkala.rrnın, sü
mük 'Ve tükürüklerinin 
kurumuş tozlarını hu 
bi Yastalar ile almış 

malarından ba~ka hiç 
şey dElği ldir. 

gi
olw 

bir 

Yine ne acayiptir ki 
biz, böyle bin bir kişinin 
kuı umuş, toz olmu~ if
razatı arasında oturur 
zeTk ederiz, seıimiz çık-

SOVYET - ILMll 

BPhBSindo iRÖil 1 

Tayyareleri 

Moskova 12 (a.a.) -

Muskrnansk bölgeıündı 

harekette 'bulunan İngiliz 

ve Sovyet avoıları son 
bir lı:ıfta zarfında ı9 Al-

man tayyarHi tahrip et

mişlerdir. 

Uzak şimalde bahri

yeye menanp tayyareler 

iki Alman nakliye ge

miaini ve iaşe deposuna 

(3) tayyare karşı koyma 

bataryaı:ıını tahrip etmit 

ve bir du,man motorlu 

kolan uda imha ey le

mittir. 

TASARRUF 

BONC>L~ 

Tasarruf Bonol 

·aımak kendiniz•' 

da Milli 
tll 

mıza hizmettir. "ıı ................ ~ç 

içi 
l;p;-.~~::::Sjiilli;i_,..I b,Yı 

''• ilan ve Ab a~ 
ille 
~e.,. 

şartları '~ 
ta 
~e 

600 Seneliği 

Altı aylığı 

Üç aylığı 

350 ~ ~i~ 
'•h 
'~ı 

"ıı 
Resmi llAnh''' ;~t 

satırı rı he 
llıd 

5 Kuruş alır"1 't~ __________ , ~i 

maz fekat evimizde 1•· 
mek çatR.lııad" gördüğü· 
müz ufak bir lekeden 
dolayı hiddet Te 'iddet 

Hususi ı ıarı ~~ 

't pazarlı~a tat> .__ 

götteririz, halbnki eviw ı------------" 
}' 

mizdeki çatalın bulaşığı, 

lekesi evimizin içindeki 
Hğ Te ıalim hastalıksız 

mahdut kimselerin bula
şulır, bunları yt\kında.n 

bildi~imiz için bize ma
zarrat getirmeyeeeğine 

emin olmamız, yalnız 

eüıe gostel'İ~a müteallik 
bu kusurdan dolayı telaf 
göstermemi11 lAsım delil 

midirt 

Bunların en teb 
tı~ 

lilerinden biri de e1
1 \ 

odaların içinde e11 
görmeyen köşıt16 ~İt 
yerle.mi• to.zlardıti ~t 
yalnıı haTa eıi~ ,'.> 
vaatasile odalara gı ~ 
ler, bir tarafta& iO 

(DeTamı var) 
~il 

d6nümnoktaunda oldu- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ! ta vakit kalmadaP: ~t 
ğuınu an ladığıın halde Biiyük HikAye ümit müjde 11111

1 bit 
babamı yolunılan çeYire- havadiıim var. ..ıı Q 

miyorum vı kalbin anla- -·-··" -- y 1 K ı A y U y A - Söyle bak•IJI'' 
şılınaz hir korku ile tit· Yok evvela ne 
reyor .. Ye babam gi>ziim · 1. Tefrika No. ( 12) Yazan: Sabri ERLAÇlN .1 - d~yorsun~ MöjdeıJJİ 
den kayboluyor. artık rım. 

her şoy bi it. 

Yarabbim her şeyden 
çok sevdiğim Te beni hiç 
bir İlitegimden mahrum 
etmeden 11eneler<"e emek 
vererek beni büyüten ba
bamı, annemi, evimi nasıl 
terk e d i y o r um bnna 
nasıl tahammül 
edebiliyoıdum. Kendi 
kendime hayret ediyorum 

Senelerce bana kolla · 
rını açan, benim iztira· 
bımla a~layan, sevincim-
1e gülen, neş-elenen kar· 
deşlırime, anneme, baba· 
m" demek ebediyyen ve
da ediyorum ... 

Demek bugün bunları 

zerrekadar Ticdan azabı 

çekmeden ben yapıyo 

rum. 

Evet ben, yalnız bir 
çift ye,n göz için ... 

* * * 

Akşam eve dt>.adii.iüm 
zaman adi!o babamla 
olan konn.mamuıı tek 
kelimesin• kadar nulat
tım ... 

Sıkılma Ümit. zaman· 
ll\ her 'ey yolu.na girer 
ve onlar da !!leni affeder
ler, deyerek beni teselli 

l 

etti, zavallı P6riltan: 

- Ü mit yapma, git 
anneni, babanı kırma 

ben bir aile yıkmış o(w 
mayayım. Ziyaıı yok ba
banın dediği kibi zaman
la sen. de beni unutnr· 
sun ve bir zaman gelir, 
bu ğüoler de hayal olur. 
de yor. 

O bihniyorki, kendi 
1aadetini, istik Dalini feda 
ederek sırf benim mes
ut olmamı istey~n bu 
söılerile beni kendiRine 
büsbütün bağlıyor. Onu 
kollarım ara.ana alıyo· 

1 1·11m -ve: 
- Hayır perib.an be

nim için hayat, iıtikbal, 

saadet her 'ey sensin, ıen 
olmadıktan sonra ha.ya
tın bence bir kıyrueti 

kalmaz diyorum. Ve onu 
gözlednden, saçlarından 

yanaklarından öpüyörum. 

* * * 
Aradan altı ay geç· 

mişti. 
.Bir giio y8rgaıa argın 

bankadan eve döndüğüm 
11aman Perilıanın kapu
n nn önünde beni bekler 
vaziyrtte buldo.m. 

Gülüyordu. Acaba ne 
vardı'Y :Beni daha ıorma-

- Ne iıterı;eO 
ediyorum 

- Bir 9000 

var Ümit... 
11 

Birden bire b. 
anhyamadım. O -~ 
anlatıyordu: 

- Rsaseiı ka9 ~ 
dır şüpheleniyord0 , 
giin doktora gi''' 
üç aylık gebe oıd0 

eöyiedi. 
Bu ani vaziye'' 

sında ne yapacsl1 ~ 
~ırmıştı m. gnıııı~ 
ağlamak mı' Laı• 

Şimdiye k,.d•' 

dö.ünmemiştiın. 

(DeY•oaJ 
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lltina haıkına ıkıekı~,--------
1 dağıtılıyor AGZININ TAD 1 NI BİLENLERE 

Atina 12 ( a.a. ) - MÜJDE! • 
Yunan iaşe nazırı yaptı-

e 

Bedri. 

······ Sana anlatamıyo
tlltn. Dertlerimi. Benim-
~llleşecık halim yok, gı
~ç iken ihtiyarlattılar 
~Çitni, eeni temi• ederim 
'Yatıma ıen girmemi~ 

'1•-ydın ben daha bu 
d~nya.yı bir kere düşiin· 
~eıdim. Yaşı makta hiç 
'"esim yok, kalmadı 

'ıtı., niçin, ni9in bana 

~~tıa~ d~ğil m.i . boud.e 
llıcınslerim gıbı d.eğıl 

~İYim, Farkım ne, .Al

,'h beni biç mi sevmiyor 
11lıyornm bedri hedri 

••ıı· d' ırı gibi bende hiı • 1 -

(I ~~-l'ıı.aı, ben artık ölecı-
1tn, hillıaHa böyle he· 

>ti! .. .. 
ltılı anlarımda 'og:m· 

~d, bir ağrı burkularak 
't( . 
~·alna çarpıyor. belıme 
~1Yor, Ne soğuk algınh· 
1':' ne de huırnıi .. •.~noı· 
1 ' benziyor. Goruyor-
~'ll •ana her zaman a91.k 
' <lo~rn yazıyornm. 

tıt Şinıdide biliyorum ar-
eb bitiyorum ... 
1l it 

\ edri beni severıen 

;.
11den ayrıl. Senin te

. ~ ~ kalbine gıpta ede· 
fı .,,1 1 

t er, koaacıaklar. Pnun ·o ~'t v 1
• \j llıetini benden ba,ka 
1 ~Ilı.,, bilmedi bilmek ie-

0' ltı'di bu evde .. 

ı, ~en dahtt. c;ok yökıe· 
C11ı.. • l . 

)' ~sın, daha çok ha ıtı· 
ıı' 4ı; 0lacakımı, çok temiz 

~~YllTan vı çocukların 
ıı~ '~ 'k, onlar baba diye 

c,ğına binecekltır7 ral . 

Yazan: A.. EHDlK 

j nız anneleri ba.ka bir 
kadın olmnş ne çıkar. 

Lakin çok eminimki se. 
rıin temiz varlığın yine 

(Devaruı ( do) 

, ı- ŞEHİR 
VE 

jtı beyanatta ekmek da
ğıhlınaıına muvakkaten 
mani olan nakliyat zor-
luklarının kaldırıldıiı 

bildirilmi~tir . Bu gün 
Atina vo Pirerle ekmek 
dagıtılmı,tır. 

1 = ! 

GOZLERIM 
Ölüm firar etmiş, adem unutulmuş 
Fera!ı yüklü kıvıl, kıvtl insall. 
Cennet rüyasıdır şe/ırin sokaklarmda 

yaşanılan. 

• 
Aç gözlerim, işte arzuladıgmız şe/ıir. 
işte geb evler, ışıksız bolvar, yağ kokan 

deniz 
işte balıçe/erinde kurulan dünya, 
Uykuyu büyü/iyen si/zir . 

• 
Buradadır 
Adlarmı rüzgdr gibi içtiğim kadınlar. 
Sütçülerin uyandırdığı otel odam, 
Kaç yolcunu/l dinlendiği yastıkta 

Yine dinlenecek kaj an~ . . . 

• Sabalzı içerken alim kadehten şelıir 

Bir orman serinliği ile açtlacak içim. 
Ağları aktaran kaba elli balıkçıların 
Geceden artan maceraları yükselecek odama 

• Mevcudiyetimi doyuran şelıir ı 
Düzel çirkinliklerini, tekrar giyeceğim 

L--.-...... __.--....._.. ...... __._.......,._vu•c-ud,_u_m_a __ ._·~ lskendt.r EOE . 
'Z'T 

~=ııt Y E 1 i l ç~ 1 L A N 11==·, 
• HALK BASIMEVI 

~A.SlMEVI MIZDE her çeşit Defterler, Cetveller,Ka~at 
<:~rf başlı klan, Karvizitler ve Köy Odaları, Belediyeler 
v~ bilumum resmi ve hususi dairelerin matbu evrakı 

_, ~~kabet kabul etmez derecede ucuz, temiz ve çabuk 
0~ ~ 1Elrak yapılır. 
tıi B A S 1 M E V i M i Z i N B 1 R i N C 1 G A Y E S 1 : 
dıl 

_!_ŞLEAINDE UC\::IZLUK 

B.ASKILARDA NEFASET 

SİPAAi.LER~&: SUR'A'T 

OIL'TLEADE SAGtL.AMLIK 

Ramazan münasebetile yaptırdığım 

< Berut > nauli Baklava'yı ancak 
.. SERiN YUVA Pastahanesl,,nde 

bolacak11nız . 

En temiz ınal:ıemed6n yııpılmış uaclide 
Pasta'lar, en nofiıı Şekerleme'Jer 
ancak. 

Serin Yuva Pastahanesinde 
bulunur. 

Sayın müşterilerin verecekle1·i Hipıuişler 
saatında lıazırl:mıp teillim edilir. Pastalıa

nemize bir defa :T.iyaretinizle 13()ziiJni.izün 
doğruluğunu tasdik edeceksiııiz. 

S A Hl n l 
serin Yuva Pastahnaesl ı 

1-!L Süleyman Singin ~ 
;~----------~ 

İLAN 
IUdın Villuet Daimi Encümeninden : 

Tntarı 

Lira K. 

M.ulrnmmeıı kıymeti 

beherinin fiatı 

Lira K. Adet 

2000 00 10 00 200 iki kişilik 

okul sırası 

Aydın ilk okulları için mnhumıuoıı kıymeti on 
ira üzerinde:a 200 adet iki kiş i lik ilk okul t;ıraJarı 
açık ekı:iiltme suretile yaptırılacaktır. 

Taliplerin yüzde 7,5 teminat akçaları tuta.rı 
ola• 150 liralık mektup veya bono veya. tahville 
16/10/9·H farihli Per~ouıbe gihıii saat 14 de Vill
yet Daimi enciiınenino ~artnameyi ve krokiyi gör
mek istiyenlerin do her gün Vilayet Daimi encümen 
kalemine veya. Ardın Masrif ınüdürliiğüne müraca-
atları ilAn olunur. 29-1 9. Jg 

H A Y Hl Y E S A R U H A N 
D 1 K t Ş ve B 1 Ç K İ 

YURDU 
•••••••••••• 

Dört sene içinde Denizlide bir <;ok 
gençleri ve Bayanları Sanat ve Ha
yat sahibi yapan ve geçen 'bir sene 
içinde şehrin1dc büyük takdirler ka · 
zanan HAYRİYE SARUHAN DiKIŞve BİÇKİ 

ı YURDU tale~c kaydına başlanııştır. 

Zamanın buhranı göz <>nünde tutularak 
Yurdıımaz gerek zengin ve g arekse fa.· 

' kir talebenin s:ınat üzerindeki malzeme 
maRra.fı ınüeeıs~•eıniz ta.rafm lan . temin 
edilir. 

1 

il 
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(Ü<:ilocii sayfadan devanı) 

ne kendin gibi birini se
çecek. O anne de evllt
larına çok diişkürı olaoak 

Ben o günlerde beni a11-

manı vo harırlaına.nı is
temem, yüzümde &elire
cflk en ufak tesir çi.zgisi 
masum aileni ve çocuk
larını belki Uzer ... 

Bedri, her şeyden ev
vel iııan ki son dakika 
bile seni cınacağım. Ha· 
yatıma hiç bir erkelr gir
medi, girmeyecek. Ben 
yalnız senin olarak öle
cegi ın. senin kaybın itie 
yalmz beıı oltı.ca~nn. 

......... Beud, fazla ya· 
zamıyacağım beni af tıt. 

('ok yorguıınm. Her şey· 
den zamanmda seııi ha
berdar edeceğim. Mek· 
toplarını bekliyornın. Ke 
ndini düşün, Tataruııı dü
~ün bu giinden daha fay
dalı olınağa. <;&lıR,, gene 
eskiıi gibi mert, daya-
111k lı bi r erkek olarak 
lıer zorluğa g{>ğüı ger<ii· 
ğin gibı benim de üzüntü
loriıııdon sarr-ıılına. Artık 

beni m di.i~iinülecek yerim 
kalmaclı. Sen her ~e"Vden . . 
evT•l kendine ve ınhhatı-
na. itiua et ......... Son 

göndercligin mektubu al
dım. Dana güı:ıterdi~;u 

1 il 
1 
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.Arabi : 1360 

Ramazan 
21 

Humi 1357 

B Y L Ü f.J 2t-i 

Hiurolle;ı; lül 
Alaf. A latrka 
Sııat Saat 

6,09 
ıı,oo 

l5 ,07 
17,33 
19,04. 

4 31 

Gı.irıe~ 

ögıe 
lkindi 
Ak:pm 
Yatın 

t rusak 

----ı 12,36 
6 26 

' 9,34 
12,00 

1,30 
10,57 

teveccühe, kıymete ben 
lilyık mıyım. :Sütün siiz
leriu ıoairı kıymetini gö· 
sterir. Senin de<litin, tek
rıır ottia-in gibi bundan 
ıonra daha derin uykuya 
yatacak mı una daha 

yoka.rıda yazdım canım 

bugün ancak şunainanki 
sın benim için yaratıl

rnı~. beni ya~atacak er· 
kek, hl\yata yaklaştıran 

ve hayatı ıevdiren bir 
erkeksin ... 

Bun n yarıda. bırak-

mak İriteseler bendo hü
tün olaı ak kt\Jacak Te 
benimle beraber ebıdile

şecek. 

Yazamıyacağım Red· 
ri, aıtık duramıyorum 

1 

boğulacağım .. 

Nihal 

.ArkaJn~ım bu mek
ta bu okuyup bitirdik tt·n 
aonra. .keudieini tutamadı 
göz yaşluı vaktinden ev
vel çizgilerle siilltmmiş 

olan yüzünden tt~ağıya 

dökül:iyordu. Vücudunun 
her tarafında dıı h3fif bir 
s11rsıntı ve titreme Tardı. 

Söylcy~cek bir RÖZ bula
mıyordnm. Z ihnim vo di· 
mağım karma karışıktı. 

Hildigiın bir ~ey varsa 
çok fazla wüteessirdim., 
Hoğazımua. bir kuruluk 
Te tıkanıklık duyuyor 
dum, aıızım sirnki .kilitli 
gibi idi. gayri ihtiyari 
olarak pek çok dc~iince

lere Te ıneçhullern dal· 
dım. 

Bnhındugumuz yer 
pl\rktı. Bi.z en tenha bir 
k<>şe:-ıinde bir kanepede 
iki ki~ı idik. Vakit ögle-

ytı yak lası yordu. H n. 

berralc durgun Te ussiz· 

di. giine~in hıı.raretindon 

ç_e~itli çiçeklerin kokuları 

burnur:,uza geliyordu. 

Kuşların bu anlardaki 

c ıTıltıları da. insana tesir 

ediyor ~e hUzün Teriyor· 

du. Aramı~daki bu siikiıl 

he~ oa dakika devam etti 

Sonra gene arkada,ım 

(Devamı yarın) 

~(Hl\lkın ll.ili) 

Sovyetlere 
göre son harp 

Hitlerin 
Sözlerini 

uaıanıadı 
M·oskova 12 (a.a) 

Sovyet haberler bürosu 
rei~ muavi11i IJozoski be· 
yanatta bolanarak ezcü
mle şöyle demi~tir: 

HitleriD bu günkü 
taaruzu iJo gayelerine 
Tarmıyaca#lını M:oskova 
meydan muharebesi gös· 
terecektir. Sovyıller So
vyet topraklarında bulu
nırn hitlerc i haydutları 

imha etmeden Bilıllıla.rını 

birakmayacaklardır. Hit 
ler bu meydan muharebe
sini kazıuısa bile hem 
Sovyetler birliği hem in· 
giltereye hem de .A.meri · 
kaya kar'ı vaziyet almı' 
bulunduğa ıçın harbı 

kasana.mıyacağına. Sovset 
hükümeti tamBmile kani
dir. Lozeski Almanların 

ltusyaya bir mütueke 

tekli! etı i kleri haln: .... Jaki 
şayiaları aldatıcı mırnav• 

ral&r olarak tavsif ettik· 
ten sonra beyanata şöyle 
devam etmiştir. İlk teş
rınde Bitler tarafından 

ilan euilen muazzam ha· 
r6k~t YalReba dan orele 
kadar uzanan cephede 
Almanlartn 'iddetli bir 
t:ıarrnz ile başlamıştır. 

Yay ~eklinde olnn hll 
coplıede alınanlar çok 
büyük ku v"etler bilhasıa 
tank vı tayyare knllan
ınışlardır harp Onl la
blrinan8 k ve Diyaüma 
istikametinde isitsnat bir 
şekil almıştır. Her iki 
taraf gece ve güudüı 

devam eucn muhareb~ye 

mnazzlım ku•Yetler göu· 
dermiştir 8 ilk teşrinde 

Alman radyosu alman 
knn'etlerine moıkoTaya. 

varmak değil sovyet kıt 

a.larını imha etmek 
"'emri verildiğini bildırmi' 
ve bu ıuretle mühim ha
rekatın ehemmiyetli bir 
lıadiııe ile ııtticelenecefi 
hakkında Bitlerin öğüne
rek söy ledifi eözleri tek
zip etmiştir. Alman kuv
yetlerinin lıedefi Mosko
vanın zaptı degilse A 1-
maıılar ne gibi bir mak· 
satla ek.a.daı· kan dökenk 
bir ilerleme~e te~ebbüş 

etmişlerdir. 

A marika donanması 
bir alman radgo .. 
forma vapurunu 

uataıadı 

Va~ington 12 (a..&) -
Harbiye •azırhğı a••II· 
daki tebliği neşretmi,tir. 
Amerika ıularında eylül 
ayı zarfında. y1tpılan tan
zim devriye ha.rek:ltı es
nasında amerika birle,ik 

• de•letleri donanmaama 
mensup bir gemi ••atı 

yukarı altını~ tonluk kü
çük bir tiirTeçe ~apuru
na tesadüf etmi~tir. Va
porun muayeaesi sırasın
da vaporda yirmi ki•i 
bu]undufu buaların tu
rveçteki nazi makamları 
tarafmdan gröenlant da 
bir radyo postası kural
ması ıçın gönderildiği 

anıa,ılmııttır. Ba posta 
Alman makarnlarıua me
tooloji bültenleri gönde
recek v0 ba.tka malu
mat da verecektir. Va· 
pordakiler arasında Al
mance stopasına m~neup 
biı· ajan da varuır. Bu
nan ti•erine groentlant 
aahilleriude yapılan araş

tırmalar ueticeıinde bir . 
radyo pestası ke'f e-
dilmiştir. 

ROZVHTIN 
m ü hi m 

bouanatı 

Bici.il ei teş. ıs 

il RA 
PROORA MI 

ıs 1101 941 Pazartef SaJ 

7,10 Program ve m•" 
leiet 11aat ayarı. 

7,33 Müzik 

7,4:5 Ajaus haberleri· 8 
8,00 Muzik 

8,30/8,4:5 BTin aaatı 

12,30 program ve ın•'' ~a 
leket saat ay•r•· 

12,33 Müzik: 

12,,5 Ajanı ha.berlerİ· 

13.00 Mür.ıik : ~ t' 
l!J,30/14 Müzik 4de 

i ~ 

18 00 Program Te nı•- ~ e 

leket aaat ayar» 

18,0S Musik 

18,30 Müzik 

19,30 Memleket 11.at 

19,,6 Serbeıt on 

1g,5() Mu• ik: 

20,15 Radyo gaHlHİ· 

!.10,46 Müzik 

21.00 Ziraat takTiuıİ 

ıı.ıo Moıik 

21,30 Te~eil: 

!l,t5 Mlizik: 

22,SO Memleket aaat '' 

2~.4:5 M.üzik 

22,56/23.00 yarınki P 

ram ve 

t 

j 

Vnşington 12 (ıı..a.)
Amerika. devleter reuı !===~~~-~~~-~~ 
Ruzvelt beyanatta bulu
narak ş<;yJe demiştir: 

Amerika. hiikdmeti 
arasında bii güne ka~ar 
kıt'amızda görülmemi' 
mikdarda bir şandoglly& 

birliği vardır. Amerika 
kıt'asınıo milletlerinin 
zaferi temin bakımından 
tılıemmiyeth bir rol 
oynayaoaklardır. A..meri· 
kan mitletleri din Te 

meı'nliy~t ıerbeı.tisini tel
kin eden domokrasinin 
esas Te müıneeıillerini 

müdafay& kat'i ıurelte 

azmetmitlerdi r. 

Macar ticaret 
hıuıtı 

Bulgari' 

tanda lj 

J t 

Sofya 12 ( • ·' ' 1 t 

Bir m&ou ticaret ~ı 
buraya. gelmi,tir. 1 
iki memleket ar'8,ı 
ticaret müna.ııebetlf 
durumunu tetki1' 
oektir. 


