
lONDRA 
Beledige reisi 

nkra 

,.· ~atkına mesai 
Dönderecektir 
} 0 ndra 13 (a a.) -

~dik te~rin lüit tari
e Tiirkiyo saati le 20, 

kel& Louclradan .ynpıl~
t 0lıın Tiirkç.o ne,rı· 
ta " k T .. k" ,,._n aranın ur ·ı · 
()n ı l · ı · ı ·· ı ·· t ~ tı ııırıye ı ın nııne 
tliEı • • • ı 

~ %1 ola.rak St\çı me · 
•ı.ı Yıl clüuiimü miina· 
~rı 
"

1 e Loudu helA'1iye 
1 

allkf\ra valisi •e 

• j :'.~a hitaben bir me· 
~<1nderecektir. 

~ ski 
. 1lA YAN 

Nazırı --
ltaıuanıarın 
'1ihverle 
leşmemeıerini 
söyledi 

~· 
ı' 1YUrk U (a a) -
ta · 

~ı~ tıın (•ski hariciye 
'I L• 

İl ~on t Doprn rad· 
13 l)" 

~-t ır hitabed" lıu· 
~~al( ltnlyaıı mille-
ıt~.1llih fer devletleri 
mırı · · ı ıgı vapmamala· 

ı.· • 
•ı "'rle"·k ı 'k {iti . , ı J.ı. merı a 
ı Oı·ırıe d~ynnılına· 

~ıi~~rl:\rla. rica etmiş 
tıı;ı •} d"miştir. İ talya 

lı l::ı ı· ı (' 
0 

1 an ııe ret eden 
) 

1 ~~lııl'ı lınkir goren 
• tt llıanya için kırnını 

•1:1ttoı.Iir 

iNGillllER 
Al anyaya 

300 taggare ile 
akın uaptılar 

Londra 13 (a. a.) -
Hava nezaretınin tAbligi: 

dün gece 300 hom
bardıman tııyyanısi A 1-
manya üzerine gC>nderil · 
mit ba,lıca horlefı~r . ehe
mmiyetli harp ondiiMtrisi 
hnlnuıın Nıreıılıer•r olınn-o 
~tur. ham ıııiisait oldu· 
ğuntları ~ i dde ı li taarruz· 

lar yapılruış tı r. Alınan 

yanın "imali ile ~iınıtl 

batısında ha a pek mii • 
sait değildi faknt kııvvet· 
1i teşekkiillor Bıomen li
manın~ ı a 'rru~ oılerek 

bombalıı.rını hoJoflori ne 
isabet rıttiımişlord r. lt 
tayyareıniz diiıımeıni8tir. 

' 

AlMAN 
TAYY ARELE Ri 

llGllHR( 
Ozerinı bombalar 

' 
attılar 

Lon<lra 13 (a. n.) 
Hava \"0 emııiytıt nazırlı
ıının tebliğı: 

Dün gec& lngilterenin 
şimal \"'0 doıtusnnda mii 

teaddit yerlere hoıulıala r 

atı lmı,tır. Şimale.le bazı 
yerlerde lıaı-arlar -vo in
sanc,.ıla zaviat olmmıtıır. . ' 
Az ıuiktardll i>lü V'lrdır. 

Başka tarat'lıırıla hfls:ır 

azdır. 

m iz, 
miz d ir. 

büyük eseri
C umhuriyeti· 

• SOVYET 
eye ti 

LON A'ya 
gidecek 

Londra 13 (a. a.) 
Dttyli Ekspresin diplo 
m:ıtik muhabiri hildiri· 
riyor. 

İleri gelen S n·yet 
~·ılı iyetleriııdeıı bazı~ınırı 

• akıııtla. Lonrra.y:ı gitme
leri -ve'lort Viherbug ile gü 

rıi~ınelere dt1vıım etıne

ltıri rnuhtenıelılir . Heyete 
1olotofuıı ."Hh r t Lıtvi 

nofuıı rci·diği boklen · 

ınektedir. 

çhul 
T ayyare) .r 

isviçreui 
bombaladılar 

Bıeu 13 (a. a) -
İsYi<,~ro nskeri kuınandan
lığmm ıeblıgi: 

M illiyet lcri he!li ol -

m y.rn tayyaroler 12 

1 

ilk tr~ıinde ~arıt 22,:30 
da Buvi giilüno bombalar 
atınqlıudır. Bir 6V h:ı

ıap olınn~ T"O üç ki~i öl · 
ın iı ştiH. T.ıhkika t yapıl 

nıaktadır. 

Almanların 

oskova ya 

gaptıkları gündüz . 
hücumıarı poskOr. 

tüldü 
l\lmıko,·a 13 (a a.) 

.Al rırn n fayvareleri soıı 
• J 

giinlerd~ Mosk<n·nyu güıı-
<liiz nkıııları yapınağ:ı te
şe hbiis Pt.uilouede bu 
tt'~"bbii'll or sov.rot nvoı

ları Ye topları taraf111-
dan püıkürtülmü~tüı'. 

1-! B . T<·~ . Salı lfl4.l 

- 1 

lmtl,rtı.ı J;nlılbl. , .e u. ~ Hd. 

1 

Fuat Şahin Erlaçin 
! ldareh;.J.nesi 

1 l \ıl itatp:l~a eı11.l·h·~i Yo. ı 

l AYDiN 

Bir sovyet 

gazetesı 

Alman taaruzunun 
tehlikeli olduğuu u 

j 

yazıyor 

Mosko-va 13 (a.a.) -
K ro~ia yn gi ya ta gu:ete

si vaziyeti ~u; ık hi r şe · 

ldlde tetkik ve miital:ll\ 

et moktedir. G.ızt.,te A 1 
nrnnların ınuazz:lln zayi · 

a l 'e1·ıııiş olmakla ber:\· 
lıN' lıiicu ın ettıkleri höl 
geler<le gerek insaıı ge
ni so mnlzenıo itibarile 

füıtiiııliiğii muhafaza ot
tikloı ıni itirnf etmekte· 
dir. Hu ü~tiiıılük<l Pn İf\ti · 
fa do edoıı al nıaıı lıır Bl'i
ıuısk ve Yiazm:ı htilge
loriıuleki hirlikl ı-imi;r,i 

gt'rİ atmağa mııvnffok 

olınnşt ar. Bazı noktalar
da d i'I? cnıın hen iiz du rd tı · 

ru 1 ınaını~t ıı" D ii~ ınttıı 
Moıııko~aya dalıa. eyi kıt

alar eii l'IU iişti1r. C ıı up 

batı ceplıe~inde tli.işman 

fıt!'!ılıtsı;r, lıtiC'nınlarlt\ or· 
dnınnzun geri:-;ino niifuz 
et .n••ğ<' nın\'"affak olmuş 

tur . ... \.zak denizi hoynn

c:\ nzırnan eudüstrj höJ 
gelcı· iude tehlike baş gös 
t6ı ıni~tir. 

A lıuan tnarru .... nnun 
do~nnlnğn tehlike kun 
dökmemizi ic.ıp eltirınek
teılir -ç-e kafi ku,·vetimi;.-; 

do varrlır ~imdi llzım 

o lau •oy mutlak: bir <la· 
yaum·\ vo utun t ıırilı bo

yuncn gi)-ıtorilo·ı kahrn 

maıılıkl:ırın gösterilme · 
eitli r. 

lbonmanıarımıza 

ı:l hirinci te~rin tarih 
n 8S :-ayılı ga;r,etenıi~tlen 
aJ mayan >ıns ·• id Lrt.ılı t· 
noyo hi!<lirsiuler, gönde· 
r1;1l ı m. 

Hal kın D iil 

FIATI 3 KURUŞ 

Alın 
350 bi 

olar 
• 

esır 

aldılar 
Bcrli11 13 ( a.~ı ) -

A iman ord uları bıış kıı

ınıuulaıılıgınırı tebliği: 

Briarıt4k, Diazmn ıntn-
dıın ınuharnbclc rint.le ... \.·} . 
nrn n k ı t•a l:nı taraf ıntla.n 

alınıuı e::-ir miktarı 350 

bin i aşnn~tır. Esir ınik
t:ırı durnıatlan artmak
tadır. 

Man~ den izi iizeriııde 

<liiu Alnurn av tıırrure

leri 8 lııgi liz tay ya ı 08İ 
dii~iirıuii~lm-dir. Alman
lta l.ran kıt'aları 10 ilk 

te~rin gic . i 'rohruk ö
niiııde ınuvaff:ıkiyetlo no
ticel•n~n taarruzda bu
lunmuşlardır Tobrnk 12 
ilk tl'~?'İn gecesi hoınbar-

duman odilınistir HeA . . ' 
1 ıııliliz :ı -vcısı ıliisiirül-, 
mii~tiir. Diiıı gec~ lngı -
liz tayyaı oluri al nıauya

ya akın YnpınıALu •e . . 
bir <;ok ) rlere homb:ılar 

:.tmışlarc.lı r. Ölii Ye ya · 
ralı vardır. Binalar in
rap olwu~ t nr. Gece ııv

oıları 1:1 l:ığili;r, bombar
dıman tan·are:-.i diisiir-, 
mi.işlerılir. 

Dün geceki 
SOVYET • ALMAN 

har hı 
Moskovn 13 (a a.) 

12 Tt>~ ri. gt'C3Sİ hiHilıı 

cephe boytmc \ savaşmış· 
l ard ı r. s~vaş Diazma 
iRrik:ı ıııotiııde ~iıld<'di 

olmu~tur. . 
lngiltere üzerinde 

Alman 
tauuare akını 
Londrn ı:l (a. a) -

Hava vo ıl:ı h ili «'mDİ,ft!t 

nezuetinın tebliği: 

D iin gece di.isıu uıın , 
hiiyiik britan \'a üzerindo-. . 
ki lıava fa liy~ti küçiik 
(il<;iido oiıuu~tur. Bir dii~ 

man tayyaresi talıriıl etli · 
imiştir. 



l ıci Teşrin li 

o z 
Yazan: 

Dr. Şadi Giray 

(Dünden deTaın) 

bunlru üıtleri, eşyaları, 

heybe çul, çovnl, torh rı, 

ve ayak kaplari le de fff

lerine ha t tıı yat ak oda
larrnın içlerine ka<lar ge· 
tirirler, oralara bırakır

lar, hususile küylii ynrt
ta.lar p:ız:ulara geldik
lui zaman şehirlerden 

köylerine yalnıır. pragn: 
lftlına ta,1mazlM, hey he
lerinin, çovallarının ve 

'air t>şyalnrının yerlere 
doku.nan alt kısımlarile 

de bu şehirlerden aldık

lftrı piıı l ik, sümük. tükü· 
rük kurularının toz ol · 
mağa haşlayan kısımlan· 

nı da beraber taşı rlnr, 
evlerine, odalarınıı bil me
yerek onları yerleştirir

ler; bunlar hüyiik, neda· 
metleri ve zararları yiııe 
kendilerine ait olmHk 
üzre aile reislerinin ço· 
cuklarma •ehirlerc1en top
layıp getirdikleri bir~r 

afet hecliyeeidir. 
Bıı gihi tozlarda bin 

lerce kiiçük hay\ancık

lar yn~ maktadır V ere m 

mikrobu kurumuş bir 

balgam toznııda kırk giin 

bütiin fa'.ıliyelile yaşıyor, 

toprakta ieo ıki ıeno ha
Tatını ınulı'.ıfı&Za ediyor; . . 
ku' palaıı mikrobu, lıa-

"Va lanacak kadar knrn· 
muş muhali gışacla. bir 
bnçuk ölmüyor,. 

Evlerin, damlarıu gü
neş g örmeyen ı·atnb•tli 
yerlerinde her mikrop a.1 
çok bir zaman ya.ama
larına ve inıan vücoduna 
girebilecek fırsatları kol
lawagıı devam ediyor, 
yalııız bnnlard&n hava. 
tomaınndan ınüteessiren 

telef olıınlar ayrılırlar, 

fHengi mikrobu gihi .... 

Ha va cer yan la rı da 
bu m i k r o p 1 a r ı bu 
me:,ıkenlerimize geti· 
rip sokuyor, sarıiyo<le = 
b'ir <lakikadan altm>~ta 
biri dem~ktir. = Yirmi 
:mntimetre eür'ati bulu
nan bir hava eıintiHi toz· 
ları sürükleyerek bir ta
raftan obir tarafa götür• 
meyo ka.fı geliyor, Hal
buki saaiyede yarım met
re siiratte vuku bulan 
bir lrnTa esintiııi duyul
maz, aula~ılamaz; demek
ki iııeanlarırı o\• içindeki 
haroketlori bile bu tozla
rın bir taraftan bir tara 
fa nakline sebep oluyor. 
Bunlardarı ~unları dorhal 
anlamak hizıındır ki biz 
her ~eyclen ovvol tozları 

ortadan kaldırmalıyız, 

akRine, biz evlerimizde 
süpiirge ile hiilün tozları 
e~kinoe bulundnklan yer
lerclon etrnfa serpiyornz 
ve evin 8af lıavaı-n içine 

( H,alk.ın Di~i) 

.......... " .................... """""": 
ı ı 
ı ı i AYDINDA AKŞAM : 
ı ı 
ı ı 
ı ı 
ı Yeşil, Pembe, Kızıl turuncu loşluk ı 
f Dağların akşamla geydikJeridir. 1 
ı Riizğdr, hava, ışık ve bir de boşluk ı 
ı : 
• Elimin uzanıp deydik/eridir. ı • ı 
ı ı 
i • i 
ı ı 
ı • i Gördüğüm ufukta zaman, zaman hep i 
ı Güneşin bunalıp sıkılışıdır. ı 

ı Neşeliyim gene neşemt sebep i 
ı ı 1 ı Renklerin üst üste yıkı/ışıdır. ı 

: ı ! Lütfi OÜNEY i 
ı : : ............................................ : 
ytıyıyoru•, güya süpürge 
ilo tozları bir yere top

liyornz sannınday.az. 
Süpiirğe ile toplanan 

tozlar lıavalanl\mayan ve 
agırlıkları sebebile yer
lerden yokarıyıı kalkama
yan tozlardır ki bunla-
rın aavalanama.ması bi
zim merı'faatımısadır zi· 
ra bu sur etle bizim aııs 
ve burnumuza kadar ge

lemiyorlar, ~u halde han
lardaki mazarrat uçan 

tozlardan daha az demek
tir, bu gibi tozlar yalınız 
pire, güve ve bazı ha
şerelerin meRken ~e mu-

hafala.larına hizmet eder
ler, bu ifademizi şu mu· 
hakkak müşahedeler ile 
caolaııdıra.lım. 

Bakınız doktor R•nye 
t.te yapmış: 

Kalabalık bir amele 
kotununda yaptığı tetkik
lerde amele uyanmadan 
evTel koga,nn havasının 
bir metre mik'abında. 
mikrop 41000, amele u
yandıg-ı ve gezinmelero 
başJadıfı zaman saat 
altıda 220,000, amele ko
ğuştan çıktıktaıı eonrn 
öyle Taktı mikrop acledi 
82,000 olduganu bulma,. 
tur. 

(Devamı . var) 

' tayyarelet 

Bingaziui 
bombaladuar ~afi 

~tlo 

Kahire 13 (a. a.) ~etj 
Orta şa.rkd:ıki lngili• 'hu 
va kuvvetlerinin tebll ttti 

Ak denizde bir il •lerı 
yan gemi kafile~irıe 1 lnl> 
Ju.n lıiioamd ıt İngiliı ti14 
yyareleri düş ına.ıı ııı ~~rı 
gemisini batırmış ~e lilid 
ger bir gemiyi bil ~ıı 
uğratmışlardır. batV ~rıı 
milerde tam i&abotıet ~e 
de edilmiştir. Hill 11aıı 
limanı 0/10 geceai ~~t 
bardıman odilmistir· >ilQ ' . at · eamlara. ugrayau ıı 1ş-

Beııiııa tayyare mef ~ilk 
larmcla ~·angın lnr ~ ~ç 
rılmıştır. 'bi 

Abone 

·ı 
lçind6 Meıuleketo 1 

yazılar bulnrl'\unuz. 

Umu mi menfaati{! 

kalı y:ızılar seve 
·cı 

sütunlarımıza g 91 ~t 

l=========~tı'.i~ 
ltd 

--~----------------..;_--------------------...:---------------------.:.-------------~at,. 
Sonra P~rilıanla ara- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nına bakıyorum. goo ~S 

mızda res mi bir hağ yok- 'ı Biiyük Hikaye 1 lara sarılmış nfıı1' ı~ 
tu, lın nasıl olacaktı' Fi' et yığını kımılJll111' 
uzun m üd det <l•~iindiiğü y 1 K L A N Y U V A Kollarıına ahyoruı.ı>· 
mü göron Perilı:ırı: pencerenin <>ııüu<le 

- Ümit memnun 1. 
Tefrika N o. ( 13) 

olmadın mı yoksa! ester 
istemezHen, çocuğun dii n· 
yaya gelnıomesi ' 10 çalı-

şırıw ... 

- H:ıyır Perihan 
kat'iyyen böyle bir şey 

düşiiıtmQyornın yalnız de · 
Yam ettim. 

- Biliyorannki ara· 
mızda ro1111i bir bağlı· 

lık yokta nasıl olacak 
eleye düşünüyoram. 

- Ili\· i.iziilme Ü mit 
resmi bağlula birbirleri
ne bal?lı nokf\dar itısıın 

Tarki hu gün saadet ne· 
dir bilmiyorlar ve vic
dan azabı içinde yaşayor
lar, degilmiki biz bil'bi-

r !mizi ~eviyoruz ve mes
uduz arat.la bir h:ığ ol · 
muş v~ya olmamı~ bn· 
nuu bence zerre kadar 
kıymeti yok diyor. 

Bo zavallı kiiçük ya· 
vrunun ha~mı göğ:üime 

çekiyorum va onu bir 
çok defalar öpiiyornm 

* * 
* 

Artık bundan 8001'.l 

giiulerimi daima gelecek 
küçiiğiimü · döşiinm•kle 

vo ona. hazırlıklar yap· 
mllkla ge~iyor ... 

Her gün çar,ıya çı

kıp dtinyaya gözünü aça· 

Yazan: Sabri ERLAÇ1N .1 katla yiizüne bakı).af 

cak mını mini yavruma 
mum olacak öte beri 
alıyoruz. Evde hummalı 
bir faaliyyet durmadan 
devam ediyor. Aytende 
J>erilııını yaloız bH'ak

uııyor, Kızcağız elinden 
geldiği kadar ona yar· 
dıın etmege çah•ıror ve 
ihnler, lıaf'talar aylar 
böyle gelip ge9iyor ... 

* * * 

Parlak bir niaan 111.· 

bahı men"k•e keknları • 
nın yayıldı~ı kü9iik oda
mızdan ince bir fıry&t 

yükaeldi ... 

Aytea 
rak ko•a 
ıeldi. 

kollarını aça
koş& yanıma 

Gözün aydın Ümit 
bir erkek evladın dünw 
yaya geldi. 

Biı· çılgın iibi Peri
hanın odasına koştum. 

Ve günlerclenberi çektiği 
iıtirap Te aotlarla bir 
mum gibi sararan feda
kAr ıeTcilimin yoriun
luldan ıçioe 9okilmiş yarı 
kapanık gö.zlerinden öp 
tüm. o gözlerini açtı Te 
hafif bir tebeuümle; 

- Mesudum 'O mit 
dedi T• tekrar daldı. Ya-

Bn benim og1" 
Demok ben şirotlİ 
babayım, .. 

· ıııJ Bu dakikada bl 
. f 

rum kalbım nedeıı 

yor. Oü~iinüyoroıııı 

t k .. . as· apar man · oşesııı 

rafımızclakilor JıeV 
1 

hancı, babam, 11
11 

~· kl\rdeşlerim lıi9 

yok. 

Aylardan sourıl 
tlefa gözlerim ııa-

ıcl~ 
yaşarıyor ve yft.n:L ~' 

dan ıtizülon iki 

göz ya'ı kucağ1~1 
yavrumun yaııe1' 
ıılatıyor. 



(Halkın Dili) 1 ııci Teşrin 1! 

Rika' o 

· i al 
'~-A-GZ-IN-IN-T-AD-IN-1 -BİL-EN-LE-RE-_~ il RADYO il 

MÜJDE!. t • 
Yazan: A. EHDlK 

(Diin<len devnm) 

hafif f.ıkııt kalbinin ve 
~aııı .. ·· d · k" 
1 unun en erın o~e-

.) ~tinden gel<liıti helli olan 
• . 

1 liza~alı seıile devam 
)1 ~lti: 

jC ~ - Kar )eşim, nihal-

l
en •lclı~ım ou tıon ııuık-
ıı ~ 

ı r p hu olıln, oıııın lıahaı11, 

1
11
llc)j hakiki hir baba-

: li~~ .evvel ovla<lmın ka-
~ 'dır. Gori fikirlilik ve 

ı\ 'tı 
~ Cehnlet insanın bn~ına 

~ ~Qı ~ 
t "" tıı· gotirmiyor. Evlen· 

e "'e . h ışlorinc.l" aııne Te ba-
Jl 'tıın rolii yok d~ğildir. 

.,'"ten ben olmasını iste
• lll) 
e ~. :. IJakin mak nl bil· 
.J ~Şu nce vo haki katı g<>r· 

).1 
11~ ~arti"·ıe• Nıhıılle lıir ç n J • 

tÇtılc. ı;ıerıedir hernh~r 
lıı' 1 idık. Biitün aile tıı-
'tarıdn alakamızı bili 
~::rlıı, Habnsı dahi föı..:e· 
~/ tnuvafakat f'ltmişti. 

ı ı, ~ biri birimizden ayrı
U ç~'%tlıJr, Nihal benim 

-~ boııde Nihal için 
jl 

1 
'lılrnıştık. ~Görii~leri · 

~t~' d 1ıyuşlnrımız, knlp
~ltıiı her eyimiz bjrdi. 

1 
, 'lak bel bir yn rnmı;ı; 
1 ~0cuklarınıız bile var

,·~ ~·e giizoltli o ... N eka-
1 lıa11a.stı ..• Yaşamak 

~anlanacak ve sonra he
men evlenecektik. Ne 
oldu, ııa. ı 1 oldn bilmem 
tam lı.1 z!\mau baııa Xi

halin bahasının hu izıli

vnca razi olmadığını biJ . 
dirdHer, lıayrct t•ttim ;e 
nıanmadıın. Buna imkan 

var miydi? :Hu bir oyun· 
cak ve eğlencGmi idi. 
kendi kendimce isyan 
ettim vo bu olamar. <le

diıu. Çok geçmedi, sebe
bini ögreııdiın. 

Karde~iıo beııi yakın

dan tanusın. Orta h&lli 
hir va~iyotteyim. Sornı

tim vo iradım lıüyiik hir 

lllO\' kiim tl~ yok. ancak 
mütevazi hir aile ol:ı

lıiliri m. l ,to bunnn iı;in 
münasıp göriilmeınişim. 

Artık bu işlen v~7.geç
meli vo hor ~··yi unut
malı i rn iı;ıinı Oi<ldi.rete 
dogru gitmekte ·olan bu 
lı.1di1edeıı korldııa~a ha~

ladım . .Nihayet Nilıal l o 

beraber bııhaımıa çok 
yah·ardık t&cr hu dü-
~ , ~ 

şörıcı sindt•ıı aynhuayncak 

Ramaza.n mtinasebotile yaptırdığım 

c Berut > usuli Baklava'yı ancak 

"SERiN YUVA Paatahanesl,,'lde 
bnlacakıınız. 

En temiz malaemeden yapılmış ıaadide 
Pasta'lı\r, en nefis Şekerleme'Jer 
ancak. 

Serin Yuva Pastıbanaslnda 
bulunur. 

Sayın mii,terilerin verecekleri siparişler 
s;ıal ırıda lı zırlanıp tecılinı edilir. Pastaha
uınize l>ır defa ziyaretinizle s<iziirniizün 
dogrulıığunu ta~dik edeceksiniz. 

Serin Yuva Pastahnaesl ı 
SAHİHİ 

ffl_ Süleyman Singin ~ 
~-----~ 

Aradan üç boş gün 
geçti kızıııı da istirahat 
ınak~adıyltı ba~ka bir ~e
Jıire teyzelerinin yanına. 

gUndcrtli. Oradan ~ ihal 
ancak iki iiç mektup 
yll:t:abildi. Biriıinde, ak
rnbal~rının yasıtasılo hu

kuku ikmal etmiş olan 
nldukç~ zengiu,Lir gençle 
evlendirmek iııtelliklerin 

........................ 
TASARRUF 

BON(>LARI 

Tasarruf Bonoları 

almak kendlnlzaf ay . 

da Mllll MUdafaa-

mıza hizmettir. 
<lou vo füzlasiyla. tazyik ..................... ._. .. 

gül' d ii ğii l1 den 1 ak j n kon. ı;!~::::;;--:::ı:rq ..... ~.;:::::=-A;~==·itı::;;. ~--i\iiiMiiô?iii9i 1 
disince bnua imkan ol-
madığrndan bahsediyor
du. lşte al ılıJlım en &on 

ınektnbuda bu okuduğum 
mektup oldu. 

Tam altı sene(lir gör: 
mediğim TiJ haberiıd da
hi almadığım arkadaşım 

Bedri ile teaadüfen kar
'ılaştıktan ve on büyük 
He vinci duyduk tan lsonr" 

PR GRAMI 

14 1101 941 Sah 

7 ,80 Progr:uıı ve ıuom-

leket ııaat ayarı. 

7,:l3 Miizik 

7 ,45 Ajaıı.:ı lıa herltıri. 

8,00 Muzik 

8,30/8,45 Evin ~matı 

12,30 P rogrnın ve mo.m· 

lsket tı:lat ayarı. 

12,33 Mii:.dk: 

12,,5 .Aj na haberleri. 
13.00 Müzik : . 
lS,30/14 Mtizik 
18-00 Program ve mem-

leket saat ayarı. 

11,03 MuT.ik 

18,30 Müzik 

19,30 Memleket sllat aya~ 

rı ve ajanı h2'bınler· 

19,(6 Serl>et!lt on dakika 

19,6G Mn"ik: 

20,16 Rıı<lyogazete si. 

20,45 Miizik 

21.00 Ziraat takTiıni 
21,10 Muzik 

21,30 Konuşma 

!1,4.5 Müzik: 

22,80 Memleket saa.t aya

rı Ajans haberleri. 

2~,45 Müzik 

22,55/23.00 yarınki prog-

ram ve kapanı t 

ıı k . . d 
ı, nTTetımı on an 
t:Uı1n. Hir gün dahi 

o~ t kn.laak en biiyük 

olun~a neticeniu ~ok feci 
olacıtğını çe butınn tcc
riiho adilernoyeN•ğiui sUy 
lodik. Bütiin henwve rll

0
"'-

ı • 

Bir giiu mc-şum ha· 
Yadi@i hana duyurdular. 
Sihal buk:uhr ısrarları 

na. kar~ı talıammiil ede

meyip teverrüm ederek 
(ilmilş ... Artık şimdi ben 

ya~ayormuynm ya.ama 
yor muyum ve nasıl bir 
haldeyim sen düşün ... 

h "yatının bu kı-ım rn ı <>g- I~~~!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ren ince birden bire derin ı: 

1~1 
" • t' b d ı~ e ın na ı oyar· 

' 'ld~tındau ıliirt sene ev
~~11· Baharın co~tuğu 

llrue itlik, artık 11i-

men o 8011 kararırıı ~er-

di Ye bn dAkika<lan iti
baren ytıkdiğerinizi gi;r. 

meıııiş gibi olaoaksıııız 

a kısi lıa 1 de ya pacnğımı 
Len lıi lirim ılo<li. 

ve somrnr. acılara kapıl. 

dım, Bedrinin <iluıeyecck 
olan lkati a'kı ününde 
eu hiiyük hürmet duy
dum. 

...\.. Erdik 
"·································-·······-__________ ...!.._ ____________________ _ 

li Y E 1 i l Ç l L A N 11·===·,; ilan ve Abone
1 

HALK BASIMEVI 
r ~ 
~A.sıMEVIMIZDE her çeşit Defterler, Cetveller,Ka~at 

h ~ı:. 

11, v '-'tf başlıkları, Karvizitler ve Köy Odaları, Belediyeler 
1 ~:bilumum resmi ve hususi dairelerin matbu evrakı 

11ı ~ 1 kabet kabul etmez derecede ucuz, temiz ve çabuk 
~i ~rak yapıllr. 

BASIMEVİMİZİN BiRİNCi GAYESİ 
IŞL.EAINDE UCUZLUK -

EIASKILAADA NEFASET 

SIPAAl.L.ICRDE SÜR'AT 
~ 

OIL.TLEADE SAGtLAMLIK 

şartları 

Seneliği 

Altı aylığı 

Üç aylıgı 

: 600 kuruş 

: 350 kuruş 

: 200 kuru' 

Resmi ilanların 

satırından 

5 Kuruş alınır. 

n 
•. 1 
1941 

BiRiNCİ TEŞRiN 

14 
SALI 

c:::: -:m:::::a 

Arabi : ı:rno 

Ramazan 
22 

Hu mi 1:357 
EY IJ Ü IJ 28 

Hidrelloz l 61 
Al af. A latrka 
Saat Saat 

6,09 Giine' 12,35 
12.00 Üğle 6 26 

1 

15,07 lkiııdi 9,34: 
17,33 Ak~auı 12,00 
19,04: Yatın J,30 

: M ltad Pa•a Caddesi No. t Hususi ilanlar 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=• pazarlıQa tabldir.~p~,~.~N~M~"~~~~~~~~ 
4:,31 İmsak 10,57 



Sıyfü; 4 

ROYTER 
. SOVYET - ALMAN 

harbının ciddi 
durum aldığını 
b ldır·yor 
MwkoYI\ ı:l (a. a.) -

Royter: 
So'\"yotler lıirliginin 

mcrkc·ıi artık bir geri 
iiseü değildir Mo~konı. 

Sovyet 

Resmi tebliği 
SOVYETLER ALMAN 

TAARRUZUNU 
DURDURAMADIKLARINI 

sögıeuorıar 

:Moskoy:ı 13 (a. a .) -

Sovyot lıalıerltH hiirosu

nuıı re mi trlıligi: 

(Halkın Dili) 
Birinci ff'~. 14 

a 

SOVYET - ALMAI ı Almanlara göre J Fn - Sovyei 

barbın da Sovyetler ı h bl d • 

Hırvatlarda 

har bedi yor 

Berlin 13 ( a.a. ) 

can çekigigor ar ve e 
yolları 

Ilelsinki 13 (ı\.R,) / 

Mnrıuunsk <leıuir yolG 

llllll bomharılıma n ı ıı 

ıHin ıle de' am 

tir, l(aronıurki niıı 

tanıfındn. iki trene tıııf 
lıombıı ısahetlcri kayıl 

bir ceplıo şelıri olmu~tur 

tliiıı iiğledtm tıonrn sokıı 
k larda iyi giyinnıi~ yeni 
ihtiyatlar go9_i riluwkue 
Ye cepheye sevk edilmek 
iizero bnzı ııokt3lar:ı ~it· 

ıue'k te'1irler. 

1~ lJk teşriıııle kıt'a· 

l:.ırıınız hiitiiu cephe bo 

yunca dii~ruaalu çarp ı ş · 

mışlardır mubarehe bil

hassa Yiazına. Brianıık 

istikaınetlorindo şi<ldetli 

olıuuı-;lur. 

Ala an tebliği : Doğ?_ 

\~eplıe~inde hareketler eYa 

velce teı:ılıit edildiği üzere 

deuuı etınekt((lir. Azak 

denizi ıneyd:uı mulııue

beı;ind~n kaçm:ıg ;\ mnv:ıf

fak olan dii~m:rn h'lkiye· 

Jeriııiıı takibi sırasında 

bir Sovyet tekili yaka· 

)anmış l"e imha edilnıi~

tir. 1100 "'sir 38 top al· 

dık. Dinyeperin dogu ~ 

kısmındaki mnharebode 

bir (lıırvıı.t) alayıda ilk 

d~fü olanık ateşrı girmi~ 

tir. Diaznıa yakınında 

çevrilmi~ olan Sovyet 

Berlin 13 ( a.a. ) 
yaıı reııni bir kaynak· 
tan öğrenildigi ne göre 
Sovyetler birliğinin can 
çekişmesi hakkında loı t 
Biberburk 'un söylediği 
nutkun ecnebi gazeteciltn· 
önünde en gc)zo çarpaıı 

kısımları oknnmn~tnı·. 

en başta. Sovyetloriu c 111 

çekişmeıi lnğilizlt rin 
yüreğini ıızlattığı fakat 
bu cau çek.işınoııiıı do
l'&m etmedi lıııkkındnki 

sözler golmektedir. 

d' I • •• k 1 At j~ ı mı~ \C ınuna ı a 

ı oktada kesilmi~tir.__.) 1~ 111 
il 

bazıları lıcp yerıi olmak 
iizHe top \O knmyon hı· 

rıR dıL gtıı;tiği gi>rii.lmek 
te idi. l\{osko\"alılara mil

letin iehliko s:ıatında bu
lun<l ngıı a<;ıkçn RHyhm

ıniştir <lii~manın Yia ına 
cepbRiııde kesimi miido.
fııalarını yarmış olduğu 

ve .cM..» rnmnzn ile açı
Ja.ıı nehir geçi<linin mn
lııd'aza. ı iı;in giinlordea 

beri ümü tsii7. ınnlıanıbo· 
ler cereyan ettiği ınnsko · 
va. halkından gizlcrıme

mi~tir. t5oıı 48 ımatta Al
ıııaıılarııı Biansk çevresi 

h~ti im mot i u de ~i nı:ı le doğ 
rn bir lı:ımle yaptıkları 

ve Viazna çevresinde so
vyet miidafnalıınııın ar· 
k:ıaını1 \"armağ.t tcş11hhüs 

ettikllri bn giiıı Qrdunnn 

mal n m nti 11 r. 
Ürel ceplı ıü<l.e Via,,,. 

ına c<1phe i l·ndar ehenı 

ın iyot l i<l.i r. Alınanlar, orel 
de Viarına ile Tnna ara
sındaki mtn-zii miidafııa 
odeıı hilyiik ormanlanı. 

varııııık içiıı O el'irı ~ ima· 
linde ~imıli karlarla iir· 
tiilü holuııaıı hir <'0HO-,. 
den ~eçınege ınuYnffak 

olamaını~lardır. 
Tuna ve Ortj l<len ge-

len ıniiltecilor A imanla· 
rın lııu:ıhe lıalirıdo huln · 
nan hu ~clıirh• riıı lıeı· ~v · 
de arnştırınnlar ysı ptıkla
rını ve lı lkıhrn viyecek
nıı itıi irısafı-ıı zca. ~e· zorla 
aldıkl rrnı :'iiylmni~lerdir 
Almanlar <·enalıtan yaphk 
lnrı bir h&rruz<l.e:ı OroFirı 
şim:ılinıle bir ştıhiro gir 
mego mıı\"nffak alınn~lar
dır. Faknt .A Jııı~nl:ır 
ileri barokc-lerino devam 
etmekle beraber bu şeh

rin i~kıdi11ucn h iç hir 
avantAj elda edememiş· 

}erdir. 

, 

Bir hafca dovam eclen 

çetin mnlrnrehelerdon so

nı a. kıtalarımı~ Briam~k 

şehrini ho1altmı, !ardır 

10 llk tf'~riııue 27 Al

mun tayyaroıti tahrip 

edilmi,tir. 

14 Sovyet tayyaresi 

kayıptır. :l\Io..;kova ci va· 

rrnıfa evolki giin dört 

dü~man tuyyaı osi <liin de 

12 tayyare diişiiriilıntiş

tii r. 

Viazıııa i11,ikametindc 

m l ı lııırnlıeler gittikçe ar· 

tltn hir siduetle devam , 
etmektedir Alman ku

ruanunnlıgı mulıaaeheye 

<lnrnııulan yeni bırlikler 

göntlormoktedir. nu,ıuaıı 
ccplıoıı in lıi r kaç. kısmın · 

da suyı iiı:~tiiıılüğürıü e~do 

ederek iuımn Vt\ tccüizat 

ruiktarile çok hiiyiiK ka

yıplar pahasıııa kıt':ıları· 

m1:1.i tazyik ıniitlaf'la 

ıuc•zileriıııi,ı;d"ıı birine 

niifmr, etınoye muvaffak 

olrııu~hır. 

Almanların ~iddetli 

taarruzları kıtal:ı.rımızın 

çotin mukavemotiie kar

~ıla~ 11rn ktadır. Henüz ta

ıuı\ml:mmaınış olan ına

IU .1.i tdn. gi)re 12 llkt<ışrin 

do yapılnn muhı.rblıelerde 

takıihım 90 Alman ta
nkı il .~ ıu~ker ve cephane 

) üklii 270 knmyon muh· 

telif çapta 62 top çok 

imhası 

hemen hemen bitmiştiı:. 

Leningrat ()nünde çenberi 

yarmak için yapıla te

şebbüsler lıol~evikler için 

pek biiyiik zayi ıtle püs· 

kürtiilınüştiir. Savaış tay

yarelerimiz dün gece de 

.Moskovada askAri olıem

miyeti ol:ın tesisleri bom

balami~lıı.ı-dır. Tuyarele · 

rimiz 14 ilk teşrin gecesi 

1\{aııcestere tesirli bir 

taarruz yapını~lnrtlır. İn
gilterenin doğu ve cenup 

do~u"nudaki tayyMe mo 

ydan 1 arııı a. ela b :.na. taar

r azları yapmışlardır. Bir 

eavaş tayyıtreıniz girt 

yerınut uıı dofuH n n da 

bir ticaret gemisini ha · 

tırmışlardır. 

miktarda. ıuitarolyoz ta
hrip edilıni•tir. 

Di.in gi.indüz Alman· 

lıu ölü ve yaraiı er "e 
subay ol:ıra.k 12 bin ki şi 

kaybetmişlerdir. 

Vinzına iıtikametinde 

bir kesiındA sovyet tay· 

yarefori <lii~mıuıın 80 h · 
nkıuı tahrip etmi, ve 
biiyük bir alınan asker 

toplulagunu boıguna nğ· 
ratmı.ludır. 

• ATALAR SÖZLERİ • Q 

lı 
lıi% 

Ya.zau: 
ı •e 

Salih Ac11 
1 \'( 

Meoliııte bnluomayan bir ~:ıluın 
ma., Meziyeti yokıa hiç bahis etıno. 

zemmini 

Meolitse dilini 8ofr&da, olini kısa. tut. 

Ağaç üzerinde \"O tarladaki malısnlfıtınııı 
ıını kasay:l koymadıkça servetine gi.heıımo. 

Zenginin malı fukaranın ç. ... nesini ) orar. 

Mum dibine ışık -vermez . 

Bal tutan pa• nıağını yalar. 

Gnrbette üviinınek hamamda. türkü 

benzer. 

Çalma lupuyn seninde <;alarla\' 

(men uakka ddkkayı) hatırla. 

kapnnn, 

e' 
Söyleme sırrruı emin biIUigin dostnna, o d~ 

ler kendi do8tuna. 

Yalançının mumu tez t:\Öner. 

Yalancının evi yanclı ğı halde ki ııısclel' 
inanmamıştır. 

Asabiyet dogruluktBn tloğar 

Deveyi yoriudo tutan ve yerindon ayıran 

tutam ottur. 

Deveci ile doı;t olan e-vinin kapısını 

tırmaın lazımdır. 

Aşıka Bağdat yakın bir yoldur. 

(Da.bil var) 


