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INGILIZLER 

S tıe de Kolonyadaki sovgatıarın sonuna 
ovye r 0 dokları 
bir ıahır aldılar bomabaladılr tadar 111111 danm 

He1enski 16 (a a) -
Fin rotımi tebli~i: 

Fin lntalıırı doğu ka· 
relide 8ovyetleriıı ~iddf'lt· 
le möd ıfaa ettikleri Po
rnjarai nıınkiinj i~gal 

etmi,ler<lir bn me,ki bir 
çok yoll nn iltisak nok
ta.ııdı r. 

edacıklerine kani Loıı (] ra 16 ( ö. a.) 
Hava nozaretiııin tflblifi: 

i llR YAKALANDI 
(1 - ınaiıtırede endişe dingaper bouunda -

Bombarıhman Aervi
sine ensup tayyareleri· 
uıız alnurnyad:\. koloııya

dl\ki lıod~fiere hiicnıu et
ıni~lcr<lir. Bnlay llokla· 
rıııa da hom hal ar :ıtılwış

tIT. 8ıllıil heH"İ8i ııe men· 
ımp tayyarelerimiz E!'ljerk 
deki dokları bom bıı lamış 
T• mitaralyoz ate~iııe tat
muşlardır. Bu hareket
lerdtm üç tayyare üıısüne 
dönmemiştir. 

Londra 16 (a.a. ) -
eğer Loııdralı!ar rus lı&r
bınrn fent\ gid " ~indeu 

miite6sısir hn 1unuyorlarsa 
dtt hnaun eelu~bini ttlııun
ltırın rnsyaiım· kurtı1l

duktan ıonra da irıgilte

reye karşı dörıecakleri 

korkuıu değil mü~terek 

dötm•n olan hitlercili~e 

ümitsiz karşı duran mil
l!ete s~nıimi ve kl\rth~ce 
tesanüt dııyğueudur. Al
manyanm aı4kori kudre
tinden iogiltere11in kor
kusu olamas. tn~iltere 
~u kudrete daha evTelde 
kar~t koymn~tu. Ruıya

da olup bitenler inğiliz

leri bedbinliğe sevk ede
cek veya maneviyatlarını 
kıracak mahiyette kat
iyyen d~fildi,·. 

• i m habirinıız
l~/15/10/941 ~ar
~tcest sa.at 13 sı-1 
~~(\ t . ı. 
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~ 'her alıwmı~ ve 
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il '~ f ~ .met tosun 167 
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oyun oyna
t~ 
. ~n yakalanmış 

·~· ~ 1 çift zar, 3 
illa k b. 

ı,~ pıça , ır 

~~t ""hi 1, k&gıdı, 
, ~ar fıoc&nı ve 
~ar~ . .. l • curınnıne,. 

l l'"k haklarında 
!tlıtc 

•ı 11 at evrak ile 

~ 1tı. hfnzeo C. 
'tte · ı . ı· 

1 
verı mış ır. 

&. hnıet sez r 

\ll ~e eken nına
ltl,ltadır 

-

uy dırdı 

Londra 16 ( a.a. ) -
Royter aj:ınaının cliplo 

m&tik muharriri y"zıyor . 

Diişmana fayila ı malu
mat gitnıeme i iç ı l rus
yaya yapılıu.•ak yar ıın 
pl!iııının bıldirilmeyece 

gine dair atlltt tarafından 
yRpılnn beyanat parla
m ento mahfıllerinde me
mnuniyetle karşılanmı,. 

tır. Hükumetin ruıyaya 

yardım için eli11deıı ge· 
leni yapwakta oldugunu 
meb'uılar tanıaınile nıüd· 

rik bulun nyorl ar ve ) uıt

y aya yardım m~selelliııin 
müzakert!sinrlen hiç bir 
ameli fayda hasıl olma
yaca&ına da.ir 1ah günü 
çor9ilin yaptığı beyanatı 

l\tlle'in sözleri kuT,-etlın
dirmi• bulunuyor. lnti
liz parlamentoıu gibi 
infiliz hdkıda ruıya du
ramunun 6?e9i1 m•kte ol
duge Hfhaları buyiık b:r 

endış~ ile takip eylemek· 
tedir. ~""'a.kııt ayni zaman
da ~n kanırnt'ta k Tl"ot

leııi~ orkı hııkiıwet duru 
mn ve bundatt doğan 

gü91ii l ltıri takdir t>tliyor 
ve ıııiittef ıne yaı dım 

için elind n geleni yap· 

maıa çalışıyor. 

Macar blrekltı 
Bud peşte 16 (a.a.) 

Macar resıni telı ligi: 

Dioyeper boy uı.da ya. 
pılan h .. rekl\t Atmasında 

yeni mühim bazı uokta
la ı ı i~k ıdi ile nıütt~t'ık 

knvvet er bu eh ııı iıti· 

kam~tınde buluııaıı düış 

ıuırn kuvvetleruıin ımba 

şartlarını tewın etmi,ler
dir. ~ · el..ırin batı iılika· 

m etinde Done9 havzaıı

aın ımııayi 9evrelerinin 
Sovyet lrTuTetleri tara
frndao müdafaatıı imk•n
ıuzdır macar kıtaları ye
ni tuuzlara. lıazırlan

waktadır. 

IGILTERE 

üzerinde 

hafif hava ıaaliuıti 

oımuıtur 

Lo dr 16 ( . .) -
Hı\'a e da.bili em ı iyet 

ııezaretleriuin t b iği: 
lng'lttmınin dogu sabili 

ı 
üzerinde hafif diişman 
hava faaliyeti olmuştur, 

Taymis 
muhabiri 

:sovyetlerin gizli en
düstrisi olduğunu 

bildiriyor 
Londra 16 ( a a. ) 

Taymisirı ·3iplGmatik mn
bahıri ıso )'"tltler ' n gizli 
endüıotı i kııdı utiuden hah 
t1ed er~k di,-orki · 

Alıuaular Rus eııdUst
riısini en geniş v" en 
zengin bölıeleriui vur
mal tadır. Bu bölgeler 
harp malnm•ıinin üçte 
ikisini vermektedir. Bu 
bal neticeler üzerinde 
aaır bir deği~iklife se
bep ollılcHktır· Fakat al
mtrnlar btı yakın t:ııav

vurlarını gerçekleudir
mtge mnvaff"k ol~ul11r 

bile yeni bölgeler hüyiik 
askeri anuıtajlar arıet

mekte ve Amerikan-lrı
ğiliz yardımı ile birlikte 
kudretli bir müdafa. battı 
kurulması k nvvetli bir 
ihtimale meydan ver· 
mektedir, 

Alman devlet 
NAZiRi BULGAR HARi
CİYE NAZiRiN 1 GORDO 

So fy a l Ü ( a a. ) -
Sofynd ı bıılnnduğıı sırıı

da alma devlet nazırı 
Joktor Kla.riyos h·ılgar 

haı iciye nazırı Popof'11 
ıiyarıt etmiştir. 

Bundan alta ay ev,-al 
rnsyanıo da hitJer bo
yun eğmesinden kol'kula. · 
bilirdi. Halbuki butllrı 

inğiliz milleti ruj mille
tinin sonuna kadar Ra· 

Ya'a. devam edeceği ne 
kanidir. 

SOYYETLER 
Japon elçisine 

Moskovayı terk 

etmesini bildirdi 

Tokyo 16 ( a a. ) -
D. N. B bil(lirlyor: Ha· 
riciye nasırlığı hu giin 

Mo~kovada.ki .Japon bü
yük elçiliginden bir tel
ğraf alwıfLır. Bıı telg ~ 
raf:L göre sovyet harioiye 
kı>miserligi çarşan ba ak
~ mı Mo!!korayı terke 
h 11ırlanarnı:ıı Ja11ın gel
digıne dair elçilite t11le
foııle ha"er vel'miştir. 

Bunan sebebi bildırilmc, 

miştir. 
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Yazan: 
Dr. ŞRdi Giray 

(Dünden devam) 

bu to~ları barice taş ı rdı

ğı ınalaındur. 

Odalara ayakkaplarile 

girmeyiniz, ov kapısının 

hj}mon dı~nHla -çeya için

de ayak kaplarınızı, pan

talou vo elbiseniıi ınpü

rocek, ıııilecek ve temiz
leyecek toz süpürgeıi '\'"e 

8ilgileri ifo paspı:ıı bu

lnnduruuuz. Si1•si ve gir. 
li ~ak lanmı~ ve fak~t ge>
ziimtiziio önünde ınar• zi 
cilıilliyyetleritJİ erbe~tçe 

icraya hazırlanmış oJan 
dü.ma.nlanrııv eYlerinize 

ıwkmayınız .• 

lıtrı ile, deri iizerind• 
k~ru kabuklu kHçüoük 

yııralar çıkaran bir ta
kım dahili basta.lıklar 

Tar<lır ki hunlar da <leri 

ii.urindeki knrn yarala
rın, toz; olmuş 'par9acık

htrını odı\nıza lnrakırlar, 

eşyaların ızf\ bnhşt.ı rırlu, 

rı i z <1 huıtalıklarıuı bu vas
ta ile g 9irırler1 t1iz de, 
böyle ırn.pıı miı-;nfırleri

ni?:e, ize, uzun süren >e 

lıatt.a. ııizi peri.an edecek 
olan bir takım öldüriicii, 
iyreııç ba. talıkbrı hedi
ye olarnk gl'ti rmi• olrluk
la rı için on (ara - talıii 

bilmeyere k - fıt.z la ik
ramlarda. buları ıuağa, 

ne•'eli ve fevklllade mew
ııun gorünmeytı 91111,ır!l!ı· 

ııız ve niba.yot biliiaizli
yinizin bir gü• ceza.~ını 

çok :ıgır olara.k çekeni· 
ui~ 

(Halkın Dili) 

Propoöaadac11ar 
dOrbOnle kremlinin 

kulelerini 
görüuorıar 

Londra 16 (a. a.) 
1etokholındırn lon d raya 

gelen h aberlere göre: 

A lmanlıLTJn bu gün 

yaptıkları ma.navranın 

hedefı hiç şiiphesiz Moti· 
kovayı çevirmektir. Vi· 
azma yolundan Mo~ko-ç-a 
ü~eriııe yapılan Alm~n ı 

ihırleyiıJİ lıakkınna uer· 
lin e bir çok şeyler iddia 
ediliyor. A lnıırn kıt'ala. · 
rının ıooskcn·a.tlan mr,ak· 

Jıkları 50 - 150 kilometre 
arasında dP.gi,wektedir, 

Propoğıuıdncılur dürbinle 
krem~inin kulelerini gö· 
riiyorlar. ve ağır alman 
babryıılan iltt şelı · 

rin dı~ miidafaa.ların ı 

dil~üyor. ın mafilı berli · 
nin yarı resmi mlllıfille

rinda hare lrntler kan, ık 

olarak vn~ı flanıl ırı lnı. k
tııd ı r . 

Bir tek toz bruıırn bİı' 

ın:lvtrnr kur:im nuııcbn cfa· 

ha kuvTetli ve dalı• teh
likelidir. l!'ilhakika "be. 
nirn tndmde hiç toz yok
tur,, diyene henüz raı

lamadık; ıtldi':ı olunabi
lirki tozsu~ lıiv hir neıı

ne Ti ev yok tur, elveri r 
ki bn t0zlar ha.atalık ya
pan m ikroplarla yüklü 
olm~sırı!t. tşte huna ve 
eTi ni ıe gelecek misafirle
ri 111.10 çok dikkat ediniz, 
bunlar rıti,;e keadileri, ço
cukları vaataHilı tozlar 
ve cilt hastalıklarının 

Bazı tozların ak ci- ..................... .. 

. 
kuramn' kliçiiciik ka.buır-
ladle hutslık getirirler. 
Bazı sari deri h:ı,.talık-

yerlerde uzun siiren 

hastalıklar yap tık-

ları malUındur, bnnlar· 
dan d11 ~yrıcı:ı. ba~lca bir 
ya.ıı ile babı educ~giz. 

En hüyük şahsi dü,
maumız toılardır. 

Tozlllrdan çok korku
n nz . 

Dr. Şadi Giray 

TASARRUF 
BONOLARI 

Ta•arruf Bonoları 

almak kendinize fay. 
1
1 da M 1111 M Udafaa

mıza hizmettir. 
ı ....................... .. 

Bi.Q.aai t.e.,. ı 1 ~, 

SEVGİLi 
iÇiN 

-Tarlandan ekini biçsene dudum 
Yoksa gclmedimi zamanı daha ? 
Tasında banada bırak bir yadum, 
Yandı dudaklarını , yandı vallalıa. 

• 
Uğraşma camndan bezsin diyerek, 
Ezsin kollarında ezsin diyerek; 
Neş' emi ha o da sezsin diyerek, 
Salıver sen Dudum şen bir ka/ıkalıa. 

• 
Ne olursun Dm/um yarı soyunda , 
Kazanmamız için aym oyunda , 
Ben gibi bir vadi bir su bo yanda 
Kendinden geçerek yalvar Allaha. 

• 
Sevğilin sesini bağlardan duyiu 
Mevsim mutedildir harman sonuyda, 
Son bo!ıar ayının henüz onuydu, 
Basarken çuvalı samanı Dudum. 

• 
Şu an a/Lalwn ben ah.'. ne hissizim, 
Yanıyor başını çektiğin dizim, 
Şunu bil aşkımız aşkımız bizim, 
Aşkın hakikisi yamam dudam . 

[!] 

işte duda/fım en hassas yerinde , 
Kendini banaver şöyle gerinde , 
Değilmi şimdi bu lıarman yerinde, 
Seni candan sarmak zamam dudum .. 

ı :...--ı ~ Lütfi GÜNEY 

---------=------------------------------------------------------------------------------------ ".,._ __________________ __ 
~ Bani yftlnız bırak- !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ 

ma diye yalTarıyordu, 

,, 
ı ı 
1. 

şüpheyi uıaklaştırJJ' 
T6 böyle bir şeye iıJJ) 
olmadığına .kendi k•0 Hüyiik Hikllye ___ _..,_ 

- Y I K I A, Y U VA -~ . .... . . d .. ı 
mı ınan ırmaQ'a 9' O giin her zaıııankiu

don fazla i~lerim olclnğun · 
Tofri ka N o. da.11 eve ol<lnkçn geç dön- 1. 

düm. Dalıa oTin kapu· - - --

( 16) Yazan: Sabri ~JH.L~ÇlN JI yordum. Faka.t miH' 
diyen ba.,ıın sonkl'· 
kapndan fırlayornıı> , 

Bundan girer girmez bar 

numa keskiu bir kolon· 
ya koknso çaı-ptı. Ort3· 
Jıkta. bir tell~ güır,e çar

pıyordu. Ülker koşaıak: 
yanım~ gelui. Ve soluk 
11ologa: 

- Beyefendi,.. Kü-

çük ha.nımın birden bire 
ralıatım;lığı fu!alaştı. A 
dil lınydo golıni'iti, hemen 
ko,tu doktor gtıtircli . Şi

mdi yokarulalar. Bir RO · 

lnkta ynkan fırladım. 

Ve pArih:ının odıısrna 

girdim. Hastanın hı~ u
cıı ndaki llınha ile aydın
lanlln ode. yer, yer ka. 
rıuıhktı, .. Taln ız karyo· 

lanın bulundu1tu kısım 

sarı ölgi; ıı bir ziya hü:ıı

me8İ iç.inde k:dını .tı, adil 
eliııde kolo ı ya ve İ6lan
mış bir hllvln ile miite· 
nıadiyen peribanıu şakak · 

Jarı111 oguyordu. 

Hemen doktorun el
l«rini yakaladım. 

Ne var cloktor bey' 
Hasb\ tohlikelimi' . . 

- Yok (ıvlAt merak 
e<lilt·c~k bir şey değil, 

yıdmz clikl at Ptnıok IA 
zım. Kendisi çok i.işii-

mii~ eyi b:.ık ı lınad1g1 ta 

ktirde ıatürrere çevirmek 

ihtimali Taı., Oilcka.t d 

1 deyerek doktor bir reçe

te yazdı ve l>i r ıiirii ta;
ıiyelerde hulunduktau 

sonra çıktı, gitti. 

1ntagmın pmına yakla•· 
tım, Za vallı kızın yü.zü 
sapsarı ket}ilmİ' ve keıik 
kesik nefe~ alıyordu, .Eli
mi al111nı' koydum ateş 

gibi yanıyordu. Hemen 
adili eczahaoeye koştar
dum. kendim de baıta;ıJın 
yanıba~ına oturdum .. 

Rilmiyornm aradan 

nekaılar geçti.. 

Bir•loıı yataktan peri
hanın sHi, hafi f hafif. 

Af et b 0ni, .. Ümit af

et hen lıu::u istemayorok 

yaptım. doyerek inle.me

gc bl4şladı. 

Dln·lrnl yat ~a gofrıı 

döndiıın. o derin hir ur· 
kuda. Ya l nız cludak l arı 

oycıayordu. 

Acaba yalnı~mı duyu· 
yornm, lıayır i~te tekrıu: 

- Beni af et Üıuit 
ne yapayımki elimde de

ğildi, deye ınırıldıuuyor 

d <ıli gi hi aya ga fırla) o· 

ruııı .. 

Ne oluyor yarabbim . .. 
19imae uyanan bu ilk 

bahçeye çıkıyot0 't 
Gözlerim, yüsüın at~ ~,, 
bi yanıyordu. n··~ t' 
aaçlarıını dagıtnıı• ı, 

dau oraya ko~oyo'~ ~ 
Ağaçların dallıuı tı' ~t 
ıuııı etrafında hı,ıı'a · 
sallanıyor. 

1 >11. 

- Hayır hayır ~' l 
bir ~ey olamaz, buoıı 1 ~. 
şünmek bile çirkillı ~t 
han heu i al ita.tama-

• haykırıyorum... l 

..ı '{" .,~ 1 

Bu anda omurıJ~f t 

bir elio ağırlı~ını h1
.' J' 

Yorııı Hımtn ger• 
. . "' düm. Karşımda adıl 
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'll -~ ıı · gun na ıye, pl\Za· 
'8.şaına11 dolanıilı 
tiinlere niıbetl; !az

l ~alabalık tı ... 
Çınde, "Villyetten bi· 
Paıaroıluda elduğu e . 

tkide memur bulu· 
ka.myoo; önüude 

eden kah veyi biraz 
'Yor ve alır bir mo

giirültüıÜ çıkarilık· 
'0tıra dul'uyor. 

,~u. giin bir lıaeze gel· 
"l'' 1 nıulıakkak olan 
llrlar arabadan iner 

:.• dogruoa nahiyenin 

1 't ka.h vesi ne yollanı-
· 't... lki memurJau 
1 <l,ha. evnlc• bura
t(llip gitmit olmnlı -
hhaucılık 9ekmıyor 

~tl'afa 'öyle bir ıöz 
'tan aoura ilerliyor, 

1>~1h. dofru. Bir an 
ti 'tla göz ıöH geli· 

''" ~fj • t"\.. k Ş geldin h•• gı t ı.a., 

lltUcten sonra tahıil-
~lltu kab.veoinin kula. 

"gilerek soruyor: 

' i Sn ıün buralara 
~ lle•ep ağa ,._ıme· 
l l · lllçl 
ltır ~ ıyar ıadaa yeai 
't '' elini önlüfüy le 

JJI• ~kuruladıktan sonra: 

~~ •/" Beyim, onu bu 
ı, 1 1lıde hep datda b•· 
4tııız. 

,, b· 
f I'· . 

1
Yor. Ve ilave edi-

P' ' r1~ ı, ltaliba bögiin kah-
fı~f l,~ırı zeytiniae gitti, 
a- • 't.ıı kulagıma böyle 

ı ,,, k "b ' ·ı · 
ı. açtı gı ı ge 1-

01-

tı' lı 
t lllıutt iizerine me-
~ııerini ngu.tıırarak 
' >a <lörmeıuiz liı ı w· ... ~' 

il ~ 
' " 

1 
hr , 1Yar söztinü ktae· r 

' ~t 
f ' 

• (J ÖyI11e iki at bu· 
...ı ''i r_a kadan uzanıTere

tJı• Ilı~ 
t ll· ' 

.sa~ ·~·or. 
J 
ti 

dat yoluadalar 

Yazan: Lütfi GÜNEY 

şim<li . Dinen yağmurdan 
ıonra gök yüks lm; ş lıa· 

fıf d ır dogu rüzgarı çı k
mı~tır. Bulutlardan ıııy

rıhp, zaman z&msn keu· 
dini göstoren güne.in r.i · 
yaları daha göz alıcıdır 

bugiln .. Çalılıklardan fır
layıp, havalanan ku' sii· 
rülerinin hoş oıTıltıları 

nı dioleyf' dinleye ilerli 
yorlar. 

Yanlarınd• binle kı· 
kılavuı bnluna• iki mo · 
mur. Tabiatla kucak kn· 
cagadırlar bu dag yolun· 
da .. ühkla bir ağıt.darı 
ağır bir anadolu tiirkiisii 
ııi>yliye ıöyJiye ilerliyor
lar nihayet eık agaçlıklı 

bir s ı l't çıkıyor ka r~ıl ıt n. 
na.. Burau aradık ları 

adamın karısı ile beraber 

9alışmnkfa oldntu yer
dir. 

Zeytinlikte ça lışan 

yeTmiyecilu içindeıı Re
cep ~a-ayı bulınata ça lı 

şıyorlar şimdi .. 

Bir an gii!i lerinde 
şiıRşek çakan talı~il me-
murrı oliyle bir noktayı 

işuet ediyor. V o seııleni
yor: 

- Hem.erim baksana 

7 ,30 Prognm ve :m••· 
leket saat ayarı. 

7, 83 Miizik 

7,45 Ajanl' lın.herlori. 

8,00 .'1uzik 

8,S0/8,45 ETin sa.atı 

12,30 Program ve mem-

leket sııat ayarı. 

12,33 .l\liizik: 

12,15 Ajt\nı haberleri. 

13.00 Müzik : 

18,:30-14:,00 Miizik 

18 00 Program ve mem

leket saat ay&l'I 

1~,03 

18,40 

19,00 

Muzik 

:Müı;ik 

Konu,ma 

19,15 Müzik 

19,30 .Mtmlekot sıuıt aya 

rı ve ajaue haberleri 

19,4-6 1\-[nzik: 

20,15 Rlf.uyo gazele ıü . 

20,45 Müzik 

21.00 Ziraat takvimi 

21,10 '.l'em~il 

22,00 Miizik: 

22,30 Memleket saat aya 

rı Ajanı haberleri. 

-
Arabi : 1860 

Seıı•lifi 
\. 

: 600 Jruru~ 
I n ı 

Ramazan 
52 

Alt.ı ayllğı 

Ü c; aylığı 

: 35~) kur~' >H 
1 il 

: 200 kuru' 

Ru mi 1357 
EY L "ü L 29 Resmi ilanların 

Hidrt:ıllez l 65 
A laf. Alııtrln:. satırından 
Saat Saa t 

6,11 G iine{ ı2'F 5 Kuruş alınır. 

12,00 Öğlo 6 29 
1 Hususi ilanlar 15,05 

17,Sl 
18,01 

'sa 

t kiudi 9,35 
A k,ıını 12,00 
Yatın J,31 

lmı k 11,02 

. ' . *"'"!*' '•. 

pazarlı~a tabidir. 

... 

~-----
AGZINI TAD 1 NI BİLENLERE 

ÜJD'E!. 
Ramar.an m tinasebetile yaptırdığım 

c Berut , rı uli Baklava'yı ancak 
"SERiN YUVA Paatahaneal"' llle 

hulacak.ı;ı o u. 
En temi z ııınl llie nıedfl n yapılmı• u&dide 

Pasta'lllr, en nofi~ Şekerleme'ler 
ancak. 

Serin Yuva Paıtahaneıinda 
bohına.r. 

Sayın mii~terilerin verecekleri Hip:ıri,ler 
aaatınd.ı haz ırla.u ıp te lim edilir. Pa~talııı

emize h ir dara z iyllretinizle söııttmi.i7.ö.n 
do~rnln g-umı ta ·dik eile cek~iniı. 

- Ha .. Evet.. Recop 2~.45 Müzik 
ata sen. 

Serin Yuva Pastahnaesl ı 
SA H ! Hl 

- K ~ Tar s()yley in. 
Burada damı bnlduııus 
gene.. Ah bu alao11klı

lardan n• zaman , kurtu· 
lacağım. 

Menıu1· gül<> rek c~vap . , 
varıyor. 

- Borcııuıt ütledij'.tin 
gön, lı e ın ş i mdi l afı hı 

l'&kta <l~ag ıya in .. 

HöyJ ı nsakıan mrnga 
kanuşma.ktao ıat duymu

yoruz biz. 

Memurlar adamcağı

zın yalvarıp yakarması 

iizorine gerisin geri <fö· 

niiyorlar, fakat i htiyar 
ki>yliiyü ak,·un eviıı<l.e 

22,f>5/2;3.00 yarınki prog

ram"Ve kapanış 

-!1l._ Süle yman Singin ~ 
~-----~ 

~·==Jt Y E 1 İ A·Ç 1 L A N U=== 
HALKB EVi 

BASIMEVIMIZDE her çeşt D e fterler, Cetveller, Kağat 
Zarf başlıkları, Karvizitler ve Köy Odaları, Belediyeler 
ve bilumum resmi ve hususi daire lerin matbu evrakı 
rekabet kabul etmez derecede ucuz, temiz ve çabuk 
olarak yapılır. 

BASIMEViMIZiN BIRiNCl GAYESİ 
_!.•&..ERiNDE U_!?_':'Zf-UK 

a.ASKIL-AR D A. NEFASET' - ...... ....;;...~--~--

SIP RİŞL.EADE SÜR'AT 
..-.. -. ~- -m ----

OiL.TL. - DE SAGL.AMLIK 

A~RES: Mltad Pa,a Caddesi No. ı 

(Dnamı yarı•) • ·==========:;::==========:::;:;:;::;;;:::;::=--::. 



luci Teşrin 17 

LENİNGRAD 

cephesinde 

sovuetıer 

. alınanlardan 1 

esir aldılar 
MoskoTa 16 (ll.a,) -

5ovyet hnlıerler biir08U· 

nun ne,redileıı te bliği: 

Kıt'alarıınız bütün 
cephe boyuncu dü~ıııanla 
çarpı,ın ı ~tı r muharebeler 
bilhaısa cephenin batı 

1ı1tikamtıtindtı şiddetli ol
muıştnr. Leningrndı mü 
dafaa eden birliklerimiz 
cl ö~mandau bin;ok 61'İr 

almı,ıardır. Alman ıuker
leria in marı c viy a tının 
diişmekto olduğunu hil-
dirmektedir ıir alman 
ınbaylarm bilclirdiğirıe 

güre lııtzı çnrpı~mııfıır ne
tieeaiod6 a lman ırnbay]arı 
techi:ıı ltını agırlıklnrıııı 

kaybetmi~ bir a'fHQ i ıı snn 

halinf\ dti~mü~lerdir. 

A MAN 
Resmi tebliği 

560 bin e ir 

ve pek çok harp 

malze_mesl ahndığını 

blldlriyor 

Berlin 16 ( a. a . ) 
Doğuda rnoha reb ol r mo
ıko,'a dı' nıiid:ıf n h:ıttı

nın hi rçok yede rinde ct

ryan etmeğe hıı şlaını ştır. 

rnoskovaııın birı batı •i
malinde vo tligeri batı 

cenubnndn. litali ıı ve tA
laga eliıni;r,de bulunmak· 
tadır. 560 bin eıir alın

mış 888 tank 4153 top 
ele ge~irilmiştir. BritaD
yaya kar'ı • miica<leledo 
savıış tnyyRreltr~m i?.. ln
gilterenin cenııp doğn

sundıt askeri tasiııatl bo
mbalnnıışlardır. dliıı 20 
i11giliz lıtyyaresi tahrip 
edilm i~tir. B izim tı:ıyy ıre 
kayıbı nı ız yok tu r . Diin 
gece icıgiliz tayyıu elni 
almanyuun balııına bir 
miktar infil&k ve yan&'ın 
bombası atmı,lardır. 

Yuğuslav 1a 
t!"larında 

uüz bin çete 
faaligette 

Londra 16 (a.a.) 
Londrnda l i yuguılav hi1-
kiimot!no gelen taf~ili\ta 

nazaran yiiz bin ki~ilik 
ıırp çeteıiuin iılare etti· 
ği ıniJli ih tilal yuğuelav 

yada okadnr büyünıii~tiir· 
ki ..Alman i,kal kuvvet
leri miidafaa vaziyeti al · 
mak zoru nda kalmı ~tır. 

' 
Profoı<irler, hukukçn· 

lar son lıa1 hın mütekait· 
leri ve geıı9 vutaııpernr
lcr ornıan laıda bnluşrnu'· 

)ardır. Alman iıüilaınn

dan sonra dağlara kaç
mış olırn askerler yoğnR
lav ordu~u ıulınyları ta· 
rarrndaıı knmıtrıda ed;len 
mnnt::zıun kıt'alarJa lıir· 

Jikte döğfü~iiyorlar. Bu 
çeteciler h er yor<!e mü· 

ııaksı. · e ~ olltt rmu ve kafı
lel@riııtı anıa11 vorıufıden 

tanrıız etmek redirler si
Til halkıuda iştirıık l tti
ği bu çeteler düşmRn için 
tnhaınmöl edilnıoz Tazi

yet Hıdas eı mi~ lordir. 

Batı Sı r biıtuudak i işgal 

kuTvetleri kukhı tiırp hii
kümetin in yardıııu ile 
ancak şeh i rleri ve lıazı 

isterAtf'j ı k noktaları i'gal 
etmektedirler. Kandaglı 

çeteeile r cenubi sırbidtan
da Metohijaya, Hers•ge 

cirmişlerdi ı·. Çotecilur 
it llyanların sırp ~elıir ve 
kasabalarını .}'akmak su
ret.ile pıptıkları zulüm
ler6 ragmen kalırnınanc• a 

mütıuleleyo clevaııı edi 
yorlar. :.Fa.kaı, lıi rçok 
kimıeler kur~uııa diıil· 

ruektodir. 

Belgrad charında bu
lunan Karahurna ve dil· 
uioa mezarlıkları yüzler· 
ocıi biı deu idam edilen 
masum sırphların mezar· 
lan ile doludur. 

Lcbyada 
İTALYAN-iNGiliZ 

· harbi 
Kl\lıire 16 (·ı. a.) 

lngilitı nmıımı karargA 
hın ııı t ebl g i : 

Lib:ed J\ toh u ~ ıın tlı · 

'ıuda .k e~if ko l a.ı·ıı ııs 

ycniıleıı faatiyet t bnbun 
mu,lardır. 

(H.:ı.lkın Dili) 

L N l AH 
Sovyetlerin 1 

mutabll höcumıarı-1 

nı pOskürttoıer 
Rerliıı J ü (a.a.) -

A iman ngır topçusu Le
ningraddaki askeri teıi

Htı bom hardıuıan etmi~
tir. bolşe'fiklt;r şark cep
heBiude alman mevzileri
ne kar~ı tankların mii
zaheretile bir lıficum te
~e hhiişündo lıulunınu~tur 

fakat. hu hiicnmlar ptitı

kürtül mü~ttir. 

Sovyet 
tebliği 

Sovuetıerin duru. 
mu f enaıaımıstır 

Mo~kova 16 (a.a.) -
Diin geceki ıovyet teb
liği: 

14-15 İlk tC'şrin gecesi 
CfıJ>httll İ n b:ı tı istiknıne· 

tiııcle duraıu feualn~mış

tır. AJruan ra,ist orclu
Jarı bırliklerimıze kar'ı 

hır çok tıuık ve motorlu 
piyade kıl s l:\l'ı Jrnlanmı~ · 

Jaı dır. e bir kesimde 
müdafaamızı yarmaga 
nınvaffı:ık olınu~lardır ku· 
Tetlerimiz 1'.alıramanca 

mukavemet ederek düş· 
mana atır .kayıplar ver
tlirmi~lor ede bn kesimi 
torkı mecbur kalmı,ıar

dır. 13 İlk te~rinde 36 
almıın tayyareıi tılhrip 

edılmiştir 11 sovyet tay
yareai kayıptır. llenüı5 
tıuııaıulaum:ımış olan mıı
lıı ınnta göre 9 alman tay
J are:ıi u oslrn'fa oivMında 
dü~iiriilmii~tür rusyacb 
herketi vatanın ıniitlııLfaa

sına işt irak etmektedir. 
milyoufarca mı erkeği 

mitaralyoz kullanmatı Te 
askerlik: sanı.\tını ögren 
mektedir. İki haftadan 
beri eh si!Ah tutan Ta· 

tantlaılar •ehirlerde Te 
köylerde talim görüyor
lar, Leningrdda dtt~ml\Q 

tırnklarını talıribo memur 

hnıuıi müfrezeler teşkil 

olunmu,trır. Don havza -
11ndnki işçiler btiyü bir 
heyC" ce.nlıı talim görüyoı
lar. D emir ııı n ayii i~ı;i 

lor i e.Hker lik ~ıo ıfını bir 

" " evvel öğı·EHı mek iç ıı 
ellerinde:ı geleni yıtpmak· 
ta ihr. 

YENi ADAM 

Yt'ı rıi Atl:ıın'ıu 355 
inci ı:; ,ıyısı çı k tı, Bu l'1 

yıd~ ı .. may ı l Htt. ~.k ı Hal 

tacıoglrt nuu R6yHhat ıı ot

ların<la Kiitalıplrla aıllı 

bir yaz ı, StJplıi Nuri ile
ri'niu ovvela terbiye adlı 
bir yazısı, I. ll ölAgO.'ııün 
Şema adlı bir makalesi, 
Ecvet Gresin'in musiki 
bulırıt1ıı adlı bir tetkik 
ve tenkit yazı~ı, Kitap-

lar, Antigoııe tefrıkası

uııı devamı hayatınt tef
rikuı, i9 eoeyfite, kiiltür 
lıaborleri, rnRimler ve 

karika törler. 

Bu fikir gazeteaini 
okuyuculanmıza taniye 
ederi7ı 

• ATALAR 

Sayfa 4 

~~~osk v 6~ .w ~': 
harbın moskoıı 

civarında oıduğı 
söyleyor 
JJon<lra 16 ( a.a. ) 

Moıkovıı radyo espeli 
bn sahalı deıni~tir~ 
1'4:oıkovanın lıatısınd• 

kunuıda a!maııların Y' 
tılı bir yarma cıddi 
tı;,lıdit te,kil etmekted1 

ospiker lıalka. harp ıJJt. r 
clnnı nın on binlerce or Jti 
ıu bayın cesetleri ile 
yüılerce alınan tankı 

tayyareıile dolu oldog 

nu söylemiş ve şöyle 4 
vam etnıi~tir: 

Dii~num soTyet will 
tiai korkutmak ve ıilfı 
Rız bırakmak ümidind" ~· 
dir. Fakat sonuna kad~I f)l 
mücadele etmek aııır dre 
aarsılmaz olaa soTf ~k 
milleti korkutnlamaz. 

SÖZLERİ • 
Y aza.h : Salih Ac&f 

Bir iyilik yap denize at balık bilmezse halık bilir· 

Çok bilirim ittiasınu .ı bulunanlar daiuıa yanııırl•1 

Bülbiilüu çektiği diliııin ceza1ı<lır 

Davulun aesi uzaktan boş gelir 

U ın uıaya.cak hacıyı deve üzerinde yılan sokar 

Kaz gel•!cok yerdtjn tavuk esirgen nıcz . 

Arayan mevlasını belMınıda bulur 

Zehirden şıfa ktöü lıuylnlardan Tela beklenme• 

Suyun ıe&Aizıoden insanların ıöy1enmesinde11 
daima çekin 

Sabır ile koruk he va ohır 

Veçhi t!iizeldon çabuk vaz g c9i1ir fakat huJll 

giizeldon ileJ b~t uz gı o i luıe:ı 

(Dab& var) 


