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!ASIM BIRLIGININ 

TEBLiGLERİ 
,"rıkar ı 3 (· . a.) - Devleı Dırnıir yo l ları Türk 

ın Bırli ği a•nl azasl iç ı n 115 nu ın a rnlı tnrit'eyı 
' 11 ~tmi ş i • Bu tıHifeılen istifade 1~111 bir hü

~ v" rakn 111a kiş .. l e rde, trenlf'l·ıle alakalı rnt!· 
t 

a '' gfüıtel'lnek lazımdır. 

(} ıbeş gü ı lük birinci mcYki 1000 knraş. 
( c ikiuci nuwki 750 c 

' c üçüııciin > 450 > 

bi ri ı· oi meç ki 1500 kuru' 

c lkiııci c 1010 « 

c üçüncü c 700 c 

~İi~ İicretleıia içinde naklıytt ,·e a11ker ailelerine 

'ıtt v~rg; si dahil buluumaıaadır. 

~hıca "k pres farkı öılenmeyecfl l. tir. 

Basın Birliğinin 

toplantı için daveti 

'~~tı ~ :ıra, 3 (a. ".) - Tiirk Bas111 Birli~i ndcıı: 
llasıu birliği hirinci umumi kongresiııin 3 

t t"Ştin 1 41 p ızart~Mİ günü A o karada toplıu11nKSI 
itt i l: Qştırılnıışıır. 
•: lllurııt kougre birlik k ·mur unua 7 inci mad. 

~(i- A~ ı.~ra. htanbul, .İımir Adıma ve Trab 
ıt1 ı1 t _ıg .. lerı mn ıdare heyetı Te haysiyet divanları 

1 l ı rı n ltııı: rı 

~ 
1tı1 11 - Her 5İyasi guete, ıiya~i m'cmıı& adırııt 

t ıl e . h b' i COK 1ınt ı y11z ıa ı ı veya b:-ı~ ıuulıı\J"rir veya 
Sat ınüdiirü veya yazı i!!le ı i ıniidürü ıı den. 

() 
~ - A nlldola aj nsı ıııüdü r ii ndeu . 

~, ._ M erkt'Z i<l ıue heyeti reisi ve azalariyl6 
ek h . . . . l) ay sıyet dıvanının reı~ı ve uz da r ıııdaıı 

' 

, ~ Mıc buat nmum müdürliiğiinden. 
o• g :- Ve kırnnuunuıı 9 unca rııaddtSıne gUre her 
rı 't lııu ellide bir azuı niıtbetinde bölge koııgrele

l( Neçil 1 rı bclgel"rdir. 
,:~unuıi tarifine g<ire henüz mümessıliııi mer

' ~r., h~y.,tıne bihl ı rmemiş olan 141yıo·i gazete 
i11i'

1Y.asi mecmuaların mü1J1est1illerioi bildirme· 
dıleriz lt . 

l uıtıauıe: 
~ ......_ R6iıtlik divanı BPÇHDI ....... . 
~ ......._ ~erkez idare heyeti r~poro. 
i Euctimenler ııeçi rtti. 
6 ......_ :S ı rlik nizamname i projeei t;- Dılek hesap ve ıı ızawuame koııısi1onları· 
6 l>oru. 

ı ......_ İdare merkez bayıiyet seçimi. 

' ltiaaek hayııiyet divanı ae9imi. 

1 ilk posta Alman ve 
; inailizler beş bin 
1 garaıı mubadeıe 

ediuorıar 
Londra 3 . (•. a. ) 

Ôıııınii zrleki Jı , fta tiO

ııu 11 d ı Alınaııyadak i be' 
hın yar.ı lı l rı gıl ız i le 

l ıı g ' l tued eki bf ş bin ~ ·'· 
ralı A i manı n m'ıi haıl e le:-i 

y& pıl i C..ık tır Bu miina
s~lıetle .:U:a. ı ştu mulı HlH· 

mat h ı r kaç saat durdu· 

rnl ncak ı ır. 

Moskovaya 

ALMAN 
Tauuareıerinin 

hOoumu 
M os' <n a S ( a.:l,) 

D ii ıı sa t t (1() t otu zda 

Moıtko v:ı<l ıı hına lıli cnm· 

larıııa k .ı r'ı alar m i~ııreti 
nı rilm iş •ir. 

AJarm 1 15 te sona 
ernıiştır. 

1 ngil ı z 

1\'lo~kovt.do.kı 

ve A m el'ikan 

wurulıh ı ıl arı s ğın .dı.lara 

iltica eım · ~ lordı r. 

Yangın 
Ki>priilü uınh Hı- s i n

de n j :ı ı dar r.ı :ı 0 11 haşısı 

S t d tı t ı m l tı uiaşın kira 
ile otu ı dıığu i ~ i '-!ii ,dii evi 

lll t' Çlıtıl lıir pt1 lwp co do· 
layı ytınnı ış t ır. 

Yang ı n, et'İn yln·ısını 

yat.. tı kttrn sonr ' ıt t iye· 
niıı go ' ın sıyle ~öudü rül 

wüş ı ür. 

H ştan b aşa yanan 

e-rd~n lıiç bir eşya kur

taı ıl lmam şttr. 

Yaraıamıı 
2-10 • 941 perşcırı be 

güııii nmu mi ı=ıv l .,,r ıle 

sermayo Lüıfıy Sezeri 
halclırındaıı biçak a yara
l:n an 337 dogu ml ı Ş ıif 

Ali oğlu Şakir Oruı; ya

k al nar k adli~ eyo tee· 
lim edilmiştir. 

ORTA ŞARKA 

AME·RIKAN 
l 1a lzemesi 

gelmektedir 
Hon et" Ayres 3 (a. 1') 

- 1 rı gılt re ile A ı:j uıtin 
lıükum t> t ı ara~mdtt b ı r 

tİ ('l\r6t m uah · detıi akde

di luıı'i'ti r. 

ALMAN 
Tauuareıerl ve 
tahrip BdilBO 

deniz üsso 
Herl i r :l (a :ı.) 

D. N. n nın lıildir

diği ııe görn: 
Mü h rT\ A lman kuv

Vt t ler• 2 3 hiriııci teş rin 

gcceııi ••y i giiriiı: ~·ut l aı ı 

ı~ına~ 1 ııgi İ7. d .. , iz iıı~a· 

a t merE esl erinden Nev

\"'0 S~ Pl a y~niden hücum 

o ıın ı1'l t rdı ı· . Bir çok bii· 
~ iik ve k iit; ıi k yaııgınla

rın çıkt gı göriilnıüşıür. 

Moskava 
KONFERANSINA 
MUHTIRA iMZA 

EDiLDİ 
MoııkoTa 3 (a. a.) -

Koıforauınn altı komite

siuin kararlarını ılıtiva 

ed6n hir muhtıra dün 
Kremlinde iit; heyet reiıi 
.\lolotov, Dı lıa lı u rg, Ha

rıman ta rafıııdan imza
lanmı11tır. Murahhas he
yerl~ri ıtzalan diin Leni
ıı ; n meıarıı.ı zi.ı aret et · 
mi~lerdır. 

· Japonya 
HOLLANDA HİNOİSTA· 

NINDAKi 
MENFAATiNi 
KORUYACAK 

Tokyo 3 ( a . a. ) 
Yuur.ytıs P 6rs bi ı Jiriyor: 

~o,.yet geıni l 6rioin 

Batarya ~e H o ilanda 

Hiııdiıttaııındaki limanla
r,ııda. petrt>l aldıklarına 1------------1 dair olao haber hakkın

KIZILAYİ 
Unutmayan 
bir vatandaş 

liHr l11yır işirı ıle el& 
iwa en ö ı ~afta m e' k i 

cıla n ~eiıri ıu iziıı bamiy•tli 

ve lı:.ıyırs ı.Y\"~r tiiccarla
nudarı Hıı.y rett i ıı Bosnalı 

ve kardt·~l e ı i mües~cS<!ıÜ 

tnrnfıı dan her trnue oldu

gıı gibi bu sene de ce· 
ınİ) c tiruize yüz lira t~· 

bl! rrtı b ıyo ı ulw a ştur. 

Em@aline imtL al 1JÜ· 

ınu• ı es i teşkil 0dec6k bu 

ıniis'fünı• hamiyet e8e
rinden dolayı kıymetli 

tüccıtrlarımıza. dt'l'İll l6· 

Ş!ıkkürlel'iıııiziu lütf~tı 

tıay ı u gazeten iz le i blağı

ıuı ve~att-t buyıırmarıızı 

rica eder saygılarımı 111-

1 arım. 

Kızı'ıt\y Merkf'zi 

R iı-i 

Dr. Nafı z Yazgan 

da O koku ~in ıazetesi şöy

le yıu:ıyor şıuki As.rada 
i~tikrarı temin edırn dın•

let sıfıttiyle Japonya 
müşterek muafar tı saha

sına kuşı ''npılan bu 
haew'lntı hareket karşı· 

ınnda IakRyt kalamaz. 

Japonlar 
ORDUL ARINI YENİDEN 

TAARRUZA GEÇİ
RiRLERSE 

Tokyo 3 (a. a.) -
Japon o rdıısunun sözcöstt 
şn beyanatta bulunmuş

tur. J a pon ordusnnuu 

yerıideu Şang :ıy sanı iş· 

~al eıleHk Şiııgto)·a ~e 

lıatt.a Çunkıuk mıntıka. 

sırra. tllarrnz etıne8i pek 
muhtemeldir. Çin-Japon 
iht ıfıtline ancak silah 
ku fV6lile nihayet ve ti le· 

cektir. Japon düşmanı 

olan meıııleketleı·in ter
tip ettikleri Yacikof esa
ıına da ·anan Lir sıılh 

fikrirıe Japon ordaıu 

muhaliftir. 



1 uci Te.şrin.4: 

YOzdıki buruşuklukıarın sebepleri ve 
bunların ısıahı çareleri 

Yazan: Ur. Şadi Giray 

(Geçen nüshadan uıabad) 

.ı.\rızi sebepler: 

Gülmeler ve bazı çeh· 
re hareketleri: 

l"te yüzdeki buruşuk
lukla.rı <lerhal ius:ıf:;uoa 

lıusnle getiren ve en ha• 
ta gelttn sebepler, bttp· 

iod4Hl ılaha faz.la olarak 
gülmeler ve bazı çehre 

hareketleridir. 

Bu hareketler, yukar 
da lrısaca saydığım ~e

oeplurclen daha çok mü· 
eıoısir ve kuvvetlidir. Okn 
)·ucııların hu kı•nm üze· 
ri ud ~ fazla ıJ ıırıll'ıları 

iktiza eder. Ö teki s~bep· 
ler, J tizda ki bnru~nkluk
ları lrnr zaımııı "Ye her. 
keAto yl\pm z, lıanl ıurn 
huıulii içiıı hastalık ol

ıunsı rnzım•Jır. ilalbuki 

gıllıııt·, ağlama, ve yahut 
uigu· ) iiz bu ruşturmalar 
her insaoılıı hemen her 
giiıı .. ·o ~~ok dttfahr gü
riilmekto nı buııla.r lıir 

takını ,·c:ıileler karşısınıb 

tokrarlaumnktaılır. Yiiz
de lııı~ul tl gelen anl4i 

buru~n kluk in rıu vak tiıı 
deu O\'Vel zuhur u ırnbı'p 

lerini iııılı ı: deUm: 

Mnlumdur ki lıaf'ı f 

sevinme ve hoşlan ına 
alameti olarak yanak et-· 

ltırini yukarıya knld1rıyo-

rur., hunlnrın . üstündeki 
nesiçleri ye yağ madde · 
!erini <le kı men beraber 
yukarıya sürüyoruz, o 
vakit. çehrede tn manzara 
peyda. oluyor. Ağız büyü· 
yor ve nihayı•t uçlarıda 

yukarıya uogru ciizi çe
kiliyor, yanak etleri top 
]anıyor. ' işiyor. Bn etler 
n~ üstii ndeki deri ve ne

siç yukarıya doğl'n kal. 
clırıldığı znman yukarda 
gideceklori yeri r<le boş 
luk olırıatlığınd, n tft.bia. 

tile gözlerin alt kapa.k 
lo.rı ile dış uçları hiza· 
larınn knda.r birbiri üze. 
rine yıgılarnk Ü!<t üste 
ufki, mukavYes ve miin-
lıarif ı;izgileıin buo.ülüne 
sehı'p oluyor. Bu çizgiler 
her tebessünule avni yer· 
lerden bükiilür. Çizgiler 

nyni malınlJer<lo ve isti · 
k metlerde husule gelil'. 
Gülümseme geçtikten son· 
m cilt lbtikli olduğu 

için keneli oski yel'ine 
döıwr, et lerdnki toplanma 
ve uc;ı 1 mı\ harekctlel'i 

işe i ı· ıHlo Ye :lrzumuza 
talıi olduı::;u i<;in istedi· 
ğimİ/. vcçhilc' onlar da 
e'<ki vnzi~ etlerini ulırlar 

• fakat d eri altındaki ne
~içlor ilo yag tabakala
rında elıistikiyyyet olma· 
eh ğında n lrnıı l ar her 

----~~------------------~-
(Dovt~ru ı var) 

bilhıtı!~B ogün için gayet 
itini\ ile giyindı m ve ev· 
dekilerin bir çok ısrar

lnrına ragmen eanımrn 

lıir lokma yemek hıte· 

madiğini eüyJüp•rek eo· 
lrnga. f1rladıııı Ban kılda 
dakiknla r baırn hit; göç 
ıu e)·eoek gibi geliyor "'" 

• sutlar bır türlü ilerle· 
IllHk bı lmiyorclu. Taın 

dört bııçnkta Adil geldi. 
t~lerimin geri kalan 

k1sımlaııııı aı k:ıdaşlara 

bırı.k1ıru, hankadan çık
ı ık, ynvıu) yavaş Şişli yo
lııuu tuttak, Perih•\nl:\r 
şiı;lidc bir :ıpnrl ınanıla 

otarii .rol'l ırmı~, Jrnpuyn 
hiso ..Aytırn nc;tı , gayet 
zarif \ ticutluna gör~ di
kil mi~ bir tııyynr giymi~ 
ve sac;lıınnı ını\\i bır 

k urdtıl~ ilo bağlaını ,tı , 

Tefrika No . ... ,-- ( 6 ) 

iik df'fıı ona dik'kılt cdi

yordtır", hakikateu çok 

giizP], b elki Pnrihandu.n 

<la çok giizal, fakı\t lıı) 

niın gözlcriıtı Porihanı 

·a7:t} or, Ayten derhal bn · 
nıı faı k oılflrek: 

"Buyuı un salona 
gt•çnliıu Peı ihan şimıli 

ıı t: tt1dt11 i e gelir, kar~ı 
1 oınşu h rw. bir şey ıılma-
~a gitmi~ti, eliyor, Ye üçü
miiz birlik to salona doğ

ru vuronırnz, ıalonda . . 
hizuflıı ~v vel gel mi~ heş 

ıdtı genı; kı;ı; ,.e orkek 

.rüh:ı~o rdk kuu '1~uyorla rch 

(Halkın Dili) 

SOVYET - ALMAN 
H~rbında 
ALM N 

''f ayyare 
harekatı 
Borlin 3 (a. 1\.) 

Alman tebliği: 

Doğnda harekat ınıı

vaffakiyetle devam et
mektedir. Savaş tt\yya· 

releri M o kova ve har· 
kofun cenup doğusunda 

miilıim bır silah fabri
kasını ·bombalamıştır. 

Dün g~ce yeniden bir 
tayyare teş.,, kkülii Brıtan

yada .Navefle'ı boıohala· 

mıştır. Britaııya sahille. 
rinde aıkeri ebeıuıniyeti 

oları tusi ilata oa lıııva 

taarruzları yapılmıştır. 

Diin 12 İngiliz tay· 
yal'eıü dü,iiıüJmüştür. 

INGlllZ 
Tayyare leri 
Brest dokların ı 

bombaladı 
Loııdrn :3 ( n. a. ) -

Hav:l ne:t.ılıl'et:nin teb
liği: 

Parist altı g hudi 
havrası bomba 

ne gıkıldı 
Londra 2 ( u. a. ) -

Oti ajansının Yerdiği bir 

habere görfl dün gece 
Pariste 6 ha. vrn bom ha 
}arla tahrip edilmi~tir. 

Presburg
t~ki 

Yahudiler 
şeb .. rlerden 
koğuluyor 
Pre~bnrg :l (a. a.) -

Reı;mi g t\Zete Preshnrg· 
tak i yalıuıli lt>ri n d~rlıal 

Slavıık meı kezleriııi terk 

ederek kendilerine tayin 
tdilerı nab ı y6lert1 gıtme

lerini dttıpi~ e<len t'Jnİr· 
namt•,ri ne,ıetmiştir. 

» u;;z '-= ·-· 
ilan ve Abone 

şartları 
Seneliği 

Altı aylıgı 

1J ç aylı~ı 

: öOO kuruş 

: !l50 kuru~ 
: 200 1 uru~ 

7 ,30 Program ve ~ 
lek et sau t ayııfl 

7,:13 Miizik e Şı 
7,4.5 .Aj:ı.t1s baLerıeı ltı~ t 
8,00 M nzik Ştı 
8.S0/8,45 Evin 8flll

1 

13,30 P. o gram Ye tJl 
1
. \', 

b' 
leket snat ar' ~ I, 

' 1 !~,33 

ı 3,iu 
14 00 
14,30 

MUzik: 

.Aj~ns hFtberlt1 

Müzik : 
Ankara ııonbsb 

~Sıt 

yarışlarının tıtblJl 

14,40 1t5 30 Miizik ~llıı 
18 00 Program f'tı ıll l 

le ket saat a ytl ~Şta. 
~, 

18,03 1\luzik 

18,40 Müzik 

l 9.00 Konuşma. 

19,15 Müzik 

19,30 Memleket 

rı YO nj·rns lı 1 

19,45 Koncşına: 
19,55 J'\lnzik : 
20 ı 5 Rad ~·o anı:ete: 

' J ,., 

20,45 l\lüz ik 

21.00 Zira.at takviG11 

21,10 Müzik: 

21,45 kımUŞ'lll\. 

22 00 Müıik: 

2 - 3 bil'iııoi tetrin 
gecesi küçiik ağır bir 

homhardııuan tel'lekl..ülii • Resmi ilanlaren 
içinde hain .. ıı\luıaıı zırh - 22,30 Moınlekct s,.ıı 

rı Ajanı ııatı' 
satırından 

lıları hu.luıınrı Bro8t havuz 

larıua hüçuuıetmi,ıerdir. 15 Kuruşallnır. 
sahil ııtırviııdue mensup ... ,.. 
tayyıırolel'i nıiz 'cnırnozer 

1 

H ususı ılan lar 
22,45 Müzik 

22,flS/23.00 y:uıuki Dok To inşnat tezgah- pazarlığa tabidir. 

!arını lıombalırnıışl&rdır. '------------• 

---------~------------------------~----::-.~------~-----
===========-===========~-======= ' dalft~&ra k ayrı 1 d ı le• 

I .nız Adilin Aytenltı 

~ LA 
. - 1 

likte hir tak iye tıl .. .,ıt 
1 

nzakloştıkları gu" fi 
~ ı d~n kaçmadı, •B~'!ltl 
l zı~· ı:ıtlf\rioden böYlt 

• şey ümit ettigııJJ 
nakları kıznormış bir ra· bn h:ıraketleri bflf 

Yazl\n: Sabr i ERLAÇlN 

Ayten Adille beni o;ılara 

tl\l(tim etti vo bizler de 
birer koltt ga gömüldük, 
b3kıyorum p:ılonua lıerketl 

bir çift t~,kil etıniş bil

ha8"18. adiJ le .Ayten bir· 
birl•rine tutnlmuşll\r fı
ıııltı ile bir Ş6yler konn 

şnyurla ı·. AytPn ırn sıra 

kahkabalaı la. ~iilüyor, sa
londa tek kalnn ya lnız 
hım Y31'lll\. 

l~te bu dakikada ıa 
lonuu kapısı açıldı . Gri 
r enkte spor lıir rop giy. 
mi~ ve saçlıırı Jiile lü le 
omuzunu. dü1'ülınöş, y a-

ziyette P erihan gii tırek 

içeri girdı, hepi .niıin 

ellerini sıktıl.ta sırnra 

o da boıi n yau•mn otıır

da, 
- Aff,denıiniz Ümit 

sizi c,ıok bek letl im gıt· 

liba' 
- HQyır, hayır, biz 

do geleli heş on tlakika 
kadar hir şey oldu. Sa
f\tlnr bii_vl ... co flıkı hir 

kaynl4!;ltııa iı;irıde ilorlecli, 
durdu, 

Artık gitmf' za ınam 
ıelmişti, bi rbirimizl• ve· 

mncip oldu, 
t ki gün ıonrıt , 

lıir ticaret i~i 00
111

• 

An har;ıya gitti, btı' 
ta Peıilıuıı gört>. 1ıJ 
fakat bir dakik• ofl, 

· ı•' tırımJaıı çıkaı 11 
Adıl olınad:ıa yıJlll 
1 

. . . 111~ 
erıue gıtrneuııı c 
betııiz bır harRktı1 O 
ğından çekindiJJl· < 
giın sonra bir pıtıtl 

·ıt1 
nii can ı;ı kın tısı 1 , 

Yo11lnııda a.T"aro " 
' " JIF 
dolaşırken arkaoJ 

(Deval01 



Sayfu: 8 

Şiir ve Şiir Telikkilerinin 
geçirdiği istihaleler 
·--• ======= 

Yazan : Lütfi OÜNEY 

( Dünden devam ) 

~Un n bir daha kaydedeliınki art ık e. ki nıiizey

r ~ıtı tnavi rker yoni ~i~rin _ mah:Am~~i ol_m·ı~tan c;ık
Ştı r. F ik i rlor ne hıloyım her lrnngı bır kalıba 

tlllaktan kartulmuştar. 
.. Veni 11\ir '\"eni z evkin bir mıLsnlüdü r. Vo < Ytı· 
'll h' 'i • 

<'# ıı· ze vke ancuk l"eni yo ı larla ve r-eni vasıtalar ·. ' a . • • 
) "arıJır > K4'lime tasarrufa ile hayal bereketi bu 

''1taların en ba.ta gtılenleriılir. 
~on "'eni si irin bizdeki ilk ıs rı athi r ı olarak Or 

~tı \7"eı;'yi gÜ .. teriyorlar. Ve Oktay Rifat , :i\l61ih 
t"dtt, Bedri Rahmi , İlh q n Btırk, Fazıl Hüımii 
4~ arc . Ve vesa ireninde bu ekole mensup ol-

tı.ıı. ııijvlı•Torlar. 
" . 

1. tşte vuk ıHıva ııraladığımız iruza)ar. biı lıaean 
Ji ~il • • 11att 1'1r cŞiiıi budottan kur tarmak hize naıib ol-

~) idd ası ndadırlar. Genç •airler itldialal'lnda bol-

dt1 haklıdırlar. 
a. l'ak at şunu gene itiraf edelimki hakiknt~n on· 
~d~rı cSafiret \'e Besalet> il" temin etlildi~ıni ı1öy
~ 1 klerı yeni şiir de nfuklar gözü u ıi t.ün alabildıgi
~ ~:ni~ti r. lnsırn bn geni~ ufuklarda hiirriyet, şiir 
tıretiui ııasıl hiı ~r mez'J 

lb {( ip rıçık dı:mizlere açılını~ hi r gemi yelkeni 

1 
1 tıa ıl şişmezt eTet ~i~er ve insanı alıp son 

~la h yalin sonsuz derinliklerine gilt11rür. 

~ t te Fazıl Hüenii Daglarca.'nın aynı lıııli ya~a
~ h' 

lr şiirinden bazı parçalar : 

Siikull bir gemi olur geee bir deniz şimdi 
l\i yelken gibi açmış yasım f(ençliğimirı. 
Sfikun bir gemi olur gece bir deniz şimdi 
l\i geçer dalgaları içimden serin serin 

't.üzgar istiyorum ben ruhumun güllerine 
l\i bir anda yaşasın iç içe rüyalarım. 
~iizgar istiyorum ben ruhumun güllerine 
l\i dökiilsüll dağılsın yok olsun hülyalarım. 

DeTamı 4 de 

r 
(Halkın DHi) 

? •• 

B. Yakup Kadri'ye ........... .. . . ........... . 

Saz damü evinill mor saçağında 

Oünün ilk ışığı aydınlanıyor. 

Belki şu saatin onu baaın 'fa 
b 

Yaltmz bir 4'Köylü kızı » anıyor. 

• 
Konak, apartıman sizifl maümz 
Siz bundan sonrada orda kalınız 
Ve benim içimde sade yalınız 

. . ·. ·:.·:·: :: ........ ::: 

Hür bir köylü olmak aşkı yanıyor. 

• 
Akıp gitmektedir gönlüm bir hiçin 

Yanarken bu aşkla ah için için 

Niçin daha hala söyleyin niçin 

Şehirli köylüyü yaban saniyor? 

DAGLAR ... 
Ve gündüz geceyi tutup kolundan 
Boş/aklara doğra nasılda sürür 

Hiçte geçmediğim bir dağ yolu1Zdan 

Hislerim sükıltu bozmadan yürür 

• 
Birazdan, enin bir kaval sesinin 

Geldiği o dağda dereler çağlar 
Ne güzel andırır çöl devesinin 
fförgiicilnü, giineş batarken dağlar. 

L. • I• ii.t!1 CiÖ~l!i)t ~ 

HALK 'ın DiLi'ne 

Halk n Dı'li 
Ta , i i 
1941 

BfRINCİ TEŞRf N 
4 

CUMARTESi 

Arabi : 1360 

Ramazan · 
12 

Rami 1357 
EY L Ü L 21 

Hidrellez 162 

----
Al af. A.latrka 
Saat Saat --6,01 Giıoeş 12,12 

12,0S Ogıe 6,14: 
l5t19 !kindi 9,31 
17,49 .Ak,am 12,00 
19,lU Yatsı 1,50 

4. 22 lıusak 10,33 

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

BON<.>L.t\RI 

Tasarruf Bonoları 

almak kendinize fay. 

da M !111 MUdafaa

mıza hizmettir. ...................... ~. 
A b o n e O ı u n u z. 

Içinu ı )lemlokete ilgili 
yazıla r uulnr:Hlllll:t.. 

U muıni rnenföatla ali-
kalı yazılar ıeve sev 

HAY ~I Y E SA R U H A N . i
1 

sü tuu ln rı ınıza geçirilir. 

==1: Y E 1 İ 1 Ç 1 L A N (I=-:.-===:=·'· 
HALK BASIMEVİ 

D t. K 1 Ş ve B i Ç K 1 1 

VUHDt:J ı 
1 •••••••••••• 

Dört sene içinde Denizlide bir ~·ok 
gençleri ve Bayanları Sanat ve Ha- 1 
yat sahibi yapan ve geçen bir sene 
içinde şehriınde bliyük tak<l irJer ka .. 
zanan HAYRİYE SA UHAN OiKIŞ re BİÇKİ ı 
YtJ RDU talebç kaydına başlan11ştır. 

1 

~ 
<A.SIMEVIMIZOE her çeşit Defterler, Cetveller.Kağat 
~:rf başlıkları, Karvizitler ve Köy Odaları, Belediyeler 

~1,~ ~~k bilumum resmi ve hususi dairelerin matbu evrakı 
~ ı· ~I abet kabul etmez derecede ucuz, temiz ve çabuk :l ~"ak yapılar. 

BASIMEViMIZiN BlRiNCI GAYESİ 
_!_•L.EAINC>E UCUZL.UK . 

EIASKll ... ARC>A NEFASET -
slPARİŞL.ERDE sOA'AT 

M' 

oh ... TLERC>E SAGLAMLIK 

......_._ --·-
~llREs : Mltad Pa,a Caddesi No. 1 

-------

~~:::;:::==~~====================~··· 

Q- Zllm~nın bnlırnnı gi>z önilrıue tntulnrak 1 

Ynrdumoz gerek zengin vtı g rekse fa · 
kiı· talebenin ı1 mat iiztırindt•ki malzrmıe 

mail rafı m üeeıse .. em iz ta.rafın ılnncatdordnei rı.· il 
ı ı dili r. 

,..._,.___._ ,...,..,...,..,.~--,.._._.. .,....,...,.,..,..,.,., ,,...,...,.,,..,,....,,..,..,. 

Hükumet civarındaki lnönU 

I! ==~~~de t2 Noımaralı eve mUracaUt 'I 
l.b= .. :z. 

\ , .. 



Sayfa; 4 

Şiir ve şiir telfikkilerinln geçirdiği 
istihaleler 

( Ü çd~ıı tlevanı ·ı 

Sayın oknyncularım bir okuyuşta belki bu iki 
kıtadan bir şey :ınlayam·.lyacaksıuız. lfakı\t zahmet 
ederde bir değil bir kaç defa okursıuıız. Hu ild kı
tanın hakikaten bir şiir olduğunu gizde kabul e· 

dersiniz. 

Şairin ckoklasam> iıimli ~iiriııden iki kıt'acık 

daha : 

Kollarını açınca gökleri sarsa, 

Düşüncem eserken ufku koparsa. 

Dünyada ses sükun diye ne varsa 

Koklasam ölüyor gibi koklasam 

ilk insandan tutup son insana dek 

Akan bütün hazzı ben etek etek' 

Oönül gönül yığsam yapsam bir çiçek 

Koklasam ölü.yor gibi koklasam, 

(ll lliııı Dıli) 

INGlllZ 1 
Adaları 

de o uz er •• 

düşman 

tayyare i 
_uçm mıştır 

IJontlra 3 ( a a.) 
.ila,.n n• zaretirıııı t"blıt?i: 

iki tt>~l'İn uvvd gunu 
dii~muıı 1ııgı l l<?re ü zm·in
de h ç hir lın '" a f,ııılıye 

tinde buluıı m ıımı. tır. , 

Alma 1 rın 

İtalyan 
taggarelerinin 
Ki 1 'a 
akı ı 

Roma 3 ( il a. ) 
Hanı. k n V{ o lerimi7. diiıı 

Kıbn8 hava üslerine lıii · 

oüıu t"tın ~l~rdır. Ebem · 
miyı tıı y:rngııılar çıktılt ı 

giirülıuii~tiir. Şiınnl afJ'İ . 
kıuurıd:ı lıava kuvvotll'l'İ 

nıiz t"6 Almatı tayynrt-le-

1 
ri tobrnk ' 'O m ıı sa met

roh ci \'IHl rn hriı·ıını ot· 
1 miş vo lrnzı hav., lll t<y-

d '"l trırıa. İ>·ahetler kny
deıl imişt ir Biı gazı.re ye 
nı bır t ıl arnı;r, y .,pılıııış

tır. Bir Harikan ıavya· 

re..;i hat arımız urasın• 

Yukarıda gene bu süt.un la rda Aizlere bazı yeni 

~iirlflr d"h" sunacağımı ndeduek günlük yazımk 

l!IOD veriyorum. 

Lütfi Güney 

Moskovaya 
1 taarruzları ı 
püskürtüldü 

1 

iunıt•ğe m ecbur e<lılıu ı ş 

tiı'. 

S 1 B 1 K 
< Devamı var > Moskova 3 (a. a,) -

Neşrechleu hir ttthli~o 

gö ·e geçe g CA hir c;flk 
Alman h .vı t şe k ıılle

rı Mosku'\"ayı bomba.la
m ık t r; cb iısü ı de hnlnn 

1 R A N 

AlMANlAR 
Leningradın 

Çar şatola

rını za ptet

tiler 

Berlin :~ ( a. a. ) -

kıtalnrıuıız Leııingrad 

şehrioi ıı Cfnulıi garbıaiıı

<le balııuan tarl lıi Çar 

şatolarını ellerine geçir

mişlerdir. Proştattaki 

Sovyet h tnryaları bu 

bölg~de bulunan Sovyet 
• 

kıtslannın çenber altaııa. 

alııımaoın:\ matli olama

mıştır. 

Soyyet topçnsu Al· 

ınan piyade hiicnınlarını 

dordıHamamştır. So,.yet• 

lerirı bnrndnki Ron mn · 

k11.vemet yuvaları orta 

dan kaldırılmıştır. 

Şatoların biiyük bir 

kıınn tatl•m kalmı,tır. 

ALMAN 
tauuareıerinin 

mühimmu
v.affakiyet

leri 

ınıış fakat fl\y \ are .ıaqcı 

1 
bata y d :ı ı ı vo Sovyet ge
ce 11vcıl:ıı ı huna maui 

1 olmrsıur . .Jkr dii Rman 
1 

• • 
fa)ya resi düşiiıüluıii~tür. 

---
Sovyetler 

Alman 
ordusuna 

büyük zayiat 
verdirdiklerini 

Bildir lyorlar 

-

Ş hının 

s : rveti 
altıyüz sek .. 
sen milyon 

Lon<lrn :3 (n. a) 

1 1 ratı pa ı lı-ı ınn ntoenır<l • hllŞ
vekil ~u hoyaııattn bııluıı

mu~ tnr sabık ıph Rız 
pebl~vinin allı yü~ ı<eksen 

mıh on riyal kıymetinde 

talımi11 tıdılen menkul 
-çe garri ınenkal servetine 
h lyır nıiie~ı-<elttri meııfıh· 

tına Hl koıınl nıı~tur• 

Hazincı lı a~t5t.'8 ait 
f'~ n~ tamdı r . 

Bel'lin 3 (a. a) -

Şark cophesinin cenup J 

bölgrsiı ı dt•ki <lii~ın~n a

r azisi ıızeriııde uçun Al· 

ınnn hl\ va teşekküileri· 

rıiu 3 eylül gilnn ka 

znnJıkları muvaffaki· 

yt tler a~keri m:ı hfillerde 

~öylcc halas& ediliyor. 

Sd)ık ~11lıı11 yabınrı 

mem ekot.eıo çıkarkttll 

kıymetı i e~y t gi>tiirınüş 
l\Io:-ıko~a 2 (a. a.) 1 , ı ı b"I o uıığnııu yn an ay1l ı t• 

Bu teş~kküier ıs tren 

bir zırhlı tren ve ii9 

lekomatif tahrip etmiş

lerdir. Bundan ba~ka 3 

nakliye treni ve bir ıırh

lı tren hıııar.ı ugratılmış 

ve bir gardıl dnrn.n beş 

lokomatifl.., bit- ~ok fu:

gon tahrip edilmiştir. 

Sovyet teb li ği : riın. Ş:ılıııı yaııınua gö. 
2 Birinci lfl~rinde kı · 

t:ılarımız hiihin 'c('pha 
tiirdüğü tı~\·ıujııı bir litı-

tesi par la nıtm toya bildi· 
boyuıı<ın düşnıanl. nmn· rilt>cektir. 
danA çarpıpıışlındır 30 l===========::::::=ı 
eyllül<le 20 diişmıııı tay-
yaresi <lüşiiriil nıiiştiir . Bi 
zim kaybımız ıloknz tay
yaı edir ceplıcrıin cep •ı hi 

garbi istikaıneıin<le iki 

ı?Ürı süren anııdane çar· 

pıışmada hi dikleri mi,, 

düsm ın:ı c i ddı bir darbe . 
Birçok ye• leı de ray- irıdı rmiol1-1rdir. Mnharttbe 

do lu•lnr. İlci giiudtt dfü~
mlln Hlii 2i00 su hay ve 

er olarak beş bin kişi 

kayhetıııi ~tir. Hirlikleri

miz muhıe'if ç,pıa 41 
top, 16 ta • ık: Vtt t!l\VICl 

topıı 7 m~ym topu 92 
:.gır makiuaıı tıifoıık hir 
çok tauk vo büyiık mik
brda mölıiwınat · alını~

tır. 

laı·dA kullıuıılrn:u 

hale getirilmi,tir. 

bir m~ydtuıı ıhişman ölüleri 

tao k Te top enkazı ile 

E ONYA 
1 

ta ,,yarelerı 

Bir Vapur 
kafilesine 

1 taarruz lr 
ettiler 

· Lon d ı a 3 ( n. 1),) 
Öğ• enilcl gire giire . 
ha.rn n ii dıı f a gPıJJ il"İ 
mayerinde bulııııan 

d iişurnıı iat o g(• uıı: 
Eııtonya 11.~e ı tan 1r 

hiicnm ctıuiı;tir. Hır 'l' 
va ınüdafa gemı ,,.i 

rılmış iaşe gt misı "d 
hava müuafva gemi51 

de ynngın çıkıuılnı • e 
~l'r üç hn.ça mii 11 < 
gonıisi de cıddi 

uğramıştır. 

Bir Japo~ 
gazetesi 

Moskova konreransının t ~ ~, 
siz olduğunu yazıyor ~ 
1' ıkyo :3 ( a a. ) '4 t 

Yıımo ıı u sıı o lı ıı gıı 

Mo kova. knnfoı R11~ı ı 
kırı<la ılıyo rki: J) ı ı 

~u b ıyiık "oııı ııi .. t ( 
ııile karele çe ha.'.'1"1'f 
l 

- . ' 1 _, 
tıe~gırıı ı:ıarı mıı k H ı fi 

olur. Mo~kora koııft 
t'l ı:ıırf bı r propa!!~ 
gaycsiniııi gntıııiiştiif 
konfaa•ı9ııı Rusın'll . . 
dım bakımmdaıı ııı~ 

tel!li. i göriil n~iyec~k ıi' \t 
INGILlt1 

Mura •• as he11 \1 
reisinin muhııti ~h 

beyanatJ 
Mo.-.ko rn 3 ( ı. 

! 11 gi lbı ıtlll ralılıaı:ı ~ 
reisi DibLlbn k bi I' ı; 
tecı ile yapt ığı göı iiŞ 

1 
<lemiştirki f ... tnlirı, \ 

tov, litçiııov vı~ f{il~I 
ile bırlıkte K r tıl11 

her gece çalıştık. 

Ttffcnmanlığı 
·il 

bt•n ve lıtvinov ~ 
ıı 

Sov y A t l e r bır 

ynpılacak y a r ti 
1 

! ~· 
~il 

"ı.; 
~ 

ltıtı 
lt 

ti 

t~ 
~s 

ll)ı 

çok geç o lac ,g111ı1 ~ 11 ~ 
Alman iılılial u·ı Jıtl:ı ~1111 1 
da •e dü~i.iıı ı l iiğil ~,1 \ k 

1 

bir muhahirn Lord J 1 
11• burk şıı cenı bı \"er ~ 

Ok:•d r geç det?ildİ'' t 
Ctı koııf~r:uıs haknJıl 
bık hıtti&ine gcirt' .... ., 
zemAde okııtlıır 9 
&önderi le•ekt ir. 


