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INGlllllER ! SOVYET • ALM N 

ltoterdamı 1 Harbinde 

Ornbaladılar1 lspanpanyol 

zauiat b~gük tauuarecııeri 
n rlin 6 ( n. ft. ) 

Qtlıartesi gereı11i 1 ngiliz 
ts:ıreleri tırnıfıudan 

,1
1t!\rılam a yapılan ta· 

l~~~da 118 ki~i ölmüş 
1 O kişi ııgır '"o ~00 ki 

de h fjf \':tralnrımı~tır. 
~h • • 
ı·e<lli iufılik Ye beş· 

Q~ Yarıgın bouıbıun atıl
ıştır. boınbıılar ıııı.dect 
~ı~l'e, kiliselere, c.lıırül· 
~"Ye di.işcnü~tür . 

la ile soıuıtıar 
Elçi 

leatisi mi 
uapacaklar 

~ \'t a~:gtorı 6 (a. a .) 
t:ı, lı . . 

" " ı-;arava ve Arıcı-~ ı -
. t~16?.art:tiııo ın f.'n:rnp 

Berlin 6 ( a. a ) -
İspanyol lıava kuvvetle-
riııe men. np tnyynre te
şekküilori ilk defa ota

rak doJtu cepbtı iudeki 
çarpışmal ara ı'tirnk ot
wi~l.ır l'O ilk zaferlerini 
kazanmı~lardı r. S ilk teş
rinde i~parıyol Hnvıu~ tuy
yarelerindf'ıı mürnkkf'p 
köçiik bir teş E\ kkül CPp· 

heye gidrn yoll:udn So.,.. 
yet k tı Y o; etlerine ve tnul<. 
)arına hiicnnıJar yapmış 

"' bu hiicümlard bir 
çok motörlii ıı ak i 1 vuı

tala rı tllhrip ederek dii ~
mana kanlı uğı r kayıp

hır \"erdirmiştir. 

L2 :CZ:::±Ci 

Yangın çıkmış 
J• i ek ~ahMiy<'tlerirı tah· 

t b ettıkler ne göre Ro· Köşk ı ahiyf'sirıi n ou· 
~· ~it .Jioskova ilo Tuti · ma c.lere kö\ üuün~ koc•ıt 4 ııra.:ıınJa bir rakııı· <lere mevk iinde meçhul 

'ıtı • 
l\rıın Yukn bııl cııtı· bir ;ıehapton dolnyı "! ın· 

\> 
tıf. ı•te lJn Y"kınlRşmauın gın çıkınış r ır. Y:rngıııdıı 

\ 'tl\jı· lıırlıgiie pıtf-"· I hır çok çun, z ytin, pıı
. arasınd·~ miirııe.ısil l 'a.mut agnç'arı yannııetır. 

... tııfıJ . . c 
LI" ~ o netıceloııect•gırıı ı var k<>.derirı ya.rdıını 
~11 

·; ttıuekteılır. Rusya · ile yırngrn dorlı:ıl sonuü
ri1 -~ :ıı hürriyeti bolu ıı- riilmü~tiir. Y:rngıuın ne 

~lt t 
1~ l"lkkrnda R ozvel t sebepten çıktıgını an-
\t ~'.~lflou yapılan bı>ya- lam 'k iı:in ~ah!tıı talıki

Ukttınöt malıfıll ri n- katrna dcvum edılmekte 
tı 'tı.nhtolif şekillerde dir. 

l "dilmektttd ir• Zan
ıf· ~·ligirıo göre giidülen 

f • \ı A 

t 11• ~ qlınanyııya knrşı 
~f 'fı 110 ktasıurlan hir çe-
ho. tle ,.. 1. . 
ı· <qe un.rnk~tı vocn· 

~llt. 1 rınl1k tir. 

JANDARMAD1 

TAYİNLER 

Jandarma mıntakn 

komntanı buy Numan 
Erteın nnklmı lJeı. i1. li 

mınt kıL koınııtanlığ•ıııı, 

yine jandarma hiiliik ko 
mutanı u~te~men Hakkı 

Le'"ent naklen Denizli 
bülii k koınutırnlığıua t a· 
yi n ed ildik leri lıaLer a
lınmıştır. Yeni vazifole
riııde ba,uılar dileriz 

Tay Qr'un 

aazetacu erı 
beyanatı 

Papanın sıhhatı 

Niyork 6 ( " n. ) -
l\lıyrad taylor'un reis 
Rozvelte getirdigi ıntılıi nı 
nıalnrnat N t) orlda bii· 
y iik hi r me:.ıı k uy rı dır

maktnı1 ı r. Dün np rtın n· 

nnıtlıuı çıkarken Taylo· 
nm otraf.nı gazeteciler 
sıtrmış ve keudh~inden 

bir şeyi ar eöy lemeaini 
ric11 etm;ş !er<lir. Taylor 
şu covahı Termi~tir. 

Pnpnnın 

iyiJ ir. 
sıhlıatı ~ok 

ALMAN 
VE 

RUS 
harbiı de 

bir çok Rus 

t yyaresi 
tahrip edllmiftlr 

Redin 6 ( ıı. a ) -
Ş rk cophe .. i ıı cfo halen 
yapılmakta olan biiyük 
t:ıarru:;ı.: çerçel"e. i <la bi
lin de Almau l.ı:ı,·a kııP 

Tetleri hilhaıs:ı SoY'
yetleriu İaşe lt@llarıııa 

ve demir yolu ~~hekeıüne 
hiicım~lnr yapmı~la.rdır 

Otuz tren kısıueıı Yöya. 

tanı: meıı tahrip eıliltniş

tir ıliğor bir trnn herlıa

~a olma~tur. 20 <liişmıın 
bıyyıı r esi diı~üriilınii~ ve 
altı tnyyRre <le 1erde tah
rip edilmiştir. Bir ~·ok 

demir yolu hattı raylara 
ynpılnn tRm isabetle ke
l'ilıniştir. Alına.11 haber
l ere göre 4 ilk to~rincle 

Sovyetler 8l tayyare 
kaybetmişlerdir. 

Moskovada 

ALMAN 
V E 

A • 

ltalyan 
AJANLARI VARMIS 

Londra ö ( s. a. ) 
M.ii::itakil FranHız ajanın
uın bir ~ırk muhabiri 
bildiriyor: AfgMıistanda 

hulıı ıı:rn ve· bazı nj rnları 
hu küçük <l:ığlık meml•
kette gizlenmiş olan Al
man ve italyan beşinci 

kolu hakkındaki son İn
giliz - Sovret teşebbüıü 
kar~ı!ında Afgan hükii
ıne ti nin na ıl bir aksül
amelde bnlunaoağını şim
dic.ltm t~bınin iç in vakit 
heDtiz erkendir. nıacnafi 

meselenin uzia~ına yolu 
ile lul odilecegini Z&D· 

ııet ti recek malnnıat var. 
dır. 

AlMANlAH 
SOVYE'f 

taarruzlarını 

püskürttük

lerini bildi-

riyorlar 
Borlin (j ( a. a. ) -

AHkeri bir kayuaktau 

bildirildiğine g()r6. Bol
~~vikl~r tliin şark ceplıe

sının ~imal bö lgdsio.de 
Alman ınevziledne karşı 
mu nıft'akiyotsiılikle bi
hm bir t;ok hücumlar 
yapmışlardır. Bütiin bu 
lıiicamlar ptiskiirtülmüt
tiir. Rol,ovikler insanca 
kı.yıplara ugratılmışt ır. 

Bunlardan içlerinde 52 
tonluk tankhr bulunn a 

bir çok tarı.kta kaybet
mi,lndir. 

Yıl 1 

''Muhtekir,, 

kimdir? 

Sami COŞAR 

Urfa 

Sııylavı 

Asıl mu~te.kir, malı 

mahımlii piyuaıhuı yok· 
eden, k11.Jdırıp ıııklayan

dır. Ba~ı ezilmesi 18zım· 

gAlen mohtekir işte bu· 
dur. Devletin karadaş

tırdı~ı A.sı\ıui fiyatların 

üıtünde bir bedelle satı~ 
yRpmak da bir ilıtikAr 
<.:iirmiidiir. F~kat iktisa
di bünyeyi kllngren eden 
nıl dert, mal Te mahıu· 

hin gizlenmesindetlir. 

Doğru teşhis koyar1ak 
tedıni çarelerini nasıl ol· 
IR balnroz Fiyatları ko· 
ntrol etm-.kteki makta· 
dımız, müıstahsili yıldır

mak şevkini <~eıaretini 

kırmak t1eğildir. Deger 
fiat, peşin para esasın· 

dan sonuna kadar ayrıl· 

mı yacağız . Bazılarınm 

görii~ 1 arzlarını teyit için 
hn mevsnda umumi harp 
hı\tıraluını tazelemefori· 
ne mahal yoktur. Bi~ 

müıtabsile wazbatıı :leJ il 
değer fiyat, peşin p u a 
Vdriyornz. Bu itibarla 
mal ve mah~uı Raklıya(J . 

ların ikfü~adi ve içtimai 
bakımdan hic; bit- özür 
yoktar. 

Vakıa, İ8til:'l t -hlike· 
Pine kl\r~ı ıilahıt. sarıl
mıtk zamanı lıenüı gel
medi. }'akat ahlak ve l'le· 
ciye ka.vgatıı dovam edi
yor. Fiyat} u-ın bir takını 
ı;ani tazyikler neticesinde 
ala.bilıliğino yükselme~i 
va.hu miidafaasıııı ~arsa

bilecok kadar i)nemlidir. 
Böyle biı· vaziyet k:ır~ı

~unda zerınederiz ki, zeni 
tedhı r almak için t ered -
düt edi!memeli<lir. 

Baı ı ,,eT,, Jer "an har,, 
haline relmiş hıo bu '.ov,. 

(Ulnıtan) 

(Devamı & de) 



l uei 'I~d n 7 

Yüzdeki buruşuklukların sebepleri ve 
bunların ısıahı çareleri 

Y zan: Dr. Şadi Giray 

(Dünden devam) 

B tltün boratnklukla
rrn dtizelmoısi veya vuka 
balnıaması çareleri çok 
daha kolaydır. 

Tedbirler şunlardır: 

Gülümsemede yannk 
etlerini yukarıya kaldır

mamıık, toplamamak ya

hrıız adlıce lııı az Hğzı 

yuvnrl11~tırıp ve hafıfce 

ileriye dogru çıkarmak 

ve yuziiu başka tarnflô.

rını bnro~tornıadnn güJ 
mek ve ağl muk ve ay
na ka,.şı ında bıırıl:ırı 

me~k etmek lazımdır. Blı 
vaziyetleri lllft~k ettikten 
son ı·a • öh Cih öh, lıolı 

lıoh boh - d iye ayrıca 

hafı r veya kalınca hir 

ıes çıko.rMak gülme}j ve 

aglamalıdı r. 

H11yret V5 taacciipte, 

kaşları yukarıyı\ doğrn 

kaliyen kıılıhl'mnml\lıtlır. 

bunun ıçın de hafı fçe 
gö2let"i açıp ilerİ.'i6 c1oğru 

ıert ba.kmalı ve dnlın 

~iyndo el, parmak iş rot 
]eriyle hayret ve teaçcü

bü i:drn.r ~tmelidir. 

Yeis vo lıiıldet gösto 
rilmesi i cap cttiRi z mırn

JarıJa rla gözleri lıirıız 
kiiçültnıek, sese şiddet 

Te koıınşmuğıl siir'nt 'fM· 

m•,k, kat'• 111.llaınak vo 
el, p lrmak iı.,rot lerini 

sert yapmak ıuretile 

m-ıkeadı Vtt yeis, hayreti 

if.ıde olmek: mu vııfıktı r. 

Yiizdeki kıvı·ın tıların 

husulöno maııi o!mak Te

ya mevcutları gidermek 
için bu tarif olnnan tarz
da dikkatlice lı reket 
olunduktan sonra şn t11d
hirlor uiiııde bir kere ic · l:I 

ra ve tatbik edilmelidir. 

1 - El mi\ kabugu11 n, 
ıç yiizürıe lıir dıımla 8iit 

ve hir damlı\ gül suya 
koydııktnn sonra yiiziin 

k1 nık ve buruşuk yerle· 
rinde gittikce ~ortleşınok 
fö:ere gAzdirmelidır. buna 
o yorJcmle gayot hat'ıf 

pombelik lııısulüne kadar 
devam etmelidir. B nrn
~:ık V6 kıvrık olmayan 
ve yuzun tarif olunl\n 
yerlcriu<leki ho i tidatlın 

öntine gc~mek için bu 

tethir ç'>k fuideler temiıı 

~decektir. 

2 - Portl\kal .lrnhu-

ftıı ze(Jel t me<ltııı tra! 
tikten ::ıou ra tazG 

kahııgun<lıı oldııgu 

yapılır, kabuklar 
olmalıdır. 

et-
elma 
gibi 

tar.e 

3 - Ba maaaaj tlltbi

katı içi n yüz ta.ınıırnile 

kuru, te n·ıiz ril\huoeuz, 
pomatasız, toz,.uz olmıı

lıdır. ve hundım başkada 
terkipleri malum olma-

(Hatkın Dili) 

1 

Bulgaristana 1 

Yunanistandan 
çeteler girmiı 

CEVAP 
SiiR v: ŞiiR TELAKKİLERi~iN GEÇiROiGI 
İSTİHALELER YAZISI MONASEBETi ilf 

L 0 T F O G O N E Y E 
D iir t he~ ~ii .,clen hol'i 

yazıl1trııı ı ztnklo takip 
flttiğ;nı arkaılıışınıın h • 7.ı 

gü. iiş eri ııe c·ı•v ·p "'t'l'll••·k 
mı cfııı İ\ ı t ıHlB k~ldııu. 

E\•y,-..f:'.l \'0 1, g-.. ıı ~ hir 

Sofya 6 (a.a) -Rııa men 

hiltli rild i (? ;ııe göm soo 
g'\ulıırde Yunanhıtaı dan 

Bulgar eraziairıe f{••<;ıniş 

olan ç 0 tA ler gıHbi Tıak

yacla Hulg Hlar t}ı•a fııı · 

dan imha edilmiştir. 
ı mov..:ıı ilıı mı ~· .. ııl o dnk 

'ı' ları ırı aıılar ıla lııı ynzı
ı-------------~ lıuınıla krııd leri rıi işı:ıl 

yan diiz_giin, podra, po

IDl!b gibi veya bı:ışka 

ş0y l11ri ıuochuriye-t olma. 

dıkç·' knllıtuıııaınıtlıtlır. 

4 - Haftadn l>ir ni· 

b:ıytıf. iki <l8f'a sıcak: Hrt 
içinde ı:<lattll' ılmış lastik 

ııiingeriıı snyu ~ıkılarak 

yiiz t!t.le l'iııde gıcırtı çı

karmak Hııre•ile gezdir 
m eli va nş ı ~ui.\ aıılat.ıla

cagı vec:lıile mass~j yap· 

ımtlıchr. 

5 - Yü~deki kıvrı k 

lar ÇRtallı. uznn olurııa 
bn kı Trıkların üz rindt'I 

onlara amut olmak iiue 

yüz i~tikameıiııde df'yıl, 

aksi ta.raflara doğ · ıı bu 

ına~~ "j ve tem·,~l ın ur.at 
malı vı; bu t•ınt~J,r hir 

l(traflı olmalıdıl', tut·solı1 ; 

ahn üıorindeki kıvrı lcla r 

için , ıuas1"j ka,lardan 
kafaya doğrn a~ıtda.ıı yu 

karıya biıibiri arkası ıı

ra y.•pılınB.hılır. Hnıüz 
kıvrık lıa ıl o l mamı~ ytr
lerde b ıı tıı.rıdl\ h.ırek.,t 

etmokte m ıo huriyet yok

tur-

( Deyamı 4 de) 

f'ttnek zarıırııtiııd01 khlılı-

gı uulıt n n fl:v n ı d ıio i ru. 
Tnhii heıı .) alııı•z nı·

karla~ını ııı h•ııı i al :1 hııla.r 
edt•u satıılarıııa ettv:ıp 

vermekle ikııfa. eJece

ninı . 

Di ı orlıuki: Şi i r hir

bi rini tntma' arı Vt! kllfi
)'tt lı t rı 1c;i11 ya;ı;ılmı~ 

\'tı g-t•li~ ~iizol aıt allll 

sırala!ıın ~ mı.-r ıla r nıec 

nıuu luı?i ıliı- (ç•>k giizt;ı) 

-ve m . al olarak ·' azıııış 
old ı~uırı ş ı ~iiıi ·dıyor 

tar Vll: 

Önüm.le uzanan 

Yarinden ayrılan 

demir 

yolları j 

kaç kişi ı 

saydın 

Hu kısmı (i_ ı<'e) ıii e
rek tasılik (ıtrı e - liı1f'u11-

da bulııııdııktau 80ürfl: 

Kaç yarin açıldı sana 

kolları 

Gurupla kavuştum sana 
şell Aydın 

. l\l sr:ı 11'1 ındaıı ne de· 

rnek İA tc littini :uılı\vllıtl 
dıkl ıtrını va:r.ıyor v; ,ıııt' 
yorlar. Hulbnki 111ııı1 ' 
gii9 ıuılaşılır mıs • 1 
b i ı biri ıı o .-k .1 •· rı ı t• k l l' 
cl ıı k~a mahir olaı. r 
cia~ııııı;r,ııı hunu aıılı4' 
ma. ·nn .. ına lı :l) r t e ııı 

tP-n kt111diıııi alanıatl 
Mamafih ınaclımı k ı ııf 
edıyor.lar iz <t lı t-ıl,.1 1 

o mısralar şırnu k ıu~·ed 
yor ki: 

Dı>ınir yoll ırı, 
şimdiye katla; yıtriııJ 
Ryrıları kaç kişi ırn "11 

• • A 
~ıın<lt.1c g ırıı p la b il 

ılıtıı\ J.a \ ıı~•ırken kııej < 
r i ıı ( ;\ nl ıı ~ · h r .ı 6 ı Jıı lı - , ., 
sarıa kolla t açı ılı. it 
ki malunıya ıı t4 11ıı 111 ıııt 

ı .. k~ti }\ eıııl ~ı·ıııı e ı 

rük yariılir. Bıı ıı l t 
nı n yı c ' k im d a ı ıw ııı 

hir ~oy olm(\ ıa "1'r,•1' , 
ll"ılt>rıılaı vn.,,ıı·.ı·ın"' 

~a.ı ıı 1 ııı ı ~a dHge:mı 

h lıııeıııt 

Hu r ha ' (},, ha a ~ 

rrn kııç yui ıı lrnl ı ı t 1 

rwılen açı lrhJl'ı ı v~ ~ 
d ı rı u ka-ı t r tig ı mi 1 

• 1 
etuı k :ı:orlug ı ıle<lo 

şda~tırrn zl H 

rim. 

D . l. • .. ,J 
ıgeı· ur •f'I ııı 

(H icra.n) b:ı~ lı ı?ı ıın 
( 

bi riuoi oli.iug ııı u ) aı · 
br. 

o :ahilir . 
--------~----------~----~ ,-------------------..:-----~-------------__: _____ ,,,_..,_..,..~-...---.-•• _.._.._w~w~u----,_..--~ 

hükiim siiriiyordu. yolu 

muz <l:u ve \\lplnk kRyu
.lar nrasmdan geçiyordu 
bir wii<ldet dalı yiirü
dük, etrafı kırmızı, ınor 

yabani Jaleler va kır çi
çekleri ile çevrilmiş biı 

kayanrn dibine ot ımlıık. 

- ~i;Yle p orihan su 
• 1 

dakikada ıııerı dA hf'Itinı 

kadar ıııctoi'nt mn . un. 

Omuzum:ı dayndrgı ba.~ı-

111 kaldırı yor· Hnharııı 

hütüıı reııklerini, yeşil· 

.likleı iııi içiııe toplamı, 

iri zeytin rengi ye~il göz
lem bakıyornın. Ho~ıın 

yava• yavaş döııiiyor Vfl 

dodaklar11ndan yakıçı bir 
alevin lıiıtön viicudııma 

yayıldığını his c<li) oruın. 

.Bilwiyorum bel i daki· 

, 
Bü\"iik Hik3.n " 1 

' 

YIK~ u 
Tefrika No. ( 8 ) 

L----
kala.r, s ıııtlar g eçiyor. 

Ne yaptın Ümit 

S·Hut kolime bulup 

söyleyeıncdi~im ~eT"gimi 

u.'rıc:ık dudaklarımla söy

ledim. 

Hnou y~pmamah 

idin. 

Peribıtn bnndan 
ıoır rn Hfmi h i<; bir knvvet 

bmulen nyırn.maz. <.H>ro 
cflksin ntık:ıdtu meı.'ut 
ol cagız. Ufacık, şirin 

bir yuvamız bulunacak 

Yaz"': 8ahri ERl,AÇt N .. 
ve hiz orn<la hllŞ baş:\ 

Bt>niole saadet içinde ya

~ 'Y·•cogız. 

- İ!'lteriwki bu süy
ledihlHin hiı yaları ol· 

wasıu, TO kalbwi taına-

mile tıana baA"la.mış olan 
Perilı·m !!t•çici hir ruya-
11111 hayalilo alılanmasın 

Ümit. 
Onun narin vücndnnn 

kollanın tır ,.,ına aldım 

vo ikinci defa duıhkla

nm du JHklannıo ate~ile 

y.uıdı. ..... .. 

G iiru ~in ;ı;İ.) tun lı fı f
l eyor vtı kuvntıııı gitti

kçe kaylıen şııa an altın 

(; ırgile ı- lıaliııdo tl ·ıı ziıı 

üz r in lo titr ~ yol'dıı. 
kımıldanan ılalgalar iize
riudo ö~lo vakti gi>rüıısn 
aleTdeıı pırıltılar' şimıl i 

kiiviik kiiçii k parçıtla.r 

olırıu, larılı. Doıı i ziu ~Ü· 

zii11ü tl\tlı ü ııe rrnelcr kn
pJanıı.ştı 

~n lakık ıh ılı ııil; ı~ 

hilo b ı r so~İılık tl ı· ıı hir 

ı ıUz'ık \&r 14kıu u~ Lk • 

tau İıi.t.el~Liu glirültü e i 

ı.nln~ılm·\z bir 111~ 
halııı dı~ akHetnıeğe 1'~1 . 
11 ış t ı. B elki Hah ıl d" ' 

nytj ıli>ıwn ıln gal•110 

rin tığultularll\ uı ıı:. 
rnnıu kudrt•t ve ' e 
hikaye edıyo·larıtı. 

A k•ıun o l uıagıı ft 
raf lııtfıf hnfif ı.:arıa' 

l 1 G l 1 1·~1 ga lH~ a(lı. r ~ 

vol ardan yine kcıl 
kalp orin iz iiıuitl~ J 
olerak nı ş'o ve ııı" 
geriye döndük. 

• * • Per hım la her 
hu ~okilde hulıış ı p 

i l' klardJ ı ~ız yer'"'' 
t lnrc l:ı~ tı~ı•" 

,ı 

ko ur.'·or lu k 0"" t 
ııtılıım, t:o iyo . ııı ' 

,.i liy··ı ud ııw 

(Dovawı '" ) 



) ( nı me i b il 
!il bu t.ad r lıiivuk b ı· 

'lı lı ,.t t · ~•. i . e<l~ ıuid ı' 
\ 

l ı ıutıv~ k dar '\ı' 1 • .1 

flıış o;rndar çok şıir 
tk• t ı u uı ıı lrnşl gı baş 

\ b r şıiriıı başhgıııa 
~e e in divenk tet· 

~il gır şecek olunıak 
11 uıı i~i ıtl n çıkılmaıu 
t b . · 1 ~ kol y ır ış 

ill.ııg·eK. 

~~k, h ykuş, mtozar, 
g ı dudık, ~öı imli· 
tı 

ı-rııı n arliad .. ş11uın 
la luııııı tırnıaladıgrnı 
I! tıw. Ntl\aıalı:kı hu 

l . • .. 
eı ıı1t yeı .ne mum 

4 ••l:ıaycll lut rı ıçl l 
ilıı. lı aud,,kı wu &1.iıl · 
lft. 

ı ırnyıu ılı. ıRt .. rdun 

Ilı. tabii bu"uuda uu· 
1 Yok. 

l\, k UR~ lllZ o k•li-
1 . 

ı \·az,, rke ı kendıl6-

N ~rinıi ok~eriyer l• 
llı Jarı A.' ill& M.o· 

~ lı.ı•ıuı tıı, O ·I aı:ı Ercee-
ı ulımclo uıııı le 

t'u. ruıl(ltgıoı

HlÔll<'r ını aca-

' ki milli ' iirl flr 
~ırk g ·ı ci ılıı kal· 
Uk~ r •'O lıoşnuA ~i

lı ı- r yazıdıı 

gulel ( huy ornn 
ıt p ıtl ın.t gihi. in~) 

1 ii ı.ue.ıJt k şartile 

~ ı·ı her hald6 bnfl~ a· 
l , 

ll arZUl'tUOU yl'riııe 

k i9 n yaııuRk 
llr-j~ o ı olın aa ge· 

1 ~ 
1lu ı y \ bazı inıau-
ri~ ı;ıi lerden, ba· 

1 
lirik şıırler<len, 

il 1 ı t.ı t i" t ~ i i r J ı• r i n • 
\>b \ lt u:\zıları dı.\ ( Beh-

11lU iv, i şıiııl t'rd u) 
111 rlıtr. Bu ı l.tr lı e r 
• Öııo y,;r,rnın dny
a tatıi hr, şay t \l •ıı 

141 ol lrak du;<luk.
ı 
Yaı ayarak uf 

~lı\t!ı 111) 4o~Ulıl\ git 
·~ ~ ır yaH JU. IJZ l · 

Lıı n ıı uencu lıır 

INGILIZ 
J 

l~ ıA~ ~e .. Ab;,,; Altı kişilik bir a rk d ~ ınıız111 lıo,ıaı m :ı. 

ılı.a-ı ~k, ı C/. ır, B.15 11:;; 

se,·gı i, gfüı; kı 1 ııı ı·r ı. ı 

kııll .ıırı a uıt'C ı ıı İ.\ eıııı 

<lA k ıld ğım iı;iu dlarını 

rica edt' rim. harp bonoları 
1 

heyeti şartları po 
Amer·kaya Seneliğı 

Altı aylı~ı 

tiç ayı~ı 
Resmi 

600 kuru~ 
!150 kuruş 
200 luru' 

Fakat ırn y·ıpalııuki 

e~k jd, nbarı ha !isı·ler do

Jaru:i le •' r ı lınm <l~lıa 

ziyade h n a 1'1' y ğr ıl 

du~n ıçi.ı a.r kRıl.,~ııuı•ı 

arzııtotıgi ~ ·k iık y;,ı;ı 

~'l\Mllll 'lll ıg llHla ~tı (İ ak I · 

k da ın ttı~K .. irım. Hu 

nıın içi U3 h ııi w uzur 

gi>rKllll lttr . 

Ya;ıı nı:ı ıı'h•ıyttf -çerir

k~n ~ ınuıla lı l t ır ııtnıak 

uıtcrmk: 

Çuk geu ~ h ir lll(H'ZU 

ÜJtH'llldtt UY.UJI bil' ) lll.1 

s riıHrıe !ıa~I \\an ı rkaıl:t · 

~·ıuın yaıı'ıuııııhı. yııl ıız 

u" Halkııı Dı ınıltı ~ i r
leri çıkan iki gP-ııç h~

\'e&k~rı tenkıt tıtruwlNt 

(m ,ı.sıulıın ten it etmt•k 
d ' $til lıit ' La~ tık<l:ııı hu

lun mnl u ıua rı gm.ı ) h .t ı. 

relimi mııc p odu. Ac · 

ha h·r c;•ık •ı.ernıtıa arla 
hi u lt'l'C" ş i ı rlt ı nP~r~ıli 1 r 
kun n. knda'ı ı bnııla1«l1ııı 

hir kıt<iıııı otsu o'.ıım k 

7. h nt•rırıa k·ıtl nmnd 
1 r ııı' ki m salhırirıı tla 

i ın ' n) n i ~ dıı s 1 arı ıı ya 
zıl ırı ı' iıı lı tl r • tti rıııiş 
hır, 

O hatıl~ k~ıuliJeri y" 
o hiııleı c • ~i rin iç' ıl n 
hchiaind • tukıt ıLlı 

> 

cuk lı :tt hulaınıyo l ır 
ven Halk ıu Dıııı d ı 11 ş

re<~ilıHı • rltH deu haşl,a 

•iir ok urn y r la. ılıyt o -

ıirn goııyqr 1 
Boyte olınaı 1ı, bera. 

ber kıyml!ts z "- tr ,ı Llll • 

Jıırı mın te•ı ıde Yeli' l~ 

olao..lk kadar çok dl ge li 

IJır l\rkadı~uıı z tarıd'ıu· 

do. ı lııy ntıtlı da ikaları· 
' nı 11 f ı.l e 1ı le rok lııne~ 

den, iııce)e ıe·lc·k tdl· 
meıti ve tenkidu '"'silo 
olllonk ka lar aJ/\)\, ı ı 

bir muu rı 

geçti 
Lo ıl r 11 6 ( a a. ) -

)[.tlıvo rıazı•ı sat ı la ... ha· 

rp ıas"rrur hono 1 rı ye 

fı 111 1111 hiı ın·ı a ı hııl 

rlugn 11 

redıl ıı 

\h·.eaıı .. ıir. tı• s . ~· , 
k ·a· 11 s:ıjt ia 

ilııy r-t ıllf ıe k • ıitr ıuı 

h • t t1tııı~ 1, hu11ıı~ı11 ıla lııi 

1 ün 111 ıu e otı ı.;iirii trn 

k ırarı ı b ıınd tn ılıdı t iyi 

lı ir i ~pat ı olS\ n a,-, ılemek-

d r. 

a ı t ti 
M ek~ika 6 (a.a.) -

Y l(:l~ulıi,ııi ıı • oisligı altı 
ndll bulu ı an J:tpon yı.ik· 

sek ıııemurl:ıııııcl n mü 

rı•kkep ~lltı kiş:lık hir 
Jı .. )' t V:ışiııgtons g"t 

nıfik nzertt hıııaya gri 
uıı~ti r . lı ;,ı;ı 1;ayirlarn gi.; 
ıe b u hey' t i n V. ~iı g 
lo da y··pıluı" ta olıın 

,f .po ı Aurnı ikan gariiş 

tnfll~r no i~ti ı ak et uun,i 

ı nlıtenıe dır, Ya~ ~·ıhı 

niıı birle~ık dP.VlAtl r ekı 

Jnpoıı hÜ) iik elc;isiııe 

y eni a liıu:ıt giitiirıııtokle 

olduğu ıuuıılmak tadır. 

~------~ 
AGZININ TAO 1 NI BiLENLERE 

MÜJDE!. 
R 111 •7.an mıi ı&~i hntıla yaptırd•ğıın 

< Berut • "'illi Bak lava•, ı ar cak 
"SS:RIN YUVA Pastahanesi,, dtt 

hulac:ıkı1 ın ız. 

Erı te ııiz rn \lz~ıned tıı y·ıpıl.nış 1.1Ci.ılide 
Pasta'lar, e•ı ııofi:ı Şekerleme'.or 
:ıııcak. 

S: rin Yuva Pastahanesinde 
hulıuıur 

S>lyın m ı i,te rilerin ve·ec~k lni Niparişlor 
~a , ı ı d lı tırl uı p te>ılim <' lilir l'a~ ub·\

n mıze bır def' ~·vareLİHizle so:tll nii ün 
(lo~rntagırn ta dik ed~cek~ıııiı. 

RAHi Hl 

ilanların 

satırından 

5 Kuruş alınır. 

Hususi ilanlar 

pazarllğa tabidir. 

al n 
Ta ı 

1941 
BIRiNCi TEŞRiN 

7 
SALI 

Aubi : 1360 

Ramazan 
15 

Ruıni l;l57 

EYLÜL 24 
HidreJler. 155 

Alaf. A latrka 

Sı\at Saıtt 

6,03 Güırn~ 12 20 
ı~.02 Ogıu 6 ıs 

1 

J 5, 15 lkı ud i 9,:l2 
17,44 .A kşa.ııı 12,cıo 

L8, 14 Yatın 1,30 

4 2J lwsak 10,42 1 
Serin Yuva Pastahanesi ı 

ttL Süleyman Sinsin ~ ı~~ii~~~=:~=~ 
,~------~ı· 
1 
1 

1 ···===ı Y E 1 İ 1 Ç 1 L A N il-===·, 
• HALK BASIMEVI 

uyand,rın~:tı ıftıh:uımı ı 
BASIMEVI MiZDE her çeşit Defterler, Cetveller.KA~at 
Zarf başlıkları, Karvizitler ve Köy Odaları, Belediyeler 
ve bilumum resmi ve hususi daireler.in matbu evrakı 
rekabet kabul etmez derecede ucuz, temiz ve çabuk 
olarak yapıllr. 

ı~ H} p o clu dersttın , a 

lan tıii} ı ,.uomi~ ulurnm 
H ıdı' geıı<; şairıuı z 

hiiyük lıır la ı iıfk&ı ı gı 

olsa geı t)-" 
s. J!ı. ........................ BASliVIEViMIZiN BiRİNCi GAYESİ 

~ı 1 olma~ ,._, ,Hr 
aıu:~ olu". (.S-u e · 

1 ,~rkaıla~ıının ttlb.ip 

lt 1 
te ıı l) ıdar.) 

b l1 ark"<luşıınıs da· 
\'"Ik· 

TASARRUF 
EIASKU .. ARDA NEFASET 

-~IPARiŞLIEADIC SÜR'AT 

OIL..TL.ERDE SAGLAMLIK 

ı lıir yazııınd' 
1S~t ınıı1ralurın 

il l 11
) ·~ rruı. bu u 

1 ıa as•iık eJı -

ı .. j 
1 1 d ıhılıa dog 

~llriilauıalarımda 

BOt ,C>LARI 
Tasarruf Bonoları 

almak kendlnizefay f 
da Milll MUdafa:a j' 
mıza hlzmattlr. (I ...................... , 

... ,.....__..__.~..._----...... ---------~~----------

ADRES : Mitad Pa,a Ca!ldasl No. ı 
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Sayfa; 4 
( B.ııl k ııı Dili) 

,, 
h ek r,, Yüzdeki buruşuk-l N G l U ALMAN 

ıukıa ın soba~ıeri 

ve bunların ıslahı 

__ ..... ._.. • ._,,yı ''i"' 

ki . ? r. VE bügOk taaru ru 
(Baştarafı 1 d•) ALMA 

uarall mObadoıesı 

başlıyor 

çok şiddetıendi 
A m ları 

sol cenahı 
tehlikBU 

7 ı 10 I 94 l Sall 

çareleri 
(İkiıhm denım) 

7,30 Progrıtm ve 

le ı et saat ~yarl· r 
7,33 Müzik l 
7,45 Ajau ıi hllLerierİ· 
8,00 ;}l u~ik 

8,i.>0/8,4:5 Evin s11atı 

"!erde ıHaştırmaln.r ynpa.
bilmesı ıçrn hiiküınet. 
teşkilatına salihiyet veri· 
lmelıdir. F(ırdiu emniye 
tıni birbirine zıt göre· 
meyiz. ,,Esas ıınbar" ro· 
lünii ,,ev" ifcıde eder 
,,cltikkdn'' da sadece ni.i
muneler buluııurs:ı o za· 
m'ln mıilıf korunma ka· 
nununda lfızım geltın d~ 
ğişiklitti ll ıbal yapmak 
ınılli bir vazifo hnline 

celmiş clemelı.tir 

Londra 6 ( a, ııı. ) -

lngiliz lıiikiiın eti i k i ha

stnne gemisinin 7 ilkteş

rin ı:ıbalıı saıtt 5,SO da 

İngiltercden :ıynlar:ık 

10,30 da J iyah açıkla· 

rıntlıl bu lnnacaklarım 

Alınırn hiikiimetiıu 1 i l· 

dirmiı;1tir. lııgiliz lıiikii· 

IDf;ti hıı al<~~un saat yiı" 

miyo k atlar alınaııyı' 

tarnfrn<lıııı hun itiraz 

eden hir hah r radyo i le 

verilmediği t aktird~ vn.

pnrlarrnı yuk:ırıdııki sıı

atta yola çıkacaktır. 

Londro. 6 ( a . n. ) 

Geleııı lı ılberlore göre Le 

ningra.ttl\n Kırıma. kl\dar 

iki biıı ki lowotrolik cep · 

hede büyük Alman ta

aruzu butiiıı ~itldotilc d~ -

Kırı~ı k "e burnşukla

rı çok hariz "e dorin o
lan geçkiu kını elerıle bo 

t ·•dbıHer faid e veıirler 

h~ed a en ~si u~nl 1rnı1>li· 
y}\ttır; deriyi ~ ıjtılılığı 

taraftarı ak'.!i cihete doğ
ru ç ıknı k ve k ny heltigi 

~ı:uıtikin etten lı•tflıl ulan 
gf'lqel.lig i gidermek ve 
den) i germek ınii ınldırı· 

diir. Jl unn anıelıyatı 

çok koln5 dır, hı\tta ı;aç 

altlarınduu ynpıhcagı 

için ycrlHi d6 gi>riilıııe:1., 

iki üç seııedo g<>ı·iilen hn 
yeıler do gayholnr gider, 
şöyle bir mi al göt-1tere

liw: 

12,30 P . ogram ve ıJJt 

leket nat ay•r 

'foptnncılar 

zincirleme mal 
nı kati sm·olte 

:ırıun nda 

snt19ları

Unleınek 

icup ediym·. 'l'optancı .va
Jrıız pcrakendccil~re Ratış 

ynpn~ah<hr. 

Toptaıı fiyatlarla. pe· 
ra.kende fıyn t lar arasıu

da hok ı:ıız hir ııi~bl:'tsizli
ğe meyda n n~rılmenıali 

te-çzi .. .-:ıluısında hizmet .. 
oile(·ok uıutc.Yasıntları 
mem ıı ıı n edecek makul 
kftr pıyı cnirgf'nınemeli· 
ılır. A~ıı gaytmıiz, ın.,ç. 

cu t mal ve m.ılurn l ü kon
t rol et mok olmnlıtlır. H.,r 
~eyden ev \·e l, İ81 ilı~al ile 
istilılltk ıırasındaki boşlu
gu <logru olarak ö!çebil
mel idir. Yulnız "beyan· 
ıınuıe'' ahnırsu istihsal 
ile .ifltilılfı k ıı"rai!ındaki 
f u rk hiç hi r vukit dogrıı 

cıı tı,,.pit otlilemez . Bu 
müna ebetle IJiı' defa 
dalı\ tekrnrlııytdım, mn 
h kk~k fiyaı ıuiirakci he 

t c>. kilatına · rnm·"' ıelU.hi-• 
yoı i ·urilnrnlitlir. Bi\~ka 

----------------------m*'vcudunu tllkip etmiye 
meclınruz . Elimizde gü· 
veııilir rak~mlar hnlun
mnlıdır. B ı lhas ::ı:ı. iı'lİ· 

" 
mai eLeınıniyeli olan 
esaslı ihtiyaç madcloleri· 
tıin mevcudu Vt\ gfi,.tfll'· 
dikleri baı ek et h6r bü· 
yük toptırnc1 iç n, bacık a· 

lann emtia ayııiy•'d he 
ırnbı ce.l"si ~eklınde eık 
sık tesbit edilmı-lidir . 

tiirliı fiyat konfölii ta 
meliudoıı <;iiriik ve ak ak 

kıılnenktır. l'"ııutruama lı· ı 
ılır ki tilc<'nr, nıntılvıuısıt 
ınnl ,.e ınah,;ul kapatma-

El t ette ki bi.it lın bu 
işler te~l.ilat. ister İşbi· 
lir, uamu. la m~ınnra ih· 
tıyaç giistorir. Na~ıl va · 
tan uıüıfafn:t ·l iç n b iiyii'!: 

orJnl.ır teşkil cH iyorsnk 
hıı ııgarda fe u akarlık ot

miyo mechnruz. 

Zırant. ına.d<lelor i 1c ge· 
lince:. inşe teşkilatmıızrn 

ın llısulii iı"ııiiz tarlatla 

i ken alıcı ı;ıkauag•nı lıa
hoı· alclık (.}ok tıc\·indık 
Ilir kere UHthsul mil.~tR· 

lı~ildon çıkıp mutan \S8l· 

t111 eline gec;ti mi i~ çok 
çetinlc~ir .. lfor uovi mal 

n ıue~lcki bir görenek 
yüzi.incleıı ıııUteına""ildir. 
• • J 

:M.eınlelwti miz t.lcki kül il 
ticıu l't ı:.uauc. i yazık ki, 

lın ld)t ii alı~knıılıgı teş

Yik tHleeek m alrnyetteüir. 
Iler hiı i ui n ırnklamı~ ol 
<luğ11 stokn, tiicc.ır a~agı 

yuk:\1'1 kon ıli :ırasındl\ 
lıiliı, hilıniyen rc~•ni de

vlot tc~eldriiliidiir. Çünkü 

' ve malı-nl için hakiki 

onv.uıte1· ya t:ırhda veya 
giimrükte y:lptlır. Mari
föt, oııcian ~onra ipin 

ncnnu lrnyhetm*'mok, nia~ 
lırı kapatılına~ına ıniisa· 

atle ctmeuıoktir. 

• 
vaın otmoınedir. Harko· 

fa karşı ynpılan cenup 

taarrııLill ıl ha çok ~id

detlidir. Şimıilt.le <lüşnıa.n 

Volday cephelerini yar· 

mağa. çalı~ınaktadır. Kı· 

nm bö lgeı:ıintle Alınnn

la.r buc.lytrn i ni n mukabil 

t3arazu ile kan~ılt1~ınak

tadır. Şimalden yapılan 

Sovyet lıücumlnrı, oznn 

sol cenahlRrını tehdit 

ve muvas:ıla hatlarını He· 

rbe!'!_t. hıraknwk için iki 

cephe fürnrinde lıa : be 

mecbur ottigi nılerı tehli

keli Lir durnıııda bulun· 

maktadır. 

·------------------------
ma!\ı çok kolRylaşı r .. 

Açık Mövlem~li ki, hu 

a laud h~nut. yayanız. 

l\le:iela bir ınahsu iiıı du· 
rnmunu ttl~pit ett.irıuek 
nıa ·sadi t! b~~ muhtelif 
anket yapılır, boşirule de 
a vrı ayrı rakamlar oı t:l · 

ya 91karea iizlilınemck 

elden gelmez 

Gene h şktı lıir ınis ·d 

verelim ıııenıltkotte me 
vcnt tıl tczgıilıları hak

kıuub alakalı m kam laı· 

hir türlii lınkikafo uygun 
rakarn nırcınezler vo 11u
ııunln oetvolleı· ilu tevrf\h 

~ 

me,.·euılu ara;.ın<la bir 
uço.rum b .u~ıl olunıa mii

teeıAir olına.ınak giiçtiir. 

:ı rnştı rın •t la r ~·a pıı bil ıniy" 
imkiın \·erecek kanuni 
ınil eyyideden nıahrnmdnr. 

lktid a.di '°o ticari me

ıwlPlor<le .. dogru ınnlft. 

İki parmakl:' alın de
riRin i kafa tasına doğru 

çekeC'ek olurs:nıız alın· 

daki burneuklnkh~rın kA · 
mi lerı dü;ı:eldigi ni göriir
S~Jı iiz, n ınblİ yat.ta.ıı sonro. 

da yine taı.e elma T6 poı·

takal ka huklııri lo vo 8iiıı· 

gar ınas:ınjıuıı <levanı olu 

nur. 

Yalaı7- burada tekrR· 
ı·ıııa ço ohoııııııiyAt le 
lülum gö diiyii ıı ke) fi
Y"t ı;:udnr: 

Giilii uıseme, giilme, 
ağam•, yei..ı vo lıi ı ttıı, 

h .ıyr(:l t ve teaçciip eihi 

gibi aHl'lrntlorın, yüz bu

rn~ıurma'k , dntlakları kı

vırmak, lrn~l:ırı yııkarıy:ı 

kaldı rnı:ı k YC çatmak 
Etıırrt!lc icra~ı11<l:ı11 dik
katle çekinmAk ' n iin<le 
geloıı hir tt•tlbirrlir. Hu 
gıbi ilıt ıyaçln r ve ha.re · 
ketler iç ıı Yul{arila bil
dirilmi : nsnll0··e ın :i rn

caa.t eılilme:i lir. 

Bu t:.:.rzda h u ekot 

ed .. cek oları ıııulıtorem 

okuyucularımızın çeılırs· 

lerirıdo ııiir'ılo o-o bepm
diklad neticeleri elde 
edece kleri no hi<; şiiphe 

yoktnr, yiiztle hir ince
lik. renkto hııh\vet ve 
:l~ikar hir cszih~ gi>ı·e 

ceklerdir. 

lt,33 :Mtizik: 

12,i5 Aj ırn haberı~ri bıı 
't 

ı:~ .00 Müzik : 

13,80/14 Müzik 
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