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Fuat Şahin Erllçln 
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AY D iN 

FtATI 3 KURUŞ 

Pazardan ea,ka HergUn Çıkar Siyasi Gazete 
a ;a 

BAŞYEKll iMIZ 
Hava Kurumu Genel 

!_erkezindeki Tetkikleri 
cı J\.ııkara 9 ( .aa ) - almışlarclır. 

i rl 'JI\ ~. Fın Başvekilimiz Refik 
~Yd Kurum un hu günk ii 
ll arn ba giic Tiirk t;alıtmalıırıııdan ve müı-
14 '"• Kuıuınu genel takb~I mesaisi üzerinde 
ı. 'rke~ine gelerek bir 
"ttç 1- alınan tertip ve tedbirJer-

u~ saat kadar karu-
ıı.u den memnuniyetlerini i-

rı ıne~aiei hakkında . . . 
letk ·k filde eden Baıp·ekılımız 

fil lı 1 
lerde hulonınıış ve müteakiben kurumun te-

~ •şkan Erz11r11m mebusu ı esstisl@rinide giizdtm ge-
ikrii KoçnktaJt izahat 9:rmişlerdir. 

INGlllZ 

:•YYARELERi NORVEC 
lHiLLERINE HOCUM 

ETTİLER 

ıı' b Berlin 9 ( a. a. ) -
gt y~ ~. B. ıtjansı bildiri-
' j t, 

• 8 eyJiilde öğle izeri 
)' ltıotoı· lu 3 lngiliz tay-
'te . 1-1c ıu N orveıç sahil ınm-

hu' ına lıiicum ederek 
i .. ,'tık bir iri ifada birkıw 
.. l)l • 

ıl' 2 ~ k bom baıı atmıştır 
a 4: or,.eçli tHıııii~tür. 

tıı 

;i~ •ııir hükumetınıı 
rd

1 1 ·:. "i biremırnımııi 
tıl 1i 

: A{1 ~ahi re 9 ( a. a. ) -
ı '- •ır b ·· k . k . 

jıı 41._'ll u n metı as erı 

ıııt bit tlllJl\ra i~tiuaden yeoi 

11ı- •tık. eınirrıanıe neR,rede
tit· ttı,t .lıetk~sin elindeki A-
o ı,tj •~an parıuıd, tahvil

,,. 'llb llı, kı·euilerini ınalive 
"''r . . 

ı1' -...~(!h etıne bildir m e g e 
li'ltıd llr tutulmu ş t n r. 

~tet·-~ bi.>yle maliye ne· 
~ile ının nıfürndesi olma 
L . ';il dol .. . d 
11 ıç h· "' uzerıo en 
kil ır nıuaınele veya na-

Yapı lanııyacak tı r. 

İngiliz ve 
Sovyetler 

Tılnndaki AJIUD 
-ııtrill ııtında 

bulunan 
E rçlllklerin kapatll
maaını istiyorlar 

Londra 9 ( a. a. ) -
Tahrandaki İran lıUk Ü· 

metine anlatmışlardır ki 
l rırnda ak dedi le ek m ii
ta reke Alman kontrolu 
altında bulunan biitiin 
elçiliklerin kapatılnıau 

h ftk lll ii n it de İki ifa tıy 1 O· 

mektedir. Deyli telgrafın 
sıyui muharririne gi>re 
ltalyan 'fe Fransız olçi
leride ayni ınrette kapa
nacaktır . han hiikumeti 

' Alwanl11r hakkı n d ak i 
Rus - İngiliz tale\Jlırine 
karşı ~azı tereddütler 
g<;ıtermektedi r. 

ALMAN 
M urahasları ile 

Ucarl mUzakerelere 
ba,ıandı 

Ankara 9 ( a. a . ) 
Tiirk - Alman heyeti 
ınnr2'ha:ıları arasında bn 
gün hariciye Yekaletinde 

ticari müzakerelere ba'· 

lanmi.tır. 

JAPON 
Matbuatı ne 

yazıyor 

Tokyo 9 (a. a.) 
Royter h ildiriyor: 

Bir Amerikan 
vapuru 
batırlldı 

Vaşington 9 (a. a) -
Amerika hariciye nczare· 
tinin bildin1igine göre 
Amerikan •Stılsipeu ti
caret goınisi kızıl d eııiıda 

biı· tayyareden atılan 

bomba ile batını~tır. 

Batan Amerikan 

vapuruna bombala
ıayan tayyarenin 
kime alt olduAu 

belU deöll 

.Japon ıuatlınatı mü
talaalarında .Taponyanm 
üçlü pakt alı~amını tat 
bik etmesi ihtimali oldu 
ğn fikrini izaleye çah~ 

ruaktatlır. Alm:uı taraf
tarı gazeteler .A iman ya 
ile Amerika aratıında bir 
ihtiliiftan kaçınılamaya

cağı fıkrindedir. Bu ınec 
wuada ne~redilen bir ya
zıda Albay Oınoşi endi
ş eyi mucip şayiaların ya- vJ~ington 9 (a. a .) -
yılmasını te eli!iifle karşı· Hariciy e nPZ:ll'eliııia lıil~ 

lamakta, Iıükiiıııtıtin ta- dirdiği u o g(i re kızıl de
kip ettiği esas politika· ııizde cStılsipon AmN·i
ıını tasvip e1nıtıkte Te kan vapurıınn bir t.ay
pek yakın bir bolıraoı yare tııı·afındau boıııhala
önlemek ic;in halka da•- ı ııarak battıgı haberini 
man m e mleketlere kar1-11 Kalıiro<leld Amerika el 

1 

haııııane hiı:ıler beslemeyi 
ta niye eylemektedir. 

INGlllZ 
rauuarııerı ıatıeı 
tıhrinl bombı-

1 adı ı ar 
Londra 9 ( a. a. ) -

Hava nezarotiııin tebli

ği : 

~i liği gi;ndormi~tir . 'fa
arruz oden Tayyarenin 
kime ait oldnğu ltelli <le
gildir. V alpnr miirette
lıa tı k n rta rı 1 ın ıştır. 

Suriueden tabliye 
edilen Fransızıar 
Marsilyaya 

geldi 
Yi~i 9 (a.a.) - Suri· 

yedeu tahliye edilm i ş o· 
lan 5000 Ifransız askeri 
Manilyaya geJmi..-tir. 

MANiSA 

Kurtuluşu 

ve Ozom Bauramı 
Manisa. 9 ( a. a . ) -

Kurtıılu~ lıayrnıııı olan 
8 EylUI arııi zamanda 
Mani•anın Üziiııı Hayra.
mıdır. Bu eeheble açılan 
füdim &ergisi geçen liene
ler& nazaran gerek kali
te ve gerekıe ihzar hakı
muıdan şayanı takdir bir 
derecede bulunmuş v e 
t.akdirle kar~ıJanmı,tır. 

l Z M 1 H 

Kurtuluşunu 

tes'it etti 

İzmir 9 ( a.a ) -
9 E y? iil kurtulu' hayra· 
ramı be giirı biiyO k teza
hiirlerle kutlandı. Rt hit • 
kahramanlarım ı zın lıatı. 

ralan taziz Ytı t a kd;8 o
lundu. Bu giinleri tırdiren 
büyiikJerimize mirıet duy
guları ifade tdildi. Zafer 
alayı geçit rfüııni yapıldı. 
"Ye coşkun tezahürlerle 
alkışlaııdı . 

ALMAN 
İngiliz hava kuvTet

leri dün gece mühim a 
telyeluiıı bul u n d n g u 
Iatt~el eodiistri ~ehrin• 
hücum etIDİ~tir. II a v a 
müsaitti. bir çok bomba
nın hedefleri üz~rinde 

patladığı görülmüıtiir. 

i N G i L i l TAYYARELERİ YAKIN. 
. . . ŞARKTA 7 · 8 GECESi 

Garbi alma11yada ve 
diler noktalardaki hedef· 
lerle tıubo botlarıda bom
halarıda bombalanmı,tır. 

Tayyarelerimizin hep

si hüıJerine diinm ütl•r· 
dir. 

ELÇILIGI FiNLANDiYA- 25000 TONİLATOLUK 
YI DON SABAH TERK VAPUR BATIRM 1$LlR 

ET T i 

Helsinki 9 (a:a.) -
İngiliz elçiligi erkaı! ı Lu 
aabah trenle b~inl~0dira 

hiikumet merkezini terk 
etmişlerdir. • 

Berlin 9, (a.a.) 
Alman tayyareleri 7 - 8 
eyliil gecesi yakın '\arkta 
<:eman 25000 toni lato 

hacmiııde diişmao ticaret 
gemiıi batıı·au.lardır. 



Sayfa:2 

AlMANlAH 
ODESA MODAFAAS 1 NI 

YARAMADILAR 

IJorıdra 9 ( 9, n. ) 

Tas aJrn ınnın Odesaılan 

öğrendiğine giire : Dii~

man O<lesa mii lei'ıla~ını 

yarmak için yaptığı biitün 
tcşebhiiMltm]e akamete 

nğramı.;tır 26 gün<leııberi 
aiiren tlii~marı taarnzu , 
pfütkiirtiilmii~ ve dii~mırn 
ıeyme tiiıııenltıri imha 
e<lilmi1?t.ir. Muhasara altı

ııa alırıan şehir z ıtpteıli

leınoz bir ~ov yet kal 'dai 
o]ııu•~tıır. Bu ~ebrin aMI& 

zapdodileıniyeceği siiylen
m.,kte Te ;olıirdo normal , 
hayatın ı:ıanat ve ftm mii· 

eııteıelerinde çalı~rnanın 

devanı eylediği bildiri!· 
meidetlir. 

Leniııgrat mıntıkasın· 

da sorıderece ~iıldetli 

rnuhare heler olmaktadır. 

}"'aknt Alurnnların selıri , 
çevirmi~ olmaktan uza.k 
bulandnk:ları ınıthl\kkak· 

tır. Leniııgrıulın uzun ve 
çetin m uka vemtıte h ıJzır

landıgına hor şey <leliUot 
etmek t~:lir. Bo gilıi bir 

mukavemeti u ın iinıkiin 

olduğuda a~ıkardır. 

Batırılan Amerikan vapuru 
mürettebatını i n~ilizler 

kurtardılar 

Kahire 9 ( a. a. ) -
Şap <leııizin<le hir tayy:!re 
bombası ile batırılmış 

olan amerikan vapur unun 
miirettebatının sag ka
laııları bir irıgiliz lıarp 

geı~isi tıHalınıJaıı kurta 

rılını~tır. 

l)ün gece İngiliz 

tayyareleri Alnıan

1·obruk mın
takasında 

faaliyet 
Kahire 9 ( a. a. ) 

İngilix orta şn rk umu ınt 
ka.rargAhınııı tebligi: Tob
ruktR bazı topcn ntoşi 

teatisi oluıu~tor. Kt> ~İf 

kollarımız yeniden <.lii~

maıı nıovzi l eri dalıili de

riıılig i na gırmı şle rılir. 

Yapılan hir ~ok lıufif 

bomha taArrnzlan elıem

ıniyotAiz hasarı mucip 

olmuştur. huuut mınta 

kasında kayda değer bir 

~~y yoktur· 

Aln1an savaş tay
varelerinin akınları 
ol 

İki lngiliz ticaret 
gemisi batmıştır 

Ber1in U (a a.) 
Alman sava~ t•yyareleri 
8 Ey Hil gec esi 111gilterc 
v.e l;.ıkoçyanııı hiitiiıı ~ark 
sahılinde Biritaııya liman
larına tatLrru;ı,:da buluu

mu~t ur. 
«H:ıııdıt'l • vo Tayın ne
hi rltırirıin maıısahıııtll\ 

bul ıı u :uı bir _\IOk lıınan la 

ra Biri tamot, Boston vo 
tepergido ağır çapta 
lıonı halarla hucum edil 
ıniıptir . Taymi:-ı halic inin 
methalinclc mÜPS8İr hii 
cumJar yapılmıştır. I.ıi

ınıln tesiıııa tıpıJa lıiiyiik 

yangınlar t;ıkmı.; r e şid
detli i n filfıklıır olmu~tnr. 

Bundan bafka bir çok 
lııgilz hava meydaıılaııııa 
da mn vafl'Llkiyetle taarruz 

edilmi~tir. hir çok s ığı
naklara iga lıotler olmuş 

yangınlar çıkarılnıı~tır. 

Diğer hazı sava~ tnyya
ı e lori 11-1koçya aa lııli açık

Jarıııda 50UO tonluk bir 

ticıll'ot gembü ve Uıtiya ~ 
öııiinde cle kafılo içinde 
gidt>n 6 ila 8000 ton 
hac minde lıuluııaıı 1 ti-

ya üzerine bonıba- <':uet goıuiıi hatırılrnıştır 
Her iki goıniyede taın 

lar atmışlardır i8ahetlcr olmuş ve ikiıti<le 
1 derhal hatmıştır. 

Berlin H ( a. a. ) -
1~~~~ .. ~~-.-~-. .. 

Diirı geco f ngiliz bonıha HALK 'ın DILi'ne 
tayyareteri aınıanyanın A b 0 n 8 O I un u z . 
garhinde ve merkezinde 

İçiıı <lo .l\Ieınlt•kt•te ilgili 
ha,;ı ~elı i rler iizcrinde 
uçarak lıillııt Sil Kıuısul yazılar lıulnrsnnnz. 
mırılıkaııııa boınl ı alar at- Umum i meııfaatla ala· 
ını:;;lartlır ıh· il lıalk ara kalı yazılar seve seve 

d · siituıılannıı;ı,:a gı· çirilir. sın a bıı zı zayıat olmu~-
tar. .. ............... . 

, 
(Halkın Dili) 

EM 1 N E 

Son yıldız bir dıf a daha ürperir 

O yolcu bir sırta vanverince 

Yeşeren otların çiğleri erir 

Tüller tepeleri sanverince 

• 
Sana bir muamma olan o bajda 

Oiineşin renkleri ne kadar tat!t 

/rler6 serinlik dolan o bağda 

Bir kız var diyorlar Emine adh 

• 
Duyduğun o seste içli bir gönlün 

Acıları vamuş iyice dinle 
O sesin sa/ıibi belkide bir gün 

Salkımlar koparır bağdan seninle 

1 

L__------------~Lu~·if.~iO-ü~~ 
MUttellk kuvvetier ı Sovyetlere göre 
,ımal Buz denizinde 

lspi kbe rg i işgal 

etmişlerdir 

Londrn 9 ( a. a. ) -
::\Iüttefik kuvvetlor ı;ıinıal 
buz denizinde 1 sbikbergi 
adasına çıkını~!ardır. Bu 
hareketin hıı!-llıca gayesi . . 
İspitbergdeki zE'ııgin kö-
mür ına.den terini dfüunan , 
tarnfından kulla.ııılmasını 

m:l.ni olıııaktır. Bu mahru 
kat nıenh~i şimdi Alman

lara kapatılım~ bıılunu
yor. lspitlıergi işgal eden 
kuvv'1tler kanada Bıritan-
va ve Norvec a8kerJerio-- . 
den ıuütc~ek k ildir. 

' 

irandaki 
Alman mentaatlarının 

himayesini lsveç 

hükumeti der uhle 
ediyor 

Stoklıolnı 9 (a.a.) -

lranın 1nlıili• - Sovyet 

knTvetleri ta.rafından iş 

gn.l edilmiş kısımlarında

ki Alman men faatlıırıuın 

lıimaye11iııi İsveç hiiku

meti deruhte etmiştir. 

Romenıer Odesa 
önünde 2000 zautat 

verdiler 
:Mo~kova H (a. a) -

SoYyot tebliğine ektir: 

Son on g iin zarfında 

Odesa. öcı üııde yapılan 

şiddetli runlıarebolerde 

Homt>ııler 2 bin ımhay 

ve er kayıp etmişl"rdi r . 
1·11-21 hudut muhafaza 
tüm.-nleriııde miitbiş ka· 
yıplar vermişlerdir. 

Sovyetlerin birinci 

alayı ııon çarpışmada 

Romenlerin ikiııci piyade 
alayını imha. etmişlerdir. 

SDYYET 
Tebllği 

.Yoııkova 9 (a a .) -

Sovyet tebliği: 

S · 9 eylül geecsi kı

talarımız hiitün cflphe 
boyunc~ bii.tiin cephede 

1 
şid<ltttli müharebe16r de· 
vam etmiştir. 

ÇORÇIL 
Avam kamara••" 

nutuk söyledl 

Kahire 9 ( a. 9. ) 

İngiliz bapekili Ç0 

bugün açılan avaııı 

marasmda uzuu bir 
tak söylemiş Qörçil o 
kunda tayyare harbiJJ 
atlanlik baluşmaı.und' 
maddelik dekJfı.raıyoll 

Rusyaya yardımdan 
settikten sonra eze~ 
şuaları söylemiştir: 

Temmuz ve aıu' 
da dü~manın batı 

lagiliz Te müttefik 
miler fonila.tosn mec 
müttefik tayyareleri 

den iz altılara tara.fıtl ti' 

bntırılan Alman ve j 
11 

yaa gemileri tonil~. 
mecmauunn üçte bl 

geçmemi.tir. 

939 ve 940 da .Al e 
fayyareıleri her gece 
gilız sularında mı! 
döküyorlardı. Geoıil J 
miz bu tehdidin b~· ·~· 
nisbette önüne geçtJJ1 ··Q 

dir. Rusların mııht 1 
mukavemeti sa•e'1 

11 

" 
Almanlar ııon ti9 
i<;inde &on harbin 
hangi senesi içinde 1 
çok daha fazla. 
vermişlerdir. Al(I)' 
simdi buz denizinde0 
, ~ 

ra denize kadar b 
Rns cepheı;i boyuııc' 
şın ordular bulnndll' 
mecburiyeti kar~ıfl 
ohluklarmdan emiııd 
RtHıyu 10 ita 15 JJJ1 

askere vo bn aıke' 
hemen hepsi için "

1 

ve techizata mali• 
makla beraber nıı~· 
İngiliz A.merikao ) 
mı ihtiyacı Acildir· 

yük mıktarda ııı•! 
halen Rusyaya I' 
üıere yoJdaiır. JJ' 
n ın ey iliği içın l• 
bakımından çok . 
edilen büyük lngil• 

dakılrlıkları yapıllJJ 
])edikten ıoora 

sUzlerini ıöyle biti 
tir: Bir sene ev'fel 

ziyetimiz nevmidaıı' 
bizden başka bütb: 
ğerleri için kara11l1 

ziiküyordu. Bn gii~ 
ima diyebiJiriz ~1 

kadderatımızın JJ' 
ve rulı)arımızıu 1''' 
yıs. 



Bylül ıo (Halkın Dili) 

'~-·~~····~···~·~•.HHH~~ff~H~HH~I 
, , HHHHM~HHffMHM 

Şetırımıze yeni gelen . + 
Rulak, Boğaz, Buru.o Mütelıa1Sısı f TASARRUF • • DOKTOR BON(>LARI 

A v D i B Ü k e y ı Tasarruf Bonoları 
· ) Cit Ilastalarını lıt1r gün e1at I' den sonra park ı almak kendinize fay 

bllı:rında Oümhuriyet caddeai kozdibi mevkiind• f da Milli MUdafaa
nan muayenehanesinde kabule başlamıştır. f mıza hizmettir. 

'''~····--·~··~····~··· 
~iO 

~:: 1 L A N 
VUauat Daimi EncOmanlndan: 

Kıymeti 
fJira K. ~det 

• 
:ııss 76 54 Muhtelif ciıııt evrakı matbaa 

"V"ila.y<'t lıoıusi iduesinin 19'1 Yılı ihtiyacı olan 

kaltını 31 8 lira 75 kuruş mulı~mmen kıymetli 
''kı h>athuaıı k UJ tabedilme üzere ~ksiltmf'ye konnl-
'•hı r. 

'ralipleriıı 11/9/94: 1 tarihli per,embe giiııü saat 

, te ihale edilmek üzere 20 gün müddetle eksilt
Ye Jc 

e onul muştur. 

li'az1a 1 . k . . 1 . lı .. v· Yet . ma umat alınıA ıstıyen erııı er gun ı· 

h dı'1ıni tmciiınen kararile husuıi idare miidür 

114tı' "• ~ksiltmeye i~tirak edeceklerin s(>zü ğeçen 

H .................. H .. 
.... H .. H-HMff_ff_ 

ıtan ve Abone! 

şartları 

Seneliği 600 kuru~ 

Altı aylığı 350 kuru~ 

Üç aylığı : 200 kuru' 

Resmi ilanlar1n 

sabrından 

5 Kuruş alınır. 

Hususi ilanlar 
pazarllğa tabidir. 

Sayfe: S 

HlKAYR 

• GELiNCİK • 

- Aliye Tereeck:!cn 
de ne duruyorsun~ De· 
ınesinler, dedi kodu ol
masın deyf', Illiinato1ip bir 
li8anla. Ali ile konu~tuk
tan 11onra ona kızını ya
vuklu ediverdi. Bu iş 

olunca, Hurşit ağayı kan
dırmaya uğraşan hiitün 
köy, bu sefer onnn tara
fına döndü: 

- Aferin be. Hor· 
şit ağa, erkek adanımı'! 

Dediler. Mustafa kiiple· 
re bindi, Ali, ni~:uı şe· 

refine, Recep oııh"şıyı, 

ve bazı do~tlarrnı çağırıp 
onlarla her:\ber rakı içti 
Hurşit ağa, 

- Böyle günde ha.ta, 

se\"'ap yazan melek leriıı 
eli kolu ha~lı olur. De-

9 

Yazan : 

Kocagöz 1 Samim 

koydu. Ook sevdiği dos· 
tu Alinin başına. gelen 
lıu felaketi clııyuncn, va
ka malıallinc koşan on
ba~ıya yolda. rast gelen 
Mustafa, 

11 
e \Tilavet daimi encümenine müracaatları il~n 

Q11r. • ı-----------ı ye, iki kadeh delikanlı-

- Ne bu t~lıiş Recep 
onbaşı; ne bu acelent 
.Mn:;tafa Kemal Pllşaya 

cavnr kellesimi giHiirü· 

yorsun' Deve takıldı. Gıi 
ya işi yeni ()ğreniyormuş 
gibi hayretler lçiııde kal
dı ve on başı ile beraber 
Alinin hrlaıına, üküzün 
naınl öldiigü n ii ' görmeğe 
gitti, Zehra, Alinin ükü~
lerini kendi malı saydıgı 
için, (Hen ükiiziin başııı· 

da kentliııi tutamadı ağ· 

la<lı. Ha r~i t a ga ise, bir 

alay köfiirdon sonra, kı· 
z:nın ağladığını görünce, 
herkesin işitec~gi bir ~e· 

kild~, Aliyi teselli etti: 

YEii IÇILAN 

HALK BASIMEVİ 

t) 1-iALK BASIM EVi adlı Matbaamızda her çeşit 
~~erıer, Cetveller, Kağat ve Zarf başlıkları, Köy 

N daları, Belediyeler ve bilumum resmi ve hususi 
"'El' ~ •relerin matbu evrakı rekabet kabul etmez dere 

~de ucuz, temiz ve çabuk olarak yapılır. 
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larla heraber yuvarladı. 

* * • 
Mnatn.fa. bu işi haz· 

medemedi, Aliye yapaca• 
ğını hemen o, lrnfıa İ<;İn

de yaptı vııya yaptırdı. 

Alinin Uközlerinden bi· 
rini kimin füdiiruiittü bır 

türlü aıılıt~ılamadı. 

Oiinleroe köy. birbiri· 
ne girdi: Bir i;gıe vakti 
tarlada karnını doynrdok 
tan sonra, karingecin di· 
biııde biraz uyku kutinm 
Ali, bir silah sesi ile sı9· 
ı·adı, kredi kenuiue, aY· 

cılar o l a e a k de· 
di, fakat, boyunduruk 
vurmak için, çayırlarıla 
otlayan öküzlerine yak
laştığı zaman, şa,kınlık· 

tan deliye ddndü Hav-• . 
van, boylu boyuna yere 
uzanmış yatıyordu, az 
sonra işi hü tün kfiy ha. 
her aldı. Civar tarlalu
daki komşular, hatta köy
den bir sü rö kadınlar bi
le öküze yapılan bu e~

rıuongiz ~ui kası ın heye
canına kapılıp geldiler, 
vaka mahalline toplandı
lar. Aliyi teıelli ettiler, 
hadiseye Recep onbaşı el 

- Haydi he.. Sen
de Ali! Allaha ~ükiir 

bir çift öküzümüz daha 
var .. 

l>.-y"' kendi öküzlerini 
kast ederek Pöylendi. Ve 
Rec~p onbaşıya da, 

Bakalım arslan! 
onbaşılığını giister. Ui
zim koca dliğ gibi i>kü
züınüzü (;idürtm a~alıgı 

bol! Dedi. 

Re<·ep onba~ı. bütün 
gayr~tlerine, kaza. mer
kezine rapor yazıp çiz
ıneıine rağmAn, bir türlü 
"avgili arkııdatJı Alinin 
öküziinü öldüren, namus. 
suz herifi bulamadı. 

Günlınce karanlık bir 
yiizle, adeta. lıaıta gibi 
kH) ün içinde dolaşan Ali, 
ooba~ıya, 

- Ben, bu işi yapanı 
biliyorum emme! .. 

Deye dişlerini ~akarak ' 
süylendi. Köyde böyle 
bir "Vukuat çıkıpta bir 
türlii failini yakalayama
yıAn Recep, 

"(Devamı 4 de) 



Sayftl; 4: 

Analisin Askeri 
vaziuet hakkında 

müteaıaıarı 
IJondra 9 (a. a.) 

Analist askeri vu;iyet 
hakkında cliyorki: 

Finli\ndiyalıların I.ıa 

<lo(J'a ve Oııe•,.a giHleri 
~ o .._. 

arasında sıruı· nehrine 
kadar ilorJe<likltlri iddi· 
aHı Fin kıtalarmın nıen

faatları. Alnıaıılann ya
nında tı\arnıza d~vam 

etmek arznsurıda oltluk
larıııa lııç bir ~iipho Bı

rakmamaktadır. E'v"lki 
gece nı n lı a r e b e

ye hiilün cephede devam 
e<lildigirıi bildiren itidalli 
Sevyet tebliği Hnsların 

tabye vaY.iyctJerindo ge
rek Leningrad ve goı ek 
Odesada mukabele ede
bilmek kabiliyetlerine gü
vendiklerini Ye bundan 
ba~ka son bahar m uhare · 
bc.:Jindc bu ceplıolore ye
ni takviyeler sevk edebi
lecek iktidarda buluııduk

larma bir ftlamettir. 

Almanıara göre 
Sovuetıer 7 euıoıde 
71 tauuare 

kagbetmişler 
Borlin, 9 (a. ~.) 

So,yotler 7 oy 1 ülde ce
min 71 tayyare kaybet
mişlerdir. Ayni gön A i
man ha va ku vvtıtleri Ode · 
sada yevrihni~ bulunan 
kı talara ınu vaftakiyetle 
lıiicam etmeğe devam et· 
mişlerdir. 

Şehir dahilinde ~e 

civarlarda asker tt•cpm

müleri, viirüvii~ halinde . . ' 
kollar ve nakliye vasıta-

ları imha edilmiş v*'ya 
bozgun a ngratılmıştır. 
Hıhtıında müteaddıt an
terepolar ve burad·~ bu
lunan harp mal:t. ııne~i 

yakılnıı,tır. 

Kırımın garp Hahili 
açıklarınJa A iman savaş 

t:ıyyareleri ~diiıı Sovyet 
gemilerine lıiicuın ederek 
6000 Tonluk hir til'aret 
gemüıini ateşe vormi~loı

dir. Bundan haşka 10000 
ve 5000 toolnk iki nak
liye goıniside hasara uğ
ratıluııştır. 

~~ --~-=-- - - ---- - --__ - -- . 

(Halkın Dili) 

SOYYEHER 'ı RADYO il HAV.ALAR 
NASIL HAK 1 M 

Yelmiayı geri ı========ı 
PROGRAMI 

Yazan : İSMAYIL HAKKI 

aldllar 9 / 9 / 941 Çar,amba 
18 Milyoulıık bir mil

leti bir araya topların 

18 yıl der~, koııferarıı, 

nutuk verin, hava baki
mi)·etinin elıem miyetin
den, hava tehlikelerinden 
b:ıhseJin; bu men;oa da
ir 18 milyon kitap yazın 
hn biriııi 18 dt1fa oku· 
tun. Netice, hep ayni 
cin11ten olacacaktır: haYa 
h •t kimi .ret inin , hava t e lı. 
lik.etiini anlanıak, ögren

mek. bilmek Biitiin Bu 
emeklerin ııeticeıi tok 

şey: zihııi ve mllntiki bir 

te~okkiil. Hava. hakimiye
ti ııazaıi lıir <fors gibi 
okut ulalıilir. 

l\foskova 9 (a. n.) -
Hoyterin muhabiri bildi
riyor: 

8ovyet kıtaları Yel
nıhyı geri almıı?lar<lır. 

Bu mııhanlbo çok şiddet· 
li olmuR ve Sovvetlor 8 ' . 
Alman fırkasırıı imha 
etmişlerdir. 8 Alman fır· 
kasının iınlıası ne ıleınek 

olclnğu dii,üniiliirse bu 
~ehriıı geri alınması ikinci 
derecede g.,Jir. 

FRANSiZ 

Kabinesinde 
tadilat yapıl
mayacakmış 

Vişi 9 ( a.a . ) - Ofi 
ajansı l ilıliriyor: 

F'rn rı~ı~ k a hinl' tıi nde 

pek yakır<l:ı tadil(ıt ya 
pılacal!'ına ılaiı· j~~al al
tındaki tPıııtakalarda ba
zı ~ayialnı· <lolaşmı,tır. 
s:ılil.biyetli ],nrnsı:1 mah
filleri bu ~ayiaları tek

zip etmektedir. 

Elektrik 
direğinden 

düş.tü 

~~lırinıiz Bolediye 
elektrik ınemnrlarındıın 

Or hau Özyegiıı diirı ak
ı-;am sa<tt 20 <le Yeni nıa-' . 
hallede olektrik diregi 
dikerken direk rı k ılan1k 
yere düşmii~tiir. Elinin 
~e yiiziiniio ınıılıtt11lif 

yerleriııden ığır surette 
yaralar alaıı H. Orlıarıın 

ilk paıısumanı moınlekot 
hastanesinde yapılmı,tır. 
TedaTisino devam edil· 
mekteclir. 

HALK · Basını evi Aydtn 

7,SO Program ve mem-
leket saat. ayarı. 

7, 38 Müziic 

7,,5 Ajans haberleri. 

800 Miizik: 

830, 8.45 Erin ilaatı 

12,SO Program ve mem
lek(ıt saat ayarı. 

12,33 Mii?.ik: 

J 2,(5 Ajanı haberleri. 

13.00 Müzik : 

lS,30.1400 Müzik: 

1800 Program ve m~nı

lokot saat ayarı 

l~,os Müzik: 
18,25 Kon u~ma 

19,30 Memleket :ııat aya
rı, ve Ajans haber
leri. 

U~,,5 Serbest 10 dalcika 

19.55 M.ii11ik: 

20, 15 HHdyo gazetesi. · 

20,45 Müzik: 

21.00 Ziraat takvimi 

21,10 Miir.ik 

21,30 Konu~wa 
21,45 Miisik 

22,30 Memleket s&at aya.
rı AJrna haberleri. 

2j,4:5 Müzik 

22,Sfl/2~.00 yarınki prog 
ram ve kapan, 

YURTDAŞ! 

ZELZELELERDE 
YANGI NLARDl 

SU BASKINLARINOA 
BİZE İLK ONCE SEF· 
KATLI ELiNi UZATAN 

KIZILAY 

CEMiYETiNi 

UNUTMA 

c 
l ki ay önr.e Ankara

dayım . Gar Oazinosu'rı<la 
üğle ycmı•gi '' ivoruın. 

Gözlerim kaış·<laki para

~üt kulesino ilişti. Mıı"i 

elbiseli hir adam balkon

da durııııı~. Para~iilün 

ipini ç.ekiyor. Bit· aralık 
kentlisini lı ın-aya bırakı

Terdi, Dü~iiyorl llrkasın

dan bir daha, bir ılaha 

Bu , bir T.ilıııi ekı:eı·si;r,. 

tlegil, bllsbayapı bir tec 
rübe. Parasiit kalel'in<len 

' 
atlıyan ad11mda lıiç şüp-

he yok ki bir fokil:lp o

luyor. Fakat zihni soy-

Gelincik 
Ba~ı sahife :3 de 
~Alı! hir gören olsa ... 

doye, aızlanıyonln. hu lıa

d . seııin df<li ko<lusu &iiu

lerce sördü gitti. 
Biitiiıı k<iy Aliye uıa· 

Al üldiiğii ;ı;amırn 'bile bn 
kadar aaınıaınıştı. 

Babaları, düğiinüuiizii 

bozukt" yapacağım da
ıııi,ti artık, mayısa dofru 
iri ba,aklı y,fimrüt gılıi 

tarlalarını Zehra ile .Ali, 
eık sıl görıııege gidiyor
lardı. tarlanın kenarına 

oturup lıllfıf rüzgarla thl
g"laııan okiuleri Meyredi
yorlar<lı. 

Bu ekinler, sararacak, 
harman dolıtcak, nıalısülii 
satılacak, \'o.Zehra ilıt Ali-

l nin diiğiiııii olacaktı. 
Hemde Alinin bir yıl

dan beri kilitli duran e•i
ni döıeyecttkler dıtyaya 

caklardi. Bu ıı )arı, ktmdi 

=:-:---,-=,,.--::-=---:-=""-======, araların d" h i 9 k 011 uşm n~ 
defillerdi. Li.kin, ikiıide 

d:ın değil, fiili • 
Havacılık nntkuııı1 

liy6)n adam atJamıJ 
kuy:ı, öltime hiç 
ını,tır. }fakat bll 
olbiseli adam heptl 
lışwıştll'. Bir ooki' 
liyor ki laavaya b• 
oluyor. 

o 
Mesele l 

Ooloınbe'un yumıı 3>,(l 

dan daha. baıiittir! llh 
şöt kulelerini ıne , 
tin bütiin şehirleriO dir 
sahalarına kadar f' h 
Her p·ıuşüt kulel1 tı et 
tayyuecilik ocagıd s 
k . . ""h" kt.. dı 
rncı mu ım no p t· 

·ıı 1 tj çelim: 1.'ayyare J • 
t{' 

ınak. Geçende NG a 
mirağ'rn Tayyare tl 
kasını sivaret et~ ,~ 
B .. . kt tı1 

uuu ogrenerı a k 
dan bir kız hana · i t 

rıyordu: uçmak iıti. ~ 
heni uçnrunl Bu tı' 
ihtiya9 kimbilir. k14 1 ~~ 
l on gttnçte daha 
Ueziuti tayyaresi 

tılrııalıdır. Yeni P 

zim c;occıklağumo•. j 
doğu gibi ••egs bl ~ 
değil ya: lıelhette 
reye binecek. 

c Devamı yarıP 

Dünkii sanmı• 
tuJnş hayram.ına ,ı 
zımızdı, muhabir r 
olımk, nntku 5~· t 

Hayın mehaaumu• dit 
har Gırmen de0

1 

yerde, Raif A vdo 
zıldıgından t~vıib 
lıilı olanur. 

ayni 'eyleri diitd 

hia ediyor ve yio' 
lıklı nyni 'eyleriı 
düklerini biJi.1 
Tarlaya gittikçe, 
çıktık~~a, Zehra 
kucak gelincik to 
d n. Çok zamaD 4' 

·o gelmeden bu gel• 
rin yaprakları d0 

riyocdu. Bu hale 
edın Ali 

1 

- Kız Zelır•1 ~ 
lincik!er de çiÇ' 
yvprakları di)kiilii( 

Ben, pioara suY' ı 1', 

ğimde tiaııa lale tt'P, 
c Devamı ~,,t 


