
TORK - ALIAN 
ÜZAKERELERİ 
H AK K 1 N D A 

MOTALALAR 
__, __ _ 

ri li 
ıır lh eı·lin 10 ( a. a. ) -

"l!t ti" llh· " 1 ozanı ıı Her li n 
abıri bildiriyor: 

!'·· 
d· 111 k • Alınan ikti-

11 l Ilı .. Y h ltzakeıoleri miiııa.-
f ethı 

' ıı " e ho konn. nala-
ıd Si Sıt A ~ 

l sı ıııalıiyolte ol-
ı lı'; 

1• t· .ıs• Bcwliııde tebarnz 
il' ·

1

tııltıı.ıktodir. 1 ktiııat 
toh. 

)~~ " ııı ·ı olan doktor 
ın~ Uııtı1.1 Aııkarada bu 

ot ~ " 1 ıı·, lı İ\' hi r EIİYaııi 
'tı ı11 • • 
~t 1Yot verilomez. 

Ot 1:- I d .. .. . ' i . u. a yıısuıı vazı. 
'1 lk. 

tı. d 1 ıntımlokat ara-
ll)\j 'lı t .. tle . ıcnro ınurıa8e-

-q tıı . 
113 • ın ııorıııill ınrette 

~tıı·il . . k 1 
1 mesı ım un a-
aruınaktan ibarettir. 

llMAN LARIN 
Bir kravezörO 

batırudı 
tıı0 -. ti dra 10 ( a.a. ) -

h n . d .. 
50, t{ihf. o;r,a ret 111 ın nrı-

f Qitiı 1 ~İııde hatırıldıgı 

6
oi 1 eıı 'o zi~·~i alman· 

l"ıı.l\r 11 t'ırıılatıdn itiraf 

Ur\i J\ lınan lınfif kra-
lt.ıiı .«Brnnze> ı-ıaatta 
ıılıt hpırn vo () pıııluk 

qıı b 
ı rı~k a 6 tıwyare 

lı . 
111 11 'JluyJa müıellflh 

ı\ıı l ·16 
i İdi. \i_ O tonluk lıir 

~t{) .. 
1ı 1 ~İl~iauz aç1 klarında 
lıiJt)·'z clorıiz f'ııaliyeti
~ ıreu tebliıt ayni 

·~ • •ıc1 [l /:"> 
ıı iti\) hu ku vyetlerin 
6~ tV· ,.. J iu 1Yan:. tnrafnı· 
e ~t _are eılildigirıide 

\ ••r . 
't:i lllı~fir. .Amiral 

t~tıı 1 "k a r ıı » lıarlıintle 
a leuın'l.. . t • 

~ "/uz etmı~ ır. 
1 ına 

~ıı\·a n.. tayyareleı·i 
1', tızerhıe giclemo· 

Sovyetlere göre 

AlMANlAR 
71 Tayya re 

kaubetmiıler 

MoskoTa 10 (a.a.) -

Resmi tohlig: biitiin ccp

bede şiddetli mulıarabele

rin cereyan ettiğin; hil

dirmektedi r. S eylülde 

71 Atman tayyaresi dii

türülnıiiştiir. .A)·ııi giin 

ıo•yet hava ktı\'Tetleri 

24 tayyare kaybotıni~lor

dir. 

ORTAŞ ARK 

INGlllZ 
Tebliği 

Londra 10 ( a. a. ) -
Orta~ıırk umumi karar· 
gftlıının tebliği: ağır 

bombardnman tayyareleri 

S-9 eyliil gecesi konmt 
kanalını bomlıalamı~lar· 

dır., Hor iki ~ekihlcde 
tam isabetler ol<lıığu sa· 
nılınaktad ır. 

Ayni gece 6 tayyMe 

meyd:uıınada tıiktım edil· 

edilmiştir. Tayyarolori· 

miz Derııe, Tohnık yolu 

iizerindo motorlu düşman 
nakhye vaeıtalanr.a hu· 

ciim etmişlerdir. Bir çok 

petrol dt>polarıııda yan 

gıolar çıkarmı~lardır. 

Ayni geco diisınan tayya· 

releri Malta ve Hayfa 

üzerine hür.um yapmı~ 

!ardır. l\lnltat1a hafif 
olmuştur bundan bn~ka 
dü~nıan tayyareleri Sii
veyş ııuntakaımıd!\ bir 

tııyyro yaknıı~lardır :l 
tay ya resi d iitii rü 1 ın ii"tiir. 

1 
l~i .tayyaremiz döum~ 
mı,tır. 

INGill Z 
Bahriye ne

zaretinin 
1·ebliği 

Lon<1ra 10 - (a. a.) 
Bahriye nezaıetiuin telı

ligi: 

Biiyük hir ltalpuı 

motorhotu orta a.k<le· 
nizde ıleııizallılanmıztlan 
biri t:ıral'ınd.ın torpillen· 

miştir. 

Riııgazi Jimacı açık

larında diğer "bir denizal 
tı mız motfü·le i"leyen 
malzeme yiiklii iki dıı

haya lı · cum otmiı;tir. 

Her ildtıi iıabot alaıı~ 

ve hasam ugr:uuıştır. Bi
nsının batmış olması 

mulıtemeldir. 

lR A N 

ingil i ı - Sovuet 
şartlarını k abu ı 

B t t İ 
IJondra 10 (a. a.) -

Heımıon bildirildiğine 

giire l raıı lıüküıırnti Al· 
marı ra ile H.orııaııya ~fa. . . 
caristan eJc;iliklerini ka· 
patılması ve l r:tndaki 

A iman tahasıııın İngiliz 
ve soyyot makamlaıırıa 

teslim t'dilmcsido dahil 

ol<lngn halde İDgıliz ve 
sovyet ~arılarını kabul 

etmiştir. 

MERKEZ BÖLGESİNDE 
Almanların 29 uncu 

tümeni imha 

edlldl 

)foskova 10 (a.a) 
Merkez BiHge~iııdo tiıne
çeuko tarafııHlan yapıl•ıı 

ikin<'i mu'lrahil 1 :\arruzda 
inlıidaın:' ugratılan A l

man tümeni, 29 uncu 

tümendir. 

11 Eylül 1941 Per~llmbe 

il ' il 
luıtl:taz ıutblbl H' U, N. Md. 

1 1 
Fuat Şahin Erliçln 

idarehanesi 
Mitatpa~a cad<lesi Xo. l 

A Y D 1 N 

Mister iDEl'in 
Beganatı 

I.ıontlra J o ( n.a. ) -

Mi ter t doıı hu 
avam kam;,rasınıl:ı 

ya ua tta lın 1 o ııarak .. . 

giin 

be
l ll. 

g ili z lı ii kom eti ıı in 1 ıı g i · 
liz - Sovytıt • lran au
laşmasırıın tatlıi k in d e 
hiç hir teolıhür cııııiyece 

giııi açıkça ııüyhmıi~tir! 

Bir sual0 cevah ola

rak Mister ldon lleoıi~ 

tirki : 

1 rau hükumeti tarn
fmd:rn kabul eılilrıı ~Ilı t 

lar nı ucılıiııco A luınn ol

çiRi yle elçilik memurları 

111 n derhal 'l1ahranı tork 
otınE>si ,.e ol~·ili~iıı kapa• 
tılma-.ı libmııclır. Anla~ , 
mauın hu hülı:iiınleri 1, 
talyan, M:war vo Ho
ıuaııy:\. olçilık Jcrinide ~a

ıııilıtir. Nev:rork lıüku

meıi Tahran el~ iligide 
derhal hn emri 

etınoloriııi rica 
Iran hiikumeti 

nıiitaval\t 

etmiştir. 

bu diplo-

matik i&hıklori :;;ifıoe ve
ya. telzi:do mııharobe ot· 

mek gihi iıutıyazlardan 

bundan hiiylo ilitifade (\t
memolori için Hizııu ge
leu emirleri vermiştir. 

lraıı hüknmoti J-
randa bulu rı :ın .A lmaıı ları 
lngilit. vo Soyyet hiikn
ınetlerirıe ttıfillim il)irı Jtı.. 

zım g~leıı teılbirleri al

mııktadır. İran lıiikumc
ti Alnınıılan hu<lut hari
ci etınogo amade hıı l un

mıulığı tak<lirde mukah l 
tedhir alınıp alınmıyaca· 

~' 8u aline ıui-.t<•r 1 d on 
f\U cevabı verıni~tir: ' , 

İran lı iikumeti mat 

)tıp tedbirleri i~timal t>t
nıotliği takılinlR Lu tc<l 

birleri bizzAt hiz almıtğı 

diişiirıüyoru:r.. Şalıtum hu 
şekle taraftarım. Fakat 

istenilen ted lıirlerin sö
ratle almnrnsı husmmrıcla 

İran hiikumoti nt!zdiııcle 
israr ettim. 

FIATI 3 KURUŞ 

ÇORÇİL'in 
Nutku 

JJon d ra 10 (a. a.) 
Çorçil A hn.m k:ımaratıın · 

da nutknnd:ı Irak vtı ~n

riye meselolorine temas 

etmiş ve Uaı;ıit Aliuin 
Alm:ınlarn vaatlerini tut

maları içiıı yı\phğı mii

tenıallt nıiir1'caatlara rağ

mon aıwak 30 - 40 ka

<l:ır Alman tayyaresinin 
1 raka varabildiideriııi 

eöy lenıişti r. 

Bıı Alınan mnvaffa
kiyet;;ıizligirıiıı on haşlıca 

amili m iitelıa~sı;r. A iman 
p:ıra~iitciileıiniıı ''O nak· 
!iye tayyareleriııiıı Girit 

harhinılo imlı<t. edilmiş 

olmaları olıluğıınıı kay
tledon f ııgili:r. Ba:;-''<'kili 
~·oni 1 rnk lıükCımHtinden 
diiriist i~hirliı.ti tl!\IUUJl:\, 

(liiniild iiğüııii her iki ta

rafın lııJ.!iliz - 1 rak ıuu
alıede8ine afüıanc riayet 

etmekte oltlıığnıııı Irakta 
daima dikkat edilmesi 

1:1.zım tehlikeler olmakla 

horaLoı· bunların biiyiik 

hir endi.,e nırecek •ıalıi

yette olıu:ulıklarırıı kay

detmi~ ve ei5zii Suriye 
lıa.rekatıııa. ııaklt>tlorok 

Sariyeye karşı yapılan 
hartıkt-tiıı Kılırısı emni
yet altına aldığını ak de

nizin ~ark ıuıntakasında. 

İngiliz kontroliiuün fıili 

hir mahiyet aldıgıııı söy

le likten Ruura tlomi~tir

ki: Tiirk tlostlarımı?.la 

lloltrutlan ıloğruya temas 
utıigimizi ve petrol ho

rulnri~·le diğer kaynak· 
ları idaremi~ altına. al

dık. 

Suriyeılo lıi~: hir eme
limiz yoktur. Sııriycrıin 

hic; bir kı ırnıı ndan }'ra n-

11;r. la rın yt'rini nlmağı •c
ya. oııla.n menfaatları 

verine J rı:ıiliz ıııtınf;lat· • v 

ları ı.retirme~i arnstırına-... ..._ 1 

yorıız. Şunu açıkva an-

lıttınalının ki: Ruriveııin . . 
Suriyelilere iallo~idir. Su-

(Devamı 4 de) 



• 

Sayfa:2 

ORTAŞARK 

ingiliz hava nezare
tinin tebliğl 

Kahire 10 ( a. a.) -

Orta şark umumi karnr· 
gtllıının ha va kuvvetleri 

ıne.zaretirıin tebliği lııği

liz boınha tayyare] eri 7 
8 eylül grcesi Taylemo 
limanını ve limandaki 

lıangarlara tloklar.ı ha,lı· 

<'a rıhtımlara ve tomizlc

ıne lıanızlarrna hir çok 

boın balar isabet etmiş 

infilakler olrııu~ yıwgın

lar çıkmıştır. yaııgııılar 

30 kilometro mtı . afeden 

g<>riiniiyordıı şimal rıhtı 

ıuınıt otınfırıa nıorkeziairı 

yanına biı· lıonıha dii~ · 

mü~ ve enkaz çok yiikiek 

ler., fırlamıştır. Buraılada 

yangınlar ~ıkımştır. tay
yareloriıniz avdette lıi r 

sahil mulınfa:ı::t lrnrakolıı 

ııu vo Nikoı·n ista~voıınnu . . 
ıııitr11lvoz atl'ı-ine tutma-. . 
şiardır siyetozada lı:ıhriye 
tay) arolc ri miôıı 10-11 
Agastna ge.ceei torpille
ı1ikleri ti(' ıret gıımi~inin 

harım şimdi !Hl) a hatmıe· 
tır. 1 ııgi liz tayyaı el eri 
derırn vo kapııtsada. bir 

• akın yı:ıpınışlnr<lır . Bar

diYıt<lır. <.'tıııııbi afrika tav . . 
ya releri tara f'ıı11bıı hoııı-

balanınnıtır.tan :u-Plcr;miı ' .. 
Biitiiıı lıu ha ı cket lerden 
ıaiyat?11z <löıııniiştiir. 

Bir Amerikan 
vapuru daha 

batırıldı 

Kalıiro 10 ( a·a. ) -
Stilore yük vapnrnnıın 

ı-iiveyşten bir kaç mil 
mcsafode batırılmış ol

dıığ;1 :;ı; rnne<lilnıektedir. 
12 adıultiki üı:;hr<lcn go!

mi• olclul !arı ıaıınedilun 

uzun ıııesııf" Alınan t:ır 

varnloriııin Hiive.vı-iıı uzak-. . ' 
larıada gtweleyirı faali-

yolte bııluudakları bili
niyordu. Hu vapur orta
:;-arktaki İngiliz ordnlaı·ı
na A merikadan harp te
clıizatı ı!Ötiirınekte idi. 

--
(Hal kln Dili) 

~ -- -
!
~,,_.---~-!!!!!~~~~-~~-il 1 Analisin Askeri 

G ö R E 8 1 L M E K- - . . ~ . YaZiget hakkında 
Kinıbilir kimlerill macera yeri 

Çok uzaklardaki bir dağ eteği 

Sanki bir kovamn en son peteği 

Ayni yamaçtaki uç lcöy evleri 

• 
Son banyoya konmuş yeni bir jltm 

Ki l?öy zammı, zaman aydmlanıyor 

Şimdi dudaldarım 11asıi yamyor 

Ve nası/ amyor bir ismi dilim 

• 
Görmek: görebilmek iç ve dışuu 

Nedense gözlıri yaşarıp dolmuş 

Saçları dağilıp ve tel, tel olmuş 

Bir kızm puıardan su alışını 

HAVALARA 
I NASIL HAKiM OLACAGIZ? 

Yazan : İSMAYIL HAKKI BALTAClO~LU 

( Diindon devam ) 

Cilıan lı:ıl'bi 'ııdıı Euver 

Pa~a ıucrlnıııı bazı N1İJ>· 

!erimizi, ilham alıo;ıııJar 

<liyo, Çauekkale cepheııine 
1 crimtlermİA. Ri \ayetleri ö .,, • 

oluııur ki bu ediplerden 

hir kavı top ·~ini işitin
ee korkuımııtlaıı lıiiııgiir 

lı\iııITİİr arrJaııııva ha:-;la. o b J , 

mı~tır. Harp rea!itc~iııJ~n 

müteaıaıarı 

Iiondra 10 (a. a.) -
Aıo;keri yaziyet hakkında 

ana.lh.t şi)) le ) nzıyor. 

Huslar Holir mıırı i~-, 
galiııi hıl<lir işle dir. diin 

ögleden ıımıra gP\; vakit 

Moskovıtdnrı a)ıuon tıa

lıerl~1re g<ire top seıö!İ bo

lin arıı ıı 1'nrk111ılan vo 20 • 
kiJometro ııwsafeye ka-

d <\ ı· i., i ıi il m ~ ld e ı l i r. B u 
Rusların , riı 'at eden .Al· 
ınanları dnrmadaıı lakıbe 

donun ettiklerini ispat 

etlen Rnsl-u hoş olma
yaıı haberleri Yorıırnkten 

asla ter ddiit etnrnmieler
dir. A lıutuılarııı J;oııiııg

radı ~0Yİ rdikleri lıakkıu 

daki iddialarını ınulıtc· 

mel olarnk lıakikatı kı8-

ıuen if~u1e etmokte<lir. 

A LMAN 
TAYYARELERİ MOS

KOVAYA VARAMAD 1 LAR 

.Moı:ıkova l O (a. a .) -
Ne~rrdilt•n bir ıwvyet teh
liğiııe gfüe 9 - 10 (•yllil 

gecoııi ciii:-;ınaıı layvarel~-, . ~ 
rııııh•ıı mün•l\kf•p bir to 

sekkül 'oııiden Moskova ' . 
üzerine bir a]"ııı yapma 

ğa te~11hhii:-:: etmiştir. 'fay· 
yaro tlafi top,:nırn v~ gece 
an· ıl arı d ii. ııı an lt·~tık k ii· , . 
liiııü taıt. ctmj~tır. Hiç 

Eylül 11 

111 9 ı 941 Per,e 

7,30 Program ve JJJ 
Jeket ~aat ayarı 

7,33 Müzik 

7,45 

800 Miizik: 

8:30 , B.4:5 Evin saat1 

12,30 Program ve ~ 
lıket saat ar• 

12,33 ı\liizik: 

12,(5 Ajanı haberler 

13.00 Müzik : 

1:~ 130.1 400 Müzik: 

1800 Program Te ttı, 
leket saat ay• 

t ~,03 l\Iö~ik: 

18,30 Müzik: ls 

19'00 Konuşma 
19.15 Miizik: 
19,30 Memlfıket 8ıat 

rı , ve A jans b 
leri. 

19,4:5 Müzik 

20, 15 Radyo 

20,45 Müzik 

21.00 Ziraat takvioJ 

21,10 Müzik 

21,30 Konn~ma 
21,4:5 Miiıik 

22,SO Memleket ea•1 

rı Ajans b:lbt 

22,4.5 Mözik 

22,5:"">/23.00 yarınki 
ram ve kap• 

hukadar uzak kalan İıı · 
:-ıanlarıu yazısııııla . ami· 

miyot, kı:vvet olnr ınu ~ 
'l' Lyyareye zorla biııdiri 
le<'ek Yo yi.izlerco defa 
taklak attırılacak olan 

adamlar arasında ~airleri 
ve ı:1ivalı •riizler roıuancı· 

Fakat oymılıı11 gaye a}. 
alwayı p ba~langıç olarak 

:ılın ; geli~i giizel bir ev 
dt>ğil nııtksatlı ve planlı 

hir ev yaptırın bakalım' 

l~ df'ği~ir. ~imdi ğeli~i 
gü~cl lıir iş yaptıraca~ı

ııızn hir tf'yyare ınodı:ıli 

yapıırnlım hakalıın. Ter

lıiyovi raııdııııaıı çok yiik
:;:ek olacak. Bu da pfda

gojik hir iniıdyal'yondor 

ki çocnkları, gençleri tay
yare miiheııdiı;Ji~ine ka
dar g<>tiiriir . .Maarif te~

kilatım ız, öğretim kadro 

Yo tekniğimiz lıava lıaki
miyeıi bakımından tekrar 

gföı:don gec;irilmiye, incel
tilip ıliizerılcnmiye ınuh· 

taç de~il midir ' 

bir ılii nıaıı l:\\0 \'IHe!-Iİ •=·=-• .. --------~~~-= 

. :--
ln rı da Yardır. Bu yazıla 
rı yazııl'kerı 18 yıl i)nce 

herke in tereddiit. ettiği 
zamanda Ankara dan Is
taııhula u~mıış hiı· :\danı 

oldugunııı lıatırlıyarak 

utanı) oruın 

Eçvelki pazarı Duclnl· 
in ki>riirn1e •' ·H~irdik. Mih· • o .. 
ıııandarıınız ii~retmell 

Faik'ti Dn lıılJn ilkokıılıı 
'l'iirkiyo'ıle giiı·<lügiiııı ilk· 
okı1llarıu en temizidir 

~ .... ~ .... ~ ......... 
HALK 'ın DILi'ne 

Abone Olu nuz. 
t ~inde l\Ioıulekote ilgili 

y:ızıla.r bultırı:ınnuz. 

Umumi ıııenfaatıa ala· 
kalı yazılar seve seve 

ısütunla rımız:t gı>ç.irilir. ... ~ ........ ~ ........ 

Mo ko' a iizoriııde uçma· 
ğa ınundfak olaınanll~tır. 

Sovuet Sabah 
tebliğl 

Mo~kova 1 O (a a ) -
nn salıalı t~bliğ-i : 

7 E~ liilde R o v y fl t 
t.an klan 100 tank YC zıh

lı otonıo lıi ı 4 2 top ;;oo 
baYan topu 51)0 kamyon 

ve otonıohil ~25 motosik

let 1 li tı:ıl iz po\.ııası 3 

HiİYari lıijlti;iiııii iıuha 

etmi9 vn diişmnııa 7000 

ki'i zayiat vermi,tlr, 

YURTDJ\ 
ZELZELELERDE 

YANGINLA 
SU BASKINLARI 
BİZE İLK ONCE S 
KATLI ELİNi uzJ 

KIZIL1' 
CEMIYEf l 

u#d 



l Eylıil 11 (Halkın Dili) 

.. ,,,~·~········~······-·· .... ~ ............ " .. ~ ........................ t Şehrimize yeni gelen + .. ı 

f Kulak, Hoğaz, Burun Miit<.,lı:usı ı : 1 ASARRUF 
o o K T o R • BQN(>l ... ARJ. 

Avni Bükey : 
" Hasta larını hor gün saat ı• den ı-ıonıa park ı 
~1 '°'Urındn (,ümhuriyot caddui koıdibi me"\"kiinde f 

Tasarruf Bonoları 
almak kendinize fay. 

da Milli Müdafaa-
•ılunan n ııayenehane:-iııde kahuJe haı;ılamıı:ıf ı r. f 

, " l mıza hizmettir. 
''~~···············~··· - ! ....................... .. .......... _ .......... .. 

İLAN I 
VUauet Daimi Encümeninden: 
Kıymeti 
IJirıt K. .4.det 

ııan ve Abone1 

şartları 

3188 i5 54 Muhtelif cirıt1 Cl'rakı m~tbua Seneliği ()00 kuru~ 
.. Vi!:ly<'t lıurrn:-İ idaresinin 19(1 yılı ilıtiya<'ı olan 
il~ k 1 Altı aylığı 350 kuru., 
llt a f\ın 3 L lira 75 kuru~ muhamınon kıymutli 

~ l'akı ınatbu:ısı tabedilmek iizere eksiltmeye konul- Üt; aylığı 200 kuru~ 
~~lıl l'. 

15 'l'aliplerin 11/9/941 tarihli perşembe guııu Raat 

t6 ilıalo (•dilmek üzere 20 güıı müddetle eksilt

'Ye koııulmu~ttır. 

,t • 1~azıa mahimat almak istfrenleriıı lıer gürı Yi b il • 

it~.t daimi encümen kararile lıu:-tılli id:ıre mfüliir 
~lıııe ' k ·ıt · ı· k <l ki · ·· ·· f{Ull ·~ e •. ı ID6J"6 ı., ıra e ece· erın sozu ğı'çon 

<le \Tilavet daimi encümenine nıiiracaaiları ilan •ııQ . 
Qur. 

Resmi ilanlann 

satırından 

5 Kuruş alanır. 
Hususi ilanlar 

pazarlığa tabidir. 

Sayfe: 8 

HlKAY.E 

• GELiNCİK • 
Yazan : 

Kocagöz 1 Samim 

- 10 

Dedi. Zelı ra pen be 

poııhc kızarak, ilk dofa 

Aliııin gi>zlerinin i<;ine 

korka. korka ba.ktı, 

- Ali, ~en gelinciği 

86\'mezmisiu? Deye, mı

rıldandı. 

Ali, 

!JAle dnlıa giızol-

dir .. 

Deyecekti, ama, bir

den kızın lıaliııdoıı ne 
<lomok istedigiui anladı. 

- Hay<li, ordan. Be
ııi giiıınlıa sokma.. Yiirii 
gideceksen heıı, pıııara 

su doldnrmağıı Ridiyo
rum? 

Hem orada lale 
toplarız eledi. 

O, bi~~ ı'eıini çıkar

madı yalııız içinden, 

- Ulan ~n de1u11, ha
ni bir kısttrırs:ım yok
muya!. 

Deye, siiylondi. ( :m
darıııa olmaErn, Hecep 

hu kerntaya çoktan t.lers 

venwekti oda ba tnpra
ğın, Alinin, Mustafanın 

toprağmın çoeağn idi. 

Yine hasat günleri 

ba,l!ldı. Horkes nıaluıulü
ııii bi\~m~ge lıazırlaıııyor· 

du . .Alide gitti, kasaba
<laıı yorıi bir orak daha 
aldı. Ye gelirken, Zeb
raya. ]ll\Zılnl:uı, çerez vo 
~akız getiı <li. 

tel 
Vo e., ego hiiyiik ttıs· 

tileri sardı; iizorinodo 
Zdırayı lıiııdird:: yola 

tliiJdildiiler ki>yde ilk de 

fü, ağ'ız tadiyle rıi~rınlılık 

hH,ratı süren, Z~lırn ile 
Alidir. Çiiııkii, daha. ov

''el hir evin içinde bir
birlerine alı~tılar lıirlıir

lerinden utanarak kaçma
dılar. 

Ertesi giin hirden hire 
hüyiik bir felaket oldu. 
Biitiiıı kiiy ayaklandı. 

Ak§ıuııa .kaılar horkes 

çırpına, çırpına. at(':;ı tıföı

lliirm,.k u;in nğra~tı, nte~ 
.Alir.in ve hirkı(: konı,n
sunnrı tarlasındaki Rap • 
san, o canım t-kinl(~ri 

yaktıktan soura giicliikle 
söndiiı iildii; çok ~iikiir 

diier tarlalara sirayet 
etmesine mani oluııdu. 

Bu lıa<lisf'nin. Ali, Zeh-

YE 1 i IÇILAN ıı===·\ 
• HALK BASIMEVI 

" 1--fALK BASIM EVi adla Matbaamızda her çeşit 
""efterıer, Cetveller, Kağat ve Zarf başlıklara, Köy 

~c:taıarı, Belediyeler ve bilumum resmi ve hususi 

cıtl.ireıerin matbu evrakı rekabet kabul etmez dere 
~ed 

e ucuz, temiz ve çabuk olarak yapılar. 

BASIMEViMIZiN BiRİNCi GAYESİ: 

iŞLERİNDE UCUZLUK -
EIASKILARDA NEFASET 

SİPARiŞLERDE SüFl'AT 

CiLTLERDE SAGL-AMLIK 

A O RE S 

1 n l' e Mohıııetlerin 
Mu:-ıtafa ükiizii iildiir-
mekle, istediği tesirin 
uyaııuıaılığıııı, hani iikiiz 
üldii, ortaklık hoznlda, 
derler <iylt•ce ortaklıgın 

bozulmadığını goruııct1; 
l'iger kapacak kedi gihi, 
ıiıı~i, Hiıı:-ıi, orada, burada 

dola~nıağa, yeni planlar 
Jı ,u•;ırlarna~a ba~ladı. b.;t. 

rafıııJaki dalkavuklara, 

.Ne olursa olsun, 
aıta.yı Yola ootireceltjm• fi • ~ ı--, ' 

Alide bakalım ince Melı · 
metlerin Mustafarıın ne 

adam oldııg-u nu öğnınsin .. 

R e c e p onb:l~ıyıd3 
mayın an gibi oyıı:!.t:u·a

ıım .. 

f 1 M • t d d d • N 1 Dedi. KimReler ~·e 
d 1 a p aşa c a es 1 o. ınediler iı.ımet.liler, hemen 

Hu ~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ hu 1&~ Recep onba,ıya ~ - • yetiştirdiler. 

ra, H nrşit nğıt YO karıın 

ve daha biitıirı köyliilerin 

iizcrinde yaptığı bii) iik 

ttısiri, a.ıılatmağa. artık 

dilim varmıyor .. 

Gin ler<'e köye ~ıkın- -
tılı bir b:n-a s-<iktii Ali 

haAta olup yataklnra ~e
l'İlıli onun lfı.fJarııulırn 

i~in aslını, aıtannı anlar 
gibi olan Hurşit aga, 

- Tn!.. K u <l u z 
kiipeklor! .. 

.A iç.aklar.. neredeyRe 

evimi do ateşe verecekler! 

Deye, tutturdu. Uecep 
onba,ıda nelere kıznıa.-.ın 

ki bir kerre kendisinin 
eline te!"ıliw edilen bir 
kii~·iiıı oııınh-etinın hfrrle . . . 
borbat olmasına mıY 

(Devamı 4 de) 



Sayfa; 4 

ÇORÇİL'in 1 

Nutku 
SOYYEHERIN 

10 Eglül sabah 
tebliği Bn:;-ı 1 <lo 

riyeliler mlimkiin merte

be kısa hir ıamanfüı 

ıııiistakil lıiikiimdulık 

haklarını ole alacaklar

dır. 

Çi>r<:il handan sonra 
Fransanrn Snriyedeki 

r ii ç lı A n 1 ı vaziyetinden 

balu~etmif •e Snri:ro lıal• 

kına karşı lngiliz tıılıiit

Joriuin li.i.ıamlu oldııgu 

nisbett~ yerine getirmek 
için Snriyeye gidil<lifini 

vo harp ıam:rnında hile 

Suriyedo Vı~i 11'1an ızla
rının mcnfa:ı tı yorino 
hüı· J1~ransız menfaatlori

ııin ikruııesi balıi8 mev 

zuu olrna<lıg:nı beyan 

etmi~ Irak ve Mı:ırla 
olan münat1ehetlcrin hu

ırnsi ol<luğunu kaydeden 

Qörçil Jfr.ıosanında Suri
ye ilode hnsu'li anla~ma· 
lar yapacagını zannetti
giııi beyan otmi~ vo ~(iy

le <lenııı tir: Suri yen in 
istikiali ıiyasetiwizden 

ana hattır. 

SOYYET 
A kşam Tebliği 

Moskl)va 10 (a a.) -

Diin akşamki So,yet t6b· 
ligi : 

9 Ey1iilde Sovyet kı· 
taları bütiin ceıılıc bo· 
ynnca <lüı,m1aula şiddetli 

çarpışmışlardır. H a v a 

kuvvetlerimiz muharebe 
meydanında dii,mnn ltı

talarıııa dar bt11er iııdir

mi~ vo yorde duran döt· 
man tayyareleriııi talırip 

etmiştir. 

7 EyJiiJde hava mu
lıarobelerinde tay y a r e 

mel' danlarında veya tay

yaro dafi top~ularıııw~ 

tara.fından 7 l Alman 

ta~·yarel!Iİ tahrip eılilmi~ -

tir. 2' Sovyet tayyarHİ 

kayıptır, 

U Eylülde 2 Alınan 

keşif layyaret'İ M:oskova 

ci nrında dö~iırülmşiitür. 

l\Ioskova 
Bn salıalıki 

hah tchliği : 

10 (a.a.) -» 

Sovyet 

9-10 e.\'I iil gecesi kı
talarııuı:r. biitiiıı cPplıe lıo

yunca <;aı pışuıağn devam 

etmi~lerdir. 

Kızılgıldız gazetesi 
ne uazıgor 

Moııko'\"a 10 (a.a) -
Kızılyı1<1rn ,:.!llZCf( :ıiııin 

nıalıabiri Alnrnrı 1 a r ı n 
merke;ı: lıii w·sin<le bir 11 • 

magııı ijtesino tardedil 

<liklHini ve ırın:ıgı gPÇ· 

moği tP,chbii~ ettikleri 

~ırada 4000 A 1 m n ıı ı n 
boğıılduğuno ve cereynıı 

eden ınulıanıbecle 238 
Alman tıuıkılo !)O diiR-

' 
maıı hyyart:1"İrıİD tahrip 
edild ıği hilılirilmektcdir. 

ALMAN 
KITALARI 

Şark cephe
sinde 

MUVAFFAK OLDUKLA
R 1 NI BİLDİRİYORLAR 

llerlin 10, (a.a.) 
Alınan kıtalnrı diiıı :;:ırk 

' 
ccphtı inin ~imal hiilge· 

sin<lo Scwyet lor tarat'ı11· 

dan şiddet le miidafaa o· 
dilen kaleler vo sahra 

mflT"zilerfrle himave o . . 
lan yorıi bir yol iltisak 
noktl!~nıı xaptdmi~lerdir, 

o.,n up hö gesiııılo lıolı;;e· 

T·iklorin ı:ıddetli muvaf
fuki voti krrılmıı-ı 700 t ıtir 

' 
alııımı~ 'e 14. top difrt 
kamyon tnlırip eclilıni~

til'. cenuptan bir başka 

biil0••edo ıooo bolRevik o 
' J 

8İr vo JJ tarık iğtiııa.ın 

eclilıui,tir. 

(Hallnn Dili) Eylül 11 

/ Anıantiği geçen bir ' 
vapur UükünO bir 
i n g i ı iz limanına 
tahlige etmiştir 

GELİN CİK 

1..ıondra 10 ( a.a. ) -

Şimdiye Jrndıır atlautiği 

g.ıçen 11 vapnr ka.filele

rinden biri son günlerde 

bir t n;i 1 iz li ıufrnın a gP.l · 
IDİŞ VO Ullll\Z7.Rlll yüldi· 
nü tahliye etmiştir . 

AlMANlARIN 

Amerikan 
dostrouerine gap

tıkıarı hücum 
dolagislle 

B. RUZVELT 
BUGÜN NUTUK 

SÖYLEYECEK 

N evyork (a. a) 
Gazot~lere göre, Reisi

<:iimlınr H.ıızvelt, bugün 
eöyliyecegi n ut u k ta, 

.A morikan Grc r deıu ro. 

yt•.rino yapılım lıiicıırnıian 

balısedeco k 1 i r. 

Biitün gıızoteler, hii
yük haşllklar altında. 

G ı·eer h:ıdiırnsini n ıoıı 
iııki.,:ıfıarıııı tcharüz et
tirmekte ve reisicuınlıu

run lııı lııuııuıtu söylive-. "' 

cekleri lıukkınıl:ı. hiçrok 

ta.hminltıl'dtı lınlnnnıak:ta

dır. 

Xevyork Time~ gaze

toı-;i lııı meıelc lıakkrnd:ı 
~öylo yazıyor: 

<Alınanlar lıarokat 
•ahasına gidccı·k olan her 

hangi bir A ıııorikan Ta

pnı una ate~ edecekleri 

hakkında açık bir ihtar 

da lrnJnnmn~l:H:1ır. Biz 

Ln tohdit k:ı:ı~ısırıda bo

ynu eğmeyiz vo e~nıeye

cegiz. Biitiiıı maııa~ını 

kaybetmiş ohtn bitaraflık 
kııııuıınıın taılil etmek 

zamanı golıni~tir. 
ıGe niloriuıizi 11ilah

landırarak doııanm:!.mI· 

ıın hını ayesi n ltııı da va

zif tı lerirıe gündornıek za

manı da galnıiştir.> 

Ba~ı Sahife 3 de 

Yii!uır., sevgili do~tn 

Alinin ekiı~leriniu harnp 

olıırn~ırıa. mı'/ Daha bil

mem etraftaıı, 

- Bizim oda lıaşıda, 

hu i~ler olurken n rmııt 

tatyıl.rdn A":llihfi .• dome1t!
riııeıui'l Hangi hiriue kız· 
masın 

- Ahi Diyorılıı biı· 

güren ol8:t vallfilıi o Mu~

tafa. ol:H·rık herifi dayak

tan keıniklurini kırmadan 
hiikiimt\le teslim etıneııı: 

Mamafı, Mnstafa vu ta
raftariarrnın lıer yerde 
9iyarı gı hi sırıtrnaların · 

dan biittin kiiy oular<l:ın 
~iiplrn <1cliyordn; Bııl .. alıu 

ince Meını~t ı:rin Muıta

fıtyı bir ka ,ık sutla bo
ğacnklaruJ. 

ftıtiyarlar, 

- Kızaıı larrn ~a giin
lerdo arn1'1 pek gorgiıı! 

bir ka vgn çıkarmasalar 

bari .. 

Deıliler. Kaclınlar, 

- Zorla giizellik ol
maz ya.. Kız yavukln
landı; lıfıla peşini lıırak-

ınayor. u~f afaya bun 
dan sonra hn kiiyden 

kiıııso krn ''ermez gayri. 

Huyırnz herif o cleclilor. 

Zelıraııın aıı:ısı, hor han

gi bir ) ı·ni heltıdan ko

runmak için, Bur~it ağa
J ı ~ıkı~tı r<lı . 

Oda Ali ile Ze1ırııya 

- Azıcık pıva nı "'ar .. 
Malısiil yandıy:-;' si?.: sag 

ohın .. Ali giııo çalı1i'ır .• 

Dugiiııiiniizii y:ıkınua 
o<liveıcceğim .. 

Dedi. Ve diiğiin ha- 1 

:r.ırlığırıa hnşladılıır hıı i 
diigiio i~i. Zuhra.} ı her l 
şeyi uııuttar<ln, SOYİucine 11 
payan yoktu. Alide ııe- I 
~~lenir gi hi oldıı Zehra· 
yı gördıig"ıi ~·urdo 

- Gcli1-ıcik, golicıcik! 

Deye tal\ılıyonlu. 

Bn~ıuııza rrelcn !:.'.' 

helalar scniıı yiiziiııderı! 

Aıılariııını1 .. Seı irı) iizüıı
don hop .. Oolirı ohla Biz. 
do ko1tulalım! 

Drye, ynaan ekini ak-

lına geldik<;o bağırıyord 

Köyiin diğer, Ali. 

seven tlelikanlılarına 
re Ali hiç olmaz ise 1\111 
tafay:ı bir meydan dar 
ğı atmalıydı, gerçı ~ 

ökiizii öldürdüğii ne 
ekini yaktığı veya 1•~ 
tırdığı zaman güren o 
manuştı; bu i~leri l\{11 
tafa gayet uatalıklı 

mı~tı. 

Amma: Rütün 
ekill il marifetler onun 

altında çıktığını 

alem bili1ordn. 

biit~ 

Bu fikirde olan do: l 
li 

]arada Ali: 
8ö 

Allah tan ttıa 

aşalık! .Aıkerlikde ~f.i 

yiizlıa~ım var idi, Ko' tı 11 
lük idon kendine id' 

dereli. Onun gibi, .al d 
tafa<la. birsürü ottikl l 11 

ile kaldı. ar 
·e 

Hurşit ağayla orl -
olan, ben, namusaJJl ~ld 
kızını alan yine ben, 1 

ce Memetlerio oğlu •1 

cunu yalasın! de 

Dedi. 

Bıı lıifları duvan Jı~ 8 
liiler Aliyi çok tak 

t1ttiler. , Böyle upml 1' 
di halinde erkek bir 
likanlı köylerinden Ç 

tığı i(n memnun ol lii 
lar. 

tafaya gelince bir 
m1tğlubiyi kabul 
yordn. 

Sonra, Zebraya 
olan Jıırsı gittikçe 
yordu. 

Hol~ düğününiiıı · 
la•ması: Onu büsba 
delirtiyordu. 

Evde anası: 

- Hana binkAt· g 
kız hıılurdum!. Deyeı 

yatıştırmağa 9alı~tı· 

1mam bile nasi•' 
mek i lı ti Yacını lı iısetl 

- Zehra artık 
kasının karısı Rayılıt -, 

dar gayrı.. dedi 

Amma! 
lı olmadı. ve 
tekrn.r yaptı: 

- Sonu 


