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Fuat şanın Erliçln 
idarehanesi 

Mi tatpa~a <'a<ldesi ~o. 1 
AYD 1 N 

FIATI 3 KURUŞ 

Pazardan Başka HergUn Çıkar Siyasi Gazete Yıl: 1 

Mİ Lİ SEF ) Almanlara gö:e 

!iıs MET i N ö N O' .nün Reisıi;l I SOVYETlEHIN 
Taggare kagbı 

ALMAN 
1 ayyarele rınin Afirkadaki 

h arekatı 

altınd icra Vekilleri Hegeti 
toplanmışt ı r 

Ankara 17 (a.a.) icra V e kil-

leri Heyeti bu sabah saat 10 

1 da BaşvekBlette Reisicumhur 

ff İSMET INÖNÜ'nün Riyase tin- \\ 

L -·~de toplanmıştır. ~ 

Bü ük illet rleclisi 
toplandı 

Aııliar. 17 (.». a) -
Biiyii k Mil lı•f lt>cli:-ıi im 
giio Şenı:-.ttıtin Oiiıı7'lta· 

yırı reiısli~iıı•lo tııp'·ınııı1• 

a~keri ('67.a kaııuıınııda 

mevcut lırısnı-i atıfı lflll 

mana ve şnmnlftnuıı ta
yini lıakkııırlaki tPskı•rc

nin ıreri vailnıe:'i hak-

Genaral 
Degol 

.kmdıtki Ba~veka!et tes
koro~i Bii vii k .Millot ~1t•(·
lisiııı rı HHI y ı lı nıa rt 
nyı lı,.ımhı hakkınıla JUAtı

lı:-ı lıe.s ı p lınının tetkiki 
erıı·ıiııı .. ıı lı~tıapları okun 
Ulll~ vo 
lannıak 

n i ha ~· t~t 

cnma giin ii top 
üzere içtima:ı 

verilwi~tir. 

AlMANlARIN 

Bnliıı 17 ( a. a. ) -
son <l<irtg-irn ;1, ınf111da :t 3 ' 
~o;-yet tayyaro.;ıi tahrip 
edilıııi~ıir. Ayni devre 
zarfı uda nlmaıı ha va ku

vvctlrri 22 ı:ıyy:ıre kay
bet ın İ1?ltı ı d i ı·. B ıı ~u ret ı e 
iki ıarafııı kayıpları arn
ı,;ıııdaki nisbet 12 ye ka

rı-<ı hirıiir. , 

Ge ara) 

enz 
AMİRAL 

Darlan tara
fından kabul 

edilmiştir 

Berlin 17 (a. a..) 
lf>-16 E\'liil ırt•ceı;i sa· • ö 

vaş tay) akcleri kahire cİ· 
varında hir tayyaı e mey
dıuı111a hül'urn etmişler 

vo haug:trlara. ve bir nıü

hi mm at dopofüna isabet

ler kaydeylt>ıni~ ~rdir. 
Şiddotli ıııfilft.k lar ne-

ticetıindu lıa:-.l:ıY:rn lıir ' . 
yaııgırı güriil wü~tiir. On-
be~ eylülde tobı uk Ye ga· 
r:ıgok <'ivarında alman 
S:\ -ça~ ta}· yarnleri kam fOII 

kollarına ınuvaff.tkiyetli 

hii<'tımlar yapmı~lardır. 

PA PA 
R U ZVEL Ti N 

Talebini reddett i 

:Xiyork 17 (a :t.) -
« X iyork l'aymis• g:nrn
t~~iuiıı Huma mulıahiri

nirı hi itli rıligiııe giiro, Hoz 

~eltin nttzizıııt1 kaı ~• h:ır-, 
bın haklı ve mı>ı;ru hir 

Vi~i 17 (a.ıı. ) - Ofi· ha l o'du~uııa ilan etmesi 
Snriyedf'ki fran~ız huv· tıdclıini b:H'İ olarak Ya 
vetlerinin c~I"i hil~ kuma- tik:uı r:ozdindt-ki hususi 
ııtlanı goııl•ral •Do ız> lıu miimes:-ı i li Maraıı Tayler 
giiıı ö~leıleıı ·orıra ami- vasıtası ile ı>:•pa~·a. gün-
ral Harlan tarnfıııdan ka- ıfordigi mesHja papa moı:-

Londraya dö 1 oü 
bul edilmiştir. fi cevap Tcrmiştir. 

Kırım berza- ~-~~~~~~~~~~ 
Loııdra ı 7 - (a . :ı .)-

lıiir fraıı-.ızlanıı şofi gt·Tl- ıhındaki ta yya- KONU~MA: 
eral <W~ol bf~ :ıy Siil'Orı 

Rt1yahattaıı rorırn londra- re faaıı·yetı• Gucunmak v e Düşünmek 
ya :nclf't llfmişlir 

Zağrepto, 

Alman 
ASKERLERİNE SUİKAST 

YARILOI 
Bn<lap~~tc 17 (n.a.)

.z"~rı•pten alııı:uı hır lıa· 

bere gürn al m:ın askerı 

taMıran hir otolıibe hom-t • 

bıl atılmış Yo ıki ı 1 nıırn 
subayı ağır sıırotto yaıa

Jsnııııştır· Sııik ıstın ko
moniıilt unsurlar tarafın

dan ynpılnıış olma ırıa 

ihtimal vorilıııektedir. 

3erlin l 7 ( a. a. ) -

15 Eylıılde alman honı

h:trıl ııwı rı 1 a ı ı ıı oticesi n de 

kırını h!'r,.ı;:ı~ından gE1çen 

deıniryolu hir~.ok nokta 

ii1.orincl ı•n tahrih edilmiş 

, vo kflsilmi~ıir, Ezciimle • 
nıiilıim bir soV"yet garı 

bliyiik çıtptı' homhalarl:L 

lıasarn uğrntalau~tır i~tu 

ka 1ayyareleriniıı bir tıerı 

rııs istılıkamatı ya tahrip 

'c.ra :ığır hasara uğratıl

mıştır. 

Yazan: N. R. 

Halk sözü olan « Oacwınıak l<dimesinin arapra 
karşıllğı TevC'!t/111ş ve «Tevehluim olabilir zannede
rim, tabii bu sözün ma11as11u, ( daha çok bilmfkliği ) 
olanlar daha çol? bilir ... 

Diişiinmfll, malum, bu iki kelime ymıyana k11/la
ıul111rız ama doğnılar, ekser(va ild zıddm çarpışmasm
dan çıldığı için yukaridald ild kelimeyi, yazımıza baş 
söz yaptt!<. 

Düşünmek, beyin lmcereftıriniıı en normal ve fay
dah harellftidir. Diişii11111ek, ekseriya eyi ııe kötü lza· 
diselerin karştlaştırt!maHnda, muğlak f!İbi görünen 
meselelerin çözülmesinde vulm bulan ( Ulamaya göre) 

( Devamı 3 de ) 



Sayfa: 2 

Türk Biiyiikleri : 

RE s f T P ASA 
VE BÜY Ü K ESERi 

Siyasi tarihimizde ol· 
dogu kadar edtılıi yerıili· 

liğimizde de haklı bir ş<>
lıret sahibi olan B. Rtışit 

paşa burulan taııı 142 so· 
ne evvel 1799 da İııtan· 

balda <loğ·mııştur. 

Biz hu siitüıılarda o· 
noıı asıl hayatını değıl, 

içtimai hayatımızda rııh 

ve fıkriyle canını feda 

edeı·cesine yaplll'!ı yenilik · 

leri intıZ<llll dalıılinde vo 
rmego anlt\tmağ \ çalışa

cagız. 

O zamanın siya~i va

ziyeti lıepimizce malUoı

dur. Osmaıılı imparator 

loğu a r lık anupada sözii 

geçmiyor bu büyük i8tan

b o ldan iburettfr. 

Babı alideki mektu
bci n gibi kalem Itır <Jeç. 
rin mektebi lıiikmünde· 

dir. 
1 ~te i11lek zck ası 1 e na

z:ll' l dikkatı ct1lhe<1Pn mu 
ıtafa H"şit 182~ de ha 
kalemlerden birıııe intis"p 

edertık gayretli s·alı~ma· 

hırı net.iceRinc1e bugiin 

anılınağa deıter bir şUlı 

rot almıştır. 
Sultan Mıılımodun da 

tav~iyetıile fran.-ızcayı üğ 

ronen bn kıymetli ~alııi

yet 1834 te Pa ria ve l;o
ncl ra Refırlilderinde buln

ııınıı~, hilahra hariciye 
nazırlıgıaa. kadar yiik~e

l erek de\"let siya. etine ha

kim lıilo olmn~tur. 

Artık ııınltan Mahmut 
ülınii~ miinlıal taç ve sa· 
ltanat Mecide intikal et

mi~ti r . 

Yıl 1839 lıarfri Biya· 
ıet knılar dl\lıili ahvalin

d e iyi olmlldılı hu a ün
lerde, &Jni hudutlar için· 
de yaşayan insanlar a r a

sındaki bariz farklar ya 
hancılar tarafından bile 

,. 

stzilip hi~~eclilmoktt!dir. 

Mi ili i radtt ytıri ue fer

nıanhrın i~ giirılii'tü ' ve 
kirli ellerin Ş • lıısların 

mülki tamanıiyetirıo ura· 
nınada kii:-.talı l ılığırıı giis
terdikleri derıir; lrıımııın 

kardeşine hile emniyet 
edemeyecf'k böyle bir de 
virdir 

Fak at. . lı: u 1 ıı k ılıua.
yın<'a bızır yetışme;ı.: der
ler. bazan lıak katt nde 

lı<>yle oluyor. Hiirriytıte 
sosayan millet lın Rabalı 

gi.ilharıo parkıııdadır. 

l•te millt1t Hiirriyet 
va. nıii .. avat mtij loıoni 
Tiirkiin Liiyiik adamı 

H şit pa~adaı.ı o gün alı
yor. 

Ui;yle hir dair<ıde nıe
fkureııni hal 1\ a acık kiit· • 
tııiilerden yapabilt-1n kimse 
ler ııaınl hü) iik olmaz. 

HE>~İ t l'a~:ı bii' ii k Ya.· . , .. . 
yımını yaparkon \"a:-iyet
ııanu•sirı•de ranına alnııs-

• 1 

tı. .Fakat sııııa Hiikürltır 
• 1 

olsun •. 

Kı~aca, it;in<fe iyiliği 
ni lıP-r<'ıinıerc,: oldn~n hn 
baş (1D5(i) da Pariıt mu 
ahedP~iltı o l,t>lıııo i nıp•· 
ratorluğu an11pa dovl~t· 
feri ıeviyeıiııe ytiln:ıol tti

kten sonra bir &ıııka,.;t 

kurbaııı olarak df'gil 1 ~57 

de kendi eceliyle güzlori
lı•yata kapamıştır. 

Ntı mu!lıı .. Xt:ı mut. 

lu lıizeki ()liiın :-ıaatlarııı

d:ı bile hıtikl:1l a~kı ya.
nıuı, ve hiiniyet aLdndir 
<leyelıi leıı zokı\lar yeti,ti

ren bir milletin çocukla 
rıyız. 

B11rıım i<;in <>gtiıımii~ 
yor hanım için hnklı ola

rak iftilınr ediyoruz. 

Lütfi O üne y 

ilin 
ATÇA Beled_iye Ebesi senelik 

mezau iyetiui AJ dıtıda g .. çiret·P~irıden bir 

ay içinde gerek doınm \"0 gerek ha talara 
iğne yapılır. 

ADRES: 
Aydın K urtnluş Malıalleıinden Kozdibi 

Oaddt't-ıi No. 4 Eho NtıRn•t, Oiil Tşh J.-n 

(Halkın Dili) 

Ve bazı mekanizma 

ıarı dUzenı : yelim 

(BA~ı 1 dtt) 
yolı'ıılııl!'ıın:l ait olan kıs 

mı ile f:..taııhnla <;ıktı~ım 

gece kar~ıla~rığıın iizün 

tiilii vazivotlndir. . . 
htırnhıılıla hır ak~am 

kalrnak Ü/ere perş~m be 

giiııii hıııirden lıarnket 

etmi~tim, Oazetemiu ka
ğıt iht i) acını temin ede· 

cektim ve cuma giinü 
i~iınin yarıl"ıııı er-te!ii 

giiııdo kahnıııı giirdıik

ten ıoıoııra ak~ una dHııc

cekti m. 

Deuiz yolculnğnndan 

iirktiiı?iirn ıçın lrnrachn 

J~sk i ~" lıir .vol ile girrneJ?'e 
karar \'erdim. Haıın ~5 

:-ıaaıdc g-idilir dediler ha

lınıo<th gid<'CA~i rn tren 

ek~pre tir, K• <;iik ara 

iıüıuıycınlRrda clurnuul gı 

için ınnayyen zamanda 
vıH"ahilirı;in deyenlor de 
oldu. Dii~iindlim, :30 sa
aatclc gitHern yiııe işim i 

giirür diineriın dı•diru Te 

hn iimitfo İzınirdcn ny
rıldını 

Dıılı:' ..\.la~ehire ka
dar olıııı ilk lıareket sa

atlf'rinde tt>t'lılıiir kay
detnwğ~ ha~1 ndı k lla ge
~ikme Afrorıda hir pu-
9" dalın arttı. 

Korkmnya haşladım. 

E~kis~hinlen sourıı vazi . 
1 

yot biitiio hiiıiirı deği~ti . 

Kayıpları yolda tel:Hi 
ederiz dii:-.iiııcesini tasır· 

1 • 

ken bi;ı;inı kıttarın it~tl\S· 

yoıılarda beklemesi arttı. 

Hatta. ba:6t yerlerde bi
ri birini miiteakip m uka 

hil yoluınnzdan golen 

kıttarlanrı adodi ni1:1btı· 

tinde hekltHlle s:rntla.rı· 

ınız çog:ıldı. Rebubini 
sordıını. 

Madomki katarıınız 

tt•hirli hBis aı tık m:ilıalli 1 

ıuak~uı.la varıncaya lrn -

dar lrnr~ılapl'ağımız k:\· 
tarların hııp,.iııe yol ver

mek iı;iıı lıiziın lıekle" 

memiz la;ı.:ııonı ~. yolcu· 
!a r arnsıııda kanaate gi> 

re kntara bn ceza veri
lirmiş. 

Vaziyet lzınitten on · 
rn tılıeırımıyetiııi artırdı. 

Bizim karnr Buııliyo 

t re n lerin 'a;t;ife ini gör

m ege başladı, Mademki 

--isveç gemisinde 
gangın ç ıktı 

Stokholm 17 (.La.) -
Jiıııarıd.l dornir!i hıılnrıaıı 

8 torpido nıulıı ihiı do ya 

ngırı ı;ı k rn ı ~ '"e ııı ii lı ı m 
mat: taşıyaıı gtıınilerio 

iki:;i hatnı11 <liğorıde ci • 

duı lııı~rnıa ugramı:;;tır. 

Kaıanııı sehehi meçhul· 
.i nr. 

v:tkıt ~·eçnıi~ artık o .za-

mandan ı;orıra Baııliyo 

katarlarırırn lhtaıılıu•a 

:t\"llet vazifo~ir i hi7.ım 

katar ifa (•dtceknıi~. lşttı 

hu ~oretlo ge<" ııin s ıat 

on i kiıiııd<' lLıyd rpaşa . 

ya \arahi'ı.lik. Ile~ap et
tim. Tanı 36 "a·ıt. 

Artık im<; ıurnl teclı

lıiir oldu pcık lıaııılaına. 
yorum, ~'tinkii tıaatlf'lr 

ı~ta~)Oıılarda dakika. ile 
ifade <•diliyordu. Yakıt 

gece ) nrıl'ı oltlıığu İ<;İo 

hesapla nıcı şgnl olaC'nk 
z:uırnııımda 3okıu 

Katanmızııı bir iki 
bin ) olccurn a r1tsında ho
ııi ıııi·af'ır k thııl ed11<"ek 
ottıli ~C<'t1rıi11 geç l'll 'Ltin 
<la hulahilmı·k inık~ııRız. 

lı.,.ını dii~iirıcr ·k Havdar fiı ' • 

pa~a. ile Katlıliiiy aıasııı-

daki ot~lleriıı hu!nı11lııgu 
yere yoll:u <lım. Mevc·ud 

üç. oteldt' de yer ol ınad ı 

ğını giirıirı<·e Kadıkiiye 
nğrayan 11011 vapordaki 

bizim yol A rkaılıı?lan arı\
l"ındn yt•r ahu ık mecbu .. 

ri.\ eti nele k' dun. 
~iı·kt>e ı ye varı~ımız<la 

ıııaat b r lı11<;11k olınnştu. 

Üı;, dürt) ii1.: yolcu ile 
lıorab<>r IH'ı de ) er ara

yordunı. Yor bulmaları

nı niihl'f<;İ polisltırd .. ıı ri
ca edeııler ara ıııa karıs-

ı 

mi,tıuı. 

ARirnr, ı-ıivil, kadın, 

kız, \~oc·nk k,.filtıleri kil· 
me kiiıııe, grap, gnıp, 

bazıları<la. iki'l'or, iiçt-r 

otel kapılarını yokluyor· 

lar hir fnraf'ıau <la barı

ııac"k hir kahve '""Ya 
ga;.dııora benze r lıir . p,·. .. 
ler arııycırlar<lı. Hallıııki 

gft•enirı saat ikiMirıde 

açık hir yer lıırakılına
nın kaııunı imkansızlık

ları dii~ürı iilamiyordu. 

Açıkt:ı kalaı lnrııı po· 
ti" dtılaf..,t ile lı i<; olmazsa 
bit' ii r t ii al t ııı da k a 1aLı1-
meltı r i i ınkan ı ola p ol. 

Alman 
-EIÇiSI lrJa11tindl 
aurılmağa meob 

olacaktır 
Bones· Ayros 17 (a.R) 
~iy.ısi malıfellerde zaıı 

ldıgine göre a lman el 

Aı·jautiuden ayrılJJI 

ıUt·cbur kalacaktır. ' 
otiudeki rıaziltırio ftl 
yetiııi son 3 giin z"' 
da wüzekere eden lJJeı 
yalın~ aluıan el~iıüııt' 

r~ı dtıgil arjantiudtikı 
zı teşkııatıua kar.,ıJ" 
ddeti tedberlcl'ln ~ıııı 

ı:ıını teıı tı ip etmi~tır. 

madığıuı anlamak 

S.rktıciuio poliıı ıııt 
zine ıııür .. caat ~tıiıJJ• 
btııçi kooı~eıi oh.illg 

taluuiıı ettıgıın bir 

ayııı hıuin lıer guıı 

olduğunu hatta bir 
e vv~J açık ta. ka!ıAll 

kay bayauıu polıtJ J' 
siııde ı:ıa balılaına.k 

burıyetıude kaldıkl 
ve kondııi i<;ıu yapı 1 

bır şey olwadıgııııı 

gt>~ih.tıgi ıçin örtı 1 

k umaııuaıılıg ı ııa d1' ~1 
luına t vermenin jJJl 

sız o lduguııu ve 

iwkaııını bulur ve 

vnf .• katıııi istılısal 

Jinıe İ•laıiyoo garı' 
<lıl'malanua dair ol' 

camıztn kabulüne 

let edeceklerini 

edertık hizi t..twiu 1 

lütföude bu!undulıt' 

Gara gittif im ' 
erlerle klll'J.lk ui' 
yolou ları garın ı.11J' '" 
da görduın. J{o'~ 
telefon ettiğıui nııl 
.Pakat gardaki bt 

solonuuu iıtaaytı 11 

mu r ) arına açtırabıl 
i uı lı.anımı var. 

Her lıaldo 
bana verdiği yeis 11 

olsa gerek ki geC~ 
i ki lora kadar 1' .. 
kalmamıza. katttrl11 

hürle gelişi sebebif 
d iği için Şemdiifd 
resi tarllfından 61 

s•' yolcular a açı ıınıı 

ttuu<'ııiu yolcular ı4 
h ak elduf11nu ve 

Iel'iuinde açmak 

leri olduğun a ""
1 

i ııtedim. 

Muvaffak 
tımı anlayınca 



ilanların 
satırından 

~Llruş alınır. 
tJsusi ilan ıar 
~rlığa tabidir. 

l LAN 
tapa sicil 

Gucunmak ve 
DUşlinmek 

Başı 1 de 
rulıi(!) bir lıadiscdir. 

Düşii11111ell, fizvolojik 
ı•arlığı sağlam l'e asap 
faaliyeti llOrnzal adamla
rın işidir. 

Dtişii11111ek, işle kan 
şık yiiriifiilii11ce yarnflcı 

olur ı•e mede11ivetler böyle 
diişiit1111eleri11 eseriridir. 
Düşünmek çok güzeldir, 
faydalidır. Yalmz. Te
ı•ehhiiş > ve trııeh/uim lwr
şı/ıgı olarak aldığwuz gu
cun111akta11 ari olarak dii

muhafız\ığındaM I şünmek !rizımdır. 
'dııı 10 • · ı· a I Oucwımall yalıut le-. ıııcır ıova n 
1rıııı kiiçiik kii rıler ııelt!ıüm sahibi11i11, hadise-. 
• ••a geçınosilo lıaleu teri tabii gör~!ırsi11e ~11?/ll 
aıi <>l k" .. ·· olur teı1e/ı/w111 sa/11b111r, )ıtsı ·orıınun · 

~ lıı., 1 ıno\·kıirı;ln şar biiyiikliik 11erir ı•e(~ir .şeyi 
11·<:" ~1 1 t rok bili11oru111 dedırltılde11 " (Jb il Jllt' llllt' ı J 

rı "ı·aı ,, ·1 sonra a111ıi sevi öX<rl'11 1nr.rrt' " ı merı; ı tı -, - J • - 5· " ~ 
1 ı.ııı :ılı 0~ 111 ilırıı rnliştığuu da ) soylelır. 
(eıııuı 1 1 Teı•rltlıiim içinde kurdu ltHl ıııua > S 1 Z 

kı~, ı f · ı · olanlarda baza11 !fÖriim•n · ı t • zo ı eı ç ov -
di;ı Uıu ~ o\ lek tnr· bir fıac;;taliklir. 

t·nk. 1 1 •1 g) 1 .. 011cw1111ak. salıibi11e ,, "- ıa ı o 11 ı.... . 
ıııiı elk:ı1.lim malı yalanda St~vleflr. Ve mu-

~:i·> " · ] "I ua/ôfa da yaf'Jfınr, hasılı .. ""'' ('ıSınc o o mu o 
~ '• ı 1 · 1 1 ~ gucwımak, kişhıi acaip n y:-;e ı o t' v a - .. .. 
nh,11 ' 1 .. • şekle sokar ve tabu dıı· 6l VO 111811\'JllC 

~ 1 
"o nıı .n rda a ;a I ıt· şiinmekteıı nıeueder. 

11 ~. aptı k 1 a ı ı tn kilimde /f11liisn: gum11111nk )'İİ· 
111 lıii c\ iııe diıı:tli- zii11de.·ı diişii11mell 111iimkli11 ıı • .,. 

t , lıatıi~ı"' vtun ı uıı dec'~ildir. Oucunan diişti-
1 ııı ·•rı t\l.ı:iliııi istedi~i· ne~nez. İ11sa11 diişti11eme-

0ıı 11 lıalıııılc kiiyiiı drıı yi11ce de acaipleşir. 
eıı 

11 ılıııııluıberılon 

(Hn!kın Dili) 

Fransız 

Albayı 

HEL TONIN OGLU 

KALDIRILDI 

Pıni;ı 17 ( a . a. ) -
Jt'rn,ız mnhariplcıri l• j~ o· 
ıınıııın nıi:o'İ albay c Ho · 

mte:uıX. un ottlu S 9 
tı.rihiıHhı n e<;lınl kitıuıo-

1.-r t:ı rafın l:11t ntoınohil le 
k:ılılınlıın~tır. :ılhay lıer 

ta n m umi lı:ı rb in ha ,·a 
kn h ra ma ıı l:ı l'l r ı thnrlı r . 

Dikkat et. Tiirk ge11ç
liui . eıı/ıamlandınlamrız. h 

1 tirk f!C/l(liği se11i11 şa/i.;;i 

ı:f{birarma alet olamnz.ge11ç
liği ki nwanza siper yapı
lamaz. 

2 - Bir dnlza nwarrtzı· 

11111 rol? okuyorum .. > gibi 
sözleri yok ikr11. söz irat 
etme, hakikat/an kendi 
arzuna göre değiştirme. 

3 Bir dalıa. köye yaya 
f!idemiyecek durumda iken 
ırazete siitwılaruuln ( Kii-

b 

J'ii N.R.dcıı daha rok bi
tivoruz.) deme.'. - De11mez 
n;11a se11 dersin - bari bili-
yorum De ... 

111~. · 
~ ... ıııcl"ıı ııı llıallıac 
llt .. 

14 - Şahsım anmayan, 
yazılan olwyup kendine 

j mal ederek, ke11di11r. paye 
l'emıe. Anlasddwu Bay. Eıılıam başltklı ya· · 

ı~ Yıprnnk nıere 

J l taı ilıirıde rne
~ıi11 l 
11 

1 oı loe •ktir. 
ı ~l'rcJo hir hakkı 
ht . 

D . 1 

t l •l<liasıı ıln ola 
cl.t 

~t :ı gol~ı·cık olan 

t ~ ."f\y ılı ıı t ı ' ogii ııo 
't lltrurıpze 109 r., 

llsııe .. 1 • 
tiı· m11rncaat arı 

ır, 

lıjt -------
' ııd f>touıobıl iltı ko-

tq ~... Y" r a rıunıl~a 
~l tır bulamazsam 

1'•
1de salınblayaca 

1110. • 
• • ll'J i il) 

~'lıiı·t .d''f . o&a 11 e ·erı k· 
ıı\t 1 heıuleıı lıeş ıla· 
tı \ı•) jl ılıalıııgı için ,, 
~ ; aıııu ı-ı rnıaı•ıntlaıı 

ili ı 
h ı· Yol(•urınn ge-

ı~ lraktığı karcı ıı 1ı k ' ,. ~~~ · <!rl11~tim. }ı'aka~ 
tıı 1 e ii?. ii u ı ii ııı ii g i · 
~ Sııadunı. Sokakta 

lı 'ntııııin.,lnnmın 

zıma ceı1ap ı•eren Bay : Ben senin yaşuwı bir 
sen 1V.R.11in 11asilıaflart111 misline vak111 yaştaymı 
çok dinlemiş ı1e bu 11asi- bil~im iliı~ı drryaç111111 belki 
/ıatlarda11 istifade d111işti11. da~nlası bile değil. Yaşı
Oöriiyorum ki, unutmuş- mm bıiı•iikliiğiillrll'n cesa
sun, sıra';r ı;d111işllC11 bi- rdlenc;ell, yukarıda yaz
raz daha uasilırıt ııereyim. dığmı sözlerimi, yine eski-

1 - Bir dalın mağ.'up 
etmek içi11, ltasm11u11 ya
zıs11u ta/ırij etme, Tiir/{ 
gençliğinin te11zilz e(~'ld~t;i 

bir yazıdan kendme mal 
ettiğin noktalar için ıddia 
resilesl olarak, Tiirk genç
liğini kullanma, 

si gibi ağabeyce nasilınt 
telakld etmelisin. 

Qucunmadan düşün, 
rünld normal düşii11me gu
cımmadan diişüne11lerit1 i-

şidir bayun. 

N. 

:.--C T E R Z f o..= 

Hasan Türkoğlu 
H r ntjvi k11111 ışlarııu ız Yı\rd ır. lıı:ırke111in l\l' 

zuın üzerine hiçilir ,.e dikilir. 

ADRgs - Hiikıinı t caddesi Yali Konağ'ı 

yanında No. 5 

Sııyfe: s 

Kahve nedir, nasll içmeli, 
faideleri ve zararları 

----· ---
(Dii11/di. sayulan devam) 

\.'AZAN; Dr. Şan.i Giray 

ktıhvo lroymaJı ve lıAman 
kttYv.-tli ~o çok kf\11:-;:tır 

dıldarı roıııa <'ezve)İ tek
ur ateşA gci~te1m1.ıli ka 

lıveniıı k t ı \"\"E-11 liahar· 
m sııın nwyıl 111 ,·ern11•ıltın 

il t" 'ı < 11 ,. ıı k na•! i ıl i r c t• z ,. tt ·, .. 
kuı~tı11lılıl?ı zamnıı k l · 

}ı,·e k:ı~ı~ı hnlıt~ır kalır~a 

0 k 11 1ı v 1, n uı lı l u t t ıı ı·, has 

kalı,·o de' ildir. 
.A ıl sılılıi kalıve p;~i 

t nıEık n-ulil ::-iiyl f' air: 
KahHyi hızım kull& 

finl' rn larla İ~ 

k:t !'O'ıra nmnıui bir ny
ıuııklık' clnyıı~luk hasıl 

ı•tlt<r, ..,j nirlore te~iri ziya. 
dedir, ) oq.~ıın lnğn giderir 
lmlp vtt teneffıiı- hareket
IMiııi teııhilı ettigindcn 
kanda. sii r,at '\"O tenAffile

to fa;,,lalık ırüriiliir, bede
nin "Hnt•l tı :-:okkiilünde 

:- ' 
ılirilık, C'anlılık artar, ça· 
lı~ına kıthıliyeti ı;ogalır, 

onun ismıdiı ki garplılar 

rr,~rnk f',ıbrikalarrla '\"6 
<":" 

~l'rek hii) iik ı;i fli k lt1r<le 
aıııt·l.-ye bardak lıarrl:ık 

kulırn İl'İrirler. Snhıtltle .. . 
kak\'e rrıda d~yil hir uıü -

lll'hhılıtir, irısıuıın umnmi 
zi ııdoligı n i ıırttırmakla 

lJt•ralıer saı fıyatı, ~rnyiatı 

da lıorıtber çoğaltır , arttı

rır; lıu intibah m•ticPsin· 
ılt• ~tlt1r iıı lıarektılltni faz
la ~o er ~.Hfıııa ııtıhep ol

nl'ııgı iı;in knlı\"oyi hol 
~ııkMle almalıdır. !"auo 
lrnlıvc, mfitııınndiyeu otu· 

rıı p ıııe~"·ııl olma ya ıı lar 
ıc;in bi lo malıznr:-uz dey
i idi r. 

(Deı•amı yarm) 

::-~······~·~···~······~·· 
\ Şehrim i ze yeni gelen t 
t Kulak, Ho~az, Burun Miitt·lı:ı sısı ı 
t DOKTOR t 
• • : Avni Bükey ı 
f Hasto n;ını lı<'r girn ~nnt 15 deıı ı-ıonra park + 
t · ı Ciinıhıırh ~ı ca<ldı 'i k01tlihi me·d\iinue f t cı çarı11 a • 
t bulurı:ııı wııayeuelıaııt>~ıııJo kabııltı ha~lamı~tır. : 

t~~-~-··~~~~~-~·~··~·~·~ 

1
,-"'!"!"!'M ..... e_m_l_e_k_e_~ ~~~ -0-p~e"""r .. a,_t,..o...,· r ""!'u'!!".·~~~.ı 

Dr. Veliddin ODuz 

Hastalarını hergün Cııınlıuriyet 

Cıulrle@inde . Park ) akınında Muarenelı:ıne

sinde kabul edor. 

- FiT _ _J 
........................ ~··~··~·-··· 
'TASAI~l~UF HALK'ın DILi'ne 

BON(>LAl~J 

Tasarruf Bonoları 
almak kendinize fay 
da Milli MUdafaa
mıza hizmettir. 

A b o n e O l u n u z. 
f çint11' :l\lemlttkete iJgili 

yazılar hulnr:-:unnz. 
·Umumi merıfüatla ala-
l·alı yal.ılar se'\"'e ·-seve 
siitunı:nımı~ıı ·ğ~çtrilir.- ----1 ,,ı ~ltl. ~alıııi diişünü-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~=:::::=::::=~"'"""'-O ......................... •~.,. ......... ~ o,.:::.---



·-

Sılyfa; 4: 

RADYO il 
PRORGAMI 

ısı 9 ı 94L Perşembe 

7,30 P rogram ve mom-

leket saat ayarı. 

7,33 Müzi1' 

7,45 Ajan:- haberleri. 

800 Mılzili: 

830, ~.45 E•in saatı 

12,30 Program '\"e mem· 
leket saat ayarı. 

12,33 Müzik: 

12,15 Ajans haberleri. 

ıs .oo Müzik : 

1 :~ 130/14,00 Müzik: 

ıs.oo Progr am ve mem · 

leket 8aat ayarı 

1~103 ~[özik: 

18,30 Muzik 
19,00 Konuşma 

19,15 Mnzik 

19,30 .Memleket ~aat aya

rı, ve A jans habor 
leri. 

1 9,4'5 Sorbest 10 dakika 

19,55 MUzik 

20, l 5 Radro gazoleı-i. 

20,45 l\lüzik 

21.00 Z i raat tskvimi 

21,10 .M 11:1.İk 

21,30 Konuşma 

21.45 Müzi~: 

2 2,SO Memleket Allat 11y:\
rı Aj-ın e lıaberlori. 

22,45 Müzik 

2 2,Sf>/23.00 y!\rınki prog

ram vA kapa_n..:..ş __ ~ 

YURl.DAŞ! 

ZELZELELERDE 
YANGINLARD! 

SU BASKINLARINDA 
BİZE iLK ÖNCE SEF· 
KATLI ELiNi UZATAN 

KIZILAY 

: 

Leningrad 
i stıhkamıarında şiddetl i 

muharebeler oluyor 
Bedin li (a. a.) 

J;eııirıgradıu ıniiılııfaa. ie

tihkfuııları etrafında ce

reyaıı lıden mrıluroheler 

esnasın<la bir .Aluıaıı pi· 
rado tiiıneııi, SoYyot kı

taları tarnf'ırıd:ın anoda

ııe hir Sovyet miidafa.a. 

edilen \"C kaleJt1rden ınii

te~~kkil ~hir hattı zapt 
otmt> ğe m n vıd'fak ol rıı us , 
ve ~ekiz yü7. len fazla 
osir ı\ lı ıırnı ~ t ı r. 

• IRAN 
Şehinşahı 

RIZA PEHLEV İ N I N 
Tahttan fe ragati 

Parlem ontaya 

bildirildi 
= 

Talıraıı 17 ( a. a) -
Parleıue n ı oya gelen ha~
Yoki 1 siivle <lomistir: . . , 

iıan mehmdarrna mü
him lıoJ aırntta hnlnnıH·n 

~ıııı Ş~lıiıı~alt H •za Pı·h

Jcvi hazret lcri Halefi 
olaıı oğlu ve ' ialıdino sıh
hi sttbeplorden dolay ı 

talıtlarıııclaıı ferngat ot 

mi~ltırıli r. 

Velia!Hl kauuııi osaıi 

nıucıhinco iktidarı eline 

a lını~t • r. 
' 

(Halkın Dili) 

Suriyede 
Manda kaıdırndı 

Gen&raı Katruh 
Cumhur reisini 

tayin etti 

~am 17 (a. a.) - Oe
nernl Katrolı ile yeni 

Sn' iye lıüki'ıınetiui kur

nırı?a. meıuur gtJile n ~ilı 

Tacettin olhasını arasırı

d' yeni lıUkü ırntia t••
kili miina11<~bctile tea.t i 

olunan nntukla.r <liin ak

~ıun Şaın'Ja iuti~:u ot
mi~tir. 

Kat ruh mektubunda 
müttt>fıklhr tara.fından 

yapı laıı mandaya nilıayet 
vürmok Ye Huı iyorıin hü 

kiimraıılığ. v~ i~tiklalini 

t.anımllk vau ini yel'ine 

getirnıoııin ;rnıııanı gel

uıi~ oldugnnu bildirmek
te Vfl silıe ,·eni c\iıııhn-, . 
riyetiıı rt1İıiıligiııi teklif 

otmf:'kteclir. Şih Tacettin 
verdiA"i co' apb\ bu vazi
foyi kaimi ernıt>kte Ye 

Fraıısn ilo dostluk vıuH 

talannı \'akın lıı~tırınak . , 
arzasuııu b:Idirnıektedir. 

Tacettin y:ı pt1ğı ilk be
yanat.t;L ezciiınle ~n s()z
leri .-iiylcnıi~ 1 iı: Bngi1n 
müttttt'ık doıııokrasiler 

ar;ısıua girmiş bulunoyo-

fil/;. 

il HA YR İYE SARUHAN 
1 

D 1 K İ Ş ve B i Ç K İ 
VURDI.J 

•••••••••••• 
Dört sene içinde Denizlide bir ~·ok 

gençleri ve Bayanları Sanat ve Ha-

, yat sahibi )'apan ve geçen bir sene 

İçinde şehriınde büyük takdirler ka

zanan HAYR İ YE SARUHAN D i K IŞ ve BİÇKİ 
YJRDU talebe kaydına başlanı1ştır. il 

. -

INGlllllEHIN 

Afrikadaki 

Son harp harekatı 

Kahire 17 ( a. a .) -
Ortıl ~:nk 111giliz kuv
\Ctlori umumi karnrga

hı c ııı tebligi: 

J;i hyuıla, TobruktıL 

ke~ ; f kol :ınnıı,-, pazar 

ge<'esi bir kere ılalrn d ii~ 

ınan moYzi !eri iı;mo çok 
iltmle nnfuz etrui~lt r ede 
hiç hir hafı f temas olma· 
ııı ~tır. Diişma.ıı ~iddetli 

mitralyoz ve topç.ıı ateşi 

ile cenıp vnmi~ fakat 

hu atP~ ~ark hiiJg ı> miz 

iiıeriıı<lo lıic hi r tesir , 
yapıııauıı~tır. Hudut mırı 
tak.a~ıııtl:\ mor ıirlü knv
lıetlerimjz cliismarı ;,,ı ı hlı 

' 
cüziitamları ile daima te-

nııu~ lıalirıd11dir. Dii:-ımıın , 
ku\"ntlcl'i ~ flrıidcn pazar 
gi\ııii kf'\!İf h:ırülıatıııın 

hıı~lama:-ıııılau Ol' vol i~ 

gal oıt klori tnevzılere 

geri <;Okilıni~ler<lir. 

INGilTEHEU 
Malzeme ta-

şınmasında 

TEREDDÜT KALMADI 

Niyork 17 (a. a.) -
Xiyork TayıııiB g.t/; utesine 

g<ird : 

Aılliyo Xazırı cDidl» 
in h(lyaııatı, A moriı a 

ticarot gonıileriııirı 1 ngi
liz limuıı arınn harp mal 
zeme~i gi>türiip ~iHiinne
yecE'ği hakkındaki tered
di.itleri izalo ~tnıi~tir. , 

- -.~--

Lening 
için bir italyan ga 

ne diyor 
ltom:ı. 17 (ıı. " 

cJ am ali Ditalı3' 

teııi diyor ki : 
J;rningradın 111 

derat ı Sovyet bıışk~ 
danının eliudedir. ~ 
idarecileri Leniııgr~ 
riui miistahkem tıi! ~ 
gıHirınekle ve biitO 

\İl halk ı sılahlarıdı 
la Leningrad içill 
fena akib"t ha tır 
laı dır. 

Alman kumaud ~t 
şehri bir miistP ~ 0 

mevki ola rak kab ç 

ona güre hareket ı b· 
mecboriyetiııde<lir· ı\ 1 

i9 ve dış müd nf1111l- tı,. 
pl an mncibinco btJ 

d1mc.1nı dlin b11~ıao11 hs,{~ 
Sovyet ıni.ıdafaıt ı~ 

tının rnukavem· t ~ ııt 
] arından biri ınıb" 

!ın 
mi~ti r. 

Genaraı ıatr 11~' 
· SURİYE HUKOME1 

İSTIFASINI KA~ 
ET T 1 v 

Ş:uu 17 (a. s.) 
kın ,.,uktaki hiir , 
sız k uv'\"etleri ha~~ 
du.ı general Kat• 11 

r ire h i1kfı meıtioiıı 
sı;ıı kabul Şılı f~ 
E lhasan iyi yen i 
meti kurmRğ& ~ 
et ın işt ir. , 

8. RUZVELTI ~: 
Mümessili F' ~ 
tarafından " " 

edildi 

Vatigan 17 (ıı· 

R lt
. .. aQI 

nı•e ın munıe .. · 

r an T " y lor dii a l'' 
rafından kabul 01° 
tnr. Papı\ Roz~e11 

l'ilmok ti • ere b ir 
M a r a n T ay la rB 

etmişti r . 

.r==• · Müjde!. • 
Yeui nçı lırn i .. ta~yon büftısindo her 

ğuk mı·~ r ubat bulunur. Lokanbmızdı.ı 

yımıoklerimiz var<lır. 

CE M İ Y E T 1 N 1 --------------~-----------............ -~~ ı' Ail~lcro tahhlot gön derilir ve abone 

UN UTMA 
1 <lı'lı' ı·. Hükumet civarındaki l nönü cadde- 1 

"7tALK--Basımevi Ayd~, 1~:-= .. ~-~.~-z-~iiiiiieiiiiiii1iiii2iiiiiiimiiiiiiiiNiiiiiiiaiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiriiiiiiiaiiiiiiih •eiiiiiiiviiiiiiie;;;;;m;;;;;;;;:;iliiiiiir :;;ac•-a-aiiiiiit ~' ~==============~ 


