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a isle ınhurumaz Bel -~ 
ı oıı .. 

YURJDA 

3Q Ağustos 
Zafer B gramı 

-
Auknra 31 ( ) 

.A.Ictıgııııı • n. a. -
30 z tolgrafıarılıı 
ha . n ğ ll s t o R z a f' e r 
') rnuıı . 

rar ) uı·dan her ta-
ıtııla u . . 

İçir d crın bır heyecan 
t 0 l·utı ı ıw· '- u andığı ve bn 

ttrı nso b ti 
teııı t tı Yapılan ti). 

oıdc ı r 
tuhı ıa ıploıin ı.11r-
le "ş savıı,1111 La ınulı

, "ill Sa f'l 
dııu· ııı ıı ı l>"r <}pfo 

lu .ı ) a~ la'"ak Tt'ı 1'- r"
ıır tın l . 

tıla t >u htı) ı giirıo 
,ıran (}d· 

tiirk'Jc • ı Ş(f .L\ la· 
\• ~J 1 1 i f ı .. .. ' 
.ı<ı \'c 1 , r.oon · 
ka 1·~, d \ lırnııınn orduya 
"iı!{. ııyuJ ll ıni un ot \'O • ıorı el 
tıttik:ı . uygulnnı ı ifödt' 

0
' ı hiJdirilıııek tl•dir. 

bll irarı Ordusu -
~: Ate; kestikten son. 
:; ra Sovuetıer petrol 
t: kuuuıarını bom

baladılar 
-(1 

\ l 'f nhı··\ 3 
• rı~it·. 'n 1 (n n) 

t•it •. 111 
- J 

•~' ~ 1 rkot· rıııı petrol 
:11· n.. 1 ııcloıı ı ·ı .. • ~ore: 1 )J dırıldiğine 
il k~ tı~o oruu5u «ate• a oıu . y 

l:l:ıııt rı aldıktan ~4 
g l Eiorıı-a S e •nrd • ovyel bom-

r . ı tııa n t • . 
llfı 11 d. ) yarolorı ta-

ı· an ı ·· llre 1 lııı hiıılorı•e 
1 rot rol l l . 
oruir &· n ırıp otnıi~-

leri ~ ~. 1 ı lıot ıııli nıes il
i O \'('\it 

~ l\1·11ıı S Pot ı ol stok-
tııın 1 ovy{ t ihtinwhi 

~ ( n.'ı . • y ( 

tka~, . 18 <.ıdıl CP&in<.len 
' 'IJı > e 

c, lııı11 11 1. lıouıb rdıma-
t 8.. }lr L· t 

ııyı0 . '1 n ol<l rı gu n u 
nıışf<.ıı·ui r. 

• • 1 
ısın.et ZniJnll 

________ .. 
Şehri ı1izi Şereflendirdiler 

Aydın 30 Ağustos Gününü 
Bayramla Yaşadı 

iki 

Bulgaristanda 
Kominist hadiseleri 

Sofyıı, 31 [ a.a. ] 
Bııl~ar polisi 'tuııa li-
ıunnlarırıdaıı rnsculda 

1 • ı· 1. k . . k" gız ı ıır omınıst tcş ı-

lfıtı ke~f etmittir. bıı 
gayri k:\unni tc:;ıkilatın 

reisi bulunan :lvulrnt lıi

ıistot' konıinist erki\ııın· 

daıı aldığı t lim:ü mn· 
ci biııee lıu ~elıirdok i nıek· 

tep goıı~lerine konıinstlik 
nılın a:;;ılamaktnydı. }{i. 

ristof polisin oliıılloıı knr· 
tulruağn mnvaf'~ak ol

ınn~tar. J~eynıınamelor 
Yo koministli~e daiı· o~er· 
dağıtım, olau 4 talcho 
tevkif oclilınişlertlir. 

• 

• 
SOVYET - ALMAN 

Harbinin son duru
rumu ve Tauuere 

akınları 
Berliıı 31 (a. a.) 

A l m a n bombard ımao 
byyareleri tlün ordunun 
mulı:ırobe fıt:ıliyetine mu· 

zalıarct etuıi~lerdir. 
J). N. B. Ajansın!\ 

gelen Lahsrlore göre Jıa

>a k ny Ye ileri şark cop

lı<•ı;ıi n in merkez kı!!'mında 
moWl'lıı nakliye kollarını 

hn~hca hedaf olarak goç
mislerdir. Uııslar bii\'ük . . 
znviata ua:ratılmıslardır. . ~ , 
'l':un iRabet olan bir ~ok 
mülıiınuu.t depoları boı·-

30 Ağu8tos cu uıartosi 

giirıü sant 17 ytı doğru 
hih·iik zeforimi:1.in noşo

ıüle co~:ııı halk arasında. 
' 

Milli 8tıfin R"hrimiıi ~.!}-' , 
rdfleııılirecrği tluylllnnca. 
ıoviıı9 bir kut tlRha art
mıştı. 

Bn hüyiik giirıtlo ~efhıi 
gt>ruıok halıti.) nrlıgıuı aıı 

lay:ııı halk yıgınları iıt 

tasyoıı etı at'ını doldur• 

mn~lanlı. 

S \at 18 do Reiıicum· 
hıırumıızıın treni at;ır 

agı r isttHıyonl\ girdi. 

l\l ı lli Şcfımiz yan· 
larıuda AyJııı 'ııı istikbal 
lıey'oti, Hiiyük Millt-t 

(D~vamı 8 de) 

ViŞi HOKOMETI 
Yeni Baş Kumandan. 

ıar tayin etti 
Vi~i,Sl (a.a.)- Gene

ral .J niu l 1'astaki Fransız 
kun·cıtlori ba~komaııdan· 
Jıgına Gerıoral Lattr do 
Saı1ığığ <le Tnnuschlki 
.Fraııım!' tuvvetlori baş 
komandaıılıgın:ı tayin o 
eli imi ~lerd i r. 

lıava edildiğinden bir çok 
SoYyot cüıütamları mii· 
lıiınınatt-ıız kalmaga malı
ktını edilıni~lerdir. Avni ' . 
bölgede miite:uldit tay· 
yare dafı bataryaları mn
h1nohe harici kıhuınıştır. 

Leningı·au mırıtıkatııncla 
ktı"lalara, askeri yürii-• . 
vfüı kollarına, meYzilere 
• t 

faıılııRız bombalar atıl-

mı~tır. 

ŞEHRiMiZDE 

30 Ağustos 
Zafer Bauramı 

Zafor Bayr:tmının yı l<lii· 
niirnii miinaschoti lo ::ıokak 
lar, resmi T"O hususi da.ire 

ve nıiieS!:W~eler hir gün ov
voli~incluı bayraklarla. do 
natılınış va gdce tenviratı 
iı;in lı:uırlıklar i kınal e
<lilıııi~ti. 

S·,lı:ılıın sn.:ıt sekizinden 

itibaren p:uk ıncy<l:rnma 
kalk dolmağa ha~l lmı:;;tı. 

Mer:ı~iın ımatiıı<lon on·el 
polisler rosmi iiııiformalı'· 
rı ile gi>rliııüyor'aruı. As· 
korler, .i ıııd.lrıualar ,.e 
Sanatlar oku ln t aleho

lcri yerlerini al mı~ buln

nuyorla.rdı, progrnma gii
re alay dairnsine on hü
ytik komutam tebriko 

gıdou lıey'ct biHiinliiğii 

~tıhitlcr auıtı öniine glıl

nıi~lerdi, mnan·l'n Hll

atında l ~tiklSI nrnr~ı ta· 
zimle tlinlcndikt<•n t'onra 

hitabet. kiirsiisiinii i'gal 
eden doktor teğınf'n Bay 
Feridun hınirlioglnnnn 

ıaret helig V d selis o~an 
Ltitabesindon ~onıa 1:~zol 

lıisar okulll B ış <>gret
meni Osman A natın _ri
no irtiealcn s<i) !edikleri 

giizel nutku, aqkorlik şu
he11i reisi Y arlı:ır Bay 
.l!"'ikri ToYnanın hazırla
dığı ihatalı bir nutku ta· 
kip etti. H~tiplerio lıer 

birinin kendilerine m:,h
sns ..-ü;rnlliklerlo irat t-t 

ı:-

tiklori nntuklard1' 30 
ıtğnstoı; giiniinün tarilıçel'li 
ve z:ıfor yıldızının doğn
şıı, Tdrk mlllotinin kah
ramanlık haslatı, lıiiyiik 

halfü~kArın yarntıcılığı, 

Milll ~efin yararlığı ve 
'l'ayyareye hizmet horcn

nun Chleıımesi lfümnıuna 

( Devamı 4 d• ) 



Sayfa: 2 

T Ü R K i N S A 1 ' • 
Yazan: İsmail Hakkı BALTACIOGLU 

( Diindon <levnın ) 

Talıiate yonilmo tabiatle 
' oyna!Tabiate lıayranlıktnn 

vazgn<:; topragını o,, su
yunda yüz, lıa'\"a~ıııdn uç! 
balıklarını tut,miclyeleriııi 

ç.ıknr, dalgalarını :ı~, bu
lutlarını, korkma çiğne! 

HaYaya hakim ol! So· 
ğnktan, Rıcnktan korkma, 
lodo, poyrazla uğra.ma 

rc;ık havayla oyı\lnnm:ı, 

kapnlı~ııı<lan ~ıkılnrn, hu
Jutlarını çerçeve zı;ıne 

almn, onları uçakla del! 
Fırtınayı ugur n;ı: sanmn, 
boraya kar~ı ıniiteYokkil 

olma! Hav.~yn lıakim ol! 
Sema ?"atta saltanat kur! 
uça.caksın,a~acakıın giikle 
ri Türk~ vatna ıua katacak 
eıu. ~urt 1ikrini geııj~let, 
havaları u:ı koy! Yatını 

fikrini büyüt, iı;iııc giikfo
ri <le kati 

Anadoln'da clolı~, ıssız 

ıto1>le1·i, \;o~ kiiT"leri, <'O· , . , 
cukınz meydanları gör! 
Ynlrıı;ı: yl\baııi lrny,·anla
rıu barındığı kornlan, 
~olıanıız ~iiriileri ıiir ! 
Bu lıo,luktav iirk ye o
nu <loldurl Ham tabiatı 

iıısanln~tırır. Erkek: ka· 
dıuından çocuk iste! Do 
gurgan kadın ; erkeğine 

ı·o<mk <loltu r! 'J.liirk t•oll-a l! 
.it h , et 

<101taJ! Evlen! Rir YU· ~ e • 
''a yap! 1Jk i~in ~·ocuk 

yeti~f irmck olsun ! 1, 2, 
3, ·i, 5 ... 10, l~ ... çocuk 
snlıibi ol! Her çocuğun 

olduk~a 20 milyon T\irk
ii n hiı- tane dnba çoğal · 

dıgıııı dii~iiıı, sevin! Mil· 
yonları yapan yüzbinlori, 
yiizbiııleı·i yapan birıler, 

binleri yapan yiizler, yüz
leri yapan bi.iyülii birler
dir. :B~rkek Tiirk: baba
lıkla iiğiinl Türk kadın; 

analıkla ciğiin! 11ürk ço
ğal ! 

~ıocuklarına para bı· 

rnkırsan tiikenir. mal bı
rakın.Hın tükenir; fakat 
şeref hırakırsan fiiken
mez· Vazife ~erefin ken

disi<lir. Şeref tükenmek 
bilmeyen hir mirn.!ltır. 

Çocııklarını seviyorı:;on 

onlara ~cref mirasını bı
rak ! Ki>tii ha.ha, kötü 
:ına olmaK istemezsen va
zifeni yıtp! 

Pnı :un, ekmeği artan 
adam! oger karın t;ncnk 
tlogarrnnyoısa, kısırsa, 

hemen kapını 11~, dışn.rı· 
bak! Aynkl:ırı ~ıplalr, Üti· 

tii ba~1 yırtık, kiiçük ço
caklar<lan birkaçını içe
riye nl! Onlara haha oJ. 
doğunu söyltı! Yavru
caklar hemen iuanacak
Jardı r. Her babasız ço
ı;nk bir baba, her ana.-

( DcYanıı ıalıife 4 do ) 

(Halkın Dili) 

ALMAN 
Hava 
Akınları 

Berlin 3 l (a. a) 
Alman llıaYa kuvvetleri 
şark cephe8inin bütün 
bölgelerinde demir yolu 
ilsak ııoktnlarına ve te-
sisata kar'ı hücumlar 
yapmıştır. Dinyeperin 
şark bölgesinde bir çok 
mühimmat ve nakliye 
trenleri yoldan çıkmıt 
veya ağır bombaların 

neticesinde berhava ol· 
muşlardır. 

Biyas Mıınotot Kugt 
mıntaka11nda miiteaddit 
demir yoln hatlarında 

miinakale kesilmiştir. Bu 

suretle Sovyet demir ~o· 
ln işlemtsi mühim ,.;a

rarlara nğramı~tır. Din
yepere Petrof, Mosıkova 

hattı iizeriıııle mühim bir 
ilsak noktaıında. büyiik 
ve kii9iik çıkmı,tır. 

Alman tayyareleri 
Leningrada giden demir
yoln ve ~oseleride bom

bardıman etmişler ve 
m u lı t e l i f çaplarda 
bombalar atarak yolları 

istimal edilmes bir hale 
getirmişlerdir. 

Sovyetler 

Vipuri'gi ve Tallini 
tahlige ettiler 

ŞİDDETL i MUHAREBE-

LER OLUYOR 

Sloklıolm 31 (:ı.a.) -
Vipuri yanmaktadır. 

Alevler 70 kıloınctıodon 

gori.iliiyortlu Huslar eY

leri teker, tokor miiua

a etmişlerdir. So1 .. nklar

da şiddetli çarpıı;mıala r 

olmu~tur. 

Rusların yaptığı talı 

ribat · milyarlara halig 

olmaktadır. Talli'nin ta

rihi Ytl kiil t ii r lıakıın ın

dıııı kıymetli ahideleri 

bulunan eski mahallerine 

birşy olmamı,tır. Bıına 

mvka.bil liman Ye gar 
civarındaki hiitiin mahal. 

leler tamamile harap ol

muştur. Evlerin ~oğu 

enkaz lıalin<le<lir. 

T n h l i y o esnasrnda 
Şark ceplıel'inin ~imal Ruslar binlerce (illi ver

bülgesinde üç nakliye mit ,.c kiilli1otli harp 
treni ve on lokomotif malzeme:\i terk otmiş-

kıımen imha edilmiş 1 lersede ktn-Yotlerinin hii 
kıemende ha.sara uğratıl- yük bir kısmını Finlun
nııştır. diya kürfe;t,i yolu ilo knı:-

BİR AY SONRA 

ç.ı•b• suıı.. ~'" ''il'" Can.eyi Bey 1 
din elçiai sn .u..ı u uı oıse· ı 

1 No: 4:4 Yazan: Ferruh TOKSÖZ Jeri i c;i ud.e ya va' yan .• 

ayağa kalkıyor. •--------~-----••••••--•-••••••-...; 
Kapı ardına kadar açıl

mıştır. 

Bir ak ağası.. 

Kısık seı,;i boğazına ya· 

pışınış gibidir: 

- İmparator . 

Bütiin ha,ıar b8Cde o· 
der gibj öne dü~iiyor·. 

Beller kıvl'ılını~, giizler 
kapanmıştır. 

Türk elçisi do ıgiliyor. 

Ve sonra, her kl\sten 
evvel kalıhrıror hnşını .• 

- Oımnnlı 1 mparatoru 
Sultan Mehmet hazretle
rinin elçisi .Mnrnt. 

Kral ynvaşı·a haşıııı o 
ğiyor .. 

uı,metli knrde~i· 
mizden bizlere iyi haber 
getiriyorsunuz in,allah!.. 

- Evet aıaletro~ap .• 

Ye sonra koynundan 
miilıiirlii bir zarf çıkAıra.
rak <ipiip bn,ına koyuyor. 
olc;i nınrat, 

- Snltaıı Mehme<li sa· 
ni lıa;ı;retl~riııin namesi
ni 'kemali ta;ı;imle tak
dim cdor. 

J>nleologo~ kağHlı ayni 
merasimle husuıi katibi
ne uzatıyor· 

- Oknrnnnz! .. 
Diğerleri terkra secdo 

• 

etmi,tir. 

Okuyor: 

«IIat.,metlü Biu,ns İm

paratoru .Milıaol Paleolo

ğos lcar
0

de,imden isteğim 

'odur ki: 

Bir elçi göndererek ken· 
dileriuden iltica eden iki 

Tiirkiin derhal ha.na tes

limini isteJili•tim. 

Kral Hazretleri Şelıza 

de Mustafa.11 vermemek 

hususunda .. > 

K&tip bir Hllıza snsu· 
yor .. 

Odaya derin bir sükut 

hAkimdir. 
I>ren ·09 lrcni ... Azn.

mf'tli bir giizellik abidcı;;i 
gihi koltnktn .. 

Saray muhafız uınum 
kumandanı., 

Ak ağaları. 
Ricalden üç. ki~i.. 
Ç~lel.ıi Mehmet iki ~'urk 

kahramanını biitiirı hare· 
.ketlerini takip ederek 
meklnbnna yazmış; 

cSorı söziimü şöylece 
bilesiniz ki!. 

Mustafa ile Oüne~·t be . 
nimlo lınrbetmok i~·in 

çılraraa OsmnH lı mern le
keti llizıınsa knr.,ı sefor 
ber oderim .. 

Eylül 1 

SOVYET - ALMAN 
Hava muharebesi 

şlddetlendl 

Berlin 31 ( a.a. ) ,,,; 

Alınan hn>a ku"'etietl 
diin 70 8ovyet diı,ur· 

ıııii.!erclir. Yerde de 41 
tayyare tahrip etmişlef' 

dir. Bir gün içinde sof 
yet hava kuvvetlerini' 
117 tayyare kayhetıııt 
l~rine mukabil 19 !1 't 

mnn tayyaresi Us~iil11 e 
dönmeıniştiı'. 

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

tarınagn muvaffak ol 
mu~lardır. 

•e 

Şimdi So'fyet oro6 )' 

sunun ba,lıca vaziftll 

Kraussad'a ana iiısüntlt 

J; aa iıı u-ra<lın ııı ii<l af11oaa1 
!> gii 

na. i~tirak etmek olaC"~ da 
tır. 

Borlinden gelerr Iı' 
berlero ğüre Tallitı 'J 

dii~nıeRi üzerine AJaı'' 
ya ilo Finlandiya ara11 

daki yol doğrndan ti" 
ruyn teessiis edebilec•~ 
tir. 

Sovyet ~Josu ~-f 
Lt::niııgrad meydan 1' 

lıarebosindeıı :ış\ğı 1 
f 

kan eağ'lam çıkarsıı · 

mayn bıtrajını zorl'· 

rnk lsn\'e iltica ed~r 
v~ya kendi kendini 

tıracaktır. 

"o 
ln r 
hıı 

ı• lf ii 
Bundan naşi: Eıı-er oJJ fıtlt 
teslim etmek istenıe• lık 
bil' yere lıapsıt. · lııt, 

Size ia~e masrafı 1 <li .. 
, ' ... rak her ıene ü9 · 410 

bin akçe ödeyecegiıJJ' lcı1• f • 
Bu ~uretle deyaJJl 

yoı· mektup .. 
• J'eı 
Kra J, ra,, ön un de lifı 

'ünmek te<lir.. • 
~ ıııh. 

Üiimanlı elçisi ~, " 
din ali yor. ltleı 

'f le,ı 
Pala bıykl1, geıı 1 

muzlu, iri yarı., , 
\"Gı· 

OdakilMİn lıep&i0 1 

bir solukta iskanL>i1 btj
1 

üst üst,_, yıgabilecelC tuu 
dar kuvvetli.. l 

1 ilk 
Nihayet imparıat01 

baııını kalchrıyor: dıı 1 
... • 1 t 
- Yarın .. cevabııJ ~%;ı 

ririnı size.. 11 i 
Mnrat lınfifce ıel~ 1l 1 ıg 

yarak çıkıyor dı•ıırJ' laı-. 
( Sonu var ) 



··. 

Andın 30 ğustos 
Dününü i i au
ra mı a gaşadı 

DiLEGiM • GELiNCİK • 

t' 

(Ba.,ı 1 inl'ido) 
M e<'li14 ı· J· . . . . 

•l nc ı rt• ı ı, ınoh . 
ll•ıırnu J) 

7. r . Mnzlıar Gor-
lllP.n • 
lını ve lt Plıu s1nr olduğn 

) ... do vngon l a rıııda 1rii · 
Und"J o 
. • ll or vo is ta vonda 
'alı vek ' I" • 
.,. k A 

1 ı, a sk e ri, mii11\ i 
vf 'ltı •• 
Qı' ' ' tı <1- retmen ler, nmu-

ı lne c•Jı' s •. .. 
ı . ve ı>nııı uro-
erı t· · 

ararından sevinç ve 
16\'ırj ·ı 

l,) 
1 e knr~ı la ndıl a r. 

. ~illt Şo rııııiz i ·tas
) Ollıl;ı. • t' .. 11 . ıs ıkhal cıl orılerc 
" erı · 

- Çiçeğe -

Ba!ıarı11 yddızlı bir gtresitıde 

Yükseldi /eryadm semaya doğru; 
Ntş'eler saçtldı /ıer !ıectsinde 

Gözlerin açt!dı ışıkla do/11! ... 

Elemle saf mlum /ıiç ka!lamasm 

lliiziinii dağdsm güzel sözlerin, 

O lüiçiiciik luilbin ahla ymımasm 

Tmıyeri/e mırlar sarsm göz/erill ... 

L 
23 I 8 I 941 

- De gidi 
lnr do! 

imansıı-

Na~ıl da anladılar! .. 

t nı &ıknrak lıaiırla-c lOı R 
1 °rnınk liitl'uıula lıu-

Sabri F. Er!tiçilı _ J 

Dıy<', kendi kendino söy
lend i; hayretler iı;inde 

kaldı. Maamafllı aldır

nıadı. Bir giin c:ımiden 

~ıkarkerı, c amaatın toplu 
lıulundngo bir eırad", 
giiya va~ifo icabı imi~, 

gihi, imam, yutkuna yut 
kuna, ayni zamanda ~ey. 

fan gi>zlel'i ile etrafına 

bakınarak, yapılan dedi
koJudan Hur~it ağayı 
habonlar etmek istedi. 

O da gayet sakin şu <'O· 

vahı verdi: 

llnıltıkt 
.. arı soıır:ı Relıri 

goı·ıııek .. , 
l}nı.· llJr.ore ynnlarııı-

·•11.1 i'. 
ıı .e,a tı a istasvmı <lı-
vına .. . 
N ' Ytıriidüler ,.e lıih· iik 
,eflel'· • 
Na., ın q yak ındun knYn· 
y Ca l'i-ı rı .. 
..... "' ı gc ıron Jıalkın e
'lrıç 

Vilauet Dainıi Encümeninden: 
Kısmeti 

Lira K. 
3188 75 

..4..tlet. 

54 Mnlıtelif ciııg evrakı m&tlıua ar ve iç1 on al kıı;;lan 
' n •ncln H Ik .. ' l'"fl ı a ·evrnı ı:-e-

" cırıu· VWiyd hu usi idaresinin 1941 yılı ihtiyacı olan 
54 ka)Aıu 3183 lira 75 knru~ mulıırnımen kıymetli 
ovrakı mathırnsı tabcdilmok üzere ekı-ıiltmAye konul-

- Oanım hiç erkek 
evl[ıdım yok; Tarlada 

bahçede ç.ah,amaz oldum; 

tutki Aliyi evlau edin
dim. tn· lTdilor. Milli ~t fi · 

ız lıı • 
ta.n 11 nda biroz ka ldık 
ıla 

1 
Soııra lıulkın arasın· 
ıaJkJ k 

lıırıun n ·onu,aralr, so· 
ı .. 1. Bolec! iro reis vo· 
ıq' H . . 
ft 11~n aıf Aydoğdu, c trn · 
"i AyJın halkının sov
tı ,Sa\' , 
P1n ~- . 1 vo S dviııçle çar-
lınk ~ :ırekl e ri o lduğu halefe 
lc1 .. \'lletıı kadar yiiı·iidü
~6ı .. 1. 01da l~eleclivc reis 

ıq •n. . 
lı\r, ll1;deu şelı ri n yol-

• \'o 

mo~lor. 

Taliplerin 4/!>/941 tarihli per~embe gunn saat 
15 te ihale edilmek üzere ~O giiıı müddetle eksilt
meye konulmu~tur. 

Fazla malt)runt almak istiyenlerin Jıer giiıı Vi· 
H\yet daimi eneiinıon knrarile lıusuııi idare ıuiidür 
liiğüne ve ek::;iltmeye i~tirak edeceklorin siizii ~ı>c;en 
"ihıde Yih1yet daimi encümenine ıniirac~at ' arı ilan 
olunur. 

Dtıdi. Ah!. bii.rl1> UL 
fıra kar'iııında, akan au
lar dnrurda doğrui'n ... 

Bunun üzer ine imam, 
soluğn ince Mehmetlerin 
Mnstaf'anın ylınında aldı, 

Onu kalıT"cJo iskan bil 
oynarken buldu. E a' giiz 
iearetetile bir kenara t;e· 
kerek: 

bıı l nğnçlnndırılma ı 
(15) lluk

1 Undıı .ixaiıat aldılar. ayak 

taı1 " .~nıet (i rı iirıtlo sıtma ı------------ -------------------------
Giiz ünü aç! hir· 

6""el kızı iste .. 

11~ 1 '>~tı lıakkıııdu sağ· 
lutu ll'lııf'uttieiııin rakam- ·-=====J' y E N 1. A Ç 1 L A N ~ ılirııeu~';· aııaıı izahatım ,~·- J 

'•ıo~tou · ~ıı sonra Sanat HALK BASIMEV•ı lcı· 1111 şert f londirdi-. 
'"nat l 

J'ell.!rj . 0 \Olunda, atul 
l!ij\' . ı... hı ror Li ror c•ezen , ut\; f'i ~ 
llJj,. '• ~f lalehonin f" 

• etıerj 
lt!eı . " 0 <n·i reti111 -
} ı·ı ile . • v 
o 1 Yal .. ırıdan il,•i· ııı İler o 

"(Jı·tııı vo diıoktirler 
er. i 

f hrı11<1 
(J•irıj nn soıır:ı Orclu -

hısr'f' tııud ·, 1 etlerck b ir 
d(jt i t" 

tlukt ı; ıralıat buyur· 
ll(ı 

r1:l lı rııı r.ı na t 20,30 
t llllcııı 
fb 1 S tı \" cri YC 'lJ"l -.a, ... • b • o 

llrt 01 · 
ııııs t 1 nı·a s11· t1a lın 

·' ton le . . 
\lııgr rı ılo h.:ıııiro 

, l ıı lıar k 
ar. 0 et bııynrchı · 

' 
HALK BASIM EVi adlı Matbaamızda her çeşit 

Defterler, Cetveller, Kağa ve t Zarf başl ıkları, Ko··y 

Odaları, Belediyeler ve bilumum resmi ve hususi 

dairelerin matbu evrakı rekabet kabul etmez de

cede ucuz, temiz ve çabuk olarak yapılır. 

BASIMEVİMİZİN BiRİNCi GAYESİ 

_j__ŞL.ERiNDE UCUZLUK 

BASKIL.AADA NEFASET 

SİPARİŞLERDE SÜR'AT 

CIL.TLERDE SAGLAML.IK 

•=======::.:==========================..• 

Yazan 

Samim Kocagöz 

Yoksa elin den gidiyor .• 
Hur~it ağanın halini pek 
hoğeumedinı . Dedi. .Mus
tafa, imamın eline lıir 
yirmibeşlik sıkıştırdı. 

- Eyi ettin de lıı,ber 
vor<lia, sen gene göz ku

lak ol.. Deui uzaklaşır

ken de, sarı ııska güzü
nün inatçı adaleleri te
kallüz ederek, homurdan· 
dı ! kahvenin ortasınt\ 
okkalı bir tükiiriik attı . 

Akşam kara.rıl ı kt.a sı
ğırla.r küye d()nerken, Ali 
de kaııaba.clan geliyordu. 

Kt>ye yakla~<lı ı'tı sırada, 
kar~ısına, ı av an, atı ile 
Muıtafa c~ıktı: Bir a~ağı 
bir yakarı, eşeğiıı Üi.ttün

de kendi haliud~ giden 

Aliye. çalım Aatmağa 
ba~ladı. 

Al inin yapılan dedi· 
koclolardan haberi vardı. 
Uele ince Mehmetlerin 
Muetafanın niyetini, ka· 
hakların Yuırnf kerıdhıine 

haber Yerdi~inden lıcri, 

için için giilmekt~n ken· 
ılini alamıyordu. 

- Adam senc.lo .. Şim· 
di Muehfü ile tığraşncak 
~aktım p>k .. demi~ti Yu 
Hafa . .Ali ~u 11rada. mc
teli ksiydi .. Askerden ye
ni gelmiı;ıti; <;:tlı~ması, 

para kazanması li\zımdı . 

Bu düeiinceıinE", kabak
Jariıı Yusufıa, Iı:ı.k veri

yordu. Zebraya gtılince: 

Baha"ı onu kime istor~o 
vere bilirdi. Biiy le y n p
ınakua da haldı iıli. l\Ia· 
mafi h<iyle <liişiinnıekle 

beraber Ali, II unüt aga
nın kendh~ine olan iti 
matlından dolayı gıırur 

duynyordu. 

- Sonu Y:ır -

Abone Şartları 

Seneli 11-i 
~ GOO kuru~ 

Altı aylığı 350 kuru~ 

Üç aylığı 200 kuru~ 

HALK - Basunevi Ayduı 



Sayfa; 4 

ALM NLAR 

Bor1in, 1 ( a. rı.. ) -
Okranynuaki l 2 Yiltıyet
ten 7 si tam:unilo ikisi

de yarı yarıya Alınan

larla miittefiklerinin e
lindedir. Bn yedi Yil:"ıye
tin isimleri: Dinyep r 
Petrof, Vitovi~, Doneno

"e, Nikahı.yef, l!..,adt\lRk, 
Oerikaf, Odosa, Ving-:;:e
<lir. Hunların mosahai 
aathiye i 264.600 kilo· 
metre ıuu1·ahhaı olnp 

ııüfnslıuı 16 ıııilyon 77:! 
binılir. Okrnnya Sovyet
ler hirliginin bilhassa 
Bimal ve Rimali ı;ıarkiıü . . " 
için bir lıulıubnt anbarı-
dır. Sovyot ler Birliğinin 
en miilıiıu zirai iatiluı:ı

l~t y:l.pılıuı mıntaka~ı

dır. 

Sovyetler 
İran da iki şe
hir daha al-

• 

dılar 

.Mo ·ko\"'a :l 1 (a.a.) -

lrantlnki har.,kfıt eEına.

sındıı neşredilen Sovyet 

tehliğiııe gi.ire: Sovyet 

kıblan SO nl! 11 ..ı•M 
1

"' 

Re~t ve ~ar .~ııı .. ı ıçgai 

etmişlurdir. 

Tahranda 

Örfi İdare ilan 
edildi 

Tahran 31 (a. a ) -

Tıuı ajan. ıııın hildirdi ~i · 

ne ~i)re: lTmnıni iııziba

lı toınin ,·o paniğe mani 

olmak ınaksndilo Bıı.;vo

kil Furngilınn Taln·anda 

orfi idnro ilan etmiştir. 

R ük lJ met lıa 1 kın i şe ini 

temin ıçın lfLıımgolen 

tedbirleri almıştır, 

){osko'{'a $1 (u, a) -
Royter muhabiri bildiri· 

yor: 

OJesnun. şiddotli mu
lı roher olmaktadır. Fi
lola.r lıa.linde hombardı· 

ınım tayyareleri her giin 

taarnız etmekte ıse de 
Sovyct ordu~unnn ve ha
va miidafafl8ının mükem
mel olu~ıı sayesinde di.i~

man pok az muvaff'aki

yetler oldo otmektcdir. 

Şehirlerin 

kadınları 

merkezinde 

ve çocukları 

()ldiirmı bir Almnn ba
tarynın Sovyot avcıları 

tarafından ke.,fe<lilnıi~ ve 

su tuıulmu.,tur. Kadınlar 

"e (jOCuklarJa ~ehriıı mü

dRfa:ı.sıııda zarnıi olma· 

yaıı kiınsolor Rus filosu· 

nnn lıiıırnye~i l\ltında. 

talı 1 iye eılilmişler<li r. 

8imnlde i~e Alman-. 
lar bataklık orazide Le-

lıingrnda ynklsşıuak için 

ollorindeıı gelen bütün 

gayreti sarf ouiyorla.r. 

~· · · t her yenle ayni 

azimli ın11k:ıveıuotlo kar

şıla~ıyorlar "Ve ağtr za

yiata nğrayorlar. 

Japon yanın 
VAŞİNGTON BO~OK 
ELÇİSİ YAKOHAMAYA 

G El D İ 

(Halkın Dili) 

ŞEHRiMiZDE 

30 Ağustos 
Zafer Bauramı 

Ba~ı 1 de 

dair elan kunmları sık 
alk1şlanıyord u. Şehitler 
anıtına çelenkler konul
duk.tan ~onra. reımigeçit 
yapılarak mer:ui mo ni· 
bayet verildi. 

Zafer göniiniin gece~i 
memleket baştan başa 

tenvir edilmi~ milli,oyun
lar ye e~lencelorle giizel 

gnnun luıtırns1 coşkun 
tezahüratla ya~~ıtılmı~tır. 

ALMAN 
BAŞKUMANDANLIGI· 

NIN TEBL,GI 

Berliu, 31 ( a. a.) -
Alınan orduları ba~kn
ma.n<lanlığmrn foyka1ade 
bir tebliğinde hilc.lirildi

gine güre Fin kıtaları 
~iddetli mnba.relrnlcrden 
soıua Tallin 'i 30 ıı~usto~ 

da i•gal otmitlerdir. Ay· 
ni zamanda l 11in t e~ek
kü ileri kareli berzahınlll 
merkezinden heninarad 
istikıuııotinde ilor1emi~ler 

~e çok arazi knz:ınmış· 

!ardır. 

!ngiltcreniu şark sa
hilinde ~a.vaş tayyarele

ri dön gece muhtelif li
man te:-;isatına, tayyare 
meydanlarına t a a r r n z 
lar yapıloıı~f\r. 

Alml\n harp gomileri 
hollanda ~ah illeri a~.ığın

d• sekiz Vıgiliı; tayyare 
resi dü~iirnıü~lcrdir. ln-

' giliz lıonıhardıma.n tay-
yareleri tliin goce •imali 
garbi alımı.uy ada ınün fe . 

rit olarak tud olmuşlar· 

dır. 

ELEKTRiK ÇARPfı~~
S l NDAN YARALANMA 

30 Agu tos cumartesi 

günü ık~:ımı Hava Ku

rumu üniindeki elektrik 

direğinde sigorta ha g-lıı· 

mt.kla meşgul iken ol<li

'&nin delinmesi yiiziiıı· 

<len kendini elckt irik cor 

yanına kaptıran Beledi

yemiz olektirik mernnr

larındarı Belıt;et Uz mu

vazenesini kaybed o re k 

yere clii:;-mü~ ve agu· su· 

rette yaral:ınınıştır. Yıı· 

ralı derhal ıneın l o k et 

hastanesine kaluırılarak 

ilk pıınıımflnı yapıldık

tan sonra elektrik fah· 

rikasında yatmak ta ol· 

dnğn haber almınıştır. 

Finlandiya 

HARİCİYE NAZiRi RAD
YODA NUTUK SOYLEDI 

Helsinki 31 (ıt,ıı.) -

\Tiılipurinin zRpt.ı miiua

seholile Viul:\ndiya Hnr

biye ıınzuı Yalden Had

youa bir nutnk eiiyleyc

rek Finli ~erin hu z:ıfor" 

den fahr duy<luklarıuı 

boyan etıui~lorılir. 

Macar 
AJANSI SOVYELERİN 
BÜTÜN CEPHE BOYUN· 

CA TAARRUZLARINI 
BiLDİRİYOR 

Evlül 1 . ~ _,, 

TÜRI 
iMSll! 

Yazan: /. H. Baltacıo. 
Bası 2 d' 

sız <'Ocak bir a~'a isti 

ouı:ı· da senin gibi ' 
~f\nıak ister. Kimıei'i•1 . 
hiiyütl Türk çoğal! 

J>i~~ c.loyip ge~me! s1 
~nzdnr. Dahan Yar: 
lilııüztlir. Ona can re 
er kek enn tanııııauıı,1 

Ba sefiJ, balıa ollJJ~ 
!:\yık lıir insan degilO 

Babasız <_;oc11kları •
1 

ki o <la senin se,•gi~ l 
insanlığı sevsin. K•V tı 
bıralnbn sahipsiz çıı 

ga eahip olt onu yert ıı 
pırlanta toplar gihi i 
ln! Bn!trına. ha ! kor) 

alı;ıılınazınn. Tül'k; '.f ~i 
kti çoğalt 1 ti 

Malıu llende, k<>yiiO 
\' 

heş altı çocnkln yo~t: 
8 

hır vardır. Bunları g 
riince nıa~allnh d 6 r ı· 
g-eç.nıc. Onla rn yar<la11l Y 
Soner1<le ıonnesende · :ı; 
<lıın ot. Y:ırdım ol t 
i~in yanlmı et! Ysl' t 
et ki giiniin hirirııle t 
lıktan tilıno inler. 'f1'r 
çocuk Ia.ra k:ır~l insıı e 
\"'azifoni ~Tap! 

(jO b 
) 1·1 
d"' 

<)ocukl:l.rı sev! 
ları koru! Oalnn 

t.U )' 
giydir, ac.lam fit! » ,\' 

gelip rahat dü,eğine di 
tıgm za.man

1 
arkıJO 

miraınnı payl:ışacrık 1 
sovinecrğine bir 90~ 
mık aglasın! Yoti!Jlt 
ıriiz Yllsları ralılJJ 
l"I • ' 1 
Ölıliiktuı sonra ser1'' 
~il, ~~ocuk bırak! f. 
kal! aı 

Ad:ım yoti~tiı ! f 
insan<lan dogar, fı1~1 lıi 
damı rine adam yetli 

Ha-va dafi topçnsu dü~· 

man tay yn.r•lerinden bi
rini dilşürmüşttir. 

Budape~te 31 (a. a.) 

Mact.r telgraf njaıuı 

bildiriyor: Dii~mRıı hiitiiıı 

bilir. :\dam lık kitll ~~ 
da drğil, a<lamlardı'~ 
i·euilebilir . .Adtlm iO 
demektir. İman tflb 
dilmez, aşılanır. 

imanınını insan]llr' 
Proınete'nın ateşiııi 
ne al, giinüllerde ı.1~ ı~ 
l. H. BALTACI ı 
(YE~! ADA~ h ........................ avrup:\ ile Dinyepor bo ........................ 

yunca mukuhil tııaı ru1.· 
TASARRUF 

BONALARI 
!arına donun etmek to· 

dir. Dii~mnn hiiı'ıı m lan 

................... ~ l"· Tokyo :1 l (a. a.) -

.Taponya11ııı VH~iıı~ton 

1,iiyiik ftlt;iligi ıniiste~arı 

\ ... d,aaugi diin yokalıa.- Tasarsuf Bonoları 
cüma '"İinii hil& istisnn 

HALK 'ın oll.J' lı 
A b o n e O 1 ~ ' () 

!çiııdo :\Iomlekcte 11 

yazılar bulur~11n•1 ı· k 
• JP f 

Umumi menfüı.ıt 
maya gelmiştir. Vaka- almak kendinize fay. lıi\~ bir tarnftıı. m11YAffak 

snği lıariciye nazırı To- da Milli MUdalaa- olamamı~tır. Jtilimize dii-

) odn vo lııı.ı kiye mii!'lte mıza hizmettir. ' en esir vo harp mal;.:e· 

.",."rı A ·ıo ·,·ru··Amo .. A mesi miktarı artııınkta-.~.. mn ı gı "( "( . ....................... .. 
........................ dır. 

kah yazılar sefB ~· 
• •I ~İ 

siitnıılarınııza geç ... ..... ~ ...... ~ 
tiir. 


