
IUOk Kuvvet ve 
tUn bOUük eseri 

M·ı .. / let/er arasında kuvo/ ... 
· fllsıi o milleti11 ketı-
.IZ: 01all inamla ııe ken
IZı • 1dare ede11/erc karşı 
din.· . 

1Sl ıtimadm derece-
"1ii.te11asibe11 mebsut 
"1akus bir netice arz 

kiP "-su Tiirk Milletinin 
k• <lfZ 

İi.k zaman yarattığı 

ol• " ~ser/er miitelıalli ol
, Ytıksr./?- seciyenin te

<1• Nid" ur. 

Öi~ 
ffer bazı milletlere 

serı lllru/di ııar/ic'funız 
e l!efliş l b ·ı ·b o maya ı ır. atı-

"1a11evi kuvvetimizin 
"1/[x.l b- - .. ı·:~ ·· İi. 6• ı1e 11twuu5 u 
"'enmefl ve 0111111 bii
ese ·ı eıı rı e gururlanmak 

jst e ki lıakkumzdır. 
Ji. ÖQ/. .. 

0 
ıa ıkı ay evvel 25 

1101 ro~ lir~ gibi bizifl~ i
te tr buyü/~ zamıedıleıı 

0111 iZ;: bo1U1lar11mı içinde 
., /fu 11wz !ıal ve şart· • ,.Qt 

r00 rılZ "!e:ı çok kısa bir 

r ıçuıde taf!lamile 
e <lras 

e b· 111da paylaşılma-
tz ,,. ikfoci 25 milyon

Yenidell satışa arz ek ~ 
ı"1. llzere lıaztrlıklar 
İrz flsı Türk milletinin 
: tıe kendini idare 

ltı e karşı beslediği 
ba · I ı b. rız bir illi sa i 

~ ır es . ı· ,, 13 . erut1r. 
ı,.irı . 

l /. cı tertıi1 boııolarm 
0

litı·'akk111da Maliye 
ltz l . ·ı ·ı 'lft 
6 

nr vesı e ı e 
'1ıfi eya11at arasmda 
· /J ~e ilişen bazı kıy
~"flrçalan milli guru

<1./Q 
0k.şaması itibarile /, ,.,,il 

'lf!tı<t: ıza llaklelmek-
v 1111İzi alamadık. 
Q(Qfld 

Q l!" aş/arm bu lıu-
,.Q~zsıerdikleri emsal

/[ Ve a/rikayı şiik
ltı Q.Ydetmek isterim. 

1 /'izde 90 ındatı 
oı,tı ır f)elle vade/i/er-

1tşıu D 
0 r. ünya bulı-

e,. 
'tnı ( 4 de) 

İSTANBULDA 

Fener patrikhanesinde 

çıkan bir yangın büyük 

zararlara sebep oldu 

Ankara 21 ( a.l\.) -
I staıı buldu paril.lıarıo oi
•arrnda bir iknnıetgnha 

mahsns ahş ııp kısmrn dan 

elektrik kontağı notiaesi 
bir yangın çıkmıştıt. Bn 
yangın saniyde 22 meı·ıe 
eiir'atle eım gün dogn rü
zgarları ile <lerlıRI bir at 
lama yaparak 150 200 
metre ilerdeki bir evi 
tntuştnrmu' vo aiir'atle 

biiyüınii~tiir. etfoiye vo 

poli~ derhal yetişıni' •o 
icııhoden s1hıtlürmo tot · 

birlerini alwı~tır. R liın 
camii iıtikauıetinde teve· 
ltiİi edeıı yaııguııu alı,np 

olan geni~ mıntıkayı sa
rarak dö ı t buçuk saat 

clttvam eıtikıeıı soııra ge· 

nişlemes: ne ıneytian ve · 

rilıneden Ö'lii l\lınmı~tır 

polı s tort ı batı Rlmış et fa · 

AlMANLAR 

iyo bii tfi rı ğrn p la rı yan -
gın yerirıde faaliyet" ge· 
çmit ve p asi f korunma 
su a~posnnthıı i~tifııcle 

etli lıui~tir. 

100 ev 2 c.ııui \"0 lıir 

mescit Te patiklıanenin 

iki'un~tgalı kısmı yarıınış

tır. Yali, polİ8 miitliirii 
yangın yt>riııı.l<ı, lıizznt 

t orti bat alrnıı;ılardı r. Bo

leiliyt', Kızılay fa di) et 
g~ ctn·t k yangın folRket ine 
ngray:ın la ı a iaşe yaı dı

nıı yapmaktadır. g,,siz 
kalarıJar mu vak kut evle· 
ro yor] •ştırılccekti r. lü 
zıluy nıunıni merkezin· 

den hu ailelr.rc ç.ocnk vo 
biiyıık "'şya.aı, çama~ı n, 
lıuttaniyeıri göudariluıo~i 

için ic"bi)den t ed birler 
nluımıştır. 

AMERIKADA 
Bir ııman askeri için BOuük birıırai ka
r 2 REHiNEYi KURSUNA nunu kabul edlldl 
DIZOIL ~ R 

Pari8 21 ( a a. ) 
bir alman askerine kar~ı 

16 eylülde yapılan uikast 

miioa111ebotile mfıkahelei 

bilmiıil olarak hu ~abalı 
12 rt'lıiue kurşuna dizil

miştir . Bunların ekt.4risi 
komünist ve komiiniıü 

propogan<lası yapanlardır. 

Bir general hey:uınamo 

ıinde biiyJe ıuika~tlar do· 
vam ettiği takdirde dıılıa 
büvük rehinelerin kur~ıı . . 
na dizileceğini bildirmiş 

tir. 

Hayclanpark 2l(a.n.) -

nmerik-' cumhur reiıi 
hay Roaz,clt Ü<; milyon 

be~yiit:ellı mılyon <lört
yiizhin dolarlık varidat 
getirecek olan Torgiltır 

ilıılıuıı hakkındaki kanun 

layilıasını dün imzalamış
tır. Aıııerika<la. şimdiye 

kadar bir tek kaııurıla. 

temin edecek bn kan un 

milli müılafaa lllaıo;rrfı 

ile kiralama ve ()d"iuç 

verme kanıanu mucibince 
yapılacıt.k masrafları ku· 

şılamata matuftur. 

~2 Eylül 1941 Pazartf'si 

fmtlT• • •ablbl Te r. N. Mel. 

Fuat Şahin Erl6çln 
idareh anesi 

Mitntpaşa raddesi Xo. 1 
AY D 1 N 

11 
uz K ŞARKTAKi 1 İhtirasları Boğal ım 

Hur Fransız delege. Bazı mekanizmaları 
Sİftİ0 beganatı DUzenllyeı lm 

).JOlı dr:t 21 (-. :l, ) -

dnyil tolgınf gtıı·tc:oıı l>il· 
<lir ıyor. 

lhrık şınkt:lki hür 
f'ranı-ız dt ]ı gcFi «Ülıaınle 

Caroıı> ş•ı hoya :ıttn hu· 
luıınıuştıır. hal ıı hür fra
rıs /. ku \'Vutlori :ıtof lı:ıt 

tında elli lıı•. lıi u a~ker · 
' le, otn1. lınrp gemisi ile 

fraıısız tiea n t g-0ıııi !eri
nin ii(,"to biri iltı vo h in 

ta) yA.re ile tom~il odil· 
mekt(ı(~i r. 

İngilizler 
Atlantik deniz har

binin aımanıar 
lehine olmadığını 

bildirigorıar 
Lorıclra 2 ! - (a.a.)

doyli tulg ra f uınhnbiri hi

l<l ı riyor. Bir alnrnıı gaze
tesi atlas <leuızi mulıare· 

be~iııin alıııanyıınm lehine 

iıık i~ tf ol nıt•diğirıi açık~a 

iliıaf efrutldtdır, Hu ga
zeto i ı gi 1 tfıreııi n yon i ka. . 

t' 1o 1 o r i rı i k n'" n• t 1 i h i nı 1\

ye altında hıılnrı<lurduğu
nu huyun etmektoclir. 

ıstanbula oeımekte 

olan Bulgar vapuru 
battı 

Sot'yn (a. a) - 1s
tan hula gituıekto olan 
clör hin yiiz; tıBi s6kiz; 
fonlnk hıılgar «hoıliıııu 
ticııret gt•nıi!$i dön geco 
gı>mido vuku lıulıın iki 
iııfıl~k ıı eticcsindo lıirknç 
dakika iyirıde batmıştır. 

tııyfnl:ırdan di>rt ki~i 

kayıptır vapurda lıamulo 
yoktur. 

Dünkü yazımda ikbal 
yıldız mı bok ı.,diğ i nıi ~· az. 

mıştım. 

Saat he~to yo 1cu ya
pa('&Klarımla hernher Ay

d111 ista".iyon 11 n d:ı y nn. 
Tren geldi. .F 'kat yine 
baş giistenli. Kompart
mırn !arda yine ) er yok. 

Yalınız c :\Iebusl.tra ınah-
8ustuı » l~vlıılıHrıı ta~ıyan 

hir odtt lıo~. Yolcularım 

vo aç.ıktıt kalırn i.iç dört 

hayan bn oılaya yerle~· 

tiler. Fakat trerıiu hare
ltetiııe be1;1 <lnkika kala 

bazı nıemnrlar araı.ındi\ 

bir fnııliyet bir giirültü 
h:ı~g-ö.,torı.li, nncıl l\leb as 
konıpartnıanına girilirmi
mi,. B ıy:ıuhuın ~ıkma.· 

ları, Y•' yollarınd .ı n kal· 
maları veyahut ayaktı:ı 

gitrnelt;ri liızımmı~. Kom
paı tınanıa k~pııııu na~ıl 

açılırrnı~ Ürtf\Ja rıe kı 
rılm1~ bir lıapu nede 
cam var, yalnız içeriye 
yerleşilmi• bir Taziy~t. • 

Hu sııç •e ciiriim na 
sıl işl enirmi~ gibi bir ı;ii 
rti mu ha ve reler ve gü
riil ltiler aratjında yiııe 

memurlardan hir kısrnı-'

nıu daha momıif ve daha 

mii~f k lıueketleride gii 
ze çaı pmayor de&ildi. 

Bir aralık kendile· 
rinden rrca ettim. Me

buslar hiirmetkar.ı.mız ılır

lar. Hor hangi bir Me
bns ark:,daş gtjlso ve ken
dilerine tı\h!'!is t'clilen ye
rin boş olmasırıa rağmen 
ha)·anl:nın ayakta peri· 
şun lıi r halde ka!dıkla · 

rını g<inıe derakap kom· 
partnıanıııı açıkta kalan 

hu ba.y.mlar.ı. tah~is etti
receğini tabii görmeleri 
laıım olcluğıınn M.ehus" 

1 

!arın lııllktan değil bil!I.-

( Dnamı 4 de) 
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K veK a • • il A YO llf 
PRORGAMI 1 

V ıtrlığımızın esnsmı 

teşkil o<lsn kan sıtılıat 

demek ise, soııeuz kana

ınayada öliiuı domok g<'· 
rekir; lakin vücudun u
zun zaman kanamaya ta 
hammülii yoktnr Yo u

mum kanın 3-3 tü zayi 
olunca kalp i;;~i~ kulclı

guıdan vazifesini t.oı k e 
der. t nHıuıın karı mikta
rı n norm a 1 clııruııılar 
mügtesna tutu lın a.k ~:u·

tile ~iicut ağırlıaına tabi 
olup kilomuzun 1-12 irıo 

telrn.hül edflr yani GO i-

• lolak biı· ki nııeıle takri-
~ 

ben 5 kg knn var de 
mekti r. lıer h ., ngi hir se· 
9Eıple 3 kilo kanın yok 
olma~ı hepi ıniıd dii~ıi n
<1iirın6lı<li.r, Yalnız: Ka
dın )arı nıız bu husu~t :ı. er· 
keklerdtm ela.ha. ftııiak:'ir

dırlar hıınnda fizyolojik 
yapılışlarına medyundur· 
la.ı'. 

Kanın v:ızifoleri ol
dukç" miilıimdir; iıntİ 8 '-'ı4 
ol,m lıcir t ii rlü gııtnyı, 

nefesle Rl lığımız ok11ije 

ni, gııcl<lelor<len toplıırlıgl 

hormonları viicudumuzuıı 

en nfak noktalıı.rrna ka
dar gtitüren vo ornılnld 

zarnrJı ınaddclQri dışarı 

o.tan yine hudıır . kan vü 
cudnııınzda kara<' gor cb· 
lak ve eıı fazl:t olmak 
üzero komik i l iğinde hıı

sulo gelir lıaıtalık halle 
rinde hıınlarrıı vazife ıııi 

sekteye uğrl'r ayni za
manda devı anıla ki karıda 
mikropfar tarafrn<lan ha
rap oılilııki huda luiıı

sızlu demok olııp lrana· 
maya muadild ir. bn vazi 

folerd6 hast:ı çok l aııınz 
kalını~sa ona ırnğ l am bir 
kim::;cııin kaıııııtlaıı ~ı

riuga etmek liir.umu 'ar 
dı't. kırn yel'iııe dıtlıa vo 
hafıf vak'alar la tuzlu HU 

şekerli su (muayyen Jrn
safette) zork o~nıckletiç 
aydi vazifo görülmii~ o
lur. 

O lıalde kftr amnya 
ınnııi olın ık go olı. tir. · 
rnücıtosn lar 1ı ı riy • vo 
kanayRn bir kırmı:.t:ı kan 
eleman ise fı~kınr bunu 

Kenan ER.SOY 

din'1irrrıek için ynr3nm 
iistiiııde ı yıuıi kal he ya
kııı yt-1rinueıı, f'gıır k:rna
yaıı iyah kniı daıııarı 

ise bu f'ı~k ı rn az lıi litkiıt 

zoıla sıkılan hiı siiıı.;or 

don akıııı su gabi iızar 

hu vai'.ıyotleıdo kaııı <lur
tlıırmak iç n )'nı·nııın nl.: 
ıi tll rn fı 11 da u yn rı i yn ra
rn n altı ııdıuı hogın .ı~ vtı 

ılo\· ı ann orada mıu1i ol
mak lazınıdır. Yara g()

giiı; ve lıhtınıln İtio lıun· 

!ara iıııkaıı pı-ık azdtl'. ve 
hor uı iilı ı m \'fı k 'ıı da <lok. 
tornıı ta• siro~ile kan tli 11-

clirioi ilnçl r olmtık la

z111ıdır. ve s kıl mı h ıığ ı 

ko ldtı vcıy n h c kta 2 sa 
utta.rı fazlıı tnrırıalı ıı at i
ct1sı: bıı~dau citcsi g da

!!lll 15,aldı~ı ııdaıı orsuı ö 

liir, yaııi gaoıgroıı o lu r, ve 
ıı ı- ticedo iıısa ı o uznııın 

kuılınek sul'ttiylu gaip 
eder. 

l~~f\l' hir 1 imşe oliııi 

k PsmekJe ,-o y:ılırıt di' i ıı i 
çektirml'k)e l~·ıııı santlar
ca di m yonıı o gibi 
kim el ~r <'o lıemofıli do 
rıf'n irsi bir lınRt lık oln
labılirki hnıılar nııdir ol
mak la bcı·abtw aramızda 

Jll(IVCuttnr. 

Hor şrro ı ağmen k" 
11 a ıı nrnn k t :ı Jrnııaıııak 

kadıtr mıılıiııı<lır. ve 
bsz ı aval. 'aJa ı dıı i rısa 
nı kanatm k u ku -
t n r nrn k nı ii m I. ii n lii .. . i ı:ı t o 

' 
barın b ilen eedadımız<lı•n 
h1 ima lıa it "'0 hası t o). 

ılnğn k ad•tr el ' m · lıımrlu 
ol:ı 11 hazı maı 1 it: r -va nl ı r 
ki onla d:ı lıa eanıat Y14 P 

mak 1ıülı k yı p ştırnrnk 
olup terk tıdi lmok zaınn. 

ııı çoktan goçuıiş ve bn
unn yeı i no ft ıı ıı i n~u Lor 
le kR.n almak kııinı ol
ını ıoıtnr. , 

lşto sayrn oknyncu
lar ilk mevznnınu haya
tı ıı t nH• l t ıı ~ ı o ı n n lrn r.-

1 :ı. t nı;;l·un ş olııyoı n m ve 
lıu vt silo ilı b LS alıl~lnı ı 

siıayetlı rıı i 'e ko atıma 
y, o'(lı irı1 nyııi ı-Ü uıılor 

da okuyahile<•t•ğıııizi şim
diueu v·adod rinı. 

22 H ı 94 l Pazartesi 1 Yazan: 

7,30 P rogr m ve mem 
Je •Ot saat !\yarı. 

7,:l3 Miizik 

7,45 Aj '1!! lı lıorltHİ. 

8,0o ~,4ü Mıizik : 

18,80 P ogram '\"O rnem· 
lak t uat ayarı. 

1 ~,33 lUtizih: 

1!l,i5 Aj uıR lı lıerleıi 

14.00 Miizih : 

14,30/ t4,00 Müzik: 

15.15-15,:lO Mtizik: 

18 00 Prngr.:ı.ın Te nıem 

lcket S!\at ayarı 

t~,o~ Mıizik: 

18,40 M ut.ik 

19,00 Kon ıı, ma 

19,15 Muzik 

19,30 :\lomlcket. ~ıtat ay"· 
rı, ,.o Ajan~ haher 
leri. 

l!l,4.5 Koıı uşnıa: 

10,55 M it;ı1ik 

20 ı 5 H ıdro gazele ·i. 

20,-15 :\f iizik 

21 00 Zirımt hkvinıi 

2 1, 10 Muzik: 

~ 1 45 Konıı~mA: 

22,00 Miizi : 

:.?2,SO ~ıom it ket Aııat rı ya 

rı Aj ,ns haberleri. 

2 J,43 Miizik 

22,S!V2't00 yıırnı ki p·og 
rırnı ,.o knpıınş 

ZELZELELERDE 
YANGINLARD 

SU BAS UNLARINDA 
BİZE İLK ÖNCE SEF· 
K TLI ELİNi UZATAN 

IZILAY 
CEM I YET 1 N I 

UNUTMA 

Bnııık ta.-anh bir kiiy 
odrı ındayı z . Kö~ı11Je ya· 
nıuı oca tak:i w' şa odu 

nlarının çı kıırdığı çıtırdı

lıır yoqrnn argın avdan 
<löud ilğümüz hu kı~ gece 
siııde bizltıre hir ııiııı i 
g bi g 'iyor. 

Ocak tan çıkan alH1e
l'İn akisleri o<l ı nıu içıni 

kızıl h ı r rengtt boyuyor. 
· Bacnya doğru ~ ükselen 

koyu Ri' alı dnm:rnla ı dan 

bıı· kı .. ım kiil rt-ırıgi hafif 
hir hulut gıhi odanın İ\'İ· 

ne yayllarak bn ı'1aca. ka 
ranlık içinde yüzlf'lrimixi 
esını r bir tiil tabakası 
<lonulaşt ı rıyor. Bir tarıı f

tırn yorgurı 1 uk vo bir ta
raftıtn ocaktaki at ~in ve 
riiği mıhmurluk ilo altı 
ki,iııiıı kar~ılıklı oturdu

ğu hu hıt ık tavanlı köy 
odası ~nnki ıtısız hir me
zar gihı!.. 

Aradft 1 sıradR ökAürük 
sesleıi bu ı.es~izliği bözu · 
yor. 

Birdenhire yauıınız<ln

ld odada ıl g ceuin ıaım~

lığı rıı ilılfıl ttderı vo p.-,rd1-1, 
pt>rdı· yiikıelen uavndi ya 
ııık bir acı 

Karanlıklar kaplıyorken 
kalbimi 

Yarasalar iztirabı heceler 

Sana artık duyurmayor 
seinmi 

Ruhumda bir mezar olan 
geceler 

şarkıımıı SÜ) leyor. 

Şarkı bitti, fakat hıı

nu siirl'kli ye bognk hir 

(;keıiiriik takip etti. JiJv 
11 lıı bi A bmet aga derin. 

hir ah ~ekti. 

Hiitün nazarlarımız 

ona çenılm•~ti. 

O giizlni bir yılnn 

dili gilıi oc::ık:ta kıvrıla, 

kıvrıla yii k~eltm ale" )ere 
dalını~ Te bir eli durma 
dan beya~ sakalını ı:n vaz· 

lıyor. 

Tf'krın derin bir ah 
~.ı•lni. Hepi ın izin nrnlı mnr
lu gıı dagılmı.A, şimdi beş 

c;ıt'ı gfü~ mt<rakla ahrnet 

,HALK -

-ı aJt".' ıı h ıkıyrrdıı. N lıayot 
B ---.-==;..;-_..-=..::..;:;= nkadıı,lardan hiri U.aya-
asımevı Aylın nnm11dı ve sordu. 

- No ıierdin f"
1 

met ağll, b(iyJo der1 

rin alı çek yorsan' Q ' 

mızdaki oıladn. ş r~ Çal 
loyorı a"rkatlos kiııı l 

1 <l 
O başını yavaş. ı:ı 

lrnldn ıyor ve uzn•1• lki 
o<lınırı ı.a.rnulıkl•fl tn 
). tıktan SODI"f\ 

- }1~\}fı.tlRr, ytı 

dnki odnd ş:nkı ııo! 
oğlıırn lıasaıı<lır. ,il: 

' ııim <iliim yolcusu o 
Tolcrar suııtu '(t ar 

~~ 

. ~~ 
Şimdi llf'piıııizl ~d 

önüne <lü~tü . 

deri açılmış an ki 0 da 
da vah•i bir lıuyf'll ı~ 
su kurmıış nvcıl11r tl. 

kirpiklerimiıi kırl' 

ona bakıvoı dnk. l• 
kimse bir 

0

keliıııe ıb l11 

ğe ce~rnret ode1111• • 

Dakikalar birlıiriıl ıar 
a ediyor "'e aradll 

yandaki odsdn.u B ~ 

hoguk ük~ürök ~ 
odaıııu i~inJe perder 
lgt-tltuııyordu. zn<1 1 

tiyar babn tekrııt 

kaldırıyor vo )ıt 
ayrı, ayn bakırot 
tliuleylıı e vhit ll\f 

- Oğlum Hıı~' 
yirmi ıtekiz y:ı~ııı l1ı 
delikanhılır. ]..,~~' rı 
ayağı T"e lıir );' 

~imdi yatakta 
cledilirı. iz o meli~ 
talıgın pençe~i 

uzap çekiyor. 

Bundan sekit. 1 

vel<li. Oglum ıııı· a 
ıneıı, lıemtm l.ı () yiiO t 

k ı~ı k lı delik :uı ııl 
lıiri idi . .b'ıdau gı 
ile sokaklardan 
bütün ldiy kı;dıt'1

1 
sini kapı arıılı~ 
gizli, gızli seyred 

Nihayt•t on tl ~ 
!arının 011 gih:tı11 

ni~anladık .A~'5 , 
hoyu, topuklarıı1 

len iki kat ört!'
1 

sırma saçları 
··ı 

endamı ile li''· 
' bir tlane id i . > 

altı ny ourn fJ-

" kere ı;.ngırdılur 
rmi dolikarılı j)f 

•jl 'ö beye kadar b
1 



(Halkın Dili) Say'8: 8 

~~lll zurıı ... lnrl:• nğnr · 1 diği yer'onlo f!ı ırk ıı hn· 

Basan ırc ırn binf'r· l n )·oril ııııı. hiıtüıı ) ıılvar

' lınba A rseli saı a 

ıua la rım .l ragınen Iwıı <1iRt· 
ni biı tiiı Ji.i yo la ~e t i tt.~· 

miyonlum · O nıiitemf\· 

eli yen 

~,::e-~bo~eı;-A R H 

llet d' . 1 e ıyorom. As rnr 
dii·ıı k d " '' e te var on-

lıJt ' 
.. t"Şayot tnlih yardım 
~)d • 

e ben <l önmez.,em 
er li k . 1 • b. 

ı ıı ı nzın gı ı 

~ ' ~ ' .. ~ \n:ıhth-n" olır a ı-
~ Çaı • 

Jf 1 Ş el \ Cl'Pk l\ llel'İ ll'lİ 

d "e k<;şırak vugonnıı 
, kaybolcl o git ti. 
t1ıı, lk· 
rJ 1nci ev fldınııcla 'fa. 

- Ilı .. Udafaa ı:ııda gfüııl nr · 
. l11ıhtiy arlığıı ı ı gör· 
'lll İ\iıı hnviilc bir 
rıa k<;, e diiı~<l ii m vo 
tııtt•ı • .. 1 • • • n ~oz erıııı aynen s.. • 

0 0sledim. Avı-; llJın nu 
( l'ıldı iki ellc.ı· ini i;ı;c-

a~ hiingür, hiingür fi ğ· 
dh ba~ ı ndı. Oıı ı le e· 
derek )nliııı hir ıa· 
a lı ı ınnııı 'köYc dii 
~ . . 

11 İ ) t•m iıı lo t~min 

( •. . 
t \ ık i soue haenndan 

. ıııaın ınektup nlı)o r· 
ıJJ' . l~ 

1 ..ı!akat Çııı aktR]e 
rill •t<: l . a Jesı b .ı,lıuhktnn 

lıını dört buçuk s 
~]} ı· Chıi n <lcn bir tok 

lı ~n ktup nlnımı-
lltti;ı ıoruştu ma

ız 
"a arnmolarıruız 

l ~·ttj A,11el h r gi.in 
ak • e ) ıuııma gı· lı) or 
tı '" l . . 1 " ı ı ·ı sıuı 191 n ııı-

'or 
1

• u~ <ınlu. R. zan 1 o-
1 tese}Jı t-diror Ytt 

1 d 
e oı.oııla btrater 

:,'~hl o rdum. A) sel 

a Uıdnki ımatlatc!\ tq 
ıı, hnyırlnrdn do· 

"e l t~ 1~!inıı, hnsırn diye 
ı. 

- Ha!'lnn iHdii lıondo 
ö lm li dm dip•rok hıçkı

rl\ or d u . Ay· 1 hı r gıiıı 

yİlıfı \öy le orı ftdftn kRy · 
lıo]du. ])ilrt gün ~tce i 

giiı. diizlii büıün kiiylii il~ 
kend is i ı ı i nraınıılarıımz 

bo.,a gi t ti. Yo brşiııc i gii · 
rıii A: sPl hiıyiih hır uçu l r nııı dih dde hi r ı t nı 
kemik k Ulçosi lıa inde hu-

ld nk. Oırn a l dık 1iiyeg~ 

tirdik. Bn· nnıcunu sun, 
sıkı kapaııııo;tı. elini ı ç
t ığım ı z z rnıan içinde ke-
ntli saçlarındau J~e:stigi 

b' r tutam Eiyah tel ile 
dört tarafı {;riilmüş Ba
sanın ll ker fotogrnfı ıııo

ydruın 91ktı. 

0 adn lıüti.iıı 

znvnllı oJiiniin yıuııııda 

hıçk11:ı, hıçkııa nğlıulık . 
Demek zavallı Ap;cl ha· 
sanın ijltimii 'l <lon &onrıı 

tekrarladığı {11 rtık bondo 
ö lm eli yim) <·i.inı l e;ı i n i ye 
rine getirm;ş t i kt!ııdisioi 

tiirbeni ı y anına gömdiik 
.A) selin ondakatı oyl rco 
b"r of~ no gihi göz yne;'
larile di d n, dılo ı.lol •R,tı 

,. doln~n or. ' . 

şartları 
Seneliği GOO kum~ 

ı\ ltı :n· ı lt ı . ~ 350 kuru~ 

Üy aylığı 200 Ul'll~ 

Resmi ilanların 

satırından 

5 Kuruş alınır. 

Hususi ilanlar 
pazarlığa tabidir. 

~~ .. ~ .. ~~~~~· .. 
HALK 'ın DiLi'ne 

A b o n e O ı u n u z. 
l~i nd niemlolwto ilgili 

yazılar lıulunrnnuz. 

Umumi menfaatla 
kalı yazılar Stj\'6 

alli-
so,•o 

Küt un la rı nrnrn g ... çi rili r. 

kilde gelen yanlış nliim 
haberi z.lvallı, hethaht 

A)·solin hayatına mili ol

nınştn. 

Yalnız le ldığınıız ilk 
1 dakikndu lı.ıaau bana 1ty

ı,oli eordu. Oııa Aysolin 

l komşu knyo ınisaf'irlığo 
Hu vn.k'ndnn it g ittigin i b r kaç giin son· 

a 1 uy l · · .. l ı· H rn ge ecrğıııı SO\' oı ıın u 
sonra hir nn Jı t ek l ol · 

• · ' yalan ı siiylcıkeıı Zılvallı 
"e tok lncsğını <,; rnnk· 

kulo ur rlarrnda 'ntuıı ve 
ıııe nıl ~ket içiıı top ra~a 

bHakaı J..ötuıiim og umu 
kuc. ğın: a bıraktı . 

köt ci riiuı oglnmun kar~ı-

unda kalhııu kan sğhyor-

~ir .. 
t gıııı ki.iye uğaısnz 

fil(! 

Hasanım gnyot ııet' t' li 

giiliiyor >e durmadan 

:ııılatıyordu. Gi;kstino kır

mızı kuıdeH\ ile ı i~tiril-

du. Neya.payımkı ilk da-
1.;İkrda oua Liiyiik bir fu
lı\ket ha bcr i vereuıeı<lim. 
Bir iki gün sonra bütiin 
ilı t imaııılarımıza ve sak· 

larnalarımıza rugınen Ay
eelin öhimürıü en ufı&k 

tef1:1rnuhıııt. k:ıdar öcren

ıniş olarak yanıma golcli 

vo acı bir ioH·sle lıorıdeın 

A)·se1 ö dügii ,.;anrnn anı· 

ııd çıksn ııiy!th Bl'~\larln. 
füiUii fotografıııı iıt.,di 

il!] tı guldi y o ft•lilket 

llt ey.on mP~'ıım bay 

t • gılıj Unl:mııın ölıim 
ı, .. 

'
1 YaJdı giıti . De· 

t11
11

~ 1 unı başıncl hir 
ç11~ 01ııı ıya ıı meçhul 

ı, ~ı a gömi.i liip g t· 
. ~ nelere hoyun eğ 
İ~·etl.ıleketi n itıtiklflli 

•ııcı· ~ 1 d t og ıırnu a va· 'ip 
a takhrına lıoılive ., •ı) • 
' d tlyordum, Bu lıa· 

J' ~t~ 11YUlllıığn günden 
ı111 lı ıı hattalar olur.Ju 
rgP lıiç gürını>z<lim. 
1 ı.ı:~.'ılar koruma Ye 
]itl tiıı<) ' a~ e lıul unclurma· 

ıı L tleı• • \ • ,. 
ı.ı 1 •o yır o Jll =ıı~a-

~ıı 11
Y0 r ve ortıtd ıı 

r ıu .• 11
Y0 rd u. Ke ıd sir i 

·JI ~-I '~.. Çıktıgım zaman-.. ·~r· 
biJ 1

)·a ha anın gez· 

' 
m :;' istikHLl maıln ı yıuıını 

gii duH'e ~ e ıli soıı ed o çck-

t igr m britiin acıl •rı, iztt
rapları o dakiks<l ı' ııuut
tuın. D ığe r e>lfl<lıınm inli· 

J,o.unnı al an Iıiirrıyet ııe 

h.tiklal uğrunda ç uakknlo

do bütiiıı dııı yu~ a kar~ı 

gcie)ı knlırnınaıı türk or· 
du. unnıı i~in<le 1rnluııup 

lıir kol onu ve hi r ayııgı

ııı kayıp ettiği lıalıie sağ· 

olarak ynvuına Jiinen bu 
ftıdakar oğlumu tt>kı·a r, 

bkıar kncaklap\lak iki 

güzdeıieden üp t üın. Ynra
laıı dıktıın sonra yl ıııca 
hn~tahau~le1de k&lan ug
lumu arkadaşlaı ı iHdü zan 

etmiı;;ler "o köye bu •o· 

kerıdisi ne verdim. fşte 

o <lalıikaılan itibaren oda• 

sına kapırn:ın lı:\san bir 
daha dışarı çıkmauı. Giio 

geçtikço sarardı, snl<lu ' 'o 
oridi. 

lnce uerd olmu~ ıledi
lc>r daktodara giitıinnek 

içiıı koııdisine yuptıgım 

l iitiin i rarlarıruı 

B'>ninı ölüm lıab rimi 
duyup kendini ölıiüren 

Dtıvamı • de 

ve 

TÜRKL ER 

Set olan lıer engeli tufan olupta aşan 

Urallardan tanrıya seller lıaliflde taşan 
Ve beşinci asırda tal Romoya ya11nşan 

Bi11bir ülke fet!ıeden Türkler değilmiyiz biz. 

• 
Tanrı bize tunç kanal o zamanlarmı germiş, 
Tunmwı kıyıları at siirdii/fii.miiz yermiş. 
«Or!ean» önlerinde «Atilld yla llflnz vermiş 

Bin bir iilke feteJeıı 7ilrkler değilmiyiz biz! 

• 
555 tr. de Erf{eııekon da doğup 

Nurlu ![Özlerimizi "temiz ellerle oftup 
Cücımleri )'Ulf(fwula şaf aktalı önce boğup 

Bitıbir ülke feteden Ttirkler değilmiyiz biz! 

• Avrupayı sarsarken «Aı1ar dan önce Alan 
ispanyaya o zaman /uıç bitı cengizler salan 

Öt'i.gen de «Biimin»i ile şö/ıret/er alan 
Bi11bir iilke fetrden Türkler değilmiyiz biz! 

• 
İrtiş• kenarlarmda Türkeş devleti kuran 

Çinlileri yardımda şafaktan önce 1111ran 
Sulu Kağan,, ı ile her şeye karşı duran 

Binbir ülke fetede11 Türkler değilmiyiz biz ! 

• 
Ta! .. O Talas şe!ıritıdeıı o an çekipte yayı, 

Takip ede giderken göğiimiizdeki ayı 
Bir aralık nast!sa alarak «Fcrganayı, yı 

Binbir ülke /efeden Türkler değilmiyiz biz!. 

• 
«Kara Ba~t;asun» iken Uygurlar,o ilk vatan 
Tarihe o zama11lar al} ebeler uzatan 

Yaşayışw tadım ge11e ke1Zdinden tadan 
Binbir ülke /eteden Türkler değilmiyiz biz! 

• 
Don> rıelırini geçerek hemen Azak a eren 

Her şaf aldan belkide kucak/arla gül deren 
«Reşit• zamamnda Ta! .. Bağdatta iin vere!l 
Binbir ülke }efeden Türkler değilmı)1iz biz!. 

• il 

O Bulgar Türkleriydi Rusyada kuran Kazan 
Bir Nil olup /aşmışız yazıyor tarih; bazan .. 
Omurfağ Han namma Madara" yuta yazan 

Binbir ülke fetede11 Türkler değilm(yiz biz!. 

n 
Hız alıp şimşeklerden her an ufuklar aşa11. 
Zaferler yaratıpta her gti11 sevi;ıçle coşan 1 

1 
Nihayet « Oğuzlar•la ANADOLU» ya koşall 

Binbir ülke jeteden Türkler deği!miyiz biz.'. L Lütfi GÜNE.:.J 
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BOYOK KUVVET VE 
ONUN BÜYÜK ESERİ 

Başı 1 de 

ranının doğurduğu mali 
ve iktisadi şartlar karşı
smda /ıalkunızm üç ve al
tı ay vadeli bonolarda ol
duğu !zaide en uzun vade
lilere rağbet göstermesi 
Ciimlıuriyet maliyesine o
lan emniyet ve itimadm 
yeni bir tezalıiiriidür. 

Elde edilen bu netice bir 
taraftan tarnrruf fikrinin 
memlekette esasi! bir su
rette yerleşmekte olduğunu 
göstermekle beraber diğa 

taraftan vatmulaşlarm mil
li miidaf aa mevz11111ıdaki 
a!tika ve hassasiyetlerine 
kuvvetli bir delil trşkil et
mesi itibarile de talulire 
şayandır. 

Milli müdafaa ilıtiyaç
lanm karşdamak iizere 
çıkan/an boııolaruı bir aıı
da satışı milletin iç ve 
dış siyasete lwrşı besledi
ği emniyet ve itimadm te
za!ıiiriiıı ve miitebariz bir 
lıakiltatın if adesıdir. 

Her fırsatta biiyiik e
serler yaratan bu millet ' 
irsi ve cibillt olan bu yük- ı 

sek /ıasletile daima övii- 1 
nebilir. Çiinkii öviiıımefl 1 
onun /ıakkull r. 

istanbuldaki 
FENER YANGINI 

HAKKINDA TAFSiLAT 
Ankara 21 (A.a) - al 

dıgımız ~ou haberlere gU. 

re istauhulcl:t fener yun· 

gınında 9i ev 2 cami 1 

me cit Vfl plltriklıanenin 

büro kısımları yamm~tır. 

Abdi suhaşı cnmiinin mü

ezzini olup mezkt"ıı· cami

de yatan yetmiş yaşlı; rı· 

nda ınobnıerlin coscdi ç1-
• 
karılmıştır. in~a.ncn ba~ka 

1.ayi:ıt yoktur. M'siz k:ı.· 

}anlar l:ı!.9 ailedo ·176 ki

~idir. hanlardan muhtaç 

o lırnların giydirilmeleri 

yi<lirilmelori ve oturtnl· 

ınaları he 1eıliye ve ki:1.ıl

ay tar,.frncbn mii~torekon 

temin edilmektedir. 

ihtirasları boğaum 
Bazı mekanizmaları 

dUzenllyelim 

Bnşı 1 de 

kis lınlk arntıııHla ve 
lıalk İ<;İııllo hıılonmaları 

prenı-i pleri i kt znrım la 
lıuluntlıı~uııu YO biuaerı 

ale) lı lıalktarı u:1.ak lotl
ırıa k ı~tuyt'11 ''C keııd si ı e 

hnını:-i ııı ,-ı,i ayırtmak 

hususunda ıs ar gii~ıeren 
hir Tıirk mıılıu:;;.ınuıı lıu 

lnrıahilc>ceıtini t11lııııin (lt 
meııiıı lıakikaıları ve 'a. 
kıala.n gürıı enrnk ve 
görmemek :dt-uı tı k ohlu
ğnnu a11latma1I liiznmn· 

1111 lıissııt tim. 

Ftki r -re ıniital:hlını. 

mııı m ·ı kt'ıl giirn liip gö 
riilnıedigirıi bılıııcrnıokle 

bt1rahtff tı·euin haıeketi 

zamaıııııda bazı ~"florin 
' 

ııır.ılıa rnreleriıııfoki m ii· 
la~·~mcti ve ... lisanı hal 

ile ol ınn ·a lıı 1 e ııaza ı la

li le g<>~ttmlıklu-i ınnlrn

rüırnti ı;fü;lorııııiıı mih~lıet 

tesiıirıirı ifu<le:-ıi olıırak 

kabul edıyoruuı 

Hiı; bir ~ahıı,ı Vt'f \ 

lJIÜ AR~fJ!o!Oyi kast '\'(} h.tılı -

tııf c ~ ınoy q·ck 

gıın ~atırlarla 

ıut\k isrcd i~i m 
ııoktacltt tclhil'I 

kur dadı 
ifııılfl <11-
lnıli iki 

cdoı ı•k) a.-
zılarınıa [llıı iı :ıeları ho
gıılım hazı ıırnkani:ıma

farı <lüz~ııl eyelim] hHşlı

ğıuı koydımı. 

İhtik ı· menrna iizo
rindo heııim ~H~f'tonıle 

lıolki bir yıl ılıılı ) a;ı;ı 
yazılahilir, fakat. tam 
za. ıı:uııııda Vl1 pek yoı·in

ılo alırı:rn tı·tl birleri hor 

giin lıir l\nt <lalıa derin~ 

lt-~tirildigı '"c şıiıııulloıı 

dirildiğı Jıir ınrarla hu 
meı;cle iiı< rinde <lalı" 

fa;ı;la durarak biitiin is

tihsal vo i tih ıftk m adde 
leriııin a<leılino gi)re bir 
11isbt::ıt dairo~irıde yazıyı 

uzatmırnııı \"'e miitahi.ıı.

lar yüriitmonin liizıımlu 

olup olmadığını pek eyi 
ta hm in etu c<lıgim içırı

ıli rki yaluı11 b,ııarııı do
ğuadııgu bıı:r.ı ilıtirnslar

dan hah·H tını ide iktifa. 
ottim, ve hıricık ıııilıi . 
miiP1'SPSemi;1, giızol 1:1.mir 
Fuarının gole<' t\k yılların 

zi rrrctçi ıoyıt mı artır3-

cnk tedbirlerin alınması 

(Halkın Dili) 

J aponya 

Moskovauı protesto 
etti 

Tohyo 21 ( a a. ) -
Jupon lıiituınoti bir ba
lık c;ı geınisiı ı in mayına 

ça.rp •ııasın<laıı doğan ha

<lisı;yi Moskova hükume
ti nt<zd n<le protesto et

miş ve huııa herı :r.er ka 
z:'1arırı öııiine g"çmek 
ic;in l:haın g~lon ıeclhir

leıiıı dt)rlıal alıııma~ını 

istonıi~ ir. 

ıneyzuun la miiııakale Ye 

muluıhern vı·kaletinin lıa

ıeket ,.o muhlllıere me
kaııizmnlnrınııı daha nor· 
mal hi r dli:t.ı• ııle i~let il
mo~i ve Lrnıir lstıınbnl 
g i lıi hih·iik !-ldıirlerimiz . . 
deki otel vo wjHfırbane 

vaziyutlı·riııin dalı sıkı 

bir miirakaha altın:ı alın
maın vo hıllıassıı Fuarı1t 

eglence ve istirahat ~·t'r• 

ıeriııdeıı lıeı tmııf ha.lkın 

ı nsiblı'n lı ril ınt1ı-i fuwli 
muta ,.a.,sıtlanıı illti.smarı· 
fil\ son Yeriluıe8İ ve bu sn
rttlo yP ı d ic;inde gezen· 

Jerin 8ay ısını artırarak 

iç nı <lı~ iktitıadi hare
koı lorin bir kat daha. 

caola11dırılnı11sı ve ~ii

miilloııdırilwesi bakımın

dan rut>solonirı layık ol
dngıı olrnıunıiyeıino güre 
mütalaa edilwt'si zft.rn

retiııs işın~t etnıPk iste

dim. 

Filval.i her iki uıer-

znnn e~ı sıııın ıctinıai 

terlıire ilo olan a.lakıliunı 

k:ıhul ocltırıloı<leniın . An

cak voriıııini çok: U?.un 

yıl la.rıla v~ı C<'t' k tethirler 
rlını~kıın ilk hamlodo 

yapılaı•ak i~in yukardan 
beri Rıı·aladığım lındisı•

lerr, ve· g •ye ve maksa

drn io:ıp '\'O ~artlaı ına. 

güre diiıoıı ltııııek ohluğn
ııuı!a ~ily leye bi liı im. 

İl'\tan buld:ı iko'I bir 

------ ·~ - --- -- ---

Alma_ yanın 
Arjantin elçlsin in 

hadisesi 

Alman gazetelerini 

meşgul etmaktedlr 

JJerlin 21 (a.n.) -ga 
~oteler alınanJ aııın aıj' 

ntin ol<;isi lıakk111da bir 
lllt'UUS ta afındaıı y.ıpılan 

neşriyatla. meşgul olmak
tadırlar. 

bir al m:.uı gaztıfe,;i şöy
le yazıyor ıut bns ıırja.ıı

tindokı alınan olç siııın 
faaliyetıle çok momııuni
yet. ver,ci bit· hale gdti· 
ril mi~ ol.ın a 1 man aıjan
tin ınesolelcrirıi Ztthirle

wek istiyor demektır. 

Sovyet 

Rus yanın 

Elçilik memurları 

euıuaristandan 

agrıldılar 
Erııırnm !ll (a.a.) -

Sovyot RuR) nnın Sofya. 
eJç.ı l ği uıt•nıuıları ile 

Bıılgnrİiltaııda bulunan 
tııbaarndaıı 21 ki~ilik lıir 

knfılu cliirı trnnle lınrııya 

gdu i~ler Ye otohiislt•rle 

Narı kaınişa lıaroket ct

rnişl.,rclir. ::)ut kam ı şımı 

itibaıen yollarına tnııııle 

do~ aın cdecoldonli r. 

( S .ncii EıahiCedc dl 

Ayı1elim beni b 
o karanlık yerler<lt 
fazla a~latam&Dl ~ 
daima ret ediyor· 

Şimdi darınıtd' 
kusa yor bel ki bir ı 
varmaz. o&lnmM 

Zavallı otloıJJ. 

kahraman evladıJJI 

Diyerek 
sustu ve bnş1 ön ii 
ı-ıtii• Tan yeri tlg 
' . ~ şafak atmak üz~•' 11 

ili} 

Otlaıı ın alacıı ı 

lığına rağmen 

yürekli ihtiyarın o ~ı 
nın sarınldıgını \"tl }(! 

ların<lan siizülerı 
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