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BAYRAMIDIR 

fltanın her köşesinde 
bu bayram içten 
k.utlanmaktadır 

:.~ara 25 (a. a) -
1 r_rlirk Dıl kurul-

111 Dolnı:\ ha hçe !\a
d, toplanı~ı11ııı do 
lleu ,. ı ı·· . .. ı . ı oııumu o an 

(hugiiıı) hütiin yurt· 
11 banaınu olarak 

~l\cilk~ır. Bu mi.in&· 
& Yaruı (hngiin) 

·ıı• , .. _ . 
eı l'adyosnrıda Dıl 

o ~il l\ılıııa verilt'cek 
0ııf.,ransla Ebedi 

ait a 
~dası 

ERiME OOŞMAN 
lreıerinin akını 

....... 

....... 
'ı~t , eıniz, bundan 
~ ltudreı li kalemle

,1~1 hikAyeleriııdt.m 
1 r Yaparak, g.rnç 
~l'e rıünııırıeler snu-

1~ Çatışacaktır. Bu 
de,, • T 

4 ılk olarak cYe· 
.'1llh ııı dt1gerli lıi -

1ır· 
j~ lııdorı Halil A ip 
>• .))4\dak Kıı» adlı 

'•tl' 
ıl'' 'd 1 alıyoruz. Ya· 

' b~ :. liikAye> hak· 
,,ıı ('•~r etii<l hazırla-

111 ı iıuı dı arkaJa

h~ısını ue~rede-

Şef Atatiirkiirı yarattııtı 
ve esalarıııı knrdugo 

Türk Dil lııkilf,bırıın 
Milli Şöfimiz lsıııtıt lrı<i 
niinürı yüksek haşkanlıgı 
altında. bagiiııe ka<l:u 

l{f!Çirdigi tekAmiil 1-1aflta
ları belırıilPcek ve bü· 
tün Halkevleriııde yapı

lıaüak topJantıla1 la hı.ı gü
zel yıldi;ııüınii kutlana 
oaktır. 

sustalı çakı na 
uaraıamıı 

lııcirlıovıuıın dibek 
başı malııtlJe:-ıinıleo Ah
met Tosunla ayni köy<len 
Dursun, Kooperatif bi

nasıuda kıt ~ga etmi~ler, 

Dursun Alımt-di ımt4talı 
çakı ile lıilegiııden yam 
lamıştlr Dur~uıı Jaııdar
malar tarafından yakli
la.nmıştır. 

YlllLAN 

YUVI 
' 

A,k, Aldanış, Elem 

ve lztirap 

A rkadaşırnız Sahri 

Erlaçiııin kalemile can 

landırılan hayattan alın· I 
mı~ bu g:izel tefriknyı ı 

pek yakında ııayfalan 

mızda okuyacak@ınız. 

Halkın Dili 

1 

İRAN j ÇÖRÇİL Koçarıı - incirlioıa 
ŞAHI Parlemento- arasındaki köprünün 

Hastaneler gapll- d h • Uıkllmasından bir . d. a arpvazı-

ması ıçiR para ter 1 
yetini söyle- otomobil devrildi 

Ta h ":l 11 (t;)) - Psra 

ajansı bilıliriyor: yecek 
Relıiıı~ah İran mille· • • 

tine bir knı; m lyo•t riyal 

V"erıniş t i r. Bu p Ha ile 
lıasıahnıı ol cr vo su yol

ltt ·ı y lpıı tc.Ll< h a~talıkla
ra ka ı ~ı miicadelo edile-• 
cok, ilaçlar dıığıtılırnak 

doktorlara YO alimlere 
mükafatlar vorilocoktir. 

ALMANLAR 

Kırıma hücu
ma hazırla-

nıyorlar 
Londra 25 (a. :t) -

Scl:tlıiytıtli UHlıfillerdt'.ıı 

bi idi rilıligiııe giinı: 

Almaııların kıı ıma ya· 
ptıkfarı hücum geni~le· 

mektetlir. Almanlar kırı 
nıa ı.li>rt tiiıuerı yani y~t

mi:;- bin ki~i giiııderınek

tedir. 

TOBRUK 

J,oudrn 2;; ( a. a. -

Ro~· ttırin parla11ıe111o ıun · 

lı.ılı;ri hildiriyor. 

p,, rleınoıı ton on 8 <;1 l 

rna"ını nıUt cakip n.ıi1'ter 

('i>n;il <·ari ııırnllerc tev

fikaıı h:ırp \"'lziydi bak· 

kında h ~yaııatta hnlunaı~ak 

\ ' 6 ezcihnle rusya<laıı lı:t · 

h:rndo<'ektir bu hPyaııat· 

bıı 1-10-ır:ı. nıiizakere!eriıı 

a~ılıp ıu;ılınayacagı ınese· 

leıo1i lıornua.tın nıahi\"eti-• w 

no ba ğlıdır. Göriinü'o 

gi;ro hoyana.t açık celtıede 

yapı l acaktır. l\ncak hir 

kı~ıninin gizli cel~ede 

yapılma\:ı da lıııyret nya 

uılıracaktır. 

-= 

DÜZELTME 

İki giin el-Yel koçar· 

lıdan bir ki'ometre mc

Naf <le hııJuııan ve ötedo· 

nheri muhtacı tamir olan 

iiç. metre yiıkseklığindEıki 

lıir köprii, k oı;uh-Ayllırı 

yolcıılarını golirmtıkte 

olan si)for mnstafarırn ida-
' 

rf'dİndeki otobiis geç~r.: 

ken çlikmüş Ye kUpri\-

niiıı demir potrellerirıin 

mukavemeti sehelı i ~-I e 

otobüs tedricen arka te· 

kor lok lt•ri iiz " rın e otur-

muştur. Yirmibe~e yakın 

yolculara Lir ~er olma

mı~s:ıd • biiyii '.: lrnyecan 

ve korku geçiriluıi~tir. 

Koçarlı halkııı<lan ha· 

zı 'arının anlattıklarına 

Cephesinde 
I keşif faaliye

ti olmuştur 

Gl'çenki .-ayı l arııurnın 

hiı iııde Tir,ı-Avdıu-Nazil · 

li-Üılıui~ ansıııd:l <ıtoına
tik telefon etiidii yapıl· 

dıgıuı ve \'ekı\ l etin elek· 
trik he) 'eti ftınrıi)·eııirıirı 

bn i~e menrnr f'dıldiğini 

yazm ı ~tı k. Yaptığımız ta. 

hkikatıı nazuan yapılan 

etüdiin otomatik telefon 

işi olmayıp elektrik ha\"a. 

haltı t ( ı:!isatı işi ol<luguııu 
anladık. Hcıyetin hR~ka· 

nı veya tensip buyuı:acak· 
l:ı.·ı z:\tla mülnkatımızı 

) aptıktan 8oııra bu lınsn

.,;t;\ okuyuco:arımıza ılalı" 

fazla walftınat vorecuğiz. 

göre <ligor ııfak ki>pröler

<le tamire muhtaç. vazi · 

yetttılt~rıniş . Yazın kursk 

giialerinde bu k<iprüleriıı 

tamir•iz bıı·ctkıl ması yii · 

ziinden koc;arlı hal.kıuın 

ileridf'l uğrayacağı zaı-aı·. 

iariRgu edilecek gi hi de

ğildir kış giirıleriııde te

lılfıeıi miimkiin olmayan 

kazaların vukuuda ihti· 

mal haricinde değildir. 

Mt ndresin tuğyanı oluıa

.,a bile kış güı.ılerirıiıı fa

zla yagıııvrln mevsimle

rinde incirli ova ista:-ıyo

nurıa. emtia nakliyatının 

irıkıtaa ngrayaca~ı pek 

bbiidiı·. 

Kahire 2;, - ( ~.a.) -
Orta şark İ lı gili:ı: nınnıni 

lrnrnıgfthının tebl ı ği. 

Lib) ada Tf)hrukta ke· 
şif ku n·et ltıri mi.,, geniş 

hir ctophc Hzeriııde her 

geco faaliyette bulunma· 
kta hnclut nııutıkaınnda 

Halkın Dili ı 
1 

da kl'ş· f kol!ıırım~z faa. 
,......,.__;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;J ~;;;:=;:;::;:::=:=:=:;=::::;;:: J iye t iÖı;ter mı ş 1 erd ı r. , .. . 

nıı önemli hıtilısal mı· 

ntıkıtsı halkının lazallü~ 

ruiino hak veriyorıız .oner· 

jik valimizin bu işe lıe· 

men el ko)·masını halkla 

beraher bizde yal varıyoroz. 
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Büyiik Hikl\ye 
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• ADAK 
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YA.ZA ... :r: Hnlil AYTEKİN 

Küçtik kasabRda onun 

i9in bir çok rivayetler 
dola~ırdı. Adını bılen yo · 
ktu· Nereli •!dugu, ııoıe
efln geldiği de bilirıomi

yordu. ı\blınllt>de biiyiik 
ktiçük, herkes oııu Adale 
kız diye tt.nll'dı. Deligöz 
bir kadındı, eı k~kloıe 

bir harf rlttl rımız, kaılm
ları söyltıtoıozdi. Üç yıl
dır on oııiki yuşıııda bir 
erkek çocugn ile ıı alıal· 

leııiu 111~11 ını gü<lüyoı clu. 
Adak. kız,ııı yuziiuiin ifa· 

<lHi d~ lıııyaiı kadar e~
rıı.rlıydı .Kiıme ile ciddi 
bir.ey konuşmaz. Kiuısa 
yo bayatından bahsetmez 
di huıusi IıayA l ıJ.ıdarı hir 

~eyler ÖKrenrmk isteyf!rı

lere b11ş-an ~a~nıa cevftı• · 

lar Terirdi. Kimııo ceıer(1t 
edipto onnnltı iki Al\tll' 
doğru dürüMt konn,amnz

dı .Adak kız,ııı gıırip lın · 
yla.rı vardı Bawn küfür 
bas. hazG.n mülnyim, lıı.ı · 

zan d11. zengin lıır ç ftıik 
uhibinin ku11111 kadar gu· 
rnrln ve ağır haşlı idi, 
Diinya,-a Ye inııumlara 

tahakküm etmek isttyon 
kabadayıca bir hali vnrtlı. 
Oğluyla münaaı:beti <le 

aognk ve ci<ldi idi. Adak 
kız, yalnız cığıu ayJIL ab

baplı~ı ileri jıCÖtıil'mü,!.ii 

Kupğı arasında tabnka 
vaaifeııi gören nu·~in bir 
torba taşır, •ardıfı oiga
raları ardı arkası ktsi 1-

medflrı fosnrd"tınlı. O 
lıüti.!n harekeıleriyle iıı

Ranları sevmediğini oııla

rdnn ıı~fret 61tiğirıi g<>::ı · 

teriyordn. Fakrst o lıo 
hı\liyle mulııltaplaıı üze

r inde giit mii' gPçirıııiş 

bir knılırı tıiııri yapıyor

d u. 

A<lak Kı:r., yaşını da 

belli etmiyordu. Viicn<lu 

d_,nizlotin ortıuınd» fırı ı 
na. Te dalgahrın tı>sıriyle 
çakır çukur olııınş sivı i 
kayalan hntı rlntıyordu. 

Gt>DÇ mi, ihtiyar mı, çir· 

kiıımi, hattı~ lıa<lıııuu 

erkek mi, butla ıor fıHk 
edilir<li. Yalnız kiiçük: 
kaMlıacle, berke!'! oıınn 
korkunçlııQ"u, ngnranzln 
«n fü:erirıd• miıttefıkkir 

O ıdL\n halurderlieıı «şoıu 

kadın> di) oılardı. 

Bir giin , davnr 1'ltğır 

geldikıcıı sonra evt\ oöa· 
diigürndfl oııu hızim evin 

fl~iUiıı<lo oturur lrnldum. 
Alacn. kuaıılıktn kapıya 

lıir J ılnn çö ı okleonıiş ktt· 
dar tii yloı iın ü rpe ı <li. 

GfüJer ind6 Jrnrıınlı~ı 

<lt> l nrnk ist eı· gi lıi lıi r pı

rıltı y n uıyorılıı. 

- Dı ı d i ıu YH efen-
di 

Onu onıı~ttırrı nk, 

onu <l.ıı;ıııt-k için fırt\nt 

kcıllı yoıdı ın . Bu gurur 

lıı, bu kapalı k tlının :ığ
zıııdan d rt kolıme8İui dn 

yııHCa ynıııuşndıın. Kor-
J ııdırn da t1ser kslnwclı. 

lçrıı·i) e oda Ull ıddım. Tek 

lif vu ıtıra.r "İİrmcılt'ıı,hıı;uk 

)6mİ~ de r i lıir c; •ıval gihi 

h o ~ I' Jc 1 ; j ~ 1 f'' 1 ~ 11 • d u ı 
ıırırnp, i .. yıuı, ~ · knyet 

n.,fHıt, talın8 .. iir. ııo lanıct 

yuis . işkeııce ve zıı liiın 

gUrmf· ~ hiı; iııRrn knlbıııi 

kıvrırndırı tı hirikıu iş 110 

lrndnr ıuah:emo ·nnsa bo· 
şult1ı. Aııh rukıHH ke~il

ıı111yeıı cıJ;ııralarııı arasın· 

dan o giirı bu agız<l an 

'uıılnrı d ' ıılediu. 

- Adını Biyeıni A <lak 
Kıı: J alılıf Efundi, hu uz 
un kH<;:ır. Heınde knp,n· 
rnı~ hir yarnyı <fr~ınek 

u i ytı y n r a r9 B 11 dar va k ı -
t t o seııi nRnııılınr. Rnnn 
uzıııı .nllıır kiın~eye a\I· 

nı :.ı uı ı~ tıııı. ~la 1 eıu ki nrn· 
rak ettın, anlat yıın, S z 
z unıııı nda ıılnrı lıi)yl<'~i 

niı: Gfacık hir ışt .. n kar· 
şılık ıırnaı 1 rii~vet ln·J, ler
siı iz .ı:~ o <l ı ycm, is:tiılamı 

yıu:dıııız Tcst,ı..l\iir r ılt•rırn 

işi ıni giirılii 11, lı01 i ntıın

ılırıhıı. ~ ııHli sim ho•ç . 
lnynın, ) ook t·fcn lı, ÖJ lo 

dom t1yiıı, ka<; kııpı ,ıola~ 
tını yii1;iime lı kan hile 

olmadı Siz 'n evin ''olunu 
hili rmi idim lıeç. Mibrı<'t 
tı r ş11y i (i~retiyor, kiuı· 

s••y ı ~ ~a~ et et ıuı·k bte· 
mcııı. 1 rıı:ıaulnrıu ne clo 

mnz oldnğutıu bilirim Bn 
diiııy:ula lı rkesi ıaı ttım . 

A Jlsh kimftf')'İ h tı kim lfl, 
lıfıkıwo kul otmeai ! Gnl 
j!dclim her fltır i'ç yıldır 
boni parııınklnrırıa taktı· 

1 ar ın n ıı ciı.. m ı dır oy· 
ııat t ılnr, Giil iiğ iın "ıaırnı 

Dt nu111 ~ <lo 

-· --- - - ·- - - . - - -

T Ü Ri<15i CT.N i· N 
Vükselmisini Baltalamış 

olan sebepler 

Dil inRllnların birbir
Joriyle au 1 atalıilmeltıri 
için kul!Anılıuı en liiztım
ln lıır vıuntadır. llk ta· 
rih clevirlerirı• doğrtı 

uzayacak olurs;\k telcmil 
diUorin çok basit işaret 

ve ar.aip ae ... lerılen mey
dana. gttldıklo ini g<>riirüz
Dil tekaoıüli.i iıı~:ın ze 
ki•ı;.ının iııki';lafına bağlı· 

<lır. Zı:ık& ilerlet.likç• li-
1an ve ifıtde onun ince
liklerinde yurur. z~kA 

fabıik" gilıi dili, ses, 
Rhıonk vo mana mevhum 
lnrıy e ürer. 

Tı•ribte kıdem itiba
riylo Tiirk dilıni bulornz. 

Tiirkçı, dürıy!ı küıtiirü 

rıi.irı <lognp, büyödiı~ü 

riılo Acem Te Arap te
mnsıdı r . 1':\ IX uırda 

Türkler istamiy ti t.m a
men knlıııl e1 miş bulnnu• 
yorl·-\r, bu arıcJ uı itıbıne• 

Arap vo Acem duhıılt 

Tii r k ıırndt-n i yet tarihi oi 
bu iki nııllet lehıue irı

k:1 f.c götiirnı ii~tür. 

2 - Me hı•p kavg.l · 
lanuın tPsiri: 

Tiirkler islAmiyeti ka
bullen<likterı ıonra mes
lıeb k ıH·gnları hıış göa
termi,tir. İrallllan ıurup 
gelerı ~iılı il Anadoluyu 
ka~ıp kavnnnu,tnr. B u 
fll'saıı gırniıııet bi eıı lı:\

zı ıııi"yırnörl~r din ve dil 
propog ın<l.ı1'ıııa. giri~m ş

leı uir. 

3 - Muhtelit ın:ıkoıat
la kuru lan lıil k iimetler 

ve muh 1elif makı·•t gü
den lıukii mdarJu.rın te-
si ri: ı•, .... 

Oğuz Tiirklı· ri afl\tın

dan olan Selçukl1'r ve 

Haltın 

Takvl 
194 
E Y L Ol 

7 

26 
13 

Ramat 
4 

A laf . 

s .. t 
5,50 Güııeş 

12,06 Ôlle 

15,21 l kiudi 

18,04 ..ikşauı 

18,35 Y lltBI 

4 ıı [msak 

Co 
Oa 
lô 
~o 

Aıya ve Avıupa kıtala 

rının en mühim yerlerin 
do koun~nlma ~ ta<lır. Bu 
ııalrn d ğtHh Kırıgırn (Ka
<lcrgaıı) dagluındRn, Tu 
ua lııusuına; şimal btu 
deniziu<leıı, umman de

ııizine kadar uzanmakta· 
<lll'. ,)ımrn 11lı1 ar ol sn n mu b te- l~iiiiiiiiiiiiF.;~ 

lif gayılerle talıakkuk 

etmiş d'cvltıtler olup; kıı

rulılnklarıııılan sonra 

eh mulıtı•l ı f i11tikaıneılere 

ı:ı11p ııışlaı<lır Hııküıııdllr , 

bev ve agaların zulmü 
vo ş n ıusıı /. i ıl a releri Tti rk 
ler 19iııde . J{ürtliik, !az
lık ve ÇArkezlik gibi Lir 
çok zilnırelar doğıırtuırı~

t u. Yine hu adamlar 
Arap Ye A<'elll Iİ~l\ula

rına prıyo vurıp kendi 
özdılıeritıi J,i.içiil< gt>rt·cı•k 
kadar b ıı i tçe ha• ekd. et

mişloı dir. 8.-l~uk Y«' O.s
manlı Marnylarıı ı <lll kouu: 
şııları dil Arııp ve Acem 
dillerinin halitası idi. 

Şıı kııHlC'fl iz .lıatı yap
tıktan ııonrn Tiiı h. dilinin 
yiikı;olmel4İrıi balt"laınış 

olan sebeple i izah ede
lioı: 

1 - Yabancı millet· 
lerin dirı, dil ve medt•ni· 
yet te~irl"ri: 

Yabancı milletlerdi· 
yiııce nsırl:ırclır 'rürklere 

koııı~uluk etmi' olan Çııı, 
Rıı~, Ar ·p ve Acemler 
lı ı tı rn g.,ı ı r. Sw ll~lardıt 
yılılıramadıkları Tiirklori 

i~ttın vıııın ık için din 
Ye d;J kuvvetiyle ttaire 
kalkan <..inliler nznn ug- ' 

raşmR.hr neticesinde m i l
yoularca Tıirke di n ve 
lııanlarıııı n~ılam·,ıardır. 

. 
GüQ ellB l\"ınd" Ana 

yurttan ayrılıın Ti1rklerin 

yerı .. ,ıikh•ri nııııt ı k"l a rda 

muhitlerrn n tFsiıiyle kiil 
türlt-riııide tulııtTvü l e ıı f
rat tıklaı·ı görülüyor. M~

R~lfl: lt n~ların Kının ve 
KafK"'Y"' lıı1T liAiııde giit
tii k !eri ~oslı:ofıaşt ı rmu 

ıiy.ıseti gibi . Tiirk di li 
için en biiyük i llet in b i-

Yakarıda lı ·lirttiği-

nı•z zorlnl<lar karşH11ı da 
halk keıııli öz 11c-1i11i 11ak• 
lamı ,, 01111 ne 8e'çuıc ha
n nıııı ceı:at.ına nede Ü•· 

maulı pıul ~ahının hafı 

Y"~iııe turk tttınemi~ti r . 

Otınıhni ı·yeti Tiirk mi llo

tiue h ıhş"clen A t:\t ü ·k.ün 
bn ultı :nmagnnı karşı· 

srndf\ Tnrk milll'ltide 
~sırlıHdır iç:rıde s:ıkladı

gı Ö3 fıtkllt i•lenilnıe~• 

muhtaç olan hir altın 

lçind.ı Meıulekt 

yaıılar bulursuoıl 

Umu mi menfıııt 
kfllı yazılar sef1 

ıütunlarımıza g 

kiil çeai kadar ~ 
dilıni ataıına t•t 

28 eylül 98~ 
dili tetkık ceıllife 
ıek ba l budun 1 
ıunda ha.mi rei ıl1 

ta rak te•• kki.il tı• 

Bu .. dıJ. gun 
yılJrniimüoti id'' 
gim iz d il bayr•"' 

t' ran uln ataya. 
iı;inde yü1 tip'n 

1 
ba,kanım13 İa(J)" 
ye şük r an .,.. t 

miıe ıunarı•. 
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6 j 9
1 941 Cuma 

~ ı,,o 
Proir"'m ve mem· 

J ı 
7 

ltket saat ayarı. 
·~! llti . 

~ ~·" 'ıt5 A. . 
Jaoa lıaberltrı. 

,OO ~I uıik 
'~o~ JS~ ,i5 Evin sas..tı 
.so p 

• ogrıun ve mem· 

leket uat ayarı. 
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Okranyada 

Macar - Alnıan 

h rbi 

Bud ıpe,te 25 (a ıı )
Macar aj nsı bilJtl'iyor: 

Okraynada. 9evrilıui' 
olan SoTyı t kıt ıla ının 

imhası ıonuııa yakfaşıuı,. 

tır. Miit te fık: kuvt"otler 

çen bor dı~ı nua knlan re 
' 

ric ıt etnı •kte olnn <liiş 

man lı11·1ikleıiui tnk ı p 

ederek yen itlen o:>. l Zİ lrn

ı:anmı~lar ~e « Do wz » 

a&TZUinlil erı ıuüfıi 1D 

endöıtri şclıırlerindeıı bi 
rine yaklaş nnga ıun vaf 
fAk olmu,lardır. Mauıır 

kıtaları kar,ısındn hrıln. 

nan düşman knvvctllııi 

nin az eh öm miyfltli iki 
tııarrusn dalı'.\ inki,sf et

meıleo macıır htr h rıı fın · 
d·Ln t.udetl.ilrniştir. E~a 

seıı topçu faa !ı yt!ti lıer 

ıki taraftn.. da se.-rnk 

olınu, tur Dfüpııaııda git 

g ide a ·tan bir eııdi••\ " '' 
g tce gündüz lıuıııuıalı 

bir lıı.ıreket ınii~aLede 

~dilmekt~dir. Diişm n111 

ha Ta fıtaliyt't inin urtını~ 

(Halkın Bili) 

1 R AN 
.. 

ec ·s· hükı1-
• • e ı ! 

beya etti 
T lıran 25 (a. n.) -

Pars ajansı bildiriyor: 

Mebns •n mt>cliı1i hiı

ki't 11etın prograınıııı ınü · 
z kere et ıkt~ıı :marn lııi 
kıiıneta ilıifaklf\ itiwut 
beyan eııniştir. 

..... __. -- - --- -- - ---
lan ve Abone 

şartları 
Seııeliği 

\ltı aylığ·ı 

Üç aylığı 

: 600 kuru~ 

: 350 kuru~ 

: 200 kuru' 

Resmi ilanların 

satırtndan 

5 Kuruş alınır. 

Hususi ilanlar 

pazarlığa tabidir. 

Sayfe: S 

H A Y Hl Y [ S A 8 U H A N 1 

D l K İ Ş ve B i Ç K İ 
VURD~J 

• ••••••••••• 
Dört sene içinde Denizlide bir çok 

gençleri ve Bayanları Sanat ve Ha

yat sahibi yapan ve geçen bir sene 

içinde şehrinıde büyük takdirler ka· ı 
zanan HAYRİYE SARUHAN OiKIŞve BİÇKİ 
Y JRDU talebe kaydına başlanııştır. lf 

Hükumet civarındaki lnönü cadde-

'

/ desinde 12 NJmarah eve mUracaat ı 
, ediniz. 
r ............................. . . ....................... . ... .. 

1:: DOKTOR 
Fahrettin Sü~ür 

.Birinci sırııf Dıthili Çocuk Hashlıklan 

:\1 ti t e lı a ıl s ı s ı 

Par is Tıp F t!diltesi h ·ıstıtnelerinden ihb~ulı 

Diploma No ~466 

olmaıı da bu eaılişe i ı_, •----------· 

}!ııayeıll'lıaııe : Aydında Gıtzi HıılTarı 

B .tfalıoğlu dükkA.nı üzerinde ! 
hor g iio t1abalıtan aı,,aına kadar ba!ltalarını 1 

kabul eder ; 
izıllı edilebilir. Sovyet 
tRyyareleri lıotla• ıınızıu 

üzerindtı T~ ceplıo geri
sinde nçınaktadır. Bnıı

lardae iki~i düşii rii müş
töı" 

AMERiKA 
Maliyee _cü-

• 
menı azısı-

nın bey n tı 

' 
Vftsirıgton 25 (ıı. n.) 

Mehnıau Maliye En<' ii 

meni aza3ından baıılsrı· 
nın it ıdeıiırn göre Aıno 

rik.a deni:t. lıartikd.tı roi~i 

cSpark > cliin erıcıim•·ndo 

yaptı~ı beyanatında Aıne 

rika douıın nııısıııııı « gö· 
rıince ate' e ı nıokt Biya
setioin 1 ngil te re' e g deu 
deniz yolluında vtıpur· 

....................... 
TASARI~UF 

BON(>I...ARJ 

Tasarruf Bonoları 

almak kendinize fay 

da Mllll MUd!lfaa. 

mıza hizmettir. 

~ ......................................................................................... ~ , ~ 

Demir, Hurdavat B o y a, 

Bilumum inşaat Malzemesi lıulıuıur . 
. ..................................................................... . ................................. ·- ........................................... . 
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Zarf başlıkları, Karvizitler ve Köy Odalart , Belediyeler 
ve bilumum resmi ve hususi dairelerin matbu evrakı 
rekabet kabul etmez derecede ucuz, temiz ve çabuk 
olarak yapılır. 

BASIMEViMiZiN BiRİNCİ GAYESİ 
iŞLERİNDE UCUZLUK -- - -

BA KIL.ARDA NEFASET 

SIP RİŞLE .. DE SÜR'AT _______ __.. ........... 
CiLT LERDE &AÖLAMLIK 

:--------ı ların serbf'st9e seyrii se
ADRES : Mllad Paşa Caddesi No. t f~r etmesir.e kAfi gele· 

meyeceglui 1:1öylemiştir. ·- . 



Sayfa: 4 

lrandaki 
itaıuan tabaları 

T Ü R K 
hududuua UBldiler 

Roma 25 ( n. a. ) -
«Popo<liıomn> ıırn Hgren· 

diğiııe gfüe Talırnıı<laki 
italyan olçiliğinin yirmi 
memura ilo l ı aııdn bu

ltınao ii~ yibı itnlyırn 1-
ı·an '.rü r k lı ud ııtl 11 na 

g.ılrni~tir. Baua ldirf't'· 
zinde lıulu rrnıı İtalyan 
vapıırlsrıııa ait. seksen 
balıriv~li tle hn..,ka hir . . 
knfıle ilo 'l'tirk lıutlu<lu-

na gelecektır. 

V aşingtonda 

yeni bir ha
dise haberi 
bekleniyor 

Vaı;ıiııgton 25 (a :ı . ) -
Solalıi) ot Jj ıualıfillt• r ya· 

k ıııd:ı A m ori k aıt a., v ri · 

yelerinirı coııııhi atlanti· 
ide ve lngiltoreye Jrndar 

uz:rnıasınıı intizar t-(liyo r· 

lar hnıınn için v. ş i ııgto· 

ndan her au at l aııtikt.e

yeni bir lıadi:-o bekle ni 

yor. 

iSGAL AL TINDAKi 

rliemleket-

lerdeisyan 

harek tleri 
Loıı clın :ıf, (n. a) -

l~gal altında hniuHırn 

memleketler<le tedh i ş 'e 
i ... yan lı a ' aı;ı ı lıiıkiirrı s ür-

mek tedir. Belç kadn Briik p) 
• 

a.:-ktıri lrn nı and a ıı ı A lıııaıı 
askerle riıı o lıiicıını otm e k

ten suçlu ola ıı lnı ın oııgiiı ı o 

kaılar toıJliın <Hlilmeıııo.: 

J eı i taktiri ııdo t'fo ncn ay, 

şeh rı t•h 1 i t:i ıı dı-ıı 2 5 J, i~i · 
yi iıl;un etti rt>eegiııi i lı'l.ıı 
otrn işt • r.· Fraııs \<ln ,,Li11n

11 

şehriıı<lo gnya k onıı ı i~t 

Jil le ittılı ını olu n ıı iiç 
ki~i it.lam eclil ıniştir. 

Sovyetler 
On dört Atman 
TiCARET GEMİSi 

BATIRDILAR 
JJoıHlra 25 (a. a.) -

diin ak~ııın Dt'Ş r edilen so· 
vyct tehlig.ıırlo hiitün ce· 
phe boyunoa ~i<l.du tli mu
baroheler <le"rnıı t•tıniş ol· 
dnğıı hi l dirilınoktedi r. 

~Ihıtıınnıim bir sovyd 
tolıliğiııde de bil<lirifdiği-

110 giil'~ ı on r.ıuu:rn l:ırda 
14 alnıaıı ııakliyo ve ti
C"ınet c re nıisilo müteaddi t 

~ 

ıloı.tcn~yorltı r h:ı~nra uğ-

ra tıla rn k kıı 1 l ırnı lmaz ha
la getirilıu i ~ 1 m·<lir . hi~\ bir 
Snq f'l t lıarp gr nıisi bat· 
mnmı ~1 ır. 

SOVYET 

Hücumbot
ları bir Alman 
nakliye gemi
si batırdllar 

~Io kova :W (a.a.) -

~OY) Ct t~lılig i: 24 eyJtil 

giin ii So\'yot k ıt 'ala rı l>ii · 
tiiıı cPpho hoyuneıl cliiş

nı:ıııa karşı harltetmi ş l er

dir. 
22 Eyliil giiııii lı:ıva 

nınlıaı t lrnl t' riıııle ,·e yeı de 

7 :> , \ l ııı a ıı t :ı y rn r t' 8 i ta
lı r ip ml ı 1 ııı i ısı i r. Bizi m 
zayı:ıtıını:t. 25 ll\Yflll e 
dır. Iı i rı 1:1.ıııiiya ldirlt•r.iıı

<l o SoYyor lıiie11ınhotları 

bir dii~ınan nakliye ge
misini batı ıın s ' ardır . , 

AlMANlAH 
On bir vapur 
batırdllar 
Herilıı 25 ( t. :ı.) 

Doııiz ı-ı ltıh'ı ımır. :ıf'rika 

11111 g 11 hıııda iııgiltereyo 

gi ımhktc ohn on iki va

pıı ı da ı ıııü rok k t>J> b r ge 
mi lrnfılesiııe lıiicnıu et 

m i ~h'l' >o de~t·ıı yorlt>Tin 

lrnvwıtli lıimaycsınA rııg· 

nH'rı bıı gemi J,afılc~iııi 

iııılıa etrıı ı-ılı • nlir. Y dnız 
' 1J i r n f'.ı k va p n r im ı; ı b i 1 · 

Ill
0

!-itir. ceııııın r<'I. ı İll ~e-, . .... 

kiz biıı toııılı\ro haoıniıı· 

do ou bir vapnr bıLtıı·mJŞ

lardır, 

(Halkın Dili) 

SOVYETlEH 

Raduo ile mühimmat 
dopoıarını ~at

ıatıuorıar 
Zorih 25 ( a. il. ) -

Milaııoua çıkıan cPopola 

ditalya> gua~te~iııin Sov 
yet cophe~iıHleki muha

biri ya Zl,\'01. U 1181.'1' H.a d· 

ro vasıtası ı!o biiyiik mii 
lıinıınat depo'anuı berha
va edebili.ror lar bir Al
ınan subl\y111ın bana st>y· 
lediğirrn g iiro kızıl ordu 

hergiin fa'.'!ılalarla gizli 

infilak <lepolarını beı hava 

eıru.-k ,·e bn töUrPtl"' <liiş 

maıılarıııa ıntUHlCa hüyük 

telefat veıdırmektedir. 

Batırdmış bir 

vapur 
hakkında 

e. R u z v E LT ' in 
BEYANATI 

Berlin 25 ( a.. a.) 
Yarı ro:-ıını bir k:ıynaktan 
bildiriliyor; 

Roı-rcl ·i ıı « PınHktan 

ticaret g~mitıi lıakkıııda 

yapmış olı.luğu beyanntta 

geıni rıiıı topl:ırıa miice 

lılıez balaııuugnııu kona. 

ı.lalı lıarp gcıuılori tara· 

fın<lan m uh:ı f11za edilen 
biı- k:ıfilı•de bııluııdngu. 

nu ve hnııdıın hatka go· 
nıirıiıı Paırnrua handıaın

nı taşrnıal,ta oldağnnu 

Röylonıiş ol mnsı A iman 
siya.i mJtlıfı 1 !erinde bir 
itiraf olarak telakki edil· 
mokte \·e ~<>yle denilme 
ktfldir Hu ~;utl1ır içiııde 
tehlikeli ııııııtıka.' a gir,.n 

gemilerin tnlırip tdi lııı~gi 

güze a.lına.ları ga.yet tabıi 

bir ş ·y dir bilhassa bıı 
g~miler nıkeri hir te~ok· 
kiilo ıııeusnf- olnrlı!rsa 

demek olııyorki •P ı uk· 
tar> ı butırnıış olmakla 

Alma.ııl:ırın çok dürüst 
lıarertıt et nıi~ olduklarıııı 
Rozvt-lı e kabnl et:.ııekte· 

dir. Rozvelt bir geminin 

ALMAN 

Resmi tebliği 
Berliıı 25 ( a a) 

Alnıaıı tehl • ği; 

K ı ytı fiıı ~aı kında ha
la <;Ptılııır içi rı <le hulıınnn 

dü~marı ii ıuiitl'lİZ lıuruç 

teşehhii~lıni mnvıtffRki-

yet izlik le ııeticolen mit 

ve kaıılı z yiaıa. mal ol
nı n~tur Öltrnler ,araPuı<la 
Sovset ccnu hi gHbhı i 

haş kunrn• danı geırnı d 

cKipoııoıo un CC'81 di hıı

lurıwoş1nr. G D <' ınl •Kı · 

porıo~o un knnuayı iltı 

bt>şirıci ve yirmi biri ı ci 

Sovyet ordularıııın knr

rn:4yhı ı ıh imim edilmie 

tir diiıı g eeo h a -va kuv

vetJı• rirui z .Moıko vaıJaki 

a~keri t~-.iı'ntı "ro cTolıu 

civHrıuılaki t>ı'lina fahri 

irnla. • ıı ı ı ınnynffakiretle 

boınlıalaını~'anlır. t sko 

çyaııın ~·uk ., ·dıriiııtle 

lıava l.:u vvct !eriıuız gıin

uFz b irçok ılemir yollarını 

bonıbahıııı~lanlır. Bıı ge 
CA sa~a, t l)'f!Htılerimiz 
.. D oror> liman ırn hasma 

hücum etıni~leruir. 

iNGillllEHIN 
Fransız 

Somalisine 

hücumları 

yalanlanıyor 

!Jonılra 25 ( a.n.) -
Briıaııya kıt';ılıırtTıın ci-.. 

buti y.ıkıııhırıııı.la Frau 
ıa ıııu ı'Otııali~ı ın ttv1.ileri· 

n ıl eıı hiriııo lıücnm e tti · 
klori ıı i lıildiroıı vo vişi-

derı gıılt ıı lıalıoı lcrde Lo · 
nılratl :ı reımıo ıı tt~kzip 

edilmt ldtıdir . 

şn veya hu baudrayı taşı· 

masıııın reya selamsız 
hulurı masııırn lıi~ bir 
f'heaınıiyeti olıııa.ıl•ğıııı 

soyleıııi~t ir . Bu tiirlii 

mühlhıtıa l ar rnilletlerhu 
k ukuna uygun d Pltil clir 

ve a ıı c:ık ,·alışı bir ada

leti n ifadesidiı·. 

Adak ııı 

( Bıt~ ı 2 de ) 

hakkını v~rınek ne 
zorlarına gidiyor!. 
Allah'tarı korma 
sarı ııcağın altınd• 
van ekmek, duru f 

çektiklerimi bir beO 

lirim, bir de ko• 
zım. Bak efendi • 
r1mız çarık oldu, 11 

}ardaki oyuklara 
mak giriyor. Ha, 
efendi buralar fazı 
ğil, asıl adımın rı•: 
dak Kız kaldığını 
mek istiyordun. V <'\. 
ya, söyleyeyim aeo h 
çubnğa ile gc9ine11' 

ça zengin, hatırlı b ~ 
banın bıricik kıZ1• 

1
\r 

Benden ünce çoc0 

durmedığırıdan • 
babam iizerime fıfl1 tj 

şiiyorlftrdı. Köyiiııı fı ~1 
rıar.lı, tm tendiritı ~ ' 
lara k bü v ütii liH""r 

~ . 
Y tıdi ya~ınıl kadt1r 
tım biiyl~ce geçtİ· l 
giin köyde b"r kıJlJ 
hi r telaş o Id u. O 
kimse i~e gitmedi· 

kes, kuzıılnr, ~o~ 
kurba· ılar hıtzırLıJ0 

yerirıden oynoyord 
reti Pir Balını • 

illeriııden giil yüıl~ 
dirn geliyor. dİ.'·tı 
ç:\lıın çalım çalk' it 
dn Ozaman biı \. 

f ~' 
Jar bnrıdan bir fe .. 
lıyanııyorduk. B-

~ IJ 

de lıiı· anlaıııadırı· 

biJmezsilıiz. Bi ıınt 
dalıa iyi, ne yap' 
efendi deden yo1'' 
hakkın yok', var ~ 
zitliğioe dua et ' 
bir şey anlar gıbi 
değil mi? Sizlet , 

an !arsınız . d ii nY'; ~ 
zip oknyorsur uı· 

,ı 
her doınuzlnga Y 
dı) mıu~turlnk e't• 
ka Y limi7.de kı zf1J1 

lıa, o rı u peoi n k0~ 
Ha .. bak, ı afı d 
yoruı: efondimitJ 

ği giiniin "'b•b' 
köylü yola dökiila - .. , 
de lıll8talarla ~·iJ6 
yecek kadaı dfi~~ 
tiyarlar kaldı . 

ride, önde sııZ 

«- Devamı 1' 
YENİ Al') ~ 


