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Veriyorken yeri11defl Rarbaros emirini 
Alıyordu sularda11 /zer /wlyon demirini, 
· Görüyorum leventler bnşmız dağlardan dik. 
Uyuyor uzaklarda gördüniizmii VENEDIK?. 

• 
Kap/asada denizi bütiin zulmetiyle sis, 

Genede gideceğiz değilmi TURGUT R.EIS.» 
Diyerek elleriyle bıylldaruu burdu . 
Bir. eylii.l sabalıında denizleri!l şen kurdu .. 

• 
Sıranlannuş kalyo!llar mor sularda ardarda 
Her atızda ayni ses geliyoruz biz, Varda.' • 
Acık/arda lıer tekne korkudan ürke ürke 
Yol veriyor gemisi kanatlammş Dine TÜRK'e 

• 
Havası ciğerinde esmektedir Torosufl 
Neşesi pek yerinde bu günde Barbaroswı 
Leventler yerlerimle duramayıp coşuyor, 
Gemiler al sularda sa111rsmki koşuyor. 

• 
Ve gözler neden sonra bir noldaya dalıyor. 
Evet, tal uzaklarda diişnıan demir altyor. 
Pek iyi bildigindm daha evl'elden onu 
Dümen kırıp kaçıyor Aııdre Dorya• kalyonu 

• 
Fakat .. bir defa artık f;elirmişke11 tavım 
J(açırır1111 BARBOROS eli11den lıiç avuu 

• 
Geçmiyor saat belki, diişmall yakalamyor. 
Gemiler devriliyor, yelke1Zlilcr yamyor. 

Kalanlardan başkası sulara gömiilti.yor 
Türk BARBAROS yerilltle prrvazsızca güliiyor 

' • 
Dalza çok uzak değil böylece bizlere diin 
Dö!lüşünde bu katıl! zaferimizin o gün 
Htr gemi lıer yelkenli lwrlwdan ürke, iir:_ke 
Yol vermişti gemisi ka1zatla111n ·ş dinç TU RK,e 

• 
Aldığımız daki/?a biz Şefimizde!l izin 
Gün gelecek suları gene mavi denizin 
Kan renkli bir hayra/da elbet !fÖ/geleneetlı 
Türk leventleri f{etıe bin Dorya'lar yenecek/ ... 

il 

MOSKOVADA 
iki Alma 
tayyaresi 

düşürüldü 
Mo-ıkova ~6 (ıı.a) -

Yuııkerd tip ı n<le iki 

Alınan ı:ı~ptıt•ı-i Mıl~l~o

\"'ı' üzori n ti o uçıll' koıı 9-1 O 

hin m tro yfi:.wklikto va

kna gelen hir hava ıuıı· 

lıat'ehesin<le (lii~iirülwii~

tii r. 

~-----

Maarif Vekilimiz 
Hasan Ali Yüceı 
Dil Kurumunu 

ziyaret etti 
A ııkara 26 (a. n ) 

-· YAKISD.\. ·-

1 YIKILAN --
1 

Bu tNhah Dıl h ıyrnını 
ılofayı~ilo Tiirk Dil Ku

rnrnu Ut1y'oti haşlanııda 

kurum hn~k~rnı '\"e ,\Iaarif 
Vekili Ha:nn Ali Yiicel 
olduğu lıalde tıaat on da 

Atatiirkiin ııınvakkat kab

rine giderek bir çelenk 
bırak ıuı~ 1 ar Ye ktt hri n 
()ııiinde ı:ı·tygı ilet~ lnı;ş

lerdir. Bu ziyarett~n ~um
ra Maarif Yelr ıli Kıırn

ıırn geler<.ık Dıl hay r:ıını· 
ııı kutlaıııı~ "°e ('a:ı~ıııa

hr üzerinde knrııın ıiye

le ri YO n:ı:ınanları ilo ko

nn~ıualanh bnluıımu~tur • 
YUVA 

.\ ı r, \. l<l rnı~, lı.. 1 uın 

'Ç'o L-. ı i ı np 

.Arlrnda~ıınız ~ahri 

Erl:1<\ 'ııiıı kalomile can . > 

laııdıı ı laıı hayattan alın 

mı~ hn u- iiııj ] tefrika." ı 
, \.,,1 .1 

p e k yaldtıda sL y fda r ı 

ruız<.l::ı oknyucak@ı n1z. 

Halkın n ;li 

Preve zajeri mii11asebetile 

BULGAR 
MASLAHATGOZARI 

TAHRANDAN SEHRiMl
ZE GELDi 

Erznrıını 2() (n.n.) -
Hu1g·ırıtıtarıın Tahrarı mas 

1 
ı :\lııltgiizarı Diıııitri Do · 
fıııof ailtıı-ilo birlikte 11a. 

1 

ı 
lırn.nchrı hu giin ~ohrimı-

z;e g"lıııi~ ve bnlg ır · stnııa 

gitmek üzoro hu ak~ıını· 

ki tı·eııle ) oluııa d evanı 

etnıi~tir . -
---············ .. .. ............ _. ....... -·······-·····---

Bilyük Amlraı 
Hayrettin Pasa 

• 
Yaznn : N. R. 

27 / Eyliil 1 1538 giiııii, biiyüll Tiirk amira!t Bnr
barosull, miifttflll avrupa devletleri do11a11111alarma 
Tiirk var!tğı ile lwrşı koyup muvafjak olduğu gii11dtir. 

Diillya tarihinin eşitıi lwydedemediği bu biiy ii/(, 
deniz zaferini, bugün yaratall Hayrettin Paşa « Prc
veze ., önünde Altt yiiz düşman gemisine karşı Tiirk 
leııenti dolu yüz yin11i ![emi ile lzarbetferek kazandı . 

Bugün Amlcryadorya. gemisinin bordosunu tar
taklayan Tiirk ll've11tlerinin kesldıı palaları knrşısımlu 

kafasma tokma/dar vurarak ağladı. 
Bu[[İİ!l yunan yarun adasuwz öııiiıulrki mavi suda, 

al'nıpa mümessili ctlız gemicilerinill katı!arı su gibi 
akıbldı. 

( «· Devamı 4 dl' - ) 
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Büyük Türk Amiralı 
H P şa ve 

• 
enız 

yrettin 
Preveze 

h rbı zafer· 
Biiriik 1l'iil'k Amira li, 

1ng lizlflrin c Nel on• un
dnn, .J .ıponla rııı c'l'og<» 

ı;nndarı dnha lıüyiik hir 

amiral<lır. 

Barbaros, Nolsoıı ·ro. 
go gibi lı n zırlnnmı~ bir 
donaunıarıın clegil hı;.q:at 

yarattığı douaıııııa ı ıı ın 

ınuv:\fr,kiy~tlori 11i k ıı za 

narıık yaşam ı ~ biiy iik de· 
ııizcıdir. 

Bar baro , Midilli litli r . 

Babası l\fakidorı.raııın 

Yanlar ycıı icesi k.ıs ha~ 

ımda:a Yakııp isıui ndo 

bir Turk ~ip a lıisi<lir. 

Bıırharosun nsıl ismi 
«Hızırdır> 1400 -1400 
yılları :\l'u ınd:1 tidi l lide 

doğınu~tur. ll:n~ı r, ha ha
farın 111 i>liimiiurl e ıı oıııa, 

Orno T"e lırn~ adlı kar-• . 
ddt•şltıri ild doııb:<"iliğtı 

l>aşl mışla.nlır. Bnnlardaıı 

Ornç. hey gemile ri ilo 

Mısır salıilleri ıulo 1lpı. 
rn Hızır he_rlerdc ~elfl· 

nik sahillerirıdo dolıışı 

yorlard.ı, hir giin Hı~ı r la 

İlyıı . Rodos ~i> vıdyaları

nın tııarruzurı:ı uğradı

lar liva~ hev iildtiıiildıi . . . 
Hızır boJ de zrnd n t\ at ıl · 

dı. 

1 ' e Ilı:t.ı r B ·yi kor· 
8anl.gn sovk U•Hı ~lival' a· 
larııı bu zu lıniitlıir. B ı ı· 

giiıı genç sipııhıl. <lP zın 
dandım kurtularak bİ 17,at 

yapıığı gttınbi ile deniz 
lero aı;ı ld ı Ye soncll'n'o 
de'lizlerılo <lol·ı~:11'ak Uo 

ıloı:ı ,a\·nlrn.r ı rıdau ho! 

bol 111tik nııııı aldı. Bıı 

de i:1. savaş l arı sıı asıı d 1 

Korkut 11 lt:ıııın vardı

mıııı gii r ıiyo du. Ko kıı 

dun Yavu z 1-\ı• liııı tara 
fııı dan ii ld ii rlil mo. i ii 1 e
ri uo Hızır H('y kardeşi 

Oruçla 'l' un us turnt'ı arıııa 

çekildi. Yo Tunus hii-· 

kiimdarırufan lıim yosi n i 
istedi. 'l'u 1111 :i c ıu ri gani -
ınetleriruleıı h i ı; o al ıııak 

ŞJl'liy l o c lI.ılkı" aıl> },a. 

la. ırıı Hı:ı:ır b O) e t lı ı s 

etti. 

Hııır ve Ornç bey· 

lol' biiyle hir douiz iis
iiıı o ahiı; ol«luk t aıı ~on 

rn I .;; pa ııJ ol, Fr:ırııız, Vo· 

1 11edi k. Pı p ·ı ve Cerıt'ıvız 

1 g ın i cil eı i n i seııeltn·ce 
· ktın l ı lerino l'<LTU eltiler. 

.ı. ı lıayet 1316 yılırıdıl Cc
z •yı r knlı . ıııı eh~ g'f•çir 
d il t> r B ın ıt :rn ~011 ı a Hı 

z ı r Roı s k orı< :wlık nıev 

k i nılo 'l k :ılo ve tıru:i 

~ ıı hi lıi b ir h iikiinıılıır mev 
k ı i ı o 'iikıieldı. Şiihr~ li 

hiilii n A kden i 1.i ve AY"

rıı p:ıyı nrclı. Ö ıı<•e .Frnn

s11.lar so ı ra t~p:uıyollar 

lıir ı: ok deniz nıuh n·nlrn· 

lori i le Hız ı r Beyi Afri 

ka <lı n korrın·ık ı çın ça-
1 ı~tı la r:-: ıı ıll\ HU\~) n p oldn· 
!ar Kaıdeşi Ornt; Heyiıı 

ı;;6lııt old uğu bn ınulıare· 

he} .. rıltrn sonra H ı z ı r yi

ııe lıiikiimıla r lıttına d"
vnnı elti. I• akat g•in gı- ~ 
tiJ, ço arhıı Avı npa kuıi 

k ıı. sııı la ralııı:r, l 11t1111 
' • f') 

lı is od ırn H z ı r Bt'y kı-111· 

d ı ~ i ıı i, "' oyıı n ıl.lll o ltlugu 

l'ıi ı k rn ı ll ıiniıı lıi:ır, ııetı

ıı e vtırıılf• ği ılii~iiıı<lii, hii
tiin tlo11nnma:q1 'Ç""O kal~le· 
rı iıe Oımıaıılı p :ıdi~·lıi 

Kaı uı t :s;nıeyın:ına iltic ~ 
oı ti. (15:~ ;3) Il1zır Htıy 

l s ta rı h nb geldigi gnıı, 

\ ".ll ı ıla on sekız ı-;i)brutlı . ' 
deııi;.ı; k .ı pt ııı l>nlunuyor-
<lı;ı 811 d ı•nizlerın f'ğil 

ıneyeıı h ~lıırıııırı padi~a

lıırı lııııuruıııt ı;ıloşları 

gi; r ıilo l'11k maıızaı a idi. 

lltı psi <lo Pad ~ ılıı lıir 

lrn.' k :.t?ah f'yderı fü~tiirı 

g·{ir ıı c r or. Ye s ıu:ıy t<·~ 

rif. t k:ı i d.t}lerirıtı hiç 1'1-

ayot et nıorol' l ardı, Taç
la!' alım '.l.'açlar giy<lirırn 

P:Htişalıırı yalın clıni öp-
(•k o ık ti fa c ı i yorl .ı nJı. 

il ;t, ı r Btw ıı-ıt ı hnıriiıı .. • o 
P ,.d .,ahın ağ1.ı rıdan Ha,. 
ro ttiıı adını aldı Ytı boy
le r ht,yi payt•si il ti Kıı p· 

tnnı dor J a tayin olnrıdn. 

Hayrettin pa~a, hun

dan so ıı r.ı HH·~hur Şaril

koıılo c;:ıı pışt ı, M ayorlrn, 
A polyn, Ko fo, Vorımlit.: 

Y O .Nis .,eforleritıdfl Ak 

deııiziıı yogaı c forman· 

forması oldogunu iıpat 

(Halkın Dili) 

Sovyetler 
Litviırıof ile 
Golikof'u 

Koni erans azauöına 
tauin ettiler 
Mo:-ıko\·a 26 (a.a.) -

Sovyet hii 1di ıueti «l..itvı

nof• ile cGolikof• :\Io~ · 
kovad:ı toplanacak olan 

Hııs ·İngi l iz· Amerikan 

koııft rası .,. da 8oT)•tıt lıc

yeti tayin edilmı~tiı· · 

etli >e dii~maııları taı U· 

mar edip bıraktı. 

Voneılik salıillerınden 

hir ılefa <W ıii~t~, Pıtıl • ~:l
lıa hin giizel kız , ellcrııı

de alım gii•rıii~ ~İİl'Hhiltır 

tepsilln' "azo ar huluııarı 

iki yiiz, oıuıııl uınrla bi 
rer 1orha altın 

30, birer torha 
t ı~•yaıı 
giin. üş 

parn götiireıı iki yiiz ki). 
16 ile birer top kuma~ 
ta~ıyan iki hın kişılik 

e-.ir deııi:lci kafılo::.ı tak
tim ettı, 

Ha.vretıiu p:ı~uıırı O:oı 
ma.nlı aıuira ı 111fütı) lo 
y.ıptığı t111 ş \n lı <leıı ı ;ı; 

lıarhı cPre\'tıJrn> d en iz 
lı<Lrhıdır B11 deniz bnr
hıııda H ı\yrnrtiıı p ıı ;ııı, 
Av rnpalı ıııi.iltt; fı k e iııiıı 

600 g't}ıtıilik do ıanmr1ıoıı 
ile Pa 1 dıı·aıı Antl ınyaclor· 

yaya 120 Türk sofı ue11ilo 

karşı ko) arak gal •p g ·l 
di. 

P ı O\ eze deniz lıar
brnda, 'l'iirk Jrnlıraın:uı

lığı kad ıır Tiirk zı-ıldi.:ıı . 

nın etsiz kabilivetlerini 

gii.:ıtert•n H avrettiu ı>nsa 
• t 1 

lıu giiıı, kala ha 1 ık g~rni 

ltmno gii vcm·rek: 'l'iirke 
nı 'lydan rıkn mak İi l cyt>ıı 

Aııdor.voy:ı sa~daı ırıı yol
dııı nrak 11~lattı. 

Kız11 :-:0911 ınnııaımıa 

gtıl•·rı «Barharoo Hız r 

h prı kttrdt-~ i O uı; lıoyo 
dit~ııı:rn ları A n-up tlılar 

tarafııııları çeı il ıui~ r il lı~ 
tuleffuz ııctico:ii « Hahıı 
oru~· s(;züııiiıı hozuk 
ifadesidir. 

Oruç b~y. Jnlrnrda 
y:,zdığınıız gibı t .. paıı-
yoll.nla dt;ıı ı z baı bırıda 

~"'hit ol<lur.t1tn soııra 

c[hba o UÇ• adı «Barba-

(Devamı 4 d~) 

BlK.!.YE 

•ADAK KIZ• 
YA.ZAN : Halil 

( Geçen ıınyıdan devam ) 

f'.'fo n dinıirı !{Oldigi yana 
do~nı il ı rliyoı lar h Saz
cılar aıa ıra '' Ya Snl-. 

taw c· mal, yn Hazreti pir 

~ö·!f cr ) ii:t.iiniı!,, diyo cfö. 
viiniiyorl:\I', irı ı aınlar, Ke· 
ılı H1 il:ılıilori ~i;ylttyerok 

ha 1 k ı cos t urıı,·orlarclı. ' . 
Uz lhn t) alım efondimiıı 

aı ah ı ı-;ı gifr i tıdii, dört f" · 
111111 atlıl:ll' ~nrmıı.1tı. Ha· 

' J kın cu., k 1111 I ng ı, efo11 <li· 

ıııin ıHııba:ıı gürt.irıiince 

bir k:\t tl ıh ıı :ırttı, Giiğ· 

sii ıı ü hagrını ll<i rnn, yere 

kapa.nan,, a~lıyaul/\J' 
gittik~ ı ı;og lıyorıln. Arn 
l>:l kala :ılga yakl P •ı • c~ 

halk o rta lan ikiy11 ayn

l ırnk 'iizü'itii yenı kapa
n lı. B /ı c;ocukl.ır da ora 
dakilen nyıiuk. Kimse

nin arabaya yiiziinii doğ 
rıılıup lın!orınya Cl1:-1:ın•ti 

yoktu E iııd~ kırbac;la 

arabad.uı inen koca. bıyı
klı iri ran bir horif eftt -
111\i ıuın 3rah.ı,;ıına y ıkl ş· 

:ııı ları el ıg ı tı.nır lıı "Ara.· 

b ıra ol ı i;r, ı d ·gıu~yi ıı, 

ho.' ası n ı lıozıt sı ıı ı:r., eftrn · 
diın si:ır, o g-<iniil kor,, diye 
ç kışıyoı·ıln. B ı z çocnklar 
korkıı nn:t. l ıuı titriyor , do 

ı?rıı l np nfe ı dınıin ) u~ıt· 
no h •kınıyorduk. ''Yiizii

ndo k i ıı ııı güzlt\rİ k~maş 

tırır, i s nr . ı çarparnıı~., 

dıror l nrılı . Bur.ıla.ı·ı iyi 

dınle efendi, ileıı okıımnş 

atl.rnı. ... ııı, kafan i'lek, uii
rı \'a(h nolor oluyor hi r 

göı; hi r ı•iğıq·' dnha m ı1 

Haydi ıhımıııılıyıuı hak·ık 

... fenıli ıı ' ıı aralıa:;ıı, ke~i 

hın kuz ı la ın, kurhaııla 

rı 11, :t t I ar ı ıı () ı ıi ıı e atı I a -
rak tıız l :ır y:ılayan hO\l· 
kın ki lim >o h ılılarııı 
iiz e riııdtrn ıq~ı;erok köyJe

k i nıiiı.ıt Vt•kili ıl~dııııin 

tn·i e iu li. O gi.i l ve er

tı•sı g ı n iit; gii 11 üç gectı 

ılc•dtıııin twı 1ekk6 ol<lu. 

Dolciıı ho~a l tlı, kuzular. 
koyıı ıı l:ır, sıı?ı rlar, par il 

at eli.> :ıı~, t;·n un~ır halı, 

kilim, al•ın giimü~. buğ· 
day, llld:ı h:ıy ılc g-elme· 
dik t>~)' , )ar, mail ır, pıua· 

lar tıftj ı dımııı hıılaı duğıı 

e•o <lagar g ı hı yıgıl<lı. 

S·ıu gıiıı baııaın boui de 
yanına aldı. Dı~ kapıdan 

yere kapanarak ~f~Jl 

min yanına girdi. Efı 
dimin mindermin ar 
na dizintı yüz !!üı·dii. 

md.iki gibi aklımda ~ 
ları söyle ·,Kuıam F• 
me'yi adak koydnıU ! A,( 
luna; hapim ı z yolll 
ölııı .. ye lı lZtrız. Be~ • 
kaınnda kulluk etsıııı 

zmtttiııde bııluosnn; 

Renin nefdsirıle hold0 

Ji~feııdim, Allah dürı! 
gi> 1g t\ni1.i, ahirette şt' 

tinizi füıtiimiiz<len e~ 
mesin, siıderı ha,k• 
yımı\l•ak kimimız fi 

Qlka•ken miııdMiniıJ ' 
ne una. birde çıkın kO. ,, 

O giin koyaoak ~· 
paraları baluomadıl1 ~ 
ef<'ııtlimi darıltınır•1 

bize gUuiil koymllsııJ• 
ye berıim gibi köyJ"~ • 
çocnk d~ba adak kP 
Bunun biri üç ya'l"' 
Oglan hirıde altı ! 
da kızdı. ölünoe11 

dar, kızda iki yılııı' 

ndımin kıtpısın la 
cılklardı. Nasıl oııır~ 

t 
efeııdı! !nanınadııı f111 

sıı' lnanmazaınız !"! 1 

1Ie 'eyler onurnıııı-'' ~ 
kıınnr. lşinize öyJtı 
yor. 8uyan uzu öyltı 

darmuş4onu~. Aklı" 

şeytanlığa. yAter. 0 1 

i;r,lln var, kör df'ğ • l, 

değilı!iniz. Oerid1 

çıkarır, kit lplu "'!' 
nız, oturdnnuz oıtı• 

d . 1 
nız s~ ıre tuğnııt!. 

gan g'bi ÖtM, }ıe&I 

ı0ul'«'ti hakta.w gn~ı 
niz. Dıiııya lıepiııİ' 
za.rındıı cerınt't! 1{11 

si, ku~ ıe-.i pıı rs e 
ye ~it. efenılilerill' 
ne doladıkları 
NÖ1.ii var. 1111111 ırd 11 

yri Netler sıaleri ı1l• 
tıtmez. Baokalarııı• 
m k için kul,.kl, 

tıkar ssvnşıırsuoıl 
mal oldu,ğnnasu 
Benim gı bi det 

b rı MJZlandı, şiki' 
mi, ayak takımıP 1~ 
tısı, zırıltısı detı 

ıiniz ... 

(Dev•mı 



--- - .. 

il 
ltooRAMI 

1941 Cumartesi 

Program ve mem-

1•ket saRt avarı. 
llüıik . 

iF' .!jans lıllherl.,ri. 
'1l ) k,(5 :\ı . k 
ıov " uzı 
,t 

Jlı 

o 
1JO 

• 

t> 
rogrnın \"6 mem· 

l&ket ımat ayarı. 

~lıi7,j k: 

~hns haberleri. 

Pttiizik : 

(,ı ~nkara sonbıLlıar "t 
jO t 
0~ ltı~1 arı talımiul .. ri 

ııi 1151
30 Müzik: 

,,o l> 
Y'ı ı·ograın -ye mem 

111, 
111ket saat ayarı 

d"o ~nzik 

Muıik: 

l{orıuşrna 

~uıik: 

.ı .\ı.etnleket :ıaat aya· 
ır 11 

f11ı \ ~e Aja.n~ haber 
1 ı ... 

r~· vtı. 

~.,- ~&tb 
eıt on dakika 

ıe u .. 
"lu · ı. it" ıh 

~~d. t . >o gu;o ei'ı. 

~İi1.ik 
~· 
~t~at takvimi 

llgik: 

~· l\.onuşma 
~Zİi{· 

~ . 
'tnleket saat ıya.-

~ı l\j 'DB halıi!rleri. 
'" ~~ . ti Ztk 

4 ı~ o 
0 · O Yarıuki prog ., 

lQ ve lrnpan' 

1'1~ ~ ... ~ •• ~~.ı 
'" DILl'na 

~ 1 
' ı o ı u n u z. 

h~6•nlekete ilgili 
~ 1 lllttrsnnuz. 
t, lllt1nfaatla al&
~ ~ılar ıeve 1ev 
"ılllıı . · ı· :ı gf'91rı ır. 

Sovyetler 

Alman)· rın 

380binesir 

aldıklarına ait ha
beri tekzip etmek-

tedirler 

Moskov' 26 (a :ı.) -
Sovvet teblHti: . ~ 

(Ha ?kın Dili) 

Amerika - J pon 
müz kereıer; 

--.....-

.Ni~·ork :W (n. n.) -

~tof uıi hi l dirıyor: 

Hnber nhndığ1ua giirn 

p~,s fık meı;c-fe,.iııi lı 1 
Atmck iizoro Amorikn ilo 

Japonya anısında yoııııl 

m:ıkın olaıı miizakcrclor 
rrnzik hir do\'ı·t1,·o girmis. . , 
ti r. Bny Hoznıit ıııiizako 
rt•ltıı iıı ld1tı oll\ ıak kt·~il

llH'siııo mani olın lk ie in .. 
biıtiiıı g·ırretll ı iıı ı s rf'et
moktodiı · 

ALM N 
Taggareıerinin 

oskovaya 

~ acarlar 

y imevziler 

aldıklarını 

b•tdiriyorl r 
WWWC4::::Jl 

Bu<l ıpe,te 26 (a. a )-

Okrayııa. ~onberiııin lJii· 

) iik kıırnıındıt dii~ııı uı 

kuvrntloriııin iıııhaflı ta

uıamlaıını lktauır. Toıııi;,,

leuıtı lrnrekfıtı ve alınnn 

esir ve gaııaimin s tyıl

lll l. ı devam otmekt~dir. 

~enlıorin dı~mdfl bulıın ıı 

ımııtıkıdardn mütltıfık l .. u· 

v \"Otlor yt1ni mühim me · 

vzileri i~galo ıııu \"<tffak 

olnıuşlnrdı r. 

Sayte: 3 

CUMARTESİ 

.\ rnbi : 1860 

Ramazan 

5 
Hnmi 1357 

E Y L f' L 14: 

Hiıhelle/. 14ü 

.Alal'. 

Sl\at 

A latı·ka 

Saat 

25 Eyliihl!.i kı L'alanmız 

hiituu ceplıc lıoJ nrıca dii 

şınaula muharebe et mi' · 

tir. ~3 E:·Hil giiııii ~ot· 

mişi hına ıuuharolrnlt•ri • 

ac.le -ve tayyar., dafi top 

çuları tarafından altmış 

sekizide yenle olmak iizo· 

re 138 düıwn.n tayyart>si 

tıılırip edilmiştir. Bizim 

kanhıınız :l6 t:l\"vnrodir. 

11 
~~;;....;..__..,,______ 5,53 Giirıe~ • ı t.52 

. . ,, 
24 Er liil tarihli A 1 mnn 

tebliğiuin Kı.' of ınıntı 

kıuııııla 5i0 taıık ı:ıhr p 

edi1nıit '°'a 381
) hiıı esir 

alınmış o!clnğnua dair 

vertligi haberi Ru8 tohli 
gi tek;.:ip eLınekttı ve ı:.ii· 

• 
ylo dcmektt:"<lir. Cı•plu do 

ş ddetli mulıaro!Jelor dc-· 

vaın ~diyor hiç şüplıcsiz 

zayiat vnrdır faknt huıııı 

hali hazırdrı ttıspit otınek 

giiçtiir. 

&KIDI 

J;o dra ~6 (a. a) -
Bir 'OV) c ft·bligiııdC' bi· 

hlir Jtliğ'ne ~iirtt tliiıı ge· 
ce ayrı ayrı 11c;:m miitr 
nddit .Alm'lıı ıa,·ynrAl(lri 

:::U.oskoYayn gt 1 nıeğf• ı;a· 

lı~mışlar fakat tn n· ro 
ılafi topçusu tarnt'ırıdaH 
t ard ı c.lı m şlerdir. 

--
YURTFAŞ.' 

KIZ/LAYA 

ÜYE 

OL 

YUR1~l>AŞ! 

ZELZELELERDE 
1 YANGINLARD 

SU BASKINLARIMOA 
BİZE İLK ÖNCE SEF-

KATLI ELtNIUZATAN 
KIZILAY 

CEMIYETlNI 
UNUTMA 

12,05 

15.27 

1 ,oo 
19.:12 

4 ı:ı 

Öıt-le 
~ 

1 kindi 

.A k.,aın 

Yatın 

t m:-;ıık 

6 04: 
' 

H,2i 

12,00 

ı ,31 

10, 13 

·-------.. -- -- - - --

'lan ve Abone 

şartları 

Sonoliği : GOO knnu; • 
Altı aylığı : 350 kuru~ 

üç aylığı : 200 h ıını~ 

··················································· 
ı•===.ı Y [ N İ AÇ f LAN fi-===•\ Resmi ilanların 

HALK BASIMEVİ sat.randan 

5 
BASIMEVİMİZDE her çeşit Defterler, Cetveller.Kağat 
Zarf başlıkları, Karvizitler ve Köy Odaları, Belediyeler 
ve bilumum resmi ve hususi dairelerin matbu evrakı 
rekabet kabul etmez derecede ucuz, temiz ve çabuk 
olarak yapılır. 

BASIMEVİMİZİN BiRİNCİ GAYESİ 
IŞL.ERİNOE UCUZLUK - -

BA "KIL.ARDA NEFASET 

SİPARİŞLERDE SÜR'AT 
~ - -

OIL..TLERC>e: SAG&..AML.IK 

ADRES : Mltad Paşa Caddesi No. 1 

Kuruş alınır. 

Hususi ilanlar 

pazarlığa tabidir. 

.. ............. ~ ...... .. 
TASAl~RUF 

BON(>LARI 

Tas ar ruf Bonoları 

almak kendinize fay 

da Mllll MUdafaa

mıza hizmettir. 

"""""=-==-=-c::ıı:--'· ============================== ........................ .. 



E 

Soyfa: 4 

Büyük Amiral 

Hayrettin Paşa 

(Başı J de) 

Bu giilliin gecesi, All
deryadorya gemi/erime bir 
mezar, b11gii1ZÜ1Z ertesi giill
kii sabahı, Hayrettin le
ventlerirze bayram gwm 
oldu 'fe Ayytldızlı Bayrak, 
!fGZi Türk gemilerinin san
caklarmda, şerefle dalga
lanarak, ak deniz lıakimi
yetini bu giin kaza1Zd1. 

$imdi Tarilı, Sipahi
zade flayrettini anarke!l, 
Türk Ulusu bu biiyiik 
Amiraltnın eşsiz zaferini 
irten sevillçli bayramla ya
şama/dadır. 

Tiirk de1Zizcileri11e bü
yük zajer kutlu ols111Z. 

N. R. 

Adak Kız 

( Ba~ı 2 <le ) 

Oanıııını sıkıldı, efon
tli yalıııımı yı m! II·ıyır 

deme, lı lk! Yıi:ıı:lodrı p ırn· 

<;ııır gihi kıı·ıı ,lı. swçlırn 

dınmı ) ol,sk"I Si>ziiıııiizii 

lıitirmedoıı gorıe dıığ to 

peıl tııı bn~lndık . O ray ı da 
gdçeliın. Şa cıg ırtH.laıı hir 
daha ~ekeyim. Zıkkınıa 

n ret1oıı alı ,tı "' Y K~ i 1 er 
letlikçe gi>~sii ne tutkun 
luk veııniye ba ladı· llı 

rakılııııyor dn cenabet. 

.Evat his iiçiimü~ <le 
adak ol:ırak cfo•ıdimin 

kapı~untl .ı hıımct c<le<::ek
tik. Oglrn bir yıl ı-ıonra 

ıutıua<laıı <He ki diiııyayı 

hoylaılı. Hi• ikimiz: l'fen

diınin mal Te efyalarırıı 

ta~ıyan e'6k<;i lerirı yıuıı

na k 11t ılarak et'oııdiınin 

);:() \' ii no t.lo i.: rn ' 'O 11 andık. . "' . 
Yolcnluğnmıız <Jok tıziyet-
li geçli. Giirılercl'I yol <;ek 
tiktuıı sourn efonılinıiıı 

koıııljlı, yc~il kulıhe1 eıi 

uzun kavak! rı olan bag · 

hk, bahçr,J ik bir )'ere) a · 

pılınıştı· Şimdi ııo yAlan 
sö .. rleyeyim, birknç giiıı 

eTımııı :uıaıuı baba ·nı, 
cJii~iindiiınse do konıı~ı 

fazla y:ıdı :·gısıuıdım. Eı;ki 
d"ıı arabacı. al\'cı, lınl.ıçi"· 

'an olar»k kmıaldıL ycr
le~ıııi~ ki)yliilcriniz 'ardı 
or.ılur beııi ovdiler. B na 
iyi baktılar az zamanda 
küyi.imiizü unuttum lı P~ 

Do raını nır 

(Halkın D ili) 
-:z:ıa 

1 SOVYET - ALMAN 
C phesinde 

t yyare 
faa iyeti 

Berlin 26 ( a. a.) -
Rir a:ıkori mcmhadan D. 
N. B. a .i an~ ı n :l h ildir i 1-
<l i g i rrn göre ~;) Eyliil gii
nii :-<RTa~ tR\'yarnlerindeo . . 
lştolrn !anlan ın ii rt>k ktp 
mühim teşekkiille,. ~·uk 

deplıe .. indo tı"keri lwd~f

lttrc biir.ııın t tınişlenlir. 

lıir tnyyaro meydanında 

y rde lınluııan bir <;ok 
tayyııreler i Uı ha edilmi•
t i ı· . 

İrandaki 

Mihver ajan-

ları İngiliz im

paratorlu

AlMANLAR 
492 bin esir aldık· 
ıarın ı bildi r:uorı :r 

Borlin 26 (a. a.) -
Alınan teblıği: 

Kipıfııı ş·nkınıla çev
rilon diı~ uaıı oıdıunı ıun 

hakiyole r iııiıı imhası 

ırnıarı~ız lıir :-<nrt'ıt.. de 

vanı .. tıııektedir. Es.r 
miktarı ~imclıki lıaltle 

49 2 bindir lıava knvn~t

lori, N ı rkof, Tola, Mos 
kov,l bii gelArinde dı:-uıir 

yoll.tt ırn ve si lalı fa b ri

ka la rrn ı tahrip f'tıni~ler

dir. Diin gı·co A lman 

savaş tayyareleri İngiliz 

sahilleri açıkların<h bır 
ticaret geınisiııi batı rmış 

larJı r . Dii~ınan tayyare

leri dün rıe giindüz ne 

de gece Alınan toprak· 

larıııa lıücufll etmemiş 
.lerdir. 

1 H A N 

I LENİNGRAD 
Bügük tehlike 
geçirmektedir 
1\Io:-ko"Vn 26 (R.a.) -

Oeplu•dorı gelorı ltahorler 
Lı>ııirıgrMl yııkıııl • rın<la 

i~ d ı lıııtını :- ıuahh fltt~ mu . . 
har holor ol<iuğıı hilıliril-

m •klodir. Şc•h in hCiyülL 
hir ıdıliko goçirdigi k·{· 
bul edilmekle nıi.i.<lal'iloriıı 
şirldot l i hir ıııııka"'ı~wet 

güsttır.liklcrirıi vft lı·1tta 

ha;r,ı ııold.dardt ıuııvaffa

kivetlo hasırılan lıücnın -. . 
!ara geı;tilderi lı·tbtır veri l 
mek ted ı r. 

J apon yada 

tezahürat 

yasak edil

miştir 
ğunda bir ye- Gazeteleri eski ıahın 

re götürü-
lüyor 

Talıran 26 (a .o.) 
Royıt~ r • .i uıınmrı lımrn~i 

mnlı lhiıi lıildiı iror: 

Mı lı,·er .,j n arırıı g<> 
tiireıı dördıincıi tren çar
~aıı lıa akşamı A lıvaza 
lrnıekl't etmiştir hu ~j:m· 
lar lngiltore iınparator
lıığnuda hir yeı·o gönde 

ri lccok Jcnl i r, 

Hn rı lıırın nra1'111da elli 
:ılına n 1 r:rn limanlarındıt 

va trnla u :uı it ııl r:ın b1t lı ri-· . . 
veli eriııe mcn~ııp 13eksen 

lıahrinıli H.H Hİt rd• i~Ya· . . . 
rıını\· ı~tırnk etmi~ olan 
4:0 Iraklı ile 16 k:ıdırı va 
çocuk, Polmıvalı T6 hol
Jilııclah bi,.or birer nazi 

vardır. IHiyiik bir oto· 

mobil ksfıleı-oi c10 6 giiıı· 

itik seyalıattan trnnra Tti
rkiyo lıudııdnrrn. v .• rmış 
tır. Hu kafılmle Al man 
Roııruen, .M.H' IH elçilik

ltıriuin ıııomurlaıı ile 

ailel,•ri vardır. Bnnla r 
dnhılıleki mii~ kH!t.. t do 

layıt-1İ le kiiçiik grn p lar 

b liıııle Tiirkiye) n giı-ıne · 

ktoılırler. 

1 

Amerikara gidecğlnl J 

yazıyorla r 

T"lırc1.n 26 (a. B.) -
Diin nt•~r oiuııan bir teb· 
lığ 1(1 e~kı ~·ılım paraRını 

ecııt1hi h:ıııkalarn yatır· 

mış olılu~~ l.ıakkırıpaki 

ş~ıy i nlar üz riı e hiitcümet 
ço yapılan <lcrio t. lıki 
kat ııetıceısiıtdo hunun te 
eyyiit t-tıuonıi~ olıJnAu 

bildirilmukteclir. ğtıçenlor. 

do irarı plrloın~nto~uıı<la 

eı;ki ~,.Jı açıkçn. itham edi 
nıi~ ve ıııervetlerini ocne

hi memleketi en' yatıı ru · ş 

olduğu ı;tiylotınıi~tir· t rnn 
mailınat ı dn. lıükiimetin 
bu gibi pan1lara el koy
ma~ı ilıti rnaliuden baluıot· 
mi~t i varı rcl'!mi Iran ga· 1 • 

zı.tf'IRİ eıki iran ~ah ı il~ 

bütiin ail • sı efradı· ııı zA· 
vceı-ıi ha· iç olmak iizc·e 
l rnnın cen ıı hi şaı kil'! ntle 

ke1·mıuıda b11h1 rı dugun n 
yazmaktadır . .Şıı h ecııebi 
meınlek ... to giderJ{eD a ile· 
si efrad ıııııı da kprıditı iıı e 
refakat etuıı>si ınulıtı>mel
di r . Yar ı resmi l ıau gs
zetes ı eı-ıki ş ılıı n A m eri 
ka.ya lıidtıceğıni fa.k a t. Zf'

vcesi n i rı Tulıraııa dönece
ğin i ilave A ı ınektcdir-

Tokyo :W ( :\. a.) -
.Jap ın :-.iizcUıni c I~n~u > 

lH .vaııat 1 a hnlnıımıı~tur. 

Japoııynda. iiç ' ii pıt k tın 

im;ıı;:•sıı~ı yıl cliiııiimü 

müuascJiııtillj lıthıt•i teza
hürat YaHnk ediluıi~tir. 

~1illiyetçi lider uıakaına 

bilo cnmartuııi göııü 

Eiöyle.\ cıcPği ııutuktaıı vaz 
got:mok ıııe~bıniyct i nde 

k a 1 ııı ı ~ ı ı r. 

• IRAN 
ŞAHI 

Amerika ya 

mı gidiyor 

Tahran 26 (a., a) -
Ofı bi ldiriyor: 

Amerikan kayııaklar

ııı dan <,ııkan kaherlflıe &ö· 
re I ran tahtırıa ait m ü · 
ceTlıerler ıe~pi t e'lilince 
ye ~adar tt~k i ' 1b iranda 
alıkonacıktır. .E-1ki ~a hı 

Dük dö Vlnd 
Amerlra harl' 
nazın ile görd 

V:ıl?İn~ton 26 ~' 
Dük de Vindl4Ör tıJf 
A m erika hnrioiye ç 
K ordel Hul il6 f'lltt . -ı 
yon al vazi ret h•~ 
on beş dakika gUıİ;f 
t ii r . Dük miitt>ak1 bt 

zetf c lcr . ka hıı.l f\tıı1 
l ngilt<ıreye itimııılı 

olnı dığı lıılkkınd' 
t lan su:de kar•ı şıı , 

\Crmi~ti r. "kati 1 

v:ırtlır., Dük ve rr 

hnrıdırn soıır:ı h Y'' 
r:ıyı\ g.derek reıitı İ ,

1 

lıu.r Hozveltle 27 ıl t 
göriiş ın ö şlerdi r . ~ 1 

h~ 
Büyük TLl' 1ı1 

Amirali Hayr t~ 
Ilı 

Paşa ~eı 

( Başı 2 de ) ~I 
ı ile 

roı• ' ek linde fi ~ 'll 
paşaya. izaf6 edild1• to 
b uki Hay rettin p•f ~Q. 
zı l tııaçlı dt-ği l , btı~ ~~ 

· Jı· gibi k ara saçlı ı ~ij 

H ayrett in pıt~"· lı 
denizcili k tarilıİ' 
p:uhlc rıalı.f.,leı lt1 

ettikten çe kend i 
ak deniz 'n nıı ııJ' 
ebe ılileşti rd i ktt)n 
( 4: temmuz J 546) 
c.lü ve 11 ıaııhulıı 11 

taş snhiliııe ebct1İ 
1 .. d . . kıtı• 
ı~ı erı ı zıu ya 

miildii. 

27 eylül 1538 
taı·i lı boyunca 1' 
misilsiz zafı•rler 
Tdr k nlosuu a n dtıC . ., 
de eş~İ:6 •mfürin•) 
b ii vii k bir gn11cl1 

• 1 
hiiyiik güıı ü yar9 

toru n larına 'f• ;. 

'" Türk mill6t iue " 
giinü kutlu olstıll' 

almak üzere bit f 
vapur u Beıı de r 

gelwhll ir. 1 rau 111 . . 
• 1 

ş:\hın h :ı.re ket ı ıı 

lb 

I aşt ırma.k için 

A merikadan '1 6
1 I 

Ameri ka del'ıe' 
vize temi o c tıJl~ '1 

~i ogton bi.i~ ük. ı ~1 

bil dirıni~tir eıltl, 
tün emll\kini it' ' 
tin11 bır aktı ğı n• 

m ektup imzll l ıı.W 


