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Fuat Şahin Erllçln 
idarehanesi 

Mitntpaşa ca<lucsi N o. 1 
AY D 1 N 

FIATI 3 KURUŞ 

Pazardan Başka HergUn Çıkar Siyasi Gazete Yıl : 1 

$ovyetler 

Tebriz ile Tahra
nın uarı uoıuna 

vardılar 

MoskoY"a 1 (a.a .) -
Sovyet kıta ları şimdi 1-
ranın ::;imali garbin de 
Tebriz ile TalıraA a ra
sındaki ba:;-lı ·a yolun ya
rı mee:tfelerinde bu lon
maktadırlar . 

S o v y et kuvvetleri 
Pehlevi limanının 30 ki · 
loınetre cenubi ~ ·Hkhıi n

do ro~t ' i işgal otmi~lerdir. 

İşgal edilen üçiirı('li bir 
noktada Bondor~alı liına 

ınanrnm 125 kilom et re 
cecup ımntakuıııda Şa

huttar. 
' 

LAVEL YB MARSEL'in 
Sıhhi Durumfarı 

Pari~ I ( a . a. ) -
Piyor Lavel 'in ve M a r
sel'in s ı lılıi nuiyetlori 
hakkında ne~redi len dok
tor raporıına göre dön 
ikisininde vaziyet inde i

yilik gfirüldüğii bild ir il
mektedir. 

SOVYET 
' 

Elçisinin 
Nutku 

Londra 1 ( a . a. ) -
Sov'"ot büviik ell'itıi m a-J • .> 

i~ki uu giin Londı ada 
bir nutuk ~ny leycrek de· 
miştirki ; 

H itler Almanyası ta 
mauıiyle ezil ir. ceye ka-. . 
dar ye ıonn na kada r 
lrnrlıe devam edc<.•eğim, 
Milletim kahramanca Ti 

~i<ldctle harp etm ek tedir. 

• 

General 
VEYVEL İRANDAKI 

iNGİLiZ KOMUTANINI 
TEBRiK ETTi 

S iml:1 1 ( a . a. ) -
G en eral \ ... eyvel Iranda. 
ki İngi liz orduları lıaş 
kumandanı kanan,a gön
derdiği b ir telg rafla ge
nerali ve k11rnandııın al 
tından altınd a. bulunan 
k ı tala,. ı İrandaki hare 
keti n mesut neti ceıind•u 

<lolayı tebrik etmişt ir. 

İRAN 

Başvekilinin 

beyanatı _ .. _ 
Tahra.n 1 (a. R.) 

B:ışvnkil Fnrig ilrn n dii o 
meclisi ndaki beyaııa tınd n. 

Sovyetler birliği il e <' U· 

m artesiye ksdar devam 
eden m üzakerenin bi r d e
receye kadar ay<lın l an

mış olduğunn ve kat'~ 

! neticenin pazartesi veya 

sah günü belli olacağın ı 

si>ylemi ı ' 'e bu ncticele 
r in meclitıe boyan eııni,. 

t i r. 

İRANDA 
MUHASEMATIN TATI· 
LİNE RAGMEN SOV-
YET YORUYOŞO DE· 
· VAM E TMEKTEDIR 

K abil 1 (a. a) - T ah

r an dan gchm haberlere 
göre: 

lran t:uafuıdan m u
h asem at a nihayet veril· 
ıni' olmasına rağmen Sov· 
yet k uvvetleri T ahran 
iiı erine yöriimf-ğe d evam 
etınislcrdir . • 

Cumartesi gü1ıü S ov-
yet tahran üzeri ne be 
yannameler atmışlardır. 

İngilizler iNGİLİZ - il Al YAN 

Tabalarını Jipon. Deniz kuvvet
uadan aııgorlar m ' le~i ara~ında 1 

• şıddetlı mu-
Tok ya, 1 ( a. a. ) -

.Japonyadaki İngiliz ta
ba:-ının boşaltılaca ğı lıak -

• kında İngiliz rotlyo. unun 
neşr~ttiği haber Tokyo 
mahfıllerinue d erin bir 
tesir yapmı~tır. Biitiin 
gazeteler bu habori lıii

yii.k lla~lık l ar altında ne~-

1 

retmektoıl ir . Gazeto~er bu 
h ahor i, J apon y" ilo 1 ıı-

1 
gi ltoreıı in l:\ fa~ ını da lı tı 

çok açması ihtimalinden 
bahsetmektedir. 

JAPONYADAIİ 

INGiGILiZ VE HİND-
LİLER 

harebe 
Jıoudra l ( a.a. ) -

I\iıhriye nezaretinin telı· 
liği : 

24 Agustos günü 3 
kra;ezör Ye torpito ıırnh
ribinclon miirekkeıp bi r 
İ talyan fi lotillası göriil
mü~ ve kraYazörlere ta
arruz edilmi~tir. Düş

nıan tarafından yapılan 
ı;ıi<ldet li m u kabiJe hücum 
edilmiş ve lıir denizaltı
mı:;ı:ın Bir t ta lyan harp 

gemisine isnbet ettil'diği 
torpilin usnle getirdiği 
iııfilAk neticeliirıiıı gfüül-
nıo&i imkan~ız kılınmı'

tır. Bi r aarrı19 gomi:ıi 
batı rılmı~tı r . diğer bir 
nizaltım ı z 4000 tonilato-

luk• bir ia~e gemisi ha
tırmı~tır. Ayrıca 2000 
tonluk bir gemi yakı l-
ıııı ~tı r . B unlar dan haska 

Londra (a. a.) - İlJ · hir
1 

ia~A g em isi bntırılı~ı ş 
gilteronin Tokyo btiyiik 

el ~iliğ i tarafında yap ı lan 

ih tar üzeri ıı e bin l ngiliz

Je ü~ yiiz Hindli ,Japon-

mış 3 torpi to ıııuhrilıi 
nin r~fakatinde se,·ret
mekte o la n 2000 to.nil{L 
tol ıık bir 1 talyan petrol 
gemisine hiitum r.dil-

yayı te rk edecekti r. m i11t ir. 
.. HHHffttMMMHHHffffHttffffffffMffff .. 

ı ı 
: KO N UŞMA: ı 
ı ~~,,~ ı 

ı ı 
ı : ı EVHAM • 

ı i ı Yazan : N. H.. ı 

' ı ı Halkın çocukluktan kur- ~ gibi lıikılye edilir. Ru- ı 
J tutmuş yaşta olanlar irin hiyatçılar bu tarzda ro- ı 
ı Evlıam dediği bu halete cuk yalmılanm . tebes- ı 
ı olmayacak ve olmamış siimle dinledikten sonra i 
ı hadiselerin şuur altımız- yalan söyleyen çom· ı 
ı da olmuş veya olacak ğwı bir '·dahili le/alı, ı 
ı gibi düşiiniilmesidir. di- !tus,, içimle olduğunu ı 
ı yor/ar. Küçük çoculclar· anlarlar re çocuğu bu ı i da bu hal, olma11uş bir yalatz!armdan öt ii r ü ı 
ı hadise, olmuş gibi şuur ftczıj.11 yerine tedaviyi İ 
ı altmda yaşamr ııe Jıa- diişüniirler. ı 
ı dise ile . ilgili şahıslar Frkat bu tarz, olma- ı 
ı ve sebepler icad edilt- mış !ıadiselerin olmuş ı 
ı tek çocuk tarafından gibi lıikdye edilen ya- i f olmanuş hadise olmuş • (Devamı şa;fe 4 de) ı .. .... " .. """""" ........ """"" ........ 
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iktisat Vekili • JZ 

Sırrı Dau'ın Zonuutdakı Tetkikleri 
Ve Beganatı 

Zonguldak 1 ( a0 a.) 
Kömür lrn.vzasındaki 

tetkiklerini bitiren vekil 
Bay Sırrı ])ay Anadolu 
ajansına yaptığı beyanat
ta iktisat vokfıletinin IJlÜ· 
lıim iki mevzu olan de
mir vo kömür işleri 

önemle ele aldığını si>y· 
lemi~, idar0 ve teknik 
elemanlarının ve i~c;ilerin 
yek viicnt olıırak sarf 
ettikleri gnyrotlcri gör
mekle müftehir olduğunu 

İNG I L IZ TAYYARELE· 
R INİN YAPTIGI 

AKINLAR 
Kahire 1 (a. a.) 

Evvelki gece bombardı· 

ifade etmi~tir, 
Bay Sırrı Dar <Hin· 

yariın bugün ya~a<lığı 
buhran karşısında ran<lı

ınaııın tomiııi ııygııtmn

da miihendi8lorimizin 
mu ç-aff k g yreller sarf 
etmekte olduklarını ~400 
i~ı;inin k<;miir işinde <;a
hşmakda olduğıın'b. ve bu 
vataıldaşların giyim ve 
yeme i'lerine eyi ba.kıl· 
<lı ğını ve daha oyi olma 
sına itiı a edihlig-ini söy-

lemi~ti r. 

• IRANDA 

İIGiliZ - SOVYET 
kuvvetleri birleştiler 

man tayyareleri Tarab· Simin 1 ( a. a. ) _ 
luıu garp limanına yeni A skeı i tclıliğe gi>re !-
bir akın yaparak bilhast:ıa. rancla ilk defa olarak 
İspanyol rıhtımını bom- ı ngiliz \'e S<n-yet ku v-
balamışlar ve limandaki vetleri araRmtla irtibat 
gemildrdo yangınlar <;ı- tomin oullmiştir. 
karmı~lardır, bir gemide ı============ 
yanğın halıt. devam et
mektedir. Deniz tayya· 
teleri Bardiya yakının

da.ki yerlere boınoalar 

atmışlar, duyufan ~i<ldet

li in filaklardan bom lıa
lıırın ceph:me itıtoklarına 

iaahct ettikleri anlaşıl

mı~tır. 

Diin gece tay yarele 
rimi~ lıir <liisnrnn ticaret 

' gemisine torpil üıalıet et-
tirmi~lordir, geminin ya

na yattıgı giirülmii~tiir. 

(Halkın Dili) 

ALMAN - SOVYET 

CEPHESİNDE ALMAN 
• 

TAYYARELERi 

13erlin 1 ( a.a ) -

Alman hava kuvvetleri 
30 A~nıtoAta. bütün cephe 
boyunca tahripkar hucu· 
mlarına devam etmişler
dir. 

Ceplıonin cenup mın
taka!nnda bir çok Rovyet 
hava meydanhrı taarnza 
ugramış ciddi hasar ve 
tahribat mu~llbade edil 
mistir. 

Alman fayynroleri dii
şrnauın mu:;tahkem meY
kilerine mnvaffaldyetle 
hucum etmişlerdir-

Alınaıı lıavn kuvvet- ! 
lerini «kanatop> mmtaka 
sında deniz yolu tesiiıatım 1 

ve
1 

trenleri hoclef ittihaz 
etmişler ve cephenin me
rkez mıntakasında 13 ta
yyare dü~iirmiişlerdir. 

Desin:"t nehri iizeriııde 
baf;!lıua hedefi köprüler 

te~kil etmistir , 1 

«Dılgran> adasının şar

kında 300 tonhık bir ge
miyi tayyarelerimiz hasa
ra uğratmıştır. 

« Kanadasu limanın 

da « 1000 > tonluk diğer 

Mareşal 

petenin rej
yonlara söy
lediği nutuk 

Paris 1 (a.a.) - Ma· 
reşal Petcn .Fraıısı;ı; mu· 
lıaripleıi lejyonuuu yıl 

döniimü mii11ase lı e ti 1 e 

Vi~ido şehir tndadyomnn
da JJejyona ın e n s u p 
20000 mnharibin <.irıiin<le 

söylediği nutnkta Jfran
tıanın hir lıiikumoti var

dır. Hu hükumet hanim 
idare ettit?im lıiikiinıottir. 
Bu lıiikunıctin hir siya
seti vardır. Siyaset tnlıiit

lerine mii<lrik olarak ve 
Frausanın ~eref ve bak-

' 
lan cndi~e:-ıilo mcsuliyo-
tini üzerime aldığım hii
kiimettir. 

hir gemi çok agu hasarn. 
uğraya.rak durmn~ ve ya
na yatını~ t ır, 

..ı\.lıfütn lıav:ı kııvYet

lori dii~man ıııiiııak~\losine 

hucum etıııi~ treııleri 'ol-' ~ 

dan· <;ıkannış ri<;ılt halin· 

'7 

Evliil j . ___.,, 

,~ 
Sovyet Mareş~ ı 
Budyeni'nin r80 

yodaki sözleri 
Moskova 1 (a.aJ 

Oeııu bi okran yadaki & 
yet knvvotlerine kuJJl 7 
da eden mara~al :Bll 

1 

ni diin Alma.n, Rotıl 
l\Iacır İslovak Sll 7, 
Yo erlerine radyodıa 7

1 

manca hitahe<le bolG 
8 rak demiştirki : JJİ1 

tarafa geçiniz. ott 8 
umumi Alınan, Af 
turya emperyalizmi 2, 
ba ve karde~lerioi' ' . 
milyonlarcasını iil1,3

1 

Rürtiklemiştir. Geçen 11'> 
te ohlnğu gibi bu tıf • 1 

tedo silahlarınızı sitİ 13, 

lüme sevk edonlere l 

vi riniz. Kızıl ordu ls 
kerlerinin ellerine gt 
harp esirlerini maurd 
!ekleri hakkında. bit ı!, 
kım yalanlar yayıJıııh 9, 
Sizi hayatınızın d 9 
eyi muamele görece 
ve daha evvel e1l~ 
döneceğizi tekeffül ~O 

yorum: 1 • J 
.................. 09 .................. 
T ASARRl:JF lo 

BONALJ\~
1 

l 
Tasarsuf Bono 

almak kendinize 1· 
da Mllll MUdaf 2 
mıza hizmettir. 

deki kıtalara taarrııxlarda 
lıulunmu~ ve « alakatiıı»in 
şa.rkınıla <liişmaııı ehem
miyetli zaiyata uğratmış· 
t I ................ ~~ 
ır. , ................ .. 

bir yAİ8 O Tiirk, atının yele-
11ini okşamasın bir giin. 

O Türk, gözlerini 
c an.eyi Bey il Sesi titrıyor: 

ufuklara dikmesint. 

Kılıcının 1. :. l ı :.::ı ı . : 

okşawaı:ı~ u ! 

Sonra .• 

Ne olacağını - kendi 
bile degil • yalnız Allah 

b ilecektir. 

Yavaş yava~ merdi

venlerden iniyor du kah
raman •. 

İmparator kızıyla ko

nu 'maktadır: 

- Onları teı:ılim et-
• 

meyin baba .. 

- Ne yapalım.. Ka-
pasınlınıuı bir yero1 .. 

. ' rın .. 

Allfüı razı olmaz! .. 

Yd .. 

M n fi ce\'ap ve-

- D elimilin kızım 

No: 4.5 

~en bilıuez8İn bu Türk
leri .. hte Uürıevti gör· , ~ 

düın.. fierif bir kızdı 

pır kızdı. . IIapi~lıa.ı:e 

vak'asıuula. biJiyorsnn .. 
Bir taneıü biiyle bir ej
derha ke15iliyor .. Hafo.zau 
Allfib, ya hepsi ç.ıkıa .. 
Biıi karadenizde tutan 
Manj denizinde külümü

zü savurur.. Kızdırmaga 

gelıuoz. Ji}n iyisi onların 

dediğiui yapmaktır. Fa

kat nsıl belli cliğederiııi 

rıizı etmekte. . Çelebi 

Mehmedin yanına git· 

meıler.. Tevkif de:-;en 

yalnız Oiineyt 200 kişi

nin kafasını uçurmadan 

gjror ıui 1ıi9 kodese .. 

Yazan: Ferruh 'fOKSÖZ 1 
OSMA~Ll SARAYIN 

1421 SENESt 

Uzun yıllardan beri 

Üıimanlı saıt:ınatıııı idare 
eden Ç~lebi Suıtan Meh
met bayata gözlerini ebe· 

biyen yumdu .• 

Saray derin bir yeit:ı 

içindedir .. 

Biitiin dükkanlar ka

palı c;ar,ıda . 

Herkeı., bu büyük 
Türkün iilüıııüue göz ya
şı dükiiyor. 

Murad 1 I.. Bııbasının 
cansız ceıedi ba,ında .. 

Gözleri ıııe~·hnl bir 

noktaya takılı.. 

Annesinin !\essiz lıı<; · 

kırıklarını clamla tfamla 

kalbine içiriyor. 

Bir kenanıla. lmş gli;r,· 

de .. 

Satayın beyaz clnvar· 

Iarında kebik hıçkırıklar 

dola~ıyor .. 

Ba~ka hir giirültii du

yulmuyor .. 

Kqca sarnyda tı~! .. 
yok .. 

Sultan nihayet yaşlı 

gözlerini oğluna kaldırı 

yor .• 

Nazarlarrnda mu fık 

Yavram. 

mora.d doğrulıı1vt 

rinden .. 

Bu sırada iki M 
g<>z yaşı süziilüyor yııJI 

!arından a•aıı .. 
• - Yüzü kıpkırmızı·· 

Ellesi tJtre~ekted 
Sultan ogluuuo blii 

avuçları icinc alıyor• ~ 

Sosi, ninni e<;yıer 
bi sıhri bir hüziinle ~ 
maktadır. 

- Kalk aslanıııı ·· 

banın ruhu AIU.hP 

voşt•.. O.:ımanlı t' 

seni bekliyor .. Egor 
ı 

le eğlarsan aeanıo 

Sonu var ......-
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(Halkın D ili) 

~~'lt 
P ROGRAMI 

BİR l 
ÇAGL AYAN 

ki 219 1941 Saıı 
~u 7,so P 
J3ll rograuı ve mom-
:ıo~ 7 lohot .aııt n,·arı. 
so ,:13 ıu- .. 'k 

.uttızı 
Öı.l ,.. ~ 

1 ,~5 A · 
>1110 

8 
Jau babcrlori. 

Si .oo u .. 'k 't1.Uz1 • 
G 830 . 
A( 8·45 Evin s:ıntı 

i.li 2,3o p 
• 'J ' 0 grnm ve mem· 
uıı loı 

ol' 3 ret ant ayarı. 
" ,33 ~' .. en ı• {) ~ıı~ı k: 

1 

b ~,t5 .A. 'l Jııns hnlıerlo ri 
iı• 3.oo 1'ı ·· . 

uzık • 13 . 
u '

30 14.oo Müzik: 

ı 
800 p 

ı rorrrauı ve nıem 
iir'' lok.nt "' aat ayarı 
it ~,03 ]\ır.. . . 

LLUzık· 
Jllı; 9,oo . 

u M:iizik 
9,30 ~ 

ect enıleket saat ava· 
,ıe rı · e ' ve Ajans haber 

öl leri, 
9,45 }"" 

J 
\orıu,ma 

9.5:, ıt" .. o lJ;>;ık: 
,15 n 

O 
4 

adyo gazote .. i. 
1 5 1\,f •• 

.uttızi k • l . Lft oo z· 
1 "' 1raat takvimi 

no .ıo l\. 
l on ıışuıa 

~· ·(() ll. ·· . 
~-f 2,~0 M ll%ık: 

0nılekct saat aya. 
rı A · ı '1 ~ .J ans lın lıe rleri. 

• İ) lt ·· 
2 llıik 
ıS!l/% ... ·).oo ,.f\ k. ., rın ı prO"' 

ra b 
Ilı vo kaµaıış 

B AŞ 1 N DA ... 

Tek bir şırın için dağları delen 

O ferhat değilmi şimdi de şu su 

İl~hi bir aşkla göğe yükselen 

Şirin' in biricik uzun boylusu 

• 
Bu nehirde şimdi sorup birine 

Kavuşmaz vallaha adı cadıysa 

Nasılki o zaman F~rhat şirine 

Bir cadı yüzünden kavuşmadıysa 

• 
Ufuklar kızıla büründüğünde 
Her şey sona erdi dağlar delindi 

Ne yazıkki dünkü gibi bu günde 

L
Şirin bir kız değil artık gelin:i . \) 

LUTPİ GONE:____j 

.vuauet Daimi Encomenlnden: 
Kıymeti 

Lira K. 
:31 8 75 

A.det 
54 Muhtelif cin1:1 evrakı matbaa 

Yilfl.yct lı nııutıi idaresinin 1941 yı lı ih tiyac ı olan 
5-i kalfllm 3188 lira 75 kuru~ muhammen kıymetli 

evrakı mathuası tabedilmek üzere eksiltmeye konul
muştur. 

Taliplerin 4/9/941 tarihli per~embe günü saat 
15 te ihale edilmek üzıre 20 giiıt m üddetle e ksilt

meye konulmu~tur. 
Fazla maJümat almak istiyenlerin her gün Vi· 

l{tyet daimi encümen kararile husuıi idare müdür· 
liiğiine vı eksiltmeye i~tirak edeceklerin sözü ğeçen 
günde Vilayet daimi encümenine müracaatları ilan 
olunur. ---------~--_,!_ __ _:_:,,,__ ______________________________ ~-----

~il Y E 1 i l Ç il A N 11====·, 
• 

HALK BASIMEVI 

1::) 1--iALK BASIM EVi adlı Matbaam ızda her çeşit 
efterı 

C) er, Cetveller, Kağat ve Z a r f başlıkları , Köy 
bll! daı ~ . arı, Belediyeler ve bilumum r esmi ve hususi 

etı r 1 ot• ~ ~ e erin matbu evrakı rekabet k abu 1 etmez de
'-de 

Ucuz, temiz ve çabuk o larak yapılır . 

8ASIMEViMIZiN BiRİ NCi GAYESİ 
.. 

...!_ŞLEAiNDE UCUZLUK 

BASKILA R DA NEFASET 

Sr~yfe: 3 

H A1KYB 

• GELiNCİK · • 
Yazan ; 

Samim Kocagöz 

-3 

-Eh .. Diyordu, verirse 
Almam diınem ya iste 
memek baalıayağı aptal

lık olur ... 

Etrafında bfr kaç korre 
dolandıktan; yarım agız • 
la _ ve oldukça alaylı ken· 
dikendiue, merlıa ba ! de
dik ten sonra, nzakla~an 

mustafanın arkasından 

ali, baktı baktıdn. 

- Deli imişin.. askere 
giderse adam olur .. . 
eledi. hakikaten ali, Mns 
t&faya çocuk nazarı ile 
bakıyordu. Kendisinin 
askerlikte okuma yazına 
(;ğrenmosi zaten köyden 
kUye dilden dile dola~•· 

yordu. 

~iinii bek alA i<lrak edi
yordu. Horu giderken de 
Zohraya ve anasına, hir 
şoy lazım olup olmadı
ğını sormn,tu. Velhasıl 

a.ğir ha.berini getirip Hnr
şit ağ:ının öğuii.no indi
rince, O 

- · Gel hakalım ali! 
Dedi Somada kızının 

geliJlı ba,zcund:L dikildi· 
ğini, sabırsızlandığın; g<>
riince, 

- Yer şu kızın ma· 
talı 1 arı nıda kurtul alım, 
diye ilavo etti. Ali ko· 
luııu heybenin bir gi)zi.i. 
ne bokup, bir çıkın çı

kardı, çıkını a<;ıp birer 
birer: 

Bn makara, bu ib-
Eh O··yı L.. •• riRim, bn ya?.m:ı, bn 1 ·ı-- .. oya. .a.oynn 1 n 

cahil delikanlılarından va, buıla. ~erez! Diyt.", 

bambaşka bir rütbe al· 
mı~tı ~n ı:;ıraua da ... Fa
kat b(>yle iken bile, Mu
ı;tafanı n kendisino rahvan 
hayvana binip çalım sat

masıııdan lıuylanmıştı. 

- E~eği dürti.ip biran 
evvel kfr're varmak, İAin . ' 
iç yüzünü anlamak l&-

- Eve ğeldiı?i zaman 
kapnnun enün<le Zehrayı 
inekleri tokata buldu. geç 
kız aliyi görtince, aevin~
le bağırd: . .. 

hir slirii şey Zchrnnın 
eline tutnştthda. 

Sonra Hnrşit ile, ev
velr ornğı mua.zone etti· 
ler çizmeler gö;,,den ge
çirildi. Binle Ali heybe
den kuma~ çıka"dı: 

- İ•liklik aldım em
me! . Kime diktirnııli 

lıilmoru •. Dedi. Kendiı:üne 
alinan şuyleri tetkik et
tikten sonra, kaırnnun 

eşiğino oturup onları re· 
yiıı ~den Zelı ra, 

Ben dikerim Ali efe! 
Diye seslendı . H ur~it 

- Ali efij! ısmarladık· ağa kızının lın serbeı:;tli-
larımı unutmadınizya... ğinden biraz utandı; ama 

. 
1 

. i~inden memnnn da ol· 
- Hıy >l3dı .. lıiyhedo .. 1 ınadı dt•lril Hur "t ıt-

d
. 1 ct· H . 0 ~ı al'la, 
ıye, ses en ı. nrşıt ağa bir ka . k"t . f k. · • rı es ı mış, a at 

avluda oturmu' tiitün ond"n ğ 1 
d 

·~ "0 u o mamı~u. 
k ·ıyor o ~ı· h b · ) ' •J 

1 
d 1 • .a. ı, ey oyı Sonradan aldıgı ikinci 

omuz a ııtı "b' l ıt , n gı ı, 10 11"'u karısından ıı~sılsa bir kl-
onun yanında aldı. ınak- 1 t B d 

k 
zı o mu~ u. nn an do-

sadı, endisine vorileu 1 1 k '·· ıd· . 
syı, rn JZI\ vereuı ığı 

Parayı naul yerı· n'" Narf k 1 .. . . . . ., ·acar ynz nraıış, Tepe· 
ettıgını ge8 termokti. sine çıkarmıştı. Ilıuşit 

- Hurşit ağa, ona bu 
gün mnıtakbel hesaba 

])evamı ' <le 

ı b b ı· ................... .. 
ına. ısu en on ·~ ıra HALK 'ın DiLl 'n e 
varmiş, 

- Git kendine bir çiz. 

ıne, pantolon ve i~lik al 

Abone Olunuz • 
İ<;inde Memlekete ilgili 

yazılar bulursunu7.. 

SİPAR IŞLEADE SUA'AT demişti kasabaya varmış Umumi menfaatla ala
kalı yazı in r seve se'"e 

sütunlarımıza geçirilir. .. ~~~ .... ~~ .... -.. ~ ken aJi, orağını bilotıni~t i 
cil .. TLEADE SAGLAMLIK 

~- l Artık Hurşit ağanın 

~-:.:::--=.===================• her işin kendisine diiştü - HALK · Basımevi Aydın 



Sayfü: 4 

EVHAM 

Başı 1 de 

!atılan cocukluktan kur
tulmak üzere olan yaştaki
lerden dmlenince, ituan 
ruhiyatcıların tebessümü 
ile mukabele edemiyor. Ya
lanı sovuranm !ıaline acı

makla beraber cemiyette 
oynayacağı ro/ii düşüıurek 
muazzep · oluyor. 

Mesela iki akşam : 
köy m i s a t i r li ğ i n den 
sonra llöycülük dersi ve
renlere, daha Hayal kapu
sundan girerken yüksek 
işler arayan f evka/ade yük
sek başlı (!) olanlara, lıe

yamola ile sım/ geçerken 
taMamlanmamış meltfep 
talısili i/6 allamelik satan
lara, yarmz biliş ve yannz 
duyuşla kendini lıalktan 

yüksek sayanlara, masa 
başwda görmediği /ıarman 

yamlelığmdan, tavla başm
da sıyasefftn bo/ısedenlere, 
Türklüğiiııii öğretımeğe ça
lışacak yerde /renk adetine 
lıasret çekenlere, bazatı 
rastlanıyor, 

Bittabi ·bunlara bir 
«dalıili taja/ı/ms Rurbam 
denemiyor. 

Şiildirler olsun pek az 
olan bu liplert doktor sa
ltilıiyeti ile bir ad takMak 
bilgimill !ıaricindedir. Fa
kat. 

Bildi/tim böylelerin olu
şudur ve bunlar rulıt ya
hut fizyoloji Jcötii itiyatla
rmtn, sui ılıtimallerinin 
kendileritıde uyandırdığı 
«cvlıam "I> lannın kurbanı

dır. 

Türk gençliğini böyle 

lıaldcn tereddütsüz tenzi!ı 

etmekle beraber Böyle «ev
ham» içinde onlann, oku

duğunu atılamağa, iş ha
yatına · paye aramadan· -
karışmağa ve lıadistleri 

doğru görmeie calışmala
rım ve bu suretle kendi 
kendilerini «E'llıam » dan 
kurtarmaları ltizım geldi
ğini ve · Türk var!tğı için 

lıer Türkün kenditıi yetiş

tirme.ğe calışnzak, vazifesi 
old1tğunu söylebilirim. 

«Kişi kendinitı dokto
ru olabilir.» Değil mi sev

gili okuyan/arım. 

N. R.. 

SOVYET - ALMAN 
harbinin ao ağus-

tostaki durumu 

Horliu, 1 ( a. l\, ) -

Şark ccphesınde ccry :-m 
euen mnharelıo!er esna· 
~ında Alman )ıiicum kı· 

ta.lan 30 ağn tosta CÜ· 

retli bir ba~kın yaparak 
mühim lıir kiipyeııi ele 

g•~~irm i ~lorclir. 3 SoYyet 
Tayyare dafi topu iitiğ· 

marn edilmiştir. 

Alm:rn tayyareleri da
fi bataryaları 3 ı-;ovyet 

gom<lotn vo hucumbotu 
bir hiiyük ve Lir<la kii

çiik geııı ; yi tahrip ot 
mi~lerdir. 

Tahra daki 
Alman elçisi 

Amerikan 
elçisine baş 

vurdu 

Londra 31 (a. a.) -
Tahrandaki Alman elçisi 
Amerika clı;iııini ziyaret 
ederek 700 Alınırn talıa

ınnın Jıimayo ini rica. et
mi~, Amerika hiiyiik el· 
çiıini hn talebin a.Jaka· 
dar makamlara. bildirile

ceğini tehliğ otmi~tir. 

Aln1an cephesine 
Sovyetlerin şiddet

!! ~aarruzları 

Rerlin 1 ( a. a. ) -
30 Agusto~ta Sovyet 
irnvvetleri tankların mü
zıılıereti lo ~ark ceplıe~i
nin ınorkoır. b()Jgeıinde 

bir alınan piyade tiime
nine lıııcnuı etmek tt'· 
şalıbüsiinde lınlunmuşlar

dır. 

Al ın:ın piyadesi Sov
yetlerin biiouıııunu pfü~ 

kiirtıniiştiir. ve uorlıal 
mukabil hncunııı geç. mi~

tir. ceryan edeu ınulıare
esr\a~ında 30 Sovyet tan
kı tab.rip edilmiştir. Ay. 
ni mınbkamn bıı~k& bir 
kısmında ceryan eden 
muharebelerden ıo n r a 
iki bin yii;r, o . .;ir alınmış 

tır. 

(Halkın Dili) 

GELINCil 
( Saştarafı 3 de) 

ağa erkok hir evlada çok 
meraklı idi. ~1ok zaman 
erkek bir eYlad vorme
diği için, Allaha. küfür 
otmi~ sonrada Wğlıe is· 
tilıfar e:lerek, giiualıa 

girmekten kurtulıııu~tu. 

Aliyo itibar . etmesi, Ali· 
nin ü;r,erine dü,mosi, sırf 
onun kimsesiz olu~undan 
ça.lı~kan ve naınushı olu
şundan ilın i goliyonlu. 
Ve Hurşit ağl\ hiliyordu 
ki, .Ali, damadı, olacalt 
olursa, onun s<iıüudeıı 

çıkmayacak; ona. ıiyade· 
sile hörm'lt edecekti. 

Yemekte Ali, ak~am 
üzeri, Muııtafünı n etra
fında niçi u ç.alı ınlı \ı&

lımlı dola~tığıuı anladı. 

- Yay a~alık vay! .. 
Diye i~inden eöylen

cH. Ba laf', ~dilirkeıı Zelı 
ra, utanın sofradan kaç· 
mıştı. Hnr.it ağa, beyaz 
sakalını karıştırarak, ök· 
ıürdü. 

Lakin Zehranın anası. 

Neden, kimden 
~ukılacalmıışını? Ali bi· 
zim oğlııınuz sayıhr. 

Delli. Ve ino Meh
metlerin mn,.tafanın, a.na· 
sının, kız karde~inin, 

teyzesinin gelcp, Allalıın 
enri Peygamberin kaTli 
ile, Zehrayı Mnstıtfaya 
bıtediklerini ıiiyledi. Ha
ni Mustafü lıoyu poım 

ile drğil, p(lrasıyla k<>yiin 
Allftbı idi. köyde ince 
Mehmetlerden zengin 
başka bir aile yokta. 
Köylült-rin bir kısmı 
onun dalkavuğu, bir kıs
mı iso, l\{nstafaya. kız. 
dığı bl\l<lc zahiren dostn 
idi. Mustafa, kısacık bo
yu, sap sarı, ince kıllar 
ile kapalı sinirli yu:ım 

serkeş g<>zleri il& herkesi 
ıevinden kaçıran bir ma
luktu. Keiyiin ic;.incle, ol
dukça şık sayılan laci· 
vert kasketi, pantolonu, 
kırını:ııc kuşağı, sarı <;iz
meleri ile <fola~ıyordu. 

Zaten Hurşit ağanın 
Fmincde, anası, kardeşi 

boyunlarına, katar katar 
hı>şibirlikleri takıpta gol
mi,Ierdi. Bütün hunları 

- Sonu v-a.r -

O U R l, 
YAzAN İSMAYIL 

T ÜRK! Efsanolcrinc1e, 
kudlar,periler, Ke-

loğlnu 'Jar, aşıklar, garip

ler yaratan sensin. Ma

sallarıu <h kalı rarnaıı lan 

gorçeklcştil'en sc.• u s i n , 

ocaklarından a., km v o 

mahutlnrın ate,ini s<in . 

düruıiyen sensin, fıkra· 

larında oılıan ~Um ii 1 ı on.· 

lizıni anlatan t'lonein. 

T·ü rk! Bdelıiyatt ı fort· 
çı değil, maşerci 

ol! Koıı<liui değil, aloıui 

dile gatir. Halk dilinden 

ayrılma ! Öz Tiirk~oyi 

bul; onu giizelle, lir! Halk 

kalırnmanlanm bnl, on

ları canlanllır ! H alkıu 

yAş~ma irndesiııi sez onu, 

eab landır! Milletinin ha· 

yat folsofesiniıı k:ıvra ; 

onu hakim kıl! Edelıiya

tın zümrrıler, sınıflar i

çin dt1gil, yıgınlar, kıtle

lor i9in olsun ! Halkı 

k()yde, todrakta değil, 

Ticdanında ara! İlhonıı· . 
m zikiuclo'n, ııınn tık tan 

değil, ruh tan, hayattan 

al! E~erin halkı nru1'1ıır· . ' 
masın , dirilt!'in; <ln.a-ıtma-

111n, toplaern; alçaltma

sın, yükselt.in! Yaşanın 

iradesiııi zayıflntmn~ın, 

kavYetleutlirsiıı ! Üyle lıiı· 

devirde yaşıyorsun, <>s
Je bir kalkınma ve kar-

İngiliz 

Harbige Nazırının 
Beganatı 

Landra 1 (a. a.) -
1ngilterenin havadan is

ti!Aya ıığram'lnıasının so 
bopleri kendi ·i ııe ~orıılan 

lıa.rbiye nazırı Atltey ~11 

cova bı verınüıti r. 
' 

Hitlcr tayy:ırelcrinıizi 
tahrip ettiğinden daha RI · 

rt olduğunu idrak etmiş
tir· Çiiııkii rus ıııuk:ıvo

moti z:ınnettiğindon daha. 
knv\"etJidir. Dünyadaki 
evlerinin taarruza u~rn<lı
ğını görmek korku~un<lan 
kartarmağa azın ottik. 

Eyliil ' 
;ç&I 

YA R A T ! 
HAKKI BALTACIOG~ 

şı koyma deTrinde 

yorsun ki, onun c b 

arn ) sı c di.i ,e 
bonlik » de~il, miJJİ 
lik kanat ve en lüstirf 

Vazife meydanın b 

yolun denizlerin aUI 
t-ı:ıret a 1 a n ı n ~ 
la r ı n ö n ü d ô 

Üyle bir çağda yııf1• 
ımn ki Hileleri gii1 

ıolmu9, hülbiilleri 

muş, alınları yara.lııP 

tır ! .Acılara katıao!t 

bil ! Tiirk durma y•(. 

o 

Tiirk! Mimarlık ne 
du~nnn ilk aoll 

mimarlığı ineanlara 

reten sensin. Katı 

tı 

rekli tatl ı.rı dile geti 
kayalara can veren ;. 

sin. Mimarlık saoııf .\ 
giivde sanati, kitle ı' y· 

ti olduğnnn, süı. ek kı 

dekor saaati olmıd•I llı 
bildiren ıensin. De~ 112 

··( 
suz, çıplak açık go 

lerlo kille ve b acıcJl ı, 

zellikleri yaratan, lı' 
marlık sataninin saJJJİ lıt 
tik, gerçeklik, vsıi 
uygnnlnk ıanati old~· 

nu bildiren ıensin. 

korıaz, sözsüz,çıpl~~ 
cimler idrakile yeui 

sanlara mimaride kiib 
devrini a <' a n seır , lıu 

c Devamı vaı::;J ),'iı 

-------~ 1-0" 

Abo!dık 

ilan ve r 
şarları 

Senoliğ·i : 600 k11 

Altı aylığı CI 
Üç aylığı : 200 1'11 

········································· 


