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f İNLANOiYADA 
ALMANLARA K A R Ş 1 
HOŞNUOSUZLUK 

BAŞLADI 

1 Mo koTa, 2 (n.a.) 
tokholınden hli' ajan11-

lla ,, 1 .rı . o O en lıa herle re CTÖre 
l tı,1-1 l o 

\ ıo ınu ziynret eılen 
nuru~ıu L.,. h . l . r· · ~ ırı ıöıa ısıyet en 
ııııa ı· ' • c ft . IH ıy:uı ııı :-;on 10 lıa0 u ı . 

1• b·· Çındo 1 9 !3 9 lıHhını 
Ut" 

" tın <l~vnını müddetin-
"'1? Çekilonu~n dıtlıa hüvük 
lt ı· • 
kı ıstıraba maruz kaldı· 

arını .. 1 • • 
fioy onııştır. 

~ıınaı ııııııtakn~ınuıı 
~~IClla.nıar harbın lıih•iik 
,, ıı <ii n.. r· . 
•-ı 11 ın ordnınna yii-
ll {)Jı}' 

111 ışler vo iltthlan<lır-
1\ b•tk 

il~ ' ırnındaıı 1''ınlere 

Yaı·dııu etmi~lerdir· 

ı .Alınau lıavn kuTvet
erı p-

h •tılaııdivadnki kara 
ı r•\k • 

"t · a.tınn az muzıılın.ret 
ıı1eı t . . 

tıiçirı ~. .~>nd.a . Jhnlerın 
l:ıd ı.. huyuk zıuyatıı uğ"
t .. d~lllarını iznlı e\'lom~k 
" ı r • 

rt 11 ı. · ve lın viizdon fin 
,, 1 \etleri .. • f J • 1 l 
,. ı ııkı mutte ı ;;:ı rn nn 

cl~rı· orı Almanlara karşı 
n l . 

\11 lıi 88 >ır hoırnutııuzluk 
lltııı k 1 , 

ır e todi rlor. 
lıuou 

' Pi,11 arı h:ışka .Almanla r 
1 aııılh·., ı . k 
llııt}cj ~·ta )'ıycce 

~ <lıkı. !ilerı hep iııi topla
arırıu 

nn nlınli açtır. 

SOVYETLER 
• ~AftADENiZDE B i R 
• C ~OklAYA ASK ER 

l~AR.fı'IAK iSTEDİLE R (\ 

---
" l lstoı 
ı f lttııtliıı \lıoJın ( n.a. ) -
.J ttaı. t·adyosıı Sovyot 
"' d· ·ltırı ı 1 ııyl'ıı . 11 karadeııiıdo 

llr 1 ı ı·rı n
8
k

0

11 garbı ndo bir 
~hlıij r Çıkarınngn te-

l~Aı,ll 13 Oltıkleriııi fakat 
1 \·· Tılar t 

'.J ltrt·t· 1 arnfırıtlıuı }lİi-
"' . ııJ··k. 

'~ler.)· u lenııi bildir
uı r. 

iNGiLiZ - SOYYET r -~il ALMAN 
Kuvvetleri Kavzinde l, NAFiA vEKiLiMiz il Tayyareleri. 

birleştiler 
1 

Dinara geçıııer nin İngiltere 

MACAR - SOVYET 

Harbinde 
Macar 
zayiatı 

Nevyork 2 ( a.a. ) -
Talırandnn lıilclirildiğine 

göre 3 1 ağustos gecesi 
kazvinde kızı l ordu ile 

motorlu İngiliz kuvvetle

ri irtibat te:n8 etrni~ler ve 
sonra cs:v1aln geçidine 
<;ekilmr~lerdir 

Savak geçidi şimalden 
gelen sovyet kı t::ılarıy la 
enulıi garbiden gelen İn 

giliz kıtal:ırın ı evvellki 
L abah birle~tikleri nok
tadan 96 kilometra mes
nftH.ledir. 

Bognes agreste 
liman Propagandası 

Hones ayres 2 (a a.)
deki Ala.msn büyük el 
çhıine gelen 7 bavulun 

arastırması neticesinde 
' 

hunların içinde naıi pr· 
apağRntJası olduğu ğö r ü l 

ınüştiir hanlar A lmanca 
beyannameler nazi ileri 
~elaıılerin fotoğr aflnrı ve 

mathu bazı evra k tan mü
rekkeptir. 

Sırp Başve

kilinin beyan-
• 

name5ı 

Bolgrat 2 ( a. a.) -
D.N·B bildiriyor baş ve

kil ~oııarftl vediç ıı rp 

lıiikiiuıetinio beyanname 
,ini okumu,tnr. 

Bu beyannamede der 
hal bir mesai proğramın 

tatbik ed i leceği ordunun 
islnlı ve ilıtiyari h izmet 

u ulnnnn kabul olunağı 

hildirınektedir. Bnşvek i l 

h11 hcv:ınııame"Yi okndnk-. . 
tarı sonrn sırp dcyldiııi n 

milli hayrnğını çekmE>ğe 

nıeznn kılınmıştırr. 

N afia Vekilimiz Ge

neral Ali Fuat Oebe-

~oy diin İnci rli ovaya 

ye akını 

gelmi~ Te oradaki tet- IJondra t ( a. a. ) -
k iklerinden sonra m e- Dün lıaTa faaliyeti kii-

Budapeşto ~ (:ı. a.) -
Mac:\l' ordnıu geııcl kur· 

m ay başkanlıgındnu bil
di r ilmiştir: 18 -ü4 1 ta

rihU tebliğin ne~rindeıı 

beri kıtalarımız ~250· 300 
kilometre ilerlemişlerdir. 
Piyademız biiliin .Hi şmaıı 

kuvTet leriııe karr;- ı mu . 
vaffak iyetle neticelenen 
muharebeler yapmı~lar
dır. 

~ük: mikyasta olmakla 
busum uz Nazmi T op-

borabt\r bilh'Hısa lngi l te· 
çuoğluncls misafir ka- ren in şimali ~~rkisindo 

l larnk bu gü nkü ıabalı bir mıntakaya tevcih 

1 

A fy on trenile d inara 1 edilmiştir. Buı·n.da bir 

\ gıç.mişlerdir . m iktar lıasar ve insanca 

L ~ zayiat olmuştu r . D igo r 

~ ~ıntakal arda. hasar ve 

ınsanca zayıat hafiftir. . . 
Eskişehir 

KURTULUŞUNUN 

19 UNCU YILINI 
KUTLADI 

Eıki şt1lıir (a. a.) -

Eskişeh ir buğun knrtu 

l uşnnun 19 unou y ı l dö

n ii münü kutlulam1ştır. 

Halk bu münasehetlo 

kahraman ordumuza k ar

şı şükran ve minnetlerini 

ifade etmi~lerdi r. 
' 

İzlandaya 

YENİDEN AMERİKAN 
HAVA KUVVETİ 

GONDERiLDI 

v a,ington (a. a.) 

l zlandadaki snktit neti-

cesinde bir Amer i kan 

filosunun d i>nın0~ia ıl en 

a.nls ~ılıyorki son günler
d e ihraç ed i len silah en 

dazların takviyesi mak sa

<lile lzlandaya Ameri k a n 

hava kn vvetleri 

rilmi,tir. 
g ön d e-

Geceleyin iki diişman 

tayyaresi tahrip edi lmi~ -

tir 

Sof yada 
PARLEMANTO 

TOPLANDI 

Sofya 2 (a. a.) 
Bulga r ajıtns ı bildi r iror. 

Bulgar p:ırlementosu 3 

eylülde fevk alade bir iç
tima.ya dtnet e<lilmiştir. 

Son hava ınnharelıe

leri cmR&ında 15 S<n·yet 
tan·areşi dii~üriilınü~tü r. 
B ir fayyarenıi~ kayıp 

olmuştur. Iı:ıtilıktlm ve 

demiryolu miifrezelcri

mizin faaliyeti ilerlemek 

i mkanlarımı zı temin et 
m i, tir! 

10 a~usto~la 1 ey lii l 
ara.s1nda zayiatunız şu

dur: 17 aubay 154 er Cil
m iietü r. 3 7 ımbay 367 e r 

yaralaıımı~ Ye 2i er ka
yıp olmuştur. 

"""""""""""""""""""""""" ı ı 
ı K ONUŞMA: ı 
ı ı 
ı ı 
ı NiÇiN HÜRÜM ı t ı 
ı ı ı Yazan : N. H. : 

ı 5 x.ı ... • f!i.viniyorum. ıı ı ag ıgınzm baş şar- " 
ı tı, bedrn temizliğine (Ok 2 Liralık İtalyan ı 

ıı dı:kk.at edi-!'oram. Yeme- jorjetini beş liraya at- i 
ı ğımt vaktınde yiyorum, mıJ10rum, Nazilli bas- • 
ı /zer.gün muayyen saatı ması giyiyorum. Mad- i 
ı geçırmeden uyuyorum. di borçsuz yaşıyorum. ı 
ı Halk için gerekince ye- lıalkı krndimden az de- ı 
ı me, uyuma zamammı ğil çok diişüızmeğe alı- ı i değiştirsemde sağlığımm şıkım . J 
ı bozulmamasmı önceden Kendimi kendime ve ı 
ı lıazlflıyorum. Kazandı- yurduma faydalı yap- ı 
ı ğımı kendime ve evimJ mak için /zer gün yt•ni ı 
ı yetecek kadar lrarçama- bilgi kazanmağa, oku- ı 
ı ğı nizanılad11n. Fantazi duğumu anlama/fa,m111ı- ı 

1 J içitı değil temizlilc için • Devamı sayfe 4 de J 
.."" .. " .... """" .... " .. " ............... . 
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O U R 1 l, Y l R A T ' 1 İRANDA SOVYET FİN • 

=======::;;-- ı: 
lA RADYO 

YAZAN : 1SMAYIL HAKKI BALTACIO~LU 

( Dünden DeYam ) 
ingUiz 11 Sovget 
kıtalarının gürü

güşü durdu 

Elçiliği ve Elçilik 
Erkanı Şehrimizde 

========~ 
P RO G RAMI 

2 ı 91 941 Ç ar, amb8 

Hayretin'ler, Sinan'lar, 
Kaaım'lar, Mehmet' lcr 
lıep senin kanındıın gel
diler. Vedat'ları Keına
lettin'lel'i yeti~tiren; yine 
sensin. Oç kıtaın kubbe 

Te minareden, çe~me ve 
sebilden, ve kervaııtıaray. 
dan beyaz ta~lı .,alıoser

lerini yaratan sensin. "Üç 
kıtaya lmraylardan me-. . 
zarlıklara, ~ehirlerden 
çiHlere ve kara toprak
lardan mavi g<iklerc • n.
dar mimari anlayışınt ya 
diln sensin. 

Senin mimar dedelerin 
taklit, gürenek, maymun 
luk nedir bilmediler. 
Kubbeyi Türk, minareyi 
Türk, ~adırnnı Türk, ee· 

bil parmaklı.klarını Türk 
olarak yarattılar.Ulu ata
ların kendi zevklerini 
alAminkinden daha aşağı 
bulmadılar. Yarattılar, 

yarattılar, Rade yarattılar 
Bu aleme Xiirk ımretine 

uygun bir siret verdiler. 
Tiirk; durma, yarat! Be· 
tonarme tekniğine gir; 
fakat ona. malıkum olma, 
httkim ol! TUrkl Çimen-
toda, çelikte Türkün rii
ya.smı gür! Betona öyle 

nice olur .. Kalk.. Benim 
yagane sevgim .. Hayatım 
Ümidim yavrum .. Tahta 
geç.. Sııdrnzam, vöıera 

elini öpmek için acele 
ediyor .. 

Murad i t :. t h l ' lı: ı· 

çocuk g-:ıü ba~ını ı:ıalla

maktadır .• 

- Ana.. Padişabin, 

bir ölii karşı!mda ııe 

ehemmiyeti var .. Bırakın 
beni .. Doya doya baba
mın a z i z ha t ı r :ı ı ı 

için ağhyayım. Merasim 
sonra slsun! Bırakın be

ni.. 
- Hayır aslanım .• • 

babandan daha a.ıiz bir 
şeyin var ıeııin.. Millet 
ve una. kar~ı olan Tazi· 
feler.. f 'te bu iki biiyük 
i' seni bekliyor. . Kalk 
yavrum .. Babanın batıra
sma. bu •ekilde daha çok 
bfüınet. etnıi~ olursun 

Murat yavn~ yavaş 

kalkıyor yerinden.-

bir insanlıgın lıti\iyctini 

l"er ki her gören Türk 
sanına! Çimento \e ~elik
ten yaptığın binaları gö
renler in~anların için ta
pın ak, perilerin için billur 
kö~k, efımnolcriıı için anıt 
yarattın ~ansınlar! Yaptı· 

n-ın ev lor l\1emiR'le Fatma 
il ' • 

için yuva olsun! Tii.rk, 
durma yarat! 

Sen yalnız edip, mi
mar lıir millet değilsin; 

tiyatroc ıı, tiyatrosu olan, 
tiyatroda mutlak lıakika· 
to ulasan bir milletsin. 

1 

Kukla senindir, karagöz 
senin, köy sohlıet Oj'Ull· 

fan senindir, Hilhnesız, 

uekoranz, ma ldyajıız, hat
ta müellif siz, l't'jiı,;örsüz, 

sufWrsüz öz tiya.tatro, 
mutla.k tiyatro anlayı~ı 

~enindir. Tiyatro) u Türk
leştir! Tiyatron senden 
başkasına ben;.r,emesin! 
Tiyatronu yıkan mnkal
lit!orden kurtul! Sahne 

Tü rkçesini sok ta ara, 
9ar.ıda, kahTede ara! 

Dikıiyonun Tiirk olsun! 

Tiirk gibi konuı;.l t~itenler 

Türk ol<lug-una. inansın! 

Sahnede Türk gibi kımıl-

Moskova 2 ( a.a) -
Moskova rauyoıu bu sa
halı şu ha beri Termşi tir. 

Sovyct ler birliğiyle 

büyük biritanya lra.nla 
müzakere halinde bulnn
duttunda.n Sovyet kıta.la
n ile r1 gitmemek emrini 
almışlardır. 

da;nzaktan g()renler Türk 

oldoğuna şiiplıe etmeıin

ler! Sahnede kahraman
larını soyrtdenler kendi
]erini gfüiiyor sa.nsınlaı ! 
Alemin bayat uavaıarma 
a. vukat lık etme! Eser le -
rinde müdafaaıını yaptı
ğın da.va seninki olsun! 
Tiyatroda halka yaklaş, 

Türk'ün tiyatro dehasını 
bul. 

• 
Dildo özü ara! Deue 

Korkut, Köroğlu, .A.~ık 

Garip, ~ah lsmaiJ,Kerem, 

( Devamı V a.r ) 

Kars 2 ( a, a. ) -
Sovyetler nezdin<leki Fi
nlandiya elçi i "'e 12 
nufuıtan ib ıret elçiJik 
erkftıu pazar giinü s~at 
12.4:5 te trenle hudgmu
za giruıislertlir . lındutta 
hariciye meınurların. l:tR 
Uelal ziya emniyet nıii
dürii Ziya ı:ıiier tarafından 
karşılanmışlardır. 

Fin oJ~ilik heyeti ay

ni giin 17.4.) de karsa 

gelmişler ve üıtasyouda 

Vali mevki komııtaııı na

mına kormay başkanı 

ile bir askeri miifreze 

tarafından iıtikbal edil

mi' ve h:ıııdaıımış biife
de İY.'lY. Tu ikram olun · 

mutlardır, 

Biı· miiddet iııtirnlıat

tan sonra uıiıafider tron

Je sarıkamı~a. hareket 
et mi,lerdi r. 

7,30 Program ve meaı· 
Jek et saat ayarı. 

7,33 Mözilc 
7,45 Ajau haberleri. 

8.00 Mö11ik: 
830 8.45 Evin saatı 

12,30 Program ve meIJl' 
leket saat ayarı. 

12,33 Müzik: 

a 
1~1 (5 Ajanı haberleri. 
13.00 Müzik : erı 
13,30/14.00 Müzik: lt 

1800 Program Te meıı»rc; 
leket aaat ayarı "·· 

1~103 Müzik: ···· 
18,25 Konu~ma te 
18,4:5 Çocuk saati 

~ 19,30 Memleket ı1ıat ay•· 
rı, ve Ajans habet 
leri. 

19,,5 Konuşma 
19.55 Müzik: 

20, 15 Radyo gazetesi. 
20,45 Müzik: 
21.00 Ziraat takvimi 
21,10 Müzik 
21,30 Konuşma 
21.45 Müzik: 
22,SO Memleket 1aat •11 

rı Ajanı haberi• 
22,4..5 .Müzik 
22,Sf>/23.00 yarınki pr0 

ram ve kapan~ 

c:aneyt Bey 1 
yabancı AJlalıın eviJI 

koJlarını eallıyarak o' 

dola,a.bi liyoı·f. 
No: 4.6 Yazan: Ferruh 'fOKSOZ 1 

.Ağlamak .. Doya doya bi iced ediyor. Selamla
da.ha pek çok aglama.k rını . 
istiyor O· Ve geçiyor talıta .. 

Gözleri lıen üz bo~al-

mamış. 

Kalbi dolmami' gibi. 
Vazif"!.. 
Vatan!.. 

Ba.bası! .. 

Resmi gc~it yapıyor 

kafasında bunlar .. 

Yiirüyor .. 

Saray lıadeıneleri, cı· 
riyeler, .AkağııJaaı yer· 
l~re kapanmaktadır kar
şısında 

O, bunların hepsin .. 
den bihaber .. 

Salonda i.izere.. En 
ba.ta Sadrazam. 

Seode ediyorlar .• 
Bir tiomnanbliliat gi-

ıı- ... 

lSA KON"CŞUYOR 

J,imni körfezine ba
kan dört çanlı muazzam 
kilisenin loş koridor1arı 
gece yarısı ini w inim in
liyor: 

Er ıadık iimmc-
tim!. 

Bütün papazlar siyah 
cü bbclerini toplıyara.k 

bütün haçın karşısında 
diz çöküyorla.r .. 

Korku ;ve hayretten 
gözleri büyi.iıniiştür .. 

Meçhul ses devam edi
yoı·: 

Ey naaraniler! .. 
Siz, ki ~eııelenlen beri 
bir hak dini olan lııns

Uyanlığa inandınız ve 
ona ıadık kaldını7ı.. Na
ı!l oluyor <la mukaddes 
kilise saloıılanndan iki 
yabancının doln~masına 

mü~ao.de ediyorımnuz!. 

Soranın size ey be · 
nim vekaletimi yapan 
muhterem papazlaı ! .. Siz 
ki, mnııevi kuTvetin en 
büyük vasıtalnrısınız .. 

Gözleri önde .. 

Perdeye r mgesi Ll~ 

den büyük haç bir Jj~ 
olduğu yerde sallanıf 

Meryem ana kilill 
nin aynı salonunda d' 

bir sessizlik hüküoı f . 
man. 

Papaalar dehtet İl 
de haç 9ıkararak st 
ediyor .. 

Gözleri korka df'Jl 
yümüş. 

Yüzleri sapsarı·· 

c Devamı var ' 
Yiizn sapsarı.. J 

Siz ki, kilisonio knd· !====~======:Jl 
siyetini hudnteuzlantlıran 
birer padersiniı! .. 

Xasıl oluyor but, İki 
w 

HALI( - Ba~ınıevi ) 
!======~ 
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38 ~::rsut Bonoları 

kendinize fay. 
aı· , Milli MUdat aa

ıa hlz:meıı· ır. 
~ ...... ...................... .............. 
~ 

~--------

..... ~n ve Abone 
rı. 

Şarları 
i. ı. 
ı ıııneliği 

Ut1 . 
a~ lığı :löO kuru~ 

ı,eJJJ' tç a,.1 ' 
iı ·· .... : ... 1.~1 • : 200 kuru~ 

i 

································· 
i::·~·: ········ ··········· ........ . 

1 ilanların 

satırından 

fi Kuruş alt n ı r. 
Ususı ilanlar 

~Elrlı§a tabidir. 

-

r 

(Halkın Dili) 

DOSTLIRIM ... 

Çok uzaklardaki nefti dağlarda 

Resmi geçidini görün renklerin 

Akşamları her gün yeşil bağlarda 

Dostlarım gezinin el ele verip 

• 
Bitirin neşeyi siz bir içimde 

Ve benim gönlümde benim içimde 
Orda her şey güzel başka biçimrle 

Kı~rımlı yollarda gölgeler derin 

• 
Manası var bence her şen gülüşün 

Tatlı kısımları akşamki düşün 

Atlayıp çitlerden yollara düşün 

Ve bir dönemeçte murada erin .. 

Sayfe: 3 

• GELiNCiK • 
Yazan 

Samim Kocagöz 

-4-

bilen Ali, 
Hani kızı, çatır (:a.tır 

sôkor abu vallahi .. Diye, 
düşünürken Hur~it ıga-

, nın, 

- Bizim kız daha 
küçiik, hem Mustafa 
askcrligini bile yapmadı; 
ceTabırıı verdik. Ne der
sin Ali, diyo sc\y londigi 
ci duydn, efeai sıfatile, 

Alinin güya fıkrini soru
yordu. Ali, böyle kendi
sine bir mevki vermo~in
den biraz gururlandı; 

Aynizamanda. da nıüs 
bet cevap verilmediğini 

öğreııdi~i için, sevindi. 
- Haklısın,. Haklı

sın .. 

Diye, mırıldandı. 

lamı~I 

Ynıuf bi~iyormn, .. 
- Yusuf biciyormuR. > • ., 

- Kol Emin yarın 
başlayacak mı, .. 

Kahilinden s(izler do
Jaşmağa hıı,ıayınca Alide 
orağa earıldı. 

Gerçi bu mab~ulde 

~----------------------------~--
O günden sonra Ali, 

saman damındaki odasına 
daha çok emindi. Ve 
her gün tarlaya gidip 

Alinin bir lıisEıesi yoktu, 
yoktu ama, baba malı 

gözii ile Ali, bıı ~kinlere 

bakıyordu. Bütün giin, 
çalı~ıyordu. Böyle mev
simin civa·rlı zamanında 

docli kodu biraz tavsar, 
herkes bütiin bir senelik 
emegiui, kazıunz beli.sız 

toplamftğa sa va~ll'. Hor
•it ağa, Alinin çalışkan
lıgıudan çok memnuu 
olup ara sıra onu, 

- Ve.. Aliye!. Çok 
sorma kendini!. 

gelmt-ğo ba~ladı. Hurşit 

YEii AÇILAN ''
ı=======•\ ağanın, Ali askudeo gel

meden evvel ekti~i boğ-

Diye kendini teşvik 
ederdi. Alinin bn hüa
nüniyoti, evin içinde aile 
efradı ile senli benli ol
masına ıebep olwu~tu. 

Aliyi sadece evde de~il, 
bütüu köyde, ~lustafa 

ve onun dalkavukların

dan gayri jandarma Re
<'OP oııba'ı bile seviyor
du . 

HALK BASIMEVİ 
1 

: pf 

t> 1--iA.LK BASIM EVi adlı Matbaamızda her çeşit 
. 1 efterıe c Ko''y 

8
.,-1 C)d r, etveller, Kağat ve Zarf baş il kları, 

1 tt~· aıarı, Belediyeler ve bilumum resmi ve hususi 
•reıe. 

an•fİ ~.:.. rın matbu evrakı rekabet kabul etmez de 
,..de 

. _,, lJcuz, temiz ve çabuk olarak yapılır. 
·ı•""' B 
: el' A S 1 M E V i M i Z i N B I R i N C I G A Y E S I 
tll f 

IŞL.EAİNDE UCU:ZL.UK 
---.:~----------~------------------

t h BASKIL..AIPtDA NEFASET 

&IPAAhpL.E .. DIC euA'AT 

CiLTLERDE SAGl-AMLIK 

A O RE S 

day lar, epice gelişmeğo 

başlamıştı. Bir ği.ia, Hor
şit sga, mahıulönii tar-
lanın kenannda. ağır Riır 
gezerek gözden geçirdi. 
İki adım arkasından onu 
takip eden Aliye, · 

- Ne den;in Ali .. On 

giine varınaz bir çeniz •. 
Dedi. Bir lııLfca ıonra 

adet olduğu üzere, na-az
dan agaza, köyde, 

- Ahmet oraga baş· 

Rcc•ıl onba~ıda, Ali 
ıibi köylü bir delikanlı 

idi. Lakın alinin köyün· 
den değildi. Kara yagız 

bir delikanlı olan onbaşı 
- Sonu var 

vuauet Daimi Encümeninden: 
Kıymeti 

Lira K. 

3188 75 

.4.det 

54 Mohtolir ciııs evrakı matbua 
Yil:1yet lınausi idaresinin 1941 ~·ılı ihtiya .. n olan 

54: kal~m 3188 lira 75 kuru~ muhammen kıymetli 
evrakı matbuaaı tabedilmek üzere eksiltm11ye konul
mu~lnr. 

Taliplerin 11/9/941 tarihli peı·•embe günü saat 
15 te ihale edilın.ek üzere 20 giiu miiddetle eksilt
meye konulmuştur. 

Fazla mahimat almak istiyenlerin her gün Vi-

M ita d p aş a c a d de s 1• N 0 . 1 rnyet daimi cnciinıen k•rnriıe hususi idnı e ıniidiir· 
Ii.iği.ine vı eksiltmeye i~tirsk edecoklorin siizü ge<;on 

i ) ~ günde Vilayet daimi encümenine miiracaatl arı ilan 

~--=======================• olunur. 
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Sııyfa; ' 

Taymis 

İranın silah
tan tecridini 

istiyor 

Londra, 2 (a. a.) -
Taymis ba.~ makalesinde 
lranın ı-iJalıtan tecıit 
edilmeıi li.i.znmu Tf\zini 
miidafaa etınektoıı Al· 
manların lraııı terk et
ınekleri icirı kendilerine 
l>1r haftalık miidılet hak
kında bir ~ayıayı bahiı 

mevzuu eder k hu ~ayi

anın teeyyiid etmudiğine 

i•aret l'e ynzı~ına ş<iyle 

devam etmektedir: 

lntirikalariyle İranı 
şimdiki Taziyete sokan· 
lara serbest gitme ınfü~a
deai verilmesi i~in sobep 
yoktur. Heniiz Türkiye 
ye veya A fğ11 n ist:uı a k1lÇ· 

mamış olan A Imnııların 
harp e~i ri addedi 1 melori 

lazımdır. 

İNGİLİZ 

Tayyareleri
nin Rene 
ak ını 

Londra 2 ( a. a. ) -
Diin !.{ece Biritanya 
Bombardıman t:ıyyaı e-
lerinın Ren lıe.v7.ıı!lnn<l" hi 

hedeflere h ~'ı· . : ı .. t ._L. 1 
i.igren il .ui" tir. 

lNGILiZ 
Tayyareleri
nin Almanya
ya hucumu 

• 
Londra 2 (a. a.) -

İn giliz a '"' tayyaı elori 
tarafından hir tnnrrnzıı 

devriye- hareketi csnacıın: 
da 'Frau. a salıili açıkla

rındn. bir vapur knfilo 
sine kar~ı muvaffıtkiyetli 
bir hiicnm yapılını~tır. 

B ir tayyaremi:1. i.issiine 
dünmeuıi9tir. 

SOVYET 
RESMİ TEBLIGI 
Moskova 2 (a. a.) -

Sovret istihbarat biiro

sun UR te bhği: 

Bir oyliil giinü kıta

larımız bütün ceplıe bo· 
yano:ı mnlrnrolıo otmi•

tir. ilanı kuyvctlerimiz 

dii~mauın zırhlı kuvrnt

leriııe piyade ve top<;u

suna Hğ·ıı· darbeler in

dirmi~ 'fe hava meydan· 
Jannda diisınan tayyaro· • 
lerini tahrip etıni~lerdir. 

Heniiz t:ıınamlanınayıın 

malumata. göre 30 ağus

tosda :n diişm.m tayy~ı

reı;i d\i~iir ü l m ü ş t ü r. 

Bizim ıayia.tnnız 16 tıty 

yaredir. 

Bir Amerika 
GAZETESİNE GÖRE 

BOGAZLAR VE 
TORKIYE 

Ya~ington 2 ( a. a. ) 
Bi1· A ınerikan gaze

te~\ neşrettiği ıua.lrnleıle 

R usya dünyanın a.lC1amı 

sairesiyle mu vaseleyi 
temin eden bir kapuya 
olan ihtiyacını bu giin 

şid<letlo d nyına.k tadır. 

Sovyetler bogaıdara. :'a
lıip olına.k lıa.klnndan hiç 
bir zaman fariğ olmamı~
lardır. 

ısı 8 Berliıı kongreıi 
İıtanlmlu almağa matnf 
idi. 

1910 Versay Konferan11 
diger bir Husya teşebhiis
iino eııgel oldu, ancak bu 
meseleyi teemmül eden 
ınii,alıitlnin umumi ka· 
naatına göre istau bul diye 
maruf olan şehir bir a~ır 
once daimi olarak bey· 
nelınilelleştirocek bütün 
medeniyet t\loıni i')in is
tifa<leli bir ~ P lıir olurdu. 
Bn gnnk ü ıuöcadelo ııi· 

lıayete eripte iıısanhır 

ınlh ·menfa atına olarak 
sekiz mııddeyi gorc;eklE·~

di rmek f. zere topla.ndık
hırı Ynkit bn mesele hat
ta Tiirkl-.,r i~in faydalı 

olacak ~e~ilde münakaşa 
eililebilir. 

(Halkm Dili) 

Amerika 
GAZETESİNiN MANA

SIZ SôZLERl 

Va~rngton 2, ( a. a. ) 
Bir A uıerikun gazeteıi 

sabık Amerika deniz 
kurmay ha~kanı, Alman· 
ların Katk~sya.ya yakın 

Petro11ara deni:ır.den hü
cum ode bileceklerini, hu
na mani olmak İ(}in Tür
kiyenin boğazları In giliz· 
le re rizaııile açması la· 
zımğelecegini akıü tak
dirde beğazlara. hücum 
etmek ıu.ıımgeleceğiııi 

ve şimdiki harp eskhıi 

gibi olmadığından buna 
Ingilizlorin muvaffak 
olacağını y:ızmaktadır. 

iNGİLİZ 
T a y y a r e 1 e r i nln 

Faallyeyeti 

Londı·a (a.n,,) bombardu
man tayyarelerimiz dön 
'nce y~nid('Jl Polonyada.ki 
lıedtıflere }ıiicuİıı etmi~tir. 

Taarruz geni~ miktarda 
olmamakla beraber iyi 
neticeler elde edildiği 

müşahade cdilmi~tir. bir 
tayyaremiz dönmemiştir. 

ALMAN 
Mahfillerine göre 

JUrkiye 

Bedin ( a.a.) A lman lıa
ı·ic iye nezareti malıfille
sine gfüa, Türkiyenin iran 
ha.diseleri hakkında va. 
s i yeti üzerinde d cırmağa 

mahal yoktur. Tiirkiyenin 
n oktai naz:ırı, gazetefori
ııin ve ra.tlyosunun neşri
yatı ile tavazznh etmi~tir. 
amerikauın rnsya.ya ıııü -
zaharet ettiğine dair bir 
amerik a ajansıvın verdiğ i 

haber na•arı dikkatı celb
etmi.tiı·. 

Arnerik&Iılar şimdiye 

kadar k~tuuiyeti rnulıafa 
za. elıni~lerdi, madarnki • 
şimdi ketnniyet lozul-
mnştur. 

Aıneı·ikn hariciye na
zırı Havli ıf~aatta bnluıı 

makta tereddüt etmeye
çekti r . 

Eyliil 3 
4 

NlçiN HüRüM \İngiliz 

Başı 1 de Gazeteleri 
lazam oka mağa, evimde 
kendime ve rocuklarmıa o
ku yacaklart taze llitap ve 
gazete •utandurmağa ça
ltşıyorum. Vazifrmi dolap 
beygiri gibi değil candan 
severek insan gibi bilerek 
verimli olmak içirl yapı yo
rum. Cemiyetin verdiği işi· 
nin - kiiçiildıi,ğiitıii biiyiik
iüğünü kutsa!/ığım, vata
/la olan can borcunu hiç, 
bir arı unutmıyoram. 

Ralwmu ve vicdanwu 
dışım f!İhi timiz tutmağa 

ralışıyorum. Yani buraya 
kadar yazdıklarımı lmlti
sa edere/? diyommki: 

Her gün vazıf emi yapı
yormll bwmız için hür 
Tiirkiyede ben !uiriim. 

N, R. 

Türk bitaraf ilk 
Berlin (a a.) Tiirk resmi 

mahfilleriııde Tiirkiyeuin 
hita.r:ıfhk siyasoti lıir kere 
daha elıeınmfyotle kayde · 

dilmckte ve ne taraftan 

gelin;e gehün hiç bir taz
yikin bu ııiynseti değişti

remf'yecegirıi lıildirmi~tir. 

SOVYET - ALMAI 
Harbinde Tayyare 

Faallyetl 

Berlin 2, ( a. 11.) Şark 
cephesiıı<le hare kat devam 
elmt1kıed.ir . Alman hanı 
kuvvetlerinin nınvaffaki 
retle neti<·clenen lıiicnm

la rı 9erkof ınıntılrn8ındaki 

moskovanın cmrn hi gnr
bisindeki clomİı' yollorına 

tevcih edilmi~tir . I~toka 
t i pi tay yaroleri m iz el in· 
yeperueki hir top çekeri 
batırmıı-ı 'Ç'Q üç ttmesini • 
de ve.kmıı-:tır. . . 

Ui ritanya iizerin de 
ut·an alman hava kuvet-• 
leıi yunkers ia'e liıııaıııııı 
bombalamı~lardır di.in ge
ce az miktarda dü~man 

tarJ·nresi ı-ıimal garbi ve . , 
garbi almaııya iizeri11e a-
kın yapmı~tır. hir cliiş

ıııan lıomhardurnnn tay. 
ya.resi lıavn dafi lıatarya.-

lranla o lan muhal' 
hasematın tatili 
Türkiye için ıa1· 
dahdır diyor lar 
Londra 2 (a. a.) / 

İngiliz gazeteleri han~; 
mnlıeeematın tadil etli. 
ıuesiuin hillıassa Tiil'~1 1) 
ye ic·in çok faydalı 01 

dııgı;nn tclıaru;ı; et tiriytır 
Ga;r.eteler diyorki Tüı'~ 
Jerin !randaki hareJ;P 

hakkındaki endişeleri •0 

24: saat içinde ııük(ıot 
bulmıı~tur. Türk geııt hı 
kurmayı kendiıine uıô' to 
toveccih t0hlikonin orl' 
dan kalkması ile eIIl111 

yetin kaldığını açıkÇ ta 
~ürmektedir. Tiirk h0 le 
kfımct merkezinin sifıı' ra 
mahfilleri itiınatJarı 0 tıç 
tekrar bulmaşl\ benı~ a~ 
y01·In.r. Ve Ru8ların b~ 
tehdidinden korkrnıt. 

ınalı:ıl olmıtdıgını ao1' 
yorlar. 

Y ıınanistandaki 
.. 1 1 1 . . <' gili:.-1 muta ıa e:-ıının • 

ııılma.mı!'I olclul:!'unu teı••1 . "-' ( 

etl,,n Türklerin lngilte' 
nin irandaki seri lı_areJ;} 
tini iyi kar~ılayalııloce 
leri farzedilebilırdi Iıı•~ 

sile böyle bir lıare~t 
Ti.irkiyeni o gerilerine fi~ S 
menavralarından knrıı! 
caktır. 

,. ( 

Bununla b eraber 'ftl 

J •" efkarı umumiyesi 
istikametinde her h•ıı,> 

·~ rıuı hareketine lıllssası. 

~, 

göstormi~ vo kızıl kıt='1' 
· ıe' lt rın tcbrize ve dalııı ı 

1 
tı 

. . · · t{i- ~Q ye gelmeıını ıyı b 
gfümemistir. Böyle ~ ~ııı 

1 )~ ~ 
{lod i!1e son Rus - ı" "' , ·ı ı~ ~th liz deklerasy onu 1 e r "" 
olmalı idi. bn dekia"'~ 1ltı 

. t ·ı·z Jı• dij yonda Rus - ngı ı 

knmötleri Türkiyeniıı t~ 41t 
rak biitünliiğiinc riayet 

1 
)et 

rini kati olarak lıey:'JI lıt 
diyoı lar. Bu enditt>JJ 
artık tamamiyle zail 

• f 
lacağına. şiiphe yo~ 

.................. ~ ...... ~, 
HALK 'ın DILl'11 

Abone Olun u .ı ,; 
1çind6 ::\fomlekote ;,J~ 

yazılar bulnriinnuz. 1,ıı Umumi menfüatltı 

kalı yazılar seve ~~.. ''i> . · ı \1 .. "I 
sütunlarımıza gM;iı·ı ,,, 

# hl\) .......................... , 
Iarımız tarafıudan dii~ii- ı--------
rülmii~tür. 


