
İNGILİZLERIN 
l>enizlerdeki 
tayyare 
fa liyeti 

l ~J~nclra 3 (a. a.) ~ 
ngılı;r, lıavn nez retinın 

t<ıbiıgi: 

lrıgiliz houıhn1·dınıan 
tayyareleri avcı toyYnre
leriııiu ı·efakatındıt.. ofa. 
tak diin ı:; almh nl~aktan u • .. 
Çtnak sureti' le dunkerk 

~<;ıktarıucla bir dü~mnn 
ıaşe gemisine lıiicum et
•1.ı" 1 ~lerdir. () tan·are dl\-
fı .• 
li goınisi ve diirt tor pi to 

ııt tarafmdan lıimnye 
eılılın ı. 1 . . k. . e ... te o ıın gom1 ı ı 
1

1•abet alını. ve tlaman-'r . . • 
h_;ındo kalmıştır. 

A.\•cı t Yyarolerirniı 
~eserşi ınit İ 09 tipinde 
,
1

• ta) yare düşii rınüşler· 
... , r. 

SO VYET • FİN 

Harbi hakkında 
FiN RESMİ TEBLIGi 

l' lf elsinki S ( n.a. ) -
\!; ın · 
~ ı tebliğ; Ji'in hava 
~~""cıtJcl'i t1ün kareli lıer
h;1ııda hir dii~man tay
~l:tı.ae ıneyılnııında. lıir dü· 
1 n. hn·ııro Jlldydamna 
ıııc .• 
dti unı et mişler ve hir 
~t ~·~a.n tayyareHi tahrip 
h~1,leruir diğer bir sov

( '1tt tayyare. itle ha ara 
l\lılaıı~tır. 
~l'· 

detli ~1 ~ ılınde edilen ~iıl· 
11

111 
1 ııfilaklardan anlaş

d g-1 tın gfüe : miilıimmal 
tlır) 

ııı illıııa. isabetler Taki 
llıu. t 

ı),. ~ Ur «UlUl'lll31113k> 
"tıı· 

la 11 ~~ Yolırnn karşı yapı-
'tıtl ır h!\va lıuı·nm esnas 
ılitıt ~3• lokomati f tahrip 

lll1~tir. 

• )'ii ~aYynrnlerimiz goçyet 'Ur" . 
haı · uş koll rını bomba-

"ı:n 1 ~·Qk '' nrdır. zniyatınız 
tur. 

.. 

FİNLER 

Uhtuva 'yi 
aldılar 

Helsinki ;3 (a. a.) - · 
Fin kıtaları ilıtiva'yı 

zapt~tmişler -ve bn ka
s"bnyı gP<_;erek. halen le
ningrad Mormansk yolu 
iizerindo vo beyaz deniz 
kenarında ıniihim bir li
man olan Kcni 'elırini 

tehdit eylenıekte bulun. 
muşlardır. 

ALMAN 
HAVA KUVVETLERiNİN 

AKINLARI 

Berlin 3 ( a. a. ) -
D.N.B. ajıuııının öğren
diğine göre Alman sava~ 
tnyyarolcri cmurmansk> 
ın t•enulıundaki bölgede 

faaliyette bulunmuşlar ve 
tayyare moyJırnlnriyle 

dib'cr n9ko~i tesisata. k:ır

~ı yaptıkları miiktırn hu· 
eumlar<lan ıııiikemwel ne
ticeler almışlardır callk

utti» nin ~ukmda sovyet 
ko vvetlerino kar~ı bomba 
lıucumu yapılmı~ ve al
çaktnn uçmak suretiyle 
bu kıtalara tayyarelerde

di dii?er silahlarla. ate' 
acılıuı.tır yapılan mosa
hadolorden tahribat Tukn 
buldoğu aulıı~ılmaktadır. 

ÇÖRÇ l L 

RozYeltten harp ilan 
etmesinini ıstiuDr 

Niyork 3 ( e.. a.) 
Bir gazeteu in lıa lıer ver
digiue göre atlantik kon
feransı lıt.kkında Çiirı.;il 

.Japonyaya hat çizilmeıi 

vo sarot tecavüz ederse . . 
Aıuerikamn .J aponyaya 
harp ilan etmesini Roz- ı 
veltten istemi~tir, 

il il 

ı 1 
4 Eylül 1941 Per~embe 

lmt17az •ahlbl ve U, N. Md, 

Fuat Şahin Erliçln 
idarehanesi 

M.itatpa'a ca<l<leıü K o. 1 
AY D iN 

İNGİLİZLER 1 ALMAN Alman 

Br em e n i 
yine bomba
ladılar 

Londıra 3 ( a.a. ) -
hl\Ta. nasereti iııtilıbarat 

bürosunun bildirdiğir. e gö 
re: pazartesi giinii öglo -
den sonra «Breınen• Ji . 
manı bombardıman ser
visine menırnp bir uçan 
kale tar:ıt'ından yüksek 
irtifadan bombalanmıştır 
hiç bir dü~ml\O tayyareııi

ne rastlamamıştır lara 
müdafaftsı faaliyete g(l\' 

mi~tir. 

Ak Denizde 

İngiliz deniz 
altıları iki ge
mi batırdllar 

JJondra 3 (a. a.) -
Ak clenizde bing.•ziye 
giden bir diifıtıan gemi 
kafileiiui denizaltılanmı
zın taarruzuna uğramıt 

Te iki büyük gemi lıa.tı

rılmıştır. 

Sicilya ci vannda bir 
iaşe gemi sin inde ı.a tırıl
dığı tahmin edilmektedir. 
Bingazi li ınanı <la <loniz 
altılarımızın hücumuna 
uiramıştır. 

FİNLER 

T ayyare 
iğtinam 

ettiler 

KUVVETLERi MAHSUR 
SOVYET LERI 

BOMB ALAD 1 LAR 

Barlın 3 ( a.a. ) -

D.N. B. ajansının <>grendi

ğine gi>ıe Alman tayyaro 

te~okkülleri dün biri ar

dından g~Ien dalgal.u lıa

lindo ilmen giilünün ~im

ali garhisindo ihata edil

miş olan kıtulara hucum 

etmişlerdir. 

Sovyet askerleri tarafın

dan ölü TO yaralı vtıruır 

küllüy~tli lıarp malzem

esi malzeıneıi tahrip t!di
miştir. 

3 t yyıue dafi batary:ıaı 

muharebe lıuri~i kılınmış· 

hr 2 nakliye treni Talı

im haaara uğradıkların

dan <lemir yolları üzerin

de lıareketsiı kıtlmı~lar · 

dır. 

e aş KOMUTANLIGININ 
TEBLiGi 

Berlin 3 ( a. a. ) 
Alman 0°rclaları baş ko . 
mutan hğıııın tebliği: 

Biitön eark ceplıosi 

boyunca tam ıııuvaffa 

kiyetle inkişaf edeıı hıL· 

reki'ıt cereya.a etmekle· 

dir . H.omeıı ha va koT
vetleri cenup bölgesinde 
ağastoiun sonuna kadar 
433 8ovyet tayyaresi dii· 
~i.irmii~lor ve haYa kuv
vetlerinin harek!ttına tak· 
<lire değer ıuiizahentler
de bulnıııuu~'ardır. Al
man ıınvaş tayyareleri 
dün gece lnlıilterenin 

•ark sahilinde bulunanı 
liman teaiıatına ve ıuer· 

kflzi İngilteredeki tayya
re ıueplanlarrna lıiicum 

etmi~ler<lir. 

Dün man~. IJ ollanda 
ve Norveç salı ili eri ii ze
rinde 12 düşman tayya 
reqi dii~iiriilınii~tiiJ'. 

~imdi af'rikada ltal· 
yan İ•toka. tayyareleri 1 
(Devamı ıahife ~ de) 

"""""""""""""""""""""""" i KONUŞMA: i 
ı ,_,~,. • 
ı • 
ı : 
ı ÇALIŞMAK f 
ı T ı ı Yazan : N. R. ı 

: . . : 
ı Eyı yemek irin ça· 1 sımz. Eyi calişmak e- ı f lıfmak, eyi giyinmek i- yidir , ca!tşmalanmız , ı 
ı çın çal'.Şnıak, çeşit uvk dünyadan göctiikltn son- ı 
ı tatmak için çalışmak, ra kalanlarımtz~ b!ra- J 
ı çok para kazanmak için ~~cağ111uz lınymı. mıras ı 

ı ı çalışmak, sahibi için i- ıçuı olduğa taluflrde de ı 
ı yidir. Dost/art atlatmak temiz ve güzeldir. ı i işçiyi bedavaya işletmek, Temiz ve eyi çalış- ı 
ı miişftriye yüzde elli ktir- malarunızla bırakacağı. i 

Hel~inki 3 (a. n.) Şar ı la mal ve bay~t meyva mız, en .~erefli, en .. kut- : 
ki Karelide }~in kıtaları ı satmak ila... için çaltş. sal, en. olmez, en tu~e~ı- ı 
üç ve dafi topçularıda ı nıak tabii llötüdiir, Siz mez mırasta, yurt tçtn ı 
sekiz Sovyet fayyaresi : bu çeşit kötü ça!tşnıayı Ulus içitı yetiştireceği· ı 
dlişiirmüşl•r ve kara kıta 1 ı istediğiniz sözle sıfat- 1 miz lıayırlı cvlatftr, ı 
ları da iki igtinaın eyle· f /andırmakta tabii lıak!t- • Devamı sayfe 4 de i 
ıni~lerdir. " .. """•• .. "" .. """" .. "••""""••"" 



Sayfa; 2 

O U R 1 1, Y A R A T ' 1 

YAZAN : İSMAYIL HAKKI BALTACIOGLU 

( Dünden De•aıu ) 

N asrottin lıoca,İrı cili Çı

vu~, Bekri l\In11taf1t, Yu

nus Emre, Kaygusuz, 

Karaca Oğlan, Dertli, 

.Aşık Ömer, eeııkıııunc· 

Iori, masallar, maniler, 

tiirkiiler, destanlar, ata

ıöY-!eri dilde n.raılıgın özii 

venin Bn özlü Tiirk ma

yasından oıletiiyat hamu

runa akıt! Riirleriııi, lıi-
' 

kfly~lerini, romanlarını 

bnnların suyuyla yoğur ! 

l\Ievztılarını halkın mev· 

zularından set;. kahra

nıanlarını halkın i~indtm 

al! Sanat e~erinin Jınri· 

minden yabancıları koT! 

Yabancı, y.ıprnacık tip· 

leri zorla ya~atma! Hal· 

_ ~unacağın ~a.rap, halkın 

bağından süziilnıü~ ol~un. 

Biiyök feylc·ofları o· 

kul :Felsefi Histomlerin ı\ 

nahtarını bul! Foylo:;ofla 

idrak ın ucizel~rin i tanı ! 

.Fa.kat feylesof ta~ının a · 

şınma:1. olduğunu Hanına! 

:FeylesoflRm dahi ,.arlını 

veren <iBr .u·lı kayna ğt a· 

raştır!. lfoyl.,sofun ilham 

kayrınğının dibinde yiue 

halkı lnılacııksın. Halkın 

her yerde oldnt:·ı1 cribi fol-. ~ e 

s~fi idrakte de tükenmez 

bir kuuret knynağı oldn

nu üğronecck:-ıin. Kitnhı 

derı-il, hayatı oku! Feylo

ıofn tleğil, fölıofeyi anla! 

Feylesof~u"" lıalk olabilir; 

fd!iefesi1, halk olmaz . 

Halksız feyleırnfon haki

kati yoktnr. H:ık, lııılktc 

<lir. Halkı ya~atan fey

lesoflnr1 değil, kendi ha.-

vat felsefosidir· .Fcvloıwf-. . 
ların yoksa ftjlsefen var

dır . . Felsefelerin en kuv

vetli i fehefe~i;,, olanıdır. 

Seı;~iz b:ılk felsefesini a

ra ! Sfeııkı'ın muamma. 

sun onu kafıunnun. çözki 
mutlak olan milli haki-

kate kavu~a ın. T ü r k , 

yarat ! i>yle bir felsefe 

Devamı ' de 

(Halkın Dili) 

ZABIT ADA 

Koçarlının yeni lröy
ünden Ali kızı 26 ya~ın
da Dudıı çakırın ovada 
susam bi:nnekteyke•, ayni 
köyden BiHll oğlu 324 
doğnuılu Hasan bilal ta· 
rafrndan zoı la kaçırıls.k 

götürüldüğü anıa,ılmıştır 

şucl• aranmaktadır. 

Bıçak çekmiş 

l\e,~elıirli Ahmet oğlu 

ŞeYket c:ıketli umumha -

nede serınnye mustafa 

kızı ]"atma. edizere lıı9ak 

~ekelek hakaret ettiğin · 

den yakanmı' ve ~vraki · 

yle adliyeye verilmi~tir· 

İLAN 

ViJiget Daimi Encümeninden: 
Kıymeti 

Lira. K. 

31 8 75 

.Adet 

54 Mnlıtelif cins evrakı mıltbırn 
Yilfi.1ct. hususi idaresinin 1941 yılı ihtiyacı olan 

5-i kalf"ın 31 "8 lira. 75 kuruş mulıammon kıymetli 

evrakı matbuası tabedilmek üzere eksiıtoıoye konal

.1Eu~tur. 

Taliplerin 11/9/Q4 l tarihli per~embo günü saat 
16 te ihale edilmek üzere 20 giiıt mUddutle eksilt
meye konulmuştur. 

Fazla ınaltimat almak istiyenlerin her giin Vi
lılyet daimi encümen kararile lıusuıi idare miidür 

Hiğiine ve ek::;iltmeye iştirak ecleceklorin scizi.i ğeçen 
giiude Vilayet daimi encümenine müracaatları ilan 
oluour. 

Ellerindeki aalıip lıiı· 

b~•ik gibi ıa llanıyor .. 

Karar vermekte aciz 
göstererek lınlii lunın 
tıC>ılerini bekliyorlar .. 

can.eyi Bey 1 
O meçhul vo davtıti 

sos ttıluar doyuluyor: 

Niçin 
.. d . . . . . 1 
ıçın esın • z ı .• ı ..... _.t._.u .. 

HemEııı yarın bu iki ya

bancınrn kiliso<len uzak 

ıa,ma11 IUzımdır. 

Onlar şeytanın ken
diı:ıidir zira! . Kalkın .. 

Ve sonra. Bir gıcır 

tı oluyor .. 

Pnt sallanıyor lıir 

ka9 defa .. 

Göıleri sımtııkı lrn.
panmış, yerlero iğilmif· 

tir .. 

Ba' papas elindijki 
haçı sıımukı tutınağn c;a
lı~arak belli helirsi;r, du
valn r ol nyor .. 

Herke?. ne yapacnğını 
•aşırmış bir vaziy~tte .. 

Ölüm bilt, bunun ka-

No: 47 Yazan: Ferruh 1fOKSÖZ 1 
dar koı·knnç- olma~<lı pa retleri yok .• Ellerinde lıaçlar1 .. İle

n uzntımış .. pazlar için .. 

Kilit~ryi derin hir su

kiıt kaplamı~, lsanıa ru

hu gitıniş olınasrna ra!!'

men onlar hala ayni va

ziyette .. 

Kıpırdanmak i~in ce

saret kalınnmıs kimsede .. 
' 

Biiyük, işlemeli kapı 

ya\I\' yavaş açılıyor .. 

Hafif iiı pertici bir 
ıeriıılik .. 

Papazlaar, auailin 

·soğuk nefosini eıuıclerin

,ıe duymuş gibi hepsi bir 

den ön., tliişiiriiyor bo

yuıılarıııı .. 

Gelonin kim old11ğu· 

nu pğrenmege bilo cesa· 

Ba~lıırını 

yorlar arkaya .. 

~ıev i remi. 

'Kapıp açan ~alııs ••Y· 
tanr bir knlıkah' fırla

tıyoı·: 

- Ne o papaz efen

di . Hıristo ğökten inmiş 

gibi hepini• epkem ol· 

muşsnnu7. bu gün.. Kü· 

çiik dillerinizi mı yotto

nuz yoksa .. 

Btitiin ba~lar deh,etle 

geriye dönüyor .. 

Gözler kork udan bü· 

yümii~tiir .. 

İki yiiz papaz iğne

lenmiş gibi yerinden fır· 

Iıyor .. 

Yiizleri sapsan .. 

Koca. Meryem ana ki · 

lit;esini bir ngultu kap 

lıyor: 

MefistoL Mefis
to!.. (1) 

Kapıdaki adam ikin
ci kahkahasını halftıri· 

rıyor: 

Ulan baş papaz 

efeudi!.. Giinde kırk de· 

fa etokledigin Oünoyte 

bu ne hakaret! . 

( l) Mefııto: Şeytan 

manaerna kullaııılmakta

dır. 

il 
~ ı 9 ı 941 Per,e 

7 ,30 Proiraın ve 
leket saat ayat1 

7,33 Müzik 
7 ,(5 Ajaus haberle 
8.00 Müzik : 
830 8.45 Evin saat1 ı 

12,30 Program ve 1: 
le~e~ saat ar ,. ı ~ 

12,33 Muzık: 
1?,i5 Ajanı haberle 
13.00 Müzik : 
13,30/1400 Müzik: 

1800 Program Te ı~ ~ 
leket saat ayl' 

1~103 MöPJik: ~ 
1 ,30 Müzik 
19,00 Konn~ma 
19,15 Müıik .... 

19,30 Memleket 11aat ·· 
rı, ve Ajan::ı bf 
leri. 

19,4.5 Konuşma 
19.55 Miizik: 
20,15 Radyo gazete~ 
20,45 MüY-ik: 
21.00 Ziraat tak"V"i1Jl1 J:) 

21,10 Müıik 
21,30 Konuşma 
21.45 Müzik: 
22,SO Memleket sa•' 

rı Ajanı hl\be 
2:1,4:5 Müzik 

22,St>/23.00 yarınki 
ram ve kap• 

Aklıııı mı 

son .. 

Diğerleri arabıJ.l 

bur sözü gibi ... ı; 
kellim Lııyenfe,,! .. ( 

- Mefısto! .. Me~ 
Oiineyt lıir<leJl 

giirlüyor: 

- Sana ıöyleti 
herif .. Anlamadın ~ 
A!.. Cıib beni bof 
dolayacağım 'imc.Jİ·· 
vap versene.. Ne 
yen un!,. 

Bat papaz tor~ 
dizleri füıtiine dlişiı 
•Hndeki hac;ı tiç cJt 
püp ba,ına koyd' 
ıonr& puta lıitap ,a 

- Ey hiristiy•0 

h · · n· · b11 
amıEıı... ızı şu 

kurtarman ifiİD 

yalvarıyoruz. iıtd 
reddetme ... 

( Devamı V•t 

( 2 ) Kellim 
La yenfa - kendiJI 
kendin dinle .. 
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~;~-----------==~----------=---=---=--==--==-----= ~~~. ,.-.= -----iiiiii&ill~----------=-==----
~ !~~~:::~;:::::::: ~ iı H!KAYE 

~ ÇOBAN 

(Halkın Dili) Sayfe: 3 

~ BONALARJ 
j ~~asarsut Bonoları 

1 
r ~ lllak kendinize fay. 

ul trea Milli MUdataa-

Seherde sürünle o yeşil yere 

Uyuyan sırtlardan akı ver çoban 

Köyde bıraktığın nazlı dilbere 

Şurada türküler yakıver ÇOBAN .. 

• GELiNCİK • 
rie •la hizmettir. 
~~. 
~.-..:••• ............. .. 

ti ................. .. 
L!\ '-........_. 

"------
B''. ------

T)lan ve Abone 

şarları 
Y" Seneli~i : noo kuru~ 

~ltı aylığı : 850 kuruş 
c 

··-.. ~. aylığı : 200 Jrnru• 

ııt ···· .............................. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.-.·.·.·.···.·.·.·.-.· 
:; tı' ~o. 

-..srrıi ilanların 

S satırından 

lte~ Kuruş alınır. 

• 
O-ebeydi o koyun daha geçen güz 

Attı çalılığa bir kuzu gürbüz 

Adsızken zavallı yavrucak henüz 

Sen ona bir isim takıver çoban. 

• 
Akıp gitmekteyken gönlün bir hiçin 

Susuyor kavalın şu anda niçin 

Altından mısralar işlemek için 

Doğacak g~neşe bakıver Çoban .. 

köyün inzibatı için t1lin
den geleni ardın3 gelmi
yor, horkesle s1kı fıkı 

ahbap olmuyor, ~ııuu bu

nu tersleyo,r velhaııl kon· 

dini ııaydınyordu. Ali 

ile a r a. s ı çok iyi 

idi. Onunla uzun, nzun 

otarap dertloştikleri bile 

vaki idi. Hurşit ağa, 

oldukça insaflı bir adam-

, dı. Öyle ya .. Koc3 tar

lanın içinde Ali g ibi yal-

. J.iususi i tanlar 
• (J)ı ~ 

LUTP! GÜNEY nız başına bırakmak ol-

1 ~ mazdı. Ara sıra ğelip 1 

~ğa tabidir. L; tarlada. Aliye yardım 

tel 

ili 

ediyordu. Böyle güoler· 
-=--.. ................... ;;;;;;; __ ._ ................... __.;;ı;= de f •v kal ad eden olarak 

babnsıda tarlada olduğu 
için Zelıra, <;g-ıo vakıt-

ları eşeğe bia.er, Aliye 

~-====il YE 1 İ AÇILAN 
'' 

Te baha1ına, z~ytin ek· ======•, mokten gayri, sula ye. 

HALK BASIMEVİ 

HALK BASIM EVi adlı Matbaamızda her çeşit 
Defterler, Cetveller, Kağat ve Zarf başlıkları, Köy 

C>daları, Belediyeler ve bilumum resmi ve hususi 
ti~· 

ıreıerin matbu evrakı rekabet kabul etmez de. 

~ede ucuz, temiz ve çabuk olarak yapılır. 

BASIMEVİMİZİN BiRiNCi GAYESi 

iŞLERİNDE UCUZLUK -
BASKILARDA NEFASET 

SİPARl.L-EPIDE SÜR'AT 

OILT.L.EFIDE SAGL.AMLıK 

AD RE S 

Mitad paşa caddesi No. 
~-

1 

mok getirirdi. 

Yemok geldiği zaman 

Hur~it ağa hemen his· 

milltı.h deyip' koca karın

gaoın dibine çökerdi. 

Aliye bir kere seslen

meyince gelmezdi. 

Ne eşeğin ii.stünclo ae
len Ztlırayı, ııede getir

diği yemoği göl'ürdii. Bıı· 

zt zaman. 

- Kız git, 

9Rğı r: 

YemeAe gelsin! 

Aliyi 

Deye, Rurşit ağa, 

Zebraya seslenirdi. Zeh. 

ra, farlan:n bir başından 
öte başına kadar, uzun 

basma on tarieioi (\tekleri. 

ni toplayarak, zıplaya, 
zıplaya ko~ar, 

- Ali efe!.. Ali eftıl •. 

Diye onu çağırırdı. 

IInrşit aga, kızını 16 
ra~ına girdiği halde, ha-

• la elden bırakmadığı bu 

Yazan 

Samim Kocagöz 

5-

hafıfligo bakarak kızı 

sonrada, bn y a~taki kız
ların, kn-ıabada mekttıbe 
gittiklerini diişünerek. 

Varsın eğlensin, 
diye söylenirdi. 

U znktan Zıh rayı gö
ren Ali, 

- Giliyom! .. 
Oeliyom! .. 

Kız 

Deye bağırır sonraua, 

- Ha~ına ıscak geçe
cek .. Ne güne,ıerde &t· 
Jayıp duruyon! 

Deye çıkı~ırdı . 

HiiyJece günler 
yor, iş ilerliyordu. 

geçi-

Harman, biitün ba
şakların bir araya gel
meıi yJe, Iıntırı ttayılır bir 
yığın haline gelfnoo, Ali 
geceleride tarlada, har
manın başında kalmaga 
ba,ladı. 

Öyleya. Ne oluı· no 
olıırn.;.ı.. lus;\D hali idi 
bu .. 

Harman dövülme~e 
ba~ln,nıncn, Zehra, ki)Jiin 
bütün kadınlarını. kı~ıa. 
rırıı mhal gi>stereı·ek, 

her giin tarlaya gidece
ğım d i y e , tuıt 1ırd11, 

anası, 

- Kız göıii kör ola· 
sıoa, senin hali vaktına 

c De va mı var • 

HALK 'ın DiLi'ne 

Abone Olunuz. 
lı;ind" lıleınlekete iJgili 

yazılar bultır:mnuz. 

Umu mi menfaatıa a.18.
kalı yazılar seve seve 
sütunlarımıza geçirilir. 

HALK · Basımevi Aydm 



Sayfa: 4: 

SOVYET 1 1 CAR - SOVYET 

RESMİ TEBLiGi 

Mo. kova 3 (n. a.) -
Sovyet tebli~i 2 eyliildo 
Hiitün copho boyunca 

kıtalarmnz clii.mn11la 
muanniJaııe mnlınrobe 

etmişlerdir. 

Siddotli muharebeler
den sonra kıfalanm1ı 

Tallini tıılıliyo etmişler

dir. ~imdi elde edilen • 
miitemıniııı ın::ılumata 

naza·ran 30 ağustosta tah

rip edilen dii~man tay
yarelerinin adııdino e\
voloe bildil'ildigi gihi 31 
alın:ıyup 75 dir. Ayni 
güne ait zayiatımız ise 

2i tayyareden ibarettir. 

Bir Sovget torritosu, 
bir magın gemisi 

battı 

Berlin 3 (a. a.) 
Askeri men badan Hğı·e

nilıligi n c gi)re A lm:ın 
ma.yııla.rıııa çarparak ba
tan ~ovyet gemileri Traş

n a :ıdıııtfa bir torpi ta 

mohriui bulurımaktaJır. 
1.rraşn:ı 18 ağu ·toııdıı Oy
fel a<;lkla.rında. batmıştır. 

Bir Sovyet mayn döken 
geıniııi 37 ngusto;-;da Şıı 
n n <la a91 k ! tı rı rı l :ı lJ .• -

ını~tır. 

Borlin 3 (a. a.) 
Alınan lı:ıva kuvvetleri 
Dinyepede kısı ın ara
taodaki mrntıkaıla 8ov
yet 1akviye kun-etleı ine 
ve askeri tecemıniilarıua 
hücum etıni~lerdir. 

Kılemencuk mıntıka

sında Bol~evik tak,iye 
kıtalarına her çapta hoııı 
b:ıla.rl11 mu rnffakiyet.li 

taa.rruılar ynp1luıı,tır, 

taınanıon yiiklii olan dört 
Sovyet nakliye trenine 
tam i~·ıhetler elde edil
miş vo hiitun trenler 
imlıa olnııınuştnr. Bun
dan ba., ka dijl't So>yet 
lıatarya•u 11nsturıılmu~ ve 
ok miktarda kamyon 

tnlırip edilmi~tir. 

H rbi dair 
aberler so 

Budapo~te 3 (n. a.) -
Şark cephe inden M ııcar 
aj tı rna verilen lrnber· 
lere görn miittefık ku f'

T"etlori J>inyepeı· boyunca. 
bir c~ok verlor«le <liisına-

~ . , 
ııı tard ctıui~ler bir çok 
miilıim tıevkiilt'O) ~ nok
taları znptelmi~lerdir. 

SOY) et kuvvetleri 
elıemmiyotsiz ke~if ha· 
r.ıkctlori ynpnıakln iktifa. 
otnıi~lerdir. Bu müııa

sobetlo 150 Rus C8İr 

alınını~, Lir sal vo mii 
toatlılit . nclallar i~tinaııı 
odilwi ,tir. 

Mırnıır tn.yyaro <lafi 
batarya ları l~ ir So\yet 

avcı tuyynroıüle hir bom
blU'dımaıı t:ıyynresi dü
şii nn 'i~lord i r. 

INGILiZlER 
İki senelik harpte 
k ç taggare 

düşürdüler 
l.ıonra ;3 (a. a.) -

fyi halrnr alan mecha.

hırdan öğrenilıliğ"iııo güre 
lııgiliı &\'<'J tan·arelol'i 
2 harp eeııo~i i~iuıle 
4500 deu fazla dü.,ıuaıı 

tayya;·esi tahrip ctmi•
lertltr. l.ngiliY. ;ı::ayiatı 

14.00 tayyareden i barot
~i" Fa ırnt 450 luyyarenirı 
pılotu knri uhu u~tur. 

• ınyeper 
OZERİNE ALMAN 
TAYYARELERiNİN 

AKINLARI 
Herliıı :l (a. :ı.) 

Alınan i~tıılrnları diin 
Dinyepor iizerindeki ne· 
lıir nakliye Ta:ııtalarını 

hombıdıımışlar vo lıir 

ınauıt<irla 6 duba hatır-

6 d ula h t ır nll ~ ar d ı r, 
Bomba isauoti alan 

ı· <liğor 4 ıııoııitar yanma· 

l!a lrnslnınıstır. l\fanavra " , . 
knhili~ ctiıı i kaybeden geA 
miler nolırin ceryanına 

knpı ldı ~lıuıııdan Bun la· 
ratla zayi olıııo~ naza
rirl~ lıakınak do~rndur. 

(Halkın Dili) 

Alm olar 

Odesa su merkezini 
aldıklarını 

bHdirigorıar 

Berlin 3 ( a rı.. ) -
Odeso içorlerindo devam 

eden mulıarebolorde rom
en te~ekkiilleri şimdiye 
kadar sov.ret piyndo kuv
vetlet leri tarafıııllnn mü· 
dafaa edilmekte oJırn bu 
mustalıkem şehrin başlıca. 

11u tovıii merkeztne i~gal 

otmi~lenlir. 

Yiyecek noksanı şiın

<.li<l.,n gii9l üklerle kar~1 lıı.
şmış bulntı:ın o'1eıad:ıki 

mahsur :".>Ovyet ku vvt>tleri 

içecek :-;uyuıı<la kesilmasi 

üzerine dnlıa büyük nıiiş
kilata maruz kalmış ola· 

caktır. 

Almanlar 
yeniden esir, 

t ank, top 

iğtinam 

ettiler 
Beı lin 3 ( a . a . ) -

D.N. B. nin lıabor aldına 

göre bir kol onlu cephe· 
siude piyado '\'O zırlılı 

kııvvetlıHin sıkı i~ hh·ligi 

savesinde U2 ~o"yol tan· 

kı dah11. tahrip edilmiştir 
bu ıuratle Alman kol or
dusu ceplıetıintle 30 agus
to3tan bir ey lülo kadar 
tahrip edilen ı:ıevyet tan

klarırıın t"ayıs1 1 7 8 ze 

çıkını~tır. 

so~yet ölü ve yaralı olar
ak nğrndıkları çok ağır 
zayiattan baı-tka yeniden 
500 e:::ıir ve pek çok harp 
malzemesi gııybetmi~ler· 

dir, her <;"ptan 107 !'OV· 

yet topn elimize goçmi,tir 

ÇALIŞMAK 

Ba~ı 1 do 

= 

Türk erlrri, Türk kız

ları, şerefli, kutsal, ölmtz 
ve tükenmez miras bırak
mak için çalışınız. 

Vakit geçirmeden. ha 
çalışmak, vazi/emiz. oldu
ğa için calışuuz, 

N. R. 

O U R l, 

Eylül 4 
. w# 

3 

YARAT! 
YAZAN : !SMAYIL HAKKI BALTACIO~µ 

( Birden Devam ) 

yarnt ki ıneflıaml rı mo

deııh' tin <'lsa da 01.n 

mill~tinin olsun. Öylo 
bir felı:;efo ki halkın yııy

gm olan lıayat a.nlayı~ı

nı ı.nefhumların <irgiin 
lrnına~ı ha.'ine getirsin 
Öyle bir f'elsefo ki ftıyle
soflarını halktan, halkını 

feyloırfundnn ayırınaımı. 

Öyle hir t'elset'e ki kalkın 
dinamik olan ya~l\ma ~n
urunu aklın statik olan 
hadlodne ~olı:abil İT'. Mil
li bir felsefe! Dağıtınıyan 

bırlestiıen bir foisofe! 
' Türk milletine varhğının 

ezeli hikmetini bildiren 

bii folııcfe! 

Tiirk ! A'lı kitapl:ua. 
yazalı pedagogların yok. 

:Fakat pedegoglına ilham 

>erecek üyle atasfü:lerin 

var ki her hiri hiı· pt•tla· 

· gogun cilıt\şiimfıl ı,ıistemi
ne lıedc 1 dir. l~to "altaç 
yaşken cği lir , tliyerek 
ilk <;aıtda terbiye alına 
kabili~ ctiuin yiik~eklirıi 

ilan eden scnıin. '•Köpok 

suya diişmedikçc yü;ı::ıııe 
öğromez,1 uiycrck terbi
yede tabit ve attli ınnhit· 

AlMAN 
Baş,kOmutanlığının 

Tebliği 
Ba,ı 1 do 

eylülde Tohruka hiicuııı 

ederl'k agır <;tıpta bom
balarla 1 ngiliz Topyn 

mevzilerine vö a~ked 
tecemmiila:mıa tanı isa
betler olde etıniş!erılir. 

Düşman tayynreleri dün 
gece Almıı nya.aırı ~iıua.
liııe ve merkezine ve 
Ren ile ::i\Iozel mıntıka

larına hiiciim etmişler
dir. Ilır l11ğilİ7. hoııılı:n· 

dıınan te11ekkiilii Almaıı • 
merkezine lıiiciiuı t< ~eb-

büsüude huluııınn~suda 
bu taarruz Alınan dafi 

toplarının şilldetli :ıtc~i 
yiizündou inkişaf edoıne

miştir Ancak bir ka~ 
uüşman tayyıırosi şelırin 
merkezino kad:ı r golehil

mi~tir. ikl'ımetgiılı mahal 
lerinc hoın hnJ:ır a.tılıın~ 

isede si dllor ara ında. 

Jerin kudretini ilaıı 
senı4İn. "Vakitsiı 
giil çabuk solar,, di. 

mevsimsiz terbiY 
tehlikeıini güstenıı S j 
''Bakarsan bag, b•~ 
ıan dag olur,, di1 
bakımın ultanatıll1 

eden sensin. Testi)·i 
ma<lan çoouğnnu J 
Hoca.'yı muhayyi 
çalı~tıran senııin· O 
yorsun ki podegnjı 1 

yı~m yalnıl seni l 
insanlık alemini a!a 
tdcak kadar zen~ 
Türl\ ! Türk 'ön ~ 

asker, kahı·aman, •r.a 
yetiştirmek için J;C 

dıgı sessiz ve r' et 
pedegojiyi bnıt Oo0' rı 
san anlayı~ını hor g 
Türk'zn Türkliigii :ı 1 
anladıoı ara! Miiııe ,. s 

münevver olroaya11 ;ı 
hancı birakan meıı!1 

li 

ları bul, Tiirk'ü le 
bırakan terbiye aflt ' 

rine sadık kal! örl ıı 
milli podegeji kur 

milli pedagojin• ıı. . 
(Dovamı var ) 'ıı 

<tı 

CUMHURREU ,','ı 

R u zveıt ı~ 
ita, 

Beyana 
il 

Vaşikton 3 ( ıl·' fJ 

Roıvelt gazeteoilet*' 
na.tında amerika.nıfl l'e 
mal;.ııemesi istibıu~ıııl tıı 
eri edeceğini si.>y1C

111 

demiştirki milli eııl 
tin temini için bu1l

11 

miai için bnnnn tl\b' <l '( ıı 
ku icabetmekted1 r 
hafta !'!onunda. vrY' lı 

• 1 
cek haftanın ba~1ı1 u 
bir kiralama ve 
verme programı h' ı; 
uma~n müaıkündU' 
lomcnto mahfillet'İ 

Jl lı 
programın beş . 
dolar kiymetindo 1 

•
1
• 

iıtibdaf edeceği ıı i t• 1 

ıı 
edi ,·od ar. . ~ 

az miktarda ölü <t 
rah olınu~tnr. 

Ha>a 
İngiliz 

tayyaresi 

dafi tlll11 1 

boınbfl' 
dli~ürIJlaf 


