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Fuat Şahin Erllçln 
idarehanesi 

Mitntpa~a. cadde. i X o. 1 

AY D iN 
FIATI 3 KURUŞ 

Pazardan Batka HergUn Çıkar Siyasi Gazete Yıl : 1 

GENERAL 
Vıuvel Radgodaki 

Nutkunda 

OOŞMANIN 

ZAYlFLADlG 1 NDAN 
BAHSEDİYOR 

Simla 4 ( n.n. ) -
Hıtrlıin ikinci yılı mi.ina· 
. elıetile hint kuvvetleri 
ba~ kumandanı geııara.l 
Yevnıl rad\'Oua 1:1(iyledi~i . . 
nutnkln ezcümle domişıir· 
ki öııümiizde kat edilecek 
uzun bir yol zııhnıetli 

giinler rnn1ır. 

}.,akat düşmanın zayıf 
la<lı&ı ,.e ma~rur itima
dunn lıil' endişeye inkı· 

lap ettiı?ini gösteren bir 
('Ok altluıette mevcuttur. 
; 

Yıkılıs Han.tının rak-' . 
laştıgını gördüğii zaman 
dii,ııı:ının hn tındi:;- ·~i iirn· 
it~izlige taha\'"Viil edecektir 

~aattle 4 ( a.a ) -
Sovyotlor birliğinin Am· 

erikaya göı11.ler<ligi askeri 
heyet Alaıkada Tolkayıı 

gelmi:;-lerdir. 

Fransızlarda 

SOVYETLERLE HARBE 

GİDiYORLAR 

Yorrny 4, ( a . a. ) -
Hııs coplı"'kiode bol~e>ik· 

lige karşı harbodeçok 

Fıansız gi>ııiilhileri lt>1j· 
yonun lıarek:l.tı miina~L

bet ile diirı ak~am vorila v· , . 
da bir kı~la. avhsonda 

astıori meraeim e .. nasında. 

lejyon merkez komite. 
si reisi (Del orı ele) giin iil-
1 iilori n bayrağım ceplıPyo 
hareket eden ilk kıtala· 

ı·ın kumandanı albav 

(Duorot) ya ;ermi,tır. 

SOVYET 
Çetelerinin 

Hareketleri 
Lonurıı 4 ( a.9. ) -

Leningradın Alınan teh
didine maruz bulunıaaı 

husunda. moskonıds encli

'e zoktnr. maraş ıl vöro· 
şilofun şehrin müdefasını 

ınf\os~ir surette ha;r,ırladı· 
ğı •e büyük Alman ku'f'
vetleriııi aylarca. harekt· 
siz hırakmıığa muktedir 
oalcngım lrnkkınu:ıkı ka· 
naat umumidir Almanla
rın lıu şı•hrin 25 kilome

tre cauo buna vardıkları 

ve leniugrad Mo~kovıı 

yolun bit· coktaaını z dt 
ettikleri lıakkınılaki ha· 
bcr <loğrn <legilılır, buna 
n~ınen Sovyet çeteleri 
Alman miinakalatı güç 

!eştirmek teciir. 

İngilizlerde 

Leningradın 

Tehlikede olduğunu 
sögliuorıar 

\ 

Loııdırn ..! ( a.n.. -

Almanların Tallini almış 

almalarına n1ğınen ruij do

nanmasrnın fiulandiya 

ki>rfizne hakim ve alman 

vapur kafilesine lıiiyök 

zaiyat ver<liı ıııekte olduğu 

ve ruslara snglam bir su 

rette tutundukları cpın

go > hari ç Almanların 

bütün üsleri tehdit etm· 

ekte bnlundııgouu ve du

nyauın en kıvvetli bn.la 

]arından bııi kıroımıtot 

fü;~ii ile leningratm ciddi 

tehdide maruz ohlugo 

öğrenilmiştir. 

AlMANlAHIN REİSİCUMHURUMUZ 

INöNUNôN işgal mıntıkaların

daki iaşe vaziet i Ballkesiri zigaretlorı 
Berlin 4. (a.a.) - yarı 

re~nıi membadan hihiri 
vor ~B.rktıı i~ıral tdileu .. , ~o 

mıntakahırın faşosi vazi 
hakkında soru lan hir ıu
a.lo cevaben Alanıan ı-ııln
hiyetli membalarında diin 
~n bevanatta bulurıulmu· ' . 
~tur Almanya i~gal edilen 
mınt:ı.kaların ia.,eı:ıi lohiıı· 

de tedbirler almak İ<;iıı lıiç 
bir taa.hi.itto lıulnnmnmı~ · 

tır. 

• 
Alaınan lıükiinıeıi bu 

husuata ancak heynelnıil

el lıük111nılcrlo lıağlı<lır. -
Bu lıiikümhııo göl'e 

i~glll oıduları nrıcak moın 

leket dahiliıı<lo nizami 

idare ile miikell e ftiı: bu· 

na mukabil kendi iaşeler· 
ini memleket dahilinde 
tedarik etmek hakkına 

maliktir eger Almanya 

işgal edilen mmtakalara 
yiyecek matl«lelori lıer 

ş~yden eYel buy.tay ge>n • 
dermi' bulunuyorsa bunu 
bunu kendi ;ır~usu ile >e 

ıırf iuı,·\ni IJir hareket ola 
r~k yapmıştır. 

Leningrad 
önünde Almanıar 

ve Maraşal 
Timeçenko 

Loncl ra 4, ( a, a. ) 
Uus l'epheJıindo duroyırn 
etnıokte olan ınubRn•lıeler 
Jening ı ads kaı ~ı alrnan 

' 
taarrurı o;ı d<letlunuıt>si • 
giinliik habHlcriıı ün baf· 

ıudıı gelmektedir . Alman 
kıtalarıııın dı~ ınii<lafan 

hattına girdij'.tini ya;ı;ıyor~ 
lar hn taarruz iyin tekt'if 

edilıni-. olan alman lı~va • 
knvt'etlori ıııuaz;ı;am ga.y· 
rotlElr sarf etmekt~ Rue 
i~tilık6.mlar1111 pike tanr-

Balıkeıiİr 4, (a.a.) -
lsnıot lniinii dlin izmir

dt>n halıkesiro gelıni~tir. 
Milli ,er onbınlerc halkın 
co~kun tezelıııratı arasın
dan doğrııca lıneu~i trtm
lerine ı.riderek •rocevi o-o . 
raJa geçirmişlerdir, )[ılli 

~efiıuiz bu glin ı-;aat do
ku.,,dıı ~ehiriıı okulunu 
!!~zmi~lerdir. lııiinii halk 
«H·inin lıap:ııWrlerile ha· 
hkesir lıalkıııa lıir hita
bede hnlunnı ük t>zeiimle 
dedilerki! Yililyt tim izin 

htır tarafındaki vatanda'. 
Jarı c·a 1ıfkeıı \O ne:-'eli 

• 1 

huldum. Halıkesiri tak-
tir ederim, Burndun çok 

ne~'eli olarak :ı.yrılaeağım 

Te diğer gittiğim vililyet
lerc Balıkeı.;irin ı-;eHl.mını 

giitiireceğim giin ii llere 
f raglık 't'erıci bu ı<>ıler 
meydanlarda topl:ınan 

binlerce halk tanf'ııalan 

f!iirekli a.lkı~larla k:ırşı· 

Janrnı~tır. Hoisi<·umlıur 

İıiınet lııiinü hu gürı saat 
12,20 de hmrnsi tren lcrile 
Balıkasirdon ayrılmı~lar
dır. 

Okuyucaıa .. ımıza 

Va;r.ııııızııı çoklngnndan 

~imdilik c Odneyt Bey > 

tefrikasını' devam ede· 

miyecegimizi bilcliriri7.. 

ruziariyle mötenı.ıtliyen 

ıli>vmektt>dir Leningratlıu 

lıitlor kıta.lan tar.ıl'ıotlan 

zaptı ru~yayı baltık li
manından malınım bıra

lrn<'aktır. Timcçenkon tın 
mitemacli taarruzları ma. 

ıa~al Rullyeni orılıılurıııın 
t1ıığ Ct·nubn iizerince al-

man tayyikini hafiflet· 
uıego muvaffak olmw~tor, 
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AYDIN HALKEVI REISLIGINDEN : 

7 EYLÜL 1941 

AYDIN KURTULUŞ BAYHAMI KUTLULAMA 

PROG AMI 

1 - B,qui dıi ·,\el·, l~ ı l u ly, a·ti, Fllllcıvi, Cemiyotler, MüesEie&e
ler, Bınkala.r, mnğ.ızıı, Diikkau ve evler ğiindiiz dona.tılacak, 
cadde ve meydnnlar d<>vizlerle siitılenecek, gece tenvir 

edilecektir. 

2 - S ıat 10 d:ı hlitiin menıloket halkı lıiikaınot meyd:-rnında top
lanm1~ buluu:\caklardır. Sat\t 10, 15 Bando tarafından ça.lınacsk ., 
iıtikl ııl ın u·şmı m iitoakip garnizon komutanının ınewur edecc-
gi bir subay tar:.fmdım hükumet konağına bayrak çeki-

lecektir. 

3 - B~yrak 9ekmo ıuorasimindon 6onrn atılacak birinci topJa her

kes ve biit.iin na kıl va~ıf al arı hulnııdukları yeı de durarak ebe

di şef Atatiirküıı vo I stiklal lıa rlıiııde '°atanın kurtulması ug 
runda canlarını vcrfüı aziz ~ehi t !erimizin yükııek lıatırala.rını 
hziz için iiç dakikalık hir ihtiram vazifesi yapılacak Te ikinci 
lıir topla. harekete geçilecekt.ir. 

Bundan sonra lıii kume t alanına konulacak halk 

şehir namına Baleıliye reiı-ıi "fO Halke\İ adına 
•rngrul Aka tarafıııtlan hırer uutuk söylenecektir. 

künüeiinilen 
ha~ ögtetmen 

5 - Nutnkla.rtl:ın 8onra ATA Tf"RK BüAtüne, Yilayet. Belediye, 
Pıuti, H:ılkevi H:ıva kvruınu, Kızılay, çocınk e~irgeıno kurnmu 
r-e <liger nıüe-ısesat taraf111tlan lJirer ı;eleıık konuhıcak va bura

daki merasime nihayet verilecektir. 
(Her miieuııse ı;elengiui kendi hazırlıyacaktır. ) 

6 - Marasimden sonm Btılediye dairesine gidilorck Beletliyo Reisi· 
ne ~elıriıı kurtulu~u tebrik enilecck. 

7 - Saat 19 da Ilalkevi miizik kulu ta.rafından hoparlörle bir mü-

z :k l u C" • • i t~· · tir. 

8 - ltcce cadde ve alanl:nda muzikalar çalarak halk l'ğlenceleri 

tertip edilecektir. 

Halkevi Reisllği 

==============================~ 

RESMİ iLA NLARIN 
Beher Satırından 5 kuruş ahnır 

Hususi ilanlar pazarhğa tabidir 

Eylül 

HlKAYE 

NED A MET 

Oi<'i S e' im: 
Bıı mok tubumu oka. 

dıığnu arı l arda ben bAlki 
çok uzaklara gitmek tize. 
re yola çıkını~ buluna
ca.~ııu. Hunun İyin senin 
affııı ı <lileri nı l ki eenoılir 

seninle boraber go<;en 
mes'ut güııloriın lıay:ıtı

ıııın en kıy metli birer 

hatı rnsı<lır. 

Hayatta se•ginin ve 
sevilmenin tadrnı bana. 
sen verdin ... Seni meıi'ut 

etmek için vordigiuı sö

zii bn gıin yerine gt>tire 
llldmok ın e <'hu•·iyetinde 

kAldığıın iı; i n ktdhiın aıap 

içinde k ı vr uıyor. 

A.ilemi <lüsıuekte ol-
' 

doğu n<;urauı<l a n kul'tl\r-

mak ic;irı şıı dakikada 
olimi bir ha-ı k asına uzat-

' 
mı' bulun uyoraııı . Iı'a · 

kat b.rn:ı. iııanrnki yalnız 

elim ... Kal biuı eb~diytm 

seninuir. <.'ok ıevuigim 

yeş!l gi>zlerin hayatta 
benim için daima bir 

sevgi ve saa<lut kayrıagı 

olacaktır Belki beni ar
kıt wdıuı lılnetlo aııncak

sın, ne yapalım . :Jlukatl
deratıı lıoyuıı tıgeeogiz. 

Oolt cek giin!eriııin 

daima. ııeı-<'e s:rndet i<•in-, > 

do geçmesini göııülden 

dilerken ıneıı'ut dakika· 
larıtıda Heni ı·ok ~oven .. 
Tnrgntu bir luhzneık ol-

sun hatırlarsan ınirıne1b
rın olurnm. 

A llalı ıs mıu J ad ık ReV· 

gili Sevim. 

Yıılnız soni seven 

Turgut 

Sevim mektubu bitir

diği zaman bit· müddet 

taş gihi olduğu yorde 
kaldt. Yava~, yava~ mek
tup elinclon tli ~ıii ve ~ ., 
kendini yal a~ın iixerine 

fırlatarak lııckıra lııt>kı· 
> ' , 

ra ağlamağa haşladı. 

Domok giinlerdeıı lıeri 
kur<lu· .. u tatlı lıiil,ralaı· 

bir serap gi hi lıopsi yok 
olup gitmişti. İki ıenfı 
birbirlerini çılgınca ô6V· 

mi~ler ve Sevim ona bir · 

genç kızın yupa hileo~ği 

en bilyiik fedakiulığı 

yapmaktan çekinmemiş 

~Yazan Sabri ~JrJaçı 

bir <~ya gibi böylo 
nau atılıvermitti .. 

Aradan aylar, yJl 
geçti Sık, sık kulakl 
dan, kulaga Torgnl 

ailesinden ayrıldığı 

a.,.;upa. şehirlerinde ı 
vo eğlence alemJeri 
brtka, başka kadınl~ 
dola~tığt Sevime kil 
duyuruldu. 

• * 
Turgut gözlerini 1 

ğı zaman dört tartıl 
hayretle bakındı. 

Bem beyaz dı var t. 
ıunda, temiz bir kar. 
içinde yatıyor 

uçuodr gene bir 

kondine bakıyor. Y' 
}'(Wai zihni işlemeğe 
lıyor: 

Taksimde bir k,.d 
kol, kola karşı kaJdıf 
geçerken ani olars1' 

otomobilin onuue 
mışlar ve Torgnt ot"' 
bili o al tında kalm1~tl 

Hemşire 

ben bur.aya geleli 
dar zaman oldu7 

Tam bir lıaf11 

Yaram tebl 

Allaha şii~ 
9ok nçuı atlattınıJI 

nız ayağınız birıız ; 
ıniş 'fe sademeoin f 
tile batınız bira:& fı 
lanmış. Başka bir 

niz yok. 

Turgııtun göz)etİ 
ri ihtiyari m11aoıd 
rinde.ki Tazonun 
konma' kocaman tıl 
lak demetine di1'i 

ve ilk defa seue1 

beri bir dakika 
hatırına getirmrdil

1 

vim o Y41~il ve 
gözleri le gözlerini" 

de canlaıııyor Ç ! .. 
onunJa beraber 
duldan i ki &ene ı' 
bir gün olsun ın~ 
dan çok sevdikler'• 
leylak buketi eıt•1 
mamı~tı. 

H 
. • 

- em~ıre 

bu bir hafta i9iııd' 
Devamı 4 d' 
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ı~As~RRÜ;·· ..... . H!KAYE 

BON(>L.ARI D 0 N O Ş 
Ta ar uf Bonoları 

:
1
rnak kendinize tay Bir yanda yarinden tez ayrılanlar 

Küçücük mendili elinde sallar : 
• G EL iNCİ K • 

a M Elli Udataa-
ttula hizmettir. 

.. •••• ~ ................... .. 
1 ................. .. 

Bir yanda gurbete yolcu çıkanlar 

Geride kalana puseler yollar. 

Yazan 

S amim Kocagöz 

yı~ 
la~ı,.......____~------- • -6-

ı::~I lan ve Abone 
le ı 

Şartları 
ıleri 
Jınl• 

)tll c. 
ıJerıelig-i 

-4ltı nyhğı 
ini' "C' 
1 

( _ç a~tı n1 artı ... .. " 

noo kuru' 

350 kuru~ 

.... ··········· .................. . 
. . ······ ............... . 

satırından ve 
ııeıJJ 

'i.' Kuruş alınır. 

Eğilerek kat, kat yol verdi dağlar 

Gözlerden kayboldu o güzel İzmir; 

Yanımda bir genç kız durmadan ağlar 

Bilmemki derdini! ona ne deni r . 

• 
Önümde uzanan demir yollar ı 

Yarinden ayrı lan kaç kişi saydın; 

Kaç yarin açıldı sana kolları 

Gurupla kavu~tum sana şen AYDIN. 

onlarınki birmil Baban 
olacak herif senide 1arla-

I da. işletirse sakulındao 
utan ınn. 

. 
Deye bağırdı. 

Yediği 

bak ~unun! Otur 
ğnn yerde! 

Deye, çıkı,tı. 

naneye 
oturdu-

Nihayet kaYga. giirül
tü, ara sıra Zelıranın 
tarlaya gi tmesino larar 
verildi . Şimdi nrtık har· ege t li usu si itan lar 

ı:>a.~ar-ıığa tabidir. 
I 9 / 941 mauın etrafında dHnıııt'tte 3 :J başlayan dövenin üstüne k8d 

ıdı' 
rıı}; 

ir 

ı eri 
p ıd 

D . 
D lıl 

ıli ı;i 
euel 
~t\ 

dil1 

Sabri Erl~çin bagd~~ kurup oturan 

Zelıranuı keyfine deye
cok yoktu. Yanında ayak· 
ta ot aran Ali güya on nn 
la hiç meşgul değildi. 
Bütün gayretile i~o sa:r ı 

lıyordu. Zebranın evlen-

~I YE 1 i AÇILAN 11 
• 
=======•\ mosi, istenmesi, verilme

H ALK BASIMEVİ 

" NALK BASIM EV İ ad lı Matbaamızda her çeşit 
"ef başlıkları, Ko··y terıer, Cetveller, Kağat ve Zarf 

ttC>daıarı , Belediyeler ve b i l u mum resmi ve hususi 

Et.ireıerin matbu evrak ı rekabet kabul etmez de. 

~ede ucuz, temiz ve ç abuk olarak yapıl ı r . 
BASlMEViMiZi N BiRİNC i GAYESİ 

iŞLERiNDE UCUZLUK . -
B ASKILARDA NEFASET 

SİPARl.LEADE SUA'AT 

oh .. TL.Ef .,E &Aöa..AMLıK 

~ ........ ..--..=-=====---=-====; 
A O RE S 

me:Ji lafı; Artık çoktan 
nnatulmnştu . BUyle iken 
bir giin ansızın Zebra, 
dövenin ii-;tiinde otnrdu-
gu yerden yanınıla ayak· 
ta duran lıay"anları gay
rete getirmek ic;in bağı

rıp çağırmaktan sesi kı-
sılan amca, 

- Ali efe, ben, o 
ince Memetlerin Mustafa. 
ya varmanı! Detli Ali, 
ş tşkın, şa~kın, Zebranın 

güne.ten · pcnbe, beabe 
ol muş yüzüne. Rengini 
pek ke~tiremediği g<>zle
rine ve söylediği söı;ler

don utanıpta, i.uce dudak. 
larını uıran,· beyaz di~ · 

!erine baktı; 

Bu lafta nerden 
çıktı kız! 

Bozuk [*] geçti. Köy-
de )İrıo yine, 
faydalı bir 
çıktı: 

bu s"fer, 
dedikodu 

.Mehmet ~·ifti ko,-
moş .. 

Yusuf süriiyor-

Toprak mR şallah 
tavnndaymı, .. 

Aliııin bu sefor ha~· 
lciyacağı iş kendi işiydi, 
biitiin gayretiyle e~ba.na 
·arıldı. 

Hergüo, güneş doğ 
madan, ıolağıı tarlada 
alıyordu Hurşit agaya 

gelince, cimründe ilk de

fa, bir meninıde, çif ıür
memek:, rahat rahat do

laşmak, zevkini tatıyor
du. 

Bazı ak.amları eştığe 

biner. Zı>lırayıda arkası

na. bi odi ri p, tarlaya ga_:. 

lird ;. Hnr~it af;a, tarla

da gençliğinde yanların• 

da ayni tertip üzere ça· 

[*] K öyliiler, on lıa 
h:uda, lıer şey boırnlda

ğu, tarla.dan bahçeden 

malısöl kalktığı için bo

zuk derler. 

DeT"nmı var 

HALK 'ın DILi'ne 

Abone Olu nuz . 
İçinde :;\Ioıulekcto ilgili 

yazılar bulnrımnuz. Deye mırıldandı. 

Zehra omuzlar.ını kal
dırıp indirmekle iktifa 
etti. Sonra Ali, birştıy 

IVI ita d p aşa c ad desi N o. 1 •ÖY1-0m6u:1 ın~~kb ·:~i 0~arı- i--------
~ şır ... Dedi 

Umumi menfa.atla ala· 
kalı yazılar seve seve 
sütunlarımıza geçirilir. 

·odt ~======================• *** d' HALK - Basımevi Aydın 



Of i a)ansına göre 
Türkiye ve 
30 Ağustos 
ZAFER 

Bagramımız 

D U H 1, 
YAR T ! 
YAZAN:İSMAYIL HAKKI 

BALTACIOGLU 

(J)iindcn Devanı ) 

iiyle okulla.r ynpki içinde 

yeti,oıı:or 'fi.irk'iin yara

tıcı delıa~ınclan bir •ey 

alsın, Tiirkiin (!cc·ıııiı.;,·ino 
~ > 

innnı lıö) iik, bn güııiine 

giiverıi <:ok, yarınıııdan 

ümhlitli ı;onsu;.ı; olsun! 

Ü_rle hir okul kıırki in 

san iı:in mÜIHı\"vcır içiıı 

Tiirk iç irı değil yaraticı 

Türk için olsun! Türk 

tlunııa yarat! 

'l'iirk! katlınının eş~iz 

gfü~elJigiıı i tat! Oıı un en 

lıiiyiik ha sası yoryiizüuc 

Tii rk c;oğn 1 tnıak oldıığn

n n inan! Kendine bir 

Türk diŞİRİ Reç! Onula 

evloıı! <.'o<'nk yeti.tir! 

BUyii t vt• onu yaratıcılı

ğa lıa;,,ırl:ı! Tiirk, durma, 

yaı nl! 

c: YE . ..?1 ADA 'd:ın> 

SOVYET - ALMAN 

(B ıılkın Dili) 

1 
jl RADYO il 

PROGRAMI 

2 ı 9 ı 941 C u m a 

7,30 Progr.ım ve mem· 

Jeket saat ayarı. 

7,33 Müzik 

7,45 Ajans ba.berleri. 

8.00 Miizik: 

830 8.45 Bvin saah 

12,30 Program ve mem· 

leket saat ayarı. 

12,33 l\Iiizik: 

l~,!5 Ajını ha.berleri. 

13.00 Müzik : 

13,30/1400 Müzik: 

1800 J>rogram Te mem

leket ııaat ayarı 

1~,03 :Müzik: 

l q,~O Miizik 

19,00 Konu~ma. 

19,15 Müzik 

19,30 Memleket saat aya
rı, ve .Ajıln~ habor-

leri. 

19,4:5 Konuşma 

19.55 Miizik: 

( Ba~laraf'ı 1 dı·) 
Türkiyenin parolası şn· 

dur (( 1 ahramanlık ve 
ihtiyat )) reisi ('nmlınrun 
orduya göııtlordiğı telgraf 
ta yine bn iki ııokta gii
ıiilüyor. ..Fılhakikıı bu 
tolgı afın ilk ciimlosiı mil 
let için asıl tcıninaı ı oı-

<lu olduğu hakkındaki 

ciimle tiirkiyeyo ıniiıema
diyen "'erilen emniyetten 
ziyade lınkıuzlıklıır dogu
bilecek o an tomiııat doğ
rudan doğraya lıir teııhih 

olarak telokki edilınekfo
clir. Bu ciinılt ihtiyatı 

tazamnun ediyorsa tol""rn

fııı heyeti uınnmiyeı;i 

ırnllıu korumak ic;in saı f 
edilmekte olan gayrotlcr 
ilkim lrnl<lı~ı taktirde 
ınilletiıı kahramaıılıgına 

ıni.irn<·al\t alınacıı~ım ifa

de ediyor. Hu telgrnf'ta 

bizzat reisi cnmhnrıın<la 

ışnret ettiği gibi geçen 
lı" f ta . ııllıu kornınl\k 
yoluıı<lH Ankara lıiik ii

nıoti muazz m gayn•tlı•r 

sarf etti. llatırladadırki 

reisi cumhur bir hiri l\f· 

dıııdan 1rı~iıiz ve Alman 

büyiik el~iloriyle giirü~tii 
her iki hli»iik elı;inin 

hariciye ' 'ekili ilcde uzun 
uza<lıya konu~tul:ları ma
lituıdur bu su.ıetle Türk 
Hüküıneti ;ı.; 'ıı ,. :ı 

1 Harbinin son duru. 
\ mu hakkında resmi 

Tebliğ 

20, 15 R •<lro ga.ıotoıji. 

20,45 Miizil: 

21 00 Ziraat ta1cdmi 

-21 10 Tem:-ıi l 1 

22,00 Müzik: 

hakiki niyc .lvrwı iiğTtHl· 

miş ol<ln fııknt lıer ~ey 

olıııo1' lıitıni. den-ildir. , • h 
11 Fon Papen,, Aııkarada 
iki giin

1 
kııldıkfnn . oııra 

tekrar istırnhula dönmii~ 

ve A lmaıı yaya hareket 

etıni~tir. Orada HitlerJe 
giirii~tcoktir· Dıcor taraf
taraf'tan irıgiltcroniıı iran 1 
ıııe~oll~i) lo ı;ok me~gul 

bulunduğ"ıındaıı d:ılıa hir 
ııı iidılM hor harı gi bir te
~o b lı ii~te lrnlur.nrngı znıı
odilernez hirıane'elı ank:l
raıla biiyii le hi I' kararRız 
lık lıavası do>am otınok

tcdir. 
l\lillot hu ıı n hi li yor. 

Vo t n ıh:nnyile iti mat ol-
tigi , efi 
ta lıil il 
yor. 

otrafıııa sevk 
~ııu-ııkı toplaııı 

Berlin •t, ( a. a. ) -
.' '···:ı iirdul:ırı ha~ ku
mantlanlıgınııı tebliği : 

Şarkta harekat mu
vofl'akiyede <leYaın et-

22,SO Memlekot saat aya
rı Ajlln8 haberleri. 

2~.45 Miizik 

22,S;l/21.00 yarınki prog 
ram ve kapanş 

mok ted i r. n ii n geco A 1- l~"™"=~;;s;::~~~-=- ~-;;-~:=:=::; 
m:ın lıarn knvvetlori tlıc-
YP.cf a~ıklarında com'an 
on hiıı toıduk iki dü~man 
ticaret genıitıirıi hatırını~
lardır. Diğer taruf tay
\'Rrcleri ingilix ~uk ~ahi-. ' 
lirıdeki liman tesiBıltına 

lıiicnm etıni,lerc.lir. Al
maıı sn.vns tavl nreleriııin 

1 - • 

ı-ıüve} .. lrnııalıuda abut·-

t ıı cn tarrare nwrdaıııııa . . . .. 
yaptıklaıı lıücuııı lıillıa~-

ın nıiios.ir ııoticeler ver· 
miştir. Tam İtJabctler el · _ 

de cdilmi~ tayynre nwy· 
dnnınılnki TI\'tı~ pİAti talı· 

rip edilmi~ sıgıııddar >e 
cophaııo dopolıtrı yakıl

mı,tır. 

YUR ~DAŞ! 

ZELZELELEREE 
YANGINLAROA 

SU BASKINLARINOA 
BİZE İLK ONCE SEF
KATLI ELİNi UZATAN 

KIZILAY 
CEMİYETiNi 

UNUTMA 
·- -

HlKAYE 

NEDAMET 
Yazan Sabri Erlaçiıı 

(Ba,tarafı 2 de) 

hiç ziyarete gelen oldu
mn~ 

- Hayır! Yalmz Rİ· 

yahlıı r giyin m i ~ hir ha
nım sılıhatınızı sordu ve 
şu leyfflk 1.rnkotiııi bırak

tı. t~ınini soı dunı: Lü
zum yok derli! gitti Zan· 
nfderiın :ırada ~ıradR., 

telofon la sıhlıatınızı ıo

randa. odur. Yalnız lıuko 
tirı içincloıı: 

cUnntulan lıir<loh 

cümlesi yazılı ~u kiiçiik 
kıırtvizit çıktı. 

Turgut lrnrhizileki 
Sevimin mini , mini titrek 
yazısını tnnıclı. Ve gii~ . 

leriodeıı sliziihın iki dam

la güz ya~ı boynz gi>ın

leğiui ulftt.tı Senelerden 

sonra itk clbfa ntılııınetle 
inledi. 

Domek kalhen keu
dieini seven ve bu ar.ı 

gün lcri n ılo hn tı ı ı ıı t sor
mn.ga. gttleıı •yalınız; :--e

ırnlerce evvc.l keuıliıtinden 

biı' hırsız gibi kaçtığı 

sevinHli ... 
Onbe~ giin Boııra 

Turgut Fargılı başı önü-
j ne dü~ük '\"C kollarında. 
kocaımuı bir çiçek bn
ketılo Sevimin kapıaıııı 

çalıyordu. 

- Tnrgut!. 
- Sovinı!. 

Y" \"a~, ya vnş salona 
yürüyorlar Hor ~ey yine 

eTvelki gibi Turgutıı 
zevkine göre dö,enJJl 
olara.k yerli yerinde J 
ruyor. 

Ağlayor mus0 

Turgut? 
- Sevim: Seneler 

belki sa.na çok azap çel 
tirdim. Bu gün biıtb 
yaptıkJarımdan nnJi 
olarak lıa.kkım olmaı11 

halde ayakJarına kll~ 
nıp senden af dileDle ~: 
geldim. 1 

- Ortada affediJeo'tli 
bir şey yok Turgut. O ı 

• 1•11 
J:u· korkunç bır kaboS 

neldi g~çti. Artık geç• 
leri unotalım. 

Öotiınüzdeki giiıel' 
ınetJ'ut (tünler bizi be) 

1. ' ıyor... ,,. 
Turgut yavaş, 1• 

~giliyor ve kondiıi h 
kim bilir nekadar g 
yaşı dUken çok ~e'\'di 
yeşil gi>zleri dadak)ıl~ 
ok~ \rken kllben Sef1, 

ölünceye kl\dar ınc' ~at 
etmeğe ant içiyor. tı 

LAlif leylak ko1't1i,; 

rının kspladıgı bu tl '' 

cık &aadet yuvasına ~ bı· 
şılardan d~lgalana o 1 

g.ılana gelen kıvrak. :, 

k . 'k' gıl .. ewan sest ı ı sev •ı· 

ı:ıaadet ninnisi eöylüf~ :ır 

Aydın: 4 9 J1: 
Sabri Erl~ e 

İLAN 

Viliget Daimi Encümeninden: 
Kıymeti 

J;ira K. .Adet 

3188 i5 54 Mnlıtelif cios evrakı JJJ'
1 

YiltıJC't huıııı~i idaresinin 1941 yılı ibtiy•C1 

54 ka.IAm :31~ S lira 75 kuru~ muhammen kıf 
enakı mathunaı tabedilmek üzere eksiltm11ye 1'0 

muştur. lıi 

Taliplerin 11/9/94 t tarihli perşembe gtioii 
15 te ilı ·do edilmek üzere 20 gün müddetle e• ~il 
meye konulınu~tlır. 

Fıızhı nıallınıat almak istiyenlerin lıer giifl,, l 
1:1;et daimi oncii mon kınar ile husud idare ııJ 11 

2 
liiği.ine ve ~k~ilt meye i~tirak edeceklerin söıô F 
güııdo Yililyet daimi encümenine ınüracaatlM1 

olunur. 


