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JH MlllET BiR INGIUZ 
MECLiSi SPOR TAKI ~I 

a Ankaraua Oüldi 
mazbata ve k -, A ııl.arı 24 ( .... ) 
ll layıhalannı İrıgilız prof· ~)<ne futbol 

• tak ıı ı ' m i) e ) o , i 1 o M ı. 
kabul ettı ınrdan br giın Şt lıriıuize 

llkara 24: ( a. a ) -

~le Millet M.eoliıi bu 

•emıettin Gönıtlta 

ha•kanlıgındA topla

'\ Büyiik Millet Mcrn 

'tı yılı bniran, tem

ay]arı beıiM hıua ait 

gelmişti ı. ~ pnrcular arn
ınnda bir çok defalar 
heyr ~lnı ı lel olmuş hı~ 0-

yıu.c-11 ile ht) ıı~lmilal ha 

keııı Kos ta bulıı11mak
taılı r, 

l ngiliz tak ıuı ~ h r: mi~ 
rl~ ıl{irt muç )·ıtpı c· •k ır 
l lk •Jlll!: öniımhld,.ki cıı 
nıa tesi t ıkYiyoli bir tn 

kımltt o)aı·a ~tır 

1 Şehir Haberleri: 

ı ızkaçırma 
G.,rmencik n~hiyesin• 

ba~lı Tekin köyünden 
M~lııl\ı t karııı Ewhıe Gül 
A) dıııııı 15 y~oı arındakı 

kıJr.ı Razıyt1 Gülaydıu 28 
11·941 PliZU gecuiayni 
kHyirn muhtarı 4: L yatın 
ela Mehmet yılmaz ve köy 
hekçııi 8alib tarafındaıı 

?.o la kaçırılmı,tır. Suç-
1 u ar hali firardadır. H•· 
di8e hakkında tahkikat 
ılttvanı etm~ktedir. 

Hıraızlık 
21-11-94:1 Cuma geoui 

Koçıtrlı, çar~ı m~halluin hataya ıthl3 p~yrla 
' ve AJ:.kar• şehri 

uıiidurlüğÜ 19'1 
'. . Maarif cemiuetine ı 

de oturan ve ıeyyar 

manıfaturacılık yapan 

Yıh beıtahı kat ıstııe 

'"'!••at•' ı k11hul ey
'ttir, Meol s bu;ı<lan 
t, ' Poıta hll unu 8 

~Yrel kan un un d<•r-
c·· d n-i ti nııulde11ind*' l'e -

~~ yapılmasına Rİt 
~il. 1Ayiha8ile Türk iye• 

•nya araıuı dı ticıll'i 
~elelere nıi.itedair 25 
ltltıa 94:0 tarihli bu· 
'nlaşmaya baglı pro 

1da tavin edıhniş olıuı 

telJer ı uda huluuan 
,.a taı ı daş la r 

A,ı n , t~ ( a u. ) -
Fıthrı bıtoı- O lotlo oglu

ııuu 11iş rn matıratı oları 

birı lirııyı maı.rif' cemi

yetine tolıerru OJ lt!ıni.,tır. 
},a brika ıı;rJf'r ı m j z d en 

M.u111taf'a OzgiH 'e lıııcı 
Öurnr nıaıtrıf ııemiyetiııe 
beşer viıY. Jirn Yoııniş 
ltırdir .• 

Mehmet Kırtepeye ait 
dök k&nın önünde d•n k 
içinde bulunan maniftı.taı· 

1 
TR eşyaları aşırıluııştn 

Y ıtptl2'u tahkikat netıce

ııinıt~ Ç!\l ırıan •şyalar Do
Jt•ı gticj~mo. IArinden vcı 30 
ynşlarıoda i'erhat kızı 

.Fıdttn Oan holatııı .. inde 
1 
1 hıılıı11uak Hhıbino iDde 

ı ellıhı.ıiştir. Suçla. adtıyeye 
veı ilmiştir. 

· Almanlar 

Soııat -Alman 
Cephesinde souk 
sıfırın altında 4.a 

derece 
Kurbi,ef i4. ( a a. ) 

Cephenin ~imal batı lu
ınmlarmda yapılan Al
man ham lelerine ragmen 
Sovyt:tler harekitın ne· 
ticeıio6 ha a böyttk bir 

iti mat beslemektedir . 
Du rumuo bir ay eY.,lki 

kadu ıergin olduğu sa
aılmaktadır. Diler taraf
t11n Ruslar İngiliz, A me
rikan 1111&l1l'mttsinio artan 

bir tempo · ile gelmekte 
olduğunu bildiriyorlar . 
Li hyad11ki britanya ha
rra11u tam vaktind11 ba' 
lamı,tır. 

Q ... rçekten bu taarruz 
Ral4lıuın itimadını arttı

racak m•hiyettedir . Al
mau lar itgı.l edilen yer 

lerdt' halkın giyecek bir 
'61 olııp olmadığına 
hakmabızın kışlık elbi-
selerini toplıyorlar. Son 
günlerde Almanlar e1ir 
~dılen Rus askerlerini 
ıoymu,ıardır. 

Almanlar acaba Ruıla
rın alı,kın oldukları ik· 

lı me dayana bil~oekler • 
midir. rşimal ve merkes 

keAimlnind" sonk ıııfırın 

Fransa ozarlnda 
inalliz tauuaraııri 

Loudra 2• ( a a. ) -
f ogiliz haYa nazırlığı 
ha beri er bürosunun bil
dirdiğine göre 1ogilis 
av tayyareleri dün geee 
Fran11& askeri tayyare 
meydanların" taarruzda 
bnlonma,lardır. 

Yere inmek ö11ere olan 
bir dii•m~n tayyare1i 
mitraloz ate,ine tutulmuş 
Te bir ••ıldak ta k0Ua

oılma31 bale · ~etirilmiftir. 

Soıuıt.ııman harbı 
Moıkov-a 24 ( o..a ) -

Dün geceki So•yet tebliği: 
Bütün cephe boyunca 

muhınebeler deTam etmi' 
Te bilha11a Klin Voloko-

' laoık, Tula, Rostof bölge-

lerinde çarpışmalar şid

deLli olm.aştar. 10 Alman 
tayyareııi dü.ürülmö,ıür. 

4. SoTyet tayyareei kay
bol m nttur. 

altında '0-46 dereceyi 
bulmaktadır. 

I' ~'tinw iki,er ay oza-
Moskova önünde 

meydan nıuharebesi 7 bin ölü bıraktılar ' 

Her iki Teya iiç sene 
i9inde Sovyet ordusu aı

kerleri &lfırın altında 61 
derece tıtbammiile alı'tı 

rılmı•lardır. Yazın kayak 
talimi yapın Rııslar cep
heyi'! göııduilmemiolerdir. 

larıoa ait kanıııı li· 
•tını ıniiıaksre ve 

1 ed*'rek ça.r,aın ha 

~ toplanmak üzero 
ııttı 

ıştır. 

yır seven 
llr lUrU DIUR 
lt~DiYELERi 

~l\ltl\ra 24 ( a.a. ) -

ilhan Gençlik kurumu 

~dl\n Ankara İlkokul
~d.-. okuyan l 4.6 alebey 

'tça elbi~fll, p• lto, maoto 

~•bı, kazak, fotin ve 
1'-1 hAye de 500 ki
~ ' •nekrep leY.uımı 
'ltlınıştı r. 

. oluyor. 1 Moskova 24 (a a.) -
Moskova. radyosn Roı

tofun batııJında bir harp 

tümeni ile bir huıuıi 

kıtll tiimeninin boirgnDa 
ugrat.ı ldığıuı bildirmi,tir. 
Sovyet ordosu dfi,manı 

:17 millik bir genitlik 
üzeriode takip etmi,tir. 

Knrhi~et' 2( ( :ı.n. ) -

Ottpb11Juu g"lou telg rıtt' 
lal'a. gi•re l'lo:;kova, mey
dan ınnlıa rohtı::ı i şiwdi 
biıtüıı M.oıikova cephoıi
ne yayı ı nı~t ır. Şı ındi bu 
<ı ttphede mulınr6beler ge· 
celi giirıdüıHi devam et
mektedir . Almanlar bu 
hamlelerde ilk tt>sriııdeki 

ı A!manlar (7UOO) den faz-
ı 

'; 

taarruzlarda. kullaudıkları 

kuvvetlerden dah büyük 
kun•tıtler k ıı llanıyorlar. 

.Fakat Sovyt,tlorııı uıfül11-

f11.a usulleri ey J e~ miştir. 
Bu artış Alo anlarınkin 
deu de öııtündür Muha -

la ölü bırakmıtlardır. 
• 
lngilizler 

Libya cıphulıdı 
t 5 bin esir a.ldılar 

khakki Almaıılarıu şiw- Londra 2t ( a.a. ) -
diki lıamleıi 1.cr ne ba· İngilizler Seyit Ömerde 
Iı.uuııa olursa olsan Mos 800 eıir almıttır. Şımdi· 

OT' l\ a .-arın " içiııfya- ye kıLdar alınan esir ıuhıli 
pılaıı üınihnzcu lıir te l (15000) i bulmaktadır. Bu 

~·bbüııtür . · · • ıayı gıttik99 artmaktadır. ! 

Vıptll, Paılılıt 
Oöjdeme bu. başım pek alır geldi 
Oözlerim luibusla perdelendi de 
Hayltudım hakikat pık agır geldi 
Fazilet erini ecel 1endi de. 

Dediler bir Fena, Bir Beka varmış 
Ne yazık cihanı vehimler sarmış 
/sanın kapısı Sırattan darmış 

Oeçebüdi mi ki bilmem kendi de. 

Yerleri dini.edim bir ses duymadım 
Oögiere çıkmata lıaa daymadım 
Kendimi bir va/ut bikes daymadlm 
içime ba kadar şüphe geldi de. 

Kendime 

1. N. DERDIÇOK 
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Sayfa 2 

Hastalıklar hakkında 

yeni YB eski inançlar 

(İnsanlar, say ve gay
retlerile yaşarlar · ln~aa
lar say 'e g yretten hali 
kalamazlar .) Diye mev
cut olan o kat'i ııasiha· 

tın hiikmü batıl olına.zp 

midi '1 

.Manevi istinıdatlar , 
bu düa •o niya:t u~ulleri
ni bu uaıihatlar y&lanla. 

ınıyorınn ~ 

lşto buralarını fark 

edemeınekliyimiz yine 
bilfisizliyimiziu tazyıkı 

eaeridir, bilghıiz oldağu

m•.zu anlayamadığımız 

yine ondandır . 

Eskiden veya yakın va-

kı tlara kadar Vl\ktın-

dan eTvel üliimii, Iıa~ta 

Jıkları, kii liiğii, Mığırlıgı, 

dih!izliği, vaktımfan e...-
Tel &ağ veya Ulii doğum
ları, dii~ükleri, boysuzlu

ıu, kö eligi , kısıdıgı, 

9irki o lifi, delili.gi, şar'a
yı, aptallığı , ... , Gökte 

koşan kara bulutları, şid
cietli yağmur, bora ve 

fırtıııaları, gi>k güriiltü

lerini, yıldırımları, zelze 

leyi G .ADA Bl 1IJ.liH İ 
den, kaderden hiliyorduk 

Te öyle kabul edeı dik , 

ay ve ğüneş tutt!lmasını 

<cadılara> atfıd.ırdik:. 

Yazall: Dr. Şadi O/RAY 

2 -

Keza tifay1, r1zk1, \~ .. 
ve servr.ti , ge~İ ı ın y i, 

ziraat, ticate t v .. riuılerır i, 

ı;ıefaleri, yarığıııı, ''inayeıi, 

eyi ki>ıü tesadiifları, ki\· 
zaları lrnp allahtan, ka 

derd.,ıı biliyorduk; hnlbu

ki bu ilikHt ye urını ı-

zın artık doğru o l madr& 

<lığını bize birer bırer 

iepat Te bizi ikua edecek 

ilim Te feııııiıı ha gün 

elimizde kat'i delilleri , 

mü~nlıedeleri ve Teııik:a

ları var dır. 

Hnkaclar açık Te dun 
bellilik öııüııde hala t11ki 

itikat zorile bunları hı· 

vil TO tefRire kalkışmak:: 

echelliyi rı c~halete karşı 

iistiinliiyönden bıtşka bir 
şsy olıuııı•z. 

.AcabP bu yanlış inan
çlatın kaynakları rıedir' 

Hiç şiiphesiz, 11şikir 

alarak bilgiıııizlik "Ye bil
gisizlikte inatla durmak

tan i be rettir. 

tirne• nıubAkkak ve 
ubit olan lıM hımki bir 

~ey'in bayalt-n ak!IİRİni 

düşiiııın11ye iuıkln kal
ınıuuıştır. 

Bizden dalı" ziyade 

(Halkın Dili) 

m~dent düzenlerini bazır

lamı'1 ve knrmaş o an 

me ı lekP.tle. in 1ızuı• ~ -

neltmlnı b .. · i ~o'.< f~dk

karlıklar ve masraflar 

ile tecribeler yaparak fe

nnen tahakkuk ettirdik

leri, belirttikleri her han· 

ki bir i•i bu tarafta bi-
1im d6 ayrH·a uznn za

ın anhll' \O 11ı•1·v~l lf'IJ' sıır

t°tı<l ı rek ay ı ı •lf'l emelni 

tekrnr otmeıui~o bilıuem 

ıözıım ve yer va.rmıdır!J 

Bunlllrı ıtynı>n kabul 

etmek le acaba. noden 

haylı ııkıııtı çekiyoruz' 

.N içi ı/t 

Her işin mutlaka tel

ziz telefon, radyl) ve ta 
yyare gıbi giiz e görüliir . . 
Te el ı 1e tutulur aletler· 

le meydana çıkmasımı 

IAzını' 

• 
Niçe ni9e eılıht, ba.yatL 

terbiyevi, rulıl 'e iktiıa

di barekeı ler, jtüzollik er, 

ilerlemeler Vllrdır ki bu

nların bir takım 11 Jetler 
le hiç miinasineti olmaRa. 

ğer k, 

i 1 an 
~Hziıli hı.k. ı k. lıı.ıkıw

ligi nden: 94: 1/160 

Nazilli çıpahasan wa.-
hallt)Sinde k1111abnlılıtrın 

Alinin evinde otur":~ Boz 
clo~anlı \1 uıııı· ı f ı kıtr . ... ı 
Örninıe b~ıılı ıtfı ı rı 
ayııi yerıie n ııkı, ikt·•ı 

ik,. met gahı h l u a rıııy 

Bozuogtuı lı,s , r m ı lıa l 

lesirıdon kamer ottlu rııeh· 
met oğlu mmıtafa ha~lı 

aleyhine ı<\'.'l~ı hıı~aııuıa. 

davasındıııı dolay ı Nazı li 

Asliye hukuk ıuulıkeme

tindo yapılmakta olan 
muhakt-mr1 ı;ı ı-aıJıuda: 

Mii<lJo.ale) lı M uıdafa 

bağlı namıııa. çıkarılan 

~ı)up k .na rınııı gö~ttıri 

len ıtdrtıllte hulııııamadı 

ğındıt• bi a tf'lılig geri 

gı--lıHgirı<len i l~neıı tebli
gat yapı 1 maıııı ·ıa· kaı ar 

veri ld ·giııılen li. U M.. K. 
402, 4.04 cü m · dıt .. lerino 

te"fikao 
bizzat 

milıl 1ei ale) b 
\' ttya hıll"eklle 

yevmi nı ulı !i .. m~ ol ı. n 

10/1/94:2 s l ı ~ü ıı ti sıt: ti 

Bonl .. rı k . 1 ı·· .. .. da nazilli asl•ytt buk nk 
Q u urumnztı, 

mahkem,sirıde itirazla 
kankterimiıe, maddi m .. n. 

faatlıtrımıza 11ygıın olan

larıuı lllnuunısda ve k11bul 

Ptmenıizdt1 llıJla ıaraı '"e 

ziyan yoktur. 

Devamı Tar -

hı.tzı r bul urı nıai'1ı .. ksi tak-
dirde ~1ynhıııı11L muhdu~ 

dov•m olnua<·nğı 

mak11.ınıııa k·dnı 

olmak üzere ılaıı o l nnıı 

~o ı l D. ı ______ ,__ ______________________________________ ...;. ____________________________ ~~--~--~ -

Keş ki ölen y0 lnız o [!] 
olııaydı. Benim de bütüıı ı 

temiz hislerim iildü. Sev

giye itimadım; imamnı 

öldii.. Hiy bir şey" iıısn 
miyorum. Qiinlo o kadaı 

==-================~~-=-==-====================-:.~-= [!] 

iğren~: bir lekeye süriin
düm ki; onun İzleri belki 
<Hünceye ka<laı· üzerimden 
silınmiyecek. 

.Ne lıiilyalar kurup nfl 
temiz ılııygıı • nrla giıdi

~im yenle lı:ıl bııki sade 

pislik ve batak >armı •. 

Taliin p~mLe reııgine al
dandım. Fakat i<>nuııda 

yiiziiııı karnrdı. Benim de 

her temi,,; dııyı:tum kir 
lendi; .. J>isleıı<li ve öldii .. 

Bilmt>m nı <l ~ ıı yine 
kalbim ~ız anlı. UU.dt • 
riınde lıir yanma lııoset
tim. 

Ve küc.ıiik dört köşe 
ta~ duurla çevrilmiş o 
jamın içinde iH'ssiz, sessiz 
a&ladım •• 

YI 

• Tefrikıt. No. ( 2f) ) 

EvveJA belki İfitemiye· 

rtık hayatrnı bana. bağlı 

yan ve uznn ırnnel~r b ıuıa 

sa<lık kalaıı zavallı Peri-

b nın ımıı giinlerinde o 

kıt<lar yah anlığı hald~ bir 

tek c af» kelime1ıini ona 
yazmadım ... 

.Botbaht kız hılki de 
ıztır.ıp icind.; 

kıvraııa öldii.. 

kıvrana, 

O dn körii körüne içi

ne ntıldı~ı hu lı l"yat gir

dabınııı hir kuı banı oldu. 

gitti.. 
Kendi"ine yazmadığım 

ve hiç hir zaman yazmak 

İ8temtıdıgım 8ou 1Hza11ırıu 

kttldi11i öldüktön sonra 
.. 

1 VA 
Yaz.,n : Sabri fiJ R LAÇ r ~ • 

yeriııe getirıyorom. 

Ve i~imd•· ıı gelen bir 
sesle keıı di ktındime; 

Bftn '"ni arrediyo 
rom Pt<rihıuıl A ilah da 
senin raksiraııııı afftıtsin 

diye wınldatııyorum. Ve 

g<;zıerim karşımdaki ay 
ııada hay,.Jime takılıyor. 

Sanki bu yiiz b t•11irn de

gil. Alında, yiıY.de derin 

çizgiler, ke-1kin kırı,ıklar 

ve moraı uıış , ç·ıtlamı• 

dudaklar ve tın nihayet 

saçlar. Bem bflyaz saçlar, 

daha dikkatle bakı 

yornm .. Haayr• t7. 

Son bir iki ay zarfJnda 

o ıi~·ııh s'açlar tumı hey az 

olmııştıı 

Ne acı ç4ikti71ii bıı Al
lahım . 

Ve ~inıdi her. Anado
lunurı bl! ı ılıZ kö~esinde 

yıkılın Ytı\"Rlll•D ternıel

ı ... riui atıp onn tekrar 

yeni baştan kurmağfl Çil · 

hş1yorum. 

Amma bu yrH1tyı gerı~~ 

yaşta ihliyRrl ııuı~, ırnçLuı 

R~ıumı~ lı::eııdılll i~i dt-ğil. 

Oğlum K ecılet içirı;. 

Necdetinıi•ı 14aacleti ıçin 

kurmagıt çıtlı~ j yıır ın. 

- so~ -

2 . . t . 25 
ıncı eşrın 

ilan 

.tı~dı ıapu tiıoiı 

hafızlığınclan: 

Aydının gormenci~ 
lıiyeıinin çam kö1a 
lı yramlı mevkiiııde 

~ıuı .k üuarl çam • 
ıeve~i garben ayı·ı 

1t'resi şimı\len d&j~ 
idi) ii Jen IH penin ııt 

ar . u..~ını ayıran der• 

ııuhoıı ~ıun köytlen ~ 
o lu hiiırnyin kuııJ 
~e' ı ııı aı.ıılarını tıf 1 . ... ., 
ıırt ve boyalı zı.yıı 
ve yin~ çıım köyd691l' 

lıa11a.n o~lu haıan (jl 

tarluı ile çevrili 1 

va delicelik ıarı b 

oglu iımail<len iıızı o 
muhana kaldığı \'O 

mnlıanında ölümüli 

ayşe siimere kaldıJı~ 
bahsile namına yefl

1 

te11cilini iwtedigind*'ll 

hallin~ tahkikıtt yıtP. 

üzore 6-12 941 taril>' 
malıalliııe tahkik me.-ı 
gönderilı cektir. 

B ı veıde bir i 
ol:rnll\r. varsa gelecJ 

lan m ~wuu vera1'' 

o g ·ne kaılar dııi'"e-
244 f. ~ ı,. ıı m ası ıe 

raca ıı tfa ı ı h i ı d i ı ili ı-. 
No. 9 D l 

ilin 
~azilli 

lığindtın: 

Bili variı vefat 
giııd*'n halıisle mir'~~ 
lı ızirıtti m ,Jiyeye 111f' 

iıw kar'lr verilmttİ 1-
rıi ı en n ziılinirı h,.ıJl1 

ki)yii 11 lfln hozn n f 
ölü 8alih .karı11 fıt' 
mira8çııı olduğunu j' 

edtın lerle m ö ttrvef~ı 
11 lacak ve borcu ol 

·tı 
rm tarıhi ilandan 1 

ren miras91lık iddi,;, 

bnlunanlarırı iiç •Y• J 
cak Te borçluların d'; 
nuneu muayyen 0Jı11J 4 
dd"t zarfında U4Jt29 · 
ya numaruile ıı'1, 
Sulh hukuk hakiJJ)1', 

miirııca.atları veya 16 

mahkeme olao 2611 1 

tarihine müRatlif 9' 
ha giiııü sa: 10 d• ?i 
amlh hukuk uıab~' 

.si 11 de bazı r bul ooıJJ 
liizuıuu i !an oloıı 11 ''ı 

No. ıo V· 
Halk -..ımeTi 

' li 
' l 
() 

l' 

d 

• 
l" 

l 


