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Sayı : 108 
'trz E 

C. H. P. J 

'1eclis grubu 1 
1 

toptandı 
Ankara 25 ( a. •· ) 

Oümlıuriyet Balk partisi 

ırubn oaınmf heyeti bu 
Cün 25/l 1/9tl saat 15 te 

leiı 'fekili Trabzon nıeb
'•n Ha.an Sakanrn reia
litinde toplandı, celıeuin 

,9ılmannı ınütaRkip top
lılltıya ait zabıt biili\sas1 

okunarak kabul edildi ve 

roanamecle ıniinkere e
dilecek bir madde olma
~ıtından içtimaa ıon Te

lildi. 

Edirnede 
lurtDl8' baıramı 

Edirne 25 ( a . a. ) -
l'tdirne kurtuluşunu• 

... - ... 

il 

1 
Pazardan Başka Hergün Çıkar Siy as f Gazete 

SOVYET 
Resmi tebliği 

AN 
Re 111 t6b,~ğ i 

014k 0 -. 8 26 ( n 8 ) - BerJi ıı 25 ( n n ) 

Rıı sabahki Sovv~t r o • Do~n Ct'ph esi n ııı o t 1 o 
mi tebl i ği: · 11 miude taarnız f yi~ lı 

~4: Sonteşrinlle mnba- ol ma k ta devam ed iyoı . 
re beler bütün ct-plıı bo- ı A lın n lıiicıım bot l arı 
yunca devam ı;,tmi~tir. \ dii ı: nan kn fi letıimı tıırnrruz 
l\luhın·oheltır hi lı;ısıı:\ Kliıı , <'dflTek İ ııgili z dc ... troy r
Tula, Kaliııin, Moiuy •fi ı .,, i1e p tp ı l l nrı mulı'lro 
Roıtof hölgeln inde ~id hel· esnası da 1 Ü bin 
detli olmuştur. 500 to il ttolak ynk'ii 4 

Sovyetler 
100 lilometre 

llırlıdilBr 
Moskova 25 ( a R ) 

Taı ajausınııı n•smeıı bil
dirdiğin• gfüe So•yet kı
taluı R ıstofan hd.ısrn · 
daki bi>lge<lc 10 0 ln lo

metre ıftırı~ın şl • rdir. 

f C ı ı e 1 glln gj n İ bn tı ID l Ş· I 

lardH. 2:~ - 24 Sontto~ruı 

g\·ct•ı\ İ 1 ııgilJ lor l•~ınu ı.ı • 
11 lll .M a rı~ sn.lııli ne lıi r kıu; 
vaılıı r n hi r ~ıkarma yıtp

wıı~ t• Şblıbiiı; etıni~ lcı -
dir A lıı a n ırn hil mıhla· 

faaları taı afın d:nı ' ah im 
k • yıplarln ptil'kürtü.nniş 

ltn-d r. Ş mali Afrıı udi\ 
C*'Jlb(lniu biltüu ke::ıimlu

ı i ı <lı in. a lı f}) <lov un ' 
etm ktad •r. 

Al a 1 r 
oskovaua 90 

R li in ciıarında 
ka h muharabaıar 

olmaktadır. 

Iıo ıı d ı a 2ö ( a. "· ) 

1 k• v a ratlyo~u bu •6· 
h i ~iıı şi ruali11deki Rns 

kıta 1 unn ııı 3 tt sabRyı hı

r., l.nr. k yf'ni mii hıfaa 
ha thrrna c;ekiHliklerini 
lııtdiı ıl' i-, tı r. 

Ka n i ıı cıvnı rı da kanlı 

ıııuhurt.ı beln CArtty'lD et
ınoldt'd ır . }'.•kat .\Jmao
la ııı hır ge:lik açmak 
H; ın hütii ıı tı> ,~ lıbıi ~leri 

hoı;HL gi t m"ı:ıtir . Volo~a

Ju rı ~k d ı ·dman lnr l\1011 

!.o va ilo bıı ı,ll'h ı r arıo•ın

d• ld y ol boyuCJca bazı 

tem' kilor ;: aylletıni,ıer 

ve bir aç şe lıi r ~le ~e9ir

ııı:ı;;ı~· e do So .,veth~r m•· , . 
vzı ori i UJ b faza etmif · 

1 r ..-o b •ş ~u noktal&rda 
dıış .l'ı a k :ıı'?ı koymu•
la.r lı . Moznyıktıı Rus 

in J eni lll tı"Zilerine in
i iznnıla ç kıl ıni~lerdir . 

Pravda g a zet • ıi ı.hı h n 

aabalı yıu:d ğına gi>rt1 Sov
yetl erın duru mu Yo' oko 
lansk ile M O/.e 1 ht>Ige111 -
niu orte. k• siruınde nitibe
terı iyile~m i ştir. 

kilonıetre n1esafede B ıart l< i o oruobıl yolu 
"{ k •ı ~ ( ) ı hoy 11 11<'a ~·ap ·1Ru Alm"o 
.u ns · ova ~a a .a. - • 

• ... , ............. 11 ••••• 

Fuat Şahin Erllçln 
idarehanesi 

'" itatpa~a cadde"'i No. 1 
AYD 1 N 

FIATI 3 KURUŞ 

Yıl 1 

lngilizler 
Manş sahiline asker 
çıkarmak istediJ.-

Berlin 25 ( •· a. ) -e
Do~u ceph11inin de.ts 
bölgf'ı;ıiııe taarrus mvva
frakiyetli bir ıurette de 
Tam etmektedir. 23-!' 
son te,rin gecesinde l~
gi liıler bir kaç gemi ne 
Franıız m•nt kıyuınia 
bir ihra9 hıueketi yap
mak tetebbüsünde bulun· 
mu,ıaraada Alman ıahil 

hatary aları tarafından t• 
gır kayıplar -.erdlriler.,k 
tardedilmişlerdir. 

Şiwali Afrikada .,ep· 
beoin bütün keeimlerin
de anudane muharebeler 
olmu,tar. 

Libya . 
Cephesinde en son 

durum 

19 uncn vıl aı;uümünü 

bu gün pı:rlak bir törenle 1 

"• içten tez ah ü r ıı.tla k n t- 1 

lamı,tır. Leningradda I
> • • b iic o luı piiı; küriül nıü•-
ra,, •a gazeto• ının mu -

. tur. 
h· hıri znzı) or: 

Kabir~ 26 ( a. · L ) 

S~ydı resak Cİ f'&l"lDd& IÖ

JÜ!' l(Öğttıe tiddetJi m•• 
hllrl' bf4ltr olmaktadır. 

Yeni Zelandalılar h· 
nibuç He Bardiye aruın
daki gf'tlili g•nitletirlrea 
Tobrnktaki kuvTetler de 
c11nn baadaki kuTT•tlerle 
araların da ki muafeyi 1 
kilometrey" iaiirmi,lt•rdir. 

Bu töreude A o karadan 

relmiş olan bir bf!yet de 

hulanın•ştur. Bütün gen-

9lik ve halkın da lıep 
birlikte sfiy leılikleri · İ1-
tiklll mar,rndan ıonra 

fı.anılau giiuiin i)nemini 

belirten ı-üylevler Teril 

illi.tir. Müteak 1 hen g*'nç 

lik teıki lltıua bayrak 
"•rilmiş, askert kıtalar, 
lll.ektepliler ,.e gençlik 
te,kilatı ıııen1nplsrınıo 
i•tirak ettigi bir geçit 
l'eımi yap•lwı,t ır. 

Kozanda 

Yar daprenmııi 
Kozan 25 ( a . s. ) -

~11gün saat 19,26 da şi-

ll:ıaldtm cenuba 3 s"ııiye 
•iiren orta şiddetli biı 
)er sar ıntısı olmu,tur. 

a ... l 7oktur. 

Yeni Sovyet 
Muvaff akıyetleri 
Lond rR 25 ( a. a. ) -

IJeuingrad hi>lgaııin ıle kn r
şı tıuHrnza g ç 11 U nsl • r 

diinkü tt• hl i ğle ~> l diri lı ıı 

ve cı phenin CPnup kıs

ın ın<la elde ~d ilt1ıı h Ş I\ 

rılar.ı veni ınuT)\ff , kıvf'lt· . . 
ler eldemit lerdir. 

Morgoreb' uu dogu ce
n11bonda dii~rnanın üç 
p iyl\de bi r liği dağıtıl · 

fmı t ı r. 

inallizı r 
Normanduaua 

Asker çıkardılar 
Londra ~s ( ) .:. a. "· -

Rumen bildi rild igirı e g(). 

re .lı.iiçii k bir Hrita rı y11 

d eTriy t miıfr. 7.Cl-İ i'" "' ,, . 
t eı i g o ._j F ra sı z s:ı

b 1 lle r ıt du .N o rruand o.ya 

çıkmış ve kayıpsız dön 

mil.tir. 

Bii} iik Alınan .fank 
k u" v tini J{o li ,·in o
Jnndn 08l o,·11 ya 90 k i
lon tre ıne afode Kliııc 

si r göre 
Al anıar ç kllmeıı 

'\"ah hıRmıı:ı. nrdıı . -.: ov' ot 
~uv ır:ı ri' hir tı.bnr n-;kc ı\1ecbuı- ediln1işlerdir 

1 
r i kı'1tıtnn goçiınıi:;;tir 

\To oka nııı;k i t lrnmıı 

ti ı<lo sn\' Hi hirl i k laı i 
m ernilcri mnh fazn et 

mektedir. 
B i r m uhn fnz himc-

ııi da A lm ıı h ii c nınl rı nı 

gori~·e p''skiiı tıniif ·r . 
1 F ık ıt lmnı lHr , •a 

P. ılı it kt.i,: >~gnl < .ur~ 
ltırdi . 

Alm lur 
Mo~kovaya 

9 KUometr de 
'M ııskııya 2:i ( R n ) -

tz , ı ', ~ z t ~iu 

1 h 1 i r O 01 ~ O\ ) .. 

1 

is r ı R nı:ıtofurı şin n~e 

9ti ki ı oıa etr d~ıı fa&zla 

ilerlemiılertlir. 

Kın Liı:o f 25 (a. A) -
Hnsl ı L ıı ı :ıgra<l ct-phe
Aiıı<l"' nz• ınle lıap ediyor
lar K oy of' ktııiıuinde 

A l nı ula r guri atılmıt

l a ı d ır. Mala) a .,.işera ı•· 

1i nhıım1~ l ı ı·. Ruılar bo • 
I ci vnrıl' c ı ~er bir ,ehire 

1 " ın ı, n l" R ı . c>hirdf' 

r-0 f> A lı lı f\ rİ söy • 
l oıl.ll e ı~dır 

~ULGA 
Nazırı Bcrlinde 

Ber irı 15 ( l\ "· ) -

Hn g ı ic·~lı r t, ~f\n&yi ve 

İ , A711J 1 ılPO i ktiııat 

ı.ır111ı • !n' eti iberi ne 
i r il"' ı;• in i şt ir. Nıu:ır 

1 

uıuıı muddtıt BerıiuJe . 

kalacak tar. 

Hintlile Seydi öwer Te 
Haııfaya böıg.,,.iadt düt• 
manı çevirmekte deT&lll 
ediyer. Ganibaç tayyara 
meydanı dti,maa tarafıa
dan kullanılamaz bir hal· 
d~tlir. 

Odanı ıırı~ 
.Kanunu Te Hür 

Fransızlar 

Vaşintton 25 (•.a.) -
Oömbnr reiıi kiralama 
vfl ödöu9 ~erm• kan•nu• 
nan Hür Franıı•lara a 
t .. ,milintı karar vermif
tır Ba karsr Dotol .icla
reıindekl Hür Frlloııs fa
a!iyetınin fas•• tanıuma· 
ıuıa bir itaret olank 
tel&kki tclilaeldt4ir. _ 
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Sayfıı 2 (Halkın Dili) 

Hastalıklar hakkında 

yeni 18 eski inançlar 
Sovyet 

Tauuare f aauueti 

Buolal'l , kayt Te ka
bulünaiize mülayim gele· 
eek anlamlı misallerioi 

birer birer aaymaga lü
aum göraiyorom , mel'· 
•uumnza ait yalnı• bir 
ka9 model arz edelim 
klfi. 

1 - EYlenmeıııini bil 
mek, bunun için her iki 
tarafın nyğnnJoğunn, 11h-

batları 01 •e ge9irdikl6ri 
hıutalıkları incelemek 

Jlzım. 

2 - B üıyelerde yapı

lan ilk canlı hayat hüc-

relelerinia tam tmll v• 
tetekkülüne vakıt Te fır-

Ht bırakmayan kimıele

rin 9ooukları TÜcutca a
rızalı olurlar. cAltı par-

mak, t••ı, ketemen ğibi .. 

3 - Frentilerini eyi 
tedaTi ettirmeyenlerin 

9oonkları, barnu çökük, 
yürı l'e oücnt tenuübün-

de noksanlık, dilsisJik:, 

aagırhk, körlük, aar'A, 
cinnet, bellhet, fel9, ve 

ya 9una benzerlerile ma
Jtildlir. cTaktında11 evTel 

dagnm, diitük, ölü dofnm 
Te dogdoktan !.lonra ilöm 
buraya dahildir.• 

4:- Veremlilerin ço
eukları ·nrem hastalıftL& 

ziyade el nri•li olarak 

dotarlar. 

fi- Ruhi bezuklnldar& 
musap olanların 9oonk

ları da dimagan bozuk 
tur. 

1 - Bun•n keıtirme 

tarifi tarla T• tohnm1iln 

canlı, kudretli Te eyi ha· 

sırlanmı,, terbiyeJenmi' 
ohaaaı J!zım, bu tekem
mülü ba,rıa yerlerden 

beklemek çok yanlı,tır. 

Bayın okuyuoularıml 

Bakını• illetler, Haı 
talıklar nereden geliyor-

mut ve bunları kimler 

yapıyormu,. 

1 - PaAtör 1848 de 

mikropları buldu, ketf ı 
•tii. 

Yazan: Dr. $adi O/RAY 

3 -

~ - DM.ven 1850, Pol
lander 1855, Brol 1857 de 
inaaolara koyuuıardan gtı· 

çen •"'r boo hastal ı tının 

mikrobnno, gördüler ve 
göıterdiler, 

3 - Paatör 186ö de 
ipek höcf'ği haatalığını 

yapan mikrobu bnldn ve 
gösterdi . 

'* - koze ve Foulç 1870 
te doğumdan sonra al 
boıtı d .. nileo hnmmayi 
11.effaai hastalıgıod& ister-

eptokok lardaa bir cins 
mikroba buldnlu ve gös 
terdiler. 

a - Haosen 1871 de mis 
kin haıtalıgı c cüzzam • 
nın mkrobunu gördii ve 
tösterdi . 

6 - Ohermayeı· 1873 
te hmmayi raci'e. hasta 
hgının iıpirillerini kanda 
huldu. 

7 - Robert Kohin 
1875 te yaııi kara deııi 

len Şllr bon ha.at alı gını o 

amillujnin üretme usul 

Te ''.killerini irnşfetti. 

8 - L' "eran J 888 de 
11tma yapan mikropları 

buldu •e fösterdi. 

9 - Paıtör 1880 de 
taTnk ko1 eraaı mikrobn

no buldo 'e a'ııı P ı yaptı. 

10 - Nayzor 1879 da bbl 

ıo•nkluğu mikrobunu kı' 
fetti 

- DtTamı Tar -

MoakoTa 26 (a. a.) -
8•n haberlere göre Sov
yet hava ku"Yvetleri M.oı
koTa cepLesinde faaliye
tine devam ve Rııı piya
desi de gittikce artan 
muvaffllkiyetJer kay t 
etmektedtr. 

Oenup ve ceııup doğu 

keRimlerinde harekatta 
bulunan so~yet tayya.l'e
leri 39 Alman tankı 7 
zıhlı araba asker yüklü 
760 kamyon, benzin doJu 
57 kamyon 25 ıtğı r top 
mermi ve miilıirumat yü
klü 100 den fazJa vagon 
tahrip etmi' ve iki Al
man alayı ile bir si vari 
müfreze11ini yok etmi,tir 
Bir sivari birliltide hü 
cum kıtalarına menımp 

bir tahnru in.ha etmi~ 

vı tabur komutanı d" 
dahil olduğn balde 500 
A iman ımbay ve Dt'ferini 
oldürmhşt.ür. 

Başka lıir birlik 1001 

kadıH· Alman öldürnıü• 

ve 8 taıı kJll 9 top '9 
mitralyöz ıs mayın topu 
ve bir çok silah ve ruü
hiın ına t iftinam etmışiir. 

Düzeltme 
25 / ll / g'ı Tarih •e 

l07 stt yılı niiıılıRmızdaki 

•iir bft~lığı (~Pptik pe~\İ 

mist) o lacak iken veptik 
pesi miıt ve ii9ün cü ınuı
radaki ~agır kelimesi da 
tertip lıa tı.ı:ıı olarak •ğır 

yasılmıştır, (izür dileriz. 

Geçmiş Yaz 

Riya gibi bir yazdı yarattın luvesinle 

Her anını, /ıer rengini, her şiiriui /ıazdan 

Hala doludur bahçeler en tatlı sesinle 

Bir giin bir uzak lıatıra özlersen o yazdan. 

Körfezdeki o dalgın suya bir bak göreceksin 

a~çmiş gecelerden heri durmakta derinde, 

Mehtap c iri güller-. ve senin en güzel aksin, 

Ve/hası/ o rüya duruyuor yerli yerillde. 

S. Y. 

Kıiçiilr Hikaye: 

ok tor gidiş 

Hiç unutmam. Hatır
lad1kçada o se•imli aim ırnın 

içi ıı de bıraktıgı unyı ye
niden <luyt\rım. · 

Epice sene e·n·el Ak
meşe nahiyeeiı , de Tflzife 
ile beş ay kaılar bulun -
muştum. Fakat bn b"' ay 
gibi kı11a bir ıamanda ha
yat beui sıkı hir imtih:\· 
Dil çekmiş, k nrarMı7., ~üp

he göareı en Te hiJgı ~ine 

pı-k itimadı o l ııı ayun ta
lebt1lere yapılan ınıınme-

16 Şöklirıde beni de ince
lemi~, üı1eriınde durmn~ 

Te yıııkama sanlnııştı. Be
reket ki heyecanına mnğ 
lup olan toy çocuklar gi
bi değil da hj rn r.; pi,nıiş · 

tim Te toprak üzerinde 
hn l undıı ğunı miiddt•tçe 
attıgim her adımın beni 
hır ıorgtı karşısıua çı k a

ı acftğıtıı hildiğ mden ce
tml'ca v .. ~oğıık kaııh idım . 

Mevsim kııtı. Epice 
kar yağmış, gözün göre
hi ldigi her taraf bemhe 
yaz o lmu~hı. Hava ıııüt

hi~ soğnk, çeırnl uri rahat 

'

' bırakm ı yor, ıüzgAr haki 

mıy tini i~pata ça lı ~ıyor

du. Gideceıc hiç bir yer 
•• konu~·ıc ll k caııdan bir 
arkada ş olınadığınden h'-'p 
odamda otnror, Taziföle
rimle, kitaplarım l a, yazıla

rımla mt'"ul ol urdum. 

Yazan: A . ERD11' 

l -

güçlük le aahi hi ele ber•· 
her gnlmek üzere bir lınY· 
varı hulahild im. Saat tarıt 

on dört te yo la ~ı k tık. Met· 
ke" olan hmıto g idiyor· 
<luk. lzmitte bulunanlar o 
mübar*'k yerin y,.gmu· 
runun cömertliğini ve mef· 
hur l uğnnu çok iyi bilir· l~r 
Jer. Hatta lzmitten yedi ~et 
seki;ı; aene evvel ayrıJwıf -_, 
oluı bir zat oradan gelefl bu 
hir ark~daşına ı ast l adıgı 'ltı 
zaman ilk söz olarak: ~ll 

- Yslıu İzmitte lıH.lJ 
yağmur devanı elliyor mof 
sulini ı:ıormaktan kendini 
ıı.lamamı •. 

teı 
~aıı 
•~e 
._ll 
~, 

Nahiyeden ayrılalı he- t.. 
"Ilı 

nüz yarım saat olınaroı~tJ· tiı 

Dogu ta.rafımızda uzanııı ~I 
g-idoıı da~larm arkasın .. 

dan bulutlar ıiiraı le yü1'· 

soldiltır, be~ on dakiki' 
ic;ııule bütün etrufı sardı· 

lar. Yatmar, dağların e· 

toklerine doğru bir si• 
•e duman halinde yayı ... 
larak dökülmvğe başl• ... 
mıştı bile. Artık bifill 

dogru g f'liyordu, az son"' 
ra tepemizde o l acaktı· 

Y t\kla~tı, üşütücü bir iıi8 ' 

riulik geldi, büyücek bif 
iki damla el ime ve yüzii· 

me ç. rp tı, arkadan bütiiO 
k u vvetile üzerimize yii1'• 

lendi. Bazı tabiat hadi· 
11eleri önünden ka~ı p kut• 
tulmlluın, ona teslim ol
mamanın imkG.nı mı vat· 

1 ~te · ne olacağımı dil· 
'ünemoden tamamile ıs· 

lanmıN,, bir nokta kadar 
kiiçük kuru yerim kıı.l" 

maını,tı. 

N ülıiyeden m erkeze ys" 
ya al tı saatte gidiliyor· 

Bir gün ıag kürek ke· 
miğimin altında i rıce ince 
bir agrı doydum. Her 
halde soğu kıandır. Geçer 
diye ıı.dırış •tmedirn. Giin
ler ıeçtikçe baktım ki 
fazlal aşıyor, ayakta da
ra.mıyacak hale geliyorum. 
Kurtlar tarafından ciğe
rim oyuluyor gibi aoı du
yuyorum, y abam njh at 
f'demiyoruın, bu sebt•plo 
doktora gitıııege kıuar 

verdim. LA.kin Kanunu· 
sani ayında Akme~ede i
ken doktora gitmek ka
rarını Termek zanndildi
ği kadar Luit bir i• de
ğildir. 

Ben zaten de ya.ya gidiyoruıJJ 
domek. Hıııyvan sıtlıibı Öll" 

den banl'I. yol gösteriyor· 

Baş l8mı~ olan yağmur

ların dinmNıini bekled im. 
Bir crn martesi giiııii itli. 
KarRnlık "e kalı bnlut
ların parçalamp dağılma

sını fırsat bilerek pek 

Şiddetle gelen yagmo" 
rnn km·veti biraz azaldl· 

Fa.kat kararını buldu. JIİ9 

yorulmadan bu ayard• 

de-vaın edeceği belli idi· 

- D evam fl clecek -

Halk Ba~ımevi .AyclıP 

"""""" 


