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Japon - İngiliz 
dtırtıınu 

Singapur .. · 30 ( A.A.) - Ge· 
Çenlerde Hindiçinidekİ Japon 
rnatbuatr neşriyatta bulun
rnuştu. Şimdi de Tokyo rad
yosu Siyam hakkında buna 

~enzer neşriyata başlamıştır. 
on 24 saat içinde Tokyo 

radyosu şu iddialarda bulun-
maktadır: · 

h 1 - İngiliz kıtaları Siyam 
udutlarına doğru ilerlemek

tedir. 

s· 2 - İngiliz harp gemileri 
1Yam sahili açıklarında do· 

laşrnaktadır. 
3 - Siyamda bulunan düş

man Çin unsurları vasıtasile 
şiddetli bil' Anglo Sakson 
tazyiki yapı! nıak t'adır. 
. 4 - Siyamda oturan İngi· 
lızlcrin Singapura gönderil· 
rn . b e~ı aşlamıştır. 

S - Siyam her an Suri· 
Yenin akibetine uğrıyabilir. 

Bütün bu iddialar Singa
Purda manasız olarak tavsif 
edilrnekte ve İn·riltcre ile s· ö 1Yaın arasında uzun zaman· 
?anberi mevcut olan dostluğa 
~aret edilmektedir. İngiliz 
:~tı hareketi şöyle hu!asa 

c ılebilir: 

İngiltere haşka devletlere 
v · ı /rı rniycn hiçbir hak ve im-
~Y~zları kendisine istemiyor. 
hak at İngiltereye verihniyen 
da ve İmtiyazların da başka 

eveltlere verilmesini iste
llliyor. 

ak~?a~~n diger devletlerle 
ah d ttı.gı ademi tecavüz mu
de ed esıne. benzer bir muahe
ve b: İ~gıltcrc ilO) aktedilmiş 
d cıhet rnczkiir muahede 

e tasrih d"I . . . 
ale h b e ı nııştır. Bınaen-
ka y ku esassız şayiaları ~·ı

rrna la J 
Üterc s· aponya mutadı 
bul ıyanıdan metalibatta 

unmak · · ıçın yol mu arıyoz? 

Yun~~·i~İ~nda 
Yer debrenmesl 
Betgrad 30 ( n;'l'iıa. , A.A.) - Da-

nada ytung gazetesinin Ati-
dün " hab ~r aldığına göre 
t ··t·· saat 10 radd l . d' nu un y e crın e 
bir zelı lunanistanda şiddetli 

e ~ h' d'I . diye kad ısse ı mıştir. Şim-

göre az ~t alınan haberlere 
asar olmuştur. 

.. 

Sovyetler 
Düşmanı tardetlik
Ierini söylüyorlar 

Moskova, 30 (A.A.) - Dlin 
cephelerde mu'ıarcbclcr çok 
şiddetli ol nt.:ştar. Ve düşmdtı 
birl:ir'ni taki > eden mukabil • 
hücumlarımızla mevkilerinden 
çıkarılmışhr. Di.;şman agır 

zayfota uğramıştır. Di~er mın

takalarda kf:şıf faaliyetleri 
ve mcv.:ii muharebeler olmıış 
tur. Hava kuvvdlt!rimiz kara 
kU\ vetlerimizle · işbirliği ya
parak muhtelif noktalarda 
düşman. l irliklerine darbdcr 
ipdirmi.ştir. 

27 ve 28 tcmw.uz günleri 
hava kuvvetlerimiz 74 Alınan 
tayyaresi düşürmüşlerdir. Bizim 
zayiatımız 61 tayyaı-cdir. 28 
temmuz gecesi Moskova üze
rine yaptıkları hava akınında 
Almanlar evvelce bildirdiğimiz 
üzere 9 değil 10 tayyare kay
betmişlerdir. 

I-I()]aııcla 

Hiııdistanındaki 
petrol kuyuları 

yok edilecek 
Vaşington, 30 ( A.A. ) 

Holandanın Londradal<i el
çisi beyanatta bulunarak Ho
landa hindistanındnki petrol 
tasfiyehanelerinin Holandalı 
lar tarafından tahrip edile
ceğini söylemiştir. 

~ovyet elçlsi 
Londra belediye

sinde 
Londra, · 30 ( A.A. ) -

Sovyetler Birliğinin Londra 
büyük elçisi refikasile bera· 
her belediye dairesinde Lon· 
dra belediyesinin toplantısm

da hazır öulunmuştur. Elçi 
söylediği nutukda Rus-İngiliz 
dostluğuna ve iki milletin 
müşterek zafere olan inan
cına işaret ederek demiş
tir ki: 

Rus milletinin sarsılmaz bir 
şekilde Sovyet hükümetinin 
arkasında bulunduğunu ve 
Stalininin sonuna kadar mü
cadeleye devam edeceği mu
hakkaktır. Zafer Ruslarmdır. 

Alnıaıı - İngiliz 
Eslı-Jerleri nıübade 

· le ediliyor 
Sto!<holm, 30 (A. A.) -.~ !

manya ile İngiltere arasında 
ıralul harp esirlerinin tayy:ıre 
ile mübadelesine ait proje 
ala?rnladar tarafların arzusu 
mucibınce tahakkuk etmek
tedir. 

İng · ıtereııi11 
Kanada ile 
anlaşması 

Londra, 30 ( A. A.) Salahi
yetdar bir me:Jbadan öğreııi!
c'iğine göre Atlantik muhare
besinin bir çok safhaları 
iizerinde mli~ssir olabileceği 
kabul edilen İngiliz ve Ka
nada bahriye nazaretlcri ara
sında cer)·an eden müzakere
ler sona ermiştir. Kanada 
sene sonundan evvel altı harp 
gemisini kullanacağı 25,000 

. id~ilik bir bahriye mevcudu 
getireceği derpiş • edilmekte
dir. Her noktada tam bir an
laşmaya vi!rı'dığı sanıfmakta
dır. 

f>ı rşembP Knn11.-:;m:ıl~.!"!J 

(Mikrop) 
Yazını.ı çokluğu ve iki per

şembe gazetede daha önemli 
mevzularla yerımm alınmış 
olması iki haftalık konuşma· 
mızın teahhuruna sebep oldu. 
Af dilerim. 

Öyle itiyad hastalıklarımız 
v<:r J •r ki: Bu hastalıklarımızın 
sebeplerini, "egoist,, duyuşu
muzla, fiziyolojik aksaklıklara, 
kendimizden başka tnsanlara 
yükletiriz de kendimizi daraya 
çıkarınz. 

Meselfı: Yemeğini muayyen 
sflatinde yemiyen adamın, mi
dem bozulmuş, hazımsızlığıma 
filan yemek sebep oldu, vak-
tinde uy~mıyan adamın başım 
ağrıyor, filan yerde üşümü

şüm demesi gibi. Ve: 
Kahvecinin müşterinin az

lığından, tiyatrocunun " pul).. 
lik ,, anlayışsızlığından, bazı-

larımızın köpeğinin zehirlen· 
mesinden, bazılarımızın can 
cıkmtısından şehirde hayat 
olmayışından şikayet etmesi 
gibi hallerimiz. 

Dr.u;ımı ikinci Sahifede .......................................... ............................ • • ·i Mağrur insan 
. - · - ı Büyük Türk şairi Fuzuliyi 

Jngtercılİll ! h~~1e.n heme~ ta~ıllıyan yo~ 
• • gıbıdır. Ve hıç şuphe yok kı 
Iranın nazıırı dikka : edebiyatimızda büyük bir yer . 

tını celbelmesi i ~ş~al .eden şai.ri~ o de~rin 
ı ıçtimaı ceplıesını aksettıren 

Londra, 30 (A. A.) Salahi
yetli bir kaynaktan ogre
nildiğine göre İngiliz hülni;ne
ti İrana çok fazla Al:nan 
idhal edilmesine müsaadeye 

devam edildiği takdirde böyle 
bir harekeretin İran menfaat
leri bakımından _arzed(•ceği 
tehlike hususunda Iran hüku
metinin ciddi surette nazarı 
dikkatını celpetmiştir. 

Sovyetlerin 
Mukabil taarruzu 

Moskova, 30 (A.A.) - Bu 
gün öğle üzeri neşredilen 
Sovyet tebliği Sovyet kuv
vetleri Növel ve Döşümer 
mıtakalarında anüdane bir 
surette dövüşmeğe devam et
mışlerdir. Kara kuvvetleri
mizle işbirJiği yapan hava 
kuvvetlerimiz düşmanın yükHı 
cüzütamlarina ve topçularına 

darbeler indirmişlerdir . 

• sözleri her hafızada saklı-
: dır. 
! İşte bu sözlerden bir tanesi : 
ı "Selam verdim rüşvet değil-
: <lir deyu almadılar,, 
ı Sairin kasdını ve neyi an! lat~ak istediğini muhakkaki 
: sezdiniz. 
: Zamanımızda da ayni ko
: mediy~ rastlamak mümkün! dür. Ö ıleya.. şehrin tenha 
ı bir kösesinde madununun 
ı selamını almak lütfünda bu
: lunan mafevk, yanında ken
ı di ayarında bir veya bir kaç 
ı efendi oldu mu bu nez"keti ten istinkaf ederek sizi gor
ı memezden gelir. 
• Sizler bu tip insanlara 
i Mağrur der geçersiniz. Fa
: kat ben içtimai sevivesi nok
ı san olan bu gibilere her 
ı rastladığımda: İşte bir ruhsuz 
ı der gözümden kaybolasıya i kadar mağrur insanın ardın
ı dan nefretle bakmaktan ken-

: 
dimi alamam. 

DALGAN 



Mikrop 
- •). \ "<--

- Birinci ~:.7!Jf •• rl:w 11ı:tb.wf • 

Halbuki, yemeğimizi vak

tinde yeme, uykumuzu vak

tinde U} u na itiyadlarımızı 

bozmasak, kahveci olanımız 

masalarını ve binasını cazip 

. bir hale getirse, müşteriye 

değer ve temiz içki verse, 

tiyatrocu iyi di! kullanarak 
publiği anlıyarak hareket e

dip iyi temsiller yapsa, köpe

ğinin zehirlenmesiui merba

mctsi:dik (?) telakki edenimiz, 

Avrupa insanlan.uıı ekmek 
bulamadığı dc"·irde köpek 

beslemeyip insanları rahatsız 

etmcs~. canı sıkıl.an münzc

viıniı cemiyet hayatına kan1-
sa, itiyadlanmızm hastalığına 

sebep olarnk " egoist ,, lik 
mikrobundan kurtulmuş, şeh-

rimizin chnt ve sevişen insan
fo.nnı artı. mış olurduk. 

Dı:ı.ğil .ıo i sevgili okuyan
Jarım . 

N. R. 
•• o••••••••t•••~~ •• .. •••••• .. •• ... •• .. ••• • • 
~ J-\bonc şartları i 
• • 
: Seneliği : 500 Altı aylığı i 
~ . 
! 250 üç alığı 130 i 
~••••ı•••••••••~••~••••••••••• .... •e .... ı 

Çırak ur.ıyoruz 

S1n'at oıerakJısı genç
J erinı izin n1nlbaunıızu 

n1üı·~caa t lnrı. 

( Halkın Dili) 

Sarı saç.\ arın da km· ıkb.y1ş var 
Rüzğarmı dolaştı yoksa bir efrr.i 
Kan imde hicrau!ı f:sıld~yış \0 at 

Bu mfısum bir his:ni yok~a 
cme!mi? 

Oka:hı r taştıki rııtık kedı-ıim 

Aşkıının sırrına dalıp giderim 
Şimdi hem oksüzürn l cm 

dc.>rbed rim 

lıADYO 
3117/941 P:!RŞFMBE 
7.30 Program ve memleket 

saat ayarı. 7.33 Müzik. 7.45 
Ajans habederi. 8.00 Mi\zik. 
8.30/8.45 Evin saati. 

12.30 Program ve memle
ket saat ayarı. 12.33 Miizik. 
12.45 Ajans haberleri. 13.00 
Miizik. 13.15 14.00 Müzik 

18.00 Program ve memle
ket saat ayarı. 18.03 Müzik. 

Bu uınmana giden yok!;a bir 
sel mi? 18 .. 30 Scrl)est 18.40 Pi}as~şar 

19.0D Konu~ma 19.15 Müzik. 
Yazık ki •:!imde ~çmactrın so'- 19.JO fı1enı1ekct saa~ avnn 

duıı \'C ~jan'i haberleri. 19.45 Mü-
Bir anda doğııpt:ı srmra :zik. 20.15 Radyo gazek.'ii. 

kaybo!clun 20.45 l\'Iitıilc. 21.0[) z:r:ı.:,t. 

l 21.10 Müzik. 2125 Konuşın:ı Şu kmk calbime yanıçın 
doldun 22.10 Mü"":ik karı~ık şarkıhr 

B 1 , • 22.30 Memlel . ....t saat aya ı, 
u uş.~ mr "haz:u',. mı Sil\U- • h b · · '"1') 45 M·· ·ı 

~-.Jar.s a crıcn. -"-· uzı c. 
nm )el mi'? Müzik . . 22.55123.00 Yarın'.<i 

M. 'Tancer prng:am Vı;;' hapa~1ış 
-1:-• ..,.,- .. ... -. .... .. ~ ~ -- ., ..... .;--~ -· - _.._ ..... ..... .... -~· .. _ ·- ._ ... :-1 

Yurt Bekci~i · - · 

ÇCJziilürde dı:;ğ:amı l.u.lu su o!ur ahar 
Ve erir \'LH.lile:·l\e g:!cenin kesif Sİ3İ. 

Daınarlannda. seuin Bayrağmın ı-enği var: 
Ey! Milli huc!ncilarrn granitten bekçisi .. 

En uh ! SC\'gilindir: lrnrriyct birde Vatcrn; 
Tarihinde en şanlı sahife ler yaraf an 
ORLEAN önlerind_ b~mç sallamış Ataa 
Ey! Milli hudutların G:a!ıi?.ten bek<_:.isi.. 

Gözlerindtl-.1 ntc bii vii1ü ve sıcnl,tı!·, 
" 

Senin t;ıprığ •n snde hurriyet birde Haktır 
Bil gelecek gi..inlerin ma:.:in gibi parlaktır 
Ey Milli hu ~ ut '. ı·m granitten bekçisi 

Uil f't Giinı•rı 
- ;. •• ·-~ - - ... ~-~~ .. ·----~--~~---~ -- - .. T.-- - - :.ı 

31 Teoımuz 
--e--~~ 

iıa11 
Aydın Tapu Sicil 

~Iulıaf ı~~l ıg-ı ndan: 
Aydımr. Germencik nahiye

smm o~miryo]u mevkiinde 

şarkan had Ömer vakfı ve 

haci Kd garbcn sağır Osman 

karısı Fatma kızı Hafize Şi

malen kara Halil ve hafız Ta

hir Ccnub~n Mustafa Çakır 

ve haci Ömer veresesiyle çev-. . 
rili lnciı· bc.hçcsi Ali usta oğ-

lu sağır Osmamn mülki iken 

212/932 senesinde vcfatiyle 

veraseti oğlu Ali, Nuri kızı 

Fatma karısı Hafizeye kaldı

ğından batıisle namlarına ye

niden tescilini istediklerinden 

mahalline tahkikat yapmak 
üzere 11 /81941 tarihinde me-

mur gönderilecektir. 

Bu yerde bir hakkı mülkiyet 

iddiasında olanlar varsa ge
lecek 0Jm1 memura veyahutta 

o ğüne kadar dairemize 161 

fiş uumarasile muracaatları 

bildirilir. (20) .....•.. ~ .................. . • ı 
: Tasarruf Bonolraı • • • • • : Tasarruf bonoları : 
• • • k ı· . f • : aln1ak ene ınıze ay- i 
! da Milli Müdafaamı- ı 
• • • h. tt• • : za lzıne ır. : 
• • . .......................... . 

ok ruı ~0 ijJJ «:Ut 0@1 ır G m o~ c§l ~·=-~~-EO:o;:-~~ 
YI ~. 

Her ha1 gi mevzuda olursa o!sun bymct!i gör<l 'iği1miiz yazılan gazetemiz.! d~rcetmekle bearber memleket iç haberlerini 
ve dış harp vaı.i) e lerini olduğu 6İbi günü güniinc okuyucularımıza bildirmeği prensip o'arak kabul etti!c. 

Bununla heraber ( iLAN) iş!er:ne çok eheıım!iyct veriyotuz. (O AIREt..E:RIN VE MÜES,~ESELERIN) 
resmi V\! hususi ililn iş!erindc faz?a hassasiyet ve itinfı gösterilmektedir. 

l\1italpı şa caddesi No.1 "flalkın ili,, gazetesi idarehanesine·nıilracaat edilir. 

İniyor pala .. 
Çat! 
A,: ı bir feryat: 
- Ah.. anam! 
Bevap: 

- Kudur sers~ri! 
Tekrar ka!kıyor pala .. 

· T ckmey)e berabcı· iki kişi-

nin birden bı'line iniyor .. 
Kaburga kemiklerinin ça-

lırdayışı .. 
Bir iniiti.. 
Şark! 

Derriliyor herif ... 
Çember sıklaşıyor, fakat. 
Crmcytin nefesi kesilmek 

iizercdir. 
Son bir gayret .. 
Ölüm kadar kokunç bir 

nara: 
- Canını 

Çek elini. 

. 
dizmanlar alsın! 

NO. 23 

Birdenbire gc:iliyor ,·ücut .. 
Geriliyor .. 
Saltanıyor vücut. 
Omuz adelelerinin sertleşişi. 
Baş omuzlar içine girmiş 

gibi. 
Yükleniyor .. 
Tırnaklar avucuna batmış. 
Sarsıhyor .. 
Sallanıyor .. 
Vyle bir yaylanış ki: 
Bu ·ancak fevkalbeşer bir 

kuvvetin tesiri olabilir. 
Can çıkacak. 
Ölecek herif. 
Yaylanıyor .. 
Bir.. bir daha .. 

Yazan: F erı:uh T oksfü: 

• 
Biı de r.birc öyle kıvrılıyor 

ki. . On beş kişi, zelzdcye 
tutulmuş köhne bir bina gibi 
iki üç defa sallandıktan sonra 
yığılıyor üst üste .. 

Yığılıyor · ve birbirlerinin 
gırtlağına sarılıyorlar. 

Cüneyt gene ayakta .. 
Ağzı çarpılmış. 
Başı arkaya devrik. 
Gülüyor herif! 
- Aptallar sizi.. 
Başını sallıyor. 
Ve .. 
Kalkmağa çalışanın boy

nuna yapıştırıyor tekmeyi. 

Şehzade Mustafa haykı;;:
yor: 

- Gidinin kerataları .. Ulan 
Türk kuvvetinin ne demek 
olduğunu hiç görmemiş miy
diniz? S .!rsemlerl 

Varenkler . şaşkın, impa·ra
tor hayran, Cüneyt lakayt. • 
Yaklaşanı cehenneme yolla
dıktan sonra dövüşenleri sey
rediyor: 

- Ha aslanım.. Öyle vu
rulmaz o kılınç. . Bak. . bak 
hele. Gördün mü? İşte böyle 
yapıştır ki, nefes bile alama
dan gebersin .. 

Zındanda katliam! 
Zındanda ölüm! 
Roma İmparatoru keyfi için 

- Arltası ı•ıu -. ...................................... . 
Hilmi Tilkel m;ıtbasmda ba11lmı1tır 

... 


