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Amerikan 
Tauuare gemisini 

bit Bumh11y 11 ( a.a ) - . 

rııf' ~lınanra, ft:ı lya ve ,fa. 
;d'• rıııya .araaıntla !ngiltore 

• te Amerika dev lutlorine 

\ yaralı vardır 
Kal d 1 r ı ı d 1 g l ll 1 Manill:\ l l ( a .a. ) -

Sinırapur 11 ( a a ) 

Pin Hatveers ile Bit'f'o 
zırhlıhrının batımı do
Jayısile Das Kuper de
mi~tir ki: 

Japonlar batırdı 
Tokyo 11 ( a. a. ) -

J ttpon genel kurmayını o 
tebliği: 

nll- , . . f k 
. 'lı·a1 a ·kort bir ıt t ı u 

aı· ,. 
e t ltıtab.umıı;ıtı r. 
bl ' ı ttifa.ka gfüe harp za-
61 ' . g ~rle neticolentlıktonsonra. 

lıı üç <le v let pıııi ıı bm ın ı 
5~' ~ll.t'uıak lınsu~ııııda sıkı 
tJ'' ~İt işbirliğt yapacaklar-

1ır 

b;~ ~LMANYA 
•' lmarikaua nota 

verdi 
ıf' B~rlin 11 ( a. a. ) -
,ıt ~lnıan lın.rıdyo ııazırı 
i~f ~rın ıti lıen t rop bu gün 
o<' '~le iizcri .Alınan maela-

·bİ atgiiıarına bir nota var
gı ~ittir. 
tiİ~ 'k 

' Bu notatla Amerı a o 
rJ''. ~İtleı-1ik clcvltıtlerinin mü
,~~, leaudi t dofala r bit ara flı-
b'. b ilılal ettikten sonra 

ieııl \çık ca lıaınıane lııuektıt
S'r ~r6 , gcçtigi ye bfiylece 

if ~~tp lıaliııi vurattıgını ve 
I ~ ~ 

v' "lliı ltu;ı;veJt tarafından 
r'' 'lıdas ediltın artlar altın-

ll ~ b .. 
b'f a AlmıuıY:ıııın ugun-

~ • ' k . 1 
exı itibaren .Amerı a 1 8 

ı tiMomatik ıuiinasebetle
bc~. titıi keserek kcııdini harp 

ı110 ~'linde adc.lotti ğiui bil· 
~ıı~ (İtth · t ' 
~ "-lı~ ır. 

~,, Pekind~ 
1
• 

1ap0 nlar An1erikan 
1~ ~~kerlerioin siHıhla-

' ~ r1nı aldılar 
~f 

tıA P6ldn 11 ( a. a ) ~ 
JI ~6kindeki kiiçiik Auıerı-

1111 ~ b .. 
111

, ~~ll garnizonunun ugun 

' ' 1\\ lıi r had ise olınaılan 
·<~ " til• 1lfıhları alın mı, tır . 

tl t A mırikan el<;iliği mıı-
11 "qfızlanoın da. ıilahları 

~lınnıı~tır . .A ınerikan as-
1 !!rleri muvakkaten yer
~tiudo yatacaklardır. 

bildiriyorlar 

Kıüıire 11 ( a a.) -
İngiliz telılıği: 

Topruguu lıatıfl ı n d a 

dü,maıı lıalfl kn vvetli 
bnlunuyor:sa da To bruk-

taki Britnnya kuvvetleri 
cenap doğudan gelen ce· 

m:ı p Afrika kıtaları il~ 

birlf.şmişlerclil'. Hu :-ıuı·o t 

Je Tohruk muha:-ıarnsı 

kaldırılmı: 

münaka.lo 
ınışttr. 

Te <loğn ile 

yolları at;ı l 

J)ü~manın hafı) n dog
ru ilerleyi~i lınva kuvçot
leriııı;zin iş birligi ile 
kara kuvvetlerimizin ~itl-

dAtli baskuı al111da ç.a

bukla~mı~tır. Dii~ıııarnn 
geri kalan ıHhlı kuvvet
leri batıyR dogru yapı laıı 

bu hareketi 

çalı~ıyor. 

peçelom('ge 

S<izline inanılır hil' kay
mıkt an haber verildigino 
göro .J cıp onlar J;iizu11 ·un 
~imalino yeni c;ıkı~ yap
ıııı,.lardır. 

' Mauilhldan verileıı hu-

ımsi malumata gfüo Ko 
vıt ueııi:.& üs~ii .Japon ha
va kııv•etleri tar:ıt'ındaıı 

bom bal:uımıştır. llanill!l 
g:ızoteleri dii'l iiyleden 

soııra YJIHlaıı akınlarda 

( :rn ) ki('iııiu üldiigüııü 

(:100) 1 i~iııiııde yaralan
dığını ya~. ıyorlar. 

Japonlar 
Asua - Amerika 

Kablosunu kestiler 
V:ı*ington 11 (a.a.) -

.tlınbiye nazırlığı hayati 
eheıuıniyeti hai"' paı-ıifık 

kablo~mııu .J a.pon l a r ı n 
keıtı giııi bildirınişt i r . 

G6rçekten Hongonk A
morikaya Jnız hn kııblo 

i]., bağlıdll'. 

Bir inoiliz amiraı ı 
kagıp 

Diin 20 kadar <li.i~ınan 

tankı t.ırafrndan hir kar

•ı lıi'icum yıtpıluıı~tır. 

Dü~ınanııı bn hiiciiınu 
pih,kiirtülıııü~ vı 2 tnnk 
tahrip edilıni~ Jı~laclen 

dii~nıan tarat'mdan bo-
şaltılnıı' olnrak bulun· Lon<lra l l ( ıı . a ) 

Sim Oknr zırlıl11ın<la 
ınuşfo.r. ' 

bulunduğu Aanılaıı Uzak 
Etaden'in cenubunıla 1 ~ark ngiliz filosu ku-

bir düşman piyade kolu mandam amiral 'fom:ıs 
batıya doğru piitik iirlül 

lınkkıııda ltenÜJr. hi~ bir 
ınüş YO bo kol agır kn.· 

ha her alın w anı ıştır. 
yıplar vormiştir. Oeıınp ı-----------
Afıika zırhlı otomobilleri 

ile Britaııya s~yynr ku Y

vetleri ayni ıamanua 
Rakromaya doğı n hare

kete geçerok düşmanın 
cK>. kaııalını çevinn·~
lerdır . Bıı rcli rn - Tohrnk 
yolu şimaliodeki temi;ı; . 
lık haı eke ti eri ne devam 
edilmi,tir . Barılfra. ve 
tobrıık arasındn ya-rı yol
da bulunan Oımıbut ela. 

dii~rnanın knrdııgn bii
yük iaşe m erkezlerinin 

işgal ed ldigi teyit odilı

yor. 
. Temizleme lın reketleri 
eı.ırnsın<la lıi r A 1 mau t ıt

mir atclyı·ı:ıinde hırakıl

nıı• (27) ta.al; buluumu~-
• tur. Tob uk yakınında 

sahiide bir <lüşnıan has 
tanesi etrafında ora-
larda 13u İt-terıilditini 

if:tde eden yazılar giiriil

mii~tiir. Elclüdb'ıdıı batı 

sında (150) Alman esir 
alınmıştır. 

- Bu kayıpların e
lıenınıiyetı ıı i azaltacak de 

ğilinı. Bizo vnrulsn dar
bımiıı çok Ağır olduğuna. 

~iip lıo yoktur. Bununla 
berab6f daha bir çok bü
yük harp gemiloriınız Tar
dır. 

Boolar<lan ba~ka bir 

çok tank gemilerimiz <lo 

Y"IH halinc.ledir. 

Sovyetler 
Bazı kasaba 

83 Bin tonluk Ameri
kan Lektoıinton tayyare 
gemiıi Havayı ada a~ılr
larında batırılmıştır. 

Bir japon 
Sözoosanon beuanı 

Tokyo 11 ( a. a, ) -
.Japon sözcüsü Japon do
nanmaıunın gayflsi pasi
fık okyanoımou kontrol 
altıııa almakta demiş, 

,lapoıı milletinin (10) ıe
nelik bir barba katlan
mağı giize alma11ı lazım 
geldiğiui bildirmiştir. 

ve köyleri geri aldık- Mareıal Çankagşek 
lanın bil<liriyorlar J apon kuvvetlerini 

Moskova 11 (a. ~.) -
10 llk ı.:anundıt kıtnla-
rııuız biitüa cepheler bo· 

yunc:ı c.liişmanla muha
roheyo devam etmi~lerdir, 
Batı cenup \e cenup 
cephelerinde birliklerimiz 
bazı kaı.ah:ı ve köyleri 
geri almışlardır. 9 İlk 
kfuınnda dürt A iman 
t:ı.yyarcıti dii~iiı iilınüştür. 

arkadan vuruyor 
Singnpur 11 (a a.) -

Mareşal Çan kanek in 

Kan ton d a k i Ç 1 N 
udu~u Hongonga taarruz 
eden .Japon knvvell~rine 
arkadan hücuma b.ışla. 

mı,tır. 

Çinliler ayni zıman· 
da Kantona karşı da 

bir şaşırtma harf'keti yap
mışlardır. 

Hatırlatabilir miyiz? 

Üst yanı ve solu güzel parke döşeli, sag 
yam lıalkevi yapısı, alt yanı bir Türk mı

mrisi gösteren büyük bir cami yapısı olan. 
bu çamur, bu su birikintisi yerleri, geceleri 
kim bilir kaç kişinin ayatmı çelmektedir ve 
urbalannın çamur olmasına sebep olmakta

dır. Bunların sayısını Tanrı bilir. 

Bizim bildiğimiz bu çukurların, halk evine 

gelenlere, istasyona inip çtkanlara manzara 
bakkwıuufan çok çirkim göründüğü ve durum 
bakwımdan kaza/arada sebep olduğu dır. 

Şehrin en işlek ve en önce görülen yerin
deki bu çukurlaruı 'bu çamur yuvalarmın bir 
wı önce ortadan kaldırılmasmm lüzumlu ol

dugunu hatırlatabilirmiyiz?. 



Sayfa 2 (Hslkıa Dili) 

~üçük Hikaye : !Amerikalılar 
Acl bir h tıra 1 Bir Ja"on 1aporı , 

Gözlerimi açtığım zaman 
kendiwi lıaataıı<·do lml
dam. Annem, haham ha~ 
ucumda hıma hakıyorlM

dı. Sornadan (iğrendim. 

Tehlikeli bir ·zaturrit}ye 

tutnlmu~um . Hilmiyornw 

haıtanede ne kac.lar kal
dım. 

Şimdi aradan on, on 
bir ıoı.e geçtiği halde o 

günkii manzara bir an 
olı-un gö.idoriIUdt-n kay -

bolmnyor. 

Ortiiyii açtıgım zaman 
gözlerim ilk anda yerde 
boylu boyuna uzanmış 

Bedriyenin cctiedine ili,ti. 

Yarabbim o no foci 

haldi. 1 p~k gibi ı:ıarı saç

ları darına dağın olınu~, 

yüzü gözü kan iı;inde ve 
ıözleri açık elemle adeta 

bana bakıyordu. Du<lak
larında hat'ıf bir gülünı-

Hme ... 

JJııpt~ lapa yağan kar
lar yüziindeki kan leke

lerinin üzerinde beyaz 
bir t.iil tabakası V"Ücuda 

getiriyordu. Zavallı Hod-

riyem hayatta giyemediği 
taliin ondan kıMk ndığt 

tülden beyaz gtılinlik el-

Yazan: Sabri ERLAÇ1N 

' -
diyerek ağır kotunun ka
pağıııı açtı. 

Kntunun ç n<le hı m 

beyuz hiç giyi nıemi" ge- ı 
Jiıılik bj ı elbisu '\"6 pırıl 

pıt ıl parlı) an rttl !e r, on· ı 

Botırdılar 

V a'ington 11 (a.n.) -
Liizon ada~ın"' Sa ı fer-
n auılo mt~vidi ı l \Tııt 1ı t 

a <lıu11na hiiı,uuı udi .ı ~t ı r. 
1 

'Rir t..,bliğ~ giiro Vi~ ,nt'ca 
ö düşman deni~ rn~ıtııı

c.hn ııçliı tı tl4 m ÜHı hetlM 
lann a.r:ısıııll., H~ rı r ı )t:tıin 

giilon fotoğ rn fı. 
i kayclt'dll oıiş ıl i g~ ı n ç va- ' 

Senelerce evvel ölen 
uvgiliııi ile meza.ra gö · 
müleıı , kayLol. n tıa.a du

tirıe aglıya.u bu ıavalh 

genç ilıti~· ıı r rn kaı ş • ııHta. 

gözyaşlarımı tataınıyarak 

ben de ağlıyordum. 
Issı~ bir dağ başında 

yarı kaıa.ıılık bir kıılülı" 

içiodo oduulllrırı çıtırdı

yarak yaııdığı ocagın ba 
~ıııda, geliıılık bir elbise 
nin haşı o cunda bi ıi ilı 

t iyar, hiri genç iki erkl k 
kar~ı lı ı. lı ağlıyoruz ... 

Iş ı l , 1,11 p.ll·layıp göı· 

lcriıuizi kama~tıı-an telli 
geliu elbiseıi araıından 

hazin hazin Bedriytt bi
ıe gölümsüyor. 

Arnda, sırada dtırin· 

Jerdoıı goleu ıztıraplı hir 

seı:ı: 

- Bedriye ... Bedriye 
diye iııliyordu. 

Sabri ~HLAÇlN 

Japonlar 

pul''da. haıura uğratıl-

mıştır. 

Gemi lerdt-n biri ba.t
mışıı r, ad ıı ya yap ı ,.n hü· 
oum deu iz, bıt,.n. ,,, kara 
kn • Vt;tlt ri sıkı lıir ş hir
ligi yapmı~lardır. }'ıııpin 

takım tı Jalarıııdıu1 Ctioup 

ta.ki adı\lara karo• henüz 
hiç hir lıaruk"t olmamış· 
ttr 

PROG rt A1111 

12/ 12/194 ı Oii ü 

7,30 Program vt1 m-m-

foket aaat U) arı. 

7,33 M iizik. 

7,45 Aj,ns babMl .- .. ı. 

8,00 Miizık 

8, 15 Evin saatı 

8,30 M.üzik 

bisesiui şimdi öldükten 

:~;:;0,~::ı.rıu uzerind• ı IBVit deniz Ossünü 
B J . z 11 ,. 1't d Bombaladılar 

J 2,30 Progrıuu 'o ı•ı cm

lelaet s ııt ı-ıy ı. 

' 12,3;{ Miiz. ık: 

12,45 AjauM lıtı h~rlcrı. 

1 13,00 '1Ü 1 ik 
13,30/14,00 Miiz ik 

o rıye.. ava ı ..oe • 

riye, hayatta. sabırsıı;hkla 

beklediği en büyük ıaadet 

günüııii gfirmedeu göaleı i 

açık, topraklarda çürüdü. 

1htiyar adam yavaş, 

doğrnldu. Bir miidd&t 

ha•ı örıii nde Bedri) enin 
fotoğrafı kar~ıtıında lıiç-

• 
kırdıkıan sonra köşcd6k i 

sandıktan çıkartlıgı bü-

yükçe bir kutuyu fü.iime 
koydu ve: 

- lı;ıto oğlum,' beft 
Rene1erdenberi her kı~ 

bütün iusanlardan uzakta 
bu ıssız <lıığ ba~ınd1t o

nunJn ba, be şa ka.l ın ak 
''O bera her gcy~n lııllıra-

larımızı ya~atalıilmek 

için bu ıssız kulübeyi 
bekliyorum. 

l\Ianillil 11 ( t\ a. ) -
Miıhim hir ,Japon hııva. 

filosu Nikol!I tayyare 

rnoyda.ııı ile Mauilla'uın 

26 kilometre meıafesin

dd bulunan Ka"fit deniz 

ü siiııii Piko lıiicuıIJlnri ıe 

honıbalaıım~laı·dı r. Nikols • 
lıava. meydaııındu. bııyük 

hir yn;1gırı çıktıgı göriil 

mii.tiir . Bir Jn~ıııaıı tay
yıırn.:ıi uii~iiriılmilştüı·. . . 

Çift~i!. 

Çok mahsul, ~ok para, 

çok çocuk. 

Ulusal Ekonomi v., 
A rttHma. Ku rnmu 

18,00 J>ıogrHDJ ve mem · 
leket liaat aya rı 

18,0S Miizik 

19,00 Konoşm" 
19,15 Müzik 

19,30 .M' ml~ket t!l'Kt •VA.fi 

ve &Jıt08 lıl\herleri 

19,55 M fü;ik 

20, ln Hatlyn gnzott•si. 

20,Jô .l\Iiiz 'I, : 

21,00 Zira&t. tıt.kvimi 

21,10 TemHil 
21,4!'> Konuşma 

22,00 Müzik 

22,80 Menıl~ket Mll"lt "Ya-
rı j•,n-1 lı btır ll\ri. 

1 2l,45 ii:t. ı k 
1 
1 22,50 - 23,00 yarınki \ 

a::::ı-=:=ıac;--~:;m-~1mıl program ve k.apa•ı• l 

1 inci kAnuo) 
tlYE 

Yetiş1in 

Yılların kalbimdeki işlediği izlerde, 
Bir y~z gününün hatırası canlanır .. 
Daima ağlıyan o kalıve rengi gözlerde. 
Üzüntüyü gördükçe yüreğimde gam/anır .. 

'l 
Ufuk/arda1t gelecek bir kuşu beklemekten. 
Oöz/erimitz Ölliine siya!ı perdeler indi .. 
Bu ümitsiz günleri ömrüme eklemekten, 
Duyduğum acıların lıtpsi kalbime sindi... 

Biliyorum günahımı sevgine lanet ettim, 
Oe/ arlık yetiş'iin bu tükenmez acı hasret, 
Şu gıırbetin elinde bende se!lden çok çektinı· 

Sevgilim gel suçumu bağışla beni affet .. 

ilin 
Demiryo1u birinci 
muhafız taburu 
komutanhg ından 

Demir yC>ln hiriuci 

muhafız tabu ~uuuıı l · 12-

94:1 ta.rihiııd6n it ı hareu 

3 aylık ta.h ıuiutrn 10200 

kılo Rıp;ır eti ilıtiy'aoı 

HÇlk t kiiltm ttye konmuş

tur. lhaleMi 15 12-94.l de 

yapı:a<'aktır. Seraitiııi an· 

•aıuak iııteyenleı in lıt>r 

güu eksiltmeye iştirak 

edecel, leriD 15 · 12 - 941 

8aat 15 de Aydın : sker

Jik şubesi biııa~ı '\ anın· 

da.ki ta.bur k ..r :ırgalıında 

Ra.tın alma koutJMJ onuna. 

müracaatları ıhlıı o ı urı ur. 
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Ayşe Toprak 

Ziua Sökeli oıı 
Sayın rnüştarilt 

ni memnyn et , 
için İs tan bulda ~ 
n1üddetten beri 
ptığı boyacılık ,ı 
jını bitiren 1'1 
Sökeli y u r d ıı ~ 
döndü. 

Ramazan 

Camisi arkasıiıd~ 
eski ate l y e s i J1 A' 

~ 
n1üşterilerini ı,e 
liyor. 

D . .&. 

Çil tçi Atalarımızın Sözlerinden 
Niçin vermedin ay anız ? 
Oeçen sene verdim, ay Domuz. 

Anıza ekip, ekin alırsan, evlddma söylemi 

Bir elle eken, iki elle toplar. 

Tavsız ekme, tatsız yeme. 

Gübreyi tarlaya degil, kösenin sakalına d~ 
döksen gögertir. 

n 
e 
e 


