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lMERIKA 
Ve 

r aponyanın 

tı günki 

ıaziuıtıırı 
'•ington 10 (a.a.) -
''<laki askeri vaziyet 
lıgıncıa. .J a.ponyırnıo 
1 hareketine bütün 

d tıııerde büyük bir 
4 !Qllıiyet atr euilıııek

ıı t •• J aponyadan ise bu 

~ta hi9 bir şey sız· 
'ktadır. lyi mahl· 
-lan malıfölleriu ka· 
ıı, göre .J l\ponlar 

<ha muharebesinin 
~i kati ol rak anla
dıgı ve Sovy et mu· 

6ltıeti c.levam eylediği 
D d1:ıtçe hiç bir hare· 
it ~ bııtunınayacaklanhr 

~ ıtn ~aşı hyorki Japon· 
:J~ i\l~n çindo rne~gul 
I~ ' \re ruı uram1 sona. 

e "len yeni eergül!leşt· 
~ ~'tılmayacaktır. Bir

Alllerika aTrnpada
,ı \ftey'etin inkişafını 
ı •tıa takip etmektedir 
,e ~illa l>eralıer .Japon 

11 en kiiçiik lıir ha
t· 1 yanlışlıkta derhal 
1 

bir vaziyl't ihdas 
C.~tir. Hlllen ue .J a· 
}a neue A merikıı bn 

·' tetin husuliınü arzu 
;ır ~ 
~I' llıektedir!er 

e' 
.~. lan - Amerikan 

lzatereıerına 
durum 

~iy 
~ or 10 (a. a.) -
(lrı •• .. •• J 

IOZCUIU • apon 
't' llc:"4n müzakereleri ' ~ 9 

' 'llda şöyle demiştir. o' ~,~ 
~ ~ ereler c.lcıvem et-

.pı tı;d· "f ır . Amerika Ja-
,. tıı. . 
ıı9 ıle yaptığı mii.za· • •ı~ 

te tauıamile zıt 

biı- Taıiyet almı~tır. 

il 

1 
-

1 B. r ıJ . Oumartesi 1941 

imtiyaz ıııahlbl. "" r. -~ Md. 

Fuat Şahin Erlaçin 
ldnre hanesi 

'Ni i t:ıt pa~a rndılc .,j ;\o. 
AY D 1 N 

FIATI 3 KURUŞ 

Pazardan Başka Hergün Çıkar Siyasi Gazete Yıl 1 

so ·A 
• or çım z 

eau Şevki erk r. 
in öldüğü haberi 

y la 
Ankara l O (n. .) -

Bugünkü gazetelerin bir 
k11mında Edime ınuba· 
birlerinin 'ttrdikleri ıuu
hlcnata istinacloıı Sofy 
orta elçimiY. ~evki Bor
k r'in v.-fatına. <lai r bir 
lıaber iııti~at· etmiştir. 

Menınuniyet!o {)J?rendi
ği ınize gi>re bn h:ı lıe rin 

kativcn ası l .fe esaın 'ok· . . -
tur. Şın· ki Borkttı· ı;ılıhat 

ve afivette olarak tıof~·a

Ull Tazifesiue devam ct
wekte<lir. 

INGllTEHE 
üzerinde bir 
Alman tauuaresi 

Louılı a l O (a. a.) -
Hava ve llahili ~nıuiyot 

ııezaretiniu bn sabahki 

tebliği: 

Heçen gectt miiıı t'"ri t 
lıir di.i~man tayyaresi ln
Jiltereııin oen ap b<ıtı ın

da bı r kaı; i kamut~(dt lrn· 
sara n~rntrnı~ ve hi r kaç. 
ki~i hn1Hço Yaralarımı'· - .,. 
tır. Kaydıı dc~er ' bıışka 
bır ~er o1ınıı.rnışhr. 

• 
Bir 1 gi_iz 

gemisi bir Alman 
deniz altısı 
batırdı 

Londra 10 (a. a.) 
1n~ili7.i bahriye nexa.r"ti. 

nin teblıgi: 

Bir Ahııan cleııil: .1\ 1-

tuu cLavy Şairelep lın

Jıkçı gemisi le yaptığı 

muharebe netic-esinde tmı
liın olmu~hır. Huıııı ınii

tea' ip doııi ı alıı h tırıl· 

mı~tır. Bnhk<;t g-0ıuısı 

44: esirle Oebelıtarıga 

ıel niştir, 

. AlMANlARIN 
Tobruktaki gece 
harekatı 

ve tanklar 
Kahiro 10 (a, a.) 

Orb ~!irktaki britanya 
kuvvetleri umunıi karar· 
a-alıının tebliği: 

Britnııy.\ ~özoi.isü şöy· 

le douıi,tir. Tobruk: etra· 
fıudaki Alınımların iki 
dii~mau kuvvet , arasıu<la 
ki boş sahayı koutrol 
tııliş tarzındsıı eHılise du-, 
yduldarı a,ikAnlır. Al
nıau}ar ilk defa olınak 

devri veleri mi ze k:ırs1 ge· . ' 
C6leri tank kullanmak 
~aresiırn bs~ vnrınuı;lardır 
hritanya a~kerleriııin ta
ııkJara t'l E;ilah:urı ile hii

l' ımı otınHkte teıeddüt 

etmemeleri tobruk g'lrnı
zorıu maneYlyatının ne 
koıl.\r ııı ükem mel olilu 
ğııııu göı;termot. te<li,r. 

INGlllZ 
hava kuvvetlerinin 
Manş Ozerindeki 

hareketleri 
JJondra 10 (!\. n.) -

H ıva noz:ırotiniu diin 
ttl,~aın lıtıfl'odiloıı tihliği: 

İngiliz hava kuvvet 

!erine mensup avcıl. r bn· 
giiu Man~ vo <lü~man iş 

gal altındaki topraklar 
iii.oriııde taarrnzi deniye 
faaliyette bulnnmuşla.r· 

dır. lrn.le çevresiu<l~ bir 
düsmail avcı11 hM-alaııır-• 
keıı bhrip ec.lilmiştir. 

Oıtada, dA bir diiş· 

ınan deniz t:ıyyare11i lıa

valamrken tahrip ve li· 
mımd:ıki gemill're hiicnm 
edilrni~tir. hir ir.şe gemi· 
si ,ıe harara ugratıl mı~~ 

tı.·. Bn lıa.rakittan l)ütün 
tayyıuelerimiz üslerine 

uöııwü,lerd~r. 

INGlllllER 
Almanl rın 

ilerledikle -

rini bildiri

yorlar 

L<rndra 10 (a. :ı.) -
Alınan taarruzanoa dün
den beri Mosko\"a istika
meti11de 20 mil kadar 
bir i !edeme kaydedilmiş 
tir. Muhtelif lrnyuakJar
ran galon lınborlero gore 
Macar, Fin, İtalyan ve 
Slovak kıtalannın A 1-

ınanlara iltıhak etmeleri 

iizerine Alman ordoı:ın 

Briarı•k ve Uiazma cep· 
lıeı:;iıufo adet füdUııliii;ii · 

nü el<lo f tmiştir. Kraıma

ya Fol ota gazetesine güre 

Rus cephesindeki Alman 
kuvvetleri ceman iki yüz 
tiimeııtleıt i ha ret tir. OreJ
i n kaybı HuAy:ının ehem· 
miyotli sanayi merkez
leri için ciddi bir telıli

kodir. Almanların kıska~ 
buaketi yalnız Rus mer 
kez.lerine va;mak gaytısi-
11 i değil lııı ke,iıncleki 

Rus ordusunu çeyirıuek 

ve imlıa g~yesirıi giit
mektedir. Dii~ınanın hu 
niyeıini s<·zm·~ olan ma
reşal Tımoçenko hn 
planları akamete ultra.t
mak ve bir Alman yar
ma ha.roketine mani ol· 
mak üzere kıtalarım ge
ri çekmoktodir. 

Belgradda 

komonist

lerle kanlı 

Relgrad 10 (a. a.) 
Koınnııistlerle yapılan 

kaıı lı çıupışmad". 12 ko· 
monist öl<lürülıııiiş ve 
20 komouist yaralanmış· 
tır. 

IRAK 

Kabinesi 

don Kuruldu 
Bağdat 10 ( a. a. ) 

Yeni Irak icııhinesi aıa

gıdaki ~ekilde dün kurul

muştur. llaş vekil ve 

Miidl\f"'a rı t k·ı· " ~ zırı ve ı ı 

Nuri Sait, Dahiliye l'e 

Haı iciyo Vekili Salim 

Çnpur , Maliye Nazırı 

Ali Mümtaz, Adliye Na. 
ıı:ırı Talıı:oıin Alı' M" una-

ka1ftt vtt Nafia Xazırı 

Mehmet Emin, İçtimai 

İşler nazın A.bdülmelı
di dir 

Mostoıadaki 

Britanua heget; 
reisinin beuanatı 

Moskonı. 10 (a. a.) -

Moskova konforanıındaki 

Britaıı~a heyntinin reısı 
lort Beaversıook konfo

rans hakkındtı. gazeteci

lere lıeyanatt& bulunmak

tan imtina etmiş udece 

şunları ~öy1emiştir. Rus

lar cesur ve inatçı bir 

millettir. Am~rikau lıey

tjti azuıudan amiral 

Stanloy de ~öyle · demi~

tir. Huslar tıonnna kadar 

muharebe etmek ka.rarın

dadırlar. lntih·um snclur-
' 

ki N:tziler Moıkovayı 

almRga muvaffak olur

larsa Ruııla.r cephelerini 

c.laha. gE\riye çekerek mü

cadeleye devama hazır

dırlar. Uuıların cesareti 

kırı) mamıştı r. 

A imanların muvak

kat mu v.ıffaltiyetler elde 

e1mdıi miimkiirıdii r. Fa
k:ıt, b :ı ınuvaffaliyetlorin 

RuslarıR ce~aretini ktr· 

mayaoa&rna eminim~ 
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CE AP 
ıardeıim Sa ri Erllçin'a 

Prağda 

on kiş· kur
şuna dizildi 

1 1 

DE~ER MI? 

Kırk elli yıllık bir 
ömriiıı saniye içinde rüya 
olunrdigi ~u dünyadan, 
umumiyetle bir çokları

nuz ııoksanfarı mızı ih

mal edemeden göçer gi
deriz. 

Bizi küçiikken bu 
ııoksnnlarımızı ikmal ede· 
lim diyo mektebe g<indl'
rirler . Her gi.iıı hirny, 
daha dimuğımızın aydın
landığı bu yuvada e!lkİ 

çocukluk Tasıflaıın11zdan 
bır çoğunu kaybeder , 
mahallede cdindigimiz 
kutü itiyat lım]an ekseri- 1 

ıini nnuturmı;. ı 

Hayata atılclıgınıız 

giin, koudiınizi eyvelki 
senelere ııisbetlc daha iyi 
lıisıetleri:ıı;. BHylo olmakla 
<lalı& lrnnr kaldığımız 

bir çok 11oktalar 1 Ta~·dır. 

Bilip öğrendiklerimiz de
vede kulak ııiı;lıetinde bile ı 

değildir. Nokeıuıızdır. ve 
gAne, ku nrlanm1z uıyı

lnmıyncak kndar <;okt ar. 
Mektepten Eonr tt ha

yat, hızi hiraz clalııı pi· 
~iren ikind ·hir ıııtıktl'p 

olur. Vo bundan aourn; 
göreıııocligimiz nokımnla

nmızm hazılarııııc.la ha
yatta kazarnlıgıruJZ ıyı 

dostların Ranıimi ikaz vo 
İl'-1ntlarıyla ikmal imkfın-
larıuı buluru7.. 

Meramını birktl.Ç kb· 
lime ile ifade e<lemiyen-
lor, çok clefa eso8 mo\·
ımya girmekte güçlük 

Bir giirı telefonla ba· 
bl\m heni mle gfüii~mek 

istedi ıtirıi ı<C>yledi. Gittim b 1 . 

T6 ı-,i>yl<'diği ycı r tle onn 

buldum. Konn~tuk. li'ak.tt 
bu koııu.ma aradan uzan 
yıllar geçtiği halde h:oğiin 
gihi hatırıırnlnchr ve bu
nun acısını her dakika 
his ctmokteyinı· 

Babamı brif eltigi yer 
de lıııl<lnm . e'f'veli ne o 
ırnd'1 bon bir tok kelime 
ıöyleıneden uzan müddet 
iylec0 <liirdnk, nilıayet 

b&hanı. 

- Ü mit yoptı~ın hare
ketler aile iı;in hi r leke· 
dir. Billrnı a ) aş::ı.dı~ı 
kızın aile'f'i ve içtımai 

vaziyeti zanncdersınn s"· 
DİR de ınevkiint ııanıar 

En,t gençsin Ağ!enmek, 

zevk etınok 1.ınl.ckındadır. 

Banu taktir edenlerdenim 

çekerler. Ne yapahmki 
biz<lo bn tiirlü olanlar
dan 'biriyi:1. .. 

Londra 10 (a.a.) 
D. N . B. nin prağdan 

aldığı bir habore göre 
dün Prağ ve broo'da ik· 
tİı4adi bozgunculuk, vata
na ihanAt ve yaRak, silah 
taşım:\ suçlarından 12 ki
şi daha kur~ana dizil-

. t. 
mış.ır. 

Geçenlerde " Şiir ve 
şiir tel~kkilerinin geçir
ı1ig\ istilıaJeler,, ba,lıklı 

ynzılarımuı birinde, kı

~aca ~iirlerine teınae et
t igi m iki arkad!l~tan biri 
biraz gücenmiş olmalı ki~ 

bize nznn bir açık mek
t up ya1.wak lfürnrnuou 

olmaklığııuız iıe aflarını 
lıiısetmiş. 

reca ederiz. 
Gazetelerde bu ~ekil Arkaılaşımız cevabın-

mektuplara sık s ı k da yazılarındnki a~k 
raslanır. Ve umumiyetle baykuş ye sair kelimele
lıu tiirlii tauı hareket Ierin knla~ımı tırmala
çok dafa iki tarafında mış olma~ı balısile: 
menfaatına olur. Birinin "No yazıkki bu keli

ııokHmnı digtıri gurur, ı meleriu yerine mümkün 
ve farkında olmayarak -olı:ıaydı (hatırı i\~in) baş
arkadaşıııııı aksak taraf. , ka lisandaki muadillerini 
lar11u imkan dahilinde koymak iı<terdim.,, 
t amamlar. Diyor. ve devam ede-

lşto kardeşimiı; ıyı rok 1'Keudileri şiirlerin
hir lıüımii niyetle yazdı- de ekseriyetle kullamlık
ğrnıı kuııi olduğumuz ları Atillil; alete, Teo
mukt ıı lnında; ov'felco ttı- man, Odean, Ergenekon 
mu ettiğimiz mısral arı kelimelerininde binlerce 

yen iden ortaya koyduk- defa yazıldığıııı<la hatır· 
tan ı;ooro: lamadılar mı ncaha,, şek

. 
ı:ıfo mısralar yazıla-

rıma 1J.Jisal olmnğa de
gerıni idi bilıueın,, ~ek

linde lıir ımol sorayorki 
biz bu sualin cevabını 

kendilerine hırakıyornz. 

Eger kabnlrntımız ar· 
kada~ımızın nıiıml olına

ğa deger ba~ka şıirlerin

dou numuneler vermtııniş 

liude uzun, ikiııci bir ırn

al dalı:\ soruyor. 
Dot:ıtumazun biraz 

çapraşık olan bu uzun 
ctimlesindeki ekıeriyetle 
kelime.si.. ( .ManaRını an

ladığımız şekilde verecek 
olursak) bize yerinde kul
lamlmadığı lıiiknıünü ver
diriyôr. 

Çünkü: Ben Atilla, 

Hislerim elleri/le oyuncak gibi geldi 
Oöz yaşlarım önünde sanki coşkun bir seldi. 
Kalbim kafamla rarpışarak fikrimi çeldi, 
Bilmem lıakikatta, bu fedakarlık değer mi? 

• 
içime önce bitıbir !zile riyayla daldın 
Nirin nedetl içimde bu kadar uzun kaldın ? 
Hislerimi besleyen şeyleri içimden çaldın 

Söyle bu kadar cömertlik lıiç sana deffer mi? 

• 
Senin o riya ile gülen gözlerine ka!ldım, 
Kaybolan şeylerimin arkasından çok yandım. 
Hislerini göriiııdüğü gibi temiz sandım 
Acılara katlanmak senin irin değer mi ? 

1 1 

Orlean ve Ergonokon'dan 
eadece bir yazımda hah· 

aettim. Asıl mHtee~ıür 

olduğum cihet ; bu Tiirk 
büyüğünün adı geçou 
ba~ka ynzılarımrn lmlnn

mayışıdır: 

İkinci noktaya gelin· 

oe: 

Ben, karde~imizin ıöy
lediği gibi ~imdiye kadar 
hiç bir şiirimde Mote ve 
Teoman dan baluıetmi~ 

değilim. Galiba. dostn
müz ev"Velce okuduğu bir 

Ayla Oürenç 

ha~kR şiirin hakiki 
hini kavbetmiM. 1 
nrarlars~ hula.bileco~I 
DA eminiz. 

Defalarca 

de durnlma11 icap 
ııatırlardan bazılarıd•f 
lardır : 

Filvaki milli şii' 
her Türk gencinin 1',ı 
ni okşar, ve boşan• 

der, amma her y 
(Boyurnn temcit pil'fJ) 

(Sonu ' de 

ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ aile ismile bundan -

' I Hüyilk Hika~ bir alA.kanda. ka.lmı.Y l 
tır. Ve şn dai:ikadall 

YI A YUVA h~ren evin kapıları 
kapanmıştır. Unu&dl 

Tofrika No. ( 11) Yazan: Sabri ERLAÇtN 
================================================~ 

fakat nilo hnknkunu çig
ıı emeurnk Ç'-rçevesi dışına 
çıkmamak şartıyla, ... 

Hallıuki ne yazıkki 

sen bunları hiç n"znrı 

itibara almadın. belki bu· 
nu ıfm<le bir gün gelir 
kendin takdir edersin de
ye lrnklodim. Fakat yavaş 
yavaş uçuruma yaklaşma
k ta olılugnnn gi>rdüğün

llen hi r h a ha sıfatıyla. 

seni ikaz otmeği kendi
m e horç bildim. Tekrar 
iiyleyorunı. Genç in eğ. 

Jenmbk hakkındır. Fakat 
tuttuğun yol çok dikenli 
Te tehlikelıdir. Sana son 
olarak teklif ediyorum. 

Ü mit, gel evine dön, 
Perillam arada sırada 

yine görüniiıı. Konu,ur· 

sun ama onn 11ile çerçe· 
veıi içırıe aokmam lk şar· 
tıyla. 

Baba söyledikleri 
niz <logru fakat orta.da 
bana yapılan bir hakaret 
var, bunun telafi edilme
ıi IUzım. çünki ben o ev
den koguldum. .Aneak 
koğan ha.na tarziye ver
diği taktir:e ovo dönebi
lirim. 

- F vc.1en ko~ıı lan sen 
değil ah 14k11z ve lekeli 
bir kadıudır. 

Ouu ben getirıliın. 

- Ümit büyüklerin hi9 

bir zaman ıeiin kötülii-
nü irü€mezler, yapılan 

hakarot, sırf ıoniıı içiu 
yapılmışter. 

- Dedi~iw şekil ya
pılmadıkça eve döne mu rn 

Kararın kati mH 

Katidir baha .... 

Peki Ümit, sonunda 
çok biiyük viednn azııbı 

du\ acak .,." pişman ola 
caktım. iıtikba.l hunu ıuna 
g<>stortwek, fakat o~nmıın 
it işten g€lçrni• olacak. 
ımna eırnfle sijyJiyornnı,bo 

•eraiH altında t .. ıdı~ım 

çok aamimi bilditiO 
itimat ettiğin ark•• 
görocektlin kendi 
feahnı temin ettigi' 
sona yüz çevirece~ 
hayatta yapa yalurz 
cakun. . 

·Jı Buyarun, .. gidebl 
niz. Yolunuz ve t 
ıtçık olıun... f 

Babama bakıyo~ 
soneleroe ekmeğini r. 
ğim n benim için bİ~ 
fcıdak~rlıktan ~ekiuıJJ1

1 
bu aıil a d a 1' · 
g<;zlerinin nemlen:'! 
görüyorum. O ağır 

ları,._ yavav ;ravaf 1•0 

dan nza.klışıyor· l)ıl 
mun çok tehlikeli 

(De•auu ••r 

Q 

ş 

s 



HASRET DUYGUSU 

Oözlerimin önünden bir lıasretle geçiyor, 
Yaşadığım /ıayatın o güzel lıatırası. 
&ağrım benim yanıktır bu hasreti içiyor. 
ive kadarda uzunmuş şu balıtımın karası 

• 
Dağlarında gezerdik dalıa küçük iken biz 
Yeşillikler içinde güler oynar koşardık ... 
$imdi varmı ki orda bizden eser, bizden ız, 
Sularını görerek zevkimizden coşardık ... 

• 
llaharın günlerinde nasıl doğardı güneş? 
l\.u.zular meleyerek gezerdi tepelerde. 

l\.uş/ar kendilerine ararlardı birer eş 
Şirndi varmıki acop, o günler nerelerde ... 

• ! 
A.Erdik~ 

Ramazan müoasehetile yaptırdığım 

t E3erut • nıuli Beıklava'.fı ancak 
"SERiN YUVA P2'•tatıanasl,,nde 

bu la.cakıı n ı z. 
En temiz mahıemeden yapılmış ııt\diue 

~e.sta'lar, en nofiı Şekerleme'Jer 
'r:ıcak. 

· Serin Yuva Pastahanesinde 
holıınur. 

Sayın mü,terilerin verecekleri sipari,Ier 
'''tında hazıl'lanıp teeliıu edilir. Pastahn
l.ıtınıtıe bir defa ziyaretinizle ~öziimiizün 
dotruloğunu taRdik edecek8iniz. 

Serin Yuva Pastahnaesl ı 
SAHlRl ' 

(Halkın 1i\ıli) 

alt AD il 
akvi 1 
1941 

BIRiNCi TEŞRiN 

11 
CUMARTES 

~ 

1 
- - -

.Arabi : 1360 

Ramazan 
19 

Rumi 1357 

EY JJ Ü L 2S 
Hidrelloz lôO 

A.laf'. Alatrka 

Saat Sa.at 

6,07 Giineş 12,30 
12,01 Öğle 6,23 
15,10 İkindi 9,34 
17,37 ..4..k~anı 12,00 

19,08 Yatliı 1,30 
1 

1 
4 29 lıusak 10,52 

-

Son eliği : 000 kuruş 

A Jt.ı aylığı : ~l50 kuruş 

Üç aylığı : 200 kuru~ 

Resmi ilanların 

satırından 

5 Kuruş alınır. 

Hususi ilanlar 

pazarlıaa tabidir. 

HALK Basunevi -Aydm 

1 n.o i ~e.t rJ.ıı 1 1 

Sağlık Notluı 

Kan Çıbanı 
., J~ronkl,, 

Kenan Brsoy 

ar karışmamış ıse az 
zamantla vücut .galip ge
lir yarayı patlatarak mik
robu v" vücut müdafaa 
vaııtaları olan ifrazatı 

yaııi cerahatı di~an atar. 
O lıalde çıbanın ol

d11ğn yere kRn fıtzla 
geldiğinden ora.ıı "kırmı-

zıdır,, orada kanın tazyı
krndan "•işlik,, olmuştur. 

Kandaki büyük faaliyet
ten baraıet daha fazladır. 
Fazla mayiin ondaki 
sınır u9larına. yaptığı 
tMir dolayüüle ağrır. t~te 
iltihabın 4: karekterisbk 
vasfı: ağrı, şi,, kızartı, 

hararet, eğer bit- yeri
nizde bunlan görürseniz 
kararınızı verebilıniniz. 

İltihaba sRlrın dokun
mayınız ona saldırma

dıkça daha •ararsızdır 

ve ona ) ardım ediniz 
sıcak ınınımmanlarla ol
guulartırınız taki ynmu· 
,asın ve ortası beyazlaş

ıın o zaman ya keııdisi 

deJiııir boşalır veya acı
tma dayanamıyarak ope
ı atöre yardırırsınız. Yara. 
a9ıld1i.tan ıonra gayeye 
çabak erişmek için para
yı temiz tutmak şarttır 

akli taktirö.e gerflk çıban 
tamamen olmadan pat
latmak, g"roktie temiz 
tatmamak fena neticcl~r 

doğurabilir. 

Bilhassa. 11kan çıbanı,, 
Tüeudun zehirlerini di,a
rı atmak ba.k1mrnda.R el
ıemnir. Onun için ondan 
nefret etmeyiniz, ona eyi 
bakınız. 

SUleyman Singin ~ 

....._._--------~ :··==11 Y E 1 i 1Ç1 L A N 11==, 

İLAN 
ın Ylllgıt Daimi Encümeninden : 

Adet 

54: Kalem Hususi idaro 
matbu evra,kı. 

\ı'· 
t 

11 iYet Hn!lusi idareıini u 19U n lı ihtiyacı olaıı 
~-ı ~ . 
l)j 6 ltı •e 3188 lira 75 knro~ mulrnrnıueıı kıy-
ı._ 1llllthu evrakıtı açık eksiJtıne::ıine talip çıkınft
,:ltı bu evrl\k ı matbna 6/ l 1/941 tarihli porşem

ll~ •al't Ha de ihale edilmek üzere pazarlıga. 
ttts -.tmnır. ~9-1-11·18 

HALK BASIMEVİ 
BASIMEVIMIZDE her çeşit Defterler, Cetveller,Kağat 
Zarf başlı ki arı, Karvizitler ve Köy Odaları, Belediyeler 
ve bilumum resmi ve hususi dairelerin matbu evrakı 
rekabet kabul etmez derecede ucuz, temiz ve çabuk 
olarak yapılar. 

BASIMEViMIZiN BiRiNCi GAYESİ: 

ADRES 

_!_~LICAINDE UCUZLUK 

~ASlı5._ILARDA NEFASET 

&IPARi.LEADE SÜR'AT 
~ ~ -~--~ ... ----

ch ... TLEADE SAOLAMLIK 

: Mltad Pata Caddesi No. t 

~========================~:::;::::::::;• 



Sayfa; 4 

CEVAP I 
Kardeşim Sabri , 

Erllçin'e 
( Ba~tararı 2 de) 

gibisine) öne Riiriilmeınek 

şartıyla .. Şayet hım aa

mimi olarak dnydnkları

mı yazmıyıırak .sırf (~aş

kalarının hoşuna ~itsin 

diyı şiir y.,z~rnm o za

man bunun bence bir 

kıymeti olmaz ve ~iir 

ısnıarlam:' olur. (Note· 

kimld arkadaşımın takip 

ettiği sistem budnr.) 

ı,te dotıtumuzun his

sine mağlup olarak geli 'i güzel sıraladığı bu ke

liınehıri ve bir uçurtma 

sicimi büyüklüğündeki 

ciimlesini hi<;te kabul 

edemtm. Ziıa ben içer

sinda Atilla, arlea.u Er

gerıekon iıimlerinin geç

tiği yazımı tam b11ndan 

d<;rt etme evvel Türk ta

rihini d~fa.larca. okuyarak 

bir ayda yaıdım. Yaz

dım .. Fakat arkada~ımırı 

söylediği lıilıi ba~kaları

nın hoşuna gitain diye 

değil. .. 

Biz bu dosta · konu

şurken o :duğu kadar ya

zarken do dikkatli olması· 

nı HattimiLı olmayuak 

llıv~iye ederiz. 

Tereddütıüzee yazı-

larıma (ıımarlama) kis 

vesini giydiriveron mek 

tup 14alıilıi, kendisininde 

bu tiirlii yazıları olduiu· 

nu unutayornıuf 

Ya~ıma son Yeıirken, 

Yazısıııı ıı Halkın Dili ııdt) 

neşı·edileıı 'iirlerden baş 

kıt •iir okumuyorlar di

yeceğim geliyor.'' Şek 

Jiııde lıitinm geu~\ hoves · 

.kAra, kiiçiiciik kütiiplıa

noıude Halkın Dilide da

lıii olduğu halde her ne· 

vi gnzt)te vo ~ i ir mecmu · 

alarının hulunılufu elim· ı 

de olmayarak kendilerine 

hildiririm. 

Lüt t'i Güııey 

~ . - -- ------ ----

Hiktıyt : 

Yııaa 
. (Düncleıı devam) 

Artık Nihalirı sesi 
kesildi. mı~ıl mışıl ıaci
din gUksiinde uyuyor. 
Saatler ıwn ra Sac itte ay
ni vaziyettn.. Omürlerf
nin en tadlı uykusunu 
uyuyorlar ~imdi. böylece 
ta hiatın kucağrnda dalıp 

l<aldılnr. 

Ertt>si ıünkü akşam 

gazoteloriniu bir kU~e

siııde şu 8atırları oknyo
roz. 

«Diiu gece ~ehrin ci
vanr.daki \\amlıkta Sacit 
ismindeki hir erkekle 
gezuıiye çıkan Nihal is
minde bir genç kızı ze
hirli bir yılan sokmuş 

Saçit dQrhal yılanın ısır · 
<lıgı yeri llğ~ma alarak 
emmiş hıede bu sefer 
nğ.zına dolan zehirlerin 
hir kuımını yutarak. oda 
;rnlıirlenmiştir. Her iki
Ri<le fohtikeli bir halde 
lıastaneye k:ıltlırılmıt fa. 
kat doktorların bütün 
i btinıamlarına ragmen 
i kiıinirıde hayatı kurtula
mamıştır. > 

llarat ne tulıaftırki 
insanlar 
zchil'fori 
liyorlar. 

bi rib irlerinin 
ile zehideneb ·! 

ÖDÜN~ VERME 
VE 

kiraıama kanunu 
hakkında 
Yapilan müzake 

reler 

Va~ington 10 (a.a.) 
öılünç \'erme ve kirala· 
rua proğramrna gö· 
re Amerikanın ingiltere
ye yapmış olduğu maddi 
yardımııı ödenmesi için 
l ngiltere ile görii~meler 
pek çok ilerlenıiıştir. di· 
ger taraftan Rozvelt 
(idiinç ve kiralama proğ· 
rnınm<lan yabancı m~m

leket .,rin istifade şartl:ı· 
rını aoran ayan azasın· 

dan cumlıuriyet9i Val
dell Vilki verdi ti 

(Halkın Dili) 

ALMAN 

Resmi 
Tebliği 

ve 

ALMAN • SOVYET 

Harbı 
BerJin 10 (a. a.) -

Alman tebliği: 

Aza.k denizi Brian8k 
ve VillZmıt yakınlarında 

çenilm i ş olan Dü~me.n 

kuvvetleri dünkii gün 
daha ziyaılo sıkıştırılmı• · 

tır. Bundan ha,ka cep
henin merkezinde açtıgı 

500 km. genişliğindeki 

gedik doğuya doğru <le
rinleştirilmi,tir. Ehem
miyetli bir demir yeri 
olan Orel 3 hşl'inden 

beri elimizdedir. Lenin
rradın batısından dii~ma.· 

nın tanklarla çıkış te"eh
biisü püskürtülınü~tür. 

Mol ve RuN adaları

nın işgali için yapılan 

muharebelerde ~imdi ta
mamlaaan heeapla..ıa gö- ı 

re 12531 esir 161 top 
ve müttıaddi t tanklar 
alınmı,tır. Ayrıea 28 '() 
mayoda toplanmıştır. 

Alman ha va kuvvet
leri Dün mühim Kırım 

tayyare meydanlarını 

cephenin merk sz ve cı
nllp bölgelerindeki d~mir 
yollarını ve I.ıeniugratta 

bulunan askeri teısisatı 

bom halamı,la.rdır. 

• 
lngiltereye karşı ya-

pılau mücad~lede Alman 
tay pırele ri eheınııii yot li 
tesisata hücum ;etmişler. 
lrıgilteroııirı :;ıinıal l:'.lahi· 

linde 6600 tonilatoluk 4: 
ticaret gemi~i batırmı•· 
lardır. 

Dü~man tByyarelori 
Alman hava akınlarına 

hücum etmişlerdir. ........................ 
TASARRUF 

BONOLARI 
Tasarruf Bonoları 

almak kendlnlzefay. 

da Milll MUdafaa

mıza hizmettir. 

covapta denıiştiı ki hu 
miizakere, Auıerikada 

v~ ingıl terode ayni zama· 
da yapılrıH,tır. anbtma 
esaaı irnıalanmı,tır. . ...................... .. 

BirJ..ıı ai t9*· 11 
# 

8. Rozv0 ltin ' ıı RADYO 
kongrege uonadığı 
mesajında 

SÖUIBdiklerl 
Ya~ington 10 (a.a.) 

Rozv ·lt bitaraflık kanu
nunun imzası lınkkında 

kongroyo ganderdi~i ıııe· 

s~j ıla Aıneriku ilk hita
ufhk kaııunuııun 1H35 
te k:ıhul edildiği ve 1939 
bitaraflık kanununun iıe 
dünyaya ta.lıakküro için 
yapılan Nazi te~abbiisü· 

nün elıemuıiyetini kavra.
yamadığı hir Z3.mauda 
kr.bul eclilıni~ olduğu ve 
bn harp yıllarında hiç 
bir fırsat dii~iinmeden 

bitaraf ve. 

Hitler kurbarılarının 

durumuna lakayt kalı

rıamıyac:ıgı nııı iigrenildi
ğinin ve bur. un ıçın 

Amerikan mi il eti rı i .l!"'aşi -
st tehlikesine kar~ı mü
cadele etlen milletlere 
yardım için ehem miyetli 
ve pahalıya mal ol:rn 
telbirhıri olduğunu R()y
lem i ş koııgra ve millet 
farafından tnyin edilen 
tıiyaRetin icra.ıınıb hükü
met lıiç bir ~eyi durdur · 
mamalıdır. Bunun için 
bitaraflık kannunnun de
ği~tirilmesini mtid rik bu
lunmalıyıı. Eğer hitlor 
muzaffer olursa biz Ame 
ri kalılar kendi varlığt · 
mızın mildafaası için 
.rugyadaki uıulıare kadar 
pahalılığa mal olael\k 
tahripkar bir ınulıuobe 

yapmak mecbnriyetinde 
kaladagız. 

BULGARISTANDA 
bir nüfusa 400 

gram ekmek 
veriliyor 
Sofya 10 (a. a.) -

Sofya.da bulgar <;ıehirleri· 

ni• ço~unda hngüııden 

sonra ekmek satı~ı vesi
ka ile yapılacak!ır. Yedi 
y:ı~rndan a~11ğı çoculdarB 
200 grnm lıiiy iiklere '"e 
yedi ys,uıılan yul,;arı 

olan 9ocnklera 4:00 gra.m 
ekmek Terilecektir. 

7,SO 

leket saat ayarı· 
• 7.33 .Müzik 

. 1 7,4ö Ajans lıaberıerİ· 

ll' 8,00 Muzik 

8,30/8,4:5 l\Iuzik 

13,30 P rngram ve JJJt ~ 
leket saat ayır 

l!l,33 Miizik: 

13,i5 Ajanı haberıorİ 

14 00 Müıik : Ş· 

14:,30 .A.nkara. sonb•• ~ 
1 

at yarışlcı.rı tahmiol 

14:,40/15,30 Mözik 

18 00 Program Te JJJl' 

leket saat ayar1 

18,08 Mozik 

18,4:0 Miizik · 

19.00 Konu,ma 

19, 15 Muzik : 

19,30 Memleket saat 
rı ve ajanı babef 

·~ 19,4:6 Serbest on dak1 

19,66 ~fuzik : 

20, 15 Radyo gaıetesİ· 

20,45 Müzik 

21.00 Ziraat t akvimi b,. 
f 

21,10 Muzik >uıt 

21,4.5 Keoaşma: 111
1'· 

t Jt 
22,00 Müzik: 'i 

~ 
22,SO Memleket aaat ~. l, 

J t, 
rı Ajanı haber 

2:1,45 Müzik 

22,55/23.00 yarınki P 

zr=3 

ı\ 

HALK 'ın DILl'rt1 ı~ 
bAone Olun ut· ., 

İçinde Memlekete 1 

yazılar bulursnnuZ· 

Umu mi menfaatla 

kalı yazılar ıeve ·J 
sütunlarımıza geçitl 

YURTTAŞ! 

KIZ/LAYA 

ovı oı 


