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FIATI a KURUŞ 

80 
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L -il x 

lera Vekilleri Hey'eti 
ıtl 

,ı 

ı• 

13aşvc;kilimizin R _ isllği 
altında topland1, 

A.nkarn 2 (a a .) - İ cra Vekilleri Ht-yeti lın
~ll ııa:ıt U de Bap·ekil Dok tor Refik Sa' dRmın 
I)· • 

"setinde mutnt toplantısını yapını ur. 

§ 

RISTE 
iaşe vesikaları 
tatnt edlliuor 

, ~İ~i 2 (a a.) - Pariı 
. ' ,~et.~Jerinin yazdıkları-
• ~gor" Uç milyon kadar 

't~ iaee vesika>ıı tedl\
/1: bulnıı maktadır. Şi-
~ 1 kuııanılmukta olan 
;1'~aların taklit edil
b' . 
~~ tı ~ok kolaydır. Bir 
~ giıli matbancılar 

"e•ikalann taklitlioi 
•111 
a 1 ~l:ll'. B ükiimet bn -
~ 1tııırıi olmak üz~re 
•\'(! 
h '.lt modellerin de· 

1 lrııesiıı~ karar ver 
Hır. 

Sivas 
' ~ busları 
,. leçim gerıerinl 
. Jf 

',ı : s· IBZdilBr 
tıl 14 

1 "l1ıı 2 (a a.) - Se-
ı d . ·~ et 

1 
lı llırt!loıiııde tedkıı~at 

İNGİLİZ 
1·ayyarele-

• • 
rının 

ALM ANYA 

Üzerine 
akınları 

Londra 2 ( n.a. ) -
Hava nezaretinin tebliği 

dün hnva !'arttan dolan-' . 
aı ile hava faaliyeti mıı h· 

dut olmuştur. Bir kü~~i.ik 

te~e !,ki.iln ıı.iiz Ş pıılg :ut· 

ta ve A.l mn11ya11111 bntı

~ında ve ceııup batısında 
hazı hedefleri hoınbalıı· 

m1"tır. On eais, lıouloyııo, 
ontenrh~ uoklanna bom 
ba atılmış iki dii,man 

avcısı diışu ülmü~ g' ce 
81\hıl b11tnryııhr1111ı~ hır 

diişman gPmi:;iııe taarruz 
etmişler ve gem id~ yan
gın çıka r ınıı:la.rı\Jı·. Bil' 

1a.yyaro111iz tlö 11111emiş 

tir. rr ~ ~luııurnk iızere gd .. 
J. ,1 °l u ıne busl arı ıu ı z ' . 1 ~ •le t ı irlı kto Ş ırkışla, .. ,t 1 

SOVYET • AL 'AN 

Ha hında 

SOVYET 

l 'ayyareleri

nin faaliyeti 
Moskova 2 (a. n,) 

Soçyct tebliği: 

Bir teşı·irıevve!de bü

tün güD hfitüu cephe 

heyunca muharebeler do. 

Tam etınişrir. Pazıırt~si 

gtinii 25 Alman tayyare· 

si düşürülmüştür. cFut 

sevalof• knnıandıısrndnki 

Sovyet tayyare teşekkiilü 

eyliil ayı içinde piyade 

miıhimuınt ~e erzak 1a· 

1 ~ıyau 864 kamyon 78 

1 taıık 80 zırhlı otomobil 

61 beui':İn otomohili tah-

: rip etıni:;ı 15 milhimmut 

depo~aııu berlı:wa eyle

mi~ ve 38 Alınan ta.y

yare11i dü~iırwiiştiir. 

IHGlllllU 
Bir İtalyan 

limanını 

bombardı-

man ettiler 11 41t
1k, Yıldıztilı kaz la· a ya 

, ı' ı ~ h·lk ile temnsta 1 

·· " ~,:.~ •
1k ı lıtiyaç V 6 di- , hava kurmay , 

. 
Lonllra 2 (a. n ) 

rıJ 1 111 tt>Mpıt y l eriık-
h ~IJh 
ı· 'll.ı <.ıtıt Zam l u.zıuı ·ı a. 

~ l()r ıh·. 

C} ,...,___......,......,-======- ı 

il· l<urıarımıza 
1 it.() .• <l 
~ ) a~ı gon eren 

'Yın olrnyncnlnrı· 
~·a~ 1 

~\ ·l arıuı yeui trirk 
~ l'fl~ri o lt nnnkl ola.-

)' 
l' 

1

'~ 1 ı> gönclormeleri· 
'(!n. 

f edor T~ :>l",ll) r· 
'ıı 1 

i'e göuılorilccek-
l·r· h ~ıılııwıvaca&ını 

ltia . " 
1 

başkanı 

Berline gitti 
Berlin :l (a. a) -

ltalya12 ha va kuvrnıleri 

kurmay haşkaııı Berli ııe 

gelmietir. G"ueral ş:ırk 
cephesine g iclerek G~iri a g
Je görii~ccek \·e Ot phAdeA 
ki J talvan ordusunu ter-. 
tiş edec~kti r. 

Htfıf Ingiliı ku'\"ı;e t leri 

psıır sabıLlıı İ t.dyıırıııı 

Paıı t ellano deniz HB'iiine 

hiicuın eılewk hes d 'ki· 
' 

ka iç inıl o yiiz yil'ıni iki 

u hii atnııı~la rd ı r. lta l · 

yanlar ea~ırılıklan i <; i JI 

ınukalıel~yo 11ııcak lıo 11-

bardıman<lsn :-o" l'lt haş 

layabilmişltH" ve morwi

lerioi lngiliz gemilNirıi11 

ı;ok UZl\klarına atmışlar 

dır. 

Almanların 
İngiltere 
üzerindeki 
faaliyeti 

Lorı<lıa. 2 (a. a.) -
Haya tebJiğı: 

Düu gece az m iktar
da dıışıırnn tayysrc•si !n. 
gilt ın cuin doğu ve otmnp 
doğasu üzeriııde nçmuş
Jard ır. d glık yerlere 
b ım balar a.uıı~lardır, ha. 
saı· ve zayiat azdır. 

Gener 1 
VEYVEL 
'feşkilit 
yapmak 

•• uzere 
Hındlstanı gidecek 

Lonılra 2 (ıı. a.) -
Gcnernl V )'Vel Rus ge
neral ve komserleri Bağ· 

dA t vs Tulıran giirü~ ıe· 

l ~ ıinıle Suriyeden Kaf· 
.kaı;lara c.logru nı ihvere 

kaı şı 1: uru lan cephenin 
kuv\"etl eııdiı ilınesi için 
hazırlan an planların te 

fl'rru atuıı tt.spit etıni~ l e r · 

EYLOL AYI iÇİNDE 

AlMANlAR 
NE KADAR İNGILiZ 

Gemisi bahrdt1ar 

Berlin ~ ( a. a. ) -
İngiliz bomhnrtlıman tay
yaı·e ıerı dün gece Al

manyanın cenap batısın
da muhtelif yerlere geli
~i giizel infilik Te yan. 
gırJ bombaları atmışlar

lardır. İngiliz ia~e gemi
ladne kare1 yap1ltm te
ıirli müco.ueJe AJmaıı 
bahriyeai ve hava. kUY· 

\."etleri eylül ayı i9iude 
ceuıan altı yiiz sekseu 
ü9 bin dörtyfiz tanilato
luk tlii~ınnrı geıni~i ha
tırmışlar<lır. HanJnrdao 
ılöı-tyiiz elli ik i bin to· 
rıil!itoluk lwımrn ı .Almau 

gemileri batırmı,tır 

]erdir. Veyvel iaştt iiıJBii 

olmak i tibariJo eheınmi

Y eti artan Hindiştaıı tt1?
kiHLl: n 1 tıımıımlayacaktır. 

ilaleu harbin icap et. 
tirdiği htn· türlü teclıizatta 
runlik bir milyon a:>kor 
bul n n maktadır. 

-
Gazetemize yazı yazanlara talkJnıla 

bulunanlar için 

• Profesör Baltacıoğlunun kitaplarından 

"Cezası olmayan cürümler" ve "Kör gayz" 

bahsının bazı par9aları 

• ( DünkP nuehamızdau rna had ) 

Ralıumuzwı garip bir luUi vardır : Her adamdan 
lıoşlanmayzz, !zer rengi sevmeyiz, !zer miiellij bizim 
için ayni derecede cazip değildir. !tatta her saat, ça
lışmr:z.'!l !Z ayııi derece de miisayit bulunmaz. Bu /uille
ri tetkik ettiğimiz zamall aldt bir surette izah edeme· 
yiz. Mu/zabbet veya nefretimizin miicazip yahut tJul.
nafiretimizin lıöklaini harici bir sebepte, mııku! ı•e 
müspet bir izahta bulamayız. Bu!wnaymca bu bir !ıis 
meselesidir, hislerimizin kendine mahsus bir maızflğı 
vard1r, deriz. işte lıayatmuz böyle şuursuzc(ı sarf ve 
İsra} eftiğ ·miz muhabbet ve ne/ret sey yale!eri yle dolu 
bir lıazille gibidir. Yaşıyan insan dllJ'Llll insandır. 
Duymak bir baluma mulzabbetini, 11cjrcti11i şuursuz· 
ca sar} ııe ismf etmekten ibarettir işte (OCllğllll 
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Sayfa: 2 

arı 

V nktindcn evvel bn-

1ru" ıı yüzle in hiç biı· 
kimse tnnıfındnn ve bil
b ea b y nl r rozdinde 
makbul ımyılın dığı ma
Jftındnr: 

Bu, bizim nznn za 
mnnlardan beri z lınimizi 
işgal eden f~nnı bir mes
ele olmu tur. 

Hnuu da şiındı~·e kn,. 
dar çok açık '\" ı:J d bır 

ifade ile iı ı.lı o le ı ol· 
wamıştır. 

13en bu meraklı işi 

lııucün kü imkftnlnrı i~.ıı 

<le anlatmağa ç 'ı~'t9 ğım. 

Yüz buruR,n1ı..laklnrı -
nın sebepıeri çok ı üte
addit ve nıulıt it isu de 
kı aon mühim ol nl ıri) la 
onların izni c; releı'ıniıı 

kolıty t rafJnrını iz h 
deyim. 

Bımlard ın ba~l cn.lnrı; 

g idai ve hazmi. ll'ki v~ 

irsi, mnrıızi, teon illi ve 
ı:ıun'i sebeplerd nd r. 

Gıdai ve h z..ni sebep

ler: 

Yemekler tazfl mad
delerden ~n iyı yr l?"la la 

yapılmalıdı ·. \ ucuduu 
her gıin sarf M ığı o 
dı' rıya çıkard gı m d ,_ 
ni noba•i; hayÇnni vo 
kimJ'evl, fa de ve lbzum 

in maddoleı i tekrar vü· 

l'nt dnhiliııe yni mik-

sevdalılar gibi . mr.ht ptn 
ve 9aml r ultındn zıe gil
zol mnhabbc t ediyor-tiuııuz 
hir sn:ıttir sizi J? l) oruz 
tleyerek, Adıl ko ucıda 
genç bir kral y nıruıza 

<loğru gelıyor, ny 1,ta J .. ııl

kıyoruz. 

- l>ur ti na ta tim 
eaeyiııi Perilı mn lrnı:inr 
Aytfm. 

- Çoh nıenrauıı ol· 
c.lnm A>t ıı hanım. 

V Q dört kişi tel, rar 
1 

kol kola ıaloua doğru ) ü-
rüyorduk. 

Ertesi ahnh yatn"ım
dl\ gözlerimi rt~tığım zrt· 
maıı vakit oldukça ill'r 
Jemiş hemen lıenıen ban 
ka saatı gl\lmişti. G ce
nin yorguuluiu ile vüou-

sebeple ı ve 
ç reıerı 

Yaz n: Dr. Şadi Gil'BY 

tar)Qrda alınmasınn ihtı

ynç vurdir: 

cealıl: 24 SRAtte id
rıırıımzln 20 gr. ar.ot 

rf diyoı uz; ha miktar 
azota yiue o güıı ıçın 

Jmrığ , bulmağa mecbu
ruz 

Yemekler ile alacng"ı
mız nllıomirı, ~ağ, et, şe
he,., azot, tuz, meyva laı-, 

nehati ve ınilht u adde
le r hesnba ve ihtiyaca. 
uygun olmnlıdır. Bıınlar:ı 
t1n r mnlCıına tı küçiik e.,. 
lhfzıs~ıbha kitııp l nrıuda. 
bulnc Kl'!ınız : 

Yemekler her z:ıman 

v ktiuae, çok çiğnemek 

şarri, le yı nuıeJıdır, ~of. 

ra.d.uı kalktıktan hiı·az 

za nan sorırıı hazım işiııi 

boz <'ak sulu •~ya ku ıı 

b rş y yememelidir. 

Marnl, meyve, kRlıve 

ı:ı.yrn , su ve sınr madde
ler ırnfraıl a vey ht·mrn 
yemeklerdeıı sonra alı

nır. 

Sofrada yerıilt>n ye 
m klor ve sııirelerin cins
lerine giire eriıne!el'i, da 
gılm ıları \"O takiplerinin 
ayl'lhmılan i~ini çok dik
k t!e yapın mide Te lıa

gırsaklarıo gerek ha
reketi ·rini ve geruk kim
yevi vazifelel'ini şaşırta

cak başka yeniden mide-

(Halkın Dili) 

ira şahı Bones 
Aurese Oidiuor 
BoneA avr~H 2 (a. ıı.)

Sabık lra , ~ hı Riza 
PE>hle'i ikinci teşrinin ilk 
günlerinde Bones Ayrrse 
gelecektir. liabık şaha 

aile~irıilen oıı iki kişiyle 

on iki hizmetçi refakat 
edecektir. 

ye bir iş c.labo. ~erıneme
li<lir. 

Bu miiddet ~-3 eaat 
deTaıu t>der; mido ve ba
gınıuk ların bu mühim 

i~iııi lıozuı ve~ çikriren 
birde uyku vardır, bı:ı 

müdtlet içiııflo nvkudan, 
diwagı ve milı>tııiki yo
rocn işlerden mü •nkön 
oldıığa J;:ndn:· c;ekinmA
lid;r; hıı miiıJ<l. tırı lıita 

mıııda u sırnra ar'u edi
lt<n gıdr.t hor nııtldo alı· 

nır \t} uyl. u ııyııııahi ıı r, 

yalmı hunadn. evvelkilt·r 
gibi hazım müc.ldııti "e· 
rilınek Htzımdır. 

Uu h:ılı ın ınühte' i
yatırı dn hil<lirileıı letbi r· 

lor d htt ıi~1 adn viı1.deki 

ııolgalJlıığn 't'ı• lekeli YA 

kirli gör ..ınmesıue ınanı 

olur. 

Irlr:i VA irsi aebepl~r: 

Bazı rııem1oketlnın 

in anları lı:erııti lıeın,N·İ · 

ltrile Y<> cinsltnile çifle· 
•irl"r, bun larda ihtilat 
yoklur, bııııu rı iç.in irei 
yetlerinde bozukluk ve 

ayrılıkda yoktur. 

• 

ı Çe h rıcı e nazırı Sovgetıer 
o 

BENEŞiN MESAJI U 
OKUDU 

Lnnd ra 2 ( a. a.) -
Çek barıciyc n zırı mıı.

zıırık çarşarı ha ak~amı 

radyoda. Çek Onmhur 
Reisi B.,1111şi ıı vatan 
daştarına hitap eden 't'e 
sakin kalmaları n tAbri
kata kapı lmamaları tav
siyef'liı1 de hulnnan me~ııjı
nı bildirmiştir. 

1\le elıl: Bunlarda. kıl-
ıuzlık, tüy. ti.dük, 
~ ıkluk, buyıscı;r.luk 

Vey,ılıut o ın ı;r., 

buru 
olur. 

biç m, 
roıık, çelı• <' dcğı~mez, bil' 
çeş i t kalır. 

Oıosiu bawil oltlugn 
vaaıf arı isı ııintla r ara
sında vıtkıirıdf'n evnl 
koc.1111..ık, b ınışukluk 
var isu bernber ya\"rulanı 

ioıipal "der. O cıa ma 
rıızl ve tı uaırn li ıehı p le r: 

Ha talık 111-1beplerİ) lfl 
yiizde tali ofara.k buru 

~ukln tda r görülür. l\h
~elı1: 

F NıgiılA, dışsizlikte, 

(H kek y umu rtalarınııı 
uıalısulii ol au ıfı az t 
içi de kurh ı ynvruı:Hrna 

btHl7.flyen •lıoyv ncıkların 

hiiııye bo,ı;uklııklarınıJa 

[ayp ş arıla. isıimrıubili

yet i ptilasıııda, bol ko'
itleı dı•] dit h:ıstahkların

<l.a oltlnğu gibi. 

(Bitmedi) 

gön r ıe 
h r ol 

TECROBE EDİL E 

TEDfR 
Londra 2 ( a n. ) 

l tidimn başı uııns nJ 
48 saat sonra okorı 11 

hey'etilo Sonetloı- bi' ., 

giue girm;~ l) 'nu cLO 

ııskte 1 boi > d üıı vnp' 
bQynııutında So·,,yet 

birli~1110 malzeme göti 

rılınPsinin ehı:ımmiyıt 
beHrt miştır. Bunuıı İ 
demiştir i hikaç muL 

rol vn·dıl"' Vııildiço· 

ve B ısrı k<irfezi Ro·' 
ya ~riıl..,rı lıer 

eıl lmektcdir. 

INGILIZ 
bombardıman 

Be rl i ıı 2 ( a. ıı. ) 

D . N. B. ııin h ı tuir0 
ne gi>re: lngil •z b ,111ıı: 
dım a ıı tan·nroluri 
gece ha. ı ı ve c·eııııp 

.. . l r~ 
nıırnynsı uzer11H ıı u, 
vo gHlişi ~iizel , IJeııı 

yelsi:r. lıaırnr yapo.u 
az bom b atmıştır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ mnkina gibi söyIHS~ 
daha rıeler ııÖ'rlodi ııil 
vorum. Ya1ııı~ nr ıtıf 
İ>~tgiiıı içiıı nk~ ı;ıı .tio 
saat lıf'şte bnlu~ınıı~ 

YI 
Tefrika Yo. ( 5 ) 

duın külçe gibi idi. 
Bırdeıı göz!erimin 

iinüııde iri ;r.eytiu rengi 
yeşil gözhır canları<lı , 

dün O'ece neler olınu1.1tuL 

Hahç den rnloıııı dön. 
atikten onra hir ınüdcfot 
büfede arkadaşımın aç
tırdıgı ş:ı.nıpıuıya ~işeleıi 

ho~altılmı:;- ve durmadan 
:ı. !arca daıı pisti üıe

rinıle koşmuştuk, ben 
nıiitemrıdıpm PerilıRna 

lıir siiıü aşk ve ıaadet 

ll'Bsa larıuc.lan b~hseT mi•

tim. 

Gceı yarııından eoıı -

----
Yazıuı: Sahri ERT.11-iÇ~S .1 

ra Pm·ilıarı ile Ayteni 
evlerine kadnr götürdük. 
Adillfl evlerimize döııer

keıı, .Adil: 

- ~ıııo.ıl Ümit, Pori
han ho~ıır. a gitli tni7 de · 
di. 

- Pcı a kız d• ğil: 

- Ft>na dPğil Dfl de-
mek lıt>m çok ~ii1el hem 
de f~vkal:fc] ,., kil•ar ve 
terbi.reli, ı;orı rn eyi hir 
Aİ!e kızı. Bık n.ı: daha 
unuın' ord um. Bi i_rormu 
s nu Peı ibnn kuuni ile 
berab r yarın bizı ça) a 

1 
da~et ettile r. 

~ Nasıl olar Adil , 
yabnc oı lıir e\"e iki er
kek na ıl gider. 

- :Merak ctmo yAlın, 

Perihan t~.rıes• ı iı;.. t'IV rı

de otun) o • Zavallı in- . 
zw bıı hıı ı ve a nııeRi ()J-

nıü~, yıı lnız dayıll\n 't'ar. 
Oldukça •wngi ı lı r, Peri
lıana onl -ır .nırdım edi

yoı lar. 'l'e)?.esi d a kızca-

ğız ı ııııe::;iııinin bah>1:;1ııın 

uıttt mini uıınt uıı df•ye 

aıaıln sır ~ da. b(>yltt gleu

c~ l er ttı tip <hh~ or. 

Adil duımadan bir 

re sözler im. 

.Eı·o geldiıt:m ı11" 
.. 1 

annemin rıitemli 8" 
ne ahlı maclnıı o~ 
ç1ktım, çıiııkii yo ~ 
lııktıın lıır ılakik ı tıf 

dursc k takatııu 1• 111 

mışt ı. Ş ı rndi yatı1ft'< 
ıçitı de hir gPca r 
olan hiitüıı hn ha fj· 
OÜ~ İ lliİ\'01" V6 n-rıtj , .. ·" 
nıandu hagiiukıı ç~ıf 

1 
vetini h ıtırlavar~,J; ( 
için tatlı tıir z~vk 0 

yordum. 

Hemr n ynfıııktıt 11 ı 
t1 1 

l adım, va kıt oldnkt; , 
Jeınişt i , dı . şuuıu f11 f~1 

(DtfYauıı 
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s (Halkın Dili) Sayfe: 3 

1 Şiir ve Şiir Telikkilerinin 
geçirdiği istihaleler 

Lord 

A 

alifaks 

y 

· ir birinci deniz 
Lordu raun uaverı ı=~ ~A~Y..==:-.O===ll 

====-•-======= 
Yazan : Lütfi OÜNEY 

( dünden de~am ) 
b- . 
t;ll Aizlere bırazda gücümiizün y • .,1tigi kadar yeni 
.,
6

• b bsedece~i ınizı vadtıt miştik. 
~ İı kilap91 Gençlik,' te ~iir dünyası bnşlığıyla 
~1~1 bir yazıda Mehmet Kapları; 
~ S,.n'at Vf'I eclehiyntın, ibtııas ve heyecanların 
l~ • 

~ı olc.lugıı malumdur.,, 

af)iYor. Ye devam cdiyôr: u S'ln'at iıısan t'ğlnıın, 
tı Oğlunun hnvallerini anlatır.,, O halde haya], 

arı • • . 
Oğlunun etrnfıııda, lııç sıyrılmayan bır bolu-

. O, dünyayı bu bulutun içiudeıı göriir .. ln aııı 
'llıa i ttn·eo an'aUıfirın da • nn, kondi bulat· 
'rt • 
~ gi>ıniılii tekilde tasvir etıue~i 1'1zını goHr.,, 

• ~aıı\"İr .. l\lchmet lrnplnnın huradaki tns;irderı 
. '~ lı ç şüplıı;i~ki o eski divan teaYİıciliği değil· 
~ Za e~ki t.t virciligir. yeoi Oiirin ınalzemesi 
'~ta.ıı çıktığı hepinizin malt\madur. 

~~'1karatl ı onheş giinclo bir çı an D t ({ WEN' ede· 
~!\~ete inin dürdü ıcii sayısıııda da Şahap Sıt.l.ı 

t~•kle •·,, ha~lıklı hir yazısında Byııi me;,vzuya 
-, d d" t ·rek hakıııız ne ıyor: 

~o,, günlerin edAbi gazete •e meoınnnlnrında 
~ rı~ ~:irlern huadüf olnnnyor. ÇoKlarında hay l 

ı( ~l ği eınslllsbı: denecek kudrette. Fakat form 
•, 

y t~' İınza bundan sonra Sahabattin Kndret in 
t1 • lllec naasıııın dörılüncü ayısmda çı krın~ bir 

q~ 1 aıflra.k demek iııtediğıni misalle dahıı açık 
lı l!diveriyor. Bi1.de hütiin " l'öyltdiklerim,, bav· 

hu 'iiri aynen nşagıya. alıyorıız: 

Bütiin söylediklerim yalan 
Yalan yaşamakla o/doğum. 
Ne sıcak memleketlere gitmek istedim 
Ne kaçmayı düşündüm 
Ben bu şelırin semasından 
Kasabından, fırıncısından 
Havasından 

~ Hosnudum. 

"hap sıtkı, Sabnlıaltin kudret'in bu ~iirinin al· 

( DevRmı 4 el~) 

vardı 
Va~ing on 2 (a.n.) 

1 ngilterenin birleşik 

.dmPrilm hiiyük elçi ~i 

Lord Halifnks l ugiltere· 

<ltm Aıııerikaya gelmiştir. 

oldu 
Londra 2 ( a. a. ) -

Amiıalhk dairesinin teb· 
liği: 

B Tinci deniz loriiu 
amiral < Si>r Dayyley· 
boy > kralın baş yaver · 

ı ligiııe tayin edilmi,tir. 

Bu ilin yaprağı saranp soldu .. 

Dıiştüde riizgôra kapılıp gitti. 

Bizimde mazimiz bir rüya oldu. 

Bu gün uyanı!lca odama bitli. 

• 
Bir zaman ovamız zambak açmıştı. 

Kuşlar kanatlamp kıra koşmuştu .. 

Sevgiler çağlayıp birden coşmuştu. 

Ömürler dolduda tecelli yetti ... 

• 
Oiineş görünmedi dünya karardt. 

Her mahluk kendine mesken arardt. 

Çiçekler kuşlardan dünü sorardı. 

Yıllar geçti gitti bize ne etti. 

• 
Yağmurlar döküldü seller çağladı. 

Dereler pınarlar ırmalz ağladı. 

Dağlar başlarım beyaz bağladı 

Bu gü1ı bülbül değil baykuşlar öttü. 

~~-=---------------------A-h·t.-n-et.__l(..an-U~ 
~"e Abo~ı·==='H YEN i Ç 1 LAN ;ı-

~artları 

: 600 kuruş 

.: 350 kuru~ 

200 1' uru• 

~======ı 

~i ilanların 
satırından 

~ ~ ~ruşalınır. 

~s~si ilanlar 
~r-ı 

'~a tabidir. 

HAL BA 1 
BASIM EVi M iZDE her çeşit Defterler, Cetvel ler.Kağat 
Zarf başhkları, Karvizit!er ve Köy Odaları, Belediyeler 
ve bilumum resmi ve hususi dairelerin matbu evrakı 
rekabet kabul etmez derecede ucuz, temiz ve çabuk 
olarak yapılır. 

BASIMEViMiZiN BiRİNCi GAYESİ 

ADRES 

B EFASET 

SIPARİŞL.E:RC>E: SÜR'AT 

oh .. TL.ERDE SA .... LAMLIK 

---·-- -
: Mltad Paşa Caddesi No. 1 

~-------ı•:=:========================================= 

PROGRAMI 
3 ı ıo ı 941 Cuma 

7,30 Program ve mem-
leli~t saat uyarı. 

7,33 Miizik: 
7,45 .Ajans Laberleri. 
8,00 .1uzik 
8,S0/8,45 E>in saatı 

l:l,30 Program ve nıom.· 

lelte;,t ıtaal ayarı. 

12,33 Miizik: 

J 2,4:5 .Aj u haberleri. 

ıs .ou Müzik : 

ı~.30 /14 Mü;.-;jk 

18 00 Progr.rnı ve ınem · 

leket saat ayarı 

ıs,oa .. [uzik 

18,40 Iüzik 

lU Kouuşına 

19,15 Müzik 

19,:30 Mc-mleket ıiıt:ıt aya· 

rı ve •ıjau haberleri 

l 0,45 Sorheıt on cla.kika 

20, l 5 Radyo ga.zete,.i. 

20,45 Müzik 

21.00 Zirııat takvimi 

21,10 Müzik: 

21,30 kono,ınıı 

21.45 Müzik: 

22,SO Memleket sa:ıt eyi\· 
rı Ajnns haberleri. 

22,4:5 ~liizik 

2:Z,5!V~3.00 yarınki p ~o,.{ 

,J 

1941 
BiRiNCİ TEŞR[N 

3 
C U ,, A 

... \ rnhi : 13(j0 

Ramazan 
11 

Hu ıııi 13~7 

H r L lJ L 19 
Hidrollc:t 14.U --Al af. Alatrk1' 

Saat Saat 
~-

5,58 OiiııeN • 12,0ô 
12,03 Ogıe 6 11 

' l5,:ı! l lkiııdi 9,3lJ 
17,53 Akşam 12,00 
19,23 Y titBı ı ,31 

4: 19 lmsak J0,27 



8.yf1.j 4 (Halkın .tlili) B.iri.L~ t t- 'Y S 

Fi le r 1 Gazetemize yazı yazanlara 
telkinde bulunanlar için 

Bn~ı l dtt 

Şiir · ve Şiir Telakkilerinin 
geçirdiği ıstibaleler ----·--= Petreskov'u ı 

Sovyetlerden1 yapılan i ' 
rulıiyat. budur. Hatta bü· 
tün hayati duyğunıın 
hamleleri ve zelzele/eriyle 
sarsılan san' atkôrın ruhi· 
yatt budur. 

( Üçden devam ) 

tına QO satırları İ)five Cd"rek y~~ISlnR son veriyor. 

" Yirıuiuci asrın ş iiri Yarıı:;ı iııkar, y:Hıs i 

istihzadır. Hunu höyle kahul etmer"n varda 

n :. ısibi bir kibrit a'evi ol naktan il~ri g• çemez. 

Yok Si\ diirıyadıı ~oylenmenıiş laf m k.ıldı. 

l~te Şahap Sıtl..ıııın d L y .. ui ~iir lıakkırı dıı ki 

dü~üuctıleri hudur. 

G e ne c I ııkılapçi 

ba!iılı\,lı bı r yazıda da • • 
şunları yazıyor: 

G~nçlik > te c Ş•ire dair ~ 

Şhkl'i\ Ha il Tugrul aynen 

cŞii r ve giizPll ı gi, yalmz ~ekil ve gö riinii•'e ara· 
ıua.k yan l ı~ bır kıına'.ıt olsa gı•r L•Ktir. E~er trn ka· 1 

n aata iştirak ıuüıııktin olsaydı Jıvan edt1biyatının 1 

ınu.ııanna, kaside ve gazellerini bütüıı ruh~uıluklanua. 
ve nmk iidiklerine ragmen ın ı f ş~kil ve nbenk lıhtırı 1 

için,giizel boiwamız ve baş tacı ctnıeınız icap e<l"rdi> 

Başkalarını bilmem umma. bl'nde bn kanaatta.· 

yım. 

Sayın oknyncnla.rım. Y uın ayni ııüt unlarda. bu 

hu•rnsta biraz dabtl tafdildt vereceg ı mizi Tadederek 

~iıııtlilik Allaha ı~ma.rladık derim. 

Lütfi Giiney 

yar 

Hatta denilebilir ki 
aklın, muhakemenin haki· 
miyetine teslim , olmayan 
tabii ve serazat insanların 
ruhiyatı budur. Muhabbet 
ne/ ret hayatım ta bil su· 
rette yaşıyatı adamm man· 
tığı şudur : }ilan adamı 
/ilan müellifi, filan /else· 
}eyi sevmiyorum. Çünki 
sevmiyorum. lakin evvela 
hayvan için sonra mini 
mini çocuk içiu, daha son
ra tef ek kür mmzasile me· 
deni/eşmiş llöylü için, ni· 
ha yet rııhl f aaliyetinitı ne· 
vi itibariyle duygu, ilham 
nahiyesinde çalışan saiıat
kur için bu garip hasasi· 
yd tabii. yahut zarar/ ol· 
sun. A1ederıi adam, icti· 
mai/eşmiş adanı, akli ve 
muhakeme mesleklerindt'tı 
birine girmiş adam için 
bu hassasiyet tabii midir? .. ı--------------------

• • • Bu uzvi ve hayvani has
sasiyetimizi biitiin 1 akıl ve 
mulıakemeızin sahelerine 
kadar yapnuyncağtmtz var· 
mıdır?. kf e.sel/i bir idare 
adamt tasavvur ediyorum. 
Bu adamm maiyetinde ça· 
lışa11 derece derece memur· 
!ara karşı lıiikiim ve ka· 
rar!arım bu uzvi /zasassi· 
yetin emirlerine göre ver· 
mesi a!ılaki vaziyetle ka
bili telif midir? Korkusun· 
dan hoşlandığı adamın a· 
yak/arına kapanmak hay· 
vani tabiati olsull, çehre· 
sini beyendiği adamın lw· 
cağına atılmak çocuğun 
hakkı olsun, strj çe/zresi
!le, saçma sakalma baka· 
rak adam hallkmda iyi, 
mübarek .. Hükümlerini ver
mek calıil köylünün muha· 
/~emesi olsun, yıldızları çir
kin görmek, beşeriyete gay· 
zetmek, !tatta insanlığı tez· 
yij etmek sanatkrZrm sa
nati olsun.. I'akat bütiiu 
bu ltissf hiildimleri, idare, 
akıl, ilim, !zürriyet, zartı· 

ret jikirleriyle birleşebilir 

mi? Bence Pestalozzi mü· 

ziç: bir pedagoktur, fakat 

okurum. Filan adamm şah

sı hende tabii nef ret ujall· 

........................ l INGILIZ 
TASARRUF 

BONOIJARI 
Tasarruf Bonoları 

almak kendinize tay 

da M 1111 MUdataa

mıza hizmettir. 

........................ 

Fakat hiç bir kimse 

filan arkadaşıma daha 

samimi olmaktan beni me· 

ne demez. O da benim fer
di lzürriyetimdir. Ona kim· 

se kanşamaz, kfeşrutiyet 

inkilabını müteakip mühim 
bir muallim mektebinde 
idare hayatına iştirak 
etmiş olan genç bir arka· 
daşınuza bir gün sormuş
tuk: filan !ıoca lzak.~ında 

·fikriniz nedir? Cevap ola· 
rak "emsalsiz bir mü.tefek· 
llir, gayet iyi bir lıoca
dtr .. ,, dedi. "Halbuki siz 
onu lıiç sevmediği!{izi 
ilısas etmiştiniz!,, dedik, 

"Ben ferdi ye hissi takdi

rimi vazifeme sıcratnıam!,, 

cevabım verdi. Ferdi da· 

dırır. Fakat onu medeni yuşlar içtimai görüşlerimi· 

hürmetle taktir ederim. zi bozmamalıdır. 

TAYYARELERi NlN 

Afrikadaki 
harekatı ve 
sicilya üzeri
ri ne akınları 

KHlıiıe 2 (l.a) -
O ta ı.nı ktıtki l rıgiliz ha 
va lrnvvdlt1rinin tebliği : 

Bo n bard ııı aıı t ayy·u·t' e

rimiz 29 30 ·ylül g·
oı sı tr.ıbl ıı s ~ ıb ütı· ri e 
şiıl<letli bir akı11 yapmıış 

!ardır motörlü n klıye 

tr cemmıılaı:ına. bir t~y 
yııre m"ydıınııı :ı. g:\ı lııru. 

bin:ı ' al'a '\"'6 Ill t tö fü 1.a k 

liy., ga nj ıtrıua da tıım 

iıta.b1tler k .tydedilıniştir. 

ve büyUk y.rngırılar çı

kanlm ıştır . 

Sıcilyadaki tayyare 

meydanlarına da hücum 

edilmiş yangın ve infı· 

laklar kuydedilmiştir. 

Ayni gecı birıga:aiyede 

bir l'kın yapılmı~tır. Li
mandaki gemiler bom

bortJıman e<lilıni~tir. Bir 

tayyaremjz lıiiı:dine uön

memiştir. 

nasll aldılar yeni islab 
H "'l =' i ıı k i 2 ( a :ı . ) -

Putı·ı·•k\o'uıı z a ptı lJl\k• 1 
kınd <t l,i hah rltt ala •dar ı 
ola1 ak a~ · ~ ıd:ı i ret4rni 1 

ve miit~m 11iın m 11 luıııııt 1 

yeri ı m ... k t t> d i r. 

ve matbtı 

Lorıd ra 2 ( a . ~· 

l ı au daki ilk h~l:t h ıt 

ı ak ya Il ıl a rı b a u• k et ~ F ı rı l::ıtnlar yfıdi ey- . 
lüldtt ın iı h i m P t ro1'kov'u buat kontrol ürıiin İ 1 

ilti ak ııoktaeıııı aldıktan 

POOl'.l •Sıv:uır i> il~rika 

ıntHi ıı d~ clfüwı:ır. ı do,..r1 uya ' . 
dogru t 11. k ip t1tnı i ~ti r Ay 
ni za•n uula hıışka Fın 

te~ekkiillı' i de .A va noz 
R 11rnn a raRınun haı ek;\t 

h hulnnınıış ve 26 ey 

liilde bu uokrada hıılu

n :rn dıişrnan ku Vt"etleriui 

imha et ıuiştir. Bu ınu

vaffakiy~tl6nfon sonrn 18 
eylüldu Fin k ı taları p_,t
reskova karşı miitemf'r· 
kiz lı\.icurııla.rıııa. deva.m 
eyl~mişlerdir. Hücum co· 
nuptan murmant<k dPmir 

yola battı boynııe:ı çeya 

batıılau lıir ŞÖde boyuııcll 

yapılmıştır. Şimalden Fin 
kıfaların111 oenuhıııa. ya 
pılaıı bir <lü~ma.n muka 
bil lıiicumu Jıihıkürtül 

ıniiştüı-. Hiitihı hu hare· 

ket e:-.na~ıııda. te~ bbbiiıi 

dlıimıı l!' ı u kıtalarırıın e

lind~ ka lm ı ştır. Nilıılyet 

bir birinci tA~ı iıı ıo:ıı. '\ t 

diirt o:ı . zdtl Ji' 11 k ı talıl " ı 

P~treııkov ~dll'in i rı mer 

keziııtı girmiş H ' Belftdi 

ye dt · res i ııo lı" i ı ı b.lyra 
gıuı ÇHk 1 1)1 ,fİI'. 

Finliler 
SOVYEILERDEN 

Bir ş h·r al
dıkl ~ rı ı b ·ı -

diriyorlar 
Hebin ki 2 (a. a) -

Dogu KrıruJiııirı ınerkez i 

ohın Ptıtrı>ıotov'un i~g ı\li 

nıüna~ebt1ti l e ma.n:Hıal 

Maunerbaymn }'m vatan· 
perverleri lıırlig i ndou 

tebJ'i • t.ılgrafı gel mi, tir. 
.:Fin tebliğ l erinde Pctns
kov bu isimle deg ı l Aeııi · 

silea burg iııııile :.-:ikr 

edilmektedir. 

dır Son gii nl .- rdtı 

bazı Ml ıüıatın yapı 

lıeklenınek te ılir. Ş · ı~ 

kaılM e~ki ,alı a<l ir 
lt'rini Lizzı t koııtrııl 
mekte iıli, clig r k'' 
y o ular ise < sin ~ hırı 

~i 
ettigi malikaneleri tı111 

rine iade etmPk Jı 
rnnda ki tetkikloritıe 

v&m etmektedil'. 

GAZETECILEI 
Zigaf etinde 

Genarıt 

Dögol'ii~ ~~~ 
~ t 

nutku 

Loodra 2 ( n . f\ • 

Ecııohi gnzet( cıı .. r 
fırıe verı leıı ziyafı>tt 
ıı a ral D<L; ol şuıı 1 s rı 
lemiştir. 

Mt•şl(ı!l vo gayr ~ 
gnl Fran ıtrıııı uıtl 

wıntakıtlanu ılaki <~ 
d 1 d

. .. (f 
aş aıın uşunco 

zuları ilu Berut, ı, 
-~ ~ 

Londra. ve Nı.' 0 g 
.. ıı' ~t 

vatandaşların dü ıı ' 

arasınd .\ b ir far .k ~" \ ~ 
Vııkit gel ıligı za ıııilıı ~' 
Jıpler arasında. ki ıJl 
imizi alac ığ ı ı b t.ı g 
Hiir Frnnııı~ nıill 1 t 
1. . • l 1 il 

ı ı:ıırı uı ııı ş ıca 

mukn veıneti arttı< 
tır. 

t 


