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NUTKUNDAN 

---şf 

·~ r,.lfldra 
1 l.tc-1t· 12 (n. a.) -

J h". 1
11 nutknııdski 

l 't r 1 · ı . 
ınrp pıınıı erın-

tı <lıı~: rnk telılık2lcr 
re 'll lı· ·ı .. 

~!' \ ·•rp gcnıı crını 
e lerj A 'k .. ., ı 1 mcrı nıı mu-
1 {ll" 

1•la1 ı Amerika sa-
IJJ 1 IJd • kt eıı 480 kilometre 
e• ar, k . \' nılar gıdl'lı me-

.ı ibr 
t·q lYa otınoktt dir. 
ıır ık a ıı rıı fü1 ıı fü :ı ırn 1 arı 

1 \t\ 1 • 
•ı ı' )J rl ( . 1 k do v 1 ot -,, t , 
l.aı, zlfuıdada Harlen-

d t1: . rodarda perııötle 
l 

IJJ• l.ır oıtıgi ileri kura-
<lr ~ 1l) ılınnktadır. 

lldn '· · ~ \ u ilk kaıınata 

ıJl 'a• 111 erikaıı ıııiidafaa 
1111' ı &ıu~rikun kara

it 1 t f' lıır. 1 aali)tıtlo bu· 
~il 1 .. • 

ıı~r JUtün mrntakn-
~: "

1
':\ t-tnıcıktedir. 

•il' ~.ti 

,,,, ·8. ye göre 

d~ lnvuet zagiatı ........_ __ _ 
1~ ti. 

tl. \, ırı l'>( ) 
P "' 1 .. n. a ~ . . . 

rıakı · •1J.ııı..ıırıın a keri 
ı l\td Hı h ıbcr aldı · 
~ı .. Rııı·e 1 l . k 
·• 11 k. )0 ., e\'ı !er 

(f' :ı1ı 111 HO kilometre 

'ıla • r)\ ı ıulek i ın ın -
g~C H1: ~llkların ıııızalıa
?ı rı<: 1111 ·111 ıııe\'zileri

lh1 , .. 
tl' · ljft. cuııı etmişler· 

ı •t u 
ı., So n·et hueuın · 1:\ l\• w I 

tet ı · a 1 ._ ı alnıaıı mü-
li(\ 1 • 

'ır ,ı>1111cla kırıl· 
• l:i 

1at U\)'ollırc kanlı 

!FELAKETZEDELERiNE 
YARDI MI 

Ankarn 12 (.a a ) -
Kızılay Umumi merke · , 
zinden bildiı·ilmi. tir. J~r· . 
ciye~ zeh;ele folftketi 
muhtaç1a! ı i çiıı im giin 

merkezi umumiden ı-ıii · • 
nrnodiiferle 500 ı;adır 

suvk edilmi• vo haslanııı-ı 
T ' 1 

ohrn nakli yardııu ilıti-

ya'>\ nishetiııde t:ılrnkkuk 

etmekte bıılunmuı:-tur. , 

Yan 1~ (a. a.) 
Dün mıntııkauıızda huln
nan yer sar · ıııt!sıııııı Er
c'ycş kazaın dalıiliude 

lıiiyük zararl,na lilehebi
yet \"f!l'digi arıln~ılmak

tadıl'. Alınan ilk maltı · 

mata gürl! El'ciye~in 
merkez köylerile Koca 
pınar k ii~· I erini ıı <> lii nı 
mikdarı 192 dir. Sıhhı 

ekipler malıalliııd6 ille 
yardımları yap uı~lar. 
Ağır yaralıları haHtane· 
ye naklctmi~lerdir. Tirnar 
ııalıiytsindt1 lıir kaç ov 
yılulmı~ Çr,uık -ve Tuzla 
köyleriod9 hazı o-vll'lr 

hasara ağrnıııı~tır 

Ag-ıı 12 ( a. a. ) 

"el'd . 
ta.tık . •nluıi~ ve bir 1 

1 ııılın edilmiştir. 

Diin rnhalı rilı1yetimi;.ı; 

i~iıı<le vukua geltm y<1r 
tıarsuıtıımı<la iıı~an vo hi· 
nn zayintı olııınşt u~·. Alı· 

nan malumata gcirt>: Pat
nnR knzasıulln. 7 ev krn
men harap olmn~ re yı · 
kılmı~tır. llüktımet <la
İrt'~id., hu yel' :-arimıl ı-ıın

dan milbecs·ıiir olınu~tur. 

Budeli 11alıiye:iin<lo 'c 
köylerinde <le kı~meıı lıa
sar v:ı.r<lir. Sahiye nıt• r

keriıı<le lıiı· nd aııd•• ~n
ka7ı altında (i)ıniıştiir. 

Yalimiz zelzeleden rnii
iees:-ıiı' olan mıııtak::ılara 

gid"ı ek içnk adım yar
dımlarıe nlıuınaeuıı tc· 
min eylemi~tir. 

Kahire 12 ( a".ı. ) -
Oı tuşark lncri li:r. umnmt 

lrnrnq.~!ilnnın ttıhligi: 

LihyıHla, Tohrukta 
ımıda ksr~ılıklı hudtıt 

nııntakaı<ında kar. ılıklı 
' 

bafıf topçu ate~i olmuş-

tur. 

Kahire 12 ( a. a. ) -
lııgiliz ort:\ şark hava 
kov\'eıleri tt bliği: 

Diirı gece <lü~man 

tayyareleı i Siiveyş ınııı

takasında bir yero taar· 
rnz etınişlHdir. Bu ta 
anuz rıeticoıi :ıskeri htı· 

def' erdi ,.e •npnrlaraıla 

lıit; bir hasar olmamı~ 

tır. İngiliz aYoıl:nı lıc· 

Jll~Jl UiİŞlllllll:\ hii<'Ulll 

oıforok hir dii~nian tay· , . 
yare~i tı i diiıtiirıııii ~ lunli r. . " . 
Diğor <lilşınan :tayyare-
Jeri ııirıcJe Tollaı ı kcsilıui~ 

vo zannedı hli~ine giire 

hasara ugratılwı~tır. 

Panama Hükumeti 
Alman işgali albnda 
bul~nan bütün yer-

lerdeki konsolosluk-

iarını kapat.yor 

Paı ı ama l:Z ( a. a.) -· 
A lın:Hı lıük iııuetiııin ta.lo
bi iiznirıc pıuıaına hüh iı
rnot.i A im nya<la \'e A i 
man iwr , )j alıııı<laki yer-.o 
ludo hulnuan hütiin 
koıııwlosluklarını k:ıpıt. 

emrini nırmiştir. Alınan 
lıiikünıotide }Janamadl\kİ 

Almaıı konsoloı:luklannrn 

kapanmasını cmrotnıi~tir, 

SOVYE! 
istihbarat bürosu 

1\lo~kou 12 (a.a.) -
l stılıbarat daireHi bildiri

yor. 

11-12 Eyiiil gece~i 
kıtalarımı;r. biitün crplıo 

lıo_runea <.lii~nıaula ç npi~ 
mıya devanı etwi~ler<li r. 

Amerika 
REiSiCUMHURU 

8. R U Z V EL T 

EVHAM 
Başlıklı Bir Yazıya cevap 

J>iirı geco yemekten 
ıwnra birikmiş ga;ı:at*"leri· 

mi tetkik i<; ıı kiit;uk gaz 

l:lınbamı alıp oıla mın bir 

s A B 1 R s 1 z K 1 K L A ı' ldi~c ine c;ekilmi~tiııı •. ' "'· 
( N . H . ) i mı a !'i i 1 e .1 " 

BEKLENEN 1 ;,ılım~ hir yazıyı ba~İllll 

1 
soııuııa kı&d:ır okn<lum, 

Nutkun u licındn bir kaç dora ... 

söyledi 
Vn.iı.ton 12 (a a.) -

Ho·1.n~lt hn gcc~ biiyiik 
ıalıır~ızlıkla. lıekleııen 

ııut~uııo •iivJ+>mi~tir, '• . ' 
A ıneri ka bi l'le~i k .lcv

lot lori 're isi ra<lyolarla 

llt'~rNliloıı hu nutkuııdı\ 

m ih Hre hitapla A mı•rika 
hirlcşık tlol'letlerioin de· 
ııizltH'i erhesti:-.i 'iİya!:'O· 

tin o ıleYam ey lo )'l'<'e~i rı i 
kat'i hir snıette tcyi t 
etnıi~tir. 

R ozvelt evve'il. Amo· 
rilrnıı genıİINirıo ve bıl· 

hassa. Kriyo destroyerine 

yapılan hiicııınll\rdan bnlı

t1etıniş ve billuteııa Kıiyo 

cleet rnyer i ıı e lı h; hi r i lı 
tarda huluuıuadan lıii

~nnı cdıldi~iııi temin AY· 
lom;stir. Krh·o <lestrorn-' . . 
riııc yııpılan hu hücum 
!"imali atlaııtık te malınlli , 
hi r ıukori lın l'llkot vAya-

lı ut iki ara~ındaki ıııii

cadc.ıledc ha. it bir -vaı..:·:l 

<lt•ğ ldir. Rn kuvvetler 
tc.ıdlıi~e ve C'İnayc>te dava· , . 
nan dHrnmlı hir diirıya 

~i·üeminin yaratıl nııRını\ 

<loğrıı kat'i bir merhale· 

dir. 

Rozveıt ı-(i;,lerine şi>y· 

le devam etmistir : 
' 

$i;.ı;lorin Ytı heniıu k ı 
Iıcıml:t dün~·:uıın ftıt'i 

omoll"'riııe hiç hir lınılut 
tanımıyan bu ıııalılükl:ı· 

ra hitatl otnıı k kat'i nı'<" 
buriyetindo lınlıındııf'.l·n· 

mnz zaman gclmi~tir. 

Onlara ~i)ylo lıit.ap ı · <le 

c~ğiz: Çocnklarimızı n· 
çoon k l :ırı mızın sizi ıı tcd 
JıiR \ ' e oıHırct ::ıit1teıııimizo 

' 
(DeTamı 4- de) 

EvYohl ; La;.ı;ı mi al· 

lede ~nlııslarrn haleti rn
lıiyeleriııi t~tılil etımık 

isteyou arkada~ııı, bu lıa · 

roketindeki gaı abeti ken
dit1iııe lı:ıtırlaıwak isle
terim. 

< Me~eıtl• diye ha~la· 

YIJl • 1 kt akşam kUy mi
Allfi rli~inıl E-n iiOura köy
ciiliik dersi vı~roulcre ; > 

l'C gttne ya:1.ısı11a < He
yaınolla ile ınıı ıt geçor
ken tanı:ımla ıı m a m ı ~ 

ın6ktep tıılı:ıili ile alla· 
ıuelik satanlara .. > ılıye 
devam e:len arkada:;-ırı 
knstet tikleri kimler ol ur· 
ım ol uıı. 'l'ıırk gttııçl ğin
<len nıııııııne alıhgı :;-a
hıRlaı ııı taııı:ımlaumaııııs 

' 
talı~ilİ) le bir Jalıa alfika-
dar olmaınasıı ılı ıddiıni;ı: • 
olınayn·ak ta''Hiyo ederiz. 

'ra vsiye oderiı... Zira 
~ lhsi moseJoler me~zu 

olmn~n değmez, 

H ıHlıli miz 1)1 mnyn rnk 
tavsiyo eueriz; {,ıthı kü ar
kııcla~ı mızın gene lm Rii
tiiıılar l t\ e,·iude bol, hol 

tetPphnda bulnrııJ uganu 
itiraf td ~iııo lıakılırı_;ıa 

yiiksok hir ~aluıi: et. olclıı
gıınu kah11l et ırıt·k :l.rleta 
7.IHU ri lıiı ~ov olunır. 

Geııçligi l;ir Rnlon ço-

onğ11 s<ıviyt•sine indirmek 
i:-ıtor gihi yazı yazma
~ını p e k i y i hecercıı 

(N H.) htu- lı:ıdiımyi bir 
mevın yapıvermekto do 
çok .... mahir ... 

Seliıı hir ii~iııp ~nlıi
hi olan ıırkacln~a r ii r k 
k(iylıil'liinii Jrnıı<l i:-:in c1 e ıı 

daha <;ok hildil'?iınizi ve 
<i!tronm~ıto c;ı\lı~tı~ımızı 
lıatırl~t:ırıı k mo-ılekd:u;ı-

' ın 17.ı n lıuıı<la ıı hiirle gtıııc· · . ) 

Jik lıakkııırla y:ızacakhrı 

ynzılarda f ııln lıas n~iyct 

gö·termolorini rica ederi~. 

Lütfi Güney 



·-·-
Sayfa: 2 

Selanikte 
karışıkllklar çıktı 

M(lskova 12 (a. a.) -
Yunaıı vo Arnavut çefg. 
leıi mernlt:ketleıiııi i~tila 

etlen Alınan ve İtalyan
lara kar~ı devamlı ve 
muannid:u c bir surette 

mukavemet ediyorlar ıon 

üç giiıı içinde st1l:l.nikte 
ltalyaya h:ırektıl etme~e 

hazır huluna.n nakliye 
gemileri civarında iki 

hUyiik yangın <;ıkını~tır. 

Bu münaschdle ltalyırn 

jandarmaları Tarafından 

100 lıaınmal Tc'\""kit e<lil
mi s vtı bu te t"kif dolayı-

' silo i~çileı· arasında ~ıkan 
sobatııj hareketleri i.ızeı i
ne ltalyan makamları 
ıerbe~ birakmıya mecbnr 
kalmı~lardı r. sohatııjlara 

marn;.ı; kalan femilerdtın 

nıuh:ıfızlar tarafından bi· 
rirıi kurtMmıya muvaff,tk 

olıııu~larRada Yunan 1'11· 

t:uıpcrvorlori gemiyi tek
rar batırıuış!ardır. 

Sovyetlere göre 

Alman tayyare 
kaybı 

Mogkova 12 (a.a.) 

Diin gece nE-şr1.1dilen Sov
ybt Hr.smi tebliğı: 11 Ey
lüldtı kıtalanwız bütün 
cephe boyiinca Dii~nıana 
lrn.ı ~ı ıuı u dane ıııulıare

boler venni~!er<lir. Kara· 
kuvvetlerimizle biri kte 
h:u ek ot edE'n hava kuv
vetleıinıiz dü,ıııanın zıh

lı kıtnlarına. pi~· adeeine 

ve topcusuna darbeler in
di rmi' ve tayyare mey
danlarında. dii~man hava 

kuvvetlerini imha tıtmi~tir 
Dafi batarya larile 81 Al

ınıın tayyaresi havada 

tahrip vttya imha edilmiş 

tir hizi m kaylııınız 40 

Tayyarcdir. 

SOVYET 
tebliği 

Mollkova 12 (a a) 
Lerıingrnt oivnrındaki 

Alman tayyare meydırnı 

tahrip o<lilmistir. RoTyet 

tayyarE-cilcri yeıde lınln
n:rn 50 tayyareden 22 si

ni tabrip ctıni~ler ve bi
nalarla 1J3İı1,i11 depolarını 

yakmışlardır. 

AIMANlARII·? l H G iti T 
tekzibi~ 

Bcrlin, 12 (a. a.) -
Almatı lıarh• iy~ ne;r,areti

nin s<>zcüsii Tıhk BuJgar 
lındııdııııdll ı-iizde Alman 
:ı~kı•1·i talı~ i uaı ı y~pıldJ ğı 

lıakkuıdaki Jınherlcri res · 
men ,.o kati \·yen teksip 

edilnıis,ıir. Hu ~Ryialar 

Türk .. \ lnıau ıuinasebetle
nnı bo,,;m•\k ve nazarı 

dikka tı 1 tan l"C Soriye

ch•ki cert>yan edNı hadise
loro ç.evirmok gayeı-ine 

matuf şidiletli pı op»ğanua 
11 e~ri ra tı ııdıı ııd ı r. , . 

r 
K E Z 

t a u u a r e ı e r i n 111 
Aımanuıaa 

hucu mu 
Londra .ı 2 - (a. a.) 

İngiliz hava kuvvetleri 

peı~enı beyi <·uma ya bağ
layan gece ı,iınali Al· 
manyadaki lıed '-' flere lıii

cumla.rda bulunmuşlar

dır. 

Londra 1 l ( a.a. ) -
Diin g"C) şimali Alman
ya İngili;r, lıa\a kuvvet 
Jeıiuıu hücumuna maru1r. 
kal nıışt ır. 

B A N 

Süt sağarken onu gördüğü an 

Başını çevirip bakmalımıydı 

Sevipte birini delice kezban 

Basını dertlere yakmalımıydı 
' 

• 
O kadar bir fark yok her ikisinde 

Biri onbeş biri on yedisinde 

Seven iki gönül aşk vadisinde 

Deli seller gibi akmaıımıydı 

• 
Düşmanlar hırsından kendini yemiş 

Sevdikleri bu iş hoş oldu demiş 

Bu toy kızın acep baharın memiş 

Parmağına yüzük takmalımıydl? .. 

il 
L..__.- ---=----~-=-Lüt-=-ifi O-üne~ 

ı VilRYET DAİMİ Encümennden: 
lııcirlio""a. - Koçvlı yolunun 7 +940 Te + 060 

kilometrelerirıdo 9317 lira 83 kuru~ keşif bedelli 
bt'Şt:n· m~trdik kargir ayaklı iki abş·q> köprü inşası 
açık eksiıtme ile eksiltmeye kouıılmıı~tur. 

Ekı;iltme 2 / 10 / 941 perşembe giiııü unt 15 de 
Da.imi enctimeıı salonunda yapılacaktır. 

Bt1 i~e ait kesif ve ~artnameler nafia ıniidürlü-• , y 

p;ünde giidi.ltıhi ı ir. 
M11v· .. klrnt. t.Nninat nılkdan 701 lirsdır . 

fı..teklılerin muvakkat lt1mirıatları, Ticaret odası 
ve hu i~ i<;iıı ilı deden üç ~ün ~vvel Vıiayet v~sika 
komi:woııunclan :ılrnactk ehliyet vn8ik:ılal'ile yukarı
da y.ı:ıı:1lı giin ve aaatta Tilıtyet daimı eııcüıneui ıa 
]onunda. bulunmaları ilan olunur· 

------ -
--- ' 

~ I , . 

- ~ . 

Yazan : 
l!it Samim Ko' 
bil 

11 -

Bir gE'ce, yino taraf { cP.p onbaşı aykud 
tarları il ı Zt>lHayı kaçır- duvsrda asılı durll 

mırı' kalkıştı. Ltlldu mn
"aff.~k ol m adı. Evin 
içine g irerken nasılsa 

uyanan Zı-lıranın aııa."lı, 

~ığlığı b :ıstt . Ye tekrar 
gt'co ynrısı k<iy, ayaklan
dı. Y atattıo<ları fırlıyıan 

Ali, )lustafa "e arkadaş· 
lar ı na. ~·et i~emetli. 

Yalııız Mnı;tufayı çi · 
tin üzen n doıı <>to tarafı\ 

atlarken, ny ı~ığında tam 
mana~i1I~ giir<lii . 

* * • 

Ert ' tÜ ırn.bah Ali, giz· 
lice karakol ıın penctıre 

siııden girt>rnk daha Rfl-

ztıri aldı vg ino~ 

metlerin Muııtaf••. 

maya gitti .•• 

- Bitti / 

Halkın Dili 

Kıy metli r• 
Samim Kocagfü~'iİ lr 
takip etmekte ola ltıı 
zanIIediyornz. Hef ilıi 

bu macerauın sorıll ~ t 

nün birinde bize b 1
6 

ceklerini umuyor~ 'l· ... , 
Bizde ancak o ıı 

Alinin bn sergii;1 

sonucunu okuyueD 

za bil bi rectoğiz. 
11n111Hııııııııınıııııı•ııınııı•unıı.u w w o u u o o u u 

HiKAYE 

N 

Ut<Hımaktnn gi>zleri 
bepyerdP, ~ırtın<la. uki 
bir rnarı to, <;ok gü,,.<ıl, fa. 
kat giiztılligi <•skiler ara

sın<lıl kayboJuııı~, gcm9 
bir kadııı; 

Yanıı.ıda ırnç ı saknlııın. 
kar ı~ nıı~, ıığzı lı•ş gibi 
rakı kokan ı:ıarlıo~, iiıtü 

ha ~ı parça parça, pelte 
suratlı hir erkek. 

.Malı ke ,nc<leyi "'· 

Salon oldnkça. kala
balık . 

8a·tt fi. H kim yerine 
oturuyol', miiıltl~i nmumi 
IDlılkamıııa g çiyor. 

Af alı!.oıııo baş l ll d ı 
Ayak ta yeıı.ı i ıı, ııı uta t 
sualler: 

Halıanırı adı. 

Yaşın. 

Ne iş ynp~rtmı. 

Kadın çekin~rck, er. 
kek lilfırıı agıında. geve. 

liyer ·k an la~ılına/. bir 
~ekil Ctn·ap ve riyor. 

Bir boşırn uıa <l:ıvasıy
mı~: 

Yazan: 

Kadının iHtf1gi 
ne, hakim yaıı 

azalarl" kıtıa bir 
ma yapıyor. Mil 
gizli görü ecekmi~ 
boşaltdıyor. 

* • * 
İki gii.n sonra: 

Deniz kenarınÖ 
ri büğrü ıwkaklııf 

sında dolaşıyoruııJ 

görınf'k için. O bt1 

m e' han el erde bıJ 
mu~~. Çnkor ba11ık t 
bir meyhanede bo 
otnrmuı durma.Jall 
bende yanındakı p. 
tahta bir iıkemleft 
tim. Hep ooa baki. ., 
Ütede altmı~lık bl 
yara. da demleniyor 

rimden kalktım, j~ 
yakla.tım , evfelıi • 

ma dik dik baktıı t 4 
na seıleudim bi.i~~: 
şitıe g~tirmesioi siJ) 

yumuşadı. 

- B.ı balık ıı' 
bakalım 

Devamı 4 de 



(Halkın D ili) Snyfe: 8 

' ''~· .. ········~······-·· ==-~===:::;:;=:;;;;:;;::==~ Şehrim ize yeni gelen f Hl K.AYE 

Kulak, Bogaz, Burun Müteha~sısı ı YURTDAŞ! 
DOKTOR f 

Avni Bükey f 
(: Ilnstal~rını lıor gün saat 14. den son ra park ı 
bıtn.rınıh Oiirnhurivet caddttıi kozdibi m evkiinde f 

U) • 
Unan wnayenelıane~inde kabale başlamıştır . f 
,,,~ ................ ~.~· 

---

ZELZELELERDE 

YANGINLARDA 
SU BASKINLARINDA 
B İZE İLK ÖNCE SEF
KATLI ELiNi UZATA N 

oe İLAN KIZILAY 2' 

\r JIJAYET DAl M.f ENC '"M ENt~ DEN: 

l\ı.rıneti 

Lira K. Adet 

~C E M İ Y E T 1 N 1 

UNUTMA 
·•• 3 188 75 54 M uhtelif cin~ evrakı mstbua 

' ii~ llıı~11!ii i<lıırenin yukarıda oins Ye adedi ~e mu-

0\ "1ıııtt11 heıl~li vazı lı evrakı ınatbııaınnın 11/9/94. L 
[ e 1hi 1 <l • ı lan ve Abone 

şartları 
ıııl 1 e yapılan ek eıiltın•sinde bi r ta Jip z nlın r et-

e te Ven}i~i beılt!l<le layık lıat g<hi.iluıt>diginden 
rıı le giinu 10 giin temdit edi lmişıir . 

2~ 
: 600 kuru~ 

0 1 ;-ı1n1p4 t t:ırihli perşembC1 giinii saat 14 de ihah•ı·ıi 
··~ lltak üzere ek ıu itmeye konulwu~tur. 

Altı ayııgı : :350 ku r u:;; 

Ü <,ı ayl ığı : 200 l\ltrn ~ 
' il~ 
cPI I~ 

azıa Hıalltınıd almak hıtiyenlerin her gün Vi 

gi 
aıı 

t ıl:ıiıui encü m en kaleıııile husuji idare ıııiidiir 
it~ ,. k 1 • •. .. 

Resmi i lanların 

satırından 

1 • eksil tmeye i~tirak edece e rın smm ğtıı;on 
11 

v·il:1vot da.i mi encümenine miiracaatl:lrı i laıı 5 Kuruş alınır. 
I', • 

YEii IÇILAN 

Hususi ilanlar 
pazarlığa tabidir. 

[1-===·':a 

HALK BASIMEVİ 

~A.LK BASIM EVi adlı M atbaamızda her çeşit 
~ft ki Köy erıer , Cetveller, Kağat ve Zarf başl ı arı, 

~~ları , Belediyeler ve bilumum re smi ve husus i 

' teıeri n matbu evrakı rekabet kabu 1 e t mez d e re 

~e Ucuz, temiz ve çabuk olarak yapılır. 
8

ASIMEViMIZiN BiRİNCi GAYESi 

' 
iŞLERiNDE UCUZLUK -

BASKILARDA NEFASET 

SİPARİ.LERDE SÜR'AT 

Cl&..TLERDE SAGLAMLll< 

~· ~itad paşa caddesi No. 1 

~============================• 

... Sanatkar . .. 
Aa, acı esen kuvvetli 

bir riizg<ir arka sokuk/a
rın llöl111e kırtk mmlar11u, 
çürük çatı, perııaz/ar1111 

durmadan lurpaliyor. ı•e 
bu arka solwklarm yan 
yafnuş bir ePi11de riizgtlr
la beraber ince bir i11ilti 
bir çocuk sesi du 1111/11 vor .. 

Döşemesi bir karyola, 
iki tahta iskemleden iba
ret bir oda, yatakta 12 
yaşlarında saçlarmm ren 
gi kadar saramuş yüzlü 
bir kızcağız. 

Baş ucu!lda elimle nım
dil göz yaşlarım silerek 
yavrusile ko11uşa11 gmç 
bir ana ve llöşeye büziil
miiş hu arılll! sa/ı11eyi yi
ne gözyaşları aras111da se
yir eden bir kar/111 daha .. 

- A1111e sH 

Peki yavrum. Ço
cuk amıesinitı yardımı ile 
zorla dağruluyor, suyu 
ıçıyor. 

- Anne rüyamda ba
bamı gördüm. Baş ucum
da oturmuş, ba11a kenıa111 

ile nillni söy/ıiyorJu. Ben 
011da11 senin rok sevdiğin 
parçayı istedim çatmadı. 

Ben aıuıe11e dargu11111. Sa-
11a keman öğretmiyor de
di : 

Hemen yatağ1111dan lir· 
ladun ,clim!rtı kemam ald1111, 
onun çok seı1diği so11ba
lıar melodisini ça!dmı, o 
sevindi, bBııi kucakladı. 

Bir öksürük, bir inilti 
j roeuğwı sözleri yarıda söz 

feri yarıda kaldı daldı, 
kendinden geçti. 

Genç ana gözyaşlarını 
silerek yavrusunu11 baş u· 
cundan aynldı. Köşede o
turan kadl!la yaklaştı, . ya
vaşça om111la konuşuyordu. 

Uzun se11elerde11 son
ra seni ![Ösdiiğiime, çok 

sevindim. Ayn geçl'!l se-

Yazan: Eşref GEZEN 

ola1t musiki hocam, Suadı 
seı•dim diy~ ailem bmi 
red etti lıir müteessir de
ğildim, yinede değilim. 
çıiııkii, sanatı ı•e bir sa
ııatkiir o/atı kocanu rok 
seviyordum. O, beni ve
tiştirdi. Brraber konserler 
veriyorduk. Bir de yaı•
muz olmuştu. İkinıizdı iki 
şeye bağlatmuştık. 

Yavrumuz ı•e keman ... 

Evlendiğimizin sekizin
ci smesi kocam birdenbire 
hastalandı. Çok cabala !1111 

kurtaramadan ı•e onu ga
yıp ettim. Arltk yavrum 
~1e kemanla ııapyalıuz kal-
11uşüm. Biitiiıı gayem bu 
çocuğu bir sanatktir ola
rak yetiştirmekti. Nr ya· 
zık oda lıasta Doldor ha· 
kunsızliktan cigt'rleriııin 
çok zayıf olduğunu söylü
yor. nt yapay1111 tam ma
ııasile balmmıyoram Çün
kü çaltşmalarım boşa gi
diyor. Her köşede karşıma 
muhakkak adi bir ma/ıluk 
çıkıyor. Biitii11 insanlar 
satıatitnden değil etim le11 
viicuılii.m.le11 istıfade etmek 
istiyorlar. 

Genç kadın duvarda
ki saata bak/t telt1şlu ye
ritıdeıı kalktı. Vaktrm gd-

l miş Ra11aetğ111ı gitmrm iri· 
zım gitmeyecek olursam 
yarm yavruma ilaç ala
mam. lwrmmı doyuramam 
ssn burada kal iki saate 
kadar dönerim dedi. 

S;rtma 11uwtosumı ge
çirdi. Yavrusuna yaklaştı, 

yavaşca sar!anm okşadı 

altwıdan öptü ve gözyaş

/arazı silerek duvarda ası

lı kemamm koltuğumm al

tma sıkıştı,-dı. 

neleri kısaca anlatayım: 1 acı rüzgarı11 ömme kalıl-
Bıı yavrumun babası 1 mıştı . • 

O, belki bir da/ıa il· 

yanmıyacak olan ym1rus11-

nu ölüm döşeğinde bıraka· 

rak bir kaç kuruş kazana

bilmek için dışarda esen 



s yfü; 4 

ANA KALBİ 
Bn~ı 2 İn<:i Salıife<lo 

- İyiyim e'lat (gar

Ron gelmieti kadehleri 

doldurdum kar~ılıklı el
ler kıılktı kallelılct· tokn~

tu) 

Şerefe bahalık. 

Ey~allalı evlai. 

Ne va.kitton beri 

içenin. 

- Benmi oğlum, tam 
kırk sene oldu bn zıkkı

ma. nlı~alı hn lıi;dttrin 

)''Rilİ ~ ll rad ıt !!İ)Hlil g ii il 
sıfillcı irı yolda~Hlır. E!!er 
rakı olma~a biz ya~ı ya
mayı1, bi'5iın her~eyimiz 

dir rakı. Hu meylıaııede 

gördük !erin ht'J>!lİ lıi r 
zaman efoudi atlıunlaıdı, 

kimi kumanlan kimi <'l'O

inden hu hale geldi, şu 
gi>rdii~iin ( g1>:-ıtcr<li~i 

nd m oydu ) adam hir 

;r,am:uılar lim:uı ~irketi 

miiıliiri.i idi, onu kumar 
lın hale koyda. Yanında
ki bir liiccann oglu hir 
kadın yü7.iindtm hn lıale 

girdi. Dtıclim ya hıırMla

kilerin lıı•pitİ hirt1r knr

bandıı·. Kederlerini üıiiıı

tiilerini her ak~:-ıın böyle 
kendileriııi zehirliyor~k. 

nyn~trıramk 

c;alı~ırlar. 

un o tınıya 

DahıL fazla dinlemek 

it~temedim. 

Çiiııkii fütrenmck it>te 
<ligim bn huraJl\ ancnk 
onnn hiiviyoti örrrenohil

mi~tiın. 

Birer kadeh dıtha iç
tikton ıoura oradan çık
tım. 

* * 
Ayni giinün gecesi : 

konn.r mnhallcler<lo 

- Kim o 
- Bira;,, b ıkarmtı-ıını:1.. 

12 ya~l:ırıııılu bır kız 

ço<'ug'n kapıyı a~ı) or 

arınesim giirıırnk i tedirri 
mi ı;i>yleıiinı l·o.,nrıı.k içe· 

ri ginli. B r iki dakika 
geçıuı·don kadın r:uı 1 ma 

geldi koııdiıııi taıııttım. 

- içeri hıı~urnn dedi 

1 çenle hi r ofa ~ı-
cı nlnnuı tahtalar ıWsemo . . 
olank ~okor ımıııhkhnın
datı y ıpılmı~ lıir miııuer 

yin ~·ltıılıkian hir masa 
iiz~riııue b!r rnıım 1e iki 

kıtap. bir kalom ,-e def'· 

tor y:ııı taıarta ) ore so· 

rilmiş hiı· ~·a tak ınirnle· 

riıı iı;r,oı·ıno i li.><i nırnm .. 
kı nr<"ık sıın foiaçlı Plil 

giizlii Jft.vrııcık houwn 

kitaplllrırıırı h :;oııın gı•ı;i

c·i\·oı·. ;.ı;avallı aııı\ kar:-ıt-
; . ' 
nıa oturuyor. 

Ziya ret imi ıı sebebini 

()yludim. içiııi c;okti ıri 

ııııyalı giizlı rinclrrı iki dam 
la ya\' diikiilı1ü \e aıılat

m:ı~a haşladı: 

- Kızıınrn h:ılrn~ı hir 

zıunaıı lar Ji man ~iı keti 
müuiiıii idi ı~ıımar )iiziin

clcn hor :-;t1viai t\ayhetti ' . 
ıııh •Yet ı:-.iııdt>n olıltı. To . ' 
e~ iiriiııden kmıdiııi it-ki ve . . 
rnrdi. Artık 6\"C hakıııı 

yordu yavnım R t zan bii· 
yünıiiş ıııuktep çağıııa gir

mı, ti komun iyki·1 cn lıiiyle 
~tırlori tlibiiııel'ck hır lıal-• . , 
<.le <lt.-gildi. Oııu okutmak 

İ<;İıı çalı~m uu lfu;ı nı goldi 
hirıki dofa ı;ü,vlcıliıu ıazı 

olmaılı htırı<le bu i~i gı;.r,li 

yapmnya karar Ytırıliuı. 

O cv<loıı 91ktıktaıı ~oııra 

hoııde ç ımo~ıra fahtA ail

meye gidiyor ve k. z:uıtlı
gım parn ile çocuğumu 

okutmaya <;:llı~ yordum. 
Bu hal tam iiç sene 

devnru 'ttı farkrna varına

(Halkın Dili) 

RADYO il 
PROGRAMI 

12 9 ı 94l Cumartesi 

7,30 Progr.ıııı ve mem
leket saat ayarı. 

7,:l3 Müzik 

7,45 .Aja.n · lıa.borleri. 

800 Miizik: 

13,30 Program ,.e ınom· 

leket 1'aat ayarı. 

];J,33 ~libdk: 

l!l.15 AJrns haberleri. 

u, 00 Miizik : 

l:i,30 Müzik 

l:>,\:>/15 30 :\Iüzik: 

1800 Program -..e menı 

ı~ket ıoıaat ayarı 

l~,03 ~liizik: 

1810, Uiizik: 

19'00 Koııu~nı:\ 

19 .15 l\liizi~: 

19,30 ;)] eınlcket saat aya
rı, ~e Ajans haber 
leri. 

19,45 8m·hest 10 da.kik& 
19,55 l\liiıik 

20, 15 R td)'O gazele:ii. 

20,45 Afii;,,ik 

21.00 :Ziraat tıık\'iıni 

21,10 Miizik 

21,4.5 Konu~nıa 

2:.WO, 1\lii:ıik 

2~,:)Q Memleket Naat ayıı

rı AJ,ns lı~ lıerleri. 

2:l ,45 l\1. iizi k 

2t,5f>/2~.00 yarınki prog 
raııı vo kapanş 

<laı- bir t;ılrnıaz sokak lıi r 
hirine yıkıl:nıımak i~i ıı 

dayanmı' tok katlı evlı r 

ço~nntırı FıYası, <·nmları 

d<ikiilınüş ·u hirikiııtilcı i

ne batmamak içın i'.ı pla

yara.k yiirüyorııın olimtlc· 

ki olektirik fonoriııin yar

dımıle lıir eli•ırJoki Jrn

ğıd:l hir<lo edoıin ibrn

rindeki :-ilik nuuıaralarn 

hakı) ornın. 

ılt F;ı kat son zamoıılar<la ·• 
hakikatı 

~ 

delil !erle orada 

I~tc 2~ numara Çükine

rek kapıya yaklai'tım. 

k3pı aıalık, içrınl n lıir 

mum ı~ı ~ı sızıyor lıa fif~o 

kapıyı \'urdum; iuce bır 

çocuk se:Ji : 

eve ık ınk ı.r~lip beni bul

mamaya lıa~lıı) ııı<·a. ka V· 

galttr haı:hılt hoııdoıı :;oiip· 
lıel ııiyoruıı. Hu ıu knılar 
i. irı lıakıka1rnı kendisiuo • 
:.(iylediımode nıılnfaına-

. dı m. Malı h:ewoyo miirn· 
ca·ıt etti Ye horıi ftlİ~elik

lo iflıarıı utti. 
İşte sizin ıııalıkemf.de 

lıiır.• tısıdiıf tıttığiııiz giiıı 

bo';'fllllllll ıln\'UIDIZ giiriilü

yo11lu. Boıı c· 1 eııiıı gizli 

olıua11111 ietcdım va biitiin 

orlaya tlüktiim. Dertleri

mi <liıılettinı ana kalbinin 

110 olcluğnn 11 \ ' 6 evl:lılımm 

iıoıtikbali idrı hana faiselik 
> ' 

leke.siııin siirii mek isten · 

digiııi lıakinıl"re ılinloto

rek vicdaıılanrıa ııgıııdını. 

Hu g·iin kocamdan ny· 
rı lmı~ -va7.İ~ <•fte) in. fakat 
hir fıi~o oldngıırıı ıçın 

dt ğil tn-l:ıdıııı tlü.uııen bir 
ana olarak. 

AMERiKA 
HEl~lOUMHUHU 

ROlVELTll NUTKU 

(Bn~ı 1 tle) 

ragınııtmuk istemiyormr.. 

Şinıdı bi:1.iın Pviııı·zin 

ernrıiyoli 110 hücum c<li
) or~uun;,, . D lı:ı ileri gi
demİJ l'bok,.iııiz; . .Notalar 

) rzınak .... j ui diploıııa~i 

usnllo ri ıı goıııileri ıu i ıi 
lrntı rnıı v \at ııtlı1~l rı

mızı üldiıı oıı lrnııuıı h:ı

ri<'i iıısnııln· lrnı~ı ında. • 
müuıkiin hi~ lıir f dılosi 
yoktur . Xti.zı ü•lılıkc ini 

giirınuktoıı iıutiııa oıtik· 

lori iı;iıı :sullı por\'cr ııııl

ltı·lor ftılflkcto ı;iiriıldttııdi. 

A. morı ka birleşik devlet

leri hu Hldıi ii('Ü hitabı 

r p ııı :ı ~ ca in ı r. H ı ç bir 
l' e b i r ,. e k o rJ, 11 t ın n k lı a .' 

rokoti ıııüdafüaııııı iki 

seddini t ım ve ı:;:ırrfaııı 

ol111ak idamodoıı bizi me · 

no Joıııiy<'cektir Bu iki 
ı;od ı;-u ıı l nlı r: 

1 - A~ık ıleııizhmle 

gemi lcrim iziıı sel"lJestisi 

~ - l\[ıılzoıno 

dki ·' olumıızu ı 
si. 

ı e<la

tH hl'stİ · 

llitlerlo hiç hir lı~rp 
arıı.,tırıırndık ~iııııli tle 

iiyle hır lı ubı :ırı~tırma

yo ru :r.. Fak :ı t ırn l lı ııı1a 

. \ merika lıirlt>şik dovlet 

imi 1i\•nret g nıilorirıo 

lıii<'iim cıme ine nıiis:ıılo 

tı~·Ittyecı k l,nt]ar p lıalıy.ı 

aı ııı ulınaga lı·ızn· ola(·ak 

den•ı'uılo şiıldtttlo ar:.rn 

etıırn~ orıır.. Biz; A mor i
kalılar İ<;i ı bıı uılıeı sa· 

rilıt.ir ki lıızır..tt .\meri 

kanın ıuudaf:rn edılıut•si 

icap otıigi mat g"lıllİijtİr. 

Brı t;:ıat ıniisp t ın iid afaa 

~aatıclır. Bu h:ıat lıtıcii· 

ma ın.rni 'lnı lk :ı:ıtHlır. 

l\l ii ii R fn ~ mı z iç n hi z u ııı · 
hı o l dıığtııın lıiikmı•dm·e

giıııiz sııl 1·<la Amerika 

lıa ı p gt nıi tıri '"o t:n ya

nılori su ~nltınclR te.fikte 

dur ııı ıııill\ ı· dorıİi'iallı 

larıııı '°' ~ ·ılıııt <lPııix iis
tiıııch~k i ili lı\eı kor:-.arıla

rınrn ili ol ıak iildiiriieü 

dn.ıbolor ııi indirmelerini 

a ı t ı k lı k 1 ıı ı ıı o,. P ı ·ek tir . . 
DNı i zl( riıı seı·Lustısi A nrn 

rikan Mi.' :ı~ıı!i i idame 
«'lllll.\k vazı ft i şimdi at
lnııt }do goııiş ııı safeler 
ii:ıeriııdo l'aalıyet to bulu-

.................. 
TASARRUF 

BON(>L 

Tasarruf Bono 
almak kendinize 
da Milli MUd• 
mıza hizmettir. 

................ ~. 

.\103 

•ııı, 
.1 

~~~ .......... ,, ltıt)ı 

h·· Ull 

f<;incle ~Ioınlekote 

y:ı;r.ılar bulnrsnmıı· 

Umumi menfaatlıı 
knlı yazılar seve 

siitunlarımız:\ gtıçif 

11 :ı il 

mkol gemilerimiz< 
y:uel,.riıuiz hiitiirı 

rot gemileriııi 

Anıerik:ıe gemiJcr1 

ğil fakat ınüdafafl ı t 

'il· 
hangi ha.yragı ta~ıf b 
~ııım bütiin gemile l,~1 
ha.faza etmek A~ i\ı 
hirlf ~iic d~vlet1M1 tıd 
karşıtııııda lıuJorıJ t 
vazifem ttırilıiıHr. f 
.:r.ife ı-arilıtir. Ve 
geçilmez m:ılıi.''e 

Bn lıizim tarnfJl1 

bir harp hareketi 
dir. Tecaviiz lıiıılt' 

miyor. Biıim ü;iıı 

IUfW;t,•ıu olan <;ilıl' 

d af'ıt:ı.ılır. l!,akat lı 

HıHilı oJınalıdır. P 
maıı \'e İtalyan ıı• 
mileri, hiııı:ıve~i 

kan miidttfaı;l'!ı ıÇ 
ı ıım 1 n ~ ıı lara gire 

buııdan doğacak 

kentlilerine ait ol' 

Rn sıırııtlo ıne~ııll 
man~·a) • ta<'idit· 

Biz silAlı 111 11 

ğı;.r, 1':\ki Alıııar:~' 
rırn~tırmakt:ı de<ıl 
Illf!Sİn. 


