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D~( R E i s i c u M H u R u M u z 

11er 
ı çe~ 

iSME T INÖN~N~ 
~i\tıJ 

ltıd i 
atlı 

~rsayı Şerefle~dirdiler 
kllV u 'Rttl"sa (a.n.) - Reisi 
ıJJlef~ulll~ınr lınnot 1nonii diin 

tıın ·ı·,,.. ı . ı d. . ''" ge mı' er ır. 

tıe0',. . ıl)j ~er huray·~ geli.,.le-
0J:"ın~e l , ., 

• ~'ll~ o duğıı gibi susur-
os tnıı itibaren devam 

etmiı:ı oldnkları se-rah&t-' . 
ları esnasındada geçtiği 

'fol bonınca kaza nalıive . . . 
ve köyler halkınında 

en içton tt'zahüratı il e 

kar\'ı laıımı~tır 
eç' 

~~=====================:___ 

Sivas Koıııgrasının 
Yıldönümü 

tı"Ji 
ı~~ ve E b e d i ş e ı i a n m a 

lef• 
rocs'l ~i Vas ( ) _ Sı' vae 

!la\ı. a.ı. 
l ıq d" . 
llıln 1111 tıırilıi sı"Vall 

oktl lı; 11 ~~r~ irıiıı 22 inci yıl
ı ''l ıq ,1 lllııııu içten teznlıü· 
• ~~li" •l kııtınnııı;ıJardır. Bu 

ı tııa l ,. 
"~!, e >etle cıımhnrİYet 

ltııı.ı . 
k :qk ~ Yapılan Wroııde 
~gil ii% k ıtlcıi karşı:<111ua 

c tı.lan 1 · ü! rtıı .. ı ll ı p 16r yaşanı-
(:;ııı .. 

• 9."11.ıı-,e . Hı kutı;nl Hnf'm '"'e 
ıı: ı ~ ı·ı ıı i l 
rl~ erdir to ıariiz t<tlirmiş-

[../ · Bunu müteakip 

'l\.tatiir k büstünün açılış 

ınern~ımı yapılmış v& 
hiiste büliin te~ekküller 

ve mües~eAeler adına çe

lenkler kon mn~tur . tarihi 
konger~nin toplannıı~ ol
dııgu sivas lisesi öııiiııde 

gı>çit re-..mi y apıınış Ata . 
tiirkün odaın ziyaret odil
nıi:-.: "\"e ohedi -..efiu katı-, . 
rası derin tazimle anıl-

mılmı~ti · 

AN KIRA. İZMiR 
............ 

Pisiklet yarışları ve 
derece alan 

Pisi kletçiler 

l~ ·· 
lıi lltnlıra f) ( ) Yarışı takibe mımur lıu ırn · Hııılıah: . . a.a. -

ii A ırınıız ynzıror. 
) 1. ".l..lık·ı. 1 h 
ı l{aılar ' 1 n 7.nıir pisiklet yarışının Ki.ita yaya 

01 aıı uuıuuıi tasnif neticeıi şuda.r 
aat Da. 

20 
20 

-45 
51 

Sa. 

69 
54 

Devamı Sahife 4 de 

SOYYET 

istihbarat Şef inin 
Beganatı 

Moakova 5, (a a) -

Diio eo~yet istilılıarat 

hii rosu eefi blozovski ga· 

zeticiler toplantııında 

demi~tirki : Alınanlar le · 

niogıra.t civarında 1'e 
leningrnt Te novagrad 

arasıntlB alman lar muaz

zam zaiyata uğramakta 

ilerleyemeınektcdir. t~gal 

ettikleri araziyi muhafil· 

za etmek için almnnlar 

muharebe yerino yeni 
kuvvetler sokm:ık mecbtı· 

riyetindedir. Lenirıg adın 

mof.lkova ile ınuvasala.11 

ke~ilmedigi gibi bu ,şehri 

rn"yetlcr bi rli'tirıin d igar 

kısımlarına hag layın de

mir yol l ıı rı i~lemek tedi r. 

Bulgar Krah 

ve Alman 

Amir ah 

Sof1a (a.a.) - Bulgar 

resmi teblig inde bi ldiril· 

diğine göre kral 3üncü 

bori8 evvelki gün Alman 

donanması baş kumanda 

nı böyi.ik anıiral ''Roderi 

kabul etmiştir Saat 13'30 

biiytik amiralın şerefine 

kral öğle yemeğini ver

mi~tir. 

NAf IA VEKiLiMiZ 

Antalyada Tetkiklerde 
Bulundu 

Anfalya (a,I\.) - Şeh · 

rimizde bulunmakta olan 
nafia vt•kilimız .Ali Fuat 
Cftbesoy dün kız eııı0itütti

sü in~aatım , tıoguk lıaTa 
deposunu ve b l'tOn yolları 

görmü' ve 20000 uekar 
araziyi sulayacak o!an 
''Aksu'' ve köprüçayı ısa-

INGlllllERiN 
• 

Sardunya 

Açıklarında 

italgan Gemılerine 

Hücumu 

Kahire 5 ( a . a, ) -

Donanma tayyareleri sar

d unya açıklın.nda di.i~ 

man ı n m lhaf.ız!llı 5 ıi 

oaret gemisine lıücnm 

etuı : şıcr büyük bir ienıi 

yi batı r mı~lar digerinin 

ortasına bir torpil ettir

mişlerdir. l'aa.rruz iiddet

li olmuş geuıilercle kar· 

ga~ahk çıkmış gemiler 

biribirile ç rpı,mı~ t ı r . 

diğ" r tayyare teşekkü!le

rimiz si<'ilyada , iki tay

yare meyı.lanırıı l:oıuha. · 

lamış ve mitralyöz ate

şine tutmuştur . Dernf\ye 

Gazoloyc, Harcliynyn ta

arrnz edilmiş bnmlardA. 

yangınla r çıkarı lmıştır. 

halnrında tetkikltrde bu
lunmuşlardır general At; 
Fuat CebenAoy bu giiu 
seyç '"'e manavgat b(\lge

lerinde yapılmakta olan 

yol inşaatını yerler inde 

görmek üzere şehrimiz

den ayrılınışlarclır, 

General 

1 Dens Vişigo dönügor 
Barut (a..n .) - Gene

ral den8 i14t '·4 i ,, subay 
Fransaya gitıııtık iiz~re 
huraya gelmiştir. Gena
rnlin vı~ ı do mühim bir 
VB7.ifo kabul ettiği ~ane

dil ıutk ttıtlir. Berata gelen 
vapurlaı<lan ''100., <len 
fazla gemici hür fransız 

k uvvetlerine iltihak et
mi~tir. 

Mesinada · 

Bir Deniz Harbi 

IJondra 5 ( a. a. ) -
.Amira l lık daire.:.iııin teb· 
ligi : 

Meı.ina boğazının he
men ci rarın<la faaliyette 
bulunan bir lııgiliı de
niz altı~ı bir dii~ınan de· 
ııbı ku n·etino mu vnffa
kiyet li bi r hucum yapını• · 

tır 

Dü~nıan kraTözörle
riııden biri torfüllenmiR , 
Te batırılmı~tır. 



Sayfıt:2 (Halkın Dili) 

,=~ ============================, 
A YDlN HALKEVI REİS LiGiNDEN : 

7 EYLÜL 1941 

AYDIN KURTULUŞ BAYRAMI KUTlUlAMA 

PROGRAMI 

1 - Reg ni d:~ireler, B tleJiye, a.-ti, H:llk"vi, Cemiyetler, Müeıı:eae
ler, Bıınkalar, mağ:lza, Diikkan ve ovler ğii.ndüz donatılıcalı, 
cadde ve meydanlaı· dövizlerle süslenecek, g e c o tenviı" 
edilecektir. 

2 - Snt 10 da biitiin memloket hnlkı hiikumot meydauında top
lanmış bulunacl\klardıl'. Sa,!\t 10, 15 Bando tarafından çalınacak 
iıtikl ı~l m ırşını ıniiteakip gıll'uizon komutanının memur edece
gi bir subay tar'..Lfııı<lan hükumet konağına ba1rak çeki

lecektir. 

3 - B ıyrak 90kme ıııerasi minden sonra atılacak birinci topla her
kes ve biitün na kıl -ça~ıta.ları lmlun<lnkları yeı ele durarak ebe
di şef Atatürkün ,.e htikl ıll harbiııde ~atanın kurtulması uğ

runda canlarım >eren aziz şehitlerimizin yükıek lıatırnlarını 
taziz için üç dakikalık bir ihtiram vazifesi yapılacak Te ikinci 

bir topla harekete geçilecektir. 

-• 4: - Buodan sonra hükumet l\l:mına konulacak Iıa1k kiinüsünuen 
şehir namına Balediye r eis i ve Halkavi adına ·ba• ögretmen 
Tı1grul Aka tarafından birer nutuk söylenecektir. 

5 -- Nntuklal'dan Roııra ATA TÜRK Büıtöne, Vilayet. Belediye, 
Parti, Halkevi Ha.va kvrıının, Kızılay, çoouk eııirgeme kurumu 
ve digın· miiel'\sesat tarafııı<lıuı l>irer <;elenk konulacak ve bura

daki merasime nilı ıı yet verilecektir. 

(Her ıniieesese <;oJengiııi kendi hazır1ıyacaktır) 

6 - Marasimden sonra. Belt·diye daireıirıe gidileı ek Belediye Reisi
ne şehrin kurtuluşu tebrik e<lileook. 

7 - Saat 19 da Halked miizik kulu tarnfından hoparlörle lıir mü

z:k hı ~P • ~ . i c ı · · tir. 

8 - Gece cadde ve alanlarda muzikılar ~alarak halk oğlenceleri 

tertip edilecektir. 

Halkev i Reisliği 

":::=::.===========================~ 

R ESMİ iLA NLARIN 
Beher Satırından 5 kuruş ahnır 

Hususi ilanlar pazarhğa tabidir 

HİKAYE 
1 Fi 55Z 

UYANAI 

hti kl[ıl harbi · yorıi 
bıışlamışt ı. Bandırma') ı 
işgal odorı diişmaıı ora
sıııı tanınuıayacak hale 

getirmişti .. 

Eııki~ehir'den vazif~y

le Bandırma 'ya di)niiyor
<lum. Otohii'.iiimiiz Ko
z ı\klar köyiine geldiği 

z run ·uı b iiyiik bir kall\
balık hiıuli. Bnııların 

ki)ydo eğlo n eo •it1n dön
dükleri otohfüıtoki rakı 

kokmrnnd ıı belli .. 

A1·kanuhki kanepede 
bir bayaıı, Rğlıyan ~ocu
ltunu :ını tu,·ordu. Soför ., . . 
mahl\llind.,ki aynadan ar-
kayı iyice giirelıiliyorum. 
Gözleri ka.n ç uı•gına dö
nen ı,ıarho~ kat'aların hep 
si ayrı hava tutturmuş. 

SEVGİ 
Yazan : Müştn.k 

<lı. Onu almı~tım. 
cikte olıuı babamıdıt 

İ8tanbula gidecegiı:! 
K ndre tten da 1 gal1 

verongi saçları, tsb 
ye~il gözlerini göl. 
yen kirpikleri, 
mamış fakat ınunf' 
ka~ları, sağlam be~ 
tam bir anadoln 

Buralı 

Hayan Emine1 
- latan bulluyuuı! 

kiiçükken babamı ~ ... 
cige tayin ettiler. O ··· 
di yıldır lstaıı bul' "· 

; uzak tayız! ~ 
Derinden içini 9 

ken hafıf9e Hilkindi. 
leri nden iki par lak 
lanın yanığına iııll 

it;inde kökleşen bir 
yı knrcalamıştım. 

- Ben, dedi. V 
zunda iken annemi 
bettim. Yıllar dertli 
hamı tanınmayacak 

getir<li! 

Onun gözlerinde 1 

lı bir romanın son 

De•amı ' de 

Bayanın arkasından 

sarlıo~ un lıi ri b·ı şladı sar
kıo tı İı k otıniye. Bayana 
kendimi tanıttım Yanım

daki ho• yari teklif et
tim. Hafıf, tatlı, biı- te
bessiimlo ıe,ekkiir etti. 
Biz yorle~moklo uğra~ı

yordok. Ark ldan ayni 
aarlıo~ Doııi;di horo7.u 
gibi attı rıarayı: 

;===::--~

- lltty_vyt!.. Bana 

Bandırmalı Ç1akır Ali 
dc}rler hnlılrnyt! 

Kula/:{1t11 yalıysrak 

geçen bi ı· ın:ulen p:uç ·ıı:n 

kar~ıuHhki ayuarı ın tah
ta çerçovo11i rı o ~ planıııca 

titt'edi. Sapı ınn~talı bir 
biçak. 

1 :o;alıot etti rem iyen aor
Iıoş ımlla.narak bana <loğrn 
geliyor .. Oau bnrlile a)·· 
nadaki bic;ağn asılınca 

sapı kırıldı. Elimde ka
lan ıuu~h\yı parmağıma 

geçirdim. Çnkır Alinin 
midesine T'O omuzuna 
verdim yıunı'llğu. Zaten 
sarhoş ol:ın a<la ıu biraz 
da otolıfü~iin sarsıntısile 

kanap ~yo yıkıldı. 

Bu vak'au:ı.u sonra 
yol arkıula:;;ım derdini 
anla.tnıağa ha~ladı: 

- .Aıl ı m Emine \e 
karde~i ııı Turgnt. Kozak· 
lar ki>_viinden hır J.:om~u· 

muzan epice borcu var-

.. 
ı ı an 

• 
AYDIN TAPU Si 
MUHAFIZL 1 GIND 

Aydının gtı1rmeıt 

nahiyesinin dllğ yell
1 

yünde kayalan uıe1 

de ~arkın kadı Ole~ 
&'arben küçük uı e~ 
vere~esi ~imalen to 

.li cenuben lıasan a1' 
1 

çevdli 6 dönüm ıt. 
lik dağ yeni k<i!~ 
osman oğlu tavaıll ~ 
ta~<lemirin oldngo~ 
bahsile namına rt" 
teR~ilini istecliginıtetl 
lıalliae tahkikat ~-~~ 
üzere 20/9 941 tat1 

memur gönderile<·e~ 
Bu yHde bir 

mülkiyet iddiasınd
lar varsa o giin 
gelecek memura <' 
butta o güne kad'' 
remize 195 fi' ııtl. 
sile müracaatları bJ 

lir. 
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Ryıuı 6 
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ASARRUF 

(Halkın Dili) Sııyfe: 8 
G 

ZAFER GÜ NLERi 1 
«Kardeşim M. Özaya » ~ 

B1KAYE 

l' BON<JLARI 
1 asa rsuf Bonoları 
rnak kendinize fay 
• Milll Müdafaa· 

Altın say/ a/arda ki, mazı mı yaşıyorum, 
Devrilmede öniimde karafllığt yılların, 
Nasıl genç olduğuma, doğrusu şaşıyorum, • GELIN .C İ K • 

•:ta hizmettir. 
ıdl .. .. 
ı··! .... !! ................ .. 
~ ~~ .............. .. 

,..ıı 
) 

tab 

··ı " 
~an ve Abone 

ınt• 

be Şartları 
61leliği GOO kuruş 

un1 ltı aylığı 350 kuru~ 
• O -~ .. aYlıg 1 . .. ... ······ 
bal ·· 

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

ilanlann 

satınndan 

Ey ... Şe!ıil Atalarım . bmi bmden kurtarın ... 

Kucak/aytn rulııımu, «MALAZGiRT deki erler 
Anlatın Tiirk!üğünii, bizltre «ALPARSLAN> ın 
cCENG/Z , cATILLA>, TİMUR re yüz· 

/erce zaferler 
Armağanı değil mi bizlerde bu asil kanın? .. 

Gözümde yükseliyor sancaklar, birer birer 
Süngülerin güneşi, vuruyor ufuklara. 
Gönlümde lutliştu hep, yandı ÇANAKKALE'(er 
Kızıl bir harp mr.ydanr, sanki şimdi 

MARMARA ... 

Göğe kanla yazılan, şu OTUZ AÖUSTOS'un 
Zafer türkülerini dinledim kayalardan. 
Alevlenen gözümde it.almadı lıiç bir yosun, 
Damarlarıma zafer katlım DUMLUPINAR 

dan ... 

Bu AÖUSTOS güneşi yakmada kalbimizi, 
Toprağa taze kanlar vereceğiz bu günde ... 
Yürü .. Haydi kan /aşım, bek/iyen/er var bizi 
TURAN'dan kanlı güller, dereceğiz bugünde .. 

lı~tığı ağalar gibi, tendi 
talıirin('e: Ellerini kıçıııa 
Yunıp, -.Elloricıi arka
sına bağlayıp - dolaş ı r 

b(;yJe bir günün akşa 

mıııda yemı ge oturduk· l ları vakit Zehra mıuıalı, 

- lncf\ Mehmetlerin 
Mu11tafa bu gün bana 

inekleri tokata korken 
laf attı. 

Dedi bonun üzerine 
Hurşit ağa. fena halde 
kızdc. · Anuı, kıza ders 
veı·wek kaygnuyle, 

Kuruş alınır. 
1-iususi ilanlar 

El~arıığa tabidir. 

261Ağustos/1941 

Umurlu ::J - K"ocık köpek 
M. Kemal Yılmaz kuyrugunu sallawassa 

~=='·iilllilömiôi&i-lliiiiôö;;;;;;;;;;;;;;;;;;;a;a;_.....,_...-;;;;.;.o;;- -•ilıım erkek köpekler arkasına 
düşmez! 

Dedi Zehra, göz ncıı 
ile Aliyi tetkik ederek, 
omuslarını silkmekle ik· 

dt 

o ·~ıı YEii AÇ ILAN 
'' 

tifa etti .... .\.li biç sesini 

=======•\ çıkarmadı. Yemekten son· 
ra. 

I~ 

• 

I Si 
1NO 

ell 

• 
HALK BASIMEVI 

b 1-iALK BASIM E V i adlı Matbaamızda h e r çeş it 
efterıer, Cetveller, Kağat v e Zarf başlıklar ı , Köy 

Odaları , Belediy eler ve b ilumum resm i v e hus u si 
<:ıc:t. 

ıreıerin matbu evrakı rekab et kabul e t m ez d e -

cede ucuz, temiz ve çabuk o lara k yapı lır. 

BASIME V İMİ Z İ N BiRİNC i GAYESİ 

l•L..EA I NDE UCUZL..UK -
BASKIL..APllDA NEFASET 

• 

OIL..TL.E A D E SAGL-ANIL..IK 

~~~---==----====--===-=~~=-=----------=~ 
AD RE S 

Azıcık kahveye 
varayım, d~yerak çıkt~. 

Hur~ it aga, Alinin mak
sadını Anladı. Iln gece
den sonra, Aliyi kendi· 
ne daha yakın evlat his 
etti: 

Ali, kahveye gircliği 
va.kit, etraf oldukça ka· 
la.balıktı. Su.~<lan, ırnlUan 
Aliye merhaba. dediler. 
O, kalı rnniu ortaı,ımda 

bir ıürü inıanla Yusu
fon ve diğer bir kl\ç. ki· 
'inin otur<lugu mıuada 
bir kahve içti . Onlar ıor· 
dula.r, 

- Oanın pek sıkkın 
Ali' 

o, 

Şimdi görürsünüz! 

Dedi. Ve beı· kesin 
biiyüyeo gözleri füıünde, 

Mustııfaya doğru yiiriidö. 

M • t d d d • N 1 Onu yakaaıncisn tuttngu 
1 a paşa c a es 1 o. g;bi ayağ" kaldırdı. }~t -

ra.fınd& bnlnna.n, Masta . 

~ - .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· ~nın dostları, korkudan 

Yazan ; l Samim Kocagöz 1 

7 

ıindiler. Ali, i)yle ne bn· 
ğır<lı, no de t;ıığırdı, se~i, 
tıadt ce ins~na bir korku 
veren ağu·ı ık taşı yordu: 

- Bıı sana <lers ol. · 
sun! bir claha elalemin 
karısına, kızanına sarkın· 
tıhk etmesini daha eyi 
üğn'nirsiıı! dedi. Ve iyi 
uaıHlı elinin terei ile, 
Mn~t afauın sora tına bir 

tokat ·~ketti . 

Bunu gi>ren mnlet, 
içlerinden, oh! demek le 
beraber, koşup Aliyi tut· 
tular. Kavg" büyiimei!İn 

do ye, yalaııdan, 

- Aman yapma, et. 
me .Ali.. onun çocoklu
guna ver . Dediler. 

Mustafanın ağzı yüıü 

lı:an içinde kalmıetı Ar· 
kada,ııırıda onu tutuyor · 
c.ln. Hiddetten gcizlerinin 
içi bile bembeyaz kesil· 
ınişti. İhtiyarlardan biri, 
Alinin arkasını okşadı : 

Haydi Aliciğim, 
sen bu yobazlara uyma 
haydi arı-la.mm! deye bir 
kenara Ç6kti. Sonra, lıer

kt.>sin taktirkar nazarları 
altında Ali, kollarını ı;al
la.ya, sallaya kah veden 
çıktı. Arkasından bir 8Ü 

rü lif ettiler. 

- Erkek tlelikanh, 
dediler, ekmf'ğini yedili 
elin kıyıntıtini hiliyor. 

- Horşi t aıtanın kc
ın, kardeş sayılır. 

Deyenler oldn. Giirül. 
tünün ıebebi eyice a.nla 
şıhnoa bazı kimsel~rde, 

- Har.it aga, Zeh
rayı, Aliye yal"ukln ede · 
<·ek, bunu cümJealem 
biliyor. Böyle iken Muı· 
tafanın yaptığı da me
lıel~izlik dedileı·. 

*•* 

( Devamı Var ) 

HALK · Basımevi Aydın 
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Sayfa; 4. 

ANKARA • 
• 

1 z i R 

Bisiklet yarışları ve 
Derece alan 
Bisikletçileı· 

BRŞl 1 do 

Sa4't Da. Sa 

3 HiknH t ( Burea) 22 :.;o 86 

4 Ahmet ( tzmir) 22 4-4 01 

5 Halit ( tstanhnl) 23 22 03 

6 Hamza c 23 :l:l 10 

7 Sabrj « 2, 22 05 

8 Haıan (Bursa) 24 28 09 

9 Iroınal (E~kişehir) 25 26 12 

10 Ali ( . 25 33 33 

11 Mahmut (Hlltay) 25 a:ı 00 

Ko.nonlardan bir kısmı ilk ç ıkı ~ta yarılı• yol 

takip ettikleri i~ıin y:ınş harioi odilmi~ l erdir. :.Fa
kat yarı~n. devam etnı~ktedirler. 

Tobrukta 
Son Vaziyet 

Kahire 4 ( a. a.) 
Orta 'ark 1ng iliz kuvvet· 
leri nınnıni karargahının 
tebligi: 

Tobrnk mıntaka.sında 
şiddetli bir toz fırtına11 

devriye f<Laliyetimbı.:i teh 
dit etmi~tir. 

Düşnıaı! tayyareleri 

bir hucum yapı.nış isede 
h:u~ar olmamı~tır. hudut 
mıntaka~ıııda kaydedile 
cek bir ~ey yoktur. 

AMERiKA DAN 

PETROL GİTTİ 
Va~ington 4 (a a.) 

Amerikan bahriye komis· 

yonn petrnl yüklti bir 

Amerikan gemisinin Vi 
ladivoıt!\ka mn~aıalat et· 
tigini bil<lirıni~tir. 

it 

l ngiltere 
ÜZER İ NDE ALMANLARIN 

• 
TAYYARE FAALiYET İ 

Londrn 5 ( a, a. ) -
Dün g co biiyük Britan
ya üzerinde alman ha va 
fa.l\liy~ti lıafıf olmuş şınk 

BRhiline hirkac; bom ha 

düşmii;- lı\~U k.ıydedil · 

ıiıemiştir. 

INGlllllrn 
Büyük bir 

vapur batır
dılar 

Ilorulrn 5 (il. a.) -
BalHiye 11ezar~tinin teb· 
li~i: Ut'Illlp ist i kaınotiu .te 

giden lıiiyiik hir tı ansat
ltrntik geın i ııi İt ulptn sa
hilleri açıklarrnda tor

pillenıui~ Ye mnhakknk 
o ':uak ha.tı nlııı ı şıll'. Ba 
~· .. i .ı : a ~.woo tonluk 

cDinlico» gomiai oldu~u 
zarıaedilıncktedir. Ayui 
diişma11 kafılesi~ e men

sup 4700 tonluk ~ Atika

uiye> gonıisino bir tor· 
p ı l iAabet ottirilnıi~ gd· 
mi hasara uğramı~tır. 

000 tonilatoluk hir ia~s 
!!O lllİsido bir Jı ıriliz de· ..., ~ 

nızaltısı tarafından tor-

pilleıımiş vo batırılmı ş · 

tır. 

HALK 'ın DILi'ne 
Abone Olunuz. 

·t~·ind tt )foıııltt kete ilgili 

yazıla.r lnılunrnnuJr.. 

Unııımi moııfaatla alıi· 

kalı yazılar se~e aove 

l'Ütnnlarıııııza gnçirilir. l ........ ~ .......... ~-.. ~I 

il RADYO il 1 

HtKAYE 
t -

SEV G i 
PROGRAM I 

6 ı 9 ı 941 Cumartesi 

7,30 Program ve mem

lelrnt saat ayarı. 

7,33 Müzik 

7,4:5 .Ajan~ lıa.berlori. 

800 8.45 Müzik: 

18,30 Program ve mem-
leket saat ayarı. 

13,33 Müzik: 

13,i5 Ajanı haberleri. 

14: 00 Müzik: 

14,30 Müzik: 

15·15 Miizik 

lô.25/ 15,~0 Kapanı~ 

1800 rrogram Te mem-

leket saat ayarı 

l~,03 1\1üzik: 

18,40 Müzik 

19,00 Konuşma 

19,15 Müzik 

19,30 Memleket ıi&at aya

rı, ve Aja.u:i haber. 

leri. 

19,,5 Konuşma 

19.55 Müzik: 

20, 15 Ra<lyo gazetesi. 

20,45 Müzik: 

21.00 Ziraat takvimi 

21,10 Müzik 
22,00 Müzik: 

22,SO .Memlekot saat aya
rı Aj.rns lın.berlırj. 

2J,45 Mü~ık 
2t,5f>/2 :i.OO yarınki prog 

ram ve kapaıış 

Amerikanın 

Viş i EIÇISi 
Bar s elonu hareket 

e t t 1 

Burrı 4 ( a.a. ) _ 

Amerikanın Yişhleki bii· 
yük elçisi anıirnl «Libi> 
yarın Yi~i<len Banıelaaa 
hareket edocek ve buı·ada 
Amerikadan ıWnmckte ol
an A merikııın J>apa nez . 
diad11ki elı;iıine mülaki 
olacııktır. 

Bn elçi rmr,nıltJo yap· 
tığı konuşmaları amirale. 
bildi rilıc~ktir. 

(Baştnrııfı 2 inci sayfada) 

rakların<la parıldı yan 
ümit giinc;-;i nltırıda bir 
eer'ap okudnın. Turgutu n 
yiizü gibi içi de çouuktn. 

Qahuk arkad a~ oldnk. 
lçiındmı mırıldaı dıııı: 

- Ne mQe'ut. kanlet 
ler! 

Bandırmaya gelmi~ 

tik. Deniltle dttmi rliyen 

dii,manı!ı ç elik kaleleıin· 
de çalkalanau Sl\IH~agına 

isyaıı dolu g<i;derle bak

tık. Emine kulağıma fı. 

sıldıyor: 

-· Ankara'dan glidi
lerek ıa ~larıııda hak ta 
nıımyau başları eriten 
volkana, dnyaııabilirler 

mit 

Bizi Etlirı cigo gi>tiire

ccıc_ araba bulmıya gider
ken bir y ero kıpır ılaıırn · 

malarıui temhilı ettiıu. 

Bıı:ız aonrn ara b aciy le 
onları hırak tığım yere 
celi~·orduk. Bır:ız kaıg 

şalık oldu. Dii~ınnıı as .. 
korleri otobibiin (ıtrafıııı 

çevirdiler. 

Biitiiu yolcularrn öst 
lel'ini bııı-daı11ıı n.rı,·ordı. , . 
O arada giizleıim l~ıııiııe 
ile Turguto aradı. Oıılar 
kaçmışlardı .. 

Evet ne olduklarrnı 
bilemedim .. 

Edirıcik yolun L düş 
tüm. Ko~n.1·ornm. KoJ
nun<la ziinırüt yoti,tiren 

diJ arlara doğru im., ııso
raın. A.yagttn.ıu n.ltııı<lu. 

gorıuımiyen çukurlar, 
taş l ar lıa;rnıı h c rıi yere 

carpı~·oı". Ü s tiiıu pnraw

parc;a .. lki ziimriit par· 
9asınııı lH'şindon clermaıı· 

sız kalan bacaklarım 

koşnıak, riizg:l.r gibi uç

mak ona Yetıımıck i~ti-. . 
yor. Ayagımın altındaki 
toprak ise heni yoıden 

yero Yuruyor<l.ıı . A lmm
d a n akau kaıılar ıt·ıne • 
kadar gt' <;ıııi~ti. Başımı 
g<;ge llr.ldırıyonıın .. Yal
varı yo ru_ııı: 

- Taıı rı ııı ! Hım nıi 
bu yabancı sıyım, o ıııu 

beni anlamıyor . lı;inıdoıı 
bilinmjyed lıir kııvvotin 

tesirile ba~ıııı iiııe eğildi. 

Ak göınlcğimdoki kuıl 

parçalarda mıger içi 
gibi ağlıyan yıırd 
olan fazifemi oktt 

Düşman saıı rafı alt 
inliyen, atalanmızıll 
nil~ yoğurulan, bııG 
da yiğit erler kayıı 

bn toprağı; Halıibioİ 
şıyan bir köpek gi bİ 
zümü süre süre öptii 

Harp biitiin ' idd 
deTam ediyor. DiiŞ 

uçakları tepemizde lı 

ko\anı gibi ugoJdıl \'İ 
du. Sa 

:1\'Iastafa Kemal'ill ~ 
le rinde çıkan mavi r1 ~a 
rım Ak deniz y111 

Ç·ı 
avdınlattı. YurdunıtJ ' 

• . • 1 111 
nıak: ıstıyen, yavulı 

• ' J na gpz dık.enlerin . 
··t ıı 

sın el arı; ı•ıldı yan ıııı 
y • '(! 

sile •anlı Tiirk tar• 
y 'l 

al tın yaprar ekle, •. 
için yiğit Anadolu l 

1 

ko.nyoı·da. 

* .. * 

Koltuğumda.ki sr 1 

1 q ]arla takır tukur, sııl 
ı . 

s"llana bahçeye çıle l\tı 
Şezlonga. uzandım. 

uzaklardan haber getİ 
Jeylalc, göl, karanfıl 

knlarile karışan, yıl 

ş lk ilkbah~r ruıg• d 

ciğerlerimin en ufale 

oecikleriqe kadar doıd 
dum. 

Yeşil bir rüya~·ıJ 
mışfım ..• Muzip oıaı: 

~ük kardeşim beni gı () 
lıyıyerdi. Kızgıo 1 

ayağımdaki yarayıt 

mıyarak birdt1n kal!; 111 

istedim. İki ynmuf11~ 
beni omnzlarımdafl 

il 
fifçe itti. Emine tatl• 

sile soruyorda: 

Edine iğe 
araba buldonmu7 

Y t~il diyarJarıll 

1\ \ 

. a 
zını uznn yıllıtrıD lı 

tile bağrıma baı:ıtı [JJ 

Müştak aııi 


