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Milli Ş e f i mizle 

ııua Krah arısında tebrik teıarafları 
Ankara H) (1ı . a . ) -- İtalya kralı lırı,motli üçün

iktor A ınırn oeliu <lo;tuoa yıl dö 1iiınii miinıHıebetile 
~ll:ı.hur roi:ıi bıııot l niinii tarafından teb1 ik telg
'fı Çt;kilıui~. ttalyn. kralıda. telğrafla te,ekkürleri-

1 bildirmiştir. 

1

1 ~lôK MlllET MECLiSi TOPlANDI 
~ cuma g.ünü toplanmak 

üzere dağıldı 

.\nkara ı~ (a·a.) - Rüyiik Millet Mccliıi bn 
. • · ~ Sl\at l6 te doktor Mazlıar Germe'uin haşlı:an· 

tıııua. toplanmı' bir ~! -~zio alan Baş vekil dok
~t llefik Sllydam'ın donu~üne k&dar Ba' \'ekllt1t 

al l~tiıı\n H:uiciye Vekıli ükrü Saracoğln'ııun Ye· 

is>' ~leten ha•"c ,gına dair Riyaset Oümlıor tozkeresi 

' %ınn1'tn1· ., . 
~ecliı.oı öııi.iıniiıı1eki cnma günü toplanııcııktır. 

d•'' 
lnvget - aıman 
~~ı·binde bir cep-

hedctle bir şehir 
alındı . 

llorliıı 19 ( a.a. ) -

b. N. B. nin ögren· 
la· 

Sovuet Sözcosonon 
İngiltere ve .Ameri

kan yardımı hakkın

da söyledikleri 

Kurki~ef 19 (a a.) -
lugiliz - Ameri kan 

yardımının ~imdiki hali 

hakkında sorull\n hir su-
~'t.ıe "'.. 1 son teş · i· ı oore 

~~ti, bir Alınan tüme
,,~ · 

ale Lo.wvski 

verıni ,tlr. 

şo cevabı 

, 11• iincü kıtaları dogu 
,, . . d 
~ 1eıinin mor k • zıo 6 

~ . 
~ ~ll•ik artçı kuvvetlerı 

~arından ıniidan.faa edi 
~4 1 . . .. 

>ır yeri ele geç1rm1~
~t4 . 
~ 1t. Öğleden ıonra Bol· 
)j~ı • 

ı erin tank teşkillerı 
~ . 

\ laptıkları lıiicoın tank 
\~ 
~ '

1 koy m a bataryalRrı· 
\ı~ tarafından püık ii rtül • 

~'liir. 27 Bolşe ik ttuıgı 
tjh 

t' edilmiştir. 

Britanya ve Amerika· 

nın Rn~yaya yardım ede

miyMeklerı lı"kkınd:\ki 
.Alman. ltttlyao ümitleri 

talıakknk etmemiştir A· 
merika. v" büyiik Bl'itanya 

Rn11yaya harp malzemesi 
göndermek iııleyorlar Te 

gönderebilecek vazAyette 

dirler fakat tabii hu i~in 

taft1i l atı üzeıinue aııcak 

harpten tıo ıı ra konu~rıla

bilir. 

Sovyetler 
~iukavemet 

ediyorlar. 

Mo11lrnva 19 ( a. ıt ) -

dün gflceki ~oyyet teb ı igi 

ıs son te~r;nde kıtalıı

rı ınız bütün C f' plıe lıo

yunca diişrnanla çarpı~

mışla.rdı r . Çarpı~nınlnr 

bilha8~a Ki\ lini o "'~ go-
lokolamsk höl.{eleriude Y6 

şim l hatı 4la bir ke imde 
şiddet li olmu~t nr. Kıta 

larıınız dü\'ınau h iicnm
la.rınıı. mukınemet f't

mektedirler-

Son sovuet tebliai 
M oskova. 19 ( a.a. ) -

ıs ıon t~şrin g~cosi kıt r~

l arım ız biitün ct~pho ler 

hoynrıca Jiişmaula mu
harebeye deTa.ın otın i ~ 

!erdir. 

Sogvet Sözcüsü 

Yıl 1 

D IŞ ALEM 
- 3 -

Evvelki yazıda iç a· 
lemılen balu;edi lıni~ti. Bn 
giiııkii ~atırlar güneş a 

1 11 mirıiıı dışınd,,ki b :ı~ka 

bir ~tlemi anlat mağtı Ç'· 

lı~acak: 

Dı~ llem: ~imdiye ka
dar anla~ılan ve Atalardan 
kalma ad larla anı 1 an 
yı l<lJ1. la r ~1 1 turıi ıli r. Bu dı~ 
alımı ail t•siniu )ı l} t' birisi 
hire r gUneşeiktır. Banlar 

iç aıonıdım çok uzaktır
lar Ta hı\r•kets i zlerdir. 

S ıyısını bilmenin imklnı 

1 
yoktur. Bunlar ı-eın uno 
iizerirıde da.ğımk bir halde 
bnlunu rlar. 

Sem'\ılaki yılJızlıırdan 

on büyiiğii •e parla~ı 

ve lıop iitıin lıeıneu orta
~ırıda bulunanı ( Kutup ) 

vıldızıdır. Ba yıldız diiu· 
yanın kuzey kutbunun 

ü .ıeriııdedir. Diğer yıldız· 

lıu- b rıun yardımı ile 

ları topln (Grap) olarak 
gonrnur. Bu topluluk
lardan bir kısmı b a .z ı 
hay•an şekline benzedik
leıi için bunları ataluı

mız b~nze1işlerine gör c 
<i"Şitli isimlerle adlandır
mı~lardır. 

B a gruplar ( Bor9) 
de'lilen hir takım yıldız
lardır. Belli hatlı takım
la rdan ilk göze çarpan 
Kutup yıldızının alt ta
ra tıod a ayıya benzeyen 
bir gruptur. Buna büyük 
ayı grobu adı verilmiştir. 

Kutup yıldızı ile bü· 
yük ayı gnrubıınno gös
tergeleri olan iki parlak 
y 11dızıu alt iıtikametinde 
ars lan Ü3t istikametinde 
atalarımtıın büyük at 

dedikleri daha çok tava · 
ya benzeyen grup vardır. 

Kerç'in alındığını ya- butunurlar. 

Tavanın sap kısmı ile 
K utup yıldızı arasında 

( Zatül kursü) Ye onun 

lanlıvor. ... 

Kulkuşef 19 (a a.) 

Kntnp yıldızının ku · 
zeyindu ve gifof') ıııda bo
lu nun yılıl ı zlardan bHzı -

önünde Kutup yıldızı ile 

- DeTamı sahife ' de -

Sovyt:t tıöı;cüsi.i Ozov- l•-Eı•ıa·-·••••erm-•••••••••••ı••••• 
• K ,. ski Almanları o erç ı 

aldıkları hakkındaki ha
beri telızip -va muhare

belerin ş e lı i r civarında 
devam ettigini ilfive et
miştir. 

Poıonua Başvekili 
R us ya ya g i de c e k 

Stalinle görüşecek 

Knlkişef 19 (il,!\) -
Polonua Başvokılı Ge

neral Skor~Jdnin bn on 
beş giin içinde Sovyetlor 
birliğ i ne reRmi bir ziyıt.ret 
yapma.ı bekleıımekh,d i r. 

General Skorski Sovyet
ler hirligın,leki Polonya 

kıtal:ırını t • ftiş tt1 ~Ct'k 

ve Stalin, Molotof"'" Ti
mnç~nko ve diger Sovyet 
şetlerile görüşecektir. 

~ERŞEMRE KOYUŞMALARI 

Yine Sen ve Ben 

Yazan: N. R. 

Sen, Pev Çakalı gibi kurt tan artanları 

toplamaga alışıksın, ben, Kurt misali ışimi 
kendim görürüm. 

Sen, ... servis adamlarının önüne katılmış 
donr;uzlaruı neslinden gelen yaban oğlunun, 

Türklükten ve merhametten bahsedişini hay
ran, hayran dinlersin de dostu olursun ve 
dost kazaııdim deye de sevinirsin , 

Ben, böylesinin laf/arma tahammül ede
mnn ve dostluğutıa asla inanamam bozuk 
kökünü yii.zii.rıe vurmak için sabırsızlanırım. 

Se!l toprağı kanşfıranla, fabrikayı çalış
/ıranla bir dilim ekmeği olsun beraber kırmış 
ve bir odada kekik yağı kokusu koklayarak 
yatmış degilsin amma, 

- DaTamı lllhi fe 4: t• -



Sayfa 2 

Şiir ıe Şiir Telikkilerinin 
Geçirdiği istihaleler 

( LÜTFi OÜNEYE BiR BEVAP) 

Azizim « Halkın dilin· 
de> Beş altı sayı devam 
eden yazılarınızı merak· 
la okuduııı der11em yan· 

lı~ ıı<iylemiş olmam. 

Edebiyat tarılıine ne . 
dtreooye ka.dar vakıf ol-
duğumu !rnııdiıııde bilsey· 
dim ıiıe o derectılik bir 
cevap yazardım. 

Mamafih okudnğnnuz 

-ve kütüplıırnonizde buln
ııaıı ki <Sabri Erlaçio• e 
bir cevabını:.-;da itir&f et· 
ruek lütfüude bulunuyor

snnnz. 

Bu tekmil ktap Te 
meomu&larmrn arasından 

heveskrtr iki arkadaşın 

yazıları ü.ıerindı ısrarla. 

durma.mz hendeniz i ade· 
ta kuşkulandırdı. 

Öyle dıyecegim geldi 

ki: bu arknd ~rn külli· 

yat tan iki lıneskarı seç

mtıtıi okudnğıı diğer eser

leri tenkit etmek ten a.
cizmidir? Yahut ~()z ol

sun diye kiitiiphanedP. n 

blllısettigi haldo ~Halkın 

dili> nelen bn~ka bir şey 

oknmayermn. 

Ne ite deyelimki nznn 

bir işle moşguJ oldağn· 

nnz o gürıleı·de cliğu eser 

leri okumak için zaman 

müsaade etmemiştir. 

Fakat azizim: ne di· 
yorsunuz h.,tlrlarmıı:ırnız, 

tenkit dımoyelemde biz. 
do mii.ııekkidin ne gibi 

vasıflara vakıf oldıığuna 

bilmemek ı o lıeniiz bir iı; 

tidat ı-ıayılırı z. 

Çok do~rn : z a t e n 

«Halkın dili»nde baş say
faların ilk eutunlarında 

yer alınanız da bunun bir 
delili idi. 

Lakin bu yeri pek 

yakın bir zamanda ter

kodivermişsiniz bizi af 

bnyıırur1unuz meraka dü· 

şürdü . 

cHalkın dili>ain hat

ta mohitin gen ç bir 

~afrinin ya1ıılarından malı· 

rum kıılmak htır ha.ide 

bizim için karlı bir iş 

olmasa 'er(\k. 

L•kin bayım; bilmem 

ı<i1ıleı im makbul ve eaiz 

olabilirmi? 

.Miinekkit denilince 

akla. gelenle, ,air deni-

(Halkın Dili) 

lince ak la. gelen za'D ne
derim bambaşka şeyler· 

dir. 

Doıııtum: bu ya~ıla

rımla meşgul olmamanızı 

iBterdim. 

Lakin bazı sebepler 
den bendenizi mazur 
iÖrmenizi rica edeceği m . 

I . cSon bahar ve 

ben:. ba~lıklı bir karala
mamı ele ~ıarak diyor
snnns ki, bn gen9 şair 
hülbüilerin son baharda. 
ilk bahara nisbeten daha 
şen oldukları kanaatinde 
ki bu duyduklarını şekil · 

de "Te ı iJOr. 

Bayım : Biz henüz 
cŞair• olmamakla zati· 
alilerinizin münekkilik 
tabiri istidat sayılırız . 

Sorgunuz için izah 
Qdelim. 

Ba iki mıaram aldı · 

ğın tz bu r parçada, şöyle 

di~~ordalr. 

Bayıltıcı bir sesle kuş
la r şarkını ~üyler. 

Alaca karanlığa gö
m ülüyorken kö1ler. 

Bizim gibi aşıkın de
li g<>nliimü eyler. 
B ıil bül cıvıltıları .. bülbül 
cı nltıları. .. 

Sırası golmi,ken ıöy· 

leyelim •Şıir» tekniğin

de ta.mamile bir y«'nilik 
yapmak isteyen eııgin bir 

- -- a ~~·- - --- - -- - --
- - - - -- . 

-----------. - - ~ ·-·----......·-·-·---~'" .. -- - - --- -- - - ----------- ----

muhayyltnin i'iahihi sizle 
rio, b<>yle ha.~it bir ke
lime oyununa. aldanarak 
tekmil manayı yan 1 ı ş 
görmenizden adeta. mü· 
toessir oldum. 

l 11 RADYO 
ı 

Darılmazsanız sö_vle
yelim, efedim: 

Bllyıltıcı bir ıule 

kuşlar aşkrnı 11öylerken 
şen degldirler biz <'O.mu· 
yorıız da, mahznn oluyo· 
ruz ... 

- Arka::n var -

Ahmet KANLI 

luan ve Abone! 
şartları 

Seneliği 600 kuruş 

Altı aylığı : 350 kuruş 

aylığı : 200 kuru 

HALK 'ın DILl'ne 

A b o n e O ı u n u z. 

İçinde :Memlekete ilgili 

yazılar bulıınıunuz. 

Umumi w cnfaatla ala-

kah yazılar seve seve 

sütunlarımıza, gı•çirilir. 

20/1111941 Giinü 

7 ,30 Program ve lJJt 

leket sa.a t ıya.rı· 

7,83 Müzik: 

7,46 Ajans haberleri. 

8,00 Müzik: 
8, l 5 :BJvin saatı 

8,30/8,46 Müzık 

12,30 Progr&m ve Jl'l
1 

,i!'d 
leket saat ay:fl11' 1 

l " 33 M .. ·k· illi' - , azı . llıl " 
. l 

1~145 Ajans haber}t!C1' lpllı 

ıs,oo Mü.,,ik t h 
13,S0-14,00 Müzik: '•rr 
18,00 Program ve IJJ' b 

leket aaa.t ay•rı 

18,03 Müzik 

19,00 Konuşma 

19,15 Müzik 
• 

19,30 Memleket saat' 
hab•'1t ve ajans 

19,55 Müzik 

20,10 liadyo gazete!İ· 

20,45 Müzik: 

21,00 Ziraat takTiıJJİ 

21,10 Müzik 
21,30 Konuşma 

21,45 Müzik 

22,30 
rı ajans 

2t,45 Müzik 

22,5ö - 23,00 
program ve 

~r , 
~ek 

oı 

~q 

Su detim i kay het mi ş ı r.ı -::=:-:=.-===============================-===========:.=========== ~ [!] 1 aglıyürdum .. 

tim;. bütüu ümitlerim iH- ı Hüyiik Hikaye 
..----- =ça 

mü~tü .. Uiitiin ümitleri

min öldUğü ~u daılikada 
di.i~iiniiyordurıı . Acaba ben 

J>erilıanı hakikaten sevi

yor moyduml.. 

Kendi kendime kat'i

yotle cevap veriyorum: 

Iltlyır! yalnız ondan 
ho,ıanıDI~tıuı. Hadiı;elerin 

aldığı vaziyetler ka.r~ı

sında on ıı ııla berabtır ya

Şl\mak mecburiyetinde 

kalını~tım .. 

Şimdi hen .ne yapabi

lirdim . .Artık borada ya· 
•a.mak Ye yahut hes sene ,. • 1 

e'f'fOI bir <;ok kalpler kı-

rarak tekt•ttigim aile o
cağına dontıınezd ın;. hem 

ne yüzle dönecektim .. 

Y I A v 
Tefrika No. ( 25) Yazan : Sabri ER LAÇt N 

· ============================================== • 
Akşamın latif hüzünlü 

karanlığı 'elıre enmişti. 

L a k i n lı e il Ü z k u V· 

vetli bir akşam fdcrinin 

aydınlığı Tardı. Şıthrin 

evleri, apıutın 'oları artık 

gölgc;yo inkılap etmi~ti. 

Biı· Ol'kek kalbi için 

luılbini, rulı.ı:rn verdiği 

bir klldındau aldandığını 

görmekten büyük ıztır.ıp 

\'ar mıdır?. Sevgilinin ihıt· 

neti üzerine uyanan elem· 

den daha lıa.zin ve hul

yaların yıkıld ı ğı sükt\n ve 

saadetin kayboldnga za• 

man dökülen göz yaşla

rından daha acı ne olaı-.. 

O gece bir otele gittim. 

Alı o ilk gece!. 

Onun acııunı ben hal! 

bütürı a.r.ılıgı ile duyarım. 

Saatler gtıç yordu. Uyn
yamıyorum Gözlerim ta · 

vaııda. durmadan göz yaş· 

tarım ya'4tığa dökiiliiyvr. 

B irden annemin, baba

mın hayali gözü nde can

landı. Üıılar1' koşmak is

tiyorum. B ııbaın elini U· 

za.tıp yoluın l ltHİyt>r. Oö-

leri korku ilı açılmış ve 
o gözler bana: 

- Git benim oglum 

füdö .. Benim oglum de

ğilsin artık . G ıt ki ö le· 

nin bayaliııi kirlet ırn~ , ii

zeriudtıki p ; ısl k temiz J:O· 

vana 11çramas111 tl iyo ba

gınyor .. 

Ba korkunç ve kabuslu 

geçen gect<nin ~aba.hında 

doğruca bankaya giderek 

miidüre btmi uz0tk bir A 

nadolu ~tıhdne gföıdormeai 

için yal vardım. 

Müdür hayret etti!. Ben 

na.mıyarak 

k:.ı'tlar bir ça.resıne 

cağını vadetti.. 

E r tesi günü :A:okıJ'~ 
Adile çok acı für 

tupla. bütün olan )1,,4 
• ~ 1 

lori anlattım. Kenıll J it~ 
ki , keyfi içia çok B~ tJ 

ği bir aı-kada'ın sıt"'4 ~ 
n e, i ıtikbıline kıf't> \~ 

' n asıl vicda n aza. bı ~~i 
digini, fı&k&t ölüoci1t' 
dar kendisine k.a.r~ı 

mez bir kio beı ledil 
ve bir gün intik•IJ' 

fazlaıti1e kendisiodeıı 

OA ğımı yazdım .• 

/ 
- Devamı var 



Bir Yuva Kuruluyor 

Onca ~n tabiA.t ve bu 
t Ilı Nermin demek de-

1, tlli idıt. Onon elinde 
~ oyunoak gibi oynnıı· 
~ soura kınlan atıl· 
k ar/.HU ıle yanma-

1Şıtııydı ' .• Nenııinin 
48as kalbi öu i\nde ne 

'
111 hukadıır ketnm knl-

' '.'· bir incir kordu gibi 
rı· ·1'1den ken<li kendini 

'1tı· · ış, Te göuliinii yalnız 
. ~ili duı· u~ ıa.rının eıüri 

rı· t ,J f 

~llııQ k ·· · .. k bir cesa·rı uçn 
~ b . b' .. ularak ciddı ır eoz 
ı~r· · o ·· lUz edemewi~tı. u-

\b kimindi'?.. 
1 ~ .k 'f\rm.in aylar gegtı ·çe 

~~İtini bulmuş bir fi. 
~~ gibi yiiyüyor, atılı
~~ ·ı ' tıtrafına her Ç şı 

\eklerin k.uış ına~ile ha-
1 11lan ray i h ,sını "'91 • 

t tdu. Oo un istik hali 
ttaıc bir semımın ma. 
ii lca.ılar açık, afku 
\li' ve pembe idi. Et. 
11ı 

ildi\ b ı yapacak arı-
tıtı. çiçeklere konmak 
ıı4 hiiyük bir ihtieaRla 
ıı a,,,1 gibi gençler ge-
Ç!b M" t ~ t geziniyordu. ıta 
ıılln nasıl fürkında o-

'· ~lt.dı Her ~evi biliyor ' . ... . 
ııı 11 ~iiriiyordn. J'•ki bala 

' ney6 bekliyordu ·· 

~I liir .. d .. .. ndü Ma-,.. gun uşıı · 
~~e daldı. Temi• kal

ıtı, ve göulüoün f•r-
~ın, tahammül ederne

t' lla.paettigi ve esir et-
, 

1 ."'kına ka.rşı lıörwet 
~ t 

1 duyılu . Oesı,rttle 
~ ~ı arını verdi. Ne olor3 a 
ıt 'ıı bu ~iıplıeli ve bıı· 

~~ yaşllyı~tan artık 
r4.lrııalı v.e ıztırabllll 

fi ~ '~1 etmeli idi. Hep .N er· 
\~1 gözetledi, anıtlı, fır· 

tolladı· Heycanlını• 
~~' hırslanıyor ve bir 
1~rı:ı1c gibi boşanmak 

.. 4 }'ordu. 

,.t ~~~,am üzeri olmuşta. 
\~.ceretıine dayanmış, 

e J ~, 1n denizi o iLr.eri TlA 

4 .l!tcııi, güne~in aleTlı
''rı. ~q l seyrediyor, &'ci.ıderi 
i/eee~ir olarak nemle-
'ı~0tdu. Bu sırada kapı· 
1~ l\çıldıgının farkında. 
\ '•nı, Nermirıi yanın 
,, 11 1tlmu~tu- Hirdon ka
\ ~l\t 
,,~ Yapan bir çouugun 

'lııııi~ına ben~er şe· 
~mlı, korktı:ı. dili 

Yazan: A. ERDiK 

dolaştı bir şey söyleye
medi. Rengi değişti, i9in 
ie soğuk bir şey doltt•
tı, eridigini ilan etti. .. 

Nermin bn saman: 

- Mitat, Rizi rahatsız 
ettiğimden çok mütee11sir 
oldum. Her halde tatlı 

bir aleminiz vardı onda11 
ayırdım . Fak&t bir 'ey 
danışmaga gelmiştim. 

Vedat bt\yle gör iişüyor
ıan onu tanırsın değilmi. 
Bana biraz izahat nrııen. 

İhtiyacım var dem i ş ve 
ıooradan kendisine talip 
olduğunu ~e y'lkında ev
leneceklerini söylemiıti .. 

Mitat bunun üzerine 
şııurunu kaybetmiş. dün· 
ya sa.rsılarak haşına yı

kılmış k:açm ,Jr, bağırmak 
istemiş, keudiıin ıleu iğ

renirce:iine korkmuşta • 

llkin mevcudiyetinin fev
kiud1 bir kuvvet bulma' 

Te muhıkemeıini top· 
!ayarak: 

Tebrik etmiş ve mesut 
bir hayat temenniıinde 

hulun maşta . 

O günden :;o ıı r.a bo 
nihayütıiı b•şluklar için
de bir hayal olarak: i:a-

laoagını k'.1.bul etmiş ve 

N ermine iltılebet arkıJ.· 

da~lıktan başk:ı. bir ali· 
kaıı olamıyıtoagını anla· 

mı,tı ... l~te böylelikle 
her şey kendisinde biti-

yordu. Bundan sonra. ••· 
kıaın eninlerini, isyanla
rını ya.tıştırma.k: jçi n uğ

raş tca.ktı. M.eırnl kendisi 

idi. kıme ne söyleyebi
lirdi. .. 

Şirudi bu parlak Te 

co,kun gecede, musiki

nin yıldızlara aya ninni 

ıöylediği gecede ruhların 
• 

muvakkaten göklerde do-

Iaştıgt gecede, bir yuva

nın kurulduı.11 ve yarı

nın güne~lerini doğura· 

cıagı gıcdde M.itat, git

tikçe tükenmekte olan 

bir mum gibi yanıyor 

ve sünmek için hsfıf bir 

rnıgar bekleyortlu .. • 

A.. Erdik 

(Halkın Dili) 

ilan 

ı\.6 No. lı Aydın 

Pamuk ve İncir Ta-, 
rım satış 

Kooperatifinden 
• 

Kooperatifimiz ortak · 

la.rınııı bir kısmrnın 

taahhiidünli ifa ettik

lerinden fazla istiluala.

tını ve bllzıla.rının da 

faahhütlerini bİl6 i fa 

etmeden pamuk 1 arını 

harice sa.taıa.kta bulun· 

dnkları istihbar edilmiş· 

tir. Bıt gibiler ana mu

ka.velenamemizin 8 nci 

maddesinin A fıra.sına 

göre kanuni ve idari ce

z&ya maruı kalman ya

zılı olduğun& göre taki~ 

batt~ bulunulacağı ta.bit 

bulunmakla m ez k ft r 

niıamname haricinde ha

reket etmemel"ri h e m 
kendi menfaatları icabın 

da• buhınduıu ve hemde 

dürüst hareket etmek 

uok:tasından moobor bu· 

lunudnkları muhterem 

ortaklarımıza tav~iy6 ve 

il&n olunur. 

l 

No. 4: D. 1 

Hak n Dlll 

Takvimi 
1 9 4 1 
İKİNCi TEŞRiN 

20 

Perşembe 

Arabi 1360 · 

Şevval 29 

Rumi 1357 

Te~riniııani 7 

ANNEME 

O ün/erdir gözlerimden akan yaşlan, 

Silecek ellerini bekledim anne. 
, 

Şefkatle taradığım kumral saçları, 

Kaç sabahtır yolarak taradım anne. 

içimde kalbimi yakan bir şey var, 

Sayfa S 

Bu lıer halde sevgindir değil mi anne? 

Sana kavuşmak için bilmem kaç yıl var, 

Bu yılları beklemek çok acı anne. 

Etrafımda lıer şey boş ve öksüz gibi, 

Benim boynum büküktür ağlarım anne, 

Geceleri yağarken karltır ve tipi 

Senin sıcak koynunu aradım anne. 

Korktuğum şey vardır karlı gecelerde 

Beni uzakta ölüm götürür diye. 

Günden güne yavrun erirkın bu yerde, 

Bülbül anlatsin sana derdimi anne. 

AYŞE TOPRAK 

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

Çil toi Ataıarıım ızın Sözııriıdan 

Katibe durmadan yazmak 

Rençpere durmadan kazmak gerek. 

Toprak kadın gibidir, kendine karşı ne korkak 

ne de kaba davramlnzasım ister. 

Sabahın kıztltışı, akşamı kış eder; 

akşamın kızı/tısı, sabahı güz eder. 

U nmadık yelin yağmuru, harman vakti gelir. 

Kara kış yağar, Zemheri ayaz giderse, kızım 

He/heli gümüşten yaptırırım. 
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SOVYET -AlMAN 
Harbı ve Alnıan 

Tayyareleri 

Herl in l !) ( a. u. ) -
Alın n teh li ği; 

Son iı ç g ii n içinde ki 
mıılı ll'<ı lı e l rı rl \ on bin ıl tıı 

fa 7. la o R i r a l mm ı ~ 171 
zırhlı tank tah rip edil

mi~ti r. 

Si'f:uıtopol kale ı i ıi e 

karşı yapılan hava lıü

cuınlan esnasıııda. pal
JayH·ı madde depolarını' 

-Ye tezgllılarda şiddetli 

iııfılflklar işiılilnıi.tir. Li
manda hUyii k h~r ,iJ .. p ı 

lwmhıtlıulıı hıu;ar giirmüştürl 
Si\ nş tayyareleri cliin ge· 
c e Moskovıı il e L eningr. 
ttaki askeri te~i t1le ri ho m 

balamı~lnr vu ceplıerı i n 

merkez ke~imirıdc goricle 
ki kayak in yolları ta h-

ribat ynpılmışt ır, D ii n Bri· 
tanya ada-ıırıda Alman 

hava kuvvet leri 18 - l!l 
son te~rin gecusi hötiin 
doğu E!ahi: boyun ca mev

cut li m an l:ırla ~·i yecok nı 

mnJ1.eıne t o. islori ıı i a~ır 

çapta ho m bala rla honı

ba nl u ıııa.n etın i~lerdir. 

9 • 15 Son f t' ~ rin dAv

rcsin de Sovyet hava knv 
vetleri 232 tııyyaro gayıp 
etmişlerdir. Ayni dene 
eırnası n da <logo cephe. in

de 24 Alrıurn tayyareıi 

dii.,mii~ tür 

Almanlar 
Moskova cephesiııde 

souktan ülüvorlar 
"' 

LoıHirn 19 ( a a. ) -
Bugiin IJoııdramn sal;\
hiyotli malıfillerirıde t e

min odildiği ıı e güre mü
him mikt rda alman as · 
keri lllQ kova cephosintle 
clonıniiş olarak bulun

mu,tur. 

A Jm ın askerl~ri ara

sında rn!-lya ktfıı ı ın ı,ıon

guııa. ılnyarrnlıil P cek de 

reC'otle go.' diril ıni ş kısmı 
azdır. Öhiltffiıı çognııon 

obruk. 
cephesinde ingiJiz 

hücumları 

Kahire 19 (a.a. . ) -

Ql't• şark inıtiliz tehliği: 

Tohrnk ceplıo,.iııde ' i dd

etli yattnıurlar as~ eıi 

lı anık ii ta ma ıı i ol m ıı ştn r. 

.i\la.mafi motorlu devı i 

yelt·rimız Sidi Umer in 

bat1~ında ve ceııup h:ıtı

Rında h iicumlarına de

vanı etrui~lerılir . Az diiş 

nıan nınkn.-emetile kar

şılafmıştır . Bir alınaıı 

motorin <leniye~i ele go· 

ç i ıilın i ,tir. 

----------------------
Dış alem 

- 1 inri den devam -

tavarım kenar par 
lak )'ıldız l arı aruırıda 

kii<;iik a.yı grubu görü
niir. 

Biiyiik ve kiiçük ayı 

grnplanrıın arasında Ku· 
iııp yıldızııın bekçi (M u

hafız) grubu vardır. 

Biiyiik ayının kuyruk 
tarafıııda <ıkiiı ıörüleri 

"ı ıılrn oııun yaıırnda faç 
ve ondaıı sonra ıalip 

g rupları gelir. 

Tavanın sapı uzatı

lıraa gük yiiziirıiia atııı 

göze çaıpır derecede bli

yük ve parlak sayı~ı pek 
çok ola ıı g illohclik bir 

Siir~ya gruhu n nıı :~zaıııeti 

gi; iılü r. 

K utnp yıldızımrı alt 

kısmıncl ı ki yıldızlu ale· 

wi dalın manalıdır. ·Bir 
eliııde asa diger elinde 
k·ılkHn tutan vı adeti\ 
bir silillı ~i)ıü andıran (El
cebhar) gruhuoun kar~1-
sında Hitl\h~i)re hiicuma 
lıazıı ltmmı~ bir başka 

öki!z haşı grobunu gör
mek ıııüıııkiia<liir, 

Ailtdı~i>rün a.rka~ında. 

lıokçiligi ı. i •o zıığlLrlığını 
yap·uı hiiyiik kUpek gro

hu ile ouuu iizerinde 
kiiçiik küpek grubu ve 
hn kiic;iik grnhun üzerin· 
de de lıic; hir şeye karı•

mayan müıttakil ikizler 
1 
1 j grubu gelir. 

Alman basın heuetl 
Ankaradan ayrıldı 

Ankna 19 ( a.a. ) -
Alman heyeti reisi orta 
elçi Şimit ve refakat inde 
ki matbuat erk&nı bu 
akşamki eki~[HHesle İs · 
tan bula. hareket etmiş 

v-~ ittasyorıda aynı ıne

rasim l tı tet~· i ('dilmi,ti r. 
Heyetiıı btanhulda iki 

giin kalmMı "e oradan 
hyyare i le Horlirıe hare

ket etme•i ınukan~nlir, 

A l m a n 
Tauuareıerıntn 

İngi] tereye akını 

r.oııclıa 19 ( & . a. ) -
Hava ve iç emııiyct oa
zırlıklarının t~hligi: 

Dün gece g~ce yuı

sından evvel bir kaç 
diişman tayyarei ingilte
renin dogu ve cenup do 
gusu kıylarıııa bombalar 
atmışhr biraz lı:uıa bir 
kaç mü ve biraz yaralı 

vardır. 

Bir macır vapuru 
Batnıışt1r. 

Bndapeşto 19 (a.a) -
MotorJ3 işleyen ungııTan 
a:Jındaki macar vaporo 

b:ıtmı~ti r. H o vapuı (l:lOO) 
tonilatoluk tur. Mürette
LRttan on kişi ölwilşıür· 

İngiliz şilebi 
Afrikada Yandı 

NeYyork 19 (a.a.) -

Bir lngili:ıs şilebi cenubi 

Afl'ikai\ındtı Eyest Lon. 

don tçıklarında b"tm ı~tır. 

inaili ~ tauuareıerı 
1 Brest'i bon1baladı1ar 

Londra 19 ( a.a.. ) -
hava nıızırlığının tebliği : 

Dün ~J.ı~am gnruba deg
ru bir ke•f uçuşu eırna-

eınd'\ boınbarımaıı tayy-
are le rimiz breıt deki de-

üzeriucle kadııı kiirklıri 

ve buııa lıeazer kı~l ık 

e~ya bulcrnuıu~tur. Hal

hnki moskovada harp e

deı sovyd kıtaJarı eyi 

teclıi~ edilmi~lerdir. l • * • J l kları bombalam1tlardır. ' 

Yine Sen ve Beo 
1 

- Sahi l'o 1 d~n devam -

Ben, göylere okalle beraber hamam yap· 
malı, çok terleyen/eri badava yıkatm alı de· 
yinne, yüzüme eski baş hafiye gibi bakarsıtıı , , 
Sen, asırlarca ağlamış bu milleti unutur· 
sun da, avrupa lıarbında ölmüş bilmem han· 

gi kibar millet için yaş dökeceği (atansın ' lib 
Ben, yirmi milyonluk avrupa türklüğünde!I 
bu giin kala1Zları lıaürladıkça bu günkü sa; i 
adetimi ve milletimi kıskananlardamm. 

Sen, baza11 • lluılwlli Şöven• sin dir.1Je .. 
Türklülfii şuralı vr. buralı deye suııjlandıf· 

mak isteyenlere del/dlltk yaparsm ve Türkiiı 
kuş beynine göre tasnif edersin, 

Ben, böyle düşünenlerin vatan haini ol· 
duğwm illin etmek isterim. 

Sen, c O iincşin alm kabağında > elinde 
çapa ile toprak lwrıştıraıım ne olduğunll bil· 
mezsitı amma, halktan, haktan, çiften ve ça· 
buktan balısedersill, 

Ben, senin gibi konuşmaktan sıkılırım. 

Sen, bu yaba!lcısı olduğun millet sırtuıtJ 
biraz dalıa ltrnıaıınıak için bin bir ya/atı 
lafla kabiliyetinden bahsederek bipayan ev/ıa,-
içinde bitı bir torpil peşindesin, \ti 

•ttı 8 e11, bir tane dalıi torpil bulamam ve htJ 
h . 'na ususta sana yetışenzem, , .. 

Sen, dalıa doğra diiriist okuyup yazma~ 
bilmezsin amma, saııa insanlık ve bilgi ög· 
retenleriıı cdalıa bilmediğim çok, ne zamatı 

öğrenebileceğim• gibi sözlerine karşı yiizsii.t· 
leşirsin de, dudak bükerek ve kendi11e payt 
vererek tebessüm edersin, 

Ben, ma!ıakkak ki, senin gibi şurada bil· 
rada böyle tebessüm edemem. 

Sen, ne faşistsin, ne komunistsin , ttt 
mürtecisin ve ne bir şeysin ve btn hunafl 
için seni bilemiyorum ve setzi tam tanıyantl" 
yorum, yalmz dolaşftğtn bazı yerlerde silik 
yok olmalı üzere ola!l izlerini görüyorum. 

Ben, senin ııc zaman yok olduğunu gf 
receğim ve ne olacak böyle seninle , beniffl 
!zalim. 

· N. R. 

Atalar Sözleri 
Yazan: SALiH ACA~ 

Sirkesİ!li :'arımsağuu hesap eden paçayı 
yiyemez. 

Çobamn göynü olursa tekeden süt çıkarır. 

Adaletin /ıiikiim sürdüğü yerde siltilı 1t11//a· 
mlnıasma lüzum kalmaz. 

Asalet görgiiliik çok biiyiiktiir, sonradan g~ 
ren/erle alış veriş etme, zararla karşılamrsıtl· 

Halk BasımeTi - A7dın 


