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Fuat şa in Erlaçin 
ida rehane s i 

ı 'tita ı:--~ .. ı dle" i ~ o. l 
AY O 1 N 

F•ATI 3 K.URUŞ 

Yıl : 1 

'ııvekil Çorçilin ' Bulgar Başvekilinin ı 
~ 1 

Soıget - Atman D IŞ ALE M 
1 libyaclaki Harekat Beganatı 

Cephesinde Alnıan 

'

taarruzu üç günden 
için bt>vanatı 

ol 

f;o ıı <lra 20 (ıt a .) 

'li şv c•kll Qorc;il yakın 

t\taki tngil iz tıuırrnın 

\kı ıı d .ı A Taın kamara

ı~da beyanattr1 buluna. 
~L • t ' L• 

l( ez cümle deınış ır &l 

~'anı kam 'lr a;;;ı Lihya 

t~~lıAs i rııltki tnll• rn7. hak. 
ltııla ki ı·emıi tehliğ\ 

: Yük b i 1• alftk, i 16 okun. 
, llştıır. J;ihya Ja 1" So n 

;\ti11 ı;abalıı ş 4 (akla he. 

'her umumi ileri yiirii-

'\\ bRşlaıuıştı. Uz n n 

' af~ler katetaı6k mec 

• tihtinde bulunan knv. 
~lleri mh~in hareketleri 

~ ~&te~ıu aılolunacak de-
t1ı1ıe \;iı.ldetli yağmn:-

~~ı, tealıhüre uğrauuştır. 

\tı·l!'akat bo ya~m.~rların 
1 ıt h<ilge~inde çole na

't'tı şiddetli oldnklını 
~ı11 ,ılnrnktıu1ır ki hu ha

~ diişınanı ha. a ra 

~~~ rn ıı;ı ol m nsı it.ti m:ıl 
1 

1 İırıtled!r. 1 S Son teş
~ giinii orı.lumnı cliı-;ı-
allııııo ilori ırnlluile 

~IQ!\Ka rreçmiştir. Dii~ · 
'I\ o 
~ tı.ırı hu lrnrek • t 1 ere 

~t~t hic birlıazırlık 1 11 P· 
ııq,~ , ol<lngn ve hir 

~th • 1· 
~ ('l'lzle karşılıt~mı' . c~ 

t11 ınuhakkıtk gibıclı r. 
iıl 
orıhum şiuıui.re kadar 

l\tttıan kun·etlorile eyi 

ttıar altırıda hoy öl96şe· 
b<!~k hir vaziyettedir. 
'l~ı:naııııııo sğır Zirhlı 

~,t 
~~ eııerile 9arpı ş m a 

il buJnp bnlınadıgını 

) dıt«likava k"ılar hilmi-
r,~ . . I 

l.U da olmRm1~aa hı e 

lq Çarpışmanın U1.U~ 
1 ~ rlet geçikem11yecegı 
t~', i:1;dir.8tıldzirıci or lu 

tq "k atrat,.jik bir yakla· 

- a lı"lreketi yapmış, hu· 
tij\l\'r,ffu.kıvetle biıire· ( . 

ıq . 1Uiilı im mev~iltı r i ~ga l 
1Ştir. Mulıa.kkak olau 

Türk - Bulgar beri devam ediyor 
Ri r dereceye k a d ıı r 

~er. :ı ı i göısteriltm bu grup · 

ların içinde zaman Zll-M Ün as e b c t 1 eri Mo~koTa 20 (ıt.a.) 

Sofyn 20 D . N. R. -

Haş ' ek il l i' ilo t' B u lga ·i" 

tan iht Türkiy arMında.ki 

münıısebetlerin iloride <le 

kar~ılıklı do:-tlıık "'fe iti

mat zih n iyt\t İ içiıule ııttıli~tt 

cegiııe kat' •) ~H'ıı k ırni ol 

duguııu sörl cmis ' ir . . Fılof 
~ , 

hu açık sö;d .. rirıi ınohtı!'llar 

macl ı si barici.,·e e rı C'iimen 

rehüYanet'in nntl.: 11 ınü o f\-

sebetile 

ecnebi 

son giiıı l e r tle 

uıem lt'l keller ıle 

yapılan fanziytı leri ortadan 

kaldırılacağını ~öyle · 

mi.tir. 

Pravdarı nı harp ınn· 

lıabiri lıi l <liriyor. 
• 18 Son teşrın g iiuü 

dfü~man f, , ;i veti b ir ''O 1 • ~ 

kc~iwleri artmıştır. Vo-
lo::Jolank istik~me t i n d ~ 

Alman lar 5 piyade tii· 
m ı n le il zı ı hlı tünıeııi 

siirıuü~ İ ~ıdir Sovyot kıta
la. rı düş ma.rıa elıemiyetli 

kaipler \er tirıni~l e rse de 

bir kaç riOf}'•t lıirli~i ge· 
ıi çekilmek ve bir mik
tHr küyıi tal..ıliyo etmek 
za m r~tintle kıılnı ıştır . 

Ceplı~o İtı diğer bir ieti

kaurntinde bazı ilerleyi~

Jer •.lına,,tıu. 

man kendini gösteren ba

ıou<le kaybolaa yıl<lız

l:ırın lrnp.;ıi birer kiiçük 
gıiııt ~d kti r 

Gö. iiniıp k .tyıboluıalar 

hiç hir zaman kendileri

nin harekette oldukları · 

ııı ifade etmez ancak 
<l iinyamızın lıa r eketiue 

gUru biz orı]arı hazen 

gö ı ebi lecek mevkidtt bu· 
lıııınruz. Bazecı de bnlun
mayız. 

ÇEKLER 
Tobruk cephesinde 1 

İz•estiyanın yazdığı· 

na güre de A lmnı la.r 

Tula ~~tikameliııdo Salı 
giinü giri,tikleri tllarruza 
düııdti devam etmi ~lerdir. 

A 1 mantar baradl\ iki pi· 

yade Ye hir zırhlı tiime -

Yine bu yıldızlardan 

ha/llarıoın dii~er ve k:\· 

rar g-ibi harel,etltH İ ılll 

görüldiiiii için iç alew 
deki gl'zegen ler gibi hun· 
ların lıarek~tli ohlukları 

lıiısini vtıri rler~e d• bu 

düteıı Te kayanların yıl· 

tlı:ıı olınadıklannı kabul 

etmek Jazıındır. 

Bunlar glineşin etra.
fuuıa bnlunan bazı lıttre· 

ktıtli cisim !erdir. Hare

ket zaunolarıcıda bazen 
dünyamıza pek yakın 

mesafeden geçtikleri sı -
rada dünyanın çekey kuv
vetine (Cazibesine tutu
lurlar ve ho~lnklar i-

Tobrok 20 ( a a . ) -

Şimdi <_;ekler Tobı uk
h Britıuıy d ılarla Polon
yalıların yanı ba~ın<l& 

harp ediyorlar. ()t' k knv

vetled gec; ı rı lrn ı p to Dllr

V'1nde lıaı p etıııi~ olan 
bir f) tı k al h:L) u ı:ı ku · 

mandası altı ı ı c.l l 'bul nnu
yorlar ve bulıınduklıtn 

me•:&ileri anuclaııe 

dafaa ediyorlnr. 

mii-

bir ~ey •ardır ki otla bu 
harekata iştirak eclen t n · 

giliz ve imparatorluk kuv· 

-.etleri bliyiik hir a?1İm 

ve fctlakarlıkla lıarp oıle 
cektir. Ha a:-kcrlor A lıua

n larla silah Vb t " <~lıizat • 
hosuııında nıiü:ui ':ı ı tlarla 
harba gir~ceklt11·iııi dü· 
şünect1klerd i r. J;ihyıı hir 
Jngiliz zaferini• lıiitiiıı 

harp üzeriıı<lo yap:ı cntı 

te .. ir g<izden u .. rn k tııtı.l · 

nıayaoaktır. 

ı u ı t op . amışlıtrdı. Muha- j 
rebe bilha::Ju G . V . D. 1 

mıııtıka l arında çok şid· I 
dtı tlı olmn~tur. Ha mın· 

ııkalarda durum valıiııı 

olmakta devam ediyor. 

Alman l:ır dün T ula - ı --

dnn f> kilo uetre moufde 
1 

bolucıan 1ki ki>yden ko

gn l ruo~ l arJ ı r Sovyet k ı · , 
faları Ahnıuıların bir 
kııkaç hıırekt-tlerile e 1 e 
geçi rmeleriıı& ınaui olmak 

iç.i n ça·pışmaga devam 

etmekteJir. 

Bir Japon 
Gemisi 

Sebobsiz battı 
Ş ırıı.rh ·\ y(ıt a)20- .hpon sa

hilgeınileriudtHJ biri i9in· 

de (20t)uen f,za <;inli 

İngilizlerin 
Tobruk harekatı 
Hakkında Alnıan 

Tebliği 
Rerliıı - Resmi Al

man tebliği: 
Doğn ceplıe~inde taar

ruz hart'ketleri müYarfa. 
l- İy~ı le de vam t-1tme l< tedir· 

Alman h ·\ va ko vvetleri 
Karadenizin ~imal salıi

liııde ve Don havzaı:nn· 

daki 6ın ytt Ürileri ı i bom

balamışla.rdır. X ak tiye 

trenlArino ve demiryoln 

ınünakal~ leı ine harruz· 

)arda. halt1nma~larclır. 

Mo:-koYa da gii rıtl ii z :-;a· 
bulundlığıı h d dtt } ııngç~ va~ taryar11 leri tariit'ın . . 
Dı•lırınin agzıııda Pınaroıı - <lan infilak Vt) yangın 

giz bir şekil do batmı~tıı· • 1. bow baoi l• bombalanmıştır. 

çinde biitiin veya parça 

tA~ haiinde kayarak dü
şerler ve kaydıkları za· 

man hararet siır'atının 

verdiği haı-ekt kuvvetile 

fazla ışık verirler Bu ışı
ga aldananlar bu lı ali 

yıldız kayması ve yıldız 
düşmetıi adını verirler . 

Buraya kadar sırala
nan iç ve dış alemlerin 

hey ' & ti umumiyesine 

« K&inat» ismi veı-ilmiştir. 

Şimdiye k.•dar bilgin· 
Jer bize Ancak İÇ alemden 

birisi olan i~inde yaşa

dığımız dörıyaııın durnmo 
lıakaıııda 3:ll çok malu

mat ve rt· lıilmi~lerdir. On

ların yarda.kcımız a.y ile 
yakınımızdaki lf.erilı de

diğimiz d iğer dünya bak· 

kında vermeg Çl\lışdıkları 

fıkir16r tam, miispet ve 

kanaat verici olmadıidarı 

i ç i ıı kendi &leınimizle 

meşgul olınııgı tercih 
edelim. Ek1'ik olmakla. 

heraber i~ında yaşadığı

mız bu dünya a 1 em i 
lı:ık km da ki etli ııdigi mı7. 
fikirleri nakle deYam e
delim. 

*** 
Loo!rıgrat yakınlarında 

iki av tilotiJlası bir Sov

yet nakliye te,ki\irıe lıü

cnm etmişler vtı 8 düş

man tayyare::Ji düşürmü,. 

terdir. 

8iınal A frikada. han-, 
ketleri iki gündenberi kı
talarımızın tarasırndn al
tında 9ulunan Seyit Öme· 

rin c enubunda hazırlıklar 
ppan lııgiliz kuvvetleri 

l8 Sonteşrinde Tobruk 

i11tikametinde tl\arrnza ge9-
mişl~rdir. Seyit Omerin 
batısrnda. harekete ge~en 

hüyiik Alınan knvTetleri 
Alwan -ltalyan teşkilleri
ııio boraber yap t ıkları 
karıp lıücuınlarla. derhal 

gttri atılmış ve İngilizlere 
ııg ı r kayıp l ar da yerdi· 
rilmi~tir. Pek <·ok düşman 1 , 

tangı tahrip edilmişı~r. 
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Sayfa 2 

Şiir ıe Şiir 

Geçirdiği 
Telikkilerının 

istihaleler 
( LÜTFi GÜNEYE BiR CEVAP) 

- 2 -

II - Yine ayni imza 
bir başka yaıasında kalp· 

ten balı:-1edorken : 

Oo~tu~u demle rde kU. · 
inat darmış. 

Dedikten ıonra ne 
oldnm olsıya tn mısra-

1ıda ekleyiveriyor. 

KiikreyeR ar:-1landır 

bir çakal degil. 

Boradaki yanlış1 ığın· 

da mürettip lıatalarıodan 

doğduğunu anJatmnya <;a 

lışsam hilmemki irıandı

rabilirmiyiw. 

Hi~ h i broıi deği liz ama 

kelimt\ler nstn.IMınm elin

de süylerıi~e göre ınaua 

alır. 

•i>rle dedigimiz şu 

aört ıııahr: 

İnsanda. kalp denen 

bir nesne Yarmış. 

Sakinken gi)vdeye an

ca ın~armı~. 
coştuğu demlerde kAinat 

dar mı,. 

Kükrer o aslandır Lir 

çakal değil... 

Burada Tiirk psiko
loJi:iin ide az \~Ok izaha 

çalışıyor az. 

Bazı ahval ve •erait 

ıiahili Dde ( Ha11an dayının) 

arslan postnna girdiğini 

anla.tır zannederim. 

«Ptıikolojiye c. bende

nizin fevkinde vakıf olan 

bir arkadaşın hi.iyle bir 

dn:ıli hiz acizlere sormasını 

merhametsizlik ~ayarım. 

Efendim dersem bil· 
mem sizi incitmezmiyim. 

HI - Bir ba~k" ka.ra -
' 

Iamamda mevzıı hahitılP, 

yirmi yaşındaki 'air ölü· 

m iin ii d üşiirı iiyor diyor· 

snnaz . 

Hah işte buna bayıl

dım dogrnsu: 

Azizim, ben yazıları

mı sipari.le, yazıyorumki. 

Ismarlama cşiir» çı

karamıyorum demiyeHm, 

ıımarhyaıılara sinirleoi· 

yornm. 

Billıaısa milli şiirlerimi

zin bu sistemle yazılma· 

sı mulıitın oknyucnları 

arasında mevkiniıi biraz 

(Halkın. Dili) 

da.hı.o yükReltiyor d"rıem , 

mü balağa. za.n netmflmeniz 

rica da kusur gösterme

yeceğim. 

IV - Yine bu •esi

le ile sorgnuuzda doğmak

la bitmeyi bilip bilmedi· 

ğimi ilf'ri surerek kalem 

yi1rütöyor sun uz. 

Vallahi azizim, çimen

lerin doğdntuno Te ekin· 

lerin bittiğini küylü oldu· 

gn muz için kullandım 

Çünkü bi;ıı;de, tohnmn 

atılmadan eski kökdea 

yeşeren çimenlere(Doğnş) 

tabir edilir. 

V -- Haydi, haydi 

bu beş on Ratırımıda. oku

m.ık z&lımetirH~ katlanır

ıaoız meımnon olurum. 

Aziıim: cYüceh> mec

muasınııı genç imzalara. 

ayrılan b i r salıifeııiode 

kır1k dökük başlıklı bir 

yazınımı okudum. 

Deyecek yok dofrnsu, 

yeni bir bulu,, yeni bir 

usul ilkin bu ekolin bil

mem ka9 kalemcııi var. 

Hele c Yul't bekçisine 

köyden sellmuuızı ağ-

zıma alamam. 

Ne kadar itinalı daT

ranmı~sıoız efendim. 

Tenkit lıa.ıluimiz mi' 

Lakin ne d~yelim di· 

limiz durmuyor ki 

Uyanıp uyanıp yeni
den ııyuwak. 

Hissin yamaçına ~öyle 
yaslanıp. 

Aman ne nazım dili, 

aman ne şiir dili. 

Doğrusu iiil bir saat 
dişliıi o l malıymış. 

Böyle yeni bir ölçii

nün yazılannı okuyabil

mek için, 

Kafa o tomatik bir 

cBokolomo ı iyt1tik> kabi

liyeti haiz hıılu rn alınrnı 
' 

Bu yeni tenki t için ... 

AHMET KANLI 

il 

ıml 

1 9 4 1 
İKİNCi TEŞRiN 

21 

Cuma 

Arabi 1360 

Zilkade 1 

Rumi 1357 
" 

Te~riniı:1ani 8 

Akşamı a partı mana [!] -.:::::==========================-============================== 
giderek kendimo ait ho- Böviik HikAye - (!] 

au!!İ oşyıd ıu·ıını topladım . 

Hana ait on uf..ı k bir ig 

=--ı 

YI A YUV 
nenin dahi burada kal· . .- Tefrika No. ( 26) y S b · ERLA" Çt nıasırıı ıstenıeyordum . ~ ~~============~~======================~a;z~~;n~:~;a~rı~~,~~~N~T Za.nllı m:ısum bir ş~y s · - • 
den haberi oltnayfln o&- evinçle bu BSil yanımda.. çektim ve çok ağladım .. 

b adamın elini öperken 1 lumnn elinden tntarak stan boldan bir hırınz Beni affütııinler ve baı.ıa 
a~layordnm . O ha.na bir 

iki üç giin için uzaklan gibi kaçıyorum.. dua etsinler. 
tek ~ey ııormadı. Yalnız: 

bir akrabamız olan baB-
ka arkndaşım Vedadın - Taliin açık ohmn Rıhtımda beni yalnıı; 
evine gittim. Ümit. Z;\man her şeyi ırndat teşyi ediyor. Vapu-

Dol't giin Ronra mü
dür b6ıı i c;:ı gırdı ve: 

unuttnrnr evladım. Sıkıl-

m~ hayatta metin olmak 
l~zını; bn 'tıkilde hare· 
ket ettiğin takdirde emin 
ol bir giiıı gelecljk sende 
mesut olacaktııo. 

Hu.ydi gülo güle ev

Hidım .... 

* * 
* 

- Ü mit g<i,ı;üıı aydın 
oğlum, umoın müdiirlii
ge zode kıtbul ettird ın. 
Çünki ıenin gibi kıymet ... 

li bir *'l~ına nı gonder

mek istemiyor:ardı. !ırar 
ettim ve ıeni anadola· 

nnıı ( .... . ) şehirlerinlleki 
tobemize tayin ettik 

Dedi. 

İki "ydaıılıeri ytmi ta· 

, yin edildiğim bıı 'ehir-

ra girerken ona: 

- Seda.t biziın eve 
git, annem.-, babam& ve 

bütün kar<laşLnıma. se 
lam ı<>yle; beni ıııfetsin-

hır. Ben büyiik bir ka
bahat Te hata işledim . 

onların kalplerini kırdım . 

Fakat bu giin işll'diğim 

bu giinahrn ktf"ı etini 

ç.-kınege gidiyorum; on

lara söyleki; .. Qok asap 

Sedat aglayor 

aglayorunı; .. 

. , .. Ben 

Ve bir ŞAY bilmeyoıı 

zavallı küçiik oğl nın da 

bizimle bernb"r agl. yor; .. 

Vapurnmuz yavaş, ya 

vaş rıbtıınclan "yrılıyor. 

senelerce y:ı~ Hl ı ğ ı m, bü 

yüdügüm, helki bir ZI\· 

z"manlar nıe~ut olıl•gıım 
1staıı bul :ı bakı yoru ın I.;. 

Koc:l şehir lıt'r ~ P.yden 
bihaber yine eskisi gibi 

2 inci te,rin 
( 

il RADYO 1 

PROÖRAMI 

21/11/1941 Günü 

7,30 Program Te ın•~' 

leket sa.at ayar•· 

7,33 Müzik: 

7,45 Ajans haberleri. 

8,00 Müzik: 

ı.ı 

~'4 
'iy 
ine 
tllhe 

'iııa 
'ç d 

8.15 Evin eaatı 
8,30/8,46 Müzık 

IJ).ıır 4ıtı. 12,30 Program ve 
leket ssat ayarl· 

1~,33 Müzik: 

12,45 Aja.ns haberleri· 

13,00 Müzik 

•iı 

lllı 

' 
13,10-14,00 Müzik: '\t 
18,00 Program Te rJJ.- rn 

leket aaat aysrl 

18,03 Müzik 

19,00 Konuşma 

19,15 Müzik ıre 

.Memleket saat ' ~ 'tııı 
ve ajans habetl' 

19,30 

19,(5 Müzik 

20, t f> Hadyo gazeteeİ• 

20.(5 Müzik: 

21,00 Zirad takTiIJli 

21,10 Müıik di 

" b 
~2,00 Müzik 11111 

22,30 Memleket sut'~ hıı 

21,30 Konuşma 

rı ajans haberi•' ~i 
22,45 Müzik (~, 

22,55 - 23,00 yarı:~ İıl 
program ve k:/. ~ 

• 4' t 
müthiş bir uğultu i910~ ı 'd 
inııanlar durmadan p \ 
tarafdao' bir tıt* ' 
koşuşuyorlar. " 

• ( t 

Başımı önüme d~ l)a 
rum. güvertede bir 'i i~ 
bir yakarı dolaşıyor0 f ~ 

Kirpiklerimde ao•~1 

dogru gelen Te ıöf r ~ 
narlarımd& pırıld•1'11 ıılQ 
agır yaş damlau ,.~r· t, 

r· 
Elvedağ - 1ıtanb0 ~ ~ 
Başımı kaldırıt0':iı ~ti 

ve nazarlarımı etr&f
11 

' 

gezdiriyorum. ı> 

jtl . 
Güzel ve 

elvedail .. 

ma1'i v 1 

~, 

Ç •ğlayan' ha.1~1 

Te ufkumda yükıeltO 41 
şey için kalbim 1111• 

/ 
- Devamı var 

1 



l{üçük Hikaye 

ŞAKA DERKEN 

~tedet bir aylık me • 
'iyet alabilmit, dotrn 

iııe gelmişti. Ü9 sene
~beri bahındoln va~İ· 

inden ayrılmım1ş, bir 

'ç d.,f.,. ııı ü raoa.s tt• bu
,f llluA ise de bepRi nttti-

r " . 
l · iz kalmı~tı Epıce Y0 • 

1ıııuştu. htiraL .,.ıe, ha · 
i· \ deti~ti rınege, başka 

t hayat bularak içinde 
1ıı.nduğu günleraen mn

\tat dahi olıiıun uıak
ltıaga, derin neft al.er 
tak kendini dinlendır 

t6 çok fazla ihtiyacı 
'tdı. Hem de anneıini 
~ tarde,lerini ıiyadeıile 

' ~ıt"ceti gelmiş, mektnp

rl'~ tıtıda; 

' 'Ben imlnloını bnla

İ· '1ıgıma göre bi9 olma

~ Siz gelini• de bu ta· 

'rı da görmü• olunu. 

'· 4• • • 1Ye onları i&temış 188 

h,ıı mazeretler dola

A İle hiç biriıi bir gün 
,,. hıı 
,,~ 'aıamı,tı. 

~ihayet Necdet arzu-

~ '' ca.,.aşmuttn 'e evin· 
·~.. i.ı. l .. ,,,. o.tı. Lt\kio ... sayı ı ıu~-

'e olaoak. On ~eş ıu· 
Ceçmişti bile. Kendi 

dine düşünüyor ve tek

•diyordu: 

' ı· 'Yahu ben bir ııaa 1 
t ' • l günü bitiremeyıp te 

~ ~hcak hala gelirdim, 
iL· 

- 'l hafta hemen ne za· 
I ~ geçti. Hayret yalla· 

y( .~arısı gittikten ıonra 

1 
ltısmındaa da hayır 

~ez, geçi verir. 

r· ' lizöliiyordn. 

o' ~ 
rd I ~ lltikaten bu 11kıntı • 
ııı' d, hbklı idi. Yalnızlı 

r~"te bekadık hayatına 
~ll.•tQ. 1hmaloi oldu· 
'r ~, ltı; giyimine, 11lıba· 

.' Yemeıiııe, hiç bir 

~~, dikkat edememi' 

Yazan: A. ERDİK 

bayağı fark etti. Kanı 
k:ırmızıla~wış , bakışları 

canlanmış, ya aklarında. 

çukurlar düzelınit. hare

ketleri kt>~kiııleşrui,ti T" 
mamile bir b nzor ıçintle 

idi. Canı istccligi uman 
çıkıp istecligi gihi dola· 
••ror, iıtedigi ztuns.11 u· 

zanıp gazete, mecmua o 
kuyor, hazan piyanonun 

önüne oturup hir şeyler 

9ıkarmağa nğra~ıyor, Tel
lıasıl tam ıııırnasile ser-

beı olarak arzuenn:ı ,;i>re 
Takit geçiriJonla Kal

binde bir heyecan, gön
lünde de bir coşkunluk 

duyuyordu. 

Bir gün paznrı goıınek 
için çıktığıuda eski arka
daşlarından Kamile rae
ladı. 

Vak.tile çok umimi 
idiler. Fakat tıkseri arka-

daşlıklar gibi, hayat ic:ıhı 
uzaklaştıkla rı İ\iıı yekdi

ğerlerini aravamamıslıu dı. 
• t 

- Devamı var -

HALK 'ın DILl'ne 

A b o n e o ı u n u z. 

İçind6 :Memlekete ilgili 
' 

yazılar bulursunuz. 

U ınumi menfaatla ala· 

kalı yazılar ae-çe seve 

ıütunlarımıza geçirilir. 

ilan ve Abone 

şartları 

Seneliği : 600 kuru~ 

Altı aylığı : 350 kuru~ 

aylıgı : 200 kuru 

1 l~~•tı kalmıştı. Şimdi 
>t l'aıiyetini göröoce 

'" oluyor T6 bir da 
~'ttılmak istemiyordu. 

\ kııa uman i9inde r..-----=--=ıı:--• 
1 

(Halkın Dili) Sayft. 3 

YARDIM SEYENlER CEMIYETlllN 

SAYIN HAlKIMIZDAN BEKlEDIKlERI 

TATANDAŞ 

Sınırlarımızı bekleyen .Kahraman Törk erlerine kı,lık hediye her Yurt

daşın sa ve seve yııpııcagı şerefti bir vazifedir . 

Kızılay, ve YardımsQvenler cemiyetleri i' birliti yaparak bu hediyelerin 

aynen veya aakclen toplnnmMı işini üzerine almıt ve faaliyete geçmi,tir 

Si.ılere müracaat edecek hey'etlere makbuz muka.biJinde vereceginjs hedi

yelerle bu şerefli ödevi yerine cetirmiş alacaklınız. 

Kabul edilecek hediyelerin cinsleri Te fiatları aynen ••agıya yazılmı,tır. 

Bonları aynen vermek mümkün olmadığı takdirde bedellerinin nakit olarak 

kabul edilecl\ğini de ill.\veten arzeyleriz 

VlLATET KIZILA.Y •e YA.l\DIM 

SEV.ENLBR MERKEZ! 

Askerlerimiz içik kışlık eşya listesi 
Bedeli 

Lira K. 

00 Bir adet gi;oalık 

1 00 Bir çift yün çorap 

l 00 Bir çift yün eldi •en 

3 00 Bir adet yün kuşak 

2 00 Bir adet kar başlığı 

8 00 Bir adet yün kazak 

• 00 Bir adet yün fanila 

Beden geni,ligi 0,4:5 uzunlok 0,16 kol 

boyu ,5. 
Taban ozuuloğ• 0,29 konç uaunlufa 

0,37 taban ve konç genişlili 0,10 bir 

çittin ağırlığı 100 Gr. 

8 parmaklı ve (1 tek) ağırhğı 20 Gr. 

Uznnlug11 2,60 geni,ligi 0,~5 atırlıgı 

220 Gr. 

Uznnluto 0,-10 ıeni•lili 0,24: tepe döl

mesindın burun açıklıtın• kadar 0,20 

ve aıırlıtı 115 Gr. 

B~d•n genişliti 0,4:2 usu~luğu 0,50 

atırlıgı ~00 Gr. 

Beden geni,ligi 0,4:ı usunlotn 0,65 
kol boyu 0,4:6 ve ağırlığı 210 Gr. 

4 00 Bir adet a.fcı yeleg-i Beden geni.ligi 0,45 Te uzun 1u1 u 

0,GG dır. 

NOT 

Ynkarula yazılı ölçü ve ağırlıklar bir fikir vermek içindir. 
Teberriiath biraz aşağı Te biraz yakarı farklar nazarı itibara alınmali. 

Sınırlarımııı bekleyen Türk erlerine kıtlık hediye toplanmuı i•in el bir· 

ligi yapan vilA.yeti miz Kıııl&y Te Yardım sevenler cemiyetleri idare hey'etleri 

17 - 11 • 941 tarihinde Kızılay merkezivde mü~terek bir toplantı yaparak bir 

sureti yukarıya çıkarılan beyyannameyi hazırlamış ve bu . önemli iş etrafında 

gflırekJi tedbirleri almışlardır. 

V okubnlacak ayni ve nakdi teberrüatın Kııı1ay merkezinde kabulüne 

başlanm ı• olma.il• beraber bu hususun temini için mahallelerden •eçilen komi· 

teleri• de f'Vleri ziyarut etmeleri kararlaştırılmıştır. 

SAYIN VATA~DAŞ : 

Senin için hayatını vakfeden huduı bekçisine yardımı unatma hem de 

geoiktirme. Ba ıeniıı heoı vuıifen Ti hem de mukkAddeıl borcıundur. 

Balkın Dili 
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t inci teşrin ~1 

El Açıp Duran olur 
- Muhterem Aziz Kıvılcıma· 

Her insan bir değildir sözümü iyi dinle; 

Kötii rüyayı bile iy iye yoran olur. 

Yurduna ve/ a getir dilinle Kaleminle; 

Bir gün gelir seni de arayıp soran olur. 

Merhem olmaya çalış !zerkesin yarasına,· 

Kapılma bu fenanın akına, karsuıa; 

Ağır tart iyiliği lziç bakma darasırıa; 

Esef etme senin de yaranı saran olur. 

Büyük küçük herkesin gö11lütı gireceksi11; 

Her nabza göre şerbet vermeyi bilece/,sitı, 

Her aglay an gözlerin yaşım silecellsin, 

Baş ııcıma gelerek el açıp duratı olur. 

Söke: RIZA TOKER 

..- rr:=m : 

Aydın Askeri satın aln1a koınisyonu 

Riyasetin den: 

Aşağıda möfrt-datı yazılı ( 16 ) kalem erzak ve 
eşya Demir yolu Birinci muhafız rabnru ihtiyacı 

içiu ( 2490 ) s J ı lı arlııma 4'kl'.-liltm ıı ve ihale Ka
nnnonun ( 4ü ) ıncı m>tddesiuin ( A ) }'ıkra~ı mu

cibince ayrı ayrı pazarlık ı-<u retile l'\ R tın alınacaktır. 

ıromi~yon 2' / 11 / 941 giiııii sut ( 14: ) de 
Askerlik euh e~i yanındaki Tabur ın~rk .t.ııı toplana· 
eagınılan istelderin m ehkür giiniin nılrnyyeıı 8&ıttın'1a 
komi!~yoııda haz ı r bulunmaJarı ilfiu olnııur . 

20 Ton odun 

10 < < Ağaç kömürü 

32 .Adet mangal 

70 < < Soba boruau 

80 c c < < Diuek 

· ıo < < tmba altı 

3000 kilo r~alına. 

sooo < > prnsa 

3000 < c Hıpanak 

3000 < c patates 
3000 < < ijogan 

~000 < > p i ı i nç 

500 c: c: ıalça 

3000 c c Kr. .lfosulva 

4000 c t Bulgur 

1500 c: c Gaz 

Ekmek pitirme ( 500 - ila 1000 ) yömiye 

No 5 D. 1 

( H0lkın Dili ) 

• YENi AÇıLAN l'==d 
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ALK BASIMEVI 
BASIMEVİMIZDE her çeşit Defterler, Cetveller, K8~1t 
Zarf başlı ki arı, Kartvizitler ve Köy Odaları, Belediyeıe' 
ve bilumum resi ve hususi da:relerin matbu evrı:ı~' 
rekabet kabul etmez derecede ucuz, temiz ve çabLJ~ ' il 
olarak yapılır. ~ 

BASIMEVİMİZİN BİRiNCi GAYESİ 1 

ln ADRES: Milat Pa,a Caddesi No. 1 

iŞLERiNDE UCUZLUK 
~ -· --- - ...... - .,....__ 

EIASKIL.ARD NEFA &:T -İPAAİŞLEROE SÜ~'AT 
CİL.TLEROE: S AGL.AMLIK 

ADRES : Milat Paşa Caddesi No. 1 

• ======::==============================:.=======::::~ ~ 
Vn 
itti 

Bir. A.~~rik n söz- ı General Vegg:ınd 
cusunu Şaganı Kabineden çekiUgnr. 

irtgiliZIBr CORdlf 
ileruuorıar 

hı 

dikkat buganatı 
Vişi 20 ( a . a. ) -
Hanııı :ıj rnsı lıi l tliri

yor. 

G eıınal 'fttyga ıı d'ın 

Çflk i lecı•gine dai r Jıalıe riıı 

A Jmaııya biıyiik olçi•i 

Ahııt tarafı ııdan Mıu-eş ·d 

Petıme ya p ıl aıı ;.ciy ~~rntten 

sonra ortaya ~ıkanldıg11ıı 

siyasl mahfcll e r i ıı hunu 

J alan l:ul ı j?mı manıafıh 

Biritanya .AlayJarıO J 
biri 18 Sen te.rinde r 
darın Şimalindt<ki ~I 
ticinkae mıataksıns 

\"&ffllkıyetli bir tafl'
1 

yapmıştır. Diişman çJ 

ilm i ştir. b ir akıncı ııı' 
hu ceph~ye nıa,arak 
miktarda miihimmnt 

V a~ington(a. a )~O-ki ralaın :\ 
Te ii<lün~ varm c kanun un 
takbikiııo me m ur h~ri man 
d ü n ) aııında atlly olduğu 
h a lde irıgill~rt•yt) dfüımı: t 

t iir. H e rıuıırn <lmniş t i rki 
Umıyay:t lı al' p ın :ıl:r. t' IH t'Sİ 

va. rilıııe~ i ıHl C iııgılt~re hü
yUk hir cı>Rii r 'a tltt ha rPkot 
etmi ştir. A yııi ı in 'a tla 
b ızimde yapa l';ı k p ek ı;ok 

ışiıuiz 'f ıı nl ır. H un u rı la 

lwr htır ıf.llf'r A lll t'' i ka da 1 
tıı a lı ak~aııı ı hi b.nh•11e 

mıştı r . Pazartesi gil t 

d '4 
Ha.va Hııcumlarındıı 1 

siir'ıı t la crid h ·or hPİ mdH )"'\ . 
za. • rıl\ ıı rncl " Jı ııı e ~t etmc-

m .z H\ı ı nıdır. 

Sovuetler Alman 
Hucumıarını 

Püskürtükleriııi 
bildfrivorlar 

Mo~ko"ra (n n):W-So\•yet lı ·ı . 
b tı rl eri h ii ro~u nııı ı tchl iğ i 

19 Soll toşri ıı gii ıı ii Kı 

talarnrnı; b ii t ii tı CPpheler de 
düşman la ımı harehe et
mişl~rd ır. 1\Iulı :ueheler 
Rosto!', Ka 1 i ıı i rı , -.-n lok olorış 
hiilg~leriıı lo billı ı ı.;a Ş i tl

det li ol mııı-ıt ur. , 
Kıt'alsrım ı z d ii~ nıanın 

Hucnın l arırıı p ii ~kiı rt e r tı k 

düsmana iıırıa ıı ve 1\lal uıne • 
Z'\yiatı vr.nli rın i~ ti r. 18 
Son teA ri 11 ~1" 21 A 1 mıuı • 
tay yaı e :-. ı tlıi ~iiriilınii ştiir. 

bizim kayıplarımız 7 T:ıy

yaredir· 

. ~ 

top la ntıtu ıızol'İ ıı o ayni 

~t~yı:ıl an rı tok rn l' dola~· 

maga ba~'ıt clıgı hileli r.yor 

muhakkak ol un oihe t 

Veygarııl'ın İ-< ti rn h!\I f•t . 
ııı ı k ii 1, J'e F a ı ~:\ Cl~· 

nuhuııa g it ıni~ olma~ıdır. 

lf ~ 
nı·rn m6vzi leri bon lı' 

ıruş S iperler mıtırlll. ~e 
~ fi 

ıül.'~İııe tutulmu~ ~e 

müh immat dtpmm t•b 

e<lilıııiştir. 

Atal r Sözleri 
Yazan: SALiH ACAR 

O örülen köy lulavuz istemez. 

Mülriyim cevap lıidnetitı devayi mahsusudtJf· 

Hiddetle kalkan zararla aturur. 

Korkulu riiy a görmektmse uyanık bulunmak 
lzayırlulır. 

insanlar/il müteessir oldukları zamanlardtJ 
dili uza yacağmdatı üz erlerine varma, mag//J' 
biyetle karşdanırsm, zira: . 
( lza yese! iıısane tale lisanülıu) ( hesinrıe~r;d 
maglub yesulü alet kelp) arapça yazıyı fla/Jf, 
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Halk Basıaevi • Aydln 
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