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Pazardan Bafka HergUn Çıkar Siyasi Gazete 

1 G l ll Z AlMANlAR 1 1 N G l ll Z 
u gar e ı e.ri n i_n Soıget~e~in c11nup 1 Taggareıerinin 
a ş ~zerın~ekı cephusını gardııar 1 simaı sularında 
f aahuetlerı Londra :l ( a. a. ) - ve ak deniZue ki 

Mosk ova radyo:;u bu h l i . 
ı ui' torıdra :l ( a.a. ) ıaab.1lıki ncşriyıı.tıuda al- are {e lerı 
' 11 Iinva ııazll'lığının ha.- maulnrın corıup <'tplıe· Londra 3 ( a. n. ) 

l) ı lcr servisi Hritanya sini ynrdıkl;,rıııı kabııl llk te~ıilı ayı içinde 
fil (:11 ~ 
·if 'nnın diin E ransa· etmektedir. Ripikor cep lngiliz tayyareleri şimal 

dt ~ Şiınnlinda demir yol- henin hangi noktada ) a- suları ile ak denizde 103 
}ll tiı ı ld . · a rniilıirn gar ıır:ı rı ığıuı ifşa otmeım~ mtlıver gomisi ba.tırını~-
ı.ıt.l 1:.. • • • ıa· · ı r 1 , .. .. ıu ettıklerını bı ın· ya nı~ n ı asız uır ım- lar veya lıaeara ugrat-
~ }fi t rette bir gün devanı e- mışlardır. 

~ 
" deıı ~i<ldetli ınulıa.rebe-
~\·cılar bazı mar-

~d lerden eonr:ı al maıı h\r 
ı;, tl'enlerini durdur-

Mihverin eylül ayı 

i~~in<leki kayılıı ( 101) ge-
• 1 b . ilel'i yl>ri.iyii,.iin durdu 

·ı' 1 "ng-onlarn tıım l!~a- midir. Bir havacılık mu-
•. ı ' . rulduğurıu siiylemi~tir. 
d~ l:t kıwt atmi!-ılcn<lır . 

l • ' 
b °llba isabet edan loko 
"' •tirıorin yanclığı gürül

ta~ ,tiir 

~~ UMANLAR 
: 0 ~iden moskovaua 
8~:' li~detli taaruza 

b şl dılar 
l,o dra 3 ( a. n. ) -
~o kova rndyo unun 

ı ııbahki bildirdigine 
·3ıı ~ ınoııkova için ya· 

a}ı.tıı, olan mulııuebe 
!!idd i ım flı un na. gir
ır 

~'i~\ikcr selıri ıonk 
~ . 
aıı evvel :ırnpta çnlı.-

t alaınıuıların mo-
dl'ı ~~ba hattıırn yeniden 

tJf
6 

1 top ve asker ilıti-
e~ 1rı .. ı··kı . . ·ı~ illlrc n erıuı ı a-

~t, . 
ııı~ti t' . 

~[RIKA AYAN 
~asının 
\>beyanatı 
a~ıııgton :1 (ıı.a.) -

/ı·an hariciye eııcü
ı t • 
~ oıııı bonnı.:ıt ta bu-

11 l'at bi ta;·aflı k kan 11 

I~ il bazı k ytlarının 
rıını asını clerpi, o-

S 1 lh ~r0.ieııin avnnca. kıı-
11tı • 

;t h: 'Vo lıiitiit mille-
' ı sey:ı ot y:ırılım

f ~ <>ldıı~unn ~İ;.f Joıniş 
rl' ~tltlı.a,eful reisleri lıo

{) Uğra.clı, demiştir. 

Malta adası özerin
d o düşman 
tayyareleri 

Malta 3 ( a.. a . ) -
Hesıni rnrctto bildi

riluigirıo giire baıı dii~

ıuan tayyareleri pazar 
ıahnlıı malta. açıklarınd:ı 

görülrnii~se do hiç biri 
t1alıi'i a~mamıştı r . Hıın

dan sonra bir "Veya. iki 
düşman tayyaresi ada. ü

zerindu U('(na~tur. Bun-
, 1 

la.rıı kt\)-f UÇD~ll yaptığı 
z1tn edilınPktodir. Ta,ry
are kal'~ı koyma babr
yaları bu tııyyarelore a
teş açıııışlar<lır. 

Tobruk 
' 

cephesinde harp 

hareketi 
Kahire 3 ( n 1ı. ) -

U;-;ak :-;ark jnırili;-; , o 

Jrn.rargahının tebliği : Lıh· 

yad:L , tobrukta hiitiiu 

gewi:erde dii~ınan topı;u 

ate~i a.:.nlını~tır . Kum 

fırtınası füa.liyoti tahuit 

edilmiştir. Bir italyau 

keşf kollarımın t:uaf rn

dan eı;ir alınuıı~tır. Sa

va~ "Ve keşif kol:ı.rımız, 

dn~manle bir çok nokta

da tonıasa geçmiş ve 

diişmana. kayıplar kayt 
ettirmiotiı·. 

habiriııin yazıhgıua göro 
son iki giin ~nfında. ak 
denizde yapılan lıarekt~

tın neticesi henüz belli 
olınıımıştır. Ve ilk tl .~
rinıJe bir çok haller ha · 
vıı ~artl:uının ııeticoleri

nin tl~~bitiui zorlaştır

mı~tır. 

llk tHşrin içinde ki 
lıucuıııların vası flarınclaıı 

lıiri dört top l'O ( l~ ) 
mitrn.lyozla teclıili edil 

• 
ını~ Hapiken tavrarele-' .. 
rinin artan bir nisbetle 
kullanılmış olmasıtlır. 

Blı • tayy<ırelerin tekııif 

edilmiş ateti ban vapur
ları yakmak veya hatır 

mak imkanını verıııi~tiı" 

Son dört ay i~in<lo diirt 
yül'!i kadar mihver vapu· 
rn batırılmı~tır. 

ING lllllEH 
Suryeye 20 
bin ton huğda y 

veriyorlar 
Kudiis 3 ( a. a.. ) -
İngiltere ticaret koo

penısyon u eurye mili o· 
tiuu ya.ptıgi vai<li yer'ine 
getirere • snriyeye 20 bin 
ton buğday gotirtmok
tedir. Bunun 8 bin tonu 
suryeye varmış balnnu
yor. Geri kala.n kı~mı 

gelecek lıa.fb iç.inde tes
lim olunacaktır. İlk kil 
n unda 20 bin ton daha 

buğday g&lecektir 

INGlllllEH 
Napoliyi altı 
saat bombaladuar 

Loudra 3 ( tı. a, ) -

Ha"Va n .. ;r,aretı istih

bıırat servı~i tarafından 

bil<lidldifine göre külli

yetli ingiliz bombardı

man taypı.re filo ları t&

raf'rndan diin ak~am ya

pılan ve altı saat süren 

lıııcuın as u:ı3ııHla .N apoli 

ile Palerıno hedef ol

nıu~tuı- . Napolida bir 

karpit fa brikaeile bir 

nıülıiwmat fa.brikası pa· 

lermoda. deniz tayyare

loriue uı hsus rıhtımlar 

şiddele l'°ınbalaamı~tır • 

ltıLlyan gece a vcılu.rı Na.
poli iizl'riııue iogilizlerin 

yolunu kesıne~e te~d)bliı 

etıni~ l orsodo ingiliz lay-

yaroleri üslerine dön-

uıii~lordiı-. Diğer ağır 

bomh ıırdıınan tayyareleri 
ak donizdo bir mihver 
iaşe gı~misine muvaffaki· 
yetle hucum etmişler ve 
alç ktaıı on aşagı ( 6 ) 
iHabct kayt etlilmiştir. 

Gemi son defa. olarnk: 

göriildüğü za.nıau lıare

ket:4iz bir h:ı.ldo bulunu
yor ve ktç tarafında.n 

1 
dnın:ın hıılutlan çıkı· 
yordu 

General veuveı 

Si ıgapıırda 
Singapıır 3 ( a.. a.)
Hiııdi,ı tan·hki ingiliz 

kııvvetleri baş kuma.nd
danı gorıor:ıl V "yvel y.ı
rıııı<Ja. kurmay hRyatine 
m~ııı-mp subaylar oldagu 

halılo "in~aporı gllmiş· 
tir. G rnernl v-eyvel u~·\k 

~·Hk ingiliz hava knvv

etlori baş kumandanı 

nıarc~:ıl 8ö1·ö.lbert ve 
<)indeki iııgilih fıloslı 

b ı' kuma ıdaııı vis ami

ral S ):t gekföller lagtou 

le görüşecektir. 

• 
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FIA TI 3 KURUŞ 

Yıl 1 

Okuuucuıarımıza 
Birnci Teşrın nusha

ınızda Gazetemizin mü
rettipsiılik yü.zünd e n 
haftada iki veya iiç gün 
c; ı ktt.bi 1 ecğini yazmıştık. 

Bir kaç günden beri 
hazı okuyucularımızın, 

bu şekildeki çıkışının 

devam edöp etmeyeceği 
ıorusu ile kıu~ılı\şmak

tayız. 

Bu şekilde çıkışı mızın 
mürettipsizlik yüzünden 
ve muvakkat bir zaman 

ıçın oldugunu ve b~ş on 
gün sonra yine eskisi gibi 
günlük olarak mutazaman 
neşriyatımıza devam ed-

cegiwizi bildiriz . Halli eli
mizde oheayan bu müş

kilılt tan ütü rii fasılalı ç ı kı

şımızın maznr görülmesi
ni sevgili okuyucnları

mızclan dileriz 

Halkın Dili 

KANADA HA~ 
ıekili ottaıaua 
harekat etti 
Haytpark 3 (a. a.) -
Hnfta. tatilini mister 

Ro~veltin misafiri olarak 
bayt parkta g~çirea ka

nada ba~ vekili Maken -
zing O ttn·aya hareket 

etrııi~tir. Ba' vekil lıare
kt' tton evvel beyanatta 
bulnnmak istememiş yal
nıs şunlara söylemiştir: 

Her şeyden . bahsettik 
birleşik . devletlerle kana
dayı ilgilenui ren bazı 

me3eleler iç.in reisle yap

tq~ım görii~ırn:ılerin sonn 
eyi neticeler te~kii etti • 
lfakıı.t bu hususta hiç 
bir şoy ifp Qdemom. 

AlMAN MAUU 
nazırı sOfyaya 

geldi 
Sof ya 3 ( a. a. ) 
Alm:m m t.liye nazırı 

elçilerle birlikte sofyaya 
gelmiş ve bulğıu .aazırı 

vo ricali rarafırıdan kar
şı lanmıştır. 

1 
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Yazan Dr. Şadi Giray 

Tozların ak ciyerlere • 

tesiri 

Hayatımızın en kıy· 

metli gıdası evvela ha· 

vadır, his haTa ile yaşı 

yoruz diye ısrarla iddi'a 

edebiliriz. Dünyaya be

ma.n geldiyimiz giinün 

ilk an evvel saniyeı:ünde 

röeterdiyimiz ilk hareket, 

nefes almak ve ak ciyer· 

!erimize müvellidülhu

muza lı hayayı çekmek 

oluyor; şu halde hava 

hayatımız için en elzem 

bir unsu:dur. Bir daki

kadan fazla havasız du· 

ramayız, halbuki susuz, 

yemeksiı günlerce, haf

talarca aabH' ve taham

mül edebiliriz, zira bun· 

lara dair bizde, yiue bizi 

bir müddetçik idare ede
cek depolarımız vardır. 

Hayatın hi~Ai Ye mi 
hıınikt büti.in kudretlerini 
çok tabii bir hizada yö
rüteu kalp ve kan, işte 

bu lıanmn hikemi, mi
lıaniki ve kimyovi yar· 
dlmı sayesinde çah~ı

yorlar. 

Hayatta neftıe alma 

jşi, bütiin beden hşkila· 
tının ... onların vazife· 
lerinin nazımıdır. 

·Bir dakikada 16, 17 
def'a ak ciyerlerimize 

9ektiyimiz havanın ne 
ol(lnğnnu Ye bunun ne
len.len yapılını~ bulundn
gnnu, mevzuumazuD e· 
yice anla~ılmaaı için , 

kısaca arz edelim. 

Hava , diinyamızın 

60-70 kilometre kalın

lığıuda biıyük bir taba

ka halinde teşekkül ede 

rek bizi çevrelemiştir. 

Ha Vl\1 aslen üç gaz

dan yapılmıştır. 

1 - Müvellidülhunın 

za gazı. 

2 Azot gazı. 

3 - Argon gazi, 

İşt e bn unsurlar, ha

vanın terkibini teşkil e

derler. Halbuki bunlara. 

lıariçton katılan ve te

rok kii p ve teşokküHin 

içine girmeden, havada. 

doıa,an d iyer' gazlar tla. 

vardır ki bunlar da su 

buharı, hamızıkar b o n 
Te sair mnzir olan 
va olın,y.rn gazlar, 
nebati , madeni ve hay-
Yani ve serseri bir ta. 

GONAHKAR ŞEHiR 

Bir memleket ki Alfalı lokma gibi çiğnenir, 
İblis suyu yla vaftis edilir ruhlar. 
Güneş ermedik izbeler bilirler 
Analarından sakit oynayan çocuklar ... 

• 
Haber alınamaz , 
Şelırin ttkaltdtr kulakları ; 
içmiştir alıret lıattrasını ağaçlar 
Sevabı Allaha taşımada kuşlar. 

• 
Gebe arzularla beklenilen geceler 
Gelir ve inerler 
Tomarla şe!ıvet kokan vucutlara. 

• 
Orada uyku af yon gibi çekilir. 
Rüya kiifiirle kurulan dünya gibidir. 

kım maddelerdir, banlar 

arasında 9ok mühim o

lanı ve 9ok sebeple ve 

amiller vastasile bulun
dukları yerlerien kalkıp 

h!.Taya karı.an ve ba

san gözle ıörülebilen 

tozlar da clalıildir; işte 

bu tozlar bugünkü ma

kalemizin mevzounn teş

kil etmiştir. 

Bizim hayatımızı dü-, 
ıüst ve sağlam yörüten 

GAZ , ha Tanın içinde 

bulunan işte bu müvel-

lskender EOE 

Jidüllıumuza gazıdır. Bn 

ga?., bizim etrafımızda 

ve hava tabakasının alı 

kısımlarında YÜZDE 

20,96 mildarıoda nıev 

cuttnr, bn miktar yüz<le 

11-12 ye dü~er ise in

sanlarda boğulma ve has· 

tabk aH\metleri zulıur 

eder; eyer bn gaz hava

da. yüzde 7 ,2 ye iner ise 

ovalnt hava alup vermo 

cihazile bu gazı almak 

mecburiyetinde bulunan 

Devamı sahife 4 te 

2 inci teş. ' S 

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

TASARRUF 

BONC>LJ\ 
o 

'aç 
Tasarruf Bonoıa~ tt a. 

almak kendinize f ·n 
da M 1111 Müdafi 

l> 
mıza hizmettir. .................... 
ilan ve Abo 

şartları 

Seneliği 

Altı aylığı 

Üç aylığı 

350 

200 

t 
ktıf g 

kut Çı 

tııa 

t ~· 
Resmi ilAnlarırı 

satlnnd~ 

5 t~\· 
Kuruş alınır· iİ 

Hususi ilan.it'' t 

pazarlığa tabidl '• 

ı======;:;::;;-'J 

.. 
HALK 'ın DİLİ'n' tıı 

A b o n e O ı u n u z. tı 
1ı~1 

İ\-iude )foıulokete ilgi ~~l 
yazılar bulursunuz. ~ 

Umu mi menfant ln 

kalı yazılar seve 

sütunlarımıza 

Bilmem neden o <la- [!] ========================================================= fi'! 
Büyük: Hikaye ~ da bukadar 

kika gönlümde ~arip bir 
özleyi' uyandı .. bn özle· 
yiş daha ziyade bir sev
giye bir aile ocağı sev
giıine aitti. 

Ta azakJardan, mavi
liklerin araıunda.n beyaz 

rengi ile bir nokta' gibi 
parlayan denizin gögsü
ne ya:ılanmış kız kuleine 
bakıyorum. 

Ve .keııdimide böyle 
bir umınan içinde yapa 
yalnıı görüyorum .• · 

Vakit gece yarıilını 

geçiyordu. Yollar tenha 
idi. Ay beyaz yuvar lak 
yiiıü ile '"rnada parlı

yo1·. Ve yıldızlar nardan 
gözlerini kıpı~brıp dn
ruyorlar ... 

O gece ze~k, .,ğlenctt 

içinde gi>kte yıldızlar 

ıönüoceye kadar ker ta

raf günün ışık tarı ile 

YIKI AN YUVA 
• Tefrika No. ( 17) Yazan: Sabri ERLAÇLN 

============================================-==--===· 
ağarmağa ba,ladığı ilk 
anlara kadar eflendik. 
durduk. 

Eve di>nüp yatakları
mıza girdigiıniz zaman 

pencereden odanın içine 
hafif lıafıf bir aydınlık 

vurmaga ba~lamıştı ... [!] 
· Yorgunlukla geçen 

uzun gecodeıı soara an
Cl\k ak~ama. doğru uya
nabildim. Perihan yatak
ta yoktu. Her halde da· 
ha erken kalkmıştır. 

Deyerek aldırmadım. Bir 
müddet daha yatakta o
raya buraya döndükten 
sonra kalktım ve aşağı

ya indim. ı Perihan mey-

danlarda. görünmiyordu. 

.Acaba kom,ularamı git· 

mişti? Ülker ak~am kah

valtısını lıazırlayorda. 

- ilanım nereye git

ti Ulker~ 

- Actle bir işi var· 

mı~. ltıtanbnla. indi. Bey 

soracak ol ursa bir iki 

sa.ata kadar gelecek der

ıııin dedi. 

Hayret ettim İtıtan . 

bulda. aoble ntı i•i olabi

lirdi' sonra bana haber 

vermeden yalnız başına 

gitmeaiue ne l ü z u m 

vardı ' 

Yin:ı kendi kendime 

olabilir belki hmm~i bir 

işi vardır dedim. Ve oğ

lum N ecduti yanıma ala· 

rak bahçeye c:ıktıın . Ak
şama kadar onnııla oy

nadım meşgul oldum. 

Perihan ancak geç 

vakit gelebildi. Kolunda 

bır sürü nfıık tefek p:ı 

ketler vardı. Kapıdan gi

rer girme~: 

- Oanın sıkıldımı Ü -

miU çok bekledin ıni7 . 

dedi. 

Hayır bahçede ~ ec

detle oynadık. lıtanhul· 

varuı! 

- Danın lıııh e r glı 
• . o' 

derıui~ , onlara gitti 
.. ı ıtl çoktan beri ugramıı( le 

< 
i<,dn mcrnk otıııişler 

G"fl'' bana darılım~l:ır. O 

lerini aldı ıu. Hem arp 

tmana uğradım birı1~ 
# 

çar~ıılan ufak tefek 
dıın deverek öuüıniiıdt . ~( 
IDa8anın üıerine pıı 

"le' leri açmılga 'fe gu 
bir braftanda tnf~il 
vermeğe ba~ladı. 

~f 'ı 
Bıı anda bilınenl ı 

aı 1 t~ö deri ın J>ori h"
11 

~ ' 1 parm:lltın<la parlnyı'Jl ı1 
~lı hir yiizii~o ilişti 1 

t 

oldukça kıymetli bil' şt 
bonzeyordu. 

Devamı var 



Sayfa 3 (HaJkıll Dili) 2 inci teşrin 4: 

11 k Korku •===ti Y E N İ A Ç ı L 1 N I:===• 
,J;~ 

Güzel bir geceydi, 

r taÇadan ınelıta.bin ışık
a ıt 

1 
1 altında yıkanan bah-

fl ır 1 •eyrediyor<lum. 
f S 

, l>ortnkal aga9ları riiz· 

\tın. yar<lımıle sauki 

tıbirleriue sokulup ko

~~tı~·or lar. Canıın lar bİr· 
ltJerı· d ·· l renk· u on guze 
I' 116 bir kihıeyi sü14le-
rı 

1 

a~ bahçe bu gece 
I~ 

ır saklıyor gibi seR
t 

\'e giizol.. 

~rasıra sanki giızel 
gece Ş'll'kısı gibi ses

Çı)(aran yaprak hı

tııarı ndan ba,ka bir 
• · J"ok. 

e f}'oılaı- tA.ra.fında ki 

~r· ı go""k (· ."· ı ya.ırnrnin er 

~( 11 dııllaıı ile bir a'k 
. •a d' •ı yapını~lar. 

,{}raya baktım bak· 

'··~yılı tepeden tam 

ltıinlcrin üstüne ıer-
z, ~i ~Uaları ile nydın

~1 bn giizel kokulo 

jll' ·~~leri ı:ıeyr•<liyorum. 

1 ~il güz:el gecenin 
111' '~il nda seyrettigiın şo 

,ı~~ .. 

8~ , bakçe, bende oyle 

ritı ~·tesir yapmıştı ki : 
1
'4de bunun sebe-

1 auıayamayor göz
tQdtın ya~lar dökü -
'ırd 

il .. 

& 11 goco iiç e) lül ge
tq· 

ı, 30 Ağnstoı bay· 
1 
ltıiinasebetile pınar 
haLçe:.iııde bir gar· 

~aı·ti tertip olun· 
l~ 
· Ev halkı oraya 
~~li. E\•tlo bir ar

httı.ıa hen kalacak

t ~{l.jatta gidecekti. 

ece kim bilir haogi 

;,, ~ 1 ~brJa dans ede

~ lltıler neler ... Onun 
•tııf 

f ı. ı. •ni duyuyordum, 
ıı rıl\, 

il.ruıadan nğlamak 
ııtl d 

t 1~ tltlaklarııın ısırı
o lll 

' t · Ayak sosi yak· 
''rd 

ııi ., ll. t,re taraçaya 
~ " )j 

'tı aşımı taraçanın 
' tıa k ~ ~ ·apıyarak ona 

. 'ltl.i gösterme -
~t 

e1ordnm. O kim-

Yazan : Ay~e '.l.'oprak HALK B MEYİ 
senin olmadığını arı la-

yınca yanıma geldi. Beni · 

o vaziyette göriince kü· 

çiik bırçin bir çoooğun 

saçlarını ok~ar gibi saç

ları mı okşayordu. Mes

uttum yar.tbbi. Bo s:uı

det benim için ne bii

yüktü. 
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Zarf başlık:ları, Kartvizi tler ve Köy Odaları, Belediyeler 
ve bilumum resi ve hususi dairelerin matbu evrakı 

' rekabet kabul etmez derecede ucuz, temiz ve çabuk 
olarak yapılır. 

BASIMEVİMİZİN BİRİNCi 
ADRES: Mitat Pafa Caddesi o. 1 

iŞLERiNDE UCUZLUK 

GAYESİ 

BASKH .. ARDA NEFASET 

Bir müddet sonra 

-----·- .-...... - - ---.-
SİPARİŞLERDE ÜR'AT 

CİLTLERDE SAGLAMLIK 

ADRES : Mitat Paşa Caddesi No. t 

onun sesini duynyordnm. 

-:Xiye ağlıyersun Ney

ran1 sana bir *ey mi 

oldn·~ • ==========================• 
Oaa hıçkırıklar 

sında boğularak: 

ara. 

- Hayır N fljıü yal
nıy çok sıkılıyornm. Bu 

gece gclrip bir hissi kab

lehuku var içimde di

yebildim. Ve onun ellori 

arasında tuttuğu ba~ıın 

daha cok , üne diişerek 

ağlamaya ba~ladım. 

O çok müteetiBİr gö· 
rünüyordu. Ba~ımı daha 

çok kendine doğra çeke-

rek gögsiine aıkıyor ve 

titreyen elleriyle elleri· 

ou tutuyordu. 

Bo siikot on dakika 

kadar devam etti. Onun 

kalbinin hızlı hızlı attı· 

ğıaı duyuyordum. 

Sonra o rüyadan uya

ııır gibi. 

- A N eyran ben bu 

gece Pakizo hanımlarla 

gardenpartiye gidiy,,,orum. 

O an ne olduğumu bil-

miyorum. 

tim. 

Sersemlemiş-

Nıjat ne diyorsun 

Neriman , 

lA.n ha 1 

l> "rilıan fi. 

-Evet Neyrancıgım. 

Bıı cevap beni uya. 

dnğnm uykudqn uyan. 

dırmağa kafi g~lmi~ti , 

kı ·kanıyordum. Bu hiı 

ni9i11 içimde 'imdiye ka

dar saklı kalmıştı. Yii

:liiınün sarardığını lıis 

ediyordum. Onan yüıünı 

bakarak. 

- Tabii danı:ı ta e

decekıiniz değilmi Nejat.' 

dodim . 

O sesimdeki 

tihzayı fark 

rek : 

acı is

edemeyc-

Tabii değil mi ca

ııım, demez mi. 

O an nasıl ölmc<li-

ğime luyret ediyol'atn . 

o sıı·ada komşumun rad

yosu tuna dalgalarını 

çalıyordu. Ounn dalga-

ları araunda kayıp gi-

diyordom ki: onun sesini 

ieittim. 

Bak Neyran, gel hu 

dansı seninle yapalım, 

bu geoenin ilk valsi se

ninle olsun canım emi, 

Ben valsi çok az bi

Jiyordum itiraz 6dtme

dim. Tauçada. dönıneğe 

bnşl:ı.dık, yıldızlarda bize 

güliiyorlardı, ah onu çıl

gın gibi seviyardum , 

uçuyorduk, aşkımıu ta

ktığı sihirli kauatlar be

ni havalandırıyorlardı , 

çok mesuttum, vals bitti, 

o saçlarımdan öperek 
müsade isteyip gitti, yal-

nız kalmıştım düşünü

yordum. 

İlk defa bir erkekle 

d:rns ediyordum, hemde 

aevdigim bir erkekle, ey: 

mukaddes bir ses gibi 

tapaca~ım tuna dalgaları 

sizi daima a~kımın nin

niıi deye anaoagım, siz 

k i 
1 9 4 1 
İKİNCi TEŞRiN 

4 
Salı 

Aralıi 1360 
Şevval 13 

Huıni 1357 
Te~ri n ie vvel 22 

bana hep bu geceyi 

sıldayacaksınız. 

fı. 

A~o,ıdnn onun hufıf 

hafif konuşan sesini du

yuyordum. ~"'akat anla· 

yamıyor<luın, bir baka. 

yım dedim, ne giireyim, 

biraz evvel soyrettiğim 

yaıumıin dalları ara!'lında, 

ayın yiizlerini ayduılat

tığı Neriman ve Nejat, 

N ~Jat t•lin le tuttuğu ya

somiu doıııetini N erirna

nın başına iPştiriyor. 

Oldu&um yore yığıldım 

kaldım. nelki hen çok 
fena diişiinceli bir kızım, 

fllıkat kıakauıyorum, bu 

b:rna lıiiyük bir ~orku 

veriyor, 

1~te 
ınelıtaplı 

o gccedenberi 

geceleri lıi~ 

se-çnıem, onlar ban~ acı 

neriyor. Aglamn k isti. 
yorum, ve yasemin~erdeu 
o gtizol kokulu ~içekler

deu de nofret odiyorom. 

Ayşe Toprak 

111 RADYO il 
PROGRAMI 

4/11/1941 Gürıü 

7,30 Prngram ve mem· 

loket eaat ayarı. 

7,33 Müzik 

7,45 ·Ajans baberle!i. 

8,00 ~I iizik 

8,15-8,30 l'Jvin sa.atı 

8, 45 Müzik 

12,30 Program ve mem-

leket saat ayarı. 

12,33 Müzik: 

12,45 Ajans haberleri. 

13,00-13,30 Müzik: 

14,00-15,30 Müzik. 

18,00 Program ve mem-

leket ıaat ayarı 

18,03 Miizik 

19,00 ~Iiizik 

19,30 Memleket saat aya-

rı Te ajans haberleri 

19,45 konuşma 

19,55 Müzik 

20, lf> lfadyo g:ızetesi. 

20,4.5 Müzik 

21,00 Zira.at takvimi 

21,10 Müzik: 

21,45 kon u~ma 

22,00 Miizik 

22,30 Mowleket ıııat aya

rı ajans haberl.,ri. 

2:l,4:5 Mü:.sik 

22,55 - 23,00 yarınki 

program ve kapanı~ 



2ııci Te,rin ' 

"fozların ak ciyerlere 

tesiri 
Birinci sahifeden mabat 

bütün ak ciyer li lıay

Tan lar telef olurlar. 

BaTaun yüksek h

ba.kalarında mesela: 5000 

metre yokarda, bir mot
re mik'ap ha.vada, mü

vellidiilhuııınza miktarı 

deniz seviyeeindekiııin 

yansına inm i~ bulunur. 

Sıhhatı tam yolunda 

giden bir insan her ne

feste ak ciyerlerine ya

rım litre lıa\'a almag:ı 

mecburdur. Hor gün bir 

insan için, 24 ı-ıaat zar

fında., dokuz metre mik' 

ap yahut 11,6 kilogram 

hava almaın laıım de

mektir; bu lıa vanın için

deki müvellicliillıumuz ıı 

gazının takriben bt>~to 

bir kısmını kendi viicu

dunda kullanıyo1·, i~te 

bu suretle bir dakil<a<la 

17, 16 defa nefes alıua 

he abile bir in11n.n bir 

saatta 24 litre mü rnlli

dülhumuza gazı sarf et· 

mi~ oluyor. 

Bu gazın ensicemiz 

içinde Ye arasında ne
gibi hizmetlerde bulnn · 
dngunu, balıııimize uy
madığı içia, yszmayacaz, 

yalnız ehemmiyetle işa

ret edeceyizki, bu gazın 
hayatımıza lazım olan 
ba miktarını ak ciyerle
rinıızın derinliklerinde 
büyük bir dikkat ve iti
na. ile kurulma~ çok in
ce ve nazik küçüciik 
yuTadak ı;üzgcç.lerden 

onn saf ve temiz olarak 
geçirüp kanımıza vero

bilrneliyiı. I~te burası 
bahsi miıiıı, çok dikkat 
ve ehtnnrniyetini topla

yan, bir ırnkta!-lıdır. 

Ak çiyerlerin , pı1k 

ve lıalİl!I hayat hizmet.leri 

iç.iu bu 8Üzgeç.Iere gelen 

havanın 13:ıf ve temiz 

olmaı:ıı ve RiizgeçleJ'in de 

bu havauın içindeki mü

Tellidü lhnınuza gazının 

yine ~af ve teıniz olarak 
kana sızdırı 1 ması ve sü-

zülerek geçirilmesi li· 
zımdır. 

Her iki ciyerdeki bu 

hayati i11in aslından bi

ı·az bahsedelimki tozla~ 

rın ynptıklan zararın 

çoklnğu, biiyükliiğü me
ydana çıkmış ohıun. 

Mü vellidiilhuınuz11Aına 

hM ~n muhtaç oldııgu

ınuz havayı, her nefas 

alışta ak ciyorlerin git· 

tikce incele~en hava 

alma borularile İÇtffiye 

çekiyoruz ve hu boru

l&rın en incelmiş niha
yet uc;l:ırındaki (hu vey
sallar) denilen gayet kü 
çüc:iik olan bn odacık· 

!ara dolcluruyoruı, gayet 

kücilk olan bn odacık· • 
ların cidarları yine ga

yet ince .ka.u borularile 

ürölınü~tiir, buraya ka
dar golehilen miivellidül

bnıunza gnzt, o ince ho
ı ulann i~~irıde kara kau 

damarlarının h~ıdığı ha
ın ı :1.1 karbou zE>lıirli ga· 

zile ka r şıl1t~ıyor, bu iki 

gaz, aralarıııdaki izafi 

sıklet fıuklarırıdan hare
kete geçiyorla.r, böylece 
müvellidüllınm•za gazı 

kara kan · daınar1arına 
giriyor, oradaki karım 

rengırıı Jn~artıyor , bu 
kara kan bundansonra 
hayatımıza elzem olan 

•eklini alıyor , ha.mızı 

larbon gazı da müvelli
düllıumnza gazııı ıa bı 

ralftığı bo~lıığu Johlur
mak iç.iıı ha.va borusuna 
geçiyor; hu suretle kaı·a 

kan hıe vl1cudun en uzak 
yerlerinden beri toplaya
rak: ciyerlerimize ,eıir

diği '\"'e vilcudun kulla

nıpta artılr i~e yaramı

yacak ve lıa.tta en si cemi· 
zi zehirleyecek derecede 

terkipleri bozulmuş olan 
gaz l arı Ye bil lı as !'la ha
mızı karbun gazını ne· 
fes ,·erme lıiıınotile dı· 

şarıya. atıyoruz. 

Şu kısaca anlattığım 

hikeın), milıaniki, kim· 
yevi hayat hadisesinden 
sonra çok ciddi dii~üne

bileceğiıniz nazik ve in

ce bir iş gözümüzün ö 

nünde ca.nlanmag" ba~lar, 
şöyle ki : 

(Halkın Dili) 

Taumisin Rus talebi i 
hakkında bir uazısı 

Londra 3 ( a. a. ) -
Taym.isiu seyasi ınu

Larriri yazdıği bir ma
kalede Sovyetler bi rligi
n in ingiliz hükumetin
den roınanya, maca.ristan 
ve fi n l~ndyaya harp ilan 
edilmeRini istediğim dııir 

olan h Lberi balıs mevzun 
ederek şüyle deyor: 

B:z bu memleketlerle 
harp halinde olalım veya 
olmayalım, onlar bizimle 
harp halindedirler. Mu
harı ir yazı~rna ş<>ylo de
vam etmektedir . Harp 
ilaııınıu lehinde ve alt"y
hinde ileri ı:;ürülebilecek 

deliller \"ardır . F~kat 

göz ö:ıiinde tutulması 

Jazım gelen noktalar 
s:ırı htir. 

Düşmana mukavemet 
etme vo alınan lı:np ma
kinasını zarara nğratınak 
için en fazltı ç:llışan 

müttefikimiz bizden bir 
talepte bnlunmuştnr • 
Memleketimiz yokarda. 

ismi geçen üç millııte 

daha şimdiden kendiJe
rile harp halinde imi,iz 
gibi muamele etmekte

dir. Harp il~oı mevcut 
Tak.'aları sadece mantıki 
şekilde tanımaktan iba· 
ret biı- hareket olacak
tıı;. lugiliz hiikfuneti bu 
mes'ele h~ıkkıoda domin
r-onlarla ve a!llerika ile 

~örüşmektedir. 111 

Ak ciyerlerin, ya~a

maınız'\ ya.uyan havayı 

alına ve hayat ve siLlıa 

timızt peri~an edecek, 

bozacak olan lıamızı kar

bon gazını da ti~arıya 

atıııa vazifesinde kullan

<lıgınıız borula;ııı .•. 30, 

40, 50, 60, 70, sene i~in

de arızasız ç:ılışmaıına, 

bunların yokard:ı bildir
diyiıniz mik tarlardaki 
ıaf ha vanm mövelliıHil

huınuza ıunı tertemiz 
kanımıza göndermeye ve 

büdeniınizin ee uzak ve 
en derin mahallerinc!en 
toplanarak gelen kirli , 

kullanılını~. bozuk ve 
hayatımızı zehirle y e n 

hamızı karbon gazın ı 

tı şuıya atmaga hizmet 

Sonn var 

ALMAN 
Tayyareleri 

iskoçya üzerine 

bomba attılar 
Londra 3 ( a. a. ) -

Hava nezarnti11iıı lt\b

liği: Tek uçan hazı diiş

man tayyareleri dün ! s

ko~-ya ile ingilterenin 

doğutnrnd}\ lıomlıalar :!İ· 

mıRlar<lı r. Biı· verdd lı -. . 
fif' hasar Yardır. 

Bir kızılhaç 
vapuru f ransa)'a 

geliyor 
N e'>'york ;~ ( a,a. ) 

Bir milyon <lolar ele· 

yerinde ilaç, süt, çocuk 

bezi yüklü kı:ı:ıl lıa~ıın 

bir '\"'apnru iııgiliz ablo

k asın dan geçerek v işi 

fraıuıaHı ua gitmek nıü · 

saa.dcHiııi a!ınıştır. 

SOVYET TEBLIGI 
Mo.,kova 3 (a. a.) -

Dün geceki sovyet 

tebliği; 

2 ~on teşdn günü 
hütiin sovyet kıt'ıı ları 

• 
cephe hoyunc:L çupı~mı~-

lardır. Ç:ırpı~ıualar kı

nında ~idclotli olmuştur. 

SOVYETlU 
iki alman 

taburu i1111ın. ettiler 
Moskova 3 (a. a) -

bu gün sovyet i.)ğle teb· 
liğiııe ek: 

n. alzoıuoce ağız 

!ar verJirilıni ~ tır. 

kahiııin ceplıesincle 

liyelte bulııııan 

bir hava birlig-i 

kayıp

Dii n 

faa-

sovyct 

lıiiyii k 

bir dü~ıuau motorla fa

aliyetini daı?ıtını~ 200 

den f" zla alman üldiir

miiş Te birçok .kamyon 

tahrip etwi~tir. Ba~ka 

bir cephede 40 kadar 

tank: tahrip e<lilmi~tir. 

Cenup bülge:-;irıdo 2 al

m an taburu ~nıha. ctlil

miıtir. 

INGI ·z 
tayyarelerinl 
holanda ve nor'' 
üzerinde faaliyetl ., 

Loııdra 3 ( a. a. ) 
Hava uazaretinin t 

li~i: 

Hukkim~ tipinde \1 

hil t ıyyarolorinıix d 1 
ge<'e hollaıı •l a :ııl1ll 
a<;ığıncia <liişnıan vı:ıJ1° 111 
larıııa vo norvec~ ı.ıalıil • 
deki hetltı flere lıuc:uııı 

ıni~lerdir. Eii~man geıil 
leriııe kl\rşı alçaktııll 

<;a.rak yapılan hiicuııı ~ 

l 
. . •. 

1 
eı 

H r ıarn ı ı; f{etuıtlı e ~. 

i a~e "R}Hıruııa Labot llı 
ıııu~tıır. Norveı; Aahı 

de bir telsiz istasY" ~. 
lıoınlıal:mmı~tır. Bir ille)( 
trepoda ham lu lamuır e 
1 t . .. "I ııl lla < a. ne ıce gorn onıe 
tir. Hir t ıvrnı eıniz d t 

0 

. . . - -~ 
ıno ıııı~t ı r. Ilı 

AlMANlAIS 
kırım böl o·esinl 

b 

bir şehir ve çt 

n1iktar<la esir 
aldı] ar 

"ı Berlin 3 ( a. n. ) 1. 
..-\iman reı,;mi tel111 1tı 

Kı l'l mda nı:ıg' u p odİ ~-ir 
dli~ına.n, alman ,·e ~'P 
m en teşekkiillel'iuirı r ~11J 
takip ve tazyiki aıtı )it 
hiri sivastopol ' e Jı ~1 1' 
r ı do ken; yolile kıı9 ' 

ga calısau iki ırıınıl.>!l . . ~~ 

rılını~tir. DüRıııaıı "' . . ~ 

!arını ka.<;ırnıak İ\Iİıı 

lırnılllc ·ık genıi!ore . ~ ~ 
cum ouen t:ıynuoıorı 
topyokfrn oh;;, ı;uki.ı 1, 
tııniliitoluk (10) tıC~ , , 

g "'ıniHi hatırın ~ vo dl il 
ı• gomiyede a$?ır Jı "~ 
vtırdirilıniştir. IYgM' 
va re lerimiz ıi ·rnstıı . ~ 

yavta limanını \'e . 
hog:tıı ilo kara ao111 

~irunl doğnsuu<la tıııl(I~ 
h e ılofleri homhaln ıııı; 
Radad daki mevziJot 
h

. . )Jtl 
ırınc ağır çapta ·~ 

h d.ır i. ahot e ı tiriJııJh 
kırıın<la yarma vo t' 

mnlı·" ehelori esnıı:;ı 
(53175) ki~i esir odi

1 

ve ~so tıuık . 218 tt1l
1 ~li 
~ ~

<;Ok zırLlı tren \'"e ~ t 1 

mik<l:uda barp nı:ıJ;t,1' ' 
• e '~ iğ ti nam veya. tabrıl' ~q 

ıni~tir" 

Halk Ba~ımevi: 


