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Sovyet ve İngilizlev 
Tllrktyeye müşterek nota verdiler. 

Bir İngiliz 
1Geml kafilesi At-
\ 

;ıantlkten Arızasız 

l o .1dra. 13 (A.A.) - Lon
dra . radyosu bu aabah aıağı
~akı haberi ver .niıtir: 
~ovy at ye İngiliz btıyllk 

elçaleri 10 ağustoıda Türk 
biUıOmetiae ayni mealde birer 
llota tevdi ederek iki hlikll· 
tnetin Montrö anlaıması hü
ktirnlerine tamamile sadık ol· 
dukları hakkında Türkiyeye 
~eıninat vormiı'er ve Boğa:ı-
ar hakkında veya Tilrkiye• 

n.in herhangi bir kıımı tlze
rınde tecavüzi hi~bir emel 
~~slenıediklerini biljirmiılcr-

ır. 

iki hl1dimet verdikleri no
talarını Türkiyenin arazi ta
ınanıiyetine büyük bir ihti-
111•m la riayet etmek taahhnd .. 

Unde bulunmuılardır. Türki-

yenin harbe girmemek husu· 
ıundaki karannı pek&ti 1tak
dir ettiklerini zikrettikten 
soara Türkiye ilçüncU bir 

devletin hücumuna maruı kal
dığı takdirde ona yardım et-

meğe hazır olduhlarını illve 
etmitlerdir. Sovyet bOyDk el
çisi yapbğa 'ifaht beyanatta 
da SovyeHer birliği hükume
tinin Berlinde 1941 de Alman 
Sovyet rörüşmeleri esna1ında 

Sovyetler birliğinin Boğazlar 
üzerindeki emelleri hakkında 
Almanyanın muvafakatini ta
lep ettiğine dair dolaşan ıa
yialann hiçbir esasa istinat 

etmiyen bir düıman propa· 
gandası olduğunu ilave et
mistir. 

lnglltereye geldi 
Montevideo. 13 ( A.A.•) -

Altı büyük vapurdan milrek-
. kep bir kafile bu gün Lap· 
lata tehrine relmiştir. Goı:e· 
teler kafilenin muvasalatını 
İngÜterenin Atlantikte hakim 
olduğunun bir deli '.i olarak 
alkışlıyorlar. 

--~-:'(J::-1'4•-

FİNLER 
lıerledlklerinl 
bildiriyorlar 

Helsinki, 13 (A.A.) - Reı
men bildirildiğine göre, La
doga gölü sahillerinde grup
lar halinde ilerliyen Fin kıta
Jarı tarafından açılan geniş 
gediklerin doldurulması ha-
rekibna Ladoga gölünün 
timali garbisinde devam e: 
dilmektedir. 

İngiltere elçisi Türkiye-İngiltere 
->f,q~;<-

Adolf Hitler - .......... ·----- Eski lspanyol eJçi
slnl kabul etti l\1 uahedeslne sadakatini arzederek 

kesbJşeref eylediğini bildiriyor Berlin, 13 (A.A.) - Hitler 
din umumi k• rugihında 
hariciye nazırı Fon Ribentrop 
ile sabık lspanyol bilyüh el
çisini kabul etıııi2tir. 

. Ankara, 13 ( A.A. ) - ln
&lltere büyük el çi~i 10 ağus
!0•da hariciye vekaletine 
evdi ettiği nota ile beraber •u ·k· ı ınci notayı da tevdi et-

llıittir: 

h' Bu günkü nota ile mUtte
•t krallık hükumeti ile Sov 
~~~ Sos!alist cumhuriyetleri 

iimetınin metnini ekıelan 
sınıza t d. k hlik A e~ ı ederken krallı 
b Unıetı nc nit hususata bu 
t tyanatıa 19 teşrinievvel 194Q 
dtri~I~ Türk - İngiliz muahe-

....:_•ının birinci maddesinde 

------------------~ov yet resmi 
tebliği 

- •>'.İ:(~(• -

13 Moskova, 13 (A.A .) - 12/ 
gecesi bnt-

tnühi"' b· . un cephelerde 
li •çbır tey olmamıtbr. 

nı-. ava. kuvvetlerimiz dUşma 
Çefıt \1 J Y•t nsur arına ve tay-

t ıne d l •ttutı y an arına karşı ta-
0 •tana deva · · ç At rn etmııhr. 

Lenin nıan tayyare aı-ubu 
it•d t •• 

ailnde h • aarruı: teşebbl-
UlQ • dedil-a· 1 nmuş ıse de tar• 

u : 7 trd· 
ır. 

Türkiyeye karşı taahhütleri· 

mizin baki kaldığını bildir
mekle kesbişercf eyl~rim. 

- -- - ---- ---------
İzmir İncir Üzüm Trrım Satış 
Kooperatifleri Birliğinin Kongresi 

Toplanbya mümessil o iarak ve bunlaıın zeriyatından baş-
iştra ~ eden imtiyaz fahibimi- Jıyarak ihraç zamanına kadar 
ıin 1zmirden avdeti geciktiği geçirdiği safhalar, ve memle-
için kongrenin mUzakArab kete daha çok fayda gt:tire-
ve edindiği intıbalar hakkın· 
daki yazısını yaamki nüsha· cek düçür celer ve alınacak 
mızda bulacaksınız. tedbirler hakkında okuyucu· 

ihracat maddelerimizin en larımıza az çok fikir verebi-
mühimleri ve başlıcaları olan lecek bu yazıyı yarınki ıayı· 
incir, nznm ve pamuk mah- nıızda okumanızı tavsiye e-
ıullerinin alım satım durumu deriz. .............................. .. ...................... .. 
i HAYIRLAT_!!!~IR MiYiZ ? ! 
J Kapıdan girince kal'fınıı:a tırmalar da kalbinizi yeis i 
ı çıkan Yliınhk molozu, iler- kaplar. ... ı 
ı lerieniı: •ağa bakınca eski Dışarıyı ıarmeıe lüzu:n f 
ı fenerler yıtını, CSniln6ze bak· yok, bu yapının ıağ.' ıayıı· ı 
ı tığınız ıaman esbak l a!De· ıızlar heliıı, ıolu dıken yı- ı 
ı riyenin bakiyesi ve dibine tınıdır. . 
ı yığılmıı kuru otlar, daha Aile saadetimi~ın ~atladığı 
ı ileriyi r6rilraeniz ıabık mu- bu evlenme daıresı Çevre-
ı haıebe dairesinin dişlom ıinin temiz, bahçelik olması f harap manzara~JI önca 16ıll·. llzımreldiiini hatırlatabilir 
ı nQzn ıonra zevk Ye ruhunzu miyiz?. ............................ ........................ .. 

14 Ajuıtoa 1941 ~ert•ml>e 

lmtiyıtz sahibi ve u . ti. lıld. 

Fuat Şahin Erlaçio • 
ldarebaat 

Mitatpaşa caddesi No. 1 
AYDIN 

2 KURUŞ 

Yıl: 1 

Perıembe Konu~m11.lırr; " -
istekler 

iyi yemek ve iyi uyku iıte
riz, tatmin edilince döşeiimi
zin yumuşak1ıiın1, ruhumuzun 
aç!ığını dütllnmege baılanz. 

on,nndtıklerimiz yerine gel
diii takcir le cebimiz boıaa , 
duldurmağı hatırlaraz. 

Onun da dolması halinde, 
istikbalimizi garntilemek en
dişcı:' e çırpınınL 

istek lenmizin hasreti, iste
ğimize kısa veya uzun za
manda varışımızla mebıutan 
mütenasiptir ve yaradıhıımıza 
röre aıağıda yazılı ıafhalan 
arıedebilir. Meseli: 

Çok para biriktirmiı olma
ia kavuşmak hasreti, zevkin 
çeşidine erişmek hasreti, Na
polyon gibi dünyaya tahak
küm etmek hasreti, ıöhretin 
evci bi}i,.na kavuşmak has
reti IAh ... 

E&yle çeşit arzularımızn, 
cemiyet nef'ine veya zaranna 
sebep olacak mahiyetlerini 
düşünmeden, aklınıza gelen 
istek ha1retlerinin sayısını 
arttırabilirsiniz . . 

E'er bütün bu iıteklerini· 
zin lıureti, içten ve 6zden 
duyı lan bir duygu ile ( aşk ) 
laş~ amış ise ve sizi, hasretini 
duyduğunuz isteğiniz için mü· 
cadeleye ve nefis feragatine 
götüremiyorsa ya isteklerinize, 
hasret duymaktan vazgeçer, 
yahut muvaffak olmak için 
iyi olmıyan yollara saparsmız 
ki, ikisi de cemiyetin zaranna 
müncer olur ve böyle arzu-
ların zararı i.ince aabibinedir. 

isteklerinizin haareti (aık) 
)aşmış özden duyulan bir duy-
ru kemaline erdiği takdirde 
yararlanacak hem kendirniz, 
hem cemiyetimizdir. 

Ve istek hasretliliğinden 
çıkıp (aşk) laşan duygulan
mızın amacı ancak halka ola· 
bilir, hakka olabilir ve bir 
kadına olabilir, bu üç aık da 
temiz olur, saf olur, aahibini 
yaratıcı yapar,~ ömUrlii olur 
ve kudsiyet kazanır. 

Yunus Emre'nin atkı, hak-' 
kı sofi istibdadından kurtu· 
larak tanımak iıtemesjnden, 
Namık Kemal'in •tkı, balkı 
hürriyet fikirlerile şahlandır· 
mak ve padiıah zulmilnden 
kurtarmak istemeıinden, Fu· 
zult'nin aşkı, uğruna eıaıi 
tiir divanını yazdıjı müftünDın 
kızını iıtemesinden değil mi-
dir? .· 

Ve bu ilç > ikaek duygalu 
Tnrkiln kazandığını timdi 
milyonlarla ıatm alabili miyiz 
sevgili okuyanlnrım? N . R . 

• 



( Halkın Dili ) 14 Ajusteı 
. L2!2L& 

1' AYRILIK 
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• Bir llaıdan yatakta ne çıkar yabıa 
S~vai neı'e llmit bu bir kaç laeee 
Kollarını annem bana •ıataıu 
Bu ayrılık bitsin bitsin bn pce 

. \ '. , 
Sallanıp duruyor histen &ir dalda "· 
Hasret yine . hasret ha.ret Atlahua 
Onu benden nasıl alırsan al da 
Bitain yalvarışım ve dinıi ahım .... 

ıetfi 0~11 
~~::----:= .... ;•,....w~~~~-...-~~~~~:;...--;:--...;:~~ ~ ~~~iE91 

İlan . . İlan 
Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 
Aydınm Germencik nahi· 

yesinin Boz. , köyünün ılıca 
mevkiinde İarkan yol garben 
Fericle Keskin Şimalen~Feride 
Keıkin ve dere cenuben Ke· 
rim ailu Keskin ve · Feride 
bağı ve dere ile çevrili 8 <lö· 
nüm tarla Bo~ köyünden her· 
ber Süleymanın malı iken 50 
sene evvel ökrek mirası ka· 
rısı ve oğlu Hasan ve kızlara 
Alime ve Feride ve Meryeme 
nıunhasır iken oğlu Nch;oet 
Ali üç sene sonra vefatile 
mirası harısı Zeynep ve kızı 
Ferideye badehu diğer oğlu 
Hasan da bobasından beş 

sene sanra vefatile mirası ka· 
rısı meryem ve oğlu Hasana 
kaldığı ve başkaca veresesi 
olrr.adığından babısle namla· 
rına yeniden teicili istedikle
rinden mahalline tahkikat 
yapmak üzere 1/9/941 tari
hinde memur gönderilecektir. 

Bu yerde bir hakkı mülki· 
yet iddiasında olanlar varsa 
gelecek olan memura veyhut· 
ta o gllne kadar dairemize 
178 fiş numarasile dairemize 
müracaatları bildirilir. 

(30) 

Aydın Tapu 
Muhafızlığından: 

Sicil 

Aydının Germencik nahiye-
· •İnin Boı köyilnün Kadı keli
ği mevkiinde şarkan dere ve 
kıımen Mümin Ôren garben 

Aralan tarlası şimalcn Bayrak
dar kızı Fatma cenuben ılıca 
ile mahdut 50 dönüm tarla 
boz köyünden r e .met Kay
hanm elinde iken 55 sene 

evvel vefaatile miruı karısı 
ayşe ve oğlu Arife ve mebmet 
kahya karısı Ayşenin de ve· 
faatiyle mirası oğlu Arife kal· 
dığı Ye Arifin de 20 sene evvel 
vefatile mirası oğlu Osman 
Kahya ile diğer oğ!u İsmail 
Kahyaya ve Arif karısı hafi· 
zeye kaldığı ve bunlardan 
başka veresesi olmadığ kö· 
yünden getirilen tasctikli il .nü 
haberden anlaşılmıştır. 

Mahalline tahkikat yapmak 
üzere 1/9/941 tarihinde me-
mur gönderilecektir. Bu yerde 
bir hakki millkiyet iddiasanda 
olanlar varsa ielecek olan 
memura veyahutta o iÜne ka· 
dar dairemize 175 fiş numa
rasile müracaattan bildirilir. 

(29) 

-----~~~~~---~~~--~~~----------~~-----:. 

ClÜlfil~yt ~~V 
NO. 34 Yazan: Ferruh Toksöz 

ilk hayalet kapılardan bi· 
rinciıinin öntine gelince duru
yor. 

Gözleri etrafı araştırmakta· 
dır .• 

Kıhncın ucu yerlerde .• 
T ereddiit içinde. 
Acaba odalardan hanriıi .. 

' Bu mu? .. 
Yoksa .. 
EveL hangi oda onun .. 
Diğe ·i mi acaba .. 
Eli kapıya siirünüyor. 
Haç.. kabartma bir haç.. · 
Bir ,ey hatırlamak ister ri· 

hi elini baştna rötürllyor .. 
lir l 1hıa tereddüt .. 
Halka dairesinin tunç sa· 

kafh dehlizleri bir mabet mi 
Loş salonları gibi korkunç 

ısıızlıka dolu .. 
Mezarhfcı andırıyor insana. 
Meçhul hayalet beş on a· 

dım daha atıyor .. 
İkinci kapı.. 
Elini yavaıca topuza atıyor. 

Kanadın gıcırtıları .. 
Kapı yavaş yavaı açd)'or. 
Korkak adım'a.r. 
İçeri kayan g&lğe .. 
Ayaklarının· acuna basarak 

ilerliyen hayalet .. 
Y alaj'a dofru gidiyor .. 
Odayı kesik horultuyla dol

durmakteadır .. 
Yatakta göğsü açık bir 

Sovyet - Alman 
Harbı 

Eski yerinde devam 
ediyor 

Moıkova, 13(A.~,)-12 Aiua
toı tarihti Sovyet tebliği: 

11 • 12 Ağuatoı ıeceai zar
fıuda kıtaJanniız Ke~bolm · r 
Solsti, Smolenks, ve Uman 
istikametlerinde dllfDlanla mu· 
harebeye devam etmişlerdir. 

ka:-a kuvyetlerimizle mllf
terek hareket eden hava kuv
vetlerimiz harp meydanında 

dftfmanın zırhlı kuvvetleriyle 
· piyadesine ve bava meydan
lanada da tayyarelerine hü· 
çum etmiştir, Koresten iati· 
kametinde hava kuvvetlerimiz 
tanklarımız topçumuz ve piya
de kıtalanmızın müşterek ha
reketile bir çok faşist kıtaları 
irrha edilmi~tir. 

On beşi ağır olmak ilzere 
. elliden fazla Alman tankı iki 
hava dafi bataryası 12 hava 
dafi mitralyozu 8 kamyon ve 
15 Mtosiklet tahrip edilmiştir. 
Bir çete otaıobili bozulduğu 

için dunnağa mecbubr kalan 
bir Alman genralini esir et-
miştir· " 

:······ ................................ .. 
l İIAn işleri f 
j G azetemizin basın işlerini f 
ı sint ma sahibi B. Hakkının f 
i oteli altındaki Salcı Muhar- ı 
i rem çeıvuşun mağazasında } 
: yapıyoruz. ı 
ı 
j İlanlarınızı Mitatpaşa cad- J 
: det indeki 1 numa alı ( Hal· f 
; kın Dili ) tabelası asılı olan f 
i bu Y< zıhancye veriniz. Aylık ı 
j reklam ilinlannda fevkalade i 
f eshiJat geısterilir. I ......... , .............................. : 

adam. 

Limana bakan pencerlerden 
hafif bir ay ışığı sızıyor. 

Uzaklarda İshaklar .. 
iki üç adım daha atıyor .. 
Kılınç, el ind~, ucu havaya 

kalkık C: i .ndik durmaktalar. 

LRADYO 1 
14/8/941 IPERŞEMBE . 

. 7.30 Program ve memleket 
saat ayarı. 7.33 Müzik. 7.4S 
Ajans haberleri. 8.00 Müzik. 
8.30/f .15 Evin saati . 

12.30 Program ve memle· 
ket saat' ayan. ,..12.33 MiWk. 
12.45 Aj•n• haberleri. 13.00 
Milzik. 13.15/14.00 Müzik 

18.00 Program ve memle· 
ket saat ayan. 18.03 Müzik. 
18.30 Serbest 18.4(}-tMüzik. 
19.00 Konuşma19.15 Mlzik. 

19.30 Mem!eket ıaat ayan 
ve ajans haberleri. 19.45 Mi1· 
zik. 20.15 Radyo ga:ieteai. 

°20.45 Müzik. 21.00 Ziraat. 
21.10 Müzik 21.23 Konuşma. 
21.40 Müzik. 

22.30 Memleket saat ayarı. 
ajans haberleri. 22.45] Müzik. 
22.55123.00 Yarın ki program 
ve kapamş .......................... 
i Abone şartları i 
ı Serieliği: 500 Altı ayılığ : i 250 üç aylığı 130 kuruş. f 
.......................... 

ilan 
Tapu Sicil Muha

fızlığından: 
Aydının Germenc11c nahiye

sinin Boz köyünün Kadıge
diği mevkiinde tarkan yol. 
garben dere, şimaleu dere. 
cenuben '~ehmet kızı Alime 
ile çevrili 1 dönllm bahçe· 
vanlık hacı Meh.metoğln Sü· 
leymanın iken 50 sene evvel 
iSlmesile veraseti karısı Şe
fika ve luzı Fatmaya kaldığı 
köyünden getirilen taıdikli 
ilmühaberden anlaıalmıtbr. 

Mahalline tahkikat yapmak 
üzere 1/9/941 tarihiade me· 
mur gönderilecektir. 

Bu yerde bir hakkı mftlki
yet iddiasında olanlar varaa 
gelecek memura veyahut da 
o iÜne kadar dairemb:e 176 
fiş numarasile müracaatları 

bildirilir. (28) 

Gece gibi esrarengiz bir ................ ~ ...................... .. 
J Helkın Diline abone olu· 1 
f nuz. içinde memlekete ilğili f 
f yazılar bulursunuz. ı 
f Umumi menfaatla aliklı f 
ı yazılar seve seve sütunları· f 
f mıza geçirilir. ı 

çift göz .. 

Yaklaşıyor yata;a,. 
Elini uzatıyor .. 
Adamın bat ucunda iğri 

ucla bir kıhnç aıılıdır .. 
Elini biraı daha kaldıny "· 
Ay ıııiı altında çelik par

çuından salgın Dir ışık fışkır· 
makta .. 

ı ........................................ ı -.. ......................... . 
Jrasarrul Bonolarıf 
f Tasarruf bonoları ıı 

Ylllcıeliyor eli.. k · f ve... ı alma kendinıze. ay- ı 
· f da Milli Müdafaamı- ! 

- Artuı var - • • • .. --~ ·~-----~ .... ,,,__.,., __ ,. ı za hızmettır. · ı 
flilmi Tt1kel matbaı11n'daba31/mı,t1T ""•••••••••••••••••••••• •• 


