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Sayı: 30 

Y azılarıının 
akisleri 

Hedef ve gayesi 
...._.. .•. ~ 

Okuduğum ve hatırlad.~ ım 
Vecizelerin ilhamile karaladı
gun satırlarda telmih arc:n
ınaması lüzamuna ehemn:i
yetle işaret etmeliyim. 

Görü§ ve deşünüşlcrimin 
ifadesi o'an yazı'arımdan ken
dilerine hisse ayıranlar; her 
halde tabiatin insanlara bah
şettiği temyiz ve tahlil kabi-
1iyef i ıi inkişaf ettirememiş 
olan, zavallılardır. 

Vasıflarmın derecesini iyi 
ayarlıyabilenlcr, güzel ölçe
bilenlerdir ki, nefislerine iti
mat edebilirler. Bu suretle 
henı kendi rahatını hem de 
h~tncinslerinin istirahatini boz 
manıak has'etini göster.niş 
olurlar. 

f,aret dtiğim ölçüyü iyi 
kullanabilen seciye sahipleri 

k dairna samimidirler. Samimi 
a~şılllnn as lazımgelen fikirleri 
hıç bir menfaat ve ikbal dü
ŞÜncesine feda etmezler. On
lar Şeragati ncfs sahibidirler, 
Yasıflarından, iktidar ve liya
katlerinden fazla ne bir va
zife alırlar ne de bir ha1c 
ararlar. 

. :. azil et ve ~eciye yüksekliği 
gı 1 ıne1iyetler bilgisine gü
venenlerin, bazusuna daya
~~nların, binnetice nefsine 

•mat edenlerin mümtaı va
~ı landır. 

Bu gibi seciyesi sağlam 
f"llanıa · · 
ın r ıçın ihtiras hiçbir za-

ç~nk mevıuubabs olamaz. 
Un " 

ienı u b~nlar ihf raiilanna 
Ilı h vurnbılmek kudrdtinden 

a rum ı 
çok o.an zavallılardan 

O uzaklarda yaşarlar. 
11u "

1
1
ar bilirler ki ~goist dü-

T ilce e . ' 
keti . tın, hodbinane bare-

erın so d . 
dır, Ç" k .. nu aıma husran-
Y•lnı• u~ u bu gibiler tabiatin 
czilnı:- uvveti altında daima 

1 ge mahkumdurlar 
b••nlıg-ı . . · 

ten n payesını yüksel· 
· fcrefini .. 1 "'"-rı yucelten haalet 
nın.,d r~h~nun aydınlığında 

b 'rnıçtır 
"'1\ı . 

kaıını u ~Ydın olan insan ze-
masın1 ~~labet yerde kullan· 

ı en d d at ve f'lt· a am ır. Kana-
b 1 ırl · • · d ağlıyabil erını ıra elerine 

~il bu ıibi bahtiyar-
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PAZARDAN BAŞKA HERGÜN ÇIKAR SİYASI GAZETE 

İktısat Vekili 
Hüsnü Çakır 

istifa etti 
Ankara, 1 (A.A.) - Sıhhi 

du. umnnun miisait olmama
sından dolayı İktisat Vekil
liğinden 31 temmuz 1941 ta
rinc1e istıfa eden Samsun 
mebusu Hüsnü Çakırın isti
fası kabul edilerek yerine 
Trabzon mebusu Sırrı Dayı 
nın ta /İni 1 ağu;tos 1941' 
tarihinde Reisicumhurun yük
.sek ta.sdiklerine iktiran et
miştir. 

Japonya 
Amerlkaya tarziye 

verdi 
Vaşington, 1 (A. A.) - D. 

N. B. Hariciye nazır vekili 
Samncl Vels birleşik Ameri
ka topçekerinin bombardımanı 
dolayısile Japon hükumetinin 
res:nen vermiş olduğu tarziye
) i kabul ettiğini bildirmiştir. 
Eu suretle hadise kapanmıştır. 

Vatingtondaki Japon büyük 
( lçisi Nomura hükumetinin 
farziyeleriyle beraber bir de 
tazmınat teklifinde bulunmuş 
ve istikbalde bu gibi hadise
il rİn tekr:ırına mani olmak 
iç' n tedbirler alacağını temin 
etmiştir . 

-·-
Şark cephesinde 
.A iman tayyareleri 

Berlin, 1 (A. A.) - Alman 
hava J uvvetfori şar!l ccj>hl -
sind! 30 te nmuzda cereyan 
ec'en gündüz ve gece muha
rcl elerinde 57 Sovyet tayya
resini tahrip etmiştir. 

Aynca 55 tayyare de yer
de tahrip edilmiştir. Sovyetler 
tam 21 saat zarfında ceman 
112 tayyare kaybetmiılerdir. ...... - ............................ .. 
tardır ki, başka bir insanın 
gölgesi olmaktan daima ken
dilerini koruyabilirler. 

Menfaat dünyasında bel'd 
hoş görülmiyebilen bu hal 
seciye ve ahlAk mefhumunun 
temelidir. 

Tek hedefimiz bu, temeli 
takviye etmek, biricik gayemiz 
o temel üzerine kurulacak 
binayı süsliyeUl.nek, inkişaf 
ettirebilmektir. 

F. Ş 6rlaçİll 

FUVAR 
MUnasebetile 114ve 

trenler 
Ankara, 1 (A.A.) - lzmir 

Fuvarı münasebetile Devlet 
dcmiryolları idaresi aşağıdaki 
tren seyrüseferlerini ihdas 
etmiştir: 

15 ağustos tarihinden 24 
eylul tarihine kadaı· Haydar
paşadan 7.15 de haraket eden 
tren İzmire saat 14.58 de 
varacaktır. 

17 ağusto! tarihinden 26 
eyhil tarihine kadar İzmirden 
saat 11.23 de hareket eden 
tren Haydarpaşaya 18.52 de 
varacaktır. 

15 ağustos tarihinden 30 
eylül tarihi arasındaki salı 

günleri İzmir, Bandırma, İz
mir arasındaki adi yolcu 
katarı yerine sürat katarları 
işletileeek, bu katarlar Devlet 
deniz yolları idaresinin fstan
bul - Bandırma arasında işle
teceği sür'at postalarile bulu 
şacaktır. 

15 ağüstosdan 25 eylul ta
rihine kadar 40 gün müddet 
ile Ankara, Afyon, Uşak, 
fzmir Basmahane ve Ankara, 
Afyonkarabisar, Karakuyu, 
Aydın, İzmir arasında müte 
kabilen bergün ve her sınıf 
yolcular için doğru araba1ar 
işliyeceği gibi bu müddet 
zarfında haftada iki gün Di 
yarbakır İzmir arası'.lda her 
üç sınıf y '' cu içi rı miltekabi 
len doğru arabala.ı işletile 
cektir. 

- -;: ( :<· -

Alman tayyareleri 
Berlin, 11 (A.A.) - Alman 

tebliği: Şark cephesinde mu

harebeler Alman teşekkülleri 
ıçın muvaffakiyetile devem 

etmektedir dün gece Alman 

savaş tayyareleri Moskovada
ki askeri tesisatı bombardı
man etmişlerdir. İngiliz sahili 

açıklarında Alman hava kuv

vetleri 3 bin tonluk bir ticaret 

gemisi batırmış ve daha bü

yük bir gemiyi de hasara ui· 
ratrnışlardır. Alman tayyare• 

leri İngilteredeki bazı lim•n 

tesisatına hücum etmişlerdir. 

Yıl: 1 

Tashih 
Dünkü sayımızda kahveci 

Sadi Özer imzalı ve bir sual baş
lıklı yazmın sonundaki gaze

temizin mütalaasına ait olan 

kısmın sondan ikinci fıkrası 
• 

(Sorularımıza cevap verilme-

diğine göre Belediyemizin va
zife ve salahiyeti haricinde 

olduğu anlaşılan bu işin ala
kalı makamı neresi ise o ma

kamdan bizde rica ediyeruz.) 
olduğunu üzür dileyerek tas
hih ederiz. ........................................ 

M'lli vazife 
->: l ·<-

yeni Türkiye genç olduğu 

kadar dinçtir de. Şianmızın 
" yurtda sulh, cihanda sulh ,, 

olduğunu dünyaya müteaddit 

defalar ilan etmiş olmakla 

beraber on binlerce anayurt 

çocuğunu vatan bekçiliği gibi 

en mukaddes vazife ile hu
dutlarımızda tutmaktayız. Biz 
cenkci olduğumuz kadar cen

tilmen ve yardım sever bir 

neslin evlatlarıyız. 

Vazifelerin başında bu va· 

tan bekçilerinin ailelerine 

yardım işi hemen hemen en 

başta geleni ve en kudai o
lanıdır. 

Tabiidirki: Mukarrer olan 

bu yardım işi, çiftçi, san'at

kar, işçi, memur, esnaf kısaca 

hepimize şamil olan milli bir 

vazifedir. Bu milli vazifenin 

ifasından imtina edecek bir 
Türk ferdinin bulunabilece

ğine ihtimal verenlerden de

ğ;Iiz. Bununla beraber istis

nalar bulunursa o gibilcrin 

kalplerine merhamet temenni 

ederken kendilerine ıu ata 

sözünü hatırdan çıkarmama

larını tavsiye ederiz: 

Güvenme varlığına 

Dnşersin darlığına 

Vatandatlar! 

Hudutda nöbet bekliyen 
Mehmetciğin burada bize e-

manct ettiği çocuklarını ıztı

raptan kurtarmak hepimiz 

için milli mefkfıre olmalıdır. 

DALGAN 
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2 Ağustos 

H~r hangi mevzu~a olursa olsun kıymetli gördüğümüz yazıları gazetemize dercetmekle bearber memleket iç haberlerini 
ve dış harp vaziyetlerini olduğu gibi gün1 günl.ine okuyucularımıza bildirmeği prensip olarak kabul ettik. 

Bununla beraber ( iL.AN) işlerine çok ehemmiyet veriyoruz. ( D AIREL.ERIN VE MÜESSESELERiN) f 

r !ımi v .. hususi lan işlerinde fazla hassasiyet ve itina gösteriln ektedir. •• 

t'1ilalpaşa caddesi No.1 "Halkın DJli,, gazetesi idarehanesine mttracaat edilir. ! 
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Karanlık 

Y11z:111 : Eşr11f' flı :ı•n 

İki haffadanberi siirüp ge
len, yağmurlu günler Hayati
nin ~;önü! işlerini alt üst et
mişti. 

Fakir bir genç oJan zavallı 
çocuk çok s~vdiği Lütfiye i!e 
3 aydan beri konuşuyor. Fak at 
bütün buluşmaları ancak açık 
havada kırlarda olabiliyordu. 
Halbuki iki haftadanberi ya
ğan devamlı yağmurlar çocu
ğun işlerini alt üst etmiş, sev 
gilisinin hasretile deliye Jön

dürmuştü. 

Lfıtfıye de Hayatiyi aynı 
derecede seviyor ve çocuğun 
böyle kır! r la gezmek i~te

yışını sıkılg-anh}mdan ileri 
gdiyor sanıyordu. 

~ihnyet daha ziyade has
rel e tahammül edemiycn Ha
yati birçov seylerinden feda
kar) k yn ar ık Lfıtfi. e ile bir 
: in mada ..ı ulu~mağa karar 
vtrdi. Sevgilisine bir mektup 
yazdı: 

Lütfiyeciğim; 

Senden ayrıldığım giinden
bcri hastayım. Ancak bugün 
biraz iyilcşebildim. 

Saninlc lUma günü 16 ma

tinesinde . . . . . . sinemasının 
balkonunda nihayetten üçüncü 

Sonr a bir diğeri .. 
Bir b ilşkası daha. 
İmpar~t or Türk kahra~anı-

nın şu amansız döğiişiine hay
ran. 

Kızının rr.ütemadiyen elini 
sıkıyor, eteğini tartaldıyor. 

Gö:.ı:!eri hayret ve tal,d irle 
açılmıştır. 

Ciineyt, her şeyden bihaber 
önüne geleni pırasa gibi doğ
ramakta. , 

Birden bire sütun ayakla
rından 1 irine çıkıyor. 

V <'.. Toplananların başına 
gökten inme öyle düşiiyor ki .. 

Bir anda çil yavrusu gibi 
dr ğılıyo · h ırifler. 
Akşamın alaca karanlığında 

müthiş bir panik ~aşlıyor zın-
danHa.. · 

Tayfun önün:le sürüklen&' 
gibi kaçışıyor herifle!'. 

1 föct:r .:-L:r doluyor. 

Bir ınektup 
Seferihisar' dan aldığımız 

bir mektupda memleketin üç 
mühim derdinden bahsedili
yoı: 

1 - Ekmek c1er.1i: Memle
l~etteki iki fırm halLı ı ekmek 
ihtiyacım karşıhyamıyormuş. 

Sa~ ahtan al şama kadar bek
li j < n yüzi er ... e halkın içinden 
bir kilo ekmek alabilenler çok 
yüksek talihli olanlarmış. 
Halk 12. c:;-15 kuruş mukabi
linde ! ir kilo tayın alabilmek 
iç"n l ışlalara dökülüyormuş. 

Bir kısmı da aç kalıyormuş. 
2 - Bütün kazada ancak 

il i slipürkeci olduğu için 
temizlik işleri hemen durmuş 
gibi b · r va2iyette imiş. 

3 - Sabahlan bir bardak 
süt içebilmek için müşterinin 
cvvclerri rde karasineklerle 
yapmr k mecburiyetinde ol· 
duğu mücadelede muvaffa· 
kıyet temin etmesi zaruri imiş. 

~ırada buluşalım. Hasretle göz 
lerinden öper, en derin sev
gilerimi sunarım şekerim. 

Hcıya i 
Mel. tubu he:nen postaya 

verdi. 

Bu g:.in cuma, 
rinde dur:ımıyor. 
oturduğu odanın 

NO. 24 

Hayati ye
Gözü hep 

karşısın laki 

Bu herif Azrailin vekili 
sanki. 

Loş salonda yaralının inil-
tisiden başka ses kalmıyor. 

Tıs yok edeta .. 
Ne kükreme .. 
Ne inilti .. 
Ve nede hınltı!ar. 

• f mparator koşuyor. Cüncy
tin boynuna sarılacak nerdey
se: 

- Tebrik ederim. Sizi cid
den bulunmaz hir kahraman· 
sınız. 

Vazifemi yaptım. 
Korkak, sıkılgan adımlarla 

itcrliyen İreni titriyen ellerini 
uzatıyor. Ve Cfineytin koca 
<ı \ uç1arını mini mini elleri 

Bize gelen eserler: 

\Teni Adam 
· }:ı·:<--

Bu haftalık değerh gazete-

nin 344 üncü sayısı çıktı. 

Bu sayıda profesör fsmail 

Hakkı Baltau o}!unun" Genç

Adam~ ve 11 Yeni adam bir 

mekteptir" başlıklı yazıları, 

Sadri Erten. ın " Edebiyat me

suliyeti,, başlıklı yazlsı, Aka· 
Gündüzün " Baltacı oğluna 

Nacaklı Mektup,, Adlı yazısı 

zevkle ve yararlanarak oku

nacak yu.ı1ardı:-. 

Okuyucular•mıza hararetle 

tavsiye ederiz. 

Halk, bel~diyesinden bu üç 

derdine merhem bulmasını 
istiyormuş. 

Halkın Dili - Aldığımız 
bu haberlerin doğru olmama
sır. ı temenr: i ederiz. 

berber dükkanının saatinde, 
bir türlü vakit geçtr.İ) er. 

Daha fazla bekliyemedi. 
Saat 15 olrr.uştu. Nasıl olsa 
iki bilet parası vermemek için 
sinemanın içinde buluşmak 
iizere randevu vermişti. Sine
maya erken gümeğe karar 
verdi. 

- Bitmedi 
• • 

Yazan: Ferruh T oksöz 

içine alarak göksüne götürü
yor: 

Oh.. Siz.. Siz. 

B2şka bir şey söyliyemiyor 
he} ecandan. 

Yüz kıpkırmızı. 
Bu asil kahramanın yüzüne 

aşk ve minnetle bakıyor. 

Kolları ileride. 
Mahzenin loş duvarlarında 

_i_k_i -g-ölğ; bkbiri~e karışıyor. · 

İmparator Dışarıda .. 

Mustafanın elini sıkıyor: 
- Sizi beyhude yorduğum 

için çok müteessirim. Affedin. 
- Ha} ır İmparator hazret

leri. İnsani bir vazife .. 
- Teşekkür ederim. 

RADYO 
2/8/941 CUMAARTESI 

7.30 Program ve memleket 
saat ayarı. 7.33 Müzik. 7.45 
Ajans haberleri. 8.00 Müzik. 
8.30/8.45 Evin saati. 

13.30 Program ve memle
ket saat .ayan. 13.33 Müzik. 
13.45 Ajans haberleri. 14.00 
Mü!ik. 15.00/15.30 Müzik 

18.CO Program ve memle· 
ket saat ayarı. 18.03 Müzik. 
18.30 Serbest 18.40 Müzik. 
19.00 Konuşma 19.15 Müzik. 

19.30 Memleket saat ayarı 
ve ajans haberleri. 19.45 Mü
zik. 20.15 Radyo gazeteai. 
20.45 Müzik. 21.00 Ziraat. 
21.10 Müzik. 21.40 Konuşma 
22.55 Müzik karışık şarkılar 

22.30 Memleket saat ayarı, 
ajans haberleri. 22.45 Müzik. 

Müzik. 22.55123.00 Y armki 
program ve kapanış . ....................................... . 

i Abone şartları ! 
ı : 
: Seneliği : 500 Altı aylığı i 
l 250 üç alığı 130 İ 
......................................... 

Çırak ·arıyoruz 

San'at nıeraklısı genç-
lerimizin matbaamıza 
ınüracaatları. 

f çeri de il<i gölge birbirine 
gittikçe yaklaşmakta. 

Prenses ağzını açmadan aş
kını ilan ediyor. 

Bu sükfıt, fevkalade sevgi· 
lerin ke1imclerle ifade edile· 
memsinden ileri gelmektedir. 

Bu stiküt, lisanın gözlerde 
toplanmasıdır. 

Gözler, kalpler yerine konu
şuyor .. 

Gözler, du 1aklj- için kes
kin şualar şeklinde aşk ve 
minnet okları yağdırıyor. 

Bin1erce kişiyle dövüşürken 

gülen Cüoe} t, küçücük bi.r 
kadının karşısrnda şaşalamış' 
tır şimdi .. 

Sesi uğ~ıyor ağzına .• 
İçinden çıkır..ıyor bir türlü,• 

- Bitmerli -
....__...,.,,...,.,,,.,..,.,...,...,...,..,~.,,..,,.~~ 

lli!mi' Tı1!uıl m:ıtlı.,,~rndaba$1/m11fıf 


