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H a J kı ıJ dileği ............. 
Millet varlağıkın1kökü halk

tadır. Milletler kendilerini 
te k·ı . ş. ı eden halk yığınlanmn 
dılıni a • · . d 1 • n ancsım ve uyuş a· 
rını yaşar ve vac;atırlar. 

Milletler krıİtürünü harsle-. . ' 
~tnı köklerinden yani asıl yı-
gın olan halktan alıp yaşat
tıkça soylarını temelleştirirler 
~e gelecekleri için kuvvetli 
aınleye sahip olurlar. 

. Bir cemiyetin, "milletleşen., 
1htiyaçlarınm en şümuHüsü ve 
IUzumJusu, ilk önce halk ara
~ı~da yaşadığı için halktan 
ogrenilir. Bunun için Türkiye 

~urn~ur~yetiode kanunlar hal-
ın ıhtıyaçlarından mülhem 

o' k .. ara yapılmış ve herşeyden 
00ce kanunun halkı vikayesi 
düşü ··ı .. .. nu muştur. 

l Devlet adamlarımız proje· 
erini halk arasında aylarca 
dolaşarak, halkı dinliyerek, 
ta~uretlcrden kuvvet ve fikir 
alarak tcıbit etmektedirler. 
~ BabıUi cuvarları arasında 
. anun hazırlayan devlet, 
l • 

-. 1 Ynzılamıyacak namla ta-
rı he gömülmü} bulunmakta
dır. 

~u gün Türkiye Cumhuri
Yctınde, devlet ve ulus münn
~ebetl 1:: rııniz~a " her fikrin 

~~lhemi halk, her fikrin ta~
fiık' sahası halktır 11 fikri ana 

ır olrnuştur. 

~ bu ana fiki rin devlet '' ar!ı-
2•nda kemalini bulmuş o!ma
~1?1. görmek geleceğimiz için 

Qf 1 değildir. 
Memleketin en küçük mü

~ss ea -:si tarafından dahi bu 
ana fikirin kuvvetle duyul-
ması . .J 
ı; lk ~aruretı karşısınaayız. 

a ştkiyetine cevap vermi
Yen, halk dileklerini aksetti
ren g 
bir h azcteyi cevapıuz bırakan 

alk _,.. . . 
cut l . ~uessesesının mev-
t t . 0 abıleccğini hiç tahmin 

rn.ı)ordu\( 

beledi · · . mu YCl'Clız, şehır halkınln 
esıeses·d · H k Balk 1 ır. al ın malıdır. 

rt•rnd •den J akın ol ıbılecek du
ka a ır. Mnessesenin halkla 

)'11acnı 
i ~ T aaı, yazı veya sözle 
hutn"ı ~~1 muhtemel su;tefch

crı cırt d k ~~ . • an aldırır. 
havu ni.abmız üzerine Park 

ltt t . J 
~ entcr . e.mız enmi4, buna 
rnaınJ ıılerın eksiklikleri ta· 

aııtt\aş olabi!ir. Fakat bu 

Cümhuriyet Halk Partisi Umuı11i 
Heyet: Toplandı 

- ....... o----
Ankara 5 (A. A.) - Cüm· 

huriyet Halk Partisi ureumi 
heyeti bu gün 5/8/941 Şalı 

gilnü saat 15 te Reis vekili 
Tabzun mebusu Hasan Saka· 
nın reisliği altmda toplandı. 

Saffet Arıkan kürsiye ge
lerek Refah vepuru faciası 
hakkında evveJce baş!amış 
olan idari tahkikatın şimdi 
işin mahiyeti itibari}.: aşkeri 
mahkeme tarafından adli tah· 
kikat safahasına intikal etmiş 
olduğunu ve Refah vapuru 
şühedasına mahsus olmak ü
zere Subay. Erbaş, taiebe ve 
Er farkı gözetilmeksizin her 
birinin kanuni variılerine dör
der bin ve kurtulanlardan su· 
baylara 8 yüz, Erl>aş ve tale-
belere dörder yüz ve erlere 
yüzer lira verilmesinin karar 
altına alındığını ve ita emirle-
rinin tanzim edilmiş bulundu
ğunu umumi heyete arz, on
dan sonra~hariciye vekili Şük
rü Saracoğlu söı alarak bir 
aydan fazla bir devreye ait 
~iyasi ahval ve vakıalarlar 
memleketin sivaseti ile alaka
dar hadiseler · hakkında tafsi-
latlı izahatta ho!undu. 

Azadan bazıları tarafından 

yapılan iş ancak bir mahalle 
1-. alkmın ıttılan. a arzedilmiş 
oiur. 

Gezetemizi okuyup da yapı· 
lan işten haberdar olamıyan 
vatan~aşlar vardır. 

Halkın, gazetelerle yap' ık· 
lan dileklerin yerine getiril· 
diğini ve getirilemiyeceğini 
bilmesi için, tenvir edi 1mesi 
lüzumunu takdir t.tmek la
zımdır. 

Halka doğru gidiş yolun· 
dayız, halkı değerlennirmek, 
tenvir etmek zaruretindeyiz. 

Qevlet adamlarımız halk 
dilini ve dileğini dinlemek, 
sorularını cevaplandırarak 
balkla anlaşmak için her türlU 

sorulan suallere cevap ver· 
dikten sonra beyanatı umumi 
heyetin tasvibile neticelendi. 
Ruznamenin son maddesini 
en dokuz mayıs geftçlik bay
ramı münasebetile Cumhuri
yet gazetesinde çıkmıt olan 
gençliği görliş mevzulu bir 
makaler.in adli bakır.ıdnn geç
miş Türk nesillerini tahkir 
manasını tazammun eden bazı 
fıkraları mevcut olup olma
dığına dair Kastamoni meb· 
usu bay Kayanın Adliye Ve
kaletine tevdi etmiş olduğu 
sual takriri okunmuş ve tak
rir sahibinden sonra söz alan 
Adliye Ve!ill Hasan Mene
mencioğlu kiirsüye gelerek 
mevzuubahs makalenin adli 
makamlarca icap eden tetkiki 
yapıldığını ve bu makaleden 
geçmiş Türk nesilleri hakkın
da hakaret manasinı tazam-
mün eden ve o sebeple tah
kikatı icap ettiren bir mana 
ve maksat mevcut olmadığı 
neticesine varıldığını i~uh etti. 
bu mevzua dair saz alan ha
tiplerin mutalea ve tenkitleri 
de dinlendikten sonra ruzna
mede birşey kalmadığından 
saat 17.45 de cels~ye nihaet 
verildi. 

zahr!!ete ktlanarak meml-eketin 
en ücra köşelerinde halkla 
l<onuşurken, belediycmiyin 
şehir halkının dHek ve soru
larını ceyapsız bırakmasını 
hayretle karş•lıyoruz. 

Ceır.iyet ihtiyaçlarının en 
şümullü ve lüzumlusunun halk 
arasında yaşadığını yukaı:ıda 
ka ydctmiştik. 

Halk, ihtiyaçfarını dilek 
halinde dinliyeceklere arzet· 
mektedir. 

Halkın dileğini dinlemek 
ve dinlediğimizi halka gös
termek için cevaplandırmak 
hepimiz için faydalı ve lüzum 
ludur. Hatta vazifemizdir de. 

• • • .. ...................................................... : 
• HAYIRLATABILIR MiYiZ? ı 
• ·- ~: )c :'- - ı 

J BcJcdiye palmiyele'r yetiş·. lannda, hatt~ çarşılardaki ta-ı 
ı tirmekte, parkta çiçek· vuklar ne oluyor? 

: ler büyütmekte, okullarda Güıelleşmeği isteyen insan i 
! saksılar yeşillendirilmekte ev· çalışmasın• mana olan .bu so· ı 
i lerde çiçek çoğalmaşı için ça- kak tavuklarını hatırltaabilir· ı 
ı hşılmakta, fakat mahalle ara- miyiz?. ' i 
........................................................ 

Buz sıkın tısı 
Ziraat bankası l a-ıalile Ö

demişten gelmekte olan huz

lar iki gündeııberi gönderil-; 

mediği için sıkıntı çekilm~k
tedir. Bahusus mevsimin en 

fazla sıcak1ıjma · rastlıyan ve 

hararetin gölgede 40 dereceyi 

bulan bu günleri içinde buzun 

gelmeyişi veya geliyorsa sak· 

!anıtı halkın haklı olarak sız
lanmasını artı r.naktadır. Bu 

işe kim bakıyor3l. alakalan• 

masıni dileriz. 

-·-
Milasda yangın 

Milas (muhabirimizden) -

Milasın Bafra köyünde çıkan 
ve iki giindeberi devam eden 
yanğında Gökbel ormanlarila 
pek çok da zeytin ağacı tu
tuşmuştur. Söndürme hareketi 
devam ediyor. 

Yangın tehlikesi 
ldarehanemize gelen bir zat 

mahalle aralarındaki kuru 
otlann herhangi bir yan-
gına sebebiyet vermesi ihti
malinden bahsederek bunla
rın niçin biçtirilmediğini biz
den ıoruyor. Tabit sebe· 
bini bilmediğimiz için kendi-
sine cevap veremedik. Mem
leketin susuzluğu meydanda 
iken herhangi bir kaza neti
cesinde ate,alması kuvvetle 
muhtemel olan bu otların 

çıkaracağı yangının tevlit ede· 
ceği maddi ve manevi zarar-
dan mesut olacakların h~ne

kete gelmesini halkla beraber 
biz de bekliyoruz. 

Japonyanın 
Konsolosluklar 

hakkında 
muamelesi 

Tokyo, 5 (A.A.) - Bilyük 
Britanya ve Avustralyıtdaki 

Japon siyasi ve konsolosluk 
memurlan alacaklarının bloke 
edilmesi tedbirinden istisna 
edilmeleri üzerine Japon hü
kumeti de Japonyadaki İngiliz 
ve Avu&tralyadaki konsolos
luk memurlarına aynı şekilde 
muamele etmeğe karar ver
miştir . 
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lliJ.ı111t 

Kara sevda 
Selimi Münür 

Yurdatap 

Bayan Sevi.:ıı Yumuşak, 
kocasının ma,ası ü~tiinde l ı · 
raktığı h:ıtıra defterini yük
sek sesle okumağa başladı: 

.. . . . ey benim siyah tenli 
sevgilim.. Senin kara sevdanı 
qenelerce çektikten ıonra aeni 
terketmeğe rn '!cbur olacağım. 
Çünkü bu günl ~rde öyle nazlı 
olmuşsun ki, seni görmekte 
o nefis kokunu doya doya 
koklamak bana nasip olmıyor. 

Sen kendini böyle naza 
çekmekle beni daha fazla 
cılğına dörı-ii\receğini zanne
diyorsan aldanıraan .. Malümya 
çok naz aşıkı usandırır derler. 
Evet f ir zamanlar o karanlık 

geceler . gibi ~iyab yU%ünü 
ı&nde biç olmazn dört defa 
'örrriezsem, deltye dönerdim. 
Fak at şimdi s ~nin aşkını baş
ka bir aşkla değiştirdim . Ye
ni sevgilimi bir görmelisin. 
O da senin gibi siyah amma, 
onun tadı bıtşka, hem de ~e 

nin gibi ken•lini pa'1alıya sat
mıyor. Çok kanaatkar... ., 

Bayan Sevim Yumuşak. .. 
Daha fazla okuyamadı. Göz
leri karardı. Yumruğunu ya-
11hanenin üstune vurarak hay
kırmağ'a başladı: 

- .Şi;ndi 1 e ' ona gösteri
rim. Demek benim gibi hatı
ni, mü.steına bir kadınm üıe
rine kömür gibi siyah bir 
bacıyı ıe•iyor. . Zaten onon 
ne midesiz olduj'tmu biliyor
dum ya ... 

Daha ıı1özünü bitirmemişti 
ki, içeriye kocuı Edip girdi. 

- imparatorun emri ncy•e 
enu. 

Vali koca göbeğini sallıya· 
rak dııarı çıktı. 

Yarım aaat &onra. 
Bir Ufak yerlere kadar eği

lerek· Muıtafarı etekledh 
Yeriniz hazırdır efendi-

miz. 
Peki.. Geliyoruz. 

u,ağın arkasından yürüdü
ler. 

Şehzade tenbih ediyor: 
- Uslu otur ha. f mpar.ato

ru müşkil mevkie sokmıyahm. 
Ciineyt teminat veriyor: 
_. Tabii canım. Orada da 

dövüşnıeye kalkılmaz ya. 
Y avaıca perdenin arkasın

~.~ i koltuklara oturuyor.lar. 
l.;eridc vali. 

Bir, uşak kapıyı açıp yüksek 
.sesle haykmyor: 

- Osmanlı imparatoru Meh-

( Halkuı Dili) 

Koçarlı gençliği 
-)11'"<1'<i!~ -

Aydan merkez kazasına bai· 
fı nahiyelerimiz arasında Ko
çarhnm hususiyetini bir defa 
daha habrlıyacak güzel bir 
vesile bul :luk. 

Nahiyenin halk odatında 
toplanan ilk, orta, lise ve yük 
sek mektep talebel~riyle me· 
zunları bir temsil komitesi 
teşekil etmişler ve komitenin 
idaresini İstanbul fakülteıi 
lalebesinden Dede köylü Me· 
sut tozkoparana tevdi etmiş
lerdir. 

Heyet 24 temmuza tesadüf 
eden Lozan gününde Koçarlı 
ır.erkeıinde verdi~i Vedat 
Ürfinin "Kanun Ad:.mı,, pi
yesini kalabalık bir halk kit· 
lesi bur.urunda nıuvaffakiyetle 
temsil etmiş ve yapdıkları 
proğrama göre bu temsili 
Bağarası nahiye!!ile Dedeköy 
Çincin gibi kendi nahiyelerine 
bağlı olan köylerde tekrarla· 
mağ' kararlaştırmışlardır. 

Köylerin temsili bittikten 
sonra he>·ct diğer kazalara 

Mülayim bir sesle: 
- Karıcığım kt".ndi ken

dine neler söylüyorsun? 
Sevim asık bir suratla, ha· 

tıra defterini göıterdi: 
- Şu yazdığın herzeleri 

okuyordum. 
Edip karısına kahkahalarla 

cevap verdi: 
- Demek ( kahveye açık 

mektup ) adlı menıur yazımı 
okcdun ha ... 

Sevim kocaınna verecek bir 
cevap bulamadı, bir şey ıöy
lemedcn odadan çıkıp gitti ... 
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met Şah hazretlerinin elç~si 

Hasan Çelebi. 
- Vali ayakta. Yer göste

riyor misafirine. 
Yanında dört kişile elçi. 
Birinini elinde padişahın 

namesi var. Derhal soğuk 

,erbetler 1ıeliyor. 
Konutma çok kısa, fakat 

çetin olacak gibi. 
Asabi herkes. 
Hasan celebi nameyi &pllp 

başına koyduktan sonra Di
ınitriyosa uzatıyor. Vali de 
meraıimle zarfı açmıttır. 

Beyaz bir kağıt çıkıyor 
içinden: 

••Vali efendi, 
"Bilesin ki beu bütün İslam 

% ........................................ : 

i İlan işleri i 
ı G t .. b ·ı · · ı : aze emızın a11ın ış erını : 
J sinema ıahibi B. Hakkının J 
J oteli albndahi Salcı Muhar- J 
i rem çavuşun muiazasında : 
f yapıyoruz. 1 
i lıanlarınııı Mitatpaşa cad- i 
İ desindeki 1 numarala ( Hal- f 
f kın Dili ) tabellsı asılı olan f 
: bu yazıhaneye Yeriniz. Aylık ı 
f reklam llinlannda fevkalade ! 
i teshilat gösterilir, i 
.......................................... 
! ....................................... .. 
ı Helkan Diline abone olu- · J 
f nuz. İçinde memlete ilğili İ 
f yazılar bulursunuz. i 
: Umumi menfaatla a'akh : 
ı 1 ·· t l ı : yazı ar ıeve s~ve su un arı- ı 
ı . ·ı· : ı rrıza geçırı ır. : 
: ........................................ : 
çıkacak ve nihayet Vilayet 
merkezine de ~~rek bu piyesi 
gerek o güne kadar hazırlı
yacakları bazı parçaları tem
sil edeceklerdir. 

Temsillerini milli marşlar 
ve oyunlarla tamamlıyan genç· 
leri takdir etmemek mbmkün 
değildir. 

Hiç bir menfaat bekleme!<
sizin ıırf Mili . yazife duyiu
ıu ile hareket eden Kaçarla 
ıençlerioi içten duyduğu

muz bir haz ile tebrik eder· 
ken bu hareketin diğer nahi
ye gençlerine htı mü misal ol
masını dilerir:. 

Başta Nahiye müdurü oldu
ğ"u halde Koçarlmın genç 
muhtarı 8. Mehmet ile Halk 
odası reiı vekilini ve bu hu
susta iençleri teıvik eden ve 
manevi müzaheretlerini csir
ıemeyen dijer va1an · e·ı< r ar· 
kadaşları takdirle anarız. 

Yazan: Ferruh Tokıöı 

aleninin yeğar:e şahıyım. Fı· 
rat kenarlarından Kafkas dağ
larına, bahri ıefitten bahri 
siyaha kadar olan yerlerdeki 
insanlar beni hükümdar tanır. 
rıiç kimse şimdiye kadar e
mir ve arzulanma karşı gelme· 
mittir. Yalnız büyük Osmanlı 
imparatoru ve Babam Bayazıt 

. hanın oilu olduğ'unu iddia 
eden Düzmece Mustafa ile 
arkada,ı Cnneyt denilen ke
Eer,e bana karşı durmak iste
mişti. Selinik yakınlarında 
ordusunu bozunca size kaçtı. 
Muıtafamn Bayezıt ban :ıade 
olmad,ğı her kesce malumdur. 
Siz, Bizans imparatorluiunun 
vali!i s!nyc r Dimitriyos onları 

6 Ajuıtes 

RADYO 
6181941 ÇARŞANBA 
7.30 Program ve memleket 

saat ayarı. 7.33 Müzik. 7.45 
Ajana haberleri. 8.00 Müzik. 
8.30/8.45 Evin saati. 

12.30 Program ve memle
ket saat ayan. 12.33 Müzik. 
12.45 Ajanı haberleri. 13.00 
Müzik. 13.15114.00 Müı:ik 

18.00 Program ve memle
ket saat ayan. 18.03 Müzik. 
18.14 Serbest 18.25 Konuşma 
18.45 Çocuk saati. 

19.30 Memleket saat ayan 
ve ajans haberleri. 19.45 Mll
zik. 20.15 Radyo gazeteıi. 
20.45 Müzik. 21.00 Ziraat. 
21.10 Müzik. 21.25 Müzik Seç. 
22.10 Müzik Solo ıarkılar 

22.30 Memleket saat ayan, 
ajans haberleri. 22.45 Müzik. 

22.55123.00 Yarmki program 
ve kapantı 

r-~b~;;;;-ş;;1i;;; .... 1 
ı . i 
ı Seneliği : 500 Alb aylıit J 
İ 250 üç aylığı 130 f .. -.. --.............................. : , .......................... : 
ırasarruf Bonolraııı 
i Tasarruf bonoları f 
ı almak kendinize fay- : 
i da Milli Müdafaamı~ i 
ı za hizmettir. ı : .......................... : 

Yurldaş! 
Zelzelelerde, yangınlarda ıu 

baskınlarında bize ilk önce 
şefkatlı elini uzatan Kızılay 

cemiyetini unutma. 

gene bana teslim cdesiniL 
Binlcr~e yoldaşımın kanını 

akıtan bu kefereler cezasız kal 
ma~ın. Gelen adamlarımla 
derhal göndersiz, vesıelam. 

Vali elçinin yüzllne bakarak 
gUlümsedi: 

- Onlann size tcılimine 
maaleıef iml<in yok. 

Elçi hayretle sordu; 
- Ha .. Niçin? 

- Şizde biliyor1unuz ki 
baıtan bnynlc bat vardır. Ben,. 
emirlerini dinlemeğe mecbur 
oldutum o ba,a tabiyim. 

- Ne demek? 
- Eğer b6yle bir işte yal-

nız harekeıe salahiyettar ya· 
hut mezun bulunsaydım, bit 
dakika bHe tereddüt etrnedeo 
onları verirdim ıhte. 

- Bitmedi-· 


