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~İr Ziyaretin 
Gozeı verimleri 
Ankarndan avdetinden 

'nnra ı;ayın valimiz Bay 

'hri Ç1ıtl\ğı nıRkaınında 
1hrol ettim. 1\.ı. 8 geçen 

hh°atleri sı rasınc.la ınem
teti ınizi ilgilendiren i• 
t ic;in )'Aptlklı.\rı teşeb 
ti ve aldıkları P.etict 
ti neşe ile :ralatırken 
11 de kendilerini sove 

te dinliyordum. 

İlk sozleri günün en 
Uhi nı me:ielesi olan iaşe 
· oldu. Bu menuda u
tı n:.6adıya \'er<lik~eri 

llıat a.rıuırıdıt Yili\yetin 

~tılük ihtiyacı elan ~i 

'~ lnığ~ı,yıu 20 tonunu 
Nıv fabrikasında ve 

tonunu Deıııizlideki 
~lahc;ı fabrikasında yap. 
abiluıek iınldbııın eltle 

lilclerini vo lıu işi bir 
•onrtı tatbik mevkii
koyaca.kl:uıuı [ Ayd1n 

~tikaaı montajı ve enı
f lasvon eksiklikleri ta. 
f ıo'ıanınca ] auJattılar. 
O llhakıka şimdiye kadar 
g llayete miirettep olan 
t il tall) bir nisbetle ala-

l 1ttıeır i • ukliıııuın huıl 
t ~ltlayı~ı Denizli fabri

l 1'rında.n taın randıman 
ı t'ıauıamasından ileri 

li~·onlu -vo bn yüıden 
6 1~ıa ekmek ve on ilı 

le 11.cı kar~ılııoaınıyor YO 

~, teT~iat ~akHuia lıo
~lugu inzimaııı edinca 
1'-ıu ıztırabı bir kat 

a artı"·ordu. 
;o " 
;c '7'ua.yetimize tıbıil!I 

lbtı boğdıty tam alınır 
if• taınaıuı gi)z öniinde 

r' lilir çe burı<lnn eldfl 
bcek unlar mahalline 

: 11uilince ortada ekmek 
tauı gibi lıi r me:;o\e· 

el ~ de kalmıyacagı tabii 
~. 

valimizin ia'e 
iizerindcki bu 

ıi· f te,ebbü. l~rinin 
tıf tıetioe ini yakında 

~~iınize inan1mtz Tar-

~"kası sahife 2 de -

.. 

. i;.',t ~'· \.ut• 
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FIATI 3 KURUŞ 

Pazardan Başka HergUn Çıkar Siyasi Gazete Yıl 1 

BUYUK MiLLET MECLiSi 
1 .. 

1 
1 N G i L ı Z Sovyetler 

illi koru ma kanunu 

ve maaş kanununa ek ıauıhaıarı 
Müzakere etti 

Ankara 17 ( a.:ı ) - B üyiik millet meclisi bu 
gün yaptığı toplaııııdll Milli ko runma kırnurınrıun 

bazı meddelerinin tlegiştirilrnesi hakkındaki kanun 
lı\yilıa~ının muvakkat bir encümende tesbiti Te tn
giliz lira~n aalıaıına d!tlıil memleketler listPl!l~no ye

niden ila •e edilecek memlekdlere tathik cılil~cek 
usl uhakıncla. lngiltero biiknm~ti ile idare "e tf'di· 
ye anlaşmalarının merbutl:ı.rile beraher iki ay vzıt· 

tılması Lakkında Roınıuıya lıiikfimetile toati edi
len notaların tatbikine dair kn.nnn Hiyihalarıııı ka· 

bul etıni,tir. 
Meclit hnrıdan ıoııra 1108 ıayılı maaş kanunn

ııa ek kanun 18.yihaı;,ile bl\zı madduleriu gümrük 
resinılerind icra -çekilleri heyotince yapıl:ın hdıl
ltrin tatbikine dair kan mı Hiyilıniarmııı birinci mii 
zakereleriui yapmış ve cumn giiuii toplanmak iizeıe 
içtimaa son vel'wiştir. 

EKMEK f IATLARI 
Alınacak yeni tetbirlerle 

ucuzl tılacak 
Ankara 15 (a a .) - Ilükümotço buğday fıatınm 

arttırılması dola,·isile okmek fıl\tJarınm lıo ııi~bette 

Yiik elmesiue ruani olacak tetbir alınmış olduğunu 

evvelki giinkü nE>şriyatımıı.ua hildirmi. tik Haber 
alitığtnıııa göre bıı tethider cüwle~indon olmak fi. 
zere hnğday Te çavdar nnlaı·ınılırn alınmakta olırn 

bağday koruma vargi~iııiu kal'1ırılma.-ıııa lıükıiınetçe 
~&Yar verilmi~ ve hu maksatla Hiiyiik l\lill t .he· 
lııine bir kanun teklif oluıııunştu r. Hu lrnıınııuu 
meoliıce kııbulü lıa1iı de ekm"k fıatlurrn111 lıor hal
de kaldırılan verginin tt'siri der~ceıinde ucuzl•ya
cağı aula~ılıyor. 

Sivasta yer deprenmesi 
Si vu 17 (a. a.) - Dün :-;aat 14 te ~"lırirui;ı;de 5 

saniye l'Üron orta şi<ld~tte bir Yl'll' sar~ıntısı o!mu~
tnr. Huar yoktur. 

Erlerimiz içı yardımlar 
An ara 17 (ıı.a) - •. Mı altındak i erl rımiv." 

kı,lık lı .. dİyt1ler al rnak içiıı yapı lan rar<lıma hüı un 

Resmi tebliği Dört şehri geri 
Kahıre li ( a a. ) _ aldıklarını bildirdiler 

Dünkü İngiliz tebligi: MoskoYa 17 (a.a) -
<.:bulanın cenup batı Bu geceki Sovyet tebliği: 

l"'~ baııımıda. kıtalarımız b .. ~ 6 İlk kanun ıönü 
ilerlemelerine devam et- utun cophe boyunea mu-
mittir. Edem lıam;ı;a ci- ha_re?elere d.o"Tam edil-

mıttır. Sovyet kıtaları 
varıncia dii~man mevzi- Kalioin, VolkoY ve No. 
!erine gırilmiş \"e terek-

TO Petrov .. k şehirlerini 
kiler kayt edilmi,tir . geri almıştır. 
Oenup batıda ''e La.tıda 
zırhlı ku \'vetlerimiz ge
niş bir ~nirwe hareketi 
y'lpun Kalt>g El - Olt'
bam'a varmıştır. Burada 
300 ton dü~man ceplıa

ııe"i tahrip eılilmişlir. 

Gazala bölge~inde teıok

kıJer kaydedil uıış bir 
midaı: top bir çok ma. 
.k.inalı tüfek cepbaııe ele 
geçirilıni~ 1100 e11ir a 
lıumıştır. 

Gazalanın cenup ba
t11uıda ınü~tahkem hir 
mtTkii Polonyalı kıtalar 
tarafından :uptedıl mi ş 

( 200 ) t.sir alıom19tır 

Ha-va kuvvetlerimiz bir 
çok düşman kamyonunu 
tahrip etmi,tir. 

Ortaklar köUO 
Namına bize gelenlere 

Ortakların ekmek ve 
un ilıtiyacmı ve bagüokü 
dnrumonu bize anlatmak 
için gelın arkada,ıar &a· 

yın valimizin bizzat k:en
diıini görsünler. 1mtiyas 
sahibimizin yaptıfı t 8 • 

mastan haaıl ettiği kana
ate göre tezallüm ve •i
klyeti mucip olan meu
Jeniu halledilmemesini 
icap ettirecek lıir ıebep 

yoktur. Hatta bunun için 
dir ki hikaye ediloo ız
tıraplı vaziyeti ifade e-
den yazımızı gazetemize 
geçirmeği lüzumsuz gör
dük. Halkın Dili 

Perşembe Konu,maları: 

Neden bahıet1111 ıcab a? 
Yazrtn: N. R.. 

yurtta devam ediliyor. Bu maks tla. Adauada. 53 l 
bin lira lzmitte 3391 lira toplaomı~tır. 

Ekmek/erimizin, ( Adana, ekmeklerinin, 
pamuğa gibi yumuşak çıktığını duyduk ta .. ) 
Adana pamuğu gibi beyaz, Aydın inciri gibi 
tatlı olacağmdaız mı? Adolf Hitltrin dediui 
giinde Moskovaya giremediğinden mi? Akpe;
nirİ!l ( 110) kuruştan nark konunca ortadan 
yok olduğwuian mı? Halkevi oparlör/erinin, 
Atıkaradan verilen güzel ala/ ranga konser
lerde hazan susturulduğundan ve bir şey aıı
lamadığwuz yalelli, /elli fi kltisik müziği (!) 
dalıa çok dinletdiğitzden mi? Bu para bollu
ğnnda şehir bandomuzun layık olduffu dere
ceye vardırılmadığından ve herşeyi Halkevi
nzizin mütevazı bütçesinden bek/emeğe hak
kımız olmadığmdan mı? Parktaki rocuk hah· 
ce$İnin hôta bir düzene girmediğinden mi? 
(500) yıldır Asyayı soyanları!l, bugün çek
tiklerine gülmek veya ağlamaktan mı? Ma
ğazalarda bir gün önce gördüğümüz top top 
kunzaşlarm ertesi gii.nii /ıemen ortadan yok 
oluverdiğinde11 mi? halısetsem acaba? diye 
dtişii11iiyorunı, bakalım sırası gelince sepetteki 
pamukta11 kar renk bez dokumak mümkün 
olacak. 

N. R. . 



Sayfa 2 

üzik eselelerimiz 
Yaz:,n: Hiiseyill Hilmi Bayuıdır 

-3-

A~ağıda izah edecegi
miz Teçhile bu mihik, 
har havalarının tnhrip

kilr te8irleri il~ el ole 

vermiş, oeınan oğallnrı 

devleti içinde soknlaına· 

dığı halk sımfıarııııız n
rasına bir veba ınikrohu 
gibi sokulınagl\ b11~la

mı~tır. 

Şnrrn memnun olııyo 

rnınki hu muzigirı bu u
yu,turucıı ~okıılv~o, ha•k 
yıgınlsrı tarnfıudaıı be 
ninucntliırirıiu veyn. so

vildiginiu e.:'eri ohu ynp 
:Horjut:ızinin taklıt hiR· 

aile vaki ohn kt:ulır. 

Not: [ Borjuvıı Röziin 

don ı:ıaray srnıfı ve ınorı· 

suplarrnı kastcdiyornın.] 

Fa~ıl miizigiııde sos 
imtidat.ları ve giifte he· 
celeri: 

lki di)rl lük biç bir 
ees bulnnmıyan fasıl mu
siki hesteJorjnde, hiı:ı ve 
lıadh~cl crirı ifade etlildiği 

iddia edilemez. 

Hntiin fıtınl mu ikisi 
lıeıteleri, ha~t:uı a~ağıya. 

güfte hecelerini ses gii • 
rölt iileri ara2'incla hoğ 

ınu~, giiftelerin pok çok 
defa mana '"• teı-ıirhıri!li 

hiçe onclirmiştir. 

Hiç bir dilde olma
dığı _gibi Tlirklill\. kiiltii 
rümiiziin ca nlı nakilleri 
halk ~ ukılarımı;ı;tla dahi 
te:4adüf dilmeyen hu, 
bir heceye -15 eeı:\ vo

rerek he te yapma gari-

beıi, ancak fasıl mnıikisi 

nin yap~ığı manasızlık· 
lardır. 

Tttgl\nni tıdiliyorınuş 

ve~ çnlıuıyorm u~ gi hi 
guzel Türkçenı ı zi boz-

mak. lrnnn~mamızı keke
me dile çevi ı ıııek ıc;ııı 

yapılmı~ öyle besteler (!) 
<>yle eaçmalar var ki 

Rahiplerini aramaga lü
zum yok. 

Hu lisanımızın vo hat
ta edob;yatınıızıu katli · 

amcı larını karnladıklaıı 

lıe~to (!) .-arı'l ka 'annın ii
zoriudeki bol retuşlu fo-

tograflarındau famr & lıi

li rsi ııiz. Bu lıeı.t.egarla 

rın no ol<lulil:ırmı <lıt fo. 
tografJarının altında l<i 

mahalli şö,·en kokıısn 

ıRçan c hay falı, şırnı lı > 

iHUı .. 8ö:lloriııdon ög rone

hi lind ııiz. 

F.ttnl mu ikisinde he
celerin c }'onoııik> tesir-

lerini naznrı itibara al

nıa.k diişiincetıide yoktur. 

Restoler<le aranan , ırn~ 

giiriiltiileri ile göya n:ı g-

nıe yııpınaktır. Mozdtlrip 
ruhun c gel • h ecesi ile 
!\evin~ ti ruhun ege h he· 

cesinin ReK ifaıle!ıinde el
zem olan itina ve titiz
lık fa :.ıl mmııki8inıte lıi<; 

hır zıuııarı dii~üııülıne 

mıttir. Bu husuKta mi-

saller pek çoktur. 

- Sonu var -

i 1 an 
·Fidan merakıuarına müjde 
ılydınııı <}ayyii:1.ii ııı11vkiındo l\I ııharrenı 

Ssloıoglurıuıı yeti~ti ı d ıg i fidan hahc;eHiııdo 

f dan ustıun mo~hur Ali · (Jla\ u~ tarafından 
meytlana. gotiıi len 20 , SO hin moyveli • 
meyvetıiz fıdnnla.r hu aydan it.ibaren 1atıl

mngıı hnşlarıınıştır . Arzu edenler görm~li 

Te fü.l ıuı ' ııldığmı hiliip nıenıııun kalma· 
lı<lır. 

Jriılan ve balıçe meraklıl:ırınrn 12 türlü 
JJimon, J>ortokaJ Ye çeşit Maııdnlin vo mnh· 
tel if meyveli fiılaıılan,iizerlerııı<lo meyveleri 
görmeleri .ıırnvkleriııi arttıracaktır. 

Erbabına tav11lyo olumır 

fi~~~~~~ 

(Halkın Dili) 

Bir ziyaretin güzel 
verimleri 

-Sahife 1 den devam-

dır. Bu inancımı~ın saiki 

ikiııci teşebbüRlerini fiU 
Pahaya koymalarıdır. 

Sabri Çıtak Ankara
d& bulund ugu ııı·ad:ı. bü· 
tiirı Tekaletleri alakalan 
dıran i~J,,rimizle metgol 
olmuşlardır. Ezcümle Sı
hiye ve S afia veldllerile 
y11 ptı klurı temaslarda Ay
dının binasını tedarik et· 
tig-i çoçuk doğum evinin 

ttifri•i ve işler bir lı"l" 
konulması hususunda sar
fedilecek paranın Sıhiye 

vekale tiıı den veri lmeıi 

ıçın i>nüınüzdeki yılın 

bü ÇPSİ ne t alııiıat kon ol
nıa~ı sö:tüaü almış lar ve 
Sılıiye vekili olan Aydın 

mehufü Bııy Hulftsi A· 

latatın A vd ı nı şereflen· 
dirmfllerini ve miintelıip
.lerile yakından tanışıp 

konufnıA.larını temin et· 
mek lutlöndo bvlunmuş
laı dır. 

Nafia. Vekilinin aayın 

Y alimize verdigi ıöa 
teminlltı yol davamızla 

ilgili . olduğu için bizi 
da.ha 9ok sevi ncl irdi. 

Ilüktlmet konnğı önün
deki ınfır noktasındaa 

ba~lı varak Çin eye kadar 
giden ~o~e özeı iııde .Ay
dın •elı rinin içine iaabet 

eden Relediye önündeki 
c~ddenin kijprü hı,ıuda 

yartm kalan kısmının 

p ark (;nüne kadar olau 

parçasınınd' vekalet talı

Sİ8a.tile p arkeleneceginin 

ve boa ı·ada ~oseniu '•hir 
içino ait bozuk kı11mla

rının düzelti lece g ini a 
müjdesini aJdık. Hatta 

bn arada Aydın ilo Çine 
ara ın<lllki 14· 15-16 kilo 
metl'eler ara~ındaki bo 
znk yol kısımlan ıçın 

fası lla ı <l n nakil ıa ret.ile 

ayrılan 37 bin liralık 

Viıayet biitçesinio yol 
masrafına Vekaletten 20 
bin lira daha eklenilmesi 
miisaadesini aldıklarını 

ve bu talııisatll\ dört bo 
zuk: köprüden menim 
içınde lıeman üçünün 
yaptın J rnası j m kd.nının 

basıl olduğunu Te bizz&· 
rur in~aın ilk bahara hı

r <1k lau bir köprüuünda 
yine bu talısi8atla yaptı

rılabiltct>girıi tigreoincı 

Kri çiik Hikaye: 

Y:ı;ı;an : A. EHDll~ 

Babana emanet ediyoruoJ 
1-

- Tine ne oluyoraun 
Şükrii. Bngüo yine değiş-

tin. N erde o geçen güu
kü neşerı, ar~şlı . igiu ve 

canlılıgın. Hani at tık ma
ka.l d öşiinnyor, haki katı 

görüyor, çocukça hareket
leriııd6rı kurtuldufnn için 
bundan sonra b:,na iti-

mat ot, s~ni d inliyece· 
gi ın, 11eni kı rmıyacagım 

diyordun. Baksan& şu ha
line. Verdiğin ıözdeıı ne 

kadar uzak: Ranki ne 
var. Bir ı.ıolıflp olsa. a e ise 
her halde beni iizroekten 
incitoıekten ve m araklan
dırmaktan zevk doyuyor· 

sun Fakat emin ol ki 

korkutamazsın. Çıinki ben 

seni kendinden daha iyi 

biliyorum. Haydi bana. 

bak ta vaz geç bu tabi
a.tten. K a lk t" bize alışık 

olan yerimize doğru gide-

lim, hem yemegimizi O• 

rada yeriz. Ha.tıce teyze 

bile orası için bıyılıyor. 

Baz an: 

se,-incimizin bir kat da. 

ha arttığ ı nı giıl~yemi

yoruz. 

Sayın Vr..limiz;n eeya
hatt a bol undur !arı ~ıra· 

da toplanan , ,ıerin i gc>r 
mek için a y rılmak meo , 
buri) eti ıı i lıi11seı ınemlş ol-

saydım Vilayeiiınizi i1gi
lendiıen bil ınedigi m da

lıa bil' çok işler üzeri ode 
ki mütlbet sonuçları 

ögrenecektim. Bn gün
lük bukadarını yeter gör
diigiim iç!n kendilerin
den miisaade dileyerek 
ı.ıyrı.ldım. 

Kısa bir ziyaretten 

~lde edıJen güzel verim

lerin ba~t parçalarını o 
kuyucularıma miijdele-

ınekten dYyduğum Zt'vk i 
1aklıyamıyorum. B u 

miislıet te~ebbü8lerin fili 
ncticelerinede yılkın ghn· 

ler içintlı k:ıvu~ A cagımızı 

ummakta oldugumn ı:ıoy 

lersem bir hak ika tı ifade 

etmiıt olurum. 

F. Ş. ERLAÇ1N 

Hanımcığım. ~''. 
de bir iki lokma ekı:ıı'I' ~ 
yiyemezken sayorıizde ' urk 
çamların altında. Te o ~ıı· . 

yun başında gençmj,iıJlı r a 
ıizinle yarı' e<li1or(l.)~· 
,um gibi bir ttırlti do!'' 
miyorom. 

d . ~ 
ıyer. . ~ 

Paltonu vereyim ııı• rı fy 
Hava hiraz serin., Yl>b" 

- Leman .. Daha 10' ~trll 
rulmadın mı, hıkmad10 c~! 
mı benden.. Taınaııı ''t b'.1Sl 
ıene oldu. Bo kadar kJ t~Ye 
değilmi. !naan olduıtııO" 'hı h 

b ~ ~"· 
dan vazifoui yaptın, bt'I llr 

de faalaıule. lnsaulıl1- ~er 
levkinae bir kudretin fi llrdi 

lIAlıiligin varmış ontı d~ 
beuim içirı huoadın, o' .... 
ha ne yapmak iıtiyor•0:, f9r 

- Rıca ederim Ş" 
rü. Etter bn 'ekilde ~~· boı 
n uşaca.k ve bu keu.-el' r Q 
bir dalıa tekrar ede0~1 
olurıan ebediyen b' 1 
giic~ndirmiş. ve kaJbl~, Ş,r 
tamır edemıyecegin f' ~e R 

kild~ kırını~ olarenıı. S~ My~ 
gine ve muhabbetine lı ıJ~I\ 
metin varsa sus. $' '~ve 
hunen gidelim. . ~~t, 

Şükrü keıik keıı,l; h P• 
ı:ıürrut"ğe ba~lıyor. C 

1 
ete 

- Gidelim LeJJS' J ter 
Fakat balr. Biraz ~66 ~I>l 
ade et. PŞu öksirtJI # r ra 
gt!çsin.. Kadersiz Leoı' 1 ile 
Talisiz Leman. Bahtı~~ 'r<I 
Leman. Senin masioı J 

'•I 
biliyorum. Şimdi de 1 ~ ~aa 1 
görüyorum. Beoİ[J')1°~ı •ini 
kadar me,gul olIJJ" .\J 
ğından ne anladıllı 

1 
-te, 

kazandın. Kök:ü kOf d b,tl 
lan genç bir gül {ı ~af 
nının günden güne ' G~e 
maHile senin aranıi" 1 tii 
fark kaldı. Fakat ) ~ .. g 
hın verdiği kal biniJ.I ban 
gcjolüuün ne tüke"ııı 
Lir kuvYeti ve ne bİ 1 A. 
bir at.-~i vnmış. . C'\_ 

- Sona var ./ 

Zayi vesi~ ~ 
Kazılli Tıcaret ~1 

n ayi odaıından 941.;, 
a it aldığım iplik ,eıı• 
zayi ettim. Bu deft' A ( 
niıini alacagımda.ll 

1 
~I> 

ve8ikanın hükmü 
0 ~, 

dı~t ilan olunur. ~ •i, 
Ho r8onluııun Bürb~ >11ıc 
köyünden dok nıP11Ç ~· 

,ıı 1 
ogla Etem Tor '~i 

---=~--~.) 
H alk Baaıme~ı 


