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ıs5 Pazardan Başka Hergün Çıkar Siyasi Gazete Yıl 1 

URBAN BAYRAMINIZ VE YEll YILINIZ KUTLU OLSUN 

. MiLLET MECUSi TOPlANDI 

azı mahkumların affı 

liyibaıını kabul ettı 

"-nkara. 2t1 ( a.a. ) - Büyiik Millet Mecliııi bn 

~ ~·aptıgı toplantıda beden terbiyesi direkttirlü

&n 1938 ınali yılı kat'i hesabı hakkrndaki kanun 

İhası ile 1108 sayılı maa• kanununun hal'.ı mad 

•rini ılegiştiren kanun lıeyeti umumi) esi il~ ka

Oluııınu~ıur. 

0 7 b' . - ırınci kanun L939 tnrilıi&ile 

Utaakip ~üul.rde ""Uku bulan yet· sıırsıntısında 
ete uğrıyanların kurtarılmasmd>L feTkaHi.de lıiz
eri görülen bRzı mahkti.mlarııı cezalanııııı affı 

ındaki kanun Jayiba&ıda kal>nl edilmiştir. Me~ 

İ~inci kıtnunun beşinci güuü to_plaııacaktır. 

IYARIBAKIR HATTINDA 

teni bir ıstııuon ııııtilmaöe açıldı 
.\.n kara 26 ( a.a. ) - Rize bildiri ldiğirıe giire 

'rtbakır-Oizre hattının 86 inci .kiloınetreıünde 
ilan ve bn defa da inşaatı tamamlanmış olan 

il istasyonu l/l/l9ri2 gününden itibarou yolcu 

~r t.örlii t'ŞY" nakliyatına açılacaktır. , 

IAŞIT ALI GEYllN1 

İstanbuldan. firar etti 

l.nkara. 26 (a.o..) - lrandan memleketimize gc
k" lıtn ın .. ilmek için va 1 0 uracaatıııa burndan haşka 

memlekete gitınemf.k ı;;artile mn va fakat c vahı 
'imiş ohw eski Irak baş"'ekili Ra.,it Ali GeyJA
in 'l'iirkiJ eye gelirken Vermi, olduğu tnln iri vait 

•özüııil tutınıyarak geçeıı lerde ikaıuet fltmekte 

'gu t.tanlıuldan tegayyüp etmiştir. 

Sovyetlerin Sekizinci 
Aldıkları aanimetıer işletme ıafliainin 

Loııılnı 26 ( a.a. ) - dikkatli nazarlarına 
Sovyet ha.herler hiirosu 
bıldi riyor. 

Mo:;kova cephesinde 
21 ilk kaounılan ~5 ilk 
kanuna kRdar (10) bin 
(:WO) Alman snbny ve 
askeri öldiirüldii rn (!1:3) 
tank (2) tayyare (l:W)top 
ve 1128 kamyon tahrip 
edildi. J)iişınıının lil iin
cü kolordııım ile 268 inr.i 

piyn<le tiimeninin genel 
kurmayları yok edilmiş
tir. Hüyiik miktarda mii
himJDRt Y"e ia.

1
e depoları 

(ıle geçirilmi~tir Bir çok 
öm vo tcohiıııut karlar 

altında knldığmdan elde 
edilen tubnıinlerin ve 
dii~mnn kayıplarının Si\· 

yısını bıtirmek uzun 8İi

rocoktir. 

SOVYET 
Divan reisinin 

Sözleri 
Moiikova 26 (B a) 

Sovpıtler birliği yiiksek 
divauı roi :ü Kalenin de
mi~tir ki: 

Almanlar Kızıl ordu
ya endirdikleri hir dar· 
be ile Sovyetleri iwha 
edeceklerini ı:.ıanmı~Jnrdı. 

Fakat Sovyotler hirl iği 
s!H'sılıııaz bir h irJik tMı -

' kil ediyor. 

Fransa Amerikauı 
Protesto etti 

Aydının p ızarı giin
leri le ~iınendifer giizer
glhındaki Aydiııa bağlı 

nalıiyo merkezlerinin pa 
ıarı giin terindeki sa balı 
ve ~kş:ım katarlarında. 

yolculnk eden pazl\roılar 

iiçiincü nıeTki arabaların 
kif.ıyetıizligi yüzünden 
~ik:\yet ediyodar. 

Ytr~izlik yiizünden 
ikinci mtıvkide oturmak 
zarııretinde kalanların 

memurlar tarafından çı

karılmaıınt vazife bakı

mıod:uı haklı güron bn 
üçüncü sınıf yolcular ı 

kandilerine yer ~öıiıteril

ıneıdigi için sızlanıyorlar. 
Hikavetlerini yükBek 

• w 

katınıza bildirmegi biz-
den istiytınlerin iıtiralıa· 

tını temin edf.cek tetbir
Jerin alınaoagına in:mı· 

mız kavvetlidir. 
Hayatını pazarı a r ı 

dola.maide kazanan lıu 

denmlı miiştarilerinizi 

mevriiınin amansız tesir

ltn·inden korayaoafınızı 

umuyornz. 

Halkın Dili 

Japonya da 
Yiuecek ıeuıer 

kontrola girdi 
Tokyo 26 ( a. a . ) 

N nzırlar heyeti dünkü 

Bayram sonu 
Gazetemizi Kurban 

bayrawının aı ifesi olan 
yarınki pazar gün linden 
itibaren çıkarmıyacağımı
zı, bayramın ii<:ilncii gü
nüne rashyan yılbaşı do

layısile de üç dürt gön 
ne,riyatta bnlnnamıyaca
ğı mızı ~imdiden a boıı e
ma n la r ı mıı a. bildirmegi 
lüzumlu buluyoruz. 

Tatil günlerinden son
ra ç.ıkaracağımuı 11ayıla

rın yRzı zenginliğini ~im

diden mi.ijdeliyebiliriz . 
Her gazete gibi bi

zim de çekmekte eJdoğu
muz kAgıt buhranını gi
d6rebildigiıniz takdirde 

ayl&rdanberi elimizde bu
lunan, kıymetli kaman· 
danlarımızdan birisinin 
Umomi harp hatıralarını, 
ıevimli yazıcımız Saınim 

Kocagözün tefrika şeklin
deki büyük hikayesi, Yı

kılan yuva:muharriri Sabri 
Eı:Jaçinin roman halin
deki tefrikasını ve A1'e 
Toprak, Bedirhan, Ah· 
met Erdikin kıymetli ya· 
zılarını bnlacakınnız. 

Böyiik 'f'ilayetlerde 

old.ığu gibi bizim de İ<;in
de bulonduğomoı k8fıt 

ııkıntıaını gideremeditimiz 

halde bu yazıları haftada 
ancak iki gün çıkarmak 
ıBtırarıada kaJacagımı• 

dört salaif,.ye inhisar ede

cek sayılarda okntmaga 
çalı~acagı ıı ızı ııöz veri~ 

yoraz. 

Japonlar 
toplırntısında pirinç,arpa, 1400 Amerikan esir 

Vaşington 26 (a.Sl.}
Fun1'anın Am8rikadaid 

biiyiik ol ~isi Ferkttr vo 

Mi knlorı nıfüüernlokflltri 

ııin asi Ji'raıı sız kll''' t•t 
leri tarafından i~gAl edil

mes i üzerine Amerika 

h'iikiımcıine şiddetli lıir 

protesto notaai vermişti!'. 

buğday , un, makarna, 

patates -re ekmek gibi 

hAslice yi recek maıl.le-• . 
leriı ı iıı yerıı knrulacak 

bir ia~e ofisi tarafmdao 

tedarik tevzi ve lrnntol 

edilmesine karar ver· 

mişlir. 

ettiler 
Tokyo 2i ( a . a. ) 

Veyk ada~ının i~gaJ lilra 
sında. ,J ııpon l>irlikleri 
kıta kowutanı dahil ol
clofu halde (1400) Ame
rikan askeri esir almış· 

hr. 
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Sayfa 2 (Halkın Dili) ı iuaikaıı• 
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Müzik meselelerimiz 

Yazan: Hüseyin Hilmi Bayındır 

- ...: -

Bilinen lıir hakikat 
vardır ki: 

En ımr~nlmaı temele 

dayanan ve birliği mü
kemmel olan m illetler, 
halkında sınıfsız bir du-

yuş beraberli~i ve <>zlii · 

lü ğü ya rntan m i lletlordı r . 

Bu duynş heraberliği 
menbaınrn, Hdebiyat ve 

miizik olduğunda tered

düde yer olmadığını ya

kın Oımanlı tarihi ve 
dünyadaki sosyal hadise-

ler anlatmt\ktadır . 

Bunun ic; i ıı, edebiyat 

kadar müzigimiıde d~ bü

tün halk 11nıflarıua lıitap 

edecek bir liı~an, bütün 

halk sınıflanmızı heye

canlandıracak lıir ritim 

ve bUtün halk yığınları

nı ağlatacak, oynatacak 

ve gUldürecek ıesler rn-
7.lm. 

Ve tı.rtık, mazinin ü

zerindeki halkçılıktan u

zak izlerini ta~ıyan şu 

- veya bu, lınrjuTa duyuşu 

ile, halk miizik duyu~una 
aykırı Hki bir sınıf du-

yuşunun fazuli müdafili

ğini yapmamalıdır. 

Nasıl biitiin halk sınıf

larının anladığı bir ede· 

biyatımız varım ve teka· 

mtile doğra gidiyorsa, bü

tün lıalk sınıflarının du
yaca.gı biı' müzik teka. 

mtilümüziin de <> n ii n e 

cGemi arslanı> gibi di
kilmemelidir ve miiıik 

tekamülümüzü dalıa hız

landırmak i9i11, ıalahiyeti 

olınıyan, yani müzikle be• 

on ıene uğraşmayan 

susmakla, halkın ke•dili

tindcn udu bir tarafa a
tıp ovlerini mandolinlerle 

ve kemanlarla süılcdiğini 

görcolorimizin de halkın 

ba Uzünden gelen yeni 

müzik kültürüne olinden 
gelen rehberliği yapmakla 

ödevjoi yapması •arttır, 

li.iznmludur YO yapmayan

lara. sosyete, yaptırmasını 

bilecektir. 

Basıl musikiıi hakk
ında dti~ündülllorimi süy
ledikten ıon ra c Klal!lik 
Türk musiki» terkıbin

den anladığımı kuaca 
yazayım. 

Y azınun başında söy

lcdi gim vechile, bu gün 
dinl"digim ı " Te rekl&m

larını i•ittigimiı • kla8ik 

Türk müzigi>ııden edin
digim fıkir ( anladığını 

deyemiyecoğim) daha 9ok 
fasıl musikisinden bes 
telar alınarak biraz te

ke beıtelerinden katıla

rak ve birazda ( orjirıal 

olırnn deye olacak) lıaık 

havalarından karı,tırıla

rak . çalınıp ıöy1enilen • 
müzik fikridir. 

Bu çalınanların kaç 

konservatuıır inceleme
sinden g•çtigini ve kaç 
asır en bitarat mümeyız 
olan halk fA1'flfJndo.o 

uinlendigini bilmeyorom. 
Yalnız bence bilinen 

bir şey varki: Biraz tek
ke, pek çok saray ve 
pek aı biz olan halk ko· 
kan bu müzig n, radyosu 
olanların yüzde doksBo 

sekizi tarafından anlaşıl

madığı ve deTamında ye· 
ııi :aeıdin kalak terbiyesi 
bakımından hi9 bir fay

da görülmedigidir. 

Hatta güzel halk lıa

valarımızın, bn yalelliler 
araıında mii.sbet Ti öı 

Türk tesirlerini kaybet
tigidir. 

Bn müzik olsa olsa, 

Is tan bul da < konserleri 
kritik edilen• tarihi mii-

.zik olabilir dii,ünoeıin

deyim. 

<Müzik meselelerimiz• 

yazımı, bayram tatilinden 

sonra devam etmek üzere 
~imdilik sonoçlayorunı. 

Hüseyin Hilmi 

Yurttaş!. 

Tutumlu ol, Bahtiyar 
olurımn. 

U ı usRl e kon om i ve 
Arttırma kurumu 

rl RADYO il 
PROGRAMI 

27/11/19-!l Günii 

7,30 Program ve mem-

leket saat ayarı. 

7,33 Müzik. 

7,io Ajans haberleri. 

8,00 Müzık 

18,30 Progrıım ve mem

leket SAat ayarı. 

13,33 Müzik: 

19,45 Ajans haberleri. 

14,00 Mü~ik 

Hc,i0/15,30 Müzik 

18,00 Program Te mem· 

leket ıaat ayuı 

18,03 M.iizik 

19,00 Konuşma 

19, 15 Müzik 

19,30 Memleket saat ayarı 

ve &Jans hl\herJeri 

10,00 Müzik 

20, 15 liadyo gazetesi. 

20,45 :l\Inzik: 

21,00 Ziraat takvimi 

21,10 Temsil 

2 l,4ö Konu~ma 

22,00 Müzik 

22,30 Memleket saat aya

n ajans haberlMi. 

22,4.5 Müzik 

22,65 - 23,00 yarınki 

program ve kapanı' 

Dil 
-kv ml 

1 9 4 1 
BIRİNCIKANUN 

27 

Cumartesi 
Arabi 1360 

Zilhil'ce 6 

Rıınıi 1357 

Klnunuevvel 9 

Günahkar 

Yazaa.: AHMET 

Anadolnnaa bir köşe

sine böyle seneler ıonra 

mektup yazmak bilirmi-

siniz nerd "" n aklıma geldi. 
Mektubum okumadan ev 

vel şunu söylemek iıte

rim ki bugün ben eliui 

kanda yıkamış bir katil-. 
den daha günahkarım. O 

katil ki hiç olmazsa cür 

mündttn dolayı ceza1101 

çekmiş, dolayısile kalbi 

de müsterihtir. Bense;işle

diğim oörmün ağırlığını 

ıenelerce sırtımda taşıya

cağı ın. Zamaa gelecek 
rüydlarımda lııçkıracagım, 

döğünectıfirn. Zaman ge

lecek kabk ıhalar savu

rurken bir<ien bire kesif 

bir bulut benliğimi sara
cak ı;e ben nefes nefese 

çırpıoac .\gı m. Fakat ne 

çare, ne kadar işkenc~ 

içinde yasatiam da iHen 

bir hayat bir daha yefer
mlyecek. Sa.•u. asıl mev-

zoama. geı;mtden öncı 

burıları yAzmakfaki mak
sadı uıı tabii anladın 0-

cürmü i•lerken •en de 
bana yardım etmi~tin de-

ğil mi' Ne yı.zık ki evet 

diyeceksin. 

Banda.o tam on gün 

evvel bir p tza.r günüydü. 

Sogak bı r sabah. Kar 
Maltepe sırtJarından bir 

kefen gibi rubu tırmalı· 

yor Galiba havanın müt

hiş soğuk olmasından mı 

asabı rn nyu,muş. 

Bilnıiyorum ne kadar 

gittim. Birdeubire ku· 

Jak 1 arımı bir kadın yırttı. 

Daha arkasından bireürü 

gürültülü t1esler. Sokağı 

döner dönmez ta. niha

yette göziime bir kay

naşma ili~ti. Bii· erkek 
kalAhalıaı Daha Y"'kın

laştım, alt'za alınmıyacak 
bir surü küfürler, bt-' on 

adım attıktan sonra gör
düğüm manzara neydi 

biliyor mogou. Sela: beli 

kırmızı kı ~aklı, şapkaın 

yana dti,rııiiş, bir om.z11 
kalkık, güzleri kan Çl\Da-

ğı şeklinde fırlaını'1 biı' 

külhan bey bir kadının 

't'e 
uçlarından tutmuş b· 

ır 
den yere çarpıyor. ld 

ııı ~ en 
dırım taşları zavs 'da 
dının omnzlannd• f 'lı 
lırc11ına sesler çıkllr h 

. ~l' 
ta. Etraflarına bıt ı ~k 
meyhaaeci ve Aalıre ~ 

.~ ' lıklı insanlar topJş ~iııı 
kimisi katıla katıl' 'lı 
Jüyor, kımisi de ~aı 

< ta 
- Vur be rş h 

Hasan. Deri11i par& e 

diyerek i9leriod~ 

kalkmış Talışi zel' 1'1 

tatmin etmege çalıt 

lar. 

Artık daha fazl~ 

hammül edemediJJJ· ~i.te 

me.z•lime nihayet fe g~ld 

arzusu ilı kalabalığl • 1~t a 

rak ortaya atıldııJJ· ~ 
Biran yıllar önct 

mdıtım bir 9ift 
karşılaştım. Zavallı r 

Raci Raci 
sin. 

diye 

.. ,ı i 
Yözö solmn,, 1°.A 

·cıv t 
simsiyah çukurlar J, \ 

belki vücudunun be~, ~r. 
rafı da ayni •ekild-'· 1 t 

o' 'Q ğın bakı,ları son e• . 
lerini yaşıyan bir b' 

nın gözlerini andırıf 

• Sırtında bir Jı:''~ 
hanımının arkası~ 

~ düşmüş rengi uç 0 

manto. 

Etraftakiler gö.z 1~ 
dört aç cnışlar bizi eti 
yorlar. 

kar.ımda dimdi~ 
1'•'' kilen külhanbey 

adama 

sun, diye sordıam. 

~j 
Beş lira. be 9 

1 
Kaltak P"ralarımıt.:1 a 

t . B ' . ı t'· sıvıştı gı tı. ızııı tf 
ile Kanbvriu orad• 



~ecektik be ahi. Ne pa
tayı veriyor ve nede bi

•illlle gt'liyor .. 

İçimden: Zavallı Suat 
denıek lın hallere düştün 
•e hala yaşıyoı·ıun diy• 

bir ses haykırdı. Cebim
;1rı den lıe' lira 9ıkarıp o 

• 'dama verdi m. Suratınıa 
,i 'lıJc alık lıakıp eyvallah 

., ~ lı.ıy abıcigiaı deyip U· 

~9,l l\Jc laşı p gitti. Bir claki-
\, sonrıı etrafımııda 

)' ' İıtıseler kftlı:ııamıştı .. Su-

'tı omuzlarıııdan tutup 
~aldırdım. Zavallı hıçkı· 
'' hıçkıra beın ağlıyor, 
heı.ıae keııik kesik ökeü
taJ'or . . ~aman onu da. 

hllıiş ıern... Eski 'e~ı v~ 
dainıa gülen Suat şımdı 

Jıf ~ b' ehir aaçan ır yılan 
{)}"' 

'C4U .... 

J1' o radao geçen bir tak. 

JJ)• 'İte atladık doğruca eTe 

t~ldik. Bana bir çok şey. 
ı,, anlatmak iıtedi. 

lfakat zavallı lıaeta 
kin bir lıalde . . Sene

c mn lıauu k6lelerj ıı· 
inliye.rek haya.tını ka. 

maga çıah~mı ... 

Onu bu bale sokan 
~lerdi bilınem amma .. 
ldigiı:ıı bir 'ey Tarse 

~dan tanı on yıl ev. 

'I henüz on beşine yeni 

\ı:nı~, gönlii saf Te te
<, her ~eyi ve herkesi 
'i lıisle gören küçült 

ttan aldığım ka til bu. 

r.. Bin bir Taİtlerle 

l \tışlarun .. 1~imcl• ku. 
'' ~ •,n et ve kemik ih. ,o "· · . . . . . 

P.l . afüdÜ kırmızı 
1 an • 
~'klı suatın bu gün 
1 ~ortlaktan fı.lrkı yok. 
t' b"ııa lıayatın-

sıra .. 
balıaetınek istiyor 

ta birden g<>zleri bir 'h d i jrİnde parla-) ,,er o:oı , 

\' yattıgı yerden tava· 
I 1akikalaroa bakıyor . . 
\ 11 sllnki orada kay-

ı . . b 
'rı biitiio şı1lerını u-

·•· Ara sırada ke!ik 

öksiirük.Ier ... 

~nun bu anlarında ~ 
den bir sesin - benı 
Suat diye çırpındı

hiasediyorum .. :fakat 

tıllarca gizli randövü 
. b ve meyhane 
ı, ar 

ilan ve Abone 

şartları 

Seneliği 600 kuruş 

Altı aylığı : 350 kuru~ 

Aylığı : 200 kuru 

HALK 'ın Dili' ne 

Abon e Olunuz. 

İçinde Memlekete ilgili 

yazılar bulursunuz. 

Umumi menfüatl:ı a.la· 

kalı yazılnr seve se'"e 

sütunlarımıza. geçirilir. 

kö,eleri uuu l)iu, iyıu 

yemi' Dudakları eusuz

luktaa çatlarken ba,ka

larını vüeudundan ım • 

la.mı~ ..•• 

Üç dort gön ev;el o

nu lıaaeki lıastalı&neıine 
. 

zıya· 

rete gittigimde bir gün 

evveJ ebedıye erdiğini 

söylediler. Girdiğim ka

pıdan bir katil olarak 

çıktım, Ve senelerce ben 

bu ııfatın esiriyim sela. 

Ve benimle beraber bel-

ki ba,kalarıda .. . Qlürken 

bana bir defter bııakmı' 
0 &unun hayatının defte· 
ri imiş. 

l)efterin ne kı ynıet i 

var. Onu bana daha iyi 

gözleri anlattı .•. E;e ge

lir gelmez defteri yau

makta olan ateşin ıçıne 
attım.. Belki kendi ide 

ayni tekilde yannııştı .. 

Belki bir gün bende ya

Dacağun .. Qünki.i ben bir 

GÜNAHKAnm .... 

Selli .... 

Ahmet Tancar 

(Halkıa Dli) 

!(iiçiik Hikaye: 

Gençlik dinlemez 
Yazım: A. ERDİK 

-4-

- Sırası geldi diye 
söyliyorum, neden lıöyle 

yapıyorı:mn. Geçen gecede 
Sedat bey l~nin baloların 
da. masalla otururken 

dargın cibi pelc kona~

mıyor arkada~!ar ı mı n 
dan:i ricalarını bile istek· 

ıizce kahul ediyordun. 

l i'akat irııuıki pek tuhaf 
oluyor. Geçen gün kula 
ğıına. g~ldi Oemil bey 
<laha fın;la sakin ve gii

rii! tüıüz yerlerden ho~la
nıy4>r ıra li ha, belkide şair 

rulıu vardır diyarlarını~. 

( )nurı için bu ~ek ingPn li
gi vo yahancılığı bırak 

artık, çok ayıp oluyor. 

Oevabını almıştı . 

Burıdan eoııra. Cemil 
hiç ı:ıeıini çıkarmaz oldu. 
}{endi gayelerinin ve 
tahminlerinin ümitsiz 
kaldığına. kıın:ıat gntirdi. 
Şuurunda lıir bulanıklık 

yer almıştı. Kendi nlıu
nu tetkik euerok evlen· 
elikten sonrada aynı lıa· 

yatta devam edecegi ilı

timalini dii~üaerek kork
hı. Ferihaya l:i.yık olma· 
<lığını inandı. 

Balı:u bütiin tazeligi 

ve gençligi le tabiatı de
gi,tirmege v• mütebes

sin1 çelıre!4i ile hakimi

yetini göstermege baı

lam ı~tı . Hayat kokan 
bu giizellik i~inde Cemil· 

le Veribanın diigiin ha

zırlıkları yapılıyor mera
simlerine az bir ~ey kal· 
dığı için acelo edili -
yordu. 

Oemil bir sabah gözü
nü kararttı, babaıının 

eaki ahbabı olan, kendi
~ioi çocukken tedavi e-

den y a~lı doktoruna gitti. 
Halini ve vaziyetini bii· 
tün açıklığı ile anlattı. 

Gözleri yaşlanarak, sari 
bir hastalığın llençeıine 

düşttigiinü ve evlenmek 
için mania te,kil ettigini, 
tedaviye ve tebclillıaYaya 

ihtiyacı oldugunu .Ferilıa

nın ailesine duyurulma11 
ricasında bulunarak yal
vardı. TecrübeJi ve ru-

lıiyat~ı doktor meslegin
de:ı evvel vicdanına mağ-

lup olarak: Cemilin dile· 

legini kabul etti ... 

Aradan iki giin geç. 
mişti Oemil Tazifesind.en 

istifa ederek Ferihaya 

bir mektup bırakmı~ u-
11ak bir •elıire yeoi, bek-

lemediği bir ha) ata doğ
ru harekete hazırlanıyor· 

du. Bütün akrabaları ve 
sevdiklflri ile vedals,tıgı 

ha.lele amucasına gi>rüne

miyordu. Bundan <lolayı· 
da içli bir malızunlok 

doyuyordu ... 

-Bitti-

A. Erdik 

i 1 i n 
Fidan merakıuarına mOjde 
Aydının <)ayyii~ü mevkiiııde l\luharrorn 

Sıtloıoglunuıı yeti~tirdigi fidan balıçe8inde 

f dnrı ustttsı meşhur Ali Çavuş tarafından 

meydana gotidlen 20 , SO bin meyveli 
meyvellİZ fı<lan lar bu aydan itibaren 1atıl· 

mag:ı başlanmı~tır. Arzu edenler görmeli 
Te fidan aldığım lıilöp m~mnun kalma
lıdır. 

.Fidan ve balıce meraklılarının 12 türlü 
> 

Limon, Portokal Te ÇE>~it Maııdalin ve muh· 
te lı f uıep·o l i fidan laıı,üzerlori rıdo mey veleri 
görmeleri zevklerini ıırttıracaktır. 

Sayfa S 

ilan 
IUdın nafia 

mOdOrlüiündan 
Kapalı zarf usulile 

eksiltnıe ilanı 
1 - Eksiltmeye ko

nulan iş: Ayuın-Mugla 

yolunun o+ooo-o+098 
kilometreleri arası n d a 
1154 7 .08 lira keşif be· 
delli parke kaldırım 

ioşaııtı: 

2 - Bn işe ait şart

name Te evrak şunlar· 

dır: 

A - Eksiltme ~art· 
namesi. 

R-Mukavele projesi. 
O - Bayındırlık iş

leri gtnel şartnamesi, 
D - Şo~e ve köprü· 

ler fen o i şartnameıi. 

E - Ke~if ve hiilasa 
cctvftli ve sihiilei fiyat. 

lstiyenler bu şartna· 
me ve euakı nafia mü· 
dürlüğünde g<>rebilirler. 

3 - Eksiltme 15 1.942 
tarihinde Perşembe günü 
Hat 15 de vilayot daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksitme kapalı 

zarf usuliledir. 

5 - Eksiltmeye gire· 
bilmek için isteklilerin 
866.03 liralık muvakkllt 
teminat ve Aydın vila
yetinden ilıaleden üç gün 
evvel bu iş için alınmış 
ehliyet ve1ik.ası vermesi 
lbımdır. 

6 - Teklif mektupları 

3 üncü maddede yazılı 

saatten bir saat evveline 
kadar vilnyet daimi en· 
cüm• nene getirilerek en
cümen reiıliğine makbuz 
mukabilinde verilecektir. 
PotJta ile g<>uderilecek 
mektupların nihayet li
çüncü maddede yazılan 

saate kadar gelmiş olma
sı ve dı' zarfın mührü 
umumi ile iyi(}e kapatıl

mış olması lfLzımdır. Pos· 
tada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

Vatandaş!. 

Lüks yok 
İsraf yok 

Taıarrnf Tar. 

Ulusal Ekonomi v-e 
Erhahına tnvı;lye olunur. 15-S 

~~~~-:fl"'~~~~ Arttırnın Kurumu 
~~~~~~~~,~~~ 
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İNÖNÜ'NE 
c Sayın Oümhur Başka· 
nımızın yort gezisi mü
na~e betile > 

Ey, Soyadım tarilıletı alan. 
Tarihler yıkan, tarilıler yapan. 
Atamız yurdu, satıa armağan. 
lllöllii, lnöızii, Şanlı ltıönü. 
Dünya bilir senin, büyük ününü. 

Kaybolan atayı, biz sende bulduk. 
Sesitıde omm, Sesini duyduk. 
Atwwı yolunda, biz sana uyduk. 
lnönü, lnönii, Büyük lnönü. 
Dii11ya bilir seni11, biiyiikliiğiinü. 

Öksüz değiliz, babamız sensin. 
U !usun yüce başbuğu sensitı. 
Yurdun ıwwdu, giiı:elli se!lsİ!l. 

lnöızü, l!löm'i., şanlı ltıönü. 
Dünya bilir se!li11, büyük ününü. 

~ Sen, I nöntıü' 11de doğup yükseldin. 
Hasnu, lıer yerde yildıran sendin. 
c Türkün ters dönen bahtını yendin• 
lnönü, lnöızü, arslan ltıönii 
Dünya famr senifl, yılmaz giiciinii. 

Tarilıte büyük şereftir. Lozan 
Tiirke yaşamak lzakkı tandan 
Senin güciindür ve senin imzan 
lnömi, ltıönü, arslan lnönü. 
Dünya tamr senin, yılmaz gücünü 

Yurdun· demir yol babası, sensin. 
}'eni yapmm miman, sensin. 
Devrim yolunda, bize öndersin. 
./nönii, hıöm'i., şanlı l nöızii. 
Dünya bilir senin, büyük ününü. 

... 
Ulu tanrıdan, dilerim şunu: 
Kolay .getirsin her tuttuğunu. 
Oöstermesitı lziç, yoksuzlugunu. 
lnömi, lnömi, Büyük lnönii. 
Tanrını, uzun et. Onun ömriinii. 

Sami SAYINDIR 

( Halkın~DiliJ) 

1-KöuümOn türküsü- A m e r i k a 
1 A ,·din gazeteler i le H • • 
bazı · ıstaubul g.\zetele- arıcıua nazırının 
rinde yazıları zevkle O· 

kunan g·'n~~ şair Liitfii 
Güney Kiiyümiin türküsü 
a.dıAdn. çıkardığı ki ta hile 
oknyucularına en giiz ıo l 

şiirlerini bir ar.11<11' hııl· 

mak fırsatını vermiştir. 
Bir tanesini bana gi>u 

dermek lütrunda bulunan 
geny 'airin bn güzel e
serini okuyanların benim 
gibi haz duyac klllrındıLn 
ve beveskA.n takdirle a-

na.cakfarından onıi n oldu

gum için esori moraklı

Jara tavl'!iye etmek au o· 
tile ıne~J.,kdaşıwa. ufacık 
hir hizmette bulunmak 
istedim. 

Kadirşinaslık! arına 

karşı şükran borcumu ö

deyebilirsem ne ın ut 1 u 
bana. 

S. Brluçin 

Almanlar 
liıastopoı önOnda 
Netice alamadılar 

MonkovA 2«S ( ~.a ) -
Alınanlar muazzam Hue 
ceph e s i ö n ü n d e 
hala ellerinde tu ti u kları 
biricık yer olan Sivasto
pol önünde bütün gay
retlerine ragmeıı bıç bit• 
netice alamamı.tır . Si 
TaRtopol Uaündo (6) giin
de 20 bin kişi ölmü.tür. 
Sivastopol kalesine karşı 
36 saat siiren yeni bir 
hücum yapılmıştır. Düş 

man bu lıi.icnmdand" bir 
netice çıkaramamıştır. 

Beyanatı 

Londra 26 ( a .a. ) 
Amerika hariciye nazır-

1 ıgı tt~flğıdaki beyanatta 
bulunmuştur. 

Ü<;. Fransız gemisinin 
~'erker ve l\likelo n 'a 
karşı yaptığı hare k e t, 

men;ut anlR~maya aykıri 
bir harekettir. Bu hare-
ket .Amerikan hiikilıno-

tine ln her Tol'İl m~dtın 

yapılmı~tır. Ha allalarda 
statokouıın mııhafa7.a s ı 

ıçiıı ne gihi tetbirler al
mağı dü,iindiigii Kanada 
hiikftmetinden ıorulıno~ 

tur. 
o 
l 

ALMAN 
Harioıua nazırı 

Raşit Ali ile görüştü 

Berlin ~6 ( a.a. ) -
Alman hariciye nazırı 

Fon Rubentrop eski Irak 
bışvekıJi Raşit Ali Gey
ltı.oiyi kabul olwlşttr. 

Uzıın süren b o 

kabulde aı-ap memleket
lerini ilgilendiren me,.o-

ı~ıer gi>l'ii~i.ilmiiştör. 

Honkonk 
Nasıl teslim ııdu 

I.Jondra 2i ( a.a. ) -
Tokyodıtn yayılan bir 
habere gör~ Honkonk' un 
teslimi KoTlon da Japon 

Sahife 

Hür Fran 
Sözcüsü ne d· 

Londra 27 ( a.a 
Hür Fransıı kuvveı 
Londradaki s(jzoüsi; 
ker v" Mikolon a 
nın işgali hakknİd 
miştir ki: 

Hür Fransız 
kuvvetleri knmKnd 
ıuiıal Müzely bu 
lıalkıuın, Franeanı 

tuloşu Te düoya 
bahası için müttf 
safında yer alma• 
zu ettiklerini bildil 
arızasız g~çmi~tir. 

ralın bu lıadhıeyi n 

n" Turmada11 idare . 
ne alması h'lkın 

ile hareket etmiş ol 
nu ıspat etmittir. 

Mani) 

Açık f Bhir il 
Edildi 

N enok 26 ( a. 
Manili& dün açık 

ilan edilmiotir. j 
kan ı(jzcüıiiniin bi 
diğine gi;re Ma 
umumi vaziyet eT1 
den eyidir. BngunJ 
da tebli~i 'öyle di 

Şimal cephesin 
nız topçu diielloı 

muştur. 

a8keri makamlarile 
lan hir görüşme 

sında tngiliı uma 
liHİ Makryao tara 
kabul edilmittir. 

•==il Y E N 1 A Ç ı L 11 I:==== 
HALK BASIM.EVI 

BASIMEViMIZDE her çeşit Defterler, Cetveller, K 
Zarf başltklan, Kartvizitler ve Köy Odalara, Belediy 
ve bilumum resi ve hususi dairelerin matbu ev 
rekabet kabul etmez derecede ucuz, temiz ve ça 
olarak yapılır. 

BASIMEViMiZIN BİRiNCi GAYESi 
ADRES: Milat Pa,a Caddesi No. 1 
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