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IZımızıa allkanıı 
Dlıeı eserleri 
'1"azif1:1 kay~ıRila i~ti· 
at güıılerini zor ta

'ı:tılavıuı valimiz hay b • 

Emekli 
Amerikan 
Amiralinin 

sözleri 
ti Çıta@ı Ancak bu 

• ~ Yerinde zh·aret ede-1 • 

Atlautik lG (&.a.) 
Royter: 

Amerikan donRnm:ı~ı 
eski kurmay başkanı mii
tekait kont amiral Keri · 
gy bir nutuk ~ö~·leyerok 

şöyle demiştir. Dnruıu 

anıerikau dona.u mıttıi le 
olan al&i:ıun bakııuıntlaıı 

amerıko •imdi lıaı ptıulır 

Bütiin gemiler it'lförher 
hald~dir. ve ıeıkları siin
mü' mürettebat topları

nın a"'ıncla devriye gtız· 

llıek fm:ıatını buldum. 
ldileriııe hoş geldiniz 

e . •k ve ııhhat temen
irıde boluumak için 

i~iıtı lrnldA bllna çok 
.\ ~eren ğnzett'oiligin 
iti altında k"la.rak bir 
t~teci sıfatilı\ konoş-
\ arJJıısuııu yerıeıııeyor 
'ôıe nasıl başlayaca· 

llıı da bir türlü tayin 

iyordum. mektedir nrtık reis Ro1 · 

.\caba ~uetemiz hak· velte ill1r~ i~~nt:ti vermek 
d, besledikleri intiba- zamanı gelıni~ıir. taki 
'nlaınak Jıhıın, yok· .korsanlar ile yapılacak 

l~l'tiinıauı olduğumuz bir müaadtnne nmerikayı 
~ 111 dilekleri hak~ı~- liiJlhlı harbe ıok maga 
. Yazılara kar~ı ılgı· kafi gelecektir. 
1lli11 dereceaioimi öğ· ı:-;;;..-;;;..-;.-__ -_______ _ 

·~tın, veyahut uıemle- HAMİYETLi VATAN-
l~leri iizerindtıki g<> · OAŞLAR 
~e dü,ünii,leriıu;zderı Ru sene merkezimiz 

tgısirıfl daha. çolc kıy· tarafındarı şehrimizdeki 
,1 t.e ehemmiyet Yer· ilk okallardan 68 erkek 
t "tınimi yoklayayım. çocuk için (120) metre 
ılıtkika dornm etıue· podyelik krizet, ve 48 

hu fıkir kargafalıtı~ kız çocuğu için de keza. 
t'Q beni yi11e keııdilerı (120) metre siyah saten 

• ~tdıiar. İlk sitzleri 1 dağıtılmak: suretiyle cem-
~lr;, .... · . 1 k t 
~ ..... ızın mem e 6 8 an 116 yavru sevindiril 
iltıakta oldugn hizmet- mi,tir. 

. taktirle anm:ık 'fe Ba kerre ceıniyeti-
1~~~6 hakımındaıı keıı- mize, Sultarılıirmr ıuılıi
lll ılle yardımcı oldu- yesiniu 8ala,·atlı, ki>yiiıı
~ il~~ açıkça beyan et· den Veli oğlu Ütııuaıı 

' lutufkarlıgırıda bu- Arman taraşından ölü 
"1a1c oldu. karde,inin va14İy••ti mu 

~6kaek te.-eccühlerin· cıbince (10) ve Uemıeıı· 
~ 1'ldığıımz cesarotle cik ııahi~·eıtinin Öııı r

'· •at ve ga\·omize ka· beyli kc>yuııdeu .ıA..lınıt t 
1't . f k 41 ~ -ttıınızdan emin ol· Oıkara tar ıudan da ' tı · 
t~llltıllıo s(iylemek iı· za ölü babuuun va!iiyet i 
i' tı •özlerine devam üzerine (8) lira teberru 

ı ,
0
tlar; lki gün evvel · edilmiştir. 

ı,,t 'd ")>ınıızdıı. teessürle Kıymetıi telıorı nla-
İt ~ etti&imiz çocuklu rındım dulayı bu hı.mi 
ljll 'dının iztirap veren yetli Te hayırıııever yurt-
>()tcJ.)en alika ile bebıe- tatlarımıza teştıkkurleri-

'" " d ı mizin da lüt(en Ra.' 111 t,~ ve vaziıe ar arı 
~1~tlendirmek ımretile gazeteniz yaıutasiy le ib· 

'tı "~:e layik oldogn lıigına müsıtadeleTiui di 
\_.~'Yeti 11 verildigiui lıtr bn Yesıle il~ dt..1 eıı 

lit ettiriyoı lıudı. derin Ernğtlarımı onarım. 
Q) DR· Naf'iıı YazğAn 

''••• ' de) J[ıula7 mcrkc.zi R. 

Muğlada 

uer sarsıntısı 
1\lngl.ı 15 (a.a.) -

Diın gcc~ 8aat 24 te bu
rad11. iki yer ırnrsıııtııu 

olmııtı hasar vulrng bul
mamıştır. 

Sovyetler 

Leni nara t mOdaf aa. 
sını uarmaaa 

teıebbOs ettiler 

SOYYETlEH 

ıariopoı şehrini 

tahlluı ettiler 
Berlin 

bOgOk elçimız 
vazifesi baıına 

döndü 
Edirne ıs ( a. a.) -

Vazifeleti başma dönmek
te olan Berlin biiyii.k el· 
çimiz HiisreT Gerede dön 
got•eyi ~ blırimizde g~~·ir

mi~ ve hu giln Sofraya. 
gitmiırtir. 

1 R A N 
BOgOk Blçisl 

Ed i rneua aeldl 
Edirue 15 (ll.a) -

1 ranın BerJio büyük eJ. 
ÇİRi ıefikasile b!rlikte iı· 

tan hula gitmtık üzere bu
radan gitmiştir. 

Sayın 

Vatandaş 
Hayı rn hizınQt etmegi 

vtı taliiııi deuemegi iMte
digiııdt'ln şiiplıonıiz yok. 

YoK~mllar11 1 fela\kefze
clelere en cince ~eflrnt ve 
hima,·o olirıi uutan kızıl
ayımızııı Aydın merkezi 
tar fınd:rn tertip odilen 1 

piyangonlardan lıir nu 
ınara almagı unııtma. 

~nuı:tın ~c hizmotiu seni , 
Aydın kııı1ny markezin · 
do bekliyor. Kızıay pi
yangosund:rn alRoa~ın 

her bilet sana hem neşe, 
lıeııı hcıliye ve hemde 

hizmet zevki verecektir. 

Kızılayı unutma. 

Hal ... ın Dili 

Kan~llnl tanı va blnıt 
i. 

Berlin 15 ( :ı.a. ) -

I.cningrııt da kıışatıluıı~ 
hıılnııan kıt'alar ı;;on bir 

çıkı~ to~ebbihılerir de der 
mırndau k~Riliyorlar. }~1-

leriııdc hulnna.n bütün 
kuvvetleri hnkekete ge
çi rt1n bolşni k ler .\ J ıııan 
kıt'.1larının te~kil t'ffiği 

ı.ıkı çenbni her gün yoni 
hareketle kırm,.:a <;alı,ı
yorlar. Malzemec~ ntra· 
dıkları a~ır ka~·ıplar 

k :ıJt ottikleri ınulı kkak 

ıörülınektedrr. Loıı i n~rat 

daki askerf Te sıuıai te
aiııat alman ağır topçu
ırn n nıı atefİ ve tayyare· 
leriııin bomlu' yağmuru 
altındadır . lJ011iııgrada 

~on giinlcrı.lc bır gecede 
binlerce kilo infiltı.k Te 
yarığın hoıu haları atıl

mıştır. 

Per.şembe konuş"!aları: 

Mo.i!koTa 15 (a.a.) -
Diin akşam n.,şredilen 
8ovyet tebliği: 

Kıt'alarımız 1( ilk 
teşrinde Viazma ve Bri· 
ansk iıt.ikametlerinde bil
lıa11a şiddetli olmak üze
re biitiin cephe üzerinde 
düşmanla muharebe et
mi~ler<lir. Şiıldetlı muha
r"helerdeıı f'lorıra kıt'ıtla

larımız .Mariopol şobrini 

boşa.ltmışlı\rtlır. Dün 27 
si ha.va rnnharebelerinde 
ve 62 ıide düşman tayy
are meyclaolırında olmak 
üzere 89 Alman tayya

r~si tahrip edilmi~tir. 23 
Tayyare kaybettik 14 ilk 
teşrinde Moskova yakııı· 
larındR. 14 Alınan tayya. 
resi d iişii rül m üt tür. 

(Mikrop) 
Yazan: N. R. 

Bu mikrop özwıe girdiği kişiyi, <İnsan şımartıcısı> 
yapar ve liyakatsız adamların önünde yerlere kadar 
eğdirir, bu mikrop, ru!ıuna işlediği adama, inanma
dığı şeyler icin inanmış rolü yapırır ve lıüceyresine 
işlediğini, velinimeti olan adamlara karşı düşman, bir 
lıain yapar. 

Böyle mikropla malul olanlar, dilleri ile birmüte
vazt-t teldlc.kisi uyandırııbilirlerse de, şimarttıkları kim· 
seferin, gösterilerini bile çekemeyen en büyük hasut
turlar. ve tLlki misali, hasımlarını daima tatlı dille 
yere vurmak isteyen nesnedir bunlar. 

Bu mikrobu taşıyanlara Halk «dalkavuk» der. 
Osmanlılar zamanında «dalkavuk• mikrobundan 

lıastalar çoktu. Bu gün yaz..1ma kona olan bu hasta
liğın üzüm beni gibi az olması, bana sevinç Vtr· 
mektedir. 

Hele, genç eğilmeyen başların, mert rulıların çok
luğu, gelecek türklıayaflmız için kıvanç duyurmak
tadır. 

Fakat, bilirsinizki, üzüm üzüme baka baka kararır. 
Sayın yurttaşlarım, havamızı ( dalkavuk mikrop· 

/ular) dan koruyalım .. 
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T • o z 

Yazan: 
Dr. Şadi Giray 

(Düuden deTa.m) 

tenha ve lıoş zamanların

da. hol u ile yikanarak 
toz ve sair nıazarafütın 

gideıilıne•i ilo temizlen
mesi çok muvafık ve ko

lay olur v1ıyalıul bn gi
bi yerler, ımp ~İYihrnnıi~ 

ıslak karıavicolt1rle ı-ilin-, 
melidir. Yıkamak ve ıs

lak bezlt•rle yerh•ran si
linmesi o meınlekotin ru
tnbetinn göro mahzurlu 
i e ve dahan tahtalarının 

su çeknıcmctıi ve rutu be
te meydan verilmemeısi 

arzu t:dHiyonıa oTakit 

reçineli keten yağ ve 
kBtran mahlulii ilo talı 

taları RU almayacak bir 
hale geıinııelic1ir fakat 
bunu her sene tekrarla 

mak llzımdır; en eyisi 

210 G. parnfi11 bir kilo 

petrol<lo eritilir, 80 de
rece ısıtılarak yani kay 
nam3ğa m hal bırakma

dan sıca sıcak, temiz 
lenmiş, delikleri ve -;at 

laklıuı tıkımnlJŞ daban 

tahtalarına fırça ilo sür

melidir, bu mahlul Uç 
miliwtıtre tahtalara ııü

fuz eder, tahtalar şimşir 

gibi sortle~ir ye şinı~ir 

rengini 8oııelerce muha
faza eder, bu suretle da
han tahtalıı.rıuın rutubet-

lenmemN;i -.e to:darınm
da ıslak beılerle alınma~n 

kolnylaıo;;mı~ olur. Bez
lerle tahta ııilindiyi zaman 
çok rlikkat edile<-uk bir· 
şey vat sa oda kirhmen 

!'U ve h<•zleı in tıık Hık 

dı•vi ~ ı in lıut•si ve yık ar:-. , . 
ması dır, talı ta iiıHrirıcloki 

toz.Jar çanınr hBliuu ge· 
lir vı.ı talıtalurıı yapı~ır 

kalırJar, bir knç ı:;aat, 

tıo11u. tr.lıtalar knrnynııcl\ 

hu ç ıuurlar ttıkrnr toz 
halıııe goli rlcr ve dı ha 
inccle~ıııiı; olaC'aklurından 

bu def'a heuuın havalan
ma~ıı ha~larla r. 

.ETlorin iç dı rnrları, 

hiç olnrnzsa, senede hi r 

kerre kiroc.- hadırnası ya· 
pılmalul ı r vo yuhut dı

vular Y"' hozlt1rlu te
ıni:.df}nmeyo uıiisait dAyil 
iso yuğlı l oya. badarıa<ıı 

;n\p t: rmalıdll". 

Burada ı •h ııınıiyotlo 

şunu da bildin·lim ki 
evlrnh·k: ],at'iyp•t. o+ 

miııd flr · kullanmayı·.ız 

çiiııki huıı )ar, gii:ı lor gec_; 
ti h;a toıla rı ve hu toz

lar vaR taRile ele mikrop 

-ve LH~ere!leri kendilerine 

<loğrn çekerek içlerinde 

topladığı ve ı:aınan zamın 

(Devamı var) 

(Halkın Dili) 

IGlllZ 
taguareıerinin 

Almanya ya 

akını 

Berlin 15 (ı\. a) -
Dt;n g co mahdut mik
tl'rıla hritanya lıombar· 

dıman tay.faresi almırn

yaııın cenup lıatıs ı uıla 

uçmu~tur dii~uurn tarafı

ndan atılıın tKhrip ~e 

yangın bıunhaları «>hem 

miyt·tı-iz mıuldi lıasara. 

sebebiyet verıui~tir. Biı' 

tayya,.e dii~iiriilrniişlür 

INGlllZLEH 
Bir alman iaşe 

gemisini batırdılr 

Londr J 5 (n. a.) -
s~tıil ınııhaf:ı;,rn te~kila 

tıra monımp hir tayyıı 1'0 

Norveç açıklarında lıir 

dü~maıı iaşe gemh~ini to· 
rpillemiştir. Britanya 
bombardıman ı:ıervisine 

bağlı tayyareler diin ge
ce almanyadaki hedeflere 
hücum etmi~lerdir. 
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BlRAKMA B E N i 

Yatır beni dizi/le ey sevgilim ne olur 
Hasretinle günlerdir sarlıoş olan başıma 
Yastık ol ve di1Zlendir .. sonra kendini bulur 
Durulur, tazele1Zir, acırsall genç yaşıma ... 

• 
Ağaran saçlarımı okşa Nermin elinle 
Onlar senin aşkınla böyle beyaz, temizdir. 

Tara parmaldaruzla içten grlerı sevginle 
Bu temasla coşacak bizim kalplerimiz ... 

• 
Oözleritıi ayırma sakuı gözümden bir an 
RuJumla rulzwn ancak ba gözlerde buluşuyor. 

Bu etıgin nazarlarla böyle daldığwı zaman 

Ben aşkımı dinlerim, gözlerimse konuşur. 

• 
Tatlı berrak sesinle söyle söyle benim şarkımı 

Bmim musikimde sen her şeyim /ıepsi sensin ... 

Söylede ben b~layım ulvi/eşen aşkımı 
Bu şarkmla ke!ldine beni esır edensin. 

• 
Ey sev1tilim bu geçen dakikalar, saat/ar 

Oiinler, seneler olsa ben lziç ölürmü idim ... 
Sen yokken öldiiriiyor beni boğan feryatlar 

Bırakma sakuı beni, yeter, merhamet dedim ... 

A. ERDtK 

: .................................... .. 
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1 
denizclo hoğnşmaktan ,çı · /1, ===-=========-:---=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=---------------.:: --- -:..-::..-::.._ , 
rpınmaktan kendimizi 1 Hüyük Hikfı,ro 1 

cli~leri birbirine ç.arpı1~ 
Vücudu hıpazmoz:ı ttl~ 
muş gibi t it rey ördO· 

alamazdık. 

* * * 

Jı:ııauhuldan erkew dö
ndiiğiiın gUzel bir cuma

rtesi günü periLanı ya
nıma a!arnk karşı ı,;ırtlnra 
dofru bir 6lı> ziııtiye ç ı k · 

ııııştıın. Hafıf hi r riizgfı.r 
e~iyor, Ağavlanlan <lü
küleu y

0
ap aklar ç.amlıua 

çarparak orayıt bnraya 
uçnşnyorla nlı. 

Daracık patika yolu 

döne dl>ııe yabani kır 

9i9eklerinin ve çeşit çeşit 

nğttçların arasından ğeçi· 

yordu. 

Baharın se,· in ,li ı dig i 
kıdan~ı çlnr, uı11ıı m ini 

11erçeler seviaçle çığırı,ı

yorlar ve dnrmadan hı r 

taraftan bir tarafa uçn · 

~uyorludı. Biz ) ükseldi-

_ _.._ w;' y 
1 .. Tefrika. N o . ( 15) Yazan: Sabri ERLAÇlN _ .I 

kçl'I deniz uf ı klardaıı gö- 1 diaine tı<i) lc1di1?im balde 1 

rfıniiyordn... o benim tl ii:;-iindiigüıu şe· 
yi anladı ve sesini çıka.r

Por iht\n mtitemrıdi-

p•n hahaı· t ii r kiilori ını

rı ld an ıJ or ve orarlan ora. 
ya koş r:ık p patynlar 

toı>I uyord u 

Bu aralık 
narında. b eyaz 
hir ezan ıeıi 

cle:ı iz ke· 

·bilmem nedoıı 

camiden 

yi.ikReldi 

kalbim 

Hızlayordu .. 

Perihncıda buııu ~anki 

lı issetm i ~ti yanı mk soku 
1 nak : 

..... n cıldun ümid .. 

Xevin v,nf.. Di,er .. kyü-

l 
ziime hakıyo"ıiıı. Hiç 
hir ~ey olm11dıgmı ken-

madan y v '·, J'R ,-ıı~ ya· 
ntmıiıı yi.ıriiııH'ge b:ı~ladı 

Yiikl'lc- kcı-ı bir t<•penin 
> 

üzerine 9ıkmı~tık. Oıacla 
bir akasya. agacıuııı altı· 

na oturduk. 

Ak~::ı.ma lrnda.r böyle
ce birbiri nıil'.in kolunda 
binbir saadet hulyaları 

ile gelecek giinleri tlii~ü

ntlük ve lıir çok şeyler 

konuştuk. 

A l ~ama doğru lıava 

bi rdeıı bi re k rnrdı, mi.it 

h ış bir y nz fırl ıııı ı:ıı ba~ 

lıım11 k iızoro iı.li galı ba. 

gök :-1 iyah lıulutlarla ör

tül nı ii ~tü. U ıak la rtls şi · 

ınşekler çakıyordu Ku~
Jar kl'natlarmı 9ırparnk 

kaçışıyorlardı. Riizgllı· 

~ertti. 

Peı ilıa•ı oyİC'O giigt1ü

me sı• h.ulw.u tu. Tıtı'C) e
rek: 

Ü~üyornm iiınit 
diye f ısıldnd ı. 

Hemeıı cok~timi üze
rine örttıiın, acole eve 

dötımt>g~ lıa~ l aclık .. H~r 
taraf :,ıimsivah,.. içiwde 
hir korku~, r,. duı nıa.dan 

h rperi~·orııııı,, H.ü1.gftr 
t t pindi, <loııiz ~alılaııdı 

iıılecli, M iith ı ~ bir yn!? 
mur eng .. agı lı ııstırJı. 

Perihanrn durmadan 

tık adım atma&ııııt ifl\ıı d. 
yoktu. Onu derlıa.l k0 

1 
~ 

rım uasına aldım v• t~ tct 
do$ru koşmağa başııı.ıl 1~ ~'.t 
Eho geldiğim zırnıarı 

11 
l.ıt 

rihanın yiizn alev "f 11
1 

ol muı:, ati!Ş gi hi 1 ~d 
ıııyordu. H<mıen hiı•11r. ~'d 
ülkArl8 Jumdiı:;icıi )lltll~ h 

. s" 
lll\ yatırdık o uıra:Z 4i 
ra <lerin bir uykuyıı ~ 

mı~b, ' 

* • 
* 

JıJdesi sa balı ateşi J 
1 k d

.. .. ı.oıı 
c u ça uşrous ve ı 

, 111 
t<ir:P gelmiş yataktıı ~ 

1
,r 

nneyo;-du. alnrndlll1 i 
t iim ve çı~huk goıec-e~G' 
vadederek hauka.yl\ vl 
tim. O arkamılaıı ıJ.l 
madiyen: 

Devamı 'f 

~ 
~ 



Hikihe 

• ahar Es·rarı • 
Yazan: A. ERDiK 

(Dünden devam) 

O ıatnau bu menbaıo 
Q 
aıl\lmış ve berrak-

tıı kaybetmiş nradaıı 
0ıı 11one gtıçti. Ona 

e bu t~pcıle raıdadını 
il) ••• 

Ynnımdn ke~tısını 

'· ... , burada ilıti
~lltınn, nefesi tıka
gıbi olmu' her tarafı 
:~eğe ba~l amı,tı. göı-

mütereddit bareketJerle 
ınüvazen~"iz adımlarla 

tekrar hir ihti) arı kendi 
nlemine hırakmakla, ra· 
hat ob.carrı . 1 diişiinl'fek

t en, gelirken Üzerlerinde 
balunaıı hareketler ve 
uz ll v lann uan 

ayrı bir hal 
dönüyorlar. 

tamam ile 
ile geriye 

A. Erdik 
ı bir kaç defa ka

ıQ~ ~çtıktan 11onra. bıı
tl~cni~ti. .Fakat .. ha- 1----------

ırı, tazeligini emerek !=========== 
~8'•ca kurutmuş olan il RADYO il (ili .. .. .. .. ·n 

yuıunuu uzerı -, .. 
liıiilerek akan yn~-

tiiriil miistii Demek: 
tı , . 

1.tor<lu. E rot. o gi>z-
%~ . f' ıı çekılon ere , 
hir 1 .• . .. 

ıayaller ve umı.-
~ ı.. . lı. 

uıA:"ıtıiııe da ı ıııu-

Q ~ olamıulıgına, g()u

~ ıı hikeHliğiııe, karan-
a . k 

1 
• Wlltemı 3f ma, 
8h ğisiue aglayordu. 

PROGRAMI 

16 1101 94 t Perşembe 

7,30 Progrııın l'O mem· 

Icırnt ti:ı.at ll,Yarı. 

7,33 Miizik 

7,45 Ajans lıaLerlori. 

8,00 Muzik 

8,S0/8,45 Evin saAtı 

12,30 Program ve mem.-

lekot saat ayarı. 

12,33 ~lıi;r.ık: 

12,~5 Ajan hnherltH'İ 

13 00 Mü:.dk : 

ıs.a0-14,00 Mii;r.ik 

18 00 Prorrram ve weııı o 

ltıket saat ayarı 

18,03 Mnzik 
18,30 l\liizik 

19,00 Konu~ma 

19,15 Mü~ik ' 

19,30 Memleket 8ıtat aya 

rı ve aj:uıa lıab~rlMi 

19,4.5 ~erbe t on dakills 

19,55 Mnzik: 

20,15 Radyo gazeleei. 

~0,45 l\iiizik 

21.00 Ziraa.t ta.kvimi 

21,10 l\luzik 

:U,30 Kouuşma 

(Halkın Dili) 1 nci Teşrin li 

,Ci '-i,-ı ?tf 

Tak 1 
1941 

BiRiNCİ TEŞRiN 

16 
PERŞEMBE 

Arnbi : 1!160 

Ramazan 
24 

H.umi Ia57 
EYLÜL 29 

HidrelloJJ 104: 
A.laf. Alatrkn 
Sa1't Saat 

6,11 GiirH' Ş 12,41 
12,00 Üğlo 6 29 , 
l5,05 tkiniJi g,35 
17,3l J. k~a.ın 12,00 
10,02 Yatsı 1,31 
ıi 33 !msıık 11,02 

.... ,._ ........ ·. 

ı ıan ve Abone 

şartları 

AGZI N ltı TAD lr~ 1 BİLENLERE 

ıÜJD E!. 
Rınnazan ıminaırnbetile yaptırdığım 

< Berut > nsnl i Baklava'yı aııcak 

"SERiN YUVA Pastahanesi,,nde 
bnlacak11nız. 

En temiz Dl':lh:emedsn ynpılmı~ ufü1ide 

Pasta'lar, on nofi~ Şekerleme'Jer 

ancak. 

Serin Yuva Pastahanesinde 
• bulumu. 

Srıyın miişterilerin '\"Oreceklori sipari1iiler 
saatıııda h ;r, ırlaıı ıp to~liın <Hlilir. Pa~talıa

emize hir def'.i ziyaretiniılo H<iziimiizün 

dogruluğunıı ta ·Jik e<leoekRiniz. 

Serin Yuva Pastahnaesl ~

1 SAHlHl 

~--~~~s __ u_·ı_e_y_nı ___ a_n~S--in~g_i_n _________ ~ 

İLAN 
Agdın Tapu Sicil Mu haf ızlıüından 

Soneliği 

Altı aylığı 

1 Üç aylıgı 

: 600 kuruş 

:rno kuruş 
: 200 k lll'U~ 

Ay<lınııı Koç:ı. ı lı rıalıiyet-inin Dt·ue kUyiiniin Akça 

kavak M6'\'"kiiuuo ~ ırkan yol gı,rlıen l\lulun r ııı ve 
~uvki beyle r şiıualc11 Hnfıze ceııuhoıı tarl.ı çakır 

lbralıinıiıı co ld.ndon int ikal etmPk snretiJe 45/fıO 
saned~nberi oiz:ısıl': vo fasıla~ı:ıı; ' ta arrııfunua iken 
morlıııııı :130 t;Clll'Sindtı ölnıeı-1ilo iş bu ı;a.) ri menkul 
Jrnm;ı !!'atma ilo ~ocııkları H:uıi fo YC ]'atma ve 
Ane ve emine T"e lhralıime kaldığı vo (>liimü mü
ttıakip ayni StıBO iı;inde işlıu variılu· lwyiıılerinde 

yAptıklan takı:ıimde l!'utma ile <•vl:ıdlaııııc1an ]!'atma, 
lhfızC', Ann, Emine ve lhralıim ba~ka başka yer
ierden haşlo\ lıaşka mal aldıkları cihetle bn yer 
mıistekillm• H:ı ııife)TO k:lldıgı vo Haııifedo :l31 yıl · 

ıııda <>lme~İ ltı ınezkiir tarla. koe:un Hii ·e)·in ile ev
Jadl:ırı .l u:ıtafü •o Adı leye k:•ldıgındau bıdı~ile naın

larrna y!}ııiüon tesdlirıi istcdiklerio<len malı dline 

tahkikat )':tpına lizo ro 10/ l 1 /!l! l tarilı i ıııle memur 
gönderiltıcelı tir . Bu yorce hir hakkı mülkiyot itldia

tun<ln olanlar varsa geltıctık olan memura '\'"'tıy a lıutta 

ogüne kadar dairemize 218 fi~ nanıaratıile mnraoaat
ları bildiril ir, 

ı 

Resmi ilanların 

satırından 

5 Kuruş alınır. 

Husu si ilanlar 

pazarlığa tabidir. 

~·==f 1 Y E N İ A Ç 1 L A N l1
1==· ... 

HALK BAS MEYİ 
BASIMEVIMIZDE her çeşt Defterler, Cetveller, Kağat 
Zarf başlıkları, Karvizitler ve Köy Odaları, Belediyeler 
ve bilumum resmi ve hususi dairelerin matbu evrakı 
rekabet kabul etmez derecede ucuz, temiz ve çabuk 
olarak yapıllr. 

BAsı rnEviMIZ iN BiRİNCi GAYESİ 

• * it 

iŞLERiNOE UCUZLUK 
·--.:a...~ 

EIASKIL.ARC>A. NEFASET --
siP DE SÜR'AT 

21,4.5 Miizik : il 
22,30 lomlcket sa.at aya 

~e 
~ı,1}1\l evgililer gel-
l41lldeıı tawauıile ay-

ı" ~h~un , mıuıaaını 
'1tlft\de edemedikleri 

"''4ikleri oaıarlar 

rı Ajans haherlori. 
CİLTIL-ERC>E SAGLAML.IK 

22,45 Mül:ik 

22,55/23.00 yarınki prog ADRES : Mitad Paşa Caddesi No. t 

ram ve kapanış •::·--·=====·-::=============-===·=================;~=== • 



YAZIM17.LA ALAKANIN 

GOZEL ESERLERİ 

O anda. gazetıcilik 

meKlekinin f&.ziltıtini ..-e 
be,eriyete hızmetinin nl-

Tiyetini lıir kere daha 
hatırladım ve bn defer 
kendimede biı· gurur pnyı 

ayırdım. 

Sayın vali bana. de
yordı ki: ·~nzQtenizdo 
Attabı bozuk çocuklu bir 
kadının sokaklarda sefı l 
ve periş·rn dol:ıştıı?ınılan 

A MAN 
tebliği 

Berlin 15 (,.,t•.) 
arinntık, Vinznrn çilt• 
ıııey<lın mulıarebesiuın 

sonu yaklaşmaktadır. Bu 
giin Bria.nsk civarındaki 

ceplerde çenher altına 

alınan dıi~ml\D kuvvet
leri<le Alınan ku..-vetleri 

tarafından magl op edil
miştir .. A iman kuvvetleri 

diişmanı\ kau lı zayiat ve· 
r<lirmiştlr. 

(Halkın Dili) 

ALMANLAR 

Sovuet esirlerini 
öldOrouormuı 

MoskoTa 15 (a.a.) -
RoytM muhabiri bildi 
riyor. 

Bir gaıeto diyorki: 

son günlerde sovyet kıt

alarının eline ~e9en ve
~ikıdarılan ıuılnşıld ığına 

göre A.lmn.n ordu~n kızıl 

orduya. mensup harp e

sirleri•o kar'ı hu~nn1 bir 
emir ınncihinc"' işkenoe 

ve ha •ıları katletmekte
dir. 

bah~e tın iş iniz. Okudum ı--=~~~!!!!"""'~' ~z::e!'ı~c~=ı::ıs!!!!l!!!!I! 
k.ulıncağızı getirdilf.r gör- !ek.etin ilttiyacında. biraz 
dtiın; 6eçircliği buhranın tazyik eırnri göriildiiğü 
"eb.,l>iııi bariz ş ı• kilae gnrı i kabili iııkll.r iıo<le, 
anlrm:unalda beraber hal bu eksikligin wttınlek.ette 
Te hareketleri yoksulluk açlık vo kıtlık hiıı~in i 
ifade ediyor -re kimıesiz· verec•k kadar balkın 

fınula.rn. tehı~cümiinü i- 1------------. ligin verdijti~·eis vtı nev· 
midi i~iııde ya~adığı an· cabottirecek klldar teHış 

n'-·andıracnk bir halin ıa,ılıyo!'du. J 

tevollUdüne tıebebiyot ve-
B:ı.•ta ııhlıat dairsi ı ıA ·1. • 1 " recegi no ıa a ı.ı:. tıına 

olduğu hal<le (\8irgeme vermoyorum. 
kuraınn, kızılay ve bele
diye gibi kiınse~iılere Şehir halkının bir 
-...e muhtaçlara yardım kı~ıııı tlo~rndan dogruya. 
teşekkiillermedki vazifo a)'ntm ekmek istihlak 
sahiplerini bn kadının ettigi ic;iu lın Lrnnm ı teş 

açıklı haliyle ilgilendir· kil edenlerin ııüfuı ade · 
diın. \-re yardımlarını dine gi>ı·o talı~i.1 edilen 

biraz daha. caıılandll'ma. 69 \~u;al uodaıı ba~ka 
ları lnzumuna işaret et- Aydın ştıhriııde sakin 

olub<la c\·l eriııde ekmek tim. 
yapan çiftciler için veri-

Valimiziu başka mev- len 3920 kilo bugrlayın 
zulardaki yazılarımıza muadili olan 44 çuval 

dtıir olan diişünceledni uu iHue utınek ıuretila 
11orm:ııga meydan verme- 'ehir lııtlkıııa giinde 113 
den ikı Uç gümleıı bMi çuval un Hrilmekte iken 
teı·cünıanı olmak isaedi- .. 

htşo ıuiiıteşarlıgırııu ~oı· 
ğimiz ekmek v~ uu sı· terdiği liizum iizt.-rine 
kıntııma dair karaladı - 21 çuval eksiltilerek yev
tımıs yaıılara. kendileri ıni 92 çu Yal un talııis 
tenrnı ederek memlekette 

edilıııi~tir. 
ekmek 11kıntıııı var deni· 

Bundan haşka. ı,elıir 
liyor fakat hen izam edi

harıci rı deki oturan çiftci 
lecek kadar vilılyetttı bir 
ekmek me~cleıti olabile- halka ııynon bıığ<lay ve

rilmektedir. Birçok ay
ceğini tahıniıı etmeyoruııı . 

!arın ilıtiyniını kar~ıla· 
Qüııki vilf\yelimizde mev· 

r:ıcak miktanh ıtok o
cu.t olau lıuğday ve güıılük 

lıırak an harlıuım ı z d a 
ilıtiy11cı ol~rak t&lı11is edi · 

huğrlny ıııı11. ılopo eılilmiş 
leu un mikiıırıııa göre 

oldıığ'nua güre ııe şehir 
halkın sıkrntı içi11ue ka· 

dıı. hiliııdo ve ııe de 
laeafıııa ilıtiw"l verıııi

•ehir haricindeki lıal-
yorum. kın ekmeksiz veya buğ 

Vilayetimize yevmi- dapı;ı; kalmaıına. imkan 

ye (~ylliıı, Söke, Çine yok1nr., dediler. 

ka.zalrıriy la merkeır. ka~a- Sayııı valimizin gö

ya baglı nahiye ve köy- niillern ferah veren beya
Jer dahil) 15 ton buğday ııntıııa ra~ıuen ha ) kın fı· 
talısi:s edılmi.ştir. Nazilli· nrılara tdı cümiirıün de· 

nirı 10 ton buğdayı bu vam etmekte ol<lu&ırnu 
heıahın hariciııdedir. Va.- ve hatta bazı giiuler hal· 
kia; hu miktardan Ron ktan bir kısminin t-km.,k· 
ıöıılerde 8 ton ekıilti- s·z hile knldıklannı ıöy
lerek 2~ ton Terilmf'ge Jeyer k rebep ve icup 'arım 
ba,landıktan sonra nıem· aıılumak ieteuim. 

Ald1~ım ce..-aba göre; 
Şelıi rde ı ·ıkin olan ha.1k 
i()in ihzar edilen ek:mek
lerın geli~i güzel satıl· 

makta oldoRnnu, her gün 
şehre gelip giden köylü
ler, ıaleueler, ameleler, 
askerler Te sair blil gibi 
ş 0 lıir<len galip g*'çenlerin 
Şl' lıir haricine külliyetli 
m iktarda ekmek çıkar

makta oJdııklarını, ve 
bilhassa kendileria~ ta lı· 

Bis edilen bugdaylan al
maktan istiğna. gösteren 

ve evlerinde ügiitiip yi
y~cf\k z:ılıireıi oldutu 

haJde funın ekme~i yi
meye ha~layan köylüle
rin olclukı;n ıııi.ilıim bir 

yok'Ô.n tutan ~kınek iltih
Iakı pek tdhiidirki Şt;lıir 

lıalkıııın ihtiyacını bir 
.ırnt daha. da.raltmakta 

olduğo:ıu bir kerre daha 
öğrenmiş oldum. Ve biıı
ııetice furunl:ıra vorilen 
unun t"mııUlile imıtliııi 
ve imal ~dilen ekmekle

rin müıı h:uıran •elıir hal
kına. satıluııuııuı tonıin 

edect'!k idari bir tetbhin 

heııüz alınrn·ıdıgıuı öğ

rennıi~ oldum. 

Valimizin hey:lnatın
dan ıuılaşıldı&ıu& göre 
furnıılara un, halka ek

mek tev~ii i'leri doğru
dan dogroya belediyenin 
emı ü idaretiine bırakı l -

mı~:-ıad<l 

ıztıı ahını 

bet bir 
ınıştı r. 

lıeııliz halk ın 

gidt.H'f'Clk IDÖ8-

tetbir alınma-

beledirenin harekete gel

me•ini ve bu i~e acil bir 
tt-thir ba!ma1111nı i!4te

yoru~. 

Bitiaci 

A L M A N L A R MOnç ıerma -
• 

1VB kiralama kanı 6 iDUiliZ taggaresı HAKKINDA ROZVEL ~.)' 
düşürdü BEYANATI 

Rerlin lö (a.a.) 
Briansk etrnfınd:..ki cep
hede dii,m:ı11111 iltisakı 

ŞAsıluız de\"o.nı etmekte· 
dir. eı;;ir n<lecli 500 bini 
aşmı~tır Te mütemadi~· n 
artmsktadır. Savıı~ tııy

ya.relerimiz l;ffüıkov11.da 

lıa.rp nnayi ini hoıuhala· 

mıştır. Cebeli tarık açık
larınd~\ bir i ııiİ iz <leıı

toryeri bntırıloıı~tır. 1u
gili;t; tıly yarolııri <lii11 ~o· 

ce zayıf kuTvotlerle Al· 
manyanın batı ve ceııu

bnna akın yapınışlnrdır 

atılan bombıtludan hafıf 

hasarlar ol mu~tur. 

Biz , fnrunlarm ve 
tranıit kapnlarının sıkı 

bir mnrakahoye tabi tu

tulması, ekmek istılıhi· 

kinin ve ikaya ba~lan

ınasc ıuretilo furnu ttk
moJiııııı ı;ı ehir h !kına 

talıı;i~ el tiı il me~i ..-e ya
hut ik:i iiç furıına va:t:iyet 
edilerek ekmek iwali ve 
Te tevzii i'leriııin dog ru

dan doğnıya bele<liyec& 

y•pılarak tam bir mur.ı.

kabe temini gibi i~lerin 

fayda getireC('ğini umu
yoruz Bnnuııla lrnra her 

vilA.yet yüksek makamın
dan geç .. nJeruo yino bu 
W6TZu<lnl. i .fU7.llUJ'lmız 

ara~ında ynptıRınıız ra
cayı t.,krarlayoruz. Bn 
işi nele bir hı.yet eli le 
gürdiirülmesiniu çok fay 
dalı o lacağı hıtkkıııdaki 

fikriıniıde isrnr ediyoruz. 

1 lıtiy a ı; nıa<ldeltıri nin 
ıenii işlerini görmok ü
zere Y 11.liııin reisi ili al
trnda iktiMt mddüı·ii, 

fiat murakahe kıımiR) o
nn ~efı, topı ak ofitıi a 

janı, ve ticarEıt odası ba' 
katibiıulen ıulirt1kkep o
lar&k flOll giin loı·<le teşık
kii.l eden ia~e h~y~tirıin 

beleıliyeye hıraktı gı bu 
un ve ekuıtk uıe:-1eltısi ııe 

de ınüd:ıbıtle edortık da
imi ınorakuhesi altında 

bulnndurnıaı:unı ızfırap 

içinde bulnnan halkın 

huzurıı ı ı aımnu snyın 

Valimizden ricR tekrar 

edi!oruz. 

Fuat Ş . Erlllçın 

Va~igton 15 (a.•·' 
Ro.ıvelt. cliiııkii gtı 

ciler topl:ıntı~ında bil~ 
~a şnıı ları s<iy leı.ııi'tif. 

Ödi.inç verme ~e 
rala ma proğra mı ıı.J 

biııce k:Lbul tıdilerı 1 ~ 
yur dolarlık kredi 
tatbiki kabul edildi 

d•n htikuın"t şinıJi 
wilyar 985 milyon d'1 

lık krf'diyi knllanıJl 

hazırdır. 

Ödünç verme 
r"lamıı kanunu muoi 
~• eylük ayı içinde 
pılıuı yardım iki Dl jl, 

bul mu.tur . Marttflıı 

ayd" (700) milyon d0 

lı k ıipariş ..-eriJtJJİ 
Yardım başls.dırınd•ıı 

·r 1 nğiltereye be' JJl1 

dolarlık ihueat yapıl 
ve bunların bedeli 
ödenmiştir. 

Ruıyaya ödiinlJ ~· 11 

ve kiralama kıınuu~. 4J
6 

cibiıı•~ malzeme go ~ ~ 11 

rilmesi icap edeot 1 
b ır 

ıoroıuua Roz~elt ~ 

bilmediğini ve bu ı~ 
~u:;ta lıerman ile g~ 
ınesi !Azım geldigioi 

l . . R d 
emıştır. uıyanın 

geni~ yardım iste1iP 
tem~digi sornlwnş, Jl 

velt, Ruilar anıerı1'1 

malzeme ıatın alı1°' 
ce..-ebuıı ,~erını,tiı" 

Bunnu üıl!rine ~l 

teci 1er Rnzvoltton ~t 

~we b~dılini altııı ~? 
rakını ödedi~ini sot~ 

1 
lardır. Ruz-...elt bıı 8 

cevab n de ted i ptıJJ . ~ 
kıı:~mı altın bir ktil 

manga•ez gihi Jııır~. 
vazımına yarnyao 
madde olarak y>'pılJJl 
tadır. Demiştir. 

TASARRUF " 
~ l'ıl 

BONOı 1 t 

Tasarruf 

almak kendini~• 
da Milli MUd'f 

mıza hizmettir• .. ............ .. 


