
e. 

ııuonıarı 

dondurmıuaıım 

Yedek Subay Okulu 

ATA 1·ü R K Anıtına 
çelenk koydu l)iin inci rJiova yol ula. 

rJıya gamiş t i ın . 
Ve köprülerin bu -

' ~ii duruınn bakkındR nkara 17 (a. a.) - Yedek Subay okulu talebeleri 
4 a anlatılanları bizzl\t bu gtin Hııleriııde bir bando olduğu ha.ide Ulnıı mey-

~eık isteyordnm. Bn danıııa gelernk Atatürk anıtına çelenk koymuşlar 
1 ~tin Koçarlıya hay- ve istikl:U mar~ı 11öyle<likten sonra genç hir ımba-
' 

1
' gitmeai tercih yın hitabesinden ı;1onra anıtın öniinde ğ•çit reımi 

r !il. l t t yapı mı• ır. 
0
lun incirli ovadan I======================= 1

dres nehri üzerindeki 
tf Uk l\hŞ"P kfiprüye 

~t olan kısmında a:ör
ıtlıl bozukluklar ve 
,~•sa köprünün şimal 
fıtıdRki aya~ının di

her gün bir k~t 
açılan yarıntı [men· 
taşkını olmaga ha

r ~'imadan ] bir ka9 
~llrdan sonra bütün 

~ 4 açılal'ak köprü ile 
4 irtibatı kalınıya
~1 ~e belkide Koçarlı 

'rı. ı k" "' aki •eten op· 
:~ ayağına yakın 
1 ~olma ynrin [kı,tan 
. tahldm edilme:ııse ] 
I~· 1 taQkın<la Tarıl 1 , . • 
Çıık kuYetle mulı

~ı 'b" , olan kı,mı ıı ı 
11 ıla şoııeden ayrıla· 
~~0ca ki>priinün açık· 
~ 

a kıdı' kalması ve 
~ lıHyiik bir ıu cer
,tla keucliııi akıntı. 
i. hırnkması ihtimal 

11r• l .. 
~ ~< e olduguno ıoy-

llı. rnuba.liga etnıe· 
~1.ııllrum' 
t 11 1ııınla beraber hu \q 
1, durumun tehlike-
. '"et olup olmadı· 

hayyiin etlebilınesi 
1laıauivettar olan da· 

~ ke~ui mütal.ıassıs· 
,1a tnahallindı ince· 

i:~ yaptırmasını ve 
~ 1 köpl'öde görUle

~i '•iyetin bir raporla. 
~ cl~n tevaik Te teılıit 
t~8İni çok Hiznmlıı 

~tılt~·dalı Lulayorum. 
altıncı kilometre· 

Ilı '()tıraki durnmnda 
,~iJ'etli bir •tetkik 
~ ~lldur. 
lıı l.!lldres nehr i n i n 

be"ı· k" .. .. l . ı oyunun a -

. \Dnamı ' de) 

Aydın maarif 
mUdUrlUIUnden: 

ilk tahsil 
çağındaki çocuk

ların sıuımı 
8 - lkinciteşrin - 19'1 

Cumartesi giiııü en biT
yük şf}hirlerimi:ıden en 

kliçiik k<iylerimize varın 

caya kadar T ürkiyenin 

her yerindo ilk tahsil ç:ı· 

fııı<la bulunan 7 yaşından 
16 ya~ına ka d:ır kız ve er 
kek c;ocukların t11tyım ve 
yazımı yapılıtecıktır . 

Yilftye tiıııir.irı bütün 
kaza ııahiye ve ki;ylerirı

de de S lkitıciteş rin-HUl 
Oumarte~i günıi ilk tııh

ıil 9nğ111da bulunan 7 
yıışmdeıı 16 ylı~ ı ırn ka. · 
dar kız ve eı·kek çocuk· 
ların tayin edilen memur 
lar hrafmd ıuı ~ııyıın Te 

yazımı yapılacllktır. 

..Muhterem lıalk:ınızııı 
bu milli Ta kültiir işiııde 
ıayım memurlarına her 
türlii kolaylıklıt.n göRter
melerini maarif severlik
lerinden ehemmiyeıle lıe · 

kleri~. 

AMERiKA 
İngilizlere 

iki denizaltı 
IBriUOr 

Vaşiııgton 17 (a.a.) 
Yeniden silf.lılanclırılmı' 

olan iki ıunt:trikını deniz
alt11ı ingiltereyo veril-

ODESA 
Şehri Romanıe.r 
tarafından 

zaptıdildi 
Herlirı 17 (a. a.) 

Almaıı tehliii: 
.Rir Romen ordnsu lfı 

ilk te~rinde Odesa ~ebri 
ve liıuarıını zaptetmiştir. 

G:ı.ııayimler h<miiı sayı

lam nmıştır. OJeıa ile 
dü~ınl\u lifi miihinı en· 
diilitri merkezlerinden 
biJ:iııi Te kt.radenizde en 
büyük limanını ka.ybet
wi~tir. Odesa açıklarında 
<lfü;ıınan kıtaları ile yük
lü nakliye g:mileriııe bü
yük muTaffakiyetle hü
cum ecliluıiştir. 6 ticaret 
gemisi batırılmıştır. Bun
lardan başka 8 bUyiik 
nıpur lıaııara uğratılmış· 

tır. Azak denizinde mag
lııp edilen clü~nıanın ta· 
ki bine ba~tanmıştır. Diin 
giindüz ve gece moKko
vaya karsı müessir bava . . 
lılicııruları yapılını~tır . 
Ayrıca Leningradda bom
bardıman edilmi~tir bir· 
kaç İngiliz tayyareıi al· 
manya üzt:rine infilak 'fe 
yangın bombaları atmı•

tır. Razı nıaha.llorde 

olıemmiy.,iRiz lıasa.r ol
muştur. 

mi~tir alhntikte hareket
te bolunan bu denizaltı

lar İngiliz mürettebatının 
idaresine verilecektir, bu 
denizaltılardan biri 1919 
da işe girmi• olnp 631 
tioilatoluktor diğeri 800 
tonilatoluk olup 1023 te 

i~e girmi~tir. 
• 

, 

il 111 
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18 B. Teş. Onmartesi 1941 
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Fuat Şahin Erllçln 
idarehanesi 

'llitatpa~a. caddesi Xo. 1 

AY D 1 N 

FIATI 3 KURUŞ 

-
1941 Yılı Cumhuriyetin 

inci ylldönümü 18 

KUTLULAMA 
Proğramı 

Umumi esaslar: 

1- 29 Ilk 'fe~rin Çar.an ba guııu, Oumlıuriyeti
mi.ııin 18 inci yıl döniimünü idrllc ediyoruz, Bu 
itibarla ll6r yıl oldogıı gibi hu yılda. Oamhuriyet 
devrinde yordun istikbal Te istiklalini korumak hu
susuna nrfudilen gayret, emek 'fe elde edilen bü· 
yiik ınauffakiye·ler tamamiyle tebarüz ettirilecek· 
tir. Kllnon lıükmiine göre 28 ilk Teşrin 94l salı 
gi.ioü 1'aat 18 te başlayarak 30 İlk te~rin 941 Per
şenb" güııii saat 24: de kadar ıürecık olan bayram 
günleri tehirde, kasabalarda Te kciylerde bütün hlll. 

kın i•tirakile yaşatılacak Te kutlula11acaktır. 

Süsleme: 
2 - Hühüwet konağı ile reımi daireler· Ordnevi 

kışla. mektepler, ista11yon. belediye Cumhuriyet 

lrntkpıırtiıi vo Ha.llteYi, Parti ocakları, Spor bölgesi 
T. Hava. karuınu, Kızılay, Ticaret odaaı, bankalar 
m:tıf\, dükkan, kah ve Te evler, ye~illik, al ve beyaz 
kurdelelerle siislınecek gioe de elektrik lükıı ve fe
nerlerle (bol ışıkla) tenTir edilecektir. 

3 - Bolediye ve Pıırti tarafından yapıla.oak plS.oa 
göre hükumet, Beltdiye Te p.uti ve Onmhnriyet 
alanJariyle caddelere Teciıeler asılac~ktır. 

4. ·Süsleme işi, ne bayramdan çok: e•vel yapı

larak manası gaip edilmeli Te nede bayrııwa bıra

kılmamak için biitli• ~ehir TA köylerde 28 10 94:1 
Salı günii uat 12 de deklanyon i~i bitirilmi• ol
malıdır. 

S • Bayram günleri bütün yu.rtla.lar en eyi . ve 
temiz elbiseleriııi giyecokler. Hayır kuru.mları yok· 
sul çocuklara verecekleri elbiseleri bayrama raıt· 

latacaklardır. 

6 - Bayramıll başlaldığı 28-10-9:11 salı günii uat 
13 te belediye tarafındau. attırılacak toplarla ilin 
olunacaktır. 

iKİNCi KIBIM 
Kabul resmi 

7 · 29 20 g,t1 Çarşanba günü saat 9 dan itibaren 
vilayet makaınınd.ı kabnl resıni y~pılacaktır. 

8 - Protokol mncibincı kabut reamine dahil olnn
Jaı·, s&at 8,45 de vil:l.yett~ ha.zır bulunmalıdırlar. 

Kıyafet a~keriyt'lde biiyiik öniforma. si vellerde 
rıraktır. Fırak olmayanlar için ceket ata.y olabilir. 

9 - Sıra, protokol mucibince te,rifat :memarları 

tarafından temin olunur. 
10 · Kabul resmi aaat 10 da bitmiş olacak ve 

kabul resminden ayrılanlar Oiimhuriyet alanu•a gi
derek yerlerini alacaklardır. 

DeTaını Yar 
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Günün 'R~itim Meı-;eleleri 

Haf talık ders programı 
Yaz:ın: GÖK 'ı 

\ 

1\leTzn e~2 1 ~ekli ile kullarıınızın birinci dev
ile ifade edilmek lazım- relerinde ders programı 

gelirsıa, mrıhak.kak ki bii- yapılırken üzerinde ilk 
tiin tedrisatın mihveri durula.cılk nokta. hayat 
olan v.ı 9ocnfun ruh bilg ii!li rnev.znlarıııa llyrı-

icaplariye ltalı ın tabla· la üak :.ı:awan wesflltısidir. 

tını güli öniincln 1t•ı: un· llayat mevzularıua ay-
duraD bir lwynt bilgisi nlacak zamınıı daha ev-
ııkı bir Ger~ cotveJi Teldu intihap otmeğe İm: 

ztlınıyeti ilo beraber yü- kAıı · yoktnr. Çüı. kii bu 
rt;yemez. Nitekim bu .i ~i oihet ımufö. ve mevzua 
iiöyledigimi ~ ta.rıda ideal göre çok deRi~ir. Fakat 

ROZVELT 
askeri ~·q siuasi 
moıaYirıarıe 

görüştü 
V a~ington 17 (a a.) 

Rozveltin siyasi ve aske· 
ri mü~avirlerile yapmış 

olı\uğa giiı ü~me iki ıııaat 

sürmiiştür. Bn isti~arenin 
sonuııdıı hariciye nazııı 

mister Hır .. ııe gazeteci-
len demiştirki: Bu gö· 
rüşmel~re iştirak etmi~ 

olanlar beyanatta bu-
lunmaktau meu edilmiş· 

şekli ilo tatbik eden lıafınlık ders programı ]erdir. 

memleketlerde Hğrotmen ... y apmak mecbnriyetı kı.r- ı-----------

kım kHıınılaı a ayırmak 

mümkün Te IA.zıwdır. 

ı,te bn kısımlardan htr 
birisini haftanın mnayyen 

bir gtinünde ele alınmak 
üzre bir dene telıAiı O· 

luour. Bu suretle pazar
teıd günü ilk 11\at mev
munn birinci pa19Hı, sah, 

perşen he •e cuma gtlnle
ri birinci sa a.tlerdede d i· 
ger par~l\ları i'lenir . 
Banlar arasındada her 
hayat par\'esini muhtelif 
yollula değerlendirmek 

üzre cliğN· ifade dersleri 
me' ki alır. 

Bununla beraboı her 
ünite miiuasebetilf\ ihti
yaten bir hayat der"ioin 
açık bırakılması gerektir. 
Bu denlere ya hayat 
mevzuu etrafında teıuı-

(Devamı 4: de) 

• • 
Bu akşam sanki gülleş ujka sa/la11dırılan; 

Ateşte kızdırılmış bir bakır sini gibi. 

Denizin nıevceleri buruşuk ve perişan; 

Yaralı bir askerin kaıılı mendili gibi. 

• 
Kimsenin lııçkırtğı benzemez benimkine: 

Kalbimi koparıyor bir zalim eli gibi. 

• 
Ne /zalime acıyan ne bir teselli veren; 

Nede müşfik bir kanat var üstüme gerilen, 

Bu acıklı derdini ortaya atıp seren, 

Şairmidir acaba? Biraz şüplıeli gibi. 

• 
Yavaş, yavaş karardı sular yamaçlar dağlar, 

Silindi gözlerimden sa içtiğim pınarlar: 

Tabiat karşısında herkes böylemi ağlar, 

Size kendimi döktüm tıpkı bir deli gibi. 

o 
Salulde oturduğum kayadan sıyrılarak, 

Evime dö11mek irin denizden ayrılarak, 

Şarka döndüğüm zaman doğatı ay serin, berrak. 

Yüzümü. okşıyorda bir balıar ytli gibi. 

Söke: RIZA TEKER 

·-

len•: zaınaıılıırını kullan- 'ııın<la iin itt•lere uyrıl&· 

mak huımımn<la geniş cak zamanın hiç olmazsa 
1erbe11ti TOrilmi' unlu- Yasati olarak te~bHi de 
nuyor. TedrİSl\hıı toplu Hi.zımllır, l~to hn zaman 
Ye tabii bir ~ekilde cer- işi oıtalaına. olarak hir 
yan edebılmesi için bu haft»dır. Deu cetveli 
Taziyet en <lotru bir yol- i•indo ikinci olar'8k mü
dor. Okullnt'ımızdt. den him olan nokh hayat 
faaliyetleri arasında irti- bilgisi dersleriain haft:~

bat tesisine eneın ııiyct nın baııki gün ve saıı.t

verilmekle heraber te<l- Jarırıl\ .k onulacsg ı <1 ı r. 
risatın mntla.k ıurette Umumi t1urette hRyat 

bir tien oolvr line göre lıilgi~ i uıevzuluı arasında 

ceryaa etmesi istenmek- e.:ıA s lı biı· irtıbat oları , 
tedir. Jşte i' in tabiilili bir takım parçalnıa ay
dı.md& bnluonu bn vazi. rılır. Bu parçall\r bir 
yetin ytlktrı l..ıir r.amauda nl'llcla oldugu kadar batlı 
defişmesini teme n n i ba,ınada birer htittin 

ederken clers proganımı te,kil ellerler • Mest' lA.: 
bir vakıa olarak kabul Pazar ye pazar yeri ) 

edecek ve burınrı hayat menımmıu prı.zıuın kurnl
bilğiıi dMsleri için han- dugu yer pazarda tesR

g-i şarllar altınd az za. düf e ıHlen 'int.ıanlar, pa· 

nrlı olacağını . araştır- \ •arda. eatılan f 'ya. Alı' 
mak zarnretindeyiz . O veri9 gihi tabii bir fa. 
_______________________ ....:...._ ____ --'---~--__J~---------- -··-········-·········-······---

- Ne vır Ümit, ne ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ de sırf Perihan 

I' 

İıJon 
~1isıı 

~-~ 
11lıle 

~" 

bu halin yQ)ua. eimdi de Bi.iyük Hikn!'o ı ı Adil bir müddet J~ 
senmi hastasın ' ıeriye = ---- düşündü, Ve yava' 1' 
çekilerek: Y 1 1 V =--- ağır bir 1esle: , 

- H 3 y 1 r bi rşey yor-, ~ ===T=e=f=ri=k=a=N= .. =o ·===(=17 ) 
S'l4~bıın biraz bozuk deye 

Yazan: Sabri ERfJAÇlN .1 
- Ümit elinle ~. ~ 

dö.n babanı gördülll. 11 
• 

nin için konuştuk· .. 
netice olarak, ona •~ mırıldandım, fakat Adil 

işin içimh bir ga.yri 
biilik old o ğnnu hij 
misti: 

ta
ot-

Söyle Üait ıende 
bir eey var. Vaziyetin 
bunu apaşikH.r soyliiyor 
deyo sıkıştırınağa başla· 

dı. 

Niharet seTdi~im bu 
arkallA~a biitiirı ~\ipbele

riıni ve a;r, evvelki Peri
lıanın sayıklamalarını an · 
latt.ım .. 

O •riilmeğe ba~ladı -ve: 

Çocukının yahu, 

evhıunlandıgın ş~ye bak, 
kızc;ağıYı has ı alaııdıg.ı ve 
F.o ıı i \izdii~ıi için her hal· 
de Çllk mUeessir olacak
ki serıdeıı böyle af dile

yor dedi . 

Bilmiyorum hakika
te!) mantıki huldnmki 
inandım. Yoksa beni 911-
gınca ıeven Porilıtrn hak
kında. bn,ka türlü bir 
şiiphode hulun rnak deli
likti. 

Adille ağır adımlarla. 
hanızun hn~ına g eldik ve 
orad:ı bir Aıranın iizerine 
oturduk ve çnml:ırın ko· 
kusunu koklayarak bir 

z:ıman lıarııkebiiZ kaldık. 

B0n Perihanın ı'ıksızan 
p•nco(elerine bakıyQrum. 

- Ne 
Ümit? 

- Hiı~ . 
daldım. 

d üşiin iiyorsun 

Adil öylece 

- Ne zamandan beri 
sanı söylemek iıt.iyor· 

d11m. Şimdi ftnıat gel
miş ikett açıkça koou~a
lım Ü mit. Bilirsin ıeni 
karde~iın<len faz la. 
rim. 

seve-

Peribanla ıizin bu 
vaziyetini:f. ne olacak~ 

Ortada. birde çocuğunuz 

Tar. Adilin yiizii ne bak-
tım. }hı halı~n ac;maga 
neden liizum gü rmiişt ii. 

Periha.nlll bizim 
Taziyetimizde ıı eYar .Adıl 

fil•aki aramızda reımi 

bir ba~ olmamakla be· 
raber bir de çoougumuz 
Tar. Fakat öliinceye ka
dar daima onunla bera
beriz deye cevap verdim. 

- Peki Ü ıııit, ailen 
bu vaziy.,to mfüı:uu]e edi

yormu? 

- Müsade etsedc ot
mesede bence hunun .kıy

meti yok. Görüyonrnnya 
bepaini terk ettim. Henı 

bu işin eonu yoktur· 
demki çocuk var. ÇO" 
nn alım evine gelsiı> 
yor. 

- Bnna imkitı 
Adil. Hem bn baJa•İ 

1 
paynhm. Dedim ye 
doğru yürümet• b,_ 

dım. 

~~ 
J1 tı~ 

- Halo ... Ha.Io .. • 
H ll.. Peri hal o peri• 

Pedb.anla. penoe' 
konuştuk. Bahçed• 
sürii kahkahalar fi• 

nu~ıiıalar vardı. lJI 

(D~vam1. ••r) 



Bor m 
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Yazan: Lütfi GÜNEY 

(Dünden mabad) 

İden zh·aret etmek 
•ı· ,/ ' ı~·ıe ... 
~•hiyenin aynı kah· 
1~ 11eyiı; gene. KalıTO· 
. ltl\rşıema dü,en oa· 
14 

~adırTauınd~ bir 
~ÖyJii spteıt almak-

it '\7 • t . .. · vazı ye ı goren me-
t, arka<la~ına nil!hetl• 
'>. dala ıotoca olmalı 
' 0rnyor: 
' Oemaa.ta bizde da · 
ll}•lım mı' 

~eı:n.u.r lara evi gö,.te
' 't\ olan çocuk, ardına 

~~ :tçılmı~ bir kapı
<irıiiude duruyor. Ko

~ ~aldırarak i~te bu
ılı}'or: 
ık. 
~ ı memur genızı gı· 
San ııfır bir teHk 
4•ıınu teneffdı ede 

~i içeri giriyorlar. Bab
ı~. bir ki>.e11inde ev 

.'. hayvanının yiikö· 
ıt1ımekle meşguldür. 
'•ı k endilırine dö · 
0lan iki memur ıöy
~0rlar bi ı den: 

.' }{olay gele Reıep 

~~tiyar kıırşııında va· 
1
- ai yaretçileri gö-

~ !'şalıyor, . 
'hın.eler dtiğiimlenı-

'hında .. 
' Geldini• he ... Buy-

Ağanın kızı ıniıafir · 
leri basık tavanlı bir 
odaya ahyt>r. 

Memurlar odayı şöyle 
ayak: üzeri tetkik edip 
gözden geçlri Teriyorlar 
hemen .. 

İki misafir; l9iude ne 
olduğunu bilmedifiıniz 
yüklüğün kapısındaki çi· 
'filercie aıılı duran mısır 
koçanlarından tutun d" 
raflarda rahat rahat ge· 
rinen büyük yemeklik 
kabaklara Tarıncaya ka
dar, kıtlık yiyecek mad
deleriyle dolu olan oda

nın b ir kö.esine ili~iyor 
Jar ~iiyle .. 

Oamııı iki pencere . 
nin hurda kapakları alı

şık olmadığımız bir •ar
kıyı l!öylemege çalı~ıyor

lar galiba .. 

Nihayet Recep aıa 

~örünüyor kapıdan. Gö
rünüyor ve bir kucak 
ıeytin çalıııy)a. ririyor 
odaya. 

İhtiyar haline bakmı
yarak çöküveriyor oca
lııı önüude yere. 

Çalıları çatıyor he
men ve bundan ıonra 

bir:kipritle tntuştnrdui• 
Y•llı çırayla ateşi yakı· 
yor. 

(Halkın Dili) 1 nci TQQ.n 18 

ilJ RADYO 
........................ 

ı ı uan ve Abone 
şartları 

TASARRUF 
PROGRAMI 

18110/ 941 Cumartesi 

7 ,30 Program ve mem· 

}eket saat ayarı. 

7, 38 Müzik 

7,45 Ajs.ns haberleri. 

8,00/ 845 Muzik 

lS,30 Program ve m•m· 

leket aaat ayarı. 

13,33 Miizik: 

lS,15 Ajııni haberleri. 

14.00 Müzik: 

14,30 Ankara. son ba. at 
14-80 15 30 Mözik 
18 00 Proiram T e mem-

leket eaat ayarı. 

li,08 Mtızik 

18,4.0 Möıik 

1 19,00 Kono.ma 

1~1 15 Mü:t.ik 

l~,30 .Mt.mleket 81\at aya 

rı ve ajaııı haberleri 

19,(6 Konuşma 
19·55 Mrlzili.: 
20,16 Radyo gazelHi. 

~0,45 Müzik 

21.00 Ziraat tak-rimi 

21,10 Müzik: 

21,4:5 Konu~ma 
22-00 Müzik 

22,SO .Memleket uat aya 

rı Ajanı haberleri. 

2:.1,45 Müzik 

22,55/23.00 yarınki prog

ramve kapanı• 

Seneli~i 

Altı aylığı 

Üç aylığı 

: 600 kuruş 
: 350 kuruş 
: 200 lrnru' 

BON(>LARI 

Tasarruf Bonoları 
Resmi ilanların 

satırından almak kendinize fay. 

5 da Milli MUdalaa-
Kuruş alınır. 

Hususi i IAn lar 1 mıza hizmettir. 
pazarlı~a tabidir . , ...................... .. 

İLAN 
Audın tapu sicil 11ohaf ızııaından: 
Aydının kö'k nalıiyeıinin bakla köyünün çay 

kenarı mevkiinde şarkan çay ve garben veli tuna 
zeytiuliği şimalen çay cennben lıatioe borsalı tarla
sı ile çeTrili 3 clöniiın iki evlek tarla buraalı osman 
vuralın bftbaıından ks.lma.lıt snretile 60 ırnnedenberı 

taaarrufnnda lıulundoğnndan b"hsile yeniden tescili 
ni isteditımdın malıallitıe tahkikat yapmak üzere 
3 11-94-1 tarihinde memnr gt>nderilecelrtir. 

Sözli gecen bu tnrlada bir a.yaı hı\k veya miH· 
kiyet iddiasında olanlar Tar~a gdecek olan memu·ra 
v~yahııtta o güne kadar dairemize 2 Lt fi' numara
sila müracaatl :Hı bildirilir. 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ıudın Villuıt dıi111l ıncomaninden: 
Muhammen 
kıymeti 

LirA K. Adet 

8188 76 54 Kalun Hususi idare 
matbu enakı. 

Vilayet Hususi idareıinin 194:1 yılı ihtiyacı olan 
5(: kalem ve 318 lira 75 karo~ mut.ammen kıy

metli matbu enakın a91k ekıiltmesine talip çıkma
dı~ından bu evrakı matbaa 6111/9'1 tarihli perşem
be güu ü eıaat 14: do ihale edilmek üzere paıarlıga 

bınkıldığı ilan olunur. 29-1-11 18 

~ 
'~llı a henüz kim ol· 

Bir an oiada baş ba- •===11 Y E 1 İ 1 Ç L 11 N 11=== • •a k:alau memurlar R~-
~tın bilıuedilimi.1 bi 
Se11Jenıyor: 

~' Ayşe!. Kııım. 
.tleriui al o~aya .. 
~ 

• rıllra gene onlara 
~teıt: 

' (' k' 'd j) iOCCl ar il 1 gon 
oı.ı. 

lJ1tor. 

ı~h11i} memarn Tak· 
hu nalıiyede nıulıte

~;11%if6lerle bolundu· 
ı4~tı havalinin sakin-
~ en ekıerisini tanı-
t,d 

~\\ lt. t,te malını 

1 
geldiği köylüde ta
'rııulan biri4lir. 

cep aga nerde kaldı der- HALK BASIMEVI 
gibi hi rbirleıinıu yüzle-
rine bakıyorlar. Vaz i
ye ti erinden caıılarımn 

sıkıldı~ı anl•,ılıyor. O
dunları kararan ocagı n 
hali üzüyor iki8iııi de 

Bereket T•rıinki ça· 
buk geçiyor bu dakika-
lar. 

Recep aıa ~ir idare 
kandiliyle otlaya giriyor. 
Lambayı bir çivicige 
iliştirdiktea Ronra mı· 

mnrlara dönüyor. Kol
larını dua eder gibi kal
dırarak. 

(DeTamı var) 

ı : 

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 

1
' olarak yapılır. 

BASIMEViMIZi N B 1 R i N' C 1 GAYE Si : 
_!•11-ElllllNDE UOUZ~UK 

B.ASKILAADA NEFASET - - -- - --- -
SIPARİŞICADE &UA'AT 

- -- --.... _._. -ı:ı z;:p. 

0111-L'T'L.S:RD&: SAGaL..A ML.IK 

"----------------------------------· 
' ADRES : Mltad Pata Caddesi No. ı 

•================================··· ====• 



lu._ci Te~rjn ıs 

Miluonıarı 
dondurmıuahm 

(Bir<lt'n devam) 

tına te11adüf P<len [ kaznn 
ka,·agı] mevkiin<le açtı~ı 
tahminen kırk metre ge

ni~ligindeki gedikten her 
an bütiin koçnrh onsına. 
yayılan suyun :rna yatıA-ı 
~öıenin hir noktasına 

hemen yana~mı~ gil·i•lir; 
Üniimiizdeki l'!Ş yılı için· 
de yoluıı bu kısmınında 

ikiye h<>liinmcsi ihtimal 
haricinde değildir. 

Koçnrlıya yaklaştıkça. 

köprülerin lıep~ide az, 
çok tamire rnubtı ç T"a· 
ziyettedirler; bilhaua ü
zerine üç metrelik dö•o· 
me ( kaldırım ) yapılan 

variyantrn bir tarafındaki 
köprüye benzetilen yer 
cidden yolcnlara ürküntü 
verici bir hal arn6diyor. 
Öriilmü~ kuru <livar üze
rine konıa]an köprü tas
lağından otomobil Te 
otobüslerle roliip geçmek 
için istihkarı hayat et· 
mi' olmak J&zım. 

7,S,9 uncu kilomet· 
relerdek i k:öpriilerden ye
ni tamir edilen lıir köp· 
runun iizeriııe konulan 
kalaslardan bazılarının 

ayaklar üzerint' l<onuş 

•ekil leride tetk ika mnh· 
taçtır, bazı R~açlar mes 
netler üzerine 5-10 111:1.11-

tinıcik kıhlar ili~tirılmiş 

v~ fakat kenarl.ırı bağ

lan tısız olar&k pot reli erle 
takTiye e<lilnıek i~ten· 

nıi~ti'r. Hu kliprillcırden 

billı:usa [tahminime g<>re 
koçarh tarafından altıncı 
olacak] birisinin cenüp 
ayağının divarı tamamile 
boz ulın u,. ıı !'acık bir el 
temıı& iylft. ta~ları sökülür 
bir Taziyet almış olma· 
sına ragmeD mcısnet kıs

mına biç. ili.ilmeksizin 
o çürük ayak üzerine 

ferşiyat yapılmıştı r. 

HnlA a; iiç metreden 
fazla tein.elleri olıur.dıgı 
söv lentıı hu küprülerin 
beuıan hir ço~unun a.
yaklll!'l ceryanla oyulmuş 
hrpside takTiyeye mnlı· 

taç bir hal tılmı,tır . 
[Miitoalıhitltırin müraka 
be~iz vo kon trol111s bıra

kılmalıu-ınm tabii neti
celeri) 

Yok ardan beri izah 
" 

etweıe çal ı•tığım vazı . 

yetin tetkik ve islalıı için 
sal~biyottnr makama ait 

UZAK ~ARK 
iDUiliz kuvıetıeri 
baş kumandınının 

beyanatı 

Lo dra 17 (a.a.) -
Uz11k ~nrk İngiliz kunıt

leri bn' knmnudanı .rap· 
tığı bevana.tta müttefik· 
lerin a~keri ba.kımdan 

uzak ~:ırktaki durumları 

eyil e~ti~ini VA tehlikenin 
u11aklal'tııtırıı •övomis ve , ~ " .. ,., 

Te demi~tirki 'arka ehe-
mmiyetli ıııiktardf\ harp 
malzemesi teclıizatı göa · 
derilınektedi r. 

olmakla beraber marazın 
bir an e-çvol giderilmeıi 

bakımından ilk hamlede 
yapılma~ıı lazım gelen 
i~e d::ıir edindiğim main· 
matı, bir iki ıöıle ifade 
etmeD i ıı zararı mucip 
bir hareket olmadığını 

dii~üneı·ek ilA.ve edi · 
yorum. 

M.eııdreıio. iu mınta · 
kadakı taşkuı, belli başlı 
(kszAtn kavaaı mevkiiıı. 

den oluyor. 40 metrelik 
gedikte köylültır çit ör
gii ile bir takviye ırnbarı 
yapmı~ll\T ve takYıye 

divan vnzife1ini göre<'ok 
olan ne111rnyi hazırlamış

lar. Yapılıtcı\k i~ 300.{00 
doln kum çuvalı ile hu 
anharı <loldurar.tk gedigi 
kapamaktır. Bundan baş· 

ka bn ameliyeyi geçen 
seneki iml!'ı yerlerind., 
tekrarla uıa ve huıı nrıla 

beraber köprülerin t.eruel
lerini bu kuru giinlerdo 
tahkim etmek ve vari
yant ha,ındak.i tek: ufak 
köp riiyü [ tnmir adi la ] 
yapıvorınektir. 

Bu i'ler münakasa, 
müzayede ıner:uıimi ne 
tabi tntulmayMak parça 
halinde yapılacak işlerdir. 

Yine bu i~lor Nafia 
ve.Nahiye müdürleriııin 

bizzat nuzaretlari altında 
mii.t.ekıisif amele ve usta 
elile su işleri ile köy 
birl i ğirıiJe te~l'iki meaai 
ettirmek snretilo yapıla· 
cak t.oplu bir hareketle 
uumi ] 5-20 giin içinde 
meydana getirilebilir bir 
i~tir. 

Ta~kınlardan koınma. 

(HalkJn DUi) 

SOVYET - ALMAN 
Cephesinde 

Alman 

hava kuvvetleri 
Berlin 17 (a. a.) -

Alman lıava kuvvetleri 
ne meııı:rnp teşekküller 
6 ilk te~rin günü bütün 
cephe boyuııc3 sahra. tay· 
yare meydaalarına mü· 
nakale yoylarrna so-vyet 
batarya ve sahra mevzi
lerine büyük muvaftaki· 
yet le hiicum yapwışlar · 
dır. cenap hölieeinde 9ok 
kısa bir zamanda yerde 
on be~ .ıovyet tayyareıi 

tahrip edilmiştir. 

HALK 'ın DILi'ne 

A b o n e O ı u n u z. 
İçinde :Memlekete ilgili 

yazılar bulur::ııınuz. 

Umumi menfaatin. ala

kalı yazılar ıeve seve 
sütunlarımıza geçirilir. 

işleri at4li vazifelerine 
eklenen su i'leri idare· 
ıinin bu mevzuda. çok 
mühim rolü oldoğn in
kar kabul etmez bir lıa
kikattır. 

Hnsusi idar(', köy bir· 
ligi, ve ıu işlerinin müş

terek hareketine köylü
ncn bcd0ni yardımı in
zimam t•d.ince koç.arlının 
S-4 mi iyon liraya ya· 
kın hir kıymet ia~ıyan 

iıt • hsal maddelorinin ha
re kcıt8iıl igino meydan 
bırakılmamış olıu. 

Bu ay içinde kay
bedilecek lıtr gün mil
yonların donmasına amil 
olabilir. 

Sayın Valimizin bu 
ite önem verdiklerini 
ev çelce de yazmıştık , 
mahallinde yapıusı:ıkları 

müşalıRde üzerjııe bu ya
~1larımızın sıbbatını ka- · 
bul eıieceklerinden emin 
bulunuyoruz· 

Gün geçirtmcınelerini 
İncirli oTa ve Koçarlı 

halk1111n m&nfaatlarının 

korurıma8ı 1'aygusn 1 a 
yalvarıyoruz. 

F. Ş. ERJ~AÇlN 

Sayfa 4: 

ATALAR SÖZLERİ • 
Yazan: Sıl'h Ac'' 

Karşıdan gorunuşe aldanma, kar~ıdan gaçmık 
olan geminin beyaz yelkeninin, uhilde görül 
yağlı ve lekeli yolk:enins benıer. 

Anlayana ıini ~inek saz, anlama.yana 
zurna az. 

Hır11zı evine kadar kovma neticede ceıur 11 

parsın 

Toplantıl:u<laki konuşmaları gizli diulemo, ze 
mini duyar müteessir olursun. 

Az veren candan çok Teren maldan verir. 

Evdeki hulgnru varken dimyata pirince 
ler evdeki bulgutdanda IDlllırum olurlar. 

.Az verme arsız çok verme hırsız olar. 

Üzerine elzem olmayan bir işe kanema. 

Doğru yol varken keitirmedir diye başka 1 
sapma dogrn y"oldanda mahrum kalırsın. 

(Dalıa var) 

Haf tahk ders 
programı 

(İkiden deTam) 

düfierio getirtoegi hadi~ 

seler ve meselolori veya· 
lıut ünitenin teferruatı 

üıerinde durulur. Bazı 

kerro bilhas~a. aınıf ge• 
zintileı inde iki hayat 
dersini üıt iiste nl::nakta. 
miimkiintlür. Fakat kii 
çiik sınıflarda. uzun sii 
ren hayat bilgitıi yapıl· 

mamalıdır. 

Bir haftadan az ıü· 

ren ünitelere hattımın 

yalntz birkaç hayat hil· 
gi!\i der~i 11 i tal1ı1iı edip 
digerlerinde başka. bir 
önite ele almak kabil 
olduğa gibi bir haftadan 
fazla süren mevzular 
içinde diğer hafta der~ · 

!erinden b:ıtifade etmtk 
mümkündür. 

Hayat bilgisinin ar
kaıından hangi derıtin 

geleceğini keetiı·me k t e 

gtiçtür. Y"lnız kaide o 
) 

larak •un1111öylemek 1. 
ıwdır ki hayat bilıi•1 

her zaman ayni clet•1 

ta.kip etmeai doğru el 
dıgına kaniiz. ÇüO 
Bu taktirde bütün f'' 
yet adeta bir kalıp t' 
alır . Hayat dersiıı6 
sonra. gelecek en ufl 
ders türkçe veya retl 
işididir. Bu der~lır 1'1 

zuun kttvranmasın• 

ne derf'oeye kadar i1i 
'1ngnnu kontrol ,d 
Yazıma ıon verir• 

'unuda ilave etmek i~ 
rimki biriuci deTre 1 

her zaman uyulahil' 
bir den programını 1 
mak pek kolay bi . 
değildir. Her halde 

k . ' retmenlerimiz aiı I 
rette bir ' den cetf•1 

uymata meobnr l edil 
meli, ihtiyaç Te ı•r' 
kar•11ın'1a dır1 c•*f 
dı,ına 9ıktıkları :ı•OJb 
dada bo hareketleri 1 
görülmelidir. Akıi b' 

işin tabiiligi, tekil •'' 

fua.da Te ••1'.il için ~ j 
edllmi' olurki bn d' 
tenilen mak1ada 

olunmu' olur· 

dl 


