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Çiftcisi 
Y zttrı F. Ş . Erllçin 

))iiıı 1,ii rıı;-.ımda Tiir· 
1 • 

y ~ z ı ra a t ı ıı in p Hi rı 1 a' · 
tı ı 1 1 . 

\' cır oltl •ı 1ıuııu ta ıının 
tır k kara) •dıgım Sl\tır· 
~. a.· RırHla Tıi rk çffrçi 
•ıı " 1 'b . p aıı ı ~alış·ııa ı 11-

•ıı" v" ıııoıl~rıı cihaz 
ı, t k\·h·o~i lıiJrnmuna 
t;ı~ şa t;t t't ııi~tim 

l'iı va.ki gerek e~ki 
•

11 ta ve lıi h S'4a. yt·ni 
( 

11 \a. ıuomlek,.t l tıriııin 
111t i!4tilısl\I hn • lııkları 
~1ehıde mtııul .. ketleri ıı-
1 h lriı; ülkeltırtt y~p· 
1:\rı ibr: ca · 111 fazlalığı 
•h aç "ttikl~ı i maliıı 
ll(Hıılnı?u k ır,ı.-ında 

r '~ 1t t·d rnıeyen Türk 
Ç•~i. g iıııı iik himllyo-

111 111alı ~ ullarPıİ kor•1ya 

ltııık m ·ı dı, ı iyetine ka

~ t1~1ı gii e 1. :ıclar çek-
1 i,t r ı ııları ııaııa uuu 

llJ a ııı fol ı r. 
' 

1~ir vık tler kahugn 
~. k . 1 \:O 1111 ış ( ,, PftZ H-

a llıii • ıısu ht1t ı.nhıliye· 
1 1<a,· 1ı t ı. i~ olllo Türk t. • 'r 

ç ı , 'iyeeıgirıden ar
lııı. 
~ ~ kıc;m ııı avııen 

fı de e ettigi is itılik 
t"~ı a g ç ıım' yoluna 
tttıı , , ve ış r i ra kahili-
1111ltın nııılırıım kaltlığı 

· '1 ~\'İrl . nle [ Hntluıları 
lıq 

~ ınaı ıleıı:,tırek ge 
•ı·~] .. k 

(1 • es ısına go e tnı-

tıııııen kurulan bir 
t ııı l . . . ..ı 

il ÇO ÇtH't• ııl ıçıııııe 

t~llt tk meohurı ytııi 
'••ntt, klllın ';Ilı. 

~~ kat a~iklı r olau bir 

, 
1 ~1tt varıtıt; ıntderııyet 

, 
1 
i iıı u ısuı·u a111iai 

~ l'. . . b 
~· ilt k m lletırıın u 
~ l> ovlatları, uzıın 
~''fi· ı ·· .. •· < ııın'' ınıın>ıse· 
~ . . 

, 
1 ıı 1 leıı uz \k k ılamı· 

lL J • l b . [lrı \"'6 ıı .. ' er ıs· 
ıı.,r 1 • 
~i cı mo ıleket erın 
~ 0 a ak ya~ ıyamıya· 

İlı·j ı · l ı. 

(.D~vamı ' dtı) 

Pazardan Başka HergUn Çıkar Siyasi Gazete Yıl : ı 

Denlzll Mebusu 

Necip Ali 

Küçüka'nın 
Cenazesi ankarada 

merasimle defn 

edlldl 

Ankara 1 ( a. il. ) -

Denizli mflhıısu Nı·cip 

Ali Kiic_;iikıt'uın lstıuı · 
boldatı gi:lti11ltııı ctırıa·wıi 

meraııinıle d.,fn eıli'ııı ' ş

tir. MernHİ ın<le bii) ük 
Millet. M~dhi rei:;i B .. ~ 
vek ıl, v~llill ı· wehu'( 1ar 

Hked ve miilki erkı\n 

lı ,zır h ılrınıııaş bi t piya· 

de, jırn<la· uı '· poli::1 miit 
rez~leri ve bir han<to 

nıuzilrn lı \ Zir boluı. m•ı•

tur. 

INGIUZLERIN 
habeşls'andakl 

harekat hakkında 
verdikleri 

haberler 

N 1>y ahı 1 ("· a..) -

lrıg liz ııınııını. karıtrga
hının teblıgi: 

Ro; ş - fik ittılyan ku
ma tl ıı Oorı· llıı i•11 kur 
nn.v lı • y' di ve iiç bin 
f'aır kıt'alarıınızıu t-liııcl8 

buluıımıktıl ı r Tarı!\ gö· 
lii rnı.ıtı kaımı ·la l ngiiiz 
sulıayla ı ını · idare t-ttigi 
Hı.br ş göııüllii kııvTdtleri 

ılii~nıan ,, ka •• ınııvaff"
ı.. iyotle n ti<·elı Dttıı rkınci 

iNGİLiZ - ALMAN 
ı d ... rı c 'l" tıarck"tl .. rJ,. bu 

Ağır yaralı

ları ve 

Doktorları 
, 

mübadele 

edilecek 

' 

BMlin 1 (A.. n) 
n. N. B 11111 ııelalıiyı tli 
hir .kıtyrıaktıırı cigr··•di 

2iııe gfüı fııg lı z Vt! Al. 
man :ıgır hnı p ~ n. ı alılıuı 

ıl•· esir ı·dit ııi~ o lan dok

tor ve ttılılı • ye mamu la
rı Alınarıyaııın trş htıii

sii iizorıno m bııdcttt e

ılilecek tır . Bıı mi.iuadol.., 1 

ilk t şrinchı 111 uış kıyııH ı 

ti" i~ıeal altııılh hulıwau 

h r ıinıa11d;t y·•ıuluc:ıktır. 

hu y~ralılada D •klnrla rııı 

\·e s lıhıyo nıonııırl:Hıııın 

ail~leriu~ lıauer nmlu..iş· 

tir. 

lıııını ıı ıöıt 11' k ı ı'a llı'llDIZ • 
oiııı . ıJ.· u,.,_qd' k ye Go 
nda r ga" ıı•zorıla.r1 araıı

' a 1orllı~ ııişl ·r vı' bn ~11-

rt1tltı H.oyşın· ıkin az son 

ra d j şıırn:oıino ynnlıın et

wiş ı or<lir. 

c~ 'l u h:ı. dojrn tliişnıa
ııı durm., lan hıqulaını'· 
la.r Uo ıı <lar tlıuı tfönmek

ıe olan bir k:ı(.leye ll'i 
c ıııı e iortık pok çok 

rnalz ı ın • za.pretrnişl t- rdir. 

V lj ıliişıu .na agıı· zayıat 

vtnd ruıişıerdır. 

Moskova koni ransı 
son c::lsesi· 

ni akt3tti 
\fosl,ov.ı 1 (a.a,) -

Mo .. kora kon frn ıı ııl hııgiin 

j)r;(ıııltııı ııonra ıııuurııi c 11 I ... 
ııtı..,i• ı i :ı < tet 1ui ~ ti r . Ko· 
nıi.-ıyorı I ı r m .. ~aıı.i ui d ı i ı 

ak~am hitirmi~ ir. umu
mi ee'aeıl~n ~onr:ı hiikii

m ,t, namın l bir su;ar6 

veı-Htwktir. 

-
Moskovada 

yeniden Çe-

ko.ilovak 
1 ordusu teşkil 

ediliyor 
Lon ra t ( a. a ) -

Royter aj ·\nsıuın rlip1o 

matik muhahiri yazıyor. 

lioskovada So\·yet hii

kü:u~ti ile Ç >koılovak 
hiikıımeti ara~irıd' yttpı

la.1 a-ı cerı a ı la.~ın ~, Q ı· 
koılovakya ile lııgiıtern 

aı a;ııııla yapıları &i11reri 

a1.1ıa,rn:,oın n m•1rni hat · 
Jarıııa d ıyım:naktad.ır. 

Uı1filyadıt. teşkil olac1k 
Çekoslavak o rdrın ç~ 
ko tlavak kanunl11.rıua ta 

bi olac · ktır. B ı ordıı ·ıun 

b"Ş komut tnı Qtiko:oıla. 

vuk ordııl ırı baş komu 

bnı t:\rirı edil('Cr- ktir . 

\la. nafı bıı t:\yind •ıı ev
~el H.ı:s baş kom utırn ı 

• 
ile mutabık kıtlıııac.ıktır. 

. 

AlMANLAR 
Belçika da ki 
Bir kısım halkın 

Alman olarak 

tesçil edilec.e~in 1 

bildiriyor 

Berliu 1 - (" a.) 
R sıni g.~zeıe U 18 de 

B"'9ik~'Y" geçınit olan 

Ouben maldmedy ve me· 

reanet lulkıoın milliye

tiııi tayin eden bir eınir

Dllme netretmi~tir. Bıı 

toprakla r ııı tttkrar Al 

rnarıy,aya illııtkı hakkın· 

da.ki 23 5-9il tarihli ka

rarname şartlarına daya

nan bu erniruameye gö
re Versay mobıtdesioin 

86 ı ncı maıitloltıri lıü· 

kii ıılH i nce Belçika ta

bi y~tiııe gİl'cmler t6krar 

Alman tabiıyeı ine alına

ca.kl.ı rdı r. 

Gazetemize yazı yazanlara telkinde 

bulunanlar için 

• Profesör Baltaoıoğlunun kitaplarından 
11 Cazası olmayan cürümler" ve "Kör gayz" 

bahsının bazı parçaları 

• O.zzetem!z le ral!şa.tı ve kıym~tli yazıları ile gazete
mizi sii;leyen b.'lzı getıç ar/ul'iaş!arumza tetkimı.tta bu
lurıırı!.?ra pr.ı "e>?r.lıı kit.zplartmn hirisinleki c Ceza
sı otm ıyan c!ir!im'er ., b:ışlıı~!ı yazılanmn bazı par· 
çalarım nakl etmekle, birinci ikazımızı yapıyoruz. Pro
fe>5r, bir m'!se!e dıtayi>ile dıJi.~odıı y.ıp.'ın!ar için 
kitahıtıia ştı satırları yazıyor : 

«De fikodu, şa 'ısi kı ymdleri alçaltm 'lll içitı yapılan, '11 
«bir teşeh!J:i-,t.:i.r. · Vı! b:ı teş:hb/i) nz :isbet bir sıırette,11 

«meşru a wllerle değil, te.~r.ır ve telkillle, lıissiyafa '11 
« m,..irrz~a'lt e lerık yapılır. lfalh!l!d bir memlekette şaft-> 
esi kıym:tleri, itı·M.!llıı~ şıre ~ini :..ıe hays~~1etilıi mii-la 1a .ı• 
ce,Jen başlıca m tJy yidıler k.ı1ıım 1.ır ltr. Kawuıl "'r!J 

" Devamı 4 de » 
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Sfıyfa: 2 (Halkın Dili) 1 noi Te,rin j l 
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Saıtlık ~othnı iiiiiii----------Şiir ve Şi:r Telakkilerinin 
geçird iÖi istihaleler 
--•====== 

Son aJ.ı.den!z 

har hında 

d3şOrüıen 1taıuan 

taggareıeri 

Bt: lsoğukluğu 
''Gonore,, 

( düoden devam ) 

Bir c.Jaba tekrar etmeden gı>çemiyec,,giz. Şiir 
gelişi güıel alt alta sıralanmış mı>ırıdar uırcoıun 

degıldir. Bunu niçin f'öyleyorıı;ı,,. Ö\ le ş 'i rlero rast
hyoruzd,ı onuıı için. Bir gün hir kah~eıle g\zett' 
okurken • Dö. ÜŞ » bıışlıkh. bir •iir" gö1,ürıii~ ili
~iverir. Okuı·sunuz. 

" Önümde uzanan demir yollarr., 

" Yarinden ayrılan kaç kişi saydın .. 

İyice ... dedikten sonra devıım ederainiz. 

" Kaç yarin açıldı sane kolları,, 

" Oururla kavuştum sana şen aydın 

Fakat ~iiı· bir birini tntmay11n, kaf;ye hatırı ıçın 

rnzılmı, bn iki mı~ra ile bitb·eriuce duralar, kendi 
kendinize acaba genç kalem bn mısralar-!" ne de

mek i tiyor ıaaliuini sormsd n geçemezsiniz. 

Ahmet kaoh jmzasile cSOS'HAIIAR• ve BEN 
ba,lıklı ba.ka bir yazıdan parçalar: 

" Bizim gibi aşığın deli gönlünü eyler,, 
" Bülbül cıvıltıları bülbül cıvıltıları., 

Her halde bu genç itn"a. ıla biilbüllerin ıon ba. · 
hl\r<la, bahara ni~pet .. n dalla şen o'chkları kaoaatın· 

da ki .• Du.vd11kla mı bn ş kilde çeriyor. 

Bu yıtz:larıı.nızla geu9 kale leri terıkit ettiği

miz anta1ılınuıu, Zırıı bi7.de tenkidin demiy6limde 
münekkıdin ne gıbi vasıflımt malik hulurı.aıası IA· 
zım gelıligıui pek iyi hılm~mekltı lı •ııü1. bir istidat 

aayılınz. 
• 

Gene ayni imza bir ba~ka şiirinde: Ka1 ptı•n ba· 
haederken 

" Coştağ demlerde kainat darmış,, 
De<likteıı so"ıını. bu mumya diğer bıriui da.ha 

Hifrnk Hi ka'" 
- EZ 

Lo11it ra 1 ( a.a. ) -

Babrıye nazırı av .ım ka.· 
marasıııda yı\ptıgı bir be· 
yıurntta aıniral Suııoercil· 

le d rn g lorı ttıl graflara 

g<lre akd ·rıizdeki soıı lıa

rtıketl ~r 13 İ!alyan fay. 
yarcıiuiıı <liişiiriilınüş ol· 
doğu bıldırı1ıniştır. 

SOVYETLEH 
lidetll muhare -

balerden sonra 
POLTAVAYI TAHLiYE 
ETTiKLERiMi BiLDİRİ· 

YORLAR 
Moıikova 1 ( a. a,) -

Soyyet i .. ti 'ıharat biiro

sunun diin ge<'eki tehlığ ı : 

30 Erliil gı•ceı.i kıt'-

. alarınıız hütiin cephe ho
ynı CIL d· ı~nı \O la 91"' pış
mı~tı r, Şi ldı•tli muh ne
bt1lercleıı ııour·~ kıt'alan
mıl'l Poltllva yı tahliye 
etm ,ı·eı diı'. 

y Ki AN 

Fena itiyRtlar ve ted 

hı ı siz İt. ler her DO olur8a 

ot .. nn lıa,yuti ıneııf at!Rrı 

ınız hakımıııdau aft'olu

naın1yaoıı. k büyiık hntıl

Jardır E,·..,t. hii • iiıı hııre

ketl~riııtlo sııı hf'ı-t ayııi 

zam rnda ı ı nılt'li (ılaıı l:L 

rımız çol<tnr \"e hunlara 

söıiimti~ yokfıır. Birıfo 

diger t .ırafı bllkncak 

olursak - ld ekı:1e iyeı i 

mızı te~kil eden • füle

ğin biitiiıı ~eııberltıriı den 
göıii bağlı olarHk muhak· 
k·ık snretto ı:eı;m cı k" iııti 

ye ılcri gorıırnz. Ent 
bütiiu inKaular, diirıyanır1 
en hiiyiilt z-.vk ve .-glerı

«'elerini dahi d ıymak ve 
yaş,mak h~taler şıı sn.rt
laki her ~eyci~ yen.lik· ve 
israfınz ı ık y• gliırn prt'nsip 
olınaltdır. 

A ramn.ıh b ızı tip'er 
göriirüz hun lıır ıuamızJa 
olmakla beraber lıir kıtı 

ını ceıniytt ll"rafıııı1an 

cezaları vı r imiş, bir kıs 
mıda g ııe hi\ln g1-111çlığin 
mt<?.arıııı ka:1.mak ıı Wt·ş 

~ııl bır v~ziyctte ına:rnnı· 

l14rın ayııl~la ı ttraımııfa 

llo:ıış ııaktftdır. Bıınhır 

kim<lır h" lirıuisiııiz ' Oo 
ııo r ~,. liltırl.. 

A 
' 1 

- Peki Perihan nn- , 
ıııl istenen ö_rle olsun 

timdi oıııınlB. sık çam 
fidanları ila çcvrilmış 

bahçenin çakıllı yo llan 

üzerıııclen ya' a~ ya v ş 

ilerliyoruz 

T11f1·ika No. (') Yaznıı: Sahrı ERLA.Çt~ 
~============================================= • 

Btırrak bir ı;en a, pBr 
layan yıldızlar Ye tatlı 

mehtap ... 

Çam dalları arasına. 

gizleıımi~ rong~renk .-lt·k
trik ampulleı i balı9eııin 

.karanlık köşelerinde bi 

rer yıldız lıöctıgi gibi 

kııynaşıyorlllr. Onunla 
yarıyaııa kuytu bir çam 
gölgesi altına otnrayoruz 
ve bir kolime ıöyleıııeden 
uzun miiddet lıavıızun 

parlayan suları ü türııJe 
titreşen ayın al.sirıi suy -
rediyoruz. • 

Dalıaıana Dalgalana 

tız R klarıl an kıuaıılık'arı 

aşıp gt•l6n orkestrn11ın 

aıtır ıe i kulaklarımıza 

Ç1Hpıyor. P~ıihan. 

_, Xeler dilşiiniiyoı·· 

su ~ 'Üıu t dedı. Ona: 

- Gecenin güze lliği· 
. ni seyred · yorıım ve bu 
gecenin bi.iylccA hiç ıonu 
gelm(ldon devanı edip git· 
mesini arzu ediyoruoı. 

dedim. 

Demek bu gece ,fain 

lıakilrntPn lıoş11nuıa gi
diyor, gfctıl•·ri bu kadar 

HTeTIDİainb' 

- Hayır hütiin goce 

leri de~il, yalııız yaıı ım 

dıı hnlı1ııcluğııııu;r, bn g~ 

yi. Perihaıı a- ıilum'iüyor. 

V6. 

Her bal ite alay 

etmek çok bmrınuz• gi· 
diyor gaıibıı, Üınit deyor. 

- Hayır P~riban 
emin ol ciıti söyli_rorum 
bu balo g"o"si hByatırnın 
en güztıl en mett'nt g'"'oe
leriudeo biri dir. Ve bn 
gAce bende dai nıa k•y· 
metli bir hatıra. olarak 

kalacaktır. Dodim. 

Ouun .ııı~ytin rea'i 

ye~il giiz' riııi lııfif hi• 
hnlnt loıpl:ı uıştı., hır ıııii· 

ddAt hiiylece knrnnlıkları 
Rf·yrett ı ktı·n sonr:t, B ıı~ 

dörıılü vo agır nglr ~Ö.> 1-

leıoegıı h ı şl ııiı. 
~· ' . h - ı'e y •?tldn ayat 

çok alcl uımc1ır. Ü ıuit, in
Ran 1nr 011 ıne. ut zıı·ınt,t· 

tik!erı hir gtiııiin bir mü· 
ddeı sonrR ııekadar ıbero· 
miyetıiİZ, gol ip gt'çici bir 
hayal olduguııu 1rorıhyor1 
çok defa bu siizlerinizi 
ba.şkalarındıuı işittım. Fa· 
kat hır dı•fı~mda ı<it Je· 

nen bu sözlerın hiç bır 
.kıymeti olmaı.u&ıuı za• 

1 

Kenan ErsoJ 

Bıı h stRlık ıseri 
10 

mald" beraber ıııeılll' ,ao 
tirnizdo s dgm lrnliııd 
dtıınekle pe te yaıı 1 ış ,38 
şey söylemiş o l uıayıı:i 
ııuıırla iki H' b~bi v:ırO ı(5 

1 - Yal ııı?ı kı•ııd 100 
ı1ii~üıımek: Yııı ı i ı eıı 

s l olsa ol<luıu, ıırkı•d ÔQ/ 

uııda giireyiııı kt\,.gıı 

2 - Söylemeuı"' So 
ki burrnnrla iki :-1eklİ • 
clır. Hirinci ~ekıJıle b 
keııdis i dir, büyülderİ1 ~3 
doktorundan uta111r 
lemtız, i k incıi Şt'kilM t5 
nıdıgı bir kimse b' Oo 
dır, çt-kiııir. Ve onO a 
biye teşkilatıı ı a sii11'' O 
m«'Z veya söylemez. 
bo lıRstalıktao neıli Oo 
kurtarmak iAter~ek l1" 

lığı mızı laıa m geJell · 
ıöyliyelim Te kendi 
den ziyade ba,kaııoı 

şünelim. 

Oonore 
bir hntalıktır, beliı• l& 
me~ıyle aslB. alı\kaıo · ~ 
tur. Ve "Gonotrnkıı ·o 
11Aıı mı kıohuıı idrar 
z D4' g irmesiyle bdi ~ 
ve .,n ::;011 üç giiu iÇ 5 
kenrlini helıi tıdr'f· I~ 

biiyiik nrxzları k ıf ~ 
(Dövamı 4 ılt'l S 

man bana 
Deı lıal 

Oo 

to 

lrn tim ve, ~r. 

- Pt• r ı lrnn be 1 i ~S 
çok kiı;;i er t-aıın lJ 

J"ÖYlt•dilclorimi ayn" 11 ~0 
leın ·~lonl i r ve kıs" 
ıı ü lılt't ~onra ı1~ı 1 

bir nı ı'cr:ı peı-inclO 

kltınip rritmişlt'rdir' 
k"t s • ni teuıi' e~~ 
ki ~u du.kilrnda ~ 
ısöfll'dikerinı tıııı1' 
·.a;uimı olaralc k•ID 
birer ifadesidir \p:;J' 

mat et Porihan . 

le. 

·r 
O gayet hafif 1>1 

- Bakalım: 

Birden bire arksıJl1 

l 
. ,ı 

g'" en ayak seslerı 
. ( 

Jo,melorle dogroltl 

- Vay eft'ndi.ıJJ 

( Devamı Tar l 



il 
~ROGRAMI 

~) 

i lo ı 941 Per,embe 

~ 1' •80 Prngr. m ve mem· a . 
le~. et saat ayarı. 

~ .~1:1 ıu ·· · ı. ı: u .ıııuzı-. 

ırd ı{5 Ajanli haberleri. 
ııd ıOQ M .k 

l Uif.I 
ıı 

ııd 00/8,45 Evin saatı 
11· 

t,f 8 
i ·O P. ogram \"& me.aı· 
b leket Mat ayarı. 
·ı 

1 33 11.t'·· 'k 
.w.uzı ·: 

•lts ~j nı haberleri. 
bJ"l 
u tOo Müzik : 

11' ~~o ıa Müzik 

eıı \o 
' ~eınltkct. sııat ıyasfl 

t rı Aj rne habeı leri. 
o , ı~ 

İ) h .. 
·( 'lltızık 

ı 1t s~, ..... } 
c ~ "1.0Q ynrınki prog 

raın ve kapanş 

., pi 
l.J~.l·r AŞ! 

ae. l(.1z1LA YA 

ÜYE 

'" OL 

) 

(Halkın Dili) layfe: S 

INGlllZ f ransız sahil erin
deki toplar 

~~~~~~~~~- ...................... .. 
defi topları şimdi

ue kadar &OD 
düşman tauu reısı 

d010rd01er 
Londra 1 (a. n) -

lııgiliz lıaı l>iye ll( znreti 
ııin tchliJ?ıno göre. Ş i mrli 
ye kadar lııgiltt11e Ü.ZtH'İil· 
de defi lopçu n tnrıtfırı· 
dan altı yiiz <lüşm ıı n 
tayyaresi d üşüriilmtiı:tür. 

İ D g-İ J İZ 
sahillerini döğdOler 

Loııdra 1 (n. a) -
Fr.uı ız ıahıllerile .ınaıı~ 

kan h:ıda. •GriRneH lıuı· 
nnrıdıı bnlnrıan Alınan 

tophrı dün akş un ge9 
vakıt ate~ cçm ı ş Te .Al 
mnn tnyyarefori de fıt•co 

ynrısıııdnn tıvvtıl lngilte· 
ro ııirı ~imal d >ğıısu sa.bil 
iutfo iki ııoktttya bo.nLa 
lnr atılımşhr. Bir yorılo 

eçler basa'a ugramıştır. 

Bazı k iııı .. elerin eukAz 

altırıda ka l mış olrn ıı ııın · 
dun korka l maı{tadır. 

r--~A~LAR~~ ===ı 
SABAH 

· uyanıp uyanıp yeniden uyumak 

Hissin yamacına şöyle uzanrp ... 

Çok tatlı bir ismi vecd' ile anıp 

Bir yaz sabahında sadece duymak . 

... VE BiR 

AKŞAM 

al ı Dlll 

a viml 

1941 
BiRiNCİ TEŞRf N 

2 

PERSEMBE 

Arabi : ı:rno 

Ramazan 

10 
Rumi 1357 

EY L -0 L 19 

Hidrellez 149 

AJaf, Alatrka 

Saat Saat 

ÜZERi ... 
' 6,58 Giir.ıe~ 12,06 

Ufkun aynasında ne !ıoş duruyor, 

Kayboluyorken gün batıp aleve .. 

O kii.çii.eük bağda kerpiçte!l eve 

Tanrı fırçasıyla gölge vuruyor. 

L 
,•===1: YE 

HAL 
i IÇILAN 

s 

ı~.03 

15,2 l 

17,53 
19,23 

419 

Ogle 6, 11 

İki udi 9,30 

Akşam 12,00 
y t~ı ı,31 

lmsllk 10,27 

BASIMEVIMIZDE her çeşit Defterler, Cetveller.Kağat 
Zarf başlakları, Karvizitler ve Köy Odaları, Belediyeler 
ve bilumum resmi ve hususi dairelerin matbu evrakı 
rekabet kabul etmez derecede ucuz, temiz ve çabuk 
olarak yapılır. 

BASIMEViMIZiN BiRİNCi GAYESİ 
iŞLERiNDE UCUZLUK -

BA KIL-ARDA 

SiPARİŞLE 

cl&..TL.E:RDE &AGLAMLIK 

TASARRUF 
BONOLARI 

Tasarruf Bonoları 
almak kendinize fay. 
da M 1111 MUdafaa
mıza hizmettir. -.. -.... -.......... .. 

.• --,,.,. ·=· .:. ,._,.,...... Ot 

ılan ve Abone 
şartları 

Seneliği 

Altı aylığı 

üç aylıgı 

: 600 kuru' 

: 850 kurut 

: 200 kuru' 

Resmi ilanların 
satırından 

5 Kuruş allnır. 
Hususi 114nlar 

pazarll~a tabidir. 

YURTDAŞI 
ZELZELELER~E 

YANGINLADR~ 

SU BASKINLARINDA 
- BİZE İLK ONCE SEF· 

KATLI ELiNi UZATAN 

KIZILAY 
CEMiYETiN 1 

UNUTMA 

····~······· 
HALK 'ın DILi'ne 

A b o n a o ı u n u z. 
lçind" lf.emlekete ilgili 

yazılar bulurımnuz. 

Umu mi menfaatla ala· 
kah yazılur seve sev 
aütunlarımıza gt>çil'ilir. 

ADRES : Mltad Paşa Caddesi No. t 
• HALI( Basımevi -Aydın·:. 

•=· ==::::::==;::===========::;:;::==::;::::::::::========= 



layfa; 4 

TORK ÇiFTÇfSI 
(Hirdon deTam) 

Elbette ki: Yiyecoğiııi 
geyeceğiııi kendisi yap·ı ıı 

ve yapam:ulığını yeti~ 

tirdiği mahsulün fıudttıü

la yine kendi araların

dan tttıları kleyen hıı kit· 

le, • hır gii ıı kcııı dtt-ı ııi 

çeneleytın #{ilnıriık <li
varlarıııı yılrncak, iç ve 
dış esaret zancı rlor ni 
koparacak iatikl <i liııc ım

lıip ohıcaktı, ve hu su 
reele is ıı lı,.al fazlıtlarırıı 

kemali eerbl'ıtti ile dış 
pazarlara çıkurahilıııek 

imkAnıııı bu l aı ·a l<tı 

Neteıdın, eıııtıliui lıir 

da•a haline koyan Tiır 

kün hu çillekt·~ sııııfı, 

i11tikHU tıava~ıııın hiric•ik 
kaıaııç urısııı u cıımııı;ı vt' 
dıua11ıııı lıall tti • h·n ııon

ra baya·ıııl\ f<alı p ol ıdıil
miştır. 

A rtdı: i~tikl ıdiııi elıne 

alıuak gü u rii k ıa rıfold· 

rini dıltııliği gibi tfu1il 
edebilmt·k kııdı or ııı ik i
ııap eıloıı ınil ut, dı~ 

moı.nltıko ı lertı göııderclif{i 

I8tilıs'll m Lıldeloı i üz •ı i
ne • lfoudi alo~ lıırıe \•ak
tile • kouııla•ı gııııırıik 
reıimfMioi kaldırıl A'• ve 

hatta ha.zı mı: <lıle ler ın 

meoılokcte girnıel'Iİ ı i 

ınım'e ılecelı. sekılde biıııa· 
' yeler kıırdııga giinderı-

beridirki çit't<;iı4ıııo biraz 
nefes aldırmış ve bn ta

rilıten sonraki ıuiinıısehot
lerini yeni diinya nıırnıle · 

ketleıine kadar ge · i~let . 

mck 1111retile occlaılınılaıı 

mevrn.- olan a:. a le ı in ha 
kiki varisi oldugııııu mtı

deniyet <lürı ı a11ına hı · 
kere tl uh \ gi>~torı:ıhilnıfl: 

mazhadyetıne k avu~nıu~ 
tur. 
ancık şunıcıkta ıı~iknr 

olau bir lıakikatı itiraf 
etmek lazıınılırki 1'iirkün 
bu aziınkiir ii rolınen ın

nıfının diiııya p ra~aları
nda devamlı bir lıu-ıket 

UU'HlTU 1 b~ıi lll t•ı-i l ho 1 te 
miz -ço ncnz i~tilı.!!al yol

laril!' deniz "~ırı pat.ar
lara arzertigi ınalıııın Mİİ · 

rüınünil uzun z a m:ln ya 
~n,·\tabihut>ıÜ ve lıiıııı etice 

Ti.irk ~ifrc;ıl'liuin ela.ha raıı 

tabl ola1ilwesi ıçiu youi 
dünyanın istilıs ıl tekn ı k

lerine göre ciluızlarıdıı ıl 

ma~1 z"qıretıle kar,ılıı~

mı~ huhınnyoruz. 

Beısoğukıuöu 

''Conore,, 
(Baştıtl'afı 2 do) 

ıgrı '\"O akırı1 rdtr. Bu 
arazlar ııize 1fıııRsiil yo· 
l u ıı dı lıir lltilı:ıbtJı lııı 

sıı o !!W ' •'ğ° i ~ıi ~eç

ıil.:çe ıl "ıiıı orc i ~ loyıp 

her giin lıiraı dalıa hır· 

p·ı!:u•acıj! nı h 'lTta 90. 

c•ıkt:ııı hı lo malırnın edP· 
c~gini uıınttur a<;•ıı Her 

hangi bir lı • i .\ at ızlıa"ıııı

zın kıırlıaııı o .uıı~~aııız 

1 dorb d lı• ıla i 0 11111 z, 
••ger vioitm ' ı i~eııiz lıa~ 

k·ı:-ııı:ı a rıııağ uı etmeyi· 
ni:1, z i· a. l't•çett·<l ki "ı ğrıo., 

"Pat l..,\'ıım p ·rrna •gan tt,, 
•'ü ,t asopt il,. kol i,rıtdtı i 

Sı7.l il<; g i ııı l~ iyi eılf'f . 

H c k .. ~ ı.{ • b ı "'i..ı;clu yatıı· 
ııızlla " 1 •rotoj ı n ,, vtt 
''J nzd., ikil ik gii'ııı1~ nil

rat 111 ı hl rıliı,, ID~ll'4l\lı1Z 

yakalaıııı ıak ılı ' İıııa l i p•~k 

ttzdır. 'rıuıınmorı •uiiste ih 
o l ırrnk ıllttırM l" 1tİz "Knp ıı t,, 

yt>g:l.11 t1 ~·IAhııııızılır. 

B. Ruzv iti 
. 
iktisadi murahhısı 

Hjnd,standan 
agrııırkon 

ne ı er 
sögtedi 

Kalkut ' ~ (' a.) -
Bay Ro:t.\'ı•l t ı ıı i h tııoıa.di 

ınu atılı ı ı ıl kt ı r cHre 
hy• diin lıiııd s aı dnıı 

ayrılırken d~ıu i ştirkı: 

(Ha.Ikın Dili) 

Gazet .miz J yazı yaz mı ara 
teı:<inda bulunanl1r için 

Ba~ı 1 de 

cise esase!l ahl.7kın ~lade» 
eve istitalesi demek oldtı·> 
cğıından bu şere.f ve !ıay-> 
<siyetirı mulıa 'ız ve mf'ı· > 

<rakibi de e_fkart ünıumi-> 
<yedir. Şu takdirde !zer» 
«hangi sebeple bu iki» 
«müeyyide zayıflar veya> 
c/iizll!llll ka far kuvvet ve> 
«salabet kaz.uınzazsa }er-> 
«din kıymeti, şercj ve .. 
cfıaysiyeti de yalmz ba-~ 

«şma teri<. edilmiş olaca·> 
«ğmdan her tarajtaıı şey-> 
«tani ve gayri a/ılafd.,, 

<kuvvetlerin lıiicamwıa,> 
cfarırruza uğrayabilir.hal-> 

~ buld bu nevi gayri alı-» 

!.iki faaliyetlere mani» 
~olacak yegtlne fluvveb 
«ef k!irı wnumiyedir. Çiin·» 
«ki kanıı1Zlar tuvalete,> 
«zevke miidalıale etmedi-> 
«ği gibi a/ıl:iksızlığm bu> 
"nevine de miidalıele ede-> 
«tnez ve çliıı.lt.i dediko.fu .,, 
«dediğimiz şey, ele avu-> 
•ca sığar veya tartılın 

«cfirii.m 1~r.lm değiNir. o• 
•/zaide bu gibi c·'i.riimlerin• 
«yegılne m·'i.eyyideleri el• 
• kdrı ıimum~ve, amme ilin• 
«ve cii.mhurwı vicdanı o-• 
clabiiir. Bu vicdanın llllr· • 

c/anması, btı vicdamn• 
«kuvvefleı'ımeii kanunun,> 
«cezan n, yapaca/f~ şeyb 

•yapabilir. Rumuz ıc1n• 
• a/zlcilzwuz malı aile alı-> 
cldkıwian rıkıp millet alı-• 
«lakı şekline girmeli, içti-• 
•mat lıayatmuz )'İlle ma· • 
c halle lıa yaf flı!lı icabet-• 
•tirJiği in rimtçilıktaıı · 

1 •kurtulup millet lıa yatı-• 
•nuı muhtaç olduğu te- • 
•sanütçiiliiğe vasıl olma.-, 
«ltdır.» 

Hi rlı·~;k A merikR dav-
lot lt}ı i Kı l yakurnla Cuıuı cKör gayv balzsında
Venk aıl ıl rı gi n dtin- , ki bazı parı;aları ya
yn ıın ••ıı k cı v,etli füde- ruıki sayunıza bıra~ıyo-
rine nı .ı l ı k baluııma.!c•a· 

<lır. Aıner im, lııgılt ... r,., 
Ç n ve Ho J.,ııda lıiıı<lis· 

tanının ~lldıklını teılhir 

ltH s:ıyesi u ı ~ hii ı ü o bu 
·ü11ler miidnfüa içirı tan· 

ziın Nlılmi~t r Bıırıirı hu 
m,.ınl• kı• t tH' b• r tı.arrnZI\ 

k ll';ı ke•ı drlet·iııi mlidafı. 

y:ı lı 1 7ı ır hıılıın.'o.-}ır 

S g ıp ı la ilo!la dn lı n · 

, ruz. *** 

Yaralama 
Mıııttaf., kızı umıımi 

kadııı lardan JiJ nin6 di~er 
namı Mul ihatı riz .. li :\h· 
lım~ı oıı11 Hii~ııü .\krıl 
dız Ma~ ha' J rırıtlıııı bı

çalıl' yarala.ıl ğı ıılı1n y :t · 

Gt'l cek yaıı:nrını h 
bu noktıtları ı 

~ahpaıııw. 

iz .. lıı.ı a 

d i~t :l 1 1 

ırnıı ço!~ l üıttür. 
.· ki Su lwyl• 'sa 
kn n ·otli b.re.· 

' k \l:m , ~a k ~t' ıı ı..ılo hırlik 

t~ ttdiiy\•y' t\'<i ı uı edil 
mi, tir. 

" BiTioci t"f· ) 

Şiir ve Şi:r Telakkilerinin 
u~çird iÖi istihaleler . ---

( İki lım devam ) 

geliı;ıi giizıl no olı11·n n'!lqHn, f>k ' eyivı:rivor; 

Kiikrerya, aslaml!r bu çakal değil,, 
" 11 c ıı ·,. lııı da h r ş i · h 'ıf ı~ıılır. ili/. 

h .fız:ı rıı ı;r,a alılfuı ın yorırn le, yRlı ıtrıı. h ıf 7. tıııl~ 
ali t nıyoı·.ı:l,hıı h ~ ı!dıyiiz ıı~nıey 1 ıı H.ço1111 

elli ~ıi r ıı yl\ htı ıııPcmıı <l ·ı çık •ı ı~tır.H r el 
rincisi i <l .. tenidıırı k:ı .. ~ııııızn çı ı.ı ması bi l ınt>• 1 

ı e ı. :ı d ıı r n e , n ıı ıı t d t' ı 7 

Bayk ış 1111•;.r, ı l', •ovg1 1i, aş1{, ıluıl le, 
ovı t, hıı hr lıaJ{l Ol ~I riıı lll0VZUU VO 

olarak . k 1 ıı•nkl ır E.!t··11· hi;r,, bu gün hu ıu 111 

faz ' a• ıııı y;tpamıyors·ık t.aş1k g ne tattarmu~ g ıl 
dtır g ~o lor. 

l~ro g ··,, Ahın~t kan'ı ( DERStN ) hıı~l 
yı\1.ılı~ı b ı h ~ ' t ~iı r iıııl ı ıle ya~ ı nın lıe ıiit f

1 

Vİ •rnı~ 111\111 S O lll · •lll \ ' gİ U Hl lı•\VA.tınııı AOTl - o }" , 

n ıı ı ıtii~ ı ıoııık i) ı i ıı i. ı leıı ~oıırn k:ı~rıı d, Y"~ 
11101113rin lo! ıp el 15ın. nıoığı 11 nıe;lı ıl lJJI' 0~ 1 

yıı Moı· u dı. tıtıı k .., ı cliııı ıd 1111 yor 

Soır! a k\dış hilm11ın'ci h trnql\lq dognıdc 

aıuda. h ı· fark b ıln ııht2ıı kıtn 1atıııda rlogilıu § 
Nttfılll biz bıı ıu harnd~ hı•·a'<ıp g'ne eıkİ 

zu' <.li>ııttli m '~1ı 
~İ;t, e ·e ta11 1.iın'l.tt ~ki .-o ou laıı s l ıı· "lci şiiı' 1 

' 

yı~I Hı ııcl rn bıı .tl ı. ö ıceki -t :Lyıl H'.ın · zd L kıs:ı.c• '~~ 
•otrnı~r · k. ~ıd 

8 l s •i ı ı i 1 -1')1\ .} ·ue ~ \ d H'i ı İıı f Lf.ıl Hnl 'ıl ~I 
bu dut ı vvelki ~iirl·r" y ~ ııı ~ıirlor e-41\i t<ıl'l ~
de ip g ·çi •or t ()y!tty~A oıılıHı\ giirn 'i r ıı t· ıi •r 

nud:\ y:u ııı ı.ı:alıa ç Jı ş •<: g z. 

1 

1

Pravdagaze· 
tesi Ruısl rın 

Leningradda 
tsş ~bbJsü 

Romenle 

g 

R U S L A 
ellerinde bulun1ur· Ümİtsizdit 
duki .. rmı yazıyor 

\ıto~.o a T (.ı ıı.) - Riil\l' ~ ı ( a. il• 

P a l:ı g ,,, ,. 11 ıııi 1 \"er· Ofı: Biikıe~ ııa lıl'ı 1~ 
1i ~i 1ı hı•ı·., ı,{iil'tı K1;1, l göıo .Almuııya ord• · S 
o ruu Jıeııın .. rra.d ruıııtıka- • . . tıl VftZ•yetı ıııü k e nnı ~ 

l'IJlld' reşeb ıii,ii ınulı . fı~l\ ordııırnnıırı "~..ı;iv-tı 11 

t•tmekteılır. H.n •l u bi ~ iiı.nit~izdır (Üui\"•·ı·:ı 
~"''~ g •al • .hol'I nıunıf t · ı· k' ,A 

't z ·1!'1} ' l .}'01' l : 
fa td .- , ı 1 tın r ıı ;1, 1 , r , •. , I) . ı kıl darıııııı ileri yı 

1 
ııış l r :W' n ıC ı ,ını.rn V ı ı ı 1' o .ra \' a •a ,, r 

1 tiim~ııiııo ag r 

verdirıui~leıd r. 
~ ıyi ' t "'lere ·dı r. ::;o~.'·il 

AMERIKAOA 
35,542,000 
işçi varmıı 

Va~·· grou 1 (a.:ı) 
r ~ rı l7, rı ıı • w. ı ı lıırnı top· 

lan tısında bildirdigıne 

tloyç üzerincle ııı" 
met ~Ö·Herm~l11rİ rJJ 
k rı k rı r. F,, kat ~ 
R n.ıLırın ııı 11 vııffıı ~ 
ınak liıoiılı yol\ g 

giho Anı rikıuı i; 

rı ıı ın i k tarı 3 5 5 t ~ 1 

hul •nı~t11 r. N a,,,ır 
1 

ıım ı "' siııiıı hıı · 
d:dıil ol111atlıgıuJ 

mi, tir. 


