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Afyon 29 Sovuet maraşan 
~~ Ağustos gOnOnü Voroınat bir 
~rı, lıöno günü oıarak 

1 

beganname ne;retti 
1

:~ kutıauac k Y11st o11 9 ( a,11 ) m:ın ~ .ı 
o Yoroşi lof ~OV}Ot ı~<:iltni
ıJl ~ .A.f'yo 10 ( a)a. ) - ne Lir be) aııuaıue ueşro· 
t e)fldiyo ıııt eli s i m i • <lerek ftı~i~t can. n larlmn 

~ilii Şef lnöaü'ye Af- ısaldırı~ıarım ünlowok 

i t«ltı Irnllrnıın de ri n ı lazıw geldiğini lıildirmi~· 
Y

11

1 
'e•gi , 0 sa..\·gı..ıııı b lirt tir.tw\ y~t m:u eşalı diyorkı! 
111~k iç i ıı hor yıl 29 l liitl~r IDU \akkw t zaft'rle 

ıtJ itıaıos güniiniin İııiiniigfı- l'iııi elJö etuıek i~in çok 

t]t <>l.na.IL k•tlanmRSJDll. ~ a 1 lıü rük. f,·da kfrrillılarda 
t 't ~eııui~tir. Belecliyı-ı buluuı.ııuk zoruııd n kal-

ı 
14~oJiHiuio hu lrnrttrı al - wıştır. 
lb'sınclıL sttbt'p Milli Ş~- Hit 'e r kt~~·fıııe kölo ol.Hı 
'·~ U22 yılı 29 ARnstos 
& almaıılarııı lmııı ı c:ıiıgc-d ~llii akıı unı C'Cpbe ko- 1. k ı ı 
' " meın ştir. un ·u ıı ı l er13 

·O ta.n1 Aıt'atile şehrimize :;;imdi 
1110 

kO\·a <'h·nrında 
hı;,ltıriclir. fhtıda ı cia- ~ok ı ar ıuPnaktn•lır. Hıt-r 4, .. ı. t r .. .. r ... . 11.i met ııonu r ... •f'I· 

~ Ş~r Atatiirk ve .lıııe
) ~l b"'evzi Çakmakla bir 

leriıı mil ı ti• e vat! t•tı ig i 

I yı.dı ını hnı lıi kolay 7. .t 

ferler lıarhi Hlman 1 arın kit 

~ o b r k 

Cephesinde Atman 
- ingiliz harp 
durumu 

K · lıi e 10 ( a ) -
Or l ~ rk i ı giliz k11vv 1 t. 
lt•ıi kaıargllhrn n h•hlig: 
7 ı:;nu t ~r ıı ge<·e-i 
Tohruk limaı ı iıznıı c~ 

hi r kıtı\ l'an •"ııı hoın a ı 
T - r< 

attlın:ş1ır. H:.ımr o mtt-
mı~: ır· Düşm ıı ITif'' .1.ilt • 
ri ıı• gıı·trn de'\"r .) o eı i 111 7. 

dii~ıuauuı at ı ş ı ılo karşı· 

lafilmıs ve iiı' ülii ver· 
1 • > 

nııştir. D u ha ııoııra ııı ev 

zıle ı wizo \a ı. ı şmıık i~ 

t yeıı diişnıaıı dev ı iye
le ri ile y.tk .111h n t iıfck 
·llt ~i t Pati edil ıni:-.,tır. . .. 
H ı. dut. >ıölg ·ı'İI <le clii~-

m :u ıı rı d 'rı r o f ta 1 ı ,. o ı i . . 
oldukça fazla olmu.tur. 

Hunıııı lll heraber clevı i-

Büyük insan, Atatürk 
Yazan: N. R. 

Türklük /ilemi11itı yiireğitıde kutsal elemini yaşataca

ğı, dünya insmzlığuwı tasasını unutamayacağı acı, zehir

de1Zde acı bir gün yaşayoruz. 

lzürabumz, Baba ölümünün ıztırabındanda büyük, 

afla ayrılığwdaıı da acı .. 

Resimlerine rasladtkra göz pmarlarımıza toplanan 

yaşlan zor tutabildiğimiz yılın başka günleri gibi 
: değiliz bu giill .... 

Bu giiıı, iç alemimizin acı!arına 

koyamayoruz, kendimizi tutamıyoruz, 

irademizi karşı 

gözlerimiz do-

' 

luyor l'e ağlayoruz. 

, Yaş damlaları hepimizin ya/lak/arından kayarak 
1 

biiyiik öliiııiiıı yüreklerimizdeki büyük mezarını 

ı sulayor. 

1 Tasamız1 içfe!l ve yürekten ve bütün ıtarlığımızdan 

geliyor, hepimiz on sekiz mi!ivomımuz bir kişimiz 
müstesna olmadan ağlayoruz roluğumuz çocuğumuzla 
bu giill, 

tıli· lı~t.. o g·ceı..·ı· beledi"'e 1 l ı· 1 .. l .. . . 
·ı ~ " " -' "' e ıa 1111 e o ıı=ne n•rnııştıı·. 

Jı '~\ i 1 y J,11·inıiz biitiiıı g••c·~ \"Sl· 
t r~~iudtı geç ir mi~ oı ve <; tıft1 h·ırpleıirıılnn b·ıhsu 

Bize yeniden bir vatan veren, bize muzaffer bir 

ordu veren, bize kiiltiir veren, bize Türklüğümüzü ve
ren, bize diinya nıedem'yeti11deki mevkiimizi ve şerefi
mizi lwzandıran, bizi tari/ı önünde diri ve dinç bir 
devlet olarak ayağa kaldıran, hamleli, atılgan, dina
mik bir Ctim!mriyet yapa11 büyük Türk irin ağlayo
ruz. Ebedi şej İ(.İll ağlayoruz. 

~e zıfılt1riui ınnvaft' ıkıytllc P birlikte Duııılu pıuar clea Ynrn~iıof ıl i rorh i, 
~~Ydan muharohl'sini n l:••te lıaıbi '1ı e iiz İıa~lfl· 

tı ~JA 
dl 'lllarıuı hıı.z ı rlaıııış l.ı r- ııurn:ı~tır. 

4,1' 
ç . B ı iil<l ii ı iic ı lı i ı· a rn~ 
l1 f 

l111ıı. ol c t r i 'd kıı vvetli 

lı.~ "lllBrika Hitlerizmi 
1 

dttn:okra ·i ao ı 11 otan in-

~ 1 ~i t ·re vo amerilrn ile 

riı1 ~tadan kaldırmak ı ~ ııniyf' t 11enn lıiitüıı 
· ~~ ~in 7 5 mil gar do- : ~; '.~ :, ~::· i ·;, " 11 '"~'.',\'.: ':,:i:,,~ 
11~ il Jik ve fasi.tlik mu\'lı ol· 

;.ııı~ "r h"rcauacak. uııcnya k:ı<lu lrn.rha de· 
ı: ~ ~ vaın e<lecuktir. 

tof '~iııgton O ( ıt.I\ ) hit-
"lt· 

•1 
1~tııi ort 1aılıuı kaltlırıo-

ıı '~ 
}tl~ ~·için lllll<n· ikaııırı 75 

ııı 
1 ı; ~. j'ıır dolsr u r f etınP~A 

e<4 ~ır o l ıl ıg uıın fiıılfwıli· 
t-. 
• hı. hiltlirıniştir zan 
·~· 

INGlllZ 
· Tauuareıeri napoti 

Ui bombaladllar. ~ 1 1di~irıe giirtı OcrJell 

,,~uıı fiularıdiye il~ rn~- Londra 9 ( a.a ) P ~· ~ 11 ın· 
'~ l\ra\llıııdıır. miiııferit bir be ğecesi İngiliz hav :~ 

, lb Yapılınal'!ınt fav~iye kuvnıtl ıır i rıApnJid., hir tr 
~/~i HrAdl\ almırn UlUU• 

ıS1 ( 
1 lcarargııhı tarafııulan 

e ' ıl • ı . 1 . cJ \~ •rbi~ edı en proJ'' erı 
~ 'ıllt-t.., uğratmak ıııak . 
, ~ıı~ lıazırlanan hu ıuıı 

.JI ~~~'rn « V • plıloında 
' '•if6t te"pit edilmitti· 

~im eııılii f~r i~ t ısyonu n u 

ve fııhrıkahrı ınnntffkı-

yetle bomlıalaıııış lar tl ı r . 

bir t3yyaıo m ytl:uıının 

ya.k111lar111da c1' hns Hhır 

\ olmu~tıır. 

\ o ka.) ıp \tırmeılcn )'J p · 

llll"I lHfl r. • 

ING lllZ 
taggareıerinin şi

mali Fransa üzo.ri
ı ne akınları 
1 

I.ıoı ıdı a 9 ( a.a ) t ııgiiiz 
lıav.l kıı n·ctleri diirı go • 

1 
C'6 iş~ıl nltıuda i frn:ıs:ı

,. ~ eok ıdtletli bir ukııı 
.ı • • 

'np ı·~tı · ()~ ı... lıır an 

o l ıın~turki 300 do fa z ' • 
•ı v t:ıy_p,rt> si şiıuı•I fa n· 

ııa,la. f,ı hrık:.l ları bo ıı b.\ • 

laınışl ır fo-ıte he l• l'l fı r 

kısa lıi r z ımaııda ıe,·ı .. r 
kalm1 ~ lır. diirt 

ıl ı~ m:tn avcı tayyıu·t1:-: ı 

ıliişiir ii lıııii~liir. 15 ingili1: 

tayyare~i k•yıptır. plot-

1 la•<lac bir tauc ı i ku tul- l l muştur. 

Dii11ya İllSalllığı Büyük insan, büyük bilen ve 

sallı yaratan Atatürk için ağlayor. 

Bi?.im gözlerimiz yaşlı fakat, ru!ılarımız ışıklı yü

reklerimiz ateşlidir. Ve şimdi. 

Büyük Atamız!. 

Huzurumla lwlıraman lnönümüziin sözlerine uya-

rak tekrar ediyoruz. 

c Vatmı sana mimıettardır. • 

•Biitii.'ı önzriinii /ıizmetine verdiğin Türk milleti ile• 

'beraber sellin lıuzurumla tazim ile eğiliyoruz . • 

•biitün lıayafwda bize mlumdaki ateşten canl!lık verdill. » 

'emill ol, azız lıaflran SÖ!l//lez meş'ale olarak > 

cru/ılarmıızı daima ateşli ve uyamk tııtacakttr.• 

Asil ruhla, halk çocuğa şejlerimizle seni bir an 

umıtnıadan dalza güzele, daha eyiye ve daha ileriye 

yörüyeceğfr ve amaca mutlaka varacağız. 
«Türk Ciim/ıuriyeti ilelebet paydar olacaktır.> 
Büyük insan Atatürk ... 

N. R. 
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Yu~n Dr. Şadi Giray 

Tozların ak ciyerlere 

tesiri 

- Geçen nuslı adan mabat-

eılon ve git tikce kıl ka
dar incelt1~en boru ların 

terteıni?; durına~nna, tı

kanmamasına ziyadeıile 

dikkat etmek nasıl laz ım 

ieo; hususile bu i~in en 
nazik Te hass:ıs tarafı, 

bu iki ga zrn birbirlerini 
deyi~tirecek o ktiçiik slis
geçlerin sızma -ve süzme 
fa.'allyetleriue mani ola· 
cak yani <;ok kii ç.iik olan 
süzgeç dı likl ori 11i 11 tıkan 

masına sebt>p olacak her 
türlü tozlard:ın kat't "u
rette çekinmek te o de
ı·ece elzemdir. 

Bu küçiik ı:ıiizgeçlerin 
delikleri etrafında tozlar 
toplanırEa bakıuız ne o· 
luyor ? 

Biz n efee \" e rmekle 
ak ciyerlerimizden çık ar 
dıfıruıl'. zelıirli hava i le 
beraber bi r g ün içinde 
yarım litre su buharı 

da tış:ırıya. atıyoruz hn 
ım buharı süzgeçlerden 

ge<;erken tozlarla birle

~up çamur oluyorlar , 
o çok ince süzgeçlerin 

bu yüzden delikleri tı

kanıyor; bu çamur ta · 

baka~ı ise, hava alıp ve

ren ve g ittik.ee kalınla-

~arak 9gzımız,ı kadar ~e 
len boruların içinde hu· 
snle geliyor, tahii olarak 
bu boruların ~enişlikleri 
k ayholuyor , daralıyor , 
bıldiyimiz tahii miktar 
hava Te bu sebeple mü
vellidiilhnmuza.nın eksil
mesını mncip eluyor , 
sağlam ya.ama. kabi liyT 
etimizin ııya' ı işte bura· 
dan başlıyor. 

Yukarda, tozlar, aıtız 

ve burnumuzdan ak ci · 
yer horularını takip t-de
rek ve o borulaııa niba· 
yetlerinde hır nizanı ve 
tertip i.izerine kurulmuş 

ıözgeçlerimizi dolduru 
yorlar Te hemen tıkıyor
lar demiııtik , bereket 
verRin 1ki yaradılıştaki 

tertip "fe tabii kudreti· 
mizle lm tolları bir n· 
fak veya usıın ökı-ürük· 

lerle onl"n l ı~anya. tek
rar atmaga çalışıyoruz 

ve atıyernz, fakat! eyer 
biz bu kndretimizi koru· 
yarak bu Yaziföleri yapa · 
cak olan eruıicemizin ha
yati enerj111ini bozmamı• 
iıek !'I 

Köy odalarında , ev
lerinde yataklar, minder 
ler ve pö"tekiler, yerlbre 

-DeTamı eahife 4. te -

(Halkın Dili) 

ihtif aı Toplantı Prooramı 
1- Eb~ili Şe t Atatürk'ün öliimtiuürı üçünçü 

yıl dönümüne l'!\Btliyan 10-ll-9jl Pazartesi gü
nü ımat 9 da Aydın Halkevinde toplaııılacaktır. 

2- Bu topla.ntıya Vali, komutan, ii ıt l ırnhay ve 
ıubaylar adli ve mülki erk~n, umumi "e beledi~c 
meclisleri reis ve a~afarı, p ırti vilılyet, kıtzs, ua
hiye, ocak "Te Ha lkevi ve komitabr idare ht>yetleri, 
Kızılay, Ti.irk ha va kuruma, Çocuk eı.ııirg., me, ma
al'if v" milli ekonomi kurıım l arı, ticaret v.. ~auayi, 

ziraat odl\.ları, baro ve bankalar eı kinı ile bütun 

Aydınlılar davellıdirler. 

3- SaloDda yer bulmıyanlaı- , Halkevi alanında 

hopadör önünd(• iht ı fı le iştiıak edHt:kl~rdir . 

4.- Saat tam 9 da dükkat•, 
velrır kapa tılmı~, luı.lk tı:ıl on ve 
olacaktır. 

'"o magıı zn -ve kttb
ldaııdıt top !aı ım O 

5- Saat 9,05 de Hl4lkeTi nıt.oıı .Atat ü1 ı. 'ün o 
ıün o aaatto öldügiinü bi t<lin ctk ı;aJonda va alanda 
yer alnnları bt>ş dakika sa:ı- ği sutımııı:una davet 

edecektır. 

6- Bunu miitoı kip Ela di Şef Atatüı.k'ürı yap
t ı ğı hüyi.ik hizmet ve kı lıı aman lıkhı r bııkJ<1nda 

bir hitabe s<>yleııecektir. 

7- Hitabeden sonra, Milli Şefimiz Ismet !nö
nüı. ün Atatürkörı ölümü günü ruillete yaptıkları 

be} aırnameleri okunacaktır. 

8- Bundan sonra Vali ve komutanlık ikinci 

maddede raz1lı zevat sa.lon ve aları da toplauan· 
larla birl ı kte hükumete iidil .. rek hurada. Ay<lııılılar 

adına Vali tara.Cwdau Ebedi Şefı n DÜ•Wne bir çe· 

lenk konulacaktır. 

9- O güıı kahvfl, g •ızino ve diğer uınonıi ma 

hallerde radyolarda musiki neşriyatı dinlen mi ye· 
cektir · Evlerinde radyosu bnlunan bütün yurttaş· 

ların da 9u madde hükmüne riayet edecekleri 

şüpheııi zrli r, 

10- Bu meruim mekteplerde '"e merkeze bağlı 
k<>ylerde de yapılacaktır . 

1 inci 

.................. ~ 
TASARRUF 

Tasarruf 

almak kendinize f 
da M 1111 MUdaf 

mıza hizmettir. 

tlanve Abo 

şartları 

Seneliği 

Altı aylığı 

Üç aylığı 

600 kıl 

850 

: 200 

Resmi ilanları~ 
satırınd' 

5 Kuruş aıınıf 
Hususi i IAnl* 

pazarlığa tabiO 

HALK 'ın DiLi'"' 

Abone Olunu1 

·' lçiade Memfokete 1' 

yazılar bulurtıunuz. 

Umu mi menfaat!B 

kalı yazılar seve 

sütunlarımıza g.\çi11 

=====================================================--==-== • I - Perihan, parma- • --
Aytf'n 

zorla bir hlifta içiı1 

alabilmiş, A<lildrı di' 
gün için köy<le .ırnlıı~~ 

ğı n dak i yüzüğü ne zaman J ,,_R=ü;;;;v;;;;li .. k=H-i ... k-.a_r .. e__.. 
aldın 11 

Perilııln hil'd'n bire Y 1 K 1 AN YUV ... --- .. 

~a~aladı, duraladı son· Tefrika No. ( 19) Yazıtn: Sahri ~JRLAÇIN 
ratla kendini topl~yarak. ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 

- Ah .. sen görme
miş midi o? dayım hediye 

eimişti. 

- Şimdiye kııdar hiç 

takm.ıunuıtın . Nerede idi 
t 

bu 7 

-Ooktanberi sandık-, 
ta. duruyordu . Ben gör· 

dlin zannetmiştim· 

- Hayır 

yok tu . . . 

haberim 

Bn nfak muhaberede 

sonra bvyuimde ikinci 

bir şiiplıe ş ! m~egi çaktı, 

geçti . Çiin ki Pf,rilıanla 

ilk tanı~tığımız giiudeıı 

lıu gi1ne kadar onu ilk 

defa bu&ün bu !&tan bnl 
dönüşünde görüyordum. 

Aylardan beri unut· 
tuguın onun hastalandığı 
geceki sayıklamalarını 

hatırladım . Bir araya 
gelen hu iki şöphe beni 
oldukça sarsmıştı· Daki· 
kalat' geçiyor ağzımdan 

bir kelııne dahi çıkma· 

yorun. Yalnız mütema
diyen zihuimde: 

- Acaba~ ıorgusu 

kıvrılıp doruyordn. 

Bana 

gıtliba Ümit. 

inanmadın 

- · Ne münasebet , ı · 
naııdım Perihan nedt>D 

inanmayayımki demekle 
bera.b'r hakikaten inan . 
mak istedigım halde kal
bim bir tüılü huna kani 
olamayordu 

Nıhayet kendi 
dime: 

k•n· 

- Olmana yarin gi 
d6r, d"yılıırına sornrım 
dedim ve başka ş~yJer· 

den konu~mağa başladık. 
Perihan şimdi gayet 

neşeli idi: 
- Biliyormueon Ü 

mit Ayten bize miswfır 

g~l-ecek ve beş on gün 
kadar k:al•cak, Adili gör
düm çok s~Htmı var. 

- Adil gt>lıniyormud/ 
- Bilmiyorum , yal-

nuı işlerinin çoklogun-

darı bahsı>tt i , bir kl'9 1 

güıı $elmiyı cek g"lilıa: ... 
Ben birden bire: 
- Pt1rilıan , Ayten 

Adille neden evleıımi~·or 

deye • " rdurn lo yine bir 
den bire şa,aladı· 

- Ne hil1>yiw ben 
Ümit: Adil~ Horsana. 

- Sahi ona açıtyı m, 
bakayım , Ayten ga.yet 
güzel ve h•mde kipar bir 
kız Adilde ondan t-yisirıi 

bulacak dflğil ya. 
Perihan ıe~ini çıkar

mallı ve soyunmak üzere 
odaflına çekildi. 

• Hafta. souurıda Ay· 
tenle Adil geldilu. 

O köydeki ufak 0 

kalmak istt-yordn. 

Biz Perılıaula: ' · 
- Ne miinaRebt

1 

rada kenili evin <~ ı~ 
otelde yatmak R•rı- ı 2 
klı:ıır mı ? deye bif 

v • t 
çı ln~tık ve siteaı lQ 
nihayet Adilde cliıd' 

l9 
maga razi oldn. l" 

Evimiz küçük 01 • 
için ben Adille , 
ban da Ay tenle bjt ~ 
da yatup kalkaca1'.t~ 

Bu suretle bi.t1 } 

mşalarla beraber. 
1 

ile Aytenin gelJne!.!1 ~ ~ 
garnbumuz taoı' 
mıştı. 

6 
Günlerimi• türl 

lü e~lcnoe Te zef~ 
de g*'çiyordn. 

-Sonu vat' 
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ATADAN iLHAMLAR 
Atamız diyorki. 

Ey Atatürk çocuğu , ey devrime i11a11an. 
Onun için and içen yolunda can adayall. 
Dinle büyük atanı. Senden neler istiyor, 
Sana neler söylüyor, senden neler bekliyor: 

• 
Ey Türk genci, vazifen korumakl!r valam. 
Cunılıuriyet ve de~ırim, lıepsi satın ar111ağa11 
Onları sev ve kora, onlara yan bakam 
Ajjetme lıiç. Olsa da lıatta ana!l ve baban· 

• 
Bir gün gelir bu yurda saldıran/ar olursa, 
Hainler ayaklamr, düşmanlar kudurursa. 
Hatta başa geçecekler onlarla olsalar, 
Haki katı çiğneyip faz ileti boğsa/ar. 

• 
Yer yer kopan yangınlar, yurdu kasup kaııursa. 
Evler, bark/ar yıktlsa. fferşey yansa kül olsa. 
Ey Türk genci. işte sen, bu en kara gü!liiııde. 
Bu yoksulluk içinde, hu lıiyanet öniiııde. 

• 
Tek başına kalsan da irkilmeden göğüs ger. 
Her süngü.ye kalkan ol, lıer hücüme bir siper. 
Bunun için gereketı kuııvet, asil kamnda 
Vardır senin. Bu kuvvet, çağlıyor damarında. 

• 
Bırak onu boşansın bir çağlıyan lzızıyle. 
K.arşısmda ne ateş, ne de siper baruur. 
Bu kuvvet karşısında ayıyle, yıldızıyle 
Bütün dünya baş eğer. Düşman ondan sakınır. 

Ödemiş Öğretmen 
Sami Baymdır 

(Halkuı Dili) 

Küçiik Hik tiye 
-~ -

Gizli 

K· lııyı vn ı ınnd:uı it;o 
riJe ginliğimiz,ıe g<'u i~ 

bir hahçoden g"len iıı ce 

sesli kli~ük bir kiipeğ iıı 

havlaması iitt kar.~ ııa~tık. ' . . 
bn k• sk o v ~ f o;;ı l n :nz 

uav ln ıııalara b zi 11 tle 
- Yalın uerdl•8iııiı. 

Baksanıza bekçiniz bizi 
bıraknıayor . 

Sözl~ri nı iz k a nştı. A · 

ı a.ıll\11 b• ~ ou saniyo geç 

ını;,d i uzaktalı bir gülge 

gibi kim olılugn eyioe 
fark ediltııneyen bir va -
cudun hizd dogrn ilerle 
dig"ni gürıliik. Yakla~tı

ğırıda tıtze fakat nlğun 

bi r ~t'S: 

- Anne. anneo .. tey
zelerııu gt.liyorlar. Han
gi rüzgar attı sizi bum 
ya, ve sonra, 

- A .••. Xıu·i a
gahtıy i mclo gelmi~ . 

ttnEni 'EF ATATÜRR'ÜX ÖIJÜM( XÜN 
Uoü.NOÜ YIL DÖNÜMÜ PROGRAMI 

D eytt kulaklanmızda 

çınhılı. Bu gonç, bir 
kızdı. Beı.t agaç.ların k a
raltı ında on n tanı ına

ını ş t ı ın. El~trı ğe <logru 
yak aı;tıa:ımı;ı;cla anladım 

ki bn Selma imiş. H ı z ı 

ğ·iilel v" sade ruobi lycl ı 
bir oda,·a aldılar. Hep
t-ıinde bir ne~e ve giiııiil 

~enli gi sı:ızil ı yınd 11 • Be 
nim bfiyle ansızııı geli 

""'--------------------ı ~ime hayret eder gibi 

> 

Pazarteııi 10 lkinoi teşriıı 1941 
Program, ve memlek(lt saat ayarı. 

lıepıü birden elimi . ı 

karken ' 

- .Kasıl g ele hildi ıı . 

Artık git.meyceekı-ıin de

Yaz ,ın. A. Erdik 

Bu güzol •e a il aile 
ilo çek eı k ideobori tanı

~ırdık . A ramlzdn. hiç 
to k lif yoktu. K iiçiik]ü. 
~ iin do e>ltH"inıiz biri hi· 
d rı o yn kıııdı . G~ce ğiirı

dii~ lıcı! aber '"akıt geçi
riıdik. O rı lar lıeniıu na

.sı 1 biiyi.ıd iiğiimü 'Ç~ na:.ıl 

lı ir rrıhta V6 talılatta ol

dı.~··ıu11 t;ok iyi bilırler

di. Sı· l .na o vakıt daha

af ıktı . O oııii~ yn~ ına 

gali ıı <·eye kadar Löyle 
hep bir ara.da, çok te
miz, ço - kıymetli, bu
l un nı z b ir hayat Y ··~a

dık. L:ik in ha~ at lıep 

avıı i sek i ide ve a' ni ka· • 1 • 

ıa da. dcv ,\ w t' tın6diği 

için bizi \'e onları ayrı 

ayrı :rnrler,j gö türdıi va 
dıtğıttı, Teı.iıı.di.if hazan 
çek ınuka.dd t•s oluyor . 
ikı ı;eııe :-.otıra başka bir 
~ lıirdo aYni iki aile ge-' . 
ııe bn lu..;tnk. Bu defa. • 
selmn. d11 ha çok ~üyü-

mii' ve Jalıa çok gü1.:ı;,l

l l'şmi~ti. Un balar haya
tıııda ka lbinde t::z ~ lıe

ycc·a:ıılar \'e SOUl!U7. lıZUV 

tar old uğu a~ıkç.a lıis 

odiliyo ı d ıı. Artık ona es
kisinden ziyade yaklaş

mak iı>tiyol'dum. Bilmem 
nodeuırn aksi oluyor,güo 

gl1çtıkçe cıddilc~ i yor ve 
lhişiiııorck dalıa. agır ko
ıı uşu5 ordum. 

2 inci teşrinlO 

rakarak yalnızlık1arn. atıl· 
ınağa mec8ur 0Jd11m. 

Şiipheıizki hayat bu
ndan ı-ıonra kendiıüni ba

na daha yakından gC>s
termege t;alı~acaktı . ... 
Hiç. bir tanıdık 11i
manın bulanmadığı gur
bet ellerinde her an 
morlıınnotsiz Te insafsız

ca geçmekte olon sene
Jeı iu darbelerini yedim. 
Taliinı ve kaderim beni 
daima. ıztıraplarla kar

••laştırmıştı. Diğer in
sanlar gibi değildim ve 
olamayorduın • Halbuki 
onla.rd:uı ne farkım var
dı. Puk acı şekilde ıona 
ermekte olau bu gençlik 
zanıanım bir 'laha geri
ye g•lecek miydi.' Maddi 
vo manevi mahrumiyet-

, ı~r beni bırakmıyordu. 

Sanki rahat bir n~fes 

almam am için bir çen
ber içerisine flıkıştırilmi' 
gibi idim . 

İşte bana çok yaban
cı olan bn hayat beni 
tıöylf\ hırpalandırır. yıp· 

randırır ve ya,11 bir si
ma kazandırırken uza.k

lıırda kalmış olan aile 
ocağımın ve :ıevdiğim 

kimselerin hayallerinden 
ha.tıra ların d •• n kuvvet 

Ajan" haberleri. . 
Ebe<li şer A.TATÜRK'ün üliimnııiin iiçiincii D"ye eor maga bR~la-
yıl«lönüınii rniinaRibetilt>, MİLTJİ ŞEF tS dılar, ot •ruuk ve ınu-

ğil m i. 

Bu vaziyette henüz 
kat'i o la rak hır fıkre ve 
karara sahip Olı\madaıı 

'az ite icabı çok uzak 

yeı lerd gitıncge ve bn 

bnlnyor ve ya~e ıuak içiıı 

onlaıa earılıyordnm. Sa
bır >e tahammüle ken· 
dimi iyico alıştı rmı~tıın. 

İnanıyordum. Bir güu 
gtılecek ben de arzuları
ma ve emellerime kavu
şacaktım. Çiinkü tabiat 
tabiat bogiia olduğa gibi 
y~lnız benimle uğra~

mazdı. Her lıalde bn 'e
kil yaşayı~ım değişecekti. 
Güıı geçtikce aksi ve 
yoruoo hıuHse 1 ere karşı 

-Liitfon ceviriniz-• M.ET INÖNÜ ı nün o giin hu hiiyiik acı habhete başl:ıdık. 

dolayıl'lile BÜYÜK TÜRK MtlJLgl'lNE ;;__ ___ ti y E N ,. A Ç 1 L 11 I',======• 
nıe;ıut. lrny:ıtı hurada hı-

yaptığı b"yauatın okuıınusı. ' • il 
·b,ı •. ()5 Ta~im Snkô.tu 9.10 9.15 fatiklal ma.r~l HALK -=-ASIMEv·ı 

ve saat 12.20 ıı kadar knpanış 
ı, 30 Program .,6 :Mrlmleket S at Ayarı 

jt 
1 2·a:ı Aj~nR Ha.berlt\ri 12 4:1/12 50 r .. tikltil marşı, 
l .,e sut 19.:iO-& ka<lrtr k:ıpnııış 

ıd' Q ao Proir&m' ve Memleket 8ırnt Ayarı 
1
9.33 Ajan11 Haberleri. 

,,tJ 19(5 .Ebt>di ~of ATıA.TORK,Hıı öliirnii rı iiıı i.içiinciı 
) yıld()n~ruü mıina~ebetile, .. ~illi Ş f lSMf1:T ı 

~jt lNÖ.NÜ'eün o gön bu buyuk acı 
ıct•~ Tiüyük Tüı k Milletine yaptığı 
.ziıı' l okunma.ıı. 
ır '·ÔO Aziz AT.A'ııuzın yaptığı bitabelerılen bazı-
~si 1 ~ tarını KENDİ 8E~LER1LE N~~H.1. 
r-~ ' ·15/20.20 istiklal Mar,ı, "e sııat 22.30· a kl\dar 

Kapanıf. 

~ 30 Memleket Saat Ayarı. 
~ı 83 Ajans Haherleri. 
ı 60/2~ .55 Yarınki Program, 1, t ikHU l\l:uşı ve 

1'.•panı.-

BASIMEVIMIZDE har çeşit Defterler, Cetveller, .Kağıt 
Zarf başlıkları, Kartviz i tler va Köy Qj~ları, Bale:tıyeler 
ve bilumum resi ve hususi dairelerın m~tbu evrakı 
rekabet kabul etmez derecede ucuz, temız ve çabuk 
olarak yapılır. 

B A S 1 M E V i M i Z i N B İ'R 1 N C 1 G A Y E S İ 
ADRES: Milat Pa,a Caddesi No. t 

iŞLERİNDE uc~=~--
B~A-:--'3Ki...:·ARO NEF~S~ 

SİPAAİŞL-ERDE SÜR'AT 
ofL:T-LEADE SAQL-AML.IK 

ADRES : Mltat Paşa Caddesi No. t 1 

========·=--~-=============--========· 
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2rıci Teşrin 10 

'f ozların ak ciy~rlere 

tesiri 
-İkinci ı:ıahifcdt'n mabat 

atılarak yazllmakta<lır, 

btı h:aroketler, birikmi~ 

,.e lmnlarıu üzerinde to· 

blanmı~ toıları lıııTaya 

kaldırıyor, orada hulnnan 
Te oturanların ciyerleri
nin i<;ine doluyor, n •ha 
yet bir çamnr halinde 
ha va 3Uzgeçleriııi sıva yor, 
o vakit ak ciyerler k~n

disine 'ferilen çok mü
him olan Tazife~iai ya
pl\mayor ve bir tarafcan 
da ciyor terde mevcrı t o
lan elastikiy,Y~tin gay
bı!lunğu gC>riiliiyor. 

Bir inl'lan 24. saatta 

680 G. kokmuş, hohul

ınıı• Y~ ztılıirli lıarnyı 

tışarı} a çıkarup ntmaga. 
mecburdur. p~ir, g nzlar 

vo yaglnrla işleyen nıo

Wr ekzö~ horu!ile için

deki bozuk havayı tışa

rıya. atma7ı nıya atamaz 

İtı• o UlAkiııanın çalı., -
ması giiçlt',İr, i~i <lıırnr 

Tenilıayet sizi o woWrıin 
temizlev ıneı;ine ve kulla 

nılını~ gaz ve lıansının 

atılması ~ar~le ri ııi araş

tıl'maga. HeTk ve mecbur 
oder, fak.at ciyflrleriu ge
rek borularını ,·e gerek 
ıiizğeı;lerin delikleri ni te
m izlemek miimkün de
yildir, bn sii,.geçler e li
mize ahlıgımız pirinç ve 
eri~te pilıhının ıüzgeciue 

beıızemi1or, makinalarda 
olduğu gibi biz borula
rımızı ıöküp temizlikJe
rını y:ıpamııyız, yalnız 

bu bornlıırımızın cli kk:ıtli 
tedbirler ile tıkanmaeına 
mani olmaktan haşka 

bir çaremiz yok tar. .Eli 
mizde bu i~to kullanılı

gıınız ilfLÇlllr az ve hati 

tu'~irltır · ynpmaktad ı r, 

meıel:l: iyot lıı iliit;l arı n 

bu gibi hizmetlerde kul 

Innıı°ınaıı fııi<loJi isede 

ınakın.cl ı mızı e ııc:ık hu 

ilacı iki F;ene kullanmak

la kısmeıı yerine getire· 

lıileceyimiz anla~ılınak

tadır. 

ı,te bn· zehirli gaz 

içer do kalııph tekrar 

tekrar arz ettiğim sehep

lM<leıı dol ayı dı,arıya 

çıkamaz. ise immn y:ıva~ 

yavaş zelıirlenweye La~-

hyor, ~olugao oluyor, 
beli hiıkiiliiyor, oturdogu 

yorde yoruluyor, d ıha 
genç ikou ihtivaılayor, 

lınrnunuıı ucu morarma· 
ga. ba~lıyor, hayati kud 
retlerinden bazıları n ı 

gay ip rtliyor, lhnQ'n 1 ma.· 
lar, ıııkıntılar gt1liy11r' 
ııtıfosi daralıyor, nihayet 
temiz haTa ıı.lawad•gın 

aa.u hoğnlarak <>itiyor. 
Yukarda yazd1gı nııT. 

gibi tı~arıya atılması ll
zıuı gttlen bu 5RO G. 
kokmuş, bozulmuş z• lıi · li 
havanın yerine tı,ardH::s 

kokusuz, tozsuz duın ıı

sı,r, lıava almak ihtiya
cıudnyıı, bunu büyle ta
nıyıp ve hilen kiınııele. 

rin <imii ı teri uzrın olnr 
ve kenıli ll'Ti ihtıyarlasa

lar bile dinç ve d"likaıılı 
g ihi yn~ ıırlar. 

Bir takım san'atlar 

vnr<lırki çalıştıldaıı :ı.:a· 
ınan yaptıkları işlerin 

91kard ığı toz lar Dt'fes 

horu vo ~iizgeç lerini tı

kadıgı için ö.:nii r leri kı· 
&:t 1 mış veya ak ciyerle; 
ri n hozu lmar<ındarı dola· 
yı solnga.ıılıkla, d erin Te 
Rii roldi Uksüriikl~rJe ma
lul olıLrak vııktıııdau çok 
evvel b ir köşe işgal et
mı,lerdir. Taocılılr, kö
miirciiler, hallaçlar, de
yirnıenciler gibi. 

En büyük ve en kah-

raman sıhhat duşmanınız 
toz l ardır. 

1.'ozlardan çok kor
kunuz . 

Bitti 

Dr. Şı\di Giray 

al ili 

Ta imi 
1 9 4 1 
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10 
Pazartesi 
Arabi 1360 
ŞHvnl 13 

Rumi 1357 
Teşrinievvel 22 

(Halkın Dili) 

Gizli a şk 
Üçüncii sahifeden mabat 

güluıeğ11 lıaşladım. Bana 
hiç bir mflufi ~ey teıir 

et ıniyord ıı. 
Fabt neden~e Selma, 

bi l ınu nı be ı i çok fazla 
meşgul etıueğo haşlamış• 

tır . Hep eıın düı~üııüyor

duın. (Ja.ya !i gozll\rimin 

ünüıı<leu a.yrıluı: "olıııuv

ta. İri k rpikleri arıurn
<lnu parlayan 8 y:~lı g()z. 

lcri he ıı i hiı; yalıııız l.ı

rakmıyoru ı . Harekerli 
e daııı1111 her clakik:ı ~ö

rüyor, ruhu ok~ayan ~i

•esin lı~r zaman işiti

yorduuı. Çok ıın:tik yapı
lı, çok ırıce dü~üııceli ve 
lıakik ııt,.ıı c;olı.: lnıo. 'i a8 

kıdp ı iıi ı 1\ cııd mı ona 

çok yakın gorııyo · 'e 
ist.ıkbalcl~ a~ oııdaıı uzak 
kalaıuayac.ığ ı ıuı lıııi edı

ynrdtım. Artık lıüyle i -
naııışlar VA böy le duynş
Jarla giınler Ve} a sylar 
geçtikçe ılalıa biiyiik ba 
yttlere kapılıyor ve onu 
yalnız kendimin elaraK 
tanımaia lıa~lıyordum. 

LAkin ... uzakJarda 

senelt1rden veri kaybolmuş 
bir kimseı • in kendi ae
sin i yaln ı z kt1ndiıi din
leyen bir zavallıııın b&
yalleriutlen, üuıitlı:ırinde n 
ve arzulıırrndau kim au
la1abilirL Kalabalık ve 
gibel bir mul11t içinde 
yalnız tğle11ce, aevk ve 

Il"Şe ile vakit geçirilir
keıı, hayatın göh kamaş· 
tırıoı ve aldatıcı tarıtfla

nle m~Şğlll oluıınrken 

yal l ıı1:1.ı1 klarda ıı yiikael
mek i&te.~ cıı fakat an<·ak 
1 enıli etı ft fırHla dolaşıp 

g~ne k1:1rıdisi ı tı g" leıı hu 
ıteı;i kiw dnyabil.r? baya 

tın ~u int1af11ız cepht-tıİ 
burası d6ğıl ınidır? .. . 

Şimdi bu yabancı 

yt1rleı·derı nyrıMıktanson· 
m kapılnrını teklıfı1izce 

açıp girdiği uıiz ''e kü
~·üldiigiirııdt-nlwri tanı

ctığımız o l arı .ılı haplaı ıu 

İ ) a Dl 

Husuei muhasebe 
müdüriyetind 

~ 

7 Teşrini ~aııi ~4:1 cuını giir.ii ~m •t i5 <ltı ' 1 

İdare heyetiııcu ilıale~i icra edi l ecf'ği ilaıı 

Rawaz rn p l ~I\ mahııllesin<len u .,cı ali k•ZI 
ıty~eyo a it bulunan tapıınnn 75 H<la ,19 P' 
40 kiit u k 21 pafc aıla muk~t })·l't 614: ıntııre 
ubb:ı.ı lııın f'f\ rnii ( teın i l ı\tıııııı 6320 Jiıaya b 

İhale~i yr pı'm ı ştır. İkiııci V'e kati. ]hnW 
te~riııisırn i t>4 l paır, :\l'tMi gihıii saat 15 d~ \"1 

idare Jı ,.y ı~ ti ııro yn pıl»caı. ur. Bu müdılet ı:• 1 

poy siire ı·~kl ıı rin h ı d lı ih:ılrniıı%:3 <;İııı(l"'' br 
olııı·\mAk iiz~r,. ıwy ~ii•~ bi ll' ctkll1'I waltı 1 

ııak üze re 1 l ft ı u!uııuı·. g·· 

i ı an 
Audın G. Müddeiumumi ıiüinden 

.Ay.ıırıda perakenılo azami ' U kuruşa satıl 
icap tdeıı m-<rnra ipliğiııi :35 kurn~t\ s9 

stıı· ı ti le milli korııııırı • kaııurıuııa mnlıa.lif lıtı 

ten ı:ı•ıçlıı tuh• t'iy ·cı ~ .dıırn oğlu nrn;,ıd'fer Joı 1 1 il>. 
hakkıııda ı\yuırı a~ l ıyecı·~ıl ıuah kenwsiııdıı yt• ~~ 
cluru,rua sonuııda ~ubuı u filine birıaeıı 3-;-JO ıtı~ 
ln kaııııııun 32 inci ınııddN;İ del:11t'tilıı 5<,\/S ~dı:ı 
fırkuı vo 1' C. K .55 iııci ma.Jdu:iiııe tevt'ık:,ıı t, 
knrn~ ağı r pııra cozaı:ıı ile ttcziyetıino ve 1 
müd<ltıtle dükkan ı n kapatılmasına ve nıtzlc 
ııuııuıı 63 iincu matlılesi mııc , hince hiikmii 
tileşdiğiıı d~ gazet1ınızle lıir def., ilanına 8/1 \, 

tarihindı, karar Terildigi ve işbu kaıarın 1'1 li~ 
kesp etmi~ olduğu ilan olunur "' 

~g,. 

İ) a D 

Audın YillUBtindB D 
'lıa 

~~ 

t·- iic etli meıııor kadrosııudan küy tııi 1 

memnrlııklan içın aydın merkezile 11azı}Iİ· l,ti 
aca;;ıu, Bozdogaa ve ıöke kazıL llit\l kt· ılt 
2 i /1l/94:1 tal'ihirıe mü8adir en m:ı giinü s•' ı11g 
da wnsabaka imtihanları ac;ılacaktır. . 
2.- Aydııı ıucıııarluğn 60 dı ğ1:1rleri ôO ~ef t; 
aylık iiCl'rtlidir. e 
3.- Tıt ı ipl 11 rin lise Te oıta nıektı· p mt:Y.U 11 

dan olıuas ı , a"kel'I ~ini yapmış ve ıııeıunr 0 

iç. ııı kanııııı di~ıq· 'ao1ıf• arı , .e ~artları h•;

uııwuş olına•l l ii zırwlır. 

4. talıpler imtiLan giiııüuden o~vel 
kaym.ıkamla:·n, Yiıılyette Taliye miiracat '~ 
ınu~at-akayıı g ı r. bilmek ı çiıı i!'!tenilen e'"r" 

Tdi etmiş olııı alıd ırlar. D · 4 

ömrııııııııı sonuna kadar 

malı ru ııı kalacııg • ııı Bn 
t'4aathr geçerkı n fH' İ<'e 

aulıunış vo J,arıa.•t olını~ 

timki bl'ııim bi ı d iıtiııı ~ıı Fi , 

~eviııde hiz Selma ile kM
şı karşıy ayız, koııo~uyo

rnz .. , Daha çok beuiın Sel ın:ı ıtiıuıli yııı ı ı ı ız do· 
ya baı.cıı:ıı oldut?uw yeııi ğildi. BUtiiıı kdııi Ye 

yaşayışlarıudau anlatı- benligi ılo hoııii:1. tanıya· 
yorlar. Selına hayatından rnadığıııı başka biriıine 
nekadar memnun. A'ık aitti. 

günüllerde bulunan cazip Ayrıldıktırn 11onra ()ğ 

yü?oü ıle n e kadar güzel rendim. Pek kı 11a bir 

duruyor .. lnsan ono. o zamt\nıla o i~ rn l :rnmış er· 

saniye teslim olmak isti- leniyorıııuş, hu ı;ıe~i n ç ve 

yor· Bi>ylo ~·ekdiğerimize j neş"ler lıwp endau ileri 

pek yakın i ken vo belki l geli1orınu~ .. . 

şey yalınıli 

cak tı ... 

Halk 

A. 


