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Fuat Şahin ErUiçln 

idarehanesi , 
\t itatpa~~ı <·adde.si Xo. 1 

AY D 1 N 

FIATI 3 KURUŞ 

P' 
r' tski Mesleke 
bl 

iki -vekilin istifası Soıuıtler 
taarru !a aeçtnar 
iki ueri geri aldllar 

mıştır. Bn bölgede alma 
nlar bir çok sub:ıy ve er · 
kaybet nişler ve iki tank 
bırakmı.lar<lır. ç :ırpışma

la.r a.zalmıyan ~iddetle Yeni Veçhe 
Ankara 13 ( ı- . a.) -

Hofalı vapuru ha.ıliseı~iııirı 
talJkilıatıua ba~lanması 

ırnbebiltt Milli ınüchıf.ıa 

vekili tfaffet Arıkan ve 
ıoiina~a!at. vekili Onvdet 
Korim İncedayı isti la 
etnıişlerJir. istifa. tahkika
tın eelametle devamım te-

milletlerini 

gün birilı irile temas 

ten ba,lı ca va!ntahr 

teıer olduğu lıal<le 

n &iine kadar ne bu işi 

etlenler , 
11 d' 

ı aralarında bir te
sti 

1ar ~t knrahilmişler, ııed• 
ı11 llıeı:ılek erbılhını. el 

~~ ~, birli~ile hareketlen-

llle)[ iç!n yakm yıllar 
S ~d11 dınletin onavladı· 
1) l -·' ( 1 •nundau. f"ydalaııa-

.• lerdir. 

~il hafta ba,larında 
~'"ada c: Türk buın 
iti > adila toplanan 

&ı·e bu ok;ıiklikleri 

~actılı\mak için hir ni-

1 llame ta.ı .. gı kara-

1 'te meılt.>ğe ait mev

kanunların bazı mad-
Iİ· 
ılt tinin de nizamname· 

s~' gUre tadil edilmesi 
ı 
,11rrıunu gösteren pro-
1 hazırladı "Ye bu su-
1 
e l'ürk gazetecili~iuiu 
hesi belirtilıni• mes .. i yı 

tesllniit yolıınıla ilk 

'14 atılmı~ oldn. 

~il~aki şimdiye ka· 
t 

~azeteoi olabilmek 

~ ile ~ibi nsıfJar la 
~~., 
~ ı Bir gazetecinin 

. ~e 'fazifeleri ne · 
4• 
•r, gazete ,·eya meo-

4- Çtkıırtanlardarı ça-

·ltanıar~ qalışaolıır 
'•ıtı.l ·ı. .. 

""' ne gı :>ı muna-
'tl th· er "Yardır Bunların 
itile ve hepisini u 

tıetı 
>ı, e, devltıt ttşk:ila -

' 

al&ka Te baltları ( r a . ır, , ı · ı . 

Baıun birligi azalan· 
nın toplantısı olan hu 

kongrenin geceli gün

düz lü çalı~nıalarıııın uc

ı : ct'sinde gaz•l<ınin ve 

gaıetecinin vasıfları tes

bit edilmiş, herkesin olu 

orta gazetecilik Y' pamı

yacagı, ve g11zetoltıriıı ~u 

veya bu şah..;rn veya. lıer 

hangi bir nıiies~esenin 

h.ti~mar vasıtaaı yı>pıla

mıyacagı mt'ıcip Rflhep

leı-iyle tehnriiz cHiriluıi~ 

ve bıı makila tla lıa1ırla

nan projeler, devletin 

yüksek makaınınıı ınnnl

mak üzere, p•ni ıeı;ileu 

merktz iJare lıeyotine 

mi~ mAkııadile yapılm1,tır. 

I.oıı<lra J 3 ( a .a ) -
Mosko'fa radyosu kızıl 

ordn kıtalarırıın moskova
ceplıesi ~ima.J bölgoıinde 
mu vaffnkiyeı li lıiicnmlar 

yaptığını ve iki köyü ge-

c: K • remzi ile bildirilen 
nok tamn altın da devam 
ediyor J\1ozayıks ve Vo
lokoJop keıimlerinde top. 
faaliyeti 01muştor. 
Kitalarımız mevzil.aini 
ku vvetlendirmişdir. 
Almanların .KARA ır-

tevdi edilmi,tir. 

Ta~arlaııa.n kanun de-

gişiklikleri ve 

rap.ılan nizauınamo tas

lağı g<tzt\tflci li k mesleğini 

diıipline b:ı~lımnkla be· 

rahor bn nrnslok erba· 

hının lıal ve iııtikbaliııin 

refıthı ıniij<lesidir do de

nilebilir. 

l\Ieslekic tatzzn'f et 

metıini içten bir anın ile 

bekleyoıı Cümhur,jyot lıü 

kt'ımetiniu kongre ye kar

şı göstordigi yakrn ala

kanın ~alı idi olanlar iman 

bütlinliigiile kongreden 

$\ynlınış lrn l unuyorl ru. 

Kongrenin saygıların1 

ve bağhlıklarıııı bildiren 

to 1 tı Mi 1 ıt Ş e r 1 ıı ü ıı ii n ii n 
-,ard ı klori <'O"Vap basııı 

meoeaplarına 7. erk edil

miş taze bir knrvet aşı

sıılır. 

f erlerine milli mü

d faaya general Ali Rıza 
Artuııkal müııakale~· e 

amiral Fahri etkin tayin 
edilmi~lerdir . Tayinltır 

yiikııek taıtika iktiran 
etmiştir. 

Börekci ve Tathcı
ıarın şikauati 

Uıısuzluk yiiziindtn 
aanatını terk etınf'k moc 
bnriyltti ile .karışılaşan 

BUrekçi, Pastacı genekç.i 
v• Siuıitci eımafrn toplu 
bir lı:ılde vilayet Te be· 

ri aldığını bildirmiştir. 

İ•piker şiiyle demişdir. 
HRrakAt esnasında birlik

lerimizden birisi muva.f
faldyetli hiicumd:\ huluna 
rak <G,, remzi ile bildi-

rilen köyti geri almıştır. 

Başka sovyet birliği al· 
manian cL, remzi bilai· 
rilen bölgede yeoıniı;ı ve 
ıntuaffakiyetli karşı hü

cumlar yapmıştır. Sovyet 

kıtaları cephenin bu kesi· 
mi n do şiıldetli harekAta 
geçmişlerdir. hücumun 
ba~la.dığından 20 daki k:a 

soııra birliklerimiıden bi-

lediyeye yapttldarı mürn riıi almanları <0> remzi 

c:lal l11rdau bir netice alıt. ile bildirilen noktadan 

maılıkları i~in Oiiııılııır ı goı i atmış ve mevzini ku· 
r~iıiue "Ye Baş vekalete vvotlendinnişdir. 

Tolğrafla.r ve arznlrnlla.rla ~im~ll kesimindeki muva
şikHyot ettikleri babar al- ffakiyetirıılen İ8tifade eden 
ınmıŞtır. bu birlik ikinci bir kUy 

Geçimleri bu ışo bağ· dal.ıa i~gal eylemiş ve cL> 
lı olanlar bu knmn snnat rom~i ile anılan malıalli

eıb:ı.bnnn öteden beri ta- n civarlarına kadar var

mağını geçmek teşebböıü 
bir biyade bölüğü kadar 
bir kuvvetin ve otomııtik 
silahla mücehhez mühim 
bir garubu imha ed en 
~o vye t top9 asan un ate•i 
ile geri pöakiirtülmii,tür. 
Biı likleriınizdeu birisi K 
rew11i ile bildirilen ma
hallin doğu varotlarını 
almıştır. Bu mahallin ta. 

mamilı ele geç.irilmeıi 

için çarpışmalar devam 
ediyor. 
Düşman top9usnnun "Ye 
ıiper havan toplarının 

şiddetli ateşiae ra~men 

birliklerimiz el bomba

ları il• düşman ta•kları
ne. hücum etmişler ve 

al rnan kıtalarını imha 
etmişlerdir. 

sovyet ha. va. ku V'fetleri 
merkez ceplıeıiode döş· 
me.n tayyare meydanları
nı bomaalamı' ve alman 
piyade toplolaklarına 
hucum etmişlerdir. 

zalliim etmekte oldukla- ----------------------
Konnuşma rını biliyorduk. 

Hala tatmin edilmedikle
ri için yiik-ıok makamla 
şikay.et etmek mecharieye
tinde kalışları ıı gö rmoklo 
ıniites~iriz . bnuun la 
b11raber Oünılıaı iyet bü-

kiim•tirıin şefkatından 

malımın kalmıyacakları 

nı kuvvetle umu.1"•ruz. 

Alman ıe Rumenltr 
kerçe ıardllar ~ 

Buclapeşte 13 ( a .a ) 
lıtefane ajansı bildiri

yor. 

Çok nikbinsiniz efendim 
Yazan: N. R. 

Çok güzel yazıyorsunuz efendim 
t. 

Çok yerinde söylediniz efendim. 
t. 

Cidden yerinde tedbir aldınız efendim. 

Hakikafe!l eşsiz 
yorsunuz ef e!ldim. 

t. 
çalıyorsunuz efendim. 

'l. 

Mest edi· 

- Doğrusu 

şiirleri yazmak 
hu yaşta hu muvaf f akı'yet, bu güzel 
her gence nasip olmaz efendim. 

t. 
- Kaç dediniz efendim ? 

·td' ti, ve mes·o ıyet erı 

e )' l'dir; buııların hi-; bl.ri!ii 
I~· 

J \•le anht,ılaınamış 

Meslekin inki~afı yo

lutıda atılacak her adım 

bizlere Milli Şafin işa · 

retleri üzerinde .dirümeuin 

Yarı resmi mahfdlor
den hi'diri ldigine göıe 

alınan ve romen kıtaları 

Dört yüz ita beşyüz abonelidir gazetemiz ... 
Aman ne mükemmel, ne mükemmel ... Ayda bir 

ikiyüz lirayı kıvırıyorsunuz demek, değilmi efelldim? 

,Jı 1., te l"e gazetecilik ta

''•r· l bile hakkile yapı· 

ı.ıı,ıı. 
huzuzunu verecektir. 

lfoat ş. Erlaçin 

Kerç herzahındaki ilerle· 
meleriıı de Kerç'e kadar 
varmışlar l'e bu şehri ele 

geçirmişlerdir. 

t. 
- Maşal/a nıa/ıdum bey rok nazik bendenizi ka

pıya kadar teşyi' etti e/ endim. ... 
- Devamı dönlilaoil ahifede -



8ayfa; 2 

Küçiik Hikaye: 

Hatice 

Erenler köyü bn gün 

fevkliede günlerinden 
birini ya~ıyor .. . Köy oda-
111nın <>nii çoluklu çocuk
la, karılı kuıanlı köylü
lerle dolu. Bir tarafta 
delikanlılar bir tarafta 
ihtiyarlar. İşte haki ki
lot pantolonlu yakası si-

3msiyalı olmuş lA.oi vert ce-

ketli lrnrayagız 40 yaşla
rınba muhtar Momiş aQ'a 
k<>y kolcut<unnn bir saat 
evvel nalıiyeclen getirdiği 
bir k&gıdı cebinden çık
arıp okuınnyıı lıazırlaaı· 

yor. Bir iki yutknduktan 

sonL·a söze ba~ladı. 

-Gardaşlarım ::nulıab h~ti 

keıolim(le bira• beni din-

leyin ( erenler .köye 
muhtarlığına .. Köyüntizde 
kayıtlı 334 doğumlu ere.
tın kı'alanııa sevk odil
mek üzere acele ~ubemize 

celbini bildiriniz. ) Hiç 
kimseue ı:ıes yok muhtar 
k!ğıdı clört hük.lüm edip 
tekrar çttbine Roktu. Te 
küy lülere döuüp şu sözle
ri eöyledi. .. 

-Duydunuz değilmi ga· 
rJa,ıarıın. niydelim hepi
mizini boouaung b~rcu 

anıtlllrımız bizi ne giin 
için emziirdü. KPşki ben-

de gabadayı oluTersemde 
on yıl askerlik itsem. 

Şimdiki R!:ikerli kte neymiş 

tebtillıavn. kör olayın .. 

Yarın eaba.h köyü müzdki 

-----==----=----=- - - - ----
---.-----~a..o------------- ------~- ------- --

Kadın 

butüo kur,alnr hazır ol· 
sanğ. De~divan bacak 
IIaıan!a do~ro kasabaya 
gideckler. Öbür taraftan 
ak 81\kallı nıu- çehreli bir. 
ihtiyar atıldi: 

- A vrntlar hadi ha.
kayım siz işinize, gücü -
n iiz~ gidi D g. Si~de deli -
gıınlı1ar ynrıu gön çık· 

wndan V !:·TAN hizmetine 

Soğuk biı· kış sabahı 

ortalık yeni agarıyor .. 
Poyraz inıuıf111ca uğulda
makta. Kuşdibi istasyonu 
lıugün daha kalabalık ... 
Ayağı nalınlı giirbüz kö-

ylii çocukları sıcak süt 
vnr diye avaz, avaz bağı
rıyorlar .. B i r tarafta kö
y l ii zennileri bürgülerinin 
içine saklanmış sıcak gii
zya~lrı dökiiyorlar., Üç 

dört delikanlı beyaz tor
balarını ıırtlarına gecir
mi~lor trenin kalkmasını 
bekliyorlar ..... 

!şte son kampaga vur· 
du bet dakika var. Yirmi 

ya~la.rında ac~r bir deli
kanlı yanıncla kırk kırk

beı~ yaşlarında. batı ya•· 
malı bir kadınla kotarak 
geldi. delikanlı biletini 
aldıktan sonra ana:nnıo 

boynuna. sarılıp ılini öptü. 
Hatice kadında oğlunun 

arkasını sıvazlayıp alnın

dan öptü. Koynundan çı-

(Halkın Dili) 

kardığı kii9ii k bir bayra
gı oglnna uzattı: 

- Al oğlum Hüsmen 
sana şu bayrak babauın 

biricik mülkii. Bıı ıama

na kadar ~öylemedim .. 
- Bunu babanla. bir 

çuknrds. martin bo~altan 

Ktranlar köyünden Ali 
çıvuş getirdi . Baban hu
DQ a.llalıa oan verirken 
koynnnchn çıkarmış hu
nu .Ali çavu~ oflum Ilüı 
mene rötür. Ben "fazife· 

mi yaptım. oııu GAvur 
eline bırakmadım. o~lum

da. göksföıde ıa.klayıp, 

namnı çe ••refi gihi ko
ruıun. öJıün onu yore bi
rakmaıun deıni~. bak in· 

anma~san 'u ayın üzeri

ndtıki kan lekelerine bak 
bnıılar babanın Ju. 
nıdır Ren allalı vereki 
yilzünü kara getirmesen ... 
Hüsmen anasının elinden 
bayraıı alıb göksüne ıı-

kıca yerlettirdi.. 
- Peki ana eğer ha· 

bamın yüzünü kara geti
rirsem yedirdiğin ak ıüt 

zıkkım olııun diyerek ka· 
llıı:mak üzere bulunan tre-

ne atladı bir dakika ıon

ra acı bir tren çığlığı d
akikalarca kulakları çın
latarak siyah dumanla.r 
içinde gözden ka.ybol<lu • 
••••• 1 •••••• 

Hatice kadının bu gün 
sevincine kıymet biçil 

mtız. Gururundan adımları-

nı biraz daha sert atıyor. 
nedenmi diyeoekainis : 

köye izinli gelen 

kabakların yusuf lıem 

Hüımenden mektup 
getirmiş Te hemde sağlık 
haberi .. Başrnıı yeldirm· 
eıini alıp dogıu köy od
aımıa ayanın yauına gidip 

lıüsmeııtlon gelen m!>· 
ktubn okutmaya yo lau
dı.. o erkek gibi bir kedı· 
ndır . biri döıt yaşında. 

biri 2.5 yaşıntla iki erkek 
evladını lıiiyiitınek ıçın 

2 inci 

elbette et' kek olması H\z. .. ................ ., 
ımdır. her köy zelinjıi 

gibi orak biçer harman 

kaldırır, soğ• 1ı: kışgün le· ilan ve Abo 
riııde ayağında nahnlarla. 
atk:ıaUJda çocuk zoytin 

günd_eli~iııe giderdi. 
yalnız onun bir hususıy
eti erkeği yanık h!llandan 
kalan on d<>niim tarlanın 
çiftini bile keudi sfüer, 
Telııııl hatice kadrn na-

sırlaştmş eli, yanmış yüz

şartları 

Seneliği 

Altı aylı~ı 

Üç aylıtı 

600 }i.C 

360 .k' 

: 200 ~ 

ü, iri yapısı ile lam bir Resmi ilan ıarı 
türk kadınıuır. doğrncıı satırı rıd 

köy odasına girip elindeki 

5 mektahu masanın üzerine Kuruş alırıı ( 
attı. Oku şn kayıtı ayan Husu si i IArıl 
dt1yip duvnrın kenanua pazarlı~a tabi 
çömeşti. Muhtar hüsm"JJ
den gelen lıatice kadının 
mektubunu oknmağa ko 
yulda.Odada buluoan aza 

dan hn.san veismail çaTuşlar 
knlak kabartmı~1ardı ka-

pı aıtzma birikmiş mahalle 
9oouklıın drışdı vırnın ya
nına s:t.t 8af olmn~lar bir 

9ıtırtı bile işitilmiyor ... 

" Validem kadına 

EvTelAselnm ile iki 

--Sonu salıifo 4 te-

HALK'ın DiLi' 
Abone Olunu 

·ı 
İçinde Memlekete 1 

yazılar bulursunuz. 

Umumi menfaatıs 

kalı yazılar ıel'e 

sütunlarımıza ge9ifl 

-Geçen nuıh~dt.nmabat~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= • erek yaşadık . 
nihayet o meşnn 
ibayet o b i;yük Hir knç gün sonra 

Adil gitmek istediği hal
ue onu bırakmadık zorla 
alıkoyduk. Her gün deni
ze gidiyor; saatlaroa kayık 

gez;mefori ve don iz f'ğlen
celeri ili vakit geçiriyor
duk. 

Bir giin ahlıma geldi 
ve Adile: 

- Adil! bak bir bi-

rininize ne ka<la.r yakı~ı
•ıyorann uz; .Ayten ile ne· 
tlen ev leJJ miyorson / de· 
dim. 

- Şimdilik evlenmek 
lı!lkkında bir fikrim yok 
Ü ınit. bakalım zamanı 
geliııoe dü~ünüriiz dedi. 
VA hemen bu bah~i kap:ı 
yarak başk" şeyl6rdEın ko
nıı.1maga başl a dı· Ben de 
hir daha ayni balııü aç· 
maktan çekındiın. 

1 
Büyiik Hikare 

YIKILAN YUVA 
Tefrika. N o. ( 20) Yazıın: Sabri ERLA~tN [!] 

Bir hafta sonra Ayten
le Adil gittiler. Kendile
rine o kadar alışmı.tık ki 
onlann ayrılmaları evin 
içinde biiyük bir botluk 

bıraktı. Artık yaz ıonu 

gelmek üzere iıli yava• 
yavaş bizde istambula. 
dön ii' hazırlıklarına başla
mı.dı k. Bundan bizden zi
yade koru'n köşk arkada•· 
!arımız müteessirdiler. 
billıaua Nt•ol:l, 

- Ah ııe olurdu, sizde 

h~p burada kalsanız dtıye 

söylenip durnyordn. 
Çiiııkii kendileri yaz 

'fe kı~ burada idiler. ni
hayet bir etin kö1deki 

· bütün tanıdıklarımıza ve
da ederek köyden ayrıldlk 

Küçiik yuvamızı terk ed
erken ıon defa geriye ba
ktım güzel bir yaz hatı -
rasını saklayan bu saadet 
yn .-aııııı gözlMimle ıe· 

lamla'1ım. 

ayla.re&. içi kahkaha
larla çırı la yan za.vallı ev· 
in şimdi bütün pencerel

eri kapanmış "' ÜZE'!'inı 
bir kaset çökmüştü ... 
SöheyJA, neclA, cavit bizi 

köy kenarına kadar 

t' •Yi ettiler. 

nyrılırken zavallı ııecla 

hüngür hüngür ıığlıyordu 

aekadar aıoak kanlı ve 

temiz kalpli bir )'l\Vruoa

gızdı. Sık Nik konuilerine 
görmege geleceğimiıi va· 
dederl\k teselli ettik. 

Ve işte biiylece güzel 

yaz rüyası dııı soııa eriyor. 
vo tekrnr apart.wauıruıza 

döniiyoruz .. 

heııap ediyorum. per

i hanla barnber yaşamıığ a 

ha~layalı taıtm dört buçnk 
sene olmnş oğlıım. İki 
buço k ya~ırıuıı, diırt buç
uk sene onunla kavgaı;ız 

'°e giirültiisüz ve her 

gün arlan karşılıkh bir 

sevgi ile birbirimizi sev-

günü geldi. 
• bir pazarteıi 
öğleden sonra R~ 

da ba,.ımın fazla ~~ 
gını hiı ettim. Ve 1 -~ 
larak bankadan 

çıktım, küc;lile 
1 

tefek oyuncaklar 11 

llğır ağır ete dogr" 
landım: • 

1 
kapıyı bana ii I~ 

çtı peri ha.na sord il ıJ.l~ 
deti de alarıı1' 

1 fi 
nle dışarı 9ıktıklet1 ~ 
y lt-di: Pak etlori JJl;; 
tlzflnne bıraktım · 'i 

mı, pudüsemi Jıiı~ 
y'e nrerek odama gı 

BHşım fazla •I' 
için aıııpir in aradııJ~ı 
lamadım, belki yat. . ııı 
iyerek perilıanın 
tuvalet odasına 
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Ç ARŞ 1 

içimle birlikte açllan çarşl kaf!ıları 
/(üf kokusuyle uzayan karanl;k yollar; 
Ve bir göz gibi bakan duvar delikleri. 

• 
Arslan oluklu şadırvan kahvesinde oturanlar 
Bahtlaruu bir çift zara bağlamışlardır. 
Ve uzak, diinyasmdan uzak kanaryalar 
!nsan lıalile du~arlarla konuşurlar ... 

• 
Çolak elile nargile çeken bezirgan 
Hile tüten gözlerle müşteri bekler; 
istif istif malla dolu dükkdıılar 
Oturmaktadır/ar ağlz, ağıza ... 

• • 
Geçmiş günlerimi kaldırımlarmda kaybettiğim 
Günlük ve baharat kokusuyle yıkanan çarşı 
/(epenk ve leylek sesleriyle inen akşamlara 
Güneşe olan aşkıyla ağlayan çarşı ... 

• 
Huzurunu Jıa/a aradlğım o günlerden 
Takatsız ayaklı zevkler koşar ardımdan 
Unutmadım içimde sakladığım çarşı /ıalkı 
Oördüğüm fi/imler gibi geçer gözlerimden ... 

lskender Ege 

FİRARI 

Yine kalbim sızladı hayalini gördüm de 
Neden ben utıufmadım seni şimdiye kadar. 
Senin için genç iken ilıtiyara döndüm de 
Niye yakıyor hdla eskiyen lıatıralar ... 

Hicran ile hüsrandan artık kurtulmailylm 
Senelerdir çektifim lSfırap kiiji gelsin ... 
Derdime eş olacak başka aşk bulmalıylm 
Kararan şu dünyada yaşadığıma değsin 

' 

Sen ömrümün gülüydün ltoltladığını zamanlar 
Oönlümün üzerinden ayrt!maz cıvıldardın; 
Varlığınla rahumun yükseldiği o anlar 
Oeçti, şimdi boşluklar içersine hırakdın ... 

Belki sen bunun için hiç bir şey duymuyorsun 
Varlığlmdan haberin endişen bile yoktur. 
Hala unutmadın ml sen diye sormuyorsun 
Hayattan şikayetim bilmezsin nasıl çoktur ... 

Hiç olmazsa mdziye dön de kendini tanı, 
Yokla! neydin, nasıldın şimdi hangi yoldasın 
Belki sen de bulursun ölmiyeıı !taftram 
Bir ldhza irlenirsin nede olsa ınsansm ... 

A. Erdik 

ı tıJAN: AYDIN 101L\ :\lEMURLUGUND.AN 

1 

Alllcaklı ~ ~ydıııda hf\r.ım oğiıı Fuat ta~. 
Horı;lu : Olu Sadık taş 'eresesi karısı Emir 

H atico 'o oğulll\n Sııphi, Niyaıi' 11 üsl.i.i Salih Necip 
Borç : Altıyüı liradır. 
Hayri meukul, Haziran 94:1 tarıhli ve 25 aayısı· 

nıb kllyıtlı incirli O\"a iııt-gnzı nıevk.ilndo ~nrkan tariki 
hıu garb~ntı\l'ik, şirnaleu ıucm~t kızı AJİte halıçesi 
ceuubtın ıbı·alıiın ve n.y ışo ile çsvrili altıbindört yüz 
otu~ iiç m~tr.o murabbaı iııc 1 r bahçesindeki i~tink 
lıalındo mılk1y~t olan altmış dCirt hitı8ede kırk. dokuz 
lıi 88 si olup satılan hisseye allı yüz on iki lira kıy· 
ınet takd1r edilmiştir. 

Yeni Adam 
Sayın f rafö!lör lımail 

Hakkı Baltacı oflunun 
cSa.rıyer halkevinde orta 
oyunu> v~ <.Muzlar > 

başlıkll yazıları Snphı 

Nuri İlerinin cOelal Sa
hir hakkında. hatıralar> 

yazıı;ı, N. ilhan Berk'in 
cŞiirin imkanları• Laşlı· 
klı makalesi, Sudi Bay-

tının cTürkiyede nebat 
koruma. i,i, başlıklı ya.· 

zısı iç sosyote ve kültür 

say faları ilb eşşi'I bir haf

talık gazete olan yeni ad
&nıı ok urları mı va hararet-

le taniye ederim. 

Bıı bahçede keqliı;llen yapılnıı' bir odali üzcıi 
yedı kir~ınidi ile örtnlii önü lınyatlı bir kapı iki 
peuceredeo i barttt lıir balıço damı ve bah9tmin umum. 
unda 186 incir uğllcı 8 ayvtL 3 n'tr 8 asma va.rdıı· . 
Diğer yiue tapunun haziran 941 tarih ve 18 sayısın
.ta kayıtlı kuyucular kıuıyaşı mevkiiııdeki şarkan
kı!\uıeıı koçak çayına akan il uru dtre ve çakır oğlu 
mastan tarlau vo lıtiıeyin oğlu ıntmıut ttL rla~ı garben 
bahçe yolu Te yola muttasıl iiyas deroıiııden sakalli 
mustafa. bah9osı' ~imalen yol ceınıl.ıeıı yol vu yola 
ıırnttaı:nl kacas höseyiıı vt.ı lıns ~ııı ogln tarlaıu ile çe
ni li lıir hektar '1585 mfltre murahbıu olup bu balı9e 
nin temamı a ltı yüz lil'& kıynı"t taktir ediıni~tir . l::;:l;:I =========:;,= 

Bahçede ~az ve çitten yapılmış iizeri kiremitli bir RADYO 1 
oda 'e 400 incir ngaoı 27 ~U) tun TC 6 yabani zcy· -
tun ve iki palamut 5 a~ıulL vu<lır. PROÖRAMI 

Satış giini.i ve yeri, aydın icra. Jaire:-;inde fi 12. Q4. l 
salı gun~i saat L5 do Vtı ıu. 12. 94:1 cuma günti "Y· 
ni ım.a.tl!4. ynpılacaktu-. 14/11/194 l Günü 

1- i~bu gttyri ıııeııku lün !\rttırma şutoamesilo 
9 .12 .,1 ta.rilın<len itibaren 9.J:l-27a . No. 7,so Program ve mem· 

AYDIN icra daireııniıı 111u11yyo11 numarasında ber 
kesin gör~bilme~i ic; n !ıçıktır. Jlalll1a yazılı olaula

leket ıaat ayarı. 

r<ln.n fazb. malumat almak i-.tiyenler, i~hu •artnllm· 7,33 Müzik 
eye Ye 941-279 dosya nıunnı nsile nıemuriyetimize 

müracaat etmelidir. 7,45 Ajans haberleri. 

2- artırına)a i~tirfık : çi11 yukarda yazılı kıy~ 8,00 Müzik 
metin ~;, 7,5 ııisbetintle boy ve)'a milli bir Be.nka-
rıın teminııt mektuba. toYtli edılecektir. (12&) 8 ,16-8,30 Evin sa.atı 

3- lpotek sahibi alacaklılarla. dığer alakada· 8, 46 Müzik 
darın ve irtifak lıı kkı ıalıiplfıriniıı gayri mınkul 

iiZ6ri'ndeki haklunuı huım11lo fa.iz Te maırafa 1~130 Program ve mem
dılir olan iddiıA.larını işbu iHlıı tarilıiuden itibaren 
yirmi gün için<le enakı ınüsbitelerile birlikte me

leket saat ayarı. 

muriyetiınize bildlrmeloıi icap eder. Aksi halde 12,33 Müzik: 
hakları tapu sicilılo sabit olmadıkça satış bedelinin 
piiyla~uıasıııdaıı hariç kulırlar. 

'-Gösterilen güude artırmaya iştirak e:lınler 
artırma şartnamesıni okuuı11ş ve lüzumhl malt1mat 
alını• ve buoları tamamen kabul etnıi' ad ve itibar 

12,45 AJ'anı haherl~ri. 

18,00-lS,30 Müzik: 

14:,00-15,30 Müzik. 

olanurlar. ~- Tayin edilen zamanda. gayri menkul üç d- 18,00 Progrsm ve mım-
efa ba.ğrıldıktıuı sonra en çok lirtırana ihale odilir. leket aaat ayarı 

.dncıtk artırma bedeli ınuhaııunen kıymetin yü-
zde yetmi' beşini bulmaz veya tıa.tı' isteyenin alao- 18,0S Müzik 
ağına. ruclıaui olan diğor ulac::.klılaı buluuup ta. b· 
edol bunların o gayri mcnlıul ile temin edilmi• al- 1&,00 Müzik 
acaklıtrının mecınuuııdaıı fıızhıy" çıkmıusa eıı Çl)k 19,3 O Memleket sa.at ara
artır:. nın tııalıhüdü baki lrnluııık iizore artırma. on 

he~ giin <laha temdit n~ on giinü ayui saatta 
yapılacak artırmadll, bGdcli ~atı~ i teprniıı alacağına 
riichaoı olan <lıg ., r alacaklıların o gayri nıenkul ile 
temin eılilmi' alacı\kh\rı mocıuuundau fa.daytL çık
mak ~artile, en çok o.rtırana ihn!e edilir. Böyle bir 
bedrl elde edilme1.se ihnlo yapılıımaı. Ve u.tış talebi 

diişer. 

rı Te njana haberleri 

19,4.5 .konuşma 

19,55 Müzik 

20, lt> Hadyo *'azetesi. 

~0,,5 Müzik 
6- Gflyri ıneuknl kendisine ihale olnnan kim-

se derhal veya vorilen mühlet içiıı<le rıaırsyı verme- ııı,oo Ziraat takvimi 
zse ilı·\lfl kararı foslıohıırnrak k~uditıinden . evvel t'D 
yiiksek teklifte bulunıın kimse nr:ı:etmi' olduğu be- 21,10 .l\li.izik: 
delle almaga raıi olnrlia oııa, razi oima.z n-ya bu
lıınmazsa lrnınn" on gün müddetle arttırmaya çıka· 
rılıb en çok srttıraa:ı ilıale odilir. İki ihale arasın
dl\ki fllrk ve geçen giil' l"r için yi.izdc 5 ten h~sap 

21,45 konuşma 

22,00 Müzik 

olunaeak f iz ve cli~or za ·arlu nyrıca hiikme lıa- 22,30 Memleket aaat aya-

cet kalm '\ktmmı momnriycti ı..u izuo alıcHhn tahıiil o rı ajans haberlıHi. 

hınur M:ıdtle (13:3) 
Gııyri menkul ynkMı<h gii11t.erilen 9/12(~41 ta- 22,45 Müzik 

rihinrie Aydın iorıt m~m11rh11i'n oılasınu ışbn ilan 22,55 - 2~,00 yarınki 
Te gi)rterilen aı tırma ,artnamesi dairesinde 8alıla.· 
oag1 ilAn olnnur. 

program ve kapanış 
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. 1 1 çok nikbinsiniz efendim • --·------·--lı Y E N 1 A Ç ı L A n 1.=-=~ 

-Birinci sahifedon mabat- HALK BASIMEVİ 
Aman efendim, artık lıerşey düzeldi, Allah sizi 

eksik etmesin efendim. ild .... 
Bu bir sürü osmanlı devrinin, saray mutfaklarmda 

kaynatılarak lmzurtı lwmayummda soğutulmuş bayat ı 
lafları, ara sıra kulağımı fırmalanıakta ve düşünme 

uf kuma örümcek ağı örmektedir. 
Bir kaç güm önce, ha zelıirli tırmalama/ardan ve 

bu menlıus örümcek öğından kurtulmak için bir lıamle 
yaptım şöyle ki: 

Oiizel y_azıyı bilmeyene, 
Sözün değerini tartamayana, 
Hadisedetı lıaberi olmadan tedbirin yerinde/ilinden 

ha/ıs edene, 

Saz tan bi behre olana, 
Şiirle manzumeyi tejrik tefrik edemeyebe ve Rtza 

Tevjikten, Be!ıcet Kemalden aşırmaları bal gibi yutana, 

BASIMEVIMIZDE her çeşit Defterler, Cetveller. Ka01: 

Zarf başlıklara, Kartvizitler ve Köy Odaları, Belediyele 
ve bilumum resi ve hususi dairelerin matbu evrai'' 
rekabet kabul etmez derecede ucuz, temiz ~e çab&J~ 
olarak yapılır. 

BASIMEVİMİZİN BİRiNCi GAYESİ 
ADRES: Mil at Pata Caddesi No. t 

iŞLERiNDE UCUZL..UK ---=--...;... _ ________ ,o ___ ~ ::..---

BASK 1 L. A RDA NEFASB:T 
......__ - __...... --

aiPARIŞL..ERC>E SÜR'AT 

oiL..TL..ERDE SAGL..AML.IK 
, 

ADRES : Mltat Pa,a Caddesi No. 1 

B~~a~mlib~~n~~pz~~n~ıl p~- ·~================-==·=-=-=·=-=-====~·==~ 
tına akıl erdiremeyene kendisi ile alay eden kaba 
malıdum beye nazik deyene , 

/ şlerın eve/inden bilıaber olup yeniden düzeldiğine 
lıiiküm edene, 

- Çok nikbüısiniz efendim. • 
Dedim. 
O - Estağfirullalı, /ıakikatı söyleyorttm efendim. 

Dedi. 
Ben - Evet ekendi lıakikatuıızı> söyleyorsunuz. 

Dedim. 
O - Ne yapayım ki lıakikat böyledir efendim. 

Dedi. 
Ben - Sizin fasileden olanlarla konuştukça sizle-

rirı hesabınıza sevinç duyuyorum dedim. 
O - Sevitıcitıizirı sebebi nedir ejendim. Dedi. 
Ben - Sizin gibi ekendi !ıakikatuıı> söyleyenlere 

arfıl~ az raslayacağız . Dedim. 
O - Sevinilecek bir lıa/ degil efendim. Dedi. 
Ben - Bil' akis dedim. 
O - Niçin efendim . Dedi. 
Ben - Çünkü, rakipleriniz azalacak ve siz bu 

lıakikatlaruuzı (!) dalıa çok dinleteceksiniz, ondan 
dedim. 

O - Doğrudur dediğiniz, artık dünyada doğrula-
rm (!) yeri daraldı dedi ... 

Ben - işte c sizin bir lıakilıatımz da!ıa > dedim 
ve başka söyletmeden bıı çok nikbini, kendi /ıakikatları 
ile yalmız bırakarak matbaaya geldim ve bıı yazıyı 
gazeteye verdim. 

N. R. 

İ J a D 

A gd ın Vill uetından 
ı·-- ücretli memur kadro~ruıdan k<>y büroları 
medıurlukla.rı için aydm merkozile nazilli, Kar
acn'JU, Bozdoğan ve ıöke kaz:ı. merkezlerinde 
21/ll/f>4L tarihine mi.isadif cuma giinü s·ıat 10 
dtı musabaka imtihanları a9ılacaktır. 
2.- Aydın mcmurlaga 60 diğerleri ôO ~ey lira 

aylık ücretlidir. 
3.- TaJiplerin lise Te orta. mektep mezunların
dan olıııaıı, askerliğini yapmış ve memur olmak 
için kanuni diğer va.11fıarı ve şartları ha~ı bul
unmuş olma11 lazımdır. 
4. - talipler imtiLan gününden evvel kazalarda. 

kaymııkamlara, Vilayette valiye müracat ederek 
masa.bakaya girebilmek için istenilen evrakı te-
'fdi etmi~ olmalıdırlar. D · 4 

Sovuet - ııman 
harbında son durum 

M.oskova 13 ( ı~·a )
Dün g~ceki tH>vyet tebliği 

12 son t .. şrinde bütün 
cephelerde çe.rp~~mala.r 

d13vam etmiştir. Jı~vvelki 

giio 25 alman tayyaresi 

düşiirülmiiştür. Beş sov
yet tayyaresi karıptır· 

moıkova civarında beş 

alman t&yyuosi tahrip 
edilmiştiı" 

llMan tauuareıerl 
lnautere Ozerlnda 

Londra ıs ( a..a. ) -
Dıılıili emoiyet nezareti. 
nin tebliği 

Bugün diişma.u tayya· 
releri irıg ilterenin doğu 

'imal kıyıeıııda bir yere 

bomb.,Jar atmı,ıardır. az 
lııu~r olınaşdur. 

Bir inauız m~raşa. 
11 Türktue iÇln neler 
IÖUIBUOr. 

Londra 13 ( ıı ·a ) 
Lordlar kamaı·aHındaki 

bir nntknuda ınarnşııl 

Bört Bnrh Türkiyt!den 

bahıetmi~ Te şunları de
mi.tir. Nasa.rlarımızı ken-

disine çevir<ligimiı -çe 
fakat ~>azı kimtıelore bazı 

erıdişelet· veren bir mem
leket vardırJ~imdilik Tür
kiye sakin duruyor, lakin 
tecerriidün iatilayı davet 

ettiiine birden fazla mi
Hl bulandağunn ve ken
diRini bizim safımıza sü
rükleyecek ve kuvTetli 
bir mö.ttefı kimiz Laline 
gt tirecek şıırtları meyaua 
çıkarabileoefini eyice bi-
liyor. 

i 1 an 
Agdın tapu sicil mu haf ızlıüından ~in 
Ayduıın germencik nahiyesinin merndiye m•b' 'rı 

Hesin de şarkım tnelırnttt oğlu lıasan öztürk batı ~'ıı 
yol şim;ı.len p Jynire i yumf oe •ıuben ba.la.banıu ali 1 -,~ 
m·ılıdut ve muhıued oğlu ınelıınedio olduğarıdan \\) 

lısile namın:\ yeniden tescilini i~t~diğinden maball• -•i 
t:ılıkikat yapmak iizert> 27/11/9" 1 ta.rihinde meJJJ ~t 
gönderilecektir b11 yerde bir hakin mülkiyet idd 
sıada ola11lar varım gelecek olan memora Teyalıt11 ~ 
ogüne kt\da.r tlaireıui:tıe 229 fiş nnmaraıi[e daire 14,·r 
ze miirncaatları hildirılir. 1

• 

Hatice Kadın 
İkinci sahifeden mabat 

ellerinizden öperim. Ha

tırı Şf'rifıni sorup sual 
ederim. Denden yana su-

al ider isoııiz lıaıudolıull 

sılılıathyım. eiziıtde Rılı· 

hıüt olınamzı cenhı lıak 

daı:ı niynz eğlerim garda

~ ım momode ı:ıern.m ile iki 

ellerindt·n sıkarım IDınin 

oglu toıuna ayruca Relam 

edip güzleriııden öporim 

valideciğim sizlere çokta

ndır mettup y.•zınah ar

ZUilnnda. idim. Fakat ııi
ydeyiın . E ker ooagına 

geliir g olmez gendimi kö 
yümü1Jüıı nıettaLrn<l& sa

nıveruim. İ llam şn yazıyı 
garalaaıadıhç:ı !-1alla ınet

tup yazm'.lınayıt gPnıli g•
ndime ı-ıöt verdim. Niha-

yet diiıı ak~ıun derste id
ük takım koıııutıınımız 

arerin Hiisnıen demeiin
mi. . Öyle bir g11rurlan
dımki ~orıuayın gayrı. 

Hemen ertesi giinü 

talimden diiuer düıımez 

elime k&yıde dizimede de-

fteri goyup sana bu ıJJ ~ 
tubamu garalamıya b• 
dım· Hani ana. hatır!• 

nınu bilmem Ayan bifİ 
puanlamızı ok• duktao 
ra B~kerlik tebdillıa"' 
demedimiydi kör ol• 
yalan degil aııacığ1 ~i 
Bundan sonra her kiJJ' ~ 
Janımda eıkerlik agırd ~· 
dırse yar adana. sıgınJJ' ~~1 

sille indi l'İ vericen. a•' 
ya alla.h bilir rahatı" ''t 
herde yok ayağıtıJI ~ 
kopmak nedir bilaı•! ~tı 

41 "' postallar, sırtımızda 
1 
~,, 

beri m galın urbalar, f 
qııtlar, toz1uhlar gayri 
de.rem yüziimüzden b• 

açık yeri.miz yok.H•~~, 
s .\bıthleyın erkenden 

ıı 
borusu çalını,, kahf•.

1 ·rı mızı çayıyl11o pey11ı 

yaptıktan sonra.. swıtı' 
~ı edip böliik bölük b'·

1 
lara ge?.miye gider 1 ~ 
ta.lime gidiyoruz. ge! 
heybetli ı:ıert adımlarl•ır ,,,, 
lıriıı ıokaklarında tv 
ler söyleyorus. 

-Devamı 


