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LJ~ G e n e r a 1 Alman tagga~eleri 'Çit tçilBrimize MO)de 

Qdzinger taguıraıl Moskovayı 
18 çantası Bombaladılar 

) Moskon~ 1:J (1'.ll.) -
V"i~i l' ( a · a · , . 

Q~lleral H 11 lıingu ııı Tas aj·ınsına giire l2 son 
~llrban gıttigi kaz:ı h.ak· t'~riıı giiııii vo J2 - ıs 
~ltıda nllı.kah tıdı;ılfi.t son te~rin geco ·i hir ~ok 
tide edihııiı-tir. Kuaoın Alınon tayynresi Mo8ko 

'iline ga~ileıniyecegini va Ye lıiHgeRi üzerinde 
'tılar anlamaz general uçmuş ve a~kerlikle ala· 

~ h lı kası olınııyıuı hedefler 
~ Q.lldzinger idndtt 6 em-

-:r lir.erine ge li i giizel infi . 
ltıiretıi ka~ıtlal'l unlunırn lak boıuhaları atm ı .~ l anlır. 
'l Çanturnı Tayyartıden 
'~lll.ıştır . Çanta tayyare-

~111 düştiigii yer yakın- TA yy ARELERI NI N 
,b' 'tında hulnnınaştıır. Bn lNGlLTERll'Ylt AKINI 

Alman 

tı Çalıhnın içinde hnrbiye 

i i ''ıırıııın .Aınorikııd.ıki 
Lı' ~llhn .. ıu·· k tefti• ge· 

. "'' gnn Ili 'i,j etml\11nJR aldığı 
ı1' ~tlar vardır. Gerıeral 

~d ~ teftiş gezisi lıakkıôda 
1 ~L bir ra-ll 'Ümet• uzoll 
~t m•lı ar.zuıonda 
~· ·ur 

'· 

Londra 14. (a a.) -
Ha.n\ ve iç emııiyet rıa

aırhklarınııı tohligi, diin 

gece ilk ımatlarda az ıuik· 
tarda uiisoıan 1 a \'YareıÜ . . . 
lngi ltereııin onrnp hatı ına 

'-' 

bomhalar tıtrnı~'nrdır. lh-
zı baırnr ve nz nıiktardn 

cilü YO yaralı vnrdıı·. 

Sovyet 
TAYYARELERiNiN 
ALi\IANYAY A AKJNl 

MoskoV"a U. (a. n.) -
Ta11 ajan ... mın hildirdiginu 
göre Sovyet tayyareleri 
tarafrndnu J 2 son t rşriude 
Kc>ııiAgherg vo Higa ya 
hiicumlar yapılmı~ ve lrn 
şehirler<le ki askori hedef
lere van•"ın '"O irı.t'ılfık • l:) 

bombaları atılmıştır. Ba 
zı infildk1ar olduğu ve 
yangınlar çıktığı göı iiJ
müştilr. 

Sovyetler 
Bir Alman aıauın ı 

lMU!. ETTlIJEH. 

Moskova 14 ( a.n.) -
Sovyet tebl;gine ek. 

Sovyet baya kuvHt
leri 12 son tc~ri ıı do 4. 7 
tank 11 kiiçiik tank ve 
zırhlı otonıuhıl aı1kor ve 
yey~cek yüklii ~uo ktiın· 

yon mulıtı lif ç.nptıı top. 
!ar ve bir p iyade alayı 
imha etmişlerdir. Kara 
deniz fi)o ... uııa mensup 
deniz tRyyareleri iki giin 
içinde 4 ..., tayyare askor 
Te reyecek yiiklü yirmi 
kam} on ,·e birkA<; tay ya· 
re meTdnnı tesi leri ha-l rap et.mi ,terdir. 

l'olıuınluk lıuglay için 

ıuklııtıtla oları çit'içiınizin 

durumunu dü~Unen Oiiın· 
huriyet lıiikfunet iıniıin. 

ç,~ftçinin tohuınluk 9uğ· 

dayının tedariki için eıı 

yakın ofııi merkezi olan 

I zınirden a.lııımnsını, vi 

lliyet ıuekaınıııa emir ver-
<liği lıllberi alttımı~tır. 

Yaptıgımız tıtlıkikat

tan tohumluk bnğdayl:trın 
Aydına getirılerek çiftçi 
ye dağıtılınasıua. başlan-

dığını öğreııdik, a&yın çift

çimize gi>züu aydın der 
\~ifıc;imizin ekim zama
ııında.ki da.rlığıııı tam sı · 
rıu11udc1, giderenleri 13)'· 

gı ile anarız. 

Halkm Dili 

SOYYETlH 
UBDidBD mOStahkem 

n1evkileri geri 
alıyorlar 

JJondra 14 ( :\ a. ) -
8ovyet radyosunun bil
dirdiğine göre: 

Kızıl ottlu lntsları

şitldotli bir giigüıs gögüsı 
mulıuehedoo ınııra nazi
leri Mololarolnvazs kesi · 
ıniodd müstahkem hir 

tepeden atmışlardır. Al

manlar bir tabur piyade 

zayiat nrmi,ler ve bir 

çok nıitı al yoz, havan to · 

pıı bırakını,ıardır. Alay 
ı.anc:ıgı da. rusların elıne 

geçnıi ~tir. 

Leııiııgat ceplteıiııde 

bir ıovyct birliği aalı 

giinii alınanları isrni bil
dirilmeyen bir ıuovziden 
ıol'i atmı~lardır. Bu hn· 
cum yapılıııadan evvul 

dii~man miidafııları ~i<l

detli ımrotto bombalan· 

mı~tır. Sovyet topçusu 
dü,manın iuatçı mukave· 

metini kırmak için piya

dt•ye ku •vetli yardımda 

hııJuumu~tur. Almaıılar 

kaybolan meTkii yeniden 

ele g yİrmek ıçın bey
bııde gayretler s~ıfetııı·ş. 
lenlir . .l4'ııkat te~ehbiid 

t ı·uıların 6liode kalmı~tı r. 

Okuuucuıarımı !a 
Miirettips:zlik yiiıiiu· 

den gazetomi1 i Oüınhu

riyet lıayramındao beri 

faıolalı çıkarıyorduk. Bu 
günden iti baron ) azı ve 
tertip kadromuzu geni~· 

!ettiğimiz ıçın gazete

mizi, eıkitıi gibi h~r gün 
ye fakat <laha giizel <lahıı 
çok lıulk <lileğinio bildi

ricisi olarak 91knracagız. 

!imi, içtimai, edebi, 

TC iktisadi yazılardan ha~

ka 7.engin roman ve hi-
ı 

kayelor bulact\ksınıı mek-
tep telelerini jJgileııdir

digi ~ibi höyük: ya~ta.

kilMide alakalarıdıracak 

Hayat bilgi11ine ait 

ı•ni• malumat Terebile· 
cez. 

Muhub i ı· işimizi de 
dü:ttltiğimiz; için hundan 
böyle ı:ıi~lere meml~kct 

lıahorlt~rin<len giinii gUuiine 
mal•ınat vermego çalışacaz. 

HALKIN otı.t 

TAŞRADAKİ 
OKUYUCULARIMIZA 
Mohalıirilorimizin uğ· 

rayamiyscagı yerleJ'de 

reç.ecek memleket lıadiıııe
lttrlni ga.,~teruize bildir

mek art.u8nıı<la olan ta~ra 
okuyucularımızın mektup
hrını ıahifelerinıiıe se- 1 

ÇİNE DE 
I 

c. H. P. ıonareıı 

Qine ( tel 14-11-94:1 ) 
Ha giin VW'tyetten gelen 
parti reiı:ıi vekili Te hal

keyi ba~kam Aa.yın .N e'et 
Akkor hazurula kongre 
açılmış Te konferan8 
verdikten sonra intiha

bata geçilmiştir. Tasnif 
neticesinde Necip Güney, 
Hüseyin Kenar, .Mehmet 

Sait , l\Iuıtafa Yara' , 

Kemal Alper , ilüsnü 

Erol , Muıtafa Kenar , 
Siileyman Gürdeniz , 

llelıınet Genç , Kbım 
.A kin, Mehmet Merdin, 

S!lılık Vural, Hasan Ak

baf, Halil Kalen asil 

azalığa seçilmi~lerdir. 

Keresteci Süleyman 

Gür deniz 

vinçle geç.iı·eceğimizi bil
dirir, bulundukları kaza, 

nahiye ve köylerdeki mu
lıalıirli~imiz yapmak is
teyen oknyularımızın ga
zetemizi umum ne,riyat 
müdürlüğiine müracaatla
rını riea ederiz. 

Hatırlatabilir miyiz?. 
Yazıcımn manevi müktlfatı ve büyük lıazı, 

yazısuun lıayıra lıizmet ettiğille şahit olmakflr. 
Biz yazdıklarmuzla meydana gelecek lıayırm 
kendimizden önce halk adma tecellisini pren
sip kabul etmiş/erdeniz. 

Bu cümleden o/ara/~ istasyon karşısmdaki 
çirkitı ma!lzaratwı birinci sebebi olan otele 
ba gii.n verdirile:ı güzel şeklin bizi mem
llllll ettiğin( yazarken otelin bitişiğindeki 

Osmanlı bankası deposu ve Y,am başındaki 
lıarabe bakiyesi f[Östereıı arsa manzaralaruun 
evvelki giizelüğin önüne çirldıılik perdesi çe
kmekte olduğamı ve Osman!t bankdsı gibi 
bir mii.essesellitı ve yam başmdaki arsa, 
salıibinitı salıibi yoksa belediyenin ba. çir
kinliğe da/ıa fazla miisamalıa etmemesi ldzun 
geldiğilli lıafırlatabilirmiyiz? 



Sayfa 2 

ıaaç ıı ormanlarımızın sıhhatimize ve 
içtimai hauatımızı hizmetleri 

Köylerin, ye,il kırla
rın Te ormanlık dalt]arın 

haT"aıı; 'ehirlcrin ve ka· 
}abalık memleketlerin luı.
vaaından dalıa r:iyade 
ıılılıatimiıe elveri~li. saf 
vı temizdir. Bnırnn i9in
dirki ilk bahardan itıbaren 
hemen bütiın herkes kır
lara, ye'il ağaçlı bağlara, 
tıpelere; yaz gelince de 
ormanlı yaylalnra çıkmnk 
guinmek ihtiyacım du
yar; bu ilıti1am lıiı etti
ren Te in1anlarm içinde 
ihtiyarları haricinde, bana 
dair bir takım arzular 

uyandıran kuvvet; l'ÜCO· 

dun muhtelif kısıınlarıuda 

birikıni' TO ıinıni• ıa.rarlı 

maddeleri• yerine eyile
rinin konmaaı içindir. Bu 
lüzum n, bedın makina. 
!arının tabii iatekleri va 

ihtiyaçları his ettirmekte
dir. Nasılki bir iıııan, 

yevmiye alacağı yi rmilıeş 

rram tozan o gtiukii ek

ıikligin i duyarak tabi'at 

in.anları tuzlu bir şe, • 
yemege icbar ediyor ve 
• 

o noksanı telafiye mec-
bur ediyorsa . .. 

lnıalar, ak ciyeder 
yolilı bir :ıı;amanlarda.n 

beri, ~ehir havaıunın bo
suklnğundan, dışarıya çı-

kt.rıp n.tamtLdıkları mad
deleri kır ve yeşil orman-

Yazan: ŞAD} OlRA Y 

ların etraflarma yaydıkla
rı, ıalıverdik:lori temiz T"e 
saf ha va ve gazlar ile 
dığiştirmelr, temizlemek 
Te yıkamak isterler. 

Biz çok defa, zayifları 
'f~ haatalıktan yeni kur
tulmuş kansız kimseleri 
kırlara, aaf ve temiz ha
valı yerlere g<>ndermeğe 

çali~ırı~ ve bu tav iyeleri
mizde hazan ısrar bile 
ederiz 

Ak ciyerlerden şikayet 
edenlerin en ba•ta gelen 
şifalerı, sar hava alma.lan 
yani tebdili ha'fa. etme
leri ile Kaimdir. Bir çok 

zayif kimaelerio, tedavisiz 
dahi kalsalar, temiz ha.Ta 
karşısında güzelleştikleri 

ve gürbuzleştikleıi görul
müştur. 

Ku,ıar bıslenme ih
tiyaçlarının saika8ı ve 
dii.manlarınıu hücumuna 
ınııruz kalma korkuları 

olmaı1' yeşil kırlardan, 

ormanlardan ayrılmak is 
temezler: goruyornz ki 
bunlu hile oralarda deha 
ziyade neş'eli hareket 
ediyorlar, oynaşıyorlar, 

ötiişüyorlar ve koşu~u

yorlar. 

Sağlam insanl ın bile 
saf lıl\v&lı ye~il bahçe Te 

ormanlar arasında bulun· 
mak la, ya~a.makla. sıhhat-

(Halkıa Dili) 

hrınclaki çok biiyiik eyi
lik farklarından b~ıh~eder
Jer ve sıLhatlanndan ~i 

k&yet~i olanlara bu tarz
da ya~amağı tavsiye eder· 
ler; şıhirlerin aarı, solgun 
henizli olduklarını tekrar 
ederler dururlar, köylü 
kadın tarının ekeerhünin 
yüz maky~jıne ihtiyaçları 
yoktur, 

Ace ba ~elıirleri 11 lıa va
sı niçin bozoktuı~ 

Acıba bunun sebebi 

nedir? 

Ba sebep!eri birer bi 
rer ıaJ mak giiç .•. 

Aıul güçlük, akla h
laTrnra ~ıgm1yaoak ka.
dar bu seheplerin bol 

' karış1k; Te mnhtelif ol -
masındandır, öunnn içiu 
ayrıça biiyük bir (kokulu 

kokusuz, dumanlı, dnman
ıız, tozlu, tozsuz) diye 
taaoif cetveli yapmak 
lAzım, bu ise ozon biz 
borada mümkün olan kı 
lıla izabdı oknyucQlaı·ıını · 

za Yermekle iktifa edelim: 

Bu 
olarak : 

bahiste umumi 

Hamamlar, me11kenler 
dükkanların Poba born· 

larile, şehir içindeki kü
çük, büyük fabrikalar vı 
fırınların bacalarını ve 
evlerden, mü~; sseleı den 
çıkıpta sokak, aralık Te 

anl\lara. yayılan, akan 
veya biriken çirkı•f sula 
rı, mecrasız abdesanelerin 
sızıntı ve birikitileri ni, 
giibre ve süprüntü yığın. 

larını, kokmuş eu toplan 
tılarırıı, nrnzhaba. ve da-

bakhaneiori, Wkonıotif du
man larıaı, a:>ri olmayan 
mezerlık l arı, küçiik, bü
yük hayvan itlerinin mey
danda bırakıldığını, sıhhi 
olmayan lıayvft.n ahırlarını 
Ye ıührelerini, içinde 
kullanılmayan suların bu
lnndııltn gölciik ve ku
yo lan hatırlatHr.az. 

~ inci teşrin 15 • 
ıı:ıııı:ıııı 

TASARRUF 

BONO LA 
iç; 
Ya 

Tasarruf Bonolar• I(; 

' almak kendinize t•1 lJ" 

da M 1111 MUdat•' Şelıirlttrın havasını ve 
sılılıat1111 bozan bu Ill f' Ill• 

balar şBlıirlerin umumi ı mıza hizmettir. 
dertlidir. .................... 

Burı un bir de fertlere 
ayn ayrı toıür icra eden 
lıuRusi kıaımlan da var
dır ki ~ok miilıimdir; 

Bun lıır, asıl hizirıı bünye 
ve ha>"a alına verme 
makirıamızı harap edeu 
nılılıiın amiller 11.rasın<la 

sayılmalıdır .... 

1\Ie~eıa. ~ 

Yiyt•cek ve i<;ecek ~a
tan dtikkau ların kokmuş 
ve bulaşık Riiprüntii teııo
ke vt1ya k:ıplrını' bubt,ık 
çukurlarım, el yikaına. ma-

1 
hallerini, berberlerin diik
kAnlıtrında mü,teri üstü
nü fırçalamalarını, kıl-

' ların ınü~teri y~nında. ı.ii 

piirilhlüğünü, kcifte, kül

baıitı kokularını, kömür
cü ve lıallaçlarııı çıkar

dıkları tozları, ıii pı·üııtii 

atılan ar14a)ıırı, iHeyfl be
riye kfü;ük abüeslerin ya
pılma~ını, t~mı zlenmeyen 
umumi hal:i.laıın çık aı -
dıkları kokulu ga.zları, 

sokak ve mııyclanlann 

-ıa~lık kaidt' lerine aykırı 

olarak Niipiirülm~ı-ini, llll'· 
~in ve öı-ı\rn r, ham sah ti-

ilan ve Aborı 

şartları 

Seneliği 

Altı aylığı 

Ü 9 aylığı 

350 kur 

200 kur 

Resmi ilanlararı 
satırındl 

5 Kuruşalınır'· 
Hususi ilanıı' 

p~zarı.aa tabidl1 

yan gibi c,ya satan d@ 
kanl.ırın, depolarııı kO~ 
!arını, Zeytinyağ çı~ 
rı;n ve satan diikkill 
depoların etrafa saldı 1'1' 
kusturucu kokuları, bO 

benzer g~rek ha,·ayı • 
• 1 

leten ve gerek mevzii 
ıftün yapan ami ileri 
tırlatmakla iktifa ed 
ğiz. 

- Arkaaı var J 
llasanın üıerlerine -=========================-================-=========-· döşürülmü,tüm. 

baktım yok.. Üzerinde 
v.nahtar bulunan çekme
ceyi açtım. lçinde bir 
ıürii kAfıUar, defterler 
vardı. Onları karı~tırır

ken gözüme penbe bir 
zarf ili, ti. Ü zeri el ya
"111 ile yalınız cPeribana> 

yazılı idi. Her halde bir 
arkadı'ı yazmış olacR.k 
dedim. Defterle mektu
bu bir· kenar!\ &tarken 
dtfterin arasından bir
denbire yere bir banka 
çıki fırladı· Hayretle 
elime aldım. Bn ..&.dil ta. 
rafından imza edilmi~ 

~eşyüz liralık bir çekti. 
Ne münaıebet! bunun ha· 
rada ne i~i vardı. Derhal 
mektubu açtım ve oku
dum. }"akat na&ıl oku
dum. Okuduğumu bilme
yorum; yalnız bütün 
odanın eş7alarile birlikte 

gözümün önünde fırıl, 

fırıl döndilgiinii görü
yordum. Sanki tavan yı

kılmı~ ben a.ltıııda. 1'al
mıştı m N efe8 alıunıtyor 
dum. Olduğum yere çök

tüm. 
M.uttasıJ: 

. - Hayır hayır bn 
olamaz deye inleyordnm. 
Fakat elimdeki kagıt 

parçası bütün lıakikatı 

yüzüme karşı haykırı

yordu ... 

Mektuba tekrar güz 
gezdiriyorum· Tarılı eıki 
be~ ıene eveline ait: 

Sevgili Perihan! .. 
Geçenlerde sana yap-

YUV 
Yazan: Sabri 11JRLAÇ1N [!] 

mı' olduğum teklifi te
krar ediyorum. Çok eyi 
dü~üu; güuden giine se
falet vtt fuhuş çukuru 
na yu varJanmllktasın . 
D.-lıa. ıenç ve giizelsin 
sana bu son ttıklifim. 

,,. 
Senin istikbalini kur 

taracağım ve seni bu çu· 
kurdan çıkaracağım. Ga
yet eyi Te ıamimi konuş~ 
tuğnm baukada bir ar
kadaşım var. Kenar ve 
nezih bir ail•ye mensup; 
kendiside yakışıklı onu 
sana bir hafta Honra ya· 
pılacak baloda takdim 
edece~im. Ho,noa gider· 
ae elimden gelen her tür-

lü fedakarlığı yapup se· 
nin mıs'nt ol nana yar -
dun edecögim TıL~ii hi r 
~arıla kuz min Ayten ile 
miinnschfjtiıui.ır:e vasıta 

olaeak8ın; .. Ve Ayten 
benim metresim oh\oak; 
buda senin için ko~a.y bir 

i~ balo geceHiuJen iki 
gün ıonıa son cevabıuı 

beklerim 1 ali lıiç bir 
fedakarlıktan ç.,kinmi

yeceğim. 

cAdih 

Yarahbıw demek ben 
en sevdiğim ...e ht-nim 
annem, babam, lıer şey

im bildiğim hir aıkıt

datım tıı.rlifındaa tıızaga 

Deftere bakıyorO~ 
J>erilııınıo muhtelif 
manl:uda karaladığı )~ 
kısa noth:r. 'feker, t' 
ok:uyorum ... 

Bugün Parkot~ld 
balova AJil ve jf 
He beraber gittik. ) 
btına. Ü midi takt.liıll ~I 
Hııkikaten giizel, ~-~ 
'ıklı bir genç. JJ 11 

1 ,, 
gece benimle me~go t 
}'akat dü~iirıüyorarı>1 
başkasının lıeYesiııİı 
zularını tatmin etıı' 
için ben bu çocuğtı ıı' 

.,ıı 
kandırırım. Oııu ki 

karanlık maziye 
ortak ederim. 

,, 

Ha.yır / bunu y•t 
malıyım!. 

/ 
-Devamı var 



layfa; S 

Sa7111 kasdetlın RlZA TOH.ERe 

YALAN OLUR 
/,.· . 
t-ı,,, açma salcın 

~ti ~?IZSan, bu gün, yarın da 
e'flıin var cana yalım 

•1 il gurbet diyarında. 
~- Ne içi yanan olur , 

Ne de inanan olur 
Aşkın bir yalan olur 
Oıırhet akşamlarında. 

YA$ GEREK 

;t? sahiden aşıksan, 
~ 0ılerinde yaş gere/el 
lj~~sın gönlünü yaksın 

r ırısi bilmiytrek. 

Ne üz kendini, ne sor, 
Ne onu, ellere sor. 
O ki seni sevmedi 
Ve asi'!' sevmiyecek. 

Söke: AZIZ KIV!LC!M 

f Ja D 

Audıı Viıtuıtindın 
\·- .. tı• k d tQ ucre ı m~o:ıar a roenndan küy büroları 
'ceıaıarlnkları ıçın aydın rnerkezile uaıilli, Kar-
2t•u ı Bosd~g.an v~ •öke kaza merkflzlerinde 
4 11t/g'1 tarıhıne muaadit en ına günii s1at 10 

2
' lD.usabaka imtihanları açılacaktır. 
,·- Aydın mcm•rllğa 60 diğerleri 60 ~ey lira 

{lık ücretlidir. 

~·- Taliplerin lise 'fe orta mektep mtznnların
i ~tl olma11, aıkerligini• yapını, ~e memur olmak 
-Çın kan ani difer vıuıfıarı ve 'artları ha;ı bul. 
( llnıaş olmaaı l&zımdı r. 

~· ....... talipler imtiLan gönünden evvel kazalarda 

~~ınakamJara: V~IA1ett• . :ali!e müracat ederek 
~ .••bakaya gırebılmek ıçm ıstenilen evrakı te-
~l etmiş olmalıdırlar. D · 4 ' 
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HALK 'ın DILi'ne 

A b o n ı O ı u n u z. 

19inde Memlekete ilgili 

yazılar bulurs unuz. 

Umu mi menfaatla ali-

kalı yazılar ıeve H~ e 

ıiitunlarımıza g.,9irilir. 

(Halkın Dili) 

Küçük Hikaye: 

Hatice Kadın 

Bizi görenler .kahvede 
iseler ayağa kalkıyorlar 

yolda İı:~eler durnp hayran 
hayran seyrediyorlar . .A.k
'ıııulıtrı yine güzelce çor
ba1i lc tatlısllo karnımızı 

doyurup bi raz i stıralıattan 

sonra derse gırıyoruz. 

Anacığım t>yle yemekler 
veriyorlarki hani 8en bel

ki diiğiinde bile yemedin. 
Ders dirsio hoş bir ~eyki 
ıaf ıaf ıurafara oturuyor, 
başçavuş kalk oglam lıiis
men dedimi fırlayıp kal
kıyor, emret komutanım 
diyorum. Ba.çavaşnmuz
da. öyle yavuz adaınki 

bölüğümüzün babaıı ana .. 
Bir dersimiz olclnmn ho · 
men derman olnyor ... Ne 
.aıelazım ](omutanlarımı

zın lıep~ide cıTan adamlar 
Geçen gün Tiimen komu· 
tanı g~ldi. Bütün Ala.yı 

tepladı. Hepimizin mer
haba asker diye hatırını 

sordu. Bizde bir ağızdan 
Pağ ol komnt:mım diye 
seslendik. Bani ana bizi 
bir göreydi a~ ufımıza 

geçer eıaı vaziyeti alır

dın. Arkadaşlar direen şe
ker çocuklar .anki hir 
anadan bir babadan imisiz , 
gibi velhasıl ana rahatız 

Yesselam. Anı, bir yiirü 
dedilermi aJlah bilir ı lağ
ları deleceğiz. Mektabama. 
borada son verir tekrar 
iki ~llerinisden öperim. 
Okuyan efendiye dinleyen 
zevata ayrı ayrı !!!elam 
ederim. Bu mektubumun 
cevabını acele beklerim. 

Oglun HÜSMEN 

Muhtar okuya. okuya 
bitiremediği mektuba ma
sanın üzerine koyclu. Gö 
züog aydın Hatice kadın 
eYJid dedigiog böyle ol
malı işte . . .Azalara dö
Dl}rek Hani H Üiimen gel
sin değme çatma adamla
ra değişilmez bir adam 
olu nrcek .. Öbür tataftan 
ıza İsmail çavu' atıldı . 
ukerlik ba,ka şeydir veı· 

selam. Hey gidi günler 
hey... Ne gördük ııelor 

gördiik ... Yemen nertısi 

Galiçya ueresi. .. Yt•tli dii
velıug eskerine gılınc ıııal
ladık . .. Yılmadan yıkıl

madan aslanlar kesildik 
agalar • • . Conkbayından 

1 

Arıburnunda bire karşı 

:ii~ döğii~tüi: .. . ~~me ve
ı akın 'ı.a eı-k e ıJııırı dadı 
hali\ damatım da hani bir 

M illet g iinü o l s:ıda tek
rar tliiğüne gider gihi yol
Jant'.lak ... Eskerliğiıı mat
rak ta ı aflarıcla bodur ha 

' J:lkin size olmuş bir hi-
k&ye nakledeyin. Bir giin 
hiç nnulmam takım ku· 
nıandanımız mü lizımev

Tel Riza efendi Nigholulu 
Mehmet iımindo birini 
bir mağaranın başına nö
bete dikmiş Mehmet bi
raz sat clel i ganlıytlı .. , Mü· 
Iı\zım ıidince ınagaranın 

içincle bir iki gtızinip hir 
kasma ile iki k iirekten 
ba,ka. bir fey bulama.mış 
kendi kendine her halde 
şu yerde bokledığim 'u 
ka.zınala.rla kürekler ge
rektir diyenk onları alıp 
a~agı tarafta bir çam ağa 
oının ;4ltıaa yahnıf ... Er· 
te8i ıahııh Mül&zım gelin
ce Mehmet a.yuı-ken gUr
mesinmi.. H emen bir iki 
diirtiip kaldırmış .. Oğlum 
Melımet nöbfj tte uyumak 
olmadığım bilmiyormueun. 
l\Ielımet dedimya saf 
a<iam<lı. Kumandanım sen 
gittin mağaranın içine 
baktım. Bu kazmalardan 
ba~ka hir 'ey görmedim. 
Olı;a olsa bunları bekle
yeceğim, diyerek zaten 
kiın neyneıin çalmazlardı 

ya her ihtimale karşı ya
tağımın altwa koyup şöy
ile bir ke~tiri'f'erdim. <Hye 
diye cevap nrmiş .. Bölük 
bu hikayeyi ağızdan ağıza 
duydu. Çocağan adını kü
rek Mehmet koydular. 

Hacınuı bikayesinide 
dinleyen Hatice kadın 

maHoın üzerindeki mek
tubu tekrar koynuna sıkı'
tırıb cümleten lıo,ça galın 
ağalar cliyerek kollarını 

sallıya ıallıya çıktı gitti .. 

Yine bir ak~am üzeri .. 
Koyu eıkıc i bir akşam .. 
Bayırdan d(;nen tıon sı

~ırtmaç sığırları köy 190 · 

kaklarıudn. aheste, aheste 
ilerliyorlar .. Poyraz yine 
acı, acı esiyor. Ağaçla

rnı tepolerinde kalmış 

tek tük Rolgun yapraklar 
lıı.r valariJa. oçu~uyor ... 

Detlivauın iri kor
kunç sesi Batioo kadının 

2 inci ttş.li 

il RADYO il 
PROGRAMI 

16/1111941 Günü 

7 ,30 Program ve mem-

leket 8aat ayarı. 

7,33 Müzik: B atıf prog
ram J>l. 

7,46 Ajanı haberleri. 

8,00/8,46 Müzik: Senfonik 
par9alar Pl. 

13,30 Program ve mem-

leket 13aat ayarı. 

lS,33 Müzik: 

lS,45 .Ajanı haberleri. 

14: SO Ankara Son bahar 
at yarışlarının tah
minleri 

14,4:0-15,30 Müzik; 

18,00 Program ve mem-
leket ıaat ayarı 

18,03 Müzik 

18,,0 Müsik 

19,00 konn~ma 

19,15 Müzik 

}g,30 Memleket saat aya-
rı 'Ye ajanı haberleri 

19,45 konuşma 

19,45 Müzik 

20, 1 o lbdyo gazetesi. 

21,45 Müzik: 

21,00 Ziraat takvimi 

21,10 Müzik 

21 ,45 Konu,ma 

i2,00 Müzik 

22,30 Memleket saat aya
rı ajans haberlAri. 

22,45 Müzik 

22,6i - 23,00 yarınki 
program ve kapaaış 

kapısınd" <layuluyor.I 
- Hatice gadın, ha· 

• • 
tıce gadın. · · . İçeriden 
boğuk bir seı . 

- N6 var de,tivao 
bir mektup filanını var .. 

- :Beni aya• gönder· 
dl Mi.idiirli.ikten kayıd 
gulmi~ Rt'ni e~kulik şu

besiaden çağırmışlar .• 
trı,allah ;. hayıra yerar .. 
Git bak.alım ne diyecek
ler .•.. 

- Pek! deşdivan ben 
yarın temdiç yola çı

karım ..• 

l. 
Topal şu be reisi içeri 
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HALKIMIZIN YOISEK ~UURU 
Bu avın yedisindo yeni 

bnndan be• gön ~TTol çı
karılın 5 milyon liralık 

demiryolu tahvillerinin 
hepıinin tam"mile satıldı· 
ğıoı lıi.iyük bir memnun· 
l okla öğı·eniyoraz. Ha.lkı

mıı, bn ıuretle ıwn bir kaç 
ay i9inde Oümhuriyet mali
yesine olan güvenini bir defa 
daha geni~ bir ~ekildo iıpat 
etmiş oluyor. Hatırlardadır 
ki bı\lılatı tamamile milli 

müdafü ihtiyaçlarını kar~ı 

lamak üzere 18 temmuzda 
satışa çıkarılan 25 milyon 
liralık taaarruf bonoları da 
iki aydan çok az bi r zaman 
zarfında tanıHmile satılmı~ 

ve vatauda,Iar bu bouoların 
kıs& vadel~rine değil, bil · 
hana bir yıl Tadeli olım 
h.rına ra~bet gfüıtormi,ler-

Cİ?011 hatiCtj kadına yor 
ıü.t.erdi. Ayııg.. kalkıp 

ynmrnklarını maıa.nın 

ijy;~rinde dayadı· Başını 

öaüne itdi. Vakur bir 
ed'a ile söze ba.ladı . 

Hat ioe kadın evveli. 
şunu oiiyliy oyimki diiıı ya 
kimseye baki degil! yal

nız şudm·ki •erefle yaşa

mrık ~orefle ölmek .. l~tı 
otln ıı l"'O bütün Türk 
ruillotiniıı oğlu Hüıımen 

Tazile başında can ver· 
mi, .. Alayın atlarını k&· 
•ll~ılar~en bir huysuz 
atın çiftesinin kurbanı 

olma• şehit dii~mii• ba
tice kadın. Sann nemutlu 
ki selıi t karısı idin · 

' 
Şimdide •tı lıit ıına~ıı ol 
dun. ,.&..lla.lı riizlere 11lıhat 
vo afiyot ve rı1in •. Hatice 
kadın yerinılen fırladı 

göziinde boııcuklanan iki 
damla ya~ yüzünü yala· 
yarıı.k dUküldU ... 

Sen<leliyorek ~ii lıo ı o
İt\iııia kar~ı ııııu\ dikilip 
dumanlunan gö:.doriııi 

kızıllaşan ak~ftnı güneşi
nin pırıltıları iı;iude kay-

• 
betti · Qok dorilerdcn ge-
len bir s e8le. 

- Bari vaz ifes ini ya 
pahildimi paşam .. 

Mümtaz Faik FENİK 

dı. Gene büyük bir iftilıa.ı-ls 
si>ylf\yebiliz ki, ikinci ter
tip olarak çıkarılan taF1ar
ruf bonoJarı da ayııi har a
retle karşı lanmıştır. ve 
lıuulann Ra.tılması da bit
mek iizerodir. 

Gerek bonolsrin ..-ege· 
rek son demiryol u tahvil · 
}erinin bu kadar büytik bir 
nğbıt görmeıinin sehehi 
açıktır. 

Halk bütiin memleket 
meselelerinde yakından 

alaka duyduğu kadar ken
di öz nıenfaatını da göz ö
nüne almt~, ve Oümlıuri 

yet maliyesine olan güvo ıı i 

ona kondi isti t'aduinde de 

biiyük biı· rblıber ol mu.tur. 
Bundau dolayıdır ki devlet 
honolıırını vı talı villeri n i 
a lmak hufüsunda halkımı-

iıterse bir tane <lah·l var . 
Onuda göndereyim. Da
lıa o!mllzıa afa.mdan 
kalma gua muti ni k il· 
pnp ben geleyim . 
Pa,am. 

Uei11 şaşırmıştı neler 

duyu vorclu, evlidının ö
lümünden ağlayıp diigü 
neceğini tahmin ett iği 

bu kadindan neler i•iti · 
yordu. 1'ÜRK kahraman
l ı ğının bir timsah olan 
bu kadının eğilip ellerini 
öptü . Giiksünde taşıdığı 

1 ST l KLAL maclalyaaı
ıı ın kendisinden ziyade 
ba. aziz varlığa yakışa· 

cağına inandı. Ve onun 

göksiine takta. 
Titrek bir ıesle: 

- Hatice kadın 'u 
an iökaünde en hüyük 

şerefi ta~ıyonun. Sen bir 
kahramansın. Hatice ka
dın. Ben lstiklAI ıava. · 
şında ayağımdan malul 
du,tüm. Ve baua hn şe

refli madalyayı taktılar. 

Fakat senin k ahraman 
lığın bendonde yüksek. 
Onu sana hediye ediyo

rum. 

Hatice kadııı gür bir 
eeale: 

- Sen .atol pa. am. 
Allah devlete millete - Ona ne ~üplıe ha

tice kadın. 
zaval •ermesin. 

- Öyleyse sizler aağ 
olun ııa>ıaw. Geride ka- - Haydi güle güle 

... lıatice kadın. f şine dört !anlar ağol1ı1un . Toprak-
elle sarıl, Vatan sıraaı 

larımız gı1vur yözii gcir- . . 
. J' ·· gelınce senıde çağırır. 

meı:ıın. 1en onu ne gun 

için cloğurdum. Hani Al- . - Ho!y.a kal . .P~.· ":':1· 
)ah bilir vezift>sini yap- ı B~nJe g~hr ım koytımu· 
ııudan ülseydi ıii<liiıııü züo bütün avratlarıda .•.. 

•ıkkım ederdim. D evl et A hmet Tanear ..• 

(Halkın Dili) 

zın ~Aima ~unrlu bil' rııj:t·' milyon .l i nılık tali\ ıll e r. 
bet gö~terc.liğ i ui sii: hrkE> n en kı ~a hı r z ..ırııı• tıılfı. taıu ı 

aela. hab otnıemi~ olJu 1 ıni1le ımtı l ıu ı ~ h ıılırnuyor. 

gumnza inanıyoruz. \ Makudım ız, h .d kııııızın 

]) yarbnl, ır, vo El "' 
i ... t:un-o ıı l:ır . nılau Jr:ık • • dl 
lıan hıHlut l arıııa kil 

. .. o 
uzatılacak olan Dcmıı: 

lınıuın vaı)ısına kar~111 . ~ 

olarak <;ıkarılırn ıwıı V 
Halk şrına kanidir ki, 1 yük ·ok ~u u runu ve ınom

kendi ıelauıeti bu mera.- leket alak a'lını hu >e ile 
eelaıntıtiude ye ku•vetirı · ile hir ılefa daha takdirl<" 
doi.lir Oaıt e 'd•n golen yar · yAdelmek ..-o bur bakım ıiaıı 

dımı yapmak lıt\pimizill istikhüle ttun bir emııiyet
en büyük vazifemizdir .He· le bakaLilıcegimizi tekrar 
le bu vazife bir fednki.rhğı bu sutunlardıı helırtmek 

iıtemez de tam tersi bize tir. 

' d ·O ..-iller ~avesinde, aa e) 

fa) da tcnıin eder ,o zaman 
oan teşekii r le yapacağız. 

Tasarruf boııolarıııda. b()y

le olmu.tar ; demi ryolu 
talı"Ç"illtırinde böyle ol 
muştnr . Gümhmriy et 
mali yeli vatau<laşların, 
her zaman büyük örnek

leriyle gurur dnyduj:tn · 
m uz A.lioeaaplığına mürn.· 
ca.ıAt etmemiş ayni zaman
da onla ra on emin ıneıı 

faatler de · göıııtermiştir. 

Tasa rruf bonolarında fa-

izlerin peşin olarak ödea· 
meıi, d emir yoll arı iııtik

razlarındı ki yöz ıl~ 7 ge
lirli tab ..-illeri ıı yüzde 95 
ihraç fiyatında Lulunmaııı 
bunun başlıca delilidir . 
H a lk b iitün bu faydalar· 
dan başka. eğer lüzumu 
ol11rsa, ban ları para gi hi 

kullanmak iınk,nlarına 

da malik bulun ınaktaclır. 
Nttekim gerek borıo)ar, 

gerek talı viller, art tırma 

ve ektıiltmelerde teminat 
olarak ve talı viller lıaznece 
ntılmış veya satılaoak 

millt emlı1k bedellerinin 
1 

tediyeırndt> başa ba~ ka
bul edilmekte"dir. 

Bütün bunları burada 
tl krar etmekten makıa-
dımı.1 , ne bonoları, ne 
tah villeri propagauda et

mek do~ildir. Çiinkü on
larıa propagandası .kendi 
içlerindedir . Nettıkinı bi
rinci teı·tip hono ile, 5 

Halk biliyor ki,lıiiliin 
d iı nyuyı saran ate~ karş1-

~ırala Jaima hazırlıklı, lıer 
giin diirıd.tın dalrn kııvvıtli 
olacagız, olmamız lazım

dır. Ordumuzun daima en 
modern ~ i lillı larla cihaz 
lau<lıı nca ğız. Aıkor, t' ife r 
gunuıı birindıı va:ıifey• 

ç:tğrılırsa , si l fılıını, arka.
sıın dü~ünmedeıı kullana 
bilmelidir. Yurt ic; inde bi-
zim hn:rnrumuı bizim 11a
adotinıiz, o kalıramau or 
duwuz sayesinde garanti 
edilmi~tir. Bizim içın bir 
taı;ar ruf bonollı, riın ı rımız ı 
bekliyen aıker i9in dalıa
fula kurşun daha fazla 
ıilah ve daha fazla malze
medir. Buııdıuı dolayı

dır k i, halk ,bir taırn.rruf 

bouo11u alırken, keudi pa

raaıua en gelirli bir kay· 
nalı.: bnldugrın n, r.,kat : yın 
zaml\nda ~·urt ıuii:Iafaaiıo 

da da fj]i bir vazıfo at.ldıgı
na kanidir . 

Deıniryollan için ue 
dura m ayııı olnıu~tur. 

HAik Demiryolu 11iyaHe-

domuzun dttınir nğı vet 
daha sıklsı~mıyaoak, •, 
zamanda Türkiyeyi, or 
aıya.nıu da barış nizıtıtl1 

clı\ biiyük bir trırn~it vıt 
kezi ynpııc·aktır Hnı111 
dolayıdır ki, tah-ç-jl}tl b 
bt~ gün gibi kuıa bir '\ 
mauda eatılma~ını, ' 
bir Bevinc;le kur~11ıyor 

Sözle ıi m izi h iiluıııı 

liın: halkımız~u Oün~b b 
vot hiıkftm8tıne, Onı11 

~iyet maliyeıüne ititJl 

tamdır; bu itiıuadm 111 

yiik kaynağı şudur· 

vatand•~ biliyor ki , C 
hııriyet hükumeti ne 
panm, hepsiııi onun e! 
ği, onun huzuru i9in 1 1)et 

yor. Bunun için vat•ıı, ~Çu 
tan ist~nen biivük fı 'tı 
klriık da yoktur . l''' 
o icl'hedor~e, vatanı 1 

kanını dnlıi Yerere1' 
fedakarlığı yapmağ• 

sırd ır. 

Sovuet - ıımıl 
HARBİNDE _, ~~ 

l'AY~ ARE H A B.it~ · t 
l 'k 

M.oı;kova 1' (a.•· 
D ün g~uki so..-yet tet ,t~ 

13 Son teşrinde 1 

ko va ci varlarıııdı\ 
. d··ı:tl alman taTyaresı u, 

mi.iştür. 5 Son teşri: 
timi7.i' ne katlar f11yiz;li 10 Ron teşrine kad1' 
neti<'eler ver<l igiııi gciz; le· . · .1 

çen wman ıçınue 1 ~ 

ıile görnıiiş ve nof~iııde leriroiz Banerıh deıl ' 

au lamı~tır. JiJ11kidmı 1-1ylnr· de top yektin dokıı·~~ 1'~ 
ca. devam edf-\n zorluklar tonilatoluk iki d 11~ 'ti 
ve m·llırnıniyetler i<;inıl~ 

aşılan ın es:ıfoler, denıir

yolu ırnyoqinde bir iki guue 
i ıı mi!}. Ye bu yüzdon hayat 
nzam11;1tır . 

. . . ıı k 
ta~ıma ~emısını ,.e ,ı ~4 

denizinde de top 1 
ı:l bin tonilatoııı1' 
düşman tnşıma gcıııl >,t 
batırmıştır. ·~ 

.=.::~-it Y E N 1 A Ç ı L 11 1 ~ 'tt 
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