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Yıl 1 

t 

od flHlllER SOVYETlER Kırım c11pbesinde. 
Aln~anla.rı~ı i.le~li.ye- 1 liman taggar&IBrl 
me<l1lderın1 bıkhrıyor Faaliyeti 

Bir Japon \ An.takya'da 
G t · · Halka hastalık veren 

1

'' ~llslardan 
' :r lor, UiUBGBk 18 

iğtinam ettiler 
I..o ıı d r a l 6 ( " . a ) -

Alti.ıan - Rus cephc~ioden 
Londra1a goleıı lıaherde 
Mosko' a b(ilgı>6inde bil-
hassa Tula ci varlarıuda 
elcJe edilen Ru , muvaffa· 

. liel11inki 16 (a.a. ) - kiyetlerini bildiı iyor. 

o ~ 8jansı bildiriyor: Kırıuıda Almıuılar 
e lfong<> ceplıeıinde dii~ 
e1 . il topç.osu :-;iJdetli fa· 
t ı~ ' "L'. 
ı ette bolnnmu~tur . .ı: ın 

•tl ~çll~u büyük bir düş· 
{ı tl gemisini bombardı-

etuıi.tir. Kareli 

' t ~ a. h ı n ı n ceu n p 
lııında top9nrnuznn 

t-ııalama faııliyıti •z 
\1ıştur. Dii~rnan ın fa. 

~ 'ııi bölgesinde hatif 
t hucum toşebbüsii 

~ ~"•etıerimiz tarafından 
• . ) ~iirtülmö.~tür · Fin . ' 
t .. b tı. · · con nıl 
" ıı; cepbesıııın 

'iıııinde mahalli 9arpıt 
1ar olma,tur. Ayni 

'henin şimal ke~iıninde 
ltıtaları miie"sir ma

llj faıLliyetlerdo hulun-

~~ \'o ke:iif hocumları 
' ' ~IQı~\arclır. Hava knv-

'tı,l'imiz ladoga gi>li1-

'4 Şiınalindeki tayyare 

.tdanlarıns lı ü c um 

)'ibişler iki bomba ta.r
'te,i tahrip etmi,ler ve 

,~ I\\' tayyare:iİ hasara 

b,lını:ilardır. Kol vis
ı' .. ,1 adalarında tinlerin 

t 
1 lıe dü,en garıiml'tler 

\.,__di sayılmış bulun-

8 t '~taılır, Ganimetler a

(I ~lrıda bin tonilatoluk 

t' ~ ~ Cephane gemisi daha 
Q('.. . . 
l~ •1

llt lı&cimde ıkı "apor 

" lop birçok cephane 

~ lıdıgı, ışıldaklar, tele

' ~tl'Eıler , torpiller , 06 
lılı.,. 1 . 

ı ··•Obil ve hır te ıız 
't~ 
~ 'Yonn, telııiz nıakina· 
tı 

tı • ıalıra mutf"k.la.rı , 

~ at bir traktfü , bir 

~:~~ yiyecek giyecek ve 
~ hım mık.tarda ilaç 
't~ır, 

bu giiıı Pn•kof berzahının 
yarılnuunn<laıı beri rnı.t

ladıkhu·ı muka'"cnıetten 
çok d:tha ~iddııtli bir mu
kavemetle karşı lafınAkta
dırlar. A iman rnı:-mi rt•b-
liğiuiu Topııt bn lıölgede 
ki terkipl11rin ya,·o~ladı· 

ğındHn bir lıal kırı klıg-ı 

gi>sterir gibidir . . A iman · 

larıa Rırtof bülgesinde 
faaliyctsi?. olarak kal
mala1·ı münakale giiçliik
lerinden doğabildigi gibi 
Kerçe doğru yapılou iler· 
lemflnin noticesiııi bek
lemtıge de hamle oluna
bilir. Bo Milge<lo kış o 
katlar ~iddotli değile.lir. 
Ve Kafkaqyaya varmak 
g yretleriudo Almanların 
yeaiden faaliyete geçme· 
leri beklerıabilir. 

Macarlar 
Yeni den arazi ka

zandıklarını bildi-

riyorla'r 

Bndap"'~te IG (a a.) 
Macar ajausı hild.riyor. 
Donun htt~I maaile yol
lar yon iden knlln.uılabilir 
bir hala gclcliğinden ve 
arazi Ya:.ıiyeti eyile~tiğin

den Ukranyatla mütttıfık
lerin lı:ırekatı ic;in şut-

lar müsaitl~~mi~tir. Bu 
-çaziyet bilhe.>ısa Goret 
ııa~z:ı:-;ına vo Labti civar-

}arına yapılau lıii<'amlnr 

da tesirini gii t'lrmekt~dir. 

Müttefik knv,·otler her 

tarafa arnıi kaznnm 1 ş1ar

dır Mııcar kıt'nlarının 

ha;ekatı kesimiude faali
yet olınaw~ttır. 

Berliıı 16 ( a a. ) 
Al ml\n sa-raş tayyareleri 
dogu ctıpbe~in in bir çok 
keıümlerinde demir yol· 
ları iizerinde ki düşman 

tah~itlerine lıncuın et
mişJ.,r Te bunları birçok 
ytrlen1e uzun z amım 

durmak zorunda bırıık

om;Jardır. Bn arada iki 
' 

k<iprüda yıkılmı~tır. Sa-

aze esının şayauı . l Id 
dikk'lt n1ütalaası bır dalyan yı n 1 

Tokyo 16 ( a. a. ) -
Hariciye ııazaretinin ga
zetosi olan Cipan Taymiı 
adler p~y gazetesi parla
mentonun fevkalatle olan 
toplantısını uzak doğuda 
şimdiye kadar yapılan en 
önemli toplarıtılınından 

biri deye va'lıflandırroak-
ta ve pasit'tk mukadderatı

nın bt1lkide bu görüşmelere 
bağlı olduğonu ilave et
mektedir. 61\zete bn hu· 
suıtaki yazısında. bi lha8ı:ıa 

Antakya 16 (•. a.) -
Aııırlandanberi ATk yay· 
ıs.~rna haııtalık saçan 
mazlum paşa dalyanı bu 
gün yıkılmıştır . 

Binlerce köylü ve 

va~ tayyarelerinden iba
ret teşekkül 1 er 15 son 
teşrin günü kırımda dü~

maua muvaffakb etle b"· 
~:uılan lıilcumlarda hn
lnnmııştnr. Bu aı adıı si 
-çaıtopol lioıanmdaki to 
11isata da ağır YO orta. 
çaptR bombalarla hücnın 
edilmiştir. 

1 ~öyle diyor. Bu pazartl si 

Baş-çekil General TOGO 
ile hariciye nasırı amiral 
TOGO ve bahriye nazın 

SlMATO milletine hitap 
' 

•elıirlinin lıuzurile yapı

lan yıkma. töreninde 

Valimiz Sökmeıı Süer 
bir s<ivlevde illi Şıfi

mizle BaşTekilimizin şük· 
rana deger alil.kasile ba
şarıl a.n bu i'iu Oümhu
riyet idıueıainı nasip ol
muş en ~i:iyük hizmet 
olduğunu bildirmi~tir. 

Erzincan 
Yer deprenmesi 

ve Londra 

Başka tayyare teşek 

külleri siTastopolda düş

man mevzilerine karşı 

yapılan harekata yardım 
etmişlerdir. 

inaillz tauuareıerı 
Şimali Fransa 

üzerinde 

Londra l6 ( a. a. ) 
Ha-.a nazaretinin dün 

ak~am neşrr.dilen tebli~ı: 
Avcı servhüne men

sup tayyereler l>u gön 
Hiınali }"'ransn. üzerinde ' . 
taarruzu devriye hareka· 
tın<la bulonmu~tur, 

Herikan tayyareleri ta
rafrndan Dönkerk yakın 

larıuda bir fabrikaya ınu

vaffakivetli bir hücum 
yapılm;ştır. tspıuıyer tay
yareleri de bir kaç. hede· 
fe hücum elmişler Te 

Derst yarım adası yakın· , 
larıoda bil' fahrikayı yak

ım~lardır. Bir yük trnni 

vo baıı düşman kıt'aları 

ve top me-çzileri te!irli 

ıurette makineli tüfeğin 

ateşine totnlmuştur. İki 

avcımız geri ılönmemiştir. 

edince anla~ıla.cakhr. Bü-
Londra 16 ( 3 a. ) 

Erziucauda yeni yır dep
renme oldugu "e iki 11ene 
önce ki depremeden ıenra 
yapılan yeni evlerden 
bazılarının yıkıldığı ha
beri Londrada teessürle 
kuşılanmıştır. Fakat ha
sarın yalnız maddi olması 
da duyulan bu teeıasürii 

azaltmı,tır. 

tiin cihan J aponayoıu her 

ı-ıevden ev,.el bilhassa kendi . . 
ınenfaatlerile paııifik men

fü11.tlerini müdafaa etmeğe 
ka.rnr vermiş olduğunu 

<>grenecektir. Kabine mil· 
let vekilleri ile uzun uza-

dıya isti•;\rede bnhıoduk
tan sonra Tazife:;ini ya-

pacaktır . 

Hatırlatabilir miyiz?. 

lzmirden ve diğer vildyetlerdeıı gelenlerden 
işittiğimize göre şelırimizde ki ekmekler lıiç 

bir tarafm ekmeğine b e tı z e m ey o r m u ş 
(unlarm) ayni meııbadan gelmesine ve fırın 
tesisatlarımtı ayrıi biçim olmasına rağmem 

bizim ekmeklerimiz lıem lıamur lıemde dişle~ 

rinzizitı arasında gıcırıttlar yapan nes!leler 
taşıyor. 

Küçücük bir un işi memleketimizin başına 
dertler açtı. Halkın yüksek makamlara kadar 
baş vurmasma sebep oldu. Bizede ara sıra 
yazılar yazdırdı. Hiç bulamayız korkusile şim 
diye kadar yazmadık ama, midelerinin artık 

talıammül edemiyeceği lıamur ve taşlı ekmek· 
lerdetı kurtulmak isteyenlere terciimatı olamğa 
mecbur olduk. 

Fırmların ko!lfrol işinin, dünya lıa lisele
rinin karışıklığından dalıa retrefilli bir iş ol
madığuıı ve bu ekmek işinin lıalli lazım gel
diğirıi lıatırlatabilirmiyiz ? 

- - -- ~-- - --- - - - - -
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Sayfa 2 (Halkın Dili) 2 inci te,rin j 1 

Ağaç ve ormanlarımızın sıhhatimize ıo 
içtimai hauatımızı hizmetleri 

yaprakları vastasile te
neffüs ederken harnnın 

ha.emen içinde lıulnna.n 

100 de 0,03 yani 10,000 

rın bu teat1ffiiı<leri yalınız 
gündüzlere mahsustur, 
gece bu teneffüe işi aksi 
oluyor, yani geceleri ha
vanın mü vt'llidüllrnmuza.
ıını alup hamızı ka rl>o-

] . 

P ROG R A ,_.ı 

Bunların bazılarının 

ııhh1 nizam altına 

alnmaınnın ve bazıları

nın da. şehir harici ku
ruJmasınm ıebepleri. şe

hirde oturan insanların 

teneffihı edecekleri ha
vanııı bozulmamasının 

temini içindir. 'Şehir be
lediyelerinia en birinoi 
vazıfeleri, her şeyden ev
vel, dikkatli göz önünde 
bulundurulmaın lazım o

lan i~leri i~te bunlardır. 

Hnrada bavalarrnı ye-
nile'ti rme cilıszı veya 
tertibatı hnlunmayan 
kalın, gazir. 0

1 
ahçı, ıi· 

nama. Te tiyatroların, in
aanlsrtn ıııhlıatları üze· 
rinde yaptıkları tahriba
ta mani olmanın lüzu
munada i~aret etmek 
isterim. 

Bu saydığım saf ha-
vayı bozucu amillerin 
kijylerde ve lınsusile 

cümleıi; kırlarda, bag ..-e 
b"'bçelerde bulanmadığı 
ıçın buraların havaları 

çok aag ve temiz olur. 
Köy evlerınin ve ahıda 
rının, ıap va samanlık 

abdeaane gibi IDllhallerin 
dalıa bthlıi bir duramda, 
ki.iylerin ve evlerin dı
'ında yaptırılmasıe bu 
mah3'urun da ortadan 
kalkacağı nşikirdır. 

Bu gün Adil ile Ümit 
bize çı-ya ğeldiler. Adil 
mütemadiyen beni sıkı~

tırıyor ve teklitıni kabnl 
etmemi ısrar ediyor. Ü
mit te hotama gidiyor. 
Ve kendi kendime karar 
Teriyorum. Zamanla bel
ki mazi unuttılur ve bir 
ıün ~elir ben d" Ü mide 
bütün lıakikatı ıöylerim. 
Ozaman Ümit beni affa· 
der. Qünki anladım ki, 
o zaTR.lh çocuk daha ilk 
gördüğü andan itıl:ıaren 

beni çılgı nca eevmege 
ba,ladı ... 

t. 
Bir hafta oldu. Orha

na teklifini kabol ıttigi
mi bildirdim. İhtiyaçla· 

rimi temin ve apartmanı 
iyi bir şekilde tanzim et· 

mek için bana dörtyüz 
lj.ra göndermiş 

Yazan: Dr. Şadi OİRA Y 

Şehirler havasının 

bundan dolayı mülevTeı 

bir hale gelmeıile voknn 
çok tabii olan ııhh1 

malıznrlarını , fenalıkla · 

rıııı azaltmak veya müm
kiin oldnğu kadar orta· 
dan kaldırmak için cid
cli tedbirler almak saf 
bAva lıAzine n menbala 
rıoı çogaltınak ltizımdır; 

bu hazine ve mem balar, 
bahçeler, agaçla.r, ağa9lı 

parklar, semt Hemı. yt>ışil 

teııezziih mahalleri kar
mak ve yapmaktan iba
rettir. Malumdorki ye. 
şil yapraklı agaçlar , 

çiçekler ve hahçelerin 
giızelliyi , man sa.ra.I arı 
insanların dnyğularını 

açar, kalplerine ferah
lık verir, insanları ey

l"ndirir, ye.il renkler 
göz ve zihin yorgunluk 
la.rını ~iderir. 

Bunların asıl en bü
yük faidcleri 'udnrki: 

Bütiio ye~illikler ve

afaçlar, yapraklarile t p
kı insaA.lar gibi nefeı 

alnp T"eriyorlar, 
yeşil yapraklar; 

bütün 
ağaçlar 

kısımda. 3 kısım balnnan 
hamızı karbonu hal'adan 

alıyorlar, hunu kendi 

bi.inyelerinde müTellidtil

humuzs gazile hamızı 

karbon gazına ayırıyor· 

lar, bizim ıçın zehirli 

olopta lıavsda meTcut 

bulunan bn ha.mızı kar• 
bon gazını kendilerinde 

all\koynp bize pek fay
dalı Te hııySl.tı muıa yara
yan müvellıdülhumuz lJI 

tekrar havaya bırakı

yorlar. Ne eyi, ne gü· 

zel, sıhhatımıza ne bü· 
yük ve kıymetli yardım. 

Buııa mukabil bizde on
lara. nefesimizle hariee 

91kardıgımız bize fena 

ve fakat onlara. faydalı 

olan bu hamıu karbon 
gazile yardım etmi' ola

yorıız demektir. 

Görüliiyorki ağaçlar 

havayı temizleyorlar, ş•· 

birler ve mahallelerimi

zin bu gazla kirlenen 

ha.Taınnı yeniliyorlar, ze
hirli gazı mahvedip ye-

rine müvellidüllınmuzayı 

bırakıyorlar. Çiç.ekler de 

bunun aynıdır, bunlar da 

ııhhatımıza hizmet edi

Te otların ak ciyerleri- yorlar, yalnız burada eyi . 

dir. Yalınız bunların ta- ce bilinmesi çok elzem 

tenoffüıünde bızimkine bir hadiıe daha Tar , 

benzemeyen bir fark ormanların, afaçların, 

nunn Ttriyorlar, bunun 

ıçın geceleri evlerin 
içinde lıusnıile yıı.tak o-

dalarında çiçek ıaksısı 

bulundurmamalıdır. 

Ormanlarımıza gt>-

Jiııc: 

Ormanlar denilince 
evul& o ma.nlı biikuıneti 
25amaıındaki 

gö,ı;iimiizün 

yor. 

ormaular 
öııhne geli· 

Zavallı ormarılar ... 
günlerce, haftalarca ya-

nardı, i 10 aaatlık diiz 
ovadan bu ya.nar daiları 

tepeleri lıudutsu:a bir te
essür ve acı ile uyre
derdik; bazı orml\nların 

i9inden gt1çerken oııla

rm peri!Janlığını n bir
çok a~açlann yarıya. ka

dar kel'4ilmiş, terk edil

miş. kurumuş, bir çokla
rının devrilmiş, çi.iriimü' 

oldutunu , amuzla.rındı, 

ku~aklarının ara8ırıda sO· 

kulu baltalarla teker, 
çifter köylülttrin orman-

lara. dogru tilrküler sö
yleyert'k gittiklerini yine 

aynı acı ile görürdiilr, 
kerkumuzdan yine ken-

dimiz i~idece 1< kadar ha

zin bir mırıltı il~ şnnları 

söylerdik. 

- Deyam edecek Tardır. Ağaçlar ye,il çiçeklerin ve yetil oUa-
~--='--=-~~~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~ 

[!] ======--=========================================== • 
Büyük HikaTe 

Y 1 KIL YUV 

17 /ll/1941 Günü 

7,SO Program Te r l 
~ llrı 

leket saat ay• t,n 
7,88 Müzik: ''rı 

' ~ıı, 
7,45 Ajan! haberl•f1 ııı,g 

8,00 Müzik: aı~r. 
8, 15 Evin aaatı lllıır 
8,30/8,46 Müzık ~ıı 
12,30 Program ve ı:t~ 

leket saat •1" ta\:i 

1!!,33 Müzik: te 
tıa 

l~,45 Ajana haberli '' 
tıı 

18,00 Mü.7.ik 'i~ 

13,30-14,00 Müzi~: •tr 

18,00 Ptogram ve ._b 
leket maat ar•'' tıı 

18,0S Miizik 

18,50 Miiıik 

19,30 Memleket ıa•t 
ve •Janı b3b 

c:\b 

~'u 
IQ 

19,55 Müzik , 

20,lö Hadyo gaııetıl ~ 
21 ,45 :Müzik: ~i~ 
2 O ·..ti 1, O Ziraat takTW 

21,10 Müzik 

~1,45 Müzik 

22,30 Memleket sat't 

rı ajans haberi 

22,45 Müzik 

22,56 - 2S,OO 
program ve 

ha, 
ıı~ 
~, 

''r 
~'l 
'tl 
~i 

h 
t 

Vücudum titri1°' h 
!ahım; .. Bu nanı ol ~ 

Ellerimi yüıü0'1 

pıyornm. Höngürı 

• Tefrika No. ( 22) Ya.z:\n: Sabri ERL~ÇtN (!) gür ağlıyorum. 

======================================================== 1 ~ Anne; ann• 
'l. daha yeni yazılmış bir Alla.ha ısmarladık . affet, diye inliyoruı# 

Mektup daha elıme geçti. 
Okuyoram: Aylar ·geçiyor; .. Ümit 

ile sık, sık buluşuyoruz. 

Onu ben de hakikate n 
Aeviyoram. Fa.kat vicdan 
azabı da çekiyorum V ~ 
yaptığımdan büyük bir 
neda.ınet duyuyorum. Çün
ki savallı çoougon hiç bir 
~eyden haberi yok. Bana. 
bütiin ka.lbile itimat edi
yor. 

-l. 
.Nihayet ben Ümidin; .. 

ı1ten Adilin metreıi ol
duk .. ... 

Ve defterin araaıoda 

Perih&n. 

Bir hafta sonra evle
niyorum. Artık Aytenden 
ayrılacağım. Bl\na yap. 
mıo olduRnn fedakarlık 
1çın 8aoa. çok te,ekkör 
ederim. Uzan za.m.1.ndıt.n

beri 1eni11 de saadt'tini 
gördüğüm için bahtiyarım .. 

Sana ıon olttr'Lİ: yap 
mış oldofun hizmete ma
kabil be~yüz lıralık bir 
ç~k gönderiyernm. U f".lr, 
tefek ihtiyftçlarını temin 
edersin ... 

Gözlerinde;ı Up&rim .. 

c Adil > 

Artık defterin <liğer 

kııımlarını okumaga ken

dimde kuvvet vo kndret 
bulamıyorum. 

Ey Allalıım; 

öyle yazıl Ar ki 

bunlar 

sf'aeler 

ıoı;ıra bi le biittin ha acı · 

lara mutlıık bir öliim sü

kduu çökıe de kalpleri 

ıızlataoak . .. 

Şimdi annem, b" 
karde,lerim tekıt 

gözlerimin <>nünde 

resmi yapıyorlar; 0~ 
k .. -rlt~ 

o'nyorum; .. yuzuP' 

bakm1yorlar, ve 

geçip gidiyorlar .. 

6 • 
Kanter içindeyiı9' 
Bir anda befııi ~ı 

bir 'im,ek 9a.ktı ,; 

Perihanın k<iyd" ~~ 
talandıgı zamanki ,1 

lamalarını ve yüıii~ 
seleıini hatırladıaı. 



(Halkın Dili) 2 inci t&f.17 

Knçiik Hikaye 
-= Denizde Akşam 

,,, Dert Arkadaşı 
Sahile çarpıp köpükler saça!l 

Denizin bilmem yi!le ne derdi; 

Bizleri öksüz bırakıp kaçatı, 

Oiineşin ölgün ziya~ı onun 

Yüzüne nurdan pembe tül serdi.. 

Ha tın Dlll 

Takvimi 
1 9 4 1 
İKİNCi TEŞRiN 

.. Yağıuorl.a bir bahar 
• ~llü idi ,ehrin ortası o -

, il geçen çayın ke
'l'lndaki duYara otur-

rL ~ll~tum, kırlarda yeşer· 
• ll'ı 

6 
'h hafhyau agayların 
••rlerinıle parlayan yağ 

4 
l' tanelerini ıeyrediyor

llılı. Gözlerim bazaR 
'tınur yiiklö siyah bu· 
tlara. takılıyor. Onları 

:~ip ediyor, sanki gözüm 
' kalbim bulntlarla y•· 

... , çıkmış gibi yoraluyo 
~lb • Ooları nihayet

.... '1ı g<iklerde takibe imkan 
·~· ~ . 'r ını' tabii yergun bı-

h b11,ımı öoömo efiyo
,tl ~~. Dü.ünüyoram. A-

e,h 
~ ' •u bulutlar oere1ere 
'dar gidiyor. Ne olurdu. 

•~ "nda bende bir hu1ut 

''·· . '"'Ydım nibayetsız 11-

~'l•rr iloıa,arak onun 
lllııaduğu şehrin üıerin-
~llel.,rden beri biriken 

\ :ra,larımı tehrin ~~
~·~lırına döktıırek sevgılı

·.; t 11l geçeceği yolları ıu-
1 ~Ydım. dalmı,ım, yani 

;.,ını.da bir g"la tı kı rdısı 
q~ B' ~ doğruldum. . ırde 
~ ~tımki zayıf bır lfylek 
ırık kanadını hafı fçe 

, ldırmı,, başını eğmi' 
~lı,tor. Ba manzara be
~1 •• tt•k· 0yle mütee11ir e ı ı 

!'hi ihtiyarı göıl~rimden 
-,ı,r akmağa br..laclı . 

* * 

~ ~&Yallı leyle~. ~ende 
llıın gibi sevgılıoın ar· 

ı ~~dan gidemedin değil 

l ' 

* * * 
~Şu dakika borada se· 

41a~ gibi birinin ~ulun~ 
t ısllnu tahmin edereknıı 

1 eldin' Şu ko,an bulot
'td \ &o tten de bir yardım 
~'-l1lyoriiUD df'ğil mi' Ona 

'i ~z n"Yel geçen bir 
,~•tçideıı aldıfım ıimidi 
~,'klaya ı ak "erdim. Za
~h hayYancık aoıkmı' 

· \ 1 'll iberioe lroydogum 
\ tılltıları, uzun gagaınnıa 
~-'t ile zorla yıyordo, 

\~~' ıırada sanki te~,,k
~ t •der gibi giizlırini 
~·~ kapapt.rak yüzüme 

~~~ 11ord u. A kJı ma ley
le tilki masalı geldi, 

'I• başladım, ne to
iuaa bun 

Yazan: AYŞE TOPRAK 

ağlarken tle güliiyor, 
<>yleye şn dümdiiz taşın 

üıti:ie koydugum simit 
kırıntı1arının, tilkinin lıy· 
leğe verdiği diiz tabaklı 

mahallobi ziyafinden ne 
farkı vardı 

* * * 

Ne yapayım yavrum 
borata kır, naaıl arzu et
tiğim gibi doyura.bilirim 
seni dflye mırıldandım. 

* * * 
O 11ra.da. leylek kı

rıntı1arı bitirmi~ti. Ka
natlarını kaldırarak bir 
kaç kere gPTindikten son
ra çekilip gitti. Yalnız 

kalmıştım. Yine zavallı 

koş: 

* 
* * 

Senin kanadını kıran 
han~i hain eldi. acaba? 
na11l titremeden bn gii-

nahi işledi. Hayvancık 

eogok1arı kiuıbilir nasıl 

geçirdi u, ark adaşlarınıo 
gelmesine az kaldı ama: 
sen lın kırık kanadınla. 

bnradA kalmaga mahkum 
oldun. Kaybettiğin kana
dın arzularına mani olu
yor. 

* • * 

Akşamtn lıüznü çöktü sulara 

Martılar kayboldu gelmiyor sesi, 

Karardı artık güzel M arnzara; 

Oündüzkü parlak yüzünü onun 

Kapladı şimdi matem maskesi ... 

SABRI ERLAÇIN 

-----·~~~~~~~~--~ 

İ J B D 

Audın ıaıh hukuk 
ıahkemeılndeı 

(Satış •artnameı1idir94:1/41) 
Aydının Pınar dere 

köyünün kum kıthve 

meYkiiodfl kiin ve tapu
nun 31 iş numarasında 

dörtte üçü pırıar dere
den dormu• oğla yusuf 
ve dörtte biriside o köy
den dereli oğla melımflt 

karısı emine namlarına 

kayıtlı şarkan bagdatlı 

oglu mehmet, şimaleıı 

mebmet oğlu mehmet, 
guben yol, cenn ben yu-
HUf ile çevrili kayden iki 
dönüm iki ftvlek ve bil
mesaha 3122 metre mu-
rı-bbaında ldagu anlaşılan 
bahçenin taksimi kabil 
olmadıgından Aydın aıılh 

hukuk mahkemeeinin 

l!l/7 /938 tarih ve •6 sa· 
yılı katiyet ke8betmiş 

ilauıile Hlılmak surdile 
~üyuuu · izalesine karar 
verilmiş ve a'ada yazı h 
şartlar dairesioda satı· 

lığa çıkarılmıştır. Talip· 
lerin muayyen giinde 
Aydın sulh hukuk mahke
meti sataş dairesine mü· 
racaatları ilin olunur. 

l- l ıııtuhammen kıy
meti 100 liradır. 

2- Satış açık arttı

rma ve pe,in para iledir. 
müşteri arttırmaya işti

tirak edebilmek i9İD mu· 
hammen kıymetin yüzde 
7,5 uiıoıbetinde teminat 
akçaAını peşinen vermete 
ıaecburdnr. 

S - Satı' S birinci 
kAnan 9'1 çar,amba gü
nü saılt 10 da aydın ıulh 
hukuk mabkemeıi satı• 

17 
Pazartesi 
Arabi 

Şevval 

Rumi 
Te,riniıaoi 

1860 
28 

1357 
4 

HALK 'ın DILl'ne 

A b o n ı o ı u n u z. 

içinde Memlekete ilgili 

yazılar bulursunuz. 

Umumi menfaatla al&· 

kala yazılar &eYe seve 

ıütunlarımıza geçirilir. 

dair esinde yapılacaktır. 

4:- Muayyen giiDde 
talip zuhur etmedili tak
dirde temdit arttırması 

lö birinci k&nun 9il pa
ıarteai günü nynı .aaat 
Te d•irede yapılacaktır. 

5 - Delllliye ve iha· 
le pulu mü,teriye aittir. 

G - bn huıuıtaki dos
ya Te 'artname mahk•· 
mede olduiundan talip
lerin her zaman müraca
atla izahat ala'biJirlır. 

Leyleğe hanları 11Uy
lerken kendimi düşün
düm . Sanki benim halim 
bu l~ylekt~n farklı mı 'J 
benimde bekle<tigim 1az 
mevıimi df'ğil mi1 o , gi-

dince ben kanadı kırıl- ·=====il J EN 1 A Ç 1L11 I!===· 
mı' bir kuş gibi k•lma-

yacak:rnıyım, ev.,t hayat HALK BASIMEVI 
her ke~e ayrı ayrı verdigl 
işkencelerle dolu. 

* .. . 
Onun beııce bir yaz 

bnlutundao farkı ne idi 
berrak ma"Yi gök yüzünde 

serpinti halinde dağılmış 
oralarını si.isleyen bulut-

tan farkı ne' o da benim 
içimin boşluğunda g"zen 

bir bulut değil mi oraları 
sfü;leıuiyor mu 1 fakat 
içimdeki o beyaz bulut 

ancak pek u bir zaman 
lyle kalıyor son baharda 
- DeYaau uhife 'de -

BASIMEVIMIZDE her çeşit Defterler, Cetveller, KAaıt 
Zarf başlıkları, Kartvizitler ve Köy Odaları, Belediyeler 
ve bilumum resi ve hususi dairelerin matbu evrakı 

rekabet kabul etmez derecede ucuz, temiz ve çabuk 
olarak yapılır. 

BISIMEViMiZIN BİRiNCi GAYESi 
• 

ADRES: Milat P••• Caddesi No. ı 

l•LE .. INDIE UC~LUK 
8ASKU .. AlllD• NEFASET 

sl.--..Al.LERDIEaÜ-~T 
OILTLERDE SAcaLAMLIK 

ADRES: Milat Pat• Caddeal No. t 



2uci Teşrin 17 

Askeri müşahitler 
İlkkaıı un da Sovyet 

Baltık donanması 

buzlar arasında 

kalacaktır, diyorlar 

Belsenki 16 (a a.) -
Kro,dat ile Roter araıın

da Finlandiya körfezinin 
bütün doğn bölgesi 'imdt · 
den buzların. örtfilüJür. 
Askeri mü~ıı hitlere gi)re 

bu keyfiyet P eter ·burg ko· 
yunda. toplllnrnı~ bulanan 
So•yet donanmasının Rı · 

kı~ık vaziye tini artırmak
tadır. Bu ~iddetli soğuklar 
devam edecok olursa iç· 
!erinde altmış kadar d e
nizaltı bulunnn Sovyet 

donanmasının ilk kt\n un· 

dan evvel bmdar içinde 
kalacağı ınnı lmııkt::ıdır. 

Alman taggarelerl 
İskoçyayı bonıbaJa<lı 

Londra 16 (a.a. ) ~ 
Ha.Ta nazarotinin tibliği: 

A" miktarda dütman tay

yaresi İngiltere ve 1sko9-
ya sahillerine ve bir kaç 
telıre bomba atını,Iardır. 
Haaar hafıftir. lnean gay
bı yoktur. 

rrobrukta 
Nisbi bir sükunet 

vardır 

Kahiro 16 ( a. a . ) 
Orta. şark tebliA"i: 

Libyadan - Tobrukda 
dün müstesna. bir süki.i
net içiude geçıni~tir. Dev· 
riyelerimiz dü~ma.nla te
mas te~Ü8 etmedikleri gi
bi d üsman lıa vıı. faali ye-, 
tinin olınamaeıda. dikkatı 

9ekmit?tir, Dii~man top
çusu l'o havan toı)ları da 
az ölç.iide ateş etmişlerdir. 
Hudut çenesinde devri
yel('rimiz faaliyetlerine 
devam ediyorlar. 

ALMAN 
Basuı heyeti 

İstanbulda 

İstanbul 16 (a a.) 
Ankaraya gitmekte olan 
alman matbuat heyeti 
bu &abalı tehrimize 

11elmhıtiT. 

-
- ·---·----- -- - ---- ~-~---- -

Alman elçisinin 
Vişiyi zizareti ve 

s~yasi görüşmeler 

Vi•i 16 ( a. a . ) -
General Hudzınger in 
cenaze töreni için bura 
ya gelmiş olan alman 
büyük elçiııi M. otto ile 
biiyiik elçilik miistt\şarı 

M. Zayeen ve mütareke 
komiiyonu iktisat şefı 

M - Hemlen bu ı.abalı 

bala vişide idiler. Bu ve
sile ile gelmiş olan itRl· 
yan heyeti vişiden ayrıl
mıştır. M. Otto ma.rf'şal 

Peten ve amiral Darlanle 
görüşmek fırsatını verea 
iki ziyafet dışında tam 
mana8İl• ~eyaai bir gö
riişıne denebilecek ba,ka 
bir müzakere olma.mıştlr . 

Bununla beraber M. Ot
to nun evvelce tahmin 
ettiğiuden daha fıLzla 

süren ikameti esnaınndıi 

alman - frao81z nokta.i 

nazarlarının tel\thıine fır

sat bulunmu~ olmaıı ta
biidir. 

Salahiyetli mahfiller
de alman diplomat !arının 
bu ırnyalıa.tlarıua. millet· 
ler arası münasebetleri 
bakımından büyük bir 
ohemmiyet verilmemek
tedir. Alman büyük el
çisi bu sabah otomobille 
vi'i d~arında bir yere 
gitmi,tir. Nereye gittiğı 

bilinmemekle beraber 
bu günlerde mÖiyo PıyM 
Lavalin vişidın 20 kilo 
metre kadar uzakta. bu
lunan malik1'nesinde ol
duğu hatırlatılm aktadır. 
iki deTlet adamrnın gö
rü~müı olması mıılıte· 

meldir. Almanyıının pa
riı büyük elçisi vişi hü
kameti arasında devamlı 
irtibat teminine memur 
edilmiş olan alman baş 

konsolosu M. Nigda ö
teki mtirbaslarle birlikte 
dönmiyece kti r. 

Rusyanın 
iaşe yolu ve 
Afganistan 

Londra 16 ( a.a· ) 
aıkeri malıfıllerclen bil
dirild!ğin e ıüre ruıya 

için ia'e yollarından biri 
de erganitjtan hududu 
boyanca kıvrıluak giden 
bir ka9 :unrlık eski ve 
800 kilometre boyundaki 

voldur. 

-------- --------~...... . -- - - - --- - -- - - - --

(Halkın Dili) 

Dert arkadaşı 
• 3 üncü salıifeuen devam -

beraber o da kararıyor. 

Aga.çlar yapraklarını 

dökerken kara bulutlar 

içimde şimşekler yaratı

yor. içimde hüzün yag
murları yajtıyor , yağıyor 

ve içim bir deniz halini 

alıyor Ben o denizde yo
Jnnn kaybetmiş fırtına· 

ların ı~~yadnn kayaya. 

vurduğu bir gemi. .. 

* * * 

O kadar dalmışın ki: 
agla.maktan tnrıuklam olan 

mendilim ateş gibi yanan 
boğazıma degince ürper-

dim. Sa ata baktım, on 
ikiye çeyrek Tardı, eve 

ıitmem Hl.1ı mdı , isteme· 
yerek yerimd~n kalktım. 

Ayaklarım titreyordu, bi -. 
raz yürüdüm, az ötede o 
leylek subtın arasından 

bir şeyler arıyordu . Ley
Ie&e bir daha baktım son· 

ra uzaklaştım. 

* * * 

Eve geldiğim zaman 
ailttm yemekteJormiş bea 

de otıırdum, fakat işta. 

hım yoktu, hoğızımJa 

düe-ümlenen her lokma 
bana leyleği lıatı rla.tı • 

yo rdn. 

* * * 
Giindii~ arkadaşlanm 

geldiler, akşam nasıl ol

doğuou bilmedim. Gece 
uyuyanların nefeslerini 

dinleyerek geceyi giçir

dim. Bn ne acıydı. .. 

*** 

Ne vardı ~ Bu gece 
ben de nyuyabilsıydim. 

Benimde rüyalarımı eiis· 
leyen bir arzum emelim 

ol~aydı deg-il mi ' hayır 
artık bende ne emel ne 

arzu lıepei de beni bıra-

kıp kaçmış1 ar, içim oka

dar betbin T<" biçare ki 

gözlerimde uyku yerine 

bir hayal dola~ıyor, ltir 

ıiirii feyler, göılerimdo 

İngilizler re:mıı g l' ı;tt y:ıp ı yo r lar, 

lıeylıa.t , huııl a rı ıı lıir 

gün hakikat olmasına d 1 Emdeni lıonıbala J 
imkan olmadı~ını 

anl&yınoa ağlayıp 

bıckırıyorum, artık hıç

kırıklar soo zerrt\leriniz 

ne zaman boğnıamdaa, 

ne zı ma n çıkacaklar. 

Londra 16 ( ıı a. ) 
Ha•a tebligi: Ağır 

lutlara hava şartlıuınıO 
müaaatlesizligine ve f 
detli kragı ya raf ıll 
bomba tayyareleritıl 

*** 

Ç&bnk olun güne~ doğ

madan, gündüz olmadan 

çabuk çıknıız, bilmEıyo· 

rom bn kadar çabuk ar

zu ettiğim ütüm, hangi 

karanlık gecede beoi alıp 

dün gece Emden'e b .. 
almanya·nın 'imal 1'J 
sındak:i başka limaol' ~l 
hocam etmi,lerdir. ı<~ 
bomba.lanmı• ve dü~W .. 
ıularına. mayın clökU 
mii~tur. Di>rt tayyare 
döomemi,tir. 

götürecek, bunun gündüz -~i 

olmasrnı iıüeyonım, öliim-

le gidtııken bile çok sev- ilan ve Abo 
diğim ıoiyalı gecelerin, 

sevgili dostumun koynun- şartları 
da gitmek istflyornm. Bu 

gtıceleri çok sevmek ben 

ele üç sen~den heri beli- Seneliği : 600 ktJ 

Altı aylıgı : 850 kil 
liren bir duygun un te~iri 

olıa gerek, gözlerimden 

yaşlar akıyor, ıu an göz 

yaşlarımda gündiizkü ley

leğiud• ağladığını görü-

Üç aylığı 
ı:ı 

200 k ''c 

~~ 
~., 

yorum, ona: ı~===~==~ ~,. 

*** 
* 

* * 
~Ilı 

'~l' 
AflR. sevgili leylek, 

zaval lı leylek, benim için 
de ağla, bak hen de ne 
kadar zavellıy>m, heoim 
arznlarıın, ölen bir kim 
senin dönmeyeceği gihi 
asılıuz •e bomboş. ~n 

kapkaranlık gece bunu 
bana fısıldadı ... 

Tan yeri ağarJJJ '•~ 

, 

Atalar 

ba~lıyor, ıen hıçkır•• ~l~ 1 
arau oda hala lıırpl.ll~' 
bir ba• yorgnn ve 8~ 

uyuyor .•. 

Sözleri 

Minareyi fikrine koyan kılıfını lzazırlamışttf· 

işini bilmeyen kasap ne bıçak kor, ne de masal· 

Aslım saklayan haramzadedir. 

Kem söz kem akre salıibine iadesi lazımdıf· 

Kamı fok olanlar aç halinden anlamazlar. 

Kiiçiik iken çocuğunu dövmiyen büyiidüğiirıdJ 
kendi dizini döver. 

Alıltikı bozuk olanlardan namusunu satın al· 

Toprağa ektiğini biçersin. 

Zaman sana uymazsa senin zamana uynıak' 
lıgın/azımdır. 


