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Toprak · 
9 "'~ün hususi trenle 

~lersine gittiler 

Dr. Refik Sagdama Jkin~i Y0 ~'. ?ep:a~-
H. . . V I .

1
. V me sıne ınuhırrı ) aı -

arıcıya e {J ı e-. <lınılar yapılnıak-

lş H tabiıttt\ hi r hirine 

t•n <;ok hağlı olıuı iki unsur. 
Hi n~ı yaşl\nıa:•, obüı-ü 

birinciyi yaşatmak i<;in 
kar~ ı l ı kh çalı~ırlar. 

durumuna g<>ı·e nygunı.,. 
tıruıak mecbııriyetindodir, 

Hatta 11örüm, ekim ve bi
çim i~lırinde de bu unsur 

larla olan ku VTetli ilgisi

nin icabı o larak hadisele

rin yiirüyıişiinü kovalar, 

kendi yiiriiyÖşii12ü kainatın 
ve dünya lıaaiııılcrinin 

aeyrine uydurnr. 

.A.nkara 17 ( a. a.) -

aş \·ekil doktor H fık 
a ı · · )'dam mezuniyet erını 

'çitmek \iv.ere yanların · 

' lııı~n•i kalem ıniidür
~ti Te yaverleı i olduğu 

ide bu akı;;ıtın hosu i 

İt trenle l\hrsine git

İ•lerdir. Ba~ vekili ll · 

~tlauH k ii;r,cre istnsy on· 

' icra v6 killeri httyeti 

llar1 Riiyiik Millet ı 

•aJi8 reisi ye vekilleri, 

ntllburiyot httlk partiıi 
11tıl sekreteri, ııart i 

k ~Cli ve miistekil gn-

:~M,r azaları, mehnslar, 

'"let 'urası, divanı mu-
~, . l'k 

·~lıl:\t, ciiıuhnr reıı ı 

' ~ltıuıni klltipligi, genel 

~l'ınay ikinci başkanı 
JJJ ,,l . . l 

• 'eri ve miilkı rıca 
tJ ~>. 

•tr bulunmoşlırdır. 
ıı' 

, lh:-< r-ekil Joktor He· 
I~ • • 
l S1'yJaııı treıun hare-
~~t· 1 • J . 1 tıılen önce ınec ıs re-

fı ~ Abdiillıalik Renda 

~' t~şa 1 Fey1:i Ç" k_~a ~ 
~ tıciye vekili Şnkru 

'raçog-ı n ıle gelmişler 
~e 
~ kendilerini bekleyen 

1 •,tlo ayrı ııyn ıııelam· 

~ltıışlar, hu e11ıaJa ~{~~ 
~F ht Uiiııılıur lıuuet !nono 

~ " •relmi~lor ve Bat 
~~·1 t

1 
1 v~ .Mareşal tam· 

al· 

J. 

~'lan karşılanmış lanlır. 

, ~illi Şef saloııdt\ bir 

ı~ ~l\larak Hefik Stıf· 
ı, . 
~ lrı.a eyi toıuennilerde 
~I 

1ı. tı.nrnn~lar ve keııılisile 
""~ . 
~ s,fı,ha ederek ayrıl-

ı~ı 
' l\tdır 
'ş,. t ekil vedttlaş ıtrak: va· 
~tıla . 1 , . tına geçmış er Te 

L~1 ılilekler foinıle An-

Miitoakiben 

'\r > 

k• "111\n ayrılmışlardır. 

kalet edecek tadır. 
Ankara 17 (aa.) 

Bir aylık meznı iyotlo bu 

giirı şehrimizden ayrıları 

Bı:-:n ki 1 H efik f'n nlaının ' . 
avdetlerine k•\dar 1ı 'll'İl'İ) e 
vekili Şiikrii Sııraı;ottln 
rııın vekfilet dmr i yıik

sek ta dike iktiı an etmiş 

tir. 

B. 
··rop 

el isi 

Bazı la viha ve ınaz
bataları tasvjp 

etti. 
Ankara 1i ( 11 n ) -

Hüyük miJldt llıeclisiııde 
bu gtın yok lama töl'enine 

başlıunadan iiıı<'e milli 

nıüdiitaa vt;ki lligını1on 

istifa ıclen S fft t A rıka

nın yerine Geıınal Ali 

Hiza Artııukal, M iiıuıka· 
lat vekilliği<i e ıı i ti f.ı eden 
Cevdet Keri nı f nuecloyı 
yeriııe Aıııirnl Falıriıı:n 

hytn odilc.J ik loriııe d:tir 

Oürulıurı eısligi bildı dL:leri 

okunarak uıuvuffakat <lı· 

Ankara 17 ( a.a . ) 
Oıt renılığimize göre ayın 
12 bllHle Erzincl\wda TU

kıı hulan yer dt'prenıne· 

sinden ınütı.ıcs. iı· olan lam 

yardım olm k füı;oro 

.ı.;rzuram trnnait dHpo-
1-1nndan Erzin<•ana .:500> 

An kara depoS"ıındau da 

-.10(.h çadırla ilAç göıı· 

gfinderildiği gibi Erzu· 

rnnı kızıl a 7 merkezin· 
<lende c 50 > yatak ve 

c50> battaniye, iHi9 'fe 

hasta b ıkıcı hem~ire Te 

pauımmaneı göııderilmi~-

1 ir. 
~Jrzincan Tilayetinden 

İı-· toııilen tarna ın layı cı 
malnmat gelir gıtlmez 

kızıl ay umnmi merkezi 
miihihı < şrayı ayrıca 

gün le recekti r. 

JAPON 
Başvekinin Agan 

Meclisindeki nutku 
leklerile k:u~ ı lan ını ~tır. Tokvo 17 ( a. a.) -

Meclilı Erıirıcaıı ~oh · B,.~nkıl General Toygo 

riıııu korulecak ' 'eri Iııık· ftyan mecli•inde .J npon 
kındaki istimlilk ·kunununn ve Amerikan ınüna~rnbetleri 

kabul ettikteıı f:oııra bii · ha kkıııda yııptıgı beya-
yük millot ıuoclı i ı:Ti an natrnda. .Taı>ouya ile A-

Mayıs ayları lı e'S:ı lıı hak- merika arasında ynpılan 
kındaki m eclis lıcs tı phl'ı u\ii,ı;akerelerin neticesini 

tetkik orıciiuıeni nrnzha- kestirmenin gü9 olacagıuı 
tasıuı ta~vip tıylem:~ ve ·i>yle ruiş •e ~iiyle devam 

çar~aoıha günii toplau- etmiş ve demiftirki: Va· 
mak üzere dağı l ıu ı~tır. ~iugtonla müzakırelere 

t~krar ba~hmak:la Japon

ya ~u maksatları giit· 

mii~tür. 
Kalenin 

Bölgesilıde alnıan lar 
büyük taaruza 
hazırlanıyorlar 
Lorıdra 17 ( a.n. ) _ 

T~s nj n ı hir kaç 

gün evrnl alma11lann 
Kalenin h()lge:,iıHle hii · 

yiik a keri lı . zırhklar 

yaptıklarını hilıliriyo ı dn 
göriini:şt) gi)re bn lıUlı:e

J.e miihinı lıir tnarruz l>aş- ı 
lamak üıereJir. 

1 - Çlin 11i;r,amının 

ihlalini bertau.f etınek: 

2 - Yabancı devlet· 

lorin Japonyaya kMşı 

A'iri~tikleri ekonomik ha· 

reketleri tadil ~tmek 

ve normal ekonomik mü· 
naRebetleri yeniden kur· 

ınek. 

3 - A vrnpa harbinin 

m:ak ıo<arka. da yavılm&ıı-• . 
n a m an i o!mak . 

Birincinin bütiin ya
~ama ümıdi, ikincinin cö

moı tlik derecesine bağlıdır. 

ı'opragırı cöınertlifi i"e 
çiftçinin toprak i~in sarf 
uleuegi emeğin az veya 
çoklagn ile <>lçiilür. 

Tabıa.tın birbirini ta 

mamlayan bu iki maya· 
sından birücisi olan çift

çinin en kuvvetli ve en 
değerli vasfı, kendisinJen 
ıwnra geloc.,klori topra
ğına ba~ll\mak kudretin• 
s:ılıip olaşndar. Çli.inkü çift 
çi yalnız keııdjıi için d~ · 
gi 1, kendiıinden tlonra ge· 
lecı:ıkler İ\~inde çalı~ır, «zey
tin dededen, incir babadan 
bllğı kendin yap> ah. 11ö
ziinii çii.aeıırnk bu lıakikatı 

an !arız. 

9 ftçinin kendisinden 
ıorı nı geleceklere bıraktığı 
de~erli miraslardan biri· 
side hil&isidir. Bu güu 

çiftç.i likte kullandığımız 

itıt ila hhır hep atal!lrı mızın 
bize bırakd ı ~ı miraslardır. 

hiç bir ~ey bilmez z:mne

dilen çıfı9irıin bilgi dagar
cıgını bo~~ltırsak, iç.inden 

bizo bu güuün ekim ve 
bi9im yollarını, z~man ve 

mevaiınlerini, toragın ka

biliyetin ı, hava hadisele
rini, yaşama "fe çalışına 

kaiıleleri11i gi)steren bir 
lıaıino yıgınrnın kabartı· 
sun güri.irliz 

Bizden o!nıa.yt11 ilim 

ıHfaml:ırı bile Türk köylü
tıünü• dt2erini anlamı~lar, 
)'llZdıkları kitaplarda ve 
bıtzan devlete verdikleri 
raporlarda ı;iraatın kalkın 

ması i~i dii~i:iniiliirken 

Türk çiftçisinin görgii ve 

bilgisiud•n faydıllanmanın 
ihmal edilmemesi lüzn-

mnna işaret etmişlerdir. 

<)i fıçilik bir açık ha
va sa.rı'alıdır. 

Çıftçi kainat dediği· 
m1z hiiyttk varlığın k U· 

ram ve durumunun aslı ve 

esa.ı olan hava. ırn, toprak 

T8 ate• gihi nn:;ı:ırlarla do~
rud an doğruya al(Lkalıdır. 

Çalışmasını bu unımrla.rıo 

Çiftçi; canlı cansız, hare· 
ketli hareketsiz, ufak bü-

• 
yiik, katı veya yumuşak, 

bütün dünyaların biribirile 

olan münasebetlerinden do -

gıan mevsim, iklim, 11caklık, 
soulduk gibi hava hadise-

lerine ve ta~, Wprak, su ve 
at6• gibi dünyanın kurum 

un11urlarmıu yaratıcı Teya 
öldiirüoii ha r eketlerine gö-
re durumlanmak zorun
dadır. 

İşte bu ıebepledirki 
atalarımııı n miras olarak 
bize bıraktıkları kaideler 

ve bugiin kullanmakta ol-
ılnaumuz tekerlemeler bi· 

ziın ili.m kitaplarımııın 
bilıi mayası olmuştur. 

B u giio dünyamızla 
gtint'Ş a lominin hareket 

mü r. asebetlerinden doğan 

yıl dedi gimiz c zaman > 

mefhumu Te bu yılın için

de, yine bu iki alemin ha

reketleri ne göre değişen, 
mevıimler Te hu ıneysim-
ler içinde ki böliimlerin 
her biriıiııe verilen adlar, 
işleme , çalışma, ve din· 
lenme zamanlarıoının bi

rer ifadeleridir. B n ifa de
ler çifrçioi ı ı görgü8ü ve 

mesleki bilğisinin yüksek 
etıerleridir. 

Bugün hangimize r.o· 
rnlurııa; belli başlı tam 
olarak ne ınenimleri ayı
rabiliriz ne toprağı adlan· 

dırabiliriz, nede yaptığı· 
wız ekiın, bi<;-im i~leri üze· 
rinde am~li bir öğüt nre
biliriz Halbuki her za
man ıni8al olarak kullan. 
makta olduğumuz ata söz. 

leri işlerimize daima reh
lıer olmakta, bize her za· 

man bilgi kaynaklığı ro. 
liinii yapmaktadır. 

13n maksııtladırki çift
çiyi ilği lendi ren bn ata 

@özlerine btı etinden iti
barea gazetemizin hir kö

şesinde yer veriyoruz .... 
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Sayfa 2 (Halkın Dili) 

Jinde yere inmelerini ko · 
lay laştı rı r 1 ar. 

buhar olmamasrniandır. 

Bir litre ım 1700 lit-
Ağaç ve ormanlarımızın sıhhatimize ıa 

içtimai hagatımıza hizmetleri Bn tabii hadiseleri 
izah edelim : 

ı· 
ı e buhar bn~ıl e•liyor. Hu 

Yazan: Dr. Şadi OİRA Y 

- Ne yazık, ne ya
zık! (der~n bir dü~ünce
den sonra). 

- Bu ormanların sılı
hatimi7.e, İ\\timai bayatı· 

mıza, varlı~umza, zir~\

atiıniza vo HerToliınize 

yaptıkları yardımları söy

lemek, ya7.mak yasak!! 

O v&kıtlarda da biz 
bu orıuanlnrın faydala
rını b'iliyor ve takdir 
ediyorduk, fakat sesimizi 
çıkaramıyorduk, zirn bu 

ıcsler, o günkü lıiikôıııt1-

tin idaresini tenkit, ni
ZRml:uına ınfülahııle, İs· 

tibdat ananesi aykırı sa
yılırdı. 

E~ki yii k:sek görü~l ü 
bir adam ormanların bir 
adıııa da «Koruluk: de-

mi.ti, lrn ne güzel ve bu 
giinkü manasile ae doğru 
bir isim yR •.... bu isim 

iki biiyiik ve esaslı ma
nayı ifade ve ihtar edi-

yor, biri ormanları ko
rumak, öteki de oruıan • 

ları korumakla sıblıatımı· 
zı Te içtimtti ınenfaatla· 

rımızı korumak. 

Şimdi ormanların bi· 

ze yaptıkları hizmetleri 

sayalım: 

Ormanlar, bulunduk· 

ları muhitin fazla. rutu . 

botini çekerler, havadaki 

rutubetin çoğal mauna 

ıııani olurlar, sn buharı 

kesafetini gidererek ıt11h · 

batımıza lıi,;met ederler. 

Bt;ylo olmakla bflraber 

kuraklığa da sebep ol

maılar, çünkii fazla kn· 

rnluk kiiç.iikleria biiyü

melerirıi ve bi.iyiiklerinin 

de ynşamalarını tehdit 

edt1r, durur. Kuraklık, 

fidanlar ve ormanların 

hiç. işine gelm~z, onun 

için keodilerine lazım 

ol an suyu toprak ta.n ve 
elr.ıflarrndan a l m a g a 

mecburdnrlar, yoksa ken : 

dil~ri de kururlar. Bun

lar bir taraftım da. bava· 

ııın hamız karbonunu 

alarak kendi bünyelerinde 

zapt ettikleri ve buna 

mukabil ha vaya, insan

lara. ve hayvanlara lazım 

olan mii vellidülıumnzayı 

Terdikleri için 1111hha.tım1-

zın normal yiirümesine 

hizmet ederler. 

Ormanlar bulutları 

kendilerin6 cı~grn çeke· 

rekbnnların yağm1lr ha· 

Biitiin aga9lar, hatta 

ekinler Te otla.r kendi 

cüsselerine göre kökleri 

vashsile yerlerden ın a

lırlar, bu suları yaprak· 

larının nilıayetlerlne ka

dar göiüriirler ve oradan 

da bolıar halinde bu ıo

ları uçururlar; ~u halde 

aşadao yakarıya dogru 

bir su ceryanı devam 

eder durur. 

Sık ve bol yapraklı 

bir ormanın çıkarıp yük

seklere dogrn gönderdiği 

bu cesim su buharı, bu· 

har olmak için etrafının 

11caklığırıı alıyor, bu sa

yede ormanlar ve civar

larında mütcmndiyen ha· 
fıf ve saf bir ıerinlik ha

sıl oluyor, bu hal bizi 

lıoşlandırı1or. 

N etekim ekıeriy~ yas 

günleri bulundugomnz 

yerleri sularız, bu sular 

çabuk açaı lar, uçmak 

ıçın etrafın ıucakh~ını 

alarak oıtl:llığı seriuleşti 

rirler, bizimde zevkimiz 

artar, bazı kapalı yerler 

de, yerler sulandıJı za· 

man bil'akis inunıo yü

ziin• sıcaklık, çarpar, bu 
hal oraya atılım ınyııu 

ıiıyun bu tl\l'ıda. buhar 

olarak nçına~ilc etrafına 

serinlik 'ernıe~i siir'atla. 

vuku hulnrnsır;dan ve 

nzakla,ınaqınclamr. l3u 

sırinliklerıfon b iz çok 

istifade cc1eriz, l'ık ~ık 

ıolaııı pta suyunu c;.abnk 

uçuran h·\vadır. Mutbak

Jardl\ yemekler çabuk 

bozulm~zlar, ırn cl~ıtile 

rinin içıııdeki snJarı t10-

gutmaırn1a işle biiyle olu

yor. Biı bıı ubeplerılen 

faydalanıyornl., yazı n 

şiddetli sıcaklarında tie· 

r inliyoruz, lıarıHetimizi 

teıkin ocliyornr.. 

Orm·l.nlık yerlerde bu 

sularıu y~rlerderı lıaTaya 

dogru çıkma'iile' bakınız 

daha. aeler oluyor. i 

Bu su hnlı ır.rları ha· 

fıftiklerinden dolayı ha

vaya ) iikselclikça sognyor 

ve so~u 1ı. ha Ta ta.ha kala· 

rına raslıyor, nihayet ye 

nideu su olıuak yı gmur 

'eklinde tekrıır aşağıya. 

hıiyor. t ~te bundan do· 

layı yerlel'f~ pek çok ya~

murlar dü~üyor. Bu iş, 

ziraatımıza yariyor. 

Devamı var 

Yarabbim, bennek~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

dar da uodala imişim; ne 1 

1afmı~ım . 

Biiyiik Hik:tTe ____ ....___ 

- YIKILAN YUVA 
l~te kıt pı ı;alındı. Der-

lıal d~fteri, kiğıtları or- '.~~=T~e=fr=ik=a~~=0=·~=(~2=~=)~~~~~~~~~~=~=a=z=a=n=:=S=a=b=r=i=E~~L~ÇIN ~ 
tadan kaldırıyomm . 

Dışarıda 

şen sesi: 

Perilıanın 

- Ü jker bey geldimi. 
• 

J>ardesösii, ~"pkası bura-

da. 

- Evet lıanımttfendi, 

içerde. 

Oılanm kapıın açılıyor 

ve J>erilıan 1rn~arak bana 

doğru geliyor. 

Elimi kaldırıyorum. 

Ona, dur! diyorum .. 

O şa~kın bir vaziyette 

Qldugu yerde kalıyor. Yü

z\imün, gözlerimin vazi· 

yetind.en korkmuş olacak 
ki: 

- Ne o Ümit hasta 

mı~ın canım1 diyor. 

- Otur şaray•, diyo
rum. 

Fa.kat onun gösleri 

birdenbire açık dartn çılr
meceye ilişti ve bir ölü 
gibi saraı·a.rak: 

- Eyvah!.. 
diyerek oldoga yere 9öktü. 

ETvela se::-im çıkmadı, 
DnTara. dayandım. Bil
mem ne kadar zaman o 
ıustu, sadt.ce yuznme 
b2'ktı. Hen de önüme, göm· 
legime döilülen göz ya•· 

larıma ~aktım. Ağlıyor 

muydum1 bilmiyorum . 

Ne dudaklarım titriyor; 

ne de kalbim sızlıyor. 

Yalnız g<izyaşları birbi

rini takip ederek dökü

lüyor .. 

Birden kodnrmnş gibi 

üzerine atıldım. T e her 

zaman öpüp kokladığım 

bukleli l!!&rı saçla.rıoı el

lerime dolayarak 

- Söyle kahpe!. Nasıl 

beni aldattın,. Temiz al· 

nıaıa bu kara lekeyi sür

mıte na11l ceearet ettin' 

- Sns Allıtlı aşkı!ıa. 

Ü mit Sana hep'4ini söy-

Jiyeceğım. Bu işde benim 

bir kabalıa.tim yok. 

Artık kodnrmuştıım: 

- Kabahatim yok di 

yorsun. Kendini haklı 

gösteriyouan ha ! Daha. 

na111l kabahatin olsun; be

nim eTimde lıa~ka, bs~ka 

erkeklerin koynuna mı gi

recektin?. Rezil!. 

- Yapuıa Ümit!. 

Saçlarıııılau çekerek 

oııu yere fırlattım. 

.. 

1 

il RADYO 
PROGRAMI 

18/11/1941 Günü 

7 ,30 Program Te nı• 
• 

leket "aat ayarı. 

7,33 Müzik:: 

7,4:5 Ajans haberleri. 

8,00 Müzik: 
8,15 E\'in eaatı 
8,30/8,46 Müzık 

12,30 Pro~rttm ve 
leket saat ayarı· 

1~133 Müzik: 

12,45 Ajans haberleri· 

18,00 Mü·dk t 

13,S0-14,00 Müzik: tıi 

18,00 Program ve IJl' Ha 

' leket 1aat ayarı 

18,0S Müzik 

Mösik 19,00 

19,30 
ti 

Memleket saat ' ' 
ve ajAns haberi 

19,55 

21,00 Ziraat takviJllj 

21,10 l\lüzik 
21,30 Konuşma ,,~ 

~l,45 Müzik ~~ 
22,30 Memleket sa"t '· ttr 

rı ajans haborl"
1 

l 
~b 

2') 4· 1\... 'k t. 
- 1 ;) ;u U7.ı •t, 

22,65 - 28,00 Y"rı' 'h 
~ap•' program ve a. 

Koltugun dibin• 
kıldı. Ağzından, bottl 
dan kl\11 geliyordu. O 
n~fes gibi: 

- Çıldırdı• mı 1J 
diye inliyordu. 

Artık ben şiddetli 
nöbet ve humma içi~ 
kınaniyordum. 

- Sus kııltak! .. 
hi~ 
te 

diye bağırdım. ~, 

l Kulaklarım onun fi t~ 
rüzıarların ugalttJ•; ~~ı 
karışarak gflliyorJllUf ~ 
duyuyordu: 

- Bagiil!den itilı"j 
··ı4 

artık kalbimde sen ° 4 
Bir daha beni ve jeC • 

ebediyyen görımiyec•• 
dedim. 

) 

- DeTam edeo•~ 



1 
Bir Yu.va Kuruluyor 

• t.oyu karanlık bir 
: ~alnız, kuvetli elek 
ııyalıırının hşma•· 

01rlugu bu biiyük sf\
d, ınnglup edilmiş , 

~i h"yat· mevcudi-. , 
1. d" Qı buudıı i~pat e ı-

t'aniliktan biç bir 
t Yok. Ort1tdl\ ııaınü
'~i bir surur ve ebe
~İl' coşkuıılok lıf'kim. 
lf bir kalaba:ıkla ka

tor bo 11alon. Uzuv· 
t elde bir oyuncak 
bi istenildigi şekilde 
ltarnhYor A{or.afrer
' ~areketl~r. endişrden 
ıle tavırlar, göklere 

. ~•elen kalıkaba.lıu · · · 
1
' Zinet ve mtioeYherat 
t' '"nıı ... 
lıtuzik, bayıltıcı, çıl

ttıc1 tHi rile etrllfa ya-

ıİ· ~Y.or; engin den.izler 
tlnde cilvele•e cılve-

tk birbirini kovalayan 
ıııi ÇUcük daJgaJuın coı-

~"l a·· ., ugu ve ba.lıar un -
''1 tıdan siizülerek ge-
,,~ ' t.. 

g~ııç bir ruıgı.ı.rın 

'lla,1 gibi ruhlard~n 
t' b, doıs.,arak hassası-

1 }tt· N 
l"'' ~ 1 tahdlc eıliyor . ..ı.; e 

~ ht_iyar bu insanlar. 
D 'rı~i alemle bn salond" 

rı 't 1 p•• tı nıı~ oluyorlar. 

~ Samimi bi~ .. bav~• 
iplerin va gonnllerın 

~gll'l.eleri yükse 1 i 1 ° r. 
lht· . 
~· ıyarlamış , usaresı e-
\·'lllıiş Teya ölgüıı olan 

tJ ~'ltlaılerde burada bir 
~eı,bek ribi uçmak 
h tl).tor ve keudiıini 
\lııyor. 

h l~te bu toplantıda t diiğün oluyor. Bu 
>~ce bir yuva kuruluyor, 

'tının ıii•eşlerini do· 
t~t . ,~ ~ acak, N ermınle Vedat 

il ~,, . . . 
I " rııyor. Bir aylıır nı· 

f t lllılardı, her iki,.ida 
O) • b t 
~ zıyaya ve aran e 

~ :\tQz kalarak birden 
~ te açılan gonca güle 
en~eyorlar. 

c };ermin berrak ge

ı '~e yıldııfarı donnkls~ · 
/ ,l~llıa. kiı.teyen kimil bir 

~ •>'b' ıol ı mehtaplı 9ebre· 

dolatı1or • Vedat 

Yazan: A. ERDİK 

onun cnzibesiue knpılını~, 
Ryrıbmayor, nnruııu on
dan alıyor ... 

Rir siiğüt yıtpl'ağı 
kadar narin ve bir kıı· 
nar.} a kadnr nazik ve 
~akrak kızlar dan~ edi
yorlar. Üzerleriııe titri
ye titriye düşerkt1n ıit 
gide sakinlış;,ıı 1'oııfetlcr 
yag•yor "• saçlarn.rasına 
ince bir biti gihi yerle
~iyor. 

Biifede höyük bir iti
na iJe hazırlanmıı,ı, zeçki 
Relimi yüksek şıılw~ların 
elleriııiu deyd iği belli. 
Ziyaret hiç ek:-ilmiyor. 
Sanki hnrada, ueş'eyle 

y11gru!mu~ zamandan 
daha çok meatiye kavu

şuyorlar. 

Bardaklar kalkıyor, 

agızl:ır tehes:iümle oy
nayor. Bu gece bo~a gi
den günler yerine geti
riliyor, ömrün hakkı 

ödeniyor. 

Teces~üın edeo bu 
lıayRl dalgası arasında 

mütenasip endamı, se
vimli l'ima ~ı ye ttğırca 

lıareketile gezinen, ıla
vetlilere relı berlik eden 
ve ikramlarda bahınan 

bir genç de vardır kı 
ekseriyetin nazarlarına 

hedef oluyor. Bn mera· 
ıinıi yapı lmakta olan 
ailenin yakınlarındardır, 
bu gecenin tertibinde 
lıil8esi olan !ardan d ı r • 
Nermiule konnşu yor, 
bir airlerine gayri ihti
yari bir hi.-siıh teıil'irıe 

kapılmış gihi sokuluyor· 
lu. .E:,ki ve tallı hi r 
muhabbet, rnhlarıu aşi
nalıgı, .. 

İsmi Mitat tır . Bir 
erkakteo çok luu;ıııs ve 
incedir. Bir iki arkadl\ ı 
is~ yanından hiç ayrıl· 

mıyorlar. Bazlln Nermine 
me~'udiybti için hir şey-

ler ı-öylemeğe uğra.ırken 
Y f!dat geliyor te:-.limiyeti 

ile derinJeşmi~ Cİ)zlMini 

nermine dikiyor, knla
gına bir ~eyler fısı ltla f Or, 

f ulu' dan güzel bir tebeı
asüm başlayor ve ıyrılup 

gidiyorlar. 

- Devamı var -

(Halkın Dili) 
--~==== 

İl a n 
Nazilli Sulh Hukuk 

Mahkemesinden 

BilA varis öldüfiindeo 
bahsil• mirasının Hazi
noi l\ftt l iyeye intikali is
tenilen Nazillinin Hami· 
diye küyünden Ali 'ah 
ottln llyl\s karıııve Ab
dullah kızı ~ıdıkamn 

mirascısı oldoğonn iddia 

edenlerle miite.,.effa da 
alacak ve borca olanların 
tarihi ilfindan itiharen 
mirascılık iddiasında bu
lananların üç ay ve ala
cak .,.e borçluların da 
kanunen muayyen müd
det sarfında 941/30 Dos· 
ya No. sı ilA Nazilli Sulh 
Hukuk Malıkemeıi•e mü
raollatiarı veya yevmi 
mahkeme oı.n 2G/ll/9(1 
Pazarte~i gi.inü eaat 10 da 
mahkemede hazır bulun
maları lüzumu iJ&ıı olu
nur. 

No. 2 D. 1 

Çine Tapu 
Memurluğundan 

Çineniıı •evketiye ma
lıslleıünde Ouııaniye so
kağında kain sağı : Ah
met Kılzım Serter evi 
solu: Y• fırkası: ve önü: 

yol ile sınırlıev esaaen em
Jak katibi Mehmede ait 
iken sıo yılında. şeriyo 

k&tibi .&mine ve Eminde 
315 yılında Ispartalı kuıı
dracı SüJeymana haricen 
satılmak euretile Süley
manın temellükünde 92D 
yılında ölmesile karııı 

Fatma ye 9vlidı Muıtafa 

ve Salim .Alvar ve Feri
de Al var ve Hatice Al
var ve Saliha Genoere 
intikal eder.,k bunların 

işgaliııd., bulunduğu sorıu 

ilo anlaııldı. Ve tasarruf
ları Tapu komisyonunca 
tanındı ilk sahibi emlAk 
kiitibi Melım~din oturak 
yeri bilinem"diğind~n ge
rok emlfı.kcı Mehmet ve
ya vert>11e11inin veya gerek 
her lı ıı.nıi bir şahsın bu 
ev ile tasarrof veya ayni 
bir hak iddiaınnda bulu· 
nnnlar vtHsa ilan t.arilıin
deo itibaren otuz gön 
içinde 9ine Tllpu Sicil 
M.emurlug-uoa miiracaat· 
Jarı veyahut mahkemeye 
müracaatla tescilin geri 
1'almaıu için nıalıkPmeılen 
Tapuya tt:hligat yaptır-

maları ilan olnn11r. 
No. 1 : D. l 

Son Demler. 

Vücut çekemez oldu şu hayatın kahnm 

Sebebini düşündüm çözemedim sırrını. 

Sayfa 1 

Yavaş yavaş nihayet Baharı ömre döndüm 

Eriyen bir mum gibi an bean daha söndüm. 

Oirdim sonra hayalle aşkla dola bahçeye, 

Ümit ile, nur ile o yuğrala bahçeye, 

Oezdim, dolaştım serbest, çünkü kimse yok idi 

Sahibesi nerdedir, nırde acep! .. Hey gidi; 

O şirinlik kalmamış, o hayat kokusu yok 

O çiçekler, güllerde tski aşk buğusu. yok. 

Hepsi atmış rengini malızuniyet hali var 

Ba bahar bahçesinin gizli bir melali var ... 

Ağaçlar şekil almış ayni bir derbeder gibi, 

Yarı vahşt bir !ıal/e ormana benzer gibi, 

Oölgelikler bürümüş en güzel yerlerini 

Bulamadım mazinin en basit demlerini. 

Çünkü misafir gi.bi, yabanci gibi gezdim 

En derin, en şüplıtli ihtimalleri sezdim. 

Demek ki bu bahçede benim aşıkım vardı 

Diye, uzan düşündüm ... ldlin, kabuslar sardı: 

Çünkü o kayhol•uştu. görünmezdi bir dada. 

Kendim teslim etmiştim aJlayarak Allaha. 

Anladım bu günümün betha!ıtlığı bundandır 

Demek heni mahveden nihayetsiz hüsrandır ... 

A. ERDiK 

Çif tvi Ataıarımızın Sözıırindan 

Dinç kalmak istersen, keklik öten, kekik biten 
yere git; zengin olmak istersen, kaz öten, saz 
biten yıre git. 

. 
Çiftçi duyduğunu değil, gördüğünü yapar. 

iş/iyen demir pas tutmaz. 

Ektrst'n bağ, ekmezsen dağ olar. 

Dere yanında tarla açma sel için 
Dağ başında harman yapma yel için 
ihtiyarlığında genç karı alma el için. 

Öküzün inek başlısını, tarlanın uf ak faşlısırıı, 
kızın uzun saç/ısım al. 



( H"lkın Dili ) Sahife 

Zonguldakta ' J a p o n y a SOVYETl(R Alman BOuük Elçisi Libgada ingil 
Milli Şef 

İsmoi İnönü günü 
kutlulandı 

Zonguldak 17 (a. a.)
Reisi Otimlıur İımet ln-

Hariciye naztrı par- Kalenin' de 
lamentoda bir nutuk İlerlediklerini bildi-

Aln1an basın nıildürii 

' şerefine Ankarada 
bir suvare verdi. 

1.'n yyarelerıni 
faaliyeti 

önünün ZongnJdaga ilk 
g•litlerinin 11ekizinci yıl 
döniimii olan <lünkü gün 
Zenguldak halın bayram 
günü olarak yaş unı,tır. 
Hu taraf bayraklarla 
donanm1ş ve binlcroe 
halkın iştirak oylediği 
föreude sö;ı; alan lıat ı plar 

Milli Şefin ulus "'e yur
da. yaptıkları biiyii.k lıiz
nıetleri ve bu arada 
zonguldııga lıedire ettik
leri yiikıek Andti.Rtri tc
ıiılerini do verimli geliş
melerini bulirtm i~lerd i r. 
Gtıce de halk evinde bir 
toplantı yapılmı,tır. 

ALMAN 
Basın Heu'etı 

Ankara va geldi 
"' 

Ankara 17 ( a.a. ) -
Alman Hariciyfl nazırlı
ğı Basın daire:ii reisi 
orta elçi Doktor Şimit'irı 
başkanlığrn<la A J m an 
Hum H~y'eti bu gün 
Anadolu ekıpresile tehri
mize gel mi' ve garda Al
ı::aan büyük · elçisi Fon 
Papın matbuat nınum 
müdlirii Selim Sarper ha· 
riciye vekrnigi i~tilıbarat 
claire8i reisi Oelal Osman 
Abacı oğlu tarafından 
kar.ılarımı,tır. 

§ Alman Hariciye naza· 
reti bl\ı-ın dairesi şefi orta 
el~~i Doktor Şimi'tin 
ha,kaulığında ba giin 

Ankaraya gelmış olan 
BaRın miiıneıuilleri öğle

den Ronra ATATÜHK'ün 
mavRkkat kahrını ziyaret 
ederek bir çeleuk .koy· 

muşlar ve Ebedi Şefin 

ıııanıni huzurunda eğil

mişlerdir. Hey'et harici.ve 
umumi .k(Lti bi makamını 

dı' ziyaret etnıi~lardir. 

sovuet - Alman 
Harbı Kalenin 
bölgesinde 

şiddetlendi 
Mo~kova 17 (a.".) -

Bu jteceii ıovyet tehlig-i: 
l 6 ıon te~rinde çarpı~
malar biitün cephe bo 

yunoa <ltıVJ\ID E>tmi• "'• 
bilhassa kaleain bölge
&indo ve bir cenup batı 

t .. imiade tiddetli ol -
ttur. 

irat etti 

Tokyo 17 (a.a.) 
.Tapon hariciye nazırı 
Togo bu 11a hah parla
mAntoda t1öyledi~i nn 

takta bilhaıuıa •öyle 
deınittir. 

.Japon dıt ıeyıuetinin 
esası doğu asyad,, ada
lete <fayanan bir hökmiin 

muhafazasını hedef tut

maktadır. ,Japonya Qinle 
i~ birliği J'14pmak arzu 

Runclu. Te bu iş birliğinin 

milli Qin lıükümetine 
t~~mil etmek a:ımin -

dedir. .hpoaya çii.tkin 
rPjiminA boyun egdirmek 
üzere askeri hareket-

lere devam ederektir. 

Almanya ile soTyetR 
ler araıııınd3ki askeri h&· 
ı·ektita ragmen japoııya 

şimalde emniyetin mn
hafazaın eıaaına daya

nan ıeyıu~etine devam 
etmişti r. Hı&riciye na-

zırı bundan ıonra j·J.· 
pooya ilfl fransız hindi 
9iaisi ile ıiyıun arasın-

daki miinnsebet J a r i n 
doMb.ne mahiyatini be· 
Jirtmi• ve demittirki : 

Üçiincii devletin k ö t ü 
propnganda11ının japon-

yay" ba memleketlere 
karşı taarraz emelleri 

atfetmiş olmaıı teesüf 

edilecek bir hadisedir. 
lngiJtere Te Amerikanın 

ta'biyeıi doğrudan dof

rqya imp1&.ratorlugnmuza 

dokunmaktad1r. Japonya 
rıiııandan beri amerika ile 

gfüii~ınelere devam edi
yorseede bu güne kadar 

bir anlatmaya varıla

mıunıştır . Japonyaoın 

nyı:ıal lıareketlerioin bir 

haddi Tardır. 

riyorlar 

Londra 17 ( a a . ) 

Mo~kova radyosunun c .. p · 
heden alnrak yazdıfı bir 
telgrafa göre: 

Ru:-ı birlikleri Kalenin 
cep hesin in ug kanadı 
üzerinde ilerleyişlerini 

mu va.ffa ki yetl~ gen işlet
mektedir Alman piyade
sinin büyiik bızları dnr
doğu fakat çetiıı bir mu

k'lveınel gi>:-ıtererek kar'ı 
taarruzlara geçtiği bildi· 
rilmekte<lir. 

c D> remizile bildiri
len n~lırin hatı kısmın· 

d c.·ki bir çok küyleri zapt 
etmiş olan Sovyet piyad~ 

birlikleri .. ilerlemelerine 

devam "tmektedir. Du,
manı (V) noktaaından ka
çırmağ~ muvaffak olan 

'etin bir hücumda c600• 

Ankua 17 ( a .a. ) -
Alman büyiik elç isi Fon 
Papen ve refıkaları tara
fından hu ak~ıım Alnııan 
büyük elçiligıııdo Alman 
hariciye nazırlığı hasıu 
miidürü Doktor ı?imit 

Te ri yıu,.,t ehi gi huy 'ot 
şerefine bir ıii va.re voril
rni~tir. Suvarede B ıtyekil 

vekili ve hariciye vokili 
Şi.ikrü "ıırıtço~hı ile ha. 
riciye voktdeti unıumi 

katıbi .X oman l\hnemou
cioğlu vo hariciye vok&· 
leli erkiuıile lıir kııum 

biiyük ve ort:• elçiler 
matbuat nmıım mfüliirü 
Selim Super, Anadolu 
.\jan41J u mum miidiirü 

T~vfılr Meneıııeııcioğlıı 
ve yerli ya h·tncı basın 

mümes~illüıi lıozır hnlun
mu.lardır. 

Alman ölmü~tür. JAPON MÜRAHHASI 
Saıgıt Taggaraıarı Amerika Hariciye 

On gün içinde Al- Nazırı ile <rörüşecek 
manlara verdirdik- 1 v . t 

0

17 
( ) 

. ft~ıng on a a.. -
Jeri gayiplar 1 Jıtpon müruhbast Kurusu 

Loudra 17 ( •· a.) 
Moıko..-" radyosurıun hu 

ıab3h verdiği Dir habere 
göre bu eoıı iiç gün içinde 

Volokolımt çevrfll!indt'l 
General Rokosovk kıt'a

ları dört dö.man Tabu
runa imha Te 80 kadar 
tank tuhrip etmişlerdir. 

Si ağır top bir çok mit
ra.lyi)z nıotoRiklet ve~air 

malzede ele geçirilmiştir 
TayyıHeciler son teşrin 

ayının ilk on günii içinde 
yerde ve ha v11.<la 4.8 A.I • 
man tayyaresi, 481 tank 

piyade ve oflphane ta•ı · 
mRkta olan 1300 kamyoo 
li benoin deposu muh
telif ~apta 60 top zapt 
etmişler ve binden ziya· 
de •8ker öl<lürmii.lerdir. 

Japoo elçisi Yumura. ile 
mrnu b ir gör iitiim de hu

lnn mo~tor . Nnmnrn. J>a-

1 

zartt-si sabahı Kurnsurn 
hariciye nazın Mı ster JfaTle 

1 

takdim. lldecoktir. Öğre

nildine güre Kurusu ,J a
pon hariciye nazırı Togo
ya bir rapor gi)udorecck 
ve bııncia Amerika ile 
.Japonya arasında. bir 
arı laş ırı :ıya varılnbilnıeıini 

temiıı edecek ilk şartlan 
bildirecek t.i r 

Amerikan Donanması 
Bir ~1ih \·er Yapu

runu yakaladı. 

Va~ington 17 (a.a.)
Amerikan Balıriytısi A
merika bayrağını taşıyın 

Kahire 17 ( a.•·) 
Orta '"'k İngiliz 
Juıvntl.,rinin diinkÜ 
ligi : 

Bomba tayyareJer 
15 ıoo tetrinde Bi 
ile gazala tayyare 
danlarına muTaflaki 

hücum etmi,lerdir · 
mimi'ye yapılan b~~u 
2 diişmao tayyar••İ 
sara. uğratılmıt ve 
yareler araıındl\ ya 
lar çıkarılmıftar. 

Gazala'da tayy• 
rirniz di.i~man av tı 

relori i !e çupıfmı,ı 
gazala'de de yangı 

<;ıktığı görülmö,tttr. 
rada bir tayyare dl 1 
diişürüloıü,tür. Av 
tayyarelerimiz onnı• 
güuii 2 dii,ma11 af 
)' l\re8i düşürmütl• 

Ouma. gecesi don• 
tayyareleri gam bot 
yare meydanını bo 
lamı~lardır . iki clöf 
hyyaresinin ate' • 
ve tayyare meydad 
yawgınlar 9ıktıtı g 
müştür. B ir tayyar• 
dön ınemiştir. 

Almanl"rı 
Kerç'e girdik18 ., 
Londrada te}'1 

edilmemektedit' 1 
Loudra 17 ( a .a. )tf ~ 

Alman kıtalarının 1'1 

girıni~ olduğu ve bd 
birde ıwkak muhareb' 
ri11in yapılmakta bll1 

doğn hakkındıaki Al 
iddıası Londrada t 
edilmemektedir . J)İ 
taraftan ru11lar kaı 

ve roııtok bölgeleri 
iıluıan hucumlrrioı 

püskürtmüşlerdir. 

Amerika anlayr~ göııterdi 
ği takdirde konu~maların 
imk~nzız olmayacağı fik· 

riacJey'm. Bo müzakere· 
Jere fazla Takit veril
me~ine artlk lilznm kal- ınalli ııar amırikada 

bir mihver gemisi yaka
lamı~tır. Bahriye nazır

lı~ı mihvere ait olan bu 
ıeminin bir Amerikan 
kra vazörii tarafından G 
son teşrinde yakalaudığı · 
nı bildirmakti<lir. 

ilan ve Abo 
şartları mamıştır. lmpuatorlu 

ğıın hayatını tehdit e· 
decek her hanki bir 
t'ıriat solıur ederse ja
ponya azimle bu vazı· 

yete kar~ı koyacaktır· 

Biitiin millet bugünkü 
miRli göriilmf'lmi• zor 
T&siyeti atlatmak için 

birlıtm•liclir. 

Yeni bir ordu teşkil 

ediyorlar 
Kahire 17 ( a.a. ) -

Şim~li a~erikada seki
zinci ordu adile yeni 
bir ordu te,ekiJ edimek.
tedir. Bn ordu batı çö
lünde faaliyette baluna
oaktır. 

Amerikan hayragı bu 
geminin giiverteıinde ve 
iki bordatıın<la re:imedil· 

mi• bulunuyordu. KrnTa· 
•ör ticaret ı•miıini bir 

li•aaıaa • 

Seneliği 

Altı aylığı 

aylığı : 200 kuru 

ı--------------~ 

1 


