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toplnndı 

Ankara 1, ( :uı. ) -
'cliı Ciiınlıuriyet halk 
' . ~tisi gurnhıı uoıuını 

~hti hu. O"iin 1 /ll/9'1 
ö 

\t l5 clo rt>i-ı vekili 
tlh?.on ınolıuRn Hası\n 
~"nın reiAligrn<l., top . 

dl tıdı. Oel cııin nç.ı lmn:'\1-

I 
1 

l1liiteakip geçen tnp
'tıtınva ait . .,,ahıt hul~ 
sı ,»kunıuıd' tai.'\vip e
limi~ ve milli korunma 
'rıunuıııla yapılacak de 
tiklikleri ıniisakere et
'lt üzere pıtrtice t~~kil 
~Oan komi~yonda se~i
~ •le aza için gr.up ida-

ı heyetine snJabıyet Te· 
ao ~l k' .· -
g6 ltıeai husmıuada 1 11 

t~ }~tin teklifi kabul e-
r ~ıı <l t llıiş ve ruzname e 

J 

t~~a ma.<ldtt ol mıdığın
ı~'tJ. toplantıya son ve
ııttı. 

ıştir. 

ıe[ı ~kranyada 
y • • 
jt · o o ı u e t ı o r ı n 
· ) ~ete faalivetleri .~ ~ 

o 

eb~ ~ ~<>ı<kova. IS (a. ") 
ıı l "'· t ı · · "'ktı· r· '" .. e telı ığı ııtı ., • 
l&Jl ~lıeııin hir istikame-
t'· :~ıl~ Sov,·et ta n ·areleri , 'it .. ., .. 1 

giind13 (llS) kamyon 
-~ \ tip etini~ vo (500) den 

~~'a alman a skeri öldiir-
4•lerdir. 

hir son·ct hirl ıgi ı .. -
ı~ . 
"~ gtat cephesinde hir 
ı,~ ~ koluna lıııcnm ede

af nrnu ilttrlomo:.ım 

~<lurrnıış 5 tRnkle harp 
,,.., . . . t 

~· ·etnuı ıgtııııım e -
H· >,1 

1
t. Ukrnnya da soT: 

'ıt ';•tel eri rı in faaliyetı 

1 IQ'lttadır. Ceteler bir o ~ • 
ıı! ~ 11.tı karargllhina ve 

ut~ lı~'ll fa~ist kollarına 
'b •ık hucum ederek 
~~ ~ayıplar verdirmek-

'"· 

Şehrimizde 
Kız aksanı sauat o-. 
kulu ve orta ticaret 

okulu a<,~ılıyor. 

Maarif vekllrti nd en 
vilayete er lon hi r emır-• ::ı 

de ~eh riın iıde hi r k ıı 
ı;ıırnt okulu ito hir orta 

ticıuot okulu açılacRğı 

hildirilmektetlir, bundan 
b!lşka Si)ke Te Nazilli 
kazalarındR d:\ biror kız 

~anat , o hiror ticaret 
okulu açılacağı Ye bııııun 

için gereken ha:t.ırlıgıo 

1 ı ,· il:\j·et yapı ma ı ıt; u 
makamından kaymakam· 
lıklarn emir verildiği VP. 

bu m·•ynııda ~ ı; h ri ıni:t. ılo 

açılacak okullar i<;iu g~
reken sr1'anın temini hu· 
ıuımnda belediyeye teb

ligat yllpıldıgı lıabor n

hnmıştır. 

Şehrimiz ve ci vn.r 

halkının (ite ierıbeı i yok
ln~o ~idd~ll6 ılnyrlngu 
bu iki mües l•senin ac;ıl 
ınası içia belediyemizin 

arsanın sü ratl" temini 
ha~u~ıınıla gerekl'ıı itina
yı gö.itereceg-irıo ümit 
varız. 

Sovuet Cephesinde 

iNGiliz TAYYARELERf 
1 İtalyanın Sicilya 

adasını boınbaladılar 
Kahire 18 ( a .a. ) -

Ort.n şarktaki İngiliz lın
TA. kuvvetleri tehlij!'i : 

1 i) . 16 8011 tt-~rin gii
rı ü hava kuvvetlerimiz 

Deme lıaTa ıneyJanıua 

lıiicam etnıi~lerdiı-. yııu

gınlar ve iııfilakl r ol<ln
gu görülıuiiştiir. Htır

diya da bombardıman 

ed.ilen bir çok depolarda 

rclngıulaı· çıkmıştır. Oe· 
ııulıi Amerik~ tayyare
leri (.hzalıtya lıiicuııı et
ınişier ~e D ono tayyare 
uıe) dıınını homb•lamı~lar

dır. Himiıni tayyare m by· 
d ıuı ı na. da taarruz eıii 1-

mi~tir hedeflerin gtirtiu • 
me!ine mani olao lıaTanın 

ftrnalığıırn. rağmen bom· 
ha tayyareleri Himimi ve 
Gazala tayyare meydanına 
pazar gecesi bir akın 

daha. yapıuı~lardır. Sicil· 
yada. tayyarelerimiz Oa· 
m:ı.rte8i giinü adanın ce· 
nnp dogannda ki hedef· 
)eri bombalamıştır. Nota
da bir trene bir boınha 

ile tam isabet kayıt' edil 

miştir. 

ingilizıer tobrukta 

Almanların Tayyare 

ilerlediler 
Kahire 18 ( a.a. ) -
Orta şal'k Britıırıya. 

tebligi: Hareketleri 
.Mo~kova 18 
Dün gec,.ki 
liği : 

' 
( a. a.) 
Soryot teb· 

Ii So•ı Te, r iıı ~iiııü 
kıtalarıınız hiitün cepheler 
boyıın<·ıı dii~manla. çar · 
pışmı~lard ır. ~ arpı~malar 
biıha . >ıa Kalenin istika-

meti n«le vo ceıı o p ha tı 
cephe~inin hir ketiiminclo 

şiddıtli olnın~tur . lG son 
teşrinde 21 Alman tay
yaresi dii~i.i r i..ilmii~tür. 

Hizim g .. ıyipla.nınız 6 

tayyaredir. 1n son ltı~rin 
de Mo:-ı~ova oi varında. 
eTvelce bildiri lmiş oldngo 
gibi 3 <legil fakat 11 Al· 
man tııyyaro~i <lü,iiriil

ınüştür. 

Tobruktıı karada gör· 
mc şartlarını şiJ.detli bir 
ya&mu rdan soıı ra d üıeJ

~i~tir . 16 - 17 teşrin 
gnce8 i devriyelerimiz ye
uidan faaliyet göstenniş· 

lerdir. Hudat çevresinde 
<lovriyeleriıniz bilha~ .. a 
faaliyette bulunarak bir 

ka.,; noktadıı hududu ·~· 
mış vtı dli~ınıtn ara~i

Rincle derinliflinden iler
lemeler yapmışlll.rdır. 

Okuuucuıarımı !a 
Biıe yazı ğihıderecek 

sevgili okoyucularımı 

zııı, ya7ı !arını daktilo da 

yazıp göudermelel'ini ri 
ca ederiz. . ~ 

Kainat ve Dünyalar 
-2-

Diinkü yazımın bir 
yerinde ç.ifrçinin k&iııatla 
\'e cl\ıılı cansız, hllreketli 
hareketsiz, ka.tı Teya yu· 
ınuşak dünyaların duru· 
mn ile nlitka11na ve bu dn· 
rum Vt\ hareketlerin doğ· 
nrdngn lı -. <lüıatla olan mi.i
ua obetlerine işuet et-
ıni,ıim. 

Bu işareti bir derece
ye kadar aydınlda.bilm l\k 

i~in k:\irıat ile küçiik 
nya büyük diinya.ların 

vaziyf\tirıi gözden go9ir
mek icap ediyor. 

Kaın.t; yerde ve gi>kte 
gözle voya elle göriilen 
gi>rülmeyeıı, görii~ bi liş 

du \'UŞ kn vvotleri erişen 

t1ri~meyen Te dünyamız 
~ihi bir çok canlı canınz 
küçiik büyiik, hareketli 

diinyalarla giineş vaı

fındıtki sııyııuz ve bare
kf'tsiz yıldıları içine alan 
biiyük bir varlıktır. 

Bu büyük. varlık iki 
aıemdiı·: 

B irinci alem; kendi 
ıliinyaınızı da içiuo alan 
c Giin"ş Aleınh diğeri do 
bn alemden çok uza.kla. 
kal uı lYıl<lız ' ar> alemidir. 

Hep:ii ne birden k a i · 
nat dediğimiz bu iki a
lemin darıımuııo a~lldaki 
bir ka9 satırla izah t1tcn.ek 
miiınküııdür. 

lç ~lem adı:ıı v.arebilece 
ğiıuiz birinci (Güneş fa 
ınilyıtsıııı teşki l tıdın) a 
lı>«n; kenJ11indon ba~ka 

ya.kın, uzak 8 dlin.f-'Yl 
bıı~ın:-\ top iayAn biiyük 
bir Tarlıktır. Bu varlıgı 

teşkil eden dıinyıılarn fen 
ad"wları gezegen o.dıoı 

vermi,lerdir. 

Bu gezegenlerden bi
risi a.1 çok b ildiğimiz 
kendi dünyaımzdır. Bu
nun sınırları içinde cAy~ 
dt'diğiıniz bir yardakçı-
sı vardır. 

Dünyamızın dasında . . 
hize t-n yakın ve fakat 

güne~ten bile uisbetle 
daha uzak merih deuia-i-

miz diğer bir dünyanın ela 
iki yardakçısı olduğu gibi 
müşteri dediğimiz en bü
yük gezegenin dışındaki 
birbirine geçmi~ halkalar 
halinde gi>rülen cZühah 
dün-va~ırıın da binlerce yar
dak~ısı lıep bu giine~ Alemi

nin ıvlatlan ve torunlarıdır. 

Hul:lsa · : bilginlerin 
şimdiye kadar anlayabil
d ık leri adlandırdıkları 

iç alem; en iç k l 8) m 

da göue~, on• yRkın 
Utarid, banan dışında züh
re, orrnn yanında clünya 
(kendi peyki olan ayı il.,) 
dünyaıııu dışında iki pey· 
ki (Y ı\rdakçıın) ile Merih 
barıun yanındl\ Miişteri 
ve bundan ıonra binlerce 
yardakçısı ile halkalar 
halinde Zühal ve onun 
baricintle de Plütuu ve 
Nebton geze~enleri ol· 
dugu anlaşılmıştır. 

Her birisi ba~lı başı

na birer dünya ( bazaları 
dünyamuıdan yüzlere• 
defo. biiyük) olan iç &le
md6ki bu (Uıa.rid, Zöhre 
dünya, merilı, müşteri, 

ziihal, nehton, plüton ) 
gezegenleri gi:ineş gibi 

da.ima hareketlidirler. 
Bunların kendi milı Ter· 
lel'i üzerinde ve güne.in 
etrafında devir yapmak 
suretile iki çe,it bareket
lel'i vardır. Dönüşler ba

zılarında lıafıf bazılarında. 

çok ıiir'ıı.tlidir. Bunla.r 
birbirlerinden uzaklıkla

larını bozm<\mak ve yer
lerini degıştirmemek su
retle deTamlı bir düzenle 
dönerler itey Te c;ekey 

gibi iki kuvvet bu dönü,. 
leri düzenler. 
Şayet bu kuvvetler olma· 

u.ydı hor bahl~ hareket
ler •e di)nü~lerde nizam

sızlik doğ·ır, kainatın bu 
çeşitlı dünyaları birbirine 
ç:ırpuak iç Alem namına 
ortada bir şey kalmHdı. 

Bu arada lahit bizim 
dünyl\mızın içinde yaşa· 
yan bizlerde ... 



Sayfa 2 

Ağaç ve ormanlarımızın sıhhatimize ve 
içtimai hagatımıza hizmetleri 

Böylece orman 1 ar, 
ayni zamanda iklimin 
itidaline de hizmet etıni~ 
oloyorlar . Ağaçlık ve 
ormanlık yorlerde hara
ret 2 derece daha, azdır. 

Ormanlar : ~i.ddetli 
eıea rüzgt'tı lıua, fırtına

lara. da ekseriya kar~ı 

dururlar, hn ceryanlara 
maruz bulunan o ei var
daki mamlo!~etıori, kür
leri, abali>ıiııi, rueıruatl'n 

hu ceryan lorııı ~iduııt li 
tesirlerinden ye ynpacıık· 
Jarı hasardan korurlar. 

Malumdur ki ekserya 
yildırıınJar ornıalıklara, 

ağaçlara dii'i'orler, oralu 
da yıldın ın i:-;a.hetile o
lenlerin bir ı;oklıtn yag
mnnlan kenditıiııi knrlar
mai: için agac;. altl~rrna 

sıgınırlarır. B()yle zaman 
larda agaç alt ları11a. ı-ıo 

kulmak ttılılikelidir. Or 
ınanlar p .,raWııer gilıi 

y1ldır1mla.rı sini nçlarilo 
kendilerine ~ekerek ci
varlıınrıda ki ki;yler ve 
binnl:ır, insaıı 'ar ve mem
leketleri yıld1rım iaabe
tirıden muhafaza ed~rlor . 

Ormn.nJarın lıir takım 

faideleri de, köldarinin 

toprak altındaki Taziyot
leıidir. Bu kökler birbir· 
!erine giderek, dola,arak 

Yazarı: Dr. Şadi OİRA Y 

lıir öriilü çit gibi toprak
ların kar ıuları vasıtasile 

yerlerinden oynayıp va
dilere, köyluirı i.iııerine 

inmeleriru•, seUere ve bü
,riik kütle halinde, buz
laşmı~ pok çok kar yı

ğiiın lerıımı kayıp af&lara 
dogru hiicamlarına mani 
olur, ~bu suretle yollar 
kapanmaz, gelen ve ge
çenlerin ıııeyalrntları sa · 
lim bir ~ekılde deYam 
eder. 

Bir vakıtlar İHTiçre 

df', Fransanın Alp dağ· 

lıurnın eteklerinde ve 
civıırlarıııda bu hadiseler 
çok olurdıı. Nıhayet bu 
ft;lı likeııiıı önuuc o cıvar

larda ormaıılıklar yetiş

tirmekle g11çtiltn· bir çok 
ınemlekot.ler, ahalıtıı, oi
va.r orm:uılıklarıuı harap 
ettikleri içın kendileri 
meskenleri, arazileri, zi

raatleri de beraber harap 

gitmiş Ye seller altında 

kalmı~lardır. Bu g i b i 
tehlikelere kar•ı koymak 
için ancak sellerin isti
kametleri üzerinde ve 
seller altınd:ı kalmışlar 

dır. Bu gibi tehlikelere 
kaı~ı koymak için ancak 
hOllerin istikametleri iize 
rinde ve üst taraflarında 

ağ111;lar ve ormanlıklar 

yeti~tirmek lazımdır. 

(Halkın D ili) 

Bilirsiniz ki ç ı p J a k 
bırakılmış yttrlerde ziya.
dedir. 

Elhasıl yııca dumanlı 

dağlar, vaNi ovaların mez 
rutı için birer su depo· 
landır; bu daglar, ağa9 · 

larile etrafın yağmurla

rmı çekiyorl ar ve hem 
bir tl\fafıan da köklerile 

bu k adar yağmur sularını 
ayni zamanda zapt edi
yorlar, büyük sellere kar

şı sedde vazifesini yapı· 

yorlar, bu ormanlar ke
silir ve hara p edilirse 
açıkta kalan nzvi hayat
larını kaybetmiş bulunan 
kölderi tarafında:a artık 

suları cezbetmek ve zapt 
etmek kabil olmayaca
gından ımlar, seller köy
ler ve ovaların üzerine 

doğru a•aya sör'atla iner· 
ler, ovayı ve tarlaları 

kaplarlar, el inleri çürü
türler ve bu vesile ile 
köylerin hozulmaııına ve 
etrafa dağılmaların a sebep 
olurlar, bu hal , Fransa· 
nın, lsTiçrenin bir çok 
mahalleriude Yaktıle vuku 
bulmakla. ıuıbit olma~ bir 
keyfiyettir. 

Burınn için bn mem· 
le ketlerde ormanların, 

ağaçların k1ymetled ta-

ma.mile tahakkuk etmi~ 

' bulundutundan mütem a 
diyen ağaçlık ve orman-

lık yetiştirmek ihtiyaoile 
bütün her keain ciddi 

j 
ıarette harekete ge9tikle· 

ri Te buna muvaffak ol-

1 duktan soo ca da refah Ye 

servete kavu~tukları gö

rülmiıştür. 

Osmanlı lıük ll m e t i 
zamanında, f ı l lı akik a. 

c Ormanları muhafaza > 

na.mı altında bazı kayıt

lar m evcut idi . Fakat bu 
karııfar, kayıt olunduk-

ları ldiğıt iizeriııden ve 

kitap yapraklaı ında.ıı bir 

h~tve bile dışarıya gide

mez ve çıkamazlardı. 

Bn giiıı büliin Tiirk 

millet ve memleketinin 

hazur ve refahını büyük 

ve mukıu1dl'ltı bir vazı'fe 

gaygu ve himayl'si aşkiJe 

göz ()nüııde ve en başta 

bnlnnduran Te iftihar, 

sevinç hisleri ve heye

canlı\fı ile dolu büyük 

bir tıaygı ve ihtiramla 

öniinde eyildigimiz Oiim
iıuriyet hükumetimiz or

manların, aga.çların ke

silmelerinde tahripleı inde 

ve yangınlarınd.ı ehem· 
miyetli has!'l:\~iyflt göste

rerek kannnlar , talimat

nameler yspmış Ye hun

}ı:ı rı, bu i'ltıri kurulan 

te~ekkiilltHin na:ıaı etleri

ne mütehaısHlanna. ve

rerek: tl\tbiklerinde ki dü· 

röıtlüğii ehPmmiyetle ta · 

kip etmekte balunınn,tnr . 

- Son -

Benim yoklugum ı.ııenin 
retnlıını aza! taııı z; Nasıl 

olaa sen yine kn1;eııin Ay
teoi pe~ke~ çekerek sana 
bu JükHii, maddi nrl1ğı 

tenıiıı edecek Adiller bu
lnrHn. Üziilme! Beııim 

[!) ~==--:-==========================================-=-==-=-=-===--==- [!] ' 
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yokluğum Heniu ıııadetini 
ekBiltmeı. Esa on biz hi· 
ribirimize yahancı eski 1 
insanız. Talih hi:t.i van lıs . . 
lıkla birle.tirdi. A ilah 
bana azap çoktirmek I<~İn 

seni kar~ıma çıkardı Ye 

ı.ııenin seTgini hana verdi. 

Ben de ınt1snt olduğuma 

zaunotmiştim. Fnkat al 

ga hakkım yok muydu1, 
8en bu hakkı n~sıl çig 
nfdİn ve baş,uıııırı arzu 
sn, keyfı için beııiın e
molleriıui :yıktııı, ha~ka

lannın zevkine U.let oldnn. 

Peri hl\n Y"Şil gözlerin· 
do hir bulnt dalgaaı ve 
göı;yaşlarile beni diıı li
yorclu: 

A ldaniyorımn Ü mi ti 
da11m1ı;ıırul . Saad~timi kay· B"ıı · ld t d ,. v ~ooı a a ma ım; .. 
bettim; lıer~eyimi, yuvamı, E,·et senden et'vel bazı 
annemi, babamı, karde~- Yakalar olda. Geçti. Fıı
lerimi kaybettim.. kat !!leninle beraber olılnk

Sö1 le Peri ban ben de 

inun detil miydin/1. 

:Beoim de mesut olma· 

tau sonrn 8eııi tt1nıin ı de

rim ki şerefırıe halel ge
tirecek en ufak bir ka
ba.hatim yoktur. 

- Peki bana. daha ev
vel mazini nıden anlat
madın,. 

- Bir ka9 defa ıana 

anlatacak oldum. Dinle
mek ist.-medio. Maziyi 
bırak; istikbali ıaadeti 

diişünelim dedin, kabahat 
benim mi, . 

- B anlar lıiç bir zaman 
mazeret teıkil etmE>z. Pe-

rihan demek ben şimdiye 
kadar ancak başkasının 

keyfine alet olmak ıure
ti le k azaaılm1ş Eınhte bir 
sa~det içind9 y~oıyorrnu 

şum. Artı k yeter;. Un 

g ü nden itibaren apart· 

marı da, f'l~y:ılın· da, her.ey 

Renin oltmn, ha~ atta ı;~uin 

içın bir Ümit ve oı:tlan 

Necdet kalıuarul~tır. On

ları öldii bil!.. 

- Yapma Ü mit!. Yal

varınm sana; kıyma bana. 

Sana hakikati s<iyliyo

rum. İlk zaııııuda.rde İS · 

temiyerek bn işi yaptım. 

Ve giiull:'r ge9tikçe sına. 

hı-akik! hir ~evgi ile bağ

landım- B ı giiıı için ha

yatta Ler~ .. ~ im ıeı;siu. 

s,,n gittigi n gün ban Ö· 

lürüm, ya.amam. 

·- - i 

---~ 

2 inci 

il RADYO 
PROGRAMI 

7 ,10 Program ve nı• 

leket eaa t ayar>· 

7,33 Müzik: 

7,45 Ajans haberleri. ıt, 

8,00 Müzik: 
8 ,15 Evin saatı 

8,30/8,46 Müzık 

12 30 Program vo IJJ• ~i 
1 ~ 

leket saat ayar>· 11 

1~,33 Miizık: ~ 
. ~İ.i 

1~ 145 Aja.ns haberleri· ~ 

13,00 Mü~ik 

13,S0-14,00 Müzik: 
aı 

18,00 Program Ye IJJ1 ~i 
leket ıaat ayarı 

18,03 Müzik 

18,25 

19,30 
ve &J&D8 

19,55 Müzik 

20, 1 o lia.dyo ıo.zetui· 

21 ,(5 Mür1ik: 

21,00 Zira.at takviIJJi 

21,10 Mözik 
21,30 Konuşma -2 1,45 Müzik 

22,30 

22,45 Müzik 
~ 1 

22,56 - 2S,OO yarı .. 
program ve kap•- Q 

ı,Q 

diyerek o ayaklarıını1' 
bine kadar "elmiş ve d 
madan göz yaşlarilt 1~ 
lerimi ıslahyordu. O ı 1 1' 
geriye ittim. ~ . ~ 

- İmkinı yok! 13 ~ 
uoot;. . k'4rşımuıda 1 ~~ 
kara bir leke gibi ~ ~~ 
1 . ..1.. D h 4' \t ııze gu r:yor.. a ıı ıf .;t 
rusu bao11ı gülüyo r .. ,/ -d 
keı benimle eğleJJ 11' ~ 
alay ediyor. Ziyanı ~ t 
Bu ndan sonra da lJI lt 

sen ıztırap çek; ••11 ti 
inle. Yıktığın yn1' ı~ 
lanetli betduaları ıPt1 ~i 
kadar knlaklarındaO ~ 
ma~ın •• 

diyerek dı,arı fırl'd; 
Doli gibi ıerııeri bir t 
ptt~ geliti giizl"l J 
diim. KüprürJüıı uıe< 
gelıııi~tim. 

- Devam 
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Ililillye 

Bir Yuva Kuruluyor 

Saatıar, bn kıla.bl\lığı 
~· ~e gark etmek için 

1Yor. Eski bir acıkma, 
fl• t . 

1le bir doyamamazlık 
tlttı k etme te ... 
~uzik: gittikco coşn-

i. . t. liayali ve eft;anevi 

t alemden ilhamlM clu
.tny0r. Hor ~ey ihtizaz 
ıror •e sanki her ~oyde 

w• ~>.ikten hir pa~I.\ ha· 
rı· 11 geJmi~t ir. 

.Mitat ya,'ttŞ yaTaŞ 
trj· ~1,iyor. Giindiiz giin~-

fey;d u <lea m iitcetıs ı r 

'rı çiçekler gibi ola
r. içinin eridiğini ,.e 

Dl' ~aluıgını biliyor, bu 

Yazan: A. EiıDlK 

iıo bnkailar ıztırahı Dl\· 

sıl beniıuse) or ve kahul 
etmekten çekinmiyordu? .. 

Şimdi onun için per· 
de perde sütunlarla de
rinle,en ke~if karanlık 

geceler ba~lıt vord u. Ru , . 
lı;oyu 11iyalı geceler,ıe aui 

bir şi mşAğiıı çakınasile 
aydinlanan anlarda N er
minin hPyalini görse 
dahi giizlerini büsbütün 
kaı:naştırnp körletnıek
ten, dimagmı karınca-

1)\adırmaktau, b ' ;;;ını dön
dürüp serscmletuıek ten 
başka no kazanacaktı. 

Bu onan için daha kor
kunç ve k~buslu bir a.
kibet değilıni idi? .. 

(Halkın Dili) 

Düşüncem 

Sarı saçlarında kımıldayış var. 

Rüzgar mı dolaşdı yoksa bir el mi? 

Kalbimde hicranlı fısıldayış var. 

Bu masam bir lıis mi yoksa emel mi? .. 

O kadar taştı ki artık kederim, 

Aşkımın sırrına dalıp giderim. 

Şimdi !zem öksüzüm hem derbederim. 

Bu ummana giden yoksa bir sel mi? .. 

Yazık ki e_limde açmadan soldun, 

Bir :anda doğup ta sonra kayboldun. 

Şu kırık kalbime ya niçin doldun? 

Bu aşk bir c hazan > mı savuran yel mi? .. 

Hatak /NAL 

Sayfa 3 

l-ltallt111 1:>111 

Takvimi 

1 9 4 1 
İKİNCi TEŞRiN 

19 

Çarşamba 

Arabi 

Şevval 

Rumi 

Teşrinisani 

1389 

~8 

1357 

6 

~İlaların Honunı\ ka<1ar 

1ttnınül eılemiyecegin· 
~ korkuyor.Şu zaman
~d!\ azim ..-e irade de 

gJB ·~ lcalını1i'tır. Sarılacak 

Bukadar beraber ya
şadıkları halde ne dıyo 
Nerminin üniine asıl hü
viyetini çıplaklığiyle sor
ınemi ~. kal hını ç ik llrarak 
açıp göstermemiş, göulü
ııtin dılini kesn1iş ve 
tie ini boğmu~tu. Bugiin· 

! ................................ .. 

tka bir kuvvet yoktur. 
t '' \endiıinj knvbetmi~-
et t • 

· ln!i\iyaki ohırn.k ha-
<et ediyor. Dını"gı ko-
1~le kıtrı,mı~ e14rarla ' . •tQrnlınu~a ben~ıyor. 

~n içindeki yıldızı 
Ülenalıı uoşlnklardan 

tıııış , 0 8()nmüştür. 
tı~ ciAmi, bir hıuabe 
'1iraııe gihi peri.nndır. 

~ · ı . &eceyi uyuyabı meıı, 
lec6 yi yaşa ıuıısı ve 
~~&ki mn vaffakiyet 
. bir kuvvet tarafın

~ kendiıine verilmiş · 
r>' ı .. 

' P' 1 Qiinkü Nermin eTle-
i'lr... Me,'aleıi başka 
~I' ·ı· ~ e te~liın edı l) or · 
eak bu nurle attığı 

ıı;tQ.ı,rm farkında ola.· 
tor ve bu ırnretle ıar· 

t~aYordo.Şirndi öniiuü, 
lJ~ 'fını nasıl gifrebileoek, 
~ ı. ~e ufukl \rı nı1ııl ::ıey 

ıı~ı · 
~ >ıl"cek vedoga• ayrı, 

4 \~eşten ne haberi ola
~ 1-~tı. Azabı, harareti, 

oif1 '~ teti lrnp bn ID"~'ale-
f 1~t aiıyor<ln O olına-

\n sonra vabı,ncı t 1 • 

lt· •ıthsa kendiıi teıiiın 
l~t 

1~ ~n ~oıı ru y .\~a.roa~ı -
1i ~ •ınk&nı kıılıyormi· 

,~~edf\n h<iylo höyle 
ı,ıl' ~1tı1~ . biasıino mn~lnp 
t 1 ~, 'ttı1~, R:trsıp hıq;ala -
16 \l~l,ta Ntırnıirıi kendi 

ııef ~ 'tıe bırnkın ı ~tılf • .ı:\~k· 
1) ~iicadı~le ve mel· bu-

/ ~t YokınuY A ~k İM hı 
1' ~~t~ bir lıedefe doıru 

•leınezmi' Eger böyle 

k. ü vaziyet ~ii plıolerden, 

ınüphemiyetlerıleu ileri 
gelmiyormiyJi 1 .. Ayni 
eda içerisinde unıı huluu
dular,.. Bir ç.ağlıyaoın 

~ır1ltı11 kadar redirli, se
rinliği kadar ok~ayıcı 

•ahalılarında onun yatı 

şını, uyuya~umı aııııı dü
•ündiı vo titredi .. Ye
mekl.-rde yau yaoa Ye 

karşı kaı ~ıya buluı.ıurken . . " ıkı üç lokınat.lfln fazla 
alamadığı halde orıon 
mevcudiyetinin iki if"ıile 
aznıı ~uhhat buldu ve 
her •eye tok ohlugunu 
lıiıısetti.. Lfılettııy in en 
kiiçük bir lıareketio ı gö
ziindon kaçırınıyarak ım
nk.i onun gölgetii imiş 

gibi bir sa.Diye ayrıla
madan hazin hazin sey
rine daldı ğ'i vakı tlar a·z. 

mı stzlasdı ve hııyeMna 
gömüldü .. Aksam iizer
leri veya tatil gürılori 
gezintiye çıktıkları 111a

msnlarua iizerlerin" çov· 
rilen yab:u cı nmrn rlan 
kıskanarak: ve ')tıkcmo - · 
yerek hır nr:;fı:uıııı yav
rvsunu koruyn~ıı haşnıoti 
ve azametiltı X erıni ne 

biraz dulı1' soknlcingıırı<lR 

kenctiöiui bıı tahintıu 

f~yki1Hle günıı e<l ı ın i v" 
bu :rnrctltı azını ıııuzaf. 

fer bir sima takındı .. 

- Devamı var -

İ) a D 

Audın lillU tinden 
t ·- ücretli memur kadrosnndan köy büroları 

memurlukları i~in aydm merkezile nazilli, Kar
acaı1u, Bozdoğan ve ıöke kaza merkezlerinde 

21/11/941 tarihine nıüsadit cama günü saat 10 
da musabaka imtihanları a9ılacaktır. 

2.- Aydın mcmarhğo 60 diğerleri 60 şey lira 
aylık ücretlidir. 
3 . - Taliplerin lise Te orta. mektep mezunların· 
dan olma11, aıkerligini yapını' Te memur olma k 
için kanuni di&•r vaııfıarı ve şartlan ha~z bul
unmuş olma11 lazımdır . . 
4. - talipler imtiLan gününden evvel kazalarda. 

kaymakamlara, Vil&yett.• Taliye müraca.t ederek 
musabakaya girebilmek içiıı istenilen evrakı te-
Tdi etmiş ol malıdırlıu. D · 4 

ilan 
Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 

Aydının koca gür kö· 
yünün azmak mevkiinde 
şarkan habibe hanım ve-
resesi garben mehnıet 

olnk şimal<'n m ostafa 

mur gönderilecekt ir · 
Bu yerde bi r hakkı 

mülkiyet iddiasında. o· 
laular vana gelecek olan 
memura veyahatta o gö
ne kadar dairemiz., 2 35 n, numarasilo müracaat 
ları bildirilir. 

No. S D. 1 

HALK 'ın DILl'ne 

A b o n ı o ı u n u z. 

İçinde Memleket• i lrili 

yazılar bulununuz. 

Umu mi menfaati& al&· 

kalı yazılar 18Te Hve 

sütunlarımıza ge9i rilir . 

ilan ve Abone 

şartları 

Seneliği : 800 kur11.' 

Altı aylığı : 360 kuru' 

aylığı : 200 kurn 

çıLvuş veresesi ccnuben 
mnRtafa vardRr ilo çev
rili 45 dönüm tarla arııp 
ali tarlası dernekle marnf 
küy şalı~iyeti maueviye
~iııin elinde buJundugun· 
dan bah~ile t.öyirn namı-

Çil tçi Ataıarımızın Sözlerinden 

1 na. yeni den t~p;ciJini iı-

ı 
tedikleriıtdeu ın:ı.btt.lliue 

tahkika t yapmak üzere 
3/ 12/94:1 tarihinde me· 

Sokarsan burunla demiri tarlaya 
Savurıırsun !ıarmam parlaya parlaya 
Koşarsan burunsuz demiri tarlaya 
Savurursuıı lıarmam ağlaya ağlaya. 

Düştünse daldır sabam 
Daldırmazsan kaldır tabam. 
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Almanlar 
l{alinhı bö]o- sindeki 

~ 

rus cephesinde bir 
gedik açtılar 

Vioi 18 ( :.ı.. a . ) 
Alıııan lıalıorlere giire 
rus cephe ide çaı pı~nıa

lar hiitii şidtlotile devam 

etmektedi r Rusl :ırn göre 
ahnaıılar kaliuin lıölge

siııde büvilk hir fnllli-ret 
~ . 

ğHıtcrıuckle ve hük funet 
merl.:oz ine şimalt.lcu ce

nulı:\ bir lrncuına teşeb

lliiı:ı ~tmok iizeı o rua ce-• 
cenalııuı çc,irm~ge çalı~-

maktatlır. Hnslara giıre 

almaıı lar rııs me"Vzilfl'in
de hir gedik Rçmaga 

muvaffak olmnşlardır. 

Sov\'etler karelid6 veni . . 
bir almarı - t'ın ilerl<•uıt•t.:ıi 

bildirmektedir. Talil böl

ge~iı.ıde çar pı ~mal:ır ~id

detle den.ın tıtmt>ktedir. 

Uu:-ı radyo ıı so'"yet k ıfa
larıııı bir mikdar arazi 
terk etmek zornnıh kal
dıklaı rnı kabul etmek
tedir, 

Almanlar · 
Sıvastopoln lıon1-

bardı nuın ettiler 

Berlin 18 ( a. a. ) -
lU son te~rin giieü al
ruırn tapc;usu Si vastopol 
limanında huln ı an fiOV · 

yet gemilerine murnffa
ki Yo: li hi r at4'1' acuııst ı r, 

• • :> • . 
ALr~AN TAYYARELERi 

İngiltereyi lıon1-
l adılar. 

IJond.ıa 1 S ( a. a. ) -
Hnva ve iç emniyet n:ı • 

zırlıklarıııın tebliği : 
:Salı -:abalıı hayıca 

a,,; dii,mını tayyareleri 
lngiltererıi~ doğn kıyıö11 

<'O"Vrimlori iizorind<' uç-• 
muşlardır . Diin lngiltere-
ııin doğıı:mnıla i ki yerde 

bombalar atılmıştır. 

Uir kaç ev lıasara u~ra

ını,tır. 

Rumanya d 
İaşeyi ordu ten1\n 

edecektir 
Biikrc~ - Reınnen te

min edil<liğine göre ma
re,al A ntenesko memle
k.,tin iaşesini tanzim et

ıııege orduyu memur et

mi,tir. 

- ---------- -- . 
- -------------- - ~- ---~- __::_~----:::._:__-_-:·_ -:.____ --- , 
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( Halkın Dili ) Sahife 4 

RlJS- FİN =====-1! Y E N 1 A Ç ı L 1 N L=="""1 
Harbı Durumu Ve • • 

Fin 'l'ayyareleri HALK BASIMEVI 
Hel~inki 18 (a.a.) -

ltinlan liya njaoın bildi
riyor: 

Haııgo cepbe~inde düş

man topçusnnun fadi
yeti çok şidıletli devam 

etmukteuir . . Fin Topçnsuna 
karşı ato~ açını' ve li
manda hulunan bir düş

man gomiRini boınhardı

m an etın iştir. 
lstaRyoııda v~ 'l'ctcksou 

tayyare moydaıll!ıda. ynu. 
gınlar ı;.ıktı~ı görölmiiş 

tiir. Kareli h rzalıında 

BASIMEVIMIZDE her çeşit Defterler, Cetveller, KA~ 
Zarf başlıkları, ~artvizitler v: K~y Od':"ları, Belediye!~ 
ve bilumum resı ve hususı daırelerın matbu evr" 
rekabet kabul etmez derecede ucuz, temiz ve çab\J 
olarak yapılır. 

BASIMEVİMİZİN BİRiNCi 
ADRES: Mltat Paşa Caddesi No. 1 

iŞLERiNDE UCUZLUK ---=:-----· ... - -

G AY ES i 

BASKii-ARDA NEFASET 
sıP-ARiŞLERDE su~,. 

CiLT LERDE SAGLAML.IK 

il~i t ıırafrn topçu ve hoınba ı ADRES : Mltat Paşa Caddesi No. 1 

ill'lkiıı~l ri r~aliyeti bö- ~ ~~~~=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tün ct>phe kfsiminde de· 

~l vam < tnıişt.ir. l'in topçu-
s11 re Fin bomda m a ki 
neleri clii~man tcs i slltına 

ve mukavemet yuvalııı ı -
na tam İRabetler k11yıt 

ctmi~lerdi r. 

Deııizde Fin kör-

ftızi11iıı cenup kesiminde 
gece leyi rı hi r çok i ıı filak-
la r olcluğıı g<>rülınü~ 
tür. Hava. knvY.,tlerirniz 

.Mu~mank deruiryolunu 

bomhal:ııağa devam et
mi,tir. 

Bun<hın haşka Ka.vmu 
- Meykinin cenubunda 
dii~maııın bir topçu mev
zli Ye birde motörlü Te 

atlı nakliyo kulu bomba-
1·,rn nııR Yt) ınitral"i)z ate· ' . 
•ine tutnlnıuştnr. Düa: 
manııı iiı; a.v tnyyar~si 

d aşii riil m üştiir. 

Sovget - Alman 
hal'bı devam ediyor 

Londı" 18 ( ll :ı ) -

Sovyet tcbligi: 
17-18 ırnn t~şri rı ge 

c si kı t alarıımz bütün 
cephe boyunca. mnlıare

beye devam etmi~lerdir. 

Alman Basın 
müdürii unıum bas1 n 

müdürünü ziyaret 

etti 

Ankara 18 ( a a . ) 

Alman bll8rn heyeti baş
kanı doktor Şimit yanın 

da. alman büyük elçiliği 

müsteşarı olduğu halde 
nıatbnat umum ınüdürü
aü ziyart>t etmiş ve u
mum miidö.r bu ziyareti 

\ iade etm.iştiı·. 

Ruzve)t , Almanya da Ruzvel 
6 milyar dolar harp bir genera l dcnen1e Bitaraflık kanıt~ ~ 

nan degişmesi~ 

imzaladı 

tahsisatı istedi 

Vaşigton 18 (ı.a.) -
Rnzvelt mebnun mecli
sinden ordu için 6 mil
yar 687 milyon dola.r 

munzam tahıieat istemiş

tir. B• paranın yarısı 

harp malzemesine ayrı· 

Jacaktır. 

Amerika 
Ordusuna gidecek 

Gönüllüler 

1\l:anU:a - 13uradıı dola
şan şayiaya göra bazı 

ihtiyatlar Hirlc~ik de.,

ı~tle rin Uzl\k ~ark oıdu
ın u:ı kaydedilmek üzere 
şnbelerine' müracaat em
r i nı alnıı~IMdır. Bunların 
adedi H50 bini tutacaktır. 

Sırbistanda 
bir şehirde alman

ı larla s1rp çeteleri 

çarpıştılar 

KudüA ıs ( a.a. ) -
Bnraya geleo lıaberlere 

göre ıırhistanda Niş'in 

<'enabflnda. harap olan 
le bana şeb ri yakınlarında 
ıırp çeteJerile alman as
kerleri araaında. yapılan 

bir çarpı,maua 320 ki· 
şilik bir 8lma müfre

mesi imha tıdilmiştir. 

sırasında yaralandı 

Berlin 18 ( a.a. ) -
D. N. B. Bildiriyor: 

Havacıl ı k levazım reiııi 

gentna.l uder l 7 te~rintle 

yeni bir silab tecı·ö besi 

yaparken ya.ralımm ı~ -ve 
ha.ıtaıı~ye götiirülürke 
ülmiiştür. 

H itler ç-azi fe başında 
böyle öl lime kurban gi
den subay ic;i n 11111 i ce

naze toreni yapılmasını 

ve S noınllralı av filosu

na general uder a<lı ve· 
rilmeliini eınr~tmiştir. 

Atal r 

Vaşington 18(a.•· ~ 

Bi deşik del' Jetler J tııı 
RuzTelt bitaraflık ·~ 
nununun iki maddi ll11r, 

degiştiren kanunu i tıe 
lamıotır. Ba ınretıe ' \ıı. 
'k ·ı . . ,il rı an gemı arının 

Jandırılması Te m11b'
1 

memlekötler liwaolıJ! 
g()nderilmeıi için şi t 
kanuni merasim talJJ' t 

aı<· lanmış bulunmakta ~~ 

Sözleri 

Yazall: SALiH ACAP. 

. 
' k t ı·nsa •ıların met1' Alflnm ayarım meııe aşı, " 

yetilli rakı başı ayırır. 

Serçeden korkan darı ekmez. 

Ateş cürmü kadar yer yakar. 

Keskin sirke kendi küpüne zarar verir. 

Ak akçe kara gün içindir. 

Az tama çok zarar getirir. 

-
Halk Basımevi • Aydın 


