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iSEK TAHSiL MUESSUHERINDEi B~YOK MIUET , iç Alemin 
Bizim 

blllnen gezegeni 
Dünyamız 

tıkilip tarihi ve !üıkiye 
Cümhuriyeti rejimi>> 

Oerııarl okutulacak 

~ .'\nkara 21 (a. a.) -
Viiksek tahsil 111öeıı-e · 
1ttiııin ROR iki lf'ITlt'Sİn · 
htılanau talubeye giie-

r I . • 
lltnek te olan ipkı lap 

tilıi uou unvanı cinki 

~ tarihi ve Tiirkire 
~ . d . 
llıhuriyeti rojimı» ersı 

tak teshit edilmiştir. 
ders 194· ıt942 soue· 

41ln itibaren ıon ikhci 

t talebetıine haftad& 

der1:1 oltArak 

'~tır. 

oknlo· 

t lukilip tarihi ve 
Qtı.. · • eti re "'Ye Oiinıhnt ıy 

i. dttrRinıle okutııla. 
t ~ dı,nılerin müfı"ed&tı<la 
g6 ~rit vekilligirıce tan-

d ~ fılnnara.k ınÜf'ISIE'Srı· 
~ teh\i~ l'dilnıiıtir. 

!ter fai:iilt6 veya yıiik · 
'1 knluıı AOll iki SÜ· 

L tiı·iııde huluuan ta· 
~~ ·ı . • ciııkilip tarı ıı V" 
~tL.. • • 
''Ye l't\jiıui> dersırııo 

~d· ı binalarında TO 

'''dileri için ta)·in olu· 

ta'k profö~öı· vt\ya do

lten okoyı&caktır. 

< !nkilap tarihi '\"e 

Türkiye Cüınhn rİ ) eti rfl· 

.iimi > der .. in i n nd• <'tı YO 

faydalarıııı te tk ik ı. tnı uk 

prngı amlarmtla vı~ toı.1riı4 

nııııllM i nde icahtHltrn ta· 

dilleri teı1bit Te tot l. ik 

eylemek ı,!t ııç lı ğimi;r,i n 

milli ve @iy ıı~ i tHbiye· 

ıiııe h~iıliDl v fl < i nkitr.p 

t a rihi T 11 1 kire Oiiu.ılıu· 

.ırıp·ti ro,j ı m i > 

alftkaıllll' ııcsrinıt vüc·ud" .. 
getirınf' k Tl\Z t fı; lM İ • ll\ ya-

kında lııı"u " i hir lrn •ıuolo 

tesiı edilec-- k olan inki· 

iııkilap t:\' İ lıi a rıı ~t ırrn:ı 

t'nititii siiue t t \·Ji oluııa· 

caktı r. 

Ankara Ye fs tanhul-

daki y iik11ek t alıs l ın1i 

tos~ese l eriııd A iııki l A p ta-

rihi df;ulc r i ııi ok utac tk 

proföaör ve uo .,fl ıı t ler ~6 
tesbit olurımn-.tıu. 1.-tan • 
bulda dflr:o\l o ıo lıatlanmı~-

tı r · A 11 k :tr:.uh 

hafta içinı.l~ 

caktır . 

g"l.-cik 

lıaş l aııa · 

' lt gemimiz torpillenerek 

battı 

·~~il kara ~ ı ( A . .A. ) - lstan hul limnuırıa hağlı 
ı·) tonluk Yt;nice Tapornııun lıoğ" zda ıı 1 8 t:uılıula 
~iten va~ilokos açıklarında tor pi llooc rok lıa.ttığı 

r alınmıştır. 

~~•mule yokta. Geminiu birinci 
l\rın ırı kurt u ıarnk burgRza 

ı, . 
11 tluıiştir. 

\' C i kiıı r i kıtp · 

il ti ç a flt t ild er i 

1 

MECLiSi 
Toplandı 

Bazı kanun ıagiha
ı rını kabul etti 
Aukarn 21 (A. A.) -

Biiyük Mıllet Mflcliıü 

bo/.{iin R e f .. t Cıuııtezin 

reitoo li151o ılo fop la. n mı ş 

« l 1 l l » sayılı a•kerlik 
kt.nunnnun 3Q uncu vo 

61 iııci ınadılelerini de
ği:;n ı rnrı yeni 39 uncu 

madd~si üzer inde g~~ı;n 

miizıtk1.H·elert1Pn s o 11 r a 

kabnl ev lemis \"6 yeni ti t . ' . 
iııci madde projeRini ~n-

c•iim.,rıe geri vermiıttir . 

Bunalan ıonrıl meclis 
ruz namesinde bulnrrnn 

11 illi nıiidltf:ıa miikell~

fıyt'fi kanununun 6 ' inci 

ın:\ddcııine bir fıkra ila
Ytı ~i rı e dair olan kamın 

layılıasıuuı bir;nci ıniiza . 

kerf'sini yapmış ve pa

zarteı-i gü 11 ü toplauınak 

ihere dağılmıştır. 

Bir Yatandaıın 
Hava l{urun1una 

Tt>berrüleri 
A n lrnra 21 ( n.a. ) 
İ,ı;mir ıuaııif,,ıuı·a tiic

C 1'rı ı\lıınet Tatari Tiirk 

h anı kuraınuııa 7500 lira 

te har rii ~ tın ı ~ ve hu pa

rayı knrum vezııeıioe teT· 

di etıni\ıtir. 

• 
lngiltereye 

Tayyare Akını Yok 

Londra 21 ( a. a.) -

H l\Vll Jal.ıılı e mı.ıiyet 

nazılretlerinin tebliği: 

Dii~mıtn lı ıHa k n v. 

v~tl erin i n İng i l tere üzo
riııtJ e bu gece ki faaliye
tı hakkı nd a k:ıyd:L dt•ğur 

bır ~ey yoklur. 

-5-

Kai natın uf11cık bir 

parç · ı olıln dünynmız 

«ltrıtnp• dorıileıı iki ha' 
tar.ı fları hauk diğer iki 
tarafı kanalı olan bir 

küredir. Az çok ynmur · 

taya benzcy on bn yn.-ar

lağın üst b:•şma kuzey 
kntııp :ılt başına güney 
kutup adı verilmi~ tir. 

Bn yuvarlağın iki ba
sık b ı ~ları n dan hi r dflğ

ıı~k gr.~irorek çedrdigi
nıiz zaman doğeuegirı ot

ratıııda her lıaogi porta
k a la benzeyen bir yu nr

lagıu tföıı ii~ii gilıi daima 
ıWııor diiııyanm lıayBli 

olan bir de~öncgine (Mih 
'er adını verıni~lerdir. 

Diiııya: 

Milı ver adı • e rilen bu 

d~ğönegin üzerinde ~4: 

haattP. hir dt-fa dönflr. 

Düııya.ııııı kendi milı . 

\"e l'İ ür.eri rı deki bu dön'ü· 

~iindoıı; ııahab, ögle, ak

~am ve g ece meydana go 

lir. 

Bir ıusan gü nrşe kar

şı do ı dnğn zamın arka. 

tarafı ııaaıl götgeda ka.· 
lırs ·,, diinyı\mızın güne-şe 

b:ıkıın tarafı aydınlık ya. 
ııi giıtıdüz, arka k11mı 

lrnraıı Iık , )·ani gecedir. 

Diinyamız daima dön

döğti için güueşe karşı 

olan kısım yavaş yavaş 

giineşteıı ozakla~ır, ve 

gülgeye girer, o zaman 
ak~am olur. 

Bu dönö~ de~aın et. 

tikçe tekrar giiııeşle kar
~ıla~maya blfljllar o zaman 
Aa balı olur. 

f ~te g ca ve g ü ndii. 

ziio, sabah Te akljlaoun 
oluşu düııy, ntn diirıüşiioo 

en k ıı Y"vet 1i bir işuetti r. 
Eğc>r dii11ya lıllreket et-l ınes.,ydi güoe~e karşı olan 

kı8mı blitiin dünya yıllar 

aydınlık yani giirıdiiz olur 
g-üne'e kartı olmayan di
ğer taraf daima karanlık 

yani bütün yıllar gıce 

olmaıı icap ederdi. 

nu hal iıııe dünyanın 

lıiç hiı· yerinde yaki de
ğildir, oJ,.mazda.. 

Toparlak b i r ~ e y i 
yerde ynvarladı~ımız za· 

ınan döndüğü gibi dün

yanında bu biçim dönü

'ünclen gec•e ve gündüz 
oldugu gibi birde bu ya
' arlak, döııüşiinü, güne
şin E\trafınıla yaptığı için 
kutup dediğimiz iki baş 
hraflarında11 hazan biri-

si, baz"n diğeri, tam ıü
neşe karşı gelir, hangi 

taraf güneşe karşı geJir1e 

orası yaz, diğer taraf kıt 
olur; Dön~rken giineşten 

ta.raf olan yönünü çevirip 

güneşten uıaklnştıkça HOD 

bahar olur, yönünü gü· 

ne'e çevırrueğe baş1adık

c;a yaz başJangıcı olan 
tık baha.r olur. Demek 
olnyor ki diioyanın güneş 

etrafındaki bn ikinci te· 
kil d<>nmesi u:evsimleri 
doğnrnyor. 

İlık ve sıeak df'diğimiz 
ilk baharla. yaz, serin Te 

soğcık dedigi miz son ba

lı arla. kı~tan ibaret olan 

dört menim dünyanın 

bu biçitn dönüşünde11 do
gan hallerdir. 

Dünya güneşin etra
fındaki bu dtinüştinü 365 

giinde bir defa tamamlar 

Bu diinüş kendisile gii-

neş aratnnda .-e yine ay 
ilı kendh.i arasında ki 

tlüzenli çekiştirmeler sa

ytısinde, büyük boşluk 

içinde intizamla devam 

eder. 

Şu halde demek olu

- Devamı Sahife 4 de -
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Sayfa 2 (Balkıa Dili) 

Hastalıklar hakkında 

yeni ve eski inançlar 

ve yanlış itikat ve ka • 

bullnin sebt;plerini te~

kil ftmiştir . 

işlerinin, kuv•etler i n in 
.onlara lazım olacak top· 

rakta. m&vc11 t olmuı, ıa· 

maoırııla, vak1fane bir su-

1 

E .. v~Hı, hizim memle

kete g<>rtı itıkadı, ken-

dimce, ~i>yle bir tarif 
etmek iıtorim: 

lti kat, Tiirkçemizde 

inan9 demektir, in~nmak

tır. 

lşidiltrn, ııi.>ylonen T'e ya· 
pılan hor .~13Y 1ı ıki:ında 

evvela, in . an lnrda. ya oııa 
kar~ı inaıımak ve sonra 

kabul etw\•k lı<tli vnku~ 

gelir ve yalınt g~lmez Te 
ya iııaııır da onu yspmrz, 

• 
belki yupaıuaz. 

Bazan ua hıı iuırnç. ve 

kahulün ter~ine olarak 

in~an dii~iiııceleı inde hir 

takım zıt Te ret mahi -

yyetto fıkidtn· haı:ul olur. 

Bunlardan 1ı an g i ı i 
olıır,;a ohrnn, ~nra~ı mu

hn.kka ıoi, hızde itikat t-k
seriy!\ ilim iizıriııe değil, 

görgii ii?.ednP knrnlnyor, 

hatıraya, lı ııfızaya öylace 

de yerleşiyor. 

Biz, eğri ile d ogrnyu 

Yazan: Dr. Şadi O/RAY 

dımağın dii~ünce kabili· 
yetltıı ioıle iluı i lıazırlık-

l:ı.rın ve ol~uulukların 

ebikligiııderı veya bulun

mamasrndandır. 

Burada hemen hatıra 
gelir ki, bız, Rsırlardan 

beı i g<i.liiıniizltt g<>rınedi· 

gimız, ( tl ıınlttn uıiiste· 
ııit olınayaıı)hir çok riva-

yetlore, lı ı\ litielN·t\, aıı'a· 

nelere, anlatıldıgı ~ttkiluu 

bHğlaıımış ve itikat et
ıniı;ı hıılnnınaktnyız, bun-

laıd~n ayrılamıyoruz ... 

Neden ayı ılaınıyoruz? 

Hah! işte bizde bnna 

iddil\ ocliyor .zki anlatılan 

bir şeyin hi lgi iizerioe 

dayıuınıış olm·\maın, yine 

bizim bilgiıiz dımağımı · 

za onun miilayim Vt1 rloğ· 

ru gibi aksetme idir; et· 

mi~tir. Qiinkii bu bilgi-

1-1izlik ve ya batalı bil· 

gılorin beıdedigiuıiz gibi 

a~ikar ve fili mukabille· 

riııin bulunmaması "eya 

huııu anlamak için de 

bizde teemıuiil ve tef"k

kür kabiliyetinin n ok

sırnlıgı huna yardımcı ve 

h11.tta ttnntıl olmaş kalmış 

Bizde ne Tak.it ki bir 

hadiH kuruntu 'fa hayal 

olmaktan çıktı ise mut· 

laka on un dımagımıza 

akRi, gözümü1Je görül~· 

oek, eliıııizltt ıutul11c.\k 

bir hale gel ıni~ olmuın · 

dandır. Halbuki kat'] 

bilgilere dayanan bazı 

hakikatlar vardır, gözü 

ınüzle görmef'.?e ve t1lı 

miıle tutmaRa liizu nı 

olmadan on•ara derhal 

ioRDuıak ' a1.ım, t;nu ı ü 

bnnlar fe ıın ım bili n miş 

ve sabit olruu~ ~eylerdir. 

Mrsel&: 

l - Sulana buhar 

olarak yulrarıy• uçmıuıı 

ve tekrar ııu olarak yağ

mur şekliııdı. tışıtya in

mesi. 

2 - Çırçıplak bir a

damın f' • i n damında, 

meydanda yatmailı ile 

ruut liika ona bir hasta

lık gelecrği. 

3 - Tarlada, alan-

Jarda ek~ıılerin, sebze ve 

fıdan ların ( Alıah tan

fuıdarı d.1 gil ) toprafın 

içindtıki bııu lara ait ter 

biyt1, b11sl1"1ııme, sulanma 

rette, bunların ha.lırlan

ması, yapılması ile iste-

nilen maluıulün umuldu· 

gondan fazla meydaaa 

geleoegi artık muhakkak· 
tır. H ma innnmsk 18.-

zıın!.. Çliiııkii hanlar fon
nen salı ı t ol ıuuşlardır. 

Sa ıldığı ~i\ıi hiitiiıı hun
lar, bu işı .. ,. diia v ı ni-

yaz ıle olsaydı o ıa rnao 

vasıta kııl l anı l masıı.a, in-

S in ~ayıne liiznm kal
Puızıh. 

Jı~g r Ö\ ıe olı-ıa~· dı: 

- Dev mı var -

İKİNCi TEŞRİN 

22 

Cumart-si 
Ar"hi 

Zılk·ıd'I 

Rumi 

Teşrini~arıi 

1360 

2 

1357 

9 

22/1111941 Günü 

7 ,30 Program Te JJJ'~ 
leket Hat ayar•· 

7,33 Müzik: 

7,45 Ajanı haberleri. 

8,00/8,46 M üzık 

13,30 Program ve ıJl Çtil , 
leket saat aysr1• ~ılar 

13,33 Mözik: ~ttı 
· ltat 

l!l,45 Ajans 

14,00 Mü ,ik 

haberıer1• • 
~i 

b' t 
14,30 Ankara Son b~ ~ 

b~ Çrı at koşuları ta 1 tr} 
]eri r 

14,,0-16,!0 Müzik: ~11 

' ı<ı'lrı 
l ,00 Progrnm ve w' ~ın 

lı k~t aat a,farı ' 1t 1, 

18,0S Mıizik 

19,00 KonnşmR 

19, 15 Müzik 

19,30 Mumleket saat' 

ve ajans hl\~ 

19,55 Müzik 

20, 1 f> Ha.dyo gazete!'lİ· 

20,45 l\Iözik: 

21,00 Ziraat takyio:>i 

21,10 Müzik 
21,45 Konuşma 

22,00 Müzik 
( 

Memleket aallt '~ 22,30 

lı,n,, 
~~ 

• h b 111' .. rı •J&DS a er i llr 
22,45 Müzik 'hb 

~ 
22,56 - 23,00 Y"rı ~r 

Program ve k•ll'' 
J 't 

~~~~~~~~~- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'--~~~--_...../,, 
Keuui aaıtdtıtim için;.. (!] [!) ses, sada yok;. 1l•'1.ı ~illi 

g<;zleriuıizl e güı·ıliikten son 

ra hasıl edeceği mi~ fikir 

ve ka.hulü, ona gi>rımzden 

evf'el kat'i olarak elde 

edemiyoruz, sebtbi iı-ın: 

Büvük Hikarfl tıP" il ve kendi aşkımın ölümü, rın se~leri geride k• ti lfir 
titriyen dutla.kla.rıwJa :ığ- . __ _ Y I y V A Mavi deniz tiathıoı.O 1 
ladnu. riodAn hafif lıışırh l'.~oı 

de ı;ıi mdi rüzgar od•) .\ 
Fakat. biitiiıı hnıılarrn 

lı"pti!in<lon ii iiln biri
oik iinı i tleri ben olan 

annem, haham ve kar

<le~lorim iç in ağladım . .. 

Artık oıılarııı bir oğul· 

ları yoktu; .. 
• 

Art ık onların bir ku-

deşleri yoktu; .. 

O oheılinm ölmü~tü .. . ' 
~j ! . Asil kalpli "ic<lan 

bor ~oyd f\n t e m i z 
ve iiıtiiıı olan baba seni 

bon a~lattını- .' 

Ey!..S6viınli va eyi kalpli 

ana; . .Ey ~af kalpli kadın! 

Şimdi hiitiin ümitlerin;. 
enıellt)rin yıkıldı. ıralbin 

hü:nmlo doldu. 

T~frika N o. ( 27) Yazı u : Sabri ER LAÇ t N 

· ==========~::::::::=========================-===== • 
S eni en çok ı:levdıgiu 

oğlun ağlattı .. 

Seni o malı \· eıti .. 

Aglayordnm!.. 

Talisiz bay;.tım için ağ· 

lıyordum; . 

Ve bir riiyada gezinir 

gibi ıl ıırnıad ıuı gii nwtede 

dola~ıyonluın 

görnı iyecek tim . 

Deniz yiı f\ sakin; ha

zan koyu, bıı.Z'HI giiuııi~; 

haltılerle pırıltlıyordu ... 

Vapurumu~ ağır, ağır 

Marmara.ya doğru açılı

yor. Bir çok mendıller 

vs eller sallanıyor. 

rum; başımı ufukltua uoğ· 

l'U Çf'IV iri_\ () l'll m . 

Onu giirıniiyw um, fa

kat gö:-ii) o ru H.. Rengi 

solgnn lıir giilii atıdırırn 

ufak meıı dili il~ sık tık 

gözlerini aıili) oı H i!iyıılılı 

kaitın ağlıyor Şimdı b,ı. 

ki tl• o nnr ı:ri)t\ı•riıufoıı 

yaş <l t gi ı, ıdt ,. dü ıı 1 ıı 

yor. 

Ririleu bi ıe tokrar ora-

. ~ ~ 

ttl t 
6 

Artık her türlü • 
l·dtın mıtbrumum. ~fü 

1 ~l 
Katil riizgaı; de~ ~ 
d 

. h . de~ . 
MR! 1' 'teDI ıtyettilZ ' l 

ayaklonıtır ve şavl•" ti ~len 
Beşodn bu Ronıut 1~Q . ,ıt ' 1. halıtJ ıklarını eng•' ' 

ta 
gi>m. ., \~. 

tıiı I~ 
S1tnki ogl om . ~ ~ ~, 

hnn ıarı ıuılamıf gibl 
1 

t 

b. -.-r. den ıre: ~ v 

t ~~ 

- ' - Babacı~ım ştl ı 
·ti 

Şimdi gidiyordnın; Her 

,eyi hırakıp gid ı yorum;. 

Belkı hunları, bu güzfll 

Şf'!yleri; aı kamdan ağla· 

yan anamı, hahamı, kar· 

d~şloriuıi bir da.ha. h iç 

Y ava' ya't'AŞ kaybol 

oııya b"şlıyaıı ı ıbtımda. 

gözlt1riw hır k•uıua çe
kilmiş uf"k mendiliui 

sallayan siyahlar giyin
miş gArıç bir kadıııa ta

kılıyor. Tan yorum; . 

ya bakı \'Ortılll Oııiimd• 
bizimle neden 

g.-riJe kal l\ıı v~ ınavı rookli 
gel ro1

• 

Perılrnııi tanıyorum;. 

Fl'kat tıanıwak ıstemiyo-

bir till gihı nın7.İ) i örten 

engin deniz ozanı~ or. H iç De Tamı 

' 
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k üçük HikAyt 

ŞAKA DERKEN 

Yazan: A. ER.DiK 

I• - Geçeo .oiidhadan devam -

t:ıtınil hemen 0011 bir 
'bteye gUtiirdü, kontJŞ-
aga başladılar. Eskilttr. 

'n anlatıılıtr, yenilere 

~tiler, unki şimıliye 
dar içlerinde toplanan 
~tt} ı . . erini vo 11r~e erını 

ttaya dökmek isteyor lar 

lbi fa11Ja~1 z söy leyo • lar
~b' · !{~mil çok memnun 

~ .. .. .. 
~ Çrık hararetli gorurı u-

ıtılu. Bir aralık eden
~İtıdsn, çok mesut ol-

,- ~~Undan, evlilik b~ya-
~ıo IDPziyetl · ıinden ba

l 'tti. Küı;üklük Mkadaş• 
~1tıııı zevki oeka.dar bü
,~k oluyord a. Hel e böy-

ııeneler~e kaybolup 

'· \1%ıu hulu~nuca .•. Sa
ı/ h•ktılar öyle Blınuş-r ~ . 

~emek ıçio .ep ıyce 

~~ll•k•ş" yaptılar. Ki. 
'IJ, 

' 1mk5.nı yok bngün 
~-

ıı 1 hırakmaıo, yenıegi 
ı & bizde yiyeceğiz, hay-
~~ . 
1 alk gidelim dıye ıı-

\t ediyor. Necdet: 

1~ ~~ Yahu başka güu 
, 11 ~ d""ğilya. Yarın _veya 

\ rgno olur. Şiıudı "'' 
ber verme k Jaııaı çün-

bekJerler . Çok tf'şek-
,ı r ederim deyöp ayrıl· 

~ t istedi iıede bir tür
ti t ~uvaffak olamamış, 

1/ lı~ıl koluna giıüp alup 
,J lı1r...,. .. t·· 
jV' ...... uş u. 

t_ 

~k,am iizeri eve ge· 
t~ • • • ,et ~ tıu Kamilin aıleııaı 

t onun bnlıtiyarhgını 
ur ı,~11 ı1e rek dalmı,tı. U 

,~ ~I 1an k u l:ı gına. çok gü
e~' \. ç,Jırıaıı lıir piyano 
_f , 1 g6ldi. Dikkat tttti 

~ 
11
{;n bu eett kendi evle 

ı~ \ 11~rıdi. Sonra, her hal 
ıı 1~ karda~ımılır deye ka· 

ı\' YaklR~tı Zıle bastı, 
iİ,ı <l açılınce içerden 

Jıl t. 11~ınalar d ıvuldu fa · "t . 
\\r lliyauo ı uınu. Onu 

(~:~.l,yan karda'ı idi. 
r'' ~~nde manalı hir te · 
r ı'(r 11111 vardı.. Yükaek 
r. • le: 

~ '- O . . • Helerden 

~:ı", artık bize doy· 

' <lf\gilmi. S abllh çık
~k tlaha T•ai ıeU· 

yorsun İııı;an haberde· 
mi Termez, merakta. kal
dık deyerek takılıyor<ln. 
Necdet iııe. 

- Yok cıııı1111, hi ı a r
kadaşa ıa~ladım u+-1lrnd:ır 
oJ maz dediııııt<l6 kat

iyyırn bırakmadı, zorle 

yemeğe götürdü ba~ka 

nereye gidebilirim. Oiim· 

lelerini hafifçe a<>ylemiş 
ve ilave etmişti: 

- tçerde m i .ı:ıfirlflr 
Tar gal ı ba. Rea rahat8ız 
etmiş olın ıtyayı m. Ya J n 
karıya çıkarım yııhntta 

biraz daha do' :l~ ' P ge -
leyim. 

Kllrde~i wiif.,rnıuliyen 

giilerek , 

- Yok pte ı !.rtık , 
birazda evde otnr, yabıtn 
cı kimse yok deye hiç 
vakıt hır :- kmıH!aıı onu 
ıniıafirlArin bnlnndnıto 

odaya. çekti güt iird ii. ve 
derhal: 

- Karda~ımı size 
takdim edeyim. X Pcdet , 
ve sonra. .N~cdt!te d<>ne 
rek; arkadAşım Ayten , 
Melek ve sah.ıh ten heri 
nnatmadını.e ırnnPm di 

Yerek latifede bulundu. 

N er.det hu an da. tı pk.ı 

anormal bir insan~ dö11-
ınüştü Bir şer :-;i iylo mek 

iıteyor lak ili 8ÖV l ın eme
yor. Du<lağı ~hafif titre
yor, yiizü kızanyor ve 
birılen degi~iyor, ancak 
Laşını Bl'laınlar gibi ere
biliyor Te tehc8~iiın ot 
mege çalı~ıyordn. A une.-i, 
karda~ı .,.e arkaıla~ l arnl ıt 
oııun hu lı.ıline b.d, ıyor 

lar ve gülııı e lor i ui tuta
mıyorlardı. N ecdeti ha 

~aşkınlıgından knrtar"n 
yine kl\rrla~ı o lda . 

- Neye ayakta durn
yordnu, gel ~Hy l e otur • 
Nekadarda <;ekiogerı ta
biatlısın, eRkiden böyle 
detildin, bulunduğun ye· 
rler böyle ~eni na~ıı de 

giştirmiş. V tt nrkacla~la
rrna hitabede ı ok: 

- Evd~n uz klıı~t ı ğın· 

dan beri atlet.-. yahaııcıya 
döudü. Sa.nkı inıarılıuılaıı 

- l>tYam •d-u:ek -

( Halkırı Dili) 

e 1 A 
ı . a n 

Aydın Tapu sicil 

n1uhafızlığından 

Aydının Koçarlı nalıi

yeıinin Çakmar köyünün 

Manol kavağı mevkiinde 
şarkan Abmtıd Şahinci 

nueıeleri ve Mustafa 

Ş ı; hi ı ci gın·boıı Şevki Şa 

hiııci t"e A lımM 1\oııya 

şimalen M o!'\bıf-t Şalı inci 

cıı uuben Halıl Şalıiııei ile 
<;evri li 160 ağaçlı ny· 
tinlik peb livan oğulların
dan Hafı% Mevlöt karısı 

Sayfa S 

Pınarın Hikayesi 

Ytllardır ayni dertle ağlıyan pınar, 

ff er ağaç gölgesinde sevgili sorar .. 

Hep bu teraızalerle ağlıyan sular, 

Pmarın rüzgarlara derdini anar .. 

O sahalı bir ses dedi: Bıktık çağlama, 

Ey pınar, yaslt pmar artık ağlama, 

Buldum aradığuıı, yürek dağlama, 

Verecelı sevgilini sana bulutlar .. 

Ayşe TOPRAK 

ve Ahmed kısı emetullalun - -----------~-----------
cedclı rı eden kalmak sure
t ile 4:5,50 aeııed~ııb•H·i e
linde bulıındağuııdan ba

lui le namına ye11 ideI1 tt1s
c:ilini iı:;tedigiııde ınıtlıalli 

ne talıkıkat yapmak üze 
re 6-1294ltaıihinde ille · 
mur giiuderilecektir. nn 
y6rde bi.ı hakkı miilkiy6t 
ıcltliasıuda olaıılar varea 

gelecek olan m emura Ye 
yahattn o güııe kadar d"
iremize 241 fi~ naınarıuu 

ile würacaadarı bildirilir. 

• 
No. ü D. l 

i 1 an 
Aydın Tapu sicil 

muhafızhğından 

Aydıuıu KIL\'arlı nahi
yesiude Karay er ve Akça 
kavak ını vkiin ıle şarkan 

tarik garlıım Gtreheoeli 
Z•ılfikar şiınalen tarik 
cenuben Gireb6nl'li Sahri 

j 1 an 
Aydın tapu s~cil 
ınuhaf ızlığında n 
Aydının koçarlı nahi 

yt>ıtnm akprnar kUyönde 
şarkan Gıreberıeli ismail 
garhen Yereııoden f atma 
cenuboıı facma ve kayım 
lıoca şiınalen vere8clou eaat 

ve hacı ak: melımed n
r~sesi ile Çl3Yrili 203 aıaç 
lı zeytinlik konyalı hacı 

hafız abeınedin ıken mer
kuınnı.ı 4-7-929 tarihinde 
ölmesile karısı cemile ile 

eT litları hacı esat ve ha-
fız ahınad ve fütma ve 

ayşe ve kübraya kaldı-

HALK 'ın DILl'ne 

A b o n a o ı u n u z. 

lçiud~ Memlekete ilgili 

yazılar bulursunuz. 

Umu mi menfaatla al&-

kalı yazılar seve seve 

ıütunlarımıza gt>çirili r . 

ğından bahisle namlarına ı lan ve Abone 
yeniden te~cilini iısteclik-

lerio<len malıtt lliıı~ talı ki 

k"t yapmak üzere a .12. şartları 
941 tarihiude memur ·gün-
derilecektir. 

Hµ yerde hir lıakkı Seneliği : 600 kuruş 
mülkiyet iddiasında olan-

laı· var•a gelecek olan Altı aylığı : 350 kuruş 
memnra veyahutta o güne 
kadar da.i remize 2'3 fi~ aylığı : 200 kuru 
ıınmara!'\ile müraoaatJarı 

bildirilir. No. 7 d. 1 

ill' çevri 1 i tarla Çu !balar l============-=========::::iii!:ai& 
kiiyıinden daYaslı basan 

dan almak sn retilo 335 

yılıııdaııhori melıınet oğlu 

hakkı z;Örıcirin eliıı<le bn

J :ırıdugnndarı bahisle na-

mına yeniden tescılini is 
ar<liğinden uııılıallıne tah
kikat yspın11k üzere 8-12-
!Ml tarihin de meruur gön· 

derilecektir. 

Ha yerde bir hakkı 

mülkiyet iddiasında olan· 
lar Taı S.t , gl'leç• k olan 

memura ve yahutta o gü

ııe kadar dairhmiz;e 24 "l 

fi~ ııumerasile mürac.rnt-

Çiftçi Atalarımızın Sözlerinden 
Ağustosta beyni kaynayanın, Zemheride kaza
nı kaynar . . 

Ağustosta gölge kovan, Zemheride karnım 
oğar. 

Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer. 

Tarlayı koçan zaptetmez, saban zapteder. 

Toprak saban yerse, orak altın biçer. 

ları blld irılir. Ne. 8 d. 11 i••••••••••••••••••••-
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İtalyanlar İngilizler 
Tobrnkta dayandık- l\1evdan ~1ulıareb '-

"' 
larını bildirivoriar 

Roma 21 ( a a. ) -
l talya telılı~i: 

Seranayit 10 di!n meydan 

mnharebtsi dovıun etmiş 
tir. Alrnarı ve italyaıı 

zıhlı gnropları diişnııuuıı 

yeni hücmularını\ moka 

vemet ettikttın Mııııı-a kar 

şı lıücııma ıp•c;ernk dıış

man zırhlı tPıtkilleriııi 

piiıkiirtıııi.ı~tiir . Büyük 
mikta.r<l' dii~marı tau kı 

tahrip etmi~l6r •o esir 
alrnışlaruır. Mihver by
ynrnleri miies .. ir surette 

ruuharehel~ro i~tirak ey
leıni,lerdir. 

Tohrok cepho~inde şid · 

d elli topçu d üello .. u ol

mu~tur. Bı ih YR tayy.\ · 
releri Trabnlıı~ gıırhı v~ 

Bin•razivi boıııhalamı~-" . , 
l!ir<lır. Hnsıtr olın:rnııttır. 

sinin başlanıadığnı 

bildiriyorlar 

Lorıc.lra 21 (aa.) 
S·•lahiyetli ın ı> lıafıl-

leriıı<lım hildird ı ğırıe güre 

Lihyaıla. a~keri harekat 
devam etmektedir. Fakat 

btiyiik meydan mnlıaı~e
hN~i heııfüıı lı::ı~lalamaını~ 

' ' 
tll'. Ifareldlt devam edi-

yo r .. ada geni~ ölçiide de
ği l<lir. 'l'clıruk •e Soll om 

çevreleri ııden o üş m an 

kuvvetlerini ayırmaga ça 

lı~dığımız doğrudur. 

Rus Cephesinde 
Almanlar şiddetli 

Lnudra 21 (a a.) -
Selalıiyetli r .. onura 

kaynaklarıııa gtılerı en son 

haberlere g<>ıo Rus cep 
heıinde Voloko!ans ve 

Tula kesimlerinde sürnk 
li ınnlıarebeler olmuttur, 

Rostot'a. doı?ru da Alman 
hıı.ınl.,ıoıi ~iddetle devam 

etınekted i r. 

ı 1 •----L Y E N 1 A Ç ı L N 
HALK BA 

BASIMEViMIZDE her çeşit Defterler, Cetveller, Ka~1 1 

Zarf başlıkları, Kartviz itler ve Köy Odaları, Belediyeıe' 
ve bilumum resi ve hususi dairelerin matbu evra~1 

rekabet kabul etmez derecede ucuz, temiz ve çabLJI' 
olarak yapılır. 

BASIMEViMiZ iN BİRİNCİ GAYESİ 
ADRES: Milat Paşa Caddesi No. 1 

iŞi-ERiNDE UCUZLUK _...__.._ - __ .... .--...... 

EIASKILARDA NEFASET -- .. - --- --SİPARİŞLERDE SÜR'AT 

CİL'T LERC>E 'SAGLAML.IK 

ADRES: Milat Paşa Caddesi No. t 

• .:.====::;===================================~ 

Tobrukta t gilizlet 

ll~ 
hıt 
lik 
la~ 
bir 
tin 
llıa 
lıy 
~ı~ 
ha· 
te 

den?z harbı 
u . <l - ıl~ l:ıli 
~ransayı uşro~ ~ 

. . llı il 

yet verici şekildedir I"oı.cJ,a - Halıriyı Nıt -
toprağı IHl.n ett1 len 

1 
zır1ıgını11 ıeb l· ği: f_,oı dra - Alınan 

Kalıiro 21 ( a 11.) - E,·velki gı:<cı• dt>ı ı i;r, dev g.llı alt ı ıııl:t bulunanı~ 
O ıt 14 '"'k 1 gi it t~h 1 l'İyelerim i . .d l• ·lii~ırnrn arl· lnı m y •n F :ın~ız 8tıııff 

lıği 19 - 20 ı-;on te• in 
1 Rt ıı da vııknbu'an lıir -;ar Alnı 11ya i~in <;alıştıJ( 

gecesi İ•ıgi i ;r. kııvveı lttr i 

1 

pı,mnd~ hir tn)y·Hoyo laıı lngiltcıe Te arıfl 

Cı) 

ltı i 
d,, 
•eç 

Tobrokt<itı 16 ki lometre kar•ı koy ;a g mis• mu- t.uı ıı ıı tl ff sı ve ikti~~ 
uzaklıkta bir mı· vkkii i~- hak:kaır, ik uemı dt1 ıı ı nl.- ı ha lı lıaKıın ıı dıuı .Prtııl 
gal etmişlerclir. Knvvet- temel olarak lrntırı l tıııttır . yı tl ii~ıııırn ıopr•~ı:, ,, 

3 l ııgı liz tan aı esi dü~ü
rö lmli~tiir. g,·velki gtce 
biritany:' t:ın· araleri N~

poli, Brindızi vtt l\l isiliaya 
biicuıu d nıi~lcrdir. Ev
le rn iı;abet ' er olmu~tur. 

brin tlizi ele 6 (i lii Vtı 5 

yaralı ,·ardır . .Mibitıa da. 
halk sük unoti ııi ve nu· 

mıırıe olacak biı· disiplin 

rnulı at'ıom etmiştir. Bum
da 26 iili.i ve i4 yaralı 

vardır. Nıtpolida im.anca 

zayiat olmamıştır. Top· 
larınıız lıir ıliişmaıı tayy

aresi dii~iirmn~ l erdir. Bıı 
ınbalı bır av te~kiliwi;r. 

Mnltn adıumııl.t bir tav

yare nuıydnuıın yere ~ü

riiııürce• iııe bom halamı~

lar ve yer<le 4 tayyare 

yakmışlardır. 

!erimiz Tobrtığnıı 50 ki· gece yarıl'.'l: da rı f' V"toJ iki 
1 

i lfrn tıtıııi )'tı r . }'ıansl' 1 
Joınetre cenuhuııda hartı· daşmau t:ly\:t '(!ıoll :J 1•htf' - 1 yapıl:ı('ak tiı ft.rı•t n~ 1 

katta bulunan b i r lcal)au mtıl~n p:ttlnlııı ~tır. ve A l~u:• l·~aihk i ~ibİ ~tı ------------1 tank koluna. hücum et- Kayhımı:,r, ·'oktur, J)iin ı ollnı • tabı t utulacıt~ 

ingiliz Gemicileri 
Sicil va va istedikleri 

_, ol 

gibi çıkınakta 

Vaşii ı gton 21 (a.a.) -
Siy.,. i kayn ,klanlan alı

nan lı:ılıtırlert) giire Sicil

ya. lıalkı i t1 ran etınek ü-. . 
zoreılir. B ir ltalyırn ka-
file:iİ Afrikaya lın.rekot 

eder etınPZ Sicilyalılar 

buu n Maltaılak i 1 ngilız· 
le re hileli nnego mu Yaffak 

olmaktadır. Hnnuau ba~
ka lııgiliz Jeııi/. altı mii

rettebatı iıtedigi g i ~> i 
Sioilyaya çıkmakta v o 
İtalyan makamlıuı buna 

mani olamamaktadır. 

- 1 inciden d evam -

yor ki dünya kendi mih· 

veri üzerinde 24: tıaatte 

bir <lfürnn, "e ğüueş et

rafındaki dönüşünü bir 

yılda fo.ınBmlayau foprak 
Hn, kanı ve atoşt tı n başka 

bir çok elemanları ( U 11-

so ı) sinesinde toplamış 

canlı bir alemdir. 
Bn alemin taşı topra

gil~, h\va~ı ve )ağmn 

rlarile, suyula ve ateşile 

en <;ok iJgili olan insan
lar arasrn<la ma k addera.· 

tı bu unırnrlarm yarattı

ğı lıad ise lere e n ç o k 

bağlı olıuıların ancak çift 
ciltr oldogunn atalarırıda.n 

kalma ::ıözlerini köşemizde 

devam ettirmek sııretile 

tehariiı Attirınekltt bera· 
her, bir tara.ftıuıd ·ı va.kit 

buldakça diirıyaıım katı, 

uvılr • e gaz halinde ba

lunan toprak, l'O Te hava 

mrıddeleıine ı<>re cluro
ınnnu ve çifıçilcrin bn 
madd..,le rle olaıı ruiinııı:ıe · 

bet lerini izaha çalışaoaz. 

*** 

miştir. 

\ukubulao nıuharebı 

de lb ltal~ an esir ve bir 

ınikbr hrı" iğt n am olun

ınuşıu r. Hayf .• lu ve Sey . 

di Öw11r mevkıi lednd tı ki 

di.i~man Uzeı·ını.1 taz5iki 

miz berdevamdır. Hare
ka.t memnuniyet verici 
şekilde devam etmektedir. 

Fransanın 
A~erika delegeligi 

kaldırıldı 

Vi,i 2 t ( ıı. a.. ) -
Rflsmi teblig: ·' merilrn .. 
daki umumi delegeligin 
kaldırıldığını bildirm~k . 

tedir. TmpuatorJuk ::ık
Hamı arasıodıL ayrılık 

lıar11k~ti haşlarua~ı üze 
rine kurolırn lı n dtt!eg*'· 
lik !)Onradan Veygıtndın 

eyi idartllli le i mp"rator
lok hirlt>şma merkezi ol
muştar. Delt·~tı l ıgi n kal· 

dırılıuıısı iherırıtt muhte
llf amt1rika ç~v, e l e ri vişi 

ile dogı ud~rn doğruya l b•Cl•r teıiı edecektir. 

1abah Atnoıı<la hır gt·IUİ· 

miz 6 tayyare kaı :;ıı koy· 

ma g~mi~ile pıptıgı -;u· 
pı~nı aıla hıııılarıl :ırı hi ı ıni 

ınub ıll•kRk ... ıırn'lde lı·, f ır -

1 
1 

,, Çı 
Londra - _,o ndrJt ·I t:ı 

yoiıln l!"'ramıız millt1t 
lı ı t .. hl\n bir mesaj 11 e; 

ntış \ ' f\ 

a 1 arak 
lardı r . 

ıli~ ·r 1 ~ri is:ılıE-t 

haı.ıtr 'l n ğr nııııi;> · 

f ı;lt 
d ure k balkı miitte ı ,1 
d• ıı yap ıla.cak i~ti l A 'f de 
tirıde h ~ zır huluoıJ1 

eu 
<l .tvet etmi~tir. 

a 

Atalar Sözleri 
Yazan: SALiH ACAR 

Huy canm altı11dadır can rtlwıadıkca lıuyda çık· 
maz ... 

Para ile inıatım ilimde olduğa tahmin olanamat· 

Bir fincan ka/n1enitı ktrll ytl hatırı vardır. 

Peynirin kurda kendimleıı hasıl olur. 

Anasmrı bak dana•wu da11as11uı bak aııastnı al· 

Oeceler gebeı/ir gün doğmadan neler dofat. 

Halk Basııaevi - Aydın 
: .. 

li 
~i 


