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38 PAZARDAN BAŞKA HERGÜN ÇIKAR SİY ASİ GAZETE 

12 Ağustos 1941 Sah , 

lmttynz sahibi ve U. N. ~~d . 

Fuat Şahin Erlaçin 
tdarehasl 

Mitatpaşa caddesi No 1 
AYDIN 

F'IATI 2 KURUŞ 

Yıl: 1 
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Büyük !vlillet Meclisiniı1 
Toplantısında kabul edilen IAyihalar 

A y(d) o it1ı Ş~lh1 ırü 
K~naıron<dla .. Anl<arı, 11 (A.A.) - Buruk Mıllet Meclisi bugün top

anrnı?tır. 

Cels enin n ç.ıhş ını müteakip 
~uznameye gcçil:ni ~tir. Ereğli 
avzasındaki ocakların dev

~etçe işletti rilmesi hakkındaki 
k abunun t ef.;irine ait mazbata 

a u\ o'unrnuştur. 
Harcirah kararnamesine ek 

kanun layihası, devlet memur 

Tekirdağda 
Y apllaı1 köy 

Teki ·dağ, 11 (A.A.) - Bu 
s:~e Tekirdağ vilayetinde 500 
~0urnen evi yapılmı~ bundan 
~Şl<a Çorlude sağlık adiyle 

hır göçu \;;n köyü hurulmuş· 
tur. 

Fransanın 
Moskeva büyük 

e)çfsf nln bey onatı 
Viıi, 11 ( A.A. ) - Dün 

~kıanı buraya vusıl olan Mos
n \lvadaki Fransız büyük elçisi 
oet· · Jevı gaıetedbr~ şu beya-
nat~a bulunmuştur: 
i . Seyahatim büyük müşkülat 
tçın r\e vuku b u lmuştur. Rusya 
~p ' ı r·nda .onu olmıyacaiı 
~~ • ı _ h 

' ! en uu seya at es-
~~sında S ovyet makamları 
ız.e la- 1 . • ıımg • en rıayetln en 

azını .. . 1 d. gostermış er ır. Buna 
~Ukabil T ür kiye ve liulga
tıstanda ço~ i i karşılandık. 
• --. •. "' "-"" <-

1 r an bitaraflığını 
SllAhla müdafaa 

edecek 
--.;._():>!"(· -

Bcrlin. 11 (A.A ) - Al ha· · · man 
rıcıye 0 . 

b·ııd· 
1 

eıaretınden resmen 
trı d' • · • ıgıne ;;öre, bitaraflı· 

~ 1111 herh · 
sill.hla ~ngı mütecavize kar~ı 
d·-. . mu tafaaya karar ver-
ıg ı nı ... ' 

hild" . ':' man hükümetine 
ırnıışbr. 

Alınan h-k. . 
htı'- . u uınetı Tahran 

l\UUıc.. ı .ti 
ve h·d· ne 1 mat etmekte 
int· a ııt lere huzuru kalp ite 

ıtar e l . 
bu ll y emektedır. Berlinde 
T ah~ ne kadar lngittereoin 

an b"'k• . 
mato " umetine bir ülti· 

lll Ve d' • d . 
haber a ' ıgıne aır hiçbir 

lınanıamışbr 

----
tarı ayzıklarmın teadülüne~ 
ait kanu~ layihası müzakere 
ve h~ vip edilmiştir. Cclen ev
rak ara~ında b:.ılunan kanun 

layihillarından hazerde yarsu
bay lan yüzbaşıya kadar bü
tün subaylara elbise ve ka-

Tırhal Harabelerindeki kazılar 

put ve çizme verilmesine ait 

ek kanun layihası ruznameye 
a1ınarak tcsvip edilmiştir. 

Manisa da 
•• 
Uzüm Sergisi 

Mani.qa, 11 (A. A.) - Her 
yıl olduğu üzere bu sene de 
Manisada üzüm sergisi 20 A
ğustosta açılacak ve 20 eylüle 
kadar devam edecektir. Bu 
maksatla istasyonda teşhir ve 
satış pavyonu yapılmaktadır . 

Bir İran gazetesi 
Almanların frandan 

çıkarılmasını 
istıyor 

Tahran, 11 (A. .) - Ser· 
had gazch:si diyor ki, lran 
hiikfımetinin takip etmesi en 
doğru olan yol, butün Alman 
tebaalarını hudut haricine 
cıkarmaktır. Alman faalive
tinin İran için bir tehlike t~ş
kil ettiği İranlı larca r!a ma· 
lfımdur. Binaenakyh henüz 
vakit varken tehlikeyi berta· 
raf etmek İran menfaatlerine 
uygun olur. 

2717/941 tarihli nüshamızda 
okuyucularımıza Tırhal şehri 

kazısı hakkında mahımat ver
miş bir altın küpe bulundu
ğunu yazmıştık. 

On atfı günden beri devam 
etmekte olan kazı durumu 
hakkında imufassal malumat 

Sovyet tebliği 
Moskova, 11 (A.A.) - 10 

ağustosda kıtalarımız, Folfsor, 
Smolenks, Çernof ve Oman 
istikametlerinde şiddetle mu
harebelere devam etmiştir . 
Kara kuvvetlerimizle işbirliği 
yapan hava kuvvetlerimiz 
düşmanın zırhlı cüzütamlarına 
ve piyadesine karşı hare

katta bulunmuştur. 

Hava kuvvetlerimiz düşma
nın 9 ağustosda 45 tayyare
sini düşürmüş ve 25 tayyare 
kaybetmiştir. Tetkikat neti· 
cesinde öğrenildiğine göre, 
9110 ağustos gecesi Alman
ların ~ıfoskova üzerine yap
tıkları akın tsnasında evvelce 
bildirildiği gibi 8 değil, on 
düşman tayyaresi dü,ürüldü

ğü "nlaşılmıştır. 

Ayrıca avcılarımız Moskova 
hava dahili bataryalarının 
bulunduğu mıntaka üzerinde 

--------------------~--
- · • : 

0 
.,. • Uzerine yapılan akının şim-

M OSk Ov aya diye kcıdar bu şehire tevcih 
edilen hücumların en müessiri 

M lllhiş tayyare olduğu anlaşılmaktadır. Yüz 
, akını kadar Alman tayyaresi tah-
Ber1in, 11 ( A.A. ) - onu rip bombaları ve binlerce 

gelen haberlere göre Moskova yangın bombası atmışlardır. 

.............................. .. ...................... , 
1 par~. ::.~:~~:.;;B:!~~~ ha~·:~~ :anzar~yı 1 i mız hava alacagı yerdır. çırkinleştırmekte sonra kızı- ı 
ı Temiz hava temiz yerde bu· şan otların kokusu havayı ı 
ı lunar. · bozmaktadır. · ı 
ı Parkın batı kapısının iç Halkın, sağlığı bakımından ı 
ı ağzında park otlarının ve parkın temiz havalı, zevki ı 
ı çöplerinin beş on araba bakımından gUzel manzaralı ı i ile temizlenemeyecek kadar olması lizımgeldiğini Hatır· i 
ı yıgın yapıldığı görülmektedir. latabirlirmiyiz? ı 
............................ .......................... .. 

vermek için dün muhabirimizi 
kazı yerine yo\iadlk. Muhabi
rimizin toplndığı bilğiyi aşa
ğıye yazıyoruz. 

* . -
Kazı yerine gittim, Aydın· 

dan Ahmet Doldur, Mehmet 
- .'Ollll ikingide -

Kahvcei H. Sadlnfn 
dedikleri oldu 

Dün idarehanemize gelen 
birisi şirr: dilik ismini verme
diğimiz bir n1 emurun 56.5 
kuruşa aldığı ' _;5 ~;ram kah· 
veyi 156.5 kuruşa bir kah
veciye sattiğın ı haber verdi. 

Demek oluyor ki, bir kilo 
kahve 665 kuruşa satılmağa 
başladı . 

-·)=~· .. (_ 
Almanların Ukran-

yadaki hazırlığı 
Bertin, 11 ( A.A .. ) - As

keri hardcat hakhn<laki ha
berlerdı.•, merkezd~ 1 Smo
lenks mıntakasında kı~mi bir 
tevakkuf olduğu bildirilmek
te, fakat buna mukabil vazi
yet, Ukranyada büyük kıtaat 
tahşidatı ile fevkalade hazır 
olduğunu göstermektedir. 

·--beş Alman keşif tayyaresi 
d üşürm lişlerdir. 

T eşekküllerimizden biri üç ~ 
yüz on ikinci piyade alayının 
iki taburunu ve bir piyade 
taburunu imha etmiştir. 

Sovyet kıtaları düşmana 
ait sekiz top, on bir mitral
yöz, yetmiş kamyon tahrip 
etmişler ve binlerce hava 
mermisi ve bomba ve bir 
telsiz aletini iğtinam etmiş
lerdir. 

Almanlar harp meydanında 
dört yüzden fazla ölü bırak
mışlar ve 219 esir vermiş

lerdir. 
Şimal donanmasına mensup 

iki harp gemimiz iki Faşist 
bataryası tahrip etmiş ve hiç 
bir hasara uiramadan, zayı
at vermeden Uslerine d6n
mnşlerdir . 



Sayfa: 2 

Aydın şehri 

Kenarında 

- n"~tarnfı hirincidf> -

Ôuoy, Abdullah Akcan, Ha
san Hüseyin Aksekili adların

da d6rt yurtdaş bundan on 

altı gün evvel hükümctten 
izin al ırak kazıya baı!amış

lardır. 

Devam eden kazıda iki 
~ün cv,.1i!'ine kac'ar lulunan 
topraktan vazolan, kandilleri , 

topraktan yapılmış heykelleri, 
kolye boncuklarını, küpleri 
gördüm, bunlardan biri kadm 
ve biri erlc t>k iki toprak hey
kel san'at bakımından hakiki 
kımet taşımaktadır. 

Dün bulnnan üç mezarın 

birisinden has altından bir ta-
cın teff!rruatı oldukları tah· 
min edilen zey' in yaprakları 

bulunmuştur. 

Bnıln benim h uır bu!un
<!utum kazı esnaıan 1a üzerin
de kanatlı bir kadın şekli 
olan yine has Altın bir tek 
küpe çıkarılmıştır. Bu arada 
bulunup, pişirilmiş topraktan 
lahitler ve lahitlerin kazı ea
na91nn1' kmlmamış o!an par
çaları muhafaza edilmektedir. 

Ayrıca bakır altın mahlutu 
on santimetre çapında bir ta
bak ta bulunanlar arasındadır. 

Hafriyat eanaıına üzerinde 
aynen "AglON" kelimesi ya· 
zıh sırlı bir tabak bulunmuş 
ve mermer kolonlar ve dehliz· 
ler .neydana çıkarılmıştır. 

l3 u•1 1 a ı-ın, Tırhal tebrinin 
k ral!an pa Ait meıarlıian met
hali olduiu tahmin edilmek· 
te Hr. 

( Halkın Dili) 12 Apıtes 
S!2i ::a:::: 

1- - _,_ __ ,_. ___ --=--=- ·- -=-- ,.,-~ .. _ ... _-..=-._...-- L R A D y o 1 
~ S ı r t l a r d a a k ş a m ~ 12ısı941 sAu 
~ Kucaktan dökülen papatyaların 7.30 Program ve memleket 
•
J saat ayan. 7.33 Müzik. 7.45 

Hali var ovaya inen sürüde 
+ Güneşle sönecek sırtlarda yarın Ajans haberleri. 8.00 Müzik. 
• Muvakkat hasretin tahassiirü de 8.30/8.45 Evin saati. 
+ 12.30 Proıram ve memle· 
t Şimdi belki bir aşk bir su başında ket saat ayan. 12.33 Müzik. 

Dalındaki meyve gibi eriyor. 12.45 Ajans haberleri. 13.00 
Bir işık, pınann nemli taşında, Müzik. 13.15/14.00 Müzik 
Candan s~vdiğine yemin vcriycr 18.00 Program ve memle-

Ri211 q t /1>11 l'.<ıe.rl f' r: 

'Yarım Ay 
Bu kıymetli derginin 134 

l\ncü sayısı çıktı . 

" Dikenli Çit ,, müellifi 

Cahid Uçuk'un, Mebrure Sa
mi'nin zevkle okunacak hiki-
yeleri ile, Mebrure Sami'nin 
11 Pearl Buck 11 tan terceme 

" Analar babalar " ba~Jıkh 
yazısı ile ve gllzel reportajlarla 
çıkan, okuyucalann istifade 

edebileceği bu dergiyi okur
larımıza tavsiye ederiz. 

Kazının bulunduğu yer ve 
bu yere bititik tepeciğin sun

iliği, kaıı:ının verdiji emma· 

reler daha çok kıymetli an

tikitelerin meydana çıkarıla

bileceği imidinl vermektedir. 
Bilhassa kazılarda bu!unan 

yapılar, bu yerde en aı iki 

ıredeniJ "tin ya9adığı fikrini 
telkin etmektedir. 

Kazanan daha devam ettiri

leceği haber alanmışbr. Bu 
mevzu etrafında okuyucula

rımıza sık sık bilgi sunmaia 
çalışacağııı:. 

ket saat ayarı. 18.03 Müzik. 
18.30 Serbest 18.40 Müzik. 
19.00 Konuşma 

ilan 
Aydın Tapu 

~luhaf ızlığından: 

19.30 Memleket saat ayan 
ve ajans balJerleri. 19.45 Mü

S zik. 20.15 Radyo gazetesi. 
l , ici 1 20.45 Mü7ik. 21.00 Ziraat. 

Aydının Germencik nahi
ye!:inin Boz köyllnün kadı ke
siği mevkiindc şarkan Cirit 
Osman gerben Kerim oğlu 
Mehmet karısı Feride Şimalen 
dere ccnuben yol ve Mehmet 
tarlası ile çevrili 25 dönüm 
fidanlık Çam köyünde koca 
Hüseyin zevcesi Ümmühan 
ve !brabimin mülkU iken 324 
yı lında Mehmet oğlu değir
menci AH Karzora haricen 
sattıklarından bahisle alıcı ta· 
rafından namına yeniden tes
cil.ni istediğinden mahalline 
tahkikat yapmak üzere 23/8/ 
941 tarihinde memur gönde-
rilecektir. 

Ea yerde bir hakkı mülkiyet 
idd aaında olanlar varsa ge
lecek olan memura veyahutta 
o güne kadar dairemize 170 
fit numarasile müracaatlara 
bildirilir. 

(27) .. ....................... : i Tasarruf bonosu al- i 
ı malda ulusal varltımıza 

1 ı ve lce~dimize 6devimizi 
S yaprnıt oluruz. .. ....................... . 

21.10 Müzik 21.30 Konuşma. 
21.45 Müzik. 

22.30 Memleket saat ayarı, 
ajans haberleri. 22.451 Müzik. 
22.55123.00 Y annki program 
ve kapanış 

.......................................... • • i Helkın Diline abone olu- i 
ı t . d 1 k t ·ı- ·ı· : i nuz. çan e mem e e e ı gı ı ı 

ı yazılar bulursunuz. i 
f Umumi ıncnfaatla alik ~: J 
i yazılar seve seve sütunları- i 
i mıza geçirilir. ı 
: ........................................ : .......................... i Abone şartları i 

• eneliii : 500 Altı ayı • • • 
i 250 üç aylığı 130 kuruş. ı ........................ : . ......................................... : 

İ ilAn işleri ; 

i Gazetemizin bum işlerini i 
sinema sahihi B. Hakkının J 

ı oteli altmdaki Salcı Muhar- ı 
ı rem çavuşun mağazasında f 

l yapıyoruz. J 
llinlannızı Mit~tpap cad- i 

desindeki 1 numarala ( Hal- : 
! lun Dili ) tabelası asılı olan i 
i bu yazıhaneye veriniz. Aylık f 
i rekl~m ilinlan!'~a fevkalade i 
: eshılit göstenlır. i .......................................... 

- ----------~'!!!"!"~!!!!"!'!'!~!'1!11!!!!!!!!!!!!1!!!!!'!!!!'!!!!!'!!!".!"'!''!!'!!!!!!!!!!"'!!!"!"'!!!!!!'!'l!!!!"9""11!!"'1'f~ .• ZX"""--~E· '!""--•---------~~~~""'!'!~"!"!'"'"!!'!"""'!!""_..----~~""!'l'I~--

- Kral hszr~tlerinin hak· 
ları var efendimiz .• Bizim ken
disile ittifak etmit olmamız 
as .letmeabı endişeye diitürü· 
yor. Yani muhtemel bir har· 
bin &nünü almak istiyorlar . . 

Paleolegos tasdik ediyor: 
- Değil miya efendim .. 

Meseli hiç yoktan bir harp. 
Mustafa sözünü keıiyor: 
- Pekili kra' hazretleri. 

Hemen hareket edeceğiz. 
- Beni anlayacağınızı zaten 

biliyordum ,evketmeap!.. T e· 
şek}sür ederim. 

Sarayın büyük bahçesine 
girmi,lerdi. 

- Hazırhğımızı yapmak 
için müsaade buyurulur mu 
asaldpenahf. 

- Nekadar çabuk bu . . 
Hemen kaçmak ıçın acele 
ediyorsunuz gibi geliyor bana. 

Mustafa gtllerek devam 

~-----------------------------------------------· 

Cüneyt ~ev 
NO. 32 Yazan: Ferruh Toksöz 

ediyor: 
- Sizi bu milşkül vaziyette 

daha fazla bırakmamak için 
biran evvel harakct etmemiz 
liıımgeliyor. 

- Protoı adasına çıkacak-
tık hani. _ 

- inşallah başka bir g&n. 
- Siz bilirsiniz, 

••• 
Semadan aşk · ve ••adet 

yağan bir gece .. 
Saat sabaha karşı bir. 
Büytik sarayın mermer sü

tunlarla kaplı dehlizlerinde 
derin bir süküt hüküm sürü
yor. 

-----------------
Semada yıldızlar, bu ıssız 

dllnyanın yegine sahipleri 
gibi arasıra bir ufuktan ko
pup diğer bir ufukta, engin 
maviliii görlllmekte .. 

Ay ıf1fı, ılkten ebedi b· 
yaz •isler ıibi yer yüzüne 
oklar uzatarak yağıyor.. Her 
şeyin üsttine aşk perisinin 
sihirli nefesleri sinmiş sanki .. 

Şu dakikada kiioat, ince, 
hulyalı, e~mer bir s&kun al
tında aşk fışkınyor. Seviyor 
ve hu ebedi sevgisinin geniş
liği içinde ızdırap çekiyor 
ıibi. 

Bu rece, kilisenin blylik 
saati bile ayni hisler altında: 

- Seviyoruz!.. Seviyoruz!.. 
Diye inim inim inliyor .. 
Fostin denilen kemerli ,.e 

heyQlalar gezinen yolun •ıra

sında, Y okoleon binasına ba· 
karak boğaz boğaza gelen 
aılanla boğa bile dövtıımek 
istemiyor gibi .. 

Ciimle kapısının k&rfısın· 

daki havuzdan sular: 
- Venüs! Venilsf.. 
Diye fısıldaşarak akıyor . 

Ay, ıisler içinde bir damla 
b11bar gibi eriyip daj11arak 
denizin mavi sulan llzerine 
soğuk şualar uzabyor .. 

- Arbıı Vtlr ----... ~ ...... ..... ~,.,,,,..,,..,,,~ 
Hilmi rttkel mathaıınd•ba11lmı 1tır 


