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o 

7 Ağustos 1941 Perşembe 

tnıtıyıız s~ıhibi ve U. N. Md. 
Fuat Şahin Erlaçin 

ldarehusl 
Mitatpaşa caddesi No 1 

AYDIN 

F"IATI 2 KURUŞ 

Yıl: 1 

Perşembe linnuşmnları,· Tayınis 
B. \~alçının cumlıu- · 
riyettekt yazısına 

cevap veriyor 
Londra, 6 (A. A.) - Tay

~İsin diplomatik muharriri, 
l ürk gazetecisi Yalçının T n y
misin °Sulh ve kuvvet,, başlıl<
lı Ctıma günkü . baş makalesi 
hakkında yazdığı yazıya ce
vap vermektedir. Bu cevapta 
şöyle denilmektedir. 

Ziraat vekaleti 
· MiisteşarJığı 
Merhum B. Zihniden inhilal 

edeu Ziraat Vekaleti miiste
şarhğına Ziraat vekaleti U
mum miidiirü B. Abidin Ege
nin tayin edildiğini sevinçle 
haber aldık. 

Sıhhiye 
müdftrilmllz geldi 

Sıhhiye müdürümüz Dr. 8. 
Mahir Konyadan şehrimize 

gelmiş ve dfm yeni vazifesine 
başlamıştır. Sıhhiye müdürü
müze hoş geldiniz der ve ye
ni vazifesinde başarılar dileriz. 

-----
Çocuklarımız ve biz 

Çocukluğumuzu unuttağu

muzu olur da, çocuklarımızın 
büyükler gibi yanımızda kıpır
damadan oturmasını, gürültü 
etmemesini, şarkı söylememe
sini isteriz. 

Sey'< ve i fare tabiri hak
kındaki İngiliz ve Alman te
lekkileri birbirinden ayrıdır. 

İngilizlere göre bu tabir 
ş~~ki avrupaya Rusyanın ve 
dıger her hangi bir devletin h ı_. 

aKltn O)lUQSl manaSllll tazam-
nıun etmez. 

Böyle bir şey istemeyen 
t«nıiaları vesayet altına sok
mak İngiliz devlet adamları
nın zihninden geçmez. 

.. Şarki avrupadaki bazı kü
~uk ıniletlerin yakın tarihi 
aşkalarından ziyade haricin 

böyle bir sevk ve idaresine 
n:ıuhtaç o duklarını göstermiş
tır. Kudretli Türkiye geniş 
~:azisi ve yüks .!k an' an el erile 
~Yle bir şeye muhtaç değil

~r: Bilakis Türkiyenin şarki 
b .~rupada ve garbi As yada 
.~Yle bir gaye ile lüzum gö

rulecek her hangi bir sevk 
ve idare faaliyetine iştirak 
i~eceği hile ümit edilebi iı·. 
d ürkler muttasıf bu un lukları 
b~vlet mezayası sayesinde 

0
Yle bir role layık oldukla

rını • 
..gosterm illerdir. 

i -·--ngiliz tayyareleri 
Alınanyay·a Akın 

Yaptılar 
b'IBd~rlin, 6 (A.A.) - D. N .B 

l ırj or: 
lno-il· b 
l ~ ız ombardıman tayya

re erı l 
~a ı çarşamba gecesi 

&arbi ve . b· _ 
2 ... • cenu ı Almanya u-
·"rıne ak 1 

ın ar yapmışlardır. 

h· Muhtelif }crlercle at;lan 
b~rl çok İnfilak ve yarığın bom-

.ı an bi k 
et-· r ço evleri tahrip ... ış v h 
~.. cya asara ıığratmıştrr. 
hır zı ı·J~erlerde büyük yanğın
kt:ç~ııgcr bazı yerlerde daha 
Halk t yanğınlar çıkmıştır. 
yaralı llr~sında bir çok ölü ve 

01du- b'ld' ·ı Dafi b gu ı ırı ınektedir. 
hl) Yare . at~yalan 16 düşman 

sı duşiirülmüştür. 

B. Abidin F ge halk içinde 
yetişmiş ziraalciler ailesi ara
sında çok sevilmiş mesieğinc 
içten bağlı uzun yıllar veka
letin yüksek makamlarında 

ve mühim vazifelerinde bu
lunmuş çiftçiyi ve çiftçiliği 
çok sever bir zattır. 

lcendisini tebrik ederken 
yeni vazifesinde iyi başarılara 
mazharjyetini candan dileriz. 

İran da 
"' Kanunu esası 

Bayramı 
Tahran, 6 (A.A.) - Kanu· 

nu esa~ioin 36 ıncı yıl dönü
mü bütün İranda resmen kut
lanmıştır. Sabahliyin Şehinşah 

mebusan meclisi reisini ve 
kur'a ile seçilen 12 mebustan 
mürekkep bir heyeti kabul 
etmiştir. 

Akşam meclis reisi parle
uıcnto hakkında büyük bir 
kabul resmi vermiştir. 

Kahine azaları birçok yük
sek memurıar, Tahran eşrafı 
ve kordiplomatik resmi ka
bulde hazır bulunrr:uş!ardır. 

l -

Çin ede 
Kahve dağıtıhyor 
Çine (Hususi muhabirimiz

den ) - Kazamız dünden 
itibaren kahve tevziine baş
lamıştır. 

Memurlar hakları olan iki 
yüz elli gram kahveyi kay
makamlıktan almakta, halkın 
kahv('si de belediye memur
ları tarafmdan bizzat evlere 
dağıtılmaktadır. 

Çine belediye reisinin halk 
için bu iyi teşebbi1sünü mem
nuniyetle karşılarız. 

Şehir haricindeki 
Abonelerimize 

Gazetelerinizi her gün mun

ta2amen posta ile gönderdi
ğimiz halde bazı abonemnn
larımızm gazetelerini alama

dıklarını nn!ıyoruı. Vazif~dar
lar nezdindeki tt!şebbüsm iizü 

kuvvetlcndirebilmck için ga
zetesini almıyanlarırr idareha
nemize heman mahimat ver
mesini ehemmiyet!c rece edi
yoruz. 

... -
İngiliz Yangın zayiatı 

Milas (Hususi) - Dün çık-
TayyarelerJnin tığını bildirdiğimiz yangm 

Almayaya akını saat on iki raddelerinde sör.-

Londra, 6 ( A.A. ) _ lngi- dürülmüştür. Bafadan Gere-
liz hava kuvvetleri dün geç ıneye kadar uzanan geniş bir 

kf M h bir saha üzerindeki bu yaıı-vak,jt Fran ort, an aye:m 
ve Kalsrohe ve cenubu garbi gın netice~inde .. 5000. zeytin, 
Al d b l hü- ve 10 000 ı mutecavız çam manya a azı yer ere · 

t · t• ğac.ı tamamile yanmıştır. cum c mış ır . 

Çocuklarımızın büyüklere 
saygı göstermesini isteriz de, 
tanıdıklarımızdan bazılarını 

çocuklarımızın yanında çekiş
tirmemeği unuturuz. 

Çocuklarımızın vaktinde ye
meğini yemesini, vaktinde 
uyumasını emrederiz de, on
ları hizmetçiye bırakarak saat 
birlere kadar gezeriz. 

Belediyemiz çocukların si
nemaya alınamıyacağını ilan 
eder, biz ilanı unutur, çocu
cuğumuzu sinemaya götürürüz, 
çocuklarımıza sade ve temiz 
giyinmeği tavsiye ederiz, ken
dimiz süs~eamek hududunu 
aşmaktaki mahzuru ihmal 
ederiz. 

Çocuklarımızın okulda iyi 
itiyadlar almasını isteriz, fakat 
nazarında öğretmenin değe
rini artırmağı hatırladığımız 

az olur. 
Hulasa: İyi yetişmesi için 

gereken disiplin.! çocuğumu

zun uymasını istemeği hak
kımız lcabul ederiz de kendi 
disiplinimiz~ riayet vazifemizi 
yapmayız. 

Bu gün bizden bak isteyc
miyen çocuğumuzun, kuvvete 
sahip olduğu gün isteme
sine bugünden sebep olmasak 
daha iyi değil mi sevgi!~ oku
yanlanm. 

N. il. 

(~lman 
llesmi tebliği 

Bcrlin, 6 (A.A.) - P.iınan 
başkumandanlı~mın tebliği: 

.......................................... •••• .. •••• .. ••: tedbirler neşreddecektir. 
: HA9t.IRLATABILIR MiYiZ? : ........................................... ~ 

Tam muvaffakıyd)e netice
lenen garp cephesindeki ha
rekat hakhmda fevkalade 

f Belediye parkı sulam.ak~ -~~ktadır. f İ Gazeteckl .. . ! İ 
ı istem,·ktedir. Evlerde . iki senedir toprak altında ı i refi lcrımız:e ; i mevsimin icabı çok su har- yatan !'n binlerce liralık yeni i ! Mübadele surctilc sizkre j 
ı canmaktadır. Yangın lehli- su tesisatı ne olacaktır. i i gönderdiğimiz gazete 1 ere ! 
i kesi bu aylarda dah~ çoktur. Şehre toprak altınd.a yatan ı J karşı bize yollıyacağınız ga- t 
• Çeşmeler günde üç dört tesisatla su akıtılmasına ça- ı : zeteleri " Halkın Dili ,, ad- : 
• 1 h 1 t b·ı· . : ı . . . • • saat akmaktadır. Su yolları ışılmasını atır a a ı ır mı- : resine göaderınenızı raca : ! eskidir, sık sık arıza yap- . yiz? ! f ederiz. i : .......................................................................... ;: ................... .. 



7 Ağustes 

J lık,İ!t'e . - RADYO 
Bir Avuç Toprak 

Dudaklan oynadı, gayet kısık 
bir sesle: 

- Sacit diyebildi. Ve ebe-
diyete göçtü. 

7181941 PERŞENBE 

- Orhan -

- ~acit 

Caddenin fevkalade kala
balık olmasına rağmen bana 
hitap eden Sacidi aradan on 
iki uzun sene geçtiği halde 
ilk bakışta tanıdım. Beş sene 

ayni mektepte ve bir sırada 
okumuştuk. Sacit, zengin bir 
fabrikatörün oğlu idi. Yüz
lerce talebe arasında şıklığı 
ve kibarlığı ile tamnmışb. 

Şimdi karşımda on iki sene 
evvelki Sacidin yerinde peri
şan kılıklı saçı, sakalı birbi

rine karışmış zavallı bir adam 
duruyordu. Merakımı gizliye
medim ve sordum: 

- Sacit nedir senin vazi
yetin. Yoksa başına bir kaza 
mı geldi? 

Kolumdan yakaladı ve beni 
kenar bir pastacı dükkanına 

götürdü. Karşılıkli birer san
dal;:aya oturduk. O uzun bir 
müddet düşündiikten sonra 
an]atmağa başladı: 

- Orhan, şu gördüğün 
\'aziyetime tabii hayret ettin 
ve bu lulık kıyafetle belki de 
beninı yanımda yürümekten 
sıkıldın, utandın. Fakat dinle. 

Biliyorsun çok zengin idik 
ve babam tanınmış bir fabri
katör idi. O zaman seninle 
liseye devam ediyorduk. Ben 

komşumuzun kızı Vecihe ile 
lrnnıışuyordum. Tabii onu sen 
de tanıyordun. Çünkü u7.ak
tan akrabanız o'.uyordu. Biz 
V ccilıe ile ö!ünciye kadar bir
birimizden ayrılmıyacağımızn 
yemin etmiştik. Hatta bir gün 

- Demek, efendimizin e
mirlerini yerine getiremiyor
sunuz?. 

maz. 

Maalesef öyle efendim. 
Fakat bu hiçte iyi ol-

Ne yapabilir-im. Asaletli 
Mehmet Han hazretleri bcn
delerini mazur görsünler. 

- Ya1ın o halde padişaha. 
Vali, yanındaki uşağa ldi

iıt, kalem getirmesini emre-
diyor. . 

Odayı korkunç bir scsir.lik 
kaplamıştır. Kimse bu ağır 

5iikiıhı yırtmağa cesartt ede
miyor sanki. 
Odanın kapısı gıcırtiyie açı

lıyor. Bl:t'in başlar o tarafa 
çevrilmiştir. · 

Uşak.. Elinde kağıt \•e ka
lem .. Diz çökü) or. 

Vali yavaş yavaş karalamak
tadır l<ağrdı. 

Sabri ErLA.rin 

bile birbirimizi görmesek deli 
gibi olurduk. 

Nihayet seninle liseyi bitir-

İşte o dakikadan itibaren 
ben arbk yaşıyan bir ölüyüm 
Orhan. 

7.30 Program ve memleket 
saat ayarı. 7.33 Müzik. 7.45 
Ajans haberleri. 8.00 Müzik. 
8.30/8.45 Evin saati. 

dikten sonRl ben Avrupaya 
tahsile gittim. Her hafta mun- · 
tazaman Vecihe ile mektup
laşıyorduk. 

Vecibenin ölümünü takiben 
iki ay sonra zavallı alicenap 
kocası da öldn ve üç yaşında 
yetim kalan mini, mini kız~~.a-
ğızları ana ve babasının ay
rılığına tahammül edemiyerek 
onların kolları arasına gitti. 

12.30 Program ve memle
ket saat ayan. 12.33 Müzik. 
12.45 Ajans haberleri. 13.00 
Müzik. 13.15114.00 Müzik . 

Ne yazık ki, bir buçuk sene 
sonra babam iflb etti ve 
evdeki eşyalara varıncıya ka
dar Sltlılar. Ben de bilmecbu
riyc tal i mi yarıda bırakıp 

memleketime döndüm. Bu 
vaziyet karşısında Vec:he}i 
ailesi, onun bütün ısrarları, 

ağlamaları ve hatta isyanla
nna kubk asmıyarnk zengin 
birisine verdiler. Ben artık 
gece gündüz meyhan t'lcrden, 
barlardan çıkmıyordum. Ailem 
beni bu bataktan Jmrtnrmak 
için evlendirdi. Fakat aldığım 

kızcağız bu vaziyet\erime an
cak iki sene tahammül cde
biJdi. İki sc:ne sonra elem ve 
ıztırap içinde veremdt!n öldü. 
Bundan bir sene sonra da 
zavallı Vecihe ayni zalim pen
çenin altında inliye, inliye 
canverirken son nefesinde 

beni görmek için kocasına 
yalvarı) o: ve ben onu ölü
mün eşiğinde bembeyaz çar
şaflar, kefenler içinde gör
düm. ' Zavallı kız yalnız bir 

kemik külçesi haline gelmişti. 
Demek her zaman· taptığım 
o güzel gözleri biraz sonra 
ebediyyen kapanacaktı Deli 
gihi üzerine kapandım ve hıç
hrarak ağlamağa baı ladım. 

O yalnız · 1 i"er oyuk hnline 
gelmiş cansız gfü..lerinde iki 
damla yaşla bana bakıyordu. 

NO. 28 

Yazıyor.. Okuyor .. çiziyor .. 
Tekrar yazıyar. 

Sonra ikinci bir kağ.t. T e
m ize geçiriyor onları. 

- Buyurun. Zıınnedersem 
haşmetli Osmanlı imparatoru 
Sultan Mehmet han da ben
delerine hak verecektir oku
yunca. 

- Orasını bi!mem. 
Elçi ayağa kalkıyor. 
- 1.. ütlfen bir yemek yiyin. 

Hazırlandı. 

- Teşekkiir ederiz Geleli 
, .. bir hafta. olt. u. Derhal hazır
lanıp dönmek Jizım. 

Çıkıyorlar. 
Vali perdeyi aralıyor.. elin

de müsvedde yaptığı kas1-ıdı 

Şimdi her gün yanyana 
sıralanan birer avuç toprak
tan ibaret bu dört mezarın 
başmda saatlarca ağlıyarak 
ölünıiimü bekliyorum. 

Sacit s~smuştu. O şimdi 
masaya dayadığı kotlarının 
iizeriuc kapanmış, hıçkıra hıç
kıra ağlıyor ve arada, sırada 
bir avuç toprak, bir avuç 
toprak diye inliyordu. 

Kendisine bir tek kelime 
söylemcğe cesaret edemedım. 

18.00 Program ve memle-
ket saat ayan. 18.03 Müzik. 
18.30 Serbest 18.40 Müzik. 
19.00 Konuşma 

19.30 Memleket saat ayan 
ve ajans haberleri. 19.45 Mü-

zik. 20.15 Radyo gazetesi .. 
20.45 Müzik. 21.00 Ziraat. 
21.10 Miizik. 21.25 Konuşma. 

22.10 Müzik 21.25 Konuşma. 
22.30 Memleket saat ayarı, 

ajans haberleıi. 22.45 Müzik. 

22.55123.00 Yarınki program 
ve kapanış 

Çok sevdiğim bir arkadaşm r····· .. ··ı·· •e>••········ .. •••· .......... i 
elemilc kalbim ezilmiş ve o- i lftn işleri ı 
muzlarını Çökmüştü. j Gazetemizin basın işlerini J 
Masanın Ü-zerine adresimi j sinema sahihi B. Hakkının i 

bırakarak yaşlı gözlerimi kim- : oteli altmdahi Salcı Muhar- : • ı 
seye göstermemek için başı- i nm çavuşun muğazasında ı 
mı önüme eğdim ve sessiz i ye; pıyoruz. f 
adımlarla oradan uzaldaşt?m. : İlanlarımzı Mitatpaşa cad- ! : . 

Sabri Erliçin i desindel,i 1 numaralı ( Hal- J 
•• .. ••••·••+&••• ...... •••0 • .. ••••••• •••• : kın Dili ) tabelası asılı olan ı 
i Abone şartları i f bu yazıhaneye veriniz. Aylık ! 
ı ,. • ı • 
ı Seneliği : 500 Altı aylığı j ı reklam Hanlarında fevkalade : 
! : : teshilat gösterilir, : 
: 250 üç aylığ1 130 ı ı ........................... ••••••••••••••ı 
: ....................................... : 
•••••••••••••~•o••••••••••: ••••••••••••••••++•••••••••••••••••••••••• • ı : 
ı 7,asarruf Boııolraıı: : Helkm Diline abone olu- ı 
ı 'f,ı ~nrruf bonohırı ! f nuz. İçinde memlete ilğiti J 
ı l k · · f' • ! yazılar bulursunuz. : ! a n1ak endı:ııze ay-: f Umumi menfaatla alaldı ! 
: da Milll Müdafaanıı- ! ! yazılar se ve seve sütunları- i . . . : 
ı za h iznıetlir. : i mıza geçirilir. : :····$·····················: .................. ~ ....................... . 

Yazan: F errnh T oksöz 

ma kuttadır. 
Mustafaya veriyor onu .. 
Hızlı hızlı okuyor şehzade: 
" Büyük Osmanlı imparato-

ru Haşmetlü Sul!an Mehmet 
Han efendimiz, 

" Ben, Bizansın Selinik va
lisi Dimitriyos Laskaris, size 
bu nam~yi yazıyorum. 

Küstahlığımı, zatı şahanele
rinin affetmelerini rica ederim. 

İmparatorum, şarki Roma 
hakimi Mihael Paleologos'un 
emri mucibince Mustafa Şah 
ile Cnneyt Beyi teslim edc
miyeceğim. Onları salivermc
fre ancak imparator mezun
dur. Bina~naleyh asaletpen:ıha 
mü:·açaatz maruzdur. 

Arzı hürmetlerimin kabulü, 
asaleti şahanelerinden istirh:mı 
olunur efc::ıdim. 

Llmnlye rloğru 
- Ne daldın gene koca 

oğlan? 
Cüneyt, . daldığı hülyadan 

Müstafanıo se.;iyle uyandı .. •· 
Şaşkın ~a~bn etrafına balmw 

yordu. 
- Ne düşfmüyorsun? Yok

sa prenıc!> İrcninin Siyah göz
lerine mi t doldı aklın? 

Cüneyt alakasız, kaşları ça
tılıyor. Anlı li:ırışık .. Ducbk
ları bllziilmüş cevap veriyor: 

- Y ook . Ordumuzun Sc
linik yakml.1 rındaki mağlubi

yetini ve ondan sonra geçen 
zamanı düşünüyorum. 

- 13ılıııedi-
,,. '"" ......... .... '"" ... .,,,....,...,.. .,,.,,, .,,,.,..,,..,,.,.,.,.,..,,.....,.,,, __,.,,...,.. 
ili/mi Tükel n111tluıstnd11lmsılm ı ;fıf 


