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Sayı: 35 

8 Ağuatoa 1941 Cuma 

lmtlyllZ sahibi ve U. N. Md. 
Fuat Şahin Erlaçia 

tdarebasi 
Mitatpqa caddesi No 1 

AYDIN 

F"IATI 2 KURUŞ 

Yıl: 1 PAZARDAN BAŞKA HERGÜN ÇIKAR SiYASi GAZETE 
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Milletin hakkı 
ve vazifesi 

Hayat ~~da muvaffak 
~lan, şan ve ıeref kazanan 
•n11anlar; mutlak surette se
ciye ve irade kuvvetine sahip 
olan ve bu kuvvetlerini ilmi 
ile irfanı ile besliyebilen in
sanlardır. 

Seciye ve irade kuvveti 
ıayif olan ilimler, iradesine 
•ahip cahillerden farksızdırlar. 
Tabiidir ki, bu iki unsurdan 
her birisinin mlinferit ve mn
cerred hareketinden tam mlb
het bir netice beklenemez. 

( Pir avuç akıtlı adam, ıO
rti. ıilrü, ) ağın yı jan, ahmağa 
~Ureccabtar ) aözüntl ( temel
aıı kültlir zekiyı aapıbr bu 
biçim kültlir fayda yerine 
Zarar doğurur ) sözü ile ta
rnarnfamak ve birbirinden ay
rıhnaması lizım olan bu un• 
•urları bir arada muta!aa 
~tın~k zarureti iıikir olan bir 
akıkattir. 
F ertlerd

0

e bir arada mevcu• 
diyeti aranan bu iki vasfın 
lüzumu mese!eai millet idare
lerinde bir kat daha ebem
rniy .:t • rzeder. 

le F er~i te,ebblb ve h~ek~t
le r~ek1 aksaklığın menfa tesır· 

f 
rı nekadar mOcerret ve miln· 

e "t f rı olursa olsun umumi men· 
h~at i.ı,!rindeki müessiriyeti 

tçbir -z·t :nan inkir edilemez. 
• , Hal böyle olunca; umumt 
ış erin menfi neticelerinden 
rnnteeS3ir olan umumi me~fa
~t.ların mlieuiriyet derecesi 
;•

1n btlyüklilğt nisbetinde ar· 
ar, ıenifliği derecesine gare 
Y6kıelir. 
. d Bu ıebebledir ki; Memleket 
1 

•relerinde fazla hassasiyet 
!aatennek , hareketlerimizi 
.. rnunıt "h · 
1 

1 byaçlara ve realite-
cre intib k ri . a ettirmek mecbu-
Yctındeyiz. 

zı!lkrk!'la kaydedilmek ll
C\r ır ı; diinya devletleri 
asında t d w ki C flP a oguran Tür-

k.~de Ümhuriyeti hükumetinin 
'4 retı· · d 

"Yd 1 ! 
1

• areaile doğan lfltın 

Pın ıgı ıçindeyiz. 
ek t b••d• L "• a n ır Kİ aydmlıta 

~Utan ı·•-Yeri m ilet yurdun her 
de ~de ve her idare tübesin· 

QU 1 • 
Miti şıgı girmek ister. 

etın bu • ..., • • . • 
neden lıc . b ı.~egı yırmı se· 

rı er geçen yıl için-

Başvekaletin Tebliği 
Mftstahslllerln elindeki mahsullere bir 

kuruş fazla flat verilecek 
- _ ___, ..,._ __ 

Ankara, 7 (A.A.) -· Bqve zamlar 31 tetrinievvel 1941 
kiletten tebliğ edilmiştir: tarihine kadar muteberdir. 
!Mustahsillerin elindeki mah· 1 teırinisaniden sonra 28 ma-

sulleri vaktinde teslime teş• yıs tarihli kararnamedeki fi-
vik makıadile 28 mayıs 941 atlar verileceği, yani :kilo ba-
tarih ve 2115888 sayıh karar tına yapılan bir kuru, zam 
namede yazıla buğday, çavdar, kaldanlacaktar. 
arpa, yulaf ve mahlüt alım Kilo başına bir kuruş fark 
fiatlenna 8 ağustos 941 cuma toprak mahsulleri ofisi tara 
giinünden itibaren kilo başına fmdan mubayaa edilmif yeni 
bir kuru' zam yapılmıştır. Bu sene mahsullerine de şimildir. 

Benlto Musollnlnln 
ikinci oğlu Uldfl 
Roma, 7 (A. A.) •• Resme o 

bildirıldiğine g&re Duçe'nin 
ikinci oğlu hava ylizbqısı 

Buronov Musolioi bu sabah 

saat onda Pize şehrinin civa 

nnda bir tecrübe uçuşu esna 
sanda ölmllştGr. 

Buronov M~olini 1919 da 
Milanoda dotmUflur. 

--~~~------------------
de t azelenen inkilapcı fikir 

aşılarının mahsulüdür. 

Bu aşılardır ki; memleket 
işlerinin ancak vazife ve me· 
su!iyetini müdrik olanlara tev· 
diini iı1tenıek kudretini mille
te bahşetmiştir. 

Yine o inkılip aşıcılandırki; 
tabakkOm idaresinin derin 
samlan çukurunun kolaçlan· 
maıı imkanlarım millete ken
di elleriyle verdiler. 

l,te buna güvenen millet, 
her zaman bilmek, a;renmek, 
an!amak ve anlatmak iatiyor. 

Bu istek milletin hakkıdır 
hemde vazifesi. 

Almanların 
Vlşl Dzerlnde 

tazyiki 
Londra, 7 ( A.A. ) ··- Hllr 

Fransız mahfilleri, son on giin 
içinde Berlinin Vişi hüküme
tini Paristeki Faşistler vasıtasile 
tehditde bulunduğuna işaret 
etmektedir. Tekrar mUzake
reye baılamak üzere Paristen 
bareketindeu evvel amiral 
Darlan bill ... ra general Vey
gandın muhtemel mukaveme
tine maruz kalmamaktır. Ve 
müzakere dahilinde bulunan 
en müsait şartları temin için 
kendisine tam salahiyet veril· 
meai hususunda maretal Pe
teni ikna ettiği aöylenmekte· 
dir • 

Yine bu mahafil amiral 
Darlana nisbetle general Vey
gandm Almanlarla uz'a1nıaya 
daha az mlitemayil bulundu
;unu kaydeylemektedirler. 

-·=-~ 
Almanların 

Moskovaya akını 
Moıkova,7 (A.A.) • Alman 

bava kuvvetleri 6/7 ağustos 
F. Ş. Erlaçln gecesi Moskova llzerine bir 

...................................................... 
HAT'IAL..ATAB_l~!~c·-MIYIZ? i 

saat onbirden sonra halkın vil\p gece salman müseccel i 
ıükünet içinde rahat et· kapeklerle batı bot gezen ı 

mesini aağbyan kanunlanmıı kapekler grubunun sokak ı 
vardır. başlannda sabahlara kadar ı 

Polis ve bekçilerimiz saat havlamaları ıebir inıanlanna I 
on birden sonra gOrllltll ol- uyku uyutmamaktadır. 

1 
maması için titizlik gaıter· lnıan rahatının . hayv~ ı 
mekte, radyolar, düğün yer- prültüsllne feda edılmeme11 ı 
leri ıealerini kısmaktadır. lazım geldi;ini habrlatabi ı J Fakat evler de gilndUz se- Jirmiyiz? ı 

........................................................ : 

Milli Piyango 
Yedinci tertip birinci çeki· 

liıi dlin lstanbul Taksim Stad· 
yomunda yapılm1Jtır. 

Kazanan numaraları aşağıda 
yazıyoruz: 

806429 numara 
Yirmi bi11 lira kazandı 

8~9248 numara 
On bin lira kazandı 

073377 numara on bin lira 
kazandı 

5990 ile nihayetlenen bütün 
biletler beşer yüz lira kazan• 
dalar. 

4312 ile nihayetlenen bütlln 
biletler beşer ytlz lira kazan· 
dılar. 

8209 ile nihayetlenen blltlln 
biletler biner lira kazandılar. 

6339 ile nihayetlenen bittin 
biler ikifer bin lira kazandı
lar • 

286956 numara be~ bin lira 
kazandı. 

203360 numara beş bin lira 
kazandı. · 

074876 numara beı bin lira 
kazandı. 

168641 beı bin lira ka
zandı . 

9 rakamile nihayet bulan 
biletler ikişer lira kazandı . 

9 ve 7 ile niha '(etlenen bi· 
letler iki,er lira kazandı • 

20 ile nihayetlenen biletler 
onar lira kazaca. 

426 ile nihayetlenen bOtlla 
biletler elli,er lira kazandılar . 

277 ile nihayetlenen bütün 
biletler yüzer lira kazandılar . .. ........................ .. 
Tasarruf bonosnn• 

dan alınız. Hemken 
dlnlze, hem ulusu
nuza vazifenizi 
yapmış olursunuz ........................... 
akın yapmağa teşebbO. etmif· 
lerdir. gece avcılanmızla tay
yare dafi bataryalanmız dal
ga halinde gelen düıman tay· 
yare filolarını daha tehrin 
uzaklannda datıtmıflardı. Mlln
feriden uçan bir kaç tayyare 
devlet merkezi &zerine kadar 
gelmeğe muvaffak olmuşlar 
ve bllyük çapta infillk bom· 
balariyle yangın bombalan 
atmıtlardır. Bazı evlerde yan• 
guılar çıkmıt ise de sllratle 
sündilrlil m Üftllr. 

ÔlO ve yarah vardır. Altı 
dütmr n tayyaresi dllşllrll· 
miiftiir. 
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Namus Bekçileri!? 
- Ulan Memiş. Memiş! .. 

Gel le burya! 
Genç köylü koşarak yak

laşıyor: 

- Buyur efe. 
- Buz.mana gadan nedey• 

' din le? 
- Gırobaya inmiştim efe. [*) 

Hincik gelibalurın. 
- Ancına git, Mustafa a

ğaya benden selam ilet. Gün 
batmadan beşyüz altın yolla
sın. Hemi? 

- Başüstüne. 

- Eyerci:n vermezse 
Kendi bili. Gece evini basa
rız. 

- Hinci gidiyon efe. Em-
rini söylerin. 
Memiş geri dönüyor. 
Akçaova'n n Çömlekçi köyü: 
Sag ve solu, zeytin ağaçlı 

tepelerle çevrili. Üstünde 
Gökbel dağı.. Bulutlara baş 
uzatan çamlarile yer yüzünü 
istihkar ediyor gibi. 

Toprak damlı evler. 
Öteye beriye kazılmış çu

kurlar. 
Testi, bar.fak, tava ocak

ları. 
Genç köylü kır atını dar, 

çamurlu sokaklarda çılgın gibi 
sürüyor. 

Belinde koca bir piştov. 
Boynunda mavzer. 
Vüc.udunu çaprazlama iki 

parçaya ayıran fişenklikler 
belindeki kemere eklenmiş. 

Başında bir kefiye. 
Kıllıoğlu Hüseyin, bir müd

det dalgın dalgın adamına ---(*] Kıroba - Çine kazası. 

Yazan: Ferruh T oksöz 
baktıktan sonra yanındakine 
dönOyor: 

- E... sen hanı vakıt gel-
din Amat. 

- Böyün geldim efe. 
- fsmili gödün mü? 
- Hacıleb beleninde Sül-

mana rastladım. Onu bilmi
yon. Belki Demircideresine 
geçmiştir. 

- Sülman mı? 
- Ha.. Selam etti. Murat 

bey istenilen parayı vermiş. 

Hacşükrüden de alıp gelecekti. 
Hüseyin, kızanlarından bi

rine haykınyor: 
- Mu,duva! Şu Hacı lra

şidi gızınlan harap burya ge
tir. Görüşcem onla. 

- Başüstüne efe. 
- Hinci gitmelisin emme. 
- Olu olu. 

* • • 
- Aç baken yüzünü gı 

Aç diyon sana!. Yüzünü gör~ 
cez. 

Genç kız utana ntana baş
örtüsünü çekiyor. 

Göz kamaştırıcı bir man
zara: 

~iyah gözler, ;pembe .niri1ı 

bir çehre üstiinde, geceler ka
dar güzel ve esrarengiz, 

Gül gonçala:-ından daha 
kızıl küçücük bir ağız. Dol
gun yanaklar. 

Eşkiya hiddetle haykırıyor: 
- At şu bli'günü be!. Kim

den utanıyon. 

Ayşe tamamile açıyor ba
şmı. 

Gurup etmek üzere olan 
güneşin solgun ziya huzme-

Bize gelen eserler RADYO 
Yeni Adam 

Y 
· Ad , 8181941 CUMA 

ena am ın 345 nci sa-
yısı çıkh. Bu sayıda " Gaze- 7.30 Program ve memleket 
teler ve Mecmualar niçin sa- saat ayarı. 7.33 Mllzik. 7.45 
tılamıyor " adlı Baltacıoğlu- Ajans haberleri. 8.00 Mllzik. 
ouo bir makalesi, Suphi Nuri 8.3018.45 Evin saati. . 
lleri'nin " Dr. Ziya Gün ve 12.30 Program ve memle-
Para " adlı güzel bir yazısı, ket saat ayan. 12.33 Milzik. 
Akagündüz'üu Baltacıoğlu'na 12.45 Ajans haberleri. 13.00 
" Nacaklı mektuplar " adlı Müzik. 13.15114.00 Mlizik 
yazısının ikinci kısmı, Zahir 18.00 Program ve memle-
Sıtkı Güvemli'oin " Çehrenin ket saat ayan. 18.03 Mlzik. 
Karikatürlük ifadesi " adlı 18.30 Serbest 18.40 Mlzik. 
tercüme bir yazısı, Nevzat 19.00 Konuşma 
Hatko'nun Yunancadan çevir- 19.30 Memleket saat ayan 
diği, " Antigone ,, adlı tra- v~ ajans haberleri. 19.45 MG-
jt;di, 1. H. Baltacıoğlunun (Hat zık. 20.15 Radyo ·gazeteli. 
at Kamil Akdik) adlı bir 20.45 Miizik. 21.00 · ZU..at. 
yazısı, hayatım, tefrikası, kısa 21.10 Temsil. "22.00 Mlzik 
tetkik v .! ten ki I r, tiyatro ve . 22.30 Memleket •aat ayan, 
kültür haberleri, resimler ka- aıans haberleri. 22.45 M&zift. 
rikatürler. ' 22.55/23.00 Yarınki program 

Bu fikir ve san'at gazete- ve kapanıf 
sini okuyucularımıza hararetle i""""--"••nn••••u•""""l 
tavsiye ederiz. J Helk~n Diline abone olu· f 

i ....................................... ı 1 nuz. lçınde memlete llj'ili I 
: Abone şartları : ı yazılar bulursunuz. : :· u ~ fa ı S l

•v• 

5 
ı : mumı men atla allklı 

ene ıgı · 00 Alt 1 v • i 
25 

.. · v ı ay ıgı : ! yazılar seve seve ıütunlan• 
i O uç aylıgı 130 1 i mıza geçirilir. 
• ....... •••••• .......................... : ı ................ - ....... ~t"4._.. ... .ı-

leri altında puıl -~;~l y~~ 
kumral saçlar omuzlarına dö
külüyoP. 

Hüseyin, kızın babasına dö
nüyor: 

- Ula. sene kaç kerem 
söyledim ben. Hacı olacksın, 
gızını eyi muhafaza et. Bişe

yini duyasam şart olsun öldü
rürün, uraspılık etmesin. Sona 
fena olu demedim mi? 

ihtiyar adam hiddetle hay
kırıyor: 

- Efo, efe!. Benim gızım 
namusunu gorumasını bili. O 

uraspı değildir. Sen g.Sztlnll 
aç! 

- Bene bak hacı. A tık 
esik söylenip dumL Sona 
fena yaP'arım sene. 

Sıkıyor dişlerini ihtiyar. 
Nal sesleri. 
Şakırtı. 

Parola: .. Şeytan Kayaııt " 
Memiş, Kıllıoğlunun antınde 

diy vuruyor: 
--- Ancınlı Mustafa ap 

Glırobaya, kaymakam Etem [1 
beye şikayete gitmiı efe. 

[*] Halen Semsun valisidir. 

- Geç bunları canım. 

Prensesi tahayyül etmek var
ken şimdi o düşünülür mü? 

-Ôyleee.. Öyle. 

Ctüııneyt ~~v 
Bir tikırtı .. Oda kapı•• ça• 

lımyor: 
- Giriniz. 

- Değilmi ya.. Ne ince 
güzellik o.. Şahane bir baş .. 
Esrarıengiz gözler. 

- Selinikten gelişimiz de 
ne görülecek şeydi. 

·- Değiştirme sözü canım 
- Kral, Sultan Mehmede 

ne cevap verdi biliyor musu
nuz? 

- Evet.. u Siz benim ye
rimde olunuz, kendinizi ken
dinize h~kim yapınız. Eğer 
biracferlerimden biri himaye
nize sığınsa ve ben de onu 
- öldürmek için - sizden iste
sem verir miydiniz? Elbette 
hayır .. Şu halde beni maz'1r 
görünüz" demişti. 

- Ne cevap verecek der
siniz? 

NO. 29 

- Bilmemki.. Gazaba gel
meden hareket etmeğe kal
karsa bizi ele geçirmek için 
başka çaralere baş vurur her 
halde. 

- Buna karşı imparatorun 
düşüncesi ne olabilir? 

-- Verdiği cevaba göre tesli
~i~i ıi istemiyor. Binaenaleyh 
bızı müdafaada devam, hatta 
israr edecektir. 

Şehzade, bir müddet sessiz 
sessiz Yokoleon limanını 
seyrettikten sonra yllziinil can 
sıkıntısile buruşturuyor: 

- Biliyor musun? Büyilk 
bir işin arafesinde bulunanlar 
kararıızhk ve can sıkıntısın
dan bunalırlar. Ben de öyle-

yazar: Ferruh T oksöz 

yim şimdi. içim daralıyor 
adeta .. 

- Hele ben efendimiz. 
Patlıyacağım burada. 

- Haydi, Ogüstuen mey
danına doğru çıkalım biraz 
seninle. 

- Sonra da -arzu buyuru
lursa- bir sandalla Damalis[l) 
kulesine geçeriz. 

- Olur. Hazırlan öyleyse. 
Cüneyt şehzadenin önünde 

hürmetle iğiliyor: · 
- Emredersiniz. 
Kapı gıcırtısı .. Salonda uzak

laşan ayak sesleri .. 
.Mustafa giyi,nmeğe batlıyor 

Başında üç tuğlu bir sorgu .. 
Sırmalı elbiseler .. Altın ve inci 
inci kakmalı palası .. 

Nedim yerlere kapanıyor: 
- Ne istiyorsunuz Alekti? 
-- Cüney bey, efeadimizin 

dışan çıkacağını haber verdi• 
ler. imparator h°"tleri hu. 
susi arabalanndan birini efen• 
dimizin emrine bırakmqlerdur. 
Hazırlattırayım mı? 

-- f stemez şövalye. Ltıtfen 
söyleyiniz de atlan çeksinler. 

-- Emir asaletmeab111ehr. 
-- Yalnız üç tane olıun._ 

Siz de gelin bizimle. 
-- iltifatınıza teıekldli' ede

rim şehzade hazretleri. 
Bizansın ariatokrat ailele

lerinden birine 111eaıup olan 
Aleksi geri geri ~ekilerek 
odadan çıkıyor. · 

· - wtmettı- · 
11iı~i ~Tak;/ m~i1Ja;;;.d11ba•;;,;;;;;. 


