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Yıl: 1 

Su Derdi -·-.-Memleketin susuzluk yüzün-
den çektij'i sıkıntıyı anlatabil-

mek için mi~al olarak dört 
• ~ene evvel Ziraat bahçesin

en aldığım portakal ve man
da · f' rın ıdanlariyle geçen sene 
aşıladığım Yişnelrin elim du
rumunu zikretmek isterdim. 
h Fakat Belediyenin heman 

.er gün Aydın gazetesinde çer
çıve içindeki (Susuzluk sebe
biyle taksim yerlerinde çocuk
ların su delikleriyle oynama
sının memnu olduğuna dair 
alan) ·•~ ı,anını okuduktan sonra 
rnevzuumu misal ile takviye 
etmeg·ı· ı- .. ..ı-

uzumıuz gorcum. 
. ~uyun hazan hiç gelmeyi
Şının ve her zaman kıt olu
şunun sebebleri ister, tarihe 
malolmuş su yollarınd:ıki ya
~ntılardan ve tahtalamalardan 
ayboluşundan olsun, ister 

ş~hre gdmczden evvel güzer
rı.hdnki fabrika ve clcğirmen
erde kullımılan suyun tekrar 
~ccraya alınmaması yüzünden 
~sun, iztcrse dağ köyleri 
alkının darı tarlalarını sula

maları sebebiyle suyun azal
~asına nıevdan vermeleri ne
~ccsi olsu~. inkar edilmez bir 
.:~kattır ki memlekette bir 

erdi vardır. 
b' Ço)c mühim olan bu derde 
h~r deva bulabilmenin acaba 
ıç nıi inıkanı yok? Yeni ya 

Pılan b . n· orulardan su getırme-
ın fenni mahzuru varsa top 

Yatag· ı nı k" d k' ı.. d ev un e ı esKı mec-
ra an istifade edilemez mi ? 
~cy_ahut Pınar suyunu memle-
etın j,.. .. • • k d . k mu .~ ... rısıne a ar getırme 

~ .. mluın değil mi? gibi dlı
..,unc.et 
ku er arasında mil) on1cırca 

d tuş •Sarf edilen su tesiaatm
an i ff d 

f s 1 a elcnıneai mani olan enn- • 
a· . 1 mahzurun yapacağı tc-
ır ılcrid rf . 

bir h" e sa edılecek ufacık 
Ö tmınetle giderilemez mi? 

tn yle ıaıınediyorum ki; yeni 
ecranın 1 

Yega açı masına mani olan 
ile seb .. n t . b 

•11ın ~,. ersı p a vuzu-
ti bat Yapılrnamış ve tazyik ter

ının t 
şud amamlanmamış olu 

Ur. 

lialbuk· 
stıcı.. . 1 nıemlekette tazyikli 

"'n ısff d inşa . 1 a e edecek tarzda 
~dıl . b' rnahd mış ınalarırnız pek 
Uttur N d-apartm- · ~ ort bt!ş katlı 

tıları~ııa ne de aza 

MİLLİ ŞEFİMİZ 
Türk Dili Kurumunu teşrif ederek 

dlrktlller verdiler ------
Ankara, 8 (A.A.) - Milli 

Şef İnönü bu gün refakatle
rinde Maarif Vekili olduğu 
halde Tllrk Dili Kurumunu 
z.iyaret etmi,Ierdir. Kurum 
kapısında Tllrk Dili Kurumu 
sekreteri ve ftyeleri tarafın

dan kar~ı!anmıştır. Milli Şef 
lnönünün yüksek başkanlığı 
altında yapılan toplantı ve 
terim ve yayım yolu hakkında 
yapılan çalışmalar hakkında 

lnönüye izahat verilmiş ve 
verimli yargılar tlzerinde yü
rünülmesi hakkındaki yüce 
buyurultulan kurumca büyük 
şükranlarla karşı'anmııtır. 

Cumhurreiaimiz dil devri-

Tayyarelerin 
Süveyş kanalına 

akını 
Kahire, 8 ( A.A.) - MiSii' 

Dahiliye nezaretinin tebliği: 

Dün gece Süveyş kanalı 

mıntakasında yapılan hava 
akım esnasında 30 kişi ölmüş 
ve 35 kişi yaralanmıştır. Bina 
Jarda bazı hasar olmuştur. 

minin yiiksek değerin~ işaret 
buyurarak dilimizin özleştiril
mesi yolundaki çalışmalara 

bir kat daha hız \'erilmesi 
hakkında kıymetli · direktifler 
vermiştir. Hazırlanmış olan 

imli tasarının mllzakeresioi 
de idare ederek saat 20.30 a 
kadar kurumda kalmıt'ardır. 
Milli Şefimiz dönüşlerinde 

yine kurum genel merkezi 
kurulu ve işyarları tarafmdan 

uğurlanmı;lar ve sokakta 
toplanan halk kitlesinin ıe• 

ıi ve saygı dolu alkıtlan 
araslnda kötklerine di>nmüı 

lerdir. 

Afrikadaki 
Alman kıtaları şark 

•cephesine taşınıyor 
Kahire, 8 ( A.A. ) - Tas 

Ajansı bildiriyor: 
Şimali Afrikadaki Alınan 

kıtalan şark cephesine ve 
Balkanlara nakledilmektedir. 
Şimali Afrikada yalnız kalan 
İtalyanlar telaş içinde Acil 
tedbirler abıaktadırlar. 

Smoleks'de 
Şiddetli muharebe 

Moskovy, 8 (A.A.) - Sov
yet sabah tebliği: 

5 aj'ustos gecesi kıtalan· 
mız Smolekı, Çerkof istika
metlerinde ve Estonya bölge
ıinde tiddetli muharebeler 
vermitlerdir. Cephenin dijer 
kısım ve istikametlerinde kay· 
da dejer büylk askeri hare
kat elmamışbr. Tayyareleri
miz diişmanın motörlü ve 
zırhlı kıtalarile, piyade ve 
topçu kuvvetlerine ve tay
yare ır.eydanlanna hGcum 
etmişlerdir. 

Bir nehir yakınlannda ce
reyan eden muannidane mu
harebelerde bir Sovyet tqek· 
külü Alman ordusunun 20 nci 
tank fırkasına ağır zayiat 
verdirmiştir. Nehiri geçen 
kıtalanmız mukabil taarruza 
geçerek Alman fırkasının mü
dafaa mevzilerine hllcum et-
miştir. Alman topçusunun 
mayin atıcı makinelerinin, 
mitraly&zlerinin mlitemadi ateşi 
kıtalarımızın biicumunu dur
duramamıştır. 
112 nci ve S9 ncu Alman 
tank alaylan ağır zayiata ut
ramıttır. -------Karadağ karışıklığı 

Berlin, 8 ( A.A.) - Kara 
datda karışıklıklar çıktığı ha 
berini fngiliz ve Sovyet ajan 
laı ı çıkarmıfbr. 

-~~~------~------------------------------------------------------------metli ve ihtişamlı müessesele 
rimizin üst katlarma su çıkar 
mak ihtiyaciyla karşılatmlf 
bu!unuyoruz. Bu sebeble tazyık 
meselesi üzerinde fazla dur 
manm zamanı için :le olmdıiJ 
mızı zannediyorum. 

T ersip havuzlarının yapıl
maması yüzllnden boruların 
çamurla dolması gibi mOhim 
görülmesi melhuz olan ikinci 

mahzurun da izam edilecek 
kadar ehemmiyetli olduğunu 
tahrıNn edenlerden değilim. 

Çünkü; meyilli yerlerde 
hafriyat ve inşaat yapıldıkça 
meydana çıkanlan elli yıllık 
toprak klinklerin oldukça 
rüsubsuz olutu bana tahmi
nimde pek fazla aldanmıya
cağımı ümit ettiriyor. 

Esasen ıuıuzluktan çehresi 
solan bu ye9il yurdun ızhrabı 
encak bu g6nlerde çeker. 

Eylul ve bilhassa teşrin ay-

lannda dağ köylerindeki su

lama itlerinin bırakılması ve 
menbada tabii olarak ıulann 
çoğalması neticesi ızbrap gün
lerini kendilitinden sona er
dirir. 

Ben memleket ıuyum:n hiç 
olmazsa bu sıkıntılı aylara 
münhaıır olmak üzere yeni 
mecradan getirilmesi işi üze
rinde müteahbidle yapılacak 
muvakkat bir anlaşmanın bu 
mühim davayı halledecefıi 
kanaatini taşıyanlardanım. 

Ve iki aya mlinhaaır olan 
bu kısa müddet içinde suyun 
borularda bırakacağı tere11li
batın ileridt getirilecek taz-
yikli suyun kuvvetli cereya
nila temizlenebilmeıinin im
kln dahilinde olduğunu da 
dtııünenlerden biriıiyim. 

Klta nisbetle yaz gt\nlerin
de gelen suların nisbeten 
daha temiz ve çamursuz oluşu 
dllıllncelerime kuvvet veriyor. 

Tabiidir ki, bu işle alakalı 

olan dairenin ne dOıtındü
ğfinil bilmivorum. Fakat bil
diğim ve antadığım birtey 
varsa o da susuzluğun do;ur
duğu ızhrabın giderilebilme
sinin imkln dahilinde oldu
ğudur. 

Hullsa; mevzu lizerinde ne 
kadar fazla konutulsa vakit 
israf edilmif olmaz. Esasen 
dert açık ve ıaritı olduğu 
gibi, aksini iddia edecek tek 
bir ıahaın da mevcut olabilece
tine ihtimal vermedi;im için 
sCizlerime tlmdilik IOD Yeri

yorum. 
Halkın biricik dileii ve 

benim yeglne emelim; mem• 
leketin hayati meselesi olan 
bu it lizerinde ehemmiyetli 
ve fakat çok s&r'aUi tqeb
blılerin ahnmıı oldutunu 
ıarmektir. 
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Hikaye ------ ' 

Naınus Bekçileri!? 
Aydın Vilayeti Daimi Encüme

n~ nden: 
- Dünkü sayldan mabaat -
- Vay canına. Amat! Git 

bak le şuna. Bene çabuk ha
ba ilet emme. 

- Başüstüne efe. 
Gece yavaş yavaş çökmek

tedir. 
Alaca karanhk içinde koşu

şan kızanlar. 

Meş;aleler. 

Klllının Hüseyin a) ağa kal
klyor. Sesi hiddetten ağzına 

sığmamaktadır: 

- Hacı lra~it. Hadan ba
kahm, camiye gidcez. Gı 
seti de gel orya. 

Cami avlusuna hasırlar se-
rilmiş. 

Minderler. 
Yastıklar. 

~ıllıoğlu, cihan fatihi bir 
kahraman gibi kurularak bağ
daşlama çöküyor minderin 
üstilne. 

Elinde koca bir barabellom 
tabanca. 

Kilot pantolon. 
Çizme. 
Kırbaç. 

Kucağında eski sistem bir 
Yunan filintesi. 

Hiddetle haykırıyor: 
- Çingen Rustcme habar 

iletin. Çabuk gelsin. 
Koşu~malar. 
Köyün bir kenarında otu

ran Çingeneler arzıendam ey
liyor. 

, Yanık, kirH esmer suratlar. 
Külih. 
Çarıklar. 
Yırtık elbiseler. 
Emrediyor eşkiya: 

- Hadan le. Ne duruba-
kısınız. vu~anııa davullara. 

Cehennemi bir curcuna ko-

Koca saray derin sessizlik 
içinde .. uyuyor adeta .. 

Cüneyt, iri adımlarla yak-
laşıyor kapıya .. 

Sonra hafif bir tıkırtı. 

- Buyurun. 
Kapı açılıyor .. İri vücutlu, 

pala bıyıklariyle kumandan 
giriyor içeri) e.. • 

- isterseniz bir de Proti 
adasına gidelim Cüneyt bey. 

- İmparatorun rıza göste
receğini zannetmem efendimiz. 

Lakayt, elini sallıyor Mus
tafa: 

- Ehemmiyet verme böyle 
teşrifatlara .. İğdiş edilmiş im
paratorları ziyaretimiz kızdır
maz hem onu.. görmek için · 
gidiyoruz. 

- Ferman sizindir. 
Yavaş yavaş dışarı çıkıyor

lar .. 

Ferruh T oksöz 

puyor. 
Zurnalar, kocakarı zırıltı

ları gibi kulak zarlarmı pat· 
!atmakta .. 

Aydın - Söke yolunun 34 ı - 500 de 3155.61 lira keşif be
delli Morah köprüsü tamirab açık eksiltme ile eksiltme} e 
konmuştur. 

Davulun gümgümü. 
Gülüşmeler. 

Eksiltme 28/8/941 taril hde perşembe günü saat 16 da 
Viliyet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

Efenin sesi: 

Bu işe iit keşif ve şartnameler Aydın Nafıa Müdürlüğün

de görülebilir. 
Muvakkat teminat miktarı 236 lira 67 kuruştur. İstekli-

- Hadı gı. Ne duruyon. 
Soyunsana. 

- Aman efe. 
- Soyun diyon sana! 
Hacı Raşit ayaklarına ka

panıyor eşkiyanın: 

lerin muvakkat teminatları Ticaret Odası ve bu iş için iha
leden 8 gün evvel Aydın Vilayeti vesika komisyonundan ala
cakları ehliyet vesikalarile birlikte yukarıda yazılı gün ve 
saatte Vilayet Deimi Encümeninde bulunmaları ilin olunur. 

- Yapma evladım. Etme. :••-••••••••••••••••••••••-•• .. ••••-••: 

Bu zavallının günahını alma İ İIAn işleri ~ 
üstüne .. Günaa~ır. • Gazetemizin basın işlerini ; • 

Ellerine sarılıyor.. Çizme- f sinema sahihi B. Hakkının f 
lerini öpüyor. : oteli altındahi Salcı Muhar- i 

- Bağlan şunu be! i rem çavuşun muğazasında : 
/' yşe ağhyarak çıkarıyor i yapıyoruz. i 

elbiselerini. J İlanlarınızı Mitatpaşa cad- f 
Ay ziyası altm:la bir hey- J desindeki 1 numaralı ( Hal- i 

kel gibi pınl pırıl teni. : kın Dili ) tabelası asılı olan ı 

9 13 18 22 (26) 

LRADYO =r 
0/8/941 CUMARTESi 
7.30 Program ve memleket 

saat ayarı. 7.33 Müzik. 7.45 
Ajans haberleri. 8.00 Müzik. 
8.3018.45 Evin saati. 

13.30 Program ve memle
ket saat ayan. 13.33 Müzik. 
13.45 Ajans haberleri. 14.00 
Müzik. 13.15/14.00 Müzik Ç. 1 b' h ı · · A 1 k ı ıngene er ır oyun avası ı bu yazıhaneye verınız. y ı : 

tutturmuştur. J reklam Hanlarında fevkalade i 18.00 Program ve memle-
Çıplak vücudu kıvranıyor... ı teshilit gösterilir, : ket saat ayarı. 18.03 Müzik. 
K l 1 : ........................................ : 18 30 S b 18 40 M·· 'k 

aça ar oymyor.. :•••••••• .. •• .. ••••••H••••: . er est . uzı . 
Kıllıoğlu aşka gelmiştir: ı 1' a ruf Bonolraıı: 19.00 Konuşma 

- Sonu yarm _ • 88 r • 19.30 Memleket saat ayarı 
.......................................... • ı Tasarruf bonoları : ve ajans haberleri. 19.45 Mü-

· ı Ş hl h 1 1 d k ı •ı zik. 20.15 Radyo gazetesi. i e r ar c n e l i ı almak kendinize fay- 20.45 Müzik. 21.00 Ziraat. 
f abonelerimize ' ! ! da Milli Müdafaamı- J 21.10 Müzik 21.40 Konuşma. 
ı i • ı 21.55 Müzik. 
ı Gazetelerinizi her gün mun- ı : za hizmettir. 22.30 Memleket saat ayan, 
f tazaman posta ile gönder- i :•••• .. •••••••••• .. •• ...... : ajans haberleri. 22.45J Müzik. 
i diğimiz halde bazı abone- i i··a;~;r;;~İ ..................... i 22.55/23.00 Y armki program 
ı manlarımızm gazet!lerini ala- ! i f ve kapamş 
f madıklarını anlıyoruz. Vazi- i i reflklerimlze! f .. .; .................................... .. 
J fedarlar nezdindeki teşebbü- f : Mübadele suretile sizlere : f Helkın Diline abone olu· t 
! sümüzü kuvvetlendirebilmek ! ~ gönderdiğimiz gazete 1 ere J i nuz. İçinde memlekete ilğili : 
f ~çin gazete~ini almıyanlar~n j i karşı ~i~~ yollıyaca~ı?ız ga- i • yazılar bulursunuz. : 
f ıdarehanem~z~ hem an ~alu- f f zet~lerı .!"'alkın ~ıl.ı ., ~d- i .. ı~ .. i~umi menfaatla aliklı : 
: mat vermesmı ehemmıyetle : : resme gondermenızı • rıca ı ı .i'J.Iat' seve seve sütunları· • 
f reca ediyoruz. j f ederiz. i i ~~~"geçirilir. : ........................ :.................. . ................. :r••·········· ..... ... ı :.... ~ ............................. .. ' ,.,.1\ 

NO. 30 

Aristokrat şövalye yerlere 
kadar eğiliyor .. 

- Efendimizin fermanları 
yerine gelmiştir Asaletmeap. 

- Teşekkür ed.! rirn. 
- İmparator hazretleri de 

zati haşmetlerine refakat et
mek arzusunda bulunuyorlar 
efendimiz. 

Şehzade gülümsiyor: 
- O .. çok mükemınel o

lur sinyor fl s~ksi.. Uğruyalım 
yanlarına .. 

- Bekliyelim öyleyse .. 
Atların başını tutan ilç se

yis ve atlı uşak yerlere ka· 
dar eğilerek şehzadeyi selim
hyor. 

Kral Paleologos da görün-

Yazan: Ferruh T oksöz 

ınüştür kapıda. Kırmızı impa
ratorluk elbisesi, parlak ciz
ıneleriyle ilerliyor,. 

Mustafa karşılıyor onu: 
Bu ne büyük şeref Kral 

hazretleri!. 
Manuel Paleogolos gülüm-. 

sıyor. 

-Aman efendim. ~izin gibi 
bir Türk prensinin yanında 
gezdiğim için o şeref bende
nize aittir. 

- lıam ediyorsunuz .. 
F ortin ismi verilen gölgeli 

yolu geçerek Mese caddesinin 
direklerle kapla yoluna giri
yorlar .. 

Şehir, bu gün bir mezarlık 

süku;unu muhafazada ısrar 
ediyor sanki. 

T ori meydanı ıssız bir çöl 
gibi. 

Karşıda Ogustoen heyke· 
liniu muazzam şekli daha mu
balagalı, görünüyor. 

İpotromun uzun sütunlan, 
Heykelleri, Biıansa bir kartal 
gibi yüksekten bakıyor .. 

Mustafa imparatora yaklaşb! 
- Biz bugün, Damalis ku

lesile Prot, adasına doğru bir 
gezinti yapmayı düşünmüştük .• 
Ne dersiniz .. 

Kral Prenkipos (1] ismini 
duyunca sararıyor: 

- Bilmem ki.. Bizce orası 
pek uğurlu sayılmaz da .. 

Madamki arzu ediyorsunuz. 
- Şu halde gitmiyelim kral 

hazretleri 
- Bitmedi-

llilmi Tükel matbastndahasılmı,tır 


