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Gaıetcmiıin iki tek sayfa- k/ · C" f.. 

••t d .. ....f-lık rnu evazı urumuna gore ~-. 
büyük vilayet merkezlerin- M {l,I~ 
deki ağabeylerimizle hema-. ı 
yar olmak hulyasına beslemi- 1 
yeceğimiz pek tabii olduğu 

gibi mündcrecatmın keyfiyeti 
bakımından da yüksek bir 
d~ğer ve kıymet taşımayaca-

ğını şimdiden kabul ve itiraf 
e<lenlcrdtwi?. 

Ne sırf · ilintıhk yaparak 
işimizi şahst rnenfaat teminine 
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inhisar ettireceğiz ne de her 
hangi bir müessesenin maddi 
veya mane\'İ menfaati hesa
bıl'a çahşacağıı. 

Halkın Dili. Türk kültürünü ve Halk dilini yaratan ölmez türkün ebedi Şefi Atatirkün 
manevi huzurunda minnetle eğilii" Milli Şef İn6hye

1 

candan bağlılıklannı sayğı ile bildirir. ,. 
Taşıdığımız · ( Halkın Dili ) 

adının delalet ettiği manaya 
göre yapacağımız neşriyat 

bak ve hakikatin i f ad e si 
olacaktır. ( Kellmnlhalk lisa
nülhak ). 

poşoncelerimiz balkın arzu- · 
fara, temcnnilertmiz halkın 

(lilekleri olacaktır. Kanunun 
~evesinden ç ı kın ry a r a k 
memleketin tibi olduğu hu
-' tartlar.a da ria,J'.Ct etmek 
suretile fikir ve kanatlerimizi 
sı::rbe5tçe izhar etmek düstu
nımuz olacakhr. Çerçevemi
zin darlığına rağmen sayfala· 
rımız memleket gençliğine 
daima açık bulundurulacak, 
duygularına tercllman ola
caktır. 
Kabuğu iç-ine çekilmiş ola

rak yaşamağı itiyat edinenler 
a'l'Uında ~ gizli istidatlar 
gördük ki, endilerine çalıt· 
ma tahaaı verildiii zaman 
kabiliyetlerini, anlayıı ve ba
ş_,,. kudretlerini eserleriyle 
tecelli ettirmitler ve her birisi 
az bir Z&Jban içinde milli 
kalkınma dav&ıının birer ka
zanç unsuru olmuşlardır. 

knçucnk gazetemizi ken
d~lerine maletmelt suretiyle 
ıneml~ette benzerlerinin pek 
çok oldutunu tahmin ettiği
miz bu aibi meknuz lstidat
lann inlcif-fına hizmet ede
bilirsek ne mutlu bize. 

F. Ş. f:. 

Yerimizin darla;ı ıebe
bile Bilnıeceıniıde kaza· t 
aaal~İın listesini yarınki • 
Jımızda bulac~ınız. 

Spor haberleri -···--Ankara, 29 ( Hususi muha• 
öirimizden) - .$ehrimmle ya• 

P.•lao lik maçlannda Demir
spor Harbiye il• 2-~ bera· 

bere kalmış M~eapor Genç· 
ler birliğine 2 - 1 Galip gel• 
miftir. 

Anltar, 29 (Hususi mahabi· 
rimizCien) - Al pnştanida 
Bet .,in llra tlı ~ 
cumhur fco, alim Sa-

idin Romana adındaki tiuna 
kısrağı lfaanm~. 

Ajans Jıa 11.'rl 
............ ~,.· ··"······· ~ 

Alman • SöVyet 
Harbı 

Berlin, 29 (A.A.) - Alataft 
baş kumandanhğmdan bildi· 
rilmiştir. 

Hava kuvvetleri 22 haziran
dan itibaren şarkti hava Is· 
tünlüilinil kazanmı,lar ve sov
yet . hava kuvvetlerini ezici 
bir ·hezimete uğratmışlardır. 

Yalnız havalarda cereyan 
eden muharebeler esnasında 
ava tayyarelerimiz ve difi 
pataryalarımız 322 · Sovyet 

tayyaresi dOıürmllflerdir. 22 

haziran akşamına kadar yerde 
tahrip edilen tapaaelerle 
beraber SoVJet bava kuvvet~ 
leri 1811 tayyare kaybetmiı· 
lerdir. Ayni pn Alman hava 
kuvvetleri 35 t~yyare zayi 
etmişlerdir. 

- -
.Q eçmiş yıllarda 

80. gttn Ne oldu 
. Asırlarca senede iki harp 
yaparak milttevlileri yurdun· 
dan atmak için kanını akıtan 
T-tırk ulusunun kalan yetim· 
lerhıi düşman düşünür mü? Yi
ne s&ldmyor. · 

"Tancthı 1"mfl ı1aM j4ne 
şahlanıyor. fitildi! Mr•na 
bathyor. 

1921 de yeni 6Yledıit ku
rarken Cihan harbmcMa kalan 
yetimlerifti koruma)t.. nes-
lini ~tibÜ için karanın 
tNPöan ••zanna lfİtitlb cadde
sirıd~ "Himayei elf*1" cemiye
tlfll t.a ediyor. 

9- Vltı "ç~lı eairgeme 
iarumu" adıyla ı-baldld adını 
.tan ~miyete an her 
dW •bibi T6ri ~ndan 
uauhdaıaaı mlimkiln müdür? 

T abli bu yardımlar, her 
sene binlerce çocuğu "çocuk 
esirgeme kurumu eliyile sevin-
diriyor. Her yıl binlerce ço
cuk kalbini ıevinçle çarp
hran "Çocuk eairreme kuru
mu" bu gl\n, 30 haziran 1921 
de kuruldu. 

Sayın vatandqf 
Çocuk elİrgeme kurumu

nu unutmıyacataz. 
N. R. -· . MUGLADA Y ACMUr 

Muğla - Husuai mıilıabi
rimizden ; 
· Vilayetimize bereketli yai
marlar dUt11Ufttlr. KuralClık 
yllılnden tı111tlr i-inde bulu
un ~aJkın ylzil gülmilştUr: 

Halkın 1)ili - Darısı Aydının 
batana. 

( 

İz ah ve itizar 
-.--.,:1ı11ıa-.-

Resmi müracaab pek çok 
zaman evvel yapbğımızı iti· 
tenlerden hir çoklan çıkama· 
yııımÜ:l11 sebebini bizden sık 
Dk aoruyorlardı. Sorgulanııa 
cevap veremediklerimiz ara-
1mcla recikmemizi kendi gi-
rQfJ#.iae pre tefsir eden
iv ,de bulundu. Filvaki 9 ay 
10 günde çıkabildik. Ancak 
llu teahhur ne mli8-de istib
aali •nde bir m&tküllta 
maruz kalışın, ne de JUJCı 

· kadrosunu tamamlıyamamak 
gibi bir hal ile karşılapnanın 
netiçesidir. · 

Milsaade için kanuni bü
klimlerin tam olaralt ifa edil
mesini b e k 1 e m e k ıarur.ti 
iikirelır. 

Gazetemıila r111.. ltatlre
sunun da genç okuywculanmız 
olmasını prensip olarak kabul 
ettiğimiz için hariçten JUIGI 

aramakla bir an metpl ol
madık. Netekim bu noktayı 
mucip aebepleriyle illvtma1We 
de izah ettik. G.ecikm•nılniı 
yegAne sebebi ıamanünwn 
bir kısmım taşraaa p~ek 
mecburiyetinde kallfllb1% ~e 

bir kısmlDI da elde bulunaıı 
ziai itlerin k o l a y 1 a f m a 1101 

beklemek zarureti ile karşı· 

lqmamaz olm•ur· Bizi hu
ret · ve hararetle bekledik-
lerini bilnitimi& kıymetli oku
yucularımıza vaziyeti baf lece 
oldutu &ıni izah eder, kendi
lerinaen &fili dilemell vazife 

" sayanı. 

RALKIN. DiLi 

1 -
-



Sayfa: 2 30 Haziran 
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Barselonda Sovyet tır. Satış yerlerindeki bütün 

• AKSEKİ aıeyhdarı nümayiş İngiliz gazeteleri yırtılmışbr. 

TiCARET BANKASI 
Tilrk Anonim Şirketi 

Sern1ayesi 500.000 Türk Lirad 
Tesis Tarihi : 1927 

Merkezi : İzmir Telgraf Adresi : Aksbank 

Bilumum 

Şubeleri : Aydın, Ödemiş 

banka muamelatı, ticaret ve ihracat işleri yapar 

lstanbul umum sigorta şirketi acentası 
Aydın Şubesi : Hükumet Bulvarı 

S a y ı n A y d ı n 1 ı) a r a!. .. 

İlaçlartnını c aima taze bulundurur. Kenai eliyle ve ucuz 
yapar. İlaçları vaktinde hazırlar, müşterilerini bekletmez. 

Daima rr üşteriyi memnun etrneğe çalışır. F.n temiz 
ve ucuz ilaçları: : 

(Kanaat eczahanesl ) nde bulubilirsiniz. 
~ 

Barselon, 29 (A.A.)-Barse 
•)onda Sovyet aleyhdarı nüma
yışler olmuştur. Kalabalık bir 
halk kitlesi İngiliz konsolos
ulğu önünde ıslıklar çalmlş-

Lastik mühür ve 
le\1ha işleri 

Matbaamızda öteden beri 
Vlayet Daimi Eı1cümeninden: 

mühür siparişi alınmakta ol

duğu malumdur. Bu defa 
her çeşit dükkan levhaları, 

Kıymeti 

Lira 

296 

Muvakkat teminat . miktarı 
Lira .. 

22.5 

Sovyet tayyarelerine ziya
larla işaretler vermeğe teşeb-

büs eden bir çok komünist . 

Yahudi Bükreşte tevkif ediİ
miştir. 

İlk okuHar için lazım 
Matbu evrak. 

otomobil, araba pitakaları, 

numarataj işleri siparişleri de 

ahnmağa başlandığını muh
terem müşterilerimize bil

aiririz. 

hk okulların 1941 - 1942 ders yı,lı ihtiyaçtan bu1unan 9 kalem matbu evrak 1717/941 
tarihli perşembe günü sa.at ~nbeşde ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konnlmuştu~. 
Fazla ·malumat almak istiyenlerin hergün Vilayet Daimi Encümen kalemiyle Aydın Ma~~ıf 
Müdürlüğüne ve taliplerin sözü geçen günde Vilayet Daimi Encümenine müracaatları ılan 
çlunur. 30. 4. 8. 12. ( 1 ) 

• 

Birinci kısım 
lstemezük!.. İsteme1ük! .. 

Din ve kan kardeılerine silah 
çekenler kafirdir. Umur beyle 
harbi istemezük!. 

Sekiz bin kişinin hançere-
sinden fırlıyan bu sözler çın 
çan çınlatıyor Ayasuluğ ova-
smı .. 

Sekiz bin palanın kuman-
danlarma karşı durmasıdır bu. 

Ölümün parlayışı yahut.. 
On alb bin göz kan çanağı 

gibi bpkı .. 
_ Ayni insan denizinin uğul-
tusu daha kuyvetti çıkıyor 
bu defa: 

- ıstemczük!. lstemezük!. 
Çadırın kapısı birden bire 

aralanıyor. 

Uiultu: 
- lstemeıük!. 

NO. 1 
Cüneyt, ırı vücudu, kalın 
ensesi, kuvvetli baıularile 

çadırın önündedir. şimdi.. 
Dudaklannda müztebzi bir 

tebessüm. 
Eli, uzun, kıvnk uçlu pa

lasında; en önde dinelen çarn 
) armuı gibi bir sipahi ağa
sını ensesinden tutarak asker
lerin üatün"e fırlatırken gür
lüyor: 

- Neyi istemeniz be!. 
· -lstemezük!. 
· -Anladık!. Kesi Neyi iste

meniz onu söyleyin!. 
- Harp istemezük Umur 

beyle!. 

=- ·-----

Yazan: Ferruh Toksöz 

Sekiz hin kişilik bir kitle

yi korku ve hayretten dondu
ran bir kahkaha parçalıyor 
gökleri .. 

- Bre kaltabanlar!. Bre 
ahmak herifler!. Getirirken 
ben size istermisiz istemez
misiz diye sordum mu? 

Geceyi korkutuyor şimdi 
sükun.. . 

Sekiz bin vilcut taş.: ·on altı 

bin göz mezar Çukurları gibi.. 
Çadırın kapısında .. insanaz

manı herif tekrar haykırıyor: 
- Ulan!. Arap Fettah gel 

buraya! 

Pala bıyıkla, çukulata ren
ginde bir sip~hi ağası kala
balıktan sıyrılıyor: 

- Lebbeyyk Sultanım!. 
- Gir .. bekle beni çadırda! 
Sonra mezar taşı gibi di

kilenlere haykırıyor: 
- Muhasara edilen kaleye 

kadın yürekliler hücum ~de
mez. 

Hazırlanın hemen! .. 
Evlerinize göndereceğim si

zi.. Varır varmaz karalarmızı 
gönderin buraya. Ben onlarla 
ahrım kaleyi! 
· Yirmi dakika evvel kızıl 
alevler gibi dalgalanan sekiı 
bin kişilik kitle sanki bir 
anda taş kesildi .. 

Ağızlar kilitlenmiş .. 
= Bitmedi -= 

-v~~~_,._,,,,,.,.,.~,,.,.v 

HUnıf Tllkel Matbaasında ba11ımı,1ır. 
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• AYLARDANBEAI BEKLEMEKTE 
OLDUÖUNUZ GUNLUK 

GAZETENİZ 

Halk ı n Dili 
30 haziran 1941 pazartesi günü iyi bir yazıcı kadrosile ve hakiki 

bir memJel{et gazetesi olarak çıkıyor 

HALKIN DiLI 
Sizin gazetenizdir. Sesi

nizi bu gazetede duyacaksı
nız. Yazılarımız bizim, sizin, 
hepinizin sesi olacak, hadise
leri, vakıaları hatır gütmiye
rek, taraf tutmıyarak açık ve 
dürüst bir lisanla yazacak, 
görüşlerinize, duyguların ı z a 
hakiki tercüman olacaktır, 

HALK N DiLi 
Cihan hadiselerini, harp ve 

askeri vaziyetleri günü gü
nüne bildirecek, memleket 
haberlerini içten bir '!-laka ile 
takip ederek olduğu g;hi ifade 
etnıek suretiyle hakiki bir 
nıenıleket gazetesi olduğunu 
?österecek ve bilhassa spor 
ışlerine verilmesi lazım olan 
ehenııniyeti unutmıyacak tır. 
. MAL.KIN DiLi 

Söylemek, yazmak ihtiya
cında bulunan memleket genç
liğinin sesini işittirm~k ıçın 
çalışacak, okuycularının malı 
olacaktır. 

Balkın Dili'ne ki n1 ter 
'VAZIYAZACAK 

Halkın Dili bir mecmua ol
mamakla beraber ilmi edebi 
yazılara zirai ve iktısadi mev
zulara mühim Yer verecek 
d - 1. ' h~g:r 1 gençlerimizin kıymetli 

1 •~ayeleri tefrika ve roman-
a.,! Yle, roportajlanyla okuyu-
cu •rınd k a zev ve heyecan 
yaratnıak yolunu güdecektir. 

FIATI ( 2) KURUŞ 

Gazetemiz, halkın fikir ve 
hislerine makes olacağı için 
sütunlarını · memleket gençli
ğinin yazılarıyla, sizin yazıla

-ınız!a dolduracaktır. Çünkü 
bu gazete sizindir, sizin ola
caktır. Gazetemizin yazıcıları 
ancak siz okuyucuları ola
caksınız. 

BULMACA meraklıla
rına ve hedive kazan
mak istiyenlere: 

Okuduktan sonra palavra 
olduğunu anladığınız yazıdan 

uğradığınız hayal sukutu, çe
şit mürettip hataları yuzun
den iyi okuyamayıp anlıya-

madığınız bir yazıda duydu
ğumuz hiddet günlük gazete 
okumak itiyadında olanların 

herzaman başın'dan geçen 
hallerdir. Uğranılan hayal 
sukutunda suç ve sebep bir 
olduğu için yanlışın tashihi 
mümkün olabilir. Fakat iyi 
bir yazının kötü dizilmesinde 
suçu mürettibe yüklediğimiz 
zaman suça yazıcının da karış-
tırılması mümkün olduğun
dan müsebbip taaddüt etmiş 
ve hatanın tashihi güçleş

miş olur. 
2 kuruş karşılığı günlük 

ihtiyacınızı yerine getirecek 
gazetemizde olacak hataları
mızı derhal tashih etmek yol
larını ararken önce mürettip-
lerimizi huzurunuzda imtihan 
etmeyi düşündük ve bu ilave-

mizde kendilerinden en çok 
iki hata yapmalarını istedik. 
İlavemizdeki bu iki yanlışın 
kaçıncı sütün ve satınnda 
olduğunun bulunmasını sizle
rin ilgi ve görüşlerine arzedi
yoruz. Yanlışları bize yazı ile 
bildirenlerden 25 kişiye beheri 
10, 25, 50, 100 kuruş değe
rinde kitaplar dağıtacağız ve 
kazananların listesi 

30 haziran 1941 pa
zartesi günü ilk sayı-' 
ınızda çıkacahhr. 

25. nciden sonrakilerin isim
leri gazetemize geçmiyecek, 
fakat gösterdikleri alakaya 
bir şükran borcu olmak üzere 
neşriyatımızdan birer kitap 
hediye edilecek, zahmet kar
şılıksız bırakılmıyacaktır. 

Bilmece ve bulmacalarımız 
gördüğü alaka nisbetinde 
mümkün olduğu kadar sık 
sık yeni yeni şekilJerle daima 
sayfalarımızda görünecektir. 

iLAN işlerimiz: 
Cihan Harbine benziyen 

son İngiliz - Alman harbinde 
hile rolünü müsbet bir şekilde 
ifa etmekte olan propaganda 
işlerinin icra vasıtalarından 
birincisi ve başlıcasının gaze
teler olduğunu kinı inkar 
edebilir. Umumi efkarı hazır
lıyan bu vasıtalardan herkesin 
meşru bir şekilde istifadelen
mesi pek tabii değil midir? 

Halka kendisini tanıtacak, 
bir günde binlerce kişi ife 
konuşmak vasıtalarının ancak 
gazeteler olduğunu ve bununla 
işini ve müessesesini halka 
tanıtmak yakınlaştırmak im
kanlarının mevcut bulundu
ğunu kabul etmiyen bir fer
din bulunabileceğini tasavvur 
etmiyoruz. 

Hal böyle olunca Aydın' da 
yeni doğan H A L. K 1 N 
D 1 L 1 gazetesi müteşebbis
lere hizmet için hazırlanmış 
güzel bir zemindir. 

Serbest meslek erbabı: İş
lerinizi daha verimli yürüte
bilmek için kendinizi ve ışı
nizi halka tanıtınız. Fırsatı 
kaçırmayınız. 

30 haziran 1941 pa
zartesi günü: 

Çıkacak olan ( HALK 1 N 
DİLİ ) gazetesinin ilk sayı
sına ilanınızı koydurunuz. Bu 
hususta size kolaylık gösteri
lecek, istenilen izahat verile-
cek, hatta ilanların cazip ola
bilmesi ıçın yazılma şekli 
dahi bu işe ihtisası olan ar
kadaşlara ücretsiz olarak 
ya p t ı r ıl a c a k renkli ve 
resimli istenildiğinde kılişe
lerin ucuz fiatla ve zevke 
uygun yaptınlmasına tavassut 
edilecektir. 

Resmi olsun hususi olsun 
ilancılık işlerimizden fevkal-
ade memuun kalacağınızı 
şimdiden söz verebilir vazi
yetteyiz. 

_...,,..,,,,,..,~,,...,.,,.,.,..,,..,,,,..,,.w ... ,.,. .. ... ,,,, ... _,, 
Hilmi Tilkel Matbaasında ba11lmıttı;. 
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