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Kendi keı1dime 
. - ;~ "<· 
idealistim diyorsun; 

Paran yok diye az okuyor
san, e vinde k ütüphanen yoksa, 
hayır cemiyetlerine pa.-a vere
ınıyorsan hadi bu kusurlarını 

a ffetmiş olayim. 
. Fakat sekiz saatlik iş saa

t ınde dört saat çalışıyorsan, 
Ücretsiz cemiyet işlerinden 
kaçıyorsan, cemiyet işleri için 
rah:ıtını feda edemiyorsan, 
halkla konuşmakdan korku
yor~an , müzik, şiir duyuşunda 
cenıiyetin duyuşundan başka 
soy duyu~lu luk tashy.orsan, 
ulusunun kültürü ile dinamik 
istikbali diişünme kabiliyetini 
artıramıyorsan, nüfusunun 
ınutlak artması gereken 
Tiirkiyeyi düşünmiyorsan ilah. 
idealist olabilir misin diye 
sordum. 

İçimden aldığım cevaplar 
Yüzde elliden az faılasile 
rnüsbet oldu. 

Bu muhasebeden tam ide
alist olamadığımı, bununla 
beraber tam idealist olamıya
cak derecede kabiliyetsiz de 
olmadığımı anladım. Çok za
•nan evvel bu soruları ken
dime sorduğum da aldığım 
cevap ancak yüzde elliyi bula
bilrnişti. 

Bu günkü neticeden sevin
elim. Gayeye varmak için 
cesaretim arth, varmak için 
ken limi yetişdirmeğe çalışı
Yorunı ve her Türk gencinin 
k:ndini yetişdirebilecek de
Vırde imkanlarla ~raber 
Yaşadığını di.işünüyorum. 
~- Giiçmenn!]lu 

. Tuğgener;.-~ 
ralat Ogan · ~ ef'at etti 
Diyarıbakır - 68 inci Tu

~~), Komutanı Tuğgeneral 
a t Ogan 4/5 temmuz 941 

r~ce~i vefat etmiş ve kalaba
M ~ı.r halk kitlesi tarafından 

ar ın Kapıdışanda hazırla-
nan medf k M ene onulmuştur. 
did er~u~a mağfiret, keder

e aılesıne sabırlar dileriz. 

( Diyarıbakır ) 
\ · - · 

: çık nıuhabeı·e'· ·· - ·- ' IYJ J< - -lll~k· ernal Yılmaz imzala 
'h tup sahibine: 
ıyıektubu .. . d 

dam n uzerm eki posta 
Adr!.~sı.nı iyice okuyamadık 

~•n13( k · mektııpfll ı a_çı . ola~ak bize 
J• bıldırmemzi bek
ı yoruz. 

Halkın Dili 

Suriyede 
i\1ütarekP iınzalandı 
Vişi, 13 (A. A.) - Harbiye 

nazareti tarafından neşredilen 
bir tebliğde bildirildiğine gö 
re Suriyedeki Fransız fevka 
iade komiseri G eneral Dens 
ile Suriyedeki İngiliz kuvvetle 
ri bajkumandanı General Vil 
son arasında bir anlaşmaya 
varılmış ve anlaşma sonunda 
hu akşam mütarekenameyi 
imzalamışlardır 

Dens ile Vilsonnn 
ntilakatı 

Beyrut, 13 ( A. A. ) - Ge
neral Denş ile general Vilson 
ilk miilikatlarmı yapmışlardır. 
Bu mülakat akkida ceryan 
etmiştir. 

lnglliz tayyarele-
• rtnln Italyan 

gemilerine hUucmu 
Roma, 13 (A.A.)- 9 Tem

muzda Trabulus garbta yap
tıkları hücum esnasında İngi
lizler bir İtalyan hastahane 
gemisine de bombalar atmış
lardır. Bu geminin uzaktan 
görülebilecek derecede Kızılhaç 
işareti vardı. Gemi limandan 
veaskeri ehemmiyeti haiz o· 
lan hedeflerden uzakta bulun· 
makta idi. İngiliz tayyarecileri 
gemiyi isabetle hasara uğrat 

maşlar ve bir çok yaralı as 
keri ağır surette yaralamış 

lardır. 

Sovyet teblf ğl 
·Moskova, 13 (A.A) - Diln 

gece neşiredilen Sovyet tebli 
ği : 12 Temmuz günü Piskosk 
Vitebsk, Volinsk ve Novograt 
istikametlerinde kıtalarımız dilş 
man kıtalarına karşı muanni 
dane muhareber vermiştir. 

Bu muharebeler cephede 
mühim değişiklikleri mucip 
olmamıştır. Hava kuvvetleri 
miz düşmanın motörlü cüzü 
tamlarına karşı hareketlerde 
bulunmuş. tayyare meydanla 
rında düşmana darbeler indir 
miş, kıtalanmızın hereketlerine 
müzaheret etmiş ve Roman 
yada Köstence limanı tesisa 
tını Svilna ve Flospı Petrol 
kuyulannı bombalamışlardır. 
İlk haberlere göre dün 102 
Alman tayyaresi tahrip edil 
mıştır. 

Stalin hattı 
• 

yarıldı 
- ,_ 

Bertin, 13 (A.A.) - Alman 
orduları baş kumandanlığının 
tetiği : 

Harp hususunda Slalin hat 
tı bütün ehemmiyeti noktala 
rmda11 yapılan cüretkarane 
bir hücum neticesinde yarıl
mış bulunmaktadır . Alman 
kıtalan Kiyefin yakınlarında 

bulunmaktadır. Moz bataklık

lannm simalinde Dinyepcr 
nehri boyunca mevcut kuvvet
li müstahkem mevkiler mın
takası işgal edilmiştir. 

Sovyet - Amerikan 
g6rilşmclerl 

Moskova, 13 (A.A.) Sovyet 
hariciye komiseri Amerikan 
büyük elçisiyle sık sık görüş 
maktedir. Fakat bu görüşme 
ler hakkında şimdiye kadar 
hiç bir şey bildirilmemiştir. 

kızılayda yapılan 

ihtilas davası 
Ankara Muhabirimizden: 
Kızılay merke:ıinde yapılan 

45500 liralık ihtilas davasına 
9171941 tarihinde başlanmıştır. 

İlk duruşmada maznunları~ 
ifadeleri okunmnş ve riyaset 
makamınca sorguları yapı lmış

tır. Suçlular ihtilasla a laka
ları olmadığı cevabında bu· 
lunmuşlardır. 

10/7/941 perşembe günkü 
duruşmada eski Kızılay mü
dürü ile mürakiplcrden Meh· 
rnet Ali, muhasebe müdürü 
Osman Saydam ve bir kaç 
şahit dinlenmiştir. Vaktın ge
cikmesi sebebiyle muhakeme 
11171941 giinüne bırakılmıştır. 

Maznunlar sandaleyesinde 
veznedar Celil, vezne katibi 
Sami, muhasebe memuru Şem
seddin görünmekte idi. Mu
hakeme hakkında peyderpey 
malumat vereceğiz. ---
Aydınspor· KarşıyHka 

nıaçı tehir edildi 
13/7/941 de yapılacağını 

bildirdiğimiz Aydınspor-Kar· 
şıyaka maçının, Karşıyakamn 
deniz sporları dolayısile Ay
dına gelmemesinden bu hafta 
tehir edildiğ'i haber ahnaşmbr. 

Spor haberler~ 
- •):~)"=~(· -

Türkiye birincilik müsaba
kalarına iştirak edeceğini ev
velce bildirdiğimiz 7 takımdan 
Milli k'.ime ve İstanbnl şam· 
piyonu Beşiktaş takımı müsa
baka ya iştirak etmiyeceğini 
alakadarlara bildirmiştir. 

Son dakikaya kadar müs
bet menfi bir cevap alınama
mıştır. 

Halen iştirak edecek takım
Ankara şapiyonu gençler bir
liğ, fzmir şampiyonu Altay 
geçen senenin Türkiye birin
cisi Demirspor, . Trabzun İd
man gücü, Kayseri Sümerspor 
Kocailinin gölcük takımlandır. 

Halihazırda en kuvvetli 
namzed iştirak ederse Beşik
taş sonra Altay sırasiyle genç
ler birliği ve Trabzun İdman 
gücüdür . 

Halkın Dili - Maçlann 12/ 
71941 cumartesi yapıldığına 

göre neticesi alınmış demek
tir. 
Belki gazetemizi okumadan 

Radyolardan dinlemiş olacak
smız. 

Türkiye fotbol şampiyona
sından sonra futbol maçları 
yapılmıyacaktır. İki aylık bir 
istirabattan sonra liğ maçla
rına başlanacaktır. 

Şimdiden yaz sporu olan 
yüzmelere başlanmıştır. Teşvik 
mahiyetinde olan yüzmelerde 
bilhassa Ankara gücü takımı 
muvaffak olmaktadır. 

Atletizm 
mUsabakaları 

Türkiye Atletizm birincilik

leri A~k~rada yapılacakbr. 
Takım ve ferd itibarile en 
kuvetli namzed İstanbul ta-
kımıdır. 

1 

At yarışları 
İstanbul at yarıştan 1317/41 

de başlanmışhr. 8 hafta de
vam ettikten sonra lzmirde 
dört hafta devam edecektir. 

Ankarada Sonbahar At ya
rışları 27 eylilde başlıyacak 
ve 13 hafta devam edecektir. 

Ankarada bir kaç günden 
beri devam eden yağmurlar 

uzun zamandan beri sıcaklar
dan bunalan halkın yüzünü 
güldürmüştür. 



14 Temmuz 

Hik/ıhP: -. . YEL DEGIRMENI 
Abone şartları 
Seneliği : 500 Altı aylığı 

250 üç a!ığt 130 Aylığı 50 
kuruştur. 

-,--R-A-ı)-Y--o-:r 

• 
Ne zaman ve nerede bir 

yeldeğirmeni görsem gözle
rimde acı bir hatırası canla
nır ve kalbim olemle sızlar. 

Bundan sekiz sene evvel 
Anadohmun şirin köylerinden 

'Lirine Y esil obaya tayin edil-· 
dim. Ovanın yeşil ormanı 

içine gömtilel\ bu köyün tabii 
gü:r.dliği beni meseder<li. Gün 
batarken ufkun kızıllığı içmdc 
köyiin üzerini hafif bir du
man tabakası kaplar, bi.:tün 
gün ovada çalışıp, çabahyan 
kadınlı, erkekli birçok kafile
ler önlerinde sürüleri gülü
~crck oynaşarak evlerine 
<l,,ğru dar sokakların içinden 
kaybolup giderlerdi. 

Köyün yanından geçen de
renin tatlı mırıltılarla akışı 

Prmanm içinde tabiatın en 
giizel bir musikisi gibi akse
ılerdi. Bazan uzaklardan ge
len çobanın yanık kaval sesi 
insana daimi bir melal verir 
ve sanki ayrılan iki sevğilinin 
feryat ve hıçkırıklarını teren
n i\m ederdi ... 

Benim en büyük zevkim 
her akşam köyün üzerindeki 
tepeye çıkıp orada sanki se
nelerin ağır yükünü kambur 
sırtına yüklemiş bir ihtiyar 
g-ibi durmadan ademe doğru 
ilerleyen yeldeğirmeninin al
hn:r oturup gurubu seyret
mekti. 

Günler böy'e gelip, geçer
ken bir gün değirmende genç 
bir kızın etrafında dört küçük 
çocukla beraber gülüşiip ko
kon uşara k kahkahalaı l t oy
naştıklarını gördüm. Hergün 
on !arın oyunlarını seyrederek 
ben de çocukça bir zevk du-

Enöndeki muhafız bir lahza 
havada sallandıktan sonra 
Cüneyt tarafınc'an yeni gelen
Il·rin üzerine fırlatılıyor. 

Sonra kaplan gibi çullanı
yor hariflere. Elinde muhafızın 
palası, ayakları, kolları, başı 

her yeri işliyor bunun. Neresine 
rast getirirse hiç düşünmeden 
yapıştırıyor .. Başıyla vuruyor .. 
tekmeliyor .. 

ilk hücumda onunu yere 
sermiştir gelenlerin .. 

Bu ikinci dövüş daha kanlı. 
Fakat çok kısa sürilyor. 
Cün~yt bey, birisine palasını 

çılgınca savururken yanık çıra 
kafasına yapışıyor. 

Bir lahza olduğu yerde sal~ 
)andıktan sonra yıkılıyor 

yere .. 
Umur Bey elindeki yanmış 

çırayı sallarken tiz bir kah· 
kaha salıveriyor: 

r:ıı:w: Sabri Erlaçin 

yardım. Günler bu şekilde 
devam ederken ufak hır ha
dise genç kızla arkadaş ol
maklığımıza vesile o\du. 

O gün yine her zemanki 
gibi oynaşıp J<oşarlarken kü
çiiklerden birisi yere yuvar
landı ve feryada başladı. 

Hemen yerimden fırladım. 

Küçüğün dizleri ve ellel'i ka
uamıştı. Derhal kanları sildim. 
Mendilimi yırtarak çocuğun 
yardlarını sardım. 

Benim hareketlerimi sey
reden genç kızın g3zlerinde 
minnet ve şükran ifade eden 
tatlı bir bakış vardı. 

Bu vak'adan sonraki giln
lerde çocuklar oynarken Zey
nep ( kızm ismi Zeynep idi ) 
hazan yanıma gelir, oturur 
ve kendisile birbirimize alış
mıştık. 

Guruba yakın çimanler ü
zerinde seke seke yuvasına 

koşan bir keklik gibi onun 
• 

yanıma gelmesini büyük bir 
heyecanla bekler ve bundan 
büyük bir zevk duyardım. 

Onda da ayni hissin mevcut 
olduğunu anlıyordum, Nete
kim bir gün mehtaplı gecede 
denizin engin koyu mavilik-

-----------· 
Yazı işlerine Umumi neşri

yat müdürü, İdare işlerine 
idare müdürü karışır. 

Yazılar geri verilmez. 
Günü geçmiş sayılar 1 O 

kuruştur. 

!erini andıran güzel gözlerini 

gözlerime dikerek ve c' u -1:.ı k
ları bir gonca gibi titriyerck 

elemle: 

Eğer bir gün gelir ben o 

köyden aynbrsam duya-ağı 

azabı ve ıstırabı anlatmağa 

çalışırken gözlerini bana gö<;

termiyerek başını arkalara 

çevireli ve yanımdan koşaı·ak 

uzaklaıtı. Onun ağla ·\ığını 

anladı 11, kalbim büyük bir 

acı ile burkuldu. 

Zavallı kızın kalbine doğan 

bu hissi kablelvuku çok geç

meden tahakkuk etti. Başka 

bir yere tayin emrim g~ldi. 

- Bitmedi -

Vilayet Daimi Eı1cümenindeı1: 
Cinsi 

Evrakı matbua 
Kalem 

15 

Muvakkc.t t ·minatı 
Lira K. 

3J 
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7.30 Program ve meır.leke~ 
saat ayarı. 7.33 Müyik. 7.45 
Ajans haberleri. 8.00 Müzik. 
8.3018.45 Evin saati. 

12.30 Program ve memle
ket saat ayarı. 12.33 Müzik. 
12.45 Ajans haberleri. 13.00 
Müzik. 13.15114.50 Müzik. 

18.00 Progum ve memle
ket saat a)arı. 18.')3 Müzik. 
18.30 Koruşma. 18.40 Mü
zik. 19.00 Konuşma. 19.15 
Müzik. 

18.00 Program ve memle
ket saat ayarı. 18.03 Müzik. 
18.30 K o rnşma. 18.40 Müzik. 
19.30 Memleket saat ayarı ve 
ajans h'lberleri. 19.45 Müzik. 
'.l0.15 Radyo gazetesi. 20.45 
Müzik. 21.00 Ziraat. 21.15 
Müzik. 21.25 Konuşma. 21.45 
Müzik. 

22.30 Memleket saat ayarı, 
ajans haberleri. 22.45 Müzik. 

22.45 Müzik. 22.45123.00 
Y aonki program ve kapanış . 

Rü~dü Başkoru 

ve 

ZenJİn tuhafiye 

en son model 

çeşitleri 

bayan 
şıpkaları gel:niştir. (9) 

Muhammen kıymet 
Lira K. 
391 20 

Aydın Memleket ha!;tanesinin 1941 mali yılı ilıfyacı bu~un:ın 15 kalen ve 381 lira 20 ku

ruş muhammen kıymetli matbu evrak eksiltme sur..!tiyle yaptırılacaktır. 

Taliplerin 3117/941 tavihli perşembe gtinü saat 15 d~ vilayet daimi encümenine müracaat- · 

ları, fazla malumat almak ve nürnuneleri görmek istiyenlerin her gün dai ni encümen kalemine 

müracaatları ilan olunur. 14. 19. 23. 27. (11) 

1 
N O . 13 

- --.---- ·-
- Hah hah hah... Aç hı· 

rakın bu herifi.. Kati yen ne 
yemek ve ne de su verecek
siniz. Gebersin burada kalta
ban! 

Mahzenin demir kapısı, ba
şından k~nlar akan Cüneytin 
üzerine kapanıyor. 

Biraz evvel canhıraş feryat
larla inim inim inliyen hapis
hanenin içini şimdi derin bir 
sükut kaplamıştır. 

Ne bir kanlı vücut ve ne de 
muhafız var içeride .. 

Bayıltıcı bir kan kokusu. 
Umur beyin odası: 
BütUn ümera toplanmış ... 
Ayasuluğ hakimini bekler-

Yazan: Ferruh T oksöz 

ken bu kanlı harife ne şekil
de ceza vermeyi düşünüyor
Jar. 

Her kafadan bir ses .. 
Kapı önünde koşuşmalar. 
l>erin bir sessizlik. Biraz 

evvel Yahudi havrası gibi çın 
çın öten odaya derin bir sü
kunet yayılıyor. 

Her kes ayakta. 
Umur bey vakur. ilerliyor. 
Sağ ve solunda yerlere ka-

dar iğilerek kendini selamla
yanlara ayni haşmetle selam
larını iade ettikten sonra ye
rine oturuyor. 

Belinde murassa bir kılınç .. 
başında Beylik tuğu .. 

-
Sonra.. Hakim bir ses: 

-A kadaşlar! Söyliyecaklerim 
tayet kısa olacaktır. Evvela 
~unu ilave edeyimki .. hiç kim· 
seden akıl istemiyorum! Bina
enaleyh sözlerimi dinleyip 
emirlerimi harfı harfına yeri
ne getireceksiniz. Ben çok u
zun düiinşdüm İçinizden bir 
heyet, bu kanlı herifin mü
şavirine bir mektup götürecek. 

Cebinden bir kağıt, çıkarı
yor: 

- Dinleyin: 
" Arkadaş: Cçneyt bey biz

de tutsaktır. Eğer kim onun 
hayatını kurtarmak isterseniz 
tası tarağı toplayıp derhal çe
kilin buraradan. Size bir haf-
ta mühlet.,, Umur 

Sonra kenarda oturan sa
kallıya dönüyor: 

- Arlca." cı:ır -
~~~~~----~----~~----
llilmi Tükel nwtb:z:wıda hasılmııtır 


