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Sayı : 18 

Bir \~eclzenin 
akisleri 

Dr. Akıl Muhtarın bir veci-
zesi gözüme ilişti. · . 

" Bir milletin ıstırabı müs
bet bir şeydir. Bir milletiu 
biiyiiklüğü o ıstıraba karşı 
gösb·rdiği alaka ile ölçülür ,, 

Bir millete izafe edilen bu 
vecizeden aldığım ilhamı aşa
ğıda birkaç satırla ifade et
mek bana bir vazife oldu. 

Bir memleket halkının ıstı· 
rabını benimsemek ve o ıstı
rabı dindirmek vazıfesini üze
rine alanlar işlerinde muvaf
fak oldukça şereflerini yücel
tirler vicdanlarını ferahlabr
lar, binnetice gnrurlarını ar
tırırlar. 

Onların hayatta kazandık
ları muvaffakıyetlerden duya
cakları gururun büyüklüğü 
halkın huzur ve huzuzula öl
çülür: 

Zamanm dönekliğine, fele
ğin zulmü kahrına kıymet 
vermiyen irade sahibi insan
lardır ki; deruhde ettikleri 
umumi işlerin düzenlenip ni
zamlanması işinde daima mu
vaffak olmuşlardır. 

Hareketlerini umumi men
~aat ahengine uyduranlar da
ıma taliihin güler yüzlülüğne 

kavuşan bahtiyarlardır. 
Gönül isterdi ki; memleke

timizde de bu bahtiyarlarm 
sayısı çoğalsın. Bin bir zah
metle, mihnet ve meşakkatle 
kurulan bu şirin yuva daha 
bira1. ağarsın, gözler aydm
lansrn, 1~öııü!l .! r ferahlansın. 

Hiç şüphe götiirmez bir 
hakikattir ki, yoksulluğu ıstı
rap veren, eksikliği kasvet 
dQğuran amiller irade kudreti-
nin haki . t' l d · ı w 

ı k- ınıye ı atın a czı mege 
nıa 1 urndurlar. 
d' Yeti .ir ki, ıstaraplan din
ırecek İradeler harekete 

gelsinler. ' 

*** 

Aıneı·i kal ılurın Ekserisi 
Huz\'<'lle tanıt'dar 
N.~vyork, 18 (A.A.) - A-

rtıctıkad k' h' yü d a 1 şe trler ahalisinin 
R 7: .c altmt ıntlan faz lası 
cısıcu h · 

m 'k l1l urun lzlandaya A· 
erı (\n k 

. . ıtalarımn göndcril-
mesınt t . 

a~vıp etmektedir. 
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PAZARDAN BAŞKA HERGÜN ÇIKAR SiYASf GAZETE 

19 Temmuz 1941 Cumaartesi 

lmtiyltz sahihi ve U. N. Md. 
Fuat Şalıin Erliçin 

lduebanesi 
Hilmi TU"e l Matbaası 

AYDIN 

FIATI 2 KURUŞ 

Yıl: 1 

Servetini üniversiteye bırakan 
büyük adam 

Aı1adolu :Ajansı ! Moskovada hakim olan 
zihniyet 

Bir müddet evvel bir milyona yakın servetinin mü· 
him bir kısmını içinde yetişdiği ve memlekete büyük 
bir istikbal hazırlamak yolunda gençlerin bütün kuv
vetlerile çalışıkları üniversiteye terkeden Dr. Ziya Gün 
vefat etmiştir. 

Halkın Dili - Büyük ölünün kederli ailesinin yasını 
ortaklnşır, bilhassa ilim ilemioin kalp sızısını pay- 1 

laşır. 

• A 

ŞEHiR HABERLERi 
-------IG~N ...ıc.ıııı.o--

Valimiz 
Sabri Çitak me-ıun 

Bir vazife gezisinde uğra

dığı kazadan mucize kabilin
den kurtulan kıymetli valimize 
Yüksek Vekaletin iki ay 
izin verdiğini haber aldık. 

Sayın Valimiz mezuniyetini 
İstanbulda geçirmek üzere 

Pazartesiye bereket edeceğini 

öğrendik Enerjik valimizin 

memleketimize iyiliklerle dön· 

mesinı candan dileriz. 

Poliste tayinler ve 
nakiller 

Başkomiser Halit Yeter ter· 

fian Bilecik · ikinci sınıf Em
niyet amirliğine, Baş komiser 

Yilmaz Nurı Türüşoğlu Sö· 
keye, komiser muavini irfan 
Düzgüner terfian Bileciğe, ko· 
miser muavini Elmas Atalay 
naklen Mardine, Mehmet Ta· 
ceddin naklen Hakiriye, Ah· 
met Kumanova naklen Manı-, 
saya, İzmir polis memurlarından 
Sıtkı Hergül ve Balıkesir po

lis memuru Ahmet Engiz ter· 
fian Aydın komiser muavin-

liklerine, Van polis memuru 
Raif Gcçgüu ve Mardin polis 

memuru Mustafa Al Aydın 
polis memurluklarına naklen 
tayin edilmişlerdir. 

Gerek terfi ve gerek nakil 
suretile giden ve gelen zabıta 
memurlarımıza baunlar dile· 
riz. 

Ayd111da 
ikizler haftası 

Bu hafta içinde Aydın 
memleket hrs'.anesinde iiç 
doğum vak'ası olmuştur. 

Köşk'ten Rüşdü karısı Lut 
fiye Şen iki kız, yine Köşk
ün Davilya köyünden bir as
ker ailesi bir kız bir oğlan 

ve Nazillinin Turan mahalle
sinden Mehmet Ali karısı 
Fatma Ars bir kız bir oğlan 
olmak üzere her üçü de birer 
ikiz çocuk dünyaya getirmiş
lerdir. Analarına ve yavrula
nna sıhhat dilerken kıymetli 
doktorlarımızla şeflcatli ebe 
ve diğer hemşirelerin başarı
larını şllkranla anarız. 

->:"''~:(-

ZABITA HABERLERi 
Aydınlı Mehmet Solak, Mus

tafa Solak ve durmuş adla
rında üç şahıs kör F eridenin 
evinde yakalanmışlardır. Evde 
annesinin muaffakatile fohu
şa sevk edilmek iizere 16 
yaşında Müzeyyen isminde 
bir kız bulunmuştur. 

Mustafa Solak ruhsatsız 
bıçak taşımak ve İsmail sert 
adlı birisi de bu işlere deli
let etmek suçuyla maznun
durlar. 

Polisce tahkikat yürütül
mektedr. 

§ Köşk nahiyesinin Yavuz 
köyünden Hasan Ali kansı 

45 yaşlarında Hediye Gün· 
görün babçeevi Mustafaoğlu 
321 doğumlu Mehmet Gök
çen tarafından yakıldığı iddi
aıile tahkikat ıçia jandar
maya müracaat ettiğinden 
tahkikata baılanınııtır. 

••• 
Moskova, 18 ( A.A. ) -

Sovyetler!n uğrıyabileceği mu
vaffakıycls' z\iğin ne kadar 
mühim olursa olsun neticede 
Alma11 ' arın mağlup edileceği 
muhakl aktır. Bir hafta evve
line ı azaran bir kat daha 
artmış olan itimadı telkin 
eüen şey Alman ileri hareke-

tind~ görülen ağırlıkla f ngiliz 
Rus · ttifakmm yaptığı emni
yet verici tesirdir. B• tesir 
Moskovada hakim olan zlh· 
niyet Sovyet prepagandasının 
kulk ndı.~ı lis:ında biriz bir 
surette görll!mektedir. Mos• 
kovada glinLik hayat bir hafta 
evveline nazaran şimdi daha 
normal bir seyir takip et· · 
mektedir. 

Sinemalar, gazinolar hınca 
hınç do'u olduğu gibi nehir 
kenannda gazinolar, lokan• 
talar ve açık hava tiyatroları 
bu sıcak ve mehtaplı gece
lerde mütemadiyen dolup 
boşalmaktadır. 

-·-
İngilizler Şamda 

Şam, 18 (A.A.) - Mütte
fikler Suriyeye girdiği zaman 
Vişi hükumeti tarafından en
terne edilen İngilizler dün 
sabah bir nakliye kafilesi ile 
Şama ge! mişlerdir. 

§ G r:rmencik nahiyesinin 
Piyazdeı e köyünün Kayalar 
mevkiindeki devlet ormanın
da yargın çıkmişsa da köy 
balkı turafından hemen sön· 
dürülrr uştür. Faili aranmak· 
tadır. 

Sökeye bağlı Akköy nahi
yesinin iki kilomefre küne· 
yinde Mersintidere ve Yeşil 
Kavak mevkiinde devlete. ait 
yanan saha içindeki örtüyü 
teşkil eden eşcarm 4 de ikisi 
dikenlik, 4 de biri pırnal, di
ğer ikisi koca yemişlik ki, 
cem'an beşyüz kental mahlut 
odunu yanmııtır. Mütecasir 
on iki yasında çoban Bekir 
oğlu Sait Bozdeuıirdir. Yan
gın çocuğun elinde oynadığı 
kibrit kutusunun ateş alma· 
sından ileri gelmiştir. 



, 

• 

Sayfa: 2 ( Halkan Dili ) 19 Temmuz 

Yazan ~· 
Hikaye Bir Balo Hatırası Rşref ceı:erı •. ., . .. . ... - .-.. -.• 

t:..·~~ ,......,. ......-: ..... . , _ . ... ~-~ ................... J 

Bir gencin hatıra defterinden iki yaparak 

3 Temmuz. - Cuma biraz sen de neş'elen, gül dedi.' 
Bu g~ce, İzmirin en güze) Ve koşarak yeni başhyan 

gecelerinden biri. Hafif bir tangoya yetişmek için yanım-
riiıgar esiyor, mehtap bütün dan ayrıldı. 
parlaklığıyla her tatafı aydın- O şimdi pistte idi bir ke-
latmış deniz bir gelin gibi lebek gibi uçarcasına durma-
süzü!erek müziğin temposuna dan dönüyordu. 
uymuş fasılalarla çarpıyor. O anda ben 'değişmiştim 

Karşıyaka sahilinin ışıklan, ne oldu bilmiyorum, kalbim 
mavı elbiseler giymiş bir ka- çarpıyor yerimde duramıyorum. 
dının g'Öğsüne takılmış elmas Bütün güzellikler gözümden .. 
hir ~cdrdanlık gibi pırıl pırıl silindi. 
kafşımızda yanıyor. Kulaklarım artık müziği 

Şehir gazinosunda üniversi- duymuyor, gözlerim hiç bir 
telilerin balosundayım. Her ta- şey görmiyordu. Yalnız kar-
raf elektriklerle donanmış, ma- şımda koşan, uçan bir kele-
salar dolu, caz durmadan ça- bek görüyor, onuo neşelen 
lıyor, çiftler dönüyor. Burada gül diyişini duyuyorum. 
dünyanın bütün üzüntü ve ız- Bu satırları yazarken sabah 
tırapları sanki unutulmuş, bü- ezanı okunuyor. Fakat, mina-
tün yüzlerden neş'ei saadet redeki müezzin bile ezan ye-
fışkıryar. rine neş'elen gül diye ba-

Kcndimden geçmiş bir hal- ğırıyor. 
de, dalgın bu güzellikleri sey- Bu gece ben bir karar ver-
re:diyoı um şiir ve· musiki dolu dim. Yarın hemen Güler' e " 

Bize {/tim~ eserler: 

Kara gedik 
Yazan: Cavid Aker. 
Halk basımevi muğla. 
Sayfa 34, fiati 20, eb'adı 

22113. 

1 l{ADYO _L 
19171941 CUMARTESİ 
7.30 Program ve memleket 

saat ayarı. 7.33 Müyik. 7.45 
Ajans haberleri. 8.00 Müzik. 
8.3018.45 Evin saati. Yaşanmış hayat parçaların

dan felsefesi mükemmel bir B.30 Pl'ogram ve memle-
ifade ile içine alan bn eser ket saat ayarı. 1:·t33 Müzik. 
modern vecizeye en güzel bir 13.4.5 Ajans haberleri. 14.00 
misal olmuştur. Müzik. 14.45/15.30 Müzik. 

Es'er okunurken müellifin 18.00 Program ve memle-
yüksek karekteri gözlerimizin . · ket saat ayarı. 18.40 Müzik. 
önünde ne güzel, ne caı lı 19 00 Konuşma. 19.15 Müzik. 
olarak tebarüz etmektedir. 19.30 Memleket saat ayarı 

Hakiki bir hayatın ifadesi v~ ajans haberleri. 19.45 Mü: 
olan ° Kara gedik ,, i oku- zık. 20.1.?. Radyo gaz~tesı. 
yucularımıza tavsiye ederiz. 20.45 Muz:k. 21.00 Zıraat. 

•21.10 Müzik. 21.40 Müzik. 

Gaip öküz aranı ~·or 
Yaşı alameti . renki 
8-9 alnı sakar sarı 

cınsı 

öküz 
Üç gündenbari Kadıköy ile 

Işıklı arasında kaybolan eş
kali yukarıda yazılı öküzün 
yerini liaber verenlere idare
hanemizden hediyesi verile-
cektir. İdare Müdür!üğü 

22.30 Memleket saat ayarı, 
ajans l aberleri. 22.45 Müzik. 

22.45 Müzik. 22.55123.00 
Yarınki program ve kapanış. ---

Abone şartları 
Seı eliği : 500 Altı aylığı 

250 üç. alığı 130 Aylığı 5 
kuruştur. 

bir gt!ce.. koşacağım. Ondan saadet di- - = - - -
Yazı i:) !rine Umumi neşri

yat n ü ·l ürij, İdare işlerine 
İdare müdürü karışır. y anı başımda bir kahkaha leneceğim. Ve eğer verirse 

beni bu güzel riiyadan uyan- ben ne mes'ut ve neş'eli ola-
dırdı. Bu bir kahkaha değil cağım. 
beni elektrik ceryanına ka
pi rr.ış gibi titreten, büyü
lıyen tarif ed.emi~ceğim bir 
şeydi. Başımı çevirdim. 
Yanımda Güler duruyordu: 
- Burada da mı düşünce 

dnlgmlık haydi yeter artık 

13 Temmuz- Pazar 

Bu gOn ben de mes"ud in
sanlar arasına karıştım. Bir 
kaç saat evvel Güler'le beni 
el ele vererek ve parmakla
rımıza birer halka takarak 

mes'ut olunuz dediler. 
Bir kaç günde hezırlığımızı 

yaptık. Artık bu gün bu mes 
ut , günü yaşıyorum. 

Kelebeğimin elime değen 

ince eli neş'e doluymuş, artık 
neş'eliyim, gülüyorum. O ya
nınıda oldukça aaima güle
ceğim, gecelerim hep o gece 
gibi şiir, musiki dolu olacık. 

Y azıLır geri verilmez. 
G iinü geçmiş sayılar 10 

kuruştur. 

Ri.işdii Başkoru 
Zengin tuhafiye çeşitleri 

ve en son model bayan 
şapkaları gelmiştir. (9) 

Mı·ıı"'ı Pı·,,an~o Bı·ıetlerı· Geldı· J ' ~ :i!--"'8W- F~:--= .. ~---=-.. =+""':'-"Yf 

Tertip BJr.lnei keşide Biletleri Matbaamızin 
GDLER Gişesine uelmiştir 

Bir LiRA Verip Talilnizi Gişemizden Denerseniz Muhakkak Gülersiniz. 
~ .._... .... ..,._ ............ ~ .... ~~..!"~ ~ ......... ~ .. ~ ...,. ,...~~-~..-.~ ~ ....... ~ ...... ~"'. ..... ~ ~ ~ ......... ~ ...-~ ... ~ ... ~.:::.......:.:: ..... ..... ~ ~ ... ...:. ... ~ ~ ~ 

Cilneyt 
Cüneyt ölecek ve onlar 

kr rt: r nıyacak kurr.andanla
rmı. 

Karasubaşt Has:ın ağanın 

oğlu 1\yasuluğ kalelerinin ru
tubet · kokan zindanlarında 

can v~rd ek!. 
Semadan, zifiri l<aranlık 

gibi toprağa yağan ~ecenm 
koynunda.. Sessiz adımlarla 
yürüyor bir kişi .. 

Düşe f,alka, bata çıka iler
liyor. 

Elinde U7.UO, kıvrık uçlu 
bir pala. Başı kefiyeli. 

Y aklaışyor çadırlara .. . . 
Sabahleyin dağılacak olan 

karQ:rrahın son neferi de u-
w 

yumuş .. 
Ne bir n '.ibctçi ve ne de · 

gfü.cü var ortada ... 
Hem buna lüzum yok .. 
Yarın hepsi memleketlerine 

dönecek!. 

NO. 16 

-·----·---· 
Meçhul şahıs çadırların a

rasından ilerliyor .. 
Birkaç adım. 

Ayasulug şehrinden akse
den birkaç horoz sesi.. 

Karargahın yegane kuman- · 
danı, Cüneytin müşaviri Arap 
F ettahın çadmnm kapısı ara
lanıyor. 

Süzülüyor içeri hayilet. 
Arap, bembeyaz dişlerini 

gö!lltererek uyumaktadır. 
Yastığın altından geni' a-

ğızlı bir palanan uçları taşıyor. 
Simsiyah, kı\'ırcık saçlar .. 
Zifiri karanlık bir surat .. 
Marsık! 
Meçhul şahıı ilerliyor: 

Yazan: Ferruh Toksöz } 

--
- Ulan Fettah!. Fettah .. 
Ses yok. 
- Fettah!. 
Arap dönüyor yatağının 

içinde.. Ve bir horultu .. 

- Gidinin marsığı!. Ulan 
ölü toprağı mı ektiler üstüne 
lfo!. Kalksana. 

Fırlıyor birdenbire müşavir. 
Hayretle mırıldanıyor: 
- O; o .• Bey .. 

Sonra toplıyor kendini: 
- Buyur sultanım. 
- Kalk!. Nakkareler vurul-

• sun!. Hücum var!. 
- Beli sultanım! 
Geceyi titreten boru ses

leri .. 

Pala• mı kapan Bey çadı-
rına koşuyor. 

Ağı~kr~nda ayni nakarat: 
- lstemezük!. 
Hay<.t yok zannedilen bir 

kainatın dcprenmesinden bu .. 
Bir k :-ı rargah. 

Çac· ırlar. 
Pala gürültiileri. 
Koşuşmalar. · 
Cüneytin aslan kükremesini 

andıran sesi boğuyor bütün 
bu kargaşalığ;: 

- Arkadaşlar!. Ayasulug 
kapıları açıktır. Hücum var. 

Seki7. bin baş birden dü
şüyor öne. 

Ve.. ayni düşünce: " kale
yi alacağız. .. 
Akşam ve hatta toplanır

ken istemezük diye bağır
madı sanki onlar. 

- Ar lfıı.~ı l'/lr --------·-----Hilmi Tiikel mtlfb.urnda b:wlmııtır 


