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'' Halkın Dili ,. ne 0 Hak
kın o·ı· d. . . ı ı ,, ıyen sos yoloğlar, 
ıltıfatlaru ı ~sirgeyip 0 Avam 
Dili " diyen edebiyat men
suplarl vardır. 

" Bu niçin böyle olmuş
tur ,, un cevabını aşağıda 
kısaca ifadeye çalışalım. 

Halkoon ayn yüksek sınıf 
teşekkül ettirmiş sosyetelerde, 
esasda dil bir olmasına rağ
rncn sonradan kökden ayr.1-
rnış ikinci bir dilin sınıflaş- • 
rnanın başrolünü oynadığı 
görülmüştür. 

Seneler geçtikçe bu iki 
dilden ikinci yüksek dili, bi
rincinin önce lehcesile, sonra 
diline bağlı örfleriyle alaya 
başlamış \'e züğmınca edebi
yatında bir mizah devresi 
Yaratmıştır. 

Hal döyle iken, birinci kök 
dil sahibi asıl yığın kendi
siyle alay eden, mahiyet ve 
maksadı müphem, aykın bu
lup anlıyamadığı ikinci dile 
karşı içinden yetişen, aşıkları, 
şairleri, nekregüları ile aksül
amelini yapmış ve netekim, 
Osmanlı sosyetesinde divan 
ve saray edebiyatı Nefileri 
.~e Adem kad1esi müellifi 
Akif paşaları yetiştirinken öz 
Türkçe kanuşan asıl yığın da 
Yunus Emreyi, Karacaoğlanı, 
İbrahim Dertliyi yeti'ltirmekte 
gecikmemiştir. 

Osmanlı devletinde ulus 
ve devlet bağının bu suretle 
kökden çürümeğe başladığı 
ç:ığlarda, sosyeteyi idare 
tdenler de en tumturaklı el
kap ve elfaz kullanmak y. rı · 
~~- devamla, saray ve divan 
: kbi~ab bülbüllerinin ve mü-
~ ellırnlerinin ° ser kıl i 

a " rasında ulusdan uzak 
~~hpus· kalmışlar, devlet ve 
ag!arının kopmasını tacil 

etmışlereir. 

Netice: Malum. Osmanlı 
sosyetesi başda dili olmak 
i1ıere h er şeyile yıkıldı ve 
~ eAine: 

Sakarya, lnönü boylarında 
toprak üstüne ha· d k g aşıp o-
nuşarak anlaşan şeflerle olu-
~un en e . k 
ı . Y nı ve udretli dev-
t:~ . kuruldu. Yakın şanlı 

l hın bir dille savaş yerinde 
an "Şan seflerile ulusu ~bu 

Sovyet istihbarat 
şefinin. gazetecilere 

Beyana~ı 
~-·-

Moskova, 30 (A.A) - Ga
zeciler toplantısı dün istihba
rat• bürosunda yapılmıştır. 

Sovyet İstihbarat bürosu şef 
muavini Lozofski bu münase
betle bir nutuk söyliyerek de
miştir ki: Sovyetler birliğinin 

Alman naıiliği t~rafından tah
riksiz bir teca'Vüze uğradığı 
malumdur. Naziler hücumla
rını haklı göstermek için bir 
çok uydurma sebeblere mü
racaat etmişler Almanyanın 

sovyetler birliğine harp ilanı 
münasebetiyle Hitlerin söyle- · 

diği nutukta büyk çapta bir 
ve muhtelif çaplarda pek çok 
yalan vardır. Bu yalanlar ha-
vayı ifsat ettiği için gazeteleri 
ara sıra tenvir etmek umumi 
sıhhat bakımından iyi olacak
tır. Lozofski bu yalanlardau 
üç misal getireceğini söyliye-

rek Hitlerin Sovyet pilotları
mn Alman toprakları üzerinde 
buralarım benimsediklerini 
göstermek için keşifte bulun
dukları hakkındaki iddiasını 

ele almış ve 11 kanunusanı 
1941 den 29 Haziran 1941 e 
kadar Alman tayyareleri 324 
defa Sovyet toprakları üze
rinde uçtukları halde ayni 

müddet zarfında Sovyet tay
yalerinin ğeçirdiği arızalar 

yüzünden ancak sekiz defa 
Alman toprakları üzerinde 
uçmuş olduklarını kaydetmiş

tir. Lozosfki bundan sonra 
demiştir ki 2 ind nokta şudur 

. 
anlaşmalarını, masa ve 
harman başlarında, raylı ve 
betonlu yollarda devam ettir
diler. 

Büyük Şef Atatürkle başhyan 
bu anlaşma " kaynaşma ,, ke
limesinin manasını çoktan geç-
ti. ' 

Bugün Türk ulusu ve Cum
huriyeti (İsmet İnönü) leşti. 

Bundan ~onra tarih boyun
ca bu kaynaşmanın konuşma
sı hep bu günkü dille devam 
edecek, yüksek sınıf dili, avam · 
dili olmıyacak, bu dil yaşaya
cak. 

Halkın Dili 
Ggçmenoğ/u 

. . 

il il 

1 Tem muz 1941 SALI 

lmtiyıtz sahibi ve U. N. Md. 1 

Fuat Şahin Erlaçin 
ldıuehımesi 

1 ı. 
Hilmi 'J Uktd Mgtbassı 

1 ' AYDIN 

~IATI 2 KURUŞ 

Alman • Sovyet 
Harbı 

Moskova, 30 (A.A.) - Sov
yet istihbarat bürosundan bil-
dirilmiştir. • 
Akşam tebliğı: 29 Haziran 

günü Fin ve Alman kıtaları 
Baren denizinden Finlanda 
körfezine kadar bütün cephe 
üzerinde taarruza geçmişler

dir. Bu kuvvetler hudut bo
yunca (cepheyi) yarmağa ça
lişyorlar. Alman ve Fin kıt
alarının mükerrer hücumları 

kıtalarımız tarafınd; n tard 
edilmiştir. Düşman şimdi cer
yan eden muharebeler neti
casinde cephenin bir çok nok
talarında yüzlerce ölü bıraka
rak kendi müstahkem mevki 
leri g r .>İne çekilmiştir. 

Ribentropun 22 haziranda ver
diği notada mart 1941 de 
Sovyetler tarafından .Türki
yeye verilen garantının Al
manyaya karşı hasımane bir 
hareket olduğunu bildirmiştir. 
Bu deklerasyonun metni ne
şir edilmiş~ir. 

Deklarasyon acaÇa nı ;ın 

Almanlara karşı hasmane bir 
hareket teşekil etmekte 
ve Sovyetler birliği Türkiye 
bir tecavüze maru~ kaldığı 

takdirde Sovyetler bir: iğinin 
bitaraf kalac~ğını bildiı;miştir. 
Şimdi Almanya Sovyetler 
birliğine harp ilan etmesi 
üzerine bir çok memleket!er, 
bv meyanda Türkiye, İran ve 
Afganistan bitaraflıklaı mı ilan 
etmişlerdir. 

Amerika da bitaraftır. Bu 
izahata tekaddüm eden bita
raflığı ilan eden memleket
lerin hepsi Almanyaya karşı 

hasmane bir vaziyet almış 
demektir. 3 üncü nokta Bo
ğazlar meselesidir. Hitlerin 
musikiye ne derece vukufu 
olduğunu bilmiyoruz. Fakat 
bu meseleden bahsederken 
son derece tiz bir ses çal
mıştır. Hitler Molotof Berlini 
ziyaret ettigi sırada Boğaz
ların Sovyetler birliğine veril
mesi hakkındaki beyanab 
kendisile anlaşıldığını söyle
miştir. Sovyet hükümeti Bu 
beyanahn hiçbir suretle ha
kikate uygun olmadığını be
yan etmiş bnlunmaktadır. 

Geçmiş günlerde 
bu gün ne olmuş ---Türk sahillerinin ecnebi va-
purlarile sömürüldüğü, Bar
barosları ve Turgut reisleri 
yetiştiren Türk milletinin saf 
denizlerini çeşit bandıralı 
teknderin bulandırdığı günle
rin sonu 1926 yılının bir tem
muzudur . 

Kanuni Süleymandan son
ra eski şerefini arlıramıyan 

Türk denizciliği ve deniz tica
reti layık olduğu yüksek mev 
kini cumhuriyet devrinde ka
zandı. 

1926 yılından beri her giin 
sayıları artan Türk gemileri 
şanlı bayrağımızı kendi saf 
sularımızda ve dış denizlerde 
şerefle' onurla dalgalandır
maktadır. 

Türk denizcilğinin kalkın
ması günü olan bir temmuz 
Türk u'usunun içten sevinç 
duyduğu bir gündür. 

1926 yılının bir temmuzu 
karalarda hür yaşayan Tür
kün es1 i sevğilisi denizine hür
riyet verdiği gündür. 

1 Temmuz Türk ulusuna 
ve denizcilerine kutlu olsun. 

N. R. 

V ridat müdürü 
Halkçı memurlarımızdan 

maliye varidat müdürü Bay 
Abdullah Zorlunun hizmet 
müddetini tamamhyarak teka
üde sevk edildiğini haber al
dık. Bulunduğu vazifelerde 
dürüstlüğü ve halka karşı iyi 
muamelesi ile tanınmış olan 
arkadaşımızın tutacağı yeni 
işlerde muvaffak olmasını iç
ten dileriz. 

Bir İtalyan 
ge.nerall f ngillzlere 

teslim oldu -·-
Kahire, 30 (A.A.) - İngi

liz orta şark tebliği: 

Libyada hiç bir değişiklik 
yoktur. Habeşistanda İtaylan 
kuvvetleri Binbiyi tabliye et-

,mişlerdir. Vaktile İnğiliz So
malisinde İtalyan kumandanı 
olan general Bertel teslim ol
muştur. 



Sayı 1 okuyucularımıza 
lıavemizdedi bulmacamızı hal 

edenlerin sayısı pek çoktur. 
gösterilen bu yakın l?laka bizi 
mütehas~is etti. Gazete hak 
kında iyi temennniler ve te 
veccühler izhar eden okuyu 
culanmza teşekkür edenz. 

Hediye kazananlanların ad 
' )arını aşağıya yazıyoruz. 

100 kuruşluk kitap 
kazanan · 

1 - l:ımir alsancak mesudiye cad 
desinde hayat ( 1448 ) sokak No. 
21 evde Kenan Bölsel 

50 kuruş1uk kitap 
kazananlar 

2 - Balatçık talha oglu Hasan 
Arıkan 

3 - Söke manifaturacı Halil 
oğlu Zeki 

25 kurnşluk kitap 
kazananlar 

4 - Bursa Orhanili kaymakamı 
Dündar Egel kızı Çiydem Egel. 
S - Ankar&ı Hamam önü gedi:ı 

sokak No . 40 evde Ebe Saadat 
dural. 
6 - İstanbul yeni kapı sandık 

burnu sokak No. 24 Salih Akyü:ı. 
7 - İ:ımir karşıyaka Nuh bey 

sokak No. 3 evde Hilmi Tarcan. 
8 - Aydın kundura makinecisi 

Ahmet kızı Ayten Senyü:ı. 

9 - fstanbul Kadıköy Altyol 
Bahariye caddesi Ali Suavi sokak 
No. 11 (imza okunamadı) 

10 - Aydın kurtuluş mahallesi 
Hasan oğlu A tagan Gençsoy. 

10 kuruşluk kitap 
kazananlar 

11 - Aydın inhisarlar sicil 
0

me
muru Süreyya Epil: 
12 - Balatçık köyü okulu öğ. 

Abdülmuttalip Ôzdemir 

13 - İstanbul Cağaloğlu Güneş 
r.natbaasın~a M. Nevzat Ô:ıgiray 
. 14 - Aydın öğretmen Seyyide 
inal kızı Nermin İnal 

15 - Denizli Yeni basımevinde 
mürettip ve makinist L. Hancılar 

Göz'er toprağa mıhlı. 
Tıs yok. 
Kırılan gururun başlar üze

ı indeki tazyiki.. 
Kanlar ile kale almak! 
Nihayet gene dalga'amy.or 

başlar .. 

Cüneyt, elinde pala, omuz
ları gerilmiş, bdynu vücuduna 
çökmüş.. dineliyor çadınn ö~ 
nünde. 

Ne tuhaf, ne şoğuk kanlı 
herif bu .. 
Kudurmuş bir kitle karşı

sında, dMdaklarında müstehzi 
bir teberssüm.. dineliyor:. 
Ağzı yarı yarıya çarpılmış .. 
Sakin. 
Bir öfkeyle kınından fırlı

yacak sekiz bin pala: ona do
kunmadan geçeçek sanki .. 

Onun kafası uçmıyacak .. 

16 - Aydın Cumhuriyet mahale 
ai sokak 7 No.12 Mehmet Deniz 

17 • Ankara Cumhuriyet merkez 
bankası kaobiyo kısmında ( imza 
okunamadı) 

18 - Aydın maliyede Ahmet kı
zı Ayfer Arpacı 

1' - Aydın Güzelhisar mahallesi 
No. 24 Evde Hediye Gezen 
20 - Germencik M. Şevki Ersoy 
21• - Aydın Hasan ef. mahallesi 

No. 10 Fahri Dalar 

22 - Aydın 7 Eyliil caddesi so. 
4 No. 54 evde Eşref Yüksel 

23 - Aydın Su işleri 4.ncü şube 
müdürlüğünde B. Bibioğlu 
24 - Fabrikatör Halim Ay.sın o. 
Doğan Aysın 

25 - Ankara Yenişehir Himayei 
e-tfal apartımanı idare menuru 
Osman eliyle Nahit 

Taşrada olanların hediyeleri 
posta ile gönderİlmiştir. şehir 
dahilindeki okuyularımızdan 
gerek listede isimleri yayılı 
olanlar ve gerek bulmacayı 
halettiği halde liste harici 
kalanların hediyelerini idare 
hanemizden aldırmalarını rıca 
ederiz. 

Lastik mühiir ve 
levha işlert 

Matbaamızda ötedenberi 

mühür siparişi alınmakta ol
duğu malumdur. Bu defa 

her çe:ıit dükkan levhaları, 

otomobil, araba pi iakaları, 
numaı-ataj işleı i sipari~leri de 
alınmağa başlan.dığını muh
terem • müşterilerimize bil
diririz. 
ı------

Yurtdaş çocuk esirgeme 
kurumuna yardım etmeği 
unutmayınız. 

Gözleri oyulmıyacak .. 
Velhasıl bu kan deryası o-

nu önünde sürüklemeden ge· 
çecek sanki .. 

Saflar yarılıyor .. 
Bir adam: Eni boyuyla bir, 

kolları testici küpeçleri gibi, 
iriyarı bir adam ilerhyor .. 

Bir varilin yoliuş aşağı yu
varlanışını getirin gözünüzün 
önüne .. · 

İlerliyor.Hayır yuvarlanıyor. 
- Beyüm!. Askerlerin ca-

hilliğ'inü bağışla. Onlar, ö
lünceyedek yanunuzda cenk 
edecehtür!. 

HikA.ye 

KATALOG 
Gece epice ilerlemiş, sabah 

yakın, yorgundum. Ya . bir 
sabahçı kahvesi bulup otur
mak veya kapısı daha ka-
panmamış bir: otele rastlamak 
ümidiyle Tepebaşı~dan Gala· 
tasaraya doğru ilerliyordtım. 

Sağ tarafımda bir kapı ara

landı. !> ralıktan sızan bol bir 
ışık ve şen müzik sesleri 
sanki beni o tarafa çekti, ve 

gayriihtiyari · kapıdan 
girdim. 

. . 
ıçerı 

Burası bir b<i rdı: İçki ve 
uykusuzluktan biltü•ı yüzler, 
gözler kızarmış, çıplak vücutlu 
kadınlara sarılmış erkekler 
durmadan dönüyor. Şöyle 

sessız bir köşede boş bir masa 
aradım ve yerleştim. Yanım-

daki mnsada bir kadrnla bir 
erkek oturuyor, kendilerin
den o kadar geçmiş~er ki, 
kadın masaya. koilannı daya
mış, bağtra bağıra konuşu

yordu: 
- Beni ilk defa üvey tey

zemin evinde görmüştün. Bu 
ev sözde namuslu &eçinen 
kadınların vücut'arını sattak

ları bir ticarethaneydi. Ve 
sen oranın kıdemli mü,teri
ierinden idin. 

Nasılsa ogün ticarethane-

Yazı işlerine Umumi neş
riyat müdiirü, i Jare işle;ine 
İdare müdürü karışır. 

Y azılnr geri verilmez . 
Günü geçmiş sayılar 10 

kuruştur. 

Yazan: Ferruh Toksöz 

Sekiz bin kişi isyanı iler
letrniye hazır olmakla beraber 
ağalarının bu damdan düşme 
niyazı karşısında: 

- Beli "Sultanını,, u bas· 
tırıyor. 

Cahil güruhunun balmum
laş1nasıdır bu .. 
Çadınn önündeki herif ge

ne haykırıyor: 
Dönün çadırlara .. Yarın hü-

cum yari ' 
On alb bin ayak ters yü

züne hareket ediyor. 
Mehtap, pınl pınl yanan 

sakin deniz iiz'!rinde albn kak-

Yazan: E,ref Gezen 

nin ( Katalog ) unu kanştı

nrken gözüne benim resmim 
ilişmiş, beni beğenmiş ve 
istemişsin. 

Ozaman ben 17 yaşında 

bir kadındım ve senden evci 
o evde yüzlerce erkekle kar
şılaşmıştım. Fakat sen her 
nedense ötekiler gibi yapma
dın. Yalnız kaldığıml% zaman 
uzun uzun yüzüme baktın ve 
bana bir sual sordun. O söz
ler hala kulağımda: 

- Bu hayatından mem
nun musun. Nasıl oldu da bu 
uçuruma yuvarlandın. Kurtul· 
mak ist er misin demiştin. 
Susduğumu görünce de: 
-İyi düşün üç gün sonra ge

lir senden cevap alının demiş 
ve çıkıp gitmiştin. 

Ben şaşırmış, sevincimden 

deliye dönmüştüm. Çünkü is· 
temiyerek düştüğüm bu uçu
rumdan kurtulmak için can 

atıyordum. 

* . .. 
Kadın burada sustu. Masa

nın üz~rinde dolu duran rakı 
kadehini bir yudu~da susuz 
olarak içti ve hiç bir şey ye· 
meden tekrar söze başladı. • 

-- Arkası yartn -

--=-::-· - == :ı====~ 
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Seneliği : 500 Altı aylığı 
250 üç alığı 130 Aylığı 50 
kuruştur. 

malı bir sandal gibi.. 
Hafif bir rüzgar, zafer tür

küsünün ilk mısralarını oku
yor. . . . 

- Haaaayt .. Yıkıl bre kar
şımdan!. Eceline mi susadın! 

1402 senesi nisanının sıcak 
bir gününde yaralı kaplanlar 
gibi haykıran bu adam azma
nı, Aydın beyi Umur tarafın
dan esir edilen Karasubaşı 
Hasan ağanın oğlu Cüneyttir. 

Hücum hazırlığı tam altı 
saat devam etti. 

Harp! 
Milyonlarca insanı bir anda 

pırasa gibi doğnyan afeti. 
Ölümün tecessüm etmiş 

şekli. 
- Bitmedi -

Hilmi TDkel Matbaasında basılmıştır. 


