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i BlJGON KURTULDUf Türkiye 

Yıl: 1 

İ 1936 yılınin O ta2ııı-muzu~ :;::-; erleri, süngülerini par- İ l ondra, -2~' (~:~.) - T~v- . 
i d.~yı~. "M~sak~ .f\ofilJi,, uin ta- latarak top tekerleklerinin to.kf mis Türkiyeye tahsis ettiği 
: nultnıanacak bır parçası drıh:ı gürültülerile 918 yılından berı i makalesinde: 
i andu., hasretlisi oldukları cennet i Türkiycnin tauıamile bitaraf 
i . Tu .. k boğazları, Türk eri- bogaz?arına yerleşerek ka- f kaim<· k hususundaki azmi her 
j nın s~ngüs\.1 ile. ışıklandıra- vuştular. f türfü şükheden varestedir· 
! dın~dıgı, rahat çadır kurama- Bugiin, Türk milletinin, uğruni Türkiveye iltica eden harp 
: •gı 1

· ı'r y•rdı'r d l dl k ı k t aemil~rine ve mfü·dtebatına • ı; ,., • . a ev a arının an annı a ı - : t't 

: .. Dünyanın bu cennet kadar tJğı boğaz!anna kavuştuğu f tatbik edilen muamele ile sa-
i guzel i~i. boğazı, bakımsız için, haklı olarak içteıı sevinç• J bit olmuştur. Türkiye tama-
! ve bekçısız anasından ayrıl- duyduğunu ifade ederken, ! mile hitaraf, tamanıile dürüst 
i ~a.k istenen iki evlAt gibi dünyanın da her kese açık ! ve açı 1< bir siyaset takip et-
: barı K d · - d ' b' · ' ı mektedir. • ara cnız agzın a ın dur asından endişelendiği : 
: Ea d ' · ' - ..ı - b k m • S · T k 'k" i ,. .. e enı~ının agzmua e • Asya_ Avrupa kapılan olan i urıyey(! , ür iye tarı ıle 
f lem~k'.-edu!er. . • boğazların, hakiki ve er sa- i takviye kuvvetleri göndermek 
i s.~ hıple~ı Türk erı~a.. sahibini bulmasından gönül f hususunda bjr devlet taraf m-
i 1 urk erı, aynlmak ııtenen ferahlığı bıssefmekte oldu- ı dan vuku bulao tazyika TUr-
ı Yavru!annı dilediği anda bağ- ğnnu ummaktayız f kiye kat'iyyen ehemmiyet 
J n~a başabilirdi. Fakat Türk, Artık 1936 yılınm 21 tem- ı vcrmeµlckle bitaraf kalmak 

i dunya sulhuna olan erce ve d b . asırlarce ka- : hususundaki azminin derece-. · . b muzun an en, ı . . 
• ınsanca s 1ygısı ıle u aynlık 1 1 d • şerefl'ı • smı göstermektedir. t nımız a su a ıgımız : 
i acısına bir az daha katlan· t b" 1 • biti i Tayn;h Tür1'iyenin f\lman-

- . k a ıya anmızın, azız te e- ·ı - 1 d h ki : ınagı ınsanh'c borcu saf.af& _ ı ya ı e yaptıgı an aşma a a ıı 

! lunda yürDyerek Montrl yıldızlı Bayrağımı bır da ha t6yle diyor: 
ı hakkını, sulh ile almak yo- rimizin mezarlan Os~nde 16) f olduiwıu i.bat ettikten aonra 

f konferansına l;ildirdi. ~~l~amak nzere ıarefle ı T&rkiye ilk Eamanlarda 
f · Montr&da toplanann kon- · a ga a~ıyor. . . . i Rusyamn taYru hareketinden 
f ferasındaki davletler murah- Bu ıgun, 1 ürk Mılletıne ı şüphe etmekt~ belki haklı 
f ~ı Türkün bu er hare- kutlu olsun. · f idi. Fakat 3\)n zamanlarda bu 
t ketini, hakkını tasdik etmek- Türkiye C&mlluriyeti Kab- f şüpheleri tamamile zail ol-
ı le cevaplandırdılar ve 1936 raman ordusuyla yaşasın. ı muştur. 
' yılının 21 temmuz aababında _ Oöçmetıo!}lu J f 'it ı· Tr.. k. • ' · ı ngı ereye ge ınce, ~r r-.............. _.. •• _ ............... , ........................ --............ h k 

yenin son ~hattı are e":ini 
İki şehir (V) işretli harp tenkit etmek lngiltereye düı-

nıez. 

Ha kile veksa oldu Londra, 20 ( A.A. ) - Bu Tilrklerin asalet ve seci-
londra, 20 (A.A.) - Hava gün Alman İfgali albnda bô- yeterinden tamamile emindir. 

hP.l.areti istihbarat servisi ta- lunan memleketlerde Viktoni 
r~.L d yani (zafer) kelimesinin . ilk ~ nn an verilen matumata 
göre Almanyada Anen ile harfi itıreti fiddWi bir mlf• 
Mu ı h cadele ba•lamı..+.r. Alm'anlar nsten şehirleri ngiliz ava ., ., ... 
hoınb:ırdımanı neticesinde (V) işaretinin ne o1dujunu 
h&kil<: yeksan olmuştur, Bu iıgaUı::ri altındaki fransada, 
:uketle (Alman şehirlerine bir aelçikadll, Hollandada, Da· i: . bomba dOşmiyecektir) nhuarkada, Norveçte ve Bal-
e:~,.,~~· bulunan Mareşal _kanlard.ajice~~m_it_Ie_r~ 
.. ng ın vereceği cevap mü- ile 'Musolini arasında g6ri-

cıhı me ·a'·b·. 
~ · ştilmesi muhtemel mesefeler 

liftler-:· M~Molfnf arasında ·prk cephesinin va-
li ziyeti ve' bazı mıntakalarda 

rennerde görüşecekler AlmalJ kuvvetlori yerine ltal· 
k lanclra, 20 (A.A.) - Mos· yan kiıvvetleri ikame edilmesi, 

ova radyo~m dün akşamki lngiltereye k a r t ı harp ve 
l\e,riyatında merkezi Avrupa Franıananın vaziyeti bu1undu-
~~leketJerinin birinde iyi tu tahmin edilmektedir. 
H•tı r alan bir llleml>aa atfen Hitlerin Muaolinlve Korsik• 

ı er ·ı M J 

nerd 
1 

e ossoliriio (Bren· aduile f ranaada Sa•uoie -1-
mitt.~ buluşacaklarını bildir- 11,etini iıral etmek hususun-

T IF, 

Ayni L_ L- _ da nılsaaele 9erecefi ta"hmin 
-..ucre gore HitJer edilmektedir. 

- ... : \) :•- -
Alın.an tebliği 

Berlin, 20 iA.A. )' - İngiliz 
aavaı tayyazeleri avcı tayya
relerinin refakatinde oİarak 
şimali Fransa ve Belçika ü
zerinde uçmak teşebbltsünde 
bulunmuılar, fakat _,.,iman 
dtii bataryalantnn ateşi ve 
avcı tayyarelerinin mnessir 
111ukabelesile kal'fıl&şmışlatdır. 
Şimdiye kada; ahnan haber
lere rlre bir lngiliz bombar
dıman tayyareıile dört Simit 
Fayer düşilnnliflerdir. Zayi
abmız yoktur. Bahriye top· 
çumuz HoDaoda •çıldannda 
lnpz tayyarelerine ate, aç•
rak bir kaçını denize d&tllr
mllştilr. Geriye kalaa lapiz 
tayyaraleri kaçmlfbr. 

Pt~rruh ToksUze 
• ~inde/ kı;ıın nıac~raaı,, mili 

m :wzurn hi ktlyemi n tenkidi mli-
11H.~ı'h• İl "" 

Yaıan: Hüseyin Hilmi Bayındır 
Bay Ferruh Toks6z tenki

dinizi okudum. Karınca kade
rince, Aydın da iki yıfda iki 
kitapçık bashrabildim, iki yıl-
dır yazdıklqmın tenkidini, 
birinin senin kalemine takıl
masını görünceye kadar bek
ledim. 

Beklediğim tenkidin, daha 
özlü ve kitap üzerinde daha 
derin incelemeli olduğunu 
görseydim sevincim daha de
rin olacakh, tabii niçi .ı ... de-

- yeceksin. 
Cevabını aşağıya yaziyorum. 
Kafiye kıtlığı çektiğime 

clair iddianız, göze ve kulağa 
göre olan eski kafiye ıekline 
bağlanmış olasaydım doğru 
olabilirdi. Halbuki bu gün ka
fiy~, kulağ'ın mukaffa duya
cağı sözler içindir. Binaenaleyh 
eski~ gibi, kafiye için 

Diken manasına gelen "hı .. 
ile yanlan har kelimemi ile, 
sıcak man tsına gelen "ha" 
i!e yazılan "har,, kelimesini 
arama zahmetind~n kurtul-

duk artık .. 
Ba?! bendlerin yedi sekiz 

heceli olduğunu aiiyliyonunuz 
ki: kitabımı daha esaslı ince-. . 
leseyd;niz yedi heceli kısmın, 
kitapta ayrı bir Sc!oaryo mabi· 
yetini taşıyan " Model kızın .. 
tasvirine lıa9redilmesini hak
lı g3rür ve tasdik ederinız. 

Sekiz hece i bentlerJeki 
bir na.traın yec!i heceli oluşun
daki hatayı ~iÇin . hoş görme-
diği • izi m'11külpe.sentliiinize 
veri~ oru.n ki J.iu haliniz hoşu
ma g den cihetinizdir. 

Aşağıya aynını yazdığım 
bentte, m·ana hatası ve. tertip
siz.tik bulmanız~ gelince: 

Bu ıan'atkitlann derdi 
~ir eaer beğendirıaekti 
Şehrin büyük mergisiade 
Bu arzu içten hepsinde 
Mo.delleri güzel kıza 
Bir gün .s6necek yıldıza 
Bu bendi izah edelim, saa

atkirların derdleri, kıza şeh
rin bliyük aergisinde eıer be
iendirmektir, bu derd hepsini 
sarmış içlerinden ıeliyor mo
delleri güzel kız için. fakat 
bu içten derdin saiki güzel 
yıldız bir gün sönecektir. · 

- Bitmedi -
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7.30 Program ve memleket 

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

12.30 Program ve memle
ket saat ayarı. 12.33 Müzik. 
l 2.45 Ajans haberleri. 13.00 
Müzik. l~t 15114.00 Müzik. 

18.00 Program ve memle
ket saat ayarı. 18.40 Müzik. 
19.00 Konuşma. 19.15 Müzik. 

19.30 Mt!mleket saat ayarı 
ve ajans haberleri. 19.45 Mü-
1.i k. 20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik. 21.00 Ziraat. 
21 .1 O Müzik. 21.25 Konuşma 
12.34 Muıik Senfoni müzik 

22.30 Memleket saat ayarı, 
ajans haberleri. 22.45 Müzik. 

22.45 Müzik. 22.55123.00 
Yarın ki program ve kapanış. 

Rüşdü Başkoru 
Zengin tuhafiye çeşitleri 

ve en son model baxan 
~apkaları gelmiştir. (9) 

Abone şartları 
Seneliği : 500 Altı aybğı 

250 üç alığı 130 Aylığı 5o 
kuruştur. 

( Halkın Dili ) 

Aydın Vilayet Daimi Encüme
ninden; 

Muhammen kıyrr. cti 

Armutlu geçit gemisi 170 lira 
Karabayıt geçit gemisi 300 lira 

Vilayet hususi idare akarahndan bulunan yukarı Ja mev
kileri ve muhammen kıymetleri yazılı geçit gemilerinin sene
lik icarları tekrar müzayedeye konulmuştur. Talipleri\l 7 /8/ 
941 tarihli pe~embe günü muvakkat teminatlarile vilayet da
imi encümenine müracaatları ilin alnnur. 

iiaıı 
i\ydın Tapu Sicil 

~1.uhaf ızl ığından; 
Aydmın Koçarlı nahiyesi

nin Tekeli Kızılkaya köyünün 
şarkan ve garben yol, şima
len beygirçi Hasanoğlu vere
seleri, cenuben Hamza ile 
çevrili 1 hektar 80 M 2 tarla 
Koçarlının Kız•!kaya köyün
den Mazınh A·;anoğlu Ali 
ağa torunu ve Halil kızı Na· 
imenin dedesi Mazınlı Ayan
oğlu Aliden irsen intikal et· 
mek suretilc 50, 55 seneden
beri nizasız elinde bulundur
duğundan bahsile namına 
yeniden tescili istenildiğinden 
mahalline tahkikat yapmak 
üzere 30/7/941 tarihinde me
mur gönderilecektir. 

Bu yerde bir hak iddiasın-

21. 25. 29. 3. (16)° 

iıaıı 
Aydın Tapu Riei l 

Muhnf ızlığ1nan 
Aydının Köçar!ı nahiye ;in:n 

Haydarlı köyünan Hanaybe-
- leni mevkiinde şarkan Yıkık
taş ve Ortatepe, garhen Koca 
İmamoğlu kızı Emir ve Koca 
imam çevirliği, şimalen Evkaf 
zeytinliği, cenuben Kavaklı 
Gedik ve Çıplakoğlu Molla 
Mehmet zeytinliği ile çeui~i 

110 ağaçh zeytinlik Hafız 
Mehmetoğlu Ahmedin Saim 
validesi Cambaz Mustafa Ali 
kızı ve Hafız Mehmet karıaı 

da olanlar varsa gelecek o
lan rr.emura veyahut da ogü

ne tadar dairemize 139 fiş 
. numarasile müracaatlar1 bil- · 

dirilir. (14) 

Vilayet Daimi l1~ncümeninden: 
Cinsi 

Evrakı matbua 
Kalem 

ıs 

Muvakkat teminatı 
Lira K. 

30 

Muhammen kıymet 
Lira K. 
391 20 

Aydın Memleket hastanesinin 1941 mali yılı ihtiyacı bulunan 15 kalem ve 381 lira 20 ku

ruş muhammen kıymetli matbu evrak eksiltme suretiyle yapbrılacakbr. 

Taliplerin 3117/941 tavihli per,~embe günü saat 15 de vilayet daimi encümenine müracaat
ları, f aıla ınalumat almak ve nüınuneleri görmek istiyenlerin her gün daimi encümen lmlemine 

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

Şimdi de i~yan etmediler. 
Cüneytin sesi hepsini sus

turuyor, bütün diişünceleri 

~ İ:! /<"T kafalarından. 

Gece yansı .. 

Zifiri karanlık bir g~C"e .. 
N~ yıldızlar ve ne de. ay 

,.ar ~emada.. . 
Bulutlardan korkunç gök 

giirii'.tiilerile yıldırımlar yağı
yor yer yüzüne .. 

Ağaçlar, hain bir - fırtına 
öniindc biraz ınukavemetten 
sonra çare~iz secde ediyor ... 

Ne bir ışık, ne bir seı ve 
ne de burada hayat olduğuna 
da' r ~mmare. 

Hiç.. hiç birşey yok. 
Yalmz kale du\•arlarınm 

koyu gölgelerinden ba,ka .. 
Fakat hayır .. 
Başlar k~mıldıyor burada .. 

\ Cüıney'lt 
------

NO. 18 

·-------
Hafif sesle konuşan g61ge-

ler var. 
Dört bin kiti tam. 
Sekiz bin ayak. 
Sekiz bin gözde korkunç 

parıhlar dolaşıyor. 
Kale duvarlannı delip. içe

ride olanları anlamak gayre
tile panldıyor göller .. 

Kapılar ardina kadar açıl
mış. 

Nakkarclerin keskin ıesi .. 
Ve gök gürültülerini baı

bran bir nira: 
- Savul bre!. Cüneyt öl

medi daha!. 
Dört bin kifi çılıın gibi 

doluyor içeri .. 

Yazan: Ferruh Toksöz ı --Kalede nigehani bir kar
gaıalık .. 

Her kafadan bir ıes çıkı· 
yor: 

- Baskın var .• Baskin var!. 
- Yandım anacığım. 
ICılıncını kapan kapıya ko-

fUYor •• 
Her iki taraftan nekkareler. 
Pala şakarblan .• 
Mct'aleler .. 
Birbirini tutmıyan binlerce 
Aakerlerden biri deli gibi 

ltaylurıyor: 

- Başın kopsun pi• uiru. 
- Canını diznıanlar alım 

•enin! (1) 
(1) Şe7tan. 

21 Tem.mu. 

i I-' AN 
Aydın Vakıflar 

Mildürliiğilndenı 
Ekizderede Abacıoğlu vak

fından değirmenin 380 lira 
13 kuruş keşifli oluk ve te
fen·üatmm inşaab açık eksılt
meye konuldu. ih:ılesi 31/7/ 
941 perşembe günil saat 10 
da Aydm Vakıflar idarceinde 
yapı acaktır. O gün talip çık
mazsa veya herhangi bir se
btp!e ihalesi yapılamazsa ek
siltme 11/8/941 pazartesi gü
nü saat 10 a bırakılacak ve 
o giin rfahi ayni vaziyet hisıl 
o•ursa bir ay zarfında pazar-
1. kta muamele yapılacaktır. 
·r aliplerle fazla malumat isti
' enlerin yiizde 7 buçuk mu
, akkı. t teminatlarile Aydın 
V. kıflar idaresine müraca
atları. 16. 20. 24. 28 (12) 

F <..tmadan irsen intikal sure
tile 40-45 senedenberi nizasız: 

ve fasılasız: merkum Abmedin 
e'inde bulunduğundan bahisle 

n. mına yeniden tescilini iste
d: ğind !n mahalline tahkikat 

y• p.nak üzere 3017/941 tari
h'nde memur gönderilecektir. 

Bu yerde bir hakkı mülki
yt t iddiasında olanlar varsa 
gelecek ,olan memura veya-

hut da ogüne kadar daire
mize 140 fiş numarasile mü
racaatlar& bildirilir. 

(15) 

Yazı işlerine Umumi neşri
yat n:üdürü, idare işlerine 
idare müdürü kanşır. 

Yazılar geri verilmez:. 
Günü geçmiş sayılar 10 

kuruştur. 

------------------------· 
Cüneyt bir kayanm üstüne 

dikilmiş. emirler savuruyor: 
- Fettah!. Sola kıvnlın. 

Mustafa geriye dönsün! Hii· 
cum arkadan! 

Daha sabahleyin beylerini 
kurtaı mak istemiyen aakerler 
şimdi, onun sesini duyunca 
birer kaplan kesilmiştir. 

iradelere ~hükmeden bir a
dam bu. 

Sesile binlerce kitiyi hare
kete getiren canlı heykel. 

Bu korkunç kavgayı, g6zü
nü k11pmadan idare ediyor.! 

Umur beyin askerleriui 
bekliycn hezimet gecikmiyor. 

Bir panik .. 
Kaçışma .. 
Kıbncı yiyenlerin canhıra• 

feryat lan. 
İnleyişler. 

- A rlca:u 1111r -

--~~~------~----------Hilmi Tükel n111tbutnd• buılmıJ(ır 


