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Fransanıı1 
Moskova elçi si 

Ttiı'k hududunda 
Vişi, 35 (A.A.) - İyi malu

mat alan mahfill~rden öğrcnil
tlığine göre F ransanın Mosko
claki büyük elçisi Berccrz bü
):ük elçilik memurları ile bir
lıkte hu gün Sovyct - Türk 
hududuna varmış bulunacak
tır. Söylendiğine göre Sovyet
ler birliği hüümetinin Vişide-
ki elçisi Y o.,ranol{>f <la hemen 
heınen ayni zamanda Türki
yeye gelmiş olacaktır. 

Rus tebliği 
Mokova, 25 (A.A.) - Sov

Yet tebliği : 24 temmuz güuü 
l\ıtorgon, Molen istikametlerin
de çok şiddetli muharebeler 
olmuştur. 

Cephenin diğer mıntakala
rında ve istikametlerinde hiç 
b!r büyük muharebe kayde
dılmnıeiştir. 

Molen:; istikametinde mü
him düşman kuvvetlarinin ta
arruzuna mukavemet eden 
kıtalanmız c1pheye gelen be
şinci alman piyade alayını 
tauıaınile imha etmişlerdir. 

Gündüzün kara kuvvetleri 
tnizle iş birliği yapan hava 
kuvvetlerimiz düşmanın rr.aki 
ne birlilderine ve pi)•adesine 
darbeler endirmiş ve tayyare 
meydanlarında düşman tayya 
relerine karş hareketlerde 
bulunmuştur. 

Şimdi tamamlanan haberle 
~e göre 23 temmuzda sovyet 

ava kuvvetleri hava muha 
rebclerinde ve yerde 58 diiş 

d
rr:•n tayyesesi tahrip etmişler 
ır s· · • ?Ztm zayıatımız 19 tay 

raredir. 23124 gecesi Alman 
ıaya . akınında 5 düşman tay 
Yarcsı du"ş·u· .. 1 - t·· ru muş ur. 

- -> ' "<- -

BoJivyanı;ı Berlindeki 
A tcşesi 

BerJin 25 ( A A ) y re - ' . . - ara 
snu membadan bildiriliyrr: 

el ~~rn.anyanın Bolivyadaki 
çısının B ı· 1· dek' h 0 ıvyanın Ber ın-

çal 
1 

·ktva ateşesile birlikte 
d lıştı arı hakkında hariçte 
.ı o aşan habt!rler burada cid
Qen ü h . 

l' ş P elı gorülınektedir. 
bir ~hk~ik bakımından böyle 

1 h n ı· -dıiı - . a ın munıkün olma-
•tıkardır. 

26 Temmuz: 19-11 Cnmartesi 

imtiyaz suhibi \·e U. 1'. :\td. 
Fuat Şahin Erlaçin 

ldurehaı:esi 

I!ilmi Tükel Matbaası 

AYDIN 

PAZARDAN BAŞKA HERGÜN ÇIKAR SİYASi GAZETE Yıl: 1 

l{aradeııizde 
Sovyet gcn1il~i'"i ile 
Alman tayyareleri 

Berlin, 25 (A.A.) - D. N. 
B. nin öğrendiğine göre 23 
tcmnıuzde Bniotter'de Rumen 
savaş tayyarelerile Sovyet 
harp gemileri arasında şid
detli bir mhharebe olmuştur. 
Sovyet b.arp gemilerine Sov
yet tay ya releri refakat 
ediyordu. Bu filo Besarabya 
muharebelerinde kuvayi kü!
liyeden ayrılan ve Karade
nizde şimal limanlarına iltica 
eden Sovyet kıtalarını naklet
mekte idi. 

Tayyarelerimiz Öğle zamanı 
h'u kafileye hücum etmi,ler ve 
atılan bombaların tam isa
betile vapurlardan bir kaçı 

batmış ve diğerleri ağır ha
sara uğrı)'arak durmağa mec
bur kalmıştır. 

->:~~:<-

Alman tayyarele' 
rinin ~Joskovaya 

akını 
Moskova, 25 (A.A.) - Dün 

gece de Alman hava kuvvet
leri Moskova üzerine bir akın 
teşebbüsünd~ bulunmuştur. 
Düşman tayyareleri 2 dalga 
halin:!e Moskovaya yaklaş

mağa teşebbüs etmişlerdir. 

Fakat hava dafi bataryaları 

\'e Sovyet avcıları ditşmanı 
dağıtmış ve garp istikame-
tine kovmuştur. Bir düşman 
tayyaresi düşürülmüştür. Bir 
düşman tayyaresi müdafaayı 

yarmağa muvaffak olmuşsa 

da bombalara tesadüfi olarak 
attıktan sonra o ·da düşürül
müştür. 

• -·>:...: :<·-

Ingi I tere - Vişi 
talışidatı 

' Vişi, 25 (A.A.) - İyi ha· 
her alan mahfiller Hindi Çini 
hakkındaki Fransiz - Japon 
görüşmelerinin dostane bir 
surette devam ettiğini söyle· 

miştir. lngilterenin burada 
harekat ve tabşidatı karşı

sında Vişi hükumeti Japon· 
yadan bir takım yardıınlar 
talebinde bulunmuştuı. 

Fransa mnstemlekelerini 
ınlidafaa etmek için gereken 
tedirleri alacaktır. 

Yiı1e kall\'e meselesi 
~ .•. .._._ 

22 sayılı gazetemizde vila
yetlere kahve taksimi işinde 

ne gibi bir ölçü kullanıldığını, 
az \'eya çok verilmesinde 
amilin ne olduğunu, şimdiye 

kadar Aydına ne miktar kah
ve geldiğini, ve son gden 78 
çuvalın kaç çuvalının kaç. gün
liik ihtiyacım ı za kaq1lık ol
duğunu öğrenmek istemiş v~ 

müşküllerimizin halledilmesini 
belediyemizden istemiştik. 

Dün ç1kaıı Ayd:n n·fiki
mizin ikinci sayısının birinci 
ütununun son satırlarında 

( memleketimize 1000 çuval 
l<ahve geldi ) başlıklı yazıyı 
göriince l>elediyemizin sorgu
muza verdiği cevap zannede
rek alakalandık ve yazıyı 

sonuna kadar okuduk. 

Doğruyu söylemek lazım

gelirse hem okuduklarlmızdan 
birşey anlamadılc, hem de ha
yal sukutuna uğradık, 
Okuduklarımızdan birşey 

anlamadık, çünkü: 

Japonya 
Hariciye nazırının 

beyanatı 
Tokyo, 25 (A.A.) - Hari

ciye nazın bugiin kabine top
lantısında Avrupa vaı:iycti 

hakkında izahat vermiş ve 
Rus - Alman harbinin bu 
günkü vaz!yetini anlatmıştır. 

liindi çin · içiı1 
Japon hazırlığı 
Şanghay, 25 (A.A.) - Res 

mi bir membadan öğrenildi
ğine göre, Jappnlar Hindi 
Çinideki hava ve deniz üsle 
rini işgal etmekte ve garni 
zanlar kurmaktadırlar. Muh 
temel işgal fJen 29 temmuzda 
yapılacaktır. 

~.._;,-~~'"'!'!""""--

Açı~ ıınıhabere 

Aydın orta okul sınıf 3, 
No. 467 Mehmet Tancer'e 

Yazınız hakkında konnş
mak üzere umumi neşriyat 

müdürlüğünde bekleniyorsu-
mız. Halkın Dili 

l - 1000 çuval kahve ne
reye gdmişlir. ( memleketi
mize ) <lem!!kle ne kasdedi
liyor ( Türkiye mi ) yoksa 
( Aydın mı ). 

Vakıa yazının üçüncü fık
rasında bu bin çuval kahve
nin yakında vilayetlere tevzi 
edilebeğine ve bu suretle 
memleketimizde kahve sıkın
tısı çekilmiyeceğine dair yü
rütülsn mutaleayı okuduktan 
sonra bu kahvelerin Türkiye
ye geldiğine işaret edilmek 
istenildiği anlaşılıyorsa da bu 
miktar kahvenin bütün Tür
kiye ihtiyacım karşılıyabilmesi 
imkansızlığı düşüncesinin ha
kimiyetinden kendimizi kur
taramıyoruz, maksadı bir türlü 
anlıyamıyoruz. 

'2 - Evvelce ·getirilenden 
baş!<a yeni gelen bin çuval 
kahvenin piyasa ihtiyacının 
tamamını karşıladığını ifade 
eden cümle arasında memle 
kette istok kahve bulundu
ğuna işaret eden fıkrayı oku
duktan sonra hayretlerimizin 
arthğını gizliyemeyiz. 

Biz kahvenin aylardanberi 
piyasadan kalktığını ve bad
dizatinde 200 kuruş olan kıy: 
metinin giz!i satışlarla 10 li
rayi ka lar çıkarıldığını bilen
lerdeniz. Bilı.nediğimiz birşey 
varsa kahvenin piyasada mev
çut olmasıdiı. 

Acaba bizim bildiğimiz pi
rasa i!e Aydın gazetesinin 
kasdettiği piyasa mefhumlan 
arasmd~ fark var da biz mi 
görmüyoruz, biz mi bilmiyo
ruz veynhut kendileri Kahve
sizlik yü:ı:ünden ıstırap çeken
ler arasında bulunmıyorlar 
mı. Tabii bunlari takdirden 
aciz vaziyette olduğumuzu 
itiraf edebililiriz. 

3 - Ne bugün ne de yann 
kahve sıklntısı çekilmediği ve 
çekilmiyeceğine dair verilen 
teminatın mesnedi ne oldu
ğundan h:ıbcrdar elmadığı

mız için hadiseleri olduğu 
gibi şekillerile mutalea etmek 
zarureti karşısında bulunu
yoruz. Kahvesizlik yüzünden 
çekilen sıkıntılara hergün 
şahit olduğumuzu acı bir ha
- Sonu sayfa 2 sütun 4 te-



Sayfa: 2 

Iztırap 

Dondurucu bir rüzgar esi
yor, günlerden beri durmadan 
yağan kar her tarafı beyaz 
bir örtü ile kaplamış. Vakıt 
gece saat 21 evimin sokağa 
bakan penceresinin önünde 
kıp kızıl alevlerle durmadau 
yanan sobanın ::karşısındayim. 
Caddede palto yakaları kal
kık geçen yoleulara bakıyo
rum. Hepsi sanki yavaş yü
rümesini unutmuş, koşuyorlar. 

Yalnız ileride sokak başın
dan köşeyi kıvnlarak gelen 
iki kadın, çok yavaş yürüyor
lar. 

Merakla gözlerim onları ta
kip ediyor, Elele vermişler. 

Elektrik lambasının alhna 
ge!inee onları tanıdım. Haf
tanın muayyen günlerde an
nemin vereceği sadakayı al
mağa gelen . Hatice tezeyle 
kızı. 

Üzerlerin 1eki ince yırtık 
elbiselere ve yalın ayak ol
malarına rağmen böyle çok 
yevaş yürümeleri beni hayrette 
bıraktı . Dayanamadım heman 
aşağı endim. Kapıyı açarak 
onları içeri çağırdım. Girmek 
istemediler zorla ve annemin 
de ısrarları üzerine girdiler, 

*** 
Hatice tezeyi 6 seneden be

ı i tanırım. Böyle perişan bir 
halde muayyen bir kaç aile
nin gizli yardımlarını gören 
zavallı bir kadın, bu hale nasıl 
düştüğünü her vakıt merak e
derdim. Fakat bir türlü sora-

Yazan t,t 
Eşref On.en t 

. . . .. ---· ~ çocugu 
.-=- ,=-=~=·~ 

mamıştım. Bu akşam ne olur-
sa olsum bu zavallının ızhrab
larını öğrenmeğe çalışacağım. 

Biraz ısınıp karınları doyor
buktan sonra hepimiz s:>bı u:ı 
başına toplanmıştık. Şuradan 
buradan konuşuyorduk. ara
me zamanı gelmişti. Küçük kız 
kardeşime Hatice tizenin kı
zını öteki odaya götürmesini 
evvelden tenbih etmiştim. Ya
nımızda değildi. 

- Teyze dedim. Beni affet 
senin içinde saklı duran dert
lerini, acılarını pğrenmek sa
na dert ortagı olmak istiyo
rum, anlatmaz misin? 

Zavallı kadın içini çekti, 
göz kapakları altında daima 
hazı~ duran ıztıhrap yaşlarından 
bir iki damlasını elinin tersile 
sildikten sora anlatmağa baş
ladı. 

- Y avrom, ben ve kızım 

ayyaş bir kacanın kurbanları
yız, çok zengin bir ailenin 
çocuğu olan kocam ve Vehbi 
etrafını saran bir kaç kötü 
arkadaşın teşviki ve kendisi
nin zayif iradesin hakim 
olamayişı yüzünden içkiye da
dandı. 

hk zamanlar az' içiyordu, 

saadetimize tesiri yoktu. Son
raları benim bütün ısrar ve 
kavgalanma rağmen bu hal 
itiyadı geçti, iptila halini aldı. 
İçkile bereber birçok ahlak
sızlıklara da saptı. 

- Ar~a~ı ı•:ı r -

Muharrem SalcıoğJu 
mağazasında 

Radyo ve radyo parçalan,alaturka ve alafranga plaklar, 
elek tı-ik tellerinin çeşitlisi ve iyisi, elektrik lamba ve ampul
ler vardı·. 

Bütün bunlan her yerde bulamayacağınız ucuzlukla ( Mu
harrem Salcoığlu ) oun mağazasından tedarik edebilirsiniz. 
Mağazamızı bir kere teşrifiniz sözümizii isbata kafidir. (8) 
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A K SEKi 
TİCARET BANKASI 

Türk Anonim Şirketi 
Sern1a vesi 500.000 Türk Lirası . 

Tesis T aribi : 1927 
Merkezi : İzmir Telgraf Adresi : Akbank 

Şubeleri : Aydın, Ödemiş 
- - ---

Bilumunı banka muamelatı, ticaret ve ihracat i•leri yapar 

lstanbul umum sigorta tirketi acentası 
Aydın Şubesi : . HükUınet Bulvan (2) -

Halkın Dili gazetesi 
müdürlüğüne 

- ·>. :<· -
Aydın Belediyesinin müb-

rem ve zaruri ihtiyaçlan bir 
tarafa bırakarak ehemmiyet 
sırasıyla beşinci belki onuncu 
derecede ol:ın işler üzerinde 
durmasını hayretlerle karşıla
mamak mümkül değil. 

Umumi sıhhat bakımından 
yiyip içtiğimiz gıda maddele
rinin temizliği ve ihtiyacı kar
şılayıp karşılamadığı veyahut 
ihtikar yollarıyla halkın ce
binden aş rıla ı1 paraların 
ların korunması gibi işler ü
zerinde daha fazla hassasiyet 
göstermesi lazımgcliı·ken s i;1e
madaki iç volların kenarına 
sandalye koyduğu:nuz için ce
zaya mahkumsunuz, yahut 

sinemaya haddi istiabından 
fazla müsleri aldığınız için 
bilmem nekadar ceza vere
ceksiniz gibi kararları insana 
cidden yc!s veriyor. 

Sinema ihtizacı duyan halk 
sinema binasının bozukluğun
dan, filmin fenalığından, isti
rahatinin tam olarak temin 
edilmemiş olmasından şika
yete hakkı olabilir, arzu:mna 
göre bir eğlence yeri bulamı
yanlar olsa olsa o günkü zevk 
ve eğlencesinden bir an için 
ma}ırum kalabilirler. Sinema 
sahibi bunları düzeltmeğe 
kendi menfaati bakımından 
mecburdur. Ancak Aydına 
gelen pis sularla ve bilhassa 
sular kesildiği zaman nereden 
kullanıldığı civar halkça ma
him olan kötü sularla y..!pılan 
ekmekleri, pişirilen yemekleri 
yemek 1 ızdırarmda olanlar ne 
yapsınlar. Ekmek ve yemek 
)·emekten, su içmekten i::;t iğna 
göstermek mümkün müdür? 
Acaba bir günlük olsun bun
lar kontrol ediliyor mu? Par
kın ortasındaki havuz dile 
gelse kim bilir neler anlata
cak. Belediye reisine yazdı
ğım bu açık şikayet mektu
bumu sayın gazetenize geçir
menizi rica ederim. Halkın 

arzulannı, şikayetlerini Hal
kın Dili ile duyuracağınızı 
ilk sayınızda bize müjdele
miştiniz. Bundan cesaret ala
rak bu şikiyet mektubumu 
gönderiyorum. Saygılanmın 
kabulünü rica ederim. 

Aydın Park sineması sahibi 
Hakkı /Jarcan 

-=-- ----- l 

Rüşdü Başkoru 
Zengin tuhafiye çeşitleri 

ve en son model bayan 
şapkaları gelmiştir. · (9) 

~--~~--------------//il mi Ttlkf'l matb11.smd• baıılmııtu 

Yıue kahve • 

meselesi 

- Hn ştarafı birincide -
kikatin ifadesi olarak tekrar
lıyabiliriz. 

. 4 - Yazının son fıkrasında 
kahve taksimahnın ölçüsü vi
layetleredn gönderilen ihtiyaç 
listelerinin erkamı olduğuna 

dair olan fıkranın da vakıaya 
teta buk etmiş bir düşüncenin 
mahsu!ü olduğuna kendimizi 
inandırmak istiyoruz. Çünkü 
vi1ayeti11iz halkının kahvesiz
lik yiizünden ileridenbeiri çek
tiği ızbrabı dindirecek olan 
alakadar makamların vilayet 
ihtiyacını takdir edemiyecek 
kadar muhitimize yabancı ol
duklarına birJ an için · olsun 
ihtimal verenlerden değiliz. 

Hulasa; anlamak istedikle
rimize ki:ni t~msilen cevap 
verdiğini bilmediğimiz Aydın 
refikimizin bu meselede bizden 
fazla malumatı olmadığını gö
rüyoruz. 

5 - Bu itibarla muhterem 
refikimize bizim gibi sabırlı 
olmalarını ve temsili cevap
larını şimdiden israf etmeme
lerini tavsiye ederiz, 

Belediyemizin hakikatı an
latabilmesi ve halkı tenvir 
edebilmesi vazifesini işkal 
etmemek bakımından dileği
mizin samimi karşılanacağım 
umuyoruz. 

Belediyemizin, uğradığımız 
hayat sukutundan bizi çabuk 
kurtaracağına ve bu maksatla 
cevaplarını geciktirmiyecekle
rine inanımız henilz sarsılma
mıştır. 

Bir<.:z bekliyelim aziz refi
kimiz. 

IRADYOJ_ 
26171941 CUMARTESi 
7.30 Program ve memleket 

saat ayarı. 7.33 Müzik. 7.45 
Ajans haberleri. 8.00 Müzik. 
8.30/8.45 Evin saati. 

13.30 Program ve memle
ket saat ayarı. 13.33 Müzik. 
13.45 Ajans haberleri. 14.00 
Müzik. 14.45 15.00/15.30Müzik 

18.00 Program ve memle· 
ket saat ayarı. 18.03 Müzik. 
18.30 Konuşma. 18.40 Müzik 
19.00 Konuşma. 19.15 Müzik 

9 .30 Memleket saat ayan 
ve ajans haberleri. 19.45 Mtı
zik. 20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik. 21.00 Ziraat. 
21.10 Müzik. 21.40 Konuşma 
21.55 Muzik Solo tarkılar 

22.30 Memleket saat ayarı, 
ajanı haberleri. 22.45 Müzik. 
Müzik. 22.55/23.00 Y annki 
program ve kapanış 


