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28 Temmuz 1941 Pazartesi 

t nılı ytız :-;xhibi ve ll. N. )td. 
Fuat Şahin Erliçin 

ldarchasi 
Mithatpaşa cad<leesi No 1 

AYDIN 

F'IA Ti 2 KURUŞ 

Yıl: 1 PAZARDAN BAŞKA HERGÜN ÇIKAR SİYASI GAZETE 
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lieşiktaş 
temsil kol n 

Sivas, 21 (A.A.) - Şehri
rniı ·ie bulunan Beşiktaş Hal
lccvi temsil kolu " Hfasei 
şayia ) ile " Kör ,, piyesle
rini muvaffakıyetlo temsil et
~niştir. Beşiktaşlılar Sivasda 
ıyi intıbalar yaratarak aynl
nıı!l!ardır. 

): • ~<· -

Zarada Sarsıntı 
Zağra, 27 ( A. A. ) - Bir 

rnüdde~ten beri hissedilmiş 
ve saat 4,26 da şaküli ve 9 
Ufki olarak orta şiddette iki 
sarsıntı olnm~sa da hasar vu
ku bulmamı,trr. 

- >: :<· -

Erzrtıında 
Sovyet tebası 

Erzurum, 27 (A.A.) Bu gunkü 
trenle muhtelif Avrupa mem
leketlerinden 149 Sovyet teb
ası gc imiş ve Sarıkamışa git
il' işlerdir. 

Japo11 ve çin 
cepheleri 

Çunking, 27 (A.A) - Ge
çen ha.ftanın hadiselerini göz
den geçiren Çin sözcüsü dc
rniştir ki: 

Bütü cephelerde sükunet 
Vatdir. Bunun kısmen Japon 
~:-O.usunda yapılan geniş se
erberlikten kı~men de son 

Japen sjyasi buhranından ileri 
geldiği sarıl naktadır. 

- ''·" ·c· . 

F=n-Rtıs harbı 
. Stokholnı, 27 (A.A.) - Şi
rna.t Cephesinde Finladval 1 lar 
e~ki Rus - hududunu . Talla 
~ıv:rında şiddetli maharehc
I er en sonra geçmişlerdir. f n-

t~lr Ştokala"rının da müzabcre
ı e harek d . et ederek Morman 

Aemıryo!unu tehdid ediyorlar. 
lınan 1 t k rna umattan Sovyt. t 

an ları bataklıklarda saplan
nıp kalmışır. 

lspanyo\~ :<--· 

'r:n·ercllerı 
ildrid, 27 (A.A.) - Rus 

cep hesin . 
t e gıtmck üzere bir 
ayyareci b f 

h k 
gru u spanvadan 

are et et-. t' . .... , ır. 

Alı11an tayyerleri 
Moskovaya hUcum 

ettiler 
Moskova, 27 (A,A) -Neş

redilen resmi tebliğde denili
yor ki : 26127 temmuz gecesi 
100 kadar tayyareden mürek
kep bir Alman teşekkülü tek
rar dalgalar halinde Moskova 
iizerine taarruzda bulunmğa 
teşebbüs etmiştir. 

Alman tayyareleri hava dafi 
topların: ıı:m baraj ateşile ve 
av fil!olarırr. ızın müdafaasile 
karşılaşmıştır. 

Düşman tayyareleri dağı

tılmış ve Moskovaya lcadar 
gelmelerine imkan verilmemiş
tir. Düşman tayyareleri bom· 
balarını gelişi güzel şehir dı
şına atrr 11lardır. Yalnız 5-7 
tayyare geçmeğe muvaffak 
olmuştur. Moskvanın hiç bir 
askeri ~hedefi müteessir olma
mıştır. evlerde ve bir mektepte 
çıkan bir kaç yangın süratle 
söndürülmüştür, Ölü ve yarala 
vardır. Henüz tamamlanmıyan 
ma'umata göre Sovyd hava 
kvvveti kendisi zayiata uğra
maksızın 6 dü~man tayyaresi
nı düşürmüştür. 

Almanlar 
Leningrada 12 defa 

hücilm ettiler 
Moskova, 27 (A. A.) - Bu 

sabahki Sovyet askeri tebliğine 
göre Alman hava kuvvetleri 
20 ile 26 temmuz arasında 

geçen müddd içinde 12 defa 
Lenigrada hücum teşebbüsün· 
d ! bulunmuşlarsa da her de .. 
fa anda zayiat vererek tarde .. 
ci 1 :nişlerdir. Leningrad civa .. 
rında 47 Al.nan tayyaresi dü
şürülmüştür. 

İki tren 
herhava edlldl 
Londra, 27 (A.A.)- Mos· 

kova radyo!:unun bildirdiğine 

göre A iman askerini hamil 
olarak Bükreş tarikile Fin .. 
landiyaya gitmekte olan iki 
tren berhava edilmiştir. 

Alman hükumeti bu hadi
seyi İsveç.hükumeti nezdinde 
protesto ederek trenlerin hi
mayesi için müessir tedbir
lerin alınıııas :nı talep etmiştir . 

DAHiLi HABERLER 
----------

Defnei ararken 
Bir mfiddet evvel iki vatan

daş Kemer ıiıezarlığı civarında 
T ırhal şehri hara belerin de 
define çıkarmak maksadile 
izin verilmesi için hükumete 
müraeaat ettiklerinden 2517 . 
941 cumartesi günü maarif 
memuru B. Arif Kutlu, polis 
B. Ömer Özgün ve maliyeden 
memuru B. Sıtkı'dan müte
şekkil heyet başlanan hafri
yata nezaret etmişlerdir. 

Hafriyat esnasında has al
tından Tırhrıl'lı!ara ait olduğu 
tahmin edilen melek ve oldu 
muharip şekillerini teşıyan 

bir küpe bulunmuştur. 
Acı geçen küpe tutulan 

zabıt varakası ile emnivet 
müdürlüğümüzde korunmak
tadır. 

Halkın Dili: Ege'nin en zen 
gin medeniyet hareketlerine 
kaynak olan şehrimiz ve civa
rında esaslı ve devamlı bir 
kazı yapılırsa, çok kıymetli 
antikitelerin bulunacağı mu
hakkakbr. Evveldede bu gibi 
antikiteler bulunduğ u u okı -
yucularımız hatırlarlar . . 

Şehrimizde, şimdilik kü
çük de olsa bir müze salonu
nun açılması ve bulunacak 
kitabe, heykel, madeni eşya 
gibi antikitelerin bu sa:onda 
teşhiri h e m ş e h r i m i z i n 
tarihi, zenginliğini tanıtma 

hem de Aydınımızın müstak
bel müzesinin kurulması ba
kımından faydalı olacaktır. 

Sovyet tebliği 
Moskova, 27 (A.A.) - 26 

temmuz gecesi Sovyct kuv· 
vetleri Molon ve ltiyo istika
metlerinde aniidane · bir su
rette muharebelere devam 
etmişlerdir. 

Alman tebliği 
Berliİı, 27 (A.A.) - Bütün 

şark cephesi boyunca hare
kat muvaffakıyetle devam 
etmektedir. A iman harp tay
yareleri yeniden Moskovaya 
çok müessir bir surette hü
cam etmişlerdir. 

Alman hava kuvvetleri ln
gilterenin doğu cenubunda 
asker , iktısadi tesisatı bom
bardıman etmişle_rdir. 

Yatırlar 
Halkın Dili'nin 3 numaralı 

nüshasında bu başlıkla yazan 
Göçmenoİlu, mevzuunu tah
lilsiz ve izah5ız yazdığı için, 
bu önemli mevzua beni alaka
lanmağa ve bu başlığı kul
lanmağa mecbur etti. 

Azizim Göçmenoğlu, sana 
" TelJidede .. yerine " Sa
vaştepe ,, denilmesinin yalnız 
yakın tarihi yaşatacağını 11 Tel
lidede,, adının geçmiş zaman
ları yadettireceğini söyliyerek 
.. Tellid~de ,, adının " Sa
vaştepe ,, ile değiştirilmesin
den ne kazanılacağım soran 
eknyucuna sen çıngıraklı kah
kaham atarken, ben de cevap 
yazmağı düşündüm ve yazı
yurum: 

" T etlidede ,, Osmanlı ta
rihindeki derebeylik devrinin 
adlandırdığı bir yerdi. Telli
dede, safsata ve hurafe sofu
luğunun ayakta kalabilmiş 
rumuzu<lur. 

•' T ellidede ,, ilim ve san· 
at ada.ııanm adı değildir. 

" Telli dede ,, bir kahra
manlık yaratıcısmın adı da 
değild;r, 

" T dlidede ,, bugün bir 
taş yığınından başka birşey 
olmıyan müstehaseleşmiş ge
rilik adıdır. 

" S \ VAŞTEPE ,, adının, 
asırlarca feodolite zulümleri
ni, pa lişah devrinin nankör
lükleriııini görmüş Aydınlıla

rın, emperyalist ordularına 

erkeği, k3dını, kızanile karşı 

koydut u yerin, mitralyöze 
karşı ~ ıçağ1 ve tek tüfeğile 
muza Cfer olduğu tepenin adı 
olma-:ırı ~ok mu görfiyorsun? 

Bbe yeni Türkiyenin Türk
lerine, Osmanlı saltanatından, 
Türklüğümüzü unutturmak is
tiyen gerilik zihniyetile düş

manın yaktıgı evlerimizin top
rağı kal dı. Mazi bütün maddi 
varlığımızı, evimizi silihımızı 
ken-lisi ile yok etti de gitti. 

Biz, diri ve canlı Türklü-
ğümüz!e bugün, gördüğün 
beqt•yi yeniden yarattık . 

Okul, halkevi, yapı, fabri
ka, üniveı·site, enstitü, demir· 

• Liitfen sa} fayı çevirniz -
----=--~------ ---~~--------

26-27 temmuz gecesinde 
Süveyş kanalındaki askeri 
hedeflere taarruz etmişlerdir. 
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IztıraıJ çoctığu 
>- f -

Y:ı z:ııı : E~rcf fiı•zPn 

-Geçen sayıdan mab~ad-

•Evini ihmal etti. İşini bırak
tı. Miras kalan servetini yedi. 
3 sene içinde hiç bir şey kal
madı. O zaman bu yavru 
daha 5 yaşında idi, günlerce 
evde aç kalmağa başlamıştık. 
1-\lışmadığım ve hiç bir iş e

lımden gelmediği için çalı~a
rak kızımı geçindiremiyordum. 
Bir kaç uzak akrabama baş 
vurdum. İlk gülner bir.az yar
dım ettiler. Fakat kocamııı 
eve sarhoş gelerek elimden yar-' 
clı .m olarak gelen parayı zorla 
aldığını duydular, bana bir 
daha yardım etmediler. 
Şimdi kacam hamallık yapıyor 

ve kazandığı üç beş kuruşu 
da meyhande yiyor. Eğer kt
zımla içmeğe başlamadan bu
lursak elinden zorla bir ek
mek parası <,tlıyoruz. Onun 
için her akşam böyle meyha
ne meyhane gezer onu ararı:r. . 

Yavrum Nevin şimdi mek
tebe gidiyor ve bu sene ilk 
okulu bitirecek. Eğer onu bir 
leyli meccani mektebe vere
bilirsem o zaman hiç bir üzün
tüm, kalmıyacak, bütün üzün
tüm bu ıztırap çocuğunun is

tikbalıdır. 
Daha söyliyecekti. Fakat 

Nevin yanımıza gelmişti, sustu. 
Annesinin ıztrap çocuğu 

diye ad koyduğu bu çok güzel 
yavruya kalbim parçalanarak 

baktım. 
Sıcağın tesirile yanakları 

al, al olmuştu. yüzü gülüyor
du. 

Ona da serdum: 
- Küçük abla, ilk okulu 

bu sene bitiriyormuşun, daha 
okumıyacak mısın dedim. 

İçini çeker.ek cavap verdi: 
- Tabii okuyacağım. Bu 

zavallı annemi sefaletten kur
tarmak ve alkolik babamı 
tedavi edebilmek için doktor 
olacağım. 

Göz p~larımı ıstırap çocu
ğuna göstermemek için daha 
fazla odada duramadım, he
men kaçtım. 

yolu ve Türk ordusu, bir ke· 
lime ile " Türkiye ,, bütnn 
varlığile yenidir, diridir ve 
dinamiktir. 

Eski ölmüştilr ve yeni var
dır. 

Biz tarihle başlıyan Türk
lük kültürümüzü yaşatacağız. 

Safsata ve hurafe rumu
zunu değil, anlaşıldı mı? Göç
menoğluna sual soran sevgili 
okuyanımız. 

N, R. 

( Halkın Dili) 

A\{rostiş 
-···._. 

Seninle beraber geçen o eski günlerim 
En güzel bir hatıram deyerekten inlerim, 
Mor dağların esrarlı baharını beklerim 
İçli çoban. kızının kavali) le ağlarken 

Hayatının durmadan ışıldarken yıldızı 
Ayrılığın hasreti şimdi bende bir sazı, 
Yıldızlar eşin olsun, ey Aydının şen kızı 
Anarım seni, her an hasletinle yanarken 

Sen gülerken gü!crdi bahçemizde bülbüller, 
Ellerinde titrerdi rn is kokulu sümbüller, 
La.leler kan dökerken in'erdi penbe güller 
Ararım o günl~ri kalbım seni anarken. 

Mehtaplı gecelerde süzülürken izlerin 
Latif bir ilahısın şimdi bu denizlerin, 
A vutur beni a 1c1k senin tatlı sözlerin 
Ruhun daim şen olsun gözlerin nur saçaı·ken 

Sdci'ihisar Sabri Erliçin 

Muharrem Salcıoğlu 
mağnzasında 

- -
Radyo ve radyo pa!·çaları,alaturka ve alaff3nga plaklar, 

elektrik tellerinin çeşitlisi ve iyisi, elektrik lamba ve ampul
ler vardır. 

Bütün bunları heı· yerde bulaır.ıyacağınız ucuzlukla ( Mu
harrem Salcoığlu ) nun mağazasından tedarik edebilirsiniz. 
Mağazamızı bir kere teşrifiniz sözümüzü isbata kafidir. (8) 

---~~~~~~~~~~~~~~~~~-

• AKSEKi 
'TİCARET BANKASI 

\ 

Türk Anonim Şirketi 
Sernuıye~:i 500.000 Türk Lirası 

Tesis Tarihi : 1927 
Merkezi : fzmir Telgraf Adresi : Ak bank 

Şubele ri : Aydın, Ödemiş - -
Bilumum banka muamelatı, ticaret ve ihracat işleri yapar 

İstanbul umum sigorta şirketi acentası 
Aydın Şubesi : Hükumet Bulvarı (2) . ........................... ~ ~-~ -i Tasarruf Bonolraı f Rüşdü ~3aşkoru 

: Tasarruf bonoları ı 
• • i nlnıak kendiniz\~ ray- i 

Zengin tuhafiye çeş i tl eri 

ve en son ır.odel bayan 
şapkaları gelmiştir. (9) 

ı da Milli Müdafaanıı- ı 
ı h' tt• ı - - ----: za ·ızıne ır. ı Hilmi Tükel mııtlıa.mıda b;ısılm ı,tır 
: .......................... : -== 

Vilayet Daimi Encümenindeı1: 
Cinsi 

Evrakı matbua 
Kale• 

ıs 

Muvakkat teminata 
Lira K . 

30 

28 Temmuz 

i LAN 
Aydın Vakıflar 

M lidürlilğünden: 
Ekizderede Abauoğlu vak

fından d~ğirmenin 380 lira 
13 kuruş keşifli oluk ve te
ferrfiat. nın inşaatı açık eksılt
meye konuldu. İhalesi 3117 I 
941 perşembe gUnü saat 10 
da Aydın Vakıflar idaresinde 
yapılacakbr. O gün talip çık
mazsa veya herhangi bir se
beple ihalesi yapılamazsa ek-
siltme 1118/941 pazartesi gü
nü saat 10 a bırakılacak ve 
o gün dahi ayni vaziyet hAsıJ 
olur3a bir ay zufında pazar
lıkla muamele yapılacaktır. 
Taliplerle fazla malümat isti
yenlcrin yüzde 7 buçuk mu
vakkat teminatlarile Aydın 
Vakıflar idaresine müraca
atları. 16. 20. 24. 28 (12) 

Hilıni Tükel 
Matbaası 

Her çe,it evrakı matbua, 
bazı ~· köy defterleri, makbuz, 
sened, çek, fatura, zarf kağıt 
başlık?arı, etiketler, düğün 

davetiye'eri, kartvizitler ve 
temiz, sağlam cilt işleri yapar. 

Çabukluğu, temiz işçiliği, 

ucuzculuğile takdir kazan· 
mıştır. 

Bir defalık tecrübede bir 
şey kaybetmiş olmazsı :uz. 

Yazı işlerine Umumi neşri
yat müdürü, İdare işlerine 
İdare müdürü karışır. 

Yazılar geri verilmez. 
Günü geçmiş sayılar 10 

kuruştur. 

Abone şartları 
Seneliği : 500 Altı aylığı 

250 üç alığı 130 Aylığı 50 
kuru~tur . 

Çırak arıyoruz 

San 'at meraklısı genç .. 

Jeri ın izin nıa tbaan11za 
ınü ra('aa t ları. 

Muhammen kıymet 
Lira K. 
391 20 

Aydın Memleket hastane11inin 1941 mali yılı ihtiyacı bulunan 15 kalem ve 381 lira 20 ku

ruş muhammen kıymetli matbu evrak eksiltme suretiyle yaptırılacaktır. 

Taliplerin 31171941 tavihli perşembe günü saat 15 de vilayet daimi encümenine müracaat" 

ları, fazla malumat almak ve nümuneleri görmek istiyenlerin her. gün daimi encümen kalemine 

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


