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l3aşka bir vecize
nin akisleri 

·Y. , .. :f• -
'' N1!hir n..!kadar derin o

lursa okadar gürültiic;üı akar 
hakiki m~ziyet de ona ben
ıer ,, 

Nehirler nekadar derin o
ltırsa hakimiyetleri okadar 
büyük, akışlan o nisbette gu
rurludur. 

Onların akışlarındaki sükfı-, 
net ve vekar nefislerine ·olan 
emniyet ve itimadtn ifadesi
dir .. 

Hakiki me2iyetler derin 
nehirlere benzer. Gilrültüıüı 
akan nehirler gibi ılkindir. 
Tenkit edildikçe derinleşir, 
derinleştikçe sakinleşir. 

Ten kit; tek cepheli hare
~eticrin tahakkümünü kıran 
Ve fakat onu n'zamlayıp yeni 
bir otorite tesisine yardım 
eden amildir. 

Ten kit; terekki ve tekamü
lün biricik unsurudur. Başıooş 
hıra)ulan tek taraflı itleri mu
rakabeye tabi tutan münekkit: 
iyiliği, güzelliği tam müteki· 
inil olarak yaratmak kaygu
a~nu taşıyan, kötüyü iyisinden 
ayırmak kudretini kendisinde 
gören, san'atkir ruh!u adam
dır. 

Ne ilim ne fen ne de san
at aleminin teceddütten, te
kitnülden kendisini mlistağni 
IÖrcbilmeıine, sonsuz olan 
ftı~rhaleyi hudutiandırmıt ola
biltncsinc, imkun tasavvur e
dilebilir mi? 

Ekoikliğini okudukca ta-

llnamlıyacağını umanlar kendi
t .. i rın nasıl noksanlık um-
nıanı içinde bulurlarsa, tek 
taraflı muhaveresi kırılan ya-

~~~~r da aynı eksikliği . ken-
nnde hissederler 

s·1h • lh 1 ~ssa, umumi menfaat 
engıne kendisini uydurmak 

h~eclburjyetinde olan vazife sa .. 
1P er· · · 

1 . 1 ıçın vaziyet mürekkep-
eşır. 

T ~nkitlere tahammül kabili
Yetı onl 
Çlis{j arın muvaffakıyet 61-
.... l olduğuna aöre tenkit· 
vıı •n • . ' 
ç,~. n gururunu okııyan tatla 

1t1Dele ı •~r r, on ara ta-ıe hayat 
ıetı, v 'f l . batı azı e enne daha sıkı 

malı~~;" faydala ipeler ol~ 

Milli Şefimizle· 
1 

Peten arası11da 
Ankara, 28 (A.A.) Milli 

1 

bayram dolayısile Cumhurrc-
isimizle Fransa devlet reisi 
Mar~şal Peten arasında teb
rik ve teşekkür tel2'raf!an 
teati edilmiştir. 

·Milli şef mizle 
• ispanya devlet reisi 

arasında 
Anöara, 28. ( A.A. ) - is

panyanın l8 milli bayramı 

müaasebetile Cumhurr,ı::.isimiı. 

ile İspanya devlet reisi gene
ral Franko ara~ında tebrik ve 
teşekkür telgrafları teati o~ 

lunmuştur. 

Sovyet 
fstllıbarat şefinin 

beyanatı 
Moskova, 28 (A.A.) - '•

tihharat bClrosu reis muavini 
Lozofski dün gazeteciler top
lantısında demiştir ki: 

Malen büyük meydan mu· 
harebesi hakkında henüz taf
silat veremiyeceğiz. Fakat ) a· 
kında yapacağız. 9tınkü bu 
ada nihayet Almanları mağ· 

lup ettikten sonra Renelerce 
hatırlanacak bir moydan mu· 
hare besidir~ 

l ozofski Rus-Alman cep
hesini muazzam bir Verdun 
suretinde tasvir etmiş ve ele
miştir ki: 

Almanlarm tasar!adığı yıl
dırım harbi akim kalmıştır. 

Almanlann yaptıklan ani ba!· 
kınlan takip eden ilk gün
lerde bazı toprak zıyaının ha
yati bir ehemmiyeti hiiı ol
madığını s&ylediğimiz zaman 
bazı kimseler mubalega etti
ğimizi zannettiler. Fakat Sov 
yetler Birliği sınai kısmı ge
ride elduğundan toprakları· 
nın ktıçtık bir kısmını feda 
edebilirler. Royter muhabiri 
Roman yadaki bombalanan 
petrol merkezinin boJDbaıdı
.nıanı hakkında tafsilat · i~te· 
meıi (berine Lozofski gülerek 
şu cevabı vormiştir: 

( Revisikni ) arbk bunun 
yalnız iami kalmııbr. 

Poliste 
Balıkesir Jcn vilayetimize 

tayin edilen komiser muavini 
B, Ahmet ~ngiz dnn vazife-
sine başlam!:;tı ı- . . 

Yeni v:ıı.ifes'nde başarılar 
dilt:riz, · 

§ İzmirden terfian Nazilli 
komiser mua\ · nliğine tayin 
edilen B. Sıt:· ı l:f ergül yeni 
vazifesine ba~ 1 amak ilzere 
harehet etmiştir. 

A vustr~ lyadakl 
alacakl:. rı bloke 

· ed!!dl 
Mezbon, 28 (A.A.) - Avuı~ 

tralya başvekili Menjht mev- · 
cut kambiyo bontrol nizam
namesi mucibince Japonyanın 
Avustralyadaki alacaklannm 
bloke edildiğini Avustralya 
bankalanna keyfiyeti bildirll
m.ştir. 

Fransanın Moskova 
elçisi 

Ankara, 28 (A.A.) - Fran 
sanın Moskova bilyük elçisi 
B. T ersrg ve bilyük elçilik 
mensuplarından 47 kişilik bir 
kafile bugUn şehrimize gel-

. miştir. Misa~irlt:r Ankara ga
. rında Dahiliye Veka'eai adına 
protokol şefi ile muavinleri 
tarafından selamlanmış, başta 
Fransız büyük elçisi olduğu 

Jialde F ransanın Ankara hü
. yük elçilik erkanı ve. Fr msız 
kolonisi tarafından karşılan
mıştır. 

1 -

Tıp fakilltesl staja 
başladı 1 

• 

~ıp fakülresi son sınıf tale
belerine iit stajın,; 1 ağus
tos 941 tarihinde başlıyacağı 
ve alakadarların staja çağı
nldığ1 h:ıl>er alınmışbr. 

-..: .. o-!<-

ZABJTA HABERLERi: 

\"aralamış 
Moıluca köyünden Ali oglu 

324 doğmlu Kimıl Kocabıyık 
ile ayni k&yden Osman· oğlu 
320 d~ğumlu Arif Bozkurt 
arasında ç'kan bir kavga ne
ticesinde Kamil Kocabıyık 
Arifin kafasına büyük bir ça
maşır takacı vurarak ağır su
rette yaralanmasına sebep ol
muştur. ifadesi alınamayacak 
derecede ağır olan Ar:f mem
leket hastahanesine yatırı!-
mıştır. 

Boğulmµş 
25171941 Cumartesi gunu 

Çeştepe köyünden Ahmet kızı 
3 yaşında Hafize Ergin heliya 
düıerek boğulmuştur. 

l,Uzumsuz yere 
tabanca atmış 
Aydının Ramazan paşa ma-

hallesinde oturan tüfekçi Ah
met oğlu 337 doğumlu lsmail 
/ vçil 2612717/941 gecesi şe• 
l.ir dahilinde lüzumsuz silah· 
attığından tabancasile yaka-· 
)anarak adliyeye teslim edil· 
miştir. 
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~ .Gözüml~ gördiiklerim · 
tJ • - ·)· • --

I şimin olmadığı yerlerde. ·kurtulup da komp~rtımam 
gezmek hiç te adetim de- boyunca olsun adım atmak 

ı•1 ğildi. Geçen gün bir dos• imkinını bulamaz. 
~tı t l · kad · · ·+~ um a ıstasyona ar ınmış· Bir başka sahne aaha ..• 

i'l tim. Kalabalık, amma nasıl 1 Kampana vuruyor. Nere-
bir. kalabalık.· ğn~ atsan deyse tren kalkacak. . 

~~ yere dütmez. Birbirjni ite 
:t, liaka aşağ'ı yukarı gezinen , Son yo~ç'l soluk soluğa 
t•f bu kalabalık kitleden kaç elindeki bavullarıyla kendini. 
ı+! tanesinin dostunu uğurlamak basamaklara atabilmek için 

1 
veya bir ahbabını karşılamak nafile yere 

1
gayret sarfedi· 

için buraya geldiğini (gelmiş yor. Nafile yere diyorum. 
. o_ld.uğunu tasavvur edebiJir.- Çünkü bu vatan~aşımız da 

o sınız?.. aynı yüzden büUin g.axretine 
't istasyonun bir de tren gel- ~ağmen iyod gi~i .~Ç~~a ka~ 
t~ dikten sonraki halini düşü- lıyor. . . , ... . . , 
~ · nün.. Uzun bir yorgunluk Kendi kendime niçin böyle 
t neticesi bunalıp; biraz olsun olsun sualini sormaktaıa hl1i 

~
f nefes alabilmek için ,gezme- kalam;yorum. Eğ'er iıtuyon 

mizin bir ~htiyaç olduğunu bir tenezznh mahalli · ise . bir · 
idrak eden herhangi bir yol- diy~ceğim yok ... 

~ · cu bu insan kalabalığınd~n DALGAN 
., ' ~ . 
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46 No. lu Aydı11 Pamuk ve İncir 
Tarım satış koopeı'atifi or1aklarına 

Ana mukavelenamemizin 23 üncü maddesi mucibince koo
peratifimizin 1940 -1941 iş yılı senelik heyeti umumiye içtimaı 
için 12/ Ağustos/1941 tarihine musadif Sah günü saat 14 te Aydın 

Halkevi salonunda toplanılacağından aşağıda yazıla ruznam~ 
mevaddının müzakeresi için tayin edilen giln ve saatte teşrifi
niz rica olunur. 

Müzakerat Ruzı1amesi 
1 - 1940 • 41 iş yıh bilan~osunun kir \ ' t zarar (Fiat farkı) 

hesabının ve iş raporunun tasdiki. 
2 - 1941 -1942 İt siyasasının tesbiti, yönetim ve kontrol 

kurulları rapor ve teklifleri hakkında karar verilme~ i 
ve yönetim kurulunun ibrası. 

3 - Yönetim knrulu üyelerinden müddetleri dolanların, 
kon~rol kurulu iiyelerinin ve yönetim kuruluna iki 

; yedek azanın intihabı: 
4 - Eksperlerin intihabı. 
5 - Hakem kuruluuun itihabı. 
6 - Yönetim ve· kontrol kurulları üyelerine ve eksperlere 

verilecek hakkı huıur ücret1erinin kooperatif memur 
kadrosunu;; ve bütcesinin tasdiki. 

7 - Kooperatif iş bölgesinin tevsii hakkmda karar veril
mesi. 

8 - Milli Aydın Bankasma mahsül teslimatmm yüzde iki 
buçuk nisbetinde sermrye teahhüdü. (19) 

- ---... ~ --- ------
RADYO 

2917/941 PAZARTESİ 
7.30 Program ve memleket 

ı.aat ayan. 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. 
12.45 Ajans haberleri. 13.00 
Müzik. 13.15 14.00 Müzik 

18.00 Program ve memle· 

ket ıaat ayarı. lf.03 Müzik. 
18.30 Serbest 18.40 Müzik 
19.00 Konuşma. 19.15 Müzik 

19.30 Memleket saat ayarı 
ve ajans haberleri. 19.45 Mü-
zik. 20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik. 21.00 Ziraat. 

21.10 Müzik. 21.30 Konu~ma 
21.45 Muzik Solo şarkıltr 

·' 

AKSEKİ 
Tİ C A I{ ET B 1\ ı ~ K A S 1 

Tllrk Anonim Şirketi 
Sernuı ~resi 500.000 Tii ık Lirası 

Tesis Tarihi: 1917 
Merkezi : İzmir Telgraf Adı-esi : Akbanlc 

Şubeleri ; Aydın, Ödt!miş 
-- -' Bilumum banka muamelata, ticaret ve ihracat işleri yapar 

İstanbul umum sigorta şirketi acentası 

Aydın Şubesi : Hükümet Butvan (2) - ------.. ................... ~······ .......................... .. 
1 An olur hayali cihan değer 1ı ı . ' • 
·ı ı Darbımesel o!- Kötl ve tabi- ı 

! muş bu 8 ö z ü ıliği k ay be dil· : 

•ı miş f o togr·a f ı 
hahrlarsınız. Bi-

:ıi cihan olan bir 

1
ı 

lirsiniz ki, a n 1 anlık hatıra-

tPsbit eden fo- n ı z ı mabvede-

ı tograflır. bilir. ı : ı 

! Kı ·metli hatıra'arımzı ya~atmak tçın fotografcı ( Abbu ıı . ' 
ı T .go ) ya gidiniz. Ağrandismanlarm yağlı boya, karakalem ı 
ı 11e pastel olmak üzere üç cinsi ancak ( Abbas Togo ) da ı 
t yaptırabilirsiniz. ( 5 ) i 
:........................... . ....................... .... 

22.30 Memleket saat ayarı, 

ajans haberleri. 22.4) Müzik. 

Müzik. 22.55/23.00 Y annki 
program ve kapanış 

Rüşdü Başkoru 
Zengin tuhafiye çeşitleri 

ve en son model bayan 
şapkaları gelmiştir. (9) 

Milli Piyango iletleri Geldi 
Yedinci 

- Ne oldunuz? 
- Gülüyorsun. · 
- Ağlamaktan iyi değil mi 

bu? 
f - .syan .. 

- Bana ne. Onu impara-
tor düşünsün. E;er buraya 
girmeğe kalkarlarsa vay halle
rine keratalann. 

- Ondan şüphe etme He· 
~imizi boğaılar bu herifler. 

Bir kahkaha yerinden fır
latıyor hepsini de •. 

.:.._ Haha hah hab.. Çocuk 
musunuz kuıum. Buradan he
pimiz eai çıkacağız. Birimize 
el sfirerlerse kafalannı kopa· 
rının. Hele prenses. Ha. 

- Öyle amma .. 
- Ne dersiniı prenses h.ı· 

retleri .. Ölüm kolay değildir 
detil rn.i? ireninin incecik sesi 
titriyor: 

- Bi. bi. bilmem ki.. 

1,ertlp Birinci eşJde Biletleri ~1atbaamız?n , 
GDLER Gişesine uelmlştir 

- - ·---------------~"'!"'"' ---

NO. 21 

Dışarıda müthiş bir gürültü. 
Bir sarayın bütün sırça eşya· 
ları tavandan dökUlüyornıuı 
gibi şakırtılar çıkıyor. 

Vareng kumandam.. Yer• 
lere kapanıyor imparatorun 
ön On de: 

- Zandan boşaldı haşmet
meap. Hapiıler bütün kapılan 
tutmuş. Ne içeriden dıtarıya, 
ne de dışardan içeriye kimse
yi bır•kmıyorlar Bin bet yüz 
kiti. 

lmparatör sayıklar gibi ko
nufuyor. 

Ha .. Ha .. ? Ne dedin .. Zın 
dan mı .. Boşaldı mı ? Tuhaf 
şey.. Olmat bu .. 

Yazan: Ferruh T oksöz 1 
--

GUneytin sesi hakimdir: 
- Çabuk askerlerini topla 

kapının 6nüne! Haydi. Bast 
Kumandan fırhyor dışarı. 

Bir anda Uç yüz ki,i ~evirmiş
tir kapıyı .. Cüneyt dışan fır
lıyor. Elinde uzun, kıvrak uçlu 
pala11 .• 

Omuzlan gergin. Rumca 
haykırıyor: 

- Emirlerimden dışarı çı-
kanın kellesini u ;urturum!. 

Hiç kimıe ayrılmıyacak bu
radan. Yirmi kiti sütun ara· 
1arını tutaun. Yirmisi dar ka
pıda .. Kalanlar benimle bera
ber çarpşıacak. Haydi! lmpa-

. ratorun bulunduğu odaya bir 

ınahkıirn girerse kellenisi ko
parırm:! 

Sonra .. kendine doğru ge
len oı•beş yirmi kişiye döne· 
r . .!k çılgın gibi atılıyor illtlc• 
nne: 

- Haaaytf.. Savulun bre 
ÔlümUnü:ıe mi susadınız si:ı! 
Türkçe gök glirlemesini 

andıran btı'" nara donduruyor. 
herifleri.. Fırsattan istifade .. 
Cüı\eyt, en öndekini yakala
dığı gibi havaya kaldınyor. 
Ve.. arkadaşlarmı takviyeye 
gelen ikinci bir grubun üstü
ne olanca hızıyla fırlatıyor. 
Diierleri şaşkın .. 

Bu da kim?. Bu carpık a· 
ğııh baı ifte nerden çıktı kar· 
şılarına .. Hepsi ahklaşmı,. Bu 
harif bin iki yüzle değil, tek 
başına bile lear~ı gelebilecek. 

------~---~--....:....;.....·---
il ilmi 1'ükeJ m•ilb•srnda baaılmııtır 


