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Yıl: 1 

Yatırlar 
~--·-

Yüz yıllarca ulus vicdanla
ı ına karahğı.nı bulaştıran bu. 
diriliklerinde "Bir şey,, olmı
Yan ölüsü "hiç,, korkulukla
rın kimler olduğunu bilirsiniz. 

Bunlar yolların kenarında, 
mahalle aralarında, köylerin 
top ağaçları arasında gizlen
ıniş kalmış, hasta ruhlu insan-

hr tarafmdan da Bazılarının 
Yeşile boyanmış olduğunu gör
düğünüz kökü belirsiz " .. de
de,, lerdir, Bunlar. 

Bunlar, ruhu bozukların, 
hasta fikirlerini halka tutun
durmağa çalıştıkları, en son 
lcalmış gerilik "senbolü,,dırlar. 

Ekseriya yabani incir ağaç
larının gölgelerinde barınan 
bu 11 <lede" !erin etrafındaki 
c'al'ara bağlanan paçavraların 
manasını yine bu taş yıgmla
rmın etrafındaki insanlara 
sordum. 

Aldığım cevap. 
Biı gece falan ruyasmda 

buraya nur indiğini görm~, 
sonra burası dede olmuş, bez 
bağlanırsa sıtma geçer ve 
murat hasıl olurmuş ilah .. o!du. 

Bu bir şey ifade edemeyen 
cevaplar karşısında, tarihe 
111alolmuş Türkün kalbinde 
yaşayan ilim ve sanat ada:n
larımızm gömiiidükleri yeri 
bilmediğimiz için bnşlarına 
hir taş '!?ile dikemediğin izi 
haurhyarak hayıflandım. ve 
t ş yığınhkları ile bir hiç 

olan bu kökü aslı belirsiz 
Yatırlnrdan başka isimlerıle de 
lılusal duygularımızın yaşan
ltıasına engel olanları düşün

düm. Halada düşçnüyorum. 
<:.caba! 

Aydının asil ruhlu ç~cuk
ları, ulusal savaşın kahrah
lllaıılık nümunclerinl yaratan 
C~dlerinin Aydın varoşların
daki savaş yerine 11 Telli de
de., diyeceklerine "Sauaş te
Pe., diyemezler mi?. 

Göçmeno{jlu 

06z ınut-;Jıassısı 
Or. Şevket Gözaçan 

B··b 
br 0 reklerinden rahatsız olan 
İyiİ B. Şevhet Gözaçan'uın 
habŞerek vazifesine başladığı 
dok~r alınmışbr. Kıymetli 
d . <>rumuza geçmiş olsun 
erız. 

İngilizlerin 
Suriyedeki harekatı 

Kahire, 1 (A. A·) - sala
hiyetli askeri. mahfillere göre 
her ne kadr lngiliz kuvvetleri 
Suriyenin şimalinde Tüdmürü 
sarmışlar ve burası ile Hu-
mus arasındaki kara irtiba
tını kesmişlerse de şehir tam 
bir muhasara altında değildir. 

Şehri ihata eden kuvvet-
ler İngiliz motörlü kıtalarıdır. 
Şimdi bu kıtalar şehre hakim 
olan sevkülceyş noktalarını 

işgal etmiş bulunmaktadırıaı. 
Küçük bazı vişi kıtalarının 

karanlıktan istifade ederek 
bu noktalar arasından kaç
maları mümkünse de şehir

deki Vişi garnizonunun kısmı 
küllüsü şimdi iyi bir muha
faza altında bulunmaktadır. . 

Ingiliz 
· TavvareJsrinin Fransız ., ~ 

sahillerine siddeili 
~ 

akınları 
Londra 1 ( A. A. ) - Dün 

gündüz almanya üzerı~e ya
pılan ikinci akında Jngiiiz 
bombardıman tayya.ae1c.-i ~~iel 

doklarına hucum etmişlerdir. 
Bir bombardıman tayyaremiz 
ussune dönmcmiştır. mgi!iz 
avcı tayyarl.:!rınden mür~kkep 

mühim bir hava fe.şekklilii 
clün akşam şimal: Fransaya 
hücum eden bombardıman 

tayyarelerine refakat etmi<itir. 
henüz bu harekata dair bütün 
tafsilat bilinmemekle boraber 
bu akın esnanada 3 düşman 
avcı tayyaresinin dü:ıür:ildüğü 
üğrenilmişti.r. İngiliz avcı tay
yarelerinin dün akşam şimali 
Fransaya karşı yaptıkları seri 
bir hücum esnasında 6 düşman 
tayyaresi düşürülınç~tür. İn
giliz avcı tayyarelerinden biri 
üssüne dönmemiştir. 

_.. .•. .._.. 

' İtizar 
Dünkü nüshamızda ,, Hal

kın Dili .. başlıklı yazının 49 
uncu satırındaki cümlenin 
" devlet ve bağlarının kop-
·masım tacil etmişlerdir ,, şek
linde olmayıp ( devlet ve 
ulus bağlarının kopmasını 
tacil etmişlerdir ) şeklinde 

olduğunu, 12 nci satırındaki 
( dili ) sözünün de (dil) oldu
ğunu tasih ve okuycularımıza 
arzı itizar ederiz. 

Sovyet • Alman 
Muharebeleri 

Soyyet tehligi düşınan 
taan uzlarının pii~kür
tüld üğü 11 ii bildiı·i ~1 01· 

Moskova, 1 (A.A.) - Kızıl 

ordu başkumanrlanlığmdan bil
diriliyor: 

30 Haziranda bütün Sovyct 
Fin!andiyn hududu boyunca 

b . t , .. 
ır aa;·; ıza geçen auşman, 

kital, rımlz tarafından püskür
tülmüşt.i :. 

Morm:ıns!c istikemetinde 
Alman kıtalarına karşı şid-

detli muharebeler esnasında 
düşm<!n ağır zayiata uğramış
br. Vibo ve Dvinsk is'ikeme
tinde kıtalarımız, şimali şarki 

istikamdincle n.üf-ıza teşabbih 
eden dü'şman mo!örlii cçzü-

tamlarına kargı şicldet 1i mu
harebelcra dev:ım etmektedir. 

Sovyet -Alınan 
Harbının Basar~h

yada ki vaziyeti 
Moskova, 1 (A.A.) - Mos

kovadan bil !iritmi~tir: 

Şarka doğ:-u n'ifuz etmek 
için clü-:m:ın t ... rafından y:ı.pı
Jan teşebbüs!er çok şidddetlı 
olmuş ve külliyetli · Al.mm 
tankı imha edilmiştir. 

B:ısarabya lu:dudlı kı:mun
<la dü:ıman yeniden Pcrui:u 

geçmeğe teşebbiis elır.işse 

<le düşmana ağır zayiat v~r
diı-ilcı·ek püskürt!müşttir. 

Dün harp gemilerimiz biri 
Baltık denizinde diğeri Kara

denizde olmak üzere iki düş
man denizaltısı batırmışlardır. 

Teşekkür 
Çıkışımızı iyi temennilerle 

kutlayan Aydın gazetesine 

Halkın Dili teşekkür eder. 

Hize aelen ı•serler: 

Halk kitapları yazan Selami 

Münirin manzum ve mensur 

hikayelerden müteşekkil Ça

kıcı adındaki resimli bir ki
tabı çıkmıştır. 

Okurlarımıza bildiririz. 

Hadiseler 
Karşısında 

Ha) Qt ve tabiatte yel<diğe
rinin aksi olan hadiseler bir 
birini mütevaliyen takip eder 
durur. Bunler tabii birer bal
dır. iyisioin gelmesinden fazla 
sevinmeğc, kötüsünün gelme
sinden fazla ke:ler~ kapılma
ğa lüzum yoktur. çünkü, ge
lir geç~ r. 

Haya~m ve tabiatın hiç bir 
hadisesinde istikrar ve baka 
yoktur. Hayat ve tabiat, dai
mi tt-havvüllerden ibarettir. 
İnfial ve teessilrü devamlı ve 
sonsuz hiç bir hadise mevcut 
değildir. Esasen hadiselere 
hanği cepheden bakılırsa o, 
cephenin tesirini ~apar. Her 
hadisenin bir de eğlenceli ve 
hoş cephesi vardır. 

İşte, hadıselere, mümkün 
olduğu vç elden geldiği ka
dar, bu cepheden bakmağa 
ve bu c~pheden mütalaa et
meğe çıılışmahdir. Böyle yap
makla ruhi üzüntüye ve ruhi 
ıztıraba tutulmadan yaşaya

bilmenin sını keşfedil:niş olur. 
Ahmet 'Knyıran 

--~~-

Valiıniı B. Sabri Çıtak 
GazeLmİ7in neşrinden evel 

Mafıa müdürümüz Nüzhet ve 
Sıtma n'<icadele doktoru Ziya 
ile vil~yet yollarını teftise 
çıkan V ..ı limiz B. Sabrı Çıtak 
Kemer geçidinde, Nüzhet 
Aydıner1 e do'ctor Ziyanın ö
lüm·· ile ne icelenen bir kaza 
geçi ,·mişti. Bu kazadan bir 
harika eseri olarak kurtulan 
sayın •valimize mutlak istira
hat etmek üzere doktorların 
on günlük rapor verdıkleri 
haber alınmıştır. 

Vazife uğrunda ölümle mil
cadele ederek kurtulan vali
mize geçmiş ohun der, acil 
şifalar diıeriz. 

••• 
Selçuk - Çamlık 

tüneli 
Yeni yapılan Selçuk - Çam

lık variyent yolunun kabulü 
kat'isini yapmak üzere An
karadan gönderilen beş kişi
lik heyet dün İzmirden şeh
rımıze gelmiş ve akşamki 
Afyon - İzmir trenile f zmire 
dönmüşlerdir. 

• 



~ayfa: 2 

Hik'y~ 

KATALOG .. 
Yazan: Etref Gezen 

- Dllnlıa t1a11ımızd•n m•bat -

- Sen gittikten sonra hemen 
karar vermiştim. Ne olursa 
olsun seninle gelecektim. 

Geleceğin günü iple çeki
yordum. 

Geldğin g ü nün sabahı 
çok erken kalkmşıtım. Hemen 
gittim. Hazır bir vaziyette 
senin gelmeni bekliyordum. 
Benim bu halimi gören övey 
teyzem, yanıma geldi. Nereye 
gideceğimi sordu. 

Ben hiç düşünmeden ıenin
le aramızda geçen konutmayı 
ve seni beklediğimi anlattım. 

Alçak kadın! 

- Ya dedi ve yanımdan 
uıaklaşb. Ne olmuştu bilmi
yorum. Ya1nız sen gelmemiı
tin. Günlerce yolunu bekle
dim. sokak sokak sana rast
lamak için dolaştım ve beni 
aldattığını sanmııtım. Halbuki 
sonradan öğrendim ki serma• 
yeleri ellerinden gitmesin diye 
övey annamle teyzem seni ka
pıya gelmeden uzaklaşhrmıı
lar. 

• • • 
İşte Riza bey ben senin 

Lastik milhllr ve 
levha işleri 

Matbaamızda öteden beri 
mühür siparişi alınmakta ol
duğu malumdur. Bu defa 
her çeşit dükkan levhaları, 
otomobil, araba pilikaları, 
numarataj işleri siparişleri de 
c: lınmağa başlandığını muh
terem müşterilerimize bildiririx. 

Canlı iskelet!. 
Sarıya bürünen bir kafatası. 
Tuğlan dalgalanan beyler, 

bu ölüm tahtına kurulmak 
için acele ediyor .. 

Atların kişnemesi. 
Nakkare sesleri.. 
Binlerce kişilik ordu, ölüme 

susamuı gibi birbiri üstüne 
yığılıyor. 

Öğle güneşinin kızgın şua
ları altında parıldıyan binler· 
ce kılanç, yatağan, mızrak, ok. 

Bir ırkın evlatları, aynı 
ırktan iki harisin tahakkuku 
müşkül arzularına alet olmak 
için günlerce hazırlandı. 

Harp! 
Ecelin yudum içilişi. 
Azrailin, çetin bir kış rüı- · 

garı gibi köpeksiz köyde ıo
pas>z dolaşması .. 

Harp! 

sandığın gibi kendi isteğile 
orosbı.luk yapan ve uzanan 
kurtancı ellerinden kaçan bir 
kadın değilim. 

Ben dilşüncesiz bir babanın 
İnsafsız bir övey annenin kur
banıyım. 

Beş seneden beri seni görüp 
bu hııkikatı sana anlatmak 
için çok dolaştım. kısmet b11 
geceymiı. Şimdi üzerimden 
çok hnyük bir yük attım . Ba
na müsaade, alJah ısmarladık. 

Erkek hiç cevap vermedi. 
Kadını kolundan tuttu yerine 
oturttu. 

Garsonu çağırdı hesap, gör
dü ve bir otomobil çağırma
sını söyledi. 

Beş dakika sonra garson 
geri gelmişti . Hemen ikisi be
raber kalktılar. Ben de arka
lanndan kalkmıştım. 

Dışarı çıktığımızda sabah 
olmuştu. Onlar mesut bir çift 
gibi otomobilde giderlerken 
benim de hala kadının, kataloğ 
derken duyduğu nefret hatı
rımdan çıkmıy\)rdu . 

- !,itti -

Yazı işlerine Umumi neş
ri) at müdürü, idare işlerine 
İdare müdü::ü karışır. 
Yazılar geri verilmez. 
Günü geçmiş sayılar 10 

kuruştur. 

Yurtdaş ! 
Kara gün dostu olan Kı

zılay kurumuna üye yazıl 

ı_ . N O. 3 

Kana susamış binlerce kişi 

yürüyor .. 
Ordular ilerliyor karşı ta-

rafa doğru. 
His yürüyor. 
Cephe yürüyor. 
Önüne geleni çiğnemek, yok 

etmek için • yetmiı, bin kişiye 
karşı - Cüneyt'in sekiz bin 
askeri yürüyor ... 
Kapışma çok ini oldu. 
Yıkılan atlar. 
Devrilen başlar. 
Parçalanan vücutlar .. 
Gözler kan çanağı gibi. 
Yatağanlar parlıyor. 

Düşen kelleler. 

2 Temmaz 

iLAN Aydında 
Aydın Tapu sicil mu- Hiln1i Tükel matbaa 

hafızlığından; ye kitaphanesi 
Aydının pınardere köyDniln 

çamurluk mevkiinde tarkan 
lbrabim çiftliği garben gildllr 
oğlu İsmail şimalen bahtı oğlu 
Hüseyin veresesi cenuben 
İbrahim çifliği ile çevrili dört 
dönüm tarla Ayşe kızı F adi
m enin ceddinden kalmak su
retile 35 seneden beri elinde 
iken 30 sene evvelisi ~ocuk
suz olarak vefaatiyle veraseti 
munhasıran kocası Abdullah 
oğlu Mehmede kaldığından 
bahisle namına yeniden tes
cilini istediğinden mahalline 
tahkikat yapmaktı zere 1117 / 
941 tarihinde memur gönde
rilecektir. Bu yerde biı hakki 
mülkiyet iddiasında olanlar 
varsa gelecek olan memura 
veyahuth o güne kadar daire
mize 132 fiş numarasile mü
racaatları bildirilir. 

(3) 

Gün geçtikçe ve müşteri-

lerinden gördüğü rağbete 

binaen takımlaranı yenile-
mektedir. Bunu müeyyid ola
rak her giln elinize sunulan 
( Halkın Dili ) gazetesini gös
terebiliriz. 

Kitap kısmı iıe, matbaa 
gibi her gün bütün yurtda 
çıkan edebi, felsefi. içtimai, 
kıtapları getirlınekte ve müş
terilerine arzetınektedir. 

Ayni zamanda ötedenberi 
Güler gişesi namile yaphğı 

piyango hayiliğile de müşte

rilerini sevindirmektedir. 

Matbua işi yaptırmak, kitap 
okumak, almak ve piyango 
biletine devam edenlerin bir 
defa teşrifleri sözlerimizi iı· 
bata kafidir. __ _, -

A K s· E K i 

TİCARET BANKASI 
Türk Anonim Şirketi 

Sern1aye~i fi00.000 Tiirk Lirası 
Tesis Tarihi: 1927 

Merkezi : İzmir Telgraf Adresi : Aksbank 

Şubeleri : Aydın, Ödemiş 
----- - · 

Bilumum b1nka muamelatı, ticaret ve ihracat işleri yapar 

İstanbul umum sigorta şirke~i acentası 

Aydın Şubesi Hükumet Bulvarı ____ _....... --· - --------· 

Yazan: Ferruh Toksöz 

Dalından koparılan armutlar 
gibi, topraklara kızıl bir şerit 
uzattıktan sonra boylu bo
yunca yıkılan cesetler ... 

Vuruyor önüne geleni bu 
çılgın giiruhu .. 

Ve, bütün bunların üstünde. 
etrafını çeviren atlılara müt- • 
hiş bir ustalıkla kılınç sallı
yan Cüneyt bey .. 

İkinci korkunç narası titre
tiyor dağlan: 

- Haaayt!.. Savulun yo
lumdan bre kaltaban)ar!. 

Umur askerleri, Ayasulug 
kalesine doğru cekilmekte .. 

Karşı taraf çılgınca iler-

liyor. 
Gün eş de yatıyor onlarla 

beraber yavaş yavaş .. 

İki saat sonra arz, koyu 
bir zulmete, yahut aıarazi 
bir ki~eye bürünecek. Fakat 
durmıyor ordular. 

Palalar mütemadiyen işle-. 
mekte. 

insan kalplerini sermest 
eden çılgınlaştıran bir gece .• 
Ay, yıkıcı, boğucu, kan ve 
dehşetten bir heykel işliyen 

günün hatıralarını izale etmek 
ister gibi yavaş vavaş gönül-
lere, gönüllerin en ücra köşe
lerine kadar nbfuz ediyor. 

_ Bitmedi 

Hllml TOkel Matbaa sında basılmıştır. 


