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V ekillikteıı affını rica eden Milli 
Müdafaa Vekiline itimat reyi verdi 

Ankara. 3 (A. A.) - Clim
huriyet Halk Rartisi Meclis 
grubu bu gün fevkalade ola
rak toplanmıştır. 

Celsenin açılmasını mütea
kip kürsüye gelen Başvekil 
Dr. Refik Saydam Parti umu
nıi h '!yetinin geçen Sah gllnkü 
celsesinde Milli Müdafaa Ve
kHi Saffet Ankan 'ın vekillik
ten affını rica ettiğini ~eyan 
ederek Mumaileyh hakkında 
Partinin hakiki temayiUabni 
öğrenmek istediğini ve bunun 
reyle bildirilmesini rica et
nıiştir. 

Başvekilin bu beyanab ilze
rine riyasetçe grup umumi 
heyetinin Milli Mtıdafaa Ve
kili hakkında gizli reyini kul
lanması tekl:f edilmiş ve intihap 
daireleri arasınca reylerini 
kullanan 223 mebustan 14ü
nün muhalif olarak verdiği 
reye' mukabil grup umumi 
heyetinin 209 reyle Milli Mü
dafaa Vikiline itimad beyan 
ettiği anlaşılmıftır. 

Bunu müteakip ruznameai
ne geçen heyet, asker aile
lerine yardım mevzuu üzerin
d~ tetkikat yapan parti ko
nusyonu raporunun müzake· 
re · ü sıne başbyarak bu mevzu 

zerinde mütalaa dermiyan 

eden bir çok hatipleri ve bu 
günkü kanunun tatbik edil
mekte olan tekllerinİ' ixah 
eden Dahiliye Vekilini dinle
dikten sonra asker ailelerine 
yapılacak yardıma daha seme
reli şekiller verilmesi mütala
asını ve bu dairede bir kanun 
liyihası tanzım ile meclise 
getiritmesi rieuını dermeyan 
etmekte bulunan komisyon ra
porvnun hilkumete te•diini 
kabul etmiş ve celseye niha
yet verilmiştir. 

Parti mftstakll 
grubunda 

Ankara, 3 (A.~.) - Cüm· 
huri yet Halk Partis M üatakil 
grubu reis v~killifinClen: 

Cnmhariyet Hal~ Rktisi 
1 

müstakil grubu bu günkü 
toplantısında Parti gruöunda 
Başvekilin beyanabnı dinlemiş 
ve Vekillikten affını rica et
miş bulunan Milli Mildafaa 
Vekili Saffet Ankan hakkın
da icra vekilleri heyeti riya-
setinin mllstrkil grubunda re
yini 6ğrenmek istediğine mut
tali olmut bulunan azinan 
gizli reyine milracaat edilerek 
neticede mevcut azanın itti
fakla itimad ettikleri tesbit 
edildikten sonra toplanbya 
nihayet ~Uiliiıiştjı:. 

--- ---ıııam. •• 

Beyrutun 
Bonıhardımanı 

Londra, ' 3 ( A. A.) - Dün 
gece lngiliz bombardıman tay-
Yareleri Be t .. . . yru uzerına yenı-

~en bir çok infilak ve yangın 
onıbaları ataa11 ve bnaun 

neticesinde yeniden bir çok 
~~ ~arap ol~uştur. Lnbnan 
. ukunıeti londraya bildirmek 
üzere A •k 1 • men • birle,ik dev-
etlcrı kon 1 . . 
b. so osnna şıddetla 

... p t . ro csto notaaı tevdi et-
nııttir. 

Fran L k bu b sıı: 0 8.f onıutanı da' 

t . 0t.lllbardımanlan protesto 
c maş ır. 

Sovyet • Alman 
Harbında son vaziyet 
. Berlin, 3 (A.A.) - D. N. 8. 
bildiriyor: 

imhadan biraz evvel Sovyef 
cllzlamlan "Bialseun ". şarkm· 
daki çenberden ~kmaj'a te· 
şebbtıs etmişlerdir. Sovyet 
kıtalannın dört hücumu tarde
dilmiş ve düşmana ağır ka
yiplar kaydettirilmiftir. Çen• 
ber daha ziyalle daralblmış 
ve büyiik mikaarda esir alm· 
m1Şbr. Son srinler ldfında 
çok mu b teli f . t*.lddillcre 
mensup askerler bulunduğu 
görllldllğllnden kısmen b-' 
mandasın olan kuvv'etlerin tes· 
limi pen yakın tellkki edil· 
mektedir. 

Geçmiş yıllarda 
tiu glln ne oldu? 

Akdenizin arslanı ve bil· 
hassa Andırea Doryanın 
( Barbaros ) tanıdığı Akçeo
vah Yusufun oğlu ( Hızır 
bey ), Türk denizcilik tarilıiae 
Prcveze muharebesi gibi misli 
görülmemiş bir denizcilik 
zaferi yazıp yıllarca Osman
oğullan devletine hizmet et• 
tikten sonra düşmanlarının 
alamadığı canını fstaJ}bulda 
Allahıpa bupn, 15~6 yılının 
4 temmuzunde teslim etti. 
( Barbaros ) hakkında yazıl
mış Sabriye Eymürün yaıısını 
aşağıya alıyoruz: 

Her yılın 4 temmuzu Türk 
denizciliğinin acı ile anacağı 

?fr giindür. 
,11,,· . Jl 

Barb .. osbn Blflinll 
Yazan: Sabriye Eymür 

Sadrazam lbrahim paşanın 
cansız cesedi karşısında el
lerini açan Kanuni Süleyman: 

- Bana Hayreddinin ölü
münü gösterme yarabbi diye 
dua ediyordu. t 

Bu sıralarda Hint seferine 
hazarlanuı Barbaros, yÜcudunu 
hurdehat eden müzmin oo 
romatizmanın tesirile ıstı rap 
içinde idi. 

Trablusdan Cezayire- kadar 
uzanan sahillerde Türk bay· 
tağının Şerefini yllkselten 
Turgut reis 1546 temm'8Jnun 
dardüncn günll en kara ha
beri aldı: 

Şarlkenlerin, Andırealann 
velhasıl blltün bir Avrupa 
kıtuamn majlüp etmeğe mu
vaffak olamacbiı Barbaros 
liayreddin, Befiktaşın ahtap 
binaıanndan biri .. de seuiz 
sadhaa can vermifij. 

Havsala alır mı bunu? 
Türk kalyosılanaun bor

duanda kılmcını ıı~ 
Avrupaya kafa tutan bu kah
raman, kOkremedea seuiz 
sadiaız canını nasıl teslim 
etti? 

Helc:imba~ı Haynı1tah efendi 
·. 

Şimal denizinde 
Bir Alman balıkçı 

geınisi batırıldı 
Londra, 3 (A. A.) - Ami

rallık dairesinin tebliği: 

Almanlara Meterol6ji 
malumatı vermek işinde llul
lanılan hir Alman balıkçı g~ 
misi İslandamn timalinde ya
pılan harekit esnasında lngi
liz deniz kuvvetleri tarafından 
yakalanmış ve babtılmıştır. 

Balıkçı •emisinin 22 kitidea 
pılirekkee mlirettebab esir 
edilmiştir. 

Berlin, 3 (A.A.) - Alman 
ordulan bqkumandanhğmıa 

fevka~ide tebliği: 
GaMçyad• zwhh unsurlar 

~nda vakua gelen ve dlin 
nihnyetlenen Wr muhuebede 
~o ıtank ..... edilmif veya 
iğtinam ed~tir. .., 

kıymetli hastaaının başında, 
gözlerini deaizde sallanan 
Türk kalyonlanna dikmit •i· 
lıyor ve buaJan dilfilnilyordu. 
Kanuni , Süleyman Barbaroaun 
ölüm haberini alınca yıldınm 
ile vurulmuşa d6ndü. 

.. O başlabqma bir dünya 
kuvveti idi. Anamın 61ilmüne 
bu kiidar yanmadım. Sağ 

kolum kayboldu. " 
Diyerek hıçkıra 

aibyordu. 
hıçkıra 

~taşda Hasanpqa ka
rakolunun yamada deniz ke
nanna glmalen Barbarosun 
son ılzleri fU olmuştu: 

" Padişaha laylenf Nqımı 
deniz kenannda bir yere 
g&mdl\rsün. Senelerce Tnrk 
kalyonlarından din 1 e d iği m 
dalga seslerini yatbiım yer-, 
den de duymak istiyorum.,. 

.Çabr~ve Eumıir 

Yazı İflerine Umumi net· 
riyat . mndllrli, idare itlerine 
idare mlidliril karıp~. 

1 

Yazılar geri verilmez. 
Günü ıeçmiş ~yılar 10 

kuruttur. . 
1 1 • 
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4 Temmuz 

Küciik hiltAyl': 
Yazan: Selami Münir Yurd•tapan AKSEKİ 

AYDINLI 
Güzel bir bahar sabahı .. 

İzmirden bindiğimiz tren ye
~illikler arasından süzüle sü
züle nihayet Aydına vardı. 

Daha istasyona inerken 
karşılaştığım mütebessim çeh

, reler bu güzel beldenin aha
lisi hakkında bende iyi bir 
intıba bırakmıştı. 

~{e yazık ki. vazife icabı 
çok sevdiğim bu ilde fazla 
oturamadım .. 

Bir iki hafta sonra Sökeye 
yol aldık. Bindiğimiz kompar
tımanda babasile seyahate 
çıkan on iki yaşlarında zeki 
bakışlı, sevimli bir çocuk 
vardı. 

Başını vagonun penceresin
den uzatmıf, mütemadiyen 
zeybek havaları terennüm 
eden bu çocuğu babası haş
lıyordu: 

- Aydın oğlum biraz ye
rinde oturup, sesini kessene!. 

Bir aı alık merakh1 babasına 
sordum: 

- Oğlunuzun adı hoşuma 
gitti. Nereden aklınıza gelip 
bu ismi koydunuz. 
Hoş sohbet bir adam olan 

muhatabım bana latife yollu 
şu cevabı verdi: 
· - Ben herşeyde ihtisarı 
seven bir adamım, bu oğlum 
Aydında doğmuştur. Düşün
düm, ona en uygun ismi 
(Aydın) buldum, hiç olmazsa 
ona ( nerede doğdun, adın 
nedir? ) diye sorduklarında. 
topdan ( Aydın ) cevabını 
verip kurtulsun. 

• • • 
Aradan sekiz on sene geç-

mişti.. Bir yaz günü lstan-

- Haydi yavrum.. Korka
cak birşey yok. Üzme kendini. 

ikinci bir kahkaha bastırır
ken kadının büyüyen gözle
riyle alay ediyor: 

- Yeşil elmaslarına ne 
oldu Allah aşkına sen}n? 
Şuna bak hele.. Şu gözlere 
bak. Amma da büyümüş ha . . 

- Sus Cüneyt. Beni sever
sen sus. 

- Peki peki.. Şimdi dinle 
beni. Gece kale kapı-
larını açacağım. Sen de bana 
yardım edeceksin. 

- Ne? 
- f;vet! 
- Bunun İmkinsızhğını sen 

de takdir edersin Cüneyt. 
- Neden? 
- Babama nasıl ihanet 

~debilirim? 

- Şu halde ikimizden bi
rini tercih etmen lazım geli-

AYDIN 
• 

bulda birçok yüksek tahsil 
gençlerinin iştirak ettiği bir 
deniz tenezzühünde ben de 
bulunmuştum. Bindiğimiz Şir
keti Hayriye yapuru bazı da
vetlileri almak için Kadıkö
yüne yanaştığı zaman iri yarı 
bir delikanhnın vapura bin
diğini gördüm. Onun siması 
bana yabancı gelmiyordu. Onu 
nereden tanıdığımı hatırlar
ken, birdenbire yanımda otu
ran biı:çok genç erkeklerin 
ve kızların: 

- O o o o Aydınlı Aydın 
geldi.. diyip adeta bir kah
raman gibi karşıladıklarını 
girdüm. 

O zaman herşeyi hatırla
dım .. Biraz sonra vapur Ka
dıköyünden Adalara yol alır
ken caz takımı davetlilerin 
ısran üzerine bir (Harman
dalı) çalınmasın mı .. Ortaya 
kim çıksa beğeniriniz, bizim 
Aydınlı Aydın .. 

Aydın, bu milli havayı öyle 
güzel oynıyordu ki, davetliler 
mütemadiyen onu alkışlıyor
lardı. 

Oyun bittikten sanra tesa
düfen yanımda oturdu. On 

TİCARET BANKASI 
Tllrk Anonim Şirketi 

Sermayesi 500.000 Türk Lira ı 
Tesis Tarihi : 1927 

Merkezi : İzmir Telgraf Adresi : Akbank 

Şubeleri : Aydıo, Ödemiş 
----- -

Bilumum banka muamelatı, ticaret ve ihracat işleri yapar 

İstanbul umum sigorta şirketi acentası 

Aydın Şubesi : Hükumet Bulvarı (2) 

sene evvel babasının bana 
söylediklerini hatırlıyarak ona 
sordum: 

- Delikanlı senin yurdun 
neresi? 

- Aydın! 
- Ya adın? 
Evvela cevao vermedi, yal

nız beni tanayormuş gibi 
baktı, baktı. Sonra mırıldandı: 

- Aydın Aydınlı .. 
Tekrar sordum: 
- Çok ğüzel soyadınız 

var, bunu peder mi buldu? 
- Hayır, ben buldum .. Bir 

çırpıda hem soyadım , hem de 
yurdum anlaşılsın diye .. 

Cevabını verdi. 

Biraz sonra onu tekrar sarı 

zeybeği oynamak için kaldır· 

dılar. Müzik bu canlı ve güzel 

havayı çalarken onan etrafını 

saranlar mütemadiyen hay

kırıyorlardı: 

--- Varol 

Aydın .. 

Aydın .. Yaşa 

Abone şartları 
Seneliği : 500 Altı aylığı 

250 üç alığı 130 Aylığı 50 
kuruştuı·. 

Vlayet Daimi Encümeninden: 
Kıymeti 

Lira 

296 

Muvakkat teminat miktarı 
Lira 

--~----~----~--------
22.5 

lık okullar için lazım 
Matbu evrak. 

fık okulların 1941 - 1942 ders yı' ı ihtiyaçları bulunan 9 kalem matbu evrak 17/7/941 
tarihli perşembe günü saat onbeşde ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konnlmuştur. 
Fazla malumat almak istiyenlerin hergün Vilayet Daimi Encümen kalemiyle Aydın Maarif 
Müdürlüğüne ve taliplerin sözü geçen günde Vilayet Daimi Encümenine müracaatları ilan 
olunur. 30. 4. 8. 12. ( 1 ) 
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yor. 

- Sus Cüneyt.. Sus.. beni 
kabrediyorsun. 

- Fakat bu elzem kızım. 
- Allah aşkına. 
- Sen bilirsin.. Kendim 

yapmasını da bilirim bu işi ben .. 
- Ya karşı koyarsam. 
- Basit. Bana da bir erke-

ğin, vazifesini her şeyden üs
tün tuttuğunu göstermek ka· 
lır. 

..:_ Ne yapmayı düşilnüyor
sun? 

iri yan, pala bıyıkh adam 
belindeki kuşağı düzelterek 
cc•ap verdi: 

Yazan: Ferruh T oksöz 

- Bir Türk acize karşı 
katiyen gaddarca davranmaz. 
Bununla beraber onu vazife
sinden men etmeye çalışan 
olursa •. vücüdunu orta yerden 
kaldmr. 

Koca adamın gözleri yaş
larla doldu: 

- Gaye için evet diyece
ğim Güllü. 

- Fakat hasara uğrıyacak 
memleketim, mahvına yürü
düğün annem, babamdır. 

Bunda hakkını teslim ede
rim. Lakin ne yapalım ki .. 

- Canından çok sevdiğin 
beni de .. 

Evet canımdan çok sev
diğim seni, tapındığım baba
mı, kendisine hayabmı borçlu 
olduğum annemi hiç düşün
meden feda ederim bu husus
ta .. 

Altın kafa bir lihza gök
lere kalkıyor .• 

Denizler gibi engin, mai 
gözler yaşlarla ıslanıyor •. 

Cüneyt, bu içten göz yaş
larına karşı o kadar sakin ki.. 
çelkten bir abide sanki .. 

Kızan gözleri semada. 
Sonra, vazifeyi idrak eden 

bir kadın sükiınetile ona ba
kıyor: 

- Hakkın var Cüneyt. 
- Senin için her şeyi fe .. 

daya hazır olduğumu unutma 
Güllü. Fakat .. 

= Bitmedi .-


