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5 Temmuz 1941 Cumartesi 

lmliynz sııhibi ve U. N. Md. 

Fuat Şahin Erliçin 
İdarehanesi 

Hilmi Tllkel Matbaası 
AYDIN 

F'IATI 2 KURUŞ 
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M İLLi MÜDAFAA 
Yıl: 1 

VEK İ L İNİ N --------------
(Refah) vapuru hakkında Büyük 

Nlillet Meclisinde beyanatı 
Ankara, 4 (A. A.) - Milli şartsız kanun hükmüne teslim 

Müdafaa vakili Saffet Ankan edileeeğini beyan etmiş ve bu 
23 haziranda Mersinden ayrı- büyük ziyadan dolayı donan-
lan Refah vapurunun ayni ma ve hava kuvvetlerimize 
giinde bir infilak neticesinde derin teessürlerini bildirmiştir. 
battığ ve içinde 19 deniz su- Bundan sonra birçok ha-
bayı 63 erbaş, ve 68 erle tipler büyük acıdan dolayı 
bir hava subayı 20 talebe ve teessüre tercüman olmuşlar, 
78 kişilik gemi mürettebatın- ve hükümet tarafından baş-
dan ibaret bulunan 200 kişi- lanır.ış olan tahkikatın sür'at 
lik kafileden 4 deniz suhayı 
ile 15 erbaş, 5 er bir hava ve şindetle yapılma~ı arzu-
subayı ve dört hava talebesi .' sunu izhar etmişlerdir. Ati.-
ile iki de gemi mürettebatın- kara mebusu l\kagündüz'ün 
dan olmak üzere 32 kişinin takriri ile Büyük Millet Mec-
kurtari ldığım ve kafilenin bü- lisi aziz ş~hitlere beş dakika 
Yük kısmının vatan, vazife ayakta sükünetle tazim ve 
uğrunda şehit olduklarını ve tazizde bulunmuştur. 
hadise sebeplerinin en ufak Halkın Di!i - Bu derin 
teferruatına kadar araştırıl- acıdan dolayı aziz şehitleri-
rnakta bulunduğunu ve tahki- mizin manevi huzurunda ta-
kat neticesinde meydana çt- zimle eği!ir ve ailelerinin e-
kacak mesullerin kayıtsız, lemlerini candan paylaşır. 

- --- - --.o~----

Bii \'ük Millet 
~1e~lisinin yaz tatili 

Ankara, 4 (A.A.) - Büyük 
Millet meclisi ruznamesindeki 
llladdelerin müzakersini bitir
di~ten ~onra reis yüksek hey-
etın ld - ı "b" A ~ a ıgı t.arar mucı ınce 

:ustosun dördüncü Pazartesi 
~ nn saat 15 te toplanmak 
tızerc celseyi kapamıştır. 

İki hırsı;
yakalandı 
Alaş h" k k.. e ır azasının Erdoğdu 

d o~ünden Abdullah oğlu 327 
ogumlu y k . . 

A a up sevınç ıle 
Ydın Has f . 

den Ah an _e . mahallesın-
M h m~t oglu 320 doğumlu 
sıze iet u~8;1 a_dında iki hır-

~ e geçınlmıştir. 
Y .. Tıre kazasının Kahrat kö
ilunden lbrahim oğJu Çetik 

e Mehmet y ı . 
llluht J"f k a çının evınden 
çald ~l ı ıymette ev eşyasını 
yak~la arı anlaşılan hırsızların 
gösterd~~sınf da zabıtamızın 

•gı aaliyeti takdirle 
anarız. 

ViJayet biitçesi 
Alakadarlardan yapılan tah

kikata göre Vilayet bütçesi
nin henüz icra Vekilleri hey
etinin tasdikine iktiran etme
diği haber alınmıştır. 

S --ı vyetJerin 
Muannidane n1ukav -

ıneti 

Mokova. 4 (A.A.) -Sovyet 
tebliği: 3 temmuz gecesi kıta
lanmız Barisap istikametihde 
ve Mamapalde dü~manin mo 
törlü ve zırhlı kuvvetlerıne 
karşı şiddetli muharebeler 
vermeğe devam etmişlerdir. 
Cephenin diger kısımlarında 
mevzii muharebeler olmuş ve 
pişdarJarımız gece baskınları 
yapmışlardır. Bont ve bQrıncal 
istikametinde düşmanın ileri 
kıtalan Berezina nehrini geç 
ınek için müteaddit teşebbiis 
lerde bulunmuşlarsada bu 
teşebbüsler kıtalarımızın mu 
bil hareketleri ile her tarafta 
durdurulmuştur. 

Hadiseler 
karşısında 

•• munevver 
-)~ :.(, :<-

Münevver şöyle düşünmeli, 
şöyle konuşmalı demiyeceğim 
ve dünyasından bezmiş me
yus ihtiyarın hayat anahta
rını elinde taşıyan gence, 
duyduğu hased hissile de na
sihat edecek dt:ğilim. 

Münceverin hadiseler kar
şısında nasıl hareket edecek 
durumda olduğunu kaydet
mek istiyorum. 

Bu hadi3eler, sosyetenin 
günlük ve g elecek hayatı 
ıçın hadiselerdir ve şunlar 
olabilir: 

Halkevi hayatı, Kızılayın 
daha yaıarlı olması, umumi 
kültüre hizmet eden neşriyat, 
çocukların korunması ve yetiş
dirilmesi, genç!ik sporu ve 

cemiyetin a 'il ve mariz!eri ilah .. 
gibi. 

Bu hadiseler çüphcsiz mü
nvvcri ilgilendiren problem
lardir. Yalnız bu prob!emlcr:ie 
içten benimsenecek cihetle r 
vardır ki: Münevver yukaı ıda 
misal olarak aldığımız hadi
seler karşışında, aşağıda kay
d r..ttiğimiz tarzda hareket et
mek .duru:r.unda<l.>r: 

1 -- Münevver sosyal hadi
selerin rni.i<>het tecellisinden 
sevinç duyar, menfi tezahür
lerinde kendini mesul sayar. 
Bedbin ve egoist olmaz. 

2 -- Cemiyet had;sel~ r nde 
verimli ödev sahibi o 'mak 
ister. 

3 -- Hadiselerin, menfi te
zahürlerinde sey-irci ka!maz. 
M üsbetleşmesi için yardım
cıdır. 

4 -- Menfaatinin cemiyet 
menfaati içinde olduğunu hiç 
bır zaman unutmaz. 

5 -- Cemiyet ödevlerini 
" etiket ,, lik için uhdesine 
almaz ve istismar etmez. Mut
laka cemiyete yararlı olmağa 
çalışır. 

6 -- En az bir günlük ga
zete veya haftalık bir dergiyi 
takip eder. Okumağı bol 
paranın bir fantazisi telakki 
etmez. ·Ve münvver kafasının 
ihtiyacı bilir. 

7 -- Her günkü hayatında 
dışarıda ve evde rasJadığı 

Tenkit 

Bibloğrafya 

1941 
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Bib. No 81 C: 
Şiir 

rvıodel kızın macerası --·-
Yazan: Hüseyin Hilmi Bayındır 
Be, kısım 270 mısralık manzum 

hikaye 
Yayımevi: Aydın Hilmi Tükel 
matbaası. 1941 Fi: 10 kr. S:18 
Ebadı 14,5,-20,5 
Mevzu: Dört sanatkar güıel 

bir kızı model olarak alıyor. 

Bu güzelin saçlan 
Ne kumraldı ne san 
Sanki bir şafak gibi 
Güneş doğacak gibi 
Renk, renk dalgalanırdı 
J<albiere bağlanırdı. 
Gprenler ayrılmazdı 
Ne servıyli ne fidan 
Ôğmü1 yapmış yaradan 
Salrr ı ; arza bu kızı 
Göz!er alan yıldızı 
Sergide teşhir edilecek dört 

eserin en güzelini bu kız be
- ."01111 ikingide ---
JAPON 

-~-

Nazırlar heyetinin 
toplantısı 

Tokyo, 4 ( A,A. ) - Bu 
sabah Japon nazırlar heyeti 
toplanmıştır. Rahatsız bulunan 
Başvekil toplantıya iştirak 
etmemiştir. Hariciye nazırı 

enternasyonal vaziyetin inki
şafı hakkında izahat vermiş 
ve Alman, ltalyan, Sovyet 
biiyiik clçilerile yaphğı gö
rüsmeleri anlatmış ve sonra 
saraya gitmiştir. 

çocuk hayabna, gelecek Tür
kiye için bir baba duygusu 
duyar ve çocuklara karşı 
ödevini yapa . Bu suretle ce
mıyetine, vatanına faydalı ol
mak yolunda hareket eder 
ve mu\'affak olur. 

* .... 
Çelik ve beton temelli Tür-

kiyenin binasını yükseltecek 
samımı ır.iinevuere gereken 
vazifeler şüphesiz bu kadar 
da değildir. 

Matbaa makinesinin tik 
takları arasında bunları bu 
kadar düşünebildim. Hoşgör 
münevver Türk. 



Model kızın ınacerası 
- Bqtıraf• biritıaide -

tenecek ve eserin sahibine 
sanatkarlık payesi verecektir. 

&erler o kadar gftz~ ki: 
hu liarikulide kız intihapta 
ıiJçlüİt çekiyor. Halk merak 
içinde. 

Bağnşmalar ve kanşıklığa 
hakim olan bir adam. 

' - Ey sayan halk, eserleri se
çel>ilectk bit ihtiyar tanıyo
rum, o"u getireyim. 

Muvafakat. 
Bir saat sonra ihtiyan aah

nede göruyoruz. 
beyaz saçlı bilgin sanatka

rı seçıyor. 

- Filhakika bu dört eserde 
dehantn fevkinde yapılmıştır. 

Lakin asıl sanatkir banlar 
mı acaba? Hayır ey halk. 

Eseri modelsiz yaratan asıl 
sanatkirdır. 

Ana. 
Şairin bu eserinin kıymetini 

tip ve mevzu noktai nazarın· 
daö inkir etmek şüphesiz ki 
hata olur. 

Mamafih biz bunlarla uğ
raşak değiliz. yalnız tertip ve 
uslllp tarzmda gördüğümüz 
hatalan kaydedelim. 

Meaeli : F.serin muhtelif 
yerlerinde en çok gözümüze 
batan misralan burada be
raberce tenkit edelim. 

" Bu sanaatklrların derdi 
Bir eser beğendirmekti 
Sehrin büyük sergisinde 
Bu arzu hiçten hepisinde 
Modelleri güzel kıza 
Bir gün sönecek yaldıza 
Şu mısralardan da anlaşıla-

-Evet. Haklısın sevgili .. Söy
le .. ne istersen hepisini yapa· 
cağım .. 

- Anlaştık. 
Genç kadın cevap verme

den erkeğine sokuluyor. O
nun koca ellerini mini mini 
a~an içine alarak kalbine 
g6ttırilyor. 

Ay yavaş yavaş beyaz bir 
bulut kllmesine doğru yol 
almaktadır. 

Yıldızlar ba aşk sabnesine
tatlı tatlı gllllmaüyor. 

Bulutlar kapanmıştır şimdi 
ayı .. 

iki g3lge büyük kale du
van iistGnde birbirine karııı
yor. lki tlev dudak birleşmiı
tir ihtimal .. 

Bir fasıttı bu esrarıengiz 

gecenin koynuna akarak pek 
yakınlarda kayboluyor: 

- CGneyt .• 

Sovyet Rus, Fin 
Harbinde son vaziyet 

Helsinki, 4 (A.A.) - Hu
dutlanmıza taarruz eden Rus 
keşif müfrezeleri tardedilmiş 
ve kıtalanmız müteaddit böl 
gel~rde hucltıdan &tesinde 
mühim noktalar zaptetmlş 

lerdir. 

Şimalde kuYvetlerimiz Al 
man kuvvetleri ile birlikte 
pilin mucibince ileri hareket 
lerine devam etmektedirler. 

Cenupta mayin koyma 
ameUyatı ve keşif faaliyeti 
olmuştur. Bir düşman deniz 
albsı batınlmıştır. Hava kuv 
vetlerimiz diişmanın münakale 
yollannı ve şimendifer iltisak 
hatlarını bombalamışlardır. 

cağı iizere şair bunu ya
zarken kafiye kıtlığı çekmiş
tir. 

işte bu zorluk evveli mıs
ralarda ve dolayısile manada 

tertipsilik meyJana getiriyor. 

Hatta" Bu arzu içten hep

sinde .. 

Mısraının lüzumsuzluğuna 

hllkiim ettirecek kadar. 

Bununla beraber yukan
daki mevzu içinde kaydetti
gımız mısralarda kıymeti 
inkir edilemiyec=ek çok gü
zel "Bentler,, dir. 

- Sonu yar"' -

Ferruh Tok.söz 

Zayi 
Milis Ortaokulundan 9~ 

939 ders yılında aldığım tas-

diknamemi kaybettim. Yeni
aini alacağımdan eskisinin kıy
meti yoktur. 

Aydın: Mesudiye mahallesi 

Gazi BulYan No 3 de 

Asım Gökderi 
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LAstlk mflhOr ve 
levha işleri 

Matbaamızda ötedenberi 
mühür siparişi alınmakta ol
duğu malumdur. Bu defa 

her çeşit dükkin levhalan, 
otomobit, araba pilikaları, 

numarataj itPeri siparişleri de 
ahnmağa başlandığını muh

terem müşterileri .nize bildiririz. 

~Reklarn yapınıyoruz 1 

HAKİKATi iFADE EDiYORUZ 1 

i Bakkaliyeye- ait ihtiyaçlan-
11ız için şiiphesiz bir bak
kala ihtiyacınız var. O halde 

1 

bu bakkalınız: 
AYDIN GAZl BULVARI 

l No. 20 BA~KAL 
HÜSNÜ TÜKEL 

olmalıdır. Pazarlık yapmaz, 
1 aldatmaz, en temiz, en nefis 

yemeklik zeytinyağım orada 
bulabilirsiniz. 1 

, Bir tc crü'Je edince bağ- 1 

' lanacağınız muhakkaktır. Lüt-
1 fen bir tecrübe ediniz. 

Cüneyt 
1 

NO. 6 --- Canım.. Benim sevgili 
yavrum. 

- Allah sana her şeyi ko· 
lay etsin Cüneyt. 

- Teşekkür ederim. 
Sonra yavaş yavaş kalkı

yorlar. Cüneyt, başı bozuk 
ağasının çadınna doğru iler· 
liyor. 

Sevgiliıi odasına çeklimiştir. 
Vakit gece yansını geçmi,. 
Derin bir stıkun var karar· 

gihta. 
Ay, mutat uykua•na yata

cak biraz sonra •• 
Fakat sikbu acı Bir fer

yat yırtıyor gece yansa .. 
Sonra.. boj'azlana' bir in-

Yazan: Ferruh Toksöz 

sanın hırıltısı dolduruyor ku-
laklan.. • 

COneyt çılgın gibi koımak
tadır. 

Omuzlan · gerilmiş, eti ko
caman· palasında koşuyor fer
yada doğru. 

Ôldllriilmek istenileni f'z
railin elinden alacak yine o .. 

Fakat acı, vahşi bir kah
kaha titretiyor kale dıvarla
rını: 

- Hah hah hah.. Nihayet 
faka bubn Cilneyt. Bir fer
yatla faka bastırdım seni. 
kutlu olsun! 

lriyan betif bu acı istihza 
· ka"ıaında bir lahza alıklaşı-

S Temmm 

Aydın 

Hilmi Tükel 
Matbaası 

Her çqit evrakı matb6a, 
hazır köy defterleri, makbuz, 
•e•ed, çek, fatura, zarf klğıt 
~bklan, etiketler, dli6n 
davetiyeleri, kartvizitler ve 
temiz, sağlam cilt itleri yapar. 

Çabukluğa, temiz işçiliği, 

ucuzcaluğile takdir kazan
mıştır. 

Bir defalık tecrübede bir 
fey kaybetmiş olmazaımz. 

Hilmi Tükel 
Kitaphanesi 

Her çeşit kitap, ilmi, edebi, 
içtimai, iktısadi eserler, sine
ma ve zabıta romanlan sab• 
lır ve kiraya verilir. Eski 
kitap ve mecmualar iyi fiat· 
lerle satın alınır. Yeni net· 
riyatı ancak kitaphanemizde 
bulabilirsiniz. 

Güler piyango gişesi 
Talihlerini Güler gişesin· 

den bilet almak ıuretile tec· 
rilbe edenlerin yüzleri bili 
gülüyor, bir de siz yoklayın, 
her ketidenin son dakikasına 
kadar bilet alabilirsiniz. 

-----------------------
Abone şartları 
Seneliği : 500 Altı aylığı 

250 üç alıtı 130 Aylıit 50 
kuruştur. 

·-------------------' 

yor. Sonra.. şimşek gibi bir 
fikir geçiyor kafasından: 

Giillü onu ele mi verdi?, 
Dudaktan hain bir tebea· 

sümle çarpıhyor. Demekken
disini aldattı ha .. 

"Alacağın olsun kahpe di-
ye" haykırarak lolmcmı sıyı
rıyor. 

Meçhul ses: 
- Sevgilin ele verdi. Ar· 

tak bir saat sonra dilnyayı 
g6rmiyeceksin Coneyt. 
Dağlarda ikinci bir kahkaha 

akisler bırakı)or: Bu, Cüney
tin çarpılan atzından çıkmıt· 
tır. 

Bre kaltaban! Karanlıklara 
gömtllüp kahramanlık taslama. 

- At bakalım. 
- Bre sersem; Ne olacak· 

sa olsttn l:tiru evvel. Sen 
meydana çık yalmz. 

-= BittrMdi r.; 

Hl'-f Tfitel Matbaa sanda basılmıtttr. 


