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Dünya 
karşısıııda 
rfiirkiye 

Yirminci yüz yıl medeniye
tinin mümessili Avrupa, ateş 
ve kan içinde. 937 yılının 
7 temmuzunda başlıyan Ja
pon - Çin harbi Asyada bü
tün şicldetile devam etmekte. 
Okyanuslar bütün \'arlıklarile 
Avrupanın banlt trajedisine 
iştirak ettirilmiş bulunmakta. 
Amerika bütün endüstirisi ve 
enerjisile harbe katılmış de
mek. 

Afrikada, Avrupa harbinin 
ateşi bütün şiddetile yan
makta. 
Dünyanın her yerinde ha!p, 

harp, harp, yanıyor ve mil
yonları yakıyor. 

Y a)nız, yanmıyan \ e kim-
seyi yakmayan, mustarip et
miyen bir Türkiye vardır. 

Çünkü Türkiye ıııüstakil 
ve hUr bir devlettir ve bu 
bahtiyarlığa kanmı seve seve 
akıtmasını bilerek ermiştir. 
Ve Türk milleti, mutlak is
tiklali için tlöviişmeğe hazır, 
gözü, gönlil Mil'i Şefinin 
gözüne ve işaretine dikilmiş, 
eli tetikte beklemektedir. 

1 ürkiye, sulh iç:ndedir. 
ÇünkU: Başka milletlerde 

Yetişemiyecek şeflf'ri yaratan, 
Şefini seç'l·csini ve şefine 
bağlanmasını bilen, Türkün 
devletidir. Türkiye merttir, 
dostluklarına sedıktır, kimse
nin toprağına kem gözle 
bakmamıştır. 

Türkiye, toprağını seven, 
abandığı toprak parçasmı, 
boınbadan, mermiden cehen
n~nı kaynatılsa bile terket
rnıyen, terketmek zilletine 
katianamıyan ve katlanamı
yacak olan Türk milletinin 
ve bu milletin şefleri Atatürk 
ve ln6n6nün vatanıdır. 

(.iöçmenoğlu 
->::ı: 

Teşekkür 
. Gazetemizin çıkışını gerek 
~~arehanemize gelmek sure-

1 e, gerek telgraf ve mck-
~uplarla kutlıyan sevgili yurt
. aşlarımıza ve bakkımızd; 
•yi tem ·1 k leb . ennı er izbaredere 

rıklerde bulunan ızmirde 
~~teşir ( Halkın Sesi ) ve 

re~~~ . ~ıkan ( Marmara ) 
kürl rımız~ candan . teşek-

er edenz. 

- Halkın Dili -

Adnan Menderes 
Aydın refikimizin imtiyaz 

sahibi Adnan Menderes şeh
rın: ıze gehr işlerdir. S~vgili 

mebusumuza hoş geldin deriz. 
• ;c -

Spor haberleri 
Geçen sayımızda milli küme 

maçları hakkında Ankara 
muhabirimizden aldığımız ha
beri günü gününe okuyucu-
larımıza bildirmiştik. 

Bu hafta içinde yapılan 
maçlara dair aldığımız yeni 
haberlere gtr !! 

5171941 cumartesi gunu 
Maske - Fener. Galatasaray
Harbiye. · 

6;7/941 pazar günü Maske 
- Fener. Galatasaray - Har
biye. 

Bu maçlar neticesi ne olur
sa olsun: biı inci Beşiktaş, 
ikinci Galatasaray, üçüncü 
Fenerbahçedir. 

TürkiyJ şan1piyonası 
İki hafta sonra /' nka.rada 

yedi takım arasında elimi
nasyon usulü ile oynanacak 
oyunlara Terkiye g;·up şam-

piyon! ırı olan üç takım ile 
Ankara şampiyonu Gençler 
Birliği, İzmir şampiyonu Al
tay, İstanbul ve milli şampi-
yonu Beşiktaş ve Türkiye 
şampiyonu Demir3por takım-
ları iştirak edecektir. ' 

Bütün takı .nlar şimdiden 
hazır)anmağa başlamışlardır. 

Bilhassa Gençler Birliği eski 
santrhaf Hasan'ı Tr.ı'bzondan 
getirmiştir. 

Halkın Dili - Bu çok mü
him ve heyecanlı olacağı tabii 
olan oyunları ve neticelerini 
genç sporculazımıza günü gil
nüne bildireceğiz. 

Şehrimizde güreş 
Ankara Beden ter'Jiyisi ge

n;l direktlSrlüğü emrile lzınir 
güreş öğretmeni B. Nuri Boy
torun ayın bazı haftalarında 
Aydın güreşçilerine der.i ver
meğe memur edil :liği haber 
alınmıştır . 

Boytorun bu hafta şeh
rimize gelerek dün ve evvelki 
gün spor alanımızda kalabalık 
bir güreş meraklısına dersle
rini vermeie baılamış olduğunu 
spor sever gençlerimize bil
diririz. 

'J'nı kit 

M,_del kızın 
Macerası 

- l>ilıı k il s11 yı<tan dı• \':1111 -

il - Bundan evvelki ya
zımızda kafiye kıtlığını ve lii
zumsuz mısraları tebaruz cttfr
miştik. Şimdi, ' eserin kafiye, 
vezin, mana hatalarını na
zarı iti1Jara almadan bir de 
tekrarları anyalıın: 

"Kapıdaki kurdeleyi 
nn:. G g --.. ~- · 

Kazım Dirik 
Daima İzmirlilerin kalbinde 

yaşıyan Genera\ Kazım Dirik 
faniler arasına kanştı. Cena
ze~i büyük ve muhteşem bir 
merasimle kaldırıldı. Memle
ketini derin bir aşkla seven, 
c' aima halkın içinde yaşıyan 

İımirin eski valhi bahtiyar 
fenilerden birisidir. 

Kederdide ailesile beraber 
İzmirlilere, bilhassa lzmirin 
babasız kalaıı köylülerine ti-
1.iyetlerimizi arzederiz. Acı
lannı paylaşırız. 

Fransız 
Devlet Sl kreterinin 
Ankarayı 1.iyareti 
l:akkında 

Vişi, 7 ( A. A. ) - Fransız 
razırlar heyeti dü:ı akşam bir 
toplantı yapmıştır. Toplantı
dan sonra neşredilen tebliğe 
zöre devlet sekreteri Anka
rayı ziyareti hakkında malu
mat vermiştir. 

Amira! D.ırlan dah l;ye na
zırı sıfatile umumi idarelt rde 
komünist tahrikatı ile müca
dele içjn alınan tedbirleri an
latmış ve bundan başka 14 
temmuz Milli bayram kutlan
ması hakkında ittihaz olunan 
tedbirleri bildirmiştir. 

Müttefikler Beyrut 
yakınlarında 

Kudüs, 7 (A.A.) - Mütte
fikler Beyrutun 15 kilometre 
cenubunda Damur ırmağını 
geçmişlerdir. Tütmürden ge
len müttefik kolu hiç bir mu
kavemet görıneden petrol bo
rusunun 4 Nu111aralı istasyo
nunu işgal etmişlerdir. Müt
te~er Şam :ile sahil arasın
da Cezirenin 10 ~kilo metre 
kadar şimali garbisinde Ra
riki işgal etmişlerdir 

7 Temmuz 1941 Pazartesi 

l ıııtlw•z sııhibi ve U. N . .Md. 
Fuat Şahin Erliçin 

lıhırehsnesi 

Ilılnıi · ı üı\el Miitbaıtsı 
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11 aJkııı Dili 
Anadolurıun cennet ovaaından 
Yükseldi ufka parlıyan bir güneş, 
doğuyor bayata o yuvasından 
N .:- m~tlu ona olursa halka eş· 

Uzak b:r diyarda görünce onu 
ilimin havaaı gökse yayıldı, 
G .:>nül iı;terki gelmesin hiç aonu 
Aydının sesi dört yana dağıldı. 

Va::an yolunda yılmadan ilerledi. 
Amac-:n ols ~n hakkın susmaz dili, 
Haksıza bağır gürleyen seslerle 
Özüne uysun sözün Halkın Dili. 

3.17/ 1941 SeferibiAr 

Sabri Erliçin 

:c·-
" Bir gi.izel kız kesecekmit 

"Ve en güzel, en iyi 

"Eseri kız seçecekmiş.,, 
Üçüncü mısrada bir vezin 

hatası görülmekle beraber yu
karıda bunları nazarı itibara 

almıyacağımızı söyledi;imiz 
için geçiyoruz. 

iki, ür ve dördftncü mısra
larda tekrarlar göze batacak 
derecede birbirini takip edi 
yor. H~lc ıu: 

"Sfö. leri sarmıştı halkı 

Artmıştı halkın merakı " 

Beyitindeki halklar - mazur 
n-örülsün - boş dereye taş yu-o 

vaı lar gibi pek sıkıcı akislerle 

devam etmektedir. 
Şu mısralar da bazı bentle

rin düşüklüğü hakkında çok 

iyi bir fikir verebilir: 
"Beklenen o pazar geldi 
"Sergiyi o kız açmışb 
"Eserler de çok güzeldi 
"Sergi insandan taşmıştı., 

Mevzu haricine çıkmadan 

şaire bir sualcik soralım: Bu 
eserini yazarken Milli vezni 
kullanmış olmasına rağmen 

- bir yazının canı demek olan
nokta, virgtll, ilih.. gibi işa
retlere acaba niçin ehemmiyet 

vermemiştir. 

Mesela: şu bend fevkalide 
güzel olmasına rağmen yazı 

işaretlerini koymayınca dişle 
suyulmuş hıyara benzer: 

"Kısaca her kafadan 
"Çıkıyordu çeşitli ses 
"Hiddete döndü heyecan 

"Asabileşti herkes " 
- Sonu i "incide -



Sayfa: 2 

- Baştarafı birincide -

Tenkit 
Nesre çevirelim: "Her ka

fadan kısaca çeşitli ses çıkı
yordu. ,, Yani idam sehpasına 
götürülen bir maznun heyeca
nile kesik cümleler kullanarak 
ifadei meram etmeğe çalışı
yordu. Cehaletime vermeyin. 

' Siz bundan daha başka bir 
mana çıkarabilir misiniz ? 

Yukarıda sayılan şartlara 

riayet etmediğimiz için şair 
af buyursun! Fakat, ihmali de 
gayri mümkün değil mi? 

Eseri baştan sona kadar 
parmakla heaaplıyalım: 

Bazan yedi, hazan sekiz he
ce .. Amma şair: "ben bunu 
vak'aları kısa ve kafi tasvir 
icin kullandım,, diye hak id
dia edebilir. Böyle dahi olsa: 
acaba eserin heyeti umumiyesi 
itibarile bu intizamsızlık iyi 
bir teair bırakır mı? 

111 - Şairin bu eserde tas
vir etmekte olduğu model kız 
üzerinde duralım biraz da: 

• 

Sonunda sanatkar seçilmiş
tir: ANA! Ve mevzuu tesel-

• 
sül ettirer.ek hedef anyalım .. 
Dört sanatkar. .. dört eser: 
Müzisiyen, heykeltraş, ressam 
tair .. Eserlerin teşhiri .. ve ni
hayet zahiren ana.. hakikatte 
ise cemiyetin san'atkir oluşu .. 
Nihayet gayenin yamacm
dayız. Model kızımız da bu 
yüksek cemiyetin meyve-
sidir. Fakat şunu soralım: 
Şair acaba kızı, monden bir 
tip olarak yaratmağa gizli gizli 
niçin uğraşmıştır? Dikkat edi
lecek olursa bu sual herkesin 
aklına gelir. 

Bütün bunlara rağmen, ge
rek parça parça ve gerekse 
heyeti umumiyesi itibarile fev
kalade olan bu eserin kıyme
tini inkar edemiyeceğiz. Sayın 
okuyucularımıza da tavsiye et

meği bir vazife biliriz: 
Hilmi Tükel kitaphanesindc 

ıablmaktadır. 

Ferruh T oksöz 

• AKSEKİ 

TiCARET BANKASI 
Türk Anonim Şirketi 

Sermayesi 500.000 Türk Lira ı 
Tesis Tarihi : 1927 

Merkezi : İzmir Telgraf Adresi : Akbank 

Şubeleri : Aydın, Ödemiş 

Bilumum banka muamel.ab, ticaret ve ihracat işleri yapar 

İstanbul umum sigorta şirketi acentası 

Aydın Şubesi Hükumet Bulvarı (2) 

Karanlıkta yirmi otuz pala
nın kınından sıyrılırken çıkar
dığı ses duyuluyor. Sonra bir . 
emır: 

- Haydi! 
Cüneyt, palası elinde, omuz 

lan gerilmiş, ağzı çarpık dine· 
liyor. Onun için kavga, göz 
açıp kapaymcıya kadar süren 
tatlı bir rüya demektir. 

Kılını bile kıpırdatmıyor o. 
Gürültünün geldiği tarafa 

dönmüş. . Sakin.. ve aheste 
aheste yürüyor .. 
Kıvnk uçlu palası yanya 

kadar sıyrılmış kınından. 
Omuzları gerilmit.. Boynu 

içeri çökijk .. 
Göz açıp kapayıncıya ka

dar başlıyor kavga . . 
Sağa, sola sıçnyan gölge

ler. Palalalann birbirine çarp· 
tıkça çıkardığı tiz, madeni 
sesler .. 

1 
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Feryat. 
Kellesi uçan bir vücutdaki 

kanın gırtlağa hücumu. 

Yıkılan cesetler. 
Gece yarısı boğaz boğaza. 
Cüneyt hikim bir ustalıkla 

sallıyor palasını. 

Sesi her vakitkinden daha 
alaycıdır. 

- Ha kahraman göster 
kendini!. Başını kellenden 
ayn düşmüş bir halde sey
retmek istemiyorsan sakın 

evladım! 

. Bütün soğuk kanlılığını ele 
almış. Bir vuruşda bir baş, 
kol, bacak, neresi aklına e
serse koparıyor. 

Bize gelen e!ıerler : 

Cihan kitaphanesi neşriya
tından A. Cemal Köseoğlunun 
hususi kanun ve nizamlardaki 
ceza hükümleri ile tahşiyeli 
esbabı mucibeli Türk ceza 
kanunu, Ali Himmet Berki
nin vakıflar, Hakkı Gülerin 
tahşiyeli içra ve iflas kanunu 
iş kanunu gelmiştir. Kanun 
meraklılarına tavsiye ederiz. 
Yarımay 
B'u faydalı edebi mecmuamn 

133 üncü sayısı gelmiştir. O
kurlarımıza taviye ederiz. 

Lastik mühür ve 
Iev ha işleri 

-~-r.:ı;r ... >-

Matbaamız-la ötedenberi 
mühür siparişi alınmakta o!
duğu malumdur. Bu defa 

her çeşit dükkan levhaları, 

otomobil, arab3: pilakaları, 

numarataj işleri siparişleri de 

alınmağa başlandığını muh

terem müşterilerimize bil
diririz. 

Reklam yapmıyoruz 
HAKİKA Ti lF ADE EDİYORUZ 

Bakkaliyeye ait ihtiyaçları- 1 

nız için şüphesiz bir bak
kala ihtiyacınız var. O halde 
bu bakkalınız: ;; 
AYDIN GAZİ BULVARI 

No. 20 BAKKAL 
HÜSNÜ TÜKEL 1 

İ olmalıdır. Pazarlık yapmaz, j 

1 
aldatmaz, en temiz, en nefis 

1 yemeklik zeytinyağım orada 
ı bulabilirsiniz. 1 

Bir tecrübe edince bağ- 1 

}anacağınız muhakkaktır. Lfıt

fen bir tecrübe ediniz. 

Yazan: Ferruh Toksöz 

ı Bu, mehtaplı bir gecede hin 
bir:hulya ile parlayan sema
dan kemik parçalannın yer 
yüzüne inişidir. 

Yahut ruhların bulutlara 
fırlayışı. 

Cüneyt, alay etmekle bera
ber, her an biraz daha artan 
müthiş hır öfke ile dövü
şüyor .. 

Sevgilinin ihaneti kudurta-
cak onu .. 

Havsalası almıyor. 
Mümkün mü bu ... 
Güllü, kendisini çılgın gibi 

seven l>ir kadın ihanet etsin 
ha., Söz verip aldatsın onu .. 

Kızıyor.. köpürüyor: 

7 Temmuz 

Avdın 
" 
Hilmi Tükel 

Matbaası 
Her çeşit evrakı matbua, 

hazır köy defterleri, makbuz, 
sened, çek, fatura, zarf kağıt 
başlıkları, etiketler, düğün 
davetiyeleri, kartvizitler ve 
temiz, sağlam cilt işleri yapar. 

Çabukluğu, temiz işçiliği, 

ucuzculuğile takdir 1 kazan
mıştır. 

Bir defalık tecrübede bir 
şey kaybetmiş olmazsıoız. 

Hilmi Tükel 
Kitap hanesi 

Her çeşit kitap, ilmi, edebi, 
içtimai, iktısadi eserler, sine-

ma ve zabıta romanları sab
lır ve kiraya verilir. Eski 
kitap ve mecmualar iyi fiat
lerle satın alınır. Yeni neş· 
riyatı ancak kitaphanemizde 
bulabilirsiniz. 

Güler piyango gişesi 
Talihlerini Güler gişeıin· 

·den bitet almak suretile tec
rübe edenlerin yüzleri hali 
gülüyor, bir de siz yoklayın, 

her nekideşin son dakikasına 
kadar bilet alabilirsiniz. 

Abone şartları 
Seneliği : 500 Alb aylığı 

250 üç alığı 130 Aylığı 50 
kuruştur. 

11 Alacağın olsun senini 
Cüneyt bir kere faka basar.,, 
Sonra.. gözlerinin önüne 

geliyor hayali. Müthiş bir öf
keyle atılıyor muhafızların 
üzerine:,, 

- Haaayt! ... Savulunbel Cü
neyti siz kolay kolay ölürmü 
sandınız keratalar. 

Her kökremeden sonra pa
lası bir parça ·daha kabhar 
oluyor. 

Gece yarısı .. Arkasında, bir 
anda sağ omuzuna yapışan 

keskin pala .. 
Cüneyt, önündekini cehen

neme yollamak için ileri atıl

mıştır. 
Pala, bir santim yara açıyor 

omuzunda. 
Elinden palası düşüyor. 0-

munzu kan içindedir. 
- Bitmedi -

--------------------------Jlilmı' Tı1kel m:ıtbasmda b:ısı/mııtır 


