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Sayı : 8 

8 Temmux 1941 Salı 

lrııtiyltz s8hibi ve U. N. Md. 
Fuat Şahin Erlaçin 

idarehanesi 
Hilmi Tükel MalbaHSl 

AYDIN 

F"IA Ti 2 KURUŞ 

Yıl: 1 PAZARDAN BAŞKA HERGÜN ÇIKAR SİY ASI GAZETE 
~-------=======-======-===;;;;;;z-==--·------=-~~~~~~=================:..;....;::.==~-------===-=ıı::r=ıı=--=-=---

KARA SULARIMIZDA Milli Piyango 
Milli Piyangonun altıncı ter

tip üçüncü keşidesi dün saat 
17,30 eskişehirde çekilmiştir. 
kazanan numaraları aşağıya 

yazıyoruz. 

İngiliz tayyarelerinin bir Fransız 
'Tapuruna bombalarla hücumu 

HükGnıetirnizin lngiltereyi protestosu 
40,000 Lira 

161619 nunıara Ya isa-
" 

Ankara, 7 ( A.A. )- Haber al
dığımıza göre, geçen cumartesi 
günü Eransız bandırası al
tında :seyretmekte olan bir 
Fransu vapuru Türk karasu· 
ları haricicinde f nğiliz tay· 
yarelerinin hücumlarına ma-

. ruz kalmış ve Antalya lima
nının önüne geldiği vakit 
tayyarelerden ablan, torpille 
berhava edilmiştir. Bu vapur
dan 205 er, 34 erbaş, 25 su· 
bay ve 16 sı vapur mürette• 

batı olarak mevcut (280) den 
260 ı kurtarıl~rak sabile çı· 
karılmış, fakat bunlardan beşi 
ölmüştür. 15 i yarah olarak 
hastaneye kaldınlmıştır. 

Tayyarelerden atılan tor
pillerle Antalya limanı tesi
satında bazı hasar vukua gel
miş ise de nfifu.sca zayiat ol
mamışbr. Türk hükumeti kara 
sulannda vukubulan bu ha
diseden dolayı İngiltere hüku
metini protesto etmiştir. 

bet etmiştir. 
ıo bin lira 

119691, 22746(\ 259939 nu· 
rnaralara 

5 bin lira 
9292, 30783, 72346, 103660 

159861, 197731,208512,264999 
numaralara 

2bin lira 
6674, 7655 numalara 

Bin lira 
1727' 9202, 9228, . 96782 

-------e~M ....,._ ___ _ numaralara 

Baş vekilimizin 
nutukları - -·-Alman ve Fransız 
matbuatı 

Berlin, 7 (A. A.) - Alinan 
nıatbuatı doktor Refik Say• 
daının Büyük Millet Meclisin· 
deki nutkuna ve Türk ·Alman 
nıuahednamesi tasdiknamele· 
rinin teatisine ait tafsilatı ilk 
sayfalannda neşretmktedir. 

liyon, 7 (A. A.) - Le Tan 
gcıeteıi Baş mekalesinde di
Yorki: Doktor Refik Sayda
mın Büyük Millet Meclisi hu-
7.urundaki beyanatı Türkiyenin 
~aziyetini tam bir surette ay· 
tnlatınaktadır. 

l 
~nkarada Fransız mtlttefik

erı · · h. ıçın büyük · ehemmiyette 
ır vaıife ifa etmit olduğu 

şu dakikada Türkiyenin va
zifesi dol ·ı T k. . F ayısı e ür ıyenın 

t 
ranhsaya gösterdiği dostluk 
eıa n 1 · ur erıne ve Fransız Türk 

muahede · · l sının ıner'iyette bu-
d~~~uğunun teyidine karşı 
t ~h .. a~h bulunmaklığımız pek 
a udır T .. k B 
ıö 1 • • ur aşvekilinin 
r ~ er.ınden Ankara hüküme· 
•nın ımzal d -ah a ıgı muhtelif mu 

tdeler araa ~ h" b" Zad ınaa ıç ır te· 
'mak~~unrnadığı manası çık
Türk~e'': Muayyen şeraitte 
.. d·· nın harbe ınUdahale· 

sını uşun 1 T 
d J en er ürk ıimam· 

ar annın h ,_.k. . ••n ı nıyetlerini 

500 lira 
~ıı~l<ıcl<ı 0589, 1911, 3892, 5337, 9778 

Yer sarsıntısı 0525, 3192, 6195, 6823, 8575 
Muğla, .7 ( A.A.) _ Diln-· npmaralara 

Son ilç rakamı 484, 554 nu-
öğleden sonra ikisi haf;f birisi maralara yüzer lira 
şiddetli 3 yer sarsınbaı ol- Son üç rakamı 100, 453 nu-
muştur. Hasar yoktur. malar elişer lira. 

..................... ===~~~ 
iyi bilmemiı ve bu suretle 
bunlann siyasi hesapl?J'ı yan· 
lış çıkmıştır. Çünkü Türkiye 
Milli arazisi doğrudan doğru· 
ya hücuma uğramadığı tak· 
dirde ailiha sanlmamağa kati 
surette azim etmiş bulunuyor· 

du. Türk • lngiliz muahede· 
leri Türk - Rus dostluk ve bi
tarafhk muahedesi Türk Al· 
man dostluk, muahedesi bütün 
bu diplomatik vesikalar Türk 
emniyetinin teıkil ettiii esas 
prensip bakımından naıan 
dikkata alınmalıdır. Her hal· 
de ıu cihet manidardır ki Bat 
vekil Almanya ile olan pakbn 
bundan böyle Ankara bükü· 
metinin daimi siyasetinin esas 
h bir unsurunu teşkil ettiğini 
tebarüz ettirmiş ve Alman 
eovyet anlaşmazlığı karşısında 
Türkiye derhal Bertin ve Mo5 
kovaya bitaraflığını bildirmiş· 
tir. Şu suretle harbın bütün 
huduttan civannda hüküm 
sürdüğü bir zamanda dahi 
Türkiye cumhuriyetinin harp 
dışında kalmak azmı yüksek 
bir tarzda teyid edilmiş bu· 
lunmaktadır. 

• 

Son iki rakmlart 59 ile ni· 
hayetlenler on lira. 

Sonu 5 rakamile nihayetle
nen bütün numaralar 4 lira 
kazanmıtlardır. 

Şehrimizdeki talili 
96782 numaralı bilet mat· 

baamız bitişiğinde dondurmacı 
• Hasan Yetiş tarafından ortak 
olarak güler gişesinden :evelki 
gün almmışb. Ortağı yanında 
çalışan Cezmidir. Bu bilet 3 
sahip değiştirmiş ve ancak 
üçüncü sahibine yar olrnuştur. 

Hasan Yetiş ve Cezmiye 
gelecek keşideler için de şans· 
lar dileriz. 

Halkın Dili - Yukarıda 
yazdığımız numaralann gece 
22.30 ajansında, sür'atle o· 
kunmasından ancak bu ka
dannı tesbit edebildik, oku
Y\lcularımızdan olmuş yanlış· 
hklardan dolayı özür dileriz. 

Zonguldakta kızııay 

Zonguldak, 7 ( A.A. ) -
Kızılay haftası münasebetile 
verilen bir balodan sonra fa· 
aliyete geçilmiş ve yeniden 
500 aza kaydalunnıuştur . 

!FIKRA ! 

Timur ve ·şairi 
Meşhur ve büyük Türk im

paratoru Timurleuk zamanında 
yaşıyan Türk şairlerinden biri 
- ismini habrlıyamadım - bir 
maşukanm perçemini pek mü
balağalı metheden bir şiir 

söylemi~, şiirin iki mısraını 
Timura okunmuş: 

"Bir teli Hin-dü Yemen, Bel· 
h·ü Buharaya değer, 

"Bir teli Çin-Ü Bedişane 
bedel bilsen eğer.,,. 

Tiınur şairi huzuruna cel
betmiş ve şaire hitaben: 

"Ben, Hindi, Belhi, Buha
rayı, Çini ve Bedehşanı zaptet
mek için bir çok savaşlar 

yaptım, ordular çürUttilm, ha• 
zineler sarfettim. Sen ise bu 
koca koca ülkeleri biı mah
bubenin perçeminin iki teline 
feda ediyorsun!,, diye bağır
mış. Şair göksünü açarak hiç 
bozmadan şu cevabı vermiş: 

.. Hqmetlim! ben de 8yle 
olduğum için, işte böyle bir 
gömleğe kaldım ya.,, 

Bu cevap Timurun çok ho
şuna gitmiş. Cidden pek fakir 
olan ve elbisesi bir gömlek
ten ibaret bulunan şaire bir 
kat güzel elbise yaptınnıı ve 
bir mikdar da altın vermİf. 

Ahmet Kayıran 

Rııs - Alman 
Harbının Besarab
yadakl son durumn 

Bedin, 7 (A,A,) - Alman 
başkumandanlığının tebliii: 

Besarabyada Alman va Ru· 
men kıtaları mukabil taarruz
ları tardettikten sonra hücum
larına devam ediyorlar, Bo· 
kovinyada Rumen kıtaları ve 
şimali garbide Macar kıtalan 
Dinyesterin yukarı mevzile
rine varmışlardır. 

Çamoviç, Oımoviç İfgal 
edilmiştir. Galiçyada diifman 
geniş bir cephe üzerinde ta
kip edilmektedir 

Moz bataklıklarının ~ima-
linde Alman ordusu teşek
külleri geniş bir cephe üze· 
rinde Dinyeper ve yukan 
Dinyeperc doğru ilerliyor, 
Alman ve Fin kıtalan mun
tazaman ilerlemektedir, Al-
man tayyaı e1eri dün de pek 
çok düsman tankı ve kam
} onu tahrip etmişlerdir. 



AKSEKİ 

TİCARET BANKASI 
Türk Anonim Şirketi 

Serınayesi 500.000 Türk Lirası 
Tesis Tarihi: 1927 

Mtrkez.i : İzmir Telgraf Adresi : Akbank 

Şubeleri : Aydan, Ödemiş 

Bilumum banka muamelatı, ticaret ve ihracat işleri yapar 

İstanbul umum sigorta şirketi acentası 

Aydın Şubesi : Hükumet Bulvan (2) 
..... ~ --·- - -·------------~·--

S a y ı 11 A y d ı n J ı l a r a!.. . · 

llaçlarınmı daima taze b~lundurur. Kendi . eliyle ve ucuz 
yapar. ilaçlan vaktinde hazırlar, müşterilerini bekletmez. 

Daima müşteri)1 memnun etmeğe çallflr. F.n temiz 
· ve ucuz iliçları? ( 4) 

(Kanaat eczahanesi ) nde bulubilirsiniz. -Muh.arrem Salcıoğlu 
mağazasında 

-......~---=-""-

Radyo ve radyo parçalan,alaturka ve alafranga plaklar, 
elektrik tellerinin çeşitlisi ve iyisi, elektrik lamba ve ampı.d
leri vardır. 

Bütün bunları her yerde bulamıyacağınız ucuzlukla ( Mu
harrem Sakıağlu ) nun mağazasından · tedarik edebilirsiniz. 
Mağazamızı bir kere teşrifiniz sözümüzil isöata kafidir. (8) -

1 RADY0=1 
8/71941 SALI 

7 .30 Program ve memleket 

saat ayarı. 7.35 Müyik. 7.45 
Ajans haberleri. 8.00 Müzik. 
8.3018.45 Evin saati. 

12.30 Program ve memle
ket saat ayan. 12.33 Müzik. 

12.45 Ajans haberleri. 13.00 

Müzik. 13.15114.00 Müzik. 

8 Temmuz 

18.00 Program ve memle
.ket saat ayarı. 18.03 Müzik. 
18.30 Konuşma. 18.40 Müzik. 
19.00 Konuşma. 19.15 Müzik. 

19.30 Memleket saat ayarı 
ve ajans haberleri. 1945 Mü
zik. 20.15 Radyo gazetesi. 
20.45. Müzik. 21.00 Ziraat. 
21.10 Müzik. 21.30 Konuşma. 
21.45 Müzik. 22.30 Memleket 

1 

saat ayarı, Ajans haberleri. 
22.55125,00 Y annki pro-

gram ve kapanış. · 

1941 İzmir Enternasvonal Fuarına 
~ 

~iındiden hazırlanınız 

20 ağustos - 20 eylfıl 

: ...................................................... , 
: : 
ı An olur hayali cihan değer i 
ı . 

i Darbıme•el ol- Kötü ve tabi- · İ ı • 
ıı muş bu s ö z ü ıliği kaybedil- i 

hatırlarsmız. Bi- mif f 0 t 0 g raf i 
ı cihan olan bir ı 
• lirsiniz ki, a n ı 
• anlık · h atı r a- ı i tesbit eden fo- n ız ı mabvede- i 
ı tograftır. bilir. ı 

! ı i Kıymetli hatıralarınızı yaşatmak içji fotogtafcı { ~bbas ı 
: Togo ) ya gidinii. Ağrandismanlann yağlı boya, karakalem ı 

i ve pastel olmak üzere üç cinsi ancak ( Abbas Togo ) da f 
yaptırabilirsiniL ( S ) ı 

: .............. ., .............. ~ .................... .... 
AbQne şartları 
Senet=ği : 500 Altı aylığı 

250 üç alığı 130 Aylığı 50 
kuru~tur. 

.. 

Yazı işlerine Umumi neıri
yat müdürü, idare işlerine 
fdare müdürü karışır. 

Yazılar geri verilme. 
Günü geçmiş sayılar 10 

kuruştur. 

Yıldırım gibi döniiyor ar
kaya·. 

Havaya kalkan bir 'vücut. 
Ve .. - bir bi~i arka$ı s~a- is
k~mbil kağıtları gibi - üstüste 
ytğılan on muharip. • 

-Cüneyt IBeV 1 
bu herif.. ~ 

Cllneyt. o · ta~~fa fırlJyor .• 
'Bir tekme kamına: · · 
~ Al kerata! Azrail olup 

olmadığımı şim'di 'daha iYi 
seçersin. Al bir tekme ~aha! 
Vmr.ünü~ sonuna kadar. kann 

Ayni hızla kapıyor kılmcı. 
Havada bir' ipin çıkardığı 

tiz ses. ,. 

Bir yılan . ıslığı gibi. . . . 
Dol~nayor vücuduna. " 
- Vay h~ele çobanları 

vay. ~ Yaman kement kulla
myorlarmış be. Btıt akhnıa gel~ 
""JDemişti hi'ç. • 

Tart:tklıycJr. . · rl 
Kolları gittikçe sıkışmak

tadar. 
Atılıyor ileriye .. 
Yükleniyor. 
Geriye sıçnyor. 
Fakat nafile. 

.. \ 

İkinci bir kılınç darbesi .. 
Sağ omuzdan k•zıl hir şe-

1 N O. 8 Yazan: Ferruh Toksöz 

rit uzanıyor. 
Mintanı omuz batından aşa-. , 

ğı kad~ y~rılmış. S'' E 
Çıplak . bir yücut.. .. 
Damarları çathyacak. gibi 

gerilen pazıilar · 
Saçlar dimd.ik. 

Gözleri ~zıll~ış. 
Alın damarlan çürük tair 

d.al gibi simsiyah. · ' · 

Çılgın gibi geriye ~Yor. 
Kanlı PC!lasını salbyaft adam 

kuvvetli bir bq .vll;l'Jllasile 
yerlere yuvarlanmıt,. 

Diğeri delir111iş adeta. 
Vuruyor, vuruyor. 
Tekme.. Yumruk. Bir.. bir 

daha. 

' . .. . 
1 Zavallı ır ubafız bir ma~ken 

g~bi ~boylu. b9 yunca uzanıxP.r 
· çiqıenler r üzerine. • . 

. ... :: Gidini!\ i'.e~atası .. Elleri 
. bağlan"Clı 'cliye öldiiıriü ~anırsın 
·cnneyti!: Bre· nabekar!: Kuş 
kadar· beyninle beni arkadan 
vurmağa . kalkarsın ha. Al. A'i. 
I • .,, • 

Al sana.. Al bir <lalia •. 
. Haykırdıkça , v~ruyo~ •. vu~
dukça kuduryyor hiddetten: 

Arbk önitn<le kimse 'kalma-.. . . ..... 
mıfbr. . .. . · ~ . ." •\ 

'tekmeler öyle .-mansız, öy-
le beyin

1 

.~ç_un~u ki .~ . .. 
- Vay caııına .be ... Azr;lilin 

insan kılığına girmiş P şekli. 
ölmek ne~ir bilmiyor galiba 

ağnsı çektirmez insana bu. ,ı 
Mnthiş · bir. tekme kavgası~ 

.( iple a$ıldıkça önüne geleni 
<leviriyor o. · ' 

Sağa, sol~ sıçramalar~ : 
Sallanan palalar. · 
Yumruklat. c ' e .. 

· Tekme. · 
o miijemadiyen vuruyor .• 

yap~ırıyor. ~. ı 

- · Yıkıl kartımdan. ,Şimd.i 
dişleri~l.e boğarım se~_i. 

Çenesinj kilitliyerek. dişle
rhıin arasınelan . 6yle t>ir 'liay-
"kınyor ki : . kar.şısiiıdakiler, 
yümruğundan Ziyade onun 
-bu kükremiş aslan • sesinden 
..korkuyor.. 1 r 

- Ar~aıı nar ....... ,,, .. 
İlilmi TiikPI rruıth.umda hıı.~İlmı:tır 


