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13 Ajuatos 1941 Çarqmba 

imtiyaz s.sbibi ve U. N. Md. 
Fuat Şahin Erlaçin 

ldareb111t 
Mitatpqa caddesi No. 1 

AYDIN 

FIA Ti 2 KURUŞ 

Sayı: 38 - PAZARDAN BAŞKA HERGÜN ÇIKAR SiYASi GAZETE Yıl: 1 -
MAARiF VEKİLiNİN 

Kamplar hakkındaki tebligatı 
_Ankara, 12 (A.A.) - Ma

r~ıf .•ekillijindcn tebliğ edil· 
nııttir: 

Bntnn y6kıck tahsil mleı
seıelerindeki telebenin tecil 
td"I 1 IDit olan kamplan 28 A• 
iuıtoı ile 30 Eyini tarihleri 
•raıında . . .. ı ·· k • . ve yırmı,er gun u 
ilca devrede aşağıdaki tertibe 
IGre l•pılacıkbr. 
le k latanbul linivenitesi hu• 
k Q • lktıaat ve edebiyat fa-

llltelerile yüksek ticaret oku
lu. ve g6ıel ıan'atlar akade· 
lllıa' • 
bi .•nı~ kampa rabi talebeleri 

1 flncı devreye dahil olduk· 
~~ndaa bunlınn nihayet 18 
le l~tos 1941 tarihine kadar 
b ayıt için f ıtan bul talim ta• 
llru komutanlığına müracaat 

etlbeleri lizımdır. 
le ~ -:- Fen ve bp fakkiilte
le ~n~n aaker ve ıivil talebe
k ra de yüksek mllhendiı o
le ulu ve orman faklHteminin 
d 8111Pa tabi talebeleri ikinci 

evreye dahildirler. Bunlann• 

İcra Vekilleri 
Heyeti toplandı 

" 

Ahk•ra, 12 (A.A.) - icra 
~" ·ı . 

11 
1 n Heyeti bugtln saat 

S de batvekil Dr. Refik 
'Ydamın ri1asetinde toplan

" iftar. 

da nihayet 8 E1lül 1941 ta· 
rihinc kadar kayıt için lstan· 
bul talim taburu komtanhğına 
milracaat etmeleri liz1md1r. 

3 - ikinci devreye dahil 
okullar talebesinden ikmali 
olanlar kamplannı birinci dev
rede yapacaklard1r. 

4 - İstanbuldaki kamp ya· 
blı dciildir. 

5 - Ankaradaki bütün 
yüksek okulların kampa tabi 
talebelerin kampları 10 - 30 
Eyl61 arasındaki ikinci devre· 
de çadırlı ordugahta yabh 
olarak yapacaklardır. 

Bu gibilerin uibayet 8 E) • 
161 1941 tarihine kadar kayıt 
için Ankara talim taburu ko· 
mutanhğına müracaat etmleri 
lbımdır. 

6 - Biitün yüksek ekullar· 
daki kız talbe atıf yazifcle· 
rini denler batladıktaa ve na• 
zari olarak yetittirildikten 
sonra yapacaklardır. 

Başvekilimiz 
Yeni Fransız bDyOk 
elçisin i k'lbul etti 

Ankara, 12 (A.A.) - Bat· 
yeldi Refik Saydam bugOn 
ıaat 11.30 de başvekilette 
Fransanın yeni büylik elçisini 
kabul etmittir. 

'I'icaret V ek8letinden t;°bliğ edilen 
noııut mustahsiJ ve müstehliklerine 

ait kararlar 
Ankara, 12 ( A.:\.) - Ti· 

Carc:t V kll . . -dil . . e etinden teblıg e· 
IDıttir: 

29 tayalı Loordinuyon ka· 
tarının b· . . . ·ı 
ı· ınnc:a maddesı ı e 

lıcaret Veklletine vcrilmit 
0 •n aatıb· · ı le ıyete ıatinaden mem· ft.;t . dahilinde lzami ıabt 
oH\l~n •tajıda ıaıterilmif 
,.-:._": veçhile teabit olun· 

B-.ı.'- . ·1asa1 
aııntakat illi ve ilan~ 

-,. olan Tokat, Di· 

yarbakır, Konya, Antalya, 
Balikeıir, Kütahya, Afyon Ka 

- aonu illlngide -

Almanlar 
Bir lnglllz petrol 

gemisini batırdıl-r 
Berlin, 12 (A. A.) - Uzun 

mesafeli bir Alman savq tay· 
fareai don atlantikte Kariktia 
Beıyilı kilometre ıarbında 8 
bin tonluk bir lngiliz petrol 
ıemlai babrmıfhr. GemialD 
beraberinde aeyrettifi kafile 
kuv•etli bir himaye albnda 
bulunuyordu. 

• • PAMUK VE iNCiR 
Tarım satış kooperatifinin kongresi 

dün toplandı 

Evvelce ilin edildiği veçhile liklere de Aydından Ahmet 
pamuk ve incir tarım sahş ışıkhoğlu ile, Gölhiıardan Hü 
kooperatifinin senelik genel seyin Karabudak aeçilmit· 
kurul toplantısı dün Halkevi lerdir. 
g8ıteri ıalonunda yapıtmış ve Seçim i,leri yapıldıktan 
t"planb ortak!ann büyllk bir sonra Gölhisarlı ortaklardan 
ekseriyetinin i,tiraki!e ve birisi bütün köylüleri adına 
Aydın vali vekili mektupçu bir dilekte bulunmut ve kendi 
Sait Sayının nezareti altında mıntakaları pamuklannın Ay· 
olr.rak mftıakerelerini icra et- dın mıntakası pamuklanndan 
miş ve mutat karaı larını ver· daha yüksek vasıflı olduğun· 
mittir. dan daha fazla fiat verilmesi 

Saat ilç buçukta celse açıl· lizımgeldiğini, halbuki böyle 
mı' ve usulen muvakkat reis· yapılmadığandan mağdur ol· 
liğ'c Mehmet Tunçel, kltip- duklarını söylemiş ve G&lhi· 
JikJere de Zeki Bataran ile ıarda bir depo açılmasını 
Ovacmirinden Mehmet Cihan iıtemittir. 
seçilmişlerdir. Bu seçimden idare heyeti reiı vekili 
sonra ruznamedeki maddele· Mehmet Böcekli bu dileğin 
rin müzakersine geçilmiş ve yerinde olduğunu ve bunun 
ilk madde · olarak bir senelik birlikçe de naı.andikkate ahn· 
hesaplarının tetkik ve okunan makta butunduğu:ıa ve her 
raporlann tasdiki suretile 1<6ylln değil, her ortağın bile 
idare heyetinin ve murakıp- vereceji pamuğun evsafına 
ların ibrası yapılmııhr. ' göre.., ayrı bir fiat verilmeai 

Bundan sonra da müddeti imkinının teminine çahşıldı-
biten iki idare heyeti aziaı· ğını söylemiş ve Gölhiaarh 
nın yerine getirilecek azalarla ortaklann bu arzulannın iı'a· 
iki yedek azanın ıeçimi ya· fına rayret edileceğini bil-

• pılmıt ve idare heyeti azihk- dirmittir. 
larma yin~ eski azAlar büyük Bundan sonra ortaklann 
bir ekseriyetle seçilmişler, teılimabndan fira çıkarıldığın· 
yeden azalıklara da Şevketi· dan bahsetmiş ve bunun doğ-
yedek TcYfik Sağanak ile ru olmac'ığını söylemİ.fSe de 
Çeştepeden Süleyman Demir- bu ~ihet bazı konuşmalardan 
kapı intihap edilmişlerdir. dolayı reddedilmiıtir. 
Bunu murakıplann seçilmesi Nihayet ortakların teılimat· 
takip etmiş ve yine eski mu· lan tutan üzerinden yüzde 
rakıplar Zeki Başaran ile 2.S niıbetinde olmak tlzere 
Fadı l Safi Köprülü büyük bir milli banka hiueai almmua 
ekseriyetle yeniden intihap teklifi yapılmıf, geçen ıene 
edilmiılerdir. oldup gibi bu ıeee de teklif 

Ruznamenin mllteakip mad· kabul edilerek celleye niha· 
delerine g6re hakemlerle eka- yet verilmittir. 
per1erin intihabı yapdmıı ve Kooperatifimize ve yeni 
hakemliklere Mehmet Tuncel idare heyetine yeni sene ça• 
ile Mehmet Mendrea, ekıper· btmalannda bqanlar dileriz. 

----__:;------~------
Sovyetleri"n. 

Berllnl şiddetle 
bombardımanı 

Moskova, 12 (A.A,) -Sov· 
yet tayyareleri dlln sece Ber· 
lia civannda ukeri hedeflere 
kartı yeni bir Akın yapmlf• 
lardıi-. Ynklek üafillkh tahrip 

bombalan ile yanj1n bombuı 
atmıılardır. Berlinde b&ynk 
yan;ınlar çıkmış ve tiddetli 
infilaklar vuku bulduiu g&· 
rtllmllftllr. Hareklte işiirik 

eden tayyarelerimizin hepli 
biri m81tena olmak üzere 
Balerine d6nmilştllr. Üssüne · 
d&nmemİf olan tayyar aran· 
maktadır. 



'ffearet vekAletln
den tebliğ edilen 

- Baştaratl birincide -

- -). ' ·-S<--

rahlsar, Manisa, Kayıeri. 
Sa~sun, Çorum, Bursa, Eli
zık, Malatya, Burdur, Isparta, 
Mardin, Seyhan, lçel, Denizli 
ile istihsalin kendi istihlakine 
yeteh diğer vilayetlerde na
turel temiz nohudun bir kilo
sunun çuvalsız toptan fiati 
toplayıcı ve topdancı karı 

dahil ~ l:iuğu hal le izami on 
iki kuruştur. 

1941 te:nmuzunun son haf
tasındaki fi'li vaziyete göre 
daha aşağı topdancı fiati cari 
olan istihsal mıntakalarında 
ise i'lami fiat aynen cari o
lan fiatled 'r. Nohudun diğer 
r.evileri yukarıdaki esas fi
atle mC.ten .siben mütat fiat 
farklarına göt e tcsbit edilir. 
Diğer mühim bilumum müs 

tehlik veya istihsali kendi 
istihlakine yetmiyen mıntaka
lardaki vilayetlerde nohudun 
toptan fiat te ri mütat surette 
o maha llin i ~tih lakini en çok 

1 

çot~ temin ~den mıntakasm-
dan hakiki nakil ve ambalaj 
masrafla ı ın iliv< si Sl!r .;tile 
Luhınuz. 

Nohudun bütün memleket 
dahilinde müstehlik fiati ise 
toptan fi l t le rt! azami yüzde 
on beş nisbethde bir pera
kendeci kin ilavesi suretile 
bulunur. 
- İlan edilecek fiat hadlerin
den herhangi bir suretle fazla 
bir fiat teminin e gidenler 
hakkında milli korunma ka
nununun hü!<ü 11 lerine tevfi
kan cezalandırılmak üzere 
kanuni takibat yapılacakrar. 

Japonyadaki 
Amerikan elçltinln 

beyanatı 

Tokyo, 12 (A.A.) - Halen 
Sanfrasiskodan Japonya ya 
miiteveccihan hareket edecek 
vapura intizar etmekte bu
lunan Japonyanın Amerika 
birleşik devletleri nezdindekin 
Japon bilyük elçisi Kamame 
Nişi Nişi gazetesine telefonla 
yaptığ beyanatında Japonya
ileride alacağı her tedbire A
merikanın aynen mukabele
ye hazir olduiunu söylemiştir. 

Elçinin jar-on7aya dönüşüne 
kısmen Siyam meselesi se
beptir. 

13 Apıtes 

Aydın Vilayeti Daimi Encüme
n~nden: 

Aydın - Söke yolunun 34 : 500 de 3155.61 lira keşif be
delli Moralı köprilıü tamiratı açık eksiltme ile eksiltmeye 
konmuştur. . ~ , , 

Eksiltme 2f /81941 tarihinde perşembe günü saat 16 da 
Vilayet Daimi Encilmeninde yapılacaktır. 

Bu işe iit keşif ve tartnameler Aydın Nafıa Müdürlüğiln-
de görülebilir. . 

Muvakkat teminat miktan 236 lira 67 kuruştur. İsteklı-
lerin muv3kkat teminattan Ticaret Odası ve bu iş için iha
leden 8 gün evvel Aydın Vilayeti vesika kof!1İsyonundan ala
cakları ehliyet vesikalarile .birlikte yukarıda yaııh gün ve 
S!!atte Vi1a3 et De imi Encümeninde bulunmalan ilin olunur. 

9 13 18 22 (26) 

f .. -~~~::-;i~;;··~~·~::;·;;~·-··ı 1 RADYO J -
Jakonya 

f nuz. İçinde memlekete ilğili f 
ı ~ azılar bulursunuz. i 

' ı Umumi menfaatla ataklı i 
ı "t 1 ı yazılar seve seve su un arı- ı 

13/8/941 ÇARŞAMBA 
7.30 Program ve memleket 

saat ayarı. 7.33 Müzik. 7.45 
Ajans haberleri. 8.00 Müzik. 
8.3018.45 Evin saati. 

FevkalAde komiser i rr.ıza geçirilir. l 
gönderiyor : ........................................ : 

İ ................. .......... .. .. .... ~······ 
Tokyo, 12 (A.A.)-Japoya ki • • i 
memleket arasıudaki dostluk i ilan işleri • 
baglarını takviye etmek üzere i Gazetemizin basın işlerini i 
Hindi çiniye büyük elçi pa- J sinema ı:ahHı i B. Hakkınm ı 
yesile Lir fevkalade komiser i oteli al ' ınd .~ i S ı lcı Muhar- i 
ipndermeğe karar vermiş ve i rem ç vrı ın mağazasında i 
Vişi bükümeti bu t.!klifl kı- f yapıyoruz. J 
bul etu i~tir. .! lianlurı n121 1\fıitatp'l'?a cad- :ı 

--}~,,...g(-

Alman kıtaları 
Fransadan Sovyet 

cephesine taşinıyor 
Londra, 12 (v.A.) - Fran

sız hududundan gelen haber
lere göre, " Bordo ,, şimdi 

tamamile İtalyanlar tarafın
dan işgal edilmiş v~ son Al
man kıtası da Sovyet cephe
sine gitmişlerdir. 

Alman !ar taın te{ hizatlarile 
Parisi terketmektedirler. 

! desindeH 1 numaralı ( Hal- J 
J kın Dili ) tabelası asılı olan : 
: bu ' yazıhaneye veriniz. Aylık ! 
ı reı.lam ilanlannda fevkalade i 
ı h' I ~ .. t ·ı• ı : es 1 at rros erı H". : ......................................... ~ 
................. ~ ........ .. 
f Tasarruf Bonoları f 
ı Ta~~rruf bonorarı ı 
f almak kendinize fay- J 
ı da Milli Mile afaamı- ı 

J za hizınettir. i ..., ........................ . 

12.30 Program ve memle
kd s:ıat ayarı. 12.33 Müzik. 
12.45 Aj2n1 haberleri. 13.00 
Mi'zik. 13.15/14 00 Müzik 

18.00 Program ve memle
ket saat ayan. 18.03 Müzik. 
18.1 S Serbest 18.25 Konuşma 
18.45 Çöçuk saatı. 

19.30 Memleket .saat ayan 
ve ajans h:ıberleri. 19.45 Mü
zik. 20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Mnzik. 21.00 Ziraat. 
21.10 Müzik 21.30 Konuşma. 
21.:Z.:i Mü.dk. 

22.30 Memleket saat ayarı, 
ajans haberleri. 22.45 Müzik . 
22.55/23.00 Yarınki program 
ve kapanış 
.......................... 
f Abone şartları i 
: Sene~iği: 500 Altı ayılığ ı 
J 250 üç aylığı 130 kuruş. f .. ...................... .. 

-----------~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!~~~==~~~~~~~~--~$ ,......... _. 
Hirista Tırıkliniyum daire

sinin gümüş kakmalı kapısı 
önünde nöbet bekliyen bir kaç 
varank uyumuş .. 

Hafuruzun arkasında saklan
mağa çalışan bir hayalet .. ya
vaş. yavaş saia doğru kayı· 
yor. 

Sütunlann gölgesi 
üstüne karanlık yollar 

Hayr t bunlardan 
arkasında .. 

suyun 
cizmi,. 
biriı in 

Merdivenleri ayni korkak 
adımlarla çıkıyor. 

Karşıda, ay ıtığ altında 
parlıyor mermer bir heykel .. 

-Su İnce, zarif heyaletin c
lind.e uzun bir kılınç. · 
Vareıleraen birinin lstten 

alıyor. Diğeri birazdaba ile:.. 
ride.. 

-Elinde 'd uzun kılnç pırılpml ı, 
yanıyor .. 

Arkasında siyah bir pelerin. 

' 

--------------~~----~~-------------~----------

ClYneyt ~ey 
NO. 33 Yazan: Ferruh Tokaöz 

Basında tunç miğfer .. 
Ayakları çıplak. 
Saat sabaha karşı bir .. 
Büyük sarayın merdivenleri 

sessiz adımlara tırmanan tunç · 
hathklı bir heyelet .. 

Arkasında, ay '''ğıntn kor· 
kunç bir surette mübaleğalan
dırdığı g&lıesi .. 

Miğferin altında yalnız bir 
çift siyah rlSz parlıyor .. 
Kopı boğak gıcırtılarla ar

dına kadar açılıyor. 
Meçhul · hayalet tunç bir 

heykel gibi dikilmektedir iS
ntınde .. 

Varenglerin Clerin bir uyku,.· 
ya daldıtına iyice kani olduk·· · 
tan sonra içeri kayıyor .. 

-
Halka dairesinin tunç sa

kaflı dehlizini geçerek kansi
tuvar odasının demfr kanatlı 
kapısından sola kıvrılıyor .. 

Kartıda yan yana iki oda .. 
Bir şamdan1:1 aycınlatnaağa ' 

çalıştığı büyük aalon ~üsbü
tiln geniş, lot adeta esrarlı 
görünQyor. 

Mermer fayanslar lizerinde 
esatir Aleminden gelmiı bin·: 
lerce peri sassiz adımlarla 
rakslediyor sanki. 

Kartıda ... ıamdanın koyu 
gCSlgeai duyara vurmUft k~r
kup' bir. cellat ıibi dikiliyor. 

Meçhul hayalet adım adım 
ilerlemekte .. 

Elindeki pala, işlmcğe ha
zır sivri ucu yukarı kalkık .. 
duvarda yürüyen gölgeai.. 

Yirmi adım geride saklan
msğa çalısan ikinci birahaya
let daha •• 

Öndekine, milmkün olduğu 
kadar görünmemek istediği 
ı.em .. 

Onun elinde de ıivn uçlu 
bir kılınç .• 

"'8afı diğeri gibi miğferle 
ihata edil mit.. . 

Ayağında Romanın atkıla 
çanklan.. Belinde bir kemer. 

Ve bombot aallanan kıa .. 

Bileklerine kadar zırhlarla 
kaplı eli.. ~ ., , 

Kıbncının kabzasında bir 
baç .. 

- Arlta~ı var - .. 

Hilmi Takel m11tba3ınd11baıılmıştır 


