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PAZARDAN BAŞKA HERGÜN ÇIKAR SİY ASI GAZETE 

4 Aj-ustoı 1941 Pasartesi 

m 1tty1tz sahibi ve U. ~ . ~ ıl 

Fuat Şahin Erlaçin 
hhm~basi 

Mitatpafa caddesi No 1 
AYDIN 

F'IA Ti 2 KURUŞ 
.!!!22225 

Yıl: 1 
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S<)vy·et tebliği 
Mo'1kR\a, 3 (A.A.) - Dün 

~~~am neşr !dilen Sovyet teb
hra: 2 Aguıtosta kıtalarımız 
Harkof, İzmolensk, G enya ve 
Çarkof istikameti !rinde ~stoı. 
Yacepheliinde dfışmanla rnuh~
rebeye devam etmistir. Diğer 
b .. ı . 0 geJerde ciddi çarpışmalar 
olnıuştur. Sovye.t deniı v: ha· 
va kuvvetleri Baltık denizin
de Alman \'apur kafilelesine 
rnuvaffakiyctlc hücum etmiş· 
lcrdir. 

f .düşman gemi kafilesind~n 
~ı vapurla bir muhrip ve bir 
şılcp batırrlmı' ve iki muhrip
le bir nakli ıe gemisi de ha
sara uğratılmı,tır. Düşman 
kendisint> verilmi, olan vazi
feyi ifa edemiyerek geriye 
dönmek mecburiyetinde kal· 
rnıştır. 

Kıtalarımızla iş birliği ya
Pan hava kuvvetlerimiz dii,
nıanın zırhlı kuvvetlerine, pi
Yade va topçu kıtlarına mft· 
tcaddit darbeler en : irmittir. 
Tayyarelerimiz bir ağustosta 
41 Alınan tayyaresi tahrip 
etmişlerdir. Bizim zayiatımıı 19 
ta~ Y•-rcc ir 

GenerıliDenz'i11 
Korargilbında 

bulunan vesikalar 
d londra, 3 (a.a.) - Suriye 
be general Denz karargahında 
k~lunan vesikalar hakkında 

1 Hü,. Fran~ız'ar bir beyanat 
neşretmiş 1 crdir, bu beyanatta 
Ctclimle töyle denilme~<:tedir: 

bu vesikalar Vişi hükume
"~in harici siyasetini idare 
~ en nazırların Alman oldu
tunu bir kere daha isbat 
ctm· b ış ulunmaktadır. 

- -> :r:oaÇ <-

Almanlar 
3
1 
tayyare dilşllrdDk 
ertnı sUylttyorlar 

to:erlin, ~ (a.a.) - 2/3 aj'us 
garb~c~eıı . İngiliz tayyareleri 
~ • e şımali Almanya ü-
erınde 

bir . uçmu,lar ve askeri 
nctıcc · t'h tre · . ıs ı ~•I etmeksizin 

M~ıcfı . akınlar yapmışlardır. 
rı erat b tay" uçan azı düşman 

. ,,areler' b ı· 
ılyer k 1 er ınc kadar iler 

e b ı· · ler ü . er ın cıvarındaki ev· 
terırae .k 

ba •trnı1ı•rdaz mi' ~·ı·rda bom 
relcrind ır. ngı ız tayya

en Uçü dnşürülmü,tt\r. 

Ankara Yüksek Ziraat 
EnstltDsU doçentleri ve talebe nam:. 

zedJerJ şehrimizde 

Yükıek ziraat en,titfüıiin

de okumak arzusunu taııyan 
gençler Ebedi Şef Ahtürkün 
millete hediye ettiği Ankara
nın orman ~.iföğinde hir sene 
ameliyat görmesi ve ihzari 
sınıf maMyetinde olan bu bir 
s~neyi t:num1a ~ıkt :m "onra 
müdde:i üf seneden ibaret 
olan yüksek tah 'il kısmına 
alınması mevzuatımızın icap· 
larmdandır. 

941 yılı içinde mektebe 
alınmak üzere senelik stajını 
tamamlıyan gençlerden 52 

İı1gilizler 
Berlln, Hamburg 
ve Klyeli 
bomladılar 

Londra, 3 (A. A.) 1 Hava 
nazaretinin tebliği: 
bombardıman tayyare'crimiz 

dün gece berlindeki hedeflere 
hrcum etmişlerdir. hu hücum 
mezkör şehre karşı şimdiye 
kadar yapılan hlicumların en 
ağırlarından biri olmuştur. 

Tayyarelerimiz hedefler ü
ıerinde ayrıldkları zaman bir 
çok yangınlar hali devan1 
ediyordu. Hamburg ve Kiyel 
limanlarına da hücum edilmiş
tir. buralarda da büvilk h:ısar
lc ra sebebiyet ver 1 ijtir. Kü
çük bir hava filosu da Şar· 
burgtaki doklar mahalleaine 
hücum etmiştir. hu harekattan 
dört tayyaremiz dönmemiştir. 

Alman 
Tayyarelerinin 

N{oskovaya akını 
Moskova, 3 ( a.a. ) - Al· 

man tayyare filoları 213 ağus· 
tos receai Moıkova üzerine 
bir akan te,ebbOsünde bulun· 
mu,lardır. Ancak çok yük· 
sekte uçan bir kaç tayyare 
,ehre kadar gelmeğe muvaf
fak olmuıtur. Bizim batarye· 
terimiz, tayyarelerimiz dnıman 
f•yyarelerlni kaçırmıılardır. 

Evlerde çıkan bazı yangın
lar ıar'atle ı&ndürülmiiftilr. 
Askeri biç bir hedefte haıar 
yoktur. 

kişilik bir kafile evvelki gün 
şehrimize gelmişler .:lir ve dün 
Aydından hareket etmişlerdir. 

Enıtitüniin sebzecilik şefi 
Dr. Siti Ekincinin başkRnlığı 
albnda zirai ikhsat cnıtitü'ü 
direktörü Dr. il.azım Köylü, 
bağ bahçe en'4tİtÜ'4Ü direk-
törü Dr. Lutfi Ülkiimen ve 
b;oğ~ılık mutahassısı Dr. Nail 
Oraman ile kendilerine Ay 
dında iltihak ettiğini haber 
aldığımız tarla nebatları di 
rektörü Dr. Vamık T ariş gibi 
kıymetli genç doÇentl .!rimir: 
talebe namzedlerini Nazilli 
deki basma fabrika.mı ve 
pamuk üretme çiftliğini ( pa 
mulc ıslah istasyonunu ) gez 
e irmişlerdir. 

Ve Erbeyli incir ıslah istas 
yonunu gösterdikten ıonra 
f zmirdeki zirai müssseseleri 
'e ihzar edilmekte olan incir 
itletmc ambarlarını gezdire 
ceklerdir. 

Tetkik seyahatlerini onbeı 
gün içine sığdırmak mecburi 
yetinde oldukları için ·lzmirde 
ancak üç gün kalabilecekler 
dir. Manisada lizümcülük işle 
rini ve Uzüm mahsulünün bu 
yil içindeki durumunu ve ü 
züm çürütme itleri üzerin .l .:ki 
tetkiklerini bitirerek Karaca· 
bek hlrasına ve oradan da 
Ankaraya avdet edec~klardir. 
Crubun kıymetli şefi Dr. Sati 
idarehanemize gderek ~fl7.e· 
temizin ne~riyat müdüril.: u
zun uzadıya meıleki konuı
rnalarda bulunmuşlar, faydalı 
rnalumat vermek lutfunu esir
gem emiılerdir. 

Bu mülAkabn neırlyat mn
dürümlb üzerinde L ır ıktığı 
intıbaı okuyuculan !Dıza bildi· 

· receğini ümit t tmekteyiı. 
Y olculanmızargnzet seyahat

ler, vazifelerinde iyi başarılar 
dileriz. 

~···-Sovyet H. komiser 
nıuavlnlnln 
beyanatı 

Moskova, 3 (A.A,) - Sov
yet hariciye kemiser muavini 
Yunan, Belçika ve Norveç 
diplomatik heyetlerinin Moı· 
kovaya dönütBnde mahzur 
olmadığını beyan etmiştir. 

Örnek olacak 
Güzel bir hareket 

- ~>:i .. ~f·-

Deniılide çıkan .. Akdeniz., 
refikimizin 200 ilncQ ıayı~m,n 
ba, yazı ·anda Belediye reis
i.erinden sual soruluyor. 

Sorularda huşunet kokusu 
istişmam edenler bulunabilir. 
İfadelerin katiyeti karşısında 
hissiyata mağlup olarak asabi 
<'ev< plar verileceğini dütilnen
ler olabilir. 

Hatta; sualler ~ rasında bu
nun sebebi nedir? Buna vic
dan razi c.lur m? Halk kitleai 
fazla para vermeie mecbu·r 
bırakılır mı? Şu yolda tedbir 
alınamaz mı? denildikten son
ra "Reca.oederim; glicenmeyin 
bir tedbir alın da şu halkı bo
ğuntudan kurtarın,, cUmlesile 
bitirilen yazıya karşı hiç cevap 
verilmeyeceğini de tahmin e· 
denler rastlanhailir. 

Fakat biz yazıyı okuyunca 
her halde Denizli Belediye 
reisinin bu sorulan bir bak, 
kendisinin cevap vermeıfni d ! 
bir vazife telekki edeceğini 
düşünmüştük. 

Nitekim düşüncemizde ya
yanılmamııız. Ayni gazetenin 
ertesi günkü sayısında Bele
diye reisinin verdiği cevabı 

okuduğumuz zaman dütünce
miıde aldanmadığımızı gör· 
dük. 

Huhterem reis vasiyeti ol· 
duğu gibi izah ediyor ve ya· 
zıcının ikazlarıaa gilcenmelc: 
değil bilakis iftihar duyduiu· 
nu sayğıyla bildirmenin ken• 
diıi için vazife o'duğunu çok 
açık ve samimi bir ifade ile 
bildiriyor. 

Dcnilli Belediye reisinin bu 
glizel harektinin diğer rüesa
ya miaal olmaaı temennisini 
izhar etmek zaruretinda kal
dığımız için mtltee,siriı. 

-~-...... -
ZABITA HABERLERi: 

Hakaret etmiş 
218/941 gecesi Germenciğin _ 

Ömer beyli k&yünden barber 

lbrahim umumhane-le kadın
lara hakaret etmiş poliı tara· 
fandan yakalanmak istenildiii 
esnada poile;de hakartte bu-

lunduğundan tutulup adliyeye 
vrihriıHr. 



Azizim ıüpçU 
- · )ı. • "<· -

Hemen bizim müstear ad-

larımızdan bile lüpe konma 

fırsatım kaçırmadın. Kendine 

bir mevzu çıkardın, bedava

dan gazetede yer işgal ettin. 

Fakat kendi tahlilince adım
dan kinli manasını çıkardıgın 
halde nasıl bana çatmağa 

korkmadın. 

Karga, ser~e ağabeylerit.ıin 

dillerinden Şeytan çekicinin 

beynine inecek çekicinden, 

Çimdiğin c1mbızında ürkdün 

de nasıl Çöllünün deve kinin

den çekinmedin. 
Madem ki, öyle, şimdi sen 

de yazacaklarıma katlan, söy

liyeceklerimi dinle: 
Lüpçü hazretleri; gözümü 

kapayıp şöyle adını tahlil e

dince, gözümün önünde tu

f.eyli bir insan canlanıyor. Ör 
'le ki, müteces5is gözlerini dört 
açmış, kurnaz tilkiler gibi 

fırsat kollıyor, heman birşey 
bulup kapsın, lüpe konsun 

diye. 
Fakat bravo sana, seni teb-

rik ederim. Mevzu bulmakta 

Göçmenoğlunu bastırdın. 
Allah ikinizin diline kımseyi 

düşürmesin. 

Amma bana söyliye,eğiniz 

varsa, göre ceğiniz de vardır. 
Her ikinizi de çifte hörgüçlü 

devemin {izerine attığım gibi, 

diyarım olan kızgın kum .der
yalarının ortasına bırakıverir-

sem. Benim gibi sizin de su

suzluktan diliniz, damağınız 

kurur. 
Çiilfii 

--~ -
Mini mını kız. avucları için

de hala sıkmakta o koca el· 

Jeri. 
DışarıdC\ imparatorun sert 

sesi gürlüyor: 
-Zından kumandanını ogfü:

teon meyanında öküz dcri•;inc 
ı.ararak aııın. Haydi. D..:rhal 
icraata girişilıin. 

- Emir imparatorumuzun· 
dur asaletmeap. 

Önünde köpek gibi yaltak

ladıktan sonra merdivenlerde 

kayboluyor herif .. 

Kctfilc merdivenleri iniyor. 

Mazinin Seyri 
Cüneyt atın üstünde hem 

sallanıyor hem de söyleniyor
du: 

- Vay canına be. Demek 

( Halkın Dili) 

iıan 
Aydın Defterdar

lığından~ 
937 /938 senesi mahkeme 

masrafı harcından borcu olan 
76 lırayı v !·miyen Ovaemri 
köyü,,'1en \J.neroğlu Ali ve 
nğlu İsmail Yılmazın mezkur 
köyde 48 hisse itibarile 9 his 
sesine muta'3arrıf olduğu 16 
dönüm miktarındaki tarlası 
tahsili emval kananu hüküm· 
Jerine tevfikan S ağu!itoı; 941 
tarihinden itibaren 21 gün 
müddetle ve müzayede sure
tile satılığa çıkarılm1ştlr. 

İlk ihalesi 25 ağus .. os 941 
tarihine rastlıyan pazartesi 
günü Sac t 10 da ve kl?t'i iha
lesi de 4 eylLl 9ıt tarihine 
rastlayan perşembe günü saat 
10 da vilayet idare heyetinde 
icra kılınacaktır. Atmak isti
yenlerin 'teminat paralarile 
birlikte mezkur h ey ... tc: mü-
rac3atları. (24) 

. 
Ilan 

Aydıa defterdar
lığından: 

Muhtelif seneler kazanç ver· 
gisinden hazineye borcu olan 
138 lira 63 kuruşu vermiyen 
Aydında terzı Şükrü Saray'm 
Hükfım~ Bulvarında 7 nci so
kakta mutasarrıf olduğu 6 
nu .naraiı dül-. kan ta hcıili em
vat l<anunu hi:küm\e(İne tev-
fikan 5 ağustos 941 tarihin
den itibaren 21 gün müddet e 
ve müzayede suretile satılığa 
çıkarılmıştır. 

İlk ihalesi 25 ağusto 941 
tarihine rasthyan pAzartesi 
günü saat 10 da ve kat'i iha
lesi de 4 eylfıl 941 tarihine 
rastlıyan perşembe günil saat 
10 da vilay et idare heyetinde 
icra kılınacaktı·. Almak isti· 
yenlerin teminat paraları ile 
birlikte mezkur heyete mü-
racaatla:ı (25) 

İlan 
Aydın defterdar

lığından: 
940 senesi veraset vergi

sinden hazineye borcu olan 
83 lira 52 kuruşu vermiyen 
Balta köyilnden Müftü Mus
tafa karısı Emir Ayşe oğlu 
Mehmedin Gölhisar köyünde 
Dipyalı mevkiinde mutasarrıf 
olduğu 20 dönüm miktarın
daki tarlası tahsili emval ka
nunu hükümlerine tevfikan S 
ağıı~los 941 tarihinden itiba
baren 21 gün müddetle ve 
müzayede suretile satılığa çı
karılmıştır. 

İlk ihalesi 25 ağusto:ıı tari
hine rastlıyan pazartesi günii 
saat 1 O da ve kat'i ihalesi de 
4 eyliil 941 tarihine rastlıyan 
perşembe günü saat 10 da 
vilayet idare heyetinde icra 
kılınacaktır. Almak istiyenle
rin teminat pıralarile birlikte 
mezl fır heyete müracaatları. 

(23) 

İlan 
Aydın defterdar

lığından: 
938 senesi kazanç vergisin

den ha;ıineye borcu olan 328 
lira 25 kuruşu vermiyen Bal
ta köyünden Mustafa Akgü
nün mezkur köyde Korumaz 
mevkiinde mutasarrıf olduğu 
1 hektar miktaı ı~daki tarlası 
tahsili emval kanunu hüküm
lerine tevfikan 5 cığulitos 941 
tarihinden itibaren 21 gün 
müddetle ve müzayede sure
tile satılığa çıkarılmıştır. 

İlk ihalesi 25 ağustos 941 
tarihine raıtlıyan pazartesi 
gUnn saat 10 da ve kat'i ihale 
si de 4 eylül 941 tarihine 

4 Ağustos 

Ferruh Toksöz 

Genç yazıcılarımızdan Ferruh 

T oksöz gazetemizin muhurir 

ve mahabirliği vaz·hsile vila
yet dahilinde geziye çıkmıştır. 

lncirliova, Germencik, Ortak

lar, Söke ve Koçarlı semtini 

bitirdikten sonra Deni ~ti ve 

Muğla isti.ka~etlerine döne

cektir. 

Kaza • ve nahiyelerimizden 

gazetemize daimi surette ma.: 

halli havadis vermek arzu~ 

sunda olanlar kendisile konu

şabilirler. 

B. F crruh bir taraftan da 

abone kay Jı iş) ;! rini görecek

tir. Bizi ve gazeti!:nİzi seven
lerin kendisine yardım ede

ceklerine inanı nız kuvvetlidir. ......... , ............................... : 
! Abone şartları ! 
ı . . 
•
1
• Seneliği : 500 Altı aylığı ~ 
ı 25!> üç alığt 130 . i ...... ~ .................................. . 

Bize ge len eserler 

§Y. Ziya Yalçın oğlu kitap 

evi neşriyatından Selimi 

Münirin Yurda tapın Elif 

ile M a h m u t. İlaveli ve 

manzum Kerb~Ja vak'ası M. 
M. T. ile müjterek yazdıkları 

Gülsüm ile Gülşen ve M. U 

nun Emrullah ile Selvi adlı 

Halk kitapları gelmiştir. 

Meraklılarına tavsiye ederiz. 

rastlıyan perşembe günü saat 

10 da vilayet idare heyetinde 

icra kılmacal tır. Almak isti

yenlerin ten ia<: t paraları ile 

birlikte mt zkur heyete müra-
c 11tları. (22) 
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mağlup olduk ha.. Cenk mer 
danından kaçıyoruz ha .. 01-
maı böyle şey. 

Bu mağlubiyeti havsalası 
almadığı için sık sık ayranı · 
kabarıyor, öfkeyle mahmuzlu· 
yordu atını •. 
Arkadaşı ba.şmı önüne iğmiş: 
Dierği hala söylenmekte: 

- Er meydanından kaç

mak! Vay namussuzlar vay. 

Alacağınız olsun sizin! Ceney· 
tin öcü kimsede kalmamıştır. 

Sonra .. mechul bir düşma

na saldmr gibi dağları inleten 

bir nara salıvererek kılınç 
elinde., Son hızla sürüyordu 

Yazan: Ferruh T oksöz 

atını .. 
Nihayet Mustafa ayanamadı! 

- Ne oluyorsun sen be .. 

Delimisin? 

- Dile ko!ay gelir her şey 
efendimiz .. 

- Olur şey deği'sin be Cü
neyt Bu gün biz .. Yarın onlar. 

- Şimdi kaçtıktan sora. 

·-

0

Anlaşıldı. Seninle konu· 

~ulmıyacak bu gün. Hiç ol· 
mazsa susta. 

Bir müddet ikisinin de sesi 
\akmıyor .. 

Cüneyt hali kızgın. 
Eline biriıi geçse .. Her uı

vunu ayrı ayn kıracak herifin. 

ayranı kabarıyor. 

Mağlubiyet. 

Askerlerini bırakıp kaçmak! 

- Kancıkbk bu! Kancmhk 
şehzademi Bu olur şey değili 

Bir toz bulutu kesiyor se· 
sini. 

Mustaf~ hayret içinde: 
- Bu da kim yahu .. Bunlar 

da kim. 
- Eger şunların yarısını 

doğramadan geberirscm yazık 
ismime .. 

- Dur. Acele etme de kim 
olduklarını öğrenelim ilk önce. 

- Öğrenipte ne · yapacağız 
sanki. • 

- Belki doşttur fyah .. 
Dust' mu? · 

Bitnıedi 


