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1
1
: 'rk bava kurumuna1 

ti' ... Al MAN 
t1)ı raahhütte bulunan 

Resmi tebliği vatandaşlar 
ıı· p ,,. 

Ankara 1' ( a.a.) 
ıJli' !\.fyonun Hııncaklı :e 

9oban kiil'leri ( 4) b~n 
10' llıerkez nniıiyeei ki)yleri 
dl~ r{) bin Şuhut nalıiyetıi 
it~ ~oyleri 226S, Eyret na. 
j~ hiveıi kiirlori 2s:{2 lira 

001 ~İ-lıtıp•ü .(12500) lirayı 
e~ ~Ürk h:ıva kurumuna 

ıl'' •ermegi taablıüt ıtmiş· 
(l 1&ruir. 

J• 

J' 

::,~rusya lılarla 
J;~ 'oııeviklerin harbı 
ei 
ti Berlin 1 ~ ( 6 a. ) -
bl~ı ~•rk cepiıe1'iııin şimalin. 
~ ~e şuhi ııruRynlıların bir 

S~ ~iy:ıde alayının bolundu

~,ı•tl\ bir kesiınil6 ~5 k~n~n
j '"~el gün ii gii,nH goguıe 

'1' ~h'pı lan ı.ıidde t li m n lıare
beıer olıı~ıı~tnr. Bolşe•;k. 

,~ ler u~radıkları ağır ka. 
6 hplara rugınen bu alay 

·ıil t,rafından tutu_lıuı .. mev
d'' tilere mütaadJıt hucuın
ı~f 1,tda bulunmuşlardır. 

i Bu ınulınrebeler eı-
·rl l 
1> ~asında biitiin kuvvete-

ıe~I tini kollanan atişbma~ 
" ~ltnan kıtalnrınıu araJ 
' ~ 'te,ini y:uıııağa ve ilk 

"~14 ~i\tlarımıza girınege mu
, 'taftak olııııı~tur. Bunun 

e U~erinedirki bol~e,ikler • >' tiigüs g<>giiııe yapılan 
jıt ~'nlı nıuharobelenle iın
eıı ~a edilmişlerdir. 
·ııı' 1 

~ merika 

degiştirdi 

\T a~ington 18 (a.a.) -
(tniral Kiınmel pasifik 
donannııuı lıaş kuman· 

~tıJııtından alınmı~ balır e 
1Ye nazırlığı deııiz lıa-

telcet dairesi rei i amiral 
~İonit bu ,·azifeye tayin 
'dilmi~tir. 

Berlin 18 ( ı,a. ) -

Alman le bligi: 

Şark cepheıinin mer
kez kesiminde ha v-a hii
camlarımız di.io de rlü~

mana insanca ve zıı hlı 

malzem(•ce ağır kayıplar 

verdirmişt ır. Hava kııv· 

vat lerim iz lia.melasks ko
yun un batı:-ında Mur
mansk demiryolunu ve 
bir ha.va üssünü bomba
lamı,lardır. 

lngilterenin doğn ve 
cenup halı kıyısında ge<•e 
liman tesi ·!eri bomhar· 

dıman edilıni~tir. Şimal 

Afrikada diin hiiyi.ik sa
Yaş faaliyeti olmanıı~tır. 

Serinıyt sularında Al man 
aava' tayyareleri hir İn
giliz kruvazörüne iki lıa

va torpili atmı.tır. 10 
İlk kan undan 16 llkkft
nuna kadar Alman h ·ıvsı. 

teşkilleri ve bahriye hir· 
likleri i2 si Akılenizde 

-Ye ~imal Afrikada olmak 

üzere 74 diişman tayya· 
reıi dıişürmfü;•lerdir. Ay
ni zaman içinde logiltc-

reye karşı eavaşta 17 
Alman tayyareHi kayıp
tır. 

Moskova 
Leningrad yolu 

açılnıış 

Moskova 18 ( n.a ) -

Mosko t:\ ilo Leııingrnd 
araaındaki demiryoln iş

lemege başlamıştır. 

H avai 
Adalarında 

degişiJdik yok 

Va,ingt4ın 18 (a a) -· 
Son h~berlıre göre Ha· 
vai adalarındR.k i durum -

! 
da lıiç bir deg ı şiklik 
yoktur. 

Alma 1 r 
Sovyet araziiinden 

çekilirken neler 
yapıyorlar 

Novyork 18 ( a.a ) -
Mo~koTadan hurnya ge
len lıe.berloro giiro A i
man orı.lase Moıkovannı 

105 kiloıııetrn batJ ı:ıd!l 

bulunan .Mouyı k b()Jgı

sini ~ apolyouun tutmu' 
ohlngn yol boynuca vo 
genit öl~üde ho~altoıaga 

ba~laınıştır. Alllln ılar 
biiyiik kuvvetlerin çoki
lobilmcsi ıçın şidıh,tli 

Ard<_a harbı veriyor ve 
büyiik ölçiide hava kuv
veti kullanıyor. 

Alma 1 
Kalininde 10 bin 
asker kay bettiler 

Loudrn 1 S (a. a.) 
ı Moskova radyosunun bil· 

diril'igine göre Kaimin 
mnb:uebeııindo Almanlar 

1.

(10) bin a!'!ker keyhet 
ıııi,l erdir. 

l
lngiliz tauuareıerinin 
Alınan ya ya akını 

Lou<lra J 8 ( a. a. ) -
Haber !\lınılJgına giire 
dün gece 1 ngi liz hom ha 
tayyRT~leri Bre~t do kla
nııa taarruz etmi~lerdir •. 

inailiz taguaresi 
Zoruna iniş yaptı 

Lizboıa 18 ( a.a. ) -
2 aıotürlii bir İngiliz 
tayyareıi 6olega'(la y ro 
enruck zorunda kal m• 
ve miircttohat tayyareyi 
yaktıktan sonra Portekiz 
makamlarına müracaat 
etmiştir. 

Kurban bayramında 

göklerinıiLi için Tiirk Ha
va kurumuna bir ~ y n 
yHırken, biz<loıı yardım 

İHtiyen kurnmlanlan bi-
rine eliıııi~i uzatıverir 

gibi değil, yarının faci
alarını önlemek iyin gi 
ri,tigimiz millt Ln,,,ırlan

ma işlerin6 i~tirak eden 
bir ft•rdiıı h yecaıııyla 
hareket otnıelıyiz. 

Hava kurumu 

S NG~PUR AydındaSpor 
Valisinin boganatı 

1 

Singapor 18 (a.a.). -
Singapur valisi şu beya
natta buluııınuştur: 

Biiyük bdtanya im
paratorluğu hüriyıti ve 
adaleti seven bütiin ın

ııaıılsr bize bakıyor. 1 m· 
tılııuılara gögüs germek 
i~in cesareti kendimize 
il ilı edınelim, ımn :1afer 

bizimdir Hunu katiyetle 

bilorok lıer .karış toprnk 
i~in sa.vaşahın Beuang'rn 
akiheti K(-ldaıılı da. yapıl
makta olan muharebelere 
hağlıdı. 

Bazı beklenmedik 'ey
lerle k:ırıplaştık ve da
lıa. d" kar~ılaşahiliriz . 
Fakat Sinhapu dii~nıe
melidir Ve diişmiyecek

tir • Taylan hükumeti 
verdiği temiıuLta ragmen 
,Japonların geçme ri i ne 

müsaade etmiştir. Hu Ke. 
darılı'}\ büviik ölçüde bir 
taarruz yapılma~ına im
urıuiştlr. 

Honkongta 
Gece sakin geçti 

Honkong 18 (a.a.) -
Tobliğ; ..Uoukongta gıce 

ııüktlnetle gtıçmi~ Lir. Sa
bah erk on elen bom b.U"dı
man olmuşsada okadar 
~itldetli degildir. Ha11a· 
rat ohemmiyetlidir. 

Ho gkonk 
Valisi tesliın teklifini 

reddetti 
Loııdra IS ( a.a ) -

Hoııgkonk valisi teslim 
olııııuı için Jnponların 

yaptıgı ikinci hir teklifi 
de ıodıletmiştir. 

Değişmesi için uzun 
yıllara ihtiyaç oldoğu ı<a
mlan işlerimizim ve a
detlerimir.in hemen lıepsi 
denecek kadar bir çoğu

mı ilk h:,mlede ba,arı

vermiş olan Cü mlı uriyet 
hükfımeti, pek tabiidirki 
kendi ıseri olan spor i~· 
lorini bizim ıçrn batıl 

olan tedrici tekamül kai
desine bırakamaz, ağır

laşan hareketleri müsa
maha He .kar,ılayamaz . . 
Tü.ık Oümhurlağu idare
sinin henüz (tahıil dev· 
re~ine girmedigim bir ıa· 
mauımda bana aşılad1ğı 

bu enerji ic;inde ya~amak 
biı' '.l'iirk genci olduğum 

için doğduğum ve bu 
giin havasını emdiğim 

hu ıüzol yurdumun spor 
vaziyeti hakkında bir 
ka9 satırlık yazıyı kara
lamak heveıini yeoeme
dim. 

Türkiyınin birçok fi . 
U.yetlerinde bulnnmadığı 
halde şehrimizde bir çok 
fedakirlıklarla meydana 
getirilmi• mükemmel bir 
stadyom vnrdır. ~ e }'a· 
zıkki bu güıel stadımız, 

bu aunkii vaziyetile •ü• 
olmakt'1n ileri gidememiş 
bir haldedir. 

Kısa bulunduğum ~u 
bir kaç gün içinde bu 
hastalığın sebebini uaş
tırdım. Evvela; 

Daha düne kadar top· 
J n bir halde olduklarını 

ve lıarekeUerini kendiie 
rine mahsnıl bir catı al-.. 
tında diizeYJltclikl• r in i 

ı========:ı=~======::::::==I 

tahmin ettigim gençlerin 

yuvasız kaldıklarını gör
düm. Aydının tek spor 
klubunnn biitün muame
lelerinin müzakere ve 
muba.beı·elerinin ve hatta 
tekmil kararlarının bir 
lokanta kö,esinde verilir 
ve yapılar bir hale gel
diğine şahit oldum. 

Çiftçi! 

Daha çok ek ki, ke· 

SflD de o kadar 'işsiıı. 

Ulusal .Ekonomi vtt 
.Arttırma. Kurumu 

Vakıa bu acı hakikate 
rağmen Aydının sper te. 
•ekkiilüniin ~enenin mu
ayyen menimlerinde tan. 

sim edileıı likler vo m ü-
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Sayfa 

salıaknlara i•tirak etti~i 

göriiliiyorsu da hn i~ti

raklerdeıı nlrnnn notların 
d'aimn Aydın gençlMi a
leyhine olduğu dn n.cı Lir 
hakiJ?at olar k ifade edi· 
lebili r. İki günlük bir 
nntreman yaparak mü
eabakaya iştirak etmek'e 
bir "por hareketi ~· pıldı
ğını iddıa edecek bir 
sporoo goncin mevcot o
Jabileceğirı i knbiil eden
lerden değıliın. .Nitekim 
yakrn giinlenle .Aydııı 

ıpor lıuldhii Çine> o yeuil
mişti. t bii g<.irüleıı bu 
neticeden tee ür doynn
larıu hep i bu yenıli~in 
sebebini oyuncul:ırin lıa

talnrında arnın ktan ~i

yado ismon var olan kn 
lübiin lıakikatte meYcut 
olmamasında giirüyodn.r. 
Bu sebeple eksikhkleri~ 

tamaml um smı el birli
ğilo aacnk hu bakıma 

göre zaruri buluyorlar. 

Düşiindiim, yine kon
dileriııo hak verdim. Ç •in
kt son yıl ıçinue yort!İZ 

ve altı ~ yd n\fori başkun-

ıız kalan kuHip moııırnp
ları üç, diirt ene evvelki 
mıntaka ve gnrup şampi-

yonluğu kazanan bu mem
leketiu ayni ouorjiyı tn

şıyan geııçleridır. Oylo 
nmnyornııı ki hınit· Fı.ar 
kupa.larmn. ve Aııknrauın 
Tiirkiye birmcilik müsa 
bakalarına. i~tirnk etnıi~ 

ve nyui yıl içinde pek 
çok b ş rılar gijstenniş 

olan hn memleketin yıl

mak b ı lrnıyen ııportme .ı 

gen çl0ri yiilı e idaro 
haşk nının g(iuterccegıi 

mfüatlıer1.1tlo yeni hoştan 
hııyntiyet gii tdrccek ve 
lHl vsilc ile sp r ı;eve1· 

olan hıı nıowlel,ot halkı· 

ıım kosiilon alflk ısı yeni

den caıılanacaktır. 

Kaçınlırn fırsatların 

telüfi i her zaman iç·n 

mümkündür. 

Re,es' kırılan genç
leri tekrar harekete ge
tirmeııin imkfrnı k ybol
muş, :1.anıau g()çmiş de 
ğildır. Y terkı;s )ınV"a

Jiıniı hu i~a el koysun .. 
Bir ıawaııl .r spor i~ltı 

riuo lıorkost rı çok bağlı 

oldaguııu fili ei ı 1 ri ve 
maddi f<:dahCtılıkh.r i J e 

gi.i termı ve horkeEıte bu 
intib:ıı hıra a.n bi)Jge a 

.başkanı t krar harekete 
gelsin. 

s. E. 

(Halkın Dili) 

e A 

ıa 

Aydın icra. momuduğuudan 
2004, sayılı kanuna göre gayri ınenkul 

satış il~ını 

Alacaklı: lzmirtle 6lbiseci Nfl~ et Erenıwv , . 
]lorçlu: Aydın Ortaklar köyiinden terzi .Mo tafa 

Giinfly J.ansı dnrnn. 
Borç: bn iye 2Ş3 Jira 38 kuruş vo ayrıcR. bütün 

masraflar. 

Gayri m~ııkul: Aydın t ap usnnon wayııı 932 ta 
rih ve Hi sapsında kayıtlı halatç. ık düzencik nıev
kiindold t pbca şarkım vakıf bAlıçe~i, ~iınaleıı yol, 
gnrben duraH. tarlası , conuhen kara mu~ta.fa yetim
leri balıçf) i ile çevrili vo halen ~ırk kısmı iimeT 
hoca bahçesi bulunon ,.o içinde 'iO oclet meyve ve
rir ve 14 ndot moyve vermez incir ve 14 adet mey 
ve vermez zeytau aşı.ısı ve beş yüz lira muhammen 
kıymeti olı n seki;r. cliiııüm lrnh9 r . 

Satılacrığı yer, giin ve nat 
Aydın icra dai resiııde 1~ 1 9i2 

14. de ve 23 2-942 cu na günü saat 

caktır. 

sn 1ı giinii saat 

16 te yapıla· 

l - hun ı.faYri menkulun artıırma l'artnameei 
' ur .. ' 

ilan tn.rihinde.ı itibart)ıı ta~r:.ı 041-12 No. ile 

AYDIN iern. <laıre nin nıuay1en nunııuaeında ber
kt:siıı gi>rubilmcrit 19 11 a çıktır. lJauda yazılı olana 
rılan fazla maJfımat a lmak i ... tiyeulcr, i~hu 'artnam-

eye ve !J.,11 -12 dosya numa.ı asile memuriyetinıize 
mürna nt etmelidir. 
2 - aTtırmn) n işt1rt~k için yukarda. yazılı kıy· 

metin % 7,5 ııısbotındo poy veya ınilıi bır Bankıı

nın temınat mektubu tenli edıltıcektiı. ( 124.) 
S - 1 pot k sahi hı aJacaklılarJa dığn alalrada

rların Y6 ı rtifak hakk ı aLiplerin ııı gAyri menkul 
üzeıiud ki lıakl:ıı·ırn lın nı,ıilo faiz Te matJnfa 

cloir olıııı iddia arını ışhıı ililrı tarılıiııJon itibaren 
yirmi giin içiııc16 ovrakı ınüsbittı16rile birlikte ıue
muriyot i uı ize bildirmeleri io.ap eder. Aksi l.ıalde 

lıakl ır ı tnpn i'icıJılo sabit olmadıkça satı. uodelinin 
payln,nıasırıclnu ha r iç kalı rla r. 

4.-Giisterileıı gii ııdo artırmaya iştin.k edenler 
ıırtıı·ınıı ş ı t nanıe mı okuıuuş vo liizumla ıualftrnat 
rılnıı vo bunları t lOHlmen kabul etmit ad ve itibar 
olaııurl ı'. 

5 - Tayin t)dileıı zamanda gayri merıkul üç d
efa bıığrıldı k tau l!onra en ço ar tıı nna ıh~Je edilir. 

Ancak nrtırmB bedeli mnhammeıı kıymetin yü
:ade yetmıı: beşini bulmaz veyn ~atı• iHteyeain alao
agına ruchııuı olan ıliğ'er :llRc khlaı hulunup ta b
edel lıuulurın o gayrı meııkul i le tf•m i ıı edilmi• al
acakl:ırınırı mı cmuuudırn fazl ttyl\ çıkıuıusa en çok 
artır um taalılıiidü haki kalınak iizore artırma on 

giin claba tonıdıt ve 011 günü ayni taatta 
ynpılacn artuınaıla, bedeli Hatış İHteyenin alacağına 
r;ich •oı olan d gor alncaklılıırın o gayri menkul ile 
tt ıni rı edilmiş alacakları ıue(·ınııontiırn faıl Y" çık
mak şnrtiJP, orı çok nrtır na ih·,fe edilir. Böyle bir 
bedel eldo edilmez e ilıale yapılamaz. Ve ııatı~ talebi 

düşer. 

6- Gayri menkul kendisine ihale olanan kinı
u derhf\l ve) a verileıı ruül.ılet içinde parayı verıne
zee i.h de kararı fesl.wlu ıı arak eu diRiMlon evvel en 
yüksek t.eklıftfl h11hın ıı kimee ar,,;etıni• olduğn he· 
delle nlmağ'a rnzi u lnua oırn. razi olmııı l'e~'a bn
lu11ma:.ıı-. hf}mnn on gün miiddet!e ırttırmayıı çılra
nlı b cm çok n,rttıra n illa le edilir. iki ihale araaın
cl kı förk YO g<1çou giil'l"r i9iu yih:de 5 ten heup 
olmurnıık fa iz l"O ıliı?er zararlar ayrıca bükme ha
cet lrnhnRksızın nıomnriyotimizee abcıclnn tnbsil o
hmu r Maddo ( 133) 

1 hu gıtyrı menkul yuknrI<la gfisteriJen 13-l·!ht2 
tarihincle saat 15 do Aydın icra ıııeı .. ur lugn odasın· 
tla işbu ilıln ve gösterilen arttırma şartnauıeei da· 

ireıinclo satılacağı ilan olunur. 

Kıi c.~iik Hikaye: 

Yazan: A. EUDll;, 

Babana emanet ediyoruıJJ 
-2-

Oksiiriiğii sıklaşıyor ı bunlıır .. 
fasıla vermek istemiyerek, kalktın, 

Bu sabah n•sıl 
•r€ce bir kAbll1 
~ 

- Şey bunları daha 
yükı,ıeltccek ve daha çok 
gıılalanuır:tcnk bh· me• b~\ 
arıyordun. Gün g~ld i hul
dnın dedin ve pek aldan

mamıştın. JJak in n e oldu, 
şi mdi e ! ırıde ne . kaldı. . 

Öksiirük şiddet kes
bodiyor, roenclililo onu 

bogınak i~tiyerek, 

- Musiki de bo .. Her 
111aman sana dinletiyorum. 
Bak öksiirüyomııı, hem 
de gülüyorum. Denuık 

çok memnun uın ve ~ok 
nikhinim. Uoğa~ımdaıı 

ke!o!İk "Ve kısık c;ıkan hu 
ıseıderde selamet yolumu 
refah yolarnn ve bütün 
henligimin sonunn gi>rii
yorum. Bunu ıen do lıiı 

ecliyor~ıın 

dcgilmi1. 

den niye 

TO dtıynyorımıı 

Leman!. Ben

s· klıyacaksın. 

Boniın me11uliyetimi 

ve benim emelloriınin ta
hakkukunn arzu etmez 

misin'-

- Yeter Şiikrü. Al

lalı a•kına yeter. Kftfi., 
Rnbrettiııı, helki hir şey 
ıöyliyeceksin diye k€\rırli

mi 11ktım. Lakiıı bo~, 

hepsi bo~. \1ocuklııştıu , 

l!Özlerinin ma11nı-ıın1 İJ ice 
idrak edemi) orsun. Nedir 

mu gürdün, onun mu te 
sir i ndeı'İD. Bu halinle Ma 
dinlemiyorum 14eni. .AP' 

cak ıonra konuşabilirit· ı 
Beni yormak istemiyor' 

san beoimle gel. Güv6
• -O 

epice yük!elmekte .• 

Korkunç bir sükdt·• & .. 
Darılmış na;ı;arla.r .. So!l' b Uy 

ra Lemaııın hapıya doC' ll~ ·' 
(1 ~ 

ru ilerleyi~i .. Devamlı lopl 
~iddetli ökeürügün od~d' ı.ıl\. 
akiHleri .. ~'ıuı 

't ~ 
- Keman .. M.akted1 d~n 

FWn bsni mle konuşııı'' ll 
O' ~İl 

dinleme heni.. Şn zaDl" ~ 
larda ıenin ruhnnla her•· \:t 

. B . 1 bJ' ~ill benm. erı ı rn nız . -
k b . . d'k' ·1 tıı tın ra san, enı şım ı ı g 46 . 

gi;rı;en ve bi)y le tanıııll1 • ğı 
daha ne i~tordim. Ne ' \':n 

,}urdu seni aıılıyamaıJlıf d" 
olımm .. Alı!. İnsan ol[J)'\ ~tı: 
dü,ünebilmek, chıyı\bilıJJt hun 
aulıyabilmek, görebilıı•6~ ~tık 
ne fena.. Ne kadar ,cıı ~et 
ne kauar hazin .. SöyJell' ~ll 
mesiodeo Çekinileo, k 0

'' lı'ı.e 
kıılan fa.kat m:lltimaoı01 ltıaı 
olan lıaltikatlarla başbtıf lffı 
ka.lmak ne kadıu yoruc• ltyi 

~&r 
vo kalbi kanatıcı ... 

- Sonu var -

baz 
c,k 

i 1 in 
Fidan merak111arına müjde 
Aydının <)ayyii1.ü mevkiinde l\lııharre ın 

Slllcıoglunuu yeti~tirdigi fidan bahçesinde 
fıdan ustıun meşhur Ali ~)avuş t::ırafındaıı 

meytiaua gotiıilen 20 , 80 biıı meyveli 
ıneyvetıiz fıdırn lar hu ayclırn iti haren ıatıl· 

maga lıaşla.nrnı~tır. Arıu edenler görmt1li 
l'& fidan aldıguıı hiliip memnun kalma• 
lıdır. 

Fidan vo bahçe meraklılarının 12 törlii 
I.ıimon, Portok~l ve çeşit Mandalin ve ınuh· 
telif meyveli fidanları,üzerlerindo meyveleri 
görınelori zevk !erini arttıracaktır. 

Erhahu a ta.vRivo olunnr. 

~~~~~~ 
Halk Basıaovi • Aydın 


