
· ı ' . 

·~: . .. ~ : ~ . . . 
. .. . '"'. ... 

il 

1 .. 

il 

1 

20-liacikinunCumarteıi 9ıU 

lmuyaı: ımblbl. , .e U. ~ Bel. 

Fuat Şa'nln Erlaçin 
idarehanesi 
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AY Dl N 

FIATI 3 KURUŞ 

120 Pazardan Başka HergUn Çıkar Siyasi Gazete 

; . M. Meclisi 
1
: Mahkümların affı 
:~ ıauıhasının ilk 
e• 'Ozakeresini uaptı 
t.• Ankara 1 D ( n.a. ) -
rı· ~Üyök :Millet Meclisi 
ır· hu gün Şemsettin Gi.in
;, llty'ın rei. liginde yaptıgı 
d' tOplautıda Bnğday koru-

llll\ karşılıfı verıiıinirı 
~'ldırılmaıı lıakkınuaki 

it t,nun lA:rihaın tetkik e
•ı dilmek ö.zere evvelce te,. 

til edilmiş olan ınuvak
t,t enciimt'ne havale Te 

,. -illi korunma kanunu-
'tın baıı maddelerinin 
4egiştirilmesine dair ka. 

o- •1ln lftyihası müzakere 
~e kab~l olunmuş bun-

) dan sonra 27 birinoı ka
' t~ ~ll.a 1039 tarihinde ve 

~ hunu takibeden günlerde 
8 ~llkııbnlıın zelzelede felA. 
"
1
' tete ugn"·aııların kurta. 

ell' J 

~llın&eııula ftıvkıılAde hiz. 
ot' illetleri gi)riilen bazı 
ııf ~&lık(ımların <:ezalarıntn 
f lff1 hakkındaki kanun 
c• ltyilıa ının birinci müza-

Tahrana 
Gelen Anıerika111ar 

Tahran 19 ( a.a. ) -
Amerikan generallerin
den Reymot t'ıler ya,_ııu

da. mutalıaıısıslar ve mü· 
hendisler oldnğu halde 
Tahrana golmi~tir. Hnn· 
lar H.aayaya giinderilen 
harp mah.emeeiuin hız

landırılına.sı için tertitJat 
alacaklardır. Uiiyük mik
tarda Amerikan malze
mesi yoldadır. 

ııttefik kıtaıar 
Himor'a çıktılar 

Londra 19 (a. a.) -
Müttefik kıtalar Himor'a 
mukavemet g(;rm od en 

görm~clen çıkmışlardır . 
bu adl\aın güzol bir li
manı ve tayyare mey
danı vardır. 

Japonlar 
Honkonga girdiler 

Tokyo 19 ( a. a. ) -
Japon kı taları bü'm anın 
şiddetli mukavemetin" 
ragmen Honkoııg adaıına 
çıkmı~tır. 

teresi yapılmıştır. Mecliı 
~azartesi günii toplana· 

~aktır. SOVYET 
Baıvekilimiz Resmi tebliği 

anadan Ankara ya Moakova ıs.. (:ı.a.) -

ılarel<et otti Bu Rabalıki Sovyot teb· 
liği: 

Adana, Hacıkırı L8 
( a .a ) - Başvekilimiz 
br. Refik Saydaııı bugün 

''at 11 de A nkaraya ha· 
~•ket etmi~tir. 

Bu gece biitiin kıta
larımız c~phelerde dü~
manla di)ğii,mü,ıerdir· 

Çörçilin 

Silih iıtındaki Nerde olduğu 
t;:rlerimize Gazian- BBlli değil 

tebin hediyeleri Stokholm 18 (a a.) 
D. N. B. nio Londraclan 

G 
. t 10 ( ) bildirdiğine göre BaRve-

a:.ıı:ın ~p " a.a. - Y 

4-ıkerlerimizo kışlık lıe · kil Çörçil üç giinden bori 
4iyeler tedariki için(500) LoDdrada <leğilclir. Çi>r
~'t çamaşır ( 300 ) yöa çilin Vaşington veya MoR 
fanila ve eldiven toplan- kovada Eıiyn i görüşme 
~ı~tır . Dokumacılar 61 lerde bulundnğu r:ann6-
l.i• lira vermişlerdir. diliyor. 

• 

Japonlar 
Honko g.a 
Üç yerden asker 

çıkardı 

SPOR: 

Yarınki Maç 
Yarın li k mac; lnrının 

en mühimlerinden birini 
seyrodeceğiz. 

Nazilli M.endreı ve 
Aydııııpor takımları kar
şı karşıya gelecek. 

N evyork 18 ( a .l\) -
Tokyo radyosu dem R,tir 
ki: ,Japonlar .IIongkongta 
üç yerde karaya asker Oeçen hafta Sümere 
çıkarmışlardır. Huulnr- yenilen Mendres ve Çi
dan ikiıi adanın şirıll\l ney6 yenilen Aydın ta. 
doğusunda hah çevre- \ kııııları, her lıalde ken· 
sindedir. Mut•ıı<ldit Bri- dilorini ikici bir mağlu
tan ra iet hkaml:ırı zap biyotten kurtarmak için 
tedilmiştir. ,J ııpoulnr lı a- eu kuTvotli takımlarile 
reketlt•r ine devam edi· çıkacaklar ve maçı mu
yorlar. hakkak kazanmak azmile 

oy nı yacaklardır. 

Sovyetler 
V E 

Japony 
Tokyo l 9 ( a. a . ) -

Japon si>zciisii Sovyetl<'r 
birliğini .Ja.pooyaya karşı 
harha sokmak i-;in Alll :J · 
rika hirlt.ik de\-·letlerile 
lngiltereain biiy ii k gay
retler yaptıklarına dair 
haberlerin doğm , olun· 
ğunu söylemiştir. 

Ati nada 
Yiyecek durnn1u 

J.\tina 19 ( a . a . ) -
.Almanya l"e t ta 1 yadan 
yiyecek: nıadcleleri gel
mesi üzerine Yunaniıüa

nın İllŞe dnrumu oyilige 

yiiz tutmuştur. Bu su
retle Atinanın yiyeoek 
ihtiyacı g"c;ic i bi r 7.aınan 
için temin edilmiştir. 

Sovyetler 
Alman kıtaıarını 

Kovalamakta 
Londra lD ( a .a . ) 

Rus yadan gelen ha beri e
re cöre Sovyet kıt:\ları 

A iman ku vvotlorini ge· 
ni~ bir cephe üzorinlle 

gori atmaga devam ecli
yorlar • 

Halihazır vaziyet iti
barile Mendres daha kuv

vetli göriinüyorse de Ay
dın takımının kalecisi 
lfikret de pazar giin ii ta

kımındaki yeri i•gal ede· 
eegine göro müdafü!\ ol
dukça kavvetlenmi' ola
cak. 

Her jki takımın mu
hakak kazanmak :ızmile 

oyuayacagı bu maçın ne
ticeıü ~por Sflvenler ara 
eme.la merakla beklen
mektedir. 

Her iki tarafa eyi 
•anslar dileriz. 

~alezyada 
ınailizler. aerilıdi 

Londra 19 ( a.a. ) -
Mal;.ıyadaki İngiliz kıta· 
larııım yenidtrn gerile. 
dikleri haber veriliyor. 

Yurtdaş! 

Dünyayı saran celıon· 
nem ve mahşer giiulerin
den aldığımız dersler 
( Havad" yenilmez bir 
millet) haline gelmenin, 
eu zaruri yapma şartla-
rından biri oldu~unu bize 
dalıa iyi öğrotmiıttir . 
Kurban bay:r a mı n da 
Türk Hava Kurumuna 
yardım vazifesini unut· 
ını) alım . 

Hava kurumu 

Dndokuz nOfuııu 

Bir tafile 
Saat 18 de, yağmur 

ince ince yağıyor. Hava, 
gece sıfırın altında soğuk 
yapacak haldedir. 

.Bey camiinin duvarları 
dibinde yanan ateşin kar
şısında kadın, erkek ve 
çocuk silüetleri görülü
yor. Sokalduın yımlarına
Bcı soğuk h :wda aandık· 
ları, yatakları ile açıkta 

bekleyen bn kalabalık 

türkçe konuşan insanla
rın, Bdirnedeki yurtlarına 
giden, fakat parasız ol
dukları için bilmem han. 
gi mahallede göıteriJen 

hay rnn damında ya tamı ya. 
caklarından cami duvarı 
dibinde açıkta gecelemek 
mecburiyetinde kalan ırk
daşlarım olduğunu öfren
dim. 

l~lerinden palabıyıklı 
biri, 19 ki'i olduklarını 
Dalamadan geldiklerini, 
bir vatandaşın h allorine 
acıyarak 14:0 kuruşa han
da bir oda kiraladığını, 

hepsi bir odaya ıığışa

mıyacakları için çocuk
ların vo kadınların odaya 
gönderildiğin;, geri kalan 
beş kişinio de bu geceyi 
duvar dibinde geçirecek
lerini a()yledi. 

*** 
İlgililerin bu ırkda•

lara kış gününde barın:ı.
cak bir yer bnlmalarını 

sabırsızlıkla bekliyoro11. 

İşçi 
' 

Her makiaa, her tez

gAlı arkasında çalışan ik

tiıat cephesinin Mehmet

çigidir. 

Ulusal Ekonomi V6 

.Arttırma Kurumu 
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Yazan: Hüseyin Hilmi Baymdır 
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:.h"'asıl musikisinde sös
yallik ve kültür: · 

l!.,nsıl musikisinin hiç 
önem vermed iği cemi
yettir, lıu musikinin hes 
telerini incelerseniz için
de ne halk, ne Türklük, 
ne mederıiyet için soı

lendirilıni~ tek ıuozorelik 
helte bulamazsınız, fa~ıl 

muıikisinde bütün teren
ı.ümat ve teganniyat, sa
rayın ve aray sınıfının 

halk sırtıadarı siimiirclüğü 
paraları itivat haline 
hetirtli~i ,arap, kadın, 

lıırımun ifac.lcsiııe daya· 
tılmı~tır. 

E'nsıl musikisinde, por· 
ıuk rahlarm yarı öliı du · 
yu,ıan pısırık se:ıli ndnn 
ve tan buran akoı·du her 
dakikada hir bozulan t( 1-
lerinde ölii eslerle ifade 
edilmege ç hşılmaktadır; 

ili 
AYDl.N TAl>U SlOlL 
MUHA.PlZLIGlNDAN 

Aydının koçarlı na
hiyesinin karayer mevki
inde 'arkan turik garben 
"Veroeeden ıraz ve emir 

ay~eye isabet eden yer 
şiınahm s kallı Ahµıot 

cenubun arnanlt abmet 
ile çevrili 1 O diirıiim tar
la lıaoı kav:u; oğlu de
mirci Osmanın senetsiz 
olarak iO ıenetlo n b e r i 
malı ikon mumaileylıin 

325 yılrnda karııız ola 
rak ölmesile ve1·oseti oğ 
lu Mustafd. ve lüıları 

Hatice, Jfatma, rraz ve 
Emir Ay~oye kaldığı ve 
bunlardan b:ı ka mirns-
9111 kalmadığı vo ölümü 

miitankip S25 yılında vo-
• 

rese hirrıza arnlarmda 
taksim ederek aym tal'-

lırnın garp tarafından 

Iraz -re Emir Ane ala
rak bu tarla Mutıtafa. ve 

Hatico vo Fatmnya kal
dığından hahsile nıımla

rına yoniJon tescilini iı

teılikleriııden nıalınlliue 

tahkikat yapmak üzere 
14:-1-94:2 tarılıinde memur 
ıönderilcccktır 

Bu yerde bir hakkı 

mülkiyet iddiasında o· 

Fasıl mnıikisinde va
tan dnyğusu da hiç yok

tur. Biitiin hestelerin 
aşk sahneleri, ım1 aylıfa-

rm a.,k sahnelerinde tek 
rar tekrar )'ll,ıltnıakt adır. 

Sarny sınıfıııın zevkini 
ç. ı kardığı ytırlerin tnlıas· 

ıiiriinö ifado ölii varlığı· 
nı ihya vazif'et4İ, ne yazık· 

I 
ki: bngiin fa ıl maıükiıi 

tarafından (Hanylıların) 

iıtedi kleriıı<len daha gü 

,;el bir şekıJdo yapılmak

tadır. 

Vntan sanld saadahat 
bahçesi ve saray giilititnııı 

imi~ gibi biitün fa11l mn

sikitıi şar k ılarıuda }'f\lnız 

bisarlnrdan, yalnız ada

dan, yalnız kftğııhaneden 

balıtıe<lihnektedir. 

Sonu var 

ilan 
AYDIN TAPU 810IL 
MU II A}'IZLIÖINDAN 

Aydının Koçarlı na
lıiycsiııin biiyiik dere 
k<>prii bR~ı , mevkiinde 

şıı.rkan yol ve çay gar
ben Afi Loca. oğlu Te 

şinıalen Mehmet bilgili 
cenuben yol ile çevrili 
tarla Koçarlıdan A Ji ka
rııı ve Ahmet kııı F.at
manın 4.0 senede n be r i 

ceddinden kalmak sure· 
tile olinde bıılnndnğun-

<lan hahıile munına ye
niden tescilini istediğin

den mahalline tahkikat 

yapmak üzere 1 ! - 1 . 9' 2 
tarilıirıde memur gönde· 

ri!ccektir. 

Bu yerde bir hakkı 
mülk iyet iddiasında o 

)anlar 'arsa gelecek olall 
menın~a veyahutta. 8 fı~ 

numarasile dairemize mü 
racaatları bildirilir. 

No. 23 D. 1 

tanlar Vfll'le gelecek olan 

memura Teyalıutto. o gü

ne kadın· dairemize 7 
fiş ııuıııaraaile wiiracaat
ları bildirilir. 

No. 22 D 1 

(Halkıa Dili) 

ila 
IUdın nafia 

müdOrlOöönden 
Kapalı zarf usulile 

eksiltnıe ilanı 
1 - Ek~iltmeye ko

nulan i~: .A.yclın-Mugla 

yolunun o+ooo- 0+090 
kilom<ıtreleri ara"ı n da 
ll547.08 lira keşif be
delli pıtrke kaldırım 

inş:u.tı: 

2 - Bu işe ait şart

name Te evrak şunlar

dır: 

A - l~ksiltme ~art· 
namesi. 

H-Mokavele projesi. 
O - Bayındırlık iş

leri genel şartnamesi, 
D - Şo~e ve küprü· 

ler fenni ~artnameıi. 
E - lC.t'1-1if ve hül:lsa 

1 

cctr-eli ve sihıiloi fiyat. 
le iyenler bu şartna

me ve enakı ııafia mü· 
diirlüğiin<le gürebilirler. 

3 - ,Eksiltme 15 i.942 
taı-ilıir de Perşembe güoü 
aa.at 15 de vilayet daimi 
en cii men in de yapılacaktır. 

4: - Ektıitme kapalı 

zarf nsuliledir. 
5 - ~~ksiltmeyo gire· 

bılmek için fatek:lilerin 
8G6.03 liralık muvakkat 
tomiııat ve Aydın vila
yetinden ihu.leden üc~ giin 
ev"rel bu i~ i~dn alınmış 

ehliyet Teaikası vermesi 
l:bımdır. 

6 - T'klif mektupları 

8 üncü maddede yazılı 

saatten bir ~ııat evveline 
kadar vilayet daimi en
cüıneueıı e getirilerek en
cümen roiıliğine makbuz 
mnkabiJindc verilecektir. 
Po8ta ile gönderilecek 
mektııpların nihayet ii
ç.i.inci.i maddede yazılan 

saate kadar gelmiş olma. 
sı ve dı' zarfın miihrii 
umumi ile iyice kapRtıl
mış olmaaı Jıl.zımdır. Pos
tıu1a olacak gocikmeler 
kabul t>dilmez. 

N o ~4 20,22,24,26 

Tashih 
Dünkii Hnyımızdaki 

Aydın icra dairesinin sa
tışı · ilan edilen gayrı 
menkulün ikiuci arttır

m:un 23-1 942 tarilı8 mii
sadif iktın tcrtıp hat" 
sı olarak 23-2-942 olal'ak 
göıtrrilmiş olduguıı<.lau 

keyfiyet tashih olunur. 

Kiiçük Hikaye: 

Ya.zan: A. ERDİı; 

Babana emanet ediyoruıJJ 

Leman ıinirli ve ıztı
raplı lıarek~ti ile peııcE\
roye yaklaşroaıu -.e ~iik

riinün donuk sesile de
vam edişı: 

- Gördün nı.ü J..ıeman 
beni naı;ııl dinliyorımn. 

Çfünki biliyorsun ki her 
zaman bulamıyacaksın ve 
te,.ellıye ihtiyacım var. 
Lakin sen ne olacakınrı., 

Asıl bekledij'?im ve özle
diğim yere kavu~tnktan 

ıonra ıen ne yapacaksın. 

- Yalvaı ırım Şiikrü 

bilmiyerek beni kırıyor 
~e incitiyorsun. Bu ve 
him esnıtınnda ağzııı<lan 

çıkım her söz fazladır. 

Açık ıöyl('. Rahatsızlığın 

Tarsa, sıhhatinden şupb8 

ediyorsaı• doktora haber 
göndereyim. Şimdi gelir. 

Şii k r ü dukaklarını 

meodilile kap:ımış öksü
riigü için<le bogmaga uğ
raşmaktadır. 

- Öyle degilee beni 
dinle. Bu kadar dikkat 
ettiğimiz halde bak yine 
kendini sognklatmı~sın. 

Ne olacak geçer Bu da 
büyük bir ~ey değil ·ya. 
S:\kin olmaga çalı~, hem 
öyle cssaretsiz ve kendi
ne çekilmiş inı~anlar gibi 

durma. Sana hiç yakı• 
mıyor. Giıliyoro7ı değil 

mi. S"ni bekliyorum. 

- Evet Leman. Çok 

iyi ve doğru söyledin. 

3-

Sanki ben ne oluyorolJJ• 

Bogiin tuhaflaştım. IJtı:O 
de sebepsiz. Ne ise yti• 
rüyelim mi, lt.aydi.. 

Etraf her çeşit meY"~ 
ağa9larile çevrilmiş kiİ' 

çük eYden çıkarak kapır1 

kapıyorlar. KeaarındttO 
ııınlar akan çimen kokııl 11 

dar bir yoldan geçere1' 
geniş bir açıklığa geliyor· 

far. Karşıda tepeler 1'6 

arkada yiikıekçe daği•' 
hep iı-ili ufaklı çamıarl' 
kaplı İlerliyorlar. Uza~· 

tan sanki illhf bir ıntı"' 

ııkinin ruhu esir edici 
enleri geliyor. Tatlı 1t 

flerin eıen rüzgar bu rıa!' 
meleri kucaklayıp getitİ' 
yor. Kelebek gibi titriyell 

n cilveleşen kuşlar ba 
yük bir hassaaiyetle ıı0 

ahenkten ilham alm .. S' 
u~ra,ıyorlar ve dikkati" 

i•tirake oğra~ıyorlar. 
. t 

Bu arada mermer lıJ 

l>u 

O:ıa 

3'in 
1azı 
~in 
~eçi 

ıütunun bağrından 9ık•t' 
dıgı gür ve beyas suyı>0 t 
iıaTuza dökülmesile blltı11 
olan şırıltı kalbi dinJeıı• .. ,. 

diriyor. 111 

Fı,kıran yeşillikl•1 

üzerine tabillten serpil· 

mi~ kır çiçekleri 'Vt y•• 
ban güller. 

- Sonu var 

] 

~lltn 
~li 

lj .. 
ltşı 

~~~~~~ı.: )~~~~~~e 

1 il a n .~~:·i 
1 ~~~n~n ~~~~~!l~e~~~i~d~~~~~rem :~. 
~ S•loıoglnnuu yetiştirdigi fidan bahçesinde il 
· fıdan ustası meşhur Ali Çavuş tarafından Ol 

meyuana getirilen 20 , SO bin meyTeli 
meyveııiz fıdaulsr bu aydan itibar'n 1atıl

maga lıaşlanınıştır. Arzu edenler göı·meli 

n fidan aldığını biliip memnun kalma• 
lıdır. 

Fidan ve bıhçe meraklılarının 12 türlü 
Limon, Portokal Tc çeşit Mandalin ve muh· 
telif meyveli fidan ları,üzerlerinde meynleri 

~ görmeleri zefklerini ı.rttıracaktır. 

~~~~-~.~: _______________________________ / . 
Halk Basımevi • AJdın 


