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Sayı: 23 

Sov)ret elçileri 
- ·)~ ~<-

Erzınw, 24 (A.A.) - Sov-

yet hiikumetinin Almanya ve 

İtaly e ve macaristandkai elçi

lik memurlarından müteşek
kil 138 kişilik bir kafile 

dünkü trenle şehrimize gcl

nıişlcr ve misafirler şehrimiz
de iki saat istirahattan sonra 
0 tornobillerle Sarıkamışa mü

tMeccihen yollarına devam 
etmişlerdir. 

Jaı1()ll hazırlığı 
ŞanJhay, 24 (A.A.) - Roy

ter ajansı biHiriyor. 
Şanghaya gelen haberlere 

göre ~msali görülmedik bir 
seferberlik yapıyorlar. Evvel
ce faal hizmette ehliyetsiz gö
rülen kur'a .• fradi şimdi si!ah 
<lltına çağrılmaktadır. Keza 
Çindc askerlik edip te sonra
dan t erhis edilenler de toplan
rno.ktadır. Şanghayda Japon 
teb'aları da askerliğe davet 
1>hınnu ştur. BunLır japonyaya 
hereket etmişlerdir. 

<i:un-t<inge gelen heberlere 
nazaran 3 sınıf ihtiyat silah 
•\ltına alınmış ve otomobiller 
ıı. üsadere edilimişt!r. 

Stalinin oğlu 
Alman esiri 

B B~rlin, 24 (A.A.) ..- O. N. 
· ajansı bildriyor : 
Alınan matbuatı Stalinin 

l ıii ""k . Yu oğlunun şark cephe-
sınnc esir edildiğini haber 
vermektedir. 

-.,. '<· -
J>otonya · bıışvckilf-
tıin bir toplantıda 

beyanatı 
1 londra, 23 ( A .A.) - Po-
onya kah· . . ı·d ı . ıncsının fevka a e 
lır toplantısında başvekll Si
roski S 
k• ovyet ve PCJlonya hü-
tınıetlcr· 

tik .. 1
• arasında diploma-

. . gorüşnıelere temas et
. nııştır. 

Bu görü• ' • r k" . .,meıer general Sı-
• 
08 ının p ı . 

ıst k . 0 onyanın araıı 
c lerı ve S 

kam ovyet temerknz 
Pet ı:>larında bulunan 500 bin 

onYalt • . d 
best b eıırm erhal ser-
bcyana:;ak~l~ ası hakkındaki 

na lltınat etmektedir. 

• 
' 
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Sovyet Tebliği 

Moskova, 24 (A.A.) - Sov

yet sabah tebliği 23 temmuz 

günü golop, Nebel, Molen ve 

Oinomir istikametleri ile Be

sarabya mmtakasmda düşma

na karşı çok şiddetli muha
rebeler verilmiştir. Besarabya 

cephesinin bir noktasında 

kuvvetlerimiz düşmnanın bir 

motörlü alayını mağlup etmiş

ler 400 otomobil, 300 moto

siklet, 32 zırhlı otomobil 25 
top 8 torpil makinesi ve di

ğer silahlar iğtinam olunmuş

tur. 22 temmuz günü Sovyet 
hava kuvvetleri düşmanın 

zırhlı birliklerine ve tayyare 
meydanlarındaki tayyarlerine 

mütemerkiz darbeler indirmiş
tir. 

• • • 

Çekoslovak yada 
.~ man tedbiri ,. 

Lendra, 24 (A.A.) - Lon-
dradaki Çekoslovak mahfil

lerinden alınan haberlere göre 

Bohcmya ve Moravyadaki 

Alman makamları poli~in hu

susi bir müsaadesi olmak

sı7.m Çeklerin bir şehirden 

diğer bir şehire gitmelerini 

yssak etmistir. 

• 
.ıaponyanııı 

Fransaya ültimatom 
verdiği tekzip ediliyor 

Londra, 24 (A.A.) - Viçi
den öğrenildiğine göre Ja
ponyanın Hindi Çiniyi işgal 
için Fransaya bir ültimatom 
verdiği hakkındaki Vaşin~ton 
haberi resmi Fransız mahfil-
lerince tekzip olunmaktadır. 

- .... ~·=!~ ... ,. 

Alınan tayaı\\Ieri 
l\1oskovaya tekrar 

akın ettiler 
Moskovn, 24 (A.A.) - 23-

24 Temmuz gecesi 150 tay-
yareden müteşekkil bir Alman 

hava filosu Moskovaya hücum 
etmiş ise de dafi batarya ve 
avcılarımız tarafından püskür
tu 'müştür. 

Aradan sızmaya muvaffak 
olan bir kaç düşman tayya
resi ge'?şi g-üzül bumbalar at
mişlerdir . 

Diğer düşman tayyarele ri 
bumbalarmı civardaki kırlara 
dökmüşlerdir. Zayiat ve hasa
rat ehcmmiyetsizdir. ............................ 

• • : Tasarruf Bonolı aı i 
• • ! Tasarruf bonoları ; 
• • i alınak kendinize fay- ! 
• • : da l\ılilli M üdafaunıı- : 
• • • l . tt• • : za 11zn1e ır. : 
• • . .................... ~······ 

okuyııcıılarımıza . Anket 
-·> . ..:.. .,. _ 

Gatemizi okuyucularımızın malı ettiğimizi ilk sa
yılarımızda yazmıştk, yene tekrarlıyoruz. 

Malınızı nasıl buldunuz. yazılarımız sizi ilgilendi
riyor mu, daha ne gibi yazıların bulunmasını istiyor
sunuz?. 

Henüz doğan bu yavru gazeteyi her gün bir kat 
daha tekamül etmiş olarak çıkarmak biricik emeli

' mizdir. Bunun için sizlerden sık sık malumat istey-c 
ceğiz fikir alacağız, Bu hususta fikirlerinizi bekli
yoruz. 

İkinci mühim nokta: g21zetelerinizi her gün postaha· 
neye t~slim ettiğimiz halde, bazılanmzden şikayetler 
alıyoruz. bu·gün 23 üncü sayısını gönderdiğ:miz ga
zetelerden hangilerini almadınız? Günil gününe size 
veriliyor mu, hem eksiklerinizi tamamlamak hemde 
gazetelerinizi vaktinda size ulaştırmak için miimkün 
olanı yapacağız. 

Fikirl~rinizi ve şikayetlerinizi bize açık olarak bil- D 

dirmenizi sizlerden rica ediyoruz. !ı 
HttlkınDili c 

~·~ _ _,,_c..~--c..-.,...,-~·-· ~ .............. ~ ~ ...... ~ ~ ~~ - t 

25 Temmuz 1941 Cnma 

Jnıtı yaz ~~bibi ve U. N. Md. 
Fuat Şahin Erlaçin 

t dıuehane~l 
Uilııı1 Tükel Matbaa.en 

AYDIN 

F"IATI 2 KURUŞ 

Yıl: 1 
----== 
Tenkicl ve n1ünekkit 

~>r •. o=-.'(·-

T enkidin '~e demek oldu-
ğunu bilmediğimiz için tekra
rına lüzum görmeyorum. Mü
nekkid ise malum: İyiliği ve 
aksaklığı gören ve yüze vu
ran kimsedir. Tenkid terkibi
nin amili ol :luğu için, münek
kid, ekseriya terekkiye, teka
müle müsteit oLın iyileri ten
kid eder, Kötüye, kötü der 
gecer. 

T e.nkid edilen güzeldir, bo
yu kısa dediğimiz kadın, vez
ni aksak dediğ·imiz mısra, bir 
az sert dedimiz kumaş, yolu 
az dediğimiz tayyarenin bir · 
diğ~r tarafları güzel demektir. 
Münekkit, onun söylemeye, 
tashih edilmesi icabeden ta
raflarını teukid ederek sevile
cek bir hale gelmesini temine 
çalışır. 

Dün, saatte 100 kilometre 
giden bir tayyarenin kusurları 
tenkid edile, edile bugün 600 
kilometrelik siirat temin edil
mıştir. T enkid edilmeseydi; o 
iptidai haliyle kalırdı .. Bu gün
kü tenkitler de yarınki terak
kiyi temin e::lecektir. Tenkid 
budur. fakat, münekkidi ten
kide sevkeden nedir? Tenkit, 
terakki ve tekamülün amili 
olduğuna göre, münekkit, bu 
terakki ve tekamülün meftunu 
demektir. Bir münekkidi bu 
vasfın çerçevesi içinde kaldı-
ğı müddetçe sever, hürmete 
şayan buluruz. Gerçi onun 
hazan bu çerçeveyi kır
dığı da vakidir. Fakat; ona 
verilecek isim, bu gün için 
mevzuurnuz haricind.: kalıyor. 

T enkid güç, nıünekkid ise 
ekseriya bir fedaidir. o bir çok 
zaman kt:ndikendini yalnız kal
mağa mahkfım eder. Çünkü; 
sar. 'atkar eserini meydana ge
tirirken onun üzerinde bütün 
iktidar \'e kabiliyetini sarfet
miştir. Bu müzeyyen eser, o
nun bütün benliği ve hüviye
tidir. Münekkid, bu benliğe, 
bu hüviyete iğnelerini hatır

dığı için sevilmez. Onun için
dir ki bir rnünekl<idin ken
dinkendinden el çekmiş olan 
arkadaşları, eser sahipleri; o
nun kullandığı silahın muh
terem şehidleridir. Münekki
din san'ab, bu silahı iyi kul
lanmasını bilmek, cemiyet için
de yalnıı: kalmamağa çaliş-

makbr. Unutulmamalıdır ki 
söyleyen insan cemiyete yar 
olur. Tun:ıbalıhrısı 
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AYDIN DEFTERDARLIÖINDAN 
Milli emlik sataş bedelinden hazineye olan borçlarını :vermeyen yirmi beş mükellefin tahtıtasarruflarında bulunan ve 

borç miktarlarile mevki ve hudutları aşağıda yazılı olan gayri menkulleri tahsili emval kanunu hükümleri mu
cibince 25171941 uarihinden itibaren yirmi bir gün müddetle ve müzayede suretile satılığa çıkarılmıştır. İlk ihalesi 15/8/941 
tarihine rastlıyan cuma günü saat 10 da ve kat'i ihaleside 2518/941 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 10 da Vilayet idare 
heyetind icra kılınacaktır. almak isteyenlerin teminat paralerını vezneye yatırdıklarına dair alacakları makbuzlarla mezkür hey-
ete 01 üracaatları. (18) 
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Borçlunun adı 

Mlla Abdurrahmanoğlu Osman 

Sabrioğlu Halil 

Mebmetoğlu Ekrem 

Danacı Mehmetoğlu lbrahim 

Hacı Mehmetoğlu Mustafa 

Mestanoğlu Ali 

Araboğlu Mahmut 

Nizamoğlu Ali 

Hızıroğlu Mustafa 

Karaahmctoğ. Mustafa Ali 

Osmanoğlu Mustafa 

Mehmet Alioğlu Mehmet Ali 

Payas Alioğlu İbrahim 

Alioğlu Hasan 

Mehmetoğlu Kadir 

Hacı Ömcroğlu İbrahim 

Kara Yusufoğ. H. o. Mehmet 

Nizamoğlu Mustafa 

Haliloğlu Hüseyin 

Ahmetoğlu Ali 

Mehmetoğlu Ahmet 

Alioğlu Sabri 

Mehmetoğlu Sabri 

Zenci Mchmetoğlu Mehmet 

Hacı Hüseyinoğlu Hasan 

Helvacıoğlu Hüseyin 

Hesabı No. 

36 

112 

113 

139 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

163 

138 

149 

· Hudutlan 

Şarkan çakır Ahmetbey veresesi, garben Menderes. 
şimalen Behçet Elveren, cenuben Panayot aleksi 
Şarkan araboglu mahmut, garben mehmet böcek, 
şimalen menderes, cenuben çine çayı 
Şarkan mehmet böcek, garben kara hüseyinoğlu 
hüseyin, şimalen menderes, cenuben ibiş çifliği 
Şarkan hazineye ait arazi, garben hüseyinoğlu meh
met, ş. zenci mehmetoğlu mehmet, c. Abmetoğlu Ali 
Şarkan Mehmetböeek, g. Adnanbey arazisi, lşimalen 
çine çayı, cenuben hacı Ömeroğlu İbrahim 
Şarkan mehmetoğlu sabri ve haliloğlu hüseyin, g. 
k. ali oğlu mehmet, ş. menderes, c. Fransız yorgi 
Şarkan mehmet cemil ve fransız yolu ve mol. meh 
met,g. sabrioğ. halil, ş. mol. mehmet O. ali c. çine çayı 
Şa. lsmailog. muslafa ve osmanoğ. mehmet g . halil 
ve hüseyino. İsmail ş. menderes c. mehmeto. Ömer, ali 
Şa. hazineye ait arazi g. ahmeto. ali, ş. halilo. hüse
yin ve hazineye ait arazi 
Şa. fransız yolu garben bacı ömeroğ. ibrahim, şi
malen mehmetog. bekir e. mehmet cemil arazisi 
Şa. hazineye ait arazi g. mehmetoğlu ahmet şima-
len muhacir recep ve menderes · 
Şarkan koca mustafaog. hüseyin g. mnhmut ve 
menderes ş. ahmetoğlu ali c. menderes 
Şarkan yol garben mehmetoğlu kadir, şimalen ha-
zineye ait arazi, cenuben menderes 
Şarkan mahmut ve kadir ve ahmetoğlu İsmail g. 
koca mehmetoğ. İsmail ş. kendirli alioğlu mebmet 
Şarkan hazineye g. mehmet alioğlu ~mehmet ali ş. 
hızıroğlu mustafa cenuben menderes 
Ş. ahmetoğ. mustafa ali g. halil ve kadır ve süleyman 
ş . ahmetog. İsmail ve mehmetog. bekir c. mehmet cemil 
Şa. mehmetog. ibrahim ve ahmetog. ali g. nizamoğlu 
mustafa ş. zenci mehmetoğlu mshmet c. menderes 
Şarkan hüseyin oğlu mehmet garben ve şimalen 
yol, cenuben menderes 
Ş. süleymanog. osman g. mestanoğ. ali ş. koca aliog. 
nuri cenuben mehmetoğlu sabri 
Şa. koca mustafa, garben hüseyinoğlu mehmet ş. 
mchınetoğiu ibrahim eenuben mebmet alioğ. ali 
Şa. osmanoğ. mustafa g. hasanog. halil ibrahim ş. 
arnavut recep ve menderes 
Şa. helvacıoğlu hüseyin g. hasanoğlu mustafa ş. ha
liloğlu hüseyin cenuben haliloğlu ibrahim 
Şa. hamza ve kadir g. mestanoğlu ali. ş. ismail ve 
osman ve hüseyin cenuben mehmet cemil bey 
Şarkan şimalen mehmet cemil bey çiftliği garben 
yol cenuben hasan hüseyinoğlu mehmet 
Şarkan ahmetoğlu ekrem g. hacı mehmetoğ. mustafa 
ş. menderes, cenuben ibiş çiftliği 
Şarkan muhacir recep, garbcn alio~lu sabri, şima
len, cenuben Kasımoğlu Halil lbrahim. 
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Aydın Vilayet Daimi Encüme-
11i nden; 

Muharnmcn kıymeti 

,c\rmutlu geçit gemisi 170 lira 
Karahayıt geçit gemisi 300 lira 

Vilayet hususi idare akaratmdan bulunan yukarıda mev
kileri ve nıuhammen kıymetleri yazılı geçit gemilerinin sene
lik icarları tekrar müzayedeye konulmuştur. Taliplerin 718/ 
941 tarihli perşembe günü muvakkat teminatlarile vilayet da
imi encümenine müracaatları ilin alnnur. 

21. 25. 29. 3. (16) 

Bize gelen eserler: - Yeni adanı 
Yeni adam gazetesinin 343 

üncü sayısı çıktı. Bu sayıda 
1. H. Baltacıoğlu'nun bir hi
kaye adlı baş makalesi, Ve
dat Nedim Tör, Suphi ıleri 
ve S. B. Gökkaya'nın edebi
yat anketine cevaplan, Sadi 
Baytın'nın Filistin'de iskan 
adlı yazısının devamı, Resai 
Eriş'in münekkit adlı yazısı. 
Supbi T aşhan ve iffet Evin 'in 

iki orjinal nesri, Halis Özgü' 
nün tahlili ruhiyat ve öğret

men adlı bir tetkik yazı~ı. 

Yunus K.:Köni'nin Kopuk adlı 
hikayesinin devamı, Hayatım 
tefrikası, İş sosyete, kiiltür 
haberleri, resimler, karikatür· 
ler. 

Bu fikir ve sanat gazetesini 

bütün okouyucularımaza bara· 

retle tavsiye ederiz. 

~----~--~~~-------""' Hilmi Tiikel malb111t11da bHılmııtıf 


