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MİLLi SEF iNÖNÜ 
Kapotaj bayramında aldığı 

tebriklere teşekkür ediyorlar 
. --.-~-

Ankara, (A.A.) - Riyaseti tebriklerden mütehassis olan 

Cünıhur umumi katipliğinden: Rcisicümhur Milli Şefi-
K miz İsmet İnönü, teşe!ckürle-aputa j hakkının Türk bay-

rağına geçtiği günün 16 ıncı riJe karşıhk tebriklerinin ib 

yıl dönümü münasebetiyle yur- lağına Anadolu ajansını tavsit 

dun her tarafından aldkıları etmişlerdir. 
----- --ot -o----

Alınan matbtıatı 
VE 

Türkiye 
Berlln, 2 (A.A.( - Alman 
matbuatı Türk - Alman mu

ahedesinin tas1iki münascbetile 

Ulus, Cun huriyet, ve İkdam 
gazetelerinin baş mekalelerini 

iktibas etmektedir. 

Alman matbuatı Ankara 
muhabirinin ( altı ok ) başlığı 
ile yazdığı bir makalesini 
neşrediyor. Bu makale şu ba-

l\ımdan alakalıdır ki Tür!d
Yeyi siyasi ananeleri olmıyan, 

nı unhasıran zirai ve otoriter 
bir nıemle <et olarak tanıyan 
Alman efkarı umumiyesını 
Türkiyeyi hakiki çehresile 
bildirmektedir. Mnharrir cum
huriyet halk partisinin vazi
fesini ve Türk sıyasi hayatı
nın sırrı üzerindeki rolünü 

anlayişlı bir tarzda ifade et
mekte, dahili siyasi hamlenin 
ve cuır huri yet fikirlerinin ba

rız vasıflaı ı:n seçerek milletle 

Parti arasındaki münasebetleri 
tetkik eylemektedir. Türkiye-

yi iktısadi bakımdan feci bir 

vaziyette bulan ( Altı ok) 
bu günkü Türk refahının esas 
temeli olnıuştur. 

--..::.. 

Sovyeller Köstencyi· 
Y ~niden boınladılar 

Moskova, 2 (a.a.) _ Sovyet 
tayyarelerinin bir romen limanı 
olan Köstenceyi yeniden bom
bardıman ettikleri b'ld' ·ı· k-t d' . ı ırı me c ır. 

Se ·ı 
1 çı en hedeflere atılan bom-
~krıln .bu hedeflere isabet et
tı erı görülmüştür. 

İngiliz 
Orta şark orduları 
başkumandanlıgı 

Londra, 2 (a.a) - Gazete
ler Veyvelin orta şark kuvet
leri baş kumandanlığından a
lınmış olmasını hayretle karşı
lamışlarsa da umumiyet itiba
rile bu değişikliğın geçen 
sene ceryan ellen muharebe
ler esnasµıda syfettiği büyük 
gayretlerden sonra Veyvelin 
mcsuliyeti ve yoruculuğu da
ha az bir vazife istemiş olma
sına hamlediyorlar. DeyH 
telgrafta orta şark başku:nan
danlığında yapılan değişikli
ğin hayret uyandırilığına i~«
ret ederek diyor ki Veyvel 
mish gorülmemiş bir mesainin 
tazyıkina tahammül etmiştir. 

Veyvel kazandığı muvaffaki
yetlerin parlak olduğu teslim 
edildikten sonra hu mıntıka
yı terk etırıektedir. 

-·> .ı .(o -

İngiliz .:.. ·sJvyet 
görüşmeleri . 

Moskova, (a. a) - Dün ln
giliz azaları ile Sovyet mü
messilleri arasında hafif ma-
hiyette işler görüşülmüştür. 

Heyet İngiliz büyük elçisi Sir
Cripps tarafından verilen 
ziyMete iştirak etmiş ve bu 
münasebetle umumi toplantı 

· yapılmıştır. Hariciye komiser 
muavini Vişimski hariciye ko
miserliği umumi katibi Solo
lieş ticaret komiserlinğinden 
bir mümessil ve bunlardan 
başka bazı general ve subay
lar da toplantıya iştirak etmiş
lerdir. Amerika, Türkiye, ıran 
Çin büyük elçileri ile İsveç 
elçisi de davatliler arasında 
bulunmakta idiler. 

İngilizlerin 
Suriye sahil böJgesin<le 

iler1eyişleri 
Kudüs, 2 ( A.A. ) - Suri

yenin sal.il mıntakasında ha
rekitta bulunan İngiliz 
imparat~rluk kuvvetleri bir 
çok kfü;ük ileri kara?rnllan 
zaptetrr. işlerdir. Kuvayı külli
yenin ilerisinde giden bu kı
talar Bantal mevkiini işgal 
etmişi, rdir. ayni kıta lar Ce-
liha n mtakasmda Celileyeyi 
i şğal etmişlerdir. 

__,.,..,,_ 

Sovyet • . ..\iman 
HarbindP- So vct lerin ., 

nJukavenıeli 
~ 

Tarafırr ı ~dan yapılan şid
detli rr.u!<abil taarrnziarla 
düşman büyük zayiata uğra
~ ılarak tardedilmiştir. Vuys 
İ f.tikam eti"ıde kuvvetlerimiz. 
di.'.şman piyadesine ve tank
l arına karşı çetin muh:ır,:be-

ler varerek Alman kıtaatır:ın 
v.arbi Dovina ınıntakasına 
girmesine mümaneat etmek
tedirler. Minsk istikametinde 
düşmcı.nin müteharrik kolla
nna karşı savaş devam et-
mektedir. 
. Kuvvetlerımiz geniş bir mik-

yasta baraj at ec-inc d .!vam. 
ederek mukabil taarrJz~ar 
~repmakta ve dü;.:nana azim 
Za) ıat verdirmek s uretile ileri 
harekatı da durdur;uaktdırlar. 
lütsk h .. tikarnetinde kuvvetle
rimiz kuvvetli düşman te~ek
küllerinin taarruzu durdur
muşlardır. Bu cephede biı· 
kaç gün devam ec1e' muha
rebe esnasında diişman insan
ca ve harp levazımı hu :ı~sun
da mühim zayiaata ugramış~ır 
Plan dairesinde ve aldı kları 
emre itha ederek geri çeki 
len kuv\•etlerimiz Lembergi 
tahliye etmişlerdir. -:-------------
Romancı Selami Münir 

gazetemizde 
Dllnkü sayımızda tavsiye 

ettigmiz ( Çakıcı efe ) adlı 
kitabı yazan Halk kitapları 
romancısı Selami Münir Yur
datap arkadaşımızdan bir 
mektup aldık. Muntazaman 
gazetemize hikayeler hatı· 
ralar vermeği vadetmektedir-

1 
ler. Kendisine teşekkürler 
ederken "Aydın Aydınlı" 
adlı hikayesini yannki sayı-

l ~ızda bulacağınızı ınüjdele
nz. 

'-----------------------
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(Mikrop) 
Önce girdiği uzviyeti, sonra 

bütün vücudu hasta eden gözle 
görünmez bir hayvancıktır. 
Hekimler tarafından teşhis 

edilir. 
Ben size bu cins mikrop

dan değil, mikroskop altına 
alınamıyandan bahsetmek is
tiyorum. Bu mikrok zararlı 

ve tehlikeli şeklini, uzviyetine 
dahil olduğu insanın ağzında 
alır. Uzviyetine girdiği insanı 
kötiileştirir ve dostlukların 
bozulmasına sebep olur. Bir 
miie~sesedeki insanların bi
rinde hulunsa o müesseseyi 
allak bullak edip dağıtabilir. 

Böyle mikrop taş;yanların, 

bulunacakları insan toplantı
ları, mikroplarını besliyecek 
zemin o!abilir ve bunun için 
girdik!eri evlerden ve mües
sse!erden dost olarak ayrıl· 
dıkları görülmemiştir. 

Bu mikrobu, bilerek taşı
yanların ( menfaat ) vesilesi 
yaptığı anlaşılmışsa da bu 
tarz elde edilmiş menfaatle
rin pek kısa ömürlü olduğu 

rrörülmfötür. ö • 

Bu mikrobu bilmiyerek ta-
şıyanlara sinir mutahassısları 
hekimler ( hasta insan ) di
yor!ar. 

Bu mikrop, mikroskopla 
teşhis edilen gibi zayıf ve 
kansız vücutları aramaz. Siniri 
zayıf, vicdan duygusu az 
ola lların t:.zviyetine dahil 
olur. 

Sevgili okuyanlanmız sinir
lerimizi kuvvetlendirelim, vic
dan duyğularımızı arttıralım. 

Yoksa: Demindenbaii adını 
anmadan bahsetiğim bu mik
robun hir millet vftcudunu 
bile çökertecek derecede 
zararlı olduğunu ve adına da 
( dedi kodu ) denild!ğini tabii 
bu yazının başından anladı
nız değil mi? 

N. R. 

~1adritte komünist 
aleyhdarhğı 

Madrid, 2 (a: a.) - Komü
nistliğe karşı mücadele husu-
sunda bütün ispanya heyecan 
içindedir. Madridte talebnin 
yüzde yetmişi gönüllü kayit 
olunmuştur. 

• 



.. 

Vişi hükümeti 
komllnist aleydar
lığını kabul 

etmektedir 
Vişi, 2 (a.a.) - Baş veka

let aşağıdaki tebliği neşret
mşıtir: 

İşgal altındaki mıntakada 
olsun, serbest mıntakada ol
olsun Fransız gönüllüleri ko
münistliğe karşı Avrupa mü
cadelesine iştirak arzusunu 
gösteriyorlar. Hiç Bir enter
nasyonal kai .:le buna mani 
değildi r. Bu gibi teşebbüslere 
fransız birliğini ihlal etmedi
ğinden hükümetin buna hiç 
bir itirazı yoktur. 

Sovyetler 
Köst~nceyi yeniden 

hoın baladılar 
l\" oskova, 2 (A.A.) - Sov

yet t ıyyarelerinin bir Rumen 
limanı olan Köstenceyi yeni
den bombardıman ettikleri 
bildirilmektedir. Seçilen he
deflere atılan bombaların bu 
hedeflere isabet ettikleri gö
rülm ü~tür. 

AmerJk 1 milyon 
lira tazminat 
istiyor 

Nevyork, 2 (a.a) Amerika 
bir Alman deniz altısı tara
fından batırılan Amerikan 
vapuru için bir milyon dolar 
tazminat istemektedir. 
• 
lngilfz tayyereleri-
nio Bres limanını 
bonıbardımanı 

Londra. 2 (a. a.) - fngiliz 
bombardıman tayyareleri dün 
gece Bres mıntakasına hücum 
etmişlerdir. 

Bu hayal gecesınm koynu
na yaslanarak haşhaşa, diz 
dize sevişen iki kişi.. Erkek 
uzunboylu, geniş omuz'u çam 
yarması gibi, çatık kaşlı, siyah 
çekik gözlü .. azgın bir man
dayı tek yumrukta geberte
bilecek kabiliyette bir erkek. 
Küçük, kızıl dudakları üstün
de gür siyah bıyıkları bir kat 
daha heybetlendiriyor onu .. 

Bu asrın cılız, marazi genç
lerinin ruyasma girip hafta
larca uykusunu kaçırabilecek 
kadar korkunç görünüyor 
bu adam. 

Geniş• kuşağı arasından di
zine kadar inen eğri yüzlü 
pala bir kat daha korkunç
laştırıyor onu .. 

Bu sihirli gecenin koynuna 
bir duman gibi yayılan sözle
lerin muhatabı, altın saçlı, 

Madridde 
Komünist aleyhdarı 

nümayişler 
Madrid, 2 ( A.A. ) - Ko

münistliğe karşı mücadele 
hususunda bütün İspanya 
heyecan içindedir. Madridde 
talebenin yüzde yetmişi gö
nüllü kaydolunmuştur. 

Sovyet konseyi 
16-60 yaşlarındaki 
rus vatandaşları 

Londra, 2 (a.a) - Mosko
va radyosu halk komiserler 
konseyinin 16 ile 60 yaşında
ki bütün vatandaşların hava 
tehlikesine karşı ihtiyati ted-
biri almakla mükellef bulun
dukları hakkındaki bir karar-
namesini neşretmiştir. 

• Bir Ispanyol 
Kızıl haçı 

Madrid, 2 (a.a) - Bir İs
panyol kızılhaç livası şark 
cephesinde ceryan eden mu
harebelere gönüllü olarak iş

tirak etmek için İspanyol ma
kamlarına müracaat etmiştir. 

'Lastik mühür ve 
levha işleri 

Matbaamızda ötedenberi 
mühür siparişi alınmakta ol
duğu malumdur. Bu defa 
her çeşit dükkan levhaJarı, 
otomobil, araba pilakalan, 
numarataj işleri siparişleri de 
alınmağa başlandığını muh
terem müşterilerimize 1: i'diririz. 

Abone şartları 
Seneliği : 500 Altı aylığı 

250 üç alığı 130 Aylığı 50 
kuruştur. 

NO. 4 

güneş kadar güzel kadın, A
yasu)uğ hakimi Umur beyin 
kızıdır. 

Bir çift elmas gözlü, küçü
cük alev dudaklı kadın. 

Kaşlarının keskin kıvnlış
larla ğözlerine inişi, dolgun 
yanaklar1nı o kadar güzelleş
tiriyor, ki onu, bizzat kendini 
temaşa ettirmek için yarattığı 
zannolunur, Allahın. Dolgun 
kalçaları, mütenasip endamı 
ayrı bir füsun taşıyor. 

Kızıl gül yaprağı üzerinde 
bir damla göz yaşı gibi o ... 

Bu hulyalı kadın, yanındaki 
adama şefkat dolu sesile bi-

Sovyet • Alman 
Muharebeleri 

Bütlln şiddetiyle 
devam etmektedir 

Moskova, 2 ( a. a ) - Sov
tebliği: 

Dün Sovyetler birliği kıta
larını {lutks) Mormans Koy
haln Birinsk istikametinde 
muannidane muharebelere de-
vam etmişlerdir. Diğer isti
kamet ve cephelerde kıtala

rımız devlet hudutlannı mu
hafaza ederek içeriye girme
ğe çalışan düşmana karşt mu
kavem etletini devam ettirmiş-
lerdir. Mormansk istikametinde 
adetçe faik düşman kuvvet
lerine karşı kıtalarımız muan
nidane surette mücadelelerine 
devam etmişlerdir. 

Yazı işlerine Umumi neş
riyat müdürü, İdare islerine 
İdare müdürü karışır: 

Yazılar geri verilmez. 
Günü geçmiş sayılar 10 

kuruştur. 

--····---------

iLAN 
Aydın Tapu sicil mu

hafızlığından ; 
Aydının danışmant köyünün 

dutlu musluk mevkiinde şar
kan Mustafa Ali Savlak gar
ben ölü çakır Ayşe şimalen 
kızlar kulesi cenuben mumcu
lar veresesi ile çevrili 14 a
ğaçlı zeytinlik Aydının köp-
rülü mahallesinden Yusuf ho
ca oğlu mesci Osman Anılın 
324 yılında Ali ağa oğlu Emin 
mahdumları Lutfi ve ethem
den haricen satın almak su
retile elinde bulunduğundan 
baisle köyden getirilen ilmü
haberle namına yeniden tes
cilini istediğinden mahalline 
tahkikat yapmak üzere 1417/ 
1941 tarihinde memur gön
derilece:ktir. 

Bu yerde bir hakkı mülki
yet iddiasınada olanlar varsa 
gelecek olan memura veya
hutta o güne kadar dairemize 
133 fiş numarasile muraca
atları bildirilir. 
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Al(SEKİ 

TİCARET BINKASI 
Türk Anonim Şirketi 

SerınHye~i ;)00.000 Tüı k Lira ı 
Tesis Tarihi: 1927 

Merkezi : izrcir T e!graf Adresi : Ak bank 

Şubeleri : Aydın, Ödemiş 

Bilumum banka muamelatı, ticaret ve ihracat işleri yapar 

İstanbul umum sigorta şirketi acentası 

Aydın Şubesi : Hükumet Bulvarı (2) 
.-......_. ______ -----------·------

Yazan: F crruh T oksöz 

tap ediyor: 
- Buraya nasıl girdin Cü

neyt bey? Babam sizi görürse 
öldürür. 

- Korkma sevgili. Sen 
yanımda olduktan sonra bana 
karşı durabilecek bir insan 
tasavvur edemem. 

- Allah seni korusun Cü
neyt bey. 

- Şeytan bile benimle 
müttefik şimdi. 

Kadın, son sözleri duyma
mış ğibi tehalükle soruyor: 

- Nasıl geldin buraya 
Cüneyt? 

- Kolay.. Sizin ağalardan 

birinin· kıyafetile girdim içeri. 
- Ya tanısalardı. 
- Ne olur? 
- Ne olacak öldürürlerdi . . 

sem. 
- Kolay kolay çıkar mı 

sanıyorsun sen Cüneyd in 
canını? 

- Ne korkusuz bir adam
sın sen böyle? • 

Ayasulug kalesinin sakit 
duvarlarında coşkt4n bir kah
kaha akisler bırakırken kadın 
mini mini elleriyle Cüneytin 
ağzını kapamağa çalışıyor. 

gözleri korku ve bayreHen 
büyümüştür. 

..:. Ne yapıyorsun Cüneyt? 
Hem kendini hem de beni 
tehlikeye atmakta ne mana 
var? 

--= Bitmedi _; 
,..,..,.,..,_,.,,..,,,..,,...,..,.,,..,,.,,...,.,,..,..,.~,..,,...,..,,.~ --

Hilmi Tükel Matbaa sında basılmıştır. 


