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Millet Meclisi Bü)1ük 
Faaliyete 

- ·L 

Ankara, 4 {a. a.) - Büyük 

Millet Meclisi bir aylık bir 
tatil cevresinden sonry Şem
~~ddin Cünaltaym başkanh
gt ında toplantılarma başlamış-
ır. 

Bu gü~ müzakereye başla
nırken lktısat Vekili Hüsnü 
Çakır'ın istifa eylediğini ve 
Yer:ne Trabzon mebusu Sırn 
Day'ın tayin edilmiş olduğuna 
dair Riyaseticumhur tezkeresi 
okunmuş ve bunu müteakip 

~~z~_ameye geçilmiştir: Meclis 
uyuk millet n:eJisi ve müş

tenıilf b ile millet saraylan 
Ve köşklerindeki eşyalar bak: 

Başladı 

kındaki meclis hesaplarını 
tetkik encümeni mazbatasına 
ittıla ile geçen seneler idare
sine ,·erilrcek tazminat kar
şılığır ın temin sureti ve hazi
nenin · ortaklığı bulunan şir
ketlere ait hisse senetleri sa

tın alınması hakkındaki ka
nunun 2 nci maddesi ile büt
çe kanunlarının bu baptaki 
tefsirine dair bütçe encüme
nin" n dev' et memurlrrını 1 tev
hit V:? teadülü-ae Ait madde
nin kanun liyi'lasım müza
kere etmiş ve kabul eylemiş
tir. Meclis içti mmıı çaqamba 
günü yapacaktır. 

-- ----~--

Ekmekler 
Yalnız buğday 

Unundan yapılacak 

Aııkare, 4 ( A.A. ) - Baı
\'e1<t!letten te bliğ ediJmiftir: 
~ oprak ır.ahsulleri Ofisi ta

rafından imaledilen ekmeklik 

Unların çavdar ve arpa kat

~aksızın yalnız buğdaydan 
ınıa.Jı tekarrur etmiştir. bu yeni 

tip tınlar yiizde doksan randı· 
rnanlı o!acakt:r. Halkın ala- , 

cakları ekmekte görecekleri 
her kusuru mahalli belediye

lere haber vamıelerini bilhas-

!!..._reca ederim. 

İcra VekiHeri 
heyeti toplandı 
Ankara, 4 ( a.a. ) - İcra 

Vekilleri Heye1i bu gün saat 
10 da başvekil Dr. Refik Say 
damm riyaseti altında töp
lanmış ve ruznamedeki mese
leleri görüşmüştü· . 

Maarif ve killlğln in 
te biiği 

A· kara, 4 (A. A.) - 19U-
1942 ders yılının başlıyacağı 
ve talebe ~aydının bütünleme 
inıtiha: farıyla talebe kabul 
imtihanlarının badıyacağı ta
rih1er hakkında alakadar ma
arif rr.üess?selerine bir tamirn 
göndcra iştir. 

--========--~-. - - --~ --.-
Alman tebliği 
b ı· d k~r ıb, 4 (a.a.) - Ukranya 

a 1 <;e\ irıne hareketlerini 
~Prnal .. ta o lan seri alman ve 
i ~car teşekkülleri duşman 
çın hayat· h . . l . . d . ı e emmıyetı ıaız 

kernıryollarının muvasalasını 
esrni .. I d" 1 

k d 
~er ır. smoleksin şar-

•n a ıh t a a edilmiş olan Sov· 
Yet kuv ti .. 
ı,· . • ve erının kısmı kül-

11 ••rnd· . h 
ıtıınt k 1 ım a edil iştir. bu 
1 • a adaki So yet kuvvet-
erınde • • 
- n gerı Kısrnının dai ıl-
·•ıe.~ı b d ı:. 
"e k un an sonra gecikmi
J t.t! tir. 

layyar 1 • · 
nın · e · rımız Moskova-

•-ıe -h· tak~ ve mu ımmat mın· 
•ııiak· .. k 

rınc'a 1 n una. alit yolla-
" trıiil. b" bo· b l mm ır noktasını 

. . l lllt t 
''lardır. ngiltereye 

Ruzveltln mfimessf-
11 Hopglns 
Londraya döndll 

Le ndra 4 (A. A.) - Ruz
veltin şahsi mümessili Hop
kiı s pazar gllnn gece yarısı 
Le. ndraya avdet etmiştir. 

.,...-.---------------~!!Sl--kafşı hwa kuvvetlarimiz gün-
düz ı ıgilterenin demiryolu 
tesisatına kar: ı müessir hii
cumlar yapmışlar 'ar. 

1200 tonilatoluk bir şilep 
batırılmıştır. 

Akdenizde alman ve ltal
yan pike tayyareleri iki İngi
liz torpido muhribine tam. 
isabet kaydetmişlerdir! 

Libyada tayyare faaliyeti 
olmuştur. 4 İngiliz tayyaresi 
dtışlirüln üştlir. 

Süve, lcanalında askeri te
sisata hücu 11 edilmiştir. 

Almanların 
Moskovaya akını 
Moşkova, 4 ( a.a.) - 3 a

ğustos günü kıtalanmız Smo
lenl<s belayeyezerkovi istika
metlerinde ve cephenin Es
tonya mıntakasında düşmana 

karşı mukavemete devam et
mişlerdir. 

Hava kvvetlerimiz düşma
nın motörlü cüztamlarma 
piyade ve topçusuna hücum 
etmeğe devam etmişler Jir. 
Tayyarelerimiz 12 ağustosdc 

hava muharebeleri esnasınca 
19 tayyare kay~ederek düş-

manın 31 tay :aresj:ıi düşür
mftştür. 

.3 atus~o.s günti Alman tay
yarelerinin Moskovaya yap
tıkları akın esnasında 3 al
man tayyaresi düşürülmüştür. 

battık denizinde bir düşman 
denizaltısı batırılmıştış. 

Tayyarelerimizin Köstenceye 
y~ptıkları akın esnasında bir 
düşman torpidosuna ve liman-
daki gemilere bombalar isa
bet ettirmiş1erdir. 

Sovyet - Alman 
Harbinde Alman

ların zayiatı 
Moskova, 4 ( a.a. ) - Ko

münist Enternasyonal mec
muası y• zıyor: 

Rus - Atman harbinin ilk 
üç h:ı ftasında yalnız Alman 
kayıp lan ölü, yaralı ve c sir 
olmak üzere hir milyona baliğ 
olmuştur. Ayrıca 2530 tay
yare ve en iyi alman tüm~n-
men 'erinio 3000 tankı kay
bedilmiştir. 

->:~- =~· -
Sovyetlerin 

dayanamıyorlar 
Zi:hr~ 4 (A. "· ) - Na!ıyo· 

nal Za~ t ınğ lsviçr .! gezt tasi· 
nin E erlin mu~abiri diyor 
150 kilo mettelİ'< bir cephe 
üzerinde iki haftadan beri de
vam eden Çetin muharebe
lerde Almanlar müvaffakiyetli 
bazı çevirme hareketleri yap
nuşlardır. Fakat bu çember· 
leri kırmak için Rusların yap
tıtı teşebblisler her zaman 
muvaffak olmuıtuu. Almi n ha
va kuvvetleri, çevirme mu
haı ebelerinde Alman kara 
kuvveti rine yllklediği a~r. 

vaıifeleri hafifletmek ve mü-

temadiyen ıelmekte olan tak
viye kıtları akınını korumak 
için muazzam gayretler ~ar· 
etrr.ekt Jec:1ir. 

- - ~- - - ·- - - - -

5 Ağustos 1941 Salı 

lmtly~z seh1b1 ve U. N. Md. 
Fuat Şahin Erlaçin 

tdarebast 
Mitatpaşa caddesi No 1 
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ZABITA HABERLERi: 

Suç Ustftnde 
Yakalanmış 

Fuhuş maksadiyle evine ya
bancı erkek ve Kadın alan 
Aydmın Erbeyli köyündea 
Köprülü mahallesinde oturan 
Yusuf kızı Emine rKanar ve 
lzmirli Ahmet kızı Seher Şen
di! suç üstü yakalanarak fu
huşla müc:ı6ele komisyonuna 
veri!mi,lerdir. 

Yaralamış 
Çakı bıçağı ile yaralamaktan 

suçlu A} dının ışıklı köyünden 
Murad cğlıı 327 doğumlu Ah
met yakalanarak adliyeye ve
rilmiştir. 

Taşla yaralamış 
Aydının Mesudiye mahalle

sinden Süleyman ojlu 322 do
ğ"umlu Scleyman Akkoç, Halil 
Muharremi başından yaraladı
ğından yakanmış ve adliyeye 
veriln iştir. 

~~~------~ 

Almanlar 
Muvaffak olc!ukla· 
rını bildiriyor 

Berlin, 4 ( a.a. ) - Alman 
tel liği: 

Peykuş gölünün garbında 
düşman teşeklrnlleri imha e
dildiği sırada Alman kıtalan 
onbin esir, bilyiık miktarda 
top, tank ve sair A'it iğtinam 
etmişlerdir. 
Şark cephesinin diğer ln

sımlannda harekat muvaffa
kıyetle devam etmektedir. 

Dün gece ehemmiyetli tay
yare teşekkülleri Moskova 
askeı i hedeflerini müessir su
rette bombalamışlardır. 

O; D gündüz Ve bu gece 
Br:tanya nakliy ! gemilerine 
karşı yaptığımız h ıva hare
katı mühım muvaffakıyetlerJe 
neticelenmiştir. 

Britanyanın şark s-ıhilinde 
ikisi petrol gemisi olmak 
üzere cem'an ( 40000 ) ton 
hacminde 6 ticaret gemisi 
batırılmıştır . 

Alman tayyarelerinin mu
vaffaı ıydli akınlan Britanya 
adalatı.-ın bir çok hava mey
danlarına tevcih edilmiştir. 

A iman tayyareleri 112 a
ğustos gecesinde Slyeşte 
britanya deniz ilssllnll bom
balamışlardır. 

ıngiliz tayyareleri Alman-
yanın timal ve şimali garbi 
kısımlanna yangın ve infilak 
bomba hı ı atmıılardır, berlin 
üzerinde uçan tayyareler bir 
kısım 1 alkın z t) i ıtına sebep 
olmu.tur. 
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Jtir'lf.' J1 

Karanlık 

Yawn : f:şrP/ Gn.en 

.. . . 
Sinemaya girdiği zaman 

film başlamış, içerisi karan
lıktı. Balkonda nihayette sıra
ları saymadan bir yere otur
du. Gözleri filimde değil, tek 
tük gelenlerde; hep l iitfiyeyi 
bekliyor. Fillm bitti, saat 16. 
v .... an ele1 ttiklerden istifade 
ederek hemen üçüncü sıraya 

geçti, sevgilisi daha gelme
mişti. 

Işıklar tekrar söndü. Filim 
başladı, her taraf dolmuştu. 

Yalnız yamadaki şapkasını 
koyup muhafaza ettiği kolluk 
boş. Canı sıkılmağa başlamıh . 
Sol tarafında genç bir kız 
oturuyordu. Başını ona çevir
diği zaman ktzm kendi,ine 
baktığım gördü. Vakit geçir
mek için onunla alay etmeğe 
başladı. Fakat genç kız Ha
yatinin sözle:-ini ciddiye aldt, 
konuşmağa başladılar. Eller 
birleşti, arad 1.n beş dakika 
g eçmeden de dudaklar birleş
mişti ki, birdenbire ışıklar 
yandı. 

Göz göze geldiler, ikisi de 
şaşırmıştı. Çünkü yanındaki 
~enç kız en samirr: arkadaşı 
Nejad'ın kız kardeşi idi. Kız
cağız duramadı oradan kaçtı. 

Hayati şaş1nnlık içinde bo
calarken arkadan Lütfiyenin 
sesi geliyordu: 

- Çl)k t '! eı;süf ederim sa
na Hayatı. Demek bana bun
ları göstermek için buraya 
çağırdın. Böyle hareket etme
seydin daha iyi olurdu. Çün
kü böylelikle bayalığmı gös
termiş oldun. Allaha ısmar· 
ladık 

G lenler, bir haylı yaklaş
mıs olmal.uına rai'l" men toz • o 

bu\uclundan seç.ilmiyor. 
Ctineytin ağzı çarpılmıştır 

g cn r .. 

Gözleri kararmış. 
Palası fırlamıştır havaya. 
Bir nara inletiyo Sd.iuik 

ovasını: 

- Haaaayt! Sıkı tutunun 
geliyorum!. 

Bir lahza yerine ~·ivileniyor 
gdenler. 

Sonra sırma elbiseli. Gür 
sakallı biri < y :ıh yor atlılardan. 
Elinde beyaz bir bayrak. Ba-
şında Bizans armalı çelik 

miğfer. : 
Rumca haykırıyor: 
- Selanik valisi Dimitriyos 

Liskaris haşmetli Tilrk pren
sini hürmetle selamlar! 

Şehzede cevap veriyor: 
- Bizans imparatorluğunun 

Yabancı Gözüyle Aydın 
••• 

Bir kaç gün evvel iki zat 
konuşuyor, ben de onlara ku
lak misafirliği yapıyordum. 

Biri, her gün gördüğümüz 

Aydınlı heırş ~rilerimizden olan 
bu i~i kişiden öteki yabancı 

idi. 

Ve kendini şöyle takdim 
etmişti: 

Ankara yüksek ziraat ens
titüsü sebzecilik şefi doktor 
Sati Ekinci. 

A:-tık kim olduğunu anla
mıştım; şehrimizde misafir 
bulunan ziraat enstitü~ii tale
belerinin ht cabı ından ve 
kafilenin şefi. 

Çok genç olan değerli dok
torun hemşerime anlattıklarını 
dinlerken bir Türkün iftihar 
duymamasına imkan yoktur. 

Hele ziraatimiz hakkındaki 
etüdlerini, tecrübelerini anla
tışı insana bu günkü Türki
yenin her iş sahasındaki kud
retini bir kat daha öğretmiş 

oluyor. 

" * * 
Kulak kesilmiş onları din

liyordum. Bir taraftan da bu 
hareketimin iyili1il'i fenalığını 
tahlil ediyorc un ki, Mevzu-

Liitfiye l:üyük bir öfke 
İ \: İnce oradan ayrıldı. Hayati 
olduğu yerde ne yapacağını 

şaşım. ı ~ bir vaziyette dondu 
kaldı. Aradan yarım saat 
geçtikten sonra ayağa kalktı. 
Kendini karanlıktan kurtar
mak için koşarak merdiven
leri indi, sinemadan dışa rı 
fırladı. Fakat ne yaz•k ki , 
gece olmu?tu ve sokaklar 
daha karanlıktı. 
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asil l·,ahrn man .. n çe : i ı- miştir 
bir anda .. 

- Büyük Türk pr .:nsine 
ve arka laşı ·1a selam o sun 

Cün ! yt, palasını s ıyırarak 
havaya kaldırıyor: 

- Kahraman şö\·alyeleri 
selimlarız! 

Sonra Mustafa dönerek 
Türkçe fısıldıyor kulağına: 

- Tuhaf şe~ ··· Bu ikram da 
nerdcn icap ediyor böyle. 

- Aldırma. Mahmuzla atın\. 
Selaniğe mi gidiyoruz? 
- Evet. 
Şehrin kapıları binlerce in

sanla dolmuştu. 
Ani bir alkış sesi ortalığı 

çınlattı . 

ları Aydının ımar işlerine 

dönmüştü. 

Muhterem misafirimiz: 
. - 7 sene evvel mesleki 
bir tetkik için yine Aydına 
uğramışbrr. 

Aradan 7 uzun yıl geçliği 

halde burasını nasıl bırak
tımsa yine öyle buldum. Hiç 
bir yenilik, bir imar faaliyeti 
göremedim. Ne yollarda ne 

de başka şeylerde hiç hir 
değişiklik yok. Ancak Hüku
met bulvarlnızın ortasına diki
len diplerini ot bürümüş bir 
sıra cılız palmiyedt n başka. 

Ki o da caddeye hiç bir 
güzellik vermiyor. Ayni za
manda da fay:l:ısız. Z ::ı.nmma 
kalırsa bu işde de İzmir bc~ı· 
diyesin in Kordona dikilen 
palmiyeleri taklit edilmiş. 

Bunun yerine yollara daha 
başka ağaçlar dikilseydi; hem 
daha çok güzellik temin edil 
miş, hem de şehrin sıcak sa
atlerinde halk gö!gelerinden 
istifade ederdi. 

Dedi ve ilave etti: 
Bana öyle ge'.iycr ki, şehrin 

böyle kalmasında üç sebep 
görüyoru:n: 

1 - En erji yok. 
2 - Adam sen de zihniyeti. 
3 - Talılit hastalığı. 

Öyle olmasa muhakkak b ir 
kaç yeni deği ~iklik olsun gö
rürdüm. 

Bakın size ufak bir misal: 
Misafir bulunduğu';llUZ San

atlar mektebinin hemen bir 
kaç ay evvel yeni gelen d irek 
törü enerjisi sayesinde mek 
tepte bir çok yenilikler p.p
mış. 

İnsan tebrik etrr:e!den ken
dini alan ıyor. 

Ya· an: Ferruh Toksöz 

Soı ra bağtışmalar: 
- 1-' oş g el ı 1ız! Hoşgeldiniz! 

Elçi 
Dimitriyos Laskaridis koca 

göbeğini sallıya sallıya iki 
Türün bulunduğu odaya girdi. 
O pancar suratta bir da:nla 
kan kahnamı~tı adet~. Heye
canla kekeled!: 

Su .. su .. sultın Mehmcdin 
bir elçisi geldi. Şiır.di kabul 
edeceğim. İsterseniz siz de 
bu!unun. 

Cüneyt hayretle sordu: 
Sultanın elçisi mi? Ne yapa

ca~ n: ış burada? 
r ustıfa alay ediyor: 

RADYO 
S/8/941 SALI 

7.30 Program ve memleket 
saat ayarı. 7.33 IVüzik. 7.45 
Ajans haberleri. 8.00 Müzik. 
8.30/8.45 Evin saati. 

12.30 Program ve memle
ket saat ayarı. 12.33 Müzik. 
12.45 Ajans haberleri. 13.00 
Müzik. 13.15/14.00 Müzik 

18.00 Program ve memle
ket saat ayarı. 18.03 Müzik. 
18.30 Serbest 18.40 Müzik. 
19.00 Konuşma 19.15 Müzik. 

19.30 Memleket saat ayarı 
ve ajans haberleri. 19.45 MU
zik. 20.15 Radyo gazeteıi. 
20.45 Müzik. 21.00 Ziraat. 
21.10 Müı.ik. 21.30 Konuşma 
22.45 Müzik karışık şarkalar 

22.30 Memleket saat ayarı, 
ajans haberleri. 22.45 Müzik. 

Müzik. 22.55123.00 Yarınki 
program ve kapanış ........................................ : 

i Abone şartları i 
: . f Seneliği : 500 Altı aylığı i 
i 250 üç aylığı 130 i 
........................................ : 

:······ .. ·· .. ········ ...... : 
ırasarruf Bonolraıı: 
i T<ı~arruf bonoları i • • : aln1ak kendinize fay- : 
i da tviilli Müdafaaını- i 
: za hiznıettir. ı : .......................... : 

Bir aksilik kulak misafir
liğime son verdi. Bu kıymetli 
fikirler.:!< n daha fazla istifade 
edeme::!irr.. Yanı .na bir arka
c aş gelrr. işti. 
Meğer insanlar hakikaten 

kendilerini ve içinde yaşadık
ları muhiti dışarıdan gören
ler kadar göremiyorlarmış. 

Çöllü 

- Hatırışeriflerinizi sormı
ya. T eslimin~ iıi istiyecek yahu. 

Güzel.. Fakat bizim arzu 
etmiycceğim i zi bilmiyor mu? 

- senden i~temiyecek ki 
Dimitriyos kahkahalarla gü

lüyor bu muhavereye. Endişe
si biraz zail olmuştur. Soruyor. 

- Cüneyt bey, karşılaştığı
mız zarr.an niraJ ı atan sizmi 
idiniz? 
Düşman sanmıştım. 
- Amma s es var ha. Ziı 

bağırınca bütün athlan n oldu
ğu yere mıhlandı sanki.. 

- Kaçta kabul edeceksiniı 
elçiyi? 

Siz ne vakit arzu ederseniz. 
Hemen şimdi. 
Peki amma ne diyeyim 

ben. 

- Bitmedi -

ili/mi Ti1kPI ma.thasrndabaıılmr:tıf 


