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Sayı: 27 PAZARDAN BAŞKA HERGÜN ÇIKAR SİY ASI GAZETE 
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Rovterin 
A skert ~ıuhablrlne 
göre Sovyet - Alman 

harbi 
Londı a. 29 ( .\.A.) - Roy

terin askeri muhabiri yazıyor: 
Dört gündenberi Sovyet-Al 

man hududu boyundaki kıta-
Jarın vaziyeti hemen hemen 
aynıdır.. Hitler ve Naziler 
ağır ve l<a~1lı zayiata uğra
maktadırlar. Şimdiden siı;er 
lerden bahsediiiyor. Bu Al-
tnan istiradejisinin müthiş bir 
~ekilde siper harbine doğru 
ılk adımıdır. Bu mukabil ta-
arruzlarmm şiddetle iflasıdır. 
Çok büyük Rus kuvvetlerinin 
ancak şimdi temerkilz nok
talarına muvasalata başlamış 
olmalan muhtemeldir. Rus ve 
Rus hava kuvvetleri de Al
tnanlarınki kadar iyi techiı 
edilmiş görü\mektedir. Büyük 
nıukabil taarruz saati belki 
henüz gelmemiştir. Rus genel 
kurmayının mukabil taarruz
larını yapmasi için 'bir ay, 
belki de daha fazla zaman 
geçecektir. Fakat bu taarruz
lar yapılınca kafi neticeler 
verilecektir. Alman istirade· 
jisinin halen Rusyada arzet· 
tiği manzara her halde par· 
lak değildir. 

~~>:>o!<-

Finlandiyadaki 
Sovyet tebaaları 
Belsinki, 29 ( l\. .A.) - Fin

landiyA. hariciye nezareti bu· 
tadaki Sov··et elçiliği men-
supları ve Sovyet tebaaları
nın Finlandiyada alıkonul

duklarına dair Sovyet radyo
su tarafından neşredilen ha
beri tekzip etmiştir. 

Bütün elç\lik mensupları 
~l.an 133 kişilik bir heyet 
f ınlandiyadan Sovyet Rus
Y•ya ayrıhnıştır. 

Sovyet :"Aıman 
Cephesinde değl

şlkllk yok 
M Oikova, 29 { A. A. ) -

28129 gcceEi So, yeı kıtaları 
nıolensk vp Ditorr.ir istika
rnet~erinde döğüşmeye devam 
~t~ışlerdir. Cephenin diğer 
ıs~k~met ve bölgelerinde 
rnuluın hiç bir değişilik olma
~ştir. Hava kuvvetlerimiz 
. "trrıanın mühim tecemmulc-
tın~ .. d d I . v • yer e uran tayyare-
eruıe d b 1 . d.. d ar e er ıu nrmişler ir. 

Alman tebliğ~ 
Berlin, 29 (A.A.) - Romen 

kıtaları Dinyester nehrinin 
mensap noktasına varmışlar

dır. Bu ~suretle Basarabya 
clü mandan tamamile kurta
rilmış bu!un naktadır. Okran
yada barekit durmadan de
vam etmektedir. 

Stalin hattının Smolenks 
istikametinde yarılması esna 
smda h•crid edilmiş olan dilş-

man grupları şimdi umumtyet iti 
bariyi~ imha edilmiş l: ulun 
maktııdır. Srr.olenksin şarkın 

daihata altında bulunan düş 
man kuvvetlerinin geri kalan 
kum ı yal.:ı:ıda imha eeilecek 
tir. Bur. l:ırın imha harekatı 
esnasmda ele edilen ganaim 
mikdarı bir kaç gün sonra 
bildirilecektir. 

Dün gece büyük harp tay 
yare teşekkülleri Mosnayadaki 
istihkamlannı iaşe fabrikala 
rını münakalatı çok . müessir 
bir surette bombardıman et 
mişlerdir. 

İngiltereyeyl yapılan milca 
delede Alman auvvetleri Şek 
Jant adalarının batı şimalinde 
bin tonluk bir düşman ticaret 
gemisini batırmışlardır. İngil 
terenin doğu cenup sahali açık 
larında büyük bir tic'1ret ge 
misine bir tam isabet olmu, 
tur. 

Sovyetler 
Alnıan taarruzunu 

kırdılar 
Moskova, 29 (A.A.) - 28 

temmuz akşamı tebHği: 
Molucen ve Vitoli istika. 

metlerinde düşman taarruzu 
kıtalarımuın azmi v .! muka
vemeti karşısında kmlınıştır. 
Bazı mıntakalarda kıtalarırnız 
mukabil taarruzlara geçmiş 

, ve düşmana ağır zayiat ver. 
dirmişlerdir. rHava kuvvetle. 
rimiz düşmanın büyl\k tece111. 

.mlilerine ve hava meydanla
rına karşı hare '<atta bulun
mutlardır. 

Tetkikat neticeıinde 26 
temmuzda 109 A 1man tayya. 
resinin dlişüı üldüjü arılaşıl
mıştlr. Bizim kaybımız 36 
tayyarcdir. Hava kuvvetleri
miz düşmanın bir torpido 
ve iki devriye gemisini batır
mışlardır. Donanmamız bir 
torpido kay',etmişlır. 

Bulgarlar da 
Yahudilerini 
Çıkarıyorlar 

Sofya. 29 ( A.A. ) - Bu!
garis1.anda ticaretle i ştigal 

veya serbest bir mesl~k icra 
edebilecek Yahudiler:n mik
tarı dün milli müdafaa ka
nunu mucibince, na'llrlnr mec· 
lisi arasında tesbit edilmişi i ·. 
Atanan kararlara göre bun
dan sonra Bulgaı istand l Ya
hudi dinine mens•ıp ancak 
21 hekim, 187 bakkal ve 7 
diş tabibi, 20 avukat, 6 mü
hendis, 118 kırtasiyeci ve 6J 
terzi faaliyetlerine devam e
debi!eceklercir Bu Yahudile· 
rin ekserisi Sofyada bulun· 
maktadırlar. 

Japonya 
Holanda alacakla
rını bloke etti 

Tokyo, 29 (A.A.) - Japon 
hükumeti Holandanın Japon
yadan alacaklarını bloke et
etmiştir. 

Japon - Fransız 
Protokolu imza 

edildi 
Vişi, 29 (A.A.) - Bu sa· 

bah Fransız - Japon protokolu 
imza edilmiştir. Protokolun 
birinci maddesine göre iki 
hükimet Fransız Hindi ç!ni-
sınm mudafaasmda askeri 
sahada iş birliği yapmağı 
teahhüt eylemektedit'.er. 

Hoıılanda 
Hindistanı 

Tokyo, 29 ( A. A.) - Do
meyi ajansı bildiriyor. 

Honlanda Hindistanı hükü
meti Japonya ile olan petrol 
anlaşmasının terkine karar 
vermiştir. 

Yaralamış 
Evvelki akşam Hızırbeyli 

köyünden Durmuşoğlu Ali 
Dur ile karısı Fatma Dur aynı 
köyden lsmailoğlu Ahmet 
Feıli tarafından henüz bilin
miyen bir sebepten dolayı 
yaralanmışlardır. Yarahlar dün 
sabahki trenle Aydın memle
ket hastahanesine getirilmiş
lerdir. 

İstek tezatları 
Kişi vardır ki, tuzlu yemek

ten hoşlanır kişi olur tuzsuzu 
sever. 

Bazı insan yemekte çoh su 
içer ve temizine, pisine bak
madan bardakları midesine 
devirir. Suyu yemekten sonra 
içenler de çoktur. 

Ku!ak vardır müzikten hoş
lanmaz, insan ruhu vardır mü· 
ziksiz, günlük hayatından tad 
alamaz. 

Adam oğlu vardır et ye
mez, et için canını vermekten 
korkmıyan insan da vardır. 

Kişi vardır herkesi görmek 
arzusu çoktur, kendini gör
meğe vakit bulamaz. Aktarı 
cihanda nefsi nefisinden gay
rısının olduğundan haberdar 
olmak istemiyen de vardır. 
Okumadan alim, yazmadan 
yazıcı olanlar olduğu gibi, 
okumanın dostu, okumanın 
dilşmanı, bir okuldan şeha
detname aldıktan sonra oku
mayı seven, okumayı sevmi• 
yen zevat dahi vardır. 
Okutmağı sevenlerle okut

mağı sevmiyenlerin bulunuşu 
nasıl mümkünse. 

Dünyada biricik mutahassıa 
edasile mesleğindep gayn 
nesne okumak iıtemiyenlerle 
insanın tekimille tabi dina
mik varlık olduğunu mlldrik 
her çeşit yazı okumağı tenez
ıül değil ihtiyaç bilenler de 
vardır. 

Hulasa: (hayat tezatlar mec 
maı) sözlerini yazdım " mec
maıdır ,. diyecek iken tepem
den yazımı okumakta olan 
Göçmenoğlu: 

- Dur, bir nokta eksik. 
Diyerek kalemimi tutfu. 
- Ne:lir o? çabük söyle. 

Dedim. 
Göçmtn 1ğlu, paralı olup 

okuyanla, parasız olup oku
mıyam unutma dedi. 

Ben, para istemeden okut
mak iıtiyen müesseselerin, 
- yanl14 anlaşılmasın kendi 
yazılarımı değil • kütüphane .. 
lerin bulunduğunu söyleyince: 

Göçmenoğlu, iyi amma sen 
• bedava okutmak istiyenlerin 
olduğunu söylerken bedava 
okumak iCJtcmiyenlerin de bu· 
lunabileceğini hatırlamalısın; 
dedi • .... 
Düşündüm ve hakikaten 

Dtvamı İkinci S:ıhi.ferff'. 



'1 ufeyliler 
- ·>. ). "( 

Yenisabahm 25 temmuz ta
rihli sayı"t'ldn muhterem Ulu
naym DiJenci!er . hakkmdaki 
bir yaznu gözüme ilişti! 

İstanbul ve paristeki dilen
cilerden bir kaç nümune al
n ıc::. 

Bu yazı bizim Aydmdaki 
dilencileri gozumiin önüne 
Q"etirdi. Maksadım ne di-
~, 

]C'ncilcrle miic.adele edenlere 
söz söylemek, ne de dilencile
rin toplattırılmasına taraftar
lık yapmak. Çünkü bunların 

a'iıncla öyle zav:ı!lı!ar var l<i; 
hakikaten aç ve hiç bir iş 

y<!pamıyacak vaziyettedh-, sa
kattır ve s'lrl:ıka isterken za
ten halinden bu i şi zorla yap
tığını belli otm,ektedir. 

Bunlara yardım bir insani
yet, bir vicdan borcudur. 

Fakat öyleleri de var ki; 
bunlar, Ulunayın da dediği gibi 
bir nevi do'andırıcıdır. Bu işi 
kendine bir s:m'at edinmiştir. 

İşte ben bunlardan bir iki 
tanesini sevgili okuyucularıma 
tanıtmak istiyorum. 

Dün parkta bir arkadaşla 
oturnyorduın. Dipdiri 40 lık 
bir kadın önümüzde durdu. 

.. Bir sürü peşin dualardan son 
ra: .. 

- Çocuğun hasta yatıyor, 
. ona ilaç alacağım, bana bir 
kaç kuruş verin dedi. 

Bükük boyunlu ağlar gibi 
hnliyJe merhamete gelmemek 

kabiJ değil. Arkadaş ve ben 
bir kaç kuruş verdik. 

Ötedt!n beri şakacı memur 
arkadaş kadını tanıyormuş, 

güicrek )'anımıza geldi. 

- Ona vereceğinize bana 
vereydiniz daha çok sevaba 
girerdiniz, ded:: 

V c ili:. ve etti: 

- Geçen gün lokantada 
oturuyordum. Bu kadın aynı 
ıı~r.sada karşımdaydı. Ben 
acab:ı pilavl yarım mı yesem 

di~ e hesap edt·ı-l<en o, kor
n l n d a · k i ş i ş e d e n bar
d; ğ a ho~alttığı rakıyı içiyor, 
y;ne önüne getirttiği beş a!tı 

kap yemeği yiyiyordu. .. 

Ar.ı<lnn on dakika geçme
m!~'.:i. Bu sefer de sakalh ih
tiyaı· 1 ir dilenci karşımıza 

dikildi. Sadaka is~iyordu. 

Yine aynı arka laş bunun 
da her akşam hi,· bakkalda 
ttJpladığı ufak!ı!darı biitünlc
diğini ve bazı günler dört, 
lira yaphğım anlattı. 

Ve uzaktan geçen bir daen
ciyi gösterdi. Bu da hastane
den yeni çıktım, köyüme gi
d ecczim, yatacak yerim yok, 
yol parası yapacak bir kaç 
ku:uş veı·in, diye dilenir. 

Daha bi!ınediğiıniz kimbi1ir 
ne örnekler vardır. Bunları 

tanıy1hm ve irısani.:ı:-ın yüz 
karası obn bu tufeylileı·i içi
mizde yaşatmıyalım. 

Çöflii 

İstek tezatları 
• 

- Ririnri s:ıyfucilın 11ml>:wt -

ne kadar bedava okutmak 
istenilse "istek tezatları,, ol
dukça yine, çeıniyeti siyal1 
dumanlı, atmosferindeki ka
faları ış~lrnH bulmak ve 
görmek isteyenin olabilece
ğini, okumak istiyenlere en
gel, okutmak istiyenlcre pa-

raza olacak anormalliğin bu
lunabilec~ğini ve etrafmdalci 
insanların okumakla kazrma
cnkiarı manevi zenginl:f, 
macl Ji z::!nginliğine ayJnrı bu
lup istemiyen, çeke!J1 İ}'cn in

sanların dünyada yaşa<lığım 

lıa~ırJadıktan sonra böyle in
sanlara da " katmerli cemi
yet düşmanı ,, el .!n ı.:.Lilcceği 

netisesine \'ardım . 

S H. 

B .. Raur Özgedik 
Kıymetli yazırızı gazetemize 

dercedebarnek için sizi yalcın
dan tanır.: a~~ istiyoru!. Lütfon 
teşrif cdin!z. 

.... .__. 

Abone şartları 
Seneliği : 500 Altı aylığı 

250 üç <!.!ığı 130 Aylığı 50 
J.:uruştur. ___ _ 

Çıralc arıyoruz 

S.tn'a.t meraklısı geıı(·
lerinıizin nıa tbaaın ıza 
ın ür,1eaat ları. 

- - -

30 Temmuz 

1-RADYOJ_ 
30/71941 ÇARŞAMBA 
7.30 Program ve memleket 

saat ayarı. 7.33 Müzik. 7.45 
Ajans haberleri. 8.00 Müzik. 
8.30/8.45 Evin saati. 

12.30 Program ve meıııle
ket saat ayarı. 12.33 Müzik. 
12.45 Ajans haberleri. 13.00 
Mfü:ik. 13.15 1'1.00 Müzik 

18.00 Program ve memle
ket sant ayarı. 18.03 Müzik. 
18.1 '\ Serbest 18.25 Konuşma 
19.45Çocuk saati 

19.30 Memleket saat ayarı 
ve ajans hab~rleri. 19.45 Mü-
zik. 20.15 ' Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik. 21.00 Ziraat. 
21.10 Müzik. 2125 · Muzik 
22. 1 O Müzik karışık • ~şarkılar 

22.30 Mem!eket saat ayarı, 
ajans haLerleri. 22.45 Müzik. 
l\~üzik. 22.55/23.00 Yarınki 
progrnm ve kapanış 

••••••<·•4>••• .. •••••• .. •••••• • • : Ta san-ruf Bonolraı : . • • ! 'l"'ttsaıTuf bonoları ! • • ! alnu k kendinize fay- i 
• • : da P.1illi Müdafaanıı- : 
: ı . tt• : : za 1ızıne ır. : 
: .. •o•••••• .. •••• .. •• .. ••••: 

Yazı . işlı!rİııe Umumi neşri
yat müdürü, İdare işlerine 
İdare müdürü karııır. 

Yazılar geri veril.nez. 
Günü geçmiş sayılar 10 

kuruştur. 
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Bu h~rif bin ikiyüz kişi~1e 
\içyüzle değil, tek Qaşına hik 
kar51 gelebilecek. 

Şaş!tınlığı dağıtıyor bir ses: 
- Haydi.. Zmdandan kuı -

tulmam1z, bu miicadelenin 11.!

ticesine bağlıdtr. Atılın! 
Yıldırım tesiri .. Bin beş yfi:r. 

kişiyi galeyane getiriyor hcrıf 
birden bire atılıyor hcıpislcr 
Cüneytin üstüne. 

O gayet sal in.. Muhafız 
kumar.danına emrediyor: 

- Baykuşun ö iişünü din
ledin mi'! Çevirip yakal;ıyın 

şunu! .Haydi! 
Sonra çı!ğınca pala sall:ıını

ya başlıyor.. Karşısına çıkan 
taul'a uğramış gibi yıkılmak
tac? ı r. 

Hançeri belinde. . 
Pala, tekme ve yumrukla 

kc.rşısına çıkanın beynini pat
latıyor. 

'O. 22 

Her düşenin yerini bir baş-
kası dotdu,·makta .. 

Çember gittikçe sıklaşıyor. 

- Ha .. de'ikanlı! 

Yapışıyor herifin beline. 
Sallıyor.. Sallıyor.. Kuru dal 
gibi .. 

On beş metre .. 
Bir d:ğeri daha .. 

Sonra k'orkunç bir nara: 

- Haaayt.. Sokulma bre 
kaltaban!. 

Etraf ınt saranlar çil yavrusu 
·gibi dağılıyor .. 

Bağırış. 

Feryat. 
Daralan çember. 

Yazan: Ferruh Toks5z i _________ , 
Kah kapn, kah atılan ha-

pisler. 
Düşen kelleler. 
Pa!a şakırtı ları. 
Kılınç darbeleri. 
Cüneyt, bütün bu kudu:nıuş 

heriflerin ortasında or ~fan o
raya.. Sağdan sola.. önden 
arkaya.. Dönüyor .. ·vuruyor .. 
vurdukça kuduruyor. 

Zıpladıkça yapıştıyor pala-
sını. 

Tekmeler .. 
Yumruk .. 
Bir inilti .. 
Haykırış. 

Boğuk gürültüler., 
Kanın gırtlağa hücumu:: 

Mahzenin içinde döğüşü 
sey,cd· n Mııstafa haykmyor: 

- Ha dayan arlanım .. Ha 
kLıhı-aman! ~unu da .. Şu kar

şındakiı. i de .. Vur! Parçala gıı t
Inğını. 

Çember sıklaşıyor. 
Ve.. Bir anda yirmi ei bir-

den sarıyor Cün.cyti .. 
Ayakla r yerden kesilmiştir. 
Sallanıyor havada .. 
Bir el gırtlağma uzanıyor. 
Sıktlıyor .. sıkılıyor .. 
Artık hapı yuttu Ceneyt. 
Mustafa gürlüyor. birden 

bire. 
- Dayan arslan. Sıkı tu

tun geliyorum! 
Palanm şakırtılar çıkararak 

kından sıyrılışı.. Ve biı anda 
top gibi düşüyor heriflerin 
ort~~ına .. 

- Bitmed i - , 

---------------~~-------11 il mi Tiikf'/ matbasrnda bosılmıştır 

-


