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Sosyal merhamet 
-·-k Kahvede arkadaşlarınızla 

0.n~urken, ç.arşıda alış veriş, 
evınızde istirahat ederken ko
paracaklannı onlar sezmiş
lerse : 

- Allah için bir sadaka 
diye sizi taciz ederler. Bu~· 
ların 

- Bilet alacaktım, beş ku
ruş eksik, verir misin? 
-- istida yazdıracaktım, on ku

ruş pul eksik, verir misin? Oi ... 
ye kibarca dilenenlerine belki 
rastlıyanlarınız olmuştur .. 

Bunlar zabıtanın takibine 
r ~ agmen çarşıda, mahallede 
bir iş sahibi edasile dolaşır 
ve ararlar bir avcı gibi. 

Merhametli insanı 
Memlekett~ işçiyi ve çalışan 

her kol sahibini geçindirecek 
Çeşit ve zengin iş kaynağı çok 
olmasına rağmen, dilencilik 
Yine vardır. 
. Çünkü : Bizim avuç açan 
•nsanlara yardım etmek ani· 
nemiz, kederli günlerimizde 
sadaka ver.nekle manevi 
huzur duyacağımıza dair MiilJ
lirnanca telakki )erimiz vardır. 

Şehir halkının bu haleti ru
hiyesi karşısında, dilenmenin 
k&rlı ve emeksiz bir kazanç 
Yolu olduğunu tatan bu kur
naz tenbellerde halkın güzel 
~u~gularını istismarı meslek(!) 

1:ın.~~~ler ve profesyonel di-
.ncılıgı meydana getirmişler

dır. 

. . Bu parazitlerin yok olması 
ıkçın mütemadi zabıta takibi 

if" 1 gelmemektedir. 
d" Yapılacak iş, sosyal tetbir-
ır. 

Sadaka ' · · d h . . verme an anemızı h: 8 •rı yerine getirmek için 
. rb aılemizin mali kudreti 

nıa e.r d . ın e Kızılaya Çocuk 
esırgc k • 
t b rne urumuna taabhüt-
e ulunarak - 1 v ... r b·ı uye o ması, ""' e ı ec •. 

c:u .b. egı parayı verJi bor· 
k gı 1 vaktinde adı geçen 
Urunılara -d rin ° emesi, tacizle-

bu e kuğrıyaceğı dilencileri de 
bu h unıdrnlara yollaması ve 

usus ad , 
• • 8 an ane kurmak 
ıçın pro 14 paganda yapılması 

ıırndır A k 
•~hir h ·1k nca bundan sonra 
haıneti ~ ının, tek tek mer
lc1t .. ·1 nı ayhyarnıyan bu di-

.... er k 1 
zorhıt k urum an aldatmak 
makta: arşısında halkı soy

vazgeçeceklerdir. 
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PAZARDAN BASKA HERGÜN ÇJKAR -SiYASI GAZETE 

Almanların 
Sev yet harbındaki 

ınühiın zayıatı 
•):<.-t):o}<--

Londra1 8 (A.A.) - Royter 
ajansının Moskovadaki hususi 
muhabiri bildiriyor: 

İngiliz 
Tayyarelerinin 
Hücumları 

Londra, ( A. A. ) - İngiliz 
hava nazaretinin tebliği: 

fngiliz hava kuvvetleri dün 
şark cephesinde düşmana kar
şı taarruzi bareklerine devam 
etmişlerdir. Ağır bombardı
man tayyareleri avcı tayya
relerinin refakatında olarak 
Tabya civarında Moz tayya-
re fabrikasına ve civanndaki 
elektrik fabrikası ile kim\•a 
fabrikasına hlicum etmişlerd.ir. 
Bu son hedefe yüksek infilak 
kuvvetinde bombalarla bir çok 
yangın bombaları isabet et
miştir. 

Bu harekit esnasında avcı 
tayyarelerimiz 7 dü.şman tar
yaresi düşürmüşlerdir. 3 avcı 
tayyaresi üssüne dönmemiştir. 

Bombardıman tayyareleri
Hollanda açıklarında 8 va
purdan mürekkep bulunan 
dlifman kafilesine tiddetli bir 
hlicum yapm;ttır. Tayyarele
rimiz Kale açıklc r n fa diğer 

bir vapur kafilesine hiicüm 
etmiş ve iki bin tonilatoluk 
bir vapuru torpil ile mücehhez 

bir hücum botu batırmış!ard:r. 
Bu harekata iştirak eden tay
yarlerimizden dördü üssüne 
dönmemiştir. 

-

İstihbarat bürosu reisi Lo
zofski sorulan bir suale ceva
ben Sovyet hükümeti Alman
lara nefes aldırmak niyetinde 
olmadığını işaret ederek cep
henin doğru hat üzerinde bu
lanmadığını zıkzaklar teşkıl 
ettiğini ve zıkzaklar arasında 
seyyar kuvvetelerin hardkatta 
bulunduklarını tebarüz ettir
miş ve demiştir ki bir Alman 
kı~ası durur durmaz derhal 
tarafimızdan mukabil bir hü· 
cuma maruz kalmaktadır. Ni
tekim benzini bittiği için bir 
tank kolu derhal Sovyet kuv· 
vetlerinin hücumuna uğramış· 
br. Sovyet kıtaları bu tank· 
Jardan bir çoğunu benzinle 
yakmıştır. 15 günden beri de
vam eden muharebe esnasın· 
sında almanlann daha evvel 
22 ay içinde verdikleri zayı· 
attan fazla kayıptan olmuştur. 
Sovyet - Alman harbı başla

madan evvel alınanlar insanca 
zayıatlannın üç yüz bin oldu
ğunu söylemişler, İngilizler ise 
bu zayıatı dokuz yüz bin ola 
rak tahmin etmişlerdin Alman 
zayıatını 600 bin olarak kablu 
edersek Sovyct ordular 12 
gün içinde 700 bin kişilik ~o-=ıı-=================::..!'---

zayıat verdiklerine ve muha Sovyet Alm m u h a re b e si 
rebe şiddetlendikçe bu mik esnasında Almanların ver-
dann her giin biraz daha art diği zayiatın ne kadar fazla 
tığına göre evvlekine nisbetle olduj'u anlaşılır. diğer taraf-

;;;rn;;;;;;;;;;m=;;;;;mı;;;;;m;;:ı:=:ım:ı----••• tan lngilizler Almanların 22 
ay içinde 4500 tayyare ve 2 

Adı geçen kurumlar tara
fından da hakiki muhtaçlara 
daha şumullü ve esaslı yar· 
dım yapmak imkanı zengin
leşmiş olacaktir. 

Bu hususta başke yazımda 
daha etraflı konuşmak üzere 
küçilk gazetemizin dar köşe· 
sine yazımı telhis ederken, 
bir çok profösyonel dilenci· 
lerin doğmasına sebep olan 
bu "şahsi merhamet" yerine 
"Sosyal merhameti" önemle 
tatbik edelim, iyiliğimizin Kı· 
zılay ve çocuk esirgeme ku· 
rumlan eli ile yapıldığını gö
rerek daha büyük haz duya
lım. 

Oöçmenoğlll 

hin tank kayip ettiklerini tah
nıin ediyorlar . 

Sovyet ordulan 8 giin için
de 1500 Alman tayyaresi ve 
2500 Alman tankı tahrip et
mişlerdir. Hitlerle Naployn 
arasındaki fark şudur, Napol-
yon Moskova yak adar gelmiş
ti. Halbuki Hitler Kremlin 
sarayının yalnız fotoğrafını 
g&rmekle iktifa edecektir. 
Sovyet çeteleri tarafından hır-

palanan ve gittikçe şiddetli 
bir mukavemetle karşılanarak 
Alman milleti Hitlerin kendi-

sine ifası 
bir vazife 
hyacaktır. 

mnmkün olmıyan 
tahmil ettiğini an-

FIATI 2 KURUŞ 
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Sovyet ordusunda 
kadınlar 

Berlin 8 ( A. A. ) - Stalin 
Hattına kar•• ileri berekete 
devam eden bir alman piya
de kıtası bir düşman istibki
mını işgal ettiği sırada bu is· 
tihkim müdafilerinin siyasi 
komiserlerı tarafından kale
nin içinde kilitlendikten.sonra 
bunların kendilerini feda 
etmeğe mecbur edildikleri 
görülmüştür. Kısmen istibki- ' 
mın yer altı koridorlannda 
ceryan eden şiddetli çarpıt· 

ınalardan sonra oıüdafilerden 
sağ kalan 10 kişi teslim ol
muştur. Bilahara yer altı deh· 
lizlerinde 8 kadın bulunmuş

tur. Sovyet makamlannın bu 
kadınlara silah vererek ordu 
ile birlikte muharebe etmeğe 
mecbur eyledikleri anlaşılmıt· 
tır. 

Sovyet-Rus harbi 
Şiddetlr çarpışmalar 

-·>: ()- :<-
Moskova, 8 (A.A.) - Sov

yet tebliği: 
7 temmuz günii Solos, Le· 

nel, Bodroviç, Noagirel, Ho
dol istikametlerinde şiddetli 
çarpışmalar devam etmiştir. 

Cephenin şimal bölgesinde 
kıt ılanmız Kandaşka, Zokna 
istikametlerinde çarpışmışlar. 

ve arazi:nize girmiş olan düş
man kıtalarma kayıplar kay
dettirmişlerdir. Oslov istika
metinde kıtalanmız düşmanın 
kuvvetli motörln cilziitamla
nna karşı aniıdane mücade
leye devam etmişler ve dilş· 
manın şimalişarkiye doğru 

ileri hareketini durdurmut· 
lardır. Holof istikametinde 
birçok defa garbi Divionlik 
kısmına mühim kuvvetler ih
racına teşebbüs eden d&ş-

manla şiddetli çarpışmalar 
vukua gelmiştir. Kıtalanmız 
mevzilerini sıkı bir surette 
muhafaza etmektedirler. Ne
tel mıntakasında şiddetli çar
pışmalar olmaktadır. mevzi· 
terimizi dilşman birçok defa 
geçmeğe teşebbüs etmi,, fa· 
kat kıtalanmızın aldilrücü 
ateşi altında bilyük kayıplar 
vererek ilk mevzileri üzerine 
geri çekilmi~lerdir. 
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1 İLAN Muharrem SalcıoğJu 
mağazasında ' 

-----
Radyo ve radyo parçalan,alaturka ve alafranga plaklar, 

elektrik tellerinin çeşitlisi ve iyisi, elektrik lamba ve ampul
ler vardır. 

9 Temmuz 
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7.30 Program ve memleket 
saat ayarı. 7.33 Müyik. 7.45 
Ajans haberleri. 8.00 Müzik. 
8.3018.45 Evin saati. 

Gazetemiz ilan işine çok 
ehemmiyet vermektedir. lıAn
larını gazetemizde çıkartan
lar hem memnun kalırlar 

hem de çok okuyucuya du
yurmuş olurlar. 

Gazetemiz bu hususda 
ilan sahiplerine azami ko-
laylık gösterecektir. 1 -

Bütün bunlan her yerde bulamıyacağınız ucuzlukla ( Mu
harrem Salcoığlu ) nun mağazasından tedarik edebilirsiniz. 
Mağazamızı bir kere teşrifiniz sözümüzü isbata kafidir. (8) 

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

~=~====-==-==.:;::;:====~ı:;;:;;:=======:ı:=;;;:=;....;;- Müzik. 13.15114.00 Müzik. 

Abone şartları 
Seneliği : 500 Altı aylığı 

250 üç alığı 130 Aylığı 50 
kuruştur. 

1941 İzmir Enternasyonal Fuarına 
şimdiden hazırlanınız 

20 ağustos - 20 ey h1 l 

================================- --==---==========================~~ 

• AKSEKİ 

TiCARET BA.NKASI 
Türk Anonim Şirketi 

Sermayesi 500.000 Türk Lirası 
Tesis Tarihi: 1927 

Merkezi : İzmir T eJgraf Adresi : Akbank 

Şubeleri : Aydın, Ödemiş 
---- -

Bilumum banka muamelatı, ticaret ve ihracat işleri yapar 

İstanbul umum sigorta şirketi acentası 
Aydın Şubesi : Hükumet Bulvan (2) __.. ________ ...._ ________ .... _ _. 

Bize g,.lne e:rnrler: 

İkbal kitaphanesi neşriya
bndan Mebrure Sam.inin Ya

lan, Oğuz Özde-zin Hasret, 

Servet Y esarioğluunun İngi

lizceden terceme ettiği "Char

les dıckens ,, isimli eserlerle 

Agah İzzet Y azgacın, Arap 

harflerile "haftalık mecmua11 

da neşrettirdiği " Özlü söz

ler - Davuldan ilhamlar ,, adlı 

eseri kitaphanemize ge'miş ir. 
Okurlarımıza tavsiye ed -::riz. 

---------------------------------------...;;-----------~~----~ 
Vlayet Daimi Encümeninden: 

Kıymeti 
Lira 

296 

Muvakkat teminat miktarı 
Lira 

22.S 

İlk okullar için lazım 
Matbu evrak. 

flk okulların 1941 - 1942 ders yılı ihtiyaçları bulun~n 9 kalem matbu evrak li/7/941 
tarihli perşembe günü saat onbeşde ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konuln;uştur. 
Fazla malumat almak istiyenlerin hergün Vilayet Daimi Encüınen kalemiyle Aydın Maarif 
Müdürlüğüne ve taliplerin sözü geçen günde Vilayet Daimi Encümenine müracaatları ilan 
olunur. 30. 4. 8. 12. ( 1 ) 

18.00 Program ve memle
ket saat ayarı. 18.03 Müzik. 
18.15 Konuşma. 18.25 Ko
nuşma ( dış politika hadise
leri ). 18.45 Çocuk saati. 

19.30 Memleket saat ayarı 
ve ajans haberler:. 1945 Mü
zik. 20.15 Radyo gazetesi. 
20.45. Müzik. 21.00 Ziraat. 
21.10 Müzik. 21.25 Müzik. 
22. l O Müzik. 22.30 Memleket 
saat ayarı, Ajans haberleri. 

2?.45 Müzik. 22.55125.00 
Y arınld program ve kapanış. 

~ - -- ·· -- ---~ 

Yazı işlerine Umumi neşri
yat müdürü, İdare işlerine 
İdare müdürü karışır. 

Yazılar geri verilmez. 
Günü geçmiş sayılar 10 

kuru~tur. 

Lı1stlk mühür ve 
levha !slerl 

.> 

Matba:ımızda ötedenberi 

mühür siparişi alınmakta ol
duğu malumdur. Bu defa 
her çeşit dükkan levhaları, 

otomobil, araba pilakaları, 

numar;ltaj işleri . siparişleri de 

a!ınmağa başlandığını muh
terem müşterilerimize bil-

diririz. 
~---~,..._~ .......... -.-ı!'!!"'9~~'!!!!!!!!~~~~~~"'!!!'!~~!'!!"!!""''""'!!!!'~~!!!!"!!!!!'!!!!!!~~~~'!!!!!!!!!~~~ ... --- __... .. _.,, 

Her narasında geri çeki-
liyorlar. 

Eakat .. Üçün~ü bir darbe .. 
Bir kılınç darbesi. 

Çimenlerin üzerine yığılıyor. 
Kabasından oluk gibi kan 

akmaktadır. 
Onun bu haline inanamı-

yor muhafızlar. 
Sonra, amir bir ses: 
- Yakalandın işte .. 
Bayılmak üzere olan Cü-

neyt Umur beyin bu müthiş 
alayı ile açıyor gözlerini. 

- Mübarek olsun Cüneyt 
bey. Seni böyle kapana kıs
mış filre gibi mi görecektik 
yahu. 

Diğeri doğruluyor yerinden. 
Kalkmak ıçın sarfettiği 

kuvvet fevkalbeşerdir. 
Başı hareket ediyor yavaş 

yavaş. 

Bir ayağını çekiyor karnına. 

NO. 9 

Ellerini yere dayıyor. 
Fakat.. Kan kesikliği. 
Sesi bir inilti halinde çık

maktadır. 
- Benım burada olduğumu 

kim söyledi sana! 
Sevgilisinin ihanetini hav

salası almıyor çünkü. 
Diğeri onun bu bitkin ha

liyle alay etmektedir: 
- Haşmetlu Cüneyt bey 

şehrimiz, kale duvarlarımızın 
arasına sokulur da bizim ha
berimiz olmaz mı yahu. Amma 
yaptın ha. 

- Sorduğuma cevap ver. 
. Sesi biraz daha hafiflemiş 

olmasına rağmen heybetini, 

----, 
~®V 

Yazan: Ferruh Toksöz 

korkunç heybetini kaybet
memiştir. 

- Bunu neden sorduğunu 
biliyorum Cüneyt bey. Zavallı 
aşıklar gibisin şimdi. Zavallı 
çocuk. Sevgilin, kendisine 
herşeydcn fazla itimat etti
ğin sevgilin mi aldı seni bu
raya. O kadın ha. Zavallı. 

Sonra adamlarına dönUyor. 
Go"tü .. ' run. 
Otuz kol birden uzanıyor 

üstüne .. 

O baygın.. Her şeyden bi
haber. 

Kafile, dolambaçlı kale yol
larından ilerliyor. En önde 
Umur bey. 

Arkasında otuz muhafızın 

taşıdığ yaralı. 

Başı açık.. Siyah saçlar 
dağılmış. Sızan kanlar elbise
sıni kıpkızıl yapmış. 

İç kale .. 
Karşıda, üstüvani bir boru 

gibi semaya yükselen • Bey 
kalesi. 

Küçüle adalet meydanı. 
Loş salonlar. 
Bir merdiven. 

Küf ve rutubet kekusu 
burun delikleriui tırmalıyor. 

Üstüvani salonlar. · 
Demir bir kapı. 
Otuz kişilik kafile. 
Yarasından kanlar sızan 

Cüneyt bey. 
Demirkapı boğuk gıcırtı

tılar çıkartarak açılıyor ar
dına kadar. 

- Arlt:ı.~t r•,,r -
.. 

ili/mi Tiikel m:ı' /ı:ıswda !m.'>ılmı:tır 


