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So,ryetler 
Almanların bllyilk 
zayiat verdiklerini 

bildiriyorlar 
Moıkova, 31 ( A.A. ) - 3 

tenımuzda S5vyet kuvvetleri 
revgojicu Novel ve bilhassa 
ırnolensk ve Zitomir istika
nıetlerinde muannidane bir 
surette 8öviişmeğc devam 
etmi ;lerdir. 

Cephenin diğer istikarr.ct 
\'e bölgelerinde mühim hare· 
kit vuku bulmamışbr. 

Sovyet tayyareleri düşma
nın tank cüztitamları, piyade 
kuvvetleri ve yerde duran 
tayyarelerine hücum etmişler
~ir. Kılosti ve Sulinayı bom-
ardıman ederek yangınlar 

çıkarmışlardır. 9 Alman tay
yaresi düşUrülmüştür. 5 Sov
Yet tayyaresi zayi olmuştur. 
lımoleks civarında bulunan 
Alman kuvvetleri insan ve 
nıalzeme cihetinden zayiat 
•erdirmektedirler. Kızılordu 
hirkaç gün evvel büyük Al
ınan zırhlı kuvvetlerini imhı 
etmişlerdir. Kızılorduya yapı· 
lan hücum esnasında bir Al
ınan alayı ölü ve yaralı ola
rak 2000 den fazla asker ve 
•u~ay kaybetmiştir. Yüzlerce 
eıır alanmış ve 30 hafif mit
ralyöz ve muhtelif çapta 11 
~op ve 14 tank ve dlfi topu 
1itinanı edilmiştir. - ·-

Stalin 
ltuzveltln mftmes-
stıını kabul etti 

t Moıkova, 31 (A. A.) - 30 
\'c:nı~zda B. Rtalin Mosko
S~e:ı Amerika büyük elçisi 

1 ardı ın ref akatında bu 
unan r · · husu , eısı cOmhur Ruzveltin 
~ kia~ mümessili B. Hanri 
rıop n . k 
Yet h ~ı. •bul etmiştir. Sov 
hu ~~ıcıye komiseri Molotof 
tur.mu akatta hazır bulunmuş 

Al - .,~, ·(·-
nıanlar Mo1;kova y: hfteunı ettiler 

._. oskova, 31 (J • \.) - Tas 
Jansının b'ld' 

durı k 1 ırdigine göre 
1n•n a t!a~ çok. miktarda Al· 
hUt'u Y)arelerı Moskovaya 
mu••~d te,ebbüsünde bulun· 

"' • dü ı inderı h· fman tayyarele-
kadar •ç birisi moskovaya 

ır~•l'll~ y f rnamıştar s· ge muva fak ola-
. ır alman tayyaresi 

Alınan yıldırım 
Harbı Rusyada 
işe yaramadı 

Londra, 31 (A.A.) - Rus 
C:!phesinden gelen haberlere 
göre yıldırım muharebe hat
tınm büyük bir kısmı boyunca 
yerini siper harbine terket
ınel t edir. 

Deyli Ekspresin Moskova
daki hususi muhabirine göre; 

İismolen~ mıntakası bir is
tisna teşkil etmektedir. Bu 
noktada münferit tank birlik
leri bazı yerle :de ı lerliy<lbil
mekte, hkat derhal l unların 
irtibatları kesil mel. t.! ve dev
rilerek mahvedilmektedir. 

... >·- ·~ .. 

Baltık denizi 
harbı 

Moskova, 31 (A.A.) - Tas 
ajansına göre Baltık muhrip 
ve torpido gemilerinin hima
si altında hareket eden bir 
dü,man gemi kafilesi dört 
Sovyd muhribi tarafından 
bozguna uğratılmıştır. 

· Tank ve piyade aıkerlerile 

yüklü bir mavuna patırılmış

br. müsademe esnasında bir 
Sovyet gemisi hasara uğra· 
talmışsa da tiısllne avdet et· 
etmiıtir. 

~···~ 

· İngizle in 
Tobruk harekAtı 

Kahire 31 (A. A. ) - Orta 
şarkta İngiliz tebliği: 

T obruk müdafaa hattının 
şark bölgesinde kuvvetli bir 
lı gi"iz hücum devriyesi bat 
lanmızdan ilç kilometro me 
safede kuvvetli bir ltalyaa 
grubuna hücum ederek düt 
rnanı kaçmaj'a mecbur etmit 
tir. düşmana ağır zayiat ver 
d irilıtıiş bir top ve yirmi tüfek 
iğtinam edilmiştir. 

Diğer devriyelerimiz derin 
bir sahada dütman mevzileri 
nin içensıne girmişlerse de 
düşmanla düğütmeğe muvaf 
fak olamamışlerdır. Hudut 
mıntakasmda zırhlı devriyele 
rimizden biri bir düşman tay 
yare meydanında bulunan çok 
büyük bir tayyare benzin ve 
yağ stokunu tahrip etmiştr. 

.......................................... 
düşürülmüştür. Rus tayyare-
leri zayiat kaydetmişlerdir. 

Birlik 
Mllmesslllerl 

11 .aiustos 941 pazartesi 
günü Jzmir ticaret odası sa
lonunda toplanacak olan İz
mir ıncır llıüm ve pamuk 
tarım satıt kooperatifleri bir-

lijinin 1940-41 iş yı!mın se
nelik heyeti umumiyesinde 
Aydın pamuk, incir tın n sa
tış kooperatifini temsıl etmek 
üzere Etem Menderes, Neşet 

Akkor, Mehmet Böcekli, Meh
met Tuncel, Raif Aydoğdu, 
ve imtiyaz sahibimiz Fuat 
Şah!n Erlaçin seçilmişlerdir. 

Memleketimizin imtiyazlı ve 
biriçf k mahsullerini birer birer 
sinesinde top!ıyan bu mHli 

müessesemizin heyeti umumi
yesinde verilecek kararların, 
meml\!kette elbirliğile iş gör
menin faydalarını filen göste
recek, çiftçimizin zevk ve 

neı'esini bir kat daha artıra
cak, mahiyette olacağını şim
diden kuvvetle tahmin et
mekteyiz. Mümessillerimizin 
intıbaını heyeti umumiye iç
timamdan sonra okuyucula
nmıza bildireceğiz. 

ŞAKA 

Müstear İsim 

Maksadım müstear isim 

kullananlara taş değil, şaka 

yapmaktır. 

Mesela Akbaba, Şaka, Kari· 
katür mecmualarında müstear 
isim kullanan üstadlarım ·Al

lah muhafaza· taşlasam beni 
neye benzetirler biliyor musu
r.uz: Nasreddin merhumun ta· 
vuğuna. 

Faraza "Çiırdik 11 o muaz
zam cımbızile etlerimi tutam 
tutam yolar; "Şeytan çekici" 
beynime beynime iner. 

"AğustoR böceği,, Hele bu .. 
Bülbül kesilse· bile zırılbsına 
dayanılmıyan bu mübareki 

"Şeytan,, : değil Arafattaki
lcri, Cennette imanlı Ademle 
imanlı Havvayı bile imandan 
çıkara a1< Mafistonun bir kere 
eline dü1ün de görürıllnüz gU
nünüzü. 

"Dalgan,,: Yıkıklarda bi
ten koca koca yapraklı, fındık 
kadar tohumlu şu mahut ne
bat.. isterseniz sürtünün bir 
kere. 

"Göçmen oğlu" Ah .. ah!. 
-·>. r .<·- Siı bunu tanımazaınız •mma 

ZABITA HABERLERİ: bu abdüfakiri pilr taktir pek 

Şafer kızı kaçıı·mış iyi bilirim. kızarsa Allah ko-

30 7 b 
. rusun. 

/941 perşem e günü 
Moralı köyllnden 17 ya~ında "Gezen 11 Meıhur ıözdür. 
D k Ş fer Çine · Akılsız başın cezasını ayak 
urmuş ızı. a nan . • . 

aynı köyde iki aydanberi o- çekermış.. Bunu:ı banrı uzvu 
turmakta olan Uıak an Kara çekiy\Jr bilmem .. 

Halil köyünden Ton Mustafa Çöl deyince ·Sizi bilmem 
otlu 17 yaşında Abdullah amma· benim aklıma ilk ola• 

Kartal tarafından aynı gilnün rak buiucu bir sıcak+Kumlar 
trenile Mustafanın köyüne ka ı Deve ve nihayet muthit bir 

çınldığı ve zabıtaca takibat kin gelir. Lü edadiyle Ç6llll 
yapıldığı haber alınmıştır. = kinci meydana çıkar. 

Çalmış 

Erzurum un Tercan kazası, 
Çamlıdere köyllnden Hasan
oğlu 318 doğumlu Hüseyin 

Şitman ile Kerimoğlu Seyit 
Ali hocanın, Aydında Erzin
canlı Seyit Alioğlu Mehmet 
Çeliğin odasındnn bir panta
lonunu ve bir ceketini çal
dıkları haber alınmışnr. 

Hllseyin Şisman ile Seyit 
Ali hoca yakalanarak ft. dlli
yeyc teslim edilmiştir. 

Bir gazetede: "Nehirler ne 
kadar derin olursa hakimiyet• 
leri de o kadar büyük, gilrül • 
tnaüz ve akıştan o niıbette 
gururludur buyrulmilştu. Bunu 
gC>rllnce ilk aklıma gelen Tu
na oldu. Ve arkasına bir Ba
lıkçı ekledim. ille velikin"Tu
nabalıkçısı pek şanılı ki kü
çUcük sandalla ava çıktı. 

"Halikarnas balıkçısı,, ile 
"Gavur imama,, söz yok .. Ta
bii bu meyanda Lilpçüye de .. 

Lüpçü 
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Hc.r hangi mevzuda olursa olsun kıymetli gördüğü:nüz yazıları gaze~emize dercetmekle bearber memleket iç haberlerini 
ve dış harp vaziyetlerini olduğu gibi günii gününe okuyucularımıza bildir .neği prensip olarak kabul ettik. 

Bunu ıla berabcı· ( iLAN) işlerine çok ehemmiyet vei·iyoruz. ( DAiRELERiN VE MÜESSESELERiN) 
t, resmi ve hususi lan işleı i ı de fazla hassasiyet ve itina7 gösterilmektedir. 

! Mitatp~şa caddesi No.1 "Halk111 Dili;~ gazetesi idarehanesine müracaat edilir. ! 
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Bir Stıal İlan R A D Y O 
Ben kahvemde dört l işi 

çalırta~an ve hu kahvenin ge
liryle altı niifu~Ju ailemi ~ e
çindirme: e uğraşan l.ir esna
fım. 

Öteki kahveciler gibi vak
tiyle kahve stoku yapamadı
ğım için 3- ·l aydanbcri müş
terilerime kahve veremiyoruın. 
Bu yüzden de mü<jteri kaybe
diyorum. Tabii n üş 'eri azal
dıkça kazancın azaldı. Bu 
gün de sıkınh içindeyim. 

Geçenlerdeş !lırimize kahve 
gelmi~ti. Az d ediler bizlere 
vermedile ·, o yakıt sustum. 
Bir kaç ı:. un evvel gazetelerde 
kahve geldiğini öğrendim. 
Elbet bize bir az verirler va
ziyetimi duzeltirim diye sevin
dim. Meğer bu sevincim bo
şunaym1ş, yine bu sefer de 
murakabe koruisyonunun yeni 
gelen kahveden de verilemi
yeceğini yalnız evlere ve me
murlara Vf!1'ika mukabilinde 
dağıt l ıcf ğını öğr.!ndim. Hal-
bu!~ ·: · 

İstanbclda kahve tevziine 
başlanır başlanmaz bütün ku
ru kahvecilerin kahveleri Q.u~ 

hınduğuna dair olan ilanların! 
her gün jJCZeteJerde okuY,-Or~z. 

Bu hal ne dereceye kadar 
doğrudur? Eğer Aydındaki 
kahve tevzii şekli yalnız evle-

kafa VR-rduruyor .. 
İsyan ettil\!r diye geberti

yor herifleri.. 
Gü ahsız ola~·ak zmdana . . 

tıktıklarmın canını aldmyoı. 
Feryat .• 
Yuvarlanan vücutlar. 
İnjltiler. 
Ayyuka çıkıyor giirültii .. 
L~ş koridorlar bir insan 

ş_alnşı .. 
Mczba~a .. 
Ceset sergisi .. 
Cüneyt. bir sütunun ayak

lığı ü:sliinde.. tepeden dövü-
'· şu yor .. 

Be"yaz mermer Z\!min kıp
k ırınız:. Kanlar pıhtılaşarak 

küçi.lk derecikJ r şeklinde 
hatlar çirnliş .. 

Biraz iJ.eride Mustafa. Ko
hıntı kaldıra·1m boynunu uçu
nıyor. 

Zında111n içi kah bir me-

•• • 
re hasredilecek olursa ve· bu 
hakikatse şimdiden bu. ve~ika
lardan kıymetinden faz\<J pir.a 
\•ermek ı;:ııretilc toplam~k mc.c 
buriyetinde kalacağım.·• ' 

~).ıı . i surar.m size bizleri 
bu üztncülerden kurtarm~k 
ihtikar kapılarını kapamık v~ 
•. ;r.,.. bi-'erı' V"rı'l.a t" 1a ' J · . .... ... , '-'3 "· ··P ma:< 
g-ibi hileler-! saptırma 11ak için 
listeler tanzim cdilir:.Cen meın
ll'ketin hakiki ihtiyacı daha 
iyi he 3ap'anama~ miydi? 

ihtiya7 nisbetinde l{ahve 
getirilemez miydi? 

Elli biıı, yi.iz bin çuvnl kah
ve stokundan bılıscdiliyo

0

r. A tı 
ayda 250 gram kahveye ka
vuşamıyan bizler bu yi.iksek 
rakamları hayali görürsek ma
zur tutulmaz mıyız? 

Sonra bu işin alakalı ma
kamı kim? Murakabe komis
yonu mu, Belediye mi? Ko

m syona müracaat ettim Be
lediye alakalı dediler Belcdi
yere gittim sustu. Bu neden'? 
Niçin kimse . bu işi kendine 
maletmiyor. 

Kahveci 

Sadi Özer 

Halkın Dili - AydıJa gelen 
kahvelerin y a r ı s ı n d a n 
fazlasının kazalara da~ı'-
dığını zannediyoruz. Merkez 
Aydın kazası için· a~rılan kah-

NO. 24 

zarlık sükununu muhafaza e
diyor, !cah mahşeri gürültü
lerle inim inim inliyor .. 

Bir hapis .. 
Kılıncını kaldırmış. 
Etrafındakilerin biraz açıl-

masını bekliyor .. 
Çember o kadar daralmış 

ki.. herif, kılıncmı Mustafanın 
oaşına indiremiyor bir türlü. 

İtiyor etrafındakileri .. 
Gayret fevkalade .. 
Sağa, sola yaslanıyor. 
:Yükleniyor geriye. 
Ve kılmcını başının hiza

sına kadar yükselttikten sonra. 
Yapıştırı}·pr... · 
B:risinin omuzunun çöktü-

Aydın Vakıflar 
müdürlüğünden 
· Aydın Vakıflar jdar~sinde 

15 lira asli rr: aaşı l ulunan 
bir katiplip açıktır. 

İlk defa !l:e.nuriyete gire
cekler müs:ıbaka ve ehliyet 
im!ihanına t.l~i tutu~a.::ı\da.i

dır. 

E, safı kanuniyeyi haiz ve 
asker !iğini yapını? olanların 

1518 941 tarihine kadu ibrazı 
İcab d en vesikalaril~ bidikte 
idat~ye mü.·acaatl.ırı v~ 15131 
941 cuma gün1 saal: 10 da 
idarede h:ızır bulunma !arı. 

(21) 
-~-- - -..,.----
venir. kaç günlük ihtiya{:a kar
sılık olabilece_;ini tahminden 
aeız: z. 

Geçen yazılarımız:la temen
ni eftiğimiz gil:i liste yapılır
ken Vilılyetia nüfu~ . vaziyetine 

göre hakiki ih• iyacın iyi tes
bit edil erek bildirilmesi zaru
retine tekrar işaret etmek 
işteri;r. 

Dığı:-r vilayet gazetelerinde 
tekra. gözümlıze ilişen yazıl~
ra bakılırsa ikinci parti kah
velerin tevzii i~in~ ba~ anmış
tır. Temenni ederiz ld ma'nl
latta yapılmakta olan n\ifus 
sayımı işi bir an • evvel b.ti
rilsin. Tevziat çabuk yapı!sın. 

Y • zan: Ferruh T oksöz 

ğünü hissediyor .. 
Sık:lf)'.Or boğazı. 
Nefesi daralıyor .. 
Boğulacak. 
Kılıncı tutan kolu çatırdı

larlfl yana düşüyor. 
Ve .. 
Bir hançer parçalıyor bey· 

nini.. 
Cüneyt çılgın gibi dit: 
- Geriden vurmağa kal

karsın ha! sersem!.. 
Sol elile hançeri, sağ elile 

de palasını öyle sallıyor ki .. 
Üç dakikada bir kişi kalmış
tır etrafında. 

Çilyavrusu gibi dağılıyorlar. 
C3:: 'ı bir ölüm aleti bu 

118/941 CUMA 
7. '30 Program ve memleket 

saat ayarı. 7.33 Müzik. 7.45 
Ajans haberleri. 8.00 Müzik. 
8.30!~.45 Evin saati. . 

12.20 Program ve meml,s· 
ket saat ayarı. 12.33 M~zi\(. 
12.45 Ajans haberleri. 13.00 
Mü~ilc 13.15 14.00 Müzik 

18.00 Program ve memle
ket saat ayan. 18.03 Müzik. 
18.30 Subest 18.45 Müzik. 
19.00 Konuşma 19.15 Müzik. 

19.30 Memleket saat ayarı 
ve ajans haberleri. 19.45 Mü
zik. 20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müıik. 21.00 Ziraat. 
21.10 Müzik. 21.10 Temsil 
22.00 Müzik karışık şarkılar 

22.30 Memleket saat ayarı, 
ajans haberleri. 22.45 Müzik. 

Müzik. 22.55123.00 Yarınki 
program ve kapanış 

·~······ .. ••••t••••· .. •••••••••• ........ 
Bu suretle hakik- ihtiyac 

a,nlaşı l.nış olsun da bundan 
sonra bu işle alakah olan makam 
neresiyse şikayetin önünü ala
cak t~tbirler vaktında alınmış 
olsun. ' 

Vazife ve salahiyeti haricin
de olduğu an)aşılan bu işin 

alakalı makamdan bizde riccı 
ediyoruz. 

Geçimi bu işe baglı olan
ları unutmıy;alım. 

herif. 
~alkıp inen k1lınçlar. 

Boğazlanan bir muhafızın 
tiz sr.si. · ~ 

Cesetlerin yere kapaklan
ması.. 

Kesik hançerelerc kan hü-
cumu .. 
Boğuk hırıltılar. 
Korkunç .kükremeler. 
Bir nara: 
- Savulun be!. Köpek gibi 

boğazlıyacağım şimdi hepinizi! 
€üneyt, üzerine kılınçli hü

cum edenleri görünce ikinci 
defa kükrüyor: 

- Davran delikanlı! Sıkı 
tutun geliyorum!. 

Ve keskin aleti birisinin 
kafasına öyle hızla yapışbrı· 
yor ki .. Kaburgaları çatır ça~ 
tır ikiye bölünüyor herifin. 

- .'1 rlt.7.<u n:ır -

il il m/ ~'fiik,;İ ·;n~t1ı·ı~11ıdah;ıs;ı ;,;,~ıır 

• 


