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amuk ve incirci- İngilizler C ~ n n ce ı~,;,be1<-;;;wşmR1a~ 
lere yardım ~ i!!iii!J 

- · >'. o -·c- Bir denizaltı batırdılar Mikrop 
. İçinde bulunduğumuz yı!ın Madrit, 9 (A.:A.) - alınan Bilyilk elçisi ile 

zn·ai istihsal masraflannın yük- bir l)abere göre dün sabah A merfka harici ye 
fek~iğini gören İzmir Pamuk İngiliz donanmasma mensup ~üsleşarı görilşt Ü 
v.e incir satış birliği müstah- tayyareler Cebelüttank açık- Vaşigton, 9 (A. A) - Sov-
sıllere d l' · larında bir düşman deaizaltı-yar tm e mı uzatmıştır. vet büyük elçisi Mayiski ln-

Kr d' t b' · d sını batırınışlardır. e ı es ıtın e esas olmak riciye müsteşarı Ve!s ile ~ö-
üzere İncirin beher ·kilosunu RUS_ Alman rüşmüştür. Sovyetler birliği 
10 Pamuğun 20 kuruş olarak tarafından Amerikaya yeni 
hesaplanmasını kararlaştırmış- llarhında Macar harekatı siparişler verilmesi j!ı.timalinin 
br. Budapeşte, 9 (A.A.) _ Ma: bahis mevzuu olduğu sırada 

Ziraat Bankası bu çok ye- car tebliği: Tam hızla ileri Mayiksi tafsilata g irimeksizin 
rinde verilmiş olan karara hareketlerine devam eden mo- beyanatta bulanarak nihayet 

· müsbet ve ameli teklifler kar-
~( re muamele yapılmasını törlü kıtalarımız leroz nehirini 
kredi kooperatiflerine tebliğ geçmi1lerdir. şısında bulunduğunu söyic-
etmiştir. miştir. 

Ha1kın Dili - Bu isabetli Sovyet tebliği 
karardan istifade edecek müs- (A 
t h Moskova, 9 .A.) - Sov-
a ~iller hesabına Birligv e te-

k 
yet sabah tebliği: 

şe kürü vazife sayar. 

Şehrimizde spor 
maçları 

Şehı i ı iz le önümüzdeki pa
zar günü İzmir karşıyaka bi
rinci takımı i!e Aydın spor 
ldübu arasmd bir maç yapı
cağı haber alınmışhr. 

Hey "' cnnlı olacağı tahmin 
edin bu maça bütün Aydınlı
ların alaka göstert!ceği mu
hakkaktır. 

Ressam B. Turan 
Ankarada 29 Birinci teşrin 

941 de açılacak Türk camıa
sırtın hususiyetlerini ifade e
?~cek büyiik resim sergisi 
ıçın Partimizce tavzif edilen 
~n ressamdan B. Selim Turan 
~ gün Muglaya hareket et

nıışlerdir. tl. Seli'Il Turana 
nıuvaffaki1etbr dileriz. 

İngiliz 
Hava kuvvetlerinin 

h!icumu 
Londra, 9 ( A A ) 1 .1. h . . - ngı iZ 

ava nezaretinin t bl''"', 2 d" e ıgı. 
.. w 

1 
• uşman tayyaresi dün 

og eyın Vayd adasına yakla,-
nuşlardır Av t . . 
d.. • cı ayyarelenmız 
uşmana hü dü cum etmiş ve 

dn. Ş~an tayyarelerinden birini 
\lŞÜrnır.. d'.. . . 

u w ~· ıgennı~de hasara 
ırat~ 1 t Ba k lard . ş ır. ş a mıntaka-

a ıt' d .. 
1 ara eger bir hadise 

o malllıttar. 

8 temmuzda bütün gün 

düz Ostoro, Polaska, Noga 
Kıring, Giling ve Paks böl-

gelerinde şiddetli çarpışmalar 
devam etmiştir, Tanklarımı

zın, tayyarelerimizin müdaha
lesile bazı noktalarda düşma 
nan ileri hareketini durduran 
kuvvetli mukabil hücumlar 
yapmıştır. 

Bostova istikametinde bu 
sabah bir muharebe olmuştur. 

Bu muharebe esnasında kıta 
larımız birçok mukabil hücum 
larda bu!unmuşlar ve düşman 
tapçumuzun ve hava kuvvet 
!erimizin bombardımanı ve 
tam cüzütamlarıır.ııın muka 
bil hücumu neticesinde ağır 

zayiat vermiştir. 

Rus - Polonya 
anlaşmasını 

Amerika da isti yor 
Vaşinıton, 9 (A.A.) - iyi 

haber alan mahfillerde teba 
rüz ettirildiğine göre. A meri 
han diplomasisi bir banşmaya 

varılması için İngiliz diploma 
sisi kadar faaliyet göstermiş 
tir. Bu Rus - Polonya banş 
masında bir kere prensip an 
laşması vücut bulunca Polon 

ya - Rus işbirliği siyasi sa 
hada tatkik keyfiyeti kalacak 
tar. Ruıyada bulunan ve mik 

tan 220 bin kadar olan Po 
lanyalı askerlerden bir Po 
lonya ordusu teşkili nisbeten 
kolay olacaktır. 

• 

Iı1giliz 
Tayyarelerinin 
Almanya~·a hiicunıu 
Londra, 9 (A.A.) - Londra·· 

dan öğrenildiğine göre, lngi
liz hav~ kuvvetlerine mensup 
ağır bombardıman tayyareleri 
salı günü öğleden sonra Al
manyanın şimaligarbisine hü
cum etmişler ve Vilhelim.h:!
fesein deniz üssünü bomba
lamışlardır. Bu harekatta hiç 
bir Britanya tayyaresi z:ıyı 

olmamıştr. 

Ruslarla 
Polonyalılar 
anlaşıyor ınu? 

Londra, 9 (A.A.) - İ"giliz 
makamları Polonya ve Rusya 
müzakerelerinin aldığı seyirden 
memnun görünmektedir. Müş
terek düşmana karş tek cep
he kurulmasına varmak için 
her iki taraftan gösterilen 
bariz hüsnü niyet yeniden ba
rışma için çok büyük bir en
gel teşkil eden bir çok güçlük
liiklerin sui tefehilmlerin meş-
ru şikayetlerin ortadan kaldı
rılmasını miimkün kılmıştır. 

İngiliz siyasi mahfillerinin 
fikrine göre esas mesele Po-
lonya ile Sovyetler birliği a
rasında mevcut muhasemat 
vaziyetinin derhal nihayete er-
mesi, Polonya hariciye nazın 
dün öğleden so11ra B. Edeni 
ziyaret ederek fngiliz harici 
yeıinin tavassutu ile başlıyan 
ve o zamandan beri iki tara-
fın tebaruz ettirdiği samimi 
bir hava içinde görüşmelerin 
inkişafına dair malumat ver 
miştir . 

• 

-~=- ~ :<-
.Her perşambe bu sütunda 

hepimizi rahatsız eden ve sa
hibini fena itaplara maruz 
bırak.an itiyatlarımızın hasta
lığmdan hehsedeceğimiz için 
yazımızın başlığını " Mikrop ,. 
koymuş bulunuyoruz. 

Yurtdaşın "Halkın Dil., inde 
büyük değeri ve sayğısı var
dır. bu sütunu yazanın zımnen 
olsun bir yurtdaşın dilgir et
mek hodgamlığım taşımamak
ta olduğunu işaret ettikten 
sonra mevzua geçiyorum. 

Her hangi bir temsili veya 
filmi seyrediyorsunuz, kulak
lariniz, gözleriniz ve hatta 
kalbleriniz sahnedeki mevzu
un heyecaniyle mest olmuştur. 
Tam bu anda büyük giirilltü
lerle açılan kapıların takırtı
ları, gıcırtıları, konuşmalar 

yahut salonda çekiç sesi gibi 
akisler bırakan ayak sesleri 
tatacağmız zevk ve heyecan-
dan sizi bir zaman için mah
rum etmiştir. 

Kahvedesiniz, etrafınız in
s:mlarla dolu ajans dinliyor
sunuz " bir çayy,, diye cırtlak 
bir garson sesi. hararetli bir 
münakaşanın yersiz gümltü
leri dinliyeceklerinizin dört 
beş kelimesini duymanıza 

mani olmuş size, dinlediğinizi 
anlamadan kahveyi terk et
tirmiştir. 

Trende bilet alıyorsunuz, 
sizin gibi yirmi kişi ile girilen 
yerde sıra bekliyorsunuz, 9n 
dakikada biletinizi almak hak-
kınız iken, çıkılan yerden so
ku tup açık gözlük ederek bi
let alanlar, sizi ve sizinle be
raber dört beş kişiyi balık 
istifi gibi bu sıcak günlerde 
on dakika fazla bekleterek 
rahatsız etmiştir. 

Burada iiçünü kaydetmekle 
iktifa ettiğim günlük hayab 
mızın rahatsızlığını meydana 
getiren şaylerin .. Hotgimlık 
mikrop,. undan ileri geldığini 
şuphesiz anladınız. Burada 
"Hodgamlık mikrop.,unu bile 
rek taş~yanlara sözümüz yok. 
Bilmeden bu mikrobu taşıyau 

yurtdaşlarımızı ikaz ederek 
cemiyetımizin iyi ve nazik in-
sanlarını çoğaltmak vazifemiz 
değil midir? 

N. R. 
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1 o u 
- Fransızcadan -

Dostu u " J... f J... ,, odama 
:_:'.reli. Şapkasını masamm üze-
' i•1t.; fırl~t~ı. Ben henüz ya- ' 
t ıKd:.l idim. Hafiflemek için 
parmağını yakalığının arasın-

' t1 a11 .u!'et'e geçirdi ve ken
~· .,i bir koltuğa atarak ba
~ r..Jı: 

- Hnyır, hayır, bu böyle 
devam edemez, artık. fazla 
gelİ/Or. 

Jo fu hicbir zaman buka
dar lıeyec·mlı görmemiştim. 

K~ndine gel be yahu!. . 
Kimi le derdin var?. 

- Suna söylüyorum, artık 
vcti~ir. Salmn da sonu var. 
Eyüb Peygamber bile buna 
dayanamaz. 

- Seri, duş tavsiye ediie
cek derce.ede hiddetlendire
nin him olduğunu öğı·~nmek 

isterim. 

- Bm!a\a sen de!... Anla
madın mı? " Lüsi ,, değimi? 

S ·ı· ? - evgı ın ... 
- Sevgiiim mi? .. Programı 

lornd:ı unuttuğum için bana 
ö, le bir ç•kıştı ki ... İnsan ke
diı;ini tile böyle azarlamaz. 
Prog-ram da bir işe yaraya
bilsc ?.. Mi"iel tiyatrosunun 
programı .. Anlamıyorum? Ti
ya:ro programları ciltlenmek 
içiı mi saklanır'? Artık kafam 
şi ti. Üç a:·dı:ınberi bu aşüf
tede·ı çel;med!ğim kalmadı. 
A~nl-nak istemiştim. Biisbii
tün kancrıyı taktı. Artık bar
dak taşdı. Ya, onu, uslu, ita-

Elin-le meş'ale tutan muha
fız içeri giriyor. 

İs çıkaran büyük bir çıra
nm soluk şuaları ancak ay
dınlatıyor içerisini. 

Giı iyorlar. 
Bir köşeye 

Ve .. Yüzüne 
demir kapı. 

atılan Cüneyt. 
kapanan aynı 

Boğuk gıcırtılar. 

Sabaha karşı .. Bey kalenin 
gölgeli yolları arasında salla
narak ilcrliyen Umur bey 

muhafızlardan birine dö
nüyor: 

- Baktınız mı hiç hastaya? 
fazla kan akıhyorsa timar et
tirilsin. 

- Bel.i Sultanım . Y ara 
büyük. 

- Hekimi çağır gel öyleyse. 
Muhafız koşarak · uzakla~ı-

yor. 

atli gördüğüm ıçm metreslik 
payesine yükseltmeme ne 
dersin? .. Lüsi! Bu adı taşıyan 
kadın şair Alfre dö Musse
nin kah:-aman kadınları gibi 
Romanesk ve İlahi biı· tavır 
alırsa Adama aşk te!kin eder. 
Ah sor!lla, birader sorma! .. 
Onunla geçirdiğim hayat ce
hennem azabından beter ... 
Ne zaman gezmege çıksak, 
taksi şoförlerile bir mesele, 
ya garsonlarla mi.inakaşa, 

tiyatro kontrolörlcr:le dil kav
gası hazır. Bana açıktan açı
ğa savurduğu ağır lafları, 
izzetinefsimi yar~lıyan sayısız 

imatarı hesaba katmıyorum ... 
Fakat bu defa tamami'e b:tt:. 

Gülüınsiyerek Jorj'a baktım: 
- Birinci ayrıhşmızt hatır

lıyor musun?.. O zaman Li.isi 
geri geldi; ağladı, yine 
kabul ettin. Hatta o akşam 
çay takımını da kırd~. 

- İşte onun için bu defa 
geri dönülmesi mümtü11 ol· 
mıyan bir ayrılık istiycrumya. 
Bunun için de tek bir çare 
var. ölüm!... 

- Ne? .. Onu öldürmek mi 
istiyorsun? 

Okadar bııdala değilim 
ben. 

Abôallığın lüzumu yok, 
Jorj! Bukaclar ehemmiyetsiz 
biı- mesle için intihar. 

- Haydi abtal sen de ... 
Kağıt üzeı-ir.de ölrr:i.iş bu u
na.cağım. Sen de bana yardım 

o. 10 _ .. .....--

Ayni dekor. 
Demir kapı. Loş salonlar. 
Tas merdiven. . . 
Nihayet ikinci kapı. 
Bir mahzen. 
Öyle zifiri bir karanlık ki 

katran kuyusu adeta. 
Kafile yavaş yavaŞ bu loş 

koridorda ilerliyor.. En önde 
Umur bey ellerindeki çıradan 
koyu bir is yayılıyor. m~hzenin 
ıçıne.. Koku burun delikle
rini tırmahyarak genzi yakı
yor. 

Cüneyt bey, derin uykusu
na, kanlı yarasına rağmen 

fırlayıp kalkıyor ayağa: 

- Ne o be? Gece kuşları 

edeceksin. 
diğim bu 
Yataktan 

İşte senden iste
kadarcık birşey. 
kalkar kalkmaz . 

cenaze idaresine gideceksin. 
Amcam, dayım, halam, eniş

tem, kaymbiraderim, yeğen

lerim , amcazadelerim tarafın
dan 44 yaşında ani bir ölüw. le 
vefat eden benim ccnazer~-ıe 
gelinmesi için davetiyeler y<..z
dırac;ı.ksm. Eh: 
(Bana Mevla rahmet eylcr.·r.) 

Davetiyelerden bir ta~ -
sini de Lüsi'ye göndermE:-v,i 
unntnııyecaksın. Buna geii c ~= 
Akşam ckspresi1 :! cennet gi'Ji 
şirin cenup sahillerine !.avu
şacağım. Benim " ı ide il ı
hahı ., ndan öldüğüll!ü h ·
kese söylemesi için kapıc y '! 
beş lirn bahşiş vcreceği.11, 
anladın mı'? 

<: 
:; "" 

Sekiz gün sonr'?. !imon 5"-
rısı renkli oto ıobi'ı ile de"'lİZ 
kenarında gezerken dost.ım 
Jorj'a rast gel<lim: 

- Ölü1er amma da sür'atle 
gidiyorlar hal.. diye bağırdım. 

--- Aman azizim dedi, me
zara gömülmek ~ibi yi'~ ~ -1: 
bir fikir aklıma gele1:denb-Yi 
nekadar mesudum bilsen. 

--- " Li'ısi ,, den bir hal:-eı" 
)''Ok mu? 

--- Hi~bir habe ·, herbaide 
kendini kseili İ\İn b~1:_,:ni 
'bulmuş olacak. 

Kahvelerimizi içiyorken h:::: 
Paris gazetelerini geti. rl:ia. 
Jorj bit'deub:re saı ardl. Ve 
bana şehir hah-deri süt ı:.un
daki bir fıkrayı rröstcrd.: 

- Bıtıııedi -

Y azaıı: Ferruh T oksöz 

gibi başımda tünemeyemi ge!
diniz bu vakit.. Karşımdan 
cehennem olun! 

Eli, gayri ihtiyari boş k~
merine uzanmıstır. 

' 
Eir kahkaha çınlıy~r: 
-Hah hah hah hah .. Bura

sını er maydanı mı sandın oğul! 
Cüneyt bey, hırsla kahka

hanın geldiği tarafa atılmak 
istiyor: 

Fakat derin yarası onu hal-
siz düşürmüştür. 

Olduğu yere yıkılıyor o .. 
Ayasuluğ hakiminin sesi: 
- Boş yere ne uğraşırsın 

evlat.. Seninle uyuşmağa gel
dik. 

' 
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7.30 Program ve memleket 
saat ayarı. 7.33 Mü}ik. 7.45 
Ajans haberleri. 8.00 Müzik. 
8.3018.45 Evin saati. 

12.30 Prog-ram ve memle
ket c;aat ayarı. 12.33 Müzik. 
12.45 Ajans haberleri. 13.00 
Müzik. 13.15114.00 Müzik. 

18.00 Progrrım ve memle
k"et saat ayarı. 18.03 Müzik. 
18.30 Kcnuşma. 18.40 Mü
zik. 19.0) I-:onuşrua. 19.15 

19.30 1 "cmleket saat ayarı 
ve ajans haberleri. 1945 Mü
zik. 20 ... 5 Radyo gazetesi. 
2J.45. Müzik. 2i.OO Ziraat. 
21.10 l\fözik. 21.25 Konuşma. 
21. iO Muzik. 22.30 Memleket 
s:ı·tt ayarı, Ajans haberleri. 

22.45 \1üzik. 22.55/23.00 
{ arınki program ve kapanış. 

Rüşü Başkoru 
Zengin tuh<ı:fiye 

ve en son model 
şapkaluıı gelmiştir. 

çeşitleri 

bayan 

(9) 

------=======-
Hilrni Tüke1 

Kitaphanesi 
Her çe}it kitap, ilmi, edebi, 

içtimai, iktısadi eserler, sine
ma ve zabıta romanları satı
lır ve kiraya verilir. Eski 
1 itap ve mecmualar iyi fiat
le::"le satın alınır. Yeni neş .. 
riyatı. ancak kitap hanemizde 
bulabilirsiniz. 

- U yuşmağa mı ? 
--Beli.. Eğer sözl.!rimi dinler-

sen hayatın kurtulur. Serbest 
kalırsın.. Yok. .. 

- Uzun etme! söyle ne 
istiyorsun? 

- Aferin. Müşavirine bir 
mektup yaz. Askerlerini ge
ri çeksin. 

Hele serbest kalınca seni 
de salıvereceğiz. 

- Deli misin be! 
-Hala kurtuly.bileceğeni mi 

zannedersin. Buraya bir giren 
bir daha kurtulamaz Cüneyt 
bey. Ona göre düşün taşınf 

- İstemez istemez! 
- Buradan insanı ancak 

azrail kurtarır. 

--- İstemez dedik a. 
-- Sevgilin kurtarmağa gel-

miyecek amma. 
-- Adı batsın hainin!. 

- Arkası ı•nr -

Jlilmi Tilkel mutbwwıda basılmııtır 


