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B. M. MECLiSi AL ~ N 
Deniz nıensupları 'Resmi t 
zam layihas·ını tet-

kik etti Berli rı 5 ( a 
.Alınan telıliğı: 

liği 
a. ) -

P ta ın - Görlena 
anıaıma ıartıarı 

r ornlrn 5 ( a. a. ) -
Royt11r bilıJiriyor: 

Ankara 5 ( a. a. . ) -
Büyük Millet mecliıi bn 
günkü toplantısında de
nizaltı sınıfı IDf'!Dı-tıpla 

rına veı ilecek ıam ve 

Petaiu - Gcirieng an· 
latıma~ıııırı esas ı-;artları 

I ' 
şunlardır: 

r 

ıl tazminatlar hakluuda ki 
ka.nurıun b:ızı maddele

ıı rini degiştireu k~non lA-
Yihaıınrn birincı müıa.
lceresini yapmı~tır. Mec
li .. paıu\Ttesi güuii top. 
lllnmak üzere dağıhnı•tır. 

• 
l' 

u BUR 
Dokumacılar 

birlikinin hastaneye 
hediyesi 

Ankara 6 ( a. a. ) 
( Hunlur dokıımaeılar 
t hirliıri ıeoelik kirından 
~ n d 2 bin lira ııuı yar ıın 
t• '•larak memleket haıta. 

tleıine verm.i~Lir. , 
, Maıatuada uanaın 

.Malatya 5 ( a.a. ) -
~\'velki gece kerest~cile. 
l'in balnndoğn bir yertle 

hir yangın çıkmış ve 24 
du.kkarı yanınıştır · 

ltalyanlar 
Niçin teslim 

oluyorlar 
'{ a•ington 5 (a.a.) 

-llınıın bal'I komutanlıiı 
~ener al .l!'oİıııan ıı' ı Li b 

~ h.ya göndermiştiı'. Ge
f ~~tal Afriırıda ltalyan 
ı \ıt~ıarı arssında gcirıi · 
1ı 161\ maneviyat bozuklu· 

~ tllnnn seb1o1plerirıi ar ştı· 
~ 
l\(lllktır. 

ı, ltalyı.nların kaç~a
tl' ~ rı.nı önlemek v~ kutle 

l\lınde teslim olmalarına 
~l\ni olmak için idam 
t., k . 
lt~ası tatbik edilece tır. 

l 1l' J tnlyun _hava fi!oo;n 
ı 11gilizltHe tettl iru olın ş 
-... 

Doğu c"plıe iı de diiş 
maııırı hiicıım laı ı akim 
kalını~tır. Loniııgraılda as

keri önemi olan lıodefl er 

bomhalan~rak yangınlar 

çıkarılmıştır. liilıi m fay. 
yare teşk' ile· i t•tplıeııiıı 

cenup kns'mio<le va Mo:-1-
kova muharebe bölg~ in

de kıtnların b"'kloıııo ın Y

z ilerine ve ~ehirhır d1-
\4ındaki İ tıtilı Hı o lıırn hü· 
cunıda bulurımu~lar dır. 

Bol~e•ikler agır lıayıpll\1' 

..-ermi~ler ve pek çol\ top 
ve t ı~ıt ka) hetrui~le• ılir. 

Mo..,ko"a '*' Leniıı , 
graca go<'~ lı ücuml ını ya 
pılmı~tı r. Şimal .\ frık-ı· 
ıında Almaıı-ltalyı\a •'e 
nup Ma.rmariı,'ıfo dii~m~n 
keşif nn1ouı·Ja r ı trarafırıdau 

yapılan hhcımılaı ı p~i"

.kürtuıüşlerdi r. 

Aluıan-ltıılyrın pile 
ta.yyarelertlerı ınlirok k p 
teşkiller caınıp Maruıtırın 

da lngili• toplırnınalıırHıı 
dağıtmışlardı r. Doşcı.ırnın 

Sidi Bııraıu i vt ııın·a • 
Matruh çevr~~inclok i ıa't. 

yolları T6 hına ii ılarme 
tam iaal>etler k ) d~<lil 

tni~tir. 

Hava ınulıarclı ler inrle 
Alnınn a~cı lurı. 7 İngiliz 

avcıs dii~ürwö~ e11.lir. 

Bir Alw an deo i za}t.ı
ıı Siriaa•ıt &t;ıklarıuda 
bir lngiliz ıleııtroyorini 
h1o1ua ugrıltmıştır. 

İngiltere ile 
OrdOn emiri 
ARASIJ. ~DA 
Loııdra 5 ( a. a. ) 

İngiltere iJ., Ü rdiin ara· 
sınd1t imıa.1 tnuo yer i an· 
1 ,ma ne~ro<lilmif?lir. Bıı 

anla~ a.ra gc)re O rdiiıı 
emiri lıı~ilh ıeniu n ii~ ı 
de1:1i olıııudıı.ıı nakeri k 11 v 

ı vet toplayabiıec"ktir. 

1- Jı'runeız şimal t\f
ı iknsı ve Frnrısız batı 

afrıkaın ayrı iki bölge 
ıayılaea.ktır. 

2- L ihyu seferi do 
lay ıs~ e A lmau iht iyavla.· 
rınııı çok acele huluu<lo 
ğu ~itnal afrikmmıd:ı Al
manya Fransız fılosnnnn 
yardımcı olmadım keııdi 

koYvctile itıtedigi lıilti\n 

ha Ya ve den iz ti!leriu i 
alacak. 

!~ - Batı afrika :Pı n.u

sız - l ... panyol müdafna 
h()lgesi s ) ılacak . Fu n · 
sız - lilpanyol kuv' tll'
rinc Alınan harp malztı

mtııi ,·erilecek ve belki 
Hrni zıuuıuıda gizli A i
m " ıu:keri yıirdımcı ya
pı acllkı ır. 

4 - Kl\rşılık ol mak 
iizı:.re Vı ~iye bir mi dar 
.F rın 1.41z harp es iri iaılo 

olııw ~nlitır. t,gal mas
raf rı ıla bir mikdar 
aıaltıl aca k tı r . 

ovyetler 
Bir maden kasaba

sını aldıklarını 
bildiriyorlar 
IJonıha 5 ( a a. ) -

Mo:-kova'dan gAleu hir 
lıah o re giire Uuelar Do · 
netı l.ıav:zasında istaliıı· 

grat, matc ye gurgon 
mad en kaıalı:unnı a.Imış

larılır. Alnurnlar burada 
ki oıuharohe meydanm da 
hir çok c) ' ii VO y ralı 

hırnkm ~larclır. Hm•lnr c>
ııoııı li ıuiktarrla ganimet 
oltı gc~irıın~lPrdir. 

Amerika - Japon 
Vaşington da.o hildiri

liyor: 
.T:tporıpt Hall'iıı ınulı 

tıraıtrnı nddetmiştir. 

Huz~oitin hi ııtli~~iı i 
lıalı1.ın !nki ıwrnı:mrıa ,fo 
poııyıt lrnniiz eavap vH 

ı meo.ıiştir. 

ihyada 
ingiliz - Alman 
H rp durumu 
K.~hire 5 ( a.. a. ) 

Orta~ark teblıii: 

Düşınsııın Eidud'ya 
yaptıgı hiıcuınlardan iki-
8İ piiskürtülrıı ü~ v" biri
ıinde aldığı toprakların 

bir kıamı bır<'z sonra ge

ri ulırımıştır , Hadnt Çt'V· 

us ndu MaııaHtırın batı· 

sıtıda yüı Alman öldii
ı ülnıii~ ve oka<lar esir a
lııı nııştır. Diişman kolu
nun keri kal liD kısmı da 
kaçıuı~tır. Önıeıler bölge
Hinıloki haro'ia tta alınan 

f'&iıl~rdeıı başka 50 de 
top elimize gtı~miştir. 

h.aputzo ) olu üzerinde 
h1r makinoli tAşıt kolu 
ıııuha.IH.H11} e ichar edilmi• 
v~ ağır ıayiata ogratıl

ıu ışt ır Hu ci.-ardald Dil•· 
matı toplulukları 'e ta,ıt
ları hHyaı;eleriıniziu şid

cl~t lı h hou ın Jarıııa ugra
nu~lardı r. 

Habeşistandaki 
İtalyanlar 

Nayrobi 5 ( a. a. ) -
He:mı i t hlig: 

Habl' Şİ~t:ındaki lngi
li~ nHk m i menfaatları 

tatmin edici b ir şekilde 

luıl ıcdı lir f'dilruez bu 
m~mleket teki ingi liz kuv
vetl ~ri gori u.lıııacak tır. 

Rabeı;ıistan <la sivil ltal

yıtnların ia~eııi ~imdiye 

kadar İngilizler tarafın. 
dan temin edilmiştir. 

Sovyetler 
Alman c .ph0sinda 

Türkiy , Irak 
ve Fransa 
n1enfaatlarını 

himaye edecek 

Vişi 5 (a.a.) - B.N.B. 
bildiriyor: 

Resmi bir kaynaktan 

öğrenildiğine göre Fran
sa ile Irak urasında dip· 
lomatik münasebetler ke
sildikten ıonra Tiirkiye 
lıük11meti lfranaanın I
raktaki ..-e !rakın Fran
aadaki menfıuıtlarını hi· 
ınaye etmogi kabul et
miştir. Eyi haber alaa 
m:ı hfi ılerden bildirildigi
ne göre Frnns' ile İran 
arıısııidaki ıliploma t i k. 
münasebetler mu.,Jeıü he 
ni.iz bahs mevzuu defil
ıede Fransa ile dıploma
tilc münaıebetlerin kesi· 
mi için Britanyanın lra
oı zorlayacagı çoktan 
bekleniliyor. 

Rus-Polonya 
Beyannamesi ve 

Londra 
Londra 5 ( a. a. ) -

Roı Polonya kar.ılıklı 
yard1m beyannamesi ha
kkında gazeteler henüz 
tefı;irlerde bulunmamı•· 
)ardır. Fakat Londra nın 
siyaı:ıi mahfilleri beyan· 
nameyi haı aretlo ka.rşı

la ııı akta. ve iki ıslav mil
letin iş birligini ilham 
eden akıllıcQ. siyasetini 
belirtmektedirler. 

Doğol 
Vişi liderlerini iha-

netle itham etti 

Gedik açtıklarını Loodra 5 ( a .•• ) -

bildiriyorlar General Dogol Franıız 
milletine hitabederek Yişi 

Moskova. 5 ( a.a. ) Liderlerini ihanetle it· 
Cepheden gelen bir tel- ham etmiş ve Petain-Gö
g at' hahınin~ ~öre: rieng görii~ınesirıden ıon· 
Ru" kıtal arı Sg ndof ka- ra. bn liderlorin şimal 

pılarındaki Alman mii- afrıkası kapı l arını na.ıi

ılııf ı fl ınevztJf'l'iııde bir ge- let'e açacaklarını ıö1le-

[ d,k açını,ıardır. l mittir. 



Say!-a 2 (Halkın DiJi) 

Küçiik Hikaye: ilan 
·Her geceki odamdayım Demiryolu birinci 

muhafız taburu 

komutanlı gı ndan - ~ 

Burada bir ku' gibi 
hafif ve şakrH.ğım. Sabah 
daha tan yeri at?ıumadan 
u.raniyor v., kalkıyorum. 
San tın en kuvvetli ve
rimi ile meydana gelen 
müzikten daha t•sirli ve 
caıılı mu!!ikilerle karşıla

'ıyorum. 

Sakalar, bülbülle, tarla 
ku,ıarı Te arada bit- yük
ıelen ba.yılırcaınnA, katl
lırcasına, kcndmi malı· 

Tetmek i11terc siııe Stjıini 

ilahileştiren kanaryalar. 
Hepsi, her çeşidi var. 
Birhirlerile rekabet eder· 
cesiııe ÖHnerek öten ho
rozlar. Kazların, ördek 
Jerin, mıaır tavnklarınrn, 
hindilerin kendi alemleri. 
kumruların, güvercinlerin 
bu ıüzellige kar~ı ibadet 
edi,leri .. 

Bu zamanlarda ruhum 
aanki ebedi istiralıatga 

hını bulmuş gibi diule 
niyor. Bu tabiat parça
l!lının fiitmnkar güzelligi 
önünde gaşyoluyorum. 

Sonra bir kanepeye 
oturap dü~ünüyoruaı. A
sıl hayat handan başka 

bir şey midir7 Biitiio ber 
~ey bu t~bii varlıktan Te 
hakikat ten meydana gel
miyor mu, menş.,i harası 
detil mi7 diye fe1sflfey• 
dalı} orrw. 

Yanş yavaş semanın 

nuru arza. dökülür gih1, 

erimekte olan karanlık

ları bastırıyor, görülı a 
her yer bir şeffa.flıkla 

parlıyor. Bn tulu zama
nıdır . Ansızdan dogacak 
olan giineş bu ~iftlikte 
en kü~iik bır canlı malı
I<ıku dahi uyuşnk bir 
lrnlde yakalıya.mıyor. Çün· 
ki herk~a 'fe her,ey va
zifesin• ba,ıawıştır. 

Vakit biraz gtıçince 

tllraktörlerin çalıştığını, 

giioe~ renkli, altrn kıy· 

metli n olgun baş klı 

tarlalar giderek ekinlerin 

biçili.ini, boğ yapılışını 

diğer tarafta tanelerin 

taşlardan temizleııi,iııi Te 
tamanın yığılmasını sey
rediyorum. 

Öğleleri üç saatlik is
ti.ı'ahatim Tar, kendimi 

Yazan: A. ERDtK 

tazlasil• dinlendirfbiliyo
nım. O •nım iıttıdiği za
manlarda ıüriileriu J14Dl

ııa giderek onları tanı

yorum ve okşayıp seviyo
rum. Hiç hoş durduğum 
yok. Kiime8ltırin, 3ğı lla· 

rın, ahırların tamirıne de 
karışıyorum . 

Çiftlikte !tl.şarn 83-

bahkı ka<lar tatlı, t4abalı

ki kadar giizol Ye c:uı lı 

dır. çalışanbr, ışinden 

bir gönül feıalı . ılıgı il<•, 
sürüler, karınlan k.tbar· 

mı' oynaya •akalaşa yer
leriu• döntırler. 

- Devam edecek 

Demir y9ln birinci 

muhafız taburunun l 12· 

94:1 tarihiudtıtı itı hnen 

3 aylık talımirıtııı 10200 

kilo AıAH eti ıhtıyacı 

ııç1k ekııltıneye kon111uş. 

tor. İlıaltı-.i 15 12-941 do 

yapıla t· ı4k tır. Sttr itrni an· 

iaın" iıı dJtrn lerin lı f' r 

gün eJı. si .tnıtıye .~ti ı ak 

ectt-cek leı 'ı• 15 · 12 · 941 

-ıaat 15 d o t•dıu ıts · e r

lı k ~ıı " q hı ııai'! ı )a r. ın

ıJa,k ı t hur k :. ı .ngalıın<la 

Hat ın a i ma koıniı1yonuııa. 

miir.ar.aatluı ılan olun ur. 

No. 14: (4: 6-9-12] 

i 1 i. n 
Gayri menkul malların açık aı ttırma ilanı 

QlNF tOR ı. M.B'MURLUGUNDAN 
Şnyuun izaltııi 

Alacaklı : Çine hl\mit ab. t malıalle~indtın Hiın 

mmet oğlu ehmedıu kendi namına bılusale ve kü· 

çük çooni:ları namına biJvekaleye karı~ı F~tma. 
Borçla: Milista şöfôr Himmet oğlu 8lileyman 

ve Çıııeli Mehmet oğlu Te~ fı I'. Ye Ilimmtt kızları 

Firdevis -Ye Hatıce. aı alarmda şu. u u ıı ızde8i için 

aatılmaııoa. karar verilen. 
Açık arttırma. ile parayn. çenilccek g ' ;' ri men

kulün ne olduğu: 
Çiııeuin lıamit abat malıallt•sinilf' ik i bııp hane. 
Gayri ıneukulün bulunduğu mı, ki, mahallel!li 

ıokağı nomaraıı: 

T11pun un 940 gün ve 115 ve l lH sayı~ında ka
yıtlı hamit ahat mahallesinde kulüp ~okagıııda 8/ i 
hane nıııııarasını ta,ıyan ve sa~ı Himn.nı vereseli 
ve M uglalı ekmııkçi Şii.krü veı ese~ı furun n olu 
Ali ba' oğlu Mı lHn t veresesi arl<aıcı A lai .' alı ıno•la 
Yusuf vereıtısi lıı:ını <> ii yol ilt; sı :. ırlı ~ t1 kerpiçtt-\n 
y»pılma hlıta1 i alr1 toprak ve fü~tü ıı eıuıtlı T 
önü bayat har p iki gözıle'1 i hıu et ha ııe >f-1 t ıh:ui ı i 
80 mf'tre murabbaı ar8 yı havı •ı• h i r iııc'J' ng-ıcı 

olup bn eve (~00) ir11 kn m• ı ta ı r c.d lu.i~ t iı. 

Dıgiri kariye c:td ı~ı,ıİ l•dtt t pu ıı liU 9.H} p:: iin vo 4.6 
nam:\rada v" 4 hane nnıua r a'ı s 11ğı sahık ıı n c;ongoJci 
oğlu kar~ Mehmet halen moll Yıısof hlllll ı;.olu 

sabıkan sahibi !'enet himmet h.l hıun .:\1uKtafa kilhya 
dükkinı lılllen Aydınlı eknıek<;i Hakkı furnnu ve 
aabı ao Mehmet çavıı~ ı Ti hal ı ıı Hımnı,.t voreseJeri 
e'fi arkaıt Ali baş oğlu H iiMy n ı ı,ıNle ~l en Himmet 
Ter-eael~ri avlu u i>nii yol ı J e Aıuı lı f.{erp ~·Hnı ma
mul 160 metı e M. r.:- yı havi ic; nde k ı y ı bir ha 
rap ııamanlık ve kıl~r •e 4: nıetre M aralık ve bir 
inoir v~ bil asma ağacını haTi olan bu haneye(300) 
lira kıymet taktir edilmi,tir. 

Arttırmanın yapılacağı yflr, ğiin, saat: Çine icra , 
dairesi 9-1-942 Cuma aaa.t 11 de: 

İkinci artttrma: 2o-1 · 942 sah giinU ~aat 11 de: 
1- i~hu gayri uıenkultin l\.rttırıııa ~ " trıaını:>~ıle 

2 .12 ,,l tarihnden itibareıı 321 . No. ile 1 

ÇlNE icra daireeının muayyen ııumuatımda beı· l 
kesin görtıbilmesi i9ın a9ıktır. ll&nda yazı h olanla. 
rdan fasla maltmat almak iı!ltiyenler. ••h• 'artnam· 

1 inci kA.nun 6 

Küçük Sevgili 
Enver Demiray'• 

T omcırcuk güllerin mey olsun banal 
Doldur kadehleri küçüle sevgilimi 
Körpe dudağından bir şey sun hana; 
Doldur kadehleri küçük sevgilim! 

Sümbüller, Nergisler dökülsün artık; 
Bahçem ten rulyalar sökülsün arlık; 

Gönlümde sen varsın.. Bir gülsün artık; 
Doldur kadehleri küçük sevgilim/ 

Saçların göğsümden eksik olmasın; 

Bağruna lıasretin yası dolmasın; 

Rengim /)inden güne artık solmasın; 
Doldur kadehleri küçüle sevgilim! 

BiilbiUler imrensin şakrak sesine; 
Koynumda Ölüver durmadan yine; 
Bu akşam kanş ta bahar yeline; 
Doldur kadelıleri k~çük sevgüim: 

•le 
A 
lctı 
tn 
tnı 

deı 
So 
it. 

1. N. DERDIÇOK ö~ 
la 

eye ve 941-451 dosya oumaıaeile memuri1etiıııi'' lal 
müraoaat etmelidir. te 
~ - artırma) a ı~tirA.k için yukarda yasılı •ıf: 

metin % 7,5 uısbetiode pey -.eya miJtt bir Ban•' Ilı 
nın temiııat mekı ubu tevdi edıleoektir. (J ~') , 

S - lpott-k H.ıhibi alaoaklılarJa difer aJ&k"ad~ 
rların ve ırtifak hakkı sahiplerinin ı•1ri mıu• 

iiztırirıdeki haklarını hususile faiz -Ye maır'~ 
d ir olan iddi" • arını ışbn ilAn tarihinden itib•'" 
yirını gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte tJ'' 
moriyetimıze biltllrmeleri icap eder. Akai bıJı4' 
b~k a11 ıaptı ~ıc.lıle eabit olmadıkça satı• bedeliP1

' 

p t.yla~lnaıooda.1t hariç kalırlar. 
1 

4-Gi>'lt~rilen günde artırmaya i'tirak edıol'ı 
artırruıt. şubamesıni okumlilŞ -Ye lüzumla maldıJJ11 te 
almıf vo bu ıı ları tamamen kabul etmi' ad ve itib1 b 
oluııurlı r. 4 

5 - Ta.yiıı edilen zamanda gayri menkaJ ii~ 
11 

efa ba.grılJıkıan sonra en çok artırana ih.ale ed•1t 
A..ncaı, artırma bedeli muhammen kıymetin 11 

~de yet ıo ~ lıeşini bulmaz Teya satı' iıtıyenin al'~ 
ağına 1 uclıa olan diğer alacıaklılar buluuup tı ~ 
tıdtil bunlaı ı " o gayri menkul ile temin •dilmi• J 
aoakfarıoııı nı-cmu111tdau fAzlaya çıkmaısa ın ftı 
artır rı ııı ı :ılılıiidü bl\kİ kalwak üzere artırın', 

gri da.ha temdit ve on günü ayoi •'', 
.\ apılacak .• rtı ·wada, brdeli &ıt$ı• isteyenin alac•I',~ 
ı 11chunı ola ,J g r ıtlHcakhların o gayri menkul J 
ttımir. t•dil • ~ ıtl. C!\ldarı mecmnnndan faılay• 9~ 
mak ~ar t i•,., P. U çok Mftrıtna ihale edilir. Böyle 

11 
heıt ~ı e lde eılılme ~"'~ ilıale yapılamaz. Ve ıatı' t• 

d ii~er. 

6- Oı vri m 1 kul kendisine ihale olnnao ~ı 
stı dı>rhal v~ya ve ilı-111 nıühlet içinde parayı .,.,r 
zse ihale kuarı f t sboluı. arak ktındielnden ıv""l 
yiihek teklifte hulnnlln kimıe auetmi• o1doğ11 ~ 
delle almağtt. nızi olnrtıa ona, razi olmas .,.~y• • 
lnrım:ız~a hı-ınıar on gün müddetle arttırmay• ç~ı 
rılıb ·n çok ar tırı. a ia~le ediJir. İki ihale •'' 
d•ki f·nk ,-e g"~t!! günler i9in yüzde ö ten b 
olunacak faiz l'fl dit?er zararlar ayrıca. büklJJ'.ı 
cet kalmaksızın memnriyıtimisce alıcıdan tab•ı 
luHur. libdde (133) 

İki hap hane yukarıda göaterilea 9-1·9'~ " birıde Qine icra m .. murlnğu oda11nda itbu il,_, 
g<>ıter ı lf'n aıttırcna 'arha•esi daireıinde .. tıl' 
ilan o ' unur 
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