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j.usı CUMHU 
ac r elçisini 

ettiler 
bu 

~tıkara 7 (1\ . a) Yeni Macar oria elç"l'ii Jovver· 

ri bngiin 16. :10 tln Qııo knyada Oumhur Rci i 
't 1 .. " t t . ı . t . . ı oıı uye mn a mernsım o ırıma ıınıucs·ııı 

1~tir. Bu knbulde hariciye umuwi katlbillo lıa· 
~ııı 
Unma~ta ı·. 

~YET. ALMAN 

, ~ rbınde 
~-~ .. ·· ı 'tşuru n 

,~ 

tayyare 
ffi 'ı 

~ f)Skovff 7 ( 8,1\, ) -

~1 tebliği : 
rJ 

11 dört ilk teşrinde 
1~ıın1z hii iin cı-phe 
''c a anud:rne ç•rpı• 

d ır . ' ili. tt-Ş inde 
' hava muh rebele

\·e onu tay' an~ 
' \ •lıı arman olmnk Ü· 

G.1 diiş"'1an tan:ırc-
1, ip t•d ı luı ış, hiıim 

t 1UJ1z 2;; tnryart'dir. 
~ d(·ı iz •ı do 

0

bir Al· 
1 ıtkti nı gemisi ba

tı:ı ışıı r •• 

Yaralı 

~ iib delesi 
, t~ri k .... ldı 
1 

7 ( H, a. ) -
ııozarntiniıı teb· 

~l 
' ı~ O:ıaıı rndyosunno 

t• k:. "6 hHtn esnlerin 
tıl' ~\ltılmosi lı ~kkıııda 

11,ı ~· arn yeptıgı h 1>ya
·tl ~., 7.erirıo brı Nıi ı lerin 
J • llıı b 

• -- ---- - - ---------· 

Lord ha lif aks'ın 
Sovyet er 

hakkında beg natı 
Ni\'ork 7 ( ü. u ) -

Lort Balifaks dıiıı ~ kşa.ın 

bu rada beyanutta hnln

nttrak '\u nları söylemi~tir. 

lıu harp bir çok sii ı priz 

ler yarat ııııştır. Nihai 
hetl tf miz olaıı Almaıı 

kun·tıtlerinin tnlırip işın

d~ hu k dar t lrnmrwyet~ 

li hir rol oyııııın ık İİ7.l\n 

ı lalı ı kuvvet tırafıııdao 

Su.ıyanııı • eçilmt si g r p 
bir t .. cellıdir. nt nutik 
mulıa e hesi ne kndıır hi 

zim. e Ru muhnrt: besi 

de oka lar bizi mı il. 

SOVYET 
Teb iği 

.Mosko>a 7 ( ' n. ) 
6 7 ilk teş iıı gece i 
lntnlsrımız l ü iin c plıe 

buyuııc:ı ç rpı~nıışla rd il" . 

UZ K ~ 
ınailiZ kum odanı 
Sing puı= 

gitti 

lô'' ~.. nluncluldıtrı ge 
, haı·eket etmeyeot:k· 

SingAp nr 7 (a. :ı..) 
Uzak "\ rk Iııgiliz baş 
komutnnı A.me ibm aıı-

1 er i lıey't tile go lişm~

lcrde bulunduA"n Manil 
ladan dü n a'.şaın sırıgn· 

' ura dönwü,tür. 

e :ng · d 
ön .. d ki m faa 

o ta ı 

sovg tlerin elinde 
:\io lrnnl 7 (n. a.) -· 

Yuunyk s Perı-: 

l1e i ıgrdda-ı son ga
lı ıı huberlern !!Öl'· kızıl 

ord o şeb rin müdafaa~111-

d t elıemıuipıtli ııoktıtla

rı ehn<le rntıuakt.t de
\ 'l\01 cıliyor Ruslar bir 
yolc J\(jyJori geri almı~t ır 

EÖE 
• • 
ız e 

bl Fransız vapuru 
batırıldı 

Yi-..i 7 (a. ı:.) - lfra
ıı:-ayo. c1iinınek iizero S elfi
nıkten lınrnket edeu l!'rn· 
ıısız Tıofiıı Cndtı nlpurn 
4 i lk tl\şrin<lo Pı?c deııi 

zi de bilirınıtıyeıı hir Je. 
ııiii altı tnr<:ıt'rndcın batı· 

ıılnııştır . 

Amerikah 
el v 0 lki 

baaraf ilk ka UiiU· 

nun ıaüvını 

ı iyo · 
... ·iyork i ( a. n. ) 

Natioııal R pnhlic kıılii

biı tngilt reni'l ,Aurn r .ka 

lıiiy i t•lçbi Lortl Hali
fak ~6. efıı.o nı di~i ak

~·mı ~emıgiııı' Yn11loll 
Vilki bir ııntuk ~i>yl~yr.
rek lıilarnflık k anuuu 
lıir an ı vvel lfığv fltmok 
lazım geldi~ini hildil'
mi~tir Vilki partisinic 
ını:mleketi \ e bıitiin düıı-

ya hıirriyotıni folfl et0 
fiirti ·le.yecek ol uı b ir 
knnun IP.ğv etmek teşol>· 
hiia ii ııü eline ıılınası ica

bettigini BG.ve etmi,tir. 

8 B. T~~ . Ç. r~·nmbA lj.).4: ı 

il 

1 

HINDISTANDA 
bDUük bir maneura 

yapılaca.k 

paraşlltçoıere karsı 

hazırlık uapıııuor 
Bom bay 7 (a. a .) -

Ro.\ ter muhabiri biltliri · 
yor: 

.tli11dis taıı 111 :?i ma l ve 
hntı lındııdn İ.İZMİ ııde 

yapılaıı ve meınbkctiJJ 

askerlik 1 lu-ilıiııtle e:oıine • 
r.ıstlno ıunm ı )' uınııeTra-

laı :ı un giin ha vııdıuı 

yapılım h:r it<tila teşeh

hiis ii ıle bn~l.ın ını~t ı r. 
Manen:\ osnal!lında rapı· 
lıH•ak tccriibeler rcalitele· 
rn ıı~ guu bir tarzda ya
p d acak tı r. Beklt-nmedik 

ıaR t la rtla bombardıman 

tan·a r<ılorin in i sti rat~.jik 

noktalar üzeriue atacak
cakla rı horuhnlnrdnn in· 
fil :i klar o lr. <.'ilk Ye g •nı 
kon te<lhiı !erin· ""nktinde 
yapılmın;ı ı ~ııı toı tilıa t 

alınacal,t ır 14 ilk t e~ı· i ne 

k atlar ış khn !rnrnrtma 
y a agı denun !edt·cektir 
hu m .mevrnlar Hırıdbtaıı 
mfı<l a f .. ıı .. 1111 lıir iınıılıa

tı:ı tabi tut m ;tk gay<'~ilc 

h alka ;nlılırım hı\rhını 

ağrct ıni~ oiaca.ktı r. Bi ıı
J uı co :ısker lın lıkw:eı·size 

i~tirnk o\luı•t- ·rır. 

Sovyetler 

üç A iman tomeni· 
n~ bozdukıarını 

Söyleyorlar 

• LiB Y A 
önünde kum 
fırtınası ve 

harp 
Kahire i ( tt. a. ) -

O rta •ark ingiliz karar
gAbınrn t~hliği: 

Dün re erf'elki giin 
hüküın süren kum fırtı· 

naları görü~ü güçleştir

mitsede ılevrirelerimil 

fllaliy ~ tt~ hulun muş ve 
fa_rdııh walCıuıatla iki 
e~ir Alile etrni~tir hrıdn t 
çevn•iJirııle d~riu hir a.kı· 

nılaı dU ırnn <levriyemi ı 

çok kuvrnt ' i hir JH~man 
mhfrt•ze~i t rafwıları çe
vril miş hir 8Ubay sekiz 

erba~ ve erimiz kttyıptır. 

ROYTER 
Almanların 

Sovuat cephesinde 
bllgOk llerıemaıer 

kazandıkıarını 

bildirluor 
lJoııılrı\ i ( a. a . ) 

Royt"r bildiriyor: 

ŞitlJetli ~ovytıt mn

k::ıvemetirıe ragmeıı Al
man tııarıflıı ~i mıJiJeın 

hiiyiik turakk i ler k:ıyılı•t

mi~tir. 1'aarnz ::\Io:-kovts. 
i~tikıuuetiıııle y2pılan iki 
lııun le ş.,kı i ıukcli r. 8ajt

d '•il yapı l:uı lıaıuft) ~ok 

ku v n•tl i o 1 n p 1 ~nıo !en kıt

i n 75 mil c·enııp tlogu
sıırHlnu La~l a,mı~t!r. Sol
tla.n gulen h uıg.ı.y d:.ıg

larımn ccırınbnııtlaıı baş· 

Mo~kovn 7 (a. a) - layan ha.mle hirinc;y., 

'l'as :ıjaııl'!ıııııı b i ldirdı~i- ı henzerneınl• ktedir. ulıuan
JJt~ güro c•onu p hatıııı çc- )ar a'fni zamanda RM
vrn · iııclo bir motorin hir j kof i;tilrnını:ıliııtle knvçl't
tnuk vo hır sa\"a~çı iiç li bır ileri hareket yap
tiimerı mimbezinı edil- maktadır. Lorıirıgıa<l iize

ıniştir. D üşınıın 5500 ölü riodeki bl\skı ge''Ş6mi~ · 
~ermişt ir. l tir. 



1 u.oi Teşrin g 

Hikaye 

• 8 klediginı Y olcul r • 

Otohosumoz dnrdu, 1 
kısa yolonlnk zam~rnrndB j 
tauıştıgınu;ı: arkadaşlar

dan, ayrıldık Eşyalan

ınızı taş-hcak bir kimse· 
yi mtişküiiltln bnlabilılik 1 

Ye oteJe doğru yiiı'üdük, 

sonra ilk işimiz Yaplır 

acentesine uğramak oldıı, 
anlRdıkld vnpur gece s:ı

at birde g"lecekmiş, dııha 
akşam olmamıştı, yaban~ 

eısı olduguornz bn l·asa bf\ 
yı ge?.f'lim dedik, ra ·tge· 
le 9 rşı~mı ve ııokakl:..

rını dolaşmağn başladık, 

kü9ük ve henüz imar 
.,dilıneıni~ olan hn kıuın

bad.t vakit ge9ireMk hi9 
bir yer yoktu, yalnız ta
rihi bir kaç eseri erı hü 
ytik zi notiui te~kil f'ıli· 

yor ve lJöylelikle gazel 
gfüteıiyordu , 

Bn bilmediği yorleri 
görmek 19111 içton hir 
merak vo istokle yanım· 

da bnluuan Mclalrnt ar
tık fazl yoruldugandan 
şikn~·et Ol1erek iscirnhat 
etmeği istıyordu, kiisıi'ik 

bir parkı hile olmrıyırn 

bir yerde yine otele döu 
ınege mecbur idik, 

* 
* * 

Saat on iki, liikiis 
lb.uıbas ı ile • )dınlutılan 
iskeledeyiz. Pek temiz 
olınnyan bir beldeme oda· 
:ıınıla yolcuların bnzıları 

t!Şyalurıııın iizeriııe uıa11· 

Yazan: A. Erdik 

mış. uyaklnynr, bazıları 

j,.e hn~larıuı egıniş döoüu· 
ceyc dulrnışlar, hava ha
fif eerin, g ece karanlık 

deniz sakiu "e r.oıısiz .. 
dakıknln r uzuyor, .M.elA· 
hat hirıtz sıkıntılı •e mii
tees ir ,:;öriinüyor. Nıha

yet sllndalcıların •6 mo• 

tol'cnlanıı güröltülui i~İ· 
tiliyor ve git gide çoğa· 

lıyor, uzaktıın •Hrlığı bi· 
le b elli o lmnJan deniz 
fizerinde bir şehir gibi 
parla~'an ve içiude hayat 
olclngu bis ~rndilE"n vapur 
görüniiyor. Y nva~ ya' a~ 
lıiiyüyor, .raklıışıyor, e
piyce uı1agımızda atılan 

demirin se;ıi duyalayor, 
Şi ıııdi h ıyli bir zah· 

metten sonl'l\ ıu.nd ~lda 

buluuuyornz Ye vapura 
geliyornz. Küreklorin hı 
şırtısı , denizin ko'rnsu ve 
motor i~leyişi,.. Merdi
' 'onden 91kıyoroz, bir 
1,arışıklık va kala.balık 

içiue ntılıyoruz yerimizi 
buluyo ruz, yerle~iyoraz, 

snnra güvert 1"' ~ıkıyo· 

ruz. Kaırnb ı fark e iiiwi
.) or hifo. ltıkelederı ve 
biı- iki yerden ışıklar ge
Jiyor ... 

Sandallar nzakla~ıyor. 
Pervane diinüyor. Vapu· 
rurı kalın sesli düdiiğii 

kesik kesik ötüyor. Atı· 

lau <l Pruir toplauırken 

h:ıraket edi~·oruz. Kı14ıt 

bir maneTrado.n sonu 
asıl yolumuza koyuluyo-

(Halkın Dili) 

Bir ÖmrUn 

Sonbaharı 

Son yaprak gölgesinin çırpınışı yerlerde 
Biraz SO!lra yok olmak kaygusile şimdiderz 
C!Jrerken çoban köye bir koyun sürüsüyle 
Omrümüzden bir gii.ndür her akşam üstü giden 

o 
Bu hazan mevsiminde ne içli bir konudur. 
Rüzgann hoş dallarda yapbğı aksi seda 
Taksit taksit alman bir borcııll en sonudur) 
Artık yaşayamamak, ölüm, hayala veda ... 

Hayat 

ve 
Yaşamak 

Hüzünlü bir gecenin oydm!ık!ı seheri 
Oörüyorwn ufukta bambaŞka bir doğuşu ... 
Ve bu anda bilseniz tatlı, ne kadar tatlı, 
Yorgun düşüniişii.mfi hislerimin oğuşu. 

• 
Sıiklinun bir his gibi çırpındığı bahçemde 
Duyamadığım bir kuş sesini dinliyorum 
Yanım;z kadar gelm bir kokudaki nem le 
Neş,e güzellik, hayat, yaşamall var diyorum. 

j ruz. l\Ielfibat bir demire ' yornnı, 1eldJıq tJ ıi e,·feo· 
kollflr ırı ı dnyanıış duı n- di~imızin iKıı ci StD~"İ 
yor, lııç k:oau~mıı~ or, biıivo r. Z a llı bPııi111 
ilerleri giizetle.vor. Bil- yilz ııııı lt u Lu kı~ıiıı r hir 

mem zihninde neler var... zamarıd .1 ııelt-r görml'di. 
Ben de dü,üuiiyornıu. Neleı·e bluunıııül otınedi, 
Fakat içimden ölçüotUz jşto lıt-p'i goçiy<ı r, bayat 
bir seviııt\ ta•nıak it~ti.ıor. k .ı d 

~ Y aynı ·ar rua ur 
Bu epoyice dwvam acfe- mazki. O, iıısaru is telli 
cek yolcnluktan soıır,ı gi 1\lnJde sokuyor. Arzu ~ 
doğclngnnı ~·ere ka-~ U~B· 
ctt~ım. Gcriıltı kalan giiıı- muza göro nıısıl doğişıı 
Jtri batırlaıııak ısteml rebiliriz. lrıdeden 'l'O 

yocom nnutmağıL çalışı- azımdan bnşka eliın'zdc•u 

Fakat ıııon zsmnn 
lardaki benim gnyri tabii 
harekotlerim ovdekiJerin 
nnzarından kn~nııa.mı~ 

olacak ki hir giin annem 

, , _ _:=:=::::=-:.=-==-=======..:: _____ -- - ~- -----·-- ------- .. 
Biiriik Hikave 

IK ILA UVA 

Halkın Dl 
ak frtıf 
1941 

BiRiNCİ EŞR 

8 
R Ş 

Arabi ı:ıtiO 

Ram aza 
16 

.Alaf. Al' 

Saat 

~İli 

l 
~, J 

>ir 
~ı, 

~ 

J 'diı 6,04 Güueş 

12,02 Ogıe 

15, t 3 lkırıJi 

19, 12 A kşatu 

17,4~ y l:sl 

4 :l6 

HALK Basımevi .) 

ne gelir. 

B ızim için erı 

bir hıt)Rt h8Ş.lı)Oı' 'I.}' 

oınıııını, dertlo t1' 4k
miyetle g1>çen giinlt 
zin sonu gdldi, zl\ıe 
nıın böyle olması 1 

dı, 

D.duın gözleri 
1 eşttn Mull1lııı tın ) 

e~ildim, ouıuzund•0 

turn Ye: 

' Perıbarıın Jrnş rıı~ 'ttt 

l
!·uum'l. atıldığını ,.e \ 1 

hıra hıçkıra n~l~~~ı 
rröıdüğnm zıunnrı 
" •t min en ha~ı1as } 

( ıııınenı diyornm çiinkii 1. 
babnm ,imdiye k:ıdar J'\· 
pılan her lınngi hir lıatu 

vevn kabahat ıçın lıir 

TefrikA No. ( 9 ) Yazıuı:S:ı.hri J1JRrJ.A.ÇtN ·ı:ı1 

d 
~uzla iığırıı lıis.etlJ 

cl l'n bıre etrafıtO 

karan l ık ıçiude 

t(ık kelime d Iıi söyle· 
menıi~ti ve ı;öyleyemcz

di) 

- Oglıım Ümit:,, 8nıı 
güıılor<le sc ııi oldokı;.a. 

degişrııiş gfö iiyoruuı. Ne 
o, 110 oluyorsun' bn~rnda 
bir şey mi vnr?.. Bak 

iÜndPn giine zuy:fıııyor

ının. 

- Bir şey yok nnne 
i•ler çok c;alı9ıyoruz 

- Temenni edfllimki 

<>ylo olsun, yalınz dikkat. , hıbi oldngn için evdeki. 
~t o>tJnm: Kendini koru. ler onıı kıramıyorlar ve 
Ve tamıri imkanı olma· i hen ekMeriya Adilin d:\· 
y<\Cak lıanktıtlerden ~en- vetine giıtiyornm. Ddye-
<liııi Hl\ kırı. rek Perihan la lllk sık 

Annem, ke ndisini tat · baluşuyordnm. Hl\tta ba-

ruin otıııiş olmama rn~.. zı geceler ovo dahi gel 
men lm ihtar 1·0 Hitem- ' miyordıııu. Çıi1ı1ki.. · Evet 
}erini tokrar eıliyordu. çünki Pel'ilıan tı\m!)wile 

Bereket Adilin yar-
dımı ve mü<lr fıt.l\1'İle hu 
lınfıf gii riiltüleri atlatı· 

yorduk. 

Adil tanınmı• hir tüc
car Te eyi hir mevki sa-

beuim olmuştu. 

• it • 

Aradan bir sene ceç· 
ti .. 

Bu bir sene zarfınd" 

neler Qldn .. N., hadiıeler 

1 

n~ fırtır al r .. 

Ş•ırırti b ~n dnğnp bii

yiidiigiiın 6\ i ıuh ıı, n ııanı 
dan b<&b 1ın lu'l, kcırcleıth.ı · 

rirnılo ı a r ı bir apart

manda Pol'ilnn la bcr.ıber 
oturııyoı·um. 

Hır giin lıizimkil !re 
ıanıtnıak i9iıı Perılıaııı 

~"'e gii'ürdnrn. H.ıbtLm, 

anr eın g~zmcge gitmi~ · 

leıdi· Boıı dtı Pt'rilıauı 

eve bırakarnk bankaya 
döndüm. 

Öğleyin eve gelirken 
d<tha kar,ıdau b~ui tıören 

Pcrilıa ı ınııtouı11d 1 J 
EnuızJell 

kogd.ılır iiııııt, b~111 

dular .. B .rak lıenı 

Yirn de\·e su\ ıeııif 
" • ııl 

01111 kolund ırı 
ve kapu8una kad~r 
ğını evımin içiıı 0 • 

rı 
:ı t m ı dan tt•krn r gr11~ <lıim Ne yazıkl\l • dl 
niiş evimden eb8 

D İİ~m İİ' .. 
Peri kam i\Ok >. iJf 

ği rn. Ad lJer e göt ~ 
O kesi !ı. bıı;k 1 r1 

·Der•IJJ) 



Audın icra Memurluğundan: 
9ıU- 4:12 

Muaddel 2004 Sayıll kanuna göre 
gayri menkul sallş llAnı 

A lacakh: Ortaklardan Aliri '1:• kızı Fi k ıiye H· 

~İli avukat R e.at Altan. 

'Bor9l ıı: Naıbli köyünden Şerif 'lehwet karısı 
o "' lbralıim kızı emirıe. 

Satılan guyri menkul: .Aydın tn pusunurı hozi· 
1
'11 9:t9 tarılı ve 8 noınarıuıııdıı kayıtlı naı b li .. g. 

1e ııye 1 i m evkiiode Taki do~nsu ) ol ~o ııui lılıden 
~ehııı et kızı Ocmile batısı naibli ıltn .l\leb mt•t ogıu 

1 ~'llıan, kuzııyi o uıııuı ali veresesi, güne) i nttiblideu 
5 il:'e•trı 11 on-lu Ali og .u nıeı;tan i!e çeni!ı beş bııı be• 
6 >Uı orı <l~ ı t metre murablııu bahçe 

ıı ~ulrnmmen kıymeti: !çerisinde 45 mey ve ve. 
tir \>o 5 fidaıı iaoir ile 5 nar birde ceviz Rğucı 
~ı,ll lıu bahçe ı in uınnwuua üç yüz lira kıymet tak dı r 
'd' llnıi,tir. 

~atışıu yapılncagı yer. giln Te saat, . . 
jı 4ydıu İcl'I\ dain·aıud .. 18/111941 fanhırıe tua· 

a~f ııueu sa ' ı giinü ıaat on ht~de \ 6 2i-ll-911 en· 
~, gü ııü a~· n ı 11\att:\ yapılacaktır. 

l - t~bn gayri menkulün arttırma ta rtnamtı1'i 
\%iııdau ıtibar~n 94:1-•12 ı-io ı le Aydııı ima duirısı· 
~h.. h .. b l . . , ... nıellyyf! n numaraeıuita erkeeın gore ı u Nıı ıçıu 
~1 ~tır. ilanda yazılı o lanlardan fu~ta m11Hlnuı t ıı l-
~a~ iıtoyenler , işbu 'artnamtıye ve 941-412 dosya 
~~~a.raısile memuıiyetimize miiracaat etınelidir. 

\ 2 - .Aı ttırmnya iştirak içiu yuk:n:ıd.a ynzıh 
ııı' 4:.Yıtı et in o o 7 ,5 ııiRp t111de ı;ey "reya u ı 1 lı tıı r ba
Jt ~11.rıu:ı toıniuat ınoktubu tevdi eJil t> ccktir. (124) 

ı: ~ 3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakada r· 
tı?l ve irtıf. dı: hakkı sahiplerinin gayri monkul 

~~.. . . f .1 • Qtiııdeki haklarını huınısıJe ta ız ve ma~ua a ua ır 
ı1.'tt i 'ldiıtlarını iş ha ilArı tarihi den itibaren yirmi 
t~tı içinde euakı ınn"piteltnil0 birlikte ııunnuriye· 
~rıli~e hihliruıeleı i icap eder. Ak:;i lınl.d~ hakları 
~il sicilıle ımlıit olmadıkça sıLtı~ bedoluııu payln 'ı'· 

ı 1 •ıııdan lıati9 kalırlar. 

' • - Gösterilen giincle artmıya iştirsk edenler 
.e ,'.ttırnı 8 şartnnmesirıi okumuş ve lu zıım l n tnıı l tlmat 
,,J ~~ı~ ve bnııları tap>amtn kabul ttnıi~ ad nı iti· 
~ t t1lunnrlar. 
t 

ıl1 5 - Tayin edilen zamandı\ gayri menkul üç 
,tt, h:ı grıldıktaıı rnnı n en çok aı tıı aııa ilrnle e<li-

} t. &.ııcak utırm:ı be<lt:li muhamnıoıı kıymetin yiiz· 

htrn i ş bf'~İni bulmaz -reva ı-;a ı ı~ i. ltıy(Jıirı,aluca· 
~ıı. ruclrnnı olan d~ğer aluca~hlar ?ıılıın.up tıı.be 
hunın rııı o g~ nı mtınlrnl ıl~ teıııın ~dılınıı: ala· 

t~l<ıl'ııı 11111cmuur;da n fazlaya çıkmazsa tm ~ok ar· 

~tıırı taaLhüdü baki kalmak üzere artırma on 
'
1

~ tıll d:ıh ·\ tenıd ı t ve on güoü ayni 8ııatta yapılacuk 
J~1 ~lllada, bedeli aaıı• iljtiyenin ıı l:ıc:ıgıııa rdchaııı 
"il . 1 · ı t . ri it dığer alacakların o gayrı ıııenkıı ı e f ının 

ııt1 t11 tı:ıı~ alncaklnrı mecıııuuı dıtn fazlnyn ç ıkmak ~a 
~ı l~" en 9ok artırana ihale t!dilir. Bii) le bir bodol 

b 
0 lilmezse ihale yııpılmar;. Ve ıoatış talebi d iişer 

~G - UHyri meıık~l kendisine ihale olunan ki· 
dorJıai veya verilen miilılet içiade parayı v-0r· 

ibal- kararı feaholonuak kendisinden evvel 

(Ralkuı 1>1li) 

~---AG-Zl-Nl-N--TA-D-IN-1-Bi-LE-Nl-ER-E--~ 
MÜJDE! . 

R amazan ıminnfltt betiJe yaptırdığım 
c Berut > u ınli Bakla.va'yı ancak 

"SERiN YUVA Pastahanesl,,nde 
bnlaoakeınıı . 

E u temiz mıdzenı eden yapılmış ııidide 
Pasta'lar, en ııofii Şekerleme'Jer 
a nca k. 

Serin Yuva Pastahanesinde 
bulunur. 

Sayın müştorilerirı verecekleri sipari~ler 
sa.:n ııı da lnzırlaıı ı p te lim oılilir . Putaha
n emize hir cltıfa ziyarntiui.ıde sciziimüzün 
c.logrulnğunu ta"tlik eueceksiııi .7'. 

S A H I H l 
Serin Yuva Pas tahanesi l-:. ı 

trL Süleyman S in g in ~ 
~-----~ 

-----~--------------------------------------! 

il 

1 

H A Y Hl Y E S A R U H A N .1 

D 1 K İ Ş ve B 1 Ç K i 1 

VURDU 
•••••••••••• 

Dört. sene içinde Denizlide bir çok 
11 gençleri ve Bayanları Sanat ve Ha
yat sahibi yapan ve geçen bir sene 
içinde şehriınde büyük takdirler ka 

il zanan HAYRİYE SARUHAN DİKiŞ ve B İÇKİ 
ı Y JRDU talebe kaydına başlamıştır. 

~ Z:nın nın bıılıraııı gföı: öniiııde ı ntnlarak 
Y u rd rırn • ız ge r~k zeııgin v~ g erekse fa
kir ta lebenin ı:ıl\nat ihtH"İııdeki malzeme 

ı ma~rarı oıüooıse.temiz t:ırafmdan temin ' 
1 

1 

edilir. 

1 
.. ~~;;t;;;~;.;d;k.'f;ö;u cadde-

l
i d esinde 12 N.imarah e~e müracaat 
f edin iz . 
1 

RADYO il 
PROÖRAMI 

s ı ıo ı ~41 Çar,amba 

7,SO Progum ve m•m· 

leket saat ayarı. 

7,38 Mü:ail.: 

7 ,4.5 Aj&U:i haberleri. 

• 8,00 Muzik 

8,S0/8,, 5 Ev i.n uatı 

.:: 

12,SO Program "e nıeaı-

lekot u at ayarı. 

lt,33 Müzik: 

12,,6 Ajıını h aberleri. 

l !lOO Müzik : 

lS,S0/1' Mti~ik 

18 00 Program Te m•w.· 

leket saat ayarı 

18,03 Mazik 

19.00 Müa:ik 

18,25 Konu,ma 

18,45 R ad. çocuk: lcalabü 

19,ao .M~mleket ı1"at aya· 

rı ve ajanı hllberleri 

19,4:5 Serbest 10 dakika 

19,55 Mae:ik: : 

20, 15 Radyo gaHle8i. 

20,45 M üzik 

21.00 Ziraat takvimi 

21, 10 Miizik: 

21 ,SO konu~ma 

21,45 M üzik: 

22,SO Memleket 11aat aya . 

rı Aj ans haberle r i. 

22,45 Müzik 

22, f>5/2S.OO yarınki prng-

ram ve kapan tf 

on yük.sek tek lifı o hulnnan kimse arzetmiş oldugu ı--------------
bedelle alma ga razı olursı\ ona rnzı olmaz vesa ...................... .. 

lıulunrnazsa lıeman on gün miiddet!e arttıl'maya 

çıkarılıp tm ı;ok aıtırarıu ihale edi lir. 1ki ihale a ra · 

sındski fark To g•:çen güıı lt.•r i~·in o/o 5 teu hesap 

olunncak faiz vo diğor zunrlar ayrıca lıiikme hacet 

knlmaksızın meınııriyetimiı"e alıcıdan tahsil olunu r 

Maddo (l:l 3) 

Gayri nıt.rıknJ yukarıda gi>stt.ırilon .18-J 1·94.1 ta

r ihinde .A.yclın icra ıuemnrlugıı oda3ında i~hn ilan 

ve gfüteri len artırma ,.-artuamosi daire~inde sntı l a· 

caıı ilan olunur. 

TASARRUF 

BONOLARI 

Tasarruf Bonoları 

almak kendlnlzatay 

da M 1111 MUdafaa

mıza hizmettir. ...................... ~ 



s yfo; 4 
Birin t ş. S 

;....;;.=--o-=-=-..... -====-=-==-,..;:;~ (Hallmı Dili) 

rr= -

ALMA l 1 o ı Almanl ~ kle .. ğiill 

Yo c at muh birnie göre 
ve 

SOVYE'f 
VE müttef~kler·n 

taggare kagıpları 
Loudra 7 ( n. :ı. ) -

Loııdı nc1a hakim olan 
fikre göre Almanla.t ıu 
aylık tnyyarcı ka.yıbı ,-a· • • 
pabıldikleri tayyaro mik · 

t arrndnn li9yuz f.\rl lı<lır 
Lu ~ekil almnulnnn aytla 

~500 tuı yare kayıplan
nn. dair mnlıimat .A m eri 

kadn~ gelen malumata 

tlnyanmnktadır. Ameri · 

kanın, !ngilterenin ve 
So•votlerin bır nradR av· 

ALM N 
Ha bind;; son 

ALMAN 

taarruzu 
ve neticesi 

. . 
Jık foyy.ıro yapılnrı altı-
hi n tsbınin eoılmektedir. 
Jıu raku.ıuıı göre müttt1 
t'iklet'in mih'\"tH' • kar~ı 

iki de bir ü ~tiiulüklı>ri 

vardır. 

ALMANLAR 
Moskovaya 

nereden t aruz 
• 

edece )erdir 

Londra i ( " · a. ) -
Anlaşıldığına gCire }\l· 
mBn tazyiki Moıtkol"a i . 

tiİ\ametinde ~iddetlen

mekrn L•ırıi ngrad i tk:ı· 

metin de zayıfıam ktadır. 

Bir lmaıı tıü.1.cü~ii IJe 
niogrnılın lıirinui plaııa 

~eçtigi kaıırı.j\fını "Verme· 
Jte ÇRhşmaktadır hu ı;()z 

ciilere g()re ı\lm rmlnr 

taıırıı1.larını :\io kov:ı iı:.· 

kameıiıHlo yapacaldanlır. 

Bir 

ALMA 
tay • ar es 

Londra 7 ( n. ıı . ) -
Hava ne;.ı;ıretinin tebli~i: 
Diin g<'co h ir dü~ın:ırı 

tayy,HoRİ lngilter<'niıı ce 

nup doğusuııdn bir nok

tııyn hoınh:ıl r atmı~tır. 

.Moi!kova 7 ( :ı.a. ) -
Royter muhabiri bildiri
yor : , 

On bee gilnden beri 

vaziy('f çok kııl'ışıktı an

cak hu giiıı emniyetle 

ıiiyl•'nobilirki ceplıcnin 

tehlikeli olıı o ceunp böl

ge11indo hir diizelme ha
sıl olmuş ve hurnda So•· 
yotler tutunmağa ıııu

'"affak olnın,tur. Kipfin 

1 Almanlara .. ar~1 
har beden tayı,'arel r 

ve Almanlar 
(İkiden 

DOKUZUNCU 
Sovyet 

ORDU SUNU BOZDULAR 
VE KURr\1 YI ESiR 

ALDILAR 

Londıa 7 ( tı a. ) 

lngil i ~ ha\a ıı z retiuiu 
te hlit?ı: Diı rı (iğlt den ı;o

nra n'Çcı nr lıım y ... iııde 

dii~ ·n. n t \ yaı•,..., ri Rus 

< eph ·ı-İn :e t n~ıli?. tı y
y He ~r ııııı kn :ıı ığ. 

uH•ydı• ıı .11 rroz er n ş· 

a.nlntıYordo . ' 

Berlin 7 ( n. a ) 
Alın n tGhliği: 

B ldil·ilmi• o an yeni 
taarrn:.da.r çerç41Vf si ıçı 11-

dt~ aırnk deıııziııin sima! • 
bö'g 'siudt> b : r uı oydan 
mulı \ rt besi cernyan. et-

mi,tir. 

Müttefik <l••vlnt kıtıl· 

lariyle ~an yan, çttrpı 

Şllll A.lımrn kıtalri'rı m·1g

lup eıhimi~ düşmanı ta. 

kip etmektedir. Motörlıi 

kuvvetler derin surette 

ilerlemışlerdir. Bıı harA· 
ket esuaıun<la dokuzuncıı 

Sovyttt orduı4uııun Kur

ID!\Y he~~eti esir ıdıuımş· 

tır. Hu ordunun ha~ ku
mandnu "Vaktiıı<le tay
yare ilu kaçmıştır. 

ŞMk ccphı:ısiııin diğer 

bölgblerirale mühim ha· 
reketlor pltt.n mucibince 

devam otınektedir. 

J,en iagrad cepbesin· 

d~k i ımuile Sı)v.rot kuv

vt:ıtleriııin .reııiderı yaptı 

gı hir kn<; ihrrı9 teş"b· 
biı&ii piiııkiirtülmii~tiir. 

A8ker nakline y nayan 

vapurların ekseri~i ha.tı · 

rılıı ış Karaya. çıklin ılü~ 

man tamamen imha edil-

wişı i r. 

.\iman hnvıı J,uvvt"t
ri Ro!'4tOktıı bir:-;i ah f:..b· 
rikaswa vo ayni ıarnıuı. 

<l:\ Mo11kovaclı' ve Lerıin
grat<laki aRkeri ttısisata 

hücumu otm i ş•ir. 

}ı>r<lir. A v o larımı1, Jıe-

meu b:ıvRlıt ar k ı.111::· 

nı:1111 pöi:-kiiı· illi ş er \ll 

üç yuıı kers d i;şıı rıu ıı~ er · 

dir. lıowlıu tan arelori· 
nin hı:ımAıı lıep i lı &:-nr 
u;!rntılııuı;ı ve hir çoğn-

rıu l Ü lt.ıl'l l c () Pilli) tı· 

c gi tıılııni olıııımuştur 

Al 
Sabık 

BaşveKilin 

idamı 

Borlin j ( a. a. ) 

s~hık: bı~ '\"e,dl (g:ya .. ) 
hal{RHlıhlri idnm lıiikıııii 

başka tlrLvala l:t al!ikalı 

i ,.ler içinde if de \' rwek 
mecburiyoıind 1 lıulnıımn-

ı;ı d11l:wi i lJ ı- ıııdılık . , 
ttıhir eclilnwıti r. • 

A 
VE 

İN 

mu •• b e 
Geri blraklldı 

Sıwaş tay.rart'leri 6 7 
ik tE'~riu gcc i4İndo t n
giltnrcrıiu cunup rumta-
kasında.ki l!Skeri tesis .. tı B ·· ,..,, ( ) A >61'1111 :ı,:.ı, 

homhardımını etmişler4lil'. !ng iltl•ı·o ile Alıu:rnya 
Şimal afrikaı1ıııd" ~a- tt.nı.sıııtln yapı la ı c u la., 

vaş tayyarAltıri tobrnk uıa~ a gıiı o 1500 ~ .lr dı 
limanıuS\ lıiictı m otmis- lngı lızı.ı kn . ı :; ı k .. cl.ı.r 
terdir. 5-6 ilk te~rın g~- yaralı Aluıaıı de'l'i~tiıi· 
cesi ı;iiv~y~ }iıuanıııa. va- lecokti Almaıı~n gi)7. al· 

pılan hava hücumur;da tına alın:uı k ıdı ıı ve ço · 
tam iaa.betl~rle c.,mau cuklaırnda ll·ği~t.iı·ılınesi 
onbin tonilato b:ı.cminıle hakkıııda diğer lıir tok· 

- Ba1.1yo1 nm yurı- lll 
:ıat o ıı o·, hiç sf' i ,1 9 ~ 

uı •' yo , ha rlul'gaJ.cl rı k ıı 

nıl n g...Jdi snn:ı, hur•'' .. .. . , 
llitt m eyt>sııı sonra ha9 

1 
• • 1 

o nrıc ıııı. ıster~rn İ\'11rı) :Q 
girelim <led ııı. ş~t1aıkl 11~t 111 
rrna dıışeu dal<T Jı saç' ~lln, 
ı 1111 eli le aı ka \'n nttı ııt lı. ~ JO 

rnk T"e ~ıynlı giiz)t!r '~ı 

iized ıue çevirdi. Duo• bil 
l n. r ııı4Ju başlayan Jıll ttı, 

hir tt hes~iiın vüziiıı 

her tarafın·ı yay~lclı. 

- Yok dedi. t'ı 
çok giizoı. DPııizın itı 't.,, 
sel'irıli~i hoııi <liıı leııdi! l~,ı 

E
l 1. • • it L. 

yor. Otı.tıık!onn lııı' 1\ 

1 't l!IU ı.rnlaril·l h:rnk' , · 
:ıklslNın ve kiit;iiC t~ıı 
da'gıı r.rın oıınnyışı çl 
lıoşıım ı gitti de ool 
~eyrt'diıorııuı. Arn 
hir şt1y cliişiinuıiiyort1 
De~unıde yuları - olO 
Şimdiye kadııı· hiç hilll 

dil'?im '\O görmt>c1ıB1 b 
yerleri dola~tıktnn ııall ı' ~ ~t 

nu~ıl bir ııuhite g11lt '4 
it. . • ı' t 
ı.;ımızı tahmin (ltmel' 
tiyorum tabii kostirt'JJ' 
yoruıudtt nt! <l<1 olı;;n 

yal kurmllkla uı?rıt~ı 
runı. Demek son de 

ninı gibıRin va nedt>ll 
1 , Hııni ımn. şım<lı,·e F 

dar hugıinii ueklcıııtf 
wuy<lun. Ru arzll ~ 

ö.~ ~ 
ya~·tmı.rormuvduır. ı> . ı 

- 1 
ıli :ınlat bana bırııı " 
gii;;; 1 sı·hi r ıı·iu bol' 

~ . ) 

man tt-1krar cttigııı o 
net kfr-şeieriııd· n lıir r 
ç·ı. dah.ı. b llBef. H et j 
ele hen orasını se.ıı 

çok ı.ıevec~gim. H ııııı ~' 
in J!Olıyor söı-lo f.en J 

1~ . f < 
lı rkcıı en lıüyiik ııt1 ' 

ve y, rı vkı doy.ıc" ~rııl· ~~il 

Ifal.ik:ıteu erobi 'tı 
ğiıu bu giiı~, 1>11lıti 1~rı 

' al ve we~ nt olar:ık yıı\ ~ 
ı.·ı it' . r: it uı ece& ım ırnııol~rııı ~ 

iki ticarnt gemi~i b\tı- lifre buluıııuuı:;tnr. Bazı 
nlm1,tır. tekıı ı k sPht•p!t.11:iu lı ,ııi İ· 

Başka iki hüyiik go· \ çin h·l1;1İ7: vasıta t>tlılmi~-

langıcı j<li. Meıllıııl f ~ 
la.maz hir mnni::ı jft'l t 

~ ll 
pa11ıyorrln. Ve bir 
oraya dönnıoyecekti1'' 

. ~ 
mı uğır ~asara oğrn.tıl· ti. l./'lk ıı lııgılizlur buıın l .,J A 11 la tn y ıın l 

'f,' .k t ç . . ·ı'\'" ~ı& <ı .. ok ı~ı Lıı ı. 

ZLtyiat ve iıusar olma· 

JDl•tır. 

J ~me~indon ~onr ı Ru~ 

larıu tJOk giiç a)·lar ga· 

çi rdik lori "Ve Alrnsnlnrın 
iddia uttiklni kadar ol· 

ııın.urnkl:ı beralıer büyük 

lrnyıpla?n ugraclıkhnı id

rnz göıiirınez Fakat Rus· 
lar dagınık kuvvetlerini 

toplnmrığıı ınuvaffük ol

ınıı{nrdır Bıınnu netioe

si ol uak Almanların Kı· 
11111R ilorleyi,Ieri muvaf'

t'.ıkıyotsizliğ., ugra.mıştır. 

Kırımdaki durnm bir 

encl i şe uyandırmıştır. 3 
devi t koııf .. rımtoıııııı Rus 

ordnlllrı üzel'inde hiiyük 

tP.:-İri olmn~ tur. Şimdi 

Rus onlu ıı dt~'l.ı dan keıı

diı<i ne ical>ettigi knı!ar 

ve akın lınlirdc lı ıı p 
ın:ıhrnınesi gönılerileCt'gi 

ne inanı~or. Yett rkı hn 

hmıusta tngilterede ve A· 
meriknda ınna·ua.m g:.ıy

retlc r sarf cdilıııeıiııe ve 

lıi!lınssa. vo hn son ID>'W· 

lekdte küçümsenmemesi 

la1.ıın l!Oltm i ufırn tçı ta 
sir H.usya aleyhin.ıh~ din 

noktaın11Jan yapılan pro
pııgınıılalıH buna mani 
teşkıl ej meHİ•. Leııiııgrnd 

bölgcsiııde ~ok kn"Vvet 
topln.ıımış olnıasınl\ rağ

m en f? hrin ılii~ıne tehdi · 
dı n tı d. hıılunnııtdıgı 

itim ıtln. ileri siirülebilır. 

Loniı gn1dıu k:ırn '\'e de
mir yolluı ile .Mo~kova 
arasında mnvaı::alRyı te• 
ıniu etıitıi gerektir, 

mıştır. Du~nı:ın ııu g ce propııgnnd.ıyn'" s1ta y p· 

nede gUıı<liiz Alman top· mı~lnr lır. Bu f;lebekle nn
rakları iizeriude uçma· laşıua şimdi lı~uüz infıu 
mııtır, edilememi~tir. 


