
Sayı 1 10 

\'EKILLE 
Heueti Jopıandı 
Ankara 27 ( a. •· ) -

lcıra veld IJ<ıri heyeti bo 

O' gurı ııaat 15 te bnfcalık 
L kınıa D r ı 1111 n~ır-ı Vtıkal~t IJV' b· l" • 

01 ırıa~ıııda yapuıı~. rnzna-
r lt!esinde bulnıuuı woırnle 

• le · r· 114 rı totkik etnıış ır. 
ııp;· 

der· 
Erbaa 
ıe oiıarında 

l'ütiin mahsulü 
Eı·baa 27 ( a. a. ) -

ltttüıı ınahıulürıün de
t" ~etlenme ve deııkl~nrne 

d'' '•ltırine ha,ıaatnı~tır Ye-
4i ınalısul geçen yıllar
~ . f 'n çnk eyidır. TnşoYa 
tekottesi :ı in 9i l yı!ı ıuik

cl t'rı ı,uoo,ooo Erhaa ya, 
; 71)0,000 Niksara, 600,ooo 

~~tadn at olıııak iiıere 
~ a llıilyo 200 bin kiloyu 

1-' blllac;ğı tıı baıirı odilrııek
öf t,d. J ır. 

•i1 lıaıuz tutbolcuı rı 
~ta.türk'ü 

Kabrini ziyaret 
ettiler 

Ankıua :!.7 ( ıı. a, ) -
~11hriıuizıl~ bnlunılll İn
~İliı fut hokııları bu giiu 
~ t~le üzori lıaşlnrında ka. 
ıı, rei~i hnlıı ndıığıı h!tlda 

1t t . 
cı tnogrnfy·ı1. ıniizP•ino gı-
,f 4ıırek Ebedi Ref Ata tiir-
-' ,, .. • . t t 

' Un kşhnııı zıyartı c · 
'
1 ~iştt1r ve hir çelenk koy
r ~lltla ı dır. 

.~ lıaiıız f utboıcuıarı 
1~~ ~itaat enstitüsünü 
~Y geL:diler 
ıf A.ukıua 27 ( a. a.J -j- ~~htiınizde misafir 'buln· 

I' ~lltı ~ ngil.iz t'utlwl~ı~~a~ı 
1 il gun zıraat eDstıtuırn-

~·· 
(#' il gezıni,lerdir. İngiliz 

~i~a.fırlttr ~mıtitüde der.s 
tı ve tatbikfttı takıp 

')'leclıkten s 11nra •erPfle· r v 
l''.ll~ hır Ç·"Y ziyı4fcti ve-
~11U:ıi~ v" enıtıtiiniirı be· 
llrı teı bi ve11i Meref ılefı e-ti . • .... 
Ilı iınza.lamı,ıardır. 

il il 

1 1 

28 2 iaci Te~. Cuma l!l41 

lmıl.)11~ nlı bl ... e ı·. \ tld 

Fuat Şa ıin Eri~ .... ın 
ldar .... '-""' """'-İ 

arıı 

FIATI 3 KURUŞ 

Pazardan Başka HergUn Çıkar Siyasi Gazete yfı 1 

AL 

i1erle ·o ·Ja r 

Bcrlın 27 ( a n ) -
Alrnıuı rtıblllt ı. lı i~i: 

Duttıı c plı s· ııın rııtn' 

kez '\"e ~ınıal lıfi g lPriııdf' 

yeni terelikil .. r l.ıı~ d dıl 

mhpir. Bo'l>i v ••riı Rus 

tok cıYnrıı. l rnptı ları 

hucum nr p k r illuıiı~ 

ve dıi;rnıarra ıı!r·• ka~rıp 

lar nırdirilnı :n r. 
1 

Şi 11ali ,'\ fı ıl.ada ıuu-

hare lıelör :l/.a ını yaıı lıir 

şiddetle devını, ermek -
tt!dir. 

MOiotof un OÜIU 
Almanlarda esir 
Ber liıı 27 ( ı n ) -

Y;a . ı Hsm 'ı r ayııak· 

taıı hil cııriliyo · : 

So"' yı t Jı riery (ı komı-

s•rı Wo 111 0111 • hiııci 

o~lu l> \·~··v or.lı.ı sunun 
o. i r a 1 I, tt ı ,. , f ' ı ı 1 ~ bu ak
ı:-a m Be ı i ı ılı kı y lıancı 

h.ı~ııı müuıe l'I İ l ltniıı o tak
<lını cJilrı i,·ı 

Mo otofu ı o~ ıı p ı k 
yakıotia J) ... ~ H. : ja.rısı 

ta ..-a fıud~rn rı şr. dılecok 

o an ~a ıadot it~ i , ıo ~ v
y t lı. ı p 6 ırl. ' 1tl gııy \ 

t .. hi t.ıtulılıık ı f•·n rı. 

munıu ı le h ı ııı d lıo -

LiBYA 
c p i ~d 

1 'fa.yyare faaliyeti 

Kıihİ f' 2i ( a. a ) -
Oı·t şark l gıli z m Vl t 
ltıri tebligi: 

Ha t'a k un·etleriıni'1 
lıan• kata tam ıııüzulıtır .. t 
~tmektedir. . V<'Jlarınıı:t. 

uıuhal'Obe çttvresin<lıı iki 
Alman ta}\' "ıl' Cl-!İ dü~iir-

• 1 

mü~ diğınlerıııi de lıaı-ara. 
n&"? r:ıtnı ~tır. ~idirızktaki 

mulııll'~heler lı kkııHl:\ il· 

lıuau tııfs i R.ıa giiıo on 

<lii~nıaıı t:n .Hıreı i talı • ip 

f'dilnıi~ b:r ~oklaı ı ela ha
tlara. ugr:ıtı l ıııı~tır. Düo 

hoınha tayya. el' ı i 1. ~ir
ke kfü·f~zi yu nııd' rno
tlirl ii dii~nıaıı ~o ıaıına 

lıücuru t•tmiı< biı çok pı.t 
rol kamyon lıv1111 bomha
l:ıuııt ve diı?er tt·~ k il lt\l'İ· 

miz Biııgazı linıunın ılaki 

v11ptırlllra ieıab. ı ler kxy
det. ıtJI Ş, limtlrı Çl'Vl"f'SİU6 

bı r çok lıo ; halt. r ntıııı~

tır . •• iituu bu lıarckntt.ın 
7 avcımız dör meını~? ir. 

• 
lngiliz 

Av m kamar' sında 
Bir t akrir 

Lwı ılra 27 ( ' . a )-
A\aııı a ııı ~ıusı uın 

~tı\·ik lııririr r-ı.ı..7.111 ı\1o- 1 
· • ıııfür.alrnı esiz k lıul ettigı 

lorof't; ı t•V-l'ı•lki giiıı ra-. bir taLrire gıirn ıl ıhilıye 
pılaıı ıu Jirı l aı 1 • 'alan il\· nazı rı ılevlote za·ıı r Vt!

ıuı~tı r. 

Sovy tle r 
Alman ilerremesini 

Bildiriyorlar 
Mosko"a 'l.7 ( " a ) 

Taa ajaıı~ı 1ı l o ır1'·o r: 
Alınnn kılalaı~ Tuta. 

nın 40 kilon.~ıtre . ; ınnl , 
dognırnıııia lıulnıı u Do 
ner ~ı-lıdrıi isl'ııl et n i~
leJir. Yüzıle f.ı?.la ta ıık 
ve hir çok ıno • iil' ii miif-

' . 
lrezPlı-r topl ) a rı A 'maıılıır 

''mK le ct11!?rıı i ~ı lerıı~ge 
1 dg\' aW ed yoı·.a .. 

ıehilecek hareket ler y a-
pıshi! mek zanııı altmıl& 

hulıırıan kims., leri t t1' lof 

edı•lnlt-"cııktir . .Mehurilar 

lın ıalalıiyetiıı parla.rnen
to aza~ına kıı ı ~\ dıL kul 
lanı lm•\sırıdan korktukla-
r1111 ~öyleuıiş'cr lir. 

İngiliz taggare 
faaıiueti 

Londra 0 7 ( a. &. ) -

lrıgiliz avcı l ar.ı Kıl de 
dii~marıın de~riye gemi
lerini ..-e mavunal:Lrıııı 

bowbalamı~tır. 

1

Efganistandal A m e r i k a 
' • 1 a • 1 r 

1 Hariciue nazırı ile 
lMgaııi t ndarı çıkarılan 

A lurn u tok 11 1 ~) 1:1nleriıı 

~·erine B rı tanyalılarrn 

konulması hakkında so-
rıtl:uı hir amale 

l liı• rı ~ u ceva hı 
tir. 

mi tor 
verm i ş-

Bunu tayin ftmek mii:i
tRki! Afgan lıiik1irnetiue 

aittir . ll ı zıl~n ıtıtt•diği 

h\kdirde n ı iimkiin olan 
lıer yaıdımı yapmaga 
bazı • 17.. 

Hindistanda 
ne kadar İtalyan 

esırı var 
Bom hay 27 ( a a) 

Hindistıuıcla bn lunaıı 1-
rnlya ha • p esir e ; tiO bın 
1 işiılir. Bunlarıu :uuıuu

da :>:-l g•nıornl t'6 :l ami
ral vardır. 

LObnanın istikllli 
Berı• t 27 ( a . ı• ) -

Hiiı· Fra l'irıların ... urpı 
. deki ııııınni wuralılıa~n 

gtııı .. ral a t rolı Lilhrıan 

de,letleriıı i ıı iatil.aliııi i
lfrn flt mi~t i r. Ha ı p devRm 
ettig ı müddetçe Liibuan 
niıttefik lerirı t•liudc hu 
lıın 'D lıiih aıı lUTVt·tle-

rilıı. k~rn. ı·at, tır . ... 1 

il\ G lLIZLl:.R I 
E d ni bom

baladılar 

Japon murahhasları 
V•• tinğtou 27 ( :\ .a.) -

H aricipı nazırı Hall ile 
.Japon nınıahhasları ara.· 
sıııda hir hnçnk , aat sü
ren yeni bir gcirüşme 

olmuştur Hall Japonlara 
bir voaika. Yermhıtir . • 
Hunda Jllısifıkte snllıon. 

korun m:uu ic;in Amerika 
larat'ınıhı yapılan teklif
lttr Yıtrılır. Fakat bo tek
l ifler ı·ıaldırmu:hk esııısın& 
ılayarıdıJ'.?ı i~·iıı J "poııya.
da tıyi l.;ar~ılanmay:ıcağı 
ımrıılmııktadır. Hariciye 
ııazıriıgı memnrlarınclan 

hiri gnzetecilore halı~ı ge· 

çnı veısikanııı son lıafıa 

iç i nu~ pıpılan miitaaı!dit 

ıoplııutı larrn b;r ırntice i 
o <luğuııu ı;öJ lemi~tır . 
Amiral Nanı ura bir gase
tl'ciye: 

Biz su lhnn hara retli 
tarafta rı)1 ız ılemiı:ıtir • 
Nar ura J:~pont'aııın u
zak <lo~uda "iıatokoyu 

runlıafaza için uı::ı.lıd ut 

bir anlaşma teklif edip 
etmf'dıği sualine cevap 
vermemi~tir. 

Ruzveltin 
Katibi ue divor 

~ 

Va~iııgton 27 (a .a.) -
H.111.veltin katibi Alman
yaııın Bel~radı haştan 

ba'a bhı ip etme~c lıa.
zırla ııchl!ın ı ıörlc •n istir. 

<' • • 

N .t1.1 ler Sırp çetelerinin 

Lorıtlra :l7 ( a. a. ) Hclgradı faaliyetlerine 
Hanl uazırlığının tebl•ği: iis olarak knllan,iJklarını 

Diiu g ce bonıha ı dı- ileri ı-iiriiyorlar. Katibe 
.aıno ı,eni ine bağlı bii g(ire ~elıır a::.keri kıtalar-
yük tayyare teşkillöri Em- la Aa.rıldıkt:ın soara top
den limanına ve Alınan· ı;n atf' ı;;i ile Te bu.va boın· 
yamn şimal ~atıımıdtL hu- lı:ırdım:uılarile tahrip 
lnnaıı di~M hedeflere lıii- edilecektir. 

coın etmişlerdir. Üdl at 1 l • 
<lo~ıa:ı .<la bombardıman jl ta yan lıvası 
eaııııııştır. Emre itaat etnıedi 

JAPON n.A.DYOSU Nnyrabi 27 ( a.a.) -
ün1idi kesti Butinn neşreuil ·u tı- hlil?de 

Xevyork 27 (a ~.) .Nftdda tepesinin j~gali ü 

Tokyo racl~·o'IU .Japo ıy a- zeri ne İtalyan )İ't'aıurıın 
nrn Amerık ıo - .Japon kar~ı lıiic11m ıçm •mir 

göriişmwlorirıd~'n ıiuıidiııi ıtldıgı t'uırnt bn nııre itaat 
ke11tii'inı söyıemiştir. etmedigi haber alınmıştır. 



Sayfa 2 

Küçiik Hikaye: 

Doktora gidiş 
Yazan: A. ERDiK 

-S-

Önce hu teklif pek ho

şoma gitmedi. Hi ıaz clnr· 
dum, diişiindiiın, lakin 
doğru idi. Bu yorgunluk 
Te bu zahmet fazla. bile 
olmu~tu. Kabul ettim. 

Amma pe~imiıi takip t'· 

den genç arabacıyı bırak-

mak iıtemiyordum. O
nunla. •pice nğra~tık. Bi
zimle kalmağa bir tüı lü 

razı olmurordu. Ayni za· 
manda ge9tiği yerleri de 
bilmiyor, hizden öğren

meğe ça.lı~ıyordu . ısrar 

ettim. Gece yarıaı ile ••· 
bahleyin orada. bulanma
nın hiç fukı olmadığını 

·&11lattım. Güçhal ile onu 
da yaaımıza al ... bildik. 

~imdi kibritle bulunan 
yola ıapmı~ ve ki>y is ti · 
kametini tutmoştnk 

hmit neden güzel JÖ

rünüyo~ Tepeye do&ru 

hakimane yulanmış bn 

koyu kuanhklara nur sa
çıyor. Jıjlektrik ziyaları 

gözlerime kadar uzuyor. 

Sanki yirmi oto• adım 
mesafede imiş gibi... Bo 
eaıatte orada bulunmakla 
bu yollarda bulunmak 
yekdigerine ne kadar y•· 
bakcı ne kadar uzak ve 
zıt. 

Şurada d~nilen köye 
gelebilmek için bir hayli 

yürödöfümiis bllltie kö

peklerin lıavlaınalarınd rn 

başka biç bir şey duyul

muyor, eve beoıor bir 

şey de güriilmüyord11 .. 

Rüyada imi' gihi ken
dimden geçtim, adeta 

dalm1,ım. Nıb"y"t üzeri
mize doğru ko~makta 

olan köpeklere raaladıgı-
• 

köye geldiğimizi anladım. 
Bir eT öııüo le durduk. 

Hayvan ıııahibi bafırdı. 

ihtiyar bir kadırıla yalın 

ayak bir kız 9ocogu gö
ründü .. 

Artık oosgı ya.nm ı ' bu
lunan bir odada tiç ki'i 

oturuyorduk.. Bi>yle sıcak 

bir ytı1rde bolnnabilmek 
1 

çıplak tabiatin O"taaın-

dan knrtolup ta emniyet 

hissi duyuran dört duTar 

arara 1 nda rahı t nefeı ala· 

bilmek ne b11htiyar

lıktı ... 

Çıtırdı Te fıııltı ile yan

makta olan odnnlardan 

yük1tİen tileTler kar,ııtın· 

da genç arabacıyı iyiot 

görebildim. 

Feruadı oıı 

M ünlcesir kalbi lıazinim günde bin fer yat eder. 

Cevri balıti anlamaz zalimden istimdat eder; 

Bakiri ümide bel bağlar heman ruz-u liyal; 

Oamzei fettana meftun leyli vasfa yad eder. 

Ey gönül •ümide düşme bekleme f evz-u necat. 

Bu yıkılmış beyti kalbi kim gelir abad eder: 

Yan, yakıl, alı eyle, ağla, inle fe~yad et gönül; 

Belki Rabbiiltirşı liitf eyler sana imdat eder. 

Etmiyor kal-a kalem bu yerde arzı macera; 

Oün gelir halılı siyalıım imthian icat edtr. 

Ben cebinimden silerdim. Yoksa lıattı taliim; 

Ney/eyim ki itikadım jikrimi berbat eder. 

Hame ateşzad, ben ateşdemim, söz ateşin; 

fahrederstm çok mu? tab'ım böyle şi'r inşat eder. 

Sölcl.· ~a TOKER 

(Halkın Dili) .. 

Sovuet - Alman 
Tauuare f aaliuati 
Mosktı Ta 27 (a. a.) -

Dün geceki Sovyet teb
ligi: 

R11s kıtalarınrn hütiin 
otıplı" IMde ılii~·nanla <lö· 
vıiş tti k eriuı , mulııuebu

lerin Yoloko lansk ve 
Stalnıgrok bt> ! geleriııde 
şiddetli olduğunu bildi
riyor. 'ftıhlige gfüe 25 
son teş ı inde 2:ı ve 26 
son tt>şriııde ~ Alman 
tayya.reai clii~iiritlıııü~tiir. 

TOERUKTA 
Harp harelatı 

Kahire 27 ( 1\. ıt. ) -

Alınan malumata güre 

batı iıHikametiııde iler
leyen f ng ı liz kıtaatı Tob 
ruk kıtalan ile birleş
miştir. 

rındll kaıl ıı r çok giizel bir 
çoc ı ktu Hey :.ı: renkteki 
taz.- ) ii zünii ii1:~riııtt ı>ıç · 

raıH ı ~ oJ~uı c;a rn u rlar hal§. 
dnrayorıhı . SH ~l ıtrı aln ına 

döldilnıiiş ve hiribiıiırn 

yapı mı., uz n e sık kir
pikleı· altırı<lald iri sifllh 

göz he bek lori mtıyuıiyeti
ni ifaıle t>rliyıır, hiraz çat
lamış olan l u·m •zı re11k
t t1ki ı:-ıla k ıhd ııkla ı ı h :ı i'ıf 

titri) o r Te ii ... tii lıa~ ı Çtl

mur içindo (h;iau ba k ı 

yon.ln . 

- Devamı var -

Ziua Sökeli GBldl 
Sayın n1üşterileri

ni n1emnun etnıck 
için İs tan bulda bir 
müddetten beri va-., 
ptığı boyacılık sta
jını bitiren Ziya 
Sökeli y u r <l u n a 
döndü. 

Ra nıazan Paşa 
Camisi arkasındaki 
eski ate 1 v e s i n d e 

"' 
müşterileı·ini bek-
li yor . . 

D. 4 - 1 

• :'l(ikot.lo n E. İW· 

ıalı okııJ uc·nn ıııa: 

Adresi i~ a.;ık olwa· 
dıfı içiu yazıııu.ı gazttte
miıe geçirmedik. 

2 inoi te,rin 28 
-:rn 

A 

ıa 

Söke icra memurluğundaO 

Gayri menkul malların açık arttırma il&nı 

9tJ/463 Sayan iz&IHi • 
Abc.ıkl : tmıi rde .Ahmet kar111 Gülıüm Te 1'of 

adaııından ı'" ' bör hnıail karısı Oemile ile Sötenill 
lııunidıye m h dlesiodeo Harun karHı-

Borçla: A) ~e ve Ali çııvoş ve Eyup Te biraderi 
Eto.n aralarrnJakı şııyonn izalesi için eatılmasıfl' 
karar verilen 

Açık arttırma ile paraya. çevrilecek mentnJull 
ne oldnğu Sökenin lıaınidiye malı Llle1inde iki b•P 
hana 

thyrı menknlün hulnndağıı meTki mahall•,i 
sokağı numa rnl'!ı: TapııLun 1932 tarih Te 36 ıaY1' 
sında. kayıtlı 33 i Metre 50·8 murabl,aında s•f 
çerkes ldriı1 ve Hamit ve Omer hanesi; solo ar•I 
Mıstı k ve .. selı han~si. arkası çerk.ls hacı M.ust•l• 
lıaneın, önü al8a.nc:'k 3 tiocii çıkmaz ve Ş•mlı fi' 

restıleri lıaneıile çevrili iki bap hane. 
Taktir olunan kıymet: c450> lira. 
.o.rttırma yapılac»ğı yer, gün, saat: 
1: Süke icrn d:ıiresi 17·12 911 Çarşamba S. 14 ti 
2: 27 · l 2 941 Cumartusi S. 11 de 

1- işba. · gayri wenkuliin arttırma 'artoameıil' 
7 . l~ .41 tarılıudeu itibaren 94:1-4:6S. lJD• 

SÖKE ı cra daıreıa ının muR.yyen numaraıuada bet 
trnsiu gi>r. biı =n ettı ıç . n ııçıktır. ll&nda yazılı olaoll' 
n1an f,.. ;,ı;la u ııumat alıuaK. il'ltiyenler. işbu ,arına.-' 
..,y@ ve 911 4ö:3 dmıpı. numaııuile ınemuriyetiwi,. 

müracıu t dm ııdir. 

2 - a ı-ıııuHı)a ıştiıak çin yukarda yazılı k•~ 
metin % 7,5 ııish6tır,Je pey veya mitıi ~ir Ban~' 
uın temiııat mekruhu tevdi edı ltıcektir. (12() , 

3 - lpot ... k Hahibi alaıcaklılarla dıter al&rad•1 
rlllr:n vtı ı nifak lıııkkı tııalıipterinin gayri menk1 

iize riıı<l~ki haklanrıı huıasile faiz Te ma•r•" 
d ir olan iddia armı i~bn illn tarihinden itibar•' 
yirmi giiıı i çiııd~ evrakı ruliılbitelerile birlikte p>I' 

mnrıyet•uı ı e tı ilıllrmelod ıoap eder. Akıi bald' 
lıakl.11 ı ıap ı "'icıl le ~ahit olmadıkça satı' bl'deJiPif 
p ylaş ı.oa~ı ı.laı ı lıarİ4' kalırlar. t l 

'-<.tü~tnileu güııdc artırmaya ittirak edeni', "' 
artırma ' :" tıııuueımı i okıırnuş Te lüzumla malt\IJJ~ ~ 
alını' ve buıı la.rı t unaınen kabul etmit ad ve itib b 
olanurlıır. ~i 

5- Tayin edilt1n zamanda gayri merıknl ü9 .4' 
efa bağnldıkta.n ıwura en çok artıra.na ihale edili.!: 

A.uc:tk. artıl'ınl\ h~deli muhammen kıymetin 1i> 
zde yotıo i ~ bo~ini bulınaz veya "Satı' isteyenin al•:. 
agın a. ruchııııi olan <liğ6r alacaklılar boluoup ta 1, 
ed~l IJu ııJarın O g .Lyri monkul ile temin tdiJmi• -~ 
acakları n ııı uı+ cuınaııdau fıızlaya çıkmaHa en 9"1 
artır.l uııı t ı alılı ıidü bllki kalmak üzere artırma 't1 ._ 

bt>Ş gii ı ılı1.b" temdit ve on günü ayni ıa•t, 
) apılaca'• arıı ~m ıda, ht1deli satı' iıteyeoin alaral1~1 
r ıch :ııı ı olu. ı el gHr a.lacak:lıll\rın o gayri menkul '•· 
tf'nı i ı~ lilmi ~ alac ;Llcları ınecmııııoılao faıl"ya 91

., 

mak ~aı·tile, on çok artırana ih~le edilir. Böyl• .,~ 
hA ıl 1 t1lde ed'lıoet.86 ihale yapılamaz. Ve •ah' tal• 

d ii~P-r. . ' 
6- Gayri menkul kendisine ihale olanan k1~ 

se dı rh \l ~eya veıileıı ıntihlet içinde parayı TerdJ 1 
zse iha l•ı kl\rarı f sholurıarak l:tındi1'inclen evTel ;,. 
yiik~ek to klıfı~ lıulaııırn kimH auıtmif oldnğ• d' lt 
del le a !m • ğa razi oluna ona, razi olmaı ·ny• b 1• 
lnnm'.17.-ın lıt>nıan on gün miiddetl• arttırmaya 91 ~.,. 
rılıb t'n c;o · Mrıtııa•a it.ille edilir. İki ihale ar•'

1 t 
daki fıırk \ ' t• gt.'ÇfHı giinl~r i9in yüıdı i ten b118~, 
olun:ıcıtk f ı z '""6 ılıee.r zararlar anıca biikme b O' 
cet ka uı · ıo; "'n mfHnori1etim.izoe alıcıdan tabıil 
Juı11ır . M:ıtldtt ~133) 

No. 10 

Walk Bıuıae'ri • A74ı11 


