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BUYUK MiLLET MECLiSi 
• 

1 GİLIZ SOY YET At M AN 
Bazı kanun liyıh il ı 1Resmi tebliiiResmi tebliği Hariciue nazırı 

EJeniu nutku 
kabul etti 

eti 

yı· Ankarl\ 2 (A.A.) - Rih'iik ilet Ye lie i h 
gı tiin toplanmı' ve YilAyetlere . tn i bazın ıi~ ele ri n di 
,y l~r Yilayet\~re bftglanrnaıu hak krnda l i layıhAn ın 
(I ._iızakereıiue b•şlsmı~tır . .Müzakere e n ı ırla o . 

re' \iliye vekili sı;z alarak vaziyeti iz .t lı ehılİ:J YO ııo 
~C)ecle Esk1şelıir .mehuım Kınin Sazakın t k1ifi üze 
titı6 ıtı.,• i lıa reddedilıu i ~tir. 

Loıı tl rn 28 ( a . n. ) -
Har i <' iy e na~ıı: ı Edfın a
T' k m .ru ırıd a ı·e ·mi 
A m ıu rn anı l .. rıın elo 
ftıl HŞ 'VC: .ilın Jl t lı llk· 

kıiruu h kıııdn 'un l arı 
ôylP mi t ir : 

Bıı;ıtlau ıoıı r a tah"ili knbil oJmayau h :1.1 hor~ ı 
ti 1-rııı t erkini vo devlet Jernir \'i•İ i ruı w l i mırn· 

ı,,ıııın J !lSS mıtli yılı hesabı kafi ine da lı il olan Jtt. 
il' >ihalar müzakere edilerek kabul t•dihı1 işıi1. 

ç, ko:slcw l yn da 2 7 Ji~y 

l ü l 'dmı beii !132 l,ı ~ i id a m 

fd ilm ı ~ti r ve ısos ki~i 
g .--• ·tA po ) R teı-İiın u~ ıs li nı 

e4li luı işt; ı . 

0 , Buıı ılan sonra lleııiz gedikli s ıı haylnr nrn fovkıd
et' "de tRhsısAtlarıııa ait layihan müzoke ı o • ~ knhul 
JI' ~en Biiyük Mill"t nıeclıhi. pazıutcsı gi.uii • opl ırn 
tP' '-lak üzere toplaııtuına niba) et 'e mi~tır . j,, 
(' 

'~: BA~ VEKlll MIZ 
;; ~eniz lisesi m zunlarına 

diplom ları ı ve ~ i 
jO 

M orsin 28 (ıt.A . ) - Deni?. li" i.ı i · lıi ti• on fale
ııı' 1ıerıin diploma teTZİİ törtın i bu gun Mer,..i ıı df mz 

:: ~\rp okulundt\ ) apılını, ır. B u tfüerıd Ba~ vukıl 
bok.tor H.ıfik Say<l un h ıı zır hrıl u ıımu~ 'e Hıayi 

J• hitireultıre dipJoıDalarJUı keıı d i sı V1>rmiı;tir. 
jt· 

a· 
o· KARADENİZ 
~: çok fırtına y a r' 
"~ B 0ı Sinop 2S (n .a .) - u gii n ıı bn lı a 1 a ı;;ı 
ıt' t,tı fıruıu duııiz seferle rini tlnrd .rmn~ı 111. 

lıı f\hl· • 

,
il' 

ı•' jt 

bİ 

ingilizlerin 
~apoliyi 
dıınanı 

hasar 

bonıbar
bii viik 

ol 

yaptı 

,. t no nı a 2 8 ( :ı.. a . ) 
o· tllyaıı tebliği: ,. liabe,iıtAndaki Oa•dar 

1
.,. ,, 

l'rıizonu un te:.lim ol-
,r !tı~unn bildi rmektcdır. ,, (' 

~hli~ I11gili:1. hava ku· 
~"eıı · · "llıc' ı· t ·· erı ıı ııı .... li po trn ıu· 
~llt-... • • • • k l .. 

·u ı llıgıuı vıı .;o ı u· 
~·· ~llk lın ar yaptıgını bil-
tırıektedir. 

SOVY' E T 

H&va fa liueti 
N o~ırnva 2~ ( a . :ı . ) -

26 so11 IP8 1' İrıd • S oY\'CÜ . . 
hav.a k ıı vvoı ltrı IO~ ta ıı k, 

atker yüklii tiOO k .mvon, 
obntı ve ınühi ıııou t ) iik 
lii 109 vagon t:ı lı rip ot-

nıi,, bi ı al ııyılan ziyndo 
Ye t.j r •·ol ii k tm -

variy i ~.,,k • ·tıı•i t •r Bi ı· 

k f' iıı11fok ' tı• .lıu1f\la·<l"' 

lıır g ur dt' Hl tau, talı

ri p edıJ mişt ı r. 

Yogn~ln '\"ya da işg:ıliıı 

hn~ıı11lar b~n 1932 kiışi 

i ıla rn o lıı rırnıış ve (il5) 
hiıı ki~i i a tHunlura kur
harı gitm işti ı (250) k i ~i 

daha i du uı t dilmiştır. 

2 _ 1urn n ın ii!d tiri ıl

rnu i e ka ı ~ılık ( l 11 ) ~ ıı p 

1 
ida m eai lm i ~tir.Hu idam
lar nz-.yur gitmektedir. 
l\'l is fe!' gıh n A lnıan kı 

ta l:l rı Rnı bmhıtLHIDl 

""Ç lll ~d eıı C \" Vı•l Sovvet-n • 
lerlo a r. uı z<la a k~ri V\l 

,,iyusi bir koııu~nıa ol nı a
nıır-tı r. Ü \' 16 zan fHli' o . . . 
ru m ki ll e rlın z ı y .. ıH1ti 

hir ıı l lı taarruzuı ı u lın 

zı rlanıagn llll\tııf't nr . Bu-
110 11 o H i tlo r'ın lııı tı,lı li 

~iııi k aBt etrn ııyo ı·nl'J . 

l) P,amlı vo ı., i r lı JtnM 

muka veıu tı t i l o k:ırş ı .a~

mı tı r. 'T o H ıı:-Jarııı ı ·a ' . 
h .k ıırng ' np ctli !cc" I IA· 

r i r u d a )'fUI an plfı.n l . ı ı 

a t titst. cı l mıı ., ur . H 1111 -

Jıın dol ) ı B it ler nefu 
al r u a m11ht11 ~t ır. Ve av 

rııp mıllet le iııi ,ıın:ı 

iı: HHı lı m ıs t c) o ı 'ı. i ~mi· 

lın kn nı~m ıdarı i~in ye
güu tı çam yeııi ııiznına 

g i l'lHtılı.Hİ ll İl' . 

Bitle r donrnk i.toyor ki 
Pg11rıd ~i1. huıın yspa.nıe

niz lıoıı de lngılizleri ve 
HHıbn )'ola gtıtırıı ıw . 
H i t.« r al da ıın· or. Biz hn

n n ı cıldetl J o ruz. 
Yonı ıı i zam lıukkrnda 

lıt•r r o ) ·• panrn y.qıııııı 

J :1. m . t'~ :ıı<ctıııı i1. lıu u ıl an 

zerre l.:adıu IDÜl <' cı;ı;İr 

olmayacaktır. 

Mo.i!kovn ~8 (a. a.) -
27 Soıı t6,rin günü kı
ta!anmız bütf.n cephe 
boyunca muharebeye d c- 1 

vam etnıişhmlir. 

Moslrnva 28 ( a .a. ) -
Bu sa baki resmi SoYyet 
to hli~i: 

27-28 soııtoşr i n 

' kıtnlarıınız lıiitiiu 

lttrd6 tHi~wa rı la 

rıı ı ~ l ar<lir. 

"eceıi ,, 
c:ephe

çarpış-

(), rı ı.ıp cephesinde lı:ue

kfi.tfa bulunan tayyare

lerimiz bir günd6 on A.1-
marı taııkıııı, piy1ul ı1 ve 

mUhıınwat taşıyan 300 

kamyon 90 a raha Ye t 
ımlıı a toıııı talı rip etmiş

ler Te bıııden fazla cHiş

wnn Riibayı ve erini öl-

d ii I' m il~ltırd ir. 

Leningrat 
muhasıdan 

Kurtuluyor mu? 

Moskova 28 (a. a) -
TaR aj ansının 

hihliriyor: 
ruuhııbiri 

A lmaııların Leningat'ı 

tıumımilo çevirmok için 
bir ~ e tı i r ile J .. adoga. gö
li ı i :-tikıı rno tiııılo l~ son 
tf':;ıri ıııh' gii·ıerdıkleri ta· 
ıu·r 11I': ka ti olarak k ırı l-

ııı ı ~ t ır. 

l ~ - t :i Roıı teşr i ndtt 

Vollıos ırnmğıuırı iki k e

İ ını·rn<la h ır çok ~ i ddotli 
uıulıa rebele r olııı aştur . 
Alm ıuıl ar i lkSıl\yet lı t
l n rıııı i~gttl ot uıi"lt•ri!le de 
15 mu tt'ı;ırin ıababı lnl
ı ekct merzilerine tlön
uH•k zorunda kalm ı ~lar

dır . Blınanla beraber 
Almanlar şiddetli Sovyet 
kar~ı taarrozuııa ragnıen 

hn ı rmaAın doğn aalıili 

hoyuııta ilerl6uH'gt1 llJU· 

v~ft'ak olwu~lnrdır An

cak şimdi d ~tlıa ile ri gi 
dPın i yı c .. k hır hnlılo <lur 
ııııı~l:ndır Lcıı i rıgrıH l\f· 

tıb ıırnlıal!a ı a ultıı da 

değildir. 

Berlin 28 ( a. a . ) -
Rostok cıvuında Te 
Done havzasında tayyare 
ve tank nıtizaheretile 

yapılan şiddetli Bolşe

vik kar~ı hiicnmları dü•
mnua kanlı kayıplar ver· 

dirilerek püskiirtülmüş
tör. 

Oeplıenin merkez kı-

8imi ııde dii~ınanın kın · 

vetli ıniidafaa mevıileıi 

yarılmıştır. O rdunun a
ğır topları Lerıin~rat ö
niiıı<leki g~mileri mııvaf

fakiye ı le 1 oıu balam ı ştır. 

Oece \"6 giindüz san• 
tayyarelerimiz Moıkova 

ve Loningrst'tnki -aıkeri 
teshılerin e lıiicnrnlar yap· 
ınışlardır. Alman hava 
kuvvt1t leri İngiltere ye 

karşı harekıl.tında. liman 
tesisloriae hücum etmiş

lerdir. 

Siınali Afrikada <lar
madaıi devam edeıı .şid 

detli nıulıarebelerde ~e 

bilhu~a dü~wanın Tob
ruk muha;;ara cephesini 
yarmak için yaııtıgı te

şelılıüslerde bir çok dü~
mau taDkı tahrip edil· 
mi~tir. 

ilGILiZLER 
Half aua doğru 

iLERI;l YORLAR 
Kahire 2S ( a. a. ) -

Orta"a ı k lngilb: tebliği: 
Tohrııgun cenup Joğu

tıunda doğrudan doğruya 

dün bir temaH tesis etmi~ 
olaıı Brihuıyalı "e Yeııi 
z~ınııdalı kuvntler acemi 
bir mukavemet kar~ııın

da ileri gitmekteclirler. 
Halfaya ile Seyit Ömer 

araınn<lak i mevzilerden 
ıgeJeıı .A:Jmau nnırndan ilı 
tak•ire edilen dii.şwan 
hntıya doğru harekete 
ba~lamıştır. 

I~iadonirı batısında uüş

ma ıı ıu nıotörlii t< pluluk

larıııa hiirımı edi l n ıi~ ve 

.&bunlar ıııakiııtıli ti.ıf~k &· 

ı tetine tutulm•ştıır. 
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Sayf't\ 2 (Halkın Dili) 2 inci 

~üçük: Hikaye: l\1uharebe Çi rı u H'ı · ı n l' Ul 11 rlı ğnndan: ~ 

Doktora gidiş Moskova kapıla~ında 

devam ediyor 

Gayrı ııı •rı ıı uı.' ı arın açık: arttırma ilaııı 941/~A 
Ala«a ı, J: Oııı ı de 11.>ralıim Onar ve Oım11nO ... 

.. )JI! 

ve Mustııfa nlıarcı vekilleri Çine daTa Tekilli'' 

Yazan: A. ERDİK 

-4-

Aradan çok ieçmedi. 
Küçük kız leğen kadar 
ltüyük bir kap içinde ek

mekle karı~ıuı• dumanı 

tüten tarlıaııa çol'baın ge
tirdi. Önüne hemen tek
liftike yerlc~tik. 

Öyle bir i~ tiha ile, öyle 
bir doyamamaılık, üyle 
bir lezzet ve öyle bir dat 
bularak ka~ıkla.rı birbiri 
arkasına yuvarladık ki 
ömrümde bu kadar aGık.

mı~ oldu~amu ve bu ka
dar giizel biı· yemek yi
diğiıni lıl\tırlamıyornrn. 

Arkadan yatın nama
zında bulunan ihtiyar ev 
Mılıibi Hü~eyiıı dayı da 
geldi. 

Halimizi aolattık, işle · 

rinden balı~etti. Yorgun 
olduğumuz için yatakJa. 
rımııı yaptırttı ve çekilip 

gitti. 

Benim haJYan sahibi 
sau ki daha başını yastıga 
korken uyudu, horlaınaJ?a 
bile başlamıştı. Ben ismi· 
ni öğrendigim genç ara
bacı ~akirle ya l uız kıtl

mı,tım. Onu inceden in
cey*' tetkik ettim ve hii
tün ruhunu öğrendim. 

Ba giiz&l çocukta. ne gü· 
zel bir kalp ve ruh Yardı. 
Uzun uıuıı koııu~tnm, çok 
hisli Ye hasıa1tı. Orta. 
mektepte bir sene okuda
guna, pek yakında baba
sının öldüğiinü, başka 

kimsesi olwayıp bir tek 
agııboyıinin yanrnda. ça-
lrştıgını, o da birdenbire 
hastalarıınca d•li gibi ol
doğuu a, bir <;&re bulmak 
gıyretilo doktora koşto

ıuuu öğrendim. Bana 
bunlt.rı an Latırken gözle· 

rinden 'birbiri arkaııı ~aş· 
lar döküliiyordu. Onu te· 

selli otmok, ümidini kır
mamak, eakinloştirınek 

içiıı çok ugra,tıın 

Ceketlerimizi, çorapla

rımızı ocak ta kurutalım 
diye de ~alıştık:. Vakit 

g•~uıi,ti. Şaltiriu yorulan 
göslori kopaumak isti-

J orda. Yatmasını Ye il!ti 
rahat etmesini ıöyledim. 

İtaatkA.r tavrile incecik 
yorgaoııı altına ~okuldu. 

Oca&ın 7anına faılaoa 

koanlmut olan odunlar 
baua en bü1ök bir nimet 
gibi gelmişti. Darurnd n 
yakıyordum. Uykum da 
gelmiyor. Uöylı otı.ırmak 

ve düşünmek i~ti yorum. 

Ansızın bir iaiıti duy-
dum . Kulak verdim 
Şakırden ıeliyor. 

Yatağının içinde bü. 

zülmü~, ü~ü<lüiü ~elli. 

Londra 28 ( a. a. ) 
Ma.harebfl Moskova çev· 

re1irıde biitüıı ~iddetile 

deva m f'trnektt!d r. :Mos
kova. radyo-;u ~e hir mü

dafilerin~ ıou bir L itap-

ta bulunarak •oıı Alwan 
hamlel!lini mukaYemete 
daveı eylemittir . Tula 

çe vreıinde Junım ciddi· 

dir Ceuupca 8ovyot ta-

arruzu ınemuuııiyet Ye• 
Daiha. son rs ıa vıkla uıaöa 

• ., rici bı r t arzrlıı devam 
başlamıştı. Hep agabe1i· 
ıinin iyıligi ve ölmemeıi edı1er. 
için Allaha yalvarıyor ve 

dua edi1ordu. Şi1phesiz J a p o n 
ona kabuılar da sarmı,tı. 

Kalktım üzerine kendime 

ayrılan yorganı ve epiçe sözcosonon beuanatı 
yerini turutabildiğim pal-
tomu da örrttüıu. 

Hi~ durmuyor, yarım 
yarım ıöyleuiyor Ye •ğa

beyiııinden ayrı!amayaca

gmı tekrar adıyordu. 

Ocağa iyice yakJa,ıım. 

Fazlaca odan attım. Çı
hrdılar çof.ddı. Ş ıkirin 
inlemeleri arasıııda ben 

de ba,ıml bir kenarına 

dayıya bildim ... 

SON 

Tokyo 28 ( a a. ) -

J apou ~uzotiı.ii Amerİklln 
Japon göriişmeleriniu ne

ticesi lıak ıııc.la Hariciye 

nazırı Hull in Japon 

murabhıt~la.rile tekrar gö

rü~üp gi>riişmiytıcegi sn

aline yeni b ı r göriişmP. 

nin kararl"Ş'ırılınachğını 

ıöylenıiştir. 

Dinmiyen Sızı 

inledi 

Ba gönül durmadan dinledi; 

Yıllarca sönmiyen bir aşkın lıikiiyesini 

Kalplerde sızlıyan saadet bestesini... 

'f. 
inledi 

Zavallı gönül göz yaşile dilendi; 

Bir an olsun duymak için sesini 

Ne yazık! Kıskandılar ondan son sejesini ... 

inliyor 

Fakat bu sızı lıiç dinmiyor; 

Belki dalıa çok yıllar inliyecek 

Ebediyete kadar ha acı dinmiyecek ... 

l nle gönül inle 

Çok uzaklardan gelen sesleri düzle; 

Onlar da geçen günlerin lıaflrasuu yadediyor 

Diinyamn saadetini ebediyetle vadediyor ... 

.Aydın 

Sabri ERLAÇIN 

den Münir dalgıç . . .~ 
Borçla: 202 sayılı Çine eski tarım kredi k0~~ 

ratif mnhllsibi Aydın oeza. eTinde mabküm 1 
oğlu N ıhat Erol. 

Açık aı ttırma. ile pBraya çenileoek g&yi 
ku lün ı:ıe ol<lut?n:, · 

Ta p 1111 urı U!l8 giin ve 12 8tra sayı11nda ~·1' 
4.37 Wt,tre ıu ura bhaı lıl\nc arsllsı,. . 

Hayrı ıı n ır u l ün hn hındugu IDflTki, mabaJl•'1 

ı;oka~ı: 

Çiırnııııı 11:\wit alıat nıalıallt"sinde meyd11n •0~ 
ğında. tarafla ri •a rionı ak,elı i rli ölü TeTfık ~er' 
ıeri harıeiiı ve ba lıc;a ııı ve damı ~imalen yol gıır 
borçlu Nihat Erol lıaneeıı ve kroki mucibince •! 
bn arsa. ve konyalı Hıua.u çııvuş hanflsi ctıPll 
p·şil imam oğlu lı n cı Melıoıet vereıeJeri baoe 
bahçıun ilo sınırlı 4:37 metre murabbaı m11ıtar10 

ar ~\ Ye bıı ar;ıa iç.inde bir hadem beş dot ve 

ufak nar nğaçları olup bu arsanın yola çıkar •1' 
bir cüuıln kepnırn bnluu<lnğu ..... 

Takdir olııııan kıym6t: Beiıer metre murabb'1 

·al 100 yuz kurnş au 4a7 lira kıymet takdir ediJJ1JI{ 
Biriııci artıınna: 2''·12·941 pazarteıi günü aaat ıl 
lkiııci ar ı tıını:ı: 5-1-9•2 pazartesi günü saat. tJ ~o 

Arttı rmanın Jllpıl:.ıo.J~J yer, guıı, saat:Çine icra dıJİ' ()) 

1- ı~ bu gayri menkulün arttırma 'utnaıJJ~ Ql 
22 .Jl .il tarilın<leo itibaren 321 . ~0·ı lt 

çt ~ liJ ıcra <laı res nın muayytm oumaraınuda ~ ~ 
krn~iıı giire bilınosı 1çıu açıktır. llinda. vazıh ol•0 

' 
rılan föz l.t maltiınat alnıak irıtiyenler, i°Şbn ,arl~ 1'r 
eye ve 9Jl -32l duMya. numa.ıa.sile memuriyecıd' 'i 

müracaat etmelidir. q, 
2 - artırııHt) a i ştirak için ya.karda yazılı '• 

metiıı % 7,5 rıisbet.iııdo pey veya milıi bir sı0 ~ 
nın teını ı a t JUPk r ııbn tevdi edılecektir. ( l ~H) ~ ' 

3 - l pot k s • hi t>i atacak lılarla diğer al•~') ~-
rların ve ıt•tifak lı.ddo sahiplerinin gayri l)'.lııı ~~ 

üzttriııd.,ki lıaklarıuı lıuıntıile faiz T6 ou••'' I~· 
dair olan idıl hdarını işl.>n ilA.n tarihiuden itib' 'l 
yirnıi giin içiude evr<\kı ınüsbitelerile birlikte 

1 
1)) 

ınuriytı tjmıze bihllrmeleri icap eder. Akıi b~ 
ha.klaı ı tapu sicılile l!abit olmadıkça satı' bedel1~ 
p ~.vla~ıil:ı~.ıııdaıı lıa.riç kalırlar. 

4.-0iis tnrilcn güude artırmaya ittirak ed•0 

Rrtınu·1 ııı liı t ıı ameMıuı okum\lş ve lüzumla mal4 
l' ·ıı a l mı, ve hu ı l :ırı t amamen kabul etmit ad ve J 

oluuurl· r. 
5 - 'l'avııı edil en z· manda gayri merıknl a~l 

efa bağrı! tık ırn ~ou• a en çok artırana ibate ,,Jıf ~il 
Ancak ııı ııraı bedt.ıli mulıamınen kıyrnetİ 11 j,t li 

~Je yotm ı ~ ho~iııi huımaz vera. satı' İf\ttreuin ', ~ 
agıua ı uclıan ı olan diğer alacaklılar bulunup .' ı ' 
ed~l lıunla.rın o gayri uıoııkul ile temin edilOJ1f 
aca.klarıuın ıntı'cınuand:uı fAzlaya çıkmaıt1a ell 

artıranın taalılıiiclü haki kalmak üzere artırv1",ı 
gilrı <lahı\ tonıdıt ve on günü ayni •' 1 

yapılacak artırmada, b~deli sat ıf il!teyenin aıac"f ı tj~. 
1 ;1chnnı o l arı c.l #ttı r alacaklıll\rıo o gayri roenkıl 1f l 
tt-ıniıı odi l mi~ ulaca,kları mecmıınndan faılay• ç~ı ~~ 
mak ~artil P., ~n çok artırana ihale edilir. Böyl~I' ~b 
beıl ·l el 1l11 (ıJ lıne.t:.ıo ihale yapılamaz. Ve 11ahŞ t tı 

diişer. ~i it l 

6- G•lyri ınaııkul kendisine ihale olunsO ~ ~. 
se dın·hal ve5 a vedleıı mühlet içjııde parayı 'f•'1 
z8e ihal~ kınarı fıısbolnııaı·ak kendiRinden ef'fe ~ 
yüksek teklifte hnlunnn -kimıe ar,,;etmiş oldogıı ~ ~~i 
delle alm,,p;a razi olana ona. razi olmaı ye~·~,ı• • ' 
lunmazs:ı h*'ınan on gün müddetle arttırmsyıt ~ 1ı# 'it 
rılı b en çok arttıraaa iallle edilir. İki ihale ar/ •,11 
daki fark Ye geçen giin ı~r i9io yüzde 6 ten lı > 
olunıt l1 ak f'ai~ l"O cliger zararlar ayrıca bükJJl"jl ~ ' 
cet ka 1 m R ksızın memnriyetimizce alıcıdan t•b• ~\' 
lnrınr Ma.lde ( rn3) , 1 \ 1 
Mıdıcnz a r· a: Yukarıda gösterilen 22 • 12 ;1 \ 

tarihi• ele \'ıııtj ıcrn memurluğu odasında i•bU ıı 
ve gü1'teriJeıı arttırma şartnamesi dairesinde d• 
cagı ilin olunur. No. 11 D. 1 


