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Almanlar C. H. Partisi 
umumi heuet ı 

topıandı 

A L M· A N Si g " purda j Leningratta 
Resmi tebliği Şiddetli çarpışmalar Alnıanesovget harbı Tobruğıın cenııbunda 

. Oluyor Berlin !) ( a. a, ) - toplanıyorlar 

. 

Aakar:ı 9 ( ıı 8 • ) -

() H. p· umumi heyeti 

bıı giiu 9-12-~41 de saat 
15 te reiı vokili Trabzon 
lnebuıu Husan Sakanın 
ttıisli gi nde topl:ındı. 

Celsenin açılmasını 
tlıütaakip geçon toplan
tıya. ait ~abıt lnilasası 
Okuuarak kabul edildi 
l e ruznawede müzak6re 
edilecek bir madde ol
lnadıgından iç.timaa son 

l'erildi. 

" Japonlar 
••f ~ingapura yeni çıkış 

hareketlerinde mu-
vaffak oldular 
Şikago 9 ( n. a. ) -

lngiliz üz rı k~nrk tebliği: 
Male.ıyıunn şimalinde 

~İddetli çarpışmalar ol. 
lıınştur. Vaziyet hala ka. 
l'ı ~ıktır. lııgiliz takviye 
tıtalnrı bugün haı P böl
hıüue varını~ olacaktır. 
;r,ponlar yeni çıkı~ La. 

l'eketleri yapuıağa mu 
laffak olmuşlnrdır. 

Katabohrn tayyare 
(l tl:ıeydanıuı 6lde etmek için 

11ci hpılau çarpı~nıalar bil. 

ıı· ha~sa gece şi<.Idetli olmu• 

,~ tur. 

00 

ot· 
d' 

JAPONYA 
Tauuaruıerlnin 

1faali)1eti 
,ıı· 
, , Tokyo 9 ( a. n. ) -

~aı>on dounnmruı Yid vvı 
•• 'dalnrmı şiddetle bt>m· 
,ı hardııuan etmiş ve lıan· 
et' hrJar ve benzin depola· 

10
• ~ın<ıa yangınlar çıka 1'· 

a- ~l.tır . 

Sinaapur akını 
~ SingApur 9 (a n.) -
' 'fıon tnvya releri bn sa· 
h : ah erken Sırıgapora ye-
'İden lıi.ionm etmişlerdir. 

Bel'lın 9 ( 14. a ) - Bol~evik kı tnları, Lenin 
Kahire 9 ( a . a. ) 

Birelgabi etrafındaki m o 
lıarebelerde Almanlar 

Alman ruınt teblia: S~ngapur 9 ( a.a. ) - grat ııı n lıasar:ı ccıpheein-
Dogn cephesiudo mev- İngi l iz nz:.k s,' ark tebijıri: "' dol, i A 1 man mevzi ferine 

zii lıa rekfı.ttan lı a.~ka ba- 1\Ialo:t.) anın ~imalinde 
yeniden lıiioiim eotmi,tir. 

Topt;u ate~i ile Ye bir 

çok ta nkla rla yapılan bu 

t an k larınm üçte bi rini 
kaybetmişlerdir. Diişman 

Tobruğuu cenu bunda top· 
lanıyor. 

rek(tt olmamıştır . şiddetli çarpışm alar ol 
Alınan bava kuvvet- mn~tur. Ya:6iyot bftla ka

lcri dün giindüz bir mub- rışıktır. 

riple haciınleı i yekôrın 

15 bin ton tutan dört ti· 
caret vapuru batırmı~

Jardır. Sava ş tayyareleri 
dün gece mühim deııi:ı 

inşaat merkezi olaıı l\le
Tv kasil' i bombardıman 

etmi,ıerdir. 

Vukubulan şiddetli 

patlamalar ve biiyük yan
gınlar alçaktan yapılrnı~ 
olan bu hiicumuu mu- 1 
vaffakiyetıui gfütonııi~tir. 1 
Dün .i\lan~ sahili açıkln· 

rında avcılarımız tarafııı 

dan 10 ve babı iye bntar· 
yaları tarafından 2 dii•
man tayyare~i dii~i.irül 

müştür. 

Şimali Atrikada Al· 
man &'rcıları hav" muha 
r ebelerinde ( 6) lııgiliz 
tayyareıi dü~iirınü~lerdir. 

Almıın aavaş tAyyal'eleri 

7 ilk kan un gecesi Mal
tada liman teııi8lerile ha· 
ve. meydanını bom bala· 
mı~tır . 

Mareıaı PJtain'in 
H itlere teıarah 
Vi~i 9 ( a . a . ) -

Mare~al J>eta.in .ı.\Iman 
devlet r< iei Hitlere sn 

' telgrafı giinderıni~tir: 

l~gal ordularına kar~ı 
t ekrar edilen ı•irkin ııııi -

• > 

kaatlardan dolayı şahsi 
tl\ziyetlerimle bera bor 
Fransız lıi'ikfıw etiııin ti\· 

ziyetl~riııi<le· kAbul etme 
nizi rica ederim. 

Hepimiz bu gibi ha· 
re1' etleri tlikbilı ediyoruz 
vs tekmil Ji'ranE1ızların 
nefretiııi kazanan bu al
ç akça ciııayc tleri işloyen 

leri bulup ynkalamnk 
için elimizde hulnrıan bii· 
türı iınkaıılarla çalı~ıyo
ru.ı. 

lng ili z takviye kıta. 

lan bu g iin lıarp biilge
sine varmış olacaktır. 

J,.poolar karayı\ ç.ıkı~ 

htıreket.lari yapmaga mu
vaffak olmo~lardır. 

Kosanınlılu tay ya re 
meydanını elclo etmek 
için yapılan çarpışmalar 

bi lhaısa gece ~ : ddet li ol-
mu~tur. 

Japonlar 
Siiıgapura hücun1 

ettiler 
Tokyo 9 ( a. a. ) -

J aıurn tebl i ği: 

.Japon kıt alnrıııın ~im
di S iugapura hücum et
ikleri bildiriliyor .. Japon 
hll~a kun·otlori .Ma lcı-

yadaki dii~ınaıı üslorine . ' 
hiinum euerok hi r çok 
tayyare talırid otmi~tir. 

japonıar iki uoz 
Oiişnıan genıisi 

zaptettiler 

Tokyo !) ( a . a. ) -
Uınıımi karargahtan fob · 
lig ~dildigiııe gih'e diin 
gündüz lıncımları yckfı

nu SO biui bulan 200 
dii~wan ticıtıet Yapuru 
zaptcdilmiştir. 

Meksika japonga 
ile nıiinasebeti kesti 

lıüC'iimda dii~ınan ç.ok a

ğır kayıp l ara. nğnmıı 

mnharehe meydanında 

tahrip edilnıi~ 11 tank 

lnraknrnk gflri çekilmek 

zorunda kalmuıtır. 
1 

Amerikada 
Harba muhalif 
" kadın nıebus 

Va~irıgtou 9 ( a.n) -
l\lürncı:Htiller meclisi .Ta
p6riyaya karşı harp ili· 

ıııuı bir rtıye kar~ı 3 8 
reyilo tasvip etmiştir. 

Muhalif roy veren 
bir kadın mebustur. B11 
mehns 917 de ilahi harp 

al~} hinde bulunmuştu. 

Salvador ve Ilayiti 
hükf1ınotlt'ri .r apouyaya 
ilauılıarp (\tmişlerdir. 

Fili pin 
Adalarında ölenler 

llanilla 9 ( a. a ) -
R esmi tebliğ : 

J?Hipine son yapılan 
ıon .Tapon bombardıma· 
nın<la 110 ki~i ölmüştür. 

Niylıoldfield'de bir aske ri 
lıaııgar ve subaylarıu o
turduğu bir mahalle en 
fazl a lıaeara uğramıştır. 

Japon sözcoıonın 
Dedikleri 

Tokyo 9 ( a . a. ) -
Japon hükumeti ~özcüıö 
Almarıy:ının .Amerikaya 
harp ilan etme:ııini pek 

tabii olarak bekleyoruz. 
demiş t ir. 

Hatırlatabilir miyiz? 

İçlerinde!Z fLmak çıktığı, yonga çıkftğı, ila 
çıktığı söylenell ekmeklerimizde11, biz; lıisse· 

mizi ( bazatı sicim çıkanları da dahil olmak 

üzere) artık furwılar önünde cam kınlmasuu 

görmeden aldığmuz için memllunuz. 

Yalmz ekmek kadar mühim bir su duru

mu var ki yediğimiz ekmeklerimizi midemize 
sindirmeyen bu lıal, bazı / uran/arda yapılan 

Meksika 9 (a. n.) -
Hariciye rııızırı J aponya 
ile miioR~obetlerin ke
eilıliJ?irıi .J apon ~<'f'iıirıo 

tolig otmi~tir. Sefir bunu 
eusen beklediği co\"abını ' 

vermiştfr. 

ekme/der için ltizım olan suy un (susuzluktan 

olacak) açık sarık, ı(iııde el ayak ve saire 

yıkaııaıı park havuzundan teneke tıneke ta

ş111dığ11u görnıekliğimizdir . 

Bu izale bir an evvel son verilmesi gerek

digini lıailrlatabilir miyiz? 
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(Halkın Dili) 

ilan 
Knçiik Hikaye: 

ı inci~kanun ıo 
-ıP' 

Yorgunluk nedir? 
Yazan: Dr. Şadi GİRAY 

Aci bir hatıra 
6 -

Yazan: Sabri ER LAçt N Aydın tapu sicil 

muhaf ızhğından: 2 -

Halbuki mide ve ba· 

ğıraa.k ifra;ı;atı ağızdan 

aldığımız hi r <;ok mik-
10p lar iizoriııe öl<l ii rücii 

tesirler ya.pınakta oldu· 
klarınfüın [uıarelerin mi-

de ve baıtırsak it;ine llZ · 

ınası iıi kan mu vacelıe
sinde usare ciha;ı;larının 

faaliyctile nıiimkün uln

yordü] bu tesir ertadan 

kalkınea mikroplar bu 

defa f.laliyete ~eçerek in

sanları ha tı\ ederler. 

Bir kısım yorgunluk
lucla tifo şeklinde has· 
t&lıklnr, kanlı hıuurlar, 

ishaller yaparlar. 

Uirde miizwin yorgnn

Jnk vaı·dır ; buda her 

gön fı\ınluız <;ok çalı~~ın
larda ve yornlanlarda gö-

rülür. Yorğonlugunu te

IAfi _,demeyen ve is ~ira

hata. vakıt bulftmayan

ltırda umumi bir zat' ve 

düşkiinliik ile beraber 

yi.izü kiiçiilür, <;ekili, ren 

gi oldukça solar, kuvet

siz v<' dermansız düşer, 

can&ızlı k ba~lar, nere!lin

den rahııtzız olduğunu 

kendi~i dahi bilmez ve 

hattıı tarif odemeı, yal

nı7. yorgunum der; böyle 

olan)n.r ziyade ü~ürler, 

sıcaga.ua dayanamazlar, 

ynni beden, tabii muka
vemetini kısmen ka.ybet
mi• demektir. 

Yorgunlnh lar, Yerem 
lıastalığınada ziyade iMti-

da.t lıRzırlamaktadır, yor
gun bir viicut yerem has· 

talığına nlnrişli hir vn

ut, bir zemin demektir. 

Esasen yorğonlar; da
ha doğrusu 2 l ıaat i~in· 

do yorgunluğonn k:Hi iı

ti rnlıa tle gideremeyen ler, 

kendilerini dinlcndireme· 

yenler lıer hastalığı ko

layca almaga müsteittir
lor ha. ta olnncada kur· ' . 
tulmaları giiçtiir, çiin ki 

ğı ilaçların hastalık ü

zerine tesir icra etme; 

sine oradaki hayati vas

taların ziyad• z11fiyeti Te 

bünye ataleti adeta uıaıa 

teşkil etmeye ba~lamış 

tır. 

Rutubetli yerlerdft ve 

havalarda çalı,an ins.,.n-

1arda pek <; tlbuk yoru

lurlar. !)"bebi iae: 

Rutubetli hava terin 
uçmasıııa. marıı olur , 

mevsim sıcaklığıda hava 

tazyıkının aıalma sına 

sebep olaca12ından ak ci

yerler bir taraftan mü

vellidiilhnmuıayı kolaf· 

ca alamazlar, bunla.rdan 

dolayı tı~arıya. cı karı la

oak. maddeler beden için

de bir müddet mahpuı 

kalır , işte bu hal de 

yorgnnlnaa siiratle yapar. 

- Devamı var -

Atıüürk'ten İlhamlar: 

Aydının germencik 
nahiyesinin neşetiya kö

yünün aarıyer me' kiinde 
şarkan karabıyı k ver~1o1e

leri ga.ı·ben çay 'i malen 

hacı halil vereseleri ce· 

nub~n ali baba nreselt1ri 

ıle Ç' vrl li 13 oö ii ın t H lıt 

mehmet oğlu lıalil ;Lrn· 
lıim karaca oglunun 36 

aenedenberi mali oldu· 
gundao hahsıle namına 

yenıden te~cilioi iıtedi

ğinden mahalline tahkikat 

P"'PmRk:üzere i4- l 2-941 
tarihinde memnı· gönde-

rilecektir. 

Bn yerde bir hakkı 

mülkiyet iddiasında olan
lar 'f'arl!I& gelecek olan 

memura veyahutta ogiiae 
kadar dairemize 262 r., 
numaraaile miiracaatla.rı 

bildirilir. 

Duvarlara. göz gezdi
riı·ken inc~,e yaldizh bir 
çerçi Ye içine konmnş ve 
kenarları siyah kurdeHi. 
ile çevrelenmiş sarışın, 

genç ve güzel bir kızın 
fotoğrafı merakımı büs-

bütün ar•ırıtı . Btrnim böy
le oznn müddet reRme 
dalıdığımı gören ev e ıı hibi 

- Bu fotoğr. t fı n aa
lıi biu i tanıdın mı eTl&t 

tliye sordn. 

- Hayır kızınız mı 

diye düşünüyordum. Hem 
siyah kurdellya. bakarak 
acabaL 

- Bütün söylemege 
cesaret edemeditıim ciim
lenin souunn o tamam
ladı 

- Evet. Öldü.. Fa 
kat klzım decildi. 

dedi ve bR,1nı önüne 

~ğerelr düşiinmeğe ba~la.· 

dı. Durmadan sigarasının 

No 16 D. 1 birini ~öndürüp birisini 

T&rkOn imanı 

Yılcılırken bil vatan . 
Kurtaran yok olmaktan 
Bil varlığı yaratan . 
Bir kuvvet var, inandlnı. 

Sınıfsız bir milletiz . 
Bölünmez tek kuvvetiz . 
Hep biriz biz, bir/ikiz 
Birlik kuvvet. inandım . 

~ 
Adı: Kemal Atatürk 
Onunla can buldu Türk . 
O olmasa ölmüştük . 
Hiç şüp!ze yok , inandım 

Odur yurda can veren 
Tarihlere şan veren . 
Böyle evllit!ar veren . 
Millet ölmez , inandım . 

Niltku, bize kitaptır. 

Söylediği, /ıep lıaktır . 
Bizt düşen uymaktır . 

Her sözüne, inandım 

Yurdumuz bir cennettir . 
Tii.rk , en büyük mi/ettir . 
I nsarılığa örnektir . 
Türle tarihi , inandım . 

Mtdeniyet , fen onda 
Kahramanlık , şan onda . 
insaniyet lıep onda . 
Yazılıdır , inandım . 

Doğruluk , relıberimiz . 
Atatürk , önderimiz , 
lnönüdür Şefimiz . 
.8en , onlara inandım 

tabibin müdalıale ve gay· 
Cümlmriyetriyiz biz . 
Halll(ıyız, devletriyiz . 

Atatürkün izinde , 
ltıötıii' nün emrinde , 
Bu millet , günden giirıe 
Yiikstlecek . inandım . retina bedenin yardım 

etmesi kndreti kalmamış-

tır ·nya azalmıştır, aldı· 

Milliyetçi, layıkiz . 

Devrimciyiz, inandım • Sami BA YINaIR 

yakıyordu. Ben de uzn° b 
müddet bir şey sormnğ• Q, 
cesaret ed6miyerek trnsll 
yordum. 

Nihayet talıammül e 
demiyerek 11ordnm. 

Kı~ları neden burad• 
otoruyorMnn haba' 

- · Kaybolan saadeti· 
min, ölen sevgilimin ru· 
hnnu yaşatmak ve lıatı" 

ralarıoı yadetmek için··· 

Fotografü daha dik' 
ka.tl• bakıyorum. Dewe~ 
bu ~üzel kıı; kar,ıwd• 
otnran 'u zavallı aaçJııt1 

ntarmış, omuzları çö~: 
müş ihtiyarın HYgili81 

idi. 
Benim merakımı go•· 

!erimden ve yüzü mM11 

anlıyan ihtiyar: 

- Evlat 11kılmaıs•9 
dinle. Aelatayım. ded' 
ve bir sigara daha yak•' 
ra.k agır ağır anlatmııı' 
ba,tadı: 

-· Belki beni çok ib' 
tiyar tahmin etmişıiui•; 
dir. Şimdi tam S6 yaşıll' 
dayım. Fakat kalbiJJJae 

" a· ·1eı> ebedı matem, ınmı. 

sızı beni ihtiyarlattı. 

Bundan on onhir seıı' 
oldu. O zaman gtjnçti~~ 
İ8tikbal için, hay-et iÇ1 
bir çok par1ak lıutyal•' 
rım -..e ümitlerim Tsrd•· 

aıı 
Şu fotoğrafını gördiiğ 1 
kız, Bedriye benim bllfJ 
aı-kadaşı m olacaktı. .,. 

Be, ıene onunla bl 
. . d'"' birimizi hiç ıncıf me -

kalplerimizi kırmad'(ı 
konuştuk. Anla,tık· ~ 
zaman bilsen hayat ıı 

.A 
~·· lly 
t~n 
llıen 
t,ı 

~'n 
t,,l 
.. l 
bl\d 
~im 

ltıa.1 
hoı 
t 

tii 
kadar Kiizeldi. ··~ 

b .. "'jl Bize her ••Y u. 1ı J 
bir znk veriyor, hl'11 

gayet güzel buluyordoi'' h 
,. t1 

Nihayet evelden J ıf 
rarlaştırdık. Böyle bir ",, t\~ 
1ıöni.i düğünümü• 01 

oaktı. , ., 
Bedriye babasile bl 

0
• 

lilıte lsts.nbnldan Jt-
rum& gelecekti. .1. 

Bütün hazırlıklar tı\t 
miş, davetiyeler dalıı~,ı 
yalnız onun gel111'

11 

bekliyorduk. · 


