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l' 0bruiun suku 
tundan sonra 

, -- Yu anlılar Londralılar 

• 1 l!a •rdiyanıo sukutu~dan 
~kk ıoora daha pek çok 

r ~illl· ıt ve ihtimamlarla tah 
rı ,11~ ıııe çalııılmıı olan Tob· 

lll tbllstabkem kale ve li-
ı •ı:ııtıın d . ·ı· 1 • ı· ile a ıngı ız erın e ı· 

İta\ Reçmeıi gösteriyor ki 
J ... Ytnlır Afrikndı Frcnsız· 

te •tııı F 
aık • tan1Bda uğuıJıldarı 
a ttı hezimet ve felaketin 
hin d B t 6çar olmu~lardır. 

p .1.1 Dtvi m ğlubiytt ve 
l rı~a:ılıklar a c lr c ~mrc t 
lt:.,lll•tıcyiyatanı kaybetmiş Ye 

ı_ !11111daki her düıman aı-
•erııı · b 

r b,11 
1 ir zebani görmeğe 

, 61 'nııı olaa ordularda gö
Gr, 

8u .. F b •- Y6k 2~1l ransızlara o ü-
bif f • felaket ve ma.ilubiyet 

•c:ı, ,,. t\k ••11ı kısmen unuttura-
ad• t '- •e oı.ları müteselli ede· 
'' e~ b' Y. Sid· ır fey vardır ki o da 

gı· la~ Barani, Bardiya ve 
rfl tir tule istlbkimlarına ilk 
·~ ,,~'11 

ingiliz ve Avustralya 
ele ... trlerile birlikte hür Fran· 

•
0b: ot '•kerlerinin de saldırmıı 

0 ~•lırıdır. 
ejİ' z,Pt d' 
fel "1ııd e alea Tobruk Jima· 

1
, 1, ~'1IQı' kımıldamaya vakıt 
jt' bn, b·dııı ve firara teşeb
Sdı hıa •le edemiyen bir ital-
b~ lıp b~ruvaıörünün de yakı

af'. ha~· '~ırılmaaı İngiliz deniz 
,~il lille 

1?'1.Yetinin pek çok de-
ıt•~ tt~'•tıden birini daha teşkil 

p' 'l illi? 
yı t' l'obru'" k . ·ı 
lı' t,), sıua su utu ıngı te-
JıO' li b· Çolc mflhim ve kıymet-
lı"( dıtt'' deniz üssn kazaadır
reil dı.ı '' bu aayade kara or· 

t ''•11 b ~. )etitr • er tilrlü yardımlar 
: ·~ tibi ''.ineği kolıylafhrdı ğı 
dl 2 '•k •tılyaaın Afrikadaki b' ,,, 

~ ~ Ve ıiy asi nüfuzunu 
lıİ~ c,~ :~&1aden baltalayabile

tedi, 1
" anına ifad., etmek-. 

v, h' 
d,h, ıç tüphe yoktur ki 

~ei liıbeıistanda yerleo

!•ıa,: ~•kit bulmayan ital
ıt,ı1 u ıon mağlubiyeti 
ı,tı ''1•rıa Afrikada bastık
ti'-ld·he, toprak parçasını 
Ilı.• •d, .. .,..,, b •ırımıı ve titret-
~i ~luıınaktadır. 

~~ '" i111Hterenin bu par
'\tıti~:ferleri bu yıldırım 
'- devam edecek olur

' Q 
~lltt ı,lllııa Çörçil. Afrika 
~ ..... 'tl•thıin de bDytik bir 
~ .... t k 

~~ilec: ,'. c•phede kulla-
°'tlıı t•tır ki bu da Hit· 
~~'dtir:na arzu ettiii tek 
~ç1J,Pll1111u takip etmek 

••ılp olacaktır. 

/ngiliz ş{ıoarileri 

itaıuanıardan 150 esir Alman hücumlarını hiç 
daha aldılar. aldırmıuorıar. 

Atioa (a.a) - Yun n ku Londra (a.a)-lapanyolca 
mandanlığın 88 nu uerah "Ya,, gazetesinin muhıbiri 
tebliği) Harekat muv ffakı- gazetesine göııderdiği bir 
yetle devam ttmekt dir. mektubda Almanyanın Lond-
ltalyanlardan 150 esir ile raya yaptık.lan hücumlar 
külliyetli mikdarda harp askeri bakımdan çok kıy-
malzemesi ah amışhr. 

Atin;,. (a.a) _ Royterin metsiz ve Londrcdaki ıığı· 
husu ! İ mub ıı. biri il diıiyor: naklar boş bir vaziyettedir. 

Londran o ftıdaliir balkı Ica y ul a rıo yeri bir mu-
babil taarrul ha zıı bdıl 1 rı A•man hiic~nJaıına hiç al· 
a v l a ş lıyo r. d11 mamaktadırl•r. 

lt6l y. d n Yugo t; J ~vya hu- -~-o--

dudu civ rırıa b.ı lı l çı gemi 
ve ~otörletilc: bir mili d r 
asker ve harp t:şyası çık -
rılmıştır. Bu askerlerle hıır p 
malıemeıi Elbasana gönde· 
rilmiştir. 

Tobrukun düş· Ruzveltin Bal- Romanyada is
mesinin mühim ka la a gön- yan büyüdü. 

ve meraklı derd ii mü- Bir çok garnizonlarda. 

1 alya kara
kollarına yi
yecek tayya
re ile gönde-
riliyormuş.'~ 

Roma (a.a)-Stefani ajan
sı bildiriyor : 

tafsilatı messilin ki askeri kuvvetler 
Aanavutluğun her tarafı 

karla örtülü bir vaziyette· 
dir, 

Rogter muhabirine göre Mühim bir çantası 
simdiue kadar Graz. Yugoslav hududunda 
gani ordusunun garısı çalındı. 

Uokedl.lmı·ttı•r . L?~~ra (a.a} - Sofyadan 
y 1 bıldırılıyor: 

Kahire, (Londrn radyosu Ruıveltin hususi mümes-
8.15) - Orta şark umumi sili dün kıral Boris tarafın-
karargihının tebliği: tan kabul edilmiıı ve mil· 

Britaoya ve Avusturalya messil Ruzveltia bir ma •· 
kıtaları dün öğleden ıonra jını krala vermiştir. Mümes· 
Tobrukıı girmişlerdir. Temiz- ıil kralın yanında 20 dakika 
leme ameliyatı devam et- kalmıı ve bilahare Belgrada 
mcktedır. Bu son zafer hareket etmiştir. 
düımaaa vurulan darbelerin Havas ajansının bildirdi-
en 9iddetliıi o'muştur. Ha· ğine göre, mümessil Bulgar 
rekat evvela denizden lngi· hududundan Yugoslav hu-
liz donanması yakıcı topla- duduna girdiği zaman mü· 
rıaı Tobruka çevirmiş ve him evraklarla dolu çınta-
bir cehennemi ateı altına ıının çalındığını görmüştür. 
aldıktan sonra kara ve hava Mümessil dtin gece saat 22 
kuvvetleri hücuma geçmiı· de Belgrada gelmesi bekle-
t. niyordu. ır. 

Şarki Britanyadan relen Mümessil Ruzveltten prens 
çok cesur ve kıymetli bir Pola bir mesaj götürmekte 

tay ile Avuıtraly nın bal- idi. Mümessil Belgraddan 
tacı bölükleri hücum esna- Budapeıteye' geçecektir. 
11uda büyük fedakarlıklar --o--
göstererek telörgüleri tahrip Amerikadaki 
edilmiş ve İtalyanların ön 
cephesi derhal susturuıuş ve Alman bayrak 
iki saat sonra Avustralyalı-
lar kaleleri zaptetmişlerdir. badi .. esi 

Bu esnada binlerce esir Vaşington (a.a)-Amerika 
ortaya çıkmışsa da kendi hariciye azm bay Hul Al-
ateşlerine maruı kalmışlar manya ile Amerika hüki-
ve bir kısmı yarelanmıı ve metleri arasında notalar 
diğerleri de kaçmıılırdır. teati edildiğini söylemiştir. 

Elde edilen esirlerin mik- Amerika Alman hüküm eti · 
tarı çok fuılıdır. KtUliyetli ne tevdi ettiği bir mektup· 
ıanaim arasında top, tank, ta San Fransiskodaki bay-
zu hh otomobiller ve mObim rak hadisesinden dolayı 
miktarda ıillh •• cephane tee11ürlerini bJldirmittir. Ha-
•• yiye1tk •ardır. Aıkerl•- diH kapanmış nazariyle ba-

asilere iltihak ede
rek Bükreş üzeri

ne gürüdüler. 
Londra (a.a) - BDkreı· 

ten bildiriyor : 
Vaziyet demir mubafdar 

lehine inkişaf etmektedir. 
Memleket dahilinde ve Bük
reşte ıokak muharebeleri 
devam etttği gibi Bükreş 
poıta ve telgraf idaresi asi
lerin eline geçmiıtir. 

Hariçten hükumet merke
zine otuz bin kişinin geldi
ği söyleniyor. Bir çok gar
nizonlar asilere iltihak et· 
miştir. Bir ıeneral idaresin
deki bir kuvvet Bükreı üze· 
rine yürümüıtür. 

- Devamı 4 ncü •ahifede -

-

ltalyan karakollarının ia· 
şesi güçleştiğinden ba ka
rakollara iaşe tayyarelerle 
ğönderilmektedir. 

--o--
Pire gençleri

nin kahra
manlığı. 

Atina ( a.a ) - Pazarteai 
günü italyan tayyarelerinin 
muh•cirler mahalleıine attığı 
bombalar esnasında Pire 
milli gençlik teşkilib bllyllk 
varlıklar göstermiı ve bil· 
bassa üç sivil genç yaralı
larln nakline utraıırken kah
ramanca ölmGılerdir. 

Bu fedakir Yanan renç
lerinin vatanperverliti her 
yerde takdirle karıılanmıı· 
hr. 

- Ne ıampaaya illerim, ae ıarap, kahvem olmuıa 'ba· 
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1 Tehlikeli illetforden: : Mebuslarlmız 
Aydın mebusu doktor Şa

kir Şener Sökcye gitmiş ve 

ve Konya mebusu Aii Riza 
Türek ıehrimhc gelmiştir. 

Hakaret 
iddiası 1 Barsak hastalıkları 

SürgBnler bazan durmayıp devam eder 
•• eıkir. Böyle eskimiş ve devamla slirKüu
leria ancak hekime baktırmı k ve bekim 
illcı kullanmakla önüne feçil ir. 

* 4 • 
Barsaktan kan akması - Birden bire 

baraaktan kan boşanması miclede bulunan 
çıbandaki damarlardan birinin patlaması 
veyahut kara humma ve kara cigerin ka
tılaşma we büyümesinden olur. 

Çok kerre kan azdır, necaseti uzun uza
dıya! karıştırmadıkça bulunmaz. Bu haller 
mide ve barsak kanserlerind;J olur. 

Eğer kan kırmızı ise hazıoı borusunun 
son ucundan gelmiş olabilir ki basur me
melerinden akar. 

Eier kan siyah ise mide ve on iki par
mak barsağının çıbanlarından veyahut bar-
1aldarın yukarı yerlerinden gelmiştir. 

* * .. 
Nuıl bakmalı? - Hastayı yatağa ya-

tırmalı, pehriz yaptırmalı, bir kaç parça 
buz emdirmeli. karnı üstüne bir fanili par
•aıı ve bunun üstüne buz kesesi koymalı. 

Bir litre 45·48 derecede sıcak iki tenkiye 
yapmalı, suyu yavaş yavaş akıtmalı •e he
men hekime koıturmalıdır. 

* * ,,. 
Barsak nezlesi - Barsakların nezlesi 

yeni olur veya eskimiş bulunur. Bazan ka
lın barssklarda nezle olur. 

Yahut kör barsakta veya apandi•ite; 
sol kalın barsakta veya düzde olabilir. 

Yeni barsak nezlesi, sancı, sürgün, kus
mak ve butün Yücutta rahatsızlıkla ateş, 
karın airısı el ve ayakların soğuması ile 
karııır. 

Bazan yiyecek ve içecek şeylerden ze
birleame haUerinde de olur. 

Pis ıu veya buzdan, kokmuş et ve ba
lık, kaymak, yumurta, konserveler, man
tarlardan ve hatti azıcık üşümekten de 
ileri gelir. 

Haline göre beş gün den yirmi güne ka· 
dar sürer. · 

Hastayı yatırmalı, 24 ve 48 saat sudaa 
baıka bir şey vermemeli. Zerzevat suyunu 
arpa, buğday, pirinç unlariylc karıştıra· 
biliriz. 

Çocuklarda sütü en sonra ve alıştıra 
alıştıra vermelidir. Büyük çocuklarda ve 
intaalarda yavaş yavaş hamurlar, ezmeler 
verilerek en sonra et vermelidir. 

Karna sıcak bezler, afyonlv, af yonıuz 
liapalar koymalı ve hekimden öğüt almalı 
ve iyice baktırmalıdır. 

••• 
Eski barsıık nezleleri - iyi bakılmamış 

yeni nezlelerin sürmesinden veya uıun de
vam ettirilen pehrizlerden olabilir. Eski 
harsak nezl leri zaman 7."'man peklik ve
ya sürgün ile dev ın eder. 

Sümü klü \'e zarlı ince ve kalın barsağın 
tskimiş rıezleleriudc pekHk adettir. Bu 
pcklikle ber ber necaset içinde sürr ük 
Ye zarlar vardır. 

Peklik birden bire açılır, kuruyan ne
caset sula. ır ve süıgiın h11lı_ı alır. Sürgiia 
•ınııolunur! Bir kaç gün sonra lÜrgüa 
kesilir. 

Bir çok hustalarda karın ağrıları çok 
aıınıdır. Bu butalık sirıirli insalarde çdc 
•örtılftr. 

* * ,,. 
Nasıl bakmalı? - Bu hastalıkta zeı u

Yat ve otlu ıeyler en biri11ci yiyecek fey
erdlr. 8 Hi akları zorlamıyarak peklikle _,,. 

---o--

Nüfus müdüriyetinde Meh
met oğlu Recep Beşkoç, 
nüfus müdürü Cemil Tekine 

Kızılay ııamına ;;~~:::i0 ha:~:~:~:~:~::~:; 
ve meşhut suçlara göre bu··yu··k bı·r 

konser . l mahk•:::_:•ilmiıtir. 
Önümüzdeki paıar günü Bt"Bk ta~ımak 

Halkevi salonunda lstanbul 

1 
'° · '-" 

konservatuvarı•ıın vctiştlrdi· Bayraklı po~s ka~akolun-
ği kıymetli sauatkirlarımız- • da, Mustafa oglu Alı Tamnk 
dau piyanist Saliheddin ve görülen lüzum üzerine ka-
arkadaşlarında 1 mürekkep rakola getirilerek üzerinde 

bir trio Kızılay menfaatınn bir bıçak bulunarak aha
mışbr. 

bir konser verecaktir. 
- wo,----

Damga resim
lerinden muaf 
tutulan evrak 

Maliye Vekaleti va Milli 
Miidafaa mükellefiyeti ko· 

misyonlarca ittihaz olunan 
kararlara alının eşyaların 

muayene raporlarının damga 
resmine tabi tutulması ve 
satın alınan eşya, erıak 
vesaire teslimine müteallik 

makbuzlara ise 8 kuruşluk 
damga pulu ya pıştırılmasnıa 
karar vermişti r. 

---o--
Posta müdür
leri arıısında 
Açık Kümüşhane P. T. T. 

müdürlüğüne Diyarbakır P. 
T, T. müdür munvini Hamdi 
Erdem, Bitlis müdürlüğüne 

Mu~le murllkıhı Sabit Akalın 

tayin cdilmişlet dir. 

10 ve 11 ya
şındakıi köy 
çocukları ilk 
mekteplere 
alınacak. 

Maarif vekaleti, aldığı ye· 
ni bir kararla 10 ve 11 ya-

şında bulunan köy çocukla· 
rının da köy ilkmcktepleri· 

niu birinci sınıfhuına alın

ması hususund \ maarif mü
dürlüklerine sn libiyet veril· 
miştir. 

Üstat ve Bestekar Muhlis 
Sabahaddin'in 

TUrk Opereti 
Çok zengin bir kadro ve 

dekorl rla bugün akşam 
''EFENiN AŞKI., adlı milli 
opreti temsillerine başhyor. 

Biletler Hel·kevi ve Sümer 
"Eski Gaffar znde" otelinde 

satılmakt dır. 

,-IJllilllnıı:ımıımııın::ın.mııı;o •lllıoııııııııııım:ım l '9:ııııınm:ııııınııırı m 

~ RADYO I!~ BO 
............. ~......... ·--~PWllllC·iml ...... L .. llmll!3~m 

18.00 proğn m ve mem

leket saat ayarı 18.03 mü
zik radyo caz orkestrası 

18.40 müzik radyo ince saz 

heye.ti 19.15 konuşma 19.30 

ajan haberleri 19.45 müzik 
seçilmiş muht~Hf şarkılar 
20.15 radyo gazetesi 20.45 

13-35 kuruştad 1274 çuv l 
üzüm, 6,Sd-16 kuruştan 1157 
incir, 9,26 kuruşian 2593 
ton buğday, 7,375 kuruştan 
10 too kumdarı, 29,50 ku· 
ruştan 50 çuval susam, 64 
kuruştan 24 l alya pamuk 
satılmıştır. 

---o.---
müzik ıan soloları -Bed.riye Mekt pi rde 
Tüzbn tarafından 21.00 din-
leyici istekleri 2ı.30 konuş pasif kc~runma 
ma 21.45 müzik radyo or- : MeHeplerde de pasif 11 0 · 

keslrwsı 22.30 ajans hober· 1 runma tecrübeleri yapılacak 
leri 22.45 müzik cazband ekiplerıu alışması için bu 
pi. 23.25-33 40 yarınki prog- I tecrübeler baft da iki deta 
ram ve kupanış. tdırar fdilfceltir. 
~~--~~~~~~~~~~~~~~~~---L'~-

S. Ferit • 
'"czacıbaşı 

Kofo.,y esans, podra, ve krem1' ri 
TGrkiyemizde misli olmıyao bu en en
fes kokular biç şüphesiz krist~l şişeler 
modern ambalajlaril.: B.ayram 'Ja yılbaşı 
hediyelerimizin dai::na olduğu gi'oı ba· 
şında ıelecektir. 

Benzer isiınlarile taklitlerine aldanmayınız etiJıf'.'ti 

23 - 2111cl kinan 1941 

MAN 

imanların Peşini Bırak· N. 
mıyan lngillzler ~o,, 

g ; 

Y le) 
azan: Halil Zeki Oı~ )\,~ (52) 

AME 1 AD J\:~· 
Alman ca usları bat "~ 
kanı do tor Griebl 
Müfettiş Turru Martenio itirafatı sırasıo• 

da doktor Gr ieblden de söz geçtiğini gö• 
rüoce, her istintak olunan casusların bıJ 
doktorun adını zikretmesi gözüne ç.uptı· 
Bu bapta biraz tetkikat yapmayı münasip 
gördü. 

Derhal bu edamın tercümei hali hakkıll" 
da malümat almak üzere kısmı siyasid• 
meycut bilgilere mürac at etti. 

Mevcut malumata göre doktorun soyadı 
Teodor lgnad Griebldir. Keadiwi umudli 
harpte Alman ordusul!da topçu zabitİ idi. 

).,. 
ille 
hiraı 
tıık 
tııa 

biti 
h 
de 

Doktor Griebl Amerikaya gelmezden ef' 
vel Münib üniversitesinde tababet tabıil 
etti. Bundan sonra da lngi lizcesini tamasP' ill 
lıımak için Fordham üaiversitesine de de• 
v mda bulundu. Tahsilini ikmal için karı' 
sının servetinden istif adc etti. 

Amerikaya geldiğinden üç yıl sour• 
N cvyorktaki Alman koloni sin en höıdel•• 
rinden biri oldu. 

Cerrah ve ebe olarak maruftur. Bir çok 
hastanelerin doktoru olmağa muvaffak ol• ~ 
muştur. Ayni zamanda Nazi cereyanlarıoıll ' J 
şefliğine g .... çirilmiştir. J 

Hntisa Almanyanın Amerikada sağ ko' tll 
lu yerine geçmiştir. Ayni zamanda Nef" ' 

yorkta Alman konsolosunun en samillli ~~ı 
dostudur. 

1 

- Devamı war -
~~~~~~~~~~~~~~-____,, 

JAPONY NIN 
E ENIYETI .•• .. 

Jo pJnya medeniyetin en ileri giden 1111 

lletlerindendir. Zelzelelerle yıkılan me'llle' 
ketler· ı.İ bir k ç sene içinde cihanın el 

güzel şehirleri ve köyleri h lioe getiril~ t 

cek kuvvete sahip olan bu insanlar bil 
ilk kıy fetlerile dolaşıyorlar ve bili sır 
daya ib det ediyorlar. • 

N ... ziılerde liulaı uyorlar. Hem de bo'' , 
lan yapımlar köylüieri, cahilleri degil, dit ~ 
nevvcrlerj, kib~r'arı, :ıerıiinleri, ilidlll' 
ridir. 
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• • 

8
-=-:;.1t 

an evde melek gibi bir adam- talebelerı·n k usso ını ı -
1 il k evra lerle Berstes-' er es evinde karJSIDB ta- VB'-l•yetı• Bayilerce satılamadığından 

l>ınd v d• d .,, dolayı geri alınac:ak pol ve de de gÖ ~, lglDI Z8DDe lyOr U. Hususi Türk, azınlık kıymetli evrak bedellerioin ga D • 
l~•ınııc ı, kı 1i kk d M 0• • ştu··. kotk1.1 ey kızar diye mi Kocası, komıuıu, arkAda- ve yabancı okullar talebe- tesviye şe i a ın a •· 

• le)' .c/~rıunuı. Böyle bir şiıle macera çıkarmak he.. Jerden bazılarının imtihan liye vekileti tarafından bir Radyo gazetesine göre : 
l\ıtı/ lterıeniz, hiç inanmam. vesinde dolaşırken o, her neticeleri belli oldukta o son· takım esaslar tesbit edil· Hitler-Mussolini mülikıtının 

IA aiy1, ~ •lsa her aün sizi şeyden babersi%, ona sada- ra, imtihanlara basta olduk- miştir. Berstesgadeade yapılması 
"I" '•hi e e gelenlere kızar. Ya, kat göıteriyor. irfanın sah· ları halde girdiklerini idd ia Bayilerin pul ve kıymetli dikkatten kaçmamııtır. Bu· 

t onJırJa na l • t evrak iade etmelerini mucip 'Yor sı yaınıı 0 u- te nevaziılerine inanıyor· ederek' tekrar imtihan t:dil- rası Hitlerin hususi ikamet-
11.lrıuı! d 1 ....... O u. 1 • • • t d''-l . . ... 1 bayiin vefatı, as ~ere a ıa- gibıdır. 

ı me erını ıs e I• erı goru -
htete b ·~ beni evimde zi. irfan evde melek gibi bir müıter. ması, bayilikle içtimai ka· Mussolininin bu defa Hit-
llıett iehyerlar. Ht psi de adamdı. bili tecviz olmıyııın bir san- ferin ayağına kadar gitmesi 
· " tp k Maarif veki1eti hasta ol n 
'liıtıat ed·aı·' adaşım. Hepsi Her kn onun karısına ta· talebelerin imtihan• girmi- satla iştigale baıtaması, işi siyasi mubarrirlerce dikkata 
CllkJa, (Hı ır, terbiyeli ço- pındıgv 101 •ann ... dı'yordu. terk \'eya ba~kasına d~vret- şayan görülüy::>r. Böyle ol· 

· · d k .. ~ }'erek engele kalmalara müm-o· t~ıı· 1 epıı e ocamın mesi gibi hallerde ne su- duğu için elacak ki müli-
bıl ~İti '':t. ettiği adamlar. Hiç "':;. * kün bulunduğuna göre bu retle hareket oluoacığı bu katın mahalli gizh tutulmuı· 
ti. "• 1_ 1ııı kokainl ... şıcırtma· Bayan Hayriye lstabulda imklndan istifade etmegv e l . d' l t 

ı~ " ... ~ esas ara göre taozlm e ı • ar 
ip dtraı' kacak. bana muzır bir iki saat kaldı, köye lüzum doğurmaksrzlo imti· miştir. Londra radyosu, bir Al-

•i~ er Verecek münasebet· döndü. Odasında elbisele- hanlara girip başarı göster- man subayının katli hadise· 
ttyler d • ·1 rini değiştiriyordu. P~nçe- miyenlerin tekrar ı·mtı'han ş k f • '° t l k d o· 1-1 egı .. e er ıatı es sinin bu isyanla a i a ar 

'i'tt·e~ rica ederim, siz .be- renin altıllda bir gürültü işi· edilmiyecPklerinin imtihan- • olmadığını ve subayın kah· 
)ı,,. ~tketlerime kuııma- tir gibi oldu, başını çevirdi. dan evvel talebelerle ve veli- bit edildi vede çıkan gürültü netice-
ltf •• .' u size ait dejil bay Şaşırmaja, haykırmağa mey· Jerine bildirilmesini ve bas· sinde katledildiğini bildir· 

.... d k l d 1 f lstanbul - Mlirakabe ko· 

......,··'-, an a ma 1• r an pençe· ta oldugv u bellı' tal ... belerı'n mittir. 
t "f d d · · · " misyonu toz cekerin 37, k ·,tı' •ı•dı e Yapayım, ya, beni re en o asının ıçıne gır- Y Katil general Antaues o· 

.. r imtihan edilmemesi lizım k k · ... O kuru•a •ıa, .. 1Yorıunuz. inat ediyor· mişti. esme ıe erın .. y nun emrile derhal kurşuna 
.. ı 8 · geldiğini kara,laıhrmıctır. satılmasına karar vermiştir. 

lıı)' • enıın de inadım tu- Koşak penivarını aldı, Y dizilmiştir. 

f' b6y~:· .e ••• hiç bir kadın üzerine attı, kaılarını çata• o·· ;ı.. u·· T General Antanesko rad-
,il ......, ııaat etmedi. rak : U yoda bir hitabede buluna-

iiliııı ~en hiç bir kadın de- - Ne yapıyersunuz, bay rak memlekette asayışın 
e· tiıı., b •y. irfan. Rica ede- irfan? ' .. N. DAMLA'YA,, derhal iadesini istemiştir. 

dt•ı •hıı kapayınız. Böyle irfan hiç oralarda değil- Sofyada bulunan B. Ruz .. 
btııi 111 tderaeniı iyi olmaz. di, böyle işlerde pek pişkin Bırak aıtık eş doıta dalkavukluk yapmağı veltin şahsi müaıeısili Albay 

t• '-tc:b hıyıiyetinizi kırmağa olduğunu gösteren bir tavrı Parsacı ol ve öğren ıea de külih kapmağı Donevan Bulgar devlet adam• 
Jc• • ......., Ur etmeyiniz. vardi, gülüyordu. Müminler de unuttu buaün Hakka tapmaiı lariyle temasında devam et-

~or1 Ay, acı ıeyler söyli· _Vallahi afftdersiniz, bir Bir giln kadir bilirler diye ilmide düıme. miitir. Donevan Sofyadan 

0~ '•de~:\I~ bayan Hayriye, af- kabehk etmek için gelme- sonra Belgrada gidecektir. 

01· tlıtırı 11.ıı, bir daha bahset- dim. Sizin geldiğinizi bilmi· Ellerinden tutarak kurtarıp kaldardığın Sovyetler birliğinin harp 

010 bir 1 hır daha emin olunuz yordum. ~imdi trenden in- insanların çoğundı1n tokat yedi yanaiın karşısındaki vaıiyeti komil· 
1r:,elly kıöylemem. dim, sizi daha a-elmemit Yine bu yolda koşar kırılası ayağın nist partisi umumi kitibi 

t k Bir gün kadir bilirler diye ümide dü4 me. Leninin ölümüalln 17 nci yıl o· ıa. b ıp ırmızı olmuş- ıannettim. ., 
0 •Y• H dönümü münasebetile söy· 

ef" •ttık 1_ 11 ayriye meseleyi · _ Sonu var _ ki S 
t "'P f z Sayende meme buldu hep Rğlıyan çocuklar lediği bir notu a ovyet· 

io>i tıı t anmış arzetti. •· s f d b k ki lerı'n harp dışında kalmak di, ,'eıa de Sirkeciye reldi, en erya ı asarsın oca nrap uyu ar 

1 
Yrıldılar Her kadın Sana mavisi düşmüş dağılırken boncuklar siyasetlerine devam edecek· 

li tf•tıııı aı~nasebetsiz va- 8ir gün kadir bilirl~r diye ümide düıme. lerini tekrar etmiştir. Harici 
· Yttle · bilmelidir - Devamı 4 üncü sahifede -1Yide rı bayan Hayriyeyi 
ba1ı,: İyiye düıündürmeğe Bir çok evlerde, apart· 
h,,, ~· Çok defa bir bı· maolarda bacanın iyi çek· 
~i d ularak köyden inme· memesi, mutfığın odalara 
hııı:fÜtıdü. Oou da doğ;; yakınlığı yüzünden kömür, 
Ottay'dı; o zaman mesele soğan, zeytin yağı, yağ ve 

~•tıa,'hçı~acak ve irfanın muhtelif sebze kokularından 
taait idııeden çok müte- kurtulmak mümkün olmaz. 
an~fı olacak zavallı kadının Halbuki bunun önüne geç-
~ta,~u . boıulmuı olacaktı. mek pek kolaydır. 

Geçen çileli günler ömrüuü almaktadır 
Bir eşref saat değil, ıon sad çalmaktadıt 

Nasipsizlikten elin böğründe kalmaktadır 

Bir gün kadir bilirler diye ümide düşme. 

Bahtında gündüz değil bir sabah bile yoktur 
Çektiğin çile gibi kimsede çile yoktur 

Kimsede bu halinden keder 1 gaile yoktur 

Bir gün kadir bilirler diye ü nide düıme. 

Teknede nebat 
yetştirenler 

lttf!ıt ~Yı Yine kendisi hal- Lahana, pırasa gibi fazla 

Venezüellade, Orenokta 
nebatları yerden yüksekte 
yapılmıt tekneler içinde ye· 
tiştiririlcr. Böyle yapılmanın 
sebebi orada nebatlar• irız 
olan bir nevi karıncalardan 
muhafaza içindir. •dallı ie karar verdi.. Bu kokulu sebzelerin kokülarını Sevip, saydığın halde babandan daha fazla 

'"lıy l!ıziklne redlerden gidermek için pişerken su· Çoğu kuruttu senin baharını ayazla --o--

~t .. ~C•lc fey değil.. Yeni- larını bir kaç ekmek par- Bunlar aldatıyorlar Hakkı dahi namazla Markalı kedı• 
a6te b11•r, bu defa ona çası atıvermelidir. Soğ8'D Bir gün kadir bilirler diye ümide dü,me 
tı~ h· •relcet ederim. Ar· kok"ıu etrafa portakal çi· Amerikada Bayan S. Mah· 
:dellı~! d~ir seye cesaret çeği serperek giderilir. Yığ, Ya ae yapayım diye sorma sualin varaa rın tekir kedisinin kilrkü 
'\t•ll 'Yordu. Sonra onan zeytin yağı, duman, kömür Belki de yüzün güler bır gJn taliin varsa üzerinde bir "M,, harfi mev-

)atdu1' ttıasum karı!ıua acı· vesaire azıcık amonyak ser· Ben ıC?zümfi bitirdim git göt ne halin varsa cuddur. Bu harf sonradan 
~'••.'. piştirerek izale edilebilir. Yaloız kadir bilirier dil'e ilcnide düşme. çizilmiş değil, kedi annesin· 
ı • ••. --:.-:-.-•• -.-.-ıt-.-.. -.. -.. - .. -.. -.. -.-.-.-.. -.. -.-.-.. -.-.-.. -.-.-.. -•• -.-.-.. den markalı olarak dofımuı-

1 ~~hın R~a Kolo ya~ J.~~~~~~~~~~~o•k•~•y~Y-av•u•z~~t-ur.·~~~~~-
ı Kolonyasiyle me~hur ed~n ECZACI KEMAL ı l BU Hı\FTA TURK DONA MASINJN 
ı AKT AŞ'ın ~ah eserlerinden ı TA YY RE PREVEZE ZAFERi NETiCESi 

~ ... ~- H i LA l [ C Z A N [ S İ i S1NEMAS1NDA Eski Venediği yıpratan siyasi ihtilaflar, Kadın 
1 ~UI(········-·-•••• .... -·••• ............ -- ....... ~ ... .. .. Telefon: 3646 entrikaları .. Cinayetler .. Kanlı ibtililler 
LyA. Uk MEZUNU -D F h .. 1 k ~tt A~oı,,ı özoNARAT r. a rt şı BA AROS devrinde VEN DiK 
t'•i :tvı trrıval ve emlak ida· lımir Memleket "astanui 
,'lıı 11 •caret . Rontlıeo mi>tehaHlll 
.. /nıt~ ••rıı:ıay:• sah·anlay_ı . ter- RontKen Ye Elelı-ırık tedavili 
, ... ~•yı t ıp erını a- ııı. • S k ı. 
~it ••hhüd ede. Orta 'apılır. ikinci ue7ıer o aa 
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SAHiFE 4 

1 
Arnavutlukta 

1 4 ita yan taar-
1 ruzu tardedildi 

Atina, ( a.a ) - Londra 
radyosu 8,15 Yunan resmi 
tebliği: 
Arnavutluğun merkez cep· 

huinde Italyanların 4 taar
ruz kuvvetlerimiz tarafından 
tardedilmiştir. Yeniden bir 

miktar esir ve külliyetli 
harp eşyaları iğtinam edil
miştir. Harp meydanındaki 
ltalyan hedefleri Yunan 
hava kuvvetleri tarafıddan 
bombalanmıştır. 

Atina, (a.a) - Yuoa
nistnndaki logiliz hava kuv
vetleri karargihınm tebliği: 

lngiliz tayyareleri dün El
basanda askeri hedeflere 
taarruz etmişlerdir. Yüksek 
infilak ve yangın bombnlara 
aıkeri hedeflere ve ıskeri 
binalar mıntakaınca düşwüş 
ve demir yoluna da isabet
ler olmuıtur. Demir yolu 
civarında şiddetli bir infilak 
müşahede edilmiştir. Düş· 
manın hava dafi ateşi sid· 
detJi olmuı ve avcıları f ıa· 
liyet göstermiştir. tBiltün 
tayyarelerimiz zayiatsiz dön
müştür. 

---o---
Bulgaristan 
Topraklarını 
Mihvere Çiy
netmiyecektir 

Londra (a.a) - Taymis 
gazetesi baş yazısında ez
çümle diyor ki: 

Bulgar bük um eti Berlinin 
tazyiklerine takdire değer 
bir azimle mukavemet et
mektedir. Filof açıkça bil· 
dirmiştir ki; Bulg ı milleti 
haklı şikayetlerini Mıhver 
devletlerinin kendi menfa· 
atleri uğrunda kuUanmaları· 
na asla müsaade etmiye
ce~dir. 

Balkanlarda~ve Türkiyede 
büyük bir memnuniyet uyan· 
dıran ve Bulgar istiklali iÇin 
iyi bir alamet te~kil eden 
Fitofun beyanata muannit 
Bulsrar miUetinin Romanya· 
nın akibetine uğramak ni
yetinde olmadığı kanaatini 
Alman askeri ricaline ver· 
mesi Jizımdır. 

--o---
Mısırda y -

•• •• nan cuzu a ı 

teşek ül 
ediyor. 

Kahire (a.a)-Yunan hü
kumeti Mısırda bulunan 
~0-45 yaıaada bulunan bilu· 
mum Yunanlıları askere ça-
tırmıılardır . 

Bunlarla Mısırda bir Yu
aan cOzUtamı t şekkUI edecek· 
tir. 

Bük eşte i 
· son vaz ret 

Bükreş (a.a)-Alman bin
başısı Göringin katli hadi· 
sesinin tahkikatı neticesin-
de aşaiıdaki tafsilat veril· 
miştir : 

Biuboşı Göring yanında 

bir Alman subayı olduiu 
halde gece yıuısı otele git· 
mek üzere bulukduğu lo· 
k atadan çıkmııtır. 
Oıada bulunan katil bin· 

baıı GlSringe hücum ederek 
ateı açmış ve 6 rovelyer 
kurşuniyle keadiıini öldür· 
müştür. 

Katil kaçmağa teşebbüs 
etmit ve filhakika bir soka· 
ğa sapmağ muvaffak ol
muştur. Katil bir taksi ile 
kaçarken orad bulunan 
Alman askerleri tarafından 
yakalanmıştır. Şoför keııdi

sini kaç1rmaktao imtina et
miştir. 

Katilin üzerinde bir Yu
nan pas portu bulunmuştur. 
Bu pasaporta adı Dimitri 
Sarandoı olarak yazılıdıt. 

Bundan başka ayni şahsın 
daha evvel bir Türk pasa· 
portiyle seyahat ettiği gö
rülmüıtllr. 

Sofya (a. ) - Bükreşten 
bildir ili yor : 

Lejyonerler askeri müfre
zeler üzerine ateş açınca 

askeri müfrezeler de mitral· 
yöz ve tank kullanmışlard1r. 
Bu çarpışm lar lejyonerle
rin galebesiyle neticelenmiş
tir. 

Başvekil Autoçesko le j
yonerlerin kuşatılmalarını 
emretmiş ve bu, infialle kar· 
şılanmışhr. 

Her iki t raft n ölenlerin 
çok olduğu tahmin edilmek
tedir. 

-o--
Romangada isgan 

bügüdü 
-Baıtarafı 1 nci &ahifede -

Aeilerin elinde bulunan 
Romanya r dyosu verdiği 

bir tebliğde lejiyonlara hü
cum edilmemesini söylemiş· 
tir. Her iki taraf krala sa· 
dık olduklarını bildirm kte· 
dirler. Aralarını bulmak İm· 
kınsızdır. Alman kuvvetleri 
Anteneskoya yardım ediyor
larsa da isyanın Berlinde 
nasıl karşdındığı malam de· 
ğildir. --o--
T.. ün satış arı 

22 milyon 
u buldu 

Tütnn piyasaaını~ scyrını 

tetkik eylemek ve Devletçe 
Y* ptml n müdahale satışları 
g yri t 2 fı ise daha geniş 
tedbirler P.lmak için Anka
radan Ziraat bankasını tem· 
silen bir heyet düıı şehrimi· 
:ııe gelmiştir. 

Setı~ her tarafta devam 
etmektedir. Satış 22 milyon 
kiloyu bulmuştur. 

Tobrukun düşmesinin 
mühim ve merakll 

tafsilatı 
-Ba1tarafı 1 inci sahifede -

rin ar"sınd bulunan Roy
terin muhabiri gördüklerini 

canlı bir surette tasvir ede
rek diyor ki: Hayatımda bu 

kadar heyecan duymamıştım 
ve kuvvetlerimizin yaptıkları 
hilcumları ancak iÖrmekle 
bunun ytikıekliii anlaşabi
lir. 

Topruk limanı ateş ve 
alev içiede petrol dedoları 
y nmakta idi. Gördüklerim 

ş yanı hayrettir. T ıı)dar, 
zuhlı kamyonlar nizam ha
linde ilerliyordu. 

Bu esnada Britany top· 
çularının İHbetli ateşlerini 

iftiberla ananm. 

Topruk limenı civarında 
büyük bir yolcu vapuriyle 
diğer ikiki ufak geminin de 
yandığraı r.ördüm. Şimdiye 

kad r it lyanlardan alınan 
esirlerle ölü ve yarahların 
mikd rı Liby ki Gerzyani 
ordueunun yerısını geçmiş

tir. 

Böyle olmakla beraber 
ltalyan zayiatının miktarı 

henüz resmen tesbit edilme· 
miştir. 

Dün gece Roma radyosu 
Tobrukun d6şmc i dol } ısile 
verdiği haberlere mağlübi· 

yeti tevil ederek Tobrukta 

ist hkamlarının iyi olmadığı· 
nı ve kuvVf. tler bir düşman 
karşısında mukavemet cdil-

mlyeceğir in tabii olduğunu 
ııöyliyerek ce a ret im izi kay
betmemeliyiz demiştir.,, 

---o--. 
Beşirid p t o 

sondajları. 
Ankar - Beşiri petrol' 

sahasında sondaj ameJiyele
rine ve muhtelif sond j 
mıntakalarindan sevk dilen 
makinelerin montajına devam 
olunmakt dır. 

Yakında ikinci ve üçüncü 
kuyular1n açılmasına bışla
uacaktır. 

Bir deniz 
faciası 

-

lstanbul - lsmail kapt 
oın idaresindeki LOtfübchri 
motörü batm1ştır. 

Motör müretteb tından 
dört kişin.n boğuldukları 
anlışılmllmııtır. 

---o-w--
Münakalat 
Vekili 

Ankara (Husuıi)-Mnn • 
kalat vekili B. Cevdet Ke
rim locedayı tetkik aey ha· 
tından avdet etmişlerdir. 

ILETLERINI 

23 - 2 inci kinan t941 

' ~~~u[!~!B~a~ı-~Q~~~Q,,~a:~t~!!~~!! 
YENi SABAH . . · · polıtıkasında Sovyetler bır 

Ruzveltin son nutku fiği Sovyet memJek tlerioİ' 
menfaatini ve yalnız bu11• 
düşünür. 

Hüseyin Cabit Yalçın: 
Avrupanın korkak, müte· 

reddid ve uyuşuk ruhların 
Ruzveltin yüksek idealizmi 
bir kamçı te:ıirini yapıyor. 
Çünkü bugün görülüyor ki 
Amerika b rbin içindedir. 

Resmen ilinı harp etme· 
miştir. Fakat harbe iştirak 
fjli surette mevcuttur. Ame
rik nın artık geri çekilmesi 
imkin yoktur ve bugün baş
lıyan yardım, yarının icnp-
1 rın göre gittikçe artac k 
ve lazım gelir e resmi harp 
ilam bile \•uku gelecektir. 

-o-
Al'ŞAM: 

Hitlerıe ussolinl ara. 
1 sı daki bügük mülakat, 
hastanın kalbine kuv. 
vet verici bir şırınga 

mahiuetindedir, 
Necmiddin Sadak 

ltalya, Avrupa ahvali üze-:. 
rinde müe ir olmaktan çık
mış, Almanya yanında işe 
yaramaktan eciz, canını kih
t rmak için başkalarınden 

medet umnn bir devlet ha
line gelmiştir. 

Bundan dol yı konuşmanın 
mevzuu, Alm nyn ile ltalya
nın lngi!lereyi mağlup etmek 
için birlikte ne gibi yeni iı
ler görcekleri değil, ancık 
ltalyanıa bu badireden ne 
suretle kurtulacağı, Alm n
yanıu ne şekiıde yardım ede
bileceğind a ibaret kılmış
tır. 

-o-
VATAN: 

Ecellerine susauan 
var. 

Ahmet Emin Y alm n 

Son mihver plinlarmın bi
ze ve bizim emniyet saha
larımıza dokunur bertar f 
olabileceğine, ortahkta do
dolaşan bütün rivayetlere 
r ğmen, io nmıyoruz. Çnn
kü buna innnm k, mihverin 
y ı•i yeni müşkilitlar yüzün 
den tamamiylc çileden çık

tıjıno 'ite til v r:nuvaz oeai
ııi bozduğuna ihtimal ver· 
mek demektir. 

Eğ r bu şekilde çılduan 
v rsa akıliarı başlarına ge· 
tirmek içi o Türk ordusu 
Tr kyad vazife başında 
beklemekteeir. 

Karşılar1ndaki müşkülitı 
b iletmenin çaresi diye bun
lara iki milyon Türk sünıü
aüniln tazyikini ve Türk is
tiklal sev isinin ateşini ilAve 
etmeyi düşilııebilinir hakkın·· 
dn Tfiı ldyede "emellerine 
ıuaı:mışlar,, deriz. 

ltalyanlarıo Trablusta •• 
kuvvetli müstahkem kalefe• 

terinden biri olan TobrU~ 
nihayet dün sabah, Inıilil 
kuvvetleri karşısında 24 9'' 

atten fazla mukavemet ıö•' 
termiyerek teslim olmuştut· 
lngiJizler t rafından ne 111ik' 
tt~r esir ve malzeme ahndıi1 
henüz bilinmemekle beraber 
gerek esir, gerekse malı•' 

me mikdarıaın BardiyedeO 
alınııodan d ha fazlaya b•' 

liğ olacağını muhtemel göt' 
mekteyi~. 

--o---
Pamuk iplik 

fi t ~ . 
Ankara, (a.a) - lktıı•t 

vekaletinden tebliğ edil' 
miştir: 

Endüstriyel mamulatın 111•' 

halli toptan ve perakeod• 
satış fiatlerinin tesbit fi 

kontrolüne müteallik 3()()3 
_.umarah kanunun birio'i 
maddesinin verdiği salibi· 
yete istinaden Adana fi 

Mersin fabrikaları mamu16' 

tının fiatine nazaran lstıD' 
bul fabrikaları mamulat• 

pamuk ipliklerinin bebe~ 
paketi için 24 Eylül t94 
da 20 kuruş olarak tesbit 
edilen mıntak fiat farkı 2' 
lkincikinun 1941 den itlb•' 
ren meri olmak üzere aıall'f 
27 buçuk kuruş olarak tel' 
bit edilmiıtir. 

--o--
Amerika Ing~ 
tereye ma)ze' 
meyi çiğ hali~ 
de yağdıraca, 

Vaşington (a.a) - Vi1~1 

f' Londraya hareketinden e 
vel beyanatta bulunarak d

,, 

miştir ki : 
"Cesur ve yüksek iagiJif 

milleti hakkında biiyük s•" 
giler duymaktayım. Ingilt': 

reye her türlü yardımın Y' 
~· pılmasını filen arzu etıD1 

teyim. 

Ev ' ' h ' tib'' ger rcısıcum ur ın ı 

edilmiş ediliseydim gene•Y-, 
fikirde de bulunacaktıaı· 1' 
gilterede geçireceğim gii.~ 
ler zarfında görebilecei1 

her şeyi görmeğe çahı•' 
,, 

ğılll. 1 
"' .,,. 

lngiltereye ya pacaf1 t' 
yardım çok geniştir ve Y' M 
dımımız lııgiltereye mOt~f·' 
bir çiğ h linde gelecelıt-' 
lngiltere harbi karnndılı~ 
sonr tut ceğı battı b• 
keti de öğreneceğim.,, 


