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•ıı olın Beyazıt mey· 

' lııaa& lbideatle 161-

~ feco toplıaan parti 
Q1ııreıindc alkışlarla 

~ ~ •dilıniıtir. 
t '~•r •likadar makam· 
' lii olunacaktır. ---o--

anıdı 
' \-. •çıJdı . 

(•.ı) - Seçim mın· 
~,:da tetkiklerde bula
'd '-•larımız dlln Hatik 
e~ • Obıöbek ki>yllae 
() Nıaci Demirat ve 
) iaıon yardımiyle ve 

tırafındaa verilen 

~rvı ve kereıte ile 
\ 1.~11 beı ııaıfh oku
h ~•il Oiuz tarafın· 
,:~'ifan At•tBrk Aaı· 

k ~ l 111da bızır bulun· 
:"I~ ••• 

~:lltleleri Milli Şef 
'- iline ıoaıaz aevgi

\ıa_ _ lllelttebin yapılma-
... ~ 'ardımı dokunan 

lllıcraalarını ifade 

'· 
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1 ~da gazete-
~ ta.~ diyor? 

'-il (•.ı) - Pravda 
~8Yle yazıyor: SoY· 

'-~ liil11ia m6dafaaaı 
~, 'beauniyetli ıilib· 

'

lllt •.lıeaıenin teslimi 
ır. 

~ ''•k· ~~) 1Yat muntazam 
lbi~~t •lırak &'ittikçe 
, •

1 
'tda yapılacaktır. 

~;,e .birleıik Ameri
bılece;ıni ve bol· 

11lc•rıı baçh aef er 
~ e dOımanlırının 

\ '-' laıhıııadan iba
'•ki tabiyesinde 

tııu~d,blleceiini nmit 
~ "'• L:' d Umumi pllaı· 
ı.._f," 6ıtntaon Mosko· 

bıt •ıaıı ışiklr ve 
' •urette ıöıter• 

:Kıbrıs bo bar
dıman edildi 

.-.-.-o----

Lefko~a (a.aı) - Arka ar· 
kaya ikinci Slece olm k 6!lo· 
re dna gece düşman tayya· 
releri Kıbr11 üzerinde uç· 
muılardır. 

iki noktaya bomba atılmış 
ise de ue in1ancı zayi•t ne· 
de hısar ; olmuştur. 

--... --
ALM4NLA 

e diyor? 
--o--

Berlia (a . ı) - D.N.B. A· 
janıınıa aıkeri kıya klardaa 
öğıendiğiae göre Alman kıt· 
aları Leningrad barekib es· 
ııada tebria ceaubu garbi· 
ai~de tarihi Çar şatolarını 
e-le i'eçirmiılerdtr. 

Krunıtad Sovyet batarya· 
ları ba b8lgede Sovyet kıt· 
laarınıa çember ıltcaa alıa
maııaa, blltlla gaytetlerine 
rağmen mani olamamıştır. 

Sovyet topçaıu civar perk· 
ları kıımen tahrip etmiş İse• 
de Alman piyadesinin hücu· 
mana durduramamıştır • 
Düımanın ıon mukavemet 

yuvaları dllşmana k nh ka
yıplar verdirilerek ortadan 
kaldırılmithr. 

Ete geçirilen ş tol rın bü • 
y&k bir kıımı Hğaamdır. 

Alman kıtalara Bolıevik· 
ler tarafıad n en güzol bina· 
lırdın birinde çıkarılın yan· 
gını ıöodürmnılerdir. 

---o--
Açlara gıda 
Şikago (a.a) - Eıkl reisi· 

cümhur Herbert Hoover Nev· 
yorka gitmek üzere Şikıgo· 
yı gelmiıtir. Gazetelere ben 
yanabada biJhHaa şuaları 
ıöylemışhr: 

"işgal altında bulunan At:· 
ropa memleketlerine yiyecek 
göndermek Dzere yeniden 
ga1retler 11rfedeceğim. Bu 
yardımı yıpmıyacak olursak 
bu kıı Avrupada milyonlarca 
çocuk ölecektir. Kafi bit 
bnınd gayret gösterirsek 
Alman harp malıem sine yar• 
dım etmekıizin Avrup ya 
yiyecek gönderebiliriz. 

Londra (ı.e) - Ofi 11Jan· 
ıını verdiği bir haber göre 
don aece Periste 6 havra 
bombalarla tahrip ~dilmiştir. 

--o--
Japonlar bir 
şehir a dılar 
Tokyo (a.a) - Şiang neh

rinin aj'ıında bufouı,n YO 
stratejik balumından ehem· 
miyetli olan ŞıDsryan ıehri 
bagOn Japon kıtaları tarafın· 
dan iıgal edilmfıtir. Şansr•Y· 
nnı 11ftfu1u 2000 dfr. 

•• 
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"Rusga, Balkanrarı ve 
Boğazla dan üs istemiş 

• 
S b, NetriJa.-a.:-m, 

Amiri Ye Baı 
Muharriri 

SIRRI S4NL1 
Senelik 1,S Lira 

6 A.ylılı 4 .. 
S4 YISI (100) PA 

1 
Türk basın ir
Jiği kongresi 
toplanıyor 

-----=---
Ankar -Türk basın bir· 

liii birinci umumi kongresi 
3 ikinciteıriade Ankar da 
toplan c ktır. 

Kongreye İstanbul, Anka· 
r , lımir, Adana ve tr bzoa 
bölgelerinin idare heyeti ve 
b yıiyet divanı reilleri, ıiya· 
si gazeteleri mllme1111leri, 
Anadolu Ajanıı müme11fli 
iştirak edeceklerdir. 
Roınamede riyaset divanı 

seçimi, merkez idare heyeti 
raporu, birlik nizamnamesi 
raporu, yeni idare heyeti ve
bayıiyet divanı seçimi varr· 
d11. __ .. _ 
Tenzilatlı tren 

tarifesi 
Ankara - Devlet demir· 

yollar1 Türk ba11n birliği 
azası için 115 numaralı ta· 
rifeyi ihda1 etmiıtir. 

Bu tarifeden iıtifade için 
birlik ·hüviyet varak•ıının 
kişelerde ve trenlerde ali· 

Tr~kyadaki 
Köprülerin 

Tamiri 
--c--

lstanbul - Trakyada ta· 
mire muhtaç köprüler içla 
Almanyadan ıiparit edilea 
malzemeden ıs varonluk ilk 
parti gelmiıtlr. Tamiraba 
kısa bir zamand11 ikmallae 
çalışılacaktır. Bu tamirat bl· 
tlnce Avrupa ile tren mlaa• 
kalltı tekrar bıılıyacaktır. 

--11111-
Ja onyaya 
açık ihtar 

Singapur, ( A.A )- Jıpoa• 
yaya çok açık bir ihtarda 
bulanulmuı bir tercih yapma• 
ıı icap ettiii bildlrllmlıtlr. 
Bu ihtarı uzak ıark hava 
M•reıah Slr Rohert Brook 
yıpmııtır. Mareııl şaDlan 
ı6ylemiıtir: 

J 
k•lı memurlara gölterilmesi 
lizımdır. 

ıs günlnk birinci mevki 
1000, ikinci mevki750, OçOn· 

"Biz J•ponya ile harbi arıa 
etmiyoruz. Fakat harp ıara· 
reli baş gösterirae kuvvetle· 
rimiı bir kıç 11ıtte hazırdar· 
lar. Hollanda Hindlıtandakl 
kıtalar içi de vaziyet b&yledir. 
Giin ıeçtiktik9e anlıııflyor 
ki, iktiıdi vıziyeti çok feaa 
o:an japoayaaın kendim••· 
faati Çia me1eleıiaia bir aa 
evvel hallindedir.,, 

Berlia, (Radyo) - Alman 
devlet rei i Adolf Hitler. kış 
yardımının açılması müaı e
betiyle bugna burada bir 
nutuk irad etmiştir. Hitler 
nutkuna şu ıur ti başla· 
mı ıtır: 

"Bugün bu topl ntaya iş 
tirak edebilmem çok mDıkOI 
oldu. Ç6nkn ı r ta 48 saat· 
tenberi, büyük ölçfide ha· 
rekit b şlamıştır. Ve bu bü· 
yük harekat düşmanı eze· 
cek ve kat'i n tice verecek 
kıd r geniştir. 

"BiZ HARBi iSTEMİ
YORDUK,, 

Biz soıy 1 terakkilerimiz1e 
meşgul olar k harbi istemi· 
yorduk. F k t Yahudilerle 
demokratlar iş birliği yıpa· 
rak Polonyayı biıimle h rbe 
tutuştardul r. 

lNGILTERE iLE ANLA
ŞAMADIK 

Hitl r, it ly ve j11ponya· 
ya k rşı ol n do t u 1 rın· 
d n babs der k, lrıgiliıl r· 

le nlışım mış olmı ını t • 
11üfle beyan tmiş, logillz-

lerin harbe girerk n b11şka 
t&rlü düşünd6klerini, o za. 
manlar her devlete yardım 
v dederlseıı şimdi deniz aşı· 
n k pılardıa yardım dilen· 
diğiui söylemiş, bu harpten 
Y hudilerle masonların me
ıul olduğunu tekrarlamış ve 
harbin nihayete kadar de· 
vam edeceğim bildirmiıtir. 

4 tnea •aln'ftdt?! 

en mevki 450 kura~tur. 

Bir aylık birici mevkilSOO 
ikinci mevki 1000, üçllocll 
mevki 700 kuruıtur. 

Bu ücretlerin içinde nak· 
liye ve aıkar ailelerine yar· 
dım vergiıi dahil bulanmak· 
tedır. 

Ayrıca ekıpreı farkı da 
ödenmiyecektlr. 

---o---
Sabık Şah 

nerede 
Boynos Ayre1 (a.a)-Hari· 

ciye nezaretinden bildirildi· 
ğine göre sabık lran şıhı 
Ar jınthıe gelecek ve burada 
yerleşecektir. Zannedildiğiae 
göre Şah Ümit burnu yoliylc 
Amerikaya giden bir lngiliz 
gemlıinde bulunmakta olup 
refakatinde 10 yaver ve ı2 
hizmetçl mevcuttur. 

, 

------
INGILIZLER 

Ne Diyor? 
-mı--

Loadra (a.a) - Ôjreall· 
diiine göre 7 hava mlda· 
faa ıemiıi himaye1iade ••J• 
reden bir dGıman iaıe ı•· 
misine Hariken avcı tayya• 
relerimiz hücum etmiılerdlr. 
Bir bava mndafaa ı•mili 
batırılmıı, iaıe i'emlıi •• 3 
hava mlidafıa ıemlılade 
yangın çıkarılmıı, dii•r 3 
hava müdafaa gemi de ciddi 
baaara uğratılmıştır. 

Kabine istifa ----·- ] etti 
Sidney (a.a) - Kambera • 

dan bildirildiğine g&reAvlllt• 
ralya kabinesi iıtifa et· 
miıtir. 

- 8111 dGkkla Hblpleri basma, bazen gibi e11ayı ucuı· 
lıtmağa ve meydanı çıkarmaia karar vermlıler. 

- Bu kararı verenler onlar değildir, onlara bu kararı 
ve diren ihtikar ejderini botmığa ıımetmlt bGkOmetlmlam 
4uJir pııgııi, •il lrı 
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Di7c bağırarak ıebrio et
rafında açılan gediklere 
koımuşlar ye kahraman bar
betmişlerdir. 

Kendilerinden eair alınan· 
lar biç aman dHemeıler, bo· 
yunlarıaın vwulmasını müte· 
Yekkiliac beklerler ve düş· 
manlarının yBılerine aleY ... 
çan aazarlarile bakarlar Ye 
biç korka bilmezlerdi. 

Sobutay bu ıebri ahrken 
çok terlediğini ye ba mille· 
tin Yatan seYerlij'iae ve kah· 
ramanbğına hayran olduğa· 
nu bütDn ha7ataada tdalma 
ıöylemfş durmuıtur. 

Sonra Manço havaliıine 
d6nen Sobutay Maııço ordu
ları generalini esir edip Cen· 
gize ıönderdiği zaman şu 
mealde bir mektup da yaz· 
mııbr: 

"UJu han bu millet emHI· 
ıiz vuruıayor, bunların vatan 
Ye millet duiaları pek yllk
ıektir. Generali buıaraaaıa 
getirdikleri zaman liltfen 
kendiıiae huıaranaıda diz 
çökmeaiai teklif etmeyin, zi· 
ra katiyea yapmıyacak ve 
ıiıi gadaba getirecek ve ba 
kahraman kan kardeşinin 
kanı bedrolacakbr.,. 

1917 tarihlerinde Kinler 
Sobutaya elçi ıönderdiler Ye 
salı talebinde bulundular. 
Sajaonun Cen2iz him ye1iae 
girmeaini tanıyacaklarını ve 
rebiae olarak da Kin lualı
aın hemıiresin Cenıiı bana 
aikih ile verileceiial bildir· 
diler. 

Teklifler k bul oluadu •• 
muahede imı landı. 

Fakat •radan bir mnddct 
2eçtiktea ıonra Kinler Suj
yıoya çullandılar, orada bu· 
laaaa Cengiz memur ve aı· 
kerleriai tardettiler. Bunun 
&zerine Cengiz Sobutay ile 
Moholiyi külliyetli aıkerle 
ıönderdi, arka taraftan rda 
yine b&y&k kum ndanlann· 
daa Samakayı se•ketti. 

Bu ıırada Sunglar da Kin· 
ler Dıeriae 1efer yaptılar.Sa· 
muka en ehemmiyetli geçidi 
tuttu. Bu geçidi almak Kin· 
ler için pek feci bir darbe 
idi. 

Beı ay vuruıma devam 
etti, nihayet [Haabılok] de· 
nilea paytaht zaptedildi. Bu 
haber Altın b na vasıl 
olunca kediriad n kendini 
zehirledi. 

Bu vakadaa ıonr Sobu-
tay Kora tar fana yOrlldD, 
oraları 11pta koyuldu. 

Cenıizin bDyllk kuman· 
daaluı Çin tUkesini hallaç 
pamuju gibi ahyorlar ve or· 
dular her yerde muzaffer 
oluyor, hor it vohında devam 
•diyor. 

-$onu oar-

VAT AN REFiKiMiZDEN 

Ü HA lNDE 
BiR MiLLETiN 

ULU 
ESi 

AN 
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Jet için glinde kırk dirhem 
Seri tedbirle bundan ıoa· n dir? Fakat buna da tükür. 

ra derde kıımen çare bu· Patrasta itıalden, yani beı 
lanıa bile bütün bir nealin aydanberi yalnız üç gün ek· 
çocukları gıdaııı, cılaı. her mck teni edilmittir. Adalar• 
türlü hastalıklara istidadh daki halk ekmeiin adını 
yetiıecek, gençler araıında 
verem salgın halinde ahp 
yürüyecek, &ııhları azrail 
diledij'i gibi ka ıp kavu•a
cak, 
HAŞLANMIS PATATES 

BılRÜY A YEMEGl 
Eıki hariciye aaıırı anla· 

byor: 
- Ben hatırı sayılan bir 

adamım. Her glln k•adlm 
için gıda aramayı iş edine· 
rek nğHfsam belki de Ö· 

ıede bucakta tek tük yiye· 
c~k bulurum. Fakat bunu 
her gün yapmıya imkin yotl. 
Son rünlerde itlerin tıbii 
cereyanile kargıma çıkan 

hıda, hııl nmış patat le bi
raz mcyvadan ib ret kaldı. 

Fakat herkes bunu da bula-
mı yor. 

Geçen rün t nıdığımız bir 
kadın sıeç •akit kapımızı 
çaldı: 

an m açlı tan fena· 
bklar geçiriyor. A:man, üç, 
dört pat t s verin cıip plire 
halinde y direyim. 

Bir de ınao &ününe yaıı· 
yoraz. Fakat böyle hir mü· 
raca ti redd tm k im inı 
var mı? 

Karnı acıkan insanların 
iÖZÜ öaüne baklava, börek 
gelir. Bu gün Yon niatanda 
açlık o derecededir i bış· 
1 umıı patateı bulmak aç 
insanların ümidinin ve rü· 
yasının ıon h ddiai teşkil 

'-diyor. 
Yine birkıç gün evvel 

kapımız üzerinde bir genç 
yere yıkıldı. iyi kıyafetli bir 
adamdı. içeri aldık. Yüzüne 
ıu serptik, ağzın au akıttık; 
Gözünü çtı. H talığı ı teı· 
his etmek için doktora ih· 
tiyaç yoktu. Blltiln Yunan 
b lkı gibi kendini için ıçin 
yemiı, bitirmişti. Cınh ce
naı den farkıızdı. 

BEŞ AYDA OÇ KERE 
EKMEK 

Hava generali sözll aldı. 
Ba emekli asker; dürlbt ru
hlu, baasaı kalbJi bir adama 
benziyordu. Gözleri yaıara• 
rak aal11ttı: 

- Kendi k adime soru· 
yorum; Sonu ao .olacak? Btı· 
lüa bir mili t aa ıi ölebilir? 
Biıim halimiz De Norveçe, 

e B lçikaya, ne Yugoslav· 
yay benzemez. Toprağımız· 
da geçindirme kudreti yok· 
tur. 

Atına ve Pircd halka 
gllnde 60 dirhem ekmek tev· 
ıi ediliyordu. ya ınd 40 
dirheme indirilece miı. Eıa1 
gıda11 ekmek olan bir mil-

unotmuıtur. Biz kanaatli bir 
milletiz. Bir lokma ekmeie 
bir kaç zeytini, bir parça 
peynir v sovanı katık ede
rek ıeçinip gideriz. Ekmek 
olmayınca, bunun yerini tu· 
iacak ııda da lolmayınca, 
milyonlarca inıan hep bir 
arada 6lilp sıitmek halinde
dir. Her ferd bunun maddi 
ııtırabını kendi vücudu için 
duymakla kalmıyor. Yuna• 
nistand aile b•iları çok 
kuYvetlidir. Aç analarıD, ço· 
cukların kardeılerln ıstırabı 

karıııında duyduğumuz iı
kenceaia ae demek olduiu
nu ancak bir aaa kalbi anla
yabilir. 

Gizli kara piyasada zen· 
gioler için öte beri bulunu· 
yordu. Git gide bu da kal
kıyor ve gıda para Ue teda· 
rik edilmex bir hale ielivor. 
P r k rın doyuracak bir 
v ıt baligdea çıkıyor. 

Yuoaoiıtanda gelirler m•h· 
dudduar. Ayda 5,000; 6 000 
dhabmi (elli, altmıı lira) ma· 
aı bir büyük memurun, .me
seli bir vekiletteki ıub 
müdOrüo&n elioe geçen pa· 
radır. KOçük bir ban a ve 
h kumet memura ayda an· 
cak 3000 dir hmi kaz nır. 
H lbuki bir okk• f a1ulye 
gizli piy s d 320, bir ok· 
ka zeytioy ğ 500, bir okka 
tereyağı (içyağı ile mahlut) 
1000 d r hmiye çıkmı tar. Bir 
aile bütün getirile ski ıa· 
maalard ki gibi (yani beş 

ay evvelisi gibi) yaşamaya 

k lkışsa yın beşinci iÜnil 
p r. SIDI tliketir. 

(Ar sı var) 

---o---
S~rhoşluk 

Kemer; umumh ne soka
iında Eıref otlu Abdurrah· 
m a arbot olduğu b ide 
nlrı tm k ıuretile rezalet 
çıkardığında y kat amııtır. 

e kez 
Lokan ası 

Birinci kordonda Rıhtım 
hanı altında yaz meniml 
dolay11lyle kap mıt olduğu· 
muz (merkaz lokanta ve bi· 

rahaneıi) ni ııeçea Cuma 
ıüı:ıüadıea itibaren yeni ter· 
tibat ve tezyinat ile açtığı-
mızı muhterem müıterileri· 

mize bildiririz. 

içecek ve yiyece mad· 
delerdcki temizlik ve ucuz· 
luk gelenleri ıon derece 
m mDu ıdeı• tir. 

s - 12 
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Sıt a ın ilacı 
Yeni Yeya e1ki nöbeti 

kesmek için de, ııtmadan 
krunmak için de, dalağı erit· 
mek için de bir te iliç var· 
dır ki o da "kinin,, dir. 

Nerede ıivriılnek yuYaaı 
VHH ODU yok etmek bir 
yurttaıı boimak ve bir aileyi 
yutmak için açılmıı bir me· 
zan kapamak demektir. 

Kapatılm111 veya kurutul· 
ması mümklin olmıyaa yet· 
lerle bulaıık çukurlarına, 

dorsıun hn·uz Ye ıulara ma· 
zot, yani ham petrol veya 
gazyajı dökülOrse ıiniıinek 
yanuları kırılır; bunları öl· 
dOrmek için bir takım iliçh 
ıular da Yardır: 

Sivriıinekler geceleri f aa· 
liyette bulunduklarından ııt· 
mah yerlerde akıamdan ıon· 
ra peaçereleri açmamak, lra· 
pı ye pe çerele ıık örgllll 
tel geçirmek, cibinlikıiı yat 
mamak lizımdır. 

Huli11: 
1 - Sıtma dlnyada en 

çok 6ldüren bir h11talıktır 
ye iaı na yalnız ılnlılaek 
ısırmHiyle ıeçer. 

2 - Sıtma oöhetleri in· 
sanı iıindeu, gOcüaden ah· 
koyarak fakir düşurur, ildi· 
Hdi zararları mucip olur. 
Sıtmalı köy ve ailede ref ab 
we Hadet yoktur. 

3 - Sitma inıanı aıam 

zaman ba1ta yatırır, dalaiı 
büyllterek mal61 yapar, kan· 
11z ve mecalıız bırakır, te· 
davi edimezı hatta oldibtlr. 
Sıtmalı yerlerde ntlfuı art· 
maz. 

4 - Sıtmah ailelerde zllr· 
riyetler ıı lır, bitti bDıbü· 
tün tükenebilir. 

5 - Sıtm dan korunmak 
için ıivrisi eklerden kaçmalı 
ve araııra uıulü dairesinde 
ki"in alm lı. 

6 - Sıtmıdan kurtulmak 
yegane iliç kiaiodir ve l:iunu 
usulünde almak lizımdır. 

-SON-

Kar~gö~1~ 
et fiyatJP',. 
Seyirci - Et ff•~ 

1eldij'i, yUk1elecejl ,. 
da çıkan ıaylalar• 

ıia? t 
Karagllı - it fit 

me1elesine reliac• , 
çabucak hakikat ol~ 
lar. Nihayet et ıek d 
tı. Allah böyle 111:,,, 

• daba yükıek metk ~ 
meıia. Y alnıı bll 
llmldim yardır. bi 

Seyirci - Ne f il 
Karaı~b - V .~ti~ 

b•ş ve kırka aldli' -
aeke peyairinia, 70 " 
ıuıa bize yalvar•" 
aattıkları kaıarı• , 
16klere yllksel111ek l' 
bi çıkmıı çıkaııt ~ 
nuuda yediji bir 
bir h.ıyli yavarJaaJllll' 

lada. -
lnıaallah aha•"~ 

ettiiimis bazı ted ~ 
yeminde "Etn fiati•1~ 
diri tayyarenin k••" 
katlanır da dab• f~ 
ıelmeio meyd•• 

bulamaı. fi/ 
Bundan baık• l 

teHlli daha var. ·bl 
Seyirci - Ne,.~ 
Karaıaı - Btr 

torlar kırk y•f1'
1 ~ 

için çok et ytaıek ,,
Hrarhdır, diyorl•di~t' 
biıde et y&kıel fi 
torların aaıtbatl•''~ 
harfine yerine ıeti~ iJ 
sııııı bir miıafır gı 

1 ., ... 
ıokmamıya ç• •f t 

Seyirci - f •"' 0ı• 
aıtığa hılde oto~ 
tirli dolduraaı•f' •" 

d 
,o 

fara kırlcın •• •"" 

ismet Paşa Bulvarında :::··'~,.oı:.~::· 9~ 
Çankaya Aile kı.K ... 1öı - ~! ' 

Bahçesinde kıtıdları kocal•
11 ~ 

de buJunaD b611~ı 
K nunl Fethi idaresinde oalmra heDDI yiJP-" 

CünbOı Ali, Keman Rıfet na basb',larıaı d• 
•e kıymetli banendelerfmiz· mazlar ya •.• 
dea Bayan Sabahat, GOzl· -Jt 
de ve Hliıniyoden mOrekkep DövdlVf 
11z ve okuyucu •an'atkirlar 64 F":.11 
bu nezili ve temiz Aile bah· lkiçeşmelik 5 ,,.,,,.. .. 
ç sinde icrayı ahenge bag· Mehmet oi1° .,~ 
lımışlardır. mnaakaıaıı 1

1;ef• 
Kahve, çıy on karuı, bl· fa kızı Niılrı 

ra da otuz kuruıtur. 12-3 yakalaamııtır. 

YE Iuin 1 42 meV1imia baılangıcı b:~ S 
ı rımı, dillerde destan Hedy Lam•' 
ı Tracy'oiu yarattıkları - Ttırkçe Söılli - • 

i Bu Kadın Benioıd•' 
ı Ve biltüa renkli - Robeıt Youol 

i Zafere Doğru , ~ 
ıs anılar: 11.30-3.30-7.SOda .. Cumarteıl, p•,. 

1 



Buaon lnglllzce garın Almanca , •• 
f 6 IDCl l)~ ra 

do-Ben yapuım, he does (daa) o yapar 
;• do-biz yaparız, You do-Su: yaparsınız 

be1 do-onlar yaparlar, 
~o 1 ıpeak?-konuıuyor muyum ? 
l) 0eı he, ıhe, it ıpeak-0 konuıur mu? 
d 0 we ıpeak, do you speak, 
l)o You ıpeao, do they ıpeak 
it 0 llotıpeak- Konuıma 
l' ead (rid) oku, okuyunuz. 

• il-Söyle, siyleyiniz. 

~o ro (ro) to (ta-) -b-ed---Y-atar aitmek 
l' 0 Play-oynamak 
l 0 

•t•11d up (ap)-Aya&'a k lkm k 
l 0 

•it down(davn) oturmak 
~ lllake (meyk) a noise ( oiz) gü iiltO tmek 
su''c:iıe (eksersayz) vazife, talim. 
it ' 11c:e (ıaylanı) ıiikut. 
~ ~"' (bıv) nasıl, becauıe (bikoz) çilDkli 
l~ 'lld "frend,, dost, 1 can (kea) yapabilirim. 

•d (tayed) yorıua. 
~,, d 
ı, o (du) you do? 

Qa •ery well, tbınk you? 

bo 
~ l'Q kaow anybody 
l ._. ODdoa 

l d •'Qt to p lay (pi y) 

~o •ot want to play 
'ı ' (di) cbild "rayld ''t T n 
~, : to ıo to bed 
''ı~ •1,, like layk,, to 
~ (•ok) 

N ı ı1 ınıı? 
Çok iyiyim, leş kkfir 

ederim .. 

Londrada kimıeyi tanıyor 
mnıuauı? 
Oynamak istiyorum. 

Oynamak istemiyorum. 
Çocuk yataia iİtmek iı· 
ti yor .. 
Gezmeği ıe eriz 

~-d •p 
l do....,Q Oturunuz 

Kalkınız 

~- '••d Okuyabilirim 
~ (~· 'P••k? Konuıabilir miyim? 
~ ı) •till, ıiJence R bat durunuz: ıuıanaz 
~ ı.' }• )'our brolher? Kardeıiniz nerededir? 
~ lla bed Yataktadır. 
\,~)Otar father knov me? Pederiniz beni t nıyor mu l ' doeı nat Hayır tanımaz 

it TA R: 
ti 
re' ~eçmiı kelimelerin nasıl tth1ffuı edildik} rini 

\ıa tllrıı ıirmiyoruı. 
-, t Çı 1a geçen d ralerdeki kelimeler in gerek manala

'ttlt teliffuz tarııoı iyice belleyiniı .. 

~ir gümrükleri 
~iiinden : 

Baş mü-
0

• Adet Cioıi 

ipekli pamukla 
Yünlü mHa 
örtüıll 

Pamak balık 
1 •iı .. 

.. 
1•11dık Motör 

Kilo G. 

16 200 

401 000 

412 000 

Kıymeti 
Lira K. 

72 55 

300 00 

200 oO q' ~· 
l i1' 1111 ve mikdırı yazılı eua ile 1 vazım ve ••· 
n,". tahta~ında yaııh sahipaıı şyaların 6-10-941 
ı,d U ••at 15 te açık arttırma ile levazım ve sa· 

~., t 1•tış yapılacağaadao t lip olanların kıym tle· 

\ ı~•di buçuk aiıbetiode depozito akçelerini satıı 
tlıı Ye kadar baı mftd6riyet veznesine yatırma· 
\t~''l•ruı mDzayedeye iıtirak ettirilmiy cekleri 

3887 

1 Rama%an Müsahabeleıi 

1 Bu da e tı ra 
dan bir hatıra 

t z 
---o---

- l>ünkü nush dan dev m -

M hallemizd böyle bir 
Uryaki baba vardı , kendisi 

ı ir günlerde hoş söhbet bir 
d mken, R amazanda ve 

yuk rıdaki söylediğim z•· 
mnnlard .. defi bir s rhoıtn 

dönerdi. Bu zat evine dö
n r en bittabi dudakları 

s rkı v kuru, k şiarı ç • 
tık bulunurdu. Onun bu h -
Hoi gören bazı zevkperest
f r ·d h doğrusu düşllece· 

izler d mek d h mün sip 
olur- ad mcağızıa rkaaın 

takılırlar, tnrlü türlü müo • 
sebetsiz şak larl o u t ciz 

ederek g liz ve kab sözle
rin hedef olar k gll16şür
I rdl. 

Bir gün m b llemizde bir 
köşey çe ilmiş gel nleri, 
geçeni rl eyrediyordum. Tir· 
yaki baba diye öhret bulan 
bu zat ta uz ktan elinde 
te bih olduğu halde geliyor· 
du. Arkasınd bir ürü in· 

sanJ r. Z vallı ı d t kor· 
ork ve çekiner gel· 

diği de bal ve tavrından 

b ili idi. T m bu zat benim 
hız: md o g çerken ü üa 
t ogır, tungur boı bir gaı 
tenekesi yuvarl dıl r, ad m· 
c ğız bir defa yeri den sıç· 
r dı,ond n o ra arkadan 

bir kabk h tof ı koptu, 
n oldu Mehmet d yı b ba 
-bu damın adı Mtbmettl· 

Mehmet ağ , rk sına haş
meti gülenleri eyretti, son
' küfürler ı vurarak ve ba· 
şını salhy r k yürfimeğe baı· 
ladı. Ben olduğum yerde 
korkumdan titremiş, adam
c ğızın ığzınd n ıaçıla11 
tükı ilkleri görünce, hemen 
nerede i e boğazıma ı rılı
v nce bir d eli olduğunu 

narak ağl mığ başlamış· 
tım. 

Benim bu halim de ikinci 
bir kıhkahı mevzuu oldu. 

Bu dan d hı ağır ş ka
ların d y pıldığını ıöyler
lerdi. işte e ki R m zan b -

tar 1 rındaa bir num ra da
b • Bir z vv 1 de rzetti
ğim gibi soğu v tatsız bir 
eğlene m vzuu.. Bu d o 
v itlerde hem n b m n 
moda hükmünde idi, maa· 
m fih bijyl kızm 1 ri ve tu
haf tuhaf öyl nmeleri m h
sus y p nl r d v rmı !I 

H. T 

•• •• uzum 
v ve yaır 

s t ş arı 
---o--

Ankara - Alınan maliı· 
mata nazaran Ticaret Vek .. · 

• leti başlıca ihracat madde
leri'iiıizin dış piy ıalara aevk
leri için icap eden tedbirle
ri lmı tır. Bu meyanda üzüm, 
incir, tütün ve fındık gibi 
m ddeler için anlıımal r ya• 

.,pılm kt ' dır.: 
- Izmir borsasında Dzüm ve 
incir gibi mahi'üil';tin iyi fi
at~lmakta• olması memnu· 
niyetle karşılanmıı~Mifs

•t hıilia bu iene ryüıü gül
mnşrnr.-Tüccarlu da - mfiı· 
tahıild--;-saha aldıklar~ 
hkolaybkla dıı piyasalar-
daki mOşterilere ıatacak~!:. 
dır. 

Ticaret Vekaletinde dıh 
şimdiden tütün piyaaaıı için 

hazırlıklara bıılanmııtır. Pi· 
y sanın açılmasına oldukça 
uzun bir müddet bulunmak·"' 
1 berab r tlltün mübayaa
tında bulunacak devlet te 
oekküllerine ıimdiden hazar
Jık yapmaları bildirllmiıtir. 

inhisarlar idaresioin bu 
sene daha fazla t6t6ae ih· 
tiy cı olacaktır. Fiat husu· 

unda tütiln müıtabailleri de 
t tmin edilecektir. 

Zeytinyıiı ihracata bak· 
lu da henüz verilmiı bir ka· 

rar yoktur. Bu huıuı 1akın· 
da anlaşılacaktır. 

----
Açık . 
Memuriyetler 

---o---
Poata ve Telgraf müdür· 

lüğü, · boı memurluklar için.ı. 
20 biriaciteır ia P zart esi 
günll 11at 10 da talipler ara·~ 
sında imtihan açmıştır. 

Ayrıca bot belediye zabıta 
memurlukları için 7 birinci 
t şriude belediyede, Hususi 
muha1ebe müdürlDğüne ah · 
n cık tahsildarlar için 10 
pirinciteşrinde Hususi muha
s be müdürlüğünde tılipler 

r sında imtihanlar yapıla· 
c ktır. 

rnınHıııımıııııııııuı.ımııııı ıııımuııııııııııııııııııııııııınıımı 
Cilt ve lührevi Haatılıkları 

Mütehıasısı 
I>OKTOR 

lih Sonad 
İkinci B yler So. No. 79 

4 linci Teırla tJ t l 

Memleketim 
olunuyor 

--im-
N fia Vekileti, Zehı• 

bölgeıinde yapılacak iaaı 
ve lnıa faaliyeti etrafı 
daki bazırlıkl•nnı 
üzeredir. 

Vekiller heyeti 
harcanacak olan 5 mllJ 
lir dan 2,0821000 liaaaıa il 
p1inda sarfı için hazarlaam 
olan projelerin tat bikine d 
bışlaamışbr. 

Ba para ile zelzele mıa 
takasına dahil viliyetlerde 
19 cez• evi, Erıiacaada 
belediye binaaı, bir haataae 
bir tebhirhaae, blr villyı 

ve hükümet konağı, 12 ade 
kaza hükBmet konajı, mi• 
teaddit ilk okullarla baıara 
uğrıyan binaların tamiri iti 
yapılacaktır. Bundan baıka 
135 bin lira hususi idarele-
re ve 135 bin lira da bıl .. 
diyelere yardım etmek lcl• 
ayrılmııtır. 

Er~urumJa 

Erzurumda "l>oju yapa 
koop~ratifi11 adiyle bir koo· 
peratif kurulmuıtur. Eraa· 
rumda ilk it olarak 150 ew 
yaptırılacaktır. 811 biaalara 
ait projeler tetkik edilmek· 
tedir ve önllm&ıdeki aylar 
içiade her türlü baıarhklar 
tamamlanacak ve biaalara• 
iaıasına baılaaacaktır. 

Erıincanda · 

Bugün yeni Erıincaada 
büyük bir Kızılay mahalleıl 

yıpılmııtır. Yüz yataklı •• 
bütün sağlık teaiıleri bala· 
nan ha1tanenin fnıaaı bit· 
mek üzeredir. Park ve stacl· 
yomun inşası da devam et· 
mektedir. Hapiıhaae, ilk 
Okul etüv evi, ıazevl bina· ' . 
larının inıasıaa da yakıada 
baılanacaktır. 

2 milyon liralık tabılıatla 
halk için evler, hamem, otıl 
tiyat ro, lokanta, aehlr kull· 
bü, ve yeni biikilmet mleı· 
se1eleri yapılıcıkhr. 

Yeni yapılan ve yapılacak 
olan evler tek kat eıaıı 
üzerine yapılmaktadır. Tek 
katla evler, tok evler, çift 
evler ve bitişik evler halla· 
dedir. 

iki katlı tek evler ve ııra 
evler de, altları dükkla üıt· 
leri ev olan çeşitler dı vır· 

dır. 

Telefoa f 
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Jı. Reşa Dener; 
J şehrimizde 1 

Sanayi umum mlidür ma· ~ 
••lal B. Reıad Beaer şeh· 1 
·imiıdeki mensucat fabrlka
ar1ada yapmakta olduğu 
tetkiklerini bitirmiş ve An
karaya dönmtl tllr. 'dur daki 
tetkikleri hakkında vekile· 
te mnfasaıl bir rapor ve-
recektir. __ .. __ 

Hırsızlık 
Keçeciler; Palancılar çar· 

ı ıııında Ali oğlu Kadri çahı· 
ı bğı Ali oih~ Galibin dükki-
111adaa 2 meke 40 ıantim 

' kuma çaldığından y kalan
ı mııhr. 

§ keç ciler; Anafartalar 
ı aokajıada Hasan oğla Ab· 
daırabim Ilya oğla R•maM 
unıa dükkinından bir kutu 
ıardalya blhğı çaldığ'ından 
yakalaamııtır. 

----o--
Kazaen 
Yaralamak 
lklçıımelilr; Dllndmr ıoka

ğıada Vey1el kızı 7 yaıında 
Sabahat duvardrn okaja 
bakarken muvazeaeılal kay· 
bederek düşüp yar lanmış 
Ye haıtaneye ldırılmııbr. 

JAPONLAR 
Ne Diyor? 

--.-:-
Tokyo, (a.a) - Japonya· 

aın cenup doğaıunda Klyo· 
toda yapılan deniz manev
ralarında bir deni zalb re
miıiain deniz üstü iemile· 
riaden biriyle çarpııarak 
bıtbğlaı b•briye nezareti 
resuıen biJdirmiıtir. Mürette
babn bir kısmı kurtarılmıı
tır. Deniz liıtü iemlıinde 
ciddi hasar yoktur. Batan 
denizalh Kaypoa sınıfından 
1635 • 2100 tonluk olup bu 
ıınıf gemilerin faaliyet ıa· 
halan 16000 mil olduğu gi· 
ili biç mıbıuk t almakııııa 
Paıifikl gidi ve ıeli ı iıtl· 
kametinde Irat edebilecek· 
leri beyan olunmaktadır. 

Tokyo (a.a) - Japon im
paratoruaan bir imzaaiyle 
poıta mDra1elitı 11nsöre tibf 
tutulacaktır. Mektuplar poı· 
tabaaelerc açık verilecek "e 
Gıttıade gönder n 1ıh11n 
aclreıl b luaacıktır. 

_Buna 1ebep yabancıların 
boıruncü faaliyetlerinia önü 
•• geçmek ve milli müdaf a
aya ait malümıba dııarı çık· 
mHıaa mani olmaktır. Tran
ıit poıta mürasel tı ıaasör e 
tlbi değildir. 

Tokyo,( a.a ) - jabon or 

• 

Emniyet 
Tayinleri 

--o--
lımir kıkmı adli reiıliii 

vaıifeıiai bet Haeyi müte· 
caviı bir ıaman muvaffaki· 
yetle ifa ettikten ıoada Dt· 
nizli emniyet lmhlığiae ta· 
yia olunan B. Sırrı Erkanın 
tayin emri •iliyete relmiştir. 
Yerine B. Aıiı gelecektir. 

Şehrimiz idari kııım relı· 
Jiiiae de Kay1eri emniyet 
imlrl B. Salim tayin olan· 
muıtur. __ .. __ 
ihtikar 
Mahkumları 
Manifatura tüccarlarından 

Şumb B. Nafız ve S&leymaa 
Sığaroğlu ile Tezgibtar bay 
Hayri majazalarıada me•cat 
mıh satmayarak takladıkla· 
randan dolayı S&leyman Sa
ğıroi'lu 1000 lira •iır pıra 
cezHlyle iki ıea mllddetle 
Çurum viliyetine ılltgUn 
edllme1intt, Şamlı B. Nafız 
da bir ay hı plı ve 500 lira 
para, Tezribtar 8 Hayri de 
bir ay hı piı ve 60 Jira para 
cezHına malaküm edildiler. ---
Hayırseverlik 

İzmir tllccuhuındaa A1t1 
ılnema Hhibl B. Suphi lzbu· 
dak ba1ene mektebe devam 
edecek 50 fakir talebeye 
tekmil elbiıe, pı puç ve 
kitaplarını almak ıuretiyle 

kendilerini sevladlrmiı ve 
insaniyete bftyDk hizmet 
etmiıtir. Kendiıiai candan 
tebrik ederiz. 

duıuaua ıöıcnıü şu beyanat· 
ta buluamuıtur: 
J•poa orduıuauu yeniden 
Şang-Şayı işıal etmesi nıe· 
riae Şang-Şu ve hattı Çu
nkiag mıntakalarıaa taarruı 

etmHİ pek muhtemeldir. 

Japonya • Çia ihtllifına an· 
cak ıillh kuvvetiyle nihayet 
verilecektir. Japoayaaıa bazı 
memleketlerde t11a99ur edil· 
diği ilbi ıtatoka HHIDa 
mtı.teaiden bir ıullı yapma· 
ııaa Japon orduıu :daima 
muhalefet edecektir. 

Şanghay, 3 ( a.a) - Bir J•· 
pon resmi tebliğine göre Hu· 
anın eyaletinde yapılan ıon 
hareklt esaaııada Çinliler 62 

bin aıo ve 68 bin eıir ver
mlıterdir. 

J ponlatıa verdiği 610 mik
tarı 461 dir. Japonlar ayrı
ca külliyetli miktardr harp 
malzemeei de almıılardır. 

Milli uıyan20 biletlerinizi 

• 

Şahın •• 
servetı• BiTLERiN 

MUHIM 
NUTKU 

680 milyonmuş 
Londra, (a.a) - Oaayted 

Preı Tahrandan iıtibbt.r edi· 
yor: Dün Iran parllmento· 
ıunda Baıvekil ıu bt.yaaatta 
balanmuıtur: 

Eıki Şah Rıza Peble•inin 
680 milyon Reol kıymetinde 
tahmin edilen menkul •e 
gayri menkul ıervetine ha· 
yır mle11eaelorl meDfaatine 
el konmuıtar. Hazlaei haa-
1aya ait kıymetli etya ta· 
mamdır. Sabık Şahın yaban· 
cı memleketlere çıkarken 
beraberinde kıymetli eıya 
g&t6rdDjfia6 yalaahyabili· 
rim. 

Sabık Şahın beraböriDde g6· 
tllıd6iB etyaoıo mufıeısal 
liıteai parlamentoya bildiri· 
lecektir. lraa topraklarını 
terketmedea evvel Rıza Peh
le•İ yabancı memleketlerde· 
ki bütiln alacaklarından vız· 
ıeçtijiae dair bir Yeıika im· 
za etmiıtir. 

--o---
Efganistandan 

soruldu 
Loadra, (A,A) - BDy6k 

Britanya •o Sovyetler Bir· 
liğinin Kipildeki elçileri Af
ganiıtaada ciddi bır tehlike 
lttkil eden Almanların mik· 
darı hıkında Bfganiatan bB
kiimeti nezdinde yeni bir 
teıebbOste bulunmuşlardır. 

T aluaa, 3 (a,a) - lran na· 
kil v11ıtaları timdi iki miıli 
ytık tııımaktadır. Bu ıaret· 
le bialerce ton berp malze· 
mesi ıimdiden Şimdiden 
Ruıyaya telim edilmitir. Sev
kiyattu eört yol kullanılıyor. 
Bu yoll·rdan lkiıi lraldan, 
biri Bura k&tfuide Bender
buşirden, dörd6ncüsü BDlil
ciatandaa Ruıyaya teveccüh 
etmektedir. Bu dördOacU 
yol Bülllciltaadan Hazer de
nizi boyanca uzanan Ruı de· 
mir yollarıaa •ırmaktadır. 

Yangına 
Sebebiyet 

kemer; 1148 inci ıokakta 
Hnseyin oğlu Murat yakmıı 
olduğu mangaldan ateı dfl
şlirerek odanın taban tahta· 
larıaıa yanma11aa 1ebebiyet 
verdiğ'laclea yakalaamııtır. 

----o---
Tabanca . 
Taşımak 
Altancakta hüıeyin oğlu 

Multıfanın nzerinde bir ta· 
banca bulunarak ah amııtır. 

--o--
-Baştarafı 1 nci ıahifede -

RUSLAR BOCAZLARI 
VE BALKANLARI 

iSTiYORDU· 
- AlmaDJ• tarafından 

Sovyetlere karıı alına• ted· 
birler, bütlln bunlara rat 
men bidayette yalnız teda· 
ftli mahiyette idi, fakat Mo· 
lotof Berllne gelerek Ro· 
manya, Balgaridaa, ,finlan· 
diya ve Boğıılar hakkında 
taleplerde bulunduktan ve 
bulllar tarafımdan red edil· 
dikten ıoara f evkallde ih· 
tiyatla hareket edilmeai la· 
ıım geliyordu. 

Evet, Sovyctler Birliii ben· 
den Çanakkalede nı iıte· 
miıtir. Oalar ber ıeyi ya· 
pmrlar •e ıonra da lakir 
ederler. 

lhtiyabmız ve haıırlıfımız 
artmııtı. Her ıeyi diklıatle 
takıp ediyorduk •• ıuıayor
duk. 
Ruıya akıllara hayret ve· 

recek bir tekilde baıırlanı· 

yo du. Bia biç karar •• pli· 
nımııda aldanmadık. Y alnı& 
Sovyctlerin bize ve bnttla 
Avrupıya karşı bu derece 
bazırlandıj'ıaı öireamiıtlk. 

SOVYET ZA YIATI 
Buıno elimizde 2,500,000 

e1ir vardır. 22,000 top 18,000 
tank. 14,000 tayyare ya tab· 
rip veya iğtinam olunmoı
tur. işgal edilen araıi, 933 
deki Almanyaaın iki miıline, 
hagiltereain dört miıliae mü
savidir. Katedilen manialar 
2000 kilometredir. 

Aıkerleıimiı, bu araziyi 
kendi komi1erlerinden kor· 
karak vahşi canavarlar gibi 
ıavaıaa Sovyet 11kerleriaden 
lıazaamışlardar. 

RUSYADA DEMIRYOLU 
iŞLETiLiYOR 

Hitler, bundan ıoara Al· 
man ıevk ve ldarulndeki 
yük1ek kudreti gösteren ku· 
manian takdirle anmış, aı
keria kıbramanlıf ını yadet· 
aıış ve demiryollarında cep· 
be ıeriıinde çalııan iıçf, 
amele ve df ter kimselerin 
de bu zaferde mtlbim bl11e
leri bulunduğunu bildirerek 
demiştir ki: 

- BaaUn Sovyet ar1ziıln· 
de elimize ıeçe• demirvolla
rından 25 bin kilometrelik 

k11mı bunların faaliyeti ••· 
yeminde iılemektedir.Bu yol· 
lardan 15 bin kilometrelik 

kıımı İH, Almanyadaki de· 
miryolları gibi geniıletilmiı 
bulunmektadır. 

ı 
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