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SAYISI (100) PARA 

AVA Ş Hl L RI iHTiFALi 

Dün Fon Papeni ka-
bu 1- bugurdular · 

AGIT 
:c•nç Haoa Şehitlerimize ve özelce Uçman 

~llld i ~ehit arkadaftm B. Cevat Yücegür için.,, 
C,1lç)f .. ~11ti vermeğe Yurdu için kanını, 
OQ~ll ll~ıa~ doymadan feda etti canını : 
Ne lıt ~bı nice genç kurban gitti bu yurda 

Ankara ( a.o ) - Almc.n 
devlet reisi B. Hitleri Rd
sicümhurvmuz do t ne bir 
mes •. jioi getiren Alman bil· 
yük elçisi Fon P pen dün 
Reisicü!llbur İsmet İııö ii 
tar fından kabul cdilmıştir. 

Mülakatta H riciye Ve~ili 
Şükrfi S ıacoğlu hazar bu
lunmuştur. 

1 p tor uk 
Kuvvetle i 

--o--' ler, dilekler, gö ·:niHdü bu uğurda. 
f1""••t b Libgada düşmanı ne. •likıaı k •v•lara Uçman bakim olmadan 

ae .. ll't tlrulamaz, korunamaz bo vatan. zaret altında bu-
ôı,tb 1 •e~ de arkamda yaşıyan milyonlar var, 
l)· . Rehnce bakmaz, dinl~mez genç, ihtiyar. IUndurugor 

1Yord~ r,, t\lt genç adaıım ağlamasın akrabam. Kahire ( .a) - .Oıtıı ş rk 
lıte b llıısın dostlarım öğünsün ı.nam, babam, umumi k rcugöhınıa tebli-

~'''k~~ .. !iirk dökecek Yurdu için kanım, ği: 
fı yerlerde esirgemez canını . Sellum mıot kasında ve 

, l~b Karşıyaka: Ali Nibat Hekimbelgen Tobruk civarınd dilşman 
~qb kuvvetleri btrp 1 nmıştır. 

"b"t"ANY A Sellumda A - 1 Şiıuali Afrik d. sıcaklar 
~\. r ço rtwı tır. Llby dil v k-

i 
..... iSiNDE mankuvvetle i tiyle it 1you1a, buluodukı rı n,r '1111-- hududu geçmemişlerdir. im-• 8 tedrıcen geri paratorluk kuvvetleri hafif -ft•tt llYBklli bB- kuvvetleriyle düşmanı neza-

. " a bulundu çekild"ler ret altında tutmaktadırlar. · ---o--- Bugünkü v :z.iyet ile geçen 

Habeşistanda itaıuan. ::;~ır. rG::~: bs:~e f ~~~a: 
lardan 500 tıını·r alındı l rda bü ün malzemesi ile 

ua bir it ly n ordusu m lzeme, 
Kabiıe - Loadra radyosu 

S. 8,15 resmi tebliğ: 
SeJluaı civarında ve 200 

araba ile beş koldeo hücum 
eden düşmın şiddetli ateş 
karşısında durdurulmuştur. 
Kollar uasıuda karga~alık
lar çıktığı görülmüş ve bil
ibare Alman kuvvetleri geri- · 
ye çekilmişlerdir. Karanlık 

basınceya kadar logiliz bnva 
kuvvetleri düşmanıı yaptığı 
tazyikt devam et'Il 'ştir. Bu 
11;uharebeyc cenubi Afrika 
h~ y.ueleri de iştirak etmiş
tir. 

Habeşistan barcl<ituıd İs•, 
dümondnn yeniden 500 esir 
ile h .fif tanlder vr: da fi top· 
ları alınmıştır. 

Irakta sükfın t devam et
mektedir. Reşit Alinin kuv 
vetleri pek büyü~ fa:ıliyetler 
göstermemişlerdir. 
~---------

kaaıyoo, ve her türlü nak
liye uakliye pek çok ben· 
ziue malik bulunuyordu. lc
giliı b va kuvvetleri ıse 
geçen sene iden daha yük
sek ve attıkl rı bomba d ha 
çoktur. 

Hava şehitler ihtifali bü· 
yük mcrssimle y pılmışhr. 
Program mucibince ihtifale 
iştirak eden askeri ve mülki 
erkanı ve subaylarla memur
lar, kıtalar ve mekteplerle 
te ekknllcr ve halk saat 
dokuzda Cumhuriyet mey
danında hazır bulunuyor
lardı. 

Alay t m s at dokuz bu· 

On yedi düş-
• • mn 

ha ı 
gem ısı 
im ş 

Londra (a. ) - Amiraffık 
dsiresinin tebliği: 

lngiliz donanm sı düşm u 
reyrüııefoinine mütemadiyen 
hücum etmiştir. En az 12 
düıman gemisi tahrip edil
miştir. Hollanda, Norveç ve 
Fransa sahillerinde de ceman 
18 bin ton hecminde 5 iaşe 
gemisi b tırılmışbr. 

400 
sub 

Hindistana 

yan 
yı 

vardı 
Londra (a.a) - Eritreden 

Hindistan yeninden 400 su-
b y varmıştır. Bunl rıo ara· 
ınde 2 ceneral ve 1 amiral 

' bulunmaktadır. 

çukta Cumhuriyet meyda
nından hareket ederek Ka
dife k lesindeki şehitliğe 
varmıştır. Meraaim tam saat 
on birde lntiklil martı ile 
başlanmış ve marıtan ıonra 
merasim kumandanıoıd ıe· 
bitleri selamlama da•eti 6ze
rine şehitlerimiz hürmetle 
selimlanmııtır. 

(Sonu 4 üncü sahifede) 

B. Hes'in sıh
hi vaziyeti 
çok iyidir 

Londra ( . ) - lngiliz 
halkı B. Çörçilin Hes hak
kınd beyanatını sabıuız
hkl beklemektedir. Bu sa
bah L~ndraya yakın bir haa
t nede uyanan Hessin sıb
hah çok iyidir. 

Hes indiği mıntakada 
çiftçilerle görüıtüğü esnada 
Düke bildireceği mühim ha
berleri olduğunu ve bu ha
berler lngiltere için çok 
f yd h ol c ğını bildir-
mi tir. • 

Hes Almanyadan uçuıu· 
nu ibtimıımla yapmış ve 
kullandığı h rita üzerinde 
hedefe bu liadar yakın in
mesi tayyarecilikte mahir 
olduğunu göstermektedir. 
Hes Almanların harpten • bıktığını da ilive etmiıtir: 

nettar kalacaktır. Bulgaris
tan üçler paktına iltihak 
etmekle yeni nizam üze· 
rinde kat'i aımını isbat 
etmiılir. Ad 1 ve haklc•niyet 
içia yeni nizam yeglne ga· 
rantidir. 

İNSANLARI YÜKSEL TEN iMANDIR, CESARETTiR. 

KORKAKLARIN SONU DA ZiLLETTiR, ESARETTiR 

CESUR OLAN KAZANIR ZAFERi, HER BiR ŞEYi 

KORKAK GÖZE ALMIŞTIR SAÖ iKEN GôMOLMl~t f • 
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1 Tlrl tırlblıı bir nazır] 

TORKLERIN IRK 
KARDESLlERI 
KiMLERDiR? 

-o--
-1-

Pekia Çiace aılında (Pekiııg) Şimal pay· 
t~lab demektir. 

Ba ıebria ilk korucuları Türklerdir. 
Tlrlder bu ıelare Haayalok derlerdi. Y alok 
eıki Tlrlrçede şehir manuına gelir. O 
••kitlerde T&rlder buraya Tumgaç da der
lermiı. T&rkler Tibete Tanrot derler. 

Tibetliler Taraa neslindendir. Tibetme-. 
ria dili de Eltesakıdır. B~ zı c&mlelerine 
Çialileria dili gibi tek hecede girmiıtir. 
Tibetliler sonradan Çin te.iı ile milliyetle· 
riai naatmaı gibidirler. Pamir yaylaıı da 
ve Pamirlilerde TürktUr. Bu kelimenin aslı 
(Pam·yer) dir. 

Azer kelimeainia asla Haıaroz. Hazar 
Tlrlrçede arslan cinıiaden olan hayvan

lara denir ... Azerbaycan" Türkleri bn ka
bUedeadir. 
Hazarların tarihi ancak Miliddan 1lz 

elli ıeae ıonradaaberi malam olmwıtur. 
Şlmtliki Ruı Y abndileri de Hazar Y abu
dlleri•ia bir çoin T&rkçedir. 

Hltay kelimesini Araplar Hatay yazmıı
lardır. Şimdiki Pekiaia buluDdağu araziye 
ita um verilmektedir. Vaktile b&Uia bu 
baYali Tllrkt&, fakat ÇiDlileştiriJmiılerdir. 
Hita1hlar yaai eski T&rkler Çinde (Liyorö) 
ılllluiai teıkil etmiılerdir. Su ı&llleden 
bir çok imparatorlar relmiıtir. 

Sibir ahalisi mahtelaf Türk lehçeleriyle 
tataf8a haliı TBrklerdir. içlerinde 6 mil
JOD Raı Ye Alman da vardır. 

Babaradaaın aılı (Begara)dır. T&rk ıeh
ridir. 

Baıkoriatan kelimeıiaia aılı baı kor des
taadır. Oral Tllrkleriadeadir. Şimdi Maca
rlıtan adını almııtır. 

Ulalalarıa aılı ulaktan ahamadır. UJaıtı
raa demektir. Poıta müvezzii miaa11na 
ıelir. 

Altay; bu kelimenin aılı •ltayga, yani al 
renkte göriinen uımaa demektir. 

AtnKlağ; Tanrı dağı demektir. Çinliler 
(Tlyea - Şaa) derler ki bu minaya gelir. 
Baruı da Tiirkiin ana yurtlanndan biridir. 

Eıki Tllrkler (Himalya) dağlarına bia dai 
elerlerdi· Ba dai vaktiyle Tiirk ilkeleri 
lçiade idi. 

Toprağına işık 
bir millet 

----şehir Haberleri .... -

lngilizlere satı- Hayvan tahaf. 
lan matlar fuzhanesi 

--o--
Son zamanlarda yapılan 

bir anlaıma ile lnrilizlere 
Hblmış olan dört bin ton 
çekirdekıiı kuru üziimiin 
pey tevziatı dahilinde tlic-

carlar1mıı tarafından tesli
mine baılanmıştır. 

Daha evvel y•pılan zeytin 
yağı ıabşlarından yapılmakta 

olan teslimata peyderpey 
devam olunmaktadır. 

---o---
Çekirge 
Mücadelesi 

Çekirge mücadtluini ma · 

hallinde tetkik etmek üzere . 
Meneme ıidea viliyet ziraat 
mlldürümüı Bay Refet Dik 
ıelırimize avdet etmittir. 

Menemene mıntaka1iyle Kar· 
ııyakanın Ôraek köylindeki 
çekirıe m&cadeleai muvaff a
lnyetle bitirilmiıtir. Bayındır 

mıntakaıının da imha ame
liyeıine devam olunmakta· 
dır. -------
Bir kadın bir 

--o--
Mersinlide sıhhi evıafı ha

iz geniı bir hayvan tahaf
fuz.hanesi viicude getirilmiı 
ve fenni muay~nesi yapıla
rak muamelesi ikmal edil
miıtir. 

Badema bay vanların ııb· 
hi muayeneleri burada yapı
lacağından iıler daha çabuk 
ve kolay bir ıekilde ifa e· 
dilecek tir. 

---o--
Belediye 
Encümeni 

Belediye reisi Dr. Behçet 
Uı.'un reisliğiude toplana• 
belediye daimi cnciimeni, 
ıehrin bir kııım ıokaklarının 
kanalizasyon ve kaldarım 

inıalarına karar verilmiıtir. 

- .. --
Taou umum 

müdürü 
Tapu ve kadaıtro umum 

miidtırll B. Halit Ziya Tiirk-
kan dün Urlaya giderek 
Urla tapusunu teftiş etmit· 
tir. Bu ıüo de Kemalpııa 
kazasına gidecektir. 

---o---
erkeği yaraladı yeni tayinler 

Tirede Turan mahallesin
de umumi kad1nlardan Emin 
kızı Selinikli Fatma Demir, 
para meseleıinden Eyüp 
oğla arabacı Şükrü Şenıiim

rüdli jilet bıçağile sol elin
den yaraladığı iddiHile 
tutulmuıtur. 

-----
Gidenler 

Balıkesir Nafıa müdürü B. 
Arif Pelit Balakeıire, güm
rük ve inhisarlar müfettiıi 
B. Feridun Tokay Ôdemiıe 
gitmiılerdir. 

Kemalpaın h&kümet ta
bibi Feridun lzmirlioilu 
lıtanbul ZeyıBep Kamil do· 
ğum evi asiıtanhğıoa, Ke· 
malpaıa hükumet tabipliğine 
de Osmaneli hükumet tabibi 
Zeki Akdoğan kırk lira ma
atla tayin edilmitlerdir. 

---.. -
Tayin 

lzmir tapu sicil muhafız

larından Rüştü Denizliye ve 
ikinci nıuhafıı Y •tar Mani · 
sa muhafızhklarına tayin e
dilmiılerdir. 

Dlaıada biç bir miJlat Tilrkler kadar ıELHAMRA s· d ı 
topraia merbut olmamıılardır. Tlrkler top· ı IDem&SID 8Buıün ı 
nldanaı pek çok ıeverler. ı Bittin ömrü boyunca dünya medeniyetine binlerce ve ı 

"UJa Tanrı bizi tonrıktaa a att · ı binlerce barikülidel.ikler hediye eden cibanıumol mucit • 
w • r- y r 1

' ~ı~e ı THOMAS EDISON'ua hakiki hay•tıaı takdim eden : 
toprara g6tiirecekbr. O haldt: toprak hizam ı Emsalsiz harikalar ıabeaeri ' 
aaamız, babamız; hem de 10111uz iatirabat ı EDISON' GENÇLJJl.tl ı 
yerimizdir .. derler. : un u i 

Tlrk bir karıı toprağı içi bile canını ı Baıroll~rde, yaşı kilçiik dehası büyük saoatklr Mickey ı 
•trmeie hazırdır. Tiirlderde toprak ver- ı Rooaey tuafındaıa bay1anhklar içinde kalac•iıaız ıüzel- S 
mek demek· ıeref faD aamuı ve bıyıiye- % tiklerle dolu emsalıiz bir film ı 
tlal ayak al~uıa aİmak 'demel tir. 1 ı ~aanslıu hergüo 1.30·3 5·7·? cu~amartesi, pazar 11 de ı 

. . . ıDıkkat: Haftanın biit&n glnlerınde ilk seanslar UCUZdur.ı 
Tlrkler. tarl~lara ve toprıgı ıevdalden ı Fiydlar: Birinci 20, Be11roa 25, koltuk 30 kuruıtur. ı 

kadar, çıçekb bahçeler yet ııtirme1ioi de BU HAFTA 
cek ıe•uler, ltillaaua leylik ve türlü renkte ı T s· d TELEFON:l 
ille ve ıillere bayılırlar. ı ayyare . ınemasın a 3646 ı 

••• ı Avrupa cazbant laalt' Ray Vent11ta ve arkadaılarıaın ya- ı 
Etki llly&k Taran ıu •ı•ğıclaki üliceler- ı rattıklan zengin muıikili, ıea, ıub .. Fransızca Sözlü" ı 

Al• ibarettir. ı 1 P • D ı•ı•kl • flllllB ı 
Orda, Hitay, Karahitay, U ıguriıtaD, Mo· : • 8fl5 e 1 1 eri ı 

S F ranıu:co ıözl6 ı 
ıoHıtaa, Mançariıtan, Sibir. Yani (Altayıı· ı • ı 

• ta•, Yakatiıtan, Samuedntaıı, Eskimo.) ı 2 - Tayyarecı Casuslar fllll ı 
Tlrkiıtaa, Buhara (beni arı), Tllrkiıtan ı Oynayan: Jack Holt ı 

•• Hi•e tuıfları). ı Matiaeler: T. Ca1uılar 3.30-6-8 45 P. Delilikleri 4,30 ı 
- So11a ur - \7, 9,45cumarteıi (l•I 2 ile' g!al 1 de lllve 11aaılar .. ı 

B. M. MECLiS ·- ..-
Ankara, ( a.a ) - BBylk tııt' 

dlin toplanarak lzmir villyetl 
since yapılacak istikraza baıi•~ 
bolunalmaıına dair kanunu k•._.,. 
ıonra iab ıarlar teıkilit kadroJP .... 
kereye geçmiıtir. 

Kibrit inhisarının vaziyeti&• ..... ~-
farında giirülea nok1aa •• 
yapılan on para zam hakkt1dl., 
ıoallere cavap veren iabiıar ';., 
iahisarıaın 20 sene müddeti• 
verildiiini bu fiatleria kontrlll ~ 
vekiletince teıbit ve tetkik ed 
ıörilnen noksanların önl•• 
bildirmiıtir. Maliye vekili kiwit 
yapalaa zammın mevcut mukır.ı• 
göre dolar fiutinde röril••• t 
den ileri g ?Jdiğiai ıöylemifllt• 
umum müdürlilğii teıkilitı k•D111 ~ 
etrafında ileri ıürülea mlitali•~11 i 
kanun•n birinci miiıakeresi bıtV 

TiCARET VE 
Aakara - Ticaret vekiliaill ~ 

zakereleriai rulteakfp Ada .. JI 
haber verilmektedir. Ziraat •• 
öaiimiizdeki Cama rla& Ad• .. ,. 
kuvvetle muhtemeldir. 

lımir Halkevi Soayal yarcl•~_.. 
taı afındaa 24 Mayıı Cam•flP" 
danılı bir vnpur geziıi yapalactl' 
ahamııtar. 

vapur, rezi ıllnll akı•• ... ı 
hareket edecek Alıaacak v• 
iskelelerine de ujradıktaa ıo.ıa 
gidecektir. 

--o---
Yeni biır kanun 1,. 

Ankara - Tevkif evleri a-:~ 
lüi&nün vazife ve teıkilltı df/I. 
kanana bazı maddeler iliveıl•• 
liyihasıaı h&kümet meclile 16• 

FAYDALI BiLGiLERi: 

Kurbağa ze 1 hayvan mıdır 
Zehirli hayvaa, denilince akl•'

yılan ve akrep gdir. · Halbaki 
vanlar yalnız bualar deiildir: :: 
lar vardır ki, zebir1iz adettlti 
hirlidirler. Mc sela kurbaialar, ,. 
larıadalri gıtayı diraz ka111adls,, 

rıaraya koyup bir t••ıaaa fi"'~ 
olurak tavş•a derhal zebirleamif 

Kurbai• niçin zehilldir. Ba•dll d• 
anlatalım. Diıleri yoktar. Deriti' 
kabuk balunmaı. Aiiyle olaac• ~ ~ 
dafaadan icizdir. Gerci zediril• ,,. 
vanataarrnz edip onu zebirleıed' .. 
bu zehri lrendiui müdafaa et111••1 c 
çok taydahdır. 1~ 

VOcad&ude baluuaa zehir, ~,.tı 
cek zehirlere karıı koruyucu .. ~ 
Kurbaia bir yılan tarafında• • 0 ~ 
Belki görmOı ,ın&zdilr., Hint d•" 
dır Bunlar bazı tecrlbeler içi•~ 
bulunur. Bunlarda• birini ölcl .... 
relen yılan ıehiriaia elll miıli f•'I 
hataya ıır••ıa edUirae aa•ls 
ıamu aı1r. 



IAAZ ZA A 1 
~. L.1la ile evle· -;-:iç ifitmemiıti 

S.. feee bulQftaklan -Naııl parkta?.. diye 
'~kıç.Is lıo•Qfmatlar ıorda. Gene kız gll&mseye· 

l.ia el rek izabat verdi: 
Ptti';"1~1 ~i: -Bakın anlatayım. Bir çey· 

laa?aaı1eraaaki ben rek kilo ili kireç ahr11nız. 
'M , ' l••ıletitflk pzme· On beı kuruıtan üç otaz 

toT-•lı, otomobili para eder. Şu köıedeki bak· 
""' .. 'f'Vim. Yalnız kalda ili peynir var. Stit 

.a ':''lbeı. Koca_mın gibi... Kilosunu 50 kurut• 
~ . r lıoc:. olJaına veriyor. 100 ıram bet ka· 
1 ~•ı ~-bitin is· ruı. Kocaman IJir parça. 
i~ •aıta etlebfüneli Yüz paralık taze francol• .. 
~ hltaı fazla çal~ı Heps: ou bir kurut on p~-

lti llııit firkete mevkı· ra eder ••• Parka gideraı. Kı-
11 ·el derecede mi· razı i'i yıkar, de lhe bakan 

·- lat,laidir. Fakat iskem'elere kurulur ayakla· 
'1 'rbt ~htnıaluıa. Ka· nrnızı uutır, bem Kadiköy, 
"-llaalııı:a. Ayda biç Haydarpaşı, Ada vapurları-

"-'"- iıe Jedi ylı, ı~- nı seyreder, hem de yemek 
"'-• l•Ç••li Fent. yeriz. 

........ .::_1ı te bir maı· - Vallahi mükemmel Şe· 
~ •• içi• de kibe baaım... Amma park 

,.,. Hlmalı· çok kalababk mıdar? 
- y ooo. Ôil• lıtl kim

ıelu 1oktar. 
Şekibe bereıiai 1l1di. Şir· 

ketten beraber çıktılar. iri 
iri karaı ••tan bir Ntıcıaıa 
1aaıada Şekibe ıordu: 

- Kaça bu? ..• 
- 20 ... 
- Sen çıldardıa mı? .. Yir· 

mi k11ruıa kiraz var mı? ... 
Şekibe öyle bir pazarlık 

ediyordu ki Ferit hayrette 
kaldı. Akhna Leyli geldi. 

O pazarhiı ayıp sayar, 
kaç kuruı derlerse hemea 
verirdi. Delik•nlı bunları d6-
tlalrkea kiraz oa bef• in· 
mitti. Ş\,,kibe ıordu : 

- Siı de iıtiyoraanaı de· 
iil mi? 

' 1 
MATBUAT 
Hülasalan 
.. Ulus,, 

lnönü'nde ~ehit 
düşenleri 
anarken 
--.. --

lnönünde ölenler şimdi, 
kendi nesillerinin, loiSnü 
neslinin yaıadığını bilerek 
elbette ki eııiz bir baıor 
içinde yatmaktadır. 

Tarihe, adetçe, malzeme· 
ce ve t cçbizl"l.t bakımından 

kendisine kat kat üstün bir 
düş:nana karşı yalnr:r: er
kekçe dövüşmesin i bildiği 
için, erlik misali 'ermiş olan 
ui Türk milleti, kadını ile, 
çocuğiyie, ibtiyau ile, gen· 
cile, erkek Türk milleti, 
bugün vatan tehlikede de· 
nildiği zaman, dıima ayni 
bamaaet deıtanlarını yarat· 
m•i• hazır bir vaziyettedir. 

Bizim kendi ta .. ihimizden, 
kendi mücadelemizden aldı
iımız derı, Qrendiiimiz 
bakilrat budar. Milli budat
larımıı.ın emniyeti, iıtiklili· 
miz ve terefimfz babiı mev
zuu olduğu . zaman, bu 
bamaaet dersinin, bitin 
HJfalarını ezbere tekrar 
etmesini bilen bir millet 
olduiumuı.u ıöylemete il· 
ıum var mıdır. 

Her gün daha ileri, dalla 
kuvvetliyiz. Tirk ordusuna 
gihenlmiz tamdır. Çlakli 
kendimize ı&venimiz tamdır; 
ç6akii o ordu biziz. 

Muam le vergisı 
tenzilat listesi 

iptidai maddeler teazillt 1 

listesine vekiller heyetince 
yapılan iliveler hakkında· 
ki karar ıebrimizdeki ali· 

VATAN: 

Fon Papen 
Ankara da 

iki muharip bugOu bir 
noktada birlaımııtir ki 
o da Türk 111 li sıuasati
nin dOrist ıa her surat. 

ıe aoıana ıauık 
olduğudur 

Ahmet Emin YALMAN 
Zaten Türk milli aiyaHti· 

ai iyice. kıvrıyaalana ve 
ruhlarını buna ayar edenle
rin hidiaeleria ıu veya ba 
cilvesi karııııada heyecan 
ve rabataızhk duymalarına 
ihtimal yoktur. Hidiae her 
fİİD deiiıebilir, f•kat milli 
aiyaıetimiı.in aidiıi ve akııı 
kal kadar yerinden ıa .. maz. 
Ba aiyasetia macera arama· 
dıiı ve varlık ve iatiklilia 
mabafazaııadan baık• bir 
emel bealemediii ve beale· 
mlyeceii ber iki tarafça 
malfımdur. 

kadarlara gelmiıtir. Ba ka• 
rarnameye ıore muamele 
vergisi kauuaunaa 21 acl 
maddeıi b8kmtl11e ılı 
3017/940 tarihli ve 2-1408S 
ıayılı kararnameleriyle m•· 
riyete konalmaı olan iptidai 
maddeler tanıilit aiıbetlerl• 
ni g6ıtereo cetvelin D. da· 
rumanua aonuna 18 aamara 
ile (aiıaıtadan mam6l lraıe) 
ain iliveai ve bu mamallta 
ait tenzUit aiıbetinia ylıde 
24, aynı cetvelin 8 durama• 
nun sonuna 10 numara ile 
(mukav•adan mam61 kata) 
nun iliveai ve bu mamullta 
ait tenzilit nisbetinin yiıde 
46, yine cel velin K. Gra .. a• 
DU11 IODQDa 24 numara u. 
zımpara beıinia illveai •• 
mamullta ait teaıilit aiıbe• 
tiaiD de ylıde 44 olarak 
t~yiai muvafık 16rilmlftlr. 

Hırvat taçı -----
Budapeıte, (a.a) - llaı• 

yar Namz•t ıazeteıiaia bil· 
dirildiğine ıöre Hırvatlar 

Huvat tacını ltalyaa krala• 
teklif edeceklerdir. Baa• 

içia Hırvat beyeti 16 ••J• 
17 Mayııta Romaya ...... 

cektir. Bu ıaıeteain talam .. 
etti{riae ıare Harvat devleti 
m&ıtakil bir devlet old ... 
içia ltalyan krala ba taa 
biız:at keadiıi kabul etml• 
yecek ye Dllk de SpoteleJI 

- Tabii tabii .•• 
Geaç kıı kiraıcıya 

dl: 
diSa· l 

inan& ıebitleri bize bugiin 
vatan çiçeklerile atlılenea 

meıarlanndan ıuau tekrar 
etmektedirler: 

Birinin kara dediğine di
ğerinin mutlaka bey•• de· 
meıi icap edea iki mubarip 
taHf buı&n yalnız bir aok· 
tada birleıebilmiılerdir ki o 
da Tiiık milli aiya1etiain dil· 
riiat ve ber ıuretle ılivene 
llyik bir aiyaıet oldaiudar. 

Harvati9taa krala olarak ıla· 
terecektir. 

- Biıe yarım kilo tart 
amma.. 250 ırama bir kliı • 
da, 250 ıramı da bir kii•
cla. Soara yerkea 11

HD çok 
yedia, ben ız yedim!.. diye 
kavı• etmiyelim ... 

Kirazcı da, Ferit te bu 
.. kaya ıtıldiler. Baadaa 
sonra iki ı••Ç ellerinde ki· 
çik keıe kajıtları bakkala 
tirdiler. peyairleri tartdırdı • 
lar. Fraaclalara kestirdiler. 
Şekibeaia beıap ettiii ıibi 
tam 11 kaıaı 10 para bar· 
cetmiılardi. Parka ıittiler. 
Sabidea pek teaba .•• 

Çocuk babçeıia de ılldlr 
ılldlr ~kan iri ajıılı çeı· 
me1e ke1e kltıdları11 tutup 
i1ice yıkadılar. Sonra bab· 
çeaiu deaiı tarafına çıktılar. 
Deniıe bakan bir kanepıye 
yan ıeldiler. Şekibe : 

- Bu yUDek kiraz mev· 
ıiaııi-.i.ı tablidotu... diyordu. 
Mel6m ya kiraı peynirle iyi 

ıider .. 1 l kuruı 10 paraya 
mlkemmel kalori. .. Efendim 
domates çıkınca tablidotu · 
maı detlılr, hem daha ı•· 
ıelleıtr, ••m dalla ucaılu. 

-Soaa nr-

1 insanlar öliir, fakat mil
letler yaıar .. Eier İDNnlar 
vatanı, iatiklili için ölmesini 
bilmeılerae, o zaman. mil· 
letler birer.öllim mahkumun
dan fark11z olarak kalırlar. 

c: •. " 
Meıarhkb•ıı eski mabke· 

me caddeai ıekerci karıı· 
11ada No. 485 Berber Erdo· ı 
{ranın öst kabnda Bayanlara 
mahsus 9 ayhk öndlill'! maş• 
manikür vesair mevsim tu
valdlerı mlitebas111 b•yan 
Samiye tarafından yapılmak· 
tadır. Fiyatlar rekab~t ka· 
bul etmiyecek derecede eh· 
vendir. Bir tecribe kilidir. 
7-10 Teldon 2818 

Dr. Fahri Işık 
lamlı Memleket ba•taaHI 

Roatken mtltebaHm 
Roatkea •• Elelatrlll teda•l•I 
1apıln. lldael Beıler Sokalr 

lJ Ne. rl!LLF 0,.. 2542 

------
"TAN .. 

Son Hldlsaıar ıasıı 
izah Edllablllr? 

Zeketiya SERTEL 
Seaelerdenberi yapılan pro· 

paıaadalara, iıaa edilen de· 
llikot!alara ratmen Sovyet· 
lerle Almanları• ıiyaıi m6· 
naıebetleriade hiç bir deii· 
tiklik olmamııbr. 

Baıtl• Almanyaaıa Sov-
yetlere karp taarruıi bir 
harekete ıeçmeaine de, Sov· 
yetleria Almaayaya karıı 
m&teca•İz bir ıiyaaet takip 
etmelerine de makul bir ae· 
bep mevcat deiildir. 

--.. --
YENi SABAH: 

ıımanuaıın zıuıı 
nıktaıırı 

HIHyin Cabit Yalçın 
Memleketler ıaptetmek, 

Avrupanı• bir ucundan öb&r 
ucuna rordular ıiiadermelr, 
battı bu orduları deniz •tın 
yerlere uçurmak Naa1onal
Soıyalizmia ellade ancak 
yduaata yarar bir laareket 
maı.ı,.ttadea Heri reımlJor. 

Macar ıazeteleri bu haberi 
birinci ıabifeleriade bl1lk 
baılıklarla yazmakta ve al.-
bayetiaede bir iıtifbam ifa
retide • koymaktadırlar. 

--··----
Çaıtadaı para çal _ .. -· 

Aluacakta Ali ojia ara 
ltacı Saadettin Ôıcu1a 
Fabri kı11 Şadaa &.yrakta· 
rıa çantaıındaa 750 kant 
para çaldıiındaa yaka• 
mııtır. 

9EY
LüL 

Baha
rat 

d~posu 
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B. Körpatriki memur etmiş- Ank r da gö. 
ferdir. Körpatrik Almanyll ER(KAN A ALARINA 
ue münasebetin keaumesin· rüşme en de- M · 

, ~:0.:;:,~1;~0!~11·::':!:, 8;~;: vam ettiği Elçileri Maisuoka ·ne 51 Uçan ka eı 
Bu sıfatla Hes'le görüşüyor· • ·go"rU"'. tu"lar gönderıldi 
da. Berlin sefarethanesi sa- bildi İlıyor Y 

---o--- ---o--- ---o--

--o---
T Dıo-' lstanbol - • e, 

doktorlarımızdan . ,1, , 
G- - b 0 

'} OD hf unun ır mı Y e 
kın tahmin ofuo•11 ~ •• 

'te•1 , ~ Istanbul üniversı ,bf"', 
benü ettiği haber · ~ 

b ııl1 

tır. Bu servetin • l't1 
iılerinde k ullanılıc.• if 
. k lll. illl . 

bık memuriyle Hes arasın
daki görüımenin mshiyeti 
takdir edilir. Anlaşılan in· 
gilizler Hesten Almoayadaki 
vaziyet hakkında malümat 
alarak bu mesele etrafında 
toplu bir ıekilde ef kirı u· 
mumiyeyi tenvir etmek iste
mektedirler: B. Çörçil an· 
cak B. Körpatrikin görüş 
meleri neticelendikten sonra 
beyanatta bulunacaktır. Ro
dolf Heı ııhbattad11, neı'e· 

Londra, ( .a ) - Royter 
ajansı Kabireden istihbar 
ediyor: R şit Ali hükumeti 

Tokyo ( a. ) - A ırupa 
seyahatinden ıelelidenberi 
Japonya h riciye nazır\ Mat· 
ıuoka ilk defa olarak logil· 
tere ve Amerika ıcfirlerini 
ayrı yrı k bul etmiştir. 

Nevyork, ( a.a ) - Bri· 
tanyaya bir milyon ton 
hacminde vapur gönderile
cektir. Harbiye neıateti 

uçan kale ismi verilen 51 
bombarciıman tayyaresi Ha
vayc adalarına göndcrmiıtir. 

Bu tayy reler aday var
mııtır. 

bıt etme uzere r• 
1 

roktörü B. Ce°?i.IİD bit 
altında beş kişılık 

lidir. 
Heain heyecan verici ifşa· 

atta bulunacağı hakkındaki 
haberlerden Almanlar sinirli 
gibi görünüyorlar. Berfin d!· 
yor ki : Hea artık Inıilizle· 
rin eleadedir ve kim bilir 
Almanlar aleyhinde söz ıöy· 
letmek için ne iıkenceler. 
yapıyorlar. Belki de Hes'in 
biç söylemediği ıeyleri uy· 
duracaklardır. 

lagiliz ve Amerikan ga
zeteleri bir noktada ittifak 
ediyorlar ki Hes'in kaçışı 
Almanyada Nazi sisteminin 

tazyik altındı olduğunu gös
termektedir. Bu idare çatır
dıyor, çökece.ktir, diyor bu 
gazeteler .. 

Bir çok gazeteler müthiı 
lngiliz düımanını lngiltereye 
alınmasından adeta " gurur 
duymaktadırlar. Filhakika 

Napolyon da yirmi sene de
vam eden bir savaştan son
ra lagiltereye sıiıamıştı. Hü

l11a : lagiliı Amerikan ga-
zetelerinin mütalealari iki kıs· 

ma ayrılıyor. Bir kHmı bu
nu şahsi kavgalara atfedi · 
yorlar. 

Bu lravgalar neticesinde 
Rodolf Hes, Röbm gibi idam 
edilecegini anlayınca kaç· 

mııtır. İkinci fikre göre Ro
dolf Hesle Hitler arasında 
Rusya hakkında ihtilif çık· 

mııtır. Ve Hesin fırarına 
sebep bu bidiıedir. Alman 

Mısırın tava,süt teklifine 
verdiği cevapta bu tekliften 

dol yı Mısar hükumetine 
teşekkürden sonra deha 

evvel alınan Türk tavassiit 
teklifinden esasen istifade 

edildiğini bildirmiştir. Ce
vapta Türk bülıümetile gö-
rüşmelerin devam ettiği 
ilave edilerek bu müzakere-

lerin hitamına intizar edil · 
mesi rica edilmektedir. _ .. __ 

Birleşik Amerika büyü ı 
eJç•!i saat l 0,30 dn Japon 
hariciye nezaretine gitmiş ve 
kendisinden bir saat ıoura 

da büyük Britanya elçisi B H ', k 
Matıuoksyı ziyaret etmiştir. • es 1 ma • 

-- sadı ne imiş ? 
8. Eden beya- Londra, ( a.a) - Royter: 

Datta bulundu Cumarteıi gecesi · karmalık 
batarken Hes Glaskova 12 

--m- kilometre mesafede Renf-
Çif ÇİDİD mah- Londra (a.a) - Hariciye revıhirde Mtnton Mearnoda 

naıuı B. Eden dün Avam yere iadiği zaman kendisini Jôt hububatı kamarasında Iraktaki vezi- olan çiftçi Mı&cle adan der· 

1 k yet hakkında beyanatta bu- bal Dungavelin yolunu gös-
S& tlD a ınaca lunmuş ve demiıtir ki : in- termesioi istemiştir. He1 

---o-- giliz bükü met! memleketle· görmüı olduğu büyük biuayı 
Ankara - Toprak ofisi riain sadık müttefikine kar· aradığı bina sanmış ve mü-

müstahıil elinde bulunan şı bir hücumuna k ikan Ra- nasip bir inme meydanı 
mah1üt hububatla da iştigal şit Ali ve taraft r larmın bulamayınca paraıütle atla-
edecek, bu cins hububatı da hareketine heyeti umumiye· mış bulunuyordu. Aıık ke 
satın alarak çitçinin işlerini ıi ile Irak milletiuin müıa- miğinin kmlmış olmasına 
kolayla~tırcaktır. h ret etmediğinden emin- rağmen Hes pek yainnda 

b ,_ d dir. lngiliz. hükümeti hiç bi• olduğu sandığı Dük de Ha-Bugüo çıkın ir .ısoor i-
zaman Ir kın istikbalini teh· miltonun evine gönderilme-nasyon kararnamesine göre 

tokrak ofisine memlekette dit niyetinde bulunmamıştır. sini istiyordu. Çiftçi Maclea-
lagiliz hükümetinin yegine anı ifadesine göre Hea Dükll 

pekıimet stoku yapmak va
zifHi de verilmiştir. Bu su-

retle mühim bir ihtiyaç kar
şılanacak ve her ihtimale 
~ rşı hazırlıklı bulunul rak 

iktisadi bünyemiz daha ziya
de kuvvetlenecelıtir. 

--o--
Dün Britanya 
üzeri de hava 
Faaligeti pek zagif oldu 

---o---

arz.usunu muahedclcrden do~ niçin görmek istediğini 
ğan meşru h klarını tıiyanet söylememiştir. Muhakkak su-
etmek teşkil eylcwi~tir. Ve rette Dükü görmesini çok 
logiltere hükümdi bu hak· istiyordu. 
larını idcme niyetindedir. Ojğer tar ftan Royterin 

- -o--- diplomatik muh birinin öğ

Hava şehitleri 
ihtifa i 

rendiğine göre Almanyada 
salahiyettar bir meı:badan 

yapılan bir beyanat Hesin 
bıraktığı vesik 1 rın Alman-

(Baştarafı 1 inci sayfede) ya ile lagilterc arasında bir 
Birinci topla merusim ye· sulh yapmağa gayret için 

rindcki bayrak ile limıında kendisinin Dük de Hamilton 
bulun n bütün vapurlarla ile görü§mek istediğini ifşa 
deveir ve müesııcsat bayrak- etmekte olduğunu bildir-

lanoı yanyıı kad r indirmiı- mektedir. Bu mesele ile 
ter ve febrikalar düdükleri- alikah olarak şu cihet timdi 
ni çalmışlar ve şehir dahi- ifşa edilebilir ki Hu bir 

kaç ay evvel Dük de Hamil· 
linde bilumum halk ve ve · ton iİP. mektupla münasebete 
saiti nakliy~ y( rlerinde du - . . 

teşkil olunmuştur. ~ 

Doktor Ziya GiiO te 
• 1 M •• 111aıe 

aıy e goruşeo ,, 
şunları söylenıiştir : ye 

O . •• 
"- oiversıte biri~t 

yıllarca çalışarak if 
w. l . e ao 
ıım ma ımı yıo d''"'·-. 

k · te , ... il 
ye terketme 15 itli1. 

Muhitinde miikte• 
d ııtor maruf olan o i 

resmi muameleoİll ,.~ 
d · 1ite sıraııu a üaıver 

ne "benim bir lir•d,ı 
lbınıu bin lirası k• b' 
metlidir,, tarzı ad• 
ta bulunmuştur. ..~ ............ .... 1 > 
Z AB 1 .. "1 

... Bİç.ikii uiriıa ,. 
E uroO' 

Keçecilerde r.ı fil 
md oğlu arab~cı ftf O 

Koçak Kayserh ,r 
oğlu ahçılık Y: 
tafanın dükkioıll ar•" 
ki içtiği sırada 004• 

,oo 
çıkan mOaaza• CS'ıo 

k . . çuru 
ma ııtıyen d•i' 
oğlu Mahmut 8• .,çıo 
yaraladığındaP 1 

lanmıştır. 

Esrar sat!, 
Keçecilerde O• e~r'' 

· de 
Cemahn üıerıD ılı•l•ll. 
luaduğundaP Y ·,ti f.11 

~ Kemerde lıo>l A~ 
~ ·o r İ 

Enver Tuggeı1• e ıı• 
Ahm t kızı Eaı1~10ıı ' 
ğer Sabriye T•t d• 4 
den beri araları il d'" I 
eden müoak•f9 ·ıe fi 

Ol• 1 tarafından ka tt• 
lundan hafif ıure01,,tıJ 
dağından yakal~~ıJ fiil' 

§ Murteza 01 .,,~, 
l 'kl• ·'' der lkiçeşme t •

1 
t•to-l 

rak canbaz fdu• 911 ~ 
Rcf ail kızı Roı• 11 

.... de" kart cttıgıo 
kaynakları ise Heı deli olarak 
takdim ettiklerinden siyasi geçmeğe te~cbbüs etruıştır. 

mıştır. mak suretiyle şehitlerimizi , 
tefsirlere lüzum görmemek- sclimlamışlıudır. Lord Hamilton bu mektubu _ 'f 1.J 
tedirler. Almanların ıöy!e- - --o-- derbiil logiliz emniyet ma- SV 

Biı dakika soar ikk ci kamlarıoa t evdi etmiş ve Dı•Ş •• ı..1 
diklerine göre Heı bırakhğı Mı•ll"ı Ş f t• '-1 "•"" ID topla bılyra ts nr ye- Hcse biç bir cevap verilme- Muzaffer tf11 ~il H 
mektupta logiliz.lere taraf- rine çekil a.. iş ve şehir de . . ost• ftl-V'j 

ld - M ı · f "" f( •.nıştır . Hast larını ı:JJ o•~u t '' tar O ugunv aoy l )'Ormuş. otogN'a arı hareket tekrar bıı şlawıştır . ) 5 P b" 
El.sen Beril·... bu mektubu u Berlio, (z.a) - Yarı reı~ Birinci Bey er lı' 

... Buou müteakip bir tayyare Jd oo 
A ı. ( ) Ald - mi bir kayn,ıktan bi iri · No. da her g ~ Hea'ia deli olduğu &. u işaret nısare, a.n - ıgı· subayı ile C. H. Partisi ~ ı /: 

k d t 1 fi Ç kırı Ye liyor: - - ~ telikki etme te ir. mız e gra ar en hmir beı:ka'1t avukat Münir ı ·ız f 
Seydi,.chir vi 'ayet ve kaza "' Ofi ajansı tıdış haberle- • 1 ~ Hidiıe heyecan uyandır- .. Birsel tarafında.o birer nutuk H . A ._ • o"' c'' d 

mıştır. Hesle Körpatrik ara· müzakerelerindeki parti mer· söyleamiştir. Hitabelerden riude Bn. csın nv..uaya • EnternasY {IO'ir ;r' 
ıında yapılan görBşqıeler kn~erile balkevlcrine Milli s~ura bava kıtasındaa ayul geldiğini bild irmiştir. iyi ma· i Mallarınııı ~- ~, _. 

f d lüa:ı 5't alan m!!hfillerde beyan f 8rıo 1ı· r. neticesinde logiliz baıveki - Şefin imzalar ile hediye et- mış bir m nga tara ııı ao ı nasyonQ) ıı ,tılt U 
f d· ı · olunduğuna göre bu h her ) t•" 'JO. linin beylnatta bulunmasın- tikleri fotoğra ların ıner - havaya üç defa ateş e ı mış ı yon a ıcıya 

1 
~1 

·ı katiyen esassızd ır. Bn. Hes ı 20 Ag"' uslO J 1 d l ıimle kouulmuı olduiunu ve merasime nıbayet ven ·.-1 
dan evve mese e ay ın enıı· Berlindc bulunmaktadır. · ... ,,. 

k ~~·ı~~·r~e~k~t~e~d~ir~· ~~~--~~~m~ii•~ti~r~. --:::-=--:~:-:=:---:::~~~~~~i;;;;--;Jı;;;~~:o-;;k~;.--p;;tt~_..,~ • mıyac tır. r p ll "''"'~fi ----------- D T). Kltct•lnden ahını.. Çorakk•p• o ER 1.,JeJ"~ MiLLi PiYANGO UJ4-teTLeRINIZI (SA e •• ,, ... No. 864 H .... Tahıla OND 


