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"'"tlu her şeyiniç1 yüzünü,hakikatınıgörebilen gözlere ••• lngiliz hariciye 

• 

HAKiKAT 

~-o--

Pasaportları 
verildi 

Helıinki, (a.a) - Finlln
diya hariciye nazıra eıki 

Poloaya elçiıi •• memurla
rlDID paıaportlar1aı ••r
mlltlr. 

_ .. __ 
Portekiz 
Cumhurreisi 
Lizbon (a.a) - Portekiz 

cllmburreiai Karmoaa pek 
yakında Aaor adalarıaa ıi
decek ve orada kıH bir za
maa kalacaldlr. 

nazırı 8.Edenin 
Beganatı hakkııdl 
motemmim taf slllt 

--o,--
Eden Sovyet Rusya ile 
neden daha evvel an· 
ıa,manın ınUmkUn ol· 
madığını ve Flnllndly•· 
nın noktal nazarınıld• 
-- ~izah etti 

B. EDEN 
Loadra, ( a.a ) - Royt• 

bildiriyor: 
Alman iıtiliıı &ıeriae dl• 

avam kamarasında yapıla 
mnzakereler eınaıında Lo•· 
dradaki Rus elçui Bay Mail· 
kinin bulunmHı nazan dik• 
katı celbediyordu. 

Celıe açıldıiı zam•• '-1· 
vekil Çörçil orta ıark aıkeri 
vsziyeti hakkında beyaaatta 
bulunmaktan imtina eylemlf 
ve böyle meselelerin ikide 
birde bahiı mevzuu olamı· 
yacağını aalatmııtır. Bat••· 
kil bu yaz imparatorlak 
konferanıınıu toplaalll8U 
ümidinde bulundujılau ili•• 
eylemiştir. 

Başvekilin bu kıH koaw-
masındao sonra klralp 
gelen hariciye nazarı A•t••I 
Eden şiddetle alkıtlaadıldaa 
ıonra Ruı - Alman laarbiaia 
tevlid ettiği vaziyetler lıak• 
kında şu mühim ·beyaaatta 
bulunmuştur: 

"Bu muazzam tecavls 
bareketinin taflilitını vum 
isterim, Alm~nyanıa bedefl 
lngilteredir; bagin ayni iM• 
defe Ruslarla beraber lllfl· 
lizler bu kerre Almanyap 
karşı gitmektedirler. Hitlew 
muvakkaten aiyaaetiadea a 
rıldı, fakat yine mabut alp• 
ıetiae dönmekten~ kendilltll 
men.edemedi. Onun yapblt 
her anlaım• bir perde •ul-
feıiai görmektedir. 

Eden buadaa aoara llaa 
ile lagiltere araanula ... 
•e•e zarfında vub 
ıiyaai minaaebetlerl .. _ ,,.,.,.. , .... 



~. Edenin mü
m ve tarihi 

(HALiJN dsı) 

-Şehir Haberleri~·-

~ beyanatı 1 temmuz ka- Fiyat müraka-

f ırtige dÖStumuz Ye putaj proğramı b 
mittıfltimizdir" hazı~l~~dı 

komisyonu 
toplandı 

-----
Londra (a.a)- Royter: 
Alman istilitı üzerine 

>vyetler Birliği hakkında 
~kip edilecek lngiliz aiya
ti Avam Kamarasında mü· 
kere edilmiıtir. Bu müıa
re eınasında Eden tara

. 'dan verilen geııit izahat 
);~aında Türkiye hakkında 

= f.
1 
beyaıı at yapılmııtır : 

~ ~r:-Türkiye, bu y ni harp
~ 'h bitanfhğını ilin etmiştir. 
ı ~9 ilkteıriainde imzaladı-. 
l ıınız karıılıklı yardım mu· 

~
19desinden beri Türkiyo 

1 miln1tbetlerimiz çok bu· 
ı tJ ıi bir esasa dayanıyordu. 
~ l~lıkiye bizim dostumuz ve 

.ıttefikimizdir. T6rk hükü

.-ti, Alman h&kumeti ile 
tPtatı aoa milızakerelerin 

1rriadea bizi hmamiyle 

1 1 berdar etmiıtir. Bu iti· 
ı r rla yapbkları anlaşma bi
• :.ı ıı içia bir aürprüı olma· 
ı ~°"'ıtır. 

' ~Fakat hiç bir muahede 
ı Jtedilmemit olmasını tabi
r yle teıcih ettiğimizi ıöy· 

~em, ber halde bir sır if-
etmiı olmam. Bununla 

,aber bu muahede iki ta
l~ arasında mevcut karşı
ı Jı taahbiltleri sarahatle • t 1 rumaktadır. T6rk bükü-
~ ti, bir çok ve1ilelerle 

1 ~,iliz· Türk muahedesinin 
ı. •ecibelerin baıında bel-

1 

• ~Dİ bildirmiıtir. Anlaşma 
Jaden aoora Tnrk bükü-

ti biiyük elçimize teminat 
miı ve ıon 24 saat zar-
da muahedemiıin baki 

t a~DU bir kere daha te· 
etmiıtir. 

Baha
rat 

deposu 

Kapotaj hakkının Türk 
bayrağına tesliminin yıldö
n6mü ulan 1 Temmuz bay
remı ıebrimizde büyük me
rasimle tesit edilecek, bu 
mesut günde muhtelif detıiz 
müsabakaları ve eğlenceleri 
yapılacakbr. 

Hazırlanan programa göre 
1 Temmuz ıah güoii öğle
den evvel deniz yolları iı
letmeıi binasında toplana
cak olan deniz erleriyle de- , 
niz teşekkülleri önlerinde 
bando müzika olduğu halde 
saat 9 30 da cümhuriyet 
meydanına doğru yürüyüşe 

geçeceklerdir.Atatürk heykeli 
önünde vali, komutan ve 
belediye reisiyle daire şef
leri, deniz teıekkülleri ve 
denizle iJ~ili biitiia müesse· 
seler erkinı yer alacaklar, 
yiirüytiı kolu da tam saat 
on da ibide öaünc gelmit 
bulunacaktır. 

Burada çelenkler ibidcye 
konul cak ve mtiteakiben 
baado tarafından iıtiklil 
marıı çalıuacaktır. Marı bi
tince mıntaka liman reısı 

denizciler bayramı hakkınd 
iıeyecaalı bir hitabede bu
lunacaktır. Öğleden ~•velki 
meraıim bu suretle sona 
erecektir. 

--o--
Yamanlar kam 

pı açıldı 
Verem mücadele cemiye· 

tinin kampı hazırlıkları bit
mıştir. Kamp 1 Temmuzda 
açılacaktır:. Cemiyet kampıı 
gitmek iıt~yenler içia mun
tanm l akıl vasıt ıı tem n 
etc:ıiı, bunların ücretlerini de 
kararlaıtırmıştır. 
Kampta yemek ve karyola 

ücrdleri dahil olduğu halde bir 
gün içio çadır 175 kuruı, S 
yaşından 10 yaıına kadar 
kadar olan çocuklar için 100 
kuıuş, baraka ~inHn bışına 
225 kuruştur. 

Vesaiti nakliye ücretlerine 
gelince, Karııyakad•n Ya
manlar dağına otobüs inHn 
başına 75 ve 4 yatından 10 
yaıına kadar olan çocuklar 
için 40 kuruştur. Eşya nak
linde yatak ve karyoladan 
75 kuruş, valizlerden25 ku
ruı alınacaktır. _ .. __ 
Pamukcular 
BugOn toplanıuor 
Pamuk ihracatçılar birliği 

idare beydi bugün öileden 
sonra birlikler binaıında 
toplanacak, ihracat mevzuu 
lıeriade a6r6ımelerde ba· 
luaacakhr. 

---o---
Fi&t mürakabe komisyonu 

düa öğleden sonra vilayette 
vali muavini B. Ekrem Yal
çınkayanın ıeiıliğiade top· 
lanmııtır. 

içtimada tuhafiye Hbşla
rının toptan kir nisbetleri 
görüşülmüş ve bu hususta 
yapılmakta olan muamelenin 
htanbul fiat mürakabe ko
miıyonundan sorulması mu· 
vafık görülmüştür. 

Bazı ticarethaneler ithal 
ettikleri malların kir niıbet
Jerini komiıyondan ıormuı· 
lardı. Dünkü müzakereler 
esnHında bunların talepleri 
uzun uzadıya tetkik editmit 
ve müracaat sahiplerinin 
umumi hükümler çer çcve 
sinde hareket etmeleri mu· 
v f1k görülmüıtür. 

Düukü müzakereleıde ek
mek mevzuu üzerinde de 
h111aıiyetle durulmnı, lıtan
bulda çıkarılmakta olan baı .. 
ton ekmeğiıı lzmire teşmil 

edilip edilmiyeceği araştırıl
mııtır. Bu buıuıtaki tetkik· 
fere gelecek toplantılarda 
da devam edilecek toprak 
mahsulleri diıi tarafından 
btltün fırınlara ayoi kalitede 
un verildiği halde her mın· 
takada çıkan ekmeklerin 
piıme vaziyetlerinde görülen 
değişikliklerin Hbepleri de 
aıHlı bir tetkike tabi tutu· 
lacaktır. 

--~--

Yangın 
Ona 15, . O da Alsancakta 

üçiiacü kordonda bl!yan Sa
fiyeye ait 353 numaralı Oç 
katlı evin üçüncü k11tında 
banyo dairesindeo çıkan 

ateı derhal çatıya sirayetle 
büyümek istidadını göater-

mit iıe de · yetişen itfaiye 
derhal ateıi ıöodürmOştür. 

Ateıin çıkmasına sebep 
banyo dairesindeki borudan 

sıçrayın kı•ılcımların çıtıyı 
tutuıturme. sıdır. 

Ev ve eşya ıigortaladır. 

--.. --
Bir katil' mah

kum oldu 
lkiçeımeliktc bayan Hi

dayeti bıçakla otuz yerin· 
den vurmak suretiyle öldür
mekten ınıznua ve mevkuf 
marangoz Mehmc..t Tanganıa 
12 sene müddetle ağır bap· 
se konulmaaıaa kar .. r veril
miştir. 

,--o---
23Lozan günü 

Her ıene olduğu gibi bu · 
1enede 23 Temmuz Loıan 
ala& parlak bir ıureth. luıt· 
Jalanıaktır. 

25Huira•~ 

Koç Ömer, kendi kenİİİ~
6

~ uBlr avuç bul• 
avucunda un gapan şu d~likanlıdan kork"DiİI" 

111111 IUIJI fi 

Memiş, hiç iltifini bozma- d•nın ortasına geh11İI• 
dan avucundaki unları üfJü- halka yüzünü vererek: ,r 
yor, ve alaycı bir tav1rla - Baıa güreşecekler 
ıöyle diyordu.. . tay•!··· . b

11
,.t· 

- Hemıehrım, gahba bu Dıye bağıran seaı, 
sene yağmurlar sizin köyde lara yükıelmiıti.. .,_-
f ızla olmuı, bak buğd•yla- Hetkeı sağına ıofuo• r 
rıuu ne kadar çürük •. Bizim luyor, baıa güreşecelı P' 

•köyde de bu sene rahmet livanları arıyordu.. ~·· 
pek fazla oldu amma, sizin Deli Memiıin Kalecllır~..M 
köydeki kadar değil galiba!.. yiindeki b&ylik paa•1";, 

Memit, biraz evvel omu· ayı boğaa Halili aat1I rlıi' , tı 
zuadan yere koyduğu kıı- çatır yendiğini, ve a•11 ,,- ~ 
betinin zembilini tekrar solukta b6tlin k6ylerd• \it· 
omuzuna vuruyor: verdiğini biliyorlardı.··6,_.,. t, ' 

- EyvaJJah hemıehrim, Fakat onu ıabteD 1 1°"_ 
sağol, artık k61ün yolunu dikleri için kimse taaılll•"" 
buradan bulurum!. ihtimal yanı baılaııa~• ~ 

Diyor, ve hızlı hızlı adım- lunanlar bile, ba ıri ~ 
larla köy yoluna doğru iler· gözü kara delikanhD1~ t'-" 
liyordu .. · Memit olduğun• ıb 

Deli Memiş uzaklaıır gi· vermiyorlardı... . ~ 
derken, Koç Ömer, acı acı Deli Memiı, Kalecı~ 9'i' 
düşünüyor, ve içinden şan- yüode nasıl meçbo ~ ~ " 
lan geçiriyordu.. pehlivan iae, şim~i. b~I·· 

- Ey Koç Ömer!... Bu- da öyle meçhul bır ıa .. ,,•( 
gün,, kadar köyünün mey- Yalnız biraz soor• ~· 
danlarıada sırbn yere gel- dana çıktığı ıamaD• 

0
.,c' 

memiı, bütün hasımlarını çazgır tarafıadaa ok1101c'~ 
yeomit, çiğocmiı bulunuyoı· halk kendisini taa•Ylı,ıf 
ıuD!.. Fakat ıu bir avuç ve belki de o zam•11 ~-· ' 

bu;dayı un eden yabancı aın11 çıkacak baımı••~ ıtt'' ~ t 
delikanlıdan kork!.. leriniaı bağı çöıiUec• ' lll 

* neviyatı sarsılacaktı! .. • fd" ' 

k 1 k t v• Güneı, 
mitti •.. 

uş uğa yü ael- btiyar çazgırıD ıo~' 
sui, ikinci defa duY

0 
• I 

davul zurnanın 1İttilı~1Jıt' Köyün bDyük meydanı 
dört yılda bir olan panayı· 

rın müthiı kalabahğıle dol
mağa, çoluk çocuk, kadın, 
ilıtiyar binlerce insanla t do· 
lup taşmağa ba§lamııtı •• 

Evveli, pazar yerinde ahı 
verişler yapılmıı, ıonra cirit· 
ler oynaamıf, yarıılar bııla
mıf, sara yavaş yavaş büyük 
pehlivan gDreılerine yaklaş
mıştı ... 

Davullar zurnalar, bugüae ka
dar;.iıitilmemiş şekilde oı ta lığı 
kasıp kavuruyor, çoluk ço
cuk sevinçlerinden havalara 
sıçrıyor, hoplıyorda .. 

Küçlik güreşler sara sıra 

yapıhp bitmiş, nihayet baş 

pehlivanların tutuşmasına 
baılanılacağı ilin edilmişti .. 

Şimdi herkeste bir haye
can aöze çarpıyor, herkes, 
aenelerdenberi baıa gilreıen 
ve bütün basımlarını o rüne 
kadar yenip yerden yere 
ıeren Koç Ômerle kim fgli· 
reıecek diye meraklanı
yordu ..• 

Nihayet ibti1ar bıkem, 
yine iri aopatı eli•de mey• 

gınlaıan · aeıleriadeD 
taşlar oyuluyordu... , 

1 
,,•· 

Çazgırın ikiaci ıe••• ,,,-' 
teakip Koç Ömer, ıo1'1 ,of 
ortaya atılıyor, ballı•• 
kun feryadı: 

- Yaşa Koç!.. blif~ 
- Y aıa Ömer P' .,ı•' 
Diye bağrışları •' ~' 

peırevler yapıyor, '1t .. 
nıaa doğru ilerliyor ·d~ 

Koç Ömer, cil,.e 
1 ~ 

Deli Memiıten dab• 111,, ~ 
ıiıli, ensesi daha pd' .ıı. . •··' ,,,, mikleri daha iri~e 1

tr•f' ..11 
Kafası uıtura ıle 1,aı"·-miş, geniş boynua• 1 

muska dizilmiflİ··· • fil ~ 
elleri, her yeıle~ı ıeri P'~, 

çeıi gibi büyük, goı 0~ 
lak patlak, yUzll 1 ~ 
yanaklara ablakl•··· ..ti" 1"~ 

Koç Ôm-er, ı.~1• ı ~ 
kazanı batında b•" ~ 
yağlanırkea, ibtiy•' ol• r.; 
elini aizına g&tiir11 ~~· 
vudi 1eıi tekrar . , 

yordu: ııte' 
- Başa gDreşece 

d111al •. ~ 
-Solt• ~ 



Si AH A -.. .. . ._..,... ............ __ _ 
~25''4- \aı:İyetlc.:ıine iivdet ltm k 

to11fu'- t d' l lt,k " yeni tip e ır er. 
•i1eu ~rınıa en büyük Dağlas 8 19 un uzuDluğu 
1\ ~.~rı: S&ratlefr zırh- 45 metredir. Tayyare kulla-
)t•İli~~~iı ve ıilibları· nacağt bütlln benzini kanat-
ıı.ı bi Rı ır. Bu tanklar ları içinde tıışımaktadır. 
~~l t r ttıtibatıa b'lb 

1 

Benzin, bir mermi ile delin-
qltek t IS . 

tttdirl•ttııa çok iyi diği t•kdirde yaraıı kendi 
er. G • kendine kapanan husuıl bir 

~ ' taa razyaDı 
e, b'1 'l•slı darbeyi takım kauçuk variller için-

tııılclar olmuş• de bulunmaktadır. 
.ı t IN'1 Duglas B 19 iyi hava şart· 
I' O~'(.\N ~lJDEN iKi DEFA ları altında ve muıyycn bir 

ı· 

l'~y StJ GEÇEN hamule ile 14000 kilometre 
'~tik,ı~:RELER mesafe katcd bilir. 

''f••t ruı son zaman- Duğlas B 19 içindeki top 
t 111• ile ı d '- vve makineli tüfeklerin çok· ~ 'h tna e ere& 

L~tı ıeô:~~etıneğe baş- luğuy)a ve ağırlığıyla hafif 
l~lrlb•tclı ı aa B-19" a- bir uçan kaledir. Bu itibar-
ııtb,ti ik• llıao tayyarele· la da korkunç bir hav bü· 
iı11d, ~fer bin kilo cum ıilibıdır. 
t old .. boıııba ile mü- ESKl ZAMAN ORDULA· 
~•iti, ~u halde, yere RINDA ~OLDUGU GiBi 
>• ttd b~erilcadın Av- ZIRHLI MUHARiPLER. 

)'te İll' ıl111ekte ve ge· ikinci düı.ıya b rbi, b rp 
. d611t~11 1raitlıı Am~ri· tekoiğindc baş döndürücü 

• 
1 llltltt d" yt.nilikler gö lerirken, baıtı 

1 •t e ır. 
dıtı t•'-d6a&1 heaaba sahalarda da adeta ort• ça-

b' ~i~ ""~irde bu tayya- i• bir dönüş göxe çarpı· 
h,,ı ılre l . . yor 
~ ~'tll •I ı11nekıııuı · 
ı, \~i def Ellalrınıın Okya- Bu barbde yeniden mu· 
b t, dttzı .~ reçebilmekte· baribleri, mermilerden ve 
~ 1ttlir, bombaludan korum k için, 
~il.. a 19 e.ski zaman zırhları ıçıne 
~'tteu1ı ~!Jharesik, 7t koymak tem yülü baş gös-

~''- 1-ltUlt • ır are e terdi. 
.ıı_~Gr,u tiı. Bu tay-

hü... ~ 336 kilomet- Çelik miğferler 
~)O ... '"'dınıa•mecmu her ordunun kabul 
'~~tbed· T bir harp başlığıdır. 

bugün 
ettiği 

Alman-, ;ll\IQ b ır. ayyare 
~ 'lııa.1_ 'Yıir kuvve- lar, kıymetli birer muharib 

llı:ı. ~ llı olan ve az hueket etmele· ı, "t'bb ere dört mo· 
t, ~tb 'tdir. Bu mo- rine ihtiyaç göıteren keskin : ~~--% ... kolu beıer nişancılara aynca ıırhh 
d~ '~ ~ lllıada olmak g&mlek giydirmektedirler. 

'.~t~t:~~ Pervaneleri Bu ztrhlı gömlekler 20 kilo 
d tı~di •rler. Bu kud- ağırlığında olup, yapılan 

' k Ye le d 1 .. ~))•re ' •r biç bir tecrilbelere nazaran, e tu· 
~ Y•pdmamır fekleri ve hafif makineli 

tll~~''"'eıa· tüfek mermileri bunları de-
q'•d· '" iınali ıçın Jememektedir. 

''" .. ' li ' ~ll e tekniayen, Süratle barekd etmek 
'•ıa~tadGıı:detJe rizlice, mecburiyetinde olan piya-
11ı~'•leri1a Çahımıılardır. deler için 20 kiloluk ağır-
' ht " en fazla lık çoktur. 
t ''taiıa '"'dikleri cihet, lngiliz aakerlerioin iöğüs· 
'lli 'ı'ııa" 

• -
111 

oı~,, 1 derece lerindeki gaz maskeleri kıs-
lt ~''fet 1111 

•e çok men bunları tüfek mermile-
. Ilı~ tdt~e gidebilme· rinden mub faza etmektedir. 
b, e il11ıelc olmuı· Daha geçen dünya harbinde 
t t~ b 
•' ~ llil-}g t İngiliz c_,rrahlarıadan Joker 
ı, ~'d'llid· 'l'yaresi ki· edindiği birço tec,übelere 
~~ tatt~ 21~ Tekerlek- iıtinaden ordudaki muha· 

• ~ ~hrk~ll metredir. riplerdea çoğunun, bomba 
tı~ "-tııi b· bu teker· ve top mermilerinden ııçra· 
1 '~tı ır tertibatla 

• 'lt1._ •e tayyarenin JaD parçalarla yaralandık· 
f ,

1 
' 2İlle11mekte• farlDl Ve mÜDbllJHD kan 

11 ~t~ iıait ziyaından ötürü telef olduk· 
Ilı.. '•ııa J .. ü t" "''ti~ ıında bun· arını gorm ş ur. 

olarak eıki - Sona oar -

b &11t'n:6111 ilk ıeanalarda Birinci (15 kuruş ı C:.llf "'•Hnelerinden itibaren iki nefiı filim l 

l\~ 4MRA Sinemasında i 
~\'--lı\1.ec· 6 .. 1• rORKçE sözLo ı 

ı uzeı : 
--~ il\ık ~ J • • Clark Gable : 

t: ~1'19 ~m Br gemlSI jın Cravford : 

~· r,t C.:: P.tı1ı1recı Gllzeli 2.30-6·9.30 ı 
~'U '-llııtt fl.oılar gemisi 4 ve 7,30 da baılar. ı 
~~•ti : 8~~· •e Paıar ıllnleri 11 de baılar ı 

liri ır~aıci 25. Balkon 30. Koltuk 40. illi 1eaa- Z 
C,~ lacı lS. Bılkon ~. Koltuk 25 kuruıtur. t 

•ttai Talebe aeaaıları 1 O kuruıtur · ı 

(HAL 

•• z 
e ı ri 

-- --
Adliye veknleti, i es ısı 

üzerine müesses Cf'ZB evle
rinde m hl< fıml rın geniş 
milqaste, toplu olarak çalış· 
m lrını tevsi etmeğe rar 
vermi tir. 

Bu cez evlerinde çalış· 
m , mahk uml rıo iaş mns
rafl rnu kendi k z nçl riyle 
kartıl malarınn, bir san t 
öğrenmelerioi, tab1iyeleriDde, 
b.üçük de olso, bir sermaye 
cdiamişolmr.larını temine ma 
hıf bulunmaktadır. 

Hilen, lmrah cezaevi b şta 
olmak üzere laparhd 1 Zon· 
guldakta, Karbükte birer ve 
Aakarada üç tane olm k 
üzere iş es sı üzerine kurul· 
muş muhtelif ceza evleri bu
Junm ktadır. 

Bir tarafatan bu cezaevle
rinin tevsi ve tekamülüne 
çehşılac k. diğer taraft n 
bazı viloyetlerde inşa edil
mekte olan yeni cezaevlerin
de iı e•ası üzerine yeni te-

sisler ihdasına ç hşıhcaktar. ----
Ek· ek ----& 
lezzet ı ır hale 

ifrağ edilBC k 
Fraacolanın s dece b • 

tane ve buo müma il mü· 
esseseler ve hastalığı dok
tor raporu ile tesbit olunan 
kimseler tarafından istihlak 
edilebileceğine dair k rarıa 

tatbikine dev m edilmekte-

dir. Yapılan hesaplar göre 
şehrimiz.in f rcncola ihtiyacı 
için üç çuv 1 y ni 260 Kg. 
francolalık un olduğu t bak· 
kuk etmiştir. Fıarıcol is· 
tihlakine meznn bulua ol r 

y a • el r Oluyor? 

Aksak Timuıun mez rı 
açılıp ıskeleti çık rılmış 
1336 do Seınuk nd'in ce· 
uubunda yeşil şehir denen 
(Keş) kas beısınd düoy y 
gelen Aksak Timurun (Ti· 
murle k-T merlan) Türkle
rio co büyü·· hakanlarından 
ve düny nıu en büyük ci· 
b ngirlerilidcndir. Bab sı 

Türk barlas k ~il . i reisi 
Turgay, an ı Tekin b tun
dur. Ailesinin dı Gurgan 
olduğu için ooa Gurgioi I'" • 
kabı verilmiştir. Henüz imir 
ve kumandan olmad n ev
vel giriştiği bir muharebede 
yaraltu:arak topal olmuştur. 

Aksak Tiaıur ve acemce 
Timurl nk deumesi bundan 
ileri gelmektedir. 

Timur 36 ene bakanlık 

e\miı ve bu z maoın hemen 
her yılını muharebe ve mu
zaffariyetle geçirmiştir. Rus
yadan Hindistan içlerine ve 
Akdeaizdeo Çin'e kadar bü
tün aıyayı illila etmişti. iç-
lerinde Karım hanı Tokta
mış Han ve Osm11nlı padi
şahı Yıldırım Bey ztd gibi 
büyük Türk hükümd rl rnıın 
da bulunduğu yüzlerce ku-
m ndanı yenmiştir. Yıldırım 
Beyazıdı f20 temmuz 1402) 
Ankara önündeki büyük mu
h rebede yenmiş ve esir et
mişti. Timur, Ankar muha
rebesinden sonra Semerkan· 
de dönmüştü. Timur iki yüz 
bin kişilik bir ordu ile Çin'i 
istilaya gider en 10 şubat 
1405 de ölmüştür. Gayet ıe· 
ki ve lim bir hükümd rdı. 
Hayatını, oğulların n ihat
lerini (Tezukk'"t) i imli eae-

ı rinde bizz t yazmıştır. Se
. merkanddeki türbesinde gö • l mül .. dür. 
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t Rusya 
hası, nüfusu, baı-

1 ııca is ihsaıatı, ordu 
. o donanması 

--m--

A1muıy ile bup halinde 
bulunan Suvyet Rusya Avıu
pa nın erazi i ec geniş ve 
rıüfsu en fazla memlektidir .. 
Mesab ıt 21,176,000 kilo
metre murabaıdar. Nüfuıu, 
muhteliJ ırklara mensup 170 
milyon kadardır. 

Rusya, Sovyetler ciimhuri· 
yetleıiaio birleşmesiod.ea te• 
rekkep etmektedir. iptida 
bu cümhuriyetler dört tane 
idi: 

1 - Ruı Sovyetler cüm-
buriyeti. 

2 - Beyaz Ruıya soıya-
list cümbuı iyeti. 

3 - Ukranya ıoıyalist 
sovyct cümburiyeti. 

4 - Transkafkaıya soı· 
yaliıt sovyet climhuriye ti. 

Sonraları şu müıtekil cüm
buriyetler teıekkül etmiıtir: . 

Volga Almanları, Bııkırd
lar1 Kareli, Kırım, Daiistaa, 
Tot r, Kazak Çuvaş. 

Müstakil memleketler: Şi· 
m li Kafkasya, Leaingrad ve 

Ural. 
Müstekil erazi: Kalmuklar, 

Çerimesler, Votiak'Jar. • 
Bunl rdaa başka ıu bilku· 

metler de vardır: 
Ark njel, Astrakaıı, Birami, 

lvrovo, Nijiai Novoıordo, 
Orete, Urenburg, Peasa, Ria-

zao, Samara, Tula, Tver, 
Ulianovsk, Viatka, Vladimir, 
Voloğd , Voronej. 

Ruı razisi ekseriyetle dtız• 
dür. Birçok nehirler memle

keti sular. Bunların içinde 
Volga, Don, Dinyeper nehir• 
leri en meşhurl radır. 

belediyellİn gösterdiği mu· 
ayyen birkaç fırından gün-
lük ihtiyaçlarını lesbit olu- S 
nan miktar üzerinden temin 
etmektedirler . 

•• uz re 
e il

?! 

Toprak çok müabittir. Ee 
çok mahsul veren yer Ukraa· 
yadır. Burada boJ buğday ye· 
tişir. Diğer mühim mabıul· 
ler çavdar, yulaf, arpa, darı, 

Diğer taraft o yüzde otuz 
arpa unu ile k rışık yeni 
ekmeklerin lezzet ve çeşni-

lerinin asi hı ebafınd ç h· 
şılmakt dır; Son bir baft -
Iık tecrübelerd o elde edi· 
len neticelere göre yeci ek
meğin bir kaç güne k dar 

daha lezzetli ve. pişkin ola
rak imal edileceği t bmio 

olunmakt dır. Belediye iktim 
sat müdürlüğü ekmek ima· 

litına hile karıotıran fırın
ları süratle cezaıandarmakf • 
dırlar. ..Ulus" 

Za • 
1 

Gaziantep skerlik şube
ıinden almış olduğum DB• 

kcrHk tezkeremi k ybettim. 
Yeniıini al cağımdan eski· 
aioin bGkmll olm dığun il n 
ederim. 

Efrefpışa 474 ncü soka· 
89 rıumarah hanede 

Hnıeyin Caugir 

4: m 
Birçok 

mız b ş vur r 
için kendilerine p trol ve 
rilmediğini ve müşterileri 
tarafından her gün t ciz 
edildiklerini Eôyliyorler ve 
bırkeç kelime il ric etme
mizi ileri sürüyorl r. Lütfen 
bu dileklerinin yerine geti · 
rihnesiai biz de ric ederiz. 
Zir : 

mısır, patates, kendir, kene· 
vir, y çiçeği, pancardır. So• 
scoclerde p muk ziraata da 
çok genişlemiştir. 

Rusya umumi harpten ev
vel çok büyük bir zirrat 

m mi keti idi. Dünyanın çav· 

d r mabıulünün yüzde kırk 
sekizini, rp nın yüıde otaı 
birini, yulafın yüzde yirmi 

dördünü, buğdayın yüzde on 
dokuzunu verirdi. Ve mühim 
ihracat yapardı. 

-Sonu Yarın-

AHIL PA K 
AÇILDI 

Muhterem müşterilerinden gördüğü r ğbet ve te•ecciib· 
ten cesaret lar k lst abuldnn yeni ve yüksek muganniye· 
lerle birlikt muazzam bir veryete de getirmiştir. Temiı 
hava mütenen·i içki envai meşrubat mükemmel mezeler 
mubteıem bir az dinlemek için mutlaka tabii park rasi
DO Ult geliniz. 
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RADYO 
GAZETESINDEI 
Bundan ıonra Alman · Rus 

m&aaaebetleri cidden garip 
bir safhaya giriyor. Bu dev
letlerin her ikiıi de birbirin· 
den ıiipbe ediyor, çekiniyor 
Ye korkuyor. Biribiriai aıüa· 
takbel düımaa addediyorlar. 
~akat ber iklıi de bunu belli 

mekten çekini1orlar. Al
ayama Raıyaya kartı ha· 

kete geçmesi bu ıaretle 
aıet halini almııta. Çünkü 
p ·cephesindeki harekit 
fiye edilmekle beraber 

~manya lagiltereyi iıtili 
•clemediğiDdea harp devam 

p duruyordu. Ve Ameri
bdaa yardım gören lnğilte• 
e ile yaluada karııl•tmak 

manya için ergeç mukad-
erdi. Bu mukadder günü 
lderkea Ruıya arka taraf· 
bekliyordu. Almanlar bir 

a Ruıların kendilerini 
kadaa Yaracıtıaa kat•i 

uaat retirdiler. Ruıya iı· 
•temlyerek bin bir hareketle 
'tlaaaa belli etti, ~ğer Almcn· 
,. ve Ruya arHında1'i itilif 
ltatclay ve petrol meselele· 

1 ~·· iDbİlar etmit oltaydı bir 
~alaımaya Yarmak muhte· 

1 \1~elcli Almanya Ruıyaya iti· 
paat edemiyordu. Ve bu iti-
Jmat11ılık gittikçe daha zi· 
,ade artmakta idi. Bu se · 

r .beple iaıiltereye kartı bayat 
' ~memat mlicadeleai yapan Al· 

ı11aaya kuvvetlerinin mühim 
J >ir kıımıDI Ruıyaya karıı 
111tmık mecburiyetinde bu· 
•ayordu. Ve Ruı kuvvet· 
eri arttıkça bu Alman kuv· 

( 

• etlerini de arttarmağa mec· 
,.., kalacaktı Anlaıılan bu 

• ~ike7i kökünden bertaraf 
;tmek için Almanya harbe 
fUU Yermiıtir. Almanya bd 
aarbi açmakla muazz11m bir 
p riıdijini biliyor. Fakat 
\lmaa teknik aıkeri kuvvet 

• teıkilitçılık kudretinin 
!P'l•a baıaracağına Almanlar 

amaktadırlar. 
Ruya iki seneden beri la· 
t81eye karşı düımanca bir 

yet almııtı. Gerçekçe iki 
Yletin menfaatleri de öy
kolıy kolay telif edile· 

eıdl. Fakat bunların her 

8. Bitlerin 
hedefi 

ıran va ırak pet
rolleri imiı _.., __ 

Loadra (a.a) - Mü.tekil 
Hilr Fraıaz ajanıı bildiriyor: 

Alman mctörlü kuvvetleri 
Kafkasyaya varır te işgal 
ederlerse bundan sonra Hit
lerin hedefi lraıın, Irak, Mu
ıul ve Basra petrolleri ola
caktır. Iranda 5000 Alman 
1eyyabı bulunmaktadır.• 

Bu kadar kalabalık seyya
hın bulubması SovyctlH bir· 
liği ile IDgiltuenin gözün
den kaçmamııtır. Hitier 
bilibare Afganiıtan Bülü
cüıtan yohle Hindiataaa 
varmak iıtiyecektir. 

~ .. - -
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1 ÇINDE 
Bir Japon askeri treni 

bar ha va edildi ----Çuag·Kiag ( a.a ) - Çin 
razetelerinin verdiği bir ha
bere göre Şınıi eyaletinde 
bir Jıpon marıandiz katarı 
berhava edilmiıtir. Yizden 
fazla Japon aıkeri ölaıüı ve 
Çin çeteleri ellerine 1. ülli· 
yetli miktarda erzak geçir
mitlerdir. 

--o---
lngiliz elçisi 
protesto et i 

Madrid ( a.a ) - lngiliz 
büyük elçııibariciye naıuı 8. 
Süuueri ziyaret ederek elçi· 
lik öaiinde yapılan nlimayiıi 
proteato etmiıtir. 

t25Hadr .. ~ ~ 
lngiliz bari _, 
nazırı B.Ede 

beyana~ 
Si- k S -Baıtarafı 1 inci"'~ ova ya ov- taa ve iki memleket~ 

ti h daki rejim farkını t ' ye ere arp ettirdikten sonra kotJJ ~fi' 
ilin etti liğin en az buluodujllı•' 

pa devleti lngilter• d~ 
0

' au ehemmiyetle ~· ... Y , 
Pıeaburg (a.a) - Slo•ak· tir. Rejim farkı ııJ ,ı it 

ya başvekili ve hariciye na- 1 sebetleri iakiıafıa• .... 
zarı B. Tugaı öğleye doğru d' d · · .• ~ ğil ır, emııfü·.,, ttiv:. 
Preaburg Alman elçisini ka· Almanya ile im~ • ~ 
bul ede. ek Slovakya clmhu· pakttan ıonra biJ ~ 
riydinin Sovyetler birliği ile bükômeti daim• t• ;~ 
harbe girdiğini bildirmiıtir. mız esnasında Al~kt fi 
Ayni zamanda Slovakya mil• ıuiniyetinden babıet .~ 
letiae a tideki beyanameyi bizimle bir aalaşııa• f~ 
neşretmiıtir: aradık, fakat her d1~, ,İ" 

Slovakya milleti Almanya Rusya Almanya k ~ 
ile tam bir tesanut halinde paktını ileri ıarere eli 1, 
olarak Avıupa kültürünü hi- paktı bozmak iıte.01 -_,_ 

maya için yeı almaktadır. bu ıuretle AlmaDY•111ı rJI. 
Oıdumuza mensup teşekkül· arrız bir vaziyet al.o~,..,ıı' 
ler harp etmok için A man medi. Biitlla ıl';'" 
teşekkül erine iltihak etmek Sovyetlerin Alm•aı.t t 
6zere Slovakya cümhuriyeti paktlarına riayet d• i~ 
topraklarından &teye gıtmiı· yüziinden ber 1 ~ 

Şark cephesinde Al- Anadolu .Alansının 
manıar 188 t~nk tah- mOhim haberlerinden 

rlp ettııer bazıları 

ferdir. akim kaldı. Ba baPtju,~ 
--0 hariciye nazırı 8•1 

M •• h• h b robun beyanatı bet u ım a er esaatan iridir. lafl ~ 

ltalganların Ame- m•~u i~t::7:a .. t';, ... : 
Berlin (a.a)-Dünkü gün 

Alman bava kuvvetleri şark 
cepheıinin aiıbetea kiiçük 
bir mıntakasıada yüz dit· 
maa taakı tal:arim etmitler· 
dir. Şimdiye kadar bütün 
cephede rae kadar düıman 
tankı tahrip edildiği tesbit 
edilem emiıtir. ____ ... _ 

DARLAN 
Patanın uerina mi 

göz dikti ? 
Londra (a.a) - Müıtakil 

Fran11z ajansı Fransız hudu
dundan bildiriyor : 
Manşıl Pcten He aaıiral 

Dar!anın aruı açıhnı,hr. iyi 

haber alaa mahfillere göıe, 
mareıal Peten, amiral Darla
nın keadiıini bertaraf etmeğe 

çahıtığı haki.unda bir intiba 
basıl ! etmiştir. Dairelerden 
bir çoğuna mareıahn resmi 
yerine amiralin resmi a ıtırıl· 
mıştır. 

rlkadan Çıkması Ruıya aleyhindeki b 
leri tesbit eden f• f 

İogilterenia Moskova ae- UlSlk ldl'ldı· cıoıyilarında aaabı; ... _ ~ 
firi 8. Kripı vazifesi baııaa lan muntazama• ~ 
dönecektir. -•-- rine tevdi ecmiıtik· ,-, 

§ Finlandiya evvelce Moı- V aıington (a.a)-Amerika biz ba hareketi• fŞ" ~ 
kova ile yaptıiı pakta aadık hükumeti bütün ltalyanla- kani bulunuyordukki '; 
kalacak ve Ruıyaya karşı maalarda Ruayad•. 1'~ 

nn Amerikayı terketmeleri· • ıı• 
harbe girmiyecektir. miz Bay Krıpp _.ı · M 

ni menetmiıtir. b•IP .ıı,,., 
§ Polonya bilkômeti, Ruı· etmek lilzumu ~il' 

Roma {a.a)-ltalyan teba- a.b ı iad• 
Yada esir olarak ahko11ula11 enan tecru • er 

aıının federal makamların b .. 'd' il• ~ 
yüzbinlerce Polonyalıyı ser- etmemiz ta il ı •· ,.~ 

husu•"ı m&ıaadeai olmakııı:ın R ı J b' aal•t_. beıt bırakmak şartiyle Rus- 0 uı ara ır 
ya ile beraber hareket ede· birleşik devletleri terkede· mak için çok çalıttl~ ~ 
ceğiai ileri ıürmektedir. miyecekleri hakkında Ame· yok.arıda dediğim ~ ;fi 
§Almanların şarktaki ha- rikan bükümetince alınan ladıkları pakt d•~1 ,ati-~ 

rekitın ikinci günü bazı tedbire bir mukabele olmak mamıza eDgel tel ~ 
k Eden ,. Almanları• noktalarda 100 kilometre üzere Italyan bil ômetinia ib "'~ l' 

neti hadatı.uı. il• ~r,. ._ derinliğiadeRuı topr•klanna de ltolyada veya ltalyan it· ,., r-. 
ilerledıği teıbit oluamuıtur. gali altındaki topraklarda göstermek ıtıbaf "1';.ıl 

§ Japonlar, Alman ve Sov- yerleşmiş Amerikalılar bak- kayıttır,. kııı tatlı ~, 
aeçirten Hitler -"'· 

yetler birliii hakkında henüz kında buna mlimasil bir ka- 6 k pflllP' 
bombalarla oD. ~ 

açık bir şey söyliyemiyece· rar tttihaz ettigw i resmen bil- b dor 
onun usulü o • ~ 

ğiz, biz iiçlO pakta olduğu dirilmektedir. Biz bu vaziyıtt• I 
gibi Ruılarla yaptığımız pak· o rejimleri dolayııil• ., 

ta da sadık kalacoğı•. dıyo•· Surıuede 2 Ylli tau- g••ıetm•" d•i'' ~ ~ 
)ar. meliyiz. d 

0 
f "'.i 

§ Japonyaaın Moskova uarasi dOtOrOldO Beni ziyaret • e _., ~ 

-------

büyük elçisi, Moıkovada bu- 'I diya sefiri ban• !1~ 1""Ji 
i · Almanyaya karşı dilı· Mareıal, Darlanan eıki luaan Japonların karılarını Kahire, (Londra radyosu ğine g6ıe Finl•~"t1t1;~ 
ahkta birleımişlerdir. Ve muhariplerin yardımını temi- ve çocuklarını memleketle- 13,30) - Avosturalya tay- meti bu harbe ıf '_:_.M 
lıterek düımana karşı ic. ı t .. d ı t d H · ,,ttP·':J-., ne ça ıı ıgını a an amıı ır. rine göndereceğini beyan yareleri ün umus cıvarın• yecektir. Ve Sof l-" 

lrliii yapmak llzere ıöıüş- Darlan umumi emniyet teş· etmiıtir. daki tayyare meydanına çea seae yaptık 19il 
ete oldukları anlaşıbyor. kilitında esasla taraftarlar § Ruslara karşı bllyük muvaffakıyetli hücumlar riayet edecc=kleri•1 _JI_ 

ellli ıüa B. Çorçil Ruı- balmuıtur. lııgiliz yardımı baılamak yapmıılar ve yerde bulunan tir. ~~'f 
'\Ja karıı bir aempati Dat- manya ile anlışmıı bulundu· üzeredir. Ruıya ile ~ukeri tayyareyi tahrip ettikleri Burada bulua•• "'' 
'ıa ılylemiıtir. ğunu ıöylemiı ve Sir Sta· iıtirilrin devamı müddetin- gibi hali faaliyette bulanan aın deierli ıefiri ,as 'J 
lariltereDiD Ruıyıyı kartı kordkribıia Moıkovadaki me- ce yardımın mütekabiliyet motörl6 vesait mitralyöz hararetle hoııeld~-~ 
blk ye ikbıadi yardımda 11iıinden ı&kranla bahset· esası dahilinde olac•iını ateflDe tutulmuıtur. iki Viıi Keadiıi taıe ~ ~ 
ıla•acaiını bildirmiıtir, dün miıtir. Diier taraftan logil· Sovyet bili& iımeti biJdirmiıtir. tayyareaide d&tDrtllmiittlir. memleketinde• 't1•ıi 1 ti 
• laarlciye nazırı B. Eden tere ve Ruıya arasındaki lngiltere bu mGtaleayı ka· auyor, bu kaffe .,..,, J' 
,.,.,a iktııadt ve askett temaslana da çok zaman bul etmiıtir. HlrSIZllk rilıa reiıic&mb~ ı'I 
'8' heyet gittiiini bildir- evvel baılamıı olduğunu id· § Türk - Alman doıtluk kalkındaa alar• ~ 
ftlr. lngiltere hariciye dia etmektedir. Berlin bu paktı bariciy~ encllmeninde Keçiciler maliye dairesin- Orada mu•zı•lll I 
ıımra Raıya ile daha evvel temaalar hakkında yakında mtızakere edilerek taıvip de Abaıet oilu Hulki Ali retlerini g6rmlftl'~ 
ımak milmkiln olamadı· m6bim ma16mat verileceğini edilmit ve Büyük Millet oğlu Rakibin bir pantolonunu Eden ktirıid•• ~ 

,a, çlakB Ruıyanın Al· de bildirmektedir. Mecliıine 1evkolunmaıtur. çaldıtıodan yakalanmıttır. kit tiddetle ıkıfl 
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