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Refah Vapurunun Batışı Etrafında Parti 
gurupunda cereyan eden müzakereler 
Başvekil ve Milli Müdafaa vekili, birçok hatip
lerin mütalaa ve tenkitlerine cevaplar Yerdiler 

Doktor Refik Sadamın, hükumetin meşğul oldugu siyasi meselelere 
dair izahat ve noktai nazarı parti gurupunun umumi tasvibine iktiran etti. 

Ankara 1 (a.a) Cümhuriyet halk partisi Meclis gurupu bugün 
uat 15 de Trabzon mebusu Hasan Sakanın reisliğinde toplandı. Ruz· 
namede Refah vapurunun batmasına ait Kütahya mebusu Doktor Ali 
Süha Delilbaşı tarafından bir takrir ile lstanbul meb•ısu general Kazı.111 
Karabekir tarafından francala ve kahve tevziine ait ticaret vekaletine 
hitaben verilmiş sual takriri ve üçüncü madde olarak uker ailelerine 
muavenet mevzuunu etüd etmek için umumi heyet kararile teşekkül 
eden parti grup komisyonunun raporu vardı. 

Celsenin açılmasını müteakip Başvekil Dr. Refik Saydam. ilk de· 
fa söz alarak hükilmetin meşgul olduğu bugünkü siyasi meselelere da· 

!r ~ısa bir .iz~hatta bulunmuş ve noktainazarı grnpun umumi ta9vibine 
ıktıran etmıştır. 

Bunda~ ~onra Refah ~·~uru~un ne suretle batmış olduğuna dair 
yukarıda zık~ı. geçen takrır uzerıne müzakere açılmış ve ilk defa milli 
müdafaa vekılı Saffet Arıkan bu meseleye aı't uzu e t fi • h t . . n v e ra ı ıza a vermış· 

tir. Vekili mütea.kip söz •~an bir çok hatiplerin miltalea ve tenkitleri· 
ne bizzat başvekıl Dr. Relık Saydam ve milli müdaffa vekili tarafından 
cevaplar verildikte.o sonr~ bu mevzua alt takrirler okunarak bükOme
tin yapmakta oldugu tahkıkatın neticesine intizara karar verilmiştir. 

/Devamı ikincide/ 
~~========~-~==~~-~= 
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Türk Tanklarından Biri 
1 

Bolşevikliğe 
karşı haçlılar 

seferi mi? 

Rus Milli 
Müdafaa 
konseyi 

l 
BOGAZiÇiNDE ASKERi 

-·-
Yazan: CAViD ORAL 

1 Temmuı Ankara 

f ührer 22 haziranda Sovyetlere 
karşı harp ilin ederken Fin 

ve Rumen ordularının birlikte ha· 
reket etmiş olduklarını bildirmiş· 
ti.Fakat lngiliz hariciye nazırı mis· 
ter Eden'in Fin sefirile yaptığı 
mülakat, Fin hükOmetinin ayni 
günde harp ilin etmeyişi Finlandi
ya hakkında herkesi bir tereddüde 
dilşilrür gibi olmuştu. Vakıa Füh
rer'in beyannamesinde sarahatle 
ve katiyetle Finlandiyanın iştiraki 
bildirildikten sonra böyle bir şe· 
ye pek ihtimal verilemezdi. Nete· 
kim bu tereddüt havası çok sür· 
medi. Ve bu tehirin bir harp 
taktiği olduğu çabucak anlaşıldı. 
Zira iki gün geçmeden Finlandiya 
da Romanya gibi Sovyetlerden İn· 
tikamını almak için harp ilin etti. 
Aradan yine çok vakit geçmeden 
Slovakya ortaya •çıktı. Slovakyayı 
Macaristan takip etti. lıalyan za· 
ten harp haline geçtiğini belli et
mişti. ispanyada büyük tezahürat 
yapıldı. Şimdide Fransanın Sovyet
lerle münasebetini kestiği öğre· 
nildi. 

Avrnpanın bu vaziyeti ve Av 
rupalı milletlerin Almanya ile bir
likte Bolşevizme karşı giriştiği bu 
mücadele adeta eski haçlı sefer
lerini andırmıyor mu? 

Eğer Yunanistan ve Bulgari•· 
tan İstisna edilirse Avrupada Sov
yet harbine ~lirik etmemiş bir 
millet kalmamış gibidir. 

Görülüyor ki komünizm cere
yanlarına ve bu cerCfanları bes· 
liyen Sovyet Rusyaya <•rşı Avru· 
pa milletleri arasında umumi ve 
farksız bir buğz ve kin 'yaşamak· 
ta imiş. işte Hitler tabiatın kanun 
larile tezad teşkil eden ve beşe· 
riyeti tehlikeli ve korkunç bir is· 
tikballe tehdit eyleyen bu rejime 
karşı açtığı ideolojik mücadele ile 
bütün Avrupa milletlerini yanına 
almağa ve komünizmin düşmanı 
bütün dünya milletlerinin de .kal• 
hini ka zanmağa muvaffak olmuş· 
tur. 

Kabul etmek lazımgelir ki bu 
"&ıiyet Hitler için bir muvaffaki
}"ettir. ihtimal ki Avrupa milletle· 

rioin hemen top yekdn denecek 
derecede Führerle birleşmesi bu 
ıııilletler arasında bazıları için zo
raki bir hareket şeklinde görüle· 
lıilir. Fakat biz hiçte bu fikirde 

değiliz. Bu ihtimal belki normal 
bir rejimle yaşıyacak olan Rusya 

İçin varid olabilirdi. Lakin gayesi 
bir dünya ihtilali yapmak olan ve 
rittikce aanayi memleketlerinde 

kızıl tehlekeyi yaymağa ve kök. 
leştirme&-e gayret eden bu rejime 
karşı ıririşil~n bu cidale iştirakte 
her milletin samimi olduğuna şüp• 
he etmemelidir. Mesela en son 
olarak Sovyetlerle münasebetlerini 
kateden Fransayı nazarı dikkate 
alalım; göreceğiz ki Fransa böyle 
bir vuiyetten istifade ederek 

kuruld.u 
Stalin, konseye 

reis seçildi 
Hükumetin bUtUn 
sellhlyetleri mU
dafaa konseyine 
d vredlldi. 

Sovyet - Finli.adiye hududu 
boyunca taarruza geçen Alman .. 
Fin orduları püskürtüldü. Ye. 
niden Prut'u geçmeğe teşeb ... 
büs eden Almanlar 
m u v a f 1 a k o l a m a dı 1 ar. 

Moskova : l [A. A.J - Öğle 
üzeri neşredilen Sovyet tebliği : 

Dün gece muharebe Murmansk, 
Bobnisk Luck istikametinde devam 
etmiştir, Cephenin diğer yerlerinde 
gece keşifleri devam eylemiştir. 
Murmansk iştikametinde düşman, 
cüzütamlarımızı geri sürmeğe mu· 
vaffak olmuştur. Tayyarelerimiz 
bunlara şiddetli darbeler indir
miştir. 

Drinsk bölgesinde dahi düş· 
man yeni seyyar kıtalar ileri sür
müştür. Tayyarelerimiz bunlarada 
şiddetli darbeler indirmiştir. 

Minsk ve Bebrui~k istikame· 
tinde gedik açmağa çalııan düş· 
mana mukavemet edilmiştir. 

Luck istikametinde Rorno mın· 
takasında hareket eden düşman 

tanklarının ileri hareketi durdu· 
rulmuştur. Tanklarımız bir mukabil 
hücumla düşmana çok ağır zayiat 
verdirmişlerdir. 

Cephenin diğer bölgelerinde 
ordularımız düşmanın bir çok hü· 
cumlarını geri püskürterek devlet 
hududunu tııtmalı:tadırlar. Tayya· 
relerimiz gittikce daha isabetli 
ateş etinekte ve bir günde bir 
filotilla 27 düşman tayyaresini dü· 
şürmüş bulunmaktadır. Bir çok 
Alman esirleri ve firarileri çok 
yorgıın ve be~gin bir halde kur
şuna dizilmek tehdidinin kendile· 
rını çarpışmağa mecbur ettiğini, 
Alman milletinin harpten, açlıktan 
ve iztiraplardan bitkin olduğunu 

ve Sovyetlere karşı harp etmek 
istemediklerini söylemişlerdir. 

[ Diğer telgraflar 3 ncü sabi· 
femizdedir.] 

memleketinde türeyen, adetleri bil
hassa son leli.ketle mütemadiyen 
büyüyen komunistlere karşı şid

detli tedbirler almıyacak olursa 
yakında bu memleket tamamile 
lcomunist istilasına marnz kala. 
caktır. 

Onun için nasyonal sosyalist 
ve bolşevik ideoloji harbinde Hit
ler'in çok taraftar bulmasını ve 
Stalin 'in yalnız mutedi ve isteksiz 
lngiliz muzaharetile kalmasını ga· 

(Dftlamı ikincide) 

MANEVRALAR YAPILDI 

jfALIN 
• 

ttoırov 

,. ":r .,,,,... ~ ... -
Bugün Rus. Alman harbinin cereyan 

ettiği sahayı ğösterir harita 

İNGİL TERE 
Rusya ile yanya
na harbedecek 

Ankara 1 {Radyo gazetesi 
Almanyanın. b~tün hedefi, .Av!U· 
pa devletlerını Rııs komünıznııne 
ve onun iş ortağı olan lngiltere
ye karşı birleşmeğe çalıımakta· 
dır. Öğrenildiğine ıröre, Mosko· 
va da Molotofla görüştükten son
ra lngilterenin Moskova büyük 
elçisi Kripps bir nutuk söyliye· 
rek Büyük Britanyanın Rusya ile 
yanyana harp edeceiini bildir
mi tir. 

M 1LL1 
SEF 

Fransa devlet Na
zırını kabul buyur
du 1 ar 

Ankara 1 [ a. a. J - Reisi
cumhur lımet lnönü, Fransa dev· 
let reisi Mareşal Peten'in dostane 
bir mektubunu kendilerine tevdi 
etmek llzero memuriyeti mahsnaa ile 

Anadoludan J rakyaya 
askeri nakliyat tatbikatı 

Manevralarda bulunan or
general Fahrettln Altay ve 

._ ___ mUnakallil vekilimiz manev-----
ralar hakkında beyanatta 

bulundular 
lataobuldan biJdiriJiyor: Dün Boğaziçinde aakeri bir manevra 

yapıldı ve büyük muvaffakiyetle başarıldı. Manevralarda A d 1 d 
T k b ·ı· k • ki. . na o ıı an ra ya sa ı ıoe as erı na ıyat tatbıkatı yapıld B h k 
bulunmıyan Şirketi Hayriye ve denizyolları hı:I u a;e ita seferde 
diğer küçük vesait de iştirak etti M sa ı vapur arı, mavna ve 
O · anevralar da bl r g e n er a 1 Fabrettin Altay b h u unan 

-Deniz nakliye vasıtaları bu ün ıı ususta. ~u beyanatta bulundu: 
lıtanbul şehri içindeki iskelelere !ğ An~dolu uhılınden Trakya tarafına 
bir manevra yaptılar lstanbuld k" rama sızın askeri nakliyatı gösteren 
b • a ı mavnalar ve dig" er d . 1 

u manevrada muvaffakiyetli va "f I b enız vasıta arı 
M- zı e er aşırdılar.» 

uoakalit Vekilimiz de bu hususta • . 
- Harp teknig· · · · b d aşagıdakı beyanatta bulunmuştur: 

ının ıca atın an olarakm-b' ff k" 
lan geceli gündüzlü b" t tb"k u ım ve muva a ıyetle başarı· 
tik kıymeti · · ırl a. 1 at y~pmış bulunuyoruz. lstanbul muhiti tak-

erını norma hızmetlerı bozmotdan en .. k'I 1 ' 
ayırdığı vasıtalarla iyi b" t tb"k . muş ı şart ar altında 
V 1. ır a ı atı ıkmal etmi• bul ı. d 

a ı Lütfi Kırdar ve ben b··ı- b h k' • unmada ır. 
u un u are atı bü -k b' h .. 

ve gururla takip ettik. işte böyle göğüs kaba !u ır az ıçınde 
mekten dönüyoruz Dün ırece ve lk" rtıcı hır tatbikati seyret
büğün ıçin saat 22 30 da b"tt" M ev ve 1 gece başlayan bu harekat 

' ı ı. anevralar b. lldd k devam edecektir. ır m et adar daha 

Mahsur 
Rus 

orduları 
Muhasarayı y a r
mak için Umldslz
ce tetebbUslerde 
bulundular 

Berlin: 1 [a. a.] - Alman baş. 
kumandanlığının tebliği : 

Karpatlarla Pripet bataklıkları 
arasında Alman orduları Slovak 

kıtalariyle beraber mağlilp düşma

nı takip ederek çarpışmakta ve 
Lemberg'io iki tarafından ilerle

mektedir. Dialistok'la Minsk ara· 
sında muhasara edilmiş bulunan 

Sovyet orduları bütün gün muha
sarayı yarmak için beyhude ve nev· 

midane teşebbüsler yapmışlardır. 

En ağır tankların da yardımiyle 

Ankaraya izam edilmiş olan Fransa 
devlet nazırlarından Baron Benua 
Meşen'i bugün saat 16da Çankaya
daki köşklerinde kabul buyurmuş· 
lardır. Bu mulikatta hariciye veki· 
li Şükrü Saracoğlu ve Fransa mas
lahatgüzarı hazır bulunmuşlardır. 

Ankara 1 (a.a)- Fransız dev
let nazırlarından Benua Meşen bu 
ırün saat 15,SOda Ebedi Şef Ata· 
türk'iln muvakkat kabrini ziyaret 
ederek huzurunda eğilmif ve bir 
çelenk koymottur. 

8 ili 12 dalga ırenişliğinde olarak 
düşmanın müteaddit defa yaptığı 
huruç teşebbüsleri fevkalade kanlı 
kayıplarla kırılmıştır. 

Dunaburg'la Riga arasında ıreoiş 
bir cephede Duna nehrine varılmış 
ve bu nehir müteaddit noktalardan 
ıreçilmiştir· Burada da düşmanın 
şiddetli hücumları akamete uğra· 
mıştır. Alman tayyareleri bütün 
cephelerde düşmanı takip ederek 
hırpalamaktadır. 

Balıkcılar Yarımadası cenubun
da bir Sovyet muhribi batırılmış, 
diğeri de ağır hasara uğratılmıştır. 
Savaş tayyarelerimiz logiltere 

etrafında büyük bir ticaret ıremi
sini vahim hasara uğratmışlar ve 
Kardif limaniyle şarki lngiltere'de 
liman tesisatlarına hücum etmiş
lerdir. 

Sollum açıklarında Alman Stıı· 
kalan bir lngiliz torpido mııhribin· 
de yanırın çıkarmış, Tobruk liman 
ve tahaşşütlerine taarruz etmiştir. 
lngiliz tayyareleri aşağı bulutlar• 
dan ve fena rüyetten istifade ede· 
rek Şimali Almanya'da şehirlere 
bombalar atmışlardır. Halktan bir 
kaç ölü ve yaralı olmuş ve birçok 
binalarda basar vukuagelmiştir. Bu 
taarruzlar esnsında 17 lnıriliz tay-
tayyaresi düşürülmüştür. . 

Gece i"arbi Almanya Qze~ıne 
lan dü•man taarruzları nehce· 

yapı • · ·ı -ı ü 
ainde Kolonyada birkaç srvr o m J, 

k • e ekonomik basar olma· as erı v , 
mıtlır. 7 lngiliz tayyareJJ düşürül· 
mDıtür. 
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2 BUGÜN 2 Temmuz 1941 

1 1 

averayı , ürdünde 
ikinci Lavrens! 
Binbaşı Glubb'un 

hayati 
Glubb, mükemmel bir 

suvari, emsalsiz bir nişan
cı ve pek mükemmel bir 
psikoloğ olduğu cihetle az 
bir zamanda çöl adamla· 
rının emniyetini kazan· 
mıştır. 

· s on Irak isyanında, ıngiliz 
binbaşılarından Glubb'un 

kumandasında bulunan ve çöl be
devilerinden teşkil edilmiş olan 
Arap lejyonunun isyanı bastırmak 

hususunda lngilizlere büyük yar
dımlarda bulunduğundan ajanslar 
bahsetmişler, hatta binbaşı Gulbb'a 
Arap aşiretleri arasında oynadığı 

faal rol hasebiyle ikinci Lavrens 
unvanını vermişlerdi. 

Bir arahk bu ikinci Lavrensin 
Irak kuvvetleri ile yaptığı bir 

ğe çalışmış ve bu sayede huzur ve 1 
sükfinu iade etmeğe muvaffak ol- 1 
muştur. 

Binbaşı Glubb, Maverayı .Ür

düne gittiği vakıt orada Lavrens 
tipinde ve yerlı halk arasında Pea· 

ke paşa namiyle tanınan Frederic 
Gerard Peake adında başka bir 
lngilize raslamıştır. 

Bu lngilizin de macera hayatı 
kendisininkine pek benziyordu. Bu 
da kendisi gibi, asker diplomat sı

nıfından idi. 

1886 senesinde lngilterede 
doğmuş olan Frederic Gerard Pe· 
ake, sırasiyle Hindistana, Mısıra, 
Darlour'a, Seliiniğe ve Hicaza ve 
oradan tekrar Mısıra gönderil-
mişti. 

Gerard Peake, çöl bedevile
rinin kıyamı esnasında, senelerce 
Lavrens'in yanında çalışmıştı. 

çarpışma neticesinde maktul düş- Osmanlı imparatorluğunun in-

varl olan arap lejyonunu korıfyor
du. Bu lejyon memleket dahilinde 
huzur ve sükOnu, Ürdün hudutla
rının da emniyetini temin •ediyor· 
du. 

On iki ay sonra Peake paşa 

Ürdün umum emniyet müdürlüğü
ne tayin edilmiştir. 

işte binbaşı Glubb'un, Amma· 

na vardığı zaman karşılaştığı Pe· 
ake paşa, böyle bir adamdı. Bun· 
dan iyi bir mesai arkadaşı bula 
mazdı. 

Bu iki şahsiyet çehrece birbi
rine benzememekle beraber, ikisi 
de ayni hayatı sürmüşler, ayni a
damlarla düşüp kalkmışlar ve ayni 
tecrübelerde bulunmuşlardır. 

lstitdaden şunu söyliyelim ki 
Glubb, kısa boylu ve mavi gözlü 
olduğu halde Peake iki metreye 
yakın yükseklikte devcüsse bir a· 
damdır. 

tüğü şayi olmuş ise de sonradan hidamından sonra Gerard Peake, p a ş a ünvanını alan Glubb, 

Londrodan gelen ,---~-----------------------....:.--...., Arap lejyonunun 
malGınat bu ha- 1 Arap adet ve ananelerini çok igi bilen binbaşı kumandanı ığını 
beri tekzip etmiş Glubb, az zamanda şeyhler ve bedeviler arasında büyük deruhte edince, 
ve binbaşı Gulb- b" f h ·ı · · ··k ır nü uz ve şö ret kazanmış, seneler geçtikce bu vazı esını mu em-
b'un sapsağlam melen ifa etmiş, 
olarak leı·yonun otoritesi artmıştır. Çöl bedevilerinden bir çog"u onun 

mükemmel bir sü-
başında bulundu- hakiki Lavrens olduğuna inanmıştı. vari, emsalsiz bir 

ğunu bildirmiştir. ~-~~~~ .. --~111!''!"~--~'!"ll!lııİı•m••••••- k 0 ~ nişancı ve pe 
Binbaşı Glubb'a, ikinci Lav- , müstakbel arap devletlerinin mu· mükemmel bir psikoloğ olduğu ci· 

rens Unvanının verilmesi, Arap kadderah müzakere edilen her 
hetle, az bir zamanda çöl adamla-

aşiretleri arasında oynadığı faal yerde hazır bulunuyordu. Kah es-
rının emniyetini kazanmış, Filistin 

rolden l·ıeri gelmekle beraber, asıl rarengiz Gertrude Bell'ı· ·d 0 yanın a isyanı esnasında, Ürdünü Filistin 
Lavrens'e benzeyişinin de bunda emir FaysaJın istişare meclisinde 

asileri için aşılmaz bir sed haline 
büyük tesiri vardır. bulunuyor, kah Rıyada emir lb- . 

getırmeğe, Bedevileri asilere yar-
Binbaşı Glubb, boy, bos, çeh- nissuud ile >'müzakere için gidiyor, dımdan uzak tutmağa muvaffak ol· 

re, ince dudak, keskin göz itiba- kiih Necd'in cenup taraflarını vu-
muştur. 

riyle Lavrens'e çok benzemekte· ran asi şeyhlerin karargahında gö F·ı· · d 
ı ıstın e sükOn ve asayiş av· 

dir. Arapların lisanına, adet ve rünüyordu. . det ettikten sonra müstakbel bir 
ananelerine bihakkin vakıftır. E • Abd 11 h ·ı Ü mır u a ı e tanışan Ge harpte rdünün mühim bir rolünü 
Glubb da Lavrens gibi, Arap aşi- rard Peake, mahrem müşaviri ve takdir eden binbaşı Glubb, arap 
retlerinin kıyafetinde gezmeyi, emir kendisine danı•madan hı·ç bı·r l · k 1 d• • • eıyonunu uvvet en ırmege çalış-
başına, kenarları sırma işlemeli karar veremez olmu!jlur. Emir Ab mış ve bug-ün kadrosunu modern 
bir kefiye giymeyi çok sever. dullah,Ürdün krah olarak. Amman~ sillhlarla mücehhez olarak 30,000 

Binbaşı Glubb, ilk defa Ma· da yerleşince, lngiliz müstemlekat nefere çıkarmıştır. 
verayı Ürdüne göderildiği zaman nezareti derhal Gerard Peake'yi Gl bb ·1d 

u , çiı e mekik dokuyup 
büyük müşkülatla karşılaşmıştı. oraya göndermiş, emir Ab<lullah d l 

uruyor, yolar inşa ediyor, karar· 
Mihver ajanları, Irakta, Hicaz- da kendisini Meverayı Ürdün u. hl 

ı ga ar vücuda getiriyor. 
da, Yemende ve Filistinde, ngiliz mum ı·andarma mUfettişlig' ine tayı·n B 

ugün binbaşı Glıibb'un vazi. 
nüfuz ve tesirini baltalamak, be- etmiştir. Ü · 

fesi rdün kuvvetlerine kumanda 
devileri lngilizlere karşı ayaklan- 1922 senesinde paşa Unvanını ve memleketin ıükQn ve huzuruna 
dırmak için çoktanberi faaliyete alan PHke yarı askeri, yarı polis nezaret etmektir! 
ğeçmişlerdi. 

Mihverin Arap alemi nezdin• 
deki bu faaliyetine karşı koymak 
için münasip bir ajanın o taraflara 
gönderilmesi lüzumu hissedildiği 
zaman alakadar lngiliz makamları, 
binbaşı Glubb'un şahsında muta
bık kalmışlardı. 

G lub b kimdir ? 
Glubb, 45 yaşında ve bu 

asrın 1.;u m'1şhur lngiliz as. 
kerlerinden birinin Major general 
sir FreJeric Manley GluLb'un oğ

ludur. 

Bolşevikliğe karşı 
Haçlllar seferi mi? 

[Boşmakaleden artan} 
yet tabii bulmak icabeder. Çünkü 
kakikaten komunizmden her mille· 
tin ve her devletin gözü tork
muştur. 

Öyle anlaşılıyor ki her mille
tin huzur ve sükQnu için daimi 
bir tehlike ihdas etmekte olan 
komunizmin yuvasını, kaynağını 

ve istinat noktasını teşkil eden 
Sovyet Rusyaya karşı bu modern 

haçlı seferile Avrupa milletleri 
endişelerini kökünden halletmek 
kararına varmışlardır. Fakat kade
rin ne acıklı bir cilvesidir ki ko-
monizmin en amansız bir düşmanı 
olan büyük Britanya l hadiselerin 
tesiri altında maddeten değilse de 
rnanen onu takviye elmek mecbu. 

riyetinde kalmıştır. Ve yine talihin 
ne zalim tecellisidir ki dünkü müt. 
tefiklerden birisi Fransa Sovyet
lere karşı, lngiltere iso Sovyetler
le beraber karşı karşıya gelmek
tedir. 

l Harp Notlan 1 

Deniz bayramı Bligükbir 
dün. kutlandı megdan 

. muhare-
oenızcıler lstanbulda Barba· 1 
ros Hayreddlnln tUrbeslne b • 
giderek bUyUk TUrk denizci- e S l 
sinin hatırasını taziz ettiler 

• 
Jstanbul: 1 [ Hususi ] - Denizciler bayramı bugün şehrimizde büyük 

tezahüratla kutlandı. Denizcilerimiz sabah saat 11 de taksime gide
rek istiklal abidesine çelenk koydular. Toplantıda, bugünün ehemmiyeti
ni tebarüz ettirir nutuklar söylendi. Buradaki merasimi müteakip alay 
Beşiktaşta Barbaros Hayreddinin türbesine gitti, Türbeye çelenk bıra
kıldı ve Barbarosun hatırası taziz edildi. 

Öğleden sonra burada deniz yarışları, gece denizde fener alayı 
yapıldı. 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğünün Tophane yolcu salo
nunda tesis ettiği yeni denizciler hastahanesi de bugün merasimle açıldı. 

Hava Kurumuna Yardımlar 
Ankara - Türk Hava Kuru

muna teberrüda bulunan vatandaş
ların isimlerini neşrediyoruz: 

Finlandiyada: Tempere şehrin
deki vatandaşlarımızdan Zinetüllah 
Ahsen Böre 512 lira, lzmirde: Eş· 
me'nin Sirke köyünden Ali Hay· 
dar Kaçaroğlu 1000 lira, Ankara
da: Öğretmen Bayan Nebile ve 
eşi nişan yüzüklerinin bedeli 10 
lira, llgın'da: Belekmer köyünden 
ıbrahim oğlu Hacı lbrahim Aklık 
30 lira, Kırıkhan'da: Çaltepe kö
yünden Bekir Şanal 100 lira, Çi· 
ne'de: Akçaova nahiyesi halkı 
448, Kızıltepe 260, dört zat tara
fından 78, Mehmet Uygur adına 
Mehmet Aydın 40, Fatma Ünlü 
20 lira, Şirvan'da: Sıymur köyün
den Mustafa Ongül 300 lira, Köy
ceğiz'de: Halil lbrahim Pekgüzel 
100, Aşa Ünal 26, lbrbhim Önder 
23 lira vererek Türk Hava Kuru· 
muna yardımda bulunmuşlardır. 

Tal ebe ikmal kursları 
hazırlığı 

Ankara - Bu ayın 16 sında 
faaliyete geçecek olan talebe ik
mal kursları için şehrimizde ha
zırlıklara başlanmıştır. Şehir dahi
lindeki bütün ilk ve orta okullar· 
da, okul direktörleri ile öğretmen· 
ler önümüzdeki hafta içinde top
lanacak ve kursların tanzimi için 
bir proğram haz1rhyacaklardır. 

Kurs mesaisinin yalnız sabah-

ları yapılması kararlaştırılmıştır. 

Refah vapurunun 
batışı etrafında 

(Baştarafı Birincide) 
Üçüncü mevzu olarak lstaobul 

mebusu general Kazım Karabekirin 
ticaret vekaletine tevcih edilen 
takriri üzerine müzakere açılmış 
ve ticaret v~kili Mümtaz Ökmen 
bu takrirde mevzu bahs olan me
seleler hakkında beyanatta bulun
muş ve sual sahibile diğer hatip
ler de mütalealarını söyleınişlerdir. 

Grup, ayni zamanda asker ai· 
lelerine yapılması icap eden mua
venet hakkındaki komisyon rapo
runu vaktin geç olması dolayisile 
perşembe günü ayrıca bir toplantı 
yapılarak miizakere edilmesine ka
rar vermiş ve saat 19 30 da celse 

·ı ' ye nı ıayet verilmiştir. 

Adliyede tayinler 
Ankara- 60 lira maaşlı Urla 

hukuk hakimliğine Diyarbakır hu
kuk hakimi Fehmi Cirit,Kozan hu
kuk hakimliğine Çarşamba hukuk 
h~imi Bahri Uzbay, 50 lira maaş 
lı Ankara bakim muavinliğine An
kara eski hakim muavini hukuk 
doktoru Fikret Arık, Ankara sulh 
hakimliğine Ankara İnf8at cezaevi 
müdürü Abdulkadir Ulusoy, Diyar
bakır hukuk hakimliğine Kozan hu
kuk hakimi Şuuri Erdem, 35 lira 
maaşlı Denizli sorgu hakimliğine 
Gebze sorgu hakimi Burhanettin 
Sili, Suşehri hakim muavinliğine 
Şebinkarahisar hakim muavini Şev
ket Türe, Başkale bakim muavinli· 
ğine Gürpinar hikim muavini Tev· 
fik Doğuışıker, Erzurum sorgu ha
kimliğine Ağrı sorgu hakimi Hür
rem Damalı, 30 lira maaşlı Şebin
karahisar sorgu hakimliğine Suşeh· 
ri sorgu hakimi Sabri lmer tayin 
edilmiştir. 

Yeniden kurulacak Erzurum 
Erzurum t - Üçüncü umumi 

müfettiş B. Nazif Ergin Ankara· 
dan şehrimize dönmüştür. Büyük 
Cümhıırreisimiz ve Milli Şefimizin 
himayelerinde kurulan doğu evle
ri kookeratifi hazırlıklarını ikmal 
etmiştir. E.vlerin İnşası münakasa· 
ya çıkarılmak üzeredir. Gerek bu 

150 evin inşası ve gerekse Erzu

rum şehri planının tatbikatında 
şehrin büyük caddelerin açılması 
için hükOmetimiz tarafından bele· 
diyeye vaki olan nakdi yardım 
vadt erzurumluJarı sevindirmiştir. 
inşaata ve bunlarııı açılmasına bir 
ay içinde başlanacağı ve şehrin 

şu bir iki sene içinde tamamen ye
ni bir çehre ile ortaya çıkacağı 
anlaşılmaktadır. 

lstanbulda kahve tevziatı 
lstanbul 1 - Dün sabahtan 

itibaren şehrimizde kahve tevzia
tına başlandı. Polis ve bekçiler 
vasıtasiyle her mıntakadaki evle
re birer numara dağıtıldı ve han
gi kahveciye müracaat edip kah
ve alabilecekleri bildirildi. Bu ııu
ınara ile miiracaat edecek olanla. 
ra yetmiş bir kuruş mukabilinde 
bir paket çekilmiş kahve verile
cektir. 

oluyor 
YAZAN 

MÜMTAZ 
FAiK 

FENiK 

Alman-Sav· 
yet harbi

ne dair dün 
gelen tebliğler 
ve haberler, 
vaziyeti, der· 

hal vuzuhlu bir serette önümüze 
sermekten daha çok iğlik eder 
mahiyettedir. Çünkü her iki men
balardan verilen malQmatın biri
biriyle hiç bir alakası yoktur. 
Mesela Sovyet menbalarının harp 
sahnesi olarak gösterdikleri yer• 
lerin Alman menbalarına göre 
hayli aşılmış olması lazımdır. 
Alman menbalarından sızan ma .. 
IOmatı da Sovyet menbaları te
yit etmemektedir. Bizim bu teb· 
liğlerden ve haberlerden anladı· 
ğımız esaelı mana şudur : iki 
taraf orduları da bütün kuvvet
leriyle birbirleri ıçıne geçmiş 
vaziyettedir. Tarihin şimdiye ka· 
dar kaydetmediği ve daha bir 
çok seneler de kaydına imkan 
görmediği muazzam bir meydan 
muharebesi olmaktadır. Bu mu
harebelerde iki büyük devletin 
çelikleri birbiri içine geçmiştir. 
Tank cesetlerini, tanklar çiğne· 
mekte, ve bunların kokusu üze· 
rine akbaba gibi tayyareler çök
mektedir. Hava kuvvetleri, kara 
kuvvetleri, ve insanlar muazzam 
bir ovada sanki havan içinde bir 
arada dövülür gibi ezilmekte, et 
kemik çelikle karışmaktadır. 

Harekatın veçhesi 

D ünkü tebliğlerden, ancak 
bir kaç gündenberi ge. 

len haberler esaslı bir surette 
tetkik edildikten sorıra, hareki· 

tın veçhesi hakkında bir parça 
malOmat çıkarmak kabildir. Böy· 
le müphem ve karışık malQmatın 
tam olabilecetini iddia etmek de 
şüphesiz hatalı bir şeydir. Fakat 
her şeye rağ-men bu tahlili yap
mağa ce•aret edelim : Dün a-e
len haberlerden ilk evvela öğ. 

rendiğ-imiz şudur : Hnrp şimdi 

Finlandiya cephesine de sirayet 
etmiştir. Bundan başka iki nok· 
tada, biri Minsk mıntakasında, 

diğeri daha cenu'pta Luck mınta· 
kasında şiddetli çarpışmalar ol· 
maktadır. Besarabya cephesi sa
kindir. Letonya cephesi hakkın

da esaslı hiç bir haber yoktur. 
Yalnız Almanlar, Letonya'da sa
hilde bulunan ve mühim tayyare 
üslerine malik olan Libau şehrini 
işgal ettiklerini bildirmektedirler. 

(Devamı üçüncüde) 

Bu lngiliz generalı, Cenubi 
Afrika muharebelerinde ve umumi 

harple temayüz etmi,ti. 
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ilk olarak lrak'a gönderilmiş ve 
orada bazı müsademelere iştirak 
ettikten, sükQn ve huzur avdet et
tikten sonra çöl aşiretleri arasında 

kalarak Arap lisanını: Arap adet 
ve anana.terini öğrenmeğe ve Arap .. 
ların ruhı1na nüfuz etmeğe çalış .. 

mıştır. 

Bu sayede az bir zaman son .. 
ra şeyhler ve bedeVıler arasında 

büyük bir nüfuz ve şöhret kazan· 
mış, seneler geçtikçe bu otoritesi 
de artmış, h•ttii çöl bedevilerinden 
bir çoğu. binbaşı Glubb'un hakiki 
Lavrenı olduğuna inanmağa ve 
çehresinde bir çok müşabehetler 

gôrme{re başlamışlardır. 

Gece zifir gibi karanlıktı. Soğuk, bı
çak gihi kesiyordu. Eski bir tabut seçtik. 
Çıkardık. Sırtımıza vurduk. 

Eski tabutu, Girit hanıoııı 

koridorunda parçaladık. 
karanlık 

Deminki sönük soba şimdi alev ale
ve yanıyor, üzerinde boyaları dökük por· 
selen bir çaydanlık fokurduyordu. Taş 

oda, hamama dönmüştü. Küçük Arif açıl· 
mıştı; arlık titremiyordu. 

cığında, tarlaları, tapıları varmış. Ekiyor
lar, biçiyorlarmış. Halleri, vakitleri öyle 
yerindeymiş kil.. En sonunda, buhran, bu 
kaygısız ailede ne tat bırakmış, ne tuz ... 
Ekip biçdikleri, bir kaç madrabazın elin
de yok bahasına gidiyormuş. Artık eski
si gibi ekemez, biçemez olmuşlar. Panga
ya borçlanmışlar. Yaşlı baba, buna bir 
yıl zor katlanmış; ölmüş. Dul anaları, ev. 
lenmiş; uzak memleketlere gelin gitmiş ... 

YAZAN: Reşat Enis J 
- Hele bi harman gelsin - dermiş 

küçük Arif • hele bi harman gelsin! Bo
yumca uçurtma yapacağım! ... 

sen 

- Kah kah kah •.. 

Topaç zamanı gene alay ... 
Abe Arif? 

Topaç 
? 1 

çevirmesini bilmemin 

gün, Arif sokağa düşmüş işte ... 

Ansızın vuran bir kampanayla ken· 
dime geldim. Papa Eltim kilisesinin ya• 

nıodaydım. Tunç çanın ıpıne kudurmuş 
gibi asılan el, hangi insanın ölümünü du • 
yuruyordu? Yoksa bu, bir yortu gecesi
nin başlangıcını mı bildiriyor? 

Kampana vuruşu, bana çocukluğu
mun korkulu günlerindan birini hatırlatır: 

Glubb, polis müdürü 

A tadan bir ınüddet geçtik

ten sonra Glubb, Irak po
lis ınü<lürltiğiine tayin edilmiştir. 
O sırada Irakta vaziyet oldukça 
karıtıktı. Halk, çölden akınlar ya
pan bedevilerin yağmacılıklarına 
uğruyordu. 

Glubb, bu yağmacı aşiretlere 
karşı açtığı mücadelede l üyük ce
saret gÖ•termiştir. 

lngiliz binbaşısı, bedevilerin 
zihniyet ve haleti ruhiyesini gayet 
iyi bildiği cihetle, onları ;kna ile 

hilm ve mülayemetle yola a-etirme-

Kimbilir kaç ölü sırtı değen tabutun 
is kokusu ciğerlerime sinmişti. içimde bir 
ürperiş vardı . 

Kırık kenarlı bir ufak maşrapayla 
ıhlamurunu içen hasta küçük, onu kayna
tan ate~in bir tabut olduğunu duyunca, 
sapsarı kesildi; ıhlamuru yarım bıraktı. 

• • • 

Madama müjde vermeğe gidiyordum: 
Voyvoda komiserinin bu gece işi başın
dan aşlnn ... Teftiş yok. Başkomiserin işi, 
sızlı~an tabanlarımı bütün bir gece din· 
lendırmeme imkan verecek... Düşüne dü· 
şüne yürüyordum. 

Zavallı küçük Arif ... Ölen babası bir 

rençbermiş. Trakyanın küçük bir kasaba-

Aril'in, on sekiz yaşlarında iki ağası, 
abalarını omuzlarına vurmuşlar. Çekmiş. 
ler çarıklarını ayakların•··· Sabana onlar 
gitmişler; ekine onlar ... Kendi ektiklerini 

• kendileri biçmişler. Kendi biçtiklerini 
kendileri dövmüşler ... 

Biri çok küçük, diğerleri yirınisine 
varmamış bu üç kimsesiz kardeş,ele muh
taç olmadan, bir yıllık harmanın gelirile 
ancak karınlarını doyurabiliyorlar, baba. 
!arının pangaya borcunu ödüyorlar. 
mış. 

Kasabanın ileri eşrafı, uçurtma 
manı, eğlenir gibi Arif'e sorarlarmış: 

- Arif be? .•. Hişt, a be Aı1f?l 

Yok mu senin uçurtman be? 
Yook ... 

•a-

Kazık gibi iki ağan 
salar ya bir uçurtmacıkl 

var bel .. Al. 

Bilirim ... 

- Topacın 

- Yoook ... 
gelsin! ... 

mı yok be Arif?! 

Amma. hele bi harman 

Abe Arifi 

Kazık kadar iki ağan var be 1. .. 
Sıkılmazlar mı seni bu kılıkta gezdir

• . ? mege ... 

- Hele bi harman gelsin, efendi 
ca ... Hele bi harman gelsin! .. 

Harmanlar gelip geçiyormuş. Fakat .. 
küçük Arif'in ne uçurtması, ne topacı 
oluyor, ne de üstü başı yenileniyor
muş ... 

Çöken göğüsleri, sararan benizlerile; 
genç olmadan kocayan, haşlanan iki kar· 
detin - ikisinin birden • askere gittiği 

Beş yaşında, belki de daha ulaktım. 
iki tarafında taş binaların yükseldiği ça-

murlu, loş bir sokakta, bir mektep dönü
şü, tuhaf bir kalabalığa rastlamıştım. Pır

nakıl siyahlar giyinmiş papasların garip 
sesleri kilisenin kampanasına karışıyor, 
oğullu yapıyordu. 

Başları önüne düşük insanların ara
sında sessiz sessiz ağlayanlar vardı. Or

tada üstü açık bir tabut taşınıyordu. 

Ölünün sarı yüzii, günlerce uykula• 
rıma girmişti. Kaç gecenin yarılarında, 
hıçkırıklarla uyanmıştım; annemin yata· 
ğına girmiş, titreye titreye koynuna so· 
kulmuştum. 

Karanlık köşeyi kıvrılır kıvrılmaz, 
dövüşün orta11na düştüm. 

[ Devamı var J 

• 

bir 
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Rus milli 
müdafaa -

"Vişi hükumeti 
Berlin'in sade

ce bir yerdeki şilteleri duvar kenarları· 
na yayarak hepimize oturacak yer 
hazırladılar. 

Oturduk. 
Biraz sükut .. 
Sessizliği ben bozdum. 
_ \ierhaba koca ele! .. 
- Ya merhaba .. 

Merhaba sağdıç .. 
Ya merhaba .. 
Merhaba bizim oğlan .. 
Ya merhaba .. 

- Merhaba emmi oğlu .. 
- Ya merhaba .. 
Bu " Merhaba • Ya merhaba,. 

lar herkes tarafından birer defa 
tekrarlandıktan sonra yine sü· 
küt •.. 

Arkasından yine ben: 
- Hoş geldin, sala geldin e· 

le; keyifler yavuz mu? 
- Hoş bulduk, safa bulduk; 

siıleri gördük, daha iyi olduk .. 
Bu fasıl da bitti. paketleri u

zattık. 

Fakat dikkat ediyorum: He· 
rifler hep tetikte.. Anlaşılan bize 
pek emniyet edemiyorlar. Bunu 
görünce zeybek , kaidesi aklıma 

geldi. Belimden parabellumu çıkar· 
dım, namluyu kendime doğru tu
tarak efenin yanına yürüdüm ve 
tabancayı yanıbaşıoa bırakıverdim. 

Benim bu hareketimi alaka ile 
takip eden efe, 

- Sen erkan görmüşsün be 1. 
Dedikten sonra ayağa kalktı; 

tıpkı benim gibi mavzerinin nam· 
lusunıı kendine doğru tutarak gel
di; silahını kucağıma bıraktı. 

iki başlı vukubulan bu; 
- Sana emniyetim var. 
Muamelesi üzerine zeybekler 

silahlarını köşeye dayadılar. Biz 
de geniş bir nefes aldık. 

Artık yekdiğerimizin kim v~ 
ne olduğumuzu bilmeden, hatta 
adımızı öğrenmeden dost olmuş· 
tuk. iki taraf da tereddüdü bırak· 
mıştı. 

Amma yine susuyoru z. Oturuş 
tarzımız da şu; 

Efe ile ben karşılıklı bağdaş 
kurduk. Zeybekler hep diz çökü· 
yorlar. Dikkat ettim; bizim Rıza, 
Necip, Saffet sol bacaklarını yana 
kaykılmak suretile diz çökmüşler. 
Allah hallerine acısın; başa gelen 

çekilirmiş. 

Rızaya hitap ettim. 
Rıza !. 

- Buyur efendi efe !. 
- Şunlara söyle de rakı ge· 

tirsinler ., 
- Baş üstüne elendi efe 1 
Bu mu ha vereyi alaka ile din

li yen Süleyman efe gür bıyıkları· 
nı sıvazladıkt~n sonra (sordu: 

Sana efendi efe mi derler 

be? 
Kızanlar hatırımı sayar da 

öyle derler efe ... Efelik nerde 
biz nerde canım.. işte öyle 
söyleyiveriyorlar. 

Süleyman efe benim bu ceva
bımı tavazuuma hamletti ve bana 
ehemmiyet verdiğini göstermek i
çin silfıhlığının arkasından çıkardı
ğı kalıp sigara paketini önüme 
sürdü. Ben içinden bir sigara alır 

almaz zeybekler yerlerinden fırlı
yarak - ikram töresi mucibince • 
hep birden kibritleri çaktılar. Ben 
de başımla havada bir daire çize
rek sigaramı bu alevlerin hepsile 

yakar gibi yaktım ve bu suretle 
gönlü alınmadık kızan bırakmamış 
oldum. 

Bilmukabele benim de eleye 
uzattığım paket üzerine Rıza, Ne
cip, Saffet ayni horeketi tekrarla· 
dılar ve ayni muameleyi ırördüler. 

Bizim uyku ne oldu diyeceksi
niz •. Hangi uyku, hangi sarhoşluk? 
Vallahi tehlike karşısında adam 
öyle ayılıyor ki şaşar, kalırsıniz. 
Ölüm denilen kötü suratlı şey 
burnunun ucunu gösterdi mi; insa
nın içindeki bütün alkoller suya 
tahavvül ediyor ve uyku melaike· 
leri tabanları yağlayınca Tireden 
Şangha ya kadar kaçıyor .. 

Ne uyku kaldı, ne bir şey; 
hepimiz de turp gibiyiz .. 

Gelsin rakı l.. 
Geloin amma kadehe, mezeye 

elvedll.. Bundan sonra zeybek tö· 
resince u binlik lakırdatacağız ,, 
ve üstüne ikiden fazla olmamak 
kaydile leblebi yiyeceğiz. 

Uzatmıyalım efendim; rakı, 
leblebi geldi. Kızlar da gelip otur
dular. Kuyucu Kızının doğruca 
benim yanıma çöküıilnden efe huy-

• 
lanmış olacak ki kurnazca istin· 
taka çalıştı: 

- Emineyi eskiden mi tanı

yon? 
Kuyucu Kızına baktım, çehre 

kireç olmuş .. 
- Eskiden tanırım ele, kaba

dayı avrattır. 

- Güzel de .. 
- Öyle .. 

IOm 3 1 
1

' ır:ıa 

Velfıkin bizde, ma· 
sülOk etmek ,. ol-

maz. 
- Onun dostu öldü .. 
Vah vah vah; bilmiyordum. 
- iki dostıı vardı bu zin~ 

gahbenin .. Birisi hem gurşiınlan, 
hem gamaylan buna !urdu; öteki 

1 de !urana öldürdü; dama tıktıla. 
Hincik on beş sene yedi, damda 
yatıyo., Öyle deemi ülen? 

Kuyucu Kızı cevap verdi: 
- Öyle efe .. 
- Damdakine bu bakaa .. Ôy-

le deemi ülen ? .. 
~ Öyle efe ... 
Ben atıldım: 

- Demek ki bir dostu var· 
mış. Amma damda, amma yüzde. 
Mademki dostu var; başkasının kal· 
tağı elmas kakmalı olsa üstüne bi· 
nilınez. Efeklikte bu olmaz. 

Baktım; efe memnun, Hele 
kuyucu Kızı o kadar memnun ki 
tarif edemem. Kadıncağızın kor· 
kudan hop hop eden yüreciği bir
denbire huzur ve sükun buldu. 

Maamafib tahkikat devamda .. 
- Bu kızanların dostu var 

mı bunların içinde? 
- Nereden olacak efe? .. Bun· 

far Tireye ilk defa geliyorlar .. 

- Yaaa .. 
- Evet ... 

Artık mesele mahlOldü. Zaten 
topal karı dostu zeybeğin yanına 

sokıılmuştu; ben de diğer iki ka
dını, efenin itirazına rağmen, efe. 
nin iki yanına oturttum. Bizim ta· 
rafta, benim yanımda olmak üzere 

sadece Kuyucu Kızı kaldı. Gerçi 

üç arkadaşım iyod gibi açıkta kal· 
mışlardı amma, ayıldıkları için, bu 
vaziyetten onlar da memnundu. 

Efendim; gülmek yok, geveze
lik yok, tek suale tek cevap, ka· 
rıların yüzüne bakmak yok; mut· 
tasıl sorutup duracak ve sıra ile 
binliği lakırdatacaksın. Bunun adı 

eğlentidir. işte bizde bu çeşit eğ· 
!eniyor, haşa min huzur yaşıyoruz. 

Bir saat kadar bu minval üze· 
re zıkkımlandıktan sonra, efenin 
gözü akşamdan odada kalmış o· 
lan bağlamıya ilişti: 

- Kim furoyo bağlamaya? 
- Bizde beceren yok efe .. 
- Öyleyse bizim Mehmed al-

sın. 

Mehmed aldı. Yapacağım di
ye akordunu bozduktan ıonra, 

cidden yanık bir sesle okumağa 
başladı: 

[Devamı var} 

kurşuna dizildi 
Suçları, Alman ve 
Rumen askerleri
ne ateş açmaktır 

Bükreş: 1 [a. a.J R u m e n 
başvekaleti tebliğ ediyor; 

Sovyetler bütün vasıtalarla cep
he arkasında bozgunculuk, karga
şalık ve tecavüz hareketleri çı
karmağa çalışmaktadırlor. 

Bu maksatla Sovyetler .tayyare
lerden paraşütle casuslar ve ted
hişci ajanlar indirmekte ve bun. 
lar, birlikte t<eavüz hareketleri 
organize etmek üzere, memlekf"t 
dahilinde oturan ajanlarla ve Ya
hudi komünist halkla temasa geç
mektedirler. 

Bu ajanlardan birkaçı ele geçi· 
rilmiş ve teşebbüs edilen tecavüz 
hareketleri cezalandırılmıştır. 

Yaş şehrinde evlerde Alman 
ve Rumen askerlerine ateş eden 
500 Yahudi komünist kurşuna di· 
zilmiştir. 

SükOn ve nizam bozmağa ma. 
tul bütü~ teşebbüsler hemen ma
hallinde in•afsız bir surette tenkil 
edilecektir. Nizam ve emniyeti ih• 
liil eden bu unsurları zamanında 
bildirmiyenler bütün aileleri efra
dıyla birlikte kurşuna dizilecektir. 

Kil doklarına 
hücum edildi 

Londra 1 (a.a) - Dün gün-
düz Almanya üzerine yapılan ikin· 

ci akıoda lngiliz bombardıman tay. 
yareleri Kil ıloklarına hücum et· 
mişlerdir. Bir bombardıman tayya. 
remiz üssüne dönmemiştir. 

lngiliz avcı tayyarelerinden mürek. 
kep mühim bir hava teşekkülü dün 
akşam şimali Fransaya hücum eden 

bombardıman tayyarelerine refaket 

etmiştir. Henüz bu harekata dair 

bütün tafsilat bilinmemekle bera· 
ber, bu akın esnasında 3 düşman 
avcı tayyaresinin düşürüldüğü öğ· 

•ren ilmiştir. 

Londra 1 ( a.a ) - lnırili• av
cı tayyarelerinin dün akşam şimali 

Fransaya ka;şı yaptıkları seri bir 
hücum esnasında 6 düşman tayya· . 
resi düşürülmüştür. 

lngiliz avcı tayyarelerinden bi· 
ri üssüne dönmemiştir. 
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konseyi 
kuruldu 

Stalin, konseye 
reis seçildi 
HUkQmetln bütün 
seUihiyetıeri müda
faa k o n s e y 1 n e 
devredildi 

Londra 1 [A.A.] - Moskova 
radyosu, Stalinin reisliği altında 
bir milli müdafaa konseyi teşkil 
edildiğinden bahsettikten sonra, 
fevkalade ahval dolayısiyle ve 
Sovyet vatanına haince hücum e· 
den düşmana karş.ı koymak için 
Sovyet ınilletlerinin süratle sefer· 
her edilmesini temin maksadiyle 
Sovyetler Birliği yüksek şurası ri· 
yaset divinile halk ko'miserler he
yetinin aşağıdaki kararları ittihaz 
ettiğini bildirmiştir: 

1 - Bir milli müddaa konse
yi teşkil edilmiştir. Bu konseyin 
reisliğine Stalio, reis muavinliğine 
Molotof, azilıklarına da ·müdafaa 
komiseri Voroşilof, riyaset divanı 

azasından Malenkol ve dahiliye ko· 
miseri Beria seçilmişlerdir. 

2 - HükOmetin bütün selahi
yetleri müdafa konseyine devredil· 
miştir.~ 

3 - Matbuat ve milli müda
!aa işlerinde çalışan bütün vatan
daşlar müdafaa konseyi teşldlitı 
tarafından ittihaz edilen karararla
rı tatbikle mükelleftirler. 

Alman • Fin ordularının 
taarruzu püskürtüldü 

Moskova 1 [ a. a. ) -Sovyet 
tebliği: 

30 Hıı,ziranda bütün Sovyet 
- Finlandiya hududu boyunca bir 

taarruza geç~n düşman kıtalarımız 
tarafından püskürtülmüştür. Mur· 
mansk istikametinde Alman kıtala
rına karşı şiddetli muharebeler ve~ 
riJmektedir. Bu muharebeler esna
sında düşman ağır zayiata uj'ra. 
mıştır. 

Vilno ve Dvinsk istikametinde 
kıtalarımız, şimaJi şarki isiikametin· 
de nüfuza teşebbüs eden düşman 
motörlü cüzütamlarına karşı şidet· 
li muharebelere devam etmektedir. 
Bu istikamette kıtalarımız adetçe 
üstün düşman karşısında muannida· 
ne mukavemet etmekte, seri ma .. 
nevralar yapmakta ve düşmanın 
mutava!sıt mevzilere ilerlemejinc 
mani olmak üzere aJetçe üstün 
seyyar düşman kuvvetlerine muan· 
nidane muharebelerine devam ey
lemektedirler. 

Kovno mıntakasında büyük 
tank hücumları devam etmektedir. 
Şarka doğru nüfuz etmek için düş· 

hizmetcisidir . ,, 
Rusya, milnaseba
tın kesilişi kararanı 
nasıl karşıladı? 

Moskova: 1 [a. a.J - Hari
ciyel<.0miser muavini Lozovski Vişi 
hükumeti tarafından S ov yet 1 er 
Birliğile münasebetlerin kesilmesi 
hakkında verilen karardan bahse
derek demiştir ki: 

«- Vişi, Berlini'in s~dece 

hizmetcisidir. Vişi, bu hareketine 
sebep olarak Sovyet diplomatik 
heyetiyle Sovyet konsoloslukları 

aza ve memurlarının devletin ~i

zam ve asayişini ihlal eder mahi
yette faaliyette bulunduklarını 

ileri sürmüştür.» 
Böyle bir kararın Fransız mil· 

letinin aleyhine netice vereceğini 
söyliyen Lozovsld kahraman Fran
sız milletinin bu tedbirle hiç bir 
alakası olmadığını ilave etmiştir. 

Tüdmür tama
mile muhasara

da değil 
Kahire 1 ( A. A) - Salahi· 

yetli askeri mahfillere göre, her 

ne kadar lngiliz kuvvetleri Suriye· 
nin şimalinde Tüdmür'ü sarmış· 

lar ve burasile Humus arasındaki 

kara irtibatını kesmişlerse de şehir 
tam bir muhasara altında değildir. 

Tüdmr'ü ihata eden kuvvetler ln

giliz motörlü kıtalarıdır. Şimdi 

bu kıtalar şehre hakim olan sev

kulceyş noktalarını işgal etmiş 

bulunmaktadırlar. 

Küçük bazı Vişi kı~alarının 

karanlıktan istifade ederek bu 
noktalar arasından kaçınaları müm· 

künse de Tüdmür'deki Vişi garni· 

zonunun kısm·ı küllisi şimdi iyi bir 
muhafaza altında bulunmalctadır. 

man tarafından yapılan teşebbü,.le. 

rin hepisi tardedilmiştir. Bu mınta· 
k.ada iki taraf t .nkları arasında 

cereyan eden muharebeler çok şid. 
detli olmuş ve külliyetli Alman 
tankı imha edilmiştir. 

Besarabya hududu kısmında 
düşman yeniden Prut'u geçmeğe 
teşebbüs etmişse de düşmana ağır 
zayiat verdirilerek püskürtülmüştür. 

Dün harp gemilerimiz biri Bal· 
tık denizinde, diğeri Karadenizde 
olmak üzere iki düşman denizaltı
sı batırmışlardır. 

lngiliz askeri heyetinin 
temasları 

Moskova 1 [ A.A. J - lngiliz 
askeri heyeti dün sabah Sovyet 
genel kurmayile temas etmiştir. 

~ ARNAVUTLUGUN ÇIKARDIGI PET OL 
A rnavutluk şimdi Avrupanın mühim 

petrol müstahsili memleketlerinden 
biri halini almıştır. 1939 senesindeki istihsali 
140,000 tona baliğ olmuştur. Şu kadar var ki 

Arnavutluk petrolü yüzde seksen benzin ver
mektedir. Bunun büyük bir kısmı tayyare mo
törinde kullanılan yüksek evsaftadır. 

ilk defa Arnavutlukta geniş mikyasta 
1935 de petrol çıkarılmağa başlanmıştır. De. 
voli havzasında 2,000 kuyu açılması kararlaş· 
tırılmıştır. Hali hazırda bundan 600 kuyu açıl
mış ve işletilmeğe başlanmıştır. 

Bu petrol havzası ( Berat ) şehrinden bir· 
kaç kilometre uzakta ve Draç • Luşnaya şosesi 
üzerindedir. 800 hektar tutan bu petrol hav
zasının en derin kuyusu 1,500 metredir. Bu 
petroller k ü r e i a r z ı n teha vvülit es
nasında hesapsız balık yığınlarının yer altında 
kalarak tuyik görmesinden ileri gelmiştir. 

Petrolün pek azı kendi kendine fışkırmak
tadır. Ekserisi tulumba ile çıkarılmaktadır. 
Sonradan 75 kilometre uzunluğundaki boru 
hattı ile Avlonyaya nakledilmektedir. Burada 
tayyare bombalarından mahfuz .ıarınçlarda 
cem ve mahafaza edilmektedır. 

Şarkı vasıtasile 
çarpışma 

• Finliindiyanın şima
linde oturan Laponlar, 
çok sakin, hakşinas in
sanlardır. Cürüm işle· 

medikleri için burada polis teşkilatı yoktur. 
Aralarında kav&"• çok nadirdir. Bir kavi"& 

b. ekilde halled'l' olunca iş garip ır ş ı ır. 

Hakarete uğrayan, hakaret eden şahıs 
aleyhinde bir grup huzurunda bir şarkı söyler. 
Hasmı d: buna şarkı ile mukabele ve muhali· 

lini tenkid eder. 
Şarkı söylemekle cereyan eden mücadele-

. · olan kazanır g 1 b d de şarkısı en ıyı . . • a e e e er. 
B l "ht"la·f da halledılınış olur 1 u surete ı ı • 

Amerikada soğuk ha· 
Soğuk hava va vagonları memleketin 

va g o n 1 ar 1 i~~is_adi V~ziyeti Üzerinde 
._ ______ ... buyuk bır rol oynamak· 

tadır. Çünkü bu vagonlar sayesinde yaz mev. 
. . . k günlerinde b"l b geni• sımının en sıca ı e u 'X 

memleketin her tarafına taze balık, et ve tere
yağı nakledilmektedir. 

Bu vagonların sayısı Şiındi yüz elli bini 
bulmuştur. Fakat bu vagonlardan ancak yüz 
ellisinde buz imal eden teçhizatı vardır. Diğer
lerinde balık ve yiyecek buz içinde muhafaza 
edilmektedir. 

Buzlara muhtelif tuzlar ilave edildiğinden 
kolayca erimemektedir. 

Avrupada ise soğuk hava vagonları Ame· 
rikaya nisbeten azdır. Ancak son senelerde 
bu vagonlara ehemmiyet verilmektedir. 

Avrupada demiryolu merkezleri birbirine 
yakın olduğundan soğuk hava vagonlarının is
tasyonlarda çok beklemesi zararh l'Örülmek· 
tedir. 

ACmanyada soğuk hava vagonları 2,600· 

dür. Yeniden 1,600 vagon yapılıyor. Altmışı 
yeni sistem buz imal etmektedir. Ekspres tren· 
!erine raptedilen soğuk hava vagonları ile taze 
balık ve emsali yiyecek pek çabuk nal<ledil
mektedir. 

Soğuk hava vagolarının kıymet ve ehem· 
miyeti Avrupada şimdi iyice takdir edildiğin· 
den birkaç sene sonra Avrupa, bu vasıta ci
hetinden Amerikadan geri kalmıyacaktır. 

~---:-:--,...-;• 
Alimler, muhtelif En çok kuş arın 

kalbi vuru or havyanların kalblerinin 
vuruşlarının bir olma

dığını çoktan tesbit etmişlerdir. Bazı memeli 
hayvanlarda kalbin vuruşu insanınkinden çok 
farklıdır. Sıhhati yerinde bir filin kalbi daki· 
kada 40 defa vurur; asabi fillerin kalb vuruşu 
daha süratlidir. Daha küçük hayvanlarda ise 
kalbin vuruşu çok süratlidir. Buna göre, şu 
kaideyi çıkarırız. Kalbin vuruşunun sürati, 
hayvanın büyüklüğile maküsen mütenasiptir. 
Kuşların kalbi en süratli vuruyor. 

• Kristof Kolomb'un Amerikayı keşf-
etmiş olan Chris· 

.___M....;e_k_t_u_b_u_.1 tophe Colomb'un bir 
mektubu son haftalar zarfında New-York'ta 
satılmıştır. Mektup kısadır ve yeni bir yer 
keşfettij'inden bahsetmektedir. Bu yeni yer, 
sonradan Amerika oJduğu anla~ılan kıtadır. 

Milzayede çok hararetli olmuş ve mektup 
5,000 dolara satılmıştır. 
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Büyük bir meydan 
muharebesi 

oluyor 
( Baştarafı lkinçide) 

Sovyet tebliği ise, 
mevzilerden geri 
kabul etm~tir. 

buradaki bazı 

çekildiklerini 

Finlandiya cephesi 

F inlindiya cephesinde, çar

pışmalar dün oldukça şid. 

detlenmiştir. Bu, bilhassa Fin -
Sovyet hududunun iki kutl>unda 
olmaktadır. Şimalde Almanlar, 
Sovyetlerin Murmansk limanı üze
rine mühim bir akın yapmışlardır. 
Bu hareketin gene Kandalaşa ya· 

"rımadasını hedef ittihaz ettiği 
şüphesizdir. Diğere taraftan, Fin· 
landiya körfezindQ Vipuri = Vi· 
borg limanı istikametinden Aloıan
Fin askerleri, bir taarruza geç· 
mişlerdir. • 

Sovyet tebliği Almanların bu· 
raya deoizden bir ihraç yapmağa 
teşebbüs ettiklerini, fakat bu kuv 
vetlerin hemen sahilde imha olun
duğunu bildirmektedir. Böyle bir 
ihraç nasıl yapılabilir? işte tebliğ· 
lerin anlaşılmaz bir hal alması 

sırf bu ihraç haberi ile başlamak· 

tadır. Malumdur ki, Vipvri Finlan
diya körfezin ağzında ,iki tarafta 
Sovyetlerin üsleri vardır. Bunlar· 
dan bir tanesi Estonya'da Tallin'de 
diğeri Finlindiya'da Hangö'dedir. 
Bunlar arasındaki mesafe ancak 
50 kilometredir. Alman kuvvetleri 
buradan nasıl içeri girmişlerdir? 
Bu kuvvetlerin bizzat ·Finlandiya· 
dan ve mesela Helsinki'den hare· 
ket ettikleri düşünülse bile, bu 
takdirde Finlandiya körfezindeki 
Sovyet donanması ne iş görmüş· 
tür? Bahusus ki, Sovyetler, Fin 
Sovyet muharebesinden sonra Vi· 
puri'yi buradan uzun menzilli top· 
lar Leningrad ve Kronştad'ı bom· 
bardıman eder diye almışlardı! 

Minsk mıntakasında 

Minsk mıntakasındaki harbe 
gelince, burada kanlı mu· 

harebeler olduğu bildirilmektedir. 
Gece sabaha karşı gelen bir 

Berlin telgrafı, Minsk'in Almanlar 
tarafınd•n alındığını haber vermiş 
tir. Bu haberin sıhati üzerinde faz· 
la ısrar etmeğe lüzum yoktur. ka 
naatındayız. 

Çünkü Minsk zaten üç g:in· 
deoberı tehdit alhnda bulunmakt~f 
idi. Yalnız burasını hangi taraftan 
gelen kuvvetlerin aldığı ta1tih 
olunmamaktadır. Öyle tahmin edi
lebilir ki, üç gün evvel Vilno ile 
Oshmieni arasından geçip Divinsk'e 
kadar ilerliyen kuvvetler buradan 
bir yelpaze hareketiyle Minsk üze 
rine inmişlerdir. Diğer taraftan 
Brest·Litovsk ve Baranovidre isti· 
kametinden ilerliyen kuvvetlerin 
gene dün kaydettiğimiz gibi Pinsk 
bataklıklarına arkalarını vererek 
Minsk'e ulaştıkları söylenebilir. 

Fakat Sovyet tebliğini gözden 
geçirecek olursak, vaziyet gene 
başka bir manzara arzetmektedir. 
O da Sovyetlerin Volkovsk ile 
Lido arasındaki hat üzerinde Al· 
man mukavemetini kırdılcları hak· 
kındaki haberidir. Lido, Volkovisk 
ile Vilno arasındadır. Eğer Alman 
!arın Minsk'i aldıkları teeyyüt eder 
se, bu içerideki kuvvetlerin de esir 
olmaları muhtemeldir. Belki bura
da mukavemet edenler, Almanla· 
rın Bialistok mıntakasında ihata 
ettiklerini söyledikleri iki Sovyet 
ordusudur. 

Minsk 

Minsk Beyaz Rusya'nın merke· 
zidir. Ruslar burasını Polon· 

ya'nın ikinci taksiminde 1793 te 
almışlardır. Nüfusu, 1926 nülııs 
tahririne göre 123.613 tür. Şeh
rin nüfusu şimdi 181 bini bulmuş• 
tur. Nüfusunun yüzde 40 ı yabu
didir. Burası umumi harp esnasın .. 
da da 1918 de Almanlar tarafın·' 
dan işgal edilmişti. Minsk'in büyük 
ehemmiyeti, dört demiryolunun il
tisak noktası olmasıdır. Harkov • 
Libau ve Varşova · Moskova de
miryolfarı buradan geçer. Ayrıca 
Sovyetler, Minsk'le Moskova ara• 
sında mükemmel bir otostrat vü· 
cuda getirmişlerdir. Bu gece sa· 
baha karşı aldığımız B,erlin telg· 
rafı, Almanların Minsk'i işgal et· 
mekle kalmayıp bu şehrin şarkın• 
da bulanan Berezina nehrini geç· 
tiklerini bildirmektedir. Berezina 
nehri Napolyon'un 1812 de, Kutu· 

[Deoamı Dördüncütl11/ 

Moskovada alarm 
( ) - Bu sa-Moskova 1 a. a. 

bah erkenden saat l,~O de. Mo.s-

k d h V a tehlike ışaretı verıl· ova a a 
. 1. Alarm 2 45 e kadar sürmüş· 

mıf ır. ' 
tilr. Hiç bir had se olmamıştır. 
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Bütün Adananın Görmeğe koşacağı 
Eşsiz B i r Sinema Harikası 

YAlllK SiNiM!\ 
BU AKŞAM 

Rus dansları, çiganları ve baŞ döndürücü .Ba~ala~ka: 
larile dolu mevsimin en buyuk ve rakıpsız fılmı 

KANLI 
BALALAYKA 

Şaheserini takdim ediyor. Çarlık Rusyanın zevk ve 
sefahat dolu hayatını aşklarını, casuslarını bütün he· 
yecan dehşet ve güzelliğile canlandıran bu film 

defalarca görülecek bir mükemmeliyettedir . 

ilaveten: iki kısımlık gllzel bir komedi 
DiKKAT : Masaları lütfen erken işgal ediniz. 

Pek Yakında 

Unutulmaz Bir Balo Gecesi 
Yaratanlar 

ZARAH LEANDER VE MARIKA ROKK 

Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünden: 

Orman emvalı satış ilanı 
Gayri mamul miktarı 

Cinsi Hacmi 
M3. D3 Ster Kental Kilo 

Çam 124 000 
1 - Hatay Vilayetinin Dörtyol kazası dahilinde hudut

ları şartnamede yazılı Bülke devlet ormanından numaralan· 
mış (124, 'letremikap muadili adet çam ağacının ( 12 ) ay 
içerisinde ç ... arılmak üzere 23/6/941 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Artırma 8/7/941 tarihine miisadif salı günü saat 11 
de Or. Ç. Mü. binasında yapılacaktır. 

3 - Beher gayri mamul metremikibın muhammen be
deli (490) kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 45 lira 57 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavele projeleri Seyhan, Or. Ç. Mü. 

ile Or. Umum Mü. ve Dörtyol Or. B. şefliğinde görülebilir. 
6 - Teklif mektupları 8/ 7/ 941 günü saat 11 e kadar 

komisyon reisliğine verilmesi lazımdır. 
7 - isteklilerin ticaret odası vesikası ile birlikde belli 

olan giin ve saatta ihale komisyonuna müracaatları (Bu ve-
sika köylülerden istrnmez. 24-28-2-6 937 ffff""" ...................... " .................... ı 
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BULABiLiRSiNiZ 
U Dikkat: Mefruşat daire . 
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ÇAKICI EFE 
B U G Ü N Gazetesinde YUksek Muharrir B. Zeynel Besim Sun'un 

ÇAKICI EFE romanını tefrika ederek binlerce okuyucuyu gazetesine 
çektiği malOmdur. 

ÇAKICI EFE'nin kitap haline konarak piyasaya çıkarılması husu
sunda sayın okuyucu ve mUşterllerlmden aldığım yüzlerce mektup ve 
yapılan t;lfaht mUracaat üzerine ÇAKICI EFE kitabını bastırıp halkımı
zın istifadelenmeslnl temine karar verdik. fiyatı 100 kuruştur ve pek 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. ÇAKICI EFE romanı baskısının azlığı 
yUzUnden okuyucularımızın hemen adresimize mUracaatla lslmlerlnl yaz
dırmalarını, taşrada bulunan sayın okuyucularımız da adresimize (100) 
kurut göndererek bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz • 

A D R E S : Adana M erk e z Oteli Altında 

HOROZOGLU. KARDEŞLER 

... -----------------.1 Büyük bir meydan 
Vantilatörlerle serin bir hale getirilmiş olan 

Alsaray Sineması'"'" 
VASi SALONUNDA 

BU AKŞAM 
iki TÜRKÇE film birden gösterilecektir 

J 

GÜLNAZ SULTAN filminim unutulmaz kahramanı 
IVAN MOJIKIN 

tarafından büyük bir kudretle temsil edilen 

HACIMURAT 
TÜRKÇE Sözlü Büyük ŞARK Filmi 

il 
Türk müziğinin en nefis parçalarile s~~lenmiş ve şimdiye 
kadar yapılan Türkçe sözlü şarkılı fılırnlerin en güzeli 

muharebesi 
oluyor 

/Baştarafı Üçüncüde} 
sov ordularına karşı muharebe 
verdijri cephedir. Şimdi Almanlar 
burayı nereden geçmişlerdir? Bu 
geçiş herhalde yukarıdan olmuş, 
ve Vitelo,k'i hedef almıştır. Fa
kat M•nsk'le Moskova arasındaki 
mesafenin 675 kilometre olduğu· 
nu da unııtmam'lk l8zım<l1r. Mirısk 
alındıy~a, Almanlnr bir taraftan 
Kiye!, diğer taraftan Moskova yo· 
lu üzerine çıkmıştır. 

Cen~ptaki harekat 

Cenuptaki harekata gelince, bu 
rada Luck mıntakasrnda harp 

devam etmektedır. Fakat Sovyet 
tebliğinde bir kayıt daha vardır: 

his mevzuu edilen iki şehir, Sov • 
yet Ukrayna•ında, ve eski Sovyet
Polonya hudutlarının 25 er kilo· 
metre şarkındadır. Halbuki gene 
bir Sovyet haberi Ravaruska'da 
da Alman hücumlarının kırıldığını 
bildirmiştir. Ravaruska, Almanlar 
tarafından alınan Lemberg'in şi
malinde, Polonyanın son taksimin
den sonra Sovyetlerle Almanlar 
arasında çizilen hudnt üzerinde· 
dir. Her iki mukavemet noktası 
arasında mühim bir mesafe vardır. 
Ejrer tebliğlerdeki bıı sarahetleri 
ayne~ kabul edecek olursak, va. 
zıyetın gene tekrar karışık oldu· 
ğunu istihraç •edebilmemiz kabil· 
dir. Çünkü Almanlar, hakikaten 
Novograd ve Shepetovka'ya ka· 
dar ilerlemi~leroe, bu takdirde Ra· 
varustc.a ve .Luck mıntaka1arın· 

da mukavemetin manası anlaşıla
maz ,. illa bunlar muhasara edil
miş, fakat mukavemete devam 
eden kuvvetlerdir. 

işte bir yığın meçhul içinden 

Gülnaz Sultan 
ı ı 
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O da Almanların Novograd ve 
Shepetovka arasındaki hatlara 
yarma teşebbüslerinin akim bıra· 
kılmasıdır, Bu takdirde Luck çok 
gerilerde kalmaktadır. Çünkü ba-

ayıklıyabildiğimiz malOmlar bu-
günlük bunlardır. 

T. iŞ BANKASI 
J DÜNYANIN EN MUAZZAM i l..~1·..;B~a~l~a~lamyliikiiiiaİııaııİ2iiiiı-.G._u .. n .. g•a•d•i•n---... 

ıi ŞAHESERILE AÇILIYOR •• i İLAN Zayi tezkere 
ı Dörtyol 41 inci alay 1 

ı - Diyarbakır üçüncü kolordu 
ı ı emrind~ birinci tayyare bö- inci tabur 2 inci bölükten 
""" .... """ .................. """""""""": 1 ldğ • lügünden aldığım terhis a m•ş 0 u um askerlik ter-

MaJa fya Bez ve iplik Fabrikaları teskeremle Diyarbakır merkez his tezkeremi zayi ettim. Ye

T. A. Ş. Adana Mensucat F ah- Hastanesinden silahsız sabit nisini alacağımdan eskisinin 
olarak tefrik edildiğime dair hükmü olmadığını ilin ede-

rikası Müdürlüğünden: bulunan raporumu zayi ettim. 

1 yenilerini alacağımdan eski-
F abrikamızın sıhhat memur uğu münhal olduğundan bu 

1 · 1 ·· !erinin hükmü olmadığını işe ehliyeti olanların vesika arıy e muracaat etmesi. 

imtiyaz •ahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Avukat 

Rifat YA VEROGLU 

-

. \ . _2 954 
ilan ederim . 

Aksaray kazasının Ge· 
legile köyünden Basıldığı yer [ BUGON ] 

Matbaası- Adana Cemal oğlu 318 doğumlu 
lbrahim Tekcan 

riın. 

Adananın Karaisalı ka
zasının Karsantı nahi

yesinin Çarkıpare kö· 

yünde Ahmet oğlu 318 

doğumlu Mehmet Ali 

958 

• 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K E Ş 1 D E L E R: 

1Şubat, 2Mayıs,1 Ağustos,3/kinciteşrin tarihlerinde yapılır. 
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Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yal· 
nız para biriktirmiş ve faiz almış olmaz, •Jnl 
zamanda taliinlzl de denemlt olursunuz. ~17 


