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Arap Oiyarmdan Ropörtaj 

Çöllerdeki 
Yeni Lavrens 

i ,_ HAB -_ RL 
YAŞ SEBZE fİYATlARI 
UCUZlAMAGA BAŞlAOI 

Bugünlerde sebze ve meyve 
fiyatlarında bazı yenilikler olmuş· 
tur. Sebzelerden Aytekadın fasul
yes•nın kilosu 12,5, Çalı 

fasulyesinin 10, Domatesin 7 ,5, 
do!malık biberin 20, Kabağın 7 ,5, 
yeşil biberin 15 adedi 5, salata
lığın 3 adedi 5. patlıcanın 3 ade
di 10 kuruştur. Meyvelerden kar
puzun kılosu 6, üzümün 7,5 ku
ruştur. 

Arttırma, eksiltme 
kanunu tadilatı 

-------·-------
Binbaşı Glubb KURSA Df.V AM EDECEK TA

LEBELERiN Kl YOi Y lPILIYOR Son Irak isyanında, İngiliz bin 
başılarından Glubb'un kumanda
sında bulunan ve çöl bedevilerin
den teşkil edilmiş olan Arap lej
yonunun isyanı bastırmak husu
sunda İngilizleı e büyük yardım
larda bulunduğundan ajanslar 
bahsetmişler, hatta binbaşı Glub· 
b'a Aı ap aşiretleri arasında oy
nadığı faal rol hasebiyle ikinci 
Lavrens ünvanını vermişlerdi. 

Bir aralık bu ikinci Lavrensin 
Irak kuvvetleri ile yaptığı bir 
çarpışma neticesinde maktul <hiş· 
tüğü şayi olmuş ise de sonradan 
Londradan gelen malumat bu ha
beri tekzip etmış ve binbaşı Glub
b'un sapsağlam olarak lejyonunun 
başında bulunduğunu bildirmiştir. 

Binbaşı Glubb'a, ikinci Lav
rens ünvanının vcrilmeııi, Arap 
aşiretleri arasında oynadığı faal 
roldt n ileri gclml kle beraber, 
aaıl Lavrens'e benzeyişınin de 
bunda büyük tesiri vardır. 

Binbaşı G ubh, boy, tos, çehre, 
ince dudak, keskin göz tibariy le 
Lavı ens'e çok benzemektedir. 
Arapların lisanına, adet ve an
anelerine bihakkin vakıftır. Glub
ba Lavrens gibi, Arap aşiretleri
nin kıyafetinde gezme-}: , başına, 
kenarları sırma iş .emelı bir kefiye 
giymeyı çok sever. 

Binbaşı Glubb, ilk defa Ma
verayı Ürdüne gönderildiği zaman 
büyük müşkülitla karşılaşmıştı. 

Mihver ve ajanları. Irakta Hi 
cazda, Yemende ve Filistinde, ln
gıliz. nüfuz. ve tesirini baltalamak, 
bedevileri İngilizlere karşı ayak
landırmak için çoktan beri faali} e
te geçmişlerdi. 

Mihverin Arap alemi nezdin 
deki bu faaliytline kaışı koymak 
ıçin münasip bir ajanın o taraf· 
lara gönderilmesi lüzumu hisse
dildıği ıaman alakadar İngiliz. ma
kamları, binbaşı G iubb'un şahsııı
da mutabık kalmışlardı, 

Glubb, 45 yaşında ve bu as
rın en meşhur İngiliz. askerlerin
den birinin major general sir Fre
deı ic Manley Glubb 'un oğh,dur. 

S. lngiliz generali, Cenubi Afrika 
muharebelerinde ve umunıt harp· 
te temayüz etmiıti. 

Bınbaşı john Bagot Glubb , ilk 

olarak lraka gönderilmiı ve orada 
baı.ı müsademelere iştirak ettik
ten sükun ve huzur avdet ettik-

' ten ıonre çöl aşiretleri arasında 
kalarak Arab lisanını , Arab A
det ve ananelerini öğrenme~e ve 
Arabların ruhuna nüfuz etme~e 

çalışmıştır . 
Bu sayede aı. bir zaman sonra 

şeyhler ve bedeviler arasmda bü
yük bir nüfuz. ve şöhret hzan
mış, seneler geçtikçe bu otoritesi 
de artmış. halta çöl bedevilerin
den bir ço~u , binbaşı Gtubb'un 
hakiki Lavrens olduğuna inanma
~a ve çehresinde bir çok müıa· 
behetlcr görmeğe başlamışlardır . 

Aradan bir müddet geçtikten 
sonra Gtubb , Irak polis müd6r
lüğüne tayin edilmiştir . O ıırada 

Irakta vaziyet oldukça karışıktı . 
Halk, çölden akınlar yapan be
devilerin yağmacılıklarına uğra

yordu. Glubb , bu yağmacı afi 
retlere kartı açtığı mücadelede 
büyük cesaret göstermiştir . 

lngiliz binbaıısı, bedevilerin ı.ih
niyet ve haleti ruhiyesini gayet 1 
iyi tildiği cihetle, onları selefleri 
gibi eziyet ile değil,ikna ile hilm ve 
mülayemetle yola getirmeğe ça
lışmış ve bu sayede huzur ve sü
kunu iade etmeğe muvaffak ol

muıtur. 

Or· 

düne gittiği vakıt orada Lavrens 
tipinde ve yerli halk arasında 
Peake paşa namiyle tanınan Fre
deric Gerard Peake adında başka 
bir lngilize rastlamıştır . 

Bu İngiliz.in de macera hayatı, 
Kendisininkine pek benziyordu . 
Bu da kendisi gibi, asker, diplo
mat sınıfından idi . 

1886 senesinde İngilterede doğ
muf olan Frederic Gerard Peake, 
sırasiyle Hindistana, Mısıra, Dar
four'a , Seliniğe ve Hicaza ve 
oradan tekı ar Mısıra gönderil· 
mişti . 

Gerard Peake , çöl bedevile
rinin kıyamı esnasında , senelerce 
Lavrensin yanında çalışmıştı. 

Osmanlı imparatorluğunun in
hidamından sonra Gerard Peake, 
müstakbel Araı;. devletlerinin mu 
kadderatı müzakere edilen her 
} erde hazır bulunuyordu. Kah es
rarengiz Gertrude Bell'in, yanında 
Emir Faysalın istişare meclisinde 
bulunuyor, kah Rıyada Emir lbnus· 
suud ile müzakere için gidiyor, 
kah Necd'in Cenub taraflarını vu
ran asi ıeyhlerin karargahında 

görünüyordu. 

Emir Abdullah ile tanışan Ge
rard Pealie, mahrem müıaviri ve 
Emir kendisine danışmadan hiç 
bir karar veremez olmuştur. Enıir 
Abdullah, Ürdün kralı olarak Am
manda yerletince, İngiliz. müstem
le1'it nezareti derhal Gerard Pe
ake 'yi , oraya göndermiş , Emir 
Abdullah da kendisini Maverayı 

Ürdün umum jaudarma müfettiş
liğine tayin etmiftir. 

1922 senesinde paşa ünvanını 

alan Peake, yarı askeri, yarı po
lisvarl olan Arap lejyonunu ku· 
ruyordu. Bu lejyon memleket da
hilinde huzur ve sükunu, Ürdün 
hududlannın da emniyetini temin 
ediyordu. 

On iki ay sonra Peake paşa, 
Ürdün umum emniyet müdürlütü· 
ne tayin edilmiştir. 

işte binbaşı Glubb'un, Am· 
man'a vardığl zaman karşılaştığı 
Peake paşa, böyle bir adamdı. 

Bundan daha iyi bir mesaj arka
daşı bulamazdı. 

Bu iki şahsiyet çehrece birbi
rine benzememekle beraber, ikisi 
de ayni hay~t sürmüşler, ayni a
damlarla düşüp kalkmış ve ayni 
tecrübelerde bulunmuşlardır. lstit· 
raden şunu söyliyelim ki Glubb, 
kısa boylu ve mavi gözlü olduğu 
halde Peake iki metreye yakın 

yükseklikte devcüsse bir adam· 
dır. 

Paşa ünvanını alan binbap G· 
lubb, Arap lejyonunun kumandan-

ATIŞ B.UBIU 
Önümüz.deki pazar günü baş

layacaa olan Atış Kursu için ba
zı kararlar vermek üzere dün 
Bölgede Beden Terbiyesi Müdü · 
rü Rıza Salih Saray, Binbaşı Ke
rim Kızılkaya ve Atıcılık Ajanı 

Dr. Şükrü Konuralp' m iştirakiyle 

bir toplantı yapılmıştır. 

la lzerlnde 
rapdaa talimler 
Bölgc:miz. bu yıl su sporlarına 

fazla ehemmiyd vermiftir. Bu 
maksatla alınan sandal ile ber 
akıam nehirde çalışmalara devam 
edilmektedir. 

Tek tip ayakabı 
imali ifin laa~ırlıklar 
Pek yakında piyasaya çıkarı· 

lacak olan tek tip ayakkabının i
mal ve fiyatlarının tesbiti etrafında 
hazırlıklar ilerlemektedir. 

Tek tip ayakkabının fiyatını 

tesbit hususunda Ticaret Vekileti 
lstanbul fiyat murakabe komisyo
nuna talimat vermiştir. Bu komis
yonun tesbit ve Vekaletin tasvip 
edeceti fiyat üzerinden piyasaya 
çıkarılacak olan ayakkabıların i
mali için lüzumlu olan mal
zeme Macaristan'a ısmarlanmıştır. 

lıtını deruhde edince, vazifesini 
mükemmelen ifa etmiş, çöl devri· 
yelcrinin başında olarak hayatını 
çölde geçirmeğe başlamış, mü
kemmel bir süvari, emsalsiz bir 
nişancı ve pek mükemmel bir psi
koloğ olduğu cihetle, az bir za 
manda çöl adamlarının emniyetini 
kazanmış, Filistin isyanı esnasın· 
da, Ordünü Filistin isileri için aşıl· 
maz bir sed haline getirmeğe, be
devileri Asilere yardımdan uıak 

tutmağa muvaffak olmuştur. 
Filistinde sükun ve isayiş av 

det ettikten sonra müstakbel bir 
harple Ürdünün mühim rolünü tak
dir eden binbaşı Glubb, Arap lej
yonunu kuvvetlendirmeğe çalışmış 
ve bugün kadrosunu, modem si· 
lihlarla mücehhez olarak 30,000 
nefere çıkarmıştır. 

Glubb, çölde mekik dokuyup 
duruyor, yollar inşa ediyor, ka· 
rarrahlar vücuda getiriyor. Bugün 
binbıtşı Glubb'un vazifesi Ürdün 
kuvvetlerine kumanda ve memle· 
ketin sükun ve huzuruna nezaret 
etmektir. 

Maarif Vekilli~i orta tedrisat
ta, talebeler için 16 temmuz.dan 
23 ağustosa kadar devam edecek 
bir kurs açtığını evvelce yazmış· 
tık. Şimdi mektep idareleri bu 
kursa devam edecek talebelerin 
kayıtlarını yapmaktadırlar. Bunlar 
malum olduktan sonra ders prog
ramları hazırlanacak ve derslere 
başlanacaktır. 

Plag -Poag 
Mlultüalan 

Beden Terbıveai Seyhan Böl
gesinin tertip ettiği ping - poııg 

müsabakalarına bugün saat 21 de 
Beden Terbiyesi binasında başla. 
nacaktır. 

Yeni AdUJe 
llararaamell 

60 lira maaşlı Urfa Hukuk Ha
kimlitine Diyarbakır hnkuk hAki· 
mi Fehmi Cirit, Kozan hukuk ha
kimlitine Çarşamba hukuk hakimi 

Bahri Uzbay, SO lira maaşlı An· 
kara hikim muavinlitine Ankara 
eski hikim muavini hukuk dokto· 
ru Fıkret Arık, Ankara sulh hi· 
kimliğine Ankara inşaat ceza evi 
müdürit.. Abdülkadir Ulusoy, Di

yarbakır hukuk hikimliğine:ı<ozan 
hukuk hakimi Şuuri Erdem, 35 li-

ra maaşlı Denizli sorgu hikimliti· 
ne Gebze sorgu hikimi Burhanet· 
tin Sili, Suşehri _hikim muavinli
ğ'ine Şebinkarahisar hakim muavi · 
ni Şevket Türe, Başkale hakim 

muavinliğine Gürpınar hakim mu
avini Tevfik Doğ&11fıkcr, Erzurum 
sorgu hakiııUiğine Ağrı sorgu ha
kimi Hürrem Damalı, 30 lira ma-

aşlı Şebinkarahisar .sorgu hakim
liğine Suşehri sorgu hikimi Sabri 
lmer tayin edilmiştir. 

Tayyare mülaendiai 
yetiıtirilecelı 

Nafıa Vekileti "tayyare müJ 
hendisi,, yetiştirmek için Yüksek 
Mühendis mektebinde yeni bir 
şube açmıya karar vermiştir. Ve
kalet, Türk Tayyare Kurumu ile 
bu mevzu üzerinde temas halinde· 
dir. Halen Türkiyede bulunan Po
lonyalı mühendisleıden bu husus
ta istifade olunacaktır. 

Tedrisata bu ders yılı başb
yabilmek için hazırlıklar ilerlemek· 
tedir. 

----ı~:_u_z_A_B._L_A_•_•_A_•_•_A_•_•_•_-__ -ı ...... --= 
Soğuk hava vauonlariyle nakliyat İŞİ 

Amerikada soğuk hava vagonlan memleketin 
iktisadi vaziyeti üzerinde büyük bir rol oynamak
tadır. Çünkü bu vagonlar sayesinde yaz mevsimi
nin en sıcak günlerinde bile bu geniş memleketin 
her tarafına taze balık, et ve tereyatı . nakledil· 
mektedir. 

Bu vaponl"nn sayısı şimdi yüz. elli bini bul· 
muştur. Fakat bü vagonlardan ancak yüz ellisinde 
buz imal eden teçhizatı vardır. Diterlerinde balık 
ve yiyecek buz içinde muhafaza edilmektedir. 

Buzlara muhtelif tuzlar ilave edilditinden ko· 
tayca erimemektedir. 

Avrupada ise sotuk hava vagonlan Amerikaya 
nisbeten azdır. Ancak son senelerde bu vaionlara 

ehemmiyet verilmektedir. 

Avrupada demiryolu merkezleri hirMıine y&tm 
oldutundan soğuk hava vaionlarmıD istnyonlarda 
çok beklemesi zararlı görülmektedir. 

Almanyada sotuk hava vaıontan: 2600 dür. 
Yeniden 1600 vagon yapılıyor. Altmışı yeni 
sistem buz imal etmektedir. Ekspres. trenlerine rap· 
tedilen sopk hava vagonları ile taze balık ve em· 
sali yiyecek pek çabuk nakledilmektedi•. 

Sotuk hava vagonlarının kıymet ve ehemmiyeti 
Avrupada şimdi iyice takdir edilditind~n birka.ç 
sene sonra Avrupa, bu vasıta cihetinden_ Amerika· 
dan pri kahmyacakbr. 

Hükumet, arttırma ve eksiltme 
kanununa muvakkat bir fıkra ek· 
lemete karar vermiş ve bu husus
ta bir kanun layihasa hazırlıyarak 

Meclise sevketmiştir. 

Kanun liyihasında verilen izahata 
göre eklenmesi istenen fıkı a şu
dur: 

1939 Avrupa harbinin devam 
eltiğ'i müddet içinde ecnebi mem· 
leketlerden satın alınacak her tür 
lü eşya ve levazım, artırma ve 
eksiltme ve ihale kanunu ile mu· 
hascbei umumiye kanunu hüküm· 
!erinin tatbiki kabil olmıyan hal-

lerde, ait olduğu Vekaletin teklifi 
ve Maliye Vekaletinin mütaleası 

alınmak üzcıre Heyeti Vekilrce tes· 
bit edilecek esaslar dairesinde mü 

bayaa edilecektir. Kanunun mucip 
sebepler liyihasında aynen şöyle 
denilmektedir: 

"Ecnebi memleketlerden yapı· 
licak mübayatta firmalar tarahn· 
dan kendi memleketlerinde cari 

olan kanun hükümlerine göre, tek
lifler dermeyan edilmekte ve bu 

teklifler ara!lında 2490 sayılı arttır· 
ma, eksiltme ve ihale kanuni hü
kümleri tatbik edilemediti gibi 

taahhüt bedellerinin büyük bir 

kısmının peşin olarak istenmesi ve 
avans olarak verilecek mebalite 
mukabil teminat verilmemesi de 
1050 sayılı muhascbei umumiye 
kanununun 83 üncü maddrsi hük

müne muhalif bulunmaktadır. Eıya 
ve mazlemeye olan şiddetli ihtiya
cımız nazan itibara alanarak mev

cut kanun kükümlerinin ahvali ha· 
zıranm devam ettiti müddete mün

hasır kalmak şartiyle tadili zaruri 
görülmüştür. 

Maliye Ve,,cileti Baıhulıuk 

Müıaoirlili 

Geçenlerde vefat eden mer· 

hum B. Feyz Daim'den açılan 

Maliye Vekileti başhukuk müşa

virliğine ayni Vekilet hukuk mü

pvirlerinden B. Cifer Tüzel 125 
lira maaşla terfian tayin edilmiş 

ve vazifesine başlamıştır. 

Parti Grapaada 
(Birinci sayfadan artan) 

zara Grupun umumi taavibine ik
tiran etaıiıtir. 

Bundan eonra Refah vapurunun 
ne suretle n.bnaş olduA-una dair 
yukarıda ılkri v~en takrir üze
rine müzakerat açılmıf ve il~ 

dtfa Milli Müdafaa Vekili Saffet 
Arıkan bu meseleye aid uıun ve 
etraflı izahat vermiflir . Vekili 
müteakip söı alan bır çok hatip 
lerin mütalea ve tenkidlerine biz.
zat Bqvekil Doktor Rt:fik Saydam 
ve Milli Müdafaa Vekili tarafından 
cevaplar verildikten sonra bu 
mevı.ua aid takrirler okunarak 
h6k6metin yapmakta oldutu tah
kıkatın netices·ne intiz.are kl\rar 
verilmiştir • 

Üçüncü mevzu olarak lstanbul 
mebusu general KAzım Karabeki· 
rin Ticaret VekAletine tevcih edilen 
takriri üzerine müzakere açılmış 
ve Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen 
bu takrirde mevzuu bahsolan me 
scleler hakkında beyanatta bulun· 
muş ve sual sahibi ile diğer ha· 
tiplerde mütalealannı ıöylemiıler· 
.clir. Grup ayni zamanda asker 
.ailelerine yapılması icap eden mu· 
a-..enet hakkındaki komisyon rapo· 
ru.u vaktin geç olma11 dolayısile 
pertembe günü aynca toplantı 
yapHaıak müzakere edilmesine ka
rar vermiş ve saat 19,30 da cel· 
aeye Diba.yet verilmittir. 

z Temmuz f 

Tarih V• Cofrafya 

Dvbla Ne111rıeıl 

A imanlar, resmi teblitle 
Dvina nehrini birkaç 

geçtiklerini bildiriyorlar. 

iki Dvi .. a nehı i vardır; 
taki ve şimaldeki. Bahsi 
garptakidir. Bunun Letonca• 
ugawa'dır. 

Rus ovasının şimali f 
kıamen 1Ulayan Dvina, 

yüksekliklerinden ve Colf1 

balarının onbeş kilometre . _,.it 

den çıkar. Vitelesk'i, P()IOP"'" 
Dvinsk ve Riga'yı ıuladıktall 
ra Baltıkta, Riga körfezinde 

z.e dökülür. 

Uz.unluğu 1024 kiloınet 
Sovyet Rusyayı midıfıı 
kuvvetli istihkamlar, şimald' 
nehire dayanmaktadır. 

Geçen büyük harpte de 
lar Oivina'yı bir müdafaa 

olarak kullandılar. Al 
Dvinsk'e yaldaımasına ...

dular (Eylül 1915). Fakat t9
1 

ayni suretle hareket ede 

Botıevık inkılabını müt~ak~, 
Hutier Dvina'yı aşıp Rıfl Y 
ru ilerliyebildi. 

• • * 
Şimali Dvina Arthuoı" 

!adaktan ~onra beyaz. deoisO 

kütür. Uz.unluğu 1725 k. 

dir. 

• •• 
Dvina nehirlerine 

denir. 

TÜRKiYE Radyosu 

ANKARA 

ÇARŞAMBA 2.1.tfıf 
7.30 

at ayan 

7 .33 Müzık : Haf ıf P• 
7.45 AJANS haberleri 

8.00 Müzik : Hafif 

8.30/ 

8.45 Evin saati 

12.30 Prognm ve 

at ayarı 

12.33 Müzik : Kanıık 
12.0 AJANS haberleri 

13.00 Müzik : Kanfk 

13.15/ 

14.00 
1800 

18.03 

18.15 

18.25 

18.45 

19.30 

19.45 

20.15 

20.45 

21.00 

21.10 

21.25 

programının de 

Konuşma (Me 

tası) 

Konuşma : ( l)lf 

Hadiseleri. ) 

Çocuk Saati. 

Memleket -~ 
AJANS babe' 5"! 
Müzik : Fasal 

RADYO 

Müzik: Bir~ ,,.,, 
Otreniyoruı. 

'IJd" Türküsü - • "' 
Ziraat Tak\'illl' 

MahsüUeri 

Müzik : Solo 
Müzik: Ri Y' 9 

Bandosu (şef : 
çer.) 

22.10 Müzik : Kant'~ 
Türküler. 

22.30 Memleket ~~-' 
haberleri ; ~: 
Kambiyo • fll 
(Fiyat) ~ 

22.4.S Müzik : Cal 
22.55/ rot"" 
23.00 Yannki P 

Dil· 



gazetesi 

'Phele,, • • 
lıtı ve aıyaai vazıyet 
Ilı anya ile Rusya arasındaki 
d Uhatebe iki cepheli olarak 

rı d~;a~ etmektedir. Biris: as· 
Ask ~rı siyasi cephe . 
tk t 1 Cephe henüz inkişdf et-
ş. teredir 

1 11ıd" • 
lor 1 Almanlar bir sene evvel 

ı 'Yad R ''ar an usyanın aldığı top· 
1 s1 alınışlar ve baıı noktalar
lcr~·Vyet toprağına biraz gir
S ır. 

k~?Ctlerin Alman tazyikine 
n ta~r .dayanabileceğini şimdi
% . rnın etmek mümkün de-

Bu • 
k A &un gerek Rusya ve ge· 
\ 1rnanya siyasi bakımdan 

ıın f . 
'Ya !( aaııyet göstermektedirler. 
ı.-0 °rnünistlerden, Almanlar 
l\ rıı. . 

n is•·f Unıst aleyhtarı . zümreler-
ı~iil~ı &deye kalkışmaktadır. 
h e.~e tarafından Sovyet Rus
~liyı&onderilen heyet Sovyet 
llara eb askeri ve iktisadi konuş 
lnıir a~~amış• ır . 
\tıtd 11 

?u}ük elçisi Krips Mos-
1\tt a .hır nutuk söyliyerek ln-

enın R tc,,.. . usya yanında harp 
ıı ı;ını .. 1 
QUg· so) emiştir. 
lııııt:n &elen haberlere göre , 
ı11%Ya Narıkin hükumetini ta-
a11ki r M ılCımdur ki , Çinliler 
~rıııun~e bir Kukla hükumeti 
rı J ~ ar<Iı. Ş•mdi bu Alman ka· 
'~er ai0nları memnun etmiştir . 
Vcçı·ı ııraftan bir habere göre , 
• 

1 er hük A t· k · 1 b 'tı b'" ume ıo ararı} e un-
~abil 0 Yle Alman ordusunda ça
ı\ın eceklerdir. 

le;i~ikaya gelince : Amerika 
&a1 2 

.. Devletlerinin harple ala
lln geçtikçe artmaktadır . 

1ıteoıoıuer 
laatlcadelesı mi ? 
'B 

aşnıakaleden artan -
,la,,. 

llıG "1ası ·· ~aseb Uzerine, beynelmilel 
~t at1 ı etler eski atmosfer'in içi· 
~ay11 tnı~ bulunuyor. Komünist 

rj \re ın· il toıoı" ı i sosyalist Almanya, 
ı 1 rn .. 
a~Ust Ucadelesini , 1939 sene· 

\ aıı tek osunda bıraktıkları nokta· 
aıı1ı b_ı·ar ele alarak bu defa 

tt. ır ' 
~ lııınek .tıı.~haıebe halinde idame 
~· faşistı~tıyorlar. Komünist Rus· 
~·Yarı dl_ı~e karşı cihat açtığını 
~:\tli~e \'Yor. Almanya da komi
ç'ltbi a arşı . bir nevi ehlisaı:p 
ı tıı1etd ÇlJl.ış gibi görünüyor. Ge· 
'aı. e B ı· , ~ ıdile er ın den yarı resmi 

11 1ıtı&ny:,elen bir telgraf, Nazi 
~&n tn sının on gün evvel baş

;tııgi 11U~arebeye vermek istediği 
~1Rtııfın~ at~aktadır. Jju Berlin 
, tll'ıleketı &ore, Avrupa'nın bütün 
(~ılan bu ~rı koministliğe karşı 
t 'lınll · h 81 be iştirak etmek ar
ııı b ıı a 
t·ı &ı1 ı.. r etmişlerdir. Bunla· 
~ıc • -.rı rnuh b f 'tt· 1Ştirak ' are eye ili ola-

lı ıt~ki · edecekler. Bazılarının 
•111 ıse 
lf.i Vatista ' sembolik olacaktır. 

ll\11 • n Ve A k b' ~~. '<llıııtıi~ rnavutlu ıle 
cık kaıllı ~ .karşı mücadeleden 

tı ~tıh a ıstememişlerdir. 
Ilı' arebe k tt llcadcı Ye omünistliğe kar-

İg~~bbiisu e . nıahiyetini vermek 
1,1 anh'ct' hıç bir memlekette 
l il l a Oid ır. k 
ojt eı llıarn Uısu e.dar muvaf· 
it~ h~.h~c ışt~r · lspany a 'nın derin 
lil\ h11ber~n ıçinde bulunduğu ge 
1 "ftl\\o erden 
ı~~ J()llar anlaşılmaktadır. 
ltr ktttş1 d~ Yalnız komünist
~~ ll'ıekıe k uşınanlık hislerini gös
tt1'Ya'nırı . almamışlar, komünist 
tıı1~ ttlcyhi~ ortağı sıfatiyle lngil· 
Ytt·11tdır. İse de nümayişler yap· 
IGııı.111 huau tanya'daki bu vazi· 
hetıllt ki 

8 

1sebcpleri vardır: ma
llı~ 'ilin spanya bu ideoloji 
· t b· en ka ı litıı· ıt tn n ısına sahne ol· 
• ı, S Cfnlek tt• 
<~r . il~ İd e ır. Franko re-
. ~t1 , coto"' . 
<~re . itten ıının sol ideolojiye 
.., tırı ne bi · .. ~ 1 ka na edılmıştır. Bu b lcıı tarıılrn 
t~ı~ ~a aıniı asında Almanya 

-tı~ı ı:iır k' olmuşlardır. Bu se. 
t. '%ı ı lcoın b • "Qk tt;ıı k Unıst Rusya ile 
lt~~,~~ııı İrn:Y1deden a~ustos 1939 
'"ı len . a anına h ~ıı;~l tıyad . sı, er mem· 
ı,,i, ~ uya e lspanya'd·a hayal 
lt,i ~lı~in k ndırrnıştı. Şimdi de 

lıD 0 tnü . lltıy&'d nıstıik ile mücade-
a heyecanh sevinç 

Almanyaya 
yeni akmlar 

Londra : 1 ( A. A. ) - Dün 
gündüz Almanya üzerine yapılan 
ikinci akında lngiliı bombardıman 
tayyareleri Kiel doklarına hücum 
etmişlerdir. Bir bombardıman tay
yaremiz üssüne dönmemiştir . 

İngiliz avcı tayyarelorinden 
mürekkep mühim bir hava teşek
külü dün akşam ŞimaU Fransaya 
hücum eden bu bombardıman 
tayyarelerine refakat etmiştir. He· 
nüz bu harekata dair bütün taf 
silat bilinmemekle beraber bu a
kın esnasında üç düşman avcı 

tayyaresinin düşürüldüğü öğrenil· 
miştir. 

Londra : 1 ( A. A. ) - Jn. 
giliz avcı tayyareleı inin dün ak
şam Şimali Fransaya karşı yap 
tıklan seri bir hücum esnasında 
altı düşman tayyaresi düşürülmüş 
tür. lngiliz avcı tayyarelerinden 
biri üssüne dönmemiştir. 

Sovyet • Alman 
barbl 

( Birinci sayfadan artan ) 
Moskova: 1 (A.A.) - Öğle 

üzeri neşredilen Sovyet tebliği: 
Dün gece muharebe Murmanks, 
Dvinsk Boduik va Luck istikame· 

' tinde devam etmiştir. Cebhenin 
diğer yerlerinde topçu faaliyeti ve 
keşifler devam etmiştir. 

Berlin: 1 (A.A.) - Alman 
başkumand&nlığının tebliği: Kar
patlarla Prut bataklıkları arasında 
Alman orduları, Slovak kıtalariyle 
beraber mağlup düşmanı takibe· 
derek çarpışmakta ve Lenbergin 
iği tarafından ilerlemektedir. Ples
pok ile Nisk arasında Muhasara 
edilmiş bulunan Sovyet orduları 
bütün gün muhasarayı yarmak için 
beyhude ve nevmidane teşebbüs· 
ler yapmışlardır. 

Siverek icra me
marıatandan: 

Sivereğin Gözelek köyünden 
Hasan oğlu Aloş ile Hasan o~lu 
Seydo ve Hasan oğlu Ahmet ve
reselerine madeni altın yetmiş beş 
buçl•k liraya yirmi sene müddetle 
ve bir kıta müdayene senedi res
misi mucibince Gözelek köyün
deki sulu tarlada bulunan -.ısesi· 
ni rehin eden Derviş oğlu Zül· 
küflün vefat ile veresesinden kızları 
Sağire, Fevziye ve Melahata ve
layeten nefsine , asaleten Zülküfl 
karısı Güllüye yetmiş beş buçuk 
madeni liranın tutarı beheri yirmi . 
lira evrakı nakdiye hesabile 1510 
liranın tahsili hakkında rehnin 
paraya çevrilmesi yolile yapıla_n 
icra takibi üzerine çıkarılan mu· 
teaddit ödeme emirleri borçlunun 
ikametgahı olan Adana mahkeme 
başkatibi Kazım nezdinden ayrıl· 
ması ve ikametgahı meçhul ol
ması dolayısile bila tebliğ iade 
e'Cıilmiş bulunduğundan talep üze
rine Hukuk U. M. kanunun 141 
inci maddesi mucıbince borçlu 
Güllüye ilanen tebliğat yapılma
sına karar verilmiştir. 

Tarihi ilanın ertesi gününden 
itibaren on gün içinde itiraz oiun
madığı veya bir ay zarfında ~orç 
tanıamen ödenmediği takdırde 
ödeme emri tebliğ edilmiş adde
dilerek merhunun paraya çevri-
leceği ilan olunur. 13216 

ile karşılanmıştır. lspanyollar, res · 
mt <harpdışı> vaziyetini muhafa· 
za etmekle beraber, Rus cephesi
ne asker yollamağa karar vermi§· 
!erdir. Bununla beraber, Almanya 
ve Rusya da dahil olduğu halde 
her memlekette bir Rus-Alman 
harbinin bir ideoloji mücadelesi 
olarak, 1939 ağustos paktı imza
lanmazdan evvelki candan alaka 
ve derin heyecanı uyandırabile· 
ceğı şüphelidir. 

A. Ş. ESMER 

.......................... 
ı . ı 

i AM[RİKA YENi KURA i 
f EfRAOIHI SİLAH 1 
i ALTINA ALIYOR i 
ı ı 
ı Hydepark: 1 ( A.A.) - B. ı 
ı Ruz.veli, pazar günü bir ka· ı 
ı rarname neşrederek, önümüz· ı 
ı deki 1 temmuzda (dün} başla- ı 
ı yal:JJ. sene için Amerikan ka· ı 
ı ra ordusuna alınacak askerle· ı 
ı rin mikdarını 900 bin olarak ı 
ı tespit etmiştir. 16 teşrinievvel ı 
ı 1940 dan sonra 19 yaşını ik · ı 
ı mal edenler yarın kayıt mu ı 
ı amele/erine baş/zyacaklardır. ı 
ı Mütehassıslar yarın orduya ı 
ı kaydedilmek için müracaat ı 
ı edecek olanların 700 bin kişi· ı 
ı ye varaca~ını tahmin etmek- ı 
ı tedirler. ı 

ı. ...................... J 

Sf YHAN SUlH HUKUK 
MAHKEMESİ SATIŞ ME-

MURlUGUHDAN: 
No: 38 

Adana Maliye hazinesi ile 
Döşeme mahallesinde Tahir karı
sı KAmile ve Oğlu Sadık ve Bedri 

Yahya karısı Lütfiye ve Akşehir 
de Tahir kızı Sacideye aid olup 
tapunun Mart 934 tarih ve 21 No. 

da kayıtlı ve kadastronun 350 a
da ve 1 parsel No. sında mu 
kayyet şarkan yol şimalen 10 -

350 arsa-garben 2-350 ev cenu
ben yol -ile çevrili bin yüz lira 
muhammen kıymette bir hıvıe ou· 
yuun izalesi suretile satışa çıka
karılmışdır. Birinci artırma Ada-

na Belediye Mezad Salonunda 
21-7-941 tarihine müsadif pa· 
zartesi günü saat 9 da başlayarak 
12 de kati ihalesi icra edilecek· 
tir. Muhammen kıymetinin yüzde 
yetmiş beşi birinci artırmada elde 

edilmediği t a k d i r d e en 
çok artıranın taahhüdü baki kal-

ma üzere on gün müddetle tem· 
did edilerek tarihinde 31-7-
941 günü saat 9 - 12 de ihalesi 

icra kılınacağından talip olanların 
yüıde yedi buçuk pey akçası ile 

birlıkde mezkur günlerde beledi
ye mezad salonunda hazır bulun· 

malan ve fazla malumat almak 
istiyenlerin hukuk mahkemeler~ 
başkatipliğine müracaat etmelerı 
Juıumu ilan olunur. 13217 

·- - --

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT ' 

1 

==-- KiLO ~FIATI 1 

CiNSi En az ] En çok 
K. S. K. S. 1 

~--- - - - .. • 

Koza ı 
Klevland Ç. 00,00 

Klevland l 00,00 

Klevland il 00,001 
M. Parlağı 00,00 00,00 

'P. Temizi 00,00 00,00 

Kapı malı 

Y. Çikidi 0,00 

K. Çiğidi 
Susam 
Buğday yerli 7,67 7,75 
Arpa 5,69 5,75 

Yulaf 6,37 6,50 

. -
1 - 6 - 1941 

KAMBiYO VE BORSA 
' /ş bankasından alınmıştır. 

·-

~ * (Frank) Fransız 1 

(Frank) İsviçre _ _ 
(Sterlin) İngiliz 5.20.25 
(Dolar} Amerikan !2~_.08.7~ 

TÜRKSOZO 

Vişi Almanyanm 
hizmetcisidir 

Sovyet Hariciye Komiser 
muavini böyle diyor 

Moskova: 1 (P. .. A) - Hariciye 
Komiser Muavini Loınvski Vişi 

hükumeti tarafından Sovyetler 
Birliği ile münasebetlerin kesil
mesi hakkında verilen karardan 
bahsederek demiştir ki: Vişi Ber
linin sadece hizmetcisidir. Vişi 

bu hareketine sebep olarak Sov
yet diplomatik heyeti ile Sovyet 
konsoloslukları aza ve memurla
rının devletin nizam ve asayişini 
ihlal eder mahiyette . faaliyette 
bulunduklarını ileri sürmütlür. 

Böyle bir kararın Fransız mil· 
!etinin aleyhine netice vereceğini 
söyleyen-. Lozovski kahraman F· 
ransız milletinin bu tedbirle hıç 
bir alakası olmadığını ilave et
miştir. 

Sovyet • Alman 
barbl karşısında 
isveç'ln vaziyeti 
Stokholm : 1 ( A. A. } - Mu· 

hafazakar partisinin lideri ve Ma
arif nazın Prof. Bagge dün Mal· 
moda bir nutuk söyliyerek Sov
yet - Alman haı bi karşısında ls
veç'in aldığı vaziyeti tavzih ve 
memleketin tamamiyetini ve hü
kümranlığını muhafaza etmek az· 
minde olduğunu beyan etmiştir. 

Finlandiya'ya gidecek Alman tü
menine İsveç tarahndan geçit mü 
saadesi verilmesi hakkındaki hü
kumetin kararını bahis mevzuu 
eden B. Bagge, lsveç hükumeti· 
nin ne harbe girmek, ne arazi ta· 
vizinde bulunmak ne muharebe 
üsleri vermek ne de Alman kıta· 

larının İsveç topraklarında kalma· 
sına müsaade etmek niyetinde 
olmadığına işaret etmiştir. 

Nazır bundan sonra Finlandiya 
vaziyeti hakkında lsveçin hüküm· 
ranlığmı tehdit eder mahiyette 
taleplerde bulunduğu takdirde bu 
taleplerin her türlü hatta en son 
vasıtalarla reddedileceği hakkında 
herkesin hemfikir olduğunu söy
lemiş, fakat şimdiki vaziyetin böy
le bir tedbir alınmasını icap etti· 
recek mahiyette olmadığını ilave 
eylemiştir. 

B. Bagge sözlerini şöyle bitir
miştir: 

" - istiklalimizin terkini ihraç 
ettirecek her talebin sarsılmaz bir 
azimle müttehid lsveç milleti tara· 
fından şiddetle rsddedileceği ve 
lsveç milleıinin böyle bir hareket
ten doğabilecek neticeleri tekab· 
bül etmeğe razı bulunduğu mn· 
hakkakttr. 

ZA Yl - Askerliğimi yaptığım 
üçüncü tayyare alayı birinci bö
lüğünden almış olduğum terhis 
tezkiremi kazaen ıayi eyledim . 
Bir yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmıyacağını ilan ederim • 

13214 
Konyanın Karapınar ka
zasının Karacaviran kö
yünden olup elyevm A· 
dananın Döşeme mahal· 
lesinde 206 N. lu evde 
oturan Ali oğlu Ali Alim 

319 doğumlu 

ZA Yl - Sivasın piyade 34 
üncü alayının ikinci taburunun 
yedinci bölüğünden almış olduğum 
ihtiyat terhis kağıdımı yitirdim . 
Yenisini alacağımdan yitik tezki
remin hükmü olmadığını ilan ede-
rim . 13218 

Kayserinin Bozatlı Paşa 
mahallesinden 328 doğüm
lu Mehmet oğlu Hasan 

Sayfa 3 

i 1 an 
SEYHAN VilAYETi DAİMi EHCOMfHİHDEH : 

1-Adana - Kozan yolunun 54 -t-908- 58+ 107 kilometreleri 
arasında yapılacak tesviye ve şosa inşaatı (40156) lira (57) 
kuruş üzerinden kapalı zarf usulu ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 24/7/94 t tarihine müsadif Perşembe günü 
saat onbirde vilayet daimi encümeninde yapılacağından kapa
lı zarflar en geç bu saatten bir saat evveline kadar saat on
da bu encümen reisliğine verilmiş olacaktır. 

3 - İsteyenler bu işe ait keşifname ve şartnameleri gör
mek için Nafia müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - İsteklilerin (3011) lira (74) kuruş muvakkat teminat 
vermeleri ve ehliyet vesikaları almak üzere bu işi yapabilecek· 
lerine dair bonservisleriyle ticaret ve sanayi odası vesikala
rını, iki aded fotograflarını, bir aded (38). bir aded (8) kuruş· 
luk damga ve bir aded de bir kuruş'uk tayyare pulunu yu
karda ikinci maddede yazılı günden üç gün evvel dilekçele
rine bağlamak suretiyle vilayete müracaatları lazımdır. Posta 
ile gönderilecek mektuplann dış zarfı mühür mumu ile iyice 
kapatılacaktır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

2--5-12-18 13209 

SfYHAN ORMAN ~EVİRGE MDOORlOGOHDEN: 

Orman emvali satış ilanı 
Cinsi Miktarı 

Hacmi 
M3. 03. 

Çam 454 000 
1 - Seyhan Vilayetinin Karaisalı kazası dahilinde hudut

lara şartnamed~ yazılı Pınar Gözü devlet ormanında numaralan
mış (454) Metremikap Çam ağacının (12) ay içerisinde çıkarıl
mak üzere 24-6-941 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
açık artırmaya konu1 muştur. 

2 - Arttırma 9-7- 1941 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 11 de Orman Çevirge Müdürlüğü binasında yapılacak
tır • 

3 - Beher gayrı mamul metremikabın muhammen bedeli 
490 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 166 lira 85 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavele projeleri Seyhan. Or. Ç. Mü. 

ile Or. Umum. Mü,. ve Karaisalı Or. B. Şefliğinde görülebilir. 
6 - Teklif mektupları 9-7-1941 günü saat 11 e kadar 

komisyon reisliğine veri mesi lazımdır. 
7 - isteklilerin ticaret odası vesikası ile birlikde belli olan 

gün ve saatte ihale komisyonuna müracaatları (bu vesika köy-
lülerden istenmez.) 13189 25-29-3-7 

• 
iş Bankası 

Klçtlk tasarral hesapları 

1941 
İkramiye plinı 

KEŞlDELER 

4 Şubat, 2 Mayıa, 1 Ağuatoı, 3 lkincitepin 
tarihlerinde yapılır 

1941 İkramiyeleri 
1 Adet 'lOOO Liralık 2,000 Lira 
3 > 1000 > 3,000 > 

2 > 750 > 1,500 .. 
4 > 500 > 2,000 > 

8 > 250 > 2,000 > 

35 > 100 > 3,500 > 

80 > 50 ) 4,000 > 

300 > 20 > 6,000 > 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yalmz par• 
biriktirme olmaz, aym zamanda tallhlnlzl 

deneml• olursunuz 

t'._. • ._.. ~ • ._. ...... ~ • ._. • ._. • ._. .............. ....,. ·~· ._. ·--·~ ~ • .._. • ._. 1 ._. ............... i 

i DOKTOR i 
i i 

1 Yalçm Mustafa Dzel 1 
i Dablll Bastabklar Mtltebaısııı i 
İ Abidin Paşa caddesi Namık Kemal İlk İ 
i okulu karşısındaki Muaeynehanesinde her gnni 
! hastalarını kabul eder ! 
• • '·-·-·-·-·-·-·-·-·~:!.:.~!:_._. __ 'l:J..::-.~---·-·-·-·-·-·! 



Sayfa 4 TCRKSôZO 

i LAN 
SEYHAN VllAYETi DAİMi 

ENCO MENİNDEN: 
1 - Nafia dairesi için sa· 

tın alınacak müstamel bir kam
yon (3700) lira üzerinden açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 10171941 ta
rihine müsadif Perşembe günü 
saat onda vilayet daimi encü
meninde yapılacaktır. 

3 - isteyenler buna ait 
şeraiti öğrenmek için Nafia 
dairesine müracaat edebilirler. 

25-29-2-6 13188 

ilan 
Adana Asllye 2. &a
kak mabkemeıln -
den·: 

No: 513 

Adananın Adalı köyünden 

Kalitesiyle ve sesinin temizliğiyle ber kesi hayrete 
düşlren radyo 

Mehmed oğıu:Derviş Esen'in hü · 
lcumet civarında yaııcı Battal neı
dinde Mehmed lmı Medine-aley
h"ne açtığı boşanma davasının 

} apılmakta olan duruşmasında 
müddeaaleyha Medineye ilanen 
davetiye tebli~ edildiğı halde 
gelmedi~inden ilanen gıyap ka
rarı tebliğine ve duruşmanın 20 
91941 Cumartesi saat 9 talikine 
karar verildiğinden müddeaaleyha 
Medinenin o gün ve saatta mah
kemeye gelmtsi : veya bir vekil 
göndermesi lüzumu, aksi takdirde 
duruşmanın:gıyabında yapılacağı 

ve bir daha mahkeme} e kabul 
edilmiyeceği:iıan okınur. 13215 

Muharrem Hilmi Remo 
Tlcarethaneslnden abnıı 

ABİOİNPA~A CADDESİ NO. 112 - TElGRAf : REMO ADANA - TElEfON : 112 
~-~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 

Yeni Çıktı 

Bu Harbin Kitabı ' 

' 

TÜRKİYE - iNGİlf ERE İTTif AKI . VE : 

BOYOK RRİTAHYA iMPARATORLUGU ) 

===:: YAZAN: ===s MÜMTAZ FAiK FENiK =--=: ı 

,- TORKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
1 

Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lira•• 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticarf her nevi banlc.a muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplanna en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşatıdaki plana göre ikramiye da~ıtı lcakhr. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 600 2000 

" 4 ,, 250 " 1000 .. 
40 

" 
100 " 4000 " 100 .. 50 " 5000 .. 

120 " 40 .. 4800 
" 160 

" 
20 .. 3200 

" 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - EylUI, 11 Birincikanun,. 
1 Mart ve l l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 
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HASTAlARIHt HER GOH MUSTAf A Rif A'f [CZAHANfSİ 
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1 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla
nnı sür'atle izaleye kafidir. Ro
matizma evcaı, sinir, mafsal ve 
~ele ıstırapları NEVROZIN'le 

tedavi edilir. Müessir ilaç : 

N E V R O Z 1 N 'dir 

2 Temmuz 1~ 

• • 

NEVROZiN TERCİH Ui~ll 

Gazete ve Matbaa~ 

Türksözü Gazetesi , 
Okayacaıarına dftnyanın ber taralı' 

vaka balan badlıeıerı gani 
glnflne verir 

----------0-ı---------
T ürk sözü MatbaaŞ! ~ 

Kitap, mecmua, çek, bilet, allş, 9~ 
harita, blll\mam matbaa lşlerbll ,J' 
klyede mevcut matbaalara re1' 


