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Üçüncü kuyunun da açılmasına başlandı 
kuyuların adedi üç yüzü bulaeak 
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1 ngilterenin 
tayyare siparişi 
_______ * _____ _ 

ingHtere içın saatte 

~kilometre •ür'etli lay

Ya reıer infe edıliyor. 

------· 
~ Suttle : 30 a. a. - \. a in-4-on 

on B . A. > •• 
~ıııg ırcraft Company, İogiltue-

sJ 111
" . 3?0 ~ouglu bombardıman tayya

(? r.. sı '_'PUlf tttilini bildirmi~tir. Bu 
••parı~ falırikarıın Uç mihon dolar 

afi 'fi..,./, suretiyle bu_yutulnıcsi.ni intaç et
arınl •i~ir. 

airtİ ~u iş yakı~da ikmal edilecektir. 
'°'e ~ • umpan.)& ılk c;evlıliyahn önUmUz-
IJ deln Ka "d nuns:ını c yapılacağını Umid 
dır~f.Ylcmc.kt~dir. 
ı tİJ Seattle : !10 .. a " N k ... · - • evy er 
ale urnnl and A · . mcrıcan " gazetesine 

göre " G ' rumnıan Aircuft E · 
trİfl(;lİon 1 ·ı ngıne-

. :• ngı ttre hesabına saatte 
800 kılometre sUr':ıtle pike uçuş yn

au boıubardımam tayv:ırclerı·nd 

Ankara: 
30 (Hıı:o:usi 

muhabirı· 

mizden) -
Memleket , 
Siirt'in 8~
şiri kazası ·: 

nın Raman 
dağı mtvki 
inde pclrol 
bulunduğu 

müjdesinı 

bundan tam 
üç ay evvel 
almıştı. Bu 
sevinçli ha 

beri a!ır al. 
maı, l ma-

yıstı, Başvc· 

kilimiz Dr. 
Refik Say
dam, y~nına . 
iktisat velıi · l 
li nizi de ı.Ja 

ıak pelro' 
mıntıkasına 

gitmiş ve tet- Snndoj · ç.ılışmnlanndan bir f!Örilniis 

kiklerde bul~nmuşlu. O g<indenbf·İ 
Maden tet:O.ik \'C Ar~ma E •s!i:üsii 

Bqvekil'm!:z.in de yü~kek dırelı..tifie· 

( Gtr i~ i ikinci "abif t'de ) 

--- Sabip ve Başmuharriri---~ 

Ferid Celal Giiven 

Kuruhış tnrihi : 1 Kanurıu~ani l!l2·1 

Onolbncı _yıl - Sa~·ı 4i!J3 

31 TEMMUZ 940 Çarşamba 

Şimali Almanvanın 
bombardımanı 

Britanya Üstüne 
Alman akınları 

Londra: 30 (A.A.) - 1 fa\·a ve 
emniyet nezaretlerinden bu sabah 
tebliğ' edilmiştir. 

Dün gece düşman tayyareleri do
ğu - şimalinde bir şehir üzerine bom
balar atarak hususf bir malikanede 
bazı hasarlara sebeb olmuşlardır. Bir 
kadın hafi{ surette yaralanmıştır. 

Bazı batı - cenub bölgelerinede 
bombalar düşmüştür. Hasar cüz'idir. 
ölen ve yaralanan yoktur. lngiliz ha
va müdafaa baıaryalan faaliyete geç
miştir. 

Bu sabah erken lngilterenin do
ğ'u - cenubu . üzerinde bir düşman 
bombordman tayyaresi düşürülmüştür. 

Londra : 30 (a. a.) - Reuter: 
Hava nazareti istihbarat bürosunun 

bildirdiğine nazaran, lngiliz Blcnbcim 
tayyareleri şimdi Alman pelrollcriyle 
dolu Cher burg petrol depolan üzerine 
müteaddit bombalar .atmışlardır. B. B· 

( Gerisi ikinci :cabifcd~ ) 

HiLMi URAN 
ŞEHRiMiZDE 

Cumhuriyet Halk Partisi Gurıı

ım Rei~i Mebusumuz Bay Hilmi U
rıın dun Anlı.nradon ~t'hrimizc gel
mişlt'rclir. Hilmi U ran bir luıç gUn 

A<lıınrıda kalacnklıır, tetkik ve hem• 

<thrilcri~ le 
]ardır. 

ttn a~larda bulnnacn\ı..-

L . ~ . en 
c:r l;Un bır tane imal etmekte oldu-

l
uııu Lildirmi<:tir. Tavvardcr "'lh •t •• J y - • "' 1111 -U ıı yöı.le. m~cehhezdir. 
. İlk ımal tdilen tay~ are muvı.ffa· 

kıyetle tecrUbt: edilnıiş \'e ~e,·kc ama-
de bul11nmu~tıır l 

. il~ ı>ip~riş .sdı<:tn tııyyııre için 

yurdun muhtelif Dün 
şiddetli zelzeleler 

köşelerinde 
vuku buldu 

:ıı:rılmıtfr • ı 

•ransa Ingiltereyi l Yozgadda tam 300 vatandaşımızı kaybettik 

protesto etti 
Vicyh : 30 a.a. - Havas ajansı 

aildiriyor: 

Mütarekenin imzası sırasında t 
urı ]' r n-fn:. ız. ımanlarındaki Fransız harp ge. 

"
1 nıler'.~e kumanda eden Amiral Cayol 

e Vılıan İngiltere bahriye nezareti 
rut ~arafından derhal Oksford'a gitmeğe 

:lan l ve mecburi ikcmete tabi tutu
daf ~ral k . b~hriyelilerin bulundukları kamp-

a •ı a ıhtılatta . . 
bu l n menedılmışlerdir. Bu 

susta ngilte h"k" • 1":>· re u umetine şiddetli 
akıt ır pı a lesta verilmiştır. 

14 j . 

l ,i Venı Dahiliye m .. t e e us eşarı 
Ankara: 30 (Husu'-i h . . . 

D h.1. · mu abırımız-
r n - a ı ıye Vekfı.leti . .. 

# B E h 
yenı mus-

:şarı . t em Aykut İzmir'd ·
1 ıP d- D en ge. 

.._ ış ve un ahili) c Vdi:let· . .. f\J l ınc gı· Ç ;;-fıe ~ vazifesine başlamıştır. 

Ankara : 30 a. a. - Bn sabcıh 
saat 3 ile ::f.30 <.rr· n.da ) 1 rctt" "'' h
telif noktaların ela yer s<.ı c;,.:Jl,li!. ı h' s· 
scdilmiştir. 

Yer sarsın: sı A·.ı...ua'dı: s:ı3t 3 e 
ve oidukça şiddet i, l:.tc1n•1 'ı:.a •' ~~
at 3.10 da hafi' o!nrnk d· ıu' •> ,'..Jr. 

Ayni o;aatlerde Erzincan, Ter:ne, 
Hi~J,., Merzifon, Çarşamba, Tokat, 
I o~g. t ·, e Kayseride mı.ıMelif şidde 1 • 

te yer sarsrn:ıltırı .,,·ukıı bul :ıuştur. ln
c:a•·ca :aıyiat yoktu·. 

Kayserı'<le bnı oha arda hhfıf 

ça•iaklıklnr vüc.:de gelmiştir. 

-
lzmir f narında bir 
çok yenılik yapıldı 

Ameri~ ad a sıca\, lardan 
600 kişt Öldü 

Nevyork : ~O l'. n.) - Muhte
lif mıntaka!ardnn gı:ltn haberlere ı;"
re 12 glln devam dmiş olun şi~<lnli 
sıcaklar cs1111 ın<la Amt:rika'dn öOO' 
den fazlu İnsan t;tlnl:'ş çr.rpnrn• ı ) U· 
zUndc:n tdcf o'unn u~tur. 

lzrr ir : 30 (n. a ) - Onu1JCU en· 
terııac;;yoral l.ı:rr.ir Fu:..rının açılma zn· 
;ıı:ırnnın yaklaşm:ı~ı şt-hir halkının ve 

gnıettleria butun dikkatini bu mı:v:ıu 
:ı çı:kmehtı·dir. 

Fuar s:ıhıısıodn bUtUn hozır:ı!..lar 
<lzıın,j bir hızlıı tamamlncmakta ,·e 

go.r'ı:k i_.tir.'.ik ed ceklerin. ı;ert:.,l zİ) n
( Gcı isi ikinci sıılıif ı•dt: ) 

Ankara : 30 ( Hususi muhabiri· 
mizden ) - Fatsa , Zile , Çorum ve 
Zarada da zelzeleler olmuştur. Yoz
gadda da zelzele vukuoulrr.uş 30() 

vatandaş kurba:ı gi~miştir . Fefakct 
mıntakasına Kızıla;• derhal yardımda 
bulunmuş ve imdad k•)llan gitmiştir. 

r.., ................... ~ ........................ ~ 
' . 
ı Milli Şefle Franko ! 
* arasında lt:lgraflar i • 

Ankara : 30 a. a. -! ısponY• mllıi boyramı mU- i 
.ı. nasebetıre Reisicumhur is . * 
! met inönü ile ispanya devlet * 
! reisi General Franko ara- t 
ı sında karşılıklı tebrik ve te-
~ şekkür telgrafları teati eı1il : 
; mlştir. ~ . ~ 
~~-.. 



Sah fe 2 1 ürlcsözü 

iz mir Fuarında bir çok 
yenilik yapıldı 

{ Birinci sahifeden artan ) 
retçilerin buyuk "lakalarını uyıındıra· 
cak yenilikler temin edilmektedir. 

BugUnkU Y eniıısır'da fuarı baş· 

makalesine mevzu olarak alan Hakkı 
Ocnkoğlu, Avrupa harbinin harp ha· 
rici milletleri ltzerinde hile yaptığı 

buyuk tesirlere ve şartların gayri 
mUsait olmasına rağmen sulhçu bir 
memleket olan Turkiyenin emniyetine 
tevcih edilmiş bir tehlike karşmnda 
J.almadıkça, sulh idealin.: bağh kala· 
rak huzur ve suldln içinde her saha
daki çalıımalarıııda devam arzusunda 
bıılunduğıına fuar için sarf ettigi gay
retlerin buyuk bir delil oldu~u teba· 
ruz ettirmektedir. 

Fuarın milll sanayile1me planımı· 
:zın tahakkuku, ekonomik inki1afımız 
ve nihayet İzmirin imarı bakımların· 

dan ta11dığı buyuk ehemmiyeti kay
detmektedir.; 

Muharrir, böyle bir eseri :Avru· 
pa harbi vesilesiyle zaf a uğratmıya· 
rak bilakis buktlrnl'tin de genİJ yar· 
dımlariyle daha iyi haztrlamağa mu· 
vaff ak olan İzmiş belediyesini bilhas• 
ıııa takdir ettikten sonra şimdiden do· 
kuz ecııebi devletin İJtitaki temin o
lunan fuarda milli sanayicilerimizin 
her turlu tevebhUme kapılmaktan iç· 
tinap ederek hukö.metin gayretine mu
vazi bir gayret göstermelerini temen• 
rıi ve devletin aldı~ı karar ve tedbir· 
leri muvaff ıık kılmak ve hedeflerine 
'1la1tırmak için milletçe de bu duşun
.celere uygu gayretler sarfının elzem 
old1;1ğunu be_yan ediyar. 

Raman dagında bulunan 
Türk petrolü 

( Birinci uhifed11n artan ) 
rini cılrtıktan sanıa Raman dağı kam· 
pındaki çıılışmalatına geceli gündüz1ü 
devam etıniştir. Bugün, bu mevkiide 
üçiıncü petrol kuyusunun kazılmak 

üzere olduğ l haberini memlekete ~e

ne büyük bir müjde olarak kaydedi· 
yo·uz. 

Burada açılan kuyular, lroynunda 
bir petrol hazinesi taşıyan dağın a
diyle anılmütadır. Böylece şimdi 

Mdden tetkik ve Arama Enstitüsünün 
elındeki sondaj mal< inesi .- Raman 3» 
üzerindedir. ır 

Diğer taıaftan sahanın kapasitesi 
ölçülmüş ve burada 300 den fazla 
kuyu açılabi!ece~i tesbit olunmuştur. 
Gerek bu kuyuları açmak ve gerek 
açılan kuyulardan · petrol istihsal et
m.!k için muhtaç oldugumuz makine
ter de Amerikaya sipariş olunmuştur. 

lcabeden .iöviz müsaades in i hükume
timiz düıı vermiştir. Sondrıi makine· 

- riyle tulumbıların elimiüe ne zaman 
geçeceğini, son val.iyetler dolayısile 

tahmin etn1P.k filvaki müşküldü r. An 
cak Raman dtlğ'ındaki ça!ışmalara 

mevcut Vt'Saitle geceli güııdür.ı~ de· 
vam edılccektir. 

Şimali Almanyanın 

boınbarclmanı 

( Biriııci sahıf..!den artan ) 
lcnhim bir tayyare meydanının han· 
gaılaıını bombardıman etmiş ve pi:o
tu büyük sarı bir alevin yükseldiğini 
görmüştür. Sahil müdafaarına mensub 
hudson tayyareleri de Hollnnda sahi· 
linde Alınanların işgali altınd~ bulunan 
bir tayyare meydaıurıa dün gece hü
cum etmişlerdir. Bir çok yangınlar 
çıkmıştır. 

Adana otomatik telefonu 
şehirdeki çalışma • 

ıçın 
• 

Adana telefon şebekesinin otoma- : ---

tiklettirilmesi etfafındAki faaliyetler 1 Tohum temizleme maki-
intizam ve hı:ıla ill'rlemektedir. İçe· • • • • • 
risinden kurşunlu kablolar geçirmek ' nelerı f aalıyete ıeçırıhyor 
Uzere behm kundler için bir kısım 
caddelerde açılan hendekler, fazla Ziraat müdürlüğünde mevcut bu-

lunan 5 adet tohum temizleme rnaki· 
işçi kullanılarak ve gUoUa 24 saatin· 
de de faaliyete devam edildiğinden 

ıerek caddel .. rde gerek kaldırımlarda 
seyrrUseft:ri uzun mUddet inlı.itaa uğ· 
ratmadan sür'atle kapatılmııktadır. 

IIız ve intizamla devam edilea 
ve bir an evvel ikmaline gayrC"t edi
len işin kısa bir zamanda baprıla· 

cağını tahmin edebiliriz. 

Halkevimizin filmleri 
Cumhurreisimizin gUney doğu se· 

yahatleri, Erzincan felaketi ve 19 
Ma.vıs bayramına ait C. H. Partisi 
Genel Sekreterliğinden Ilalkevimize 
gönderilea filmler şehir sinemaların

da halka gösterilecektir. 

Ziraat müdürünün terfii 
Memuriyetine ait i~leri büyük bir 

muvarfakiyetle başararak vazifesindeki 
ehliyet ve vukufu takdirle karşılanan 
Ziraat Müdürü Bay Nuri Avcı, maaşı 
70 liradan 80 liraya çıkarılmak sureti
le Vekalet tarafından yerinde terfi et· 
tirı lmiştir. 

Ma,Hif müdür vekili 
Köy Enstitüsünde 

Maarif Müdür Vekili Bay Şahap 
Nazmi Coşkunlar Haruniye Köy Ens 
titüsüne tetkiklere gitmiştir. 

Maarif kadrosunda 
Maarif ilk tedrisat müfettişliğine 

tayin edildiğini evvelce yazdığımız 

Bay Refik Durlu şehrimize gelerek 
vazifesine başlamıştır. 

nesi hemen faaliyete geçmek üzere 
tertibat alınmıştır. 

Geçen sene iki buçuk milyon ki
lo tohum temizliyen bu makineler bu 
sene bir ay evvel işlctilmeğe başlan· 
dıg-ından temizlenecek olan tohumun 
reçen seneye nazaran daha çok bir 
yekun tutacağı tahmin edilmektedir. 

Veteriner kadrosunda 

Şt hrimiz Erkek Lisesinden mezun 
olarak Ankara Yukselt Ziraat ensti• 
tusu veteriner f akultt'sİne devam eden 
ve 3 sene tahsilli bu fokulteyi dC' 
muvaffakiyetle bitiren kıymetli genç· 
lerimiz<len Bay En ver Cıın ~ehrimi;.G 

<ıfo.jyer merkez vetı!rinerliğine tayin 
edilmi~tir. Gencimizi tebrik eder, mu· 

vaff akiyetler dileriz. 

c~zalanan köy heyeti 
Gerdan köyU ihtiyar heyetinin köy 

işlerini yapmadıkları tesbit edildi~in· 
den be~er lira para cezasiyle teczi
.) elerine Vilayet idaı·e heyetince ka
rar verilmi~tir. 

Arkadaş kavgaları 

Yuksek dolap mahallesinden Se
lahnttin oğlu Kadir, Said oğlu Sadık 
Genç'i bir köpek meselc~i yUzUndı:n 

çakı ile yaraladığından ve lbrahiın 
oğlu Suleyman adrnda biri de Meh· 
met o~lu Derviş namındaki diğer bir 
şahsı döğduğunden yakalanarak adli
yeye verilmişlerdir. 

Orta 
ders 

tedrisatın yeni 
yılı hazır hkları 

Fransadaki . İtalyan 
tebaası ve yeni karar 

\'ichy : ~O a. a. - Ilavas bil
diriyt:-r : 

l\laarif Vekaleti, bu sene ha~ta
lık ve diğt:-r sebeplerle veya idari lu
zum Uzcrine yerleri dt•ğiştirilecck o· 
lan orta tedri.sat muallimleri etrafın -
J:ı hazırlıkl:ınna h:ı;;la•ıııştır. Veka
let ayrıca oı·t:ı tedıisnt mekteplerinin 
önUmUzdt:ki ders yılt kadrolarını da 
h:ııırbmaktadır. Bu sabah çıkan resmi gazetede 

inti~ar etlen iki kararname ile harbin 1 

başlangıcıncla Alman ve İtalyan te· A • • . 
b:ı:ılarına knrşı alınan tekalifi harbiye dl 1 \! e v ek ılı fstanbulda 
b:dbiı·lerini kaldırmıştır. 

Estonyad a bazı kayitler 

Tallin: 3o a a. - 8ug:.in neşre· 

dilen bir kararnameye naıaran polis· 
den müsaade almadıkça yabancılar 
Estonyayı terkedemiycceklerdir. Hu 
memnuiyet sefaret ve konsolosluk me· j 
murlann:ı şamil do~ildir. · 

lstanbul 30 (Telefonla) - Adıiye 
Vekili Day Fethi Okyar adliyedeki 
tetkiklerine dcv:ı n edıyor. Bugü•1 ge· 
ne adliyede müsteşar Selim Nafiz'le 
beraber adil i lcr hakkında tetkikler· 
de bulunmuştur. 

Vekilin tetkiklerinin başında mu· 
hakcıncnin süratle intacı, cluruşmalann 

talik sebeplerinin asgari hadde indi
rilmesi bulunmaktadır. 

, 
Toprak OfiSl 
buğday da alıyO 

yeni mübayaa 

Toprak mahsulleri ofisinin ~ l 
mizde tesis ettiği ajanslık. 

mübaayasına da başlanma~ bı.ıh~ 
tadır. 

O A-er taraftan arpa ve yul.t 
mı devam ederken vekiller heJ 
tasdikinden geçen hususi fiyJ 
buA-day alımı da bazı ~artlar d,) 
de icra edilmektedir, 

Elcstra buğdaylar 5 kurut jO 
tim, n o r m a 11 c r, kızılca _. 

süntcr ile mahlutlar 4 
50 santim fiyatla alınmaktadır· 
buA-daylarda çavdar nisbeti yüıf 
den, ecnebi maddeler yüzde 8 
fazla olmayacak ve yabancı ıo~ 
rın miktarı kiloda 500 daneyi f~ 
miş bulunacaktır. Kiloda pelemir 1..:Y 
körlü danelt'rin miktaıı 150 defi J-ı: 
çıkmamış bulunacağı gıbi hek .ib 
vezni 71 kilogramdan ,aşağı d;:tı 
yecek ' i. Ayni z .man fa buğd•7• 
fena ve yabancı kokulu ve yat <e 

ması, haşere tarafından yenili 
maması lazım gel mck tedir. 

Toprak mahııulleri ofisi a~ 
buğdaylar için de hus si anbllr1'n 
min etmiştir. 

Hasta bakıcı hemşirJ m 

mektebine talebe d 

alınacak 
k 
v 
o 

Tlasto. bakıcı hcın1ire yetişti O 

U:ı:ere her ~ene olduğu gibi bı.I 
de Aukarada Ordu hasta bakıC1 a 
şirl'ler Mektebine talebe :ılııı'm 
aemauniyetle öğreailraiştir. Bı.I lü 

l tepten mezun olacak talebelet 
mur sıfatını kazımmağa Ye tek• 
almağa mUıtehak :olacaklıırdır· 

zuıılar mecburi hizmetlerini ord c 
tahanelerinde yaptıktan sonr• fn 
leketimizJeki blitun sıhlıi tefeV la 

kendilerine açık elacaktır. ı 

Tah il mu,ldeti Uç senetli~ a 
mu,ldet zufında tıılcbı:lere rı)' Ja 
~er lir:ı da h:ırçltk verileceği gı a 
şe ve sair ihtiyaçl:ırı ta maıııe~ S 
tep ta.rafındıı.n temin edil"ce1'tı' 

l\1ektebi bitir:nlcr ml.'Z\lıı 

olmaz b:ıreru kanunuua tabi 
cıı.klar ve 20 lira nsli m:ııışt-' > 

d ' o laruak Uzere manş al:ıc:ıklar 1 l:ı 
lira asli maaş GO lira tatar.) f31' a 
tnr gittikçe arhı.cnk ve ayrıc' 
giydiriın ve barındırma yine 
ait olııcnktır. u 

1 :5 Eylülde tedriııata bsŞ~~ I 
olan bu mektebe girmek ist~ c 
içiıı Turk, ıı.~lnm vucutlu, k 

ahlaklı olın:ık, vacı 1ü dan "~·t 1 
• t Jıf' 

den yuknra olm'lmıılc, orta t11 1 
•4ştl 

mı~ bulunmak, evli veya nı, 

lunmnm:ık l:\zımgdrııcktediı-. , 
Bu ;;nrtl:ırı hniı olanlıır ~ 

imt;han ız alınncakl:ırdır. t> f' 11 
yeri Vil "ıyet makamı, kııı"lıı1, Ş 
tçııı kaynı:ıkamlıklrırdır . . oln 
( M. M. V. Sihhat l~lel'1 ~t•' 
Rcisb~ine ) hitn!Jen y:ııılııc• 
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T U R.K.SÖZÜ 
" CONOEUK GAZETE - ADAN~ 

Abone Şartları 
12 A.,lık 1'>00 Kuruş 

Aylık da abone yapılır 

1-Dış memleketler için 
Abone bedeli degişmez 
}'alnız poıta masrafı 

::ammedılır. 

2 - ilanlar için idareye 
rnüracant edilmelidır. 

rt~;-.---7-----• 
~ 1NOillZ MATBUATJNDA 

n~ ~ 
u1

" \1-RTLER VE 
u;~ BALKANLAR 
·yı 'd' Londra: 30 (A.A.) 1 

V
.. 1 

azıyetı aydınlatacak malnmatın 

1 ') eksikliği dolayısiyle, lngiliz mat-

a b~a~ı Balkan meselesi hakkın- ingiltereOİD 
t'&kİ ıhltyatlı hattı harekatını mu· 

d~~·t.afaıa ve fakat Hitlerin Balkanlarda ı mu V affftkJyeti 
ıv11111·m~nevrasının hodbinliğe dayandığı · 

8 nıutaleasında israr eylemektedir. 
tob Times yazıyor: Bir So vyet gazetesinin 1 Hitlerin başlıca hedefinin Alman- b u mevzud a yazdıkları 
ir l,?anın doğu - Cenup hndudu ile J Londra : 30 - a.a. Royter 
ell ra::ge denizi ve Kara deniz arasında Aiansı bildiriyor: 
ek "bulunan memleketler gurupunu yatı~- J lng;lteıen;n deniz muvaffıık1yel· 
d"!tırma usulü ile istismar olduğ'u hak- lcri resmi ~ov~et organı olan Pravda• 

d• ındaki intibaı izale edecek hiç bir da bir bü~ük de"l:let içi:n d e niz kuv-
yaf mare mcvcud değildir. vetlcrine malik olma\... lüzumunu gôs· 
;ırl Hitler şu iki şıktan birini seçmek teren mülahazalarn mevzu teşkil ey· 

mecburiyetindedir. lem ektedir. 

Denizlerde 

af 1 - Evvel emirde batıda düşma- Oaily i el~graph ga·letesi larcıfın-
arı'nı ile meşgul olmak ve sonra doğu dan iktibas e<lilen bir makalede Prav· 

cenup Avrupası üzerindeki tahakkü- da şi)y~c demektedir: 

Jnıürıü istediği gibi genişletmek, logiliz deniz za}iatı şimdiye k:ı-
2 E dar hesaba katılmıyacRk kadar zaıf-ir - vvel emirde "Kavgam" is-

mindeki kitabında tasavvur ettiği ofüi tir. Fılha1<ika bu zayiat umumi tonaıın 
be doğu _ cenup v d ,,. A 6 ancak yiizde 3,5 :ni teşkil etmektedir. 

k ' I h e o6u vrupası dunkerguein tahliye~indeki muvaffak•) et 
ayna~: arına akim olman- 1 k 1 v . .sa ça ışma kuvvetli bir ordu.,·u kurtarmış olan 
e. so~ra ~~k ~ıyade kuvvet bulmuş İngiliz filosunun kudretini gö termiş· 

.f-larak lngılız ımpara torluğuna ın eyd an lir. Bu harel: et keza lngilte• enin is· 
tjşti okumak. 

1 

tilasını çok zor, deniz aşırı arazisıni 
b" Hitlerin bu husustaki vereceği ka- fetetmenin ne aşağı yukarı imk: nsız 

k~c~a~ ne olursa olsun, lngiltere onun olduğun.ı isbat e i m:ştir. Almanyanın 
3

'
1 

mustakbel teşebbüsünü azimle ve b-. deniz kudreti hiç şüphe~iz İngiliz 
Bil -n projelerini mahvedeceğinden em~ kudretinden çok dundur. lngiltt:renin 

!arak beklemektedir. deniz tarihi bııe bir bahriye için en 
News chronicle yazıyor: iyi teşkilat ve iuzibat oldu~unu öğ· 
Hitler'in görüşmeleri sıkı bir su- retmek tedir. Kızıl donanır.aya en iyi 

etle gizli tutulmuştur. Balkanların is- teşl<ifat ve inzibatı ve mümkün o lan 
t"ll kbali teferruat itibariyle karanlık ol- en teknik inşayı Lemin edeceğiz. 

lıefe~ a~ıa. beraber umumi hatları oldukça 

Gal'e hava akını 

Londra : 30 a. a. - Galtes eya· 
leti üzerine üç saat devam eden bir 
gece akını yapılmıştır. On dört bom· 
ba kırlar üzerine düşmüş ve insanca 
zayiat olmamıştır. 

A vrup a müstemlekeleri
nin ahare devri meselesi 

Havana: 30 (A.A.) - Royter a
jansı bildiriyor: 

Panameriken konferansının bildir· 
diğfoe göre, garbi yarım kürrede bu
lunan Avrupa müstemlekelerinin ahara 
devri ihtimaline karşı bir tedbir ol
mak üzere muvakkat bir müşterek 
komisyon teşkil edilmiştir. 

Mezkur komisyon, Brezilya, Ve
nezüel!a, Ekuatör, Panama, Birleşik 
Amerika, dominika cümhuriyeti ve 
P:ıragııay'dan müteşekkil yedi devleti 
temsil etmektedir. 

Avam Kamarası 

müzakeıah 

Lond ı a 30 - a ,a, - Bugün a
vam ~ ımarasında harici meseleler 
hakkında yapılacak olan müzake•e· 
)erin aleni veya hafi o:acağı henüz 
mtılum d·ği l d!r. 

Bu c·h€'t kamaranın ıçlimaından 

sonra anlaşılacaktır. Hükumetin bu 
babtaki kararı, bu sııbah parlamento 
erı..anı ile yapacağı istişarelerden son 
ra verilecektir. 

Sahife 3 

Sovyet Rusyada 
Bahriye günü 

.Moskova : 30 (a. a.) - Tan a• 
janu bildiriyor: 

•Bahriye gUoU,, mUnuebetiyle 
Mo~kovada yapılan bir toplaah u•a• 
ııında, balariye komiseri amiral Kou:z4 

netHv, başlıca ıunları ihtiva edem 
bir nutuk söylemiştir: 

Bu ıon ıene zarfında, deni:ı -.e 
ııehir hududlarımız, Şimalde, Baltık- , 
ta ve karadeoizde, binlerce mil tulu.
de uzamıştır. Askeri noktainazarda" 
bu yeni hududun fevkalade bir elıem.• 

1 miyeti vardır. Harb donaomamn; ııll-

1 

ratle1 kıu·a va bava kuvvetlırimizia 
seviyesine çıkmahdır. Oonanmamuı, 

ıowalist vatanınnzuı nıUJafaanrıı ica-

1 bettirdiği t.ıkdirde, fili amellya~a gı: 
ri1mek Uzere hazır bulunmalıdır. 

Sovyet dounroasınuı 1989 seac
ıioe nazaraıı 19!0 senesin.eki artma• 
11 hakkında izahat Yerdilı:ten sonra, 
Amiral Kouznehov, buyuk sUrııt Ye 
itiaa ile deniz lı.umaodanları yetişti· 

rilmesi luzumuoa işaret ebniştir. 

Amiral sözlerine şöyle nihayet 

vermiştir: 

B. Stalio, Sovyet hakumeti şefi 
B . .Molotov, askeri bahri_yc ali kon· 
seyi aza:;andan B. Y d:mov ve mare· 
~al Voroşilof, şahsen, harb dıJoanına· 
.tı hakkıoda hu-çu i bir .>·ardım ve dili. 

· kat sarf etmektedirler. l lukt1 net tara· 
1 fında.n kızıl donanmaya verilebilecek 
1 nlao vazifenin bu,nu ifa edilecelinc 
J en buyuk ddil de Ludur. 

Fransanın Vaşington elçisi 
! geri çağnldı 
1 Nevyork : 30 (A.A.) - D.N.B. 

Ajansı bildiriyor: 
Nevyork Herald Tribune gazete

sinin Vaşington diplomasi mahfillerin
de öğrendiğine göre, Fransız Hüku
meti, Vaşingtondaki büyük elçisi kont 
Saint - quentin'i geri çağırmıştır. 

Sefir, pek yakında hareket edecek
tir . 

Verilen malumata göre sefirin ha
lefi tayin edilmişse de henüz ismi ve
tilmemekted ir. 

7.ıhtır. Almanya, !ngilteı eye karş 
lan mücadelesine devam için I" 

1 

rt d k · uzumu 
ee• a ar aynak ele geçirebilmek _ 

,Jhalka 1 "h uzere 
.:ı> i > n. arı ~y~t sahası" olarak inki-

~· J af ellırmek ıstıyor. 
l•rıe 11 p 

GUNON M 0 H 1 M 
: E s ~ L E: E R-; __ K_A_R_ş_ı_s_'_",_o_A _ ___ I 

ı:e~t1' spanya - ortekiz atası 
ıuıı ademi tecavüz paktı 
~bi 
ıı.ıışt-' M~drid : 30 n. a. - İspanya ile 

ortckız l 
!l.rdıt l ' C!Sascn nr:ı :ırında nıeYcut 
• .ııJ <1n ndenıi t . .) v . ccııvUz nıısııkının mun-

am hır pr t 1 l . 
• 

0 0 tO unu ım~alıımışlcrdır. 
u yenı protok 1 ·ı· 1 joe p 0 ıımcıuınce ~pnny:ı 

ortcki.. . . · J • 
uıı o ., .) cı\ı en nıemleketlerİJ\İn 

l tı tnmnnııv f . 'hl·ı 
bıaf il · . "e 1111 1 a veya İstik-. - . crını tehdit 1 
,,tı tt:b l,ı el 1:cek :;urette nhval-

J cc •ıUI vul 1 1· . 
a knLil rnııgf' < ığı lnkdiNll! mu-

' nıenfnatl .. 
ı e.1,' k ırnr nltın ( rını nıuhnfaı:ıı. -ctıne-
tı•bS1 n :ı.l nıışlardır. 1 
. ,ııı R l 

:ıış uzve t'in tet•k·k11 .· 
r. l sen 

1" \1 . !lr aşınfton : 30 a a B 
f'\ lt N f lk d · · · - · Ruz-i , or e cııız ü sünü . 
ııı"' . . zıyaret et-

~!' fs:; ş ve yem ınşaatın tesrii lehinde be-
• V" natta b·ılur.muştur. 
.ri .ı 
. ~ti' 
ııc• 

Köylümüzün 
Dahiliye Vekaleti, köylü elbiseleri hakkında 

'ilayctlere bir tamim göndermiştir. :Su tamimi ya· 
zıyoruz: 

Sayın Milli Şefimiz Reisicumhur ismet lnönünün 
köyl"i elbiseleri hakkındaki yüksek işaret ve direk
tifleri ve bu iş üıerinde alınabilecek tedbirler teb
liğ olunmuştu. 

Alınan cevaplarda, bu gibi ev sanatlariyle vila
yetlerin esaslı şekilde aiakalandığı, bazı vilayetler· 
de ciddi tedbirler alındığı memnuniyetle göı ülmüş· 
tür. Bu arada bir kaç vilayetten iptidai maddelerin 
ve bilhassa halen köylerde kulıanılmakta olan tez
gahlnrın randımanı artıracak ve dayanıklı kumaş 

verebilecek surette islahı etrafında yapılan tt-tkıkler 
iktisat Vekfiletine yazılarak mütaleaları sonılmaştur 

iktisat Vek81eti bazı mıntakalarda esaslı tedbir 

ler almıs ol nıakla bı!raber bunun derhal bu tun \ •· 
) 

!ayetlere teşmiline msddcten imkan l>uluamnmışhr. 
Ancak kö,·IUmUzU giyim b ıkınıından pnz:ıra muh
taç olmu.>::ıc:\k ,.<! keııdi h:ısılat ve işiyle kendisi· 
ni her suretle ilbu edecek şekilde ruUcch!ıez bu
luoınası ve bu i~l:e tam lıiı· enerji ile mUteşebbis 
olması köy iktı~ııdiyah bakımından z:ırurl bulun 
maktadır. Hu itibnrl.ı alınması faydalı tedbirlerin 
srttırıl nıası, teknik \1 m urda İktı at V t:kal etinin 
rebberliğ;ne j,(inat e~ilnıcsi, mnhnllt nsfolı:ırdan ve 
lfolkedcri yn.rdımlnrındnn İbt:fıulc edilerek kemi
y~ 1: \•e:kc,) fi,,•cf: itibari.) le ev dokuma sana.) ii ran· 
dımanının tezyidi ve i in nıU bet nı:ticc.\•e ul:ıştı· 
rılm:ı~ı e-bnlı111ın istiknınl buyurulnın~ı, ı.:ldc edile· 
cı:k ncticeltrden dl! pe_nh·rpey bilgı \erilmesi ta• 
mimcn rica olunur " 
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Seyhan Kültür Direktör
lüğünden: 

İlk mektep1er için lüıuınlu olan 

Pamuk -Hububat (l 20) adet b)ebe srras>, ( 10) yazr 
KiLO FIATl tahtası, (8) cam lı doJap ve (20) mu· 

CiNSi En 41 z En çok allim masaısmm imali 1/811940 A-
K. ..........5-_\ K : S:._ ğustos Perşeı:nbe günü saat 9 da 

Koza - 00 4,00 Vilayet daimi encümeninde açık ek-
Ma. parla~ı - 00 43 siltme suretile ihale edilecektir. ls-

Ma. temizi 00 , __ u_o __ , teklilerin 0107,5 teminat makbuzu-
Kaplmal_ı_ 00___ le bir!ikde daimi encümende hazır 
K.ku ı lusu 00- ı-~20=----ı bulunmalan ve şart namelerirıi gör-
Klevland ç i. 00 ___ ---- k d 

me için e her gün Maarif dairui 
Yerli yemlik CO 
tohum !~•----- ne müracaat etmeleri i lin olunur. 
Buğday yerlil 00 4,815- 16-21-26-31 12137 

., yerli 3,rıo Seyhan Kültür direktörlü-
Afi)a-ı 2,90 2,90 g" Ünden: 
Yu!af 3,97 1 

Adana merkez inkılap İıkmek 
30 ' 7 / 1940 I ' tebinin (2286) lira 75 kuruş bedeli 

Kambiyo ve para 
iş Bankasından ahnmışıır. kt'şif tamiratı açık eksiltme Dumlu 

Lıreı /--__ pınar mektebinin 112} lira, Köprü j 
Rayişmark __ _ _ köyü mektebinin (245) lira (31) ku 
Frank (Fransız) _o_~ ruş ve Cümhuriyet mektebinin (250) 1 
Sterlin (İngiliz ) 5 24 ı· d -- - - -- ıra be eli kaşif tamiratlarıda pazar. 
Dolar ( Amerika ) 137 1 00 k . 
har:k (İsviçre) --00-00I lı suntıle l 8, 1940 Peşcmbe günü 

---- saat (10) da vilayet daimi encümc-

---~----------- ninde ihaleleri yapılacaktır. İnkılap Bu gece mektebi ne ait tamirat için 0101.s 

Nöbetçi 
Ytnicemi 
Toros 

eczahane 
yamnda 

eczahanesidir 

teminat makbuzile birlikde isteklile 
rin hazır l u'unmaları. krşif ve şart. 

nameyi görmek içinde her gün ·ma· 
arif dairesine müracaat etmeleri ilan 

~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.'..!.o'~u!!nu~r~. _ 16-21 - 26-31 12136 

Devlet DemiryoUarı 6. ncı İşletme 
Müdürlüğünden : 

lşlc,mtmiz mıntakauJİ memur ve müsta bdt-mi11i için kumış, Htar ve 
telası Jdattce verilmek ; sırma dütme ve alameti fabrikaları müteahhi
de ait olmak üzere takriben 778 takım açık ve kapah elbiıe, 268 palto 
ve 345 kasketin şartname ve mukavele pr<>jui ırıuctbillce dikjmi 25171 
940 tarihinde yapılan kapalı eksiltmede taliplerin matlup evsafta ofma 

dıkları anlaşıldığından kapalı eksiltmenin yenil,nmesi İ?P ttmiş ve 12/ 
81940 tarihinde paurtesi günü saat 1 l rle AdanadA işletme binasında 

yapılması kararlaştırılmışhr. Elbise ve paltoların beherinin muhammtn 
dikim ücrtti 6 şar lira ve kasketin 175 er kuruştur. itin tamamınm mu
hammen bedeii 6879.75 lira ve muvakkat lt mir al 516.iracır. fu işe ait 
mukavd~ ve şartnameler Adana İşletme MüdürlüA'üne, Mersin, Konya is· 
tasyonlarma müracaatla bedelsiz olarak görülebilir. isteklilerin iyi huy 
kağıdı, nüfus t~zkeresi, 940 yılı ticaret odası vesikası ve bu işteki ehli
yetlerini gösterir tasdikli vesikaları il~ muı1akkat teminatları vrznemize 
yatuıldığını gösterir makbuz ve)'a banka teminat mektuplarile teklıf 
mektuplarını 249J No. lu kanunun tarif atı dairesinde mühürlü zarflar 
içinde vakti muayyeninclcn bir saat evveline kadar komisyonumuza ver· 
miş o!maları veya göndermeleri l azımdır. Postada vuirnbulacsk g tcik· 
meler ka~ ul edilmez. / 

1 2166 28 - 3 1 - 6-11 

Seyhan 
ğünden: 

Vilayeti f\1. H. Müdürlü-

1 - Aşağıda yazılı dükkanların 941 yıh mayısının nihayetine kadar 
kiraları, aşağıda isimleri hizalarında gö.)ttrilen muhammrn bedeller ü
zerinden açık artırmıya konulmuştur. 

2 - Açık artırma 940 senesi ağusto :.unun 15 oci perştmbe günü 
ıaal 9,30 da yapılacaktır. 

3 - ihale vaktinden evvel Hususi Muhasebe veznesine yatıı ılmış 
olması lazımgclen pey parası miktarı gene aşağıda tesbit edilmiştir. 

4 - Şartnameyi her gün, Hususi Muhasebe kaleminde görn;eleri 
mümkün olan isteklilerin ihale için muıyyen gün ve saatte Vilayet o~i· 
mi Encümeninde hazır bu'unmaları iian olunur. 

Mevkii Cinsi No 

Hüku net civarı Dükkan 39 

il IJ 1 ı 4 

" " 116 
31- 4-10 - 14 

Muhammen bedel Pey parası 

Seneliği 

" 
" 

Lira 

15 
80 
80 

12174 

Lira Kr. 

1 

5 
5 

025 
90 
90 

ASRi SiNEMADA 
Bu Akşam 

F ELİK G A ND ER Anın 
Romanından muktebes 

VIKTOR FRANCEN 
VERA KARMEN'I" 

Yarattıkları emsalsız şaheser 

TAMARA 
Hacı Muradın Kızı 

İlaveten 
Meşhur Çalgıcı koyboy 

fRED SCO f f':1~n 
En Güzel ve en heyec:nı;; filmi 

SERVET HIRSIZLA~ 
Bugün Gündüz matinede iki Fılrn 6 

1-Büyük ihtilal 2- Damgalı haydıJt • 
_,! 

Toprak Mahsulleri O
fisi Adana Ajanslığın
dan: 

BUGDA Y SATIN ALMA 
ŞARTLARI 

1 - Çavdar nisbeti yüzde 20 
den ve ecne~ i maddesi yüzde 8 dt'n 
fazla olmamak. 

2 Yabancı tohumlar miktarı 
kiloda (500) adetten fazla bulun. 
mamak. 

3 - Kiloda (Pelemu) 200 ve 
körlü danelerin miktarı 150 adet· 

ten yukarı olmamak. 
4 - Hektolitre vrzni (7 1) ki· 

lagramdan aşağı düşmemek. 
5 - Fena ve yabancı koku'u 

ve yaş olmamak. 
6 - Haşere ve bunlar tarafın · 

dan yenilmişdane bu1unmamak . 
7 - Sıcakhk olmamak. 

FIATLER 
1 - Ekstra buğdaylar (5) kuruş 
2 - Normaller (4) ~uruş (50) 

santim 
3 - Kızı lca ve sünter (4) ku· uş 

(50) santim 
4 - Mah'fıtlar (4) kuruş (50) 

santim 
12170 2-3 

Zayi vesika 
7 inci kolordu 62 inci alay 1 

inci taburdan aldığım askerlik ve 
sikamı ve ihraç raporumu zayi ettim 

Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

Kilisin A bulüla ma. 
hall t sinden Pt k Tez 
eğullarındcın Abdül 
n;.fi oğ lo 320 doğum 
lu Hıkmct. 

12173 

Çifçi birliğinden : 

M ubtcrem ticaret vekili/ 
yapılın hısbihatler neticurndl 

muk ve kozamır; piyaaeye ftlir ı' 
kJevJ.ind pamuğunun kilosu •"' 
yerli pamutun kilosu elli k 
üzerinden ziraat baokasi taraf.o( 
alınması takarrür etmi,tir. f." la 

fiati tubit edilmemiş olmakl• ıı' pı 
ber bankaca pamuktap başlcrı d 

lü ve koza~a alınacaktır. : 
Bundan başka pamuk topl•~ sa 

için amelesine avanı vermek Ol ~ gi 
riyetind~ kalan çiftçilere ziraat, sa 
kasınca avans verilebilecet'i gi~:k ra 
deli kütlü sıtmak isteyen çif~~ !a 
den de ziraat bankası taratıl' ıs 
şimdid~n kütlü satın alınacağı 
ehemmiyetle çifçi lerimize ilan 
rıur . 

12!72 

Adana iflas Me11' g f e 
luğundan : ti 

4 -
Savı 9 di 

Adanada a latı zurraiye ti~m 
tiyle müştc.og1I Antuvan Braı Dl 

ve R. Birabiç kollektif şirk ~~ 
ve bu şirketin azası buluoıı1 birı 
Brazafo!li ve R. Birabiçin 19 21r 

muz 940 tarihinde iflasların• İ~o 

na asliye 1 ci hukuk bakiı:Jlı~z 
karar verilerek bu kararın ııı .: 
yetimize tevdi buyurulmuştuf· yo 

Keyfiyet icra ve ffiis kaıılmi 
166 cı maddesine göre ilan ° zir 

12175 ne! 

ına 

lJ 
• . -dii,a lİ 

.ımumı neşrıyat mu 
ıu "d ,...., •. ı:i af 
~n~ C! l.JUÇ .-~z 

Adana Türk Sözü TP 


