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Kızılordu Buvaksi nehri üs
tünde büyük zayiat ·verdi 

Sovyet -
eyi Kötü 

görüşmesinden henüz 
ıe • 

ıce alınamadı 
Sovyetler, gayri n.eşru 
Moskovanın hareketini 

Fin halk 
tenkid 

hükfırnet, reis ve 

ettiklerinden tevkif 
azasını 

etti Şimal garbideki harekat da a-
kim kalmıştır. Vıpuride sovyetler bir 
kaç küçük adayı işgal elın i.şt r. Vı
puri cenubunda ise sov~·ct haıck5ıı 
şıddetıe püskürtülmüştür. 

Kıı.ılordu Buvaksi nehrini fCÇ· 

rnckc çok çalışmış iscde muvaffak 
Qlamamıştır. 

Bu nehir üzerinde yapılan çetin 
muharebelerde Sovyctler ıreri çe· 

ONl)~A :miş iiOMAer bı · 

0 
~l<INLAŞMASI 
nıur YiikJ.. . 

trol Üsleri ~ ltalyan vapurları 
u 2 .,_ rı en serbest bırakıldı · 0 \lYiik 

'•bah 11211 Elçiıi ile Kont 
ra • ı l (il t9 bir .. -

•aıturı,rıııd 0
.Yter> _ 1 ıoruıme 

Ciyano 
yaptılar rlı.t(ıtıışJ "• Uçu 1'_ talsa. -----

ir11 il tı·dır , 8 oııtrot U J -------------
.ı ''•ket et u •apurı .. r s . f"Y 

"' 11\• I lllltltrd· .. Ce. ~ ·-·-·-·-·-·-·-·---·-·-·-·""1 H •' ,.,. k ır, JJ·~ ' < 
il &trııııı 1 Of\tr,J '•tr Ç k K } t 

•d 1 •r L u~ i · O ıymet i · c fi ita) Utrab 'Uııe t 
\al\ ,, ... . er 1ı..Q. i .. - ok J • 

... ,~, l ,· • uyucu arımız ! ••ı •ulu •. 
l •ıarııınıa i ! 11~ lj•"•ci.>'e N \aıldird 1. i BugUn TUrkaözllnU ! 

tr,,,, I{ ' "~ır1 1( 
1 '"İ"e i dlrt • • Y 1 • glrdUnUz . ! 11 

l.or, .. 11 °"• 811 °"t Ci. •un la t 
iti .. lı. \ı .. .Ytl~ ~ i • •• •11 ı, ••nkaaı • ı rpuPnıufhı, . Q ~I td'"elı.'"'lç&ıi i kar,ıeınd• l•fındıllmız ye· ! 

rakmıştır. 

Fin keşif tayyareleri uzak meı>a· 
fclere kadar uçmuşlar, ferı Sovyet 
hatlarını ve iaşe kollıuını bombardı· 
nıan etmışlerdır. Bııçok Rus arabası 
lethrip olunmuştur. 

!{us hava fıloları Vıpuride, La· 
do2"a şimoılındc, Petsamoda faaliyet 
ıösıernııştir. 

Dünkü hava çarpışmalarında a ltı 
Sovyet tayyaresi duşürillınüştür. 

Helsinki: 11 (Radyo) - Biı müd
dctdenberı ceryan etınekde olan Fın 
Sovyct ın JZctkerelerinr: ıröre, lsveçin 
lavassJlu ıle yapılan bu rörüşmeıer 
de ıki hükumet ~arıı imkanlarını ted· 
kıkle meşgul olmuştur. 

Beş Fın mümessilinin iştirak el· 
ti~i Moskova g-oruşmelerınden he-
nüz kararlaşmış bir netice istıhsal c· 
dılmış dea"ıldir. Esasen Moskovadoki 
Fin mumessi!leri b,r karar vermek 
salahıyetını tlaiz detıldır. Görüşmeler 
neticesi üzerinde kararı ancak Fıa 
milli meclisi verecek tır. 

Londra: 11 (lfoyter) - Finlandi· 
ya halk hükumeti reısi ve azası, Sov
vet hükümetınin Helsinki hükumeti 
ile raüzakerelere geçmesi hareketini 
tenkit ettikinden Moskova tarafın· 
rlantcvkif edilmiştir. 

Londra: lJ (Royter) - Mareşal 
Vuroşilof Moskovadaki Sovyot - Fin 
müzakerelerine iştirak etmekkdir: 

.hli Fuad Cebesoy 

Nafia Vekilimiz 
bugün Adanada 

Dün aldıtıınız ~~ 111alüınata göre, 
sayın Nafia Vekilimiz Ali Fuad 
Cebesoy burün şehrilliize relecek
lcrdir. Vekilim iz, şehri:niıde tetkik· 
lerde lulun :ıcaklardıı. 

Bu akşam Adana kulübünde 
Sayın Ali Fuad Cebesoy şere&in• 
Qclediyc Reisi tarafından bir ziyafet 

veriltcekt ir. VekiliMizin şehrimiıde 
nekadar kı.lacatı henüz bel.i detil· 
dir. 

Bir Alman; vapuru 
daha intihar etti 

L•ndra : 11 (Roytcr) - lntiliz 
kentrol ıemileri tarafından yakalan-

mak üzere olan 9ir Alınan ticaı et 
r•misi tayfalaıı tarafın<in kendisini 
yakaak suretiyle i~tihar etmiştir. 

Alman hariciye nazıiı 
Berline avdet etti uruadak· •ı "'ili uı•• i nı bln•d•: bUyUk m•klne• ! •kı," .,b;/•,.uı,ı.,~~•tı, İ nın 111enıaıın1 ltltlroma1111, ! 
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Londıa : 11 (Royter) - Alınan 
mılümata göre, Rornaya relraiş Glan 
Almın haıiciyc nazııi Ray Ribbentrep 

1 lıal}a h riciye nazırı ko"l Ciyınonun 
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nııs.fiıi olmuştur. Rıhhr-nlıop pıapa 
larafıııd~n kahul ed ı l n i~. bil.ıharc Mu · 
sol iııı i'e ıızı n b, ıııü tH; aı , ttpıllışlır. 
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Rılıbentrop hıı nk~ıı ıı s11 ıı l 21 de P.~ı -
( (~..,-i s i iltinci • sııhif.,,lc ) 

Anltnrn : 11 (A . A ) - Bap •ekii le t: · 
l<' r. telılığ cdilıııi ,dir i Yuk~c.-k Mu.la · 
foa nıedisi i ,: ~ - 1 1 ı\l:ll't 1940 tarih. 
lcrind : Reisicll ınhurun rc.-i ·digiude top· 
lnnarak ruznnoı esin c dahil işleri bitir
ftliştiı•. Meclis : bilhassa 1 meınleketia 
ınUdafaa hazırlıklarıQı ve tetkik etmiş 
tir. Bualııı·ııı n1cmnuaiycti •ucib lıir 
laalde olJuııı &lirıdaauştur. 



Sahife 2 

İngiliz fi oları 
Viyana üstünde 

Londra: 11 (Royter) - İngiliz 
hava filoları dün muvaffakiyelli uçuş
lar yapmışlardır. 

Hava fıloları Viyana üstünde do· 
!aşmalar yapmış ve salimen üslerine 
avdet etmışteJdir. 

Londra: 11 (Royter) - İngiliz 
tayyareleri son hafta içinde -Berlio 
üstünde altı defa ge7.mişlerdir. 

Bu uçuşlarda lngiliz tayyareleri 
beyannamelerden başka aşagıya fi. 
şeklerde atmışlardır. 

" Londra - Roına 
yakınlaşması 

( Birinci sahifeden artan ) 
hırnkılmnsı görUşUlmuştur. 

Hnlilı:ızırd:ı Al nn lim nlnrında 
bulunan ltalynn vııpurl:ırı İ!nlynn )j. 
ııınnlnruın boş olarak hnreket edecek· 
lerdir. O limnnlnrn .} en iden vupu:ı dtı 
gö dcrilmiyecektir. 

Londrn ı 11 (HoJ ter) - Çem· 
berl:ıyn. İngiltere· ltalyn nrnsındnki 
komur meselesi bnkkındn boynUntta 
lık.lunnrnk iki memlket nrnsındnki bu 
vnziyetin halledilmiş olduI;'UDU bina· 
eunlC",\ h ltalyn · İngiltere ticaret mll 

:ı:nkerclcri için knpının tckrur açılmış 
buh•ndU~llnu .,hylcm!ştir. 

Romn : 11 (Stefoni) - KömUr 
yUHU f taly:ın vapurlnrını lngilterenin 
humelcleri_ylc birlikte serbest bırak· 
ması Roma mntbuaiında hararetli neş · 
riyat:ı vesile vermiştir. 

Vels Londrada • ( Birinci sahifeden artan ) 
akşam yemeğim Lord Hulifaksla be· 
raber yemiştir. 

Belgrad: 11 (Radyo) - Alınan 

matbuatının neşriyatından hissolundu
ğuna gore gazeteler Yeisin ziyareti· 
ni derme ç tına bir iskandil olıırak 
kabul etmektedirler. 

alman hariciye nazırı 
berline avdet etti 

( Birinci Ablfedın ar.tııu ) 
!ine hareket ediyor. 

Alman hariciye nazırı ıle Muso· 
!ininin i"OrÜ~mesı esnasında l\l)nl Ci· 
yaneda haıır buiurmu~tur. Bu konuş
ma tıırn bjr saat ıs d11kika sürmüş· 

tür. 
Kont Ciyanonun naşiri efkarı olan 

2"azcte, harpte lıalyarrırı Almanya ya
nında ! er a m1sı için Rıbbentrobun 
D~çeye tazyık yapacagı hakkındıtki 

şayıalarının asılsız olduğ.ınu Rıbbentr• 
ltun bu ziyaretinin evvelce kararlaş· 
mış bir iudei zıyaretten başka bir şey 
olmadığını ya amaktadır. 

Roma : l L (Stefanı) - Rıbbentrop 
ltalya kralı tarafından da bugün ka· 
bul edılmiştir. Mülakat 40 dakika ka· 
dar sürmüştür. Rıbbentrop papa ile· 
de bir saatten fazla görüşmüştür. 

Londra : 11 (RoyterJ - Dün Rıb
bentropla Cıyano, ümidin hilafına ola· 
rak ikinci bir görüşme yapmamışlar· 
dır. Ribbentrop öğ'le sonu ş-:hri gez
mekle geçirmiştir. 

Türk - Yunan Klerıng 
anlaşması dün imzalandı 

• Türk - Yunan K!ering anlaş· 
ması b:.ıgün Numan Menemencioğlu 
ile Yunan mümesııilleri arasında im· 
zalanmıştır. 

İngiliz - Fransız hava ku
mandanları şerefine ziyafet 

Ankara : 11 (Husısi muh biri 
mizden) - fogiliz ve Fransız hava 
kumandanları şerefırıe Fransız bü

ıük elçiliğinde bir ziyafet verilmiş· 

tir. 

Bö gedeki çeltik 
zararları • • 

mının 

Sıtma mücadele heyeti 
A A 

şayanı 

dikkat rakamlar • 
verıyor 

Cenup mınlıbsı sıtma mücadel~ 
reisliğinden bölgednki çeltik vaziyeti 
hakkında şu malô.ı:atı aldık; 

Gerek memlel er, gerekse adetle· 
ri aşeratı bulmaktan uzak b.r kaç 
kişiye temin ettikleri servetde üzerin
de tevekkufa şayeste bir azamet ve 
ehemmiyetten mahrum, pırinçlıkler 
etraf.ndaki Löyler için hakik .. ten ıne 1 
şun birer entan menbaı olmuş, bil 
hııs!a sonbaharda buralarda her kapu· 
su çaiırıan ev çocııru, kadını, er~ejri 

ıle enin ve 17.dırap ıçinde kıvranmak dn 
bulunmuş, hususi tertip ekıpler edilcrt:k 
yardımlarına koşınük icap etmıştir . 
Ezcümle: Csyhandan, Koun ya
kınında çelfik ekılcıı eamuz a~ılı kö
yün.io bu sene tesbit edilen sıtmalı 
hasta adedinin nüfusa fÖıe yüzde 
nisbeli (50,5) iken tabıi, içtim~ ı, ik . 
tisadi aynı şartlar altı~da, ancak ya· 
kınında çeltik mevcud olmıyan çatal 
lıüyük kö)Ünde (19,4) de tevakkuf •t 
miştir. 

Muhacirleıde 4'2,9(yakında çeltik va') 
HdydM ağada ~o.o ( , · ,, y•k) 
Çeçende 52'-4 (çeltik vaı ) , 
Acar menteşdı 27,9 (çeltik yok), 
Akdaındıa 35, 8 (çeltik var), 
Pekmezcide 16, l ( ,, yok), 
Veli a2'oda 63,-4 ( çe tik var ), 
Ktıramanlıda 29 ,8( ıt yok ), 

Osmaniyedc yakınında çeltik eki 
len Dcvritıye köyiinde bu sene te s· 
b.t edilmiş sıtrnalı1'1rın nufuı;a gorı 
yüzde nisbctı ( 5, ) ıken ttynı u;ıi· 

lı şartlar altınd..t bulunlın ancak civa 
ıında çcltiklik olmıyan kara boyalık 

köyünde ( 27 ) uu!unınuştur. Apdııl 
pınarınJ;ı çcltı~i var ( 41 ıken cndcl 
de 17 dır. (çcıtiki yok), 
Çardakda 28 ( çeltik var ), 
Araplııfa 12 ( 11 yok ), 
Tel kupada 36 ( çeltik var ) , 
Erzinlerde 28 ( çeltik yok), 

Bahçenin haıuniye nahiyesinde 
yakınına kesik sulam~ in1i altında 
çeltık ekilmiş bostanlar keyünde bu 
yıl halktan nutıısa nazaran yüzde (69 
u Haci ibişlerde 

Yazlam azlıda (39 ) 

Türksöz'ünün 
yeni binası 

Matbaa ve g"dZCtemızi Abi· 
dinpaşa caddesinde iş bankası 

gerek tndlbaamıza sıparış veıe· 
ceklctin ve gerekse Türksözü 
okuyucuların her hangi bır hu· 
susd a rörüşmek üzcı e yeni ida· ı 
reh11neıni:t.! teşriflerini rica ede· 

I riz. -----

İlk Okul Öj'tetmenlerinin 
yaptıkları top\anh 
İ ık m~ktcble rin bütün m:.ıallirnleri 

her Çuşanba gün'eri üç müfettişin 

idaresi altında toplanmai'a başla· 
mışlardır. 

Bu toplantıların e5asını mesai 

birlikleri yQ.,uJa zetirmck ve prOi" 
ramlaştırılmıf v e metodları dahilinde 
çalışma sabası hnırlunak ve teıkil 
etmektedir. 6u şekil daha f ayd11ıı iÖ 

rühnüştür. 

· Yeni carey n tarifesi 
Bıltliiyenin elek' rik cer yan fi· 

yatını yükselteceiıni okuyycuları

mıza bildirmiştik. B !ledı ve elektrik 
tarife komiıyonu tar.;frndan tespit 
olun3n yeni ceryan tarıfesi bu ay· 
dan itibaren meriyet m .. vkiine kon
muıtur. Yeni tarife ile elektrik ki· 
lovat saat ücreti 15 den 20 kuruşa 
çıkarılmıştır. 

Muallimler için resim 
ve atölye kursları 
Gazi Paşa lık mektebinle mu· 

allimler için resim ve atölye kura

ları açılmıştır. Sıtmaya yakalanmış iken çel· 
tiklerden uzakda kalmış ol.ın harap 
hacılarda sıtmalı hasta nisbeti ( 19 ) 
kalmıştır. 

Kozanda ve Kadirlide çeltik e~
minin menı üzerine mukayyet nuf usa 
nazaran hasta eoeeksi bir sena için
de yüzde 20 yi mütecaviz ve mesut bir 
tenakus göstermişken bu kazalarla 
hem hudut Ceyhan, O.smaniyedc böy· 
le bir salaha hatta temayül meri de
ğildir. 

Resim kursunu Erkek Muallim 
mektebi muallimlcrindm lbrahim, 

atölye kursunuda Ciimhuriret mekte· 

Ceyhan çiftçisine tohum 
için buğday verildi 
Ceyhan çiftçilerine 169,800 ki

lo tohumluk buğday tevzi edilmir 
tir. 

· bi muallimlerinden S.llım idare et· 

mektedir . 
Bu ~ursların gayesi, mu•llimle 

rimizin el kabiıiyetlerinin inkişafını 
ve çocuklarımızın daha aıneli yetiş· 

tirilmelerini temindir. 

Erkek lisesi kooperatifi 
bir piyango tertip etti 
. AıJıma erkek lise>1İ kooııeraııf\ 

zengin ikramiyeli bir eşya piyango 
su tHtip etmiştir. Pıyıngo 16 martta 
çekilecektir. Biletl~r 50 kuruştur. 
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Türksözü 
Sabifc 3 

AS R • 
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Bu Akş m 

büyük Türk Filmini sunar 

A . 

Bugün 

Matina 2 de 

' 

Mus~Ki ve 
şarkılar: 

Büyük 
Bestekar 
Muhlis 

Se bahittinin 
Telef on ( 250 ) 

~~~~::..:ı:at~ıl:lll~ak~t:ad~ır. Mahdut loca kalmıştır. istical ediniz. 

h y --------------------akın d Y k d 
a Pek Yakında Pek a ın a 
Viviane Romance ~EBELüT ARIK C AS USU 

l kat t · 
p tauna 1 866 lira 25 kuruştur. 
•ıarlıtı 18·3·940 Pazartesi günü 

•aat ond Ad A 

._ . a ana askcrı satın alına ıııı:o11ısyo d 
nun a yapılacaktır, 

Şartnamesi h .. k·· . 
~- _1 er gun omısyenda . oru tbit' l . 
t••inıtı ": ıteklılerin belli &'iinde 

•rıyJ, Datiruutlırı 

• & 
u-. 

1 ilan 
. Adana ziraa mücadele 
istasyonu müdürlüğünden 

1 - lstasy.011uıauz için 940 n1u· 
deli bir tonluk bir kamyonet şa; ~ · 
si açık ckıiltrneye konulmuştur. ltıa 
lesi 27,3,40 çarıamba ıünü ıaat 

l4,JO da viliyct ziraat müdirlütün 
de yapılacaktır. 

2 _ Muhammen bcddi 25500 

lira teminatı 187,S liradır . 
3 _ Şırtnameyı iÖrmek İıte· 

yenler müessese müdürlütüoe •Ü· 
rauat etra :li Jirlcr. 



Beklenmekte olan 
. 

1940 Model 

Markoni 
Radyolarının geldiğini bildiririz 

ADidin Paıa caddesinde : 

iM. Tahsin Bosna Biraderler 

1 

Te1gr .Adr . Meta Adana P. K. 74. Tel. 274 

Elektrik fiyatları artıyor 1 

F a k a t S i z B- i r 

Kripton 
Ampulu almakta ayni ziyayı 0/o 30 

ucuza maledersiniz 

Muharrern Hilmi R~mo : Abidinp1şa caddesi 

Pamuk 
lüğünden 

11521 

ilin 
•• 
Uretme Çiftliği Müdür· 
• • 

1 - Pamuk Üretme Çiftliki ihtiyacı için " 14 30 
11 

tcnck~ mazot, 
41 3,50 " teneke raı, ' 150 ,, teneke benzi" •· 1000 ., kilo vaküm açık 
eksiltme ıuretilc ihaleye konulmuıtur. 

2 - Mcvadı mü~teilenin muhammen bedeli (4.891) lira 10 kuruş ve 
ilk teminıtı (366) lira) 83 kuruştur. · 

3 - Elcsiltm! 23131940 tarihine m'indif Cumutesi aünü saat 10 
dı müdüriyette yapılacaktır. 

4 - Şırtcnu ~yi g) r1n'c i!l tiyenler mi 'H~s ~Y~ m1rac ut ederler. 
5 - isteklilerin b !ili gJı ve sıatta ko nİ!lyo:la m:iracaatları ilin 

ohan,,, 

115488 -12 - 15-19 

ıe lıl' 
f k ıııd . k.,ıarı ..ı 

Ateşli Aşk Şaıkılaıı, kıvrak ve ev ·aı a e r~ı ~ ıııtt1'5' 
cezp ve tes hir etmiş olan bu ınevsimın en~ 

~~yn~~o'fd~ 

GECE VARiSi ....................... ~~ 
FRANSIZCA 

TAN SiNEMASINDA B~~ 
• 1 6 (KARAMJ.\.ÇA BEYI) H:ye.~ ın 

(SONSUZ Mü~.:AD 6 

Pek Yakında : 

1 HACI 
Tü rkçe Sözlü 

Adana Pam..ık İş Limited 
Şirketi Çırçır Fabrikası 

Müdürlüğünden : 

•. ·fayın Müşterilerimİl.İo ç11çır 
fa J ·ikam ızd i m :!Vcut çiğ itlerini 
hir h lfta urfın ia kaldı rın '\ların 

aksi takdirde vul<-u bulacak her han· 
gi zarardan şirketimizin hiç bir 

surette mf"suliret kal.Jul et.niyc:cc· 
ğini ilan ederiz . 

8-9-10- 12- 13- 14- 15-11552 

adana askeri sa tın alma 
komisyonundan : 

1 - l 440 ton bu~dayın kırma 
ücreti kapılı za•fla e\csiltme~c ko 
nulmuştur. Muha r11meA bedeli 7920 
lira olup muvakkt teminatı 5910 
liradır. 

2 - )balesi Adana satınalma 

komiıyonuoda 15/ 3194'.) cumı iÜ · 

oli ıaat onda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi Ka}'seri, M"r· 
ıin, Mara,, Ant~p ve Ada ı• ukcıi 
satın alını ko &aİ3yo.ıl.rnn Jı1 iÖrüle · 
bilir. 

4 - isteklilerin teminat Vft tek· 
lif me'ctuıl !a rmı ibıle s.utınJın en 
at bir sut evvel kon uyon riyasti · 
n~ vermeleri lazım .Ur. 

11445 27 - 2 - 7 -12 


