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Bütün 
Sovyet 

Fin cephelerinde 
tazyiki zayıfladı 

lngiltereden Finlandiyaya yeniden •• uç 
bin gönüllü hareket etmek •• uzere 

ı· k -

Dün şiddetli 
Londra: 28 (Royter) - Neşredi· 

len Sovyet tebliğine göre. 27 Şubatta 
Kareli berzahında Sovyetler düşman 

hattını yararak 13 istihkam zabtet-r~ t' ılınıi:: u,.,,~ 
1 B aydorrı 

i a Ş ve k · I · ·-·-~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· -ı 
: bir k 1 •tnız bu akşam ! 
' onu · ! Ştna yapacak ! 
. . 
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•nliler d .. büyük 

bir t un 
aarruz yaptı 

------~----------------
J
O r d~su d .. 
•Pon un büyük bir kuvvet zayi etti, 

Sa h Rene, ali o··ıd ·· bı·rı· d 4_ 1 d ~- n2 ay . u , r- yara an ı 

hava muharebeleri oldu 
mişlerdir. Bunlardan dokuzu beton
dur. Cebhenin diğer kısımlarında 
ehemmiyetli bir hareket olmamıştır. 

Sovyet tayyareleri askeri hedefleri 
bombardıman etmiş ve altı Fin tayya· 
resi düşürmüştür. 

Diğer taraftan neşredilen Fin teb· 
li ğinde kaydedildiğine göre, düşman 
Viborg cenubundaki adalarda ve Ka
relide ı aarruzlarına devam etmiş ise 
de bu taarruzlar ağır zayiatla tardo
lunmuştur. Taypalide de bir Sovyel 
hücumu, Kızıl ordunun hareket nokta· 
sına kadar tardedilmiştir. Petsamo 

cenubunda da taarruzlar olmuştur. 
Fin kıtaatı Nansiye doğru kendiliğin
den çekilmiştir. Diğer bölgelerde mu
vaffakiyetli pusu hareketleri yapılmış· 

tır. 

Helsinkiden alınan mütemmim 

dra bürosuna kaydolunmuştur. Bunla 
alelade yolcu şeklinde gidecekler ve 
bilahare di~er gönüllülere iştirak ede
ceklerdir. 

Londra : 2~ (Royter) - Manner• 
haym hattının Vipuri kıo;mındn knnlı 

bir harp cc:reyan etmektedir. H ııslıarın 
yeni mevziler .taptettik leri haberleri• 
nin aı;ılıuı oldugu bildirilmektedir. 

Lonclra : 2" (Ro_yter) - ilk ls-
veç gönUll U kıtnlnrı Finlandi,vn.} a 
sevkedil miştir. 

Bir Norveç mufrezesi de ls"eç 
k ıtalnrann i~tirak etmiştir. 

Dün bir Alman deniz

altısı batırıldı 

malümata göre' yeni Fin hattı drıral-
hlmak suretiyle eskısinden çok daha Parış : 2 (flavtt!il f- Fr:rnsonna 

' ·I k Si01on torpidoçu bir Alman tnbtellıa· iyi muhafaza edilebilir bir şeı- e o· 
nulmuştur. iki gün zarfında Rus taar· hiri batırmıştır. 
ruzlarının zayıfladığı müşahade olun· Bu t::ıht ellıahir :-.uden çıkarken 
muştur. Simon uzerine yllruıııUş ve bombalar 

Finlandiya hava kuvvetleri, düş· ntnıagn bnşlnmı tır. 
manın geri hatlanrıı ve hava üsleriyle 

k ld Bir muddet ı;onra Jeniznlh bat• 
mühimmat depolarını müessir şe i c 
bombardıman ;ltmiştir, Yapılan hava mı~ ve Jeni~io Uzerindc bUylık Lir 
muharebelerinde 17 Sovyet tayyaresi yag tnbnknsı knlmışhr. 
düşürülmüştür. Sovyetler de sivil halkı Simon, Alman tahtelbnhirinin Uze-• 
bombardıman etmişlerdir. Ölenlerin rine yururken deniznlhya çnrpmı;ı Te 

yekünu henüz te~bit edilememiştir. bu yuzden sakatlnnmıştır. 
Londra: 28 (Royter) Deyli telhraf Fran ız torpido,u ,lerbnl tamir 

gazetesinin yazdığına göre,_ ~in~andi· edilmek Uzere Ussune dlinmU~tUr. 
V-tktaki h • 28 o~ 
~ arp b" 8dyo) 

et vaı· • Uy(ik - Uzak 

yaya gitmek üzere 3000 g~o:nu:l:lu~L::o::,n~----------------
--------------------~---------------------------

Bay Ruzyelt'in 1YCtiııdcd' llıik"ast h 
C ır J a are-

c h . .. P elerd 
l<ırc, Çı tn al 

o k •nan 1. 
•ırru .. 1 uvvcııc • rna urnııta .. ar" ıı N. • 

B J 8 PnııııJ anın şehrine 
u taa yardır 

ıru ı · e bir Ja ı ar P•lc . 
, J Poıı it O•ddctli olmuş 

1Porı neralj ol -
J lltnera}ı d rnulJ, di~cr 

'"';Pon11, 1, v c Yaralanmıştır. 
• Son ı.... trdı~i ıa . 

,,, R .. "'UY(ik, c· yuı.t hcsap-
tııcıı~i id ın taarruıunu ge. 

•re d c lmckıc ıd' 1, ........ -
Bir Al 

tnan ge .. 
dah nıısı 

a yakalandı 
rıl Lorıdra : 28 ( 

uk bir Alm Royter ) - 4 
rnılcrı tar an Reınisi 1 . 00 

lıı lırn alından Yakal ' ngılıı harp 
anına o \~ ıınarak b' l 

lldirıı b cı.O unılmüşt~ ır n-
d a\ırmak ur. Bu ... 

y arı vcrı\ ıstemişse d Remı. 
rnemıştır c buna 

Garp eebhesinde dün de 
mevzii hareketler oldu 

w ... 

~ ... 
MUtteflklere yardım etmer< Uzre Oarp cephesine gelen 

Hlntıt askerler 

Pariı : 2 ( llnvn<>' - Garp ceı.h · d 
.• u esın e temas unsurlnra nl':ısındn me\·· 

zıı faaliyet \'c topçu ntc'iii olmuştur. 
Dun İngiliz Tny ·nrclcrinin 1 I l' 1 d 

ln,,iliz t . dtı 'u tu l) c ıgo nn Ustune ,ynptıklnrı nkındn bir 
<> 3\'yaresı sn ,. r. j 1,cr t l 1. 

• "' n'.) ttre er sn ımen Uslerine dönmUşlerdir. 

• 
Papaya mesajı 

Roma: 28 (Stef ani ) - Ameri • 
ka Cumhur Reisi aay Ruzveltin Pa· 

pn ," ll piye bir me .. aji takdim edilmif 
dir. R u:zvelt bu mesajında. eııki Tf! 

e\'İ bir do~tu olan Papalığa samimi 
c;;lamlarını ibla~ ettikden sonra , 

duny:ıde'ki f.:r<li cmni,·ct. Uınumt lıu
rh·et ve emniyetten bahs~tmekte ve 
h;ı ga,·cde. \ıUlUn ınill,·tlf'ı·İn Alla• 
biude himn'\'esine uğray:ıcııgından c· 

min bulunduğunu kayid ve muzııheret 
teme•ınisinde bulunmu,tur. 

Fılistinde yeni bir 
toprak kanunu 

Lon.lr a : 28 (Royteı) -
fevkala-ie komiserliği tanıfından Fi
lıstindc yeni arazi satışı hakkında 
bir kanu ı hazırlanmıştır' 



Kooperatifçinin kö,esl 

Satış Kooperatifi 1 
Çııkurova lil hir sıtış k >opera- 1 

tifi kuru'u,.or, Bu la, daha doğru bir 1 
ifa i: ıle. kuruld ı diyebiliriz; çünkü ! 
bö•geJe bulunau be~ kredi koope· 
ratifınin ortakları, temsilt>n, ana mu
kavelenaıııeyi imzalamışlar ve tas· 
dik için Vekalet yüksele makamına 
yollamışlardır. 

Satış köoperatifinin resmi fırma 
sı ' l'.trıın S ıtış Kooperatıfi .. dir. 
Ve 2834 numaralı kanuna göre ku
rulmaktaJır. Bu k o o p e r a t İ f 
2836 ı.o u k a n u n a istinad 
eden bütün tarım kredi koop~ratif
leri ort<ıkları girmt"ğ~ mecourdur
lar. Fakat kanun, kooperatifin kapı 
larını diğer müstahsillere kapamı· 
yor; kredi kooperatifinde ortak ol· 
ınıyan müstahsiller de satışa pek. 
ala ortak olabilirler. 

Kooper;t,fin gayesi şudur : 
Müstahsili aracıdan kurtarmak!. 
Uuuuo manası, pamuk yetiştıren 

zümrt'yi pamuk satın alan Avrupa· 
lı ziiınre ile karşılaştırmak demek
tir. P<ımuğu, kooperatif vasıtasıyle, 
asıl müstahsil hazırlıvacak ve sata· 
caktır. Bunun için lazımgelen para
yı Ü!vld, ziraat bankası vasıtasiyle 
te.nın ediyor. 

Kooperatıfi bizzat ortaklar ifa. 
re t-dr:rler. Büdçes n~, kadrosunu 
yapmak salahıyeti ort<ıklaıındır . 
2834 numaralı kanun bu koopeta, 
tiflnı h'!r türlü vergiden muaf tut· 
muştur. Hdtti muamelatında pula 
bile ihtiyaç yoktur. Bu kadar derin 
hinıave gören koop~ratif, bölgemi· 
zın, Çukurova pamuk ihracaatçıları 
birlığıııin de mümtaz azasından ola· 
cak ve eldeki talimatnameye göre 
büyük ihracat his,eleri alacdktır. Bu 
itibarla lt'Ş l'k kü l ü arıfl!Sin ie bulun· 
duğu nuı Çukuro11 ı tanın s;ıtış koo· 
peratifınt', büyük - küçük, büı ün 
müst Jhsillerimiz şim liden dört elle 
sarılın iga hazırlanm'tlı ve bu husus
ta Çıftçiler Birliği elinden geleıı her 
şeyi yapmalıdır. 

Vekalete yollanan ana mukave
len• ne tas Hkli bir şekilde geldikten 1 

so:Hc1 23 J4 numaralı kanun ve bu 
lcanu1a b ıglı ana mukavcl"name 
hakkında sayın müstahsilleıimizi her 
giiıı tenvire çalış:ica2ız · ı 

Kooperatifçi 

T ii rlcsözü 

Köy]ülerimize dokuma 
tezgahları dağıtılıyor 

İktisat Vekaleti köy mobeyeleri 
yapdırmayı da düşünmekdedir 

Köylünün kendi tezgahınJa yap \ 
tığı giyim rşy<1sını daha ku11vt-tli bir 
halde temin edebilmt-si için fktisal ' 

Vekaletimizin bazı tedbirler aldığın· 
dan evve'ce bahsetmiştik. Bunun 
için Ve alet hususi el tezgahları te· 
min etmiş ve l unlardan 50 sini 
halkı kesJ olan mıııtakalara d< ğıt· 
mıştır. 

Haher aldığımıza 6Örc bu teşeb
büsün müsbet neticeler verdiği gö· 

rülmüş ve 50 t~zgahın dah-1 alına· 

rak darcı tılm ası kararlaştır ılın ıştır. 

Vekalete mensup bir mütehassıs da 

memleket içinde bir seyahat yapa
rak bu tezgahların kullanış tc.rzı 

hakkında köylümüzü tenvir edecek· 

tir. Ankarc1 köylerinden Sincan'da 

bu nevi <lokum~lar için ufak hac:im· 
de bir de iğ tesisatı yapılmak üze· 
redir . 

D ğfr taraftan iktisat Vekaldi, 1 

kö1 1ülere mısır yapraklarından ma· 
sa, S<rndalya, sepet ve kutu gibi eş· 
ya yapmayı ögrett c"k miitchassı • 
bir u:;tayı da yakında köylere gön· 
dermiye karar veı m'ştir. 

Çuval' ve bisiklet 
hırsızları ya kalandı 

Mustafa o~lu Kazım Yalçınkaya 
ismin it'! biri çalıştığı Gilodo fabri 
kasındaıı 6 a jet boş çuvalı beline 
sarmak suretiyle ve Du · muş oğlu 
Arif ve Şaban oğlu Zakir Sağlar, 
Muhiddin oğlu Rızanın bisıkletini ~ 
çaldıklarından yaka:anmışlardar. 1 

Sevdiği kadını tabança 
ile yaralddı 

Kadirli •azasının Bozku köyün· 
den lorahim oğlu İsmail Arıcı ara· 
Jarında ötedenbrri devam eden 
gayri meşı u surette evlı nme mese
lesinden - dolayı aynı köyden Ömer 
kızı Gümüşü tapancı ile yaraladı 

ğmd;ın fsmail hakkında kanuni mua 
m~le yapılmıştır. 

Hal kevi resim ve 
fotoğraf sergisi 

O.ıha evvdcc: bugün açılacağını 
yazmış olduğum•ız halkevi resim ve 
fot oğaraf sergisi l az stb .. pleden 
dolayı tehir edilmiştir. Bu sergi MM 
tın 8 İrıci cuma g ınü ; çılac<ıktır. 
St'rgiye İşttrdk arzusunda olup da 

şiın~iye k ıdar eserlerini v remenıiş 
olanlar da bu gicikmedcn is:işade 

e 'e'nlec::k v~ eserler iııı 7 Ma. ~ per 
şembe ~ünü oğ!eye kadar rv büro· 
suna getirebil, ceklerdir. 

Dornuzlar ın ~1Ücumuna 
m:ıruz ka!a :l aca:nlar 

Ali S b çiftliğ i ç ftçi\a~ısı Meh· 
meJ Gök çift ile m :rasınba dolaşır 
keıı 5 Domuzun a ıi hücumuna ma
ruz kalarak kendini m:idaf ;ıa ede
memiş ve ağır surette yaralaumıstır. 

K~dirli kazasının N<ır lıkışla De
ddd kılı mevkiinde Ahmed oğlu 
A~ım d<t köy hu JuJu dahilinde u
lanırken karşısına çıkan bir Domuz 
tarafın lan sağ baldırından tehlikeli 
surtte yara alm•flır. 

• • Orta tedrıS 
talebe dosY' 

-----.. t 
Haber aldığımıza ı:_, 

Vekilliği orta okul "\~1,o retmeo okullarında 0 

dosyası yaptı• mıştır. , 

Orta tahsil hay•11~,ıı 
talebe için tutulacak 0 

. . e 
yalar okul idarelerınc. 

tutulacak v~ t~lebe .b~e 
kine nakl'- ttığı takdır 
ayn~n gönderilecek "e 
sın:flarına geçen talebe~ 
lan da girdikleri yük•e 

1 • de rssese trıne aynen 
1 Dosyada bir t• ec' 

tAhsil hayatı imtidadıll ~ 
cereyan e d e c e k f 

· sıfll 
muamelat, dersle• ı, , ·pi~ 
. . J · dıs• 

zıyetı ve erecesı, I jJ 
hat Jurum arın•, oku te 
lebe h ,.kkın Jaki dikk•. ~ 

h d h"k" J .. rifl1 
şa '! e ve J uın • 
sus kısımlar vardır 

Bu s:aetl~ bilh8551ıı 
kıl 

nıflara ve yüks•k 0 bt 
oK.uİlardan grlen talt~e 
ata le c1 dar l~r ın der_ hal 1ii"1~ 
n1 nat edınmel"rı 0 

cektir, . J1 
Bu dosya ile aY111 ~ 

talebe kaydeden her 1 
ııin geldiği okula 111 .~ 

mesi esası kabul ed•. 
şu ve bu şekilde iı. 
eskiden okuduğu 
nilen şekild~ kcıyıt 
nıd.:ıönlenm·ş o:ac• 1 

Mahkiıtı' ılı 
.. t' 
uç ,,ı ~~ 

ikinci orta ok ~·' 
lerioden Mustafa, 11' 

d ılll' 
bir taleh arka af f 

Süveyş 
----_______ , 

kanalı 

nt>siyle Mc:zhah•Y'111et~ 
lu kuyunun 500 ı 
~ındaki bir at'~ ti 
yüklenerek yun•'~ıf ~ 
döğerek baytırı ~' 
sonra çırkin !te"~,~ 
rından ağırcrı• ,ıı'1 

vam edtn durllfıt'dlf• 
Avrupa harbinin genişlcl1'esi ..-e 

Akdt>nize sirayeti ihtimlleri karşısın. 
dn mUltefikler şap denizi ile Akdeni· 
:a.i birleştiren SJvııyş kanahnı uptı ve 
tahı·ibi pek gUç lıir hale koymuşlar· 

Suveyş, dunyadaki kanalların en 

uzuoudur 
Bu kanal iki denizi birlqtirmiş 

.,c Avrupa ile uzak. Ş1'rk arasındaki 
yol 5000 mil ktsalmıştır. Bu suretle 
Hindistan ve ıızak şarka gidecek gc· 
:mileri• Ümit burnunu dolaşmasına 
hacet kalmamıştır . Kanal Portsnidden 
başlar . Bu kanalın do iııligi bin 

GÜNÜN MEVZUU 1 

metre, en geni' yeri altmış metredir. 
Uznnlugu da 162 kilometrodir. 

Suveyş kanalı 183!.I dan _1869 a 
kadar on sene çalışmak suretiyle açıl · 
mı~tır,: 

Bura.ya lli,000,0110 İngiliz lirası 
s3rledilmiştir. K:ınalı Ferdinnml Les· 
sep" adında bir Fran.;ız mUhcndisi 
açmıştır. Açılma merasimi 186tl teşri· 
nisanisinde yapılmış ve bu törende 

Mmr hidİ•İ, UçUncU Nı-polyonun ka· 
rısı Oje11İ bulunmu,tıır. 

Meşhur İtalyan be<;tekirı Verdi 
bu resmi lrtı7ad mUnasebetiyle verilen 
mUsamerede oynamak Uzere " Ayda , 
operasını yaratmıştı. 

BugUn su .. eyş şirketi hisselerinin 
on altıda yedisi İngilterenin '!lindedir. 
Kanal idare meclisi H•landalı, f ngi
liz ve Fransız azalalardan mUrckkep· 
tir. Bu kanalın ilk açılma teşebbus· 
!erinde lill,UOO amdenin öldu~u söy· 
!enir· 

••* 

küm ohn°t1'' t' - I•''" :JI kararı alcnı 0 ~',f' 
ve ı.uçlulard3f1 e 6 • ., 

1 5t"f1 ... -
aya, Rıza ~ 
de 9 ay hapse ,_,,,ıt' 
30 iira par• ~:ıır ,il 
mişlerdir. Suç tıt .M 

nJ• . p-
rarı karşısı 

1 
... ıf 

e , .. Jı( • 
asla izhar ııt00 J 

1 rrı•• p karşılamış 8 1)6 
ŞEl-if~ da"~ 

. cJe jl 
Şehrirn 1 ı.. jrl• 

f·f rud 
hava ha 1 19 

··ı eJe cı:ık go g 



Abone• -- -
v•rt~ar1 ı 

12 l'l)lık 
6 

" 3 .. 
•• 

l\,,,,,.ş 1 
1200 
6ou 
300 
ıoo 

Lord Ha lif aks ve 
nutukları Çörçil'in 

lngiliz - Alman gençliği ile, İngiliz - Alman 
fenninin mukayesesinden çıkan netice ! 

Londra : 2 Royter) - Lord 
Halif:ılu Okcford'd" ve Çörçil de 
Avam kamnruında birer nutuk sö,·· 
lemişlerdir. • 

Lord Ha lif Bks AlmAu gençliğinden 
bah!letmif ve onların yanlış muhakc· 
meJerini ulatmış, İngiliz gencli~i.ıi 
takdir etmİftİr. 

Çörçil de karagol ıemiıcrinia do 
Ia,tıklara ganiş saha ve 11navaff•ki· 
yetluini aolat .. ıştır. 

Çörçil ablukanın tesirlerine de 
tema!! ederek mUtlefiklerin bitaraf 
dostları zarnra sokmamak için elden 
geleni yapfıtını kaydetmiştir. 

Hulun beyanatı 

Mut adaları ve Amerikan 
tayyarelari 

Vaşington : 28 (Ro;trr) - Bay 

Hul gaz~trcilere btyanatta buluna. 

rak , Amerikan tayyar eltrinin Mut 

adalarına uğrarnasının tehlikeli oldu 

tu hakkında bir tavsiytde l u'undu · 

tunu söyltmiştir. Amtrika hariciye 

nazırı, gaz"tecilerin Velsin Musoli· 

ni ile mülakatı hakkında malumat 
talepleri karşuında ice l:,j pşey söyle· 

Çörçil bundan sonra Alman de· 
llİzaltılarınm yarısmdon fazlasının b1t· 1 
tırılmıt olduğunu ilp,ve etmiştir. 

• Çörçil, ma.vn rnllcadele<ıi mesele· l------------
11Yle Alman • İngiliz tekniği hakkın· 
da da 111ali\mat vermiş ve İngiliz fen· 
llİıaiıa hiç bir !lt:rdlc Almanyadao 

mekten imtina etmiştir. 

•f•lı olmad11tn1 söylemiştir. 

Kuşadası ve civa
rında kaplanlar 

lzmir (Purnsi) - Gtltn haderle 
1 

' : • I< uşadası ve havalisindelri 
da'tlar<la kaplanlar artmıştır bunlar 

daha ziyatJe aars ciıuidir M.tntolu ha 

san namında tanınmış bir a\ICt kapı 
lı datda Erotlu çiftli~inde bir kap 
lan öldürmüş derisini 33 liraya sat 

tıuştır ayni avcı datda bir matara 

ba 2 öl9 kaplan yavrusu bulunmuş 
t~r. bu yavruların kendi öldürctütü 
dışı lcaplana •ıt oldutunu tahmin et 

İlan 
J\dana askeri sah nal ma 

komisyonundan: 

Y rniden 296 ç ı ft nakliye ara ha 
koşum takımı yaptırılacaktır n ıuham 
men bedeli 1592 lira olup ilk trmi 

natı 115 lira 44 kuruştur. Bu nakli· 

ye koşum takımları 7-·5-94) prr· 

şembe giinü saat ond.t A•iana aske 

ri sahn alına komisyonunda pazar 

lıtı yapılacaktır taliplrr her gün 

şartnamelerini komisyouumuzda gö 

rülebilir isteklilerin belli gün ve sa 
atte teminat m\kbuzlaıiylc muraca· 
atim, 
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Sahıf~ 3 

Panama kanalının 
müdafaası 

RUZVEL T DÜNKÜ TEFTi· 
ŞINDE KANAL MÜDAFAA 
VASITALARININ BiR KAT 
ART flRILMASINI ~ÔYLEDI 

Vaşİ••glon : 28 (Radyo) - Ah· 
nan mallı .nah göre, Cumhurreiıi 
Bay Ruzvdt Pcmama kanalır·ı gf'çe. 
ceti s rada yü ·sek hahriye ukanile 
konuşmuştur. Ru7.vrlt'ı hamil gemi 

Am<.rika !iınanlanlarına hareket et

miştir. Reisicumhur kan=1lda tevak
kufu e111~sında hayati bir yol olan 

Panamanın müessir surette müdaf ıa. 
sı için haltn mevcut nıüdaf aa vası· 
lalarının iki misline çıkarılmasını söy• 
lemiştir. 

Ruzvelt bu dirrlctif hakkında 
gazt trcilere df' malumat vermiştir. 

polathda büyük bir 
elektrik istihsal 

barajı yaptırılacak 
Ankara : 28 - Nafia Vt"kileti 

Ankara ve civarını ucuz ve bol mik 
tarda elektrik enrrjisine ka\'uşacak 
bir baraj y1tptırmtya karar vtrmiştir 
yaptırılan ılk trtkikln neticesinde b• 
barajın Polatlıya 18 kilometre meM 
fede bulun8n ve Çağ 'ıyancık adiyle 

"anınan mevkide yapılabilf'bejini göe 
termıştir, 

Çağlıyar cık Sabrya nehri kena 

rında ~ u'unmaktadır. BurHda yapıla 
cak olan baraja Sakaryanın sulan 

hirık irilec"k ve oradan istihıal edi 
lt'c .. k eneı jı ile bütün ~nkara ve An 
kara mülhakatındaki fabrikalar ihti 

y;1çla11 olan elektriği temin edebile 
crklnnir. 

Yapılan ilk hesaplar buradan el 

de edilecek elektıiğin kilovatının en 

çok 2 kuruşa verilebıleceğini göster 
miştir. · 

Vekaltt bu husuhki sor.d.1jları 
na devam etmektedir. Bu işlrrle mq 

tul o lmak üzere l'Jveçli bir mötehas 

ıısın da yakında memleketimize re rnektedir. • 
ı leceti haber alınmıştır. 

Karadenizin stratejik 

ehemmiyeti Fransızca 

''Pulitika mecmuasından, 1 

lnl'ili'- ve Fransızlaruı iıtifad ·k 
duduııdaa hava yol · ı 36') . e ettı lerj Irak petrollan Türk • Sovyet hu 
ile ayrılın ılctad 8 u 

1 
e kılo 111 ~tre uzakta ve müdhlo bir dat silsılesi 

ır • .l!"I t 111.ılcab ı S 
kaıya petrollar · b h 1 > ıyet ve A 1rn aııla•ın istif ad: eıtıkleri kaf ı ıse u u u'iuıı h• . 
hakıka alcllde bir har·t .. a _ -ru~n c : varınd tdtr. Bunu anlara ak için fil 
Bakü peırol bo 1 by 1roz r.:zrJırmek bile klfıdir. G!)rüli'irki, Batum . ru arımı aş •dıt T-
uzaktadır. Bundan başka bu e 

1 
v,er urk hududundan ancak 30 kılometre 

vapurlarla n•kledılrnekt d yp ~ro buradan gerek Odesaya, gerek Rostofa 
e "· 4 n· bu kı · b k · · denize hakim olm k 1.. d ' n ı ıyatı ser eıtce yapına ıçın Kara 

h " azım ır. Bunı11 . . d . k" L-aklı a-örülcbilır : ıçı n ır ı, o tanı ı şunları yazması 
•• Etrafında Avrup" petrolları .. _ 

karadenizin Stratejik ehemmi nı~ hemen butun menbalarının bulunduku 
Romanya Almanyaya petrol ver Yelı meydandadır. . Eğtr bir tarafıan 

llUnt ,kası şu veya bu sebebi S mekten vazgeçecek nığt:r taraftan kafkas 
mıntıkalarda pdrol ist h 1 ~ 0

1 
vıct R '"}'anın elinden çıkacak veyahut da bu 

i . ' Ul aıı e le,. \. ı. 
ı Çın kuvvetlerini birlect·ır . 1 • U.sruyaca~ olursa Avrup ıyı esir etmek 
' 11& y nıış o an Sa 1 

•'•dıtını görrceklerdir. vyeı er ve Alm •nlar orduhrı:-ıın la fdce 

Mersin valisinin 
verdiği çay 
Merıir : 28 ( Hususi muhabiri· 

rniıden ) - Vilayetimiz Uınurni 

rntclisinin 940 yıh içtimaının sona 
ermesi rlolıyısiyle Valimiz Bay Bur
han l"eker umuıni meclis azalara te 
rf"fine düG sa~t 17 de Vali k onığın· 
"14 Lir çay z.i;afeti v.:ı ruişlcr Jir. 

Ziv•f·ttc m~c i" anlımnd ~n h•ı· 
ka butün Jeviılİr auÜJırani tııcuuımı 
rıınız bn Ahmet Ovacık Alay ~omu• 

tanımız. Belediye rtisİ Mitbat Tor• 

otlu, Cumhuriyd Halk partisi Vili· 

yet ve kaza h"yeti reisleri askerlik 
şü besi ıtisi hrzır bulur muşlardır. 

Ziyaf d ıki saat ka Jar Ç'lk sami 

mi bir hava içinde devam etmiı, 
gelenlere çay, pasta, püıküvi, por
t1ı1ka1, fı.ıdık, badem ikram edilmiş· 
ve bu zaman zarfında umumi itler 
hakkında gö. ü'miişlür. 
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t!!!!!!!!!!!A~VR--uPA~M~EK~TUB~U ~~R~.,~uz~v~e~l~t. ,~A~m~~e~r~ik~a~y~ı~m~u~a~y~e~n==ıe ·etmed 

Sovyet hudud\eırındaki 

ta~:~m~::c:;.~~:u;il- evvel Avrupanın nabzını yoklayot,.ih 
arıde) Ta>'mis gazetesinin haber ,,.+., 
aldığına göre sovyet hükumeti . -·-·-·-·-·-·-···-·'1 'k 

h
. d R Bay Sumncr Velles ve Myron Taylor'ın 1 il. 

karadc:niz sa ılın e omanya ,· Son gelen f rafl.,d le 
hududundan ba$1ıyarak Baltık deni· Amerikanın Parla sefiri bulunduğu Rex vapuriyle umumi harp . ıı 

va,ıngtonda qöyle demi•· esnasında Ford'un yolladıX.ı (Sulh ae- • Ma~ ecmuası 
zine kadar miıstııhkeın bir bat vü· v T 

6 
l't • "ı" m , 

tir! misi ) arasında hiç bir benzeyiş yok- ~ -·-·-·-·-·-·-·•·'' 
cu ia g,.ıirmektedir. Ben Parlsden Aeliyorum tur. Bundan başka Myron Taylor'uıı 

Bu h1t karpatlar Po'onya, Lit· ne dedl6ıml de biliyorum Papa nezdindeki vazifesiyle Velles Ro-
vanya, L .. tonya hudutlarını takil.Jen Şu anda sulhtan ve mUta- ma, Paris, Bertin ve Londrada göre-
Balıı'< dt nizine kadar uzanıyor. Hat rekeden bahsetmek dell ceği vazife arasında da münasebelt 
üzerır.de beton i .ıihkamlar, blok ha- liktir. MUttetlkler harb yoktur. 
vzlar, d•ken tel maııialar, tanklara yapıyor ve sona kadarda 
karşı manialar, yeraltı cephane de· harp edecektir. 

Diğer taraftan Amerikan Hariciye 
Nazırı Cordell Hull bitaraf memleket 
lerle müstakbel sulh için yapılmakta 

olan müzakereler hakkındaki beyanatı 
ile de Velles'in göreceği iş arasında 

yakınlık aramak doğru değildir. Çok 

poları hulurımaktadır. Hat 100 mil· 
yon İngiliz liı asına malolacaktır. Şım 
diden binlerce köylü bu işte çalıştı
rılmaktadır. 

Pöti Pariziyrn gazl't'"sinin askeıi 
muharriri Sovyetlerın askeri vaziyeti 
hakkında diyor. kı: Sovvetler Fınlan 
diyada ~İmdiye kadar 10 fırka asker 
kaybt'tltiler. 20 fırka da çok :)arsıl 

mıs P drçalanmıştur. Bu suretle Sov 
yetlerin askeıi kuvvtti çok sarHl 
mıştır. Sovyetler yere serilmemişti•, 
fakat mıihim surette yaralanmıştu. 

KızılorJunun yıldöniiınü münase· 
hetile yapıldn nıera,.;imde bulunmak 
üzere Alman başkumandanı general 
Brauchitasch ve arkanıharbiye reisi 
general K .. ltel sureti mahsusacia Ber 
Jine gelmişlerdi. 
İki general Sovyd sefaretindeki ka
bul rt>smınde bulumuşlardır. General 
Brauchiasch şampanya içerken "Kı
zılordunun harekatını alaka ile tcıkip 
edi) oruz,, demiştir, 

...-z..._._e ---------------------

Şu anda Avrupaya doğru yol 
alan ve ıçinde Ruzvelt'ın mümessilleri 

Ceyhanda yeni Pamuk 
ekimi için hazırlık 
Ceyhan Çiftçileri Adana pamuk Ürehne 
çiftliğinden emanet makine almak istiyor 

gemiz köylüleri emanet suretiyle A 
dana pamuk üretme çıftlığiorfen Pa· 

muk mibzer ve çapı makinaları al 

makdadırlar, Köy ihtiyar heyetleri 
t~keffül eder ek bu makinaların to 

hum ekim mevsiminden evvc-1 ttmini 

hususunda alakadar makamlarla der 
hal temasa g~çmiş bu u ımakd.tdır· 

lar. Köylülere vuilen, pamuk mib· 

zer ve çapa makin.ıları tohum ekil· 
dikden sonra yani 940 Mayıs gaye· 

biitııll 
garip olmakla beraber yrı 
<liselere birbirinden ayrı ~ 
etmek lazımdır. Bu hid1 Bt 
sında bir ralııta yoktur. ~e 
de Amerikan Hariciye 1<tecJı 
bunu ısrarla beyan etme V 

Eğer Myran Tay lor ıle 
5 

falarının içinde Avrupada şJ 
mak varsa ınuvaffakiyet vat' 
riben binde bi dır. işte, r 
Nevyork doklarına ka~3 
esrarengiz seyahatının bıf 
tirak etmiş olan bütün A 
zetecilerinın fikri de bud.ıJt'~""'•,..••• 

Ayni zamanda e~ cJe 
Amerikan sefirinin fıkrı fı'" 
lngilt~renin Vaşington se e 
nın Vaşington sefiri, Arfl od 
ris sefiı-i, Amerikanın ı..o 

8
r 

Elhasıl herkes Bay Su~0iıt 
ıh k ıÇ Avrupaya su yapma if· 

hükmü ü1.erinde müttefı"t 7 
O halde niçin gid•Y0

' 

burada başlıyor. .,,,. 
Bir hiç Uzerind• 

gUrUltU" tf 
il ... e Hakikatta, Ruzve 011d 

rafı bu iki insanın bu 53 lb 
b . 5tl 

teri ve hazırlanmış ır cJ,ı 

kındaki şayiaları o "'~ı 
tekzip edilir ki, bunun ıı 
yialar bile zuhur etti : ·ıe 

•• 1 
1 - Cumhurreısı ,ş 

Nazırı arasında bir a01 

dır. 1 ngiliz filoları 
Berlin Üzerinde 

Ceyhan : 28 (Husu i muhabiri. 
mizden) - Çukurovanın Beyaz altını 
olan ''Pamuk ekim mevsiminin yak 
!aşmış bulunması dolayısiylt", Hava· 
tarın açık ve bol güneşli geçnek 
tarlalardaki su ve Ç'imurların çekil 
mtsine intizar o1unmakdadır. Bu Vi\ 

ziyet çif tı;il"rin bu mevsime hazır 
bu'ıınmalarına lırsat ve imkan vere· 
cektir. Öğrendiğime göre, bö ge
miz çiftçilerı bundan böyl". pamuk 
tohumlarını artık iptidai hir şekilde 
elle deyil, m~kina ile rkm"k ve hal· 
ta çap• ameliyrsininde m14kina ile 
yapılma~ı arzu ve emelindedir. Zira, 
makina ile yapılacak zeı iyattan na· 
sıl bir fayda hasıl olduğunu çokdan 
anlamı~ bulur U}Orlar. 

smde tekrar pamuk üretm~ çiftliğine 
iade edilecckdir. Bu makinaların 

2 - Bay Hull il~ ~ 
sında soğukluk başlaın1'1tı1 

B ·· · ,_.uıı 1 
Londra : :! (Royt~r) - İngiliz 

tayyareleri Bcrlin U-zcrinde yeni bir 
açuş _yapmıştır. 

lngiliz tayyareleri Polonya Uzeri
ae de beJ annamcler :ıtmışlardır. 

Şakalar 1 , 
r eselli 

Doktor trselli etmek lüzumunu 

duydu: 
- Metin olunuz, kaynananızın 

ancik birkaç günlük ömrü kaldı. 

Muhatabı tevekkülle omuz silk-
ti: 

- Teşekkür ederim doktorcu

tum. Fakat fazla üzülecek bir cihet 

fÖıemiyorum. B!rkaç gün daha na· 
111 olsa tahammül ederim, 

Bir usul 

Ben mi ? Eter bir alacaklı 

bana mektup yazanak alacağını is· 

terse ona l orç öd~ neti derhal ke· 

erim. 
Mektup yazarak istemezse? 

Mektup yazmasını beklerim. 

Aldıiım haberlere nazaran, Böl 

TERBiYE BAHiSLERi . ~ ~ . . . . - , 

t.uzı istimalı ha'<kında kö,dülere, 
Ceyhanda bulunan Pat uk Kontrol 
m--muru lazımgelrn izahat ve malu
matı nazari v~ ameli olarak verecek-
dir. Me-Selçuk 

Çocuklarınızı iyi şekilde 
yetiştirmek ister iseniz 

Bir çok ana Ye baba çocuklarından mUştekidirler. Fakat bunlar ka-
balaati biç bir zaman çocuklarında bulmamalıdır. 

Pedaıoğlar annelere ~u nasibati yeriyorlar. 
Çocuklarınıza şanl:ırı söylemele gayret ediniz: 
l - "Daha ufaksın, anlayamazsın, Buyu de övle ... " 

.2 -
11 Akşam bnban ıelirse görUrsUu! " " 

3 - Çocuklarınızı •fak. bir kabahat yıızth•dcn arkada:iları Ye komşı.lar 
önUnd~ azarlllmayınız. 

4 - Yaptığı lıer D.areketia fena bir şey olduğuıtu söylemeyin; bil4ki<ı 
baun teşYik edin. 

·~ - Y cr.iae .g~tiremi.)•cccginiz Ya&dlt:r de bulunmayın. 
h - Der<ılerı ıle nııe~gul olduğu •akit ıurultu yapNaınala dikkat e· 

diniz. 

7 - Fikirleri ile alay et .. eyiniz, itimadını sarsmış olur unu~. 

1 
- Neş'eli oldu~u n~i~ ~ou_nlı. birlikte siz de acş'cli ıörUnUnUz. 

,1 -- Kı:nnızın clbı-ıclerını sız ıntıhap etmeyiniz keadisine yardı• ediniz. 

10 - Büyuk çocuğunuzu sokaıa, daima kuçuk kardeşi ile, çıkıaaıa 
111ccbur etmeyiniz. 

11 - Çocuklarınızı evde kapatmayınız. So!iyete ha yatına alıştır ını z. 
12 - Kızınız dans ederse onunla mcşıul olmavınız - oğlunuz da ra-

unun uzerıne n ~ 

bir iftiradan ibaret ~ıd ,,. 1 
ilan ettirmek mecburı)'~ ~,, 

- "Ben Gumhurre•~ ~ 
ile de tamamiyle mut• ,. 

,J'( 
mutabıktır . ., Oemektev• 

iyi ama, aceba ot:" 
tabıktırlar. Bunu bilfll~ 
lıyor. Fakat sekiz, ıııP ,,,l 
kadar tefsirlerde ~~·r f'~ 
kimsenin bir şey bıl ~~ 

Ruzvelt çok yor .. rı"r..' 
ava çıktı. HullJ.,ise d.';s,.el 
vaziyeti ve yaptığı. ~n 
rine karşı Cumhur•Y ·~ ~ 
dan doa-an bir tesi~ ~-~d 

Bu gürültüler '~,ril 
A vrupadan dönen f 
ise hiç bir şeye vş1'~i~ı 
raber herkese efll etcııe• 
bütün kuvvetini sa~ ııt 1, 

Ruı.velt, asi " tll ~ 
kil vaziyete sokac8 ı.ı)la.,,,ıi' 
yacaktır. Şu aod• 'de"~-'' 
kcden bahsetmek dedif;{. 
geliyorum ve pe rP f~ 
rum. Müttefikler ha•"" 
nuna kadar da Y~ .t' 

-- (1 r 

PTT M .. dür le ·-"' 
• • ' U "lettl'""aı _ .. Vek• 

Munakalat tır· 

hat rahat sporunu yapsın. ~ 
rn - Kaba muamelede bulunınaJ'lnız. Nekadar mUmkun,e onları Uzme

raeğe çalışınız. 

14 - Bil' habahat i~le<.liıi va~it: "Bak, ben :sana söylcNeıni~miydim? " 
demeyiniz. 

" - .Bir daha yapınamağa C•J ret et,, demek çok daha doğrudur. 

1 
ni tayınler yapıldl~i ti-'~ 
·ı· T ··d- ü t-1•"' ,, t1 • • mu ur .. .. ,Ahd'"' J' 

J 

Çankırı ~üduru ı11iiJa'~ 
ta,ya Erzıncan t<••t• 
dem Çankırı, . "cı ~ 
muavini Ihsan ::>• )'İll 
müdürlüklericıe t• 
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'kGrııetio ~erdil<.j kar Harbin siklet merkezi tebı·.. . 5 ar 
A..,, ıg edıldj ı k d •• • l.!.· • ihıle ~:ı:~:dhırp hali dolayısiy. /şar a onmuşe uenzıyor tcdı İrlcri t:tk·~""rnıaı lhunge . 

1940 

k ih.c,c Lütu.. 'v •e D>ijzakrre et Fakat Belg•ad konfe<ansı hu ha· · n c~·ı -Yazan _____ _ rınin iştir1~iylc Na "tlrr nıürnes. 1 vayı değiştırmış ve bu zihniyeıın ta· ı 'l.~O 
Uru muş 1 afıı Vckaı t" • dili için olk adımı le{kil etmişt1<. Bu. 
h Oan~o· eın· Ju••ısuverayo d' kkb' 

. aıırfarırnış 1 
°'"Yon tarafın gün Bulgadstan ken isone yü se " !2.35 

Pcrşı:mbe -29 - 2 -1940 

ıllrr h 

0 

arı rap • mevki venlmekıe o!dukunu ve ken-C}'etıııce . • Or U1crine h · - ı · ıı 
• Şehrımııd 1

• lılıhal edilt-n k 83 . . harbin disine karşı sert te ~ıı soz erı 1<u a· 

12 50 
it eltrin 6 

Prcgı Gm, \e Memleket 
at Ayarı 

Ajens ve Meteoroloji 
beri eri 

iürk Müzi~i : 

Sa-

Ha· ı...... Cıq afak d a merkezı sıkleıının şarka nılmak ısıenmediğıni bılmtktedır. 
3 30 

,"""Şlu" a ••lara t•bli• d 

1 

. -

h ı g aeçm•ş o'du~u görülüyor. Belgrad görüşmeleri sırasın a es '''••cıt lng•lız gazete len üstüsıe •»nalı haber ki b1< , ü v""" hatn landığ• gfüünüyor. lB.OO 
•• 

1

•d•lıcrjn•n •n dotan le ltr •lmakıodnla<. Asırlarca" Romanın rakibi olan lstan-k,llUnu . n Ubacıebcj h k. · .. · d ·d 
; ı. "'"•ıb;,.00 k •mu Ga!ıçyada Alm•n kıtalon ve arp bul şehdnin a ·ıbeı, u>erın e yen. eu 

d ı "'•"'l•nınc anıınj ıne· ına l>.emesi yük "ü hen ler gor ül ü yor· duru 1 m ak. bu ş eh• i l" en iden yakın 
11.00 Müzık : Karışık Müzik 
[f 1 J 

" h•kk,•da ~!• k•da, mijıe Ode,. Novorosis ve Batumda is şarkın bir medeniyet merkezi yap-arıııtsı b· d ır trıua d 1 

litik • 

1 

"il,., il" "'• I• Ya. h hklimlar inşa ed ılm ekte old •kun • n m ak f ik,; or ı arla do • şı yor. 
.. Urrıct, devlet ıkr bahsedıliyor. Romonya üz nne yapı- Bugün Türkler lsıanbula eski gırı,.,,, ol c •rıı t b lan şan!-jlar tacil o unuyor. Ko,tanı n.yenin pe<estijini iade el· 

1 

19

· 

10 

- '.)j 

18 40 

Program, ve Memleket Sa. 
at Ayarı 

Müzik : Radyo Caz Or-
i< est r ası 
Konuşma 

rıe.; ol "'•k~:'.:"• kcn ı~ .. ~'.: Bu işa, etlen n kıy meli he, ne O· ın •ıte bakma klad ır' f •kat hiç kimsenin 
••lht ••b 1 ""'oıu; •h 

1 

lu•sa olaun ıeksif olunmalarında h r- tekrar Y•Şamasını arzu etmediki bir 1 
lara d· 'P er •ltınd '•ld,n halde b,. mana vardı<. Qsmanl• devletine merke< yaparak 19.10 

· uşmcsir İ a bü>'lik Alman"a yakın şark meV7.uunda deıYıJ yalnızca bir Balkan fenerr.syo· 20 15 
~dığınden b .. f•yarı, k•b , .s 

18 55 Serbest Saat. 

Memleket Saat Ayarı, A
jans ve Meteorolojı Ha
herleri 

"R•nk· uı ~usya •le anlaşmak , olundadır. nuna m0<kez Yaparak.. ı 
fet !Ö•önij •de tıııu ~a I ~•kala le Bu faali yel Belg,.d konferans .nı Kim bilir belki de bir gün gelecek ~ R•cluklerj "'•kul •a ho.uıc Yak,nda l•kip eı 01ekledir. Bu kunfe Haliç sahillerinde güzel camı!" •le 

e halJcımeti id 
1• eıası., da . ••n •n hakikf neliceleri hakkınd• pek süslü mahallelerde. Bal.an devletleri· 

•tak tav. f 

1 

ane bir h a~ katı rııa fimat verildi bu konferan nın muş terek iktisadi ve siyasi mese· 
.. , etmek dre- sın b' 

:. dol•yıaiyle n•Gm:•: makul 10 ır Balkan org mizasyonu yarat. l•lerini mün•kaşa ve miızake•e eden 

20.30 
'.:? 1.15 

Türk Müziği : 
Konuşma (Bıblıograf ya) 

Türk M iziği : Fasıl Heyeti 
MüLik : Küçük Orkestra 
Memleket Saat Ayarı, A· 
jıın.s Haberleri; ~ıraat. ,Es· • "'•k .. elcler· . •un olo,

1
Y•n ı:;:kı, mühim b1< hamle olduğunu söy bir meclisın ıoplandık•nı görecek.,. ıormekıed" •nın f,.hin; ııı f 

0Imakıa pek ileriye g•lmiş ol- s;,.
2 

Ok•IAne bir düşünüş lamamen 

ok "· U· "'•oı. ledafür bi' ka<eklere malik olan hu •h-c/eıc,jrı ta · · Rorıı G k d d b' 
ilerde d dıl, nıü oık.. var C an ya haricıye naurı :egu· inkişafa geniş mi yasta yM ım e e ı 
· · e Şarı llo o v f •fenkonun vas.lasiyle rolu ve lir. Müce.. eı olduk an zaman doima 

1

"'

1

•ttk İnşaaı."~lneler kısııı00 h '"•si •cabı ••urlu bir kud•el olarak tedhiş •e şar.taja maruz bulu.,an Bal 

21.15 

ham _ Tahvılat, Kambıyo 
_ Nukut Borsası (Fiyat) . 

22.30 Müzik : Cazban.j (Pi.) 

at/aşt,,11 evarn ed·ı ~'•keı eııı ve ilk <lcfa Avrupanın hn devletleri birleşmekle kuvvetlen· 
11lıştı,: 1 nıe. Yllks k 

as lı" • B • . siyaseti kabı olarak komşusu miş olacakını anlamaıta başlamış . llııted . nlgarısıan ile do iane anlaşmalar ya tır. 18 

ilde §•rketj Pıloıasını telkik eııı. 

23 25 _ 23 30 Yarinki Program' ve 
Kdpanış. 

ilan flıbe aç .. I<onferansı müteakip Türkiye h•· '
11

rı: 28 ('"' 'Yor "°'Ye •ekili Sarocoıtlunun derhal Sof· - .,, k 'lU•u • Ya 
'" •s l' •ı ltıob b' . Ya ulaştırmış olduğ'u haber budur. 

• "1
0

, • ''"itcd · 
1 •tını;, Bu haber kral Boris ve sabık baş 

Adana Askeri Satın al-Balkan yanmadasr devletleri ,bu d 
mühim içtima ile biribirlcrine yaklaş ma komisyonun an: 
mış olduktan sonra lngiltere ve Fran. Evsaf ve şeraiti dahilinde! 45)) 

1

'•de b;, ,.,';;•ti Pek '•kil Köse>vanof üzerinde büyük bit 
rtıa~ ıç•C.aılc lcsır yapınışı ır sanın asker: ve iktisadi mesnedi ile adet pamuklu yaptırılacaktır. 

"••lıı~11• lchrj-· Aradaki manilerden bir;nin böyle ~'rı·L ~
1

tk,t ltıiid .. :'~e 2tlrııiş halledilmesi Sofyada bir gevşeklik do 
""'"• v "•ıı !! turabmr. Ve böylece bazı yanl•ş gö. 

1 

llÜo leıL· • .\tirıı ay Sa . rGfier •ona erm•ş ol•b•lir. 

tavsiye edilmiş olan Türkiye Balkan M.,hammen beddi 3220 lira o· bekçiliki vazifesini en geniş şekilleri-

5

0 
le ifada asla teredüt etmez. Ankara lnp muvakkat te~inatı 241 lira 
hükCıuıeti, şu veya bu hallerin müda· kuruştur. 
halesini icap ettireceğini evvelden bil- Bu pamuklular 713/940 Per· 

ı,._ 11(1 •t •p d d 

•uutı d" hplıkı 1 
1 Bulgınsıan honü< ••imin cd•lme-,,.İn l',~ınGıı;;, •n ao,,. miı iddialan bulundukundan ıaemle-

1 

1 

fl!">eı· ketlerinin hcrhanti uir yatmada mu-
n ediı,. 91 

1 hıiidGrf• hıkkak knanacatmı zanneden kim-e '" b . . ' ~- l t. u 
1 ''"''le ""oqlnj • ıe er mevcuttur. - .... -tcd,, tel ... ., . 11 u E 

· ... ıı b ~er Romanya ve ) ugoalavya ' 
lis 8 •le. Gıerine moıörlü k ıtıları gönderen Al· 
lp( • 

8İcılar111 '"a•y• ise bu Alınanyının büyük 

. ~•rı ~ ÜJ .. k.:ı.t lQ haptelc.i mütıclikini de dütünecetini 
"' ve:muhıeria kral Ferdinandın, haya. 

•1• (f.f1111ıı') linde yaşattıtı Balkanlar hilcirniyeti . 
t IQde .. ı ......, f<·ı· b nin Sofyaya veri!ecetıni ü .. ;ı etmek-
.. lıç taıı'I 1 

il •"' ledirler. Eter bu hareketi yapan Rus-Uı:üoı ı. Yon ~il • 
ne 11 ıır•ı..,,,,,, D_ oy, >'•· lır iııe o zaman dı mesele yok de-

'"''"'••r. · "" Gz;;.,. '"•ktir. Ruslor tlolıevik olsun veyı 
• .. ıı )"lıtın YI i'İdiyordu ol•ıaınlor lltılırorluın kurtarıcrsı.ıır. 
••r.t ...... • • • lor . . Sovyetitme ~lince, çel.inile. 

d ...:•hıddG YUzıirıd, • C~k ı.,çbir 1•1 yok demekti,. B•lıru 
i ı..'. tilte 

1 

•lnıiıtir. •itaıt kooperHyonu o kıdu ilerle. 
,....,. •to1c ~ il 

8
ifill1Qlter ınıı bir ınlieısesedir ki Sovyet "'•· '-IU..ti:L ' ., • ., Ob 

G "ııt ~ f lb •· hatçıları bunda ikmal edecek hiçbir . •~.,·~ b;, . •lıiıırlıt Ve. hususu bulıın .. ıor. fiılfllllaıı,.,di,. 11tidı ile ıııo. 8u ları•iycler ne kodu 10fdi'A-

ne olııraa olsunlar Bulraristanda fev. 
kallde yayılmış bir vaziyettedirler. 
Baırı11 birkaç hafta evvel Bultcaristan
dhen ltçlıtim •ırılarda bizzat müşa. ede etıiın. 

h 1_ Bu efsanevi düşünceler bir harp 8 

•ndc Bu•rariatanı ilk darbeyi ye . 
illete •ürükl.yecelc.lerdir. Vt Türk Ordusun" ile. • • 

d•nnek niyeıinde dekildit; fakat anla· şenbe günü saat 15 de.Adanı As. 
şılması mümkün formüller dah•linde keri satın alma komisyanudı pazn· de Türkiye heıhangi bır balkan dev· 

letinin ıamuta uıt,aması tehlikesine lıtı yapılacaktır. . . 

kıuşı hiçbir iş birli~ıni reddetmiye· isteklilerin her gün şartnımesmı 
cektir. görebilirler talihler belli gün ve.••· 

Büoün bu kararı., ev.elce ill•hoz atta teminat makbuzları ile ko~ıs· olunmuş vt> iptidar mahiyete" v~ as· ı yonumuza murc1c a-ttlaı .' • ' 

1 
keti kuekıere ına~ik ~lan . go'.uşme· 29-6 11503 
lerde gözden geçırılmıf, nıtekım ba · 
zı görünüşlerden endişeye düşen Yu· 

goslavya da birlite iUihikla sona •, anbarıdır. 
ka1"1aıatfhr. ' Macoriala. ın,'" ''l'utoslavyanrn ' ve 

Rnaya ve Almanyoyo ka'lı yop•· Rum•oyanıc hububaı, Bulgarısıanın tın bu anlqına siyaseti ne net celer Y•t •e•en , ıanOıe,i, Yutoslav~anın doturıbititl ' "'•den eıi, Romınyahın peırolterı lla· 
. Ôyle tannediyorum ki bırp ınal· '"'"dı n Tuna •tını binler~ toıı 

••meainin büyük bir kısmını Finlan· yınıcı ' madde ~lirın•k imkf,ııı,.rı • • diyı harbinde kaybetmit oıın Rusyı Anadolunun krom, meyve''~;, sebzeleri yıkın prk için derhal t•lmin elarek &çüncü Ran hGkümetinin J•kıa I~• k 
islediti ihlir .. Iarı molık dekildir · t•o 0 ,.dutu menfaatleri biilua ~er. ı 

Askeri kadrolarının bfr Finl~ndi· F,.d
11

, muharrir~fı'afta~1~~ıai'·' 
Y• ha•bini idue edtıaedıklennı l!baı '"asrndan scınrı Sovyel R••Jllllr• le· etınif oldukları böyle bfr ••m~nda, redd6t elmehe olddjtıinu ve Alman kııılordu kumandanhtını Jn&"ltere 

1 
b k yetlerden yalnız· 

arın una .uşı sov v~ F'.••sa ı .. afından ıutulma~ıa olan la gör&nüşü kortarmalarını teklif el· Turkıy •. •e Bışkanlara ko'.ıı h_arp aç. titini •zmokıa ve fo neticeye var· maları bıraz ıstihzayı mucıp bır hare· k Y 
ı. t 1 ma tadır , .. e o nr. 

işte bu noktada Almanya vaziye· Balkan antantı konferansı sona 

kala k " 
1 ılerr hareket ne maruz 

İçin ~au vola.n böyle küçük bir devlet 
aıfı ok aııyctın ı•kı kaldıracak ta. ur, 

le müdahale ediyor. Almanya ıçin ercr·•rmez bir tecrüb•den i•Ç•o•ktir. Avrupanın farkı Stalin imparatorlu- Ete; sovukkanlrlığını ka)betmez v~ 
tunda oldutu f·bi ananevi bir karektere eter bozulmasına müsaade etmeıe 
malik olan siyasi ihtirasların hedefi bu ilk ve muvaffakiyetli tecrübe is 
değildir. Yakın şark Almanyanın ya. tikbaldeki kuvvetinin garantiıi ola-şamak iç:n muhıaç olduğu hububat cak ır. 



~alıif,. : 6 Türksnzü 

P< mık H" koıa 
Kit< ı t-.A 1 ı 

CiNSi En az ~n çok 
K. S. K. S. 

Koza 00,00 _00 ___ 
1 

- Ma. parla~ı - 00 ._4_S __ 
Ma. tcmi1i 00 _ 4_0_._

1 

llan 
Ceyhan Sulh Hukuk 

Hakimliğinden : 
940 

56l 

Koıa parlağı ____ 1 ___ _ 
Kapı malı - 00 I_ __ . 
Klcvlan<l 58 -- ı 

Müddei Ceyhanın Tatlı ku)U kö 
yünden Hüseyin oğlu Yusuf Karaca 
tarafından müddeialeyh Ceyhan ha 
zinei Maliye\ine izafeten Mal Miidü 
rü Sıdkı Bilgen ve Soysalı köyün
den _Rumanya göçmenlerindtn ° ıza 
ve Akif aleyhlerine açtığı trscil da 
vasının müddeialeyhlerden Mal Mü 
dürlüğünden madasının gıyabların· 
da Ceyhan Sulh Hukuk Mahkeme· 
sinde cereyan eden duruşmada müd 
deinin tescilini talep etti~i tatlı ku ı 
yu köyü hududu dahilinde doğum 

1 
Tatlı kuyudan Soysalıya giden yol 
batısı Ömer oğlu İbrahim poyrazı ı 
keza yol kıblesı Kabaaakal Mehmet 
ila. ~evrili 1(.0 dönüm yerin ttscıli 1 

taltp edilip işbu yere iddiayı hak 
ed,.nler varsa bir ay içinde Ce) han 
Hukuk mahkemtsine müracaat et 
melerinin ilanına mahkemece karar 
verilmiş olup duruşmanın 18·4 940 
Perşenbe günü saat 9 a talikine ka 
rar verildidiği ilan olunur. 19-3-940 

Klevlant çi. -o-o--ı--
- - -Yapağ• ı 

oeyaı 

~· h . ıva -
. çlClr 

Yerli yemli~ ı 00 \--•. tohum -----
HU~Ut3AT 

Buğday_ K~ ı 
_ .. _ yerli 
Arpa ı 

4,68 
4.37 

E= 
-Fasulya 1 . 
Yulaf --,-4.50 

Delice 1 o . 
Kuş _ yemi ı 

~usam 
1 14 -

Livf'rpol Telgrafları 
27 / 2 / 1940 

Prttr. '°"'"" 
Hazır 8 09 
Vadeli 1. . -7 92 
Vadeli 111 7 96 
Hind hazır -7 24 
Nr:vyorlc -1-1 lor 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

liıtı 

'== 
--

l:<ayişmark 

Frank ( Fransız ) 2 95 
!:>terlin ( İngiliz ) -5- 24 
Dolat ( Amerika ) 130 1 19 
Frank ( İsviçre ) 00 00 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

11500 

zayi askerlik 
tezkeresi 

Mersinde 23 üncü alay bir inci 
taburdan aldığım askerlik tezkere

mi ve bedelnakdi kağıdımı zayi ettim 1 
Y cnisini çıkaraca~ımdan ukisinin 
hükmü olmadığını ilan eylerim. 1 

Alidede mahallesinden 
1 

318 doğum l u Said ot 
lu Mustafa Erkam 

11499 

Seyhan 
ğından : 

İlan 
Vilayeti Defterdarlı-

Mahallesi Cinsi 
Şabaniye arsa 
Asfalt 
Alidede 
E~kihamam 

" 

Ada 
391 

71 

Parsel 
90 

19 

Metre Mu. 
1RB 

167,50 

Muhammen kıymeti 
57f\ 

168 

Çınarlı hane 391 77 310 300 7 hissede 
Akarca1ı 6 hissesi 
Çıkmazı 

Cemalpaşa arsa 577 61 9480 2844 

Yukarıda muhammen kıymetleri yazılı dört parça ıayrı menkulün mül 
kiyetleri 22 - Şubat • 940 tarihinden itibartn 15 gün nıücidetle açık ar. 
tırmağa çıkarılmıştır. ihaleleri 8-3 940 tarihine müsadif Cuma günü saat 
14 de satışı icra kılınacağından taliplerin O/o 7, 50 teminat akçeleri le bir 
Jikte aynı gün ve aynı saatte Defterdarlık satış komisyonuna müracaat· 
ları ilin olunur. 11479 

22-25- 29- 4 
_ı..ı--."""-------------------~------......:...~ 

Tarsus Çukurova iplik 
ve.:: dokuma fabrikasın 

dan: 

Fabrilcamızın dahili yolları ıçın 
70 hin adet parke taşı alınacaktır: 
Taliplerin tckliflerile birlikte 8 gün 
zarfında fabrika müdürlüğüne mu· 
racaatları ilan olunur. 

11492 27 - 29 

ilan 
Adana askeri satın alma 

komisyon udan 

26 21940 Pazartesi günü Pazar
lıkla yaptırılacak olan 200 adr:t te
vhit semerine talip çikmadıgından 
413/940 pazartesi günü saat ond~ 
Pazarlıgı yapılmak üzre bir hafta 
uzatıldigr. 1504 

, ............ .. 
Yarın Akşam y 

TAN ve ALSARA 
S .. ı N E M A_ L A R 1 N O A 

,, 

Şarkın ve 

8 - -k Mııl' uyu 

Yaratıığ'• 

1 trın•
11 

Sinemacı 1» 
d 

iftihar e 

1 BEYAZ GÜL 
Türkçe Sözlü - Arapça Şarkılı 

11
, 

Büyük Süper Fılm Bırden takdim edilecektir. Bu müsl~:ıı ı 
bulup görebilmek için Ailetlerinizi yaran akşam ~'" 5,t 

ilk gece için Al sarayda Loc.t pek az kalmıştır. TandaR.b y 
Telefon TAN 266 Telefon ALSA 

AISARAYDA 
Mevsimin En Glızel Turk Filmi 

TAŞ PARÇASI 
REŞAT ~URl GÜ:\TEKİN' in 

Buyuk Eseri ,\lu" aff akiyetle 
Devam Ediyor 

iLAVETEN : 
Top Kap• Sarayı Filmi 
Bir Perdelik Manzara 

Tan Sinef118 
.. ı· 

lki gUzel Ye hcs~:-

R i O GraflJ 

ilin I 
Adana Belediye RiyasetiflJ 

-Belodiyoye ait kHap halin~•ki ita aı p dükk•.ı::/ 
tırılacak olan tel lcafeı İşi açık olarak eksiltmeye ~ 

2 - Bedeli keşfi ( 725.62 ) liradır, 
3 - Muvakkat teminatı i( 54,42 ) liradır. JD''' 
4 - lhalcıi Martın on ikinci Salı günü saat 011 

cümeninde yapılacaktır. d Ji1 
""rı e · 5 - Şartnamesi Belediye fen işleri müdürlüj'tJ 

da görebılirler . . . "e iıl 
İsteklilerin ihale günü muvakkat teminatlaııle 

11
,. 

esikalarile birlikte tnciim •ne muracaatları ilin of&Jfl ~1 

IIan 
Adana Sulh 1 nci hu

kuk mahkemesinden : 
Mersinde Mehmcd oğulları lcol

lektif şırketi vekili a"ukat Kemal 
Çelik ile Adanada billoriytci Buhur 
Mizrahi araların-:la mü~ehaddis ala· 
cak davasının A fana Sulh birinci 
hukuk mahkt.mesinde yapılan duruş· 
ması sırasında müddeaaleyhin ika· 
metgahı m~çhul olduğundan iianen 



Tüıb.özü Sahife 7 

---------------------------------------------------------------r 

.AS İ 28ŞubatÇarşambagündüz 
1 ~EM A 2,30 matinesinden itibaren 

Sinem o·· ·k· Kudretlı· a unyasının ı ı 

J ~~n G ©'llb>ön cı M ö~lhl~U M ©ır<g1©1n 
iV ERCAN ADASI 

Artisti 

-

:::::::::::::::::===================-----=============== ı~!!!!!!!!~Ya;;;k~ı~11 d~a~. 
~ Sinema ve Sinemacılık Tarihinin zafer abidesi!.: 

!vorm.a Şerer - tgrone power 
~ <a\ ır ü A !Fil t: lYI v ©\ ifil ~ 'ü: 

1 

JI 
,.~Bekle 

19 nınekte olan 

Muhterem müşterilerimize 
fskenderunda Şark yağları Şirketi Fabrikasının -

Rafine edilmiş ~emsaline üstün 

40 . Model 

l\Jlarkoni 
bildiri tiz 

lah · B sın osn 
·Adr. Meta a Bıraderler 

pamuk yağları ve sabunları geldi 

Uygun fiat iyi ve temiz mal 
Müı acaat yeri : Sabri Gül, Borsa civarı No. 12 

• Deposu• : Abidinpaşa caddesi, Noter sırası. 

11381 14-15 

ilan 
l Adana Askeri Satın 

alma komisyonund~n: 
Cinsi Miktarı M. Bedeli M. Teminatı 

Kilo Lira Lira 
Pırınç . 4000 1160 87 Adana P (( 

· · 7 4. Tel • 27 4 Yukartda cins ve miktarları yazı it iki kalem erzak 5 21940 tarihinde 
1 paıarlıkla alınacaktır. isteklilerin belli gün ve saatta Adana P. "'l.c~ri Sa· 

Sabun 40"0 1400 105 

- tın alma komisyonuna müracaatlau ~ · - ... ~ --



1 

RTüıksözü 

Her çeşit Elektrik tesisatı 
15 Valtdan 500 Valta kadar Ampullar 

Herboyda OLiVETTi 
Yazı Makineleri 

R.C.A. 
Marka 

Radyoları 
Dünyanın en sağlam dayanıklı Gıstolin kAynık çu~u\c.lara 

te•minoth Radyo tamiratını 
Abidin Paşa caddesinde 

Muharrem Hilm~ Remo 
Ticarethanesinde bulursunuz• 

Telefon 110 Telgraf adrui: REMO Adana 

Posta ~ uturn : 60 

-----------------------------------------............................................ 

, 

• .. 29 

TÜH.K.SÖZl.J 

GAZETELiLIK-MATBAAcıuK 'OL YMPIA Rad1 
• • • 

Getirilen yeni makinelerle Türksözü matbaa
cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 
.. 

tip 
. 

yenı harflerle 

Kitaplar, mecmualar , gazeteler, 
cedveller, çekler, biletler, kart· 

vizitler, haritalar , planlar, mak
buzlar , her boyrla defterler, 

Renkli afişler 

Ve her türlü resimli ve renkli 
baskılar sürat ve nefasetle tab 
edilir • 

Türksözü 
Cilthanesi 

En modern vasıtalarla 

mücehhez bulunuyor 

Kitaplarınızı Şark karı yahut 
Avrupa kin nefis bir cild içinde 

görmek istiyorsanız Türksözü 
Cildhanesine gönderiniz . 

Zarif sağlam 

Bir cild, bölgede ancak Türk· 
sözünün sanatkar mücellidin in 
elinden çıkabilir . 

1 

• -.................. ııııiii .................... _. 

o,. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 

başlamıştır . 

Pc:kzuif, çok s ığl am ve gayrt husas olaO b" J 
görüp dinleyiniz. t'; 
Mülhakat için Bataryalı Rady01' 
anot Pillerimiz de gelmiştir. f>, 

E vrendilek Kitabevi -

Sıhhi ~ioi'_ ,; 
Mart iptidasondan itibaren g•y•İ .. hhi olan dinkfj•;,..I; 
tırılacakhr. Mubrem olan bu ihtiyacı düşünerek ;Jd#J 
ki makarna atelyui dahilin ie) sıhhi bir dink kaJ, 
kada bir külek bulgorun kepeğini nıükt-mmelcll 
eler, savuı ur setiyi un çıkar macan ayırır. ıı"' 

K ··ı ki 20 .jı 

Bu gece nöbetçi eczane 
Kalekapısı civarında 

Ali Nasibi eczahanesidir 

u e 1 ır 


