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- Sayısı her yerde 5 Kuruf 

Dış Ticaret 
işlerimiz 

Bir İsviçre heyeti geliyor 

' ........................ 
Amerikan ı 

• lngiliz i 
ı anlaşması ı 
ı • 
t Karşılıklı yardımın ı 
t devamı azmi ! t • • • Ruzveltin ! demeci f 

8 Vıtıington : 25 (a.a) - Reis 
.' Ruz.vcıt bugün, Amerika, İn· 

~ıltere arasmda yeni bir pa1'tın 
'lklzasını ilan etmiştir. Bu anlaş· 
ltla 1'ar~ıhklı yardımın dcvaml 
aırn· d· 1 ve kararını teyid etmekte-
1 ır. Bu pakta göre, Amerika ve 
hiiltere:birbirine yardima devam 
tdcceltJer, dünya nizamını koru· 
fllak Yolunda yirmialtı millet bü
tün gayretlerini sarf edeceklerdir. 

Büyüklerimizden 
gelen telgraflar 
Halkevlerinin 10 nuncu yıldö· 

~İirnü münasebetiyle büyüklere çe· 
len tebrik telgraflarına gelen 

cevcıpıar : Dr. izzet Bilger Halk
~\ıi reisi vekili - Adana - C. 
h ·eşekkür ve tebrik eder daha çok 
ızınetler beklerim. - ismet lnönii 

Dr. izzet Bilger Halkevi reisi 
"~kili - Adana - Halkevlerinin 
<>rı Uncu yıldönümü kutlanması mü
~ll•ebetiyle izhar edilen hissiyata 
RŞekkür ederim. - T. B. M. M. 
B~İsi - M. A. Renda Dr! izzet 
ılg-er Halkevi reisi vekili - Ada· 

ııa - Yurt içinde inkılap ve sos· 
Yal ilerleme hamle ve hareketleri 
~İzi geliştirmek maksadiyle kur· 
}' Uturnuz Halkevlerinin onuncu 
r~ına yetişmiş olması münasebe· 
iıy:e arkadaşlarımın gösterdikleri 

1;t~n. alakaya teşekkür eder göz-
11 tırıızden öperim. - C.H.P. Ge
Det sekreteri - Erzurum Mebusu 

~Fikri Tuzer. 

:s 

Ankara : 25 (Türksözü Muha· 
birinden) - HükCmetimizle lsviç· 
re hükumeti arasında şehrimizde 
yapılacak ticaret anlaşması müza· 
kercleıinde bulunacak lsviçre he· 
yeti bugün şehrimize gelmiş bulu
nacaktı . Trakya'da yolların kapalı 
bulunması yüzünden heyet ancak 
26 şubatta şehrimize 2'elebilecek-
tir. 
·, 

Vinston Çörçilin 
beyanatı akisleri 

Ankara : 25 (R. G .) - Bu· 
günkü lngiliz gazeteleri Çörçil'in 
Avam Kamarasında harp mevzu 
undaki konuşmaları açması müna
sebetiyle yaptığı beyanat iizerin· 
de ehemmiyetle durmaktadır. 

Raşid Ali 
Budapeşte de 

Ankara : 15 (R. G.) -Raşid 
Ali 38 Iraklı ile birlikte Budapeş· 
teye gitmiştir. 

Bay Hitler Münih 
içtimaına gidemedi 

Berlin : 25 (a.a.) - Hitler 
Münih birahanesinde toplanan 
arkadaşlarına bir mesaj göndere· 
rt'k bu toplantıya cephedeki 
vazifesi dolayısiyle i~tirak edeme
digini bildirmiştir. 

B. Hal'in istifa 
edeceği yalan 

Vaşington : 25 (a. a.) - B. 
Vels, H&riciye Nazın B. Hal'in 

istifa edeceği hakkındaki şayiayı 

yalanlamıştır. 

Uruguayda seçim 
Montevideo : 25 ( A .A. ) -

Uruguayda 28 ıubatta seçim ya· 
pılması isteniyor . Partiler reisi 
cümhura taleplerini bildirmiş-

lerdir . 

Keitel Slovakya . . 
ziyaretinden döndü 

Berlin : 25 (a.a ) - Mareşal 

Keitel Slovakyayı ziyaretten son 
rıı buradan ayrılmıştır. 

_ztr ., 

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

GÜNOELIK SlY ASI GAZETE 1 Onseklzlncl yıı - Sayı : 5245 ·--,--

1 Sovyet c;:ephe_s_i_ 

Sovyefler bir 
Alman ordusunu 

imha ettiler 
Sarayasa zaferi 

Sovyet sutıarileri 

Moskova : 25 ( Tebliğ ) -
Leningrad 'a 200 lcilometre mesa 
fede bulunan Sarayusa'da Sov· 
yetler 16 ncı Alman ordusunu 
çevirmekte idi . Alman Komu
tanı Fon Buş teslim olmayı ka
bul etmediğinden hücuma geçil· 
miş ve bu kuvvetler imha olun · 
muştur • Burada 12000 Alman 
öldürülmüştür . Almanlardan bir 
çok top ve malzeme alınmıştır . 
Dığer taraftan , cenup muhare
belerinde Almanlar beş günliik 
savaştan sonra 2700 subay ve er 

Vaşington : 25 ( Tebliğ ) -
Birmanya da Sina nehri boyun· 
ca e~ır çarpıımalar olmaktadır . 

Japonlar takviye almışlardır. 8 

Japon tayyaresi imha edilmiştir. 
Japonlar şimdi Sumatra adasının 
yarısını ve Bali adasının tamamı · 

nı ellerinde bulundurmaktadırlar. 

Tokyo : 25 (a.a. ) - Tebliğ: 

Sumatra cenubunda Japonlar 
Tancon Karan'ı işgal etmişlerdir. 
Japon hava kuvvetleri Japon hi· 

mayesindeki arlalara yapılan A-
merikan, İngiliz hava hücumlarını 
muvaffakiyetsizliğe uğntmışlardır. 

Çunking : 25 (a.a.) ;- Çin 
hükümeti sözcüsü, Ruzveltin nut~ 

l """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""ı ı • • ı 

İ ÇIFÇI TOPLANTISI i 
ı ı 
ı ı 

1 Mibzer alacak çif çiler teshil edil dil 
ı ı 

~Yaz ekimi tahsisatı bankaya geldil 
~"""~""""""""" . """"""""""""": 

cepheye giderken 

kaybetmişlerdir . 
Berlin : 25 ( A. A . ) -

Sovyetlerin Alman hatlarını yar
mak için yaptıkları taarruzlar 
ta rdedilmiştir . Sovyet tankları 

püskürtülmüş , yüzlerce ölü ver
dirilmiştir . 

Moskova : 25 (e.a.) - 21 şu· 

batta 2! Alman tayyaresi tahrib 
edildi. 

Londra : 25 (a.a.) - Analist 
diyor ki : Leoingradden Kırıma 
kadar Sovyet ordusu f aaliyel ve 
kazanç halindedir. 

Uzak şarkta 

Sina nehri 
boyunca· savaş 

Japonlar Tancon 
Karan'ı almışlar 

Bali adasının 
vaziyeti meşkuk 

HA VA AKINLARI 

Ya:t.lık ekim için hükumetçe 

tahsis edilen 2 milyon 600 bin 

liradan vilayetimiı,in hissesine dü-

r şen 30 bin 45~ lira şehrimiz Zi· 

raat B.ınkasına gelmiştir . To· 

humluk patates • mısır , akdarı 
ve \cumdarı'nın da bugünlerde 

gelmesi beklenmektedir . Bunlar 

da geldikten sonra çifçilerimize 

hemen tevziata başlanacak ve 

bedelleri buna dair emır gereğin· 

• ce Ziraat Bankası tarafından öde

necektir . 

Akala pamuk tohumlarının 

da bir an önce çifçilcrimize tev

tiatının yapılması için gerekli 

hazırlıkların ikmaline önemle gay· 

ret edilmektedir . · 

Dün de Çitçiler Birli~inde 

çifçilerimiz büyük bir toplantı 

yapmışlardır . Bu toplantıda çif

çilerimize mibzer tevzii meselesi 

üzerinde görüşülmüş ve kimlere 

mibzer verileceği tesbit edilmiş

tir . Mibzer tevziatı da yakında 
yapılacaktır . 

kundan bahsederek Çin'in muka
vemet aıoıini •. tebarüz ettirmi,tir. 

Vaşington : 25 (a .a .) - Hol· 

landı kıtaları Cava'ya gitmek Ü· 

zere yolda bulunmaktadırlar. 

Batavya : 25 (a.a.) - Bali a· 
dasındaki durum hakkında bir 

haber alınamadı . Sanıldığına gö. 
re. burada muharebeler karışık 

bir şekilde cereyan etmektedir. 

Çank-Kay-Şek 
Çine dün döndü 

Londra : 25 (e. a.)- Çank
Kay-Şek Hindistandan Çine dön
müştür. 

Oçlü Pakt 
' 

meclisinde 
Mecli• Ribbentrop'un 
reisliğinde toplandı 

Berlin : 25 ( A .A . ) - Üçlü 
Pakt devletleri daimi meclisi dün 
Berlinde Fon Ribbentrobun reis
liğinde toplanmıştır . Üçlü Pakta 
dahil bütün devletler mümessille· 
ri celsede hazır bulunmuştur . 

Bir stokçunun 
muhakemesi 

Başla bir dükkanda kahve , 
sabun • kırmızı biber , pirinç , 
mercimek stoku yapmaktan suçlu 
ve mevkuf Tuhafiyeci Kamil 
Gülmenin dün ikinci asliye ceıa 
mahkemesinde duruşıoası yapıl· 
mış , bazı hususların vilayetten 
sorulmasına lüzum görülerek du
ruşma 28 şubata talik edilmiştir. 
Suçlunun kefaletle tahliye talebi 
aeddedilmiştir . 

Vlşl'yl tebdld 

Alman-Fransız iş 

birliği aleyhinde 
cereyan belirmekte 

Paris : 25 (a. a.)- O. N. B. : 
Fransa'da Alman ·- Fran~ız iş

birliği aleyhinde bir cereyan be-

lirmektedir. Vişideki Amerikan ve 
lng'iliz gizli servislerinin çok faal 
bir halde olduğu anlaşılmaktadır. 

Vişide işbaşındaki bazı düşünce

sizler ne fena bir yol takib ettik
lerini sonra anlıyacaklardır. 

Libya barekitı 
Kahire : 25 (a. a .) - Dün 

şiddetli bir kum fırtınası olmuştur. 

Hava çok sisli olduğundan düş 
mania temas olmamıştır. 

Rüştü Arasın 

londra'dan ayrılışı 
tnünasebetiyle 

• 
g londr• : 25 ( •·•·· ) -
rt~"~•t Elçlsl Malakl Tevfik 

•tu Araa'ın • Londradan 

Atış müsabakaları 1 

ve bayrak yarışı 
, Sanat okulu bugün 
\ törenle açıhyor 

-~ .. ~I llrnaaı mUnasebetlyle bir 
)afet vern.lftlr. 

Ilı' Londra : 25 ( a .a. ) - Tay· 
~Fs 2a:z.ctcsinin siyasi muharriri 
~ı ena güuler dostu> başlıklı ya· 
l'~~dll diyor ki : <-Türkiye Bü
b1ı ~ Elçisi Tevfik Rüştü Aras 
tn ~lln Londra 'dan ayrılıyor. Rüş
dırAras1ın ayrılışı teessür uyan· 
ıu 11caktır. Çünkü lcendisi fena 

iller dostumuz olmuştur. 
bu ~l'cvfik Riiştü Aras halefine 
}'/Ult bir dodluk miras bırakı· 
tct~ · Aras harpten duyduğu nef. 
"e ın z.utmet kudretlerini yenmek 
l.IJ devamlı bir sulh kurmak lü· 
~~ ll'ı?nu unutturacak kadar kendi 

Ctınd t . ~ !:le e esır yapmasına musa-
ctrncıniştir. ~ 

~ -E 

DiKKATLER 

Garda Telefon 
Bir okuyucumuzdan dıin 1u 

mektubu aldık : 
"Adana garının müstesna zu· 

zelli~i her Adana' lı için bir iftihar 

vesilesidir. Pastahanesi, Polis ka· 
rakolu, lokanta ve gazinosu, ayak· 

yolu, suyu, bekleme salonu, ecza· 
hanesi bulunan ve bu tabii ve me 
deni ihtiyaçlar üzerinde titiz bir 
ilgi ve dikkat gösterilen bu garda 
yolcuların şehirle ve sehir halkı· 
nın da garda her hangi bir mes' -
ele hakkında ilgili zevatla rahatça 
konuşabilmesi için acaba hususi bir 
de telefon~lıulundurulamaz mı?,, 

Okuyucumuzun bu dilef ini ye· 
rinde hulııyoruz. 

Kız, erkek, ticaret ve ziraat 

lisesi ile öğretmen okulu talebe-
' leri, ay:-ıcıı üç müessese gençlik 

kulübü gençleri arııaında cumar· 

tesi ve pazar günleri Poligon'da 
büyük atış müsabakaları yapıla· 

cağı öğrenilmiştir. 

-Atışlar 22 çap poligon tüfek· 
teriyle 50 metreden bir santi· 

metre aralıklı daire hedeflerine 
yapılacaktır. Bu atışlarda birinci, 

ikinci gelenlere saat, üçüncülere 
de stilo hediye edilecektir. Ekip-

çe birinci gelecek müessese genç· 
lik kulübüne de bir kupa verile· 
cektir . 

Atışlar cumartesi günü saat 
15 de okullar, pazar günü saat 

14 de de kulüpler arasında ola· 
caktır. Atışa girecek her atıcı 5 
mermi yakacaktır. 

(Gerisi 2 uci uytllda) 

General~:Skoske 

Poloayaıııar: 

General Skoski 
demeçte bulundu 
Londra : 25 :C A. A. ) -

Polonya Başvekili Skoski yeni 
PolonyaJmeclisinin(a1,:ılışında de
meçte bulunarak:Rusyadeki Po
lonya ordusuna lngiİterenin yeni 
teçhizat vereceğini ve ayrıca iki 
Polonya zırhlı tümeni kurulacı
iJnı ~öylemiıtir . 

1 
Bir sanat okulu için Adananın 

yıllardanberi hiHeıtiği boılulc ni· 
heyet bugünden itibaren ortadan 
kalkmış oluyor. Eski <Sanayi 
Mektebi > binıuıında tekrar kuru
lan y~ni <San'at okulu ' bugiln 
saat 10 da törenle açılacaktır. 

Bu san 'atJ(okuluna şimdilik 
180 talebe kat•r olarak kabul 
edilmiş ve marangozluk, rlemirci
lik tesviyecilik etölyel~rinin ha· 
zırİıkları ikmal edilmiştir. Tahsil 
müddeti beş sene olan bu oku-

Oc hıraız kardeıler 
• 

Şadiye Bayraktar , Ayşe 
Bayraktar ve Mehmed Bayraktar 

1 adında üç kardeş kendileriyle 
birlikte bir avlu dahilinde oturan 
Necmiye Uyumaı'ın uyudu~u bir 
sıraaa , ıdasından kol saatı , ma
kas ve peçetelerini çaldıkları an
laşılarak. yakalanıp adliyeye ve. 
rilmişlerdir . 

lun, yarının büyük Türk ustaları

nı ve teknisyenlerini yetiştirece· 
~inden şüphemiz yoktur. Başarı
lar dileriz. 

............. 
Bitlerin Fon 

Papenı tebrlkl 
Berlin : 25 (a. a.) - Führer 

bir telgraf çekerek Fon Papen ve 

refikasını Ankaradaki bomba ha

disesinden kurtuluşu dolayısiyle 

tebrik etmiştir. Fon Ribbentrop da 

bir telgraf röndererek tebrikte 

bulunmuştur. 

• •••••••••••• 



Seyhan 
a 

Vilô.yetinden 
amuk E icilerine 

1 - Ziraat Vekaletinin emirleri Üzerine Türksözü ve Bugün gazetelerinin 24 Şubat 942 tarihli nüshalarında ilan olunan Akala 
bölgesi tadil edilmiştir. 

2 - 2903 sayılı Pamuk Islahı kanununun birinci ınadclesine müsteniden : 

Şimalen : Numune çiftliği, Kayarlı, 

Herekli, Büyükkapılı, Abdioğlu, ve 
Ağbenli, Ağzıbüyük, 

Tabakzade çiftliğinin 

Küçükkapılı, 

teşkil ettiği 

inhinalı hat. 
Şarkan : Ce yhan n ehr i 
Garben : Seyhan nehri 
Ce nubeo : Kilse k öy ü, Cine, Tanrıverdi, Solaklı, Şahin.ağa, Ak dam, 

Köylerinin teşkil ettiği inhinalı hat dahilinde ve bu hudutlardan beşer yüz metre genişliğinde bir kuşak içinde A K A L A 
nev'inden başka açık kozalı pamuk tohumunun ekimi yasakhr. 

3 - Akaladan başka Klevland vesair açık kozalı pamuk eken çiftçilerin ekimleri 2903 sayılı kanunun 7 inci maddesine 

tevfikan sökülür, yok edilir, Ve sökme masarifi sahibi tarafından verilmezse Ziraat Vekilliği bütçesinden ödenir. Ve karşılığı tahsili 

emval kanununa göre suçludan alınır. Bu kanunun hükmüne aykırı hareket edenler ayrıca mahkeme kararile 100 liradan 500 liraya 

kadar ağır para cezasına çarpılır. 

4 - Zikri geçen bölge dahilindeki bütün pamuk ekicilerinin bu yıl ekecekleri Akala tohumluğu temin edilmiştir. 

Ye ni A l a na matbaas ı l<'r lip 
oıkadaşlarımızdan Saim G önclle 
Polis memurlaımdan Mu'la Tüte 
nin kızı Zekiye Tütenin nişan iti 
renleri birçok d:wctliler huzurun · 
da yapılmı~tır. Gençlere saadetler 
dileriz.. 

Ata' mOsabakaları 
( Başı 1 inci sayla.da ) 

Ô~retmen okulu, ticaret ve 
erkek li(esinden 120 atlet arasın 

da da paıar günü saat 9,30 ela 20 
kilometrelik bü ük bir bııyıak 

koşusuyapılması t ekarrür :-im işt i r. 

Bu koşuda 6 koşucu 1000, 8 koşucu 
800, 12 koşucu 400, 14 koşucu 

.OO metre koşmak surelıle 40 
koşucu 20 kilometrelık turu ta · 
mamlamış olacaktır . B i rınci lıği a · 
lacak okula mükafat veril ec ektir. 

Nöbetçi eczane 

TAHSİN ECZAHANESİ 
y eni ot el )"an mda 

.... ,imi! ........................... _ 

İLAN 
Seyhan Delterdarlı
Qından : 

936 .} ılı kaıanç vergi ıııden 
hazinP.ye 76 lira 53 kuruş borçlu 
Furuııcu Şaban oğlu Alinııı Nar· 
lıca mevldinde \"aki tapunun ha
ziran 93'..l tarih ve 101- 125 nu
marasında kayıtlı 14 dönüm bir 
evlek bağ ve derunundakı atlı 

üstlü bır evin 80 sehim itıbarile 

8 sehiminin satışına idare heye· 
tınce karar verilmiş ve tarihi 
ilıindan itibaren 21 gün müddetle 
açık arttırma) a çıkarı lmış oldu
ğundan alıcıların pe • akçesile 
brrlıkte idare he} etine veya drf • 
terdarlığa müracaatları ilan 
olunur . 13935 

24 - 2 - 942 

evlet Orman iŞietmesi Pos Revir AmirliQinden : 
SATIUK ~AM , ADANA ~E~İOİ lATA YE TIRAV[RS K[ft[ST[Sİ 

1- 941 Senesi imalatından Ormanda Tırak suyu boyundaki rampalarda aşağıda yazılı 10200,598 

metre klipe denk 88331 adet kereste açık <ırttuma ile satılığa çıkarılmıştır. 

PARTi Nü. HACIM ADET MUHAMMEN KIYMET TEMiNAT 

M/3 Ds/3 Lira Kuruş Lira Kuruş 

1691 019 14691 30 08 3814 94 

il 1559 578 1 ~514 30 08 3518 41 
111 1271 591 11053 30 08 2868 71 

iV 817 945 7111 30 '18 1845 ?.8,50 

v 730 97'l 6286 30 08 1649 07 

VI 804 652 6972 30 08 1815 29,50 

vıı 940 408 8132 30 08 2121 56 
VJII 354 824 3073 30 08 800 48,50 

ıx 563 051 4862 30 08 1270 24 
x 1466 558 12637 30 08 3308 55 ,50 

YEK ÜN 10100 598 883:31 30 08 '23012 55 

2 - Ar1tırma; 6 3 942 tarihine r;ıslayan Cuma günü saat -14 - <le AJana Revir Amirliği bi · 
nasında toplan,ıcak olan komisyon huzurunda olacakhr. 

3 - Brına ait parti muhteviyatlar ı nı, kereste ne\ii ve ça plarını gösterir liste, şartname ve muka· 
vele; Aııka ı a Onnan Uınum Müdürlüğünde, 1-\nkara, lstanbul, lzmir, Diyarbakır, Adana ve Mersin 
Orman Çevirge Müdürlükle riyle Pos Revır Amiriiğinr:le mevcut satış dosyasındadır. 

4 - ı< ere.'itenin ınuhaınmen 30 lira 08 kuruş bedel üzerinden ~ ~ 7 ,5 elan teminat miktarı 230 12 

lir• 55 kuruştur. 
5 - fstd !ile rin muvakkat f r>minat ve şartrıamcde yazılı aranılan ş1:1rtlar dahilinde ihale güıründe 

Re vir Amirli~fo.e mürncııat ctını:-leıi i an olunur. 14 - 18 24- 16 13897 

ADANA ASliYE 2 NCİ HU
KUK MAHKEMESİNDEN : 

E)as : No : 175 Karar : 85 
Adanada Avukat Y a ko SarRİ 

Doğuhanııı Adaııada 

mahallesinde Berber 
Su gediği 

Şükrünün 

13 No . lı c ·oindc iken halen nıa· 
halli ikanıetlj meçhul Nesim kııı 

Klara al<'yhine açtıgı boşanma 
dava!lının Adana A.<ıliye lkinci 
Hukuk Mahkem~ inde yapılan 

duruşması neticesinde davft sa
bit olduğundan ıki tarafın birbi· 
ıin<len bo~anmalarına ve <lava\l 
Klaraııın bcrmucibi kanun üçyü7. 
gün müddetle evlcnemem~~ine 

ve ma,arifi muhakeme nin uhte-

.. -·!'[~ sabiik~ 'Ma th~~- · ı·-·, 
* . * * -.....-. .: - :: :: :: . ·: - .: :: :: - :: = .. .. :. : * 
: Elektrikle i şliyen Pedal makinesi, Reform mar ka. $ 
: Ebadı 45X65 Santim. Alman malı . Bıçak makinesi 31 564 i 
* No: lu Krause marka, Alman malı. Zımba makinesi. hu- * 
t rufat ve saire ile birlikte. Hurufat 22 kasadır . Matbaa da ~ 

: Cet~el Matbaasıdır. Müsait fiyatla satlıktır. : 

İ isteklilerin lskenderunda Şevket Pozcu ve Remzi f mere * 
' müracaatları. 13937 1-2 ; 

* * ··-------------------·-·-··--·· 
sine tahmiline dava l ının gıvahın· cli~inden tebliğ yerine kaim ol. 

da kabilı temyi1. olmak ü1ere mak ürere ke) fıyet ilan olu rıur . 

14- 2- 942 tariloinde karar veril· 13936 

SEYHAN VALİSİ 

fAİK OSTON 

ASRİ SİNEMADA 
S uvare Suvare 

8,Jo Bu Ak,am 8.30 

s enenin en nefis ve muhteşem programı 
Zevk ve gü~elliiine doyamıyacağınız bir ıahescr 

KARA SEVDA 
Aşk, Arkadaşlık. Kıskançlık, Macera ••. 

Baş rollerde: Dört büyük yıl dı z 

Asrın göz kamaştırıcı güzeli 

Ş ·İ m ş e k l i K a d ı n 

Hedy Lamar - Spencer T~acy 
Clark Gable - Klodet Kolbe r 

İlaveten : Varner Baksterin büyük filmi 

TÜRKÇE S ÖZLÜ 

Ormanlar H ô.kiı 

P EK YAKINDA 

HlNT 'RUYASI 


