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SkenClerun lir nanı sür'atle 
~oder·n naıe getirHe~elt 

1 Romanyada 
Alman tedhişi 

• 
LİMAN UMUM MÜJDÜRÜ İSKENDERUNDA Alman tayyareler; BOk· 

re$ üstUnde niJmay;,ıer 

yaptı. Klfaatın getirilme. 
sine dev~m •diliyor • 

~llt k 
tıı) 11 

Ya: 12 (TurksözU muhabi· 
~b:ı ._ Mucııkalat Vekili liman• 

''t'~ın rn•Jduru Raif Manyasi dun 
'11;;1\ Hataya gelmiş ve İsken· 

•nıcda tedkikata başlam1f· 

lı 
ıııu ~ .. 

nı ıYıudur lskendf'run lima· 
tıı 

i Yakın bir ıı:amanda inkişafı 
Cı\p 

t eCleıı modern tc3İsabn ya• 
lh 
~ ~ldunda tetkikat yapmakta· 

lı t . 
~ tsısabn en kısa bir zamanda 

St ltı 1 d' • U.llarrer ır. 

~ltereye dün de 1 
~ltl'ıanlar tarafından 
" -

Ucumlar oldu 
Qdt 
e a : 12 (A. A.) - Hava ve 
~~niyet nezaretlerinin tebliği: 
1 k ava Hlolan dün bir çok de

\ t 011t1u~u sahillerini geçmişler· 
tq·il.YYarelerin ekserisini avcılar 
,;ordu. Kent, Sutases ve Tay· 

lttı'l tıda bir çok yerlere bomba-
~ d tır. Ôlü ve yaralı miktarı 
~ ~tildir. Evlerde, dükkanlarda 

s,t ol D" 
tıc muştur. uşman tayyare· 

dıJ. kontluğu sahillerini geç· 
htş c .!azla ilerileyememişlerdir . 
• & duşınan tayyaresi düşürül· 

~~ avcımız da kayıbtır. 

il· 
•ı tebaası yarın 

~ a.rıyadan çekiliyor 
'tı . 
~lı.ı · 12 ( A. A. ) - Raman-
~,> ııa.rı lngiliılerin büyük bir 
~ ·8.ıtesi günü Köstt>nceden 

'tı~t hareket edecektir . Bükreş
t d ~t kadro11u da tahrik edi· 
tr,ii~ diplomatik heyetin hare-

. lllevıuu bahis değildir . 

~~et - Amerika 
'ıiUnasebetleri 
n~~ton .: 12 ( A. A. )- Ame· 
~ e ltıctı Sovyetler birliğine 
lfo~Velce ambargo konulan 
'erb dolar kıymetindeki ma

~ltı .est bırakmıştır . Bundan 
lQoe~ıkaya aid ve mecmu na· 
il.' .0o tona baliğ olan sah· 
"rı11 • >taeıı~ •n de Sovyetler tara-

flıj um edilerek kullanılmasına 
syonunca müsaade edil· 

· eştede Romanya 
lllt . • ld 
~~ rnıtıng yapı ı 
~ ş~e : 12 ( A. A. ) - Bu
~ l\ıversitesi gençleti, zulüm 

~ e~Catlar için Romanyayı 
Ctı bir miting yapmışlar· 

~· .... w. 

GÜZEL BlR 

lST lKB ALE 

NAMZED 
LİMANIMIZ : 

[ 1SKENDER UN 

[. •e en •• ............... 

Okullarda havacılık 
Vekalet bir müfredat programı hazırlıyor 

Ankara: 12 (Turk!.özU muhabirin· 
den) - llk ve Orfo tedrisat mUc:sııe· 

selerinde okuyan talebeye umumi 
denlerden maada ayrıca müfredat 
programlarına iktisad ve havacılık j 
dersleri ilan hususunda Maal'if Ve· 1 
kAlcti tetkiklerine devam etmektedir. 1 
Bu derslf'rdcn maada ayrıca öğretmen 
oluıllal'ı mufredahna ziri'\at dersleri. j 
de ilave edilecek tir. 

Amrt:ikanın İngiltereye 

verdiği yeni gemiler 
Vaşington : 12 (a.a) - Amerika 

bahriye komsiyonu 4,640,000 dolar 

mukabilinde İngiltereye onbeş ticaret 
gemisi satmıştır. 

Diger taraftan ltalyan 
teknisyenleri de geliyor 

Bükreş : 12 ( A. A. )- Royter : 
Yüı elli Alman muharebe ve bom· 
baıdıman tayyaresi dün akşama doğ· 
ru grup halinde alçaktan Bükrf'ş üze
rinden geçmişlerdir . Bu tayyaı elerin 
bir kısmında Alman , diger bir kıs· 
mmda da Romen işarelleri görülü
yordu . Tayyareler şehir üzerinden 
birkaç defa geçmişlerdir. 

Diplomasi mahafiıde bu hava ge
çidinin İngilizleri korkutmak için 
Nazilerin ilhamiyle tertib edilmiş ol
duğu sanılmaktadır . Alman askerle
rinden mürekkep büyük bır grup bir 
nakliye tayyaresi ile Baversa hava 
meydanına inmiştir. Bükreşte general 
Antoneskonun beyanatına nazaran 
Romen ordusunun talim terbive fır. 
kalan erkanını birleştirmek iÇin ha
:ıırhklar yapılmaktadır . Temalaştan 
gelen haberlere göre , Vanuz delta-

( Gerisi UçUncU sahifede 

• • • -~"'11Belçikakongosuda 
Başvekılımız Romanya İngiltere lehinde 

elçisini dün kabul ettiler 
Romen elçisi Başvekilimize arzı veda etti 

AN'KARA: 12 ( A. A. )-BAŞVEKiL DOKTOR REFİK SAYDAM 

BUGÜN SAAT 11 DE RO.\lANYA BÜYÜK ELÇtSl CRETSEZ
KUYU KABUL ETMİŞTiR . ROMANYA BÜYÜK ELCİSİ BAŞ. 

VEKİLİMİZE ARZIVE.DA ET,\1lŞTİR . 

Hatay-Seyhan müsaba
kaları dün hareretli geçti 

Bugün atletizm ve güreş müsabakalariyle 
futbol maç• ve rnüsamere yapılacak 

Dün şehir stadyomunda başlayan 
Hatay ve Adana sporcuları arasında

ki müsabakalann birinci günü büyük 
bir samimiyet, intizam ve ahenkle 
geçti. Silhayı çepçevre saran binlerce 
spor meraklısı, San - Kırmızı forma· 
lara bürünmüş Hataylı gençleri sev
giyle, takdirle alkışladılar. 

Antakya - Adana namına yapı· 
lan 110, 1500(3000 metre koşularla 

4x100 metre bayrak yarışını, tekadım 
ve gülle atma müsabakalarını Adana· 

( Gerisi UçUncU sahifede ) 

/"' ......... ._, ............. ._. ........................ ...,, ,~ 

! Manş'ta topçu ! 

ı döellosu oldu i . . 
• • . 
t Londra : t2 (A. A.)-Dün ! 
! akşam Manş denizinin iki ! ~ 
t tarafında uzun menzilli top- ! 
! lar arasında ateş teati edil· ! 
! miştir. ! 
• • .;.... ........ ~ ............. ._..~ ..... ._. ........ ~. 

Şayanı dikl<at hareketler 
Londra : 12 (a.a) - Fransız kuv

vetleri karargahı tebliği: Fransız üstüva 
Aftikası umumi valisi evvelki gün Bel
çika kongosu umumi valisini ziyaret
tinden sonra Liyopoldilden hareket 
müttefikler lehine muazzam tezahürata 
sebebiyet vermi:$tİr. 

Belçika kongosu umumi valisi söy· 
!ediği nutukta, Kongoda bulunan bü· 
tün Belçikalıların bir muharebe kayıb 
etmekle bir harbin kayıb olmıyacağma 
iman eden bir Fransız hükumetinin 
mevcudiyetini haber aldıkları zaman 
duymuş oldukları sevinçten bahset· 
miştir. 

Üstüva Afrikası umumi valisi ceva· 
bında, Tezahürahn Belçika hükumetiy
le mümessillerinin yeniden tesisine se
bebiyet vermiş olmakla şayani dikkat 
bir mahiyet arzetmekte olduğunu Fran-
sız ve Belçika milletlerinin esk biılik-
lerine rağmen resmi Fransız, Alman 
tazyiki kaarşısında bu münasebetleri 

katetmek mecburiyetinde kaldığım be
yan etmiştir. 

Şerburg'u 
~ INGİLİZLER ==_ ===== 

bombaladılar 
Londra : 12 ( a .a ) - Amirallık 

dairesi tebliği : Evvelki gece İngiliz 
donanmasına mensub ağır ve hafit 
kuvvetler düşman işgali atlında bulu-

( Gerisi UçUucU sahifede ) 
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Ceyhanda fiyat 
yüksekliği 

Yerli maddelerin bile ı 
fiyatları arttırıldı 
Ceyhan : 12 - Bu yıl müstah· 

ilimizin yetiştirdiği her nevi mahsu
lat rekoltesi pek iyi , fiyatlar dahi 
mucibi memnuniyet derecede yük· 
sektir. 

TORKSOZO 

Çok güzel bir teşebbüs 

Enstitü talebesi hariçten 
• • 

Sonbaharın son k0~ 
bugün yapılaca 

Sonbahar at koşularıııı.rı 
ve son koşulan bugün şehı! 
romunda yapılacaktır. 

En fakir ameleden tutunuz da, en 
büyük çiftçiye kadar , herkesin yüıü 
gülüyor. Çünkü borcunu ödedi , ce· 
binde de birkaç ku. uş harçlığı var . 
Fakat , çiftçinin böyle malının para 
ettiğini gören esnaflar , ne yazık ki 
insafı torbaya koydular ve her türlü 
emtia fiyatlannı yükselttiler. 

alabilecek ı sıparış 

1 1 

içecek suyu oloı3~ 
bir ilk mekte 

Mesela, gidin iz bir manifaturacı· 

ya , bir takım elbi~elik aiacağınızı 
söyleyiniz. Anında önünüze indirirler 
toplarla kumaşları. Değerini sorarsı

nı'l. " - Metresi 10-12 liradır ,, 
der. Kumaşın fiyatının pek yüksek 
<>lduğunu anlayınca dudak büktüğü· 
nüzü gören esnaf : 

- Eh, bayım . Malumya , bu yıl 
da ( Çıftçi is!niı ) Malınız iyi para 
etti. Bakınız kiitlünün kilosunu en 
aşağı 20 kuruşa satıyorsunuz . 

* 
Kumaşı aldınız, sıra terziye gelcti. 

Uğrarsınız bir terziye , elbise diktir· 
mek üzere girişirsiniz pazarlı~a. El· 
bisenin bütün masrafı size aid olduğu 
halde 9 10 liradan aşağı dikemiyece
ğinde mıı<; · r. Sebebine gelince , bir 
makara ip'iği ni · 30 - kuruşa aldığını 

ve diger dükme vesairenin de ayni 
şekilde pahılılandığını ileri sürer. 

* 
Halbuki, eibise yaptırdığımız ku

maşların e'.o;erisi kendi mcmlek eti· 
mizin öz nwlı olduğu halde Avrupa 
malı gibi pe1< tuzlu . 

1

1 

Bu suretle k.zlarımız mekteb masraflarını çıkaracak 
Kız san'at enstitüsü dire-ktörlüğü, 1 

memnuniyetle haber aldıgımıza gö- Bay Selim Sabit 
re son sınıf talebelerinin hariçten si- istatistik umum müdür mu· 
pariş almalarına müsaade etmiştir. avini Bay Selim Sabit Aykut evvelki 
Bu suretle hem talebe ve enstitüye akşam Antakya ve Iskenderunda bi. 

maddi menfaat temin edilmiş ola· rer konferans vermiş ve dün şehri· 
cak, hem de arlık tam bir ehliyet mize gelerek Ankaraya geçmiştir. 

ve vukuf sahibi bulunan son smıf Örge Evrenin Antakyada 
talebelerinin meleke ve ihtisasları verdiği konferans 
kuvvetlenmiş bu!unacaktır . Antakya : 12 ( Türksözü muha· 

Bu siparişlerden hasıl olacak ka birinden) - Balıkesir m~busu Ôtge 
zancın onda dokuzu talebeye kala· Evren yarın akşam burada bir kon· 
cak, onda biri de enstitüye terk e· ferans verecektir. 
dilecek tir. · Meb'uslanmız tetkiklere 

·ı 
Çocuk babalarından bı 

Gazipaşa mektebinde su bU 

dığından, çocuklarının sus~~~ 
larından şikayet etmektedır, 

'kS 
tığımız tahkikatta bu şı 

1
; 

yerinde olduğunu ve h'.1 d 
talebelerin boş rakı şiş:l~''ııe hs1 
içme sularını çantaları ıçırı ~ 
rinden getirdiklerini , ıusııı 
lebelerin posta posta su i~ 
maha\le içine indiklerini go' 

Gazi mektebini süratle 5~ 
vuşturmak ve bu mekteb 

1 

ı 
rinin bugünkü acıklı vaııl 
önlemek lazımdır. 

1 Vedad GüçlünütJ 
çedeki konf era0 

Şu hesaba göre talebenin kazan· 
cı hayli mühimdir. Kızlarımızın kız j 
san'at enstitüsüne karşı zayıf olan 
alakalarının bu karar üzerine biraz 

devam ediyorlar 
Seyhan meb'uslarımızdan Kor. Bahçe : 11 ( Hususi H 

mizden )- Cümburiyet 1 

d::ıha inkişaf edeceği tahmin · edile
bilir. 

Bu son karardan sonra şunu da 
kaydedebiliriz ki, kız san'at enstitü: 

general Naci Eldeniz, Selahattin f e 
Ç~m, Tevfik farınan, lbrah"m Mete tisi Seyhan Vilayet J_~\ 
Damar Ankog!u ve Şemsa lşçen tarafından dünvanın bugıırı 
ş hrimizde dün de tetk klerde bu· ahvali ve bu. vaziyet ~(~D 

\ k · · tr• lunmuşlardır. mcm e etımız, mevzuu e 1 

N . E . feran3 verme:C üzere kaz•~ 
General acı ldenız derilen kıymetli gençlerirıt' 
Kıymetli mebusu .nuz Kor general • Vedad Güçlü dün bur::ıya 

Naci Eldeniz dün gaz-!temizi ziyaret Partililer tarafından karşı 1 •u 
Oiger 1 a aftan, kendi elimizle ye· , 

tiştirdığimiz ve muhitimize en yakm ----
bir yerden gelen , kuru üzümün ki- . 

süne devam edem bir talebenin mas 
1 

rafı değil bilakis kazancı fazla olu. ! 
yor, etmişkrdir. B. Vedad Güçlü akşaOI~ t~~tl 

· _ _ - - - -_ l da ve sabah saat dokllt ~o 
fosu 20-25, gene kendi müstahsilimizin l t;OCAK 
yetiştirdıği buğday unundan imal olu-
nan ekmeğin kilosu birinci nevi U , 

• salonunu dolduran yüzlere d' 

KONGRELERi 11 ve şehirlinin , memleket 
1 huzurunda büyük bir ala~~ 

1 

ikinci nevi 10,S " Ceyhanda ,, , kö· ı 

mürün kilosu 6-7, yemlik yağın ki
losu 140-150, pidncin kilosu 32-35 
kuruşa . 

Bugün kongresi yapılacak ocaklar 

Hele Avrupa mallarına hiç 
yetmiyor • Demir çivinin kilosu 
kuruşa, onu da bulabilirsen. 

1 
Ocağı 

güç t Mıdık 
125 Mirzaçelebi 

Çınarlı 

Kongre tarihi 

13/lo/940 
13/10/94v 
13/ 10/940 

Günü 

Pazar 
Pazar 
Pazar 

Saat 

10 
12 
20.30 

Kongrenin yapılacağı yer 

Ocağında 

Ocağında 

Ocağında 

1 
ı leni len iki konferans vertıl1 

Köy eğitmen ~~ 
Birinci devre fa' 

~ 

Haruniyede köy enstiti' 

l lindc açılm1ş bulunan A 
Yarın kongresi yapılacak ocaklar ı eğitmeni Y ~tiştirme KtJrsJ,~ , 

1 

Avrupa malları , harb dolayısiy le 
1 

gelmiyor da onun için pahalılandı 
diyelim. Fakat kendi memleketimizde 
yetişen ve kendi sanayi müessesele
rimizde imal olunan emtianın paha· 
l1lanmasının sebebi ned ir aceba ? 

Ocağı Kongre tarihi Günü Saat Kongrenin yapılacağı yer 
1 

rinievve)de nihayet bulac.~~ ~, 

l
~-~H-a~n~~~a~n~~~l-4~1 1-0-~-4-0~---P-a_u_r-~-s-i~2-0-.-~~~-0~cLa-ğ-ın_d_a~~~~~~ mÜM~~tle e~timş~~~ 

M. Se1çuk 

.K __ u_r_ukö-pr_ü __ 1-4/_ıo_/940 Pazartesi 20.30 Ocağında tü mü fürü müştereke~. 
0f,, 

_ _ _ _ rin kurs devresin ie 1 b~ 
- - - - - - - gösterdikleri çalışına rıJıııeO 

{r BiR 

~:============ t:J 

KAÇ 

Ahırda 
Adamın biri merkebine kızıp oğlunu ahıra çağır· 

mış ve: 

- Şu körolası hayvana bir daha ne yem ver, ne 
de su ... Açlıktan ölsün gitsin .. 

Diye bağırmış ve sonra tenhada oğlunu yanma 

çağırarak : 

- Ben korksun da bir daha beni kızdnmasın 

diye öyle söyledim 

yemini, suyunu ver. 
ben bilmemiş olayım da sen yine 

ŞEN f 1 K R A 

• 
•• goz dağı 

Demiş. 

* * * 
Babası oğluna nasihat ederken : 

~ 
il 

dl 

- Oğlum, eğer bir gün sana birşey verir de, 
bunu kardeşinle pay et dersek, küçük hisseyi kendine 
al, çoğunu kardeşine ver ki senin efendi ve büyük ol
duğun anlaşılsın. 

Der. Çocuk şu. cevabı verir : 
- Bu nasihati kardeşime ederseniz hakkımda da· 

ha hayırlı olur. 

öğretm~n veya başögret ~~ 
bakımından liyakatları h

9 

por tanzim edeceklerdir· ~ 

flk tedrisat kad'0~ 
ismet İnönü ilk ıne~;, 

timlerinden muhlereın .1~ 
seri vi ayeti emrine verı j 

Hırsız bir hizıtl~:~ 
tevkif ed1 

~ 
'ı~ ~ 

Hakim Hadi Okan ~ 

Aliye, Hidi O:<an'ııı ~:rf ~ 
eş ya çalmaktan suçlu ~ !ıı ~ 

b. ·oc• ~ yeye verilm·ş ve ırı pı1' 
hakimliğince sorgusu. r' 
Aliye tevkif edi m iştır· 
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4bone Şartları 
12 Aylık 1~00 Kuruş 
Aylık da abone yapılır 

1-nış memfP.ketlP.r içi n 
Aborıe bedeli. de/!İ§ml'z 
>alnı:: posta masrn{ı 

zammedilir. 

2 - lltınlar için idareye 
l"fliiracaar edilmelidir • 

aoınanyada Alman 
~i. . tedhişi 
tincı sahifeden :ırtan ) 

a 2000 muntazam Alman askeri 
lllöktadır. Ve civarda 24 Alman 

te tu sayılmıştır. Köstenceye yüz· 
ltaıyan muallim ve teknisyenin a:• beklenmektedir. 
lar Köstence civarındaki hava 

danı ile deniz tayyaresi üssünün 
~a tıezaret edeceklerdir . Bük
•ktisadi hayat faaliyeti birden· 
~lrnıştır , Romanya banka· 
kıymetler süratle düşmüştür . 
il lbuallim kıtaatımn bugün 
~ktı liükrtşe gelmesi bek 
ıtltdir , 

''' : 12 ( A. A. ) - Tran· 
Yada çıkan Alman gazeteleri , 
kıtalarının Romanyaya gel-

~duklarmı ve yabancı sabota
trnck için Romen petrol mm 
ndı ve diger Romen nokta· 

nöbet beklediklerini açıkça 
· lcrdir. 
•nların Romen petrol cndüs· 
kontrolünü ne derece elle· 

~•kluını gösteren ıon deli1 

Yuk Rom~n petrol ıirketi olan 
Yı umumi direktörlüğüne 
lbakamları tarafından bir 
•l11un tayini hakkındaki Al 

L~cbidir • Lihey tarafı~da.n 
111'-lcn bir adamın umumı dr 
~it tayini gayri kanunidir • 

. '•nda bunu resmen protesto 

Almanya Bilmeli ki 

Türkiye yolu pek 
çetindir 

Taymisin bit makalesi 
Londra : 12 (a.a) - Bı ener mü 

lakatından s o n r a Balkanlarda 
tahaddüs eden vaziyeti tedkik ede· 
rrk Taymis gazetuin n askeri muhar 
riri şu mutaleayı yürütüyor: 

1 - " Cenubi şarkiye ilerleyiş 
ve bunun hazır lak saf hası. 

2 - Balkanları ve bilhassa Tür· 
kiye ve Yunanistanı tehdid ve kor· 
kutma hareketi. Halbuki Balkanları 
taarruzun nihai hedefi Süveyş oldu
tuna göre, bu yol çok uzun ve çe· 
tindir. EvveJi Avaupa Türkiyeyi bo· 
tazlar, Anadolu, Suriye ve nihayet 
filistindeki lnhiliz kuvvetleri gibi 
mYdhiş maniaları aöze aldırmak la 
zımdır. Binaenaleyh Berlin esas be· 
defi fethetmek için bu tabiyeyi or 
taya atmış olması ihtimal dahilinde
dir. Dığer taraftan zaman mihver 
devletleri için sıkışıktır. Zira kıı 
yaklaımıştır. Bu mm takanın yollar1 
hem de böyle hareketlere müıaid 

değildir. Diğer taraftan Türkiye ile 
Yunanislanın vaziyeti diğer Balkan 
devletleri vaziyetine benzememekte· 
dir. Zira onlann reniı bir deniz cep· 
heleri vard1r. Deniz ise mihver 
devletlerinin düşmanıdır. 

Bir Bulgar heyeti 
Berline hareket etti 

Sofya : 12 ( A. A. )- Bir Bul· 
r•r heyeti bugün Berline hareket 
etmiştir. 

Ttr~t OfAN ~ADf 
"' il ' AVIO GARNETT Çeviren: NEVZAD GÜVEN 

t Ozaman B. Tebrick bunun bir zamanlar, yakaladığı bir 
:vşanı götürürken gördütü erkek tilki olduğunu anladı. 
h 0Yu renkli, kuyruğunda bir demet beyaz tüy olan aynı 
t'Yvandı. B. Tebrick gözlerinin önünde bir esrann çözüldü· 
llf\ij görüyordu. Karşısındaki tilkinin rakibi oldutunu anla

ltıakta gecikmedi. Karısının çocuklannın hakiki babası karşı
llda idi. Uzun uzun bu güzel hayvana baktı. O da, itimat
ltlık. hatta belki de küstahlık dolu gözlerle kendine bakı· 

)otd B ~ 1 · b. r. b"I 't u. . Tebrick onun nazarlarında muste 1zı ır mana ı e 
ter gibi olmuştu. Sanki şöyle diyordu : 

- Allah! Alla hl Ne garib tesadüf. 

Zavallı adam, şimdi bu tilki ile aralarında mevcut 
'rı rabıtayı tuhaf buluyor, ve onun Silvia ve çocuklarına 
'ıı duyduğu aşkın kendisi~i~kine benzeyib, benzc~ediği~i 
) 

11Yordu. "İkimiz de onlar ıçın hayatımızı feda ederız.,, Dı-
~t Ve ilave ediyordu: "Böyle bir kadına ve kendine benzi· 

a..ttı Çocuklara ahib olduğu için çok ma~rur olmalı bu ha· 
1':tı h 

ayvanl 
il 

Sovyet - Fin anlaşması 

Moskova: 12 (A.A.) - Botni 
körfezi hakkında Finlilerle Soyyetler 
ırasında yapılan anlaşma Moskova· 
da imzalanmıştır. 

Bu ınlışmaya göre Alınd ada· 
lırı Fin iler tarafındın askerlikten 
tecrid edilectk ve tahkim edilmiye
cektir. 

İtalyanın Po ordusu 

Roma: 12 (A.A.) - Muso!ini 
tarıfını:fan tetkik edilen Po ordusu 
hakkında StefıniJıjınsınm muharri· 
şöyle diyor: 

- " Bu ordu mükkemme1 ma· 
nevra kabiliyetini h"izdir. Ve deniz· 
aşırı yerlere herzamın scvkedilebi
lecek kabiliyettedir. 

Şerburg' u İngilizler 
bombaladılar 

( Birinci sahifeden artan ) 

nan Şerburg limanını bombardıman 
etmişlerdir. 

Daha evvel bir tayyare ke~f ea
naımda burada düşman gemileri te· 
cemmüü oldutu bildirilmitti. Com· 
bardıman büyük mikyasta ve havı 
kuvvetlerinin mükemmel işbirliti ıa· 
yeainde muvaff akiyetle neticelen· 
miştir. 

Mermilerin be.lefler üzerinde te· 

sirli surette patladıtı görülmüştür. 
Çok büyük yantınlar çakmııtır. Yın 
gınlar 6.5 kilometreden görülmüıtür. 
Düşmamn biç bir mukavemetiyle 

karşılaşılmamıştır, Ancak dönerken 
düıman kara bataryaları attş etmiş
tir. Fakat isabet yoktur. 

Romanyada Macar mec
mua ve gazeteleri 

satılmayacak 

Bükreş: 12 (a.ı) - Romanyıdı 
Macar gazele ve mecmualarının aa
tışlın menedilmiştir. 

Hatay - Seyhan müsaba· 
kalan dün hararetli oldu 

( Birinci s:ıbifcdrn ıartan ) 

h gençler kazandılar. Teknik netice
nin böyle olmasına rağmen Hataylı 

sporcular yarın için büyük ümitler 
vadeden bir kabiliyetin liyakatkar bi
rer istidatlan olduklarını isbat etmiş
lerdir. 

Son dakikaya kadar yorulma· 
dan, tıkanmad!n, d~ıi'l bir disiplin v 

enerji göıtererek m11k.1vemet ettik 
leri futbol maçmı da 4 - O kaybet· 
mişlerse dt-, sporda aranılan bütün 
vasıfları cimi olduklarını gözönüne 
sermişlerdir. 

En büyün ve en ehemmiyttli 
müsabakalar ve Hatay - Seyhan 
muhtelit futbol maçı bugün yapılı· 
caktır. Bugünkü protramı ihtiva e 
den istiklal maışı, bayrak çekme 
merasimi, resmi reçit, tenis ve gü 

reş müsabalcalırı, 100, 200, 800, 
5000 metre koşular, balkın bayrak 
yarışı, üçıdım, yüksek atlama, diık 
ve cirid atma oyunlariyle futbol 
mlÇIDln halkımızın dünden dıhı bü. 
yük alik111na mazhar olıcatım tah· 
min etmekteyiz. 

Müaabıkılardan ıonrı burjin 
ıaat 21 de Beden f erbiyesi binasın· 
dı (Eski Halkevi binası) Hatıyh 
gençler ıerefine lir de müsamere ter. 
tib edilmiıtir. 

"Mağrur olmayada hakkı yok mu? Kendilerini bin 
tehlikenin sardığı bir Alem içinde yaşıyor. Senenin yarısını] 

korku ve endişe_ içinde geçiriyor. Her tarafta köpekler onu 
takibediyor, insanlar ona tuzak kuruyor. Onun kimseye borç· 
lu olduğu bir şey yoktur.,, 

B. Tebrick konuşmuyordu. Çünkü biliyordu l<i, en 
küçük bir hile bile tilkiyi kurtarabilirdi. Bir kaç dakika sonra 
onun başını çevirmiş omuzları üzerinden kendisine bakarak 
rüzgann uçurdutu muslin hafifliti ile koprak gfüitini gör
dü. Bir iki dakika sonra, yanında:karısı ve çocuklariyle be

raber avdet etmişti. 

Onu, Karısı ve çocuklarının ortasında görmek B. Teb· 
rick'i çok fenalaşhrmışh. Bütün filozoflutuna ratmen müdhiş 
bir kıskançlık içini yakmata başlamıştı. Silvia'nın, çocuklarile 
beraber ava çıktığını ve kendisinin ıündelik ziyaretini unut· 
muş olduğunu anladı. Çünkü, kendisini görür görmez titrediQ'i· 
nin fa'kına vardı. Lakayd bir eda ile yanına gelerek ellerini 
yalamata başlamıştı. Fakat, B. Tebrick onun bambaşka 

şeyler:düşündütünü:görüyordu. Biraz sonra, Silvia çocukla
rını maiaraya soktu. Erkek tilki ortadan kaybolmuştu. B. Teb
rick yeniden yalnız kalmıştı. Daha fazla beklemedi ve c\'e 
döndü. 

Bütün ruh sükuneti alt üst olmuştu. Bir ıece evvel 
mükemmct•surette istifade ettiğini sandığı saadet o anda ma· . 
nasız bir hayal oluvermişti. Zavallı adam ıi(belki yüz defa du· 
daklarını ısırdı, kaşlarını çattı, ayaklannı yere vurdu. Kendi 
kendine linet ve kansına nefret etti. 

- aonu Var -
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ASRi Si NEMA 
SUVARE 

8.45 ·~ 

D~ MATiNE 

iki büyük film birden 2.30 
-

Bnynk: Vals'ın u - L • R • 
nutulmaz artisti uıse aıner 

ve Villiam Povel iN lH T lŞAMLA 
D O LU ESERi 

GEORGE OBRIEN'in 
Her sahnesi, her metresi insanı heyecandan ' 

titreten müthiş macera filmi 

Gece Klavuzları 
· Bugiln gündüz matinada 

l - Çarın Casusu 2 - Gece klavuzları 

ilin 
Karacabey Harası MüHürlüğünden : 

Yetiştiriciltre bir yardam olmak üzere müessesemiz ıuni tohumlama 
laboratuvB rlarında gebelik teşhisleri yapılacakbr . 

Y.etiştiricil,.rin gebeliklerini teıhis ettirmek istedikleri kısraklarının 
idrarlarını aşağıdaki ~artlar dairesinde haraya göndermeler : 

ı - Gebelik teşhisi için ıönderilecek idrarın kıaratın son ııfıd ta· 
rihinden )ÜZ gün sonra ılınmış olması. 

2 - IJrır şişesi iyice kapanmalı ve güzelce ambalaj yapılmalıdır. 

3 - Kısrak sahibinin açık adreıi ve kJsraj'ın ıon sıf ad tarihi yazılmalı 
ve tahlil ücreti olan bir liran1n şişe ile birlikte ıöndcrilmeıi liıımdır. · 

12.387 S - 6- 8- 9- 10 - 11- 12 - 13- lS-15 

~ozan Memleket Hastanesi Tabibliğinden : 

Muhammen 
Miktarı Beherinin bedeli Muhammen tutarı Cinai 

Kilo gr. · Kuruş Santim Lira Kuruş 

3000 000 13 00 390 00 Ekstra Ekmek 
1500 000 40 00 600 00 Koyun Eti 
800 000 35 00 280 00 Birinci nevi pirin 

Yük s 00 250 Su 
5000 1520 YF.KÜN 

Kozan Memleket hastanesinin Haziran 940 gününden 941 mayısr 
nm ıonuna kadar bir senelik ihtiyacı olan yukarıda yazıh hin brşyüz yir
mi lira muhammen bedelli yiyecek ve içecek gereklileri 27 - 9- 940 gü 

nünden 12 - 10- 940 gününe kadar nbeJ ııün müddetle tcmdiden mev 
kii mürakasaya konmuştur. 

lbalci kat iyesi 12- 10-1940 cümırtesi saat 17 de Kozan memleket 
hastahanesinde yapılacalctar. 

Şartnameyi anlamak iıtiycnlerinve talipl~rin söylenen günde muham· 
men bedelin yüzde yedi buçuk te'minat akçaaiY.Jc birlikte hastahaneye 
mürac11tları itin olonur. 12366 29- 3- 7- 13 

İlan 
l' 
' 

Seyhan Vilayeti Vakıflar Müdürlüğünden: 
. oı . ! . - ~~y.han kazasm~a çarşı içindeki harap dükkanların y~rler;il• 

bırbmne bıtışlk (16) dükkan ve bir Gazinonun inşaatı Maamuşte 
kötürü olarak toptan ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

... 

2 - Keşif Bedeli (28696) lira (70) kuruştur. ~ 
.3 :-- Bu. inşaata ait proje, Fenni ve eksiltme şutnameleri, rnuka~ 

p~oı~s• .. ve fıat cetveri Ankarada Vakıflar Umum Müdürlüğü inşaat fi ~ 
durlutunden lstınbul Vakıflar başmüdürlüğünden ve Adana Vakı ~ 
MüdürJüğün~en Bir Jirı . Kı.rk b~ kurüş mukabilinde .. al.~nabiJir . ~ l!ııaj 

4 - Elcsıltme 7-lkıbcı Teşnn-940 Perşenbc gunu saat 14 de ~ 
dana Vakıflar i.Jaresi binasında yıpılacakllr. ; ~r 

1 
5 - Eksiltm,ye gireceklerin (2152) lira (25) kuruş muvakkat ~edı' ~~ 

nat vermeleri ve 940 yılma ait ticaret odası vesikası ile ihale tarihi11 
1 ~, ~ 

enaz sekizgün evvel alınmış ve enaz (20000) liralık tek bir bina y•P11111
, ' r 

ve muvaffak oldutunu gösteren yapı Mütteahhitliği VC"sikasını haiz o!Jll ~~ı 
şarttır. ~ a 

6 - Eksiltmeye gi"cekf erio bizzat Yüksek Mimu veya yüksek ~ ~l 
şoat Mühendisi olması veya bunlard•n birilc müşterrken teklif Y' 4~a 

' mukaveleyi imza etmeleri şarttır . ~ il 
7 - Eksiltmeye gireceklerin kapafı zııfın ihza rında ve teklif rn~1 

bunun yazılmasında ve bu z.arlların tevdiinde ve posta ile göoderilı11~ ~Ilı 
de 2490 numaralı kmun hükümlerine riayet etmeleri liıımdır. 124 lııı 

~t 

Y{ µrttaş ! .. 
Bu 

~ef 
gece ~c'e 

~b 

Nüfusun adet ve evaafmı bilmi· 
Nöbetçi eczahıtf11 ~~ 

Y tni Eczahane 

Belediye Zanında 

Adana inhisarlar 
müdürlüğünden; 

Kolordu, Abidin paşa c• 
1 

riyle hükumet civarında socY 

'e la~: · 
d 

yen çalışmak, dinamik, ileriye dot· 
ru gitmeye kırar vermiş otan bir 
sosyete için ilk ödevdir. Türk Cum
huriyeti nüfus işini esash surette 
aydınlatmaya azmetmiş.tir. Bunun 
içindir ki 20 lıkteş , in Pazar günü 
yapılacak olan Genel nüfus sayımın· 
da memleketin bütün teıkilit ve 
kuvvetlerinin birleşmesine ihtiyaç 
vardır. Bu işin muvaffakiyeti için 
clele vermtk en önemli bir yurttaş 

lık ödevidir. 
Başvekalet 

istatistik Umum Müdürlütü 

ton hacmi istiabisinde depos0 

ta kiraya vermek istiyenlerirı 1 l 
idaresine müracaatları ilin ol ' 1 

11- 12,.....l ~1. 
~il 

ilan 
Askeri Satınalma 

misyonundan: 

~ 

~~l 
Pamuk -Hub~ ~ 

1 
KiLO fl.4 \ 

CiNSi En aı "1ıı l 1 

1 - 4190 çift numunesi vechile K. s .J>.i1 , 
Askeri kondura pazarhkla yaptmla · ı ~===- - - = ~' ~< 
cıktır. Muhammen Bedeli (30377) \ MI. par~ağ_ı_ 49 ~ ~ a 
lira (50) kuruş muvakkat teminatı , Ma. temizi -~~- /) 1 

(2278) lira (SO) kuruştur. ı Kapımalı _ 60_ ---1,J 
2 - Pazarlıtı 14-·10 - 940 pa· Y . .PamuJu ~5-~ı-"~ 

· .. - 16 d I k Klevland 1 59 ~~ l'Y9 
nrtesı gunu saat a yapı aca • l Suıaam 18 ı~ , 
tır. isteklilerin Belli gün ve aaalta ; -ıeı;~1~ oo _ı.)-1 

Ttminatlarile birlikte Adana Aske· ; 8utday To. 1 :j 
ı i satın Alma komisyonuna müraca- 1 .. yerli 5,75 ~f 
atları. 12410 Arpa i :,so -1'ı~ 

ilan 
Yulaf 1 

111 10 / 1940 1 
Kambiyo ve p•,.ııt· 

Askerlik Şubesinden: 11 Bankasından aıı~• 
I~ -1 Rayişmark A 

Yüksek mtktt>p meıunu ve yük· ~ 
Frank (Fransız ) ' s-k th iyetnameJiler 1-2. Tş,-940 . S ( U ) 

tarı.h'ınde yedek subay okulundı bu·,' ~ tcrlin insi ·z - ı~ Dolar ( Amerika ) .-
Juoacakl arından bu kabil mekttp 

1 
Frank ( isviçrc ) 

mtzıınlarının askerlik işleri yapılmak ~--~~...-.:..-..-- r.of 
Umumi neıriyat dl ,, 

üzere 15- 10- 940 taıihine kadar 111 
şubeye müracaat etmeleti gelmiyen· Macid GÜÇ~ 
ler h~kkında kanuni muamele yapı· Adını Türkıözü Mat 
lıcıt~ iıin olunur. 
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~ ~iş ~ir hırsıı i Dokuma 
r ~ A. ~etesinin oyunu 1 • ı. ki • 

<1 Ü~ik~nın büyü~ Oky~nus sabi ip ) erın 

•• • 
sanayıımız 

satışı 

• 
ıçın 

• 
organıze 

• 

Sahife S -

lüzumlu 
edildi ~Ilı .... " ekı San Dıego lımaaında 

1 
~lai'tlı bu'unan küçük bir h:ırp ge. 

~ı ~~~iiıarip dbilrJ ha~is~ olmuştur. İ iplik, Vekaletçe konulan fiyatlar üzerinden Sürnerbank tarafından halk sandık 
~,ı~ı san a a gemıye yaoeşaa j . •• • • ·ı 
.~ u.crdcn ~'iıi grmiye atlayarak lanna,kooperalıflere,munferıd sanayıcı ere ve stok kalırsa tüccarlara verilecek 
"ll~&t • 1 
e ı-~~ın yanını çıkmış ve nlZıkane 1 

' Gı:t ın kati bir lisan i'e ~üv:Jriye j 
lcı tebatı ile birlıkte gemi> i tı:r· ! 

fstanbul : 12 ( Türksözü muha

bitindcn ) - lktisad Vekaleti , git-

ziat işine tavassut eden halk san. 1 
CEYHAN MEKTUBU 

dıklarına , sonra dokumacılar koo· 

peratiflerine, daha sonra münferid Ceyhan çiftçisi ko-~ ~elerir.i bildirmiştir. t•~çe uzamak i~tidadıoı gösteren ve 

müzmin bir şekıl almağa başlayan ~ ~t bu ~dam gemiyi bun fan sonra 
·~ı~ erınde getirdiği balıkçılıktan iplik meselesmi bal için dün yeni 

sanayicilere ve en nihay~t, eğer stok J J 
kahrsa, erbabı ticarete verilecektir. ruma ça ışma arı 

~ ~l~an köylüle irı idare e !eceğini 
1 ı a\'e t • . S" e mıştır. 
~h Uvari bir azg n de'i ile karşı. ! 

l!ıı ktını zannederek güzel•ikle ada· ı 
'akt aınarasına götürmiis ~e içeriye 
~lefllktan sonra üzrrine kilidleyerek j 
~c' 0nla zabıtaya haber ve•miştir. ı 

bir karar ittihaz etmiş ve bu karar 

bütün aiakadarlara bir tamimle bil· 

diıilmiştir. 

Bu tamime göre, memleketin müb 

taç olduğu pamuk ipliğinden do· 

kuınc-, trikotcj ve çor .. b sanayiinde 

en çok kuilanılan numa•aları Sümer. bıı Polis m~murları köylü ağası · ! 
~ "~1.~m ş 1ar v ~ doğruc J timarha 
~~~ 2o~ürmüşler ve beraberindeki barık , Vt"ka\etçe konulan fiyatlar 
'Ul~rı de dağıtmışlardır. Timar- üzerinde tevzi edecektir . Bu tevzi. 
ı0lı~· sertabibi deli diye getirile'\ atta iplik, evvela dokumacılara tev· 

Adana fabrikaları ile İstanbulda 

Y edikule fabrikalzn da bu karara 

aynen riayet edeceklerdir . 

Bu yeni kararın binlerce tezga-

hın durmaması ve on binlerce va

tandaşın geçinmesi için çok hayırlı 

bir netice vereceği kanaati vardır . 

Bilhassa bu şekilde pamuk ipliğinde 

yapılan ihtikar barek~ti önlenebi. 
leccktir. 

''il .. 1 Qd Yu muayene t tmiş ve ıklı ba 

a olduğunu görmüştür. B • • t •• tt ,w d • k 
, Yapılan tahkikc.th lu köy!ür.ün j! U Ufl yuf a agaç 1 me 
ı~şş~~tke hr.rfın~dan dol::.ndırıldığı I •• k il f • t• k 

'1 tn•ştır. Meger tu do'andırıct mu e e ıye ı onuyor 
~ltıP~n.;ı2sı Amerikan r!evleti besap il 

~1'.~ırıı birkaç bin dolara safcdil --------------
'llyc satı 1mıştır. Köylü de adam j 
'·tı; .. topıayarak satın aldığı gemiyi , Nüfus sayı mı na 

Ankara : 12 (TurksözU mulıabi-

rinden) - Ilukumetçe, memlek<>tin 

11 rrı etmeğe gitmiş! 1 

l :~;:~s yü;::~ı~::.~::~::i için 1 aİ~ .~eza~ar mmtakasma ayrılarak, c•#rafl vazi· 

~İn· l bır muessese vucude getırıl ı Sayım gunu sokag a çıkan- yetlerine ve toprak şartlarına göre 

ağaçlandırılması için mUhim bir ka· 
nun layihası hazırlanmaktadır. Layi-

hada Turkiyc sekiz muhtelif orman 

1. ıt, İı 1 'f · 'd L l h d k 0 db0 1 . ~ b a ya maarı nt Z:\retıne at lar 25 lira ceza Verecek ağaf! anma arı ususun a t te ır erı 
~- ~ rnüesseseye kraliyet İtalya ihtiva etmektedir. 

/uk~ek mektebi namı verilmiş Sayım günü .sokağa çıkan!atdan 
~ fıükst:k d2 ns turnuvasını kna· 25 lira para cezası alınacak, bunu 

~dı Ya Rusbja ve Berlin o impi· vermiyenler h~r lira için bir gün ha 
~~ tıda bi·inci gelen Julia Peuzi pis yatacaktır. 
~~~ıı·llıaruz üstadlar bu mektebe 

~nı tayin edilıniştir. 
'~ t esteki dans sanatkarı ydiştire 
~~ a ll tnektebin tahsil zam mı se· 
!diı~.ne gibi pek uzun olarak tesbit 

ıştir. 

Cezaları su!h hakimleri verecek, 
kabili itirAz ve temyiz olmıyacaktır. 

Sayım günü halkın zaruri ihtiyaç 
!arını temin edebilmeleri için, bir 
gün evvel dükkanlar saat 23 e ka
dar açı~ bulundurulacaktır. 

Kanun vatandaşların ağaç dikme
lerini bir mUkellefiytt ve mecburiyet 

haline koymaktadır. Orman idaresi-

nin tayin edeceği mmbıkalarda tarla-

ları biribirindcn ayıran hudutlar a · 

ğaçlı olacaktır. Belediye hudutları 

dahilinde de bahçesi olan evler ağaç• 

!anacak, mUkellefiyeti yerine getirmİ· 

yenler para ve hapis cezasına çarpı· 

lacaklardır. 

Ceyhan : (Hususi) - Ceybanda, 
bölge müstahsilinin kalkınması ve 
vakitli, vakitsiz mutavassıt kimse· 
lerden para çekerek yetiştirdiği ma· 
lmı yok pahasına satup, daha doğ· 
ru )u böyle mutavassıt kimseler nailli 
hesabına yılın on iki ayında çalışan ve 
bir türlü borçtan kurtulamayan, çift· 
çileri bu badireden kurtarmak gaye
sini istihdaf maksadiyle bir "Tarım 
satış kredi koopratifi,, teessüsu ci
hetine gidildiğini ve bu husmta ala
kadar vekalet ve maka mi arla tema
sa geçildiğini ve ilk hamlede yirmi· 
ye yakın aza kayıt edildiğini evvel
ce yazmıştım. Haber aldığıma görf!; 
Ticaret ve-kaleti mümessili ;sıfatiyle 
hazır bulunan kaza kaymakammın 
huzuriyle ilk içtima bundan önce 
yapılmıştır. 

Ceyhanda teessüs eden bu ko: 
operatifin gayesi ve müstahsile olan 

ve olacak Faydaları meı kezi kaza ve' 
köyler müstahsiline iyi bir lisan an· 
)atılmakta ve netice itibariyle müs
bet semereler elde edilmektedir. 

Zira, koopratifin aza adedi her 
gün bir mikdar artarak yekunu 35 
e baliğ olmuştur.j 

Kooperatif niı:arnnamesi mucibin • 
ce, her azası istihsal ettiği mahnı 

Ceyhana getirerek kooperatife ait 
ma§'azaya dökmektedir. Şimdiye kı. 
dar 23 bin kilodan fazla kütlü de
po edilmiş ve bir taraftan da kabuk· 
lu koza için ayrıca depolar haZJı lan· 
maktadır. 

, Bir taraftan Ziraat Bankasrnm 

Agasiresler kimdir? 
1111 

I~"· ~erler asıl vatanları kendi İ• .L:avminin Turkçe konuştuğunu, Kara 

)j '.Yle andığımız Hazer denizinin 1 GÜNÜN MEVZUU 1 Hazer, Ege Hazer diye ikiye ayrıld1-
lı11.ı hrbi.sinde Vol.,.a nelırinin ikici• .__ ____ , _________ ....,: d ı 

\le ' 0 ~ını, bukılm ar arına hakan, reisleri 
litı.J 1 Asya ile Avrupa hududu U 

'leydi ne de bek dediklerini yazıyor. 
l\ d· ' bazıları hri-.tiyanlıı\tt kabul etti. Kuv-

i~ : lın Yunan nıuelliflt:ri lskit· vet ve şevketleri o kadar artla ki 
l. •r şubesi olarak A"'asires dive hukumdarlıırı Biz:ıns İmparatorlariyle 
~rd ~ • 
ıl an bahsederler. Binaenaleyh c;ıhriyet tesis etti. Emevt hukumdar· 
~~rinin pek eski olduğu anlaşıl· larından Abdulmelik bin Mervan bu 
,, ır, Bir itikada göre bunlal' kavimle Kafkas cihetinde mub.arebe 
ın °ğlu IlıızerJen ha,ıl olma etti.. ,'\lağlubiyete uğrıyan Hazerliler 

"tiıadın d' . d . ı· 
~ ye ıncı asrın a, yanı s-
~ı1h 

'td·ı Uru sıralarında garbe dC'l~ru 
lı '1:r 
\ ~1111 • Bugunku Ruo;yanın cenup 

1tlt1>'~aptett:ller. Dinycper ,.e Oka 
'n k e adar ,~ardılar. İçlerinden 

arasında islamiyeti. kabul edenler de 
oldu. Bir yahudi alimi de bu memle
kette .'.\\usa dinini yaydığından Hazer 
Turkleri ,..arasında her Uç din ve put• 
perestlik vardı. IH.runUrreşid zaına· 

nında bu diyarı geçen Ahıned bin Fad
lan (- F, dad, lamelifoun) Hazer 

Şimdiki komşumuz olan Bulgarlar 

Hazer memleketinin şimalinde sakin· 
diler. Oradan yeni vatanlarına hicret 
ettiler. Dokuzuncu miladt asrın son· 
larında Hazer Turkleri yalmz Kırım 
Yarımadasında barıoabildiler. On 
yedinci asırda Rus Kiyef buyuk 
prcoslerinden Sviatopolk (eski imlası: 
Elif, sin, vav, ye, elif, te, · vav, pe, 
vav. !am. kaf) bunları oradan da çı
kardı. Ru~yanın inkişafı le 1 razerliler 
mahvolmuş, diğer Turk kavimleriyle 
karışmıştırlar. 

1 
diğer taraftan Sümer Bank'ın ve mii· 
tavassıt kimselerin müstahsilden küt. 
lü ve koza mübayaatına devam ede. 
rek malları dopo'ara doldurması, 
mağaza buhranına sebebolmuştur. 

Ticaret vekaletine bağlı bulunan 
Ceyhan "Tarım satış kredi koopera· 
tif,, için ticaret vekaletince 300 bin 
lira kredi açılmıştır. Bu paranın da 
bugünlerde Ceyhana geleceği öğre
nilmiştir. 

Diğer taraftan kooperatif müdü
rü Dr. Ihsan Balatürk'ün, Hataydan 
dönen sayın ticaret vekili ile Ada
nada, Ceyhan koopratifi hakkında 
uzun uzadiye konuşup ve iyi intiba
larla döndüğü habı!r alınmıştır. Ko
operatifin teessüsü Ceyhan muhitin· 
de iyi bir şekilde karşılanmıştır. 

M. Selçuk 
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TORKsôZO 

Futbol -Tenis - Güreş -
Boks - Atletizm 

H@ı ~v = ~~vh~n 
Bölgeleri Temsili Müsabakaları 

-----··..---
p o RAM 

13 - 10 - 940 Pazar : 

Saat 8 de "T E N İ S,, (Atatürk Parkında) 

,, 10 da "G Ü R E Ş,, ( Stadyomda ) 

,, 11 de " B O K S ,, ,, 
,, 14 de "ATLETİZM,, ,, 

,, 16 da "HATAY - SEYHAN,, 

Futbol Maçı Revanşı ( Stadyomda) 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kuruluf tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraa t Bar kasında kt:n: tar a lı \ e ih la ı sı ı. ta san uf hesaptarırıa 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Lirahk 4000 Lira 
4 500 2000 r· 

" ,, " 4 
., 

250 '" 1000 ,, , . it . "" 100 4000 4V ,. 
" " 

100 
~· 

" 
50 il 5000 " 

120 ~~ 40 t'i 4800 ,, il " 
160 -· 20 3200 

il " 
,, 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı düşmiyenl ere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eyylul, 1 Biı İr tkar.un, 1 Matt 

1 

1 

ve ı Haziran t~e-ri-nd_e_ç-ek-il-ec-ek-ti-r. _______ ı 

r , 
Doktor Muzaffer Lokman 

Seyahatten dönmüştür ve her gün muayene
hanesinde hastalarını kabule başlamıştır. 

j o 
DEREC~ __________________________ __._./ 

F I A 1 1 O O K U l~1 Ş 
/ 

1/2 Litre 
-
____ , ________________________ ___ 


