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Elen milleti büyük bir evl8dmı dün kaybetti 1 Seyhan taşll şehrin 

un an 
abalı 

· d.. bazı kısmını su basil 
Başvekili Metaksas un • 

d 
Sel, Baraj infaat k öprüsünü tahrip etti, Şehrin doğu 

hayata goee zlerı· nı· yum u kısmındaki bir kısım y erler sular altında. Ovada bazı 
kısımların da aular altında kaldığı tahmin edilmektedir. 

DOST MİLLETİN ACISI 
Yunanistan ve Türkiyede büyük teessür havası Toro,lara, ovaya ve şehrimize 

fası lalarla yağ-an şiddetli yağmurlar 

Seyhan nehrinin sularını tabii se
viyesinden hayli yükselmiştir. Sey· 
han Park ve Yazlık Sinema sular 
altındadır. Salih Bosna Fabrikası
nın batı kısımlarını yalıyarak ge· 
çen sular, fabrikayı ciddi bir leh· 
did altına almıştır. Memleket has· 
tahanesi, Kız lisesi ve Beden Ter
biyesi binaları, deli deli akan ve 
daha fazla yükselme istidadı gös 
teren Seyhanın istila tehlikesine 
maruz bulunmaktadır. Nafia Dai· 
resi .. uların çevresi içindedir. 

• Fırtına esnasında kalekapısın· 
da nehir kenarında, çocuk esirg-e
me kurumu yemekhanesinin karsı
sındaki yazlık lokanta yıkılmıştır. 
lnsanca zayiat yoktur. Ferid Celal GÜVEN 

Ankara- ( Ba,muharririmizden 
telefonla) 

~u sabah Yunan Başvekili ve 
1 l Yunanfsta~ı~ de~erli .şefi Me

taksas ın olum haberıyle An
ra derin bir acıya düştü. 

Metaksas, yeni Yunanistam 
'Iİ baştan kurmuş ve onu bir çok 1 trşi unsurlarından temizleyerek 
,.adi, içtimai sahalarda tıe her 
bmdan kısa bir zamanda can
tılırmış, kuvvetli bir ordu yarat-

milli bir kahramandır. · 
O daima. her devlet adamına 

tek olabilecek bir şahsıyeiti. 
r/ciyenin büyük bir dostu idi. 

assa 1ürk-Elen dosflu~u onun 
r le, onun büyük bir samimiyet 

kiyasetle takip ettigi politika 
arı aarsılmaz bir hale geldi. 

a i" Metaksas Balkan su/hunun da 
büyük unsuru olmuştu . 
Fakat, 28 lıkteşrin gecesi bir 

ıkına benzeyen ita/yan sefirinin 
lmatomunıı aldığı zaman milli 
pan haysiyetinin ve men/ aatinin 
messili olan Metaksas ne büyük 
kahraman olduğunu bütün par

iyle isbat elmişli. Büyük adam 
e mal olan bı1yük kararını 
iş, daha ita/yan sefiri sefa. 

aneye uarmadan Yunan sefer
:aini ilan elmiş, ltalyan ordu-

tmn gururunu kırarak Arnatıul
içerisine kadar sürmüştıi. Yu
milleti bu milli kahramanın 

tfında demir bir yumruk gibi 
nmı:ıtı. Bu lop/anıştır ki, Yu
milletini daima za/ere doğru 
rmektedir. 

Tarihin her devrinde ve sıkın
zamanlarında kahraman çıl..a
milletlerclen birisi de }'ııncm 

etidir. Bu milletin kahramanlık 
kleri okadar çoktur ki, Metak-
gibi büyük bir babayiğit, de

li bir ~efi kaybetmekle .11urd 
4laf aasında zôf u düşecek deRil-

r . 

Yeni Başvekil B. Aleksandr 
lldiz General Meta/..sas'ın ha
ta en çok itimad elliti bir in
wlır.,. Bu kuvvetli det,/el adamr-

uyni lıararetle Melaksas' ın 
•nu, azminı" Yunan milleti için
•ınde tıe sarsılmaz bir halde 
leaktır. 

Büyük dostumuzun ölümüne 
'rleş Yunan milleti kadar yan
itayız. Duydutumuz acının te
lli Yunan milletinı"n devam 
'Celine şüphemiz olmayan vah-

ve kahramanlıAı olacaktır. 

Metaksa.s hayatım Yunan la
in şan ve şerefi utrunda /eda 
Onun f edakcirlı~mm J..ıymelini 
n milleti kahramanlıAına, birli
ue dostluklarına dayanarak .J ziyaa ulratmıyacaktır. 

ktı Ferid Celal Güven 
z. 

ACAR KABİNESİNDE 
DEGiŞIKLiKLER 

rri~udapeşte : 29 (a.a) - Siyasi 
~yafillerde kont Çaki'nın .} erine 
.. ,ı ~rista~ıı~ Bükreş elçisi Bardo-

dıJ ın harıcıye nezaretine getiri-

~ ri tahmin ediliyor. 

Yeni kabineyi Devlet Bankası 
U.mum Müdürü Gciridiz kurdu ARNAVUTLUKTA 

İTALYAN TAARRUZU 

DON ŞIDDETlENDi 
Ankara : 29 ( A. A. ) - Atlna redyoau bujUn ,u ellm 

haberi vermı,tır: " Yunan a.,vekltl General Metaksaa 
bu sabah hayata gözlerini kagamıftır • Memleketimizi 
dUfmU• olduju anarflden kurtararak bUyUk bir devletle 
muzafferane harbedecek bir kudrete yUkaeltmlf olan 
bUyUk Devlet adamı milletin• ve tarihe en bUyUk hizme
tini 28 ilk tefrln Ultlmatomunu bir ••niye tereddUd et
meden reddetmek au~etlyle ita etml•tlr • Metakaaaın zı
yaı ile Yunanistan en bUyUk •vlldlarından birini kaybet
mektedir. Bafvekll bundan on gUn evvel birdenbire has
talanmıf, bidayette fazla yorgunlul• hamledllen bu h••· 
tellOm sonreetan Ureml olduju tahakkuk etmı.= ve dok· 
torlar tarafından gösterilen bUtUn gayret ve lhtlmamlere 
raAmsn Yunenlatemn bUyUk evladı bu ••b•h •••t a,20 
de vefat etmlftlr.,, 

Ankara : 29 ( A. A. ) - Ankara halkı Jen Metek•••ın 
vefatım radyodan ölrenmlf ve bUtUn TUrklyeye yapılan 
bu haber derin bir elemle kerfılanmıftır • BUtUn TUrk 
mllletl bu acıya, karde• ve mUtteUk mllletın elemlne can-
dan ı,tırlk etmektedir • Ankara radyoaunun aplkerl 

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

Ge~enlerde /ngiltereye verilen Amerikan 

deatroyerlerinden bir kaçı 

Vaşington: 29 (a .a.) - İngil
tereye yardım projesini hariciye 
encümeninde müdafaa eden mali 
ye nazırı demişt ir ki : lngiltere 
Fransanın Amerikaya yapılan sipa
rişlerinin hepsini üzerine almıştır. 

Harbin ilk altı ayı içinde İngiltere 
nin altın ihtiyatı ve dolar mevcudu 
2316 milyon raddesine . inmiştir. 
lngilterenin geçen umumi harpten 
kalma borçlan beş milyar 728 
milyon 821 bin dolarla bir bakı · 

ye irae etmektedir. 

Ayandan Vanderin maliye 
nazırına şunlan söylemiştir: 

"Bu borcun kar ve ı:arar he
sabına geçirilmesi lazımgelditini 

söylemeğe mi hazırlanıyorsunuz?,. 

Maliye nazırı başiyle tasdik 

• 

lngiltereye 
yardım projesi 

AMERİKA MALİYE MAZIRl

RIN MOOAf AASI 

BAZI SUALLER 

• 
ederek "bunu her uman 

metc hazırım,, dcmiıti r. 

aöyle-

-Yunanistanıri de~erli Başvekili 
merhumi~Genercıl Metaksas ...._ ___ , 

Dilberler Sekisi civarında in
şaatına devam olunan Seyhan Re· 
gü atörü'nün su içindeki inşaat 
kısımlarının çukurları sel sulariyle 
dolmuş, palplanş perdeleri yıkıl · 
mıştır. Oldukça sağlam ayaklar 
üzerine kurulmuş olan servis köp· 
rüsünün orta ayaklarını söken su
lar köprüyü de tahrib ederek bü 
yük maddi ;ararlara sebeb olmuş· 
tur. 

Ovada bazı kısımların da sel
lerin hücumuna uğramış olması 
muhtemeldir. 

Ticaret Vekaletinin teşebbüsleri 
.------------··--------~~-

ÇiV! VE !E~ 
TEMiN EDiLDi 
iT ALYAH - YUGOSLAV 

HUDUDUNDA ALARM 
Belgrad ; 29 ( a .a ) - Havaa; 

ajansından: ltalyan - Yugoılav hu
dudunda dün hava tehlikesi jşare
ti verilmiştir. Hüviyeti meçhul 
iki tayyare bir şehrin üzerinden 
alçaktan uçmuşlardır. 

Bir kaç hafta evvel Su şak ya'· 
nın birinci d('f a bombardımanını 
müteakib tayyare <lafi bataryala
rına ateş açmaları· emredildi~inden 
tayyarelere kar,şı bir topçu ve 
mitralyöz ateşi açılmıştır. Meçhul 
tayyareler Kiyune istikametinde 
kaybolmuşlardır. 

jo1KKATLERI---
. GEÇ GELEN TREN 
YOLCULARININ HALI 

G
ece geç vakit gelen tr•n· 
lerclen çıkan yolcular ia· 
taıyonda araba ve oto· 

büa bulamadıklarından f ikd
yet ediyorlar. 

Her yolcu elinde bavulu 
veya arkaaıncla e'yaaı illa•· 
yonclan ' ehre kadar olan 
meaaf eyi yaya y ürüyecek 
kadar babayiğit olamıyaca· 
iı için bu 'ikayeti çok haklı 
bulmak lazımdır. BilhaH a 
yağmurlu V• soğuk kıf gün· 
lerinde bu vaziy•t hakiki 
bir azab halini alır . 

Ankara : '29 (Türksöıü muha· 
birinden) - iyi bir kaynaktan ha · 
bcr ald ığıma göre Ticaret V t ka 
leti, yurdumuzun çivi ve tel ihti· 
yacı ile yakından alakadar olmak
tadır. Vekalet bir tara ftan yabancı 
memleketlerden çivi ve tel getirt
mek için müzakerelerde bulunmak-
ta, diğer taraftan da acil ihtiyaç 
lan karşılamak üzere yakın mem· 
leketlerden lüıumlu mikdarda çivi 
ve tel cdbolunmaktadır. Bu cüm· 
leden olarak Bulgaristan'dan ilk 
parti 61 ton çivi celbedilmiştir. 
Ticaret Vekaleti, bu çivileri amme 
müesseseleri ara~ında taksim et 
mektedir. 

AMERIKANIN SOVYET 
RUSYA YA OLAN lHRACATI 

Vaşington : 29 l A . A. ) -
Amerika Birleşik Devletleri hari-
ciye na1.ırı Hul Sovyetler Birli
ğine yapılmakta olan Amerika 
ihracatının Almanya lehinde mü
him bir askeri kıymet teşkil et
mesi için kafi miktarda olmadığını 
:beyanatında bildirmiştir. 

Bob - stil Bayanlar : 

SELANICIN BOMBARDIMANI 

Atina : 29 (a.a) - 94 numara
lı tebliğ: Mahdut ve mevzii hare
kat olmuştur. Bir mikdar ea>İr al
dık. Tayyare dafi bataryalarımız 
iki düşman tayyaresi düşürmüş
lerdir. 

Atina : 29 ( a.a ) - Emniyet 
nezareti tebli~i: Düşman tayyare
leri Selanik şehrinin askeri haııta
hanesini hedef ittihaz ederek bom
balar atmışlardır . 

Müstahdimlerden bir kiıi ya
ralanmıştır. Bazı Makedonya şe
hirlerine de bombalar atılmıısa 

da hasar ve insanca zayiat glma
mıştır. 

Manastır: '29 (a.a) - Royter 
ajansının Arnavutluk hudud.u~ 
ki muhabiri bildiriyor: 

Develi deresi ile Ohri gölü a
rasındald şimal cephesi boyunca 
İtalyanlar tarafından yapılan taar
ruz ti<ldetlenmiştir. ltalyan tayya
relerinin f ~aliyeti bugfin genif 
mik.yasta olmuştur. Bu taarruz. ha4 

reketi büyük cesaretle harbeden 
Yunanlılar tarafından püskürtül
müştür. 

Düşman tayyareleri bilhassa 
Görice ile Lin arasındaki yola 
kuvvetli bir hücum yapmışlardır. 
İngiliz ve Yunan tayyareleri düş
man gerilerine, ihtiyatlara ve na
kil vasıtalarına hücum etmişlerdir. 

En mühim muharebeler Şkum
bi şehrinin menbaında cereyan 
etmiştir. Üç İtalyan bombardıman 
tayyaresi İngiliz tayyareleri tara
fından E.lbasan istikametine kaçı -
rılmıştır. 

ALMAN TOPtlRI DON 

iNGll TEREYE . ATE~ ETTİ 
Londra : 29 ( A. A . )- Uzun 

menzilli Alman topları on günlük 
bir sükutdan sonra bu ~abah fa 
fakla beraber iki salvo ateşi aç
mışlardır. Birinci salvo esıııuında 

altı tane mermi düşmüştür . Bir. 
saat sonra Alman topları ik:inci 
ateşlerini yapmışlardır. Fakat her 
iki bombardıman da ne hasarı.ne 
de telefatı mucib olmamı$tır . 

Belediy enin m • r h a m e t 
na.zarını ç•km•ie çalııırı~. 

Bab • sti l delikanl' - Stilin niçin aleyhinde bulunurlqr bilmem monıer 1 Bakınız. 
tabiatın güzelliklerini bu kadar vuzuhla gösterebilecek bir tarz tasavvur alunabllrr mi ? 

• 



Sayfa 2 

iÇiMDEN GELDiKÇE !:----------
Mir Ali Şir Neval 

9 Şubatta Tarih kurumu ve ~ Yazan 

b~tün ~nkar~. mü.ne~verleri, A.b~- BEHÇET KEMAL ÇAGvlAR 
yuk Turk şaırı Atı Şır Nevaı nm 
doğumunun beş yüzüncü yıldö- _ _.... ______ _ 

nümünü kutlamaya hazırlanıyorlar. 
Dante'nin 600 sene evvel, herkes hanl harıl latince yazarken, ana 

dilile yazmaya başlaması, Jatinceden daha güzel ve olgun örnekler 
verebileceğini isbat etmesi, nasıl ltalyancanın edebiyat lisanı olmasına, 
gelişip güzelleşmesine başlangıç olmuşsa, Mir Ali Şir Nevai de ondan 
habersiz, Türkçe için ayni büyük hizmeti 4 - 500 sene evvel yap
mıştır. 

(Muhakemetül - Jügateyn) ismindeki eseri, Türkçenin, edebiyat dili 
addedilen şark dillerinden daha zengin, daha elverişli olduğunu isbat 
için kaleme alınmışhr. 

Divan şairlerinin bu ilk ustası; beş yüz sene sonra, bu şiirlerin 
taklitlerini meydana getiren şairlerimizden daha şuurlu, daha metodlu 
davranmışhr. 

Türkçe bugünkü durulukunu bulduktan sonra, onu tekrar eski ka
rışıklığına ve bulanıklığına götürmek, nasıl bir heves mahsulü olursa 
olsun abes bir şeydir. 

Diker taraftan mesela; Tengiz ve yengi kelimeleri dilimizin içinde 
suya düşen köıeli taş parçalarının döne dolaşa, sürtüne işlene güzel 
çakıllar haline gelişi gibi, "deniz,, ve "yeni,, halini aldıktan sonra ilk 
konuşuş yıllarının kakofonisine döneceğini düşünmek de abes olur. 

Gözlerimde parıltısı bakır tasıni 
Kulak/arım komşuların ayak sesinde. 
Varsın bana bir yudum su veren olm<Uın 
Başucumdan biri, bana «su yok» desin .. 

Şeklinde inceleşip, güzeUeşen ve her İstanbullu aizında bir bülbül 
gibi şakıyan Türk dilinin ilk müjdecisi ve yapıcısı Mir Ali Şir Nevai'dir. 
Bu a-üzclim dili, tekrar: 

Sine nirah besilsah kanar 'Vecdimden 
Teşnei zevki ezel leh belebi sahbciytz 

Şekline sokmak istiyenlerin sesi, mehterhane davulu ıibi geriden 
ıreliyor .. 

Böyle havailer kendi alemlerine daladursunlar; bu devrin de Ne
vai'leri vardır. Ve onlar muzaffer olacaklardır. 

TÜRKSOZO 

Köy kadınlan · · · .. i HAB kursu faaliyette . '. . . . . . .. . .. 
TALEBE KAYDI Y 0hi''.Y,d.1hi8.hS~·lü . için 

DEVAM EDiYOR . . 

kız ~~\~·;~:\.!•~::~ü Mi~:ı;:. ·f\ k a la' çiğ i~d i g e 1 ece k 
hiyesinde açılan • ·Kadın ve Ev iş-
leri Kursu" faaliyete geçerek ted· 
risata başlamıştır. Kursa pek çok 
köy kadınları devama etmektedir. 
Haber aldrğımıza göre talebe ka· 
yıt muameleleri hararetle devam 
etmetctedir. 

BİR GENCiMiZiN 

MUV AFF AKIYETl 

Çukurovada Akala cinsi pa· 

E~~~~.d~· k·~~;ım~:~~~'.~·":: .. fYQiM[ffivÜzÜ ·~ j~jff. 
Haber alındı~m~ gore, bu ı . . Y 

pamuk tohumu Adanada mevcut KOORDiNASYON ff [J( 
olmadığındap Sakarya mmtaka- ' • . • • • • :-

~1i~~a~e:e~b~~ne~rı~~ş~~inin ce,I- TiNDEN iZiN IST~NDI 
Bu çiğit . ırelin,ce· çif~il~r birliği . • ' · 

Adana Erkek lisesi mezunla- · vasıta~ile ve y~pılap ~ir . l,ste 1 üz~-:, , Yüzme H;svuzuna su 
rından heınşerimiz ve Ad.ananın rinden çitçiler~ taksim edile~çkti~. : v•rllmee~ 

1 
~akkmda ge7 

1 
eski kıymetli futbolcularından dok- ·1 • ' 

1 
' • ' ' • çenl-.rde 

1 
Hohtlf flrke· 

ol • \ .i.tJI ı 
tor Zakir ( Yal~ın Mustafa Er- l Beden Ter,bJye•I) lsllfar.e ı _ tlyle y-.pllan anlafmaya 
zut ) Ankarada stajutı ve ihtisas heyeti dUn toplandt alt formallte ikmal edil· 
müddetini muvaffakıyetle ikmal mı,ıır. Hemen laalleyte 
ederek Siird memleket hastaha- Beden Terbiyesi Bölıwniz re· geçilerek Havuzun dol-
nesi dahiliye mütehassıslığına ta- isi vali Bay faik Üst~_!l'ün reisli- , durulması için 750 llra-
yin edilmiştir . Deyerli gencimiz ğinde diin toplanan B~de9 ı:erbi,- lık masralm yapılması-
dün şehrimize gelerek buradan yesi istişare hey'eti 'muhtelif spor na dalr Koordinasyon 
yeni vaıifesi başına gitmiştir mevzuları üzerinde kararlar ver,~ 1Heyetlnln müsaadesi Is· 
Muvaffakıyetler dile'i-iz . .mişt ir. • · ·a ~ · • tenml•tlr. Koordinasyon 

. . lJEVl..ETIN' SA r.rıci GA y. 
KA y AK KURSUNA GiDEN Rl MENKUL , BEDELLER/ . 

BÖLGE ECITMENI NASIL TAHSiL OiUNACAK 

Beden Terbiyesi ·Genel Direk· 

törlüğü tarafından Gerede'de açı 

lan Kay.ık Kursuna bölgemiz spor 

eğitmeni Bay Cevad Diblen de 

iştirak etmek üzere dün Gerede' 

ye hareket etmiştir. Bu kurs 15 

Marta kadar devam edecektir. 

d 

1 - . Be.deli taksltle ödenmek 
üzere hazinece 25/3/1931 tarihine 

· ·Jcadar satılan ': · 
A) Meskenlerin, 
B) Ziraata mahsus araımin, 

Heyetinin mUsaadesl a·. 
• llmr · allnmaz faallyete 

• 1 t 

' 1 
geçlleceil haber alm· 

mıftlr. • . I 
...... - .. - ........ - - .I 

yakalandı 

Mehmed oğlu Hüseyin Sa· 

ptrhırs isminde biri esrarlı sigara 

içerken yak.alanmıştır . 

&@ 

30 
30 lkincikanun 9~ 

EN 

~ Bl~AKll BİR KAV~l ~~ 
.._....Eski bir husumet yür.ündel'linin 

me~ oğlu Hayri Atalan ve ~ln b' 

f 
..Jı. 

med oğlu Yusu Gökkaya ll'/1eta 

da dün bir kavga almuş, bu .ın 
' dan Hayri Atalan kunduracı Llk:b 

ğiyle Yusuf Gökkaya'yı ya!' ma 

mıştır. Carih yakalanmış, Y yü 
llı, tedavi altına:ahnmiştır. 
in sa 

FIY AT MURAKABE p!ıet~ 
MiSYONUNDA ÇALIŞ~yc:;i 

CAK MEMURLAfl .lar, 
_.1,jmet 

Ticaret Vekaleti, Fiyat Mlll huı 
kabe teşkilatında istihdam ol~ Ju 
cak memurlar için açılan i v1.~ta 
handa muvaffak olanları pe) mili 
pey tayin etmektedir. Şifll geli 
kadar tayin edilmiş olan meJ!lı)ost 
!ar lstanbulda fiyat mürak an k 
müfettişlerinin nezareti altı ~eta 
çalışarak st~j göreceklerdir. fi' :ı: ~i 
lar, stajlarını ikmal ettikçe on 
kaletin lüzum gördüğü diğ-et akt 
!ayetlere fiyat mürakabe kofl fER 
löru olarak tayin edileceklerd 

' ' mer· 

ZAYİ 1 YESİKA 
ere 
lerd 
al 
ime 

Adana askerlik şubesih bey 

937 yılı Eylfıl ayı içinöe 
dığım koyuncu vesikamı !JU~ord 
d ·· l d' )' ' gaz an uç ay evve ye ı ır . 

A~ERiKAH . fABRiKAIARI CeYhandabüy'ültbir 
Y(NI OTOM O Bil YAPMIY ACAK f . . . . . I d . 1· , 

C) Topra~ mAhsullerini hazır
lıyan, imal ve t~sfiy, , ~çlen veya 
faaliyeti toprak mahsulleriyle a
lakalı bulunan imalathane, fabri
ka ve mümasili gayrimenkullerin, 

Bakiye borçl,arı . ı,960 11\Wİıcyı

hı\dan it!ba[e.n. J96,9c}P~li _yılına; 
k a d a r '28/6/1~38 , tarlh :ve 
3524 sayılı Ranun ·hukiimleri dai
resinde müsavi taksitlerle tahsil 

Bir çinko hırsızı 

Mehmed oğlu Hacı Av.şar is

. pıinde· b,ir1si 
1 
Bar A,ntuvan Breze

. f,olinin." bahçe~üı,qen bir çinko 

; yalmaktan suçlu 1plarak y{lka~an-

birlikte~zayi eyledim. Bu ~~tı 
yenisini alacağımdan eskiS1 ışt ir 

hükmü olmayacağını ilan e4 AP 
rım. 12664 

Adananın Y eıı 
k .... d yııA.m oyun en 

BUNUN YERiNE TOP VE acıanın onu a ın I"' mıştır . 
oğlu 312 do~ıfr~ 
Ahmed K~iya 

TAYYARE iMAL EDECEK 
Amerikan otomobil endüstri

sinin merkezi olan Detroit sana
yicileri 31 llkkanundan itibaren 
artık yeni otomobil imal etme

meğe . karar vermişlerdir . Bütün 
faaliyetlerini milli müdafaanın em

rine tahsis edeceklerdir . Bu fab
rikalar ordunun istediği tayyare
leri imal ile meşgul olacaklardır~ 

Amerikı;ının en büyfik otomo
bil şirketi olan General Motors 
ve Chrysler fabrikalan çok mühim 

otomatik top ve tayyare sipariş

leri almışlardır. Bugüne kadar bu 

cins eslaha mahdut miktarda yal
nız Colt fabrikaları tarafından 
yapılmakta idi . 

Bundan başka Middle - Vest 
de ordu hesabma yeni silah fab-

rikalarının inşası da kararlaştırıl

mıştır . Bu fabrikalarda General 

Motors ve Chrysler şirketleri ta~ 

rafından işletilecektir.Ayrıca üçün
cü bir şirliet ( Bendix ) fabrika

ları da mühim silah siparişleri 

almıştır. 

Bu suretle muazzam Ameri
kan otomobil sanayii harb en
düstrisi haline çevrilmek üzere
dir . 

Halkevi Reiıliğinden 

KONfERAHS-KONSER 
31/11941 Cuma günü saat 

20,30 da evimiz salonunda Bay 

Celal Agah Uyanık tarafından 
(Bugünkü tapo sicilli müesse-

sesi ile şekli sabıkın mukayese

si ve tapo sicilline tescilin faide 
ve neticeleri) mevzulu bir konfe

rans, Ev orkestrası tarafından 

da bir konser verilecektir. 

Giriş serbestir. Konferans 
salonu 19,30 da açılır. 
30-31- 12667 

i~iNDf BİR KA~ YOlCU, ARABA Vf HAYVANlAR 

NAKlEOEN SAl KOPTU; SUlARA KAPllOI 

CEYHANIN OTt::L MESELESlLE MEŞGUL OLMAK LAZ,IM 

Ceyhan : 29 ( Türksözü mu

habirinden ) - Ceyhanda Karşı

yaka He irtibatı temin eden ve 
tel üzerinde işleyen sal kopmuş-

tur. Bu sırada imdada emniyet 

lcomiseri Şerif ve jandarma ka

rakol kumandanı Mustafa ve di

ger zabıta memurlariyle halk ye

ti~miş salı akıntıdan ve bu suretle 

bir kaç kişi ile bir araba atlarını 

ölümden kurtannı~lardır . ihmali 

görülen salcı hakkında ~ takibat 

yapılacaktır . 

Bir lelm benzeylfl 

yUzUnden yanhttık 

~Tfir:ksözib nün dünkü sayısın~ . 
1 

da 4 evinde beş kişiye kumıir oy-

natan adam yakalandı:! llaşlığı al-
ı 

tındaki yazıda t Abdullah Güleb 

adı da geçmekte ve Lu yüzden 

benim de medqaldar olduğum , 
zannedilmektedir.1Halbuki o evde 

yakalanan kumarcılar arasındaki 

şahsın < Ka•sab Abdullah• Güleb 

olduğu polis tahkikatında 1 
da sa

bittir. Bunun isim ve soy adı ben

ıeyişinden başka bir şey olmadı

~ını ve soy adımızı • alan ~ahıs 

hakkında da kanuni muamel~ye 

tevessül edeceğimizin lütfen gaze

tenizde tasrihini rica ederim. -

·• 1 ı. •' . . 
' "' !1 nda 

edn!u~ ~~%nr~l~;~~~~t~ ~;;;·._~:vosm·a ~U11ZU .. nden gençler arasınl~i-merıkulterden, borcun muacceh- b' 1 n d 
f I f:, ı v j J,. \r f f 1 

yet kesbetmesi sebebire hazinece • ·• · · · r. 
tefevvüı eç\ilmif, .. Glup da· ·henüz l • , ı.; • ~1 1 11 

" 'R 
s<ftOmamış eya bir.(.::ihe\l~ tah· ı~·· it · · 1 k IJ 
sil ~ılı~m~~ış. b~lunanier~ .. hory • l ./J. an 1 avgpar 

. bakıye'sı 1 ıntı madde hukurnte- . Fü 
rine tabi ohnak ve fefevvüz~ ve • 1 

, ist 
taulıir ve. saire .dblayrsiyle haz!- • • • .. • >ete 

n~~e y~pı_l~ış ,masraflar!~ birli~~e DUN iKi KADIN VE DORT ERKEK ARASIN'OAKI ılek 
1~40 taksıtı defaten tesvıye edıl- , ._ ,, • de 

:~ ı•rtilC ~~~.:~1·:.ine iade olu- BIÇAKU KAVGADA ALTISI DA YARALAHDltAR -~ 
Bu madde hukmunden ıstıfade · Umumhane kadınlarından Salih • ../ 

edebilmek Win alakadarların, ka- kızı Emine Güler'in dostlarından ı · ~ür 
~un meriyeti ~ari?inde.n itibar~n Yusuf oğ'lu Mehmed Ersal ve Ga- I · ~'-.• J"/IJ;.2# u 
uç ay zarfında ma~alh ınal daı- lib oğlu Mehmed Yalaz arasında ı A' .,. - --- r. 
reJcrine müracaat ederek öorç- kıskançlık yüzünden çıkan kanlı lk 
Jantna ve teferruğ muamelesini kavgadan her iki kavgacı da bir- 30-1-941 Perşembe ,L 
ikmal ve intaç etmel~ri =rthr. 

3 - 1 Ve 2 ncl· ı maJ:e hu~- birlerini bıçakla :Yaral&mışlardır. S.OO au Program, saat ayan ;ele 
Kavga evvela 1 Mehmed Ersal ile 

~iıb'mlerin~en 1istifad~ edenlerden Emine Güler a~asında · çıkmış ve 8.01 AJANS haberleri taly 
ış , ~ kanunun f!l~ryiet tarihine Mehmed Ersal, Emine Gliler'i bi- 8.18 Müzik : Hafif prograll' ir 
kac\ar geçmiş müddet için faiz çaklamıştır. Emine Güler'in' biçak- 8.45/ ları 
aranmaz. l nı ö 

· andığını gören ve önun intikamı - 9 oo E k d K "'ş Muvakkat , v a mı onut•·· ıima 
nı almak hevesine kapılan Emine 

müddetleri uzatılan gayri men- Güler'in ikinci dostu Mehmed Ya- 12.30 Program, Saat ayan rda 
kullerin 1940 taksitleri bu kanu- !az bıçağın dayanarak Mehmed 12.33 Müzik : Fasıl heyeti :dilrr 
nun meri:re9' . tarihi~de!\ itibaren Ersal',ı vurmağa teşebbüs ederek 12.50 AJANS haberleri )iğe 
iki ay içinde tahsil olunur. b 'nin 

• , . aşında a~ıf surette }aralamış 13.05 Müzik : Fasıl heyeti ldir. 
' 4 - Bu kanun neşri tarihin- ve kendisi dt:t3 Meluned Erşal ta'-

den muteberdir. · ı ·" -· ' · 13.20/ )M 
ı rafından yaralanmıştır. J ~ ' 

5 - Bu kanunun~ nfrK'ümlerini 14.00 Müzik : Karışık progrı 

Ceyhan : 29 ( Türksözü mu

habirinden ) - Ceyhanda otel 

derdi cidden mühimdir . Mevcud 

oteller gerek istiab ve gerek 

temizlik bakımından halkın ihti

yacına cevab verecek şekilde de

ğildirler. Ceyhan gibi geniş bir 

zitaat ve iş bölgesi merkezinde 

bu meseleyi ehemmiyetle ele al

mak gerektir . M. S. Abdullah Gülek icia
1 
ya Maliye Vekili rrreiundur. Adli tahkikat devam etmekte- Rorı 

,..---,-----~-------.--_...,....:ı-,,.;.;...ı....---'--.....:.'' <;i~r. Emin Güler ile Menmed Ya- 18.00 Program, saat ayan böl 
. laz'ın yaı-alat'ı tehlik:eli değildir. 18.03 Müzik : Radyo Caz <arş-1 

Müzik : Şarkıla!'. anla 

!iiiiiii[!~![~~~og~~J;2t!~I~[i~~iiiiiiii Fakat Mehmed Ersaı•ın başından 18.40 D U Y D U K 1 ' A' R 1 M 1f Z aldığııyara ağır ve tehlikeli oldu- l9.15 

.

. L- . . ! ;,ı . 1 
r vs ' ğtmda.;n memleket hastahanesine 

f: nakledilmiştir. 

Konuşma ( Karadeniı •lesiı 
portajları) şef 

ık rr 
Saat ayarı, AJANS 

Pariste yapılan · yiyecek· kaç81

kçılığ1 
l ".J " 

Pariste Firmin Dorado adında tanınmış bir • ler l;iulmuştur. Bunun üzerine başka artistler de 
berber ve birçop artistler kaçak suretile yiyecek .. gelmişler, betber on•ara da yiyecek temin etıni~-· 
tedari1' edip sarfetmek töhmetile mahkemeye sev
kedilmişlerdir. Tevkif edilen artistler arasında 

meşhur şantöz Lucienne Boyer de vardır. 

Bir gün şantöz berberde saçlarını tanzim etti
rirken yiyecek tedarikinde tesadüf ettiği güçlük
ten bahsetmiş, bunun üzerine berber kendisine 
vesikasız yiyecek bulacağını söylemiştir. Berber 
söz.ünü tutmuş, kaz ciğ'eri vesaire gibi birçok şey-

Bu sırada polis berberin sık şık Paris civarına 
seyahat ettiğini ve ketıdjsine küçük sandıklar gel
diğ'ini görerek tahkikata başlamış, sandıklardan 

birisi açılınca içinden pek çok yiyecek çıkmıştır. 
Berber, yiyecek k~ça,Qılı~ı ile itham edilmiştir. 
Artistler de cürüm şeı-iki ofar~ık mahkemeye sev-
kediliyorlar. · .. . , 

* 
Bu cinayetten başka yine bir 

1

k~dın yüz.ünden dün üç kişi ara
sında diğer bir cinayet daha ol

t ' mırştu:. Ahmed oa-ıu Şerif Ôzça-
, lış1r ~dında b~risi, gayri meşru 
münasebette bulunduğu Fatma'yı 
biçaklamış ~ Fatma'nın biçak -
!anmasından muğber olan Musa 
"oğlu Mehmed Anış da Şerit Öz-

. çalışır'ı biçakla vurmuştur. 
· , Her üç yaralı tedavi altına 

~alınmış~ haklarında kanuni takiba
ta ~aşlanmııtır. 

19.30 -19.45 Müzik : lncesaz 

20.15 RADYO GAZETESi --
20.45 

' 2 J.00 
21.30 
21.45 
22.30 

22.45 
23.25/ 

Müzik : Keman soloları -

Müzik : Dinleyici iste1'ıl N 
Konuşma' (Sıhhat) 

Müzik : Radyo orkes11AJ 
Saat ayarı, AJANS ~e 

Müzik : Cazl:>and • 

23.30 Yarınki 
~ 

Pıorram ve 
pamş 
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1 1 
I . GAZETEveMATBAASI i • • • 
11 T ü rksözü Gazetesi oKuYucuu~ıNA, ~ü~Y~Nı~ HJR nn~nNDA vuKu · I 
• BUlAN HADiSELERi GUNU GUHUNE VERiR. 1 
1 • t 

1 • 1 
1 1 
: T .. k .. .. M tb KiTAP, M(CMUA ÇEK, Bİl(T, Afi~, PlAN HARİTA, 1 
1 ur sozu a ası BİlÜMUM MATBAA iSURİNİ TÜRKİYEDE MEVCUT : • • 1 MATBAAlARA REKABET EDER DERECEDE TABEDER İ 

1 • 1 
İ TlYırksö~lYı CüDt knsmu : ·.ı . - . • • 1 Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( T ürksözü ) İ 
• • ı Mücellithanesinde Yapılır. 1 
• • 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Radyo Satmak Çok 

k~laydır 

Asıl mesele satılan radyola
rın servisini temin etmektir 

Radyo ahrken, si~e en iyi radyoyu satıyorum 
diyen kimseden değil, size en iyi servisi 
temin ediyorum diyen müesseseden alınız. 

En iyi radyo ile en iyi 
ser·visi bera her bulacağınız 

müessese şudur 
MUHARREM HiLMi REMO 

ABİOİHPA~A CADDESi NO : 112 TElGRAf: REMO - ADANA - Tfl[fON: 11 O 

ilAN 
· Adana Çiftçi Bir/ilinden: 

Yağmurdan fazla zarar gör
müş Pamuklar'ın Çiftçiyi koru· 
yucu bir fiatla satılması için 
Ticaret Vekaletince tedbir alı-

nacağından elinde satılmıyan 
bu nevi pamukları bulunan 
Çiftçimiz'in numune ile birlik
dc mikdannı Birliğimize bil
dirmeleri ehemmiyetle ilan o
lunur, 28-29-3()..31-12663 

SATUK KISRAKlAR 
160 baf cin• lunak 

1 

Kısacık Kollektif Şirke
tine alt cinsleri yanın kan 
Manyas 160 f>aş• 'kısrak sa
tılacakhr. 

Hayvan meraklılarının 
ve almak: istiyenlerin Ka
rataş nahiyesinde, Dana
çökende1 Kısacık Zad~ çift- ı . 
likinde Çiftlik müdtirUi~tine 
müracaat etmeleri ilan o
lunur. 12662 3-6 

--------
Vurddaş! .. 

~ızllaya üye ol ---------

... 

DERHAL 

HER ECZAHANEDE BUlUHUR 

------------------------------
TÜRKİYE CUMHURİYET; 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayeai: 100.000.000 Tfı.rlt Lira•ı 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirat ve ticari her nevi banka muameleler 

Para~biriktirenlere 28.800 lira:ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsı~ tasarruf hesaplarına eıı 

az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilrcek kur'a ile 
aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 .. 500 2000 ,, 
4 .. 250 

" 1000 " 
40 .. 100 " 

4000 " 100 .. 50 " 
5000 .. 

120 " 40 .. 4800 " 
160 ,. 20 .. 3200 .. 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşrniyenlere ikramiye çıktığı takdirde yü2de 
20 fa:zlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 - Eyh11. 1 Birincikanun, 1 
Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

iŞ BANKASI 
; KÜÇÜK TASARRUf HESABlARI 

. 1941 
ikramiye Planı 

KEŞ1DELER: 

4 ŞJJ hat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 lkinciteşrin 

tarihlerinde yapılır. 

i941 lKRAMIYE.LERt 
l Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 

s il 1000 
" - 3.000 il 

2 il 750 il - l.500 il 

4 il 500 " - 2.000 
" 8 ,, 250 " - 2.000 il 

35 ,, 100 " - 3.500 
" 

80 il 50 ,, - 4.000 ,, 
300 " 

20 ,, - 6.000 il 

Türkiye iş Bankasına para yahrmakla yallnız para biriktirmiş 

olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

........... 00 ........ 00 ........ 40 ....................... . 

DEVl[T OEMİRYOllARI 6. NCI İSLETME SATINALMk 
KOMİSYONUNDAN: 

__________ ........ ______ ;,-___ ._ ~ 
Dr. Muzaffer lokman 

HASTAlARINI HER GON MAYENEHANESIND[ 

KABUL EDER 
o ·o o· o et ta ot .... 00 •• o· •• ne •• •• •• o ·o ............ . 

Muhammen bedeli 2100 lira olan 300 ton kuru meşe odunu 
31-1-941 Cuma günü saat 11 de açık eksiltme:Suretile Adana· 
da dare binasında sahnalınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 157.50 liralık muvakkat teminat ak
çaları ile kanunun tayin ettiği vesikaları hamilen komisyon reisli-
ğine müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyona müracaatla bedelsiz olarak 
görülür. 12642 15-19-25-30 

Abone ve İlan 
Şartları 

Seneliği 1200 Kr. 
Altı aylıAı 600 11 

Üç aylıAı 300 11 

Aylık ta abone edilir. -ilanlar için idareye 
mUracaat etmalldlr. 

TtİR.KSöZJ 
' CONDllJlt CAa1't - ı\ON(A.. -

Sahip ve Başmuharriri 
FERiD CELAL GÜVEM 

Umumi Neşriyat Müdürü 
MACiD GÜÇLÜ 

Baslldığı yer : TÜRKSÔZÜ M~ 

Yı 


