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OMANYA'DA ~ 

Beden Terhife~I 
Enstitüsü Açılacak 

HORY A SiMA . GELDİ 
SÜKUN AVDET ETTİ 

HTONESKU KABİNESİNİ 

EVİRMEK i~iN TEKLİf 
Bükreş : 24 ( a.a ) - Sükun 

· eniclen tesis edilmiştir. Hurya 
ıma neşrettiği bir beyannamede 
jyonerlere tanrik hareketlerine 
hayet vermelerıni emretmiştir. 

Mihver siyasetinin lejyoner ha
•ketinin tasvip ettiği hususi şe-

)İtı ihtiva eylediğıni bildirmiş ve 
:.1.iyeti aydınlatmak için hükü
elle lejvoner teşkilatı arasıncla 
5riişmeler yaptlmakta olduğunu · 
l ve etmiştir. 

Bern : 24 (a.a) - Bun gaze
sinin selahiyettar bir Romen 
eııbaından aldığı bir habere ~ö
., Romen ordusu general Anto
•sku da ilahil olmak üzere hu
lmetten lejyoner olmiyan bütüir 
nırlarııı çıkarılması hakkında 

jyonerlerin ileri sürdüğü teklif
ri knbul etmemiştir. 

Lonctra : 24 (a.a) - Beyan o
ncluğuna göre, Romanyada vazi
•t çok karanlıktır. Son günlerde 
omanyada cereyan hadiseleri 

a t nvir etmek şimdilik imkansızdır. 
ile 

HADiSELERiN iÇ YÜZÜ := 

'ALYA BÜYÜK GÜÇLÜK· 

:R/ÇINDE ÇIR PINMA.KT A 

ANKARA Tobrugun ln-
R A o Y o gilizler tara-

e 5 ~ZE T E S I fından işgali 
.. 0 llnız ltalyanın şimali Afrika va-
uı l" . k ye mı ı;arsma ·la kalmamış, hal-t Presliii için mühim bir darbe 
un· muştur. Romada radyo dinle

nler . bu vaziyeti çok garip 
ılmuşlardır. 

Fakat İtalyan neşriyat kaynak
ı vaziyeti tabii görmüş ve tevi
çulışmıştır. 

Görülüyor ki ltalyanın he;ap
ı daima yanlış çıkmaktadır. 

ılyanların tesellisi şudur: · Tob
ktaki ltalyan esirleri mikdarı, 
ırdiya<lakinden azdır. Ve bu defa 
ıiliz zayiatı ağırdır . 
Mısırın ltalyanlar tarafından 

ilası hulyasının artık temamiyle 
ya düşt~ü katiyetle söylenebi-

Grasyani'nin emrindeki kıtalar 
r bir sahada teksif edilmiş bu: 
lU) nr. Diğer tafaftan H~beşis
lda vadyet başkadır. 

Son haberlere gö~e Habeş im
t~toru Haile Selasiye aym . on 
fındenberi Habeşistan toprak
lnda bulunuyor. Necaşi dün Ha
f ?ayrağını Habeş toprağına 
ndı eliyle çekmiş ve ıç Habe
t ana doğru seyahaline devam 
ın iştir. Meşhur raslardan Kassa-
şimdi Habeş istiklal mijcadele

gayyesiyle impatator Haile Se
ıyenin yanındadır. 

Bütün bu vaziyetlerden bekle
n ilk netice, ltalyada dahili bir 
ı lap olabilme.si ihtimalidir. 

irmit OMA NY ADA S ÜKONA 
DOCRU .. . 

,1 Romanyada sükun artık avdet 

( Geris: üçüncü sayfada ) ........... 
BiR DÜZELTME 

Dünkü gazetemizin başlıgında
tarih 24 lL:incikanun olacak 
rde 25 lkincikanun olarak çık'
ıtır. Ôıür diler ve düzeltiriz. 

........... 

) . 

Genel direktörlügün diğer bir teşebbüsü 
Kanunu, talimatnameleri, nizamname· 

leri, mecmuası, vilayetlerde fube teşkilatla· 
rı, elemanları, ajan ve eğitmenleriyle bugün 
yurdumuz.da y epyeni bir gençlik tf?f kilô.tı 
vücucİ bulmuştur: Beden Terbiyesi. 

Memİeket genfliğine gerek spor sahala
rında gerek yurd müdafaası geri cephesinde 

yetiştirerek gayelere hükmettirecek olan, 
yüksek maksadlar takip eden bu teşkilat 
ic:in her şeyden evvel öğretici ve yetiştirici 
de lazımdır. Bunu c;ok iyi hisseden Beden 
Terbiyesi Genel Direktörü General Cemil 
Tahir Taner, A nkarada bir an evvel bir 

Garp çölünde esir edilen 

• 
İtalyanlar Mısıra getirilirken 

1 

Tobruktaki 
temizlik bitti 
ALINAN ESiR A DEDi 

20,000 
• 

Kahire: 24 (a.a.) - Royter: 
Tobruk garbinde bulunan mağa 
raların karanlığında gizlenen ufa ':: 

hilinde 30 kilometrelik bir sahayı 
tahliye etmişlerdir. lıalyanlar sür
atle ric'at ediyorlar. lngiliz hafif 
motorlu kuvvelleri ltalyanların ta
kib t-tmek le ve arızasız araziye 
tesadüf etmektedirler. 

Habeşistanda ve Eı itrede İtal
yanlar duramdan g<'ri çckılmekte 
devam ediyor. 

lıalyanlar vaziyetin ciddi bir 
mahiyet aldığını görmüşlerdir. hal· 
yanlann yiyecek ve içecekleri yok 
denecek kadar azalmıştır. Topruk 
lngiliz kıtalarınm sivil halk buldu
ğu ilk İtalyan şehridir. 

AVUSTRALYANIN İNGİLİZ 
HOKOMETİNE YAROIMLARI 

Londra : 24 ( A. A . ) - A
vustralya lngiltereye göndereceği 
tayyare filolarının adedini fevkal

ade arttırmağa hazırlanmaktadır . 

Avustralya hava nazırı hariçte 

iş gören hava filolarının önümüz

deki ay bir mislinden fazla arta

cağını söylemiştir . Tedbirleri der

hal tevessül olunacaktır . 

ltalyan grupları henüz teslim ol- ·--.... -_...._...._ ________ •• .... •• .. •• .. •• ··----·ı 
mamışlardır. lngiliz piyadeleri 

ruk müdafaasından bakiye kalan bunlara hücum etmektedirler. Tob- ! Yaln iZ Ege Bo .. lgesı· nde ı 
şey bundan ibarettir. Bardiyada Londra : 24 ( A. A. )- Dün 
olduğu · gibi Tobrukta aa bazı akşam radyoda General Dögol 
İtalyan kuvvetlerinin saklanmış ol- demiştir ki : 

duğu görülüysr. Tobruk hareketi ! y ı• r m 1• m ı• ı yon k ı• ı o " Bir Kanunusanide sükut et-
36 saat sürmüştür. - , mek suretiyle yapılan reyiam ile 

Tobi'uk: 24 (a.a.) - Burada * Fransa ne istediğini ve ~uvakka-

alınan esirlerin adedi 20,000 tah- : t u· 1 t u·. n u·. m u·. z satı I d 1 ten h e z i m e t e uğramış 
min edilmektedir. Bunların arasın l olmakla · beraber hürriyet ateşi 
61 inci Anavatan fı rkasiyle lima- , ile yanarak henüz mahvolmadı-... 
nın sulh zamanı garnizonu efradı, t •ğını ve ihtiyat bir kuvvet olarak_ 
1500 kişilik demir garnizonu efra- lstanbul : 24 (TUrksözU muhabirinden) - Aldı· bulunduğunu dünyaya tanınmış-
dı ve batırılmış olan Corciyo kru- t ğım malOmata göre, lzmlrde tUtUn piyasasında sa- tır. Bu ihtiyat kuvvetin b_~ıı ~ı-
vazörünün 700 kişilik mürettebatı t tlşlar devam etmektedir. DUn ak,ama kadar bUtUn sımları savaş meydanına donmuş-
vardır. Askeri polis efradı ile Ege bölgaslnde satılan tutUn miktarı 18,5 mllyon \erdir. 
gümrük memurlan ve "bir kaç yüz * kiloya ballğ olmu,tur. Satı,ıar, hararetlidir. Söy- lşle Fransa bunun için erle-
sivil teknisyen de esirler arasında- t lendJ.Glne göre, bazı mmtakalarda alıcılar arasında rirre muharib tayyarecilerine mef-
dır. 

1 

bir rekabet ba,ıamıştlr. Şimdi bllhas~a 3 v~ 4 :~- kurelerine ve ümitlrine. doru 
Kahire: 24 ( a.a. ) _ Eritre cU kallte tUtUnler Uzerlnde fa~xla satıf ar yapı ma a temayül etmektedir. şte yıne u-

cebhesinde şimdiye kadar seksen dır. Şimdi kUçUk ahcılar piyasadan mUbayaat yap- nun içindir ki kurtuluş mücade-

k ·ı kt d ı lesi için bütün imparatorluk bir ı omelre derinliğinde ilerlemişler- ma a ır ar. 
dir. ltalyanlar Eritre hududları da- ~_ .. _-_ -_ _ ••_ ••_ ••_ •_; _. _• _•_• _----__ --__ - _ •_• _ .. __ -_ •_•-:--- •_•_•_•_ .. _ •_•-:•:-•- •_•_• ___ te_h_ı_ik_e_te_ş_k_il_e_d_e_c_ek_t_ir_. -·--· ~-

Lig maçları 
BUGÜN STADDA DÖRT TAKIM KARŞllAŞACAK 

RUZVEL TIN M ÜMESSiL/ 

Pol, Donua'yı 
dün kabui etti 

Belgrad : 24 (a.a) - Dün ak
şam Belgrarla gelen Ruzveltin hu
susi mümessili albay Dona bu 
sabah başvekil tarafından kabul 
eclilmişlir. 

Mülakat yarım saat sürmüştür. 
Albay gazetecilere, Belgradda iki 
veya üç gün kalacağını, kral nai
bini başvekil müavinini ve bahri
ye nazırı ile diger askeri şahsiyet-
leri ziyaret etmek arzusunda bu
lundugunu söylemiştir. Albay se
yahal ının bundan sonraki seyri 
bahsinde, <Belgraddan sonra Alina 
ve oradan ela Türkiyt'ye, Filistine 
ve Mısıra gidecegim, Bilahare Av
rupada başka bir seyahet yapmak
lığım da mümkündür.,, elemiştir. 

Albay yolda mühim diploma
tik vesikaların degil pasaportonun 
kaybe<lilmiş bulunduğunu müşa

hede elti~iııi söylemiştir. 

Staclda bugün lig maçlarına 
dört takım arasında devam edi
lecektir. Bugünkü maçlarda iki 
fabrika ve iki mektep takımı bir
biriyle boy ölçüşeceklerdir. 

Fabrika takımlarını tabii tah
min ettiniz : Malatya Mensucat 

ve Milli Mensucat. 

Son haftalar zarfında beklen
medik sürprizlerle karşılaştığımız 
için bunlardan hangisinin galip 
geleceğini şimdiden keşfetmek 
mümkün değildir. Bugüne kadar 
yapılan maçlarda Milli Mensucat 
oldukça kuvvetli olduğunu gös-

termiştir. Fakat. nasıl ki Demir
spor birinci devre birincisini 
) endi ise Malatya Mensucat ta
kımını da niçin Milli Mensucat 
takımını yenmesin ... 

Bu maçtan sonra Erkek Lisesi 
ile Ziraat Lisesi takımları karşı
laşacaktır. Malum olduğu üzere 
E.rkek Lisesi, Ziraat Lisesine fa
iktir. Futbolcla şansın da büyük 
rolü oldugu için bu maçın da ne• 
ticcsini beklemek ve neticeye ı 
merakla intizar etmek laz ımdır. 

Hailel Sel<isiye Habeş Raslarından Kassa ve o~ulları ile~beraber 

Haile Selasiye eliyle 

HARE~ TOPRAGINA 
HAB[Ş BAYRGGI 

DÜN ~EKİLDİ 
Hartum 24 ( A. A. )- Roy

terin Habeş hududundaki muha
biri bildiriyor : lmparakr Haile 
Selasiyenin 15 Kanunusanide Ha
beşistana geçti~ini şimdi ifşa ede
biliriz . imparator Hartumdan 
bir İngiliz bombard ıman tayya
resine binerek ve avcı tayyare
lerinin refakatiyle hazırlanan bir 

tayyare meydanına inmiştir . im
paratoru burada-: iki oğlu , Veli
ahdi ve Hara Dükü ile Südan
daki İngiliz kumandanının bir mü-
messili tarafından karşılanmıştır . 

İmparator burada bir rahib 
tarafından takdis edildikten sonra 
hazırlanan direğe kendi eliyle 
Habeş bayrağını çekmiştir . Bu 
merasimden sonra İmparator Ha
beşistan dahiline doğru seyahatine 
devam etmiştir . 

AMERiKAN ELÇISİNİN 
VlŞIDE KABULÜ 

Londra : 24 ( A. A. ) - Li
yon radyosunun verdiği bir ha
bere göre, Vişi hükumetinin har
biye:nazırı Hutzinger bu sabah 
yeni Amerikan büyük elçisi ami
ral Lehiy'i kabul etmiştir . 

( Gerisi ikinci sayfada ) 

GENERAL Oö GOL YEt~ i 
BİR NUTUK VERDİ 
Muvakkaten hezimete ug

ramış olmakla bercıbcr 

Fransa, hürriyet ateşi ik 

yanarak henüz mahvol-

madığım göstermiştir. 

KILIŞEMİZ HÜR 

FRAfvSIZLAR ŞEF I 
GENERAL DÖ GOLÜN 
YENİ BiR RESMiNİ 

GÖSTERiYOR 

HABE~LER . İ~İN ARTIK 
İNTİKAM SAATi ÇAUYOR ! 

Nevzad GtlVEN 

Ş
imali A/rikada ve Arnavudluk
ia yakalandığı frrtına ile mu

kavva ita/yan imparatorlu~11 
sallanmağa başladı. 

Temelinde mazlum ve günalı
sız milletlerin kan ve kemiği mal
zeme olarak kullanılan bu impa
torluğun çatır/ısından çıkan ses 
hı1rr(lJel cişıkı ve her millet için 
yaşama hakkı tanıyan insanların 

kulağına ne okşayıcı bir ses olarak 
gelmektedir. Çı1nkü bu ses Jıakkm 
ve hürriyetin çalmağa başlıyan in
tikam saatından geliyor. 

Beş sene evvel bir İngiliz tor
pidosuna binerek memleketini 'l"' 

milletini İtalyan ihtirasının pençe
sine terkeimek mecburiyetinde kal
mış olan Habeş imparatoru dıln 
yine bir lngiliz tayyaresiyle Habeş 
topraklarına geri döndü. Uzun 'lıe 

zztzraplz bir men/ a hayalı yaşamış 
olan İmparatorun avdeti Habeş 
istiklôlinin de mıdetine bir işart't 

olacağa benziyor. 
Ateş, demir 'l.•e zelıirin yarclı

miyle boyun eğmeğe mecbur edi
len Habeş arslanı ita/yan boyıın· 
drırızğıınu parçalamak için yeniden 
silkinmeğe başlıyor. 

! nsanlzk bir f acianzn mes' ııt 
/inalını .o;eyir, tarih muhteşem bir 
intikam kaydedecek .. 

Beş sene e1ıvel İtalyan bom
baları, makineli tiifenkleri, zelıir/i 
gazları binlerce Habeş çocuğunu 
bir serçe siirı1sii gibi yere sererken 
Roma'nın fatihleri bu kolay zafe
rin serhoşluğiyle mestolmuşt11. 

Habeş milletinin mukaddes ki
ni büiiirı tazeliğiyle yaşıyor. 

Bugiin Habeşislanda binlerce 
İtalyan kaduı tıe çocuğu var. if al
gan milleti haklı olarak bu insan-

\ G~rişi ikinci sayfada) 



ANKARA TELGRAFlARI 

BİR TÜRK DOSTU 

iNGiliZ ANKARAOA 
Ankara : 24 ( fürksözü muha 

birinden) - Uzun zamanlardan 
beri Türkiye'ye ve Türk davala· 
rına dostluk ve müzaharet göster
miş bir lngiliz şehrimizdedir. Elli 
iki yaşlarında bulunan Dr. B. W. 
Halid Sheldrake uzun ~üddet ga
zetecilik ve Londra'daki Kızılay 

Cemiyetinin ikinci başkanlığını 
yapmış 1932 senesinden beri se• 
yahatte bulunan bu zat, uzak ve 
yakın şarkın her tarafını, Afrika 
ve Amerika'yı gezmiş, üniversite 
ve radyolarda konferanslar vermiş 
lir. 

iki üniversitede doktora yap · 
mış olan Bay Halid'in iki oğlu 
vardır. On dokuz yaşındaki Reşit 

ismini taşır ve 14 yaşındakine de 

Mustafa Kemal'in adı, yani Kama! 
ismi konulmuştur. 

Türkiye'de ilk defa gelmiş olan 
ve bir ay kadar kalacağını söyli· 

yen bu Türk dostuna hoşgeldin 

deriz. 

MATBAAT UMUM MÜDÜR
LüCü MATBUA KURUYOR 

Ankara : 24 (Türksözü muha· 
birinden) - Matbuat Umum Mü-

dürlüğü Ulus matbaasının bazı 

makinelerini satın alarak bir mat-

baa kurmak teşebbüsüne girişmiş 
tir. Bu maksatla Hacıbayramda 

bir de matbaa binası temin olun· 
muştur. Umum müdürlüğün mat-

baa kurulduktan sonra resimli haf -
talık bir mecmua neşreylemesi 

muhtemeldir. 

HAB[~l[R İ~İN ARTIK 

İNTİKAM SAATİ ~AUYORI 
l Birinci sayfadan artan ) 

/arın hayatı için titremektedir. Fa-.... 
kat öyle zannediyoruz ki Habeş 

milleti kendisini,: yarım vahşi adı
nı vererek, esir gibi kullanmak 
lıakkını iddia eden Roma fatihle
rine biiyük ve acı 'bir merdlik ve 
alicenaplık dersi vermek için bu 
insanların hayatını ba~ışlıyacaktır. 

Habeş milletinin mukaddes kin 
ateşi bir kaç bin masum insanın 

kaniyle detil muhteşem bir inlıi
clamla yıkılacak f talyan impara
torluk tozu ve"fdumanı arasında-- -sönecektir. 

Nevzad Güven 

25-1-941 Cumartesi 

8.00 Program, saat ayarı 
8.03 AJANS haberleri 
8.18 Müzik : Hafif program 

8.45/ 
9.00 Ev kadını - Yemek 

13.30 Program, Saat ayarı 
13.33 Müzik : Türkçe plaklar 

13.50 AJANS haberleri 

14.05 Müzik : Türkçe plaklar 

14.20 Müzik : Riyaseticumhur 8. 

15.00 Müzik : Hafif program 

15.30 Müzik : Konservatuvardan 
naklen : Riyaseficumhur fi. 

!armonik orkestrası 

18.00 Program, saat ayarı 

18.03 Müzik : Radyo Caz 

18.40 Müzik : Saz 

19.00 Konuşma (Günün meseleleri) 
19.15 Müzik : Türküler 
19.30 Saat ayarı, AJANS 
19.45 Müzik : Şarkılar 

20.15 RADYO GAZETESi 

20.45 Müzik : Fasıl heyeti 

21.15 Konuşma (Bibliyografya) 

21.30 •Müzik : Radyo orkestrası 

22.30 Saat ayan, AJANS 

22.50 Konuşma (logiliı.ce - Kı-
sa dalga) 

22.50 Müzik : Dans 

23.25/ 
23:30 Yarınki Proiram ve Ka

panış 

Gençlik kulüp reis~ 
leri bir içtima· yapll 

Bölgemiz Beden Terbiyesi 

teşkilatı ajanlariyle Gençlik kulüp

leri reisleri dün Beden Terbiyesi 

binasında bir toplantı yapmışlar

dır. Bu toplantıda bölgeye, kulüp· 

!ere, ajanlara ait bazı hususi me

seleler görüşülmüştür. 

Ceyhan' da 
KÜL TÜR ÇALIŞMALARI 

Ceyhan : 24 (Türksözü mu· 
habirinden) - Halkevlerinin açı· 

lış yıl dönümü olan (11} Şubatta, 
Halkevi temsil kolu gençleri tara 
fından bir temsil verilmesi karar
laşdırılmakla, reprtuvara dahil ''pa
ra delisi" komedisi intihap edildi· 
ğinden rol tevzii yapılmış ve pro
valara başlanmışdır. 

Haber aldığıma nazaran inşa· 
atı ikmal olunan köy mekteplerin
den Muslafabeyli mektebinin önü· 
müzdeki Pazar günü açılış merasi· 
mi yapılacakdır. Diğer tarafdan 
Çarhipare köyü mektebinde açılış 

merasimi başka bir gün yapılacak-

dır. Keza henuz mektebi bulun· 
mıyan bazı köylerde de mektep 
inşaatı hazırlıkları devam etmekde 

ve yakın günlerde de bir iki köy 
mektebinin daha temeli atılacağı 

memnuniyetle öğrenılmişdir.M.Selçuk 

ŞEHiRDE ODUN KÖMÜR 
Havaların müsdit gitmesinden 

dolayı sou günlerde Adanada kö· 
mür ye odun çoğ lmışlır. 

BİR DOlANDIRICIUK 

Eski bir şoför lokantayı 

nasıl dolanaırdı ? 

r-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ . . 
; YUR[GİR OVASINDA ; 
; İlA~lAMA TECRÜBESİ i 
• • . ' 
! Ziraat Mücadele istasyonu ! i müdürü Haydar frtel, fare mü· ! 
i caddesinde kullanılmak üzere ı 
i Sambaz ve Zelyo ilaçlarının i 
j tecrübelerini yapmak için Yü- i 
i reğir ovasına gitmiştir. i . . 
l---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-j 

Beden terbiyesi 
yüksek enstitüsü 

Birinciden artan 

Beden Terbiyesi Yüksek Ens· 

titüsünün acılmasını bizim • 
kadar candan istemektedir. 

Şimdilik, bu güzel fikir 

tahakk~k edinceye kadar 
1941 mali , yılı başında An· 

' karada bir Beden terbiyesi 

Eğitmen Kursu acılmasına 

karar verilmiştir. İlk~ defa 
1939 yılında acılan bu kurs-

' 
tan m~zun edilerek yurdun 
dört kö1esine 'dağıtılan 34 
spor eğitmeninin ba1ardıkla· 
rı ifler fayam takdir görül-

mektedir. l1te, bu müsbet ne· 

tice/er kar,ısında bu ~ursun 

bu sene de açılması lüzumu · 

duyulmu,tur. 

Niya1i Ôziş adında bir lokan- Memleket gencliğine sa· . . , 
tacı dün polise müracaat ederek dece futbol oynamağı, yüz· 
garin bir şekilde dolandırıldığını 
bildirmiştir. Niyazi Ôziş'in ifade- meyi, atlamayı değil iyi silah 
sine nazaran, dükkanına tanıma- kullanmayc da öğretmek a
dıgı bir adam gelerek : 

"- Bana, garsonla üç porsi
yon yemek gönder. Beş lira ve
receğim, paranın üzerini <le be
raber getirsin .. , 

Demiş. Garson, beş liranın Ü· 

ı.erini ve yemekleri alarak meç
hul müşterinin arkasından evinin 
yolunu tutmuş. Tenha bir sokağa 
geldikleri zaman garsonun elin: 
den beş liranın ü1.erini alarak dü
meni başka bir istikamete kıran 

meçhul şahıs ortadan kaybolmuş
tur. 

Polis tarafından yapılan sıkı 

araştırmada , Niyazi Ôziş'in ver
diği eşkalde bir adam yakalan
mış ve bu adamın meçhul 
dolandırıcı olduğu meydana çık
mıştır. 

Suçlu polisçe tanınmış kimse
lerden değildir. Kendisi ' şöförmüş . 
Adı: Şevket Uçar. Bu suçu niçin 
yaptı~ını açıkça itiraf etmemek
tedir. Fakat derin bir üzüntü i
çinde olduğu anlaşılmaktadır. 

Hakkında kanuni muamele yapıl
maktadır. 

zim ve kararında olan Beden 

Terbiyesi Genel Direktörlü

ğünün bu kararını da takdir

le kar~ılarız. 

MERSiNLi AHMEDIN 

VAZIYET/ 

Kc ndi sıkletinin dünya üçün · 

cüsü namlı güreşçilerimizden Mer 

sinli Ahmed Kireççi'nin artık bir 
; 

amatör güreşçi değil profesyonel , 

olduğu ve güreşi para için yaplı· 

ğı Beden terbiyesi genel direk

törlüğünden bütün bölgelere bil-

dirilmiştir. 

BiR KADINI DOGEN iKI 
ERKEK TUTULDU 

Kendilerinden geçmiş bir hal

de serhoş bulundukları bir sırada 
' Fazlı kızı Zebranın evine girerek 

Zehrayı tokatla d?ğmekten suçlu 

Hanefi Başkır ve Şevki Beden 

adliyeye teslim edilmişlerdir. 

M(RSİN TÜCCAR KUlOBO 

İDARE HEYETİ S[~İlDİ 
Mersin : 24 (Türksözü muha· 

birinden) - Şehrimiz Tüccar ku
lübü umumi heyeti kulup binasın-

da senelik toplantısını yapmıştır. 

Eski ~idare heyeti tarafından 

bir senelik mesai raporu ve hesap 

blancosu okunarak kabul edilmiş· 

tir. 

Bunu müteakip yeni idare he

yeti intih ıbına geçilmiş ve gizli 

reyle yapılan seçim sonunda iş 

bankası müdürü B. Saip 20, Avu

kat B. Hüseyin Antebelli 17 ve 

17 ve Takas Limited müdürü B. 
Suphi. Osmanlı bankası müdürü 

B. Feri. Müteahhit B. Şevket Poz· 

cu ve tüccardan B. Murat Erger 

16 şar rey kazanarak Kulüp idare 
heyetine seçilmişlerdir. 

Çok münakaşlı ve heyecanlı 

devam eden içtimaa geç vakit nı· 

hayel verilmiştir. 

TiCARET ODASI AZALIGI 

Açık bulunan Ticaret Odası 

azalığına dün yapılan seçimde tüc 
cardan : ült yman Ôzerdil intihap 
olunmuştur. 

TUTULAN ÇiNKO 

HIRSIZI 

Hüseyin kızı Ümmü Gülsüm 
lnceler'in evinden 280 kuruş de
ğerinde çinko çalmaktan suçlu 
Saban oğlu Süleyman Ôzçekiç 
çaldığı çinkolarla birlikle adliye· 
ye verilmiştir. 

BİRBİRiNİ BIÇAKLAYANLAR 
DÜN TEVKiF EDİLDi 

Birbirlerini bıçakladık 'arını 

dünkü sayımızda bildirdiğimiz 

Kemal Göğüsgeren ve Halil Po· 
latöz tevkif edilmişlerdir. 

SAHTE ST[RlİN SATICllARI 
AOlİY[YE V[RİlOİlER 
lstanbol: 24 (Hususi) ~ Piya 

saya sahte sterling sürerken yaka

lanan ve Üzerlerinde bir mikdar 
sahte slerlirıg ve pasaport bulunan 

ve hepisi ecnebi olan 7 kişi bu 

gün adliyeye verıldi. Bunlardan 

4 ü tevkif edildi, 3 nün duruşma

malarına gayti mevkuf olarak ele 

vam edilecektir. 

8 Şubatta 

HALKEVISALONUNDA 

S[NELİK KIZllAY BAlOSU 

Davetiyeler Kızılay Merke
zinde de satılmaktadır. 

12647 19,21,23,25,27 

DUYDUKt.ARIMIZ 

Harp macerasmdan çok nefis bir parça 
Fran~anın Bresi şehrinde bir haylı harap bina 

vardır. Bu harap binalardan kurtulan tuğlalar •te 
ker teker gelip geçen Alman askerlerinin başlantıa 
düşmektedir. Bu vaziyet karşısında Almanlar beher 
tuQfa için 50,000 frank para cezacıı tarh etmiş ve 

bu parayı Fransız belediyesinden istemişlerdir. Be
lediye veznesi i;>u cezayi ödemekten aciz olduğun· 

· dan Fransız belediyesi mahalli gazete ıle neşrettiği 

bir mektupla tuğlalarmı bu lahiatten vaz geçirme
lerini Brestlilerden rica etmiştir. 

KOÇUK HiKAYE 

PORTRE ( 
htira 
ıınırı 

atlı 

hikliyesiııden - -- Edgor A. Poe'nun bir 
nıesi 

_,/l~ı~ı~ 

A 
kşam vapurlarından biri ile 

Kadıköyüne geliyordum. Elim
deki gazeteyi evirip çeviriyor , 
harbin iki sahifeye indirdiği bo 
gündelik yapraklarda okunacak 
bir şey arıyorum. Bir köşede gö
züme şöyle bir ilan ilişti 

" Abdülhamid devri nazırla
rından M . . ·. Paşanın Beyler
beyindeki yalısında kıymetli eşya 
ve ~aire müzayede ile satılacak
tır. Müzayede Salı günü saat 2 
de başlıyacaktır . .. 

Antika ve kıymetli eşya me
raklısı idim. Böyle ·bir fırsatı ka
çırmak istemiyor • fakat bir ta
raftan :da bütçemi sarsmaktan 
korkuyordum . Öyle ya , nihayet 
küçük bir banka memuru idim . 
Bunları düşünürken. vapurda Ka
dıköyüne yaklaşmıştı . 

* * 
Salı umduğumdan daha çok 

çabuk~~geldi . Bankaya telefon 
ederek rahatsız olduğumu, o gün 
gelemiyeceğimi söyledim. 

Sıcak güneşli bir gündü . Bo
ğaz vapurlarından rı>irine bindim. 
Yalının yerini iskelede:gördüğüm 
polisten öğrendim ve Beylerbe
yinin dik ve dönemeçli sokakla
rında uzun bir araştırmadan son
ra Yalıyı buldum . Kapıyı bir 
Arab halayik açtı ve beni, neden 
geldiğimi bile sormağa lüzum 
görmeden , muhteşem:bir salona 
aldı . Şimdi ~bt>n de duvardaki 
tablolara , etajerlerin üstündeki 
eşyalara alıcı gözle bakan insan 
yığınının arasına katılmıştım. Saat 
ikiye dogru müzayede başlamıştı. 
lık satılan eşyalar benim bütçeme 
göre cle~ildi . Bunlara asa-ari''"yüz 
lira, yüı. elli lira kıymet biçili
yordu. 

Tabloları ekseriya Mısırlı bir 
Prens olduğu söylenen bir genç 
satın alıyordu . Bu sırada büyük 
bir tablo da satılmış yerinden 
indirilerek sahibine teslim olunu
yordu • Tablo yerinden inerken 
ben de hayranlıkla bu şaheseri 
seyrediyorum. Fakat bu dikkatim 
lamamiyle ve hiç beklemediğim 

bir netice verdi. Şimdi, duvarda, 
bu boş kalan yerin yanında ev
velce büyük ve muhteşem tab
lonun gölgesinde kaybolarak gö
rünmeyen bir resim gözüme ilişti. 

Bunu evvela f arketmemiştim. 01-
gunlaşmağ'a başlamış bir genç 
kız portresi idi . Gür.el bir baş 

ve omuzlar , kabarıklığ'ı hafifçe 
belli olan bir gögüs ve mevzun 
kollar, müphem fakat derin bir 
gölgenin içinde uçları kaybolan 
dağınık saçlar . . 

Bu kısa tetkik ve tahlil eama
sında satılma_ıması bu tabloya 
gelmişti. Onu asılı durduğu yer
den çıkardılar . Ortacia bulunan 
büy

0

ük bir masanın üstüne koy
dular. Bir ses ortalığı çınlattı . 
Müzayede memuru avaz avaı ba
ğırıyordu ~ 

- " Baylar 1 Ressam f Dou
vet J nin bir şaheseri 1 Küçük 
olması dolayısiyle kıymeti on li
radır. Alana ne mutlu 1 ,. 

E.trafa göz gezdirdim . Mısırlı 
Prens hazretleri galiba almaktan 
usanmış olacak ki , bir kenara 
oturmuş bir kitab karıştırıyordu. 

Ben de bu küçük portrenin art
tırıcıları arasına katıldım . Bir yağ 
tüccariyle aramı:r.da cereyan eden 
kısa bir yükseltmeden sonra, a-ö
bekli tüccar apartmanın duvar
larında avuç içi kadar bir yeri 
ancak kaplayabileceğini gördüğü 
bu tabloya daha fazla para ver
menin aptallık olacağına hük -
metmiş olmalı ki,tablo benim ü
zerimde kaldı . 

Bu tabloyu neden satın aldım? 
Bu suale kendi kendime cevab 
veriyor ve diyordum ki , mana
sını bir dürlü anlayamadığım 

bir arzu sanki beni dürtüyordu. 
Tabloyu bir gazete kA~dına 

sarıp sarmalarken arkasında bir 
köşeye yapıştırılmış bir Ugıt par
çasııun üzerinde şunları okudum : 1 

Çeviren ıgı ı 

Suad Bayduıı: ;~; 
ıa 

rütu 
Maria Labeska . Ressc.m })~adı. 
I inci cilt . Sayfa 210 No: 

llk satır her halde tab larııı 
ve yapanın adları idi. Fakat hafi 
ci satırı o kadar diişünd eseri 

2halde bir mana veremedirrı lerl 
zayede bitmek ü1.ere idi . f>. ışka 
oluyordu. Ben de küçük ts Ese 
koltuğamun altında Ya!ıdall ken 
mak üı.ere idim . Bu sırada 
saya birisi çıkmış bağı:ıyor<tün 

-. " Durun Baylar 1 Dıı fliy 
Prens Halil hazretlerini11 bir 
lifi var. Maria Labeska adi• var 
numaralı tabloyu alış fiyatııı Jai 
misline satın alacak . ,. di) ne 

Bahis mevzuu olan bu ıı 
benim tablomdu . Ne yc..pııcı.,ık 
şaşırmış oldu~um yerde duf'l'~öh 
dum. Kimsenin bir cevatJ vtVe , 
yişi üzerine konuşan satıcı : f ab 
tablo bugün satıldı . Kinıdt ani 
getirsin . Prens çok para açı 

yor . ,. diye devam etti ala 
olarak karar vermiş ve ge 
nerek ilerilemiştim . Yük t\a 
sesle : alın 

Tablo bendedir. Fakat t~b 
. . ~ıun 

ne verırse versın satmıyttC<>< 

dedim. Bütün gözler bana ç1ma 
mişti. Oraya ticaret ) ıırf!lZ 

ı1 la gelenler, nasıl bu kadar pıı b. 
zanmam imkanı varken lıtl ır 
loyı satmadığıma şaşıyorlıırd 
gün birisi bana gelip de nlÇ un 
madın? diye sorsa, ben de t ııu 
yorum, diye cevab veririırı· •On 

Prens israr etmedi. Ve Je 
karşı da gayet nazik da\ al 
Kendisiyle çabucak ahbab O:'.)ir 
Yakışıklı esmer bir delikaJ1 ıe 
Arap şivesiyle ~ok güzel 'rı: Jir 
konuşuyordu. Beni soka~ıı ~ 
sinde duran otomobilıne ·b 
etti . Davetini kabul ettim. 1 
yu hala koltuğumun altındıt 
yordum. Üsküdara doğru il' u 
dnk. Yolda, bir aralık bnı1' çi 
nerek: ıa 

- Bu tabloyu almak =,.r 
min sebebi bu kitabı kı:trışlı 
okuduğum şu garip biUyeı' 

Dedi ve ( T<'.blolar tııh ö 
ve hikayeleri) adını ta;ıyaıı ı ıe 
uzattı. ., .ıl 

Kitabın birinci kısmıııd 1 
uncu satiifede Tablonun bif .ü 
mi ve ressamın hayatı hn~ı,a 
kısa bir )·azı buluııuyordU· 
aşa~ıda ise şu hikaye aııınt• z 
du: 

< •. • Bu güıellikte emsıı 
dir görülen bir genç kııd1 >İt 
dokuz yaşında idi. Kendisi c 
Ruıtu. Pariste ·Oniversitedf e 
siline devam ediyordu. ~t ir 
Genç Fransız ressamı ile bıf ıır 
da tanıştılar. Seviştiler ve t 
diler. Fakat bu izdivaç 
felaketi için bir başlangıç 0 ı 

Mesut bir hayatın bii~t 
sihirli bir cazi•e koyduğll ( ıi 
bessim ' çehresiyle g e il ç ı 
Tavus kuşuna benzeyen Mırl 1 

şeyi seven ve her şeye aı 1 

veren bir kızdı, Yalnı.H.~ıır'at 
mezdı. Çünkü bu onun t8ı;ı 

·d ' zelliğinin en büyük rakibi ı 
çüktenberi kendisinde bir b~ 
vardı. Doktorlar ona hep. b 
lı, bol havalı yerlerde . yaşıı~ 
tavsiye ediyorlardı. Ailesi 
civarında oturuyordu. Fakttl 
sının Pariste kalması onu Jıt 
zamandanberi riayet etme~~ 
duğu tedbiri bırakmasına ! 

... , 
oldu. kocasını her şeyin U 

·eviyoıdu. 

B. .. b dfltı 1 
ır gun genç ir arka ' 1 

casına şöyle demişti~ 
·ııı 

- < Kannın bir resı11 1 

ki adım ebediyete kadar yıı~ 1 
Bu sözler sanki güzel ~ 1 

nın ölüme ·:mahkümiyetinİ 11
41 ı 

elen cümlelerdi. Ressamdıı • 
zevcesinin resmini yapma~ 

( Gerisi üçüncü ·s).f 
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PORTRE 
(ikinci sayfadan artan ) 

htiriblı bir arzu doğmuştu. Karı
mın bu arzuya karşı gösterdiği 

atlı mutavaatı derhal karar ver
mesine sebeb oldu. Tablosunda 
Şığın oynıyacağı büyük rolü bil
:liği için portreyi bir şatonun ku-
esinin karanlık odasında yapma-

u(t a karar vermişti. 
Resme derhal başlamıştı. Ma-

i a haftalarca kalenin karanlık, 
~lubetli ve havasız odasında ya

ıadı. 

No: Yüzleri aşınmış döşeme tahta-
tab arının üzerine ancak tavandan 

akat afif bir ışık sızıyordu. Ressamın 
şünd seri günden güne, saatten saata 
di~}erleyordu. Kendisi heyecanlı, ça
i . ~ışkan, sanatına aşık bir adamdı. 

t8JiEserinin cazibesi içinde saatlerce 
Iıdall kt:ndinden geçerek çalışıyordu. 
ada Zavallı Maria ise kimsenin gö-
:ıyo tünden kaçmıyacak derecP.de ı.a-
1 Dil fliyor, soluyordu. 
t bir Yalnız kocası bunun farkına 
adh varmıyordu. Buna rağmen Maria 

'yatııı :Jaima mütebessim kalıyor ve 
, di} memnun görünüyordu : Ağzından 
hu •n küçük bir şikayet kelimesi bile 
c.pac'; ıkmıyordu. Çünkü kocası bütün 
du"'-ıöhretini bu tabloya koymuştu. 

aıJ 1/ Ve :rakibleri bunu biliyorlardı. 
t•ct : Tabloyu görenler derin bir hay-
irnde anlık duyuyorlar ve bunu açık 

ara açık söylemekten de kendilerini 
etti alamıyorlardı. 

e geri Tablonun sonlarına doğru res
Yükstlsamın emriyle artık kaleye kimse 

alınmıyordu. O gözünü nadiren 

k t ftablodan ayırıyor. karısının yü -
a - b"l lyttcsl'-uııe ı e ancak \ürnm olduğu za-

..mıan bakıyordu. Yapılacak çok ann ,.. . . 

8pı&z bır şey kalmıştı. Kadının du-
r ) 18ıtdaklarına biraz boya, gözlerine 

1

1 0 bi ra1. vernik sürülecekti n ı . 
orıt.rd işte tam bu anda güı.el Maria-
e nlÇ ın ruhu bitmek Ü/'.ere olan bir 

n de b'tnum ışığı ~ibi çırpındı . O zaman 
~ririfTI· mn fırça darbesi tablonun üzerin-
. Ve :ie gezindi . Genç res!'am yerinden 
da~· < alktı. Bir iki aôım geri çekilere k 

bab ı*:>ir müddet eserirı1n' karşısında 
elikaııl ıeccliçinde kaldı. Ve heyecanlı 
zel 1':>ir sesle karısına: 
a~ın - lşte Mariacığıml dedi, Seni 

· line •bcciiyete kadar yaşatacak port
tim. 1 e. > 

ıtınd11 Bu cümleden sonra sevinç do
ru jle u gozlerle sevgili karısına bakmak 
baıı• çiıı başını çevirdi. Kadın yerele 

fatıyordu. Ôlmµştü .. 
ak:/ 

~rı~ır ** 
lklyeıll Büyük bir aşkın ve kocasmm 
r, tal ;öhrı:tini korumak için :hayatını 
şıyaıı • e ren bir kadının yarattığı bu 

ablo) u ne Mısırlı prense ve ne 
srnınd Je başka birisine ;;attım. O şimdi 
un bir .ütüphanenin len güzel yerini iş-

1 halr~gra l etmektecfü . 
ordu· 

anlatıl Z MIROE ATATÜRK MÜZESİ 
eınslll Ankara : 24 (Türksözü muha· 

kııd1 >İrluden) - Aldığım malumata gö · 

endisi e lzmir' Belediyesinde Atatürk Mü· 
rsitedt eıi hazırlıldım bir hayli ilerlemiş-
u zt . B ~ f t· · ·r n . u muze uar zamanına ye ı ş· 
· ı bı 1 e e ri\ecek ve çok zengin olacaktır. 
r ve 
ivaÇ "'Dünkü, bugünkü ve yarınk i 
ngıç o\)mir,, rnüıesi de bir hayli zengin 

1 bii;tıf., iştir. Bu müzeye bmirin tari 

duğll ~tlİnde geçen çok eski ve kıymeti 
g e 11/;aiz paralar, kıymeti hair. paralar, 

en M~1 ıymettar fotoğraflar ve eser Ua
eye t te edilmiştir. 

silP 'll . 
· uı Para'arın tasn:fi işiyle bir he un tau 

·d ctmeşgul olmaktadır. 
akibi 1 

bir h~ 

;V;.ı~ VEYGAHDIH ÇALl~MALARI 
Ailesı 

. Fakat 
onu dil 
etıne~t 

Cez.airde bir iktiaadi 
konf eranı akdedildi 

asına ~ 
eyin ii~ Tanca . 24 (a.a ) - General 

/a~g~ndı~ ri_yaseti altında · cezair-

k 
dllf le ıklısad~ bır konferans toplan-

ar 8 n · ı· Af "k · · ış ve şıma ı rı aya aıl yıye-
iıt' ek meseleleri görüşülmüştür. 

res~sl Konferamıta Veygand Cezair 
'd~re~ ,.t;'nn~m~ • valisi a~iral Abriyal ve 
rz .. jljP al ı bırer nutuk ırad ederek şima
yetını f!. Afrika Fransız ınüstemlekesinin 
samda 1' ısaca vaziyetini iı.ah etmişlerdir. 
yapınB-:J 
CÜ »lf.-

YUNANLILARIN HAREKATI 
MUVAff AKIYETlE DEVAMDA 

YENi ESiRLER ALINDI 

Atina: 24 ( a.a. ) - Yunan 
resmi tebliği: Dün muvaff akiyetli 
harekat esnasında bazı düşman 
mevzilerini işgal ederek sekizi 
subay olmak üzere 200 den fazla 
esir aldı k ve külliyetli mikdarda 
harp malzem~si iğtinam ettik. 

Atina: 24 ( a.a. ) - Atina 
ajansından: Bütün gazeteler pa
zartesi günü ltalyan tayyarecileri 
brafından Pire ve diğer yerler 
üzerine atılan bombalann eski hü· 
cumlarda olduğu gibi sivil halka 
tevcih edildiğini işaret ediyorlar. 
Yunanistan şehir ve köylerinin 
bombardmanı için ltalyanlar tara· 
fından kullanılan tabiye değişme· 

miştir. ltalyanlar müsbet netice 
almak için değil, tahrib etmek 
zevklerini tatmin etmek için saldı 

nyorlar. Sivil halkı katletmek için 
bu tayyareleri gönderenler pazar· 
tesi günü Atinalıların ve Pirelilerin 
hava muharebesini nasıl seyrettik· 
!erini görseydiler Yunan milletinin 
maneviyatının bu gibi vasıtalarla 

bozmayı ümit etmenin ne kadar 
gülünç olduğunu anlarlardı. 

Atina: 24 ( a.a. ) - Geçen 
pazartesi günü ltalyan tayyareleri 
Pire muhacir ınahallesini bombard
man ettiği zaman yalnız kıtaat ve 
hava tehlikesine karşı müdafaa 
teşkilat ı değil, mili! gençler birli
ğ'iııin Pire şubesi azal arı da şaya· 
nı hayret cesaret ve fedakarlık 

göstermişlerdir. Aynı birliğin 300 
azası polise yardım için muhacir 
mahallesinden boşalan evleri bek· 
!emektedir. Yunan gençliğinin bu 
vatanperverane han~keti her ta· 
rafta heyecan uy ndırmaktadır. 

LORD HALİF AKS 

AMERİKADA 

Londra : 24 ( A. A. ) - ln
giltereninin Amerikan büyük el
çisi Lord Halifaks bugün Ame
rikan topraklarına ayaO basmış
tır. 

B. VlLKi L O NDRA Y A 

HAR EKET ETTi 

Vaşrngton : 24 ( A. A. ) -
Vilki dün Amerikadan Londraya 
hareket etmiştir. Vilki Amerika
clan ayrılmadan evvel c Dünya
daki tekmil hüü insaıılerın lota
lilerliğc mani olmaga çalışacak
larını ümid ederim > demiştir . 

r:Ja~ 
tavassutu 

SlY AM İLE FRANSA 

ARASI BULUNACAK 

Ylchy : 24 (a. a.) -
Fransa ile Japonya ara 
sandaki dostluktan dola
yı, Japonya Siyam ile. 

1 

Fransa erasında bir mu 
tavassıt roıunu oyna· 
mak istemiş Fransa d• 
bunu kabul etmiştir. 

HADİSELERİN i~iN lOZO 
( Birinci sayfadan arton ) 
etmiş bulunuyor. Bugün 14,05 de 
Bükreş radyosu normal neşriyatı
na başlamıştır. 

Radyo, memleketin dört buca· 
ğından Antoneskoya gelen sada
kat Mektublarını okumuş ve bü
tün lejyoner teşkilatının Antones-
ko emıine .8eçtiğini bildirmiştir. 

Bundan beş on dakika sonra 
da radyo, Antoneskonun bir teb-
liğini okumuş , Romen polisinin 
Lejyon Şl flerini aramakta olduğu 
anlatılmıştır . 

Şu .. ihtimal kuvvetlidir ld, An
tonesko ya Horya Sima ile be
raber ve yahut tek başına vazi
yete haki mclir . 

Romanyadaki Lejyonerler Al
man taraftarıdır . Fakat şu da a
çıktır ki Antonesko da Alman tara 

ftarıdır.Ve Almanya son birkaç gün 
etrafında Romanyada vukubulan 
hadiseleri sükunla karşılamakta
dır . 

ALMANYA - MARlSTAN 
VAZlYETl 

Almanya - Macaristan arasın
daki vaziyet ehemmiyete değer. 
Çünkü arada üçlü pakt mevcud
dur. Almanyanın Macaristana ya-
pabileceği tesirin hududu malum 
değildir. 

Son haberlere göre , Macar 
hariciye nazırı Belgrach ziyaret 
edecektir. Bu seyahatin , şimdilik 
yalnız bir iadei ziyaretten ibaret 
olduğunu biliyoruz . ,. 

ARNAVUDLUK 
HAREKATI 

Arnavudlukta mev1.ii Yunan 
hareket ve muvaffakiyetleri devam 
etmektedir. Yunanlılar son hafte 
içinde bilhassa Kilisura bölgesin-
de büyük faaliyet ibraz ediyor . 
ltalyanların bugünlerde Tepede
kni tahliye etmeleri beklenebilir. 

ADANA ASKERi SATIN AlMA KOMİSYONUNDAN: 
1-Tahminen beher kilosn (24) kuruştan (250)Ton kuru 

Fasulya Çuvallarile birlikte pazarhk la satın alınacaktır. Muham

men Bedeli (60000) Mu vakkat Teminatı (4500) liradır. 
2-Pazarlığı 7/Şubat/941 Cuma günü saat · 10 dadır. Şart

namesi Ankara İstanbul Levazım amir likleri ile komisyonumuz

da her gün görülebilir · isteklilerin belli gün ve saatta teıninat
larile birlikte Adana Askeri satın a lma komisyonuna müracaat-

ları. 12657 25 - 28 

BElEDİYE RİYASETİNDEN: 
Şubatın Birinci Cumartesi günü saat onda toplanacak o lan 

Belediye metliSine ait ruzname aşağıdadır. 

Belediye kanununun 55 ieci maddesine tevfikan ilan o lunur. 

R UYNA ME: 

l - Belediye azasından D r . Ali N aim Ôzgener'in meclis 

azalığından istifasına mütedair dilekçesi. 

2 - Belediye memurları nizamnamesinin 40 ıncı maddesi· 

ne göre b ir memur hakkında yapılacak muamele . 

3 - yeniden tavin olunan dört memurun tasdiki memuri-

yeti H. 
4 - Adana Elektrik şirketinin işletme şekline mütedair 

hazırlanan kanun projesi taslağının tetkiki. 

5 Fasıllar arasında münakale ve munzam tahsisat alın-

ması. 

6 Belediye ile Vakıflar idaresi arasındaki ihtilaflı mes·e-

leler H. 
7 - N afia Vekaletince bazı tadilat yapılan şeh ir imar p la-

nının tetkiki. 12656 

Alman esirleri 
Kanada ya 

gidiyor 
Ottova : 24 ( A. A. )- Roy

ter bildiriyor: Bir kaç yüz Alman 

harb esiri Kanadaya çıkarılmış

tır . 
Bunlar, Jngiltere üzerinde yere 

indirilen Aln•an tayyare subay 
ve erleriyle denizaltı müretteba
tından ibatettir. 

Alman hava kuvvetlerinin üç 
mühim uzuundan bir pilot da 
bunların arasındadıt . lsmi bildi-

rilmemektedir . Henüz 25 yaşın

dadır . 
ispanya dahili harbine iştirak 

eden bu tayyareci 56 tayyare 

düşürmüştür, Fransa , Hollanda , 

Belçika muharebelerine iştirak 

etmiş ve nihayet Londra üzerinde 

yere iı dirilmiştir. Polis iki Alman 
esirinin kaçtığını bildirmektedir. 

- -- --BU A K'AM 

Nöbetci Eczahane 
' 

YENİ ECZAHANE 
Beladlye Vanmda 

' 

ASRi SiNEMA 
d a 

SUVARE 8 u AKŞAM M.ATlNE 

8.30 2.30 

1 Sinemanın zaferle dolu tarihine taç 
giydiren iki büyük ilahi artist 

ClAUO(JJ[ COlBf RT GARY COOPf R 
insanları neşeden coşturacak, bütün dertleri unuttura

cak senenin en büyük zevk ve neşe filmi 

• SEKiZiNCi • 
1. l A" v [ T [ N ·. Son derece heyecanlı ve meraklı 

bir sergüzeşt filmi 

0 6000 DOşMANIM 0 

Bugün gündüz matinede son defa olarak 
Kadınlar Saltanatı - Şerlok H olmes (Türkçe sözlü) 

• • • 
Pek Yetkında - Pek Yakmda 

ŞARKIN ROMEO - JUlİYET'i 
Leyı. a il E Mecnun 

Yurddaş !. - Çocuk insanların çiçeğidir. Se · 
viniz okşayınız fakat öpmeyiniz 

Hava kurumuna aza ol 
Çocuk Esirgeme Kurmu 

Genel Mer kezi 

Y 1 L D J Z Möble Evi ve Atelyesi 

ABİDİNPAŞA CADDESİHD 
VAKlf LAR APARTIMANI 

ALTINOA 

• 
YILDIZ'I 

ZİYARET EDİNİZ 

ı ı ZARiF EV EŞYALAR! 

MUTE O İ l . fi Y AT l A R 

1 

ı ı 

Salon Takımları, gardroplar, yatak takımları, Salamanjeler, Koltuk 
sandalya, tabure, büro takımları, maruken takımlar 

ZEVKİNİZ[ UYGUN HER T0Rl0 MODEl 

YILDJZ Atelyesinde 
Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Yapılır 

TAŞRADAN SiPARİŞ KABUl EOİlİR 

1 
. ADRES Adana Abidinpaşa Caddesi Vakıflar Apartmanı Altında "YILDIZ,, Moble Evi 
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Radyo Satmak Çok 

kolaydır 

Asıl mesele satılan radyola
rın servisini temin etmektir 

Radyo alırken, size en iyi radyoyu satıyorum 

diyen kimseden değil, size en iyi servisi 
temin ediyorum diyen müesseseden alınız. 

En iyi radyo ile en iyi 
servisi beraber bulacağınız 

şudur •• muessese 

HUDUOLAROAKİ 
ARSLANlARI 

DO~ONElİM! 
1 

Hem~ehri! 

&:<ar ve yağmur altında, fır· 

tına içinde hayatlarını her 
an fedaya hazır bir halde, mu
kaddes yuıt hududlarını bekli. 
yen kahramanları bir an hatırı

mızdan çıkarmamak mecburiye
tindeyiz. 

Onlar, müşterek malın, müş
terek şerefin bekçiliğini yapı
yorlar. işlerini, güçlerini, ailelerini 
rahatlarını arkada bırakarak va
zife başına koşmuşlardır. 

Bilim de onlara karşı borç
lu olduğumuz vazife vardır: 

Elimizden geldiği kadar 
onların vazifesini kolaylaştırmak. 
Hediye edeceğiniz bir yün el
diven, l,ir yün kazak, bir yün 
çorap, bir pamuklu gömlekle 
onları sevindirebiliriz. 

Adana her zaman olduğu 
gibi bu işte de hamiyet ve fe
dakarlık yarışına çıkmıştır. Buna 
katılmakla vatan müdafaasına 
da iştirak ediyoruz demektir. 

Bu işle uğraşan Kızılay'ın 

sana uzattığı müşfik ve şif akar 
elini boş döndürme J 

.................... 
Yurddaş !.. 

HER ECZAHANE DE BULUNUR e se 
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TÜRKİYE CUMHURİYET~ 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi : 1888 

• 
Sermay esi : 100.000.000 Türk Liraıı 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Par( biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

ur. 
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al et 
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· .11 O Kızılaya üye ol 
~~~~r----~-----~.-.-r---~~~~~~~~~ı------------- 1 

8 g 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarına eti dil 

az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 
aşağıdaki plana göre ikramiye dağ'ıtılacaklır. 
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Dr. Muzaffer Lokman KOMiSlONUNDAN: 
Dahiliye Müt•hauısı 

HASTAlARINI HER GON MAYENEHAN[SİNO[ . 

KABUl EDER 
• et +• eo . --..+ ** t• e· oo ·e •• •• oo o· o· z++ o· ee o· •· ee ce oo ++ • 

Muhammen bedeli 2İDO lira olan 300 ton kuru meşe odunu 
31-1--941 Cuma günü saat 11 de açık eksiltme suretile Adana· 
da İdare binasında sahnalınacaktır. 
· Bujişe girmek istiyenlerin 157.50 liralık muvakkat teminat ak
çaları ife kanunun tayin ettiği vesikaları hamilen komisyon reisli
ğine müracaatlarf)lazımdır. 

Bu !~=#it.ja:[' !ıame!,:r .Komisyona müracaatla bedelsiz olarak 
görülür. 12642 15-19-25-30 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
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DİKKAT : Hesaplarındaki paralar· bir sene içinde ~ ölu 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı:takdirde yüzae ıvay 
20 fazlasile verilecektir. e lle 

ana 
Kuralar senede 4 defa, 1 - EylUI, 1 Birincikanun. 1 s 

Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. lda 
il . ---------'!"""'------------ erı 

ilan ari 
ara 

BEDEN TERBiYESİ SEYHAN BÖLGESİ BAŞKANllGINOAl~:ın 
.. ı,ibi 

Bölgemiz futbol hakemlerini çoğaltmak gayesiyle Boıı·ad' 
mizde haftada iki gün akşam Üzerleri devam edecek fu; apı 
hakem kursu açılacakbr. Aşağıdaki şartlan haiz olan talipleÇt 
31-1-1941 günü akşamına kadar Bölgemiz Bürosuna rrı ab 
caat ederek kayıtlarını yaptırmalarını rica ederim : net 

Futbol Yüksek Hakem Komitesi talimatının IZ 1ıan° 
maddesi : 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü futbol hakemi 
bilmek için hakem olacaklarda şu vasıfları arar : 

a) Türk vatandaşı olmak 
b) İyi ahlak ve karakter sahibi olmak 
c) Yaşı 25 ten aşağı, 45 ten yukarı olmamak 
d) En az orta tahsil görmüş olmak ve ayrıca maişet 

darı bulunmak 
e) Vücutça sağlam olduğuna. gözlerinde hiçbır arııll 

madığına dair doktor raporu ibraz etmek 
f) Hakem kursundan geçerek şifahi. tahriri ve ameli 

tihanı kazanmış olmak 
g) Mevsiminde anform bulunmak 
h) Soğukkanlı. iyi ve derin görüşlü. kararında seri .,e 

sabetli, vazifeye bağlı. hüsnüniyet sahibi. bitaraf. otorite' 
hiçbir tesire uymaz ve kapılmaz olmak 

i) Hakemlik edeceği sporu bilfiil yapmış. iyi öğrenu1iŞS 
halen bırakmış bulunmak . 126' 

Abone ve İ l an 
Şartları 

Seneliği 1200 Kr. 
Allı aylığı 600 ,, 
Üç aylığı 300 ,, 

Aylık ta abone edilir. -
ilanlar için idareye 
müracaat etmelldlr. 

TÜRK.SÖ~ 

Sahip ve Başmuharriri 
FERiD CELAL GÜVEN 

Umumi Neşriyat Müdürü 
MACiD G0ÇL0 

Basıldığı yer : TÜRKSÔZÜ M~ 


