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~merikan tebaası dün Türk Kuşu • 

l.S"eçi terk emrini aldı Faaliyete geçiyor 

~1 1?.anya, isveç sahilleri 
~b;u_yu~k~_m_i-=k~y_:a:_st~a~t~a~hkimat 

ki1ilik ınu 
rettıbat b 1 

aslı.eri t u una" bu $,)v.r~t ti\ ı~ı iki Fin 

:;reht!e;·f·Fi~IiI~~e dün 
ır taa 

Mareıal Voro;ijof diin r U ~ y 3 p t ) 
tiilcnl;:dr• : !7 (Rnyter) _ Cepheye hareket etti 

karşısında 

yapıyormuş 

Londra : 27 (RO) ter) - Royte
rin Stokholnıdakı muhabiri bugiin 
çok şayanı dil-.kat bir habec vermek
tedir. Bu habere göre, Amer!ka hü-

1 kümetı lsveçteki bütün Amerikan le 
baasının lsveçı te:ketmelerini bildirmiş 

1 lir . 
Amerikanın Stokholın elçisi va· 

zıyelı Amerikan tebaasına derhal teb· 
lığ elmiş bulunmaktadır. 

Söylendiğine göre, önümüzdeki 
aylar içinde Amerikan tebaasının mem· 
lekeılerıne dönmesi gücleşeceklir. 

Bunun için Amerıkan hükumeti 
şimdiden boyle bir tt-cihir ıt:ihazını 

pek liizumlu görrr.üştür. 
Diıter taraftan ;;alınan malumata 

göre, Almanya, lsveç sahılleri karşı· 
smda çok mühim tahkimatla meşgul 
bulunmaktadır. 

T ürk Kuşu idare hey'eti 
Seçimi yapıldı 

Şehrimi7. Türk Kuşu Şubesi, Ha• 
va Yolları Mr:ydan Müdü ü Hayri 
Yalçının reiı;liğınde ve Reşad Güçlü· 
nün umumi k~tibli~inde Bayan Vahi

de Birken, Üstteğmen Basri Şahin 
ve lbrnhim Soyer'den müteşekkıl beş 
\:işilık Türk kuşu idare hey'etini vü
cudd ge!irmistır. Ankarada Türk Ku

şu Atölyesinde yapılan yerli Planör
lerden şimdilık 4 tane getirtilmiştir. 
Gerıçlerıınizin Tüık Kuşuna aza ol
mAkta gösterdikleri arzu ve heves 

.şayanı memnunıyet bır haldedir. Bu 
vazivet nüfus miktarını nazarı itibara 
alar~k dığer mıntokalarla kıyas ede· 
cek olur sak Adananın en başta gel

diğini görcceğız. 

Yapılan mürncaatlar arasından, 
Türk Kuşu tal!matname~ i ile aranılan 
ev~afı haız görülen gençlerden ellisi 
lıir itı güne kadar hiiva yolları mey
d.11ıı11dd planOr talimlerine başlıva-

( Gerisi ikinci s~hifede) 

Türk~- Bulgar Dostluğu 
Bulgar Ajansı dün çok 
stayişkar neşriyat yaptı 

~ofya: 27 (Bulgar ajansı veriyor) 
Sofya gazeteleri Türk - Bulg.u mü· 
naııebatı ile pelc yakından meşgul 

olmaktad ı rlar. Bu gazeteler, Türkler· 
le Bulgarlar arasında yalnız samimi· 
yelle kalınmadığını, iki memleket a · 
rasında geniş bir iş birligme do~ıu 

gidi ldiğinindc müşahede olunduğunu 
kaydeımektedirler, 

Gazeteler, bundan bir müddet 
evvel T ü rk - B ulgar hudud.ında 

her iki tarafınd a kuvvetlerini geri 

çekme.sini bu nlara kuvvetli bir d elil 
olerak göstermek tedır. 

Bundan sonra gazeteler, daha 
Atatürkün Osmanlı İmparatorluğu
nun hara beleri üstünde yep yeni, 
kuvvellı bir memleket vücuda ge· 
tird iğini ve b u' suretle Osmanlı lın · 
paratorluğunun eski haksızlıklarına 

da nıhayet verillllİŞ olduğunu yaz· 
mak tadır. 

Matb1ı1at birkaç gündenberi Sof
( G e r isi üçüncü sahifede ) 

TJ'd teblitt - Neıre. ----
:ya cephesind d ne ıore FinJand' - --------------------

r.•ket olmaııı,:tır~~~Uhirn ... ç bir -~ ____ Aı. ınanya'nın Futbol lik maçlarının 
•nki tebligi d er tnraftaD Heı 

olan Mol . ' .un duşnınnın d son t bb •• il 
. llJllrvı &;ÖIUnU OR•Uf eşe us 

\ıır tnıırruzdn b 1 ceçcrek. ·eni 
arruzun ~idd u urıdugunu ve b 

> etle tart •d'I . . • ta. 
•e\..tedir 1 d c ı dığıni bild" · · .. a og .. 1 u• 
M•de Sovv a go U ~im:ıli . 
tcd· l etler taz . k Şnrkı. 

ır er, Fin k yı n devam ctoı k 
• •haf "'" • etleri . e 
1Uı11t ,_aza "tınckted" ıncvzılcrıini 

)"'hd ır. S 
S " a a11 0\•vctl b ov, et L e.ır znviat - er u 

• lllntl Ve • l •İsf 1 ıırı fenn h ld rmı erdir. 
. ır ... ado~anın n e tnhrip edıl 

.) etler llıUst hk ~nrk nbT d 
l:ıarruz c ~ errı /\1n . ı ın e So,. 

tınışlerd· h nsılla ndnoıına 
VUzUnd ır ll\•nl f 

en tn \'VQ. h nrın ennlı111 
tır b - - ı e k Eı 
F"' u tehliğde k nre atı olnı:unı . 

Sınlandiyn cepb ~Ydcdildiğioc 'Ör: 
o,. t c •ne k "' ' 

.) c tnngınd . sev edilen 1000 

* 
J Almanyanın g a r a ntisi al -

ı 
hnda b ir 8ovyet - Reme n 

ademi t ecav Uz p a kla ı Al -
man)a bunun m ukabilin- 1 

de neler isleyec ek ? I 
--- 1 * _.._..._~ 

Lon<lra: 27 (Royter) - H 
y:ı l:ıaklundn Alman ı_ f"ll ~mdan· 

mana ı erın en 
alınan mol~Uı t .. 1 

tı n n gore, A mnny3 Uo-
mnnynnın e 'n se~·ki•vnbnı tacll i . 

sonu 

t an Ş•ınd" 

) 
nncsi tnhri d" '.) e ltndı.r 500 p c ıl . 

llluştur. nıış 'C.) n znbtolua 

Ro • - çın 
man, n nezdinde tcşebbusde bu

lunrnuşlur. 
Resmimi.: bölgemiz 939 şnmpİ.) onu Sc,) h;ı.n spor tnl.ımmı gö teri yor 

Londrn· ·•-
l ınlnn.dı, h - ı (Ro, ter) - \' nro 'l f 
t . • " ceph · h sı o 
ır e ınc areket . 

etını,. 

Almnn,n Bukn,.cdc bir 
ı .k y kom-

.; er 1 
• ihdas cdc<'ck ti FAkAt · d' knd . .. .. şım l\'e 

k 
nr Bukrcşde biJ.} le bir komserlik 

urulwnmı tır . 

(H ri<ıi tıç"rıcu h"f d ) .. sn ı e c 

BugUn llg maçlarmrn sonuncusu-bölge şcmpi)"Onlul<·maçı 
Öğledan sonra Şehir Stadınd :t it;man yurc.S:.ı ~ Se ~·hnn spor 

arasında yapılacaktrr . Eu iJti l~uvu tlı t kımımızın yApacajı 
maça dalı- tafsliAtı beşinci snhlf.!mızdo buh:cahsınız • 



Turksözü 

lhaberoer 
Türkkuşu faali- lı' 
yete geçiyor 1 n ~ 

ı, ____________________________ , ....................... ..... 
( Birinci sahifeden artan ) 

caklardır. P.za kaydi henüz başlamış 

bulunduğundan luO den fazla gencin 
Türk Kuşuna gireceği kuvvetle muh· 
temeldir. Adanada bulunan Türk Ku
şu umum müdürü Bay Osman Nuri 

Baykal gençlerimizin bu sahadaki is· 

tidatlarını fevkal!de görmektedir. 

Planör talimleriyle beraber türk 

kuşu binasının üst kat sıtlonunda da 
Tayyare Modelcilik Kursu açılacak 

ve binanın aşağı salonun -

da dahi herkese mahsus olmak 
üzere haftada veya on günde bir de· 

fa Planörcülük ve Havacılık hakkında 
konferanslar verilecektir. 

Selliloz fabrikamızın 

kereste ihtiyacı 

Ankara : 27. [ Husvsi ) - Ye· 

ni kurulan ıelliloz fabrikamız için 
lüzumlu olan kerestelerin ovcl'in iş· 
lettiği milli ormanlardan temini üze· 
rinde tetkiklerde bulunulmaktadır. 

Seyhan sahilini sulama 
tesisatı yapılıyor 

Ankara : 27 [ Hususi ] - Ada 
na sahil sulama kanallarile reküla· • 
törlerinin ihalesi bu günlerde yapı-
lacaktır' 

Bu tesisatın 2,200,000 liraya 

çıkacağı tahmin olunmaktadır. Bu 
suretle Seyhanın sağ sahilleri mo· 
dem sulama tesisatına kavuşmuş o 

lacaktır. 

Okullarımız için sıralar 

Ankara : 27 (Hususi) - Maarif 
vekaleti o'lvel müessesesinin işlet· 
tiği devlet ormanlarındaki kereste· 
terle sanat okulları için sıralar yap 

Çiftçi elinden pamuk 
mübayası devam ediyor 

Zıraat 
bir 

bankasının aldığı 
milyon kiloyu 

pamuk 
geçti 

Şehrimiz Ziraat Bankası çiftçi

den ikinci parti olarak tekrar 
1,076,000 kilo pamuk mübayaa et· 
miştir, Klevlant cinsinden yapılan 

mübayaa 57, 60 Yerli: pamuk 
lar 48 - 50 kuruş üzeJinden yapıl· 

mışbr. Çıftçilerimizi memnun eden 
mübayaa işi devam etmektedir. Ya· 

lınız, banka sadece çiftçiden müba. 
yaa yaptığı için tüccarlar bankaya 
pamuk satamamaktadır. Zat'!n, bu 

pamuk mubayaası da doğrudan doğ
ruya çiftçinin kalkınmasına matuf 

bir iştir. 

Bundan tek maksat: çift~inin ve 

köylünün elindeki pamuğu hükimet 
namına dolgun fiatla almak ve bu 
suretle gelecek yıl için pamuk istih· 
salatını arttırmata bir çığır açmak· 
hr • 

Felaketzedelerin çıkarı
na bu akşamki müsamere 

Halkevimizin yardım ve müıa· 

baretleri altında bir haftadanberi 
halkevi salonunda temsiller veren 

lstanbul operet heyeti sanatkarları 
bu gece de Tan sinasmda felaket· 
zedeler menfatına Muhlis Sababat
tin'in (Efenin Aşkı) isimli et.erini oy 
nayacaklardır. Efenin aşkı, üsdat 
Muhlisin en yeni ve en güzel eseri· 

Adana 
Birliği 

Çiftçiler 
içtimaı 

Birliğin aldığı Kararlar 

Çiftçiler Birlıği dün yıllık kon· 

gre•ini yaptı. Kongre müzakerele· 
rinde birlik için 30,000 liralık bir 
bina inşasına karar verildi. 

idare heyetinin geçen yılki me · 
saisi takair edilmiş ve bu heyet 

Fazlı Meto, Vehbi Necip, Ekrem 
Avni, Zeynel ve Adilden müteşekkil 
olarak ipka edilmiştir, 

Kongrede Benzin, Mazot, yedek 
parçalar temini ile köy yolları tele 
fonları hakkında ve tohu nsuz çıfçi
lere tohum verilmesi dileklerinde 

bulunmuştur . 

Çocuk neşriyatı 

hazırlanıyor 
Alakadarlardan aldığımız malü

mata göre, Maarif Vekaleti, ilk O· 
kullarda okunmak üzere bir çocuk 
neşriyatı serisi hazırlamağa karar 

verrniş bu hususda tetkiklere baş 
lamıştır. 

Çocuk neşriyat serisini Maarif 

Vekilliğinin t~sbit edeceği bir heyet 
hazırlayacaktır. Heyetin hazırlaya· 
cağı eserler talim terbiye heyetin· 
dende geçirildikden sonra derhal 

Orta tedri 
• 

müdürleri 

Aylık toplantılar ya 
Dün öğrendiğimize göre. 

orta okulların direktörleri 
idaresi vaziyetlerini ve u111U 
terbiye, tedris mevzuları 
görüşmek üzere her ayın ilk 
sında maarif müdürlüğünde 
Jantı yapmıya karar ver 

lık toplantı, şubatın ilk b 
yapılacaktır bütün okul id 
tebliğat yapılmıştır. 

Mezbahalarda 
hayvanların 

Maliye Vekaleti, kayıt 
içinde kayıt defterlerine 
rilmeden mezbahalarda ke9İ 
vanların hayvan vergilerinİll 

zam cezasiyle birlıkte tah ' 
masım kararlaştırmıştır. 

Vilayetlerde 
kursları açıla 

Gaz genel komutanhi'• 
rimızde açılan gaz ar.ama 

leme kursundan yetişenler• 
lerde Kurs açmaları kara 
bu kurslara vilayet mıntJk 
resmi, hususi büyük daire 
seselerde vücuda getırilme" 
gelen gaz arama ve temizi 
leri İştirak ettirilecektir ku 
saat devam edec!ktir. Bu 
dan °mezun olanlar da kaıa. 
ve köylerdeki kurıı i arı idare 

terdir. · 

Seyhan -1 
Bölge futbol mu 

müsabakaları yap 
tıracaktır, , ____________ """!" ______ , ____ ,___________________ Mersin: 27 (Hususi 

r ,, o ı · St 1 , mizden) - Seyhan Viliy,lt 

dir. kabul edilecektir. 

1 ve r an ey bölgesi birliğinden bölge 
lığina bölge futbol takunl,fl 

lngiz harbiy~ nazırı uor - Be· 
lişanın istifa ettiği ve yerine oliver 
Stanley,in getirildiği mahlmdür. Yeni 
lngiliz harbiye nazırı hakkında biraz 
malumat verelim. 

Mister Oliver Stanley geçen U· 
mumi Harpte İngiltere ordusunda 
topçu binbaşısı olarak çalışmakta idi, 
1918 nisanında Flander cepbesinde 
Kemmel tepesinde bir obüsle yara. 
lanmış olan binbaşı o zaman lngilte· 
nin Paris sefiri dulunan babası Lord • 
Derbynin yanına gitmişti. 

Mister Oliver Stanley geçen har 
bin bu devresi hakkında şunları söy· 
lemektedir . 

.. O günlerde harbin en kiritik 
zamanları idi. Bir çok kereler mağ'· 
lubiyete iki parmak kadar yakınlaştık. 
lıtc o tarihlerde Klemansa ve F oş 

00N0N MEVZUU 

ile tanışmak fırsatını elde ettim. Ne· 
biri, ne de diğeri harbin sonu için en 
ufak bir endişe, bir korku göstermi
yorlardı .. 

Ben onları her zaman sakin, ka
rarlı ve kendilerine itimat eder bul· 
dum .. Klemanso ile foş'un ruhla
rı daima yaşamaktadır.,, 

Binbaşı Stanley yarası geçtikten 
sonra tekrar vazifesine dönmüş ve 
t!H8 Teşrinievvelinde Flandr cephe -
sinde Mesine civarında yeniden bir 
şarapnel paraçası ile bu defa baca· 
ğından yaralanmıştır. 

Stanley harpte gösterdiği ehli-
yetten dolayı harp salibi ve "Mfüary 
Cross" ni§anı almıştı. 

Eski bir asker olması sıf atile 

Mıster Oliver Stanley müttefikleri 
Fransızlar hakkında şunları söylemiş· 
tir : 

''Ben dirsek dirseğe harp etmiş 
olduğum zamanlardanberi Fransız &s 
kerıni tanımış ve sevmiştim . . Hep 
birlikte harp ettiğimiz zamttnlar ben 
Fransız kuvvetlerile münasebette bu· 
lunan lngıliz ordusuna mensup bır 
fırkanın sağ ucunda bul11nuyordum .. 
Fransız kıtaları ile irtibatta olduğumuz 
ıçın benim toplanmla Fransız 
topları karışıyordu . . Daha 
o zamanlar Fransız lıataryalarının 

atışlarını hayretle seyrederdik .. 
1918 de Moröy muharebesinde 

Fransız ve lngiliz piyadeleri benim 
toplarımın himayesi altında dövüş
müştü .. Ben Fransız askerlerinin kıy. 
metlerini çok yakından gördüm, on-
lardan eminim ... 

da iki temsil müsabakası 
teklif edilmiştir. 

~ 

Beden terbiyesi direkt 
havale edilen teklif bölf' 
ajanlığınca tetkik edilerelı 
olunmuştur. 

Ajanlık, müsabakalar• 
decek muhtelitiıniz oyuncO 

lifke Tarsus ve Mersinden 
simlerini bölgeye bildirlPİf 

Müsabakanın hirincitİ 
da Adanada, ikincisi 25 
Mersinde yapılacaktır. r.4'
İştirak edecek takım SpO' 
ninin nezaretinde çalışıı> 
lamıştır. 

Mersin İdman yurdu 

lifke idman yurdur fu 
Lir maç yapmak üzere 
kcye hareket edecektİf• 



----·---
)'I'Üh.Ksö2: ~ 

, ____ , __________ , __________________________ ._,~ 

1 Dltlılfilya '•l..J\lt)l Jii: C"lf:ll - AUANA - haberoern 
abone şartları '1.ı------------------·--------1------------............... ı 

12 Aylık 
6 Aylık 

3 Aylık 
1 Aylık 

Rumenpetrol şirketleri Amerikalılar başka 

ordularda çalışabilecek 

100 
1 -Dış nıeıııı k. l 

komser /iği tanımıyor B. RUZYEL TIN BEYANA Ti 

Vaşington : 2i (Radyo) - Birle 
şik Amerika cumhurreisi Bay Ruzvel 
tin gazeteciler toplanhsındn beyanat 
ta bulunmuştur. Ruzvelt bu beyana· 
tın·da, Amerika vatandaşlarının tabi· 
,yetini kaybetmemek şartiyle başka 

memleketler ordularıada göoUUU hiz· 
met yapabileceklerini söylemi~tir. 

bedeli deıı.· e et er ıçın Abone 
6ışnıe1 yalnız 

tanırnedilır. posta masrafı 

2 - ilanlar için id 

İngiliz, F ı ansız Amerikan, Belçika sermayelerile 
işleyerı şirketlerin miidürleri müracaatta bulundular 

c t areye mura-aa edilmelidir. 

Tüccarlar beş 
sınıfa ayrılıyor 

T icarct Vekalerı ta f 
· ra ın :hr~~ıtın tcşkilitlandır~: 

l!LJ • L ı ıçın kurlllan i~racat b. 
... en ••kk d ır· 

rn • Yeni "e -b· rarlar verilnı· ı· mu anı ka-
lf ır. 

Harice Y•ptlı k .b • 
rı .. n tic ... 1 ca ı rıcıt nıikta. 

-r •ra talc · · · 
~•re edecektı •rnını birlikler 

'· Bunun için de e 
re birl"kl aaı olmak iize. 
far be ı trc aza olarak bütün tüccar 
. ş sınıfa ayrılmı tır a· . 
ı~rıcatta en I 1 b' ş : ırtncı sını 
....... az ı ıasesı bulunacak r 

"""'hele Ve tü 1 8 ccar ar olacaktı 
" llra ile b · · '· 

l.iaae balı:kı 1 qınca ıınıf • kıdar 
.., L ata aealttır Bi · 

' •OOperafafl b" . • ruıci ıı· 
L __ ._ er, ırlıkl 
VQıtaıı oib· er ve ziraat 

•• 1 ıtolc Ve . 
latı yapan _ P•Y•ıa na21111_ 

ktptir. muess~sclcrden mirek· 

• lkinei sınıfı b. . . 
tıta itleri aynen' .fırıncı ıınıfın Y•p· 
-'-- 1 • etm t• 
-ca IDÜeıaeaeıer t . e ı teabbüt 

Üçiincij ıınıfta e!kıl edecektir. 
llcvamh ıurette 'h •ç ••nedenberi 

1 1 ı racat . ı . 
fU O IA lniİeaıeae Ve .. lf erıle illet 
lunac:aktır. tüccarlar b• 

Dördüncü sınıf• d .. 
.. •ha •z bir zırnanl 

1
: llç lenedea 

ruı olanlar ayrılrnı it rıcat)a •eı
ş ır. 

lh,ıcat1 · b 
.. ycnı ışlıvan ı-

. Londra: 2i (Rad,yo) - Stcfani 
aıaosının Bukreşden alıp verdiği bir 
~aberc göre, Romnnyadn, İngiliz, 
l ransız, Amerikan, Belçika ve Hol· 
anda s l 'l . l" 1 . ermnye erı e ıi' ıyen petro 
~ırketleri, yeni ihdas edilen petrol 
<>mserliğini tnnımnvncnkların ı Bük· 

reş hukuınetine res:Uen bildirmişler· 
dir. 

Bu Ytı.Zİ\ et Uzerine dun Romen 
iktisad n ~ . k t ·11 .. azırı, şır e mUmessı erını 

toplayarak muhim bir konuşma yap· 
~ıştır. Bu konuşmanın mahiyetine da· 
ır hen Uz bir mail mat alınm"mıştır. 

GAFENKONUN IZAHATI 
Bükrcş: 27 (Radyo) .- Bay Ga

:enko dun Rumen •eclisinde mııbte
if mcselel~r Uzerincie izalaat vermiş. 

tir. 

Meclis TraosilTanya balkının re· fail . . . • 1 ıçıu Zırai 'Ye sınat salt.ada muit.im 
tedbiri • •tt"l. · . er ı ıaaz etaıştir .• 

Belçikada 150 kilo 
koıniüist beyannamesi 

Brüksel : 27 (Radyo) - Burada 
p • lis tarafından dün 1 SO kilo atır 
lıtında komüaiıt beyannamesi yaka. 
lanmıştır. 

Bu beyannameler Marti imzası· 
oı taşıyordu. Zabıta bu adamı tev· 

kif etmiş ve derhal yapılan muha

kemede Marti beş sene hapse mah· 
lciın olmuştur. 

Amele evleri inşaatı 
k- ~n~ara : 27 (Hususi) - Maden 

omuru bavz d d . . 
asın a asm" a tıtaşın 

Y•Ptıtı i · 
. . şçı Vt. amde tesisatının ay 

nının di11. 
1 • . ger rnaden istib~al merlcu. 
crırnızd d 
tır ,_ c e yaptırılması kararlaş-

1U111ftır. lllu~sscsclcr de b . : uccar ve 
~ •ışlardır. cşıncı sınıfa ayrıl- --

/ Hariçten ya ıla k . 
beş sınıf tüc p ca sıparişlcr bu 

cır ve rnü z 

Norveç kadınlan askeri 
hizmet görecekler 

Londra : 27 (Royter) - Alınan 

malumata göre, Norveçte erkekler 

askere alındı~ı taktirde kadınlar da 

gerı hizmetlerde vazife ·2örccekler 
dir, 

Askere çağrılan İngilizler 
Londra : 27 (Royter) - Yirmi 

ile yirmi üç yaş araıındaki lngiliz 

gençlerinin askere çaimldığı bildi· 

rilmiştı. • 

Bu ef·at şubat, mart ve nisan 

ayları içinde toplanmış olacaktır. 

Bir Alman ticaret müte
hassısı Roma.ta 

Londra: 27 (Royter( - Roma. 

dan veıilen haberlere göre, Alman 

ticaret nezareti mütehassısı Klıvo· 
yus Romaya rclmiıtir. 

Roma ıazeteleri bu ziyartte hiç· 

de ehemmiyet vermcm"ktcdirlcr. 

Alman - İtalyan Ticaret muahc· 

desinde bir tadilat yapılmasının muv 

zuubahs olmadığıda kaydoluıımakta• 

dir. 

İngiliz - Yunan mali 
anlaşmasına hazırlık 

Loadra : 27 (Royter) - İngiltere 
Yunanistan arasında bir malt anlaşma 
imza olunacaktır. Yunan Te İngiliz 
maliye nuırları arasında şimdiden 

sureti tesviye mektupları taati olun· 
• 

e 1 z e 1 
• 

Anka&a halkevinde 
eskrim müsabakası 

Ankara : 27 (Hususi muhabiri

mizden) - Bugün öğl~den sonra 

Ankara halkevinde eskrim müsaba 

kalan yapılmıştır müsabakalar çok 
heyecanlı olmuştur. Bu müsabakala 

·ra Anlcaradaki bütün spor sevenler 

davetli idi. 

Su planına ait projeler 
Ankara : 27 [ Hususi ] - Na

fia -Vtkiletimiz .üç şehrin ıu iıleri 
planına ait projeleri tasdik etmiştir. 
Bu planlar titış müeaseseıi tarafın
dan tatbik ediltcektir. 

Mevduatı artan 
bankalarımız 

Ankara : 27 ( Husuıi ) - C:U.· 
huriyet merkez bankası, Cumhuri
yetin on altı senesi içinde mevduab 

en çok artan milli banlcalamıuzı 
tcsbit etmiştir. Sermayeye röre ar· 
tış itibarile Türk Ticaret Banka11 

başta ıelmektcdir. 

Türk-Bulgar dostluğu 

- Birinci sahifeden artaa-

yada bulunan Muharrir Akıgündü • 
zün Bul!('ar memleketinden iyi inti· 
balarla mqbu bir halde dönecetini
de ümid ermekde ve Türk - Bul
gar münasebetlerinin takviyesi mese· 
lesi üıerinde uzun mütaleaJar serti 
etm~ktedir. 

e 
••da bir likl esscscler ara · 
ltcck v• h er tarafından taksiın cdi Yaz olur, barışır, kış olur, küser~in .. 

" er sınıf tücca - Yolcuma reçit verirsen 
Uykusu gelen Ebülhevl 
Kumlara serilip yatacak. 
Batan güneşlerin ardı sıra ıe kcnd' · r ve rnüeı- Allsh murac'fını vusin. 

ıııae .ayrıla 'k T 
•cat Yapacaktır n mı tarda ih urnanın uğradığı, 

· Boralar, çığlar. haydutlar yatatı· 
lrnan · Datlara yukardan bakan ' 

Yanın son t Arasat daX.. 
e~eLb ·· - r Ex.·ı •·· 

Y ı..• USU 6
1 mez başında dumanın vardır... . 

( Bırinci sab"f Senin de bir zelzelelik canın vardır. 
ı eden artan ) 

Almanya .,0 ,1 . E · * 
ek r l e hır t _ Y esır ellerin çilesi, 

tasav,.urundadı . e~ebbuse geç- u~ ker.e yıkılıp dört kere yapılmıc, 
ara r · r, Al c ··· ı v 
d ~ ı ı alhnda bir Ru nıanyanın o gesınde yabancı ilahlara tapılmış 
e91ı tccavuz palı.t. i s - kunıen Nemrud kulesi 

Al ıtızası, SeBen~le, secd.eye kapanacak zamanın vardır ... 
manyaya ol ın de b ı 

anyn tarafında an sevki yatın Al- ır ze 7.elelik canın vardır. 
•••'•· n lc:ontrol altına a- * 

Aylar batacak &"iinler batacak 
Nil, kurbanları

1

nı kıyıya atacak~· 

Ôlüme güler gibi bakma ufuklara 
Gözlerin dolu destanını okusam 
Ey sırrını birgün doğuracak Ehram 

Akıtlara benzer destanın vardır ... 
Senin de bir zelzelelık canın vardır 

* Bana haber "erin o şimal cocuğundan : 
Daha ayrılmamış mı sarhoşluğundan ? 
Da~a doymamı mı. daha doymamış mı, 
Çelık gagalı kargalar 
Gözlerini oymamış mı ? 

Bugün böyle geçer. yarın vardır ... 
Ve ey şövalyeler şövalyesi, 
Senin de bir zelzelelik canın vardır. 

Arif Nihad A•r• 
- Allana -
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Zaman, Alman diplomasisinin usul
lerini bir türlü değiştirememiştir. 

Şimdi Bismark'ın Fransaya karşı har
be karar verişinin üzerinden yetmiş 
sene geçmiştir. Bismark, birçok emek
lerle hazırladığı harpleri müteakip 
meydana gelmiş olan Alman ittihadı

nın takviyesi için bu harbi en iyi bir 
çare olarak görüyordu. Ve sonra 
Fransaya karşı yapılucak bu harbin, 
Prusyarıın ittihada dahil hükümetle
rin başındaki mevkiini sağlamlaştıra

catını düşünüyordu. işte bu suretle
dir ki, sadece dahili sebeblerden do
layı bir Avrupa harbini ateşlemişti. 

Birçok defalar yazılmış olmakla 
beraber bu harbin hikayesini bir kere 
daha hatırlamak faydasız değildir. Bu 
tarihde ispanya bir dahili mücadele
ler devresi geçiriyordu. Başında hü
kumet namına da artık birşey kalma
mı.şb. Bu şartlar içindedir ki, lspan
yollar, Hohenzollern hanedanı prens
lerinden birisine ispanya tacını teklif 
ettiler. Fransızlann bu teklifi nahoş 
bir şekilde karşılıyacaklanna şüphe 

yoktu. Hem Ren, hem Pirene hudud- . 
lannın arkasında aynı hanedanın hü-
kümran olmasına Fransa müsaade 
edemezdi. 

Bismark ıayclerini gerçekleştir
mek için en büyük güçlüğe, müstesna 
derecede safdil bir hileyi kolayhkla 
eüşünebilecek ve Fransa hükumeti 
tarafında değil, bizzat kendi hüküm
dan olan Prusya kralı tarafında rut
lanıyordu. 

Bu hususta hi-thralarında teessüfle 
fUnlan yazmaktawr: "Altmış üç ya
şında idi. Sulhu seviyordu. Ve 1866 
da kazandığı def ne. dallannı yeni bir 
harple tehlikeye sokmak istemiyor
du. • 

1866 da Bismark Avusturyaya 
karşı kısa bir harbi kolaylıkla ateşli

yebilmiş ve Prusya bu harpte:l mu· 
zaffer çıkmıştı. 

Bunun içindir ki, ihtiyar Kral, 
ispanya tacına uzak akrabalanndan 
birisinin namzedliği yüzünden bir 
Avrupa harbi çıkacağını görünce bu
na mümanaat etme~e karar verdi. 

Bismark ve 

Hit!er 

Prusyalı Aristokrat 
turyalı duvar boyacısı 

sın da ki derin fark • • 

Franıszca Lu. Mtcmuasındnn : 

A. Duff Cooper 
İn bir ma kaleri 

Fransa hükumeti bu iddialara 
karşı protesto ettiği zaman Kral, 
Prens Leopold dö Hohenzollern'i 
kendisine yapılan bu teklifi redde ik
na etti. 

Mesele halledilmişe benziyordu. 
Muharebe için artık ortada bir sebeb 
yoktu. Fakat Bismark'ın ha:-bin elin
den almasına tahammülü yoktu. ol
dukça garip olan birşey varsa buhra
nın tatilde vukua gelmesidir. Bismark 
malikanesinde bulunuyordu. Kral ise 
ozaman çok moda olan Ems kaplıca
larında Kür yapıyordu, Fransız sefiri 
de Ems'de idi. Ve normal olan, ne
zaretler vasıtasına lüzum duymadan 
Kralla doğrudan doğruya müzakere 
edebilmişti. 

Harbe başlamak üzere acele ile 
Emse gitmekte olan Bismark1Berlinde 
tavakkuf etti. Ancak başşehre vardığı 
zaman Kralın zatını bildiren kötü 
baberi aldı ve Prens Hohenzollem'in 
jspanya taandan feragat ettiğini öğ

rendi Derhal istif aya karar verdi. 
O akşam Kont dö Moltke ile 

Kont dö Ron'ı yemeğe çağırdı. Bu 
adamlar yeni harbi idare edeceklerini 
uman iki harp ilahı idi. Halbuki, üçü 
de son derece nevmit olmuşlardı. 
Fakat bu iki asker, Bismark gibi isti
f atarım verebilecek politika adıtmlan 

olmadıklan için eseflerini beyan etti
ler. Yemek esnasında Emsden telgraf 
geldi. Telgraf sadece, Fransız sefirinin 
Prensin ispanya tacına namzedliği 
yeniden konduğu takdirde dahi Kra· 
lm bunu tasvip etmiyeceQ-ine dair 
garanti istediğini bildiriyordu. Kral, 
istikbal için hududsuz bir garanti 
veremiyeceği ve meseleyi şimdilik hal 
edilmiş addettiği binaenaleyh Fransız 
sefirini görmete lüzum olmadığı ce· 
vabını vermişti. 

Bismark bu telgrafı misafirlerine 
okudıığn zaman onların can sıkıntısı 

biraz daha artmışb. Hatta Bismark 
hatıralarında bu sahneden bahseder
ken şöyle diyor : 

" O kadar nevmid edilir ki, ne 
yemeğe, ne de içme~e iştihalan kal
mamışb. ,, 

* 
• 
Fakat Bismark'ın ıekasL bu tel

grafta diğer1eriııin sezemediği imkan
lar görebilmişti. 

Bismark, Moltieye bir kaç acele 
sual sordu : Harp hazırlıktan tamam 
mı idi ? Tamamlamak için ne kadar 
zaman lazımdı ? Alman ordularının 

muvaff akiyetine tam bir itimadı var
mı idi? 

Moltke sert bir sesle her şeyin 
hazır olduğunu ve harbin bir an ev
vel patlamasının daha faydalı olduğu
nu söyledi. 

O zaman Bismark kurşun kalem
le telgraf üzerinde oynamağa başladı. 
Kendisi telgraftan tek bir kelime de
ğiştirmediğini iddia, fakat büyük bir 
kısmını hazfetmek suretiyle :manasını 
tamamiyle değiştirdiğinden dolayı 

da iftihar etmektedir. 
Telgrafın aldığı şekilden son çı

kan mana şu idi : 
Fransız sefiri hakaret imiz bir 

demarş yapmlf, kral derhal red ve 
Fransız sefirini yeniden kabul etme
miştir. 

Bismark telgrafı yeniden iki rene
rala okuduğu : zaman Üzerlerinde· bir 
elektrik tesiri yapmıştı. 

Bu tesiri Bismark bizzat şöyle ta
rif etmektedir: " Ani:bir surette neş'e
ye avdet, izhar ettikleri neş'e beni 
hayrette bırakmıştı. Birdenbire iştiha
ları yerine gelmiş ve içmekten zevk 
duymağa başlamışlardı. ,, 

General Ron sevinci şöyle izhar 
etmişti : 

- Eski Allahımız mevcuttur. Ve 
bizi gözden düşmüş bir şekilde öl
dürmiyecektir. 

· Ve Moltke de telgrafı göstererek 
şu sözleri söylemişti : 

- Şimdi tamamiyle farklı bir çan 
sesi. Biraz evvel bir müzakerenin mev
zuubahis oldu~u zannediliyordu. Şim
di ise bir meydan okumaya cevaptan 
başka bir şey dej'ildir. 
Bi1'mark ertesi gün bu telgrafıAvrupa 
matbuatında neşir yolunu bulmuş ye 
Fransa - Prusya harbini tacil etmişti. 

Bu üç yaşlı başlı, kaf alan daz 
Prusyalımn iki büyük milleti harbe sü-

rüklemeğe 

sında duyduklan sevinci 
şişelerini patlataral(ve birbi 
rik ederek izharlan ne ko 
ne itrenç bir manzara idi. . . 

8 ir kaç ay evvel ltab 
olgunlukta daha enfİ' 

riyakarlıkta selefleri kadar 111 
haydut çetesinin büyük bir 
lılıkla on alb maddelik ültima 
lanyaya yazdıkları zaman d• 
bir sahnenin cereyan etmiş 
hiç şüphe etmemelidir . 

Polonya bu ültimatomu 
man artık cevap vermek içi 
çok geçdi.. 

Hismark'ın oyunu hiç ol 
vaff akiyetle neticelenmişti. 

Bitaraf memleketleri, ha 
yanın detil, Fransanın iste:miŞ 
rüklemiş olduğuna ikna ede 
Halbuki mukallitleri fect bir 
muvaff akiyetsizlite uğradılar. 
atli muhabere vasıtalanmn 

bulunduğu bu zamanda yalalll 
na çıkarmak kadar kolay bir 

tur. 
31 Atustos recesi. 

bir çok insanlar Alman şa 

bir tefsire tabi olmadan verell 
yu işittikleri zaman hayret et 
işte bir hıle olduğunu sezmisl 
kat ertesi gün vaziyet Avam 
51nda ba,vekil tarahndan a 
edildiği zaman, duyulan ha 
kalmı' fakat meydana çlkıP 
yerine bir nefret kaim olm 

Ribbentrop,un , Bismark.ı• 
ni acemice eline yüzüne 
bugünkü Almadyanın ~nd' 
Türedi ile Prusy~ ~ 
Jet adamile aralannda fark 
pek ali ıöatermektedlr. K6. 
muazzam bir mikyas üz . 
ket eder ve iş görürse bel~ 
lıtı celbeder. Fakat Alm•"...:..\ 
günkü hakimleri (muazzaP"i 
hiç bir şeye sahip değildi~ 
hatlanda menşeleri sıibi neır'~ 
dıncıdır. Mesleklerinde bile 
sun temayüz edememişlerdi'· 
lerinin matlup tarafında m~ 
muş birkaç cinayetten b• ·oi 
yoktur. Bu muvaffakiyetlefl 
dilerinden daha iyi olan 
birçok defalar bozdukları 

timad etmiş olmalanna bO 
Sir Neville Henderson&Jil 

dilen telsıraflan Berlinde -' 
saatlere dair bize milkelll 
vermektedir. 

Fakat B. ÇemberlaY.,.,. 
nutkundan sonra RibbentrD 
ket tarımın bir vahşet ,,e 
sı olduğu şüphesiz bulunu f' 
yük Britanya sefiri, Al111•11 
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Lik maçlarının 
son müsabakası 

Bölge şampiyonu 

Y urd-Seyİıan . 
karşılaşıyor 

bugün bel!i olacaktır 

938 şampiyonı\ İd 
Bugün ş~hir st d man Yurdu tnkımı 
1 a yomunda !iğ 

maç ınının son müsab ı_ l u son maçını da kazanması kuv · 
aktır, Bütu··n ,.,. d ausı yapıta· ._ '& cv~m vetle muhtemeldir. Vaziyetin bu mer 

.ı;uvvct)' ınca şa""lı k 1 oyunlar criist S ezde olmasırra bakılırsa ldmanyur anspor klüb" • cr~n ey 
h u la\tımı bu .. 1_- dunun da şansı biraz yardım eder 

a era'oerc d h' k guoKu ınaç 
• 

8 1 alsa m t k Ve Yurdlu gençler dikkatli ve cner-pıyonu olacakt ın ı ı şan1 
Ş ır. iık bır ovun çıkarabilirlerse tahmin· 
~Yet mağlup olursa lerin tamamen değişebilmesi müm· 

fampıyonluk " . . . o zaman k h 
guvercını fd ' ündi.ir, Bu maçın, liğin e-n eye· 

tarafına IJÇacakt ,. • manyurdu l 
-d 10 ır. •V1amafh b carılı ve can' ı bir mü sa bakası o a· 

a takını 1 • ayraılı 
:.futbol tınnu •tısında yapılan bü>iik tak grçt"ceğinden şüphe edilemez. 

gösteren Sey~:•uıda da kuvvetinı (B) takımları maçları tam saat 
nspor ta\tırnının liğ" 12,30 drı; (A) takımları maçları da --------------== tam saat 14,30 da başlıyacaktır. 

l'l&zmnın Alman şartı Muay)en ıaattc nizami şekild~ sa· 
re Poloııy:ı. sefirinin •nnı almak ü1e. lh1~kda İspatı vücut etmeyen takım 
tavsiye etıi~i za çatrılrnası fik . . u m 
nuyan biı hkir ;~~ ortaya makul r~~~ (~; rnatlup sayılacaktır. 
~at. buı.:ı. karşı Rib ş olmıyordu. F... f tak.rnlara yan hakemleri : 
lı bır lisanla Polon bcntrop en şildct. oroıspor lclübünden Hacı Aldat· 
Y•rct yanın kend' . rnaz. ile l~·ıı~ M kl .. b .. ctınesini k t•· ısıoi zi. d '"'I ı enaucat spor u un 
yeccki cevab 

8 ıyy~n kabul etrni- en Abdurrabrnan Vuran'dır. 
" ını vermıştir. 

Mutcakiben Al · (A) t k 
lonyay 8 koşula~ rnanca olarak P')- a ırnları yan hakemleri: To 
rrıın in ·ı· .. şartları okudux... Mı osspor klübünden Nihad Erkan ile 

gı ız sefırı b öu za- t f 
k d' · unun b' us a a Sengül'dür. R.~n ısıne verilrnes· . . ır suretinin 

•bbentrob b ırıı ıstediği vak't (A,8) takımlarının orta hakemi 
d unuda şitd u· 1 " 

c rcd ctmişur. c 1 hir şekil- 31gcmiz Spor Etitmeni .Bay Ce· 
Bu hadise& " •'lld Dipl~n'dir. 

tı J 870 er, hen uz - h 
~a~ de Bisrrıark, şup esı olan- Saba komiserliğini de futbol 
Hitıc'"~ta karar ver . ne kadar ha'rp ı . B A.1 D • 

nnde . rnışı:c.: • arıı ay i ayı namına vekili 
at'iyyen k:~=~ şekilde harp ~~39 da ~cd ·n Terbiyesi ~ Müdürü Rııza Sa· 
ırmaya krJidi vperrniş Oldu~ P~ağ'a lıb Saray idare eder.ektir· 
vusturvaı r. rusyalı _una ınan-
. h . ı boyacı Arıstokralla 

~ ır assa vardır: arasında müşterek 
Her ikisid 

~I ınin · · e Şahsi 'h . 
f ha ıçııı sayısız insa ı lıraslarını lıtt· 

-~rdırlar. Fakat il :.aYatırıı fedaya 
yu sek terbiye ve ısnıark daha 1 
sıl hareket cd _zckAya sahibdı' N 

1... CCCğı · • a- , 
85101 bılirdi. Hi nı ~e nerede dura-
ıyaca~ı bir i ç bır zaman yapa-

şe teşebbüs etmemişti.. ı ---------------..! 

Bu gece nöbet~i ecı.~ne 
Y eniotcl civanndıt 

r absin eczahanesidir 

28 K•unUNllİ 941 

Çok mühinı bir keşif 

Boşlukdaki meçhuller 
~eŞfolunabilecek mi? 

20,000 kilodan ağır bir Teleskop yapılıyor 

1914-1918 umuıı. i harbi dün

yayı ateş yatmuru altında bulundur. 

dutu bir sıra Amerikanın •Mount 

wilson. rasathanesinde dünyanın en 

büyük teleskopu yerine yerleştiril · 
mişti ... 

Bu teleakoptaki adesenin kutru 

iki buçuk metre tutuyordu. 

Almanyanın bütün Avrupayı 
ateşe veren ikinci bir umumi harp 
açmış olduğu bu aylar zarfmda da 
meşhur .Mount Wılıon. teleskopu· 
mm iki misli büyüklüğünde ol~n ye

ni bir teleskop •Mont Palomar. H · 

sathanesine kondu. 

MeçhulU Ar•flırmak 

Bu muazzam teleskobu imale 
u;uvaffak olan Edewin Hubl yeni 

makine ile heyet ilmini alakadar e· 

den birçok meçhullere cevap vere 

cektir. F akıt ·boşluktaki meçhuller 
o kadar çoktur ki : küçük dünya· 

mıza (900.000) ışık senesi mesafede ı 
bulunan nebülözler, mutıd mevkile- 1 

rinden kaçmakta mıdırlar? 

Niınüteoahi demek adetine ma. 1 
lik olduğumuz boşluk Aynştaynm 

iddia ettiği gibi kavis şeklinde mi· 
dir? 

Görülen nebülözlerden sonra bir 
duvar mı gelmektedir? Yoksa boş 
lukta daha geniş, bildiğimız sistem 

lerder. daha başka meçhul alemler 

varmıdır? 

Bundan maada Jorj Mark Koley 

isminde bir mühendis de aynı ra1e

ye erişmek için, alelade camdan üç 
kere az ,enişteme kuvvetine malik 

bir cam üzerinde tecrübeler yap 
maktadır. 

Bu şekilde, çok yakın bir mazi. 
de, yani kalıpların en yüksek hara

ret derecesine tahammül edebilecek· 
leri bir zamanda diğer bütün kar 
deşlcrini gölgede bırakacak olaa 

on metre kutrunda teleskoplar 
yapmak mümkün olacalitır, 

O zaman her halde meçhulden 

birçok varlıkların çıkecağı muhak. 

kaktır. 

RADYO! 
Bugünkü Program 

TÜRKİYE RADYO otFOZlYON 
POSTALARI TÜRKİYE RADYOSU 

ANKA~A RADYOSU 

Her gUn yalnız kısa dalga 31,7 

m. 9465 kc/s postamızla neşredilmek.· 

te olan Yabancı dillerde Haberler 

sae.tleri aşağıda göosterilmiştir. 

Edwin Hubl bu mühim mesele 

leri halletmek ve dünyanın bilmedi· 

ğimizden daha başka bir şekilde o· 

lup olmadığını anlamak ve anlatmak 1 
eınelindeı tir. 

Moant Vilson rasathanesine 2.S 
metre genişlitindeki teleskop yer. 

leştirildikten sonra artık be. 

lranca Saat 13100 ve 18,45 de 
Arapça ,, 13,15 ve 19,45 de 
Fransız<'& ,. 1::3,45 ve 20,15 cıe 

12,10 Program ve memleket saat 

Ayarı 

yet keşiflerinin hudutlanmış oldu 
ğu zannediliyordu. 

Fakat ilim, beşeri kuvvetin mü· 

saade ettiki niabette hudut tanıma· 

maktadır. Nitekim Edvvin Hubl in 
san zekasını, in11n kudretine hudut 
olmadığını meydana koymuştur. A

raştırmalarının erıtereıan netıceler 

vereceği mubakkakbr. 

Bir ilimin bu şekilde t~crübe. 
lete girişmiş olduğu haberini alan 
meşhur milyarder Rokfeller, ilimin 
emrine derhal bir milyon dolar ver 

rniş ve böylece her türlü maddi dü 

;ünceden uzak olarak çalıımasını 
temin etmiştir. 

Edvvin Hubl'in meşhur telesko· 

punun ağırlıtı yirmi tondur. Parca. 

lar halinde Pesadanoya naldedilmiı 
ve Palomar rasathancaine yerleşti· 
rilmcsi işine başlanmııtır. Birkaç 

haftaya kadar alim meçhulleri yeni 
den tetkike koyulacaktır. 

12 ,35 aJANS ve Meteoroliji ~a
berleri 

12.50 TÜRK MÜZiCi : Su E· 
aerleri 

~alanlar t Kanun Vecihe, 
kemençe. Fahire Fersan : 
kemençe, Ruıen Kam, tan 
bur Jzzettin Okte 

13,10 Türk müziği : Seçilmis pi· 
yasa şarkılar• 
Çalanlar : Kemal N. Sey
hun, Cevdet Çaglar, Şerif 

içli, Ha1an Gür 
Okuyan : Müzeyyen Senar 
1 • SelAhattin Pınar . Hüz 
zam şarkı : (Gecenin ma· 
teınini) 

2 - " " ıarkı 
(Aşkınla sürünsem) -
3 • Şükrü Tunalı (Ay öper 
ken) 
4 • Hasan Gür : kanun tak 
simi 
5 • Saadettin K1lynak • hü· 
zam şarkın : (Leyla) 
6 Karcığar türkü (Benliyi 
aldım kaçaktan) 

18.00 Program, ve Memleket Saat 
18,05 Müzik : Radyo Caz urkea 

( Gerisi altıncı s?~ifede ) 



ilin 
Adana Demir Spor Kulübünden : 
içtimalar : 

47 - ldre heyeti 15 günde bir içtima etmek mecburiyetindedir. iç 
timaa gün ve saatlerini idare heyeti kararlaştırır.Bu suretle içtima gün 
vesaiti tekarrür ettikten sonra idare he yeti azasmın vaktinde isbatı vucut 
etmesi şarttır. içtimalar için ayrica muliimat verilmez, Reis muayyen İç · 
timalarınm haricicde idare h~yetini fevkalade olarak içtimaa davet ede. 

bilir. 
Meşru maazereti olmaksızın birbiri arkas.na dört defa içtimaa gelme· 

yen aza müstafi eddedilir. içtima geme yen aza içtimadan evvt:: maazere· 
tini Reise bildirmek mecburiyetindedir. Mazaretini bildirmeyen azanın bi. 
lahare serdedeceği itaraz dinlenmez. . 

Yedek Aza: 
48 - Koni{relerde idare heyeti intihabı yapılırken mevcut aıanın ek

seriyet arası ile on zat yedek aza olarak intihap edilir. intihap edilecek 
yedek aza adedi idare heyeti adedinden dun olamaz. Eksik intihap edilen 
c.za yapılacak ikinci bir intihapta seçilir. idare ve murakaba heyetlerinde 
inhilal vukuu buldukça yedek azadan en çok rey alanlar sırasile münhal 
ızalıta geçerler. Yedek azadan müsavi rey alanlar kura ile aynlar. 

idare Heyeti müddeti: 
43 - idare heyeti bir sene müddetle vaıife görür. Eski idare Heyeti a-
zası yeniden intihap edilebilir. • 

Cezalar : 

50 - Nizamnamede musarrıb aıe~at ve ahkama muhalif ahval ve 
llarekittan dolayı kulüp azasına tathilc edilecek cezalar şunlardır: 

A) ihtar 
B) Tevbih 
C) ·Muvakkat veya müebbet 

ıü•de1t bir seneye kadardır. ) 
D) Terkini ka)'lt 

boykot ( Mavkkat boykot miiddeti 15 · 

işbu cezalar cezayı miiıtelzin ılavale nazaran laıysiyet divanı kararı 
ile verilir. Terkini kayıttan mada cezalar ekseriyeti mutlaka ile terkini 
bywt cezı11 ise ekseriyet lilüun araaı ile hükmolunur. Nakti cezayı meş· 
ru ltir mazerete müstenit olmayarak bir ay içiade ödemekten istinkaf 
edenlerin ( kulübün bilcümle mevzuatına k~rt• m11laalif bulundukln te· 
lildcisile ) kayıtlan ıiliair. tiakkrnda beykot cez111 verilen aza ~eykot 
•üddeti11ce müsabakalarla, idare heyetine, kongrelere iştirak edeceti 

ıibi bu işler için de intihap edilemu. 
Vazifeden imtina ve istinkaf: 

Sl - Gerek id1re heyeti azasından ve diter kulüp •ensubeyninden 
her hanri bir zata herne s.aretle olursa ols•n ·tevdi edilen vazifenin ifa · 
ıı•d• röıterilen lakaydı ve tcıeyyüpten dolayı o zata idare heyeti reilİ 
tarafından şifahi veya tahriri ibtarat yapthr. Reis tarafından ihtar müsmir 
ol• azaa keyfiyet eıbabı mucibesi ile tahriren idare heyetine bildirilir • 
:dare heyeti meseleyi tetkik eder. Uhteaindeki vazifeyi ifa ~tmeyen ve de. 
rubte ettiti işte lakaydı ve terahisi görülen azayı müstafi adeder, Bu su· 
retle müstafi addedilen idare heyeli lazaaıodan isi yerine yedek azadan 

en çok rey alan geçer. 
Müteferrik mevat: 
58 - Başvekalet beden terbiyesi renel dire~törlüt ve bölgeler' taş· 

kilitı kongreleri ile her türlü taplantılanna gönderilecek heyet veya mu. 
rahbaslarm intihabı idare heyeti tarafından yapılır. Müstacel ve mühim 
ıördiip ahvalde iki murahhasları· reis bizzat intihap etmek salahiyetini 

de haizdir. 
53 - Kulübün hiç bir azası diter kulüplerin mHabakalarma o ku· 

lüp ile iştirak edemiz. 
SONU VAR 

Elbise diktirilecek 

D. D. Yolları 6 ıncı işletme Komisyonundan: 

Kumaşları idarece verilmek üzrre Konya pansiyonumuz talebeleri 
için 80 kat elbise ile pijama ve 40 paltonun maa harç dikimi açık ek· 
ailtmeye çıkarılmıştır. Eksiltme, 16- 2-940 cuma günü saat 10 da 
Adanada işletme binasında komisyonumuzca yapılacakbr. 

Muvakkat teminat 40, 47 liradır. Şartnameler Niğde, Konya, Mer • 
sin istasyon şefliklerine, komüsyonumuza ve konya talebe pansiyonumu· 
za müracaatla bedelsiz görülür. isteklilerin 940 Ticaret Odası vesikası 
nüfus tezkiresi ve bu ışı yapabileceklerini röıterir vesaikile gününde 
•Üracaatları. 11374 28-3-8-11 

Oenç Kızlar Oen$ Erkekler 
Guzel Bir aşk Romanı görmek, en nefis aşk şarkıl:ırını dinlemek İ9 

Haftanm, MeTsimin ve Senenin En gUzel Aşk ve Jhtiras filmi ol•• 

ALSAR.A Y . SİN~MASININ., 
Üç Gundenberı gor.ulmt>mış hır muv:ı.ff akıyt:tle göstermekde old 

Hurmalar Altında Cem 
Turkçe Sözlu n Ate,li Turk Mu9ikisile su~ıu Buyuk. ve Em• 

Şark Filmini Göranuz 
=AYRICA: (Euincan Zelzele Filmi) Ye Renkli nefis Bir Silli S 

Dikkat: 8ug8u ( 2. 3 0 ) ve ( 4 ) maUn••••lnd• AIHr• 

11.55 
l!UO 

19.~ 

20,15 

20,30 

20.45 

21,15 

21.45 
22.15 

Hurmalar Altında Cemile 

PEK YAKINDA PEK 
Sinemanın En Büyik iki ,Artisti 

CHARLES •OYER ve ANNABELLA 
Tarafından Harikalı Bir Tar1.da yaratllan 

_.. S A V A Ş ,i&t 

RADYO 
( Beıinci sahifeden· artan 

18,30 Çocuk saati 
Serbest Saat. 
Memleket saat ayarı, Ajans 
ve Meteoloji haberleri 
TÜRK MÜZİCi 
Çalanlar : Fahire Fersan 
Reşit Eser, Refik Feraan, 
Cevdet kozan 
1 · Okuyan : 
za Ahıskan 

Necmi Rı 

Konuşma (Türk farihinde• 
sahifeler) 
Türk müziği : Halk türküle· 
ri ve karışık havaları 

İnebolulu sarı Recep ve Ali 
Erba ş 

Türk müziği : karışık prog 
r;,m 
Çalanlar : Hakkı Derman 
Şerif içli, Hasan Gür, Ham. 
di Tokay Basri Üfler, Zühtü 
Bardpko~lu 
Okuyanlar : Safiye Tokay, 
Mefharet Sağnak, Tahsin k.a 
rakur, Celal Tokses 

Müzik : Şan Re ... itali 
Vahdet Nuri tarafından 

MüZl K: Cazband (Pi.) 
Memleket saat ayarı 

0

A· 
Ajans Haberleri: Ziraat, -
Esham Tahvilat, Kambıyo
Nukut Borsası (Fıyat) 

ŞEHiRDE 

Şehrimizde dün göle 
men bulutlu, b•va h•fif rüı 
-En çok sıcak gölgede 11 
idi. 

Seyhan C. Müd 
mumiligioden ; 

Adanı ceza evinin ça 
kısım duvarlarile 11va ve 
pazarlıkla yaptınlacılctır. 
bedeli bin liracLr. Şutnı 
evi Müdürlüğünden paralll 

talipler 75' lira muvakkat • 
yatırarak makbuz ve 5 9·2·940 Cuma günü saat 1 
Müddei Umumiliği mak• 
şekkül edecek komisyon• 
lan. 11367 

25-29-3-8 

Seyhan K ızıl•f 
merkezindelJ 

~'l,30 Ajans spor servisi 

Teberru sureti ile •11 .. 

za girmiş bulunan telis, ~ 
mukdan mamul çuvallar 
sureti ile bu aym 29 uncu 
günü saat ~ 4 te KııılaY.11' 
binası önür.de satılacıt• 1 1 

22,40 Müzik : Cazband (Pi.) 
23.25123.30 Yarınki Program, ve Ka· 

panış, 



28 Kinunusanil 940 

Türksöıü Snffe: V' 

:~:a~: A s R i s i N E M A :;:ar;a 
2711.Kanun cumartesi akşamından itibarne 

Senenin iki büyük ve emsalsiz filmini sunuyor 

1 t. - " 
Sinema semasının iki parlak yıldızı 

Janet · Nelson 

Makdonalt Eddy 
• 
ın 

.en son ihdagerdesi 

seviştiğimiz 
"""11..:..a.... ü n 1 e r 

T aınanıen Renkli 

2 
Dünya YÜzme şampiyonları 

John Mauren 

V eismuller O'Sullivan 
Film değil bir harikası 
TDRKÇE SöZLD 

TARZAN 
VE 

OÖLU 
Bugün gündüz 2.3Ô .. nlatiriede 

1- Sevişdiğimiz günler 2- Ta·rzan ve Oğlu 
Telefon : 250 



28 KinuHMDİ 940 TiirklOsi 

Adana Borsası Muameleleri 
. 

PAMUK ve KOZA 
KiLO FfATI 

CiNSi Enu En çok Sahlan Mikdar 
K. s. K. s. Kil• 

·~· 
00 10,50 

Ma. parlatı • 00 50 
Ma. temid • 00 -48~00--- · 44,50 - -·--Koza parlaQ'ı 

-ttapı mah 47:50-
Kfevland - -·-

00 60 
Klevland ltütlüsü 19 

YAPACI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 

ç ~ T 

1 1 
Yerli •Yemlik,, ~ .. •Tohumluk,. Q 

HUBUBAT 

Buğday Kıbrıs 1 
Yerli 4 .. 

.. Men tane 
Arpa 4.50 

Fasulya 
Yulaf 5 . 

~ 

Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam ıs 1 15.70 

-
UN 

Dört yıldız Salih 

... üç .. " -= Dört yıldız Dotruluk ~ ., 
Jııı: ı:: üç .2 c: " • 
~ -a ~im it .. 
~ > 15ört yıldız Cumhuriyet = ~ 

C,,)o 

üç .. .. 
Simit .. 

Livtrpol Telgrafları 
27 I 1 I 19-40 

PMe Solllla 

Hazır 8 415 
Vadeli 1. 8 u 
Vadeli 111 8 09 

Hind ham 7 63 
1oln Nevyork 

Adana Sulh 2 inci Hu
kqk Hakimliğinden 
Adinıinın yokarıinnepli köyün · 

den olup adana memleket hastane· 
sinde vefat eden lsmail oğlu Ali~ 
•İo mahkemeye teslim ve paraya 
ıevrilen eşyasmın tutan hakkında 
kanunu mtdeni hükümleri tatbik 
edilecetinden müteveffanmın ala· 
cakh ve borçlusunun tarihi iUindan 
itibaren bir ay zarfında mahkemeye 
mü,acaatla alacak ve borçlarını 
kıydettirmeleri ve mirascısı varsa 
keza ilin tarihinden itiberen üç ay 
içinde bu sıfatlarını is bat etmeleri 
lüzumunu aksi takdirde müteveffayı 
ne şahsan ve nede terkesine izafetle 
takip edemiyecekle!i kanunun me · 
denin 561 ,569 ve 534 üncü mad· 
deleri hükmüne tevfikan ilan olu· 
nur. 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmında 

çalışmak üzere bir mürettibe ihti
yaç vardır . ~ldarehanemize mu 
racaatları. 

Kambiyo ve Para 

iş Baukasından ahnmııbr. 

Ureı 

-~ Rayiımark 
'-,-- 96 Frank ( Franm ) 

Sterlin ( ingiliz ) -S-24 
Dolar ( Amerika ) 130 1 19 
Frank (İsviçre) 00 00 

~ 

1 

Cebelibereket İcra Me-
murluğundan : 

I ilan 
Sayı 417 . 
Oımaniyenin kara boyunlu mı· 

halleainde kain şarkan yol ve çolak 
Hüseyin ve Haca Ömer varesesi gar. 
ben yol şimalen mezar ve yol cenu 
ben Recep oğlu Hüseyin ile çevrili 
10 dönüm boş yerin 20 senedenbe. 
ri imir ve ihya ederek bahçe haline 
ıetiren orta okul öğretmeni Faik 
Açıkalın namına 'tapuya tesciline Ce· 
belibereket sulh mahkemesinin 
25· lo-939 tarih ve 159- 375 sayıiı 
ilimile hükmedilmiş ise de hüküm· 
de hasım bulunmadığından bu işte 
tapulu ve tapusuz alakası bulunan 
ve kendi kendilerini mutazarrız gö 
ren hulunduğu taktirde tarihi ilandan 
itibaren on beş gün zarfında Cebe· 
libereket icra memurluğuna müra· 
caat eylemeleri aksi halde hükmü 

ilin infaz ve tescil edileceğinden 
itiraz dinlenılmiyeceği ilan olunur. 

11372 

Abidin Paşa caddesind~ yeni aç 

M. Tahsin Bo na 
Biraderler Ticarethane 

Sağlam Güzel 

ları, Levazımı, en yeni plakları 

5- UNDERWOOD 
Amerikan yazı Makineleri, 

Fledelfiyer Daktilo 

Error Kolay yazı yazmak ale 

Dünyaca meşhur dört marka: M 
koni~ Sparton. lngel 
Marelli 
Radyolarını qinleyiniz. 

Her çeşit Elektrik tes • 
15 Valtdan 500 Valta kadar Ampull 

Herboyda OL iVET 
Yazı Makineleri 

R.C.A. 
Marka 

Radyolar 
Dünyanın en satlam dayanıkh Gastolin kaynak çubulclar1 

te•minotlı Radyo tamiratını 
Abidin Paşa caddesinde 

Muharrem Hilmi Re 
Ticarethanesinde bulursunuz· 

Telefon 110 Telgraf adresi: REMO Adana 

Posta kutusu :60 

Umumi neşriyat müdürü , 

Macid Güçlü 
Adana Türkıözü matbaası 


