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ADANAMIZIN KURTULUŞU 
13ÜYÜK TÖRENLE KUTLAN Dl 

Gündüz ve gece hararetli tezahürat 
çok güzel yapıldı oldu; fener alayları 

Kurtuluş bayramı çukurovanın bütün kasabalarında hararetle kutlandı 

Çukurova kurtuluşunun 17 ınci 

ıyramı şehrimizde hararetlı tezahii 

t içinde kutlandı. Bayrama, Beş kil 
ınusani sabahının çok erken saatle 
nde ba~landı. Kasabalardan, nahiye 
rden ve köylerden gelen atlılar şeh 
n sokaklarını d ]durmuştu. 

Törene evvela, her yıl oldugu gibi 
ıat kulesine, Adananın tarihi bayra· 
·ını çehnıeklo başladı. Burada kurtu 

tış bayrafpna d•ir şıirler okundu; hi 
abelerde bulunuldu. Saat kulesi etra 
lını dolduran kalabalık insan kitlesi 

-=' buradaki töreni müteakip asfalt yo 

lu töl.ıben Al•türk parkına yürüdü. 

Atatürk anıtına çelenkler konmuş 
ve Ebedi Şelle, Çukurova kurtuluş 

sav~~ında ölen kahramanların hatıra· I 
sına hürmet siikütu yapılmıştır. 

Bııradaki törenden sonra halk kit 
leleri kolordu caddesind<' toplanmış 

ve resmi geçit başlamıştır. 

Rurnda ınektep!er. bütün teşkiller 

•e kurtuluş s•vaşı .ela çalışanlarla bü· 
tiin fabrikalar ameleleri, geçit resmine 
iştirak etmişlerdir. 

Bii dej!'erli giinün şerefine halke 
viııde de bir ırece tertip edilmiş vebu 

gece p•k hararetli olmuştur. 

Gece fener alayları şehrin sokak· 
larında tezahürat yapmış ve halk geç 
vakta kadar umumi caddelerde teza 
hüral iştirak etmiştir. 

Bayram günü töreni müteakip 
bir resmi kabul tertip edilmiştir. Kur· 
tuluş bayramımız münasebetiyle bü· 
yüklcrimize şükran ve sayırı telgrafla· 
rı çekilmiştir. 

Dün birçok kazalanmızdan aldı· 
j!'ınıız malümata göre, kurtuluş bayra
mız nralardada hararetle kutlanmıştır. 

Bayram, bilhassa Ceyhanda çok 
glizel olmuştur. 

Zonguldak s11hlllnden bir görUnU• 

Karadenizdeki Fırtına 

SON F ACiANIN 
.HAKiKi SEBEBLERi 

hava sakinleşmedi 
lsılnbul; 6 - Karadenizdeki fır· 

tına t•ıııamen durmarnıştır. Seyrise· 
fer ha intizama girmemiştir. Millet 

Vapurunun uj!'radıj!'ı büyük facia 
hakkında elde edilen en esaslı ma· 

- Gerisi ikinci sahifede -

1 GÜNÜN MÜHİM HADİSELERi -, 

A~ERiKA BiT ARAFLIK 
Si'( ASETiNi BIRAKIYOR 
Ruzveltin · Mesajı 

V-.. ngtOl1 : 6 (A. A.) - Amerika RelalcUmhuru Kongrade 
ıkud~6u me••Jıl1d• Amerikan mllletlnl diktatörlerin te11ruzklır 

~ ,.---- makaadlarına k•r•• dem okra 

Çek - İngiliz 
görüşmeleri 

_!'•ağ: 6 (Radyo) - Çek lngiliz 

malı müzakerelerini n~ticelendirmek 
1 

içm bir heyet bugün Londraya hare 
kel etmiştir, ı 

tık hurrlyetı mUd11fea mUcede
ıealnde mııır blrllije davet 

etmiş ve Amerikanın yalnız toprak· 
!arını del!il ayııi zemanda hurriyetini 
demokrasiyi ve beynelınil~I halinsa 
ne h~tıı hareketini müdafaa için silah
larını artırması icab eıtigini söylemiş 
ve şimdiki şeklinde ınutaarriza yar
dım tehlikesi olan bitaraflık kanunun 
tadiline taraftar olduı!'unu ihsas et· 
mışdir. 

iSPANYADA 
Nasyonalist cepheyi 
cümhuriyetçiler yardı! 

Madrid: 6 (Radyo)- Cepheler. 

den bu sabah alınan haberlere gö 
re, Cümhuriyetçiler Paduda mıntaka 
sında taarruza devam etmtktedir!er. 

Nasyonalist cephenin yarıldığıda 
ilave edilmektedir. Cümhuriyet kuv 
vetleri Volkiıı istikametinde ilerile 
mekteclirler, 

Londra: 6 (Radyo)- 30 Kanunu 

evvel akşamı Barselone yapılan şid 

detli bombardıman hakkında komis 
yon tarafından verilen rapor avam 
kamarasında okunmuştur. 

Papanın 
nazırlarını 

İngiliz 
kabulü 

Roma: 6 (Radyo)- Alınan ma 

liimata göre, Papa 13 Kanunusani 

de lngiliz baş vekili Çemberlaynı 
ve Lord Halifaksı kabul edecektir. 

Daladiyenin 
nutku • 

yenı ----
Paris: 6 (A. A.)- Fransız baş

vekili Tunusta söylediği yeni bir 
nutukta Tunusun şimali afrikadan 

ayrılm~z bir parça olduğunu Fran· 
sanın funusun emniyetini zinıan al 
tına almağa kadir bulunduğunu söy· 
lemiş anavatan ve Afrifa ordularını 
ınctetmiştir. 

r.~._.. ... ~ .... -AA.-~.... < 1 

} Vekiller Heyeti dün Ç 
Beden terbiyesi 

~Cümhurreisinin 
~ Riyasetinde toplandı 
' ~ MÜHiM KARARLAR ALINDI 

} Ankara : f5 - a. a. -
~ icra Yeklllerl Heyeti bugUn 
' •••t 1 c; da Ba,veklılette 
} Rel•lcUmhur l•met lnönU· 
) nUn Relelljtl altında ve Ma-
5 re,al Fevzi Çakmajtın ••· . 
) tıraklyle loplanmı• ve muh Ç 
) tellf me•lıleler Uzerlne gö· ( 
ru,uıerek kararlar verll- ( 
mlftlr. Bu meyanda mUza· ~ 
kere edllmekte olan Ba
rem tadllltı kanununun ••· 
kert ve mUlkf devlet dal· 

) relerlyle bllOmum banka 
j ve mUeseeselerln maafl 
\ ve Ucretıerlnln teadUIU •· 
} eesları Uzerlnde mUsbet 
, bir neticeye varılması te· 
) kerrUr etmı,, bundan b•• 
) ke Devlel mubayaalında 

komleyonculuk usuıUnUn 11· 
~ gesı ve Yeklıletlerln bU· 
~ yUk mubeyaelarda ecnebi 
) fabrikalarla temas tesis 
1 ederek mubayaayı temin 

• 

,'!fJ . .., 
~ 

--

• 

11 

·I 

l 
edeblleceklerl lfler için 
bu kararı derhal tatbik et- ( 
melerl ve Mellye Vakii•· ' 
tinin de bu karara gör• · 
alınacak kanuni tedblrlerl 

) iki •Y zarfında h• zırl•· 
~ m••• karerıa,tırılmıftır . 
ı ' 

ARTIK BEDEN TERBiYESi VE SPOR BiR ZÜMRE VE OYUN 
DE~IL, BiR MEMLEKET VE MiLLi HiZMET DAVAS! OLMUŞTUR. 

Yazan : Na•uhl Baydar . ,. 
BULGARİST ANDA 

YAHUDiLER
1 ALEYHiN _1E: 

GALEYAN 
Nümayişler oldu 

Sofya : 6 ( Radyo ) - Hükümet 
t•rafından geçenlerde dağıtılan Ya
hudı aleyhtarı teşkilatına_ mens~p 
gençleı den bir kısmı bugun ~ehrın 
sokaklarında nümayişler yapmışlar· 
dır. Bu nümayişlerde. ırençler, halkı 
Yahudi tücrarlara boykota davet el· 
mişlerdir. Bu sebepten bazı kimse· 
ler yaralanmı~tır. Polis nümayişi bas· 
tırmaj!'a muvaffak olmuştur . 

1 

k I" 

M 
eklep talebesinin şehir u up 
!erine ha olmıyacakları ve 
askerin ancak genel kurmay· 

dan izin almak sur~tiyle bu ~ulüpler; 
de çalışabilecekleri hakkındakı kanun • 

. · · kulüplerın en 
llu .. kümler bahsettıgıınız • 

' k"I t Beden 
Yüksek nıorcii olan Başve a e 

· · J" "Ü tarafın· Terbiyesi ,3enel dırektor. ~~ . 
dan alakalılara tebliğ edılır edıl":'e.~ 1 
bilhas~a Ltanbul ~par cemıyetlerı ı a 

. . h . k" ız bır heveca· 
recilerinın ıza ı ım ans · . 
na kapılmış olduklarını gazele neşrı. 

yatından anlıyoruz. . . 
Zannedilin ki spor kulüplerı ıdare 

cileri 3530 rumaralı ve 16 te~mu_z 
• .. ··J""'e gırmış 

1938 tarihli kanunun yuru u~. . 
ve bu kanun hükümlerine gore t~şkıl 
olunan Beden Terbiyesi Genel Dıl~g
törlüj!'ünün faaliyete başlam~ş 0 ~ 
j!'undan haberdar dej!'ildirlerl ıdarecıle 

tek-Çin, japonyanın 
lifini reddediyor 

Çang-Kay-Şelr 
beyanatta 

çok miibim 
bulundu 

JAPONYA 
NÜFUZUNU 

ÇINDEN INGILIZ VE AMERiKAN 
TAMAMEN KALDIRMAK iSTiYOR 

Tokyo : 6 (A.A) - istifa eden 
Japon b•şvekili istifasının sebepleri
ni anlatırken şöyle demiştir: 

Çin ihtilafinin akisleri neticesin· 
de dahiil ve harici siyaset bakımın· 
dan vaziyetimiz mutlak bir şekil al· 
mıştır. 

. b··ı··n kuvvetlerin• 
Meınleketın u u devamlı 

teksif etmesı ve uzak şa_rk.~a el· 

b . il temin eylemesı ı.ızım g 
ır su ı ·ı· t der· 

mektedir. Büyük bir mesu. ıye. 
uhte ettikten sonra bu vazıfeyı. }d'•P· 

. 1 ed·11oın en 
mağa iktidarım kafı ge '.'1 16 

Gerisi üçüncü sahıfede -

MAREŞAL GÖRiNG 
TRABLUSA GiDiYOR 
Göring bu 
ziyaretinden 

seyahatini Roma 
sonra yapacaktır 

Londra ı 6 ( Radyo ) - Alman 
hava nazırı Mareşal Göringin bu av 
s~nl~rına doğru Romaya gıdeceğ'i 
b~ldırılmişti. lngiliz 8irlcşık matbuat 
•ıansının Bcrlinden alaıal.. vcrdıgı 

bir ha bere göre , Mareşaı Goring 

Romad&n sonra Trablusgarba bir 

scyah~ı yapacaktır. Bu seyahate bll· 

yu~ bir ehcmmıyet atkdılmcktedır • 

r, ilk önce. bu kanunu iyice mütalca 
ve tetkik etmeliydiler. O takdirde gö 
rürlerdi ki Genel direktörlük ancak 22 
inci maddenin tatbik suretini Milli mü 
dafaa ve Maarif Vekalellerinden istif 
sar elmiş ve aldıj!'ı cevaplar üzerine 
bilıne ı tebligi yapmıştır. Esasen Milli 
müdafaa ve Maarif Vekaletleri de an, 
cak bu maddenin kendilerine tahmil 
ettiği mecburiyeti ifa etmişlerdir. Be. 
den Terbiyesi Kanununun 22 inci ma
ddesi Beden terbiyesi işlerinin kişlada 

Milli Müdafaa Veklllctleri, ceza evleri 
nde Adliye Vekaleti okullard~ Maari 
Vekaleti v~ Maarif Vekaletine baglı 
olmıyan okul ve müesseselerde mer
but oldukları vekaletler tarafından, 
Beden Terbiyesi uenel Direktörlüğün 
cc ıesbit edilecek esaslar dairesinde 
tan%im ve takip olunacağı,, nı emre
der. 

Askerler kışlalarında, 
Mahkümlar ceza evlerinde, 
500 den fazla memur ve işçi kul

lanan müeesse~eler, fabrikalar, ticaret 
evleri ve sair kurumlarda çalışanlar 
buralarda, 

Bunların dışında kalanlar ise köy
lerde, kasabalarda ve şehirlerde huru 
Jacak yeya bu kanun hükümlerine in 
tibaplR,ı temin edilecek olan kulüpler 
de ve spor gruplarında beden terbiye 
si ve sporla meşgul olacaklardır. 

Gençler için kulüplere girmek ve 
boş ıamanlarda beden terbiyesine de
vanı etmek mecburidir. Hangi yaşta 
vatandaşlaı ın ne kadar müddetle ve 
hangi mevsimlerde spor mükellefiyeti 
altında bulunacaklarını ve ne gibi dai 
re ve müesseselerde beden hareketleri 
nin tatbiki lazım geleceğini icra Yeki 
Jeri Heyeti tayın edecektir. 

Mektep ve kışla dışnda 50 ve da
da çok beden terbiyesi mükellefiyeti 

- Gerisi ikincı sahilıtde 

1 

1 BU Gıı:JN 

ı·ç ••hlfelerlmlzde 

Arkadaşım İnönü 
Va:an : General Guhır 

• 
Bir bayrak gibi 

bir dil !. 

• 
İsviçre silahlanıyor 

(l'olııik bahisler) 
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Arkadaşım İnönü 
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flmıuıı a "dıı /lrrslııu "da çknrı (~·,, 

hlesı.~nhı~ /,ı 'il''!!) t!f1ZCIPS;1ıın 
/.) 11 9.38 t11rıh ı nushıı.<tınd'ı fıiruı 

CI- .wıhij(>riP Tlllllf'flll hrr !'fJıdt• llJÜ/P

kwı gr11erul (;ııhr ı.lfoısıyle reı<ı· 

r~irnhur l'inırt lnönüre aıt ha 1 ıra· 
/un •htiutı eden bir ya:ı ınti~ar 
et11ırşt11. '/'ccıülıesi herrer!u iitıdrr~ 

Pek erken vefat eden Atatürk 

ismet loöoünün şahsında liyakatlı 
bir halef bulmuştur. Bu intihap bü · 

tün Türkiyt·d~ candan samimi teza· 

hüratle alkı:lanmıştır. Çünkü eski 

den Başve•il olan lsrr.et, meınleh 
tin her tarafında .sevilen ve tıık·lir 

edilen bir şahsiyettir. 

Bir vakitler Küçük Asya harp 

meydanlarıııda Türk silah arkadaş· 
!arımızla biılikte harp etmi~ o!ao 

biz Almanlar içinde müşaı ile> h ya 
hancı dr ğildir. Bugiio bala biz ken 

dimizı ora aı kadaş çahürmet hisle· 

riyle lağlı saymaktayız. 

1916 · J 8 yıllaıı içinde rrüta 

rileyhin hayat yolu tkseıiya benim 
ki ile lıiılqmiıtir. Eu te~adüflı·ri 

"Küçük Asyada Vt Filistind• 1 ürk 

fııka kumaodadığılJl. unvrnlı kita 

bımda ılraflıca tasvir etmiş tulunu 
}OJL'm frn etin 1 üıki)e dev itti cüm 

lıurıei~lilfne :r.lıhı bı 'le tasvirlerim 

ş·mdi lrnidrn alaka ve k>)md lul 

nıaktadır. 

yan s.:vi uliliğ'ne ve ca7ibı sıoe tu 

tu lm~ktan kimsf' kurtulamazdı . 

Fakat c•phed•ki vaziyet bu gibi 

hoş mülakat ,,e sohlıetlerio teker· 

rürüo
0

e ına lrs•f oıü,aade etme· 

nıişti. Aııc ık hir sroe sonra yine 

birlıirimizi göımüstük • 
Biıioci fııka 191. l:kteşrıııinde 

Filistıod·ki Yıl lırıın ordu suna merı 

sup uçüncii kolorduya ilhak edil 

m'şti. Bu ko:ordu lsm-t lleyin ku 
manda~ı altında olarak Kııdüsün 

şimalinde C<"phde mevzii hJr•kat 

halıodc idi. işte o zamandan itihar,.n 

müşarünleyle aramızda sıkı pir işhir 

liği haşladı. De ha kendisini <elam· 

ladığım arda heni prk iıi hotırııı· 

<la tutmıış olduğ'unu anladım. ipti

dalarda yalnız vazifeten kendisine 

nıü 1 aki olurdum . E<ıkat sonraları 

sık sık birltşP rek po!itika, harp, 

Türkiye 'e Almanya ahvali lıak 
kında efkar teatisiod~ bulunurduk. 

Bu meyanda 29 Temn.uz 1918 ta· 

rih nde vaptı!iınıız mükalemeyi lıiç 
unutmam ; 

O vakitler J.en Y"kında zaftri 

nilıai;i eld .. e lt·c•ğimiz lıakkıorl" 

ki iinıdiıni bırakınak istem "'-liğim 
halde ismet bana takribeıı şu ciiııı-
lelerie ccv~ vermişti : 

- Sonn Var 

Karadenizdeki 
fırtına 

Birinci sahifeden aı tan • 

Jurnal şudur : 
~ılillet . vapurunun b tışırıa daıı· 

şchı imın gelen tafsilat şudur : 

1 
1 

Dişiçürük 
An karaya gitti 

Nisan ayında Aokarada yapıla· 

cak Türkiye Feoiandiya Milli güreş 

takımları mü · ahakasına hazırlan· 

ınak üzere beden terlıiyesi genel 

dirtktörliiğü tarafından davet edildi 

ğioi evvelce yaz r ı~ırııız bölgemiz 

79 kılo serbest gürrş birincisi ve 

g eçen yılın Seyhan Gurubu serbest 

güı eş nıüsabakalaı ınd a da sıkletinin 

ş1•npiyonu Seylıın Adana Spor 

kulü ıü" ie müseccel ve bı·den terbi 

ye~i genci di•ektörlüğünce de lisanslı 

Diş i çürük Süleyman p• hl .van 1 o 

ros El.:spresiyle AnkMaya harekrt 

tlmış vt: spo•cu '. ar larafo dan Ada 

na garıodd ıığurlanmıştır. 
Oişiçürük lakabiyle tanın•n peh 

livan soy a Ilı genç v eoerjık gü 
reşçimızıo üç buçuk aylık idman 

dan sonra milli serbest güreş takımı 
mızda muvaffakiyttler k:ızooarak 

lürk l.ıayr.ğıoı şeref dıreğioe çek· 

ı tirnıesioi candan di 1eriz. 

I Vali O. marıiyede 

1 Adana Valisi b;,y Tevfık Hadi 

1 

Bays.ıl dü.o Osıoaoiyey; gitmiştir. 
Boy l evfık Hadı Baysal hııgüo 

1 
yaı ılacak olan Osmaniye kurtuluş 

1 
bayramında buluııacaktır. 

'-------------
1 

Bugün sa at 13,40 da Bari ın 

sd<ıinden dönen Çanakkale vapu 
ru ile lst~nbul'a gelen v•purbrclan 

Şadan vapıırunuo biıinci kapl•nı 

Envtr, lostromo Ahmet ile diğer 

a : kadaşınm nasıl kurtulduklarını 
ı şö l ı- anlatmıştır • 

" Biz Millet vapurunu ancak 

battıktan sonra görebildik Aramız 

HARS KOMiTESi 
ÇALIŞMALARI 

Yeni bir porguram hazırlandı 
Etlll kardeşlerimiz arasında TUrk dlllnln tezelden yapılma

sına çatı,an Hars komitası neşriyat, konferans ve ır,adına 

için yeni bir proğram hazırlanmı, ve bu ı,ıer için birer komi· 

ta kurmu,tur. 

Bede o terbiyesi 
- Birinci sahifeden artan 

çağında yurttaş bulunan köy, kasa· 
ba ve şehir ve münferit mahallerde 
kullip, SO den aı yerlerde spor grup
ları kurulacaktır. &eden terb yesi 
mükellefiyeli çağında yurtta sayısı 

beş yüzılen foıla olan kasaba ve şe 
hırlerde, her kulübe 5JO den fazla 
ve 200 den az beden terbiyesi mü· 
kellefi ısabet ememek şartiyle, kasa· 
ba ve şehir knliiplerı kurulacaktır. 

Kanuna konulmuş olan prensip· 
!erden şu bir kaçı dahi gösterir ki 
artık Türkiye'de beden terbiyesi ve 
spor bir zümre ve oyu değil. bir 
nıemlekcl ve milli hizmet davası ol 
muştur. imdi, beden terbiyesi ve 
spoı, bütiin cihanda, milli terbiyenin 
başlıca unsurlarından sayılmakladır: ' 
Bede ve zeka ara<ıncla tam ınüva· 

zen~, ikisine a}'nı derecede eheınmi· 
yet atfolunmakla temin edilebilir. Bü 
tün mücadeleler maddi veya manevi. 
fakat ancak b'r mukavemet meselesi
dır. Daha hı2lı koşan hedefe daha 
evvel varacak ı ır, da ha fazla ta ham· 

Ne,rlyat kolunda ikinci Or. 
taokul tarih öğretmeni Ulviye 
Tecim okulu Türkçe öjiretmenl 

Vehbi Birinci ortaokul Türkçe öğret 
meni lsmail 

Konferans kolunda: Erkek öğret

men okulu Edebiyat Öğretmeni Ra 
şit Binoz, Türkçe öğretmeni lbrahim 

Mustafa cengiz. 

irşat gezileri kolunda: Tedris 

usu 1 öğ relmeoi 
Ttirkçe öğretmeni Süeda ve Ri 

yazıye öğretmeni Can ödev almıştır. 

Konferanslar bir seti halinde Ha 

lkevinde, sinamalarda, ve kahvblerde 

ve Eti kö)'leriode vtıil,.cektir. 

İrşat gezileri geçen sene olduğu 
1 

gibi doktorların ve bayan kollarının 

1 iştirakiyle yapılacaktır. 

Dünkü hava 
Cökyüzü açık, hava haıif rüzgar 

lı, en çok sıcak 16 derec .. , geceler; 

en ay sıcak 4 derece 

mü! edenin karşısındakini daha ön· ' ı· 
ce ricale mecbur edtceği gibi. Hal- daima sihhatli, neşeli ve zinde olması. 
buki gittikçe sedentarisme'e meyil lanı temin maksadiyle t .. şkilat vücu 1 

eden zamanımız yaşayışında tek pan- de getirmektedir. 
1ehir beden terbiyesi ve spordur. . Medeni memleketlerin istisnasız 
Sekiz yaşında mekter sıralarına bal!'- hep<iode devlet beden terbiyesi ve 
lan~n ve ö!ünceye kadar ya bi• ya• 

spo•un i.ları:sini ya doğrudan doğru· 
1ıhane ve~·a bir makine önünde as· 
g.ui el ve kol hareketleriyle iktifaya ya elin,• almış, yahut gösterdiği preıı 
mahkü'll kahn modern insanı, beden ~ipleıe u~ulmak şartiyle spor cemi 
terbiyesi ve spor dediğimiz tcrbiyt!vi yt'llaıioe fıilihimay,.~ioi vermiştir. 

ismet E<)İ Küçük .Asyada Kür 

r'üstnda küçük lıir kasaba olan 

Çapakçurda t~n mışt·m. Brn tirin· 

ci Tüık piıade fırkasının kııman. 

danı sıfatıı lr krrdimi ikirci orc1u 

kumandarı lzıtt Paşaya takdim et· 

tiğ;m sırnda lırrfl Eey de l-u or 

dur un Eı kiinıhaı hiy• rtisi nfaliyle 

orada ~u 1uru}oıc'u. Kendisinin al· 

manı·aya tarramiyle vahf o!u:u ;>· 

ramı~da h• men bir Y' kınlık !•sisini ' 
kolayl~ştırdı. Ufak vt 7arif yrpılı, 

hart~etl.ıi ranlı olıo ~u gerç Er

kanıhaıp r.isi a•kerlikt• rrutad 

kısa ve kat 'i bir tavııla harp sa 

hasında ki vnİy• ti ve orclu kuman 

danlı~ınıo m>had ve planlarını ba· 

na izah etti . 

Fırtına koptuğu sırada Mılleı va 
puru limanın dışında id ı . N211m kap• 
tanın ifadesine göre vapur saat 7 
ye kadar olduğu yerde kalabilm ' ş, 

bu s.ıaıten sonra lulunamıyacağıoı 

anlayınca denize açı!mak isteıniştir • 
~ u n un iç .o manevra yaparken 

bcşbuçuk metıecle. bir gemi l•şine 

ç;ırrmış ve ynrı \;.n .ış!ır. Ancok ge· 
mide bnhınanlar, ge-ın i oin Y" 'a <tldı· 
~ının farkınn varaınaını~lar \'e g-eıni 

den'ze açılmışlır. Neden sonra ma
kine rlaırcs re hficum eden sulard an 
gem nın ın ıu.: ne kısrrıındrı n yaralan· 
dıgı ıu.la~ılrn ı ştı i . 

dd bir kaç yüz metre mesafe var

dı. Gemir,in su sathında kalan kü· 

peşksindrkı çarmıh! uda mü rette 

batı a~ılı oldukları halde götiiyor· 

duk. r:u sırada Millrt vapurunun 

üzerine yüklenen büyük lıir dalga 

adamların asılı olciukları küpşeteyi 

soküp götiirdü. Hepsi denize dö 

küldüler. Uzaktao iki kişinin bi 

zim gemi ye dofrru yüzdiiklerini 

gör dük. Bunlardan lostromo Alı 

m•t olduğunu sonradan anladığı. 

mız birisi cLlgalarl• boğuşa lıoğu · 

, ve sıhhi vücut faaliyetlerine sevk t C j .. huriye! hükümlerinden, bü· 

Aşım vrıilın 2:ı •ftlte orun 

h~r>rrtli, tspril .. rle dolu, ne~eli ve 

nükteli scıhl-etiı den ze, k duymuş 
tum. Bürün şahsiyetinden kayna 

l 
~~~~~~~~~~~ı 

MEMLEKET MESELELERi 
1 

Bir bayrakgibi
1 

Bir dil!. . 1 

1922 Yı'ı Tüık yuıdunun 1üık ,
1 

ulusunun ı..urtuluş yılıdır. Kurtarılan 
bülüıı hir ülke, koca bir millet ve o 
n'ıo bütün manevi varlığıdır. 1 

Türkü.ı kurtuluşu tam ,e mutlak- 1

1 tır. Bu kurtuşu; ebedi Şefımiz Atalür
kün izinde ve ışığında bütün tir yok . 
luk içinde baş~rılan kurtuluş savoşı ı 
yarattı. Kurtarılan sJyısız ulusal varlı 

Deıhal Uzun kum' da beştanka 
ra clm~k üzere tersv i.i z.nne .. re~li y e 

dön:nüş fakat sahile 90() metıc yak 

J, ştık?an "oııra bi•dfn •uli\ra kur . ş ' 
mış ır Geminin batıı~ı yer evvelki . 
ınhminleı in h'lafına nfarak Uzunk1111 
~çıklarırlır Cı:'."mı hat~ıktan ~onra 
içinde bulunHn çotkçı, knpİ•n ,.,. 
miirell ebat deı hal su all.nrla knfoo 
direk !erin üst tine çık"ıışlardır. İkbal, 
Millet'e VHr~gde almış fakat tullu 
ıamamıştır . 

Geminin 20 kişilik müretteba· 

tından a cık ikı kişi kurtulabilmiş · 
tir. Bunl.ırdan bırisı güverte lost 

romr ,ıı Alı met Aydın, diğeri he · 

nı>, ismı tesbit oıuna;nıyan bir a 

t .. şcirlir . 

şa yanımız~ kadar geldi. Çima at 
tık yakaladı . Ve tam yukarıya 

çekeçeğimiz sıra •:la bir dalga Ah· 
1 

miyec k 'lursak Yavaş yavaş bir ti ı sp" kıı'üpleri arasında, on altı 
.hilkat abibe .i halinde tereddi etme· 

seoodenberi devamlı muavenet gör 
sine mani olamayız. Bu hakikat, ilk 
önce, niifns •'Kseriyetini şehirlerde nıiiş olan f.tanbul kulüplerinin faal 
leka üf ettiği memlekeılerde anlaşıl. sporcu kadrolarının zafını gazeteler 
ınışltr: Maoçes•er endü,:ri hareketi deki son neşriyattan çok iyi anlıyo 
ıle Rııgby mekıebini çağdaş sayr.bi· ruz: 700.000 nüfuslu bir şehirde 12· 
lıriz. fakat, larih boyunca geri gi 61 ki~i 1 
derken her devirde ve her millette 

Halbuki belediyeler, hususi ida· 
bugün şamil labiriyle spor adını ver-
diğimiz • beden harekeılerinin dai- reler ve devlet, büdcelerinden her 
ma ıa~bet göımüş olduğunu da 1 yıl bir kaç milyon lirayı vat;aodaşlar 
müşahede ederi~: insan. yaradılış iti- bedeni faaliyetini teminine tahsis ed 
buiyle harekete mecbur hir muhlük· ecek!erdir. Mesele bu günün meselP<İ 
tur. medi aldı ve sulara, karıştıdı. l'ir 

ard Ahrnedin sahile kadar bata çı · 

ka gittiğini ve nihavet karaya ka· 

vuştuğuou farkeclebildik. Sonradan 

atrŞÇ'lıin kendisini sahile atmıva 

muve.ff•k olduğunu öğrendik. Kur 
tulaıılarırı ikisi de gemi ' b~tııktan 

tam h•ş saat sonra karaya çıka 
hilmişledir. l\,jj ,Jd vapuru saat 3 
30 da imiad düdüğü çekmive haş· 
l?mıştır . ., 

1 !\ne.ık, zamanımızın icapları odur j 
ki taban müteharrik olduğu halde 

bulunduğu yerde çalış nak zarureti 

i(io1e blao insanı. nıuaırı:n teknik 

ler ve proğramlar dairesiod .. , yiiksek 

değil, bir kaç yüz gencin gelişi gü· 

zel koşıı;ı eğlenmesi meselesi değil 

kulüp idarecilerinin futbol takımların 

ca yarılan gol sayısı ile öğünmesi 

mesdesi de değildir. Büyük gaye mil 

yonların spor yapabilmeleridir. Biıi 

bu g•yeye eriştirecek olan kanııııun 

hükümlerine ve teşkilatın direkt,fleri 

ne riayet etmeyi bilelim ve onun işle 

fioi kolaylaştırmak için oeşriyatımızı 
tanzime gayret <delim.- Ulus -

bir idareoın sevki ile ve kendi vaziye 

tınde bulunanların lralabalığı Masın 

dd hareket ve faaliyette buluo:lursuo 

Cılnn kü!le spotuna girmekte, 

ka lın v• "rhk bütün vatandaşların ğımızdan biride ANA dilimizdir 1 

~ü1el türk dili impararorluk ılev· ~~~~~-~-~~~-~~~~~il~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
rinde ne kadar ihmole Uı\"radı. l - -

Kurtuluş onu da kurterdı. Yurd 1 
da ki yabancılar gibi dilımizcleki Arap 1• 
ça ve acemcryi de çıkardık. Şimdi j 
k/ivifioün de şehirlinıode konuştuğu ı 

avn· dil .. Katıksız TiirJ.çe. 
Saltaoalın hilgisizliğı ve becerik 

sizliği yüzünden ana dilini güzelce j 
konuşmıyaoların tc1elden ana dillerini 
ö~nmeleri bir vatan borcudur. 1 

Bu yordun listünde bir tek bay· 1 
rak dalgalandıgı gibi, bu ulusun yü· ı 
reginde de yalnız türklük ateşi yandı 
ğı ~ b', dilinde de yalınız türkçe yaşa 
malıdır. 

Gençler, Aydın Arkadaşlar ımpa· 

ratorluğun ihmallar , bn yüıden doğ 
an mezhep ayrılıklarını gidermek tür 
k dılini ve kültürünü yaymak ve yü· 
celenmek bizim ödevimizdir. 

Türkçeyi iyı konuşmıyanl ra an
lı t v. öğret . 

Ana Dilinı .onuşmaıı: bir \'ddn 
re. dur. 

d 
E.. tıllr:sel 

Ba.ıc. yerl•rde ol uğu gıbı Ma 

bundan Bira ıle yangın 

söudürmüş\er 
Şundan 

·- --------·--------
Bazı "hakıki,, harliseler olur ki 

insanın y<ılao diyeceği gelır ve sııf 

ıriildürmek için icad edilmiş hıkaye 
fere lıeıızerlcr; 

Bu da onlardan hiti; 

d~poya boşaltıyorlar ve hoı tumlarla 

buradan "su. alıp yangını sön 1üıü 
yorlar. 

Oel'J'I k ki, bira yaioız hor.ırdi 

değıl, yangını sÖrıtlürmeğe de 1araı 

Bavyera la N"obek ş"hrinde ge· mış . 

çrolerJ bi:giio biiyiık l>ir biralıa· Gürültüsüz Simşeklerin 
o!de yangın çıkı}Or ve itfaiye ge 

lıyor. Hortumları takıyorl.ır. F'tkat esrarı anlaşılmadı 

feliikt't ! ..:u yok! Şehrin su tesısatı Gı·çen salı sabahı, saat 7 de, 

o an için lıoıuioıuş, bütün çeşmder Parıs ra,athaııesinıo o:ü ürünü uy 

kuıuaıuı! kusuııdan uyoodırıyoılar Gökyüzün 

Ne y•pocaklar yangın gıttı~çe de şıınş~k gıbi bir t<1kıııı ışıklar gö· 

şiddetleniycr. rüliiyor. Fakat gök gürültüsü ışitil· 
Düıüııecek va kıt yok! Deı h::.I mı yor Rııs.ıthane müdürü Möoı ö Esk· 

lıra·ıan•ııin d"J,O.und~ki 6000 ~ira laPgon derhal binanın taıaSasına fır-
~i_ı;e ıni kırıyorla . Bıralart büyük bir lıyor ve .aletl•riyl l:u- garip hadise 
otztm mllfl Yr. Olr nrap n.vutç''"'"'• ., - .. • 

1 -

yi almaya ça ' ışıyor, 

Fakat, kendisi de hayrette ka 

kalıyor. Çünkü gökı üıüode muhte 

lıf istikaınetlerd-n bir takım ışıkla· 

rıo pHlayıp söndüğünü görüyor. 

duolar, daha ziyade, projektör 

ı~ıklarına (,enzrmektedir. Yalnız, ışık 

lar projcktö. lerden çıkanlar gibi düz 

ve ke~kin değii, karışık ve dağınık 

tır. 

Ras.ıthanc müdürüne göre bun

ların bazı yıldız serpintıleri olması 

ıhtimali yo\..tur. Ftcri semavi denı· 

im hadise de bu şeki:de göıülmtz. 

O!sa olsa, askerlerin maııevra esna· 

sında kullandıkları ı~ıklar olacaktır. 

Fakat o günlerde maoe\'ra ya 

pıldığına dair hiçbir ma:umat alma 
mıştır, 

Hula,a, gökyüzündeki bu gürül-

tüsiiz ş!mşekler .in esrarı henüz 

!aşılmamış bulunuyor. 

an· 

Çemberlayn ve kral ailesi 

İngiliz Jioekoloklarıodan Anteni 

Vagner logiltere l.ıaşvtkili Çember 

!aynın sülalesini meydana çıkarmak 

İçin bir kitap yazmıştır. 

Bu kıtapta, Çemberlayn da kral 

kanı bulunduğu iddia edilmektedir. 

lngiliz başvekili kral birinci Edvar· 

dıo on yedinci kuşaktan hı1fidi imiş 

Nevi! Çemberlayo, kral Edvardın 

dokuzunc.u kızından gelmektedir. 

-
-fE)} ütün dünya milletlerinin 

lg) bilhassa etrafını kuşatan 
büyük ve kuvvetli komşu 

!arının adeta biribirleriyle yarışırca 

sına silahlanmakta olduklarını göreı 

bitaraf lsviçre de milli rt'Üdafaa 

sistemıoı kuvvetlendirmeğe karar 

vermiştir. lsviçre milli müdafaası iç't 

bir milyar i5viçrc frangı harcıyaca!c: 
tır. 

1930 senesinde lsviçre de mili 

müdafaJ için 650 milyon frank 
sadedilmiştir. Bunun 350 milıonu 
ile hudutlarını tabkim ve dahil~e o 

duyu takviye etmeyi düşünmii?tür. 

Buoddo başka muharebe arabıları 
top bataryaları için olduğu gili. ta 

yarecilik için de lsviçrenin küliyel 

n 
t 
c 

li masraf yapması lazım gcliycrdu. t 
lsviçre, yalnız hava müdalıası 

için 42 milyon harcamak mecbJriyl 

!indedir. Bunlardan başka, ihlyat 

harp mühimmatı itmam edilecel de 

mir yollariyle diğt"r münakale ~- irt 

bat vasıtalarının müdafaas h 
masrafa ihtiyaç vardır. 1 

nunı;n için 950 buçuk f 

frank lazımdır. lsviçrede ~ 
kadar buhran vergisi adiyle ; :.... t 

ta olan vergi müdafaa vergif 

alacak bir senede milli müd 

300 400 mil yon getirece 

dakarlık vergisi adıyla al 
olan vergidrn de senede / 

600 milyon arasında •arid· ı 
edilmiş olacakt;r. 

RADYt 
• BugUl'lkU progra; 

Türl.iye /foJyo 
Tilrkiye lfod_rosu 

dıJi=i,11111 

.-111kara 

CUMAR "ESi 7-1-93~ 
13,30 Müzik ( Müzik hol par 

çaları - Pi ) 
14,00 Saat, aj ıns ve m·t'ı>r -

Ankara 
14,10 Türk müziği (halk tür· 

küleri - Pi ) 
14,45 Müzı~ ( balkan hıvaları 

- Pı ) 
15,15,15,30 Müzik ( caıband 
17 ,30 Müzık ( dans sa atı ) 

18,00 Türk müziği - lncesatjarı:'1 
heyeti ( Hüzam faslı ) b 

19,05 Saat, ajans, rneteQrolojı : (h., 

ve Ziraat borsası habtrleri . 

19,15 Konuşma (dış ıı~litık 
hadiseleri ) 

19,30 Monoloğ ( Durne~ 'fii 
k;b tarafından ) 

19,40 Sinema srsi 

20, 15 Türk müziği ( ~iizeyyen 
Senar-Şarkıları uku.'.an ) 1- Müs iJ 
tear peşrevi 2 - Mustear Şarkı f 
Gel ey sakı şarabı laıelendir 

1 ( Rahmi bey ) 3- Şarkı - Açıld 
bahçede güller ( Zeki Arıl ) -ı 
Şarkı A.şk ve muhabbet gibi (Sup 

hi Z•ya ) 5 - Türkü - AlıverirÇ 
bağlanm~mı ) ( Cevdd Kozan _, 

Ud taksimi ) ( Radife ~ Şarkılar 
okuyan ) 7 - Hicaz Ş1r~' Nl' 
küstün hi sebep böyle ( u.ıi CeoıF 
bey ) 8 - Türkii - E•rner hug;i~d· 
ağlamış - Çalanlar- Vtcihe , g 
ş,.n Kam . Cevdet Kozan , Kema 
Niyazi Seyh'.lıı, Reşat f.rcr. 

20,45 Müzik ( Folklor - Hali 
Bedi ve Kutsi fezd ) 

21 15 Saat esham , tahvilat 
' ' ' kambiyo - nukut borsa ( fiyat ) 

21,25 Müzik ( küç'ik orkestra ıf 
G U .. ( R .tla L• azza !arda- vertur- os 

' sini ) 2- Şayanı temaşa sahneler:!a· 

( Massenet ) 3 - Samson ve DilJ.i! '" 
opera seleksyonu \ Puccini ) 

22,25 Konuşma ( haftalık post• 
kutusu ) 

22,50 Müzik ( lspaoyol , Mek' 

sika, Arjantin oyun havaları. 
23, 15 Müzik ( dans plakları ) 
?.3,45,24 Son ajans haherleı 

ve yarınkı program , 
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Telefon 

250 

7 - ikinci ka
n un Cumar
tesi akşamın
dan itibaren 
20,30 da 

• 

\ 
T o R K s ô ı o--------------·------------- .3_ 

'Emsalsiz iki büyük şaheser birden ... 

r "' 1 
• 
1 n A s s e a 

Mevsimin en güzel ve baştan başa Aşk, Müzik dol11 iki büyük filmini sunarak saygıdeğer müşterileıini davet ,,der 
1- Aşka inancı olan kadın her fedakarlığa katlanır. Seven ve aşka iman eden güzel bir kadının heyecan dolu maceraları 

(TAMARA Hacı Muradın kızı) 
1 

Yıldızları : Viktor Francen Vera Korene 
2- Beyazlar arasında büyüyen Kızıl derili bir gencin ırkı uğrundaki heyecanlı macera ve mücadeleleri 

Telefon 

250 

7- ikinci ka
nun cumar
tesi akşamın
dan itibaren 
20,30 da 

10156 1 
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( KIZIL DERİLiLER . . b d d ok hissi bir şekilde yaşatıl-Hıntlıler arasında geçen büyük ve heyecanlı bır maceranın mevzuu eyaz per e e ç d 
1 

kt d 
mıştır. Kişe her vakit açıktır. Localarımzı telefonla isteyiniz. Sinema mi\iraddit sobalarla ısı 1 ma a 11 
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Çin, Japonyanın 1 
teklifini rettediyor 

- Birinci sahife'den artan 

kabinenin istifasını verdim. 
Şanghay : 6 (Radyo) -Çin mil 

li Şefi Çang. Kay . Şek beyanatta bu
lunarak derr.işt ir ki: 

-Japonyanın mak sadı Çini bo
yunduruk ahına almaktır. Japonya 
nın maksatlarına kaı ş ı ne dlinya ef
kiirıumuıniy esi v" ne de Çin gafil de
~i ldir. 

Jap•)nya, Çindeld açık kapıl " rı 
kapamak i•tiyor. Ve bi ı tabi bu, A
merikan ve Jngiliı nüfuzunu ~ ökiin
den yıkmak deın e ktır. Ve ayni za· 
manda Japonya Çin·Sovyet ademi 
it cavüı paktının bitirilmesini istemek 
ted ir. Görülüyor kı böy1e şarl l ar al 
tında bir tek Çinli bile sulh istiyemez, 
Japonya nın asla konlrolii alt ına gıre 
miyeceği7, 

Tokyo :' 6 (Radyo) · Japon b ış 
vek ili Baron Kıramuna ga zetecilere 
vaki beyanatl a hük umet ve milletin 
miilt ehit bulunması yolundaki noklai 
nazarlarını izah etmiştir . 

Tetkik Heyetlerine 
aid bir kitab 

Moskova : 6 (Radyo) - Sov· 
yetler Birliği ilim Akademisi, 1717 
senesinJenberi Akademinin yaptır
tığı bütün tetkık seyahatlerıııe ait 
bir referans kitabı hazırlayıp bas· 
tırmışt r. 

Bu kitapta 1754 Dr, Elaçiç 'in 
Çin seyahatınden itibaren tütün 

0 "'-'?rler h a kkında mufassal malümııt 

7- İkinci kanun - Cumartesi 2,30 matinede son defa olarak 1- Mihracenin Gözdesi 2- Hint Mezarı 

Adana Doğum ve çocuk • 1-------------------------. 
bakımevİ baştabipliğin- DiKKAT M OH 1 M i LAN DiKKAT 

den : 
Adana Doğunı ve Çocuk Bakım 

evinin ( 4924 ) lira ( 28 ) Kuruş 
Keşif '>edellı U.nıı :ni Tamiratı On 
beş gün müddetle Açık eksiltmeye 
çıkarılmıştır . 

Şartnam•sİ Doğum•vinde görü · 
lecektir. Eksiltmenin :W-1 939 
Cuma günii saat 15 de Sıhhat Mü 
dürlüğündt" yapılacağı ve Eksiltme
ye gideceklerin ihale saatinden ev· 
vel Mııvakkaq Teminat olarak (369) 
lira (32) kuruşu Mal Sandığına ya 
tırmaları ve Müteahhitlik vesik." 
ile birlikte Komisyona makbuz ib 
raz P.t mel eri ilan olunur . 

7 - 11-15- 19 
10155 

Osmaniye Belediye reis
liğinden : 

Keşif bedeli 8515 Lira 20 ku 
ruş olan Kasabamızın Elektrik Al 
çak Tev.,ttür Şebekesinin Malze · 
ıne ve Montajı Eksiltmeye çıkarı. 
larak ilan olunduğu halde ihale gü · 
nü olan 2--1 939 günü saat On 
altıya kadar istekli çıkmadığından 

Eksitmenin 12-1-939 Perşembe 
günü saat on altıya kadar 'On gün 
müddetle Uzatılmasına karar ve· 
rilmiştir. isteklilerin ayni şartlar 
dahilinde Belediyemize müracaatı 

ilan olunur . 
10152 

TAN SiNEMASI 
PEK YAKINDA 

Türk Sinemacılık Alt"minde 25 serıedenberi ilk defa ol~rak Hiçbir 
Filmın kazanamadığı Emsalsiz bir muvaffakiyetl t" İstanbul Taksim Si
nemasında 120,000 Au.k v• Ferah SirıP.malarında 65,000 İzmir ve 
Ankara Sin• m ıl ı rında Binltrce kişinin s•yrdtikleri bugüne kadar 

goı ulen fılmlerin en acıklısı ve en hissi olanı 

TÜRKÇE SÖZLÜ VE ARAPÇA ŞARKILI 

( Aşkın Göz Yaşları ;-ı ı 
Bilhassa Genç Kızlar ve Genç Erkekler için bir ibret teşk ıl edecek 

olan mevsimin En müstesna Şahesrri n i Takdim edecektir 
du fevkalade filmin Baş rolindt': ŞARKIN ve MISIRIN EN 

BÜY ÜK MUGANNISİ 

ABDULVEHAP 
YARDIR 

Mevsimin En büyük Sin ema Hadıses i n i teşk il ı>dece k olan bu 
şahase ri sabırsızl ı k l a bekley iniz. 

Pek Yakında Pek Yakında 
10140 

((( SiNEMANIN ŞAHANE VE HARKULADE KADINI))) 

TAN Sinemasının 
[ lMPERİO ARGENTİNA J 

--
Orman Bölgesi baş mühendisliğinden: 

Adedi kilo cinsi Beher adet ve Tutarı Mevcut yeri 

kilosunun mu-
hammen bedeli L. k. s. 

L. k. "s. 
idare ambarı çamkereste 50 9 00 

6 
40 9 60 saban oku • • 24 • 16 22 32 mertek baskı " • 152 • 16 l 76 Belediye yavahanesi 

1 1 • • 

Y ekiin 9680 meşekömürü 3 290 40 kömürpazarında Meh-
193 Soyarslanda 

~33 08 Yekün 

. 'kdarı muhammen bedel, ve m"vcudiyetleri yazılı 
Yukar·da cıns, ve mı f · k 9680 k'I 

193) Ça nıuhtelı cıns ereste, ve ı o meşe 
.. J valı ( P" 

ınusa ere em k ·ıııne kanununa tevfikan, 28 - 12 938 tarihin-
k.. .. .. .. arttırma e sı 
omurunun 1 .. miiddttle 11 1 938 gününe müsadif çar-

d · · (15)onJeşgun 
en ıtı bareıı 1 d 

0 
ıyeJiye kadar dairenı ı zde satışı icra edıle-

b .. .. aat ona tı an, . . 
şanı a gunu _> . .

1
. dairemizde öğrenmeleıı, ve yukarıda yazılı mu · 

ğ . J ı 1 plerın şeraı ı 25) . . . ce ını•ıı a 1 
11 de yedi buçuR-u olan ( yır mı beş lıra de-

h b :Jel tutarının ıo . • 
ammen e 'h 1 e başlanmazdan yatırılması luzumu ılan olunur. 

poıito akçalarının ı a ey 

ı-3 10154 

yeni çıkan kanun ve nizamlar 

k Mahsulleri Ofisi Kanunu Topra 
A. alml cıııılıı : :Nı 6! J<J3H 

.\'r~rı ııııılıı: ur;ı 1 1ı:m 

~ ' b 81\aııı 1 /~cut ulunınaktadı<. 

ş gı.___ 1 
Büyük bir muvaffakiyetle gösterm•kde olduğu PROSPER 

MERIME,nin Şaheseri KARMEN.den Muktebes 
_ Dünden artan -

: (~U/unrı' - ------- DaimAa enıgiıs'zeal firlmlaeriy gösteren 

"·v-·ENUS De MİLO 
Lo •t' ,, müzesinin ht'ykeller kıs 

at 

' 

ek 

) 
fer 

Sineması mrnı gece gezdıın. Seneierdenberi 
aşinas olduR-urr uz e se ıler, tle ,. trık ' 7 ikinci Kanu l / 939 Cu'!lartesi 
ışıklariyle yeni bir hava içinde gen 2,30 matinelerinden itibaren sene· 
çleşmiş gibi görünüyor. nin en muazzam 2 filmini sunar 

Venus deNilo. nun önünde uzun ŞIK B ~YANLAR VE BAYLAR !. 
ınüddet durdum ve nkipsız şöhreti· işte çoktanberi sabırsızlıkla 
nin sırtını anlamaya çalıştım. Bence beklediğiniz 
bu sır. heykelin başında ve gözlerin Joen ve Varner 
dedir. Diğer Yunan nefaisi arasında Benet Bakster 
Venus de Milo. nunki kadar mevıu· 

. ın oynadıkları n vücutl•r bulunabilir. Lakin hiçbir 
baş bu ka.:lar asil, hele hiçbir nazar (Aşk Terzihanesi) 
bu derece canlı değil. ~an'atkar, ve· 
ııu <., ün güzelliğini tasvir edeı ktn 
rııermere bu manayı nasıl veıebilmiş? 
Taştan gözlerin bakışı nasıl böyle 
derin, tabii ve azametli olabilmiş ? 
Gözlerde adeta can ve renk var. 

Mutlaka heykeltraş, mo1eli gibi 
ilahi imiş ve bu def• san'at tabiata 
rekabet ederek onu yenmiş, madem 
ki hııkatin fani bir bediasını edebiye 
le nakletmiş ... 

San'at muharrirlerinin ekseıisi 

Baştan uihayete kadar RENKLi 
Aşk, moda, müzik ve revü filmi 

-2 -
Sinema dünyasının Makyaj 

kralı ı şsiz artist 

Peter Lorre'un 
Fevkalade bir surette temsil ettiği 

(Esrarengiz Adam) 
Mr. MOTO 

MUTLAKA GÖRÜNÜZ 
_ n~s de milo. dan bahs~derken yü- 1--------

ıunun kibrini ve nazarlarının azameti DIKKA T : Filmlerin uzunluğu do 
ni ışaret ederler. 1 ayısiyle sinema 8,15 de, Esra· 

Evet k•bir azamet ve salv, t ... rengiz Adam filmiyle başlar 
Lakin dikkat ettim: başın du.uşun 10157 

1 ·--------.. ·-dan, çizgı ~~in mükeınmeliyetinden 1 
çıkan bu yukseklık •e uzaklık ıııana. 
•mı . gözlenn ha/if lebes.ümü değişi. '. 

y<>rdJ ifa tebe.sumdt',~ barıcı şeklının 

hakinıiyctini, güzelliftimn uluhiyetini 
bilmeyen ~af bir genç. kızın sakin 
ruhu \ardı. 

11-E~dülü:Geceleri I~ l ı 

1 

Emsalsiz Aşk ve ihti ras FılıninJ e B • ş döıdii rü c ü DJ nsla rı ve nefis 
Şaıkılarile bütün Eıkekl e rin lıa"ranlıklarını c<" lpdnı ekde VP. Bayanların 

sevgisini kazanmakdad<r. G örenl er bu ıilmi bir d.ha göriiyor ·e 

seyrdmiyenlere tavsiyede bulunuyoılar 

CiDDEN MEVSiMiN SiNEMA HARlı<ASI VE EMSALSİL 
Ş ı\HESERIDiR 

AYRICA: 

llUCK JONES Tarafından temsil edilen Heyecan vr Deh~et Filmı 

G~ı&:~ Baı$~oınıo 

Pek Yakında: Pek Yakında 
SP,-.BIRSIZLIKLA BEKLENEN BÜYÜK FiLM 

[Aşkın Göz Yaşları J 
·ı ÜRKÇE SÖZLÜ VE ARAPÇ.\ ŞAi<KILI 

BUGÜN 2.30 da Endülüs Geceleri, 
Gece Baskını 

10158 

İlan Satlık çiftlik 
20 at 1 1 - Bir sene kullanılmış 

kuvvetinde çapa, nıibzeriyle b erab~r l 
bır adet Formil traktoru. 

Toprakkale istasyonuna on da 
kika mesafede gayet nıiimbit bin 
beş yüz döniiındür. Ayrıca va'i otla 
kiyesi de vardır. Talip olanlar Ada 2 - Altı öküzlü döner çift kullak 

lı hiç kullanılmamış Rudsak nı a rka!ı 
Braban pulluğu satılıktır, istıyenler 

Y' nı olel'e müracaatı. 3-5 
10142 

nada Kalağ'oğlıı f.ıbrikası karşısın · 

da 49 numaralı evemuracaall.ırı. 

9-10 101 21 

1 
1 

. . k kat'i hesap neticı-leıine göre bankanın faizleri· 
müteakib tes lı ıt edıl e ced k 1 cağı Maliye V•kalt'ti ile hanka arasında 

h kkuk e ece a a 
le beraber ta a f . .. e ve senevi bir milyon liradan aşağı ol 

. d · ı k şart ve aıze gor 
tes bıt r ı ace k • ödenir. 

k .. Hazinece ban ay 
mama uzere Jde Zıraat Vekalctile Türkiye Cümhuriyeti 

Beşinci muvakkat ı~a ilolara aid teşkilatı ile uyuşturucu madde-
Ziraat Bankasının. buğk _ ",!ı Vt" r:s tarafından yeni t~ şkiliitı vücu .le getirilir 

. d sı teş ı a ı , o 
ler ·nhisarı ı are k j <kisi gibi faalıyetlerine devam ederler. 

1
. b la)•ıncaya a• ar e . . 

faa ıyete aş · taı ihinden mııtebe rdır. 
3 l __ Bu kanun neşrı . . . . 

Madde h"kürıılerini ıcray• icra Vekıllerı Heyetı me 
M dde 32 Bu kanun u 

a 3 7 1938 
ıııurdur. (SON) 

Adı . e Harç Tarifesi Kanununa ek 
ıy T 'f . K Noter Harç arı esı anunu 

A. ıwı111 Vo: 34\1·1 
J.. , ı /ml t ıırı'ıı: ;> J ı r>ll9:iH 

\'cşrı tırıh . : / 'J 1 -;· 1 9·ı~ --
UMUMİ Hüı<ü~LER 

Noter harçlarının istifa sureti 

N 1 · yı•Jtıkları işler b•ı kan·ın Ü yazılı harçlar3 
Madde 1 ~ oter ı::rın • • . . 

ıı yJpı tınlnnı.: suretıle "tıfa olunur. 
b' d' Bn harçıar pu. arı ' . 

ta 1 ır. r·k alınaca k dii(er harç ve resım ve ıaneler dah• 
Kanunlarına tev ı an . 

1 k ve kıymetli kaqıdlaı kullanıl •nak suretıce alınır. 
pulları ,apıştırı ma 

Pulların yapıştırılması ı 

ld 2 _ Hııç p ılları a ı 1 o' 1 ı r ı iş ki\~ı .-lırıın ınter l ı-lderde kalan , , 
. ~ld e yştırılıp zı ,nbı ' dn-n t

1< v' dıir e m!htir;İ bısılm ık suretık 
nus~a arını y• 
. I 1 f•rih , ; y!v n >' : J ·ft ~ r l' ı İ n sı•a s ıyı~ ı J ı pu'ıı ı iizerın; ya. 
ıpta o t ın~ r. .. 
zılır . Dii(~r pulların ıptalı ka :ıun l arına gorc yapılır. ~ 

Kıra kontratolarıle tücca' defterleri bu hükiimrle müst~snaJır. 

(Sonu Var) 958'.J 



Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

.-------..,,.--KiLO FIATI----------
Satılan Mikdar 

Kilo 
En az j ~çok 

K. S. K. S 
ı-.~~=============-t=~~~~=== 

8,50 1-~~5" -
33,50 36 

CiNSi 

~---------.._ _____ _ ___ __.....,._ _______ ı ____ _ 

-------------'-----! 
36 -, 4.2 

YAPA 

--------------1 ' "1--· 
ÇI iT 

·-------~ı---1 =--=---=--= 
Yerli •Yemlik. ı ı 

.. •Tohutnhık. 5 ---. --· 
412 4.50 

İçel pamuk ve y 
T. A. şirketinde 

1- 142162 lira keşifli ipli 
rilcası vahidi kıyasi üzerinden e ~ 
mete konmuştur. 

2-lnşaasına talep olanlar le ] 
name ile diğtr evrakı Mersindt 11 

ket müdüriyetinden veya latan J 
Bahçtkapıda Taşbanda endüst 
tecim anonim şirketin<kn 20 
muhabilinde taleb edebilirler. (" 
müstaceliyetine binaen poata i~ 
b~del gönderildiği •takdirde a~ 
edilen adrese evrak derhal gör; 
lir. 


