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Eakı Kabinenin PAAGV 'DA KOR-1. 
r .......................... ~ .... .., ..... ~ 
! Milli Şefin ! 
ı Partimiz • 

Sieg/ried istihkô.mları 
inşaatı neticelenmekte 

Almanya direk · 

::t·_ı~·ı:_ö:~:___.J:~y~r 1 KULU GÜNLER 
Evelkigün Azledilen Çek Başvekili Almanya'ya, 

kaçtı; Propaganda Şefi de tevkif edildi ! 

1·- Almanyanın şiddetle müdahale edeceği sanılıyor 
caıı p vak rag : 11 ( Radyo ) -· Çekos· 

akt ya gene korkulu günler yaşa· 
Cd' adır. Ôrfi idare devam etmek· 
ı~r. Çe.kslovak azasından bir çoğu 
aş ar;z.a ya iltica ettiler . Azledilen 
tt ve ıl Silo'da Almanya'ya kaçmış· 

a b~o~ hadiseler ü1c1.ine A!mıınya. 
el uyuk bir alaka uyandırmıştır . 
il ~n. haberlcıe göre, Bay Hitler 
ı r cıyc Nazırı ile Çek meselesini 
a un boylu görüşmüştür. Hitler ayni 

0 
~anda Siyasi müşavirlerini bir 

i ~ antıya davcı etmistir . Prag El. 
sı Beı line ehemmiyetli bir rapor 

HIRVATLAR 
MESELESİ 
Yugoslav Başvekili 
bir nutuk söyledi 

göndermişlirr. Almanyanın şiddetli 
bir müdahalesi varid görülmektt'dir. 

Siyasi nıahaf.lde söylendiğine 

göre: Eski kabinenin azl:ne seb b 
~)manya direktiflerine ıemamen ~y~ 
ğun hareket etmesidir . 

-
Ceyhan nehri Uzerlnde yapılmakta olen bUyUk 

köprü ın,aat1nden bir görUnUf 

t...., Z .. ;;;;,;YASIZ ASLA 1 
VAŞAYAMAYIZ H 

* -
~ Belgrat : 11 ( Radyp ) - Yu· 

e tn~s~~v A.aşvekili Çiretkoviç bugün 
vc~.'m bır nutuk söylemiştir . Baş· 

erı ın ıl bu nutkunda bilhassa Hırvat 
ese)e · 

1Ceyhandaki büyük asma 
köprü inşaatı ilerliyor 

y sıne temas ederek • Hırvatlara 
b uıoslavya içinde tam bir hüriyct 

1 le~~şedileceğini , Komonist hareket· Büyük 
bitmesi 

DÜN CEYHAN TAŞTI, VE OVANIN 
BiR KISMI SULAR AL TINOA KALDI 

köprünün 
sa hırsızlıkla 

• ınşaatının 

bekleniyor a 'tc karşı şiddetli bir mücadele 
nô vç~ acıığını söyledikten sonra , Slo· 
at n~ Ya anayasasının hakkiyle tatbikı· 
c .. B n temin olunacağını kaydetmiştir . 

aşvekil sözlerini şöyle bitirmi:,;tir : 
ası·- " Yugoslavya , Bohemyasız 

34 Ya~ yaşayamaz. Almanyanın Bohem· 

1 Ceyhan : 11 ( Hususi muhabiri· 

1 

ınizden telefonla ) - Ceyhan nehri 
bugün, yağmur ve dağlardaki karla· 

1 

Karş~y~ka k~yleri i~e irtibat kayıklar 
vasıtcısıle guç temın edilebilmekte· 
dir. Yeni inşa edilmekte olan asma 

k akkında niyetler beslediği hak· 

1~ dındaki haberler , şayia lar katiyen 
l'J O~ru d:ğildir ... 

rın; erimesi dolayısile kabarmıştır. 
Ovanın bir kısmını sular basmıştır. 

ii 

--Suriyedeki anarşi 

Pransanın 
gllnlerde 

Ankara sefiri bu 
Beruta gidecek 

Bir Suriye jandarma ınüfrezesini ınüritler esir aldı 

d(! lialcp: ı ı (Hususi muhabirimiz· 
ela~) -:- Buraya geldiğini bildirdigim 
lın •lı ye nazırı Mazhar Aslan, refaka 
\te d.~ ınüikiyc müfettişi Behiç Hcıtip 
kurı~~~ali Suriye jandarma kuvvetleri 
de b danı Kolonel Beıçi olduğu hal· 
trıiştj u sabah Kürtdağ'ına hareket et. 

t, 

F."veı d · · O h·ı· llaı 1 ce e yszdığım gıbı. a ı ıye 
tı I(" Vaıiycr urttağmda gittikçe karışan 
M"ı _yakından ~tetkik edecektir. 

ll"ıevk··urıtıcrin evvelki gün Karababa 
s ıındek' · cırak 

8 
. ~ ıandarma karakolunu ba· 

i
lama kışıden ibaret müret:ebatını 
c · tnen · tı haber esır. alarak dağa götürdük-

B verılmektedir. 
tu~ filuradak i Fransız kuvvetleri he · 
aıiyc~n harekata başlamamışladıı. 

B Çok kaıışıktır. 
c; b crutt k" F 3 tici p~ ı ransız komiseri bay 
Ve <>tad ıyonun Cezireye gittiğini 
c::ı,. a halk ·· · -tek tetk ' mumessılleriylc temas 
llııH nq ıklerde bulunduğnnu yaz· 

Son gelen Şam gazetelerinin ver· 
dikleri tafsilata göre Hasicede Ha Ko 1 

1
niseri ııyarct edenler arasında kürl 
sergerdesi Hac;o ağada vardır. Haço 
ağa, ceziredeki aşiret reisleri namına 
Ho Komisere verdiği bir ırıaz.balada 
başlıca şu isteklerde· buiunmuttur: 

1- Cezirenin Suriyeden ayrılarak 
bir Fransız hakimi taı afından idare 

edilmesi. 

2
_f rrnsız ordusunun Cezirede 

ibkası. 

3
_ Fransızca ve arapça ile bera 

k ~ 
1 

.. 
0

•
10 

de resmi dil olarak 
ber ur Ç• . • kabulü ve mecburt tedrısat proğra· 
mına idhali 

Bu maıbatad 1, Cezirenin ne ta 
. de coırrrafya bakımından 

rıh ve ne 6 . 

S 
. ·1 ala~kas ı olınadığı ve bına· 

urıye ı e . d 
1 h F 

ansızJarın himayesı altın a 
cna ey r . 1 • • 1 ~ . " · ı yaşanıak istedık erı ı ave 
musta" ı 
edılmiştir 

köprünün demir ka11klarını çakan 
makine sular altında kalmıştır. Şim· 
dilik hiç bir zarar yoktur . 

Sık sık Cevhanın kabarmasındrn 
zarar gören Ceyhan köylüleri büyük 
rsına köprünün biran evvel inşasını 
gozleınck ted irler. 

Ceyhan köprüsü inşaatr bu } az 
lı:uaretli bir safha alacaktır. Önü· 
ınüzdeki yıl köprünün ikmali tahmin 
edilmektedir. Bu köprü 200,000 lilaya 
mal olacaktır .Köprü asma ve demir· 
den olacaktır. Ceyhan köprüsünü 
b~r ~)~an şirketi ya_pmaktadır. Köp· 
runun ust kısmına aıd bütün malzeme 
hazırlanmıştır. 

lfo·Komis:r, Haço ağanın ver· 
d'ği bu mazbatayı alarak < cbinc 
koymuş ve şu sö2lcri söylemiştir : 

•· .-:--T~yyaremin dü~mes•ne 1 ağ· 
~-en sı1.1 zıyarete gelişim, Fıansaya 
ıtınıad etmcnizdendir. Yanınızda be· 
ni temsil eden zab!tlcrim vardir, on· 
!a.ra da b~n.im kadar ve her işinizıle 
ıtım_ad cdınız. Ben Suriyeye hükü· 
metım namına tetkikata O'eld' b"". 

•• h " 6 ım, u 
tun g~rduklerimi hükümetime arze· 
?e~egım. Mıızb~tanızı da büyük bir 
ıhtımamla tetkık edecet..im .· d" 

• • • • 1§ ' §im 1 

rıden ıstedığım sükünetinizi muha
az~ ederek beni lernl\il eden 7.abit· 
lerıme güvenmenizdı'r Ho K · · · ornıser 

Şam.dak_i Cezireli mevkuflaıın da 
tahlıyesıne çnlışacağını söylemiştir . 

Şam gazetelerinin yazdığına gö· 
ro Fra~sa~uı Ankara Büyük Elçisi 
B. ~asığlı bugün yorın Beruta gide· 
cektır . 

Bu ı-eyahatın hususi bir mahi. 
yelle olduğu bildirilmektedir . 

• • k . • ! mer ezıni a 
• • • : zıyaretleri ı 
• ! • i Anknra: 11 l Telefonla ) i 
• Cumhurrei~i Milli ~ef l L i t .. d Y smeL İn· • 

İnşaatta 500.000 işçi çalışıyor; 
1,5 milyon ton çimanto harcanmış! 

• onu Un saat on d k d e e f o uz a re· • 
• nkntlerinde Bnsvekil D k t t R fi \ o tor • 

Almanya bu istihkamlara 300,000 Asker koyacak 

i e ık Snydam oldugu h ld e 
• CumhhriJ et lfalk Part' . Ua e i t • ısı nı u· , 

•
• mı mcrkw.ini teşı·if bu • • e 

1 
G .' uı mus· • 

i nr 'ite enci Sekreterle berab ~ t 

• 
• bir aa{· intihab işleri v~ h . er i J ki '"' azır· • 

• 
: ı arı Uzcri ndc meş~ul 1 k t 

1
- Eı o nrn • 

• azını gelen dirckt·ifl · . e t l . erı \ crmıs· 
· erdır. Snat ,·irmide p {' U • t' t • . . nr ı mu· • 
İ mı .mcrkczınde toplanarak Mili~ ! 
•
• Şefı çoskun ve candan ' h t 

1 1 
LCZa ur-

i e n kışlamışlardır . i 
• Haber aldıı;ınnzn .. •• t d b • gorc Yur-
• un her tarafında İkin · • t' t bi . . cı mUntc· 
i p seçımıne on beş Mnrt 193~ i 
i s~n~ dba~lnnacak ve Mebu c· i 
•
• çımı c takriben MnrL . . •• 

ı~ • • \tn vırnu 
• ueşınde tnmam\nnmı" 1 ~k t' t -r o acn t:ır • • 

:-·~·~ ·~·~·~ ·-·~·~ · . ... ~ ... ..... ,.,·. 
ISTANBUL li3ELEOIYESININ 

O N SENELiK HESABI 

TEDKIK EDiLiYOR 

Bina vergilerind~ 

Paris : 11 - Almanların Fransız 

1 
h~ıdudunda yaptıkları Siegfried ıstih 
karnlaı ı inşaatı bitmek üzeredir . 

Neşıedilen bir hesaba göre, is· 
tihkaınl:ırın inşasına t.500.000 ton 

1 
çimento gitmiştir. inşaata geçen :;e. 

, n~nin mayısında başlanıldığına gore 
b!r. ~eneden az bir zaman zarfında 
bıtırılmiş demektir. 

Fransanın, Almanya hududunda· 
ki meşhur Majino hattı ise 1929 da 
yapılmıyn başlanmış ve ancakc 1936 

1 ,-_ . 

da tamamiyle bilirilebilınişti. Karşı 

karşıya olan bu istihkamlardan Ma-
jino hattı Aıın:ınlarınkinden dah . k . a ge • 
nış ve ·uv-vetlı olmakla beraber, Si-

egfried hallı ona nisbetle dah 

b k b 
.. ·ı . 1 a ça· 

u ıtırı mış o uyor 
Bu istihkamların inşasında 500 

bin işçi çahşt•rılmıştır. istihkamlarda 
300 bın asker bulunacak harp esna· 
sında bu miktar daha fazlalaşlırıla

caktır. 

\ ÇINLILERE GÖRE : 
1 

'. Japonya mahvoluyor/ 
Çinde askerlik çağındaki 47 milyona 
karşı Japonyada 8,5 milyon var 

Suiistimal 
varmış! 

lstanbul : 11 _ B 1 . 
lalını tetkik ve tcft' ~ ~dıye muaıne-

Japonya~_a,.!ngilter~nin Çine gösterdiği 
yardım buyuk asabıyet doğurmakta .. 

. ış ıçın An~ d 
gelmış olan mülki h • .ara an 
Hikmet ve Ab'd" ye ı~ufeltışlerinden 

1 ın dund · · Beı .... diyede çalı en ıtıbaren 
dır. Görülen lü~~~la~ına. başlamışlar· 
muhasebesinin uzerıne Belediye 

d 
on sen elik i ·I · 

en geçirilccekt' ş erı goz· 
ır. 

Bundan baska Bak k -
tahakkuk '-uLes~. . b ır ?Y Belediye ... ının azı ışl . -uyandırdıK--ından " k erı şuphe 

6 mura i ı 
dan burada da tetkikler p :r tarafın· 
dır. Söylend"ıx.· _ Y pılmakta-
. 5ıne gore tah ·ı sınde de tetkikler ' sı. şube

görülm .. ·t" yapılmasına ıhtiyaç 
uş ur· Ayrıca b' - · ına ve ·ı · uzerınde mühim bir s .. . . ı gı en 

dana çıkmak .. uııstımalın mey-
' uzere old ğ . . mektedir u u bıldııi). 

Diğer tarart p kikler a~ ,elediyedeki tet· 
. arasında bır otomobil , zın yolsuzlııX-un d \le ben-
. li a a tesadüf d'l . tır. Bundan ü · e ı mış· . . ç sene evvel B ı . reıslık makamı . . e ı!dıye 
liralık bir otomobı~l~n aKlınan binlerce 

·ı . ı ın adık d . aı enın tenezzühün . oy e ıki 
ve bu arabanın kıe tah~ıs edildiği 
Kadıköy garajmd s\o bır. z~manda 
mühim benzin ~t~ . bın kılo gibi 
tahkikata b 1 çe ığı anlaşılmış ve 

aş anmıştır. 

J 
Şanghay : 11 ( Radyo )- Çin

apon ha b' · • r: ının devamı münasebe 
tıylc bir Çin G 1 k '"h' beya tl enera ı ço mu ım 

na a bulunmuştur. 

General b" ··k a uyu askeri hesaplar 
y .Pı~ıış ve bunun ııeficesini bildir· 
mıştır • Ge 1 -nem e goı e . Japonyanın 
ancak - · ı uç mı yon askeri kaldı. Ja 

ı ~~ny~da b~gü n askerlik yapabilecek 
· mılyon ınsan vardır. Ve Japonya 
s~n seneler içinde tam 2 988 000 
kı. . . ' 

1 

ı şıyı sılah altına almiştır . Ve Ja· 
ponya Çin harbinde tam 34 fırka 
lahşit el · . . J mıştır • Bunlardan 18 ı a· 
pon, 11 i Mançuri , 3 ü Kore , 2 si 
Formozedir. Ayrıca 800,000 Çinli de 
ıorla silah altına alınmıştır . Fakat 
bu cinlıler şüphesiz ki Japonlara is· 
yan edecek ve vatanlarına karşı iha· 
net ı!tıniyecek, kurşun atrnıyacaktır. 

ı 
mişlerdir. Şu da iyi bilinmeli ki Ç' 
n'.n. elinde askerlik edecek 47,000,~0 
kışı me\"cuttur. 

Tokyo : 11 ( Radyo )- 1ngiltc· 
renin Çine olan yardımları Çinde 
büyük memnuniyet, burada ise asa· 
biyet uyandırmıştır. İngillerenin Çine 
gösterdiği yardımı Tokyo, nola ile 
prote::to edecektir . 

Üniversitede 
Atatürk heykeli 

lstanbul: 11- Heykeltıraş Hadi 
tarafından büyük Önder Atatürkün 
bir bas heykeli vücude getirilmiştir. 
Bu heykel üniversitenin her tarafa 
hakim bir noktasına dikilecektir. Japonlar, Çini zaptetmek için kuv. 

vctlerinin beşte ikisini seferber et-
1 l~~~~--~------------------~------

SOFY ADA TEVKiF AT 
MOSKOVA'DA 

K .. . ı omunıst partisinin ı 
~ski Bulgar başvekili, B. Köse 
lvanofa komplo hazırlıyormuş! 

18 inci yıl dönümü 

Stalin nutuk söyledi 
Moskova . ll ( R d 

monist partisi. 18 . . a );O ) - Ko-
kutla maktadır B ınc~ yı d6nümünü 
k · u munasebetle h' 
·ongr~. açılmıştır. Kongrede 35 . ır 
dan murekkep b" d" aza-13 ı,. ır ıvan seçilmiı:tir 
~ - ongreye Sıtalin, Molotof ,. . : 1 

bulun Snvyct büyük! . . . gıbı 
1 

d" eı ı ıştırak elmiş 
er ır. 13u münasebetle Sitaliıı b' · ı 
nutuk söylemiş ve partı faaliyctinı~ 
aid programı okumuştur. 

ltalya-Fransa 
gerginliği 

I' Londra : 11 ( Radyo ) - lngi 
lız matbuatının mutalcasına göre 
talya-Fransa arasındaki gerginlik 
gevşemiştir. Romada da bu v d ' d 
"kb' a ı e 

nı ın bir hava esmektedir. !3ilhas· 
sa Roma matbuatı da bu h 
t b 

.. ususu 
c aruz ettiriyor • 

Suçluların muhakemesine yakında başlanacak 
Sofya: t1 (Radyo) - 8ulgarlstanda eski ba,vekll ve bugUn 

mebus •. oıan profesör çenkof taraftarları bay Köse lvanof a

B. Kö•• ıvanof 

ıeyhtne bir komplo hazırlamak 
ıstemlşlerdlr. 
Polis bu komployu kolayllkl• 

meydana çıkarmış ve on gUn· 

dUr devam eden tahkikat sô
nunda Sofya dahll1nde yeni 
tevkifler yapılmıştır. 

. ~:b~ıslııı dan Çenk of ve diğer 
bır kışının evinde yapılan araştırma-
lar üzerine masuniyeti şahsiyelerini i
leri süren mebuslar Sobranyaya • bi 

1 k · · • r sua ta rırı vermişlerdir. Diğer taraf. 

tan yenkof. karde~i avukat Tonçu 
ıle dığer ıkı avukat mu"ddeı' .1• . umumı ı 

ğe teslım edilmiştir. 

: apılan araşlırmalard profesör 
Ç~nkofn sadık kalacaklarına dair ye 
mın eden yüzlerce kişinin bir listesi 
bulunmuştur. Bu listede adı olanlar 
içinde birçok yüksek şahsiyetlerde 

var?ır. Müddeiumumilik tahkikata ve 
polıs araştırmalara devam etmektedir 



--

V BULGARiST AN 
B ükreş'te Şubatın son hafta 

sında, Balkan anlaşması kon
feransı Yunanistan, Romanya, Tür 
kiye ve Yugoslavya'nın dış bakanla 
rını bir arı•ya getirirken, bazı yabarı
cı kaynakların haberlerini iktibas e 
den Bulgar gazeteleri, Romen hüku 
met merkezinde açılan müzakere 
lerin siklet mnkezinde iki mühim 
nıe3eJe11in yer aldığını tebarüz etti
riyorlardı: Dört Balkan devlet;nin 
Hulgarislan'la olan münasebetini 
(ki bazıları daha açıkça buna statü. 
ko meselesi diyorlardı) meselesi, bir 
de Balkan devletlerinin iktisadi ve 
siyasr istikballeri meselesi. Bu yüz 

Letemps'dan Türkiye kır koş su 
müı;abakasıııa girecek 

1 ·Yeni belediye seçimi 
hazırlıklarına başlan 

d eıı Sof ya' nın Bükreş göı üşmelerini 
ne kadar endişe v~ alaka ile takip 
etmiş olduğu tahmin edilebilir. Bal. 
kan konferansı neticelerini ifade e· 
den te~liğ Bulgar si}'asi mahfille 
rinin ve hele kamoyunun bekleyişi 
ne pek de uygun çıkmamıştır. 

A radan iki ay gtçmeden Çe 
19 Mart Pazar günü Ankarada 

yapılacak olan Türkiye kır koşusu 
müsabakalarına iştirak etmek üzere 
bölgemizi temsil eden takımımız 
önümüzdeki hafta Ank aMya hare 
ket edecektir. 

Atletizm ajanlığı, bu münase 
betle bütün atletleri bugün saat 9 
ı.la sıad 1oma davet etmiştir. Bugün 
stadda ekzersizler yapılacaktır. 

ldmanyurdu ~Seyhan 
spor şilt maçı 

Geçrn pazar 3-3 berabere ne 
ticelenen ldmanyurdu - Seyhan 
Adanaspor şilt maçı bugün öğledeıı 
sonra saat 15 de şehir stadında 

tekrarlanacaktır. • 

HA VA V AZIYETI 

B •• gun saat 
•• • • • 

encumenı 

dokuzda intihap 
yapılacaktır seçımı 

Eylill 938 tarihinde yapılan be 
lediye intihabatıoın devlet şurasınca 
ibtalı dolayısiyle Belediye kanununun 
31 inci maddesine tevfıkan yeniden 
intihabata başlanacağından mezkur 
kanunun 32 inci maddesine :ıevfıkan 
belediye intihap encümeni seçilecek 
tir. 

Ulucami, Türkocağı, Mestan zade, 
Hürriyet, Sarıyakup, Alıdtde - Ma 
halleleri halkı saat dokuz fa Uluca 
mide. 

Karasoku, Sucuzade- Mahalle· 
leri halkı saat dokuzda yağ canıi
inde. 

Haneden, Kuruköprü, Hankurbu 
- Saat dokuzda Arıkzade cami 
inde. 

Döşeme, lstıklal, Kuıtuluş, Çı · 
narlı - Kuruköprü noktası civarın 
daki şen sazda saat dokuzda 

Cemalpaş1, Reşatbey, Tepebağ 
Kayalıbağ - Saat dokuzda Doğru 
luk fabı ipasında. 

Bu ruhi haleti anlamak için, bi 
raz nazaılarımızr maziye çevirmek 
faydasız olmaz. Gerçi, Bulgaristan' 
ın Balkan paktına iştiraki - ki bu· 
günkü bloke onun merkezini teşkil 

eden devleti ekliyecektir - yeni bir 
şey değildir. Bu husus, beş sene 

koslovakya üzerinde Alman 
tazyiki, Münib anlaşması ve bunun 
neticesinde husule gelen toprak 
değişiklikleri ortaya çıktı. Bir çok 
Bulgarların kendi milli meseleleri 
bakımından, ha•p ve kuvvet tehdi 
dinin kararlar üzerindeki ehemmı 
yetli tesirini itibare almadan bunda 
Avrukada azlık meselesinin işlediği 
toprakların harpsiz olarak elden ele 
geçmesine bir misal görmüş olma 

1 
!arına şaşnıalımıdır? Yalnız Alınan 

yanın südetlcr ülkesinin değil, fakat 
Polonyanın Te şeni ve Macaristanın 
küçük anlaşmanın muhalefetine uğra 
madan son harbin elinden aldığı 
ehemiyc tli toprakları kazandığını gör 
memişler miydi? Orta Avrupada 
hadiselerin inkişafının ve Roman 
yanın iç 'güçlüklerinin Sofyada pek 
dikkatle takip edilmiş olmasını bu 
haller izaha kiıficiir. ikinci teşıin so 
nunda Nöyyi muahe •si yıldönümü 
nün vesile olduğu nur.ıayişler ve 
dış işleri komisyonu az .!arından ba 
zılarının kafi derecede faal bulma· 
dıkları hüku'lletin politikasına karşı 

Bele !iye: teşkilatı olan yerlerde 
muhta• lığın ilgasına dair kanunun 
tatbik suretini gösteren talimatna· 
menin üçüncü maddesine tevfikan 
her mahalleden belediye intihap 
hakkını haiz okur yazar ikişer zatı 
seçmek üzere 12· 3·939 plZar gü 
nü nat dokuzda aşağıda adları ya 
zılı mahalleler halkından intihap 
etmek hakkını haiz olanların reyle 
rini islimal etmek üıere gösterilen 

11 Mart 939 l _y_e_r_ıe_r_e_g_eı_m_e_le_r_i_ı_aı_ı_m_d_ır_. _______ _ 

Dün şehrimizde gök yiizü kapalı; 
hava hafif rüzgarlı geçmiştir. En 
çok sıcok 14 d~rece, geceleri enaz 

Cümhuriyet, Seyhan, Karşıyaka 
- Saat dokuzda Karşıyakada şıh 
murat mescidinde. 

F. 1 

e vvd Moşanof hükumetine teklif e. 
dilmiştir. Moşanof, Bulgaristan'ın 

Milletler C•miyeti p a ktına istinaden 
ileri sürınekte d~vam etmek İ&tedi 
ği mu•hedelerin revizyonu imkanın 
dan vaz g~çmiye yanaşmadı. 

O zamandanberi. memleketin 
Balkan komşulariyle ve bilhassa Tür
kiye ve Yugoslavya ile münasebet· 
!erinin düzelmesine rağmen, ı3ulgar 
b.noyu l·u meselede hiç fikir de 
ği ştirmeıniştir. 

O lsa o!sa, t:lıılgar ·- Yugos
lav yakınl&şması Bulgaıis· 

tanın M•ktc'oıııa üzerindtki talep· 
lrriııi p~k mahsus Lir surette ha 
fıfletmiştir. Yavaş yavaş Makedon· 
ya 'nın Bulg.1ılarla Yugoslavlar ar~· 
srnda bir bvga mrnboı değil lıir 

yakınla~ma v;51lası oln ası icap et· 
ti ğ i dii~iincni galip gelmektedir . 

Bıı.ıa mukabıl kamoy iki hu 
susta eme'ler beslemı kte devam 
eltı ki 1 urlar, harptanbcri, Bulga 
r istan'ın Ro:nanya •·e Yunanistan 

c m üessiı lıir yakınlaşmasıua engel 
teşkil etmiştir . Bunlardan birisi 
1913 de Bulgaristan'ın e!iuden a · 
lınmış ve büyük harpten sonra bu 

iayrılışı teyid edilm;ş olan Dobri 
ca'dır . 

sıcak 2 derece . 

ileri sürdükleri itirazlar da bunun ---------
neticesi olmuştur. 

Köseivanof hüku'lleti . Bulgaıista 
nın imkanlarının ve bugünKÜ şart 

!arın amir olduğu ihtiyatkarlıktan 
ayrılmadan Balkan anlaşması dev
let adamlarına Bulgar emellerinden 
bazılarını ne ölçüde kabul ettirme 
ye ça•şmıştrr? Şimdiden bunu tasrih 
etmek giiçtür. Bununla beraber 
bulgar" başvekilinin kendisiyle Nişde 
mühi-.ı bir gorüşme yapmış olduJU 
bay S toyadinoviçin Balkan anlaşma 

' sının toplanması ,arifesinde birden 
bire iktidardan çekilmesi hiç şüphe 
siz Blıkreş goıüşleririn cereyan tar 
zı üzerine tesir yapmıştır. 

G ene hiç şürhrsiz Bulgar 
başvekılinin Bükreşe 1 gider

tarak Bulgııistan müzakere yofiylc 
mesela evvelce kendisinin filen ve 
hukukan sahip olduğu' topraklar 
gibi bazı yulerin kendisine iadesini 
istemiş midir? Bu takdirde bütun 
komşuları tarafından müştereken 
ve kati sur tt~ bir redle mi karşılaş· 

mıştır. ) oksa ona Bükrrş konferan 
sından sonra Balkan anlaşması blo 
kuna İştirakini mümkün kılacak bazı 
tavizlerde ı ulunmak için gayret gös 
terilecek midir? 

Son Köseivanof - Saracoğlu 

görüşmesinden sonra " Biz Balkan 
anlaşmaıının dostuyuz . Milıi vazi 
yetimizle alakalı meselelerin dos· 
tane bıı surette halledilebilec eğin 

den şüphe etmiyoruz " dediği zaman 
bu ümıdi besler görünmektedir . 

Kendisi şu sözleri d~ ilave et 
miştir : 

• Biz ancak Balk an devletleri 

' ken Bulgar topraklarından geçen 
Türkiye dış bakanı B. Saracoğlu 
ile yaptığı uzun mülakat, konferansın 
açılınasınhan önce Bulgar göıüşü 
nün so'1 hir kne daha formüle e· arasında müzakere mevzuu olması 
dilmes'ne imkan vermiştir. Balkan lazım gelen , bizi alakadar eden 
dış bakanlarının görüşmeleri esna m:selel r", en ufak ölçüde de olsa, 
sında B. Gof, neonun Sofya daki her türlü ya hancı müdahalelere 
rom•n elçisini çağırtmış olması : muhalifiz. Bu hiç şüphe yoktur ki 
bu görü~mderrle bu noktai nazarın Bulgar resrr.i siyasttinin ~ugünkü 

Öteki Ege denizinde bir Bulgar t ··ıı · · 'f d ede ve • Bal n.üzakeresinin ne kadar ehemmiyet emayıı erını ı a e n 
mahreci hakkındadır. Bu emellerin k . 1 · ld ı kanlar balkanlılarındır. formülün ie li bir mev i ışga etmış o uğunu 

1 
hangi ırki, tarihi veya coö-rafi va t k 'f J'I • · b' ı··· e " tebarüz ettirir. e sı e ı en uınumı ış ır •gı v 
kıalara istinat ettiğini izah etmek · t'kl"I t k b··ı d b'r Slovo isimli Bulgar gazetesinin ı ıs ı a arzusuna c a u e en ı 
ist rmiyecei(iz . bahsettiği "asga i hadde indirilmiş sözdür. Ba ikan tecanüsünü tabak· 

Bunların mevcut olduğunu mü talepler., neler olabi'iı? Evvelce ! ku1< ettirm•ye çalışanlar, b ~lki ile 
şafıeJe etmek kafidir. Bir kaç se Bulgar kamoyunun iktifa eder gibi ! ride, sahırsız veya inkisara uğramış 
sene.l r nlıni Bulgar hiıkumetinin göıün-lüğü sınırdaş memleketlerde bir Bulgaristanırı , Balkanlara ait 
takilı etmiş olduğu ihtiyatlı ve iti · kalabalık bir halee bulunan Bulgar işlerde, şimdiye kadar o·ta Avı upa 
dalli rolitika bunlara z,111anıınızda 1 azlıklarıoın v.ziyetlerinin ~ah.sus biri haritasını tadil et .niş oları o yabaıı-
pek itıbarda oları dina'llizmi ver• şekilde islalıını istemekle ıktıfa 0 cı müJahalesini istem·si ihtimalini 
m kten çekinmiş olsa da, bu emel · 1 lunac k mıdır? Yoksa orta Ayrrpa hatırlarına getirmektedirler • 

Fabrikalar ha her ver l 
meden kapatanlar 

Vekalete malumat veril
mezse vergilerini 

ödeyeceklerdir 

MÜHiM BiR TAMIM 

Teşvikisanayi kanununun hüküm 
!erine aykırı o!aıak fabrikalarını 

haber vermeden kapatan sanayi 
müesseseleri hakkında çok mühim 
bir tamim yapılmıştır. iktisat veka 
!etinin bu tamimine göre, trşvikisa. 
nayi kanu'luna tab'an muafiyet.ruh 
salnamesi alıpta sonradan kapatıl 

mış olan sanayi müesseselerinin 
yekunu h~r şehirde oldukça fatla· 
dır Vekaletçe bunların adresleri 
tesl it edilmiştir. Fakat kapanma 
tarihleri anlaşılamamıştır. Eger bu 
müessese sahipleri hir ay zarfında 
kapanma tarihlerini lesbit eden birer 
vesikayı ( vilayet tarafından verile· 
cek) vekalete ibraz etmezlerse o yıl 
için vergi vermek mecburiyetinde 
kalacaklardır. 

Hıç İş c dveli vermemiş olan· 
lar da mu~fiyet ruhsatnamesi almış 
oldukları tarihten itib;ıreıı muafiyet· 
leri ibtal rdilccektir. Maliyede L u 
nıüe~seseler hakkında biıt~bi bu 
şekle göre vergi tahakkuku yapa· 
cak ve tahsi :atıoın icı2sına geçile 
cek tir. 

YENi NEŞRiYAT 

Çocuk 

Çocuk mecmuasının 129 uncu 
sayısı çıktı . Bu sayıda çocuklarımız 
için çok istifadeli yazılar var.lır· 

Çocuk babalarına, çocuklarımız için 

T oros gençler 
birliğinin adı 

Bazı cemiyetler odalrını 
değiştirmekte 

". d' . ti k .. 1 ı e ı cemıye er anununa gore 
mevcut ce'lliyet ve teşekküllerin 1 

milli vahdeti. memleketin herhangi l 
p a rçasının veya hariçte bir memle 
ket veya şeh• İn ismini ifade etmeme 1 

si lazımdır. Bütün c,miyetler, şirket 
ı~r yeni kongrelerini yaparken ı i 

zamnameleri yeni kanuna göre de· 
ğiştirilmekle buaber bilhassa bu 
c!hete dikkat edilmektedir. Bu ara 
da bazı cemiyet ve şirketlerde hulu 
nan "Mılli. kelirn•si kaldırılmakta· 
dir. 

Milli sanayi birliği de isminin 
başını.laki "milli. vasfi dolayısiyle ı 

yaptığı tetkikler sonunda kanunun 

verdiği selahiyete istinaden bu vas 
fın ibka edilmesi için iktisat veka 
leli vasıtasiyle Vekiller heyetine 
müracaat etmişdir. Eğer icra vekil 
l.:ri heyeti bunu tasvip ederse bir
lık "Milıl. kelinıe~ini ibka edecektir. 

fstanbulda Toros gençler birliğı 
Eğcliler cemiyeti gi >i bir takım le 
şekküller de vardır. Bu.,lar da yeni 
kanun hükü.nlerine göre isimlerini 
değiştirmektedirler. Toros geneler 
birliği ismini "Adana kız ve erkek 
liselerinden yetiş~nler Ce'lliyeti. ne 
çevirmıstir. Esasen bu bi, ligin azd 
!arını bu iki liseden yetişen genç · 1 

ler teşkil etm~kteydi. D. ğer cemi 
yetler de bu ay i~in le yapacakları 
heyeti U'llumiyeleri; ile isimlerini ye 
ni kanunun hükümlair.e göre tebliğ 
edeceklerdir. 

• 
Inönüııe t 

rı. ki ay evveldi tamam . K 
O monuya varmıştın .. O 

ne bahtiyar vatan kullar. 
miştik . 

DönJün, lstanbula gittin. l· 
etmişleı; şa~olsun gönülleri dı 
tik •. 

Şimdi de Kırşehiıliler öne şık 
müş söz almışlar berhüdar ols laıdı 
diyoruz .. Fakat ! sırta 

Artık biz de sesimizi yü 
Yapı 

sana ulaşmak için haykırıyor, Ç 
nin 

nıyor , Diyoruz ki : Bu 
Bir şeref, bir fazilet abidesi 

• hali yüks , len beyaz nurlu başını g 
bizim de arzı:mu1.; temiz , asil yaşı 

1ole 
gene sığınıp sevinmek bizim de 

bir 
kımız, sevgili ellerini seve seve. leri 
mek ve saymak bizim de ist~ lcri 

oldu . ~s 
Bizim de size dökecek,ne içli 

katı lerimiz, bizim de size iletecek 
dertlerimiz vardır .. Buğulu bu 
danlı Çukı:rovanın sıcak yürekli kalp 

ri d 
c~klarında da sizin için ağdalı 

Ve 
rılmış gönül armağanları vardır 

bitir 
Bir Atadan öksüz kalan aı 

yavrularının bir baba ş efkat , ıjj • l 
habbetine en mühtaç olduğu çl ~ ış 

. , . d' . arı devirde herkesı o;cşar, sevın ırıt . 
lTı r bizi öksüz bırakmanızı hazmed dış ı 

yoruz .• Biz de sevinmek istiyoru 
a a 

Dudaktan gönü le yol olurm" 
Ad b·ı ·r .. k . n ışl 

ını ı meyen ur erı, a 
gezi 

girmediği gönül evi yok . . b 
1 er 
nönünde ayaklarının ucu yük 

seve se;e kan döken babaların 
cukları şimdi de doya doya s lTıeğ 
görmeğe hak ve ayak direyor .. 

Biz de seni istiyoruz ! 
Ve diyoruz ki : 
Torosların karlı uçsuz tepel 

üstünden beyaz ışıktan bir ba 
gün verip yükseldiği günde içim Yük 
bahar 3çtırarak gönülden demcl 
sunacağıı . Hor görmez de ka~ 

diğe edersen rğer ? . 

Doktor Muzaffer Lokm K 
büyü 

---

RADYO 
Ollnl 
ediy 
tada 
Çı~tı. 
lTıası 

• BugUnkU program • ı~r s 
tek 

Bi 
rı ları 
du 

Türki.ıe Radyo dı.fiizİ) c111 !"'''"' 
Türhı ye /{(ld) osu - , Jııl.aru llud_ı '' 

Pazar 12 3 - 39 

12.30 Proğıam 
12.35 Müzik (Küçük Oıkestr• 

Şef : Necib Aşkın ) l - Künn1 

ke - Raksan süitten Blö Anda~ 
te 2 - Kalman - Çardaş prrO 
sesi operetin:len potpuri 

13 00 Memleket saat ayarı, ' 
jans, meteorolojı haber lcri . 

1 j.15 Müzik ( Küı,.ük Ork•stıl 
Şef : Necip Aşkın ) 3 - So• gc 
Kaj evinde ışıklar Vals 4 - Mu0 

kel - Bar bele poJl.ia 5 ~- F rirs 
L•jyaner asker vals 6 - F rick "' 
Ren kıyılarında ben evimdeyin1 

Melo li. 7 - Trap - Fuji - saııı0 

etrafında müzik sesleri - F anteı1 

13.50 ı ürk müziği Çalanlar: 

20 
R.erı 
l<oz 
dcııs 
- p 
liüz 
3_ 

Duşc 
licr 
Reri 
G 
lı'rilTı 
liiise 
Yakd 
~ili ş 
sın 

h r ortadan kalkması içiıı meskut ! daki son hadiseleri göz önünde tu Georges Hatean · Le Temps 

geçilme~ kafi gelmiyecek bir p~i- !! ~,-~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~ 
kolojik vakıadır . ı 

1938 E ı ı ı d 1 1 Amerikan radyocu · CANLI R A D vo radyo neşriyatı. müess~sesi Jan Mo 

tavsiye edeıiz. 

Vecihe, Ruşen Feııt Kam, CevJcl 
Kozan, Okuyan: Necmi Rıza 1 . 
Osman bey - Nihavent peşı~vı · 
2 - Arif bey - Ben buyi vcf' 
be.,l~riken. 3 - Nuri Halil - Bı' 
goncai terdir. 4 - Arif bey "' 

Saçhrı~a ~.ağla~dı. 5- Arif bey f 
Şarab ıç gulfemınde . 6 - YusU 
paşa - Saz semaisi . . 

21 
21 
21 

liand 
1 ..._ Y u unun son gün erin en Amerika Jurı bir canlı rad • rskavski üzeri:ıde tekrar tecrübeler 

bi~i orta avrupada vukua gelen ha· mektubu yo makı'n•sı· ara · k z· J b'lh 
' yapma istiyor. ıra an ı assa 

diselerin kaınoy üzerinde ne ölçüde maktadırlar. Bulacaklarına emindir· Jan Morskovski şöyle iddia etmekte Çünkü karyolanın demirleri anten bu müessesenin neşriyatından şika 
tesir yopmış oldugunu tahmin et· 

ler. Çünkü onu daha evvel görmüşler dir: vaLifesi görüyor .. " yet etmekteydi Çünkü dişlerinin 
mek kolaydır 31 temmuz 1938 de 1 k d lh b · t h ld 

tecrübesini yapmışlar, sonra aybet -Benim vücudum bir radyo J•n Morskovskinin üzerin e tec bi assa u neşrıya a assas o u· 
Bulgar başvekili B. Kaseivanof la 1 · •• ·• d 
Balkan antantı konsey reisi bay Me mişlerdir. Şimdi tekrar ele geçir- makinesidir. HavAdaki radyo dal rübe yapılıyor. Hakikaten bazı neş ğünü i crı suruyor u. 
taksas ara~ında, akit taraflar için mek için çalışmaktadırlar. galarını hiçbir alet kullanmadan alı riyatı duyduğuna kanaat getiıiyorlar Jan Moıskovskiniıı memleketi 
bır"} andan, karşılıklı . münasebetlerin Bu "canlı radyo makisesi. Jan yorum. ve neşriyatı işitebiliyorum Fakat fenni bir şekilde ispat oluna olan Çekoslovakyaya döndüğü zanne 
<le kuvvrte miiracaatten çekinmeyi Moıskovski isminde .• r adamdır. Zannedersem b a n a rad10 madığı için bu garib canlı radyo diliyor. Şimdi Amerikadan 1 ir ht 

J A f · ·· makinesı"ne kati olarak ruhsat vere- t k 1 k a gelmiş ve bu öt~ yandan, Nöyyi muahedesinin ka Geçen senenin mayısın' a meıika makinesi vazi esim goren uzvunı ye çe os ova yay 
r•ıleniz ve havaya ait askeri hüküm ya gidiyor ve herkesi hayrette bı dişlerimdir. Bilhassa yataktayken miyorlar. canlı radyo makinesini aramaya 
lc,in len vaz geçilmeyi teahhüt edrn rakan hususiyelleriniz gösteriyor. radyo neşriyatından uyuyamıyorum Bugünse "Amerikan karşılıklı başlamıştır. 
Se:iinik anlaşması imzalanmı~tı , :...---------------_, ________________________ ·---------------.-..,..--

lıyor ve a ti ~rıy ı: pı1 

Ana Dilinı . on ' . 

14.20 - 14.30 Müzik ( Nrşelı 
plaklar ) 

17.30 Progranı . 
17 35 Müzik ( Pazar çayı ) 
18.15 Konuşma ( Çocuk saati) 
18.45 Müzik ( Pazar çayı dev8 

mı) 

19.15 Türk müziği 

ysti ) Safiye Tokay ve 
rakuşun iştirakile . 

( Fasıl ht 
l'ahsin ı<a· 

20,00 Ajans, meteoroloji haLer 
leri . 

( Ma 
C:apr 
( Üv 
lçıs~ 
c: ) 
lçors 
Parç 

22 
Sttvj 

21 
'22 

Ve y 
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'İAPIŞIKLAR 
hayatın uzamasını 1 

imkansız bırakmış-I 

Fransız - Alman 

Ticaret mukavelesi 
imzalandı 

Anadan yapı
~ık olarak doğmuş 
lardı. Fakat sırt 

Yazan • •
0 

.. "-l ! ~ :i~~?~~E~.... :~'.~~~:;.~ı ;~;d~:: 1 
Berlin : 11 (Radyo) - Fransa 

ile Almanya arasında devam etmek 1 

sırta değil. Yanyana 
Yapışıkdılar. Biri

t 

te olan ticaret müzakereleri netice j 
lenmiştir. Dün akşam üzeri ticaret 

1
. 

mukavelesi iki taraf murahhasları nin sağ, diğe•inin sol kolu yoktu · 
· Bu vaziyetle iki kollu iki gövde 
' halinde idiler. Yapışıklar, onbeş 

Yaşına kadar tıp teşrih masaların~a 
do!;ıştı. Fakat ayrılmaları için h·ç 
bir Çare bulunamıyordu. Her şey
leri ayrı ayrı olmasına rağmen k~I~ 
leri birdi . Bunun için artık ümıdı 
kesrnişlerdi . Tabiatın bu cilvesine 
katlanacaklardı , 

Yapışıkların ilk zamanlarda 
kalpleri bir olduğu gibi düşüncele· 

a ri de hemen hemf"n birdi . ilk, orta 
Ve yüksek tahsili bile beraberce 
bitirdiler. 

Aileleri zengindi . Bunun ıçın 
<;alışmak zorunda değillerdi. Şans· 
ları bu cepheden onlara yardım ~t. 
ttıişti . Yoksa birbirine yapı~ık ıkı 
adam nasıl iş görebilirlerdi . 

1 karılaıını karşılarına aldılar ve 
er . k"I 
bu hayatlarına son kati bır şe ı 
. mek için çare düşündüler . ver .. 

Nihayet bunun hal çaresını gene_ 
Tıp masasında görüyorlardı . EHr~esı 

1 
.. doktor doktor dolaştılar. ıç· guo, 

1
. 

bir operatör böyle bir . ~me ıyat_a l 
f kat etmiyordu. lkısınden bı. ı muva a . IA ı 

. . • 01uhakkak surette ölmesı a-
rısıııın . 1 

d Ç .. k"' yapışık kardeşlerın 
zım ı. un u • 

b .. t.. azaları ayrı ayrı olduğu hal. 
u un 1 d b" 

de kalpleri bir tekdi . kisin en ı · 
risi hayati\ gözlerini yummağa m~h 
kumdu. Fak.il h ·r ık i si de, ya bu 

k hayata nihayet vermek ve 
yapışı .. 
yahut ölmek kararında sebat gos· 

terdi. . 
Kur'a çektiler. Kan kaybetlı. 
Gan, zavallı kardeşine pek a~ı~ 
d Ç .. kü tek bir adam gıln 

yor u . uo .. • 1 
yaşaması, kardeşinin ölü nune ~ag ı 
kalmıştı. Fakat bu mukadderdı. 

• 

arasında imza1 anmış ve bunun şe. 

refine bir ziyafet verilmiştir. 

Faturasız mallardan alı· 
nacak ceza kaldırıldı 

Gümıük ve inhisarlar vekaleti
nin yeni bir-kararile har içten mem
lekete gelen malların faturaları do 
Jayısile alınan bazı cezalar kaldı 
rılmıştır. Faturası bulunmayan mal
lardan gümrük resminin yüzde onu 
nisbetinde alırıan ceza ile tasdiksiz 
faturalardan alman 100 kuruşluk 
ceza da bu arada laivt'clilm:ştir. 

~-----------------------~ 
Torosspor 

.. . 
ınusameresı 

18 Martta Asri sinemada 
Artık bu vaziyetlerinf! çok alış· 

lt ışlardı. Beraber uyuyorlar, beraber 
geziyorlar beraber yiyorlar, bera· 10355 
ber okuyo~lardı. Ve nihayet en bii. Büyük hastahanenin bekleme ~a~ .-----
"k . f !onunda, Canla Kan'ın karılan ıkı • ~-~-------~1---; 

Yu bir arzularını da yerme ge ır ı ki B kşam 
kız kardeş, büyük bir sabırstz ı a u a tneğe muvaffak olmuşlardı : d 
ameliyat neticesini hf'kliyorlar ı . Alsaray Evlenmek! h 

f d. İkisi de müdhiş bir azap ve eye· 
ki kız kardeşle evleonmişler 1 • ı k K 

n ff k 1 can içinde idi. ~'.tatta bir ara ı _a·. 
uuna para kuvvetile muva a o 1 k d s· emasında 
d d. nın karısı, ondan ayrıma iste ığı ın ular. Yoksa onlarla kim evlenir 11 d 
ık d 1 k 1 .d. halde bu fıkrini değiştirmiş ve ame· Mu··1·de. mu··J· e isi de güzel yüzlü iki e i an 1 1 .• 1• f k 

b liyat salonuna koşmuştu , a at ar· / Anıma yapışık olmaları, en u· k 
k · tık iş işten geçmişti Ameliyat ço Aylardanbui sabtrsızlıkla bek· Yük kusurdan daha büyü tu. 

Yapışıkların birisinin adı Kan, tan başlamış bulunuyordu . do"rt lenen ve şimdiye kadar görülen 
d·- d Bu müdhiş ameli yat tam şark film ferinin en güzeli. •gerinin Can' ı . 

saat sürdü. Ş h• kı 
Kan ile Can evlilik hayatında da İki genç kadının sabırları son had· ey ID aş 

büyük mahzurlara rağmen ilk za dine vardığı bir anda hasta bakı Türkçe sözlü şarkılı ve alatür 
ltl:ınlar birbirleriyle ahenk temin cılardan birisi yanlarına koşarak ka musikili büyük şark filminin baş 
ediyorlardı . Fakat sonralar~ b_uA nok· ı geldi . Ameliyatın muvaffakıyetle rollerinde. 
tada , aralarında büyük ıhtılaflar neticelendiğini bildirdi · ROMAN NOV ARRO -MYR 

1 

Şarkierdünde 
karışıklıklar 

Kudüs: 11 (Radyo) - Alman 
malu nata göre Şarki Erdende ka· 
ı ışıklıklar devam etmektedir. Buna 
yegane sehep Filistinden sarkı .Er· 
dene kaçan cetelerin orada soygun 
lar yapmasıdır. Dün gece Arzan 
köyü bu asilar tarafında basılmış 
ve yağma edilmiştir. hükumet ciddi 
tedbirler a !makta devam ediyor. 

Pek yakında 

Alsaray 
Sinemasında 
Sinemanın iki büyük dehası 

GRE TA GARBO-CHARLES Boy er 

1 q39 senesinin zafer tacı 

KONTES V ALEVSKA 

Şaheserler şaheserinde sizlere 
sanatlarının kudretini bir daha is · 
bat etmiş olacaklardır. 10365 

Türk hava kurumu 
başkanlığından: 

Türkkuşu binasında 435 lira 
keşif bedelli otomatik santrifiıj te. 
sisatı pazarlıkla yaptırılacaktır. İste : 
yenlerin 17 mart cum<t• günü saat l 
15 de kurumumuz binasında bulun · 

1 malan ilan olunur, 

12-15 10366 

Tarsus belediye 'eisliğiu 
den: 

Tarsusta vagön teslimi ve Top. 
rakkalt taşı almak şartiyle belediye 

mizce {100,000) adet parke taşı 

Senenin en güzel filmi ! .... 

Asri • 
sınema 

Bu akşam 

Muhterem mü~terilerine , Beyoğlunurı en büyük sineması ( Saray ) m 
geniş salonlarını rnılışere çeviren evlat muhabbetini en ınce 

noktasına kadar anlatan 

Oynayalllar: ( Vicdan aza~ı ) Viktor Mac 

Peter Lore 
Harikalar harikasını sunarak davet eder 

AYRICA: 

En 
. 

yenı dünya haberleri 

Kişe her vakıt açıktır . Localarınızı telefonla isteyiniz 
Sinema sobalarla ısıdılmaktadır. 

12· Mart - Pazar gündüz 2,30 matine 

1 
2-

Vicdan azabı 

Beyaz Melek 

GELECEK PROGRAM : 

Laglen 

K k O 1 Bayıltan Nağmeler ... Çıldırtaıı Aşklar şaheseri.. .. 
ıvra yun ar . .. 

( Senorita _ Altın dağ~arın ~ı.zı ) . 
Y ld 1 H k · vd"ıg~ j nagv mesine bayıldıgı,şarkısına gonul taktıgı-.: 

ı ız arı : er esın se • 

( J ~NETTE MAKDONALD - NELSON EDDY) 
Sabırsızlıkla bekleyiniz 

Telefon Asri 250 
10358 

~------------------------------------------------"'. 
Yeni eczahane 

Belediye karşısı 
Y · t · · ıa~ç satmakla şöhret kazanmıştır. Reçeteleri em, emız ve ucuz r . 

biiyük dıkkat ve ihtimamla hazırlayan cczahancmizde yerlı ve yabancı 
b"t" .. h b 1 10305 5-10 u un musta zarat u unur. 

yeni çıkan kanur ve nizamlar ı 
1 kapalı zarf usulü ile satın alınacak· 
i ltrr. Beher taşın muhammen bf"leli 1 -------

! sekiz buçuh olup heyeti u~;m-~ 1 Tu··tu··n ve ru··tu··n inhisarı Kanunu 
çı:<tı. lık zamanlar bir fikir çarpıŞ·· ı Kan ölmüş, Can kurtulmuştu. Ka· NA LOY 
tnası halinde olan bu anlaşmazlık nın karısı , onu sevmediği halde • Alaturka mu:iki ve fasılları 
hır sonraları birbirlerini mc.hvede· , kocasının ölümünden büyük acı tertip edenler mesut cemil cevdet 
cek bir mücadele haline geldi · duydu. Canın kMısı ise sevindi. Fa· kozan. 

nin muvakkat tenıınat akçesi 637 lira 

Bir defa iki kız kardeş olan ka kat merhamet acısı da duyu)rordu · Şarkı ve gazeller: Mustafa Çağlar 
rıları birbirlaiyle hiç geçinemiyor 1·k·ı kadın büyük bir merakla dok· 

50 kuruştur. ihalesi 23 mart 939 per 1 

şembe gftnii saat 15 de be! r diye l 
encümeninde yapılacağıudan i~ tekli 
le~in şaıtname örneklerini belediye 

d l D.kbt: lzdih1mı mahal kalma du. Ve sonra Kan'ın karısı ' ondan tarlara, Canı görmek arzusun a o . 
ayrılmak istiyordu . Kanın bir ta duklarmı söylediler . Fakat buna 
taftan karısiyle, diger taraftan kM . müsaade edilmedi . 
deşi Canla anlaşimaması artık bu - Ancak bir hafta sonra ken· 

.,.____ disini ziyaret edebilirsiniz. 

20.15 Türk müziği Çalanlar : 
R.efık Fers:tn Ruşen Kam, Cevdet 
kozan. Oku;anlar : Semahat Ôz, 
dl.!llses, Mahmut Karındaş. 1 ..... .. 
....... Pt!şrev. 2 - Faiz Kapancı -
fiüzzarn şarkı - Büklüm büklüm . 
3 - Arif Bey - Kürdili şarkı -
Düşcrmi şanına. 4 - Cıvan usta
Ncr kimde vardır aşk ipliJası. 5 -
~efik F ersan - Bir neşe yarat · 
6 ..._ .. . k - Göz· 
1 .... - Gulızar ş .u ı 
l'. 
fi~1ınden gitmiyor . 7 - . · · .' -

Useyni şark ı - Elle:rine kımler 
Y~kdı kınayı. 9 - Rakım - Kür 
dıı· h' k" 
• 

1 Şarkı Dt"medim ona ıç ım 
sın 1 .. 

· O - . . • . - Saz semaısı · 
21.0o Memleket saat ayarı· 
21 ·00 Neşeli plaklar - R. 

tJ 
21 .1 O Müzik ( Ri"'aseti Cümhur 

Oa~d J ) 
1 osu - Şef : lhsan Kiıııçer 
( M Brun - Küçük geçit resmi 
C: arş ) 2 - Pares - Menııet -

aPri 3 E t ( Ü ce - Beethoven - ğmon 
ı,.. Vettür ) 4 - Louis Aubert -
'\ıs" ... . 
C) suıt : A ) Menuet B ) Ninnı 
iç Bale müziği 5 - Rimsky -

Ot sak k 
f'lilt ovv - Anlar ( Senfoni 

2~a ) 3 üncü kısmı . 
scrv· ·?O Anad:.:.lu ajansı ( Spor 

ısı ) 
2[ 

.ıo M .. "k d Pi )' L2 uzı { Cazban -
Yt y '

45 
- 23 Son ajans haberleri 

arınki ro 

Cevabını almışlardı. 
Bu eşsiz bir ameliyattı . Bununla 

beraber Canı bir hafta sonra has

tahaneden evine nakledebilecekle· 

tini söyliyorlardı. 

• 
iki genç kadın haftayı zor getir· 

diler. Sabahl~ıın daha çok erken· 

1 .,., hastahanenin kapısında den so ul!>u . 
ld l Canın kan-ı hudutsuz bır 

a ıtır. b .... k 
· · de idi Fakat bu uyu h:!yeCilO ıçın · v. . . 

heyecan bir an sonra d~gıştı, bır-

d b. tahammülsüz hır sancıya en ıre .k. 
kalp o !Ju. Çünkü a~el!_}~~: t~n !. ı 

.. nra Canın da oldugunu soy-gun so .b. .. 1 ledilrr. Hastahane baştabı ı şoy e 

ilave ediyordu : 
- Sizi telefonla haberdar ~tmek 

. d'k F· kat adres bırakmamış 
ıste ı · a 

. de olsun bulunur 
dınız, cenazesın 

dunuz. d ··ı ki.. fe 
ki n )'kisi e o me '' 

Yapışı arı k 
, dan kurtuldular. Fa at, · bayatıarın 

1 cı 1 ··ı Canın hatıra arı 
··ı Kan :.ı o en 
o en kalbinde tahlil edeme· 
kaıılarının ,. 
dikleri bir hisle hala yaşıyı.>r. 

nöbetçi eczane 
Bu gece . 

Y . mi cıvarında 
enıca • 

T eczahanedrr oros 

1 

ması için y~rlerin 
f rica olunur 
~· tr..: 

!v.t.!ll .n temini 
10348 mızden aramaları ilan olunur. 

~0374 7-10-12 - 15 

!.-----------------------------Senenin En Acıklı ve En Hissr Filmlnl 

TAN SiNEMASI 
BUGÜN BU AKŞAM 

T akdin1 Ediyor 
Dünya E.delıiyatwın En Büyük Şaheserleıin len biri, Fraıısa Akademi· 
sinden PIERRE DECOURCELLE, nin bütün okuyanları Lüyük hir 
-O- heyecan ve teessür içerisinde Lıralcmış emsalsiz Romanı -0-

-• ~rw~zz;;:a:eı:öim· ~·llBi§J i K j a.I ~--1!--. 
-=--:;;ıı::;z:o,Zavvaı ı Yav cu. 
Başından sonuna kadar her sahnesi bir heyt'can, bir His ve Elim bir 
Mevzu Çerçivesi dahilinde cereyan eden bu Fevkalade FRANSIZCA 
SÖZLÜ Fılm~ Bütün AiLELER, ANNE ve BABALAR, GENÇLER 

HAKlM ve AVUKATLAR Muhakkak görmelidirler 
BAŞ ROLLERDE : 

Kendi küçük Fakat Sanat Kabiliyeti Büyük Sevimli 

.... JEAK TAVOLİ ve güzel ANNİE DUCAUX-. 
iLAVETEN : 

Görmiyenlerin 
sonsuz istek 
leıi üzerine 
Bir sanat ve 

( Şahane vals) Tamamen 

RENKLi 

Dikkat. 

Sinema Harikası 

Lutf cn Biletlerin evvelden 
aldırılması Rica olunur. 

10368 

f\ rw1111 Nu: .J J:J7 
J\ flbııl tnrilıi: 1016119."lR 

\'cşri tarilıi:25!611938 

_ Dünden artan · 

mleketlerde imal olunup 5 İnci madde hük 
Madde 95 - Yabancı me b h · d b" ı · .. . . . k ak yaprak sig.ualarm e erın en ırer ıra 

mu hanemde elde edılen aç f' ·ıe agv ız ve pipo tütünü vt tönbe· 
. k 1 ş tütün ve en ıye ı 

ve sıgar a veya ıyı mı r aö-ır para cezası alınır ve bu 
kinin beher kilo veya küsuı undan onu ıra e 

dd l b .. sa dere olunur· 
ma e er za t ve mu . d · ya tabidir. Kaçak yerli tömbe-k "f" len e aynı ceza 
. y ~bancı yapr_a tu una rak sigarası tütününün beher kilo veya küsu· 

kı , enfıye, ağız, pıpo ve Y P I her birinden bir lira ağır para ceza· 
runrlan beş ve yaprak sigara arının I 

1 1 bt ve müsadere o unur. 
sı a ınır ve bun ar za . tıklarmdan toplanmış tütünlerin 

Madde 96 - Kullanılmış sıgara ar 
. . ların alımı ve satımı yasaktır. 

veya bunlardan yapı f ınış .sıgaı ı'1 t t 11 yok edilmekle beraber kilo \.e" 
Bu gibi tütün veya sıgara ar u u t p I 

. 'ır para cezası a ınır. 
ya küsurundan beş !ıra ag t•• bek'ı y·ıpnwk vavahud raprak sigarası, 

T" ·· veya om • ' 
Madde 97 utun. t"t·· u·· y~pmak veya kıymak için kullanılacak . f. v ya pıpe u uıı 

sıgara, e.1 ıyc, agız ve . r. ··ı·· aletleri ve parçalarını ellerinde bu-
h b w 1 vesaır uu un 

avan ve havan ıçag . ti ı rsa olsun yapan ve satan ve kul· 
1 d 1 d b oları ne sure e o.u 
un uran ar an ve u 1 I t · · 1 011 beş liradan elli liraya kadar 

1 ki d !erden be ıer a e ıçıı 
anan ve na e en 1 1 e arçaları ıabt ve müsadere olunur. 

w lınır ve a et er v p 
agır para cezası a 1 · h' r altında bulunan mamul \'e bandrol-

Madda 98 - Bu kanun a ın ısa . .. 
. . t zkeresi olmaksızın satanlardan on lıradan yuz 1 l .. t"' dd lerı satış e 

u >u un nıa e 1 alınır ve ellerindeki mamuller kendileri ta. r k 1 h ff para cezas . . ıraya a, ar a 1 r bir satıcıya devredilınceye kadar ıdarece alı 
rafından ruhsat tezkere 1 

konur. l h" 1 idaresi tar.ıfııdaıı satılığa çı 1carılan bu ka· 
Madde 99 - 1 ıs:ır ar .L · 1 k b d · · h" r nıaddeler.nin, müsaattesı a ınma sızın an · 

nunda "azılı her nevı ın ısa k 1 b d 
· b !muş veya açılmış olara satı ması ve u ma • 

rolları yırtılmış veya ozu d · · ·ı · ı ı · • 
. fi muhteviyatının eğıştırı ınesı veya aza tı ması suretı. , 

delerın zar arını açıp 

le satılığa çıkarılması yasaktır. 

1 b ·yetlere aykırı hareket edenlerden on liradan elli liraya 
ş u memnunı 

k d h f'f ara cezası alınır ve bu maddeleı zabt ve müsadere edilir. a ar a ı p . . I . . . . 
Bu fiilleri işleyenler, lnhısarlar daresınm satıcıları ıseler, yukandakı 

cezalardan başka satış tezkereleri, idarece ibtal olunur. 
Madde 100 - 20 nci maddenin A ve B bendlerinde yazalı muamelelere 

(Sonu Var) 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

--------~ -- - - - - -----.--------
KiLO FIAT! 

CiNSi En az ı En çok 
K. S. K. S. 

ı-=. ·= - = =-
9,50 1 

Piyasa parlağl-'.---• --34,75-- -35;50--
Koza 

Piyasa temizi - _• 34 \ :: : 

Satılan Mikdar 

Kilo 

---------~-----:------· --------
1 

Klevland 40 --ı-----

Y APAGI 

Beyaz ı 1 ı -Siyah___ ---

Ç I G I T 

Yerli ~.=ye-m~lik-._;:-~~'===,ı __ _ 

• "Tohumluk. ı==== 4 62 

HU B U BAT - --.,.---------
- 1- ----' -------3;25- . 

Ru~day Kıbrıs 
Yerli • 

: -Mentanc- -
Arpa --------Fasulya 

- YÜlaf0 c ·------

Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 

·-~--------·-----::--- --Susam 1 

-

1 

UN 
_ Dört yıldız Sa_lih ___ __ ı-----ı 

üç ,, " 
Dört yıldız Dojl'ruluk 

--,,..--~---"~---- -----ı 
üç • • 
Simit .. 

_ Dört yıldız Cumhuriyet 
üç ,, ,, 

Simit .. 
Liveıpol Telgrafları 

11 I 3 I 1938 

-

---- -

Kambiyo ve Para 
iş Baukasından alın~ ıştır. 

- - - /'t'rıf! !'antim ı~----------,----1-s 30 
Lütt /-'-Hazır 
Rayi~mark 

Vadeli 1. ı-5~ Frank (Fransız) -3-35 
Vadeli il. 5 89 Sterlin (İngiliz) - 5- 93 
Hind hazır 1 4 12 - t>ôG'i( Amerika ) - 1261 43 
Nev~ork 8 75 Frank ( isvi~re ~ 00 00 

------------------------~--------- -----------------
Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındisterı, Seylan, Çin \C Cavadan c'oğ ı ud•n c'oğ ıuya müessr se na

n-ına getirilen en n.ür . tı 1 ap, ine ve kc ı ulu ça> la ı da rı ~ ukuf ve itina ile 
yapılan bı n anlardır. Her ıev~ e göre değiş • n nu !l'aralı trrtipleı i vardır. 
Wuhte 'if ıir~ ve li:>i.k '. iktf lutu ve pahtler içerisinde sa tı lı r . Ambalaj· 

tarınd aki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
~tikeli nefaıet \C halisi) etinin l•miı, atıdır. 

Adana<1a . Ali Riıa Krlleşfker ticarr t lıanesi ve İ)İ cins mal satan 
bakk a!iyelerde satılır. 

Umumi depolaıı ; f;t;,nlul Taf misi:'rıü Ne>. 74 ( Kuıukalıveci lıanı 
a !tında ) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşıs ın fa No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstanbul . C. 

~----------------------------------------- -----------

• i~lUJJMl~BAl~A 
CAN l-<UQTAQ.IQ 

t 
' • 

1 

Milli Mensucat Fabaikası Ltd. sosyetesinden: 

Kabot bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili hasebile 19 A~us 
tos/ 1938 tarih ve 3390 sayılı Resmi gazetede yazılı aşağıdaki fiyatlar! 
kabotlarımızın satılacagını ilan ederiz . 

Genişlık Ttıp Kuruş 
Şapkalı Tip 6 85 Cm. 36 Metre 670 

" • 6 90 • 36 • 700 

" • 5 85 • 36 .. 697 

• • 5 90 • 36 • 728 
Arslanlı 

" 
2 90 • 36 • 729 

1 - Yukarıdaki fiyatlar Fabrikamız teslimi bedeli peşin tedi1elidir. 
2 - Bir balyadan noksan olan pcr aktnde sevkiyat ve satışlara % 2 

za myap ı lır . 

3 ~- Tip 2 brzin balyası ( 20) top t ip 5 ve 6 l:ızin1'alyası (25) 
toptur. 

4 - Kabul edilen siparişler sırasile gönderilir. 
5 - Sipariş kabulu ve sevki fab rikamızın 1 Mayis 938 tarihli temi· 

nalına müsteni tt ir. 13 10053 

Diş tabibi 
------- --·- -

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olacak n;uracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

58-156 10116 Numara: 200 

11 - 15 10269 g .• 

Almanca mütercimi ara-
; nıyor 
1 Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Almancadan Türkçeye ve Türkçeden Almancaya mükemmelen teıcü· 
meye muktedir bir mütercim alınacaktır . Almanca ile beraber Fransız· 
caya da ayni derecede bilenler tercih olunacaktır. 

isteklilerin şartları öğrenmek üzre birer istida ile Uunıum Müdürlü. 
ğe müracaa tları . 

26 - 2 - 6 - 9 - 12 10321 

YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

Bi!ümum Elektrik taahhüdat ve tesisatı her türlü Elektrik makinaları 
ve malzemesi telefon makinalaıı ve tesisatı 

Sesli sinema makinaları, hoparlörler · ve tesisatı 

Abidinpaşa 

Noter 
12 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

10170 

ı:a:;-----------~~-------------------------------~. 
Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Aln anyada tahsi lini ikmal e tmiş ve Berlin ha~tahanele rinJe uzun :üd· 

det as i sta nlık yapmıştı r . Hastalarını Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri
fa t eczahanesi karşısında hrrgün sabahleyin saat 12- 8, öğleden sonra 
2·- 6 ya kadar kabul eder , 9598 g. a. 

Asri 
18 Mart 

sinemada 
939 da 

Gündüz ve gece 

Torosspor •• • 
musameresı 

Temsil 
Konser 

Komedi 
Monoloğ 

Milli oyunlar 
Vesaire ... Vesaire .. . 

ASRİ SiNEMA DA 10355 

------------------~---------------------· k 
d ı 

. ~umbarat·biri 
1 

• 
.. 

, . ~. 
1 .... .. iııi 

( 

~------------·~--·-------------------------------...;nı 

Belediye riyasetinden: 

1- Seyhan nehri kenarındaki 
bt icdiyeye ait Seyhan gazıno ve 
lokanta, bar ve yazlık sinema iki 
sene middetle ve açık artırma su
retiyle icara verileceektir . 

2- Lokanta ile b"aber gazi
no un senelik muhammen yıllık ica
rı:bin, barın dörtyüz , ve yazlık si · 
nemanın elli liradır . 

3-· Muvakkat trminatları : Lo
kanta ve gazinonun yüz elli , barın 
altmış, sinemanın yedi buçuk lira
dır. 

4 - ihaleleri Martın ?.O inci pa 
zartesi günü saat on beşte belediye 
encümeninde yapılacaktıı . 

5- Şartnameleri belediye yazı 
işleri müdürlüğündedir . isteyenler 
oradan parasız alabilirler . 

6- Seyhan gazino , lokanta ve 
barı işletmeye ehliyetli olanların 

şartnamesi mucibince ihale tarihin 
den bir hafta evvel belecliye rncü 
menine müracaatla ehliyet Vf'sika 
!arı almaları lazımdır. 

7- Taliplerin ihale günü mu 
ayyen saatta muvakkat teminat 
makbuzlariyle hirl ikte belediye en
cümenine müracaatları ilan olunur. 
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Gündelik siyasi gazete 

abone şartları 

caat eclilmelidir. 

Gaip mühürler 

li 

lllı 

ııı 

Namıma ait ve Çirişged iği kb' ııı 
muhtarlığı mühürleriyle köy azalı k 
nın mühürleri birgün evvel şelıir~ tı 
dolaşırhn cebimden düşürdü m. Y ~a 
nisini yaptıucağımdam eski muhl k 
şahıs mühürlerinin hükmü olmadıf ııı 
ilin ederim. ki 

Çiriş gediği köyü muhtarı d 
Abdullah Tosun ru 

iç 
Ol 
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Kanun adamı d 

Büyük bir temsil hadisesi 

18 Martta Asri sinemada 
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Seyhan Nafıa Müdür· ~u 
lüğünden: 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Tüıksöıü matbaası 
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