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5 Kuruı ! 
ARNAVUTLUKTA iŞGAL HAREKETi SON BULMAK UZERE! 

Arnavutluk da dünya ~aritasından silindi mi? 
Kral Meelise verilecek layihalar 

Hükumet bazı mühim layihaları 
tekrar meclise sevk ediyor 

ry ........... ~ .................. 490 ....... '1 -~~---~~~~~~--------~~ 

Zogo bazı hükiimet erkinile i S i Y A Si ı 
• • • • 

beraber _Y_u ___ na_n_i_st_a_na __ li_ltica etti iV AZiYET! 
korfodaani 

hareketinden 
bir itaıvan 
kokuluyor 

! i 
! i • • i Son dakika ! 
• • • • 
i Orta ve garbi Avrupa ! 
! radyolarmdan aldı§ımız ı 

Umumi mahkemeler, karar 
hakimleri ve mustantıkler 

Hangi 

layihalar 
verllecek? 

Londra: 8(Rad· ~----------~~ ..... ...-~ ... _,..,."!l'!'!""'"!"-rt 

yo) - Aruavutlu-
ğun işğaline dair 
alınan. habeılerden 

~nldşıldığına~ göre, 
ltalyan kılaları dün 
Draça girmeden ev 
Vl!I Arn;ıvut milli 

kuvvetleri bir köp
rüyü beı hava et
mişleı diı. italyanlar 
şimalde ve cenup· 
da süraııc:ilerlemek 
tcdirler. Tiranaya 
da girilmiştir. 

Berlin: 8 (Rad
yo}- Alman, :İtal
yanın Arnavutluk 
üzerindeki hare
ketini muhik olarak görmektedirler 
Matbuat ezcümle şu kanaatdadır: Ar· 
navutluğu İtalya kormuşlur ve Arna· 
vutluk hudutlarını İtalyan askerleri 
çizmişlerdi son birkaç hafta içjnde de 
d~mokrat devlntler Arnavutluk üze- ı 
rinde nilfuzla:ını artdırmışlardı. ve bu· 
nun neticesidir ki Arnavutluk ftalyayı 1 

tehdide temayül gösteriyordu. 

t talynnın kuvvelli olmakdaıı baş. 
:ka bir meziyet göstermediklerinden, 

kamyon ve on altı otomobille Yunan ! malOmat, artık Arnavutlu- • 
topraklarına iltica etmiştir. Kral, Ti· ! §un ltatyan hakimiyetine ! 
randan çıkmadan evvel bütün hapis. ! geçtlll neticesini anlat. ! 
h:rneleri boşaltarak hapisleri çete C maktadır. ! 
yapmıştır. ! Bu vaziyet Yalnız Avru- ı ' 

Londra : 8 ( Radyo ) - Arna· t pada dejill, Amerlkada da i 
vutluı< hükumet merkezi Elbcsan'u ! bUyUk bir heyecan uyan- i 
naklediJmiştir. t dtrmıttır. · 

! halyan kuvvetlerinin •' 
Londra : 8 (Radyo} - Royterin ! Korfo etrafmda teha••Ut- i 

haber aldığına göre halya kuvvetleri ! teri haberleri ise mUhlm i 
Arnavutlulcda ileri hareketlerine de. ! bir vaziyet lhdds etmek· • 
vam etmektedir. Arnavut milli kuv. • tedlr. ! 
vetlerinin gani ~İperane mukavemet ! Londra ve: Paria siyasi i 
hareketlerine rağmen kabalık yakın ! rlcall hummalı bir faaliyet i 
kuvv.:tler süratle ilerliyor. işğal ha- ! lı allndedlr. Polonya harı. i 
reketinin yarm sabah (bugün) tamam ! clye nazırı Bek'in Parlee i 
!anacağı tahmin oJunmaktadır. ! de gideceği haber veril- i ! mektedlr. i 

Ayrıca alman haberlere göre, • • ı 
Korfo'da bir ltalyan taruzu vuku· ~-·· ··-·•·-···-·-···-·-·-·•·J . 

Ankara - [ Nf san J 
Büyük Millet Meclisi encümen· 

!erinde hummalı bir faaliyet vardır: 
Beşinci Büyük Millet -.Meclisinden 

Altıncı Büyük Millet Meclisine dev
rolunan kanun P,rojeleri, kanun . ~e~
lifleri ve diğer maddelerin, d.ahılı n~
zamnamenin 69 uncu maddesı muc:ı· 
hince hü~.ümsüz sayıldığını yazmış· 

tım. 
Haber aldığıma göre, içlerinde 

çok mühim projeler bulunan bu mad
deler hiikümet farafından yeniden 
meclise sevkedilecek ve yahut cncÜ· 
menler tarafından istenerek tetkik 
edilecektir. 

Bu arada yeni köy kanunu pro· 
jesi, umum! mahkemeler ve karar ha
kimleri ve müstantiklerle umumi ve 
hususi kaza salahiyetini haiz makam· 

unda çok korkuluyor. Kral Zog'nun l 
Yunanistana iltica etmesi, artık Ar- ı-:------------------
navutluğun adem mevcudiyti hak- ROMANYA HAR·c·vE kında kanaat hasıl etmiştir. cfkan 1 1 
umumiye bu vakadan büyük bir te · NAZiRi ANKARA'"'A 
essür duymuştur U 

ltalyan kuvvctle.i işğal edilen bü-

lar arasındaki ihtilafın halli hakkın· 
daki kanunu değiştiren kanun layı

yihası, on sene içinde sahibi çıkmı

yan şirket ve müesseselerdeki depo
zito akçelerinm mahalli belediyelere 
verilmesi, niif us deneme yaz im ka· 
k a n u n u; a 1 t ı n, platin ve gii
müşten yapılar. her nevi eşyaya dam• 
ga vurdurulması mecburiyetine dair 
olan kanun layihası, bütün muvazzaf 
subaylar ve asker! memurların yir· 
mi beş yaşını bitirmeden evlenmiye· 
ceklerine dair olan 1434 .sayılı kanu
nu değiştiren proje, Türkiyede harp 
silah ve mühimmab yapan hususi sa
nayi müesseselerinin kontrolü hak
kındaki kanunun bazı maddelerini 
değiştiren kanun layihası vardır. 

artık aşikardıki Arnavutluk italya için 1 
bir tehlikedir. Musolini Arnavutluğa i 
karşı büyük bir sabır göstermişdir. fa. ı 
kat nihayet mes,eleyi halle mecbur 
kalmıştır. 

iki günlük çocuğu kuca~ında bir krah
çenin hudt.itl dış'.arına kaçınasının ne 
büyük facıa oldutunuı, f tal ya ile es
kidenderi daima sıkı bir teşrik! me
sai temini taraftarı buJuduğunn 

fakat maalesef bu samimi arzunun zıd
dına olarak meydana çıkan faciadan 
sonra bu düşüncesinin silindigini söy. 
lemiştir. elçi büyük bir teesür izhar 
etmiştir. 

tün şehirlerde ve kasabalarda idari Gafenko 
vaziyeti ele almışlardır. Arnavut merasimle karşılandı 

Bütçe encümeninde tetkik edil
mekte iken, seçimin yenilenmesi do· 
Jayısiyle hükümsüz sayılan projeler 
arasında yeni barem kanunu projesi, 
ecnebi memleketlerde hizmet etmek· 
te olan memur ve müsdahdemlerin 
maaş, ücret ve tahsisatlarının tediye 
sureti hakkındaki kanunda değişik
lik yapılmasına dair olan layiha, ev
Jenm e işlerinde kullanılan evrak hak· 
kında kanun Jayihası. : depozito ve 
emanet sandığı kurulması hakkında 
kanun layihası, Hariciye vekaleti teş· 
kilat kanunuua ek kanun layihası, 
mahsus bir kanunla devletten bir hak 
temin eden veya sermayesinin yan· 
sından fazlası devlete ait olan banka 
veya müesseseler memurlarının maaş 
ve ücretJeri ve hizmete giriş ve ter
fi usulleri hakkında kanun layihası, 
denizaltı mensunlarına verilecek zam· 
lar ve teminat hakkındaki kanunun 
bazı maddelerini değiştiren proje; 

Vasington: 8 (Radyo)- Amerika 
efkarı uınumiyesi Arnavutluğa yapılan 
tecavüzden dolayı nefrelduymaktadır 
bilhassa buradaki otuz kırkbin ıişilik 
At navut kolonisi büyük bir teesür için 

Londra : 8 ( Radyo ) - Royte
rin baber aldığına göre Arnavutluk 
Kralı Ahmet Zogo bugün saat 12 
de hükumet memurlarını hamil iki 

gençleri arasında yapılan tevkifat 
büyük bir yekun tutmaktadır. 

Son alınan malumata göre ltalyan 
lann sekiz ölü 35 yaralısı vardır, 

dedir. bu işin noele tesadüf et- r 
tirilmesi daha fena bir tesir yapmış· ArnavutOuk 

HARİTADAN SİLİNİRKEN 

, 
tır. 

Amerika müttehit dev Jeller hükii. 
meti hariciye nazırı Bay Hul beya
natta bulunmuş, Arnavutluğa yapılan 
tecavüz hakkında devletlerden ayrı 
ayrı malurnat toplamakda olduğunu 
söylemiştir. 

Arnavutluk sefiı i, Bay Hul tara• 
fından kabul edilınıştir. 

Arnavut elçisi ğazlecilere beya· 
natda bulunarak. 

Arnavutluk, Balkan yarlmadasının gaı·binde Adriyatik denizi sahilinde, 
arazisi Yunanistan ve Yogoslavya topraklarilc çevrilmiş kUçUk bir krallık
tır. Mesahası 30,000 kilometre murabbaı, nUfusu 832 b~n kadardır. Osman· 
lı imparatorluğunun Ballı.an haı·binden evvel Rumelideki vilayeti erine dahil· 

• eli. v 

-------------

Halk tipi 
radyolar 

Firmaların tekliflerinin 
tetkikine başlandı 

1 k 
r~tanbul: 8 Halk tipi olarak mem . 

e etun· d t ız e kullanılmak üzere. pos· 
ta ~~ telgraf umum müdürlüğünce 
~s ıt edilen evsafta yaptırılacak 

0 
an radyo ahizeleri için fabrikala· 

tın ya k 
ak }Hca ları tt'.klif müddeti dün 
Ş~n nilı:tyete <-rn1iştir. 

osta telgraf ··d" I"~ .. buo-" d ' u num mu ur ugu 
6llrı . 'h 

kik b en ılı aren ba teklifleri tet · 
~ aşlamı b 1 f but Ve ş u unmaktadır. stan· 

.rl<'n ve Al nkara posta müdürlüklerin· 
rı e · h teklif! . n ıza namelere görr bu 

\' rı • 
Avıup Yapan firmalar arasında 

a ve A . 
ta:Jyo firrrı merıkanın en büyük 
hassa Aın a~arı bulunmaktadır. Bil· 
Arn 'k Ctıka f' 1 
k 

erı an r ırma arı son Türk 
'Ürk an aşması. Ameri 

Arazi ve iklim: Arnavutluk, arazisi itibarile fazla dağlık bir memleket
tir. Şimalden uzanan Dinarik alpları, memleketi boydan boya kaplar. Bu 
dağlar yalnız sahil kısımlannda içeri doğru çekilmişlerdir. Umumiyetle dUz· 

luk olan Arnavutluk sahilleri, bataklıklarla kapalı bulundukları için, Akde
niz sahillerininkine benzer canlı hayat buralarda görUlmez. Halk dağlık kı· 
sımlara çekilmişlerdir ve dağınık bir halde yaşarlar. Dağlar arasındaki va
diler oldukça kesif bir nufusu besliyecek kadar mUnbittir. Arnavutluk alp· 
larının en mUhim nehri, Ohri gölUnUn sularınt boşaltan 'Kara Dirin'dir. 

Aı·navutluk.fa muhtelif ıklimler huku m sUrer. Sahilin alçak ovalarında 
Akdeniz ıklimı, dağlara yukseldikçe sert bir ıklimle kar~ılaşılır. Buralarda 
yazlar sıcaktır, kışlar ise sert clduğu gibi, çok uzun sUrer. 

Arnavutlar:.. Aı•navutluk ahalisinin çogunu Arnavutlar teşkil eder. Ce
ııupta Epir kısmında biraz Ulah ile dahilde dağınık olarak bir miktar Sırp 
ve Bulgar, Dr:ı.ç ve Avlon.)'ada da bir:ı.z Rum bulunur. Fakat lıı.ariçte de 
birçok Arnavut kalmıştır. ~7 bi~ k~dar Arnavut ltalya ve Sicilyada, 50 
bin kadar Amavut ta Amerıka ~ırleşık devletlerinde yaşar. Bunlar Epir'in 
fakir arazisinde hayatlarını temııı edemeyip muhaceret edenlerdir. 

Arnavutluk nufusuııun yuzde 71 i mUslUman, ekserisi şimalde olmak ll· 

zcı·c yuzde 10 u katolik, çoğu cenupta olarak yUzde 9 u orto<lokstus. Din 
farkına pek ehemmiyet verilmez· Lisanlarını muhafaza etmi~lcrdir. 

Arnanıtlar, Balkan yarımadasının en eski sakinlerinden olan Plasz'l:ır· 
dan gclnıcdit'ler. 1 rariçtcn sokulan kavimlerle karı~ını.nırak ırklannrn safi
yetini korumuşlardır. Arnavutlar iki Lusuk kısma ayrılır. l~kunbi nehri bu 
iki cinsi Liribirindcn nyınr. Bu nehrin ş im alinde.kiler Kcga'lar. cenubunda
kiler Toska'lar ismini alırlar, 

t\ rnaVut[arın, Jağlo.rdu. yaş1yan ka Viın lcrc ıuafhUS adet VC anane) eı•İ 

J 
• En fena adetleri kan gutmcleridir. Bununla beraber rnisafirııcrvcr

varı u · 
diı:-lct. sözlcı·indc <l~r~rları Toskalar,. Kcgaln~~on d.a~a salı.~n. insan.lardır. 

A 
Harın ekserısı koyun ve keçı çobanlıgıle gcçınırlcr. Zıraat ıptidai 

rnavu b' t .,.b · l 1 .ı 

k
· t ı ılır ı\1.emleket. ta ıa ı~ı arıy e usıruır. 

şe ı c e yap . 
- SONU IÇERDE -adan 'l- ıcaret 1 1 

- ,.., •Yeye o- 1 k . 
~e~~ .. ~eece radyo~ L~~~~~~~·-~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ıkınci sahifede - ı 

lstanbul : 8 (Telefonla ) _ R • 
manya hariciye nazırı Bay Gafenko 
bugün refikalarile birlikte şehrim' 0 

l 
ne 

muvasa at etmiştir Bükreş el . . · çımız 

Halkevinde 

Dün akşam 
konferanslar 

alakalı 
verildi 

Dün akşam HaJke\limizde Do
çent Sltkı Baykal tarafmdan Koca 

Ragıp paşa - büyük frederih ve 
gene tarih Doçenti Ş. Altındağ ta
rafından da 1841 boğazlar muka
velesi mevzulu konferansı verilmi 

v~ büyü.k bir kalabalık tarafında~ 
dınlenmıştir . 

Pazartesi günü saat 21 de de 
Doçent Cemal Tükin Avrupa d" 
kümanlarına nazaran Balkan it~
fıkının teşekkülü ve lJu harbin zu. 
hurü " mevzulu konferansını vere
cektir. 

İş kanunu tatbikatı 

lş kanunu hükümlerinden olarak 
patronlarla işçiler arasındaki ihti 
lafları halledecek nizamnam ! iş da· 
ire,,i bö!g.'! aınirliklerine teblığ edil· 

mişti. Bu nizamnamenin tat >ıkine 
geçilebilml'k içirı bel< lenen iı.ahna . 
me de ya bugün V.!ydbut y;ırın mm· 
!aka amirlikltrine gön erilec. klir. 
lzahname gelir gelmez işçi!er için 
çok ehemmiyetli olan ihtilaf nizanı. 
namesinin tatbikine geçil~cektir. 

Tatbikatta yapılac:ık ilk iş, işçi 

ler arasında mümessillkr intihap et· 
mek olacaktır. Bu müın~ssillitler, ku · 
rulacak mabkem~lerde işçilerin hu· 
kukunu müdafaa edecektir. • 

Hamdullah Suphi de fstanbula gel· 
mişlerdir. .. .. 

Romen hariciye nazırı buyuk 
merasimle karşılanmıştır. . . 

Misafirimiz bu akşam harıcıye 
vekilimiz Şükrü Saracoğlu ile ber~
ber hususi bir trenle Ankaraya gı
deceklerdir. 

İstanbul : 8 ( Telefonla ) -· Ha· 
riciye vekilimiz Şükrü Saracoğlu, ken· 
dilerini iadei ziyarete gelen Roınen 
hariciye nazırını kar~ılam~k üıere 
bugün şehrimize gelmışlerdır. . 

t 13 de lstan· Bay Gafenkonun saa 
bula muvasaletine intizar edilmekte· 
dir. 

lran transit yolu 

Ankara : 8 ( Telefonla ) - ~a. 
ber alındığına göre, Nafia vek~letı 
lran transit yolunu biran evvel 1~~al 
etmeye karar vermiştir. Bunun ıçın 
de vekalet ber sene bu yola sarfet 

mekte olduğu paraya ilaveten 1939 

mali büdçesine iki yüzbin l.iraya ya· 
kın yeni ve munzam tahsısat koy· 

muştur. 

Dahiliye encüınenindeki proje
ler arasında ise, eğer, semer ve hay
vaa koşumlarının tevhidi hakkındaki 
proje ile Dahiliye vekaleti vil1yet 
teşkilat ve vazifeleri hakkındaki P· 
roje, polis vazife ve selihiyetlcri 
hakkındaki kanuna· bir madde ek
lenmesi hakkındaki projP, yollarda : 
seyrüseferin tanzimi ve yolların mu· 
hafazasma dair olan proje vardır. 

Divanı muhasebat encümeninde 
ise hükümsüz kalan evrak arasında 
23 kati kabul kanun projesi ile muh
telif tezkereler bulunmaktadır. 

Gümrük ve inhisarlar encüme. 
ninde bclunan kanun proieleri ara-

- Gerisi ikinci sayfada -

TARİH ESERLERİ 1 

Bodrumkalede Roma sütunları 
[Yazısı içeride ) 
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Bundan evvelki yazımda Haru. 
niye kalesinin bir çok zi}aretçileri 
arasında Evliya Çelebinin de bu ka 
leyi gördüğünü ve kale hakkında 
muhitimize ait olan yazısını sunaca· 
ğıma söz vermiştim. ,ş:mdi Evliya 
Çelebinin Haruniyeden Maraşa gi· 
drrken neler gördüğünü k:ndi ifa· 
desinde okuyacaksınız. 

Evsafı Kal'al Savranlı: 

"Bir guhu demavendvar uir ci 
bali balanın üzerinde şekli müdev. 
ver şeddadi taş bina, bir kal'ai ba 
ladır. amma altı ay viran ve altı ay 
Savranlı Türkmani sakin olurlar. 
Yaylayı azimdir. Mukaddem Celali 
(Kara yazıcı) girenbaha zi kiymet 
eşyaların bunda hifzetmiş bir kal'· 
.ıyı bihemtadır. 

Anın altında Türkman obaların· 
da biraz taam yeyip yüz yaşında 

piri natuvarı hakire hitap edip der 
kim (BiRE Av AN BU ıssız DAG· 
LARDA SANA YOLDAŞ OLAN 
ASILACAKLAR iLE NE YUR 
TUP YÜPÜRÜP GEZERSiN) de 
yu fafir itap edüp kendü ademle 
rinden on güheylan atlı adem ko 
şup andan yine şarka dağlar içre 
belin başında azim meyiller var. O 
mahaJde isneyin pazarının Kınıklı 

kazası ve Adana ayaleti hududu ta
mam olup belden aşağı şark cani 
bine Maraş ayaletine kadem basup 
ol bel başında kırk elli tane çalı 

dan evler ve obalar var içinde pür 
silah yüz tane Türkman ve gayrı 
şehbazlar: hakire karşu çıkup ta · 
zim edüp yer gösterdiler. To.rfetü 
layin içre bir kuzu kebabı etmeğe 

miibaşeret edüp esnayı kelamda Ma 
raş paşasına gideriz dedik. Hoş gel· 
diniz deyu bizimle gelen refikleri 
geru döndürdüler ve : anlar;a bir 
kaç akçe verelim dedik rıza verme· 
diler. Savraıılı kalasında kocanın 
koştuğu on yiğide (ÜÇ KUR Ş) 
verüp onlar dahi geri döndülu. 
Bunların gözü önünde fsneyip beyi· 
ne mektuLu sıhhatimiz yazup gön 
derdik.,, 

Evliyrı Çelebinin bundan soııra 
devam eden yazısı o zamanlarda 
fevkalade çok olan şakavet ve em 
niyetsizlik hakkındadır. Bahsimizle 
münasebeti olmıyan bu ıazıları det 
cederek okuyucularımızı rahatsız 

etmek istemedik. 

Bodrum Ka1e : 

habeıroern 

Polltlk Bahisler 

HİTLER 
PLANI , 

................ lllİ ........................ ıiıııiıiı ...... ~-

1 s tas yon la r da petrol Ulus okullarını Bitirenlere 1 

1 

Yazan -, lambası kullanılmıyacak • 

Öue gazetesinde Bay Tabot 
tarafından yazılaıı çok şa~ 
rıı dikkat bir makaleyi o 
ğıya alıyo'ruz : R. y ALGIN __j verıleeek diplomalar 

Devlet dcmiryolları işletime 

Roına caddesi ve caddenin sağında 
yine büyük bir hamam ve hamamın 
biraz ilerisinde çok yeri harap olma 
mış vahşi h::ıyvan döğüşlerine mah 
sus (Anfitiyatr) göze çarpar. Bu ha- t 
rap şehir de hiç tedkiksiz iki devir . 
gözükmektedir. Birinci devir mağa- 1 

ralar ve harabeyi ~1er yer üstüne J 
almış büyüklerdir. Hiç şüphe11iz pre· ı 

• historik devirlerdt'; Romalılar devrin 
de olduğu kadar burasının mühim 
bir mıntaka merkezi olduğunu hatır. 
)atmaktadır. 

ikinci devir demin saydığım ka 
lalar, caddeler hamam ve tiyatrolar 
devridirki: Asğari bunlar da bu 
günden 1800 - 2000 sene önceki 
parlak Roma istila devrine isabet 
eder. 

Bu mıntakada bu gün yaşamakta 
olan köyler dokuz tanedir. Ve hep· 
si de (Bozdoğanlı) aşiretinden iskan 
edilmedirler. [*] 

umum müdürlü~ü bir çok istasyon. 
Jarda pek iptidai bir şekilde olan 
petrol lambalarmı kaldırmağa ka· 
rar vermiştir. Umum müdürlük, 
elektrik bulunmamasından dolayı 

petrol lambası kullanılan bütün is 
tasyonlarda lüks lambalar kullanıl 
masana karar vermiştir. Bu karar 
hazirandan itilıaren tatbik oluna 
caktır. 

Damızlık koyunlar 

Aldığımız ınalümata göre, ziraat 
vekaleti koyun neslinin islahı için 
yabancı m:mleketlerden damızlık 

koyun ve koç mübayaasına karar 
vermiştir. 

Gelen damızlıklar bölgelere da· 
ğıtılacaktır. 

Bulgaristandan bölgemize 
gelen bir leylek 

Bodrum kalanın garbinde yine Aldığımız malumata göre ev· 
ırmağın kenarlarında (Hiyeıopolis)i velki gün Kozanın Kabaktepe kö 
koruyacak karakol mahiyetinde ka yünde vurulan bir leylek üzerinde 
lalar görülmektedirki Lunların en i yapılan tetkikatta hayvanın Bulga 
yisi (Halete) kafasıdır, Nehir yukarı ristandan geldi~i anlaşılmıştır. 
doğru yani Adana akıntısına devam · 

Leyltğin ayağına takılmış pırinç 
edildikçe Ktsik kala, bodrum kala- bir bilezik üzerinde şu yazılar var· 
sının bekçisi mahiyetinde şimaline 

dır. 
hakim vaziyettedir. (Avertır musee rayol Bulgarie· 

Kesik kaladan şimala doğru iki Sofia S.19850) 
yol vardır. Sağ yol Künbete, sol 

Anavarza köyüne ve köyün az Maarif vekaleti seferberlik 
cenubunda eski adı (Anazarbos) ! . ,,. . · 
alan meşhur kalaya geliriz. Anavar· teşkılah genışlıyor 
za kalasının bulunduğu muhit batak- ı 
lık olmakla beraber kalanın hakim Maarif Vekaleti seferberlik mü 
noktalarda yüksekliği denizden 250 dürlüğünün bugünkü kadrosu veka· 
metrodur. Anavarza kalasını bazı fete gençlik teşkilatının genişliği nis -
müdakkikler eski (Aı zava) olduğu betinde işlerin pek teferruatlı olma· 
nu kayd etmişler ise de son yapılan smdan ve askerlik dereslerile kamp· 
tedkikler bunun böyle olmadığını hrmın bu dairtce tanzim ve idare 
meydana çıkarmaktadır. edilmesinden dolayı ihtiyaca kafi 

Ceyhan ırmağının Haruniyedcn gelmemektedir. Bunu göz önüne 
itibaren sağlı ve sollu yatakları hü alan Maarif Vekaleti sroferberlik mü 
yüklerle ç o k eski asırlarda dürlüğü kadrosunu genişletmiye ka· 
tarih devirlerini ıörmiyen ilk insan. rar vermiştir. Hazırlanan kanun 
laı ın sığındığı yerler olduğunu ispat projesindeki kadroda 80 lira asli 
etmektedir. maaşlı bi!' müdür, 35 lira maaşlı bi 

Artık Çukurovaya girmiş bulun. müdür muavini, 25 lira maaşlı bir 
duğumuz için bundan sonra muhiti memur, 17,5 lira maaşlı bir dosya 
mizin daha etraflı arkeloji teşhisleri memuru bulunmaktadır. 
üzerinde serbestçe konuşabileceği· ŞEHİRDE HAVA 
mizi ümit ederim. 

Bugun saat 9 dabir 
tören yapılacak 

Tören bugün saat 9 da Asri 
sinema salonunda yapılacak 

Bugün saat 9 da şehrimizde as
ri sinema salonunda ulus okullarını 
bitirenlere törenle diplo naları veri 
lecektir. bu törene ait pıoğram ışu 
dur: 

1- Halkevi, Hars komitesi, fa bri
kalar Ulus okulları talebeleri 9 ni. 
san 1939- pazar günü saat 9 da 
Asri sinamada toplanacaklardır. 

2- saat (9. 15) de filim gösteri 
lecektir. 

3 - Filim bittikten sonra talebe· 
ler ve davetliler önde halkevi bando 
su olduğu halde ATA 1 ÜRK par-
kına gidilecektir. 1 

Meclise verilecek 
layhaıar 

Birinci sahifeden artan -

1 

4- Parkta bando rt"fakatında 
istiklal marşı ile törene başlanacak 
ATA TÜRK anıdına çelenk kona 
caktır. 

5- 5 kanunsani başöğretmeni hal. 
kevi üyesinden mürşide akyol tara 
fından bir söylev verilecektir. 

6- söylevden sonra talebeler ta· 
rafından şiir Jer okunacaktır. 

7- Şıirleri müteakip mezun olan
lara belge dağıtılacak ve ulus okul· 
ları birincilerine hediyeler verile· 
cektir. 

8- Hediyeler dağıtıldıktan sonra 
Cumhuriyet onucu yıl dönümü mar 
şile törene son verilecektir. 

Mersin Ortaokulu 
şehrimizda 

Mersin Ortaokulu şehrimiz bi 
rinci ortaokulu ile bir fütbol maçı 
yapmak üzere bugün sabah trenilc 
şehrimize geleceklerdir. 

Misafir sporcular ve öğretmen 
leri şerefine birinci ortaokul salo. 
nunda sabahleyin bir çay, şölen lo· 
kantasında da bir öğle yemf'ğİ ve· 
rilecektir. 

Ç embcrlayn'ın Avam kaın 
rPsında yaptiğı beyan• 
herkesi biraz dü;ündürcel 

Hitler Polonyaya karşı geniş nıik 
yasla, fakat sakin sakin askeri h• 
zırlıklar yapıyor. Himferi Danzif 
gönderdi. Sözde orada S.S. O. ~ 
bazı hususi teşekkülleri teftiş edı 
cek. Halbuki hakikatte koridorda~ 
sivil Almanlan teşkilatlandıracaktı! 
Danzig koridorunda 250,000 Al~ 
vardır. 

Bize Berlinden değil, Varşov• 
dan şöyle bir haber geliyor : 

Almanlar Polonyaya taarruz e 
mek için tayyarelerini yüzde 6( 
motörlü kıtalarını yüzde 75 nisbt 
tinde toplamışlardır. Almanlar Pc 
lonyaya dört noktadan taarruz edt 
ceklerdir. 1 - Oderberg ve Teşeıı 
den. 0.Jerberg şehrmi, Polonyahl• 
Lir müddet evvel Çeklerden ald 
far. Burası demiryolları i.rtibatı nok 
tasından çok mühim ve meşhur hi 
şehirdir; 2 - ikinci taarruz noktal 
Yul<arı Silezya ve Poznanın cenu 
kısmıdır; 3 - Polonyayı d ~niz irıı 
batından ayırmak için Ponıeranya 
dan; 4 - Dördüncü taan uz istika 
ıneti de şimalden, şarki Prusya hu 
duduodnn Suvalki ve Kolns şehir 
leı i üzerine . Ve bu son taarruJ 
Polonyayı Litvanyadan ayırmak gı 
yesini istihdaf etmektedir. .. 
RADYO 

• Bugünkü program • 

Türki1 e Rad) o difüzİ) on {IQStalo 

1'iirki)e lfadJosu - Ankara Rad)O 

Pazar 9 - 4 939 

sında en mühimleri, inhisarlar U
mum müdürlüğü memurlarının ücret 
ve dereceleri hakkındaki proje ile, 
sanayide kullanılan makine afat ve 
edevat ve bun]arın yedek ve tec· 
dit .parçılarının kümrük resimlerinin 
indirilmesi; saniyede kullanılan ipti 
tidai madJelerin gümrük resimleri· 
nin tenzili, sinema filimlerinin güm· 
ıük resimlerinin tenzili, Ereğli kö- Halk tipi radyolar 12.30 Program 
mür havzasındaki ocaklarda stok 12,35 Miizik ( Küçük Orkc:S 
olarak kullanılmak üzere dı'larıdan tra - Şef: Necip aşkın J 1- Bru' 

"' - Birinci sahifeden artan -
getirilecek kerestenin kilosundan selmans - Felemenk suitinden (Af 
alınmakta olan resmin beş kuruşa gölü) 2- Leopold - Yeni dünya 

hazlarını yüzde elli tenzilatlı gümrük 
indirilmesi ve Hatay menşe ve mev nm eski şırkıları 3- Pachernegg 

resmine tabi tuttuğu için bu müsait 
ritli mahsulat ve mamulatın gümrük Vıyananın cazib~si . 

vaziyetten istifade ederek bu hare· 
resimlerinin indirilmesi hakkındaki 13.00 Memleket saat ayaıı, 1 

kete daha fazla alaka ve iştirak 
projeler vardır. jans ve meteoroloji haberleri. 

göstermişlerdir. 
Hariciye encümeninde muhtelif 13,15 Müzik ( Küçük orkestr 

me.nleketl .rle aramızdaki ticaret Teklif yapan firmalar arasında - Şef: Necip aşkın ) 4 - Shlık "" 
ve diğer anlaşmalara ait kanun p· Türkiyede radyo sanayii kurmak lspanyol dansı 5- Hanns Löhr ./ 
rojeleri bulunmaktadır. teklifinde bulunan bir firmanın da ''M e m 1 e k e t t en - Memlekc1 

iktisat encümeninde de bazı mü mevcut olduğu anlaşılmaktadlr. • mt'mlekete - Muhtelıf memleket 
B d k 1 · · k' · · (H' Şehrimizde dün gök yüzü açık, T kl'fl l d' o rum a esın n es ı ısmı 1• rJ Adana valisi kocagöz Halil him bnun proı'eleri kalmıştır. Bun· e ı er e birlide gerek şehir ferin melodileri üzerine Rapso ı 

'

. ) .ı· H' ı· ' ı k • ı hava hafıf rüzgarlı idi . En çok sı · · · d ·· 1 eropo ıs 41r. ıyeropo ıs e geme· zamanında is an o unmuşlar. far arasında, bilhassa, vasıtasız ver· tıpı ort ambalı şehir ceıeyanile 6 - Arnold Meister - BohemY 
d 1 D .. · · d k' h .. · cak gölgede 23 derecı·, geceleri en · 1. k k ki 

en evve uzıçın e ı meş ur orenı giler kaf'unu proı'tsi, sanayiin kont· ış ıyen, gere se öy tipi üç lambalı rapsodisi 7- Heuberger - Şar 
K ) k IA d K az sıcak 7 dertce . 

( aracaviren görme azım ır. a· rolüne dair olan kanun projesi, ar· ve kuru pille çalışır makineler için isimli suitten " Çeşmede " parça~ 
racaviren bir ucu dağa müntehi o Hukuku ammede mü- Musul sıhhat müdürü tırma, eksit .. e ve: ihale kanununa birer veya müteaddi~ ııümuneler 13,50 Türk müziği . Çalanlar 
lan ve önünde hüyüğümsü bir tepe ruru zaman meselesi ek olarak hazırlanan kanun projesi, verilmiştir. Bu teklifler ve nümu· Vecihe, Ruşen Kam , Cevdet l{o 
meydana getiren geniş bir yerdir. şehrimizde memleketten çıkacak veya memle neler üzerinde yapılacak tetkikler zan, Okuyan: Necmi Rıza Ahıskar. 
Muazzam bina temelleri, hadsız, he· Temyiz mahkemesi umumi he· Dost ve kardeş Irak hükumeti· kete girecek üretme vasıtalarının den sonra vekalet kararını verecek· 1- Osman beyin - Hcazkar pe; 
sapsız çanak, çömlek parçaları bu yeti, Türk ctza kauununda dava nin Musul sıhhat müdiirü Bay Dr. yasak edilmesi ve yasakların yaban· tir. revi. 2- Liitfi beyin - f-ıicaık' 
muhitin vaktile mühim biı merkez · 1 1 k 1 k şarkı _ Sana noldu go'"nu"I. 3- R1 

ikamesi içın mevzu atı ayı müd Faik Şakir bir müddet Adana cı meme etlerin yasak maddı:leriy-
olduğunu ğöstermektedir. Karaca· detin amme hukuku mürur zemanı sıtma erıstitüsünde. tdkikatta bulun· le değiştirılmesine dair olan kanun kik edilip kanunlaşmaları lüzumlu kınım - Hicazkar şarkı - Bekit 
virenden garp ve cenup istikame· olmayıp davanın açılması için mehil r mak üzere Musııldan şehrimize gel projeleri vardır. l görülenl"ri hükumet yerıidtn meclise dim ta fecre kadar. 4 - Hacı Ar 
tini tutarak,-dağlar aşarak Kanlıge· olduğuna karar vermi~tir. mi~tir. Bu mühim projeler arasında tt:t sevkedtcektir. beyin - Nıh ·vent şarkı - Ben b 
çide ulaşılır. Kanlıgeçit : Cenubun. yi vefa. 5- Nuri Halil Poyrazın 
da gavur da~ının yamaçları ve kay. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~ Nih

3
vent şarkı - B~ goncai ~rd1 

pak yolu şimalinde mamurey~d~a· 1 ------. Hakikat halde Ar A r n avut 1 u g"' u n çıkan ltalyan kuvvetleri Yugoslav· o peri . 6 - Faize Kapancınıo ; 
dar devam eden bir boğaz içı ır. llUnUn navutluk bugün 1 Nihavtnt şarkı - Gel güzeliııı. 

Bodrum Kalası Osmaniyenin Mevzuu talyan ile mütte· • ş g a ı • s ebe b • yayı bitararaf vaziyette kalmağa ... - Nıhavent saz semaisi • 1 
fşimalinde Ceyhan nehrinin şimali fik oian bir m mlekettir. Bir 1 1 1 mecbur eder ve şayet Almanya yu· 14,t0 - 14,30 Konuşma ( ı<ac 
şarkisinde Bağçe köyünün on kilo halde ki her tarafta küçük Arna getirir; bu deniz ondan sonra mü:ı Ort<:ı Avrup.ı hadiseleri bakımından karıdan Yugoslavyayı bir gün teh· saati - Çocuk terbiyesine dair· 
metro cenubunda tam nehrin kıyısı- vutluk krallığı ltalyanın himayesin. hasıran ftalyanın deniz kuvvetleri daha mühim manalar vardır. dit etmek isterse cenupta mevki al· 17.30 Program 

1 
ı 

na yakın bir kayalık arazide kurul de olan bı'r Balkan parçası olarak · · ı · 1 y ı Ad l Al d mış olan f talyan kuvvetl<.rı' bu mem· 17.35 Müzik ( Pazar çayı-P. ıçın oır O::s o ur. ogo:s avyanın · talya ile manya arasın a mev ıı 
muş büyük bir Roma harabesidir. telakki eJilir, Hal böyle iken ftal- riyatik dl!nizindeki harp gemileri t 'h 1 .. A lcketin müdafaasını arkadan zaafa 18,15 Konuşma ( Çocuk sa:~ 
Bu şehrin }Üksek bir yerinde bir cu mı ver an aşmasına gore rna· 18,45 Müzik ( Şen oda "'be 

Ya Balkanlaı ın bu parça.:ı üzerinde aAd t b' d h d"I · b" · ti k ki k k ı uğratır de küı Ü'< kale vardır. Kalenin med· t. a ura a apse ı mış ır vazı· vu u topra arına çı aca o arı . zig~i - lbrahim Ôıgür ve AteŞ 
" niçin ayrıca işgal kuvvetleri gönde:. ı D h A J 

halı tabii yontma kayadan yapılmış yet a ır. a a sonra lmanyanın talyan kuvvetleri Alman ordularının Hülasa Arnavutluğa çıkacak f. cckleri ) \lC 
ve iç surunda kalaya oyulmuş ma· riyor? Triyı ste limanına bir giin inmesi ih şarka doğru genişleme har"keti için talya Balkan antantı için de her 19,15 Türk müziği ( Fasıl 
ğaralar 0 günlerin çalışmasının deh· ltalya karşısında Arnavutluğun timaline karşı ltalyanın Adriyatik Balkanlara yardımcı vazifesini üzr vakitgözönüne alınacak bir hadisedir. yeti ) Çalanlar : Hakkı Dı:r~9Qı 
şetini anlatan yegane misaJlardan- coğrafi vaziyeti gözönüne getirilir- denizindeki mevkii tahkim edilmiş rine almış olabilir. Zira Alman or· Eşref Kadri, Hasan Gür , (3asCr 91 

d h 1 h .. k- ·1· k' A ı Bu hadiseyi ondan sonra ok mu"hı'm l H d' 1· k Ok n · e dır. se er a şu u um verı ır ı, v. o ur. dularınırı mtsela Romanra istikame· er,k am ı o ay. uya · 
B d k 1 d k 1 h·ıı · · · ı· Ad · k F k 1 1 A 1 , hadiseler takip edebilir. To ses. . aber o rum a a a gafptan şar a onya sa ı erının ışga ı rıyati a at ta yanın rrıavut uıc sa· tinde bir taarruz hareketine geçmiş 20.00 Ajans, melt-oroloıı h 

doğru devam eden ve hala ayakta denizini tam bir hal yan gölü haline hillerini işgal etmesinde bugünkü olduğu f arzedilirse Arnavutluğa ••• feri. I r 
duran sütunlarla yapılmış güzel bir 20, 15 Türk müziği . Çalını a 

-
-~ - --
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ADANIN YILDIZI 

Arnavutluk 

Haı itadan silinirken 

- Birinci sahifeden artan -

iki ressamımızın 
yaptığı tablolar 

Adanın karşı 

~·::~:;~~~~r~~:.: 1 ·:ı·ö-AS" iXE' j 
tiyar kadın ile kız ..... _ ................ . 

Ertesi sene Va 
ere, koca bir ka
yığın sahibi olan 
bir genç uğramış, 
kıza ilanı aşk et-

Arnavutluğun ltalya ile münase 
betleri: Umumi harpte ltaJyanlar 
1914 Kanunuevvelinde Oraca girdi 
ler; 1916 da bütün cenubi Arnavut· 
lu~u İş2'al ettiler. 1917 haziranında 
general F erreo, Arnavutluğun ita). 
yanın hımayesi altında istiklalini i
lan etti. Bu suretle Arnavutluğu 
taksimi mesilesi ortadan kalktı. 

Ankara : 8 - · Milli Şefimiz İs
met lnönünün iki ressamımız tara· 
fından yapılan yağlı boya tabloları 
hakkında lstanbul matbuatında bazı 
yanlış habeı ler neşredilmiştir. Hal. 
buki bu tablolar henüz bir juri tara 
fından tetkika alınmamış ve birinin 
digerine tercih o:unduğu meselesi 
mevzuubahs olmamıştır. 

Bu akşam bulunurmuş. Yazın 
balıkçılar gittikten sonra, balıkçıla· j 
rın orada bırakmış old:..:kları direk· I 
lere, ve direkten direğe gerili iplere 
bekçilik ederlermiş. Balıkçılar sıcak 
mevsimde o iplere balıklar asarak 

miş. Kı:ı yine "eğer 
bana münasip yüzüğü getirirsen sa
na varırırım " demiş . O genç te , 
ertesi yaz bir ahın vüzükle kıza 

dönmüş, fakat kızın istediği yüzü
ğün nerede olduğunu duyunca yüzü 
kireç kesilmiş. Saçını başını yola
rak, kayığa binip gitıniş • 

Umumi harpten sonra ltalyan
lar tekrar Arnavutluğun büyük bir 
kısmını işkal ettiler. Harp senelerin. 
de Fransızlar da Göriceye girmiş
lerdi. Bunlar da 1920 ye kadar bu· 
radan-çıkmadılar. 

Alsa ray 
Sinemasında 

kurutur ]armış. 
Geoç kızın kömür gibi kapkara 

Senenin en gülünçlü en güzel eseri 

saçları varmış ve kara böcek göz· O yazı müteakip kış esnasında 

1920 de Arnavutlar, ltalyaniara 
karşı vaziyet aldılar. Tiranı merkez 
ittihaz ederek yeni bir hükumet 
ve Niyabet meclisi kurdular. Bu va 
ziyet iizerine ltalyan askerleri Avlon 
yaya çekildi. 1920 senesi 2 Ağus. 
tosunda İtalya, Arnavutluğun istik 
lalini tanıyarak askerlerini tamamen 
çekti. Gene bu tarihlerde Yugoslav· 
yanın Tiran üzerine yürümek arzu. 
sunu büyük devletler önlediler. 

Lorel Hardi 
feri insanlara pek tuhaf bir bakışla büyük bir fırtına olmuş . İşte o fır. 

isviçrede bakarmış. Her nedense gözlerinde, 
açıktaki adada yaşayan kara ba. 
takları bakışlarına benziyen bir hal 
varmış. 

Kız çocukluk çağından çıktıktan 
sonra bütün gençler , Vaere gidip 
kuru balıkları getirmek için biribir· 
)eriyle kavgalaşıyorlarmış . Hatta 
o kadar ki bir çok balıkçı/ar Va
ere gidebilmek için bir senelik kar. 
farından vazgeçtikleri vaklymiş. Bu 
sıralarda evvelce nişanlanmış olan 
bir sürü gencin , nişanlılariyle ara· 
ları açılarak evlenmekten vazgeç
mişler. 

Bu hale sebep kara saçlı kızın 
gözlerindeki bakışmış . Çünkü hiç 
şehir ve hayat görRlemiş olmasına 

rağmen kızda çekici bir şey varmış. 
Ona tutulan tutulana, abayı yakan 
yakana imiş • 

O sene bir eve ve bir de dük
kana sahip olan bir genç onunla 
evlenmek istemiş.Kız cev~ben "eğer 
önümüzdeki yaz buraya.gelir de , 
bana münasip altın yüzüğü geti 
tirsen sana varırım ., diye söz ver· 
miş. 

Yaz gelince delikanlı hemen 
Vaere damlamış ve kıza kızın iste. 
diğinden ala tam ayar has altın bir 
yüzük getirmiş . 

Kız " benim istediğim yüzük 
şu karşıdaki adanın kıyısında ka· 
zazede olan , batan eski kayıktaki 
sandıktadır, demiş. " Eğer onu ora
dan gidip alacak kadar beni sevi· 
yorsan ben seninim ,, diye ilave 
etmiş. 

Bunu duyu'lca gencin beti benzi 
kül olmuş . " Seni seviyorum , fakat 
yüzüğü oradan gidip alırsam,ölüme 
güveyi gidiyorum demektir,, demiş. -
Vecihe, R«'"şat Erer , Ruşen Kam , 
Cevdet Kozan, Okuyanlar: Mustafa 
Ç::ığlar, Safiye Tokay. 1 - · · · -
Muhayyer peşrevi. 2 - Hacı Arif 
beyin - Muhayyer şarkı - Hu
tnan yok. 3- Hacı Arif beyin -
Muhayyer şarkı - iltimas etmei'e· 
4- ... - Muhayyer şarkı -- Efem 
şirndi eller sözüne. 5- Ruşen Kam 
- Kemençe taksimi. 6 - .. · · -
r·· k Ur ü - Bahçe ~divarını aşdım · 
? ~ · · · . - Muhayyer saz sema 
~s:· 8- Nasibin-Mehmet- Hicaz· 
L ar Şarkı - Görmezsem eğer. 9 -
havtacı Ovrik -- Hicazkar şarkı -
ıvıestim b 1 O 
J; 

u gece. - ...... -
alk tu·· k"' .. K d k r usu · - arşı a ara yon-

ca . 

21.0o Memleket saat ayarı. 
2 LOO Neşelı plaklar - R. 

b } 11 1 O Müzik ( Riyaseti cümhur 
aıı·.ıos Ş l 1- \V/ u - ef : hsan Künçer ) 

Str alter Meier - Marş 2 - J. 
M ~~ss - Mai Tuna ( Vals ) 3 -

· •vıo b· Uss.:>rgsky - Çıplak dağda 
ır ge c; p ce. ( Senfonik parça ) 4 -

llc · · ope.. cını - " La T osca ., adlı 

2~111dan Seleksyon . 
Serv· :OO Anadolu ajansı ( Spor 

ısq 

~~· 10 Müzik {Cazband - Pi.] 
lerj "~'15 - 23 Son ajans haber· 

Ya rmki program. 

tına esnasında açıktaki adada konan 
on üçüncü kara batağın kanada 
bindiği görülmüş. Dalgalar kıyıya 

koca bir kayık enkazı atmış . Genç 
bir gemicinin naşı kamasının ku
şığıyle, kayık bastonuna takılı bu· 
lunuyormuş. 

Kız , " Varacağım adam işte 

budur ! ., demiş . Genci ispirtoyla 
uğmuşlar , uğuşturmuşlar , onu di· 
riltmek için her şareye baş vurmuş 
lar, delikanlı dirilmemiş te dirilme· 
miş. Kız onu göksüne çekmiş ve 
bütün gece genci yüreğiyle ısıtmış, 

sabaha karşı gemicinin yüreği çarp
mıya baş1amış,gözlerini açar açmaz, 
" rüyamda bir kara batağın kanat 
ları arasında yattığımı ve başımı 

bir karabatağın göksü üzerine yas · 
ladığımı gördüm, demiş. 

Gemici altın saçlı ve mavi göz
lü imiş , ve tuhaf bakışlı kızdan 
gözlerıni artık ayıramaz olmuş . O 
da kıza evlenmeği teklif etmiş. K1z 
" sana açık konuşacağım , çünkü 
seni kederden kurtarmak için gök
sümün üzerinde yatırdım ve sana 
hayat verdim . Parmağıma yüzüğü 

taktığın zaman ben seninim. Fakat 
ancak bir gün müddetle senin ola
bilirim. Şimdi ta yaza kadlr bek· 
lemem lazım . Yazın gelmesini sen 
ne kadar özlüyorsan ben de ayni 
acı özleyişle bekleyip duracağım ,, 

demiş. 

Yaz gelince gemici de gelmiş . 

Arnavutluk, 1920 senesi 17 Ka· 
nunüevvelinde Cemiyeti Akvama a· 
za oldu, 1926 senesi 22 Kanunuev
velinde toplanan Millet meclisi Cüm · 
huriyeti ilan etti ve Arnavutluğun 

istiklal hareketinin başında bulunan 
Ahmed Zogo yedi sene için Reisi · 
cümhur seçildi. 

1923 te Arn~vutluk , ita! yadan 
istikraz akdetti ve Arnavutlukta 
ekseri hisseleri ftalyanlara ait olmak 
üzere bir banka kuruldu. Gene ay· 
ni eene içinde Arnavutlukla ltalya 
arasında Tiran muahedesi imza· 
landı. Bu muahedeye göre , Arna 
vutlukta stotükonun değişmesini 
mucip olabilecek her hareket , bu 
iki hükumetin siyasi menafiini bo· 
zan mahiyette addedilecektir . 

Bu hadiselerden sonra 1928 
senesi 1 Eylulünde Cümhurreisi 
Ahmet Zogo Krallığı ilan etmiş~İr. 
Arnavutluk o tarihtenberi Krallıkla 
idare edilmektedir. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yağcamii civarında 

Alı Nasibi eczahanedir 

Büyük muvaffakıyetle devam ediyor 

Ayrıca : 

A 5LAN adam Buster Grabbe 
tarafından 

Telörgü 
Fevkalade heyecanlı macera filmi 

Pazar 2 30 da iki film 

BİR MiLLETiN İSTiKLALi 

Lorel Hardi 
lsviçrede 

10483 

Bahar mevsiminin sihirli 
ve cazip kokularını 

i NCi 
Kolonya, Losyon Ve 

esanslarında bulursunuz 
Llı\lON. ÇAM llkb h ı ' a ar <.O · 

loıwalarilc Şipı· Fu,·er I ı~ı 
~ · • ~cv ac 

Rcydor, Ful S~bbo,· \ ' ~ · ' z ' · , ' asemın 
~ambak Los\ onları gav~n·· t . ' . · ) • " • ay~ ı-

_ycdır. 

12 

~®IF!h1(§)~ Ölfil©D 
Osmanlı Bankası Karşısı 

10431 Kız ona da yüzüğün nerede oldu
ğunu göstermiş. Oğlan pekala diye j 

· kayığının küreğine sarılmış . İşte o ·----~~:--:-:------:--::-=------------
zaman kız" dur , mademki oraya ' Senenin En Muazzam, En Müthiş ve Emsalsiz Filmı" 
gitmiye razısın, ben de seninle be. 

;~.::ş~eleceğim. demiş ve k·y·ğ· , (Sa ray Bosna Facı ası) 
halde~:~iı~,~;~:;:;~~·~~,e~·~~;m~!'. 1 . 9 1 4 Ültimatomu 

Nihayet adaya yaklaşmışlar, adanın 

kayalarına gürliyerek çarpan dalga· TAN s • N 
ların serpintileri göklere kadar uçu· ı EM As ı N DA 
yormuş. Kız "eğer senin canm kıy-

metli ise, vazgeç! geriye dön,, de- BUGÜN GÜNDÜZ ve BU AKŞAIV' 
miş. Erkek "sen benim ıçin hayattan rı 

MATINELERiNDEN iTiBAREN 
daha kıymetlisin l ,, diye cevap 
vermış. SAYIN HALKIMIZA TAKDİM EDiLİYOR 

Fakal tam genç bu sözü söyler· Gösterildiği Her Yeıde Bütün Seyircilerin Büyük Bir T ·· u İ . . . . - essur ve • ~eyrcan 
ken, demincek denizin ölüm okuyan çerısmde Seyrettıklerı Senenm Bu rakipsiz Şaheseri 
kabarışı birdenbire dinivermiş. Bi· SfNEMANJN EN BÜYÜK ŞAHSİYETi 
raz evvel fırtınalarla sarsılan deni· DİT A p ARLO • 
zin yüzü ayna gibi sakin serilmiş. ~ . . ve ERIC V. STROHEİM ~ 

Erkekle kız adaya çıkmışlar. Er 1 arafında~ ıkı ,sene gibi .uzu 1 hir zam:ın zarfında çalışılarak Büyük Bir Kud 
kek yüzüğü bulup kızın parmağına retle ve Mılyc~ ar sarfedılt"rek Vücude getirilmiş bir Sanat ve Sinema Harika 

takmış. Şafak söküyor, tan yeri sıdır. Umumı Haı p nasıl başladı, Nasıl bitti, Tarihin Bu Müthiş F 
n n d y k" ı b . acıası 

ağarıyormuş Kız "yaz günü güzel· .ogmasına ım er se ep olmuştur? Işte bütün bunları Bu Büyük Film 
dir, ben de gencim! Senin gelini- Sızlere tam ve Bütün hakikatlere uygun Bir şekilde Gösterecektir. 

nim. Buyur gelin döşeğine gıdelim,, Başdan Başa: Fedakarlık, His, Meşakkat, İstirap 
demiş. Akşam olup da güneş ufka Ve Kahramanlıklarla dolu Kuvvetli Bir Dram. 
yaslanınca kız göz yaşları dökmüş A 
ve gemiciyi öpmüş, artık karanlık ynca : 

1 Or demiş. Birdenbire sanki kız Meraklı Bir Kovboy Fılmi 
o uy ı . 

süratle ihtiyarlamıya değıl, fakat 
sulup duman olup uçmıya başla-
ınış. 

Güneş, deniz ufkunda tamamen 

b t Ca erkek önündr, kayanın a ın , . 
.. . de içi bomboş ancak bır 
uzerın , 
kaç çamaşır parçasını görmüş. 

Şerefli Darbe 
Dikkat: 

10484 

Programın uzunluğu Dolayısile Sinema Gece Tam 
8.30 da Başlıyacaktır. Biletlerin evvelden aldml 
ması reca olunun TELEFON T A N 266 

3 

----------------------------------------------------
Üçüncü büyük v program başlıyor! •• 

~Asri • 
sınema 

Bu akşam 
Sayın müşterilerini , Siı:ıema kainatının göz kamaştıran kadını 

yirminci asrın canlı venüsü ' 

( Dorothy Lamour ) 
Ve arkadaşı 

( Ray Milland ) ı 
Bütün cihana parmak ısırtan, oriiinal, baştan başa r~nkli 

(T u r a) 
( Ormanlar Perisi ) 

Sinema teknik harikasiyle davet eder 

Ayrıca: En son dünya haberleri 

Kişe her vakıt açıktır . Localarınızı ve yerlerinizi erken temin ediniz 

9- Nisan - Pazar gündüz 2~30 matinede iki 
büyük ve misilsiz şaheser birden 

1-· Markopolonun müthiş aşk maceraları Türkçe 
sözlü 

2- Ormanlar Perisi ( Tura ) baştan nihayete kada 

• renkli 
Telefon Asri 250 

10463 

Vakıflar Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli 0/07,5 Teminat 
Mikdan Mevkii 

Numarası 
Cinsi Vakıf Belediye 

Lira Lira K. 

400 30 00 K.uşıyaka Dükkan 12 19 
Karataş yolu 

3~0 25 75 ,, " 1 17 

Yukarıda yazılı vakıf gayri menkullerin mülkiyeti 20 gün müddetle ve 
peşin para ile artırmaya çıkarılmıştır. ihaleleri 17 /41939 Pazartesi günü 
saat 13 de Vakıflar idaresinde yapılacaktır. lsteklileıın Vakıflar Müdür-

lüğüne mü~acaatları. 

.28-1-5-9 10437 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

İş ihtilaflarını Uzlaştırmak ve Tahkim 
Nizamnamesi 

K.aranıamc \u: JU565 

- Dünden artan · 
O İş yerinde Nizamnamenin 9 uncu · r:ıa~desine göre kaç işçi se~il. 

mek lazım geldiğini, seçimin nerede hangı gun ve sa~tt: yapılacağın~, ~ş
yerinde birden fazla işçi postası çalışıyorsa .veya 5 ıncı madde mucıbın
ce mü t k ··messil işçi seçilecekse her bır postadaki yahut içyerinin 

ş ere mu d k. . 1 . 1 • . d 
muhtelıf yerlerde bulunan şubelerin e .' ışçı e~ın rey erını nere e ne za-

1 k il Caklarını bir yazı ıle tesbıt eder. man ve nası u ana . . .. 
B it ·şyerinin unvan ve adresıle kendı ısım ve soyadlara-

u yazının a mı. ı . . . . . . . 

t 
'h d k · en veya ışveren vekılı ve yıne ısım ve soyadlarıle 

nı asrı e ere , ışver . . 
· - d k" ·f 1 · · ve varsa numaralarını yazarak seçım heyetı azası 
ışyeıın c ı vazı e erını 

imzalarlar. 1 b b" · · · l D · · 
B ·· h· 1 k tanzim edilecek o an u yazının ırıocısı ş aıresı. 
eş nus a o ara . b"' .. k -·ık· .. · ·ı ·ı · k·tAt 'kincisi o mahallın en uru mu ıye memurun;t u-

nın 1 gı 1 teş 1 a ına, 1 d h 1 .. d ·ı· o·· d.. . ... 
·· ·· ·· b w 1 b ı dug~ u zabıta t~şkilatına er a gon crı ır. or uncusu 

çuncusu ag ı u un . b b" k · 
· d. d k fır Beşincisi ve icalı edıyorsa unun ır aç suretı 
ışveren nez m e a · I · · d · ·ı · k t 1 kl 
d 1 

- ·ı w • tarihten üç gün evve ışyerın e ışçı erm o ay ı a e rey erın verı ecegı 
görebilecekleri bir veya bir kaç yere asılır. 

Madde 12 _ işçiler, tayin olunan g?n .ve _saa.t~e, N~z~mnamenin 9 

dd 
· d tasrih edilen sayıda ışçılerın (ısımlerını. soyadlarını. 

uncu ma esın e 

d y 1 · · yarsa İ'çilik numaralarını) rey puslasına yazarak imza· 
ogum yer erını, " . 

ladıktan sonra seçim heyetine verırler. 
M dd 13 _ Seçim heyeti zaruret görürse reylerin toplanmasını baş-

ka bira güene oırakır. Bu takdir~e, teh~rin sebebini, seçime hangi gün ve 

saatte devam edileceğini yazı ıle t~sbıt eder. . . . 
S i~ he eti ile işveren veya ışvt-ren vekılı tarafından ımzalanacak 

1 
~~ ·azı:ın bir nüshası derhal İş Dairesinin ilgili teşkilatına, bir nüs· 

0 an } k'" b"" .. ,_ ··ık· 
hası da işyerinin bulundu~~ me:. ıın e~ .~Y~.><;. ~u ıye ~cmuruna ü?ün· 
ciisü za,'ıta teşkilatına gonderılır. Dorduncu nııshası ışverf'n nezdınde 
kalır. Beşinci nüshası ve icap ederse bir kaç sureti de işyerinde bütün iş· 
çileıio kolaylıkla görebilecekleri bir veya bir kaç yere asıhr. 

Madde 14 - Toplanan rey pus laları seçim heyeti tarafıodan tasnif 
edilir. Müsavi rey kazananlardan evvela tahsil derecesi, sonra işyerindeki 
kıdemi ziyade bulunan ve bunlarda da müsavat halinde yaşı fazla olan 
tercih edilir. Bütün bu tercih derecelerinde müsavilik görülürse kur'aya 
müracaat olunur. 

(Sonu Var) 9583 



... 

,__4 

Seyhan Posta , Telgraf ve Telefon müdürlüğünden: 
Dipten 2 M. 

Tahmin Beherinin Tepeden T. yukarı 
bedeli tahmin muhiti muhiti Muvakkat 
tutarı bedeli Adedi Cinsi Tulü . SiM SiM Teslim yeri ihale tarih teminat 

L. K. L. K. ve saatı ihale şekli L. K. 
4900 00 3 50 1400 Çam 6 40 50) 

) Pozantı 1014139 Kapalı 735 
400 00 4 00 100 • 7 40 55) P. T. T. saat 14 zaıf 

) merkezi 
4500 00 4 50 1000 • 8 40 60) 

406 00 5 80 70 
" 

8 40 60 Osmaniye 1114139 Açık eksiltme 30 45 
P. T. T.M. saat 14 

650 00 6 50 100 
" 

6 40 50 Kozan • " " 
48 75 

525 00 7 50 70 
" 

6 40 50 Feke 
" " " 

39 38 
150 00 5 00 30 

" 
8 40 60 Yenice 

" • • 11 25 
165 00 5 50 30 

" 
6 40 50 Ceyhan • • • 12 38 

1- P. T. T. idaresinin 939 senesi ihtiyacı için Karaisalı kazası dahilinde Yanıklar ormanından kesilmek 
üzere y~karıda yazılı ebat, evsaf ve adt de göre telgraf direği alınacaktır. 

2- Direklerin nihayet 15 Mayıs 939 tarihine kadar kesilmiş olması ve Temmuz ayı içinde de şartname· 
sinde gösterilen tarihlerde teslım yerlerine göre teslim edilmesi lazımdır. 

3- ihalenin şekliyle tarih ve saatı ve muvakkat teminat miktarı hizalarında gösterilmiştir . 

4- Kapalı zarf usuliyle eksillmeye çıkarılan Pozantı teslimi dirrklern eksiltmesine i~tiı ak edecek talipler 
mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaik ve yüzde yedi buçuk teminatlairiyle birlikte ihale tarihindeki Sdattan 
bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde ihale komisyonu reisliğir.e vermeleri lazımdır. Postada vaki olacak 
gecikmeler kabul t'dilmez. 

5 Taliplerin teslim yerlerine göre gösterilen ihale gün ve saatında muvakkat teminatlariyle birlikte Sey· 
han P. T. T. Müd'' lüğündeki münakasa ve ihale komisyonuna ve daha fazla izahat almak ve şartname i!e 
mukavelenameyi görmek istiyenlerin Müdürlük kalemine müracaatları. 10423 25-29-4 - 9 

Adana Borsası Muamele!eri 
Adana belediyesi riya

setinden : 
PAMUK ve KOZA 

KiLO FIATI 
CiNSi En az ı En çok Satılan Mikdar 

K. S. K. S. Kilo -- -'=' - = = == lır. -

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

OSMANLI BANKASI 

Memlekette tasarruf hareketiniu inkişafına hizmet etmek isti yen 

Bankamız, Aile sandığı ( Tasarruf Cüz-
danı) hesabı'la tevdiat yapan sayın müşterilerine kur'a keşi

desi suretiyle aşağıdaki ikramiyeleri dağıtmağa karar 
vermiştir. 

Keşideler 25 Mart ve 25 Eyh11 tarihlerinde icra olu-

nacak ve her birinde aşağıdaki ikramiyeler dağıtılacaktır: 

Türk liralık: 
1 adet 1000 Liralık 

4 
" 250 ,, 

5 ,, 100 " 25 
" 50 " 50 
" 25 " 

Yani ceman 85 adet 5000 liralık ikramiye 

A·ı· S d ..., hes:ı.bındaki mevduatı kur'anın keşide 
1 e an ıgı edildiği tarihe tekaddüm eden altı ay 

zarfında T. L. 50.- ( Elli ) Türk lirasından aşağı düşmemiş olan her 
mudi bu keşidelere iştirak edecektir . 5 

Koza 9,50 1 
Piyasa parlaftı - ,- -3'.!,87 34,75 

1 - Temizlik işleri hayvanatı 
için 20,000 - 30,000 kilo yeşil ot 
açık eksiltme suretile satın alınacak· ı 

2 - Beher kilo olun muhammen ___ ------------ ---------·-----------------
bedeli bir kuruştur. 1 • 

Piyasa temizi • 30 1 

1 

1 
Klevland 39 ·ı 39,70 

-- .. - -
- YA P A G.J 

Beyaz 

1 1 1 Siyah 

Çl~IT 

Yerli "Yemlik. ' 

• "Tobumluk. 4,62 

HUBUBAT 
Bukday Kıbrıs 3-;62; ~ 1 

• Yerli 3] 

• Men tane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi -Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 18 1 

u N 
Dört yıldız Salih · 

... üç • • :o .o Dört yıldız Dokruluk . .. 
-" "' üç ..3 c " • 
o - Simit :":: Ci " ~ > Dört }Ildız Cumhuriyet " <'< <.> 

üç ... 
" " 

Simit 
" 

Liverpol Telgrafları 

s. ..... I_ Kambiyo ve Para 
8 I 4 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Pene 

Hazır 4 92 Liret. '= Rayişmark --
Vadeli 1. 4 55 Frank (Fransız) 3 35 
Vadeli il. 4 - 37 Sterlin ( ingiliz) - -- -5- 93 

,_4, 09 Hind hazır _ Dolar (Amerika) - - 126 / 67 
Ne::'.l:ork 7 84 Frank ( İsviçre) 00 00 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindistrn, Seylan, Çin ve Cavadan doğıudan dogruya müessese na

mına getirilen rn mür.tthap, taze ve kckulu çaylardan ~ukuf ve itina ile 
yapılan harmanlardır. Her zevke göre değişrn numaralı tertipleıi vardır. 
Muhtelif cins ve lü}üklükte lutu ve pa~etler içerisinde satılır. Ambalaj· 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
,. tıketi nefaset ve halisiyetinin teminatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kefleşeker ticarethanesi ve iyi cin, mal satan 
bakkaliye/erde satılır. 

Umumi depoları ; lstanlul T•hmiscnü No. 74 ( Kurukahveci ham 
alt a ) 

Bahçekapı Dördöncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - fstanbul . C. 

• 

3 _ Muvakkat teminatı yirmi Daima en güzel, daima en büyiik 1 
Amerika tarafından milyonlarla angaje edilen ünlü Fransız Yıldızı 

(D A N I ELLE D A R R 1 E U X) iki buçuk liıadır. eserleri sunan 
4 - ihalesi Nisanın 27 inci per· 

~embe günü saat on beşte belediye 
encümeninde yapılacaktır, 

6 - Şartnamesi belediye yazı 
işleri müdürlüğündedir. isteyenler 
orada görebilirler. 

6 - Taliplerin ihale günü mu· 
ayyen saatte muvakkat teminat 
makbuzlarile birlikte belediye en· 
cümenine müracaatları ilan olunur. 

10488 9-13 -18-22 

Belediye Riyasetinden: 
1 - Seyhan nehri kenarındaki 

Belediyeye ait yiizme havuzu bir 
mevsim için ve açık artırmasurctile 
icara v~rilecektir. 

2 - Bir me~sim için muhammen 
icar bedeli yirmi beş liradır. 

3 - Muvakkat teminatı l 90 
kuruştur . 

4 - ihalesi nisanın 24 üncü 
pazartesi günü saat onbeşte bele 
diye encümeninde yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi belediye yazı 

işleri miidür lügündedir. İsti yen ora· 
dan parasız alabilirler. 

6 - isteklilerin ihale günü mu 
ayyen umanda muvakkat teminat 
makbuzlarile birlikte belediye encü· 
menine müracaatları iian olunur. 

6 . 9 . 13 . 17 10470 

Seyhan Orman başmü
hendisliğinden : 
Adedi Cinci Eh'adı 

4000 Çam Kasa 40X60XJ 1 
Yukarda cinsi yazılı 4000 adet 

çam kasmın Seyhan orm~n çevirge 
müji'rlükünde ve Tarsus Okaliptüs 
fidanlığında mevcut şartname ve 
nümunesine göre açık eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 7 /4'939 gü
nünden itibaren 15 gün nıüc!detle 
22 4 939 cumaı tesi günü saat 10 
da S-yhal' orman çevirge müdür· 
lüğü binasında yapılacağından talip 
lerio '/o 7,5 hesabi le 19800 kuruş 
teminalımuvakkate makbuzlarile bir 
likte müracaatları ilan olunur. 

1041>7 9-13-17-20 

Alsaray sineması 

Pek yakında: 

ASRIMIZIN CANLI VENÜSÜ 

Ormanlar perisinin eşsiz yıldızı 

Dorothy Lamour'u 
Dünyanın 8 inci büyük harikası 

(Kasırga) 

Türkçe sözlü büyük harikalar 

harikasında takdim ediyor 
10485 

Seyhan Nafia müdürlü
ğünden : 

1 - Ad.na tayyare sahasında 
yapılacak ikinci kısım toprak tesvi
yesi keşif tutarı olan (6497) lira (69) 
kuruşla açık eksiltmeye konulmuş

tur , 

Paris Sergisinin birinci mükafatını kazanan 

----, 
Suiistimal 
davası ...... , ........................ . 

MUHTEŞEM TEMSiLiNi VERMEK ÜZERE 

1 PEK YAKINDA 1 iPEK YAKINDA 1 fPEK Y AKIND: 

..- Asri • 
sınemaya --

G e l 
. 
1 y o r 

Fazla tafsilat için her vakıt açık bulunan kişeye müracaat 

Telefon 250 ASRİ 1046~ 

f stanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu 

2- Eksiltme 21-4- 939 tari
hine müsadif cuma günü saat on ı 
birde Nafia dairesinde yapılacaktır. 

3- isteyenler lm işe ait keşif 
evrakını görmek üzere Nafia müdür. 
lügüne miiracaat edebilir. 

( Darülbedayi ) 
Tam kadrosiyle altı temsil vermek üzere 

Asri Sinemaya geliyor 

lt .. K TEMSiL 4 - isteklilerin ( 487 ) lira (33) 
kuruş muvakkat teminat vermeleri 
ve bu işi yapabileceğine dair ibrazı 
lazımgden ehliyet vesikasını almak 
üzere ikinci maddede yazılı günden 
sekiz gün evvel Vilayete müracaat 
etmeleri lazımdır . 

6 9·12·16 10471 

Osmaniye kazası Tapu 
memurluğundan: 

Kırmacılı köyünden gel Baki 
oğu:l•rından Hüseyin oğlu Hacı Ali 
ve 38 aıkadaşile şayian malik bu 
lundukları direkli mağara mevkiinde 
ve tapu sicil defterinin mart 931 
tarih ~e 17 sıra nnmarasında şaıkan 
Direkli mağara garben kökce kay
rak tan gelen tarik şim1len kırmacılı 
tarlası cenuben hendek ve do .!anlık 
ile çevrili 1155 d,önümlü tıırla kay 
dine 25/6/931 tarihinde ıuerhun işa 

11-Nisan - 939 sah akşamı 20,30 da 

(Bir Muhasip aranıyor) 
Komedi 4 Perde 

Loca ve numaralı yerler pek az 
kalmış acele ediniz ... 

Telefon 10433 

reti kı..nulmuş ve alakalı dcvairden 
sorulmuşsa da haczin mahiyeti ~ 
hul kalmıştır. 

1 O Eylül 333 tarih ve 19 numa 
rıılı genel emir mucibince bir hak) 
iddiasında bulunanlar varsa iki ay 

:zarfında memuriyetimize müracaat 
farı ilan olunur. 10486 

Umumi neşriyat miidiir~ 

Macid Güçlü 

Adana Türksözü matbaası 


