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Prag ' 
.................................... 
* • * Pragda ı 

Berline meydan okuyor 

Geleceği varsa 

Deniz muahedesf 
Amerika ve lngilterenin 
kararları bu haf ta içinde 

ilan edilecek 

* * t Partiler i ....................... ---1---------------- Devletre notalar 
hazırlanıyor • i birleşiyor f 

...................... ~ ..... ...t 
göreceği de var ! 

Çekoslo.vak Başvekili böyle diyor 

Göbbels bir nutuk söyliyerekgarp 
Demokrasilerine hücum etti 

Londra : 30 (Radyo) - Royter 
muhabiri bildiriyor j lnğiltere ve A· 
merikanın, deniz muahedesinin ko 
runması hakkındaki kararları bu haf· 
ta ilan edilecektir. 

Muahedede imzaları b.ılunan 
devletlere :verilmek üzere krpeırler 
notanın şeklini .hazırlamaktadırlar. 

ltalya ve Japonya muahedeye 
dahil değilse de onlara da bu hu· 
susta malumat verilecektir. 

Prng : 30 ( Radyo ) - Alman 
çifçisi ve Sosyal Hirisİiyan partileri 
çifçi partilerile birleşmektedir. 

Başvekil bu münasebetle bir nu
tuk vermiş ve büyük bir kuvvetle 
Çekoslovakyanııı müdafaa edilece• 
itini söyliyerek Çekoslovakyanın da. ' 
hili ve harici sulhünü temin . için par-ı 
tilerin birleşme yolundakı teşeb-
b ıslerindcn stayişle bahsetmiş ve 1 

şunları ilave etmiştir : 
- Çekoslovakya bu şerait al

tında artık kimseden korkmaz . Hit
lerin manasız blöflerinden korkmı· 
yacağız. Gelecekleri varsa görecek· 
!eri de vardır . " 

Viyana : :ıo ( Radyo ) - Ple· 
bisil münasebetile Alman şeflerinden 
Göbbels bugün bir nutuk söylemiş
tir. Göbbels bu nutkunda Garp de· 
mokrasi Avusturyanın eski rejimi 

Bay Böbbel• 

aleyhinde çok şiddetli kelimeler kul
lanmamış. 

Şanghaydaki ltalyan 
sefareti bombalandı 
Çin kuvvetleri 

görmeden 
mukavemet 

iler1emekde 

Çin hükumeti Sovyet tezgahlarına 
verdi bir çok • 

yenı 

Şanghay : 30 ( Radyo )- Bugün 
büyük Şaoghayda ftalyan sefareti bi
nasına bombalar atımıştır . insanca 
bir zayiat yoksa da binada hayli tah -

• • 
sıparış 

ribat olmuştur. Bu vaziyet Şanglıayda 
heyecan uyandırmıştır. Binaya bomba 
atanlar bulunamamıştır. 

-Gerisi üçüncü sahifede -

Antakgada ittihatçılar 
Türkleri soyduruyor 

Martel ve Garonun Paris 
seyahatleri tahakkuk etti 

Antakya: 30 (TUrksözU Muhabirinden) - Birkaç gUndenberl 
Halayda bulunan Kont dö Martal dUn Baruta avdet etmı,11r. 

Martalln bir hafta içinde ve muteaklban Oaronun Parlae 
gldecaklerı h b a arı kuvvetlenmı,tır. 

Halayda son gUnıerda, eski 
h•llnl hilen der•b•Yllk idare
sinin nihayet bulması için ar. 
tık son Umlt, yakında gelecek 
olan Milletler Cemiyeti kontrol 
heyetindedir. Bu mUnasebatıe, 
Hataylılar dört gözle hayati 
baklemektedlrlar. 

Bugünlerde ıttihatcılar yeni bir 
usule müracaat ettiler; bu da: Türk 
evlerini geceleri hırsızlara soydurma
l~rıdır . Dün gece köprü başında üç 

- Gerisi ikinci sahifede -

Londranın 
Hava taarruzlarına karşı 

müdafaası 
Londra: 30 (Radyo) - Lond· 

rayı hav_? h~cü'.1'lerine karşı koıuya· 
cak tel orgulerı havada tutacak bü 

yük balonların inşaatı bu yıl sonun

da ikmal edilecektir. 

KATALONYA DÜN 
Tamamen denecek 
şekilde işgal edildi 

Dünkü bombardımanlarda 

2000 kadar köylü öldü 
"? ------ ··------

ispanyada sefaretler• ••llınmı, fallketzedeler 

Salamanka : 30 (Radyo) - ı\ra· 
gonda dün kanlı hadiseler oldu. Bu 

civardaki köyler bombardman edildi. 
200 kişinin öldü~ü haberi verilmek· 
tedir. 

Franko kuvvetleri mütemadiyen 
ilerleyor, Dün akşama kadar Frank· 

sistler bu sahada daha 20 kilo metre 
yer işgal etmişlerdir. 

Cepheden haber verildiıtine göre, 
Franksistler yeni büyük bir taarruza 
hazırlanıyorlar, 

Paris: 30 (Radyo) - Yeni fspan· 
ya sefiri Parise bugün geldi. Yarın 

(bugün) reisi cumhura itimatnamesini 
takdim edecek tir. 

Salamanka : 30 (Radyo) -Frank· 
sistler bu sabah mühim bir ilerleyiş 

yaptılar Hükumet kuvvetleri bu ani 1 
taarru1. karşısında f~ci bir surette 

rical ettiler. 
Barselon : 30 (Radyo) - Hükumet 

bir beyanname neşrr.derek, halkın, 
bazı radyoların, Frankocıların zafe

ri hakkında verdiği haberlere inan· 
mamasını tavsiyede bulunmuştur. 

Salamenka : 3() (Radyo) - Asi· 
ler Katalonya mıntakasinı temamen 
denecek derecede işgal ettiler. 

r-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·< 
~ Buseneki i 
t • 
• t 

ı manevra ' • 1 
1 • 
• 1 
1 • 

!Hava ordumuz da 1 
1 

• • k d k i ! ıştıra e ece ! 
1 1 

! Ankara: 30 (Tele- ! 
t 1 
! fonla) - Bu sene ya ! 
ı pılacak manevralara ı 
i hava ordumuzun da i 
i iştiraki tensip edil- ! 
. • t• 1 
ı mış ır. i 
i Milli müdafaa Ve- ! 
i kaleti yeni sene büt- l 
i çesinin hava kısmına ! 
! lazımgelen tahsisat l 
lkonmu~ur. ! 
. t ·-·-·-·····-··-·····-·-···-···· 

Başvekil istif ayı bizzat 
Krala bildirdi 

BUkra, : 30 ( Oace yarısından sonra )- Romanya kabine• 
latllaaını vermı,tır • Ba,vakll bu ak,am ıatllanameyl bizzat 
Krala takdim etmı,tır . 

Pahalılıkla mücadele 
Anadoluda 

bulunan 
bu yolda tetkiklerde 
İsviçreli profesör 

Lorens pek yakında 
Adanaya gelecektir 

lzmir: 30 (Hususi muhauirimizden) 
Hayatı ucuzlatmak mevzuu üzt>rinde 1 
tedkikler yapmak için lsviçreden ge- ı 
!irilen profesör Loren Bursadan bu 
raya gelmiş, ehemmiyetli tetkiklerde 
bulunmuştur. Bizde sebze ve meyve . 
hancı demlen mutavassıt eller tarafın 
dan $atıldığından profesör bu satışlar 
üzerinde ehemmiyetle durmuştur. Bah 
çe sahipleri bahçelerinde yetiştirdikle 
ri meyva ve sebzeleri hatta bağcılar 
ü~ümlerini lzmirdeki hanlara gönderip 
hancıya sattırırlar. Hatta bu satış 

esn sında kendileri bulunmazlar bile 
Hancılar, parça başına :bir ücret aldık 

lan gıbi satışları istedikleri fiatlar· 
dan yapabilirler Ne kadar yuksek 
fiattc- satarlarsa kendilerine bağlı mü' 
tahsillere o kadar fazla kar temin e
ederler. Kendilerine baıtlanan müstah· 
sillere de ihtiyaçları ı_olduıtu vakit a
van; suretile para verirler. 

Profesör Lorens yanında Türko fi 
müşavirlerinden B. Taha Sabuncuoldu 
ğu halde hanlarda bir nevi müzay~de 
ile yapılan satışlarında hazır bulun
muş, toptan yapılan satışlarlar pere
kendecilerin satışları arasında muka· 
yeseler yapmış, kazançlarını tedkik 
etmştir. · 

Profesör hanlarda :salılamıyan 
mahsüllerin ne yapıldııtını, lstanbul 
ve Ankaraya ne gibi şartlar altında 
sebze ve meyva sevkedildiğini satıl

dığını bunun ıçin kooperatif teşkilatı 
bulunup bulunmadığını sormuş, lstan 
bul ve an karaya en çok patlıcan : ve 
domatesle üzüm sevkedildiğini, koope 
ratif reşkilati bulunmadığından bu ~a
tışların kabzimallar tarafından yapıl· 
dığını tesait etmiştir. 

Profesör, fzmirdeki hanların baş 
ka işlerde kullanılmadığı, lmesel:I ya 
tan müşteri kabul edip etmedikleri. 

- Gerisi ikinci sahifede -

• • 

MERSiNDE MUHiM BiR 
DÖViZ KAÇAKÇILIGI 
Şebekenin elebaşılığını yapan 

Prezefoli Ottavya 
Derhal mahkemeye verildi 

1,000000 
Luk kaçakçıhğı nasıl yaptılar? 

Adana, Mersin, Konya bölgelerin de 
ne fırıldaklar dönmüş! 

Mersin: 30 (Telefonla) - Bu ak 
şam Mersine geltn 29 maıt tarihli Tan 
gazetesinde "bir milyonluk döviz ka
çakçılııtı,, başlığı altındaki haberi 
okur okumaz, uzun zamandanberi 
burada şayia halinde devran eden 
bu mesele hakkında tahkikata giriş. 
tim. 

Döviz kaçakçılığı meselesinde bir 
şebeke iki üç senedenberi Adana, 
Mersin Niğde, bölgelerinde bilhassa 
hayvanat üzerinde döviz kaçakçılııtı 
yapmaktadırlar . 

Hatta geçen yıl da bir müfettiş 
1 gelerek bu hususta muhtelif şahasi· 

yetlerden tahkikat yapmış ve neticeyi 
vekalete bildirmişti. 

Vaziyeti bundan bir iki ay evvel 
bir vatandaş (ismi mahfuz) gümrük 
baş müdürlüıtüne ihbar etmiş ve bu
nun üzerine tahkikat derinleştirilmiş 

ve netice bugünkü şekle dökülmüş· 
tur. 

••• 
Tanın bu husustaki istihbaratı 

Mersinde mühim bir döviz kaçak 

çılığı meydana çıkarılmışhr. Bu işler 
de rol oynıyan on kişi mahkemeye 

verilmiştir. Karaborsacılık işlerine 
alet olan ~bu şebekenin yuı dumuzdan 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Son dakika 
Viyana : 31 ( Sabaha karşı ) -

Eski Avusturya Harbiye Nazırı Favdin 
/ı.,/yadan avdet etmı§ ve ıevkı( edil· 
miştir. Eski Avusturya Cenup ralisi 
de bugün iııtilıar etmi§tir • 



-- -
-· - - -
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s.hife : 2 Tlirks6ztı 31 Mart 1938 

Uzak Şarktan Röportaj 
,I ____________ , ______ ,__ ______ , ________ __ 

Japonyada bugüne göre 

Erk ve kadın 
.. Şehüır habeıroe o l 
·-----------··-----------·---•

1 
____ , Krö liçe Eliı.abeli memnun 

Lord Loyd dün Adana Çifçisine Hayvan etmek için ... 
An karaya gı· ttı• l k sayımı lngiltere Kraliçesi Elizabet. bir 

3X3 Eğlencesi nedir ? 
veri ece madalya K yazı makinesi satın almıştır. Bunu 

ontrol ve yoklama haber alan Londra mobilya mağa-• 
İngiliz tayyaresi 

Kıbrısa gitti 
de işlerin in tanzimi zaları, Kraliçenin yazı makinesi için 

kız ikindi zamanı evinden çıkar. 
Hava kurumu Genel Merkezi 

tarafından Adana Çifçilerine veri· 
lecek elmas madalya münasebetile 
şehrimiz hava Kurumunun yapacağı 
tören 7 Nisan pazartesi gününe bı· 
rakılmıştır . 

1 

Japonyada ihtiyarlamış bekar er
keklere tesadüf edilmez. Erkekler 
umumiyetle pek genç yaşlarında ev 
!enirler; bunun için de doğan güneş 
imparatorluğunun nüfusu mütemadi 
yen art"TJaktadır. 

' Jar.onyada evlenmek haşlıca bir 
aile meselesidir. Hükumetin miida· 
halesi hissedilmiyecek derecede e 
hemmiyetsizdir. Yalnız bir erkek ile 
bir kadının birleştiğini kayıt ve tas· 
dik etmeğe münhasır kalır. 

Japonyada matem alameti sayı. 
lan beyaz bir elbise giyinmiş bulu· 1 

nur. Çünkü kızları ailesi için artık ı 
ölmüştür! Genç kız evden çıkar çık. 
maz evin her tarafı tamamile süprü 
lür, temizlenir, bazan da bir evden 
ölü çıkınca yaptıkları gibi kapı önün 
de büyük alev yakılır: Bu arada gt.· 
/in "Nakodo. ve damadın refakatin

de yeni ikametgahına gider. 

Maruf lngiliz Devlet adamların· 
dan Lord Loyd'ın Lefkoşerlen tay 
yare ile şehrimize geldiğini dün yaz 
mıştık. 

Lord Loyd dün T oros E.kspre 
sile şehrimizden Ankaraya hareket 
etmişlerdir. Lordun refakatinde bu · 
lunan Sul a}lar ve Tayyare müret 
tebatı da Tayyarelerile Kıhrısa dön 

müşlerdir. 

Bağdada gidecek 
1

1 

tiyatro gurubu 

Nikah merasimini ecdattan kal. 
ma ananevi adetler teşkil eder. Ma 
bet içinde dini ayin yapılması zaruri 
değildir. Mamafi son zamanlarda ni· 
~ahların mabetJ .. rde yapılması bir 1 

moda hükmüne girmiştir. ı 

3X3 EOlencesl 

Buraya gelir gelmez üstündeki 
beyaz elbiseyi çıkarıp damadın he· 
diye ettiği diğer bir elbiseyi giyinir. 
O vakit iki gencin birleşmesini tes'. 
it eden merasime başlanır. Bu me. 
rasime "San sarı ku do., yani 3X3 
= 9 derler ve şöylece hesap eder. 
ler: 

Evlatları'lı daha genç yaşta iken j 
evlendirmek ana baba için en mü· 
him vazife sayılır. 

Ekseriyetle çocukların fikri alın Hizmetkarlar muhtelif büyüklük· 
madan evlenme kararı verilir, Tabii te Üç kupaya şarap veyahut pirinç 
evlenecekler in de fıkri bir gün soru birası doldurrrlar. Bu dakikada ar-
tacaktır. Fakat ana ve babasının tek tık k"lrı koca olan nişanlılardan her 
lif ettiği bir kocayı almaktan imtina biri üç kuprdan iiç defa içerler. Bu 
eden bir kıza tesadüf edilmesi he· içmek dudakları kupalara yaklaştı. 
men de imkansızdır. rıp birer yudum almaktan ibarettir. 

izdivaç tekllfl nasıl olur lık içen gelindir. Çünkü gelin davet-

i 
li sayılır. 

zdivaç teklifi alelumum bir va 
1 1 B 

Bundan sonra sofraya otururlar, 
sıta i e o ur - u vasıtaya Japonca 1 
"nakoda. derler. Bu adam ya iki ta fakat o dakikada gelin ortadan kay. 

Hava yollarıı ın iki 
tayyaresi geliyor 

Devlet hava yollarının iki tayya· 
resi bugünlerde şehrimize gelecek· 
tir. Bu tayyarlerin dün gelmesi bek 
lenmekte idi. Fakat havanın müsait 
olmadığı metereolojiden bildirildi· 
ğinrlen Ankaradan hareket tehir 

edilmiştir . 

iki tayyarenin bugün gelmesi 
çok muhtemeldir. 

Gelecek tayyarelerde devlet 
hava yolları mühendislerin ve işlet 

me şefleri bulunmaktAdır. Yapıl 
makta olan Adana hava limanında 
tetkikler yapacaklardır. 

İnönü zaferi törenle 
kutlanacak rafın dostu, yahut da hısımı bulunur. bolur; od a sına çekilir. Evinden g~-

fzdivaç pazarlığını yapan her kim 1 tirdiği elbiseyi giyip tekrar gözükür. ikinci lnönü zaferinin yıl dönü · ı Ayni zamanda damat da başka bir ıse sonra yeni evlilerin sağdıçı da mü münasebetile bu gün akşam 

Bir haftadanberi şehrimizde bu 
funan yeni Türk tiyatrosu gurubu· 
nun hareketlerini iki gün daha tehir 
ettiğini dün yazmıştık. 

Sanatkarlarımız bugünkü Toros 
ekspresile Bağdada hareket edecek· 

ferdir. 

MAHKEMELERDE: 

Bir esrarcı 
mahkum oldu 

Üzerinde esrar yakalanmaktan 
suçlu ve mevkuf bulunan adananın 
Akça kahya mahallesinden Ali o~lu 
çolak Mehmedin ikinci asiiye ceza 
mahkemesinde yapılan duruşması 

sona ermiş ve suçlunun iki · ~y ağır 
hapsile bir lira para cezasına mahkii 
miyetine karar verilmiştir: 

ZABTADA: 

o olur. i odada elbiselerini değişip gelir. saat 20,30 da bir toplantı yapıla-
Yeni evlil<"r arasında ihtilaflar 1 yemeden sonra leni evlileı dü- rak buzaferin yıl dönümü kutlana· Döğmüşler ve bıçakla 

ve karı koca kavgalarına sebebiyet ı nür ile karısı tarafindan gelin oda nacaktır. yaralamışlar 
veren mestleler ancak "nokodo. ya sına ğötürülür , Burada tekrar san - M R 

1 

k 
ehmct oğla eşat ve musa 

emniyet edilip söylen,.bilir. E"'er iş · sa- u-do. 3X3 - 9 merasimi Sebze fı•atları ı< ı oğlu Veysel birliktt Devriş oğlu Ha 

ler fena gider de karı kocanın ayrıl yapı ır · 
Y 

san canpolatı döğdükleri sıı ada 

Maliye vekaleti, hayvan sayımı 
kayit ve yoklama işlerinin düz~nle 
başarılmasını temin için yeni karar
lar almıştır. Kayit ve yoklama işleri 
için seçilen memurlar da bulunması 
lazım gelen vasıflara dikkat edilme 
mesi yüzünden ileride bir çok mu· 
haberelere yol açılmakta ve bu yüz 
den bu memurların ikramiye istih· 
kakları da tediye '.edilem<"mektedir. 
Bakanlık bilhassa bu kabil lüzumsuz 

mııhabcrelere meydan bırakmamak 
kararındadır. 

Bu kararlara göre, okur ve yazar 
olmıyaıı köylere gidecek memur ve 
müstahdem olnııyanl~rın bu hizmet· 
(erinden dolayı ne harcirah ve ne 
de hi1metini ifa etmesi, odacı, bek· 
çi gibi memur ve müstahdimler bu 
işlere memur edilmiyeceklerdir. 

Umumi, mülhak ve hususi büd 
celer dışında kalan muhtelif teşekkül. 
lerden ücret alan memur ve müstah. 
demlerde amme hizmeti ifa etmedik· 
(eri için ücretli memur sayılamıya· 
caklardır. ikramiyeler bilfiil yoklama 
mumelesini yapan ve kaçak yakalı 
yan ve zabıt varakası tutanlara ve 
rileccktir. 1 Iarcırah yalnız Valinin ya. 
zılı emrile yoklamaya çıkanlara ve· 

rilebilecektir. 

Şehrimizde arabacılar 
Cemiyeti kuruldu 

Şehrimiz arabacıları bir Cemiyet 
teşkil etmişlerdir . Bilumum araba 
cılar dün Ticaret Odasında topla· 
narak idare Heyeti seçimi yapmış 
!ardır . 

Bebcet Kemal Çağlar 
masına kadar dayanırsa boşanma ~ ni gelinle güveyi yine iiçer 

d 
f Mehmet Reşadı hafıf surette çaki 

Şartlarının tayininde bunların bu"yu"k e a lın üç kupandrn İçerler, Fa B ı d f G k L d ugün er e taze sebze iatları ile yaraladığı iddia ve şikayet enç ve değerli şairlerimizden 

son derece şık ve mutena bir masa 
yapmağa koyuldular . Bir çok ma
ğazalar bu işle meşguldür . En gü
z<"l masayı kim yapacak diye mü 
sabakaya girişmişlerdir. Fakat niçin 

bilir misiniz ? Para almak için de· 
ğil, Kraliçeyi memnun etmek için .. . 

20 dakikada bir kere 
nazara çarpılan kız ! 

Kaliforniyada Mis Beti adında 
gayet güzel bir kızcağız vardır. Bıı 
kız, son zamanlarda evinden çıl,a 
maz olmuştur. Niçin bilir misiniz ? 
Yirmi dakikada bir kendisıne nazar 

değdiği için 1 • 

Muhtelif icatların tarihi 
Muhtelif icatların tarihlerini öğ

renmek ister misiniz ? Haber ve. 

relim: 
1022 tarihinde musi~i notaları, 

1300 yılında gözlükler , 1420 tari· 
binde, oyun kağıtları , 1560 da pu· 
rolar ve 1669 da kahve icat edil 

miştir. 

Moris Şövalyenin pabucu 
dama mı atılıyor? 

Paris için şimdi en ziyade sevilen 
(F renandel) dir. Mor is Şövalye, Ho · 
livuda gidip geldikçe Pariste kalan 
(Frenandcl) onun yerini tutmakta ve 
gittikçe kendisi için bir muhit ya· 

ratmakta idi , 
Söylendiğine göre , Moris Şö 

valye, bu vaziyeti henüz anlamış ve 

muhitini kuvvetlendirmek için yeni 
teşebbüslere girişmiştir. 

Pahalılıkla 
mücadele 

- Birinci sahifeden artan-
rolleri vardır. E.vlilik hayatında "na f at u efa ilk İçen erkektir. Çün- b" d h l ş k ç 

k 
ıraz a a ucul amıştır . elırimiz edildiğinden suçlular çakı ile birlikte ar adaşımız Behçet Ke:nal ağlar 

kodo.nun vazifesi çok mühimdir. E. Ü evin büyüğü , evin sahibi odur. b h d 
G 1

. sc ze alin eki düı.kü piyasaya gö yakalanarak haklarında kanuni mu · dün şehrimize gelmiştir. 934 ı h ki ğer alclı başında ve hisli bir adam e ın i •e 'lft ık davetli d eğil aile yı ına nazaran an mı arının ar 

f d d 
re Bezelye kilom 30 , Bakla 20 , amele yapılmıştır. Behçet Kemal Çağlar, bugün tıp artmadı ğ"ı perakendecilerin 'ka-

ise karı koca büyük hizmetler ede- e ra ın an ma~uttur Bu merı;sim E · 2 K -d ngınaı 5, arnebahar 20,Saıım- Hususi idare baytarlıgv 1 .. • Bağdada gidecek olan yeni Türk ti zanç vaziyetleri üzerinde etüdlerde 
bilir. esnasın a gelinin başınd a beyaz ip sak 15 ' Soğan da 10 kuruştan yatrosu gurubu ile beraber gidecek. bulunmuş hancılarin sualleri üzerine 

E.vl~necekler umumiyetle birbir· ekten bir örtü bulunur. Bu örtü satılmaktadır . Ölen bayta müdürü Adil olğu· tir. isviçrede~ i sebze ve meı va satışları 
!erini tanımazlar. "Miai. ve "Yuino. kadın azameti ve kıskançlığın bu H nun ıdarei hususiye baytarlığı va hakkında da malumat vermıştir. Bu 

1 d 
a~alar müsait gittiği takdirde 'f · dan evvel en ufak bir münasebetle . unma ığına bir remizdir. Japon Ji. zı esme vilayet merkez baytarı Ali 1- - ------------- surelle lsviçrcdeki sebze ve nıeyva 

üç beş güne kadar taze kabak ve 1 bulunmasına imkan yoktur. "Miai., sanında bu örtüyü "çu no-kuku· rıza taşkın tayin edilmiştir. satışlarile zmirdeki satışlar arasında 
· d 

1 
k" k salatalık da piyasaya gelmiş bulu. Antakyada mukayese yapılmıştır. !sviçrede ·s~b-

birbirhrine gösterilmesi "Yuı' no " sı., er er 1 manası aşağı yu arı k 
b 

naca tır . ze ve meyva satışları paı.arlarla hal-
'tt' t 1 lerde yapılıyor. Herkesin radyosu hu · 

da hediyelerin teatisı· demektı"r kı" oynLZ Örtüsü demt kti r , h 
bizim nişanlanmamıza bedeldir. ilk Yenj gelin güveyi iki gün iki ge. 1 l a Çl ar lunduğu için belediye radyo vastasile-
tesadüf dünürün evinde, yahut baş 1 ce yapayalnız kalırlar; balayı seya mini taşır. salış fiatlerini neşrediyor. Ona glire 
ka bir dost evinde yapılır. 1 haline çıkmazlar. iki gu"n sonra ı"lk B" ·ı - Birinci sahifeden arlan _ saiış yapılırmış. Belediye yalnız kont 

ır aı enin erkek çocuğu bulun· 
Bu suretle iki genç birbirini gör- evvel gelinin ailesini ziyaret lder· J rol vazifesi görmekte imiş, Hafta<ld 

1 

1 

maması aponlar için büyük bir ı 1 o 1 11 ı"kı' defa kıırulan koy pazrr 
" kd' · · h kk d b" f'k' 30 MART 938 ev soyu muş ur. nunun ai eri meç-muş ve ye ıgerı a ın a ır ı ır er, talihsizliktir. Fakat böyle bir aile hu! olduğu gibi, jandarma da asla larında müstahsil malırı, doğıııdr n 

edinmiş olur. Bazaıı bu ilk l"sadüfte Bu güne "Satookacri. yani ge- bir damat alıp damada kızın soya- Giik yüzü kısmen bulutlu. Hava aramak niyetinde değildir. ı doğruya müşteri}e arzeder liat üze-
keruşmalarıoa da izin v rilebilir. E. imin evine do ' U gü Ü denilir. Hü dını verebi lir: aı" lenı"n r.n s 'ı rılıır. Bu f Şehirdeki asayişsizlikten dolayı rinde pazarlık adeti olmadiğı için her k • " ha if ı üzgarlı. E.n çok sıcak 18 san 
ger iki tarafın intibaları müsait şe umete nikahın icra edildıği; 0 gün- suretle Japonlar pek kolay evlenı·p t" d b. tün unsurlar tabanca ile <>ezmek- kes mübayaayi belediyenin tesbit et· 

d ıgrat ercce. Geceleri en az sıcak " 
kilde olursa hemen nikah yolu tutu · ~n srınra da kadın kocasının is artık çor.alırlar. tedir. Fağat bu yasak yalnız Türk- !iği fiatler üzerinden yaparmış. 

15 ı:; santiğrad derece. ı b"k d'I k 1 hır. Yoksa düğün başka bir erkek ,-===~==--:-:-..... -:-------::-""".'-:--------------·----------e-re~t~aı:ı~e=ı~m=e:le:d~ir~,---- sviçreye, Fransanın Marsilyave 
vcyahu! hz buluncıya kadar gençle r - Liyon şehirlerinden mühim miktar. 

rin evlen nesini tehir eder E K:r~:ınaeb~~~ı : çıkıyordu. G u·. n u·. n v d - Evlenmiş olmaları? ~ sebze ve meyva ithal edilmiş. Ora· 
Orta tabakaya mensup olanlar - Ejter işim çıkar, O V İ 1 İ da tı11fanda mahsül bile fazla fiatle 

arasında ilk tanışmak bir tiyatroda geç kalacak olursam sa- ıOt satılmazmış. Fabt halkın iştira kuv· 
na bir telgraf çekerim. ihtiyar kadın parkta lıava alıyoı . 

veyahut bir tenezzübte olabilir. Çok _ N·.·çı"n? d ç k veli o karlar yüksek imiş ki, bazan Kaclın güldü: H;zmetçi bayanın odasına k u. o genç bir miirebbiyenin bak-aşaği tabakaya mensup olanlar ara- _ Karıın orada de"ı'lse tu .. oş- maya memur oldu"'u çocu"'u do-·vdu" _ delicesine fiatlerle mübayaatta bu· 
- Hiç zahmet etme, çekecegin " doğru· " " h sıııda evlenmek bir gömlek değiş telgrafın müsveddesini şimdi cebinde yu sc yliyec • ğim de!. _ Bayan, bayan.. ğünü görünce dayanamıyarak müda· lunulduğu göı ülmüş. Beledi; ler, al-

tirmek kadar kolaydır. buldum. Herhalde işin çıkacak, geç ıOt - Ne oluyor, ne var? hal~ etti: leri inşa ettikten sonra onları h'ç; s 
lık tanışmakta birbirini beğenip kalacaksındır. - Yemek oda.ında yangın çık. - A. kızım, Çocuk öyle:döğü- kiıa almadan halkın istifadesine ar· 

- Bu hizmetçin kaç yaşında? tı lür mü? 
de evlenmek yolunu tutma"'a karar A - U .. ç ay oldu. M zetmiş. )' • V O 

1 
ürebbiye safiyetle sordu: 

verdikleri anda hediyeler gönderilir. B k - Üç ay hal... - Ye ise kahvaltımı buraya - Affedersiniz. Daha yeni sutni- Profrsör, hancı denilen nıutavas· ~ 
B h d" I lb - oynumda i inci kolyeyi na- getir · sıt aradan kaldırılınca sebze ve 

u e ıye er e ise, işlenmiş kumaş- sıl buldunuz? - Neye şaştın, üç ay evvel onu ne oldum. Nasıl döğülür? 
lar, şilteler, mücevherler, bir sanat ıuııu~um zaman yatımla seyahate ıOt ~ meyva fiatlarının çok ucuza satıla· 
e.seıi ve muhtelif yiyecek vesaire gi · - Fena berbat, sizi Lıir kat daha çıkıyordum. Yüzmek bilmediği için Küçük Necdet kavanozdaki re· Aslan mürebbis,i yanında çalış bileceği kanaatini beraberinde bu· 

b
. l çirkinle~tiriyor. henüz yanın d k d çeli le n"şti. Annesi, u"stu"nu" başını 1 1 k .. t • t" ı şey er olabilir. Hediyelerin teatisı· · an açama ı. tıracağı genç kadına, mesleğin sırla unan ara açı ça soy cmış ır. 

- Ne diyorsunuz ? reçe~ içinde görünce söylendi: 
iki aile arasında bir bağ teşkil eder - Affedersiniz. birdenbire şaşır. ıOt - Gene gizlice reçel yemişsin. rını ö~retiyordu. Fakat kadın korku. Gıda maddeleri bilhasse süt, pi· 
Japonların bozmakta itina ile çekin dım .. Karım, arasıra muhayyer ola- Hasis, berbere girmedi; sordu: Yarın sabJh kahvaltıda ceza olarak yor as anın bulunduğu kafese ğirme· ıinç ve yağ üzerinde de tedkiklcr • 

d ki 
S k 

ye bir türlü cesar~t edemiyordu. 1 1 d 
i eri resmi nişanları işte bu suret· rak bnı eşya alır da... - aç esmek kaç paradır? sana reçel yok, Aslan mürebbisi: yapan profesör, zr.ıir pazar arın a 

le yapılmış olur. A - Otuz kuruş! Çocuk şu cevabı verdi: satış vaziyetleıini de incelemiş, bak· .,,. y ? - · Korkmayın, dedi, hu aslanı 
Bundan sonra iki ni•anlı, dama· G" d , - a traş - Sana da yok anne. Ben reçe- k k kallarla ticaret odasında mülcaddit • - un e .. aç sigara içiyorsu- __ On kuruş! 1 h üçü ten sütle ve emizkle be' edik. dın babasının onlara yapılacak l::ü nuz? in epsini yedim. Genç kadın itiraz etti: içtimalar yapmış, bakkaliye eşyası 

k f 
Öyle ise benim saçlarımı ıraş A L 

) Ü ziya etin gününü tayin ederler. 1 _ Lütfen bir kere kapıdan dı- ediniz , v - Olabilir, Küçükken beni de üzerinde fazlaca meşgul olmuş, u 

B 
.. · J k Boşanmaların hakiki sebebı" nedı·r an "ki b 1 · ı· '- f 1 1 · d" 

ugun yenı .ev ~nece Japonlar için şan bakarmısınız? ıOt acaba? mem emzı e es em·ş ı ama, .,en eşyanın iat arını ne surete ın ır· 
en uğurlu bır gun sayılır. Nişanlısile _____________________ _:_,, ________ ..., _____________ :_:gen•,.e•e•t,.y.iy,.o•r•u•uı•. ________ mek mümkün olacağı meselesi üze· 

rinde tedkiklerde bulunmuştur. El<"' _ ,.. __ A 



31 Mart 19"8 

Hikaye · { 

SRARENGiZ 
Jn 

Gitme, diyordu-Ve bu söz mü- Yazan 1 
•lr temadiyen sözleri arasında tekerrür 1 . 
IU ediyordu- Gitme, yirmi beş kuruş H i kay ec 1 
a· &etirdim sanı, gitme, ağzım kokmaz 
in benim, yok, benim ağzımda koku :...----·-------

Amerika 
faşistlere 

petrol 
satmıyor 

Parti gurubunda 

Maliye Vekilinin 
sa Yoktur . Kim demiş , bak münase 
a- bctsizliği. Ne koku olacak ağzımda 
G- Gitme 1 
Ü Yarım saat kadar pPşinden git· 
ın liın. Evvela müşahede ettiğırn bir 
e· nokta : Muayyen bir yere gıtmek 

İçin yürümüyordu. Dönüp dolaşıp , 
tekrar eski geçtiği sokaklara geli 
Yordu. Şu halde l:ıu yürüyüş hedef· 
Sizdi. Yani bu, gidecek yeri olma 

a }'an , fakat böyle bir yeri varmış 
ıı hissini kendine vererek avunmak 

isteyen bir adamdı. 
? Mulıayyelem işledi , bu sözlerin 
r Yardımiyle bütün bir facia tasarla· 

dıın . 
i Bu adamın güzel bir karısı vardı. 

Onu çılgınca, kelimenin bü'ün ma· 
nasile çılgınca seviyordu. Fakat ay 
ıri zamanda hastalık haline gelmiş 
bir de ibtilası vardı. Çok içiyordu. 

1
' Her akş ı m, kafayı tütsüledik-

u 

ten sonra eve geliyordu. Ve bu sar 
hoşluğu yüzünden adam akıllı bir İş 
tutup evine refah temin etmek im 
kanını da bulamıyordu. 

Karısı gençti, yaşamak istiyor· 
du. ihtimal o da, her genç kadın 

n gibi, mesut bir yuvanın sadık bir 
eşi olmaya namzetti . Fakat kocası· 

n nın bu fena huyuna ve onun hayat· 
e lannı sefalete sürükleyen kötü niyet 

lerine tahammül edemiyordu. 
Birçok kadınlar gibi, pis bir ra-

kı ile karışık mahiyeti meşkuk me. 
lelerinin hasıl ettiği iğrenç koku, 
kendisini sevtn bir kocanın ağzında 
olsa bile,ona katlanılmaz bir tiksinti 1 
Veriyordu. 

Bir de çocukları vardı,yavrucuk çok 
defa aç uyumk mccburiıetinde kalı 
Yordu. Kocası sokakları dolaşırken 
o, evde yapayalnız birbiri ardınca 

kapıyı aşındıran bakkalın, bsabın, 
•ucumın, git gide perdesi yükselen 
hakaretlerine haksız yere hedef olu-

r Yordu. Bu hayatı, bütün acılık ve 
1Slıraplarile böylece seneluce sürük 

e leınişti. Fak at tahammülünün artık 
l•·r. haddine vardığı bir gün, karşı 
1'na bir yabancı erkek çıkmış, ya 
~İİzclliğine tama ettiği, yahut ta ha 
1•ne acıJığı için, kendisine kaçması· 
nı teklif etmişti. 

Günlerce namus ve aile düşün 
ı · ~~.si_~ıle çekilen istirapların bıraktığı 
e-

0
?1u tesir biri biriyle çarpıştı, ve 

1 1 lıayet bir akşam, borçların gırt 
ağına yükseldıği esnada kocasının 

cd:_binde yalnız 25 kuruşla eve dön 
IJil." b ~ıı ir akşam, artık dayanmamış 

aç çocuğunu kaptıği gibi, kapıyı ko 
1
1 

r Casın " _ ın suratına çarparak, onun I 
lıtıne!" diye yalvarmalarına hiç al 
~.rış etmeden gitmiş ve bir daha ,, 

iorünmemişti. 
. O zamanrlanberi karısını aram::k 
1 • 
tn baş vurmadığı yer kalmamış 
akat bütün bunlardan bir netice 
Çıkrrıayınca sevgisisin ani bir fevere 

l'tıek ve et satışları hakkında tedkik· 
;er yapatken bütün bu i~leıin şahıs · 

• ar tarafından mi idare edildiği me· 
ı SeJ · · 1 esını soruşturmuştur. 

Mütehassıs, teşkilatsızlığın fiat 'J 

~Ü~se~li~! üz_:rinde amil bulunduğu 
il ılerı surmuştür. 

B. Lorens lzmir mezb • 't • k a 1asma gı . 
llıış, as•plı\c hayvanların t t f' . op an ı 

tlerı, mezbaha ücreti ve perakende 
atış fıatı hlkkında yerinde malumat 
ayat endel.sleri, grafikler almıştır. / 
ezbaha ücreti tamamen kaldırılır 

eya azaltılacak olursa et fiatlerinin 1 

eheınmiyetli bir şekilde düşeceği 
~0ktasına varan profesör, lzmirde 
~alık fiatlerini l~tanbula nazaran pa 
kalı bulmuş, bunun sebepleri hak 
~•nda nıalümat almıştır. Buradan Af 
don, Konya, Adana ve Mersine gi. 

nile akli muvazenesı bozulmuştu. 
Bu hikayeyi zihnimde tamamla· 

dıktan sonra hakikatın ta kendisi 
olduğuna o kadar kuvvetle inanmış 
tımki, ne zaman uzaktan zavallı ada 

ma rastlasam tanıdık birinin felaketini 
lı'atırlar gibi bu hikayenin muhtelif 
safhaları gözlerinin önünde canl~nır 
dı. 

Fakat bir gün tesadüfen geııe 
onun peşindeydim, Hiç değişme
diğini sondığım sözlerine kulak misa 
firi oldum ve hayretler içinde kal· 
dm. Çünkü bu defa şöyle söyleniyor 
du: 

- Hadi be sur1tsız mendebur 
hangi çivisi düştü kunduramın? 
Bütün çivileri yerinde· Ben çividen 
dnlaıım ben. Sen bana martaval 
anlatamazsın. Çiviniz sende! 

Merak edip arkasından yürüdüm 
bu defa da hep bu sözler nakarad 
halinde dudakları ucuna geliyordu 
Bir kaç gün sonra onu bu defa da 
yapyenı bir söz repertuvarile kar 
şımda buldum. 

Artık bu sefer, onun, daima son 
şiirini mırıldanan bir şair gibi, o gün 
zihninin üzerine saplandığı cümleleri 
tekrarlamaktan başka birşey yapma 
dığını ve bu yoldan onun hakiki 
hikayesini keşfetmenin imkansız ol
duğunu anldım. 

ltal-Şanghaydaki 
yan sefareti 

- Biı inci sahifeden artan -

Vaşington : 30 (Radyo) - Al· 
manya, ltalya petroT almak için A· 
merika hükOmetine teşebbüslerde 
bulunmuşlardır. Fakat Amerika hü· 
kümeli faşist devletlere asla petrol 
satmamak azmindedir. 

Mersinde Döviz 
kaçakçılığı 

- birinci sahifeden artan -

l izahatı 
Ankara : 30 ( Telefonla ) - C. 

H. P. Meclis gurubunun bugünkü 
toplantısında Maliye Vekili yeni sene 
için hazırlatıp Kamulaya tevdi edi
len bütçenin umumi hatları üzerinde 
izahat vermiştir. Hariciye Vekili de 
Cenevrede Hatay hakkındaki nok. 
tainazarımızı müdafaa ve kablıl et
tiren heyetimizin mesaisine dair iza
hat vermiş ve bugün Orta Avru 
pada cereyan eden siyasetin umu· 
mi durumu üzerinde de gurubu ten· 
vir etmiştir. 

dar döviz getirilmektedir. Geri ka 
kaçırdığı dövizin yekunu bir mil- lan üç liranın mukabili olan döviz 
yon lira tahmin edilmektedir. dışarıda bırakılmaktadır. 

Kaçakçılığın siklet merkezi ko. Bu dövizler hariçte kaaaborsa 
yun işidir. Suriye ve Filistinden ge· cıların hesabına geçiyor ve bedeli 
len bir çok tüccarlar cenup vila Türkiye de Türk lirası olarak ödeni· 
yerleaimizden koyl!n alırlar bunla yor. 
rın en çok uğradıkları yerler ; Kon· Bir milyon liralık döviz mem · 
ya, Karaman, Niğde, Adana, Sey· leketin iktisadi müvazenesinde yer 
han ve Mersin taraflarıdır, tutacak bir yekundur. Bu işin mey 
Olzll yollar bulmu•lar dana çıkarılması muhafaza teşkila 

Döviz koruma kanunları muci- bmız için büyük bir muvaffakiyettir. 
bince memleketten çıkan mallara Bu başlanğıctan sonra kara borsa· 
mukabil memlekete döviz girmesi nın diğer kaynaklarının da yakayı 
lazımdır. Halbuki cenuptaki koyun ele vermesi ümit edilebilir. 
ihtacatında bu mühim kanuni icap Mersin muhafa teşkilatının mu 
!arının haricine çıkmanı.ı gizli yolla· vaffakiyetini candan tebrik eşeriı. 
rı bulunmuştur. 

Merkezi !stanbulda hulunduğu Mahkemeye verllenler 

söylenen bir şirket, memleket içinde Mahkemeye verilenlerin başın· 
koyun tedariki için icap eden Tüık da istanbuldaki şirketin müm~ssili 
liralarını yabancı koyun alıcılarına olduğu söylenen ltalyan tabaasın· 
temin etmiştir. Bu alıcılar, koyunla dan Preıefoli ottavya vardır. Diğer 

Şanghay : 30 ( Radyo ) - Çin rın bedeli olan ecnebi dövizlerini leri şunlardır. 
kuvvetleri Şimalde , Şimali Şarki ve bir kar mukabilinda hariçte 0 şirke Erdişli Mi~z3 oğlu Mustafa, ku-
Garbideki bütün cephelerde büyük tin hesabına yatırmışlardır. Sonra düslü Hafız hJkkı o,Ilu Mdhmut 
muvaffakıyetler kazanıyorlar . Çin bu paralarla türlü türlü kara borsa Kudüslü Halil oğlu Ratip Göze, 
kuvvetlerı hiç bir mukavemet gör· ı -I - ·ı · · Mersinli komisyOl'CU Feyzı' Caşar ış erı çevrı mıştır. 
meksizin ilerliyorlar . Japonlar mü- K k 1 ğ 'k' · b' · s'ımsar Ônıer uyanık, Kudu"slu" Yu. 

' aça ÇI 1 in 1 inci ır nevı var temadiyen ve süratle bir geri çekilme 
dır ki, oda memlekette kısmen döviz suf oğlu Salih Dizi, Kudüslü Fuat hareketinde lıulunuyorlar . Sarı nehir 1 1 

d. .. .. 'k' · ç· ı·ı · ı· getirmek, kısmen kaçırmaktır. Me· Abdulkadir, Filistinli brahim oğlu va ıs~m~ uçte ı ısı ın ı erın e ıne I 
geçmıştır. sefa sekiz liraya satın alınmış gibi Abdulfettah Megabi, komisyoncu 

Japon kuvvetleri dün altı köyü ı gösterilerek memlekete ancak oka- Jorj Hanna. 

daha tahlıye e,Jerek rical etmişler. 1~---------------·-----------dir . 
Şanghay : 30 ( Radyo ) - Çin 1 

hükumeti motörlü kuvvetlerini tak· : 
viye için Sovyet lezgahlarına yeni 
sparişler vermiştir . 1 

Şanghay : 30 ( Radyo)- Japon 
ordusu muhtelif istikametlerde rical 
etmekte ve Çinliler tarafından taki
bed lmektedir . 

Tan sinemasında 

C. H.P. Seyhan llyönku
rul Başkanlığından : 
Parti ve Halkevi yapı münakasa ilanı 1 

1- Eksiltmeye konulacak iş: Adana Parti ve Hal- 1 

kevi binası inşa3tıdır. 
Bu akşam 2- Keşif b~deli: (117,468) yüz on yedi bin dörtyüz 

.:>ayın müşterilerine zengin bir cıltınış sekiz liradır . 
proğram sunuyor 3- Eksiltme:-4-Nisan·l938 tarih pazartesi günü sa 

1 
' at -15- de Adana C.H. partisinde teşekkül eden ko-Heyecan, Aşk, Macera, Esrar sah. 

neleri le dolu Amerikalı mu har 1 misyon odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
rırı FENIMER KUPER'in şaha 4- Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 
sleri başldkan.lsonuna dk·aıdarkmerak· (590) kuruş bedel mukabilinde İ~tanbul,Ankara, ve 
a ve a a a ı e seyre ı ece muaz 1 . . d 

yam bir Film Adana Nafia müdürliıklerın en alınabilir. 

( T Üikçe Sözlü ) 1 A- Eksiltmeye girmek için isteklilerin [7124] 
. • yedi bin yüz yirmi dört ir muvakkat teminat verme-

A teş Krahçesı leri ve yetmiş beş bin 'iralık inşaat yaptığına dair 
2 Nafia Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ve-

Fcdakarlık, Kahramanlık ve Ar- sikası göstermesi lazımdır. 
kadaşlık sahneleri dolu 

Jak Holt B-İsteklilerin teklif mektuplarıoı üçüncii mad 
ın en güzel temsili dede }azılı saattan bir saat evveline kadar Komis-

Yılmaz Kaptan yon Reisi C.H.P, Başkanlığına makbuz mukadilinde 
Renkli güzel bir vermeleri lazımdır. 
( MIKf MAVS) C- Posta ile gönderilecek tekliflerin dış zarfı 

Yakında: mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. 
( Kraliçe Meri ) O- Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Tarihi muızzam hahaser 8993 3-9-15-20-26-31 
9058 

erek tedkiklerine devam edecektir. 
·--------------------·----:.·----------------------~---------------------....;; 

Sahife ı 3 

Almanya 
mültecileri 

I 

Amerika devleti . 
bir kongre akdediyor 

lrakın yeni 
konsoloslukları 

Vaşington: 30 (Radyo)- Hari
ciye nazırı bay hul, Almanya ve 
Avusturya mültecilerinin vaziyetle 
rini müzakere İçin şimali ve cenubi 
Amerika devlelinin iştirakile bir kon 
gıre toplanacağı, ve bu hususta bu 
devlette yapılan tkliflerin memnu
niyetle karşılandığını beyan etmişti r 

Bağdat: 30 (Radyo) -- Irak 
hükmeti Şam ve Halcpte yeni konso· 
losluklar ihdasına karar .. ermiştir. 

' Dünya Sinemacılığının harikası 

Alsaray ·Asri 
Sinemalarında 

Bu akşam 
iki ünlü yıldızın en kuvvetli temsilleri bir tip yaratan Adam: 

Mübdi Sanatkaar 

Gari Koper 
Ve Dehakar,Yaradıcı arkad,şı: JANTÜRUN seyrine doyulmaz şaheserleri 

BUFF ALO BiLL 
1 

Maceralar Kralı 
1 

Ayrıca Türkçe sözlü 

Asri sinemada Alsaray sinemasında 

İşte Bahriyeliler Paris Hayatı 
James Kakney-Pat O. BIRIYEN MONTE NEGRl-KONÇITE 
~~~~~~~~~~~~~ 

Sinemalar tam 
AHI Telefon 250 

saat 8,30 da başlar 

Alsaray Telefon 2 ı2 
9070 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

( 1334 - 1918 ) dahili istikraz tahvillerinin 
( 1938 ) ikramiyeli tahvillerile ve ( 1933 ) 
Türk borcu tahvillerinin de dahili istikraz 

tahvillerile mübadelesine dair kanun 

Kanun No: 3322 Kabul tarihi: 14· 1-1938 

( Dünden Artan ) 

Madde 2 - Yeni tahviller ikramiyelı ( 1938) tahvilleri unvanını ta
şıyacak ve mikdarı 1918 tahvillerinin tedavülde bulunaıı mikdarmı geç· 
miyecektir. 

Madde 3 - Bu kanunun neşri tarihinden itibaren iki sene zarfında 
1933 Türk borcu tahvilleri hamilleri diledikleri takdirde, bunların Dev· 
letiıı dahili istikraz tahvilleri ile mübadelesini talep edebilirler. Mübade
lede 500 frank itibari kıymette bir adet 193J Türk borcu tahvili mu: 
kabilinde yirmi lira itibari kıymette bir adet dahili isitkraz tahvili verilir. 
Mubadeleye arzedilecek Tüı k borcu tahvilleri ile bunlar mukabilinde ve
rilecek Devlet tahvillerinin mübadele tarihinde vadeleri huliıl etmeyen 
kuponları muhtevi alması lazımdır. 

Madde 4 - Bu mudahaleyi 2794 numaralı kanun ile kurulmuş olan 
Amortisman Sandığı mevcudile yapar. Sandık mubadele yolile varilecek 
dahili istikraz tahvillerinden hangilerinin verilmesi lazım geldiğini mev
cuduna göre tayin etmek selahiyefini haizdir. 

Madde 5 - Halen hazinede mevcıırl olup bir cihete tehsıs edilmemiş 
olan Hazine malı 1918 dahili istikraz tahvilleri Amortisman Sandığına 
derolunur. 

Bu tahvillerin bütçeden ödenecek mayıs taksiti de yina bu sandığa 
verilir. Ancak 193~ tahvillerinin tabı V;! ihraç masrafları da b, paradan 
tefrik edilir. 

Ger..!k 1933 Türk borcu tahvilerinin gerek ınadolu demir yolu es
ham ve tahvilatının mubadelesini kolayiaştırmak maksadile Amortisman 
sandığına yeniden iki milyoe liraya kadar Hazinece avans 
verilir . sandık bu avansları bilahare portföy gelirlerile ka • 
patır 

Madde 6 - Bu kanun ne§ri tarihinden muteberdir . 
Madde 7 - Bu kanunun icrasına Maliye Vekili me-

murdur . 

22 - 1 - 1938 

8303 [SON] 



Sahife 4 (Türksözü) 

Macar Ziraat Makineleri Fabrikası 
Hofherr- Schrantz-Cılayton-Shuttle VVorth Anonim Şirketi 

ADANA ŞUBESi 

Karasoku Yağcamii civa 
Posta kutusu numarası : 77 

rı Telgraf adresi : Hofherrton Adana 

Massey Harris Fabıikasında , hususi surette 
mükemmel yapılmış 

Pamuk mibzerleri 
VE 

Almanyada Eberhardt 
bir hayvanla 

Pamuk 

fabrikası mamulatından 
çekilen Çelik 

Çapaları 
Gayet müsait şeraitle 

satılmaktadır 

Her türlü Ziraat makineleri 
Hayvan pullukları, Traktör pulluklaıı, Diskli pulluklar, Diskharolar, Tırmıklar, Süd makineleri , Orak 

makineleri , Asrımızın en iktisadi, en dayanıklı , en basit, en mükemmel Traktörü 

Hofherr Mazot Traktörüdür 

3-3 
Ehven fiat ve müsait tediye şeraiti 

g.A 9077 
--~~~~..:::-~~~~~~~~~~~~~·--~~~~~~~~.;.;;..;;.;...~...: 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiati 
CiN.si En az En çok Satılan miktar 

l
~rımaıı= ~=pa~m~iı~k~--=-=- ~ s. 

Piyasa parlağı • -25 -25,25--ı--------
~P,,,.iy-·a-sa--'-ıe-m-izı"'·'--' .. '----- 20 ___ - 22,50----------

A.. -=s=·~ı Kilo 

iane ı 

Sularını iane 2 

Hizmetçi aranıyor 

Evde çalışmak üzre bir 
kadın aşçı ve bir hizmet-

i çi aranıyor. Matbaamıza 
müracaat edilsin. 

Seyhan defterdarlığından: 

Cemal paşa mahallesinde Ka· 
dastr onun 577 Ada 63 parsel numa· 
rasında kayıtlı orı iki bin dokuz yüz 
metre murabbaı mahallin 912 hisse 
itibarile 36 hissesi açık aı tırma su 
rdile satılacaktır. Beher metre mu· 
rabbaınm l 1 kuruştan Hazine hisse · 
sesinin muhammen bedeli 59 lira 40 
kuruştur. isteklerin 11 Nisan - 938 
paz~rlesi günü.saat on dörtte Def· 
terdarlıkta toplanan Komisyona gel· 
meleri ..... 9072 

26-~2-5-10 

Bu gece nöbetçi eczane 
Hfkiimet civarında 

İstikaınet eczanesidir 

? • 

içmekle 
Ekspres 
Klevlant 

YAPACI 

Sıhhat ve içtimai Muavr net Vekaletinin 672 numaralı 

TAHLiL RAPORU 

raporu 

Görünüş : Berrak 

Renk : Renl<siz 

Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N 1 O H. 
mikdarı ) 0.2 sm3 

Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 

r.:.K HASTALIKLA:.ı 
MÜTEHASSISI 1 

Dr. Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazarı 
Kabul 
c. 

saatıarı : Her gUn 
15-19 

İiilll ............... ... 

Seyhan Defterdarlığın
dan: 

24 parça köhne halı açık artırma 1 

usulü ile satılacaktır . Umumunun 
muhammen bedeli (87) liradır . Is· 
teklilerin yüzde 7,5 nisbetinde te 
minat akçasile 4 Nisan 938 pazar
tesi günü saat on dörtte Defterdar· 
lıkla toplanan komisyona gelmeleri, 
görrııek istiyenlerin Milli Emlak ida. 
ıesine müracaatları. 

9043 17-22-27-1 

31 Mart 1938 

Seyhan Sıtma Mücadele 
Reisliğinden : 

15- Nisan-1938 tarihinde haş· 
lamak ve bir buçuk ay d· vam d· 

mek~şartilc Adana Sıtma Enstitü 
sünde küçük Sıhhat memurları kurs 
açılacağından Memurin kanununun 
4 üncü maddesindeki evsafı haiz o 
lan Orta mektep mezunlarının aşa· 
ğıda yazılı evrakı müsbitelerile bir· 
Jıkte bir istida ile azami 12/Nisanl 
1938 tarihine kad~r Reisliğimize ın 
racaatları ilan olunur . 

-

Evrakı müsbite şunlardır : 
1 - Sıhhat raporu 
2- Hüsnühal varakası 

3- Orta mektep diploması 
4 Nüfus tezkeresi sureti 
27-31-3-6-9 9069 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

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

TÜRKSÖZÜ 

jMatbaacılıkj 1 Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözüııün oto 

matik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
brınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

I LAN 
• 

T A B 
* 

KIT AP 
• 

bir cild, renkli ve zaı 
bir kapak bölgede a~ 
cak Türksözünde ya 
pılır. 

ÇICIT 
Koku : Kokusu.ı Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumuza Kütüphanenizi gü. C 1 L O 

Reemi eurak, ced 
veller, defterler, çekle 
karneler, kağıt, zar 

kartvizit ve bilumu 
tab işleriniz, en kı 

bir zamanda en ncfı 
bir şeklide en zarif 
rufatla Türksözünde y 
pılır . 

iane --1 -Ekspres 1 
Yerli "Yemlik., ---- ----ı 

., "Tohumluk., -3,--- ı---- -------
-.------- -

!i IJ B U B A T 
Pu-:~:--,d:-a-v...,K"'ı'"br-.. ----- ----- ---.--------

" Yerli ---
.. Mentane 

Arpa -- --+-
-,------F .ı.!> u l ya ----- 1------

Velice 
Kuş yemi 

- - !----'.------
-- -- ____ t 

---lı----
Keten tohumu 
Mercimek 
!:ıusam 

UN 
--------------

~ l_~ÇÖrt yı'.~IZ ~~liJJ 
1i ~' Dört yıldız Dokruluk --[~-~---= 

1--] ~ Simit " 
~ :; 1 üç " ,, 

:i< ~I Dört yıldız Cumhuriyet 

~ 1 üç ,, " 
Simit .. 

Liverpol T elgraflan 
30 I 3 I 1938 

San.ıım /'ene 

,---
Kambiyo ve P~ra 

iş Bankasından alınmışbr. 

Hazır ı 4 1 94 ı-i'iL•c;;-""-:' --.----- ı 1 
ı--M-a-y-ıs_v_a_d_e_li____ 4 82 Rayişmark _ 1 91 

ı--e_m_m_u_z_,,"-, ----1-- - Sterlin ( İngiliz ) 628- 00 

litrede 0.40 gr. zelle!jtirm ek istiyorsa. 
Sülfat ( Sô 4 ) 1 .. Tür~sözü matba 

sı "Türksözünden. bs 

ka her boyda gazel~ 
mecmua, tabeder. 

Klor ( Ci ) " ~-:~! gr. 1 ruz kitaplarınızı Türk· 
Nitrat ( No 2 ) :: 0.0040 ı sözünün mücellithane· 

Tadı Latif 
j Teamül Mutedil GAZETE 
1 ( el. 33 ) Nitrit ., Yok sinde yaptırınız. Nefis 

1 

Amonyak ., Yok '----------
Fennin en son usullerine riayet cdenk ~ ynadığı yerinden itibaren 

istasyona kadar içi vala}'lı kalvaııizli borularla içi mermer döşeli bellu ha. 
vuzlara <lökülmektedir. Omdan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını ıru-
lıafaza ederek ve lıiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize ve 

l 
I Adana Sıhhat Bakanlığının tayiıı • ltiği Sıhlıiye Memuru huzurlarında da· 

macanalar ve vagonlar KA YADELEN suyu i!e yıkandıkıan sonra doldu· 
1 rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafın -lan mühürlenerek şehrimize 

gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları ela 1' ayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne 

is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 178 

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Alı 1{11a Kelle~ekeı lic !:; ethancsin~ g-ideıck rnrıf, sal!'l"m, uoı 
son sis tenı bir 

MAL TiZ ALiNiZ 

2 mukabilinde edineceğiniz maldıı 
Lira sayesinde mutfağınızın ekonomisi 

1 

temin edeceksiniz. 

M it d yakmak için en ekonomik, en ıJ 

Alacağ'ınız a iZ a kömürüde Ali Rıza KeJI 

şeker ticarethanesinde bulacaksınız .. 

Maden ko·· mu·· ru·· k.ul~a~makla hem milli bir cevherin .. isi 
!akını arttırmış ve lıem de mustı 

olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mahkümd~ 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrübe e 

ı-=T~------- 4 90
1 Frank ( Fr•nsız ) 26- 02 

__ H_i_n.:...t .;.:;h:::az=ır'-------l-4 _ I~ Dolar ( Amerika ) 7s-' 80 
Nevyork 8 55 Frank ( İsviçre ) ---/- , 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
olarak top saf ve temiz kömür ucuz 

tan ve perakende satılır . 

7967 140 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA IŞÇEN 

Belediye karşısında 

_ AllCA 
• 

Ti· 
9 

TORKiYE iŞ BANK.ASI 
385 

Ucuz - T emiz-Kuvvetl 
56 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki 11' 

ayenehanesinde kabul etmektedir. 

Umumi neşriyat müdiiril 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaa' 


