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Türkiye • Fransa noktai nazar ihtilifı tamamen 
bertaraf edildi 1 Mersinde bir Bar 

faciası l TURk BORCU 

.~ 

Hatay intihap statüsünde istedi
ğimiz tadilat yapılacak 

Bar yosması 
Dikmeni vuran 

genç öldü 

: TAHViLLERi 
Bu tahvlllerln mutemadl kıymet temevvUçlerlnden v eealr te-

al rlerden kendilerini kurtarabilmeleri için her halda TUr k 
parasına dayanarak sabit bir kıymet alan Türk dahili l s tlk ray 
tahvilleri ile mübadele edilmelerine ihtiyaç vardi nitek im hU· 
kQmetlmlzln son kararlle bu temin adıımı, olur. jf~F ransız gazeteleri vaziy~tten memnun Mersin : 31 (Hususi) - Mersinin 

tanınmış, genç tüccarlarından Deren

deli İsa ôzıen bir sevgi ve kıskançlık 
yüzünden bar kızlarından birini ağır 
surette tabanca ile yaralamış ve kızı 
öldürdügünü sanarak sendele:niş ve 
tabcanası patlıyarak kurşun ağzına 
na is1bet ederek ölmüştür. Bar kız
larından Dikmen adlı bu kadının ötc
denberi İsa ile alakaları olduğu syy. 
lenmektedir. 

Ankara: [Hususi muhabirimizden) ı 
Türk borcu tahvilleri hokkında hükü 
metimizin ittihaz "ttigi son karara da 
ir "Ulus,. gazetesinde çıkan şu yazı.' 
yı ehem nıiyetine binaen aşagıya al 1 

dırdım; 1 

romdan menfaatlerini uzun boylu tah 
!il etmiştik. ., 

Cenevre: 31 (Radyo)- TürkiyeCümhuriyeti Hükümeti 
Dışişleri Bakanı Doktor Tevfik Rüştü Aras ile Fransa 
Hükümeti Dışişleri Bakanı Bay Delbos bugün tekrar 
bir görüşme yapmışlardır. 

Hatay statüsünün tadi ıatı meselesi bu gün mütehas
sısların tetkik masasına konmuş bulunuyor. 

Aras - Delbos görüşmeleri çok müsbet bir vadide 1 
cereyan etmiş ve bu uzun mülakattan sonra Türkiye -
Fransa arasında hiç bir suretle noktai nazar ihtila-
fı kalmadığı ve her türlü hoşnutsuzlultların berta- ! 

1 

raf edildiği anlaşılmıştır. Cenevre mahafi!i bu va- ı 
; ' ziyetten çok memnundur. 1 

--------------------------------~---------------------~..;: 
Paris : 31 (Radyo) - Hemen 

bütün Fransız gazeteleri, Hatay inti
habatı ile meşgul komisyonun Şu. 
bat sonlarında birer Türk ve Fransız 
mütehassıslarının da iştiraki ile top
lanarak, intihap statüsünde tadilat ya
pılacağı haberini memnuniyetle kar· 
şılamaktad ır. 

Bir çok gazeteler bu günkü baş 

makalelerinde Hatay mesel esile meş. 
gul olmakta ve elde edilen itilafın 

kıymetinden ve Türk - Fransız 

dostluğu ve teşriki mesaisinin artık 

kuvvetlenmesinde hiç bir engel kal
madığı ·.yolunda mütalealar serdet
mektedirler. 

Türkiye-Fransa arasındaki nok
tai nazar ihtilalının bertaraf edilmesi 

~ ÇiNLiLER JAPONLARI 1 
~ ÇOK SARSIYOR 

. ' Japon yada vergııer yükseldi 

s~. 

Milletler Cem\ytti kar ctr sureti projesi 
bugün Çin delegesine teb li ğ edilecek 

Tokyo: 31 (Radyo) - Cenevre
den alınan haberlere göre, uzak şark 
ihtilafı hakkında derpiş edilmiş olan 
karar sureti projesi yarın Çin murah
hasına tebliğ edilecektir. Ve bu met
nin Çin tarafından reddi halind e Mil
letleı Cemiyeti konseyinin her türlü 
karar sureti projesi tanziminden vaz· 
geçmesinin muhtemel olduğu yıne at Cenevreden bildirilmektedir. 

Tokyo : 31 (Radyo) - Uzak 
o( şark harbi münasebetile hükfimet 

l yeni mali tedbirler almaktadır . Bu 
cümleden olarak, maliye nazırı, hazi· 
ne varidatının üç yüz milyona çıka
rılması için ·yeni vergiler konacağını 

bildirmiştir. 
Japon hariciye nezareti namına 

söz söylemeğe salahiyettar bir zat, 
27 kanunuevvelde cereyan eden ha
disenin dün akşam halledildiğini, A
ınerika hükümetinin de"artık bu mes'-

nl ebleye kapanmış nazarıle baktığını 
C}'an etmiştir. 

Şanghay: 31 (Radyo) - Bugün 
n al• şiınal cephelerinde çok şiddetli mu 

J harebeler oldu. Hankov·Pekin demir 
itirO J c yo u üzerinde iki taraf kanlı çarpış· 
k malar yaptı. Yöngçe demiryolu bo

"n el yunca Çinliler kırk kilometere uzun
l~nğu.nda ve on dört kilometke ge

llesif nı.şlıjiınde yeni müstahkem mevzilere 
f gırmışlerdir. 

e Çin Mareşalı Şang-Hay·Şek Çin 
ordusunu teftişten dönmüştür. Mare. 
şal, kumandanları toplamış vaziyet 
hakkında uzun bir müzakereden son
ra nikbin hisler ızhar etmiştir. 

Ş1nghay: 31 (Radyo) - Çuko 
demiryolu boyunca Japon ileri hare
keti durmuştur. Japonlar 240 kilo

rii metre uzunluğundaki g-ediği kapa· 
makla meşguldürler. Zira buradan 

Çı ~ çeteleri akınlar yaprr.aktadır. Ja-

Si 

pon ordusu namına söz söylt meğe 
salahiyettar bir zat gaze teci lere,Şang
hay, Nankin arasındaki Japon işgali 
altında bulunan araıiye Çin çeteleri
nin her zaman akın etmekte olduk· 
!arını söylemiştir. Bu çeteler 500-1000 
ner kişi l ik kafileler halindedirler. 

Paris: 31 (Radyo) - Çin maliye 
Naz•rı Paris Soir gazetesi muhabirine 
beyanatta bulunarak şun la rı söyle
miştir: 

Japonlar ancak Çin topraklarını 
terk ettikleri taktirde Çinliler muhare. 
beden vazg,.çeceklerdir. Bu da kabil 
mı acaba? demiştir. 

Roman yada 
dahili siyaset ve 

Yahudiler 

Bükreş: 31 (Radyo) · Gazete 

ler Yahudi istidalaıının müstaceli-
' 

yet kararile müzakere edilmesi hu 

sosunda Milletler Cemiyetinin ver

diği red kararından memnuniyetle 

bahsetmektedi ler. Hükilmde ınüza. 
hir gazeteler, Yahudi teşkilatının 
artıl mazide olduğu gibi Fransa 

ve lngilterenin kayidsiz müzahere

tine dayanamayacağını kaydetmek· 

tedirler. 

Bükreş: 31 (Radyo) - D emir 
muhafızların bir tebliğine göre bu 

paıti mensupları belediye intihabı

na iştirak etmiyeceklerdir. Ederse 

teşkilata d,hil olmayan nazırların 

tmrine itaat etmiş olacaklardır, 

lsa Ô1gen, kendisini Mers:n mu· 
bitine sevdirmiş mutevazi ve genç 
tüccarlardandı. 

Tüı k borcu tahvillerini ellerinde 
bulunduran türk hamillerini, her han 
gi bir zarardan korumak maksadile 
bu tahvillerin dahili istikraz tahville
riyle .değiştirilmesini temin eden ka- i 
nunun hükümlerini bu sütunlarda izah 
etmiş ve bunun türk hamilleri bakı· / 

1 

Hükümet memleket içinde bulunan 
türk borcu tahvilleri için bu kanunla 
göz önüne alınan menfaatleri memle· 
kel dışiı da bulunan ünitürklere de 
teşmil etmek istemiş ve hudutlarımız 
dışınd1ki türk borcu tahvillerinin 
memleket içine girebilmesini kolay· 
!aştıran bazı kararlar almıştır. 

Bunları şu suretle hülasa edebi
lirİZi 

1 

Barselon şehri dün bom
bardman edildi 

Türk parasının kıymetini koruma 
hakkındaki kararname hükümlerine 
göre, memlekette satılması lazım ıre

len dövizlerden ihracat mallarına ait 
komisyonlarla Maliye vekii.letinın mü
sadesi altında türk borcu tahvili satın 
alınabilecek ve bu müsaade de c .. 
kontenjanından getirilmek üzere al· 
man kliringinden ve «A» kontenjanın
dan getirilmek üzere de tam tediye 
esasına dayanan klirinklerden hasıl 
olacak bütün komisyonlara teşmil edl 
lecektir. Tevfik RUştü Aras 4 6 7 kişi öldü 

Paris siyasi mahafilini de, 
kadar memnun etmiştir. 

matbuat 

Filistinde 
temizleme 

lngi · iı askerleri bütün 
koylerde t arama y ~. ptı 

Ku Jüs : 3 l ( Radyu ) f,ı,.tin 
drk i logilız ku 'vetl~ı i temiLlrmc 
ameliyesine devam etmektedirler.He. İ 

Şehirda büyük yangınlar çıktı 

mm bütün köyler taranmış, tedhiş- 1 

çilere ait mühim silah depola rı mey

dana çı karı l mıştır. Bununla beraber 
tedhiş harekatı henüz durmuş de. 

ğild i r. Yollardan geçen otomobil· 

!ere ateş edilmekte , demi ryolla'l 

bomba ile tahrip olunmaktad ı r . De 

miryolları sık s ık kontrol altına 

alınmıştır , 

Barsel onun bombardmanında . harap olan b i r 
b inada devriye gazen askerler 

A skeri mahkemeler , yaka lanan 

tedhişçileri ağır cezalaı a ça rptır

maktadır la r. Dün gece on beş yaş 
laı ında bi, A rap çocuğu tedh şçi ler 
ta rafından öldürülmüştür. 

Barselon : 31 "' (Radyo) - Teruel 
de muharebe şiddetle devam etmek
tedir. Asi tayyareler bu sabah Bars. 
tonayı yeniden bombardman etmiş· 

]erdir. Mühim hasar olmuştur. 
Resmen bildirildiğine göre, dünkü 
bombardmanda kırk yedi çocuk öl· 
miiş, · büyüklerden de keza 125 kişi 
ölmüştür. 

İtalya silah fabrikaların 
da müthiş bir infilak 

Onsekiz ölü 200 yaralı 

Roma : 31 ( Radyo ) - Bu sabah Koll ebero silah fabrikalarında 

şiddetli bir infilak olmu t ur. Bu fabrikada 6000 işçi. çalışmakta idi. Sa
bahleyin saat sekizi baş geçe fabrıkaların bır kulesınden duman çıktı· 

ğrııı ustabaşılardan birisi görmüştür. Dumanı müte_akip de infilak olmuş· 
tur. infilak neticesinde dokuz kişi ölmOş, 200 kışı de yaralanmıştır. !tal· 
ya Kara! ve Kraliçesi vaka .. nıahallin.e "giderek yaralıları ziya:et etmişi.er 
ve hadiseyi yakından görmuşlerdır. Ögleden sonra Başvekıl Musolını 
infilak eden silah fabrikalarının yerine gelmiştir. Yıkılan kısımlarda ima

lat üç ay ycıpılmayacaktır . 
Roma : 31 ( Radyo ) - Son alınan haberlere göre infilak sonunda 

ölülerin sayısı on sekize çıkmıştır . Yapılan tahkikat noticesine göre , 
infilakın sebebi, işçilerden birinin bir hava tüpünü açmak için bakır 
desti yerine ç~lik desti kullanmasından ileri geldiği anlaşılmıştır . 

'f eruel cephesinde hükümetçi tay
yare filoları üç düşman tayyaresini 
düşürmüşlerlerdir. Asi hava kuvvetle. 
ri Barselou üzerine iki büyük hucüm 
yapmışlar ve kırk kadar bomba at
mışlhrdır. Bu haya bombardmanında 
300 kişi ölmüştur. Bir çok binalar ha· 
rap olmuştur, büyük yangınlar çık

mıştır. Asi tayyare:er, hükümet filo
lari tarafından takip edilmiş ve bun· 
!ardan üç tayyare düşürülmüştür! 

Açlık ve sefalet 

Madrid'i ziyaret etmiş olan bir 

lngiliz Timıs gazetesinde" Can çe· 

ki şen şehir" in sefaletini tasvir edi
yor. 1930 istatistiklerine göre 
1,200,000 kişi olan Madrid nüfusu 

1 Eyi ili 1937 de 806,077 kişiye in 

miştir. Bunların içinde muhtelif yer · 

\erden gelmiş 80,000 mülteci de var 

dır. Şehrin nüfusu üçte bir nisbetin 

de azalmış olmasına rağmen, yiyecek 

kıtlığı son derecede kendini hisset· 
tirmekledir. 

Tıpkı umumi harpta muharip 

devletlerin yaııtıkları gibi Madrid 

devleti, şehir halkına yiyecek almak 

için vesikalar dağıtmıştır. Bir kişinin 
bir aylık yiyecek istihkakının neden 

ibaret olduğunu söylersek şaşarsınız: 
3 kilo ekmek, 700 gram nohut, 300 
gram prinç, 300 g ram şeker, 100 

- Geri s i dördUncU sahifede-

Türk parasının kıymetini koruma 
hakındaki kararnamenin memlekete 
getirilip satilmasına bir mecburiyet 
koymamış olduğu iratlardan piyanıro 
ve ikramiyelerdtn, miYaslardan depo 
faizlerinden esham ve tahvilat satışla 
rından veya gelirlerinden ve buna 
benziyenmenbalard~n hasıl olan döviz 
!erle ihraç edilebilecek ecnebi tahvil
leri mukabiEnde de türk borcu idha 
Ji için yapılacıık tıı!epler, kambiyo 
müdürliıklerince kabul olunncak, h:ı
mcl bedellerı mukahilind · t•lovıl idhall 
t.alepleridc m rkeıde teıkik ohııı~Puk. 
ııı-. 

fıı l:aruı olıııtlıklan ıonra icçc~ 

bir kııç ı:u., içine:!• tilrk borcu tohvil 
Jcrınden ~hernmiyctli bir mikdarın 

memlekete idh•li için birçok teşeb

büsler ve müracaatler yapıldığını ha
ber almış b Junuyor ve bunları çok 
tabii görüyoruz. Netekim bu gibi 
taleplerin gün geçtikce daha çogala
cajiına da şüphe etmemelidir .. 

Bu karar alınıncaya kadar va· 

ziyet şu idi: 
Türk borcu tahvilleri asıl kıy· 

metini ifade eden fransız frangının 
geçirdiği bir çok tahavvüllere ve 

buhranlara maruz bulunuyor ve bu 

paranın kıymet dalgalarını takip e

diyordu. Bu şekilde de tabiatile, is· 

tikrarını, kıymetini daima ayni dere 

cede muhafaza eden türk parasına 
nazaran düşüyordu. 

Fransız frangının kıymetinde, son 
bir kaç sene içinde, husule gelen 

degişiklikleri sırasiyle takib ve tah

lil etmek uzun olur. Yalnız fransız 
frangının hala sarsıntıdan kendini 

kurtaramamış olduğunu ve bu sar

sıntının zaman zaman mühım akis. 

ler yapmakta devam ettiğini ve türk 

borcu tahvillerinin baglı bulunduğu 
ikinci paranın, doların da kıymetinin 
bu günkü vaziyetini muhafaza edip 

etmiyecegini kestirmenin haylı zor 

olduğunu ehemmiyetle göz önünde 

bulundurmak icap eder. işte, !ürk 

borcu tahvillerinin bağlı olduğu pa• 

ralardakı k ı y m e t degişiklikleri 
ve aynı_ zamanda dünyanın :ekono· 
mik ve mali sahalarda daima maruz 
kalmakta bulunduğu yeni yeni sürp. 

rizler, türk borcu tahvillerinin mem 

leket dışındaki kıymeti ile memle

ket içindeki kıymeti arasında mem -

leket içindeki tahviller lehine, bir 
-Gerisi öçüncü sahifede-



Sahife ; 2 

Elektrikli sandalyanın icadı 

Elekrtikle idam en 
midir? şekil • A 

ınsanı 

ALiMLERiN BU HUSUS-
•• 

TAKi ŞUPHESi 
Elli sene evvel ilk tecrübelerin Üzerlerinde 
yapıldığı hayvanlar nasıl ölnıüşlerdi? 

" Amerikada mücrimleri idam 
için elektrikli sandalyanın icadıı m 
bu yıl, ellinci yılclönümüdür. 

Eskiden ller hangi bir mücrim 
günahlarını hayatile ödemeğe mah. 
kum edildiği zaman iki Ş"Y diişü· 
nülürdü: Bir tecziye, diğeri mücrim
lerin günahlarını af dtirmesi. Bu· 
nun için de mücıimin mümkün ol
duğu k.,.dar ıztıraplı bir ölüme mah 
kum edilirdi. 

Fılozofik doktrinlninden doğan 
Fransız ihtilali ümaniter prensipleri 
dolayısile bı şekli ka~ul etmeJi . 
Mücrimlerin bizzat ölümle kafi de· 
recede cezalandırıldıkları düşünüle. 
rek onların en seri bir şekilde öl. 
melerini temin edect"k çareler aran 
dı. işte bu suretledir ki Doktor Guil 
lotin'ın meşhur ölüm makinesi ka
bul edildi. Hunu kabul ederken on 
altıncı Lois'•1in, bir gün gelip ken 
disinin de başını bu bıçağın altına 
koyacağı hiç bir '2aman aklıııJan 
geçmemişti. 

Aıııcrıka<la <la ilk defa 1888 
Nev-York hükumeti Jahiliııde neşr 
eJileıı bir kanunla asmak wretile 
idam kaldırıldı \e yerine, Tıbbı ad· 
li cemiyetinin teklıfi üzerine e !ek· 
trikle idam kabul olundu. 

Fakat hu kanunun tatbiki mev· 
zuubahi~ olduğu zaman büyük bir 
müşkilatla karşı karşıya gelindi . 
Çünkü l u elektrıkle- idamın tathi 
kine mahsus hakiki ve tecrübe edil 
nıiş bir ş~kil heııüz mevcut değil· 

di. Manıafıh kanunuıı tatbiki bir se 
ne sonra b:ışlıyacaktı. 

Bu şekli teklif eden Tıbbı Adli 
cemiyeti bu işe menııır dıldi. Ve Nev 
Jerscy Edison labraluvar ında tc cı Ü 
bell re başlattı. Muhtelif Amerikan 
fiz1olojist alimlerinin ilk tecrübeler 
hakkındaki fakirleri birbirlerine çok 
7.ıddı. 

Mamafih bu gün dahi dünya fi
zisyen ve fizyolojistleri elektrikle 
idamı.ı '\ıhhatine ve ani oluşuna 

inanmamaktadırlar. Bununla beraber 
1888 senesinin sonunda ilk defa o
larak bu tecrübe canlı bir mahluku 
öldürmt"k sur etile yapıldı. Tfcrübe 
için büyük bir dana seçilmişti. Bu 
sıraJarda heniiz elektrikli sandalya 
dü~ünülmemişti. Hayvanın alnı ve 
sırtı traş edilerek üurlerine madeni 
birer plak kondu, iki plak arasın· 
dan 50 voltluk bir c .. reyan g,.çiril 
di. Dana yıldırımla vurulmuş gibi 
düştü. Fakat dokuz dakıka sonra tek 
rar ayağa kalktı, Bundan sonra ikin 
ci tecıübe 770 voltluk bir cereyan 
la yapıldı Ve sekiz saniye devam 
etti. Bu defa ölümün ani oldutu id· 
dia edilmektedir. Fakat hayvan üze 
rinde yapılan otopziden sonra alim
ler bu ölümün hayvanın uzviyetınJe 
mevcut bir arızadan neşet etmesin· 
den şüpheye düştüler. Çünkü dimağ 
damarları kanla şi~kin bulunduğu 
halde ciğerlerin ve:: kalbinkiler mü· 
kemmel bir halde idi. Her hangi bir 
cınorajiye ait hiç l ir işaret yoktu. 

Hatta o zaman bu lecıübelerle 
alay eden_birisi : 

- Zavallı dana korkudan öldü. 
Demişti. 

Diğer bir tecrübede yine l:.ir da 
na beş saniye müddetle 750 voltluk 
bir cereyana maruz bırakıldıktan 
:tonra kalp durmasmdC!n öldü. 

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

Miroir du 
· Mande'daıı 

-------------------! 
Üçüncü tt-crübe bir at üzcriıade 1 

y1pıldı, Fakat on beş saniye devam j 
eden kuvvt:tli Lir ctreyana rağmen l 
at kcrübeden sağ ve salim olarak 1 
çıktı. Bunun üzerine ayni at üzerin j 
de ayni şiddette Lir cereyan yirmi 
bf'ş saniye müddetle geçirildi. Bu 
dafa zavallı hayvcın öldü. 

Bütün bu tecrübelerin efkarı u- 1 

mumiye tarafından heyecan ve lıid· 1 
delle karşılandığını ve bir takım pro. 1 

te~toların yükselmeğe başladığını söy : 
!emeğe bile lüzum yoktur. Bununla j 
beraber al'mler bu mücaJeleden mu 

zaff er çıktılar. Ve tıbbı adli ceıı1iyeti l 
idam i1,·in kullanılac k elektrik C'!re. 
yanının dımağadn geçmesi lazım gel· 1 

diği neticpsine vardı. 

işte L•·nun üzeı ine<lir ki elekt 
rıkli sandalya düşünü!dü. Mücrim 
lıu sandal yaya olu• uyoı, başı bir yu. 1 

varlağa temas edecek ve boynuna 
madtni bir halka geçiriliyordu. Ma 
maf ih daha sonraları bu alet daha 
fazla tekamül ettirildi. Şimdi el kt· 

1 

rodlar bacaklara temas ettirilmekte I 
başa, kollara ve boynunun arkasına , 
kornıaktadır. Bütün bunlara rağmen 
her idamda efkarı umumiye heye 

carıa dü~mekledir. Çünkü bütün bu 
kkamülürıe rağmen elektıikli sındal 

ya har zaman idam m .hkumunu öl· 
diiren.cmektedir. Nitc::kim Sakko an.

1 cak yedi dakikada ölt.Lilmişt:r. 

Amerikada tlektirikli sandalya 
ile ilk .dam edilen mücrim bir ka· 
dını öldüren Reitzseh adında biridir. 

Memura rüşvet 
vermekistiyen 

bir adam 

Kozan : 31 (Hususi) - Ali Hı· 
dırh köyünden Mehmet oglu Mustafa 
adında birisi iskan memuıu Sakıb'e 
rüşvet teklif et niş ve memur bu 
vaziyet karşısında işi deı hal kayına 
kamlığa haber vermiştir. 

Kaza varidat katibi Mevlut ıle 
karakol onbaşılarında" Beşir lJu i~in 

takibine memur edilmiş ve Mu.,taf a 
memur Sakıbe parayı verirken der
hal cürmümı•şhut yapılmıştır. 

Rüşvet vermek suçlusu derhal 
adliyeye sevkedilmiştir. 

Düz~ltme 

Gazetemizin 30-1-938 Tarih 
ve 3404 sayılı nushasır.ın üçüncü 
sahifesinde Mılli Mı::nsucat fabrika· 

sının kaput bezleri f;atları hakkında 

ki ilan fapkalı tip 4 genişliği 90 
santim ve topun fiatı 725 yazıhcak 
yeı de mürettip hat~ı olarak fiatı 
625 'e genişliği 90 yazıhcağı yf"rde 
99 olarak yazılmıştır. Bu yanlışlığı 
düzeltiriz , 

Tlirksözft 

/ııarm-------------------------------------------
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Vilayet umumi 
meclısİ 

Vilaytt umumi mı-c1isi bu gün 
öğleden sonra Vılayet salonunda 
toplanacaltır. 

Dün de yazdığımız gibi, bu lop· 
lantıda, Vilayetin, ekonomik, kültürel, 
sosyal işleri üzerinde mühim müza 
kereler yapılacaktır. 

Seyhan - T oros 
şild maçı 

Pazar günü öğleden sonra şehir 
stadyomunda Torossporla - Sey 
han ~AdJnaspor Ma~ında yapılan 
Şild m~ç• neticesinde her iki kulüp 
1- ı s:ıyı ile berahere kalmışlar. 

dır . 
Havanın rnğuk ve rüzgarlı ol 

masın:t rağmen maç hararetli ol· 
muş ve kalabalık bir seyirci kitlesi 
oyunu seyretmiştir. 

Kır koşuları 

kazanan atletler ... 
ınadalyalar verildi 

Pazar günü senelik kır koşula 
rından birincisi 3000 ve 6000 met 
re olmak üzera iki katogori üzerin 
den yapılmıştır. 3000 metrdik ko 
şuya 14 atld İştirak etmiş ve bun · 
!ardan 8 tanesi koşuyu muvaff aki· 

yetle ikmal etmiştir, Birinciligi 9 da· 
kıka 46 saniye ile idman yurdundan 
Seyfi, ikiııciligi birinci orta okuldan 
10, 12.8 le Galip ve üçüncülüğü 
Seyhan Spordan 10,29,8 le Orhan 
kazanınışlardırr. 

6000 metrelik koşuya 6 atlet 
iştira!< etnıiş ve beştanesi nıuvaff a 
kiyetle bitirmiştir. Birinciliği idman 
yurdunda'l Ük~aş 20, i 1,8 le ve ikin
ciligi Sı:-yhan Adana spordan Akif 
21,28 le üçiincülüğü Seyhan AJana 
.Spordan Sadettin l 1,38 le kazan
mıştır. Hc:r üç koşunun birinci, iicinci 
ve üçüncülerine Ajan tarafından bi 
rer madalya verilmiştir. 

Koşularda alınan derecel.~r şa

yanı meınnuııiyet ve Ü•rıit vericidir. 
Müteakip koşularda bu derecelerin 
daha iyi bir şekilde: tebarüz etmesi 
mernulJur ikinci koşu 3500 ve 7000 
metre olarak 13 Şubat 1938 tari· 
hinde yapılacaktır, Ko~uların tafsi· 
latı At'etizın F e .Jerasyonuna yazıl 
mı~lır. 

HAY AT NORMUNUN 
TESBiTi iÇiN 

Belediyeye gelen bir 
tamim ve siiaJ listesi 
Hayati ucuzlatma mevzuunu, llmt esaslar dahlllnde tetkik• 

karar ver mlf olan hUkOmet, ilk lf olarak TUrklyede hayat nor
munu tesblt ettirecek hazırhk rara baflamı,tır. Memleketlmlzln 
muhtelit mmtıkalarmda yaf&Ylf telakkl ve tarzları , birbirine 
uymadıtından her feyden ev· 1 
vel bu mıntıkalarda esaall etUd 
ler yapllacak ve pahall olan 
maddeler teablt edllecektlr • 
Bu etüdler yapılıı ken fikirlerinden 
istifade edilmek iizere Amerikadan 
da mütehassıslar getirilmesi karar 
!aşmıştır. Bu mütehassıslar gddik
ten sonra, teşkil edilecek muhtelif 
gruplar , yurdun türlü bölgelerine 
gideceklerdir . Ddhiliye Vekaleti , 
bütün belediyelere bir tamim yap. 
mış ve bir süal liste. i göndermiştir. 
Bu listeler her vilayette yetişen 

maddeleri müstahsil paı.arlJrda satış 
fiatlarını, mü~lehlik pazarlarda bu 
fiatlara yapılan zam miktarını, mu
tavassıt sayısını , hangi vasıtalarla 

nerelere gönderildiğini Vı! bu nakil 
vasıtalarına ne kadar para verildi 
ğini so. muştur. Bu süallt"re cevaplar 
gelip hepsi tasnif edildikten sonra, 
muhtelif şehirlerimizde yetişen mad 
delerle ıniktarl,uı ve istihsal pazar. 
ları ile i-;tihlak pazarları arasındaki 
tiat farkl ,ırı tesbit edilm :ş olac1k
tır. Bu malumatın iç müb.ıdele or· 
ganizmasının tanziminde büyük bir 
ehemmiyeti va dır. 

-------
Belediye meclisi 

Şehrimiz Belediye Meclisi bugün 
Belediye Meclis salonunda topla· 
nacaktır. Meclisin bu toplantısında 
şehrin ihtiyaçları üzt:rinde çok mü· 
hirıı miizakereler yapılacaktır. Be
lediye Mec'isi bu ve müteakip top 
lantılarmda bu yıl başarılacak bü
yük işler üzerinde ehemmiyetli ka. 
rarlar verecektir . 

Belediye encümeni 

Dün öğleden sonra belediye 
encümeni Belediye reisi Turhan . 
Ct"ınal ller ker in b11kanlığı altında 
toplanmış v.:. şehir işlerine dair 
muhtı:lif kararlar almıştır. 

Numarasız bL>ikletler 
ve ehliyetsiz biniciler 

Kanal yerlerinin 
is!imlaki işi 

Dün aldığımız malumata göre, 
su işleri idaresi, sulama kanallarının 
geçeceği arazinin istimlaki için ke· 
şıf muamelelerine ba~lamıştır. Bu işi 
yapacak olan ehli vukuf komisyonu 
belediyece seçilmiş ve arazi üzerin. 
de su işleri teşkilatı memurları ile 
beraber İşe başlamıştır. • 

Ehli vukuf heyeti altmış parça 
kadn arazi ve emlak tesbit etmiş 
tir. Kanallar buralardan geçeceği 
için, bu yerleı istimlak edilecektir. 

Bölgeden hayvan 
maddeleri ihraçat~; 

Mıntakaınızdan bilhassa Ceyhan 
havalisind !n civar vilayet ve kaza 
!arına hayvanat ve çok mikdarda da 
havvan maddeleri olan deri, yün, 

yapağı, kıl, bağırsak sevkedilmekte 
Jir. Bunlardan f ,tanbul tatikile Av· 
rupanın en ileri ıııemleketlerine gi· 
denleri de vardır. Hayvan maddele· 
ri arasında harice sevkedilenler me- 1 

yanında tuzlu bağırsak başta gel· 
mektedir. 

937 yılı içinde 52052 baş hay· 
vao, bn rakam içinde kuşlarda da 
hildir ve 576244 kilo hayvan mad 
deleri sevkedılmişlir, 

Kıyınetli bir Edibimiz ve 
2 doktoıumuz şehr"mizdeı 

Kıymetli E·~iplerimizden Hasan 
Ali Yücel ile Tıp fakültesi Doçent 
!erinden ve tanınmış Doktorlarımız 
dan Dahiliyeci Mustafa Şevki ve 
Operatör Kazım lsmail kısa bir se 
yahate çıkarak Adarıamızın misa
firi olmuşlardır . Kendilerim. " hoş 
geldiniz ".deriz. 

1 Şubat 

Çan -Kay - Şekin 
bir adresi 

Çin milli hislerin: n uyandırmış 
Çin müdaf aasmı yapmakta olan 
reşal Çan Kay-Şek sık, sık 
res değiştıren bir adam Çin - J• 
harbinin son icabatından olmak 
zere Çan -Kay- Şek şimdi ekse 
yetle bir tanarede bulunmak 
Ve bu sebeble mareşalm son ad 
si şu olmak g~rektir •Mareşal Çıo 
Kay-Şek ... Göklerde!" 

Nakli mekan 

Öyle bir nakil ki, arz üze/ 
bunun bir eşini daha bu1mc1k mü 
kün değildir. 

Boynes-Ayreste 60 kilome 
yüksaklikte bir bina vardır. Bu 
nanın şehir planı mucibince yıkıl 
sı lazımdır. Bina sahipleri b 
meydan vermemek üzere binanın 
metre da.ıa geriye oldugu gibi 
kilmesi işini munakataya koym 
!ardır. 

Bü işi üzerine alan mühendis 
binaya hiç bir tarafı buzulma 
140 metre geri almışlardır. 

Japon bayramı 

Japonlar yılbaşına " O Mıso 
derler, esas itihariyle gc:çen bir 
im hesap!arıuın lc::mi~leııınesi bA}' 
mı demektir. 

Bir yılı geçirerek hesaplarım da · 
kötü temizlem ... k Japonların k
küme eğlenceler yapmasını mu 
olmaktadır. Ve yılbaşı mabudu 
mevcuttur bu eğlentilerde bu 
buttan yeni sene için müzaheret 
yardım istenilir. 

Bir yüzüğün maceras 
Bundan tam otuz sene e 

Kopenhağda Arnoldso'n adlı 
tüccar, ailesinin çok kıymetli v~ 
rihi kıymeti de haiz bir yüzüğü 
kaybetmiştir. Yüzüğün, bir ıhti1 
hasebile satılmasına karar veril 
ve bu kuyumcu da yazıhanf"ye 
vet edilmişti. Tam pazarlık yap& 
ken yüzük kaybolmuş ve bir t .. 
bulunmamııtır. 

Bundan sonra da otuz sene 
tiği halde bu aile yüzüğü ara 
tan ~e bulup getirecek olaııa 
kifat vadetmekten geri kalmamış 

Nihayet Arnoldson ölmüş 

yerini tutan oğlu babasınao yazı 
nesini esaslı surette tamir ettir 
istemiştir. 

Yazıhane tamir edilirken ta 
ların bir aralığinda mahud yü 
bulunmuştur, 

Eve•, bu yüzük ta-n otuz s 

bu aralıkta gizlenmiştir. 

Motor kursu Şehir dahilind~ numarasız bisik· 
Jetlerle do1aşmak veya ehliy'!ti ol 
madan pisiklt:te lı:nmek yasaktır 

bu şdri'de hart'ket e.ienlerde g;,indüz 
potis devriyelc::ri t a r a f ı n d a n 
yakalanmaktadırlar. Dün birisi numa 
rasız ve bi·ide ehliyeti göıülme · 

yen:beş bisiklet polis tarafın lan 
yakalanarak bdediyey.! tes!im eJil 
mis tir; 

ı Ziraat mücadele istasy 
Çigitlerin dezenfekteleri müdürü kongreye gidi 

Tat li <atlı dersler 
başladı 

Hdlkt'viııin Namık Kemal ilk 
okulund.j açtığı motor kursunun iiç 

aylık Jevresi sona yaklaştığınd ın 

tatbikatlı derslere geçilmiştir. 

Cum_rlesi ve p;z~r günleri bu 
talebe~r yeni koşu sa'ıasında ma 
kineler üzerinde latLikatlı dersler 
görmüşlerdir. 

Portakal hastalıkları mü
tehassısıAntalyay a gidiyor 

Zirat Vekaletiııin tmriyle An
~alya, Al.ıiye ve Finike havalisinde 
bulunan portakal bahçelt rinde td 
k ikat yap:nak üure n _ 'ıat lıa~talık· 
ları mütehassısı Bay Rauf, bu böl
geye giJecektir. 

MAHKEMELERDE 

Beraat ettiler 

Şahsi huriyeti tahdit ve gazp suç 
larile zannaltına alınan ve başka suçla 
mevkuf bulunan Nuseybinin çalı kö 
yünden Süleyman oğlu Ahmet VP. 

kardaşı Abdullah ile ~uç arka
da~ları Mustafa ve Mahmut hakla· 
rında ağır c ·zada yapılan duruşma 
sonunda bunların suçlu oldukları sa· 
bit olmadığından beıaa lerine karar 
ver ilmiştir. 

Halka tevzi dilec· k çigill~ri ele 
zenft>kte ameliyesine ziraat banka'• 1 
nm bir numaralı f.tbrikasınd.;ı devam 
olunmaktadır. Dezenft kte işi haylı 
ileı !emiştir. Ameliye bitince hemen 
tevziata başl nacaktir. 

Yeni Nefriyat ------
Çığ1r 

" Çığır ., ed~biyat mecmuasının 
61-6l nci sayısı çıkmıştır. Çok ol 
gun yazılarla dolu olan bu mecmua 
yı tavsiye edoiz. 

Çocuk 

Çocuk mecmuasının • 1 nci sa 
yısı güzel Hr baskı ile ve çok ne· 
fis yazılarla dolu bir halde çıkmış· 
tır , 

Şeh• imiz ziraat mücadele iı 
yon müdürü Haydar irtd Ar.kar 
ziraat kongrf'sinda bulunmak .. 
ziraat vekildi tarafı .ıdan Anka 
davet edilmiştir. 

3t Klnunueanl t938 

Gökyüzii kapalı, hava yat 
lu. En çok sıcak 14,6 santi 
dtrece. 

Bu gece nöbetçi ecza 
Yeni postane civannda 

Fuat eczanesidir 

1 
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r HIKHEEDiYE -, 
-----------·•-••--•Yazan:Lucl Delarue-') 
C: Meşhur sinema artisti, gençliğin 

de, daha şöhı et kazanmadan evvel, 
başından geçen bir macerayı anla
tıyor : 

Evi terkedip sahne hayatına atılanı 
genç kızın ailesi ile her türlü rabı
tası kesilmiştir. 

Gıenelde, iki odalı bir dairede , 
tek başına yatıp kalkmaktadır. Ha. 
yatı, sanatı ilf seyircinin arzusu arn 
sında mücadele etmekle geçiyor. 

Bir akşam müzikholde, ufak lo
casının eşiğinde bir yabancı görü · 
yor. Bu çocuk denecek kadar genç 
bir delikanlıdır. Kadının gözüne bil 
hassa gencin açık mavi gözleri,c< m 
gibi şeffaf gözleri çarpıyor. 

Genç yaklaşmağa cesaret ede 
meden tatlı bir slav şiv, si ile : 

- Güzelsiniz, diyor. Oyunlarınız 
güzel . Sizi alkışlamıyorlar . Fakat 
şimdi alkışlanacaksınız . Ben buraya 
fena bir şey için değil , siz hayran 
olduğunuz için geliyorum ben Fin 
landiyalıyım , resim yaparım . işte 
adresim. _Razı olursanız, gelin.. \ 

Artist , g"ilü-nsemekten , sonra 1 
gülmekten kendini alamıyordu. 

- Siz verin hele kartınızı,diyor. ı 
Genç kartını uzaktan uzatıyor ve 

fırlayıp gidiyor _ 1 

" Aman Alhh 1 İnsan gençken 
hiç bir şeyden korkmıyor. O gece, 1 

seyirciler beni ıslık hücumuna tut 
muşlardı. Ertesi gün gittim ressa· 
•Ilı buldum. Hiç olmazsa beni he 
ğeniyordu o ! . 

" Zwdllı yaHum 1 Bir dahi idi 1 

Yirmi ıki yaşında , sefalet yüzün 
den, ölüme süıüklendi . Şimdi eser 
leri avuç dolusu paraya satılıyor . 
Benim bir portremi yapmıştı. Ah ! 
Bir bulsam bu portreyi ! O kadar 
aradım , bulamadım . " 

Artist, resmini yaparken , ressa
mın dişlerini nasıl sıktığını , burun 
dclıklerinin nasıl açılıp kapandığını 
anlatır. Ressam büyük bir ill-am 
içinde çalışmış . 

Kadından daha fakir olan genç 
bir çatı arasında yatıp kalkıyordu . 
Yalnız bir tek masrafı vardı ve bu 
onun garip bir hııyu idi. Onda ıçı 
en nadide kuşlarla dolu büyük bir 
kafes vardı. j 

" - Kanat denen şeyi daima sev
miştir, dermiş.Bu kuşlar benim için 
gök yüzü demektir ! . " 

Ressam bu kuşların resmini bir 
çok defa yapmıştı . Sonra bu kuş 
resimlerini Amerikadaki bir müze 
almıştır . 

Dinlendikleri dakikalarda, gencin 
susup durmasından sıkılan artist,ona 
sualler sorardı : 

- Bu kuşlara nasıl bakıyorsu 
nuz? Ne veriyorsunuz ? 

Yahut: 
- Ben kuşları kafese koymayı 

anlamam. H3yvanları çok severim . 
BJ kuşlar benim a!;a hemen kafesi 
açar salveririm . 

Ressam şöyle cevap verdi : 
- Evet , hapishanede kanad 

acı bir şeydir . Fakat , kafesi açıp 
salverirseniz bu on iki kuşuıı hepsi 
Ölür. Sakın yapmayın , Kendilerine 
Yem ve taze su verilmesi onların 

çok hoşuna gider . Salverirseniıı bu 
rada yaşamazlar ki 1 Geldikleri ada 
ya götürüp bırakmak lazım . 

Portrenin bitmek üzere olduğu 
günl !rde, artist ressamın odasına 

' ~evinç içinde giriyor : 

- Haberiniz var mi, Kasti? Be 
ni, taşra tyatrosu mukavele ile tu 
tuyor Her ~kşam bir şe.hirde temsil 
vererek bir ay dolaşacağız. Üçüncü 
mevkide seyahat paramı da veriyor
lar. Ücıet pek fazla değil ama, ney 
se . 5onra Belçıkaya, Ldki de ln
gilterey· gidı·ceğiz di}orlar. 

Ressam ona lıakmadan: 
Demek gidıyorsunıız? d yor. 

Anlayamamıştım, artist : "0 za. 
mana kadar beni sevdiğini anlaya 
mamıştım. diyor . Beni sevdiğini 

tren kalktığı zaman Öğrendim .... 
Üçüncü mevki ile gittiği için, 

bu seyahatte, li ks ekspreslerin doğ
ruda._ doğruya gittikleri yere, iki 

kere aktarma yapmak lazımgeli 

yordu. 
Büyiık bir sandığı olmadığı için 

artist eşyalaıını küçük bir bavulla, 
iki şapka kutusuna koymuş, bazıla 
ıını paket yaparak sicimle çarpık 
çurpuk bağlamıştı. Sahnede giydiği 
elbisesini de ikinci bir bavııla koy 
muştu. Şemsiyesini de bavula t~k
mıştı. 

Kendisine yardım edecek kimse 
yoktu. Hamal da tutamazdı, pahalı 
idi. Tren gece gidiyor. Bu yüzden, 
artist şaşırarak yanlış bir rıhtıma 
gidiyor yanlış geldigini anlayınca 

telaşa düşüyor yağmurda yağmakta 

dır. Paketlerini kaybediyor. Tekrar 
buluyor. 13oş bir kompartıman arı 
yor, bulamıyor. 

Bir kompartımana çekilip uyıı · 
mağa hazırlanan altı kişi ellerinde 
sekiz on paket ve çanta ile içeri 
g;ren bu geç kalmış yolcuya endişe 
ile bakıyorlar. Homurdanıyorlar. 

Hiç biri kızcağıza yardım etmi}·or. 
Tek ba~ına ka 1 mış olmaktan, 

sefil halinden, s;nirinden ağlaycak 
derı ceye gelen artist kapının bir 
denbire açıl.Jığını görüyoı: 

içeri giren FinlanJiyalı re5sanı 
dır. F dakotl ElinJe de o koca ka 
fes var. Kafesteki kuşlar, ürkerek, 
kanatlarıni çırpıp duruyorlar ve uç 
mak isteıken kafesin çubuklarına 
çarpıyorlar. 

- Size getirdim- Trende canı· 
nız sıkılmasın! 

Kızın ancak kafesi elile ittiğini 
ve: - Deli mısinizl. dediğıni iştiyor: 
Tren hareket etmi~tir. 

" - Rıhtıma atladığı zaman Ca

mı açmak istedim. Bu sefer anla
mıştım artık. Kendisine teşekkür 

etmek, evet' ben de seni seviyoıum 
demek istiyoraum. Fakat o çoktan 
kalabalıktan kaybolmuştu. 

"fek varını bana vermişti. Hal 
lıuki ben onun bu hareketini mem
nuniyetsizlik gösterrn 1>ir sözle kar
şılamıştım. 

"Mektup yadzım. Sonradan öğ
rendim ki almadan ölmüş. Şimdi 

gördüğünüz şekilde bir kadınım: 
Şöhret, aşıklar, para .. 

Devam ediyor: 
Elimde on paket ve çanta, l:ıir 

de o kaca kuş kafesi ile, bu ilk se 
yalıatimiıı nasıl geçtiğini tahmin 
edersiniz! Parise döndüğüm zaman 
bu on iki kuşu aa sağ salim getir
miştim. Tabii, Kostiye vermek için. 
Mektubumu almıştır, mesut bir hal
de beni beklemektedir za~nediyor
dum. Daha doğrusu mektuplarımı 
almıştır, diye düşünüyordum; haki 
katen kendisine hergün mektup yaz
mıştım. Fakat ondan hiç cevap 
beklememiştim, çünkü her gün baş
ka bir şehir _e idim. 

Aklına gelen hatıra ile güzel 
gözleri bulutlandı, sonra: 

1 

1 

1 
1 

1 

- Şim li yataklı vagonlarda j 
her işime bakan bir adamla ve her • 
hizmetimi gören bir kadınla seya· 1 
hat ederken o ilk yolculuğu hatırla
yar~k bilseniz ne kadar içim bur 
ku'uyor .1 

-
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

Tlirkıözll Sahife : 3 

Suriye hariciye 
mümessilleri 

Şam : 31 (Hususi muhabirimiz
den) - Hariciye vüzaratınm tayin 
ettiği Ankara, Kahire ve Bagdat 
konsolo>ları şubatın ilk haftasında 
vazife başına gideceklerdir. Karar 
mucebince bunlar evvela bulunduk. 
!arı memleketlerdeki Fransız konsa 
loshanelerinde ~ıtı aylık bir staj müd 
deti geçireceklerdir. Suriyenin Paris 
elçiliğine tayin edilecek kimse hak 
kında muhtelif şayialar dolaşmakta. İ 
dır. En kuvvetli tahmin emir Adil 
Aslan üzrrindedir. 

Cebelittarikte 
manavralar 

Londra: 31 (Radyo) - Anava 
tan filosu baş kumandanı amiral Bek
hav, Nevton zırhlısı ile Lizbona ha 
reket etmiştir. Amirala diğer bir 
zırhlı ile beş ~ruvazör refakat et
mektedir. Amiral Lizbondan Cebelit 
tarike gidece ve deniz maı , avra
larında hazır balun< caktır. 

Mersinde müzikli ı 
bir gece 

M rsin : ( Husu.;i ) - Cuınar 
tcsi akşanıı, TücCl Kıı'.üoündc ter 
tihedilen ( Müzık gecPsi ) pek ne. 
şelı g<çıııiş ve sa'Jaha kadar devam 
etmiştir . 

On beş günJenbai hazırlanmış 
olan bu gt!C•!, bilhass ı Mersinin en 
eski v-: lanınmış ai!eleıinin de kon· 
sere iştirakleri v' cid len ıııuvaffo. 
kiyetli şarkılarilc samimi bir yuva 
eğlentisi halini almış ve genç artis 
ler candan alkışla ımışlardır . 

Gecenin neşesini , ses , söz ve 
danslarile artıran Eli Barbur, Bayan 
Seymcn , Ort.1 okul müzik öğret 
meni ve küçük sevimli dnnsözün 
yüksek rnuvaffakiyetlerini kaydet
mek gerektir. 

Pek zengin olan müzik progra 
mı lıittikten sonra , gece etiketsiz 
bir balo halinde ve bir çok sürpriz 
lerle sa1·'aha kadar devam etmiştir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu men 
faatine tertibedilen gece , tanınmış 
ailelerin meccanen hazırladıkları zen· 
gin büfe ve bilet hasılatile ehem 
nıiyetli bir yekun temin edilmiştir. 

iTAN Sineması 

BU AKŞAM 

Her zamankôrıden Şen Her 
zamankinden Nükdedar Şen ve 
emsalsiz Şantör unutulwaz 

sevimli Komedyen 
ve 

Maurice Chevalier 
yi nefis manzaralarla süslü cazip 
bir mevzua sahip nükde ve zerafet 

kaynağı 
-- ] -

Sevimli Serseri 
Fransızca söziü en 
takdim edecektir· 

rnn komedicle 
Cidden güzel 

lıir fılm 

2-
Bu fılme ilavelrn: 

Richard f'almadge 
ın en heyecanlı filmi 

H.ıfiyel !r Ktr:ıl1 

da istek Ü7.eıine t< krar 

cektir. 
PEK YAKINDA : 

göstrrilc · 

Ç•rlık rusyanın feci Blll~ıılaı lnJ 
aid yapı'aıı 1 iiyük ve emsalsiz 

bir Rus filmi 

ÇARIN YAVERi 
8893 

Türk borcu 
tahvilleri 

- Birinci sahifeden artan -

fark doğurmuştu. Bu fark türk bor 
cu tahvillerinin dahili istikraz tahvil
leri ile degiştirılmesine dair olan 
kanun neşrinden sonra mühim mik
darda fazlalaşmıştır. Halen bu tah: 
villerin degeri hariçte 12 13 türk 
1 rdsı arasında olduğu halde mem 
leket içinde 19 küsür lira bulun
maktadır. 

Bu mütalealerdan sonra dışard1 

bulunan türk borcu tahvillerinin türk 
pıyasasına yaptığı akını ve bu akının 
gün geçtikçe fazlalaşmasını şu iki 
noktada toplayabiliriz: 

1- Türk borcu tahvifü ri, t•]rk 
piyasasına gelmekle bir kazanç te 
min etmektedir. Bu kazançlard:m 
birisi; tahvilerin dış pıyasaya naza
ran türk piyasasında daha yüksek 
bir kıymet iktisab eylemesinden do
layı kıymet farkını kazanıınk, dige 

Asri sine a 
1-Şubat-938 salı akşamı 8,30 suvareden itibaren 

Tanınmış eserlerile şöhret bıJan Karlo Gozzinin layemut aseri olup Lon
dra, Berlin , Paris, Moskova, Roma, Viyana Devlet Tiyatrolaı ile ( Eski 
Darülbedayi ) de bir çoı.( defalar oynanmış ve umumun mazharı takdiri 

olmuş meşhur Çın imparatoru 

Altum Kanın dünya güzeli kızı 

(TURANDOT) 
Eşsiz büyük Şark filmini sunar 

OYNAYANLAR: 

AYRICA 

Kata dönagy - Piyer Bilanşar 

Muhteşem dekor Çin Sarayının Esrarı -

En son ve en yeni dünya havadisleri 
Sinema müteaddit sobalarla ısıtılmaktadır 

localarımzı lütfen telefonla isteyiniz 
Telefon No: 250 ASRİ 8905 ri ve daha miihimmi rle; !ürk l:ıorcu 

tahvillerine bu gün mühim bir kıy· 
met farkı temin eclen, tahvil mü
badelelerindeıı istifa le edebilmek ... 

----------~----------~----,--------------

Bu iki kazanc yekdigerine çok sıkı 

bağlıdır ve hatta bunların tek bir 
kazanç halinde bile mütalea edilme 
si lazımdır, 

2- Tüıkiye cunıh.ııiyeli maliye
sinin muvazeneli büdcesi, düzgün 
ödeme sistemi teahhütlerine kaı şı 
gösterJigi fevblaJe lıassasiyı t, bir 
çok dünya m mleketleri tarafından 
rıuli sıkıntıya karşı bir çare olarak 
sıyılan devalüasyo.ıu Türkiyenin rııil-

1 li meııfaatltrine uygun bulmaması 

ve bunun pek tabii bir netiçe olarak 
dahili istıkraz tahvillerinin kıymeti- 1 

ııi daima muhafaza etmesi, !ürk \ 
borcu tahvillerinin Türkiy~ye doğru 

akın etmesi için mühim bir sebep ı 
teşkil eder. 

İşte bir ta. aftan maddi menfaat-! 

Adana Milli Mensuca Fabrikası Direktörlüğünden: 
112 938 Tarihinden itibaren aşağıdaki fıatlarla 

satacağımız sayğı değ"r müşterileıimize ilan ederiz. 

Genilşik Top 
Santim Metre 

Aslanlı bez tip 2 75 36 

" " 
tip 2 90 36 

Şapkalı ,, tip 4 85 36 

" " 
tip 4 90 36 

kaput bezlerimizi 

Top 
Fiatı 

725 Kr. 
839 

" 695 
" 725 
" 

Bu fiatlar fabrika teslimi, bedeli peşin tediyeli ve toptan satış fiatı
dır. Bir balyad~n noksan olan p . rekende satışlar için °/0 2 fark alınır. 

F abrikaıııızın hiç bir yerde acentusı yoktur. Bütün müracaatların doğ
rudan fabrika müdürlüğüne yapılması müşterilerimizin menfaatı icabın-
dandır. 8900 

!ere diger taraftan bu bu tahvilerin ı 
dahili istikraz tahvilleri ile değiştiril :--------------------------,----~ 
mesi suretile tPıııin edılen man•vi 
huzura bir d~ memleket dışın la hu 
lıınan tahvillerin memleket içine 
gırmPsini kolaylaştı·an bır kaıarila-

ve edilince hariçte l ulunan )tahvil-
lerin tü ık pı}asasına niçin akın et
tiğini ve bu akının nasıl kuvvdlen 

1 
digiııi anlamak daha kolay olur. 1 
Çıinkü, yukarda da söyledigi niz gi· 1 
bi, türk borcu tahvilleri memleket 
dışın la ve için ~e eski vaziyette kal 
dıkları müddet zaıfında bağlı olduk 
laıı paraların tesirlerinden ve bunu ı 
doguracağı neticelerden kendilerini 1

1 asla kurtarmış olmiyacaklardı. Bu 
' tahvillerin mütemadi kıymet teınev 1 

vüçlerindcn ve 'sair:tesi rlerden ken
dilerini kurtarabilmeleri için her hal 
de türk parasına dayanarak sahit 
bir 1 ıymet alan tüık dahil 'is tikraz 
tahvi lleri ile mübadele edilmelerine 
ihtiyaç vardı. Netekim son kararla 
da tu temin edeiıniş bulunrnaktadır. 

Alsaray 
Bu akşam 

sınema 

sında 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizaınnamesi 

2 
Kararname No : 7756 

( Dünden Artan ) 

KISI ~1 
2 

Subayların terfileri 
~·, 

Madde 41 - J ın :larm 1 s•ı 'la yl ıriyle askeri memurlarının terfileri 
ve meratib silsilesi ( inbl zamanlarile taıfii ri.itbe mehdeleri, ayni rütbe
dekinlerin kıdem farkı, herhangi bir sebeble terfii geri kalanlaı ın son
ra lan terfilerinde miiktesep hakl2 rı, terfiin tehirine sebeb olan haller, 
mafevk makama tcrfı için rütbelerdeki Asgari müd.let vesaire ) :Jandar
ma kanununun (12) nci maddesi hiikmüne göre ordu terfi kanunu ile ordu 
dahili hizmet kanununda ve jandarma sicil talimatnamesinde olduğu iİ 
bidir. 

Her rütbe sahıbi subay ordu kıt'alarında, maaşlarını jandarma bütce
sinden almak üzere, bir sicil müddeti kadar ordu subayı gibi kıt'a sta
ıını yapar. 

Oıdudan alacağı sicillerle jandarm1da tutulmakta olan sicilleri mu· 

Her şey senin için 

Gary Cop,er 
Şirley T empl - Kaı ol 

Loınbard 
Unutul.ııaz üç şanatkar tarafrndan 
y3ratılan, Neşe, Zevk, Güzdlık' 

şıhaseri 

ı vafık olanlar ordudaki hemnasıplarile birlikte jandıı.rma münhalatına terfi 
ederler. Jandarm~ Genel Komutanlığı ile kuı may başkanlığı ve kur. 
ınay subayların çalıştıkları şube müdürlükleri münhalata dahil değil· 
dir. 

GELECEK PRoGRAM : 

Saray Entirik ..lan 

Dık'tat : 
PEK YAKINDA: 

Günüo adamı 
Emil Jag.1is 

Tcldon : 212 
8894 - 1 

Madde 42 - Jandarma subayları: subaylığa hangi sınıftan nasb 
olunmuşlar ise ordu stajını da o sınıf kıt'alarında yapar ve staj için ter. 
cihan en yakın bulun;ı.n kıt'alara verilirler. 37 nci madde mucibince or
dunun muharip sınıflarından jandarmaya nakletmiş olanlardan subay nasb. 
edıldikleri sınıfın jandarmada teşekkülü yok ~a bunlar sıtajlarını piyade 
veya süvaı i kıt'alarında yaparlar. 

Madde 43 - Jandarma subaylarına aid siciller jandarma sicil Tali· 
matname~ine tevfıkan tanzim ve ta~dik ve muhafaza olunur. 

Madde 44 Jandarma sulayla~ının terfi inhaları Jandarma C enel 
komutanlığınca tanzim ve Dahiliye Vekaletince yüksek tasdika arzolunur 

Madde 45 

KISIM 

3 
Subayların ta.ı 111/eri ı·e ı erlerı11ırı drtiştıri/mesı 

Jandarma subaylarından binbaşıdan yukarı 

( Sonu Var ) 8303 

rütbeliler 



Sabite: 4 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
-----------

Ki 1 o Fiati 
Satılan miktar CiN si En az ı En çok 

K. S. A.. S. 
---- =--=---· Kilo 

-Kapımalı --pamuk 
- Piyasa parlağı ,. 25 26,50 

Piyasa temizi ,, 22,50 -23,25-- --
iane 1 -------
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 37 38 

YAPA GI 
Beyaz -1----Siyah 

ÇIGJT 
Ekspres ---ı-- 1 

ı-~ia-ne-'------- -------~• 

1::-:Y;e-."_r_ıı_· :_:=:i:o_e...,..::u_1~-k~i~:k_,-.:::...:1~27",3~57 _7' _-_ -~ -~j ~~--"."'"""".-:~~..!ı_-:.=_-_-_-_-_-_-_-,:_-_-_-__ 
HUBUBAT 

Buğday Kıbns ---" Yerli _ ___:.;'-----:------- ------ı---
Mentane " Arpa 

---;:F"a~su~ly_a______ ------ ------ --------
l-Y.....--:u l,.....af~------ ----- ----
--w:D~e7.li-cc-------~------ ---
"--iK'u_ş_y_e_m~i-----------ı-----1 

Keten tohumu ----ı------·,.-------

Mercimek --, ---;:s=-u-sa_m ______ -f('i5 --ı---- -------

UN 
ı_D_o_-r_t -=-y_ıld_ı_z_S_a_li_h _______ _ 

1 üç " ,, 1 :E ~ ı Dört yıldız Doğruluk __ 
~ ~ 1 üç " " --
:§ .g ı Simit ,, 
~ ~ ' Dfö.-t yıldız Cumhuriyet 
N (.)o 

r' 1-ü~ç-----'-"--~"----
1 Simit 

" 
Live ı p )( T elgraflan 

31 / 1 / 1938 

--------~a_n_ııı_n J>erıe 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

-

ı 1 90 Hazır 4 Lirl't l_ ı=\. 97 173 ı l<ayişmark !k. Kanun vadeli 4 Frank ( Fransız ) 24 39 
Mart vadeli 4 78 --- Sterlin ( İngiliz } 630- 00 
Hint hazır 4 1 23 üolar ( Amerika ) 79- 2.5 

-8 --144 --- -Nevyork Frank ( İsviçre ) 

D. D. Yolları 6 cı işletme eksilt
me komisyonundan : 

1 

( Türksözü ) 

Ne zaman gösterileceği yüzlerce meraklı tara
fından sorulan ve 

( Tan Sinemasında ) 
PEK YAKINDA 

Gösterilecek olan, bugüne kadar yapılan ( TÜRKÇE SÖZLÜ VE 
ŞARKILI) Ftlimlerin en büyüğü, en muazzamı ve en muhteşemi unutulmaz 

Ramon Novarro 
Tarafından harikulade bir tarzda yaratılan şaheserler şaheseri 

( ŞEYH AHMED ) 
Fevkalade film (TAN) sinemasının büyük bir mu
vaffakiyeti olacaktır. 

Hakikiıd olmuş bir vakadan alınmış mevzuu ve Vedia Rıza, Cevdet 
Kozau, Hasan Tahsin, ve daha bir çok Türk artistleri tarafından söylenen 
şarkt ve n.!fis musiki parçalarile süslü buJuniln bu Çöl, Aşk, ihtisas ve 
heyecan dolu emsalsız Şark filmini bütün Adana halkı gormege 
koşacaktır: 

1 
Pek yakında .•.. Pek yakında 8881 

Kömür sı ıntıs 
çe meyiniz 

Derhal Ali Rıza Kt:lle~cker ticarethanesine giderek zarif, sağlam, ucuz, 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
2Lira 

mukabilinde edineceğiniz maldtz 
sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

temin edeceksiniz. 

M it d Yakmak için en 
0

ekonomik, en ucuz 
Alacağmız a } ~ a ~ kömürüdt> Alı Rıza Kelle-

şeker licarethanesinde bulac<;ksınız . 

Maden ko··mu··ru·· kul~a?mııkla hem milli birccvherın ist ih 
lak1 nı arttırmış ve hem de müstefid 

1 olacaksınız. Odun kömüıü artık aranılmamağa mahkümdür. 

ı Maden kömürünü muıfağınızda bir kere tecriibe ediniz 

Adana dtpomıza bir sene zarfmdcı gelecr k tahminen 20000 lon rnik· 
darın<l<ıki maden kömürünün vagonlardan tahliye ve istifi işi bir yıl mü I· 
dc:tle m'.iteahhide verilmek üzere açık eksiltıneye konu. uştur. Beher lo 
nun muhammen tahliye ve istif bedeli 10 kuruştur. 

! Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
Eksiltme 15/2 938 Salı günü saat 10 da Adana işletme Müdürlüğü 

binasında yapılacaktır. Buna ait şartname ve mukavelename projeleri ko 
misyonumuzdan bedelsiz olarak verilecektir. isteklilerin kanunun istediği 
vesaik ve idaremiz veznesine yatırılmış J 50 liralık muvakkat teminat mak· 
buzu veya bu miktarda banka teminat mektubu ile gününde eksiltmede 
bulunmaları. 8899 29-3- ı - 10 

Barselon şehri dün Jlr 
bombardman edildi . Türksözü 

Gündelik siyasi gazete 

- Birinci sahifeden artan -

gram kuru balık ve daha bir iki e 
hcmmiyetsiz şey. 

Bu~ koloyu lJile bulmıyan istih 

kakla bir insanın bir ay beslenmiye 

ceği tabiidir. Şu halde Madrid halkı 
ne yapıyor? ihtiyacım pazarlarda 

serbest satıştan temin ediyor. Fakat 
burada istenilen fiatlar vesıka fiat

larile ayni değildir. Yukarıda müfre 
datmı saydığımız istihkak için adam 

başına ödenen ayiık ücret yalnız 10 
pezeta,dan ibarettir. Halbuki serbest 

satışla yalnız 12 yumurtanın bedeli 36 
pezetadır ki 10 lir .. kadar bir para 
demektir. Buoa kıyasen her şey, on 

misli pahalılaşmıştır. Bu şaı tlar için 
de halkın ne kadar büyük bir sefa 
Jete katlandığı meydandadır. 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 A) lık 
1 Ayhk 

Kuruş 

1200 
600 
ıoo 

100 

1 - Dış memfeketleı için Abone 

beddi değişmez yalnız posla masrafı 
zammedilir 

2 - ilanlar için ıdareye müra
caat edilmelidir. 

Aşçı ve hizmetçi 
aranıyor 

Evde çalışmak üzere birkadm 
aşçı ve bir hizmetçi aranıyor. Mat
baamıza müracaat edilmesi, 

9 8879 
_... -. ---

or. Muzaffer Lokman 
lç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkas1ndaki un u

ayenehanesinde kabul etmekted r. 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
saf ve temiz kömür ucuz olarak top
tan ve perakende satılır . 

7967 96 

§ •• il zm tzO ES 

Satış yeri Yeni Mağaza 

Ş. RIZA IŞÇEN 
Belediye karşısında 

1 Şubat 1938 ~ 

,-----------------,,_,---------------------1 
•• •• •• 

TURKSOZU 

IMatbaacıiıkl 1 Gazetecilik \ 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

l LAN 
bir cild, renkli ve za 
bir kapak bölgede an 
cak Türk.sözünde ya· 
pılır. 

* 

T A 
* 

B 
Resmi eurak, ced· 

velJer, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tmmz. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

KIT AP 
kartvizit ve bilumulll 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şekilde en zarif hu 
rufatla Türksözünde ya· 
pıhr. 

* 

1 
Kütüphanenizi gü. 

zelle:_,tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 

C l L D 
* 

GAZETE 
Türl\,sözü matbaa· 

sı "Türksözünden" baş· 
ka her boyda gazete. 
mecmua, tabeder. sinde yaptırınız . Nefis 

--------------------------------------------------" 

K 
A 
y 
A 
D 
E 
L 
E 
N 

KAYADELEN 
suları ve gazoz
ları sıhhat ve 
gençlik kayna -
ğıdır. Dai a KA 
Y ADELEN içiniz 

* 

KAYADELEN 
suları ve gazoz
ları evinize ka· 
d ar gönderilir . 
Depoya haber 
vermek kafidir. 

K 
A 
y 
A 
D 
E 
L 
E 
N 

KAYDEALEN 
Amanos tepele
rinden en fenni 
cihazlarla ve 
kaplarla nakle
dilen sud\ r. 

... 

KAYADELEN 
suları v~ gazoz· 
ları en sıhhi ve 
tabii hassaları 

haizdir. 

KAYADELEN grrozlarrnı alıtken ş·~elerdeki kıı mızı (KAYA DELEN 
1< ralanna dıkkat ediı i1 . KAYADELI N Tırrı sitlcıi : Mersin ve P..d~na Ki' 
YA DELEN cerolaı ıdır. Pi.~ i. k demac<:n!ar : lCO kuru~a evleı-:n·7e gönde 
rilir. 

Menbad<ın kayadelen nakleden vagon1ar he-r seferde Kayadc1en su)~ 
ile yıkanmaktadır. 8495 13) 

356 

Umumi neşriyat miitlürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 


