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Sovyet - Japon hududundaki yangın büyüyor! 
Rus Hava filoları çok şiddetli 

bombardımanlar yapdı 

Sovyetlerin Şark Orduları 
Bluher harekatı dün 

Kumandanı Mareşal 
bizzat idareye başladı 

Sıı., l.foskova: 10 (Radyo) - Japonya 1 
111/ct Rusya hudud anlaşmazlııtından 
'cd· ıtelen çarpışmalar devam etmekt Bu sabah on dört tayyareden 1 
ı ,,'Ckkep bir Sovyct hava filosu Çan
ı~~nk ve Satsaoping tepelerindeki 
!it. n tnevzılerını bombardıman ctmış-

Sa, Yine bir Tokyo haberine göre 
"1Yetıcrin Aksayışark orduları ku
"4, danı Mareşal Bluher harekatı bizzat 

t •Çin Novoklevske gelmiştir. ı· 
~•n 'tokyo: 10 ( Radyo ) - Domky 
çlıı~•nın bildirdiğine göre, dün akşam 1 

h Ufeng; bombardıman eden Sov
'11ir~v~ filolarına Sovyet topçusu da 
' _ etmiş ve mevzileri dunnadan 

\14tür. Ormanlara yangın bomba 
~~lını•tır 't • . 

_,_ Sovyeı hududu rııu/uı/izı hududu gözlüyor 

taraf kuvvetleri birbirine çok yakın lar mevzilerini muhafaza etmektedir. 
~y 0 kyo: 10 (Radyo) - Dün gece 

h:ı kıt'alarının el bombalarile yap
tıcuınıardan sonra bu sabah iki bir mevkide bulunmaktadırlar. Japon- Büyük harp meclisi bu sabah ve 
----------------- ökleden sonra olmak üzere ve 24 ıre· 

Pazarlık 
.., 

yasagı 

/Karısını öldürüp gere 
, gömen katil hüsegin 

Kanun eylul 
da meriyete 

girecektir 

ONDÖRT SENE SEKiZ 
AYA MAHKUM OLDU 

' 

Ekonomi Bakanlığı Muhakemenin enteresan safahatı 
Kanunun 

Etrafında 

devam 

Tatbiki 

l\azırlığa 

etnıektedir 

3 Agustos Çarşamb3 gün ü Mer· 
mcrli mahallesinde 71 - 73 numara lı 
evde işlenen tiiyler ürpertic ı cinayr 
lin duruşmasına dün Ağır ceza mah 
kcmesinde devam olunmuş ve katıl 
Hamal Kel Hüseyin hakkındaki ka · 

Ankara : 10 (Hususi muhabiri - I ıar verilmiştir . . . . . . . . 
ınızdcn) - Kamutayın son toplanlıla- ı ~ah~eme heyetı; bırıncı , ıkıncı 
sında kabul etmiş olduğu pazarlıksız ve .du.n~u . duruşmaları gören Reis 
satış mecburiyetini h.oyan kanun 1 . Vekıh !kıncı Aslıyeceza Hakimi Tev !ık 
eyliıl 1938 tarihinde meriyete girecek- \ Özdol, Aza Kenan Kalbsüz ve Hakim 
tir. Ekonomi Bakanlığ'ı kanunun tat· Maavini Meliha Toros'dan mürekkeb 
biki etrafındaki hazırlıklarına devam olup iddia yerinde de Cumhuriyet 
etmekte ve Belediyelarin vazifelerini Müddeiumumi muavını Hilmi Arca 
tesbit etmektedir. Bakanlık, kanunun bulunmakta idi . 
ilk defa tatbik edileceği An '~ara, İs-
tanbul ve lzmir şehirleri hakkındaki 
karanameyi hazırlamaya başlamıştır. 

Kararname projesi pazarlıksız satışın 
etiket ve işaret koyma işinin hangi 

Bu muhakemey i d inlemek üzere 
esasen kiiçücük ola n sa lon h ınca hınç 
<l olın u~ tıı . 

l!ııku k u am me şalııd i ola ı a k ge. 
tirilen Dok tor Ekı em Baltdc ı ; Bun 
dan cl ör t ay mukaddem yanından çı

kan maktule :i'.elihanın namussuzluk 
ve iff et sizlık gibi harek et le ı i ııi gör
ıııedıği gi bi işitm ediğin i d e ve hatta 
baz ı geceler çocuklarına bakmak ü
zere evinde yatırdığ'ını söylemiştir . 

Müdaf•a şahidi olarak dinlen•n 
Sütcü Hamid, Tavukçu Hüseyin, Sı · 

vacı Mustafa, Bekci Stileyman ve 
- Gerisi ikinci sahifede -

enup bölgeleri ağaçlanıyor 
neralin iştirakile iki defa toplanmış 
mühim müzakerelerde bulunmuştur. 

Tokyo: 10 ( Radyo ) - Japonya 
Hariciye nezareti namına söz söyle· 

l· ı yon 1 a rca oka ı ı· pt u·. s ;:~e~e~~~;~tade~!~~i:ri~d~~e~ür~k: 

1 
ticareJ şubelerinde, hangi maddeler 
hakkında ve ne suretle tatbik edile 
ğini gosteren hükümleri ihtiva ede· 
cektir. 

,Valansiya ve Barselonlu-
1lar Frankoya iltica ediyor 

Hükumetçiler birçok mevzilerden 
dün yine tardedildiler 

\ kep bir heyetin toplanmasına Japon-
1 

fidanı yetiştiriliyor -y;.-'":-~-:;-~~-~·~-~-lm;~-ir. 
H TAYDA 
İkinci İntihap 

bugün başlıyor 
<i' 1~tkezi vilayetimizde olan okaliptüs 

~şkilatının faaliyeti ne safhada? 

~A l'AKLIKLARD AN iSTiFADE 
z 
~10° 0 ıtuldak maden kt.müıü hav· 1 

ıı ınaden dircğ'i ve devlet de· 
it10 arının istıkbaldeki travers ih
hu~~azarıdikkate alan cumhuri· 

asi "indtııneti yurdun müsait olan böl· 
'ıı;. e Yeniden okaliptös ormanla· 

tadan kaldırılarak yurtdaşlara sıhhat, 
refah, zenginlik verici cumhuriyet i· 
daresinin yüksek emrini ifa etmeğ"i 

üzerine olan orman işleri umum mü· 
dürlüğ'ü sayın başvtkilin nutkunu 
müteakip kısa bir zaman zarfında o
kaliptüs teşkilatını ve tesisatını kur· 
mak üzere şef olarak bir orman mü· 
hendisini Seyhan vilayet merkezine ve 
bir orman mühendisinide Antalyaya 

,,• I y ,. 

} 
1fl 'f 

~ld Cd!lmesine karar vermişti. 
, Cnız sahillerimizde ziraata ya

:'lq00 Verimsiz, bataklık arazinin 
·•rı llıasını bataklıkların kurutul-

~e bu ve~ile ile sıtmanın or- ( Gerisi üçüncü sahifede ) 

<\dana Bağdat Hava 
Yolu tesis edi k 
Devlet Hava 
bir program 

Yolları 

tatbik 
büyük 

dilecek 
' 1 ~~. 
1'trıı, "• : 10 (Hususi muheblrlrrlzden) - H ve yollerını g• · 
~ ~tılt Ye muntazam bir halı ı•Urmek iı;ln bUyUk bir ta
ı~'~ı, •terıımektfdlr. 
'ıı ~ ,,1 ttavayolları ldares, 
ı~ ı,~,11-ıtrıer lmlzl ve komfu 
: ,111•rı heva yollyle blr
'tıı •ınak için bUyUk bir 

~•lıa l'ı11zırlemıftır. 

1~~r•ııı Vekaletinin tasdık ettiği 
' '\0k l llörö beş yıl içinde Is 

~rı, bara , Konya. Adana İzmir; 
'~~k 'Ya~bakır . Ekzurum, Van 
I h,~ Şchırlerinıiz arasında mun· 
'• ' a ıı 
11n ın 't ·os!alaır yapılacktır. Ay 
''ında•brız şehriyle memleket · 

ı.'~tır I da bız hava yolu ih:as 
·~ • t· 
1~ lthr· an yolcu tayyarerreleri 

1 ~ 1" •ne kadar yolcu taşıya
\;~ u) llllar . 
'\lar 1 •d . ıresi bu seferler i-

ve ııol.sanl&rı l.Jr~ılıya -

bak tedbirler de almaktadır. Ru cüm· 
leden olarak yakında üç tayyare da 
ha satın alın~cak ve bunlar Ankara 

Diyarbakır hattına lalı~is edilecektir. 
Yeni tayyareler gerek emniyet ve siir· 
alla. gerekse konfor bakımından çok 
mükeııımal bir şekilde alacaklardır. 

Nafıa Vekaleti yeni alınacak lay· 
yarelere saıledilek üzere 938 büdçe· 
sinçen H va yolları için tahsisat ayrıl
mıştır. 

Tayyareler eyh11 başlarında mem 

leğctimize getirilmiş olacaklardır. 

Devlet havayolları umum müdürbğü 
Adana • Halep ve Adana - Bağd;ıd 

aaasında da bir hava hattı tesis 

( Gerisi ikinci sahifede ) 

ticaretimiz 
Ankara : 10 (Telefonla) - Al 

manya ile ticaret ve kliring anlaş· 
malan müzal..crelerinde hükümetimiz 

'adına bulunan heyeteiştirak etmiş olan 
Türkofis Rci,i B. Bürhan Zihni Sa

nus dün şehrimize avdet etmiştir. 
B. Sanus avdetinde Budaptşte'ye 
uğramış, Macaristan hariciye ve ti 

caret nezaretiyle macar millli ban 
kalan ve bazı müesseselerle temas 

lar yapmıştır. Bu temaslar mevcut 

Türk - Macar ticaret anlaşmasının 

daha iyi işleyebilmesi için icap eden ' 
kararların alınması merkezinde ol· , 

muş ve macar hüküınetile esas pren 
sip itibarile mutabakat husul bul . ! 
muştur. Ge~n sene 1.800 bin pengü 
olan Macar ithalatı bu yıl üç küsür 
milyona çıkmıştır. Madarlann yurdu 

~.ıuza ithal ettikleri mal nisbetinde 
l>izden mal atmalarının temini keyfi. 

yeti, bu prensip üzerindeki anlaşma 

BAZI MÜFSiT UNSURL~ R \ 
REYHANIYEDE GENE TAHRI 
\ KAT Y APMAÖA BAŞLADI 

Antakya: 10 (Türksözü ınuha. 
biri bildiriyor) - Birkaç günden 

beri müfsit unsurlar Hatayın bazı 
bölgelerinde yine tahrik ıta başladı
lar. Suriyeden mahsus maksatlarla 

Hataya gönderilen ıki Arap gaze
teci Reyhaniyede tahrikata başla 
mışlar, ve Salahaddin Eyyubi hak

kında yazılı ve Arap cihangirliğini, 

Kürt medeniyetini gösteren, aynı 

zamanda Türklerin barbarlığından 
bahseden broşürler dağıtmışlardır. 
Bunun hedefi, Hataydaki Kürt va. 

tandaşları Türkler aleyhine çevir 
mektir. 

Hatay meclisi Antaky~da topla· 
nacaktır. lık seçim listesi yarın ası· 
!arak ikinci intihap başlıvacaktır. 
Mebus intihabı da ay sonunda bit 

miş olacaktır. 

Mücadele işleri 

ile temin edilmiş bulunmaktadır. 
Mevcut anlaşmanın her ilri tarafın 
ticari mübadelesini artıracak bir şe· 
kilde yeni başdan tanzimi için eylül 

ayında Macaristan'dan bir ticaret 

heyeti şehrimize gelecektır. Bu ya. 

pılacak olan anlaşma ile mevcut it
hal ve ihraç vaziyeti müvazi bir 

hale gdirilnıiş olacak ayni za nanda 

her iki tarafın daha r azla miktarda 

ithal ve ihraçta bulunın. laıı lemin 
edil ·cektir. 

Ceyhanda yapılan 
t mücadele ınuvaffakiyetle 

1 

neticelendi 
Vılayetimizin lıazı köy tarlala

rındJ göriilrn Karaderina vı· He! Kültür Doğu 
Kongresi 

Tral>zon : 10 ( A. A. ) - Doğu 
Dültür Kongresi Tralnonda umumi 1 

müfettiş vekili Nizami Atakcr tara 

fından açılmıştır. 
Trabzon: (A.A.) - locir ve üzüm ta 

rim satış kooparatifleri birliği top 

lanmış ve iQare hı:yı:ti raporunu 
tasvip etmişdir birliğin geçen yıla 

ait bilançosu ortakları memııun ede- 1 
cek derecede parlaktır. 

yotis lıaşerelcriniıı yapıl.oı ınücatl e· 
le neticesinde tamamen yok rJildi · 

ğiııi yazmıştık. 

Ceyhanın bazı ki)y pamuk tar· 

!alarmda görülen lıu lıa~ · rdcrlr ya· 
pılan mücadele de muv.ıffakiyetle' 

sona ermiştir. 

Şimdi yalnız narenciye ağaçla 
rında Kriz omafalo; mücadelesi 

yapılmaktadır. 
Saimbeyli kazası bağlarındaki 

mildiyo mücadelesi de bitmiş ve 

oradaki mücadele teknisycri merkeze 

celbt'dilmi§tir. 

Salamanka: 10 
(Radyo) - Franko 
kuvvetleri umumi 
karargahının bildir
diğ'ine göre, dün 
akşam ve bu sabah 
Frankistler, cumhu
riyetçi kuvvelleri 
şark ve cenup cep-
helerinde birçok 
mevzilerden püs-
kürtmüşlerdir . Bil 
hassa Vugaler cep- . 
lıesinde cumhuriyet
ciler fena halde 
ric'at etmi~lcrdir. 

Barselondan ve 
Valansiyadan birçok 
kimseler kaçarak 
F ranko hükümetinc 
iltica etmişlerdir. lspanyol tellketzedelerl bir barınakda 

Çinlilerin muvaffakiyeti 

Dün tam 33 Japon 
tayyaresi düşürüldü 

Kantonda 
vukua gelen 

Şanglıay: 10 (Radyo). 
1-fankeodan verilen 
lıaberlerc gorc muhtel if 
şehirler üzerine Japon 
tayyareleri tarafından 
yapılan akınlardJ ol uzüç 
Japon tayyaresi düşü· 
rülmüşt(ir . llunlfan baş· 
ka Çın ah.ıncı kolan ta 
rd!ından J.ıponların işga 
li altındaki arazide y .ıpı 
lan akınl•r es n a sında 
muhtelif dcııı i ryolla rı ü· 
zeı indeki köprüler ve bu 
hatların muhtelıf nokta 
lan tahrip edilmiştir. 

Şanghay: lO(Radyo) 
askeri ekisperlerin beya 
nalına göre, Kantonda 

son h~fta içinde vukua ge 
len hasar 8,000,000 luktur. 

bir 
hasar 

hafta içinde 
8,000,000 luktur 

.\larP§al Çan · lvıy 
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BUYUK HİKAYE 

Ledi 
~ .................................................. ---1 ......... 1 ......... ,., 

üzel Kardaş arasında 
mal yüzünden 
kanlı kavga raft~i~e~!:; ı-;:r::::za~:-~~ı :e~~~:disin~~~n~~ 

da, her gün bir arkadaşı da 

gelen yeni ye ~·---111-------... buldu . Cin Yusuf oğlu Ali ve kardeş-
ni mevkuflarla Kule hapishanesinin 1 "idam gününden iki gün evvel leri Mehmed ve Mus.tafa ile Mu~.ta- j 
gittikçe dolması karşısında ne yapa·! hapishaneye tek başıma girdim. Ka· fanın oğlu Mehmed bır harman bolme 
cağını şaşırmış, mahpusların derhal pıdaki nöbetçiler r nereye gittiğimi 1 meselesinden gavga ederek birbirleri. 
muhakeme ediler.,k cezalandırılma- sordular. Kocamdan haber sormak ni taş ve bıçaklarla ağır surette 
farını emretmişti. için geldiğimi, fakat görmek isteme· yaraladıklarından hepsi de yaka-

Bu acele karar içinde, daha bir. diğimi söyledim. iyi olduğunu söyle lanmış ve haklarında kanuni mua . 
çokları gibi, Lort Mithsadale hakkın. diler ve hepsine bol bol bahşiş ve· mele yapılmıştır . 

da da idam cezası verilmiş bulunu· rerek ayrıldım. Noter kanununun 
yordu. "Ertesi gün, arkadaşlarımdan bi · tatbik şekli 

Ledi, birgün odasında oturmuş, rini ihtiyar bir kadın kıyafetine sok-
penceresinden dışarıda yağan karla tum. Diğerine bir hızmetçi elbisesi 
rı seyrederken içeri giren ahbabla · giydirdim. ihtiyar kadın kıyafetine Adliye Bakanlığı 1 eylül 1938 

tarihinden itibaren yürürlüğe gire· 
cek ohn noter kanununun tatbiki 

rından biri: soktuğum arkadaşımın, şişman gö

- Vinifred, dedi. kocanı hapis

hanede serbestçe görebilirsin ... 
- Ne diyorsun? Serbest mi bı 

rakılıyor? 

- Hayır. Bilakis, .. 
- Yani? .. 
- idam edilecek .. 
- Ne? 

- Hemen hemen bütün mevkuf 
lar gibi onun da idamına karar veril. 
miş, Bu karar bundan beş ğün evvel 
verilmiş bulunuyor. Fakat şimdiye 
kadar ne sana, ne bize hiç kimse 
habtr vermemiş. Ya vermek iste
memişler, ya unutmuşlar... Ben 
ancak biraz evvel haber aldım ... 

"Bilirsin·ki, idam cezalarında, 
hükmün infaz edileceği günden ev
velki yedi gün içinde mahkumu aile

si efradı serbestçe girebilir. Yalnız, 
bu bir hafta içinde, mahkumu ziya· 
rete hergün bir kişinin gelmesi şart 
hr.,, 

"Birer gün bu müddetin beş gü

nü gitmiş, Yalnız iki günü kalmış 
bulunuyor. Lordu senden başka zi 

yarct edecek kimse olmadığı için, 
önümüzdeki iki gün zarfında da sen 
ziyaret edebileceksin .... 

Ledi bunları evvela soguk terler 
dökerek, sonra biraz ferahlayarak 
dinledi: 

Kocası idam edilecekti ... 

Fakat onu iki gün arka arkaya 
serbestçe görebilecekti ... 

Cesaretini ve kocasını kurtar
mak ümidini hala kaybetmemiş o

lan genç kadın, bunlardan şimdilik 
ancak ikincisini düşünüyordu. 

Kocasını iki gün serbestçe gö
re bilecekti_ Bu sevinç güneşi karşı
sında idamın korkunç kabusu dağı
lıp kayboluyor, genç kadının gözle· 
ri yalnız kocasını görüyordu. 

Ledi Mithsdale iki gün kocasını 
serbestçe görebileceğini düşünür 
ken aklına bir fıkir geldi: 

Aşk ve macera hissinin bir ka 
dının zihninde doğur,bileceği en 

mükemmel fıkirlerden biri .. , 

Lcdi kocasını nasıl kurtardığını 
hatıralaıında şöyle aıılatıyor: 

"Düşündüğüm planı arkada)lar 
ıınJan birine açtığım zaman acı acı 
gülerek: 

"Zavallı, dedi, Kocanı, iclam
ından evvtl, hiç olmazsa iki gün 
göreceğin yerde, bu suretle ancak 
bir gün görmüş olacaksın .. 

"O, henim bu planımda muvaf
fak olac;;ğımı zannetmiyoıdu. Evet, 
bu planıma görr, kocamı, idam e
diieceği günden ancak birgün evvel 
görmem lazımgeliyordu. Eğer bu te 
şebbüsümde muvaffak olmıyacak o 

lursam. onu son bir defa yalnız o 
gün görecektim. 

"Fakat muvaffak olacağımdan 
o kadar emindim ki! 

"Arlcadaşımı ilcna ettim, Planı

mı beraber tatbik ~tmeğe razı oldu 

rünmesi için, üzerine iki kat elbise 
giydirdim. suretini gösterir bir nizamname pro-

"Beraber gittik. Hapishaneııin jesi hazırlamıya başlamıştır. Bakan-
önünde arabadan indik Gardiyan- lık, noterler yardım sandığının teş 
lar beni tanımışlardı. Birgün evvel kili, şekilleri, tafvziat nisbeti hakkın . 
kendilerine bol bahşış veren bu 

1 
da da bir nizamname projesi hazır. 

Ledi'yi karşılamakta kusur etmedi- lamaktadır. 

!er: Hepsi hürmetle iğildi ve ben de Kanarada ne kadar 
kendilerine yine bol bahşış verdim, 

1 
hayvan kesildi 

"Bu vaziyette, nöbetçilerden hiç Geçen Temmuz ayı içinde kana· 
birinin aklına içeri fena bir fikirle rada 3610 erkek koyun, 465 erkek 
girdiğimiz gelemezdi, Çiinkü eğer 1 keçi. 3 erkek manda, 4 dişi manda 
kocamı kaçırmak i~teseydim bir 17 öküz, 156 inek, 19 dana ki 4274 
gün evvel geldiğim zaman buna te· hayvan kesilmiştir. 
şebbüs eder, veya kendisiyle görü- • d ·· ıd ·· Hayvan tepmesın en o u şür, bugün için kendisinin tedbir al-
masını ıöylerdim. 1 Yalnızdut çiftliğinde çalışan An

i dırının Karıklak köyünden Osman 
"Bundan başka, o güukü ziyare. oğlu Ali hayvan tepmesinden aldığı 

timizde baş kahraman rolünde "lh yaraların tesirile ölmüştür. Yapılan 
tiyar kadın. bulunuyordu, Aıkada- tahkikatta bunda bir kast bulunma-
şım, mahkumun annesi imiş gibi, yıp kaza neticesi öldüğü anlaşıl-
müteessir bir halde ilerliyor ve ben 
koluna girerek kendisini sürüklüyor. 
ı:lum, "Hizmetçi,, miz de arkamızdan 

geliyordu. 1 

"içeri girerken, bizimle beraber, 
mahpusları ziyarete gelen başka 

bir kadın kafilesi daha vardı. Ben 
arabadan, bunlarla birleşecek şekil· 
de inmeyi tercih etmiştim, Bu suret· 
le, nöbetçiler, içeri girerken bizim 
kaç kişi olduğu uuzu da hrketme-

diler. 1 
"Kocam ertesi gün idam edilece-

ği için, ziyareti serbest olan ınah 
puslardandı ve hücresinin kapısı a 
çık olduktan mada, o tarafta hiç bir 
nöbetçi de yoktu. 

"içeri evvrli ben girdim. Ko· 
cam beni garünce birdenbire bayı 

lacak gibi oldu. Çünkü, şimdiye ka 
1 dar benden bir haber alamayınca 

belki de mektubunun elime değme· 
diğini düşünerek, geleceğimi artık 

her halde hiç beklemiyordu. 

"Uzun bir kucaklaşmadan so .. ra, 
kendisine planımı an'attım. Bu sıra· 

<la içeriyP, kapının önünde duran 
"ihtiyar. aıbdaşını girdi. Bu arka· 
daşımı koc . ını da l•nırdı, Üstünde· 
ki elbiseleri çıkar ,lığı z•nıan, kocanı 

tanımakta gecikmc < 'İ. 

"Arkada~ınıın üz riıodrn çıka ra 
rdk gençleştirdiği clbisPl~ri dcrlHI 

kocama giydiıdıııı. Erkı·k cllıi s clnı 

nin üzerıne bunları giyince ayr.ı ş'ş · ı 

manlıkla bir ihtiyar oldu. 

"Bundan sonra, kocamın eline 
bır mendil verdim ve ağlar hir va 
ziyette, mcndilı gözlerine kapayarak, 
bir vaziyd almasını söyledim Bu 
şekilde çık:ık,,. 

"Kapıdan çıkarken, idam edil
mek üzere olan oğlunu yanından ge
len bu ihtiyar kadından (1) gardiyan 1 

!arın hiç biri şüphelenmecli ve kala
balıkla beraber girdiğimiz için, gi
rerken üç kişi, çıkarken döıt kişi 
olduğumuzun farkına varmadılar. 

Ledi Mithsdale kocasını, irade 
sinin kuvveti ile gü11lerce maddi ve 
manevi müşkilata karşı koymak, 

zekası ile de ince bir plan kurarak, 

mıştır. 

Yakalanan esrarcı 
Hasan oğlu Ahm~t adında biri 

sinin üzerinde kırk santigram esrar 
bulunaralc alınmış ve kendisi de ad

liyeye verilmiştir. 

Yakalanan Kumarcılar 
Haydar oğlu Mehmet, 

Salih oğlu Duran ve Hamit 

oğlu Ali Kuruköprüde Arslan 
Şahinin kahve.inde kumar oynar 
!arken cüı mıimeşhııt halinde yaka
lanmış ve ortada bulunan eili kuruşla 
birlikde adliyeye verilmişlerdir. 

* 
Kilisli Mustafa oglu Durdu ve 

Gaziantepli Hasan oğlu Hasan kar· 
şıyakada eski mezarlıkta kumar oy
narlarken yakalanmış, iki aşık ve 
161,:'i kuruş para ile birlıkte adli· 
yeye verilmişlerdir. 

kocasını idam edileceği günden bir 
gün evvel kurtamıştı .. Onu idam 
eJilm~dl"n evvd göreceği ıki 
güııden birini f e d a f tıııiş, 

f;,kat, buna ıııukaLi l , koca~ıoı h ;ırı
tının miitc lakı ı:ııııh rı için tonıaıııiy 

le kazanmı~lı. 

L· dı l\lıtlısdak it' koc,ısı Lowl 
rada o güıı ~iıli Y"~" ıı ı:şlar ve ı · ı ı , 

si gün, yııı gı ıoı 1 İı şı ·kilde i,.koç 1 

yaya gıdrrek, ~"lo 1 aııııda ya~aıııaya 1 

ha~I· mış' ardı . 

1 Uzun siirrn bir kı~tJrı sonra, ay
larca ycıleıi kaplıyan kar k.ılknıış, 

o Z"'l'an, lngilterc) ı kas•p kavııraıı 
tedhiş d~ bırdenbire y t riııı sakin lı iı 

hayata tcrketnıişti . 

L- ıi, kocasının 1-:en .!isini Loııd · 
raya çağırına5ı üzerine, lskoı;yadan 
ayrılırken bahçede, toprağın altına 
gömdüğü ve kocasının itham edil 
mesine yarayacak kağıtları, bir ilk. 
bahar gecesi, kendisi bahçevanlar
ından birine ışık tutarak, çıkartmış 
tı. Bu kağıtlar da, onun gibi, hiç 
bozulmadan kocasını beklemişler
di .. 

SON 

karısını öldürüp yere 
gömen ke I hüseyin 

14 SENE 8 AYA 
MAHKUM OLDU 

Muhakemenin safahatı 
( Birinci sahifeden artan ) 

Polis ismet Zelihaııın iffetsizliği hak
kında ademi malumat beyan ve di
ğer şahid Mehmed oğlu Cabbar ve 
Mehmed Şıhman da maktulenin ilf.,.t
sizliğine dair bazı şayiaları kulaktan 
işiıtiklerini, fakat gö2lerile hiç bir 
şey görmediklerini söylemi~lerdir . 

Zeliha ile münasebettar olduğu 
Katil Kel Hüseyin tarafından söy
lenen kebabcı Garip de hadise gü
nü evlerine katiyen gitmediğini ve 
kadını hiç bir suretle tanımadığını 
ve bunun kendisine atfedilen bir 
iftiıadan başka bir şey olmadığını 
söylemiştir . 

Bundan sonra Reis Tevfik;'.mu· 
hakemenin bittiğini ve kararın teb 
liğ edileceğini söyliyerek dinleyici
ler ve suçlu odadan çıkarıldılar . 
Mahkeme heyeti müzakereye çekil

di . 
Tam iki saat süren bu müzake· 

reden sonra mahkeme heyeti teşek
kül ederek odaya evvela suçlu ve 
sonra da maktulenin babası lsmail, 
Çocukları Fıkriye ve Hatice ve di!ı
leyiciler alındı . 

maddesinin birinci fıkrasına göre 
katil Kel Hüseyin 22 ~eneye mah 
kum olmuş; fakat 59 uncu madde
sinden istifade ettirilerek bunuo üç

de biri olan 7 sene 4 ay indirilmek 
suretiyle 14 sene 8 aya ve 1000 
lira tazminat talebi de 500 
liraya indirilmiştir . 

Biribirlerini yaralamışlar 
Abdülmecid oğlu Abdurrahman 

ile Mehmet oglu Cabbar dir kıs. 
kançlık yüzünden kavğaya tutuş

muşlardır. Bu sırada bunları arala
mak üzere Sadık oğlu lbrahim; Ab· 
durrahman tarafı.ıdan çakı ile iki 
yerinden ve lbrahim de Abdurrah
manı hafif surette yaraladıklarından 
her üç suçlu da yakalanmış ve hak 
farında kanuni takibat yapılmıştır. 

1 
Karar anlatılacağı bir sırada 

maktuleııin kızı Fikriye; iki ağızlı, 
burğulu bir bıçağı Reise vererek li 
bunu hadiseden sonra evdeki eş · ., 

os 938 

, ' ~ açık, ufuklar kesif sis· j 
rüzgarlı en çok sıcak 

derece. Geceleri en az f ' yaları Eniştesi Ahmedin evine ta ~ 
şırlarken alt kat odanın divan di

erece. 

binde gömülü bulunduğu yerden çı · 1.--~----------
kardığını söyledi . l I ' ı F'C ! nöbetçi eczane 

Bıçak katil Kel Hüseyine gös Belediye civrında 
!erilerek cinayeti bunu.ola işleyüp 1 f eni eczahanesidir 
işlemediği soruldu. Katıl : !------------

- Hayır bununla işlemedim. Bu 
bıçak benim değildir. Cinayeti baş· 
ka bir bıçakla işledim. Onu ne yap· 
tığımı bilemiyorum; dedi . 

Katile başına giydiği kasketi ü 
zerinde görülen kan lekelerinin ka
rısından sıçrayan kanlar olup ol

madığı soruldu. O : 
- Hayır ! Ben onu hemen çu

kurun yaııı başında öldürerek göm
düm. Hiç kan sıçramadı; dedi . 

Bunun üzerine suçlu hakkında. 
ki karar Zabıt Katibi Yusuf tara 
fından okundu . 

Kararda cinayetir. ne suretle iş 
lendiği, Polis ve Cunolıur iyrt MüJ 
dei umuıniliğinin lıaJis~ye el ko 
yarak yaplıklan letkıkat ve t"hki 
kat, Dvktor rapoıu, ıııuhak~. ıw sa 
r.lıalı, aııııııc ve nıüd.f.ıa şahiıle 
rrııııı ~alı ıJetlrr 1 l · ıldınlıyor ve ııelı 

c d, k-tıl il ını•I Kd IJü,.>ıııiıı 

kansı Z ıilı ıyı öl.ıurJügü Sdbıt ol 1 
uugu.,Jdıı liiık C e ıı karu " u :ıwı 

5 . ı uı cu ıııad lc,iııderı j, tifdJe etıi \ 
ıılnırk suı ctıyl ~ 4-19 uncu ınaddrsııı ıı 

bıronci fıkr .sı nıüci ı1ince on uö l 

S• ne ockil "f ıığı h ıpsin ~ v,- ve

rrst ı· • YlO l ir ; ı t •ı ııi .. at vt. 60 liı;. 
da r11nlık~ıııc ıııasr <. fı vrrrurğe 

rnahkü ıı , d,fdigi ve 1 u hükm ıid a 
bili teıııyil o'duğu LilJı. ıli}orJu . 

Kararın o' unma~ından sonril ka
til Kel Hüseyin mahkeme heyetine 
hitaben : 

- Benim istida yazdıracak on 
param bile yoktur. Hakkım gayıb 
oldu; demiş ve jandarmaların re 

fakatinde salondan çıkarılarak ha· 
pishaneye gönderilmiştir . 

Not: 
Türk Ceza kaııuııuoun 449 uncu 

Adana Bağdat 
hava yolu 

( Birinci sahifeden artan ) 

etmeği düşünmektedir. idare lzmir 
deki tesisatı henüz ikmal edilmemiş 
olmosına ra~men lzmir Enternasyo
nai fuarı esnasında Ankara ve lstan 
buldan lzmire tayyare işletebilmek 
için hazırlıklar yapmaktadır. 

-----1 

Çocukldrınızı böyle 
görmek isterseniz: 

JKarataf Plljına gidiniz ! 1 

11 Ağustos~ 

Bır erk.•k rücudunun 
sa/(lam sayılabilmesı 
bette, cildın rengin'~ 
cakıır. Vücudun ölçiilt~ 
duki rıisbeılerderı, ,. 
kılların şeklinden bOl 
reııgiııırı de elıemnıi}'eP. 
Burada da erkPk 
kadın güzelligi bırıbın 
rılır. Kadın güzPllı/(İ· 1 

biat vergisi degil. ht' 
de niyet rna!ısıılıi . O ıJ 
kadın teninde /)e1 a: 
nııışaklık aranılır. fi 
kek güzelliği sadece 1 
gisidir. Onda beyod 
muşaklık yoktur. 

aten cildin ren$' 
göre, ırka göre ç', 
· Af "k ' ~ şır. rı a nın 

yetişmiş güzel bir zenci . 
, • ah' rengi ile Avrupa nın şıııı ., 

yaz ırktan bir güzel erkek1, 
birbiriyle mukayese edileJ111 

Bizimki gibi mutedil 5~ 
!imlerde ve ırkların birbi~!. 

1 rı' çok kaıışmasından hası o . 
lar arasında güzel erkek ~~· 
rengi esmer olur. Bu iklifll' 
beyaz tenli erkek vücudu 

olur, nt de sağlam. . dı 
Ancak, ı"smer rengın ~ 

türlüsü vardır : Bir kne ·~ 
esmer, sonra bakır rrnııı iti 
kırmızımtırak esmer, dı 
koyu maviye çalan esrııe\. 
dan karayağız esmer reP 
içindeki vücut mütenasip 

gibi, sağlam da olmaz. Enk~ 
yani güzel ve sağlam er 
dunun rengi, bakıra çalan · 

rııa' Irak esmerdir. Koyu ~ 
esır.er renk de ikinci dere' 

bul sayılır. "rr· 
Esmer rengin her tu # 

, en, talıii, güneşin ışıkla! 
güneş ışıklarının tesiri. 

yahut öğleyin gcldiği~e ki 
şir. Eskiden beri bilinır 

11
, 

faydalı ışıklar sabah ışıkı 
Teşbihte hata olrıı3 : 

kabul ederseniz söyliyt}'. 
van besliycnler güneşin ; 

!arının daha iyi oldukl3
: 

feri için hayvanlarını er iı 
latmıya çıkarırlar. Onun 

. ~ti 
zel hayvanların rengı , ı,t 
lar. En kuvvetli yabani 

rengi de öyledir, er · 
Tarlalarında sabahd . ı 

lışan erkeklerin rengı ıi" 

çalar. Onların saçlar1
"
1
J 

rında kırmızımtrak l 1 

çok bulunur. En güıt ,} 
lam vücut da onlarda 61 
vücudumla aranılan g~I 
giizellik olduğundan e; ,~ 
nun rengini lıayvan J

1
,1 

it < ' mukayese etmeye e ' 

Si r. ız. I· 1 ı . 
Böyle sabah ı,ık 3

10
, 

zııııtı ak esmer rer.klı ~ 
. . a 

caga, hem de wgu!! . ~· 
Jt! 

1 ıklı olu· . Onun ıçııı İl 

bali baktı ı enkli 111>
91 

[. r. l •'' ı 
Ko 1 u nıa' i c çcı '~ • 

te cıJJ,. •aoı'nıı~ ı·ı kı I<'~ 
da g.iz ·I vl" s ğ!aoı 0

' • 

edilıııi;t r. Hatıa ı.,ıı ~ ı 
rc-ı gır 11 J~1) oıuktı~ l 0

11 ,, 
~-ır rt ''" k.:ı.Jar o Jll "' ,~ 
dalıa zıyadı· ~u"" , 
,Je!iil, ı et lığ ini iıJ,lıJ 
dır . 1 ı · 

flall.uki, karii Y~ ırl~ 
yapürı güneş taıO Jır · 

1 geltn şiddctlı ışıklaf ,1 
kar• ' san yalnız sıcağa f' 

tır, o türlü esmtr 5~1ııı· 
. ı ' 

maz. Kara ve yagı ıırır 
ırkı ze,..cilere yaklaŞ / 

B. . "ki" . ~iıÔ' ; 
ızım ı ım•"· 

1 
~ 

beniz, erkeğe kib~r ~c 
verir, fakat o benıı at' 
vücudu sağlam oJoı 
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11 Atuılos 938 Türkaözü 

Cenup bölgeleri ağaçlanıyor Adana Ziraat mektebi müdürlüğünden 
Erzakın cinsi Tutarı Muvakkat teminatı 

- Birinci sahifeden artan - ı sıralarında pulluklar hazırlanmasına 
gondererek her iki vilayetle birden ve müteakiben de bilafasıla ağaç di Ekmek 
obkaliptüs tesisatı vücuda getirilmeğ'e kilmeğe başlanacaktır. K 

Miktarı 

kilo 

35000 
8000 
3000 

Lira K. Lira Kr. 

3150 00 
3200 00 
2700 00 

237 
240 
203 

00 ) 
00 ) 
00 ) 

aşlanmıştır. Vasi bataklık ve su ba· \ oyun eti 
san arazinin Adanada, Tarsusta bulun. Vilayetimizde okaliptüs işlerile Sade yag 
ınası hesabJe:okaliptüs işlerinde en ziya meşgul dairenin planı on sene üze · Ereğli veya Zon 
d~ faaliyet vilayetimizde ve Tarsusd a rine tertip edilmekte isede asıl ha- guldak maden kö-
goze çarpmaktadır. kiki plan ve gaye, biran evvel mürü Lave ve 

Teşkilatı vilayetimizde kurulan maksadı elde edebilmek için işleri k · 1 
45Ton 1080 00 81 00 ) 
ıo • 300 00 22 so ) 

?kaliptüs ağ'açlandırma işleri bilfiil daha kısa bir zamanda az masrafla rıp e. 
ışe başladığ-ı üç ay zarfında biri Tar- bitirmektir. Semi kok. 

susde senevi bir milyon ve diğ'eri Kara Benzin 
laş lıendeklisinde senevi yarım milyon --------------- Mazot 

200 Te. 620 00 46 50 ) 
300 Te. 43, 00 32 63 ) 
150. 420 00 31 50 ) 

olınak .. l d ' • .. G 
1. UZ He anta ya a top -ye,un uç az yağı 
ıdanlık kurmuştur. Tavzih Vakom yağı 

İcra 

30" 135 00 10 15 ) 
15 " 90 ()() 7 00 ) 

Tarsus fidanlığının Tarsus batak Gres yağı 
lıklarını ağaçlamak için üç ay zar· Adana Üçüncii 
fınJa 0,40 0,50 metre boylu 1,5 
ıtıilyon eıkaliptüs fidanı yetiştirilmiş nıemurluğundan : 
olup bunun yarım milyonu Kar ataş Sayı : 3 
da c · 1 • 1 • • . ıncı ma azının agaç anması ıçın -

1dır. Kaıataşta Hendekli okaliptüs 
1.danlığının yeri müsait olmadığından 
fıdanlığın Oymaklı köyüne Kısacık 
Zadeler arazisine kaldırılmasına le 
Şebbüs edilmiştir. 

Müsaade istih,al edildiği taktir 
kdc_ Karataş fidanlığı için Taı sus o 
alıptüs fidanlığında hazır bulunan 
Yarıın milyon okaliptüs fidanı kam

J0nlarla Oymaklı üretme sahasına 
crhal sevk e~ilecek ve yerleştirile· 
tektir. 

r Urdunıu:ıda ağaçlanacak arazi: 

k Karataşta, Bebeli, Kesik, Çukur 

Türk Sözü gazetesi müdürlüğüne 

Konkordato müzakeresine davet 
için 3181938 tarihli gazetenizin 3 n· 
cü sahifesinin ikinci sütunundaki 
ko11serlikçe verilen (yirmi günlük 
mühletin hitam bulduğu) yazılacak 
iken daktilo hatası olarak iki ay 
yazılmış olduğu göriilrnüştür. Olsu
retle ilk çıkacak nushada hemen 
tavzihini dilerim. 9634 

Niğde Defterdarlı
ğından: 

Pirinç 4500 ki. 1125 00 84 50 ) 
Zeytin yağı 800 360 00 27 00 ) 
Toz şeker 2000 560 00 42 00 ) 
Kesme şeker 860 272 00 20 40 ) 
Patates 3500 437 50 33 00 ) 
Beyaz peynir 650 325 00 24 50 ) 
Un 1700 178 50 13 50 ) 
Kuru fasulya 2000 220 00 16 50 ) 
Mercimek 500 45 00 3 50 ) 
Soda 1000 150 00 11 50 ) 
Kuru soğan 4000 120 00 9 00 ) 
lstaubul makarnası 750 187 50 14 00 ) 
stanbul şehriyesi 450 112 50 8 50 ) 
ince tuz 900 42 75 3 25 ) 
Nohut 800 64 00 5 00 ) 
Sabun 1-100 490 00 36 75 ) 
Zeytin 1500 450 00 32 75 ) 
Çay 30 93 00 7 00 ) 
Salça 550 147 50 10 50 ) 

Gün ve saatı 

26/8/938 cu 
ma saat 9 da. 

27181938 cu-
marlesi saat 9 
da 

29 81938 pa-
zartesi saal 9 
da. 

aıııış, Hdvacı köyleri arasındaki her 
~ene su basan ve ziraat yapılamıyan 
azineye ait büyük cinci malazı olup 

:~aliptüs ormanı haline kalp edile· 
'.!ıııesi için orman umum müdürlü 
ğu namına tahsis muamelesine te
v_e5sül edilmiştir. Tahsis muamele. 
sınd 

Niğde Hükumet Konağında Muh. 
telif temirat icra edilecektir. Keşif 
bedeli 4850 lira ve teminat parası 
363 lira 75 kuruştur. 

26181938 cum1 günü saat 13 de 
Niğde Defterdarlığında ihale•i icra 
edilmek üzere 4/8 1938 tarihinden 

1 - Adana Ziraat vı: makinist mekteplerinin 939 may15 gayesine ka
dar 22 kalem muhtelif erzak ile iki kalem mahrukot ve 5 kalem yanıcı 
ve yakıcı maddeler 11/8/938 tarihinden itibaren hizalarında göterilen 
gün ve saatlarda ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme Vılayet Ziraat müdürlüğünde toplanacak 'satın alma 
komiyonu tarafın don yapılacaktır. 

en sonra son bahardan evvel 
ataf . h . tııın azırlanmasına ve orman te it . 

itibaren 22 gün müddetle münaka· 
şaya konulmuştur. 3 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 - 3 üncü mad

deleri mucibince lazım olan vesaik ile 0/0 7,5 nisbetindc teminatlarıııı ek
sitlme saatından evvel mal sandığına yatırmaları lazımdır. 

: 'I 

sınc başlanacaktır 80,000 dönüm 
~Cnişliği bulunan bu arazinin on se· 
ne zarfında okaliptüs ormanı haline 
~er ·ı 

Yapılacak işleri ve Şartname: 
ahkamını anlamak isteyenlerin def
terdarlığa müraceat etmeleri ve ta · 
lip olanlarında ihale günü saat 13 
den evvel isbatı vücut e)lemeleri 
ilan olunur . 11 - 20- 9635 

4 - Şartnameyi görmek arzu eden isteklilerin ilan mi.ıddeti zarfında 
pazardan mada her gün .Adana Ziraat Mektebi Müdürlüğüne müracaatları 

ırı mesine çalışılacaktır. ilan olunur. 1 - 14- 18 - 21 96:> 7 

Sahıfc 3 

BELEDİYE İLANLARI 

1 - Belediyenin bir yıllık evrakı matbua ve kırtasiye ihtiyacı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Evrakın matbu3nın muhammen bedeli 1150 lira 20 kuruş kırta
siyenin muhammen bedeli 1143 lira 20 kuruştur. 

3 - Evrakı matbuanın muvakkat teminatı 86,30 lira ve kırtasiyenin 
86,20 liradır. 

4-Şartnameler ve listeler Yazı işleri Müdürlügündedir. lstcyenler ora. 
da görebilirler. 

5 - ihalesi Ağustosun 15 inci Pazartesi günü saat onda Belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

- 6Taliplerin ihale günü muayyen saatte muvakkat teminatlarile 
birlikte Beledeye encümenine müracaatları ilan olunur. 

30 3-7 - 11 9596 

1 - Belediyeye ait riptillide muha ıımen bedeli icarı ellişer lira 
olan 14, 24, 26, 28, 29 ve muhammen bedeli altmışar lira olan 30, 41 
ve f.ükıimet içinde muhammen be<leli yirmişer lira olan 1, 3, Kolordu 
civarında muhammen bedeli altmışar lira olan 36, 38, 40 numaralı dük. 
karılar 31 Mayıs 939 tarihine kadar icara verilmek üzere açık artırma· 
ya konulmuştur . 

2 - ihaleleri 25,8,938 Perşembe günü saat onda Belediye encü 
meninde yapılacaktır . 

3- Muvakkat teminat mu~ammen bedelin yüzd yedi buçuğudur. 
4 -Talipler ihale gün ve saatinde yatırmış oldukları teminat makbuz 

larilc birlikte belediye daimi encümenine ve şartnameleri görmek iste· 
ycıılerin her gün belediyeye muhasebesine müracaatları ilan olunur. 

11-16-20-24 9640 

Doktor 
İsmail Kemal Satır 

Kızılay civarında eski Maliye Şubesi yanında 

Müslüm apartmanı 
Hastalarım her gün sabah saat 7 den 12 ye ve 2 den 6 ya kadar kabul 
eder. 

[ Salı günleri öğleden sonra Parasız 
23 26 

bakılır ] 

1 

. A.danadan Karataşa giderken 
~ıvarda boş görünmekle gözlerimizi 

8
1.'.ıtıulayan cinci malazı ağaçlarla 
rUsJendiği taktirde Çukurovanın ik · 
~~ad; vaziyeti bir kat daha ehem 

Seyhan Vilayeti Ta
pu Müdürlüğünden: 

Doktor Operatör 1 
9521 

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

• 'Yet kesbedecek bu suretle yeşilli 
~c bürünecek Çukurovada verimsiz 
0
Ptak kalmamış olacaktır. 

r . ikinci derecede ağaçlanacak a 
az,. T 
v ' arsusta devlete ait karabucak 
p c Aynaz bataklıklarıdır. Bu iki 
d~rça arazi 70,000 dönüm viisatte 
d 

1
'.· Senelerden beri <'afia su yolları 
aırc · · ,. sının kurutmağa çalışdığı bu ara, ,, d . 

0•1 aıına bataklık olduğundan ve de ı z s . k cvıyesinden az farklı olup açılan . 
d:n~lla r vasıtasile ziraata yarar şekiıl 
Oaf· UrutuJamadığından bir tan ftan 

01 ıa ve diğer tarafdan okaliptüs 
ba~an teşkilatı çalışmak süretile bu 
ti a_klıkları kurutup yurt için ve 

llııı b' h ır ale koyacaktır. 

1;
0 

Karabucak bataklığı Tarsus şeh· 
01 e Yapın olduğu için okaliptüs 
sı~~~oı Yakıldığı taktirde Tarsusun 

'l>t 
1 Vaı_iyrti etraf şehre nazaran 

" a ~dılcc k derecrdc diizelece 
blr·cJ 
ıl;, 11 n Taı~us halkınında daha şim-
''n~ ~~ okati_ııt'._is ~ğ~~laııdırma i_şlc:. 
''İn rşı bııyuk alaka ve s. vgı go· 

nı•kt d· c 11 'y . 
•I,,, tırdıınııız l;ı okalipliis ağaçl;.n 

~ıa '" . ' . lı 1111 v-Ptıne uaşlan a lı hrrı orman 
ıı, 11 ,; 11 nıüdürlüğü ve a'a~adar nıc-
•-- arı so d . .. ı. 1 _ n etfCe nır Sili ve gayret 
ı~11 llırkt•Jirl-r. Okaliptüs i~leri 
1 ·ıı 

1 0
'

01an umııın nıiidürlüğü hiç 
~- '"'"''" . d • ı-1 , ı esırgrme rıı Vt" günden 
'•~ 1 ~"''.''an i~lerc ehernnıiytl vere 

~kıla'ı t k · · . il 1 a vıye elıncştı•. 
ı · atakı ki tııq · . 1 arın ağaçlanma,ını le 
t l~ıq ı·· '•kt uzıımlu göıülen kamyonet Or 'j' 
llıiid;: 1:. a atı htf ı iye oı man umum d ~r u~·· 
ırı. sU.ıc-e ve amele memur ça 

S •tı ile r- ' 
'l,nnn ıdan nakliyatın;ı mahsus 

f v\J\J Sak 
, 

1<la,1 & k sı ve her dcfadu 100,000 
n ev d k ~~ı viıa ~ ece 1600 tahta ka-
1•tı t~nı·Yctıınizdeki okaliptüs teşki 
:ık. •tazj~n e~rn_ektedir. Yani batak 

Adananın Akkapu sokağında kain 1 
hudutlaıı doğusu tarikiam batı~ı Bay. 
rakdar oğlu bahcesi cenuben Y esir 
Hasan bahçesi poyrazı kabristan ile 

mahdud ve vergi kayıdınca 64 dönüm 
olarak kayıdlı bulunan bahçe ve içe. 1 

risindeki keı piç iki evin kırk elli 
senedenberi senedsiz olarak hasan 
oğlu AhmeJin iken 330 senesinde 
vefatından sonra da verese karısı 
hamide dudu ve kızları ve cemilenin 
intikalen bilasened tasarruf ve zira· 
atlarında bulunduğundan bahisle 
namlarına tescili talrp edilmiş ve ta. 
puca dahi kaydına rastlanamadığın
dan mahallen keşf ve tahkikat yap· 
mak ve mesehasını icra etmek üzre 
22 81938 tarihin~ müsadif pazartesi I 
günü mahalline mem .r geleceğinden 
bu gdyri m~ııkule aid bir h1k iddia ı 
eden vaısa eHok nıiisLitdrriyle 1 

birlikte tapu miidüriydinc ve ke~f 1 

günii m hallin I · lıu'ıınarak kr~ıf mr.' 
cnc:nHtıuna nıürtı€;talfaıı ilitn olu11ur. 

9631i 

Sa •ılık damı 
Cıı k ~f) i'ı d.- c.ı 1 H E•a) 1ay 

t•rlası ıcara vrrılecd tir . Çıfllik 

da ııı ,aıılıktır. !.tekliler Tarsus 
bpısında NiğJ, !i 

Bay Remziye 
9639 müracaatlcrı 

~OCUK HASTALI LARI 

1 
MÜTEHASSIS! 

Dr. Nihal Bayat 
Adanaya geldi 

Hastalaı ını lıergün Mahmut 
paşa hanı karşısında 18 numa · 
rada hususi muayenehanesinde 

;saat 14 - 18 ara5ında ka-
bul eder. C. Ctıııiıı •urulmesine ve ot kök· 

'1Ytkl annıa~ına ve fiJan dile oo . 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal rtmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun müd

det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Hilaliahmercivarında Müslüm apart. 
manında hergün sabahleyin saat S - 12 öğleden sonra 2 - 6 ya ka· 
dar kabul eder. g. A. 9598 

r , 
Heyecanlı Meraklı Bü yük bir film 

Kar ataşa 
otobüs seferleri 
Seferi elli 

kuruş 
ADANA -KARA l AŞ 

Cumartesi günleri saat 12 
de. Acem hanından. 

Cumartesi günü saat ı 4,30 
da Acrın hanından. 

Pa1aı günleri 5aat 5 tc Ac•ın 
hanından 

YAZLIK 
Sinema 
Bu Akşam 

Senenin Güzel Bir Şaheseri O· 

lan ve emsalsız 

Renee Saınt. Jules Berry 
nin fevkalaJe uir taızda yarat 

tıklan 

(Zehirli Sevda) 

1 
P.zaı ~iiult·ıi sai!l (ı,10 d,ı 

Acc ın hanından 

Hiiyıik D ·vlcllcr ar•>ın l, br 
şılıklı yap hıı c ıs•ıs'u'< s•fılıılınJan 
ın : ıll1cnı rn;ik t: n1:nc! vr Fıan ."ıtıca 

: Sözlü Filıııi t •• kdi.ıı edıy.ır. 1 KARATAŞ-ADANA 

Cıı ııaı•esi gıııılerı sa ıt IR, 

30 J.ı Pı j,l..n 

P •Z·1t giiıılcri 

P.ajdan 

Mütlıi~ lıcyrc ınlu e nsalsız 
nıaceralar vı· büyük •şklar şahc · 
seri 

1 

Y, rler rıu naralı lır. D.ılıa ('Vvrl 
Jeıı Acrrn haııı yanındaki Ôıner 

b ışeğım•z tica•ethant'sine mü 1 
r~caal edilerek kapatılailıır. 

Gelec~k Program: 

(Macaristan Geceleri) 
9630 

Yeni otel ve Seyhan lokantaların
da alakart ve tabildot 

Tabidot 

50 kuruş 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar ____ ......,. ___ _ 
Pazarlıksız Satış mecburiyetine 

dair kanun 
1\11111111 llU. 3·J8'J 

- Dünden artan 

/\u/ml tarı/11; :! f, IJ,9311 

Yr§ır tfllılıı : 1.-ı!11 r13ı: 

Madde 5 - Pazarlıksız satış mecl:ıuriyetine tabi olan lıakiki v, ya 
hükmi şahıslar kendilerinin veya ilgili teşekküllerin memur, mi.ıslahJLnı 
ve hissedarlarına, nisbetini evvelden belediyeye bildirmek şartile, mad
deler üzerine koydukları fıattan tenzilat yapmakta serbesttirler. 

Madda 6 - Mahiyeti itibariyle veya kanunen pazarlıksız bir fiata 
tabi tutulması mümkün olmıyan satışlar hakkında bu kanun hükümleri 
tatbik eılunmaz. 

Madde 7 - Belediyeler, bu kanun hükümlerini tatbik ve takibine 
müteallik işleri görmek!-: mükelleftirler. 

lkti.>at Vekaleli bu tatbik ve takib hususlarını teftiş ve mürakaLc 
debilecc ği gibi lürnm gördüğü yerlerde veya lüzum görülen bazı i~ler· 
Je dokrudan doğruyd tatbik ve lakib işleıinı ydpmak üzere memur tav· 
zıf edebilir. 

Mddde 8 - ikinci madde hükmüne göre satılan maddeler üzerine 
fıatlarını ve ayırıcı vasıflarıııı gösteren ctrket veya başka bir işaret koy· 
mak yahut lisk asma'< mcc'Juriyetine riayet ctıııcye ııler yirmi liraya ka· 
dar lı ıfıf para cezası le c~zalandırılır -

Etiket kotduğıı ve liste astığı halde bunlarda yazılı miktardan aşa· 
ğı veya yukarı fıatla mal satJnlJrJaıı beş liraddn yrımi liraya kadar hafif 
para c~zası alınır. 

Yukarıki fıkraiarda yarılı fıill,·rin tekerrürü lıalinde para cezasile 
beraber, dükkan mdğaza ve tıcardlı ıncnin bir hafla ya kadar kapatıl. 
masına da karar Vflilir. 

Bu maddede yazılı C<Zay~ çarptırılanlart>ı isimleri dükkan, mağaza 
veya tic1reth •nel ·riııin halk tuafın !dıı kn!aylıkla ;;t;rüleuilecek bir )'C · 

rine asılacak yafta il~ ve v.rsa mahal li bir gazete ile de ilan olunur. 
Madde 9 - Sekizinci ınJddede gösterilen cezalara o yerin Belrııiyc 

Encümenleri tar~fından ve usulü dairesinde tutulmuş zabıt varakaları " 
sas tutularak karar verilir. 

Para cezalarına dair olan cezalar kaı'idir. Hıç bir mercide itiraz 
olunamaz. 

Dükkan, mağaza ve tic.rethanenin kapatılmasına dair olan kaı ar· 
lara karşı, kararın tebFğinden itibar.en üç gün i.;inde mahallın ı-n büyük 
müJkiyt. amirine itiraz oJunabifir. itiraz yazı ile O•Ur. itiraz Üurinc 

(So-.u V ,ır) 9583 



Sıhite : 4 Türkıöıft 11 Atustos 

Adana Borsası Muameleleri . ır---------------------------------,- Müjde 
p AMUK ve Koz;::-

Kilo Fi ati 

ClNSI En az En çok 
Satılan miktar 

K. S. A. s Kilo . ·- ı~ ----==- '~ 
~ ~~ 

Kapımalı pamuk 
Piyasa parlakJ ,. -25 25 
Piyasa temizi 

" 22 22 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 36 36 

YAPAGI . 
Beyaz 

1 
1 

1 Siyah 1 

ÇIGIT 
Ekspres 
iane 
Yerli "Yemlik,, 

1 " "Tohumluk,, 

1 
Fuğday Kıhns ------- , ____ --------

" Yerli ~.20 3,50 

" Men tane 
Arpa -------FasuJya ,. 
Yulaf -3-:S- - --- J< --·-----

-=o~e~Iic_c _______ _ 3,13 __ 

-------Kuş yemi ---:".:-=--=---:------ ---- _____ ., ______ _ 
Keten tohumu 

1-:--:----,----:------ --- -- -Mercimek 
Susam 

UN 
ı Dört yıldız Salıh -,..-------=------------
1 üç " " 

.,5 ~ ,-Dört yıldız Doğruluk 
-.: 

~ üç .. " 
------

=' ı:: 
] ~ Simit ,, 
~ a1-=D~ör_t_y~ılru-.-ı~C~u~m~h-un~.y-c_t __ 

~ üç " " 
Simit ,, 

Liverpo) T elgraflan 
8 / 8 / 1938 

Santim Pe11c 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

TÜRKSÖZÜ 

IMatbaacılıkl 1 Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 
ançak Türksözünün oto 

matik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk· 

sözü matbaasında bae
tınnız. Temiz bir tab 
nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zelle!Jlirmck istiyorsa
nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 
sinde yaptırımı. Nefis 

1 LAN 
• 

T A B 
* 

KiTAP . 
* 

C 1 L D 
* 

bir cild, renkli ve zar 
bir kapak bölgede an 
cak Türksöıünde ya· 
pıhr. 

Resmi curak, ced . 
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefiı 
bir şeklide en zarif hu 
rufatla Türksözünde )& 

pılır . 
Türksözü matbaa

sı "Türksözü,.nden baş 
ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

·----------------~----~-------------------------..... 

Adler .. Singer .. Adler .. 
Dünyaca tanınmış 

ADLER 
VE 

1 
__ H_az_ar ____ _,__I 4

4 1 Teşrin Va . 
Frank ( . 

4 671 2 Kanun 

1 82 __;:;:Lir:.:.:.e'~~--------~ lso-\ 82 s • 
53 Rayişmark _ ) nger 

f ransız ) 3 ! 47 

s--'~~=-.~~-:~~-a.:....:ı-- o! -~ Bisikletlerimizi ucuz ve şık 
" Sterlin ( i 

Hint hazır 4 - 04 
s 1-u Oolar ( A 

Nevyork Frank ( i 

Çiftehan Kaplıcası 
Açıldı 

• il 

Tabiatın büyük lütiif ve nimetinden istifade ediniz. 

Radyo ak tüyitesi bütün dünya Kaplıcalann
kinden yüksektir. 

Romali:t.ma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karnciğct ve 
Mideden muztarip olanlarla Cilt Hastalığı olanlar mutlaka lıu 

ıLICA Y ~~elmelidirler: 

Senelerce Çocuğu olmıyanlar kudreti fatırarıın bu f l'yzindt'n 
müstefit ve mesut olmuşlardir . 

üazinosu, Lokantası, Furunu, Kasabı 

Bakkaliyesi, Berberi vardır. 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir her şey UCUZDUR 

Tiren ücretleri yarı yanya tenzilatlıdır. 
FIY ATLAR ŞUNLARDIR ; 

Kuruş 

Bir Gecelik Otel O<lası 200 

1 
Odalar dört kişilik-

" 
Taş Odalnr 125 lir. F azlasJ uda n fark " 
Birinci Baraka 75 

alınır. " " 1 .. " 
ikinci 50 1 

Hususi Banyo 30 Hir kişi Ücreti, gün-
Umumi Baııyo 15 de iki defaya kadar . 

Yazın Çıftchana gclmiycnlcr kışın •ağrılardan ti} uy;unazlar. 
Kışın çektiğiniz İstiral>ı ımulrnayınız 

iki. g. 8 - 18 9579 

--------------------,------------------------------

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

1 Bebek arabalarımızı 
muhakkak görünüz 

Satış deposu 
•• 

Hükumet 

caddesinde o m e r 
Başeğmez Ticarethanesidir 

• 

Telefon: 168 

31-80 

Telgraf adresi : Başeğmez 

9490 

A 

Kumbaıt1~ btrl ' 1 
l(AYft,,,l't 
çııa 

• 

~ 

TlJR.KtY! 

ZlRAA°iiANıası 
____ _... ___ ·-----------·--------------·------------------
Değirmenci ustası aranıyor: 

1 

1 

Adanada Abidin paşa caddesinde yeni yapılan fş bankası kar 
78 numaralı dotruluk evine müracaat edildikte kiralık, satıhk 
dükkanlar, bağlar süratle terı>İn edilir. 

Doğruluk evi 
11-15 9581 

Portakal ağaçlarının sıhhati 
temin edilir ? 

VOLK ile, çünkü : 
1- Portakallara arız olan haşerat ve hastalıklarla en kolay 11 

ekilde mücadele etmek ancak VOLK ile kabildir . 

v olk ilacına yardımcı bir madde karıştırılmasına lüzum 

Volk 
Volk 
Volk 

Mevcut ilaçlardan en emniyetlisidir. 

Resmi müesseseler tarafından her ilaca tercihan 1 

ve tavsiye edilmektedir. 
Ve Volkuo kullanılmasına yarayan Püskürgeçler ~ 
man bahçecilerin eımirlerine amade bulundurulmak 

Adana satış 
Mazhar Hasan Mühür 

iki g. B. 13 - 15 9506 

:_.._....., ___ .......,_ ........ ___ ~---- -----
Her mevsım ve muhite gorc 

ç A y 
Al bayrak Mustafa Nezih 

!arının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Ad için hazırlanmış KOK~~U , Serinletici ana hususi kutu ve paketler ıçınde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

n• gel mlftlr. Bir fincan çay gUniJn bunaltıcı sıcaıını k• C 
-"" 

--------------------------------------------
DOKTOR 
Mazhar Cemil Esen 

ı Sinir hastahkları mütehassı 

1 

Reşatbey mahalles~ Ordu Evi ci.varı Savaıl; 
Bay Halil evı 24-30 953 

Dun lop 
FORT 

• 

Otomobil ve KAMYON lastikler• 
Adana ve havalisi acant41sı hükumet caddcsin<le 

ÖMER BAŞEGMEZ 
Ticarethancsidir . 

Telgraf adrt"si : B \ŞEGMEZ 
9490 

Teldon : 168 
30 80 

Hastalarını her gün Yeni otel arkasındaki mu 

Köyde çalışme:sk üzere n1otor ve taştan anlar : 

bir değirmet?ci ustası lazımdır. Abidin paşa cadde- ··---,--------------
sinde cumhuriyet fabrikası satış yerine Akiyamu ' 

ayenehanesinde kabul etmektedir. 1 raca atı c 


