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ovyet-Japon m U hase-ı' T·-~~;i-·i~k:~iit;;;ı·ı~ö:-; 
! numü munasebetıle ! 

İngiliz gemilerine 
yapılan tecavüzler ıasfllatına durdu;denilebHir 

~ay Litvinofla , Japonyanın Tokyo 
y vı büyük elçisi dün anlaştı 

U.dut ihtilafını müzakere için iki taraftan 
nıüteşekkiJ bir heyet kuruluyor 

l'ok 
a~~~o : 11 ( Radyo )- Topçu-
111 

1 altında bulunan iki Rus 
~a;,ankofeng civarındaki Japon 
areb arına hücum etmişlerdir. Bu 
~I· c~e Ruslar mühim zayiat lo •rdır. 

ndra o S : 11 ( Royter ) - Tok· 
ihtil~?et Rusya ve Japonya hu· 
llun 1 etrafında verilen haberler: 
r;ıc gece Sovyet kıtaatı el bom
dan Yaptıkları şiddetli bir hü· 
iet hıonra bu sabah Japon ve 
~lu atları birbirine çok yaklaş
~01:uYordu . 

Bay Lltvlnof 

rerek, hududun münazaalı mıntaka
sının bir muhtelit komisyon tarafın
dan tesbiti müzakerelerine başlamak ; 
ve bu komisyona bitaraf bir hüku
meti dahil etmek . 

Japon büyük elçisi bu teklifleri 
kabul el'llİŞ yalnız komisyondaki bi· 
taraf hakemi lüzumsuz addetmiştir . 

Litvinof, elçinin bu yoldaki ihti
razi kaydini kabul etmiş ve bu tek
liften vazgeçmiştir . 

Tokyo : 11 [ Radyo f- hudut
larda Sovyet-Japon muhasematının 

durması için elde edilen anlaşmanın 

burada şayi olması üzerine Tokyo 
borsasında büyük bir hareket olmuş 
ve bütün eshamlar yükse!mişlir . 

. b· 0~a : 11 [ Radyo ) - Dün 
ı:iye rok. elç!si yen!d~n So~yet 
eıtııi ınıserı Bay Lıtvınofu zıya
. 1 Ve uzun boylu görüşmüş. 
Lit~; 

Q et h~~f.' Japon büyük elçisine 
nıııust uıneti namına şu teklifte 

Ur • 

japon-Sovyet kıt'aları 11 Ağus
tosta her dürlü muhasemata nihayet 
verecek, iki hükümet derhal bu hu
susta askeri makamlara emir gönde-

Mubasemat bugün öğle üzeri 
tatil edilecektir. Japon hükumeti bu 
hususta huduttaki askeri makamata 
emir verecek tir . 

'listinde tedhişçiler bir 
bankayı soydular 

0?1balı suikastler devam ediyor, 
•ki otomobil berhava edildi 

Zelzele oldu 
lstanbul : 11 ( Hususi ) - Dün 

gec·e, biri nisbeten kuvvetli olmak 
üzere burada dört hafif zelzele kay 
dedilmiştir . 

Zelzelenin merkez 
buldan 390 kilometre 
dir . 

üssü lstan· 
mesafede. 

1 1 

: Büyük Şefin i 
: maarif vekilinin! 
i tazimine cevabıi 
1 1 
• Ankara: 11 (Telefonla) i 
i Yeni TUr k harflerlnln i 
1 

kabulUnUn onuncu yıldönU-i 

1 
mu mUnasebetlle KUltUr j 

1 
Bakam Saffet Arıkan tara- j 

1 
tından çekilen tazim telg· i 

1 
rafına AtatUrk ,u karşılıjiı i 

1 
vermı,ur. TUrkUn kUıtUr i 

1 sahasındaki kablliyetlnln i 
1 lnkı,atına temel olan harf İ 

1 lnkllabının onuncu yıldönU-; 
! mu mUnasebeltle gönderdl·i 

1 jilnlz telgrafı memnuniyet- i 
1 le aldım. te,ekkUr eder ve İ 

1 mllleUmlza kUltur sahasın-İ 
i ta sonsuz bafarılar dlle- i 
i rlm. ı 

·~·-·-·-·-·- · -·-·-·-·-·-·-·- ·· 

Çek hırsızlığı 

lımir: 11 (Telefonla)- Hususi 
muhasebe müdürlüğü memurlarından 

bay Remzinin çek hınızlığı suçun.dan: 
eli işten çekilmiş hazırlanan tahkıkat 

evrakı vilayete verilmiştir. Vilayet 
idare heyeti, bu evrak üzerinde ya· 
kında bir karar verecektir. 

İngiliz müstemlekat nazırı• 
Londraya döndü 

Loıılra; 11 (Radyo) - Filistin· 
den maltaya geçmiş olan müstemle

kat nazırı Makdonald; tayyaresile 
buraya dönmüştür. Makdonald; baş 

vekil Çemberlayine seyahatı ve bil· 

hassa Filistiııdeki hadiseler hakkın· 
da izahat verecektir. 

Londra; Burgos hükumetini 
şiddetle protesto etti 

Barselon: 11 (Radyo)- Hariciye Lök Lökano lngiliz ticaret gemisinin fr 
nazırı; lngiliz ve Fransıı sefirlerini ankist tayyareleri tarafından batırılması 
kabul ederek ispanyadaki gönnüllüle ve cebelüttarik açıkların dalngiliz ticaret 
rin geriye alınması ve meni müdahele' gemilerinin Frank o harp gemileri la· 
hakkında lngilterenin istediğ'i c a rafından top atılmak suretile durduru 
üzerinde üç saat 'kadar görü evü ~ lup aranma .yapıl~ası keyfiyetlerini 
t" şm ş franko nezdınde şıddetle protesto et 
ur. etmesi hususunda Burgostaki elçisi. 

Londra: 11 (Radyo)-inğitere hül.ümeti ni memur etmiştir. 

Japonya, Hankovdan bir 
kısım askerini geri çekti 

Kuvvetler Mançuko'ya gönderildi 
Hankov : 11 (Radyo) - Mareşal 

Çan • Kay • Şek, Hankovun tahli
yesini emretmiştir, Binlerce kişi şe· 

hirden ayrılmıştır. 

Muamele 
vergisi 

üzerinde 
tetkikat 

Hankov : 11 - (Radyo) - Ja
ponya hükumeti, Hankov civarındaki 
kı!a~tından mühim bir kısmını çek
mıştır. Bunların Mançukoya gönde· 
rildiği kuvvetle tahmin olunmaktadır. 

Ziraat Bankasında 

Buğday satın alma işleri 
durdumu? 

Şehrimiz Ziraat Bankasının Çift
ciden bugday satın almağa başla· 
dığını yazmıştık. Fakat; iki günden 
beri bu alım satım işi durmuştur • 
Bunun sebebinin de Çiftçinin buğ
dayını hariçde Banka fiatından da. 
ha fazlaya sattığından ileri geldiği 
söylenmektedir • 

kud· 
·~ Us. 1 
> ~llıob·j . l ( Radyo ) - Kapalı 
· l<hı 1 ıçınde bulunan altı mü-

rına bombalar konarak tahrip edil
mektedir . 

Lord Halifaks - Ciyanno mülakatı 
Ankara : 11 ( Telefonla )- Sa· 

nayicilerin muamele vergisinden şi. 
kayetlui üzerine tetkikata devam 
edilmektedir. Maliye Vekaleti vari
dat umum Müdürü B. lsmail Hakkı 
dün sabah Ankaradan şehrimize 
gelmiş ve ayni mevzu üzerinde tet. 
kik ve temaslata başlamıştır. 

tlı ~tıııu~ı Nablusdaki bankayı bas-
l ·•ıli~ 1 .arı tehdid ederek beş 

~ ~bilJc ırası aldıktan sonra ayni 
~ır, ~eçhul bir semte savuş
~ieııc abıta kuvvetleri bunları 
1ıı.ı41 • aramaktadır . 
1•r•fı~dıı ( Radyo ) - Meçhul 
~ otomobillerin altla· 

l~llo'· .. 1 • • 
U tcu erımız 
~~.Ya rekorunu 
lll) kazandı 

A.ı,k 
•ı ~ta: t ı 

1 
4·1,n . ( r clelonla) lnönıı 

~ ·ı ııı~s f 
~ '~lıııu ~ e rr.korunu kırmak 
lıı n~/. olan bir pl ıinörüıııüz 
•ı tınJ • 170 ı . eıjtrck c >.ılomdre me 
4ıllir Sa ııt.lıklı civarınt.la ye 
i · B 
1~0t, d~ r~kor planörcül eri 
·dır, Orduncüliiğünii temin 

ı~I\,.. 
"

11t h \~Ilı 1. alkevinin 
e ı d" 

. i~ 
1 

un atıldı 
l il~ l (l' el 

tvj b. efonla) - lzmidin 
ıııı, aı 1 '"asıııın temeli bugün 
Q t" ı llıışt 0r,rd ır. Vali Hamit Os. 

. ' bir nut k " 1 · · • u ~oy t mıştır 

·~et· 
l~t· ıstanda 1 ·ı· 

ltı ngı ız 

1• e "erilecek para 
~ l 
ii,1 

1 (Rad ) 
~ arıda b Yo - Hind mec-

.. J~~ F rv'tilccek ulunan lngiliz z~ 
0 

, r 'Ye kar olan tahsisatı 33 
l~ ' şl 71 rey ile kabul 

~. 

Bu cümleden olarak Ceninde bir 
otomobil parçalanmış Yahudi yolcu· 
!ardan biri ölmüş ve diğeri ağır su
rette yaralanm ı ştır. Hayfada Belde. 
tüşeyhte bir otomobil bu suretle 
berhava edilmiştir. Fakat içerisinde 
kimse bulunmamakta idi . 

Londra·Roma anlaşma
sının tatbikinin tesriine 

çalışıyor 

Menba suları İngiliz hariciye nazırı; Kont 
Ciyannonun nazarı dikkatini celbetti 

30 Santilitrelik bardaklar 
l kuruşa satılacak 

B ıı (JÜM kndar küçü k ba rdaklar 
iç ı ndo sat ılnı a k t<1 olan ıyı btılar. i· 
çe ıı lo r i kand ı racak ınikd -ırda olma· 
makla beraber on para gibi kesi" 1 

leri de ödemekte halk müşkilat çek- ' 
liginden Belediye Encümeni, bu 
hali göz önünd'3 tutarak otuz santi 
litreden aşağı olmayan bardaklar 
içerisinde satılmak üzere beher bar
dak için bir kuruş fiat tesbit et· 
miştir . 

Evvelki bardakların hacmi yalnız 
onbeş santilitreye müsaid idi . 

Gemi sipariş 1 

edecek heyetimiz 1 

Londra: 11 (Radyo) - Türkiye 
cumhuriyeti hükümeti tarafından in· 
giliz tezgahlarına sipariş verilecek 
olan gemiye nazaret edecek heyetin j 

reisi bahriye kumandanlarından bir zat · 
buraya gelmiştir. Heyet azasıda bir 1 

iki güne kadar burada bulunacaktır. 

• • 

Romadan bir görUnUş 

Londra : 11 (Radyo) - ltalya 
hariciye nazırı Kont Ciyanno ile İngiliz 
hariciye nazırı Lort Halifaks arasında 
yapılan görüşmelerde, Lort Halifaksın 
ispanyaya İtalya \arafından yakında 
gönderilen harp malzemesi ve gö
nüllü sevkini mevzubahsettiği söy
lenmektedir. 
asiysi mahafil İngiliz, ltalyan an
laşmasını tatbikini tesri etmek için i· 
talyanın bu gibi işlere artık nihayet 
vermesi lüzümunu mevzubahsetmek· 
tedir. Bu gibi vaziyetler, fi.demi mü
dahale anlaşmasının yeniden ihlalı 
demek olacaj!'ından İtalyanın İngiliz-

İtalyan anlaşmasını koruması lazımdır. 
Londra : 11 (Radyo) - Ademi 

müdahale palnının bütün devlt>tler 
tarafından kabulünü kolaylaştırmak 
ve bunun için müsait bir hava yarat· 
mak ve nihayet ingifiz İtalyan anlaş· 
masının tasdikıoı teshil için Fransa· 
nın yapmış olduğu bu haıeket p!Anını 

icra mevkiine konmadan yeni müda
halelerle ihlal olunursa, Fransanın 
jesti mükafatsız kalacaklardır. Anlaş· 
manın ihlal edildiği anlaşılırsa transa için 
Statukonun muhafazası güç olacaktır. 
İtalya hariciye nazırı bu sorulara he
nüz cevap vermemişdir. 

Dün defterdarlıkta defterdar 
B. Kazım ile sanayicilerin şikayet· 
leri üzerinde birkaç gündenberi tet· 
kikat yapmakta olan tetkik heyeti 
azasından B. Zekinin de iştirakile 
varidat umum Müdürünun riyase
tinde bir toplantı yapılmış , sanayi. 
cilerin dilek!cri üzerinde konuşul 
muştur. B. Zeki bu hususta şimdiye 
kadar yapılan tetkikat etrafında va· 
ridat umum Müdürüne izahat ve. · 
m'ştir . 

B. lsın ı il Hakkı öğleden sonra 
B. Zeki ıle tdkikat d U<Vam t:lıııiş· 
tir. Dünden itibaren sanayi erbabının 
da dinlenmesine başlanmıştır . B·ın 
lar lesbit edilip tetkikat nelicesile 
birlikte lir dekar halinde pek ya · 
kında Maliye Vekaletine arzedile· 
cektir . 

Dün Ankaradan şehrimize ge
len varidat umum müdürü Bay Is. 
mail Hakkı kendisile görüşen ga· 
zetecilere demiştir ki: 

- Derhal tetkik sahasına geçi
yoruz. Yeni muamele vergisi kanu. 
nunun ihdas ettiği vaziyetin görün
düğündetı başka türlü aksetmiş ol 
duğunu zannederim. Def:er tutmak 
o kadar güç bir iş değildir. Esasen 
hesabını, kitabini bilmiyen esnaf ol. 
maması lazımgelir. 

Şunu da göz önünde tutmak 
lazımdır ki, defter tutmağa mecbur 
edilenler teşviki sanayi ve istihlak 
vergisi kanunlarının birçok muafi· 
yetlerinden istifade edeceklerdir. 

Sekiz yaşında bir 
çocuk bıçakla 

arkadaşını öldürdü 

Sekiz yaşında katilin ba
bası da bundan yedi sene 
evvel birisini öldürmüştü 

Diyarbakır : (Hususi) - Bugün 
şehrimizde şayanı hayret bir zabıta 
vakası olmuştur. Sekiz yaşında ufa
cık hir çocuk on iki yaşlarında di
i!er bir yavruyu bıçakla öldiirmüş
tür. 

Hasan İsmindeki bu çocuk Ah
met ismindeki afkadaşile ufak bir 
kavgadan sonr1 bıçağını ç<'kmiş ve 
arkadaşının kalbine saplamıştır. Ah 
met hastaneye götürülürken yolda 
ölmüştür. 

Katil küçük Hasan'ın babası da 
yedi yıl önce birisini öldürmüş ve 
hapishaneye tıkılmıştı. Katil küçük 
Hasan daha o zaman bir yaşında 
idi. Sekiz yaşına gelmeden, babası 
gibi bir arkadaşını öldürmesi bura
da hayret ve nefret uyandırmıştır. 

Bilhassa mevaddı iptidaiye muafi· 
yetinden... Şüphesiz bu da onlann 
lehinedir. 

Bununla beraber cidden defter 1 
tutamıyacak vaziyette olan mües· 

seseler varsa bunların maktu vergi· 
ye ircaı için çalışılacaktır. Esasen 
kanun bu hususta Maliye Vekaletine 
selahiyet vermiştir •• 



Sahife 2 (Tnrkıtiöz 

Güzelliği için 
Kızların kanı ile 

genç 
yıkanan 

,,, ____________ , ________________ ... ____________ __ 
ı l ş e lhl ü ır 

Kanlı Kontes 
1,, ................................................................ ., 

Levha damga 
• 

resmı 

Şehrin ticari vaziyeti 
ılan genç kızlara 
v i işkenceler İtiraz istidaları Defter· 

darlıkdan Maliye Veka
letine gönderildi 

Son ay yapılan ihracat 
geçen senelerden çok naksan 

Çekoslovak, efkarı umumiyesini 
17 nci asırda vukubulan bu anlata· 
cağımız hadise kadar, hiçbir vak'a 
telaşa düşürmemiştir. Bu vak'anın 
kahramanı vakti le çok nüfuzln ve 
fenalığı ile meşhur ve Slovakyada 
Çahtiçe şat<ısunun sahibi k.:>ntes 

Ju bir asilzade olduğu ve emri al 
tında l::ulunan köylülerin üzerinde 
hudutsuz bir salahiyete malik bulun
duğu için kimse onu açıktan açığa 
şikayete cesaret edememişti. 

Maliyece dükkan ve mağazalara 
asılan ve camlar üzerine yazılan 

levha ve yazılardan damga resmi 
alınmaması hakkındaki kanun 1 A· 
ğustos 938 tarihinden itibaren mev· 
kiimeriycte girmiştir . · 

Şehrimiz ticaret ve sanayi odası tarafmdan tanzim edilen 
bir lstatlstl§e göre 1938 senesi temmuz ayı içinde ••brlmlze 
vuku bulan ithalat ve ıhracat miktarını &faAıya yazıyoruz: 

İthalat miktarı: \-
6,552 ura kıymetinde 9,101 Orta tedrisat 

Yelisaveta Bataridir. 

Köylüler, kimseye şikayetlerini 
söyliyemeden, kızlarının kaybolup 
gittiklerini durup seyrediyoılardı. Ancak bu tarihten evvel yapı· 

lan kontorolda levha damga resmi 
vermiyenler ha' · kında beş misli ce· 
zasiyle alınması için mahallinde za 
bıtlar tutulmuşdu . 

kllO ziraat alAtı, 15,560 llra kıy. 1 

metinde . 63,780 kllo beuzln, \ muallimligw j 
9,016 lira kıymetinde 322,000 kilo 

Çahtiçe kasabasınd=ıki köy kiti. 
sesi yeni tamir gördüğü için konte· 
sin mezarının bu kiliseden çıkacağı 
umulmaktadır. 

Bu asılzade kadın, memleketin 
en büyük devlet memurunun akraba. 
sıydı. Kontes onun Yudita isminde
ki kızının düğününde bile bulunmuş. 
tu. Bu düğün üç ay sürdüğü için 
vaktini hep asilzadelerin sarayında 
geçirmişti. 

çimento, 5,329 lira kıymetinde 27-
465 kilo gazyağı, 8,647 lira kıyme· 
tinde 12,010 kilo hurdavat, 612 li 
ra kıymetinde 595 kilo kahve, 804 
lira kıymetinde 473 kilo kösele, 
42, 990 lira kıymetinde 4,080 kilo 
yerli mensucat, 35,995 lira kıyme

tinde 7,069 kilo ecnebi mensucat 

Orta tedrisat muallimliği için a· 
çılan tahriri imtihanda muvaffak o· 
)anların isimlerini yazmıştık. Kültür 1 
bakanlığı evvelce 17 ağustosta ya
pılmasına karar verilen şifahi imtiha· I 
nın 22 ağustosta gazi terbiye ensti · 
tüsünde yapılmasını karatlaştırmış 
hr. Bu karar tahriri imtihanlarda 

Bu zalim kadın, 16 ıncı asrın ni. 
hayetinde ve 17 inci asrın haşlangı. 
cında yaşamıştır. O. Çahtiçe ş;ıto
sunun ve civar köylerin yegane sa· 
hibesiydi. Çahtiçe şatosu ve işgal et· 
tiği arazide bugün dünyaca meşhur 
Piştanyi kaplıcası bulunmaktadır, 

işte, bundan cesaret alarak bu 
mel'un kadın, cinayetlerini beş sene 
fasılasız işliyebiliyordu. 

Bir çok esnaf birer istida ile 
bu cezalara itiraz ederek afla;ını 
istemişlerdir . Bunlardan damga 
resmini verenlerin bu gibi itiraz is· 
tidalarını Maliye Vekaletine gön· 
derilmiştir . 

370 lira kıymetinde 514 kHo makine 
1 662 l. k met'ınde 13 muvaffak olanlara bildirilmiştir. 

parçası, , Lra ıy ,. 

Hiç şüphe yok ki, bu kadın, ru· 
han hasta bir kadındı. Çünkü emri 
altında bulum:.n köylülere müthiş iş· 
kenceler yapmıştır. Kontesin bir fik
ri sabiti vardı, bu da güzelliğini an. 
cak masum kızların kaniyle yıkarsa 
muhafaza edebileceği hakkındaki 

Zavallı kızların mukavemetlerini 
kırmak için hususi bir alet icat et. 
mişti Bu aletin üzerine kurbanları· 
nı bağlıyarak, onlara en müthiş İş 
kenceler yapılıyordu. Bu alet, şato
nun en mahrem odalarında bulunu· 
yordu. Ve bu odalarda olup biten· 
leri dünyada kimse asla görmemiş· 
ti. 

Şehrin iç sokakları 
459 kilo makine yağı, 30,664 lira 
kı1metinde 105,740 kilo şeker, 85,. Posta tasarruf sandıkları 
769 lira kıymetinde vesaire ki, 243· kurulması hazırlıkları 

kanaati idi. 
Bu vahşi arzusunu genç kızla · 

rın tırnakları altına iğne sokarak, 
vücutlarından parça parça et kopa. 1 
rarnk tatmin ediyordu. Sonra işken. 1 

ce görmüş yarı ölü kızların vücutlar. 
1 

mı, şatonun yer altındaki odaları· 
na alıyordu. 

Yüksek, asılzade tabakasına men. 
sup bulunduğu, o zamanki şimali 
Macaristanın en nüfuzlu asılzadele. 
rile akraba olduğu için, bu dul ka
dın Yelisaveta Batori, kendisine ce· 1 
za görmeden, emrindeki köylülerin 
kızlarının hayatlarını almağa bile 
salahiyettar sanıyordu. 

Bu kadın, tam beş sene hiç 
merhamet duymadan, hissiz ve vah· 
şi bir surette zavallı kurbanlarına 
işkence yapmıştn·, Ôyle ki bu yü· 
rekler parçalayıcı hadiseler bütün 
o civarda bugün de yerlilerin tüy· 
!erini ürpertmektedir. 

Üç yüzden fazla hatta, bazıfa· 
rının iddia ettiğine göre, altı yüz el· 
Ji masum kız, bu ruhan hasta ve 
zalim kadının güzelliğim:; kurban 
gitmiştir. 

..• Kontes Baterinin genç hiz· 
metçilerinden biri kontesin saçları· 
nı tarıyordu. Nasılsa dikkat etme· 
miş ve kontesin bir tutam saçını ko. 
parmıştır. 

Hiddetlenen Kontes, zavallı kı. 
za öyle bir tokat vurmuştur ki, hiz. 
metçi kan içinde kalmıştı. Kanın 
bir kaç damlası zalim kontesin yü· 

Bununla beraber, bu korkunç 
cinayet de, bütün çıplaklığı ile gü· 
nün birinde meydana çıkmıştır. Çah= 
tiçe kasabasındaki pazar, köylülerin 
şikayet ve acılarına artık tahammül 
edemez olmuş ve bütün bu cinayet· 
leri hükumete bildirmeğe karar ver· 
mişti. 

Bratislava'ya gitmiş ve orada 
ayni zamanda toplanmış bulunan 
devlet meclisinin huzurunda bütün 
bildiklerini anlatmıştı. f lkönce papa· 
zın anlattığı bu korkunç maceraya 
kimse iııanmak istememiş, herkes 
bunun esassız bir iftira olunduğunu 
zannetmişti. Kontes Baroti kaç de
fa Bratislavaya gelmiş de hiç kim
se orada gayritabii bir hal görme· 
mişti. Hatta bir çokla·ının söyledi. 
ğine gö~e, yakında büyük bir asi). 
zadeye varacaktı. 

Bununla beraber, ihtiyar papa
zın ısrarı üzerine, memleketin dere· 
beyi, şahsan tahkikata girmeğe ka
rar vermişti. 

Adliye malumatlarına göre, de
rebeyi şatoya geceleyin gitmişti. 

Bütün' şatonun ordu ile kuşatılma· 
sını emretmişti. Sonra maiyetinden 
bir adam alarak ansızın şatoyu bas· 
mışlı. 

Methalden girer girmez, işken 
ceden yarı ölü iki tane genç kız bul 
muşlardı. Yanlarında, bir de ölü 1 
kız yatıyordu. Fakat derebeyinin ve 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

Kumlu çakıllar dökülmek 
suretiyle tamir edilecek 

Şehrin bütün yollarını bir kaç 
sene içinde yapmak kabil olmadl· 
ğından Belediye, evvela ana yolla· 
rın yapılmasınl geçen sene bir p
rogramla tesbit etmişti . 

Ancak; bu yollar tamamlanın· 

caya kadar iç sokaklarda halkın 
kışın rahatsız olmamaları için Sey
han nehrinden alınacak kumlu çakıl 
döklilmek saretiyle bu yolların ya· 
pılması kararlaştırılmıştır . 

Bu maksad için Belediye bir 
kamyon satın alınmıştır . 1 Eylul 
938 tarihinden itibaren hazırlan
mış olan program dahilinde sokak· 
fara kumlu çakıl dökülmesine baş
lanacaktır . 

Trenlerde 
Fuvar münasebetiyle ya

pılacak tenzilat 

Devlet Demiryolları, lzmir fuvarı 
münasebetiyle tatbik edilecek ten· 
zilatlı onbeş günlük ve bir aylık 
halk ticaret biletlerinin Avrupa 
hattına da teşmilini kararlaştırmış· 
tır . 

Ecnebi memleket yolcularına 
mahsus bir aylık halk ticaret bileti 
muamelesi yalnız Edirne, Uzunköp · 
rü ve Sirkeci lstasyonunda yapıla. 
caktır . 

Sergi için İzmire nakedilecck 
ve Sergiden bu hat ile geri yolJa· 
nacak eşya tenzilatı •Avrupa hat
tında· da mer'i olacaktır . 

870 lira klymetinde mal girmiştir. 
Geçen 1937 senesi temmuz ayı 

içinde ise 279,325 liralık mal girmişti. 
Buna na"zaran 1937 yılı temmuz ayın 
da 35,455 liralık fazla mal girmiştir. 

ihracat mikdarı : 
10,229 lira klymetinde 39,466 

kilo pamuk, 10,240 lira kıymetinde j 
489,600 kilo çiğit küsbesi, 85 ,876 
lira kıymetinde 245,361 kilo çiğit 
yağı , 947 lira kıymetinda 31,670 
kilo arpa, 156 lira kıymetinde 4,640 
kilo buğday , 378 Jira kıymetinde 
12,120 kilo yulaf, 27,918 lira kıy 
metinde 277,514 kilo un , 79 lira 
kıymetinde 4~7 kilo susam, 131,811 
lira kıymetinde 131,811 kilo iplik, 
140,522 lira kıymetinde 108,094 
kilo bez , 4,487 lira kıymetinde 
9,548 kilo yün, 7,030 lira kıymetin· 
de 1,850 kilo bağırsak ki 419,673 
liralık mal çıkmıştır . Geçen 1937 
senesi Temmuz ayında ise 623,533 
liralık mal çıkmıştı . 

Buna nazaran geçen 1937 se· 
nesinde 938 senesi Temmuz ayına 
gÖre 203,860 liralık noksan mal 
çıkarılmıştır . 

1938 senesi Temmuz ayında ise 
243,870 liralık ithalata mukabil 
419,673 liralık ihracat yapılmıştır. 

, Bıçak, tabanca, fenersiz 
ve zilsiz bisikletler 
Zabıta memurları şehir içinde 

bıçak ve tabanca ile dolaşanları ve 
bisikletine zil ve fener takmayan
ları şiddetle takib etmekte olup 
yakahnanlar hakkında kanuni mu· 
amele yapmaktadır . 

Bayındırlık Bakanlığı posta ta. 
sarruf sandıklarının memleketimiz. 
de de tesisi etrafmdaki tetkiklerine 
devam etmektedir. Bakanlık, yaban 
cı memleketlerin hemen hepsinde 
mevcut tasarruf sandıklarının kuıu· 
Juş ve çalışış vaziyetleriyle sandık· 
)ara ait hükümleri de gözden ge
çirmektedir. Bu tasarruf sandıkla· 
rının yurdumuzda da tesisi, yalnız 
banka olan şehir ve kasabalardaki 
küçük tasarruf değil, banka olmı· 
yan yerlerde de halkın para birik· 
tirmesini sağlıyacaktır . 

Yapılan tetkiklerden alınacak 

neticelere göre lüzumlu projeler 
hazırlanacak ve yurdumuzda da en 
kısa bir zamanda posta tasarruf 
sandıkları tesis edilmiş olacaktır . 

Dahili Ticaret 
beyannameleri 

ldhalat, ihracat ve dahili tica· 
ret beyannamelerinin birinci nusha
larından başka tanzim ettirilen nus· 
balarına da beşer kuruşluk damga 
pulu yapıştırılması kararlaştırılmış· 
tır . 

Aslı olmayan bir şayia 
Şehrimizde Boduroğlu fabrikası 

denilmekle tanılan fabrikanın civa · 
rında Palolu Hamal Kel Hüseyinin 
işlediği cinayete müşabih bir cina· 
yetin işlendiğine dair bir şayia çı· 
karılmış ise de alakadar makam· 
lardan yaptığımız tahkikatta bunun 
katiyen aslı olmadığı anlaşılmış· 
tır . 

zünü de boyamıştı. Yüzündeki kanı ~-------------------------------·--·---------------------
sildiği zaman aynaya bdkmış ve ay. ·- ransada Evrö kasabasın· De ı ı· H ayd ut 
nada dehşet ve hayret içinde, kan- dan kaçan bir haydudun 

hayrete şayan halleri bü. 
ların düştiiğü yerin daha gergin, tün dünyayı meşgul edi· 
daha taze olduğunu görmüş, yahut. yor. izini kaybettirmektedir. Bir gün, bir - Sen de Polonyalı mısın ? 

1 · 1 K , d 1 köyün mezarlığında görülmüş, ı'an· Fransaya ralışmıya mı g ld' ? ta ona öyle gelmişti. şte bu vazıyet smi, ursavinski dir. Yarı e i .... e ın 
kontesi, müthiş bir cinayete sevket- olan haydudun bir gözü kör, bir darmafar yetişinciye kadar ortadan Diye sormuş, haydut : 

B sır olmuştur. Üzerinden çıkan deli - Hayır g · · Ad mişti. Bu hadise ona güzelliğini na- kolu kırıktır. ağlarını kopararak • ezınıyorum. m ne 
sıl muhafaza edeceğini öğretmişti. hapishaneden kaçan bu haydudun gömlegi polis köpeklerine koklatıl· senin ? 

k.. ki · · · t k. d k Deyince, kız isminin Katerina 
Teiaşında da haklıydı, zira güzelliği iki defa ameliyat yapılan başındaki mış, ope er ızını a ıp e ere 

haydudu yakalamak üzere iken, on· Şolevinska olduğunu söyleyince de· 
yıpranmağa başlamıştı. ·kurşun çıkarılamamışrır. li haydut .. 

T 1 d d lar da, firariyi kaçırmışlardır. 
asar a ığl şeyi çok geçme en işte bu adam, bugün firar re- 1 - Ôyle 1·se, ait ı. 

b k b U ki Deli haydut, gizlendiği yer er- o· 
tat i etmeğe aşlamıştı... şa arı korunu kırmıştır. Onun saklandığı Demı'ş. 

] ·ı k ı d den, yalnız geceleri çıktyor ; çift· güzel vaat erı e ız arı kan ırıp şa· ormana civar halk, ondan titreye. 
k b l d B liklerin kapılarını sarsıyor, köpekle· Kasabada, kıza pek büyük teh. 

toya so mağa aş amış ı · u su. rek bahsetmekte ve hele eline bir 
k 1 b ı b ri bağırtıp duruyor. Bütün köylüle- likeden kurtulduğu söylenince, o, 

retle kontes an ı anyo ar yapa i- silah geçirirse, diye tirtir titremek 
1 1 ri telaşa düşürüyor. Fransızca bilmediği için kendi di· 

liyordu. Zavallı kız ar, güze vaat- tedir. 
1 d k Bu haydudun garip halleri de liyle : 

lerle kandırılır; şatoya a ın 1 tan son· Deli haydut, ormanda yemişle f z 
1 ")d" görülmektedir. Geçen ı:.abah, çi t . - annetmem, demiş, çünkü 

ra en müthiş işkenceler e 0 ur· ve köklerle yaşıyor. O, ilk defa, türdü. likten kasabaya giden Polonyalı bir onun her halini beğendim 1 diye ce· 
bir ineği sağıp sütünü içerken gö· çoban kızı, ormandan geçerken, 0 • vap vermiştir. 

Kontes Barotinin bu hayvani ha. rülmüştür. rada bir adamın kendi kendine Bir gece, çiftlikten bir kadın 
reketleri civar köylerde ağızdan ağı Dört gündc.nberiı haydut, şid. memleket şarkılarından birini söy· feryadı işitiliyor : 
za gizli olarak naklediliyordu. F~kat 1 detli bir takip karşısında, boyuna, Jediğini görmüş ve ona : - imdat 1 deli haydut geldi 1 
kontes Yelisaveta Baroti çok nüfuz· --------------------~-.... ~!111!.'!!!!l!!l!l'!lll'!!l!~l!!l!lll!l"""lll!!!!il-

Silahlanan halk , jandarmalar 
koşuyor. Hayduttan eser görülmü 
yor. Kapının evhama kapıldığına 
hükmolunuyor. 

Şimdi ormanın etrafındaki köy- 1 
ler, çiftlikler panik içindedir. Her· 
kes, iki adım yere binbir ihtiyatla 
gidiyor. Köylercle, çiftlikl~rde elekt 
rikler sönmüyor, bekçiler bekliyor. 

Kursavinski, 4 Ağustos sabahı, 
son defa olarak Godrvil civarında 
görülmüştür. Or maıı, jandarma müf 
rezeleri tarafında.1 tarandığı halde 
ele geçirilemiyor. Herkes hayrette ... 
Acaba diğer bir bir ormana mı sı · 
vıştı ? Yoksa, civardan geçen bir 
trene atlayıp uzaklara mı gitti? Bu· 
nu kimse bilmiyor. Deli haydudun, 
yürüyen trenlerin basamaklarına at· 
lamak, vagonların üstüne çıkmak 
marifetleri de vardır. 

HAYAT iÇiNDEN 

Kadın 
Güzelliği 

H 3 akınız, bu hem g 
de derin bir bahitl 
şününüz bir kare· 

güzelliği, şekil güzelliği; dıı J 
yürüyüşte güzellik; daha 50"1 • 
cudun her parçasının, adet• 
tasının ayrı ayrı güzelliti. y 
güzelliği bahsi koca bir cilt 
dolduracak kadar derin. 

- Bunların hayat ve 
münasebeti var ? Artistle 
güzellik enstitülerine ait şef c 

Demeyiniz. Bu saydığılll 
Jerin hepsi birden ve ayrı • 
kimliğe aitir. Bunların ner 
diğini, nası) bozulduğurıılı 
mamast için ne yapmak r 
ğunu hekimlik tetkik eder .. 
ve güzellik enstitüleri bu ıı 
hekimlikten önce başlaınışlf 
kat şimdi güzelliğin anato 
lojisi, patolijisi, ijiyeni, ope' 
bile vardır. Güzelliği bild): 
temin etmek; bozulanı ti 
bugün hekimlik işidir. ka 

Hekimliğin ğüzellik . 
topladığı bilgileri, bildit1" 
yazmak istiyorum. Fakat dı 
bir şey beni düşündürüyor: 
lik gerçekten aranılaca1'., 
koşulacak bir şey midir? 
birle, güzellik bir kadına 
rir mi? ~e 

Güzzellik hemen dailll' 
birlikte olur. Sağlık da ~ 
saadettir. O halde güzellik 

't 
det temin edecek demekti 
mantık bakımından öylt; 
tıkca doğru sanılan her şef 
de mutlaka öyle çıkmaı. 
aramak lazımdır. 

Gelin olan kızlara tel 
takmak adet olduğu ı• 
annelerin bunları kızlarlf'I° 
koyarken: 

- Çirkinler talihint·"J 

Dediklerini hatırlıy• 
olmasanız bile, belki; soP' ley 
muşsunuzdur. Bunu niçİl1 
di? Şüphesiz kadınların ~ 
beri kendi tecrübelerine 
hayatında çirkinler güzel 
ha talihli odukları için · 

Halbuki güzelliği be 
herkes güzel olmıya çalıf t\ 
tan güzel doğrııuş oJına~!ıl ltıı• 

bıJI" ttlı' şan~ sayılır. Bl!, şansın ~ 

ta devam etmesi lazım g' 
mantıkla realite arası 

Güzeller ane hayatınd3 
daha talihli olurlar. Te\~ 
yan eski zaman anneleri ~ 
hakhdır. ~ f 

Bir kadının güzel olıt>~~ 1rı 
yatının ilk zamanlarında ç 
büyük bir saadettir. Ge~ı~ 
ha şiddetle ve bi rdeO 

Ancak şiddetli olan he'. 
daha çabuk sönmiye js~ı ~ 
Bu fizyolojide umumi bı'; 

Kaidenin aile hay3tıbV 
bulması için birçok seb\ lur. 
Bir kere, güzel kadını r~ diji. 
mızlar. Bir salonda erk)ıl ~ 
si güzelin yan na so\(O ı,5 lı 0 
başlayıncahepsionunla d•j,J ~ 
Onun için kıskançlık ç•, 

.. tP 
Bir taraf tan da gu I' 

disini bekliyen talih!iı.~ 
de güzelliğine, herke!

1 

tapındığına bakarak 111~• 
pfsır Bundan dolayı o ayı .,dl 

kü gurur da insan otllldıJ'' 
da -tabii bir duy~ ~ 
salta kendini göst~rt'"lı ~il 
rasını artık söylemı)'~r t• ~ 
taraftan kıskançlık, b~I b' lu ~ 
rur neticesi elbette 31 e ~· 
Jihsizlik olur. . .. ~ 11 

. k•·· Buna karşılık, çır U~ 

se beğenmek isteme\,r 
larda belki eşi de. f ~r ti 
vaş ouun sevilrcek bı 
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HiKAYE 

CiNAYET 

Tiirksözü 

Bir küçük çocu
ğun marifeti 

b ·· · Çeviren r baka 

bfıı 1't :~~e:; i ·N-• d G" ·--·,. lım~ E?ne bir. 

~~; ~~~;:~1 · L._~~~ ..... ~.~.~~:.~ ~~~i?.g~~~i;~n 
Yulc kanlılığını etmeyorum .. 

Ömer oğlu on bir yaşlarında 
Haluk; nehir kenanndaki belediye 
yüzme havuzunun soyunma yerinde 
lbrahim oğlu Ahmet adında ~irisinin 
caketinin cebinden beş yüz kırk kuruş 
parasını çalıp kaçarken yakalanmış 
tır. Küçük hırsız hakkında tutulan 
tahkikat evrakile adliyeye verilmiş· 
tir . 

eti 

. ' ı. 

cilt 

k.•ip etmişti. Birdenbire genç karısını Bastırıldın galiba! 
ııdetle arkaya doğru itti. Kadın mu·\ Derin bir ızdırabın altında ezil· 
V~zcnesini kaip etti ve kafasını Şö. miş olan Röne hiç cevap vermemiş· 
llııncnin sivri köşesine çarparak yere di. Biraz sonra adam onu kolun· 
Yıkıldı. 1 dan bir kapıya doğru çekerek: 
d B~ beklemediği vaziyet karşısın· I - Haydi, çabuk gir .. geldik dedi 
a Rone şaşırmıştı. Telaşla karısının Röne odaya girdiği zaman et· 

Osmaniye kaymakamı 

Osmaniye kaymakamlığına tayin 
edildiğini yazdığımız Erbaa kayma· 
kamı Ahmet Nasrullah şehrimize 
ğelmiş ve vazifesi başına gitmiştir. 

C~sız yatan vürudu üzerine eğildi. 1 rafına bir göz atacak takati bile 
Ş~llıinenin sivri köşesi genç kadının kalmamıştı. Karıu deşilmiş bir kol· 
anını delmiş ve ince bir kan lekesi I tuğun içine yığıldı . Meçhul adam 
:~nlcsiz yanaklarından aşağıya doğru cebinden bir kutu çıkararak biraz _ - • 
• 11 ın~ğa başlamıştı. Röne titreyen j tütün aldı. Ve bir sigara sarmağa ~r?w 1ı · (Bi 
'c d ~~ .. ;...,· ..e !~ 
1
• rın en birisini karısının göksü üze başladı. Bu müddet içinde hep mi ...._., -~ •,.. t _.._.. 
k~c le.oydu. Fakat o anda ölüm sü j safirini tetkik ediyordu. Biraz sonra " " ~ , t ~ 
.~nctı çöken odanın sessizliği içinde birdenbire kalktı , ve ayaklarının 
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:
1 detle çarpan kendi kalbinin vu· 1 ucuna basarak odadan çıktı . Röoe . .,....._ ______ _ 
Uşlarından başka bir şey işidemedi. derin bir uykuya dalmıştı. Gökyüzü açık, Hava rüzğarlı, 

Monikl, Monikl • * En çok sıcak gölgede 35 derece, 
r ~adında en küçük bir hayat işare Uzakta, bir saat üç defa v.ırdu. geceleri en az sıcak 23 derece . 
k
1 
lkıle görülmiyordu. Röne ayağa Röne birdenbire uyandı. Şaşkın göz 

~ a tı. Dalgın gözlerle ayaklarının lerle etrafına bakındı . Bir petrol 
i~İ~ "ÜC\ında yatan karısının cansız lambası odanın bariz sefaletini biraz 
t oı k CUdunu seyre başladı. Bu sırada daha aydınlatıyordu . Bu manzara 

YENi NEŞR;YAT 

yor' kır saat vurmağa başlamıştı. Röne onun hafizasını yeniden çalıştırdı . 
dorkufu bir uykudan uyanır gibi yerin ürperme ile karışık öldüriicü bir 

1~" sıçradı. Fakat müthiş realite bü acı yeniden içini kapladı. Herşey 
d n lcorkuçluiile ayaklarının önün bütün teferruatile göılerinin önüne 
v c duruyordu. Odanın kapısını açtı geldi.Nasıl, karısı ile bir hiç yüzün. 
c 2açtı. So den kavgaya başladıklarını, onu na. 

hi , kakta uzun müddet rast gele sıl ittiğini , ve onun müvazenesini 
tı 'Udü... Bir Sevkitabii ile ayakla kaybedip şömineye çarparak yere 
d~nu daima ıssız, ışıksız sokaklara düştüğünü görüyordu . . . Kapıya 
ti ru götürüyordu. Birdenbire bir doğru ileriledi.F akat tam bu sırada 
ha 
0tııu~na vurdu. Sıçrar gibi bir kapı yavaşça açıldı . Ve adam içe. 

t' tckctte geri döndü. Omuzuna vu-•n riye girdi. Omuzlarını silkerek, ce 
'- adamla kar,ılaşdığı zaman içini binden çıkardığı elmasları, banknot· 

el ıı:~n ~orku hayrete çevrildi. Karşı. ları yatağın üzerine attı : 
tiı ~1 bir polis değil, kıyafeti pe· - Sen de hisseni alacaksın ta· 

r~:ı~ ~can d~nilebilecek derecede kötü bii .. Amma, öldürdüğün insanı 0 1. 
lc:~ınış, kirli ve çehresi emniyet· dukca sıhhatte bulduğumu sana 

~~ade korku veren bir adamdı. söyliyeyim.Bundan sonra başladığın 
one endişe ile sordu: 

- Ne isteyorsunuz benden? 
işi iyi bitirmesini öğren .. 

Röne hayretten gözleri fa). 
ley ..._ Hiçi sana yardımelmek is. taşı gibi arılmış bir halde sordu. 

0tuın. • 
- Ne demek istiyorsunuz ? 

e Iİııiı~ Beni bıraksanız 'daha iyi eder _ Kapıyı kapa ı . Divarların 
1 ~ kulakları olur 1 . Anlatayım : Sen 

el 
1 'iıı >" - Fakat çok geçmeden kode· burada uykuya dalınca çıkbğın eve 

·e~ Ilı~~~.; boylarsın. Çocukluğun lüzu j gitm~k için bende bir merak uyandı .. 
1 1

r Bu ·· 1 .. . I d Kapının önünde uzun müddet tered· 
ıi t\ııı 2 soz er uzerıne yo una evam 1 düt etmedim değil. Fakat sonradan 

ak~ ilııı ~i~· bkaşlamış olan Röne mıhlan soğukkanlılığımı topladım ve kapıyı 
b~ t\\j. ı aldı. Meçhul adam devam 

~' · çaldım, içeriye girdim. Birinci katta 
gı 

510
1> '~d ....... Anlatayım: Bir sıranın üze· kimse yoktu.ikinci katta kapı açıktı. 

r; ~.:oturmuştum. Telaşla çıktığın ev I Ve içeridt: elektrik yanıyordu . Se 
ı:l; \k'.'1da idi. Haline bir bakışta anla nin bu kattan çıktığına şüphe yok-
ri~ı ltıd 1• birisini haklamıştın. Haline tu . Daldım içeriye .. Etrafı, çekme· 

~n •tıı. ve seni kurtarmak istedim. celeri karıştırmağa başladım . Sa· 
lıfll •in (edersem meslekte henuz recmi. fonda öldürdüğün kadının ölüsünü 

3 
I? ' liaydı yürü! gördüm. Dinle .. Telaşlanma, gerisini 

eO; ' Nereye? dinle .. Evin her tarafını araştırmağa 
"'~ ....... B · 1 devam ettim. Fakat birdenbire bir ov ~.. cnım eve 

'·r! bıı adone, kolundan yakalamış olan 
u 1 llıctc ~ıtu bir makine gibi takip et 

bır d~va aşladı. Meçhul hami yolda· 
ııo~ '-..._Ilı ediyordu: 

e~ 1 "'--
P'ı Ut· t.. --------

(3 ıtd.' 'lele k d .. . 
ııe a ı~ı, k .a ın guzel huyıle, tatlı 

İnilti geldi. Süratfe salona döndüm. 
Bir de ne görsem beğenirsin? Öldü 
zannettiğin kadın ellerinin üzerine 
yekinmiş korkak, korkak bana ba. 
kıyordu. Elimle şusmasını işaret et· 
tim. Fakat dinlemedi . Korku ona 
biraz daha kuvvet vermiş olacak ki. 
boğuk bir sesle bağırmağa ve im• 

Foto Magazin 

lstanbulda çıkan bu aylık nefis 
Mecmuanın 4 üncü sayısı da üç renk 
li bir kapak içinde bir çok renkli 
tablolar yüz elli kadar seçme gü· 
zel resimle süslü olarak intişar etti. 
Karikatör üstadı Cemal Nadirin bir 
sahifeyi kaplayan Tontonini, Peya
mi Safa, Nizamettin Nazif, Mahmut 
Yesari, Selim Sırrı Tarcan, Prof, 
Dr. Fahrettin Kerim goıay, Abidin 
Oaver Kandemir, Nüzhet Abbas 
gibi tanınmış muharrirlerin değerli 
yazılarını ve şehir tiyatrosu artistle· 
rinin yazı nasıl geçirdikleri, yeni a 
çılan model mektebi, plajlardaki 
çılgın hayutlaıı daha bir sürü cazip 
zular, Spor ve erkek kadın modala
mevrı, F otoğrafcılık, musabakalar, 
bu zengin nushada bulacaksınız. 

Foto Magazini hararetle kari le. 
rimize tavsiye ederiz. 

Satılık ev enkazı 

Çınarlı mahallesinde Asfalt 
cadde üzerinde ev enkazı satı 
lıktır. isteyenlerin matbaamıza 

muracaatları. 

r-------, 
1 Karataşa 

otobüs seferleri 
Seferi elli 

kuruş 
ADANA -KARATAŞ 
Cumartesi günleri saat 12 

de, Acem hanından. 
Cumartesi günü saat 14,30 

da Acem hanından. 
0

10 h unda tn<lıni sevdirmesini bilirse. 
şrıl 1 Q)Ut~ dolayı çirkinler daha talih· dat istemeğe başladı. Vaziyet teh· Pazar günleri saat 5 te Acem 
:!.ar·· il ·hk 

''"" ~:'et , · . g. u z e e r ı er es 
ı bll !i Çırkınleri y a 1 n ı z bır 

ıe "'lı- trlceııin d' . d l'hl' ıli 11ı... sev ığı e ta ı ı o-
·o ' "il .. sı ıo.. SozJerJ . k. 1. . .. .. 1 rıı' ~1;·~ııı. Bu e çır ın ığı ovmuş o U· 

el d Ilı ~- raya kadar haksız da de· 
fa t\ Uzctı·1c h d . Jı r Yer,,_ 1 ayatta aıma saa· 
p 'tc . ~·ez a d 

\~ıı, '>irlo·' . Unu a mantıkça ne 

16 ' ~ liy,.~nlık hayatta güzellikten 
·~I, ~ nıır. ~a e ar anılmalıdır, gibi gö· 
ı• t il tıtıkı ı· d lltı •ıtilaf _a rea ıte arasın a tekrar 

lurun d, · Guzellik de aşk gibidir 
~~rk~antıkla münasebeti yok· 

•r ~~~1• es güzellik ister onu arar 
'o • ile ı--: • • 

il~ Za~a olsun. __ _ 
•in F>uıı11r d melıveş nurdur kim, 

.. , --.. G. ~~ezsin, iman eder 

likelileşmişti. Senin tamamlayama hanından 
dığın hesabı bitirmek icabediyordu. Pazar günleri saat 6,30 da 
Boğazına sarıldım, sıktım , sıktım , Acem hanından 

bıraktığım zaman ayaklarımın önüne 1 KARAT AŞ-ADANA 
yığılıverdi. Kadın canı dediğin ne Cumartesi günleri saat J8, 

olacak · · 30 da Pi 'idan 
Rönenin gözleri dönmüştü. Bir Pazar günleri saat 18,30 da 

denbire karısının katilinin üzerine 
sıçradı. Kuvvetli bilekleri onun boy· 
nuna bir anda kilitlendi. Adam hiç 
beklemediği bu vaziyet karşısında 
k~ndini müdafaa edecek vakıt bula· 
mımıştı. Röne onun boynundan el· 
!erini çektiği zaman meçhul adam 
boş bir çuval gibi ayaklarının önüne 
yığıldı, kaldı . 

Röne hakiki bir ölü 
bu odadan yavaş yavaş 

bıraktığı 

çıkarken 

Plajdan 
Yerler numaralıdır. Daha evvel 

ten Acem hanı yanındaki Ömer 
başeğmez ticarethanesine mü 1 
racaat edilerek kapatılaibir .. 

ağlayan bir sesle mütemadiyen şu 
cümleyi tekrarlayordu : 

- Ölmemişti . . Ölmemişti de
mek ••. 

. 

1 

Kanlı Kontes 
- ikinci sayfadan artan-

maiyetindeki adamların şatonun yer· 
aftı odalarında gördükleri, o kadar 
korkunç o kadar müthişti ki, bu 
kana kanıksamış adamlar bile deh· 
şetten dona kalmıştı. 

Odanın ortasında kontes Yeli
saveta Baroti duruyordu. Elleri kan 
içinde idi. Yüzü ve omuzları kana 
boyanmıştı. Deli gibi gülüyordu. 
Yanında suç ortakları da bulunu
yordu. 

Sahife 3 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satın Alma Komisyonundan 

750:1000TonDemir 
Hurdası alınacak 

3284 Sayılı kanun mucibince 750:1000 Ton dfmir hurdası Kırıkkale is 
tasyonunda teslim şartile beher tonu şartnamesinde izah edildiği veçhile 
(22) Lira (20) Kuruştan satın alınacaktır. 

Şartnameler merkez satın alma komisyonundan bila bedel verilecek 
tir. Taliplerin 31/Ağustos 938 Çarşanba günü akşamına kadar teklif 
edecekleri demir hurdası kadar O/o 7,5 Nisbetinde teminatlarile birlikte 
şartnameyi kabul ettiklerine dair kayıt ve serahati havi fiyat tekliflerini 

Bu üç kişi, zavallı genç kıza iş· 
kence etmek İçin yarışa girişmişler· 
dir. Bedbaht kız işkence aletı üze. 
rinde sıkı sıkıya bağlı idi, hafif bir 
hareket bile edemiyordu. Talihsiz 
kızın yüzünü öyle berbat etmişler-

merkez satınalma komisyonuna vermeleri. 7 - 10 - 12 - 14 9626 

c!i ki, ana babası bile gelse onu 
artık tanıyamıyacaktı. Vücudu da 
muhtelif işkence aletlerile param· 
parça edilmişti. 

Derebeyi odaya hücum eden as· 
kerlere kontesi hemen şatonun zın· 
danına atmalarını emretmi~ti. Or 
takları da zincirlere bağlanarak Ve. 
like Bitça şatosuna göndermişti. O· 
rada cezalarını göreceklerdi. 

Mahkemelerin kararı şu şekilde 
idi : 

Başkalarının kanına girdikleri 1 
İçin ve bu feci cinayetlerini işliyen 
ellerin parmakları masum kızların 
kanına sokulduğu için, onların kesil· 
mesine karar verilmiş ise de, par· 
maklar kesilecek değil, celladın ker· 1 

peteni ile ayrı ayrı koparılacak ve 
sonra vücutlatı diri diri yakılacaktır. 

Dereeeyinin emrettiği gibi mel'· 
un kontes ebedi hapse mahkum 
olmuştu. Oturduğu şato kendi malı , 

1 
olduğu için cezasını kendi şatosun· 1 

da görmüştü. Kendisi hapsinden 3 ı 
sene sonra 1641 de ölmüştü. i 

Rivayetlere göre, Kontes öldük 1 

ten sonra naşını Ç~htiçe kilisesinde 

1 
bulunan aile mezarlığına gömmüş· 
lerdi. Fakat bir heyetin kilisede yap. 
tığı tahkikatta kontesin mezarı çık · \ 
mamıştır. 

Çahtiça civı.rının ahalisi ve bü. 
tün Çekoslovakya halkı bn "kanlı 
kontes. in mezarını bulmak için te· 
şebbüse girişen heyetin son nefice· 
sini büyük bir alaka ile beklemek 
tedir. 

Kontesin mezarı bulunduktan 
sonra bu hiç şüphe yok ki, en kan· 
lı ve en zalim Macar asilzadcsinin 
kanlı bikayesinin son yaprağı çev
rilmiş bulunacaktır. 

Senede yalnız bir şahaser vü· 
cude getiren büyük dram arfüti 

( Paula Vessely) 

YAZLIK 
Sinema 

nın 

Bu Akşam 

gösterm~ğe başlıyacağı Hissi, 
Müessir ve kuvvetli bir mev 
zua sahib ve Macaristanın güzel 

Manzaraları arasında cereyan 
eden 

( Macaristan 
Geceleri) 

Büyük bir aşk ihtiras filminde 
emsalsiz olduğunu bir kere 

daha ispat edecektir 
goıülmeğe değer müstesna 

bir şaheser 

9645 

Osmaniye Belediyesinden 
Osmaniye belediyesi için bir bu· 

çuk ton su istiap edecek büyüklük· 
te ve maruf fabrikalar mamulatındrn 
bir a r a z o z alı n acağından 

a r a z o s u olanların bele • 
diyemize gelmeleri ilan olunur. 

9 - 12- 16 9631 

Yeni otel ve Seyhan lokantaların
da alakart ve tabildot 

Tabildot 

50 kuruş 

Memurluk musabaka 1 1 çocuK HASTALIKLARI 

imtihanı 1 MÜTEHASSIS! 
T. C. Ziraat bankasından : • 
Bankanın şube ve ajanslarında ça Dr. Nıhal Bayat 

lıştırılmak üzere orta mektep ve lise , 
mezunlarından imtihanla memur alı· Adanaya geldı 
nacaktır. Hastalarını hergün Mahmut 

isteyenlerin şartları öğrenmek paşa hanı karşısında 18 numa· 
üzere 15·8-938 tarihine kadar banka rada hususi muayenehane~inde 
ya muracaatları 4- 6 9605 saat 14 - 18 arasında ka· 

bul eder . C. 

Zayi şahadetname 
4- 7- 932 senesinde 29 Teş· 

rinievel llic okulundan aldığım 28 
Nolu şahadetnamemi zayı ettim ye 
nisini alacağımdan eskisinin bük· 
mu yoktur. 

9644 

Ahmet oğlu 
İsmail 

Mürettip alacağız 
Gazete kısmında çalışa
cak iki mürettip alaca
ğız. ldarehanemize mu
racaat. 

' 
·--------------------------

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Pazarlıksız Satış mecburiyetine 
dair kanun 

l\. aııu11 110 . .JJJ/9 Kaba/ ıcırılıi : 2·1ı'bf93R ---- -
:ı eşır taı i/ıi : /J/7'/938 

- Dünden artan -

verilecek karar kat'i olup bunun aleyhinde hiç bir mcrcie müracaat cdi. 
lem ez. 

1 Madde 10 - Bu kanun hükümlerine göre alınacak para cezaları 
1 mahalli belediyelere aittir. 

Madde 11 - Bu kanun 1 eylı11 1938 tarihinden muteberdir. 
Madde 12 - Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekılle ri Heye

ti memurdur. 
317 1938 

(SON) 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
bazı maddelerini değiştiren kanun 
/\tın ıuı ,\ o. 3515 Kabul tarihi : 2Hl6! 1938 

,\ eşrı tarihi: J ) Temmuz 1938 

Madde 1 - Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun S maddesi aşa . 
ğıda yazılı şekillerde değiştirilmiş ve numaraları hizalarındaki maddeler 
yerine ikame olunmuştur. 

Madde 66 - Ehli hibrenin intihabı ve adedinin tayini hakime a· 
iddir. 

Hazırlık tahkikatında tehirinde mazurat bulunan yerlerde Cümhu
riyet müddeiumıımisi de bu hakkı haizdir. 

Muayyen hususlar hakkında rey ve mütalealarını beyan ile tavzif 
edilmiş resmi ehli hibre mevcud ise hususi sebeblcr olmadıkça başkası 
tayin edilemez. 

Hazırlık tahkikatında muayeneleri İcab eden kimselerin muayene. 
leri, Cümhuriyet müddeiumumilerİnin talebile yapılır. 

Türk Ceza Kanununun 133 üncü maddesinde yazılı suçların hazır · 
lık ve ilk ve son tahkikleri sırasında emniyet teşkilatı mütehassıs me· 
murlarının ehli vukuf olarak dinlenmeleri mecburidir. 

Madde 117 - 104 ncü maddenin ilk fıkrasının ikinci bendi hük· 
mü haricindeki sebeblerden dolayı tevkifine karar verilen maznunun ke · 
falet vermesi şartilc tevkifinden vaz geçilebilir. 

(Sonu Var) 9583 



Sahife : 4 

A dana Borsası Muameleleri 

.--~~~~~~~~P~AM'!"':":~U~K-v-e~K~Oz;:-~~~~~~~~ı 

Kilo Fiati 
CiNS! 

Kapımah p~m_u_k __ , 

En az 
K. S. 

En çok 
A. S. 

Satılan miktar 
Kilo 

Piyasa parlağı • -25 -25 ___ _ 
Piyasa temizi ., •-2=2---ı-22 --ı-------
iane 1 
iane 2 
Ekspres 

•-~Be-y-az-.------- J

1

, ____ , _____ ___ I 

Siyah 

Çl~IT 
Ekspres ı -=-c:L..:...::;:__ _____ , _____ , ______________ _ 

iane 
·---~ ----- _____ , _____ --------· 

Yerli "Yemlik,. 
·,---.. -.~.Tohuml~uk-,.--•----ı 

HU BUBAT 
--~~-;----ti 

1 u •day Kıbns 
5 --- --=-.=,,---- ------- ---· .. Yerli 3,20 -- 3,50 __ 

1 
______ _ 

., Mentane 1 --o----"------- - ---:- ---- --· 
Arpa 2,90 2,95 - ı 
Fasuly11 

--;Y,_u=la~f ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:3,5 ___ -w-- - ____ _ 
Delice 
Kuş yemi 

ı-.,..--'-'-..,.-,----- ı----1-----'.-------

,.. 
Tiirkıözll 12 Atustos t 9.18 

TÜRKSÖZÜ 
,1 
~------------------------------------

BELEDİYE İLANLARI 

!Matbaacılık! J Gazetecilik\ 1 - Yeni Mezarlık içinde yaptırılacak bekçi ve bahçevan odaları i~ 
sundurma inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 4932 liradır. 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarmda 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk

sözü matbaasında bas. 
tırmız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü. 

zelleştirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

1 LAN 
• 

T A B 
* 

KIT AP 
• 

C I L D 
• 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zar 
bir kapak bölgede an 
cak Türksözünde ya· 
pılır. 

Resmi curak, c~d. ' 
vrller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şeklide en zarif hu 
rufatla Türksözünde ) a 
pılır . 

Türksözü matbaa· 

3 - Muvakkat teminatı 369 lira 90 kuruştur. . h 
4 - ihalesi ağustosun 29 uncu pazartesi günü saat onda Beledı)' 

Encümeninde yapılacaktır. 1 
5 - Bu işe ait şartname ve sair evrak Yazı işler: kalemindedir. ~ 

teyenler orada görebilirler . . , 
6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminat makbuzlarile bıl '(( 

likte Belediye Encümenine müracaatları ilan olunur. ıh 
12- 16- 21- 26 9641 1 

1 

Darülaceze ve emrazı zühreviye hastahanesinin bir yıllık ihtiyacı ol~ İ 
5400- 7000 kilo ekmek ile 1043 kilo kuru ve 2750 kilo yaş sebze pı '· .. 
zarlık ile satın alınacaktır. . ., 

Taliplerin 12 19/838 tıırihine kadar her pazartesı ve perşembe gıı 
!eri saat onda toplanacak Belediye Encümenine müracaatları ilan oluıııı1 

9642 

s ı "Türksözü.nden baş 1 
ka her boyda gazete, 1 _ Atatürk parkı içinde yaptırılacak olan bekçi ve makine dairt 
mecmua, tabeder. inşaatı açık eksilmeye konulmuştur. 

1 2 - Keşif bedeli 1934 lindır. 
Keten tohumu 1 
Mercimek ·---ı---=== =-~------

-------· !-------------------------------------------------
3 - Muvakkat teminat 145 lira 5 kuruştur. 

Suı an 
·---~~~~~~~~~~~--

UN 

İ ~ört yıldız Salih 
uç ,, ,, 

:E ~ 1- -Dört yıld ız Doğruluk 
:;; -----

~ ÜÇ,-'-''~'---'"'------ 1-----1 ::ı c ~ 
O .:::: Simit ,, 
- ~ı-~..,...-~--o~.0.,--~..,...--
~ 5 Dört yıldız Cumhuriyet 

(.> - •• i:! uç .. " 
Simit ,, 

Liverpol Telgrafları 
11 / 8 I 1938 

Sanıl.ın Pene 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmışbr. 

-_H_az_ır ______ , 44 82 l --'ı~".:::"~--,------/-so-l s2 
53 Rayişmark 

1

-. ..:.1.:__T::...:ee!.ş_rin-'V'-a_. ---ı-~- - Frank ( Fransız ) 3 47 
2 Kanun ,. 4 6 7 Sterlin ( İngiliz ) -6- 20 
Hint h<ızır 4

8
-1 0

2
4
6 

Dolar ( Amerika ) - 1- -26-

;::;N::e~~v~y~o..:.r~k:'::,'::,======:.:.....;...-..: __ .:.._F_ra_n_k_(._is,_vi•çr_e_)._ _____ o_o_-_.._OO.-. 

1 Dun lop 
FORT 

Otomobil \C KAMYON lastikleri 
Adana ve havalısı acanl.ısı lıuküınrl caddesinde 

ÖMER BAŞEGMEZ 
TicJrellıancsidir , 

Tclgı~I adrcsı : BA;iEGMEZ Telefon : 16R 
9490 32 80 

1 

Kumbarat biri 
\ 1 

TÜRXl)'J! 
CUMHVIN6Tl 

ZIRAAT:BANKASI 

Müjde 
Adanada Abidin paşa caddesinde yeni yapılan iş bankası karşı~ında 

78 ııumarnlı doğruluk evine müracaat edildikte kiralık, satılık evler, 
diikkanlar, bağlar süratle temin edilir. 

Doğruluk evi 
12- 15 9581 

Değirmenci ustası aranıyor: 

Köyde ç ıılışınak iizere ıııolor ve taştan anlar 
bir değirn1enci ustası laz : n1dır. Abidin paşa cadde
sinde cuınhuriyel fabrikası salış yerine Akiycımu 
racaatı C 

r--~---·~--------------------------.._.. ... ,.., ________ . ,....~~~~~~--~~~~- --~--------------------~ 

---~~~------------------~--,--------------------! 

DOKTOR 
Mazhar Cemil Esen 

Sinir hastallkları mütehassısı 

Reşatbey mahallesi Ordu Evi civarı Savatlı 
Bay Halil evi 25-30 9531 

Doktor 
lsmail Kemal Satır 

Kızılay civarında eski Maliye Şubesi yanında 

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

[ Salı günleri öğleden sonra Parasız bakılır ] 
24 - 26 ıı 9521 

-----------~·--------------------------------------------------

4 - ihalesi Ağustosun 29 uncu Pazartesi günü saat 

encümeninde y&pılacaktır • . . . . . isi' 
5 - Bu işe ait şartnamı: ve saır evrak yazı ışlerı kalemınded ır · 

yenler oradan görebilirler. . . bir 
6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatta temınat makbuzlarıle 

tikte Belediye encümenine müracaatları ilan olunur, 

12-17-23-27 9643 

Her mevsim ve muhite göre 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

!arının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Ad için hazırlanmış KOKULU , Serinletici Yazlık 
ana hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

•'' ne geımı,tır. Bir fincan çııy gUnUn bunaltıcı eıcaoını kar 
C· 

T. 
g, 
• • 

it\lUJiM11B>A1ilA 
CAN ll<UQTAQIQ. 

---~ ...... 

or. Muzaffer Lokmal1 ·ıe 
' fç hastalıkları mütehassısı ı 

~ )tj 

Hastalarını her gün Yeni otel arkasındaki ıfl ··:· 

ayenehanesinde kabul etmektedir. 

-diİ,,ı 
Umumi neşriyat mu •• 

Macid Güçlll ' 
b ,fl Adana Türksözü ına 9 


