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Japonlar diplomasi yoluna müracaat 
D 

ettı er 
litvinof, Japon elçisi tarafır1dan sahte çek Mü-.t-hi_ş_b-ir-- -c-in_a_y-et-in-

dün sabah ziyaret edildi meselesi 1 tüyler ürpertici safahatı 

Hududlarda ise harb 
hala devamdadır 

l' Moskova : 5 ( Radyo ) - Yirmi 
~llıınuzdanberi Japon sefiri bu sabah 
d 1~efa Sovyet Hariciye KomiserliJ!'in
ıit ':1t~inofla görüşmüştür. Japon Elçi· 
ile ~tvı_nofa, ihtilfıfın diplomasi yolu 

~lı teklifinde bulunmuştur. 
tu litvinof, hudutlarda Japon laar· 
h ~nna nihayet verildil!'i ve bu yeni 
h~t ıse~erin tekerrür etmiyeceJ!'i taah· 
~i edil diJ!'i takdirde Sovyet askerleri· 

n gerj çekileceJ!'ini beyan etmiştir. 
k~ Japon Elçisi 1886 muahedeııi ah· 
ka~ının bozulmaması şartile bu teklifi 
ti .ul etmiş ve hükumetine bildirece-

nı söylemiştir. 
":ii! litvinof, Japonlar tarafından işgal 
\ıuı en arazinin de tahliyesi talebinde 

unınuştur. 

Aııol'okyo : 5 (Radyo) - Koredeki 
%ıi n. ordusu genelkurmayının bir 
ltij ~n~e Cankufengteki Sovyet kuv· 
kı erının uç piyade alayı ve 200 tan
tı~uhtevi motörlü bir fırkadan mü· 
tc~ ep bulunmaktadır. Harbiye neza
~~e ırelcn malumata göre Sovyet 

Bay Lltvlnof 

vir fişeklerinin ışı~ albnda Satsopin· 
ırin şimali garbisinde ve Cangkufen
ğin cenubi şarkisinde ayni zamenda 
hücuma geçmiş oldukları bildirilmek· 
tedir. Muharebe neticesi belli deJ!'il· 

arı dün gece saat 22,30 da ten· 

'-...__·~--~~~~~~~~~~~~~~ 
dir. 

lzmir fuarına iştirak 
eden ingiliz firmaları 

İtalyan ve 
• 
ınşasına 

lngiliz 
dün 

pavyonları 
başlandı 

iıınir: 5 (Hususi rr.uhalıirimizden) 
tı it utr komitesine bildirildiJ!'ine gö· 
ttıııı a Ya hükumeti de lzmir fuarına 
'c y tin İştirake karar vermiştiı. Evel-
1'\ anız ltalyan adaları namına işli· 
~4 ı'dılecekti. Hariciye Vekaletimi· 
~ te~ebbüsü üzerine lıalya hükıime· 
"'~:'lten iştirake karar vermiş ve 
\lııı/arından Hariciye VekAletimiz 
1t~i4t~~.e Fuar komıtesini haberdar 

d~ tıun b· ı ~ ~ t 
1 

ırçok ekspozanlar stanbul· 
ltıııne erek fuar sahasında paviyon-

1• _hazırlıklarına başlamıslardır. 
'4c 

1~_ad Vekaletinden f •ar komi
\.;~ ıldirildiJ!'ine göre Birleşik A· 
~- ttı~ da birçok firmalar, fuara ge· 
't. El Yasta iştirake karar vermışler· 

1 '~s:nların başında cencral motor. 
ı~'tt Sesi de vardır. Bu mümaşsilini 

ı ' 1•ı 1 dll'ondermek. birçok lngili7. fir
ı~ a . 

da Yunau demiryollıırında olduJ!'n gi· 
bi yüzde 25 tenıilat kabul edilmiştir. 

lskenderiye - Pire arasında İŞ· 
!iyen vapurlarda Pire yolile Mısırdan 
fuara gelecekler için de yüzde 3o 
tenzilat yapılacaktır. 

Çok Genç 
bir kadın 

, sokaklarda 
1 Siirüklendi 

IngilizJer 
Bulgarlara 

kredi açacak 

Evrak dün idare heyetin-· Hamal Hüseyin karısını ne için? 
den adliyeye gönder idi_ Nasıl öldürdü? Nereye gömdü ? 

---
Sofya ile Londra 
arasında müzakere 

cereyan ediyor 

Londıa : 5 lngiliz mali maha· 
fili, lngiltere ile Fransanın Tuna 

havzasında iktisadi faaliy~tlerini 
daha ziyade kuvvetlendirmeği bek· 

liyorlar. Fransanın Bulgaristana 300 
milyon franlık bir istikraz vermesi 

lngiltere ile Bulgaristan arasında 
elyevm cereyan etmekte olan iktisa· 

di ve mali müzakereleri kolaylaştı· 
racaktır. 

Diğer taratan zannedildi!:iiğine 
göre Selı1nik itilAfı Nöyyi muahede· 

si mu
0

cibince Bulgaristana Akdeniz· 
bir mahreç verilmesi için ilk adımı 
teşkil edebilecektir. 

Defterdarlık muhasebe kdemin 

deki sahte çek tanzimi suretile ban 

kadan 872 lira 36 kuruş para çek 

mekten suçlu ve mevkuf eşhas zime· 

mi ve emanet memuru Ihsan, katip 

Ömer, masraf katibi Ragıp. Saraç 

Mustafa oğlu ve Serczli Himmet 

kakkındaki evrak; suçlulardan dör· 

dünün itirazda bulı:nmaması ve Him 

metin isteklerinin de itiraz mahiye 

tinde görülememesinden adliyeye 

gönderilmiştir. 

Çin hava 
faaliyeti 

Bir çok Japon gemileri 
dün hasara uğradı 

Honkong : 5 (AA.) - Res· 

men bildirildiğine göre iki Japon 

harb gemisile beş küçük Japon 

~ruva; ·: ı ii çarşamba sabahı Hunkou 

Sofya ile Londa arasında cere· 
r~yan etmekte olan müzakereler, 

Bulgaristana SelAnik itilafı muc i· 
bince m üsaade edilm iş hava vede· civarında Çin bombardıman tayya· 

niz kuvvetlerini arttırırmak iÇin muk· releri tarafından ciddi surette ha 

tazi sermayeyi temine matuftur. ' sara uğratlmışl.rdır. 

Köylüyü tamamen 
okutmak yolunda 

;·-·-·-·-·-·-·-·-·· • Çok zeki ve ! 
t çaıı,kan! 
t köylUlerlmlzln ! 
! p a k sevimli ! 
t çocukları! 
• ! 

Kültür bakanlığı çok 
geniş bir proje hazır 
lamakla meşguldur 

Annelerinin cesedini topraktan 
çıkaran zavallı yavrular .. 

Şehrimizde çok feci ve tüyler üı • 
pertici bir cinayetin meydana çıka
rıldıJ!'ını dünkü sayımızdn kısaca yaz · 
mıştık. Bugün; Bu cinayete aid muh· 
telif m kam ve yerlerden aldıJ!'ımız 
tafsilatı aşaJ!'ıya yazıyoruz : 

K•tll kimdir ? 
Katil; Palolu Devriş oıtlu Kel Hü· 

seyindir. Hamallıkla geçinir, elli bir 
yaşlarında kısa boylu, zayilça, 
başında yaJ!'lı bir kasket, sırtında yer· 

li bezden yapılmış bir mintan ve 
şalvar ve çorapsız nasırlaşmış aya· 
J!'ında siyah bir yemeni taşımakta• 
dır . 

Maktul kimdir ? 
Maktule Kozacı lsmailin kızı Ze

lihadır. Otuz beş yarş!arında orta 
boylu, esmer zayıfca bir . kadındır . 

Katil ile maktule onbrş seneden· 
beri evlidirler. Bu baıtlılık esnasında 
biri onüç yaşlarında Fikriye, onbir 
yaşlarında Mehmed Ali ve yedi se· 
kiz yaşlarıııda Hatice adlarında üç 
çocukları nlmuştur. Bunların üçü de 
berlıayattır . Karı kocanın önceleri 
vakti halleri oldukça yerindedir . 
Son senelerde maişet darlıJ!'ı dolayı· 

siyle geçimsizlik başgöstermeğe baş · 

lamıştır . 

Cinayet İfl•nmeden önce : 
Bu geçimsizlik o kadar ilerlemiş 

ve büyümüş ki kocanın kel kafasın• 

da birde karısının başka bir adamla 
gayri'lleşru ınünasebat ta bulunduJ!'u 
fikrine sapianmış, kalmış. Günlerce, 
haftalarca karışı Zelihayı takip et
miş ve hatta bir gün Pamukpazarı 

karakolunun yanında bıçaklamak is · 
!emiş. istimdat üzerine Poli~ yetiş· 
miş ve kadını kurtarmış kendisi de 
kaçmaJ!'a muvaffak olmuş. Ndicede 
mukabı l bir boşanma davası açılmış . 

Kadın; çoc uklarının maişetini temin 
için fabrik alarda günlerle, h•ftalarla 
amelelik elmiş . Nihayet aralarına gi. 
rilmiş ve bunlar barıştırılmış . Bun. 
dan bir hafta evvel yine araları açıl· 

mış, kavga etmişler, barışmışlar . 

Cinayet : 

Günler<!en 3 Ağustos 938 Çar· 

şamba saat onbir. Kaıı koca birde 

küçük Hatice Mermerli mahallesin· 

de 71 - 73 numaralı küçük bir 

avlusu bulunan altlı ve üstlü iki o 

dadan ibaret bulunan evlerinde o· 

turmaktadırlar. iki taraf komşuları 
bağda olduklarından ev boştur . 

Fikriye Siııger kumpanyasında di

kiş ve nakış işleri öğrenır.ekte, di. 

ğer Ç'>CU ları Mebmed Ali de bir 

Tenekecinin yanında çırakbr . 

Bu sırada Kel Hasan küçük Ha · 

ticeyi çarşıdan üzüm aldırmak ba · 

hanesile evden uzaklaşdırıyor. Yal· 

mz kalan karı koca yine ağız kav

gasına tutuşuyorlar . iş kızışıyor . 

işte gözleri kararan Hüseyin, ka. 

dıncağızı yere yıkıyor, bıçağını çı

kararak bir koyun keser gibi bo· 

ğazından derin bir yara ve sırasiy· 

le de vücudunun muhtelif yerlerin· 

de ve temamen ön kısmında irili 

ufaklı daha on dört yara açıyor • 

Zeliha; istimdad etmeğe vakit bul

madan hayata gözlerini yumuyor . 
Cesad çukura gömülüyor : 

Katil bu cinayeti işledikten son

ra soğuk kanlılığını temamrn mu· 

hafaza ederek evin alt katındaki 
çirkef kuyusunu boydan genişleli· 
yor ve biraz deriııletiyor. Bundan 

sonra da cesedi sırtladığı gibi bu · 

raya getiriyor ve zor güç içerisine 

atarak üzerini kürekle örtüyor, bu 

yaptığı menfur cinayetten hiç bir 

vicdan azabı duymadan kapıyı açıp 
sokağa fırlıyor. Akşama kadar ça

lışıyor, para kazawro~ ve evine 

dönünce üç çocuğuYla karşılaşıyor. 
Bu yavrular, vaktın karardığını, an· 

nelerinin hala eve gelmediğini, ken· 

disini aramasını söyleyorlar. O; ga· 

yet sakin, annelerinin köye gittiğini 

ve sabahleyin döneceğini bildiriyor. 

Çocuklar açtır. Gözlerine bir diir· 

lü uyku girmemektedir . Bu katı 
- Gerisi ikinci sahifede -

1 'te 1 Şlirake karar vermişler v .. 
' ''"' &alah ·ı ıt b' .. ·ı -;; .• ,;11 ye .ır :r ınumessı gon· 

erdir. 
İzn1İr Ağırcez.ıu da 
enterasan bir ddva 

Maliye kasasından on 
bin lira para çalındı 

~,~ A.lıııa 
~ le 

1 
n tüccarlarının inşa ettir· 

'~nti~ dukları paviyönun yaıııua~ın 
ı~,. •ı tu··c 1 · · b.. k b" ıon . car arı ıçın uyu ır 

Itır, 1 nşa ettirilmeJ!'e başlan· 

\ 11ntiliı _ 
ı 'l.'1\iciıl nıuesseselerinden biıi dün

d1 'nt ~ san'atını elinde bulundur· 
tır dGny eınbeth firması lzmir fuarın· 

111lıi~ aca maruf çinilerini tedkik 
. ~U~rJ0k mükemmel bulmuştur. 
'<lc.ı b· a teşhir enilınek üzere çi· 
•ı~ ' it 1'-
ı Uıe,. Urk bayraJ!'ı ve altın bir 

1 ~aııı 1,'1nde At~türküı heykelini 
~ •h ır. 

1 
1

~G:~i Je~eral . ulbing müessesesi 
'li.. li e~ıtnın muhtelıf şehirlerinde 

" er · . > eııe·· ınşası ıçın fuarda her 
'"' •tn ı· t~ 1 . "'..,ncı P an ve maketlerini, ay· 

•ı ır. llu 11 Portatif evler .eşhir ede· 
ltı 1n13 evıea 3000 - 150000 lira 

ıı satıı b·ı 
·t 116 a ı ecektir. r aber aldı· 

~~se, ~e_ _şehirler inşasi için bu 
Ut, f'u ukumete de müracaat e· 

arda Yunan vapurlarında 

lr.mir : ( Hııs ısi ) - Ağııcez~ 
suçlarının maşhud cürümler kanunu 

na göre bakılması rakkındaki ka· 

nuna göre evvelki gece ilk işlenen 

bir ağırceza suçunu failleri, tatil ol

m 1sın• ra~ınen toplanau Ağırceza 

:nah~ e ııesinde muhakeme edilmiştir· 
Yeni kanunun ilk tatbiki müna 

sebetile Pazar günü şehrimiz Ağır· 
ceza mahkemesinde tarihi bir gün 

yaşamıştır. Vak'a şudur: 

Tepecikte bir umumi evde otu 

ran Raife adındaki kadınla çiğerci 
Süleyman ve Galip adlarında iki ki

şi, Basmahaneden bindikleri taksi o . 

tomobilıle geceleyin Tepeciğe gider 

!erken zabıtada henüz kaydı bulun 

mıyan Fatma adlı genç bir kadına 

rastlamışlar ve bu kadını zorla oto 

( Gerisi ikinci sahifede ) 

Ankara: 5 (Hususf muheblrlmlzdan) - KültfJr bakanlı§! 
Anadolunun bütUn köıılerlnde mektep açmak ve köylüyü 
t:ıımamen okutmak yolunda geni• bir proje hazırlamakla 
mefg1.1ldur. 

SöylenlldlOh1e göre bu projede, köy kızlarını çok isti. 
fadalendlrecak esaslar bulunmaktadır. MazkQr projeye 
büyük köylerde kız sanat okulları ihdası temin edll•c•k· 
tir. 

Anamur Maliyesinde bir 
hırsızlık tahkikatı yapılıyor 

Veznedar, 
çalıp 

" Kasanın anahtarını 
açmışlar,, diyor 

Mersin : IS (Hususf muhabirimizden) - Anamurda, Mallye 
kasasından on bin küsur tir• çalınmıftır. Anamur maliye 
veznedarı Tahir mesuıtııetı altında bulunan kasanın anahtarının 

kaybetmlf va maaş verlleceAI Vilayetten derhal tahkikat için 
için araftırmalara r•Amen 8 • Tahsil Şefi B. Seyfı An.mura gön· 
nahtarı bulunmıyan Kasanın derilmiştir. _ . 

. Verılcn malUmala go rc ılk tah· 
kırılmasına karar verilmiştır. k"k 11 d T h J ht ı 

ı a a vezne ar 1 :r e ana ar ar 
Salahiyetli . ~emurların huzu~iyle kaybolmadan bir g iin evvel Tahirin 

kasa kırılınca ıçınde bulunması lazım evinde yatan maliye ofacısı znn al. 
gelen 10 bin 300 liranın çalındığı tına alınmıştır. 
görülmüştür. Mahallinde derhal tah- Dün gelen haberlerde de para· 
kikata LaşlandıJ!'ı gibi hadise derhal dan 8 b in lirası şüphe edilen şahıs· 
vilayete ve Defterdarlığa da b ildiri!· !drda bulunmuştur. Tahkikata devam 
miştir. edilmektedir. 
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Berlin Mektupları , ,--------·--------------------

BiR~ELLAT 'l,~ş_e~h~nr __ h_a_~_a_e_~erfi 
ANLATIYOR Vilayet bütcesi 1 Müthiş bir ci._ria_y_e._ti-n --

Aynen tastik edilerek t •• 1 •• t• • safahatı 
En iyi idam, kelleyi 
balta ile uçurmaktır 

vekaletten gönderildi uy er urper ıcı 
Vilayetimizin 938 yılı varidat ve 

masraf bütcesi bir milyon on üçbin 
üçyüz otuz lira olarak aynen tastik 
edilmiş ve vekaletten vilayete gön
derilmiştir. Büdcede ilk tedrisat mu 
allimlerinin 932 yılı mesken bedelle
rinin verilmeside kabul edilmiştir. 
Maariften gönderilecek cetveller üze 1 
rine mesken bedelleri verilecektir. İ 

Hamal Hüseyin 
Nasıl öldürdü? 

karısını ne için? 

Ben 144 insan öldürdüm! 
Nereye gömdü? 

Beı fin; Temmuz.. mıdır? 
Magdenburgdan geçiyorduk. Ho - Evet sağdır. Bir köyde ka 

Annelerinin cesedini topraktan 
yavrular .. lemforne caddesinde. 17 numaralı saplık la meşguldür. Daha doğrusu 

bir binanın önünde durduk. Arkada· köy kasaplarının hayvanlarını keser. Yine bütcenin tastik edilmesi do r 
layısile teşkil ettiğini yazdığımız (Sey ! 
han imar birliği) de faaliyete geçecek 1 
ve proğramında mevcüt maddelerin ı 
tatlıi:Cine başlanacaktır. 

çıkaran zavalh 
şım parmağı ile bir tabelayı işaret Ekmeğini bu suretle temin eder. 
etti ve: Almanyada celladlık vaktile çok 

- işte, dedi. Şimdi seni Mag- yüksek bir san'at imiş. Hem de ka 
[den burgun meşhur celladı Caplerdi rı da fazla bir ticaret. Hatta eski 
ile görüştüreyim .. Bir sor, bin söyle- zaman!l aid idam kararları, Adliye 
sin .. Enter~san bir tiptir, gazetene nezaretinde değil, ticaret nezaretin· 
mevzu çıkar.. deki doayalard:ı saklanırmış. 

Kapısında ·'Çamaşır temizleme - Ustanızın nasıl cellad oldu. 
evi,, yazılı apartmandan girdik, Gep· ğunu biliyor musunuz? 
Jer, bizi yeni bir müşteri gibi karşı- - O, meşhur cellad Raindlin 
ladı, yer gösterdi, Oturduk. Arka- kızile evlenmiş ve mesleğe lıu su· 
daşım maksadımızı anlattı. Epey retle girmiştir. Raindlin 250 mah. 
yaşlıca olan celladın yüzü buruşktu. kum idam etmiştir. Bu meslek ken. 
Vazifesinden memnun olmadığ,ı aşı- dilerine sülaleden kalmıştır. 
kardı. Bu meseleğe nasıl girdiğini Bir gün idam hükmünün infazı 
bize anlatmağa başladı: sırasında bayılmış, müddeiumumilik 

-Gençliğimde celi ad olmak fik- kendisini vazifeden uzaklaştırmıştır. 
rini hiçbir zaman beslememiştim. Bunun üzerine bir asırdanber idare 
Fakat zaruret beni selefim olan cel· ettikleri cellidlık işinin gene kendi 
lid Enge!hartın kucuğma attı. Az ı ailesinden birine verilmesini istemiş 
bir para ile maiyrtinde çalışıyordum. 1 ve damadı Engelhart celladlığa a· 
Nihayet muavinliğe kadar yüksel- lınmıştır. 
dim. Celladlık san'ahnı tam kavra. Bu vaziyet kendisini zengin e-
dığım zamanlarda da ustam işten debilirdi. Fakat kafasız bir adam 
çekildi. Ve ben de onun yerini al- olan ustam kazandığı paralan şu-
dım. 1 rada burada yedi, eritti. Borca gir-

işte, tam 24 senedenberi bu va- di, herşeyi haczedildi. Hatta uçura 
zife de çalışıyorum. Bu müddet zar- 1 cağı kellelerden alacağı paralara 
fında mahkemenin 144 kararını so· 1 bile icra vaziyed etti. Bır gün balta· 
ğuk kanlılıkla ifa ettim. Bunlar ara- sı da son haczedilince büyük bir 
sında meşhur canilerden Herman da skandal oldu. Vazifesinden azledil· 
vardır. Bu san'atın nefret uyandıran di. Bu tarihi balta bu suretle benim 
hadiseleri pek çoktur. Herman ca· elime geç!i. 1 
navarının boynuna ipi ge~irirken, Cellad, tarihi baltayı bir do· 
beşeriyeti meşhur bir caniden kur- laptan çtkararak bize gösterdi. Sa· 
tardığımı düşünerek memnun idim. pı çüriimüş. binlerce kelle uçurmuş 
Fakat mahkemenin hatalı bir kararı parıl parıl parlıyan bir demir par-
ile ipe çektiğim Jakumbaskiyi hatır- çası idi bu Üzerine arm!llar hake· 
ladıkc;;a dehşetle titrerim, vicdan a dilmişti. 
zabı çekerim. ı Mementa Meri ismi de okunu 

Necip uslu 

Şehrimiz ağır ceı.a mahkemesi 
azalığından Maraş ceza hakimliğine 
t:ıyin edilen Necip Uslu; memuriye· 1 

ti başına hareket etmiştir. ı 
Necip Uslu tarafından vekalet 

edilmekte olan ağır ceza reisliği va· 
zifesinide şehrimiz ikinci asliye ce· 
za hakimi Tevfik Özdil selahiyetle 
görmektedir. 

Tahsil ınemurları 
arasında 

Ceyhan maliye tahsil men:uıu 

Remzi, Kozan tahsil memurluğuna 
ve yerine de husuııi muhasebe me· 
murlarından Osman Loplama tayin 
edilmiştir. 

Terfi ettirildi 
Vilayetimiz hususi muhasebe 

müdürü Hasan Gülerin maaşı yetmiş 
liraya çıkarılmak suretilıe terfi ~ttiril 
miştir. Tebrik ederiz. 

Bir çocuğun 
marifeti 

Fuad oğlu on üç yaşlarında 

Kayhan, Kadir oğlv Mehmet Selim 

adında birisini çakı ile bileğinden 

hafif surette yaraladığtndan yaka· 
lanmış ve hakkında kanuni takibat 
yapılmaktadır. 

Kapı kilidini kurcalarken 
Jakumbaskinin masumiyeti orta yordu. Adalet kelimesi yazılmış, bir 

ya çıkınca, teessürümden deliriyor. 1 insan kafasının resmi oyulmuştu. Urfalı Mehmet oğlu Süleyman 

( Birinci sahifeden artan ) 
yürekli adam zavallı yavruların iz· 
diraplarına aldırış bile ettiği yok. 
Bu acıklı hal ~abaha kadar böyle 
devam ediyor. Evvelki gün sabah. 
leyin erkenden Kel Hüseyin, Fik
riye, Mehmed Ali işlerinin başları· 
na gidiyorlar . Küçük Hatice de 
komşulardan birinin evine gidip 
akşam annesinin eve gelmedığini 
ve aç yattıklarını söylüyor. Yavru 
nun karnı doyuruluyor . 

Cinayet nasıl meydana çık· 
ti ? 

Evelki gün öğleden sonra Ni 
met adında yedi sekiz yaşlarında 
bir kızcağız Hatic<.: ile birlikte o 
yun oynamak üıere evlerine geli 
yor. Kapı arkadan sürülüdür. Ka· 
pının vurulmasına hiç bir cevap a. 
lamayınca delikten İçeriye bakıyor. 
Gördüğü manzara Kel Hüseynin 
evin altında bir toprak tümseğini 
ayağile düzeltmesidir. Bu taraıısud 
bir müddet Jaha devam ediyor. 

Küçük Nimet bittabi bu yapı
lan hareketten bir şey anlamıyorsa 
da Hüseynin sokağa çıkmasını mü
teakip Hatice ile sokakta buluşuyor 
ve· gördüklerini anlatıyor. Bu ma 
sum yavru da koşarak ağabeyisi 
Mehmet Aliyi keyfiyetten haberdar 
ediyor. Eve dönen çocuklar avluda 
bir duvara dayalı bulunan küreği 

ellerine alarak toprağı atmağa baş. 
lıyorlar .. Esasen yumuşak olan top· 
rak kısa bir zamanda açılıyor. Ev
vela iki bacak, sonra b•r baş ve 
daha sonra da bir vücut. işte bu; 

Hırstz yakalandı 
dum. Günlerce yemedim, uyumadım. Ct>lıad sözüne devam etli : adında birisi bezirgan Hüseyinin evi 
Asal katıl elime geçtiği zaman nise, ' _ Bu baltanın çürük saplı:ırını 

1 
nin kapı kilidini kurcalarken Sarıbahçe köyünden Kayserili 

ıstırabım bir hafifledi. Onu, barbar Bohemler bol paia ile satın alıyor· yakalanmış ve hakkında kanuni mu lsmail oğlu Abdullah, Kidir oğlu I 
ları. bile merhamete getirecek kadar ~ lar. Bizim üstad ağaçlardan çüıük amele yapılmıştır. Hasan, Ali oğlu Süleyman Seyit oğ· 
camyane hareketle ölc!ürdüm; sehpa ı saplar top1ar da satardı. Almanya. Bir esrarcı yakalandı lu Asım ve Halil oğlu Recep o köy 

1 

Ü7.urinde saatlerce kıvrandırdım. da çalışmıs olan cdladların en te- S de oturan Seydonun harmanından 1 
ld 1 

• abıkalılardan Ali oğlu çolak 1 
- am arın hangi şekli daha mı·zı· Zıllardı·o, bu-tün Almanlar ken- 1~ M yulafını ve C'lmızağılı köyünden Ha · "d" ? -ıacı ehmedin üzerinde onbir g ıyı ır dı·s·ın·ı severl"rdi. san oğlu Yusufunda kısrağını çala· '" ram esrar bulunarak alınmış ve ken 
- Bugün Almanyada idamlar Çamaşır temizleme evine hakiki disi de hakkında tutulan bir zabıtla rak kaçmışlardır. Bunlardan Reşit 

dört şekilde yapılır: Balta ile kafa. yakalanmıştır. Di<Yer suçlularda e 
bir müşteri gelmişti. Kelle tacirine adliyeye verilmiştır. 

6 

sını koparmak, kurşuna dizmek; bı- teş·kkür ederek ayrıldık. K l - k l d hemmiyetle takip olunmaktadırlar. 
çakla boynunu kesmek ve herkesin açan suç u ya a an 1 Bir harman yandı 

• bildiği gibi sehpada ipe çekmek. _-_::::::::::::::-_-_-_-_-_-_-\ 3·8 938 tarihinde kozacı Ah· Tatlıkuyu köyünde oturan lsma 

köye gittiği söylenilen zavallı anne 1 
Mehmet Ali ; şaşkın ve ağlar 

bir vaziyette üç dakika ileride bu. 
lunan Hacıbayram polis karakoluna 
koşuyor ve meseleyi anlatıyor. 

Poll• ve adliye lf ba,ında. 

Karakoldan gönderilen memur
lar evi muhafaza altına alıyorlar. Ha 
diseden haberdar edilen Cumhuriyet 
Müddei umumi muavini Hilmi Arca, 
Emniyet Direk törü Necmi, hükumet 
doktoru Maıhar Cemil de derhal 
buraya gelerek tahkikat ve taharri
yata el koyuyorlar. Yarım saat zar
fında katil Kel Hüseyin, Borsa ci
varında çalıştığı yerde yakalanıyor. 
Ceset muayene edilerek karakola 
getiriliyor ve ordan da akşam üze. 
ri verilen müsaade mucibince defin 
için cenaze otomobili ile Yeni me
zarlığa gönderiliyor. Bizzat tahkikatı 
idare eden Hilmi Arca ; gece saat 
yirmi dörde kadar bir çok kimse 
leri isticvap ve bu husustaki tahki
katını bitirerek dün sabah maznunu 
mahkemeye sevketmiştir. 

Alır Ceza mahkeme•lnde: 

Suç; belediye hududu dahilinde 
işlenen ve Ağır Cezaya ait olan 
suçların da Cürmü meşhut kanunu· 
na göre takibatı müstelzim bulun· 
duğündan suçlu; Türk Ceza Kanu 
nunun 44J uncu maddesine göre 
tecziyesi talebile Agır Cezaya ve· 
rilmiş ve hemen muhakemesine baş· 
lanmıştır. 

Dün müteaddid şahitler, katilin 
üç çocuğu, küçük Nimet dinlenmiş 
ve bunlar hadiseyi yukarıda yazdı. 
ğımız şekilde söylemişlerdir. 

Muhakeme; bazı yerlerden bazı 
cihetlerin sorulması için bırakılmış 
ve tevkif edilen suçlu hapishaneye 
gönderilmiştir. 

Madde: 449 - Öldürmek fıli : 
1 -· Karı, koca, kardeş, babalık, 

analık, evlatlık, kayın babalık, ka. 
yın ana, damad ve gelinler hakla· 
rında ise, 

2 - Vazifesini yaptığı sırada 

veya vazifesini yapmasından dolayı 
devlet memurlanndan biri aleyhine 

( GORCŞLE:F' 

En iyi dos 
kimdir? 
t?:!:!. ün geçtikçe, ferli 
~ sında "vefa" me 

nun çüıOdüğünü g 
teyiz. Yani yirminci asrın orta 
halesinde, yalnız milletler ar• 
değil, ferdi teşriki mesaidede 
luk,, mefhumuna paranın ve 
atın temel olduğunu anlıyor* 

Nasıl kuvvetsiz, küçük, f 
millete hiçbir hükOmet kıymet 
yorsa, parasız, mevkisiz bir i 
ferdler aynı IAkaydiyi göster 
dir. 

Arkadaş kazanmak için, 
sempati!<.. olmak, ahlaklı olmsk 
değil, Paralı :olmak, başkası"9 
menfaat göstermeseniz bile, k 
ye yük olmamak lazımdır. 

Bunlara mümasil daha bir 
şartlar altında arkadaş kat• 
bir şey değildir. Fakat dost 
mak dostluğu idame ettirmek 
arkadaş ve ahbap arasında ,
dostu bulmak imkansızdır. 

En iyi dostunuz kimdir? 
müteaddit kimselere sorsanıtı 
lardan çoğu rabıtası bulunan 
kadaş tipini misal olarak, düŞ 
den size ibraz eder. Halbuki 
fa arkadaşlığı birbirinden ıı 
lazımdır. Arkadaş, ahbap başl<" 

ı 
başkadır. 

iyi bir arkadaşın iyi bir 
duğuna inanmak hamakata 

i
l saflık olur. Dost, iyi bir a 

ahbab, iyi bir dost dem'lk . 

1 
Düşününüz, bir tek ark• 

varmıdırki, sizi menfaatın11 """-
i ma fikirlerine feda etmemiş ,Jı 
1 Veya sizden daha iyi ssnO". 
1 arkadaş bulduğu taktirde sitİ • 
etmemiş, tekmelememiş bul 

Para ve aşk gibi iki büyiik 
vet karşısında ( arkadaşlık ) 
mu daima manasız, nüfuı 
mıştır. Binaenaleyh (ark 
( dost ) demek de~ildir. 

Yirminci asrın felsefesi 
' en iyi dost paradır. 

Fakat bu mevzuda bLI 
ileri gitmek pek avamfiribA"" 
basit bir düşünce olur. 

Dünyada en iyi bir dost• 
olmak istiyor musunuz ? E 
Çankü : En iyi dost, inss11111 

sından başka kimse olamaı· 
Evlenmek, yaln ız bir 

temel taşı de~il, halk tophJI 
sıhhat ve kuvveti, kıymet 'I' 
cudiyetidir. 

Bir arkadaş, bir ahb<'P 
zaman dost değildir. iyi bir 
varsa ( iyi bir dost ) a malık 

En iyi dost hakkında siı 
misal isterlerse, bila tereddot 

1 
nızı gösterebilirs:niz 1 Arka 
babı asla! 

i Çok gen 
1 bir kadı 
·sokaklar 
sürüklen 

Bu usuller, mahkemenin karan B . medin ciftliğinde çalışan lsmail oğlu il oğlu Mehmet, kendı" tarlasınd"'kı· . 1 

hk
.. ld u aece nöbetçi eczane Ar · b d ,.. 1 .. ıcra o unursa, na ve ma um o uğu memleketin 6 ıyı aşın an alSır surette yara a otları yakmakta iken ateş rüzgarın 3 - Zehirlenmek suretile 'l:a - Birinci sahifeden art,., 

kaidelerine göre tercih edilir. Hiikilmet civrında yarak kaçan Ramazan o~lu Mehmet tesirı'l-~ c·ıvardakı· Durnluş og" lu Mus J J' d - pılırsa, 1 mobile bindirerek kaçırma 

Benim öldürdüğüm 144 cani de \stikamet eczahanesidir jao armaca yapılan takibat rıetice· tafanın taddsına sirayet etmiş ve Fail yirl'l)i iki seneden yirmi dört büs etmişlerdir. Kadın fer1 
muhtelif şekiller.de idam edilmişler sinde yakalanmış ve adliyeye teslim üçyüz gu-lek mıktarında tahm·ın k d h 1 1 f S se:ıeye a ar ağır apis cezasına I amış, Rai e, üleyman ve 

dir. Maamafih idam usullerinin en ;---=--------------e-e-il_m_iş-t-ir_. ----- olunan buğday kazaen y1nmıştır. mahkum olur. i kendisini otomobile sokın•~ 
p~ntiAi bal~dı~Çünküidama mah ~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~ da ~r müddetsü~~en~ 
~~~- o!muş ~~r dinsan, kendisini öte. ı:~!s~akt:ıbdükki~~:~:~·. B i r k o n t u n o·. 1 u· . ' ., u·. Bu adam, her akşam, dükkanın 1 Feryadı işiten bir poli• 

ı unyaya gon erecek aleti görün ka bölüntüsünde otur· ın arka kısmına arkadaŞlaıını topla. hadise yerine yetişmiş, 
ce tasavvur edilemiy"cek bir korku makta olan Fransesko a· yıp geç vakitlere kadar eğleniyor· yakalamı' ve hadiseden 
ya kapılır, 

0 
kadaı ıstırak çeker ki, dıırda iflas etmiş ve şimdiki halde Yatakta, başı yastığa gömülmüş, Öldürülen adam, bir İtalyandır muş. Her sözüne kavuk sa1lıyan ar. mumiliği haberdar etmi~Iİ'~ 

çok defa bu acıya tahammül ede· işçilik eden bir gencin, birkaç gün- sağlcolu kanlar içinde bir ceset ya· 191~ senesinde Romada doğmuş, kadaşlarına sık sık eski zenginlikler çi Müddeiı•mumisi B. Ruf' 
miyerek bayılır, düşer.. Bu sebep· den beri, oturduğu binadan dışarı çık- tıyor. grçen Birinciteşrinin 30 unda Paris- inden bahsedermiş. hadise yerinde tahkikat Y'. 
ledir ki, bal ta usulünü tercih etmek maması nazarı dikkati cd bedi yor. Cued tetkik olunuyor. Atzın· sin Uba •ok ağına yerleşmiştir. Adı. polisler, F ranseskonun arkadaş delillerioi toplamış, suç d~ 
lazımdır. Çünkü balta bir anda ka Civar karakol komiseri, yanına datıkaç olarak kullanılmış bir hav. Vil - Sür - lyyon kontu Franses· Jarı tarafırıdan öldürüldüğünü düşü· ' lamış ve suçluları, meşbu 
fayı gövdeden ayırır. Ancak balta- bir iki polis alarak, Franseskonun lu var. kodur. nüyorlar ve maktulun en fazla Ar· ler usulüne göre derhal 
yı kullanmak çok mühim bir mese- oturduğu odanın kapısını kırıyor. Yüzü p<'k korkunç bir şekilde. Lakin, bu ismi Romada tanıyan mond Şmid adında biriyle düşüp 

1 

mahkemesine vermiştir. ti 
ledir. Baltanın nereye İnmesi lôzım Sefil bir odada yatan bir ölü. Genç adam, bir iple boğulup öldü· yoktur. kalktıtını anlıyorla•. Lakin Şmiti • Pazar günü olduğu h.~ 
geleceğini derhal kestirmek icap e- Odada dört esk·ı mob.ılyadan rülmtiş. bulmak bir türlü kabil olamıyor. keAe teşekkül etmiş "e~ı .. Fransesko, ilkin, yaptığı bakkal· M fh · · d 1 · IS 
der. Bir santim aşatı ve yukaıı vur başka birıey yok. Duvarlarda. rengi Yerde, için boşatılmış bir para lıktan memnun görünmemiştir. Dük aama ı cınayetın mey ana çı kamında muavin B. Riı 
ma fena neticeler verir. Bu iş için bozulmuş kaı tpostallar asılı. Köşe çekmecesi duruyor. Her taraf kan kan imasından bir gün evci, Şnıitin 1 olduğu halde suçlan mub' 

1 
kanının önüne 11Ucuzluk pazarı" di. gece b" a k d · 1 p · t · ı b ıartflr 

ay arca uğraştım, sitaj gördüm, ça f de, üstü kirli bir yorganla bir ya· lekeleri içinde. ır r 
8 aşıy e arıs e gezın · emi~tir. Neticede un lıştım. Şimdi ise kıymetli bir cellid tak duruyor. Vil - Sür - Jyyon kontu. ye bir lavha a&tırdığı halde, müşte· <ligi görülmüştür. Esrarengiz cinayc yı kaçırmak maksadile h~~ 

ld 
rilerine karşı daima lakayt davran tin iç yu··z·· h ·· d h k t'' ti d ı 1 rlP":" 

0 
um. 1 Yorgan kaldırılıyor. Fransisko u, enuz • a a ıye e me ik eri, evvelce ara • 
~ Si~n selefini ~gelhart sağ ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m·ı-şt-ır~·~ anla~lamamıştır: bir münakaşad~nmutbtf 

tomobile alıp dövmek 
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Büyük edebi hikaye il Öğretmenlik 
imtihanları 

Belediye Riyasetinden : 

a 

1 

- 1 AlA1\: 

Kayıt müddeti 15 Ağus
tos'ta kapanacak 

Lise ve orta okul öğretmenle
rinin azlığını gözönünde bulundu· 
ran Kiiltür Bakanlığı her yıl olduğu 
gibi Lıuyıl da Üniversitede bir im· 
tihan açmıştır . 

Kaydolanların adedi günden gü · 
ne arttığından 1 Ağustosta bitecek 
olan kayıt müddetini Bakanlık, 15 
Ağustosa kadar uzatmıştır. 1 Ey· 
lulde başlanacak, olan imtihanlar 
baştan yazılı olacak, yazılıda mu · 
vaff ak olanlar üç gün sonra sözlü 
imtihana gireceklerdir . 

Orta Okul öğretmenliği imtiha · 

f~timlaki yapan daire 

6 ıncı suişlere dairesi 

" " 

" " 

" • 

Mülkün cinsi 

Tdrla 

" 

.. 
" 

) 
) 
) 
) 
) 

mikdarı 

6120 

24497 

mevkii 

Cemal paş-l 
mahallesi 

" 

" 
" 

üzerindeki ağaçlarla 
birlikte takdir olu 
nan kıymet beher 

M2 kuruş 

50 

45 

50 
1400 lira 

Sahibinin adı ve 
580! 

Şıhzade vakfı 

Bcllur f brahim, Mü 
ennes zade ve na· 
kipz.,de vereseleri 
Şıh Ali 
Hacı O.>man oğlu 
Kemal Yarman ... 

6 ıncı daire suişleri işletme binası yapılmak üue mevkii, mi<darr mesahası, takdir olunan kıymet ve sahiple 
!erinin adı yukarda yazılı gayri menkullerin istimlakine vilayet idare heyetince karar verilmiştir. 

istimlak olunan bu mülklere takdir olunan bedele itirazı olanların m"nafii umumiye istimlak kararnamesi
nin 10 uncu maddesine tevfikan sekiz gün ıçinde Belediye Reisliğine müracaatlaı ı alakadaranm malümu olmak 

Pi yer Fon ten nına girecek olanlara Orta okul, 
Lise ve fen şubesi riyaziyesinden, 
Lise imtihanına girecek olanlara 
ise Üniversite talebesinin okumuş 
olduğu kısımlar ve araştırmahrdan 
sualler sorulacaktır . 

üzre ilan olunur. 9620 

Satılık ev enkazı 
Bcnd · da11 1 

e sıze, anası, babası tarafın 

tiod erk olu.ıan bir çocuğun hareke 
1 en en . d ar11• zıya e. onların mesut olma 
Ve nıaZınıgeldiğini söyleyebilirdim. 
itte csefenin izahı büyük bir reza· 

h~cydan veı irdi. 
dar Celsede mahkuma kar.şı o ka 

aY diain~~thametsiz davı andınız kiken 
aş~• Ccc~ u~tarabilmek ümidini kestim 

bit ' cvımde düşüniiyordum: buna 
. tarc d K ııttj arıyor um. apı çalındı; 
• 11 rrı, actım. Siyahlar giyinmiş, > ü 

k ~ dı11 P~ar~ v~ sizin yaşmızrl a bir ka
rkll ~irı~c _?ııştı Kocasından gizli geldi 
ve'!. ııı.c 1 30Ylcdi. Ve bana pek feci bir 

cra anlattı. 
· -Otuz "ık· , ·· 1 &i~ Ilı b ı, o.uz uç sene evve , 
~'de~ terem müddeiumumi bu şe 

. ii~ 'l u~uk derslerini takip ediyor· 
üY .. ' Bırr k .. 1 k J 1 .. .. k ) llYord :rO guzc ız ar 1 goru-
uısııS · ad unuz. Bunların arasında en 

ark ~ılfl: G~leri ~odern mağazasında 
)Otd &uzel bır kız hoşunuza gidi 
lcı,d:·hBununla, birkaç ay çılgın bir 

8Yatı geçirdiniz. 
bll ....... ~1" 
'bA"eı "ıc de ırr.i Delesal. Evet.. Fakat 
1 lrıek istiyor sunuz ? 

::~~et, ta kendisi.. Sizinle ev· 
. "ıını .. . 
1>lo11ı umıt ediyordu. Siz yeni 
aj tt~ al?1ıştınız. Gt'nçlik eğlen 

tıih akkı ettiğiniz bu münasebe 
. te aret vermek istiyordunuz. 
~ttc ın ekelerin birinde bir memu· 
~disjtayininizi istediniz. Bu suretle 
d nden kurtulacağınızı düşünü
ıı~~Uz. Mevki sahibi olmadıkça 

•1~ bu izdivaca rıza göstermi· 
•nı ·· 1 le soy ediniz. "Gideyim, bir 

Ilı, ev~' P~ra biriktireyim. Gele 
enelım dedinı"z 

'S ' , 
...... S 0 nra, sonra? 

~lıı b· 0"'ra. Gittiniz , kendisine 
tıtlititıi ır adres bırak~ınız. Afrika ya 
~'tı ~ halde Hindi Çiniye gidi 
~i~ ' ediniz. Zavallı kız 1 Verdi 
8.ı adrese .. d d' . 
~ t'da b" gon ~r ığ_ı mektuplar : 

liı· oyle bır kımse }'oktur 
~Q • . 
in, b •ade., ve imzasile geri gel· 
~ Ot akınız. Geri gönderilen ta

Uz 'k• -... p 1
• 1 tane var, 

laj tkı Fakat maksat ne ? 
rtıı ? 

'li ki &r adyır 1 değil. Siz de bilirsi· 
d a a rn .. c ed· . Uı uru zaman var. Mü 
~el [) ı~ız, sözümü bitireyim. Mcil
ktupı e esal'ıo ısrarı üzerine bu 1 

~dıı ardan Ü •• • . •.•• 
Ilı, s· . Çuncusunu açtım, o 1 

tır · ııın 1 • a }' ayrı ışınızdan bır ay 
t k azılrn A 1 '-dar L·· ~· lınız, okuyunuz 
~e katd uyuk bir sevinçle sizden 1 
~~İp dığınızı haber veriyor. Bu- ı 
'i. e '"n . . 1 

·t~ ~ Yanın Yırmı sekiz mektup 
l'isitıe a çağmyor. Halbuki 
v

11
• cevap alamıyor. 

~-~>'etlerd k" 
•luj e ı hayatı bilirsiniz. 

teker, §be!,Ier derhal dikkat naza 
tt tı .. k 
· a ~ttir. ~u dedikodulara sebe ı 

cv,tı k atnıazel Delesal kendi 
ar ad 1 aş arından birinin ci. 

laŞılnı 
S~ı 1flır. Bu 

r .. c>'rnan . suçlarından dola 
ıt\i" be )ırnıj Üç gün Raifede 
ıbi Pıe rn hk"' ' 
ı_ rı, suçu • ~ um edilmişlerdir. 

'ak b ıştırak etmediği an· 
cra,tj 

ne karar verilmiŞ· 

vardaki sayfiyesine gidiyor, orada 
bir oğlan çocuk doğuruyor. Arka· 
daşı cocuğun köğsüne Fransua Dö · 
mer yazılı bir kağıt iğneliyor ve ki· 
lise kapısına bırakıyor. Fransua, si . 
zin küçiik adınız değil mi? .. 

Müddeiumumi Löınvanın rengi 
mosmor olmuştu, gözleri yerinden 
fırlamiş gibiydi. Yerinden doğruldu: 

- O mu? O mu? Fransua Dö 
mermi? .. Hayır o değildeyinl.. Söyle 
ne duruyorsun? 

- Heyhat! Muhtc:rern muddei- 1 
umumi.. idama mahkı1mettirdiğiniz 
Dömer sizin oğlunuzdur!.. 1 

- Hayır mümkün değil... Olamaz 
Hem Lu çocuğun bt.nden olduğunu ! 
nereden biliyor?.. 'ı 

- Sözümü kestin"z, tamamlama· 
ya bırkmadınız ki .. Matmazel Dele· 1 
sal az sonra mağazadaki işine deva· l 
nıa başlıyor. Fakat, himayei etfal ta· 
rafından büyütülen çocuğunu daima j 
uzaktan takip ediyor. Sizden ümi · 
di kesince küçük bir dükkan sahibi 
ile evleniyor. Ve o zamar danberi ge ·, 
çen yirmibeş seııe içinde başka çocu 
~u da olmuyor. ' Bu çocuk sizindir. 1 
Mc:ktupların tarihini, himayeietfalirı ı1 fişlerini tetkik ederseniz kanaat ge. 
tirirsiniz. 1 

- Niçin bunu karardan evvel 
bana haber vermediniz?.. ı 

- · Faydasız buldum. Daha istin ' 
takta Dömerin kafası omuzları üze· 
rinde sallanmağa başlanmıştı. Size 
haber vermek bir pazarlık kapısı aç· 
mak gibi olacaktı. Şantaj gibi tclak· 
ki etmeniz ihtimali de vardı. Çıkacak 
rezaleti!' sizin ınevkiinizi sarsacağı 
şüphesizdi. Emin olunuz her ihtimali 
hesap ettim. idama mahkum olduk 

Kadın çorapları 
standardı 

Ekonomi Bakanlığı tarafından 
hazırlanan ipek ve suni ipek kadın 
çorapları standardı nizamnamesinin 

Çı · arlı mahallesinde Asfalt 
cadde üzerinde ev enkazı satı 
lıktır. isteyenlerin matbaamıza 

muracaatları. 

Lord Runciman ve 
Fransız gazeteleri 

Doktor 
lsmail 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 kabu 
eder. 

[ Salı günleri öğleden 
9521 

sonra Parasız bakılır ) 
19 26 

bazı maddelerini df'ğiştiren nizam · 
name yüksek tı.sdika iktiran et· 
miştir. Yeni nizamname çorapların 
sınıf ve kalitelerini değiştirmdcte 
dir. Kadın çoraplarının topuk, bu
run ve taban kısımları şimdiden 

Paris. 5 ( Radyo ) - Bütün F · 
ransız Gazeteleri, Çek - Sovyet 
meselelerini halletmek için tavas~ut ı 
vazifesiyle Londradan Prag'a giden 1 
Lord Runciman'ın Çekoslovakyada ,-----mllll!-------
iyi karşılanışmdan bahsetmekte ve ---------------"'"'! 

şimdiden sonra iki kat olacaktır . 
Teftiş soııunda nizamnameye 

aykırı hareket etmiş bulunanlar hak· 
kında zabıt varakası tutulacak ve 
bir sureti 48 saat zarfında imalat
hane veya fabrika sahihine tebliğ 
edilecek, diğıır hir sureti de kanu 
ni takib;\t yapılmak üzere Cümhu
riyet müddeiumumiliğine verilecek· 
tir . 

Çek - Sovyet işini bir kerre da 
ha teşri ı etmektedirler . 

Zayi mühür 
Mührümü zayi ettim. Yenisini 

alacağımdan bu tarihten sonra eski 
mührümün hükmü yoktur. 

Karayusufludan 
Ali oğlu 

FADIL DF..NIZ 

Devlet Demir yolları 6 1ncı işletme komisyo
nundan: 

Mersin istasyon büvc:ti ile F evzipaş:ı istasyonu Büfesi ikişer yıl müd · 
detle kiraya verilmek üzere pazarlığa konmu~tur. Pazarlık aşağıda göste
ıilen gün ve saatlerefa Adana:fa işletme müdürlüğü binasında: yapılacak 
ve ayrı ayrı ihale edilect'kfir. isteklilerin 938 yılı ticaret odası vesika ,ı 

hüfe veya büveti işletmrye ehil olduğuna dair Bt>lediye ehliyet, nufus hü 
viyet ve eyi ahlak vesikalarilc kati teminat akçası veya banka mektubu 
ile pazarlık saatmdan bir saat evveline kadar komisyon reisligine müraca· 
alla muvakkat teminatla artırmaları ve mali iktidarlarını gösterir ka 
naatbahş vesaiki de beraberlerinde bulundurmaları . 

Bu iki işe ait ş;utname ve mukaveleler mezkur istasyonlar şefliklerine 
ve komisyonumuza müracaat halinde bedelsiz olarak görülür. 

Her mevsim ve muhite gore 

ç AY 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

larınm muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana için hazırlanmış KOKULU , Serinletici Yazlık Çayla 
hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelmlftlr. Bir fincan çay gUnUn bunaltıcı sıcaıım karfılaı 

c. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türk Ceza Kanununun bazı madde
lerini değiştiren kanun 

tan sonra cezasının müebbet küreğe Q Muhammen bedel Muvakkat te. Kati te. pnarlık gün ta. 
Lira Lira Lira 

l\aı11111 i\o. 3531 . Kabul tarilu : 291611938 

tahvilinin daha kolay olacağını dü. ' 
şündüm ve öyle hareket ettim ... F evzipaşa büfesi 

Mersin biiveti 

9569 

240 18 36 10-8 38 çarşanba 
/\eri tanhi : }() Temmuz 1938 

200 15 30 11 ·8-938 perşem 

saat 11 be 
- Dünden artan -

26-30- 4- 6 11 

- Teşekkür ederim, üstad .. Bu 
h1tfunuzu ömrüm oldukça unutamı· 

yacağım ... Eğer sözlerimle sizi incit- ı 

-------------------------------------1 i y sem beni affediniz. Özür diliyo . '·--------------

1 . 456 ncı maddenin birinci ve dördüncü fıkralarındaki hallerde ta. 
kibat icrası şikayete bağlı olmak şartila üç aya kadar hapis veya elli 
liraya kadar ağır para cezası, rum sizden .. 

- Sonu yarın -

r 
1 Kar ataşa 

otobüs seferleri 
Seferi elli 

kuruş 
ADANA - KARA l'AŞ 
Cumartesi günleri saat 12 

de. Acem hanından. 

, 

Cumartesi günü saat J 4,30 
da Acem hanından. 

Pazar günleri saat 5 te Acem 
hanından 

1 
Pazar günleıi saat 6,30 da 

Acem hanından 

KARATAŞ-ADANA 

Cumartesi günler~ saat 18, · 
30 da Pi ~jdan 

Pdzar günleri saat 18,30 da 

Yerler nu n:ıraldır. Daha evvel 
Jen Acem hanı yanındaki Ömer 

YAZLIK 
Sinema 
Bu Akşan1 

Sinemanın güzide ve şöhretli 3 
büyük yıldızı 

( Gaby Morlay ) 
(Jean gabin ve Jean 
P. Aumont) 
Tarafından bir his, bir a~k ve 

müessir bir film olarak 
temsil edilen 

Sevgiliden gelen 
Henrı Bernstein'ni11 

bütün dünya Tiyatrolarında de· 
falaıca oynanmış ve alkışlar 

toplamış şaheserini takdim 
ediyor 

Kudretle temsil edilmiş ve 
heyecanla oynanmış güzel ve 

miistesna Fransızca sözlü büyük 
bir fılm 1 

Piajdan 

1 
ba.şeğmez ticarethanesine mü 1 ı 
racaat edilerek kapatıaibir. 9618 

1 
_ _..._..... __ _ 

Kadastro 
den: 

Dosya 938179 

hakimliğin 

AdanadaCavit vekili avu'<at Tah , 
sin Sayit ile kurtuluş mahallesinde 
Selim oğlu lsrnail aralarıhda müte
lıeddis tasarruf Javasından dolayı 
yapılan du. uşmada dava oluna.o Is 
mailin ikametgahını t e r k e
derek ne tarafa gittiği m"çhul Lu· 

lunduğurıdan ilant"n tebligat icra kı 
lındığı halde 17/6/938 cuma günü 
muhakeme gü ,ıün ı~ dahi i51Jatı vü 
cüt etmedi~inden yevmi meıkürde 
hakkında gıyaben devamı muhake· 
meye ve gazete ile iştm gıyap ka-

2 · 456 ncı maddenin ıkinci ve üçüncü fıkralarındaki halleı de üç ay. 
dan yirmi aya kadar hapis ve 100 liradan 500 liraya kadar ağır para 
eczası hükmolunur. 

3 · Bir kaç kişi cürümden mutazurır olmuş ise bir nrmaralı bcndde 
hapis cezası altı ay ve ağır para crzası iki yüz liraya kadar, iki numara· 
lı benddc hapis altı aydan otuz aya kadar ve ağır para cezası 150 lira. 
dan aşağı olmamak üzere hükmolunur. 

Madde 462 - Yuka11da geç-.m iki fasılda beyan olunan fiiller zinayi 
icra halinde meşhuden yakalanan vt>ya zinayi irtıkab etmek üzere yahud 

- Sonu Var-

Yazılı ve basılı kağıtların kese kağıdı olarak 
kullanılmamasına dair kanun 

Kaflwı no. 3517 Kabul tarihi: 28161938 
NP§ri laıihı : 15171938 

Madde 1 - (azılı ve basılı kitap ve defter yapraklarile kağıtlardan 
kese ve torba kağıdı yapı!ması, s3tılrnası ve bu gibi kese ve torba ka
ğıtlarının satıcılar tarafından kullanılınası yasaktır. 

R'!klam maksadile vl'ya mağa1an ı n i;i.n ve mevkiini göstermek 

1 
üzre hususi olarak yaptırılan yahut neşri ruhsat almağa bağlı matbua. 
lardan yapılmış bulunan kese Vt!. torba kağıtları hakkıııda yukarıki fıkra 
hükmü ta•bik el mm ız. 

rının ilanen tebliğine karar ve• ilmiş 
olduğundan yevmi muhakemesi o. 
lan 16 eylul 938 cuma günü saat 
11 de Adana kadastro mahkeme· 
sinde bizzat hazır bulunması veya 
bir vekili kanuni göndermesi lüzu. 
zurnu aksi halde verilen işbu gıyap 
kararı kati yet k« specerek bir daha ı 

mahkemeye kabul edilmeyeceği gibi 
muhakeme gıyabında devam edece. 1 

ği cihetle gıyap kararı t~bliğ ma 
1 

kamına kaim olmeı.k üzer~ keyfi)'et 
ilanen tatbik olunur. 9622 

Madde 2 - Birinci maddedeki memnuiyet hilafına hareket edenlrr· 
den tutulacak zabıt varakaları üzerine Belediye Encümerıler;nce on liraya 
kadar hafif pua cezası alınmasına karar verilir. 

Madde 3 - Bu kanun neşri tarihinden üç ay sonra mutebereir. 
Madde 4 - Bu kanun hükmünü yürütrneğe Adliye ve Dahiliye ve. 

killeri memurdur. 71711938 
S O N 9583 
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PAMUK ve KOZA 
Kilo Fiati 

CiNSi En az En çok Satılan miktar 

K. . ~ A. s. Kilo 

~pımalı pamuk 
Piyasa parla~ ,, -- --25 25 
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iane 2 -
Ekspres 
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Liverpol Te1graflan Kambiyo ve Para 

4 I 8 I 1938 iş Bankasındnn alınmıştır. 
Santim Pe e 

~ -

1 

Hazır H-fj I.ireı 

!_ so_I ~9 1. Teşrin Vn. l<ayışmark 

Frank ( Fransız ) 
2 Kanun 4 83 

3 46 ,, Sterlin ( İngiliz ) -6- -
4-09 17 

Hint h.ızır Dolar ( Amerika ) -
-8 - ısı- 1 26 

Nevyork Frank ( İsviçre ) oo-ı-oo-

Ceyhan Belediyesinden : 

Açık eksi tme i anı 
3 Numaralı sokak nihayetinde yapılacak umumi hala ve hala çukuru 

keşif tutarı 1565 lira 95 kuruşdan ibaret olup on beş gün müddetle a çık 
eksiltmeye konmuştur. 

Muvakkat teminat 117 lira 45 kuru.şlur. 
ihale 1218 938 Cuma günü saat onda Leh.diye .salonunda yapılacak. 

tır. 

Eksiltmeye gireceklerin bu işi yapabileceklerine d11ir fenni ehliyet 
vesikası ile 938 senesine ait ticaret odası lttyit makLuzu ibraz eyleme· 
leri lazımdır. 

isteklilerin, muvakkat teminat ınnkl>uıu ve i!.tenilen vesikalaıı üzerle· 
rinde olduğu halde ihale gün ve saatinde Ceyhan beledıye salonunda ha. 
zır bu lunmaları meşruttur. 

Proje ve şartnamelerini görmek ve daha ziyade tafsilat almak iste· 
yenler her gün mesai saatı içinde fen işleri büıasuna müracaat edebilirler. 

30 - 3 - 6 - 9 9595 

;;:; ---- .. 

Belediye Çocuk Muayene evi açıldı 
Belediye çocuk mütehasısı tarafıudan Belediye binası altındaki hususi 

yerdı! her ğün rant 6,30 de.n J 3 e kadar hasta çocukların parasız muaye 
nasine başlamıştır. 1 - 3 9619 

l 

TürbôzG 

Seyhan Orman Mühendisliğinden • 
• 

Adedi Kilo Cinsi Beher adet ve Mevcut yeri Masrafı 

kilosunun mu· 
hammen bedeli 
lira kuruş s. 

32 Çam kereste 1 00 idare ambara L. K 
44 " " 1 50 " " 

) 

24 Çam kereste o 50 " " 
) 

mezar tahtalığı 
16 Çam toprak o 90 " " 

) 

601 Çam mertek o 15 " " 
) 

baskı 

10 Çam salma o 40 " " 
) 41 00 

17 Çam tahta o 20 " " 
) 

5 Çe.m dilme o 17 " " 
) 

25 Çam odunu 75 " " 
) 

749 25 
Yukarda enva ve miktarı yazıla idaremiz ar barında mevcut muhtelif 

cinste 749 parça kereste ve 25 kilo Çam odunun 2617/938 tarihind~n 
itibaren on beş gün müddetle 2617 /938 den 1018/938 gününe müsadif 
Çarşamba günü saat 8 den 9 a kadar Adana Orman dairesinde açık ar
tırma ile satışı icra edilecekti r, 

Taliplerin Depozito akçası ve almak istt"d ıkleri emvalı görme, ve ga
zete, ilan, Pul, Dellaliye ve masraf hakkındaki şaraiti dairemizden görüp 
ögrrnmeleri ilan olnnur. 30 - 3 - 6 - 9 9594 

Doğruluk evi 
8- 15 9581 

----------------------- -------------------------
Adanada Otel ve Konserhol yaptırılıyor. 

1 - Adana Belediyesı tarafından Adanada Atatürk parkında proje
si mucibi[ ce bir otel ve Konserhol yaptırılacaktır. 

2 - Şartnamesine göre bu binaların inşaat bedeli 84629,40 lira. 
dır. 

3 - Bu inşaatın muvakkat teminatı 6347,20 liradır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulilc ve şartnamesine tevfikan Ağustosun 

yirmi beşinci perşembe günü saat onda Belediye encümeninde yapılacak-

tır . 
5 - Eksiltmeye girme şartları, projeye bağla şartna nede yazılıdır. 
6 - Proje ve diğer evrak Belediye muhasebesinden dört lira yirmi 

üç kuruş mukabilinde alınabilir. 
7 - Taliplerin usulü dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını 

ihale günü saat dokuza kadar Belediye Riyasetine bir mak~uz mukabi· 
tinde vermeleri ve müracaat hariçten vaki olacaksa, keza ayni saa ttcn ev· 
vel Belediyeye gönderilmiş bulunması ilan olunur. 

1 28- 2 - 6 - 10 9586 

1 Değirmenci ustası aranıyor: 

Köyde çalışmak Üzere motor ve taştan anlar 
bir değirmet? ci ustası laz ımdır. Abidin paşa cadde
sinde cumhuriyet fabrikası satış yerine Akiyamu; 

,.. 

1 

6 

TÜRKSÖZÜ 

IMatbaacılıkl 

Mütenevvi renkli 

Dun lop 
FORT 

Otomobil ve KAMYON 

Adana ve havalisi acanhısı hükumet caddesinde 

ÖMER BAŞEGMEZ 
Ticarethanesidir , 

Telgraf adresi : BA ŞEGMEZ 
9490 

Telefon : 168 
27 80 

racaatı c ı ---------------------

1":' ... 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü mabaası 

1 DOKTOR 
Mazhar Cemil Esen 

Sinir hastahkları mütehas~' 
Reşatbey mahallesi Ordu Evi civarı Sa.,~;'; 

Bay Halil evi 20 - 30 95 

------------.-.-----------------------------~ 
P artakal ağaçlarının sıhhati 0

81 

temin edilir ? 

VOLK ile, çünkü : .. 
1- Portakallara am: olan haşerat ve ha:;talıklarla en kola> 

şc kilde mücadele etmek ancak VOLK ile kat.ildir . v olk ilacına yardımc ı bir madde karı~tırılmasma füıt1111 

Volk 
Volk 
Volk 

Mevcut ilaçlardan en emniyetlisidir. 

Resmi müesseseler tarafından her ilaca terci~'" ~ 
ve tavsiye edilmektedir. I f tıı,t 
Ve Volkun kuJlanılmasına yarayljn Püskürgeç1~,ı:ı c , 
man bahçecilerin emirlerine amade bulundurtl • 

Adana satış yerı J 

Mazhar Hasan Mühür Bir
90 l lki g. B. 10-15 9506 

......... _.. .. .._P.ft'!I'_..._...,_... _______________ ___ 


