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ADANA: Telefon : 315 GÜNDELiK SlY ASI GAZE. TE Ulucam i yakınında hususi daire Pk. 44 

Cankufengi Sovyetler 
bombardıman 

dün yüz tayyare ile 
etti r·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ 

! Atatürkle ! Hatay meclisi bu ay 
içinde teşkil ediliyor ihtilafın politik yolla halli ümit

leri artık suya düştü 

' k l B • ! ! ra orıs ı • • 

tokyoya göre Sovyetler son dört 
cıatlik çarpışmada bozguna uğradılar 

i arasında ! 
• • ! Tebrik telgrafları i 

Mebus namzetliğinin kayt 
işi dün neticeye erdı 

surların kaydettirdiği mebus rıam· 

zedi sayısı 554 dür. 

? Ankara: 8 (Telefonla)- f 
İ Balkan mllletlerl için bir ! 
j refah ve muhadenet dev ! 
j re•I açan Sellnlk anıa,ma ! 
j aının lmzaaı mUnaaebetlle t 
i Bulgar krall ile AtatUrk ! 
j arasında kar,ılıklı tebrik t 
i telgrafları teati edllml,tlr. i ··-·-·-·-·-·-·-···-···-·-·-··· 

Antakya : 8 (Hususi muhabiri 
mizden) - Hatay meclisi bu ay 
sonuna doğru teşekkül edecektir. 
ikinci müntehiplerin kaydı işi bu ak 
şam neticelenmiştir. 

Hatay meclisi teşekkü edince 
Aııtakyadan 14, lskenderuncan 3 
Kırıkhan 5 Türk mebusu İştirak 
edecektir. Yine meclisa Antakyadan 
yedi alevi mebus, Lkenderundan iki 
alevi mebus girecektir. 

tle Moskova: 8 (Radyo)- Hududdan , 
'fy n haberler, Yıiz kadar Sovyet 
1 baresinin dün Cankufong cephesi. 
'tnie;yüz bomba attııtını bir askeri 
'dir, bombardıman ettiğini bildirmek· 

mayın bir tebliıtine göre, Litvinofla \ 
Japon askeri mahafili arasında yapı· •ı 
lan temas bir netice vermemiştir. 

doıtru değild i r. Bu tepe hahhazırda 
Japon kuvvetlerinin altında bulunmak
tadır. Moskovadan alınan mal O mata 
göre Litvinofla yapılan temaslar müs 
bet netice vermekten çok uzaktır. 

Ziraat mektepleri 
talebeleri ve köylü 

ın/0kyo: 8 [Radyo)- Son iki gün 

111
.
1 tllı Sovyet tangı tahrip edil 

· h" Gene askeri menbadan alınan 
~ aber, Cankofengin şarkında elli 

1 1lılı on, .tepede geçen muharebeden 
hir a Şimdi iki tarafın yüz elli metre 
huıullıesafede karşı karşıya yer almış 

Odukiarını bildirmektedir. 
S~tsaoping de iki taraf tnpçuları 
~tireden ateş etmektedirler, 

Oskova: 8 (Radyo)- Genel kur 

Askeri makamınden alonao malü· 
mala göre dün Sovyet · Japon kıta· \ 
ları ;ırasında yapılan çarpışmalar tam 
4 saat sür üşlür. Sovyet kuvvetleri· ı 
nin hücmı hareketinde ne top ve ne 
de tank kullanılmış deıtildir. Bu hu· 
susta Japon kaynakları tarafından çı 
karılan şayıalar asılsızdır. 

Tokyo: 8 (Radyo)- Tayyarelerin 
himayesinde Sovyet kuvvetlerinin Ja 
pon kuvvetlerine yaptığı son taarruz 
Japon kuvvetleri tarafından püskür· 
tülmüştür. Sovyetlerin iki rakımlı tepe 
yi işgal ettikleri hakkındaki haberler 

Tokyo: 8 [Radyo) - Yüz Rus tay. 
yaresi şimali karede Japon istihkam 
!arı üzerinde uçarak mütaaddit bom
balar almış ve koro k ıiylcrinden ba
zilerini yakmışlaıdır. Japon hükumeti 

Moskovadaki sefirine bir teblig gön 
dererek Rusların bu haı ekelini şiddet 
le protesto etmesini bi ldirm iştir. 

Tokyo: 8 (Radyo]- Japonya hüku
meti, Ruslarla olan ihtilafın diploma 
si yoliyla halli için bazı teşebbüsaııa 

bulunmak arıusundadır. 

Aııkara : 8 ( Hususi muhabiri· 
mizden ) - Ziraat ı::ektepleri ve 
zirai müesseseler bu srne yer yer 
ziraat memurlarile takviye edilerek 
civarlarındaki köylerin ekin ve har. 
man işlerinde köylülerle el birliği 

yapmışlardır. Bu suretle Ziraat mek· 
tebi veya Tohum istasyonu veya 
Nümıine çifliği gibi, civarında Zira· 
at Vekaletine bağlı tesisat bulunan 

- Gerisi ikinci sahifede -
-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~---~~-~~~-

l<arısı n ı 
katil 

boğazlı yan 
ne diyor? 

~el Hüseynin muhakemesi meşhut 
s\lçlar kanununa tevfikan yapılıyor 
iı} Akusıos Çarşamba günü şehri

t Mtrmerli mahallesinde 71 - 73 
e~t~lı evde tüyler ürpertici bir cİ· 
~ 1~1enmiş ve hamallıkla geçinen 

~~ l<eı Hüseyin adında birisi ka· 
ıjUz beş yaşlarında Zelihayı bo
y an kesmek ve vücudunun muh-

ıttıttlerine on dört bıçak saplamak 
~ e Öldürmüş ve cesedi de evin 
• a kazdığı bir yere gömmüştü. •u . 
ıtı Cınayetin nasıl meydana c;ıka-

nı Ve suçlunun meşhut cürümler 
· Una tevfikan a~ır ceza mahke· 
~. e duruşmasının yapıldığını yaz· 

Clı-
lıy un yapılan duruşmada suçluyu 
t:n . ve tahkikatı idare eden 

· dırektörü, adil kısım reisi, 
r Ve polisler, cinayetin meydana 

~ ~?a büyük hizmeti görülen 
ı, lıı 1rııet ve katilin çocukları Fik

t~met Ali ve Hatice dinlenmiş, 
Yin: maktule Zelihanın katil Kel 
itıa en . üç yüz lira alacağı hakkın· 

op daıresinde takayüp talebinde 
, ~t _hul~nmadığının icra dairesin· 
~% ~1msızlikten mütevellit boşanma 
'iji~n açılıp açılmadığının müddei 
'ı-tti . Vasıtasile mahkemeden ve 

ıııı O ışlenmesinden bir hafta mu
~Iİ l'rıaktule Zelihanın dövülme 
~I ~o olarak Hacıbayram karako· 
~ buı~~ı hakkında şikayette bulu

llıltn ntrıadığının emniyet direktör· 
11\ıa •oru!masına karar verilerek 
llq dün! bırakılm ı ştı, 
~~ı"' duruşmaya dün agır ceza 

~ ~ıc · tıı t sınde devam olunmuş ve 
l~ı.evaplar okunmuştur. 
~ • d . 
~it . aıresinden gelen çevapta 

~~ l~k· üçyüz lira alacağı hak· 
.•t karı ıp talebinde bulunduğu, 
, le~ı -Keı Hüseyne ödeme em· 
qdUtlGt'ığ edilemediği, emniyet 

t~ıtıı.Unden gelen cevapta da 

1~ıı alın b.adiseden bir h~fta evel 
. Yıt .,eYhıne döğülmek suçundan 

~Ytt tn~· beş günlük raporile cum 
n ıla Uddei umumili>1foc ve ora· 
· ev k 1§ 

1 
1 tilrıı; ra ııı sulh cezaya verildiği 

~d ş v b ada e oşanma davası hak 
lltınd:enfi cevap verilmiştir. 
~onra maktule Zelihanın 

f 

ihtiyar babası ! .mail salona alınmış 
tır. f ;mail; karı koca arasında geçim
sizlik l>u'unduğunu ve katil hadise 
sinin neden ileri geldiğini bilmedi 

ğini söylemiştir . 

Müddei umumi muavini H ı lmi 
Arcaya tevsii tahkikat hakkında bir 
diyeceği olup olmadığı sorulmuş 
ve Hilmi Arca da buna lüzum ol· 
madığını söyliyerek esas hakkında 
mütaleada bulunmuş ve suçun ta 
mamen sübut bulduğundan suçlu Hü · 

seynin Türk ceza kanununun 449 
uncu maddesine göre cezalandırıl· 

masını istemiştir. 

Katil Kel Hüseyin bundan sonra 
karısı Zelihanın Garip adında bir ke
babçı ile münasebette bulunduğunu 
Doktor Ekrem Baltacının yanında 
hizmetçi bulunduğu sıralarda buraya 
gidip gelirken yalda bu adamla buluş 
duğunu, ha lise günü saat onda eve 
geldığind, merdivenden yukarı oda 
ya çıkarken alt odadaıı bir adamın 
telaşla çıkıp sokağa fıı ladığını, arka 
sından yetişmiş olsaydı öldüreceğini 

karısının krndisine en müstehcen küfür. 
ler savurduğunu, bunun üzerine aklı 
başından giderek karısını öldürüp 
oradaki çukura gömdüğünü ve bu 
suretle namusunu temizlediğini söy · 
!emiş ve bir takım isimler >ayarak 

bunların müdafaa şahidi olarak din· 
lenilmelerini istemiştir. 

Mahkf mece; !alepvechile doktor Ek· em 
Baltacının Mahkemeye getirilerek ken · 
di sinden Zelihanın ahlaki temayülleri 
hakkınja malumat alınmasına, mü· 

dafaa şahidi olarak gösterilen şahitlerin 
getirilip dinlenmelerine ve kebabcı 
Garibinde müddeiumumilik vasıtasile 
mahkemc}'e celbedilip kendisir.den 
hadise hakkında izahat alınmasına 
karar verilerek duruşma yarına bıra· 
kılmıştır. 

Madde: 449 - Öldürmek fiili: 

1- Karı, koca, kardeş, babalık, 
( Geri•İ ikinci sahifede ) 

Kudüs cirarıııda bir istasyon 

FiLiSTiN HADiSELERi 

T ethişçiler anQdane şe
kilde mukavemet ediyor 

Yine bombalar atıldı, bir İngiliz polisi öldü 
Bir bomba bir Arabın elinde patladı 

KudUs: 8 ( Radyo) - Flllstlnd• asayl••lzllk devam etmek
tedir. Son iki gUn içinde bir lnglllz pollsl öldUrUlmu, ve bir 
arap pollsl de aOır yaralanmı,tır. Bir Yahudi evine bomba 

atwak isteyen bir arap, bom· 

banın elinde patlaması yUzUn· 
den ölmüş; ve polise yardım 

etmekte oldu§undan şUphell 

dl§er bir arapta tethl,çller ta

rafından tildUruımu,tur . 

Kudüs: 8 ( Radyo ) - Fılistinde 

variyet vahametini mı:hafaza etmek
tedir. Tulkerirr.de bir lngiliz kadını 

ile bir Yahudi polisi meçhnl istika· 

metten atılan kurşunlarla yaralanmış
lardır. Kasabanın şimalinde musellah 

bir arap genci maktul olarak bulun· 

muştur. Gece yarısı kasabaya yakın 

bazı çiftlikler yakılmış bağ ve bal!'· 
çeler tahrip edilmiştir . 

Kudüs civarında devriye gez· 
mekde olan bir lngiliz müfrezesi A 

rap cetelerinin baskınıua uğramış 

bir Çavuşla bir nefer öldürülmüş ve 
üçü de aıtır surette Y " ralanmışlır . 
Çete efradı kaçmağa muvaffak ol· 
muştur . 

1 Sahte çek tanzim 
, edenler 

Suçlurarın dün Ağır Ce
za kaleminde hüviyetleri 

tesbit edildi 

Sahte Çek tanzimi suretile Zira. 
at Bankasından para ıılınak!an suçlu 
ve mevkuf Defterdarlık muhasebe 
kalemi eşhas zemimi ve emanet me 
muru Ihsan Öner, Katip Ömer, Mas 
raf katibi Rağıp, Saraç /\li ve Se· 
rezli Himmet hakkındaki evrakın A · 
ğır Ceza mahkemesine verild il!'ini 
yazmıştık . 

Bu beş suçlu dün Ağır Ceza 
mahkemesi kalemine getirilerek hü· 
viyetleri tesbit olunmuştur . 

Bunların duruşmalarına 13 ıtus· 
tos 938 Cumartesi günü haş lanacak. 
tır . 

Türk olarak Antakyadan 217, 
lskendeıundan 49, kırıkhandan 92 
alevi olarak Antakyadan 85, isken· 
derurıdan 27, Kırıkhandan 1 Ermeni 

olarak Antakyadan 25, lskenderun· 
dan 17, Kırıkhandan 13 Greklerden 

Antakyadan 11, lakenderuodan 9, 
Araplardan Antakyadan 14, Kırık· 

handan 4 ikinci müntehip kaydedil

miştir. Şu hale göre, muhtelif un-

Ermeni mebus olarak, Antakya

dan 2, lskenderundan 1, Kırıkhan 
dan iki ki c~m'an beş mebns iştirak 
edecektir. Meclise grek olarak An· 
takyadan 1, lskedderundan 1 mebus 

girecektir. 

Arablardan, Arıtakyadan yalnız 
iki malıus istirak edecektir. 

Milli emlak taksit 
bedellerinin tahsili 

Defterdarlığa bir • 
emır geldi 

FinaM bakanı B. Fu ol A ğr .. lı '\ 
ıııılli emlak t•k .sit ""d < ll e r i ııiıı zııın 

ııında tahs ı llerıne ehemmiyet verilme· 
si hakkında defterdarlıklara lıir ta· 1 

mim yapmıştır. B. Fuat Ağralının bu 
tamimini ehemmiyetine binaenaynen 

yazıyoruz: 

"Borçlular nezdinde daimi taki 
be ihtiyaç gösteıen hazine alacakla 
rından birini de milli emlak taksit 

bedelleri teşkil eder. Şimdiye kadar 

lıir çoğu tahsil edilememiş olan tak. 

sit bedellerinden 23 mart 1931 tari 
· hinden evvel satılmış olan gayri men. 

kullere ait kısımları son defa 1938 
mali senesinden itibaren on beş se· 
nede ve onheş müsavi taksitte tah· 
sil eJilnıek üzere tecil edilmiş ve bu 
nun tatbik şekli ayrıca gönderilmiş 
olan izahnamede gösterilmiştir . 

Bu hükümler bir taraftan borçlulara 

borçlarını kolaylıkla tesviye edebile· 
cek imkanlar verirken diğer taraftan 
da her haııgi bir taksit zamanında 
verilmediği ve bulunan diğer malla 
rı taksit bedelini ödemeğe kafi gel· 
mediği taktirde geri kalan taksitlerin 
muacceliyet kesbederek tatbikatın 
tamamına teşmili surctile akdin icap 
!arının y .. rine getirilmesi darpiş edil 
miştir. 

Mükellef lehine olduğu kadar 
hazine haklarını da sürüncemede 
kalmaktan kurtaran bu hiikümle 
beklenen neticenin elde edilebilme· 

kiil vaziyetlere sokar. Taksit bedel 
!erinin takibinde göste riltc~k en u
fak lıi • ihmalin ise neye müncer o· 
lacağını ve maddi ve manevi tef 

sirlerinin derecesini şimdiye kadar 
alınan neticelerdc'l de anlamak 

mümkündür. 

Bundan başka eski haline deva. 
mına sebebiyet vermemek için Ka· 
nunun geniş mikyasta verdiği mü
saadelerden azami derecede istifade 

edilmesi kabildir. Eh!mmiyetle ta. 
kip edilecek olan taksit bedelleri· 

nin tahsili hususunda gösterilrcek 
ihmalin şiddetli ceza ile mukabele 
göreceğini nazarı dikkatinize vaze. 
der ve bunların tayin edilen müd. 
detler zarfında tahsilınin temini için 
gereken tedbirlerin şimdide" alın· 
masını isterim ,, 

Almanyada 
Yahudilerin doktorluk 

yapman men edildi 
Berlin: 8 (Radyo) - Almanyada 

Yahudilerin doktoıluk yapmaları 
men edılmiştir. 

Bütün Yahuai doktoılar muaye 
nehanalerini kapamışlardır. 

Talebe Nejad'ın 
duruşması si maliye memurlarının bu maksadı 

kavrıyarak takip hususunda ayni 
nisbette hassasiyet göstermelerini 
zaruri kılmaktadır. 

Bu cihetleri t~barüz .. ttirmek 
isterken bir noktayı da ilave etmek 

isterim. Bu da hazine alacağının ve 
bu tahsis akitten mütevellit ve kar 

şılığı mevcut milli emlak taksit be. 
dellerinin zamanında takip edilme. 

mesinin tevlit edeceği neticedir. Ma· 
lı1m olduğu üzere hazine alacağını 
vaktinde takip etmemek, müteakip 
sene borçlarının inzimamiyle tediye 
kabiliyetini azaltmak suretiyle mü
kellefleri dolayısiyle hazineyi müş· 

Dün muhakemede tekrar 
iki şahit dinlendi 

Birinci Orta Okul fizik öğret · 

meni Binzet'ti katle teşebbüsten 
suçlu ve mevkuf ayni okul talebe
lerinden Nejadın duruşmasına dün 
Ağır Ceza mahkemesinde devam 
olunmuştur , 

ifadelerinde mübayenet bulun
dnğundan dolayı evvelki celsede 
mahkemeye gdirilmelerine karar 

verilen ayni okul talebelerinden 

- Gerisi ikinci sahifede -



Sahife 2 (TürksGöz 9 Ağustos 

Beynelmilel, verimli bir müessese ,------------------------------------------·~ 
1 Şehüır KA ,, ..................... ___________________________________ ...,, . ı rı 

Yurdsever bir ngiltere hapisha 
·-

Karısını bog~ azlıyan ' terini islah e<liy 
vatandaş lngiltere, tam manasiyle tt 

Başka bir ya
zımızda f ngiltcre 
deki ev kadınları 

ve anneler birlik 
!erinden bahset· 
miş ve bu ttşck-

Evvela Amerikada teşekkül ı 
eden bu birliğe bugün 25 memle
ket aza bulunmaktadır. 

j
ı Mercin Üzerindeki köp

rüyü yeniden yaptırdı 

katil ne diyor?. lar memleketidir. Mesela orad• 
zı suçlar için hala dayak . 
vardır. Yine lngilterede hapı 

Kel Hüseyinn muhakemesi meşhut 
İsuçlar kanununa tevfikan yapılıyor 1 

lerin ıslahı için yeni yeni k• 
alınmış ve bir hapisb 

küllerin gayesini, 
çalışma tarzlarını, 
gösterdikleri faa
liyeti anlatmıştık. 

Birlik bir senede Amerikada 
beş bin kJza iş bulnıuş, 1" bin ki
şiyi meslek hayatına yetiştirmiş
tir. 

Fakat bilir mi-

siniz, dünyada bir de "Meslek ve 
iş kadınları birliği" vardır. Ve bu 
teşekkül milletlerarası bir mahiyet
tedir. 

Bu hafta Budapeştetle bu bir ti. 
ğin umumi konferansı oluyor. Birli 
ğe dahil yirmi beş memleket bu 
toplantıya murahhaslarını gönder 
miştir. 

iş ve meslek kadınları (yani ça 
Jıoan kadmlar) birliği bundan 8 
sene evvel, 1930 da Amcrikada ku
rµlmuştu. 

Fakat Nevyorkta temeli atılan 
bu teşekkül her tarafta o kadar iyi 
karşılanmıştır ki derhal her yerden 
müracaatlar olmuş ve bir çok bü
yük memleketlerden bu teşekküle 

dahil olmak üze. e teklifler gelmiş. 
tir. Bunun üzerine iş ve meslek ka
dınları birliği millttlerarası bir ma
hiyet almış ve aza olan her memle
kette teşekkülün bir şubesi açılmış 
tır. 

Bugün, 25 memlrket birliğe da 
bildir ve birliğin yüz Linden fazla 
azası vardır. Teşekküle girmiş olan 
memleketler arasında Hindistan, 
Filistin, Lehistan, Avusturalya, Is 
kandinav memleketleri ve Arjantin 
de vardır. 

Birliğin gayesi kadınlara mes 
!eklerinde yardım etmek, genç mes· 
lek kadınlarını işlerinde inkişaf et
tirmek, genç kızları mesleğe ha:ıır· 

latmak, kadınların tuttuğu işleri in· 
kişafa kavuşturınaktıt. 

Çalışan kadınların haklarını ta· 
nıtmak ve bunlara yapılacak mü· 
dahale ve tarize karşıkoymak da, 
şüphesiz, birliğin en başlıca vazife· 
sidir. j 

iş ve meslek kadınları birliğinin 
bu sahaki en bü)ük muvaff akiyeti 
daha gençlerde görülmüştür. 

Amerikada evli kadınların hiiku· 
mtt daireler:nde çalıştırılmalarına 

bir kanun hazırlanmıştı. Layihanın 
müzahresine geçileceği sırada çalı 
şan kadınlar birliği şiddetli protes· 
toda bulunmuş ve evli kadınları ev. 
lerind~n dışarda çalışmaktan mene. 
dccck olan bu kararı tenkit etmiş 
ti . 

Bu suretle, kadınlann hayatın 
da kazandıkları serbesti ve hiiriyeti 
ellerinden alındığı, bunun ise bugün
kü medeniyetle teklifi kabil olma 
dığı söyleniyor, Amerika gibi İş ve 
sanayi ,sahHında ileri gitmiş bir 
memlekete böyle bir karar yakıştı
ramıyordu. 

işte, bütün bu İş ve meslek ka
dınlan birliğinin protestosu üzerine· 
dir ki, kanun layihası senatoya ve 
rilmeden geri alındı ve birliğin bu 
muvaffakiyeti kadınlık tarihinde 
ki istiklal mücadelesinin en büyük 
zaferlerinden lıiri olarak karşılandı. 

Birliğin gelirini, muhtelif vesile. 
)erle tertip edilen balo, gezirıti pi 
yango gibi şeylerden başka, azala 
rın verdiği bazı aidat teşkil etmek· 
tedir. Birlik ayni zamanda iane de 
kabul eder. Bu gelirle, teşekkülün 
i ~ari masraflara karşılanır, gayeye 

Muhtc.ç azalara yardım edilir. 
Buna mukabil, teşekkülün gerek 

merkezinde gerek şubelerinde idare 
işi erile çalışan kadınlar bu vazifeyi 
beş para almadan fahri olarak gö· 
rürler . 

Birliğin merkezi, ilk esas onıda 
atıldığı için, Nevyorktadır. Teşekkü· 
lüd başkanı Mis Lena Maderin Filij 
isminde bir Amerikalıdır ve birliği 
ilk tesis edenlerden biridir. 

İdare işleri fah,i surette görül. 
düğü için, şüphesiz ki bunların hepsi 
ni merkeze bağlı Amerikalı azalara 
gördürmek pek haksızlık olurdu. O
nun için, birliğe dahil muhtelif meın. 
leketlerin kadınları bu işleri araların- • 
da pay etmişlerdir. ı 

Dört asbaşkandan biri lngilizdir: 
Mühendis Mis Karolin Haslet: biri 
ltalzandır: Doktor Marya Kastellani: 
üçüncüsü Kımadalıdır: Mis Doroti 
Heneker; dördüncüsü de- Çekoslo· 
vaktır: Senato azasından F. Pah 
minkof. 

Birliğin muhabere müdürü Nor
veçtedir; bütün mektupları kongreler 
için murahhaslara davetiyeleri ve 
neşriyata bildirilen tebliğleri o yazar, 
Norveçten gönderir. 

Katipleri Lehistanlıdır: Kongrele 
rin raporları o yazar, istatistikleri 
o neşreder, kongrelerin ruznamele
rini o hazırlar. Birliğin kasadan 
da Amerikadadır. Fakat mali mese- j 
leye bir kişi ye tişmediği için birliğin 
lngilteredekt şubesine mensup Mis 
Gordon Holmes de mali işlere yar· 
dım eder, onun vazifesi bilhassa 
kontroldür. 

Birliğin Amerikadaki kolu yal· 
nız 1934 srnesinde azasından beş 
bin geııç kıza iş bulunmuştur. 15 
bin kız da meslek hayatına hazır· 
lanmıştır. 

Birliğin Amerikadaki azaları 60 
binden fazladır. 

Aüa olan büyük iş sahibi kadın · 
lar, birliğe ayni sene içinde yüz bin 
dolar v~rmişt ir. 

iş ve meslek kadınları birliğini 
İngiltc redeki kolu daha bundan üç 
sene evvel teşekkü etmiştir. Fakat 
bugün on iki bin azası vardır. A. 

A 
tina, ağustos ... 
Sokrat yolunun üzerinde· 
ki Panpirotikan otelinde, 
sabahın pek erken bir 

saatıııda, bütün müstahdemini ve 
otel müşterilerini ayağa kaldıran bir 
foryad yükseldi : 

- Yetişin. . . lmdad... lmdadl.. 
Canavar kadın beni öldürüyor.. O 
zerime kezzap saçıyor .. 

~esin geldiği odaya doğru ko · 
şanlar, koridorda siyahlar giyinmiş 
bir kadınl:ı karşılaştılar. Bir odanın 
kapısı açıktı. Kadın mütemadiyen 
~öyleniyordu : 

- Bıktım artık... bu hayatın so· 
nu gelmiyecek .. 

Odanın içinde de bir genç, elin· 
de ıslak bir havlu ile yüzünü sili 
yor, kezzabını açtığı yaraların ıstı• 
rabın tahfife çalışıyordu .. 

Bunlar, Panpirotikan otelinin 

1 

Elma köyünde oturan M: mici 
adında bir zat Kaeiı liye giden yolun 
üzerinde ve harap lıir halde bultınan 
Mercin suyunun üstünde-ki köpı üyü 
iki bin lira sar fetmek sureti le mü
hendis Savni'ye yaptırmıştır. 

• 
Bu yurdsever zatın şu hareketini 

şayanı takdir bulur ve diğer zenğin
lerimizin de bu gibi hayırlı eserler 
vücudtl getirmesinittemenni ekeriz. 

( Birinci sahifeden artan ) \ 
· analık evlatlık, kayınbabalık, kanyıana, 1 
1 damat ve gt;linler haklarında ise, 

merika şübesine mensup azada Mis j 
Zolola Longöstret, Birliğin bütün 
Ovrvpa mümessilliğine seçilmiştir. 
Kendisini Ayni zamanda kadınlara 
mahsus klüpler teşkili için proje ha 
zırlamak vazifesi verilmjştir. 

Miş L<.ıngstret, şimdi konreye 
iştirak için Budapeşteye gelmiş bu· 
lunuyor. Kongreden sonra fogiltere
ye gidecek ve bütün Avrupanın Bir
liğe aza memleketlerinde kurulması 
düşülen klüplerin ilk tatbikatını O· 

rada yapecaktır. 

Klüplerin işçi kadınlara mahsus I 
bir cemiyetten ve toplantı yerinden 1 

faklı bir mahiyeti olacaktır. Çiinkü 1 

işçi birliği teşekkülü esasen çalışan ı 
kadınlara mahsus klüpl(!r açmıştır. 
iş ve meslek kadınları birliğinin 
klüpleri daha hususi bir mahiyette 
olacak ve kadı lara daha başka sa
halarda yar alı olmağa çalışacaktır. 

Birliğin gayelerinden biri de 
başka memleketlerde kadınların da· 
ha ne gibi işlerin başında bulunduk. 
larını diğer kadınlara öğretmektir. ı 

Mesela, Amerikada bir maden 

ocağı miidürünün bir kadın olduğu· 
nu diğer hemcinsleri acaba biliyor 
mu? 

Da:ıimarka senatosunda dn üç l 
kadın aza vardır. Yine Danimarka
da bir çok kadın hakimleri vazife 
almıştır: 

Bilhassa lskandinav memleketle l 
ı ;nde kadınların iş ve r,ıesleF haya · 
tında büyük bir mevgi aldıkları 
görülüyor. Mesela Norveçte hüku 
mek işlerinde 35 bine yakın kadın 

1 

1 

2- Vazifesini yaptığı sırada ve 
ya vazifesini yapmasından dolayı 
devlet memurlarından biri aleyhine 
icra olunursa, 

3- Zehirlenmek suretile yapılırsa 
fail yirmi iki seneden yirmi dört 

seneye kadar ağır hapis cezasına 

mahkum olur. 

Döğüp havaya da silih 
atmışlar 

Seyhan mahallesinde oturan Meh 
met oğlu Recep, Ali oğlu Ali, Mah · 

mut oğlu Hakkı, Mehmet oğlu Ce· l 
lal, Süleyman oğlu Hasan ve Ali oğ 

lu Kamil bir kavga neticesin-Je Ali 1 

oğlu Süleymanla Garib oğlu Salibi 
döğüp havaya da sebebsiz olarak bir 
el silah attıklarından hepside yaka· 
lanmış ve haklarında kanuni takibat 
yapılmıştır. 

Hakarette bulunmuşlar 

Bekir oğlu yirmi yaşlarında Se 
lim ve Durmuş oğlu lbrahimin son 
derece :sarhoş oldukları görülmüş 

ve jandarma tarafından evlerine gö ı 
türürlerken bunlar sözlerle hakarette 

de bulunduklarından her ikisi de ya· 
kalanmış ve haklarında kanuni ta ki· 
bat yapılmıştır. 

Oymaklıdaki okaliptüs 
fidanlığı 

Oymaklı köyünde teşis edilece 
ğini yazdığımız okaliptüs fidanlığı 

için okaliptüs şefi Mehmet emin ha 
zırlıklara başlamıştır. Buranın hazır

lığının ikmalinden sonra Tarsustaki 
Aynaz ve Karabucak bataklıklarının 

ağaçlandırılmasına başlanacaktır. 

çalışmaktadır. 1 

iş ve meslek kadınhrı birliğinin Küçük hırsız yakalandı 
yine Norveçteki kolu çalışan kadın· 1 Güzerin köyünde oturan Mehmet 
lara erkeklerle bir mesai saat ve 1 oğlu Ôzatın sandığının içinden on 
ücret temini için çalışmış ve lm hu- sekiz lirasile üç kalıp sabununu çalanın 
susta bir kanun çıl<arılmasına mu- aynı köyde oturan Mehmet oğlu on 
vaffak olmuştu. 1 dört yaşlarında Ahmet olduğu anla 

Bugünlerde Budapeştede yapı· şılarak yakalanmış ve hakkındaki tah 
lan kongrede de esaslı kararlar alı- kikat evrakile adliyeye teslim edil· 
nacağ ı anlaşılıyor. miştir. 

Hain genç k.ız 
iki günlük müşterileri meşhur mu
ganni Hristos ile 24 yaşında Rap· 
ti isminde bir kadındı . Her ikisinin 
de biribirlerile alakaları yoktu. Bir 
oda da kalmaları da, o gün lstan· 
bula giden sevgilisinin Hristonun 
kardeşi olmasından ileri geliyordu . 

Rapti, kendisinin Corci ile ev· 
l crıınesine mani olan Hrist0su kez· 
zapla yakınağa kalkışmıştı . 

Adli yeye verilen kadın, bu ga
ı ip hadiseyi bir Yunan muharririne 
şu şekilde anlatmıştır : 

- Ben Atinada hizmetçi idim. 
Bundan tam on sene evvel, henüz 
on dört yaşında iken küçük Corcu 

- Hristosun kardeşi, ile tanıştım. Her 
gece çalıştığım otelin önünde tatlı 
sesi ile şarkılar söylerdi. ikimiz de 

biribirimize delice aşık olduk. Her 
görüşmdemizin sonunda evlenecf: 
ği ııiz zamanı kararlaştıramaz, bi
ribirimizden ayrılmıyacağımıza söz 
verirdik . Baııkada biriktirdiğim 
paralarımı or.a verdim . Her ay 
maaşımı da saklamadım. Beraber
ce gezdik, eğlendik, seviştik. işsiz 
kaldığı zamanlarda ona baktım . 
Geçenlerde hesaplamıştım, ona tam 
50,000 drahmi sarfetmişim . 

Böylece on !ene seviştik . O, 
son zamanlarda beni ihmale baş . 

!adı . Fakat evleneceğimize dair 
verdiği sözü daima tekrarlıyordu . 

Bir kaç gün evvel Atin,ya git
mi~ti. Bana bir mektup yazdı. Der· 
hal gelmemi istiyordu. Eşyalarımı 

hiz~et için propağanda y~pılır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Şeref Gökmen 

Bir müddedtenberi selahiyetle Ka· 
raisalı hakimliği vekaletini yapmak. 
da olan cumhuriyet miiddei umumi 

muavini arkadaşımız Şeref Gökmen 
şehrimize dönmüş ve vazifesine 
başlamıştır. 

Şeref Gökmen mezun bulunan 
cumhuriyet müddei umumisi Ahmet 
Tevfık Şatıra da vekalet edecektir. 

Talebe Nejad'ın 
duruşması 

( Birinci sahifedt:n artan ) 

Nusrat ve Nail Koç salona alınmış 
ve kendilerinden bu ifadelerindeki 
miibayenet hakkında sualler sorul· 
muştur . 

Her iki şahid de Sorğu hakimli· 
gtnde verdikleri if edelerin doğru 
olduğunu söylemişlerdir . 

Mahakeme; Ceyhanda bulundu· 
ğu anlaşılan diğer şahid Ali oğlu 
Salim hakkında Ceyhan mahke-

mesine bir talimatname gönderile· 
rek ifadesinin alınması için 28 A
ğustos 938 salı gününe bırakılmış 

tır . 

Ziraat mektepleri 

kanunu projesi hazırlanarak 
ye Nazırı tarafından avam ka 
sına verilmiştir. L .. 

Bu kanunun hükümlerine l 
k n 

hapishane kütüphaneleri fev hii 
zenginleştirilecek, kitapların tıt 
artırılacaktır. ~ 

Mahpusların uzun zaman t 
şına kalmamaları için müşterek 
aatleri arttırılacak, bazı hapis 
lere sinemalar yerleştirilecektir 

Mahpusların muntazam ve 
buri bir şekilde jimnastik y8 
n için icap ede-n tedbirler alı 
hapishane hücrelerinin ışığı 

pusun uzun zaman ve yorulfll 
kitap okumasına kafi gelecek 
hale konacaktır. 

Mahpusların gıdayı 

meşrubatı soğuk olarak 
edelbilmeleri için hususi 

Yo 
lin 
§1 

•ç 
sirı 

içi 
nı 

Ja 
ve matraları yaptırılacaktır. tık ltıc 
hane içerisinde mevkufların kı 
kıyafetlerine itina edilecek, rrıa hid 
olduğu kadar medeni bir insaıı• sın 
kışacak şekilde giyimlerine ç1I l1ıt, 
caktır. dan 

Mahkumlar, doğdukları "ey• tını 
lıştıkları şehirlerin hapishane! 
konulacak, bu suretle akraba 1' de 
kadaşlarının ziyaretlerinden ıP 

' edilmiş olmıyacaktır. Z i Y 11 r l 
saatlerinde mahkumlara mahsıı* 

' biseoyi sırtlarından çıkaracak1111 

1

1 misafirlerini kendi elbiseleriyle 
bul edeceklerdir. 

Köpek tasması -1e 

kaçakçılar 
Prağda Ruzih hava istasY 

elmas kaçakçtlarının yeni bur 

1 

talebeleri ve köylü ı 
1 

meydana çıkarılmıştır: ,1 
Çok kibar kıy af etli bir _ad~ 

nında köpeği le tay 1 ar eye bıoıt1,, 
yere istasyona gelmiştir: Ahtı, 
müteveccihen hareket etmek 
olan bu tayyarede, bu zatın "e 

- Birinci sahifeden artan -

koylerde makine ve teknık vasitalar 
görülmüş ve köylü çok müstefit ol

duğu gibi talebe de geniş bir tathi 
kat imkanı elde etmıştir. Halen sa· 
dece lstanbulda Kalitarya ve Safra 
köylerine ait serviler kalmıştır. Bu 
servisler bittikten sonra talebe ve 
bu işe memur edilmiş olanlar tatbi
kata başlıyacaklardır. Köylüler 
nadas ve ekin zamanında da civar 
larındaki müessesatın kendilerile ala 
kasının devamını istemektedir. 

Bu çalışmaların kayda değer bir 
faydası da kö)lünün civarındaki 
ilim müesseselerine karşı muhabbet 
ve alakaka göstermesi, itima<lının 
ve icabıuJa görüşme ve danışma ce 
saretinin artmasıdır. 

toplayıp koştum. Mahud hadisenin 
geçtiği otelde buluştuk . 

lki gece kaldık. Ben fena hal
de hastalandım. Hristo ile hastane
ye gittim. Avdette ne eşyalar var 
dı, ne de Corci .. Kardeşine sor
dum: 

- Budala kadın, dedi. O seni 
bırakıp lstanbula kaçlı. Hastaha 
neye onun için beraber gittik.. Sen
den osanmış, bıkmış artık .. 

Yıldırımla vurulmuşa döndüm . 
Bütün gece uyumadım, ağladım . 
Hristo ise, acı sözlerine devam edi
yordu. Sabahleyin de : 

- Artık eşyaları topla, defol 
git 1 

Deyince dayanamadım; kendimi 
öldürmek için aldıtım kezzabı su· 
ratına fırlattım • 

1 

' 1 
1 

ğinin yerleri evvelden tutul 
Bu sırada köpeğin tasmasınıP 

··~ mundan fazla kalınlığı gümrll 
murlarından birisinin nazarı 
celbetmiş ve tasma muayene 
ce 5 milyC>n frank kıymetinde 
cevherle tıklım teklım dolu 
anlaşılmıştır. Tabii elmaslar 
re edilmiş köpek ve sahibi te 
dilmiştir. 

P. T. T. müdürle ~ 
lef * arasında tayin )/ 

-·- t>i ~i~t 
Ankara : 8 (Hususi) - ~- ı 

lunan Urfa posta telgıaf ~e tf ~ 
müdürlüğüne terfian Mardın.. -d ~ 
telgraf ve tel don müdürW~, f •i~ 
kez şefi B. Zülfü Arcan, Mut f ' 
T. müdürlüğüne terfian K.011~ 
T. müdür muavini Rahrnı tel 
Siirt P. T. T. miidürlüğüne 
Adana P. T. T. müdürlüğü ııİ 
işleri muavini Mehmet Medet 
nizli P. T. T. müdürlüğüne 

Zonguldak P. T. T. müdii~da 
nin Hakkı partal, Elazık rtıll tı~ 
ne terfian Erzurum P. r. r . .-!' ~Otla 
muavini Rüştü Aydaş, . Art'; 1 L 
T. T. müdürlüğüne terfıan . Je~ ~~lı: 
umum mdüdürlüğü telgraf ıŞ 

1 
,. ~ 

isliği şube müdürlerinden ~~~ ~ t 

cel, Muş P T. T. müdürlü~~ ~ 
· ı · P T T ··d·· ·· Vehbı nız ı . . . mu uru et 

Bordur P. T. T. müdürlüğü~~ 
Bordur P. T. T. merkez !e 1 rJ 
dür vekili Mustafa Gündu'f.. 

f il P. T. T. müdürlüğüne ter ·~dil' 
P. T. T. merkez şefi ve ~ll 
vekili Kadri Dağıstan tayırı 
muşlardır . 
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LEDi 
b' Meceraya karşı sevgi insanın ta. 
•atında vardır. Herken mecarayı 

sevmese bile mecera dinlenmesini 
s~ver. Hele maceranın başından geç· 
tıl'.' k 

&1 ahraman, bir kadınsa .. 
b • Hikayemizin kahramanı olan, 
1°~1e maceraperest bir kadındır ve 

h~gılterede, Kral 1 inci George'un 
uk· uındarlığı zamanında yaşamış· 

lır. 

.. 1 inci George'un tahta çıkması 
~zerine bütün lskoçya yeni Kral a· 

1?.hine isyan etmiş ve kanlı bir da 

1 
•lı harp başlamıştı. Hergün asılan· 
arııı hapse ı.tılanların haddi hesabı 
;.o~ıu Her tarafta casuslara rasge· 
1111

Y0 rdu Kral George, asilere kar 
Şı bü.,;;k b' .. d 1 

JY ve amansız ır muca e e 
·~'1lış, isyanın daha fazla büyüme· 
~'?dtıı korkarak kökünden kazımak 
1Çın 

ne yapmak lazımsa yapılması-
nı 'tııret · t' mış ı. 

J Bununla beraber, lskoçyada 
ıııaıııes Kral ilan edilmiş ve taç giy 

e tarihi tesbit olunmuştu. 
h'd Kral bunun üzerine büsbütün 

sanı 1

1 ddetlenmiş isyanın bastırılmama 
çalı• 1

111 aıı hükumet adamhnnı mes'ul 
d~tarak, Londra'daki lskoçyalılar· 

veY' tan fazla şüphe etmiş ve birçokla· 
ını tcvk'f . . . 

1 ı ettırmıştı. ane a 
a .fi d Unlar arasında Lord Miths..Jale 

e vardı. 

mesine yardım ett: 
Kocası kendisini on gündenberi 

bekliyordu! 
Yollarda kar yarım metreyi 

geçmişti. Hiç bir arabacı böyle bir 
yolculuğa çıkmağa cesaret edemi· 
yordu. Birçoğu genç kdının ric1l:ı

rına dayanamıyarak, onu kararından 
caydırmaya çalışıyorlar ve. 

- Muhterem Ledi hazretleri, 
diyorlardı .. Kabil olsa niçin gitmiye 
lim? Yollarda arabanın gitmesine 
maddeten imkan yok. .. Yarım met
re kar içinde ne tekerlekler döner, 
ne atların ayağı işler ... 

Fakat Ledi karar vermişti: Bu 
karda kıyamette muhakkak Londra· 
ya gidecekti. Çünkü, Londrada ko 
casını kurtarmak hususunda çeke 
ceği ve - büyük bir katiyetle e· 
min olduğuna göre - üstesinden 
geleceği müşkilatlar karşısında yol· 
!arın karların yarım metre kalınlığı 
hiç kalıyordu. Böyle bir müşkilata 
adını 1Jile vermiyordu. 

Bir hafta yolda, kar fırtınaları 

arasında boğuşarak, yaralanan veya 
donup ölen alların yerine başka at 
l.ıularak, güçlükle ilerl ediler. Gece· 
!eri, vakıt kaybetmemek için, yolla· 
rınrlaki köylerde bile istirahat etmi 
yorlar, aç susuz ve uykusuz Lond
raya doğru gidiyorlardı 

Türksozü 

Adana Pamuk Üretme Çifliği müdürlüğünden: 

1 - Müessesemizin aşağıda cins ve miktarlarıle muhammen kıymet . 
feri yazılı Şubat 939 gayesine kadar olan yanıcı maddeler ihtiyacı kapalı 
zorf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Cinsi Miktaıı Fiat Kıymeti Lira 

Gaz 1600 Tenk 280 4480 • 
Mazot 3200 145 • 4640 n • 
Benzin 700 • 305 2135 • 
Valvalin 110 • 680 748 • 
Vakum 3'i00 Kilo 40 1400 • 
Gres 600 • 24 144 • 

Yekun 13547 

2 - Yanıcı maddelerin bedeli (13547) lira ve muvakkat teminatı 

(1016) lira (3) kuruştur. . 
3 - Eksiltme pamuk üretme çiftliği müdürlüğünde ve komısyon hu 

zurunda 12 - Ağustos - 938 tarihine miisadif Cuma günü saat 11 de 

yapılacaktır. . . .. . . . .. .. .. .. 
4 - Taliplerin şartnameyı. bedel sız olarak uretme çıflığı mudurluğun· 

den alabilirler. 
5 - isteklilerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mek· 

tuplarile Müesssese müdürlüğüne müracaatları. 

27 - 31 -8 - 9 9580 

.---·--·----------~--ı 
Doktot Operatör 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun müd· 

det asistaıılık yapmıştır. Hastalarını Hilaliahmercivarında Müslüm apart· 
manında hergün sabahleyin saat 8 - 12 öğleden sonra 2 - 6 yaka· 

1 dar kabul eder. g. A. 9598 

1 

Belediye Çocuk Muayene evi açıldı 
1 uıa~ L 

ıı h 0 rd'un tevkif olunduğunu karı· 
~h:~ L erıı kendisinden gelen, hem de 
klaf di~~dra 'daki bir tanıdığının gönder· 
iyle llıc~~ektuplarla haber almıştı. Lord 

Çünkü Londrada başlayacak o. 
lan macera, hakikatkn, genç kadı· 

nın gözlerine uyku girmesine mani 
olacak kadar büyük bir macera 
idi ... 

/ Belediye çocuk mütehasısı tarafıudan Belediye binası altındaki hususi 

ta' ubuııda karısını derhal Lond 

ve YL Ç~ğırı~ordu. . . 
ikc edı Mıthsdale lnr markı kızı 
nen Lordla babasının arzusu üzeri 

sY ~aıı'klerı'?işti. Bununla beraber, ko 
urnı ıj d cııdısini çok seviyar ve kendi 

b3il e kocasına büyük bir sevgi ile 
adı~ Yor~ olarak, mes'ut bir hayat yaşa· 
. ... ~ u. 
ııı"' 1( 
ııııııı' okud ocasından gelen mektubu açıp 
k ~· kcnd u~u zaman donakaldı. Lord, 

' fakatısıııe yapılan mezalimi kısac~ 
lidd ~~sa olmasına rağmen bütün 
!% etı ılc gösteren cümlelerle anla 
l\ın l ve hu felaket anında karısı 
o1,a 011draya gelmesini, hiç olmazsa 

(ak_ııı bulunmasını isteyordu. 
bj1 k edı Vinifred Mithsdale cesur 
~inı,a~ırıdı. Londranın bu karışık 
katk tırıdc oraya git>11ekten hiç bir 
lıı, 1au duymuyor, bilakis kocasını 
~YQ~ ~~k İçin yapacağı bu seyahatı 
}o'du ır macera hevesi ile karşıla· 

rıer ~ · 
~Ota Vet, Ledi Londraya giderek 

ıel ~- sıııı ku t ğ d" .. .. d 'ı'llpb. . r arma ı uşunuyor u. 
}~ ~~t•ı ~i .Lord, karısının Londra. 

p,i ~ıç ak~esıııı isterken böyle bir fikri 
e t~ 'ıa"°n ındaıı geçirmiyordu. Fakat, 
iıı f b~ hev llıaceraya karşı içinde büyük 
ğii :~•ııı 111 es olan genç kadın, sevdiği 
~I& f 1ni llıevkuf bulunması ve kendi 0

0y& f ~şııı~;ğırınası üzerine birdenbire 
(}ir' C:id tuhu isyan etmişti. 
tır d ~ak ecekti. 

ii lıq ilkt nasıl? Maddi müşkilat 
eoİ· · ~ ~İt h adımda başlıyordu: 

ıı1 k t din aftadanberi hemen hemen 
''I illede k r ı!1 h aııa k n ar yağıyordu. Yollar 

.. dii'~ 1 't ~İtııı 
8Parımış, bir yerden bir 

0 ~l> ,
1
n taddek değil, bulundukları şeh 

· ~ '~ıı el · ,~ı •~ını erıııde bile gidip gelme 
1- b Vi ştı. 

p. •k nfted 
. JıP lı: · nıektuplarm zarfına 
ıŞ "1 1 

ıı' t~n '~tuııı 
.. 0e 'vveı arın ikisi de ondan on 
:. ~ d~ an •ki ~ostaya verilmişti. Her 

ı rl llıekı guıılük bir olan Londı a· 
·nt •,· Upl 
f 
. .;o tj, ı Yol(, darın bukadar geç gel. 
ı ·n ~r a k 
~1 dı~' lııunta ' ar ve fırtana yüzün 

' • ını o" lam P:ısta seferleri olma sn ~ ~oste · 
-dJI 

1 
ak.,t 

1 
rıyordıı. 

0 tal o UIJ d" .. 
0 

O ınJ311 .. uşunce genç kadının 
'diti k doııııesine değil, bilakis 

aratın d h 
er al tatbikinr geç 

(SONU VAR) 

Cebelibereket Noter 
Muavinliğinden : 

Mersinin Mahmudiye mahalle 
sinde kimyager Yasin, Osmaniyede 
elektrik tesisatı yapmak üıere ge· 
tirmiş olduğu elektrik malzemesini 
Osmaniyede serbest doktor Ahmet 
Alkanın Alibeyli mahallesindeki e 
vinin alt kısmına mahiye onbeş ı:ra 
ücret mukabilinde 936 yılı haziran 
ayı iptidasında koymak s•ıretile ki 
ralamış ve o tarihten beri malze· 1 

meyi kaldırmamış olduğundan mez· 
kür tarihten beri devam eden icar 
bedelinden (360) üçyüz altmış lıra· 
ranın verilmediği ve malzemenin 
evinden kaldırılmadığı takdirde ka. 
nunun bahşettiği selahiyetlerin isti 
mal edileceği malumu olmak üzere 
tanzim olunan 23/6/938 tarih ve 
395145 sayılı ihtarname mumailey· 
hin Bağdadda bulunduğu vr. Mer· 
sinde kanuni ikametgahı bulunma· 
dığından tebliğat yapılamamış ol· 
duğundan, alacaklının talebine bina· 
en hukuk usulü muhakemeleri ka· 
mınunun 141 ve onu müteakib mad· 
deleri ahl..amına te•fıkan bir ay 
müddetle ilan o!unur. 9628 

Seyhan Vilayeti Dai
mi Encümeninden : 

4181928 tarihinde ihale edilmek 
üzere ~ksiltmeye konulmuş olan 
(967) lira 164) kuruş keşif bedelli 
Dervişiye lssızca arasındaki 2X8 lik 
bir köprü tamiratına istekli çıkma· 
dığından eksiltıne müddeti 18181938 

tarihine müsadif perşembe günü 
saat ona kadar uzatılmıştır. 

isteklilerin bu günde Vilayet 
Daimi Encümenine müracaatları ilan 
olunur. 9629 

Osmaniye Belediyesinden 
Osmaniye belediyesi için bir bu 

çuk ton su istiap edecek büyüklük· 
te ve mHuf fabrikalar mamulatından 
bir a r a z o z alı u acağından 

a r a z o s u olanların bel" · 
diyem ize gelmeleri ilan olunur. 

9 - 12 - 16 9631 

yerdoı her ğün saat 6,30 d 1n 13 e kdar h~sta çoculdarın parasız mu 1ye · 
nesine başlamıştır. 3-3 9619 

Adana Ziraat Mektebi Müdürlüğünden 

> D.\NA ÇIFEIK MAKiNiST MEKTEBiNE GiRME ŞARTLARI 

1-llk okuldan mezun olm::k. 
2-Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunmak. 
3- Yaşı 16 dan aşagı ve 19 dan yukarı olmamak . 
4- Göz ve vücut hastal.klarından beri ve makinistleğe dayanık'ı ol 

duğıınu gösterir doktor raporu getirmek, 
5- Köylü çocuğu olmak vrya bir İmalathanede çalışmış bulunmak. 
6- Mektebe kayıt başlamıştır. Kayıt müddeti Ağostosun 20 nci gü· 

nüne kadardır. 
7 - Mektebe girmek isteyenler bir istida ile Ziraat Mektebi Müdür· 

lüğün~ müracaat etmelidirler. istida! arma nüfus cüzdanı, ilk mckteb şaha· 
detname veya tasdiknamesi, doktorraporu, hüsnühal ve aşı kağıdı, köylü 
çocuğu olduğunu veya imalathanede çaiıştıgına dair vesikası ve üç add 
vesikalık fotugrafı ilişlırilmelidir. 

8- isteklilerin sayısı alınacak ıniktardan fazla olursa seçme sınavı 
yapılacaktır. Bu s~beple müracaat edenlerin A ğostosun 25 nci perşembe 
günü saat 10 da Mektepte bu~unmaları lazımdır. 

YAZLIK 
Sinema 
Bu Akşam 

Senenin Güzel Bir Şahes !rİ o· 
lan ve emsalsız 

Renee Saınt. Jules Berry 
nin fevka)ade bir tarzda yarat · 

tıklan 

(Zehirli Sevda) 

20-29-9 9553 

il Karataşa 
11 otobüs seferleri 

Seferi elli 
kuruş 

ADANA -KARA l'AŞ 

Cumartesi günlrri s•at 12 
de. Acem hanından. 

., 

Cumartesi günü saat 14,30 
da Acem hanından. 

Pazar günleri saat 5 te Acrm 
ı hanından 

Büyük Devletler arasında kar 
şılıklı yapılan casusluk safahatından 
miılhem mükemmel ve Fransızca 1 

Sözlü Filmi takdim ediyor. 

Müthiş heyecanlar emsalsız 1 

maceralar ve büyük aşklar şahe ı 

Pazar günleri saat 6,30 da 
Acem hanından 

KARATAŞ-ADANA 

Cumartesi günleri saat 18, 
30 da Pl~jdan 

sen 

Gelecek Program: 

(Macaristan Geceleri) 
9630 

Pazar günleri saat 18,30 da 
Plajdan 

Yerler numaralıdır. Daha evvel 

i
den Acem hanı yanındaki Ömer 

1 
başeğmez ticarethanesine mü 
racaat edilerek kapatılai 1Jir .. 

Sahife 3 

Ceyhan Belediyesinden : 

Açık eksiltme ilanı 
3 Numaralı sokak nihayetinde yapılacak umumi hala ve hala çukuru 

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

Muvakkat teminat 117 lira 45 kuruştur. 
ihale 1218/938 Cuma günü saat onda belediye salonunda yapılacak. 

tır. 

Eksiltmeye gireceklerin bu işi yapabileceklerine dair fenni ehliyet 
vesikası ile 938 senesine ait ticaret odası kayit makbuzu ibraz eyleme
leri lazımdır. 

isteklilerin, muvakkat teminat ınaklrnzu ve ittenilen vesikaları Üzerle
rinde olduğu halde ihale gün ve saatinde Ceyhan belediye salonunda ha. 
zır bulunmaları meşruttur. 

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

30 - 3 - 6 - 9 9595 

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 ] 
1 9521 21 - 26 

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

DOKTOR 
Mazhar Cemil Esen 

1 Sinir hastahkları mütehassısı 
Reşatbey mahallesi Ordu Evi civarı Savatlı 

Bay Halil evi 22-30 9531 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Muamele Vergisi Kanununun 
Bazı hükümlerini tadil eden ve bu kanuna yeniden 

bazı hükümler ekleyen kanun 
Karıun f\o. 3533 Kabul tarihi : 2916119"8 

l\eşri tarihi : 16 Temmuz 1938 

Madde 1 - 2430 sayılı Muamele Vergisi Kanununun ikinci mad· 
de•inin (0) fıkrası aşağıda yazılı şekilde değiştir ilmiş ve bu maddeye ye
niden (R) ve (S) ve ( l) fıkraları eklenmiştir : 

O) Halı imalathaneleri, sanayi ve maden işlerinde kullanılıp mem. 
lele.ette imal edilmeyen ve nevileri icra Vt killeri Heyetince tayin ve ilan 
edilecek olao makineler ile alat ve ed~vat ve bunların yedek ve tecdid 
parçaları ; 

R) Muharrik kuvvet kullanmıyan ve en fazla günde on İşçi çalış. 

tıran mües!'seler (işçi adc:dinin tayininde bir evvelki ayda ödenen işçi 
gündelikleri m~cmuunun o ay içinde çalışılmış olan gün adedine taksimi 
suretile bulunan miktar esas olur.) 

S) Muharrik kuvvetleri beş (dahil) beygiri ve kullandıkları işçi sa
yuı günde onu (dahil) geçmeyen sabun, alkolsüz meşrubat, süt ve ma· 
mulatı, ayakkabı (Lastik ayakkabı hariç), soba, zarf, şapka, ispençiyari 
ve tıbbi müstahzarlar, meşin ve sahtiyan fabrika ve imalathaneleri, don. 
durmacılar, kuru kahveciler, ~uz değirmenleri, terzihaneler, kuyumcular, 
tenekeciler, 

Muharrik kuvveti beş beygiri ve işçi sayısı onu geçmiyen ve bu 
fıkrada zikrcdilmiyen sanat zümrelerinden İcab edenlerin bu fıkraya itha . 
line icra Vekilleri Heyeti mezundur, 

T) 2430 numaralı kaııunun 2 nci maddesinin A, B, C. E ve N fık· 
ralarında yazılı müesseselerin ve makine ve alatı ziraiye imal ve tamir 
müesseselerinin hariçten getirecekleri ve envaı icra V rkilleri Heyetince 
tayin ve ilan olunacak yarı mJmul maddeler (faturaları lktisad Vrkale· 
tince tasdik olunmak şartile ve ithalat dolayısile) 

Madde 2 - (S) fıkrası haricinde kalan ve muharrig kuvveti beş 
beygiri geçn.iyen sınai müesscst.leri, bir yılda yaktıklarına bakılarak top
tan yıllık vergiye bağlamağa Maiiye Vekal~ti salahiyetlidir. 

Toptan yıllık verginin matragı 21 nci maddede yazılı takdir heyet· 
!eri marifetile tesbit olunur. 

Mezkğr heyetlerce verilecek kararlara karşı mükellefler ve alakalı 
mal memurları, Muamele Vergisi Kanunundaki hükümltr dairesinde itiraz 
ve temyiz talebinde bulunabilır. Bu suretle tayi ı olunan vergiler aylık 
taksitlerle ve bir ayın vergisi ertesi ayın on beşincı günü akşamına kadar 
ve taksitlerini miadmda vermeyenlerin vergisi yüzde on zamla ve Tahsili 
Emval Kanununa göre tahsil olunur. 

(Sonu Var) 9583 



Sahife : 4 

r 

'ıÜRKSÖZÜ 

IMatbaacılıkj Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab iılerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalannda 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk

sözü matbaasında bas. 
bnnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 
lenecektir. 

Kütüphanenizi gü. 
zelleştirmek istiyorsa. 

ruz kitaplannızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

\ l LAN 
• 

T A B 
" 

KIT AP 
.. 

C 1 L D 
• 

GAZETE 

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

Resmi eurak, ced
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şekilde en zarif hu 
rufatla Türksözünde } a 
pılır . 

Türk.sözü matbaa
sı •Türksözü .nden baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

Türksôzft 

Malatya Bez ve iplik fabrikası Türk Anonim şirket 
Adana M~nsucat fabrikası direktörlüğünden : 

Kaput bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili hesabile 25 temmuz 
938 tarihinden itibaren bezlerimiz aşağıdaki fiyatlarla satılacağını ilan 

ederiz. 
Genişlik Top Kuruş 

1ip 2 Çifçi 75 cm. 36 metre 645 
Tip 14 astarlık 85 cm. 36 metre 687 
1 - Yukarıdaki fiyatlarımız fabrika teslimi bedeli ptşindir. 
2 - 20 toptan noksan olan peFekende satışlarda yüzde iki zam ya. 

yapılır. 
3 - Kabul edilen siparişler sırasile gönderilir. 9602 Sa. 2 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü
ğünden: 

Tesviyeci ve tornacı 
alınacaktır 

Kırıkkalede bulunan bir fabrikamız için 300 tornacı ile 50 tesviyeci 

alınacaktır. 
isteklilerin Ankara, Yeytun burnu ve lzmir silah fabrikalarımıza müraca-

atları 9613 5 - 9 - 14 - 18 

9 Ağustos 1938 

Seyhan Orman Mühendisliğinden : 
Adedi Kilo Cinsi Beher adet ve Mevcut yeri Masrafı 

32 
44 
24 

16 
601 

10 
17 
5 

kilosunun mu· 
hammen bedeli 
lira kuruş S. 

Çam kereste 1 00 

• • 1 50 
Çam kereste o 50 

mezar tahtalığı 
Çam toprak O 
Çam mertek O 
baskı 

Çam salma O 
Çam tahta O 
Ç2m dilme O 

90 
15 

40 
20 
17 

25 Çam odunu 75 

749 25 

idare ambarı 

• • 
• • 

• • 
• • 

• • 
• • 
• • 
• • 

) 
) 

) 
) 

L. ı< 

) 41 ~ 
) 
) 

) 

Yukarda enva ve miktarı yazılı idaremiz anbarında mevcut muhtelif 
cinste 749 parça kereste ve 25 kilo Çam odunun 26/7/938 tarihinden 
itibaren on beş gün müddetle 2617 /938 den 10/8/938 gününe müsadif 
Çarşamba günü saat 8 den 9 a kadar Adana Orman dairesinde açık ar· 
tırma ile satışı icra edilecektir, 

Taliplerin Depozito akçası ve almak iste-dikleri emvalı görme, ve ga· 
zete, ilan, Pul, Dellaliye ve masraf hakkındaki şaraiti dairemizden göriiP 
ögrenmeleri ilan olnnur. 30 - 3 - 6 - 9 9594 
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Kumbalttj btrl 
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i 
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T URJCl)'l! 
CUMIWIN61'1 

ZIRAAT:BANKASI 

:-------~~--------------------~-----------------
Portakal ağaçlarının sıhhati 

temin edilir ? 
nasıl 

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

ekilde mücadele etmek ancak VOLK ile kabildir . 

v olk ilacına yardımcı bir madde karıştırılmasına lüzum yoktur 

Volk 
Volk 
Volk 

Mevcut ilaçlardan en emniyetlisidir. 

Resmi müesseseler tarafından her ilaca tercihan tatbik 
ve tavsiye edilmektedir. 
Ve Volkun kullanılmasına yaray:m Püskürgeçler her za. 
man bahçecilerin emirlerine amade bulundurulmaktadır. 

Adana • 
yerı 

Mazhar Hasan 
satış 
Mühür 

9506 
Biraderler l lki g. B. 11-15 

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

Her mevsim ve muhite göre 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

!arının ı muvaffakıyet sırrı bundadır 

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

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne geımı,tır. Bir fincan çııy gUnUn bunaltıcı sıcatını kar,ııar 

c. 

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

78 numaralı do~ruluk evine müracaat edildikte kiralık, satılık evler , 
dükkanlar, bağlar süratle temin edilir. 

Doğruluk evi 
10- 15 9581 

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

Değirmenci ustası aranıyor: 

Köyde çalışmak Üzere motor ve taştan anlar 
bir değirmenci ustası laz:mdır. Abidin paşa cadde

\ sinde cumhuriyet fabrikası satış yerine Akiyamu 
İ racaatı C 

. 

Çiftehan Kaplıcası 
Açıldı 
• • 

Tabiatın büyük lütiif ve nimetinden istifade ediniz. 

Radyo aktüyitesi bütün dünya Kaplıcaların
kinden yüksektir. -

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve 
Mideden muztarip olanlarla Cilt Hastalığı olanlar mutlaka bu 

!UCA YA gelmelidirler: 

Senelerce Çocuğu olmıyanlar kudreti fatıranın bu feyzinden 
müstefit ve mesut olmuşlardir . 

üazinosu, Lokantası, Furunu, Kasabı 
Bakkaliyesi, Berberi vardır. 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir her şey UCUZDUR 

Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır. 
FIY ATLAR ŞUNLARDIR ; 

Bir Gecelik Otel Odası 
Kuruş 

200 
125 

Odalar dört kişilik
tir. Fazlasından fark 
alınır • 

• • Taş Odalar 

• " 
• • 

Birinci Baraka 
ikinci 

75 
50 

Hususi Banyo 
Umumi Banyo 

30 \ 
15 

Bir kişi Ücreti, gün
de iki defaya kadar . 

Yazın ÇiftehAna gelmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. 
Kışın çektiğiniz istirabı unutmayınız 

iki. g. 7 - 18 9579 

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

Dr. Muzaffer Lokman 
İç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel arkasındaki mu 
ayenehanesinde kabul etmektedir. 1 

Adler .. Singer .. Adler .. 
Dünyaca tanınmış 

ADLER 
VE 

Sin ger 
Bisikletlerimizi ucuz ve şık 

Bebek arabalarımızı 

muhakkak görünüz 

Satış deposu • Hükumet 
•• 

caddesinde o mer 
Başeğmez Ticarethanesidir 

Telefon: 168 Telgraf adresi: Başeğmez 

949() 29-80 

l~tUJiMl1~A~DlA 
CAN lt<UQTAQ.10. 
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"d~(t! 
Umumi neşriyat ınu .• 

Macid GüçltJ _,, 
Adana Türksözü ın•bS 
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