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Hankeo; şimdiye k.adar görülmemiş 

bir şekilde bombardıman edildi 
Yüzlerce 

lı; Hankeo 13 ( A. A.) - Bu sa· 
~ h şehir, muhasematın başladığın· 
'· nbcri şiddetçe misli görülmemiş 
•ıı b y ombardımana maruz kalmıştır. 
~-k . t 't 1 adar Japon tayyaresı, ayya. 

'il llıcydanına ve kanton demiryolu 
~11Yonuna yüzlerce ton sikletinde 
~ ~ba atmıştır . Zayiatın mikdarı 
fıiulunı detildir . Fakat çok yüksek 

11 ~U tahmin edilmektedir . 
~ H•nkco. 13 ( A. A. ) - Bir kaç 
• J•ponun oliimii ile nelıceleııen 
"'Pıııııar n Hu•ngme'cle Y"ngtse ııeh· 
t~n. Şımal sahılindc ,.e ş,ho'da bu 
. ''n cenub sahilindeki ma~ h'.ıbiyel · 1 • 

1 Uıcriııe askeri vaziyette bir is· 
/•ı hasıl olmuştur. Diger cihellen 
1

11
n;an - Taihu cephesinde Çin 

11
'lleri Japon kıtalarının gerileri· 

r lııarruz etmektedir. Bu vaziyet 
1111nda Japonlar bir müddet daha 
. n~lllei'den garbe doğru ilerliye. 
CcckJerdir . 
liongkong: 13 ( A. A. ) - Ja· 
kuvvetleri Yoyang gölünün kc· 

""1a Sintzo'ye inmeğe yeniden te· 
Iİlf & etmişlerdir. Çin atır topçula· 

dcııe ateş ederek muhtelif ce· 
ite onbir Japon harb genisini 
llıış oldutundan bu hezimet ü· 

Japonlar geri çekilmişlerdir . 
~ı li"nkong : 13 ( A. ı\. ) - Çin 

'cleri son günler zarfında Yan · 
t ,1 nehrinde bulunan Japon harb 

,~' 1ni bilainkita bombardıman 
ıo buıılardan muhtelif büyüklük· 

danesini hasara uğratmışlar
n Öğleden sonra Kiukiank 
nd~ Japonların büyük bir harb 

1 batırılmıştır . Japonlar büyük 
~· Uğramaktadırlar . 
ı.'nkong: 13 (A. A.) - Çinin 
10de Çin ordusu şansi eyale 
~ Ccnub kısmını istirdat t'lmiş 

tydf1tin merkezinde bir biri 
ı ltı~arı lıirkaç nwhaıelıe kazan· 
· Ş,aııtung'un şarkında ve gar. 
Çırı çctelı ri japonları mütc 

,,~n İl'. ç etmekte ve lwr ta 
ı;,~ııların lıarı ketinr mani ol · v ,, 

J ı; . 
·~~ Urdu:sunuıı l.ıiiyük lıir k 1>1111 

Ilı '·ı loyangdan şimale doğru 
li~iiy~n geçmekte ve nehrin 
\,~ki Japon kuvvetlerinin mu 1 

ton sikletinde bomba atıldı 
, 

çln - Japon harbinde dU,ürUlen bir tayyare 

ve sükunu temin edebilmekden çok ı aras~nda umumi gerginliğin izalesini 
uzaktır ve herhalde iki memleket mucıp olmıyacaktır. 

Mussolini ile Papanın 
arası fena halde açıldı 

İtalya 
Kon korda 

ile Papalık arasındaki 
muahedesi bozulacak mı? 

Patis: (A. A.) - Bayen Tabula Ö"Vr gazetesi"yazıyor : 
Muaaollni, mülhlf aurette hlddellldlr. Papanın aforoza ben· 

ziyen ihtarları kendisini çok kızdırmrflır. 
Hiddetli bir dakikasında et· ı------------

rafındakllere, ıtaıya ile papalık , M l Balbo 
arasındaki konkurda muahede areşa 
alnl bozmağa karar vereceOlnl B ı · d 
aliylemı,tır. er ı n e 

Bütün İtalyan gnzeıclcri, şiddetle 
vatıkana hücum etmektedir. Vatikan 
da heyecan pek büyüktür. Pek miitc· 
e'sir bir vaziyetle bulunan papa is'ik 
bal hakkınd;ı pek bcdbindir. Karel i 
nallHr ve kilise ıncıharil incc söylendi 
ırınc gôı c, cger pap.ı ô!ür •se: konk· 
);ı'vın lıaly"d a n b"~'" b.r ycıdc top· 
)anın"" ve lıa'yJn olmıy;111 b.ir popa 1 

n"sbol ıın:n"" liirnn grlebılccck l:r. 
1 

bit p;ıpa'dan b.ıt1so lurııııak· Aınerıktılı 

tadıı. 

Çemberlaynin 
rahatsızlığı 

kınc rağmen n.uv;,ffakiyetll' 
'•b tedir. Japon kıtaları artık 
;1 c etmiyerek mütemadiyen 
• ~ ktedirler, peiping'in ce 

1 ~ aoting civarında şimen- Londra: 13 (A. A) - Biraz ıa 
i,\

111 
Çin kuvvetleri tarafından hatsız olan başvekil Nevi! Çember· 

~- ., it, 
ı"ltıl, , layn'ı bu sabah muayene eden dok· 

~ t bu sevkülceys mıntaka- tor Betfort Russel, başvekilin sıhhi 
\t~~"ctli bir mevki işgal et· vaziyetinin çabukça iyileşmekte ol· 
. ~11aı:ıonların cenuba doğru duğunu bildirmiştir. 
~ tıı ~emesi ve erzak sevket· Londra: 13 (Radyo)- Skotland 
~ ~~~ııi olmaktadırlar. Japon· da hastalanan lngiliz başvekili Çem· 

(j <' ~b ındedir · berlayın; hastalığı nekahat devresine 
~ ay : 13 (A. A.) - Han· girmiştir. Mumaileyh doktorların tav 
1 ı~~kcti mahafilleri, Jaron- siyesi üzerine daha bir müddet 

~l 1~1~~~tnasının devamlı olaca· Londra cıvarında bir kasabada is· 
tıı •ktaktadır. tirahat edecektir. 

r ] ~itti~ a h af i 1 1 e r i n fikri, 
-'l~d talebi mucibince Japon· 
1~i~ tahdit komisyonunu lrabul 

,~ tıı~~ ~VYetler için diploma· J 
~· ~ a 1akiyet olduğu merke- I 
~ •~ıallıafih, hU5.ısi ve ma-

Bir tayyare kazası 
Berlin: 13 (Radyo)- Paristen 

Prağa gitmekte olan biı yolcu tay 
yaresi Alman toprakları üzerinde 
düşerek parçalanmış ve on bir kişi · 

ıb aşııı 1 .. • 
•fıfjd •z ığın halli, ıçın as- den ilıaret bulunan 

e, hududda emniyeti . tür. 
yolcuları ölmüş· 

Mareşal Balbo 

Berlin : 13 (Radyo) - Mareşal 
Balbo dün akşam buraya muvasalat 
etmiştir. Mareşal büyük merasimle 
karşılanmıştır. Balbo, bugün Hitler 
tarafından kabul edilecektir. 

Fransa hükumeti 
Alman hududunda askeri 

tedbirler alıyar 

Paıis : 13 ( Radyo )- Alman. 
yanın yapacağı büyük askeri ma· 
nevralar dolayısile Fransa hükumeti 
hudutlarını takviye etmeğe karar 
vMmiştir. 

Muhasemat durduk
tan sonra 

Japon kumandanı 
Sovyet ordusunu 

takdir ediyor 

Su kanallarının açılma 
işi hararetle devamda 

Tokyo : 13 (A.A.) - Do· 
mel aJanaı bildiriyor : 

941 Haziranında tarlalar 
suya kavuşuyor 

Sovyet . Japon mütare
kealnl müteaklb Japon kuv 
vetıerl kumandanı general 
n••r•tllOI emri yevmlde , 
Sovyel Orduaunun ceaarel 
ve yUksek maneviyatı hak
kındaki hayranll§ını ve 
yüzlerce tankla mücehhez 
muhaaım tarafa mukave. 
met eden Japon aakerıerı 
kar,ısında hl•••ttlll lftlhal' 
duygularını bildirmekte
dir. Statüko bahsine tema• 
eden genel'al Japon mev· 
zllel'lnln, bundan bir ay 
ev"Vel muhaaamattan lince 
kllere nazaran çok lyllef · 
mı, otdujunu keydeylemif 
ttr, .................... _ ........ ~_...,..,,....., 

Şehrimizde Seyhan nehrinin sat 
ve sol sahillerinde yapılmakta olan 
ana kanal inşaatı sıcakların çok fazla 
olmasından dolayı amele tarafından 

yapılan işler 15 Eylule kadar tatil 
edilmekle beraber nehrin sat sahi. 
linde iki kazıma makinesile hafriyata 
devam olunmaktadır. 

Şi'Ildiye kadar yapılan hafriyat ; 
onuncu kilometreye ( Küçük dikili ) 
köyü ciııüne varmıştır . Daha sekiz 
kilometrelik bir kısım yani Zeytun· 
!uya kadar olan yer kalmıştır. Maki· 
neler sağlı sollu hafriyat yapmak su
relile buraya dotru ilerilemektedir· 
!er.Hafriyat burada sona erecektir.Bu 
makinelerin herbiri altı yüz amelenin 
on saalta gördüğü i~i yapmakta yani 
1,000 metre mik'abı yer kazmaktadır. 

H•friyata başlanılan 5 Kanunu· 

( 

İspanya 
harbi 

-' { 

bin 

Cumhuriyetçiler 

kadar ölü verdi 

harp devam ediyor 

Bir Franko bombardıman tayyaresi 

Barselon: 13 (A. A.) - Scgrc neh 
rinın b~l.,gucı 'ıu cem.bunda bıı cum· 
huriyelcı kolu tarafır.d•n gcçılmesi 

kaışı taraftan IJır aksiılaıncl doğur . 
muş ve Frankistlcrden, biri nehrin 
sağ kıyısında balaguerin şarkında di 
ğeri ise cephenin şimalmde cumhuri· 
yetcilerin kiedrasdeaolo bölgesind_e 1 
olmak üzere iki noktadan mukabıl 
hücuma geçmişlerdir. birinci noktada 
cumhuriyetciler bir miktar geri çekil 
mişler fakat halaguer'in arkasında 
yine nehrin sağ kıyısında lulunmuş

lardır. ikinci nokhda Frankistlerin 
hücumları geri püsküı tülmüş ve mev 
zilerde hiçbir :değişiklik kaydedilme-
miştir. _ 

Barselon: 13 (A. A.) Milli muda 
faa nezaretinin tebliğinde ezcümle 
deniliyor ki: 

Cumhuriyetçiler, piedros aolo kar 
şı yapılan iki hücumu tardetmişler· 
dir. 

Şark cephesinde iki l?.raf halların 
da ufak bazı tadilat vukua gelmiştir. 

Yakın şark cephesinde cumhuri· 
yetçiler; Guadalaviar mıntakasınd;ı 
yapıla• hücumlara mukavemet et· 
mişler ve hatlarını hafif surette tadil 
~ylemi~lcrdir. 

Estremedure cephesinde Eabeza 
delbııcy etrafında şiddelli muharebe. 
ler vukua gelmektedir. 

Salamanka: 13 (A. A.)- Umumi 
karargahın tebliğinde ezcümle deni· 
yorki: 

Ebre mıntakasında, kıtalarımız, 

Sierra asanla magdelena'yı ele geçir 
miş Ve mühim mikdarda esir almıştır. 

Segre nehrinin yatağında, villanu· 
eva de barka civarında bazı çarpış• 

malar olmuş ve düşman bin kadar 
ölü bırakmıştır. 

J::straıoadure cephesinde kıtaları· 
mız, sekiz kilometre ilerlemiş ve 800 
esir almıştır. Kıtalarımız, halen pueı 
tollano • Valdtıkabalos • Sierra · dosa 
- ricvo ziar hattı üzerindedir. 

Suriye başvekili 
Beruttan iskenderiye ve 
oradanda Marsilyaya gitti 

Kahire: 13 (Radyo) - Suriye 
başvekili Cemil Merdüm bugün isken 
deriyeye ğ'elmiş ve Parise gitmek 
üzere aynı vapurla Marsilyaya bare 
ket elmi~tir. 

sani 938 tarihindenberi 380,000 metre 
mik'abı toprak ve 130,000 metre 
mik 'ahı kaya hafriyatı yapılmq, ma
kinist ve ustalar hariç olmalı üzere 
60,000 amele çalıştırılmıştır. 

Nehrin sağ sahilinde Kahyao~lu, 
Küçükdikili,Arıklı, Hacıboza ve Hel· 
keli olmıık üzere beş ana kanal ve 
müteaddit yedek ve arklarlalbuRlara 
mütenazır tahliye şebekeleri buluna· 
cak olan bu kısım 927,000, sol sahil 
598,000 ve Yüretir ovası kanal işi 
600,000 liraya müteahhitlere ihale 
edilmiştir. Yüreğir ovasında hafri· 
yata 15 Eylul 938 de başlanacaktir . 

-Gerisi üçüncü sahifede-

Sovyetlerin 
938 bütcesi 

126 milyar 
bu Yeni bütçe 
müzakere edildi 

Moskova : 13 ( A. A. ) - Tas• 
ajansı bildiriyor: 

Birlik sovyeti, dünkü toplaotısın· 
da, bütçe encümeni reisi Sidorov'un 
beyanatını dinlemiştir. 

Sidorov ezcümle demiştir ki: 
Meclisin tasdikine arzolunan bütçe 

Sovyet hükumetinin her sahadaki va· 
zilcsine ve politikasına tamamiyle mu· 
vafıktır. Encümen, ezcümle, müdafaa 
tahsisatnı tamamiyle muvafık eyle· 
ınektedir. hesabatı inceden inceye 
tetkikten sonra, sncümen, varidat fas· 
hnın , 1,5 milyar ilave ile, 126 milyar 
779 milyona ve masarif faslının da, 
123 milyar 688 milyondan 125 milyar 
275 milyona çıkarılmasını teklif et. 
miştir. 

Milliyellı·r Sovycti de bütçe mü
zakeresi ile me~jtul olmaktadır. 

Moskova : t3 (A. A.) - Tass 
ııjansı bildiriyoı: 

Mııliyc halk komiseri Zverev, 
so-yctlcr birliı!'i yüksek variddt fa~la· 
lıgının bır milyar 93:ı milyon ruble, 
1937 vv ııdat f.zlağının dil iki mılyar 

933 mı iyon ı ublc oldugunu kaı dcı

ıtıkıcn sonıa ezcümle dcmışlir ki: 
1038 bütçesı. milli ekonomi plan· 

)arına göre, ve bu ekonominin inki· 
şalı narnrı dikkatle alınarak tesbit o· 
lunmuşlur 

Varidat fasıl, 125 milyar 188 
milyon ruble, masari faslı ise 123 
milyar 688 milyon rubledir. Milli 
ekonomi işlerine 57 milyar, büyük 
inşaat işlerine 31!,3 milyar, sosyal 
ve kültürel işlere 31,4 milyar, ma
aarife 20 milyar, sıhhiyeye 8,7 milyar 
tahsis edilmiştir • 

Maliye halk komiseri, feddrc 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

peşinde 

Oçerlde 

Yüzbin lira 

• 
Çar Nikolanın hatıra 

defteri 

• 
30 Liraya satılan güvey 
----- . . - -· - -- - --
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i an etmişti ? 

Katil İsmail 
Dört sene ağJr hapis 
cezasına mahkum oldu 

Bundan dört ay evvel lsmail a. 
dında birisi Genel evlerin bulundu. 
ğu yere arka divardan atlamak su 
retiyle girmiş ve bakkal Hasanın 
dükkanının önünde bulunmakta o · 
lan hemşiı esi Genel ev kadınların· 
dan Kekeç Fatmayı bıçakla vücu 
dunun muhtelif yerlerinden yarala· 
yarak öldlirmüştü . 

/ ÇEK SAHTEKARLIGI 

Ağırcezada dün 
davaya başlandı 

Rusların son çarı fk'nci Nıkola edildiğini ve et pheye hart ket et 
29 temmuz 1914 senesınde Rus}a mesini bildirdim. Aliks (Çariçe) ile 
da umumi sef rberlik yapılmasını birlikte Diveyeveski manastırına git 

Davanın tefrik edilmesi istendi 
f'mretmiş ve bu seferbeılik üzerine tik. Çocuklarımızla birlikte gezdik. 
de Alman imparatoru Kayser Vil. Saat 6,30 da kiliseye gidik dua et 
hem, Rusyaya harp açmıştı. Bütün tik. Kliseden döndükten sonre Al· 
hayatında hatıralarmı günü gününe manyanın bize harp ilan ettiğini 
bir not defterine ka}deden Çar Ni söylediler. Akşam olduğu zaman 

Mevkuf lsmailin ağırceza mah
kemesinde devam etmekte olan du · 
ruşması bitmiş ve Cumhuriyet müd 
deiumimi Muavini Şerefin talebi 
gibi Türk ceza kanununun 449 uncu 
maddesine göre ve suçu işlediği 
zaman onbe§ yaşını bitirip onseki
:ıini bitirmemiş olmasıoa göre 55 
inci maddenin tatbiki suretiyle dört 
sene ağır hapse konulmasına karar 
verilmiştir . 

. Sa~te çek ta111im etmek ~ur.~- \ hakeme kararının memurin muhake t 
tıle Zıraat Bankasından sekızyuz mat kar ununa göre ve eşhası adi· 
yetmiş iki lira otuzaltı kuruş çek· ye ~akkındaki son tahkikat kararı- 1 

mektt-n suçlu ve mevkuf Defterdar- nın ıse ahkamıumumiye dairesinde 
kola umumi harbin Rusya için en fngiliz sefiri krnl Corc'un Lir telgra 
l uhraı lı olan günlerinde de notla fmı getirdi lngiltere kralı sulbü kur-

lık muhasebe mcmurla .. ından İhsan bir karar alınmak üzere bunlara ait 

rını muntau m kaydetmiştir. Bu tarmak için son gayretlerde bulunu 
Öner, Katiplerinden Ömer Keçeci· evrakla suçlu Ali ve Himmetin cum· 

notlaı Pariste neşredilmiş olup ba yordu. Bu telgrafa verdiği cevap bi. 
oğlu, Ragıp Batumlu. Ali Kibrit ve huriyct müddei umumiliğine teslim 

zı parçalarını aşağıya alı) oruz : zi uzun müddet meşgııl etti. Bu meş· 
arabacı Himmetin duruşmalarına dün edilmeleri ve duruşmanın 22 ağus-

"25 TEMMUZ : A\usturyanm guliyetten sonra Başkumandanı lca-
Ağırceza mahkemesinde başlanmış· tos 938 pazartesi gününe bırakıl· 

perşembe gecesi Sn bıstarıa verdiği bul ettim. Gece saray nazırı F redr.-
tır • dığı bildiri1iyordu. 

şicfdetli ültimatomun sekiz noktası riks ·ıe birlikte çay içtik.,. 
Daha sabahleyin saat sekize Muhakemenin hitammı müteakib 

müsta~il bir deviet taı afından ka- Bir Ağustos gecesi içilen bu çay 
yakın mahkemenin dış salonu elliye suçlulardan Ali ve Himmet evrakla· 

bul edilecek gı\ i değildir. Ültima hakkında Prens Dimitriyefin hatıra 
yakın amme ve müdafaa şahidi ve rile birlikte cumhuriyet müddeiumu-

ton un n üddeti ~ugün altıda biti- larında şunlar yazılıdır: İki hırsızlık vak'ası 
daha oldu 

bir çok da dinleyici ile dolmuştu. miliğine teslim ve buradanda bir 
Saat dokuzda Reis Vekili ikinci iddianame ile sorgu hakimliğine ve 

or. Bütün kormşmaJarımızı bitta\ j "Çay ve yemek ziyafeti sona er 
bu ültimatom teşkil elti. Bu sabah mek Üzere idi. Çarın yaveri odanın 

Asliye Ceza Hakimi Tevfik Ôzdöl, rilmiş ve sorguları yapıldıktan sonra 

Krasmo elo'da idim. Saat ona İçerisine girerek. saray nazırının 
Aza Kenan Kalpsüz , Hakim mua- haklaımda tevkif kararı verilerek 

doğru Astragan alayının parlak bir Çarla görüşmek istediğini ve çok 
vini Meliha Toros ve Cumhuriyet tekrar hapish&neye gönderilmişler-

r smi geçi i yapıldı. Saat ondan mühim bir iş hakkında izahat ver· Pazarcıklı olup şehrimizde ıka Müddeiunıumi Muavini Şeref Gök· dir. 

onbire kadar nezdimde toplantı ya- mesi icap ettiğini bildirdiler. Hazır meti bulunmayan 5üleyman oğlu · 
pan altı oaztr, bu m~sele üzerinde bulunanların hepsi afalJaşıp, Çarın Memik, Evvelki gece Türk hava 

men yerlerine geçerek mahkeme Sorgu h imliğince bunlar hak· 
teşekkül etti ve suçlu!ar!a bunlar. kındaki tahkikat muhakeme gününe 

gôrüşmelerd bulundu. yüziine bakmağa başlarlrlar. Bu, şim. kurumu Başkanı Sabri Gülüm Yeni 

d
. k istasyondaki ba"-ındaki evine girip 

dan Ra.~ıbın vekili Avukat Ahmet kadar ikmal edilertk ağıı cezaya 
Sabih Uçok,yirıe suçlulardan Ragıp verilecekfü. 

Biz.im taıafımızdrın alınacak mü ıye adar vukubulmıyan bir hadise ~ ve Himmetin vekili Avukat Hüaa- 1 · d' M' f ı bazı eşyasını çalarak kaçmıştır . 
dafaa tedbi rleri konuşuldu. ı ı. ısa ir er yemek masası etrafın d k d k Memik dün çaldıtı eşyalarla bir· 

27 TEMMUZ : Havanın gu"'zellı' a onuşma an aldılar. Çar dışarı 
meddin, Maliye Avukatı Macit Güç ı ---------------

k S k · hl 1 likte yakalanarak Cumhuriyet Müd· 
ğı devam edi" ar. Sabahleyı·n )'arını çe tı. ü unetı i a edeceğine dair 

1 h k b k diumumiliğine teslim ve dirmÜ· 
saat kadar kürük uir gf'zintı'den er ·este ir orku vardı. Birkaç ~ d k'k ç h meşhud kanununa göre Asliye Ce· 
sonra Grigoreviç'i kabul ettim. 5... a 1 a sonra ar, elecan içinde ... · b" h ld za mahkemesinde duru~ması yapı' 
at onikiye doğı u Taneyef'le konuş. rengı sararmış ır a e içeri girdi. H b ı 1 larak te\'kif edilmiştir . 
tum. (Taneyef, Çaı içenin arkada~ı azır u unan ar onun yüzüne bakar • 
Ana Virobova'nın babasıdır.) Ta· ken "işte, en nihayet bu da oldu. 1 A Selim oğlu Hacı btahim adında 
neyefle uirliktf' vemek yedik ve sa· !manya bize harp ilan etti,, diye 

J .. ı · d ç birinin komşusu Mustafa oğfu Ab• 
at üçte tenis O} nadık. Saat altıda soy enı} or u. arın omuzlarına müt· 

lü içeriye alındılar. Defterdar Halil 
de dinleyici sıfatile haı.ır bulunu
yordu. 

Reis Tevfik Ôzdöl ; suçluların 
birer birer hüviyetlerini tcsbit ede· 
tek zapta geçirtti . 

Bundan sonra suçlular hakkında 
son tahkikatın açılmasına dair olan 
karar okundu . 

h
. b dürrezzak Güraninin evinden san· 

Dahiliye n znı Maklakof;.ı kabul ış İr ağırlık düştüğünü hepimiz 
eltim. hissediyorduk. dık içinde bulunan hülliyat ve ba- Cumhuriyet müddeiumumi mua· 

kır takımlarını çaldığı tesbit edile- Ş 
Son gelen haberler enteresan Çariçe ağlamamak için kendini vini eref Gökmen; suçlulardan sa rek yakalanmış ve çaldığı hülliyat Al v b olmağa başladı. Fakat Hariciye na zor zaptediyoıdu. Olga Nikolayev· raç i r.ibrit Ve ara acı Himmet, di la bakır takımlarının bir çoğu mey· 7Jrı Sazanof'un atd 1 ır. 1 telgraflara na 'nın gözleri yaşla dolu idi. ger suçlu memur arkı:ıdaşlarile bir ı; dana çıkarılmıştır . Tahkikata de 

gore bizim askeri hazırlıklarımız A. ilkte idare heyetince ittihaı edilen ka vam olunmaktadır . vusturyalıları şaşırtmıştır. Bütün ge · rarla hu1urunuza sevk edilmişlerdir. 
ceyi okumakla g~ç.irdim. Elma gölünde TER Fi Memur suçluların diğer ahattan 

28 Temmuz : Harbiye Nazın olan su; ortakları hakkında ahkam 
Homlinofu kalul ederek seferberlik Vilayetimiz Ziraat Müdürii Nu 1 umumiye dairesinde takibat yapıl ı 

1 

Mühin1 bir kaçakçı şebe- ması ıa·z·m de b 1 d ıı. d hazırlıkları hakkındaki izahatını din ri Avcının Merkez pamuk servi· ı e n u un ıı~un an 
!edim. Erkanıharbi}e reisi Yanuşke kesi ıneydana çıkarıldı sinde yetmiş lira maaşlı Müdürlü· bu iki suçlu h<lkkındaki (Vrakın terifile 
viç de bu esnada Har biye Nazırı ile ğe terfian tayin ve mumaileyhin teş. bir karar alınmak üzere evrakın me 1 
beraberdi. Akşam üzeri H<lriciye kilat kanunu mucibince Vilayetimiz muriyetime verilmrsini islerim; dedi. 
Nazırı Sa2anof geldi ve bugün Öğ· Ceyhan : 13 ( Hususi) - Ka- Ziraat Müdürlüğünde ç.alışmasmın Sm;.lulardan Ragıp ve Himmetin l 

leden soııra Avusturyanın Sırbisla zaınızın Küçük elma gölü köyünde tensip edildiği Zira3t Vekaletinden vekili avukat Hüsamellinde söz ala·\ 
na harp ilan ettiğini bildirdi. oturan Mehmet o~lu Nafi ile arka- vilayete bildirilmiştir. Tebrik ede. rak müddeiumuminin isteğine iştirak 

daşlarının kaçakçılık yaptıkları ı'an· 1 ettiıı.ini söylrmic u · h 29 Temmuz: Öğleden evvel, 
1 

rız . li v ve mem rın mu a· 

B k G 
darmaca tesbit edilerek Karakol kemat kanununun 15, 16 ıncı mad· 

aşve il ore .. mkini k_abul et.tim. Sa. ı K omutanının kumandasında bı'r dev· s·· h k deler" "'ze . d . l t . t' at 12.15 te yuz bahrıye zabıtine rüt. oz ahp a arett..- 1 
u tın e ıza ıa verrnış ır. 

riy~ göndoilmiştir . Bunlar orada ,.. R · b h b k helerini verdim; Bundan sonra tenis btılunmuş eıs; u ususta ir arar veri 

d 
yaptıkları araştırmada yere gömiilü, 1 ır.· · ·· 1 ı 1 b ı O)na ım. Hava güzddi. Mütemadi- ecc~ını soy eyere~ sa onu oşa t. 
kadın iizerinde , rocuk kundagw ı ve F b 'k 1 1 · d 1 w 1 t d yen teldona çağırılı) ordum. Kah " a rı a aıne e erın en sa og u ır ı. 
beşik içerisinde Suri}1eden getiril Al' d d b" · · · · f b 'k d K b' " k d Sazonof, kah Suhomlinof ve kah ı a ın a ırısının yıııe a ıı a a ısa ır muza ere en sonra mu · 

Yanuşkeviç konuşuyordu. Konuşma- miş külliyetli ıı'liktarda kaçak ipekli çalışan Dilber ve H"\tİce adlarında hakeme heyeti tekrar teşekkül ederek 
ve caket bulunarak miisadere edil· 'k' k d .. t • Ş 1 ğ k l B k mızı umumi seferberlik emirleri teş· ı ı a ma soz a lıgı ve aoan o ararım an attı. u ararda ah-

k 
miş, Nafi ve arkadaşları yakalanmış lu s·ı·ı d h k tt b 1 d • ~tt 1 k' 1 1 1 il ediyordu. Bundan başka Kayzer ı a a a a arc e u un ugu a an o al' ımse er e memur arın 

Viihdmle telgarflar teati ettik. Ge ve haklarında kanuni takibat ya şikayet edildiğinden suçlu yakalan· tahkikatının bir arada yapılmayıp 

f mrah adasına gönde
rilecek mahkumlar 
Şehrimiz Cezaevinde muhtelif 

hapİi cezalarına mahkOm kırkbir 
ki~i Adliye Vekaletinin emri mu· 
cibinc,. bir kaç güne kadar lmralı 
Ada:.ına gönderileceklerdir . 

Tapuda Tayinler 
Vilayetimiz Tapu sicil muha· 

fızlığına Beşiktaş Tapu sicil muha· 
fızı Celal Güven, Muavinliğine de 
Vilayetimiz Tapu Başkatibi Sadık 
Bayrı tayin edilmişlerdir . 

Fazla kaçırm1ş 
Bedriddin oğlu Yusuf adında 

birisinin rezalet çıkaracak derecede 
sarhoş olduğu göriilerek yakalan· 
mış ve hakkında kanuni muamele 
yapılmıştır . 

Kaçak ipekli kumaş 
Süleyman oğlu Ahmed Bulut 

Ota adında birisi on iki metre ka · 
çak ipekli kumaşla yakalanmış. 

tır . 
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ce okudum, ve Alman Kayzeri nez· pılmıştır · mış ve tahkikata başlanmıştır . memurlar hakkındaki lüzumu mu· 
dindq ataşe olan başyaverim ~atiş- .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

çefi kabul ettim. irkt.cide Hoca paşa cadde o o B ,. n L ,. ra p e $ . d e 
sinde 9 numaralı evde o. 1 n 

. 30 Temmuz: Benim ruhi temayül turan Zeliha isminde bir 
lerıme tamamile uygun olan mavi kadın dün sabah müddei. 
bir gün.. Saat on birde Nazırlar umumiliğe müracaat ederek, bir 
meclisi içtima etti. Öğleden sonra sene evvel ölen kocasının bir ban· 
Afman sefırinı kabul ettim. Alman kadaki 100 bin liradan fazla para· 
~efiri Purla1e, umumi seferberlik sını aramaktadır. 
hakkındakı mirferimizin geri alın- Kocası sektei kalpten öldüğün· 
ma~ııu islıyordu. Bu gorüşmeden den paranın hangi bankada olduğu 
sonra kızlarımla birlikte hir gezi bilinmemektedir. Bunun için kadın 
yaptım. Geceyi okumakla geçır. müddeiumumiliğe müracaat etmiş· 
diın. tir. 

Z e 1 i h a bu hususta şunları 
söylemiştir : 

1 Ağustos: ::>abahleyin muaıt 

kabulleri müteakip öğleden sonra 
Başkumandan l ikola Nikolayaviçi 
ı .. agıı dım Ba kuınancJ nlığa layin 

- Biz Bandırmalıyız. Kocam 

.. 

Hüseyin orada sarraflık yapardı. 
St rvetini nakit olarak muhafaza e 
d~rJi. Kocamda kalp hastalığı var
dı. Bunun için kocam sık sık lstan. 
bula gitmeğe başladı. Bu, böylece 

epey devam etti. Nıhayet lstanbula 
yerleşmeye karar verdik. Bugün o
turduğumuz t. vi al sık ve yerle~tik. 

Kocam hastalığı yüzünden işe ba 

kamıyordu. Nihayet parasile emlak 

satın almağa ve kirasiyle geçinme· 

ğe karar verdi. Ahbabları, parasını 

yanında taşımamasını, hir bankaya 

yatırmasını söylediler. Nihayet Bı~

yoğlunda bir apartman bulduk . .... a

hibiyle görüştük. Ertesi gün Pendi

ğc gittik, bir gece kaldık. fstanbula 

dönüyorduk. Kocam kalp durma

sınrian öldü. Kocamın üstünü aıa· 

dılar. Benim aklıma birşey gelme. 

di. Bana <la bir şey söylemediler. 

Ben de bir şey sormadım. Birkaç 

gün sonra aklım başıma geldi. 

KendikenrJime yaptığım ınüra. 

caatlara kulak asan olmadı. Param 
bitti. Müddeiumumiliğs müracaata 
karar verdim. 

Kocam parasını hangi bankaya 

yatırdığını bana söylememişti. 

Müddeiumumilik lstınbuldaki 
bütün bankalarda tahkikat yapa. 

caktır. Eğer hakikaten para banka· 

ya v~rilmişse meydana çıkarılacağı 

zannolunmaktadır. 

- c:=:=&iJF.2 ı t m !il 
-:ıı fi .... • f 1 ;:J ( 
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SiY ASI GÖRÜŞLER 

Alnıanya 
Hudutları 

011 gün kadar evvel Almarı /[ 
ti rıe~retti.ği bir kararname 1 

nebi ordularına mensup ki~ 
hudııd mıntakalarnıda oııırtr. 
111 n! dolaşmalarını yasak 

Fransı..zca (ErııransiJO 
zclesinde bu mesele J,akkıfl 

yıı::ı neşreden Fransız rıı 
}iil aucrreirı, bu lıabcrıtı 
dünya erııurıılıarblerim meS.· 
~ini ~öylüyor ı·ı· Jıyor kı. 

f'E5) ilinen bir hakika varsic 
~ şu ki, Almanlar altı 

danberi Sigfrıd hatl 
çil nez bir şekle sokmak içİll 
maktadır. istihkam hattı bu ı1I 
muhtelif yerlerde, yirmi mett~ 
dar çıkan bir deriniikt.: tahk1~ 
mektedir. 

Fakat, herkesi hayrete -O 

şey, bu memnu mıntakalarır>" 
rinin s 1yılmasıdır. Bugün Ö~ 
ruz ki, f.:. )manya yalnız Şar~d 
hududunu değil, ayni zaman 

1 

tık denizi kıyılarını, Koridor 
~' Koridorun ve Şlesviğ . ~o 
ın kara hudutlarını tahkirtl 
Yani, bir iki aya kadar, o•ı' 
rak hiç bir ordunun geçf11 ~S: 
kam vermiyecek bir Seddiçill 

şatılmiş bulunacak. Bununla I 
eski Avusturya ile ÇekoS

0 

arasındaki hududda böyle b~ 
kimat olmadığı söyleniyor. 

Muharrir bu tahkim•l• 
ne diye Almanyada yaptığı 1 

malan anlatarak, İngiltere, 
Fransa seyahatinde Musolif11 
kuların işaret etmeğe çalı 
şunları naklediyor: 

21 Mayısta Hitlr.rin 
rinden bir çoğu ona: 

- lngilizlerin protestol• 
reketinizi durdurmayın, dt

111 

Bu protestolarda öyle bi~ 
ki bu bize IJiraz blöf gib1 

Bir sefir h·uiciye nazaretio', 
.. ~ti 

altı kere giderse bu, hu. , 
karşı tarafı korkutmak 15

' 

fakat kendisinin hunda ıJl 
olamıyacağından korktuğl.1111 

tir. 
O zaman H;tler gerıtr 

müracaat etmiştir Şüphe5'1 
neraller de bu siyasi roes~ 
!arla berab~rdiler. Fakat, 
!ara işin teknik tarafını d8111

' 

demi~tir ki: 
"Ş F hattı ayet ransa ve ~ 

görünüşlere rağmen LebİS~ 
hale ederse; şayed İngil~ed 
ya bize karadan ve den1ı .. 
ederlerse bizim memleket• 
bilirler mi?" 

Alman generalleri ce"~ 
le bir tehlihnin mevcud ;~ 
Alman sordusu AvusturY8 

, 

almağa giderken GarbdeJ1 ~ 1 
şimalden Almanyaya k~rŞ; ~c 
düşman için semereli bır 01, I 
lebilece~ini söslemişlef 

Halbuki Almanyarıı~I 
yoktur Çünkü İtalya ~ 
bir karşılıklı yardım 111is

3 
1 

lanmış değildir. Buourı dd• ~ 
Almanya ile İtalya arasıı1 ~ ~~ 
:.o r misakın imzalann1s~1 

, c 
l ·ı1' t 

satta, yani talyan neyı 

meğe çalışacaktır. . ile 
Hitlerin generaller~ eJ 

bu müzakerelerin uetıC } 
olarak görülüyor. Hitit:, 
kara ve deniz hud ,dl• el 

dereceye kadar tahkirfl .~1 
ni vermiştir. Eğer bir 9 
veya bir iki aya kadar 
ı~si vahim bir hal alır ~~ıl 
etmeğe mecbur olursa ,1 

kaybetmek ihtimali e\ ı 
mak ihtimalı en fazla btdf' 
hıfinde ylpmak aızu>"11 
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OTUZ LiRAYA 
SATILAN GÜVEY 

Tiirksôzü 

Ha tayda Seçim 
Jl Bir güzel kadın servetini kurtavmak Mebuslar 30 Ağustosta 

tamamen seçilmiş 
bulur acaklardır 

Bir tayyare 
kaip oldu 

• • 
ıçın imam nikahile gelin oldu 

Sovyet rekor 

tayyaresinin bir 

felakete uğradığı 

.. Bugünlerde Saraybosnada bü- 1 
Yuk bir hadise çalkalanmaktadır. Bu 
telaş ve hayretin sebebi, Viyananın 

fi ll"nç güzel ve çok zengin kadınla
rından Madam Karolina Fridbergin 
.Saray bosnalı çok fakir ve genç bir 
llıüvezzi olan Mustafa Nuhiç ile ev 
lcneceği haberidir. 

rt. 
iti~ 

fık anda, genç kadının bu ha 
rc~ctinin eksantrik ve meceraperest 
01rnasından il•ri geldiği tahmin e· 
~~l~.ekteydi. Bir çokları da, ortada 
/Yuk bir aşk macerası olduğunu id 
ıaetmişti. 

Fakat güzel madamla Mustafa 
d ndın arasında bir romantik aşk olma 

ı· k'lll çabucak meydana çıkmıştı. Ha 
1katen bu vakada zerr" kadar aşk 
~?ktur. Bütün bu nıecerada menfur 

b~r menfaat yahut da daha doğrusu 
11 ·s k··ı· d pe u asyon. var .r. 

d Avusturyadaki yeni idare ora
~~ki Y ahudilerı fena bir vaziyet" 

'' L Ufütınüştür. Herkes bir çaresini 
9 y u rııava bakıyordu. Yahudilerin Vi· 
'" iii anadan kovulacağı şayiası günden 

k ne artarken, karolinanın da telaş ve 

1 ~1kusu günden güne artıyordu. Te-
•şı dd · d d. z· 1 

bİ' b' yerın e ı ı. ıra munt. zam 
bır ıtelir teşkil eden serveti büyük 
ır tehlikedeydi. 

' lak Ne yapıp yapmalı serveti mut
~ka kurtarmalıdır. Karolinaııın bir

·~ vct1,1 ~k~aşlarının yaptığı gibi, ser-
~ llıak .rı~ı Avusturyada bırakıp kaç

'İıı' IŞıne hiç gelmiyordu. Diğerle
lııtlt\ Yaptığı gibi, yani servetini ister 
A.vşıu is ter gayri meşru bir şekilde 

.~ ~01~~-uryadan çıkarmak çaresini arı 

ııı tak F' akat mallarını gayrimeşru ola
Çok llıcınJeketten çıkarmak çok zor, 

~ehJikeli bir iştir. 
'a b0~ Urtuluş çaresi ararken, Saray-

~nan~da yaşıyan zengin bir alrraba
)! ıa~i a başvı.ırmuştu. Onlara bütlın 

Yeti · 
1 

S nı mektupla anlatmıştı. 
)et araybosnadan gelen cevap ga
ltn~~erakfıydı. Saraybosnanın en 

6ın t'" h uccarlarından olan enişte~i 

~tn:ar~yi teklif etmişti: Viyanadaki 
ı 6Csıne k d 1 
~ °'1 • ocasın an ayrı masını 

ı,k~ı a Yeni bir nikah kıymak için ' 
ıtıııi ~-!namesini yolllamasını tavsiye J 

~'lıcaş b. Kendisi de ona münasip bir 
\an ulacaktı. Bu vesile ile, genç ı 

alının · · · h.'1 enıştesı, yengesıne yaz-
~l ~kıupta Avusturyadan ser
lıı~ 1'

1 ınak ve ayni zamanda bü 
~1~ crvetini kurtarmak için bu ni 'ii ., y, • 

tıııii~t .. &ane bir çare olduğunu ileri 
lı" ("> u. 

1 1 "en k ~ı~ k ç adın, hiç tereddüt etme-

ci 1ı'lıcas~~~ından .. ~em~n ayrılmıştı. 
1 ~ f.t Yana unıveısıte talebesin- 1 

;~ 'nrik L'b ı. 
1 

ay111 ı ermandı. Kadın on-
• ır ay 1 b p\I' ı Yeni . rı maz oşanma kararını 
'ln.,,_ nıkah için lazım olan veka
n· "'Cyj h 
. '4lc8i emen Yugoslavyadaki 
"nd ne " c1,,.. e onun avukatına kadar 

··ıışti. 

ı~ tnişte . 
11 illan h 81 bu vesikaları aldığı 
o• ~ ' ara cıncn yengesine münasip bir 

;el ~~· İiyl~~~~ koyuldu. Aradığı a-
. te~t tııubTırı olmalıydı ki, bir mü

ı~ 1c 
00

\ ınde Yengesi ile evlene-
c k aıın ist d' . ~~ VOşa e ığı zaman onu 

Ilı 'lıın is~~caktı. Maksatları yalnız 
~ &crv,t:n~c · istifade ederek ka 
. ar8>b rıı kurtarmaktı. 

tıııı. Osnadak· h j' . . •ti ı ya u ı ışını ta. 
Uc Carct b' d" U~ c ın ırmiş ve bu işi 
ıt f Yapa k t/ a Nuh ca olanı seçmişti. 
1 

.. <>lduau 
1? _gayet fakir lıir mü

tu~cı rıı ıçın çok düşünmemek 
••n b adaını 

ı... ile 
1 

a muvakkat bir 
"ll~t O Sa 1 k ~u ı. ev enrııeğe arar 

1 
nıl~h l 1 1Yııı.;k ıçın Yugoslav-

yada hali hazırda mr.vcut olan şe

riat nikah kanununu ona esasen bir 
müşkülat çıkarmıyacaktı. Bu şeriat 
kanununa göre, ufak bir muamele 
vasıtasile madamı kolay boşayabile
cekti. Ayni zaman bu kanuna göre 
gelini bir vekil de temsil edelıilir, 
böylece nikah için hiç bir mani yok· 
tu . 

ite bu garip nikah bugüclerde 
Saraybosnada şeriat kadısı B. Vat
renyak tarafından kıyılmıştır. 

Mustafa Nuhiç o gün gelinin 
avukatı ile şeriat kadısına gitmiş, 
hiç görmediği Viyanalı güzel ile ev· 
lenmek için onun müsaadesini almış. 
tı. Diğer taraftan Karolina Fridber
gin avukatı kadının nikah için gön
derdiği vekaletnamryi vermişti. Her 
iki taraftan muamele yapılmış ve 
genç Saraybosnalı ile güzel Viyana
lı arasındagi nikah kıyılmıştı. 

3u nikahla kurnaz yahudi oto· 
matik surette Yugoslav tal:ıasına 
geçmiş ve Yugo~lavyaya gelmek i
çin bütün haklaıı kazanmıştı. 
Nikah kıyılırken mühriınüeccel 1000 
dinar (30 lira) olarak kaydedilmiş· 
ti. Bu parayı genç Yahudi karısı 
yeni kocasından ayrılırsa ona ver. 
meğe mecburdurdur. 

Zavallı fakir Mustafa, çok zen 
gin olan Yahudi karısının servetinin 
kurtarmak için hakikaten çok ucuz 
bir vasıta olmuştu, 

Kadın henüz Viyanadadır. Mus· 
tafa onu almak üzere Avusturyaya 
gidecektir. Bunun için y~ni güveylik 
elbiseler yapılmakta ve balayı seya
hatine hazırlanmaktadır. 

Su kanalları 
- Birinci sahifeden artan -

Yapılan kanalın derinliği arazi
nin tahavvülüne göre değişmekte 

olup asıl su seviyesi her tarafta 1,5 
metre ve l:ıuyük barajın kurulacağı 

Dilberlersekisi civarından Kahyaoğ
luna kadar genişliği 22 ve buradan 
Zeytunluya kadar 18 metredir. 

Antakya : 13 (A.A) - Anadolu 
ajansı hususi muhabiri bildiı iyor: 

ikinci derece müntehik namzetle
rinin müracaatları için tayin edilen 
müddet zarfında Alevi ve Rum Or
todoks cemaatlerinden başka diğer 
cemaatlerin namzet adedi bu camaat
lara isabet eden miktarı tecavuz el· 
mediğinden bunlar usuli veçhile ikin. 
ci müntelıip olarar seçilmiş addedil
mektedir. 

Antakya Aleviler:nden fazla olan 
13- namzet istifa etmi\tir. İskende
run Alevilerinden fazla olan iki nam
zet yarın istifa edecektir· 

Bu suretle yalınız rum ortodoks 
cemaa lı için 19 - Ağustosta ikinci 
müntehip intihabatı yapılacak ve mel> 
u !ar 30 Ağustosta seçileceklerdir. 

Hamidiye 
Rizede 

tahmin ediliyor 

Moskova: 13 (A A.) - 12 A
gustos 1938 de şimal kutbu yolu 
ile Amerikaya gitmek üzere Mosko· 
vadan hareket eden Levanevski'niıı 
idaresirıdeki "N. 209,. tayyaresi hak 
kında neşredilen bir hükümel tebli 
ğine göre, bu ana kadar yapılan a
raştırmalar hiç bir netice vermemiş· 
tir, Bütün tayyarecilerin ve kutup 1 
kaşiflerinin fikri bundan böyle yapı 1 
lacak araştırmaların neticesiz kalaca 
ğı ve tayyare mürettebatının ölmüş j 
bulunduğu merkezindedir. Bu sebeb 
ten dolayı, hükumet araştırmalara 

nihayet vermeği kararlaştırmıştır. 
Hükümel, kahramanların ailelerine 
der in taziyelerini bildirmekte ve bun 
farın hatıralarının !azizi için ınosko ı 
vada bir abide dikileceğini ve bazı 1 

mektep ve fabrikalara bunların İs· 

imlerinin verilec~ğini haber vermek 
tedir. Bunların ailelerine yüksek ma 
:ışlar tahsis olunacak ve ayrıca her 
aileye yirmibin ruble verilecektir. 

Fransa hükumeti 

Rize : 13 (A. A.) - Hamidiye 
gemimiz dün Rizeye gelmiş ve halk 
tarafından sevinçle karşılanmıştır. 
Komutanlarla vilayet arasında zi. 
yaretler yapıldıktan so: ra gece be
lediye tarafından komut.ın ve su
baylar şerefine bir ziyafet ve şehir 
parkında da Halkevi Bandosu tara. 
fından bir konser verilmiştir. Hami
diye öğle üzeri Hopaya gilmiştir. 

. . . ltalyaya karşı mümasil 
Bır Hafta ıçınde tetbir almağa karar verdi 

Y ı k k ı k 1 lıalyada, İıalya tebaasına gerl'k 
apl an aça Çl 1 şahsi ve gerek toplu halde Fransa 

Ankara : 13 (AA.) - Geçen 
bir hafta içinde gümıük muhafaza 

• teşkilatı ellibeş kaçakçı, sekizyüz al 
lı kilo gümrük kaçağı, binellidört 1 

defter sigara kağıdı, bir silah, oııbir 'ı 
mermi, ondört altın lira, bir bisiklet 
ile yirmi iki kaçakçı hayvanı ele ge· I 
çirmişlir. j 

Çek - Südet 1 

müzakereleri 

için pasaport verilmesinin tatili Ü· 

rine F ransada bugünden iıibaren lıal 
yaya gitmek İsleyen Fransızlar ve 
Fransaya gitmek isteyen lıalyanlar 
hakkında müma ,if led birler almağı 
kararlaştırmıştı. 

Berlin-Nevyok 
Hava seferi 

Nehrin sağ sahilinde anakanal
dan bir saniyede maktadan geçen 
suyun miktarı 27 metre mikabı olup 

1 
sulayacağı saha 54,000 hektardır . I 

Nelırin sol sahilinde ise anaka
nalda saniyede bir nıaktadan gc 
çen suyun miktarı 45 metre mikabı 
olup sulByacağı saha 92,000 lıek
tardır . Taahhüt mucibince bütün 
bu hafriyat ve inşaat 940 senesi 
Mayıs sonunda bitirilecek ve 941 
Haziranında tarlalara su verilecek
tir . 

Bir toplantı yapıldı 

Prag : 13 (A.A.) - Dün öğle 
den sonra Kolovral sarayında, B. 
Hodza'nın riyasetinde, milliyetler 
meselesi etrafında bir toplantı ya
pılmış ve bu toplantıda hükümet 
azaları ile _,üdet Alıııan partisi mü
messillerinden başka hükümetçi 
partiler parlam eıılv gruplarının mü
mes~illeri de hazır bulunmuştur. 

Nevyork: 13 (A.A.) - Bcılin
Nevyork Hava seferini muvaffaki 
yelle bitiren Kondor tayyaresi, 
6397 kilometreyi tam 25 saa• ta kat· 
etmiş ve ~u suretle vasati olarak sa· 
atta 255 kilometre seyrelmiştir. 

kaptan Kenko, seyahalın normal bir 
tarzda cereyan eylemiş olduğunu 
lıi idi rıııiştir. 

Bundan başka iki köprü ile iki 
menfezin inşaatı tamamen bitmiş
tir. Berber Salihiıı bağının yanında 

yapılmakta olan köprünün yapıl • 
ması da bitmı k üzere olup üç men
fez de yapılmaktadır . 

Elektrik Şirketi fabrikası civarın 
da yapı~acak olan Su"şleri dairesi bi 
nası da 29,000 lira bedelle müteah
hide ihale edilmiş olup yakında in 
şasına başlanacaktır. 

Ceyhanda fırtınanın 
yaptığı tahribat 

Ceyhan : 13 ( Hususi ) - Sir
keli ile Yılankale arasıııda hafıf 
miktarda dolu yağmış ve ansıı.ın 
çıkan fırtınadan bu iki nokta ile 
Osmaniye, Kaypak, Yarpuz ve 
loprakkale arasındaki telgraf ve 
telefon direkleri mühim hasara 
uğramıştır. Bunların hemen tanıi. 

rıııt: l>d~l.ınını~lır. 

Sovyetlerin 
938 bütçesi 

( Birinci sahifeden artan ) 

cüınhuriyellerin bütçeleı indeki bü 
yük fazlalığı gösteren rakamları say
mış, Sovyeı tasarrufların beş sene
de beş misli yükselerek 5,7 milyarı 
geçmekte olduğunu bildirmiş, ııern 
lekelte e 1 1 i devlette es~anım 

hamili bulunduğuna işeret etmiş ve 
nihayet ınüdaffaa ihtiyaçlarını ve 
Sovyetler birliğine karşı harp yap
mak hususunda faşist ınenıleketlc-
riıı devamlı tahriklcrinı kaydey. 
!edikten sonra demiştir ki: 

Suvyetler birliğinin müddfaa 
kuvvetini yorulmadan fazlalaştırmalı· 
yız. 19'38 bütçesinde müd.faaya 27 
milyar konmuştur. 

1 

Senede yainız bir şahaser vu
cude gdiren büyük dram arli.ti 

( Paula Vessely) 

YAZLIK 
Sinema 

nın 

Bu Akşam 

gösternırğe lı~şlıyacağı Hissi, 
Müessir ve kuvvetli bir mcv 
zua sahib ve Macarislanm güzel 

Manzaraları ara~ında cereyan 
eJen 

( Macaristan 
Geceleri) 

Büyük bir aşk ihtiras filminJe 
eııısal~iz olduğunu bir kere 

daha ispat edecektir 
goıülmeğe değer müstesna 

bir şaheser 
Bu beyanat, mebuslar tarafından ' •----------

şiddetle alkışlanmış ve kızıl ordu 
.• hakkın4a. te;=d,huratd yt:.ıle olmu,.t.ur. 

9645 

Sahife 3 

Çiftehan Kaplıcası 
Açıldı 
·---r:ııı 

Tabiatın büyük lütiif ve nimetinden istifade ediniz. 

Radyo aktüyitesi bütün dünya Kaplıcaların
kinden yüksektir. 

Romatizma, Siya tik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve 
Mideden muıtarip olanlarla Cilt Hastalığı olanlar mutlaka bu 

ILICAYA_ ~elmelidirler: 

Senelerce Çocuğu olmıyanlar kudreti fatıraoın bu feyzınden 
müstefit ve mesut olmuşlardir . 

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

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir her şey UCUZDUR 

Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır. 
FIY ATLAR ŞUNLARDIR ; 

Kuruş 

Bir Gecelik Otel Odası 200 Odalar dört kişilik-

" " 
Taş Odalar 125 tir. Fazlasından fark 

" • Birinci Baraka 75 
alınır • 

" " 
ikinci 50 

1 

Hususi Banyo ~o 

\ 
Bir kişi ücreti, gün-

Umumi Banyo 15 de iki defaya kadar . 

Yazın Çiftehana gelmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. 
Kışın çektiğiniz islirabı unutmayınız 

iki. g. 9 - 18 9579 

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

Yeni otel ve Seyhan lokantaların
da alakart ve tabildot 

Tabildot 

50 kuruş 
9638 4 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Pasaport Kanunu 
l\.aııuıı rıo . J.519 Kabul ıarılıi: 28/o/9J8 

Veşır ıaıilıi : 151719'38 

Birir.:!cİ Fasıl 
Umumt hllkllmler 

MadJç 1 - Türk vatandaşları ve ecnebiler ancak Hükumet~ ta
yin olunan yerlerden ve usl'lüne uygun ve muteber pasaport veya vesı· 
kalar'a Türkiyeye girip çıkarlar. 

Madde 2 - Pasaportsuz veya vesikAsız, usulüne uygun veya mu. 
teber olmayan pasaport veya vesikalarla Türkiyeye gelerek Türk vatan 
daşlığını iddia edenlerin, nüfus hüviyet cüzdanlarını veya hüviyet varaka
larını ibraz ettikleri ve bunların kendilerine aid olduğu tahakkuk ey· 
!ediği ve memlekete girmelerine başkaca mani ~bulunmadığı takdirde, 
Türkiyeye girmelerine müsaade edileceği gibi nüfus hüviyet cüıdanı ve
ya hüviyet varakasıni ibraz edemeyip de Türk vatandaşı olduğuna dair 
başka delil ve vesika göster enler için bu delil ve vesikaların kıymeti po
lisçe takdir edilerek Türk vatandaşı olduklarına kanaat hasıl olduğu 
takdirde Türkiyeye girmelerine müsaade edilir. 

Nüfus hüviyet cüzdanı veya hüviyet varakasından başka delil ve 
vesika gösterenler, tabiiyetleri usulen sabit oluncaya kadar icab ederse 
polis nezareti altına alınır. 

Türk vatandaşlığı bu veçhile sabit olmayanlar geri çevrilir . 
Madde 3 - Pasaportsuz, vesikasız veıa usulüae uygun ve mute· 

lıer .ılmayan pasaport veya vesikalarla Türkiye Cümhuriyeti hududlarına 
gelen ecnel.iler, geriye çevrilir. 

Bunlardan pasaport veya vesikalarını yolda kaybetmiş olduklarını 
• iddia edenlerin Dahiliye Vekaletince yapılacak tahkikat sonuna kadar 
İcab ederse polis nezareti altında bulundurulmak ve haklarınJa verilecek 
kararlara göre muamele yapılmak şartile kabulleri caizdir. 

Hükumetin müsaadesile gelen göçmenler, ellerinde Türk Konso· 
loslııkları veya muhacir sevki için ecnebi memleketlere gönderilen Türki
ye Cümhuriyeli memur ve heyetleri tarafından verilmiş bir vesika hulun· 
mak şartile pasaportsuz da olsalar Türkiyeye kabul olunurlar . 

Umbmiyetle mültecilerin ve i•kan kanunları hükümleri haricinde: 
olarak yurd tutmak maksadile gelen ecnebilerin pasaportları olsun olma· 
sın Türkiyeye kabulleri Dahili"c Vekaletinin kararına ltağlıdır. 

Madde 4 - Aşağıda gösterilen nnebiler usulüne uygun pasaport 
ve vesikalar ibraz etseler bile Türkiyeye giremeıler : 

1 · Dilenci ve serseri takımından olanlar, 
2 - Delilik veya bulaşık hastalıklarla malı11 olanlu, 
"ôu gibilerden umumi sıhhat ve asayişi tehlikeye sokmıyacak 

(Sonu Var) 9583 



Sahife : 4 

Adana Ziraat mektebi müdür]iiğünden 
Eı lakın ciı sı Miktarı Tutarı Muvakkat teminatı Gün ve saatı 

ki1o Lira K. Lira Kr. 

Ekmek 
Koyun eli 
Sade yag 

35000 
8000 
3000 

3150 00 237 
3200 00 240 
2700 00 203 

00 ) 
00 ) 2618/938 cu· 
00 ) ma saat 9 da. 

Ereğli veya Zon 
guldak maden kö. 
mürü Lave ve 
kriple. 45 Ton 1080 00 81 00 ) 
Semi kok. 
Benzin 
Mazot 

10 " 300 00 
200 Te. 620 00 
300 Te. 435 00 

22 
46 
32 

'İÜ ) 
50 ) 
63 ) 27 /8/938 CU-

Gaz yağı 
Vakom yağı 
Gres yağı 

150" 
30" 
15" 

420 00 31 
135 00 10 
90 00 7 

50 ) martesi saat 9 
15 ) da 
00 ) 

Pirinç 4500 ki. 1125 00 84 50 ) 
Zeytın yağı 800 360 00 27 00 ) 
Toz şeker 2000 560 00 42 00 ) 
Kesme şeker 860 272 00 20 40 ) 
Patak; 3500 437 50 33 00 ) 
Be yaz peynir 650 325 00 24 50 ) 
Un 1700 178 50 13 50 ) 
Kuru fasulya 2000 220 00 16 50 ) 
Mercimek 500 45 00 3 50 ) 29. 8/938 pa. 

zartesi saat 9 
da. 

Sod" 1000 150 00 11 50 ) 
Kuru soğan 4000 120 00 9 00 ) 
!sta ulul rı abrrası 750 187 50 14 00 ) 
slanbul şehriyesi 450 112 50 8 50 ) 
f ncc tuz 900 42 75 3 25 ) 
Nolıut 800 64 00 5 00 ) 

Sabun 1400 490 00 36 75 ) 
Zeylin 1500 450 00 32 75 ) 
Çay 30 93 00 7 oO ) 
Sa'ça 550 147 50 10 50 ) 

1 

1 Arlana Ziraat vı· makir.ist mekteplerinin 939 mayıs gayesine ka-
,ıar 22 kalrm muhtelif erzak ile iki kalem mahrukat ve 5 kalem yanıcı 

ve yakıcı maddeler 1118938 tarıhinden itibaren hizalarında göterilen 
gün ve saatlarda ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme Vilayet Ziraat müdürlüğünde toplanacak satın alma 
komiyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 - 3 üncü mad
deleri mucibince lazım olan vesaik ile 0;0 7,5 nisbetinde teminatlarını ek
sitl:oe saatından evvel mal sandrğlfla yatırmaları lazımdır. 

4 - Şartnameyi görmek arzu eden isteklilerin ilan miıddeti zarfında 
pazardan mada her gün Adana Ziraat Mektebi Müdürlüğüne müracaatları 
ilan olunur 11 - 14- 18 - 21 96>7 

Portakal ağaçlarının sıhhati nasıl 
temin edilir ? 

v LK ile, çünkü : 
1 - Poıt .ı'rnlfara arız olan haşerat ve ha.tdlıklatla en kolay ve prati 

l'kı!JG m.ic ı ı~:e ctııı ,'< a ı~ ık VOLK il e kauildir . 

Volk 
Volk 
Volk 
Volk 

ıliiı inil yardımcı uir madde karıştırılmasına liizuın yoktur 

Mcvcııt ilaçlardan en cmniyetlisi<lir. 

Resmi müesseseler tarafından her ılaca te rcılran latbrk 
ve tavsiye eJılıııcktcdir. 

Vl' Volkuıı kııllJnılmasına yaray'm Pıis!<ürgeçler her ıa. 
ın ~ ıı bahçeci lt'ri n ~miri~• ın.' a ıııa.J •• lıul ıınduı ıılmak tadır. 

Adana 
. 

yerı 

M .. zhar Hasan Biraderler 
iki g B. 1 1 15 

satış 
Miihür 

'.Vi06 

or. zaff er okman 
İç hastalıkları mütehassısı 

11astalarını her gün Yeni otel arkasındaki mu 
ayenehanes"nde kabul etmekted'r. 

Ceyhan Belediyesi, den : . 

İkinci açık eksiltme ilanı 
1 numaralı sokak nihayetinde yapılacak umumi hala inş~sı 1308 fi. 

ta 65 kuruş olup 27 71938 tarihinden itibaren onbeş gün müddetle ek
siltmeye konulmuş ise de mukarrer olan 12/8 938 tarihinde istekli çık
ınadıg ından 2490 numaralı kanunun 43 cü maddesine tevfikan eksiltme 
on gün daha uzatılarak ihale 23 '81938 salı günü sat ona talik edilmiştir. 
Muvakkat teminat 98 lira lira 15 ktıruştur. isteklilerin fenni ehliyet vesi. 
kalan, Ticaret odası kayıt makbuzu, ve muvakkat teminatı ile birlikdc 
iLale gün ve saatında Ceyhan Belediye salonunde hazır bulunmaları ve 
Jalıa fazla tafsilat almak ve şartnamelerini görmek istiyenlerin beledi· 
) c oıız Frn l ~ !eri bürosuna müracaat eylemeleri. 9648 

Turluözll 

Seyhan defterdarlığından: 
Miktarı 

Abdioğlu köyü Tarla Hek 
" " .. 6 

M.Murabbaı 

7145 
306 

6555 
3554 
1001 
7800 
2556 

Beher dekarının muhammen 
65 

" .. " 6 .. .. " 
" " .. 
.. .. .. 
.. .. .. 

" Yılanlı mezrasın 
Karasoku kunduracı 
çıkmazı fevkani tahtani 

dükkan 

14 
12 
27 
6 
8 

65 
60 
60 
60 
60 
50 

Bir senelik muham· 
80 men ıcarı 

Yukarıda köy ve miktarı yazılı yedi kıta tarla hizalarında göste· 
rilen muhammen icar bedelleri üzeıinden iki seneliği, dükkanın bir se· 
neliği açık artırmaya çıkarılmıştır. isteklilerin 20 ağustas Cumartesi günü 
saat onda yüzde yedi buçuk teminat akçasile defterdarlıkta toplanan 
komisyona gelmeleri. 4-14 9610 

TÜRKSÖZÜ 

\Matbaacılıkj j Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 
malik makinalarıncla 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 
sözü matbaasında ba~
tırınız. Temiz bir tab 
nefis bir eild içinde 

eseriniz daha kıymet· 
lenecektir. 

Kütüphanenizi gü. 
zelle~tirmck istiyorsa. 
nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 
sinde yaptırınız. Nefis 

1 LAN 
• 

T A B 
• 

f( 1 TAP 
• 

C l L D 
* 

GAZETE 

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

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

kartvi1.it ve bılumum 

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. 

AskPrİ Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satın Alma Komisyonundan 

750 :1000 TonDemir 
Hurdası alınacak 

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

Şartnameler merkez satın alma komisyonundan bila bedel verilecek 
lir. Taliplerin 3 \/Ağustos 938 Çarşanba günü akşamına kadar teklif 
edecekleri demir hurdası kadar '• 7,5 Nisl>etinde lemınatlarile birlikte 
şartnameyi kabul cttıkleıine dair kayıt ve ~rr~haıi havi fıyal tekliflerini 

merkez salınalma komisyonuna vermeleri. 7 1 O - 12 14 9626 

DOKTOR 
Mazhar Cemil Esen 

Sinir hastahkları mütehassısı 

Reşatbey mahallesi Ordu Evi civarı Savatlı 
Bay Halil evi 27-30 9531 

Her mevsim ve muhite göre 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

!arının muvaffakıyet sırrı bundadır 

1 

1 

14 Ağustos 1938 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürl
ğünden: 

Tesviyeci :ve tornacı 
alınacaktır 1 

Kırıkkalede bulunan bir fabrikamız için 300 tornacı ile 50 tesviY 
alınacaktır. 

isteklilerin Ankara, Yeytun burnu ve lzmir silah fabrikalarımıza miir 
atları 9613 5 - 9 - 14 - 18 

Milli Me11sucat Fabrikası Ltd. sosyetesinden : 

Kabot bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili hasebile 20/TerJI' ~ 
muz/938 tarihind•n itibaıtn ~alot luleıimi2in aşağıdaki fiyatlarla 
lacağrnı ilan ederiz. 

Genişlik Top Kuruş 

Şapkalı Tip 6 85 Cm. 36 Metre 672 
diri 6 90 36 701 

" • • • ille 
• • 5 85 

" 
36 • 709 

" • 5 90 • 36 • 739 i1ı 
Arslanlı • 2 90 • 36 

" 
740 

llıd 
1 - Yu:-arıdaki fiyatlar Fabrikamız teslimi bedeli peşin tediyeJidif 
2 - Bir balyadan noksan olan peraken<lc sevkiyat ve şatışlara " '<>tı 

zam yapılır. ap 
3 - Tip 2 bezin balyası(20) top tip 5 ve 6 bezin balyası lop! 

toptur. 
• ı' 4 - Kabul edilen siparişler sırasile gönderilir. ~ 

5 - Sipariş kalıulu ve sevki fabrikamızın ı 'Mayıs 938 la,ihli lC 
müstenittir . Pa. 9556 

Devlet Demir yolları 6 işletme komisyonundll~: k 
Geyhan istasyonumuz Büveti iki yıl müddetle k' raya verilmek üzere 

lıia konmuştur .. Pazarlık, 22/8/939 Pazertesi günü saat 11 de A 
da işletme Müdürlüğü binasında toplanacak komisyonca yapılacaktı;· 
hammeıı bedel 160, Muvakkat teminat 12, kati teminat 24 liradır. 
!ilerin 93l! yılı ticaret odasıve sikası. büveti işletmeye ehil old 
dair belediye ehliyet nufus ve iyi ahlak vesikaları teminat akçaları r 
ba-ı~a mektubu ile pazarlık saatinden bir saat evvel komisyon reiı 1 

mi r c•atla muvakkat teminatlarına yatırmaları, 

13u işe ait şartname ve mukaveleler Adana, Mersin, F. paşa, MJ• 
Ba'ıcr , Osmaniye, Ceyhan istasyon şefliklerin~ veya Komisyonumut• 
ı .ıca.ıt h ılinde bedtlsiz olarak görülür . 

9614 5 - 10 - 14 - 19 

Kumbar~ bili 
' 1 

T lıRJCl)'I! 
CUMH11 1N6TI 

~IRAAT:BANICASI 

Müjde 
. tı•" Adanada Abidin paşa caddesinde yem yapılan iş bankası tık 

78 numaralı doğruluk evine müracaat edildikte kiralık. satı 

() 

dükkanlar, bağlar süratle temin edilir. 
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Adana için hazırlanmış KOKULU, Serinletici Yazlık Ça. lar, \ 14_ 15 9581 r 
hususi kutu ve paketler içinde 1 . ~ 

:....--------·------------d~r ltı 
ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi Umumi neşriyat -~~~ ~ltıı 

ne geımı,ıır. Bir Uncan çay günün bunaltıcı sıcaıını kar,ııar Macid Gu:ııaj tıı' 
C ' Adana Türksöıü ııı / 
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