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5 KUHUŞ ADANA : GÜNLÜK GAZETE 

•• Fabrikatör ve tüccarları=ı 
Ticaret ve Sanayi odasında ya

pılın toplantula İzmir beynelmilel 
panayırına İflİrik etrneğe karar ver
diler • 

afia ve Maliye vekilleri şehrimizden geçtiler 
Reisicumhur hazretleri 
denburgun ölümü münasebetile tel 
ısile M. Hitlere taziyede bulundular 

.... 9'Cil 

riciye Vekilimizle Alman hariciye! 
ırı arasında telgraflar teati edildi! 

nkara : 8 ( A. A. )- Ueisi
ur b1Zretleri Mareşal 1'""on 

enburgun 'efatı münasebe -
lmnn devleti rrisi M. Hit

aşığıdaki t• J yazısını gön
işlerdir : 
üyiik devlet rı isinin vefa

pek müt ellim olarak en su· 
i taziy<'tlcrimle Türk miJle· 

raher Alman milletinin bu 
mine a;,..ami iştirak ettiğim 

oatını zati de, lctleriuc izhar 
adil ederim . 

Gazi .Must.tfa Kemal 
. Bitler şu c \abı gfüıd r· 
r : 

·iye Relslcumlıııru Gazi 1\lus 
Kemal Hazrellerine : 

( Ankaıa ) 
lmaa milletinin pek mü 

el devlet reisi Von Hinden· 
n ziya1 dolayısile duyduğum f 

yası zo ti devletinizin ve 
milletinin paylaşmasını gös- 1 
yürekten sözler için zati 

etlerinden beoim ve Rrich 
metinin en Nmimi tcşrk

erini lütfen kabul buyurma
rica ederim . 

riciye Vekili Tevfik Rüttü 
fendi ile Von eurath ara· 

§U telgraflar taati edilmiş· 

Devlet rtıisi mareşal Hinden 
un vefatile Almanyanm du· 
olduğu elemden son derece 
essir olarak taziyetlerimi ve 

Çin kuvvetleri 

Gazi H::.:. 

derin sempatimin müteessir ifa
desini kabul buyurmanızt zati 
devletlerinden rica edtrim . 

Doktor Tevfik RUttU 

Türkiye Hariciye Vekill doktor 
Tevfik Rüştü beyefendi hazret
lerine : 

Almanyanm ağır ziyaına ha· 
raretle iştirakinizc dair teselli
yetkir sözlerden dolayı samimi 
teşekkürlerinin kabulünü zati 
devletlt-rinden rica ederim . 

liariciye nazın 
Baron Yon Neurath 

İzmir Borsasında 

şgar kasabasını zaptet- Bir günde yapılan za-
eğe muvaffak oldular hi re satışı 

imla : 8 ( A.A ) - " Reuter ,, 
ıı muhabirinden : 
400 Çin ve 2000 milelüman askP.r 

co sulh komisyonu reisi ceneral 
ennanan kumandası ahında Ka§· 

bub1S1na girmitferdir . 
Tungıo ı ilerinin mağlubiyet Vt" 

tlaraodao eoora bu §ChirdP. vazi· 
güçle§mig olduğundan Kaogarın 
uretle iggali İngiliz kosoloshıne· 
ferablandırmıgtar • 
Aradaki faaıla esna ıoda bazı hır

ekuleei İngiltere koıısolo hane· 
bile soymuglardır. Çınlilcrt: yar
eden beyaz Ruslardıın müteşek· 
aşka bir kuvvet lt" Ak u ve ma
§ına gelmiştir • Yakında Kagga· 
yyırelerin de gelmesi beklenmek
• Çinliler Yark~ot istikametinde 

ir yolunu korumak üzere küçük 
kollar ikame etmiglerdir . 
Ceneral K ungseogbafn ile Müs
n ıskerin kumandı heyeti ara· 
ki ihtilaf emmarelerine rağmen 

yet §İmdilik istikrarını muhafaza 
or gibi görünmektedir. 
Kong Koog ( A.A ) - }'oochow 
ulunan ecnebiler komüni$t kuv· 
riqio tehrio 3 mil mesafesinde 
nduklarma dair çıkan şayialar 
"ne tekrar ~ndişeye düşmüşler· 
ola beraber limanda bulunan 
iz destroyeri kumandana buola
dağımk bir halde Munfjiden ha· 
t edf'n halan grupları olduğunu 
iinittlerle alakaları olmadığını 
etmektedir. Kumandan vaziyetin 
kıranlık oldutunu fakat haliha

---
İzmir : 8 ( A. A. ) - Bugün 

Borsamızda dokuz kuruş on pa 
radao on beş kuruşa kadar 86 çu
val üzüm, 3,75 den 45 çuval bug· 
day, iki kuruş on paradan 500 
çuval arpa, 4 kuruş on paradan 5 
kuruş on paraya kadar Q7 çuval 
kumdausı, beş kuruştan 45 çuval 
nohut, 4 kuruş on puadan 6 çu 
val akdorı, 3 kuruş 70 paradun 4 
kuruş yetmiş paraya kadar 175 
çuval bakla 38 kuruş yirmi pa
radan 30 çuval pamuk satılmış
tır. 

Milli Sosyalist 
Sabık muharipleri Hitlere 

itimada davet edildiler . 

Berlin : 8 ( A A. )-Eski çtlik 
miğferler ve şimdi milli sosyaliat 
sabık muharipler cemiyetinin JDat· 
buat büroıu nt"şrettiği bir beyan
namede bütün Almanları 19 ağU8· 
tos rcyiamınt.lcı M. Hitlerede dev. 
let reisi ve başvekil s"lahiyetleri· 
ni bir1eştiren kanun tasvip etme 
ğe davet eylemektedir . 

:Berlin : 8 ( A. A. ) - Alman 
matbuatı Mareşal Hindenburğun 
ölümü dolayısiyle bütün ~cnebi 
memleketlerde yapılan merasimi 

M.Musolini 
Donanınanın bnynk manev

rasında bulundu. 
181. -

Gaeta : 8 ( A. A. )- Bahriye 
müsteşarı ve orkanı harbiye rei
ıile beraber M. Mussoliui diin 
Pola krovazörüne gitmiştir . 

Orada hıırhiye, hava müsteşnr· 
ları ile Faşist fırkasının umumi 
katibi kendisini bekliyordu • 

M. Mussolini Gaeta açıklanuda 
40 parçadan mürekkep birinci 
ve ikinci filoların manevralarında 
hazır bulunmuştur . Filolar iki 
kısma ayrılmışlardı. 

Manevralardan sonra Musso
lini iki filoyu teftiş etmiştir . 

Gaete : 8 ( A. A. ) -1\1. Mus· 
. olini dün deniz manevralarında 
hazır huluomuştur . 

Düçc Pol k""rovaz()rüne hi 
nerkcn mutat merasimle karşı
larım ıJı r . İkinci filo limandan 
aç lar.-k tJlimlerc haşladığı sıra
d ı birinci filo dn açılmıştır. Gu
rup halinde yapılan talimlerden 
sonra M. Mussolini Pola krova
:t.öriiııdcn ayrılmış ve diğer ge
mileri J., teftiş etmiştir . 

Boma: 9 ( A. A.) -M. Mus 
solini bizzat idare etmekte oldu
ğu üç motörlü bir deniz tayyaresi 
ile Gaeta<lın Ostierye muvasalat 
etmiştir. 

Tayyarede hava işleri nezareti 
müsteşarı cenerıl Jozef Velle, Fa
şit fırkaflı kat.ibi umumisi, milis 
erkanı harbiye reiıi Kont Gıle· 

azzo ve atl1& okyanusu seferini 
yapmış olan binbaşı Piıeo hulu 
nuyordu. 

Nafia ve Maliye Vekillerimiz 
1 

Diin saat on sekizde Ankaradan hu
susi trenle şehrimize geldiler 

Vakii beyler istasyonda yirmi dakika kadar 
müstakbelin ile görüştükten sonra Ellzize 

hareket ettiler .. 
Elaziz şimendifer hattının açıl· 

ma merasiminde bulunmak üzere 
evvelki gün akşam Ankaradan 
hususi bir trenle hareket e_den 

afia Vekili Ali ve Mıliye Ve
kili Fuat beyler dün saat 18,10 
geçe maiyetlerindeki zevatla bir· 
likte şehrimize gelmişler ve is
tasyonda Vali vekili Osman U· 

ri, fırka kumandanı vekili mi· 
ralay İbuhim, mıntakı jandarma 
kumandanı mirı.ılay Osmon Nuri, 
d~fterdar Bıılil,Cumburiyet Halk 
fırkası rris vekıli Mustaf11 Rifat, 
belediye reisi vekili Dıblan zade 
Fuat, emniyet müdürü ;Mehmet 
Ali, Ticaret ve Sanayi Odası re 
isi İzzet h·ylerle bazı daire reisi 
ve memurları ve hnlk tarahndan 
kaı şılanmışlar ve jandarma, po· 
lis rve zabıtai belediye müfreze
leri tarafından selimlanmışlar· 
dır. 

Vekil beyefendilerle refakatle· 
rindeki z .. vat Lelediye tarafından 
istasyonda hazırlanmıı olan ma
sa hagma gelmi§ler ve kendilerine 
ayra,o ve limonıta tekdim edil 
mipr. 

aba vekili Ali bey bazı ze
vattan izahat .Idıkları gibi Mali· 
ye vekili Fuıt beyde defterdar 

Hılil beyden maliyeye ait bazı 
iZ1hıt almışlardır. 

Vekil beyler buradın tekrar 
vagonlarına gelmişlerdir. Hususi 
tren tam saat 18,30 de Elizize ha
reket etmiş ve ayni suretle uğur 
lanmılarfdır . 

Ankara : 8 ( A. A. ) - Nafıa 
vekili Ali ve Maliye vekili Fuat 
beyefendiler hu akşam saat yirmi 
birde Ankaradao Kayıeri-Niğ· 
de-Adana-Fe,zipışa hattile ve 
hususi bir trenle Elazize mütevec
cihen hareket edecek ve 10 ağuı 
tos saat 16 da Elizize muvasalat 
eyleyecekJerdir . 

Hattın açılma merasimi o gün 
yapılacıktır . 

Vekil beyefendilere Devlet 
Demiry•,llın müdürü umumisi 
ile rüesa ve mudirandan hızı ze 
vat ve her iki vekalet hususi ka 
lem müdürleri refakat etmekte 
dir. 

Açılma merasiminden evvel 
Nafıa ve Maliye vekillerifo inpat 
mıntalcası müdürü mühendis Ab
bas, Eliziz meJmsu }"azı) Ahmet, 
belediye reisi Muharrem beyler 
tarafından bir nutuk irat edilecek. 
ve Eliziz iet1Syonnna kadar olan 
70 kilometrelık inşaatı hitam bu
lan kısım i"letmeğe açdacıktır . 

Viyanada örfi idare kaldırıldı 
Müteakip Uç gün hattın ve o 

hav.lide bulunan inşaatın ve Er 
gani hıkır madeninin teftişiyle 
geçirilecektir. 

Hükumet Madam Dolfus ile ço
cuklanna tazminat veriyor. 

Avusturya hükumeti; Von Papenin Viyana 
büyük elçiliğini kabul ettiğini bildirdi. 
Viyana : 8 ( A. A. ) -Styrie 

emniyet müdürü örfi idarenin kal
dınlmasını emretmi§tir. 

Viyana 8: (A. A. )- M. Von 
Papenin Avusturya hükumeti nez· 
dinde Alman orta elçisi olarak 
kabulü dün akşamı kabine içti. 
maıuda kararla.§tı.rılmıştır. 

Bu husustı resmi bir tebliğ 
neşredilecektir. 

Viyana : 8 ( A. A. )-Resmen 
bildirildiğine göre Avusturya hü 
kumeti M. Voo Papenin fevkali 
de Alman murahhası olarak Viya· 
.ıayı ta)'İnini tasvip etmiş.tir . 

Berlin : 8 ( A. A. ) -Matbuat 
M. Voo Papenin Viyana hükiime
ti tarafından kabulünü memnu
niyetle kaydetmektedir. 

Roma ; 8 ( A. A. )-"Havas" 
A jaosı bildiriyor : 

Arşıdük Ottonun kız kardaş 
laıı Arşidü§eS Adelaide Chnrlotte 
ve Elisab*':tt halea Bourboo Par
me prenslerinin misafiri olarak 
Capezzahno di Cımiore'deki Pi
anore Villasındı bulunmaktadır
lar. 

İmparatoriçe Zitanın da yıkın· 
da Arşidük Otto ile buraya gele. 
c•ği söylenilmekb·dir. 

Fon Papen 

arasıncla bir mülak•t yapılacağı 
ve Arşidük'ün İtalyadı yeni Avus
turya başvekıli M. Schuschnipp 
ile görüşecrği söylenmektedir. 

1 ....... 1 

inhisarlar Vekilimiz 

Şilede halkın dertlerile 
alakadar oldular . 

Şile : 9 ( A. A. ) - Giimrük 
ve inhisarlar Vekili ve İstanbul 
mebusumuz Ali Rina hey bugün 
buraya geldi. Halkın bir çok di
leklerini dinledi . Bu meyanda 
geçimi odun ve kömür işlerine 
bağlı köylümüzün odun ve kö 
mürün nakliyat ve ihracatına ait 
umumi bir pkiyetini çok haklı 
bularak bu hususta halkın lehine 
bir karar ittihazı için Ziraat Ve 
kiletine bir telgraf çekerek İs· 
tanbula hareket etti . 

Ali Rana beyin bu tavassut 
ve t•şebhüsü halkımızı çok se· 
vindirmiştir . 

Moskovadaki güreş -
çilerimiz. 

4-3 Sayı ile ve mağlubi
yetimizle neticelendi . 

Moskova : 8 ( A. A. ) - Hu
susi spor muhabirimiz bildiriyor: 

Sosyalist Sovyet Cumhuriyet· 
leri ittihadı milli g&reş takım ile 
bugün yaptığımız musabaka 4-3 
mağlubiyetimizle neticelenmiştir. 

logilialer t1r.Cmdan hiç bir 
ket icruı diiıiloulmedilini ılive 
ittir • ı 

büyük bir memnuniyetle kaydet · 
mektedir. 

Bu ziyaret haberleri bir takam 
şayialara sebebiyet vermittir. Ha. 
satan Arıidük ile M. Muuolini 

Diplomasi mıhıfiline nlzaran 
bu şayiaları ihtiyat ile karşılamak 
lizımgelir. Kıbine erkanından 
bazısının Avusturyaya ait mesele· 
nin halli saltanıtın iadeten tesi
sinde aramağa muhalif olmadık· 
lan, fakat hıılıca müşkdlitın 
beynelmilel eahad• ve bilhassa 
küçük itilaflı Fransaeın mukave 
metinde olduğu mutaleası ileri 
süriilmektedir. 

- Geriai 09flnoO Hhlf9de]-

Gürqçilerimizden yalnız Ço
ban Mehmet ile Mustafa ve Ah. 
bas sayı hesabile galip gelmişler 
en çok güvendiğimiz Saim ile 
Ahmet tugla mağlôp olmuılar. 
Hüseyin ile Adnan sayı hesabile 
ycnilemiolerdir. 

Hintlilerin lideri 

Gandi bir haftalık orucunu 
tutmağa başladı 

Gandl 

Vardhas; (Hindistanda )8 (A. 
A. )-Gandı hu sabah 6 da hafta· 
lık bir oruca haşlamış süt ve mey· 
ve suyu içerek yıtmışdır. Gandi, 
gayet zaif olduğunu Lir hafta son
ra kalbp kalkmıyacıgını bilinme
diğinin söyelmiştir . 

Hindistan da 
150 kişilık bir kuvvet bir 
lngiliz karako'unu basdı 

Kalkuta ; 8 ( A. A. )-Mahalli 
bir bıyrıma iıtirak eden müsel
lih 150 müelüman Kalkütadan 20 
mil mesafede bir polis karakolu
na hücum etmiş binayı ahrip 
ederek karakolda bulunan 3 p<•
lisi yaralamışlardır. Hücumun se· 
b"bi meçhuldur . 

Roma kilisesinde 

Hindenburg için bir ayini 
ruhani yapıldı • -

Roma : 8 ( A. A. )-Dün Al· 
man kilisesinde mareşal Hinden· 
burgun istirahati ruhu için dini 
merasim yapılmı§tır . Merasime 
krılın,hükiimetia , Ayan ve Me
busan meclislerinin ve Fa§ist 
partisinin mümessilleri , ecnebi 
sefirler, Alman sefiri ve bir çok 
jenerallarla zabitler iştirak et· 
mişlerdir . 

Bazı devletler 

CemiyP-tiakvama olan taah• 
hütlerini ödemiyorlar • -----
Cenevre: 7 ( A. A. )-Alman

ya ile Japonyanın Milletler cemi
yetindtn çekilmesi neticesinde İn
giltere senelik aidatını 100 000 
lngiliz liraı:ıındın 200,000 fn~iliz 
lirasına çıkarmışt1r. 

. Milletler cemiyeti bütçesi ha
lıhazırda 2 milyon-İngiliz lira•u
?,ır. Birçok dev~tler borçlarını 
odememektedirler . 

Bu devletler Almanya, Kana
da, Çin, M•caristın, İtalya, Japon· 
ya, Yeni Zelandı, Polonya ve Yu
ğoılıvyadır. 

Bunlardın bazılarının borçla
rını bu sene ödeyecekleri zınne . 
liCliyor . 

F eike dama mahkom oldu 

Viyana ; 8 A. A. ) - Erne8t 
Feike idama mabkUm olmuı 
dur. 



Sahife 

Avustur:yarnn yeni lideri 
Dr. Kurt Von Şuşnig'in tercümei hali 

Viyana : 3 ( Hususi ) - Eski 1 

Avusturya imparatorluğunun en 

maruf Cenerallırındao birinin 

oğlu olan ( Dr. Kurt von Scbuscb.
aig ) 19z7 senesinde ilk defa ola· 
rak mebus intihap edildiği zaman 

nü almıştı. Dr.Schuscboingin ka 
binede aza olmHı 1932 senesinde 
başlar. O zaman başvekil bulunan 
Dr. Burtscb 1932 de kabinesinde 

. bir çok değişiklikler yapmış ve 
bu meyanda adliye vekaletini Dr. 

Schuscbnig; tevcili etmişti. Böy· henüz 30 yaşında buluouyorClu • 
Christlichsozial ( liırıstiyan sosya 
list ) fırkasının bu yeni menusu 

harbi umumide uı.un zaman cep 
hede bulunmuş ve harpte kabra
manl>ğıyle teml'yüz. ederek bir 

ı -lece kabinede ilk defa olarak mev
' ki alan Scbuıchnigg; Burescllin 
başvekalet müddetince bu mevkii 

çok madalyalar almış, mert va 
attı·şli bir gençti . 

O zamın Başvekil bulunan ve 
siyasi istidatları keşi etmekte yük
sek bir kabıliyete malik olan ( Dr. 

lgaaz Seipel ) ; genç Schuscbaig 
de iyi bir siyasi olmak kabiliyeti
ni görmekte gecikmemiş ve oou 

en yakın dostları ve müşavirleri 

arasana almıştı . Scbuschnig çok 
geçmeden dostlarının ve gerek 
diğer parlamento azasının hürmet 

ve muhabbetini kazaomağa muvaf
fak olmuş ye içtimalarda ateşli bir 
hatip ve keakio bir münakaşacı 
olarak kendini tanıtmağa başla. 

mıştı . Scbuscbbig butuklannda 
mevzuubahis mesaili kendi görü
şüyle izah hususua'da çok yüksek 

bir kabilivet gösteriyor ve yaşın· 

ı lao bekleoilmiyecek kadar derin 
bir nufuzunazer ile temayüz edi 

yordu , Scbuscbnigin sözlerindeki 
mantık ve ifade tarzı maruf Başve · 

kil Seipelin outuklarını batırlalı 
yordu. 

Dr. Vob Scbuscbpig o zamanki 
( Christlccbsozial - hırastiyao 
sosya1ist) kulübünün en konser
vativ cenahını taşkil edjyor ve Sc 

huscltoigın fikri alınmadan biç bir 
fırka kararı verilmiyordu . Ma
mafi Scbuschnig bununla iktifa et
miyerek parlamentodaki ehemmi
yetli mevkiini günden güne yük· 
ıeltmiş ve nufuzunu diğer fır~alı
ra da sirayet ettirerek parlamenlo 
nun en sayı\ı hatiplerinden birisi 
olmuştur. O kadar ki Scbuschnig 
parlamentoda ağzını açtığı zaman 
en muhalif mebuslar bile sözleri· 
ni büyük bir merak ve alaka ile 
dinlemekten zevk duymuşlardır . 

Dr. Schnscbnigi en ziyaefe kız 
dırao şey sol cenabın yapmakta 
olduğu siy11i teror idi. Sosyalist 
zihniyetinin bütfüı meml~keti sa
rsmuına ve diğer sınıflara her ta· 
raftı müthiş bir teror yapmasma 
karıı uzun zaman parlamentoda 
çırpı~aıı Schuscbnig; bu işi par
lamento münakatalariyle hallede· 
miyeceğini anlayınca Avusturya 
nın konservativ miJli düşüncele · 
rini sosyalistlere karşı icabında 

silah kuvveti ile müdafaa etmek 
ve bu prensiplerden biç bir fe-da 
kirlıkta bulunmamak için Ostmar· 
kische Sturmscbaren ( ostmark hü
cum taburları ) teşkilatını kurmuı 
ve bu te§kilihn programında A· 
vusturyanın Alman kültürünü ta
şıyan fakat tamamiyle müstakil 
bir devlet olması esasını kabul el· 
mişti. 

Scbuscboigin fikrine göre 
Avusturya; Almanlığın bir par
çası olmaKla beraber daima müs
takıl kalmalı ve mazide olduğu 

gibi halde ve istikbalde de orta 
Avrupa siyasetinin mihverini leş 
kil etmelidir. 

Dr. Von Scbuschnigb daha o 
zamanlarda bHe faaliyetini siyasi 
mücadelelere ve parlamento mü 
uakaşalanoa basretmiyerek ltşrii 
sabada da büyük bir faaliyet gös
termiş ve adliye encümeninde en 
mühim mevkii işgal etmiş huluoU· 
yodu. Bundan başka 1929 lcaau· 
nuesasiıioi yapan encümende. Dr. 
Scbuschoigg eo fHI bir aza rolü- ' 

muhafaza etmiş ve ayni senenin 
( 1932 ıeoeıinin) mayıs ay1nda 
Dr. Buresch baş vekaletten çeki 
lip yerine Dr. Dolfus! geçfiği za
man da Sehuschnigg adliye vekili 

kalmıştır. Dr. Von Schusebnigin 
adliye vekili sıfatiyle koyduğu ye· 
ni kanuıılar ve yaptığı adli ıslahat 

şayanı taktirdir . Schuschuigin 
Avusturyaya yaptığı büyük biz. 
metler arasında bilhassa vatikan 

ile olan muahede şayanı dikkat 
bir muvaffakiyettir. V. Scbusch· 
oigg bu muahedeyi yapmak için 

Dr. Dolfuss ile beraber bizzat va
tikana gitmiı ve orada uz.un boylu 
ve muvaffakiyctli müzakerelerde 
bulunmuştu. 

Dr. Dolfuısun ikinci lc:abioe
nesiode Dr. Voo Schuschoigg bem 
adliye ve hem de maarif vekaleti
ni deruhte etmiş ve maarif vekili 

sıfatile tali tahsil reformunu ya
parak , Sosyal Demokratların kili 
se aleyhdarlığı fıkrile koydukları 
bazı usullerle mücadele etmiş ve 
Sosyal Demokrat fırkasına men
sup sabık Maarif V~kiUeti müste
ıarı (Glöckel) in sukutundao son 

ra nihayet bu usulleri ilga ederek 
yerine dine ~c ablalc:a hürmet esasını 

kabul eden maddeler koymuştur . 
Maarif Vekili sıfatile Scbuscbnig · 

gin en ziyade ehemmiyet verdiği 
nokta bütçede yapılan iktisadı 
rıığmen Avusturyan1n ilmi sevi· 
yeıinin alçalmasına dikkat etmek 
ve hükumetin ilme verdiği kıymeti 

daima muhahza etmek ' idi. Sc · 
buscbuiggin bir siyasi sıf ati le en 
kuvvetle sarddığı prensip ise rA
vusturyada hükümet otorituinin 
kuvvetlenmasi ve Avusturyanın is 

tiki.ilinin bilakay~üşart tanınma· 
sıdır . Bu noktada Dr. Schosck
oigg ile Dr. Dolfussun fikirleri 
teta})uk etmekte ve iki siyasi bu 

noktada tam manasile birleşmek
te idiler. Bunun içindir ki Dr. Won 
Scbusehnigg Avusturyama mücı
dcleJ er le dolu son senelerinde da-

ima D. Dolfussuo yanında ve en 
ön ı~fta çnrpıŞmış ve sal>ık &işve 
kil Dr. Dolfuss, buna tnulcabil ö-

lüm yatağında mayor Wey) i ya
nina çağırarak lCeaC:lisio8eo soara 
Scliuschoiggid Başvekil tayin edil· 
mesini va•iyet etmiştir . 

İşte bugün Avuıturyanın baıı 
na geçen ad•m , böyle memleke· 
tınin eo yüksek siyasilerinden ve 

t'D ateşli mücadelrlerinden biri o 
lup ; siyasi hayatında olduğu ka 
dar hususi hayatında da hiç bir 
leke taşımayan , bilakis muhalif· 
leri de dahil olmak üzere bütün 
Avuıturyar.ın hürmet ve mubah 
betini kazanmış bir kimsedir. Dr. 

Von Schuschniggin şabsıodı bü
yük bir siyasi ile çok eyi bir or
ganistör birleşmiştir ki işte Avos· 
turyanın beklediği lider de lam 

böyle bir adam olmaı. idi . Dr. 
Von Schuschniggin eyi bir orga· 

niıtör olduğuna en güzel delil ken· 
di elile kurduğu (Ostmırk· hücum 

taburları) teıkilatıdır . Bu tabur
lar emmuzun son buhranlı gün· 
lerinde timşeli gibi birdenbire or
taya atılarak Nazilerin yapmak is
tedikleri iıyaa ve ihtilali şiddetle 
basn;mıılar ve Avusluryanm "sli"
lilini kurtarmışlardır. • 

( Türk Sözü ) 

· Musolirıinin kadPı hakkm- ı l 1 Sakıt halife 
dnki ~kri • 

1 1-~-~~~~~~~---~~~~~~~~~.~-~~~~~~~~~~~-~~~' ~bdül~Pcit efendi b~ 
" İl Corriere della Sera,,den: 

Matmazel Elena Gosset ~Ius- Fabrikatör ve tüccar- Nufus işleri kü Türkiyeye ve onun. 
solini ile mülakatta bulunmuş ve larımız yük Şefine muvaffakt 
İtalyan kadını hakkındaki fikrini v· ı · d 1643 f diliyor 1 ay· tımiz e nu us 
sormuştur. Mussolibi kendisine lzmir panayırına iştirak 
şu cevabı vermiştir: yeniden tescil edildi . 

~tmeğe kara~ verdiler 
.. C-94a • k 

İngiliz gazetelerinde ş•' 
terine dair zaman zaman pı,I 
ler yazan Afganistanın Avı11 
tanınmış muharrirlerinden :!,isi 
Ali İkbal şah ; Taymis gıse'ye 
de Sakıt halife Abdülmecit ~ b 
ye dair uzun bir makale y•lı 
tır . 

Bir çok kadınlar iktisadi huh· 
randan dolayı mşarıda iş görmı>ğe 

mecbur oldukla:m :için kendilerini 
mazur görürüm . Lakin kadının 
esas vazifesi anneliktir ve muhiti, 
eskisi gibi ~v olacaktir. 

Faşist hükfuneti , bu 'günkü 
İtalyan kadınlarının eski Roma 
kadınları gibi bütün hayatlarını 
evde , örme ve dokuma işlerile 

geçirmesini istemiyor. Hükumet 
kadınlarımt.zıo, kocalarının veya 
erkeklerin mütemmim bir uzvu 
olmalarınr ırzu ediyor. 

Faşist rejimi, İtalyan kadınını 
umumi hayattan uzaklaştırmıyor. 
Sendikalarda bir kaç kadın me· 

mur vardır. İleride korpornsyon· 
lara da kadınları alabileceğiz.Bir 
kadının bu gibi memuriyetlerde 
bulunması, ancak bir kaç evsafı 

haiz olmasına bağlıdır . Resmi 
dairelerde ve hatta nezaretlerde 
hile memur kadınlar mevcuttur. 

Kanunlarımız , İtıılyan kadın -
larını himaye ediyor . Bununla 

herab"'r, Faşist rejimi İtalyan ka· 
dıulaıının tam manasile anne ol
masına ve bu tabii meyilde bu
lunmasına bütün kudretile çalı
şıyor . 

Elena Gossr t hu muhavere
den sonra, İtalyan kadınına dair 
şu mütalaada bulunuyor : 

İtulyan kadını balodan hoş · 
!anmıyor . ;yalnız tiyatrolara ve 
sinemalara devam ediyor. İtalyan 
kadını çok muhafazakar ve din

dardır . Memleketine çok bağlı
dır. Fa§ist rejimi kadın için mü
him t~dbirler almış ve kadınların 
yüks .. k vazifesinin neden ibaret 

olduğunu göstermiştir. Faşist ida
resi İtalyan kadınına eski vazife
lerinden maada başka vazifeler 
de vermiştir . 

Fa§ist rej mi, zevk ve eğlence 
kadınt istemiyor. Nesi in devamı· 
na ve çoğalmasına yarlyan faal 
bir uzuv olmasını diliyor . 

Bundan dolayıdır ki Faşist 
rejimi , İtalya kadınını , Cihan 
Güzellik müsabakalarına iştirak
ten mentıtmiştir . 

Yunanistanda batakhklar 
kurutuluyor 

'' Apoyevmatini,, deu : 

Viotik - Kifisd nehrinin ba· 
taklıklariyle Lıri11 ovasaodaki Kor 

la gölünün kurtarma ameliyatına 
dair Münakalatı umumiye müdürü 
M. Sehonun verdiği raporu baş· 

vekil ile münakalat nazırı M. Ral
lis müzakere etmitlerdir. M. Se 
honun raporuna nazaran bu iki 

kurutma ameliyesi içinl 10,000,000 
drahmi sarfolunacak ve bunların 
80 milyonu Larisa :ovasına ve 30 
milyonu dahi Kifiıu nehri için ve· 
rilecektir. 

Üç sene zarfırıaa hitam bula· 
cak olan bu ameliyahn neticesin· 

de ziraat yapılmak üzere Larisada 
37,000 dönüm ve · Kitfiıuda da 
4,500 dönüm arazi elde edilecek
tir . 

Bundan maada Kifisü nehrinin 
feyezanlarından 10,500 dönümlük 
mezru arazi Ue Korla gölünün et

rafında mevcut olup ber sene yağ
murlardan mutazarrır olan daba 

1 

200,000 dönüm arazi tabtt muba · ı 
fazaya ılıoacaktır . Şayanı dikkat 
tir ki her sene yağmurlardaa dola- 1 

yı Kifisunun mezruata yaptai• za · i 
1 

rar ve fevkalade badiselerdeıyllzde J 

90-100 nisbeliockdir \ 

Vali vekili Osman Nuri beyin 
ıeisliği altındı Ticaıei ve Sanayi 
odasında fabrikatör ve tüccarları· 

mmn iştirakite :rapılan toplanbda 
fabrikalarda ı istihsal edilen pamuk, 

iplik , be.z ve elbiselik kumaşlar· 

la vilayetimizde yetişen ve istihsal 
edilen hçr nevi hububat~ zahire 

ve meyvelerin de İzmirde 26 A· 
gustosda açılarak l5 Eylula kadar 
devam edecek olao beynelmilel 
panayırda teşhir edilmesine karar 
verilmiş ve bunun için iki pavyon 

ayrılması hususunda lzmir vilaye
tinden ricade bulunulmuştur . 

Tıcaret ve Sanayi odamızla 
fabrikalarda şimdiden hazıflıkla ı 

ta başlanmıştır. 

İhtisas mahkemesinde 

Yedi ay içinde 394 evrak 
gelmiştir 

934 Senesi iptidasından Tem
muz o\hayetine kadar ihtisas müd 

deiumumiliğiae 394 tane kaçak
çahk evrakı gelerek mahkemeye 
ve istintaka göo~erılmiştir . 

Af kanununun neşrinden tem 
muz nihayetine kadar Adana mer 
kez kazasiyle diğer dokuz kaza 
dahil olmak üzere nufus siciline 
1643 yeni , 2343 doğum , 27~0 
ölüm , 1136 evlenme ve 289 yer 
değiştirme işi kaydedilmiştir . 

Terliksiz köyünde 

Dün maktüJ Mehmedin evin· 
de bir keşif yapıldı --

Terliksiz köyünde otuıan Meh
met adında birisini öldüı mekten 
suçlu ve mevkuf Hace Abdullabın 
geçen celsede ağır ceza mahkeme
sinde d~vam eden duruşmasında 
maktulün evinde ağar c.eza mah -
kemesi azasından Kizım beyin na
ipliği altında bir keşif yapılmasıDa 
karar verilmişti , 

Bu karar özrrioe dün sabah 
aza Kazım • Cumhuriyet müdd .. i 
umumi muavinlerinden Şerd bty

ler o köye giderek keşif yapmış
lar ve öğleden sonra şehrimize 
dönmüşlerdir . 

Tapu müdürü gitti 

Bunlardan 324 ü karara bağ Kendisine bir buçuk ay mezu· 
lanmış ve 240 kişi hakkında tevkif niyet verildiğini, yazmış olduğumuz 
kararı verilmiştir . vilayet tapu müdü Emin bey düo 

Yalnız geçen Temmuz ayı için- Mersin yoluyle İstanbula gitmiştir. 
de ise müddeiumumiliğe 23 evrak Emin beye Başkatip Süleyman 
gelmiş , Haziran ayıodan devre- bey vekalet edecektir . 

dilen evraklarla birlikte 42 dava Aydın sanatJar mektebine 
kaıara bağlanmış ve 22 kişi bak- girecekler 

Vaktile Sultan iken kenka 
tanbulda ziyaret eden s~r"ri 
İkbal Şah , ahiren Sakıt b~ul · 
"Menfa,, ta bir ettiği İsfİfr · 
ziyaret etmiş ve kendisile g'd 
rek irıtibalarım sormuştur. 9ey 
kalenin tercümesini hulaset po 
şağıya koyuyoruz : ıkl 

" - Sakıt halifeyi vaktiY~ıişl 
tanbulda lir cuma selanıUf 
göl'müşlüm • Gözlerimizi k~Jln 
tıran bir ihtişam , debdebe W az 
selamlık r esmini seyrettik . ~al 
kendisini camide aamaz kı/rİ 
gördüm . Yüzünden memJJ me 
ve saadet akıyordu . ü 

Geçen giin kendisini lıliıı 
deki menfası olaa Villade ~uz 
ettim . Fakat eski Sultan ~lur 
mccitle bugünkü AbdulmeCI .ev· 
sındaki fark azim idi . ~e 

Yüzünü kaplayan hem m 
sakal , biitün cevvaliyehoi ~ed 
den iki mağmum gözle k• ıa 
tım . 

Kendisile şark usulü il' 
malaşhk . Bu sırada gözler;e; 
iki damla yaş beyaz sakaluıı•~ 

1 
rine döküldü . .İe 

,-an 
Kendisioe siyasetten bll 

tim fakat o, bu siyasi sualler' 
vap vermek istemedi ve ded!o 

kında tevkif kararı verilmiştir . 
Bu kaçakçıhk cürüml;rindeo en 
ziyadesini içki ve esrar teşkil et
mektedir. 

Adliye müfettişi geldi 

Aydm aanatlar mektebine gir· 1 

mek istiyen iki ilk mektrp mezunu t 
dün vilayet makamı vasıtasiyle 
maarif müdürlüğüne müracaat et 
mişlerdir . 

" - Bu mevzu çok hıJll.Ja 
ve beo artık siyaseti unut' iç 
ve lsviçre hükumetinin mi~ 
veıliğiai suiistimal etmemei' 
lışıyorum . Ben bütün me1e · 
yetimle bir türküm ve M~kt 
Kemala bayır ve muvaffakif yef 

lerim. ,, /Un Adliye: maff'ttişlerinden Ali 
Rıza bey şehrimize gelmiştir . 

Top utış talimleri 

15 ağustos 934 tarihine tesa· 
düf eden çarıamhı güQÜ sabahle
yin saat altıdan itibaıen San oğ 

lu damı şark sırtlarından garbe 
ve Seyhan nebti istikametinde top 
atıtı~apılacağı ve öğleye kadar 

devam edeceği kumandanlıktan 
vilayete hildirilm;§tir . 

Sırrı bey 

Daimi encümen başkatibi Sırrı 
beyin mezuniyeti liitmif ve dün 
den itibaren vazifesine başlamııtır. 

Bir meni muhakeme kararı 

Bundan iki sene evvel Cey · 
malmüdürü Huluıi beyin bazı u
bap dolayısiyle eli işlen çektirU 
mişti. 

Birinci istintak hakimliğinde 
şimdiye kadar devam eden tahki· 
kat bitmit ve mumaileyhia meni 
mubakemesioe karar verilmiştir. 

Kars Emniyet müdürü 

Tırnakçıhk yaparak 
parasını çalmış 

Sal>ıkalılardan cin Mehmet ulu 
cami civarında Resul oğlu Hacı 
Salibin dükkanından elbise almak 
bahanesiyle gitmiş ve para boz
durmak isterken dört lirasını ça · 
lıp kaçmış ise de yakalanmıştır. 

Zarla kumar oynark&n 
yakalandılar 

Sabıkalılardan Safer, Hasan 
çavuş, Çarlio Salib, Halil llirahim 
ve Mustafa Hürriyet mahallesinde 
oturan Durmuş Aliniaı evinde zarla 
kumar O)narlarken yakalanmış 
!ardır. 

Ürküp kaymakamı 

Ürküp kaymakamlığına tayin 
edilen Kozan kaymakamı İslam 
Ferit bey yeni vazifesi başına git
mek üzere şehrimize gelmiştir . 

iki Şaban arasında bir 
yaralama 

Hasan oğlu kör Şaban ile Ha· 
san oğlu küçük Şaban bir kavga 
neticesinde yekdiğerlerini döğüp 

bıçakla da yaraladıklarından yaka-
Bir müddetdenberi mezuniytl· lanmış ve haklarında kanuni taki-

le tehrimizde bulunmakta olan Kars bata başlanmıştır . 

Emniyet müdürü hemşehrimiz Tev· 'r 
fik Celil bey dün Kayseri yolile • 
Ankaraya gitmiştir. Oradan bir Kongreye davet 
kaç gUn kaldılHan sonra yeni va
zifesi başına gidecektir . 

HUkOmat tabibi lstan
bula gitti 

Hükumet tabibi Hamit bey bir 
hıfta mezuniyetle dünkü trenle 
lıtaDilt•J. gitmiştir . Hamit beye 
belediye tabibi Cemü l>ey vekalet 
edecektir • 

T. f. C. 1. Çnkurova mırı• 
takası merkez heyeti nd~n : 

17 ağustos 934 cuma günü 
saat iO da Adana Halkevinde 
toplanacak olan mıntaka senelik 
kongresine selahiyattar kulüp 
murahhaslarının gelmeleri rica 
olunur. 

Bu sıradrs perdenia ark•~ 
güzel, küçüle bir kız başı g ıa"J 
dü. Sabık Sultan ona işare~ek 
rek b.ir sandalyeye otur ..41a 
emrethkten sonra bana d6,,.
dedi ki : 

'' - Bu en küçük kıJ 
ve benim içiıı menfada eo b~o 
bir tesellidir. ,, i 

Bu sırada siyab bir araP 
ve g~tirdi. Fincanlarda hali 
Osman saltanatının damg•'''ha 
düm. Çatlaklara görülen b'tnü 
canlardan dolayı !&bık Sultl11Veı 
den özür diledi : ~01 

11 
- Bu fincanlar· hane ~et 

zın en son yadigarıdır. Ben, 
maziyi hatırlatan bu fiacaol-'Zcı 
başkasiyle kahve içmem. ,, . _./ 

Şamda dükkanlar kapl 
lec1 

Şamda maliye memurlıt~ ba~ 
mettü vergisinin tediyesi il 
rilet mühlet bitmiş olduj~§elı 
çaışıya çıkmışlar ve temettO llül 
!arının tesviyesini , ~aksi t•~ıJ'hal 
bacz.en tahsililine karar ve' Y•l 
ceğini ibbar etmişler . e<li 

Bunun üzerine HamidiY' 
t••mı .yarım saat kadal'. k~ doı 
ve bütün tüccarlar bir topl I E 
parak hükumete müracaat 
lerdir . · 

italya kralc Lübnafl' M 
gelPcek 

ltalya kralı Viktor EaJJ 
1 yakındı Somalideki İtalya• il "i 

temlekelerini ziyaret ede~ Al 
ber verilmekteeir · Kralıo Şc 
nekkiren Lübnanı da ziyaret Aı 
ceği söylenmekte is~ de ; ~ tıı 
ber etrafında resmi dairelel 
bir malümat yoktnr • 



Sahife: 3 

Adana Borsası Muameleleri 

SON BAllBJEB lLJER ı 
1----------------.,,.,,.~------------~-.J' Kilo Fiyatı 

PAMUK ve KOZA 

Muhafız gücü 
sikletlileri Ankarada bü

tezahüratla karşılandıhır -

İzmir Panayırı 

Hazırlıkların bitirilmesine 
faaliyetle devam olun

maktadır 

Ank~:ra: 9 (A ~) - Tür~iye İzmir: 9 (A.A) - Pan~yır sa· 
iklet Juruou tam bir muvaffa 

basında inşaat bummali bir ıuret-
etle baıarmıı otan Muhafız gü· te deY1m etmektedir. inşaat için 
biaik,letlileri bugün ıebrimize · d' k d bel d' f d şım ıye a ar e ıye tarı ın an 
lmiılerdir. ._ rk b' 1. f d'l · · 8 aı ın ıra sar e ı mıştır . u 
Bisikletlile~. ~·~ıkkılede ".e a..J- --:-paranm 14 bin lirası pavyondıki 
Mub~z ıuc&ı ıdman cemıyrt g9zino içindir. Papa yırın içi ıü 

i ittifak, fehir pamıua ve ıpor zel bir park halinde tezyin olua-
lüpleri de Kay•ıta luışı1an~- maktadır. 

Adliye vekili saraç oğlu Şükrü 
yefeodi de Kayaıa gelmiıler ve 
orculan muvaffaltiyetle bııa-r
kl1rı bu turdan dolayi tebrik et· 
şlerdir 

Bisikletliler Kıyaş Cebeci yo 
oda ıüvari müfrezesi ve saman 
dınnda da vili,et, belediye ve 
lk fırkası ve halllevi mOmuıil-

i , idruan cemiyetleri umumi 
rkezi ve ıpor teıkilat heyetleri 

lmeaıilleri ve ıpor kulüpleri er· 
m ve muhafız alayı zabitanı ve 
zika tarafmdan karıılanmıştır. 

rada Muhafız gDcü şehir, Hal-
vi namına nutuklar söylenmiı 
ıporcular idmaa cemiyetleri 

umi merkezi namına bir vazo 
diye edilmiı, Ankara auotakası 
mına da bir buket verilmiftir. 

Kafile önde moıika olmak ü
re Gazi heykeli önüne muvaaa 
1 etmi§ ve burada heykele bir 
lenk vaz ve kafile reiıi tar4fın 
n bir hitabe irat edilmiıtir. 

Zonguldakta 

aşvP-kilimizi kal'§rlamak 
çin hazırlıklar yapıhyor 

Zonguldak : 9 ( A. A. )-Baş
kilimiz lemet pata hazretlerile 

tisat Vekili Mahmut Celal he
f endinin Yarı Kok fabrikası
n temelini atmak üzere ayın oa 

"§İade gelecekleri haberi fevka
de sevin9 doğurdu. Bütün mem
ket büyük. tezahürata haınlan
akf.4dırlar . 

Sıhhiye mUsteşarı 

nguldaktaki amelenin sıh · 
vaziyetlerini teftiş ~iyoF 

.. 4J 

Z~dak : 9 ( A. A. )-Sıh 
at ve içtimai muaveae~ Vekaleti 
üste~rı Hüsameddin ve sıhhat 
ckaleti sicil ,Md. Zıhni beyler 
nguldağa gele,rek amele vazi

etini tetkik ve tefti§ ediyorfor. 

onguldak ve lsparlada 
intihabat hazırhkları. 

Zonguldak : 9 ( A. . )- Be
ediye intihabaU hıızırhklarına 
aılanmışur. 

Isparta : 9 ( A. A. )- Bu sene 
hrimiz belediye intihabatı Ey

ulde yapılacaktır.Bütün intihap 
alçkuıı taııya.Iarın cetvdlC,fi 
ıpılml§ ve muameleleri ikmal 
dilmitf.h' , 

Diğer iatihap banrlıkları.a 
6Vam. .. dilmek~dir • 

Erzurum Halkevinda 

Mnzeler şubesi Asariatika 
tetkiklerine başladı 

Sovyetler pavyonu bitmek Ü· 
zeredir. Sumer bank ve inbİlarlar 
pavyonu için parkın göze en zi. 
yade çarpan lcımmlarında yerler 
,abıiı edilmiıtir. Mevcut pavyon 
ların hemen kaffesi tutulmuş gı

bidir. Panayır mabıllinin arlra
sıoa tesadüf eden yangın yerleri
nin elli bin metıt murabbalak kıtr 
mı şehir bahçesi bılinf' ifrat olu 
nacakhr. Panayır iti bittikten son· 
rı belediye bu itle mrşgul ola -
caktır. 

Sovyet tayyare filost.t 

İtalya ve F ransada nasal 
karşılandı 

Roma : 9 ( A.A ) - Evveliıi 
gün Moskovadan hareket eden 
dört motorlu üç büyük Sovyet 
tayyaresindeo mürekkep filo dün 
akıam 1aat 19-30 da Ciampino 
karargahına gelmiılir. Sovyet he
yeti Balbo filosunun 1929 da Ode
flaya yaptığı ziyareti iade eyle -
m~ktedir. 

Misafirler enternaıyonal ve 
giovanezza martları ara11nda c~ 
neral Liotta ve diğer bir çok ze
vat tarafından hararetle karıılan · 
1Dıflardır. Misafirler İtalyada bir 
hafta kalacaklardar. 

Pariı : 9 (A.A) - Sovyet ha 
va heyeti murabbaaaıı Franaayı 

resmen ziyaret makHdiyle dün Le 
Bonrgetye gclut1it ve çolr 18mİ{lli 
bir tarzda kabul edilmiıtir. Tay
yare meydanının dirrğine Sov-
yetleria büyük inzal bayrağı çe 
kilmiı ve nutuklar siSyleamiş -
tir. 

Ceneral Michaud Sotyet tay
yarecileriae hoJ ı~ldiniz demlt
ve Sovyet Ruıya bava mllmeuil 
lerinin bu ilk ziyaretini kabul ete 
melde Franıız tayyarecilerinin fn· 
kalide bahtiyar olduğunu aöyle-
mittir. 

Sovyet bava filolarl merkez 
Md. M. Unalirit ,:etaıp vererek ıırör · 
dllkleri kabaldea dolayı trtekkii~ 
etmit te aonra rAdyo ile taJJM•ci 
:ve sivil bütün Frıaıız ve Ruaiat~JA;ı 
devamla l'e ımüatakır bir ıalbıA lıa
vuomak buauauada icap eden bl 
tiha gayretlerda b11lunıc•ldarı 1-
midini izhar eylemittir. 

Roma: 9. (A.A) - İtal1an laJ• 
yarecilerinin Moıkovaya yapmıt 
olduklara ziyareti iade .etmek &ıeıe 
ğelmit ola• Raa taryarecileri Moa 
te celio tayyare limanına gitmit· 
ler ve orada yelli mıaat ve teaiaat 
mHkezini &İyNet etmitludir. Ta, 
yareciler Romıya avdet ettikleri 
umiua keadileriae laJ)'•e cemi
yeti taı.afaadan vuüen liıafette 
bam buluamlltlatdll'. 

M. Beklvtn 

Bir k;aç hafta maddetle 
istirahate çekildi • 

1 - -

Erzurum : 9 ( A. A. )- Halke- vin bir kaç haf ta istirahat etmek 

\ 

Londra : 9 ( A. A. )-M.Bald-

~ive mUzeler §tlbtsi ınftmesaili ftzere Ab Jes 8-iDse har~ket ,t. 

- Birinci ••hifeden •rt.n-
CİN st En u En çok Satılao Mikdar 

Roma hükumeti it S; 8.. s. IWo 

Viyıaa 8 ( A . A . ) - Yarı 

Yapılan tevkifler haberini 
tekzip ediyor 

resmi "Wi9Del' Zeitung" gazet~si ıı-w.::::-:-:~~..!!....--ı~----l-----11--------.J 
Matlam Dolflla batvekilin ılmış 
olduğu ma:ıfi muadil bir tızmi · 
nat verilmesine dair olan kan\IDU 

Bolonya : 9 ( A.A ) - « Ste· 
faai • ıj•naı tebliğ ediyor : 

" Daily telgraf • muhabiri 
ahiren bazi fatiatlerle bunlar me 
yanında M. Arpinattinia tevkifle -
ri keyfiyetini temamiyle muhayyel 
bir tekilde bıber vermlıtir • 

neşretmPkkdir. Kanunda Mıdam 
D~füs~l~d~h~~~ç~~-~~~~~--~~~Y~A~P~A~C-1--~~---~~~ 
ların istikbali için munzam taz
minat veı ileceği de tasrih edil 
mittir. Viyına: 8 (AA) Alman radyo••-.....----------Ç ___ f_G-.-l_T ______________ --1 

Bu muhabire göre Federal 
kitiplerdea 3 zat ta dahil olduiu 
halde 300 kiti kadar tevkif olua. 
muıtur . 

lttaayonlarının dün tf'krar Avua
turya aleyhinde faıJ4Jete pçtik- ı--v:::~"'.;1lı::=TIL---l---;---l-----1----.......... -.:..:...ı.....;.:;....:;.1 

~rig&Dlmü~ür. Vfyanadaebem- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
miyetle ka~d-dil~ltine ıare Al- H U B U B A T 

Bu mij~);iç bavadiıia kati· 
yen aaıl ve eaaıı yoktur . Ne Bo 
lonyada ne de sair vilayetleri., 
biç birinde ne siyaıi bir ııbsiyet 
ne de Federal kltip tevkif edil 
memiıtir. 

manya , Avusturyanın istıklaline Buğday K1br18 2'2.5 3 ----,=----------' 
riayet edileceji ~zleri arkuıncla " Yerli 2,SO 2,75 

Yalnız son gtlnlerde 12 kiti 
tevkif olunmutH da bunlar da der
hal ıerbe•t bıralc:ıfmıılardır . 

ba memleketin işlerine devamlı 
surette müclahele fikrbal bkip ey
leme1ttedir • 

Alman bqvekili M. Hitleria 
iki ıün evvel intiıar edea müli
kah bu aoktıyı nazara teyit ettiii 
ıuretiade telalrki olunmaktadır . 
Çünlt6 bu mlilakatta M. Hitler 

•• en tane 
Arpa 2'65 

olı 2,57,5 2, 
Delice 

İngiltere hükumeti A•u•&111,ahlaı-Jaakluadakı clltla·~-11r--ı~r-~:n~~;--..-..,...::;:.~ıır.tır----_...ı~:!!.2:~~.J-.-.. L 
celerind~ deiitiklik baaıl olduğu-

Be~·nelmilel bir ticareti 
bahriy;.e konferansı 
toplamıyacakmış - -

Londra: 9 ( A .A ) - Gazete · 
ler İngiltere blllcümetinin beynel
milel bir ticareti bıbriye konferan· 
sı toplamık niyetinde olduğunu 
fızmalUadtr . 

Bu konferanstan mak1at yolcu 
ve ytik vıpurlarının vaziyetlerini 
tetkik etmektedir . 

« Royter • ıjınıınm haber al· 
dıtıaa ıöre ticaret nezareti tara· 
fıa~ hö,ılq )>ir konferan1 için 
biç bir davetname g6aderilmiı 
dej!ldir . 

İki tayyareci 
Dllnya mesafe rekorunu 

kırmağa çıktılar 
Torent~ : 9 (A.A) - Yüzbııı 

Reid ve Aylinı namında iki Ka 
nad•lı tayy•reci buıiin Va&age 
bir aaat 5,12 de bavalaamışlar · 
dır. 

Bualar KocJ. ile Roslinin •b · 
deıinde bulunan dünya metafe 
rekorunu kırmak teıebbllılnd•· 
dirler . Bindikleri tayyare geçen 
sene Molliıon ailesinin AtlH de
nizini ıeçmek üzere kullandıp 
tı1yaredır. 

Yüzbııı Reid •e Ayliog 111-
cedea lrla•da yplu ile Bağdat Qze· 
rinden uçmak niyetinde iken tim. 
di ~aba cırnuptın aç~i' ve T&r
kiye erı~ iızerindtf' ıeçaaeıı.e.· 
je ~prar vtfaaitlerdir 

Her ~aJ.d gayele~j yulıua
da pqJ .... ,.., beıııf,n ihtiY,ata tllk~-
ııi'c;~e Jfa4a, .ıolla~a ~evıp.p,1 et
mekJiır. 

M. Ryzvelt 

nu bildi.rmek tiyle dursun bilikiı 
Avuıtur1ada f'nıcbluu lehinde 
kuvvetli bir cereyan metcut oldu
tunu ifade etmektedir . 

Vi1ana: 9 ( A.A) - M. Von 
Papenin Viyana ıefirlitlae tayini 
hakkında vaki iatimzaca verilen 
muvakkat cevabı matbuat tarafa•· 
dan bıridane lcarıılanmııtır . 

Gazetele~ bn buauıa ancak bir, 
iki 11tır ta\aia etmekte ve ıu ihtar· 
da bulunma~tod r : 

Bir Ajremen talebini reddet· 
mek ~ıuld~~ deiildir . Fazla ola. 
rak M. Voa P•JlCD Avaıturya ile 
Almaaya .,a•aada bir uzlıımıyı 
ne der,~e ı•Jret edeceiüai ıa
lamak onu İf ~ında ıarmeje 
mtltevakkiftir . 

Almanya va 

tp35 e 1 ·~e~~ 
'onf ranşına iştirak eıQ)i-

yecekler 

Loadra : 9 (AA) - ~lmanya 
Sovyet R•.J.• re diP, bir çok 
depiz de,letlerinia 1935 deniz 
k+leranaınaJ.tirak edecetine da 
ir d&n pzetelerde çıkın haber
le• mevpmıizdlr • 

LôDdrada denli iılerlniııı ıon 
bah,.,itı :f ıpoa 11tl1dlmetmlıı ipd· 
clai miizaker~lare ilk defa olarak 
ittirakine kadar tehiri münatııip 
olacatı kanaatı vardır . 

~~I· : 9 ~ .J,. ili' f 

den aonra baaün de "0 ' y Her•\t , 
ıazeteli deniz ıilibları me1eleıi 

ni menaabaWa. ederek cli1or kı : 

Deniı müzakereleri bir ~k 
miifldMlta qiramaktan bili kalma· 
Jacalrttr • Bu mlfktlit iyi• bl1ülı 
Ulr ~ Loadrum .allhirettar •a · 
bafili lntial&claki uoe zaıfmda 
içtintflf !llak~rrar olaa koofera1ffı• 

Lübnan avuk4U;ları ne 
istiyorlar ? 

Lllbnaa avukatlara bir mazbata 
hazarlamaktadır . Ali komiıer 
Kont Dlmartele ve;ilecelc olan bu 
mazbatada ec11ebi a•utliarın Lüb 
•an mahkemelerinde _çalıımıma
ları için bir kararname çıkarılmHı 
illea••~~ Yedi avubtlarua 
lauku~uaa mu afatı lrHtlyle ya 
pslma'kta ol•ı. bu m11bat91 bir ~. 
11m avukatlar imzalamamııl1rdar . 

Hava tarassudab . 

1 - Dün Adanada zevalden 
eonra sıfıra jodirillilil 1-)'ikı 
qes · Ş3,6 •;\ipetre olup en 
gok sıca M',5:en azı 23,5 san ti. 
grattı . 

Rutubetvasati % ~8 olarak 
lcaydedilmiıtir. 

2 - &,va azpulutlu g~it 
rüzgir zevale kadar sakin ze\'al 
den sonra ceaubu garbiden llÜt'a · 
aniyede 10 metre olarak ö • 
mötdfir. - , 1 

Askeri havı r1ut iıtı8yo::.J 

Kurakhk mın~aka~nı 
tefti•• ÇJktı' toplanmı1~iı,dıa end• edi· yor • 

yorlar. Deniz ailihlarının ııal- Almea,a ha I~ da.yayı abf· 
11 1 •• hlmHı veya biç olmazH bugiD· tndı ve dünya delice bir ailib ya 

Davils Lıke; (Amerika)-: 9 ki•viyele,itHle muWau edil· r11ı siy .. etinde iarar ettikç._,,lllua-
( A. A.) - Reisicumhur M. Ruz- ~ lllel'-9( ~1 ola ye(d• ıif biç bir fert Japonya ve Almaa 
velt kuraklığa upıyın mıot~aıyı b•t büyllfl deniz devletine ibti- yanın mllsavat haklarını taalabüt 
tekrar teftiı aınek bere otome- Jd~lın niabe~e {iltedikleri ka- ~tmedikleri müddetçe berlrell• 
bille hareket etmiftir. Reisicum· Ilı . Li:uat keadl müdafaasını temin 
bur a7rıl11ken demiıtir ki : de edilmesi derpit olunuyor ve etmesi tıbiidir. Felikat ıurada-

Uzan zamandaaber1 okuduk- muayyen bir detre için alik•dar dır ki : 
larımı ghleriiole gördtiın ve ~k devletleri• ilAn ettikleri pr~ra - Hiç bir cle.let ail'h yarııını 
Dıüteellfmım. Bu çok vahim bir I mı artldll•lln lfl-.tiir ili"' ikili kırmakamıa kendi müclafaaaınl te-
meseledir ve Çaresini bili1orum f teklif ediliyor • min edemez • 
dersem sizi atlatmıı olurum . Bir Binaenaleyh konferan11n top-
§ey yamak imkin1 varsa onu ya· la-... va,abut laakikalfJli .mi 
pacağız · him llif ltilAf q*ilolaamaaı ihti · 

ayyareci Kost Mısıra va' aı · ra.aı.i en-1Jdncle•ıd•-'°k n
ı yi&ir 

K•bire: 9 ( A.A) - Tıyy.., j Je J 'kM.4jainı ı,WJI Mi-

Fransa hava nazırı 

ArkaDciel tayyaresinin naü
retıebatı 111 kabul etti 

Urfa bele4iy' riyase
tinden: 

Tutarl 19866 lira 82 kuruıtan 
ibaret olan Belediy'emi~in sinma ve 
mü9temilAtınui noksan kAlan int•
au kapalı zarf uauliyle 2.0 gün 
müddetle münakasaya konulm-~•• ·• 
tur . Taliplerin J.iiz4e 7,5 m\l'Yak
kat teminatlariyle ioşaatm meıuli
ye ıoi deruhte ededek bir adll~llMii 
sin taahhüt vesikasmm hamilen 
ihale günü olan 25 - 8 - 934 Cu
martesi günü aa&t 14 te Belediye 
eneümenme gön4ıiermeleri ve daha 
fazla malQmat almak ist7.enlerin 
Belediyeye muracaatlo'I dAn olu-
nur. 4406 ~16 

Şeyban muhasabal hüsusiya ıOdDr
DlllRf'- · 

lcadiye mahallesinde ve Kalai 
zade fabrikası kartıım~ki. IO 

t~ kAin ldarei Hususiyeye Ait ker
pıçten mamQI bir bap hanenin mul
ki1eti, 29 - 8 .. 934 Çarşamba güntl 
•aat g da •oı' arUarma suretiyle 
satılaqa.ğın~an talip olanların % 
7~.1/2 dıpozıto akçeleriyle mezkdr 
gun ve aaatı, Rncümenj 8 
muracaatları ilAn olunur . 4408 

9-13-ı7 

Hizmetçi kadın 
ar nıyor 

Evde hizmet etmek jçin bir b· 
dma ihtiyeçvardır • MatbaaJıııa 
muracaat odilmesi. 

Ahlat lıarabeleri kitabını yazan . mi§tir. Gaybubeti esnasında ma· 
Şerif bey.&mru• Ye köylerinde l liye nazırı M. eville Chamber . 
Asari ıtika tetQkl•~iM 1'a1MJ.IMI· lain başvekilet vazifesini if 1 ede-
br • cektir . 1 

reci K01t, Halepte• ıelerek bu· ı le Jt ·a J•~ ,.,., ~I 
aün Almau me•kline iamiıtir • 1 mütellUip ol~dıjını ile~ liir'· 

Pa~iı • 9 <M) ~·~ ~ri N•
mı Arıendel tay1areai müre1t•-
ltatanı kabul · ıtk . 



~r-1 ife : 4 (ITflrk Sizi ) 

• f<ATKISIZ 
SAF 1 .SEKERDE S!ClllfLRROR MiDE ue 

• ue 
K~VAOELEN: BllGIRS!IHlllRINIZ!J ÇOK 

.... 

~UYUNDAN OIKKflT ETNEK LJJZl/110/R. . .. 
• 

YAPILMIŞTIR BUNUN IÇUN KOHKHl/OH!i. . 
(( KRYRDELE.N pRZOZLf l> ırı11ız 

~ ~ NEM SERiNLiK tJEHIR HEM
DE BESLER. 

Muhterem halkımıza müjdeler 
ECE SUYU 

Satlığa çıkanldı 
Hakikaten bütün suların Ecesidir. ( •) Amanus dağlarının yalçın ka

yaları arasından köpürerek fışkıran bu çok kıymetli suyun asıl adı 
" Ayran bq punarı " diye ön almış iken sıhhnl ve ictimai muavenet 
VıkAlet celilesi tahlilden sonra bu suya "ECE 11 ismini uyğıın ve ya
latır görmüıtür . VekAlet celilenin resmi raporu aşağıda ya11lldır . 
Muhterem halkımızın mezk4r resmi rapcru bir kerre okumalar1 kAlidir. 

ECE suyunu büyük bir İştiha ve lezzotle içeceksiniz. ECE suyu
nu bir defa içtikten sonra başka suları behemehal unutacaksınız . Çün
kü cıdden latif, hafif ve temizdir . AJDİ zamanda çok hazimlidir . iki 
Hat zarfında Acıkmak isterseniz yemekle bere her iki kadeh ECE İçiniz 
klfidir . 

TOPTAN SATIŞ YERi : Yağ Cami civarında helkeciler kar
.. ında ( ALI N ASIBI > Eczanesidir . 

Yetmit Mf kiloluk bOrOk d•m•c•n• rDz rirmi - 120 - ku
ruttur. ------Ece Türkçe kraliçe 6 

BU AKŞAM 

Kolordu civarında 

Y a z l ı k S i· n e m a 
Adanada bir misli daha görülmemiş 

güzellikte 

- Sanşm Venüs -
MUmesslll: 

,.... : 
MARLEN DITRIH 

Şaheserlerini 
TAKTIM EDECEKTİR 

Uünya havadisleri 

Adana Ziraat mektebi kayt ve 
kabul ıartları. 

1 - Orıa aıek tahıilini ikmal e\mit olmak • 
2 - Çafçi veya erazi sahibi veya çocuğu olmak ve bu husus 

evrak 'H venikiyle iabat eylemek . 
3 - Sinni ( 19) dan yukarı olmamak . 
4 - Alel ve emrazdan salim olmak . Ve her türlü zirai ameli· 

ta icraya muktedir bulunmak . 
5 - Mektep ıehadetnamesi Turk tabaası olduğuna dair hüvi

t di&dttnı, 11hhat ve trahom raporu hüsnühal mazbatası üç fotog
f ve veeaiki vermek . 

6 - Mektep leyli ve meccani oldulondao bil•muereti meı-
1118 mektebi terk etmiyect'ğin J ve ettiği takdirde mektepçe kendisi. 
• yapılmıı olan maırafı tediye edeceğine dair kAtibi adillikten mu
•ddak namuneei veobile kefalet senedi vermek . 

7 - Talip olanlar ( 20) B1lüle kadar mektep müdüriyetine bir 
iltida ile m•racaat edeceklerdir •. 

3-17-2 4386 

Seyhan maarif mUdUr
IUGUndan: 

Ankara usla inşaat mektebi ile 
Aydın sanat mektebine bu sene Je 
musabaka ile taleba gönderilecek
tir. Müsabaka imtihanı 20 - 8 · 934 
Pazartesi günü saat 1 O da Adana 
Brkek Lisesinde yapılacaktır . 13 
yaşından küçük 17 den büy:ük ol
mayan ve ilk mektep mezunu bulu
nan talebelerin nüfus hzkeresi, 
ilkmektep şahadetnamesi. aıı ıaha
detnamesi ve üç kıta kertonsuz fo
toğraflarını bir istidaya raptederek 
vilayet makamına muracaat etme
leri lüzumu ilAn olunur. 4401 

8-12-17 

Himayeietfalin 
SEYHAN GAZOZU 

Pek yakında satışa çıkıyor 

- Çeşitleri -
SINALKO - NANE 

Hem temiz gazoz içmek ham 
mühtaç yavrulara yardım etmek 
için her yerde ( Himayeietfal ) 
gazozunu arayınız. 4314 

Jarsus Belediye RIJ• 
setinden: 

Yeni yapılan belediye ıiaemuı 
için telerrüatiyle beraber bir adet 
seıli ıiaema makinNi ka.,.ıa arl 
osulile münakasaya çlkanlm1ttlr . 

Ağuıtoıun 22 inci Çarpn6a gü 
nü 1aat 15 te ihale edilecektit. Ta-
liplerin şartnamesini btlediyemiı
den istemeleri lüzumu ilAn olunur. 

5 - 12 4391 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Ta•b• velilerine 
mUjde I 

ikmale kalan liee, muallim mek· 
tepleri ve orta mektep talebelerini 
yeti9tirmek ~· [ riyuiye. fen bil
gisi, biyoloji, fizik, kimya ] denle
ri vermekteyim . Ama buyuiailla
rın erkek IİHIİo4e A. N. remlhie 
maracaadan .. C. 

Dörtyol icra memurluğundan 
Takdir olunan 
kıymet beher 
Dönümü Tapu senedini 
Lira K u. karyeei mevkii Cinsi Dö. tarihi No. Sahibi 
220 Karakiae Karakise bahçe 3 Mart 934 18 K:.ırakiıe· 

448 se- den Musa 
himJe Ef. oğlu 
49 seh- llü&§eyin 
mi efendi 

200 
" Budahi 2 •• 19 budahi 

100 .. k4rye civarı .. 4 •• 20 
" 

200 " n ti 1 
" •• 21 " 

300 ,, Dere bahçe •• 4 
" " 22 tt 

15 il ,. 
" tarlanin 4 5 •• ,, 23 

" hiuede 1 
hislftıi 40 
ıehimde 
3 sehim 

15 ,. Dikili taş tarlanın 25 24 " " ,, 
40 sehim· 
de 3sebmi 

3 " Uzun ok budahi 20 •• ., 25 
" 

2 ., Kızıl yazı ·' 75 ,. 
" 26 

" 

2 ,, Dikili tat ., 20 u .. 27 • • 

3 it Uzun ok ,, 40 tt " 28 •• 

2 il Dikili taş tarlanın 25 it .. 29 
" 4 hiHede 

l hiHesi 
40 sehim 
itibariyle 
3 hissesi 

2 tt Dikili taı budahi 65 " " 30 •• 

2 .. Keamelik tarlanın 30 •• " 31 .. 
40hiue. 
de 3 hia-
seıi 

50 " Karye civan budahi 8 .. " 32 . , 

• 

1 55 . , Kızıl yazı •• 25 
" it 33 ,, 

2 ,, Uzun ok ,, 40 ,, 34 ,, 

1 " ,, " " ,, " 35 " 

30 ,. Keıik dere ,, 30 " tt 36 ,. 

1 ,, Uzun ok " 40 " ,,· 37 ., 

Hududu 

Şarkan Osman veresesı ve 
Ga. sahibi senet Şi. Durmuş 
veresesi oğlu Hüseyin ve tarik 
met va Hacı veresesi Mustafa 
çeleriyle çevrili • 

Şa. Durmaş Ali ve Mehmet 
Ali ağa bahçelerile ve cebel vı 

harlın ile çevrilidir . 

Şa. deli Hüseyin ve Mnsa kA 
Oa. Şi. tarik Ce. Veli bahç 
mahdut . 

Şa. sahibi mülk Ga. ve Ce. 
yup oğlu kara Motuk Şi. kulll 
dere ile çevrilidir . 

Şa. ve Şi. gök dere Ga. Süle 
Ce. bark ile mahdut . 

TaraCları lbrahim ve Durmuf 
Oıman tarlaları . 

Şa. ve Şi. ve Ce. sahibi senet 
d.-Ji Hüseyin tarlesile mahdut. 

Şa. kara büleyman Ga. tarik 
kara Ahmet C~. sahibi senet . 

Şa. Ge. lfolıl ve deli Ali C . 
ru dere Ga. tarik . 

Şa. tarik Gıı. Hayta Ali Şi. k 
Ahmet Ce. Hüseyin efendi . 

Şa. Durmuş Ali Ga. tarik Şi. 
v"hali Ce. kara Ahmet ile mahd 

Şa. Hüseyin efondi tarlar11 
Musa oğlu Hüseyin eft.ndi Şi. 
Ge. Cin Mehmet oğlu . 

Şa. Loka G11. Durmuş Şi. ç 
Ali Ce. karacı iken Hüseyin Ef. 

Taraftarı Murat oğlu ve Hila 
ve Hıdır ve Halil tarlaları . 

Şa. tarik ve Araplı o~ln tar 
Ga. kara Ahmet Şi. deli Hiıae 

Ce. Hıdır tarlası . 

Sa. Mercan oğlu Mehmet Ga • 
lak Hıdır Şi. Hyyup oğlu kara 
tuk Ce. deli Hüseyin tarlası . 

Tarafları Durmuı Ali ve me 
Mehmet keli ve hali ve rarik ve 
ra Ahmet. 

Şa. Yahya Ga. ve Şi. sahibi 
Ce. kuru dere kelisi . 

Şa tarik Ga. lepeci oğlular& 
loka O. Ce. yiyen oğulları . 

Şa. Ga. tarik ve Hali Şi.tyol 
tıdı Ce. sahibi senet . 

Yörtyol Ziraat Bankuına asaleten kefaleten ceman ( 1460) lira itaaına borçlu Karakiaeli Musa efı 
oğlu Hüaeyin Hilmi efendinin neneıi Habibe" balam Fatma ve Havva ile diğer halası mütevefıhe Sult 
varialeri Rüatem ve Fatma ye Durdu ve amuca11 müteTefla Alinin variıleri elife ve fıtma ve Hüseyin H 
ve O.man Zühtl •o MuaaKhım ve Huan Fehmi •e kendi validesi Halime ve biraderi Mehmet Emin ile 
tereken mutaearrll bulundukları murialerin MUH kAhya otlu Hüaeyin efendiden intikal eden yukarıda 
ve miktar takdiri kıymetleri yaıılı hiase1ıne iaabet 'Ye üzerinde intikalea mukayyt!t bulunan 30 parça 
menkullardaki 448 ıehimde 49 sehimden ibaret olan hisseıi ııyiaaı bir ay müddetle açık arttırmaya çı 
rılmıştır , 

1 - Dörtyol kaıabası İçinde Belediye binaaı civan-ada açık arttırma suretile 4 • 9 - 9J4 Salı gilnü 
15 te satılacaktır • 

2 - Arttırmaya ittirak edeceklerin takdir edilmit kıymeUn yüzde yadi buçuğu ni sbetinde pey ak 
~eya mill1 bir Bankanın teminat mektubu tevdi etmeleri ptUır • 

3 - Satıta oıoarılan gayri menkul üıerinde hakkı olan alacaklıların alacaklın nisbetinde attır• 
iıtiraki halinde ayrıcı pey akçası ve teminat aranmıyaktu: • 

4 - Gayri menkul rehinle temin edilmit muaccel borçlar miifteriye devir edilmeyip Atıf bedeli 
\erclhan ödenecektir . 

5 - Tayin edileoea zamanda arttırma bedeli gtyrl menkulün tahmin ndilmit olan kıymetinin yüzde 
ini bulmadığı takdirde en son arUaranın taahhüdü baki kalmak üsere arttırmatnn 15 gila daha temdit 
mıt olarak 15 inci pnü ayni Hatta eo çok arttarana ihale edilecektir . ipotek sohibi alacaklılarla d 
alakadarlann gayri menkul üzerindeki haldanna huauiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını e•r 
müıbiteleriyle 20 gün içinde icra dairesine bildirecektir . Aksi halde haklara tapu sicillerile sabit ol 
dıkça ea&aı bedelinin paylapıuandan hariç kalacaklan iltn olunur • 4412 

• 

- Geriıi var -

Umumi •efriJat miicllrü 
M~hmet Nurelttn 
Adana Türk eöz6 matbu.ti 
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