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Kömür fiyatı 
lmanya harp etmiyecekmiş Çinde karışıklıklar 

AskPr] kuvvt'tlerle Asil r 
arasında müsademeler 

devam ediyor . 
Hitler; '' İngilterenin hava kuvvetlerini 
arhrması bizi kızdJramaz,, diyor. 

lmanya , tam bir hukuk müsa
atı kabul edilirse miiletlercemi

yetine girecek .. 
Berlin : 7 ( A. A. ) -Alman 
hbarat bürosu hildipiyor : 
Hir mülakat etmasında l\f. Bit. 
demiştir ki : 
Umumi silahlanma ve hcynel
el gerginlikler hakkıoda cliye
rim ki yeni bir harp Almanya

mlltevakk1f bulundukça kati 
olmayacaktır . 
Mılli sosyalist hareketi şuna 
idir ki herp hiç bir lcims"ye 

<la temin etmez ve neticesi 
ık baraLi olabilir . Almanya-
bugünkü meseleleri harp ile 

ledilemez. Meşrn müdafaa ba 
üstesna olmak üzere Liz asla 

harebe ttmiyeceğiz . 
İngiliz hava kuvvetlerinin art
ı bizi hiç bir surette kızdı 
az. Çünkü ; İngiltereye hücum 
ek f ıkriode değiliz. Almanya
müdafal tedbiıleıi şu düşün· 

en mlilhem olmaJ&tadır: 
Avıupada çok kuvvetli düş
larla çevrilmlı bulunuyoruz. 

ar günün biıinde bizden kabul 1 

merika Hükumeti 

rde niyeceğimiz bazı .. eyler işte
ychilirler. l:Iaıp tehlik ini "ıka 
ran silhlar değil fakat sılahlarda 
ki müsavatsızlıktır. lln musavat 
vatsızlık çok kuvvetli olan dev 
letlercle zaiflerin kahul ccleıııi 

yeceklcri l~ir takım lıaıi:. maksat

lar uyandırabilir. l\Histeınlı:kdcr 
meselesine gelince her hangi bir 
müstf'mleke elde 'tmek için tek 
bir Almandan lıny. tun feda el 

mcsini istenıiyectğim . Biz pek 
alii biliyoruz ki Afrıkadaki fS 

ki Alman mü temlckeleıi l1ü} ük 
vı· lüksten b!~ka hir şey dtgil 
dir. 

Avusturya mrsele. i hakkında 
şunları söyleyeceğim: 

Kabul etmek lazımdır ki biz 
Avustyalılan Almanya ile eski rn· 
lntalarmı tesise çalışmaktan we 
nedemeyiz. Avusturyanııı Alm~n-

yıya iltihakı günün meselesi değil· 
<lir. 

Avusturyoda doğru bir reyiam 
- Gerisi ikinci sahifede -

Rus tayyare filosu 

Fransa tayyare karargahına sker miktarını 165 bin 
kişiye çıkarıyor 

1 muvasalat etti 
Vaıington : 7 (A.A) - Barbiy~ 
reıi b111eri ordu kadrosunu arur
ı bazırlıomaktıdır . Asker mev· 
u 118,000 den 16.5,000 e ve zabit 
cudu da 12,000 den 14,000 e Çi· 
lacaktar . 
Diğer tarafıao kongrede-o 35 mil
dolarhk munzam tahsi at istene

tir • 
Harbiye nezaretinde söylendiğine 

harbiye oazıraom Paua kanalın
Ve garp mmıakalarmda teftiş se· 
tına çıkması erkim harbiyenin 
okU ordunun Amerikanm ve de-

Le Bourget; 8 ( A. A. )-Vi
yadan gelen ovyet tayyaresi saat 
l0,35 te buraya karaya inmişdir. 
Tayyareciler hava işleri nazırının 
kelemi mahsus müdürü ile Sov
yet 8efareti maslahatgüzarı, bir 
çok mülki ve askeri Z'"Vat ile tay
yaı ecilik alemine mensup kimse· 
ler tnrafıadan ist•kbal edilmişler 
<lir. 

Sımla : (Himli tan) : 7 ( A. 
· Heuler ,. Ajan~ı muhabirin 

den: 
Çin a kc l ri lıcımz Ka .. ırara 

girmi~lc dir. Bn ur lle ;: lıird 

nıza 111 'e asn} i.,ten m snl kim
seler bulunamam"ı;ıı yüzförd n 1 
\ aziyet oldukça n ziktır. Çin or 
duları Asilerin ho .. nlttıkhrı r zi 
) i işgale mnyaffak olın dıktırı ei 
hctlr- vaziyet gücl şnıi~tir. 

Foochow: Ç•n 7: ( \. A.) 
Fooclıow ia oturan ecu hil r ıı 
tahli) C) c h nrl mi k 1 rı hah ı 
hsıl zdır. Son hnhc l re göre Ci.n 
komtini t ordu} 'nıu her ketlt• i 
durdu ulmu tur. 

Almanya hükumet. 

F r nsız dostlug i h nde 
b' r tem ıyu nni göster yor? 

Londrn : 7 ( ~ . ) -··Daily 
t,.Jg aplı . rı Pariı. mulı bi. i Al 
maıı) an n bu efor mnthu t 'n
f:ıtasil,. Fr. nı.ız- \lmnn dostluğu 
l bine t ma) ul gU t rdill-ini kn) 
cfotnıekt <lir . ı:ı 

l•ilhakikıı ' Prtit Paris cıı , 
gazetesinde jeıı ıal \on H ichc
mın l'ransayn iki milleti ı biittin 
dün)a) a hak 111 olnıaı:;ını t ınin 

edecek bir iıtifok teklif etmek
tedır . 

" Daıly teleg aphın ,, muha
biri hu teklifin t He s tar fın
dan sadece iktiso.<li meseld r 
iizuinde yapılan uzlaşma teklif 
lerioi askeri cihett ıı tem ın ln
dığını zannetmı>ktedir . j oer ) 
\on Rı eh n u ~unl n ~ö)leın k 
tcdir : 

l•ransanın Auupadaki cmni
)' tini temin ede 'k )Cgan mem
leketin Almanya oJduğumı :ııılı
yamama ı ) az1ktır. htkal Alnıaıı -
ya fc\kal,idc nıiis Halı mılletlerın 
arn'-mda sil.ıhı:. z kalma ıra me<'Lur 

b 

edildiği nıiiddet~e aram zd iti-
mat nıe\ cut olmıy cnktır . 

•t•n müıtemlekelerioin t-mniye
temioe kafi olmadığı hususunda· 
oktıinazarıoı teyit eylem~ktedir. Rus - Japon münasebatı 
Avuıturyada 

mevkuf divamharpte mü· 
him ifşaatta bulundu. 

Viyana 7 ( A. A. ) - Son ha 
t ii&erine teaiı olunan divanı

pler hu eabah yeniden faaliye
eçmifdir. İlk defa olarak haş
ilet daireıinin itgaline iştirak 
ediğinden (lolayı hiyaneti va
iye ile ittiham edilen nefer 
est .~..,kye muhakeme edılmş-

Fayke ; isyana iştirak edenle· 
başınd11 M. Fey ve Rintelinin 
unacakları bir temerküz ka
esinin teşekkül eyleyeceği zan
• bulunduklarını söylemekle 
ırunda hayret uyandrrmışltr. 

ali lrlanda valisinin ika· 
metgahı yandı 

Belfast : 8 ( A. A. )-Şimali 
nda v.lin Duk Daberdornun 

mi ikametgihında bir yangın 
mıf(lır. Üç etfaiye takımı fe 
etin ön&ne geçmeğe çalışmak-

Uzak şarkta büyük bir ihtilafın çıkacağı 
günün arifesinde mi bulunuyoruz ? ____________ . .._ ________ _ 

her iki hükumet de ihtilafın hallı icin 
9 

çareler aramakla vakıt geçiriyorlar. 
V arşova ; 7 ( A. A. )-''Havas., ı 

ajansı bildiriyor : j 
"T . J emps,, gazetrsı aponyanıo 

ve Sovyet Husyaııın vaziyetini 
tetkika hasrettiği başmakale~io<le 
diyor ki: 

Bazılarının az çok lıısa bir 
zamanda gayrikabili içtinap tc 
lakki ettikleri bir Hus - )apon 
hu bi öyle bir sergüzcşttir ki hu
nu ne vahim mali ve iktisadi 
müşkülatlarla çapışan Japonya 
ne de Sovyet r~jiminin idamesi 
için sulha katiyen muhtaç bulu
nan Rusya kolay kolay gö7.e ala 
maz. Müzakereler, münakaşalar 

yapılıyor ve ayni zamanda da bazı 
ihtimallere karşı koyabilmek için 
de ihtiyati tedbirle alınıyor. }i'a-

kat vakıt kazanmak "\ (' · şleri bi 
riktirrnek için her iki t raf ta ça 
reler bulmıık hususunda hiç de 
fikir olmıyau bir diplomasinin 
hütiiıı nıeııab'indcn i tifade etme 
ye azmetmiş göriillÜ)Orlar. 

.M. Nısi Sovyt'l rusy y1 Japon 
} a ve l\lnııçukoy' kaı şı kas<lcn 
tahrik iya eti kullaumokla iui
lıam edi) or 'e Tok) o ltiikfuneti. 
ni ş'ddetli tedbirler Alnıtt)a 'e 
Husya ile bütün müzakcrcJeri 
kcsmey~ knrn veQmi oldugunu 
ihsas ediyor. Vahım bir ilııi)afın 
çıkması ihtimaJi hakkında bir lıii
küm vermeden e\V l Tokyo hü 
kiimetinin ıesm'i teRehbiisleıinin .. 
heklem~k lazımdır. 

- Gerisi üçüncü sahifede -
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Kömür fiyatları 

ihtikarın ö üne gflçılmezse 
5 kuruşa satılacak . 

Ş l rimi de 3-3 5 kuruşa sa 
t im, b.ta olan kömii ün kilo u 
bir ı · iiıı i i ~ cvv },t ılürd 
\<' lii ı de döıt buçuk kuru:.: 

ı u tır. Buumı ı.ebebini ar ş 
ı lı \ bi oku) ııcumuzdaıı ~u 
1 l nnatı aldı] : 

( h r 1 az lanlnu billı sa Ka 
ı ılı ' kô) lcrin<len kömür g -

t ın kt ol köylü] r A,. 'r t ' 

alha t lıanlarıııa iııuıekt dirlcr. 
Jfo iki lıan lı r kişi tutmaktadır 

c 1 ômiıri n fi) atı ın ioip çık
d hunu el ııd d r. Kömtir 

• lrnak i t y nJcr hu lıanlardan 
>iri ıe gittig z ın n kö) lunün: 

- B n fi) tını bil mi) orum 
iı C.ı}a or : 

( v biyl k r"'ılaşı) or "\ e ç r 
u ar hancı ılc dazar ~ gııi ıyor 
\ o un ko) du n fiat ii rinden 
konıuıü ipt-'di r 

in bu o uc ıu za hu hal 
d ıv nı ttigi tak<lı d kfünürün ki 

lo u mı hu gün eu tlhaTen 5 ve 
t p dec k giinlerde 6 ve 

7 kuru kadar yiik lece 
i ı' \c b n ı ın b ledi)cııin mu

kcrru ten bilrntı lıilatiun be ku u 
gir i ıktı pa a ı almakta devam 

t i ini l'gcr köıniir } l ız pazar 
) c ind•• atıl cnk 0hır a fi) atla
rı c J i i gibi 'e hatta dalın aşa
gıyn <lii:.:eccginı liyl eli . 

B 1 di) enin bu m ~ele) ehem
m )dl z ri dikkatıuı celbeılc
rız. 

-____________________ :.... ___________________________ ___ 
lspart da 

Lort Bıttinin nutku 

Amerıkalılarca resmi bir 
beyanat şeklind tt·lakki 

( dilıyor. 

C\)ork : 8 ( A. . )- Auıi 
ral llcatt) t r f mdaıı İngiliz hah 
ri) esi me lesi h kkındu i t 
d 1 \: Loııd a mu hı d n v 

si ıiu ilga ı ı t ' i) d n ı hık 
doht)l il t f ir tt' bulun 1 

• C\) ork ll lt Tribü , di 
)Ofkİ: 

Bu üzl r de ın rı· l lır. S 

} et bu sözler ku\\ etli bir don n 
maya s hip olma , taraf tar olan 
l 11 gurubun mut la ları Qlnıa) ıp 
ingiltere lıükfanıet ııin t kip et· 
111 k i t· Jiğ~ i) a ·tin ifa t i i (' 
her hangi bir murılır.dtıınme ile 
de;uiz ilahları ın tnhdidi iimit 
leıin \Cda clm k l zı.m li or 
d ııı ktir . Hu da \ ~i ton ' 

Loo<lr a mu ıed lcri in onu < hı . 
StiL p de J11poıı)aıııu d hu mu
alıetl J in ilg .ı ı a u etmckt 
olma ı \c Fr o a · c İtal) 111 hu 
mu hcd• leri ipk tuı k i t ) ıı 

Anı rk )a muz h r t tnwlt i 
idu hiç l.ıiı: b ı me' ut o ,na 
ıuasıılı . 1 g r anıi r J Be tty ııi ı 
ııoJ ... tai n z rı galch çal <' 1 o 
lursa hu ) üzdc y ııid ıı lıuılut 
suz hir ilahi nnıa } ar ı h lı 
}acak \C bu el cihan ıç n h r f 
Hikl.'t olacaktır . 

Iumniley lı hu üzl rini :r · 
m o S()) 1 m ınıı: ) alnız k ı<li hu 
su si uoktai ıı zar m he) an •) J 
miş olsa. Lifo hu sözleri yin tf'lı
likelidir . 

1 il vaki k mH · oi ) iık t•k 
nı vkıi vr if tmi oldugu tizide 
hizmetler dol.t) ,sif nıutala sı 

ı· ist n a 
İ gılızler a eyhme başlıyan 

kıyam b stırı dı 

Halkevi komiteleri 
faaliyete geçti 

.-....~...c;Jl ...... __________ ııaw;~ ........ -=-- ~ ....... a=ı:-.;:ı __ .._ __________ __ 

M reşal H ndenburg gömülürken 

ük cenaze mer siminde sabık ve-
liaht d bulu ı rak ölüyü selamladı 

--· 
Yüzbinlerce ha ' 
ar s1nda ölüye 

Nödekle T annenberg 
son hürmetini yaptı • 

.A - Dü 
to~unrl l hu 

icr dilıııi \(' 

il i efr d 'ı 
i mü t hcl nı 

uab.-

' da 

m n
tle hu 

Geçit re mini miitc kip c 
naz uJa)ı yıldızlı l."r cma al 
tında Temıenlı"'rg-1,.. doırru ha 'e 
ket tmiştir. ude<'kt;n ıki ki-

lom t '" ile de )n ı rı :.:alin tabu 
tunu lıamıl hulun ıı top araba 
~nı çek n ntl r hir traktör) de 

. ı ~iıılrni tir. Bu top nhasıoın 
onuııd dtirt zırlıl otomoh J gi-
diyar. Ark ında ını>törlu batar
) al r gl.'Ji} ordu. ) üz kilom trelik 
uzun )Ol iınt d d tıcn ik t fi 
1 .. 1 

. ı ara ı 
( ızı mı olan ' cll . d k 1 .. rıu c ızı 

zi)alar saça me aleJ rlc bir r 
l~ ) kel gibı hnr~k t iz duran Mi
lı efr dı hııhınmakt ı ıdi. Bn u 
retl ala) b h at ııltıd Tan 
0 ııb r dmiR ve tabut höyük 

Gerisi UçUncU sahifede _ 
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İnsanm teessüri bayahom teza · 
horu sanattu . Tarihin her devre 
sinde insan cemiyetleri en iptidai 
şeklinden en mudil safbasana ka -
dar sanat bayata yaşamışlardır . 
Bu zaruri hayat kulesinin mekaniz 
ması şöyledir : 

Her hangi ruhi bir sebeple he
yecan baline giren bir insanın na· 
zsranda cihanın ıekli değişir • O 
bu değişiklikleri muhtelif vasıta· 

laıla ifadeye çalışır • Bu değiıik
ltklerin oluşu şeklini tıyin eden 
amil şahsın verasetleri ile beraber 
mazisi uzvi , ruhi , halidir . Halin 
içinde bütüb bir tekil alan bir ha· 
yat "e o hayalin içinde hafızaya in 
tikal edip türlü kaynaşmalarla bin 

bir ıekil elan bir tefekkür ve te
hassüs hazinesi vardır • Hevecap 

bir elektrik .seyyalesi gibi bu bazi· 
neye girecek içinde bulduldarıoJ 
kendi mahiyetine göre sualıyacak, 

sanat eserini vücude getirecektir . 
İnsan içtimai bir varhk olduğuna 
göre sanat es~ri rçtimai bayatm 1 

bir fert olduğuna göre sanatkarlll 
ferdi varltğıoıo bir aynası olmah· 

dır. 

Bu ufak mukaddimen sonra 
Türk divın edebiyahnı tetkik ede· 
lim : Acaba bu şairlerin duyuş ve 
görüş aleminin hudutlarını çizmek 
kabil midir ? Buna evet conhı ve
rirsek bütün bir edebiyah sanat 
budutlarmdan nefyetmiş oluruz . 

O nevioio içinde biıa bir bayatın 
tece\lileri ni~ayetsiz teoevvüler 
göstrrmelidir. Fakat buna rağmen 
bizoıeveh cevabuu vermekte tered· 
düt etmiyeceğiz . Ve ufak bir mi· 
sal ile davamızı isbata çahtaca

cağız : 
Kadın saç' ; bilhassa kadınla

rın örtülü zamanlarında sanatkarı 
heyecanlandıran bir maddedir . 

Bütün· divan §airleri Tüı k edebiya 
hnm yayıldığı her sahada bu ede · 
biyatıo teşekkül ve teessüs ettiği 
zamandan itibaren ( zülf , turra ) 
rıamluı altında bunu terennüm 

etmişlerdir • 

Bu sanatkarın " zülf " beyeca 
nile tedai ettirdikleri mefhumla
rı 11ralıyahm : Zülfün muhtelif 
cephderi vardır • Kokusu , şekli , 
rengi , kokusu itibariyle zülf , 
Müık , Anber , Galiye , Ben(şe, 
Reyhan , Sümbiildür . 

Bunun baricitıde koku yoktur, 
Bunlann içinde müşk siyah olması 

itib ıriyle renk unsuruna da karışır. 

Şekti itibariie perişan , Akrep, 
Yılan, Ejderha , Tavus, Sümbül, 
Dal , Kemeoti Piçütap , Sa\ip, 
Halka , Zencirdiı· . 

Uzunluğu : Zülf ayak altında 
sürünür , zülfün hikayesi uzundur. 
Uzun gr-celere benzer , ömürler 
kafi gelmiyecek kadar uzundur , 
aylar , ytllar mukarindir . 

Rengi bilaistisna siyahtır . 

Bu umumi kaide haricinde ıülf 
tasvirine tesadüf etmek hemen be· 
men muhaldir . Ancak bu hatların 
etrafanda muhtelif müa.asebetlerle 

bir mazmun alemi vücude gelmiı · 
tir . Mesela : Renk için , Zağ (Kıtr· 
ga rengi siyahtır) sevda (hem aşk 
hem siyah mınasıdar) Sayei Duban 

(Siyah ve kıvrım kıvrımdır) DaJal 
(Meneıı karanlık yoldur) Gece , 
Hindu (Siyah) Leyli (Hem İlmi 

1 
bastır hem leyl gece demekliı) 
Benefıe (Koyu renklidir) Küfr ka · 
fir ( Örtmek manasınadır , karan
lık gece manasına da gelir) . 

Zülfün kokusu , rengi ve şekli 

etrafıbda kurulan bu mazmun ale-
minio de hududunu çizçikten sonra 1 

... anatkara biç bir hususiyet lc~lmt· 
yor . Ayni ihsasın muhtelif dimağ· ı 
larda ayni tedaiyi yapma11 gayıi 1 

ŞEHIH. HABER LEH.]( nasi aranırken 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat .Fa· _________________________ , _________________ __. , mağarada çok zeogiD 

kültesi Doçentlerin~~ :Nihal Tapu dairesinde Müdür Hasan beyin duruşması ! bir madenler bulundu 

--·- 3ir 
tabii bir baleti ruhiyedir . Bu maz- Halkın işleri en kf'se. yollar- z· . t• . d. v. • d .. h 
munJarın aynini İran edbiyaıında , d b k .... 1 k ımme ıne para geçırme ıglnı un ma -
b ı k k b'ld' T bı·ı ·-· . an ve ça u goru ecP \ 

Bir Rus ilim heyeti Ticnuf 
gio mı:-şbur kütüphanesini 81 

ken eski parşömen kağıtlar Y1 

bir gümüş mağarası bulmuştıır 
u ma a ı ar . a ı ettıgımw:ı k d b' t k' • 11 1 1 t 

unsurlara tesavvuf ftlsefesinin re- Halk n t d.. k . 1 . . eme e ır B ım mısa er e an a fi 
ı apuya uş • ce ış erını 

mizlerini de ilave edersek bütün en kısa ve kese yollardan görmek l 
bir .edebiyatta gerek insan gerek için bu dairece ilmühaber usulü ! 
tahıatta Agör~ük~er~ ~ahdut. ve. kaldınlmış ve seaetlerioi bitirmiş 1 
muayyen alemı goz o~un~ getır~ıı olanlara kayit çıkartmak suretile 
oluroz · Ancak şayanı dikkat bır bir takun tekilife nihayet ve-rerek 
nokta vardır : Bu sanatkarın biraz doğrudan doğruya beyanname ile 
al.abildikleri saha , Kaside vadisı talep vukuuoda zayiinden senet 

dır · (1) vermek formülü usul ittihaz edil· 
Bütün maharet bu muayyen miıtir . 

mazmunların camiali bir surette Bnna göre emvali gayri men· 
tasarruf edebilrneğe inhisar edi- kuleye ait bilumum tasarruf mua-
yor · melelerinde tapu seoetlerile kayt-

Bu sanatkarın umumi duyuş ve larıoa her ne kadar kanunen fotoğ 
görüş alemini tayin ettikten son· . raf yapıştırmak mecburiyeti olma· 
ra merke-zi sıklet fikri cehde , ze· makla beraber itlerin daha çabuk 
kaya yükleniyor . Fikri cebt ve görülebilmesi için fotoğraf yapış-
ıekanto saoatta mühim rolü olmak· tmlacak ve bu suretle tesçil işi ya· 
la beraber bu , daha ziyade sana- pılarak senetleri verilecektir . 
tın şekline ve heyecan unsurlannın 
kuvyetU bir bale getirilmesine ya- Ayşenin duruşması 
rar ki ideal sanat eserinin ibdaın dün yapıldı 
da ikinci derecede kalır . Sanatın 
asıl manası ki harici alemi bir 
başka adeseden görmek \'e o ade· 
senin içinde cemiyet ile ihatn edi
len ferdi sezel>ilmektir . Ortada 
kayboluyor . Aceba diyan Edebi 
yatı sanatkarlan , heyecanlanmak 
kabiliyetioden mahrum mu idiler? 
Böyle bir iddia pek gülünç olur. 
Bu ukteyi ikinci makaJemizde ba1· 
letmeye başlayacağız • 

Almanya harp 
etmiyecekmiş 

-Birinci sahifeden artan -

yapıla•:ak olursa bütün meselenin 
tenevvür ede.ceğinden eminim . 
Avusturyımın istiklali her türlü 
münakaşknın haricindedir Hepi· 
miz biliyoruz ki hu iltihak bugün 
tahakkuk edemez. Çünkü Avın· 
panın diğer kısımlarında buna 
karşı mukavemet çok büyük ola· 
caktır . 

Hitler bugün eliode birleşen 
büyük mesuliyete işaret ederek 
diyor ki : 

Milletin reyile kurulau ve bu 
günkü hükumetin istinat ettiği 
temel yine bir milli reyiamla orta · 
dan kaldırılmadıkça devlet reisi 
ve Başvekillik salabiyetleıini bir 
Hkte muhafaza edeceğim . 

M. Hitler , Almanyanın iktisa· 
di muvaffak,yet ihtimallerinden de 
bahsederek demiştir ki : 

Eğer Almanya mecbur edile· 
cek olursa hariçten iptidai mad· 
deler getiımekten tamamiyle va
reste kalabilir . Nihayet Almanya 
nın Ceoevreye avdeti ihtim•li sü· 
aline de M. Hitler ıu cevabı ver· 
miştir : 

Tam bir hukuk miisavatı kabul 
edildiği vakıt belki Milletler cemi· 
yete tekrar gireriz . 

Etilere ait bir taş 
bulundu 

Gazi Antep viliyetinio Cingi· 
fe nabiy ~sinin Kekliktep~ köyünde 
Etilere ait kabartmah bir kara taş 
bulunmuştur . 

Bir kaç güne kadar meı keze 
getirilecek olan bu ~karataşı gö· 
renlcrin ifadesine nazaran taşın 

üzerinde bir öküıe biomiş bir 
eJinde balta diğer elinde şim~ek 
tutan , başı sivri külahlı bir hey
kel arkasanda da yazı vardır . 

Eğer bu tarif doğru ise bu ka· 
bartmauıa Dülük Jüpilerioio ana
sı olan Eti Mabudu olması lazım 
gelir ki Arkeoloji iJmi ve Etit ta
rihini aydınlatma ooktai nazarın · 

dan çok mühimdir • 

Çuhpare köyünde Kasım Ali 
Hasanın karısile çocuğunu zehir
lemek suretife öldürmekten şehri

miz ağır ceza mabkcm since iki 
defa ölüm cezasına mahkum edi
leu ve hakkındaki bu hükümler 
temyiz mahkemesince bazı ookta· 
lardao bozularak dosya evrakı ge· 
ri gönderilen Karsanlılı Ayişenin 
nakzen görülmekte olan duruşma
sına dün ağır cezada devam olu 
na cıktı. 

Fakat dinlenmesi llizımgelen 
müdafaa şahitlerinin gelmediği an· 
lıııldığıodao bunlar ıu getirilmesi· 
ne ve Ayşenin yaşını diizelttirmek 
üzere mahkemeye müracaat edip 
etmediğinin hukuk mahkemesin· 
den sorulmasına karar verilmiş ve 
duruşma 19 Ağustos 934 Pazar 
gilnüoe bıralulmıştır . 

Kari şlkdyeileri : 

ravukJarı sokaklara bı
rakmaktan vazgeçil

miyecek mi? 

Belediyenin çok sıkı teobibat 
ve takibatına rağmen bir kısım 
balkın evlerinde beslemekte olduk
ları kömes hayvanlarını sokaklara 
salıverdikleri ve bunların komşu 
evlere girerek bilbassaı çiçeklere 
çok büyük zararlar yapdığırıdan 
şikayet edilmektedir . 

Belediyenin bu meseleye bir 
kere daha naur dikkatini celp e· 
deriz .. 

Telefonla muhabere bir 
dert oldu 

Bilmiyoruz neden ? Şehrimiz · 
de telefon mubaberesi bir türlü 
yoluna konmadı . Bu buauıda bir 
çok defalar yazdık , çizdik . Fa
kat bir türlü bu derdin önüne ge 
çilemedi • Dakikalarca ~ayoato 
yaparsmız . Neden sonra santral 
karıını:ıa çıkar. Bir yeri istersiniz. 
Fakat karşınıza bııışka bir r.umara 
çıkar. Bu defa tekr.r maoyato ya· 

parsllllZ . Cevap yok . Mütemadi
dıyen çalarsanız. Yok , yok , yok! . 
Amma sizin iıiniz acele imiş 1 Ki 
min umurunda • Pohı veya iandar· 
ma santralını ıstersioiz . (Meşgul 
dur efendim 1) cevabile karşılarsL
sımı . Veyahut bir numara ile ko
nuşursan uz . Konuşmanız biter fa. 
kat numaranız kapanmaz. On beş 
dakika sonra başka bir yeri ister 
sinız . karşınıza evvelce konuıtu
ğunuz kimse çıkar • 

işte Adaoada telefonla rnuha· 
bere her güu ve her vakıt böyle 
geçip gider . 

Posta ve telgraf ve telefon baı
müdürlüğüuün buna artık bir ni· 
hayet vereceğini ve bu dairede e· 
sash tedbirler alacağını kuvvetle 
umuyoruz. 

Zimmete para geçırmekten 

suçlu ve mevkuf eski yeni istaS)'OD 
müdürü Hasan beyin duruşması 
rıa dün öğleden evvel ağır ceza 
mahkemesinde başlaomıştar. 

Suçruaun hüviyeti tespit edil
dikten sonra bakkandaki son tah 
kikaho açılmasına dair olan istin· 
tak hakimliğinin kararnamesi o· 
kundu. 

Hasan bey, reis Şevki beyin 
sualine cevap vererek bülisatan 
dedi ki : 

- Zimmetime gt"çirdiğimi id · 
dia ettikleri 1356 lira 61 kuruşu ı 
zimmetime g~çirmiş değilim. Zim 
mele para geçirmek, kasadan pa
ra ahp yimek demektir. Askeri 
sevkiyahnda yollama memurları 
olmıyao yerlerde bir mazbata ya· 
pılır ve bu mazbata en büyük is
tasyon müdürlüğüne gönderilir ve 

bu para yollama memurluğu vası· 
tas;yJe maliyeden afrnır ve kasa 
defterine irad kaydedilmekle be · 
raber Haydar Paşadaki tahsilat 
dairesine bildirilir. İşte Fevzi Pa 
ıadan.da müdürü bulunduğum A
dana istasyonuna böyle bir maz 
bata gelmiş ve memuriyetim baş· 
ka bir tarafa naldedildiğiuden bu 
mazbata da diğer mevcut mazba 
talar la birlikte halefime devredil -
miştir ki bu para da tahiatiyle tab· 
sil edilmiş ve iradkaydolunmuı
lur. İşte mesele budur. Beodeniz 
zimmetime para geçirmiş deği -
lim. 

Bundan sonra hareket müfettişi 
Remzi bey salona davet edildi • 

Remzi bey yeminden sonra 
kendisinin idnte tarafıodau Hk tah
kikata yapmağa memur edildiğini 
ve suretle kaytfarı tetkik ve bu açı
ğın 933 senesi ayımn mubtelif gün· 
lerinde vukua geldiğini ve mese
leni~ Hasan beyin dediği gibi ol· 

mayıp bu suretle olduğunu ve buna 
dair baznladığı tabkikat evrakıy
le fezlekesini merciioe verdiğini 

ve iddia edilen mazbatanm gü· 
nünde kasa defterine zimmet ola 4 

rak geçirilmesi lazımgelirkeo ge· 
çirilmeyip devir ve teslimde diğer 
mazhatalarla birlikte zimmeti ka
pamak üzere verildiğini söyledi . 

Hasan bey ; mazbatadan ev 
vel bir ihbarname gönderilmesl 
icap ettiği halde höyJe bir ihbar
namenin gönderilmedidiği ve böy
le bir şey gelmiş olsa diğerlerinde 
olduğu gibi bunun da derba I def
tere geçirileceğini ve muamelatın· 
da hiç bir eksiklik bulunmadığını 
söyledi . 

Suçlunun vekili avukat Sabih 
bey: 

933 senesi teşrinisani ayıoda 

jallama memurluğu tarafından gön
derilen mazbatalar10 ve maliyeden 

verilen çeklerin getirtilmesini ve ban 
kadan bu tarihlerde alınan parala 
rın kimler tarafından ahndığmıo 
sorulmasını ve bu suretle bilhassa 
29 teşrinisani tarihinde oynayan 
gizli ~ bir elin meydana çıkan'a 
cağını , müekkiH Hasao beyin bu 
hakikati 11öyliyemediğinden böyle 
hapisanede yathğım söyledi . 

Kısa bir müzakereden sonra 
Ahmet Sabih beyin bu tal~bi kabul 
edilmiş ve hesabahn Hasan bey de 

hazır olduğu halde tetkiki için 
mahkeme azasından Kazım beyin 
niyabeli altmda Ziraat bankası mu-
hasehecisi Nuri , MiJli Meosucat 
fabrikası muhasebecisi Fuat ve 
devlet demiryolları müdürlerinden 
Ahmet beylerden mürekkep bir 
ehlivukuf tayin ediJmis ve duruş· 
mı 19 ağustos 934 pazar giinüue 
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Heyet, Ozhek cumburİY" . 

d " s d ' . d WJ d 5,rı tuı e a ımır,, ag arın s 
kasabasından 20 kilometre ırı~ m 
fede bulunau ve yerli aba fi tf J.oı 
f d 110·· 1·· w lı nın 
ıu an um m~garası ,, ao filj 

rileo çok korkunç bir meğa~ 
1 

tetkikat yapmıştır. H eyet i bıı P ,~1 

ğarada tetkikat yapmağa se• b-
1 r a 

den sebep, tarih ve masallaro• 
mağarada Timurleogin güy• (m~ 
?ar taraf1ndan tahtı muhaf•sf~. 
alınan kütüpbanesioin gizlt#" I 

11 

Id v • 'd' ş ıy o ugu rıvayetı ır. B 
Bu mağara gerek korkunç~ 1 

J'pa 
ve gnek etrafıom çok sarp ~e . 4

1 
likeli oluşu yür.üode n şimdiye 1~t 
<lar tetkik edilememişti. d e 

. .Fa.kat mağara üstündeki 
1

~1 
barıocı astrdan kalma eski at•' 
yazılar, orada ber baagi bir b;un 
nenin mevcudiyetine delalet l~a• 
yordu. Profesör A . T. Suseıdl kf . . J 11 
rıyasetıodekl heyet ahiren 111 A 
rayı eyice tetkika muvaffak , dau 
ve orada zengin bam gümÜf any 
kurşun madeoleı i bulmuştor ğer 
bunların yüzlerce sene evvel tle r 
lenmiş olduğu mağaranın bet nın 
rafında görünen insan iskelelfltili 
den, toprak kaplardan aabtl',rpı 
yor. 

Mütebassıslımn tab1Dinlt 
göre, mağarada daba 160 toJJ 
fazla gümüş ve 1500 too kıırf 
manganez ve diğer madenler ~ 
cuttur. 

Nacar Şabana dlJ~ 
otopsi yapıldı 

Hurmah mahallesinden "~ap ~ 
Şaban ustanın yaralı bir b~iye ı 
bağlarda bi~ hendek içinde j)&rla 
lunduğunu ve evine nakledilO' 6n 
soı'.lra ö ldüğilnü yaımışhk. Ja , 

Görülen lüzum üzerine yet~m~• 
beş yaşında olan bu ihtiyarıO l 
sedi üzerinde düo meml~ket ~ l 
tanesinde cumhuriyet müdd11~co 
mumi muavini Şeref beyin bf ılirc 
riyle otopsi yıpılmtşlır. eni 

Zabıtaca tahkikata dev•"' :ıua 
lunmaktadır. u,r; 

Hasan bey reis beyin sualleri 
ne lazım gelen cevapları vermiş 
ve kumpanyaca ilk yapılın tabki 
katla ehli vukuf tarafından kuyu
datta yapllan tetkikat'o doğru ol
madığını ve yeoiden bir ehli vu · 
kufua tayin ve kendisinin de tet
kikat esaasrnda buluodurulmasıoı 
ve bu suretle hakikatin meydana 
çıkacağını söyliyerek hattın dev· 
lele intikali sırasmda işlerin faz 
laltğı ve memur adedinin azlığı 

yüzünden ihtimal ki bir sebveseri 
olarak cüz'i bir paranm eksik çı· 
kacağını ve yoksa zimmetine biç 
bir pıua geçirmiş olmadığını söy 
ledi. , harakılmışbr . 

Güney .ald 
blfhiı 

Mersin Halkevi dil, ~de fere 

Ali Kemal bey 

Çeltik ekilen yerlerde tetkikat 
ta hulunm9k üzere iki gün evvel 
Osmaoiyeye gitmiş olan Ziraat 
müdürü Ali Kemal bey şehrimize 
dönmüştür , 

Tapu müdürüne izin 
verildi 

Vilayetimiz Tapu miidürü E· 
min beye bir buçuk ay izin vetil
miştir . Emin bey bir iki güne ka
dar iznioi geçirmek üzere deniz 
yolile İstanbula ve oradan da An
karayı gidt!caktir . 

Belediyeye muvakkat 
daktilo alındı 

Belediye intihap cetvellerini 
doldurmak üzere isim hesabiyle 

ve ücretle alınacak daktilolarm imtİ· 
banlan dün belediye salonunda 
yapılmış ve imtihana giren yirmi 
kişiden onu kazanmtşlır. 

Kahvanede kumar 
oynarlarken 

Haydar oğlu Bahri ve kahve 
ocakcısı Cabbar kolordu civann
da Rasimia kahv.nesinde zarla 
kumar oynarlark~n yakalanmıt ve 
haklarında kanuoi takibata baı 

lanmııhr. 

Bir tavzih 
Türk sözü gazetesi tahrir mü 

diirlüğüne : 
Efendim. 
7 8 934 Ta. 2987 sayılı gaze. 

tenizin ikinci sayfasrnıa son sütu
nunda kaybolan ıouamelat memu
ru başlıklı yazınan ıson fıkralann· 
da müfettiı Avni bey karcıya gel
miş ise de bu işe vaziyet etmiye· 

rek ormanlarda bazı tahkikat yap· 
dıktan sonra dönüp Adanaya git· 
miştir denmektedir. Filhakika Ka 
raisalıya 15.7.934 te gittim ve me· 
murun olmadığını görerek kayma· 
kamlığın muvafakati ile memur 
vekili getirilerek çok daha mühim 
ve acele işlerin takibi için orman· 
lara gidilmiştir. Bu gaip hadisesi 
amillerine ve saireye tarafımdan 
vaziyet edilerek tahkikat yapılmak- ı 
ta olduğunun aiubterem gazete
nizde aynen dercici rica ederim 
efendim. ! 

ve tarib şubesi ta rafındad ' in 
bir kere çıkarılmakta olan G~mı 
mccınuasmm dördüncü say•"(ı l( 
çok değerli ve bilgili yazılarlll _ 
mıştır. ;arı 

Bütün okurlarımıza bu ~an 
sanat ve fikir mecmuasını ok lavı 
larmı tavsiye ederiz. f.Uıı 

Bir kadın esrar salllok 

ken yakalandı ~: ~ 
lbrahim oğlu Ali baba il' ıe l 

san kızı Melek esrar satar11·ı 
yakalanmış ve haklarında tı.ıl;., 1 e 
bir zabıtla ihtisas müddei 11 bır 
miliğine teslim edilmişlerdir· e 

1 

Bir arabacı cezalB~•aaı 
dırıldı kak 

Tenbibat hilafına olaralı: M 
kerrereo suç işleyen arabacı 
met Ali belediye encümeni ~~ 
riyle beş lira para cezasiyle c' b A 

landırılmıştır. al~ 
etti 

Seyhan birinci sınıf 
orman miibc:: ı disi 

Azmi 
ı 

g" 
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Refika Recep hanım 

Bir müddetteoberi lstanbulda 
bulunmakta olan biçki ve dikit 
yurdu müdürü Refika Recep ba
nııp, tehrimize dönmüştür. 

1 ii 1 

I İ bu gece nöbeW'~::: 
· ı .eczane : 
! i Hükumet civarw't~ lls 
1 e 1 • fi 1 l ~ stikamet eczauesıt 0
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üstakbel harp 
nasıl olacak ? 

Amerikalı 
mıntakaya 

heyet alimi, Asya 
ayrılacak diyor 1 

iki 

------·------
1936 da harp t)lacak ve dünya ı 

•tasında yeni ıekiller g()rüne- ı 
mi<lir? Bir Amerika mecmuası 
OnSOO namıada bir heyet ali- ll 
in tahminlerini neşretmiştir. 

lim müstakbel harp bakkmd• 
ları söylemektedir : 
.. _Gökte görülen her şey, 

harbin çok yakın olduğunu göı 

İtalyaya gelince, bu harpteki 
mevkii ( paycı ) olacak, paylaşı 

lacağı şeylerin de başıad• müıta· 
merelcr gelecektir. 

Avrupa harbinin neticesi bu
dur . Asyaya gelince , bu harp 
umumi olacak ve belıleaea harbe 
nisbelle bir nevi çocuk oynncağı 
olacakhr. 

ektedir. Kimse, harbio çıka-
• tarihi bilemez. Ancak feleği 
irat 1936 - 1937 sent'sİn<le 

lıyacığını hıldırmektedir. 

Bu müstakbel harpte, en göze 
pacak ıey, logiltereuin harbe 
rfik etmeyip, yalnız muharip 

Bu harp Rusya ile Japonya 
arasında başlayacak , ve tedricen 

diğer Asya devletlerine sirayet ede 
rek Ceziretülarebe kadar var•cak· 
t1r . 

!etlere silah satmakla kalaca-

"· Hu müstakbrl harp Avrupada 
n müddet devam etmeyip bir 
ay içinde bitecek. Ancak As· 

a da beş yıldan ziyade süre · 
tir. 
Avrupa harbi Almanyanın or
an kalkmasiyle bitecek ve Al
nyanın bir k11mı Avusturyaye, 
er bir kısmı da mücavir dev
ere inzimam edecektir. Alman· 
ın ortadan kalkmasıaı dahili 

ilif ve eşhas araıaDdaki kanlı 
pıfmı&lar intaç edecektir. 

1941 de harp duracıtk , Ruıya 
ile Japonya arasırıda sulh tekarrür 
edip , bütün Asya haritası Rus 
Jıpoa nufuz mıntalt alarıba talcaim 
olunacaktır . Çin , Türküatan ve 
Hindistan Japon mıntakai nufuzu
nu , Efganistan , İran , Yemeo , 
ve Ccziretülarepd~n büyük bir 
kısmı da Rus mıntakai nufuzunu 
tctkil edecektir . 

1945 senesinde Rusya ıle Av 
rupa arasında mühim bir ticaret 
yarsıı batlıyacak ; Avrupalılar 
Aıyaya lcarşı barp ilanına mecbur 
olacak ve fakat bu harp de Asya 
lılann kazanmasiyle neticelenecek· 
tir . 

Mersin tüccarları 
Mağaza ve dükkanlarının muayyen 

saatta kapahlmasını istiyorlar 

Çarıılarm muayyen saatte açı · 
kapanması için İıtaabul bele 

yesinin verdjği karar Mersin tüc. 
rlarui da harehete getirmit ve 
n bir çok imzayı havi bir isti· 
yazarak belediyeye müracaat 

mişlerdir . 
Tüccarlar bu iıtidalaranda : 
Umumi hıyahn ahengini tan· 
tüccarların ve balkın sıhhat ve 

irabatını temin maksadile mc· 
oi memleketlerde dükkanların 

uayycn uatte ıçılıp kapandığını 
kretmekte ve çarııf ve peçenin 
ldırılması busuıunda inkilap ta · 
bine ğeçccek yilkaek bir karar 
ren belediye meclisinin bu husus 
İn de bir karar vermesini rica 
mektedirler . Belediye hu istida· 
tetki~e almııhr • 
İstanbul belediyesinin verdiii 

rarı göre gıda maddeleri satmı 

n tubafıyeci , manif atur•cı , bur· 
vatçı gibi halkla alıı verit ve 
uamele yapan dükkanlar saat on 

okuzda gıda maddeleri satanlar 
saat yirmi birde kapanacaktır. 
hususta belediye oizamoameıi 

e bir madde ilave etmişlerdir . 
Merain tüccarlarınm bn bakla 

ileklerine belediyemizin müspet 
lr kararla cevap vcrecrğine tiip 

etmiyoraz . 
Bu itibarla çarııların muayyen 

atta açılıp kapaaıcağın1 mubak
ık olarak görebiliriz . 

MP-rsinde bir evde define 
aranıyor 

Andıeyı Mavromatiye ait olup 
ilen Fedoa Tabaacıaın ikamet 
Uiği evde bir çok eski eserler 
ömülü olduğu ihbar edilmesi 
zerine dlln ilk tedrisat müftttiıi 

ıtkı Emlilıi milliye müdürü Galip 
e polis komiseri Recai beylerden 
ürekkep bir beyettn nnareli al 

11ada evde hafriyata baılanmııhr. 
afriyat temamea ilcmal edilmiı 
lmamalda berıhn ihbar edilditi 

gibi vaktiyle gömlllll bulunan bir 
esere raatlanacatı umulma makta· 
dtr. 

Kendileriyle g6rllttüiüm6z ev 
11hipleri ev yıpıldığı zamandan 
bugüne kadar biç tadilat yapılma · 

dığıoı ve kendilerinin de böyle 
gömülü bir 11uı atikadan veyahut 
defineden haberleri olmıdığıaı 

söylemiılerdir . 

Mersln tüccarları 

Beynelmilel lzmir panary1na 
iştirak fdt>cekler 

Dün Ticırel Odaımd• .İzmir· 
de açılması mukarrer olan bey
nelmilel 9 Eyllil panayırına iıtirik 
için panaytr1b Mersin mıntakaaı 
miime•ili Celil beyin İflirakiyle 
tüccar ve fabrikatorlar bir toplan · 
ta yapmışlar ve panayıra ittiralce 
kıları vermitlırdir . Tarsus fabri
k:ıriylel de temas edilerrk Mersin· 
le müıtcreken pınıyırı iıtirilderi 
temin edilecect>lctir . 

Ticaret Odası memurlarından 
Hüaayin Liitfi bey panayırın ter· 
tip ve tanzimi için memuren lzmi · 
ıe gönderilrcelı:tir . 

" Yeni Mersin ,, 

r 
ı Hava tarassudatı 

l - Dün Adınada zevalden 
sonra sıfıra indirilmiş tazyakı 
nesimi 752,2 milimetre olup en 
çok sıcak 36,8,en azı 25,5 santi. 
grattı . 

Rutubet vasati % 78 olarak 
kaydedilmiştir. 

-Sabah ekseriyetle bulutlu geçm· 
rüzgar zevale kadar sakin zeval 
den sonra cenuptan sürati sani
yede 10 metre olarak ölçülmüş
diir. 

Askeri bava rasat isıasyoou 

( Tfirk S3zil ) Sahife: 

SON 
HABERLER 

Muhafızgücü 

--
Ankara : : 8 (AA) - Türkiye 

bisiklet turunu tam bir munffaki
yetle baıaran muhafız ıücll bisik
letçileri yarın tebrimize gelecek-

lerdir . Hiıikletçileri kaııılamak 
için muhafız gücü büyük bazarlık-

lar yapmııhr. Bisikletçiler Kark· 
kaleden ve Kıyatt•n karşılanacak 

ve Saman pazarmda ayrıca mera· 
sim yapılacaktır . turu tam kadro 
su ile bir ariza ya uğramadan bü · 
yük bir başar11la sona erdiren bi· 
ıikletçilere C. H. F. bir ıilt, id-

man cemiyetleri ittif al" umum mer· 
kezi lir vazo , vakit gazetesi bir 
kupa , muhafız gticii de h~r bisik
letçiye kiymetli birer saat hediye 
edeceklerdir . 

M.Ruzvelt 
Şahsi menfaat t~minine ça
hşanlarla mücade'e ed~cek 

Mootana : - ( Amerika ) 8 
( A. A.) - Heisicumhur M. Roz
Vf'lt hükumetin ziraat ve sanayi 

menabiini şohsi istifade temin için 
çalışanların ellerinden kurtarmak 

için mücadeleye henüz başlamış 
olduğunu söyll'miştir. 

Halk Jizımgelen yerlere hü · 
kumetin yapmış olduğu nafia 
işlerinin kıymetini şimdi •nla· 

maktadır. Çünkü bunlar kütlenin 
istifadesini temin için yapılmış 
ve menfaat pe§inde koşulmamış 

işlerdir. Amerika milleti birbir
lerinden aynlımı gump~n 
mütıışekkil değil bir kül olma
lıdır • 

Amarikada 

Oıı iki ihracat bankası bir· 
ı~ştiriliyor -·-

V ath,gtoo : 8 (AA) Parlemen· 
to bank•lar encümeni Reisicum· 

hur M. Roosvelte takdim edilmek 
tizere bir proje bazırlamııtır . 

Kongrenin gelecek içtim•ında tek· 
lif edilecek olan bu projede bu 

gün Aml'rik•da mevcut on iki bll-
yllk ihracat bankası yerine bülcOme· 

tin doğrudın doftruya m&ralrebeai 

altında bir merkez ihraç bankası 
teaiai teklif olunmaktadır . 

Amerikada sahil muhafız
ları çoğaltılıyor. 

V ışington : 8 ( A. A. ) - İçki 
yasağı zamanından kalma kaçakçı 

gemilerinin hala faaliyette devam 
etmeleri sahil muhafaza gemile· 
riain arttırılmasını mucip olmuş 

tur. Gümrükçüler odedinin de 
3.291 den 5,000 e arttırılması 
derpiş edilmektedir . 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

ı --

Satılan Mikdar 

.Kilo - = - ·- ===:x::w 

1 
ı 

Bujtday Kabras 
Yerli ,. 

1 
,. Men tane 

Arpı 
Fuulya 
Yulaf 

2,55 

2,55 

müsadelelerin Kudüate olduğu ve 
örfi idare ilin edildiğini yazmıı 
tık. Bu yanlıılalc Ankaradan alman 

Ajans telgrafında tehrin adının 
müphem bir şekilde yazılmasan
dan ileri grlmittir. Bu yanlışlığı 
dlizeltiriz . 

Amerika borsasında 

Delice 
A.uş yemi 
.Keten tohumu 
Bakla 
Si sam 

UN 
.... Salih Efendi 705 

1 Verl-!İ dahildir • J 
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Liverpul Telgraflan 
8 I 8 I 1934 

Santim Pene 

805 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alıomışur. 

, K. S. 

88 Liret " ltalya ., \ LO 79 
1-----------·ı--=--·•~~1--~R-ay_§_m_a~rk~'"~A~lm;.__an-.-,--- - 48 79 
.. -----------•--::-- 11-:86

=-1 -8-1~30 Frank".Fraosız,, 
-==---ı-:l:;-;:l::-t Steri i o "1 n e:iliz,, 633 

32 125 A·7 Dolar "Amerikan,, .. 
18 Frank "İsviçre,. 40 90 

--------------·· 
Mareşal Hinden
burg gömi1lürken 

- Birinci Ahifeden .,tan -

merasime intizaren abidenin baş 

kumandanlık kulesine konulmut" 
tur. 

Yunanistanda çok mnhim 
zirai bir kongre 

<< Ellinikon Mellon » den : 

Pirgoıtan 29 temmuzda bildi 
rildiğine göı e kura lizüm itlerini 
tetkik etmekte dulunan Zirai Ticı 
ret Odalarmın kongresi bugün de 
g ıli ol•rak müzakerelerine d~vam 
etmittir . Sabah celsesiDde umu 
miyetle istibsalat ve bilhassa m•h· 
ıulün miktar VP. cını meaalcleri 
üzerinde müzakerele cereyan et· 
mit ise de bu busaılar hakkında 
mecliste bir itilaf elde edilmesi 
milm\cün olamamıtbr ve bu meaa 
ilin yerinde tetkik edilmek üzere 
mahalli Ziraat Odalaraoa tevdii 
kararlaıt1r1lmışhr . 

Urfa belediye riyase
tinden : 

Tutarı 19866 lira 82 kuruştan 
ibaret olan Belediyemizin sinma ve 
müştemilA.tınm noksan kıllan İllf&• 
atı kopalı zarf usuliyle 20 gün 
miı<ldetle münakasaya konulmuş
tur . Taliplerin yüzde 7,5 muvak
kat teminatloriyle inşaatın mesuli
yotini deruhte edecek bir mühendi
sin taahhüt vesikasının hamilen 
ihale günü olan 25 - 8 - 934 Cu
martesi günü sne t 14 te Bolediye 
encümenine göndermeleri ve daha 
fazla . malOmat almnk istiyenleran 
Bele<lıyeye muracantlorı iJAn olu 

Müsademe KudUste d Kuraklık yOzQnden buğday 
fi· fiatları çok yOkseldi 

Saat on birden biraz tvvel 
mareşal abidenin tam ortasın
daki büyük salibin önünde ku· 
rulan kürsüye getirilmiş ve ta
butun etrafında Tannenherg mu· 
harebesine iştirak eden elli üç 
Alman alayının sancaklarını tu
tan Alman ordusu zabitleri mevki 
almışlardır . Biraz geride arala
nnda hükuJQet erkinı ve Rayiş· 
tağ mebuslannın bulunduğu üç 
hin kişi ihtiram VRziyetinde du
ruyorlardı. Kordonun dışansında 
ise ikiyüz bin kişi vardı . Derin 
ve huıulü bir sessizlik arasında 
M. Bitler ilerlemiş ve mareşalın 
tabutu önünde rükfia varmı§tır. 
Merasime iştirak eden şahsiyet -
ler arasında askeri ünifotmasını 
giymit olduğu halde s•bık Veli
aht ile bOtün sefirler, Alman or
du ve donaaaaması erkanı bulu · 
nuyordu. Alman orduıunun Pro
testan piskoposu tarafından icra 
edilen dini ayini ve başvekil ta . 
rafınd•a söylenen ve müteveffa 
mareşıl Hiadenhurgun §anlı ha 
yatını anlatan nutkunu müteakip 
( Hazır ol ! ] kumandası verilmiş 
ve ihtiram kıtaları selim resmini 
ifa etmişlrrdir. 

nur. 4406 g__16 

olmuştur . Merasime muazzam 
hi~ ~eçit resmi ile nihayet veril 
mıştır . 

Gil Cazairda olmuf 

Londra : 8 ( A. A. ) - "Daily 
Telegraphıo" Paris muhabiıi Ce
zıirde Koaeiautinde Y ahudile.. 
ile Arapı., ara&ıDda kanlı çarpış· 
mılar olduğu bıldirilmekt&tir.30 
ölü ve 100 den fazla yaraları v~r· 
dır. 

Hadise yerine al~lacele kıtaat 
ganderilmişiir. Umumi Vali M. 
Cand Pari&ten Ceaire tayy•r• ile 
hareket etmi§dir . 

Türk Söstl-Diinkii ..,ımızda 
Araplarla Yahudiler aruandaki 

-.o-
Nevyorlc : 8 (AA) - 27 Mit · 

JOaluk nüfusu ihtiva ede• bir aa
bıtda afet h•liai iktiHp eyliyen ku
raldıjın hıia olduiu zar•r S mil· 
yar dolar tahmin edilmektedir • 
En çok mutazarrır olan Moataaa, 

Vayomiag ve Dalcota eyaletleri i· 
ae de 12 eyalet daha tehlike alha· 
dadır. 

DüalcB ıün Cbicııo boraaııada 
butday pl1a181ının 112 CeDte ka · 
dar f1r)am111 maamr-lecileria faz 
la beyecaaını mudp olmUftar . 

Bu esnada muzikelar vatani 
ve askeri marılan çalmakta ve 
bataryalar salvo ateşi yapm:ıkt• 

idi. 
Bilahata zabitler tarafından 

taşınan tabut abidenin başku
mandanlık kulesine götfirülmüş 
ve kulenin methıılinde mareşalın 
tıhutu vaktile kumanda ettiği 
Hussarların büyük üniformasını 
giymiş bulunan mareşal Von 
Mackenzen tarafındaa eelamlan
ıaıttır. İhtiyar mareşalın müte. 
veffa harp arkadaşını son defa 

1 ot.nk bu .elimlayıp çek hazin 

Tokyo : 7 ( A. A. ) _ Müte
veffa mareşal Yon Hindenhurgun 
istiralııti rubu için dün yapdan 
muazzam ayinde imperatorluk 
ailesi namına prens Cbichibu 
~ü~ün kıb~ne azası, Almanya se' 
fın, ecnehı sefirler, Alman ko 
lonisi hazır bulunmuşlardır . 

Bütün Japon harp gemilerinin 
bayrakları yarıya kadar indiril 
~~ş~i. M. Hiderin söylediği nutuk 
botun Japonya da radyo ile aeı 
redilmiıtir . 
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Adanada bir misli daha görülmemiş 
güzellikte 

- Sarışın Venüs 
Mümessili : 

ilave 

MARLEN DiTR1H 

Şaheserlerini 
TAKTİ.\1 ED ECEKTiH 

il iiıı ya lnı \·a<lislPri 

Hakikaten lıütün snların Eces:dir. ( •) Amanus dağlarının yalçın ka
yaları arasından köpürerek fışkıran bu çok kıymetli suyun asıl adı 

"Ayran baş punıırı,, ıliyA ön alınış iken sıbhut ve icıimai ınuıtvenet 
\'ı·kalct colılı·si talılilılen sonra bu suya" ECE ., ismini uyğıın ve ya
kışır görmüştür. Vekdlct celilen"n rrsml raporu gşağıda yazılıdır. 
Muhten•m halkımızın mezkur rı smi roprru bir korre okumaları kdfiJir. 

ECE suyunu büyük ı.;, iştiha vıı lezz•!Lle içeceksiniz. ECE suyu· 
nu bir defa içtikten sonra Laşka suları behemehal unutacaksınız . Çün · 
kü cidden latif, hafif ve temiz.lir . Aı ni z•manJa çok hazimli<lir . iki 
saat zJrfında Acıkmak isterseniz yemekle b~ra bcr iki kadeh ECE İçiniz 
kafidir . 

TOPTAN SATlŞ YERi : Yağ Cami civarında h•lkeciler kar
şısında ( ALI NASİBİ ) Eczanesidir . 

Yetmiş beş kiloluk büyük damacana yUz yirmi - 120 - ku
ruştur . 

-------· 
Ece 1'ıirkçe kraliçe 5 

1 ,,. , 
--, Çiftehan Kaplıcası Türkiye-

Dıiııyamn en marııf ı•e son çık1111 E/ek/ri/.li /111mıır 
11111 11111kiıuıları - komple olarak. 

yo_qıır-

45 kiloluk Adana ll'slimi :J2:i lira 
100 
175 
250 

" 
" 
" 

" " 
" " 
" 

,, 

525 ,. 
650 ,. 
750 ,. 

Satış yerinin merkezi : 
Mersinıle E O. G. BER1'AJJ/Nl 

Ta, Han No. 16 

Adana şubesi : 
A. Brazzafolli ııe Barablcll 

Osmanlı Bankası karşısındro 

Boılr llcrin,Je müşterilerimize kolaylık olnıok üzore ıniisoit tak· 
sitlerle verilebilir . 4403 ! - 5 

1 nin karlsbad'ıdır 

1 

Tesis a tı snircde başka eyi bir oteli hususi banyoları erkek ve 
kBllınlnr için gazinoları mükemmel bir bakkaliyesi ucuz ve nefis ye
mek veren lokantası !urunu ve temiz berberi vardır . Elektrikle ten
vir edılmiştir . Ynkında radyodıı konacaktır esbabı istirahat mükem
nı ~lılir . ÇİFTEllAN ist ıtyonuna iki daıı.ikn mrsof.,dedir şimendüfer 
navlunları yüzdo 11lli tP.nzilAtlıdır . 

Torosların semnpaya ŞJhikaları altında tabiotin azamd vu gü 
znllığı karşısında çuın ve arılıç kokusuyla muattar serin bir hava için
de ılinlonmrk istiyenler için en güzel bir sayfiyedir . Fiatlar zamanın 
icnbatınu uyğun bir şekilılu hattı asğariy" indirilmiştir . 

Oda ücretleri Banyo ücretleri 
kuruş kuruş 

Otel odaları 200 Hususi 30 bir gün 
Taş odalar 125 Umumi 15 . . 

ıçın 

1 inci barakalar 75 kaplıcada kal- 50 
2 İnci 

" " 
50 mıyanlardan 

16 - 20 4277 

r------------------------~----------------~ 

Seyhan muhasebei hüsusiye müdür
lüğünden : 

Seyhan Muhasebei hususiye Mü
dürlüğünden : 

Halk Ticaret Biletleri 

Devlet Demir yollaruıdan : 

1 - Milli İstih~ul, milli ticaret ve milli sanayi miinnsebctl"rini 
kolaylaştırmak ve ~·oğaltmak ve hulkımız ·ı momlokl'ti tanıtmak g::ıyd .ı 
rinı g-iidon Devlet O.!miryoll rı itl::ııesi " llHlk tıcoret biletleri,, nomı 
altın.la 20 Ağustos 934 tarilıintlon itibaren maktu ücrı • tli ve fevkalılde 
tcrızilıltlı yeni hir tarife tatbik edilecektir . 

2 - !laik ticaret biletlt•ri on lıe~ günlük, bir nylık ve iki aylık 
olmak üz 0 re üç seri üzerinden tertip edilmiştir . 

Birinci mnvkı ikinci mevki Üçüncü mevki 
On lıeş günlük biletler 35 25 17,5 li raılıı· 
Bir aylık 

" 60 40 30 
" iki aylık 

" 
70 50 35 

" 
Bu ücretlere nakliye vergiside ılahildir. 

3 - !inik ticaret bitetleri hamilleri biletin mer'ı bulımduğu müıl 
tlntçe D .. vlPt Oıııniryolları üztrindc hiç bir mıınzam ücret VArmııksizin 
ıliledıklrri istikamette, ıliledikbri katlar soyuhat etmek, tliletlikleri is
tasyonlorJa inmek binmek ve durmak haklarını h~izdir . 

4 - llrılk ticaret biletleri homılieri hur~kAt ve yokuluk osna
ınılu biletlerini ist::ı8yoolarn kayıt veya vizo ettirmek m•cburiyetino 
n lıi değildir . 

5 - llnlk ticaret biletleri hamilleri yolcu ağırlıkları hakkında
i alıkilm ve rııiisadtl~lerdcn istilado eılecnklerılir Bun:ı il6v ton ııyrı
:ı ayni cins\( n 25 kilo veya muhtelır cinsi relen 50 kıloya kadar eşya 
ümunolerini veya n\lmuno koleksiyonlarını oyni trenılı• parasız nakll't
ire hı leceklerıli r 

6 ~ llalk tir.arrt l:ıilct hamilleri mnfevk sınıfta seyohnt etmek 
st~rlerse ücret farkını umumi tnrifeye göre tesviye eJoceklertlir. 

9-12-14 4404 

lcadiye mahallcsinıle ve Kabğ 
Z•<ln fabrikası karşısındaki, sokak
ta k!lin IJarei llususiyP-yo fiit ker
piçten mamul bir bop hanenin mül
kiyeti, 29 - 8 - 934 yarşıaıba günü 
saat 9 da açık arttırma sun tiyle 
satılacoğımlan talip olonların % 
1, 1/2 Jipozito akçeleriyle mPzkilr 
gün ve saatta Encümeni vilayete 
murocautlurı ildn olunur . 4408 

9-13-17-21 

Seyhan muhasebei hususiye müdür -
lüğünden : 

'ümune Çıftliğintle idaremize 
ait tahminen 70 ~ 80 bin kilo 
mıkdarındaki odunlara sürülen pey
ler haddi ldyık görülmediği c•helle 
müzayede müddeti 16 - 8 - 934 
Porşeınbo gürıii saat dokuz buçuğa 
kutlar temdit edilmiştir. Talip olan
ların mezkur gün ve snolta Encü
meni vildyete muracaatları ilfin 
olunur 4407 

Seyhan muhasebei hususiye müdür
lüğünden : 

Babı Tnrsus mahallesinde Zira
at Bankası arkasındakı sokakta kil.· 
in lıir bap hanenin idııremiıe ait 
2 - 8 hissesinin mülkiyetine tayin 

Türkiyede Kostümlük Kumaş 
Rekorunu Kıran 

'1 olunan vakıttıı talip çıkmadığından 
müzayede müıld e ti 16 - 8 934 

Yiiniş 
J\IE. "SUCAT FABRİKASI MAl\IÜLATJ 

Adanade Satışa Başladı 

Satış yeri : Güzel Adana Pazarı 
5 - 26 4381 

• 

1 Perşembe günün saat dokuz bıı~· u
ğa kad,r temdit etlilmi~tir . Talip 
olanların mC"zlifJr gün ve saotta En
ciiaıoni vildyete muracıatlurı ilan 
olunur . 4409 

Hizmetci kadın • 
aranıyor 

Evde hizmet etmek için bir ka
dına ilıtiyo~·varılır . Matbaamıza 

murocaat edilmesi . 

Vildyet Hizmet Otomobilıno muk
t•zi 100, 120 teneke benzinin mü
nakasasına tayin olunan vakitta tıi.
lip zuhur etmodığinden münakasa 
müddeti 16 - 8 · 934 Perşembe 

günü saat 9 za kadar temdit edil
miştir. Talip olanların mrzkı1r gün 
VA saatta lfocümeni vilılyete mura· 
çaatları ildn olunur . 4410 

Seyhan maarif müdür
lüğünden: 

Ankara usta inşaat mektebi ile 
Aydın sanat mektebine bu sene de 
musabaka ile t~lebe gönderilecek
tir. Müsabaka imtihanı 20 · 8 · 934 
Pozort~si günü saat 10 da Adana 
Erkek Lisesinde yapılacaktır . 13 
yaşından küçük 17 ılen büyük ol
mayan ve ilk mektep mezunu bulu
nan ta leb~lerin nüfus tezkeresi, 
ilkmektep şohadetnamesi, aşı şaha
detnamesi ve üç kıta kortonsuz fo
toğroflarını bir istidaya raptederek 
vildyet!makamına muracaat etme -
!eri lüzumu ildn olunur. 4401 

8-12-17 

Tarsus Belediye Riya
setinden: 

Yeni yapılan bı•lediye sineması 
için teferriiatiyle beraber bir adet 
sesli sinema makinesi kapalı zarf 
usulile münakasaya çıkarılmıştır . 1 

Ağustosun 22 inci Çarşanba gii · 
nü saat 15 te ihale odilecektit. Ta
liplerin şartnamesini beleJiyemiz
Jen istemeleri lüzumu i!dn olunur. 

5 - 12 4391 

Kacakcılar vatan • • 
hainidir 

Belediye Riyasetinden 
İki parça arsa satılıyor 

flPşat bey muhalles;nde Belediyeye oit 506 şer metro mura 
ındaki iki parçn orsa bir ay içinde pazqrJıkla satılacaktır . Talip ı*' 
tarın her hafta CumartQsi va Salı günü öğleden sonra saat on 
Belediye Encümenİn6 murııcaatları ildn olunur . 4405 

Kanara baytari laburatuvarı için alat, ve ,ın 
vatı baytariye ecza ve mefruşat satın atını)\z 

Belediye kanarası Baytarı ldburatuvarı için isimleriyle cinİ 
ve mikJarı şartnatnesınde yazılı a1dt ve eılevatı baytariye ve ecsfl 
mefruşat kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır . 

İhalesi Ağustosun 28 inci Salı günü saat on beşte icra edi1'.Z 
ğinden taliplerin o gün Belediye encümenine ve şartnamelerini göt'/ln 
istiyenlerin Je Belediye yazı işleri kalemine murııcaatları ilıln olun h 

7-16-20-27 439'de 

A 
a 

,. Gazetemizin 
Abone ve ilan şartları ' ıio 

ifa 

3 Aylığı üç, 6 aylığı altı, yıllığı on iki liradır. M. 

Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zam edil~~~; 

Şehir abonelerimizin gazetele~ 
hususi müvezzilerimizle her gün s el 

bahleyin erkenden istedikleri yet\u 
bırakılır. Şehir için aylık abone bl~ 
l , d en 
aır ır. le 
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Bir defa konacak ilanların üçüncü ve d H 
düncü Si'lhifelerde her satırı on kuruştur. R'ref 
lam rıı~:ıiyetindeki devamlı ilanlar için ayrıoıda 
pazarlık yapılır ve en ucuz bir fiyat istenir. :D 

adana kız muallim mektebi 
müdürlüğünden 

• 

l<ilo 

2250 
23500 

140000 
11200 
3800 
2700 
1250 
1000 

Adet Cinsi 

Sadeyağı 

Dört yıldız undan ekmek 
Moşe odunu 

Kilo 

1700 
700 

1< oyun Eti 650 
Şeker ( yerli kesme şeker ) 700 

Maraş pirinci 
Zeytinyağı 

Halis Edirne Peyniri 
lstanbul Makarnası 
lstanhul şehriyesi ( Arpa ) 
Sabun 
Patates 
Süt 

{!insi 

Kuru soğaD 
Kuru fasuly (, Si 

1 hı den ma ı) 
Zeytin tanesi m 
KaşarJ eynirİ 8 
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300 
300 

1400 
4000 
2700 
6500 e 
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Mektebimizin Eylül 934 tarihindı- n Mayıs 935 gayesine kadar JO'ıay 
kuz aylık . lr. 

Yoğurt 

Yumurta 32000 

1 - İhtiyacı yukarda cins ve mikt11rı yazılı erzak ve mahru~~,.11~ 
1 8 934 tarihinden itibaren dört defa gazete ile ilan eJilmek sure&! c 
münakasaya konulmuştur . ıan 

2 - Taliplerden şeraiti anlamak istiyenler her gün sa at ondao alda 
ikiye kadar mektep idaresine muracaat etsinler . llye 

3 - Yevmi ihalo 22 - 8 - 934 Çarşamba günüdür . ihale Adana ~y~ 
arif müdüriyeti dairesinde yapılacııktır . Talipler o gün saat on dörl' hu 
yüzde yedi buçuk tııminat akçalariyle birlikte gelsinler . Muayyen sa• :ı~r 
teminat akçası için banka mektubu almamış ve yahııt vezne ınakbuı~ lun 
nu ibrnz etm'yenler münakasaya iştirak ettirilemez ililn olunur. 43aıl rin 
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Umumi neıriyat müdliriİ k 

Melımel Nıırelllıı ıui~ 
Adana Türk sözü matbaası 


