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Haydut D~ 
A merikahların bir L 

düşmanı adını verdikf~ri l 

dut Oillinger Şikagoda bir s 
1 çıkarken polisler tarafından ölu 
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Dip burnu işi etrafında 
r. • t' unan gazeteleri, her iki tarafın mus-

ismet paşa hazretleri 

İstanbula vardılar ve ora
dan Yalovaya gittiler -

lihane emelle yürüdüklerini yazıyor. 
[il 

Ankara ve Londra hükumetlerinin iyi ni-
u;~etleri hadisenin kapanmasında amildir . 
sto A . 22 

İSTANBUL : 22 ( A.A ) - Baş. 
vekil ismet paşa hazretleri bn sahalı 
Ankara<lan gel~rek valovayı teşrif 

etmişl~rdir . 

Trabzonda sıcaklar 

Kuraklık dolayısiyle mah· 
sul çok zarara uğradı 

-0 tına : ( A. A. )-Türk- 1 halledilmiş olması bir çok şey-
gtaDgiliz hadisesini büyük bir alaka lerle beraber dostumuz Türki 
r ~ k TRABZON : 22 ( A.A ) - On 
tl" e ta ip etm.iş olan Yunan mat yenı·n sulh fı·krı·ne olan merbu k .. - gündür devam eden §İddelli sıca -

ruatı lıu hadısenin memnuniyete tiyetini isbat eder . lardan mütevellit kuraklilua.n tarla 
yan bir surette kapatılmış ol- " Athinaika Nea ,, gazetesi , mahsulü çok mutazarrır olmuş, seb· 
asından mütevellit mahzuziye- Türk-İngiliz hadisesinin hal ve ze fiyatları yükselmiştir. Sicaklar 

loi izhar etmekte ve Ankara hü fsslt"dilmiş olmasının umumi bir fıudık mahsulünün idrakini erken· 
k fimetinin bu meselede göstPrmiı:ı. IDPmnuniyet uyandırmış efkarı leştirdiğinden on güne kadar malısu· 

:t luo toplanmasına başlanacaktır . Son 
ihtİJdhuğul uzlkaşm~ zihniyetinden umumiyeeinio ananavi uzun bir rekolteyi tesbit için alakadarlarca 

a sey eme tedırler dostluk rabıtasilo bağlı bulun- tetkikat devam etmektedir . Bu yıl 
~ıır " Proi11 ,, gazetesi Yunan ef- duğu İngiltorcnin yanı başında fındık bayramı burııda pek parlak 

arı umumiyesinin hu hal sure- olduğu kadar yeni ve fakat çok yapılacaktır . 

nden ne derecede m emnun 01- kuvvetli bir surette takdim edil- Amerika - Rusya 
uğunu söylemeye hacet olmadı- miş kardeşlik rabıtalarile boğlı 

tlını yazmaktadır . olduğu Türkiye ile yanyana ol- arasında borçlar hakkında 
Yunanistanın itilafın husulü duğunu söylemrğe hacet yoktur. 

l . d İngiltere ile Türkiye her ikisi yeni go··ru··şmeler olacak e te• _ııo e göstermiş oldugv u derin l-k de doğruluk hislerindf'n mülhPm -
a a onun gerek İngiltereye ve VAŞlNGTON .· 23 ( A.A ) -

k olarak hadiseyi aralarındaki mü-
s~re se Türkiyeye karııı besle- k b b b Rus - Amerikan borçlarına ait olup k ~ nnsebetlerde ufa ir şai e ı-

&uııl0 ·te olduğu derin muhabbet moskovada bir çıkmaza girmiş olan 0 ı ı · d rokmıyacak surette halll'tmiş- d k s erın en miilhemdı·r . müzakerelere Vaşingron a pe yıt· 
lerdir. 

güıı "Vradiony,, gazetosi diyor ki: kında hariciye nazın M. Hull ile 
Diğer gazeteler de ayni tatzda müsteşarı M. More ve Rus sefiri M. 

r · HadisE>oin dostane bir surette tefsirlerde bulunmaktadırlar. Troyaoovski arasmda başhyacaktır. at . .._._ ________________________________________________________________________ _ 

Haydut Dillinger l Beynelmilel tedrisat kongresinde 
ge§ikagoda bir sinemadan 
liJıkarken polisler tarafından 

1 

Murahhasımız Kadri bey Cumhuriyetin 
maarif faaliyeti hakkında izahat verdi ol~ öldürüldü. 

43;, 

• 

• 

' -

t 

_ _.,....__. 

Chıkıgo : 22 ( A. A. )-Ame

l:alıların bir numarah halk düş
anı diye andıkları haydut Dil
oger bir sinemadan çıkarken 
•lis tarafından öldürülmüştür . 
lis, Dillingere Sinemadan çıkar 
kmaz ettş etmiş ve orıu başın
ın ve kalbindr:n vurulmuştur. 
aydut bir ktlime b"le söyleme
ın ölmiiştür . Birisi hafifça ya· 
lı olan iki aıkadnşı otomobille 
ıçmış1ardır . 

Dillinger sinemada Nevyork 
ydutlarıuın fenalıklarını gös
ren bir filim seyretmişti. 

Chikago : 2a ( A. A. )-Dil
ıgerin vurulduğu sokağa bin 
l'ce kişi toplanmıştır . Hatıra 
traklıları mendillerini veya ga· 
lelerini haydudun kaldırımlar 
erine yayılan kanına bulamış
rdır. 

Morgta yapılan tctkikatta Dil
ıgerin tanınmamak için yüzün
ki bereleri bir güu llik mütP.
ıssısına müracaat ederek izale 
'lirdiği anloşılmıştır. 

ransa Cumhur reisi 

Dumerg için dikil~n 
denin açılma m~rasimini 

yaptı. 
ıı a il 

Aurillac : 22 ( A. A. )-Rei
umhur M. AILert Lebrun mü 
•dfa H.eisicumhur Poul Du. 
trgin hatırasını tesit için dikil· 
§ olon abidenin küşat resmini 
'>mış ve gerek müteveffanın 
'ek onun neşet etmiş olduğu 
ylü sınıfının sitayişinde bulun· 
•ştur. Bu münasebetle şimdiki 
asi vaziyetten bahseden Reisi-

.... ..-ı ....... hur memleketin kemali iti
üdii t ile M. Gaston Doumerguein 

Ja~ından gitmekte olduğunu 
atha'tlemiştir . 

Gelecek yıldan itibaren fenni ıstılah
ların Türkçeleştirilmesi mukarrerdir 

Cenevre : 22 ( A. A. )- Ana
dolu ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor : 

Beynelmile 1 üçüncü tedris i 
kongresine talebe müfettişi Kadri 

bey iştirak etmiştir . ı 
Kadri bey mufassal br>yana

tında Cumhuriyet m<"ktep proğ· 
ramlarında yapılan tebeddülat -
tan , Türkiyede yapılan mecburi 
tahsille , ml'ktep binaları inşa

sından bahsetmiş ve ilk mektep 
proğr amlarmııı hazır }anmasında 
ecnebi mektepler proğramlarının 
hususi komisyonlnr tarafından 
tetkik 'dildiğini bildh1Diştir . 

Kadri bey; Mearif faaliyetin
df! elde edilen neticelerden balı 
sedeıken bu neticeler şayanı 

memnuniyet olmakla beraber 
randman itibarile deha eyi neti
celere doğıu yürümek icap etti
ğini bildirmiş ve neticelerin İs · 
viçreli profesör Feriyor tarafın
dan pek çok takdir edildiğini 
söylemiştir . 

Murahhasımız ; ilk mektep 
ve muallim mekteplerinden bah
sederken bunlar için hususi büt
çelerdt!n yüzde on alın~ığıoı ve 
Orta mekteplerde tarih tcdrisa
tımızın yeoi Türkoloji etütleri
nin proğrama ilave edildiği kay· 
dedilmiş ve yüksek tahsil haya
tımızdan bahsederken Darülfü
nunun lağvedilerek yeni bir 

Üniversite vücuda getirildiğini ve 
buna bir inkılap enstitüsü ilave 
edildiğini ve her talebenio bu 
enstitüden geçmesi zaruri oldu
ğunu ve otuz dokuz ecnebi mu
•llimin Türk profesörlerile müş-

tereken çalıştığını ve teknik ted -
risatımızın henüz inkişaf duvre
sinde olmakla beraber eyi neti
celer verdiğini izah etmiştir. 

Bunlar haricinde Gazi Haz
retlerinin himayelerinde vücuda 
getirilen t"şkilat sayesinde Türk 
dilinde movcut ( cnehi anasırın 
çıkarılııırak dilimizde esasen mev
cut olan tabirat ve kt>limelerin 
bunların yc-:rine ikame edildiğini 
ve gelecek seneden itibaren ilk 
ve oı ta mekteplerde fenni tabi
re tın temamen Tiirkce olarak ki
tııplara ithaline imkan hasıl 
olacağını söylemiştir. 

Murahhasımızın Cumhuriyet 
hükumetinin on senelik maarif 
faaliyeti hakkında verdiği izahat 
kongre muhitinde gayet eyi inti
ba ve tesirler uyandırmıştır . 

~~--------·---------~~ 
Yağlı bayat köyünde 
Musanna mermfr bir lahitle 

kıymt>tli eserler bulundu 

Konya : 22 ( A.A ) - Konya· 
nın Yağlıbayat köyünde eski Yıınan 
VP Roma devirleri arasında ya· 
pılmış olan musanna mermer bir 
lahit bulunmuştur . 

Lahtin üzerindt>ki kabartmalar o 
zamana ait sanat eserlerinin en gü· 
zellerindendir rlenilebilir . 

Yağlıbayat civarında vaktiyle bU 
yük bir şehriu mevcudiyeti anla· 
şılmaktadır . İçinde yazılı ve resim· 
lileri de buluııan kırk parça eser mey
dana çıkarılmıştır . 

Lahit Konyaya getirilmiş, diğer
leri de getirilecektir. Vali ve halkevi 
araştırmaları devam için büyük ala
ka göstermektedirler . 

ilk pamuk mahsulü r 
'' Gazi sevgisi ,, 

Merin borsasında kilosu 
600 kuruştan satıldı 

Mersinde " çıkan Eğe ., refikı· 
rmzde okuduğumuza göre Y ampar 
köylii Bekir efendi rarefından yetiş
tirilen senenin ilk pamuk mahsulü 
rlünkü gün borsada merasimle mü· 
zayed~ye çıkarılmıştır . Satışa çıka
rılan pamuğun beher kilosuna 30 ku
ruş pey sürülmüş ve soo pey kilosu 
600 kuruştan olmak üzere Ergir zede 
Ali Bey üz~rinde kalmışttr. 

Trabzun futbol mıntaka 
heyeti istifa etti 

TRABZON : 22 ( A.A ) - İki 
Sporcu hakkında verdiği cezanın it
tifakca reddi üzerine bura mıntaka 
heyeti toptan istifa etmiştir . 

Trabzonda Lozan gü
nü kutlandı 

TRABZON : 23 ( A . A ) - 24 
Temmuz Lozan günü; halkevinde 
parlak surette kutlulanacaktn. Hal
kt-vi köy adetlerini toplamak için 
lıir heyet köylere çıkmıştır . 

Denizli halkevi 

Bisikletlileri komşu vilayet
lerdeki turlarına devam 

ediyorlar 

DENiZLİ : 22 ( A.A ) - Hal
kevi bisikletlileri kom§u vilayetler· 
deki turlarına muvaffakiyetle devam 
etmektedirlt>r . Afyondan hareketle 
rlumlu pıoar abidesini ziyaret ettik· 
ten sonra bir günde yüz kırk kilo
metre yol katederek Uşaj!a vasıl ol
muşlardır. 

Bundan sonra Eime, Alaşehir ve 
Salihlide konaklamışlar ve dün Boz· 
doğan yolu ile Ödemiş"" girmişler• 
dir. 

Kar tipisi alllnda ka
lan kaşifler 

SİMLA : 23 ( A . A ) - Nooga 
Perbat dağını tırmanmakta olan Al
manyalı Merk ve Vefzenbhin maiyet· 
!erindeki yedi lıammal ile birlikte 
kar tipisine tutularak telef oldukla· 
rını " R··uter ,, ajansı muhabiri res· 
men teyit elmİ§tİr . Şimdi bunların 
cesetlerini bulmak için araştırmalar 
yapılmaktadır . 

1'ürlii diişman çevirmişti yıırdu her bir taraftan , 
Türkün bütün lıaklarım örtüyordu son zaman . 
İsti/dalı kazandırdın bize aziz lrnlıramarı · , 
Oeydln zafer tadarım old11fl baş kumandan . 

Gösterdiğin doğru yollar lıepsl baştan başa nur , 
Hem öğrettin , lıem yti.rüitürı , dlyt•mezler bize : dur/ 
Ayrılmaz bu millet senden yalansa boynumu vur; 
Bu kıinyaya misli gelmez sensin reislcumlıur . 

• 
İna mşın kölınesini çöplüklerde ; dedin : yak 1 
Buyruğunu başa /<oyduk yüzlerimiz oldu ak , 
Sevgimize nihayet yok istersen lıer kalbe bak , 
KLyamete kadar Türkler hep ülküne tapacak . 

Memduh Vafi 

Yunanlı tayyareciler 
. 

Selanikten lstanbula 3 saat 40 daki-
kada gelen misafirlerin duyguları 

Yunan tayyarecileri İstanbuldan sonra 
balkan paytahtlarını ziyaret edecekler 
İstanbul : 22 ( A. A. )-3 harp 1 

tayyaresinden mürekkep bir Yu- 1 
nan filosu bugün saat 12/25 te 
Y cşilköy tayyare meydanına mu
vssalat et1Dişdir. 

Yunan tayyarecileri Y eşilköy
de İstanbul kumandanlığı erkanı 
harbiye reisi miralay Tevfik, Ba
kırköy kaymakamı V. Şükrü bey
lerle tayyare cemiyeti müdüıü Ha. 
san Fehmi bey ve cemiyetin İstan
bul şubesi reisi Nakiye hanım ve 
cemiyet müfettişlerinden 4 zat ile 
Yunan ateşemiliter ve ataşnavalı, 
Yunan sefareti birinci katibi ve 
konsolosluk erkaniyle tayyare za 
bitl .. rimiz ve kalabalık bir halk 
kütlesi tarafından kar§ılanmışlar
dır. 

Yunan tayyarecileri meydana 
inmezden evvel Türk ve Yunan 

hayraklariyle süslü bir paıaşut 
atmışlar ve İstanbul afr. kında Lir 
cevelan yaptık tan sonra tekrar 
Yeşilköye dönerek yere inmi~ler
dir. 

Misafirler Yeşilköy hava müf
rezesi kumandanlığı karargabıoın 

büfesinde izaz edilmişler ve tayyare 
cemiyeti İstanbul subesi refai Na
kiye H. burada kısa bir nutukla 
Yunan tayyarecilerine beyaoı lıo
samedi etmiştir. 

Bu nutka Yunan filosu K. 
cevap vererek gördülderi yiik
sek hüsnü kabule teşekkür etmiş
dir. 

Misafirler Yeşilköyden oto
mobillerle §ehre inmişler ve öğ· 
le yemeğini tayyare cemiyetinin 
misafiri olarak Perapa.lasda ye
mişlerdir. 

ihtiyar dünya bunadı mı? 
Yunan filosuyla heraber §elı

rimize 14 hava zabiti gelmişdir . 
Kaymakam Temt•lis'in riyasetiu
d~ bulunan bu heyet yüzbaşı Sak
turis, yüzbaşı Potamiyanos, yüz
başı Frgnglisso.yüzbaşı Kalos, Yz. 
Y orgos, Y z. V arvar~sos, birinci 
mülazım Karnauiyas, birinci mü
lazım Gurupoli. birinci mülazım 
Stamatvo, mülazım Karnuiyas,mii
lazım Papanastasyu, mülazım Yor 
gukos, mülazım Tasyondan mü 
ıekkepdir. 

Her taraftaki seller, zelzeleler, sı
caklar insanlara puslayı şaşırttı 

Vistol ırmağının taşması Lehis
tan için bir felaket olmuştur 

Pahama : 22 ( A. A. ) - Sorı 
zelzt"lede Sirike sahilleri açıkla
rındaki İrvilla adası kaybolmuş
tur. Zelzele başka adaları da kor
kunç surette sarsmıştır. 

Varşova : 22 ( A. A. )-Sula
rın coşması Vistül nehrinin tabii 
irtifaını 16 kad~m tecavüz etmiş
tir . Üzerinde insan leşleri ve 
muhtelif müzahrefat yüzen ça 
murlu sular şehı·in sokakların

dan akmaktadır. Yükselen sala· 
rın tazyikı u ltıoda yıkılmnk teh
likesi gösteren setler endişe ile 
tarassut f'dilmektedir . Muvasalat
sız kalmış olan bir çok mıota.
kolara tayyare ile yiyecek sevke
cliliyor . 

Yapılan tahminlere nazar an 
sular azami şidd~·tini ve eo yük· 

s~k haddini bugün öğleden soora 
bulacaktır . 

Londra : 22 ( A. A. ) - Bu 
seneki meteorolojik fevkalade 
bir garabPt arzetmektedir. İngil
terenio her tarafında şimdiye ka
dar kaydedilen bütün rekorları 
kırao ve " Timı-s ,, vadisinin bir 
çok Y"rlerinde suların taşmasına 
sebebiyet veren bir fırtına ve bo
ra silsilesi hiiküm sürmektedir . 

Amerika 60 yıldanberi emsa
li görülmiyet bir sıcak dalgası ve 
kuraklıktan mustariptir. Çinçina
ti şehrinde 105 derece fahruha
ytten ziyade hararl't kaydolun
muştur. Son alınan haberlere gö
re Amerik .. da hüküm süren sıcak 
dalgası şimdiye kadar 200 kişinin 
- Gerisi dördüncü sahifede -

Atioada müntesir Akropol ga
zetesinin iki muhabiri de gazete
nin hususi tayyaresiyle filonun 
refakatında şehrimize gelmislu
dir. Yunan filosu kumandanı hır 
muharririmize seyahatını şu su 
retle nakletmişdir ; 

Se.lanikten buraya kad sr olan 
.520 kilometre mesafeyi 3 saat 40 
dakikada katettik. Hiç durmadan 
Dedeağeç ve Edirne tarikiyle ge
liyoruz. Seyahatımaz hadisesiz ve 

çok güzel geçti. Yalınız Edirne 
ile Çatalca araflında bir sis taba
kasının arasından geçmek zarııte· 
tinde kaldık. 

Çarşamba sabahı cloğrudan 
doğruya Bükreşe uçacağız. Orada o 
Belgrada, Belgraddan da Sofyaya 
döneceğiz. İstanbula ilk defa ge-

- Gerisi dördUncU s&hifede -
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Sever ölüm ' Lozan hayat ! T orossporun ızmır maçı Olüm şuaı 

Bugün 24 Temmuz Türk mil · 
!etinin istiklal ve istikbalinin Lo· 
zanda büyük harbin galipleri ta· 
rafından tHdik edildiğinin on bi
rinci yıl dönümü . 

İstiklali hiçe indirilmiş , yur· 
du elinden alınmış bir milletin ha
yatiyet kudretini tasdik ettirmeıi 
için Sakaryaları , İnönleri , Afyon 
karahiaarları ve Dnmlu pınarları 
tarihin sahifelerine yazması lazım 
geldi • O mucizeler , yüce Türk 
milletinin tarihinde bir eşi dabı 
bulunmayan cihan değer hadise· 
!erdir . Lozana bu zaferler merdi
ven yapılarak çıkıldı . 

Türk Sözii oknrlırı hu büyük 
eserin kıymetini Sever ile mukaye· 
se edilen aşağıki satırlardan dıha 
kolaylıkla anlayacaklardır : 

Sever ve Lozana göre hudut· 
!ar · 

Trakya hududu : 

Severde: Çatalca hattından bir 
az ileride Podima- Kalikratya hat
tı . 

Lozanda : Karaağaç bizde kal· 
mak üzere Meriç battı . 

İzmir mıntakası : 
Seveı de : bu mıatakanın hudut

ları Kuş adasl , Ödemiş , Salioli , 
Akhisar ve Kemer iskeltsine ya 

k'ln yerlerden gtçmektedir. Bu mın • 
taka; Türk hakimiyetinde kılacak. 
Fakat Türkiye bu hakimiyetini is
timal hakkını .Yunanıstana devir 
edecek . Türk hakimiyetinin baka· 
sına delalet etmek üzere İzmir 

şehri iıtihkiimlarıodan birinde Türk 
bayrağı bulunacak , mıbılli bir 

Yazan: Ömer Kemal Katı•İ Mehmet Salahiyetli bir Frans ı z bıırazTeatl 
A ltınordu ı·ıe yapılan ı

0

lk maçta için kullaaılecak yol ve şimendifer mümkün görmüyor unda 

iafasıaı menedebilecekler. d 'TOTOSSpOT bozuk oynadı ciyr 
L d G l'b ı y Jandarma bölük kuma n an· ı ı ozan a : e 1 o u arım Geçenlerde ajanslar çok şı eti 

dası ile Kumbağı , Baklaburnu bat lığına teslim oldu _ ı aı dikkat bir haber vermişlerdliyo 
tıaıo cenubu , .. kisi • Çanakkale -- ,.. ı Takımımızın2-3 yenildiği bu maçta ızmir-
mıntakasınd• sahilden yirmi kilo Dayı Mahmut efendi oğlu Meh· 1 • v • • 

metroluk bir mıntaka ve Boğaziçi meJia Kötü köyünde Sava• lı Ha lıler de umuldugu gıbı oynayamadılar 
nia iki tarafında sahilden onbeş lil ağanın öküz sürücüsü Şe rifi ta· 
kilometroluk birer mıntaka ve banca ile yaralayıp öldürdükten 
Marmarada f Emirali adasından sonra kaçtığı ve bir yerde gizlen· 
mada adalar , lmroz, Tenedoı ada· diği yazılmıştı. 
luı gayri aakıri bir hale konacak- Mehmet , jandarmanın yap -

tır · makta olduğu çok sıkı takibattan 
Hiç bir tarafta itilaf devletleri kurtulamıyacağıaı anlamıı ve dün 

işgal kuvveti kalmıyacıktır . jandarma bölük kumandanlığına 
Kürdistan : teslim olmuştur. 
Severde : Fratın şarkında Er- Dün meşrutiyet bayramı ol· 

menistın , Irak ve Surye arasında m•k münasebetiyle adliye dairesi 
kalan mıntaka için itilaf devletleri de kapalı bulunduğundan Mebmet 
murahbaslarıadao mürekktp bir cumhuriyet müd ~ei umum iliğine 
komisyon maballi muhtariyeti ha ltslim edilememiş ve jandarma 
zırlıyacaktır . oazarethanesinde alıkonulmuştur. 

Maıhedenin akdindeıı bir yıl Bugün hakkında tutulan tahkikat 
sonra bu mınkanın gürt ahalisi evrakiyle birlikte cumhuriyet müd· 
Akvam cemiyetine müracaat ede - dei umumiliğine teslim edilecek 
rek kürtlerin ekseriyetinin Türki tir. 
yeden ayrılmayı istediğini isbat 
ederse ve meclis hucu kabul ey
lerse , Türkiye bu bavalideki bü
tün hukukundan vaz g eçecektir . 

L<>Zanda : Böyle bir mesele 
mevzubahıedilmemiştir . 

iktisadi nüfuz ıneseleleri : 

İtilaf devletleri Sever muahe
desini müteakip ualarında ıöyle· 

ce anlaştılar . 
1 - Fransız nüfuz mıntakHı , 

Sur ye hududu ils takriben Adana 
vilayetinin garp ve ıimal hududu 
ve Kayseri ile Sivasın şimalinden 
geçen ve Muş hariç işbu kuabaya 

Meşrutiyet bayramı 

dün nasıl geçti 

Dün meşrutiyetin il~nına tesa
düf ettiğinden daireleı ve resmi 
müesseseler tatil yapmış, binalar 
gündüz bayraklarla ve gece de 
elektriklerle süslenmiştir. 

Gece Seyhan parkında Halk· 
evi temsil şubesi tarafından mu 
vaffakiyetli ve güzel bir ınüsa • 
mere verilmiş ve bir çok kimseler 
müsamerede hazır bulunmuş 

tur. 

lzmir 21 ( Hususi muhabiri -
mizden J : - 12 temmuzda tetyie 
gelenlerin samimi tezahüratları a 
rasında kafilemiz İzmir futbolcu 
lariyle karşılaşmak üzere hareket 
etti. Çocuklar böyle uzun ve çetin 
bir seyahatin nreceği ağırlıkla 

biraz durgundular. Vapura bindi
ğimizde neşe ve eğlencelerimiz 

baılamışlı. Seyahatimiz çok tatlı 
geçti. Pazartesi günü tehirli gi · 
den vapurumuz saat 3,5 da İzmir 
limanına girdi . Bizi bir motorla 
konak iskelesine çıkardılar ve ıa· 
natlar mektebine misafir edildik. 

Burada spor mabafilinin ken· 
di sporcuları arası oda ya pılaa maç 
lara ve neşriyata çok ehemmiyet 
verdikleri pek aşikar ve bilhassa 
sporun tesanüdü ve harice tanıtı!· 
mHı için çok gayret saıfediyorlar. 
Hakkımızda bir çok neşriyatta 

bulundular. Kahvelerde sporcular 
müaakaşeler yapıyorla r ve İzmir 
futbolunun teknik cihetini çok 
yükseı.. görüyorlar. Bizler lzmir 
futbolunu bilmiyoruz. Yalnız Mer
sinden hareketimizde yurtlu ar • 
kadaılar bize Göztepeliler bak -
kında bar.ı malumat vererek lzmir 
lileıi eyi tanıtmışlardı. 

Buradaki lik maçlarının neti
cesi şu olduğuna göre vaziyet bu 
merkezdedir : 

Bizim çocuklar açıldılar . 
Bu iında milli takım oyuncusu Sait 

' herktsi geçerek kaleciyle karşı 

karşıyı kaldı. Hasan bunu büyük 
bir fedakarlıkla ayağına yatarak 
kurtardı. Arka arkaya yaptığımız 
hücumlar bir semere v~ımiyor . 
Çünkü takım bala fena ve çok 
bozuk bir oyun oynamakta devanı 
ediyor. Hiç şansımız yok . Çok 
enerjik ve seri oynayan Altınor 
dulular çok anlışmıı bir takım . 
Sonlara doğru bir kaç akın daha 
yaptılar. Bunları da Hasan kolay 
Irkla yakaladı ve çok alkışlandı. 

Haftayimin oeticesine bir da
kika var. Sol iç ofsayit vaziyeıinde 
topu alıyor. Kendisi de ba lkın ve 
diğer oyuncuların ofsayit diye ba· 
ğırmasından duı uyor. Fakat çok 
geçmeden üç metreden topu ka 
leye atıyor. Gol. 1 - 1 berıbe ıe 

baftayim bitiyor. 
ikinci devre başladığı zaman 

bizimkiler bıraz ağır basıyorlarsa 

da bozuk oyunları halii devam e· 
diyor. Onuncu dakikada Saidin 
altığı bir şut müdafiin koluna çar 
pıyor ve hakem penaltı veriyor. 
Vaziyet 2-1 Altınordu lehinde. 

Bu gol çocukları caıılandırı
yor v11 kale sıkıııyor. Sabahattin 
bir iki eyi kurtarıı yapıyor . Bu 

Tesla isminde Lir Amerilı h 
elektrik mühendisinin bir öl;ı-ç 
şuiiı keıfettiği , elli milyon ,;uml 
k 

. d ,ıu u 
uvvetın e olan bu şua vasıtuıı-üı k 

uzak me1afede bulunan tayyar/ d 
)U 

ri havadan düşürmtk mümk üğii 
olabileuii bildiriliyordu . t>ul , 

Son posta ile gelen Malen f!ulu 
zetesi , Lu ölüm şuaı hakkında iıti 
ha fazla tafsilat veriyor ve ayni 
manda bir kaç milyon neferılür 
mürekkep büyük orduları bir Ür 
içinde mabvedebilectği , binaı6- n k 
aleyh dünya üzeıinde artık ııır: e l 1 
letler arasında harp imkanını ferill 
taraf edeceği ı öylenrn bu öll~.01 
şuaı hakkında Fransız alimleril051 

mutalaalarıaı yazıyor . eza 
deği 

Malen gazetesine göre , ııl 

barrirlerinden bir methur Fraul tte 

alimlerinden Profesör Arson••ıe 
müracaat etmiş ve Amerikalı el. k 
trik mühendisi tarafından ke~10 s 
dildiği haber verilen eırareo re 
fU•ın mahiyeti hakkında düşüıı\ras 
!erini sormuştur . ull( 

M. Arsonval, Matea muharı••n 
nin bu suali üzerine biraz şüp~ece 
bir tavır takınmış ve şöyle ceı 
vermiştir : uııı 

- Dünya üzerinde harbi g/e 
mümkün hale getireceği söyle'f u~ 
ölüm şuiı meselesi yeni bir r 1

P 
llleo 

değildir . Böyle bir şuıın k . 
nrı 

havadisi zaman zaman ort meclis toplanacak ve beı seoe son
ra bu meclis , bu mıntakanın su
reti daimede Yunanistanı iltihakı
na karar verecek . 

takrrüpten ıonra Cezirei ibni Ôme 
re giden bir hattın içinde kalan 

Dünkü sıcak 

Dün şehrimizde şimdiye ka
dar bu 8cne ve geçenlerde yalnız 
iki defa olduğu gibi görülmemiş 

derecede bir sıcaklık vardı. Sıcağın 
şiddetinden şehirde hareket adeta 
durmuştu • Herkes bu bunaltı • 
cı ve yakıcı havının tesirinden 
kurtulmak için serin bir yer arı

yordu. Buz sarfiyatı pek fazla idi. 
Kanaradan ve Salih efendi fabri· 
kaaından şehre mütemadiyen buz 
kılıplaıı taşınıyordu. 

1-Altay 
2 - Altunordu 
3 - lzmir spor 
4-Karııyaka 
5-Göztepe 

defa onlar mukabil taarruza geçiyor· 
lar. Oyunun bitmesine oo üç da
kika var. Sağdan bir hücumla sol 
içler, üçüncü gollerini yapıyor. 

çıkar , sonra unutulur . Çüo ~ ~ 
tam kırk seııedenberi muntaJrrı 
fasıllar la böyle bir şuaın keıfi oy 
va yetini duyuyoruz . Yer üzer ~kıl 
den harbi kaldırmak için mutlisım 
orduları bir an içinde mabvedıL.k 
ölüm şuaı keşfetmek icabetaılçti 

Lozaııda : bu meseleler konu· 
şulmamıştır . 

Suriye hududu : 

Severde: takriben Karataş bur· 
oundan başlayarak Osmaniye , 
Bahçe , Gazi Antep , Birecik , Ur 
fa , Mardin ve Nusayhini eyi ce 
nupta ve Suriye arazisinde bırakan 
bir hudut . 

Lozanda : 20 Teşrinievvel 1921 
tarihli Ankara itilafnameai hududu 

ipka edilmiştir , Yıni bugünkü hu
dudumuz. 

Irak hududu : 

Severde : Umadiye bizde kal
mak şartile Musul vilayetinin ~i
mal hududu . 

Lozanda : halli geriye bırakıl

mıştır. 

Kafkas hududu : 

Sever de: Türk-Ermeni hududu 
nun tayini Amerika Reisicumhuru 
Vilsona bırakılmıştır . Vilson , hu· 
dut olarak Kıra deniz 11bilinde 
Giresonun şarkından başlayan , 
Erzzincanın garp ve cenubun· 
dan , Elmalı , Bitlis ve Van gölü
nün cenubundan geçeo ve bir çok 
noktalarda umumi harpteki Türk
Rus caphesini takip eden bir hat 
tı göstermiştir . 

Lozanda : Bu mesele bertaraf 
edilmiştir . 

Boğazlar mıntakası : 
Severde : Runıelinin Türkiye 

de kalan bütün aksamı . 
Anadolunun Adalar denizi 

üzerinde takriben İzmir mıntaka
sıaın batladığı yerden başlıyarak 
( Manyaı ) gölünün cenubÜna ve 
Borsanın , ( lzolk ) ın biraz ıimll · 
tinden ve ( Sabanca ) gölünün 
müntehayi garbiıinden Ah'abıdr 
deresinin döküldüğü yere giden 
hatla çizilen mıntaka . Bu mınta· 
kada asker bulu.ıdurmak , ve ba · 1 

rakatı askeriyede bulunmak hakkı 
sırf düveli itiliifiyeye aittir . Mez· 
kur mıntakada Türk jandarması 

itilaf devletleri kumandasını· tabi 
olacaktır . İtilaf devletleri bu mın· 
taka dahilinde askeri maksatlar 

mıntıka . 
2 - İtalyan nüfuz mıntak111 , 

İzmit Y arım;adasından çıktıktan 
ıonra Afyonkarahisarıoa kadar 
Anadolu şimendifer hattı ve ora· 
dan Kayseri civarında Erciyeş da 
ğı civarına kadar giden hatla iz. 
mir mıntaka11 , Adalar denizi , 
Akdeniz ve Fransız mıntakaaı ara· 
11nda kalan mıntaka . 
Lozanda : Bunların hiç biri mev· 
zuubahis bile olmamıştır . 

Istanbul : 
Severde : muahede ıamimiyet· 

le tatbik edilmediği takdirde biz
den alınacaktır . 

Lozanda : Böyle bir mesele 
konuşulmamııtır . 

-- Gerisi yarın -

Nafia vekilimiz otoray 
tecrübeler inde bulundu 

Devlet demiryolları tarafındın 
getirtilen otorayların tecrübeleri 
devam etmektedir. Dün akşam lı
tanbul treninin hareketirıi mütea
kip Kayaıa kadar bir tecrübe ya· 
pılmış ve hu tecrübede oafia ve
kili Ali bey he bulunmuştur. 

Nafia vekili Ali bey İstanbulı 
giden başvekil ismet Pş. Hz. ni 
te,yi ettikten sonra refakatlerinde 
naliı ve devlet demiryolları er -
kanı olduğu halde otoıaya bin . 
mişlerdir. Otoray gidiş ve dönüşte 
aaatte 75 kilometre aüratle hare
ket etmiş ve Ankara istasyonun
dan Kayaşa 13 ve Kayaştaa An
kara istasyonuna 11 dakikada gi 
dip gelmiştir. 

Ali bey hu vesile ile Kayaş 
istuyonunu teftiş etmiş ve iıtaa 
yondaki fidanlığı da gezmiştir. 

"Hakimiyeti milliye,, 

Gizli nüfus vakaları 

Gizli nüfuı vakaları kayıtları · 
nın bir an evvel yapılabilmesi için 
hakimlerden batka bütün devlet 

memurlarının nüfus dairelerine yar
dım etmeıi hakkında vilayetlere 
bir tamim göoderilmiırir • 

Sıcaklık derecesi dün 40 idi. 

Süvari polislerin 
talimleri 

Süvari polisliğe ayrılao altı 

efendi üçüncü komiser Şükrü he
yin nezareti altında talim yıpmı· 
ğa başlamışlardır. 

Otomobil ve kamyon
da-ların muayenesi 

vam ediyor 

Belediye fen heyeti tarefından 
şehrimizde mevcut bütün hususi 
ve takıi otomobil, kamyon, oto
büs ve motosikletlerin fren mua· 

yenelerine etfaiye garajının avlu
sunda dairelerin tatil olmasına 

rağmen devam olunmuftur. Muı 
yeneler perşenbe güoü akşamına 

kadar devam edecektir. 

Bu müddetten sonra muaye 
neye gel mi yen bu gibi nakil vası · 
taları sahiplerinden onar lira para 
cezası alınacaktır. 

Bir adam Ceyhan ır
mağında boğuldu 

Osmaniye belediye 
reisi 

Osmaniye belediye reiıi Ferit 
beyin görülen lüzum üzerine vazi · 
fewino son verilmiştir • 

Geldiğimiz saattao cuma gü· 
nü maçtan bir aaat evveline ka· 
dar hakem meselesini bila halle· 
dememiştik. İzmirli sporcular ara
sıodan ve kendilerinin birinci ıı · 

nıf tanıdıkları hakemlerden beş 
kişiyi gösterdiğimiz halde ne se
beple bunları kabul etmedikleriııi 
aolı)amıyorduk. Nihayet takım · 

lar soyunmuş bir vaziyette iken 
Göztepeden lsmıil Hakkı beyi 
lrenbol ettirdiler. 

İlk maç 
İlk maçımızı Altunordu ile ya· 

pacaktık. Cuma günkü gazetele
rin neşriyatın• nazaran bu takı· 

mın çok enerjik ve sağlam olduğu 
tebeyyün etti . Nihayet saat 5,5 da 
ilk defa Toroslular sahaya gele
rek tribünlerin önünde tek ııra 
oldular ve lzmir halkını yaşa ni
dalariyle selamladılar . Ve çok ıl· 
kışlandılar. Biraz ıonra lzmir ikin, 
cisi Alıunordu takımı nhaya gel 
di. Mutat merasimler ve bayrak 
teıtisiaden ıonra bizim takım şu 
şekilde dizildi : 

Hasan , Sırrı, Sabrı , Refik , 
Nabi, Nuri, Necati, Ahmet, En
ver, Muzaffar, Emin. 

Bunı mukabil Altunordu bu 
hafta içinde milli takımla Rusya 
seyahatine iştirak edecek olao kı· 
ı,ci Sabahattin ve sağ iç Saitle 
kartımızda dizildi. 

ilk akını Toros yaptı. Bu akın 
kolaylıkla durdu , Çocuklar da 
saha yabancılığı ve heyecan çok 
fazla. On bet dakika geçtiği hal 
de hala tutunamadık. Sait sağdan 
çok sıkı iniyor. Fakat bekler bı
rakmıyorlar. Bu defa uzaktın bir 
iki şnt attı ve bunlarda bugün çok 
güzel oynayan Hasanın ellerinde 
eridi. Vakıt ilerliyor.zaman zaman 
yapılan bücumlarımızda Altuoor
dulular çok müıkülat çekiyor. 27 
inci dakikada ortadan yapılan bir 
hücumda Enverdea pas alan Ne· 
cıti ilk golü atıyor Alkış bravo 
Adanalılar aesi. 

Bundan sonra hakimiyet hızim 
çocuklar da . çok sıkı çalışıyorlar. 
ve beraberliği temine çok koşu -
yotlar. Üç dakika sonra sağdan 
yaptığımız hücum da Muzaffer 
ikinci golümüzü yapıyor. 2-3 

Yioe hücumdayız . Bir aralık 
onlar alıyor. Müdafaa kurtarıyor. 
Ve son on dıkika hakimiyetimiz 
ve oyun 2 - 3 mağlubiyetimizle 
bitiyor. 

Aldığımız netice çok eyidir . 
Çok bozuk bir oyun oynayın ta
kım bu neticeden başka alamazdı. 
İkinci maçta daha eyi bir netice 
bekliyoruz. Ve lımir futbolu ile 
Çukurova futbolu arasındaki farkı 
geldikten sonra ayrı ayrı tetkikle 
yazacağım. 

İzmir takımı eyi oynadı ve çok 
muvaffak oldu. Neticeden de gö
rüldüğüne göre bizim takım biraz 
anlaşabilse ve beyecanını dindire· 
bilseydi heıhalde daha eyi olur 
du. 

23 temmuz pazartesi lzmir 
tilt t•mp·yonu [ Karşıyaka ] ile 
maçımız var. 

* 

Hukuk fakültesinde 
Birinci sınıftan ancak 

82 talebe geçti 

Üniversitenin Huhuk fakulte· 
sinde imtihınlaT bitmiş bulunuyor. 
Şimdiye kadar her dersin neticesi 
talebeye bildirilmiş ve henüz Me
deniye dersi nÔtları okunmamıı 
bulunduğundan sınıfı geçenlerle 
kalanların adedi doğru olarak bi· 
!inmiyordu. 

Evvelki gür. birine' s . .ı.ıfııı me· 
deniyet notları okunmuş ve netice 
şu suretle tezahür etmiştir : 

Sınıfta 748 talebe kayıtlıdır . 
Bunlardan 283 talebe liaaa kursla· 
rına duam etmediklerinden hiç 
imtihana alınmamış ve ipka edil · 
miştir . Geriye kalan 465 talebe
den de ancak 82 si doğrudan doğ-

insanlar , bugünkü zihniyetleriuk 
terkettikleıi takdirde yer yüs!ta 
den harp tehlikesi de kalkmış O:ibe 

Bir anda orduları mahvede#lm 
ölüm şuaı meıelesine geliuc:IUY 

T esla ismindeki alim elektf 
mübeadiıinin teyit etmesine ,1en 

men henüz böyle bir keşif oııf•il 
ııır 

mıştır . 

F akıt bir gün böyle bir keıını 

olabilir . Çünkü hakikaten bitıek 

lüm şuaı vardır . Bu şuaın mahfile 
ilimler ve kaşifler tarafından Jl<i 
ıaretle tetkik olunmaktadır . arı 

Fılhakika ölüm tuaı ismi >11 

len bu şuii bütün kısa dalgala1'1"' 
hatta mevç dalgalarında bile va~uı" 

Bu şua ilt canlı höcreler öldü"° 
bilir. Fakat böyle bir orduyu ş 

zaktan mahvedehilmek ve dört tar 
kilometre mesafeden tayyare! ar 

dllşürebilmek için ölüm şuiiı'ir , 
şiddetini o nisbette arttırmak .ek 

tizı eder ki henüz hu günkü ı4en 
di vasıtalarla hu imkan temin •e 
!emiyor . Bu imkanı temin edel ti 
mek için yer yüzünde gayet gdüc 
saha dahiliode bir çok büyük ,ea 
trik fabrikaları vücuda gelirde 
ve bu fabrikalar vasıt:.sile arıtılır 
len neticeyi istihsale kafi ıua o 
retmek lazımdır . Her halde 
neticeyi elde etmeğe müsait şo 

rı bir gün vücııda getirebilir' 
Bu imkan haricinde bir şey de! 
dir • Fak at henüz bugün bu ol 

ceye varıldığını söylemek zarıt 

gelmemiştir. Bahusus bu şuaı z 
mamea yeni bir ktşif gibi göııtra 
mek doğru değildir .,, ıe, ____________ Jri 

•i 
ruya , yani ikmalsız olarak ik' 
sınıfa geçmeğe muvaffak olll!ıal 

tur . Talebeden bir kısmı dı •iı 
ifil devresi imtihanlarına ka\re 
lardır • 
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( Türk Sözü ) 

Türk ıran dostluğu 
1
Çok yerinde ve mü

Tabrend•'i;;;:-:dco « Kuşiş »J him bir teşebbüs 
buıazetesi 3 temmuz tarihli nüsha- 1 

SON lllAlllJHR 1LJER 
r unda Şabinşab Hazretlerinin Tür- 1 Düo Dahiliye vekaletinin bir ta-

ciyr s•yAh"tinden avdeti münase. mimini aldık . Tamim matbuat a· 
şıpetiyle yazdığı bir başmakalede ilesine karışmnk istiyeu ve halkı 

erdliyor ki : ıovmağa savaşan bir takım dolan· 
. k "' Dün de haber verdiğimiz dırıcılar hakkında dikkatli davra-

~'~ıtt•çbile Aıa Hazreti Humayun , nılmasını ve bunlarm aldatıcı teşeb-
o ;uma günü lran hududuoa girmiş büslerioe kurban olmuşlartn mat-
'.tulunacaklardır . Şahinıabımızın buat umum müdürlüğüne mürac111t 

tas)'üı kiye ye vaki olan ıeyabati ve ı lan istenmektedir . 
rar }U dost ve komşu memlekette gör Resmi ve hususi müesseseleri-
mk'lüğü hnraretli ve mubtetem ka · mizi hatta hepimizi yakından ala-

ı>ul , tarih nazarında eşi , benzeri kadar eden bu tamimi , umumun 
en puluıımıyıo bir hadise teşkil et faydası nam ve hesabın aynen 
ıdııPİfliı · dercediyoruz . 
ıyni Şabioşah Huretl,.ri bütün Filhai(1ka , bir zamaodanberi 
er/Üı kiye seyahatinde , bil bassa dolambıçla ve müphem ve bazen 
i>ir ürkiyenio büyilk nıerkezi olın de mühim manalar. kaçan isimler 
ıina~okarada , tarihi lstanbulda , gü altında bir ıürü mecmua çıkmak-
~el lzmirde iki kardeş millet reis- ta ve buolau çıkaranlar ilan , abo 

na leritıin birlikte yaphkları s~yabal ne namı altında etr .• flarını soymak-
öl,soasında Türk kard,.şlerimizio ta ve nihayet ortadan kaybolup 

ılerilÖsterdiği yüksek sevgi ve saygı gitmektedirler . 
ezaburahnı tavs if etmek mümkün Matbuat umum müdürlüğü , 

Jeğildir · matbuat,mızın şeref ve haysiyeti· 
,' ;J Bu samimi trz:ıgurat kati su . ni kurtarmak , müesseselt-rimizio, 
ra tte gösterir ki lran ŞıtbioşahJDın halkın verdiğı paralaıın h•k ve be-
ı>n~•,e Türkiye Rdsicumburuoun yük- sabını sormak içio bu nazik mese-
llı 1tk zeka., .tcfekk~r ve idareleriyle leye el atmış ve ciddi takiklere gi 
ke•>n aeoe ıçrnde bar bayii terakki. rişmiş bulunuyor . Genç idarenin, 
ırerılere mazhar olmuş olan iki millet matbuat hayatımızı bu sefil tf'şeh-
işürı~rasında bütür, suitefehbümler büs'erdc:n az zamanda temizleme-

ulkmış , iki millet de dost olma· sirıi temenni ederiz . 
barıtın her iki taraf için merıfaat ve Tamim şudur : 
JÜP~Ccl"ğini tamamiyle anlamışlardır. 1- imtiyazını aldıkları iltibas 

ceVI Türk milleti, bugün lran cami lı ve hatta bezan mühim isimler 
asımn ve lranda her fer~in kalbi altında bir iki nüsha gazete veya 

:>i g1c mukaddes bir sevgi ile yer tul mecmua çıkararak, rica , şaotaj 
.yle~uştur,v~ kalpten gelen bu sevgi ve muhtelif usullerle i1an almayı 
lr f1P1oması zevahirinden ve mıddi veya abone bedeli koparmayı iş 

k ıne~f~atlerdeo doğmamaktadır . edinmiş bir zümre türemiştir . 
ort~ımbın eslli dertlerinden birbiriy 2 - Bunlar kaçamaklı yolları 
Çüo ~ ~aoyana yaşıyao iki milleti o bir ıiper edil!diklerioden doğruca tec 

pırıne karşı olan bağlılığındandır. ziyelerine kanuoen imkat1 görüle 
ıtaı N · b · k l. 'k' kt d. . evı eşerın en uvvet ı ı ı meme e ar • 
~fı foyu olan lrao ve Türk milletleri, 3 - Matbuat umum müdürlü-

Fransada kabine buhranı 
• 

Bir lngiliz gazetesine göre M. Tar• 
diyonun ifşaatı Dreyf us meselesine 

benzer bir vaziyet doğuracakm~ş . 

Paris : 23 ( A. A. ) - " Sun· 
day timesin ,, muhabirinden ; 

temeldir ve bu rlr milli hükumet 
için vahim neticeler verecek 
tir. 

Bu takdiı de m~şhur Drevyus 
meseleı;indenberi bir misli görül
medik Aiyasi hir buhran hasıl ola
caktır. 

Son kabine içtimaıodu M.Her
riot kendi noktai nazarını izah 

edecek, M. Taıdiyonun tahkik he 
y~ti huzurunda M. Chautf'ps ıley 
hine vaki şiddetli beyanatının Ra
dikal nazırlar tarafından hir fır
kacılık hücumu addolunduğunu 
söylemiş, bunun üzerine hariciye 

nazırı M. Tardiyo fırkalar mü
hrekesini hozdugundan ılolayı 
istifa etmesini teklif etmiştir. 

Fransa ağlel>i ihtimal yakın
da yeniden bir kabine buhranına 
maruz kalacaktır. Bu M. Tardi
yonun Staviski işini tahkika me· 
mur komisyon liuzurunrla M.Cha· 
utempsa şiddetle hücum etmiş ol
masınm neticesi olacaktır. Hadi
selerin dünkü inkişafı vaziyette 
hiç bir salah eseri husule gdir
memiştir . Fransız .kabinesinin 
son içtimaı tezepzüple neticelen 
miş ve kabinenin reis Vf'ktli M. 
Şeron içtimaı müteakip otomobi- 1 

line atlıyarak M. Doumergni bul
m.ak ve nazırların müzakeratından 

1 
kendisini haberdar etmek üzere 
memleket dahilinde 400 millık 
bir m<safe katetmişdir. ı M. Tardiyo ~ücmunun :M. 

M. Doumergue salı güoii Pa I Chautempsin kab~ue r.iyasetinde 
rise döceks! de o gün de bir uz bulunduğu sıradakı efalıııden dola-
laşma zemini bulunamıyacağın ı yı sırf şahsını isdhdaf eyle<lığini 
<lan korkulmaktadır. Nezırlaıdao beyan ile bu teklifi katiyen red-
bazılarının istifa etmeleri muh- detmişdir. 

----------------.------------------------------------
Bir İngiliz mebusu 

Ber1iude otuz gün hapse 
mahkum oldu • 

~--

Sovyet Rusya 

Misak hakkında Almanya
ya yeni bir teklifte bulundu 

ıızer pkd kuvveti , milli meziyetler ba- ğü bu gibi gayri ahlaki ttşebbüs 
ıutl~ımıodan tarihte yüksek ve par· lerle mücadele etmeyi memleketi - , 
red4ak bir~r mevki alakaları heyeti mizin cidd'i matbuat müesseıeleri-

Hanovra:23( A. A. ) - Avam 
kamarası azasından olup elyevm 
Berlinde bulunan Mr. Arnois Vil
yams Dovu kanununa muhalif 
hareketinden dolayı 30 gün hapis 
ve 1500 mark para cezasına malı 
kum edilmiştir. 

Berlin : 23 ( A. A. ) - Rus 
sı· firi .M. Chintchuk bugün hari
ciye nazaretine gidert·k hariciye 
nazırı M. Von Neurethın gaybu
betine hinaeo müsteşar M. Voo 
Bulovve Rus hükumetinin Şark 

misakının nattk olduğu teminatın 
Almımynya temsil edilmesi arzu
sunda bulunduğunu bildirmiştir. 

etnl'çtimaiyenin mühim ıük'1alrri ol· ae karşı bir vazife telakki etmek 
etledukluı gibi bugünkü muasır dün le olduğundan , bu cidalinde bü-

yü~a medeniyeti nfuklannda da her tün alakadar müesseselerle zeval 
nış O:ihetten birbirint! yaklaşmış , ve matbuat tarafından himaye e· 
·edelamimiyel ve tesanüt içinde bulu- dileceğinden emindir . 

eliu"uyorlar. 4 - Bunun için bu kabil müra· 
:lekt Her halde bu yak1nhk ve ~ir~ik caatlar karşısında eve(emirdc Mat-

ıeniden sanıt sahasında ve ıçl1- buat Umum Müdürlüğünden ıorul-
e r • · · d kd b ı/•i varhkta medenıyetın yem ve masın ve şim iye a ar a ooe veya 

0 
•arlak bir devrioi açacıktır . ilan bedeli verdiği halde mukabi· 

Türk milletinin:lran Şabioşa lioi göı memiş müesseselerin , ze 
r ke•ını karşılamakta gösterdiği yük vatın vesaiki ile beraber Matbuat 
ı bit ek muhablet tezahürleri, bu ve· Umum Müdürlüğümüze müracaa-
mah•Hc ile söylenilep değerli nutuklar tını rica ederim efendim . 
fan Jjci milletin yüreklen dost olduk _ Haldm!ye.ll Mllliye-
r . Prını tamamiyJe iıbat etmiştir . 

mi "' Türkiyeoin büyük varlığa lran
rala~lar için bir sevgi kaynağıdır; bu
•e .,,ıun gibi Iranın terakkisi ve yük· 
'ld .. Jelınesi de Türk milletini vecde 
1 urın - -d ıurur . 
j uyll Bu birlik ve dostluk ufuklarda 
ört 

1
tar lak bir güneş gibi parhyarak 

~are arlu umran ve refaha götürt'cek· 
şuaı'), . O zaman bütün düuya göre 
mak ektir ki geçmiş ~amanlarm me· 
kü '4eniyet betiği olan yerlerde sulh 
min 6e selamet , ebedi oeşe ve iosaoi· 
ı ede•etio yüksek meziyetleri )eniden 
et g~ücut bulmakta ve beşeriyet , 
,ük ,. •oiden şarktao yüksek sudet 
·ctirıJe bahtiyarlık seslerini duymakta· 

"Hakimiyeti millil}e,, 
lır . 

arzu 
ıua ıı 

lstanbulda fiat 
düşkünlüOü 

l:stanbul Ticaret Odası , piya
sadaki fıat düşkünlüğü hakkında 
bir istatistik yapmıştır . Bu ista
tistiğe göre , 932 senesi haziranın 
da 81 kuruşa sahlan balmumu , 
93-1 ıenul haziranında 55 kuruş 
tur . 

Gl"ne 932 senesi baziramnda 
sandığı 23 liraya satılan yumurta, 
934 baz.iraoıoda 12 liradır . Yaln1z 
zeytin fiatlerinda bir fark yoktur . 
Zeytinin fiat düşkünlüğünden mü 
teessir olmamasına sebep , zeytin 
ihracmın attmasıdır . 

Mumaileyh izin almaksızto 
Alman piyasasına bazı şif ket tıh-

1 villeri getirip satmış ofmakla 
suçludur. 1 

Sporcularımız Rusyaya 
gidiyor. 

Sovyet Rusya sporcuları, 
Sporcularımızı karşılam
ak için h~ızırlanıYorlar 

w • 

Sefir Sovyet hükumetinin bu 
kararından Fransız ve İngiliz hü 
kiimetlerinin haberdar E>dilmiş 
olduklarını ilave etmiştir . 

Amerikada 
Yüz mil genişliğindeki bir 

sahaya a~«ıç dikilecek. 
-·-

Moskova ; 23 ( A. A. )-Spor Vaşington : 23 ( A . A. )-M. 
gazeteleri Ttirk sporculıuının Ruzvelt tarafından 11 temmuz 
Rusya seyahatına pek büyük bir tarihinde isdar ve bugün neşre · 
ehemmiyet atfetmektedirler . dilmiş olan bir kararname mu-

,, Kızıl Spor ,, gaz~tesi Türk cibince hükumet hemen yüz mil 
Sporcularının bundan evvelki se- genişliın,nde va bin milden fazla 
yalıatlarından tafsilatlı olarak uzunluğunda bir sahada ağaç dik-
bahsetmekte,yalınız hu defa Tiirk tirm~ğe başlayacaktır . 
Spor heyetinin Rusyada bir ay Bu saha eski Knnada hudu-
dan fazla kalacağını yazmakta- dundan Teksasa kadar uzanıp git-
dır. mektedir. Mutasavver proje ku-

Moskovada i.ki oyun yıpıla- raklığa,fırtınalarn, rüzgara karşı 
caktır . Leingrat, Kiyef ve Ode- mücı:ı d .. hyi istihdaf etm~ktedir. 
sada da oyunlar tertip edilmesi Tabiatın bu sedaidi buğday malı· 
düşünülmektedir. Bir çok şehir- sulü vermekte olan araziyi çöl 
ler ve bu meyanda harkoftan Tiirk haline getirmek tehlikesini arzet· 
sporcuları ile maç yapmak için mektedir. Bu husus için ilıtiytır 

müracaatlaıda bulunulmuştnr . edilecek masraf takriben 75 mil-
1\.foskova : 23 ( A . A . )-Be· yon dolar folacaktır . 

den terbiyesi yüksak meclisi mü- Bu tı>şçir ameliyf;sine hemr-n 

ıalde ------·------
ıit 1o italyada içtimai sınıflar 

,.,-------------------,) messilleri Türk spor heyetini kar- tahsis edifocek olan mebaliğin 
şılemah iiüera odesaya gitmiş miktarı 15 milyon dolar olacak 

!bilir mücadelesi 
~y del 
:>u 0ı " Prager Presse ,, den : 

zadJ' Agenzia d'italiaom tebliğine 
şuaı '8zaran hükümet , içtimai sınıflar 

l göstraaındaki mücadeleyi şiddetle 
ıenettiği ve bu kabil mücadele 
Jri milli iktisada karşı ika edil. 

- 1 . Jiş cürüm teliikki eylediği halde ! 
k ık'una rsğmen 1933 senuinde bu 
olrdıahileden 4186 cüıüm vakası ha· 

ı da •is oimutlur ki hunlardan 101 i 
l kş\rev vakasıdır • 

Hava raporu 

Dün saat 7 de sıfıra it ca edil
miş bar<ımetre 752,8. saat 14 
te 751,0 'milimetre olup dün 
en çok sıcak 40 ve en az 21 san
tigıratdı. 

Rutubet vasati % 42 olarak 
kaydedilmiştir. 

Rüzgar ekseriyetle cenubi 
garhiden azami süratı saniyede 7 
metre ölçülmüşdür . 
Adana askeri bava rasat istasyonu -

dir. ve hu para kongro tarafından 

Avusturya matbuat. 

İta,yanm müdahalesini na· 
sıl karşılıyor? 

---
Viynoa : 23 ( A. A.) -Avus

turya gazeteleri İt11lyan matbua
tının Almanyaya ve bilhassa Al
manyanın Avusturya aleyhindeki 
tahrikata karşı kullanmakta ol
dukları şiddetli lisanı memnuni 
yede karşılamaktadırlar . 

kuruklıktan mütevellit hasara 
karşı mücadele için tahsis edilmiş 
olan 525 milyondan ifraz e<lile
cektir. Bu gibi zeriyat İsviçre ve 
Macaristanda da mevcuttur . 

Siyam krahnın Berlin
deki ziyaretleri 

Berlio : 23 ( AA ) - Siyam 
krah Heidelberg, şato ve üaıiver 
sitesini ziyaret ermiıtir . Kral hu 
güa F rankforda gidecektir. 

Muhafız kücü 
Bisikletlileri Artvinde de
rın bir heyecanla ve alkış

larla kaşılandılar 

ARTViN : 2.3 ( A.A ) - 'l'ürki· 
yf! bisiklet turunun büyük bir kıs· 1 

mmı muvaffakıyetle başaran muha· 
fız gücünün kıymetli idmancılara 

dün Artvinio yirmi beş kilo metre 
uzunluğunda hudut taburu zabitam, 
memurin v~ bir kısım halk tarafla· 
dan karşılanmışlardır • Bisikletlileri
miz hudut taburu tarafından orada 
hazırlanan kır büfesinde izaz ve ik· 
ram edilmişlerdir . Güclüler buradan 
hareketle saat on üçte şehre girmiş 
ve bütün halk tarafından derin bir 
heyecanla ve sürekli alkı§larla kar· 
şılanmışlardır. 

Sporclllanmız lmgüode şehrimiz· 
de kalacaklardır . 

• Sanfransisko grevı 

Patronlar bütün yapıhın 
tekhflt'rİ kabuJ ettiler. 

Nevyork: 23 ( A. A. ) - Ka 
liforniya valisi asayişi iade için 
celhedilen askerden 1200 milli 
muhafızdan maadasının ~eriye çe
kilmesini emrctmi~tir. 

Sanfransisko : 23 ( A. A. ) -
jeneral Jobnson grevin hitama 
ermesinin saat meselesi olduğunu 
Föylemiştir. Patronlar yalnız ça
lışma saatleri ve ücretler hakkın
daki teklifleri değil hatta işci ita
rehanelerine müteallik olanlaı ı 

da kabul edeceklerini bildirmiş
lerdir. 

Muhtelif şehirlerde teşekkül 
~rlen ve müfrit i~ciler tarafından 
gemi işletme şirketlerinin emriy· 
le harekrt etmt!kle ittiham edi· 
len vatandaş komiteleri komü
nistlerle yabancı fesatcılar aley
hine mücaılı"lede devam ediyor
lar. 

Mincapolis : 23 ( A . A . ) -
Grevd kamyon şoför !erinin mii
messilleri t,.klif ~dilt!n hal sureti 
ni kabul etmişlerse de patronlar 
buna şimdiye kadar muhalif kal 
mışlardır. 

M.Ruzvelt 
AmP-rika donanmasını 
azami mikdan• çrkan

cağını söyliyor . 

Mevyork: 23 ( A. A . )-Re
isicumhur M. R uzvelt seyehat et
mekte huluoduğu Houston krova
zöru müretteba tına hitap ederek 
Amerika hahriysıioin 4 sene için 
de muahedelerin tesbit fo:ttiği aza
mi miktara çıkarılacağını söyle· 
mişdir. 

Rtisicumhur bahri inşaat proğ
ramına en geniş yardımını esirge· 
miyenAmerika milletinin ve kong-

resinin donanmasyıla iftihar duydu
ğunu ilave etmişnir. 

Hitler aleyhinde 
italyan gazPtelPrinde şid~ 

detli neşriyat yapılmaktadır 
-~ 

Londra : 23 ( A. A. )- "Daily 
tı•legraph ,, in Roma muhabiri 
bazı ciheti ıden mülhem ve Sin· 
yor Gayddanın imzasını toşıyan 

bir tRkım makaleler intişar etti
ğini haber vermektedir . İtalyan 
matbuatında görülen hu moka
leler Hitlor hükumeti aleyhine 
çok şiddetli bir hücumdur. Sin
yor Gaydcla l"ZCüm.le Alman f e
satçılan tarafından idare edilen 
haydutların Avustury.ade serbest
çe iş göıdüklerine şahit oldukça 
Avusturyanın ve cihan efkarı 

umumiyesinin sabır vo taham
mülü tükenmektedir, diyor . 

Sanife: 3 

Malaryanın yeni şekil
de tedavisi 

Moıkovadaki Üro Gravirdaao 
Trajoti enstitüsü Dr. Zamkovin 
idaresinde Malaryanın gravidanla 
tedavisi hakkında mühim tecrübe
ler yapmıştır . ~ Muhtilif malarya 
nevileri ile malul 565 haıtaya gra
vidan tedavisi tatbik edilmiştir . 
Bunların arasında medarlar sıtma
sı "Dank,, i le musap olanlar da 
vardı . Yapılan tedavi neticesinde 
hastalardan 552 sioin ahvali umu
miyeıinde salah görülmüş ve buo
lerdan 285 inde malarya nöbetleri 
tamamen kesilmiştir . Hayatından 
ümit kesilen hastalar bu usul ile 
tamamen tedavi edilebilmişlerdir . 

Aclıktan ölen zengin 
bir dilenci 

Berutta şehrin muhtelif ye:rle· 
rinde her zaman görülen ihtiyar 
bir dilenci sokakta ölü olarak bu
lunmuştur . Yaz ve kış mevsimle
rinde sokakta yataa: ve çok peri
şan sefil bir halde görünen bu ih
tiyarın cesedi üzerinde doktorlar 
taraf1Ddan yapılan otopsi rımdi· 
yesinde dilencinin açlıktan ve ba· 
kımsızhktan öldüğü lesbit edil· 
mittir. 

ihtiyarın üzerindeki yırtık pırtık 
elbis~sinde hüviyetini gösteren bir 
nüfus tezkeresi , 600 altun lira kıy
metindeki akarrn vesikaları ve te 
mam 420 adet çil Osmanlı altunu 
çtkmıştır . Nehirmevt köyünden 
Yusuf Ebucahim adrnı taşıyan bu 
dilencinin böyle bir servete malik 
olduğu halde oclıktan ölmt'si ht>r· 
kesi hayrette bırakmıştır. 

S. Rusyanın Danimar
kadan aldığı hayvanlar 

"Pester Liyod,, ctan : 
Kopeob11gdan bı ldir ı liyor 

Sovyet bukümeti Daoimatkadan 
müteaddit defa lar sığır bayvsnatı 
ve bilhassa damızlık ioek satın al
mıştı. ŞimdPde çok miktarda süt
lü inek satın almıştır . İ l k k11fileyi 
teşkil eden 350 inek Rusyaya vasıl 
olmuştur . Bu inekler iyi cinsten 
olup günde 10 litre veritler . Bu 
inekler Lıoningrad mrntakasındaki 

çiftlikler için uzun vadeli kredi ile 
mübayan olunmuştur . 

Yunanistanın pamuk 
mübayııatı 

• Türkicshe Post • dan : 
Kahiredea bildirildiğine göre 

Yunaaistaoıa 1932 senesinde umum 
pamuk ithalatının yüzde 10 unu 
mısırdau:almışhr . 1933 senesinde 
ise bu miktaun azaldığı Hariciye 
Nazaretiııin istatistiklerinden an
laşılmıştır . IMısır bilkumeti Atioa
daki elçisine talimat vereıek'Mı -
s1r - Yunanistan ticaret mulrnvc · 
lesi ahkamıaa levfıkan .,Yunanis · 

tan1n pamuk,itbalatının~yüzde 25JJi 
Mısırdan ilmağa mecbur olduğuaa 
Yunan bükumf'tioia nazara dıkka
tini celbetmesiııi bildi r miştir . 

Alman matbuatı 

İngilizlerin hava kuvvetle
rini arttırmasını nasıl 

karşılayorlar ? 

BERLIN : 23 ( A.A ) - Alman 
meıLuatı, İngiliz hava kııvvelletinio 
arttırılmaernı -şark misakı al< binde 

. 1. d ) 
yem ~." elil olarak ~östcriyor . 

. Gozett·ler hu misakın ameli hiç 
bır kıymeti olmadığını zira bütün 
teselıhüs hakkını Fransaya bırakmak
ta bulunduğunu koyd etuıekıedirler. 

ispanyada yeni karışık
hklar mı olacak? 

Madrit : 23 ( A . .:\ ) _ Nusba
ları müsadere edilmiş o)ap el so· 
cialis gazetesi kral taraftarlarının 
cumhuriyet rejimi aleyhine mO· 

tcveccih bir hareket haz1rlamakta 
olduklarıoı bildirmektedir ' . 



~tlife: 4 ( Ttlrk Sizi ) 
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SICl/HLllRDR MiDE ue -BllGIRSIJHl!IRINIZIJ ÇOK ... 
OIKKRT El#EK LllZ//110/R. . . . 

BUNUN IÇUN KOHKH/1011('1. . 
"HR'IRDElEN GRZOZUJ> JCINIZ . . . ' 

~., HEM SERiNLiK l/EHIR HEM-
DE BESLER. 

ihtiyar dUnya 
bunadımı ? Furunculara müjde 

Birinci S.hlfeden •rt.n -
iliimöne sebep olmuıtur • 

Kezalik Berline gariy tabü sı· 
caklar hüküm ıürmekte ve siyasi 
vaziyetin nezaketine rağmea bü· 
dbJ kabine azası Berlinden uzak· 
1*1mıoJ.ard1r . 

Panamada 500,000 dolarhk 
urar veren çok tiddetli bir zel· 
zele olmuıtur. Bu zelzele sahil 
açıklanuda bulunan bazı adacık
lana batmasını ve nufuzca zayı· 
atı mucip olmusdar . 

Yunanh tayyareciler 

ilanları 
Sayllaı IHasabi ltllsusiya ıüdür. ,11 
lülündan: Belediye 

Mu~~~hu~~Qijıtitnu- ı ---------------·------~ 
mune çifliğinde mevcut tahminen 
yetmit, seksen bin kilo mıkdarm
<laki odun, 934 senesi Ağustosun 
ikinci Perşembe günü ıaat Jokuz<la 
ihe e edilmek üzere açık arttırma 
suretiyle müzayedeye konmuştur . 
Talip olanların, yüzde yedi buçuk 
P"Y akçeleriyle mezkur gün ve sa
atte encümeni vilayete muracaatla. 
rı ilAn olunur . 4340 

13-17-22-27 

Posta telgraf başmU- · 
dUrlUğündan : 

Belediye Riyasetinden 
Darülaceze va emrazı zUhraviya hastanesi 

için odun, · kömür ve kuru erzak 
satln ahnacak 

Darülaceze ile emrazı zühroviye hastanesinin bir senelik oJ _____ _ 
kömür ve kuru erzak ihtiyocının açık eksiltme suretiyle satın ahnm 
sına karar verilmişıir . 

ihalesi Aguıtosun 14 üncü Salı günü saat on beşte yapılace 
dan taliplerin o gün Belediye encümenine ve prtnamelerini görmek 
tiyenlerin •le Belediye yazı işleri kalemine muracaatları ilAn olunur , 

23-27-- 1---6 4362 

1 - 935 senesi için haşmüdö
riyetimizin ihtiyacı olan muhtelif 
ebat ve :evsafı 1 J 87 adet çıralı 
karaçam direk Adana yeni istasyon 
civarmda teslim suretiyle va müna
kasa kanunu mucibmoe 17 - 1 -
934 tarihinden itibaren ve 5 · 8 -
934 tarihinde saat 15 te verilen be
del muvafık görüldüğü takdirde 
ihale edilmek üzere yirmi gün müd
detle münakaBBya konulmuştur. ----------------------ııl 
Talip olanların ıartnam~yi görmek 
için Seyhan posta ve telgraf bat 
müdüriyetlerine muracaatlara ilAn r 
olunur . 4350 

17--22 - 28-3 

Posta ve telgraf baş
mUdürlUljUnden : 

1 - Geçen seneki aylık ücreti 
94 lira olan Adana istasyon arası 
posta nakliyatı 20 • 7 - 934 T.den 
itibaren münakasaya çıkarılmıştır . 
Verilen bedel muvafık görüldüğü 
takdirde 8-8 - 934 T.de saat 15,30 
da ihalt1i icra edileceğinden talip 
olanlarm şartnameyi görmek ve 
pey sürmek üzere Seyhan P. T. ve 
telefon başmüdiırlüğüne muracaat-
ları ilAn olunur . 4357 

20-26-31-6 

Gazetemizin 
Abone ve ilan şartları 

~--------·4ml------~ 
3 Ayhğı ilç, 6 ayhğı altı , yıllığı on iki liradır. 
Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zam edili 

Şehir abonelerimizin gazetele 
hususi m'ii.vezzilerimizle her g{Jn s 
bahleyin erkenden istedikleri yer 
bırakılır. Şehir için aylık abone bi 
lairdır. 

• • • 

- Birinci ••hlfeden •rt.n -
liyorum . Şehrinizi yüksek ıöh· 
retine temamen layık olacak de 
recede güzel buldum.Burada kar . 
plaıtığımız hüsnü kabulü hasse· 
ten kaydetmek isterim. 

Memleketimizde yapllmış han ur m kinesi Avrupa Kaçakçılar Vata 

Bir defa konacak illnlar1n UçüncU va dö 
dUncü sahifelerde har satırı on kuruttur. Re 
lam ru .. :ıiyatindaki devamh ilanlar için ayrı 
pazarhk yapıhr ve an ucuz bir fiyat istenir • 

Misafirlerimiz buğüıı müze le . 
ri ve camileri gezmitlerdir.Yana 
Y 111110 sefirini ziyaret ede<'tSkler, 
yerli mallar aergilİni gezecekler, 
valiyi, kolordu kumanden1D1,Hal 
kevi reisini, tayyare cemiyeti rei· 
tini ziyaret edecekler ve gece ıe· 
reflerine tayyare cemiyeti tarafın 
dan verilecek resmi ziyafette ha 
zır bulunacaldardır. 

Adana su işleri mUdür
IUiünd•n: 

Mersin ka1&bası civarmdaki El
renk deresi takviye ameliyatına ilA
veten yapılması )Azım gelen Anrot
man illf&atıoın ketif bedeli olan 793 
liıa 85 kuruş mukabilinde pazarhk· 

la yaptırılmak üzere bir hafta QJüd
de\le münakasaya çıkarılmıı ve 934 
aeneıi Temmuzunun 29 ncu Pazar 

ü zevali saat 14 te Mersin hü 
met dairesinde ihalesi mukarrer 

IMalunmut oldolundan taliplerin 

makinelerinden d~ha iyi ve ucuzdur ( 600) liraya satıl- hainidir 
mr ktadır • Furunculaırn aşağıdaki adrese muracaatları • 

c. 
Orozdibak civarında maranğoz Kadri efendi ve eski istasyon civa

rmda dökmeci Hacı Mehmet efendi . 

Çlftehan Kaplıcası Ttlrkiye
nln karlsbad'ıdır 

Tesisatı sairede başka eyi bir oteli hususr bımyoları erkek ve 
kadınlar İçin gazinolara mükemmel bir bakkaliyesi ucuz ve nefis ye
mek veren lokantası furunu ve temiz berberi vardır . Elektrikle ten
vir edılmiştir . Yakında radyoda konacaktır esbabı istirahat mükem
meldir . ÇIFTBHAN istasyonuna iki dakika mesafededir şimendüfer 
navlunları yüzde .,m tenzilAthdır . 

Toroslarm semapaya şııbikaları altında tabiatin azamet ve gü· 
zellrRi karşısında çam ve ardıç kokusuyla muattar serin bir havı için
de dinlenmek istiyenler için en güzel bir sayfiyedir . Fiatlar zamanın 
icabatınıt uyğun bir şekilde hatlı asğariye indirilmiştir . 

Oda ücretleri Banyo ücretleri 
kuruş kuruş 

Otel odalan 200 Hususi 30 bir gQ 
Taş odalar 125 Umumi 15 . . 

ıçın 

1 inci barakalar 75 kaphcada kal- 50 
2 inci ,, 

" 
50 mıyanlardan 

11 - 20 4277 

e 7edi buçuk t@minatları ile 
_,.r veaailderini komisyona tevdi 
etmeleri ve mukavele ve prtname 
n klfİf varakuanı görmek iatiyen · 
lerin !danada •u itleri müdürlüğü- •--------------------·----' 
ae " Meninde Nafıa bat mühendis· 
~e muracaat etmeleri lüzumu 
llb olunur. 4365 

gece nöbetçi 

eczane 
HUkQmet ci varanda 

istikamet ecza nesidir· 

Kayip askeri tezkere 
23 teşrin evvel 927 tarih 

ve 3223 numaralı ask11ri tez
keremi kayip enim yenisini 
alacağınıdan eskisinin hük-
mi JOkL•tr • 4366 

tlerun hae1 Mehmet ma
hallesinden körükçü oğul

laruıdan 3 l 9 doğumlu 
Mus;t oğlu Ali 

Talebe velilerine 
müjde 1 

ikmale kalan lise, muallim mek· 

tepleri ve orta mektep talebelerini 

yetiştirmek için [ riyuiye, feo bil

gisi, biyoloji, fizik, kimya ) dersle

ri vermekteyim . Arzu buyuranla

ran erkek lisesinde A. N. Rumzine 

maracaatları .. C. 

EO•r ltl•rlnlz· 
de intizam arıyor· 
sanız, hem 1ı1ou•, 

hem gUzeljll yap
brm•k istiyor••· 
nız TUrk 88zUn• 

mUraoaat 
ediniz. 

1.li Y1LUK MÜESSESE 
• .,. 

Umumi neıri1at müdlrl 
Mehmet Nurettin 
Adana Tfirk eözl mathuli 


