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Alnıanyaya 
ADANA : GtlNLÜK GAZETE 

ltaı • 
müşterek bir muhtıra verildi 

~d')Ya ıle Fransa , muahP.de hükümlerine riayet 
1 llıediğini anlatan hareketlerde bulunduğunu 

D Almanya hükumetine bildirdiler •• 

. ~~ı işler bakanımız, Milletler cemiyeti konseyinin nisanın ilk 
. 'de a,.sında toplanacağının üyelere bi.ldirilmesini Avanola yazdı. 
~lı~ t •ıı: 22 

hı,at b' (A. A.) - Alman 
h• ~tıd· . urosu bildiri yor: 
."''d ısıııe F \ a, F' ransız Sefiri ta -

l ı ıı te,d· raıısa . hükumetinin 
· 4 L ı ed'I · 
·~~ 1qıı 1 F' 1 nıı~ olan Harici· 
'iı l>oııcet 011 N eurath; Fran· 
ilt/'Ptııı e, Fransa hükumeti 
~ 1 ,, § Oldu"- t . . 
~ıi .. qtıııii 11 u pro esto ıçın 

ııdu1.•ıiyeti §b olduğu seheblerin 
~ij,~llıııı ~e e~aba katmamak.ta 
t!thq~'litıiıı , hıııaenaleyh Alman 
'tı 1ti, ı. bu delilleri red ve 
. "'ııd· . 
~iıJ &orıııe ısıne bir mecburi-

~llt'.ıtir.IXıekte bulunduğunu 
1İı~ 1 l'iı: 22 

l "' h <A. A.) - "Royter 
l' "'U tb' " 

h ıabsa lrindeh: 
%,, Qııı 

4 "'1§ b· Prote~ıo notası şart 
ı 11 lr v 'k 
~ '~ııı t esı adır. Bu nota· 
1 ı'.l, 1ıke1t~ı~Yareciliğin ve mec · 

lıııı ı,.. h. 
~~· t dtı ızınetinin yeniden 
~İh 1:1<1, 11 d oyada uyandırdığı 

~ditıııek~!a~ı Almanya tak-
lit Ot,111 dır. 

Ilı" • •o d -~ı ııı,ke nun a, herhangi 
ı...~ıv,1 ıecte 1 ~' ele,· u uslar • arası 
~. 1'd•lıi ~ıı Yekciheı ihlali 
ı 1 ~ , •lıııa, •tarların nazarı iti -

'ıa ııı, ın" 
j '1 oı, h uıaade etmemi· 

~ . 11111 • 6ku. . 
'ili, l§ Old .. ınetınin kat'iyen 

1 · ugu beyan edilmek 
~, .ı,~" 
. iri ~'a: 22 
lı, ~·ıa11 (A. A.) - Fransız 
~ı0 ~l~sı,, sak hükumeti tarafın . 
'l ~1~0tab 111 b'Uruınuna verilmiı 
~ıt'~'nlı~ ır Suretini İngilte. 

il· ~ 6ııı, t • 
ltı · ,<2 (ı\ evdı etmiştir. 

'•ı l<' · A.)- "Ekodöpari 
rıııa • Y • tarafından ulus 

~-b· ~nistanda j 

lar kurumuna müracaatı münase· 
betiyle şunları yazmaktarlır: 

Bu müracaatın sonunda ara
dığımiz hüküm ve müeyyede 
manevi bir takbihdir. Hakikatta 
yapacağımız asil mukabele Fran
sa, İtalya, Küçük itilaf, Sovyet
ler ve Türkiyeden mürekkep bir 
grup teşkilidir. 

Berlin: 22 (A. A) - "Roy
ter,, ajansı muhabiıinden: 

Neurath Alman hükumetinin 
İtalyan protestonamesinde mün
deric sebebleri reddetm6k mec
buriyetinde olmadığını İtalyan 
Sefirine bildirmiş ve Versay ınu· 
abedesinin evvelce diğer mumzi· 
leri tarafından ihlal edildiğini 
ve hu mumzilerin, muahedelerin 
silahsızlanma ıartlarına riayet 
etmediklerini beyan eylemiştir. 

Londra: 22 (A. A.) - Alman
yanın Korno konferansıoıa işti -
raki ihtimali hakkında Sir Con 
Saymen taraf!odan dün Avam 
kamarasında yapılan beyanat mü· 
nasebetiyle resmi mahıfil Alman· 
yanın Komoya daveti asli\ mev
zuubahis olmadığını ve fakat Ber· 
lin ğörüşmeleri bir anlaşma esa
sı bulunmasına imkan verdigi ve 
Korno içtimaı da bu esası tanı
dığı takdirde Almınyının ve di
ğer atakadarlatın iştirak edeceği 
yeni bir toplantı drrpiş edilebi· 
lectğini tasrih etmektedirler. 
Korno konferansının Berlin mu· 
kavelenamelerinden hemen son
ra toplanacağı ümid edilmekte· 
dir. 

Profesör Veli 
~ ~ '"'~ =---~ b~~~:Z"ları arasın.1 Ankarada merasimle 

deöişiklikler j ·· ""ld"" ~e gomu u 
\r Pıldı ---

ı ~ı 1 bı'. 2 ...,.___ Ankara : 22 (A.A) - Anka 

tıı lıiJd''. 2 (AA) h k f k 
ı. , ltiy - Atina a· ra u uk a ültesi profesörlerin 
'it~ Qb k Ot : 
•, ı 1 •biııed den dışarı işleri bakanlığı hukuk 
• ıı1 oıı,, y .e yapılan tadi· müşaviri ve eski Burdur Saylavı 
·~ tıb enı nı . .. 
ı.. !d· •~at 2 zır 'e mus- Veli Saltık 'ın cenazesi bugün kal· 
ı v, '.'tııi§tir 3,30 da tahlifleri 
~~1 lı1i !> • · Makedonya ge duılmıştır . Cenaze merasiminde 

\I~~ ~iı111 ;rıcles Rallis dahiliye Adliye ve içeri işleri bakanlaufe 

tı''.li~,'k•bı <'~~bte etmiştir . Da bir çok Saylavlar , dışarı işleri 
~tı !rtti•ı'I loros adliye ne- ileri gelenleri , Ankara hukuk 
~r 'ııl'· ~ı· 11aıt '§tır · Jean The- fakültesiprofesörlcri ve talebele· 

' 
1
11, b~1ı: 

1 ltı, 
8 •ıhb · •nı olmuştur . ri , İ~tanbul üniversitesini temıi 

11 l~l l''Otop 'Ye bakanlığı müa len gden profesörler, ve talebeler 
· '~, abhğı apedakis ınil!i ikti- müteveffanın dostlatı ve çok ka· 

~l\ıı ~Gııak~~steşarı, Liviera · !abalık bir halk bulunmuş ve 
\ ~,, ~ llıu§hırat bakanlığı oıüs· 
!;. tı,b~~ltıi .. Mantoe, Mike müzika , jandarma , polis mü(. 
,t ı • vaııı·" rezeleri iştirak etmiştir . \ 11 . l'rak ıgıne , Londas 

1 
İ•J )ı~ 'd')Ya Uınumi valili- Türk hayreğına sarılmış olan 

, • e,i ı ııı; . 
ltd· b,ı. ştır. Çalduis müteveffanın tabutu Hacıbayram 

it "%1 I> ' 
~· · 'ıs•nı deruhte et- dan otomobille konduğu yere ka-
lliıl 
" Qs~O • dar talebelerinin elleri üstünde 

Qi . Pa rıse taşınmış gömüldükten sonra mü 
~IQ~~ dıyor teveffanın şah sını , bilgisi ve de-

~ tı~'' : ~ ğerini ve bütün kendisini tanı 
lu144l,~~da I>ar(·ı\. A) - Tıtülesko yanların bu ölüm karşıs ı nda duy-
ı.' 'Ilı "e · d ~ 1 il 'tile 1 gı erek Fran- dukları derin acıyı anlatan söy· 
ı 't tlır ~ına s d 

'li~ı tattı k e •cek ir. !evler söylenmiş ve mezarına iç 
~~'lı· 'v•da J alarak Yevtici 

r ıt• •ı ı ı B işleri bakanı Şükrü Kaya ile dış 
b. •!t ı. • enes ile gö-

\."''re'"'o f>ur· i ~ leri bakanlığı , Ankara hukuk 
~ı )c \t 

18ttıı B" ··k l fakültesi , Ziraat bınka11, İstan· ı1, e 01 1 
uru se ve 

iidtc akr ~n da ıbtimal 
e hı 

bul üniversiteıi nııınına çelenkler 

konmuştur . 

Bükreş: 22 (A. A.) - Alman 
kararları Bükreş, Perağ ve Belg
rad arasında noktainazar teatiıine 
vasıl olmuştur. 

Bükreş rumi mabafilinde 
muhafaza edilen gizliliye rağmen 
küçük itilaf devletlerinin hattı 
hareketi Gar b devletlerinin hattı 
hareketine uygun alacığı anlaşıl
uıaktadır. 

Fransanın uluslar derneğine 
müracaatı burada pek ziyade 
taıvib edilmiştir. 

Berlin: 22 (A. A) - Deuts
che Allegemine Zeitung, Fransı"' 
ve İtalyan notaları arasında mü· 
him bir fark olduğunu yazarak 
diyor ki: 

İtalyan notası Almanyaya tam 
bir hükümaani ve hukuk müsava -
tını tanıdığı halde Fransız notaeı 
hukuk müsavatının tahakkümüne 
mani olmak için emniyet iddia· 
!arını tekrar etmektedir. 

Varşovıi: 22 (A. A.) - Askeri 
mahafilia gazetesi olan "Polska 
Zboroina,, Alman kararının ih 
das ettiği uluslar aıaısı vaziyeti 
tetkik ederek di)Or ki: 

Garp devletlerinde hasıl olan 
aksülıimeller bir karışıklık man· 
zaruı ve müşterek bir azim yok· 
luğuou göstermektedir. 

"Kuroer Pornny,, gazetesi de 
şöyle diyor: 

Almanyda işsizliğin azalmuı 

bilhassa ordu ıfıtiyaçları için ya· 
pılan imalattan ileri gelmektedir. 

- Gerisi ıiçüııcü firlikde -

ingilterede 
Propa~anda nezareti 

Resmini 
gördüğünüz '· 
İngiltere pos · 
ta nazm K. · 
Vud, yeni ib 
das edilen 
propağanda 

nazırlığına ge· 
çitilmiştir . 

Bu ntza 
ret, dünyada Almanlardab sonra 
ikinci olarak kurulmaktadır • 

Moskova Elçimiz 
vazifesi başına gitti 
Ankara : 22 (AA) - Moskova 

Büyük Elçimiz Vasıf Çınar İstan 
bul ve Berlin yolile Moskovaya 
gitmek üzere bugün şehrimizden 
ayrılmıştır . 

Vasıf Çınar istasyonda Büyük 
Millet Meclisi Reisi Abdulbılık 

Renda ile bütün bakanlar , Sovyet 
Büyük Elçisi Karahan, Norveç 
Elçisi Betzon ve bir çok dost
ları tarafındın uğurlanmıştır . 

Habeş - ltalyan ihtilafı 
Roma : 23 (A.A) - uluslar 

derneğine verilen İtalyan nota· 
sında Habeşistan müracaatının 
yerindn olmıyan delillere itina! 
ettiği ve doğrudan doğruya mü· 
zakerat akim kalmış ise İtalyao
Habeşistan muahedesinde clcırpiş 
edilen bak.em usulüne tevessül 
edilmek 15zımgeleceği bildiril· 
mektedir . 

Yüksek ziraat 

mektebi 

T alebelt>rinden mürekkep 
on sekiz kişilik bir grup 

şarımıza geldi 
••• 

Ankara yüksek ziraat enatitü · 
sü talebelerinden biriıi bıyan ol

mak üzere on sekiz talebeden 
mürekkep bir gıup profesörleri 

Mançez ve haf uistan İhsan Nu· 
rullahın refakatinde Perşembe gün· 

kü akşım treniyle şarımıza gelmiş 
ve ziraat mektebine konak edil· 
mitlerdir. 

Profesör ve talebeler Cuma 
günü ziraat mektebini , tohum 

iılah istasyonunu , bir kısım 
fabrikaları ve şarımızın muhtelif 

. yerlerini gezmiıler ve dlin sabah 
Mersine gitmişlerdir . Mersinde 

şan, Fümügatovar'ı, bahçe, fabrika· 
ları gezdikten sonra akıam üzeri 

şarımıza döomüılerdir . Misafir 
!erimizin bu gün de şarımızda ka

larık bir kısım yerleri gezecek
leri zannedilmektedir . 

Şarımızda 

lran konsoloshane
sinde suvara 

İran Şahiaşabı Riza Pehlevi· 
nin doğum gününün yıldpnümü 

olan 15 Martta konsolosbanede 
lıir suvare verileceğini ve buna 

~arımızdaki mülki ve askeri bü 
yüklerimizle bir çok tanınmış zat

ların davetli bulunduğunu yaymıı· 
tık • 

Yalı Bayol ve Fırka kuman 
danı General Avgının da bulun. 

duğu -çok zenııin büfeli - bu 

topfanllnın , gayet neıeli geçtiğine 

ait tafsilatı , bayram güoleri gaze

mizin çıkmaması aolayısiyle yaza 

mamıştık . Bu toplantının en ba
riz hususiyeti ev sabiblerinin da· 

vetlilerıne karşı ııösterdikleri bü 
yük mi51firperverlik , samimiyet 

ve nezaket olmuıtur . 
Geçen Cuma günü de , nev· 

ruzu ıultani münasebetiyle yine 

konsolosbanede bir resmi kabul 
yapılmıştır . Şarımızdaki İran 
tebeaları saat 10 ile 12 arasında 
ve kons.lfosun Türk dostları da 

saat 14 ile 22 arasında konsolos
baııeyi ziyaret ederek konsolosa , 

İra~lıların bu milli bayramını 
kutlamışlardır . 

Şu iki mutlu gün dolayısiyle 

lran konsolosbanesİDin tertip et

tiği toplantıdır , Türk ve İran 
kardeşliğinin samimi tezahürüne 

güzel bir vesile olmuştur . 

. 
Habeşlmparatoru 

Valilere vazifeleri 
başında hazır bulun

malarını emretti 

Londra : 22 (A.A) - Daily 
telgr.fın Adisababadan öğreadi

ği o e göre Habeş İmparatoru bü
tün valilere yerlerine giden k hu

dud hadisesinden çıkabilecek bü· 
tün ıbtimıll c re karşı koymalarını 
emretmiştir . 

Seferberlik emri henüz nril- ~ 
memiıtir . İhtilhfı uluslar kuru· 
muna havale etmiş olan Habeşis
tan , Cenevrenin diretifleıioe 

~AY. karar vermiştir . 
---

•• Çukurovada 
Bir kaç güodenberi havalar eyi· 

ce ı sınmıştır. Pamuk ekimi i şi faali · 
yelle devam ediyor. 

ON İKİNCİ YIL - SAYI 3177 

Eden, Parise hareket etti 
Yarın Amesterdama gelerek 
tayyare ile Berline gidecek 

• 
Parisde yapılacak müzakerelere italya 

hariciye müsteşarı da iştirak ediyor 
Londra : 22 (A.A) - Alman 

istihbarat bürosundan : 
Lord Eden bu ak,am I'aıi· 

se hareket edecektir . Üç dev· 
Jet müzakere 'inin Cumartesi ak. 
şamına kadartdevam edeceği zan
nedilmektedir . 

Eden Pazartesi sabahı Ames. 
terdama giderek oradan Sir Say· 
meni getirecek olan tayyare ile 
Berline hareket edecektir · 

Loburje : 22 (A.A) - Eden 
saat 18,27 de buraya muvasalat 
etmiş ve Lavalın bir mümessili 
tarafından karşılanmıştır . 

Londra : 22 (A.A) - Röyter 
ajansının hildırdiğine göre : Say 
men Avam kamarasındaki beya· 
natında İtalyanın fİmılinde bir 
~ehirde toplanacak olan ikinci 

garb devletleri konfransma Alman· 
yınrn da davet edilmesi muhte

mel olduğunu söylemiştir • Bu 
taktirde muhtelif görü§meler ne· 
ticesinde tavazzuh edecek vazi· 
yeti dört devlet hep birlikte tet· 
kik edebilecektir . 

Roma : 22 (A.A) - Harici· 
ye müsteşarı Suviç bugün öğle 
vaktı Parise hareket etmiştir . 
Orada yarın öğle üzeri Lavıl ve 
Lorı:I Edenle yapılacık toplantıya 
iştirak edecektir . 

Suviç istasyonda İngiliz ve 
Fransız büyük elçileri ve harici
ye bakanlığı tarafından uğurlan
mıştır. 

Londra : 22 (A.A) - Temes 
ajansı yazıyor : 

Herbert Samuel ; dışarı işleri 
hakanı Sıyı:nen'in Berline bil· 
tün İngiliz milletinio mümessili 
olarak gittiğini her lngilizin Al 
manya ile karşı ktrşıya konuş 
mak lazımgeldiği mütalaasında 

bulnnduğunu ve Saymenin seya · 
batinin başlıca gayesinde işde lıu 
olduğunu son anda hatırlattı . 

Herbert Samuele göre İngil· 
tere bizzat kendi yolunu takibet· 
miş obaydı son bir veya iki se
ne içinde çok daha fula ~eyler 
elde etmiş olurdu . 

Filhekika bir takım devlet· 
!erle i şleri görüşmek ve sonra bu 
bahta Almanyayn teklifler yapa
rak onu bu teklifleri kabul veya 
r~detmek şiklarından biri karşı
sında bulundurmak pek de ma· 
kul bir hareket değildir . 

Şimdi Büyük Biritanya hüku
meti hususi bir yol takibetmek 
arzusundadır . 

lngiltEreııin Fransaya ve alel· 
umum Avrupaya yapabileceği en 
iyi hizmet Almanyayı müşteıek 
gayelere yaklaştırmaktır · 

Saymen kendisinin de söyle· 
diA'i gıbi Almanyayı uluslar ku· 
rumuna tekrar gMirmeği istiyor. 
Taki Almanya büyük müsavatını 
ve izzeti nefsini ıamamile müdrik 
olar•k sulhun tarainine diğer 
devletletlerle beraber çalışsın . 
Bu İogilterenin birdenbire Paris, 
Roma ve Bükreş'e arkasını dön· 
düğünü ifade etmez . 

Saymen : Almanya ile ileride 
yapılacak müzakerelere iştirak 
ederse bundan memnun olacağı· 
ni ııçıkca söylemiştir . 

Vaşington: 23 (A.A) - Hull: 
Alman kararını tavsib etmediği· 
oi ihsas etmiştir . Bakıo Alman · 
yadan bahsetmeksizin demiştir 

ki : 
Amtrika ve onun ulusları 

mualıedelerin bütün hükümlerine 
kat'i olarak riayet edilmesini teş-

Gerisi dördüncü firtikte -

---------------------------------------Londrada sulh tezahuratı •• 
Heyaz ki· 

tabın m eşri , 

lngilteıede 
bir çok te · 
şekkülleı in 
şiddetli mu 
balefetine se· 
beb olmuştur 
Meclisi meb · 
usan binası 

önünde, re
simde gördü· 
ğünüz şekil

de levhalar 
gezdirilmiş 

1 

?fAcr 
..j, . 

LOV[ 

tir. Bu lev· . . 
baların üzerinde " Allah sulh ve sevgi ister ., cümlesi yazılıdır . ....._..14 

Venizelosun kuklası 
Yunanistan · 

daki son isyan 
hadisesinin bas · 
tırılmasındaıı son
ra halk coşkun 
tezahürat göste 
rereok, mrmleke· 
le lıiyanet eden 
Venizelosun mas 
kara halinde bir 
kuklasını asarak 
resimde görüldü
ğü gibi sokakla 
rı dolaştırmıştır. 

--

Poltika hayatının ne gıirib cilvesidirki dün aynı caddelerde : 
- Zito Venizelos ! diye alkışlanan haris adım, bugün böyle kendi 
milleti tarafındın bile yere batırılacak kadar . :dalalet 1 çukuruna yu • 
varlınmıştır .. 
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Fransa - İtalya 
Hükumetleri A /manyaya ayni 

maalde olan muhtıralarını verdiler 

($AR SAVALA 1 ) 
Eski hakinı fa 

lar111ıl1 
Ve arkedaŞ c:la~ 

a b8v 
duruşmaların_ .. S 

- • 6uıi!" 

Kardeşini yaralıyan Hamiy&tli yavrularımız\ 

Marmara felaketzedelerine 
kıymetli yardımlarda 

bulundular. 

isyan sııçlularımn 

maları . 

. etleriP• f 
Vazifei ıneınurıY. para f 

timal ve zimmetlerıne ~·ır c 
duruş-

~~~----··-------~~-
d dolayı c sı~1 

c l Si gı·1· 111-1 gazetemiz 1 mtn iştirak ettirmek için Alman 
umar e I 

çıkmadığından Fransa ue lal- vekarı rndiıesini müstemir ıunt-
/ ·k ·meli erinin Almaııyaya le göz önünde tutarak bütün hu-

Eski Nüfus başkatibi 
Hüseyin Avninin duruş
masına başlandı .. ya 

1

1
11 11

0ıdııkları ınulılıralar lusile lakibdtn hali kalmadığı 
ucrm ş -
a-ılamaınışlır . [Anadolu J a· uzlaşma mesaisini müdrik olan Eeki Nüfus b~şkatıbi Hüseyin Gençlik H/lalialımer derneği ida \ 

Ja~sırıın vermiş oldıığıdı .?~ı_ını~ı· Bu hükumet dünyada bu suretle Avninin bun:laıı bir müddet ev- re lıeyell başkanlığından : 

isyana iştirdkten suçlu ve mev
kuf yetmiş yedi kişinin duruşma· 
lnrına dün öğle<len evvel Ağırc~zll. 
mahkemesinde <levam olunmuştur. 

çirmek suçun ?n brter . •ıll -
za mahkemesıncc .

1 
ee~ı v ., 

k• edı erı 1,ıt~ 
hapse mah unı ı.ati"' d 

. zabıt "ıJl' 
hakimi Tabır ve ;\v ·ı · ve • yı 

den Mustafa A~~~aıler tell'J{ 
haklarındaki bu 1 uŞ ve .. , "· 

liraları ml·1·Jılııı gör ııgıımıız ihdas edilmi• olan huzursuzlug·u f R · · 1 j Ma t d 
y vel kardeşi musta a emzıyı a- rmarn yn sarsın ısın nıı arı 

Suç,Jularılan bir kısmı hakkın 
<la gelen istinabeler okunma§ ve 
Cumhuriyet Müddei Umumi Muıı • 
vini Şeref' in istegi üzerine bunlar· 

dan yirmi dör<lünün gayri mevkuf 
ve Jiğeı \.erinin mevkuf olarak du · 
ruşma\arına lı.nrar veri !erek Ju
ruşmaları başka bir g üne bırakıl· 
m ışt. r . 

. bozu ııı 1 ,.n "" 
mabkcmesınce ~ deri ııı 'ıjji 
ya evr .. kı buraya goııl 

11
, 0 b\ •, 

den aynen aşag~ıya yazıyoruz : ve bundın doğabilectk neticele· d" l Juyan k d ı k .. ·· k b' r banca ile H katil maksa ıy e ur a B§ arına uçu ır ya 
Berlin : 21 (AA) - Bu sabah rin yani :bu hadisedeıı muhtelif <l 1 k G l" 11"1 l' h muhtelif yerleıinden ağır surette 1 ım o ma üzere enç ık ı il ıa -

Alman bükümetine verilen Fransız alakadar memleketlere yüklene- kt k 11 d ı 1 
Yaraladıg"ından kendisinin yalıala· mer me op o arın a op anan ve 

muhtırasının metni aıığıdıdır : bilecek mecburiyetlerin mesuliyel· ğ d · · 'kt 1 b narak tevkif ve Remzinin de te- aşa 1 a ısım ve m• arı yazı ı u · 
Alaıan b•Ş vekili 16 Mu tta lerioi ancak Alman hükumetine ı 107 l" 58 k b d ı 

davi ahına alındığı yızılmıştı. unon ıra uruş U e ıı 
franıız büyük elçisini kabul ede· tahmil edebilir. kendisi cihetindetı Gençlik Hildliahmer umum mer 

·· d dı"le bı'r b k t d • t A İ•te bu hadisenin duruşması · 1 

rek aynı gun e neşre n u sı ın ıyı ıgı maya ve vrupa • . d kezine gönderildiğini , küçük yav. 
· · k' d" · b"ld' d b · k · h U na dün ag· ır ceza mahlı.emesın e kanun uıetnını en ısıne ı ır- a arışın vı ayesıne mı sus ruların bu yüksek duygularrnın te· 

nıitlir. Bu kanunla Alman hülciı luslar arası bütün teşriki mesai başlanmıştır. kk J ld 
Suçlu 314 doğumlu olup evli şo üre eğer o uğunu sıyın ga· 

meli Almanyada mecburi asker- çarıılerini aramaya karar veruıiı zetenizle yazılmasını rica e<lerim. 
lik hizmetini tekrar tesiı ve Al olan mezkür hükumet muahede- ve iki çocuğu bulundub~unuhv"ef Cumhuriyet mektebi talebeleri 

d 36 f k "bl • 1 h ·1 h k ··r b k. "b' 'ke ır ta rı ınan or usunu ır aya ı ag ere ürmet arzusu ı e are et e· nu us . eş atı ı ~ n tarafından 1932,5,Gnzipaşa \325,5, 
etmektedir. Bir hafta evvel Al· deıek her hangi müzakerede olur· meıelesınden onuç se~eye mah Ticnret M. 1325, lnönü 1245,5 Ziya· 
malı makamah bir Alman askeri ıa olsun Uluslar arası taahhütleri kum olduğunu ve yedı sene ha· 1 paşa 841,5,Necuti bey 1231,23 Ni-
tayyareciliğinin teeuüsünii reımi nakız ve ihllll ederek iltizam piste yattıktan eonra af kanun_un· 1 san 740, Dumlu pınar 515 , lnkı-
bir şekle koymuştu. Bu kararlar edilmif bir taraflı karıırların dan. istifade ederek çıktığını soy- . lAp 464, Çınarlı 300, Pilevne 270, 

Almanyanın imza ettiği muahe· nazarı itibue alınmasını kabul et· ledı. l k h k" Kurtuluş 130,5 Kdnunusani 133,5, 
delerde yazılı ahdi taahhütlere mek busuıundaki kati kararını te Bundan lionra stinta • ım· Misis 304 5 kuruş . 
açıktan açığı muğayirdir . yide !üzüm görmektedir. liğinin son tahkikatın çıkmasına Türksö~ü- Hamiyetli yavrula · 

Keza bu kararlar Alman hü- Berlin : 21 (AA)- Alman hü· dair olan kararı okundu.. . rımızın bu kıymetli yardımlarım 
K l h İ 1 C h h d . · Hüseyın Avnı· kiımetinin 11 anuııuevve tari - kümetine verilen ta yan notasının er a ısesı, . . takdirle karşılar . 

li beyaıınamesine de muga:rirdir. metni aşağıdadır. nin karısı Fahriyenin kendıaı ha-
Alman hülcümeıi bu beyanname Alman Baş vekili 16 3-935 pısanede iken kardeşi Mustafa 
ile de Almanya için diğer ulus· tarihinde Berlindeki İtalyan bü · Remziyle gayrimtşru münas~bat· 
lara hukuk müsavıtını tazammun yük elçisine aynı tarihte neşredi- ta bulunduğu ve mahpus iken 
eden bir teslibat umumi statüsü· len Alman kanununu bildirmiştir. Suriyeye fıraT ettiğinde bu mü-
nün her kes için bir emniyet re- Alman hükumeti bu kanunla Al- nasebatın daha ileriye vardırıl-
jimi tesis edilmeksizin kabili ta· maoyada mecburi askerlık hiz:mc· dığı ve nihayet her ikisin~n fır: 
halckuk olmadığını kendiliğinden tini ıekrar tesis ve Alman ordusu sallan bilistifade evlendıklcrı 
tanlmııtır. Fransız hükumeti bu mevcudunu 36 fırkayı iblağ et ve Hüseyin Avninin af kanunun· 
prensibi hakim kılmaya matuf mektedir. Alman mıkamatı bun· elan istifadr. ederek çıkmaeı ve bir 
müleadJid tekliflerden ıonra in- dın evvelki haftalar zarfında bir 

1 

güu bu iki kardeşin bir yerde 
giliz: hülciımetile mutabık olarak Alman bava ordusu teşekkülünü karşılaşmaları üzerine geldiği 
Alman hükümetine bir ıerbcat ilan etmişti . İtalyan hükümeti dinlenen şahidlerin şehadatların · 
müzakere usulu teklif e\mek su Fransız ve lngıliz: bükümetinin 1 dan anlaşıldığı bildiriliyordu. 
retile mezkur hükumete olan iti bu hususta Alman hükumetine Suçlu Hüseyin Avni; karar 
madını gösterdiğini unnelmişti · verdıkleri notadan malumat al· okunup bittikten sonra: 

Alman hükumeti ı>mniyet ve mışlardır. İtalyan bükümeti 7 Ka· \ _ Bay reis bu bir aile mesele-
teslihıt meselesinin umumi ve uunusani 935 te Romada ltalya sidir. Namusa taalluk ettiğinden 
seviyninde Alman teslibatı için ve Fransa hükümetleri arasında \ mahkemenin gizli yapılmasını 
yeni bir statüyü ahdi yoldan tek· akdedılen mukavelede olduğu ği· ' rica ederim dedi. 
rar tesis için muahedeler huku- bi lngiliz ve Fransız bükümetleri 1ıhke~ece bu ietek kabul 
kuoa hürmetle temamen kabili arasında cereyan eden müzakere· edileıek salonda bulunanlar Jışa. 
telif olan bu serbest müzakere Jer neticesinde Londrada nt'şre- rı çıkuılmı§ ve duruşmaya ğizli 
usulü prensibini l<abul etmek su- dilen 3 Şubat tarihli teblige Ver· olarak devam y' şahidler dinlen 
retile bu itimadı hak!ı göıtermit say muabedesinio be~inci f~ılın- miştir. 
görünüyordu . 16-3-935 tarihli da tespit edilmiş olan askerı sta-

Saylav Faik 

Edirııe saylavlarından Faik 
şarımıza gelmi, ve dün Mersine 
gitmi§tir . 

Döğülenler, yaralananlar 

Mahmud oğlu Tehir adında 
lıirisi tanımadıgı bir şahıs larafıu· 
dan üç dişinin kırıldığını şikayet, 
Bayram oğlu Voli sürdüğü ara · 
baımı Abtlullah oğlu Cumıliye 
çarptırarak yaralanmasına, Salih 
oğlu Receb adında birisi bir kav· 
g• neticesinde Ali oğlu Hasını 
bıçakla, Abdullah oğlu Mıkeud· 
la kardeşi Tahir de Mehmed oğ 
lu Abdü!mecidi bıçak ve sopa 

ile başından, sol böğründen •e 
arkasından yaralamışlardır. 

Yaraları ağırca olan Hasan 
ile Abdülmecid tedaoi edilmek 
üzere Memleket hastanesine ya· 
tırılmış ve suçlular yakalanarak 
tahkikata başlanmıştır. 

l laklarında gayri mevkuf ola· 
rak duruşmalarına karar verilen 
yirmi dört kişi serbest bırakılınış
lardır . 

* * * 
Yine isyana iştirakten suçlu 

ve mevkuf Erciy@şli Ali oğlu Ah 
medin duruşmasına devam olun 
muş ve hakkındı sorulan iıtinııbe· • 

ye gelen cevablar okunmuştur . 
Bu cevablarda suçlunun isyana 
işlirak ettiği bildiriliyordu . iddia 
makamının esas hakkında mlita · 
liiauameMini yapmuı için duruş 
ma 30 Mart 935 tarihine bırakıl· 
mıştır. 

Bir köy mektebinin temt>li 
atıldı .. 

Ceyhan kaymakamı Hıyıi Rif
atiye lıöyüode yapılacak olan mck· 
tebin teınrl atma mera'İmiode bu
lunmak üzere oraya gitmittir · 

Doğum 

Gazetemiziıı yozı işleri müdü· 
rü olup İstanbulda askerlik •ıazi 
fesiııi yapmakta olan Nevzad Gü
veaiıı bir oğlu olmuştur . 

Yavıuya uzun ömür diler ana 
ve babasını kutlarız . 

Fabrikacılar mahkemeye 
verildiler 

Alman kanuııu 3·2·935tarihli Lond tünün bir taraflı bir icraatla de· ihtisas mahkemesinde iğfal ederek kaçırmış ' 

k f buıı 6~P 
Gayri mev 0 fal•' g 111 "ıı 

Tahire müt.eaddit de •·nb 01' ~( \ı 
·kaaıet.. b'1 

rilen tebligat, 1 da ııı0 111 ,ı gösterdiği Kuşadasııı y•Pılııı' bi 
Hbeblrrden dolayı dıir de 
ve nihayet bastal.ığı~a ~ 
1apor gönderilmıtU ·def• ol:~ 

Mahkemece son ·ııııil ~ tf 

b. -b\et ver• e ııı 
iizere ır mu . 'f•bir v ,,,r 
hayet dün, bakıın . dur0• 

kuf zabıt kiitibleriııın ı~ 
iarına haşlanıoıştır · d•kİ 11~,, 

Suçlular hak1'111 
1 0jıu0~1:1ı 

mabkenusinin karar 5oçlO •I ~ 
"e · ıı ll 

iddia makamıuıa . ıeiıle'1 
"I 

bir nakza uyulınası ;~ılşıu~· i ~ 
rine bu karara uy~ııı 'f9b11~~· 

Suçlulardan bıkıkeıııed~ ,~ , 
kıs sebehlerine ıııab 

0 
Jııl 

1
f! lıı 

li olduğundan bUP~isiııe ı i "ı· 
retinio çıkarılıb keU jjd•f•• Af &l\ı 

öre p1 ı ~4 
muini ve ona g b'r lı;.•ç 
bazu lıyacağından . ~istedi ~.ıJ h 
müsaade verilınesıııı·ste~ ~ 9-~ 

bu ı .ı rt 
Mahkrmece z7 1''• pr 

edilmiş ve duruşaı• 11ı;.11rJl11 
.. '"ııe blf 

Çarşamba guuu ·(İ~ 
Kaş' 

Mutemed 51 duruşma f i 
--~- .,. o~, 

. ınete P ( 1, lı~ 
İhtilas ve zıın pıe~iııl .,,~· 

1 l/C (t"' ..ı 
çirmekten suç u pıu ~r 
bom islfıh istasyoııu diill 'l 
Kaşif' in duruş~a;:a ıle~'~l 
ceza mıhkemesııı ı•r9 / 

muştur . Mabkeaııtıı.ıJI r~,1'1' 
hl" v • JŞ· 

teşkil edılen e 1 da Jııl 0 ~ 
okundu . Bu rıpor yo111'

1.# 
1 ve ı· ~ 

havının yağmıır u ··ziill.ıe0 ı'o 
muılu bulunınası ~u bat ~ı. i~ 
yona gidilib ılemı~e 1ı~ . 1 ı 1/ 

tetkik vı: bilabere di• ı11 t"' 
.1 ı:niibe!I 1 &ııl 1ı tayin eılı < ıı basta 1~ ,,rı 

hasta bulunub bu .. 0de0 ıi1 

· yiiZll •t tr 
devam etmesı bal ıııe· .. ~o 

d • · besa ti I" ,,ı 
gidılcme ıgı • . gaY ri• 
g~lince defterlerıo 1Jııg1ıJıf-I' ra tebliğini imza elmiş olan hü~ iı 

metlerden birile Alman büküme· 
ti arasıııda ilk noktai nazar teati
ıi için tespit edılen tarihten ev
vel birdenbire neşredilmesi Al
man hükiımelioin kendiıine yıpı· 
lan uzlııma tekliflerine cevab O· 

!arak tatbik eımek istediği tema 
yül ve usullerinin yeni bir tez• · 
hürünü teşkil etmektedir. O za
maadanberi cumuriyet hükiıme 
tine fU ilı:i noktayı tespit ve mü· 
ıaıde gerek bulıınmıktadır . 

ğiştiıilemiyecrği prensibi _teyid 
edilmiş olduğuna nazırı dıklcatı 
celbetmekten kendisini menede 

mez. 
Veısay muahedesiııin beşinci 

faslının alakadır hükumetler aıa· 
ıında lam bir hukuk müsavatı ile 
yapılacak müzahre yolu ile la· 
dilindeki faydayı daima müdafaa 
etmiş olan İtalyan hükumeti Al 
man ıeılibatı meaeleıinin Alman· 
yanında iştirakile 11 Kaounucv· 
ve! 1932 tıtıibli beyannamede 
tespit edilmiş olan esası mutabık 
olarak umumi bir müzakere mev. 
zuu teşkil ctınesi prensibine mu
muvafokul et mi, !ir. 

Üç esrarcı birer sene habse 
mahkum oldular •• 

935 yılı baHaogıcından düne 
kadar İhtisas mabkesine 403 da· 
va evrakı gelmiş, bunlardan yüz 
biıi hükme bağlanmıt ve 62 ıuç
lu hakkıııda tevkif kararı veril 

Mehmed adında birisı poliRe 
müracaatla on beş yışlaııoda bu 
lunan kızı Kuınrunun İbrahim 
oğlu İbrahim tarafındP n iğfal e 
dilerek Taşcı köyüne kıçır ıldı· 

ğını şikayet elmiş ve tahkikata 
başlanmıştır , 

Şarımızdaki fabrika sahiblerin
den bir kısımları umumi hıfzıssıh
ha kanuaa ademi riayet Ye on altı 
yaşından küçük amele çalıştırmak· 

tın ve yine bir kısımları da çırçır 

licıetleriade ihtikar yakmak su· 
çundan sulh mahkemesin~ veril· 
mişlerdir , Bunların dııruşmala 

rına başlanmıştır . 
Bu fabrika sıbiblerinden iş 

l ıutıı , r 
zam Ye usu suz . ol ı ! 

· 'istııP tiO f 
le bunun hır suı ıiıPpıe Jı ı 

1 
ce"i ve suçlunun 1 ıııtl ,l 

b ıoiktar . '~I' 
çirdiği paraolll ,e "o ~ 

k t,.at · ı 
P•l•o iııce tel 1 

•• ıır ıır J~ .ıı 
fabrikası sahibi Alinin yukarıda göre de ıkı ın bıldit 1) Jif ,ı 

\ 

· b" kU' ··o• o·· 

yazdığımn: birinci şarta riayet bir şey olduğun~aşif ıı.edıı'~ 
etmediği sabit olmuş va kendisi 1 Muteıo~d .. buıııu~' Jı! 1 16 

Bir taraftan ve umumi bir 
tarzda Alman hükumeti en esaslı 
bir hukuku düvel prensibini aşi. 
kar bir surette redetmektedir • 
Bu prensib biç bir devlclio akid 

tarafların wuvafab.atı ve dostane 
bir anlaşma me\cud olmadıkça 

bir muahedenio vecibeler:ndeu 
kurtulJınıyacağı v ya o;ıun lıü · 
kiimlerıni değiştiremiyeceğıJir . 

D;ğer taraftan Alman lıül.ü 
mı ti l.ıilba•sa kl' n ılısiııin de d•\ et 
rılilılığı bir ıuliz krrl'~in h•şlıca 
mevzularının nlaknıl a r de•I tlcr 

da tt"nevvürü 91 Z•ı'U• u biz· 
arasın 

t . bar ettikten sonra bir eınri z:a iZ _ , 

kile bu mü-zakeralı en muh. m 
va (aı ındao birini hazfetmek 
ınevzu .... 

.1 tehlikeye duşurmeye en 
furetı e . . "h . ,. 

.. 't tedbirlen ıttı az etmış.ır. 
musaı . b db" 1 . 1 bükümetı u te ır e· 
Cuaıurıye . b 
. . tli rotesto etmeyı ve u 

ıı şıdde . Pd. len ihtirazı kuyud 
t şııo ıı 

lı us us a · b. vizife addeder. · 
d eyanını ır . · 

erm Avrupa emaıyelı· 
Almanyayı 

t
e•kilatla odırılmısına tema 

ota Y 

miştir. 

Bu meyanda esrar ıatmakt.n 
euçlu Pınarbaşı kızesı ahalisin
den İbıahim oğlu Arslan Çavuş 
bir sene habse ve 7494 lira para 

cezasına, yine carar satmaktan 
suçlu Mersinin Mıhmudıye ma· 
lıallesiodco Mahmud oğlu İsmail 
bir @ene habse ve 200 lirıı para 
cezasına, ve Aılaoanın Hoc~laı 

köyüadro il.san oı\lıı Ilasırn l.i, 

Karaisalıda çeltik ziraati 

Ziıaat memuru Talat 
ekimini tedkik ttmek için 
ıalıya gitmiştir , 

çeltik 
Kırai. 

üç gün hafıf hapis ve btş lira para ayniyat mulıas:~• atına bl~jjbı' ~ 
cezasına mıbkiım olmuştur. rapor mubte ~ ledi . 11ıııe ~ 

Diğerlerinin duruşmaları de· ği olmadığını s~Y de"aıı> .~' J 
• h ıaJıuı bh j' vam ediyor . Zıyanın as " ioe yil 

bulunıluğundan yer o t• 

Keza bu usu1u prer.sib iıiba 
rile Alman bükümeti ıle 11 Şubat 
1935 taıibli tebliğ .. ıile krlıul ey 
!emişti Bu s~bebdeu dol<lyı lt.ı. 
ya büküıneli A1mıu kararı ve. bu 
lıa · arın mulıten:el lıir levu>ÜÜ 

' 8ent b bs• vo 1030 lira p ra Cc· 

zass,na mahlıfım olm11şhrd r. 

Pervanesiz ve kanadsız tayyare! 

aıuvacehcsirıle tn gtti~ kaydı 1-------------

ihtirozı ılerır. e y a.,ır· <l k•ı dıni ın•c 1 

lıur baı;°ıc, devletler •r>S uda l 
• l k b"T" I mrzl fı• wcro t' ete u un mana· , 

sil· hukuku hükmıaniyi haiz ıı·r 
1 1 . . 1 

d t vl t o hukuk \C m•Su •yet t•lnl 
kabul Pıl C<k lıir ıcşıiki mes •i 

oisl mine sokm'ya daima çalış 
mıştır. llu badıslu sebebiledir 1 

ki biıb.~s~. _bütün mtmleke~ler~e 1 
tevli<l ettıgı kararsızlck vazıyelı 

önünde Alman kararına hususi 
bir ebemmiyet terettüp etmekte 

dir 
İtalya hükumeti son zamcn 

!arda uhıılar ara&ı ıeıriki mesai 

arz sunu müşltıek hayata talip 
oladuın ibtiyaçl.r,o• uyguıı hır 

h•tıı lıa • <!ket takibe kar.r v.r 
miş lıuluoınakt•dır . İta'ya ınüs 
takbel ve uluslar arası mab:y~· 

t:nd· vecilıeleıi i1g• ı tw~k su 
retılc ibuas eılılen vaziyetleri ı 
ı:sas olarak kabul cdrmiyccrğini 1 

bildirmiye kend:sioi mecbur gör· ı--A::-v-ıı:-:st~u-ry_a_n_ı_n_t•_u_ı_n_m_ı_ş_ıa-y_y...:a:....re yapıcılaıındau Doktor Himfür 

mektedir . şimdi de pervanesiz ve knnadıız yrni bir tip tanare yapmakla meş· 
Londıa : 21 (AA) - Fraasız: guldur. Bu tayyare uçmak için yükselırken ve hıvadou yere iuerb.en 

büyiik elçisi bu sabnb Almaa geniş mey<lanlığıı ihtiyaç göstermemektedir. Ayni zamandı bu tay· 
h;jkiımetine verilen Fr1nsız nota· yıreuin uçarken devıilmesi ve dü~meıi ihtimali de yokmur. 
sının bir suretini İngiliz hariciye\ Resim, Doktor Rim[ür'üo bu yeni icad tayyaresi yapılırken ne· 
bakanlıiına tndi etmi§tir • ; zaret ettiğini göstermektedir. 
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jyoı san bo o d ·- fıstı o~. 
dem, ceviz, fın 1 "i~ bllY .;" 

B l•r seP .,ııı 
yedir · uo . .: falı ~ 
dun ' kuv•· etlı > 

Hr. 



( TürkSözfi) 

ıs Lik maçları ) 

: eyhQn/ılar sahaya gelmedik/erin- ! Avusturya hükUmeti 1 Bir Fra sız gazetesi 

ele,., hu··kmen mag.,luAp oldular IH k k .. t . t' k ı Yunanistandaki isyan hare-. u u musava mı ıs ıyece k" 
1 

•• •• "=" 
b - ·-- atını nası gormuş r ''le.. • • ( A) D ~-

•Sin idman yurdu Adanasporu Viyana: 22 A - ışarı Atina: 22 <AA) - Müstekn 
1 işleri hakanı Vadenegg beyanatta ı "Estia,, gazetesi "Jurnal,, 'gaze· 

7-1 İle yendi • · bulunarak demiştir ki: lesinde çıkan ve son hadiselerin 
Ulusumuzun vıtanperverlik Yunanistanın askeri zafini i'Öster 

ııı ikinci d 
8 gu0u d ovre lik maçlarına Cu-

1 lık 0 evam fld ildi. 
l!Q Yunu ııı . · ..... T " ersın idman yur-
trti• oro ıspo 'k' . 1 \ ~·nda r ı ıncı takım arı 

'r11 jL· 
0Ynandı ve Mersin bire 

l{J say ·ı 
8n ın 1 ı e Torossporu yendi. 

ıııijh· a~·to.n . 
~ trıı Ilı sonra günlerın en 
~ ldr.. acı olan Seyhanspor-A. 

"•nn Y ~tı Urdu nrasmda oyna-
Se • 
Ylıııns 

~ııro. Por gecen hnfto. Ada· 
~ Oyıı0~0f lup olduğu için bir 
tij Yı &Qh u Drınu ceza verdiğinden 
t Ya\'ai aya, çıkmadılar. Maç sıı· 
~ ııı~ Yava 
~ lihırn ş Yaklaşmış lınlk da 

0 ~~ı doluu~açı seyratmek için sa
la aya cık ınuşlar ve takımların 
~~saati ın.asırıı hekliyorlnrdı . 
l:ı 1eriıe hgıelınce sivah beyaz for-
•ıtı Q k • 

•ıı Yuru ın alkışları o rosında 
tf O,laetli .. u 9nhnya çıktı. 
'r.~ U~ ker ge Cevad seci idi. Orta · 
'11ı~Q Sey~c düdük işaretindan 

f kesbi ~rısporun gelmiyeceği 
)'t~ne Ort ll~ıyet etmişti. Bunun 

ıı Eere!terın düdüg"' ile İdman 
lllon · · . ga.lıb ısını yaparak hük • 

1 ~laıııı llddedildi. 
4dur gelen s · ·ı · · ~·<~ ıtıellıek .. eyırcı orı gerıye 

'~91 ~i "e fcı 1cın Erkek muallim 
~n1 81~ llıııb·ll'lan yurJu arnsındn 
~) ı. h11 

1Yette bir ovun oy-
~ n egze . J 
ı&l~~or ın rsız mahiyette o!an 

0 ~ t. ı r e~ııkiılarına heyecanlı 
1J1 gecırt · · 

.ı r ~Ok tı · idman yurdu-
Jllan kı · ,. e~or Ylnetlı oyuncuları 
~'Y~rek gelmeyince elbisele. 
~ uQlliın Qlandan çıktılar. 

ı Asıl maç Mersinde Mersin ld- hislerinden müftehıriz Her zaman. diğioe ,fair olan vıtzıc, hakkında 
man yurdu ve Allonaspor arasmda 1 vatan topraklarını müdafaaya ha. f k' 

te sir~jlJ ..,..,,~uuuaraK dıyor ı 
idi. Ortaor NC'cati Sepicinin idare- , zır bnJuoduğunu biliyoruz . Biz lıub.alenin muharriri buluan 
sinde maça boşlandı. Bir hafta ev- 1

1 

de hukuk müsavatını istiyoruz · zamanında Yunanistanda olsaydı 
vel 'l'oroaspora büyük bir farkla hu istediğimizi elde e-deceğimize bilakiı az bir zaman zarfında nis 
mağlUb olan Adanasporun ~tersin· kınaatımız vardır · Çünkü mua beten kuvvetli hududsuz aevkle 
de de ne netice "olacağı belli de· hede1er filhakika büyük bir ada mütehassis ve hütüo fedakarlık· 
ğil<li. Ortaerin düdüğü oyuna baş letsiılik teşkil etmektedir • lara amade bir ordunun tf>şek-
latır başlatmaz ~1ersinliler daha • kül etmiş olduğunu görecekti , 
ilk akında Adanaspor:ı gol yaptı· idmanyu du Bu ordu Yunanistanıo ikiye ay· 
lar. Hoftayımın nihayetine kadar rılmış olduğu bir sırada teşekkül 
Mersinin hakimiyeti altında oyun idare heyeti dün seçildi etmi!ltir . Bu seri seferberlik bir· 
devam etti. Adonospor fazla gol · d ·d lcA,.miş ve •evk ve kuvveııimane· istifa eden l<lmanyur u ı are ,,. 
yememek için bütün en crji kuvvet- d d viyeei ulusal tehlikenin tesiriJe heyetine eıas nizamname e ta İ· 
lerini sarfetmekten geri ko.lmıyor · k kuvvetlenmiş bir Yunanistında 

ı lat yapılmak suretiyle üç işi lardı. l\lersın dman yurJu birinci umumi seferberliğin ne olabile-
1.b . seçilmiştir. 

devreyi üçe sıfıra gıı ı vazıyette N ccgv i hakkında her hangi ecnebi 
l Seçilenler Raşid Ener , i-

bitirdi. Artık Mersio dmsn yurdu- bir müşahide l"Ik ·bir fikir ver-
bad Ural ve Said Bölğendir. 1' 

nun golih gelec,.ği karonti olmuştu. me)C kifidir . Bu müşahede Yu-
Bu genç :arkadaşlara muvaf -

ikinci devrede yine ~Iorsinin haki· oanistaoııı dahili kuvvetini göı 
fakiyetler dileriz . 

miyeti altında <levanı eden oyun terir ki, bu kuvvet askeri sabada 
dört gol daha yaparak yediye iblAğ tehlike mevcud olduğu bir anda 

etti· Otomobi/ci/ikte Yunani&taıu her türlü takdire 
Adanasporlular bu ye<li golden' ve bütün uluslar arası amiller 

sonra hiç almazsa bir sayı yapa· Mühim bir buluş! tarafından nazarı itibara alınma 
bilmeleri için son gayre tlerirıi gös-

1 
ya layık bir askeri devlet haline 

termekte idi. Son dokikalnra doğru girebilir . 

Raşidden o.lJığı pası Umad bir ka~: Siird kadınları peçeyi 
kişiyi atlatarak A<lanasporun ilk atttla r 
ve son golünü yapmış olJu. Bu su
retle ~tersin lJnıan yurtlu yeJi - 1 

bir ile oyunu ktızandı . 
M. l'ulçııı 

Çukurova bisiklet yarışı 

Firtik 
-~ !!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'"!!!'!'!""'!!~!!!!!!!!!!!!!'!!!!l!!j 

Asri sinemada 
Bu akşam 

Esrer , Heyecan- muamma 

''Doklar Mabusun vasiyetnamesi, 

ilaveten : iki kısımlık komedi, 
Gelecek: program : 

Sana ta ıyoram ı • • 
Yakında! . 

Film Rejisörü ( l'EDAD ÜRFl) 1ıir geceye mnhsuıs olnınk üze 
sahncmizlle bizzat « l{AN » piyesini oynamak üzere Adanoya dnv 
edilmiştir .5133 

Maden kömürü isterseniz 

Fabrika ve sobalarınızda Zonguldaöın yıkanmış LAVE MARJ 

" 
,, )) 

·--·-- .. )) 

Döküm ocakları ve )) 

Salamandra » 

Köm U rlerim izi 

imi hararet ve 

» )) K R 1 P L 

ye r l i KOK 

Alman K O K 

İngiliz ANTRASI 

ederiz . Size da tavsiye 

tasarrufu temin eder 

Adana ve Mersinde depomu 

vardır • 
Adanada Selanik Bankası sırasında 

1 12-20 Muharrem Hiimi 
~;~tdu ~:kl"bi karşısına, lJ-
lı!~ Qkır111 kısmı oyuncularını 

Ilı lan 

Cuma günü öğleden önce ya
pılan Çukurova bisiklet yarışına 
Seyhıınspoı<lan 3 , Torosspordan 
4 kişi girmiştir . Ghl p gelme 26 
kilometre süren bu koşu<lıt Lirin 
cilıji, 300 metre örıJen gelen Sey
hrınspord.:ın ((emel; ikinciligi , To· 
rossporJan Zişıın alınışlıı rdır. 

Siird : 22 (AA) - H lkevinde 
Siirdin bütün memurları valinin 
başkanlı~ğıoda toplanmışlar ve va 
linio teklifi üzerine peçe taşıyan 
lann peçelerin kaldırmaları hak· 
kıadı karar vermişlerdir . Halke- ı 
vi, peçeletini Kaldıran bayanları 

baylarile birlikte sinemaya da~e.t '"----------------------------ı etmi" sinema salonu peçelerıoı 

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

498 

ııaıli 0ynunılı ve ekz 1r· 

rn rtl•!:lcbi gnlib gellli. j 
* * 

"lananyaya müşterek bir 
ınubtıra verildi 

tb 1 
~ a 'Yb -Birinci firllktenarları -

' ı:ll~ d" Alnıanyanın sulb yazmaktadır . 
""al' onnı . 1 tı U.tı esı ancak onun 11Eclıo de Paris,, gazetesi bun-1.111 ııa d . . 
t lltın • • avetıyle mümkün· dan istifade ederek Lavala hü-
t \' ıçırı d 1, ı 

r,ı ~ A c 'ransı , n- cum eylemektedir . llu ğazete di · 
Ilı "'lrltt'k 

h ~Yen· 1 anın Almanya · yor ki: 1 
ı ıQi 1 kr d'J Al İ 1 ~t ~'Ilı e ı er değil fa- manynnın ve ogi terenin j 

\f 'll ~ ~Uste~~dn yeni mnbrrç· J me\ simsiz tedbirleri Lavalın ted-
1 \~~dtr ekeler temin et- birleri Lavalın kayıtsızlığı ile 
~ ıq t~ : 22 j tezad te,kil etmektedir . Lavıl 
\1 1 ~~~l'c l.!ı~A) - lstihba bir takım intirikalarlı Dounmer-
'rl - ~ lıbi A ' lar kurumu u- gueio itimadını kızındıktan son-

l ~tı tt.· v.anot uluslu ku ra dışarı işlerini ele ıldı • Şimdi ı ıı tdıı "ının 
'4Q llı~s· toplanll ve kurnazlıkları 1rtık para etmedi-
t~ a~ y 

1 
ba~kında Fransa ğioden şaşkına döomüştür . Ne 

1 •e~ aP•la 
~ ~ .. teiaj h"rı ~a.lebi teliuf- yapacağını bilmiyor . 
~ ti§lu tıcıye vekilimiz "journal,, gazetesine göıe F · 
~~'lı~ Ates, bildirmiş- ransız s~firi ile Alman hariciye 

~ ~oıı l~Uşıu A nczırı arasrndaki görüşme r.azi 
fı~ •ty . . ras verdiği ce· kane olmuş ise de menfi bir ne· 

'ı~ 81 ıitıf 'Çlıı:nnınıo nisaam tice vermiştir . Şimd i yapılacak 
'ı• ~ ltıda , 
~ 11 1G,., ) Dpılnıosı için iş mücrimi fıkrinden çevirmektir. '1 a t ·•ıat . 

~ t~ • 8tıb· "eıılrnesini ko . Halbuki uluslar kurumunda ya 
lı ~1ti biı10• de lıi lahue lt:b pılacak bir teıcbb :is boş konuş 

• -... dır · ) ~il« (~A r~ıştir . malara müncer olacakıır . Ulu-; 
81Jai U.ı ) - Alınan a- lar kurumu nizamnamesinin 16 

·~ ulıabirj b'ld' · ıocı ma<ldesioia tatbiki Almno-,1~ 1 111 

rı, ttı • tL 
oıl' uaı B 

~ '~r .''o 1 
er !ine ve 

ı 't, tıot 
•~ t:lt:q sını bsşka 

't.ı ktcd' htı .ıtı 8e, li ır . G zete 

yanın ihracım iııtac edrcektir ki 

böyle bir tc tuiri yar maz . Çocu 
ğu lf'krar aile ocağına getirmek 

't4 ı§ıeıj 1 il '°cf iri ile A 1 
~~~t ltıdeki )akaoı Von Ne· vor : 
~ c~llh konuş 

s'ynseti ile l t l ı fe irulıan yoktur . 
"Metin,, gazetesi de şöyle ye zı · 

~ti ~ ltljr,· . ı:nauın na· Fransa ve İtalyanın tr.şebbüs-
~1 kll'b8tfirj0~ 101 

ve Alman· lerioc muvaffak olmuştur . Çüo· 
' 1·,~ llldctı 

1

~ de Fransız kü bu devletler bir taraflı veri 
~l~l ı~l'a •cntiııa etme- len lır r türlü karara muhnlif ol-t • nııa 11 kıttı 1

11
•n ılerj sür duklumı göstermiılcrdir . 

u eyle d' ~ · · G bk J d · il Ole ıg uıı ign " ourneo in üstrıc e,, 

Belediye ilanları 
atan bayırnlarla dolmuştur . Halk 1 
bu karaıdan çok mr.moun olmuş 

Ve:! peçe Sıiı tte teri he karışmış 

1------------------------------·--------------1 tır · 1- Adanıda Atatürk parkı etrafı , heyeti fenniycdeki projesi 
İtalya harbiye nazırı iizrc tahdit edilecektir. 

· Meclisde ordu mevcudunun 
1 arttırılacağını söy· edi 

Otomobil i~aatuıdn co ınübim 
m~selcyi.dönemeçlerdeki kayma· 
nın öoiioe geçmek teşkil ediyor· 
du. Almanla.. bir çok tecrübeler-
den sonra buna çue bvlmağa 
muvaffak olmuşlardır. 

Hesimde de görüldüğü gibi 
otomobilin i~i ön tekerl ıo ği, gi-
dilmek istenen tarafa yöneldiği 
sırada motör ve karoseri kısmı· 

nro da merkez sildeti o tarafa 
meyledip ayoi zamanda yukarı 

kalkmak suretiyle yo~un döneme
cine uygunluk ve muvazenet ba
sıl etmektedir. Dönrmeç geçilir 
geçilmez araba yine düzgün va · 
ziyete geliyor. 

Demiryollarıocla dünemecin 
dış tarafındaki rayın yükseltil 
mesi sur~tiyle ltmin olunan hu 
uygurılok, işte şimdi otomobilde 

de yukarıda İz i! b edı ldiği fekildc 
cl<le edilmiştir. 

Bn tertiba tı, rlireksiyon ba · 
ş•nda gö:diığünüz Yurngif!l Kol 
Le adındaki feo adamı keşfet-
miştlr. 

gazetesinde alaylı bir tarzda di 
yor ki : 

Belki de Alman sefirini o F · 

·-Roma : 22 (AA) - Harbiye 
nazırı mecliste beyanatta buluna 
r ak demiştir ki : 

Askerlik müddetioin indiril 
mesi hakkındaki kın unun 1 tatbi 
kine Avrupanıo bugünkü yaziyeti 
manidir . Geçenlerde silAb altına 
alınmış olan kuvvetlrrin de terbi 
sine yine ayni sebepten dolayı 
imkan yoktur . Hatla yeniden ha 
zı smıfların daha silah altına çağ· 
rılması nıuhtemeldir . 

Hırsızhklar 

Mustof a kızı Rabia adında 
bir kadın Mustafa oğlu Halilin 
tablasından bir çift çorab çaldı
ğından yakalanmıştır . 

§ Malımud oğlu Kebahcı melı· 
med ksrakola müracaatla dük· 
kanının kil idine anahtar uy<luru\· 
mak surclile caketinin çalındığı 
oı şikayet etmiş ve tahkikata Laş 
lanm ıştır , 

Adli ihtis s hakimliğin
den: 

27-t 1-934 tnrihinJo Uuh 
\'Cnin ll v cılnr ıı.öyiin<loı. ikiyüz 
metre uzaklıkta dere içinde l ıulu
ııan 28 kilo tülüoiin kaçak olduğu 

raasız notasını şu suretle kabul ve sahibi belli olmadığı iddia oclil-
etmesi bekleniyordu : diğindcn 1918 No. lu kanunun 56 

Ne güzel bir vesika ; cidden ıncı muddesine eklenan fıkra mu-
parlak biı: tezi ihtiva ediyor· Bü- cibince mezkur tütünlerin müsa
yük bir itina ile tetkik edt.ccğim. deresine karur verilmekle bir diy·l 
İleri sürülen sebebler doğru ise ! cekleri <'lonların Lir ay içinde 
yüz lıin kişilik orduya avdet ede- :mahkemeye) itira("'etmeleri: ilt\n~ 
riz . olunur . 

2-Bu işin bedeli (4442) lira 8 kuru:, tur. 
3-İstekliler bu işe ait evrakı bedelsiz olarak bey"eti fenniye· 

den alabilirler . 
1-Kapalı zarfla eksiltme 9 Tisan 935 pazar günü daimi encü

mende saat on btşte yap:lıcaktır. 
5- Eksiltme kapılı zarfla olacaktır. 
6- l\Iuvakkat teminat mikdarı (333) lira 15 kuruştur. 
7- istekliler şartnamesinde yazılı evrakı ibraza mecburdurlar. 
8- Teklifler 935 senesi nisaomın dokuzunda şartnamesinde ya 

zıh vakitte daimi encümen tiyasetiııe verilecektir. 5118 
15-~l-25-29 

Bu akşam 

Alsaray sine sınd 
Saygı değer seyircilerine yeni bir fedak~rhklo. iki film birden 

taktim ediyor 

I 

Coşkun 
l\I üuıessillcri 

Gene Raymond - Gretta Yong 
l"cvkalade lıe) ccanh \'e en temiz bir oşkı ~öylcyen hir film 

2 

Meksika fahişesi 
Mümessili : Jan Mak Bravon 

Al1anlür heyecanlı film 

Pıızarı ı· i giiuii sant 2 de yalnız bir defa)a mıh us olmak üzere 

Karnaval çocukları ve 
Karagöz 

Gelecek proöram 

Asri talebe • Mümessili Ramonnuvaro 
5134 
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Edenparise 
hareket etti 

Adana Borsası Muamt='leleri 
PAMÜK ve KOZA 

Kilo Fi)·atı 

1 
Satılan Mikdar 

En .En çol.. CiNSi 
KUo 

K. S_. _ -=-o======= - Birinci flriilden artan -
-X:apıma ı pamu 

vik için mlimkün olan bütün ma· Piyasa parlattı ., 35 
nevi nüfuzları daima kullanmak· Piyoea temizi ,, 

iane 1 39 
tadırlar • 

Amerika devamla bir harış~n iane il 31 

bu .. lu""o bünyesini mualıc:delcrın Ek pre 
Klevlaot 

teıkil etmesi lazımgeleceğioi dai· y A p A (; 1 
ma tcyid eylemiştir · 

Uluslar arası meselelerin mus- •--~i-'i'-aab_z ______ -----1-----Jı---------ı 
libane bir surette halline inanan 
herkes meriycttc ola11 muahede· 

lere riayet etm,mek hususunda 
ki umumi temayülü gfümekle mü 

tezayid bir endişe hissetmekte· 

Ç 1 G 1 T .• ., .... ·-·· 

-E~1~s_:c_re_s ...,,.,_---1~)~1=· · • ·· -ı-===="':ıs. __ ır_ı-..=~--· 
Yerli "Yemlik,, .....- - _ 

.. "Tohumluk,, ı 
dir . HUBUBAT 

Moskova : 23 (A.A) - I"ran-
sız büyük Elçiıi Alfan , Alman 
biikfimetioc verilen 2 · 3 tarihli 

Ji'ransız notasmın bir suretini 

Bu~day Klbrıe 2,37,5 
·--.:......~_.,._ ____ !_...:;.:.:...;.::._. __ , ____ ---------· 

.. Yerli 

•--~·• __ ~_fe_n_t_ao_e_~•-----•-----------------t 
Arpn 

Litvinofa tevdi etmiştir . 
li'neulya 
Yulaf 

Berlin : 23 ( A.A ) - Harici· 
ye bakanı Von Noyrat Amerikan 
ajaaalarından birinin muhabirine 

beyanatında Alman hükumetinin 
logiliz bakanlarının ziyaretini ala· 

Delice 
•-=---------·-------1·---------------~~-ı Kuş yemi 

Keten tohumu 
Hakla 
Si sam 9 

ÜN 
ka ve ·me mn uoi ye ti e be ki ediği n i ı-__,,__,,-•• ,_.--5-.aı"'"'i b,_,,,.E"""f e-n-.,di ... söylemi, ve demiştir ki : 

Hadiıelerin son günlerde al
dığı §ekil dolayııiyle açık ve hali· 
sane bir logiliz , Alman gö;üşme· 

• !::: J:I ____ __;•~' ------·-·--·--------
.Q ıG -Düz kırma ,. --------ı ~ .~ _____ .;...__ ______ ---- -
o'- Simit .. ı----------1 
~ ~ .m Cumbariyet ---
::ı.ı:: > -

si bütün Avrupa devletleri için 
ancak çok faydalı olabilir . Hu· 
kok müsavatı hakkındaki metali
bimiz tamamen anlaııldığı vakıt 

l§tcr üzerinde mühim bir terakki 

N ~ ,. 

t-. (.)' Düı. karma .. 
----- -------·--. 

elde etmek çok müşkül olamıya· 
caktır . Buna binaen İngiliz bı· 
kanları ziyaretinin gö,Qşillecek 
meseleler bikkındıki mütekabil 
noktai nazarlarımtzı taydala bir 
ıurette aydınlatmaya badim ola 
cağını ümid ediyorum . 

Kacakcılar • • 
vatan hainidir 

Satılık Emlak 
Adananın en şereCıi yerinıle 

kAin halen banka; ev ve daire; ti· 
carcthane olarak kullanılan eski 
Fransız Koleji ; ve Lıtişiğ"indekf 
o.rsa ile Yeni istasyon caddesinde 
havadar yerde tahminen yetmiş 
dönüm iki parça arsa satılıktır . 
isteklileri Pcr Rigal ile vekilleri 
Şerefe müracaat edebilir .5009 

22-30 ......., ______________________ _ 

Kayadelne kazozu 

. 

NlUO·VAV~ 

Dünyanın en iyi suyu Kayadl\· 
len suyudur. Bıı sudon yapılan ka
zozun takliıllorinden sakınmak için 
şişeler in ağzındaki topanın yazısına 
dikkat ederseniz aldanmaz9ınız. 

3-5 5129 
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;P 

Dişçi M. Nedim 
Yeni Otel karştsınc.la o~·tığım 

d. uoyenehanenııle saat 6 Jan 
ış m k b l · · · 
ı kadar hosta a u ettığımı 

2 re . ı · ı .ı 
d i ve diş ıma ı ıususunua 

ve te av .
1 

• • 
muhterem müşter.ı em~be. azamı 

h 'Jlltı gösterJiğım gı ı cuma 
tes 

1 
• f kora için tedavi ve diş 

günleri u . 
k k ıneccanen<lır . çe me 29 

- 1 

Alfa .. 

Liverpul Telgrafları 
21 I 3 / 1935 

Sanıinı 

Mart Vadeli 6 
.1\layıc: V ıadeli 6 
Hazır 6 
Hint hazır 5 
Nev ork 10 

Ptııe 

07 
04 
25 
14 
07 

Kambiyo ve Para 
iş Bonkasındao alınmıştır. 

- Liret 9 
Rayşmark l 
E'rank .. Franeız,. 12 
Sterlin "lnıı:iliz,, 602 
Dolar .. Amerikan,, 79 
Frank "lavi re,. 

Sovyet süt makinaları 

57 
98 
05 
25 
51 

Sovyet fabrikalarının yeni gelon süt makinnlorı sütten ~·ok temiz 
yoğ çıkarır ve fintları çok ucuz olmakla. .beraber: Jiğer makinalarılan 
deha eyi kullanışlıdır .4999 Satış yorı : Osmanlı bankası altında 

13-15 

----------------------------------
Ayran menba suyu 

Ifo son fonni usullerle kopte edilen 

ha.kiki pınar suyu olan ( Ayran nıenha 

suyu ) el değmeden temiz olarak B~le-

I ıliyo mcmvrlorınm önüml13 <laınncnanlnra 

ılolınnkta hor suretle y('gane oınııiyet li 

ve t ıııiı ı,·r suJur. 

Tı.ıklıtlorinılon snkınıııız ~tnlııide rdııki 

( ı\yruıı suyu ) morknsına çok uıkkat 

ediniz . 

Deposu: Eski Ziraat Bankası altında 

5008 13-15 

vilayet daimi encümeninden: \ 
Ceyhnn Muhoseboi Hususiyesino 

oit İstasyon ciYOrınde vaki yirmi 
parc;;adıı 9945 metre murrıbhaı ar· 
~olar açık artırma suret ı lc satıla

cağından şeraiti anlamak isteyen· 
lerin her gün Muhasebei Hususiye 
MüJürlüğüne , talip olanların da 
yüzJe 7,5 pey nkçesile birlikte Ni. 
sanın <lördüncii perşembe giinü 
saat on birue (le Encüm"ni Vildycto 
müro.cnııtları ilan olunur . 5108 

14--20-24-30 

Adana 1 inci icra dairesinden: 
Dosya No. 935-589 
Satılaçnk mal : İşler lıir vazi· 

yotto müstamel 30 beygirlik V allis 
moakrılı traktör. 

Muhammen kıymeti : 500 linı 
. Bir .borçtan dolayı porayn çev

rılmcsı~e kAror verilen 30 beygir 
kuvvclınJe Va1lis markalı işler Lir 
vaziyPttn müstamel bir aıl\ t troktör 
8-4-935 tarihinde sant ( 5 ) do 
belediye nıüzayeılo salonunıln sa
tılacaktır. Bedeli ihale muhammen 
kıymetinin yüzılo 75 bulmnzRo sa
tış bir lınftn temdit OtiİlMek ikinci 
ihale 14-4-935 ıarilıinde sant 
l 5 de icrıı cdilrccktir. Tolip olan_ 
lnrın nıunyyon vukıtl:ırdo boletliyo 
salonunda hulunmalnrı ve makine 
M car şirk,tinin Yerıi istosyonıfoki 
ıl• posunıln lıulu nılugundon görmek 
ist•'yonlniıı Macar şirketine müro. 
caotları ıl:in olunur.5132 

$ .,,,. 

DARA• 
BiRiKTiRE~ 
QAWAT ~Db~ 

S -h ·ı"' t · Daı·mı"' Enci1f11 ey an vı aye ı 

• -1 teı11 n ınae n : ·ık oıo~ ıı'' 
. l l . .. . l . edilecek ı oıılOl , 

J - Adana ıstasyon caı ı esı uzerınt e ınşa . e kO 
dokuz bin dokuz yüz ı71li) lira keşif Jutarı ile eksıltmeY 

Bu işe ait şartnameler ve ovr11k şunlnrJır : 
. A - Keşi( hülAsası • 
B - Proje resimleri 
C - Hususi şartname ıı ~ 
D - 'Mukavelename T le ı:;eylı9 
İsteyenler bu şartname ve evrakı iki lira mukabı tDl 0o 

başmühendisliğinden alabilirler. . . . ,,\joU S
96

L 

2 - Eksiltme 935 senesi Nisanrnıo 21 rıneı p:ıııır n ·~J 
vilfiyct daimi encümenifllle yapı!acaktır. .. ttııı. 

3 - Eksiltme kapalı zarC usulilo olacaktır.. 
25 

) j{ıJr09.0~iV 
4 - Eksiltmeye girehilmek için ( 2996 ) hra < • 1ıliyeı ~~,er~ 

vermesi vo Nafia başmühenılisliğinJen tastiklı fennı ~kosıfll g 
ait vesı ' Ticaret OJas nın içinde LulunJuğumuz seneye . 8ıı6 

bl' J ldzımJır . 
1 

~33uı.ın. g611 11 
5 - Ttıklif mektupları ü~~üncü madde~e yaz~ 1 ~posta ı1°Jor t; 

vel VilAyet Daimi Encümeni roisliğino vcrılecektır. 536ıı.ı K0 1gfı ~ 
lecek mektuplar Ja nihayet üçüncü maJJetlc yozılı ·

1 
olcJlf.lsı z9 

olması ve tış zorCın mühür mumu ilo eyice knpatılm ~z-25.,...... 
Postada olan g~cikmeler kabul cuilmez.5 l 3 l 

Doktor Basri Uzel 
·•·I 

J'tıl" 
ici it ı rt r 

l T ,.o 1ıar . i o ~ 
Uzun zaoınnlor mulıtelir lınstıınelerin da 11 1 .• arcses10 11~ı 

müştereken idorc n~ hu lıastahklor hakkında mu~ ye i [iÇ ııt ~~ 
olan doktor Basri ( Uzol ) eski Orr zılibak civo~ıntkB 1ıostıı~ıı~' , 01 ' 

Y'JOC cvinıle dalı ili ve lıurid ve bilumum kırık ~akı I 11111 , ırl~ 111•0' 

l . . k' n bo g - 1'•' ı,,ıı ,:ışlamıştır . ~lur:ıcuot c.Jcnlorın lüzumunda '1 
.'. h kcp1J • 11111" 

· · ı "kl O'tbı 0 ı ııs• ı · gaıte , 11 rı.ır, mide U!:;urosi vo knn tazyı arı o tılc 1 cll 
k suro yr• 

mıkroskopik murıyonı·lerini ılo Lizz ııt yapma . t ;çin ° 
1J" aııııunııınınıııumııııutıııınııımı~ııı:ıııınımııınııı nı•11nınıııın1ı:ııııııı~ıııı •• 1 toal · t . ı 1 · . . l kt ))ll tohltlA .ı 1 • l:· s 11s ve eu:ıvı ı • rını üzcrıncı o ma n vo 2o ti' 1 bu gece nöbetçi '

1 
istememekte<lir.5075 9- 11o)·a

11
" 

~ E - p t . .. l . ··-ı l f kurular pnrnsız ıu 
1 c zan e . 1 ----a-za·r-es_•_g_u_n._er_•_o_g l!l e .. n-ı:;o_n_r_n_u_______ ud~,e 

Orotzdiba k ei varııula lJ 1 . neşri)'Bt 111 

H Merkez czanesidir İ~ 1 Umum• M. 13ak_~ı Al~ı~1 
f ı -~ ~ ;....a11ıuıuıuuıuıuuıımııımuı !'.! uıuııııııııınıuwıunı•ıutı Adana Türk 50 


