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5 KURUŞ 

• 
ltalyan zaferleri Habeı Habefler 

ordulannı ezmiıtir Bu gldltl• hapı 
yutuyorlar 

ıılyanların en biJyiJk gaye•i İın· 
aratorun nafuzunu yıkmaktır 

Loaclr• : ıs (Rad,o) - lb
IMt i•~ratoru, Rıdyocla, Arae· 
rıka ve İ•giltereye ıöylecliji ea
takd• : Beteriyet namına i•d•t 
iıte•lttir • 

8elecek İtalyan taarruzu her halde 
Harrer Uzerina olacaktır. 

Aakara : (AIA) - İtalyaalaran 
ba 11btb D ... ieye girdild•İ Ro· 
••elan bildlril•ektedir • 

"Dall1 lleil,, ıdındaki lnıiliz 
tui 1azı1or: 

lt.lyın orduaaoun kuandıp 
..... ._ -ferleri, J'lnız H•betlilere 

Milli bl1lk zayiat bakımıa,la• 
~- zamanda Habeı lmpv· 

111111m11,. alfaıuna büyük dart.e 
•llMl.a da çok ehemmiyetli 

, ...... mdır. 

Fillıaldka Merepl Badaıliyo 
bit •rdalarıaı mağl6p etmekle 

;et •IHtiataa için yegioe wahdet 
r llllU olan lmparoturaa nilfuzu 

. on dı çok UJıflatmıı demektir. 
ye Ba.d• 1anraki Habet •at· 

biyederiDia hırbe IO• verece· 
e tlpbe bok tar. 

Birkaç •Jdtt•beri ltml1ın la· 
nla Yeıi• hedefi Hallet 

11larındın llyade İmparatora• 
t ıahlına we •• idare etti

.,claya manita. 

ancla'rın mot6rlü kıt'alar ta
llllılld.n *'"ta bnu pek 111 bbat 

·01P1•1dedlr. 
la ı.Wr, unn mlddet Balat 
DID paritalltı olm..-. 
ha anlar taraf•daa saptı lıe 

..... .,,. ... q· • ..... 

Banunla benber de•llebl}ir 
bt'i muharebeler ıimılden 
e cenup ceplaeıinde yani 
gi veya Gondardaa ZİJade 

rar Ozeriade olacıkhr. 

Ma•avva'dın Auab'a doğru 
derilen mllhim miktarda mD 
.. t H relch•, cenup cepbe

•de yaluoda bfiyülc bir aakeri 
etin bRtlamak üzere.oldu-

• İprettir. 
Şiaadi biliyoruz ki; •U azhğı 
ilden eayı itibariyle az bir 

J•a kıt' aıı Franıız bavaliıi•in 
tbincle. Gordota dojro ileıle
ktedir. Bu yer De•ie'ye 180 
Harrıı'•• ıimalinden ıeçea 

•D laattına da 230 kilometredir. 

Bu katanın takip ettiği asıl ı• 
Die ae oldupnu bilmiyoruz . 

liı•t aaubaklrak olaa bir ıey var 
lau iler leyiıia Habq orduıo· 
IDanevlyatıaı kırmak Loıuıun 

bü1&k bir yaulımı olıcakhr . 

1'1lbaldka bu luta yalDız ılmal 
P'eeia<ıeki Habet ordiilaiınin 
bıını detil , hav. yolu ile ce

,._ ... p orclalırını da tehdit etmek-

k Blnaenale1b ltalyanl•r1n gele· 
1 .. rraı1arını Baı rar llıerine 

P•Caldarıaa hükmedilebilir . 

Şu anda Ceneral Grazyanloia 
llıuaun nerede oldutano bil -
Oruz . Eıkat bava kavvetleıi 
liırr•rdan 200 kilometre 
t ı BulpHa Bullat l &zerinde 
ieı haber verilmiıtir • 

bir ka• teıiı·etmek aiyetinde
dirler . Ba ptln 'yala111 Adilabe
baJı çewlrmek deıil apt saaiiaed• 
imparatorun nilfozana tamiri ve 
teliftai ~ayri kabil bir darbe vur 
mak ı•yesine .. tuftar . 

Ve Jine tekrar edelim ki i 
bu yakanda gelecek ltalyantaarru· 
zu lıer laalde Harrara kartı ola
raktır . Barada ke ... ılacak ma· 
vaff aluyet plioın çiıdili kaviı ge· 
aitletec•il tlbi imparatorun t11flfu · 
zan• da keti d•\'beyi yarm .. ola-
cakllr • 

Binaenaleyla Hasira• ,.p.ar
larından evvel HaMI laarlJinin 
bittltini görmek laa1reti mucip 
olacak bir .. , oı .... ladır • 

Demirciain cenaze 
tlreni 

Athl•: ıs (Radyo) - Batba
lc• Demirelli• ce•astıl büyllk 
t6rnl• kıldarılmıttır • 

Kililecle Jıpalan blyllc •JİD• 
de Kııl, dini, 11ker1 Ye IİJUİ hl· 
ılk talaeiyeder laaur baJunmua
llWdıi · .. 

••tebaa, ceaaeaba ........ 
••rtlti bir elyl•••• l>ttmlıcialn 
ıiyaei ve ilmi blyik bir ı•hıiyet 
olduğunu töylemiıtir . 

Yeraltı servetimiz 

DUtahyada bulunan lin· 
yit madeni çok 

zengindir 

Cenup cepbelinde de tiddıtli 
muharebeler ol .. ktatlır • 

Habeı lmparıtorlfeal din ak
ı•m R•dyo ile zehirli gaalardaa 
yorddqlarıaaa ne iztinplar ver· 
dijiai biti• cihana du1urmak iı 
temittir . 

lmparatlrlp aynca Ro1ter 
ajanıına impantot beals mıil6p 
olmamııtar we aoaun• lcıdır mü
cadele edtcelctir demlıtlr • 

Roma : (Radyo) - ltalyu lu 
taları bu ubab Deaiey.e tlrmlt 
lerdir • 

Loadr• : ıs (Rad10) - Boy· 
ter muhabiri : 

Ogıdeo cepheliade tidd.ıli 
maharebelet cere,.. etmekti ol· 
dajaao bildıriyoı . 

Habe,ler, ltalyanllr111 ta11a
re bombardmı•l•n.. bir laarıı 
topr•k ıarf etmedilderiai alJle
mektedlrler . 

Matlritde 

GUrUltUler davam 
ediyor 

( K.t.-
• k b kler deY•m et.elstecllr • 

Soa bir kanpklıkda bir 111 
te l»eı yaralı vardır • 

Poliıle halk ara11adıki kawp 
bitin ıiddetlle dı•am etmekte· 
clir . 

-----------.-.------~-

Telaviv 

Sergisi için ucuz say•· 
hat imklnı Ekoaomi bakanhğınıo maden 

trtkık ve arama enıtillıünön Kii · 
tab1aaın 24 kilometre yakınında 
Seyit Ömer köylnilo etrafıada Mayii ayı içinde Filiıtinde 
yıpmıı oldatu genit liayit ka.6 TelaYi&de açılacak tergi'i ıiya· 

ret etm~k isleyeolere bu arzala
rü arııtırmıları ıona eJ'mit gibi· 
dir . Seyit Ömer •ıntıkıııocltı ki ranı ucazca tabıkkuk ettirebilmek 
mir araıtırmılarını milbendiı içia Merıiade bir teıebbeae ıiri-
Nadirln baıkaalajıadıki heyet filditl•i lpeadik · 
yepmııllr . dlltün kıt ar• verme· Şimdiden taaarlaaaa programa-
deo devam eden arııtırmalardın ılre Merıin - Adena - Halep 
ıonra bu Hbada yilz milyon toa - Rıyık yolayle ş .. ma gidile· 
kadar linyit klmftrllnlo me•cat cek , orada iki ı&n lsabndıktaa 
bulo11daju t .. abit edilmittir . Kö- ıoaıa Şım - Hayfa ve Telıvive 
mür veııf bakımından iyidir • K.a- varılacaktır . Hıyfıda iki gl•, 
loriıl 2,700 cHlr . Kömllr bavza11 Telıvivde tiç filo, aynca iç tün 
demiryolaaa on kllo metre kadar de Filiıtinde serbeıt kılanacekhr • 
bir yıkınlılctadır . On d&rt gllo ıürecelı olen bu 

Maden tetkik ve aram• heye· aeyahatte tren , yemek , otel , 
ti Seyit Ômer klylnln kırııtıa- otomobil , terc8mın , bamıl , 
daki tepede koaak kurmuı ve ora· ayaicbıall pareları dalall olmak 
ıını çamlamıftlr. K.lmür sıbııın- &zere adam bııana 100 Tlrk lira 
da milte.ddit sondaj-kuyuları açıl· 111 nya peuport i~ia de ••yyıll 
mıı •e toprıtıo a ..... a ........ , 1 ka .. porta harcı klfi ıelmeai içi• 
yıpt1mııtwr • tıpbblılla devam edilmektedir. 

" barelc .. tleri ve ltal1•• or • 1 
'1•ın hedefinin eneli impa- ---------ıliıı•ıt 

n Pıeıtıjini lcıımak olduia· 
.. ıaıı itibara alarak ıelecek 

ti hareketlerin nereleıde ve 
olacateaı tahmin edebiliriz • 

ı,anlar ; Sakota , Moicnio , 
lattlın pçmek llaere Goa· 
l.ıılar••:ve Doria nebriae. 

" Türk Sözü " nü 
Yeni yı1zü ile bekl~glnlı 

• ı• 

Şehir içindeki 
Bazi hıtaklılclar m6tlait Si• 

riıintk menbaı olmuılardar 
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Bir faciadan sonra bir 
skandal ve dava 

Bu --•• gun 
13 ler komitesi 

toplanacak 
Cenewre : 15 (Radyo) - MI· 

dıryaıa 13 ler komiteıi•i Pert•• 
B otomobil kazasında olen 

ns Medivaninin yanındaki 
ç ve güzel kitlın kimdi? 

• be a&nü öğled•a 90ora topla•hya 
çatırmııtar . 

a..lıapeıte 9 - Şu pnlerde 
BadaMte mahkemeıinde çok he· 
yeea e allkalı bir elan pç 
••kt 

D cı Baron Bei•riela tir. Da-
~- ile Baronun karııı laale1biae 
11çbp bopnml clav .. dır· 

.......... m Helnricla gemç kallı 

Anadolu ajansı 

p.da terlinde mugealik J•P· 
•• iken Baroaun çok hotma 
titmit •• evlenm)ftl. 

Hllatlardı olla prelsdı ki: 
1934 1enesiade prenıi Malwoni 

Dl• laJatı•• mal olan -mlldhiı o· 
tomobll lsaSU1nda Meda• BeiD 
ril&t• r raat rlinebilecrk bir 
lh•llfle •hip olan be feDÇ ka 
dıa •rette ,llslad, n yara -.... 

Aliib ıelimet venin; Aaaclohr 
ajaoaı diye eözde bir haber ve pro-

• pa&aade möe11eıemiz var • Kendiei 
anonim ıirkettir ama, biz onuu da
ha siyade devlet paraıı ile itlediliai 
bitiyorus . En mühim vasifeei de, 
yani içinde ve dıtında olup biten 
itlerden Türk matbuatını haberdar 
eımektir • 

0 .... n ilk yapalae tılılkilsattl 
pre ..... Jallmcla lla. bir balda btl· 
lana• ~· kadıa bavlyed Wr •ld 
det keffetmek mimk ........ 
•• a.. .,.,, facia atraftacle bir kat 
dalae rlk bir allk• topla•ma11 
•• mlcip olma .... 

F & ııkt bir talaldkat as aoa 
ra k ... • laaaıi ıartlar içlade 
vQk pldilloi m.,danı koyda
p p ganç kadının büwiyeliai 
blı• ili etti. 

() ....... illl ..... 

.ı. .Ola11ncla geçirmifti. 
Suvare fevkellde mlhtepm 

we •ilenceli olmnıta. Sayıaını 
... paaya ti .. leri patlamııta. 

DaYetliler araaından genç bir 
kadın birdenbire kendini Pariı : 
ıötlrecek olan ekıprea zamaaı· 
nıa ıeçm~lrte oldoionuo farkına 
war•ıfh. 

ızik pr••• bu güzel ve ıeoç 

•endial biuat lıta ıyona 
&itlrmeyi teklif elmiıtl. 

Yolda lııendhi•den çok emi• 
olen pnDI içinde da1dett• bl1ük 
bir ..... ve ıevkla tealrile olacak 
ki blrdeablıe ı••a baımıı Y• ia
,.ıao marlrılı dev ıihl oto•obil 
ıaatt• y8ı elli kilometre ile uç
m•i• bıtlımııb . 

lıte kı11, otomobil bu ıür'at 
giderken vukoa ıelmiı ve bu gü 
ul -.,atiat Wr Plhıd• • · yet 
ermiftl • 

Ve bu ıoretle prenı:• otomo· 
bilinde bulunan çok ıilzel genç 
kadıa kendiıioi Parite götlrecek 
ekıpreıe de yetiı,memlıti. 

Otomobili• ıltındın canıız çı
karalaa prrnı için y•pllacak bir 
ıey yoktu . Fakat ıenç kadı• der 
bal tedavi edildi. 

- Getlal ikinci ıahlf tde -

Pamuk sahşında canlalık 

Borsada iki iiç gandiJrımiJhim pa· 
mulı satııları devam ediyor · 

• •••••••• 
Epey zımındanbıri bor1amız · 

da pamuk &zerine yepllan allı ve
rifler durıua ve ittabaız 1icli1oı· 
da. Y il bııına kadar llararetle ve 
b.,ankiae neunn 1Gkıek fiyet· 
le •hlaa pamalsl•rımız; bu bii
lİİll cılaaaca belli ,aaler geçdik· 
ten aonra yavıı yavaı fiaıca ye 
taht mıkterınca d&ımete batlı. 
mııt• • 

Do durjunluğua we fiat cllı 
,aolülünln kati .ebebi keatirile 
•t•· Fakat Çokurowanın bu be
ya• altanonun dııanya çıkma• 
ve içetideki f abrikalanmezıa da 
ba ha1a1ta ez iatelsli olmau i1te
bl78k ••illerde pİJ•Rda dor· 
pnlu" fıyet düfllal&pnclee da
th kltüdBr. Ahı weriılerdekl bu 
duıtaalalc ılci ilç ,andea berı 
~•İl gibidir . 

Son gilolerde dııarl ve iç~rı-

11 11blmıı ve dı1111ya ıladeril
miıtlr • 

Dün de mBbim miktarda ve 
kiloıo 32-35,5 ar11ında pemak 
aauıı kaydedilmiıtir • 

~--------~·4ml------~-

Alman mafbuahnın 
dilekleri 

Loaclra : 15 ( R•dro ) - Al
ma• mıtbuatı Llvalin Almenya 
ile göılımeler y•pll•Hı lüzumu 
•• dair makaleıiai hflJlk baılık
larlı Uf'freclerek Berlinle Pariı 
ar11ında görüımrlere blılanmı· 
•nın her umaadab dalaa lllzümlu 
oldupnu llylemelstedirler . 

Şüşing 
,. pamuk padereo tlolDmıı mfl- 1 1 • r . 
dl ıı:ler, pamuk ahm iılerinde 

1 

ngı iZ Sefiri Ve raflkası-
••••unıretle göze ç•rpın iıtek - nı davet etti 
lerde klunmakta ve mlbim mik- 1 ViJa•a: 15 ( RadJo )- •ı· 
"tarda pamuk almaktadırlar • 1 vekil Şiitlnı dl• lagiliz ve reli· 

!ahmi1a edild~e. iör• bu t lıaıını itle ,emelin• dı•et et 
ftlld- lgcle ıkidee falla mlı tir • 

Gelıelelim ti, bu mlleueee, fÖY• 
le böyle altı yedi aydaaben Aab• 
n, l.taabul ve lsmirde rçıbn pu
telerdea madanna; adam aea de ! . 
diye bir kenara ana • Z.maa uman 
iti buçuk kmk döktlk haber artı• 
tından bBfka bis aTAllı tqn p• 
aeıelerioe iltifat etmes olda • 

Bis, ta eltı ay bdar öaee ba 
derdimisi bu müeueeeaia ıeael di· 
rertörflae •k ve bisi de dil• il 
evladlan gibi tatmatanı riea ictils. O 
uman W.. ajme eeniai yerllle lllr 
anba clol•a vaidle INıfta• elildııl. 
Bi• deadi ki; 

" - Sisi USUD ....... aemılwi 
1 

le yorlllllk vr nkl•m lailltitdllil* 
illMaiyeırall! :Ana,.._ ,_ .--
nelerimis getiaciye kıaw .._ ._ 
gtiD Radyo ile müataamaa ve W .... . .-...z 
• oal rla ..a.11e1en:ar lııelıletilliilr." 
Bir müddet aoan, yaai en çok 
ay aoıan. gelecek ıelılz makineleri· 
mizden biriıiui de sise gönderecelis. 

O samın, bisim bundan verece· 
&imis blltün haberleri Iİs bu oto
matik telıis mıldueıile hırfi harfine 
ılıcak ve dftnyauın dört kÖfMiade 
olup bitenlerden günü günöne b
rilerinize pıahimıt vermek imkiaını 
bulıcabaaıad1r •. Binaenaleyh bapla 
ıisia ve bisim için o samanı belde
mekıen bıtka çaren is yoktur . Au · 
··ık ditioizi ııkınız.,, 

Bis asacık delil, ıam altı aydaa· 
beri ba giisel ndin tadı btllyanna 
dalarak cfiılerimir.i o kadar çok ıdt· 
uk ti, aerdeyae alt ve üıt çeae ke· 
milderimis birbirine perçinlendi ve 
kaynadı bile !.. 

lıte bu avutucu vadin flltüadea 
alu ay geçti, fakat oumından beri 
lıtanbul radyosunun IUt 22 den eon 
ra vermeıe öseadili ve Jlfl beDU· 
meıin İtalya-Habet meydan harp-
lerindeki bombardaman piriiltflleri· 
ne b•seyen alelacayip bir pabrtl 
akeıında hayal may•I .eçebildilimis 
oa haber kınnu11adan batb bir teY 
olmaya eervüi bir tarafa bınbnak 
Anadolu ajanaının apı ytld yerin· 
de bir l6tfana muhar olamadık •• 

Balbaki göriiyoras : lıtaabal , 
lsmir ve Ankara matbuıu:, Anadota 
ajanaının en g_,nit ölçüde bir haber 
aerviıi ile brilerinio havadiı almak 
ınutuna tatmin ediyorlar .• 

Şi~di bu vaziyet kertıınıdı Aaı· 
dolu •ıaoıına 10ruyoruz : 

Türk Sözünün okundu&a hi•tn
lant , meaeli lsmirde çıkan arbdat
lınmızınkindeo hiç pıpheais dalla 
n:-übim olduğu halde niçia oraya • .., 
rılen ıeniı bıse verilmeei• ? 

Babuıuı , daha öacedea bise lel 
ıis makinai kuralıc.ıının ndol 
maaı da bisim bu huıuei vuiyeteml
sin takdir ve teelim ......... lıik 
itaret delil mi idi ? 

Biaaenale) b fimdilik, ber gibi 
ıtlrlfl tflrlü milli ve aiJMI lüsmederi 
ifa için biabir çewiı Wetl •e emek 
ıiarcamakta olaa lleth'anaU. ı•i 
~aalmuke~ nihayet : bir dnlet m8· 
• naewai maJaiyedade bulaDU Ana
•dolu •jaıllalllll Mili biyle eli ::.~ 
blılh bir nsiyeue lnablakta 
,.... deyam etmiyeeeti•i u•a,_.., 
ye bettiyorus. 



Sa fe : ı2 

Şans ve telep 

Muvaffak olmak , uğurlu şeyi 
sezmekden mi ileri geliyor 7 

----·······----
Am c rikah iki geııç llim , Du· 

ke üniv~rsitui pıof~eörlerind~n 

doktor Jozr:f 8:1nk Kio ve karıaı 
doktor Lwz Kin 1927 dt-o biri , 

düılluctııin o"unması mrsıduiyle~ 
uğraııyorlar . 

Hissi kahlelvuku tele-pati is· 
piı tizme gıbi ıeyler , umumiyetle 
tarlatAolarıo mt"§g ıl oldtığn ve 
şarlatanlara mahsus eayılao bir 
mP-ıeledir . }'akı.t bu ilci doktor 
kan koca , düıüoceoio okunması 

mea~lui en ilmi şekilde tetkike 
ltoyuldular . Meseleyi • en basit 
ifaduine irci ile işe başladılaı . 
" Gaipten hal:>eı verme 11 yi , sık 

kebiliyetdeo çok ()aha bDyüli bir ka 
bılıyet pstueblliyorlar 

Pek çok b11111 ıaatler yardı 
mile 1,500 kilometre muıTeden 
yepılmıı akli telepati tecriibelerl 
çok müıaid neticeler nrditer. 

Buoonla beraber, b&•lln bu 
neticelt-r, b·zıııt hidieenin mıhi· 
yetinin neden ibuet oldujaau izah 
edec~k vaziyette d""tildirl~r. 

Bu tarzda teıir rden kuvvet 
rıedir ? Acıbı, biıim kudret ita 
nurılıramızın hiç birine tibi bu· 
lunmayen ve Z1man ve mekin 
tanımayan hir meçhul kuvvetmi? 

Uyutucu ilaç yutmuı ola• a· 
la ~eylMi görme mubibeıi olarak, damda bu nevi konıe hemen ııfl 
~e ak i tf'lf'patiyi de • ltaıka bir ra düşüyor, Uılbuki bilakiı adam 
ııbsm düşür.melnioi okuma kabi k•bve İÇf'rıe, meçhul ıeztmin bu-
liyeti olarıık ıarif ettiler . 

ıosundao çok muıtaid bir bal alı-
Sonra ; buıuıi bir iskambil yor Bı'r ço'- hali d su· • g er e J•ye yı 

Uğıdı ltı ıip ~ttiler. Ve bu ~iğat- aılmaya çalıtmalır1 ıllyleniyordu. 
lara br~ basit sembol tabettirdi Buaa muvaffak oluyorlaulı ve; Eı· 
ı~ r: Bır yıldı1. , bir mOstatil , mev b d b'I er en ı inmiı i11kambil adedi f 
celi muvui üç hat , bir haç ve vaH tinin duunan dO§ftyordu. Şu 
bir daire ' tğer eğer elinizde 2S halde, bötUo iradenin konholuna 
kar Uck bir deste varıııa • her ıem- tabiı kıhua bilir. Acaba, bazi ko· 
bolden S tane var dl'mektir . Ve marcıların ve it adamlarının ıın-
biuebi , liııl~tttayin bir, ıki , Dç 1ını izah eden bu kuvvehnidir ? 
kırt çektiğiniz zaman , aradıiı- Bu !Irada büyllk muvaffakiyeı-
DJZı bulmak huauaunda yirmi beı- lule neticelenen ıipf'lriilaayonlar 
te 5 ihtimale sahip.iniz demelctiı neticeıinde Amerikıda prk bfty&k 
Tek bir dt"nem~de • bu defa b"l bir ıervet k1aanan bir ıimur, bir 
ki de S te bir niıletiode tahmin akılh telepati tecribesinde be-
edl"bilecekainiz · Falut 100 defa, men bDtnn iıkambılleri ezberden 
1000 defa çektığiniıJe · kolaylık· bildiıe, bayattaki §ID11oın izaha. 
la aolayıcak11oız ki vHati olatak tı belki de bundan ar.mak liZllD. 
25 d~ki mubalckak dojru tabmia d ar • 
ediyorsunuz . Ama eğer , 6, 7 
defa daha fezla tahmine muvaf
fak olurıuız artık bunun ıacl~e 
bir tesadüf iti olmıdı~ını lcabul lzmirde lise ihtiyacı 
rtmeoiz lizımrelir . Artık bu tak· 

dırde , doktor Kbioein '' Basıe İzmir - Orta ıuektf'p •• liıe· 
lerin frvldnde idrak,, d<"cUji ıey lercle ikinci yoklamalar bitmek 
vıki oluyor demektir · 8zerrdir • Yoklamalar mfln11ebe· 

Itolctor Khine'ın• çiootizt".ço tile Ji1eleıde okuyan baıı blebe• 
culdar ve talebe guruplara üz~rin- lleıln tıkiyetleri K&ltü Bak~nlıtını 
d" yaphtı ilk denemelrr mu.af akırtmiıtir . İddiaya göre üç ay· 
fakiyetsizlii" uğradı . Fakat 1931 lık yolclama devresi eaaaınada 
d .. , Linzmayer 'isminde bir üai bir d,fa bile derl'e kalkm yıp ta 
veı aite ta ll! beıi, her ku olduğu not al•o t•let.eler vwrmış • 70 , 
ıibi lcendi1101 de hayrete düılren 75 mevcntlu sınıflarda raıtlanaa 
bir neıiceye ul•ttı . mBık&ller tilebenin , çahıma ~·y-

25 iskambil lciğıdının 21 ta - retim ıöetermek fır18hr.ı elde 
neaini nbere bildı ve hem bu 21 edemeatUinden ileıi ~ıaelrtedt;. 
in IS ıoi ardı ardına ! vr, bit çok Bu durum lzmirde yenid~n -

ttcr&be ve mumdrıelr.rdeo ıonra biri kız liaesi olmak Bzere - ilci 
muntlZaman, kendisince meçhul liıenin daba açrlmHıda ibt'l'81 
25 kartın biç degılıe 10 teaeıinin olduiunu g&ıtermelctedir • 
hanri ıenbDI taoıdıtını bıldi. TUrk Sf;zlt : Adanımtzın ı•• 

Bu genç üniverıitelioin muvaf. 
faki1cti Bzerioe, aynı taara vergi 
ıloe ıalaip bapa ıüjder eranıldı . 

Ve, sz zıdlanda böyle bir baJll 
inHn bulundu . 

Anla§ılı) or ki; malim basse
leraa yardımın• ihtiyaç giirmek 
•bin ~ilml"! kabiliyeti pek ender 
bar ıey d•gil . 100 üniverıitetioin 
18 tanuı biiyle •• bıssalarıa fev 
kinde idrak ,. müstaid giirlll 
dl. 

Doktor Kbjae'io timdiye ka 
dar yap&ağı tecrübelerin 1&7111 yüz 
~inden fızladar . Ve bu güıı 0 ga- 1 
ıpt•n haber verme ,.ain mabarelİ 
tamamea bıbit edılmi~ vazıyette 
dir . 

Bir iıkambil kljıdını ezberden 
bilea adamlar, umumi,etlc' dl
ıDoceleri dt: kolaylıkla k•§f edi. 
yorlar . 

Bu, .f mu gösteriyor ili : Beter 
r•hu baıka bir hıuaa rulaon efo 
bilece;i m6izler veren bir 11~i 
ıberktzdlr . Ve doktor Kbine ıo 
ab trsbıt edebildi, lci : Tec llba 
maballiodeo bayii uzak bir yere 
glodeıılmıı olaa ıüjda, bulun
dukları yrrde g6ıterebılecekleri 

1 

nit Hentiılınti ye bu ıün Erkek 
Lie•flinde 1300 ze yıkın talebe 
bulunduğu göz iinOae alınır•• A· ı 
deaa içia iSnDmüzdeld yılda lz
mirdeki daha gf'nİ§ bir Liı("ye 
ibtiyıc olıc•ğını izaba IDzum gör 
miyorum . 

fzmitte 
Sebze haatahklar1 

tedavi ediliyor 
İzmit lklıfezinin ZPDgiD ıelir 

kıyoakl11ı ile dolo olduiuDa htr· 
keı bilir. 

TiUlo, üzum, h•dık, kiraz, 
enıioar, zeylio bu aradı mlıla· 
na bir yer kaplu. 

Son bir kaç ytl içinda Kar•
mOreef, Toalı zeytinlerinde k'aa 
ballık denilen bir nevi baatalık 
giirlllmOı ve yfttfıne yakır; zeytin 
ei•çlarıaın mıhıül •ermediii an 
h1ıla1nmtıt1r 

Zeyl)dliklerd..ırl bHt•hta kar --=-- · 
fi) kıt mücadr le1I ile ite b .. laa 
mıı ve haıtlenio kıtfak - aeıll Ye 
r•praklar içiacle , ... ,. kortları 
ıopl•aarak rakalmııtar. 

Bir habere g8re, Al
manyenın bul<adar tay

yMHi WH'IRlf • 

D.ytt Mf')'tl sıazlf\.itnden: 

Brükselde ç•uotakta olan 
me,hr Soiyıalt8' 11.ettıi Le Pe 
upler, yazdıiı bir makalede Al
manyının bugiin 30 bin tayyıreıi 
buluuduiunu ve bu milıtt.hn lcat'i 
netlcclet ılaliifmtN içill •M Al· 
mali btoriterferi tarafınd19'.'1rerekli 
ınrnfffatnnı s&tfımıelthlil-. 

Alm. n ııliblann.. ..afredat 
ve taf!ilita ııkı bir 11r b91inde' 
saklıamıktıdır, 

Bu1ıunla beraber, buıiakü 
Almanyıdi ""kaeri 11çuılarıD1 ıe 
celeri yapmıı olaa 20 bia veıikıh 
pilot vardır ve bava mlldahuın
da çılıf8bilr:cek ıopçaları• aay111 
730,000 lcadardtr. 

Bu böyle oldujia heldd- Belçi
kada ufak bir ıiliblaadla liyika• 
perJameotodan geri ç nilmipir. 
Ve bnglln Belçıkanın İ§e y_ıal'ar 

tayyarelerinin Hyı11, andltlc, 80 
lladardır. 

Bunun reddedilmui, Flanden'
ia bir MilMtler C.U.:yeti oıduı .. 
tf'fkili b•klnilcla ileri IÜıdüp pro 
jeyi munfıls tıultMlr.taa ileri pi· 
miftir, ••tnayız. Çllekl b.a proj• 
tekrer tekrar ile i ıftrllotit. biç 
bir zamaa muyeffak ola111ıauıtar. 

Almaeya lsOn'eti beldcm
d•ki bo 1ıabe1', tfipbeslz, •• çolr 
mtibaletahdır. Fakat bb tekribt 
bir rakım bile ot.ı biı 00 W.r wa 
yııı, ıoo yıllerda blzi91 •plfldı
mızı bayıete d..-rtıPz. 

Hal&lftat ıar•datl.'l' kt, be mem· 
lekette deoil ve lttri ~tteri 
battkındı kıfalt rıDI' ~llf dhır· 
lat. Ben• ynt bM'a ai19MeiMa• 
önemini anlamıyotl6t. 

Bogla tajyer~ Mr dtr'ma 
kindi kotaf1ıfiyfe ''Pıl.,.ilkt•dır. 

Kundan dolayı get,.cek HDe 

bir harp otıcalc olarH Af m••J• 
50 bin ta1yere lfe çıkaut.ıre 
cektiı, 

Buıllo Almanyada buluoan 
her f•brika ya tayyar•, yahut tı1· 
yarenia yedek k11ımlara•I yaı•

mıkla uğ. aımaktadır. 

Bir tek Deuau tehrinde tay
yare yapmakla ofraı•• !aa.eteain 
1ıy111, bütjo laıiltere4ekl tay• 
J&'ft am.t~ 8')tlldtb fazladır, 
denj •)Ot. • 

ff, r oe kaCfar Oe11aıı Almın· 
yanıa merkez tayyare fabıika 
ıe"ti ise de baılca bir ço ıebir· 
Jertle ıec·li ga.dlillli tayyare ya• 
pdm•ktedır. 

Bu baaırhklar ile log•lterınia 
bogOn ıarfettiti ıayret _.•J•tft 
edilirı~, acınacak bir aetice giz• 
çarpar. 

Londra'da g.kın •e ~ilim ld 
fıyetıiz ıillblaremıza arhımalı 

me•eluinde ya1ı•r• koparH Pa· 
ıifi.a r•z,.&eler, bir mlddelt•n 
beri luılyanlar elrylaints alel Meri 

t~dbirler ~eauım .. ı içi• &.op.11 
rmı yırtıyorlar. 

Bn deiitm" rOl'lnftlt, likio 
halya•ın Akdeoltde Gllla hif laa· 
ve knvv•tl (•ld•PAu ......... 11 
tizımıelmelıaedir. 

$imdi bOyDI& bir hızla batlıyıe 
Uk bıh., mUcıddesidir. 

e .. , apç birrr birer bdlfti 
edilmekte ve bu tedevi tek ıll
Jflk&. baıarılmuına r•i .... , •• 
vıı muvaffalciyetli neticeler v•· 
melctedir. 

İzmit kl ·fnialn ıer•t ka1nık
lanaın • kıymetliaiai ıeflıil ede. 
bu berelletli •i•çlarıa 'C' lecek 

"'d•• itib..- -mw •••Y• 
beııe'l111ıp ..... _.._lllilldlltr 

d •. 
A8~SRÇ ·fJ8,.181 

Kanununa bir madde 
eltlantU ·- -

Kazanç vergiıi kıo11nuna ek
lenecek bir mar.llt haıMilndakl 
pfoje bü•&• eccO.womce ı.trul 
oh111unıı ve ruzoamey• almanr 
tır. Bo ... dde fd«tur: "Tlılt~e·~· 
d" bir leomi§ olmayan ecwtbi ml
e11e.elerle hllimet ar.molla 2395 
n11L Ktza•ç verwHI lc8euauaan 
meriy,ti t•ribiaden evvel yapıl
mıı malta.eleler mocibiuce infa 
olunan tmlilt beclelletiadtia lla
zaeç verıilıi leeeilmea . ,. 

Ceyharada 

Abidiy,e taı oc.P,d• 
bit' adem öldO: 

Dün, GıybaaJn Abidiye kö· 
yünde, belediye aamına lef çıkar 
lan Kıyterli bir uıta tıı ocıtının 
içinde Gterloe ydiılan bir taııo 
altındı kabp ölmDttür . 

Ceyhan Ticaret o.tası 

9'36 ~otçesi tastik ttliidt 

Ceylan Tlcarlıt ve Sin~i Ods 
ınhn 9'J6 b~i lktinr Yeklte 
ti!Hft tııttk edih.ıftir . 

Ba goiikü 
Ankara Aadyoau 

programı 

16 - Nlun, Peııembe 
12,30 Pilll 1•tıarı •• •Janı 

hıberferl 
17,!U f~lrllp der;i 
19,30 Hu1tak ilmi ,.,-, { ta• 

t'lf ruf 19b«Mdırr ) 
19,50 ffalk nıuttlilf ( taah-

racı ) 
20,15 Hafif maıllcl 
20,30 Ajaaa haberleri 
20,40 Karpic ıehir lokanta· 

•••dan na•lf 

Prens 8ibasko 

Sıetnehilel hava fedeta
yonu başkanı şehrimize 

gP.tetvk - -
Arsıulu1al hava federasyonu 

bafManı Pten& BifMko~ yarın 
H hah Kahireden şehrimize gelt-ce, bıbfr •lınmlfttr. 
Adana Ticaret Odası 

Botçe~i tastik edilmedi 

iktisat VekAl.eıine gönderilen 
Adaııa Ticaret OJasl bütçesi, bazl 
ookıanlarmdan dolayı taıtik edil
miyerek Bakanbktan iade edilmit
tir . 

Felıede 

Münferit hllvlmlilc> 
ııave'ditdi 

Feke b..-dni- IWiilllıfeti• lll· 
kimtlk liindil•reli, yeria4e lllr 
mulb blkimlijl ibdaı edilmtt ... 
Felıat elliye ithri S.imbef b mah
... e•n• b•-n•Hfl• . 

F elle S.ah halcimliti 

35 nra llfrlt1a mt 8ııHı ha
kimlifine , münferit bakim Naci 
•Jitt ecHhfli•dr. 

22 Lira maqlı Dlrtyol Sorju 
Hakialiji vekilliğine, lhnlaa 
U...tanııkı ••idil Zllulü t.,ha e· 
dilmlfdr • 

Baytar dairesinde 
depo kltıpllil hpln 

Hntlflen 

Dün Baytar d•irf sinde mln · 
bal oa ... Depo llittplji içic .. lr 
İtntihan açılmıı, villyet umumi 
ulonunda yapılaa bu imtilaana 12 
kiıi lttirals rtmişft•. lmtll•a IC>. 

011 lt.lrileeetMr • 

Bir faciadan sonra b·r 
iskandal ve bir dava 

- Birinci 'aiflltlan urltın -

Orada ve ltp.oyalıp hlallte· 
le.tala profulrlerl•tlm bir ço 
i11Dan İftiraldle y plan 181toad 
dit ameliyaltao IODYa aorlaıilaya· 
baı lcurtarabildi . 

Fatcat g•DÇ lı:ıdıo için aaıl İZ· 
thap, mane•i iıtiraplar bundan 
IOIMlf batlıyorch . 

Hüvi,.ai etrafaada uzm n
BllD dıjılmıyan earar nib.,et ıı
zılta •ermete baıladı • 

Pıeuıle beraber kas.,.a utra· 
1• bu kadan A!ma•yanlD me ... '* 
b•Dkerl•ıiDdea Bar-O• Heancla 
Lrliadea b.t"- u ... d-tildi. 

Facları liıBte•kip- •roa B• 
nela kaniiDı. bndlliatlea aJnl•alc 
baaoıu•dıki kat'i arzaıandaa laa· 
berdar etmekte gecikmedi . 

Diger taraitao _.., itia 
2bRtka dıle~ ILiia derin bW acu 
baı göıtl!lll;Mtdo . K gttt. 
zel yüalfl' parçıt ,..... .. o1-. ve 
bütü &'lsellilDi *'9ea 
•••iıtir. 

ameliyatlar çok pıhafıyı mal ol
muı ve koc111 da bunları .ödemek 
ten imtina etmi§\i. 

Banan iiMtine , madam Hein
rich preoain ·nrialeıioi da~a ederek 
tuminat talep etmekten batka çare 
ltulamadı . 

Bu Hnada barda• lhinrieh ka
nıt aleybiQdeki davaya açmıı bu· f 
lonuyordu . 

Madam H .. tnricla kocuıam bu 
hareketinden haberdar" olun,,. ıu 
be1ınetta bulunmuıtur : 

- Lendteya Ha bir ameliy.at 
dalaa olmak üıere gatdüa. Sıbba • 
U• mis• ... ~der eımea m.....U. 
mede hHı~ bulunmak bele Bacla· 
petteye hareket edeoefim. V• ora· 
da bütün hakkımda dyleaın iftra 
ları ve aaizaoları cerhedeeek de
llhrl de göaterecetf•. 

a.- paew M•ica•iyi·aso• I 
ge•J.8 galiaeeye. kadar Jıldts ı 
adandan taıurdun. ,, 

F'a'kat ilk celıede ne kelldi.t • 

18 Niıan 1 

Londra nıelstııbu: 

Kihfin Meri 

DOoyanıo en b.,._ ge 
ni yapılan kraliçe M'aıidlr. 
cilik tarihi, tara..-.i ve ma 
nnferin: yftrett-tftretec'd ye 
elendi • V • bu tarihin en 
1alfreleri lngilıılerindir. 

Balnrr mıdrioeaı icad ed 
ten ıoora lngilider 1802 tari 
ilk buhar g ·mtıit.i d•tze at 

Bu reminin aıfı Şarlot D 
idt. Tekoet1 119çtn idi. S 
3 Ye 5 mil hız alıyordu. 

30 ,,ı aoare , T atJDiıte, 
yaadan çarklr, ifledi. Y&z yı 
ceti logfüz gemicileri, kapt 
amil:alları yeflceo gımiaindea 
hn gemisine biaerkea gözle 
nünde yeni bir dlnyı açıld 

Amk onle OkyM10ıa b 
oluyorlardı . 1~ de yıpılln 
yım"9ndan çarkhtt Berilan 
ltanad•y• oodolluz ~iade 
Oğrıı hızlandı. 

1840 de illl bayiik gemi 
tınya) y•pıldı ki 1150 ıon 
..U.de 235 .. yelt ozulutun 
Onflae wooaıa teka•ler demi 
•• çelilskm olmatı b .. t.d 

1860 da yapd• (Cw•at 
ter•) o n811'Bıa d~at• cı 
idi. Hecdll 18,915 toa ..... 
608 •r•k kaweıli .. kiMler 
dı. 

O ••• için tecim bel•ll 
bafıılrıklı olmatlı ilede 
yanmn Atl•tik deaiıiniD 
ilk kabloy• ~çirmittir. 

Bu ~emi 30 yd aü•ı• r 
au aıklML Oodaa aonra 
re gibt Amerik-, Fnu'9 ıta 
Almaayada bü1ük gemiler 
.... betledalar. 

lnıilizleıin •o yaptafa 
Meri ıemiıi baıüa ac•D 
Wlılk ••itidir. Hw rah.ıl 
nlyet ve ıüıü bakıauadea 
yülca,.iidir. 

Ba gemi Atla•lik geml 
tarihine yeai bir ıahif e açm 

Tonaii 80773 dür, Uzu 
1018 arık, geaiıliii 118 aya 
metre yük1ekliji, kabarı• 
linden gemi direjl•e '6:adar 
.ııırak (80) metredir. 

Süratı he•tla belli olma 
Ona fimdilik gemiyi 19pınl 
liyor. Hız denemeleri bir k 
ıürecektir. Yalnız fllra&ıaı 
ruz ld Seadaamtrıoa ile Nev 
..... ı ctört ,a.ıatc pe1111 
c•lltır. Saatte 30 •~tr• mil 
yür8yrcektir. Buhar dirbia 
neleri 200,000 beyflr k .. •et 
dlr. uzuetek taflrı 2~ •1ık 
dlrt takım IMkinıi vatdır. 
zaoı •erclır. Depoıu 6000 ıo 
alar. Yabcaja uc.z dl,ecek 
Çlnkft 7000 dme•e1e day 
lir. 

K vin Mari yirmi Jnatbclı • 
laran elan ölçü tatarı ,...._. 
( dönüm ) dür. 2000 yolcu ta 

-""'· iki bat k.apıam va b:a 
faıı vardar. Büyük bir balo 
nandan batka daha hir çok 
11lonları vardır. iki yüzme 
bir kao kilise bir tok dOkk 
iki kütüpbaoeai üç tüt.lin io 
tonu dört lokantua bir epor 
Okuma odasa ateJya.i kıt 
ıaırejr Ye lrir fDrk hallltllll 
cfrr • 

Bu gemiyi yapmak ifita 
erk* ve kaim o.ııpı --_..."' 
lngilis lirftl Qrfedtlmiııir. 

Bu gemhrin bir özelftli 
'fanbr. MakiDe iflerken batk 
mıilerde otdato gibi tİlPAf'.

yulmaz. Can kurtam " ol 
dören Jonıtılan da epiıdlr. 

Yüıündeld bu oirlin yara ille-
riai kaybrttirmô i(l'ill • 
IAM,. ... lir r* glliilllli ensti
••11ıt4lllaliı·rdr•ıaak mecb•

•e do ioc•sa biızat 6uıuni4wır1 ---Paranı ! 
lardar. Şimdi bütün Boclapeıte yük. 

itiade ..-11ta . Şlpbem b• 

•ek cemiyete meuıupları bu me
nıldı •e hey...:enlı daY8DID IODUDU 

bek lem•ktt dir. 

1 

• 
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Boğazlar Meselesi İspanyanın 

Narenciye ihracatı 

\SON DUYUKLAR ı Cumhuriyetin dUnkU 
baş makalesi ..-Asri Slllı•a 

Başka Devletlerin 
dUşUn Uşleri 

-·-
Ce1;1evre Türkiye hDldlmeti ta

rafıadıo Boinlar meselesi hak
kında Milletler cemiy. ti umumi 
kitipliğine verileo nota düa at· 
leden ıonra aeşredilmiıtir. Nota· 
DID hüll1111 ıudur : 

TDrkiye, Boğazlann aakerlik
ten tecridini büyük devletlerin 
verdiği temiaat iizeriae kabul et· 
IDİfti. Bu devletler Boğazlara ber 
baogı bir taarruz vukuuada der· 
bal yardıma koııcaklarıoı taab
hlH etmlılerdi . H•lbuki bagüa 
kil politika vaziyeti bu teminatı 
pek zaif bırakmaktadır . 

Diger taraftan umumi bir ıi 
lahları azaltma için karar verile· 
cekti Aılbeki silahları azaltma 
§Öyle durıua büt6n devletler si
lilalarıaı arttumıktadarlar • 

Nihayet Akdeah devletleri a · 
raııodı ıoo zımıalarda ihtilaf 
lar çıkmı1t1r . 

B&tüo bu vaıiyetler karı111n · 
da Tırkiye,., emniyetıai temin için 
B~~•zların aılcerliktea tecridi kay 
dınıa kal dırılm111nı ve bunun i· 
çin müzakereye ıiriıilmesiai iı
temeldedir . 

Londra lngiliı ıazeteleri Ttir
kiyeoia talebi hakkında ibtiyath 
bir liıan lcollanmaktadır. Mama
fih yHelıı tau:ı Türkiye için mü
aaittir · lngilterenia evvelcr. diğer 
devletlere em11l teıkif etmemek 
ü"ere Lozaa maabedeıiade Bo· 
iazlu bıklC1ndalci ahkimın de· 
iittirilm"ıiai iıtemedifri, bılbu
lci §İmdi nzıyetin detitmit oldu· 
io beyan ediliyor . 

Pariı - Fraaıız gazeteleri 
Tarkiyeaio notı11 bakluada yaz· 
dıldarı makılelercle lcat'i bir ıey 

• llylemiporlar. Yalaı• TOrkiye ao 
teııaıa çok nuilıiae bi,. ıorette 
Ye maharetle yazılmit olduğaea 

lcaydediyorler. 

Boğaz medhalindekı 
adalar 

Aolcaradaa relen bir telgrafa 
ıöre, Bogızlar twWsuula verdıği· 
ıniz notada ...... , m•kıvele 
1&i1le gayri atlHıtl iMie ihağ edi
lep ... aabletddt a•Juın da 
tıbldmiac tevuall edthnek zaru
retiade oldup i11h edH•iıtir. 

Zeytin yağı 

1932 de lspsnyada portakal 
bahçelerinin itgal ettiği saha 184 
bin ve ıimonuoki 7000 ark radde-
sinde idi. \ 

Portakal istihsolAtı itibarile 1 
Birleşik Amerika birinci gelmekte 
ise de ispanya ihracat noktaaından 
birinci mevkii muhafaza etmekte -
dir . 

1933 yılında portakal ihraca
tında bulunan ahı büyiik müstah
sil memleketten lspaoyamn ibra · 
cat yekOnü 959,000, ltalyaoın por
takal ve :nandalin ihracatı 141,000, 
· Filistioioki 137 ,000 Birleşik Ame
rikanınki 118,000 , Brezilyanınki 
67,000 ve Cenubi Amerikamnki de 

1

• 

61.000 ton raddesindtt idi. 
1934 yılında ispanya 131,000.000 

peseta ( 21 miiyvn Türk lirHına 
yakm ) değerinde 884,500 ton 
portakal ihraç etmiştir . 1930 yıla 
rekor kararak ihracat l ,484,539 
tona varmıştır. 
lıpanya portakalJ,rınm en önemli 

ılıcdarı sırasıle: lngiltere, Fransa, 
Almanya, Helçika , ineç , lniçre 
ve Danimarkadır . 

1934 te lngiltereye yı1pılan 
ihracat değeri 40,001,596 peseta 
idi. 932 de ise ihracat kıymeti 58 
milyon pesetayı bulmuştu. 

Pıyasada tanınmış ve rağbet bul· 
muş olan poıiakal cinsi A.Rotondo 
di Valenzadır. lspaoyol hasılatının 
dörtte üçü hemen bu cinse aittir. 
Bu cinı portakullar yuvarlak, tath 
ve iri olup ilkk!nunda idrAk olu
nur. 

NakliJata mütehammil, eti dol· 
gıın, yumuıak ve sulu, rengi koyu 
sarıdır. Ar di Azurre, orta derecede 
büyük veya ulak ince kabuklu ve 
gayet ıulu portakallardır. lngilte
rdde valenza gibi t-ınanmıştır. 

Ar. di Majorca, yuvarlak, kAfı 
dffrecede büyük, kabuğu emles • 
parlak H gayet ince . sarı kırmı
zımtralr. renktedir. Etli kısım 8-1 O ı 
dilimli, çok sulu, gayet tatlı ve l&
tif lezzettedir. Çekirdekl8rİ ziyade 
uzuo ve sivridir. 

İspanyanın limon istihsalaıtı ve 
ihracata binnisbe mehduttnr.1934 
te 6,503, 140 peseta değerinde 

32,321 tos limon ihraç edilmittir. 
En önemli alıcılar yine lngilwre , 
Fransa ve Almanyadır. 

Kadınların .. 

Bir yıllık boyası ile bir şehri 

Fıatları yUksellyormut boyamak kabil 1 

t 
lr. 

Son zamanlarda zeytin yağı fi· 
• tlui mllhmadiyen yllkıtlmekte
dir. 

Alikıdarlırıa yıphklau t•h· 
ld~at neticesinde fıatlerin yüks,.l · 
111 .. iadeki Hbepler ıunlırdar: 

Memleketimizde zeytin ve zey
tin yatı İltoku azslmııtır. buaa 
ınokıbil ihracat ıeçea seaeye na
laran memnuniyet verici bir de· 
•eced• artmııtır. 

Bir kaç ay evvelki ıiddetli far
hna bir çok a;açları kökünden 
tlevirmit, mabıalü tahrip etmittlr. 

Bundan başka bu aerıe haddi 
libnda hemen ber tarafta mıbı&I 
•ı olmattur. 

• 
Ntnillicle 

'tapılan amala evleri 
bitti 

Nuilli - Nazilli pımuk men. 
.. tala fabrik111 bir.aaa yaoınd• in
'' edileçe olıo evli ve bekar it 
~'"•İn eyleri tımamlanmııtar . 11-
~eıin ıporla mrııul olmaları için 

•Jıeri kombiauında olduiu gi 
~ Nızillide de muhtelif ıpor sa
"'111 .. , J.ptmlıcalc , bu suretle İf 

_,İli wOcutce iyi yetiıtirilmele-
G.•bfilıçaktır . 

- -
Son senelerdA istatistikler ile 

u~raşanlaran çok: garip mese).,leri 
araıtırdıklarandan babaeden bir 
Amerıkan gazetesi Wisconıin üni· 
verıiteainde yapılan yeni bir tet
kiki anlatıyor. • 

Bir çok içtimai ve ibtisadi mü
him meselelerle uğratıldığı bir sı· 
rada bu kadar bAsit bir h6diıeyi 
iş edinmiı olmaları bu üniversite 
Alimleri için ıaıılacak bir şey ol· 
makla beraber varılan netice de 
garipliği ıle insanı hayretlere dü- · 
şürüyor. 

Bu iı\a\is~ikten r. nlotılmış ki 
Ameriftclaki b-dıoların bir senede 
d•daklarına stırdilderi boya, orta 
büyi!klükte bir ıehri baştan başa 1 
kırmısaya boya111ıya yeteeek mik
tarda imit . Bu oetieeyi bulmak 1 
için Wiseonsin'in merakh profe-
sörleri üniversiteye Kelen genç kıı
larm kırmızı dudaklarını milimetre 
taksimatla bir kAğıda sftrdürmek 

suretile boyah sahanın vasati bü 
yüklüğüoü ölçmek ile İŞ'-' başlamış
lar ve görmüşler ki vasati olarak 
boyalı bir dudağın kapladığı yer 
parmagıo onJa sekizi kadardır ki 
bu iki aantimetreyi bulur. 

Buodan so:ıra linher•ıteli kız· 

Kamutay 
DUnkU toplantlsında 

neler şörUştU? -
Ankara: 15 (A. A.) - Ka. 

mutay bugllokü toplanllıında 
Türkiye kara sulerında avlanın 
Yanuı balaklanodaa •• bunlardan 
çılcarılaa balık yağlarından av 
vergisi alınmaması hakkındaki 
kanun liyihaeiyle tahlisiye direk
törlütüniln 1936 bütçe1i kabul 
edil mittir. 

Yugoslavya 

BoGazlar hakkındaki 
tezimize taraftar 

Ankara: IS (A. A.) - Belgrad· 
da çıkın V reme ıazeteai Botazla
' ın tahkimi hakkındaki TDrk te· 
ıebbüıüne ait haberleri veırirken 
şunu demektedir: 

Yugoslavya Türkiyenia mlU 
tefikl ııfatiyle Türk · h6kümetinin 
teklifini büyük bir buıuıiyetle 
tetkik edecek ve bu meselenin 
mlıait bir hal suretine va11I ol 
muıaa çahıacıktır, 

Çenberlayın 

Hlll Viyanada 

LondH : 15 (Radyo) - Seli 
biyetli mahfeller Çemberlayıa:eı
yevm Viyanadı resmi temaslarda 
buluaduj'u haberlerini tekıip et· 
mektedirler. 

Mamafih Çemberlıyıoın bu i 
kametinden iıiifıde ederek: 

Avuıturyaoıa aiyaıi vaziyeti 
hakkında YeJ• bilbaua Almanyı 
tarafınd•n yıpılmaıı ibtimaliae 
binaen muhtemel bir hareket de· 
ria tahkikat yıpmHı mubtt'mel
dir. 

. 
ita/yanlar 

Evvel akdenlzdeki lngl-

Botazlar rejiminin d eifttiril
meıiae dair Tllrk ootasınan Avru
pa ID•tbaatıada bemın hemen u 
mumiyetle pek mü11it telekldye 
mazbar olduiu•u eöyliye11 Yonm 
Nadi: 

Botazlarıa Avrupa ıiyaaeti 
cepbesindeki vaziyeti tubit ede· 
rek: 

Belli başlı büyült Rue ve İngi
liz gazetelerinin hakkımızdaki te
veccGbkir mütalealarmı kı)dede · 

rek aeticenin kendi istediğimiz ıekil 
ve mahiyette ttcelli edtce;ini 
umud ediyor. 

15 Nisan çarşamba akşamından itibaren mevsimin ~ 
neşeli filmi 

Ne~~, zevk , eğlence geceıi 

Zabit namzetleri keyfediyor 

Ayrıca : Fevkallda eGlençali komedi 

Pek yakında : 
Şahane valı-Martha Eggerl 

6695 . 1 
~dmk~a~d~~~~~~~--~~~~~~~ 

de iki haydut 
Eraiocan -Bir adamı öldilrdük· 

ten aoara dailara çıkan ve bir bu 
çok flanedeaberi ıiddetle takibe
dilen H811yia oğlu Ali nım•ndı
ki ıaki, Cimin nahiyesinde çok ı• 
rip bir ıurette yakalanmııtır • 

Jandarmalar, şıkinia burada 
sakla buluoduionu iiğrenince kaç· 
ma11aa meydar. bırakmamak için 
gizleudiii evin etrafına ıizli bir 
çent.er altma aldıktan ıonra içe 
riye girerek arııtarmalara hatla· 
mıılardır . 

Jaadarmalar eve girdikleri za
mu kimi un eleyen, kimi kap yı- 1 
kaya• , kimi bımur ıçan bir ıü. 1 
ıü kadın ıörmltler, fakat ı~kiyi 
bulamamıılardır . / 

Sinemasında 

Dünyanın en meşhur tenoru Albn sesli ve kuvvetti 
bir artist olan 

(Luciene muratoure) ın 
temsili. Dramatik ve hi&1t bir mevzua aahip büyük bir fala 

Gaipten bir 881 
Fransızca sözlü lilm baıhyor. acıklı bir eser gC>rmek ve gijzel prkılal 

dinlemek iıtiyenlere bu fılmi tavıiye •deriz 

Gtltcek proğram : 
Heyecanlı ve güzel sahnelerle dolu ve çok güzel bir mevzu ile 
süslenmiş (Clark Gable) gibi çok şöhretli bir artiıtin lemlilf 

Buaun llzeriae jıadarmal•r, 1 

e~deki kadınlar ıa ç.rıaflarını aç· ..... 
mağa mecbur k•lmıılardar . .....-, 

Çırıaflar açılanca jandarmalar 
' oeı6rseler beienir~niz? ' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~ 

·i• ~:~~D~~~::.~:~:·.ı~~!d~·::~ l Alıarar ılae•••• 
'Ser baluadotu halde ua eli1or j -

da . ~--------------------------------------------Muknemete meydan verme-
den bileklerioe kelepçeler geçi · ı 

rilmiıtir . 
Şaki Alinin kardeıi Muıtafa 

da çırııfh olarak yakılaamıf va 
ikiai de burayı getirilmitlerdir, 

Bugün akşam epiz bir eser daha sunuyor ••• ,,. aratorl 
Mümessilleri : Lilyen Hervey - Şeri Boyar 

iki büyük yıldızm. ıaoat kudretlerinin son delili 

liz filosunun çekilme- ---------- ilave : dünya haberleri 
sini istiyarlar Jak London'nın vahşetin çağırışı 

Nam romanından alman vo 
Londra : 15 (Radyo )-Deyli cı k G bl 

ekıpreıin Roma muhabiri : Soa ar a e 
müzakereleri beılamazdao evvel 

Akdenizdeki logiliz filosunun çe 
kilmiı buluumak iizere Muıolini 
taraf ıadao Grandiye bir : talimat 
verditiai bildirilmiıtir . 

Mavi Yddırım 
• • 

pıyesı 

17 NiHn cuma günü akşamı 
8,5 da umuma Halkevi temsil kolu 
tarafından malftl Gaziler cemi
yeti çıkarına gösterilecektir . 

ile dünyanın en zeki köpeği 

(Buk) 
tarafından temsil r dilen 

Atbn hırsı 
6686 

Adaa dollHD il çocuk akını '" 
uı tablplllilld• : 

Adana doğum ve çocuk bakım 
evine yapılacak oht0 çamaşırhane 
ile her iki binanın dış ve içi ııva 
ve badanası için 950 lira muham
men liatla ve pazarlık suretile is . 
tekliJerin uhtesine ihale edileco-

babetine müracaatlara. 6794 

Gelecek proğram : 
Altı büyük yddızın yarallığı şaheser 

Sev•nall 1aıall mı'I. 
6782 

llaclarınızı Tuvalet ve ParffJmeri • 
ihtiyacını~ı yalnız 

ıerllan aczae 
tedarik ediniz 

Çi1nk6: menfaatiniz olacaktır • 
Mavi Yıldırım geçen balta iki 

gece Asri sinemada munffakı 
yetle temıil edilmiı ve umumun 
rağbetini kazanmııtar . 

l 
tinden talipler ve şartnameyi gör
mek iıtiyenlerin müeHese bat ta-

1s- ı9 2:ı-26 r---- Foto C:o111 .. 
Vatamn istibl!sında kıymette 

uzuvlarım ıeve se-.e feda eden 
bu yurddaılara halkımızın ylJr
dımdan ~eri kalmıyac11ğanı tabii 
addederis . 

laran bir haftada tın agağı 32 defa 
dudaklıuıoı boyadıklarını öğren 

mitlerdir . Hu esaslara &öre bir 
kııın bir sene içinde dudaklarana 
ıürdüğô boya yuvarlak huapla 
otuz üç metr.-yi bulm,ktadır. 

Kaçakçılar 
vatan hainidir 

Hizmetçi kadın 
aranıyor 

Evde hiımet görmek için bir 
hizmetçi kadın aranıyor. Matbaa. 

mıaa müracaat ediim11i. 

Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye işlerini 
ve her torlo Ağrandismao ve diğer büten fotoğraf işle
rini yapmağa başhyao Coşkun Gllven, her gün sa· 
bahtan akşama kadar açık bulunan atelyesinde saat 14 
den 19 kadar bizzat çahşmaktadır. 

Amatörlere mam/ıan olfın 
kelaylılılar göat•riiir. 

6tltll 

-............ --...................... -----·----.... ----------· 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAl\ı[jR' ve °R'1'2!A . 
Kilo l!'iyatı 

CİNSi En En çoL. 
Satılan Mikdar az 

K. s. ıc. s. /CUo . 
- - - -

· -~35,50 --
Kapımalı pamuk 
Piyasa parlaj!ı .• 33 34 
l'ıyasa temizi 

" 32;15 
iane I 38 -40 
iane II 
.lkPprl'B 
11.1 .. vlanı 1 30,50 

YAPAGI 
i:lf'yaz 

1 1 1 ~i}eh 

ç ı G l T 
Ekoprı-s 

1 

iane 
l' erli "\' emlik., 

1 "Tohumluk,, 3,25 
" 

HUBUBAT . 
Bnj!day Kıbrıs 

.. Y ı-rli 5,30 

.. M~nıanl' 

Arpa 
t'asalya 
Yulaf 
Delice 
Ku~ yemı 
Keıen tohumu 
6ı .. rcımek -

:'.'ııeaın 1 18 
-- lJ N 

•••• Salih 800 .. 
" 

--725 
:ÖD 

... .. Düz kırma " -"' ... 
Simit " ==' '-= 

Öc -....-Cumhııriyl'I 800 Q'ii -75;; > ... .. 
~el Uüz krıma ,, 

Alfa ., 

Lherpııl Telgrafları Kambiyo ve Para 
15 / el I 1936 İŞ Bankasından ahnmı~ıır. 

Santını l'rrıe 

Hazır 1-~- 57 Lirı-ı 10,_ 
-

10 Hayşmark l 97 
t.layıs Vadeli ,_ 

-5- 941 }"'raok0J:ı"ransız,, 
T~mınıız Vadeli ~ıerlın "lngilis. 622 
B int hazır 5 

1 ;~ Dolar ••Amerik:ao" 124 92 
Nevyork 11 Frank "lsviçre., 2 

SAYIN HALKIMIZA . 

--. 

.w.~ı:-, 

tienoyi işlerinde ilı rleyişi bütün dünyaca tokdır edilen Sovyet Rus 
~" labrıkalarınıo eon mod~l yaptığı kopalı bütün dişliler yağ içinde 

dönen Sac ıabla\ı Bergüzar s•stemi ve çok hafıf olan orak 

makir.eler ve _yedek parçaları dişli lııçoklar zirontta kullanılan her cins 

pulluklar Çayır makinaları Tırmıkl<ır ot presell'ri Pul

varizatörlPr bütün Aaadoluda kullAııılaa ve çok höyük bir şöhret 

kLzonan ve ı.ütlerinizdl'n en temiz yağ çıkaran kullanışlı ve sağ

lam olan Sütmakinalarıını z ı ifçilerimizin çoktan beri beklemekte 
• 

oldukliırı halis çelikt,,n yapılmış Ot kazmtıh)rımız son mo l•I 

z•rif ve şık Dikiş m:ıkinalarımız g -imiştir Fiatlar rekabet 

ku!.ıul etmez dı-rec•de ucuzdur . Fırsattan istifade ediniz . 

Pek yakıods altı ve dört öküzlü pulluklarımız da gele C< ktir 

Vı posu Adanada Osın:ınlı bankası altıııda 

'ubeleri Mersin Ceyhan 

6579 25 

ijde, miijde ... 
Şölen 

(rtlrk S6d ) 16 Nisan 1Pl8 

• Adana pamuk üretme çifliği direktör· 1 
1 

lüğünden : 1 

Asgari Azami 
Benzin 800 teneke 1200 tenek 
Gaz 1300 )) 1600 )) 

Mazot 4000 • 5000 • 
Volvalin 50 • 80 • 
Vakum 900 kilo 1000 kilo 
Gres 400 )) 600 )) 

Pamuk üretme çiriiğinin Şubat 
937 sonuoa kadar ihtiyacı olan ve 
yukarıda cins ve miktarları yazılan 
ya:ııcı meddeler kapalı zarf usı.ılile 
münakasaya konulmuş ise de fiat-
lar muvafık görülmediğinden pa-
zarlıl' suretıle satın alınacaktır . 
ihale 22-4-936 gününe tesadüf 
eden çarşo mba günü saat 15 de 
Tohum islAh istasyoounda yupı-

lacaktır. ilk teminat « 1534 » lira 
20 kuruştur . Muhammen bedeli 
c<20456>ı liı adır. Şartnameyi gör-
mek ve fazla izahat almak istiyen· 
!erin tohum isldh istasyoou direk· 
törlüğüne mürncaatları. ve istekli. 
!erin muayyen gün ve aaatta Ada· 
na tohum isldh istasyonu0<la bu 
lunmaları 6669 

10_13-16-19 

lieyecao, hareket, güz~llik 

Ve 

(Clark Gable) 
gibi bir artistin temsili 

Altın hırsı 
6687 

C. müddei umumiliğinden : 
Açık olan bon kuruş maaşlı 

Adana mahkemesi zabıt kdtipli-
gine memurin kanununun dördüncü 
maddesinda yazılı vasıf ve şartı 

haiz olanlardan bilimtihan müna-
sibi tayin olunacağından mezkftr 
şartları huiz olanların evrakı müs-
bitelerile birlikte imtihan günü 
olan 20-4-936 tarihine kadar 
encümeni adliyeye mü rıcaatları 
lüzumu ilAn olunur 

lstanbul ve Paris Fakültelerinden mezun 

D. Bamdl Onar 
Kadın hastalıkları mütehassısı 

1 
llastularını lstik~Al mekteb! karşısındaki 

gün kabul ve tedavı etm~ktedır.6652 
muayenehanesinde her 
10-15 

Genç Rakısı 

Saygı değer Adana halkına müjde 
İstanbulJan sureti mahsusaıh getirtilmiş olan mütehassıs Rakı us 

T~QKiYE 

llRAAT 
E3ANKA51 

·DAoA· 
ôiRiKTiREN 
RA~T ~DbQ 

3077 3069 

Blaapaakt 
Güzel ve tabii sesle 

Eyi bir müzik ve dünya haberlerini dinleyebilmek için 

Hassas ve ayırma kabiliyeti kuvvetli bir 

Radyo isterseniz sıze gayet tık : 

8 ı a u u n k t 
tası tarafından inhisRrlar iJarosi Fen memurunun nezareti altında dik- !\ısa-Orta- Uzun ınevclik Radyolarımızı tavsiye ederiz 
ket vo ihtimamla ve biiyük fednkArlıklarla İm•I olunan ve içerisinde Raı!Jonnz kulnklnrınızı tırmalayıcı Jeğil zevkinizi okşomıılı . Bunu 

p 

hiç bir muzir m.ıJde bulunmadığı kimyahnnenin tahlil raporlarile de atcak R•<lyolerımızıla hulobileceksiniz 

tastik edil•n yı•ui afişli [ Genç Rakısını ] bir Merkez kumand. altında Muharrem Hilmi 
~ ' . . o h k'k t 1 1 2-6-9-13-16 6457 deıu ıçınız zaman a ı a an aş. ır. •-------------
Şişeler üzerindeki ( YENi ) alişina dikkat etm~k Jtızımdır. 6624 ı 

10_ 13 

Sayın· bayanlara 1.. 
Viyan adan getiıttiğir.: dünyanın cıı güzel Permenat ma 

DİŞ MA UNU 
V'° FIR AN '. I i!I 

EC ZANESINDEN ALiNiZ 
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kı·nalorınJ•n Fort Ş •t makınası •ıcak hava ile işliyiı, • rı saçlara osJA zarar Yermeyen V6 

.. ~ 

UCA/ZlsU/.( . , OOGRU!sli~ 
zer~Jctini lewııo•en muhafaza ede, yegane bir icattır. ller yerde bu 
üstün makinanl)l !ıııt farkı tabiidir.Bll makina ile 4 ve diğer el•ktrikli 

Yakında açılacak halkın istirahatini ve bütün 15 lı'raya t·ı· 
makinam ile J~ garan 1 1 saç yapı-

zevkini temin Pdecek şekilde bütün mamulatımız, frnoi ' 1 
5370 273 

mak:inel-erle İm-ıl • dilmektedir. Çok teıııız ve ailP.vi sa- yorum · 6623 . 
12 13 Berberiniz Mustaıa ince 

!onumuzu bir kere ~iya~et kafidir. 6678 4-5 f .!.'---------·---------------
Umumi n•şriyat mil4ithtl 

Celal Bayer; ./ 
'dana Türk sö7ü u a•hau~ 

dil ---
·- ...,, 


