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HABEŞ İMPARATORU İNGİL TEREDE MERASİMSİZ KARŞILANDI 

ltalyan zaferinin ha-1 ... ~.--
f Haile Selasiye 

kiki mahiyeti 

KOELNICHE ZEITUNG 

" Kolonye ,. 

1E:5.> ir yenileşme hareketinin içinde 
~olan Arap, ve yeniden doğ

makta olan İslam alemi için 
İtalyan zaferinin hakiki manası nedir?. 
Geniş maniısile bu,şu demek tir : 

Çanakkale boğazından, Libya sa
hillerine kadar Akdenizin bütün cep
heleri üzerinde yeni büyük bir kuv
vet yükselmektedir . Bu yeni kuvvet, 
sadece varlığı ile, İngilterenin Akde
niz hekemonyası için bir meydan o
k uyuştur. Bilhassa yakınlığı dolayısile 
bu kuvvet İngilterenin sahip olma
dığı kolaylıklara , vasıtalara da ma
liktir . 

Ailesi ve maiyetiyle Londraya vardı 
ve hiç bir merasim yapılmaksızın 

karşılandılar 
~-ı = ---· .. ····----

Sompson: 3 (A. A.) - Habeş imparatoru, ailesi ve maiyetindekiler 
bu gün saat 13 de buraya gelmiş ve derhal Londraya hareket etmiştir. 

Londra: 3 (A. A.) - Habeş imparatoru bu gün buraya vasıl olacak, 
dostlarından kendisine en yakın bulunanlar tarafından ikametine tahsis 
olunan Hayd Park karşısında bulunan bir konakta oturacaktır. 

imparatorun şeyahatı resmi bir mahiyeti haiz olmadığından kendisine 
istikbal merasimi yapılmıyacaktır. Ancak emniyeti temin etmek ve hizme
tinde bulunmak üzere hususi bir muhafaza kıt'ası bulundurulacaktır. 

Londra: 3 ( Radyo ] - Necaşi buraya geldi. Resmi istikbal meara 
simi yapılmadı. 

Ve sonra bu zaferin bir manası 

daha vardır : 
....-- ·-------·--- ----·-·---··· ··-·-·--~--·----· -- -... -............... 

Şimdiye kadar yalnız Lihya müs
temlekesi Yakın Şarkın cenup hudut
larına dokunan bu büyük kuvet -
ltalya - badema Habeşistan, Eritre, 
ve Somaliye sahip olması dolayısiyle 
Akdenizin bütün cenup hududuna 
hikim olacaktır . 

Ve bundan şu çıkar ki ; ltalya 
bundan sonra kendisiyle Habeşistan 
arasındaki münasebet yollarını Kızıl 

deniz yoluyla mümkün olduğu kadar 
serbest bakılmak için elinden gelen her 
şeyi yapmağa çalışacaktır . [ Cünkü 
bunu Mısır vasıtasiyle yapmak henüz 
tahakkuk ettirilemiyecek bir şeydir] . 
Bu takdirde ise İtalya , müdafaası 
lngilterenin elinde olan Süveyş kana
lından geçmek mecburiyetinde kala
caktır . 

Bunun içindir ki, M. Mussolini'nin 
yakında Süveyş'in bitaraf bir hale 
getirilmesini isteyeceğinden şüphe 

etmemelidir. 
Bu suretle İtalya islam aleminin 

içine iyice yerleşmiş olacaktır. Tıpkı 
İngiltere gibi.. 

Nil ülkesi onun tarafından çevri
lerek ve İbnissuudun ülkesi faal ve 
kuvvetli bir komşu ile karşı karşıya 
gelmiş olacaktır. 

Çukurova Ziraati 
hummalı bir devrede 

Amele ücretleri görülmemiş derecede 
yüksek .. Rekolteyi normal bir masraflaj 

elde etmek için tedbirler lazım. 
_ _,.. __ 

Pamuk ve koza otlarile mücadele yapılıyor. Buğday 
ve arpa satışı gün gün çoğalıyor 

Çukurovamız şu günlerde yılın 
en hararetli çalışma günlerini yaşı
yor. Hemen bir aydanberi pamuk 
ve koza ekilen tarlalarımızda otla 
mücadele devam etmektedir. Bu mü
cadele iki haftadanberi olanca hı
zile yürümektedir . Çifçimiz şimdi 
iki işle çok meşguldür : 

1- Pamuk ve koza otlarile mü· 
cadele . 

Fakat havalar duru bela tarlada 
ot mücadelesi başlayınca, her sene 
Adana çifcisinin az çok maruz kal
dığı ( amele darlığı ) birdenbire ken
disini göstermiştir. 

Bu suretle iki haftadanberi ame
le haftalıkları aldı yürüdü . 

Bunun neticesi olarak Arap millet
leri lngiltereyi Akdenizde yegane kuv
vet olarak tanımamağa bıı.şlıyacaktır. 

Bundan başka İngilterenin Akdeniz
deki Stratejik vaziyeti her tarafta ol
dukça sarsılmıştır. 

2 - Meydana gelen. hububat 
biçme, çekme ve piyasaya çıkarma. 
On beş gündenberi artık buğday 

1 ve arpa pazarda satılmakta ve bu 
piyasaya çıkarış ve satış gün geç
dikçe çoğalmaktadır . Ve nihayet lngiliz donanmasının 

ınümkün bir himayesine artık güve
nilemiyece~ni anlıyan Türkiye de bir 
Akdeniz antantı yapmak hususunda 1 

Çalışmakta ve bu müddet zarfında 

hoitazlarını tahkimi en iyi bir tedbir 
olarak görmektedir. 

Çiftçimiz bu dar vaziyet karşı
sında zaruri olarak amelenin istediği 
yüksek haftalıkları vermeğe razı olu

Sonu ücniiçü sahifede -

------·------
Fransız kadınları 

İntihap hakkı için müca
deleye başladılar 

Yani Şarki Akdenizde ve Arap 
Ülkelerinde İngiliz imparatorluğunun 
yıkılışını şimdiden b~klemck lazımdır. 

ilk günlerde kilosu 5-5,25 den 
satılan yeni yıl mahsulü buğdayla

rımızın, fiyatı son günlerde hemen 
birdenbire 3-3,50 kuruşa düşmüş 
bulunuyor. Bu fiyat düşüklüğü çif · 
çimizi ikinci derecede düşündüren 
bir şeydir. 

Şimdi Adana çifçisini en çok 
düşündüren ve korkutan şey: Amele 
meselesi, amele darlığıdır. 

Yunan gazeteleri • 
'' Japonya , lngiltere ile 

Bulgar Başbakanının be
yanatını takdirle karşı

layorlar 
harb etmeğe mecburdur.,, 

Atina : 3 ( A.A ) - Buradaki 
bütün gazeteler , Bulgar Başbaka
nının , Bulgar - Yunan münase
batı hakkındaki dostane beyanatın
dan bahsetmekte ve takdirkar neş· 
riyatta bulunmaktadırlar . 

Yunanistan da 

Grev hala devam ediyor 

Atina : 3 ( A.A ) - Grevcilerle 
hükumet kuvvetleri arasında vaki 
olan ehemmiyetli bir çarpışmada 
bir çok jandarma ve bir zabıta me
muru ağır yaralanmış, grevcilerden 
biri ölmüştür. 

Mareşal Badogliyo 
Napolide hararetle kar
şılandı ve Romaya ulaştı 

Napoli : 3 ( A.A ) - Habeşis
tandan dönen Mareşal Badogliyo bu 
gün buraya gelmiştir. 

Mareşalı getiren krovazörün et
rafı yüzlerce kayık ve motörle ku
şatılmıştı. Sahile yığılan halk mu
zaffer kumandanı bilafasıla alkışlı· 
yor, yaşa sesleri etrafı çınlatıyordu. 

Mareşal emsalsiz tezahürat ara
sında sahile çıkmış ve kendisini 
bekliyen hususi trene binerek Ro
may a hareket etmiştir . 

Roma : 3 ( Radyo ) - Napoli
den hususi trenle hareket eden Ma
reşal Badogliyo buraya vasıl olmuş 
ve büyük merasimle karşılanmıştır. 

ltalya 
Milletler cemiyetinin önü- : 

Japonlar tarafından uzak 
yen bu harbin sebebleri 

temel neticeleri .. 

görülme
ve muh-

/rıgili:. dnn11nması mımevı ııdıı 

Bugün üç büyük devlet dünya 
sulhunu tehdit ediyor : Almanya , 
Japonya , ltalya .. 

Toprağa ihtiyacı olduğunu söy
leyen üç millet .. Hitlerci Almanya, 
yalnız Avrupanın şarkına doğru 
uzanmağı ve[ Mein kampf] ın on 
dördüncü babında tesbi t edilmiş 
olan programı tatbik etmek istemi· 
yor , aynı zamanda [ 1933 dünya 
iktisat konferansında yaptığı gibi l 
Almanyanın eski Afrika kolonileri· 
nin iadesini istiyor • 

ltalya, genişleme hakkını, Habe· 
şistana yaptığı taarruzla ilan etti . 

Japonyaya gelince ; milletler 
sosyetesini terk edelidenberi Şimali 

Çinde ve Mançuride faal bir nüfuz 
politikası takibine başladı . Bazı 
Japon teorisyen'leri ise Japonya
nın bu asır içinde bütün Okyanusa 
hakim olmak mecburiyetinde oldu· 
ğunu iddia etmektedir . 

Tokyo , bu programın tatbikin· 
de, Japonyaya Mugolistanda Ruslar 
tarafından , Okyanusta lngiliz ve 
Amerikalılar tarafından çıkarılacak 
müşkilatın büyüklüğünü de bil· 
mekledir . 

Bir Japon neşriyatı Japonya 
ile birleşik Amerika hükumet
leri arasında çıkması muhtemel harp 
tehlikelerini de izah etmektedir . 

Gerisi üçüncü sahifede -

müzdeki toplantısına işti-'----------------------.,.,.. 
rak etmiyecek 1 

Cenevre : 3 (A.A) İtalya, bey· 
nelmilel mesai bürosu direktoruna, 
konferansın' önümüzdeki toplantısına 
iştirak etıniyeceğini bildirmiştir. 

İspanyada 
İki katar çarpıştı 

' 
Barselon : 3 (AA) - Barselonun · 

yakınında, bir yolcu treni bir mar- ı 
şandizle çarpışmıştır. 

Kaza ·çok şiddetli olmuş bir çok 
vagonlar harap olmuştur. 

Bir çok ağır yaralı vardır. Malca 
ve nufüsça zayiat yoktor. 

Eden 

Filistin karışıklıkları 

Münakalat tamamen 
kesildi 

Yafa ve Kudüs arasında yolcu kafile
leri ancak jandarma ve polis muha

fazasında gidebilmektedir --·------- . -~--

Şimdiye kadar 1105 Arap ve 
Yahudi tevkif edilmiştir 

395 
Yalnız unutmaaıal;dırki ; İngiliz 

c!:plomasisi h:nfa bir çok vasıtalara, 
ve lngiliz imparatorluğu bir çok men
halara sahiptir. Ve bıımuı içindir ki 
ltalyanın yükselme<i ile lng.llrreyi 
hakikaten tehhkc i\·inde gllrmck de 
dognı dcğiid.r. 

Amele darlığı : bugünkü çok yük
sek amele ücrcllcrike dokunmadan 
evvel, bunun hatrımıza gelen sebeb
lerini şuracıkta işaret etmek isteriz. 

Paris : 3 ( A.A ) - Dün ilk 
toplantısını yapan yeni Fransız say
lavlar kurulunda tribünlerde bulu 
nan Sufrejenler tezahürlerde bulun· 
muşlar ve kadınlar için seçim hak
kı isteyen afişler atmışlardır . Yu· 

goslavya başbakanı Partinin ilk kon· ı' 
grı-sindeki beyanatında Yugoslavya· 
nın gerek tadilci programlara gerek ! 
Avusturyada Habsburgların yeni· 
den tahta dönmelerine kati surette 
muhalif bulunduğunu işaret eylemiş
tir . Fransa da Sosyalist kongresi 
Faşizm ile alakayı kesmeye Fransa· 
yı sulh taraftarları milletlerin ba· 
şına geçirecek bir siyaset takip et
meğe ittifakla karar vermiştir . 

IArja:ıtin elçisiyl~ görüştü Kahire ; 3 ( AA ) - Mısırdan 
Filistine yeniden iki tabur gönderil

miştir . 

!ananlar hariç olmak üzere şimdiye 
kadar 1105 Arap ve 395 Yahudi 
tevkif edilmiştir . 

------. ------
Bulgar Başbakanı 

Türk-Bulgar dostluğundan 
sitayişle bahsetti 

--•·· 
An~ara : 3 ( A.A ) - Bulgar 

Başbakanı bir Bulgar gazetesine 
beyanatında Türk-Bulgar münase
betleri yıllardanberi iki memleketi 
birbirine bağlayan dostluk paktı zih· 
tıiyeti içinde devam ve iki memleket 
lirasındaki ilgilerin gittikçe daha zi· 
Yııde dostane bir halde inkişaf et 
tııekte olduğunu söylemiştir. 

Bu yıl mevsim çok yağışlı geç
miş olduğundan çifçimiz, tarlasını 
ekebilmek için pek az vakıt bulmuş 
ve ekinler yer yüzüne çıktıktan son
ra da kesilmiyen devamlı yağmur· 

lardan ot işi geriye vurmuştur. 

Filhakika mevsiminde komşu 
yerlerden binlerce amele gelmiştir . 
Fakat dPvamlı yağmurlardan dolayı 
tarlada çalışmak imkanını bulama
mışlardır. Tabii fakir olan bu amele 
- esasen kesesinde parası olmadı
ğmdan - günlerce boş duramazdı. 
Nihayet bunlar gurup gurup geldik
leri yerlere dönmek mecburiyetinde 
kaldılar . işsizlik yüzünden dönen 
amele guruplarını çok gördük . 

1 
Londra : 3 (A.A) · - İngiliz dış 

işleri bekam Eden, Arjantin elçisiyle; 
zecri tedbirler meseblesini müzakere 

lngiliz kabinesinde 

Büyük değişiklikler 
olacakmış .. ı 

ıL&dra : 3 (A.A) - Siyasi ma-1 
hafi! kabinede büyük değişiklikler 
yapılacağını ve deniz bakanile diger 
birkaç bakanın değişeceğini beyan 
etmektedir. 

için milletler cemiyeti asamlesinin 
toplanması işini uzun uzadıya görüş· 
müştür. 

Deri hastalıkları 
enstitüsü 

Moskova: 30 ( Tass) - Mos
kova'da Ziraat Halk Komiserliğine 
merbut olmak üzere bir Hayvanat 
Deri Hastalıkları T otkik Enstitüsü 
tesis edilmiştir. Bu tarzda ve bu iş
le uğraşacak olan bir ilim ve tetkik 
enstitüsü, dünyada ilk defa olarak 
Moskova'da kurulmuş olmaktadır . 

Kudüs : 3 ( A.A ) - Araplar 
la Yahudiler arasındaki mücadele 
şiddetini kaybetmeksizin devam et

mektedir. 
Dün burada yine bombalar pat-

lamıştır . 
Hükumet asayişi muhafaza için 

şiddetli tedbirler almakta , tren yol-/ 
larında emniyeti tesise uğraşmak-

1 

tadıı . ~ 

Kudüs: 3 ( A.A ) - Resmen 
bildirildiğine göre : Filistindeki kar 
gaşalıkların başlangıcından bugüne 
k;.dar geçen zaman içinde , gece 
yasağına riayetsizlikten dolayı yaka-

Yafa : 3 (AA) - Yafa ve 
Kudüs arasında her türlü münaka· 
lat kesilmiştir . 

Bu şehirlerin birinden digerine 
gitmek isteyen yolcu kafileleri an
cak polis ve Jandarma kuvvetlııri 
himayesinde hareket edebilmekte

dirler . 
Kudüs : 3 (Radyo) - Bu sabah 

Hayfada bir Arap çetesi bir nahiye· 
de, Yahudilerin meyve bahçelerini 
yakmış ve mahsulatı harap etmiştir. 

Silahlı çete asker tarafından ta -
kip edilmişse de ele geçirilememiş

tir; 



Sahife : 2 
- - ----

Hayvanlarda zeka 

Voronoff'ın bu husustaki şayanı 
dikkat müşahadeleri •. 

--------
Biyolojik ~crübelerile ıurımıRn meflıur aimalarındon biri olan 

dolaor Voronoff, son :amanda neıretıiği ••lntpnlarda ve haytJG11lar 
do ve aık ve Uıfekkür,. isimli eserinde, hayvanlardaki aekanın mrı• 
lliyd ve derecesinden de IHılueımelctedir. Aıağıya alınan y111ı, bu 
.,..in dikkata f'Jyan ba:ı sayfalarının tercüme.idir : 

Parisıte; Omnibü.slere at kOfU)dutu, şambanzelerimize çerezler getirir. 
daha doğrusu elektrikli tramvay icad Bir gün kardeşim onlara, pek haz 
edilmemiş bulunduğu için atlı tram- ettikleri taze yumurta ile yine pek 
vaym ruvacta olduğu devirde, biraz hoşlandıkları südlü şokoladan bir 
dik olan yokuşlarda, Omnibüse -ye- şişe dolusu getirdi . Bir kafesten 
dek .olarak - üçüncü bir at daha ötekine geçiyor, ilkin yumurtayı son-
koşuluyordu. Bazı durak yerlerine, ra şokolayı veriyordu . Her may-
koşumlariyle birlikte getirilmiş üç mun; evvela yavaşca yumurtayı kı-
at bırakıLyor ve, koşuluları değiştir- rıyor, içini emiyor ve müteakiben 
mek için, omnibüs, nöbet bekleyen - bir kısmının çene kenarlarına dö.. 
bu atlara yaklaşıyor ve daima, orada külmesine ekemmiyet verıneksizin -
duran bu üç atın ilkin en sağda bu- şişeyi kafasına dikip şokolayı içi· 
luııanı almıyor, istirahata ~kilen at yordu . Kardeşim; şayanı dikkat şe-
da en sola konuluyordu.. kilde zeki olan " Nora .. isimli may-

Dik }'OlcufJu semtlerden biri de muna yumurta ve şişeyi verince, 
Rue des Martyres di ve bu soka· bu dişi ımıymun da ilkin yumurtayı 
ğuı bir kenannda, daima, koşumları botalttı ve arkasından şişedekini 
talab üç at beklerdi. SelOz gün kadar içmete bqladı . Fakat, bu değerli 
bir zaman her şey gayet normal gitti, mayiin küçük bir kısmııun ağzı ke 
falcat dokuzuncu gün. şayanı dikkat nanna clöküldiitünü görünce, hemen, 
bir vaziyetin farkına vanldı: şişeyle yumurta kabuğunu kardeşime 

Bekleyen bu üç hayvanm birdi iade etti . Kardqim, evveJi, maymu-
uli omnibüae k()fUlmıyorda. Ona hiç mm ne istedipü anhyamadı. Biraz son 
sıra gelmiyordu 1 Bunun üzerine dik· ra; şokolayı yumurta kabuğuna Ko
kat edildi ve görüldü ki: bu açık göz yarak hayvana vermenin bot bir şey 

Türk sözü 

Kız lise inde Sokak ortasında! .. 
Küçük sınıffann tertip et·, 

• 
tiği gü:z:el sergi dün tö- iki sarhoş, evine 

renle açıldı .. • 
uzenne 

Şehrimiz kız lisesinin küçük sı-
nıf talebelerinin bir yıl içinde kısa 
kısa zamanlarda utraştıklan dikiş 
işlerinde meydana getirdikleri gü
zel numuneler sene sonuna kadar 
toplanmış ve dün güzel bir sergi 
halinde mektebin salonlarına sıra 
lanmıştır. 

Küçük , fakat bu gilzel işli ıer
gi karşısında , yavruların sııuf ve 
yaşlannı göz önüne getirince büyük 
bir takdir hissiyle onlan alkışlama
mak kabil değildir . 

Yün örgüler , pamuklular , ve 
ipekliler olmak üzere bu güzel 
sergi, büyük bir ıevlrle başbca ilç 
kısma aynlınış ve ayn ayn bölüm. 
fere konulmuştu. 

Arasıra poliııe intikal eden, umu
mi evlerdeki hadiseleri işidiyoruz. 
Falcat buralarda wkua gelen hidise
lere pek o kadar şaşmıyoruz. Bu 
bile, bu günkü medeniyte yakıfllll· 
yan bir hal ise de biraz bu muhitten 
daima umulan vak'alar oldu~ için 
işidilince insana pyri tabii fibi pi· 
miyor. 

Fakat sokak ortasında dosdot· 
ru evine giden bir kadma taarnız ve 
tecavüzün ne kadar çirkin ve yakı. 
şıksız bir hareket oldutu pek iti· 
kirdır. 

Oıin, Yarbaşmda, Nacaran ma· 
hallesinde, Ali oğlu izzet ve Mah
mut otlu Hayati adında iki kiti lcıa· 
falar dumanlı bir vaziyettte IOkakta 
gezmektelerkerı yolda önlerine çıkan 
bir kadının hemen arkasını takibe 

giden bir kadının 
saldırdı 

koyulmuşlar ve epeyce bir müddet 
lcıadının arkasaıdan gitmişlerdir. 

Ahmet kızı Fatma isminnde olan 
bu kadın takip edildipıi anlayınca 
daha hızlanmış ve evine dotru ko
şarcasına yürümete. devam etmittir. 

Fakat lu.et ve bayati adımlannı 
iyice sıklaştırarak kaıdna yetişmişler 
ve söz atmata ba,ıamışlardır. 

Fatma yine hiç 81dırmıyarak yo
luna devam etmek istemiş, fakat iki 
sarhoş öyle raddeye teJmişler ki, 
derhal kadım durdurarak üzerine 
taldırmışlardır. 

Tumııa utrayan bu kadınla iki 
aarbofgı yaygaralarını işiden halk 
ve polis hemen yetişerek işe vaziyet 
etmit ve kadına ellerinden kurtara
rak mütecavizler hakkında kanuni 
muameleyi yapmışbr. 

• 

4 Haziran 1936 

Güneş banyos 

Allah razı oUun fU Amııri 
lard.n 1 Eler yer yiiziinde hiı 
rika ve bu Amerikada, en 
şeyleri düşünüp tahakkuk 
AıııerikaWar olmasaydı, .... 
cak şeyler • sütumma ııeçeıbil 

badiae ve haber bulabilıliebe 
hakkak büyük güçlük çekerdik 

Amerikada, BuffaJo daki 
bapıs1ıaneiinin müdürü, mabltıuı 
kabil oldutu kadar konforlu 
yat rtYıbııek için her türlü • 
lan hazırlarken, yaz · · · 
laması üzerine bu zavalhlann 
banyosuna da ihtiyaç lıil' lledı~ 

rini dııpinmüt ve fll ç&leJi 
Hapaıbaneııin c1am

kum döşetmiş; mahpuslara, 
hilde buhmduklan vehmini 
mek için bu • lnunul • m • 
fıçılar içinde genİt yapnlda 
ve çadır gibi büyük • 
durmuş. Mahpuslar, günün 
yen uatlerinde, bu ince loıaıılll 
tünde güııefleyorlar ve arzu 
leri ramım da kölgede tatil 
kuya dabyorlamııt -

Aceba, bapsbaııe D'inıkl 

güneş banyosu alan mabıpulBI 
ruıra limonata, dondurma • 
Dl da his edelıelcleklerini -

at, oınnibüsün yaldaJtıtını görür olacapıı düşiindü ve öyle yapb . 
görmez derhal yerini detiftiriyor, Nora, hareketlerile, buna fevkalide 
10la geçiyor ve bu şekilde, daima memııllll oldıığumı bisettirdi ve, böy. 

Aynca işlerin aralan, yavruların 
bir yıl içinde özene özene çiJdikleri 
mükemmel renkli haritalar , etya 
derslerine ait krokili defterlerin 
emekli yapraklarile bir kat daha 
zenginleştirilmiş ve göz abcı bir 
şekle konulmuş 1 • 

Mahar)li küçüklerin , fibel _.. 
gilerinin açıbş töreni de * mü· 
kemmel ve samimi bir bava içinde 

Ekmek fiyatları 1 Kaçakcılık işlerine mü ı:; balda ı . 
hizmetten kurtuluyordul lece, f(>kolayı - bir zeuesiııi bile 

Bu abn bu tabyeyi icra için yap- dökmeden - ideta kadeh kadeh 
bi't müşahede, teemmül ve mnhake- içti . 

• • • • 1 . bala --•- ? Bir ataçta 17 çeşid Dl Dünden itibaren ındirildi Hanil mahkemeu~ 

me, şüphesiz ki; at ırkmın irsiyetinden Bu fddlde ; şüplıesizki "Nora " 
olmuştur • 

Saat 6,10 na, bütiln davetliler, 
vaktın yaklaşmasuıa kadar millfir 
edildikleri bahçeden lcalkarak ..... 
rinin Wıııdı• koridora plıııiıJer 

ı Orlanclo, mn Floride ... 
Dokuz_ buçuk laıruta aatalan bi- ihtisas mahlcem~. hmlan- tehri. dünyada bir eşi ... 

rinci nevi ekmek dokuz lwnişa ve ııın latyi llH!)'anmda fehrİIDIZ adli ib mayan kocaman bir meyvıt mütevellit insiyaki bir harekete değil ideta tası icad etmişti . Ve, muhale. 
şahsi bir telelclciire delilet eder. kak ki, ecdadımız, içmek için muay-

F akat nasbekka~ ki, hayvanlar yen kavlcaalarilaıı idadellio ~ 
e1cis kunıt 7S Mlltime utılaıakta tisu mahkemesi de kaidmlmıfbr. ına1iktir l Bu 8PI, ~İ ;il , 
olanikiıııı:i neviebıetia kilotu dad6n. Fakat kaçakçalılc iflerine yine e1- lan 16 ....,.,.., meı••~ 

..,.,,m zeU rekorunu kıranlar , elverişli olacağını diişiikdükleri za- ve orada bir t8'9~ sers'leri tı.k· 
landa vermİf oldutu kil9ük hitabe 
bittikten sonra mektebin kıymetli 
direktörü Şahap da mabvi,.tkir bir 
itizıirla kısaca küçük talebelerinin 
sergisinden bahsetınit ve bımu mll
teakip Vali tarafından kordela ke
lilerek açılma töreni yapabqbr • 

... ~ ~ ~ indirUaıif, ......... 'rlal ..... ,, Bu 
tir. hususa bıılanak için kadroya bir Gi. maymanlardır. man ayni tarzda hareket etmiş olu-

BiDıaua şampanzeler, 1&yanı yorlardı. 
dikkat bir zekiya ve teessüri hislere 
sahiptirler. Huseyleri, bir gençlik 
8fSU için çıkanlmıı bir şampanze 
tekrar kafesine ııevkedilince, hayvan, 
daima kafesinde mevcut bulunan ku· 
maş parçalariyle iyice örtünür ve, 
kendisine bakan adalna İİfÜdütünü 
anlatmca, eşi. yanına sokulup yabnak 
suretiyle ooıı ısıbr. 

Yulcanda: "Üfiidütünü anlatın
ca,, dedim. Filhakika, şampanzeler 
kcımpıyorlar. Bir çok fınatlar, beni, 
on1ann bir lisana sahip bulunduldan 
neticesine götürdü. Bu, belki de fa
kir bir lisan. Falcat ecdadımız acaba 
daha zengin bir leptçeyü sahip mi 
idiler ve, lisanlan, bayabn esas za. 
nıretlerine taalh1k eden ifadelerin 
ötesine rçeb.i6yor muydu? 

Şapaıızelerin;, sevinci kederi, kor
kuyu, hiddeti, dişiye kartı şdkab, 
erkeje karp cfostlutu, yiyecek iste
meti·~ ifade için için çok muhtelif 
..teri var. Oıılann fevkalade inki. 
pi ebniş bir tecessüsleri vardır ve 
tecessüs, zekinın alametidir. 

Onlar, zannettiğimiz gibi bizi 
sadece taklid etmezler; yapıldı
ğuu gördükleri işi şuuri şekilde 
bizzat yapmak İçin bizi taklid eder
ler. 

Volga - Don arasında 
ilk bent yapıldı 

Davetliler kıymetli öitebnaııle. 
Moskova: 31 (Tasa) - Haier rin izahatlariyle sergiyi~ ve 

denizi ile Kanıdenizi birbirine bağ- her köte önünde dakilcıalırca dur-
hyacak olan Volga - Don kanah muşlardır. 
üzerinde ilk kapakh bendin İnfaatı Bundan sonra ııaloııda hazırlanan 
bitmiştir. çiçekli masaya toplanılm11 ve 

Don nelıriniu sıılan, yaplmuı telebelerin ikram ettiti bondumıa-
bitirilmiş olan ilk kısım kanalı teşkil lar yenilmiştir. 
eden 59 kilometrelik bir yolla bu ilk Yanm sattan fazla devam eden 
bende alablmata başlamıştr. bu nezih faslın aralan, lazlanmmn 

S8 milyon metre mik'ibhk olan mektep sololan, keman ve piyano· 
bu bent 12 ıün içinde 111 ile tama- da çaluıankıyınetliperçaladaüeok-
men doldurulacakbr. leşmiştir. 

Bu yıl içinde bu kanal üzerinde 7,4S e kadar devam eden mu-

Memurların dairelerde 
kıyafetleri 

Viliyet dün bütün dairelere bir 
tamim yaparak: Vazife baflllCia nll

miyeti muhafaza ve yeh nklıtı 
temin için gömlekle ~ 
ve caketlerin çıkarılmamasını me
murlara teblit etmiştir. 

Talebelerin karneleri 
verilmeğe baılandı 

Dün bazı ilkokullarda lıazıdanan, 
talebelerin imtihan neticelerini bil· 
diren karneler verilmittir. 

Bu hafta içinde bütün okullar, 
talebe brneleı ini dalttınlf olacak· 
lardır. 

Sahte senetle 

900 bin kişi 

çaiıfmalara aynı surette devam edi- zikten sonra kallalmıt ve bütün da 
lecek ve 1937 ye kadar iki bent da· I vetliler tarafından laymetli direktör, 
ha yapılarak Don nelırinin 111yu ora- , öğretmen, ve çalııkan talebelere 
ları kadar getirilecelc:tir. tebrik ve veda yaplaralc nesih bir 

1
, törenle aynhnınıştır. Para çeken icra memurunun 

muhakemesi 

Sovyet kaplıcalannda 

Moskova: 30 [ Tass ] -. Bu yıl 
Sovyetler Birfiti dahilindek ikapbca
larda 900 bin kişi bulunacakbr. 

Sôn yıllar içinde Kafkasya ve 
Kınında bulunan büyük kaplıcalar, 
mabsüs derecede büyümüştür. 

1 Ha)kevinde Sahte senet tanzimi suretile ic-

' - radan para almaktan suçlu elki icra Bu gece bir konser veriliyor 
meınunı Haydar, muhasibi Rahmi ve 

Halkevinde bu gece saat 8,30 da ahaliden Kamil lıaldanndaki dunı.t-
başlaınak üz~, ar komites! ~ ma]l8 dün de ap cezada devam 
ri tar~ bir komer ~~. 1 edilmit ve hadise ile alikadar bir talı-

Bu müzikli ıeceye su şairleri- ·- tahlriki içın' muhakeme 9 baiira· 
mizden Osman pehlivan da~ e 1 -· --
decektir. Konser davetiyelidir, na lxrakılmıştır. 

kimlik ve bir miicldein181mıi muavin
liti daha ilAve edilecek ve bçakt;ılık 
iflerile yalandan. sm ve pdcledi bir 
111rette alilcadar olunacaktır. bu 16 mibtelif _,.. r .• 

adam, qmaın :rMMll 
Heniis vekiletten bu hu ... dair l..!L • L_ ...., .... 

laşırken, wainut au • 
resmi bir teblitat yoksa da ~- elerİ önünde durmaktıl, 
yettar makimların beyanatına göre: lez bi 
kaçakçılık suçlulan eskisi gibi yine dan ayn ette r mepe 

mülhaktta olsa dahi, ilıtjqı mubake- =~mı:.::~ 
nıesine ııevkedilecek ve 1918 numro· ye r'-md..., ;,..;. 1 
lu kanunun fiddetli lıiikiimleri tatbik euuc:ııı;,,.. __... 

edilecektir. 
Şu lıaie göre, kaçakçılıkla utra 

şan kötü huylular daha sıkı bir çen.. 
bel altına •lmacWder ve 1918 DWD· 

rolu kanının en ap bıikiimlerin
den kurtulamayacldardır. 

Bi!h•uı hükiimet takibat saha
sında daha titiz,.davranacak ve vatan 
haini demek olan bçakçılara en kü
çük bir şaflcat hissi gôltermeyecek. 
tir. 

Karısını öldüren 

Deli idim! diye iddia 
ediyor 1. 

Kan. Fatmayı öldürmekten ıuçlu 
Sadullah oğlu haınmal Derviş ismiD. 
deki adamm dıınqma.ıa dün al!r. 
ceza ımıhak · devam •liluiit 
tir. 

DeP4 kansını öldürdüiü -
bir de& olduğunu ve akıJde 
bulunduğunu, fUUl'UllDll ~ cılıılılıiıl 

Kollej dö F rans daki laburatuvarm
da serbest yaşayan Vidal ismindeki 
Maymunlanmdan biri, bir gün. aais
taıılardaıl birinin bir tahtayı deldi
tini gördü. Derhal asistaıun kullao
daiı iletleri aldı ve, bir matlcıabı 
tahtaya koyarak tepesine çekiçle wr
mata başladı. Bunu görünce, ilkin, 
hareketlerin basit bir taklidi ol
duğunu düşiindlim. Fakat, Mayına. 
mm: mesaisi esııasında sık sık eliyle 
tabtamn albnı yoklayarak matkabm 
öte tarafa geÇip ~ anla
maya çabşbfmı görünce çak büyük 
bir hayrete düştüm. Çü~ ujshımm 
,bu 10D hareketi uJa yapıntyOfdu. 

Bu arada, mereli, Şimali Kaf
kuya'daki Kislavodak kaplıcaların
da yeniden 40 sanatorium açı~ 
br. Karadeniz sahilindeki Soçi'de 

r R. Peker'in , ÜSmaniyede 
İnkılap Dersleri iki kaçakçı eıyalarla 

yakalandı 

dıtına miicWaa olarak - • 

1 Muhakeme-bu ıniicW• 
iddiayı lçabul etmİf ve Derviş' 
ayeneai için lıiilönnet cloktorhıtuna 

Bu - ~ 

~ 

bir milyona yakm kükürt banyosu Ankara ve btanbul Oniiverııite-11 
tesis ohmlllllf ve bu suretle kükürt !erinde R. Peker'in verdif;i inkılap 
banJClllU mikdan, 1917 de mevudun derslerinde tutulan talebe nOtlıın, 
elli ıiıislhıe yiibelmiftir. gözden geçirildikten aonra, ULUS 

Sovyetler Birfitinin sahil bulun. 8uımevince kitap halinde buıl-
duğu 10 deniz kıyılarında ve aynı za- , llllfbr. 124 sayfa tut.ın eler, 
manda memleket d.lu1indeki datlık ,. basına mamıfı ~ olanıli: her 
ve ormanlık yerlerde 200'e yakm yerde ON KURUŞA eatılmalda
kaplıca tehri ve 300'e yakın da kap. JLdır-.,;·~C;-----~~~ ....... -

sevkine ve m11bakenıeııin l:ıafka bir 
güne brakıbnlPDI karar veraıittir· 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yatcamii ci\'ll'lllda 

Ali Nasibi ecunedir 
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Yazan : Nihad T•ngUner 

Sürpriz 
- Bu böyle devam edemez Ca

vid buna mesut bir son verelim .. 

- Buna imkan göremiyorum 
Berin elimde değil .. 

- Neden o neticeye imkan 
yok? .. 

- Maatteessüf Berinciğim 

- Ya ben l. 
- Evet sen ... onu düşünüyo-

rum .. işte onu .. 

- Peki ama Cavid bunu baştan 
niçin düşünmedin , neden kalbimi 
çaldın .. neden bana yüz gösterdin .. 

söyle .. bu günah değilmi?. seninle ta
nışalı tam iki ay oldu.. halbuki sen 
bir senelik nişanlı olduğunu niçin 
söylemedin .. neden bu vazifeni unut
tun? 

- Sen unutturdun bunu bana 
Berin .. kabahat benim değil.. senin .. 
neden karşıma çıktın .. sen söyle .. 
ben mi seni çaldım, yoksa sen mi 
beni .. Bunu pek ala bilirsin l .. 

- Buda doğru ya!.. Cavid, haki
katı konuşalım. Beni bir uçurum ke
nannda bırakma ... Yoksa kendimi!.. 

Genç erkek başını önüne eğmek 
mecburiyetinde kaldı .. ve cevap 
veremedi .. 

Bu müstesna sarışın kızla ara
larında geçen konuşma , caddei 
kebirdeki küçük bir pastacıda olu 
yordu. 

Cavid, genç ve yakışıklı bir er
kekti.. Bunun için akrabııları onu 
el kızlarına kaptırmak istemediler 
ve çok zengin olan amcasınının kızı 
Macideyle nişanladılar.. Fakat bu 
nişan, görerek, tanışarak değil, bah
rimuhitler arkasında olmuştu .. 

Cavid 13 sene evvel hayal gibi 
hatırladığı Macideyi şimdi görse ta
nımazdı .. Çünki amcası Macideyi o 
zaman Panamadaki dayısının 
yanına göndermiş ve bir daha 
getirtmemişti .. 

- insanlar 12 senede ne büyük 
istihaleler geçirir bilhassa kadınlar .. 

işte bunun içindir ki Cavitde 
bu uzaktan bağlanış, pek kuvvetsiz
di .. 

Ve nış..nlı olduğu halde, karşısı
na çıkan Berini deli gibi sevmişti .. 

ilk günler, o Berine pek lakayt 
kalmış, fakat genç kızın ısrarlı taki· 
bi ve sokuluşu onu nihayet çelebil
mişti .. Evet onu, ısrarla takib etmiş
ti .. 

Hayatta hiç bir kadın yokturki 
yalvarsın, ve sevgi dilensin .. 

Fakat Berin, bu klasik kaide· 
yi onun için alt üst eden bir gurur 
fedakarı idi !.. Bu, bam başka, pek 
başka bir kadındı.. Pek tuhaf bir 
ruh taşıyordu .. 

İşte Cavit kendisi için tutuşan 
bu güzel kıza biraz evvel açtığı ha
kikatı söylediğine şimdi nadimdi .. 

S.Jvyetlerde spor faaliyeti· 

Moskova : 30 ( Tass ) - Bu 
yıl başlangıcında yapılan bir sayıma 
göre, Sovyetler Birliğinde spor teş
kilatına mensup , 2 milyonu kadın 
olmak üzere , 9 milyon sporcu ve 
1 mil yona yakın sporcu talebe mev· 
cuttur . 

1925 yılında Sovyetler birliğin 
mevcut Stadium ve spor meydanla· 
rının adedi 4550, yüzme ve patinaj 
mahallerin;n adedi 800, spor evleri
nin adedi 200 ve beden terbiyesi 
salonlarının adedi 2300 idi . 

Sovyet sporcularıbugün 14 dün
ya rekorunu ellerinde bulundurmak
tadırlar. 

Genç adam yavaşça başını kal
dırdı ve: 

- Sevgili Berin senin için herke
si kıracağım, her şeyi feda edeceğim. 

- inanayım mı Cavit .. söyle 
sevineyim mi? .... Cavit, genç kızın 
ellerine sarılmıştı . Az daha u
mumi bir yerde olduklarını unuta 
caklardı !.. 

* * * 
- Peki oğlum peki .. Fakat ar

tık tamir edemiyeceğin kalbimde 
Cavit isminin yok olduğunu bil 1 

- Ne yapayım amca kalb bu .. 
Aşk bu ,. başkasını seviyorum .. Ma
cideyi göremedim .. ve içimdeki duy
gu da l değişmedi .. Amca o içimde 
yine kardeş kaldı .. 

Cavit her şeyi 'Amcasına açıkça 
söylemişti ... şimdi boş salonda iki
si de ~susmuşlardı .. 

Fakat Cavit, ihtiyar amcanın yü
züne dikkatle bakmış olsaydı .. onun 
bu işten hiç te müteessir olmadığını 
ve hayretlerinin pek cali olduğunu 
görürdü .. 

İhtiyar amca gözlüklerini düzel
terek yerinden doğruldu : 

- Cavit artık seni görmek benim 
için bir azap oluyor .. buna meydan 
verme !.. 

Genç adam neye uğradığını bile
medi: 

-Amca .. diyebildi. Ve bunu mü
taakip titreyen adımlarile kapıya yü -
rüdü .. 

Bu esnada salonun köş!!~indeki 
perdenin arkasından bir genç kız yıl
dırım gibi koştu. Cavidin omuzlarını 
yakaladı: 

- Bana bak ... 
Cavit bu sese inanamadı .. bu se

sin buradaki münasebetini anlıyama
dı .. 

Birden dönerek : 
- Berin .. Berin l dedi . 

Evet bu Berinin ta kendisi idi 
ve yanılmıyordu . 

Ve tekrarladı : 

- Berin ... 
Genç kız: 
- Hayır Berin değil Macide. de

di .. 
Yine afallamıştı 1 

- Berin .. Fakat burada !.. 
- Hala Berin diyorsun l 

Bu ne demekti ? .. Artık bir şey 
söyliyemiyordu ... 

Bu sırada köşeden muzip bir 
kahkaha duyuldu . 

ihtiyar amca gelerek : 

-Cavit oğlum ; dedi . Bak bun-
~ların hepsi komedi .. Daha üç ay 

evvel Macide Panamadan dönmüştü. 
Fakat sana bildirmedik . Bu da 
Macidenin arzusuydu . Hatrını kıra
madım. Ve seni yoklamak için böy· 
le bir plan kurduk .. 

Çocuk tiyatroları sergisi 1 

Moskova: 30 [ T ass ] - Mos

kova' da çocuk sanat terbiyesi Mer

kez evinde, Sovyetler Birliğinde 
mevcut lOO'e yakın çacuk tiyatro
larının sahne maketlerinden, tezyi

nat ve kuklaların fotograflarından 
mürekkep bir sergi açılmıştır. Be
yaz Rusya, Türkistan, Gürcistkn, 
Ukranya, Kırım, Tataristan ve sair 
yerlerdeki çocuk tiyatrolarının işti

rak etmiş olduklan bu sergi, Sov
yetler Birliğinde çocukların sanat 

terbiyelerine verilen ehemmiyeti la
yıkı veçhile göstermektedir. 

Türksözü sahife 3 

"Japonya, İngiltere ile harbetrneğe 
mecburdur. ,, 

Asri sinemada 
2 Haziran salı günü akşamından itibaren iki 

film birden 
- Birinci Sahifeden artan - 1 

Eski bir bahriye zabiti olan 
Kiosuke Fukunaza" Müstakbel Japon 
Amerikan harbi " adıyle yazdı
ğı romanımsı bir eserde Japon do 
nanmasının Amerikan sahillerine 
yapacağı taarruzu , ve Panama ka
nalının Japon casuslarının yardımiy
le Japon donanması tarafından nasıl \ 
tahrip edileceğini tasvir etmekte- 1 

dir . ı 
Ve bir çok Japon amiralları 

bu kitabın her Japon tarafından ' 
okunmasını tavsiye etmiştir . 

Yine bir deniz zabiti olan Tota 
lshimaru'nun yazdığı eserde ise , 
Japonya ile lngiltere arasında bir 
harbin gayri kabili izale olduğu an
latılmaktadır . Bu eser son günler
de lngilizceye tercüme edilmiştir . 

Sadece kitabın adı bile , böyle 
bir ihtilafın izale edilemiyeceği hak
kındaki kanaatleri kuvvetlendirmek 
için kafidir : 

[Japonya lngiltereyi mağlup et
meğe mecburdur ].Kitabın muharriri 
kumandan lshimaru lngiltere ile Ja
ponya arasında mevcut olan ekono
mik zıddiyetlerin istikbal için çok 
tehlikeli neticeler doğuracağı fik
rindedir : 

" Bu ekonomik mücadele Japon· 
yanın tekamülü ve genişlemesine 
ciddi bir surette zarar vermektedir. 
lngiltere için de, Japonya için de bu 
bir ölüm veya hayat meselesidir ,, . 

Bu sözlerden sonra muharrir 
iki millet arasında harbi icap ettire
cek sebepleri tahlil ederken bilhas
sa iki nokta üzerinde ısrar ediyor : 

: -Okyanus devletlerinin gele
cek konferansında lngiltere, Japonya
nın Çinde yaptığı arazi fütuhatına mu

halefet edecektir . Ve onun tazyiki 
altında diğer devletler Japonyayı 

mutavaata ve harpten sonra Alman
yanın aldığı Okyanus Adaları üze
rindeki mandayı ilgaya icbar ede
ceklerdir . 

Bu Okyanus konferansının iflası 
ise ya Japonya ile Amerika veya· 
hut - ve daha ziya de - lngiltere ile 
Japonya arasında bir harbi mucip 
olacaktır. 

, Her iki takdirde de Japonya 
lngiliz - Amerikan cephesiyle çar
pışacaktır . 

2 - Bir mucize eseri olarak 
eğer konferans bir anlaşma ile bi· 
terse , bu takdirde de ekonomik 
sahada lngiltere ile Japonya arasın· 
da müthiş bir harp başlayacaktır , 

Çünkü , Japonya yeni yeni ilk 
madde menbaları bulmak mecburi
yetindedir . 

Meseleyi halledecek sadece kuv
vet olduğu için Japonya gerek Ok
yanusta , gerek Avrupada müttefik 
aramaktadır . 

Kumandan İsbimari'ye göre , 
iki rakibin de kendine çakmek is
tediği başlıca devletler , Amerika, 
Sovyet Rusya , ve Hollandadır . 

Bu sonuncu cfevletin müstakbel 
ihtilafta en büyük rolü , lngilterenin 
Pasifik de başlıca Üssü bahrisi olan 
Singapur'a komşu bir koloniye sahip 
bulunmaktadır , 

Amerikanın lngiltere tarafına 
geçmesi muhakkaktır: "Amerika ile 
harp Japonya için lngiltere ile harp 
demektir Yahut aksi .. Yalnız 
bir şey sorulabilır : acaba iki dev
let de aynı zamanda mı harbe gire· 
cek veyahut birisi başlayıpta son
radan ötekini mi sürükleyecek ?.,, 

Muharririn fikrine göre Japon
yanın yardımını arayabileceği biricik 
kuvvet Sovyet Rusyadır: 

" Sovyet Rusyanın vaziyeti Ja· 
pon lngiliz muharebesinin neti 
cesi üzerinde mühim surette mües 
sir olabilir " . 

Bundan sonra kumandan lshi
ınaru, vukua gelecek askeri hadise-

!eri kendi mı1hayyelesinin gördüğü 
surette tasvire başlıyor . 

Singapuru , Amerikanın Okya
nus Adalarından daha büyük bir 
tehlike olarak görüyor . lngiltere 
buradan Japonya üzerine yapacağı 
deniz ve hava taarruzlannı kolaylık
la idare edebilir . 

Muharrir (kitabının müteakip 
kısımlarında , kara ve denizde ln
giliz - Japon düellosunun muhtelif 
safhaları hakkında mükemmel tab
lolar vermektedir . Ve bütün tafsi
lat . insana ,bütün bunların Japon 
askeri mahafili tarafından lngilte· 
reye karşı hazırlanmış mükemmel 
planların birer aksi gibi geliyor . 

Ne olacak? 
Evvela Japonya Hindistan ve 

Mısırda milliyetperverlerin lngiltereye 
karşı ayaklanmasına çalışacak. Hindis-

tanda çıkaçak bir ihtilal lngilizle · 
rin mühim bir kuvvetini burada tut
masına sebeb olacak, Mısırda vukua 
gelecek bir isyan ise Siveyş kanalı- 1 

nın vazifesini, faaliyetini felce uğrat- 1 

mağa yarayacaktır . 1 
" Deniz muharebelerinin başlan

ğıcında Japonya, lngilterenin Çin ' 
donanmasından üç veya dört Kra
vazörü batırmağa ve hattı harp ge 
milerinden hiç olmazsa bir düzine 
sini işe yaramıyacak bir hale sok
mağa mecburdur . " Bu, Japon do
nanmasının milli sulann uzaklarında 
çalışmasını temin edecektir. Bun-
dan sonra Hong - Kong, Singapur 

( Ölümden korkmıyan adam) 
Aşk , heyecan , sergüzeşt filmi 

2 
Umumi istek Üzerine 

( Elmas hırsızları ) 
Son derece heyecanlı ve fevkalade meraklı sergüzeşt filmi 

Çarşamba gündüz iki buçukta son defa olarak 
• 

(ilkbahar şarkısı)· 
6950 

· I TAN Sinemasında f 
• • Sinema mevsımıne veda 

En büyük Alman yıldızları tarafından temsil edilen hissi ve çok müessir 
bir mevzua sahip Dramatik bir eser 

Ko"rad Vaid, Kamilla Horn, Maria Podler,Annion
dra, Fransis Lederer, Lian Haid, Firtizkortner 

gibi şöhretli isimlerin temsili olan 

Büyük ihtiras 
Mevsimin büyük bir filmi ve turfandası olacaktır 

üslerine yıldırım asa bir taarruz yap- Fiatlarda azami tenzilat : Duhuliye 15 
mak imkanı da elde edilmiş olacaktır. 

Bundan sonra sıra Avusturalya 1 balkon 25 kuruştur 
ya , yeni Zelanda ve Bomeo ya gele-
cektir. Kumandan lshimaru bundan 1 6932 

. ~---------------------------------------------------sonra lngiliz ve Japon donanmaları 
arasında can almacasına bir harbin 

vukua geleceğini de saklamamaktadır. 

R. PEKER'in 

İnkılab Dersleri 

Fakat her halde milli gururunun da 1 
üzerinde büyük tesir yaptığı bir 1 r 
hükı1mle bu harpten Japon donan 
masının galib çıkacağını ve lngiliz 
donanmasının Singapura sıgınmak 
üzere kaçarak deniz hakimiyetini 
Japon gemilerine (bırakacağını da i 

R. Peker'in Ankara ve lstanbul Üniversitelerinde verdiği inkılab ders· 

!erinde tutulan talebe notları , gözden geçirildikten sonra , ULUS Basım-

lave etmektedir . 
Bundan sonra ne olacak ? 
Muharrir bunu da bize söylemekte 

evince kitap halinde basılmıştır . 
124 sayfa tutan eser , yalnız baskı masrafının karşılığı olarak her yer-

de ON KURUŞA satılmaktadır . C. 
' 

tereddüt etmiyor : •----------·---------------------------------·
1 

lngiltere; A vusturalya , yeni Ze-
land ve Hong Kongu Japonyaya 
terketmek mecburiyetinde kalacak, 
Hindistanı kaybedecek ve Çin pa
zarından vazgeçmeğe de mecbur 
olacaktır . 

Bütün bunları anlattıktan sonra 
kumandan lshimoru lngiltereye, kan 1ı dökülmesine mani olmak için uzak 
şarktaki müstemlikelerini Japonya ya ' 
terketmesini teklif ediyor . Çünki, 1 
diyor : 

" lngilterenin Japonya ile harp 
etmesi, mahvolması demektir . ,, 

Bu kitap ve muharririn bu tek
lifi imparatorluk meseleleri mevzuu 
bahsolduğu zaman hiç şaka ya gel
miyen lngiliz efkarı umumiyesi ta
rafından bir " garibe " olarak te
lakki edilmiştir. 

Annelere öğüt 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Merkezi ; sıfır yaştan bir yaşına ka
dar çocuğun nasıl bakılacağını öğ
reten " Annelere Öğüt " ün birinci 
sayısını yeniden bastırmıştır. Birinci 
sayı öğüt birer aylık yazılmış 12 . 
tane yazıdır. 

2 inci sayı öğüt : Çocukların• na- ı 
sıl besleneceğini ve mamalarının na
sıl hazırlanacağını öğretir . 

:-Ier iki öğütleri isteyenlere Ku
rum,parasız olarak gönderir. " An
karada Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel merkezi Başkanlığına ,, bir 
yazı ile başvurmak ve adres bildir
mek kafidir • 

İstanbul ve Paris fakültelerinden mezun 
1 

D. Hamdi Onar 
Kadın hastalıkları mütahassıs 1 

Hastalarını İstiklal mektebi 
kabul ve tedavi etmektedir . 

karşısındaki muayenehanesinde her an 

Çukurova ziraatı 
hun1mlı bir devrede 

• 
- Birinci sahifeden artau -

yor. Tabii bu zoraki ücret veriş, onu 
çok sıkıntılı bir vaziyete sokmakta
dır 

Şimdi çiftçi ot fazlalığı olarak 
5 6 lira vermektedir ki geçmiş iyi 
yıllarda dahi bu yüksek ücret görül
memişti. 

Çiftçimiz meydandaki pamuk ve 
kozasını ota boğmak istemediğinden 
ne olursa olsun fedakarlık yapmak 
mecburiyeti altındadır. 

.. * 
* 

Mıntıkamızda yeni başlıyan pa
muk ekim cereyanı karşısında ilk ön· 
de düşünülecek ve çaresi bulunacak 
canlı nokta - fikrimizce - amele 

6652 23-30 

Seyhan Vilayeti Dai
mi Encümeninden : 

Adana : Memleket hastahane
sinin bir senelik ihtiyacı olan (2601) 
lira muhammen bedelli ( 115 ) ka
lem ilaç ve malzemesi açık eksilt
meye konulmuştur . 

Açık eksiltme 936 senesi Hazi
ranının ( on altıncı ) Salı günü saat 
onda Seyhan Vilayeti Daimi Encü-

Cmeninde yapılacağından ısteklilerin 
şartnameyi görmek üzere her gün 
hastahaneye ve ihale günü de pey 
akçasiyle birlikte encümene uğra-

maları . 6921 
29-5-12 

meselesidir 
Hem çiftçiyi ezmemek, dolayısile 

rekolteyi normal masrafla elde et
mek, hemde amelemizi sefaletten 
kurtarmak için esaslı tedbirlerin alın
ması gerektir. 
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Borsas-ı muameleleri T 1 11 1 r---\ K ,

1 
Y E Yayla Adana 

• 

PAMUK ve KOZA -----
Kilo Fi ya tı 

C1NS1 E ıı En ı;o l.. 
Satılan Mikdar 

•Z 
K. s. K. s. Kilo 

Kapımalı pamuk 36,50 
- ,_ 

• 
- Piyasa parlağı 

" 
-33 36 

- Pizasa temizi .. 30 
iane 1 33 
iane 2 36 

- Ekspres 
- Klevlant 1 

YAPACI 
Beyaz 

1 
60 162,50 

1 - Siyah 

<.: l (; 1 1' 
Ekspres 

1 1 

ıane 3 
- Yerli " Yemlik " .. " Tohumluk-.-. -ı 1 3 

HUB U B A T 
Buğday Kıbrıs 1 -----Yerli .. 3,12,5 4 

.. men tane 
Arpa -2~05 

Fasulya 
-vüıaı 
- Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek -Sisam 17 1 1 - UN 

ı Dört y ı ld ı z Salih -~~-=--1 ~ -·----·= - üç )) » .c- - ---
~ Dört yıld ı z Doğruluk 750 --.>< üç » » 675 ..=? c 

O _::: ·simit » -900 
':":: Q - - ------ ---.>< > _ Dö r.!__yıldız cumhuriyet -700 
"" g. 600 .... üç • » - -- --Simit » 

Liverpol T elgraflurı 

.... 1 

Kambiyo ve para 
3 I 6 t 1936 İş bankasından alınmış t ır. 

'arıtl'11 

Hazır 1 6 67 Liret 
ı 10 1 

J 97 -- 6 18 Rcyşmark 
Temmuz vadeli -Frank « Frans ız » - . -- -

5- '82 Birinciteşrin vadeli Steı:lin"7fugiliz • 630 -- --· 4 -97 Hit hazır - D-ofar « Amerika • -ız.ç 92 ---- - - -11 /63 -Frank « isviçre • 2- -Nevyork 

N 

&R 
T6RKiYE ;:; tSı~.;~etA:.I 

6748 33 

--------~~-------------~~~·~~~~----------

Sıcaklar haşladı ! 
Elektrik sarfiyatr •Sün derece az olan 

1936 modeli Frigidaire 
Sayesinde yiyecek ve içeceklerinizin tazeliğini temin ediniz 

Lüks değil 

Frigidaire 

sıhhat 
. . 
ıçın 

Adana bayii 

Muharrem Hilmi 

elzemdir 

6961 4-6-9 11-13-16- 18-20- 23- 25- 27 - 30 

1 \......1 .......:. Bürücekteki yurdumuz kira! 

-:::ı 1 R A /\ .T OSMAN ALTIKU L 1-4. ~ 6927 4-4 

BANKASI 

\ 

·DAR~· 
~ BiRiKTiREN 
RA~T 6DfQ 

Halis kuru kah' 
Türkiycnin her tarafında s 

seve içilen kuru kahveci Mehmet 
mahdumlarının nefis kahvesini }'1'111-.ı 
Lüks Bakkaliye mağazasında b ~· 
bilirsiniz. 69 54 2-7 1liati 

Seyhan Vilayeti encü 
ninden: 

Kozan Memleket hastanes' 
1-6-936 tarihinden 937 se 
Mayısının sonuncu gününe kadat 
senelik ihtiyacı olan 39 kalem e 
ve saire şartnamelerinde yazılı ş~ 
!ar dairesinde alınmak üzere a 
eksiltmeye konmuştur . 

ihale 936 senesi Haziranının 
üncü salı günü saat 11 de Vila 
Encümen dairesinde yapılacağın 
talip olanların mezkur gün ve s 
Vilayet encümenine gelmeleri. 

Erzakın cins ve miktarlarile ; 
namesini görmek istiyenlerin her 
Seyhan Sıhhat müdürlüğüne ve 
zan Memleket hastanesi tabipliğ 
müracaat etmeleri. 6943 

31- 5-10- 16 

gil 
Fil 
h 

Seyhan Vilayeti Encü ek ıi 
ninden : Lıt ö 

Osmaniye Memleket hastane aka 
nin 1-6-936 tarihinden 937 i~'l.i 
nesi Mayısının sonuncu gününe k a~~ 
dar bir senelik ihtiyacı olan 48 k llıaın 
lem erzak ve saire şartnamelerin it 
yazılı şartlar dairesinde alınmak e ~aşı 
re eksiltmeye konmuştur. en 

ihale 936 senesi Haziranının tııı 
ıncı salı günü saat 11 de Vila baın 
Encümeninde yapılacağındat1 tal 
olanların mezkur gün ve saatta aıı 

!ayet Encümenine, erzakın cins eb 
'k 1 ·ı t · · ·· Şde mı tar arı e şar namesını gorm . 

S h d 
.. et 

isteyenlerin Seyhan ı hat mü o an 
lüğüne ve Osmaniye Memleket h ek 
tanesi tabipliğine müracaat etııı aşı 

!eri . 6920 29-2-6-12 a 

1 ~ 1 .. ,,..... ____________________________________ ~~ 

l 

1 Kozmin __ piş _ JY!ac!lnu l il BELEDiYE iLANLARI uct 
1 ect 1 Mektep talebelerine bilhassa tavsiye ederiz. Reklamlara kapılmayınız !...---------------,--·--------~al 

1 Koz mi n diş macununu bir kerre tecrübe ediniz. Hem 1- Kanara et ve buz nakliye kamyonlariyle itftıiye arazörlerini~ a 
bir senelik benzin ihtiyacı olan 1125 teneke benzinin satın alınması açı~ iy 

ucuz, hem sıhhi dünya nınen meşhur diş macununun formülünü el- olarak eksiltmeye konulmuştur. ar 

N • 2 - Eksiltme Haziranın 11 inci Perşembe günü saat on beşte Beledi· 0 

de etm_eğe muvaffak olan evrozın laboratva- d d 1 k iye encümenin e yapı aca tır. ~a 

rının yeni müstahzarıdır . 1 Fialı her yerde 15 kuruş tur , 2 

' --------~----.... :am .. J 
6815 26 

-----'-- .... -· -· - ·- ------·-- ·- ---· - - -· -
,, lı 1 

UVALE.T VE PARFUMOR 
İ il { i'ya<~ıııı Yı 

.f/Li NARİ Bİ f<.:.7ANı:!illVIJE 

. (_/</ J..,. / N 12__, 

Cl!Zlıl/I< D<J<ı1-<'ll ı , ıı 

304 

..... l .......... ıl'.IElmr:ımı:J=:ılGllllll;ılı:Jlll ............... 11!11~ 

kıymetli ilacı her evde bulundurunuz . 

3 - Muvakkat t;ıminatı 370 liradır. ıle 
4 - isteklilerin şartameyi görme görmek üzere her gün yazı işleri ka· 

lemine ve ihale günü de Belediye encümenine gelmeleri ilan olunur. 
6914 27- 30-2 - 4 

ın 

Hafıa tatili kanununun ahkamı istisnaiyesinden istifade etmek istiycn c 
müessese sahipleri,müesseselerinin ne iş te kullanıldığını gösterir bir istıd 1~ 
ile müracaat ederek ruhsat alması lazımdır . Ruhs~l almadan müessese· u 
!erini açanl?r hakkında hafta tatili kanununun 9 uncu madde~ine tcvfik :ın c. 
takibatla lnlunulacağ ı ilan olunur.6962 4 - 12 - 16- 20 

--·---,.-··--- --------------·""T"I 
llaçlarınızı, Naftalin ( Güve otu ) 

Parfümeri tuvalet ihtiyaçlarınızı 
ve '. 

1 

Seyhan Eczanesinden 
alınız 

Bir kere tecrübeden sonra her husustaki azami menfaatinizi 
anlıyacağınıza şüphe yoktur li He< ,~:~~~\:~:~-~~"~~,~~~~::!""'°' '"' ı ,l' I 

1 Bu ilacın ismi Nevrozindir. Bir defa ---------

Celal Bayer 

Umumi neşriyat müdürii 

Celal Bayer 
Adana Türkıözü matbaası 

1 tecrübe ederseniz başka ilaç kullanmazsınız . 
Fiatı her eczahanede 7,5 kuruştur . 2 

- -•= m .. •ımmı•••mı••• .. -•••--.. mıaıııımıaım:ıııllli 
26 6814 


