
1 
r 111 ' B8f18Zmenı 

1 FERİT GÜVEN ----

1 
18 Mart 1936 

1 ÇARŞAMBA 

e:: ===== 
5 KURUŞ 

Bugün ''Çanakkale'' zaferinin 
21 inci yıl dönümüdür 

Bu büyük gün bu akşam Halkevimizde 
güzel bir törenle kutlanacak 

Çanakkolede onbinlerce şehidimizden bf r kısmının 
kafa tasları ve: kemikleri . 

18 Mart 1915 aabahı hava çok 
güzel, deniz bir atlas yorgan gibi 
düz ve ıakio . En ufak bir bulut 
parça11, uzaklar1 görmeğe engel 
olan bir duman yok. Tam bir 

muharebe aünü. 
Sabıbleyio erkenden uçan bir 

keıif tayyaremiz Bozca ova ya
kınlarda 15 İoiiliz, 4 Fransız 

zırhlııile 3 kravözörüo ve bir 
çok torpidolann nakliye ve tah· 
rip r·gemiJerioia bog.za doğru 
ilerlemek için hazırhk yaphklan 
ha~erini getirmiıti. 

Bataryalartmızın baımda za· 
bitler ellerindeki dürbünle uzak
lardaki diişmını g&zetleyorlH, 

- Gerlsl ikinci sahifede-

Amerikada annelerin rahatı kaçtı 

Lindenbergden sonra sıra 
Dempseye mi geldi '1 

kindnaperler eski boks şampiyonuna 
çocuğunun kaçırılacağını bildirdiler. 

Nevyork : 11 Mut tarihile Le· 
jeurcana' la yozılayor : 

Lindeobergd~n sonra Demp 
ı ıey .. 

Muhakkak ~olan bir hadise : 
Bir çok güolerdenbui eski dün· 

ya boks şampiyonu Dempseyin Nev 
yorkdaki:mubteşem apartmanı bir 
çok hususi ve resmi dedektifler 
tarafından muhafıZI edilmekte 
dir . 

Kat'ıyeo temin edildiğine gö - J 

re Dempsey bu tedbirlere hir lüks 
olarak müracaat etmemiş, bir müd 
det evvel aldığı anonim bir mek
tupda kendisine yabancı iki gan- ı 
gster tarafından çocuğuoon kaçı · 

Dempseyin karısı ve kaçırılmak 
istenen çocuğu 

rılac•ğt bildirilmiştir . 
Mektupda eğer boks şampi· 

- Sonu ikinci sayfada -

Avrupanın derdi etrafında 
yapılan müzakereler 

Milletler Cemiyeti konseyinin daveti üze
rine Ren meselesini görüşmek üzere 
bir Alman heyeti Berline hareket etti 

lngiliz matbuah, bu son hadisenin de 
tehlikesiz atlatılacağına inanıyor 

Londra : 17 (Radyo) - t<on · 
sey gizli bir toplantı yaparak Al-1 
m•n c.evabım müzakere e tmiş · 
tir . 

Konsey yarın aleni bir celse 
d•ba yaparak toplaotı!!lıbı 23 Mar· 
ta tehir edtcektir . 

Loıadra : 17 (Radyo) - Mil-

letler tıosyetesinio gizli toplaotı
sınd a delegasyonlar , Almanya, 
müzakerelere diğtır milleller gi. 
bi, bukuk musavatını haiz oluak 
girmesini kabul etmiatir . 

Aleoi celse hu gün yı-pılıcak· 
ttr • 

- Gerisi üçüncü say/ ada -

••• ., -- Sovyetler 
Mançuko ııoırınıa telcrar tab 

d idioi ist iyorlar . 
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Kamutayın 

Ötey günkü toplantı
sında bUtçe münakale 
işleri müzakere edildi 

- -
Ankara : 16 ( A.A ) -Kamu

tay ; bugiinkü toplantısında kül
tür bakaohğı 1936 yılı bütçeıinde 
münakale yapılmHın• ve açılan 
fasıllara fevkalade tahsisat konul · 
masına, m~murio kerı uounuo bazı 
maddeleriyle buna müzeyyel olan 

1

1777 sayılı kanunun bir madde8inin 
degiftidlmeaioe dair kanun liyi
baları müzakere ve kabul edil-
miştir . 

Dömartel 

Ankarada durmadan 
Fransaya gali 

.. "'•' 
Ankara: 16 ( A.A) - Fran

&aDla Suriye fevkalade komiıeri 
Fraosay• gitmek üzne bu ı•b•h 
oebrimize gelmi§ ve ayni trenle 
İı!llanbula dotru yoluna devam 
etmiıtir . Komiser, Adana ve Ao
k..ra duraklarında hükumet adıaa 
selimlanmııtır . 

Benim gözılmle : 

Yeni bir sahnenin 
perdesi kalktı 

Bir çok şöhretler vardır ki; (Ak· 
tuılite ) nin zalim sür'ati ile mu· 
kayyetdir • 

Bir çok ıinema yıldızlar1010, 
boka eampiyonlarının kııa bir za
manda parlayan ve hiç ıönmiyecek 
gibi görünen şöhretleri gibi .• İosan
larm hafızası çok vefaıız oldu • 

Hudutsu• bir Aktoalit" ihtiraın, 
en mühim, en heyecanh hadiseleri, 
eöhretlcri bir fırtına gibi önüne ka· 
tıp sürüklüyor . 

Dün, bütün dünya matbuatında 
en mutena sütunlorı, radyolarda, 
mahfellerde en harert~tli mevzuu te§
kil edeo bir mesele, bugün unutul
mue bir masal halini alıyor ... 

Bunu yalnız ineanlann, hAdiıe· 
Jere kar§ı olan alakasının vefaıızh· 
ğında değil, biraz da vakiların ace· 
lesinde aram•k lizımdır. 

Öyle velôd bir zamanda yavıyo
yoruz ki; batka zamanlardan her biri 
dünyayı yerinden oynatacak bir çok 
meseleler bir ay, bir hafta içinde 
birbirini takip ediyor. 

Bu bolluğa, bu surata alı2an in
sın, artık tek bir ,hadisenin mooo· 
tonlu~unal tahammülü yoktur. O her 
§eyde sürat, teneYVO iıteyor. 

Bıkınız en [ Habeş işi ] ne .. 
dünya efkin umumiyesinin bu İ§le 
gösterdiği alaka ve Habeşlere brşı 
uyanan sempati biter, tükenire ben· 
ziyor"mu idi ! 

Fakat inBBnlar bu işten bekle· 
diği neticenin süratle gelmediğini 
görünce yava§ yna§ alika1ını da 
tavsattı • 

Beş on gün : evvel , Japonyada 
olan seri enikaatler " Habeş işi ., 
oe ilk darb,.yi vurmuştu. Dünyamn 
gözleri Tokyoya ~ ve oradan Man· 
çuri-Rus hudutlarına çevrildi. Bu 
hadisede yeni bir heyecan kokusu 
vardı • 

Fa.kat aradan çok geçmeden da
hı heyecanlı , daha alakalı bir sah· 
nenin perdesi kalktı : bu defa da 
gözler Ren nehrinin kıyılarına dön· 
dü. 

Dünya mübtıç olduğu şiddetli 
heyecanı yaratmak için , bu hadise 
kuşısında da zorla kendini korkut· 
mığa çaheıyor . 

Bu arada zavallı Habe§İııtan tıb· 
kı §Öbretten dü§mÜ§ Vf! acfaletile 
ba~başa kalmıv bir boks şampiyonu 
gibi İtalya ile karşı karşıya yalnıı 
kaldı ... 

Hiç bir gazete, hiç bir radyo 

Göbelsin Alman 
izah etmediği 

milletine acıkca 
• • 

vaitler nedir? 

Anşlus mu? Strazburg mu ? 
·······----

Göbels: 
"-Biz şimşek gibi, hayret verici hareketler ya. 
pıyoruz. 8u şekil bizim dahildeki muvaffakiye
timizi temin etti , dış işlerinde de temin 

edecektir,, diyor 
Berlin : 12 ( özel ) - Alman 

yaoıa prnpag•nda balranı dün mu
azzam bir toplantıda 29 Mart in · 
tibabı için Alman milletine yeni 
bir proğram çizdi . 

Berlinde ve villyetJe,de 200 
tiyatro ve sinema halkın bu out· 

ku dinlemeıi için hükumet tıırafıo
dan işgal edilmiıti . 

Bu toplantılardan en bOytığü 

propaganda bakaoınıo ıöz. ıöyte-: 
diği( Doyçland Hol ı da olmuıtu. 

Ttpedea inen hafif ziyalaı la 
yarı aydıulanmıı bu muazzam sa· 
looa ıirdiğim zaman maozaraoıo 
giizelliği ve ihtiıam1 kaı111ıoda 
hayrete düşttlm . 

20000 k lfi bu geniş ulooda 
oturmuı dini bir ıükun içinde 
bekliyordu . 

Saloau binlerce çapraz baçh 
kırmızı bayrak ıö11lüyordu . Du
varlara gerilmiı uzun beyaz baot · 

Suriye haberleri : 

Göbels 

lar üzerinde şu cDmleler okunu
yordu : 

" Almın garnizoolan , sulh 
garaizonlarıdır. Saadetin, Fübrere 
olan ıadakatindedir . Alman mil· 

- Gerisi ikinci sahi/ ede -

Halepte yine gürültüler 
çıkmağa başladı 

Kalabalık bir kütle nümayişler 
yapmak istedi. askeri kumandan
lık emniyet için tank gönderdi 

Habeş işleri 
ne halde? 

Londra: 17 (A A) - Royter 
muhabirlerinin bildirdiklerine 
gö re Şimaldcki Habeş Sağcana
hın yedi İtalyan tayyaresi tarafın· 
dan bombardu~an edildiği aola
ıılmıştır . 

Habetiıtamn bazı vilayetle· 
rinde dahili lrarıt ıkltklarıo baı 
gösierdi~i şayia11 da vardır . 

Habeş htıkiimeti Şimaldeki 
İta,yan ordular1Dıo kat'i vaziyet · 
le bulunduklarını bildirmektedir. 
Yapılan şiddetli muharebelere 
raimeo Habeşlerin mühim zaiya
ata uğramadıkları ve İtalyanların 
çok ilerleme yüzünden iaşe müş. 

külatıo• uğradıkları ve ileri kı· 
taatan ancak tayyarelerle ıaşeleri 

temin ed ildiği anlatılmaktadır. 
İtalyan kuvvetle rin in Medvar 

ya istikametinde ileri hareketi 
devam etmektedir. 

Baş~anların sözleri 
Ankara : 17 ( A .A) - Dön 

foto sergisinini gezen haıbakau 
İsmet İnön6, ıergideo ayrilarken 
bHın direktö rüne : ( Memteketia 
güzelliklerini her bakımdan fo · 
tografla teabit etmek gibi fayda · 
la ve luzumlu bir teşebbüıe ayni 
muvaffıkiyetle devam etmeli ] de 
mittir. 

Avam kamarası deniz 
büdcesini da kabul etti 

Londra : 17 (Radyo) Avam ka 
maraaı amele partisinin deniz 
büdcesinde yıpılma1101 teklif et
tiği tenzilatı red ederek ekseriyet
le büdceyi kabul etmiıtir . 

Yunanistanda 
Hükumet, liselerin de 
kapatılmasını emretti 

Atinı : 14 (Özel) - Yunan 
hükumeti, talebeleri:gittikçe bli · 
yOyen tahrikamiz hareketleri ha
aebile finiversitelerden başka li
selerin de kapatılma1101 emret-
miıtir . 

Heryo, fevkelade komiserin siyasetini Suryadeki radyo sayısı 
tenkid ettiğini yalanlıyor Berut : 14 ( Özel ) Maada al 

tındaki memleketlerde buluoan 
radyonun 11yısı 14593 ü bulmu§· 
tur. 

Helep : 14 (özel) - Otta öğ· 
leden ıonu ıaat 3,30 da k•laba
lık bir kUt1e nümayi§ler yapmak 
htedi. Fakat polia 1ıümayişio ya· 
sak olduj'onu ileri aörerek bunla
" dağıtmağa teşebbüs.etmiştir. 

Halk, polisin muhalefetini din 
lemiyerek yoluna devam etmiş ve 
aaayiıi temin edemiyectiini anla
yan polis askeri kumand•nhktao 
imdat iıtemiıtir. 

Askeri kumanduılık taokfgöo
dereack emniyeti ll"mioe ç•lışmıı
br. 

Babulfarac ta dükkanlar kapa
lıdır. BOtüo Suriyede yeni ve Ö· 

nemli idari deiiıiklikler bekleo· 
mektedi ;, 

ıe!!I!!-. ________ ...,.._....._ __ _.. __ .._,_ 

iatasyonu "Habeo iti" nden bahset
miyor. 

Artak Habeş - İtalyan nvaoı 
konuomaJara, kahve politikacılarıoa 
mevzn olamıyor. Fakat merak etme· 
. B • yın : ugiln, dünyamn gözünü dört 

açıp seyrettiği "Ren sahna " sinin 
perdesi dr. inmekte gecikmeyecektir. 
Yeni bir hadiseoio, yeni bir beye· 
canın fntınası onuda sürüyüp geçe• 
cektir. 

\'e temenni edelim ki, böylede 
olsun !, 

Nevzat Giiven 

Bu arada Halep valisi Nebie 
ile müftü ve NakibiUeırafıo de 
yapılan tekzipl~re rağmen değİ§

lirilmelerEoe bir emiri vaki göziiy· 
le bakılmaktadır. 

Berut : 14 (özel) - Frınaız 
Gerisi üçüncü sahi{ ede -

:::ı::::ı:: 2 

Bunun 922 si Suriyede geriıi 
Lübnındad1r. 931 yıhndıı Manda 
altındaki memleketlerde lıulunıo 
radyoların say111 120 i geçmiyor· 
du . 

QZ2 :sa 

l ü m ürı 

' 

-2-
/Bu yazının ilk kısmı pazar 

giinkü sayımızda çıkmıştı . J 
İkiociıi, [ Oıteı ] in ayalı pu

makları çok f P.na bir halde· son 
1 

şiddetli : oğuklarda donmuş olsa· 
lar gerek . 

Ve ıonr•, ilk defa sevinçle 
karş1lad ığımız rüzgar magmom ve 
k•palı bir hava getirmekte gecik
medi. 

Gece termometre sıfırın al
tınd• 40 a düştü . Bu "•bab y•I-

oız ayakk!ibılarımızı geym~k içia 
bir buçuk 11atten fazla zaman Hrf 
ettik . 

Ne oluna olıun saat ıekizden 

evvel yola çıktık . 
Evvelki izleri kaybettiğimiz için 

şimali garbiye doğru yürDyoruı . 
Fakat izleri bulmığa bir türlQ 
muvaffak olamıyoruz • 

Biraz sonra çok kötü bir yol, 
vaziyeti büsbütün vahimleıtiri 
yor . 

- Gerisi üçüncü sahi/ada -
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Göbelsin alman milleti 
ne açıkça izah etme
diği vaitler nedir? 

-·~ 
- Birinci sayfadan artan -

letioirı Führere minnet ifadesi ; 
geoçlığin onunla berabar olma· 
ııdır .· Fübrer Almanyeya bürri· 
yet verdi . ,, 

Birdenbire kar~ı duvardaki 
iki büyük kapı sessizce açıldı . 
Ellerinde beyraldarla ikiter iki· 
ter Nazi Milisleri ilerlemeğ., baı· 
ladı . Bu iki yüz bayrak koca sa· 
lonu bir baştan bir başa geçerek 
ortada yarım deire belinde top 
landı . 

işte bu anda Göbcls göründü. 
Aslen Reoli olan bu küçük ve 
malul adamın kara gözlerinde kes· 
kin bir zeka , alev dalğalarışeklin
de dolaııyordu . 

İki saat EIÜf en nutkunda bir 
dakıka olsun boğazıaın madeni 
ahengi bozıılmadı. Şıddetli jest
ler le kuvvetlendirml"ğe çalışh
ğı cümleleri dinleyicileri üzerinde 

sözle izah edilemiyecek bir teıir ya· 
pıyor, ve hemen her cüm)e çılgın 
bir •lkış ve takdir sesiyle kesili
yordu . 

Göbele bu nutkunda da üç 
senedcnberi NssyooaJ Sosya · 
list hatiplerinin söylediği şeyler· 

den bışlu bir fey s6ylemediği bıl
de, dinleyicilerinin üzerinde yep
yeni bir şey . söylüyormuş gibi , 
taze bir heyecan uyandırıyordu . 

Alman propaganda nazırı ev· 
velii ; milletin kendi h~ndice 11-

dık kaldığını , üç senedenberi 
teıbit ettiği proğramı tatbikdao 
bir an geri kalmııdığmı, ve geride 
kalmıyıcağını , Alman askerleri .. 
ain yeniden Ren kenarında nöbet 
beJıdemeğe başladığını söyledi • 
Ve yarın için , vadedil~o şeyJer· 
deo diğerleriniu icrasuu müjde
ledi . Hu vaidler ne oJabili;di : 

Göbelıin açıkça &Ö}·lemediği 
bu vaidler : 

Anşluı mu ? 
Yoksa Alman "•lalarının yeni

den Strazburga girişi mi idi ?. 
Propaganda bakanı devam 1 

ederek : 1933 ıentsinde Alman- 1 

yanın dört milyar ithalat yeplığı 1 
haJde bu mikdarın şimdi bir mil

ya nı düşmüş olduğunu söyledi . 
- Diğer üç mil yan ne y.tp · 

tık? 

Bu üç milyarı orduya tahsis 
ettik .. 

" Dıba dün , Alman ~ansöl· 
yui konuştuğu zaman kimse onu 
dinlemiyordu . Helbuki bugün , 
bfitütı dünya Führerin dudakla
rının kıpırdanaşına bakıyor . Bit· 
ler 1 ordu , millet tek bir bütün 
teşkil etmektedir . 

DabiJ<le belki arımıızda bazı 
anlsşmamazlıklar mevcuttur . 

Fakat dı~ işlerine müteallik 
bütün meseleler üzerinde bütün 
Almanya bir tek ağızdır . 

Çocuk yapınız .. Bu çocuklar 
bedbaht olmıyacaklardır. Çünkü, 
Rai§ bir gün çok bü} ük olacak . 
tır • 

Biz kendi kendimizi bakiki bir 
millet olarak füln edebiliriz, Paris 
avukatlarının sefil p.ırJementosu 

gibi değil.. Biz şimşek gibi hay
ret verici hareketler yapıyoruz . 
Bu şekil bizim dahild ki muvaffa
kıyetimizi temin etti . l briçtekini 
de temin edecektir. 

iktidar mevkiine gP.çer geçmez 
gizli olarak siJAhlanmağa başla. 
dık. Şimdi bunu itiraf edebilirim. 
Şimdi,bizi diriltmek istemiyen şeyi 
aldıktan sonra artık Ceeevreye dö
nebiliriz .. 

ÖnümüzJıııki intihabat gayri 
askeri mıntaka m~selesi üzerinde 
olacaktır. Alman milleti doğru ha
reket edip etmediğimizi bu inti
hapta aöyliyect>ktir . » 

Göbelsin hütün bu cümleleri 
bitmiyPn, kesilmiyeo alkış s esled\e 
karşılandı Nutkunu bitirdikten 

( Türk Söz& ) 
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21 inci yıl dönümüdür Şeblr Dayakları 
Türk - Sovyet 

Dostluğu şerefine A 
kara Halkevinde büy 
bir süvare verilmişt 

~-----------~=----------~ 
- Birinci sayfadan artan -

Dörtyoldaki 
topçu neferlerimiz toplarmın 

yayma mermiler yıkmakla uğra .. 
şı)orlardı. 

SiperJerue canlı bi: lumıldan· 
ma var. Uzaktan düşman torpi
tolannın sağa ve sola seyrettik
leri ğörülüyor, Bizde ise boğazal 
doğru yürüyüş başlayacak. 

Manyazit madeni ya
kında işliyece 1k 

Şu bir yığın toprak, şu etten 
ve kemikten ibaret bir ıvuç Türk, 
nasıl oluyor da bu cehenoemio 
ölüme susamış deresini, çe
likten bir dev kalesi baliode gö-

Dörtyol ilçesinin Erzin kamu· 
züken düşman gemilerine -belalar : 
doğurtmak, kasırgalar yaratmak, ! nuna bağlı Başlamış köyüoüo Ak

' taş mevkiinueki Manyazit made
feJa\cotler saçmak için göodern· 

nioin işlenmesine ekonomi bakan
bilmişlerdi !. 

lığınca ruhsat veıilmittir. 
Ö lüme susayan, İstaobulun İıletme hakkaoı ve rubsıtmı 

serin boğaz içinde dinlenmenin alan Dürrfi düu ~ehe im ize gel 
bülyosına kapılan düşm.o zırhlı ı·Q b h t il ·ı· k m ~ ve u usus a " gı ı ma am-
larının, torpitolarıoıo ölümü is· 

larla görüşmüştür. 
tihkar ederek takdirle kar§ılanap Manyayit taı ocağı yakında fa· 
saldırışları da görülecek bir tarih aliyete geçecektir. 
tablosu idi . 

Hirsızlıklar 

Pamuk pazarında terzi çırak
larından Rt'cai isminde birisi, us· 
talarımo dükkanda bulunaa kum
barasına . anabt., uydurmak sure· 
tile .. 29 lira paralarını çalmıı ve 
biraz sınra paralarla beraber ya
kalanmıştı. 

* • • 
Şarkışlalı Hamza oğlu Mehmet 

Adıodaki adam, evine oturmak 
üzere gelen hemş~brilerinden Sü 
Jeymanuı ~bet lirasını çalmıştır. 

Süleymabm §ikayeti üzerıne 

suçlu yakalaiımı§ ve hakkında ka-1 

Ankara : 16 ( A.A ) - M 
kova muahedesinin imza edili 
nio onbeşinci yıldöaümü mün 
betiyle bu akşam dı§ işleri bak 
vekili tarafından Halkcvinde b 
yük Lir ziyaf P,t verilmekte ve 
yafeti bir ıüvare takip etmekt 
dir . 

Kubilay ihtifalı 

Saat 10,30 da on zırhlı ve bir 
çok torpidodın mürekkep iki 
kuvvetli fırka boğaza doğru açıl· 
dılar. Bunların arlrasındar> da beş 
torpito geliyor, çelikten bir kale 
gibi ilerliyorlar. Bu birinci harp 
gemileri boğu• girerken yelpa
zevari açıldılar ve bombaıduman 
maholliadeki mevzilerine doğru 
ilerlediler. 

Batan gemilerin alev sütunla
r.na bürünerek kayboluşu . Yara
lananlarau uuklaşması, ihtiyat 
laun ateş içine girmesi de ayrı 

bir ibret levhası idi • 

,-------------, nurıi ;ş yapılmıştır. 

İnkilab ~ehitleri için her se 
Menemende yapılan Kubilay i 
tifahnm bu ayın yirmi ikisinde 
pılmasa evvelce l kararlaştırılm 

tır . 
Tam saat 1 l ,15 de zırhlılar

dan biri ilk mermiyi savurdu. 
Ona İn tepe grubunun karaılığı 
ne güzel bir cevap oldu: Biraz 
sonra boğazın Anadolu ve Ru~ 
meli kıyılarına düıen düşmıa 
mermileri zumridio yamaçlarda 
yanğmlar, alevler çıkartıyor, iÖlı 
yüzüne doğıu 20 30 metre kadar 
toprak sütunları yükseltiyordu. 

Ölllm, korku, atei ve alev H

çan bu cehennem sahnesi kartı· 

sında yerinden oynayan ne bir 
nefer ve nede bir zabit vardı. Ba· 
taryalarımızın göğüsleri kabartan 
isabetli ateşleri dütman üzerinde 
yılgınlıklar yaratmakta geçikme· 
yordu. Denize düşen mermileri· 
mizio çıkerttıgı 30·40 metrelik 
ıu sütunu göı ülecek bir manura 
halini al.yordu. 

O gün yer yüzünde bir 
kiyamet kopuyuor denebilirdi. 

Öğleden sonra uat 13 de in 
gil~z amiral gemisinin Fransız 
fılosuna verilen "Hücum!" emri 
muharebenin çok kızıştıjına ve 
kıtt'i r.eticenin alınmasına doiru 
gidildiğine en güzel bir işaret 
irli. 

Frans•z filoıunun eo kuvvetli 
gemilerinin yaphklara hücumlar 
pek cür'etgarane.idi. Birıoci bat 
tı geçecek dertcede, ateş ve ölüm 
saçarak ilerleyordu. Kahraman 
topçularımız, ölüm yaimuru ha · 
linde siperlerimiz ve bıtaryala· 

nmız üzerioe düşen bu korkunç 
mermileri bir sinek vıultısı kadar 
lakayt karşılıyorlardı. Düşman 

tayyareleri, gemilerden atılan 

mermilerio istikamlarımız ÜZC'!• 

rinde yaptığı tahriblh anlamak 
üzer~ uçı:n.tğa başlamışlardı. Tor
pıl tah~ip v.e tarak gemileri de bir 
yandan faaliyete gl"çmişlerdi. 

Hamidiyey", Mecidiyeye is· 
tikamlarile haykuşü ve Daraaos 
bataryalarımızJD ateşleri derin 
ve korkunç bir oğultu halinde, üst 
üıte dolanarak ve yığılarak, cesa · 
met peyda ederek Adalardenizine 
doğru akıyordu. 

Uzaktan sahilleri lrncaklayan 
bir ateş denizin düşman gcımile
rini .sürmeğe goyret ettiği hay
ret ve takdirle görnlüyordu. 

sonra propağanda bakanı tekrar 
bayrnklarm toplandığı yere döoe
rek onları selAmlatlı. 

Bundan sonra askeri bir bando 
20,000 kişinin ıştırs:lkile , ( Doyc· 
land ) ı çalmağa başladı . 20 bin 
kişi ayakta, ellP.ri yukarıyo doğru 
uz . nmış,şayanı hayret bir intizamla 
« Mözden Momelo 1 Adijden Belte 
kadar hep Almanyaya dönec.:ıktir.» 
diyen Milli marşı söyliyordu. 

Bir bu söz)erA, bir do uzun be 
yaz bıındlarıo üzerine yazılan "Al . 
mao garnizonları, sulh garnizon
larıdır • cümlesine 1.ıaktım, kendi 
kendime : 

- Bu işte lıir ı.Jıln ılan var ya 
kimdir, aceba ? 

diye düşündüm. 

Sababrn saat on birindı-n be 
ri süren ve çetin olduiu kadar da 
devrimli olacağa belli olao bu 

kaolı dögüşm.,nin sonu yakl•şı
yordu . Eoerjisioi devam cttirlbn, 
ölümü bir şeref abidesi yapan t•· 
raf kazanacaktı . Topçularımuao 
o umara neferlerinin dt ğişmesio. 
deki çabukluk.: okadar seri olu 
yordu ki ineanın hayretten hayıe
te kendisini kepdırması lazım ge
liyordu. 

Sanki, bütün düuyanın ceRa
ret ve harika yaratma kabiliyet
IP-ri şu bir kıç RVUÇ Türk tabya· 
sıada toplanm1~, gülçele§miş sa· 
nılırdı . 

Düşman, ubk son bir gayret
le bogazı zorJayordu. On alt. zırh· 
h, üç krovazor ve bir çok torpi· 

to, nefes almadan ateş lcosuyor
du. Buna karşı koyan bataryalan
mız, en ufak bir seodel•meyi bi· 
le yanlar.na yanaştırmıyorlar, sa 

atlar ve dakikalar g<'çdikçe cesa · 
ret, ezim ve imıoluınıo arttığını 
ıeziyorlardı . 

Düşınao gemileri ilerledikçe 
tahripkar ateşlerimizin altına gir 
mi~, ölümün kapıeını çılmıı bulu-
11uyoıdu. Fransız ve İngiliz zsrh· 
lılınndan hazılarmın denizin di 

bini boylaması, attşio bafifleme· 
sine yardım etti. Bir 11z .sonra da 
Çanekkalc boğazında lstanbulu 
alma, Türkü kalbinden varma 
emelleri de denizin dibine inmİ§ 
bulunuyordu . 

Sut 14 te. artık İngiliz, Fran
sız gemileri yüzlerini Adalar de
rıizine çevirmiş, Türk topl.rıorn 

menz ller ic cl{'n kortarmağı erişi

lemrz bir zaf n telakki etmişti. 

Akşam olmuş' gecenin karan
lığı karalara ve deoiz~ çökmüş· 

tü . Bu karanlığı yı"tan gök yü
züod .. ki ay, Türk zaferini tarihe 
yazao lcahıamarılan t~brik için ye 
rin~ gelmiş, Çanakkale fehitleri 
nin cesetleri üzeriadt nur saçan 
bir kandil gibi parıld•yordu. 

Ömer Kemal Ağar 

~---------~·------------~ 

Çanakkale zaferi 

21 inci yaldönümü bu 
gün Halkevinde 

kutlanacak. 

Çanakkal-:-:;::·io 21 inci yıl 1 

dönümü buBüo sa11t 20,30 da 
Helkevi salorıood kutlanac11kt1r. 

Dil, t•rih ve edf'biyet komiteıi 1 
üyelerinden birisi Çanakkale za · 
feri hakkında bir söylevde bulu 

nac•k ve bir snbayunız da Çanakka
le zaferinin tarihçesini ve önemi
ni anlatacak ve hunu mazik· mü· 

ssmertsi trkip tdrc~ktir, 

Mavi Yıldırım 
Piyesi tehir edildi 
Bu ayıo 19 unda Asri Sin~ma · 

da , Cumuriyet HaJk Partisi 
oc"kları çıkarına Halkevi temsil 
komile11i tarafıod•n verilmHi 
kararlııştırılan (Mavi Yılduım ) 
piyesi , bu piyesde rol alan ko · 
mite üyelerisıden birinin rebQt· 

sızhğı dolayısiyle 2 ve 3 Niaan 
936 Perşembe ve Cuma günle· 
rine bırakılmııtır . 

Hava tehlikesini 
bilenler 

Camcı Cabbar zede Mahmul 
Azmi , hancı Hüseyin , çınakçı 
Remzi · vl! oğlu Yuıuf , Hancı 
Hflseyin kardeıi Mustafa Agba , 
k"bapcı sağır Süleyman, çörekçi 
lbrabim Dumludağ isimlerindeki 
altı yurtdaş , h•va tehlikesini bi
lenler kurumuna yirmişer lira 
vermek suretiyle üye kaydedil 
miolerdir . 

İşine son verildi 

Milli emlak müdüıü Merzu. 
kun finaos bakanlığıoca İ§İne ni · 
hayet verilmiş ve İl vaıidat mü
dürlüğüne tebliğ edilmittir . 

Gelenler 

Hayal sigortası mümessilliği 
yıpaa şair Necdet Rüotü dün ~eh· 
rimize gelmiştir . 

Kaşifin muhakemesi 

Zimmetten suçlu , tohum is· 
tasyonu mutemedi Kaşıfio duruş · 

maa1Da dün de •Aır cnada ba 
kılmıı , fakat. hesapları tetkik 
ed~n ehlivukuf raporu gelmedi
ğinden muhakeme 28 Marta bıra
kılmı~tır. 

Eski metresini 
Bıçakla ağır surette 

yaraladı 

Diin , Koçhisarlı Rec~p oğlu 
Nazım isminde birisi iki seneden 

beri ayrı yaı•dığı metresi Hati
ceyi bir loslc•nçlık yüzünden ağır 
surette yaralamıştır . 

Nazım yakalanmı§ ve hakkında 
gereken kanuni iş yapılmıştır . 

izin verildi 

il idare heyeti a~asından Zekl· 
ye oobet gün izin verilmiştir . 

Haddinden fazla 

Ilacısofu maballesiı:ıde oturan 
Reşid oğlu Rahim isminde birisi 
dün münasebetıizlikle çıkaracak 

derecede ; serhoş göıüldüğün<len 
yakalanmış ve hakkıoda gereken 
İf yapılmıştır. 

* • • 
N ı:ıcaran mahallesinde Osman 

oğlu Mebmedin cvind", kereste 
çaldığı iddusile yapılan aramada 
89 parç~ k"reste bu1onmuş, bun· 
lırdaıı 47 parçuı kaçak olduğuı;
dan orman idaresine teslim edıl · 
mi§ v~ 42 parçasının da Mustafa 
oğJu Mabmuda aid ve mesruldyeti 
iddia edildiğind"n tahkikata bıış

lanmı§hr. 

Mermerli mahallesinde otu· 
UR Hılmi oğlu Kadri, misafirlik 
te buluomas~odao biliıtifadc dün 
gece evinin asma kilidine anahtar 
uyduruldnğunu ve bir bavul içe
riıindclıı.i kadın elbiseleriaio ça
lındığını iddia eder,k poliıe şilcA· 
yetle buluomuştaı. Zabıta tahki · 
keta başlamıştır. 

Attan düştü 

Düo ; Mehmet oğlu Rüs-
tem ısmiude birisi asfalt caddede 
atla bağına giderken, hayvanın 
ürkmeıindcn y~ re düşerek ağır 

surette yaralanmış ve hastaneye 
kaldırılmıftır. 

~------------·,~--~-----~ 
Hind yağı çıkarılan ne

bat yetiştirilecek 

Milasta bir çifçi , Hindyağı 

çıkarılan aehatıo tohumundan 
ekerek yaptığı d~1Jemeden soara 
iyi bir netice almıştır . 

Milas ticaret od.~ı , çok mi~· 
darda t-kildiği takdırdc bu neba
hn dış piyaaalarda sıuılması müm· 
küu olup olmaJığıoı ekonomi ba. 
kanhğından sormuıtur . IJgili dı
İre bunu incelemekt~dir . 

Gözcüleri varmış •.• 

ihtifal için şimdiden hazırla 
makta ve bir proğram yapılma 
tadır . 

Sergiler 

Beş senede bir 
açılacak 
-... --....-..---.. --

Ankara : 14 - Yeni hazırl 
nan St'rgiler talimatnameaioe 
re' her şehirde ar.cak beş seo 
de hır defa ıergi kurulabilrc~ 

tir. 

Berutta 
Altın piyasası 

yükselmiş 

Berut- Almaolarm Rea b" 
gesiae asker göndermelf':rind 

sonra bir h1rp olacağı ihtımali 
göz öoüoe alan muhtekirler alt 
fia ti arını yükseltaıitlerdir. 

Bir müddettenberi 555 ile 
kuru, arasınd• tedavül eden • 
tm borsada birdenbire yüksel 
ve 557 kuruşa kndıu fırlamıştlr 

Altın için alıcı pek çoktur 
çok esham fiyatlarıda hi11cdil 
cek derecede rliişmüştür. 

Amerikada aneler 
rahah kaçh 

Birinci sayfadan arlan 

yoou istenilen necat koy di yui 
vermezse çocuğıumo küçük Li 
denbı:,gin 11kibetinc uğrAyacağıi 
da ilave edilmi~tir . 

Liudenhergin çocuğuouo fec 
ölümü, bur .. da henüz hatıralard 

Hapıshaoeden mahpuslar ka- bütün tazt:liğıle yaşadığı ıçı 
çar. Bu her yerde olagan şeydir, Demsey haber verilen bu tehli\c~ 
hele Amerikada gayet tabiiidir. ı yi şakaya alrnak tedbiraiıliğiod 

Fakat son firar hadisesi §aya· bulunamazdı. 

cı dikkat. Sekiz mahpus lam "yirr Bunun için ooun en şiddeti 
mi bir ay uğraşarak yer ahından tedbirlere müracaat ederek eviı:: 
yol kazmışla,, adet• bir tünel yap yirmi polis hafiyesine beklı:ttir 
mışlar... mesioi hayretle karşılammmah 

Bu yolun civarmda sık: ıık d 
ır . 

devriye geçtiği balde nasıl yaka 
}anmışlar? .. 

Çünkü gözcüleri varmış; Ka· 
pıcının kedisi. .. Bu kediyi t~tbiye 
etmi~leı·, jırndarmtrnıo yakltştığırıı 
sezince miyavlıyor, ıo•bpuslar d. 
bcm~n saklanıyorlarmış ... 

Beş misli talih çıktı 

Amerika devleti istikraz 
sonundaki en büyük hhviller~ gc-I 

çen hafta piyasaya çıkarmııtır . 
İstenileu ptra bir milyon Türk 
lirası gibi büyük bir yekuo oldu 
ğu halde derhal beş misli sekiz 

milyar Türk lirası için taliplor zu 
hur etmiştir . 

Devlet~ borç para veı mek is
tiyealer o kadar çok ki aralarında 
adeta ~ura Çl kmek Jazımgt'ltcek 

Dempseyio çocuğu on doku 
aylıktır . 

Şunu da ilave edelim ki; Ms 
dam Dempsey gebe olduğu için 
çocuğunun hayatını tehdit ede ı 

bu mektupdao kat'ıyen baberd.1 

edilmemiştir . Ve onun bu hidi 
seyi bilmemesi içira kullanılan hi 
leler aklı:t hayret verecek bir de 
r ceyi bulmakt•dır . 

1cz . ı · encır ı mahkumlar 

Kürek mahkumlarının ha 
yatını gösteren büyük filrı 

6578 
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~vrupanın derdı et-

( T&rlc: Söaii ) 
t'tl' t _ffl. '01' 

~ayfa : .1 !&-
Halepte yıne gürül- Kahramanca bir ölü 

tüler çıkmağa j mün hikayesi rafında yapılan 
n 
·ü müzakereler 
ti~-Birlnci sayfadan artan -

Londra : 17 (Radyo) - Mil · 
0~1etıer sosyetesi konsey toplanh

. şı /!tıda Alm11oyaya verile~ek cevap 
aSl)k 

unmuştur . 

c~ .. Almanya hukuk m~sava~ı ile 

i ltıuıakeretere davet edılmiştır. 
zt Fransa ve Belçika dl\ ihtilaf
e a bir tarafı teşkil ettiklerinden 

ey vermeğe haklara olmıyacak
lr 

Fransız .Dış ioleri Bakanı FJan 
leıı, Ren bavzısıoı işgalle Alman

rıl.nıo Verıay muahıdesioi ihlal et 
· bhğine dair kooıeye bir mub · 
y'ııa vermi§tir . Konsey bu mub
•tt•yı müzakere etmeden top · 
hııtısıoı bu akşama bırakmıı

o r. 
k Frankfort ; 17 (Radyo) - Ü
Cİincü intihap nutkunu söyliyen 
~İlter, Alman - Fransız ihtiliifı

a tem11 ederek" Renin itgalı, 

c Venay, oe de Lokarnonuıı ib
alı değil; 65 milyon Almanın is
tğidir . 

Ben Fransa ile bir anlaşma 
1~a.pmağa daima hazırım . ,, De· 

•~l§tir . 

\ Berlio : 17 (Rıdyo) - Bitler 
e~~ sabah erkenden Frankforttan 
k <>rımllıtür • 

~ Milleiler SO!ılyetesinin daveti 
'1lil~akere olunmAktadır . 

Davetin kabul edildiği ve Al· 
ltıao murahhaslarının bo ak§am 
t, yahut ya"n hareket edeceklc 
ti lloılıyor . 

Loodra : 17 (Radyo) - Av
·ı tupadaki son ııiyHi krizi müna· 
t•ta eden ;mathu•t nikbiodir . 
~ " Deyli Telgraf ., : '' Konıe-

~'tin müzakereleri ümit vericidir o 
1 • 

•ror . 
Çok inanılacak menbalardao 

"'-narı bir habere görta , İngiltere 
I ~~oi bir Lokarno paktanıo yapıl
;~asını teklif edecektir • 
· Bu paktla Franea ve Belçika
b,ııı emniydi logiltere tarafından 
e~ranti edilecek, ve İngiltere di-
Jer taraftan Almanya ile de aynı 
~llaslar üzerinde bir muahede Y• 
acaktır . 

İ ~ İtalyanın da yeni Lokarnoya 
1tiırnesini İngiltere iırarla iıtiye
Cektir • 

Loodra : 17 (Radyo) - Fran· 
a,2: - Sovyet misakmın Lahey 
t~ksek adalet mahkemesioe sevk 

n di1Pceği aöylenmektedir . 
Hatta Fransız Dış i~leri Baka 

"'"' F'landeıı'in Almanya Ren hav 
~lleıodaki kuvvetioi tahdit ettiği 

c "kdirde Fransanın Sovyet paktı· 
,tıırı I~abey !mahkemesine sevke -

·ı:ı~ilrnesini \cabul edecrğioi söyle 
,!tıi~ti r . 

t Berlirı ; 17 ( A.A) - Umu 
bj k•naate göre milletler Cemi 

utetj konıeyinin daveti kabul edil-

o•Ötığiqden, murahhas heyeti btı ak-
J "'D Londıaya hareket edecektir. 

• Ankara : 17 (A.A) Milletler Ce 
iyeti koLs~yiniu dünkü toplantı 

"'l 1 tııla Frauaız ve Belçika deJege 
e,i bir karor ,sureli vermitler

e it, Bu lcaruda almaoyanrn ver 
~y muabedeıinio 42 ve 43 üocu 

,, tddelerioi ve Lokaroo muahe
r esini ihlal ettiklerinin koas t' yce 
. 6saade edildiğinin tdbiti ve 
1 
. eyfiyetten dr-rbal Lokarno mua-
~ . 

tde sioi imzalayan devletlcrın ha· 

başladı 

- Birinci sayfadan artan-

paı lemaoto1;1unun hariciye .. ncü 
meninde Suriye meselesi konuşu 
lurkeo, Heryonun Suriyede koot 
Dömartel tarafından takibedileo 
siyasayı tenkid ettiğı hakkında 
bir haber çıkmt§tır. 

Dün, Parrıte bulunan Heıyo
den kont Dömartele şöyle bir tel 
yazısı gelmiştir: 

• - Bana iınad edilen haber
ler yalandır, en samimi sedakdi
mi takdim ederim.,, 

Bu telgrif, çıkarılao ıeyiaları 
kölcftnden yalanlamakta ve Heryo 
nun kont Dömartelin siyasasını 

tasvip eylediğini bildiı mektedit. 

Şam : 13 ( Özt\l) - Yüce Ko· 
miserin hareketinden evvel ken
disile görüşmek üzHe Beruta gi · 
den baş vezir Ata Eyuhi buraya 
düomüştür . 

Haber verildiğine göre • baş 
vezir· eski kabine tarııfından çtka-

' 
rılan hızı kararların geri allnması 
için yüoe komiserin mııvefakatini I 
almıştır . 

Bu kararlar, vatani kütl~ mer- ı 
kezlerinin kapatılması , Faizofas 
Hurinin Üniversitı:den uzaklaştı

rılmasıdır . 
Eski kabinenin çıkardığı bu 

kararlar yeni kabine tarafından 
geri elınacııkttr . 

Bundan başka Hama ve Hu
musla askeri mahkemeler tara
fından tevkif edilenlerin de, diğer 
siyasi mahkftmlar gibi afferlilme
Jeri de yüce komiserden rica edil
miştir . 

Parise gidecek olan heyet , j 
kendi aralarında toplantılarına de-

1 vom etmektedir. 
H~yetin listesi hüktlmete veril- j 

miş ve murahhAehldarı tesçil olun- · 
muştur . 

Kaçak pul 
....... .. ---·-------

İstanbulda bazı tülbentçiler, 
ıoo zamaolııda bazı eczacılarla 
anlaş•nk muhtelif memleketler
den gazidrofil denilen bir ne'{(i 
kokulu bezler getirtmekte ve 
bunları tülbenl olarak piyasaya 
süımtktedirler ... Buna sebep; asıl 
tülbent için lazım o\an mevaddı 
iptidaiyeoio kilo beıında 130 ku
ı uş gümrük resmine tabi olmaıı
dır. Halbuki gazidrofilio gümrÜ· 
gil kilo beşıoa (50) kuruştur. Ara -
da (80) kQruşluk bir fark vardır. 

Tül bent çiler bazı eczıcıların yar
dımiylc top baJinde gnidrofil 
getirtmekte ve bunu gümrükten 
50 kuruş resim vermek sııretile 

çıkardıklara için tülbendi daha 
ucuza elde etmiş bulunmakta
dırlar. 

Türk hava kurumu Adana şubesinden: 
Dörtyol şu be sinci~ bıı]ıınan (821) 

adet kurban derisi nisanın ikinci 
peı şemba günü açık artırma ile 
satılacağındırn isteklilerin o gün 
Dörtyol şubesine müracaatları 6571 
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~tdar edilmesi istenilmektt!dir. ---
Bu topl"ntıda Almaoyanın mİ§tir. Konıey ve Lokaroo dev-

Qnsevio davetine verdiği cevap letleri koofunsı bu güo toplana-
~ gör,ülmüo ve Almauy11mn Lo cakhr. 

'rao m uahedesioin konseyde Londra - Doğu Afrilcuına 
tlzakere unasınd11 muahede ile mühimmat nakletmekte olao bir 

la\c11dar diger devletler gibi ay- ltalyen vapuru, Babriahmerde in· 
~i hukuka &1bip olduğuna Al- tilak neticesinde batmıştır. Tay -
tıı,nya tarafıqdan ileri sürülen f.asından sekizi ölmüş, 10 tayfa · 
)"ni teklifleri lttkik etm"nio 11 da Brayton namındaki İngiliz 
~()ııaeye ait olduğuna kuu ver· vapuru tarahndao kurtulmuştur. 

-birinci sahifeden arlan -

Rilzgara ve yelkeoe ( * ) ı •i 
men ancak on :kilometre yapabi 
liyoruı . 

F.zla yol ylhümeğe gayri muk
tedir ve soğoktan müthiş surette 
müteessir bir halde çok düşün 
dürücü bir vaziyet içindeyiz · 1 

3 Mart Cumartesi 
Yem"k .. D6n, yolu bulduk • ı 

Çok §arka gitmittik • On sekiz bu 
1 

çuk kilometro yürümü§&ük . Vazi- l 
yet dalı• iyiye benziyordu . 

Bilakis, bu sabah istikbalimiz 
şimdiye kadar :görOlmediı;: dere
cede karanhklaştt . 

Müsaid bir . rüzgi' la, iyi bir 
hareketten ~sonra bir buçuk saat 
müddetle iyi HerJemİ§tİk . 

Fakat hundan ıonra yol ta· 
bammül edilmez bir tekil aldı • 
Bundan başka rüzgar da baı kıl
dırdı . Şimdi her şey aleyhimiz
de .. 

Dört buçuk saat yfüüdükten 
soar .. yorgualulı: bizi durup kamp 
kurmağa mecbur etti . Ancalc ae
kiz Luçuk kilometro ve üç yiiı 
metroluk bir yo' yap•bilmi§tik . 

Bizim kabahattmız yoktu. §lip 
h . 1 
eıız .. 

Bu aabab bütün kuvvttimizle 
kazağı çekmi§tik . Fakat yürüdü· 
ğümüz m~safer.in dörtte üç kıs
mında kar yatışıyordu . Ve tiiz
glr o kadar tiddetli idi ki; kıza 
i• kıpırdatmamıza imkan yoktu. 

Dabı bir müddet evv~l çok 
iyi olan huzuD yllzü ıon yağan ha
fif bir kar tabakıaile berbadlaş
mışh . Altındaki ,.buz tabakasma 
da kuvvetle yaplştığı içia bir tür· 
lü, rüzgar da temizleycm•yordu . 
Bu kar taneleri kaym•m ız9, önü· 
ae geçilemiyecek bir engel teşkil 
ediyordu . 

Allah bize acısın ! bu şartl.r 
içinde kızağımı çekmek imkan ha 
ricioe çıkıyor .. 

Hepimiz de büyük bir enerji 
ve gayret zcvabirİDi mubefaza e 
diyoruz . 

:Fakat her birimizin içiodeo 
düşündüğü, hiç de ceaaret vere · 
cek oekilde olmasa gerek . 

4 Mart pazar 

Yemek .. hakikatte vaziyd 

çok feci. Düo, yine birmutad ye
mek "ıoasıoda vaziyetin tehlike 
leriniu nutmuştnk. 

lyi bir yemekten ıoora torba· 
larımızıo içine sokulduk. 
Ve mükemmel bir uykq çektik. 

Ertesi &1hab, yine iyi bir yi
m t" kten so~ra yola koyulduk. 

Öğleden e •ıvel dört buçuk sa -
at bütün kuvvetimizle geldiiimiz 
halde ancık altı kilometre kıte 
dcbildik. 

Dün akşam, kapalı bir hava ile 
yol yine kötü idi. Bu sabah güoeı 
parlıyor . .Fakat yol daha yumuşak. 
ümid cdileck büyük bir şey yok. 
Yalnız, bu mevsim de çok az mü 
tehammil olan ~iddetli, kuru bir 
rıızgar mfö~tesna .. buzm:ı yüıün
deo rozgarm getjrdiği donmu§ 
küçük sert kar tancJeıi var. Her
halde bir, iki baft" ·evtel burada 
kızığtn çekilmesi r çok bolay ola

caktı. 

Gelecek depodan takıibeo yet 

miş sekiz .kilomdre mesafede bu· 
lunuyoru-ı. Yiyeceğimiz aucak bir 
hafta ve petrol ise ancak dört gün 
yeti§ebilir .. Y akac.ktan mümkiia 
olduğu kadar tasarrnf ediyoru7ı. 
Fakat sarfettiğimiz gayret ve lı:uv. 
vet yi~e•~ekten iktis•t yapmamızı 
menediyor. 

V eziyetin ba kadar vahim ol· 
mel'toa rflğmen hiç birimizin ce 
sareti lurılmıt değildir. 

Hepimjz ayni kuvvetle yolu
muza devam ediyoruz. Fakat kı-

Beyaz saçlar 

Beyaz saç , kadıoa çok yakı
tın . Hil bir serpuıtur . Beyaz 
••ç . biç ihtiyarlığın alimeti de 
ğildir . Falcat bir çok kadınlar 
yar ki -ihtiyar olmadıkları h•l
de - HÇlarana ak düştü diye it 
ten çıdarıhyorlar . Oolarm yeri
ne kençler geliyor , sarııınlar , 
kumrallar , eamerler ak 1&çlılarH 
tercih ediliyor ... 

İşte bunun önline ıeçmt'k için 
Looduda kırk yaııoı geçkin ka· 
dınlar birliğı tesis edildi . 

s -

Asri Sinemada -.. 
18 Mart çarşamba akşamından itibaren 

Gabi Morlay-Victor F rancennin temsili 

( meıo ) 
Hülyalı dudaklar 

Ayrıca lengin Varyete numeroları 
Hayvanat mürt>bbiycsi bayan Şerifeoi n teı biyeli köpekleri tarafından Bu birlik ak saçli lcttdıolari 

kulluyor , onları himaye ediyor, 
onlara iş buluyor .. 

ı eovai hünerin 

~~------....-. ...-------~~ 
Adana pamuk üretme çifliği dlrek
törlütünden : 

Danslar, va, yeteler , komediler ve saire 

Fiyatlarda zam yoktur 

Yakında '' beyaz rahibe ,, 
Asgari Azami 1 6579 

&n~ 000 JWO T~ke~------------------------~ Gaz 1300 1600 • 
Mazot 4000 5000 » 
Valvalia 50 80 » 
Vakum 900 1000 Kilo iTA ~ 

Gre~•muk ~~ıroe çi:ain ş: . ~N Sinemasın~ 
bat 937 sonuna kadar ihtiyacı olan - - - , "' Bu ak§am 

ve yukarıda cinsi ve miktarları iki müstesna ve güzel film birden 
gösterilen yaoıe1 maddeler keptıh ] Sinemnmn eo ~öhretli iki artısti CLt\ V BROOK ve ANN HAR 
zarf usulile münakasaya konul- : DİNG'in temsil ettikleri hissi VA mfü~ss ir bir mevzua sahip 
muştur. 

ihale 3 nisan 936 cuma günü 
saat 15 de yaptlacaktır. ilk ıemi · 

nat • 1540» lira 20 kuruştur. Mu· 
hommen bedeli 20536 lıradır .Şart
nameyi görmt!k ve almak istiyen_ 
lerin Adana tohum islah istasyonu 
direktörlüğüne müracaatları, ve ta
lıplerin muayyen saattan bir saat 
evvel teklif mektuplarını pamuk 
Üretme çifliği idare heyeti baş

kanhğıoa vermeleri. 6572 
18-21-24-27 

Erzin Uray B~şkanh - ! 
ğından;, : 

2937 lira 19, kuruş bedeli ke
şifli grzio Uray dairesi inşası ta
til günleri müstesna olmak üzere 
13-3 - 936 tarihinden itibaren 
yirmi gün müddetle açık indirmeye 
konuldu. Şartlan öA"renmek ve faz
la tAfsilAt almıik istlyenlerin şar
baylığa baş vurmaları i IAn olunur. 

6573 

(Zencirli mahkumlar) 

Fılmlerin en fııvkaJAJesidir 

6577 

zık durduğu ,zaman kalpleıimi:ı 
sıkışıyor .. 

Şimdilık termometre aıfırm al-1 
altıoda 28,8 i iıaret etmekte. Ha 1 
raret derecesinin bu yükıeliıi bi · 
ze biraz rabatltk veriyor. Fakat 
yeai, tiddetli bir ıoğuk dalğasıo
dan korkulabilir. Korkuyoıum 0 -
ates ve diğerleri bu yeni soui• 
mukuvem~t edf'miyecekler. 

Allah yardımcımız. olsun!. 
1u1anlaıdao bekliyeceğimiz bü

yük bir şey yok .. Gelec<> k depo 
da fazladan bulacağımız bazı yi 
yec~ktcn beıka .. Eğer bu depo
daki petrol hidunluı tamamen 
dolu değiJıe bizim için lam bir 

1 
i~bizım olacak. Acebıt bu depo
ya varabilecek miyiz ? 

Platonuo üzerinde iken bu 
mesafe bize p.-.k kıu görüvcbilirdi. 

Eier Vıleon ile BovP.r~ de hu 
kadar enf'!ıjik olmasalardı vaziyet 

ne olurdu ? 

- Sonu ver -

(*) Ruıgardan iıtifade için kıza· 

uı üzerine konan yelken . 

bir Cılm. 

( bayat kurbanları) 
2 • Paris batakhanelerini ve Apaşların hayatını gösteren i~ret 

• alınacak bir eser CHARLE VANELE tarafından temsıl edılen 

( ŞAKA) 
dl.kkat • Proğrnmın uzunluğuna binaen si ema saat 8,30 

• da başltyacaktır. 

gelecek proğram : 
Kl\rtk mahkftmlnrının feci hayatını bütün Jehşetile göstı:ıren hcye

caolı ve pek müthiş sahneleri havi emsalsiz bir es11r : 

( Zencirli mahkumlar ) 
Bugün snut 2 de tenzilAtlı halk matinesi, mevsimin Şllheseri 

(siyah gözler ) 
6574 

· Alsaray sineması 
Bu akşam 

iki büyük komik filmle kahkah~ haftası yapıyor 
1 

Malak bira kralı 
Bütün dünyayı güldüren meşhur komik M111oğin 

2 

Rahmetli Ammucem 
mUmessili : Lorel 

Fevkalade ko:nik ve f' er} ence 1i o 

Hardi 
kahkııha filmi 

Gelecek proğ ram : 

şahes~ri 

Adananın şimdiye kadar mislini görmP.diği şaheser 

&evginin sesi 
mümessili: Jankipora-Marta Egert 

6569 

/laclarınızı Tuvalet ve Parf(imeri 
• 

ihtiyacınızı yalnız 
·----·-·-· 

seyban eczanesinden 
tedarik ediniz 

Çünkü: menfaatiniz olacaktır. 

1 



:!>ayla 4 (Türk ~özft ) 18 Mart 
) ..... z _____ --_S_L ______ ,_c ______________________ I ____________ , 

Dünyanın en fazla tanınmış 

Kaymak makinası 

Belediye ilanları 
dörtyol urbaylığmdan : r ı-

Kasab:ımız haritasile, müstak- 1 
bel şehir pldnı yaptırılacaktır.2290 r 
numaralı belediye yapı ve yollar --------·--------------ı 

Kızlı maklaa 
kanununun 2 inci maddesi muci · 
bince ; kabiliy€t vı:ı ihtisasları iç 
bakanlığınca tastikli bir miıtehas· 
sıs aramlmaktadır . Taliplerin bir 
aya kadar belediyemize gönder· Adiyle tanınm ış meşhur 

VEGA ve FORTUNA meleri illin olunur. 65 16 

28- 4_ 12-18 

Senede yüzler cesini satan deposu 

zade biraderler 
Halefi 

Bürücek köyü muhtarlığından : 
Rasih 

Rasih Zade Feyzi 
Adana-P. K. 93 

Tecim evi 

Bürücek köyündeki furunla bi · 
tişiğindeki ve dair~nin altındaki 

<:lükkA.nla r- pazar yeri ve yanın· 
ılak i evvelce Mücavir oğlunun o
turduğu kahvehane biifesile bera
ber- Çeğş1:tktaki kahvehane bü
fesile beraber olmak üzortt açık 

a rtırma ile icara verileceğinden 

tu lip olanların Mart ayının yirmi 

H0r zaman her boyda mevcudu 
üçüncü pazartesi günü akşanu saat 
on dokuzda Yenicami ~ivarında bay 

vardır 30-30 6438 

· Tahir Pttmukçunun evine gelme · 
leri ilan olunur 6539 

Adana Borsas ı Muameleleri 

CİNSİ Saulan Mikdar 

Ktlo 

Pıyaaa parlattı ,. 
Piyasa temizi ,. 
lane 1 
Jane n 
E lupres 

lt>vloııt 
s:::ıa::t ) 

Bt>yaz 
Siyah 

Ek!:!prt>s 
İane 
Y ..rli "Yemlik,, 

•• ··Toh nmluk,, - ----
Kıbrıs 

Yerli 
., Mf'otane 

Arpa 
Faııulya 

Yulaf 

10-14-18-21 -

~--------------------·---------------------· 
dikkat ı .. 
En maruf 22 f ab
rikanın en birinci 
makine/erile işti
rak ettiği bir mü, 
sabakada bu ma
kinelerin Litvan-~ 
ya Yüksek Ziraat 
mektebinde uzun 
müddet yapılan 

tecrabeler neticesi 
22 fabrika mamulatı meyanında bi

rinci mü haf atı kazanan 
Udice Lakta ve Mllka Kuş yt'mİ 1 

ı_,~~-,.---~~ı~~·~-ı~---~-•--~--~---
Keten tohumu 
Mercimek 
Si sam 

***• Salih 

·= - -··· ,, ~ ~ Düz kırma " 
...!w: .::- s· . 

1 15,25 1 17 

V N 

·-=-=-=800,__ı-----· 725 

.=- ımıt ., o ---;-r-;-·"""'------= S **""" \Jomhariyet 800 
~ ~ "** " ·•-7=55.,,----1--
N :ı ı-,.,..-~-------
...._ u- Düz krrma ,, 

Alfa ., 

Liverpul Te1grafları K•mhiyo ve Para 
17 / 3 / 1936 İŞ Baukasıudan ahomı~tır . 

.Santım t'ene 

Hazır 1 6 28 .-__ L_i_re_l ---'-"------ı--10-1-
•---------~- 98 Ran mark 1 97 

Mart V !ideli .., 

-
-..:...------- --5- 85 =-ft-'r_an ..... k_"F_r_a_ns_ız,_, ___ 1 

620 Mayı~ V addi Sterlin '"lne;iliz,. 
5 27 ~~ı 

B irıı hazır ll 1
36 

•~U_o_la_r_•_• A_m_e_ri_kll_u_,.__ 124
2 

92 
Nevyork .Frank "'lsviçre,. ______________ , _____________________ __ 

S O CODJ ·'V acuna 

Gaz 
M üs ta hsil at ı 

DeıJeli • • 

: Kanadlı atlı Benzin 
Mazot : Socony- Vacum 
Makineyağı : Ejderli 

Gargoil- Mobiloil 
T e nekei i ve dökme m<! rkalarımızı tavsiye ederiz 

Mukemmel. ombalaj, fövkaldde evsaf, eyi servis teşkilatımızla her 
zam&n hizmetinizo amadeyiz . 6457 

M~rkez kumandanlığı atında 

Muharrem Hilmi 
14-18-21 - 25-28-30-31 

markah 

Süt makinelerimiz gelmiştir 
Adana Orozdibak civarı : Macar Şirktıti 

._ ___ 6_55_3 _____ .... ı s-...;..;.ıs-22-21-3 I-5-9 

Diş doktora 
Şevket Şermet 

Y ağcamii karşısınd (j ki muayenehanesind ~ her 
hastalarım kabul eder. 

giln 

Cum~rtesi günü öğled~n sonra 
beye parasız bakar . 6329 

yoksull ara vf~ t ale-
26-26 

r-- Foto Coşkun , 
Gerek Amatör i şlerini ve gerekse atelye işlerini 

ve her türlü Ağrandisman ve diğer biitün fotoğrH f işle

rini yapmağa başlı y an Coşkun Güven, h~ r gün sa
bahtan akşama kcıdar açlk bulunan atelyesinde saat 14 
den 19 k<ı d <1 r bizzat ça lrşmaktadır. 

Amatörlere mümkün olan bütün 

kolaylıklar gösterilir. , ___________________________ ..._ ____________ _ 

1- Kasaplar çarşısının şimalinde bulunan hoş arsalara, heye 
niyede bulunan keşit,:şartname ve projesiııe uygun olmek üze 
tane kasap dükkAnı;iki;senelik icar mukabilinde yaptırılması a 
tırmaya konulmuştur. 

2- Arttırma 26-3-936 perşembe günü , saat on beşte bo 
daimi encümeninde olacaktır. 

3- Muvakkat teminat: 82 liradır. 
4- isteklilerin, bu işe ait.evrakı görmek üzere:her gün fen 

müdürlüğüne müracaatları 6545 12-15-18- 22 

Ölçü ve tartalar muayene edilecek 
l - · Bütün ölcü ve tartıların muayenesine 1- nisan - 936 d 

barcın b " şlanacaktır. 

2- Elinde ölçmek ve tartmak k"n ölçü bulunan herkes he 
-binası altında- ayor memurluğuna baş vurarak ınuaytıne g 
bildirir numara kElğıdını almaları lawndır. 

3- Ö lçülerin temiz olarak muayeneye getirilmesi 1Azı mdır. 
4- Vaktındd ölçüll-'rini muayene ettirip tumgalatmıyanlardan 

radan lOO liraya kudar ceza alınöcağı ildn olu nur .6575 
18 - 22 - 26-30 

ik i parça arsa satılacak 
Kurtuluş mahallesinde Atatürk parkının şimalindeki yolun k 

sından ö\ürü yol fazlası olarak ~kalan iki parça aı sa açık a rllr 
retile satılığa çıkarılmıştır. 

Bu arsalar ın muvakkat teminatı birisi altmış sekiz diğeri 
radır . 

ihale nisanın 2 inci perşembe günü saat on beşte belediye 
meninde yapılacak:tır. isteklilerin şartnamesini görmek üzure he 
belediye yazı işleri kalemine ve ihale günü de eeminatlarile b 
belediyo encümenine gelmeleri ildn olunur 6576 18 

~------~----,-------------~ 

; Herkes Radyo yap 
1 

1 Amma hiç kimse Sparton yapam 

Ayda on lira ile 
Sparton 636 x 

1936 MODELİ 
l 5 ila 2000 metre dalgalı 

Çelik ldmbalarla mücehhez 
Otomatik " Antifading " li 
Otomatik volüm kootrollu 
FuJl-vision kadranlı 

Musiki ahenk kontrollu 
Hiiyüklüğü : 43 x 36 x 22 santimetre 

En kuvvetli ve en bahalı Radyoların ahzettiği 
bUtün istasyonları alır. 

Kalitesi itibarile rekabet kaldırmaz fiat • 

4-4 Yeni Ecz~ne bitişiğinde 65 

-
UCllZlıYJ-( ·----- - OOGRllA 

5370 249 

Elektrikli ve bakll 

1 
'' Kelvinator ,, marka su ve 
ğuk hava dondurma dolaplaı 

18 ay vadeli. 

6544 Bel ed~ye karş ısında 12-15-1~ 

Satlık hane 
Hükumet caddesi üzer inde I<ız 

Lisesi karşısında 24 N. ı:ıv sa t ı lı k

tır . Üst kat 4 oda ve bi r sofa ve 
alt kat iki oda ve bir mutfağı var. 
dı r . Satın almak istiyenler gaze
temizJidnrf'sine başvu rmala r ı ildo 
olunur .6567 2-3 

Kacakcılaı . ' 
vatan hainit. 

Umumi n eşriya t mltll 
Celdl Bayer 

Adana T ürk eöızü ıı a t 1' ı 


