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Yurdumuzu ağaçlan-
dırma işi etrafında -·_., 

Bugün gazetemizin bRşka bir 
Yerinde okuyaca.ksrnız : Milas ve 
llodrumda halka, 25 bin tane as
~a çubuğu dağıtılmış .• Siirtde 50 
hın tane kavak dikilmiş ... diye • 
İbtimal ki yarın da Niğdede 40 bin 
IÖğüt, bilm,.m nerede 60 bin akes
Ya, filan ilçemizde de 30 bin çam di· 
kildiğioi okursunuz • Sonra, her yıl 
lllartıo 21 inde toprak bayramı ya
Pıyoruz • Zaman zaman ağaç dikme 
tbayramlarmı yapmayı da unutmu· 
,Joruz • Bittabi bütün bunlar, yurdu 
Yenıyeşil ağaçlarla süslemek, yurtda· 
• il ağaç ve toprak seTgisini vermek 
~Çin yapılan çok güzel şeylerdir . 

~.. Şuraıu muhakkak&ır ki, vatanımız ! 
~ Utıyanın en güzel hir mıntaıkasında ı 

Ulunuyor: En güzel ikHm,_en uygun 1 

Of;rak, en bol akar su ve deniz; ta- 1 
İatıu hemen t yaJoız bizim sevgili 

~Urdumuza bağışladığı hazinelerdir. 
u hazio~nio değerini bilen ve bun

d•ll yirmi sekiz, otuz asır önce orta 
!Anadolu yaylasında hükum süren 
~İrik:ya türkleri, toprak ve çifçilik 1 

l.Jevzuunu, devletin en çok titizlikle 1 
ttideceği, hatta, bir dini. esas olarak 1 
tle almışlardı: Tanrılarına ibadet e· 
erken Firikya türkleri, bayramlık 

tlbiselerile uzun bir maBB atrafmda 
10plaoırlar ve binnetice toprak mab
tlllü olan ve toprak kaseler içinde 
I lllunan şaraplara, gine toprak muh· 
lllij sayılan ekmt>gi banarak yerlerdi. 

Sonra, Firikya törklerinin ka· 
•unıımnda öküz öldüren ve saban 
•kaolarm cezası idam idi. 

Fakat ne yazık ki , bu güzel Ana
rıırdumuz ; tarihin binlerce yılından· 
leri sürüp gelen bin bir türlü mace
siyle yakıla , yıkıla ve akıl almaz 

~§Üocesizliklerle de varı yoğu har· 
ll19 harcana bugünkü damdazlak 

1'-le getirilm i ştir • 
K.im ne derse desin , bugün Ana· 

f)lu orta yaylasının sert iklimi , ço· 
ilk toprağı , çıplak dağları , geniş 
''1Zkırları ; geçmiş zamanlarda a&la 
~ halde değildi • Çünkü eğer bun-
n binlerce yıl önceleri de Anadolu 

'Ylaaı şimdiki kadar haşin ve ve· 
lllısiz olsaydı, tarihin en eski ve en 
9Uhteşem medeniyetlerini burada 

tan milyon ve milyonlarca insanın; 
llba verimli yerler varken ve oraları 
~k ala elde etmeleri mümkün iken 
liralarda kalmaları manasız olurdu. 

Bu açık hakikat karşısında , şim· 
ağaca niçin bu kadar ehemmiyet 
l'diğimizin manası daha iyi anla· 
11' sanırım . 

Ağaç, yalnız meyvesi alınon,yal
z gölgesinde dinlenilen ve sadece 
~n ve ya möble yapılarak istifade 
• 
1len bir ne ıme değildir . Ağaç bir 
1llet için başlı başına hijyenik,este· 
. bir v&rlık olduğu kadar,bir yurt 
ıı Je daha ü:-ıtün manada bir ba
ledir. 

Vatandaşa ağaç sevgisini vermek 
llıek , onda vatnn sevgis ini ele 
lırıoak dem ektir. Ba şka mill etle· 
b, en ağır tabiat ve toprak şartla· 
J! mücadele ede rek yurtlarını yem 
il bir hale getirmek için harca· 

kları emek ve enerjiyi görüp <lu· 
tkt>n, b:zim şu Cennet kadar gii· 
1 )urdumuzdA toprakları , vadileri, 
t.ları çml çıplak bırakmamız , şüp-

1Z ki, katıldığlmız ilerileme ve 

1kıeJme kafilt"s indeki değerimizi a· 
- 1ııcaktı . 

t İş te soyumuzun tarihine layık 
llesil olduğumuzu anlatmak için· 

r lci, bugün oğaco karşı da büyük 
' Sevgi ve alaka göstermek yolun
tız ve şüphesiz buna seviniyoruz da 

Ancak şuracıkta diğer bir dü -
t emi de söylemekten kendimi 
oyamıyacağım: 

Sııdece on binleri bulan fidan 
lıınıak ve merasimle bunları dik· 1 

~; yurdu ağaçlandırmak maksadı 
asla kafi degildir. bu dikilen · 
Y ıışatmak, onla rıo geçirecekleri 
•larla meşgul olmak da lazımdlr. 
~~Ü rğer ağaç bayramlanoda da
l Zurnalarla ve gösterişli reklam
j~ on binlerce fidanı toprağa göm
~ ve sonra da (Bu yıl şu kadar 

fidan dikdikl) diye öğüomek 
ı~•adı tem in etmiş olsaydı, bugün 
rdanberi dinlediğimiz bu masal
~, yurdumuzun ağaçsız kalmış 

ADANA : GÜNLUK GAZETE 

Hitler elli bin kişi önünde 
tekrar konuştu 

ve Edenin parlamento
son durum ve anlaşma 

Flanden 
larında 
hakkında verdikleri izahat 

ayrı tasvip edildi 
ayrı 

H/ller , Nazilerin bir toplantısında .. 

Paris : 21 (Radyo: - Fraosız t 
H~riciye Nazırı FJanden ; dün öğ
leden sonra Mebueao M~cliıiode 
bc-yenatta bulunarak Londradaki 
müzakereltr ve hundan elde edi
len neticeler hakkında uzun uza. 
dayı izahat vermiştir . 

Flanden; bu izahatı oda Ha be. 
şistında yapılmakta olan saVı§I• 
İtalyıya karşı konulan zecri ted· \ 
bitlerin bir anda durdurulmHı 

ve kıldırılmaaı hakkıoda İngil ı 
tere, Fransa, İtalya ve Belçika bU
kiimetle,i arasında mutabık kel 
dığını ve buna digar devletlerin 
de iştirak edeceklerine şübbesi 

olmadığını , }'rınıız ve Belçika 
biikiimetleridn hudutlara yeniden 
kuvvetler ;göndermiyeceğini, Lo
karnocu devlctlerio erkim harbi 
yelerinın yekdigerlerioe her hu
susta yardımda bulunacıklarıoı, 
Sovyet Rusya ve Fransız paktıoıo 
Labey adalet divanında tastıkin
den sonra durumun daha ziyade 
iokişaf edeceğini söyl emiştir . 

Fianderıin bu izabatl meclisce 
taf'lvib edilmiştir . 

Londrh : 21 (Radyo) - lngi
liz Hariciye Nazırı Eden ; dön 
Avam kamarasıoda Lokarııo mü 
zakereleri ve neticesi hakkında 

ızabatta bulunmuş ve bu i ·ıabat 

kamara üyeleı ince kafi görülerek 
tasvib edilmiştir . 

Edenin izahatı Flaodenin iıa· 
hatııun tamamen aynıdır . 

[ j- İşaretli olan Hitlerdir. J 

Her iki taraf ta çarpı§maları 
oa devam etmektedirler . 

ita lyan tayyareleri, Habe, ka
rargah ve kssabalırıoı bombard -
mandan geri durmuyorlar . 
Ankara: 21 (A A)-Alman kuYetleri 
nazi tetkilatt bugDokü mikdan 
geçmeyecek Lokarno muahede · 
sine kcfi l olan devletlere men
sup kıtelırdao mürekkep beynel· 
milel kuvvetler Franset Almanyı 

ve Belçika Almanya hudutlarının 
Şarkanda 2 kilometre derinlikte 
bir mıntakayı işgal ede-cektir· 

Ankara: 21 (A,A)-Almaııya
l'llD Fransız Sovyet pıkhnao Lo· 
lurno muabedesile telifi kabil 
olup olmadığı bakkmdaki iddiası 
lehi divanına verilecektir. 

Londra : 21 ( Radyo ) Deyli 
meylin di \)lomatik muharriri Al 
man mahfellerinden öğrendiğine 
göre Alman biikfimeti, ileri sürü· 
len teklifini tamamen red ettiği 
nı bugün bildirecektir. 

Almanya; Fransız Sovyet pak
tının Lahi divaoı adaletine hava 
lesinede muhaliftir. 

Mamafih bütün bunlara bir 
snreti hal buluoaceğı umulmak 
tadır. 

İogilizlete göre Almany•, Lo· 
karoo hükumetlerinin teklifleıioi 
ı ed etmıştir. Bu hükümdlerin ye

ni tekliflerde bulunmalaı ı çok 
mümkündür. 

Edirnede 
Merih taştl , evler 

yıkıldı -
Ankara : 21 ( A A ) - Edir

nede feyezan neticesinde 30 ev 
su ıltmtla kalmı§ ve Muıtafa pa 
§adı daha büyük mikyaıta zarar· 
lır vermiştir . İosan ve hayvanca 
zay'at yoktur . 

lstaobul : 21 ( Radyo ) - İn 
meye baılayan son gece yartsıo
dau sonra tekraz yükselmiş ve 
dö,t beş mahalleyi de sular hu
mı§tır . 

Bu yüzden treoler gr.ciker~k 
gelmiştir . Kara•ğaçla §ebir ına
aında münakalat tekrar durmuı 
tur . 

Avusturya - Macaris· 
tan başbakanları Ro

maya gittiler 

Ankaıa : 21 ( A.A) - Avue 
torya ve Macaristan baıbakanlariy
le dıt i§leri bakanları Romayı 
a-elmltlerdir . 

Milasda 
25 bin asma çubuğu 

dağıtıldı 

Anka,. : 21 ( A.A ) - Milas 
ve Bodrumda 25 bin uma çubuju 
dağıtllmıştır . 

Siirde 

Ellibin Kavak dikildi 
Ankara : 21 ( A.A ) - Siirt 

de Gııar çayı kıyılarana eUibin ka
vak ığıcı dikilmektedir . 

Arnavutluk 
İtalya ile yeni anlaşma

lar yaptı 

·-
Ankara : 21 ( A A ) - Arna

vutluk ajansının bildirildığioe gö· 
re İtalya ile Arnavutluk arasında 
yeni finanılll ve ekonomi bir an· 
laşoıa imzalamııtir . İtalyan de
miryolları idırıı!8İyle yeni bir pet-
rol mıntıkası ımtiyazı hakkındı 
bir aola§ma )&pılmııtır . 

Hauptman idam 
ediliyor 

- .... ()ıı4ıe 

Ve ıingtoo: 21 (Radyo) - Li nd · 
berlinin çocuiunun katili Haupt· 
man 31 Mart gecesi saat yirmi 
birde idam edilecektir. Gazete· 
cilerle resmi makamda idamda 
hazır bulunmaları içic. lazım ge· 
len davetiyeler gönderilmiştir. 

Roma : 21 (Rodyo) - Eden 
ve FJaodenio izahatları burada 
müessir bir te8ir bırakmıştır • 

Asmara : 21 (Radyo) - Şi
mal ve cenup Ct-phelerjnde muha. 
rebeier durmuş değıldir . 

Ceneral Ludendorf 

bir karış toprağı bile bulmaması ica
bederdi. 

Bence, yaşatılamayacak olduktan 
sonra her yıl yüz binlere~ fidan 
dikerek göz küllemekteose, yaşatıl
ması da temin edilen biraz fidan dik· 
mek daha faydalıdır. Velhasıl ağaç ı 
sevgisi, bu, dikilipte itina ile yaşa
tılacak fidanlar karşısında daha iyi 
do~ar .. 

Binaenaleyh, yurdu ağaçlandır

mak siyasaeında hem çok ağaç dik· 
mek, hem de onların yaşayıp büyü· 
mesini temin edici imkanları hazır· 
lamak işlerinin kol kola yürütülme
si zarureti vardır. Yoksa, yapılan iş, 

nihayet kup kum bir palavradan 
iiteye geçemez . 

Naci Akverdt 

ve gelecek harb 
Büyük harpta Almaoyanın ge· 

n J kurmay başkanlığını yapml§ 
olan general Ludeudo,f, son za· 
maolarda ••Top yekun ba,p · tüm 
sııvsş ,, isimli bir kitap neşr~lti . 

Bu eser, yalnız Ludendoıf aa
kerlik ilminde büyük bir üstad 
olduğu için değil, aynı zamanda 
kendisinin Almanyada yeniden 
mevkiini ve nüfuzumuzu kaun
mış bir adam olması dolayısiyle 
de dikkate d~ğer. 

Almanlar tarafrndan geniş bir 
mikyasta okunan bu eeer aley 
hinde fikir yüı ütülmediğ1011 ba-
kılacak olursa içindeki trzin bu · 
günkü Almanya tarafından uygun 
bulunduğu da anlaşılmaktadır. 

Geberal Ludeodorf' 11 göre Fre 

denk ve Napolyoo seferlerinin 
verdiği dersler üzerine kuıulmu§ 
olao Clansewitz telakkilerinin bu 
gün artık, modası gtçmiştir . O 
güolerde baı h, milletler aras •ndı 

olmaktan ziyade ordulu arasında 
bir çekişme idi . 

Clauscvvitz, bir '' topyekun 
harb " tasavvur etmişti . Fakat 
onun için bu bir idealdi ve reali -
te sabaaındın uzak bulunuyor 
du, 

O. barba hir siyasa aleti gö 
ziyl~ bakmış, her ne kadar dış si
yaiayı militer zaruretlere bağlı 
görmüşse de gene bır:bütön ha 
linde hub1 sıyasaaın altında tut· 
muştu. 

- Gerisi iiçüncü sahifede -

-- Ankara: 21 (A.A)- İn
giliz Dış işi eri bakanı D·ş 
bakanımız! a görüşmüştür. 
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Toprak bayramı kutlandı 
Dün bir kısım mekteplilerle halk 
Tarım Lisesine giderek günii 

orada neş'e ile geçirdiler 
Toprak bayramı; her yıl ol· 

duğu gibi dünde ıehıimizde bü
yük bir törenle yapılmışlar. Daha 
ubahıo saat sekizinden itibaren 
okul öğrencileri ve lıılk oto
mobil, kamyon ve .rabalarla tö 
renin: yapılacağı Tarım Okuluna 
gitmeğe batlamışlaı dı. 

Havanıo kapalı ve biraz da 
soğuk olmasına rağmen öğleye 

doğru herkEs okulun habçesiode ve 
civarında y,.r almış bulunuyordu. 
Saat on üçe doğıu kalabalık çok 
fazlalaomıştı . 

Çocuklar arıtlarında muhte 
lif eğlenceler yapaıak rgleoiyor
du. 

Öğle üzeri herkes beraberinde 
götürdüğü yemrğini bol çimenler 
üzerine yayarak neş-e ve eğlence 
içinde yeomiştir. 

Okal idaresi, öğretmen ve öğ· 

reoiciler durmadan koşuyor ve 
gelenlerin her türlü istirıbatle
rini temine çalışıyordu. 

Tam saat on dörtte proğram 
nıuciMoce Tarım okulu öğrencile
rinin ve onu müteakip makineler 
araba ve okulda yetiştirilen mub· 
telif hayvanların geçmesiyle törene 
başlandı . 

Okul dire~ törü, bayramın ma. 
nasını , yurdda ağ•ç yetittirme
nin faydalarını ve buadaa eld~ 

edilecek büyük servet hakkında 
bir hitabede bolundu . 

Bundan sCJnra orada hulıınan· 
)ara okulun her tarafı ve bayram 
münasebetiyle eçıleo güzel sergi 
gezdirildi . 

Halk ve öğrenciler geç vakta 
ıkadar burada güoQ neşe ile ve 

çok büyük istifadeler elde ederek 
şehre dönmüşlerdir . 

Ras Kassa ile Ras Seyyum 
4 

Bu iki ras , büyük kuvvetlerle ltal-
yanların arkalarına taarruz ederek 
onları geri/emeğe mecbur ettiler .......... 

Flanden, İtalya - Habeş harbinin yakında 
bir barışıklıkla biteceğini ima etti 

Bamburg : 21 (Radyo) - Al- l mecbur etmiş ve bunlara oğır za
man devlet reisi ve başvekil Hit· ı yiat verdirmiş oldukları haber ve-
ler; yapılmakta olan seçim dola- riliyor . 
yisile elli bin kişinin önünde bir Paris : 21 ( R.adyo ) - Flan-

~nutuk söyliyerek Almanyanm her- den , Fransız meclisinde verdiği 
hangi bir devletin dununda mua- nutukta İtalyan - Habeş ihtildfın . 
mele görmesine razı olamıyacağı- dan bahsederken muhasa matın ve 
nı, diğ~r devl~tlerl~- .t•.m bir h~- lta lynya karşı tatbik edil~n zecri 
kuk müsavatt ıstedıgmı ıöylemış tedbirlerin yakında kalkacağını 
ve İngilizler tarafmdan çıkarılan ıhs as etmiştir . 
beyaz kitap üzerine balkın nazar Londra : ( Rf\dyo ) - Flan-
dikkatım celbetmittir. denin ltaly ıın-Haheş harbi hak-

Bu nutuk halkın üzeıinde bü· kında yaptığı telmilı diplocnatik 
yük bir tesir bırakmıştu. mahfelJerde büyük bir heyecan 

Ankara : 21 (A.A) - Adisa uyandırmıştır . 
hada bic harp meclisi toplanmıştır. Uu beyanatın zecri tedbirlerin 

Habeş imparatorunun eniştesi yakında biteceğine dair r olan kıs. 
ordu kumandanlarından Mokan· mı ltalyım deleg esinin Lokerno mu· 
nen şimal c"pbesiude İtalyanlara ahedesini müdaf'la edeceğine dair 
kıı §l bir hucümda ölü düşmüştür. lıeyanatıne bir sükran mukabelesi 

Londra : 21 (Hadyo) - Roy. sayı1ınakta vo sulh müzakerelerinin 
terin harp cephesindeki muhabir- sanıldığından fazla ilerlemiş oldu · 
lerine gör~ ufak bir tevekkuf dev ğu tnhmin edilmektedir . 
resi geçirmesine rağmen harekat Milletler cemiyeti genel sek-
bitmemiştir . reteri mubasamatıo tatiJine ait tek· 

ltelyRn uçaklarıhın harekat- life Habeşiatının cevabını almıı-
ları devam ediyor . tır ; 13 Je"' konferansının pazar-

Bu harekatın h~ defi Adisaba- ttıi yapacağız toplantıya büyük 
ha olacak olan yeci bir taarruz:\ ehemmiyet verilmektedir. 
bütün cephelerde birden geçtcek· 
lerine dehi gpsteri 1 mek tedir. 

Londra '. 21 (Ra iyo) - i<oy· 
terin Adisabahadan aldığı haber
lere göre bu şehirde resmi tek 
ziplere rağmen sulh müzakerelt!
rioin ve1abut mubasemata niha 
yet veya fasıla verilmesi için ko 
nuşmalar ıo başlamak üzere oldu 
ğu rivayetleri dolaşmaktadır . 

Habeş mahfc::lleri ha hususta 
bilyük kelümiyet muhafaza etmek
tedir. 

Va ktile petrol imtiyazı işine 
karı§mı§ olan Banger Riket Cuhu· 
tiden buraya ge1miıttir. 

Saoıldığına göre yakında lm 
paratorun yanına gidecektır. K.en · 
disinin diplomatik bir vazife ile 
geldiği sanılıyor. 

Adis~baba ; 21( Radyo ) - Ras 
Kassa ıle Ras Seyyumun Uarri va-
disinde geniş ölçülü bir taarruza 
geçerek İta fyanlorı gerilemegc 

Göçlerimiz 
Romanyadan gelmegeı 

başlayacaklar 
Bükreş: 21 (Radyo)- Başve· 

kil tarafından kabule dil en Tür
kiye elçisi HamduUah Suphi Tan
rı Örev, bugün Dış Bakanlıkta 
genel sekreteri ve alakdar bakan· 
lıldar mümessillerile göç i~lerine 
dair iki hükumet arasında yapı
lan "müzakerelerin neticelerini 

' tetkik etmişlerdir. 
Elçi Çerşanba günü hükume · 

timi:ıle temas için Ankaraya hı
raket edecektir. Romanya gaze· 
teleri göçün 15 Nisanda tekrar 
başlıyıcağrnı ve geçen sene mal
latıoı satmiş olanların Türkiyeyc 
gidf'bil t cekl e ıini yazıyoılıu . 
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Cuma,16 yahut 17 mart: 

Tarih hatıraıSmız kaybettim, fa
kat 16 nın <lalın doğru olduğunu 

tahmin ediyorum . Bütün hat bo 
yurır.a facia Evvelki gün,yem~kte, 
bahtsız Oates, artık doha ileri gi
demiyeceğinı bıldıriyor . ve bizden, 
ken<lieioi kauçuk torbası içınde 

terketmemizi istiyor Bu teklıfe 
şı<ldetle itirez edıyor ve bizi takip 
etmP~O ikna İÇID çalışıyoruz 

Miıthiş ıztıraplarına rağmen 

mücadeleye yeniden başlıyor vo 
bir kaç kilometre daha yiırüyor . 
AkşRmleyio , zavallı arkadaşımız 

artık en tahammül edilemez hal
dedir . Akibetinin ıoo saati gAlmiş· 

tir . 
Şu notlar belki bir gün ele ge 

çer düşüncesi!e, aşağıdaki teferru
atı mufassalan kaydetmPği çok İ•· 
tiyorum. Oat ••sin Pon düşünceleri 

annesi hakkımln idi. ilkin; ölümü 
nasıl cesAretle karşıladığım öğre 
ninçe taburunun duyacağı gururu 
dü§unmekten doğan bir sevinç ve 
neşe izhar etmişti. Onun kahra· 
manlığı hakkında biz şahadet ede· 
bıliriz. Haftalarça , en küçük bir 
şikAyette bulunmaksızın, dayar.ti · 
maz acılara katlandı ve en son sa
ata kadar her türlü mevzular üze
rinde münakaşa etmekten zevk du· 
yu1ordu. O; en son ı\ne kadar ce· 
eeretini luybetmedı , kaybfltmek 
istemedi. Bu, ha kiki bır erkektir. 
işte ölümünün muhtasar hikAyesi: 

Evvt!lk.i akşam, bir daha göz
Jerini hiç açmıyacoğını ümit ede
rek, uyudu. Fakat , ne yazık ki , 
erlesi gün yine uyan<lı. Bu esnada 
kar fırtınası <>sıyorJu. Bıze : 

Çıkıyorum ve belki bir müd· 

det dışarda kalacağım! dedi . v~ 
sonra • kar fırtenaları ortaeınJa 

gözden kayboldu Ve bundan sonra 
artık onu hiç görcmedık. 

Hostıı arkadaşlarımızın yanında 

sonuna kadar kaldığımızın isbat 
için hu fırsatı kaçırmadım. 

Beardmarc cumudiyesinin alt 
tarafında , artık yiyecek namına 
elimizde bulunan htır şeyi tüken 
miş vaziyette idik ve Evans ken 
<lioden geçmiş halde idi. Ourupun 
artan kısmının selameti , bu çok 
miişkül anda onun o baldo bıra

kıl nıasını icap ettiriyordu . Fakat 
Cenabıhak, Jutuf ve inayetini on· 
dan esirgemedi: Arkadaşımızın aki· 
beti tıpkı şekılde oldu;ve biz onu, 

Ereğlideki büyük 1 

bez fabrikası 
. 

Sümer Bankın Ereğliıle inşa et-
mekte olduğu Bez Fahrıkasının 

yapı inşaatı bitmiştir . Fabrikanın 
muvakkat tesellüm muamelesi için 
Ankaredan bir heyet gelecektir . 
Heyetın mart soolerındı1 gelmesi 
beklenmektedir. 

Fobrıka makinelerinin kıırulma 

faaliyeti devam etmektedir . Hali 
hazırda otuz kadıır ecnebi montör 
montaj işlerile meşgul olmaktadır. 

Fabrikn ile ııtosyon ve Ş"hır 
arasında yapılmakta olan üç parke 
yolun inşosı bitmiştir . 

Fııbrikada- ç~lışma kte olan yü 
ze yakın kadın işçı için fabrika da
hılinde bır mektep açılarak ileride 
fabrikanın faaliyetı esnasında ken

dılerine tevdi edılecek işler hak
kında ameli dersler gösterilecek
tir. Bundan maada iplik ve bez f 

ancak, her teY bittıkten iki uat 
ıonra terkettık. 

Oatui, ölüme dotru i(ittiiiai 
bildiğımiz için, yolundan alıkoy
mak iıtedik, fakat; yaptağı iıio 

ccsardli bir erkek ve bir İngiliz 
centilmeni işi olduğunu bılıyor

duk· 

Hepimiz, alümü bu biçim bir 
cesaretle karıılayabılmeyi temen· 
ai ediyoruz. 

Ve, muhakkak, bu ölüm artak 
hiçte uzak dr ğil. 

Ancak öğle yemeklt.rinde ya
zıbiliyorom, Ve, oda, her gün de

gıl. Soğuk çok şiddetli; öğleyin, 
aıfuın altında 40 derece. arkadaf 
la ram, zabtedilemez bir ener jı göı -
teriyorlu. 

Hep, sanki durağa ulaı•bile
cekmiıiz gibi konu§oyoıuz Fa
kat, eminim, biç kimse, en mah

rem samimiyetine baktığı zaman 
böyfe bir ümide inanmıyor. 

Biti yörüı ken bile llıüyüruz 
ancak yemek yediğimiz sıralarda 
biraz ısınıyoruz. düo kar fııtıoası 

bizi durdurdu, ve bugün de çok 
•tır ilerliyebiHyoroz. 

24 numaıalı kamptayız ve Ooe 
Ton Camp'a daha iki maıbale 
ver. Bo kampta; mesaha aletimizi, 
bir fohıgraf makioeıioi ve Oateı' 
in kauvçuk torbasını bırakyoroz. 

Vılıon'ın buıuei iıtegi Bze•ine 
getirilmiş olan yol karneleri ve 
arziyata mntaallık kollekıiyoolar 
üstümüzde yabtta kızağuaazıo i 
çiode bulunacak. (J 

18 Mart Pazar 
Bugün, ÔA-le yemeğinde, de

podan kırk dokuz kilometre mr

ıafede buluouysruz. 

Taliimiz hep akaioe gıdiyor, fakat 
bir gün eyilrşebilir. 

Diio; ıiddetli rüzgir ve kır ti· 
piıi arttı. Bu ıerait içinde, durmak 
mecburiyetinde kaldılc. Çok tid· 
dctli bir şimali garbi rozglrı; ve, 
ıubuoct 37 ,2 . Hiçbir inaao bu 
biçim havaya ,tahımmül edemez, 

ve biz .. Biz nerdeytJe bitkin hıl 
deyiz! 

- Sona Salı güokü sayımızda -

(.) Altı ay sonra, yardımcı giden 
heyeder cesetleri buldukları zaman 

' bu ceeetlcrio yanıbaıında oobt-ş ki-
loluk arziyala mütaalhk şeyler bul· 
buldular. 

Malaty~da pamuk 
deneme•e. i. 

Malatyada iki yıldanb,ri deue· 
molMine devam edilen Amer:kan 
pa 'llUk tohumlarının bu sene <le 
tecrüh9sİne dAVam edilecektir. 

Bu yılki pamuk tecrübesi Ma
latya topraklarının pamuk ye\iştir
me kabilıyeti hakkında ulıneoak 

son durumla katiyet kespedttcektir. 

imali hakkında mem1Jrlara da ey 
rıca kurslar açılacaktır. 

Fabrikanın Haziran zarfında 

faaliyetd geçmesi ümit edilınekte
dir. Faıılıyı-t zamanım nazarı iti 
bara tılan fttbrika , mevsim nıha-

yeti doJayısile pamuksuz kaim ımak 
için şehrımizde, Eskışehir vfl Na
zılliden pdmuk tedarik etmektedir. 
lvriz suyu menbaınıı kun.ılacak su 
santralı için etütlere dtıva m edil
mektedir. 

(Türk Söz&) 

ŞEHiR DUYUKLARI 

Haikevinde 

Bugün kurs mezunları
na şehdatn?ımeler 

verilecek 

-
Halkevi derHDeler komitesi 

tarafından açılan dcrsanelerde o
kuyup yazma öğreneo 198 yurd
data bugün saat 15 de Halkevin· 

ile törenle f'hdetoemeleri verile· 
cektir. 

Hiç bir kimseye ayrıca çagırt 

kağıdı göndt-ıilmediğioden bütün 
yurddaşlar111 bu töreoe çagmlı bu
lundukları Halkf'Vİ başkanlığın 

dan bıldirilmektedir. 

8irinci ispekterlik 
kültür .müşavirliği 

Şeb:imiz eı kek lisesi direktö
rü iken gt çen yıl Balıkesr kültür 
direktörlüğüne atanan arkadaıı

mız Salim Atalğın fbirİCicİ ge11el 
ispekterlik müşavirliğine seksen 
lira aylıkla atandığını resmi gezte 
de memnuniyetle okuduk. 

Arkadaşımız Salimi kutlar 9e 
bu yeni ödevinde de havariler di 
teriz. 

Navruz bayramı 

Bu&"Ün lunlı kard .. ılerimizin 
Nıvruz bayramıdır . 

Sahtekarhktan suç
memurların 

mahkemesi 
lu 

Sahtekarlıktan ıuçlu ve mev

kuf D6rtyol eski Malmüdörii Ze· 
ki ve arkada,ları hakkındaki du

rutmaya ağır cezada dünde d~
vam edilmiş, suçlulerdao ktfalet 
le çıkırn mubaaebe kattbi Al gel
memiş ve hastalığına dair rapor 
göndermiş .olduğundan duruşma
nın 3 Nisana bıukılmaııoa karu 
verilmiştir • 

Yağmacılar ve katil
lerin muhakemesi 

Evı akları Temyiz muhakeme· 
eioin kararile Mardiü ağır ceza 
n:ıubalcemuindeo Adana ağır ce 
zesına nakledilen Savuzlu Halil 
Hamu otlu Nuri v~ arkadııları 

26 kıtilik yaamacı ve katil parti
ıioin duruşmalarına dün ağır ce 
zada devam l':dtlmiş, fakat şahit
ler için yuılao talimatların c rva· 
hı gelmedızind,n telcid içio mu 

hak ' m!" 21 Nisana bırakılmııtır . 

bir düzeltme 
Dün, <rnyurkeo cüzdanını aş ı r

mak ısteı J İ» başlığı altın do yuz fı 
ğınıız zabıta vakasında : Cüzdanı 
çalmak istiy ırnin Halim oğlu Mus
tafa olacağı yorde yanlı~lıkla Meh
met oğlu llulıt yuzılm1ştır. Diizel
tiriz . 

Su arkına düşarek 
boğuldu 

Dün, KArAİ8fhoın Kıtrapınar 
alanıDd• Emelcikli Kadir adında 
bir ad .. mın üiı l>uçuk y11şındaki 
kızı, su n•kın ıa duş ~rek fıoğulmuş 
tur. 

Domuz vurayım derken 1 

arkadaşını vur.du 

Ot,.y gün Döı l) ol ilÇi!6İoİn Er 
zin kamuou yanında yepılan sürek 
avında Halil oğlu Mehmet adında 
birisi domuz ~ urayım der keıı at
tığı kurşunla arkadeşı Halil oilu 
Aıinin kaza,o sol ayağını vurmuş

hır. 

Ankaradaki 
Dil, tarih ve coğrafya Fa

kültosi nasll çaltşeı.cak?. 

Türk yüksek tahsil kurumları 
arasında, uğroştığı mevzuların de
ğeri bakımından kendine üstün bir 
yer ayıran Ankara DıJ, Tarih, Coğ
rafya Fakültesinin talebe sııyıst 

750 yi bulmuştur. 
Kültür hayatına ker.ışnlı daha. 

üç a.y olmıyan bir ilim müessesesi 
için bu dolgun sayı, aydın ve ve· 
rımli bir çalışma tarihinin kuvvetli 
bir sembolüdür 

Fakültenin 70 i bulan yatılı 

talebe sayısıadnn 21 i kızdır Ônü
müııteki yıl 40 yntılı taleb3 d1hn 
alınacaktır . 

ft'ukültenin profesör k&drosu 
tamamlanmıştır . Profesör Lants 
Berger ünıerc,loji ; profesör Rode 
lntince ve Yunanca (KIAsık dıller); 
profesör Lui Coğrafya ; profesör 
fröylayn Fon Gaben sirıolojı; pro· 
fesör Ruhen hindoloji ; profesör 
Reşanu Hung:-ıroloji; profesör Gu· 
terbock IJitıtoloji; fakülte dekanı 

Konya mebusu profesör Muzaffer 
Göker yenı ve son zamanlar tarihi; 
Kars mebusu profesör Fuat Köp 

rülü orta zamanlar tarihi ; Sıvas 
m~busu profesör Şemseddin Gü. 
naıtay eski znmanlnr tarıhi ; Ço· 
ruh mebu"u profesör Dr. Sn im 
Ali Dilemro fıloloji jeneral ; Manisa 
mebusu profesör Hıkmet Bnyur 
Hint tarihi , Doktor Şevket Aziz 
Kanşu antropoloji; Burılur mebusu 
profesör İbrahim Ntıcmi Dilmon , 
Muş mebusu profesör Hasan Reşit 
Tankut ve Abdıilka<lir loan Ttırk 
Dili bıJgısi; Arapçayı Konya me
busu NE\im Onat verIR!!kledirler. 

Almanca muallimlığini Doçent 
dok.lor M luhat ve doktor Ştoyer 
Wld; Llltioco Doçeotliğini HA.mit, 
lngılızco muallimliğıni Doçent Ba· 
yan ~affet, Tarih Ooçentliğ ını Be 
kir S tlu , Coğrafya Doç~ntliğini 

doktor Dıı nyal, Fransızca muallim· 
liğini Peru yapmaktadır. 

Fakültenin en az talebe toplıya
cağı umulan Sinoloji llindr.loji 
flungoroloji gibi kısımlArına bile 
umulmıyacek derPcerle çok rağnet 
vardır. 

Coğrafyn kısmına devam eden 
talebe profesörlerile heraber etüt 
gtızileı i yapmaktadır . Coğrafya 

profosörü ve doçantinin iki uzun 
tetkık yolculuğu • fakülteye ol
dukça dP.ğerli bir kolelsiyon to· 
min etmiştir. 

Bu sömestr için profesörle 
rin lüzum gördüğü kitabların hep
si SRtın ahnmı~tır. Fakülte, mun
tazam bir nf'şriyat serisine hatlı 

yıcakttr. Bu n~şriyatın ilk d~ğf'f· 

li esı:ri olacak olan "Türk Dili 
Bilgisi ,, Devlet Matbaasında ha· 

sılmıktadır. Bugün üzerind~ çıh
§ılau orijıoıl ve ~hf"mmiyetli mev
zular ilerleyip oeticeleodikçc Dt!Ş
rrdilecek ve bunlar Atatürk Tür· 

kiyestniıı ilim ve bilgi kitaph&rıe· 
sini zengini< ştirecektir. 

Tabmio edildiğine göre fakül · 
te bir yıJ daha şimdi bulunmak· 
ta olduğa Evkaf apıutmauı bina· 
sırıda kalac&ktır. Aıık ı:ı rada lrnıul 

ması kardıtr aJtma alınmış bulunan 
üniversite m•hallesi yapıldıktan 

sonra yeni ve as-il hinasına lafı· 

oacak, o zaman biitün teknik ib 
tiyaçla•a göre yapılmış olan ku
rağı İçinde daha geniş ve verimli 
bir çalışma imkioı bulacaktır · 

F•kültenin üç ay içinde 750 
lal~heyi toplamak gibı,Türk mck 
lep tarilıiode c şine az rastlanır bir 
alaka görmesi, onuu böyle bir bi
nada çalıımasım zaruri kılac11k 

olan mutlu bir hadisedir . 

~~~------.·--------~~ 

Venizelosun naşi 

Parıs: 21 (Radyo)-V enizelo · 
sun uııoi bugün Y uoanistaırn git · 

ml'k üıcıe lÖrt'nle kaldırılmıştır. 

22 Marl 19 

Ulusal şeker endüsfrimi:z 
kuruluşu ve gelişimi 

- Dünden artan -

Hü\<umet, şeker eanayiimiıin 
tahakkuku ile berabrr onun yu· 
karıda kaydedildıği gibi rasyonel 
bir surette işletilmesi ve istihsal 
maliyetioio indirilmesi suretile 
şekeri ucuza mal etmeği göz önün 
de buludılorarak bir yaoılan· biı 

kısım bankalarımızın iştirakile 

'' Türkiye şeker fabrikaları ,, şir 
ketini kuraı keu, diger yandan da 
şekerden alınan istıhlak resmini 
mühim bir dertcede indirmek su
rctıle halkıo kolaylıkla şeker is · 
tihlak tdebilmesioi bilfiil tabak· 
kuk eltirmiş buluamaktadır . 

1935 yılı büdce inin Kamutay 
tarefındaa kablüı.ü müteakip ge· 
çen Haziaan içincte ıstıblak reıim 
terinde yapılan ve devlet büdçe• 
sinden 3 milyon lira bir fedakar · 
lığı istilzam ettiren bu tenzilit vt 

ıckcr fabrıkalarınıo faaliyetle
rini daha verimli kılmak içıo alın 
mış olan tedbır ler, ilk hamlede 
derhal faideli neticelerini vermiş 

tir . 
Şeker fiallaumlan yapılan ten

zilatın verilm,.sioi tebarüz ettir 

uıek içio ıekerin Haziraa ortala
rına kadar olan fabrik• fiatlatını 

gözden geçirmek lazımdır . 
Bu fıat, tenzilatın y•pıldığ'ı o 

güulerde fabrikalaı<la , kristal şe
ke, için toptan 37 kuruş idi . 

Perakende satış Jt!rlcriode ise, 
bu yeılerin fahrikalard•D uzık
Jığıoa göre-, 39-40 kuruı aruıo
da değişmekte idi , 

Bu gün kristal şekerin kilosu 
fal>ıikalarda ve en mühim piyasa 
yeri olan İtltanbulda 25 kuruştur. 
ŞekeriD memleket içindeki bu 
günkü fiatı isr , şeker sanayii biz 
den çok eski olan komşularımı

zın fiatlaıından ucuz olduktan ba§

kı, Almanya, Çekoslovakya, Avus 
turya, Macaristan, İtalya ve Le· 
histao gibi şrker sanayiinin ana 
vatanı sayılan Avrupa memleket
lerindeki fıatlardan da ucuzdur. 

l 1'ilhakika kristal şek tin ki 
losu Romauyada 31, Bulguistau
da 38, .Frans "ıda 28, Avusturyada 
31,5 Çekoslovahy ... da 32, Alman · 
yada :~8, Macar s anda 46, Lehis 
tanda 49, İtal~·aıla 67,5 kuruç -
tur . 

Şeker fiatlarıoıo .. iodiriloıesi
nin şeker istihlaki üzerindeki tr.

sirlerine gelıııce, uunun ne kadar 

verimli olduğunu 1935 yılı Afıu.s· 
tosunc.Jan itibaıeu Şubat 1936 ya 
kadar olan altı aylık ıeker satış 
larile 193<1 -35 yılının ıynı ay· 

la11na aid şekeı .satışl3rınıo too be
.sabile a§agıdaki muhyesesi, bunu 

açıkça göstermektc<lir . 

1935 ıığu ıos-1935 ağustos 

1935 Şubat 1936 Şubat 

A~nsto 

Eylul 
Birincitt>;rirı 

İkiuciteşrin 
Birincikfinun 
lkiocikaoun 
Şubat 

2890, 200 
3073, 850 
37-10, 150 
4536, 850 
5842, 650 
47ı4, 250 
3687, 500 

4013, 750 
3884, 250 
6511. 550 
6684, 850 
(.875, 350 
6499, 000 
6426, 000 

Halkın ucuza şek e r tedarik 
edebilmesini teruiu iç\o ihtiyar 
edilen ve t- konomik olduğu ka · 
dar ıosyal bir hareket olan fiyat 
indirilmesi işinin ilk hamlede ver· 
miş olduğu bu o t- ticeyi kaydettik. 
ten soora , şeker senayiinio ku · 

ruluşiyl c bütün memlclcr-t hakı 
mıodaa husule getirtoiş olduğu 
muvmar11 da gözden uzak huiun · 

durmamak lazımdır . 
Filhakika sadece bir s anayi 

1 miltBs t" eesi, değil doğrudan doğ 
ıuyn elıemmiyetlı Lir zir&a t faali 
yeıio:u d e muhaıriki olmak iti 
bariyle ıetkik edilmesi icap eden 
şek~r ~anayiin in bu kuruluşiyle 

memlek içiude ekserisi çifçi olan 

halkımıza yeni verimli bi 
faaliyet sıbaıı açılmıştır . 

Bugün bu yüzden 13 
dahilinde 40,000 hektarh 
üı:erinde 80,000 çifçi ailesi 
rak fabrikalarımızın ib!iya 
pancarı yetiştirmekte ve h 
den 400-500 bio nüfus 
mektedir . 

Faaliyetleri memleket 
50 milyon liralık bir hare 
ş~ker fabrikalarımı.ıın ge 
ne pan<'ar puaaı olar~k 

dağıttığı para 4,000,000 
Kereste fabrikalarımız 

fabrikalarımızın ihtiyacı i 
nede 350,000 liralık sandı 
etmektedirler . 

Kömür havzamızın bu 
kalar için yaptığı aer>elik 
sıufiyatı 350,000 liralık U 
met ifade eder . 

Devlet Demiryolları , 
kaların faaliyet devreleri 
da yevmi ihtiyacı karşılay 

too panc.rı taıamak için 
vagonu demiryolları üzeriı 
imi bir faaliyet halinde bt 
maktadır. 

Fabrikalar , pancar ze 
le meşgul çıfçiye , temeli 
ödünç olarak ziraat aletle 

hum ve avaaa dağıtmak eı 
devamlı yardımlarda b• 
laıı gibi ; 

Zıraat mütebas11sları 

Öalarını devamlı bir suret 
,arak: yeei aletlerle 9ıhş 
sulü iyi yetiştirmek ve h 
mücııdele etmek huıusunde 

lariyle çifçileıimizin bil 
aıtırmaktadırlar . 

Fabrikalar, pancar ku 
parasız •)laıak daAıtmak et 
raat sahasındaki köylüle 
van yemir.i kolayca trdar 
bilmelerini temin ettiğı 
let demiryollHı da, dem· 
güzergib ve cıvarındaki 

ıstıf ad esini temin için ta 
rinde yaptığı tenzilat il 
daha geniş bir sabaya in 

tirmiştir. 

F ebrikalaı ımızın bugil 
ditard an getirilmekte ola 
ca tohumuouu, mtmleluı 
yetiştirilmesi hususunda 

hüsü ve muvaffakıyeti i~e 
kaydedilmeğe dtğtr bir 
olmuştur. 

Tarım Vf' Ekonomi ha 
olduğu ka<lar mekteplerj 
haneleri, hastanr.leıi, mu 
neleri gibi kültür ve ıos 
larpaki faaliyetlerile de 

içinde umumi bir barr kc 
dırmış olan Milli şeker ft 
rımızın bir elden idareleı 
faalıyet yılına aid bu veri 
ıaisioi büyük bir mem 

kaydedet1z 

-Son-

~-----------·------~ 
Avusturya-M 

Başvekilleri 
gitti 

Ro 

Anicara:.21 (A.A)-A, 
ve Macaristan Başbakanl• 
işlerı Bakan ~arı Romaya 

tir. 
~ 

lngiliz kr 

23 Nisanda tac g 
Loodra: 21 ( Hadyo 

ıekizincı Edur ; impant 
cına 23 ... ısnnda giyecekti 

Buuuo için impııral 

her tarafında büyük t 

ıeoli!cler yapılacaktır • 
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Hikaye Spor Oto 
Nilıad TANGÜNER 

- Vay .. büylik hediyeli bil 
meceyimi hallediyorsunuz ? 

- Bir emrioıZmi var bayım ? 
- Şey .. ,beraber halletsek 

olmızmı ! 
Tezgahtar kız , bu çam snızı 

atıktan artık bıkmııtı .. Bir gün 
beş gün dtgilki bu . Tam liç ay 
danberi sabah akaam bin bir ba . 
hane ile maga:ı:aya gelip d~kika· 
laıca onu işgal ediyordu . 

lamioi - bile takdim .tmiş· 
ti . Serm~t . 

Sou zamanlarda ealoo ,di bu
nun farkına varmıştı . fakat ber 
gelişinde biç te boş çıkmayan 
müıteriyc ne denehili•di .. hem 
her d.faaında be§ on liralık he 
up pusulası keatirmtden çıkmı
yordu . Z•ogio olduğu belliydi .. 
Aynı zamanda da güzel ve yakı 
şıklı .. 

Fakat Nermin, oua bir gün 
bile yüz göstermıımişti . Çüukli 
hu gibi kaldırım aşıklarıoıu no· 
muneleri göz önündeydi . Bunun 
için, kendısini karanlık yollara 
saptıracak şöv.leresk bir arzu 
be~lemiyoıdu .. Ouun asil soyun
dan aldığı teıbiye buoa müsait 
değildi .. 

Hiç ömründıı , bir mağazada 
trzgabtarlık yapacağı hatırına gelir
miydi.. Fakat bayat, mukadderat 

• 
bu .. 

Ne babHı kalmıştı, ne de anorsi 
ve ne de geçindiıecek bir servet .. 
İyi bir tahsili vardı. Fakat bir me-

muriyet bulamımııtı . Namuskaraoe 
g•Çİomek için gururunu bile har- 1 

cıyarak lı>zgahtulık etmeğe kal
lanıyo r dıı · 

Dün g len,, Le Jcurnaldaki 
hediyrsi spor otomobil olan bil
meceyi halle çalıııyoıdu . bu ge· 
ce biç uyku U)'umamıştı .. fakat 
bir ıürlü yakarıdao aşaiı ikı ou 
meradaki boşlukları dolduracak 
dokuz harfli krlimeyi bulamıyor
du .. 

Gn.ıeyi hem katlıyor , hem 
de mütevelli müıterisioe verecek 
cevabı düşünüyordu . Kararım 
verdi ve : 

- Hayır bilm•cc balletmiyo 
rum . dedi . 

Delikaulı biç oralı olmamıştı: 
- Gazetenizi bir ılakika mil· 

ıaiıde edermisioiz ?. 
Bu bir talepti . Müşteri kırı· 

lamu. verdi. Genç adam gazete
yi açtı ve sekizinci sahiftdeki bil· 
meceye dikkatle baktı ve : 

- Ne güzel .. ne güzel .. yal 
nız bir boşluk ~kalmış . bravo . 
Dedi . ve yıne bilmeceye daldı . 

Genç kız naçar bekliyoıdu . 
birazda yumuıam•ş lı . hakik=teıı 
bu , sevimsiz bir genç değıldi . 
ama , yalnız biraz hoppa .. Ner
min aşık müşteriyi tetkik ediyor
du . iki _dakika olmamıştı ki genç 
adam : 

-· Buldum . dedi . genç kıza 

bakarak ilive etti : 
_ Fakat beni ortak ,dermi

ıiniz? 
ermin ümitsiz bir gözle bak 

tı . ne diyecekti . düşlindü , vücut
suz bir şeye talip çıkau bir ortak 
reddedilirmiydi ? hemde savmış 

olacaktı . 
- Hay bay . dedi . 

Genç ad&m; 
- Bakınız Diyordu. "•n güç 

bir işteki hallin sırrı,, deniliyor. 
Dokuz harfli bir kelimo .. pek 
basit Lütfen kaleminizi verirmi- ı 
siniz. 

Genç kızın uzatıığı kalemi al- 1 

dı. Ve boşlokları doldarmağa baş l 
ladı. 

Nermin gayri ihtiyari z ı pladı. 

ve: 
- Aman ne bısıtmişl. .. 

Çok basit tekerim. Dikkat ma 

nısıoa belen Fraosızca-Atıeoti
oo- .. 

G•oç kızın, ş•kerim kelime
sinden yüzü · kızarmıştı Daha la
ubali bir ıey' işitmemek için: 

- Ttşekkür ederim .. kaıa
oanlar ayın yirmi ikisinde bildi
rilrcrk deniliyor. Hemen bu gün 
postaya veririm .. ne arza ediyor 
suouz ?. Dedi . 

- İki yarım kole yıka .. 
Numerosunu söylemeğe lü 

zum görmedi çünkü hu .belki el
linci yaka alışıydı. 

Nermin derhal yakaları çıkar 
dı. Ve onbalejlıyarak4küçük pake · 
ti delikanlıya uzattı. Başka ne a 
ıilc8ğffiı dD;ô;-madıÇüak(~üşt;
riler. hirikmiş~i.. Genç adam do 
bu gün fazla sakızlaoamadı : 

- oıuvvar .. Ve ayrılirkeo : 
- Otoya ortak oldıığumu u 

outmayınız Dedi. 

* • 
* O gündeoberi çım sakızı gel· 

memi,ti. Ne rahatlı. Küçük tabu
renin üzerine çıkarak müşterilere 
gösterdiğı kutul•ıı yalerine ko · 
yuyordu. Bugün çok utıt olmuş 
lu. Yorgundu. Bu gece eioemay~ 
gilmeyid,. düşünüyordu. 

- Bayan Nermin, Bayan 
Nermin. 

Bu ses yabancı değildi. Dö · 
oünCl' karşısıoda oou gördü. On 
giiolük bir fasıla onda da ufak 
bir özlem brlirtmemiş değildi. 

Cevap vermeğe vekıt kalmadan 
geoç adam ekledi. 

- Müjde,. 
Tubaflaşmııtı. Bekliyecek bir 

müjdesi yoktuki .. 
- Ne var Bay Srrmet? .. 
- otoyu kazandık. 
Hiç inanmamıştı. Gözlerini ta

bii bir vaziyette süzerek: 

- Daha gazete bıle g.lmedi. 
S<!rmet bry nasıl olur? dedi. Genç 
adam: 

- Şimdi şevrole acentesine 
telgrafla bildirmişler işte acente 
nio mümessili. Dedi. Ve geriye 
dönerek kapıdaki bir adamı ça
ğırdı: 

- Bay C.vat geliniz Ve genç 
kıza anlatmağa başladı. 

- Bilmecenin altıoı:la bedıye 
oio. btr memleketteki şevrole 

aceotesindeu alınmaaı ıçin bildi
rileceği yazılı olduğu için bu ak· 
şam - hatlrıma - bu geliv-;, di. s.: 
bableyin acenteye uğradımki işte 
bu mjjzjdeyi öirendim. Diyordu. 
Ve arasıra gözlüklü adama baka
rak: 

- Değilmi Bayim. Diyordu: 

• • • 
Aradan iki gün geçti. Nişanlaa 

mışlardı. 936 model spor otolarild 
caddei kebirden ~eçerken Nermin, 
Volanın başındaki sermete : 

- Dur şekerim şuradan bir ga · 
z~te alayım. dedi Genç adam ma· 
kineyi fıreııledi . Nermin hı-man at
lıyarok bayie koştu . Ve bir-Le 
Journnl- ıılarak geri döndü . 

Duha ikinci sahifeyi ııçmıştı ki: 

-A .. bu ne demek. dedi . Genç 
adam müstehzi bir tavırla bıışını 

uzattı : 
- Ne var cicim ?. Genç kız : 

- Hayret Sıırmet. dedi . Otoyu 
lıen aldığım halde jak isminde 
Paris!ı hır adamın kazındığını ya
zıyor. Bek resmi bile var. 
Sermet bu anda kahkahayı bastı 

ve : 

- Mükdfııt sakın iki dane ol· 
nıasın cicim ?. iyi dikkat et . Di
yordu . 

r.eııç kız gözünü kırptı : 
- Ah . Dedi . Şimdi anladım 

çapkın .. 

Şişliye doğru uçmuşlardı .. 

l,_-__ B_e_ı_e_d·--1• _Y_e __ i_I_a_ ... _n_ı _a_r_ı _j'_---ş-ah-e-~-er-~e-~"""'in·~--e-nS_b_ı~-.~-in-~-dm_ah-a-~-u-n--:--a-kı_a_. 
Martın on ııltıocı pazartesi gününden itibaren on beş gün müddetle 

hususi ve tııksi otomobil, kamyon, kamyonet otobiis ve motosiklet 
lerin fıren ve karoseri muayenesi yapılacağında:ı sahiplerinin bu va~ı
talarinı itfaiye garajına götürerek muayene ettirmderi 've muayeneye 
gelmiyenlerin de cezalandırılacakları ilAn olunur.6546 

12-15-20-22 

1- Kasaplar çarşısının şimalinde bulunan boş arsalara, heyeti fen
niyede bulunan keşif, şartname ve projesine uygun olmak üzere , üç 
tane kasap dükkAnı _iki_ senelik icar mukabilınde yaptırılması açık ar
tırmaya konulmuştur. 

2- Arttırma 26 - 3-936 perşembe güoü, snat on beşle belediye 
daimi encümeninde olacaktır. 

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

müdürlüğüne m ,ı racaatları 6545 12-15- 18-22 

Ölçü ve tartılar muayene edilecek 
1 - Bütün ölçü ve tartıların muayenesine 1- nisan - 936 dan iti

baren başlanacaktır. 
2- RI inde ölçmek ve tartmak ic '.n ölçü bulunan herkes belediye 

-binası altında- aya(mıımurluğuna baş vurarak muayene gününü 
j bildirir numara kllğıdını almaları IAzımdır. 

3- Ölçülerin temiz olarak muayeneye getirilmesi lllzımdır. 
4- Vaktinde ölçülerini muayene ettirip tamgalatmıyanlardan 10 li 

rodan 100 liraya kadar c6za alınöcağı iltın olunur .6575 
18 -22-26-31 

Yağcamii civarında 47 numAralı Evren Dilak kitap eyinin 1-Hazi
ran-936 tarihinden itibaren üç aPne muddetle açık artırma ile kiraya 
verilectktir . 

ihale 6-Nisan-936 pazartesi günü saat on beşte belediye encü 
meni odasında yapılacaktır. istekliler her zaman belediye hesap işlu
rinde şortnnmeyi görebılirler. 

isteklılıır ihale günü tahmini üç sene kira bedeli olan 1500 lira üz•ı
ıinden (102,50) lira muvakkat teminatlarile birlikte belediye encüme-
nine gelmelerı ılıln olunur.6596 22 __ 25-28- 31 

General Ludendorf ve gelecek harb 

Birinci sahtfı'den artan 

Ludendorf, büyük harbta bu 
dokteriııio Almanya için meşum 
sonuçlar verdiğini, çüukü bu yüz 
den sıyasal lidrrleıle ordu trfleri 
arasında devamlı ihtilaf ar çıktı

ğıııı, birincilerin ~ğır basman üze 
rine sonunculılrın felce uğradığı
nı iddia etmektedir. Geoer.I, bu 
na misal olmak üzere denizaltı 
barblarıoı gösleıiyor. Ludendorf'a 
göre eğer bu iş yüksek kamanda 
heyetinin istediği gibi yürütülür 
o zaman sivillerin gecikmeleri ve 
teredd!idlnioi meoedrcek, muvaf· 
fakıyet hasıl olacaktı. 

Ludendorf, barbı bir gayeye 
eriştir.ecele bir vasıla gibi değil, 
gıyeoıo ta kendisi, milli benliğin 
yüksek ifadesi; bir metod olarak 
değil, ırkıo muhafazuı için za 
ruri biyolijik bir hadise olarak 
ele almakta ve Nazilerin ırk teo· 
risini kabul ederek gelrcek bar· 
bın bir" ırk barbı - Der Volkiıc 
he krieg., olacağını söylemekte· 
dir. 

Böyle bir barbıo maksadı için 
had yoktur; bu ,bir ölüm - dirim 
savaşıdır. 

!etin organik tarafı olan orduda 
birlik vardır. denilemez 

Bu birlik için de lıir imao 
birliği ve ahengi lizımdır. Bu bir 
tek din halinde görünmelidir; la 
kin bu dio lıırısliyanlık deiildir. 

Ludcodorf'a göre " bıriıtiyan-
lık,, itbal edilmiş bir matag ve 
CeTmeo ııkıaa bir ibınel ve za. 
yıflamasına yol ıçao bir kaynak,. 
tır. 

General Şintoism'i bırlstiyan 
lıktao üstün görmekte ve Alman 
ıı kına uyıun bir dinin kabulünü 
ileıi ıürmektedir. ( ki nazi dikta· 
törl:oün de yapmak islediği bu
dur. ) Ludendoıf bunun 1ağlan 
masını dıktatörlükten htiyor ve 
ona göre iy i din, hnrbseverlik ka· 
litelerioi yliceltmelicfir. 

Bir milletin siyasal, ekonomik, 
finansal ve dini kuramını ancak 
aüel ihtiyaçlar karaılaştırmahdır. 

D ıarda temin edilebılecek bü
tün bam maddeler aolb zamanın· 
da memleket içiod.~ biriktirilme 
li ve hub zamanı için hazır b-;;
lundarulmalıdır. 

kıvanç duyar 

21 Mart cumaı tesi akşamındarı itibaren 

( Beyaz rablbe ) 
Hlen Hayes-Glark Gable 

Peıde.üzerine akseden aak bikayelerioio en müessir ve eo heyecanluı: 

kırılmış .bir aşk ... Unııtulmaz bir hatıra 
lştr: SizlPri teshir eılecek ve günlerce tesiri altında kelacaksınıı. 

film: Metrogofdvin mayerdir. 
ilave : ( Ufa ) Jurnal 

bugün gündüz 2 de devamlı 
matine 

Hülyalı dudaklar- biyaz rahibe 
6588 -

_ _@~,_S_i_n...,.e_m_a_s_ı_n_da]_a _______ ----=·· 
Bu akşam 

1 

Kürek mahkOmlarının frci hayatını bütün dehşet ve heyecanile gös· 
teren bu mevsimin en mlithiş ve enteresan fılmlerinden biri sinemanın 

en ünlü bir artisti 

( Rlcbard Dlx ) 
Tarafından yaratılun bütün Amerikada ve Avrupadıı aylarca göste

rilen bir şahrs~r günlerce hatırlarda kalacak enfes fılm 

( Zencirli mahkumlar ) 
işte bu mükemmel filmi bu akşam görünüz beğenecek ve taoıdıkla 

rınıza tauiye edeceksiniz. 
Bu hüyük (ilme ilAvetea iki perdelik eğlenceli Maskeli Baloların iç 
yüzünü gösteren bir fılmle bir perdelik çoll güzel bir renkli 

Sifli senfoni 
iltıve rdilmiştir 

Bu!<(Ün 2 de ve 4 de matine ( Zencirli Mabkftmlar ) 

~ - 6593 - -

Alsaray sineması 
- -

Bu akşam 

Eşi bulunmıy~n güzel eserlı>:rden birisini daha sunuyor 

( Sevginin sesi ) 
mümessili: Jankipora-Marta Egert 

gibi illi büyük ve güzel sesli yıldızın şahPserleridir . ,_ 

ilave • • dünya 

matineler 

haberleri 

• • Böyle bir harb, !.arşılıklı or 
duler arasmda bir !ili mubuama 
değildir, buoda,barb aahoeei, kar 
şılışao memleketlerin bütün top· 
raklarıdır. 

General, biivük ordulara inan 
makta ve ıayı hesabiyle dolgun 
olmaoın bir ordu için kafi gel · 
madiğini söylemekttdir. Pazar 2 de Sevkinin sesi ve Malek Bira Kralı 

Muharebe, düşınao memleket 
halkının vücudlarına kaışı olduğu 
kadar ruhlarına karşı da yapılır 
Ve bo harbta propağaııda, zebirlil 
gez kadar teeiılidır. 

Harb, bütün milli gayıeıleıin 
sarferlılmesidir ve bu. sebehle lıü
tün maddi kaynaklar gibi bir mil· 
letio fizik ve kafa enerjilerinin 
hrpsini masseder. 

Ludendorf'a göre barb, bir 
milletin hayıtıuda en.yüksek rea· 
l.tedir . Oadao başka her ş•y, 
barba bir hazırlık devriııdeu baş· 
ka bir şey olmıyan sulh zıımınla • 
rında da, bu ıeılitrye tabi olma
lıdır. Herb politikaoıo bir aleti 
değıldiı; politika h•ıbın bir aleti· 
dir. 

Bir milletin en ilk ibfiyacı bir 
jÇ birliğıdir.Ve bu olmachkça mil 

Vücudca eliverişli olan her 6586 

kes bup patlak verince fıli biz-
1
:------------·----------------..,

mete nlınmılıdır. Bir ucrmi ne-
fer 1 bir uoe içinde bütüa modern harbe g"irmelı ve düımaoın arka- Zı'raat bankasının ı·yı' bı"r 

aıoı vurmalıdır. k silahları kullanabilt'cek bir halde ararı 
yetiştirilebilir. Hub zamanında gerek mem · 

Lud odorf, lıarb ilaoınıa yal- let içinde ,gerek dııında genel 
nız lüz •ımsuı olduğuna değil, za. siyasayı bnşkumand20 idare et ,• 
fer için ,bir engel olacağına da melidır. Aynı zamenda milletin 
kanidir. Ona göre 1914 yılında ekenomik kaynakları da onun 
Ruıyaya ve Fra•a•y• karşı harb koodlrolü altıoda bnluomalıdır. 
ilanı kôtü bir bata -olmuştur. Har 21 Mayıs <ı35 tarihli Alman 
be karar veren bir devlet, düş kanunu, Ludendoı f'un istediği 
man ordularmın toplaomuıuıı şeyl~rd:m çoğunu sü bakaoına 

mani o~m.k üzere, hemen ha vermektedir. 
vayı egemenli ve kumandası al- Ludendoıf diyor ki: 
tında almalıdır. Düşmaııın eodüst· "Bir yekun harbe girişmek ıo· 
ri m~• k•zleri be men bombard-
mao edilmelidır. retiyle haklarını lanılm•k iıtiyen 

Fakat bava ailabi, kati netice· bir millet, bir bütün olarak em 
yi alamaz. Son zaferi kazanacak rine girmedikçe büylik bir ku 
gene ordulardır. mandana liyık olamaz." 

Bır istila vukuııodo sivil halk 1 Mançester gardiyan 1 

Ziraat Bankası. şimdiye kadar 
belediye ve hususi idarulerden mü· 
teltait o!An)arla onların dul ve yo
timlerinin maaş cüzdanlarını kırı 
yordu . 

Banka, yeni bir kararla bu ay
dan itibaren Posta ve telgraf ida
releri mütekaitlerile onların dul ve 
yetimlerine de maaş kırarak pıra 
vermeğe \ıaşlamıştır. 

Avrupaya gönderilen 
talebeler 

Muhtelif bakanlılclar hesabı 
na Avrupeda tahsil etmek için • 
çılan imthanı kazanan 18 taleb~ 
birer bir<r olrnyacaldırı meııılekt. 
t• ba•eket etmektedirler· 



Adana Borsası Muameleleri 

PAMÜK ve Xl>~A 

CİNSİ En 

Kilo }'iyatı 

az En çol 
Satılan Mikdar 

K. s. K. s. IWo 

Kapı malı pamuk - 36 
Piyasa parlattı ., 34,50 35,50 . 
Piyasa temizi .. 30 34 
laoe 1 39 
lene II 35 37,50 
.Ekspres l 
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1 l 1 Si!ah 
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Simit " ::ı-
Ôc - • ...--Cambariyı>t 800 
~~ 

> ... .. 755 
~ ::ı 1 Düz krıma .. r""" v-

Alfa .. 1 

Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 
21 1 3 / 1936 İŞ Bankasından ahomıştır, 

' an um l'~n~ 

Hazır ı-6_1! LırN ıol_ 
Rayşmark 1 97 

Mart V 11deli 5 o 
.Mayıs \ı 11deli 5 

~ı 5 Hint hazır 

Nevyork 11 38 

• dıkkat ı .. 
En maruf 22 f ab
rikanın en birinci 
makine/erile işti
rak ettiği bir mü' 

.lfrank" Fransız,, 
~terlin "lne:iliz,, 621 
Dolar "Amerikan,, 124 
}' raok "'lsvi~rt:., 2 

sabakada bu ma- ~~~~c~~ 
~kine/erin litva ra

ya Yüksek Ziraat 
mektebinde uzun 
müddet yapılan 
-- --
tecrübeler neticesi 

-,_ 
75 
92 

22 labrika mamulatı nıeyanında bi
rinci mükafatı kazanan 

Lakta ve Milka 
markah 

Süt makinelerimiz gelmiştir 
Adana 

6553 
Orozdibak civ~rı : Macar ŞirkPti 

15- 18-22- 27-31-5-9 

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

DİŞ MACUNU 
v.ı;.- Fi RÇAN.12: 1 

i Eli 
' E C Z A lvESINDEN ALiNiZ 

UCllZlıUf!'_, 
5370 

' 

(l'firk ~özü J 

., 

22 Mart 

Atlı spor kulübü idare hey 
4-4-36 Cuma,tesi 

15 de umumi toplantı y 
dan bütün üye arkadaşl 
mehal halk partisi bina 
meleri ehemmiyetle rica 

21-23-25 

Sinemanın Kraliç 

Anna ste 
film !erin şahı 

l.__,~a_n_a-ıı10 
Ceyhan urayından : 

1- 10 Numaralı Adım 
sinde Ali çavuş evi önün 
şosasına kadar olan _ 4 
tulde Arn~vuı kaldırımı 
ve ıki yanlarına yonma 
zilmesi evvelki i14nımi 
28-2-936 cuma günü 
sıltm ~ye konularak ihale 
ıse de, görülen kı:ı nuni m 
rina bu ihale ft>sheJilor 
numaralı kanunun 40 cı 
hükıı;üne tevfıkan bir a 
pazarlıkla intaç edılmıık 
nideo on gün müdJetle · 
nulmuştur. 

2- Keşif tutarı 4992 
kuruştur. 

~1 - Paz11r1ık 22-Mar 
pazartesi günü saat 16 d~ 
!onunda yapılacaktır. 

4- isteklilerin yüzde 
çok muvakkat temimtt p 
nafia müdürlüğünden m 
fennı ehlıyt.\ ves ı kası v 
odası kl\yıt makbuzu üz 
olduğu halde ihale gün v 
da Ceyhan uray salonun 
bulunm11ları lhımdır. 

5- izahat almak istiy 
gün urayımız fen işleri 
müracaat edebilirler. 656 

15-22 

BiRiKTi~N( 
RA~AT ~D~Q Seyhan Evkaf m 

lüğünden: 
Şeyhoğlu camii müezzi 

haldır talip olanların 25 
akşamına kadar Evkaf i 
müracaatları . 6597 

----------------------.. 
SAYl

-N_H_A_L_K_l_M_J_Z_A __ ~,, Fredric ~1 ;, rch ve ANNA SlEN 

slav ihtirasları 
Hizmetci k • 

aranıyor 
Fıhıin< l e lıiitiin s •yircilArin AeV 

Evde hizmf'lt görmAk 
gis ı ni topl ı y rı cnklarılır. 1 

6595 
hizmetç i k»Jıo ıırnrııyor. 

-------·----------- mıza mürec ıat ediim,.si. 

Seneyi işlerinde ilerleyişi bütün dünyaca takd ir edilt n Sovyet Rus 
ya fabrikalarının son molltı l yn ptığ t k n p ı:ı lı bütün dışlile r yağ içiüde 

1 dönen Sac tabla\I Bergüzar s"stı oıi ve çok hufif olan orak 1 

l~makir der ve yedek parçaları d şli b ı ça klar z irı•c tta k111lıı nılon her cins I 
pulluklar:Çayır makinaları Tırmıklor ot preselPri Pu)
varizatarler bütün Anadoluda kull cı r. ıl nrı n • ~· ok höyük bir şöhı et 

1 kur.nan ve sutlerinizden en temiz yağ çıku r an kul la nı şlı ve sağ· 

lam olan Süt' makinalarımız rifçil e riuıi zi n çokt ıı t ı beri L ı- kl .. mı· ktı· 

oldukforı halis çelikten yapılmış Ot kazm :d"rımız son mo·lr· I 

zerif \'e ş . k Dikiş makinalarımız g"lnıi ~t i r.F i atln r rekabet 
kaLul etmez ılerecede ucuzdur . I'ı rsultcın ist ı fııde Pd inız . 

r. Mlbeadls Re 
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izahat 
N Ş 

ve 
A 

hesaplar 
A T 

Kontrol ve idaresi 
Ö L Ç M E L E R 

A O R E S : P. K U T U S U 60 

ı\bidin Paşa caddesi ıVo. 6 
TAN SiNEMASI karşısında 

Merkez kumandanhğı albnda 
MUHARREM HILMl Yazıhan 

Pek yakındıı altı ve dört öküzlü pull u k•arımız da gelec ktir . l------------------------------! 6457 12-16-19- 23-26 
Dtposu Adaoada Osmanlı bankası altmda 

Şubeleri Mersin Ceyhan 

6579 4 

Umumi neşriyat Dl 

Celdl Bayer 
Adana Türk sözü u •' 


