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19 Son kanun 1936 

PAZAR 

5 KURUŞ 2 ,, 

M. Edenin Umudlar1 

EğP.r Avrupada bir harp patlarsa 
medeniyet tamamile mahvolacaktır 

lngiliz dış işleri bakanı 1936 nın bir anlaşma 
ve sUkQn yıh olacaOı umudunu söylüyor. 

Lontlra : 18 [ Radyo 1-
Dıı iıleri balıanı M. Eden 
harici si ya.i durumu gö:z-

ri geçirer•lc cenf!Vreye İta
reketinden evvel bu hum.s 
ta fikirlerini ıöylemiı ve 
lıer ıeyden evvel lngiliz 
milletinin sulh laakkıncla
ki inanına anlatırk.n Av· 
rupadalci anlafamama:zlı
ğın ortadan kaldınlnuua 
için biricik çarenin bütün 
milletlerin birlik luıreket 
elmeleri olduğunu il4v• 
etrniıtir. 

Cenevred. bndisini 
hf!kl.yen ödev ve mu'uli
yetten bahsederken dıı bn· 
hanı, bu da/ a her laalde 
de~erli neticeler olınabi· lngiliz d•t i•l•ri b•k•nı M. Eden 
leceği umudunu i:ıhar et· . . . . . 

, miı ve cenaiveti akvamın çok kuvvedı olmasa ve ıulla ıçın katı bır 
garanti teıkil etmui .,8 ne bugün, ne yarın bir tecatJü:ün muvaffak 
olmaman lô:ıım geldijini eğer bir harp :vhur ederse bunun mecle
niyetin tamamiyle yıkılrnan w mahvolması demek olacağını ıöyle
miı ve 1936 smainin bir anlafma wı sükünet yılı olacağı kanaati-

ni de ilave etmiıtir. 

Yarinde bir karer: 

Vilayet, mektep talebelerinin kahveler

de oturmasTnı ve mekteplerin açık bulun
uğu saatda sinemaya gitmelerini men etti 

Kaltllr mafettişleri ve zabıta memur
ları bu emrin tatbik edilip edilme

diğini kontrol edecekler . 

Bazı mektep tılebelerinia dert· 
)erini terk ederek kahvelere, si 
nemalar9, ıaz ve bahçe ve buna 
henzer yerlere giderek vakit ga
çirdilderi teusürle ıörülmOttOr· 

Geçen yıl bunun öaüoe geç 
mek Dzere ilbıylıkçı önemli ted· 
birler alıomıt ve bunun da fay .. 
daları g6rlilmü§tÜ. İlbayhk, ta
til dolıyııile gevşeyen ve takip 
edilmemek yDıDoden gelecek kö
tü balleria 6n0ne geçmek üz. re 
'enidea okul direkUSrlüklerine , 
kahvelere , ıinem•ları çok kati 

"IDirler vermiştir . 
Bundan .onra her ne ıuretıe: 

olur11 olıun mektep talebeleri
hin kahvelerde oturmaları mem 
nudur . Bu yıı•ğa riayet etmiyen 
kahveler hakkında verilen l!mre 
it .. tsizlik ve ittihaz olunan ted
birlere riayetsizlik göıterdikle· 
riaden dolayı tiddetli bir ıur~t
te l•kibat yapılacaktır · 

Bu takibat, poliı vazife ve ıe 
ı~h' a ıyet kanunun 17 inci madde 
8' ıo~ dayanılarak yıpala•:akhr . Ve 
•dlıye bu gibiler bakluada ka· 
.. A 

tanı muamele yapıcaktlr . 
Kahvelerde g6rüleo çocuklar, 

;•bıtai ablikiye memurları tara· 

~·n~ın yapılacak zabıt varalceaile 
hır ılcte vilayete getirilecek ve 

UDl•r ILIHtOr direkt6rl0i6 vaa-
ıaıile d . ' 

.. evam ethl&leri mekteplere 
goaderilerek inzibat mecliıleri 
tJ•r•dfınd•n •yrıca cezalındmlacık 
il tr • 

Bu boıoıta kahvelere lazım 
gelen tebl•ı•t Y•pılmı§ttr . Bu, 

teblij'ıta uygun hareket rdecek
lerino dair kabvecilettleo temi 

n•t alınm•ıtır . 
Mekteplerin açık bulundutu 

aaatlardı ber oe surt tle olursa 
olıun mektep talebeleıinin derı· 
lerini bır•kırak ıinımalıra git
mdeıi de yısıktır. 

Mevcud ıinemacılır, dair"ye 
çığırılmı§ ve kendilerine bu ya
sık tebliğ edilmittir . 

Sinamalarıo açık bulunduğu 

zamanlarda bebemhal kıpılaun · 

dı ve içleriode birer polis me
muru bulundurulacaktır . İçeri
de g6rülfln talflbeler derhal ya
kllanarak zabıt tutulac.k ve vi
layete teslim edilec,.klerdir . 

H1fzı11ıba kanununun 167 in
ci mıdde:tıi mucibince 12 yaıın · 
dan aşığı çocukların filim san
sör heyetioce vryı kühür dırek· 
törlUğüoce terbiyevi veya mek
teplilerin görebilmesine müHid 
buıusi mahiyetteki filimleri an
cık mt"kt~plerin tatil güoleriode 

gö ebileceklerdir . 
FHimler, evvrli emniyet ve 

kültlir direktörlüklerine bildiri
lrcektir . Ood&n ıonra at.nacak 
müs.de ile bu yaıt.ı1ki çocukla 
ra gösterilebilecektir. Bunlardan 
bsıka fılimlere çocukların kabu· 

ID yasaktır · 
12 yaşından •t•ıiı çocukların 

gösterilmesi müsaid olaa fılim
ler ıçin sioamıların lupılarmı 
••bugünkü g6sterileceric olan filme 
12 y•ıından •§ıtı çocukla, da 

- Gerisi üçıincıi sLıgf ada -
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ADANA : GUNLt!K GAZETE ON ÜÇüNCü YIL -

Adananın tarıhi 
-------

1-İalkevinin deterli teşeb-

SEZ 

Doğu Afrika harbi : 

Habeşler , Ras Destanın dört bin ölü 
verdikleri ve İtalyanların bir zafer ka-

3 

Bulgar 

Tevfik RUştı. 
uzun bir konuş,. b~silne ,·ilayet genel mec

Jiıinin de yardım ede
ceQ-ini umuyoruz 

-·-zandıkları haberini tekzip ediyorlar sofya: 18 (A.A) - l 
Dış Bak•nı Doktor Tevfik Reıttl 

Dört yıl &oçe Erzincanın, iki Laval d•• k C Arae bu gün Sofyadan ıeçmiı-
yıl öace de k11tomooıain tarihle un a şam enevreye tir . 
ri yazıldı . hareket ettı•. Sof,a istaeyoaundın bir eY• 

K 
•elki ietHyond• kendiıiai karıı-

ırıehir tarihinin yazılmHı hyan Ba•bakan Köıe lvınof Ye 
için l'iliyet bin lira ıaheiı etmit • '• 4•• • • • • • protokol genel Direktörü ile bir-
ve bu buıueta eiddl bir çal.ım•A lngiliz Dışbakanı Eden müteca - lilde Sofyaya gelen Doktor Ar11 
yada llaıl•nmıttir. trenin iataeyond• kaldıiı yarım 

İki ıun 6nce, Diyarbekir mu· 'iJİZİn mükaf af Jundırılmıyacag .. ını ıaatlik müddet içinde garın ulo· 
babirimiz, vilayet tarihinin yazıl- k auod.• Bulgar Batb•kaaı ile ıö-
dığını ve basılmak için mÜnaka- son nat unda •Öyledi. rütmllttilr . 
sı açıldıiını ve husuai idarenin Tiirkiye Dıt Balcanı Sofyayı 
buoa 3,000 lira tabıı& ettiğini bil- Megar ka•• olmuş iilib ve mUhimmıU fabteUiklerioi varitıoda ve gidişinde dıı bakaa-
diri1orclo. bildiriyor. iıjc erkioı, B.llcan Antantı mü 

Adaqamız, 100 arkeoloji araı· Roma: 19 ( R.dyo) - Mıllet- lt•lyaa uçakları R .. Destanın mesıilleri tarafmdan karıılanmıı 
hrmalarını oazırati milatdao 4000 ler eoıtyet"sinin konsey toplaoh- erzak ve mültimmıt demir yolla ve uğurlanmıttır . 
yıl öncr TUrk milletinin oturdo 11ndı İtalyayı Kont Aloizi temıil rını bomLndıman etmitlerdir. C 

d kt·r LAval enavraye gitti 
tu bir yerdir. Mılat a8ırlitıodada e eee 

1 
' H b 

T .. kın~- k İıteç ltükAmf'tlain Kııılhaç ' a eşler tekzip ediyor 
Uı ufıunü Orumuştur. Bu lıa- P•riı : 18 (A.A) - Liva) Ve 

d b' b b ·~ıdırfarınıa bo.ııbardman&nı pro-ar uzun ır tarı e ea ip olan • Adieababa : 18 (A A) _ Res- Heryo bu sabıb uzun mtıddet ko-
Adao le d kk' b t"ıto eden aot.eıos cit•P teril- H ının, ne a ar yazı ı 1111 miHabrt revenleri İtalyanların nu§mUtlardır . eryo görOtmedeo 
ID d .. ·1 ı b' mittir . T ıf rıı , yail dUf ır tarihi yok· İ · dola oinrındı bı'r zafer '-azandı'-- ıonra a,.zetecilere cevap vermek 
tur. Bu cevaptı tal yanın bn bu · " " ten imtina etmittir . 

L· ü 'f d d'ld k lırına dair olan haberin temamen 
İİalkevinin bu 6otımli i•i göz ıuıt••• teell ' 1 8 e e ı 1 ten ıon Yalaıı Uvalın ba ıkpm Ce-

• ra bombardmanln bir kaza eseri uydurma oldutunu bildiriyorlar. 
ön&nde tutarak Adana tarıbinin S&ylendi~ioe göre İtalyanlarm nevreye gidrceğini ı6ylemiştir • 

1 ~ l • k olduğu bildiıilmektrdir . 5 
• • Ok.Af 

, ••• IDhı flD ııır •erdıtini ... Ueıletlikleri ariziyi Hıbetler Hl· MUtecavızın m a at-
vinçle &ğrendilL hn §ök ttlr öl•a Buna inanahm mı? flen pe~ tııfıf kuvvetle tutmakta lanması itina Edan 
ve emrk isteyen, fedalclrhlc bek ~ imi§ler. t ft d • ıldl 
leyea itin baıarılmuı maddi im Roma : l~ (A.AJ - Kanala ara ar ag r 
lıioları yaratmakla haııl olur. dorya muharebesindP. 5000 Hı- A KARA : 18 ( A.A )- Roy- 18 A 

ı t i b·ıd· d' · Cenevre : ( . A. ) -
Vilivel meclisinı'n, BUtçrsı'nden beılinin _öldlğlinO, . tılyanlarni er n ı n ığıne göre cenub cep- . I ' Milletler cemıyeti çevea eri 

ayiracafı bir kaç bin lira ile Ada· bil1llk mıkdarda eaır 11ldı klırını - Gerlıi tktncl ıahif ede - bıy Edenin dllnkii autkanda mü 

nainı~ın tarihini yaıdırttıak ve bH· 'ı ııe• • ' === :a: tecuiıin mlikifall•ndırtlmıyacatı-
hrmalı kabil olabilecektir. Al v d b k na ve İngiliz pelitikaııoın yalnız 
.. İİam~yetieri,,deü, yurda kartı man propagan a a anı Habeı itinde değil fakat Avropa-
ıyıhkler1Dden biç bir tüph"mlz nıa emniyeti meaeleıi ile yaluadao 
olmayan battı Vali ve Vıliyet mec· alakadar olduğuna mrmouniyet 

He ... ıarı~ın h•lıikaten çotc r,.1_ "KolnilerimİZİ İsteyecemz fakiri 1a,termektedirler. 
dalı ~ı~c·ı.•~1 tabmtr, ettitimiz bn b• • a· • v ltalyanlar 4000 Habe•-
eeer ıçın vılayet bütçesine t•h~i ır mıllet olarak yatzamaga ı· · öldU dUklarlnl 
ıat koy.caklarını umuyoruııt d d . 'S • ıyı r 

• 
lngiltere Kralı 

Nezltlden hasta bulunuyor 
..... 

Kahire: 18{Radyo)lngiltere kralı Corç 
neıledtm hasta yatmukt8dır. 0.llt
tor~ar, Kralın hastalığının endişeyi 
m~cıp olmtıdığınıı dair bugün reemt 
bu rıpor neşr .. tmi{lerdir . 

Kralın soğuk algınlığından de
~ıl, hemşiresi Vıktoryaoın ölümün
den müteessir olduğundan ilt!ri 
geldiğine ihtimal vtırilmektedir. . 

lngiltere krah kalbinden 
fena halde hastalandı. 

Ankara : 18 ( A.A ) _ Loo
d~a~a.n bildirildığıne göre kalp za. 
yıf ığınden hasta bulunan logiltere 
kralının sıhhi vaziyeti vahimleş
~iştir. Kendısine .oksijen vorılmiş · 
tır. 

Londra : 18 ( AA) _ Krahn 
hastalığı devam ediyor Doktorlar 
dün gııce ke ·ıdisine oksijen ver
mişl··rdir. 

Deyli telgraf ihtiyarlarda göıü· 
len bronşit vakalarında oksijtın 
kul\anılmanın ad~t olduğunu ya 
zıyor. 

Krahn oğulları yanındadırlıır. 

lngiliz • • 
şaırı 

Kipling hastahktaa kurtu
lamıyarak öldo. 

Kahire : 18 ( Radyo )- Meşhur 
lngıliz ıairi Kipling tutulduğu hu 
talıktan kurtulamıyarak dün gece 
yarısına iki dakika kala ölmüş
tür . 

Kipling hayata gözlerini kapa 
yıncıyı kadar yanında bulunanlara 
hiç hır JAf söyJiyememiştir. 

evam e emeyız.,, dıyor. söyliyorl•r 

Bir g6n nasıl olsa bomba patlayacak 
Belin 19 (Radyo)- pıopağanda 

nazırı Göbbelı söylediği bir nu 
tukt• Almanyada son sen< de iı-

sizlerın betyiiz bin kiıi •• tmı§ ol· 
masıodın bebıederken bunun 
bir ı~yi olduiunu yakında bu hı· 
lın ortaden kaldırılmıaı için kııti 
tedbirler ahnmıktı oldutuuu söy 
lemit ve demııtir ki: 

"Biz fekir bir milletiz, kolo· 
oilerimz yoktur . 

ilk maddeleri bul .. mıyoruz. Bi
nıeoaleyb umumi harpten rvvelki 
kolonilerimiıi istiyec,.ğiz Fakir 
bir millet olarak yaşamıia devam 
rdemeyiz. demiştir. 

Avrupa om bu günkü vaziyetin 1 

den ve Almınyının silahlanma ı 
ıından bahıeden hatip demişlir ki: 

"Bitaraf kılmak iıtiyoruz Fa 1 

kat aynı z•m•nda takdir ediyoruz 

M. Göbbels 

ki: İtılyı da yı§amalc isteyen bir 
millettir. Ve bir gün nasal olaa 
bomba pıtlıyacaktır. 

B•ğdao vaz geçebiliriz. Fakıt 
toptan kıla!.• 

Çocuğunu boğan ana 

Hakim tarafından sorguya çekildi 
ve hakkında tevkif kararı verildi 

1 •••••••• 

Bu canavar kadının , helada doğurduğu 
yavrusvnu boğarak öldürdüğü anlaşıldı. 

Hıaedın uumında deveci Bü· ı 
seyinia evinin bıhçeıinde heııllz 
yeai doimu§ bit çocuk ceıedinin 
bulundutuou ve zabitanın bunun 
kim tarafından buakıldığıoı ara
maktı oldotunu düok& Hyımız· 

da kl8aca yazmııtılc • BuiÜD de 

canavucı hareketin tıfeilitıaı 
okurlarımıza bildiriyoruz : 

Hadise nasıl oldu ? 
Hanedan urımında deveci 

Büıeyiain evinde Hacı kıZı ve de-
veci Ali kuıaı otuz bir y•ılarında 

- Geriıl iklnei 1agf ada -

Roma: 17 (A.A) - Bıdoğliyo 
cenup cepbeılnde General GrH 
yınıa ay1n 12 sinde haılamlf o· 
lan muhar~benan tam bir muv•f
fıkiyetle bitirmiı •e Habeılerdeo 
bu mubMrebede 4000 .kiti ölmüı 
oldutunu bildirmektedir . 

R11 Deıta ordusu timdi tim•· 
li garbi istikamelinde çekilmekte 
ve İtalyanlar tarafıodaa ııkıttıral 
maktadu . 

Motörlll 11.lyaa .m&frezeleri 
diln akı•m Ha bet 1rızisiade 70 
kilometrelik ceph•de ilerle mittir. 
İtalyanlar bir çok eeir ve ıilih 
almıtlardır . 

Radikal Sosyalist partisi 
betşkanlığına yana Daladiye 

seçilecek 

Paris : 18 (A.A) - Huyoaaa 
çekilmesile siyııi bir buhran Çlk· 
ma11 ibtimıh vardır. 

Tahminin hilafına olarak Ra
dikal partisi batkanhgına namud· 

liğini) koymamakta israr ettiiinclen 
eski başbakan Dal.diye yarın bu 
mevkie ıeçiıccektir· 

Radikal partisi icra komilelİ 
yaran toplanacaktır • Heriyodaa 
sonra partiye mensup dii•r ba· 
kanlar1D da çeldlmeleri ihtimali 
vardır . 

Avusturya baf bakanı
nın Prag sayahetı 

Prar : 18 (Radyo) - Avuı
torya baıbakaoı dl• ıkıım ba
r1ya ıelmittir , 

Şuıoi•~ lcüçlk itillfın elde et-
tiği ıo•uoçları ehemmiyetle kay· 
detmit ve Tuna ha•za11ndaki 
ılevletlerin her türl& ıiJaPI dii
ı&acelerden uzık olarak yıldaı 
malaı ı liizumuau söylemittir · 



Jtsizlii'ji mUnas&betile rr · ı , a 

clidin 
i:J:. ... on gönlerde , seçkin mubar-

.r ve eiip, Falih flıfltı ile zaman· 
cı Velidin nasıoda tiddetti bir 

lerimiz, doktorlarımız, ıoıyoloğ
larımıı bir çok b~tkelerinde t~lc 
urlayıp durmu§lardır. Oalarıo 

ağzında hiçte göze batmayan bu 
k~Jime, F •lib Rıfkıaıa ağıında ni 
çin fena göıülmeıin? ... 

Liselerde 
Y•zıh sınavlar 

dUn bitti . 

i ~!!!!~'!!!. _~iı__aaıı 
Setin ahnması ilbayhGa 

bildirildi münalcaıe bış giSsterdi. 
Onceilen, Calil Bayar gibi 

mafdfall bir velcilimlze, vapurculuk 
ıirl-:erinin •aporlarının devlet ta
rafından Hlın alınma11 yüzünden, 
pek (iri~ fekilde Ç•taD V~lid; 
aonra blr dinlmik kelimesi yilzün· 
den Falıh Rıfkı Atay,• bOcarn d· 

m~kten liendlni alamıdı. 
Ve artık Atayın ne f ,anıııcı 

bilmediğı mi, ne sof ta oğlu mu 
olmadığı; huliıa nelır de neler 

.. 1 d'I ıoy rme ı .... 
;F. R . Atayı, biı, 15-20 yıl 

danberi tanırız. Velıdi de daha eı · 
kiden biliyoı;uz 

Bu adamlardan birincisi, e za 
manlu, (akpm) gazete.inde çalı 
f1r; atttli betkelerle milli hükO 
met\d-ve illi ıaaHnın munffak 
olac11tını nıenmeden, oıanmadao 

yorulmıdan ve inanı biç sarsılma 
dıa ylZİir da yazardı. 

VeHd, yine o zamanlar, (t•ı· 
viritfkir - tevhidiefkir}, fılan 
di'e bir tekım gazeteler çıkarır; 
ve onalar da kib iakilAba, kih 
iakilip preoıiplerine, lrlb iakilip 
ad .. dfaı'ıtta girip biT mınti~le, 
dul••kdn llml:üm eder du,.rdu .. 

OtJ•ddın 1>11 ,ha 15 yıla ya
kın uman ıeçti: F. R. Ata1ı, biz, 
daim•, ooytlk ioldlip adamlal-ımız 
ve j;"artimiıde 1beıaber, onun pren
eiplerİol .Yat lıovvatile müdef .. aya 
~lihtrr btr veziyette fÖtdötl .. 

Vel~ bir miiddet için suıtu .. 
Betnde Şeyh Said iıyanmdan sonra 
•uNl>ildil ... sasablldi dejil sa1tu 
ralClul.. .. 

TOrkiyede gazetecilik etmek 
ltdı kendi•den ahaarak v.orlı 
euıtanldul. •. derk~•. lziz Cum . 
huriyetin 10 ıacı yıl d6nümü m6 
n11ebetile bir ıenel af kanunu çı
kıaca Velidi yine filiue ıeçmit 
ve IDethur (zamarı) gaadeıini çı
kartr bir vaziyell~ gördük ... 

Velidin rİfİ, bund•n 15 yıl C>n
cel&iae •-.mi1or. O zamanki 
IM&•9lar timdi oıtada da kalm•
•attır ... (llalllii,~qmm) ıaaeleai; 
a...dın IS yal 6ncelci (tavbiefklr) 
pzelelİ fibi ıatıt yapamamakta 
dır. 

Bu ıazetenia drajı eski (tevhit 
efklr), (tuYirief~i;) gaıeaelet,nio 
ra ..... ,.a ..... maktad11. 

Biti ptıete ıbir ıgnetaei ~çin 
1>Bytlr hhlib: lltflmdz16ktir. 

Bu beliyenin 6aüae gl'Çmelt için 
•O Japmalı? .... Y .. '9011 çea.p., 
eıpek veıerek t,i ve .Szl(l gazete 
l katım~. e, jfefaot' at, detaepjt 
1ap1rak ona.ha•• çatmahl ... amma 
ona itana çatmatın, huDun dejeri ...... . 

Çt.ttıjan •d ... C.IM BaJar -1i· 
bi, Falila Rıfb Atı1 tiW .. w,eı 

Farzedelim ki ~ İi'alib Rifkı; 
gerçekten bir •oİtaoın oğludµr • 
Bu ıaaet ; onun değerini azalt 
mak ıöyle durauo , belki de na -
zarlarımızd.1 büsbiltilo artırmağa 
bile yarayabilir 1.. Ôyleya !. bir 
softa ojJunun bugünkü F. R. ıtay 
haline gelebilmit olmaıı ; bizi 
kızduan detil 8CYindirmrsi , gül 
dürmesi llzım gelen bu bldise · 
dir . Kaldı ki : F. R. ; bir ıofta 
oğlu dtğil , bir Aydın adamın 
oğludur .. Biz , bunu yakıodaa 
bilenlerdenıı , 

Sonra : o , v11ktiyle Franaızca 
bilme mit olabılir . Fa kat,. burfln. 
kü ıBnde , yine onun , Fraatıı
çayı bilmediiioi kim iddia edebi 
lir . Bu memlekette Frarııızc•yı 
atr•n~k için mubakkak Galata 
sarap lbı ğitmek lizundır ?. Bo 
l:Dektebe ıitmeyip te Fraaıuzca 
öiıenmit olanlarımız a• mıd11 ?. 
F. R. Atay ; -benim bildığim
cenubi Amerika,.re kad•r giiMİı 
bir Türktür . g diyarlarda iae 
litin dilleri geçer . Şu vaıi7eta 
göre , Atay'ın , muhakkık bir :ra 
tin diliui bilmiı olma11 geıekiyor . 
Fh , mHete bu raddeye geldikten 
'°'ha bayii kolaylaımıı deoıektir. 
Çüak6 ; her hanıi bir )itince <li· 
iriyi bilen adam , diter lltio 
dillerine de kolaylıkla geçmek ik · 
tidaraoı p · aj,ir • 

D.!b:lelc oluyor ki : 

- Velidin mfıı'tikl , bayat ve 
etki , çirOdf bir ...mantıklar . 
Lni•i• dayanmaktadır . O vak 
tiyle 1 paditab meHI roc!t , ha
life mueif'•y,,le , re)im ve Jnk4· 
lip itl~rinde yıptai1nı buzünde 
yapmak iileyea bir ad1111dao baı
ka bir gey dejildir . 

Yani onun Y•Phiı ve Jıpria · 
iı 1~1 ; ıadece demaıojiden iba · 
rettir . Y alnaz , • 111Dıyor. alaı 
bunu bili bilmekle 
maktad1r • Halbuki , ,.._,_ 

ailet •• pıara ..Wp olaa ulu· 
ıu; olacu ltla.i ..,_ 4J1 · ele· 
tedir • Ve lıer• F'. 'y• ; 
ı•rebe uma•Cı Velide 1alnta• 
hı,ıt nodannı veımit b91.-ık · 
tadır 1. 

Oea• içi•; b,a,, E. &. y'a, 
bu vasiyeltn lliç llzii1lll ge· 
rekec,.iiai 6aemle laa...ıatmalr 
iıteyoram. Beaee; J.ltk ıo•
dıa bayat notuna allDlf Velid gi 
bi bir ad•m)ı fızla njraımak 
bog bir ittir : yorulm•i• ve Ozül· 
mete cletmeı I .. 

Ragıp Maiden 

MM, deri ln"itipfıraiamlar O Af k H b 
m•hcl \f matlup ••lirr eldeıe- ogu ri a ar 1 

llftllı, fi bl1lece, batmak tebli 
ke .. ae maav lr.lan put.aha •fi- -B1rl9'11 ,sagJp4an art~'\ -
rflml 'arttın! .. beıindelci 11kert bırek bir tevak. 

Het hiagi bftı Wdım, fU Yllİ· kuf devresi geçirmellte ve ltaly.n 
, f ~eaür uikmht~ u .... yeul .itc•I ..Uildui anatlJlı lar · 

(Var, b•talım! .. Velid ae da kuvvetlerinin aeu1ı 6.5 kilo 
J•Z• ' ne ae ı? ... Falih R'fkiye metr• kad.1- ilerledikleri -IÖ;l~i 
aual cevap vermiı? ... yine nHll )or. 

a.. .. t.J filan diJ•ek bir RH Deıtı nıkliyat gllçllk 
#Ja~ ••.teli lep okur belki?... leıinÜI bir IJılllJınıa .ri~ermit ve 
JO•ll; k8'Mlilan .... bla klfibk .bir .t le-

- (Fıllb ı At•r nidn di ..iye kov,eti fladedlmiıtir 
-~ • lla1 ~uU aiyor? •. O Lımi ltaı,... harp t~ne 
bir .o1t ... oğludar. F~a8ızce, ıörade Ra1 Deatanıa lcarariabı 

f -
Liselerle iSğrelmea olfo o ıkın· 

ci ~ewrelerinde bir baftadaoberi 
devam etmekte olan yazılı ııoev 

dü• hitmiıtir . 

ilk okullarda 
Yazı derslttrlnin öUzet• 
tilmesine ç~htılaOak 

İl" okullarda öirenicilerin 
yazıI.rınm birbirini tutmadıiı •• 
bazılarının çok feDa ve iğrı blli 
rO yazdıkluı göriilmDı H KültOr 
Bakaolı~ınca bir yamı rehberi 'ha· 
ınlanarak ktttllr dhektlrleribe 
ğönderihbittlr . 

lıte bu yazı derslerinde sıiSrü· 
len eksiklikler hakkındı ve ne 
yolda çalıtılmatı llzımgelrceiine 
deir ilk okullar ispdcterlerindea 
Moıtaf a A8ım tarafındın 6ğret 
menlere bir iınefereas verilmit· 
tir ~ 

İiundao b&yle 8tretmeö1er 
öğrenicilerine bu bıul Ozeriae ya

zı ~~· ' göıterecek ve bunların 
yazılarının düzellilmuine çahf~
caklar(hr • 

Sıhhiyede defll9iklikl•r 

Şehrim~t memleket ha8ta1İ•· 
ntıi Öperıtoru Doktor M .. b~"i1 
Nuri lzcuir rneaıtelıe\ heıta~aeeıi ,. 
~era rllil~ne Am11y• astabane 
sı Hıo hekim ve öperatoru Tevfik 
Hıup,it tebrimiz melfl:ket hatb· 
hanui baı hekım ve öperatörİO · 
~ntı , trahom buıahanesi bıt 
be"ımliğıoe , Nizip trahom baı
tab•nHİ d~~tor ~'et Bahtiyar 
Sunay , mutabaıtııh}ı~a ~~lDguk · 
dak terbrtt 'ct6ktor\a'i-dan Abdıl, 
lİl)ı Ü, ftbrimiı memleket basta
haneti rontken mutehatsıslığına 

~erh~ dpktorl,ıda~ ~Ji Rızama 
Ata•dıklan .. ilık ve ıoıral Ba 
IJ-alıjındın İJbaılıja ~\ld,i(ilmi•\lr. 

Adana itJn:;anyurdu 
Tarsus ldmanyurdu ile 
Tarsusta meç yapac•k 

Adana 'dmaoyurda fatbOl ta· 
lumı, Ti• ıuı İdmaoyarda takımı 
ile buıtuıi bir ••ç yapmak ftıere 
bu glla T•rWaa gidecektir • 

1'aq_ıl.\fl~txlar 14rasında 

Aç.le balo,~• ıİ'ara kamun 
bvh~ ... tuzla krmanblr- ılaıaa 
Pek~ ~·a• 1erioe BOzaab ka
m~nb•Jı K•dri ye ve ODUQ rene& 
de Mutia ili•ln kıra o·ta kım••· 
ba11 Sakip atl•m'ıı.rdııi. 

Şehrimize gelenler 

Kozan ebaliGI 
" ı 

93~ yıla ebe okula mea11n •· 

:nndea ~ı• ~" Utte•i 
ebeliline atanmıftır 

fil~ bi&,.-. •• ••ptncıaı..l1irke havadan bo°'bardlmen edilmlı 
d niçin aatın alwror. ,falan. filan tir. Motprlo kuvvetlerde iki lo bin ölü verdikleri habe-
d ... ktea •e cikermıı sanlcl?I,· metre ile,...mlilelilir. rini yaları1amaktave ftali-

'{irklrı de Atarıa kimselerin l"l Hal>eı resmi m .... U ... tjli yanlann tlert-•A·ı~ ... u.• ..ı...u .. 
Nr eoia d.,.ımlk kelimeairai kol • R n_ _ ~ culAıc::a I mın 

Birinci noterlikle selanik ban· 
kHıoıaıo bulundukları binanın 
Pota, telıraf ve telefon bioa11 o 
larak 11tıu alınması poıtı, telefon 
ıenel dirtktörlütündea İlb111lığa 
bildirilmıtıir. 

Burada yapılacak tıdilitla ıeh· 
rimi& gUz,.ı bir posta, telgraf ve 
ttlefôn binHıD• ıahip olacaktır. 

KöylO siGarası 

sattığından 

Sabaaiye uramında Oturan Şa 
ban otlu Mustafa adıoda biriıi11İn 
ıebirde eatılmaıı yaaak olıa köylü 
tlltOa ve aigueaini sathi• 16rule
relc yakalanmış v~ üzerinde aekia 
paket lcöylü tütOnO ile yirmi llç 
paket köylü ıigarası bulonar•lc 
alıomıt ve hakkında t:abıt ttıtul · 

mUtlur. 

Cirit oyunu 

Hava mO&ail ghtiti tıkditde 
bugün a;ıeden sonra demir köp~ 
rüalln Janıodalri alında cirit OJU• 

DU oynanı<"aktu : 

Çok çocuklu liylal•r• 
~ardımıar -· -

Alt:daa fazİa a}'lelerdea öa 
Cllrt kijiye ıalhk ve .Oiy•i bi~ln· 
lığİ taraf andın elli ger lita pıH 
Jardımında buluamuf ve lluefar 
daı;a ,ıedl aylenio bavı\eoımeleri 
İlbay Jıta ~iSoderilmııtir . 

Bnıl.,nameleri raoderilenle-
1111 adları ıoolardır : 

H.ti~e , l•bide ' Brdrife ı 
Hüsniye ;I itabla ; §eber; §ıddlka, 
İ:İibrye ve ltavu . 

Dığerlerinin bava~nameleri de 
blfııijnleJde srelact: ka' . 

HAkim aal'taldaşları· 
nın durutmaları 

B'armati utamıacla ta İi •• 
karaköprüde e•kicilik ppm11 \ı 
(,fan elli Jaı anada Y aklij 1'iain 
baııali~ bira'eabire yere d'~wl'lflilt 
ve llmiiglGıtür . Y ap~aô lDa~je 
nrde Y akubun kalp durla\•W•• 
aıd .. iü ınlaııimıı ve glm&lmetl 
ne bla verllmlftit . 

Evlerine genç bir ço· 
cuk aldıklarından 

Genelev kadıal~ ~ patro-
11ıa L6tfıye ile •ıtaıayeıi Fevzi •• 
bedii on l.e~ yıılı.fidilil h an 
Ali otla adari evlerine kıbal 
ettiklerinden clolaJı laald•nndı 
kaaanl ~I Y•Pll•ıtıtr • 

TUrkçe eözlU 
film 

Sefiller ı-.. "'' ~e. ~ ucata kuvvetle- takada ancak bi• kaç har, 
Hltd &ialerce dıfa ol1rals... ı nnın ncafe el!bor edil- ı 'be, liiÜfrezesinin lMılun.J 

bt ••••ik keli•••aal ptofcel'r diğini ve Habeşlerin dört duğu ilave edilmektedir. 
F redr~ March, "tıar'- 1,ao,tan 
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Muhabir mektupları 

G. Antepde 
ilbay R~•Çevık 

J)tr 
• vasıyetname 

, G. Antep ( özel )- İlbay Al 
J R1ft Çeftlri• b.fka anemli bi 
• 6deve atanacığın• dair lıtanbul 

Oc;yUz lira hava kuru- 1 zeteleriade ~ıkaa haber burad 
muna teslim adlld. ıenel bir teeuar uyandırdı. 1 Geleli bir kaç ay olduğu hal 

• 
Gü ~erden llö Whm9tİİ• 

l-lac panıı lolltak eytrdetı v,e..ae
va kurumana teılim edilmesini vı 
ıiytıtaaaieainde bildirdiği üçyüz 
liri. vere e•i tarafındın bava ku· 
ruibtı şehrimiz ıoheelne teslim 
edilmiıtir' 

Maaşına ak yaplldı 

Erkek lieeıi Almanca ötretm•· 
ai İbrebim Öaliiia derıi saailari.: 

Cle llbayımı! kendbial çok ıet 
airmiı olduğu cihetle bu tee11 
pek hakbd1r. 

Halka'(hM~t' s1inam,• 
Halkedoin fd~~(İ~I ft4tt 

loaunda .eaJi filiPJı::Yr~ib~ !-!MPs 
mıt ve H}OQde •MtJJik ~'\p~ı 
na göre MI Ae~al y~l~gt 
Bopalertfıe NJl~•1' fH!~ ~i.Mıp 
içi• en bll7ük pıogramlar 11ilın• 
Öhltlf: 

Din i•zlilaımaeıa~ın dola11 onbet 
' lira ek yapıldığı killtür balr•nlı -

Spor 
Halk putiai yaoındnki büy·· 

Hh8DID bir 86JPr a}alU hali,ne ko
ğından İlbayhğa bildirilmittir. 

Handa tut '-'lan 
kömürler 

Uray eacümeninin yatek kara· 
rıaa ve mllteaddlt teabilaata r•t· 
men tialbınt binıada ~ömllr utıl · 
llılı iabita tatıfıadan hMber alıa • 
Jll 
m•ı ve burada yapılan ar11tarma-
da liıaıb fzb "tii1 yerlede yedi 
çutal kadar kömür bulunarak alıa· 
mıı ve han nbibi hakkında sabıt 
tutolmuıtor . 

.aa 

CoGugunu boğan 
alla 

nulm&ll dütünülmektedir. 
Bu pıeje ta\pik ediliııe cı AP 

tep 25000 kış: iıtiap ~dobUec 
bir ı•por alanı kaaanant ol"r.aktır. 

Halke.W bafkao~ Sııylev Ô/fl 
Aıaöi AUOJUll riJuetınde tom 
Halltevi ipdr komi~ıİıQiq .apar 
ettiği epo• ef.J&Sl gelmiştir 
yıl spor iılerine Lüyük hıı veri 

lecekti'. , 

a. Antep filml 

1 
Film direktörü Vedad Orfin' 

neııaretiode çevrilen « O. Antep 
filmi dün Halkevi ıieema eelonun 
göeterilmiıtir • S81lav Ömer A11 
Aliaoy, ilbay Ali Rıza ÇeTik, Şer 
baj' HamdtJhller; .film d.ir"tör 
Ve~le.beıabu.. _Atmt sf' 
retmitlerdir . Film çok beğımihn 
ve muvaffak olmuıtur. 

- Blflncl ıayf adatı arlan 
Kozanlı Fatma adıada bir kadın 
o .A-m,li18'1 . llu l&aıı•ıa bıamitl 
dir . Bandao dört ala öoca bir 
İf ıp rke ıa ıı ı t t~• r'W 
llellya 8i•iyor , l111rada lrendi iten demittir : 
dine tka tifek~tdü btr k~ çe " IJ1rt ... ı6aee ıt.aQCıı.d 
tu dojuruyor:""K-.dıo 119"'•e fikre Heliye-~öi •e borada bird 
kapılıyorıa bıııoa biğladıtı JIZ biıe doiurclu• . Çocuk lelbp 
ma nıendilldi çıllautbt v• b6n dlfe de t;ııımdan yazma meod 
iki perçı Jıparak biridl sicim gi- çık••rak bıtını urdım . BrD 
bi bDkD)'Or ve laeo&z doğmug dlan cuiamu boğup öldllrmrdim . 
1a•ıllı maıumDD ._,.. .. "fefir tevlrıif tdildi : 
r~lc ııkı,or tıe ltop7or • Kailıo ba il' ••• ilk &alllnlsat hanr 
tıaavarca ciaeyeti•i y•ptr .. tH IO•· 2,.,ll:....a~ IODra dop• 
r• ~~alan ~e~dlM ~a\'• \im- lhderllmiı ve gece orada m 
ıere ptterıded~• hlldtn t•n••- f•za alt.ada a.ua.adurulmuı, Is 
claki mesbelenin _IÇ~•e t~ le Wr- lhd• •aatıı•laaneda tedavialni 1 
... cı. koyup azenaı .,~ lrt- atdieçalır bir lautalıtı ıörll 
tikten 10nra HDltl lift bit •eJ Y'P cllilod• din poliıe •• ~ 
mamıtcH•H od6ıı a 1tdn'GJ1t' ı it ti• laakk•d• tatalaJI lacelem• 
ve ıBcüyle atr•tm•I• batll'fdr • jıdl te lloktor raporlarile bir 
Cinaye aud anlaŞ?ldı? ıe Kekr•rie«! wert1mı~ve buı 

'8tey 19* •al ea altıda eYka bakim tarafınd.a ıorgaye ç 
içinde oturairla,.._. bitlei ..llell,. dikten IO•• hakkıud~ teYklf 
jiterk•• mrsltelede ktlçiik bit ran •erilerek bapela••J• 1 
el 'iriydi' •• borıyı J•klaflrlk ru.lt* , 
clPleri •VIJ°' '~feci bir mı•11rı Oklıpsb Japılclı. 
ile karıılaprılc keyfiyeti .. acıbey Glat•rilcn ı.... laesiM 
ram brakolunı haber ••rlyer • ..... toeaıiaa GeMCli 

Bandın CumuriJet pael ea•I · O.iRrl,.t .-.ı Sama81 
manlaiı Yd poliı adli kılllD hl dll ..... ...kaot Wa.cl 
beı4Jar edilir.or . Baeua llarl•• lil• Ftlsri, tlota• ... ltaf 
Com!rlyet ıerel sav••'tt' ı~rdım· ad Hı.eti laısır .......... " ... 
cııı Şeref r..akmen, lalktımel dok ı..ı..... 11 _L 

'f C n dtt k •ıktmet ~ta a..,u 
~ora Mas~ar emıı ve• ilam .,__. _. aeecli ı 
bat,kaDI biı İDCi komiser tll"f Jaj t•r le 'ÇGed a 11& 
cli1e malialline giderek 1 ele"-9 de etepai ,apılmıı v..-awa 
fe muaye ecre bulu UJOi Ye . ruaall bof4 .... M iple .kJ 
Clljıı~ ce-..ıi lııe~lle odpet • · ...... ~ •• . 
pılmH a ıUtbm t1et'llelilı •I•· "ne ima •••• 
lelctt h11tabaned &Hl yikama 1ı .. 
•• .,... gölHlttlli,., • 

Katil nasıl aolqhdı ? 
Zablta çocup• ce.edfyle llar 

•WflDca laemea laceleaaeJ•tl .. 
ltitl•mlf, o uraml• O..: eiYar 
uramlıula oturan gebe kad••lırı 
tWbi& ıatm it Ye aoaanda 1'11sandı 
•dı geçen Kozanlı Fıt .. aıa se
be Olclapaa Ye fakıt dotar•atu 
çoCupa •eydaode ........ 
ıiTmGı • e M.diailll Jaıllalamıfhr. 

Ca~alt~ ~dtye>t?-
..raam-. ,erdljı ifade da tl7le 

Kart koca geçimı· 
&•~•it flftm•, .._... d 

n 11~ i.Ptlllik' Jldnd.e 
'km •tl•aberi dattt•cltr . V 
Japlilik~•ıtlar • Kadıa k 
lemelf te \•f'datıtn• it 
larlb ..._. tatettfe mı 
dile etmek~dit . Kırt lrocaı 
.. & Hftterine ~ 
ofJp eaulaakemeleri •• de 
mektedir • 

ş,ıacH fahllc .. pahıar 
bjı ta ~ti..,8ca claayetla 
aaı çekmektedir . 






