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CUMdtt91 

ADANA : Gt1NLUK GAZETE 

f ahribafı büyüktür . 
anbulda, Anfıaroda, izmirde Evlerin ki~~mitleriı;ai, 
atı/arını, camilerin kiJlahlarını uçurdu, lıiJzlerce 
, ağaç yıkıldı ve çöktii • Ha•ar bit: milyCJn liradır. 

1 1 ••:& 
nbulda 350 Mavna ve kayık batmı1t •~aktan 
Fırtınadan ölenler ve yaralananlar ölmu§tur. 

lt•nbol : ı 4 (Radyo) - la
alcja tiddetli bir fırtta• ol-ı 

a&••DA ve uyak bAımat-
. Sotuktao, fırtJrıadaa, öl~eltr 
bir gôll varal•danl•r •arti" · 
Atiaa : 14 (Haclyo) - Kiti 
al•r ve fırtınalar dev•m edi 
. Yalnız Malfedonyada 300 ki· 
1Dlftlr • 

• •• Tlrkiyt-, üç gün eveel bir ao· 
dılı .. 11 fıru•,.-le Jr•rt• kar· 
lt:ldi . Uıua yıllar bi' qia• 
•-..g.ti•miy.en .e bir çok 
tle bll' facı• hal• •••o bel 
ınıo yapt•ğı tah•il)at mılyoo-

httliaft• • 
8 iitn ••eak, lnaubulaa, le 
•• Aaller..,ıa k•••••ıntı bl 
f•lf"M laalsl11•d• bir derec .. 
•dar malO:mat •l•tf bu&ao• 
. 
iter ye•lerdeki a.laribetıa 

derec .. yi boldu;uaa bilmiyo 

k•rl8r-.ıa•, İataabaıl, Aoka .. 
laaircle fuh••oın yaphja 

ba.t laıkkındı lcıuc• ••li•t 
eği fardah buluyoruz : 

Fırtına tarafında• çatıaı Ufly:uf an A~'karadakt 
Mııla••tbat dlvah b~asi 

evin yılulm..eına ve mubaıebat 1 f ırtln•ntn -h. lb•b 
divanının ı•ç•l~oıo bir kıımın~o lltaftb'bhti deha 
uçm••··· lfJbeb~yet Vl"rmiıtlr • bp Uk otd 

Bunda• b1tlr• bır çok yerler· V U • 
de dıt elektrik telleri kopm.ar. Ş..iftıa ll lacl .P•I •k.a.aı 
Te.-ek", çinko ile lıtllmlt •••• ~t 20.lfl • dotru ba1~17ae Ye dı 
bir çok eyleria '8tıları de ~Dl- ~~l~ı: geçtıkce ~~ddıni ·~ ~·· 
tur . Duverlırı yıkılan kiremitleri ••llnı artıran fırtını debtetıoı ge 
uç•• evler çoktur . ce ı-.n8' gltt•r•it ve derlaaJ 11-

İçbilMd• , Boskurl ..Jı.Ue· ~I ha)'ıt felce ujramıtbr • 
lednd ld y...-lar-ie aödüıil· ~•P,uriar J•Jl.•m• devam e-
•ttl e d w•~leri sil>\ köprüye g•lme 

~k~rik t•Hleriain kop111111 1'1i )eklea~aJer de clalpaın Y• 

Dıf Bakanım:z 

Prağa gitti. -
Ankara : 14 (A.A) - Det Bı· · 

lcınımıı Dokter Tedik Rlıtü A· 
r11, me.-lekttimbe Prai JOl!f le 
dinmek &ıere Pıriıten •~ılmıı 
ve aur.l&da Alge•, Ruı "S0•1et, 
Balba de•lelleri elçileri, Elçimiz 
Sôad, Fraaaa hariciye •ezarr.d 
eJkl•ı Y'll bir çok doıtları tarıfıa
dıa ujarlanmı§tır . 

Dıt iıleri Bdkıoımuı, P.riıte 
aiyaıl ye iktiıedi mıhıfilde iyi 
bir teıir bırakmııhr • 
Yugoslavya gazetele

r.inin sUkQtu ---Ankera : 14 ( A.A ) 
Yugo,lav gızetr:leri , Krel A
lel&ıa~duı 6ld1Udlren üç tedbfı
cia~n m8ebbed kOrek cezHına 
ıa•Ji~6m t"dildiklerlal laiç bir taf
ıiraıta boluomaluızın r••mıkta 
dırlit . 

Irak- İran 
anlatıyor • 

B•id•l : 9 ,Oıel) - lrali ile 
lr 1 bikliiieti ırııı•dald mlll· 
tenler• de••• ola•••ldı.ttt : 

Şimdiye kadır ,aptlaa müs.
ltere~r bir çok maeleler lserbi 
de •atat.akıt laı•I olmllflu . 
Dıl•' meeelelerfb de l.d shl•r 
de iyi bir neıicey• battaaank 
.... liedWia imuı..c•ia kanet
le ....... •kt•dH. 

Suriye lhtlllllnde 
ölenler için 

Lldat : 9 (Ôael) - Suri,e 
de llnleriu •• yaral•a•aların al· 
1eleri•e yardımda INloaal••lc 
llere baradı bir cemiyet teıldl 
edilmtı " bir deft•r •çılmitbr . 

--
ONUÇONcn m - SAYI 3454 

Suriye lhtlllll: 

Nümayişciler hükOmet ko
nağ1na bombalar attılar. 

Maarif veziri Franaızları proteato 
makamında İ•tif a etti • 

• •••••••• 
[Suriye Birleşik Hükumetleri] adında 

yeni bir hükumet kurulacakmı~ ? 

lhtlldlclltrln faaliyetlerine sahnt Q/an1 Haltpten bir g6rdtailş 
( + it1redi bina bombelaaaa hllktlmet kou&aclır7°) ._ t 

Berat: lll (Özel) - U..ad• ı dlr. Bu•lırlD muukemeleri ,.,., 
ballı ile potiı ve ja•tiar•• ara. llratle yapelmıktadar • N ... rit-
11acla vulrult•l•a çırplflDılartla eller mahteHf hapiı cnal.,aaa 
öle•le,ln 11y• on •e yaralıları• •abktl• edilmektedirler. 
ell~clir · lla1rif vesiriJH._I Elberai 

Pollı ve j•nder••tlaa da ölil Hımedı yarddıılır1ea kırtı laA· 
ve yarahlır ••rdır. Bfltl• çar11- ktlm•ti• •• Fren111 lılktmedaflj 
lar elıa kapılı baluamaktadır • 1ı11erdlti tlddetli Mıekıttu • • 
Ôlenltır blH&a halkıa itlirikile teeuir olarak iatifa etmittir .-..----
H büylk l.ir meraaimle blclırı-. lan Ha•alı olan ~ lllllaı11 I.]. 
IHak gömülmlılertlir • ka ıl11h kall•aat.•11 1Uretİle ı .. 

Hamıda da prp.,..lar ol- llm va 1•r•l•m• •e tnldll• ıi6-
muıtar . Bir ••ç llü ve yaralı belal,et verua lalk4Mtia ~ 
vardar . B~r çok kimseler tewkif kltındaa ~lr mlte•r LaaJ 
etlilerek mahkemeye •erilmi9ler - GerNi il{;Dndl .Mi~ -

Maradakl fırtın• da 
deheetli oldu. 
nkara : 13 (Hoıuıt) - E•
ıece A•kata ömrlnde gör· 

iti bir fırtınaya oıbit oldu . 
abire baıhyıa Ye dakikalar 

Şimtlıden bir çok paralar lep· -----------------------

,elada bir k .. ıaıa karaahkt• kıl- W°Llnırıa flddeal .. deo yerlerio-
. ..... _ · ti de• yrıl.aauaı.tlırdır • 

m•ını ıataç -•• r . 
Ferhaaaıa yapt•tı talarit..taa Denizde tahribat 

leçe ıiddeti artan fırtta• ıe· 
e korku ve heyecan tevlit et
balk uepla ve elemli dakika
a .. •ıttır • 
Bııirm ıiddedi bir ıor.ette 
i~ ~eaar meballr.leriade 105 

maddi miktarı beaüz te.Wt edil· F11banın e• lrii1lk talarlhb 
miı değildir . de•i&de o&mtlttaı. 

Evlerden biriıioin çıtaım · l•nbul ...._ındıld &erar ve 
da• ucaa •-nekelerden biriıi ye. ..,. ... ••il•"" t•yln ttlnels ... 
~ J•pnde bulunea bir pcupa dtclen imlriaıııdır . Y al•es cll• 
bap•• ilatMst etmit ve,ığ r ıuıet· ..... yapel• hi~ tabmi•e ıöre 
~ yar••~'· Yavru, hemen 120 aclu ....... , •adal we 
bNt•h•..eıe lcaldınlmııtır . - Getl.t lldild iahlfede -

l•D•r•k Şı•ı göaderilmiıdr . 
- Yemen hlM\meti, muhte• 

lif mekteplerde ok11111ak isen 
btl'taya yenid• o• taleb• fÖll• 
derWt ve '-••l•r mekteplere,yer 
lettirllmiıtir . 

M. Blum dayak 
yedi 

unanistanda te• !Şehrimizde feci bir kaza oldu Pari$teki kralcıların 
erküz kabinesi cemiyetleri dağ.tıldı 

kil oıunabilacek mı? Bir ıimendif er makiniltlf lokomo
tifin albnda kalmıı, batı ltoynun• 
dan kesilmek suretiyle Ölmiittiir. 

Ankara ; 14 (A.A) - Ati••· 
bildiriliyor : 

Perti ),,iderleri Sofuli•, Çal· 
, 'f eotokiı, Koadililin te•· 

etaaek.te olcluiu f11kaaıa m~ 
"li Alami1ıtıooe, Bııvelnl 
ircit, Pap.011taıyo, M.etakqı 

Kafıodaıia aaat 11 de Ktıl 
cua yanında toplaoauılar • 
. 
l>emircie; Yuoaoiıtıoıo iç ve 
111••• baklunda izabıt v.,,. 
ve ı1at 13 de dejılmııtır · 

S••t 16 da yiae toplıaaa Li 
le, Krıla putilerlaln ftkirle 

bildirmitlerdir . 
9,, toplantı!• rdaa Yanıniıt••
i .. temerlt6z k•binesioln ttf 
~e hunı Metılsaaıın da gire• 
kunıtle umuluyor . 

trol ambargosuna 
ırar verilecek . 

Ankara : 14 (A.A) - Loodra 
bildir ldiğ" · · k 1 ıoe ıöre on ıtl11z· 
ornheıioin petrol ımbaıo· 
karar 9 er111eai!çok mablemal 

l11ıelstedir . 

DoOu Afrlkada : 

Harbi, füfek ve 
süngü kazanacak 

'!abeıler, yakında ,aarruza geçerelı 
ita/yanları Eritreye atacaklarmıı .• - . 

Eritreli 6oo İtalyan askeri Ras Desta 
kuvvetlerine iltihak etti . 

Adiubab•'.: 14 (A.A) - Raa 
Dıııa:600 Eıitrelioin İtrlyan or
dul'uadan Habeılere iltihak etti· 
jini ıilib •e • cepbaoelerile ke•cli 
umumi kararrihına getirildiğini 
bildirmittir . 

Daba 300 Eritrıeli de Habeı 
len~ iltihak edeceklerini bildirmlt 
iHler de henüz gelemedikleıia 
den bunların yolda kayboldakl•· 
n 11oılmıktadır . 

Londra : 14 r A.A ) _ Ha· 
~ Cepbeıİ•deki Royter moha -
hirindea gelen malumata ılre 
Oııdende yeni bir mabHebe ol
muıtur · Y akıada baradeki bare 
ketler inkiıef edecektir . 

Habeı mabfelıode Tiire cep . 
beıineeki Habeılerin yeai bir t•· 
•rruu geçecekleri a6yleal1or • 
Baa.t lutalar1aı• .. n•riJeb iyi 
iae da elleritıdeld ceplıaoe ılCLr. 

Berarclalli Balaeı by•kı.-ıaa 
• ... ., ..... Slla .......... 
kıa tefarl arHmcla bir llabeı 

müfıueaiae lallcum et9İfler ve 
falllt )lliklrttllm ... •dir . 

Raa Naalbu lu&alana111 Op
deade klin GorıDJİ iqıl ile b·· 
t•n mabareb.cle ltılpalard•p 
83 ve 1 SO kip öldltl ve mabl • 
rebe111ia ıeallerce devam .ederek 
ltal1anlmraa bosga•lap ile bitir· 
tinin bildirmektedir . 

Bıbeıler ileri harekete t!e'y • 
etmek iıtemiılerae de pddtdl \ir 
ltılyıa hıreketile kaıııla .. ıtlat· 
dır. 

Tigre cepbe.lnden plen ltir 
yolca cepbeJe &er ıh yeni ef. 
rad geldijiai Ye 1Dzde oaanüi 
kıdınlard•a mlrekkep ol~ • 
aiJlemiftlc • Alkerleria k,_.. 
m•DeVİJeU mlkelllHi , ..,,TP 
iyidir • Ceplaameti ..... ., • ll•Wt· 
ler durmıdıe ,.._ •kvJYe 11-
tılarile tıırrm• pftlfek !dtr~ ................... ,. ........ 
lmld ..,., .. , . 

Ha"8tle•• maaeviyıu ltal · 
P• llÇlklarann turraılıra• .. 
•r•ıl•t .. lrt•dır , Onlar laarlai• 
dlfekle ll•shlD t ......... 
..,U,.rlar. 



- Sonu var -· 

[ J.; 1 Uuolar içinde düokü müt· 
adikine sowurtkanhk eden yalnız 

Bulgaristaodır . 

Yakalanan ~srarcılar 

Ali oğlu kel Alı ıle Brkir oi 
lu Rıza odlaunda iki kitioio et· 

rar sattı1cları tesbit edilerelııy~ka 
lanmış ve buolardoo Alıde yedı 

ve Rızada Ü!( pa'F" esıın b~luna 
uk alınmış ve k~nd ıeri ihtısee 

lla~ye•ioe vtrilmi§le•dir . 

•itbl"1U ntaiıM•llt· 
alide canriıinin iôeriılıMleki 

ea·tv1·1M' Y·--·· ım~NtıM 
kurşuntura da röıgAran te•irile uç· 
mUJ\Ur • 

lıtanbul ; 14 (A•A) - Evvelki 
r•celd fırtarııDan tıeluilaa&t gün 
ıeçtikçe anlıtılmaktadır • 

lıtanbul b61reaiode alfuı ... 
yiatı olmadığı aalaıdmlfhr. F• 
kat maddi baurın bir milfM• 
geçtiği tabmi• olanuyor • 

lzmlrln k•rıllaı 
fellket 

o• oldap ... • 14N•lllll 
Banu bir a.kım clfiı ... •ıı 

aralake........._ JÜ
ıüodea ileri geldiği anl•tılmak· 
tadu . • 

ffilataMıtimiz memlekette nl· 
fuı çoj'•ltmık için bir ~k tedbir· 
ler almıı ve bu meyanda doiu~ 
••leri a~mı§, uray tarafında• ebd· 
ler teyla edilmiı bulunmakta -
dıt'. 

•• n•leyH ~ht m&de yıpı
lıca'k HofQmlardı urıy ebeal 
dlDklife ~.aar o1duğô gf bi •er il 
Ye ~~ai~ ea•tte ddfotat:ık ka· 
dıolerın arıulanaı bedeva bir n 
rette ,., ... artar •• .bilh ... ""•
,., ll&mi ~olıytltlln ı&ti;rlliMlll-
te buluoduiuodan ayf,.Jerial• • 
~tıltMıDM aıhlktlet:ınl ;Yat•n
latı8' teftD yurtdifl•rnnı• ıhd 
hu,.uıu öoe191e ~ öMindıe •t 
maa.l'lol t ayşiye ederiz • 

Genet tnecOsi 

Genel meclisi dün at'ed~tt ıon· 
rı ıa1t on br,te ikinci tn,lrı• •· 
vulMit Fepinin 1iıık•alrfıa•a top· 
l•nm1ı Ye gun .. ilkte mevco la· 
luean maddeleri müıakere etmiı 
ve öoümülatlt• Sah giiall topl•a· 
mil üzere da}l1mııtır. 

f'i'14rı meyAao erilmttnesi İU 
fit>l'ft , jt'§ıyafra, ~lritfer, -
amanlar mahallelerinin bir çok 
ı•ltırinio tablıye edilmesini emret 
mittir . 

Torbala ve riro huduıl•rı ara
ımdaki k~yler ve civaraoda ıu ıe 
vıyeıi yüksel.niş ve icap eden ~ 
birler de vak tıolin alınmıotır. 
Kugadaaı kazrısının eYleri sularla 

örtülüdür.B •rgamada Koca Ömerli 
mer'ueında 400 Koyunla bir çoba, 
ııın sular tarafından muhesar,4 
edildıği öğrenilmesi üzerine der
hal kurt arn-:nası için çalışılmıf~ 
baıtanınıı~r . 

Aydın. ö.Jemiş po't<iları yollarao 
f.ozıılıuaeındoın tfolnyı ı~liy~me
mıştır. 

Bunların heps~ 
eyenethm ge .. ~ 

Polia ve ura1 memur 1 
.otak .; m11balle!1tiratat 
la pt' ;ı le ı;ct 1 Jıeftciliil lit 
me~k ıyapmıf olantar 
en• k ve 90cok •llİ Is 
l918r•k emei,et dir 
-glndeımiatit 

Bunlann ht-plİ de 
döı..torlufan • .,.,. 
... ..,. , ...... ~., it 1 
a.lde bal•oablırı cl--
glfe._ilmek l:1e1eıur•' 
kimliiin~ göoderilmiıl 
•Y*~' tet•r otınlır dı 
9 et"tl•telileedir.} 

B•tk• dıleociler de 
iti &kdiNte buolar•,..r•u• 
•it <ffoi maımeleye 
lHlıkl dır. 

YaimuııarClın ıonr• 
clab! 4, e 'Botumulı§tur • 
leyin ıokak lardaki ıul• 
cHftu. Heva;..güne,li ge 
ılftım 8l•H yiae eof91i' 
f&tetmefe batlftitftıt 

Donoo ıebtetere iJ/I 
loüdofu a6y&eei1011 • 
leoıbir <tte!çlgftn öoetktf 
bıli•hlıtm•tt•r . 

SahtakarhJ< d 



Ferid Celi• Gnven 

DaukıL nı11lı dan arlan -

l
. J Asıl suç senin babında 

a 111 .. 
• • baban yok mu? re para 

~ lClll.ı bir adım .. K•zımı zeogin • • verrceğim diye bir tuuur-
ub dedi, peygamber demedi .. 
le yı, benim taılam yok, 

çifte ineklerim yok. Bağ, boı· ı 
bibi driilim Ötekioin, be 

n tar)ıtıındı çahıırım, icara 
ııpını tutma"tan avuçlarım 
bağlamı§ bir adımım. re 

edecek kahv,.m, ne de dol· 
ık kuzularım var .. 
urmuş. Sen böyle ıöyledikçe 

wa.ı..-. kuruyor .. Ben mıl cınh11 

~~ 

ız değilim, ben gözlmü ıçtım 
gördüm. Babam da dedığ•• 
kötü bir adım deti1, Dur· 
1 Ne yapsın oolırlı başa çı 
lir mi? Rahat ederim aandı .. 

Böyl«' mi rahat? Dayat.ay 
ıeoi zorla mı o berıfr. vere 
tdi ? Hani o bermaoın ıtllia 
, AÖyledıklrdn ? ÔIOrttk i»e

r ölecektik, kalar .. k bere r .. 
.. bit:oııun me•den batls ına 
olurHm, g&ılerim on•• ısığı 
lr balc1t•, demiıtio. Hey gidi 

e 1. Be1laude yere, mal 
elen çıkarır .. dem 

eni ıe· 

viyorum. Fakat su bu rUa artık 
elıio. Nikibıpıı kir ıelmrshıl is-

temem ! 
- Güllü korkmH., Bea tle o· 

au kirletmem .. Ben seaie llöyde 
bir parmak bal olPlını bfe lıter 
miyim ? içimdeki bu eteıe tat 
baur, kör r.eleimi yılan Jibi eze· 
rim de yine teni dile clltOrmtm 1 

Ocılltıld atrş, ocıktalci atetin 
kenarındaki iki ıtrf, üç at•J yan 
yaoı yanıyorlardı .. Ara•ırıDurmu§ 
GIUlüyü elin yetişmedili l>ir dal 
ucundaki olıun, renıl•i ••ı bir 
mryva gibi aöılloün ....,.. dzü 
yordu .. 

GüllD, DurmU§U• ellerinden 
tuttu, o&uı cluğu yerden :kaldırdı: 

- Hıydi Durmut ••lık git, bu 
rece çok korkuyorum,. 

Kimden, arde• korkuyorıun? 
- Herluıtea; sen ... , kocam

dan, babe•dın, bati• klflüler
den, iç\me öyle doj'nyor ki.. 

- s.. .. GuUü ... 
lkW de ıuımuıl.,dı, bıtlarını 

birbirteriain omuılarıoe dıyamıı
Jar, el eri bir birleriaha ellerinde 
ayakta chrayorlardı . 

- Demek lsorkuyo .. un Güllii? 
Ben yük)Djlin altında ylrek 

ça•p••lıuadan 6lec:A ıibi oluy0t 
Miat itle tam bu ıırııiı idi, oda
Dl• k.- yumruklanmıya bıtlıdı,. 

- Geldiler •.. 
- Kim ıeldi? 
- Aman durmuı 11klan, bu 

kocam • O ıoı d6rt l&ötesioi do 
lış~lar, a.elilanıcak bir yer yoktu .. 

~-&ıede koea bir tekae duıu
;yordu. ~Doımuı llotı koıa gitti, 
r,ere yatarak, tekneyi naeıioe çek
ti .. 

QBlll, oduın dlrt tarafını do
lıın, parm•"lınDın uciyle ıöde · 
riodeki ıürmeJeri ıildi, ııçını gii · 
ya 1aıaktın k .. lk ... gibi dağıtı. •• 
Mıoderleıio üzerini dilzeltti. Ocı 
j'ıa kcnarıadaki bulıtılc fincanla 
rı dolaba koydu, bir def• dıba 
k , uctl't hakt•tlt-.n ~rı; 
kıpıyı ıçmığ• gitti 

Kapı durmadan yumruklını· 

rordu ... 
Glllü uykudan uyaomıı gibi 

göalerlai o .. , ova kapının mendı
DI kıldırdı .. Omuzunda bir çifte, 
ıeı Nrılı iri yırı bir ıdıın içeri 
ir.t,,. KapıDID eıiiine ıyaklarine 
urı •Ora temizledi Kelın bir .esle: 

-Üzerine aıu topraiı mı eerp
ler ? Ne wlı..-beri kaplJI :vu-
up dunJf!Dru duymMl1n ? 

- Bu g6n ekmek yaptım .. Çok 
orulmuşum .. Üırcleebire u,aoa
adım .. Hani filen bugün karda

ııada lcalıcıktın. Bu bavaaa 01111 

ola çıktın? 
- AYft!Din sancuı tuttu. Evin 

içioi telif aldı Herkrı keadi ba· 
ıının derdinde, baktım olHalc de· 
ı,ı!. Sen de burada yılaızııo; kalk 
tım, geldim. 

Yeni relen hu adem GllünDo 

Sabri güzel 
Yeni vazifesine beıla
m•k Uzare dUn ak,am 1 

daya ~·:-:~et attı· ı 
ıebir orl• okulu Direk. 

lörllll•e ve TOrlıçe 6tretmen · 
lllfile tayin edildiiini ynmıı ol
dufQmoı ıehrimiz orta okul TOrk· 
ç•-'tretme ai Sıhri Güzel, yeni 
valifeaiae ıideceği için dün 'doıt
larl9a vedı etmittir , 

ıbri Glaal, dört yıldır, Ada
nı orta olculuada TUrkçe öjret ı 
menliti yap arkadaıların• ve 
talebeıioe kend i sevdirmiıti. 

Adınıyı çok ıe~en ve Turunç 
dıllıu, Sevinç iÜnleri diye iki 
gütel eser yazarak bureaıo keo 
di lb:erinde b11akt1ğı intibalari 
telbit edeo Sıbri Gilıel vatın
datlarımızı •flğıda yızdıiımız 
fi\ri ile vıda elme"tedir : 

Yiittkten seııgikrle gönül v•nni§ken 
sana 

1.Ektıgim toprağa ız koymadan gidi· 
yorum 

Allaha ısmarl4dık e) seıgilı Adana 
Turunç kokulanna doymadan gıdi-

:rorum. 
•• 

Çıçekur ıerilse de yollanma ne çıkar, 
Çukuroı•a yurdunun baıka giiulligi 

var. 
'Senden ayrılıyorken dilimde adın 

çatlar, 
Kalbe U)-., lafına uymadan gidi-

' 'orum. .. 
Seyhan gıbi , giJnlılme akan bir .sıı 

olmocü 
Şenlik laf4n i,ime bir gün taıan 

dolmadı 
Ayntıyorum diye duygulanm solmadı 
Yalnız meyvekrimi soymadan gidi· 

yorum 

AUahti. ısmarladık ey sevgili Adana 
Tıuunç kokularma doymadan gidiyo· 
rum. 

- Sabri Güzel -

Yarinde b1rakddı 

Ankara Dlmaoe b11tahıDteine 
oaklen tayin edıloo ıehrimiı mem 

leket ltaetıhıarıi hemıi.t.lcrindeD 
Melihanıo yerinde bualuldıie 

••thk ve ıoıyıl yardambakınlı
iındao İlbıylığı bildir il mittir . 

koca11 olacaktı İçimdeki korkn 
gittikçe b&ylyol', bu luzıktın •• 
ııl olupta kuıtnlıcıtımı dütl•ti 
yorum. Y 1 o teku~nio ıltıodıki 
ZIVılJı ? 

GüllOnü'aün kocaaı minderin 
üzerindeki Y•hklan &ıt Uıte koy
ıiu, boylu boyuna uzandı. Yüzü 
tam hını karıı idi, iri, aıığı doğ-
ru rkmıı kır ıkl n uco,1-

da damlaları lı.-yor, kıılı-
rmıoıo Uıerine etdiii f ,.ıinio ke
na111Pdılci pitl.i ü.Ooila bir ta 
nf•nı rölgeliyor'au .. Kııları biri 
btrlae vurulmuf, apakları ıtliin 
küçlk g6ılaıi. 41farı dqjtu zla 
çılcık_ehn•<J~ · ikleri bu ada-
mın kırk be rl bir kiiy eğ .. ı 
eld~uau g·· le 70rdu. Ausıra 

Hı kesifi: Ö !Üttfyor, fÖzlerİ a
tt.§tts dinleoiyo du. 

Sonu var -

Tarihin en bilyilk aşk ma4'erası 
Bu akşam Alsaray sinemasında • • 

'4tnct Mlyfadan arlan -

•aktıd1r . Vüzera reisi Şey\a Ta
ın bOtün ibram ve israrlıuna .. 

r•ime11 v,.z1, i rıı ıeri ılmı· 
mıjhr . 

Adliye veziri Ata Eyyubioin 
de iıtifa eltiji ı•yi olmuı ite 
ae lceadİJİ•la baıtaJtiıDI tedavi 

tirme nte gitılii ın-
lıtıl111ıı•« . 

Pt\t11P•fib 1011 bıdiaeln dola 
,.aile bUyük bir aczi ıörülen 

yb Tıc lsabiiııMıin yuvarleaa
rak yerine Damad A bmed ,.ımi · 

· n bı§kanlığıodı ve (Suriye hir· 
şik bükfü.oetleri) adı altındı 1 

eni bir bilkulf'etin kurulacağı ~e 
abiaeye bo1lkıo sevgiıini kazan· 

•ıı olan kimse:lerin retiriler.ek· 
ri kuvvetlr. si)ytenmektedir. Dı 

i6ıdm ıeçcn glio Beyruttı hvka· 
de lto111iıeıi ziyue:ıle uıun mUd
et f 'rti 111 si liu ayialera kuv-
t •rrmrktedir . 

atep hüküfllet kon ·ığına 

bombalar abldı 
Halep : 12 (Ôıt>l) - Halrpte 

bir kıç gür1denberi durum tele· 
rar k&tOle§mİflir . Bılhaısa pazar 
ertesi günü hülıumet hirıaıınıo 
Öttlie.I• petı.,.. bir boan ba vh· 
'i heyecan ve korku i'inlte lbı 
r akmııtır . 

Uiaeda mühim baıarat yapa· 
ıy•n '9u hemba heıka ıürlü le· 

ıir yapmıı ve kl•h nümayıılere 
llebeb olmuıtur . 

Poliıle n6mayitciler araaındı 
ulcua gele~ Jatkiki ltir sokek mu 
ır•bıeaiode dfüt çocuk ve iki 
ıdıo uilerilerek ve oOmıyifçi 

erden Oç kiti de atılın kurıun
ırla ölmöttür · 

GDclilklı- bastırılen bu nOmı· 
ifitteo soora dün ıec( de teli.ur 
hDkdmet ko.ııfttıa Uç bombı a· 
talmıf u defa dı ljinanın •rk• 
tarafı temımile berap olmua · 

... Asri •••••• 
15 Şubat cumartesi akşamından itibaren 

Senenin en güzel ve en ınüıtesoa filmlerinden biriıini da ıh• 
sunmakla kıvanc duyar 

Marcelle Chantol - lnlıijnof 
gibi ıki büyült artistin temsili 

( Amolı) 
Siılerin iki santiniıi eonsuz bir beyec an içinde gerirecektir . 

ayrıca : Pate Jurnal 
Bugün gündüz mafineda : iki film birde 

Söz silahındır-Milton lo•tracı 

6473 

,.,., 
TAN Sinemasında . 

Bu a~ıarn 

Haftanın en zengin ve ttn güzel prokramile 
karşılaşacaksınız 

r 

1: En bOyiı.k giinümüz olan Adaoam ızın Kur ulqı Bıyral!'i Beş Kt
nun anıde yapıl n ml' rnsimi bUtün teferruatile göııercn film 

2• ~· ııı~n~an.~n .. icndın.danbori yopılnn fılmlerin en m~thiti ve ~'1 b· 
• ş tlısı butun şehır halkının ıahmuzlıkla hekledıti eter 

Şutla ılll rH .1 

3: 

Heyec-ın, Korku , muamma tnti\ı 

Oynıyan: Bela Lugozi 
Meşhur muaikitinaa ( Binenin ) eseri 

Karmen 
Hir per~elik nefis bir musiki ziyafeti 

olaa 

dikkat: Yarın saat "'b3hlojyin 10 ve öAleden aoora 2 de 
tirı e bu film için numeroln yerler ıff\dmak&Mia;-. ,UMAI..., 

leriııiıi alın ız . 
6472 tur. .,....,. _______________ ._. ..................... ııııiıııım .... .._~lllİııl_.
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_. 

Bu bombılaı ı ıtanlaıın ve ıe· 
birde karıııklık çıluuaıak bula· 
Dik suda nlaom•k iııiyeoleria 

komilnlıller olduğu •~l•tılmıt ve ~--------~~~--~~----~~----~~----~--~~--~ 
•le "tevliif o1uamaıtur • •kfamtlan itibaren 

Bu çeıid bazı ıahıikçiler lıkee Mevsimin Jeğil ıinenht dünyasının en büyük eseri brihio en muh-
deroo halkı da ihtilil hırekttle teşem ve canlı bir Hhifeıi 
ıine kırıım11ia ve burada da '11'1 .. A tr 
~" f ki , çıl&lrm•i• çahııyoı- .-.-upa a 
laııa da bemeo bepsi Türk olıa 
bılkıo uriye ibtilil barc-ketile Mümessili : Ki od et Kolber 
•lilcadar olma mık karar ıada ol
du1C ı anlııılmı\:taClı · · 

fılmini sayın seyircilerine ıunmakla sonsoı gurur 

BENHUR 
dayar 

Ci.arlı ıelrrıf ve telefo• mu 
bebır, ai de keıilmiıtir . N•kli · 

, yat durmuıtur. 
Şimdiye kader yapılan filmlerin en muhteıem ve senaiai ıı11alıtda 

-----------·---------~-
Kleopatra 

Yapıldıklorı sonra onun ihtişamı yooınde Benhur çok sönlk kılı1or 

b h rı yarın ildve : en son dünya haber/~; 
8 1 yor ve İngiliz kralının cenaze'meraıimi 

Çukur ova bölgesi Futbol 'I geleuk proğram ; .. 

heyeu~a,.n .= Dantenin Cehennemi 
16 ubıt '36 pazar ıaaı on da: 
Adana İdman )'urdu 8 -Mer 

etu l Y B. Hakem : Tuıguı ıaıt 
l J Toroı por 8 - ryhın Ada 
na apor B. : Cahil ıa•t 13 To
roı 9J)Or A .._ Seyb•n Ad•na por 

A. 1-lıltem : Eıref ıaal 15 Mer in 
İ taın yurdu - At!ına idman 
yar(ju .. : : Hık'em Etuf 

DIKKA1' : Yalnız bu fıloıe mah us olmak üzere duhuliye 
25 balkon elli kurııştıır . 

Cumartesi 2,30 matine Roberta v•~ çahnmış 
Pazar 10,2,4 matine Kleopatra 

Alan gözcüleri : Nıbat Oral ve 1 
Selimi. 

Bu bıftı yapılacak olao rtımi 

5 ısı 1 2 

KLEOPATRA 



(l'tlrk ~) 

ah&lldar AbdUlkadirin 
duruşması 

6470 

' Dünya ın en faz.la tarıınmıf 

Kaymak makinası . 
Kızlı maklaa • 

Adiyle t;ıiıınm•ş meşhur 

VEGA ve FORTUNA 
--------------------~-------------------------S nede yüzle• cesıni satan deposu 

Rasih zode bıraderler 

Halefı 

Rasih Zade Feyzi 
Adan -P. K 93 

Tecim evi 

H ~r zaman her boyda mevcudu 

vardır 8-30 6438 

-------... 
_______ ...., ______ _ • MiM 

------
E D kunıa lar nızı y pratm&} ~n üze,rl11rindukı kir. leke ve y;ağl,.ran 

soğuk su ıle t ·mamil · tırnı 1lıyeıı madtıni ve nebrati bir t••rk ptir. 

Krıl p h,lırıdPd r 

Pcrnlieı de oİarhk kahbt (1 t) kuruştur. 
il ı hı>r ş yın z teıııhlıvı·bilırs nız il •ttA Pe] kıın nıürekkehi 
ıh· lekeleıımı~ • ~yıılnrıııızı bil ı •• 

Mim çocuk b zlermi kolıtylıkla w z••delemf'oen tertemız 
eder • 

Mim Lok .. UO)' tarıl k kir Ye lşkeh·rı çini harıyO,<'Q1'l ' kriıtsj 
mııden sof tı tnkınıhıı ınızı ç~taı,bıçaklıırınızı çiımeden yfld 

Y··nİ bır hal'"' sokur· . 
Mi en". zık ipric:ı.t; yu I" ku ııoı~ların y kanması • tem•ılı•n 

m m• Si H."111 htrlC'lk mOd• lll sahunrlur . 

Adanada Omumf satış yeri : Ulucami 
caddesintie Mehmet Öz Bozdoğanh ve Ömer 
Başeğmez ticarethanesitıir . 

Her bakkaliye mağazasında da 

Türkiye Ziraat Bank sanca mü 27 bulunur. 6269 1 
alcaeaya k&nulöıı VE> 12-2~936 -.."!"'!"!"-------------~----------..-.~---...; 

tilllfiıiZMiilJiMlfiet tem net b ş yuz 
liradır. Muvakkat t~minatın teklıf 
••melerle beraber har.koya tevdii 
lııımdır . 

4- itin mevzuu : Bu~ctayı va
gonda teıltm almak vo hilu num 

masraf ve vesoit mütealıhıdH oıt 

olmak ösere vapuru ıe~lim t>lnwk-

'İr . 1 
5- Bu işi 11Jan kimı,. ıl• bır 8,._, 

111 müddetle mukav,.le yopı1ac ık

tır. Fasla izı:ıhat ıılmıtk ıatiyanl , ın: 
D6rlyol Zfraa& bankasrııo moı acı:ı-

atları v t..loat ve tı klıfmtmelerın 
ihal.,g'i9tl•Ht 12 ye kadar rnak
bu mukabılinde Bırnlrnyu tt-vdıı. 

14--15--16 6466 

Düzeltme 
Gazı temizin dünkü soyıeının 

dörduncü sohif· sirıdc ( Yıt k tos
tıknoıno ve ,nufus mizdaru ) ba~ 
lıklı FnJıJ İl ruhım oğlu Saime ait 
iltını.ln Orta meklttbın 2 B sınıfın 
dnq meı n y zılocak y rdP yıırılış

Jıkla ( brta nıektepr• n m zun lur) 
diye yazılmıştır. Bu yanlışlığı dü
z Itır z. 

·---Paranı!---

ı Boş yere h· rcama ve har
cıyacaksan yerli ma'ı al! 

Aleni teşekkür 
Doğum üzerinde ve tehlikelı 

hlr vııziyette b ıluı•an niltnıin 13-
2--936 p ı rşernhe g~c si Pant 23 
raJcl · lerın<f .. götıır<l ııgü ııiiz Doğum 
f•vınd1-1 gecı-ı yıırısı yuptığı mühım 

hır ıunelıyotla aıle nın h y tır ı kor 
ta 110 Do~ıım mnt lıastm ıloktor 

Hn ı dı O ıara V•• h ısta n ı ş futl. 
b Jkarı Eh lere v ı öylt> hır mUPll

s se kur n biıyukleri•ııiı al n a 
ttı ekkur eılcıım . 6471 

Yu" u talık nahıyeeinın 
Haylazlı köytinılen 

lli1seyırı oğlu 

MfüJMET 

Kaçakçılar 
vatan hainidir 

· Antalya ilbayl~rndaı : 
Tark öıu gP-ı0 lı·sinin sayıla 

nüshaJarmtfn evsaf VM şeraiti iıab 

e iılcıı Antalya vilAyetı ldarei Ha -

sus yesiııe aiı. ve yıllığı on bet bio 
lira muhnmmı·n belletti un lı1bri 

kası üç yıllık icarırıa k11pah aarl 
usulıle yapılım artırmada tali~ ÇAk-

mn<lığmdan 3- mart - 936 Hh 
gumi tıaat J 5 şe kadar. paıarli}a 

konulmutıur. ·ı sliplerin kırk b"'t 
bin liranın yfizde on bfti nisb"tin· 
de teminatla villyet makamında 

topla· an d"iıni erıcöm,.ne mtira 
cant orı b ldirılir 64!2 

11-15- t9-22 

Gör<hiğiiııuı ve göreCPlliniz fılm. 
lerın en lcvlra Ad~•· İftM şu mm 

olacaktır 

Monte Kristo 
6469 

DARA•· 
BiRiKTiR~N 
RA~T ~D~Q 

Blaapaallt 
GiJ~el ve tabii &esle 

Byi bir müsik ve dönya haberlerini dinleyebilmek için 

Hassas ve ayırma kabiliyeti kuv ·etli bir 

Radyo illerıeniz size gayet ~ık : 

Blaupunkt 
(\ ısa-Ortn- Uıun nl(lvclik Redyolorımızı tuvsiye edariz 
Raıhonıız kulaklarınızı tırmalayıcı dt-ğil zevkinize okş11mıılı . Bunu 

ancak R~dyolnrımızda bulabileceksiniz . 

Merkez kumand. artında MuHarrem Hilmi 
12-15-19-22 6457 ____ _. .............................. _ 

5370 227 

Ceyhan Urayuı 

ıinde, itimadı milli ecı• 
deiodeo ıinama biaata 

menfeze kadar 310 mette 
rakkale Bazalt ocak ta 

tırılacak muntazam patkt 
inıaetının bedeli luıfı 1 
dır . 

2 - ihale 20-2-
tembe günü ıaal 16 d• 
lon unds ka~h zarf ud~. 

lacalıtar • 

farını konunun 32 inci 
deki tnrıfat veçhile iı..,t 
günü saat 16 dan e•vel 
olarHk ihale komi1100 
eylemeler, meıruUur . 

4 - Yüzde yedi bo~ 
kat teminat makbuıları 

~a mek tobu ıle ticaret ocl 
makbuzu ve nafıa mücl 

•otoddak ehliyt:ti fenni~ 
l11rını teklif mektupların• 
t11eleri ıaz nıdır . 

5 Şartnnmı>leri 
7 .. nler her gun Ceyha• 

•tlttrı lıürosuna mürac••' 
ler . 4-7-11 

Umumi n f"• t 


