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1 
1 

TUNUST A HADiSELER OLDU 

yurdiçi seyahati ! 
' lnönii büyük tezahüratla 
Ankaradan uğurlandı 

• 
* * • 
* 
* * 

işe başladı 

,İtalyan mağazalarına ve 
Konsolosluğuna hücum 

Ankara :5 (telefonla') Reisi Cumhurumuı lnönü bu gün sa t 18' Jo t 
tik seyyathalarına çıktılar. i 
istasyonda büyük biı kalabalık vardı peron hn!k mcbualar vekil- $ 
bir çok zevatla hınca hınc dolu idi, Cumhnrreis imiz son derece $ 
liydi, Gelenlerin ellerini sıktı tren hareket etti. Pencerede bulu- t 
Cumrı eisi kendisini hararetle alkışlıyanlara: Size güzel haberlerle! 
Ceğim. Buyurdular. hep birden: inşallah, uğurlu seyahatiniz ol- ' 

ı dediler Cumurreis Çankırı, Kastamoni Zonguldak lneboluyu dola·*: 
hr. Bu seyyah-atin bir hafla süreceği şanı fmaktadır. Cümürreisi

Yanlarmda vekillerden kimse yoktu. 
Vehbi Demlrel • ----... ··---·· ............ ------...... . 

HUDiLER HER 
HAKTAN MAHRUM 

anyada Yahudilerin otomobil kullanması, 
lt roya , sinemaya, konser salonlarına, müzele 
gitmesi stadyoma, spor evlerine, banyo 
plajlara devam etmesi ka tiyen yasaktır ! 

~lirı: 5 (Radyo)- Almanyadaki 
. düşmanlığı en son safhasını \ 

tibidir. Bütün halk Yahudileri 
len nefret ediyor. Bunun için 

yeni bir emirname neşret· 

8u yeni emirnameye göre, Ya 
otomobil kullanması, tiyatro· 

tınalara, konser salonlarına, 

müzeler~, stadyoma, spor evlerine 
umumi ve hususi bülün ban.)·O ve p· 
lajd yerlerine girmeleri yasak edilmiş 
tir. 

Bu yasağın tatbikatına bugünden . 
itibaren başlanmıştır. E~er bu err.irna 1 
me hilafına hareket eden Yahudi go 
.rülürsc derhal levkıl edilecektir. 

Ankara: 5 (Telefonla) - Evvelce 
dahiliye vekaleti müsteşarlığına tayi
ninin kararlastınlmış olduğunu yazdı
ğımız Cümhuriyet Halk partisi mer· 
kez heyeti azalarından Vehbi Demir
elin lllyini yüksek lastikten geçmiş 
ve kendisi iki gündenberi de işe baş· 
lam ıştır. 

Uzun zaman Adanamızda Valilik 
yapmış ve kendisini muhitimize çok 
sevdirmiş olan Vehbi Demirelin bu 
suretle Dahiliye Vekaleti müsteprh
ğına tekrar avdeti memleket için bü· 
yük bir kazançtır. 

Başvekilimiz 
Ankarada 

karselon şehri 
bombardman 

dün 
edildi 

Ankara: 5 (Telefon1•}- Başvcki · 
limiz Celal Bayar bu sabah İstanbul 

dan Ankaraya dönmiişlerdir. Raşve 

kil imiz garda vekiller ın e boslar tara 

1 
f ından karşılanmışlardır. 

:Bay Çemberlayninl 
Roma ziyareti 

~lrçok 
onik i 

e vler 
kişi 

yıkıldı ve 
de öldü!. 

On KanunusaBide 
vukubulacaktır 

rid : 5 ( Radyo ) - Bütün 

. de harp şiddetle devam et
. Hükümet kuvvetleri bazı 

llrda muvaffakkıyetler kazan-

n bt tayyareler Barselonu 

bombardman etmişlerdir. Bu 

tnerikada 
riilmemiş 
lr kış var ! 

ğuktan 100 
kişi öldü 

~Otk: 5 (Radyo) ~- Şehir ve 
~Örülmemiş bir kış bashrmış
ç i\indenberi devam eden 
ilden Nevyorkun bazı cadde-

ltaınvay seferleri tatil edilmiş
Obil ve otobüsler de insan 
~ kadar yavaş işlemektedir. 'u lı~lıA-ı bazı yerlerde kırk 
~ ltıı bulmuştur. 
~n&anlde bu kadar şıddetli 
ıa'~ bundan tam kırk sene 

lııt 98 de görülmüştü. O sene 
'I ay yerler 45 - 50 santim 
~ '. ~almıştı. Hergün caddeleri 

ıçın kırk binden fazla adam 
'4tı. 

~l'leki kıştan ölenlerin adedi 
'dır. Amerikanın bütün şark 
~nde şiddetli kar fırtınalan 

ektedir. 

bombardman esnasında 23 ev yıkıl

mıştır. Şehrin muhtelif köşelerinde 
büyük yangınlar çıkmıştır . Bombar
dmanda on iki kişi de ölmüştür . 
Birçok yaralananlar vardır . 

Belçika konsolosu gazetecilere 
beyanatında Cümhuriyet bölgelerinde 
ikamet edeceğini bildirmiştir . 

c. H. P. 
kurultayı 

Ayın 26 sında toplacak 

Ankara: 5 (Telefonla)- Ciim· 

huriyet halkpartisi kurultayı bu I 
ayın 26 sırıda Ankarada toplanacak 

tır. Ku rultay için hazırlıklar yapılmak 
tadır. 1 

H atay sahilinde 
serbest liman 

1 

Londra: 5 (Radyo) lngiliz 

Başvekili ile hariciye nazıı ının Ka 
nunusaninin onuncu günü Romayı zi· 

yaret edecekleri haber verilmekte. 

dir. 

--------
Acı bir unutkanlık 

(E5) üyük va tanperver ve hür· 
~ riyet şairi Namıkkemalin 

örümü yıldonümü münase
betiyle yurdun h ertarafında ihti· 
faller yap ı ldı . Mill etimi zin , ruhun· 

da~i d erin hürriye t aşkın ı n doğu· 
şunu geniş mikyasta ke ndisine 
borç lu olduğunu bu büyük vatan
perver için gösterd iğimiz bu sevgi 
ve takdir tezahür! eri b izim iç in 

elbette milliğ bir borçtur . Fakat 
büyük bir esefle g ördük ki , Ada· 
namızda bu yıl bir Namıkkemal 
gecesi yapılmadı . Hürriyet ve is· 

lskenderun : 5 (Hususi muhabi - tiklal uğrunda bolbol kan dökmüş , 
rimizden) - Burada inıa edilmesi 1 istibdat ve zulüm karşısında daima 
tasavvur edilen serbest liman için İ kükremiş olan Çukurovanın, en bü· 

k k yük hürriyet Aşıkını böylece , unut-
geçen senelerde bir heyet tet i ler· muş gibi görülmesi bile acıdır . 
de hulunmuş ve ait olduğu makama Heryıl yapılması mutad olan bu 
bir ·rapor vermişti. ihtifalin neden bu sene tekrarlan· 

Haber aldıtıma göre bu defa da madığını bir türlü anlayamadık . 
Türkiye cümhuriyeti iktisat vekaleti Bunun sadece bir dalgınlık eseri 
limanlar umum müdürü Asaf Bora olduğunda şüphe yoktur. Fakat bu 
ile mühendis Biveı ve Zihni buraya çeşit milliğ vazifelerin görülmesin-

deki unutkanl ı ğın ifade ettiği ma· 
gelmişlerdir. Ayrıca bir de gümrük· , nayı düşünürsek ne affedilmez bir 
ler müfettışi gelecek ve bu heyek kabaha t işlediğimizi kolaylıkla an· 
iltihak cdect"ktir. larız . 

YAŞASIN 
FRANSA 

" Bütün Korsikada Fransa Ha
kimdir. Kahrolsun İtalya! Fran

sa menafii için and içiyoruz! 

Fransız - ltalyan nıfakı Uzak Şarka kadar sirayet etti. Şanghayda Fransız 
askeriyle ltalyan askeri çarpıştı. iki taraftanda ölenler ve yaralananlar var. 

lcabede r s e 
Fr•n•• Uzerlne 
yUrUyeceıız 

Roma : 5 
(Radyo) -
Bütün Rll· 
mada gale· 

yan büyüktür. Musolininin naşiri efka· 
rı say ılan Bay Gayda, jurnal D,italya 
gazetesindeki bir makalesind~ diyor
ki: 

- «ltalyan milleti, hükümeti ile 
elbirliğ"i etmiştir. ltalya her fedakarlı
ğa hazırdır. lcabederse Fransa üzeri· 

ne yürüyecetiz.» 

Tunuala 1. ı 
l•lr•nl•r• 

hUcum 1 

Londra: 5 (Rad
yo) - Tunus da 
büyük tezahürat 
yapılmıştır. Halk 

«Yaşasın Fransa. Avizeleriyle bir 
kütüphanenin camlarını kırdıktan son· 
ra ltalyan konsoloshanesinin atrafını 
sarmış ve «yaşasın Frana! kahrolsun 
halya., sesleriyle konsoloshaneyi taş. 
lamata başlamışlardİr. 

Poliı, nizimt güç iade edebilmiı• 
tir. Birçok İtalyan matııalarınm vit· 
rinleri kmlmıttır. 

l Fran•z mu-\ Paris: S ( Radyo) 
harlp lerlnlnl -Fransız eski mu 

1 nama,,..... haripleri, son hal 
ya istekleri üzerine büyük bir nüma· 
yiş yapm11lardır. Eski muharipler va. 
tan için bir def'a daha and içmifler· 
dir. 

1 

Fr•n•ız •ak• -ı Şanghay : 5 
rlle ltalyanlann (Radyo ) -

98l"Plt1118• Şanthay da 

Urfa' daki sel faciası 

Acı blanço: 44 ölü! 

Fransız ve italyan Bahriyelileri arasın• 
da müsademeler olmuıtur. Bir Ameri· 
kah da yaralanm11tır. iki Fransız po· 
lisi d e ıtır yaralanmıştır • 

Londra: S 
(Radyo) -
lngUiı sefiri 

........... 
tawaaaut 
ıaıun• 

Roma harici· 
ye nazarı KoDt Ciyano ile uıun bir 
röriifme yapmııtır. siyaıI mahafilcle 
söyl~nditine röre, bu görüşme f ran
sa ile lta1ya arasında ki gerrinliti 
yalıştırmak için lngiltere tarafandan 
ya plan bir tavassuttan ibarettir. 

l rfanr11 unmmi 

Evelki gün Urfa vilayetinde 44 
vatandaşımızın hayatına mal olan feci 
bir seylap olmuştur. Şehrimize gelen 
maJi:ımata göre her sene olduğu gibi 
bu senede kış dolayısile göçebe halk 
dağlara kuytu yerlere çıkmışlardır. 

Göçebeler kuytu olarak sellere ma· 
ruz münhat yerleri intihap etmişler ve 
faciada bundan ile ri gelmiştir. 

Üç gün devamlı şekilde yağan 
yağmurların hasıl ettiği seller üu 
münhat yerlere hücum etmiş ve gö
çebe halktan bir çocuğu alıp gö tür. 
müştür. 

44 vatandaşımız sellerden kendi· 
)erini kurtaramıyarak boğulmuşlardır. 

Boğulanlardan yirmisinin cesedi 
kumlara gömülü olarak, sekizinin ce
sedi de açıkta bulunmuştur. Geriye 
kalan 16 kişinin cesedleri aranmakta 
dır. 

Y ugoslavyada 
seçim toplantısı 

Belgrad: 5 (Radyo) - Hükumet İ 
ve muhalefet partileri seçim toplan-

1 tıları yapmaktadır. Toplantılar ha
disesiz geçmektedir. Hazırlıklar sü· 

Jdinetle devam etmektedir. 

İstanbul valisi 
latanbul: 5 (R•dyo) Yeni latan· 

bul valisi Lutfi Kırdar bugün Anka. 

radan şehrimize ıelmişlerdir. 

gürünii§Ü 

Harrar kazazı içinde Kocar istas
yonunun on dokuz kilometre şimalin
de bulunan hadise yerine Urfadan 
sai(hk müdürü jandarma komutanı ve 

kızılay reisi gönderilmişti r. Heyet ha
sar yerinde tt'dkikler yaparak tedbir
ler alınacak ve boğulanların ailelerile 
eşyası seller tarafından iÖrülenlere 
acil yardımlar yapacaktır. Hadiseye 

aid mütemmim mahimatm gelmesi bek· 
lenmektedir. 

- - Napo1i: 5 
l'r•n•• ll•lr•n (Radyo) _ 
aporcul•rı N 1. d 

" ent apo ı e 
p .. Fransız-hal· 

yan sporcuları arasında bir gavra ol 
m uşsada polis yetişerek derhal hadi 
seyi yatıştırmııtır. Meselenin Fransiz 
ltalyan gerginliti neticesi oldutu 
anlaştlmıştır. 

Fr• na1z 
matltu•lının 

hUcUmlerl 

Paris: 5 (Rad 
yo)- Bütüa 
gazeteler ise 
bu hareket

lerin ltalya tarafından tertip edilditi 
nin zan edildiğini halbuki bu hareket 
!erin dotrudan dotruya milletin his· 
leri oldutunu kayd etmektedirler. 

1 1 1 
Roma: ' (Ra •• ,. 1 

meaullyel 1 dyo)- tal· 
kabul etmez yan ~~busan 

meclıaın de 
Tunus, Korsika ve cibuti üzerindeki 
emelleri etrafında yapılan tezahürat 
münasebetile fransanın Roma elçisinin 
yaptığı teşebbüse karşı İtalya harici· 
ye nazın mebusların bu tezahüratın· 
dan dolayı ftaly• hükumetinin meau• 
Jiyet kabul etmiyeceğini söylemiıtir. 

Seylôpzede evleri ne oldu? 
Dun, Adananın uğradığı buyuk bir felaketin yıl dönUmU idi. Bundan 

iki yıl önce :; ilk kanunda, dallara ve ovay a y~an şiddetli ve mutemadt 
.)' tığmurlar Se) hanı o zamana kadar görUlmedik bir şekilde kabartmı' ve 
Adana)' I bir gece su basmıştı . Şehrin bU) uk bir lusmı iki metreye yakın su 
altında kalmış ,yUzlerce ev yıkılmış birçok, be~fehrilerimizi kaybetmiştik. 
Adananın ve onun u~radığı zarar yU:abinlerce imayı bulmuttu· 

O zaman, Adananın uğradığ, bu felaket karşısında başta, Ebedi Şefimiz 
olmak llzerc butun yurdun gösterdi&i alaka v-e yüksek şefkat tezahUrU ea 
~ uksek tesellimiz olmuştu· 

Yurdun dört köşesinden felaketzede bemtehrilerimisin derdine dermaa 
olmak Uzere binlerce lira gönderilmişti. Hatırladıltm•&& göre oz&m&ll bu pa• 
ra.nın bir mikdarı felaketzedelere dağıtılmış ve buyuk bir kısmı da seylapta 
evlerini kaybeden çok muhtaç olanlara bir mahalle yaptırılmak Uaere aU
konulmuştu. O zaman herkes gibi biz de bu fikri memnuniyetle kartılamış
tık . Fakat bu felaketin Uzerinden koca iki yıl geçtigi halde bugün ortada 
bir tek bina bile göremiyoruz. Bu para nerededir? Niçin fİmdiye kadar b. 
hususta en kuçuk bir tcşebbus yapılmamıştır? Bu kadar iyi bir dUftıaceaİD 
gcrçekleşme:>ine mani olan sebebler nelerdir? Bunları bilmiyoruz .. Bildilimiz 
bırşey varsa ortada hiçbir şeyin mevcud olm&dı&ıdır. 

Bize kalırsa, yurdd~lanmızın buyuk bir şefkat eseri olarak n feli· 
ket zc<lc yUrddaşlarına bir yardım olsun diye gönderdili bu parayı daha faz
la bt:kletme~c hakkımız yoktur. Mademki, kendi tetebbuslerimia ile bİrfCY 
yampk imkanını bulamamaktayız' O halde bu parayı salıipleriae, yaoi scy· 
laptAn buyuk zarar görmUJ olan bemş,brilcrimizc da&ıtmahyu •• 
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Yeni avukatlık kanunu muvacehesinde 

Avukatların 
Mi.nevi vazifeleri 

Milli ha 
kimiyet esas 
larma, hakka· 
niyet ve ada· 
Jet prensiple 
rine dayanan 

t----------Yazan~---------· ramrş meslek 
düşmanı ile 

Abdullah H. Türkucu karşılaşırsa ma 
nevi kuvvetle 

bir hey,eti içtimaiyyede bu esas ve 
prensipleri himaye ve muhafaza hu. 
susunda faal rol oynayan bir züm
rede hiç şüphe yokdur ki, avukatlar 
olmak lazımdır. bilhassa devletciligi 
hukuk mefhumundan ayırmayan baş 
ka bir ta bir le hukuki devlet dava 
sma istinad eden Kemalist rejımide 
bu rol daha bariz bir vasıf alır. 

Bu meslek erbabının, müchası· 
rınan şahsi menfaatine istinat ettiri. 
len faaliyetlerinin içtimai bünyede 
yaptığı frna ftsirlerir.d<n l<Uıtu ' rr ı:k 

lazımdı. 

Her sahada harikalar yaratan 
milli irade, hukuk sahasında da şah 
eser1er dokurmuş, efa) ve harekatını 
bu eserlere uydurmaya mecbur olan 
avukatlar hakkında dahi yeni bir 
kanu vaz etmek lüzüm ve ihtiyacıni 
duymuşdur. 

Layihanı esbabı mucibe maz 
l:-atasında şöyle demiştir: (hakkı hak 
olduğu için ızhar eden faziletli bir, 
hakimler kütlesine ne derece ihtiyaç 
varsa bakimin faaliyetini tenvir eden 
ve yalınız bilgili ve dogruluğu rehber 
tanıyan biz a,;ukatlar topluluğunada · 
ayni mertebe lüzüm vardır ). 

Bu ibcıreleıôe arz edilen rolün 
Juzüm ve ehemmiyeti tebarüz ettiril. 
miş bulunuyor. 

1-kanunevvel-938 tarihinden 
itibaren mcriyete giren yeni avokat
lık kanunu bu ihtiyacı medeni· bir 
hızla . mütekamil bir muhteva dabi. 
linde ve rnilE kabiliyetimize uygun 
bir ş~kilde temin etmiş bulunmakt• 
dır. 

rinde sarsıntı 
geçirebilir, a-

zap ve ıstnıp ç~kebilir. 
Fakat sarsılmak, azap ve ızdırap 

çekmek ahlaksız ve haysiyetı-iz ol
mayı icap ettirmrz. Manevi vasıf o 
Jan şey dirki her şey~ rrığmen her 
şeyi istihkar ederek ahlak ve vicdan 

1 
selametini muhafaza eder. 

Yine layihanın esbabı mucibe 1 
mazbatasında şunları okuyo1Uz: (ha 
kim ve müekkil, Lütün hakıkatleri 
onun ağzından dinler; ve va tandaş· 
!arın memlekt-t adaleti hakkındaki 
fikir ve kanaatleri onun elile yuğru 
lur. Doğruluk ve 'nezaheti rehber 
ittihaz edinmemiş bir avukatın mah
keme hakkındaki şi.iphe\i bir sözü 
davacı üzerinde derin izler bırakır 

Bu suretle ilmin, doğruluğun , istik 
lal ue şerefin timsah olan hakimler 
kütlesi bile taarruzdan masun kala
maz ... ) 

Bu cümleler içinde öyle derin 
manalar mündemiçdir ki, bir avuka 
tın yolucu şaşırması tasavvur e

dilmesi bile insana haşyet veriyor. 
Avukatların manevi evsafı etra 

fında müphem bir nokta blrakma
mak için izah ve ilave etmek lazım 
gelirst; avukat vatanını ve milletini l 
düşünecek, kanuna ve mahkemeler- 1 
le resmi makamlara ~-:ıygı göstere· j 
cek, doğı\ı ve namuskar olacak, şah, 
si mcnfaatmı istihkar .edecek. resmi 
hayatında olduğu kadar hu!usi haya 1 

tmdada haysiyet ~ Şerefini muhfa f 
za edecektik". t 

Bunlara sahip olmayan kimse 1 
avukat olamıyacağt gibi livukatl•t 1 
içinde bu vasıflardan mahrum kimse 1 
ler bulunursa onlarda kurulan maki t 

1 

nenin mükemmelliği sayesinde -az ta, 

,----~--~--·---.ıp..-............. --......... --.......... __ ~, 
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Çocuk esirgeme Baro toplantısı Koyunları çalanları 

Kurumu tarafırıdan ba- Dün Tıcaret odasında bir yakalandı I 
kılan çocukların sayısı toplantı yapıldı. ı 

500 Ü buldu Salmanbeyli köyünde oturan 

Şehrimiz çocuk esirgeme kuru· 
mu tarafından ilk okullarda okuyan 
fakir ve kimsesiz tale lıeden yemek 
verilenlerin sayısı beşyüzü bulmuş · 

tur. Kurum tarafından bunlara ay · 
rıca birer çift kundura ile birer kat 
da elbistlik kumaş verilmiştir. 

Yağmur yağ1nakta 

devam ediyor 

Cumaertesi günü akşamı şer.rı 
miz ve civarına yağmağa başlıyan 

yağmur dün akşama kadar kısa 
fasılalarla ve sürekli bir surette ya·ğ. 
makta devam etmiştir. Bu sabrları 
yazdığımız dakikada yağmur yağ· 

makta devam ediyordu. Son yağan 
yağmurların mikdarı 25 mi1imetre· 
dir. 

Pazar yeri 

Son yağan yağmurlardan satış 
yerinin geçilemiyecek ve barınami· 
yacak şekilde çamuı lu ıolmts'ıhdan 
dolayı toptan sebze satış yeri şim· 
dilik halin yanına getiri 'miş ve bu 
rada alış veriş yapılmağa başlan 

mıştır. 

Çek sahtekarlığı davası 

Çek saht~k~rhtından su~!~ ve 
tnewuf lhııtan Ôner ve arab~et kim· 
tt\et \le tayri mevkuf Ragıb B6tUml 
Omer ve Ali kibt\tih d'uruŞmalarina 
dün c~rceta mahkemesinde vekille
ri de hazır bulUnduğu halde devem 
olunmuştur. 

Şehrimiz barosuna kayıtlı avu- İbrahim oğlu fsmailin yirmi bir ko · 
katlar, yeni avukatlar kanunu mu· yununu çalanların aynı köyde otu-
cibince teşkil edilmesi Jazımgelen ran Ali Ciridin eniştesi :;alih oğlu 
idare heyetini beçmek üzere dün Mahmut, ve Habanm oğlu lbrahim 
öğleden sonra ticaret ve sanayi ve Mirza çelebi mahallesinde oturan 
odasında bir toplantı yapmışlardır. Yusuf oğla Çıplak Mustafa olduğu 

Bir tarla meselesinden 
çıkan kavganın sonu 

Ce} hanın Çakalkö} Ü kö} ünde 
oturan Keleş oğlu Nadir, ) usuf oğ · 

lu Ahmet ve göçmen Mustafa Ah· 
met \ e Kaşı bükük Salih bir tarla 
meselesinden kavga etmişler ve 
bunlardan Mustafa av tüfengiyle 
Mehmedi yaraladığından yakalanmış 
ve hakkında kanuni takibat yapıl

mıştır . Yaralı Mehmet şehrimize 
getirilerek Memleket hastahanesine 
yatmlmıştır • 

Mantarcılık suretiyle 
parasını almişlar 

- - · rmqtr~ 

İstanbulda sabıkalılardan Em· 
rulJah o~lu Mustafa ile S_eyit öğlü 
Ramazan adl .. hbda i~i kl,l rliantat 
~!lı•ıt ~11reHyıe drtakaylü Ali bğlu 
Mahmudun üçyüz altmış beş lira 
pardsını çaldıkları şikayet edilmesi 
üzerine suçlular yakalanmış ve talı· 
kikata ba,ıanmı,bt ı 

Bir t@vzlh 
Türks'özü Ca.:et'esi İ'azı İ§leri ıltd. 

Şimdiye kadar Mlihtazamah 
Mahalle aralarıtidakı K5pekler itlaf 
edilmekte idi ve her ay 250 kadar 
Köpek itlaf edilmekte i:li. 

yaptlan tahkikat ve takibat netice. 
sinde an !aşılmış ve bunlardan Mus 
tafa yakalanmıştır. Diğer iki suçlu 
ehemmiyetle aranmaktadır. 

1 Yakalanan et kaçal{çıları 

Hacısofu mahallesinde oturan 
Ali oğlu kelleci Mehmet, cümburivet 
mahalleainde oturan Salih ojlu SLi
leyttıan Cavlak ve aynı mahalleden 
Salih oğlu diyap Cavala~ın kanara 
hariti hayvan kestik ]eri görülerek 
ctlet müsadere ve kendireri hakkın· 
da tabıt lutultttUşttir. 

Arabasını çarphrara k 
yaraladı 

Hasan oğlu Kasım sürmekte ol 
düğu arabasını Mehmet kızı Rabia. 
ya çarptıtarak iki giln sonra tektat 
müayetiesine lüzum gBrüleeek dere
cede yara1anmasına sebebiye!t ver· 
diğinden yakalanmış ve hakkında 
kanuni muamele yapılmıştır. 

İktsi bit olup dövmüşler 

Ali ôğİtl Mehmet Nural ile Ah 
ın ~ t k•iı Feridenin SÜieyman oğlu 
Me hmd GÜi tekini tokatla dövdük· 
leri iddia ve şikayet ediİmesi üzerine 
suçİü 'ar yakalanmış ve haklarında 
kanuni muanv le yapılmıştır. 

l 

Sinema ii 
endDstrisi 

Bir yllda 3,500,000 me~" 
re1ik film gösterildi 

Sinema her sene- daha fazla ral 
· baf bet kazanıyor.Evvelce fi lmlerı 1, b. Ol' 

ka memleketlerden getirten . ''f ıııı 
yerler şimdi bizzat kendilerı 1 

çevirmektedir. b' 
B .. . J hiç ır ugun sıneması o mıyan 

kasaba yok gibidir . Olmıyan yer~ 
lerde ise kamyonla rla dolaşarıı 

. ..Jlla· seyyar sinemalar oynaten sınw 

cılar vardır . 

B;gün y-!r yüzünde uzunlu!; 
3,400,500 metre tu tan 3,000 fı 
gösterilmektedir. 1937 - 1938 set 
!erinde en çok film . yapan rrıcıtl e 
ketler, Fransa, Japonya , Alrrıarır'. 
ftalya, Çekoslovakya , Meksika, I ~ 
jantin Hindistan ve Fili pin ada a 

rıd ı r • eııl' 
Herkes ençok fılm yapan ili 

leketin sinema beldesi denen H~i 
llvud olduğunu zanneder . Haf bil~ 
Holivud bir sene zarfında aııC9ki 
47 5 film imal etmiştir . Halbll trı 

Ptl! 
beri taraf ta Japon yarım ya soıı· 
Uzun filmlerin sayı.ııı 300 dür · k• 
ra,Japonyada yapılan filmler başka' 
memleketl~re ihraç edilmez. Boder. 
dar filmi yalnız Japonlar seyre 

3 
ÜçihıcU lngiltere gelir. frsrı~r 

ôndan sonraya kalır:. Fransa sa' 
st!nede 111 film yapmıştır. fra'\e 
da yapılan filmlerin çoğu ha;.'

1111 
çıkarılır, Almanyada ise 108 

1 

\'ücuda getirilmiştir. 30 
A vrupada , Sovyet Rusya 01 

ile 60 arasında , Çekoslovakf;A, 
52, İtalyada 37 , Macaristanda fi~· 
lsveçte 25, Avusturyada 18 1 

1
3, 

landiyada 14 , Danimarkada Je 
Belçikada 6, Norveçte 4 , ls~içre 

tır. 
ve Holandada 3 film yapılrrıı§ 03 

Cenubi Amerikada Meksik'4, 
521 Ar}antinde 30 j Berezilyadat'r, 
Peruda 2 film vücuda getiı il oış ~ır 

Hukuki ve içtimai siilhada mesut 
tesirleri görülecek olan bu kanun 
vesilesiyle hükümet ve milletimizin 
mütekabil tebrik ve teşekkür hisle 
rini izhar eylemekte ~mimi oldukla
rını görerek övünebiliriz. 

manda avukatlığını gayip edecekle~ j 
Bu mevzuu kııp:ı~ırktn şunuda ,, 

kayd etmek \!iterim: 

lhsah Önerin dün de kefaletle 
\ahliye talebi reddedilmiş ve geçen 
celse de maliyeye yazılan tezkereye 
cevap gelmediğinden tekidine karar 
verilerek duruşma 14 birin~i kanun 
938 çarşamba güntlne bıtablmıştır. 

Zehir mevcudu bilmiş ve yeni· 
sinin ihzarı Eczarıece bir Hafta ka· 
dar teabburetmiş ve alınan Zehir 
de şekli iDpençariye pek uygun ya
pılmadığın<lan verilen köpekleri it· 
laf etmemekte oldukları görülüldü. 
Bu sefer yeniden tarif edilen şekılde 
zehir yaptıtılmış ve faaliyete geçil· 
miş olduğunu saygılarımla _bildiri 
rim. 

Açık teşekkür. 

Şunu hatırda tutmak latı~et· 
ki yakın ve uzak şark . merrık ızııs· 
ı inde Amerikadan ve Sovyet p• 
yada dahil olduğu halde A'V':ıııı 

ı memleketlerinden daha çok 
1 

Bu samimi tezahürler münasebeti 
) le. eski adliye vekili sayın saraç 
oğlunun der.liği gibi ( bu çetin fakat 
şerefliimtihan ) m kazanılacağınt 

Türkün kudretine güvenerek söyle
mek isteriz. 

1- kanun evvel-938 den sonra 
her cihetten iftihar edilebilinecegi 
kanun ile ifade edilen avukatlık mes ı 
!ekinde aranılacak en mühim vaıuf 
hiç şüphesiz, manevi vasıfdrr. O ka. 
nuna ve milJetine liyakat gösterile
bilecek bir avu~atta her şeydrn ev· 
vel bu vasıfların ~ulunması şarttır. 

Bilgi ehemmiyetli olmakla ikinci, 
safda gelir. 

Avukatların bu çetin iş\1eki °fera 
get ve hassasiyeti ~ie levazuunu mü 
şahede ed~n mahkeme, resmi ma 
kgm ve dairelerin muhavere ve mu· 
rafaalarda namuslu, insanla :Carşı'a · 
şanlara has bir huzur ve sükün eda 
siyle ciddi ve samimi muhabbet ha 
vası yaratmaları temenni edilmekte 
ve onların müzabiri ve hataların ta · 
mircisi olan avukatların mesleki aşk 
ve heyecanım kıracak her türlli not 
endişelerind~n uzak hukuki içtihat 
cesareti göstermeleri bekleAmekte· 

Tehdit etmiş!.. 

Ahmet oğlu Mustafa Nadir adın 
da birisinin Abdurrazzak oğul Hü 
seyin tarafından tehdit edildiği iddia 
ve şikayet edilmesi üzerine tahki· 
kata başlanmıştır. 

dir. r ı 1 ı Aynı 7.am~nda da avukatların I kisi bir olup yara amış ar 
kar~l.ı:ı~rnalarda uslu münazaradaki 
tle2:aket çizgisini geçmeyecek dere· Emin oğlu Sabri ve Seyit oğlu 
cede itinalı ve mahkemelerin neza : 

1 
lsmail bir kı '3kançlık yüz.ünden çıkan 

hetini ihlal etmeyecek kadar dikkat kavga sonu ııda Ô'lleı oğlu Abdül-
Bir meslekdaşın dediği gibi, baş

kalarını tenkit eden haksız ve hay 
siyetsiz işlere is!'ön rden avukat her 
şeyden e1ıvel haysıyctli bir adam 
of malıdır ki, ifadesinde samimi ofa· 
bilsin. Bu pek doğrudur. 

Jı oJmal ::irı isten rnekte ~ir. ı bakiyi hıçakla ya:-~ l:ı mışbrd ı r. Bun 
-------------- lard,m f-. . n:ıi l ;:a '.:d lanrnı şt ı r . Kaçim 

ı Sabri aranmaktadır . 

İstanbul radyosy 
1 
__ . ·- --~-

Şu cihet inkar edilemez ki, avu
k· ~1.:~ mesleki dünde bu günde pek 
k ı rc:. teristik vasıflar taşır. 

Hiç bir hizmet ve meslekte ol· 
mayan serbest, fakat kafi bir fikir ve 
rulı müdahelesini hadiseler şeklinde 
harice; adalet huzuruna ayn~n aks 
ettirmek vazif rsini deruhde eyleyen 
avukatta, bulunması lazım gelen ruh 
ve vicdan kuvvetini tahm•n etmek 
güç değildir. 

Tarihi ögünülecek gibi olmayan 
bu meslekte zayıf ve alil ruhlu in 

sanlar daha çabuk bozulabilirler. 

Çeşit, çeşit vekayiin piskoJojik 
tesir alma maruz kalan, eksik olmayan 
kötü düşiinceli insanların telkınleriy 

Je çarpışan ve nihayet söylenen söz 
Jere göre fetva verecek mevkide ol 
an avukat, kazara birde fesada uğ· 

çalışmıya başlıyor 1 Bu i şle mühendis f-uan uğr<!şmakta 
dır. 

Muvakkat Stüdyonun 
yapılmasına başlandı 

lstan!..ı ul : 5' (Hususi) - Anka. 
ra radyosu çalışmıya başladıktan r 
sonra lstanbul radyosu tamameR 
kapanmıştı. .

1 Nafıa Vekaleti t,tanbulda hadis 
olacak birçok kültiirel hadiseleri 
radyo ile memleketin her tarafına 
yaymak icap ettiği zaman istifade j 

edilmeh üzere lstanbulda muvakkat I 
bir stüdyo yapılmasını elakadarlara 
emretmiştir, ı 

Muvakkai radyonun yapılmasına 
başlanmış ve faaliyet te artmışbr. 1 

Stüdyo Beyoğlunda postaııe bi
nasının ü,;t katında vücude getiril

mektedir. 
lstanbu! muvakkat radyosu yine 

5 kilovat kuvvetinde aolacaktır. 
Yalnız eski tül mevcinden neşriyat 
yupamıyacaktır. Çünkü orada şimdi 
Ankara radyosu çalışmaktadtr. icap 
etti ğ i zaman muvakkat lstanbul rad 
yosu 1961 tul mevç üzerinden neş

riyat yapacaktır. 
lstanbulda toplanan siyasi, ilmi

!kongrelerin müı:akeratım, Üniversi
tede verilecek bazı mühim konfe· 
ransları veya mühim bir spor hadi
sesini yapmak icak ittiği zaman bu 
_stü~yodan istifade edecektir, 

işbu Beyanatın gazetenizin ayni 
~ütün ve sııh ife-sinde yaz•lmasını de
rin saygıla r ım la arz ederim. 

Belediye Veteriner 
MUdUrü Hakkı Doğu 

Hakare tte bulunmuş 

Asker oğlu Mu~a Kı lınçdağın 
Sebat oğlu Mu,taf a 0 .1urcuya ha
ka ret f' t lıö- i iddia ve şikayet e.dil
mesi üzerine tahkikata haşlanmış .. 
tır. 

5 K. evvel 938 
..ıe. er ' 

Gökyüzü kapalı. Hava hafif rÜz· 
garlı. Ençok sıcak 18 derece. Gece
leri enaz sıcak 9 derece. 

GÖRÜLMEMiŞ DERECEDE 
Müthiş bir Casusluk Filmi 

ROBERT DONAT ve MADEL. 
LEN CARROLL un şaheserleri 

[Dört Parmaklı 
Casus] 

10003 

Oğlum, Sırknt nahiyesi müdü 
rü Kadri Onalın müptela olduğu 
şirpençeyi kendisine has bir haza
kat ve maharatle ameliyat yapmak 
suretile muhakkak ve büyük bir 
tehlikenin önünü alan Ôpeı atör 
Hadi Kipere ailemiz namına teşek 
kür etmeği bir vicdan borcu bili-
rim. 

Celal Zeki Ünal 

çevrilmiştir . d~· 
Japonyada, Çiu'de,H ndi~taıı955 ~ 

Filipin adalarında ve Mıs;rda ıı.f ~ 
film çevrilmiştir . Bunların 500 52 ~· 
nesi Japonca, 352 si Hintçe ' rf it 

. Ar~r 
tanesi Çince , 19 t anesı de 

çad ır . . h'' 
Bundan şu netice çıkar kı ' ,~ 

memlek tt~ ya pıla n filmler ~'. 
k tecı 1 )1 

h alkı tara fından seyn·dilme ' · (f ~·ı 
·ı ı tle' ıı ~ 10026 Artık bundan sonra ını .e ııı· ~lQ 

ı smda fi lm idha l a tı ve ih •acatı 11 

ı' 
lacak tır . / 'ili 

r---------·*' 
Tür<sÖzÜ 

--.r-~d ıı~ 'ı~
1 

, O · Demiryol~ arı f\ '3 hs 

işl etmesinden : ~"' 
d ~i ı .. 

1\
, . • 5111 :ı c ... 

Gündelik siyasi gazete 

Ab one şarOa:n 

l ·- Adana- •ıısıs a rtı 9. o ı 

• Kürkçüler ist~syonu i O - 12 ..... n >'IJ 

tarihinden iti')a ren yolcu ve 1 ı ;ı 1 1, 

l:l Aylık 

6 Aylık 
3 Ayhk 
t Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
100 
LOO 

ı - Dış memleketle ı ıçin Aboneı 1 

bedeli değişmez yalnız posta masrafıl 1 
zammedilir. 

2 - fıanlar için idareye müra-

caat edilmelidir. i 

Zayi Şahadelnanıe 
1933- 1934 Senesi Haziranında 

Adana Ticaret Mektebinden aJmış 
olduğum şahadetnamemi zayi ettim. 
Y e11isini alacağıınd rn zayi şahadet· 
namenın hükmü olmadığını ilan . 
ederim. 

Recep oğlu lsmail 
10027 

1 k bu <lç P 
münakalatına a çı ac'l v ~ .. " fi Je .. .. ı ... ·· 0otı 
iize; ine de; Kmkçuler :o) u · htı ıı 

k A tarı 
trrn tevt:kkuflan meı ur 
it ibaren kaldırılacak t ı ". } o~ 

. ·t ı.ı ı; 
2 - Adana -- Y eşiloba J!ı. 

1 
Jıı 

d k. ş k. dtıf3g lan arasın a ı a trpaşa . ret' 
"tıbıl . 

5 -12-938 - tarihinden 1 I"''' 
• 1 trerı. 

I<~ğvedılecek vt:. fakat yo cu d tc•"ıı 
1 b. ·r ı.ı r miz bura :fa bermuta'ı ırc tctJI' 

tevakkuflarını yapacağınd~n. yobiııt:' 
eskisi gibi işbu duraktan ın•P 
bileceklerdir. ~tc 

.,.. oluour· J " 
Sayın halkımıza ı an 

10
oz ~ . 

3- 4- 6- ~' 
ı,, 

Gaip maaş ciizda ol ~t~ bd 
1ııııı ~ 

Seyhan o~fterdarlığından a-1 111 rııı ~J 
.. ı l 3 'il 

olduğum emekli maaş cu ., ııfldl!rı 
kaybettim. Y cnisini çıkarac~f·rı ei 
eskisinin hükmü olrr.adığını 1 :..,t>l'I 

kr Teır;''' 
!erim. Eme ı Mlf.., 

10028 FETHi E 
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. ayük vatan şairinıiz 
1 
et· 

ildi 
AMIKKEMAL 

ıa ''.! mık Kemalin çok sevdiği vatanı, 
j~;!k ~i aşık olduğu hürriyete kavuştu 
fjJ!ll 

----Yazan-----
hiçbir 

yer· Kemal Zeki Gençosman 

şarak ~k 
.ıııa· eınal Tekirdağında <loğ 

n- 1ıı.ıda iken Sakızda öldü; 

JuğU 1 nınfundur. 
0 

filt11 ~. üç isnıihas içindeki bu ba 

1 
nı e sığan kısa hayat o dev

se it 'na dar gelen bin!.ıir lıadise 
cııı.ı leçnıiştir. Bir hakikat ola
anı ' 'iıiı· k. N kk 1 1··· k p.r· . ır ı amı ema ur 

adalı· uğinin ilk mürşidi ve ilk ha 1 

ıııeıı1' 

Ho 
ıuuıi 
nts~ a . 
(bU~ı 

3ptı~1 

son· 
ba~ka 
u ki' 
eder· 
ransı 

bit 
' an53 

aricı 

/il!ll 

~ Kemali talılil edenler. o 
'tin tesiri altında kaldığını 
~, müessir olduğunu bul 
Ulurı zaman beyhude gay-ı 
llıişlerdir. Namık Kemal'ın 

· kuvvetli sesini isdipdada 1 
d~fa olarak hareketr geti
haksızlığa ve zulme karşı 
~ayz,lıürriyet ve milliyet 
tndisinin sonra kimlere 

~lduğuna gelince tek ifade· 
Giltün bir millete. demek 

1ilıan Nazif, Namık Kemal 
1 Yaptığı bir musahebede o 

1 1kıından şöyle tahlil ediyor: 
alin bunda en ziyade ı 
~nnettiıtim Türklerden Nefi, 
n Ôıfi. Fransızlardan Vik 
' dur. Namıkkemal'in bazı 1 

·halatı beyanı Viktor Hügo 
1 

ı' Fakat meşrepçe araların· 
'Irk vardır. Viktor Hügo 
~ bir muhiti irfanda yetiş .. 4 Fransuva zamanından 
, kebire kadar pek : 
·balar ve zekalar fransızcayı 
te öyle bir hali kemale isal 
~·ki bu lisan artık Viktor 
.1 cihangir bir şair ve edip 
~li•di. Ve nasılki yetiştirdi. 
'11•eti sayesinde Vıktor Hü 
itleri dimagın<lan kalemine 

I Ve müzeyyen olduğu hal :;: 
ed,·rdi. N ımık Kemal ise 

I· fakir ve cılız bulmuştu. 

01
11 ve hislerini ilbas için de 
ışı, ve yorulurdu. 1 

~' liügo başka noktadan da 
'llı~lden ayrılır. Bu fark bi-
1 a?amimizin lehinedir. Vik
~ haris ve g·ırezp,ardı. Na· 
•I ise basoi çalı~ır ve ide 
' ·~r t-l:'goı·a göre edebiyat 
' Va111ta idi; Namık Kemal 
.I~ . f 

1 • ıse gaye ve ya nız ga· 
\ktor Hügo iıçür.cü Napol 
i: sına ilanı adavet etmişti; 
~~'nal ıse sultanların ne Ab 
. en, ne Abdülhamidinden, 
, ne menfi l:ıi;bır şey b .. k 
~ İste ;ıiy0rdu. !-!atta ettim. 
11 Şey •adı, tek lir ş y: 

,ıııe•inler. G ııçliğinde çıkart 
~8illi oğ!una viçdauının tas· 

lu kıta ile- ihJa etmiştir. 
ıi0 . 

ıııınde esir olmuş idim 
, . m illefaııe 
~'.Ytti milliyet idi maksadım 

~ ' s~n•de siyrelime 
Qretime hadim eden 
~ mabudum 

ı,1 ° 1ııık Kemal!.. Bilumum a 
~'ekatının mihverini koc~ şa 
·ıt Oın ikinci mısraında tama ! 

pf· ''ıni 1 21 ~ Ş.,, 
100 ı1 ~aıniıni dostluğunu ve tak 

,:•nıııış olanlar saymak la jı 
ı · : o zaman Recaizade Ek-

1ıııs~11 .~ ~lhak Ha midin iuimlerini 

3oı011 ~tak eder. Bunu, hndisi-
1rııds0 lu 11 ıniş olduğu Midilli ada-
~ıı eY ı/Uk şaiıe yazdığı uzun bir 
, ııı'ıı •ı/u satırlarında görüyoruz: 
~jt, t ne dersin? Acaba Ce-

~ ıtıillete b~ni bir matba· 

acı edip de bir tararafımda Ekrcm'i ; 
bir tarafımda seni, önümde yeı,j ye· i 
tişenleri 2'Öıür, bir plan vermiye, ' 
bir bendin bazı yerlerini kemali a· 
zemetle tashih etmiye muvaffk ede-
cek mi?.. j 

Heyh~ Ll.. Of!.. Fena halde sıkıl
dım. Dur l:>iraz ağlayım da mektubun 1 

cev&bma andan sonra devam ede- 1 

yım ..• 
Şu satırlar gene 

nakledilmiştir: 
o mektuptan ı 

" .... Ordularımızın in hizamı za
manından beri vücudum mezar, ru

hum meyit haline girdi. Söylediğim 
lakıı dılar münkir ine verilmiş cevap 
!ar kadar yaruridir, O esnada söy 
!ediğim: 

"Adama lıer feyiz vatandan ge. 
lir" mısraı ne büyük hakikattır, O 
zamana kadar her neye çalışırsam 
şevkle çalışırdım. Şimdi vazife sal· 1 

kasiyle çalışıyorum. 
Kemalin elinden hemen düşmek 

derecesinde bulunan kalemi vatan 
yolunda şehit olmuş bir alemdarın • 
başı ucuna dik!lecck bayrak gibi 
haki sefaletten refedecek iki karde
şim var ki Ekrem'le sensin .• 

" .... Vatan büyük edebiyattan 
gördüğü faideyi askerlikten başka 
lıiçbir şeyden görmedi. Şinasi alıre· 
te gittir. Beni önünüzde görüyorsa- 1 
gayret edin, sizden kan istemiyorum.· 
Çbnkü pek kolay bezledeçeğinizi 

bilirim. Birkaç damla mürekkep is· 
ti yorum .• 

Namık Kem1l. ne yaptı? / 
"Vatan, ve "hüriyet. kelimelerini 

Türk lügatına devrin kahhar tazyıki. 
ne rağmen sokan o olmuştur. O za ! 

' mana kadar duyulnııyan, lıissedilip f 

ifade edilemiyen vatan aşkı onun i 
velveleli lisanında dile gelmişti. Va
tan yahut Silistre'yi t•msil eden ti- 1 

yatroda zindan ve ölüm unutulmuş 1 

ortalik alkışa boğulmuştu. 
Namık Kemal, vatanında anane. 

nin, hurafelerin, lıasis ihtiras ve men· 
faatlerin dogurduğu ve yaşattığı bır i 

istibdat idaresine karşı ilk isyan e
den, milletin idrakini kprleten per. 
deyi ilk yıı tan, içindeki milliyet lıis

sini ve vatan sevgisini ilk tutuşturan 
adamdır. 

lsıanbul'un kayıtsızlıgı ve istib
daJm baskası Namık Kemal'in kal
binue kin ve gayz halinde birikmiş 
oldugu devirde o daha otuz yaşına 
basmamış'ı. Duramadı: 

Gôı üp ahkamı as ı münharif sıdku I 
.!.C clmetten 

Ç<.kıldım ineli ikb .. l i:c bo:l ı 

hüt ümetten 

dedi ve hür Lir lıava içınde ınüca. 

dele için Avrupa'ya çekildi. lstan
bul'un müstebit atmosferi içindeki· 
!er saraya ve zalime sığınmak için 
fırsat kovalarken o şöyle bağırmış 
tı: 

Usanmaz kendini insan bilenler 
halka hizmetten 

Mürüvvelmend olan mazluma el 
çekmez ianetten 

Muini ıalinıin dünyada erbabı 
denaettir. 

Köpektir zev kalan sayyadı bi ins•.fa 
hizmetten 

Fakat bu gür sesi, onu menfa· 
dan mahpese, zindandan zindana 
götürüyordu. Magosa'ya, hem de 
belki bir daha dönmemek üzere 
götürülürken bile vatan ~evgisini 

unutmamıştı. Ve: 
Felek her türlü esbabı cefasın 

toplasın gelsin 

En Kısa Zamanda 
En Büyük Şöhreti Yalnız 

• 
1 

• 
1 NC 

Esans, Kolonya ve Losyonları kazanmıştır. 
Ötedenberi sabit ve tabii kokulu Esans, Losyon ve Kolonya bulamadık· 

lanndan şikayetçi olan zevk erbabı iNCi kolonyalarından pek memnundurlar. 
Çünkü; İNCi kolonyaları Paristen lıusıısi olarak celbedilen esanslarla 

imal edilmektedir. 

Bilhassa ( 80) dereeclik İnci Limon 
Bir damlası insana taze bir hayat Bahşeder. 

kolonyası'nın 

Kalbinden, Ciğerlerinden ve göğüs darlığından şikayeti olanlara 

90 Derecelik Çam Kolonyası Hakiki bir şifadır. 

Satış Yeri: 
14 - 30 Osmanlı Bankası karşı sırasında No: 13 
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Dönersem kahpeyim millet 
yolunda bir azimetten 

diyebilecek kadar da uavasına bağ· 
lı ve imanlı bir vatanseverdi. 

Hüıiyete aşıktı. Tarihinde çok 
kara günler görmüş ol an büyük bir 
milletin çocuğu olduğunu duyan, 
bağıran ve hüriyetsizlik içinde "hü· 
riyet, lıüriyet. diye lıak istiyen o· 
dur. Bütün ömrünce o vefasız maşu· 
kasını aradı. Kendisine: 

- Bu sevdadan vaz geç. Ya 
narsın. Seni boğarlar, seni aç bırakır 
larl diyenler oldu. Fakat bu nasihat 
onu büsbiitün çıldırttı ve şunu söy. 
Jetti: 

Ne gam pur ateşi hevl olsa k~vgayı 
hürriyet 

Kaçar mı merd olan bir can için 
meydanı gayretren 

Kemendi cangüzarı ejderi kahrolsa 
celladım 

'vlüreccehtir yine bin kerre zenciri 
esaretten 

Anılsın mesleğimde çektiğim cevni 
meşakkatlar 

Ki edna zevki aladır vazaretten, 
sadaretten 

Vatan bir bivefa nazenei tannaz'a 
dönmüşkim 

Ayırmaz sadikanı aşkını iilii.ı.ı 

ıırurbetlen 
Müberrayım rica ü hfivften indimde 

alidir 
Vazifem menfaatten. hakkım agrazı 

hüküınetten 

1293 de bahşedilen hüı riyete 
o da aldandı. Fakat heyecana kapıl 
mıştı: 

Ne efsunkar imişsin ah ey didaıı 

hüıriyet 

Esiri aşkın olduk gerçi kurtulduk 
esaretten 

dedi. Fakat az zaman sonra rrıem 
leketin hüriyetin değil tekrar ve da. 
lıa koyu bir istibdadın esaretine 
düşeceğini duymadan ... 

Onu çekemiyeııler çoktu. İbret 
gazetesinde yudığı ateşli yazılar da 
düşmanlarma yardım ediyordu. Za
manın nıiistdıiuine : 

- Bu.ıu sürmek lazımdır, fıkıi· 
ni telkin etliier ve Magosa ya nefyi
ne ferman aldılar. Memlekette lıürri 
yet için çalış nış ve m'ica.lele etmiş 
olan'arı saygı ve minnetle an rkcn, 
gelecek n.,siilere bu f."rmanı, Su a· 
ğız kapatan zulüm vesikasına ııak· 
!etmek fi,zıın. Fermanın son kısmı 
ayrıen söyledir: 

" ... Tevkii refo hüma ymıum va 
sıl olacak malum ola ki İbret gaze
tesinin muharriri K ~mal beyin bazı 

neşriyatı muzirreye ibtid3re cibe· 
tiyle tedip ve teroi.yesi lazım gel
miş olduğundan kendisinin lacelüt
tedip Magosa kalesinde kalebend 
olmak üzere Kıbrıs'a lardu ntfyi 
hususuna emrü iradei aliyem müte
allik olmuş olma~ın sen ki zaptiye 
müşiri müşarünileyhsin mumaileyhi 
memuru malısusa terfikan kalebend 
olmak üzere hemen Kıbrıs cezire 
sine nefyü irsale sarfı riiiyet eyli 
yesin ve siz ki mutasarrıf , müşar 

naibi mumai!eyhimasız vüsulünde 
merkuml• kalebentlik ceıası hakkın 
da olan usule tatbikan kalebend 
olarak meksü ikamet ve mahalli 

::----~------~~--

Alsaray 
Sineması 

Bu akşam 

DEHAKAR Aıti't lıüyiik sanatkar 

ı Harry Baur 
Ve yalnız bu fılmde l eraber 

oynadıkları ktndi karısı 

Rika Radife 
Nin en güzel eserleri 

Korkusuz adam 
Aşk , His , Macer~,Muzik 

Super filmini takdim eder 
HARRY Baur ismi filmin 

güzelliğine teminattır. 

İlave olarak: En yeni 
dünya haberleri 

Sinema 8,45 de başlar . Locaların 
evvelden aldırılması rica olunur. 

Gelecek proğram : 

Sezar Borjiya 
Tüı kçe sözlü tarihi şaheser 

10031 

1 

ahara hareketine iraclei ruhsat olun 
mayıp herhalde firardan muhafaza 
sına begayet itina ve dikkat ve bi
laferman itlakın:fan mücanebet ve 
vusulünü dersaadetime tahrir ve • 
iş'ara rnübaderet eyliyesiz ... ,, 

Bu yüksek emirde ( 1 ) adları 
geçen müşir paşa, muta:;arrıf paşa 

ve naip fermanın hükmünü mümkün 
olan bütün şiddet ve hassasiyetle 
yerine getir diler. Korkunç Magosa 
zındanında Namık Kemal'ı - kendi 
tabiriyle - yılanlara ve çiyanlara 
gurbet arkadaşı yaptılar , Ve tanı 
onsekiz ay inlettiler . Bu zulmün 
niçin reı.a göıüldüğünü de öğren· 

mek ister misiniz ? 
Çünkü Namıkkeınal Vatan ya

hııt Sili~tresinde " dü:;ınan cepha
nesinin üstüne çık.ş da ateşlerim ,, 
sözüyl" terke yakışan biı cümle 
sarfetmişıi , 

Büyük edibin, büyük vatanseve· 
rin ve en güzel vasfiyle büyük Türk 
çocuğunun beşiğiyle mezarı birbi 
rine pek yakındır . Fakat bu kısa 
toprak mesafesi içinde bir ebediyet 
yatıyor . Onun mezarının etrafında 
bugün belki tek yeşil yaprak ve işa
ret yoktur ve belki üzerinde : 

Sen öldün cevrine ey dilşiken 
mahzun , ben mahzun 

Felek gülsün, sevinsin , işte sen 
mahzun,ben mahzun 

Ölürsem görmeden millet!~ ümm:d 
ettiğim feyzi 

Y dzıbın senki kabrimde v•tan 
ınahzun,ben mahzun 

Yazılı olan mezar taşı bile dik 
durmuyor. Fakat millette ümit et· 
tiği feyzi göremiyen büyük vatan. 
sever in ruhu ebediyen müsterih 
olabilir : 

Çok sevdiği vatanı, aşık olduğu 
hürriyete kavuşmuştur . 

Her hafta zengin,güzel, müntehap şaheserler sunar 

Asri • 
sınema 

Bu akşam 
Saygıdeğer müdavimlerine, geçen defaiaıdan daha güzel zevk ve heye

canla seyıedecekl~ri ve bilhassa mevzuunun güzelliğine , musikisinin 
nefasetine kanamıyacakları 

( Fakir Talebe ) 
Misilsiz eserini takdim edertk teşriflerini diler . Fakir talebe, hayalı bir 
film değil ( LEYLAKLAR AÇARKEN ) ve ( ROMEO JÜLlYET ) 

e nazir olacak kudrette bir şaheserdir 
Oynayanlar: - MARIKA ROKH - İDA WüST-KAROLA HOHN 

Mutlak gorunuz 
Ayrıca: Ulu Önderimiz Ebedi Şefimiz .Ôıtatürkümüzün Cenaze 

Töreninin tekmili 

Kişe her vakıt açıktır. Telefonla Localaı:mzı istiyebilirsiniz 

10026 1 
Telefon Asıi 250 

·~~~~~·~---~-~~~-~---

TAN Sineması 
[ BÜfÜN Adanalılara fıan Ediyor J 

Ongünden beri Binlerce Vatan faşın Göz yaş! arı arasında seyretmekde 
oldukları ULU ve EBEDi ŞEFiMiZ 

ATA TÜRK'ün il 
. -ııiiiiiıılliiiii 

Muazzam Cenaze Töreni Filmini Kalabalık ve izdihamdan görememiş 
daha Binlerce Vatandaş•n sonsuz istekleri üzerine onlarında Bu kıymetli 
Filmi görm~lerini temin maksadile ve başka yerlerden acele istenmesine 
rağmen Üç, dört gün daha göster neğe karar vermiştir. 

Acele edilmesini ve yer bula bilmek için erken gelinmesini rica ederiz. 

AYRICA: 
---··------

Adanalıların ATATÜRK PARKINDA yaptıkları Büyük Jören Filmi. 

VE 
Senenin En Miithiş Maceralar Şaheseri 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

HAZRETİ SÜLEYMANIN . 
1 HAZİNELERİ 

10029 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Damga Resrni ~anununun bazı maddelerinin 
değiştiriln1esine "e bu kanuna hızı maddeler 

eklenmesine dair kanun 

Kanun No: 3178 Kabul tari!ıı: 22161193/J 
Neşri tarihi: <J/7119Jfi 

- Dünden artan 

Maliye Vekaletince hazırlanmış olan faag ve intikal ilmühaberleri 
üzerine yazılmamış olan ilmüh1Jerler t~pu dairelerince kabul ve üzerine 
muamele icra olunamaz. Hiliifma hareket eden tapu memurlarından be
her il ııülıaber için bir lira ceza alınır Sahipleri ilmühaber beddini öde 
mek istediği takJirJe t~pu me.nuru lıed•I mıkdarında damga pulunu adi 
kağıda yazılmış olan ilmübdber üzerine yapıştırarak resml mühür, tarih 
ve imza ile iptal ettikten sonra nıuameleye devam eder. 

Noksan kıymetli kontratolar veya adi kağıdlar üzerine yazılmış 

kira mukavelenamelerine mÜ>teniden açılac~k davahrda istifası İcab e· 
den bedel ile beş misli para cezası tahsil olunmadıkça muameleye de· 
vam edilmez~ 

Madde 26 - Damga Resmi Kanununun 13 iincü m1ddesinin 9 ve 
10 uncu nıınıaraları ve 44 üncü ın?.ddesinin 6,8 ve 9 uncu numaralarile 
yukarıki 25 inci madd~ mucibincr alınacak bedel, resim ve cezaların 
takib ve tahsilinde de damga resmi kanunu~un 12 nci faslında yazılı hü· 
kümler tatbik olunur. 

Madde 27 - 1324 numaralı ve 23 51938 larihli Damga resmi Ka 
ııununun 13 üncü maddesinin 6 ncı numarasile 54 iincü nıadd~si ve 
2761 numaralı ve 3 '6 1935 t•rihli kanunun ikinci maddesi ve hususi 
kanunlarla tayin edilen resim tenzilleri ve muafiyetleri ıuahluz kalmak 
üzere bu kanuna muhalif diğer bilcümle hükümler kaldırılmıştır. 

Madde 28 - Bu Kanun l Ağustos !938 tarihinden muteberdir. 
Madde 29 - Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve-Adliye Ve-

killeri memurdur. 1 '7 1938 

(Sonu Var) 

(SON) 

9583 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA ---------------------- ----,,---------KiLO FIA:fl ---
En az ı E.n çok 

K. S. K. S. 
1=KQii~~ - - - ~8:25 = '*""'8,87 ---·-Piyasa parlağı • 32' 33,75--

Piyasa temizi - • 
iane 1. '---ı-----ı 

CiNSi Satılan Mikdar 

Kilo 

-ıanen. --·-----· 
-Ekspres ------

Klevland 38 1 41 

YAPAGI 

Beyaz ı ı J -S~iya~h----~----- ----

ÇIÔIT 
Ekspres ı •--"'------ ·---------iane 
Yerli "Yemlik,. 4 -----

.. "Tohumluk" 4,75 5 

HCU B U B A T ------------ --~-:---------__ B_u=ğd_a~y_K_ı_bn_s ___ /_3~,3_2 ___ , _____ ı _____ __ 
.. Yerli 3,32 

--.. -Ment-an_e __ 

Arpa 
--------·ı----

FasuJya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 16.50 1 

UN 
Dört yıldız Salih 

.. üç " .. 
:Ö ~ Dört yıldız Dotruluk 
..:.: :.: 
..2 c: üç ,, • 
.~ ~ Simit ,. 
~ B, _D_ö_rt_.yı"--ld_ız_C_u_m_h_ur__,iy'-e_t __ 

1 
_____ 

1 

r--. üç " " 
Simit ,, 

1-----...;;.;~:.;,;.;;------....;.;.------~------~--------------' · 
Liverpol Telgrafları 

5 I 12 I 1938 

Haı.ır 5 
2. Kanun Va. ~ 
Mart .. 4 
Hind hazır 4 --
Nev~ork 8 

01 Liret 

ı-Rayişmark 
--

65 
Frank (Fransız) -3-60 65 Sterlin (İngiliz ) -5-87 

92 Dolar ( Amerika ) !251 51 ,___ 
14 - Frank (İsviçre) 00 00 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindistrn, Seylan, Çin \ 'e Cavadan co~rud2n doğıuya müesstse na

mına getiril<n <n n iintdıap, tne ve kc kulu çaylcııduı \ukuf ve itina ile 
yapılan haımanlardır. Htr ztvle göre c!t~İ~ı n m rr aralı trrtiplcıi vardır. 
Muhtelif cirs ve lü)Ü~lüktt ~utu '' peıhtln İçt'ıi~inde s;ıtılır. Anıbalaj-

larmd~ki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etiketi nefaset ve halisi) etinin ltnıinatıdır. 

Adantc'a : Ali Riıa Krl'eşt ktr ticarethanfsi ve ıyı cms mal satan 
bskkaliyelerde satılır. 

Urr.umi c!t ı olaıı ; h.tcr.lul 1 al rr.i:C'r.ü f''c. 74 ( l<uıukahveci hanı 
altında) 

Bahçtkapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstanbul . c. 

Meşhur Ralli 
Bisikletinin son 

Modelleri geldi 
ÇUKUROV A UMUM ACENTESi 
ASFALT CADDEDE DEDEoGLU 

BiSiKLET TECIMEVI 
29 - 30 

-.ı.-----------.... ----~ ......... --.. _. .......... ,.__. ______ __ 9901 

Malatya Bez ve iplik fabrikası Türk Anonim şirketi 1 
Adana mensucat fabrikası direktörlüğünden: 

İktisat Vekaletinin 19-8- 938 tarihli resmi gazttede neşrettiği yeni 
bez fiat)arı esasları dahilindr fabrikamızın imal etmekte olduğu kabut 
bezini aşağıdaki fiatla satacağımızı ilan ederiz. 

Cinsi Tip Beher 
No. Genişlik 1 op m. 

çifçi 2 75 36 

Beher 
Top F. 
630 

1-Satışlarımız peşin ve fabrika teslimidir. 20 toptan aşağı verilen 
sıparişlere yüıde 2 zam yapılır. 

2- Kabul edilen siparişler sıraya ithal edilmek şartiyle gönderilir. 
4 9992 

Beklenilen "Ateş ,, Geldi 
Sobaları 

ş Ateş 
ı Türk antrasiti 

k fabrikasının 

ucuz 
s 

Ateş 1 

a 
w 

g 
1 
a 
m 
•• 
Om er 

Marka soba 

ve ocaklarını 

Çok ucuz 
fiat]a 
Yalınız 

Başeğmez 
Ticarethanesinden alabilirsiniz 

Hükumet caddesi telefon 168 Tel. Başeğmez 

9490 43-90 

l • 

Doktor Operator 

Hadi Kiper 
AJmanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun müd · 

det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri
fat eczahane5İ karşısında htrgün sabahleyin saat 12- 8, öğleden sonra 

1
2--6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

Diş Tabibi 

Nureddin Dinler 
Kızılay caddesi Pamukpazarı 
43 numaralı muayenehanede 
etmektedir . 9434 

Karakolu karşısın 
hastalarını kab 

15-15 

Yeni postahane karşısında 

Diş tabibi 

Y. Hüsnü Başarır 
Üçüncü milli diş tabipleri kongresinden a\fdet 

etmiştir. Ve hastalarını kabule başlamıştır· 
7-7 9943 

DOKTOR 
Ziya Rifat · Tümgören 

Htr gün hastalarım Abidin paşa caddesinde 12~ ıı 
maralı muayenehanesinde kabul ile teşb•S 

ve tedavi eder 
9877 20-26 g. a. 

9959 13 -15 

- --- "'\ , 
1 ~ 

Kümbare1~ biri • 

1 
• 

l 
........ ... 

ı 
l 

of 
1 ... ,., 
\ ' 

.. 
t> 

TURJCİYE 

ZIRAAliiANKASİ 

or. Muzaffer Lokma11 
iç hastalıkları mütehassısı 

bllıe 
Hergün muayenehanesinde hastalarını k3 

başlamıştır. 

.. dlirii 
Umumi nt>şriyat mu •. 

M ·d Güçltı acı sa 
.... matbail 

Adana Türksozu 


