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Adana 
Hudut bölgesi 

Ya:an : Burhan Belge 

" Ulus ,, 

Fakat cenubun bir de yepyeni olan bir vaziy ... tinden 
bahsedelim : Cenup, imperatorluk battıktan sonra bir hu
dut memleketi olmuştur. Ve bir hudut memleketi gibi 
döğüşmüştür . Kadın - erkek - ç~cuk -. ihtiyı1r bütün 
türkiyenin milli kurtuluş destanında ıl~ yer.• almı~lardır. ' 

Her yılın 5 ikinci kanun günü. Türkıyenın b_lkı. ~e .e~ 
büyük bayrağını göklerine çekmekle, cenup kendısını tı
tiz, uyanık ve sinirli bir nasyonalizmin kültüne vermiş
tir · 

insan, kendi vücudunu nasıl ta-
nırsa yurtdaş da yurdunu öyle tanır. 
Konyalı Konyayı, Adanalı Adanayı, 
lstanbullu lstanbulu tanıyabilir · Ve, 
sevebilir . Bu, yurtdaşlık demek de
~ldir . Buna bemşerilik ( regionalis
rne ) diyebiliriz . Osmanlı imepra
torluğ-u, Türk'ü ve Türkiyeyi bundan 
daha ileri bir şuur merhalesine götü
rerneden batmıştır . Ve o zamanın 
en büyük şairi Namık Kemal'in " Va
tan ,, ı bir vatanın viziybnun'dan 
hern de mücerred bir viziyon'undan 
ibaret kalmıştır . Kabul etmek Ja
zırndır ki onunla başlıyan " vatan 

' sevgisi ., bu noksanlardan müteessir 
olmayarak gelişmis ve o imperator· 
luıtu kurup üç kıtaya taşıtan mille
tin , Anadoluyu son dakikada kur
tarmak kudret ve enerjisini bulması· 
na kafi gelmiştir . 

Bu bir yana, bu güzel yurdumu
zu, henüz ne bir ressamımızın fırça
sından ne büyük bir kompozitorü
llıüzün parçalarından ne de " mem
leket şairi ,, adını verebilec~ğ-imiz bir 

gayet tabii bir inkişaf takib etmek
tedir . 

Ve daha bugün , Adana bizim 
büyük ve sev 'mli şehirlerimizden bi
ridir . Çarşısı , evleri , merkezden 
gelenleri şaşırtacak kadar iyidir . Ve 
Adana ile Mersin arasında günde 30 
küsur tren işlemektedir. Limana inip 
denizi g:rmek ve burada d• güzel 
ve tertibli bir otelde bir kaç gün ge
çirmek işten bile detildir . Bütün 
bunlar , Akdeniz havzasını koklamak, 
bol güneşe kavuşmak ve mandarina 
ile portakalı ağ-acından koparmak 
şartiyle .• 

Tarsusta en güzel baklavayı ku· 
tul ar içinde ayağ'ımıza getiriyorlar. 
Ve lstanbul ile Ankarada " Halep işi,, 
diye yutturulan kebabın gerçeğini 
Cenu'bun her hangi bir şehrinde ye
mek kabildir. Hem üzerine turunç 
sıkarak ve lokmaya tere katarak .. 
Yalnız Mersin'de böyle bir şey yap
maa"a kalkışmayınız çünkü belediye, 

" gayri sıhhi,, olduğ'u için " pide,, yi 
menetmiştir. 

- Gerisi ikınci sahifede -

Haile Selasiyenin 
yeni adı 

Sinyor T af ari 

Haile Seliisiye 

Roma : ( Hususi ) - Her dev· 
Jet , hududu dahilinde kayıdlı olup 
başka bir devletin resmi tabiiyet 
vesikasını haiz olmıyan her ferdi 

ı kendi tebeasından sayar ltalyanlar 
bu kaid.,ye istinat ederek Habeş 
imparatoru Haile Selasiyeyi ltalyan 
tebaasından saymaktadır • Bunun 
için ltalyan gazeteleri Haile Sela
siyeden bahsetmek lazım g ~(dikçe 
imparatorun resmi unvanı yerine 
eski aile ismi ile " Sinyor Tafari • 
kelimelerini kullanmaktadır 1 

Papa iyileşti 

Vatikan : 16 ( Radyo ) - Dün 
yatağından çıkan Papa , bugün ya
pılan dini merasimde hazır bulun
muş ve bundan sonra bazı kimsele
rin ziyaretlerini kabul etmiştir . 

de tazyik yapılıyor 
Bütün Sancakta beyannameler da 
ğıtılarak Araplar nµmayişe 

vet ediliyorlar 
da 

Sekreteri Avenol Sancak Milletler Cemiyeti Genel 
işlerini görüşmek Üzere dün Parise geldi 

Fransız gazeteleri Hariciye Nazırına gösterdiği idaresizlik 
ten dolayı müdhiş hücumlar yapmaktadırlar 

Antakya : 16 ( Hususi ] 
muhabirimizin telgrafı )
Bütün Sancakta Arapları 
ikinci bir nümayişe davet 
eden beyannameler dağı
tılmaktadır . 

Türklere iltihakların
dan dolayı, son günlerde 
Çerkesler de müdhiş bir 
tazyik görmektedirler . 
Sancakta vaziyet çok va
him bir şekil aldı. Her ta
raf kapalı , herkes canın
dan ve ve malından ze
re kadar emin değildir . 

Paris : 16 ( Radyo ) -
Milletler Cemiyeti genel 
sekreteri Avenol Cenev-

İnönü' nün i 
Cenevreye gideceği 
hakkında çıkan şayia 

asılsızdır 

Ankara : 16 ( A.A,) 
- Başvekil İsmet in
önü'nün Cenevreye 
gideceği hakkında ç1 
kan haberler tamami 
le asılsızdır . Cenev
reye Hariciye Vekili 
mizin riyaset ettiği 
heyet gidecektir . 

reden bugün Parise geldi. 
Avenol, pazartesi gü

nü toplanacak olan Sos-

yetenin ruznamesini ha
mildir. 

Avenol, bilhassa, pa
rise Sancak meselesi için 
yakından tamas maksa
diyle gelmiştir . 

Paris : 16 ( Radyo ) 
Bir çok Fransız gazetele
ri , hariciye nazırına hü
cumlar yapmaktadırlar . 

Bu gazeteler, Blumun 
gaybubeti esnasında Türk 
Fransız dostluğunun ida
re edilemediğini ve bu 
idaresizlik yüzünden San
cak işinin bu safhaya dö
küldüğünü kaydetmek
tedirler. 'dibimizin kaleminden tanımadığ'ımı· 

Zı lesbit edebiliriz . Ve on beş yıllık 
~ir inkilap hayatı bile, geniş ve de

p ın manasında " memleket edebiya
tı d " ojtmamıştır . 

P' " Memleket edebiyatı " derken 
Umumi meclis toplandı 

1 Yeni saylavlar Göring'in Roma seyahati 
sad l l · · it k ece deskriptif gazete maka e e~ı?ı 

il•d etmiyoruz . Yaşadıjtı muhıtın 
lok l . . .. 
'l'o a renklerini verebilen şaır s~z~; 

roslarda yaşayan Tiırk aşıretlerının 
Ô) ade ve temiz haı atlarına dair ya-
r zılrnı b' ·ı· ti · · . ş ır roman: doğu vı aye erımı-

• ).~n bugünkü şartlarını tesbit edecek 

d
o an hikayeler v. s. bu hadise hep 
ah·ı ' 
• 1 dir . Oturduğumuz yerde Tak· 

rt ç;ırı ile Şişli yahut .Yenişehir ile Ke
l Oren arasındaki hay .. ttan mevzu

O 1ar çıkarmak şüphesiz ki daha ko· 
ıl ~Ydır . Fakat bir " memleket ede· 

'Yatı ,, araştırmajta kafi değ-ildir · 

arlh 1 Bir yandan muharrirlerimizin ne 
da de bulunduklarını ve bir yandan 

· lü~ı;ıkan ~ir kitabın ne kadar güç
pld.f ve hıç değ-erine satıldığını bıl· 
tı'd; ~nı iç!n , Türk muharririnin , ken· 

endıne bir "memleket edebiyatı,, 
8 .aratacağ-ına kani dejtilim. Maksadım 

d~rkaya dokunmak ve cenubta gör· 
u 1 . . 

f 1 erınıı anlatırken bunları edebiya· 
~mı~ın hangi gözüne koyacagımı bile· 
e~~irni söyliyerek geçmektir . 

)>ü .. ızını cenub Torosların ötesinde 
iıın ~~k .ve merk.,zi enerjiden yani Ke· 

d a ıst ınkılab ve devletin başarıların
an k 

1
. uvvet alarak kendi kendine ge· 
Şmektedir . 

Ye. Ad o~r nı ana , onbeş yaşını daha 
't· usu on yıllık bakım devresini 
1 ırrııekt d' li · e ır · Ondan öncekini erme-
ısyanlar .. 

~nen· · ı ve muşterek Fransız er-
il ' BI ışıral!eri alıp götürmu" ş 

urada · ·· 
nız yetışen maddelere bakar-

1 h İ topra~ın bereketi hakkında 
er a bır lıkir edinmek kabı'ld'ır 

nsanl .. · arı gozden aeçirseniz m· 
rınd o , ızac-

. 
1 

an ' cenubJu olduklarını anlar-
tınız · Daha hareketli , daha konuş
an! ' daha sokulgan ve daha neşeli-
ır er . Şeh' · . 

ır ıse , ekonomık yapı-
ıtndan ld . . a ığı tabıi dırektiflerle 

İkinci reis ve encümenler seçimi J 

yapıldı. Vilayetin izahnamesi okundu 1 

--·· 1 

Hemşehrimiz İbrahim 
Diblan nan1zet gösterildi 

Ankara: 16 ( A.A. ) - C. H. 

Umumi meclis, dün meclisi 
umumi salonunda vali Tevfik Hadi 
Baysalın başkanlığında 21 kişilik 
bir kadro ile açıldı. 

Celseye evvela ikinci reis seçimi 
ile başlandı. Ve ikinci başkanlığa 
ekseriyetle Fevzi seçildi. 

Bundan sonra yapılan katiplik 
intihabında da Zeki Akçalı ( Kozan) 
ve Hasan Çanğa ( Bahçe ) seçildi· 

)er. 
Bunu müteakip vilayetin 936 

senesindeki icraatını gösteren izah· 
name tamamen okunmuş ve ittifak· 

la kabul edilmiştir. 
Bunu takiben daimi encümen 

azalarının mutaleanainesi okunmuş
tur. Ve müteakiben beş dakika isti

rahat yapılmıştır. 
Bundan sonra encümen seçimle· 

rine girişılmiş ve bütçe, dahiliye, 
maarif, ziraat, sıhhat, nafia olmak 
üzre altı bölüm üç encümen kabul 
edilmiş ve seçim yapılmıştır. 

Maarif ve nafiaya Feyzi Oldaş, 
Şemsa Rıza, Leman Sepici, Sabriye 
Ülkü, Ahmet çalık, Faik, lsmail 
Dallı. Bütçe encümenine, Fevzi Ol 
daş, Hasan Çanga, Leman Sepici, 
Hakkı Gürle Ahmet Topsakal, 
Ömer Savaş. 

Dahiliye, sıhhat ve ziraat encü· 

menlerine de Fahri Uğurlu, Sabri, 
Süleyman Uğuz, Osman, Fethiye 
Nedim, Ali Rıza ayrılmışlardır. 

Bunu müteakip toplantı günleri 
tesbit edilmiş, salı ve cuma güleri 
öğleden sonra saat 15 olarak kabul 
edilmiştir. 

1 

1 
' 

P. si genel başkanlığı bildiriyor : 
lstanbul saylavı Şükrü Naili Gök· 

berk Kocaeli saylavı Dr. Ziya Nuri 
Birgi ve Siirt saylavı Mahmut Soy· 
danın ölümleri üzerine boşalan Is· 
tanbul saylavlığına ziraat vekaleti 
müsteşarı Atıf Bayındır Kocaeli say 
(avlığına Avrupada tahsilini bitirmiş 
ziraatçi lbrahim Diblen ve Siirt say· 

Atatürke, ismet İnönüne, parti 
genel sekreterine, kamutay başka
nına tazimat telgrafları çekilmiştir. 

ı (avlığına mütekait binbaşı Mehmet 
Ali Kurtoğlu Genbaşkurca parti 
namzedi olarak onaylanmışlardır . 
Sayın seçicilere bildirir ve ilan ede
rim. 

C. H. Partisi genel 
başkan vekili 

Selden bozııla11 yollara Çnkıl dö
şenecr(fı geçen gıirı Şrlıır lınberlerı 

nra.ron ıln olı:unnuıştu,. Hu hutadis tam 
bır ~aç giirı errelkt ) a~nuıriarın. bir 
çok sokakları grçılmı•z hal<' ı;etirdigi 
ı·e şıkayerlerırı başladığı zıımaıı11 ıesa
düf etmiştir. 

ı ispanya işi 
Beledı.ye11irı b1L işe tam vakıınde 

el aıııgı anlaşılıyor.m da bütün sokak
ları nz zamanda Çakıl döşemek ve bu
na para ve araba yetiştırmek mümkün 
olmıyacagına {!öre karilerimizden bir 
kaçı şu tekltfte bulu.nmıı~tur : 

- Sel basan mahallelerdeki cad
delere şimdıLik yaya kaldırımı gibi 
bir metre genişliğinde Çakıl döşenme
sine razıyız. Çünkü : Oraları mil do/,. 
durmuş olduğundaıı yaıfmur yağmca 

baıakl:k halini alıyor ve geçmek inı· ı 
kiirıı olmuyor . 

Bu dilegi.n is 'af edileceğini umarız. 

Bütün şehirde kıt
lık. baş gösterdi 
Fasta şayanı kayıt bir 

hadise yok 
Barselon : 16 (Radyo) - Ahali, 

en lüzumlu gıdalardan mahrumdur. 

Şehirde kıtlık gün geçdikçe ken
dini göstermektedir. 

Londra : 16 (Radyo) - Royter 
muhabirinin verdiği malumata göre; 

- Gerisi üçüncüsahifede -

lngiliz - Alman yakınlaş
masını temin için miş 

....... -
Musolini ile temaslar devam ediyor 
Ankara : 16 ( A.A. ) - Roma

dan bildirildiğine göre Göring ile 
Musolini arasında yapılan görüşme· 
!erde Almanya ile Fransa ve Alman-

ya ile lngiltere arasındaki münase
betler gözden geçirilmiş ve bilhassa 
Berlin ve Londranın yakınlaşması 

- Gerişi üçüncü sahifede -

111. Eden - Efendiler af rdersini: ama, bu çofjugu 
ikiye ayırmanıza müsaade edemem .. 



Türbözü 

Sancağı Suriye hiki~iyetinde bırak~akı~~~~~~-~~~~~-~~~~~~~~~~·~ 

Hiç doğru olamaz l Ş e h İ r h 8 b e r 1 ri 
Önümüzdeki 12sonkanuda Mil 

le ti er :ıemiyeti konseyinde Fransa 
ve Türkiye için hayati ehemmiyette 
bir mesele münakaşa edilecektir; 
Fransa - Suriye muahedesinin ak. 
dinden sonra lskenderun ve Antakya 
sancağının yeni siyasi vaziyeti hak- ı 
kında iki devlet arasında~çıkmış olan 
ihtilaf. Dünyanın en zengin üııntıka 
]arından biri olan bu mıntıka, isken. 
derun limanına doğru Kilikyanın 
tabii temadisidir ve Sancak hemen 
tamamen Türklerle meskundur 
( 300,000 nüfusluk bir yekun üze
rinden )akriben 250,000 kadar). 

imdi, 10 ilkteşrin 1921 de, An. 
karada, Fransız ve Türk vatanse
verleri arasındaki çetin mücadele
ye son veren bir fransız - Türk 
uzlaşması imzalanmıştı. Filhekika 
Kilikyada Fransızlar askeri, vazi· 
yetleri gitgide daha nazikleştiğinden 
lngilizlerin menfaatine girişilmiş 
olan bu macerayı tasfiye etmek za
manı gelmiş olduğunu idrak ediyor· 
!ardı. Diğer taraftan Kemalistler 
o zaman "eşkiya başı,, denilen ve 
Türkiyenin organizatörü olacak olan 
Atatürkün taraftarlan, bu mahiyeti 
kabul etmekle, son düşmanlarına 
karşı istiklal harblerini zaferlerle 
bitirmek imkanım elde ettiler. 

Bununla beraber, Ankara Fran· 
sız - 1 ürk uzlaşması, Fransa ile 
Türkiye arasındaki iyi münasebet 
bağlarını adil ve kati dir şekilde ye 
niden düğümlemek şöyle dursun, 
istikbal için, şimdi iki memleketin 
arasında çıkmış olan esefdeğer ih
tilafı hazırlıyordu. Atatürkün tarihi 
bir ifadesile "kırk asırlık Türk top· 
rağı,. olan sancak osmanlı impara· 
torluğundan ayrılmış olan Suriye ve 
Lübnan devletlerinin mandateri 
Fransaya terkedilmişti. işte şimdi 
de ihtilaf ortaya çıkıyor: Fransa, 
mandasından vazgeçerek, Suriye ve 
Lübnan devletlerinin istiklalini tam -
yor. Türkiye, derhal o zamana ka
dar Fransız mandası çerçevesinde 
geniş bir muhtariyetten faydalanmış 
olan sancağın bundan böyle mukad-. 
deratı ne olacağını, haklı olarak sor
muştur. Memleketimiz, 1921 de An. 
karada. 1923 temmuzunda Lozanda 
vermiş olduğu vaade hürmet ederek, 
yeni Suriye devletiyle, içinde San· 
eağın muhtariyeti unutulmamış olan 
bir muahede imzalıyor. Suriyenin 
çerçevesi içine konulan bu Türk 
vilayeti, yeni devletin muhtevi oldu. 
ğu bütün diğer azlıklar gibi idari 
muhtariyetten tamamiyle faydalan· 
makta devam edecektir. Bu haber 
üzerine Türk millinin heyecanı son 
dereceye varmıştır: 

Filhakika Türklerin Suriyelilerin 
tahakkümü altında yaşamaları nasıl 
tasarlanabilir! Başvekil ismet lnönü 
12 ilkkanunda şöyle söyleyordu. 

"Bizimle hemhudud olan bir Türk 
memlekenin arab devleti tarafından 
dini, harsi, ve iktisadi türlü vasıta· 
larla milliyetinden uzakl<ıştırılabile
ceğini zannetmek yanlış bir hesaptır. 
Bu, bütün Türkiye memleketini hu
zurdan mahrum etmek ve onu çıl
dırtmak için, işkence içine atmak 
demektir. Buna asla muvafakat et· 
meyeceğiz.,, 

Onun içindir ki, Türkiye, hiç te
reddütsüz bu münazaanın Fransız 
- Suriye muahedesinin tasdikinden 
önce kabil olduğu kadar süratle Mil· 
Jetler cemiyeti konseyine verilmesini 
istedi. Ve bu aynı nutkunda ismet 
lnönü Türk İ5teklerinin gayesini 
açıkça bize anlatmıştır: "Bizim 921 
ve 923 muahadeleriyle hususi şart. 
!ar altında bıraktığımız lskenderun 
ve Antakya mıntıkasının tekamül 
eden hadisat içinde istiklale kavuş
masını istiyoruz. 

Yazan : Gerarq Tongas 

Bu meseleyi Fransa cümhuriyeti 
ile cemiyeti akvamda görüşeceğiz. 
Evvela bu mıntıka için emniyet ted
biri alı~ınl-Jüzuml-;;-b-uluyo~~'.1 
Sinirler okadar gergin oluştur ki, 
ansızın vukubulacak hadiseler arzu 
edilrniyen akisler ve çok sıkıntılı 

vaziyetler husule getirebilirler. 

Sükunet içinde konuşabilmek 

için evvela bu mıntakada bir emni
yet vaziyeti husule getirilmesini e· 
hemmiyetli buluyoruz . j 

Cemiyeti Akyamda bunu bir 
madde olarak mevzuubahs edece
ğiz , Sonra ciddi olarak dost . olan 
iki memleketin çetin bir meseleyi 
konuşması gibi Fransa ile konuşa· 
cağız . Dostluk siyasetinin ve dost 
luk hislerinin zihniyetimize hakim 
olduğunu söylemek benim içic bir 

zevktir . 
Birbirinin dostluğuna ciddi ola· 

rak kıymet veren iki memleketin 
Cemiyeti Akvam sinesinden bir an
laşma ile çıkmasını samimiyetle ü
mid ve temenni ediyoruz .• ve söz
lerini şu ümid dolu cümle ile bitiri
yordu : " Biz, Cemiyeti Akvam pren 
siplerine bağlıyız . Cemiyeti Akvam 
mekanizması dahilinde milletlerin 
ciddi meselelerini müzakere edebi
leceklerine ve bu yolda mesud ne· 
ticelere varılacağına inanıyoruz . • 

Milletler Cemiyetine müracaat 
prensibine aynı derecede bağlı olan 
Fransa , tezini izah için Cenevreye 
gelmeyi kabul etti . Memleketimiz, 
haklı Türk taleblerine karşılık ancak 
iktisadi sebepler gösterebilir . ls
kenderun limanı zenginliğini F ran 
saya borçludur . Şu halde oradaki 
menfaatlerimize hürmet edilmesi lü· 
zumludur . Diğer taraftan, burası, 
şimali Şuriyenin tabii limanıdır . 

Fakat bu iki şartı masun bulun
durmak için Sancağı Suriye hakimi· 
yetine tabi kılmaya lüzum yoktur. 

1 ki dost milletin, aralarındaki 
mükemmel münasebetleri, dünya 
sulhunun en büyük menfaatine ola· j 
rak kat'ileştirecek bir uzlaşmaya ko· 
!aylıkla varacaklarını biz de uma

lım. 

Adana hudut 
bölgesi 

- Bırinci sahifeden artan -

Biliyorsunuz ki, bütün kış, en 
güzel sebzeler, l bize cenuptan gel· 
mektedir. Nadide av meraklısı iseniz, 
Mersin'de çıkan Kalidis'i ve bütün o 
havalide avlanan turaç'ı tavsiye ede
bilirim. 

Görüyorsunuz ki, oburların, ce
nupta bulacakları yemekler pek çok
tur. 

Fakas cenubun bir de yepyeni 
olan bir vasfından bahsedelim. Ce
nub, imparatorluk battıktan sonra, 
bir hudut memleketi olmuştur. Ve, 
bir hudut memleketi gibi döğüşmüş
tür. Kadın· erkek, çocuk - ihtiyar, 
bütün Türkiyenin milli destanında ilk 
yeri almışlardır. 

Her yılın 5 ikinci kanun günü, 
Türkiyenin belki de en büyük bay
rağını göklerine çekmekle cenub ken
dini titiz; uyanık ve sinirli bir nas
yonalizmin kültüne vermiştir. 

Antakya Türkleri için söylenen 
sözlerin manası, ençok cenub'ta ta
biileşmekte ve derinleşmektedir. bir 
ses menzili ötede ayni_ dilin kucağın
da ayni adet ve duyguların yaşadığı 
bir Adana, bir Mersin, bir Kilis ve 
bir Maraş belki bizlerden fazla bil· 
miyorlar. Çünkü bu bilgi hepimizde 
azamidir. Yalnız buraları bu bilgileri 

·daha çabuk, daha açık ifade ediyor
lar. Çünkü Antakyalılar ile yanyana 
döğüşmüşler. İşgal nedir, hürriyet
sizlik nedir, kendi evinin içinde gur-

lbete uğramak nedir, daha iyi bili
yorlar. 5 ikinci kanun günü genç ih· 

Her evden 1 Oku
ruş tayyare ianesi 

-
Hava kurumu teşkilatını genişlet

mek ve yeni varidat temin etmek 
için kaza kurumları bazı tedbirler 
aramaktadırlar. 

Sanıldığına göre, genel merkez 
bu işi kabul edecek ve bundan 
böyle mahalli tayyare şubeleri ma
halle mümessilleri vasıtasile her 
evden 10 kuruş tayyare ianesi top· 
lıyacaklardır. 

Fakat ~bu heber henuz kaydı 
ihtiyatla talakki edilecek mahi
yettedir. 

Fırıncılar 

Rakabet yapmağa başladı 

Şehimizde birinci ekmeğin kilo 
su 10,5, ıkinci ekmeğin 10 kuruş 
tan satılmaktadır. Evvelki günden
bari fırıncılar arasında bir rekabet 
başlamıştır. Bazı fırınlar kiloda yir. 
mi para tenzilat yapmışlardır. Saat 
kulesi yanındaki kardeşler fırını iki 
gündenberi birinci ekmeği 20 para 
tenzilatla 10 ve ikinci ekmeği 9,5 
kuruştan satmaktadır. 

Ticaret odasın akay
dolmıyan tüccarlar 

Ticaret odaları kanununa göre 
sermayesi olmıyan veya seyyar bu
lunan tacirlerden maadasının odaya 
kaydolunmaları lazımgelmektedir. 

Şehrimiz ticaret odası bu gibi 
tüccarlann kaytlarını yapmaktadır. 

Odaya kaydedilmiycnler soyadı 
kanunu ahkamının tatbikinden son
ra oda sicilini tassih ettirmiyenler, 
bakayadan olan kayt ücretlerini 
vermeyenler hakkında sıkı tedbirler 
alınarak kanunun hükumleri yerme 
getirilecektir. 

Soyadı 

Kayitlerini yaptırmayanlar 

Zevce ve reşit olmayan çocuk· 
!arını Soyadı beyannamesine yaz
dırmayan aile reislerinden Soyadı 
kanununda yazılı para cezası aranıp 
aranmıyacağı Dahiliye Vekaletince 
tetkik ettirilmektedir. 

tıyar bütün hançereler Çukurovanın 
kurtuluşunu kutlarken sınır ötesin
deki kardeşlerinin hallerini hatırladı· 
!ar ve onlara umudlar verdiler. " A
tatürk » bizleri kurtardı. Sizleri de 
kurtaracağını söyledi. 

Atatürk sözünde durur . Çünkü 
tarih onun dostudur ve onu dinler.,, 
diye hay~ ırdılar. Ama-hatip ağzı ile 
ve edebiyat yaparak değil. Halk ağ
zile daha doğrusu kalabalıkların yüz
lerinde beliren ve seslerinde çınlayan 

sıcak ve müsbet heyecan ile . Ve 
Adana Belediye dairesinin önündeki 
halk kürsüsüne çıkanlardan bir çoğu, 
bu tasvibi söz ile de ifade etmeğe 

muvaffak oldular . 
Yurd sevgisinin keskin bir şuur 

haline gelmesinde fikir ve idare mer
kezlerinin, fikir ve devlet adamlarının 
rolleıi daima birinci derecededir. Ge-• 
niş halk yığınlarına bu şuurun aşılan-

Telgraf muhabera
tında aksaklıklar 

Gerek garbi ve ırerekse şarki 
Anadoluda görülmemiş bir kış hü
hüm sürmektedir. Yollarda bir kaç 
metre kar bulunduğundan , bazı kı
sımlardaki telgraf hatları kara gö
mülmektedir . Ve bu~ yüzden mu 
haberatta aksaklıklar olmaktadır . 
Evvelki gün bir müddet için mun
tazam işliyen lstanbul hattı evvelki 
gece ve dün yine kuvvetsiz bir hale 
gelmiş ve muhaberat Ankara üze· 
rinden yapılmıştır . 

Küçük sanatlar 

Nasıl himaye edilecek ? 
iktisat Vekaleti, küçük sanatla

nn himayesi için Ankarada bir kon· 
gre yapmış, bir himaye kanunu pro 
jesi hazırlamıştır . 

Vekalet bu kanunu meclise sev· 
ketmeden evvel , sanıldığına göre , 
büyük merkez Belediyeleriı;ıin mu· 
talaalarını toplayacaktır. 

Yurtta tahsilat 

16 milyon fazla 

Haziran 1936 dan kinunevvel 
1936 ayı sonuna kadar 7 aylık dev· 
!et tahsilatı yekunu 149,624,000 
liradır. Geçen senenin aynı aylarına 

göre bu seneki tahsilatta 16,000,000 
]iıa bir fazlalık vardır. 7 aylık tah
silatın 139,383,000 lirası 1936 mali 
yılı tahsilatı, 10,241,000 lirası da 
geçen seneler:n bakaya tahsilatıdır. 

7 aylık tahsilatta her vergide ve 
bilhassa istihlak vergilerinde bir 
fazlalık göze çarpmaktadır. 

Gribe tutulanlar 
çoğalıyor 

Şu son haftalar içinde havalann 
çok mütehavvil gitmesi yüzünden 
şehirde gribe ve yahut hafif bir nez· 
leye tutulmayan yok gibidir. 

Buna başlıca sebep iyi koruna· 
mamak ve bilhaasa bir çok evlerde 
teshin v~sıtalarının yokluğudar. 

Sokak ve mahalle 
isimleri 

Be ı , paşa , ağa , efendi gibi so· 
kak ve mahalle isimlerinde bulunan 
bu gibi kelimeler çıkanlarak bütün 
şehir ve kasabalarla , köyler ve köy· 
[erdeki mahalle ve sokak isimleri de· 
ğiştirilecek ve bunların yerine öz 
Türkçe isimler konacaktır . 

Dahiliye vekaleti bu hususu 
ehemmiyetle nazarı dikkate almak
tadır . 

Zabıtada: 

Gece eve taarruz 
Mirza çelebi mahallesinde bak

kal Kamil oğlu Zekeriya adında bi
risi lcadiye mahallesinde oturan 
Mustafa kızı Zeynebin dün gece 
evine taarruz dtiğinden hakkında 
kanuni muamele yapılmıştır. 

Davas.ından vazgeçti 
Sarı Yakup mahallesinden lsma

il Hakkı cğlu Mehmet Celal ismin
de birisi, makinist Refat oğlu Sali. 
me hakaret ettiğinden zabıtaca ya
kalanmış fakat Salimin, davasın
sından feragat ettiğini söylemesi 
üzerine Celal hakkında takibatı ka· 
nuniye yapılmamıştır. 

Enternasyonal 937 
• • 
ızmır panayırı 

Türk varlığını bihakkın temsil 
edecek olğunlukta olacaktır 

Memleketimizde yetişen çeşitli 
mahsulleri ve muhtelif malları iç ve 
dışa canlı bir surette tanıtmak ga
yesile her yıl daha mütekamil bir 
şekilde kurulmakta olan enternasyo
nal iz nir fuarının bu yıl 30 Ağus
ta açılarak 20 Eylülde kapanacağı
nı yazmıştık. Fuar komitesi reisliği 
bütün sefirliklerle konsalosluklara, 
vilayet ve Ticaret odalarına bir ta
mim göndermiştir. Tamimde : 

" 1936 yılı fuarını bizzat açmak 
lutfunda bulunan fuarın onursal baş
kanı Başbakan ismet lnönünün bu 
münasebetle söyledikleri nutuklar 
bir sureti ilişik olarak takdim edil
miştir. Sayın Başbakan bu söylev· 
[erinde, her şeyden evvel lzmir fu· 
anna beynelmilel sahada büyük bir 
ehemmiyet kazandırmağı düşündük
lerini ve nıallarımızı harice daha 
iyi tanıtmak için vilayetler de dahil 
olduğu halde fazla çalışılması lazım
geldiğini İşaret buyuruyorlar. 

1936 yılında iştirakleri ile fuarın 
kıymetini artıran vilayet ve ticaret 
odalarımızın 1937 yılı fuarmıı daha 
geniş mikyasta iştirak edeceklerini 
ümid etmekle sevinç duymaktayız. 

Geçen sene fuara iştiraki temin 
için yaptığımız teşebbüsler bazı vi· 
layet ve ticaret odaları büdçelerinin 
tasdikinden sonra vaki olması dola -
yısiyle tahsisat bulmak hususunda 

yet ve hususi muhasebe bütçele· 
rinin tasdikinden sonra vaki olması 
dolaysiyle tahsisat bulmak husu· 
sunda müşkülata maruz kalınmıştır. 

Bu ciheti gözönünde tutarak vi· 
la yet ve hususi ır.uhasebe bütçeleri · 
nin hazırlanmak üzere olduğu şu sı 

ralarda fuar için gereken tahsisatııı 
ayrılması hususunu hatırlatmağı fay
dalı görmekteyiz . 

Yalnız lzmirin değil , bütün yur 
dumuzun malı olan lzmir enternas· 
yona! fuarı yüksek alakanızla Türk 
varlığını bihakkin temsil edecek ol
gunluğa kavuşacaktır . " Denilmek· 
tedir. 

DiPLOMALAR HAZIRLANIYOR 

936 enternasyonal lzmir fuarın
da paviyonlal'lnı en şık ve güzel 
tanzim edenlere verilecek olan dip· 
lomalar , lstanbulda tıbedılmekte
dir . Diplomalar , fuar komitesince 
sahiplerine tevzi olunacaktır . 

Avusturyada affedilen 
Naziler ması. mektep hademesinden en yıik· 

sek propaganda kademesine kadar 
bugün en ileri memleketlerin bile 
müstagni kalaıruyacaklari bir ihtiyaç· 
tır, Bizde halbuki bu sevgi ve bu 
sevginin şuuru tabii bir halde yeti
şen ağaçlar gibi mevcuttur. Bir fenni 
"propaganda aşısı,,een yüksek verim
leri elde etmeğe kafidir. Cenubun en 
güzel tarafı, bu keskin yurt sevgisi 

şuurudur. müflcülata maruz kalınmıştır . vi/ a 

Viyana : 16 ( Radyo ) - Hü
kumet, Nazilerden on üç bin küsuru 
hakkında bir af kanunu neşretmiş
tir. Bunun Almanya ile Avusturya 
arasında başlıyım ticaret muııhede

sinin iyi bir sona ereceğine bakıl
maktadır. 

17 Kinunusa~i~37 #' 

Koyunlara elbise 

A nlaşılan,'garabet marakı AıP 
rikadan başka yerlerde de ~ 

tıkça artıyar . 
Avusturalyada mahalli ser~ 

menbalarından birisini koyuncu! 
teşkil eder . 

Avusturalya, yün piyasalarll' 
hakim olacak derecede fazla koyO 
ve yün yetiştirir . 

Bunun için Avusturalyalılar kO 
yunlanmn sıhhati ve cinslerinin bC 
zulmaması ile çok fazla alakada! 
dırlar . 

Yapağıların yıkanması da f> 
maliyet fiatını arttıran bir masrl 
ve külfettir . 

Bunun için A vusturalya bükl 
meti koyunlara - yünleri kirletı' 
sin diye - bir nevi elbise geycil 
meğe karar vermiş miş . 

Bunu yazan Hamburg'un bir J 
zetesidir . 

Yalansa, günahı onun lıoynuıı 

Kadın tiryaki salonu 1 
Florans Van Ralli isminde Ho 

landalı ve maruf güzellerden bir 
dm Londrada sade kadııılara nııl 
sus bir tiryaki salonu açmıştır . 

Bu salona şimdiden 50 kib' 
Londralı kadın kaydedilmiştir . 

Buraya yalnız kadınlar de\'9' 
edecekler ve istedikleri gibi slgii' 
puro ve hatta nargile içebilecek! 

dir , 

·ı 

j 

l 

c 

Salonda bir de enfiye çeken t 
dınlar kısmı vücude getiril~ceknıİI ğ 

5115 köpekli bir binıJ 
Köpek merakı, nedense arttİ 1 

ça artıyor; yanında büyük, küçl 1 
güzel veya çok çirkin bir köpek _ _. g 
şımıyan kadın hemen hiç kıılllll 
mıştır . 1 

Bir Amerikalı gazete muha 
bu köpek merak"ının ne derec 
bulduğunu anlamak merakına dil n 
müş : Bir çok büyük Nevyork bit#. 
larında tetkikat yapmış ve netic c 
"Fmpir ::itayte Bülding. 30 ka!~ 
nasında tam 5115 köpek oldu!r"l ş 
tesbit etmiştir . s' 

Bu da bir rekor ! 
Amerikalı bir diş doktoru ç 

tiği dişleri saklamış ve işten çel' 
diği zaman tam 20,000 diş çek1* 
ni anlamış ve kendisi de hayret 
miş 1 s 

Mamafih ayni adam sanat h• B 
tında y~p~ığı takma dişleri de 11. r 
bit etmıştır . 

Bu diş doktoru 20,000 diş f 
küp çıkarmasına mukabil 2000 1 e 
ma diş yapmakta teselli bulu y 
muş ! r 

v 

------·----'--"' ri 

Amerikadaki i ş ~ 01 

genişliyot 
• 

grevı 

Herhangi bir karışıkl 
önlemek için askeri kıl 
vetler ihtiyat tedbirle' 

aldılar 
Nevyork : 16 - Piyade, sıJ 

ve topçudan mürekkep 1200 ' 
bir kuvvet Plent'de ordugah lcı 
ve 1800 kişilik diger bir kuvvel C 
devlet hudutları içinde müdah 
hazır bir şekilde bulunmaktadır. 

Mişigan umumi valisi B. 
grevciler ve general Motors 
panyası delegeleri arasında 
kendi bürosunda bir müzakere 
pılacağını üaber vermektedir · 

General Motors , Missuri 
tinde kfün Sent - Lui'deki J 
bir fabrikanın 1500 işçisi de ~ ın 
grev ilin ettiğinden fabrika klf"'.: 
mıştır. jb 

Bu ihtilaf baldc'ında Vaşiııgttj la 
muhtelif danışma ve 
pılmıştır . 
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Tiltk söıO 

• Muameleleri - $ 
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Adana Borsası 
PAMük ve KOZA 

~:..._-----~~ 
-=--=----Kil~ Fiyatı 

En az En çok CiNSi Satılan Miktar 

K. !. IC. S. 
-= -=---~- -=- ·----~··ı···===="I 

Yazan: l!lail Demirkan Filistinliler Kamutayın son 

1 toplantısında 

Kapımalı pamuk 43 
'-p"'iy~a-sa_p_a-;rl-ağı'-""--- 39,25-- - 4Q,75--l----.,..-----ı 
_!2yasa temizi ,, -34 -39-,---l----.2..---·-"1 

Açılan göz er veni hükümler ilavesine 
Mandanın kaldırılmasında 

ısrar ediyorlar 
iane 1 47 -c--=------- -45---11-----~-·-------· iane 2 

----·---- mütedair kanun layıhala-
-Ekspres 

Kudüs : 16 (Radyo) - Filistin 
-Kıevı-an_t _____ _ 

Küçük yaşında kimsesiz kalan 1 
Gülşen kendisini tanıyan birinin yar· 
dııniyle Hasan babalara evlatbk ve
rilmişti. 

0 gece Ahmet yatağında sabaha rın müzakeresi yapıldı 
kadar Gülıeni düşündü gözüne hiç 1 Ankara : 16 (A.A) Kamutayın 
uyku girmemişti. Onun kalbini k~- 1 dünkü toplantısında vaiz ve dersane· 
zanmak için çareler araştırdı. O gun ler hakkındaki kanun ikinci ve güm· 

icra Komitesi Reisi Cemal Hüseyni Y A P A G 1 
b Beyaz ı-- ı dün tahkikat heyetini ir daha ziya- -Siyah _______ ----- -----ı 

ret etmiş ve komikni.ı mandanın 1-.:::!.l=-----.....;-l.-----::...----.-L--------
işinden döner dönmez Hasan baba· rük muhafız memurlariyle subayla· 

kaldınlmasında ve Yahudi hicretinin Ç 1 G 1 T 
Ekspres - ,-- · \ -ı---Bu asırdide ihtiyar muhitine ken· 

dini çok sevdirmişti. Hayatta kendi 
gibi ak saçlı karısından başka kim· 
Betikleri yoktu. 

nın ziyaretine gitti. C ülşenin gözle- rının oturmaları için ev yaptırılması 
meninde ısrar ettiğine dair olan ka. iane 

rarını bildirmiştir, Yerli "Yemliç--- 1 --:::::::~::~:-:....,, 
rinin tedavisi için Avrupaya gönde. ve bunlann resmi binalarının mü. 
riJmesini doktorların tavsiye ettiğini sait olanlarıda kira ile oturmaları 

• ve fakat en az iki bin lira lazım ola· hakkındaki kanun layihası ile yirmi İngiltere kralı 
catını Hasan babadan öğrenmişti. beş milyon küsür liralık fevkalede 

,, "Tohumluk,, . s;2s·- -- ı 3,3()-- -·· 

Bu~day ıGbrıs 
Yerli 

" Mentane "---------Arpa 

:~ U B U B A ....::..T-.--------ı 

6,50= -6-;-62 - --------tJ 
Mütevazi sessiz geçen hayatla~ 

arasına karışan bu mini .. ~ ?ülşenı 1 
çok seviyorlardı. Ômurlerının son 
deınlerini yaşayan bu iki ihtiyar va~ 
k1Uann1 'gül şene hasretmişler sankı 
kendi varlıklarından meydana gel· 
mİ4 gibi ellerinden geleni yapıyor-

Zavallı aşık sebebi ziyaretini Ha· tasishat verilmesine ait kanunda de- Tac giyme merasimi için 
san babaya söylemek cesaretini ken· ğişiklik yapılmasına da ICanun layı-
disinde bulamıyarak yanlarından yine hasının ve Adliye ve gümrük ve in- program hazırlandı 

-Fa5u~1y_a _____ _ ----- ~-----ı-------·n 

ayrılmıştı. hisar vekaletleri binalarının inşaatı 
Ertesi ~ü.A~~et evine gelmiş.ti. için bir milyon liraya kadar taah· Londra : 16 (Radyo ) - Üç 

-Yulaf ---- ------ı-· 

ı-~D~e_l-ı_c-e_-_-~---_-_-_-_-_-_-_-_~ı---- 1 -_·--·~-·-......,--1 
lardı. Gazeteler hır ışçının kolunu makı hütte bulunmasına ve şeker istihlak ay sonra imparatorluk tacını giye· 

neye kaptırarak kaybettiğini berayi ve gümrük resimleri hakkındaki ka- cek olan kral hakkında •bu üç ay 

Kuş yemi /------=---1 

iki sene geçmişti. Gülşen mekt
be gidiyordu. Hasan baba Gülşeni 
~ektebe götürüyordu. Akşam üs· 
tu de yine kendi getiyordu. 

tedavi hastaneye yatırıldı~ı yazıyordu nunun bazı maddelerinin değiştiril- zarfında bütün imparatorluk dahi-

-Keten toh~u_m_u____ ---:-------, 

-Mercimek - ~~------
-susam 

. Gülşenin günden güne güzelle~-. 
tıkini gören Hasan babanın bu mını 
llıiniye karşı şefkatı artıyor titizleni. 
Yordu. 

Fırsat buldukça kansına talimat 
Veriyor kendi bulunmadığı zaman· 
diklcatlı davranmasını teobih ı:di
Yordu. 

bu işçi zavallı Ahmettı 111 • · b k 1 ·ı· · tinde yapılacak olan merasim hak· . . I n;esı ve yem azı anuıı ar ı avesıne 

Çalışırken kaybed.ldığı zanno u "t d . k 1 •. h b' . . kında büyük bir program hazırlan-. .. . .. mu e aır anun ayı abının ırıncı 

nan bu kol halcı~at~e .Gulşenı~ goz· müzakereleri yapılmıştır. mıştır . 
lerine feda edılmıştı. Kısa hır za- .,....,.,--=-----------------~ -----
man sonra Ahmet tek bir kolla has 
tahaneden çıktı fabrika iki bin lira 
tazminat vermişti. Aldığı parayı 

ı Ahmet derhal Hasan babaya vere 
rek Gülşenin gözlerinin tedavisi için 
Avrupaya göndermişlerdi. 

HUKUK KÖŞESİ: 

Medeni kanunumuzun 
başlıca ana vasıfları 

UN 

... uç ,, " 
~ ~ ı-~ört yıldız Doğıııluk 
..= c _uç " ,, 

1 ?ört yıldız Salih 

::: "'i ımı_"""'"_ ,, --,~---o -ı s· 't 
-" ~ -Dört yıldız Cumhuriyet 
"" <>- -- ---------;-----
.... 1 üç " .. ı _____ I 

Simit ,, ----iı __ ....;. _ _. ________ --1 
Liverpol Telgraftan 

16 I 1 I 1937 
Kambiyo ve Para 

iş Bankasından ahnmışbr. 
. Bir sabah Gülşen uykudan göz
leri agnyarak uyanmıştı. Giin geç· 
tikçe az görmC!e ve iztirabı artma· 

ta başlamıştı. 

Aradan üç ay geçmişti Hasan 
baba Gülşenin gözlerinin açıldığını 
müjdeleyen telgrafı bekliyordu .. -·-·--------

Napolyon'a zaferlerinizin en bü
yüğü hangisidir diye sordukları za· 
man imperator, tereddütsüz kanunu 
medenidir diye cevap vermiştir. 
Bu bakımdan sadece yeni medeni 
kanunumuz bile Atatürkün namını 

O yeni ve medeni hükümleri 
sarih olarak tahdir eden bir külli
yattır . 

Sa.ratim Pcn~ 

ı--H-az_ı_r ------~ı =7""'-_.:..;I 20 -Li,., 1 

ı--M-a-rt--v-ad-e-li____ 6 j 94 _B9~işc-m~a_,rk~----ı--171- 04
96 

Bidayette ehemmiyet vermedik
leri Gülşenin bu ıztirabı gittikçe fe. 
laket halini almıştı ve nihayet hiç 
görmez olmuştu .. 

Zavallı ihtiyarlar ellerinden ge· 
lenj yapıyorlar fakat hiçte faide gör 
nıeyorlardı. En büyük doktorlara 
nıuayene ve tedavi ettirdiler Gülşe
nin gözlerinin eyileşmesine imkan 
bulunamıyordu. Zavallı yavru ölün· 
Ceye kadar kör kalacaktı. 

Y ıltar geçti Gülşen on sekiz ya· 
"1ıa gelmişti. Gözlerinin görmeme· 
Iİııe ragmen 0 kadar göıelleşmiş ti ki 
>.fubitindeki gençleri teshir ediyordu. 

Çok yakın komşularından Ahmet 
liasan babanın eyi bir dostuydu. 1 
Çirkin ve fakir bir işçi olan bu glnç 1 

Giilşene karşı derin bir sevgi duy· 1 

lllakta ve onu her gün bir az dlfia ' 
~vtn~kte idi. Ôyle bir an gelmlştllti 
Bir dakika!bile Gülşeninden ayn dir. r, ' 

l'llaı olmuştu. 
Gü!4ene muhakkak aşkını itiiaf 

edecek ve onu Hasan babadaıi iSfe-
u ~CCekti. Fevkalade güzel olına'lrııa 

•ıtııen kör olan bu lacağızı Ahmecfe 1 

~erıııek için zorluk gösterme~e-ı 
rıne kaniydi. Fakat Gülşen bdhıl-filr 
olacakınıydı? .. 

Göringin Ro 
seyahatı 

- Birinci sahifeden artan -

• Çin lazım gelen şartlar tedkik edil 

k br · ls_panya meseleleri de ted · 
_ ~illriış ve söylediğine nazaran 
ong Ve Musolini müşterek siyasa· 
tak' ıpte uyuşmuşlardır . 

el ~oma : 16 ( A.A. ) - Romaya 
IXıiş olan Alman hava nazırı ve 

1:•~a başvek_ili Göring Musolini , 
iörilşınelenne devam etmektedir. 

Havas n.,,. . . b ı 1 ~ngın u ayın yirmi biri o·: 
e spany•ya gideceği hakkında Ro· 

bir şayia dolaştığını bildir· \' 
mektedir. , 

Bir gün Ahmetle oturuyorlardı, 
Ahmede Gülşenin gözlerinden bah
sediyordu. Kapı çalındı koştular , 
postadan mektup gelmişti. Hasan 
baba heyecanından bayılacaktı. Mek· ! 
tubu açarak okumağa başladı. ı 

Dedeciğim, anneciğim ... Gözle-

1 
rim açıldı, herkes gibi görüyorum 
artık .. Dünyaya yeni gelmiş bir in· I 
san oldum, meğer görmek ne güzel ı 

şeymiş ... Açılan gözlerim beni bam
başka bir Gülşen yaptı. 

Ahmede çok selim kim bilir ne 
kadar sevinecektir. Onu ölünceye 
kadar unutmıyacağım il .. 

Size bir müjdem daha var. Göz· · 
lerimi ameliyat yapan operatorla 1 

nipnlandım. Şimdi dünyanın en 
mesut insanlarından oldum. Ne za-

Türk ve medeniyet tarihlerinde la· 
yemut lalmağa kafidir. 

lnkilap rejimimiı lsviçre medeni 
kanununu türk medeni kanunu ola. 
rak kabul etmekle öz yurtda yep· 
yeni soysal ve ekonomik varlıklar 
yaratmıştır. Bu varlıklar Türk içti 
maı bünyesinde önemli değişiklikle
rin yer etmesine imil olmuştur. Bu 
değişikliklerin her biri bir müessese 
mahiyetinde hayatımıza karışmış 

bulunmakta, düzen vermektedir. 
Ulusal yaşayışımız hayırkar bir ib-
inlalapçılığın lüzumlu neticelerile 
cihazlandıran bu müesseselerin ma. ı 

man da geleceğim belli değil... Size 
Her gün mektup yazarak sıhhatim
~ ıun uzun bahsed~eğim. Sizi 
öınriiniiz olduğu kadar refahla ya· 

' hiyetini kısa olsun bilinmesi her va
tandaş için faydalı olacağına inan
dığım içindir ki medeni karunumu
muzun ana vasıflarını hulasa ediyo· 

şatmağa çalışacağım ellerinizden ı 
"--"' 1 u.,,,..nm.. ! 

Hasan baba karşısında heyecan- : 
la bekliyen Ahmedin tek kalan ko
luna sarılarak sevincinden hıçkıra 
hıçlara açılmış açılmış diye bir ço
culc gibi ağlıyor ve bembeyaz sa· 
kafinın üstünden aşağı göz yaşlan 
yd\larlanıyordu. 

ispanya 
• • 
ışı 

Birinci sahifeden artan -

rum: 
1. - lsviçre medeni kanunu ya

şı itibarile genç bir kanundur. 1. 1. 
1912 tarihinden itibaren tatbik edil
meğe başlanılan bu kanun asrımızın 
bağrında yarattığı ihtiyaçları gör· 
müş ve onlara tekabül eden tatmin 
edici hüküml !ri vazeylemiştir. Diğer 
eski kanunlar bu ihtiyaçlara cevap 
vermek için çırpınmaktadırlar. Me· 
sela Fransız medeni kanunu çok 
eskidir, bu eskiliği dolayısile fransız 
içtimai hayatının medeni ihtiyaçla-

' rına olduğu gibi cevap vermekten 
aciz göstermektedir. 

Bu itibarladır ki ek kanunlara 
lspanyol Fasında şayanıkayt bir ha· tefsirlerle bu boşlukları doldurmak 
dise yoktur' mecburiyeti duyulmaktadır . 

Londra: 16 (Radyo) - Royter Bilhassa Fransız temyiz mahke· 
1 

muhabiri bildiriyor: mesinin kudretli içtihadları kanunun j 

Fransa meclisi mebusanı, ispanya· boşluklarını doldurmakta cidden mÜ· J 

ya gönüllü gönd•rilmemesi hakkıdali hiın ve bir hukukçu için ibretle ve ' 
kanunu kabul etmiştir. 

1

· iftihar duygularile incclenmeğe de-
Londra : 16 (A.A) - Amerika· ğer roller ifa ediyor . 

nın sosyalist partisi azasından biri ' Temyiz mahkemesinin bu yüksek 
yüzlerce gönünllü ispanyaya giderek içtihadları sayesindedir ki Fransız 
enternasyonal müfrezeye girecekle. ı medeni kanunu için şu dıkkate şa· 

rini ~öylemiştir. BarslondakiAmerika yan söz hukuk kitaplarında bir ve· 1 
konsolosunda 76 Amerikan gönül· cize olarak yer bulmuştur . 
tünün ispanya kuvvetleri yanında Fransız medeni kanunu eski bir 1 

harp etmek üzre Barslona geldiiğni elbisedir , fakat bu eski elbise o \ 
hükumetine bildirmiştir kadar yeni parçalıdır ki eski elbise 

ı-.,-M,...a,,_y_ıs_v_a_d_e_li ____ 1.--,6;;-_\ 93 Sterlin ( inş-iliz ) -6- 20 1 Fnok ( ''"""' ) 

1 __ H_in_t_h_a_ı_ır ___ -P--_
1
_5 -i ~~ Dolar (Amerika) \ 79- 30 

il - Türk medeni kanunu içti· 
mai sınıf ayrılığını kabul etmemiş 
tir . Kezalik cins farkı gözetmeksi • 
zin müsavat prsnsipini de vazetmiş· 
tir . Mesela : Medeni kanunumuz 
439 uncu maddesile erkek ve kadın 
evladın miras bakımından ayni de
recede hak sahibi oldutunu ilin et· 
miştir . 1 

Medeni kanunumuzun kocayı ai· 1 

le birliğinin reisi olarak tanıması 1 

madde t 52 bu müsavat p'rensipine 
zaaf izafe etmez Zira ulusların ve 
her hangi bir kanunun bir şefe ihti· 1 

yacı olduğu gibi aile hayatı da nor-
1 

mal ve mazbut bir surette paydar 1 
olmak ve inkişaf edebilmek için baş· ı 
kanlığı kanunen de tanınan bir reise 
muhtaçtır . 1 

Medeni kanunumuzun 263 üncü ., 
maddesi şu şekilde tedvin olunmuş
tur . " Evlilik mevcud iken ana ve 
baba vrlayeti beraberce icra eder 
ler . Anlaşamazlarsa babanın reyi 
muteber olur • Bu maddedeki hü· 
kümıe erkeğe fazla bir hak tanıma
mış olmuyor mv ? Hayır . Zira ana 
ve baba arasındaki fikir ayrılıkların· 
dan dolayı çocuğun terbiyesinin , 
inkişafının müteessir olmaması icab 
eder. 

Bu itibaı la vaziyeti cezri olarak 
karşılamak ve çocuğun mukaddera. 
tını keşınekeşlerden kati bir hüküm. 
le sıvırmak lazımdır. Baba vazife
sini ifa etmediği veya edemediği 
takdirde serbest te bırakılmış de· 
ğildir . 

111 - Türk medeni kanunumuz 
laik esaslar üzerine kurulmuştur . 
Çünkü rahibe " Meri • nin manalı 
olarak ifade ettiği gibi " din mu
kaddes tanıdığı şeyleri hakikat ad
deder . Fakat ilim ise hakikat olan· 
lan mukaddes tanır • . Medeni ka · 
nunuınuzun 110 uncu maddesindeki 
şu hüküm laiklih vasfının bariz bir 
delilidir : Evlenme kağıdı ibraz edil 
mehen evlenmenin dini merasimi 
yapılamaz · Bununla beraber evlen· 
menin tamamiyeti dini merasimin 
icrasına mütevakkif değildir . 

V. - Medeni kanunumuz insa· 
niyet temayüllerini hem de mebzul 
olarak sinesinde yaşatan bir mües· 
sesedir. 

Nevyork ( U Frank ( İsviçre·) 

Postanelere memur alınacak 

H: Mektep şahadetnamesi, ler imtihanına girmelt istiyenler aşa. 

tıdaki şartlan na:tan dikkate alarak 
5-2-937 cuma günü saat 14 de 
kadar Ankarada Umumi müdürlüğe 
ve taşrada da P. T. T. Müdürlük
lerine istida ile müracaat edecekler· 
dir . 

2- istida ile birlikte tevdi olu
nup mukabilinde makbuz alınacak 
vesaik şunlardır : 

V: 6X9 eb'adında 3 fotograf, 
3- Lise mezunları 16 lira ma· 

aşlı ve Ortamektep mezunlan da 
1 10 lira maaşlı memuriyetlere tayin 

olunurlar . Ve bir sene namzetlik 
devresi geçirirler. 

A: Nüfus hü ~iyet cüzdanı, 
B: Hüsnühaline ve mahkii· 

miyeti olmadığına dair varaka, 
C: Sıhhat ve a$ı tasdi!Cnamesi, 
D: Askerliğini yaptığına veya 

askerlikten müeccel olduğuna dair 
vesika . 

kalırsa hakim çocuğu bir aile nez. 
din~ .veya bir müesseseye yerleşti
rebılır. Bu gibi tedbirlerin istilzam 
ettiği masraflar - Ana ve baba veya 
çocuk tediyeden aciz iseler - dev
letçe ödenir- medeni kanun mad· 
de : 273 

Medeni mevzuatımız vaki zarar 
ve ziyanlar dolayısile işçiyi değil 
sermayedarı mesul tutmuştur . Ser
mayedar ancak zarann vukubulma 
ması için hal ve maslahatın icabet
tirdiği bütün dikkat ve itinada bu
lunduğunu veyahut da dikkat ve iti 
nada bulunmuş olsa bile zararın vu
kuuna mani olamıyacağını isbat ey
lediği takdirdedir ki mesuliyetten 
kurtulabilir -Borçlar kanunu mad. 
de : 55 - işte bu hüküm fakiri 
himaye, mali vaziyeti daha müsait 
olaııı ise dikkat ve teyakkuzundaki 
ihmalinden dolayı mesul tutan bu 
esası vazetmiş oluyor . 

4- Diger devair memurlannın 
imtihana girebilmeleri , müstahdem 
bulundukları dairenin muvafakatinin 
istihsal edilmiş olmasına bağlıdır . 

5 - imtihanın yapıldığı tarihte 
30 yaşını geçkin olanlarla Lise veya 
Ortamektep mezunu olmıyanlar im· 
tihana giremezler. 

6- imtihanda muvaffak olanlar, 
M. M.lüğün tayin edeceği yerlerde 
çalışmayı bilaitiraz kabul etmedikçe 
tayin muamelesi yapılmıyacakbr. 

7 - imtihan 5 2/937 Cüma gü. 
nü saat 14 de Ankarada Umumi 
Mı.dürlük binasında ve taşrada da 
merkezden gönderilecek süal vara· 
kalarına istinaden P. T. T. Müdür· 
lüklerinde ve tahriren icra oluna· 
caktır . 

8 - imtihan süalleri aşağıdaki 
mevzular üzerine tertip edilecektir . 

A ; Türkiyenin umumi coğrafi 
ve iktisadi vaziyeti . 

ri ) 
B : Hesap ( Kesri adi ve aşa· 

C: Tahrir 
D : Yurt bilgisi, 
9 - Her süal için tam Nu. 10 

dur . Hepsinden 25 Nu. alanlann 
B ve C süallerine ait cevapların al 
tışardan aşakı düşmemiş ise kazan
mış sayılacaktır . 

10 - Müsavi Nu. alanlardan 
yazısı güzel ve lisan bilgisi kuvvetli 
olan1ar tercih olunur . 

Teşekkür 
Refikam lsmel:iri ölumü dôlar.· 

sil~ akra'ta ve dostlarımdan allllll 
olcfuftim taziye m~tup ve tefJ'/l
la\.ına ayn ayn cevap verem~d'llf$-

b ~oma : 16 ( Radyo ) - Göring 
ugun ailesiyle biı likte faşist ihti-

liiind - . • e olenlerın mezıırlarını ziya· 
1 
1 

Marsi!ya : .16 (Rad~o)--:- Bir in- \ den bir parçacık bile göze çarpmı- ı 
giliz vapuru bır çok multecılerle bu· 1 yor • 
raya. gelmiş~ir. Mültecile_rden dir !~:"içre y~ni Türk med~ni. kaı~~· 1\ 

lngilız, Madndde açlığın şıddetle baş I nu boy le yem parçalarla tamır gor. 
1 

gösterdiğini, mahrukrtın güclükle te· ı• meğe muhtaç bir elbise vaziyetinde 

Çocuğun bedeni veya fikri te
kamülü tehlikede bulunur veya ço· 
çuk manen terkedilmiş bir halde 

1- idare ihtiyacı için alınaeak 
(10) ve (16) lira maaşlı memuriyet· 

Kezalik borçlar kanunumuznn 334 
üncü maddesindeki şu hükümde tam 
manasile insani duygulardan ilham 
almıştır: " iş sahibi işçinin istirahatı 
içi.~ mutad olan saat ve günlerde 
musaade vermekle mükelleftir. iş 
sahibi mukavelenin feshi ihhar olun. 
duktan sonra başka bir iş araması 
için işçiyt münasip bir zaman vermek 
mecburiyetindedir. (1) •.. 

(1) 3008 sayılı iş kanunumuzda 
bu hususta vazetmiş bulunduğu me· 
deni ve insani esaslar dolayısiyle tet· 
kik edilmete deter bir vuıftadır. 

den teşe1ck'iirlcıriınln ke~,;;eı 
ym gazetenizle yayımını ıra • ....,. a 
dilerim. Çınarlı lıticikulô ~ ... 
~ 

ret ederek çelenk koymuşlardır • 1 
miıı 'ldildiğini söylemiştir. değildir • c. ~ YALDIR 



Sahife : 4 

Cenubun en büyük en 
mütekimil müessesesi 

tÜRKSÖZÜ 
•• u 
r 
k 
s 

1 
Gazete 1 Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 
_______ I her boyda gazete, mecmua , tabeder • 

f K •ta 1 Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastırı-
1 ı p 1 nız. temiz bir tab nefis bir cild içinde ese-
riniz daha kıymetlenecektir . 

1 
İl A ı Reklam bir ticarethanc.nin, bir müessesenin 

an en büyük propagandasıdır .Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz. 

1 C"ld ı Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız, 
ı kitaplarınızı Türksözünün mücellithane -

sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl-
•• gede ancak Türksözünde yapılır. 

O ı T b ı Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler , 

z 
a karneler kağat, zarf' kartvizit ve bilumum 

tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en za
rif hurufatla Türksözünde yapılır. 

l R kr t ~ Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 

U
•• en 1 a~ ancak Türksözünün Otomatik makinala-

rında yaptırabilirsiniz . 

TÜRKSÖZÜ : Kağat piyasasının tereffüüne 
rağmen aldığı bütün işlerde büyük bir ten-

zilat yapmakta~d_ır~-~~~~~~~~~~# 

Türllaöru 17 Kaaunusani 19~7 
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TÜRK8ÖZÜ 1 BELEDİYE İLANLARI 

-Bir:;liK T; REN, 
fJ~ı..IA T . !; Dl; Q 

- - -
Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 
edeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - İlanlar için idareye müra-
caat edilmelidir . 

Sovyetlerde 
havacılık 

Moskova : 15 { TASS) -
Geçen yaz , Sovyetler birliği si· 
vil hava filosu pilotlarından bir ço· 
ğu , nakliyat tayyareleri ile yüksek 
irtifalarda uçuş tecrübeleri· yapmış· 
)ardır. Bu uçuş tecrübeleri şurasını 
isbat etmiştir ki 3 ila 4 kilometre 
irtifada uçulduğu zaman benzin sar
fiyab azalmakta , fakat aynı zaman
da tayyarenin sürati artmaktadır . 

Mesela 4,000 metre irtifad'\ , 
bir seri motörü ile mücehhez "Al-1,. 
nakliye tayyaresinin sürati saatte 
250 den 300 kilometreye çıkmıştır. 

Sivil tayyarecilik merkezi idare· 
si , önümüzdeki yaz , bu neticeyi 
uzun hatlarda da tekrarlıyacak ve 
bunu müteakip 1937 sonlarına doğ· 
ru Sovyeder birliği dahilindeki mü· 
him ve uzun hava hatları üzerinde 
yüksek irtifada ekspres hava sefer· 
)eri işlemeğe başlıyacaktır • 

~------------------------------------------------- ---------------------------------------..----- ---------------------------------
1 Satışa çıkanlan mahal : pamuk borsası karşısindaki Belediyeye ait 

oyun yeriarsası : 

2 - Muhammen kıymetı: Beher metro murabbaı altı lira: 
3 - Muvakkat teminatı: 834 lira 75 kuruş : 
4 - ihalenin yapılacağı yer ye tarih : 2 inci kanunun 28 inci perşembe 

giinü saat on beşte belediye daimi encümeninde. 

5 - isteklilerin ihale günü saat on dörde kadar teminat mektuplarile 
birlikte tekJiflerini belediye riyasetine vermeleri lazımdır. 

6 - Arsa topu kaydına göre satılacaktır. 
7 - Almak isteyenlerin daha evvel şartnameyi okumaları ve mu-

ayyen vakatta tekliflerini vermeleri ilan olunur. 7711 

13 - 17 - 21 - 26 

D. Demiryolları Adana İş
letmesinden : 

Adına Deposuna bir sene zar· 
fında gelecek tahminen 20,000 ton 
mikdanndaki maden kömürünün va. 
gonlardan tahliye ve istif işi için 
12-1 -37 tarihinde yapılan açık 
eksiltmede talip çıkmadığından do. 
layı eksiltmenin 10 gün daha uzatı· 
larak 23-1 -937 cumartesi günü 
saat 10 da yapılması kararlaştırıl

mıştır. 

Radyo almak ist ermisiniz ? 

Beher tonun muhammen tah!iye 
ve istif ücreti 10 kuruştur. 

Eksiltme Adana işletme binasında 
yapılacaktır . 

Şartnamesi İşletme Cer Başmü
f ettişliğinde bedelsiı olarak göste· 
rilmekte bulunan bu işe talip olan · 
)arın Kanunda yazılı vesaik ve ida
remiz veznesine yatırılmış 150 lira 
muvakkat teminat makbuzu veya 
bu mikdarda 8CJnka teminat mek
tubu ile gününde eksiltmede bulun· 
maları .7726 PHILCO 
~Kadastro 

1 den: 

Adana bayiliği: 
müdürlüğün - 1 

Evrendilek kitabevi 
karşısı. 7706 

Her markayı görüp ,c, 
1 edikten sonra muhakk'ı 
Philco r~dyo~unu t.11 

rup dınleY"J 

Çünkü? ıu 

1- ilk defa Rady~~ 
Elektrik t a t b i k ed' 

Philco fabrikasıdır . A 

2 - 1936 senesi Al 
1,60') ,000 t a n e radrta 

sa tmak suretile radyo _.J 
tışı rekorunu lcazanmıştıt 

3 - En büyük 28 tsl 
Otomobıl fabrikası tar 
dan kabul edilmiştir . 

4 - Bu sene Ank• 
Halkevi genel sekreteri 
tarafından 12 marka .ı' 
sında yapılan müsab..ıcJ-.ar 
birinciliği kazanmııbr . a 

Osmanlı 

5 

Bugece nöbetçieczane 
Tarsuskapısı civarında , 

Adananın Reşatbey mahalJesinde 
Kadastronun 615 ada ve 4 parse
linde mukayyit ve Şubat 926 tarih 
ve 125 sıra numaralı tapu ile Mus· 
tafa kızı Melahatın uhdesinde olduğu 
anlaşılan arsanın bundan ( 7 ) sene 
evvel Melahatın sağir bulunması ha ı 
sebile ilamla pederi Mustafadan har· 
cen satın aldığı ve üzerine de bina 
inşa ederek o tarihtenberi zilyedi 
bulunduğundan namına tesçjli hakkı 
kansı Bedriye tarafından Kadastro 
komisyonwıa evrakı mJsbite ile mü· 
racaat ve iddia eylemekte olduğun· 

dan ve komisyonca da Kadastro ni
zamnamesinde 20 inci maddesine 
tevfikan muamele ifa edileceğinden 
Melahatın bu iddiaya karşı bir güna 
itirazı olduğu takdirde on beş gün 
zarfında müracaatı için tebJiğat ve· 
rilmesine karar verilmiş ise de adres 
malum olmadığından tebliğ maka
mına kaim olmak üzere gazete ile 
keyfiyet ilan olunur . 7725 

Halk eczanedir aş 

--------..-------·---·_,lr.-uc 
Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksöz ü matbaa51 
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