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5 Kuruş 

ADANA: Telefon : 17 GÜNDELiK SiY ASİ GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

Türkiye - ltalya müzake 
releri yapılacaktır 

la gazetta del popolo ismindeki İtal
yan gazetesinin dostca bir yazısı 

------· 
5 Son kanun 1937 tarihli "To

rino. da çıkan " La Gazetta del 
PoPolo., gazetesinde neşr edilen baş 
llıakalede Türkiye hakkında aşağı
daki yazı vardır : 

"Montrö muahedesine gelince 
iki devlet arasındaki münasebetle
rin tesviyesi için, doğrudan doğru· 

Filistinde : 

dan doğruya Türkiye ile ltalya a. 
rasında müzakerer yapılacaktır. 

Çünkü eğer iki memleket ara
sında bir sui tefehhüm varsa, bu 
sui tefehhümün iVilesi lazımdır. 

ilk zamanlarda Türkiye - ltal· 
ya münasebetleri çok samimi idi. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

İngiliz tahkik komisyonunun yap
tığı aleni celsede 

Araplar ne söyledi ? 
Yegane istek Yahudi 

hemen durdurulması 
muhaceretinin 
maddesidir 

kının refah ve istiklalini vadetmiş
tir. Filistin bundan istifade etme
miştir. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Almanya 
İtalyaya nasıl bir 
teklif yapmış ? 

--
Adalarda bir Alman 

Üssübahrisi mi ? 
Londra : 15 

(Radyo) -
Royterin Ro 
ma muhabiri 
bildiriyor: Ro· 
mada bulunan 
Göring ita! . 
yadan Alınan· 
!arın 12 Ada· 
dan birisinde 
bir üssübahri 
teşkil etmele General Göring 
rine müsaade edilmesini istemiştir . 

Fakat ltalya,bu teklifi reddetmiş 
ve bu teklifin Akdeniz anlaşmasına 
külliyen muhalif olduğunu bildirmiş· 
tir . 

Roma : 15 ( Radyo )-Bu sabah 
20,000 kişi Göring'i alkışlamıştır. 

Baş vekil dahiliye 
ve hariciye vekil

leri istanbulda 

lstanbul : 15 (Radyo') - Baş
vekil ismet in Ônü, Dahiliye ve Hari· 

1 
ciye vekilleri bugün şehrimize gel· 
mişlerdir. 

Kudüs ; 15 ( Radyo) - Tah· 
kik komisyonu dün yaptığı aleni 
Celsede Yüksek Arap komitesi reis 
Ve azalannı dinledi. Azadan evkaf 
llıiidürü Abdülhadi Arap komitesi 
naııuna Yahudi muhacereti ve Ya· 
hudilerin Filistin araziıini elde etme. 
lerj hakkında teknik malümat verdi. 

Ondan sonra işin siyasi cihetine 
ieçerek yıllardanberi devam eden 
Ve bu sene altı ay süren ihtilallerin 
esaslı sebebi bütün komşu Arap 
llıilletlerine, lraka, Mısıra istiklal 
Verildiğilhalde onlar gibi Arap olan 
Fifistine istiklal vermeği lngilterenin 
hı.la düşünmemesidir. Dedi. 

Hava kurumunuıı (Milli Mensucat) a 
gönderdiği Elmas madalya 

Ondan sonra tahkik komisyo· 
lıuna yüksek arap komitesi sekreter 
ve muhasibi Filistinin lngiliz man· 
dası altında yaşadığı 16 senede ge· 
Çen hadisatı hula~a ederek manda 

h"esikası, manda memleketlerindeki 
alkııı · t · · - ı k . emnıye ve asayışıııı, ıııem e· 
etııı i.inkişaf ve terakkisini temin 

eder.ek, onu istiklale doğru götür· 
rncğı vadettiği halde Filistinde bu 
~u~ tamamen aksi yapıldığını söy-

ledı, Ve bütün bunları maddi vaka· 
arla tesb't . . 

ı ve teyıd ettı. 
C En nihayet arap komitesi reisi, 

d cıııaı Hüsnü tahkik heyeti nezd ın· 
e r·ı · t' d h 

Dün güzel bir törenle sahip
lerine verildi 

Mılli mensucat fabrikaoını u ı çirulı·n lıir krnm 

hadiseleri 
Arap ve T aşnaklar silahlanıyor 
Şimdiye kadar silahlananların adedi 7000 dir 

Üç günde 36 Türk elebaşılık suçile tevkif edildi 
Antakya: 15 ( Hususi) - Arap ve Taşnaklar son günlerde büyük mikyasta 

çeıe teşkilatiyle meşguldurlar . Halep ve civarında 7000 kadar Arap silahlan
mıştır. 

Reyhaniye :15 (Hususi) - Reyhaniyede beş gün içinde 35 kişi tevkif edil
miştir. Hükumet, buna sebep olarak, geçenki nümayişte elebaşılık suçunu 
göstermektedir • Türklerin bu medeni nümayişi hükumet tarafından büyük bir 
kin ve garezle karşılanmakt dır . 

Hatayda şapka giyme hareketi gittikçe genişlemektedir. Halk resmi ma
kamların tazyiklerine rağmen şapka giymekten vazgeçmemektedir. 

T aymisin bir makalesi 
Ankara: 15 ( Radyo ) - Times , Sancak hakkındaki bir makalesinde " An

karanın davası lehinde söylenecek çok şey vardır . İskenderun Türkleri Arap 
idaresine geçmekle büyük bir tehlike altına gireceklerdir ,, demektedir . 

Bayan Afet 
Konferansında çok 

muvffak oldu 

1 Yeni muahededen sonra 
Cenevre ; 15 ( A.A ) - Bayan 

Afet Cenevre Jeorafia cemiyeti ta. 
raf111dan hazırlanan toplantıda Türk 
Kartografi Piri reisin umum bahri
yeye ait 1513 te yazdığı kanunla ve 
çizdiği heri talar ve yine bu tarihlerde/ 
Kristof Kolonbun keşfini müteakip 
Amerika hakkında pek mufassal ve 
büyük bir alaka uyandmcı Projeksi
yonlu bir konferans vermiştir. 

Bayan Afet Kartografi ilminin 
o tarihlerde Türklerde mevcut ol
duğunu ve o vakta kadar yapılmış 
haritaların en mükemmelini Piri re: 
isin yaptığını fvesikalara müstenit 
delillerle konferansında göstermiştir. 
Konferansın sonunda Cenevre Jeog· 
rafiya cemiyeti reisi kartografı ilmi 
üzerinde asırlardanberi Türklerinde 
meşgul olduğu ve ne derl!ce ileri 
götürdükleri keyfıye tinin kendile
rince malüııı olduğunu ve bu yüz. 
den ilmi bir hakikatın daha bu su· 
retle tecelli ettiğini söyledikten son· 
ra bayan Afete hararetle teşekkür 
etm '~ti•. 

Son 
dakika 

Lübnandaki anasır rekabeti neticeleri 
---- -----

Vahdete giren yerlerdeki aksaklıklar 
Berut : 14 ( Hususi ) - Lüb 

nan - Fransa muahedesi müzakere 
edilirken Lübnanda müslüm gayri 
müslüm rekabeti ve Garbtrablusun· 
da da Suriye vahdetine iltihak dava. 
siyle y.ıptıklan kargaşalıkların tah 
kikatı hali devam etmektedir . 

Trablustaki mevkufların tahliye
si için uğraşıyorlar . 

Berutta da nümayiş günlerind ~
ki zarar ve ziyan v~ müsebbibleri 
tesbit ediliyor. 122 otomobil tahrip 
edilmesine ve 220 dükkan yağma 
edilmiş olduğu iddia olunuyor . 

Berutta çarşılar frank kıyme tin 
deki değişikliğin serisini vesaire do
la ı ısiyle aşarın ; yükselme~iııdcn do
layı grev yapmıştı . Yeni Lübnan ka
binesi meseleyi hall etmiştir . 

~uriyede intihap yapılırken mu · 
ahede henüz tasdik edilmediği için 
hususi bir idareye tabi olan Cebeli . 
düruz ile Lazkiye intihabı yapılma· 
mıştı . 

Muahede imzalanıp Suriye par· 
lamentosunda tasdik edildikten son 
ra Halepten ve Lazkiyeden Suriye 
parlamentosuna gelecek mebusların 
intihabına yeni başlanmıştır . 

Yalnız muahedenin akdi sırasın· 
da Cebelidürz ve Lazkiyeden Şama 
heyetler getirilmiş ve· onlarla ( ma 
halli bazı im ti yazlar tanımak şartile) 
Suriye vahdetine girmek hususunda 
uyuşulmuştu . 

Cebeldürz intihabı · 10 Kanunda 
başlıyacaktı . Fakat sürgünlerin gel
mesi için tehir edildi . Bu mitingler 
Cebel için mücahede yapmış kimse
lerdir . 

Suriye hükümeti onları affettir 
mek ve yol masraflarına temin et
mek için çalışıyor . 

Bu mücahitler Suriye ihtilallerin · 
de en çok yararlık gösterip F ran· 
sızlar tarafından tebit edilmış idi . 

Suriye hüküm eti bunlar lehinde 
- Gerisi ikinci sahifede -

•tti. ı ıs ın avasını şerh ve iza 

• Türk hava kurumu tarafından, dalya dün saat on üçte fabrikada Antakya : 15 [ Hususi muhabi-
Fili t ' · l yaptığı elli bin liralık büyük yardı · merasimle verilmiştir. rimiz.d.en J _ Arapların sönük nü-' s ının en büyük lideri o an 

•Ctrıal 1-! · ma karşılık olmak üzre (Milli Men· Belli saatte, başta lıbayımız Tev· mayışıne karş ı Hatay Türkleri ikinci lısııü Akvam Cemiyeti ah-
n ın d sucat) fabrikasına verilen Elmas ma· fik Hadi Baysal, yedinci Tiim ku· ıırnazzam bir nümayişle cevap ver._ an a altındaki memleket hal- dı'er . Bu nümayişe 10,000 Türk ka-

---------------------·----- mandam, Belediye Reisi ve lıir çok dı~ı .ve 60,000 Türk genci iştirak et-
. 

1 davetliler fabrikada bulunuyordu. Fab· mıştır . ı ... 
ııeneral F ranko h • ı •k 1 rika bu günün şerefine yeşillik ve Bu nümayişin bu kadar azameti alo 1 karşısında zabıta müdahale edeme

bayraklarla süslenmiş ve içeride As. m.iş, fakat nümayiş büyük bir sükun 

itham edilmektedir 
• ortekiz gönüllü sevkini kesecek 

Yine mukabil hücumlar başladı 
L~n~ra : 15 (Radyo) - Porte· 

• ~ukumeti ispanyaya gönüllü 
ermemeye amade olduğunu 

ltercye resmen bildirmiştir. 

vetleriyle ihtilal kuvvetleri arasında 
çok şiddetli bir çarpışma olmuştur. 
lhtililcılardan 100 ölü 400 yaralı 
düşdüğü tahmin edilmektedir. 

keri bando güzel havalar çalıyordu. içınde geçmiştir . 
Gerek fabrikann içinde ve gerekse Bu 70,000 Türk'ün ellerinde isti-
dışında fabrika mensuplan ve halk- nasız olarak küçük büyük boyda Ha

tay bayrakları vardı . 
tan yüzlerce meraklı dolaşıyordu, Antakya : l5 [ Hususi muhabi-

Merasime vaktında başlanmıştı. rimizden ) - Fransızlar son günler-
ilk önce ilbay Tevfik Hadi Baysal de akla gelmeyen öldürücü tedbirler 

d 1 b 1 düşünmektedirler . 1 
ma ayanın u unduğu kürsü önüne Hükumetin son planı şudur: Bü 

1 
gelerek söylediği nutukta, inkilap tün Ak deniz sahillerindeki Fransız 'ı 
Türkiyesinde milli sanayiin ilerileyi. Kolonilerinden gizlice yüzlerce firen-
şini ve saltanat devrile bu günkü gili kadın, kahve, kazino gibi umumi • 

mahallere konulmakta ve Türk genç
Cumhuriyet devrinde yurt içinde ya )erile temasları için iltizamı bir müsa-
pılan değerli işleri tebarüz etttire· maha giısterilmektedir . 
rek Milli Mensucat fabrikasının yap Dün bütün Türk mahalle mümes· 

Madrid :15 (Radyo) - Tavera 
besinde dün gece hükUınet kuv. 

Lizbon : 15 ( Radyo ) - iki, h le El d Turk gençlerıne bu tuzaktan sakın-
tığı bu yardıma karşılık olarak Türk 

1 

si~eri ev ev. ,kapu kapu dolaşarak 

ava urumunun mas ma alyasını malarını ihtar etmişlerdir. 
- Gerifi üçüncü sahifede -:- - Gerisi ikinci sahi/erk - L. 

Güney Yurtda 

Şehirler 

Silifke 

Sahrınç temellerin

den biri 

( Yazw ikın ci sahifede J 
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Sahife 2 

Güney yurtda şehirler ; VII 

• • 
SiLiFKE 

Y. Yalgın 

Holmide ( Uzunea burç ) bir mabet 

Baedekeres'in araştıı mala
rma göre; !sanın doğumundan 
( 1000 ) yıl önce sahil Anado
lunun batı doğusu, Akdeniz kı
yısı ( Dor ) !arın müstemlekesi 
bulunuyordu . Bu çağlarda Dor 
lar Taşucu ve Liman kalesi bi
na olunurken Silifkede ( Kilit ) 
adlı bir ırk yaşıyordu . ( Ki
;it ) !erin o devirde en mukad. 
des yayla şehirleri ise ( Hol· 
mi ) adını taşıyan şimdiki uzun. 
ca burç idi . 

Bu itibarla Silifkenin yaşı 
!sanın doğumundan çok ileri 
yıllara doğru gider , Çünkü İs
traponda ; Silifkeyi Dor'lardan 
evvel Girici mücahitleri ve (Mi. 
ken) !er adını alan müstevlile 
rin de tanıdığını görüyoruz. Bu 
çağ ise lsanın doğumundan bir 
rivayette ( 1500 ) diğer bir ri· 
vayette ( 2000) yıl önceye rast· 

lar. 

Holmi }olunda bir rahip şilehornesi 

Bu kurunlarda Anadolunun or
tası ve dört bucağı Etilerin idaresi 
ve birleşik cümhuriyeti elinde bulu. 
nuyordu . ( F onden Ôster A lişar 
hafriyatile ve kanaatile bu yaşayış 
tarihini İsadaıı ( 8000 ) yıl daha ile 
ri götürmektedir . 

" Kilit ,, adının ahengi ve bu ke
limenin sahibi olan ırkın yaşadığı 
Silifke ve havalisiniıı coğrafi duru· 
mu kilit L:elimesinin Öz Türkçe ol 
duğuııu bilmem iddia etmeğe lüzum 
varmıdır ? .. Hatta Girici adasını 
teşkil eden ve sonraları Miken adı
nı alan Giridlilerin de Girici adasına 
bu mıntakadan gitmediğini, Kilit'li· 
ler olmadıklarını, kim iddia edebi
lir? 

Görüyoruz ki Silifke !sanın do· 
ğumundan ( 8000 ) yıl önceden (Se
lekes ) adı verilmiş ve tarihçileri
miz son günlere kadar bu adı Si
lifkenin en eski adı diye zannetmiş· 
!erdir . 

Profesör Garstang'ın Hitit ad. 
!arı indeksi kitabında Romalıların 

verdiklerini zannettiğimiz bu ismin 
de ( Hitit ) menşeiııdeıı kopmuş bir 
kelime olduğunu öğreniyoruz. Bi 
naenaleyh Romalılar Silifkeye isim 
takmış değil eski ismini kendi ağız
larına göre uydurmuş olmaktan ile
ri varmamışlardır . Tarihçilerin ba
bası ( Herdut ) ; bile Seleeks şeh. 
riııin kadim bir şehir üzerinde ku· 
rulmuş olduğunu ve ~ Selekes ) ]e
rin eski bir milletten bulunduklarını 
işaret eder . Her ne kadar üz. rimi
ze Si!ifkedeıı ve l zunca burçtan 
( Holmi ) gelen eserler Jbep Roma
lılar devrine ait ise de bu mıntaka·; [ 
daki mağaralar, sahrınçlar Roma
lılardan e'lvelki medeniyetin belki il 

Prehisterik devirlerinde bile yaşa· 
mış olduğunu ispat eder . 

ilerde bir fırsat bulunur ve de
rin bir kazı yapılırsa bu gün Silifke 
kalesinin üstüne çullandığını gördü· 
ğümüz Hüyük bize çok eski tarih 
devirlerinde Silifkeııin medeniyetle
rini sıralayacak ve kitaplar doldu
racak kadar zengin olduğu .u gös
tere,cektir . 

Benim bu iddiayı bir fal ve bir 

tefe'üldeıı çıkardığımı zannetmeyiniz. 
Silifke kalesinin bulunduğu büyüğün 
diplerinde ve çarşı içinde yapbğım 
bir mozeyi k araşbrmasıııda rasladı · 
ğım cılalı taş devrine ait bir iki par 
ça isabet etmektedir. [ Bunlar çak. 
mak taşıııdaıı bir bıçak ile kırılmış 
kara taştan yapılma bir balta par
çasıdır.] 

Güney yurdumuzu dolaşan hü. 
yüklerin en büyüğü ve en başta bu
luııarıı omuzunda hala Silifke kale· 
sini taşıyan silfke büyüğüdür. 

Bu kale lsarıııı doğumundan tahmi
nen (800 -1000) yıl sonra Bizans· 
lıların elile yapılmış ve daha sonra
ları Karaman oğulları, Konya Sel
çukileri ve hatta Osmanlılar tara 
fındaıı da tamir görerek kullanıl
mıştır. 

Silifke içindeki Meryemlik ve 
Sahrıııçlar her ne kadar Roma ese
ri iseler de temel taşıııda kullanıl
mış yapılar bu eserlerin eski bir 
medeniyet eseri üzerine bindiğini 
göstermektedir. 

Silifke dağlarında oyulmuş me
zarlarııı tipleri Eti örneği mezar tip · 
!erinin tıpkısıdır. 

Bundan başka ; Mersinden Si· 
lifkeye giden eski ve tarihi yolun 
üzerinde sağlı ve sollu görülen hü 
yüklerden çıkarılan çanak çömlek 
parçaları ve ( Lamas ) ııı ( Aseli ) 
mevkiiııdeki ( Hitit kapısı ) ve Silif. 
kedeıı Anamur, Mut, ve Ermeııeğe 
doğr~ yükselen yolun durumu ve 
yolun etrafıııdaki çok eski tarih ya
pıları, hep Silifkeyi merkez göstere
cek ve eskiliğini teyid edecek de· 
lillerdeııdir. 

Burada hatıra bir daha gelir. 
(Aceba Kilit Türklert Hititler za· 
manında uzunca burca bağlımı idi
ler?.) Bu gün tarih kitaplarıııda 
(Helmi) adile yaşayan Uzuııcaburç 
ilk gününden son günlerine kadar 
"Ruhaniler,, merkezi olarak yaşadı

ğıııa ; Hititlerin en büyük kralları
nın "Taıırı,,lardaııteşekkül ettiğine ; 
taunların bulunduğu yurdların mu
kaddes bir yer olduğuna nazaran 
bu düşünce biraz varid olabilir zaıı
ıııııdayım. 

Eğer böyle ise Hititler devrinde 

Türksözü 

Ankara futbolcuları memleket 
içerisinde geniş bir turnuva tertip 
etmişlerdir. Ankara şampiyonu genç
ler birliği başta olduğu halde bütün 
kulüplerin iştirak ettiği bu turnu
vada elde edilecek gelir , tamamen 
şehrimiz felaketzedelerine teberru 
edilecektir . 

Taşköprü ile hü
kumet arasındaki 

yol 

Belediye kararını verdi 

Seylapta, hükumet ile Taşköprü 
arasıııdaki yol bozulmuştu. 

Posta trenleri, yolların karlı ol· 
masıııdan oçk rötarlı gelmektedir. 

Dün geceki lstaııbul postası sa· 
baha karşı yedi saat tehirle gel· 
miştir. 

İplik buhranı doğ 
ru değil 

Afyon inhisarı iplik üzerinde ya
pılmak istenen ihtikara meydan ver· 
memek için Avrupaya büvük mikyas 
ta iplik siparişi vermiştir . 

lktisad Vekaleti ( G. 1. R. ) ka · 
rarııamesiııin B. listesine bıraktığı 
listelesden gerekse serbest pozis 
yoıılardan ihtiyaç miktarında ithalat 
yapılması için icabedeıı tedbirler 
alınmıştır . 

Vaki müracaatlar isaf edilmekte 
olduğuna göre bir iplik buhranı ol
duğu hakkıııdaki haberlerin spekü
lasyon yapmak stiy~nler tarafından 

Belediye , bu yolun hemen tami· 
riııe başlanması hakkında karar al
mıştır. 

Telgraf 
1 

işae edildiği anlaşılmaktadır . 

Belediyede : hatları 

Muhabere intizama girdi 

Her tarafta yağmur ve karııı te· 
sirile telgraf muhaberabııın iııkıtaa 
uğradığını yazmışbk. Gerek şark ve 
gerekse g a r p hatları açılmış ve 
muntazaman muhabereye başlan· 
mıştır. 

Çif çil erimizin borç 
larına dair bir 

kanun 
-

Ziraati koruma ve genişletme ıçın 
1337-1341 seneleri Maliye,Ziraat 
ve iktisat Bakanlıkları bütçelerinde 
açılan fasıllarda Çifçilere tevziat 

esnasında yapılan yardımlardan do· 
ğaıı borçların taksite bağlanmasına ı 
ve faizlerinin affıııa dair olan kanun ı 
layih-ısı Başvekaletten Kamutaya su.ı 
ııulmuştur. 

Kanun layihasına göre çifçiler , 
borçlarını, beş müsavi taksitte öde
yeceklerdir. İlk taksit 1 Haziran 937 
de ödenecek, digerleri de birer sene 
fasıla ile tahsil edilecektir. 

Kanun meriyele gireceği tarihe 
kadar geçen zamana ait faizlerle 
borçları kısmen veya tamamen daha 
evvel ödemiş olaıılarııı faizden do. 
ğan borçları aff~dilmiştir. 

Taksitini zamanında vermiyeıı 
borçlu için kanunda müeyyide mev· 
cuddur . imtina tarihinden itibaren 
borç muacceliyet kesbedecek ve 
tahsili emval kanununa göre tahsil 
edilecektir . 

Bundan başka , Ziraat Vekaleti 
tarafıııdan hazırlanıp Vekiller Heye
tinden &eçeıı Orman Koruma teş· 
kilatının askerileştirilmesi hakkın

daki kanunla esbabı mucibesi ve 
Baremin ilk üç derecesindeki me· 
murlara Aııkarada ev kirası .veril· 
mesi hakkıııdaki kanun layihası da 
Kamulaya gönderilmiştir . 

Silifke Uzuııcaburca bağlı olmasi 
lazım gelir. 

Hulasa : Silifke de bütün çuku
rovanın büyük şehirleri olan : Ada
na, Tarsus, Aıışiyal, Rigııa ve di
gerleri gibi en eski devirlerde ya· 
şamış çok yaşlı şehirlerimizden bi· 
ridir. 

Münhal zabıta memur
lukları ve tahsildarlık 

İmtihanı 

Belediyede münhal zabıta me 
murluklan ve tahsildarlıklar için dün 
bir müsabaka imtihanı yapılmıştır. 

Müsabakaya 20 den fazla genç 
iştirak etmiştir . 

imtihan neticesini bildireceğiz. 

Zabıtada: 

Bir kadını kürekle 
yaraladı 

lsmail oğlu Mustafa adında birisi, 
Mustafa karısı Emine isminde bir 
kadını döverek, elindeki kürekle 
agır surette yaralamıştır. 

Zabito, hakkında kanuni işi yap
mıştır. 

Bir kadın elini maki
neye kaptırdı 

Suphi Paşa fabrikası amelelerin· 
den Hasan kızı Fidan, elini çırçır 
makinesine kaptırarak hafif surette 
yaralanmıştır. Fidan hastaneye kal
dırılmıştır. 

Umumi ev kadınlarının 
Umumi ev kadınlarıııdaıı kasım 

kızı Meryem lsmail Kadriye, Di· 
mitri kızı Llli isminde kadım döverek 

yüzünden yaralamışlardır. Suçlular 
yakalanarak haklarında kanuni mu
amele yııpılmıştır. 

Hırsızlıklar 
Deri tüccarı Mehmet oğlu Ah· 

mediıı dükkaııına, komşusu makineci 
Ziyanın dükkan kepengi aralığıııdan 
girilmek suretiyle altı daııe meşini 
aşınlmıştır, Zabita hırsızları arıyor. 

* • 
Mehmet oğlu Kadir adında biri· 

si, ibiş oğlu Memet adında birinin 
bir saatini alarak kaçarken yakalan
mıştır. 

Şair Ziyanın mezarı 

Afyonda çıkan Haber gazetesi 
yazıyor. 

Büyük şair Adanalı Ziya için 
belediyenin teşebbüsüyle yapılaca

ğım evvelce yazdığımız güzel me· 
zar taşı haıırlanmı,r bulunmaktadır. 

• 
rı 

:verirken iftihar duyduğunu söyle -
miştir. 

Bundan sonra Türk hava kurumu 
adıııa Adana şubesi başkam Sabri 
Gül söz alarak hava kurumunun se
vinç ve iftihar duygusile gönderdiği 
bu madalyanın manevi kıymetinin 
çok büyük olduğunu anlattıktan son
ra demiştir ki: 

" EvvJki yıl büyük Başvekili· 

,niz bize yeni bir yol gösterdi ve 
havalarımızııı maruz bulunduğu teh
likeyi işaret etti. Bu işin yurdun 
her köşesinde ayni büyük alaka ile 
karşılandı, bu arada kendileri ve 
Adana için bir iftihar vesilesi yara

tan Milli Mensucat fabrikası da elli 
bin lira vermek suretiyle bu yeni 
çığırda vazifesini yapmış oldu. Ken· 

dilerine kurumumuz adına bir kere 
daha teşekkür ederim. ,, 

1 
Sabri Gülden sonra fabrika ad t• 

1 
na söz söyliyeıı fabrika koopera
tif direktörü Hamdi.mensup bulun· 
duğu müessesenin verilen bu madal· 
yaya sahip olmaktan duyduğu bü
yiik gururu ifade ve buna karşı ha· 
va kurumuna teşekkür ettikten son
ra [ Mitli Mensucat ] ııı da bir 
cumhuriyet devri eseri olduğunu, 
müessesenin bütün hayat ve teka· 

mülünü cumhuriyeti!' bol feyzinden 1 

aldığını söylemiş ve şunları ilave 
etmiştir. 

" Hava k.urumunun fabrikamıza 
layık gördüğü bu madalya yüksek 
kurumun bize karşı bir sevgi ve te 
veccüh nişanesinden başka bir şey 
değildir. Bu teveccühe layık oldu· 

ğunıuzu gün geçtikçe biraz daha 
kuvvetle ispat edebilirsek bizim için 
en büyük bahtiyarlık olur. 

Bu vesile ile hava kurumuna bağ 
!ılık, minnetlerimizi arzederken bü
tün yurtdaşlarııı bir can ve vücut 
gibi memleket müdafaasına yardıma 
koşmalarını dileriz. ,, 

Nutuklardan sonra davetlilere 
şeker, pasta ve limonata ikram edil. 
miştir. 

Yeni muahededen 
sonra 

- Birinci sahifeden artan 

çalışmakla bir borç ödemiş olacak
tır . 

Cebelidüruz ahalisi eskideııberi 
Etraşlar gibi nüfuz sahibi ailelere 
bağlıdır . Ve yeni imtiyazlarda da 
bu bağlılık muhafaza edilmiştir . 1 

Cebelidüruz kendisine vadedilen 
hususi idare şekline iiit dileklerini 
tesbit edeı ek Şama bildirmiştir . 

Ceb.!lidüruzuıı Suriye vahdetine 
girmesinin ilk fili tatbikatı Suriye 
hükumeti tarafından Cebele bir mu 
hafız ( vali ) tayin edilmesidir . Bu
nun için Haleplilerin reyleri alınmış· 
hr . Ve muhafız için Süveydada 
hususi bir daire hazırlanmaktadır . 

Yeni Fransız idaresi müsteşarı· 
nın iki ü.; sene vazifesiııdıı kalacağı 
haber veriliyor . 

Mahalli mabafilde Cebelin 937 
mahalli bütcesinden bahsediliyor . 
Bu bütce Şam ve Berutta tasdik 
edilecektir . 

16 Kanunusani 1937 ~ 
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Dilenciler şirketi 

N erede bu bilirmisiniZ ? fıııı 
de imiş .. 

" Paris Soir • da gaf mı yo~ 
Atatürk'ün 14 yıl evvelki Jc. 

paklı resmini bir kaç gün e'i' 

" son resimlerinden biri kaydile ~ 
yan bu echel gazete, şüphesiı 
mirde bir dilenciler şirketinin Jf 
cudiyetiııi iddia ve aynı zamaııd' 
varidat ve masraf bilançolarını f 
kaydeder . 

" Paris Soir • foluııuıı koca 
mu r tası şudur : 

İzmirde bir " dilenciler aod 
şirketi • varmış . Bu 'anonim ~r 
tinin erkarıı kendilerini alil hale 
makta ve dilenerek kazandıklar 
raları şirketin kasasına yatırın' 

imişler~ .. 
lzmir zabıtası , uzun bir taldt 
tan sonra bu anonim şirketin ~ 
kezi umumisini bulmuş, evrakını 
sadere etmiş ve... Cemiyeti dı 
mıŞ 1 •• 

Bulunan defterlere göre, b~ 
ketin'.safi karı bir senede 40, 
frank yani bizim para ile 35,CJd. 
ra imiş 1 ., 

Gördünüz mü ? .. 
Asıl şaşılacak şey buna dt 

işte 1 ., 

Ni. T11. 

Londra Roma i 
barıştı 

Doyçe Algemayne Saytuııi 
zetesi yukarıdaki başlık altında 
rettiği bir başmakalede lııgilte1 

ftalya arasında yapılmış olan > 
ııiz andlaşması tahlil edilmekti 
denilmektedir ki : 

F raıısanın ilk önce bu and 
y agirmek istediğini , fakat ı 
buna muvafakat etmeyince , bıl 
!aşmayı sabote etmeğe kalkış3 
ltalyan gazeteleri yazmaktadıt 
yanın buna niçin muvafakat el 

ği apaçık bir keyfiyettir . 
ispanya. meselesinde , !talı 

F raıısaııın takındığı tavır arli 
henüz ortadan kalkmamış oli 
yük bir aykırılık vardır . 

Akdeniz aııdlaşmasının irııf 
dan bir kaç gün evvel , F raıı!I 
moyu , ltalyanın , hiç değilse ' 
man dostluğunu ve anti bol 
cepheyi terkedeceğiııi sanıY 
kendini leselli ediyordu . 

Fakat yarı resmi ltalyaıı 1 
!eri , böyle bir şeyin bahse ~ 
dığıııı derhal ilan ve ltalyanın 
bir Kataloııyaya tahammül 1 

yeceğini ilave ettiler . 

ltalya ile andlaşmayı imıl 
lan zaman , bunu lııgilizler dı 
yorlardı ; bu nokta açıktaıı 
tebarüz ettirilmemiş olmakll 
ber , lııgiltereniıı , ltalyan po 
11111 bu prensibi ile arlık mii' 
etmiyeceği besbellidir . 

Bundan dolayı , Akdeniz 
masının imzalanmış olması /', 
betiyle , ispanya meselesiııij. 
vük devletler tarafıııdan 111', 

~uameleyc tabi tutulması it# 
pek kuvvetli görüyoruz . J 

= 

gösteriyor . Bu aksaklıklar ŞI 
rın Cebel halkını memnun 
mesi ve F raıısızlann da yeııı .ı 
de ile Cebelin Suriyeye ~ 
, ani ( vahdet ) meselesini ti(/ 
engellerle gevşetmesi şekl 
lasa edilebilir . 

~ 
Yeni bütceye göre tensikat ya. ----------"""' 

pı1ırkeıı kadro harici kalaıılarııı ço· Bugece nöbetçi ecı' 
ğu Dürzü olması Cebellilerin hoşu- Postane civarındl 
na gitmemiştir . . 

Bu hadiseler Cebeldürzüıı Suri· Yeni eczane~ 
ye vahdetine girişindeki aksaklıkları •:..--------·-
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F ransanın Akdenizdeki emniyeti Mustakil Suriyenin ilk ka 
binei müşkilat içinde 

Filistinde İngiliz tah Türkiye - ltalya 
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Hiç bir dostluğu ihmal 
etmemeği emreder İşçi grevleri, mali müzayikalar 

------·------
Ere Nouvelle gazetesi 

Sancak meselesi hakkın 
da diyor ki : 

,.. "' Türkiye ile anlaş 
Şam : 12 (Hususi ) - Müsta· 1 

kil Suriyenin ilk kabinesi ilk günden 
bir çok büyük müşkiller içinde işe 
başlamıştır . mak lazımdır 

fi, Raoul de Nolva sancak 
meselesi hakkında Liberte ga· 
zetesinde yazdığı bir makalede 

Vatani kabinesini Cemil Murdem 
hhükfunetini vataııiler fransanın Blum Milletler Cemiyeti K.mseyinin 1 

de tasvibi ile Fransa ve Türkiye ara 
sında başlamış olan müzakerelerin 
sanıimi bir aıılaşamamazlıkla neti
celenmiş bulunmaları son derece e· 
sef edilecek bir şeydir . 1 

diyor ki : 

Kullanılmakta olan mübalağalı 
lisan, ve ihtirasın sebebiyet verdi-

kabinesine benzetiyorlar. ikisi de halk 
cephesine istinad ettiğini, ikisinin de 
dahili, harici müşkilat arasında iş 
başına geldiklerini söylüyorlar . 

Şam hükumetinin dahili müş· 
kilatı işçi grevi ve mali muzayaka
dır . Hazine borç içinde idi . itiraf ertilmeli ki her iki taraf ta 

karşılıklı bir uzlaşmak yolu bulmak 
İçin arzu izhar etmekten gen durma-
111.ışlar ve müzakerelere nihayet ve· 
tirken de ileride bir anlaşmaya ulaş· 
inak fıkrini terketınişlerdir . 

Türkler 1921 senesinde Sanca· 
- ' ga dair yapılmış olan anlaşmaya ve 
ıeçenlerde Fransa - Suriye -
Fransa - Lübnan münasebetlerine 
istinat ederek bunların lskenderun 
meselesini yeniden halledilmesi icab · 
ettirdiklerini ileri sürüyorlar · 

Bizim tarafımızda ise, Fransız 
teıi , Türkiyeyi realite sahasından 
ayrılmaya davet etmektedir . 

Realite şudur ki hu gibi anlaşa-
111.amazlıklarda hemen hemen daima 
emrivakiler karşısında kalınır, hun· 
dan sürprizlerin tesirini de hesaba 
lc:atniak lazımdır . 

Evvela Ankara sürpriz karşısın· 
da kaldı, çünkü Fransa - Suriy~ 
muahedesinin bu kadar ·çabuk neti· 
celeneceği tahmin edilmiyordu · 

Ankara bundan sonra alacağı 
Vaziyeti tesbit için belki de biraz 
fazla bekkdi . 

Sonra, manda davasının yeniden 
açılmasında Türkler tarafından gös· 
terilmiş olan bu ısrarı beklememek
te bulunan bizler sürpriz karşısında 
kalmış olduk . 

Türklere istedikleri şey soruldu. 
1'ürklerin-·buna karşı yaptıkları tek· 
liflerin kabul edilmesine imkan gö· 
tülmedi, çünkü bu teklifleri Suriye 
birliğini tehlikeye koyacak veya ko· 
Yabilecek mahiyette idi • 1 

Bu tekliflerden birisi Sancağın 
doğrudan doğruya Suriyeden ayrıl· 
masını istiyordu . 

Diğer bir teklif ise, Sançağın 
teşekkül edecek bir Suriye konfe
derasyonun'il üçüncü ve yeni bir dev· 
let olarak girmesi şeklinde idi , 

Bu iki fikir, mandater devletin 
Vaıif~ ~e mecburiyetlerine tamamile 
mugayir düşmekte ve uzlaşma esası 
olarak, bunların kabul edilmesi Fran· 
~anın .salahiyeti haricinde kalmakta 
idi . 

Son Kanunda Milletler Cemiyeti 
0 zamana kadar bir anlaşma yapil
mış olsun olmasın, bu mesele hak
kındaki sod kararını bildirecektir · 

. 
Anadolu da 

Müthiş bir kış hüküm 
sürüyor 

İstanbul : 15 ( Radyo ) - Ana
doluda müthiş bir kış hüküm sür 
ınektedir 

Kar devam etmektedir. Hara· 
ret sıfırdan yukarı çıkmamaktadır. 

Lord Eden 

ği hadiselerin çoğalması, bu suret· 
le husule gelmiş bulunan vaziyetin 
bizim için fena olduğunu meydana 
koymaktadır . 

Akdenizdeki mevzilerimizi mu
hafaza etmemiz herkesle sulh ha· 
]inde bulunmamıza bağlıdır , 

~~rkiy~n~~ do~tluğu bu ~ün ~i · ı 

Hükümet dairelerinin ihtiyaçtan 
taşkın memurları mali sıkıntıyı artı
rıyordu . Frangın düşmesile bera
ber, Suriye lirası da düşmüş bunun 
ticaret aleminde derin akisleri belir· 
mişti . 

Vatani kitle kabinesinin ilk a
dımda önüne çıkan harici sıkıntı da 
Antakya meselesi oldu . f ancak me
selesinde Fransa ile Türkiye arasın· 

zim ıçm buyuk bır kıymeti haız· 
dir . Demek ki Türkiye ile anlaş· 
mamız lazımdır . 

Yarin İngilterenin bizi bunu 
yapmaya sevketmesini beklemek
ten ise bu gün bu işi kendiliğimiz
den yapmamız daha iyi olurdu . " 

da cereyan cıden müzakereyi takibedi
yor . 

Belki de Türkiye taleplerinde 
ısrar edilecektir . 

Türkiye bizim Suriyeye yerleş
memizi o kadar fena karşılamamıştı. 
Türkiyenin korktuğu şey bizim Su· 
riyeden çekilmemiz ve yerimizin baş 
kalan tarafından alınmasıdır . , 

lskenderun demek, Kilikya ve 
küşük Asya demektir ki bu da Tür. 
kiye matbuatının kullanmış olduğu 
lisanın sertliğinden şikayet olundu, 
fakat bu matbuatın başlıcalarından 
birisi daha dün Fransa hakkında 
şunları yazıyordu : 

" Biz kendimizi Fransaya çok 
yakın hissediyoruz . Fransızca ço· 
cuklarımız için ikinci bir ana dilidir, 
Biz, vabancı milletler arasında ev· 
vela F ransanın bizi anlaması Türki
yenin dostluğuna ne derece güvene · 
bileceğini takdir etmesini bekliyo· 
ruz . n 

Yeni Türkiyenin kendisini F ran· 
sa ihtilalinin bir kıı.ı gibi telakki et 
mesi boş bir şeydeğildir . 

Türkiyedeki tesislerin Fransız 
düşünüşunün eserini taşımış olmala
rı da boşuna değildir . 

lskenderun meselesinin ehemmi· 
yetsiz bir hadise teşkil ettiği, boş 
şeylerden ibaret olduğu ve umumi 
politikııya. bir tesiri olmadığı zanne· 
dilmekte şüphesiz hataya düşümüş· 

tür . 
Akdenizdeki ve Suriyedaki em

niyetimiz, hiç bir dostluğu redetme. 
memizi emreder . 

Loui s Beresse ' 

General F ranko 
itham edilmektedir ı 

- Birinci sahifeden artan -

gündenberi F asda bir hareket gö· 
rülmemektedir. 

Suriye tezi için vsikalar hazırlı 
yor ve lskenderun Antakya mınta· 
kasında her şeyin olduğu gibi kal· 
ması için Fransız hükümetile elbir-

1 

liğile çalışıyor. Bu meselenin sulhan 
halledilmesi temenni ediliyor. 

Şimdi asıl sıkıntı parasızlıktır. 
Hazine medyun, mükellefler müflis 
yeni devlet milli müdafaa teşkilatı 
yepmak istiyor ve bunun için paraya 
ihtiyacı var. 

Memlekette bir çok ıslahat yap
mak lazım, o da para ile olur. Bu 
ihtiyaçları tatmin etmek, bütçe açı
ğını kapatmak için vergilere zam 
yapmak imkanı yok. Zaten şimdiki 
vergilerden bir çok şikayetler var. 

F rankm su kutunun çarşı pazarı 
alt üst etmesi, her şeyi pahalılaş· 
tırması hatta sanayi ve ziraata za. 
rarlı tesirlerini de uzatması da ceba. 

lık hamlede Lübnanda olduğu 
gibi Suriyede de Suriye lirasının 
böyle düşmesi bir çok grevlere, nü· 
mayişlere, şikayetlere sebep oldu. 

Fransa ve Suriye muahedesine 
göre Cebelidürz ve Lazkiyenin Su
riye vahdetine girmesi dolayisiyle 
yapılacak idari ' yenilikler de kolay
lıkla halledilemiyor: 

Bu iki mıntaka liderlelri heyetleriyle 
uzun istişarelerden sonra Cebeli
dürz ve Lazkiye muhafızları (valileri) 
ancak dün tayin edilebildi. 

Mebus Aslan Lazkiye muhafızı 
oldu. Kendisini Lazkiyeye götürüp 
yerine yerleştirmek için dahiliye ve 
hariciye nazırı ve sıhhiye müdürü 
Jandarma umum kumandanı Şamdan 
Humus ve Halep yolile Laıkiyeye 
kadar gittiler. 

Bu teftiş seyahatından ibaret de· 
gildir. 

Lazkiyede (birlik) ve ( ayrılık ) 
taraftarları vardır. Yeni vali o iki 
taraf arasında Alevi sancağı yeni 
idareye alıştırmağa çalışacaktır. 

Mazhar Aslan mebusluğunu mu· 
hafaza edecek v~ altı ay muhafız 
vekilliği yapacaktır 

Yeni vali Lazkiyeye gidince Laz 
kiyede suriye bayrağı çekilmiştir. 

Ceheli düruz muhafızlığınada emir 
Behcet Şehabe tayin edilmiştir. 

" * " 
Sancak meselesine gelince: 
Suriye hüküm eti Fransa hariciye 

nezaretine gönderilmek üzre ali ko
misere uzun bir rapor vermiştir. 
Kont Dömartel salı günü akşamı 
vezir ile uzun uzudıya görüşmüş ve 
Reyhaniye hadisesi de meHubah
solarak bu gibi hadiselerin tekerrür 
etmemesi için süratle icap eden ted
birler alınması takarrur etmiştir. Ve 
askeri kuvvet gönderilmiştir. 

Doktor Keygali Halebe gidecek 
ve müşahitlerle temas edecektir. 

Evvelki gün Suriye kabinesi ls
kenderun meselesi, Reyhaniye hadi
sesi ve Antakya nümayişlerini gö· 
rüşmüşlardir. lskenderun muhafızlı. 
ğından rapor gelince resmi bir teb
liğ neşredilecektir_ Müsellah Arap 
ve Ermenilerin Antakyada gösteriş 
yapmasından sonra Antakyalılar te· 
zahürat yapmak için hükümetten 
müsaade almışlar ve müşavir heye
tinin bulunduğu daire önünden ge· 
çerek dileklerini bildirmişlerdir . 
Mukabil tezahüratın devamına bun· 
dan sonra lskenderun muhafızlığı 
müsaade etmiyecektir. 

1 
1 

Müşahitler Antakyada ve An· 
takya mıntıkasında cereyan eden 
tezahürat grev vesaireyi gördükleri 
gibi bir raporla Akvam Cemiyeti 
sekreterliğine bildirmişlerdir. Bu r<ı· 
por münderecatı Cemiyet açıldıktan 
sonra malüm olacaktır . 

* * * Suriyeliler komşu Arap hükii· 
metleri nezdinde Antakya meselesi 
için muzaheret arıyorlar . 

Mısır, Irak, Hicaz, ve Hadramuta 
kadar bütün Arap kardeşlerin ken
dileıile birlik olduğunu iddia edi· 
yarlar. Yalnız Irak Suriyenin kar· 
deşi olmakla beraber Türkiyenin de 
dostu olduğundan mutavassıt vazi· 
yette bulunuyor. 

* * * Yeni idarenin karşılaştığı müş-

kililttan biri de Cebelidüruz ve Laz· 
kıye de intihap meselesidir. 

Bu iki mıntıka hususi bir ida 
reye tabi olduğuııdan Suriye mec· 
!isine aza göndermiyordu . Suriye 

parlamento intihabı yapılırken Cebeli 
düruz ve Lazkiyede intihap yapılmadı 
Çünkü henüz muahede imzalanmamış 

. 

ve parlamentoda tasdik edilmemiş 
( Vahdete iştirak ) hukukan tamam 
olmamıştı . 

Şimdi muahede imzalanmış ve 
parlamentodan geçmiş olduğundan 
Suriye parlamentosuna iltihak etme · 
si icap eden Cebelidüruz ve Lazkiye 
mebuslarının intihabına başlanıyor 
ve bu iş de bir çok güclüklerle kar
şılaşıyor . Çünkü Dürzüler ve Alevi
ler arasında henüz Vahdete ısınma· 
mış nüfuzlu kütleler vardır . 

Marr.afih bu intihap yakında bi· 
tecektir . 

Burada çok dikkate şayan bir me 
sele vardır . 

Cebelıdüruz ile Lazkiyenin meb
usları Suriye intihabı sırasında seçi
lememiş iken Antakyada intihap 
yapmağa ve bir emrivaki ihdasına 
kalkışmak Suriye ve F ransanın abd· 
!ere bir tecavüzü idi . 

Cebeliddürüz ile Lazkiyeyi Su· 
riyeden ayıran şey bunlar Şamlılar 
la uyuşamıyor, ayrı idaresi daha 
münasiptir bahanesile Fransızların 
bizzat ittihaz ettikleri bir tedbir ol. 
duğu halde Antakya için ahde müs 
tenit bir imtiyaz ve hususi bir idare 
şekli vardı ve orada intihap yap
mağa teşebbüs etmek bu ahde bir 
tecavüz idi. 

. 

i lıİ' ç klil1 arşamba günü Cenev-

Madrid : 15 (Radyo) - Fran
konun Hitlere yaptığı teklifin pek 
vatansızca bir düşünüşün mahsulu 
olduğunu bütün ispanya anlamıştır. 
Ve efkarı umumiye anlamıftırki, F · 
ranko lspanyol milleti için degil, 
şahsi arzulan için çarpışmaktadır. 

Hükümet , ispanyanın lspanyol
lann bir karış toprağını bile feda 
etmemek için son demine kadar ça · 

lışacaktır . 

kümet , milletler cemiyetinin önü· 
müzdeki içtimaında , ispanya işine 
bir sureti hal bulunmasını talep ede· 
cektir . meselenin müstacelen müza · 
keresi için şimdiden teşebbüsatı lazi· 
mede bulunmuştur . 

Madrid : 15 ( Radyo ) - Yağ· 
murlar harekata mani olmaktadır . 

Antakyalıların istinkafı sebepsiz 
değildi.~lstiklal istemeleri de sebep· 
siz değildir. Arap vahde i içinde 
Suriye vahdetine yeni giren yerle 
rin bile tatmin edilmediği ve Suri 
ye hükumetinin kendi işlerini çevir 
mekte ne kadar müşkülat karşısın 
da bulunduğu görülüyor. Kendilerin 
idare edemiyenlerin başkalarının 
işine karışması doğru değildir. 

reye hareket ediyor 
~ . Londra : 15 ( Radyo - Hari· 

cıye naıı rı Lord Eden Mı') 1 ti S 
t 

. . e er os-
ye esının ö ·· .. d k' . b l numuz e ı ıçtimaında 

u unnıak üıre çarşamba .. .. L d 
rad C gunu on 
tir. ~n enevreye hareket edecek-

Valansiya : 15 ( Radyo ) - şe· 
bir her türlü hava hücumlarına kar 
şı müdafaa tertil;ıatı almıştır . 

Valansiya : 15 ( Radyo ) - Hü. 

Avila : 15 ( Radyo ) - Hükü
met kavvetleri Madridin şima i gar
bisinde asiler olduğundan ilerleme 
ğe cesaret edememektedir . 

Bilbao : 15 ( Radyo) -Topçu 
düellosu bir kaç gündenberi devam 
etmektedir . 

. 

. 

. 

. 
1 

kik komisyonu müzakereleri 
- Birinci sahifeden artan - - Bırinci sahifeden artan -

Manda devam ediyor ve yıl geç· Ondan 5oura anlaşıbıayan, hiç bir 
tikçe Alcvam cemiyetinin vadların- zaman izah olunamıyan sebepler. 
dan Filistin halkını bir kat daha den dolayı bu münasebetler bozul-
mahrum ederek Filistin yerlilerini muş ve Türkiye ltalyya'ya karşı 
memlt>ketin garibi vaziyetine sok düşmanca bir takınmıştı. Şimdi hal· 
makta deva,n ediyor. Filistine Yahu- ya, Montreuk muahedesinin altına 
diler getirildi. Onlara imtiyazlar imzasını koymadan evvel, her şeyin 

verildi. Filistin topraklarının yarısını yerli yerine getirilmiş ve vaziyetin 
elde ettiler. Ticarete, sanayiie onlar aydınlanmış o.ması lazımdır. ltalya· 

hakim oldu. Filistinin yerlisi olan Uürkiye'ye karşı her zaman hürmet 
Araplar bütün .mesaiye rağmen ha- ve dostluk duyguları beslemiş ve 

la ekseriyetler olmakla beraber 16 hiç bir zaman Türkiı e'ye karşı ya-

yıldır akalliyet muamelesi görüyor-
1 

pılan kombinezonlara iştirak etme-

lar. Yabancılar yerlilere tercih edi- miştir. ltalya, küçük Asya'pa, ne 

liyor. , manda ve ne de bir tokrak sahibi 

Arap züra toprağını her şeye 
olmuştur. 

katlanarak salıp elden çıkarmadı Son günlerde ltalya. Türkiye ile 

fakat Filistinde arazi sahibi olanla- bir ticaret anlaşması akd etmiştirki, 

n Yahudi parası itma etti ve g~niş bu hareket ltalya'nın hüsnü niyetini 

topraklar yahudilerin ellerine geçti. ispat eder. Binaenaleyh münaseba-

Yahudi muhacereti böyle devam tımızın aydınlanmasını istemekte 
ederse F!listinin asıl yerlilerine bu haklıyız: 
rada yer kalmıyacaktır. --- -

Mandater devletin vazifesi bu- lidir. Bize ilk şart olarak bunu va-

muydu ? Akvam cemiyetinin ahdi dettikten sonra müzakereye geçebi-
sözü böyle mi yerine getirilir ? liriz dedi. 

Yahudi muhacereti durdurulma- Yarın mühim bir içtima daha 
lı ve Filistine artık istiklal verilme· olacaktır. 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiyatı 

CiNSi En az \ En çok Satılan Miktar 
K. 3. J{_ S. Kilo_ 

-Kapı malı pamuk 43-- ı== - -

Piyasa parlağı ., - 38,75-- -41 • 
-Pfyasa temizi .. -36 ı 38,50·--

iane 1 
iane 2 

- Ekspres 
Klevlant 

YAPAGI 
-Beyaz 

1 ı l -Siyah 

ÇiGI T 
- Ekspres 

--· 
1 

1 
iane 1 

Yerli "Yemlik 0 
1 

.. "Tohumluk,, 8,25-ı 3,30 

:-ı U B U B A T 
Buğday Kıbrıs 

.. Yerli 6,so-- 6,62 

.. Men tane ----
Arpa ----

----Fasulya 
-Yulaf ----

1 Delıce 
---- --

Kuş yemi 1 
-Keten tohumu ~' -Mercimek ----

1 Susam ----

UN 

ı 
Dört yıldız Salih 1 

... üç .. .. 
1 1i -g 1-DÖrt yıldız Doğruluk 

~ ""1 üç .. " 1 o s . s· . 1 :: ta ı ımıt ,, 
-"' :'; ı- Dört yıldlZ Cumhuriyet 1 
"' "" -" 1 uç .. .. 1 

1 Simit ,, 

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
15 I 1 I 1937 !ş Bankasından alınmıştır. 

Sarıtim Pene 

1 
7 20 - Liret 1-Hazır 

6 93 Rayişmark Mart vadeli -
Mayıs vadeli 6 92 

Frank ( Fransız ) ı_ 

Sterlin ( İngiliz ) 
Hint hazır 5 94 -- -

12-141 
Dolar ( Amerika ) 

1 
- -

Nevyork Frank ( İsviçre ) 

Eksiltme ilanı 
Adana Elektrik Türk Anonim 
Şirketinden: 

Şirketimizin Kolordu caddesindeki inşaat mahallinde teslim şartile 

150 metre mikabı kum 
150 000 adet birinci ne-

• pişkin tuğla vı 
Satın alınacaktır. Bunlardan kumun teslim müddeti Kanunusani sonuna 

kadar; tuğlanın teslim müddeti 15 Şubat 1937 tarihine kadardır. Ek~ilt-
meye iştirak etmek istiyenlerin M:ize karşısındaki ldarehanemize mura· 

caatları . 7724 
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Sahife: 4 Tüıbözü 

Cenubun en büyük en 
mütekimil müessesesi 

TÜR· K SÖZ Ü 
•• u 
r 
k 

1 
Gazete ı Türksözü µıatbaası "Türksözünden,,başka 

1

_______ her boyda gazete, mecmua , tabeder • 

l
f,_K_i_t_a_p ____ I Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastırı-
.__ ------- nız. temiz bir tab nefis bir cild içinde ese
riniz daha kıymetlenecektir . 

i
l İlan 1ı Reklam bir ticarethanenin, bir müessesenin 
------- en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz . 

S 
1 Cild f Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız, 
1 1 kitaplarınızı Türksözünün mücellithane -
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl-

•• gede ancak Türksözünde yapılır. · 

O ı Tab ı Resmi evrak, cedveller, defterler, çekler, 
______ _._ karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumum 

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

•• u 1 
Renkli tab 1 Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 
______ _.I ancak Türksözünün Otomatik makinala-
rında yaptırabilirsiniz . 

TÜRKSÖZÜ : Kağat piyasas~nın tereffüüne 
rağmen aldığı bütün işlerde büyük bir ten
zilat yapmaktadır . ---==================== 

T'ÜHK. 8ÖZ:ti 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartlan 

-• 
:: 

Kuruş 
t2Aybk 1200 

Seyhan Cumhuriyet müa- j 
dei Umumiliğinden : ı 

6748 142 

Devlet demiryolları 5 inci işletme müdürlüğünden: 
1- Malatya istasyon binasının Malatya şehir cihetindeki (3814 m. 2 ) 

üç bin sekiz yüz on dôrt metre murabba mahJiu pilin ve şartnameleri 
mucibince parke ve levazımının temini ve ferş işi eksiltmeye konulmuştur. 
Bu işin muhammen bedeli ( 10344/ 11 ) on bin üç yüz kırk dört lira on 
bir kuruştur. 

2- istekliler bu işe ait plan, şartname ve mukavelename projesini An
kara, Haydarpaşa, Adana ve Malatya veznelerile Elaziz istasyonundan 
(52) Elli iki kuruş mukabilinde tedarik edebilirler . 

3- Eksiltme Malatyada 5 inci lıletme binasmdaki eksiltme ve artırma 
komisyonunda 26-1 -937 sah günü sa~t 14 de yapılacaktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
5- Muvakkat teminat parası (775/71) yedi yüz yetmiş beş lira seksen 

bir kuruştur . 
6- istekliler 2490 sayılı kanun ile 3297 sayılı resmi ceridedeki ehli

Jet talimatnamesi mucibince muktazi ehliyet veaikuım ve işe girmeğe ka
nuni bir mani bulunmadığına dair beyannameyi ve teklif mektuplarını ek
siltme ı8nii ihale vaktından bir saat evveline kadar Malatyada 5 inci iş
letme •rtıriıtl ve eksiltme komisyon reisliğine vermiş bulunmal.darlar. 

8-12-16- 20 

6 Aylak 600 
3 Aylık 300 
1 Aylık 100 

1 - Dış memleketler için Abone 
bedeli detişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - ilanlar için idareye müra
caat edilmelidir . 

Adana sulh mahkemesinin açık 
bulunan bin kuruı maaşlı zabıt ki· 
tipliğine münasipleri seçilmek üzere 
imtihan için 18 1-937 pazartesi 
günü tayin edildiğinden isteklilerin 
mezkür günde evrakı müsbitelerile ı 
Adliye encümenine müracaa tlan ilin 

1 
olunur . 7723 · 

· Adana Pamuk Üretme 
dürlüğünden : 

Çiftliği Mü-

Sıra Mo: Yapılacak işin cinsi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Amele evleri 
Kütlü anhan 
Su deposu 
Tohum anhan 
Çırçır fabrikası 
Amele hamam ve helilan 

Muhammen keşif bedeli 
Lira Kr . 

2379 64 
5611 94 
1546 39 
7030 14 

10043 91 
3914 36 

30526 
--"""' 

58 
A - Müessesemiz tarafından Hacıali köyünde inşa edilecek cinsi , 

mevkileri ve karşılarında muhammen keşif tutarları yazılı inşaat kapah 

zarf usulile eksiltmeye konuımuş ve bu işlere ait şartname ve evrak aşa· 
tıda gösterilmiştir , 

B - Eksiltme şartnamesi • 
C - Mukavele projesi 
Ç - Bayındırlık ifleri genel şartnamesi ile fenni ve hususi şartname

ler 
D - Şartname ve projeyi 11 15 ., lira bedel mukabilinde Adanada 

Demirköprü civarında pamuk üretme çiftliğinden verilir. 
E - isteklilerin arbrma, eksiltme ve ihalit kanununun emrettiği bü

. tün evsafı olmalıdır . 

F - Muvakkat teminat [ 2646 ) liradır : 
G - Eksiltme 22/ 1/937 Cuma günü saat 15 de Vilayet Ziraat Müdür

lüğünde müteşekkil mübayaa komisyonu huzurunda yapılacaktır . Eksilt 
meye gireceklerin teklif mektuplarını tayin olunan pde ekıiltmeden en 
az bir saat evvel komisyona vermeleri lazımdır • 

7689 ,. 3-8-12-16 

16 K.iaunıatani 

Radyo almak istermisiniz ? 

PHILCO 
Adana bayiliği : 

Evrendilek kitabevi 
karşısı. 7706 

Adana Erkek Lisesin
den: 

Okulumuzdaki meccani talebenin 1 

150 metrelik kumaşın münakasası 

Her marbyı g" 
leJikten sonra mu 

Philco r~dyo. 
rup d 

Çünkü? 
1- ilk defa Ra 

Elektrik t a t b i k 
Philco fabrikuadır 

2 - 1936 • 
1, 600,000 t a n e 
sa tmak suretile rad 
bfl rekorunu kazan 

3- Eo büyük 
Otomobil fabrikası 
dan kabul edilmiştir· 

4 - Bu sene 
Halkevi genel sekre 
tarafından 12 m 
sında yapılan müsa 
birinciJiti lcazanmıı 

Osma·nlı Ban 
4 

Kaçakçılar v 
hainidir 

18/ 1/937 tarihine kadar temdit edil·=----_, _____ _,,. 

miştir. Taliplerin o gün sa.eıt 16 da 
Kültür Direktörlüğünde hUlunma- il 
ları . 

nı2 13-16 

Umumi Nqriyat M10Mm .... 

M. Bakp 
Adana Tiitklözü 
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ti 
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