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Cenevre Haberleri 
Türk _ Fransız heyeti murahhasası 

dün iki hususi içtima yaptı .... 
Hatay işi konsey r~zname~inde olma~l~ he~aher 

gelecek hafta içınde muzakere edılecektır 

Cenevre: 22 ( A. A. ) - Tür .c-Fra~sı_z heyeti 
1b tr .ılı 113 :ıları dü '1 rapJrtJr İ>ver Harıcıye Nazı
~ını:ı riyaıetin.i! id husJsi içtİmil ya~mı~ ve~~ 
tçtinıa.ia m ;ı <abil süaller ve cevaplar. uzerı.1d .! ı :-ı.;ı 
taraf nl ~(tai nazarlarını tesbit etmiştır. 

iki tarafın hukuk mütehassısları da h :.ısusi bir 
İçtima yapmıı ve bu toplantıda davaya esas olan 
hukuki tezler izahedibniştir • 

lsveç Hariciye Nazırı ~ra~sız heyeti murah~a
sası ile temastan sonra R uştu Arasla da uzun mud-
et görüşmüştür. 

Konsey azası bulunan devletler bilhassa dost 
•e müttefiklerimiz İngiltere, Sovyet Rusya ve Ro
nıanya Hariciye Naıırlan meselenin kısa bir za
nıanda halli için utTaşmak hususunda - ··k bir 
arzu ve temayül göstermektedirler • 

Hatay meselesi Konseyin ruznamesinde mew:ud 
olınakla beraber gelecek hafta i ç i n d e ne ,gün 
lllÜzakere edileceti heaüz malUıa dcjiWir • 

-Rüttü Aras dirti · iaofla- Pi;ıalv 
• 

~~~~ 

Vekili er Heyeti l ' 
Fevzi Çakmak ta hazır l 
bulunduğu halde dünkü 
gece bir içti 11a yaptı 

içtima Başvekilin 
evinde oldu 

Ankara: 22 (Radyo) - Ve
killer Heyeti içtimaı dün de
vamlı bir şekilde oldu. Ve gece 
yansına kadar sürdü. 

Vekiller Heyetinin bu içti
maında Erkim Harbiyei Umu
miye Reisimiz Mareşal Fevzi 
Çakmak da hazır bulunmuştur. 

Müzakereler gece Başveki
lin evinde cereyan etmiştir. 

Cenevre işi dün gece bü· 
yük bir hassasiyetle takip edil
mittir. 

Birçok memurlar uhaba ka
dar vazifeleri bqından aynl
lll&DUf larchr. 

Cenevre : 22 ( Radyo ) - Dünkü konuımalar bir neticeye varmamışbr • 
Cenevıe : 22 ( Radyo ) - Milletler Cemiyeti Konseyi bugün hususi bir 

celse Y~JIUf fakat müzakerelerde hiç bir siyasi nokta ele alınmamışbr • 
Cenevre: 22 (Radyo) - Suriyeli kalabalık bir heyet buraya geldi.Bunlar, 

illetler Cemiyeti Sekreterliğine bir muhtıra getirdiler. Bunlann bir kısmı 
lapkalı ve bir kısmı da fesli ve entarili idiler. Başlarında Şekip Arslan bulun
llıakta idi. 

Paris: 22 (Radyo)- Paris gazetelerinden biri Türkiye ş~yanı ~abul ga
rantilerle iktifa etmezlerse anlaşma yolu bulunamıyacaktır. dıyor. Bır başkası 
da, Türkler geri dönmemeğe azmetmişlerdir. Bir karar verilmesini bekliyor
lar • demektedir • 

Hitler bir nutuk Türkiye - İtalya arasında 
söyledi R .. A 

Bu nutuk Edenin beyana Kont Ciyano üştu ~ 
tınaeevaptelikkiediliyor Si Romaya davet ettL 

Hirf,,r 

Berlin : 22 (Radyo) - Hitler 1 
10.000 Alman gencinin önünde bir 
nutuk söyliyerek dedi ki : 

~~-------·------~~ 
İtalya Montrö anlaşmasına iştirak ediyor 

Dış lıten Bakammızı Romaya davet eden lıalya Dıılıleri Baku.nı Kont 
Cıyano, M. Muuolini ve General Göring 

Her dakika • için. her şeye 
hacım . Alman mitleti yükselmek 
iç~ ıyi kötü, güç tehlikeli, bili kay. 
dü şart her şeyi yapacaktır : 

Oyıe bir nümayiş yapacağız ki Bari: 22 (Radyo) - konucmalarından sonra 
bütün dünya hayrette kalacaktır . y 

Almanlarm yaptığı nümayiş bir Türkiye Hariciye Vekili bu davete icabet edebi· 
ç~ hareketi gibi olamaz · Tevfik Rüştü Aras Kont leceğini bildirmiştir • 
Aıu!':.t°1od~ 'lyonlaıca Ciyano tarafından Roma- Londra : 22 (Radyo)-

Roma : 22 (Ra4,ro) - Hitleıin ya davet edilmiştir • Royterin sağlam bw kay 
din .aylecliği nutuk idmia beyw- Aras bu teklifi kabul naktan aldığı habere p 
ı.a bir cevap olarB telikki ..ı;ı. ettiğini, Ancak Cenevre ! re; ltalya, Montrö muk•· 

-mek~tedi-·r_. -------------ı:--- I velesjne ittirake kat'" "1 
rette karar vemıiftirı. Ye 

lebelerine hücum etti nonun va muzav•r-..ı 

teklifine icabet edeceii 
biUlirdiği aultşiltnakta• 
dır. İskenderuna vataniler doldu 

Hukumet teşvik ve müsamahayı artırdı 

Antakya ; 22 (Hususi) - Arap 
polisi ve milisleri ortada biç bir se
bep yok iken sırf intikam almak 
maksadilk Türk mekteple~ de te· I 
tecavüz ederek talebeyi yumruk ve 

birimiz bildiriyor) - Halk arasında 
soyğunculuk hareketlerine baflan
mışhr. 

Mahalli hükfımet tarafından teş 
vik gören bu hareketler ileri)emek· 
tedir, 

Roma: 22 (R$1yo) -
ltalya -kôme.ti; Çanak 
kate paktını imzalama
ğa hazır bulunduğunu R 
madaki Türkiye elçisine 
bildirmiştir • ___ _. ...... __ _ 

Çin isyanı 
Dahiliye Vekili 

Ve dört umumi müfet
tiş bir toplantı yaptılar 

ispanya 
. hiç bir 

tekmelerle tahkir etmişler ve bun
ları kurtamağa gelen telebe velile

J•_ ki "" d 1 
rile Türk halkının bir kısmını tevkif 

KarIŞl ıgın a l ederek adliyeye sevk.etmişle~dır.~u 

d k 
j hareket bütün Sancakta derm bir 

lskenderunda bulunan vataniler,, 
gayri Türk anasın Türkler aleyhine 
tahrik etmektedirler. Araplar, sllkak 
aralarında silah atmakta, Türk evle
rine tecavüzler yapmaktadırlar. 

Asiler hükiim~t kuvvet
leri karşısında kaçblar 

le Ankara : 22 ( Radyo ) - An-
arada bulunan dört umumi müfet

tit ve Dahiliye Vekili bir toplanh 
Yapnuşlardır. 
L Bu toplantıda, Halkevlerinin ça
b !111~an konuşulmuş ve ihtiyaçları 
ıldıren umumi müfettişlere direk 

tifler v ·ı . . 
erı mıştır. 

Habeşistanda 
Govasyani kuvvetleri 
baş kaldıran 10,000 Ha
beşin Üzerine yürüdü 

8 be Rllma : 22 ( Radyo ) -· Ha be · 
. ftamn garbinde baş kaldıran on 

bin kadar Habeşlinin t~nkili için 
general Gruyanı kuvvetleri hare. 
k~te geçmiştir. Beş Ras tutul mu . Ye 
bır çok "b" ~ mu ımmat ve zahire alın 
ınaştır. 

eg"' l•Şl• ıı•k yok I teessür ve infiali mucip ol:_nakla ~ 
r raber herkes Cenevre muzakerele 

rinin neticesini sabırsızlıkla bekle· 

Franko bütün gemilerin bilakaydü
şart tevkif ve taharrisini ~mretti 

mektedir. 
Kırıkhan : 22 (Hususi muhabi

rimiz bildiriyor) - Kmkhanda Türk
ler gayri mesul şahıslar tarafından 
tevkif edilmf!ktedirler. 

Bütün Türkler, kesif nüfus mmta

Felmenk - Türk ticaret 
şirketi müdürü 

Ankara : 22 (Radyo) - F ele-
menk Türk Ticaret şirketi Mü. 
dürü dün şehrimize gelmiştir . 

Nankin : 22 rıtad)'o ) - SJ:ra 
ko mınhkasında hükümet kuvvetle
rile asiler arasında çarpışmalar ol· 
muştur. Her iki taraftan da zayiıat 
vardır. Şimendüfer hattım tahhp 

eden asiler, hükumet kuvvetlennm 
karşısında daha fazla mukavemet 
edemiyerek kaçmışlardır. Madrid: 22 (Radyo) - Mad

ride bir topçu hücumu yapıldığı 
gibi şar~ taraflarında da tayyare 
ile bombardıman edilmiştir. 20 ölü 
80 yaralı vardır. 

1 

l k~anna b~nıyorla~ H~ke~e~ve ~~~!~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~ 

Madrid : 22 (Radyo ) - F ran 
konun kurduğu yeni radyo nasyo
nal istasyonu dünrien itibaren faa 
liyete geçmiştir. 

Bu istasyon lspanyollara haki
kati anla acakınış. 

Bu istasyon hakikati anlatmak 
için değil, general Frankonun mağ 
lubiyetlerini kapatmak için, efkarı 

umuıniyeyi aldatmak için neşriyat 
yapan bir istasyondur. 

Lizbon: 22 (Radyo) - Ce 
belüttanktan gelen haberlere göre; 
milliyeti kenüz tesbit edilemiyen iki 
torpido dün sabah şafaktan evvel 

- Gerisi ikinci sahifede -
malının vekayesi kayğusu vardır. 

lskenderun : 22 (Hususi muha- Son dakika 

Renin sol sahilinde tahkimat 
-Meç: 22 (Radyo) - Almanya ask~ri makarnalı Ren nehrinin ~ı-sa 

hilin de mühim tahkimat inşasına karar vermiştir · 
O mıntıkada on beş şehir balkı yurdlarmı barakacak ve kendilr 

rine Almanyanm şimali.ıde yer verilecektir · 

Hayfa . Belediye Reisine suikasd 
Hayfa : 22 ( H~susi ) - Bu sabah belediye Reisi Sitkı Beye, bi~ 

diycden çıkarken bir kaç el silih atılmışhr. Kurşunlar isabet etmeiıilfl= 

Kıbrısta pir hava üssü 

Irak 
1 
boğaz İ\.İne kadar gelmiş ve derhal 

paşa 1 geri dönerek bahri muhite açalmış-
br. 

Vıra,,ıehir harabl'leıınden bir paıça 
l Y aııı;ı iç sahifede ] 



Çukurovanı 
tı ve halkının 

------. ------
yetinde işte milletin lıu psikolejisin
de aramak lazımdır. 

• 
Çukurovalı pamuk yetiştirir, pa· 

muk ipliği yapar amma, toprağına 

pamuk ipliği ile bağlı değildir. 

Çukurova halkı; kavrayışlı, yiğit 
heyecanlı ve yiğitliğe karşı çok he
vesli insanlardır. Hurafelere, batil 

Hemşehrimiz Hamdi Akverdi 
kurtuluş bayramımız münasebetiyle 
Ankara Halkevinde yapılan biiyük 
tör<!nde Çukurovanın iktisadiyatı ve 

ha.kının psıkolojisi üzerinde çok de
ğefli bir konferans vı:rmiştir. Bu 
konferansı okuyucularımızı yakın

dan alakadar edeceğini bildiğimiz 

için hemen aynen aşağıya nakledi-

yoruz: 
1 düşüncelere hemen hiç iltifat etmez

ler Sıcak memleket çocukları olma
larına rağmen muhaylden ziyade re
el olan şeye, toprak gibi. reel olan 
şeye kiymet verirler. Yeniliğe karşı. 
irgilmek, yeniliği reddetmekse akıl 

Bir mıntıkanın iktisadi hayatı ve 
soora ayni mıntıka insanlarınııı ka· 
rekteri, - bu iki cihet - ilk ba 
kışta tek bir musahabaya mevzu teş
kil edemez gibi görünür. Fakat biraz 

etraflıca düşünülürse, muayyen bir ı' 
insan topluluğunun, iktisadi faaliyet 
şekli ile, bariz ve esaslı karekterle · 
rin arasında çok sıkı münasebetlerin 
mevcut olduğu derhal meydana çı· 
kar. Hem zaten; iktisadi hayatın, 
kendi şekli ile CemiyetlNin hüviye· 
tini de damğaladığı bugün ilmi bir 
hakikat değil nıidir.? 

·Bu itibarla, ben de burada, bu 
iki şeyi, yani Çukurovanın iktisadi 
hayatı ile Çukurovalının karekterini 
- birbirlerine olan sıkı nıünasc bet· 
leri dahilinde - kısaca anlatmağa 

1 
• , 

ça ışacagım : 

larım. gelmez. Onların bu ka rekter· 
!erinin tarihi bir;hakikatle izahı müm
kündür sanıyorum: 

Tenvirat faaliyeti 
1 Şeker buhranı kalmadı 

Elektriksiz sokakların j 

lambaıanması cievam ı Dün gelen bir vagon şeker bakkallara 
ediyor ı 

Belediyenin, elt!ktriksiz sokakla- J taksim edildi 
rı lambalamak kararını evvele yaz. 
mıştık . 

Belediye, bu kararını bir müd
det evvel tatbik ~ahasına koymuş 

ve faaliyete geçmişti . 
Takılmasına karar verilen 59 

lambanın 30 kadarı takılmıştır , 
Işıksız diğer sokaklara hatların 

çekilmesine devam edilmektedir . 

Dün öğleye doğru şehirde şe· 

ker buhranı k2lınanııştır. Gelen bir 
i vagon şeker belediye tarafından 

bakkallara mütesaviyen taksim edil· 
nıiştir. 

Dün gece için dört vagon şe

kerin şehrimiz istasyonuna gelmesi 

Tapu ve kadastro 1 F l"k d l . . .• 11 • e a etze e erımız memur sıcı erı 

ı çıkarına yapılan 
Aczi tahakkuk edecek j l 
memurlar nasıl muamele- ' maç ar 

ye tabi tutulacak 
1 Balıkesir gençleri kazan-

Tapu ve kadastro umum müdiir· 
1 dıklarını seylapzedeleri-

lüğü tapu ve kaJastro memurlarının 1 mize gönderdiler 

• 

beklenmekte idi. 
Ayrıca Turhal fabrika~ından 

yüklen •n yedi vagon da geldiğı tak 
dirde şeker tamamen bollanacak ve 
stok hale gelecektir. 

Dünkü 300 sandık şeker ihtiyacı 
tatmin etmiştir. 

Gözlü kulede 
Hafriyata yakında tek

rar başlanıyor 

Robert Frik şehrimizden 
Tar susa geçti 

Tarsiısta Gözlü kule höyüğünde 
iki senedenberi yapılmakta olan haf. sicillerini tt•dkike başlamıştır . 

Haziranda tatbik mevkiine giren 
yeni teşkilat kanunu mucibince aciz· 
leri tahakkuk edecek memurların bir 

Şehrimiz felaketzedelerine yar· riya ta bu sene de devam edile· 
dım maksadile Balıkesir spor mıntı · cektir. 
ka başkanlığı tarafından tertip edi- i Hafriyatın tatili münasebetiyle Çukurovanın iktisadiyatı paınuk-1 

la hulasa edilir : Zaten onun son J 

yıllarda kendisine gaye yaptığı şey 

de, bir pamuk merkezi olmaktır. 
Bununla beraber, bu ova, her türlü 
ziraata kauiliyetli bir mıntıkadır. 

Topak; pamuğa elverişli olduğll 
kadar hububata da elverişlidir. Hem; 
göz önündeki vakaldr kadar tarih 1 

de gösteriyor ki, Çukurova büyük 1 

bir buğday anba. ıdır. Buna rağmen, ' 
Çukurova çiftçisi, hububat ziraatini 
adeta, asıl faaliyeti için bir vasıta 

Osmanlı imprctorluğu, çukııro
vayı, sadece ve munhasıran, saraya 
altınlar akıtan geniş ve ,çok verimli 
bir çiftlik olarak gözetmiştir, o ka 
da~! bu havali, sultanlara; ne bayın· 
dırlık işleri, ne de o devrin kültür 
müesseseleri bakımından hiç, ama 
hiç bir .şey borçlu <leğildir Bu cihet 
çok şayımı dikkattir. Çukurovada, 
sultanlar tarafından kurdurulmuş ne 
bir köprü, ne bir imarethane, ne de 
bir mek!ep vardır· Bütün çukurova 
şehirlerinde, sultatılar- tarafından 
yaktırılmış tek bir bami, t ·k bir 
mescit, tek bir medrese yoktur! 

' sene z ufın<la tasfiye eddme1eri icap 
ediyor • 

Bugünkü bu ihmali: "Hay Allah 
razı olsun!,, Diye kerşılayoruz; çünkü 
bu mutlak ihmaldır ki, çukurovadaki 
Türklere, milletlerinin kokü bin yıl· 
lara dayanan esas karekterlerini ve 
ruhlarının asil cevherini bütün par 
lakliğiyle muhafaza edebilmek im 
kanını vermiştir. Çukurovalıların, 
milli savaş başlangıcında, halifenin 
çeşid çe~id fetvalarını çiğniyerek 
milli şefin sesine koşmaları, ırklarına 
has o emsalsız yiğitlikle dağ baş
larında istiklal için düşmanla boğuş
maları ve sonra, büyük Türk inki. 
tabının bütün yeniliklerine heye- 1 

canlı bir istekle sarılmaları.. Bütün 

bunlar, bu hakikatın apaçık ve çok 
kuvvetli ilelildir 

len futbol müsabakaları neticelen- · Amerikaya gitmiş olan heyet azasın· 
miştir . 

Bu müsabakalarda şehrimiz fe
laketzedeleri için 23 lira 50 kuruş 

dan Arkerıloğ ve Antrepoloğ Ro· 
bert F'rik şehrimize gelmiş v· Tar. 
susa gitmiştir, 

lgibi gözetir. Pamuğu yetiştirmek 
ıçuı muhtaç olduğu parayı erken 
yetişen hububat mahsulü ile teda
rik ederiz. 

1 

1 

1 

1 

1 
1 Bu yenilik ve tekamül arzmu , 
:cukurova iktisayatında çok güzel 

Bu iki mahsuldan biri, şu veya 
bu sebeple fena neticelenirse, Çu. 
kurova çiftçisi borç etmek mecbu -
riyetinde kalır. " Borç yiyen kese
sinden yer! ,. ata sözünün hükmü
nü, hiç kimse, Çukurova çiftçisi 
kadar sadakatle kabul etmiş değil
dir. Çukurcvalı, işler iyi gitmediği 

zaman borç eder; fakat bu borç 
onun gözünü yıldırmaz : O ayni 
zamanda " Borç yiğidin kamçısı· 
dır ,. ata sözünün hükmüne de sa- ı 
dıktır. Ertesi sene daha çok, pek 
çok çalışmak ve ne yapıp yapmak 
suret ile borcunu öd ey !bileceğine 
emindir. Onun nefsine karşı olan 
bu itimadının sebebini iki şeyde ara
mak lazımdır : lllcin; üştünde uğraş
tığı toprağın ve içinde yaşadığı ik
limin üstün vaziyetinde, ve sonra 
bizzat t;ıbiatın bahşettiği bu imkan· 
ları istismar yolundaki bitmez tü 
kenmez, yılmaz usanmaz kabiliye· 
tinde 1 O i~te bütün bu şartlar, Çu· 
kurovalıyı, emniyeti nefs sahibi yap· 
mıştır. 

Çukurovalı, toprak adamı sayı 
lır, Toprağı işlemek, toprağı altın 
yapmak yolundaki çetin faaliyet 
vekur ve aerazad yapmıştır: Her 
toprakla, uğraşan insan gibi, çuku 
rovalı da, istiklal mefhu:7;una çok 
kuvvetle bağlıdır. Üstünde yaz, kış 
ğece gündüz didindiği, alıp ekdiği 

toprağiyle benliği arasında - ta
bir caiz ise- uzuva diyebileceğimiz 
bir rabıta teessüs etmiştir. Mevcudi. 
yeti ile toprağı arasında adeta bir 
beden - uzuv münast! beti vücuda 
gelmiştir. Onu toprağından ayırmayı 
diilünmek. bir . bedenden bir uzvu 
ayırmayı düşünmek nevinden bir im· 
kinsızlıi(br. Çukurova da çiftçisi için 
toprak, üstüne hayatını işlediği bir 
kanevçe 'mesabesindedir. 'I e bence 
bütün Türk milli savaşının ve bu 
arada Adana mücadelesinin hususi 

neticeler vermiştir . Devletin iktisa· 
di siyasetini derhal kavrayan ve be. 
nimseyen bu mıntıkada , son yıllar

da , endüstri faaliyeti de , ziraatla 
ınüvazi olarak ilerlemeğe başlamış
tır . 

Pamuk üzerine çalışan fabrika· 
ların sayısı artmış ve eskiden mcv· 
cut olanlarda modern techizatla te· 
kamül ettirilmiştir . Dokuma , iplik 
fabrikaları yurd !aşl.ırın göksünü 
kabartacak bir mükemmeliyet~edir . 
Pamuk tohumundan - yani çiğit 
!tn - yağ çıkaran ve bu yağla sa
bun imal eden fabriblar geniş mık· 
yasta iş yapmaktadırlar . 

Çukurovada , un yapan bir çok 
büyük fabrikalar vardır. Son za•nan
larda değirmenler , -süratle, moJern 
tekniğe uygun bir mahiyet alma1<1a, 
hatta büyük köylerdeki rleğirmenler 
bile makinalaşmaktadw- • 

Susam sanayii de bu mıntıkada 
gitgide ilerlem,ktedir . Çukurova 
kasabalarında , eski iptidai " masa· 
re " lerden - yani içinde susam ya· 
ğı ve tahin yapılan karanlık , rutu
betli , fena kokulu izbelerden şimdi 
hemen eser kalmarr.ıştır . Oralarda , 
on bir kaç yıl içinde , susam yağı , 

tahin ve susam helvası y pan ve 
bu maddeleri Türkiyenin bir çok 
yerlerine bol bol sevk eden bir çok 
irili ufaklı fenni fabrikalar kurulmuş. 
tur . 

Böyle İrili ufaklı bir çok fabrika· 
laıın açılması ve bilhassa büyük zi
raatin süratle makinalaştırılnıası se 
bebiyle , tamirhanelerin sayısı da 
gitgide çoğalmaktadır . ki bu ; çu 
kur,ovalının teknik sahadaki kabili· 
yetinin inkişafına güzel bir zemin ha• 
zırlamaktadır . 

Tasfiyeye tali memurlardan lekaüd 
yaşını dolduranlar tekaüde sevkedi 
lecek , doldurmıyanlara memuriyet 
hizmetlerine göre kanunun lay1n et· 
tıği nisbet le tazminat verilecektir. 

Görülüyor ki , çukumvada , en· 
düstri hep toprak mahsulü üzerinde 
ilerlemektedir . Yani , çukurovalının 
bütün iktisadi fa.liyetin e toprak 
esastır ve hakimdir . 

V ~ onun ~ipikolojisı , karakte · 
rinin en baıiz ve kuvvetli tarafları 

<la., iktisadi hayalının özünü teşkil 

eden toprakla çok sılô münasebetler ' 
gösterir ; mesela : 

Çııkurova halkı ; açık kalpli , 
doğru sözlii ve nıeı ttir , lşıne 
ve dostiıııtına tamamen güvenilebi 
lir . Kp:ı lı.ine bir i ilik yap.ına kar· 
şı bin iyilik yapmak. bir verene bin 
ödemek i.>ter , Vadettiğini yapama 
dığı olursa. bu da müstahak olduğu 
dikkat ve itinayı görememiş olma
sınd•ndır : Tıpkı toprak gibi . 

Çukurova halkı - kelimenin 
lı1ğa_t ınana<mqa - huvardadır : 
Eğl...,ı ııekten hoşlanır, başkalarına 
ikramda bultınmaktan çok büyük 
zevk al r . Paramı yiyecek ? parayı 
mutlaka serpercesine yer. 

F' akat bu bareketinde asla bir 
gösteriş arzıı;u yoktur, para yemek 
zevkine dlişköiııdür , o kadar ! Pa· 
ra51 varsa " lıır ~ünün l·ey i iği lıey· 
!ik " <liye lıiı rğll'nce gecesinde bir 
ikiyüz lira vermekkn çekinmez . 
Fakat para ı olmayınca da bedbin 
leşmez , azla kanaat eder . icabında 
bir eğlencede avuç do;usu para ve
ren adın , bu d~fada bir kahveye 
beş on kurıış vermek ~ııretiyle vak· 
tını geçirir . Yani ; verince tam ve· 
rir , v .·r ıı 'fi ıce J ! :l e hem 'n Jıi,; ve· 
rem< z : Tıf,kı toprak gibi 1 

toplanmıştır . 

Bu para şehrimiz kızılayına gön· , 
derilmek üzere Balık .. sir kızılayına 

teslim edilmiş ve Balıkesir kızılayıda 1 

yollamıştır . 

Hafriyat heyetinin diğer az"la. 
rınında Şubatın ilk haftasında Tar
susa gelecekleri ve bu sene hafriyata 
daha erken başlanacağı öğrenil · 
miştir. 

Balıkesir gençlerine teşekkür 

ve sevgı .. 
1 

Bıı seneki hafriyatta her senekin
den daha mühim ve maziyi aydınlııtecak 

yeni eserler bulunacağı umulmak· 
tadır. Halkevinin hazırla- 1 

dığı konser 

B .ı akşam 20,30 da 
veriliyor 

Halkevi müzik kolunun hazııla -
dığı konser bu gece saat 20,30 da 
Halkevi s !onunda verıleccktir . 

Konsere gitmek ıçin halkımızın, 

Halhvi sekreleı liğiııden parasız 
gir:ş kağıdı alınmsı lazımdır . 

1 

Belec.iyede zabıta 
kursları 1 

Dün akşamdan itib :ı ren 

faaliyete başladı 

Şehrimiz Belediyesinin bütün za-
bıta memurhrı dün akşamdan iti· • 
baren derskre başlamışlardır. Me- 1 

nıurlar, haftada üç kere Belediye 1 

dairesinde mesleki dersler görecek· 
lerdir . 

Birinci kurs üç. ay devam ede
cektir. 

Heyete, yi"e şehrimiz müze mü· 
dürü Yalman Yalgın refakat ede· 
cektir. 

Pamuk sanayii 
Mu ame1:! vergisine ait 

te ızil t 
1936 mali} ılma füt i;>tidai rııad· 

deln tenzilat cedvelinııı altıncı ı. • n 

sucat faslının ipek sanayiin ait B.Po 
zi .yonunJa yalnız İpek bükfrn fab 
rikalarında hülcülen ipek iplıkleıi 

için yiizde yetmiş tenzilat payı kabu! 
e Jildiği haldı: pamuk sanayiiııe aiL 

C. poıisyoııurıtla yalnız büküm ya· 
pan fabrikaların blikülmüş pamuk 
iplıkleri için bir t nzilat nisbeti ka · 
bul edilmemiştir. lpliğı alırken bir 
defa muamele vergisi veren fabrika· 
ların, yekun dolayisiyle ikinci bir defa 
tenzilatsız vergiye tabi tutuldukları 

anlaşılmıştır. 

ipek sanayiinde olduğu gibi pa
muk sanayiinde d .. yalnız hüküm ya
pan fabrikalar muamelatının yüzde 
yetmiş nisbetinde ten7ilata tabi tu
tulması karar/aşmıştır. 

1937 mali yılına ait C. pozisyo
nunun da 1 hoziran 1936 tarihinden 

Bu 1.ç ay nihayetinde yapılacak 
imtihanda muvaffak olamıy;,nlar 1 
1,5 aylık ikinci kurs 1 devaııı edecek muteber olmak üzre bu tenzilattan 
ve bunda da muvaffak olaınıyanlar j istifade ettirilmesi İcra vekilleri he-
llell'diye memurin nizamnamesi ah. yetince kabul edilmiştir. 

kamına göre muamele görecekler- ı Maarif ve Ziraat . 
Çıı'<Urov ı!t , fevkala le ıııütt:vJzi 

ve meııınıırıiyetkardır : Atıp tu.t· 
ınayı asla sevmez . lçindekı kudret 
ve cev:ıeri , ancak., vaktı gelince 
veya baş'<aları onu aramak zahmto 
tine btlandıkları zaman dışarı ve· 
rir : Tıpkı toprak gibi ! 

tlir • J Vekaletlerinin böl 
, K~z~lar ~e valı mua- gelerde aça c a ğ ı 
· vınlıklerı kuruluyor ı kurslar 1 

Ve nihayet, hlitün bunları bir 
iki kelime ile hulasa etmek için di-

1 yeceğim ki : çu'wrovahnm , esıııer 

bir cild altında . bir çok faydalı şe-y· 

ler olmaya kabiliyetli yumuşak , 1 

apak bir ruhi bir benliği vardır : 
Tıpkı toprağında yetişen pamuk gi · 
bi .. 

1 : 1 

Dahiliye vekaleti, yeni taşra teş· 
kilatı kanunu projesi üzerinde tetkik 
yapmaktadır. Haber aldığımıza gör .. , 
bazı vilayetlerd · daha hususi idare 
heyetleıi kunı'acaktır. 

J Köy ökretmeni yetiştirmek üzere 
I Maarif ve Ziraat Vekaletleri dele- L 

gelerinden mürekkep komisyon ça
lışmalarına devam etmektedir. 

Komisyon bu sene memleketin 
40 kadar vilayette de yeniden 

vali ınu/i\vİn~ği ih~ ~dilecektir. 1 
30 kddar da yeni kaza teşkil : 

l}Hılıtdif yerlerinde a~ılac<ık kurs. 
farın yerleriyle im kur~lara alınacak 
köylüleriu ınıkdarını lesbite çalış· 
maktadır. edikcektir, 

23 Kanunusani 1937 

Ceyhan 
. köylerind 

Alacak yüzünden f eC 

bir cinayet 
Ceyhan : 22 ( Hususi muha 

rimiıden ) ; 
Ceyhanın Kırrrııt köyünde t8 

19-937 gecesi bir vaka olııı' 
tur . <lar 

Hadise şudur : • ye 
Kırmıt köyünden Ali oğlu H 

yin ile ayni köyden Arslan ler 
Mehmed arasında yedi lira bir b~ıı 
cak verecek yüzünden münazaa 
mıştır . 

Ali oğlu Hüseyin 15 
rındadır . Münazaa neticesinde 
med cebinden bıça;l'ını çıkarıp 
seyinin üzerine hiicum etmiş ve 
çağını karnına saplamıştır . 

Hüseyin aldığı bu yaranın t 

r~~den çok yaşayamamış ve ölııı ifk 
tur . 

Suçlu Melımed bu cinayeti 1 afi 
!edikten sonra kaçmak istemişse~·o~ 
keyfiyetten Kırmıt karakolu ha. '.tlı 
dar edildiğinden kaç?mamış ve ıt 
darmalar tarafından yakalan)llllı.Ja 
tır . lu 

20 1 37 inci günii vaka ma 
Jin~ alakadar makam giderek t 
kik at yapmış ve cesed , üzerinde 
tetkikat yapılarak muayene edil 
tir . 

Suçlu Mehmed haklcında ka 
muamele yapılmak üzere adliy 
teslim edilmiştir . 

-~~~~-----~-~~ı an 

ispanya 
~ . 

karışıklı ::
1 

- Birnct sahifeden artan _. 
ara~ında mühim çarpışmalar ol 
tur. Bu çarpışmalaıda her iki tar 
tan da epeyce zayiat vardır. 

Atılan bombalardan biri ha 
ye nezareti binasına isabetle kı 
tahribat yapmış ve beş kişi Y 
lanmıştır 

Madrid : 22 ( Radyo ) - · 
kı1met kuvvetlen mühim sevkul 
noktalarını ele geçirmişlerdir. 

Lizbon : 22 ( Rad)'o ) - Hii 
md mili. leri elim 
vermişlerdir. 

Lizbon . 2 ı Radyo ) - R 
Erıteına.)Cnal Lugüıı, Fıaı kc 
bir Nmiııi ııeşr tıııişlir. Bu Eııı
Franku, 1 ı arıyol sahillerindeır 
~-en .bütün geınılerın taban i v 
kıfıııi emretmektedir. 

Madrid : 22 ( Ra<lyo ) -
kü g!i ı M Jdrid cephesinde siı 
bükiim siif!nÜştür. 

Belediye mecli 

s 
) 

1 Şubatta açılıyor ~ 
Şehrimiz 1 elediye meclisi 1 

bat Pazart•si günü öğleden 
açılacak ır . 

Zabıtada: 
Ele'.-dirik anıpulunu ça 

ken ya ~~alandı 

Amelelerden Malatyalı. Ô 
oğlu Abıızer atlındd birisi • 
Paşa fabrikasından elektirik arn 
çalarken cürmü meşhut halinde 
kalanmış ve dün adliyeye tesliıı' of 
dilmiştir. 

2 

Eşyalarını çalmış 

Seyyar leblebici Mehmet 
Ş~rif İsmind-, birisi zabıtaya 
caat ederek Hurmalı mahalle 
ki evinJe, gündüz, yorganiı le 
savanının çalındığını şikayet et 

Zabıta tahkikat yapıyor. 

Kale kapısınca yan 
başlangıcı 

Kalekapısında fırın amelleer 
Bursalı Emin oğlu Ömer a 
birisi ~arhoş olarak ağzında sı 

ile yatıp uyuduğunda.., yorgan 
nıış fakat ;,teş etrafa ~irayet f 

den yangının önü alınrruştır. 
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de 
Güney YurddaŞehirler: Suriye hadiseleri 

=eci 
Pompeiopolis . ı La Republique'den 

İskenderun Sancağında, bızzat en- t 

l k . .. .. d 1 Jean Pierre gerar 

Kralı 
uhal 

( Vımn Şehir ) 
İngiltere 1 

1 

ıs· 
olııı~ B 

u nıuhitin Romalılar devrine ka-
dar .. ) d. surmüş eski adı ( Seleucie ı-

Hii= ye kaydolunur _ 

0~ l Eu adın nereden geldiği ve kim-
1 - er t f .. 
ir al b·I .ara '.ndan konulduğu bugün ıçın 
ıaa ( .hh degıldır . Yalnız ; Amasya ta-

~1 '.nde ( Solit ) Hititlerinin isanın 
' yaı 0

&umundan ( 4000 ) yıl önce bu 
e ~~ ndııntıkada yaşamış oldukları yazılı
! H ır. 

~el l Yunanlılar devrinde Kilikya adını 
. ~ ~: bu .havaliııin ad kökü Solitte~ 

n te . leucıe ) ye ve sonra da ( Kı· 
··ıııı~ l:;~: ) olabilecek vaziyettedir . ~i

' Ye kadar uzanıp giden bu cog-
f ıafı ad . .• . . . d e ı ın çevırdıgı hududunun ıçın e 
e •t;ok k. ( K' şs 1. 1

. es ı Çağlarda ( Dorlar ) ve ı· 
be ıt ıl ) S a. l 't er yaşamışlardır. Şu halde o· 

e ıı ı ad ( S ·ı , d d ı e euc ie ) ve bu son a ın 
noı t baş harfi olan ( S ) ( C ) ye kalp 

h'lo ununca Kilikya haline girmesi imla 

~
a onetiğ' 

k ıı B ı .. tarzına da uygundur. 
de 'in . ~ boyle olmuşsa Kilikya adını 
d ·1oı gı~ıı leııçesi gayet doğru muhafaza 

ı ctrnı d • K' 
lik ş e'.11ek~ir .. Aksi t~k.dir~e ı-

aoO J Ya kelımesının menşeını J<ılıtler
Jiyı en çıkarmak zarureti vardır. 

b Ş~rl T eksie " Seleucie dairesi gar-ı 
en r Oros dağları ve şarkan Kilik

_Y.anın sahil şehirlerinin bulunduğu : 
lıtıvar ile mahd,ıt ( lzori ) nin bir par

l'asıdır. Başlıca şehirleri 'şunlardır :, - ! Seleucie, Corcyus, Boricus , Seli • 
olfll:·~) Aegee, Pompeipolis heldeleri n 

taı ::lıye İşaret eder. [ 1 J · 

1• Bugünkü Pompiepoliı; kırrulmadan 
ha~lnce bu şehrin yerinde ( Sanasin ) 
kıs erın tasallutuna karşı duracak bekçi 

Y811
alinde bir kasabacık olduğu tarih-

- l1~:rcie Yazılıdır. ( Sa rrasin Arapların 
kule· 1• adlarıdır. ) 

• ~anın doğumundan (82 - 83) yıl 
· Hii~;nce Erıııeni kralı ikinci Dikran ku. 

) urrnuşçasına bir taraftan Roma 
za ııı 

di Paratorluğuna meydan ok.uyor ve 
RJ ger taraftan ise lzorı cıvarında 
kJaşayan ( Seleucien ) !ere saldırı -

ı iOrd B d 
rıı:r u. u aralık Roma kuman an-

~arınd p . . . Dk en . an ompeı yetışmış ve ı 
ve t anı~ tedip ederek saltanatını başına 

reçırmişti . 

O• A~deniz kıyılarına akın, akın ta-
.. ~~rruz d K d J·1· sO 'e I e en orsanlar te ip eJı ıyor 

Yaz•ry : Y. YALGIN 

ehirlerini yaktığı Selesiyenler ve 
~orsanlardan teşekkül etmiştir.Son
raları Pompeiopolis teşekkül eden 
daha on şehrin idare merkezi halini 

almış oluyor. 

Hıristiyanlık çıkınca din kavga

Jarı başlamış ve b~ ~avg~la~ e.~ma
sında şehir alabildığıne buyumuş ve 
miladdan tehminen 400 sene sonra , 
Bizanslılar devrinde harap olmuş- I 
h~ . 1 

( Bazı kitaplarda dm muharebe-
1 

leri arasında hıristiyanlığın en büyük 
dü~ınanlarınm bu şehirde barındık
ları yazılmıştır. ) 

Filistinden Londraya 
mümessil davet etti 

iki 1 

Kudüs : 22 ( Radyo ) Res-
mi tebliğ : Kral Corc Ali komiser 
vasıtasile Abdülhadi ve Mister İsha
kı Filistin halkını temsil için Lond
raya davet etmiş onlar da bu dave
ti kabul etmişlerdir. 

lngiliz işçisinin ade
mi itimad takriri 
Lorıdra : 22 ( Radyo) Avam 

Pempeipelis şehrinin harap ol
masına sebep dağılan nufusunun bir 
daha dönmemis olması, bir kısım 
halkın da harap olan Tarsusa iskan 

etmiş bulunması rivayet olunur ve 
buna pempiopelisin havasının fena
lığı ve din muharebelerinde kısmen 
harap oluşu da inzimam ettirilir. 

kamarasında Baldvin işçi partisinin 
ademi itimad takriri müzakeresinin 
ge]e,,ek içtimada yapılacağını söyle
di . Bu içtima perşembe günü ola· 

1 caktır . 

Mersinin 13 kilometre garbinde 
Mersin - S[lifke yolunun 2,5 kilo 
metre cenubunda deniz kenarında 

olan bu şehrin bu gün belli iki dal
ga kıranı ve kendini müdafaaya ha· 
zır hilal şeklinde küçük bir limanı 
ile limanı şimale doğ·ru götüren 200 
direkli bir kemer altına bağlanır. 
Kemer sütunlarından şimdi ancak 
on beştanesi ayakta kalmış ve müte
baklsi toprağın üstünde ve altında 
harap olmuştur. 

Şehir hayatta iken çok şık ve 
canlı sahneler yaşatmış olan Anfi 
tia trosu bu gün bir yığın ta; halin
dedir. Şehre T erostan ve Mezitli 
dağlarından su isale etmiş olan su 
terazilerinin harap olmıyan bir kısmı 
eski su yolunu tayin etmektedir, 

İngilterede 
İki haftada gripten 1317 

kişi öldü 
Londra : 22 ( Radyo ) - lngil

terede gripten iki hafta içinde 1317 1 

kişi ölmüştür. Sıhhat teşkilatı bütün 1 

gayretile mücadeleye girişmiştir. ı 

Ruzvelt otomobil 
grevi işine el koydu 

Nevyork : 22 ( Radyo ) - Ruz 
veltin işe başlaması fevkalade tö
renler ve tezahüratla oldu 

Amerika Cumhur Reisi derhal 

1 
otomobil grevi işine el koydu. 

1 
Cenubi Amerikada feyezan I 

Londra : 22 (Radyo) - Ce 
nubi Amerikanın bilhassa şark ta-ı 1 

, raflarında feyezanlar olmuş ve iki 

şehri su basmıştır. \ 

Amerikada feyezan 

Nevyork . 22 (Radyo) - Ohyo 
nehrinin taşmasından on vilayet hal 
kı büyük zararlara gimıiştir . 

Bu vilayetlerin bütün malısul ve 
hayvanatı mahvolmuştur. (500,000) 
kişi muhtelif memleketlere hicret 

1 

1 

1 

etmkeğeA nıe

1
cbur kaln~ışlardır . ı 

Es i man ımparatoru 

Portekizde ka
rışıklık mı? 

Lizbon : 22 (Radyo) = Bura
daki infilakta harap olan Radyo is
tasyonu tamir eeilmiştir. Memleke. 
tin her tarkfında asayiş temin edil
miştir. 

Bu infilakta 18 inci asırda ya
pılr, ış olan maarif nazareli binası da 
harap olmuştur. 

Kendir istasyonları 

Ankara : 22 (i\.A.) - Ziraat 
Bankası bu yıl Kastamanuda kendir 
soyma ve ıslatma istasyonları yap
tıracaktır . 

Japonya karıştı 
Tokyo : 22 (Radyo) - Japon· 

yada yiı e büyük bir inkiap oluyor. 
Buna sebep yine ordurdur vıı ordu· 
da islahat isteniyor . Palam~nto ta
til edilmiştir . 

Papanın sıhhatı 

endişeli 

çok 

Vatikan : 22 ( Radyo) - Pa

panın sıhhi vaziyeti vahametini mu- , 
hafaza etmektedir. Papa dün gece
yi çok fena bir halde geçirmiştir. 

Etrafında bulunanlar son derece en

dişe içindedirler. 

Mussolini Berline davat 
edildi 

Roma : 22 ( Radyo ) - Roma
ya gelmiş olan Alman hava nazırı 

ve Prusya Başvekili general Göring 
vasıtasile Hitler Mussoliniyi Berline 

davet etmiştir. 

Metaksasın tebliği 
Atina : 22 ( Radyo ) - Metak

sas bir tebliğ neşretmiştir. Bu tel;ı

liğde, Yunan Alman dostluğunun 

Klering anlaşmasilede daha iyi bır 
safhaya girdiğini kaydetmektedir. 

Bulgar Başvekili Y ugos
lavyaya geliyor 

Bdgrat: 22 ( Radyo ) - Bul· 
gar Başvekilinin vaki olacak ziyareti 
münasebetiyle büyük hazırlıklar ya
pılmaktadır . 

Bu ziyaret iki devlet arasındaki. 
dostluğun kuvvetli bir alametidir . 

u· ~Parator ( R0 m,nus ) un buy
,,.;1 gu ıle Pompei'nin adını yaşatan 

'~ranşehir kuruluvordu . Bu suretle 

İS~ehrin ilk s~kenesi Dikran'ın 

Pompdopolis limanının gün do
ğusu yonünde küçük bir hüyiik gö
riinür. Şimdiye kadar araştırılıp in· 

celenmemiş olan bu hüyüğün şehir
den çok evvel yaşamış eski kevim
lerin bakiyesi olması muhakkaktır. 
Bana kalırsa harabenin bulunduğu 

yerin üzerindeki büyükte ufak bir 
sondaj yapmak lazımdır. Eğer bura
da Solitlere ait eser bulunacak olursa 
dava kendi kendine halledilecek ve 

mıntakanın tarihi daha iyi aydınlan- 1 

mış olacaktır. Şimdilik Viran şehir 
hakkında kitaplarda ve araştırma- 1 

!arda elde edilen bilgiler bundan iba-

ağır hasta i 
- - 1 Sosyal hayat 

Amsterdam : 22 (Radyo) - Al-

rettir. 

ıt~X) Soli-bize Solitkavmini hatır
or aktadır . 
i 1 ~ (l) Küçük Asya Cilt), Sahife 29 

so-------~_.._:.........~-~~~~~~~~~~~~~--~~ 

Orijinal Hitit eserleri 
mu çal'rofesör John garstong ve müze •• 

.ô dürünün araştırmaları 
5:1 ___ ........ --

adP' Mersin ; 22 [ Hususi ] 
n 

1
.:,, Liverpo! üniversitesi arkeoloji 

es ı rofe .... 
.. soru John Garstang Adana 
~zesı Direktörü Yalman Yalgının 

IŞ akatinde Adana müzesi namına 
rsin · d cıvarın a araştırmalar devam 

t O!llJektedir 
ırı~ o· d · 

·~ • UA e bu araştırmalara Mer-
Jlesı ~ın O . 

• 1 smanıye mahallesi şimalinde 
) e vuşJıı h·· .. - .. d d 
etırıi:, uyugun e evam edılmiş 

J Bu hüyük hakkında dün müdü 
ng e yaptığımız konuşmada şunları 

Ylerniştir : 

.. - Çavuşlu köyü eski Kilikya 
eerır son Tarsus hafriyatile Kızvatana 
adıı'\Juğu anlaşılan göksu ile Ceyhan 
sı~ Yu arasındaki 64 h" .. • ·· 'd· uyugun eıı es 

n ) ı ır . 

t ' 1 H ıyüğün ü~tene çıktığımız za-
r. 

man ilk karşılaştığımız eserler Hitit
lilerin el sarmaşikları ve bükme top· 
rak işlerile bir çok kırılmış Granik 
heykel parçalarile karşılaştık . 

Bunların yüzde yirmisini Preyes
torik devrin eserleri teşkil ediyor
du . Büyük bir heyecan ve zevk 
içinde çanak çömlek parçalarını top· 
]arken gözümüze Opsijen eserleri 

. ilişti . Hep birden buna ehemmiyet 
vererek hüyüğe daldık yarım saat 

sonra elimizde 400 e yakın Opsijen 

eseri geçmiştir . 
Şimdiye kadar Adanada Kilik

ya müzesind~ Kilikyada bulunmuş 

hiç bir parçası olmıyan bu eser bir 
hamlede müzeyi bu bakımdan zen
gin etmiştir . 

Bu hüyükte tetkiklerimize daha 
bir iki gün devam edeceğiz , 

1 

1 

1 

ınanyanın eski imparatoru Kayser Türkmenistan 
Vilihel m hasta bulunmaktadır. 

Kendisini tedavi için hususi dok
to. !ar getirilmiştir . 

~~-·~--~----~------~ 

M~rsinin garbinde soğuk su hü

yüğünü yani Mersin hüyüğünü tetkik 1 
ederek işimize son vermek istiyoruz. 
Bana kalırsa gerek kazanlı hüyü
ğündeki letkıklc>riıniz ve gerekse 
çavuşlu hüyüğündeki araştırmaları

mız Kilikya tarihine çok büyük bir 
aydınlık verecektir . 

1\ ite kim profesör dün kat'i bir 
ifade ile bana : 

" - Yalnız demişti . Kilikya 
Hitit eserleri şimdiye kadar bulu

nan eserle• in bin yaş daha ihtiyar 
ve orjinaldır . " Bunu büyiıK hir teb-1 
fir gibi kıvançla kabul· ettim ve ken 
dimde gerek kazanlı ve gerekse ça
vuşlu hüyüklerinde Prehistorik eser· 
!eri hayranlıkla gördüm . 

Şimdilik zenginliği itibarile Prn 
fesör kazanlı hüyüğünde hafriyat 
yapmak teşebbü•ündedir . 

Eğer buna muvaffak olursa otuz 
sene evvel sakça göz ( Keferdiz ) 

de yaptığı hafriyatta müzelerimize 

verdiği eserlerin daha iyilerini ihti· 
yarlık çağlarıııdr uereceğine emin 
görünmektedir . 

Cumhuriyeti 
Merkezi Asyarun yakıcı güneşi 

altında , 443,600 kilometre murab· 
baı arazi içinde , Sovyet Türkme. 
nistanın büyük şehirleri , fabrika la· 
rı , kasabaları yükselmekte ve aynı 
Cumhuriyetin pamuk tarlaları ile 

1 
zengin kışlakları uzanıp gitmektedir. 

Bu Cumhuriyet , Sovyetler Birli
ğinin en esaslı pamuk istihsali mıntı· · ıl 
kalarından biridir . Kolkhoz teşkiJa- . 
tı ile verimi bir kat daha artan bu 1 

Cümhuriyet, bu sene 175 bin balya 
pamuk çıkarmak hakkındaki planını 
fazlasiyle tatbik eylemiştir . Türk· 
menistan kolkhozlarının 1936 yılı 
umumi hasılatı 310 milyon rubleyi 
geçmektedir . Cumhuriyet , hayvan 
yetiştirme , çiçekcilik , balcılık ve 
bağcılık alanlarında da büyük mu· 
vaffakiyetler elde etmiş bulunmak
tadır . 

Türkmenistan , endüstri alanm · 
da da çok ilerlemiştir . Cumhuriye. 

tin tesis tarihi olan 1925 senesinden 

beri endüstriye 265 milyon ruble 

yatırılmıştır . Bugün Türkmenistan· 
da büyük kimya fabrikaları , Kara 
kumda bir kükürt fabrikası ve Şele
kende de bir iod fabrikası vardır . 

ternasyona omısyonun onun e 
yapılan tezahürler ve mütekabil tezahürler gitgide 
vahimleşmektedir . Komisyonun bunlara mani ol
mağa ve zehinlerde sükunu tesise gayri kadir oldu
ğu meydana çıkmaktadır. 

Çtık esefe değer ki yapmaya 
mecbur olduğumuz ılk müşahede 
şudur : 

komiserleri politikası da, yani hür 
, Suriye politikası mahir bir muvaze 

ne uygun olacaktı . 

Milletler Cemiyetinin zayifliği . 
Meseleyi Cenevre konseyine arzet. 
meyi gerekli görmüş olmamız, şu 

saatte, pratik olarak bir şeye yara
mamıştır . 

Ankara hükilmetile doğrudan 
doğruya müzakerelere girişmek lü
zumundan bu bjzi verasete kıl -
madı. 

Telgrafların meydana vurdukla · 
rı ikinci müşahede, o zamana kadar 
bu mıntakada üstü örtülü bir halde 
bulunan bir Arap - Türk ihti
lafının doğması, daha doğrusu va
himleşmesidir . 

Fransız ordusunun polisi bu ih
tilafı teskin ve tahdit etmişti, fakat 
pek sırasız bir şekilde ortaya çıka

rılan enternasyonal mesele, bunu 
açıklamış, meydana vurmuş ve bu 
itibarla müzminleştirmiştir . 

10 Eylillde imzalanmış olan Fran 
sız - :"uriye muuhedesi , aradan 
henüz beş ay geçmiş olmasına rağ
men, şimdiye kadar ancak felaketli 
tesirler icra etmiştir , 

Onun içindir ki bu muahedenin 
taşıdığı zihniyetin uygun ve ifade

sinin münasip olup olmadığını ken· 
di kendimize sormak mevkiinde bu. 
lunuyoruz . 

lık nokta üzerinde, şunu müşa
hedeye mecbur kalıyoruz ki Suri
yede vaziyet 10 Eylulden evvel da· 
ha kötü değildi . 

Bılakis Suriye tahrikatı mevcut
tu . F ,kat bu ancak oldukça mah. 

dut entellektüel muhitlere münhasır 
kalıyordu-. Fransız yüksek komiser
lerinden bir çoğu - bilhassa içle
rinden en dikkate değer olanı, Hen 
ry de Jouvenel - günün birinde 
Şamlıların istiklal emellerini tatmin 
mecburiyetinde kalırsak, daima bi
zim sadık tebaalarımız olmuş olan 
dürzüleri , alevileri ve türkleri feda 
etmenin ihtiyatsızlık olacağını ve 
bunlar için himaye politikası takib
edilmesinin mutlaka lüzumlu oldu
ğunu anlamışlardı . 

Henry de Jouvenel daima azlık· 
ların korunmasına matuf bir durum 
almıştı ki Ü>telik bu Fransız anane
sine de uygun bir haldi . 

10 Eyiill muahedesi işte bunu 
yapmamıştır, ve işte bu muahede
nin ikinci ve en mühim kusuru hu
dur . 

Manda sahibi devletin rolü dai 
mi bir tezvin ve hakemlik rolüydü. 
Her hangi bir Suriye hükumeti bin 
temayül arasında güç bir dozaj ol
malıdır . 

Suriye muahedesinin imzası Pa
riste öğrenildiği zaman , cazibliği 

nisbetinde nazik olan bu memleketin 
vaziyetine az çok vakıf olan her 
kimse, derhal bu muahedenin az
lıklar hakkında himay<" kaydlarını 
muhtevi olması icabettiğini düşün

müştür . 

ilk karışıklıklardan bir kaç gün 
sonra neşredilen bakanlığın yarı res · 
mi bir notu, hakikaten bu hususun 

düşünülmüş ve her türlü tedbirlerin 
alınmış olduğunu bize düşündürecek 
mahiyettediydi . 

Malbuki öyle görünüyor ki b:ı 
tedbirler alınmamıştır, bilakis, mua
hede metni elimize geçtiği zaman 

burada Fransız - Suriye " ebedi 
dostluk " una, Milletler Cemiyetine, 
istiklale dair mükemmel cümleler 

gördük fakat metni okuduk, ve bu 
azlıklar meselesine dair ne bir mad · 
de, ne bir satır, ne de lıir kelime 
bulamamakla hayretler içinde kal
dık . 

Halbuki bütün Suriye meselesi 

budur . 

işte bu unutulmuştur ki, Sancakta
ki vatandaşlarım himaye etmek isti. 
yen Türklere karşı bizi müşkil mev-

~kide bıraktı . Gerçi bize Türklerin 
bu vilayette azlıkta olduğu söyleni· 
yor, bu, pek te doğru değildir . 

Sancağın 220,000 k•ş:iik nüfusu 
arasında 80 ila 85.0JJ türk, 60 ila 
65,000 Arap ve 25,JJ::J ermeni var
dır . 

Bunlar bizzat " Temps " in ver
diği rakamlardır . 

Bu şartlar içinde, Türkler mut
lak azlıkta olabilirler fakat nisbi ek
seriyettedirler . 

Bilhassa hukuki meseleleri ilani . 
haye münakaşa etmek beyhudedir . 

Her şeye hakim olan üç vaka var : 

Sancakta kuvvetli bir Türk top
luluğu mevcuttur : 

Bu topluluk, burada muhakeme 
edecek olmadığımız fakat hakemlik 

rolümüzün bizi müşahedeye mecbur 

kıldığı S!bepler dolayısile Şam Su
riyelileri ile geçimsizlik içinde yaşa· 
maktadır ve daima böyle yaşamış
tır . 

Suriye bilhassa kompleks bir 

memlekettir: burası bir ırklar mo 
zaik:, bir dinler Arapçası, bir feo· 

dalite yuv'lsıdır . 
Tecanüssüz ve kendine has bir 

bünyeyi haizdir . Eski osmanlı po
litikası gibi en yeni Fransız yüksek 

Üçüncü yaka, bu azlığin hakla
larının fi:en korunmasını temin et· 

ı mek bizim vazifemizdi . 

Petrol sanayii de ilerlemektedir . 
Bugün , bu Sovyet Gumhuriye 

tinin köylerinde 151 mektep mev

cuttur . Ve bu mekteplere giden ço. 
cukların adedi 20 binden fazladır . 

Ayrıca 5 yüksek mektep , 28 sanat 

mektebi ve 10 işçi fakültesi vardır. 
Memleket dahilinde Türkmen lisaniy- 1 

le temsil veren 6 tiyatro , ve 29 u 
1 

Türkmen lisaniyle çıkmak üzere 39 
gazete mevcuttur . Son zamanlarda 
memleket d'\hilinde~ i sinemalar , 

Umbar Türkmen lisaniyle ya
pılmış ilk milli filmi göstermeğe 
başlamışlardır . 

Sovvetler Birliğinin yeni kanu
nuesasisi mucibince , Türkmenistan 
Sovyet Camhuriyeti il federe Cum 
huriyetten birini teşkil eylemektedir. 

r--------------~ 
Müjde 

( iki Kitap ) çıktı 
Ali Hadi Okanın matbaamızda 

basılan bu nefis şiir kitabı bugün 
çıktı. Fiyatı elli kuruştur. Okuyu
cularımız ( iki Kitap ) ta şairin en 
güzel, ulusal ve isel şiirlerini, en 
ince nüktelerini, yurdumuzun tanın
mış şahsiyetlerinin karikatürlerini, 
kaside ve medhiyelerini bulacak
lardır. 

Bu kıymetli eserden edinmek 
istiyenler hemen (Sadık Aldatmaz) 
ve ( Evrendilek ) kitap evlerine 

başvurmalıdırlar. 
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I 
Gazete J Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 
-------- her boyda gazete, mecmua , tabeder . 

i
l Kitap j Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastın-
... ________ I nız. temiz bir tab nefis bir cild içinde ese-
riniz daha kıymetlenecektir . 

i
l İlan 1 Reklam bir ticarethan~nin, bir müessesenin l en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
~---------------ilanlarınızı her yerde okµnan l'ürksözüne verınız . 

1 c·ıd I Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız, 
j 1 

1 kitaplarınızı Türksözünün mücellithane · 
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak b:ll
gede ancak Türksözünde yapılır . 

j T ah ı1 Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler , 
1 karneler k'.!ğat, zarf, kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en za
rif hurufatla Türksözünde yapılıı. 

1 R ki" t b 1 Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 
en 1 a ı k r·· k ·· ·· ·· Ot t"k k. t 1 anca ur sozunun oma ı ma ına a-

rında yaptırabilirsiniz . 

TÜRKSÖZÜ : Kağat piyasasının tereffüüne 
rağmen aldığı bütün işlerde büyük bir ten-
zilat yapmaktadır . # 

-, 
------~i 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA ------------___ Ki~ Fiyatı 

Bugece nöbetçi eczane 
Orozdibak civarında 

Fuat Emre eczanedir 

Türksözü 

CiNSi 

Kapımalı pamuk 
Piyasa paılağı ,, 

-Pıy-;sa- temi1.i ,, 
iane 1 

- -:OEn-a\ 1-,:-n Ç-0~-·--=-S-=-atı-la_;_i/-~i-k-ta_r_, I BELEDiY_E __ iL_A_A_N_L_A __ R_ı _ ....... I, 
-37,62-- -- :..-------- 1 

iane 2 
------- 1- 1200-2000 metre nıik'ap çakıllı kum açık eksiltme ile satın 

alınacaktır . 1 

2 Muhammen bedeli : Beher metre mik'ap (105) l<uruştur. - Ekspres 
Klevla_rı_t ___ _ 

----1----

------

YAPAGI 
-Beyaz ---, -
ı-""'Si~va...,.h---,----- --- --~-ı-·-------ı 

3- ihalenin yapılacağı yer ve tarih : 2 inci kanunun 28 inci perşem· 
be günü saat on l.Jeşte Belediye d~ imi encümeninde. 

4- Muvakkat teminatı : ( 160 ) liradır. 
5 - İsteklilerin şaıtnamesini görmek için her gün ya~ı işleri kalemine 

ve ihale günü de daimi encümene müracaat etmeleri ilan olunur. 
Ekspres 
iane 

~i-- "Yeınlik,. - -
'"Tohıımlıık-.. --

-13--,ıg-day KıbriS-- -
Yerli ---

Fasulya 
Yulaf 

-Ku~ yemi 
-Keten tohumu 

Mercimek 

ÇIGIT 
- 1 1 
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Adana bayiliği~ 
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Her markayı g' 
!edikten sonra mu 

Philco r~dyd rup 

Çünkü? 

1- ilk defa 
Elektrik t a t b i ~ 
Philco Fabrikası~ 

2 .:.... 1936 stlı 

, 

1,600,000 t a n e 
satmak suretile rad 
tışı rekorunu kazaıt t 

3- En büyük 
Otomobıl fabrikası 
dan kabul edilmişti' 

4 - Bu sene 
Halkevi genel sekrt 

tarafından 12 mar~1 ty 
sında yaı.ıılan müs~ele 
birinciliği kazanını ey 

tda 

--,- Dörı yıldız S:ılih 

l 
~ liç .. .. 

UN 
850 

. 8)0 
850 

• 
1 Evrendilek kitabevi Osmanlı Barı~ 1 

rııı 

:E .~ _-Dörlyıldız Doğruİİık 
..:ıı::- .. 

ı 8JO ..2 ~ uç " " 
,g -g Simit .. ı 
-"' ~ ı Dört yıldız Cumhuriyet ---,- 850 
~ u-,- üç " " --- ,-800 

1-Simıt - -- -----

Liverpol Telgrafları 
22 / 1 / 1937 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

Hazır 

Mart vadeli -- --
Mayıs vad~i 

Hint hazır 
Nevyork 

"iııntını ı·~ - -~ 

1 
7 22 _ L.i..:"~' -~----- -,-

--- - -~ Rayişmark 1 ~6-

-6-- - 1 94 -Fra(;°k(Fran•ız ) i- 16 193' 
6 _ 1 91 Sterıi:ı (iııg-ilız) f6:ıı-=ı-öo-
5 1 88 Uolar ( Anıerıka ) ,_:t}_,~ 
12 44 -Frank [ isviçre ) 

6748 148 

karşısı. 7706 
llııla 

ıo Orla 

-------------:------------_.,, t __..Ak t Adana Askeri Hastanesiı- ---- 1 bi 

Başhe::iınliğinden : Kaçakçılar va''eadr: 
Adana Askeri 1 astan<:'sinJe bir 

tayin lıeddile 40 lira maaşlı ıııün hainidir lıp 
1 

hal olan birinci sınıf He:ıııireye ve '-----·-----..),,,. ile 
bir tayin bedelile 30 lira maaşla -
3 üncü sınıf hastabakıcılığa bayan
lardan isteklilerin şera;ıi anlamak 
üzere mezkur Haslöne 13aşhekinıli · 
ğine müracaatları ilan oiunur. 

c. 2-3 

Umumi Neşriyat MiiJ 

M. Bakşı 
Adana Türlcaözıi mat 


