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;ancaktaki muhalif bir kısım Ermeni ve Ale-
viler de tlirklerle beraber isP ANY ADA 
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Kuseyri ve Adalı Mehıned istifa etmemişler 
ransaya verdiğimiz notanın metni 

Vaziyet sancaklılar lehine inkişafta 

Notamıza oları Fransız cevatıi rıoıosını yıırın lll!§'edec•·ğiz 

17 Teşrinsani 936 tarihli notamız 

Bay nazır , 
Zatı devletlerinin bana gönder 1 

< lutfunda bulunduğu 1 O Teşrini· 
i 1936 tarihli notaya cevaben , 
'eşrinievvel tarihli işarımı:ı mev· 
nu teşkil edee lskenderun - An· 
ya meselesine müteallik Fransa 1 

:iimetinin noktai nazarını hükume· I 
in hususi bir itina ile tetkik et- j 

, olduğunu ittilaına arz ile şeref 1 

ıarım . . 
Hükumetim atideki bazı müla. 1 

:alan size bildirmeğe beni memur 
liştir . Bu mülahazaları , sizir de 
arlarında hakim olan dostluk zih
etiy e telakki buyurmanızı rica 
~rim . 
1921 mukavelenamesinin hakiki 

vkiini tayin etmek için , bana 
ndermek Jutfurıda bulunduğunuz 
ıabı notada ziktedilen muhtelif 
ıikalan tarih srrasiyle tetkik ede
~im. 

A - Milletler Cemiyeti Paktım 
iva eden Versay muahedesi akdo
ıduğu sırada , Suriyedeki vaziyet 
ıi meşgal eden bu meselede , hiç 
· hukuki netice tevlit etmeyen as 
ti bir işgalden ibaretti • Filhaki 
bu , Suriye hakkında iki noktai 

Zardan tetkik olunacak bir haki. 
Yet meselesidir . j 

Bunlar da , askeri işgal gibi ..-a
retlerin mevcudiyetine rağmen hu
kan tam olarak kalan hakimiyet 
kkının, Türkiye iç.in sonu ve üçün-

• 
bir devlet için doğuşudur . 

1 
B - 22 Nisan 1920 de mütte i 
devletler San Reıno 'da " Suri · 

,, üzerinde Fransaya ve Mezopo· 
ya ile Filistin üurinde lngiltere
Manda bahşetmeğe matuf bir iti
akdetmişlerdir . Bu halde San - 1 

ıno vesikasında " Suriye ,, tesmi-
1 

edilen bu coğrafi ifadenin ; hu· 
tlan takribi bir surette bile tah· 
edilmemişti ve edilemezdi . Çün· 1 
Türkiyeden ayrılacak erazi henüz 1 

kuktan meçhul idi . 
1 

C - F rLnsa , hali harbe niha -
t vermek ve Türk ve Fransız or· 

-
memleketlerinde , 1921 de , Suriye 
Devleti namı altında siyasi hiç bir 
teşekkül mevcud bulunmadığı gibi 
Türkiye dahi böyle bir siyasi teşek
kül mümessilleri ile gerek bilvasıta 

1 
ve gerek doğrudan doğruya müza· 
kereye girmiş değildi . 

Türkiye bu " Hudud Tahdidi iti. 
lafnameı>İ ,, ııi Fransa ile müzakere 
ed.!rek , gerek bu mukavelename 
ile gerek bunun hükumetlerinin he
yeti mecmuasına kati ve hukuki şek· 
li veren Lozan muahedenamesile , 
bu iki vesikada tarif edilen hattın 
cenubunda kain erazinin bir . kısmını 
bili kaydüşart, diğer bir kısmını da 
ayni ve3ikalarda ziıcredilen şartlar 
ve eşkal dahilinde olarak , terket
miştir • 

Saraya şunu ilave etmek lazım· 
dır ki mezkur arazi hakimiyetinden 
Türkiye tarafından ferağab tazam. 
mun eden Lozan muahedesinin 16 
mçı maddesi bu feragatin yalnız ala· 
kadarlar lehine yapıldığını tasrih et·,, 
mektedir . 

Frans:ı Suriye üzerindeki otori
tesini istimale nihayet verir vermez 
İskenderun ve Antakya mıntakaları 
üzerinde Türkiye tarafından şarta 
muallak olarak terkedilen hakimivc· 
te , tevarüs edebilecek alakadarlar 
oncak, 1921 ve 1923 tarihli beynel· 
milel iki vesika hükümleri mucibin 

- Gerisi ikinci sahifede -

ı• ukarıdıı soldıı : AııLııl.) u nıwızma
lartndan A,,, kenarındakı o.eller, 
lskenderunda teırkif t:t! mahAemPj e 
st:ı·k p_dıleu Tiirk gerıçlerı . Aşngıda : 

AntakJ a /'ürlderı bır mimaJ '§ 

Psnasında. 

Antakya : 26 [ Türksözü I\ı1uhabirinden Tel
grafla J - Mustafa Kuseyri ve Adalı Mehmedin is
ifa ettikleri tahakkuk etmemiştir. Bunun bir ma- ı 

nevra olduğu anlaşılmıştır. 
Sancakdaki vaziyet tamamile Türkler lehine in

kişafa başlamıştır. 

Sancaklılara m~halif bir kısım Alevi ve Ermeni
lerde dün kat'i surette Türkler-le beraber çalışacak
larını, Türk partisi liderine gelerek alenen vaad et
mişlerdir. 

Yeni gün gazetesi sahibi Selim Çelengin dün 
gece Halebe geldiğini haber aldım. Seliın Çelengin 
gazetesinin açılması için hükumete yaptığı ilk mü
racaatı menfi cevabla karşılanmıştı. Fakat mumai
leyhin yapacağı ikinci müracaatında gazetenin in
tişarına nı üsa lde edileceği kuvvetle muhtemeldir. 

Titüleskonun esrarengiz hastahğı 

Diplomat bunu biliyor 
fakat saklıyor 

-----·------
Titülesko siyasi faaliyete değil belki 

de mücadeleye geçecektir 
Romanyanın ~ski Hariciye nazı 

n B. Titüleskonun garip bir hasta 
lıkla geçen ağustos ayında birden 
bire :siyasetten çekildiğini Vf" bir 
müddet ölüm derecesinde buhranlar 
geçirdığini bilirsiniz. 

! 

/ 

Nevzad Güven 

lngiliz - Türk dostl.:; 1 

---
İngiltere kralı Samajeste Sekizinci • 

Edvard'ın fstanbulu ziyaretiyle muh
teşem bir surette teeyyüd eden lngi
Jiz - Türk dostluğu hiç süphe yok 
ki günden güne kuvvetlenmektedir . 
Türk donanmasının Maltada karşılaş
tığı , mutat nezaket nümayişlerinin 

çok üstünde olan büyük sempati ve 
dostluk tezahürleri iki millet arasın
da berkişmeye başlayan bağların kuv-ı 
vetini göstermeğe kafidir . larmın , ~imaline ve cenubuna 1 

lekabilen çekilecekleri hattı tes· 1 

etmek maksadile , Türkiye Bü-

1 k Millet Meclisi hükumeti ile 20 
§rinievvel 1921 tarihind~ bir itilaf 

-~-....c::'Jl'tmişti . 

y 
B. Titüleskonun bu hastalığı bir 

zehirlenmedir, dendi . Bunun üzerine 
de her tarafta büyük bir endişe u
yandı . Çünkü , Romanya Hariciye 
nazırının siyasetine taraftar olmayan· 
lar onun hükumetin başından çekil
mesini istiyorlardı . Bu gaye ile ken
disini zehirlemiş olabilirlerdi . 

Paylaşacak en küçük bir kozları 1 

bile mevcut olmayan İngiltere ile j 
Türkiye arasındaki bu dostluğun Ak
denizin sükuneti ve binnetice hütün ' 
Avrupa sulhu için ne kadar değerli 
bir unsur olduğunu bile söylemeğe 
lüzum yoktur. 

• 

Zatı devletiniz bu vesikayı "Hu· 
µt Tahtiti itilafı ,, diye tarif buyu
ıyorsunuz . Her ne kadar bu ane 
eğin Fransa Hükumetinin noktai 
•zarı , yukarda zikrolunan hattın 

esindeki rrazinin ay ılişı keyfiye 
İn Ankara Mukavelesile değil , 
iki 1923 Lozan muahedesi ile vu· 
bulduğu merkezinde idi ise de ; 

lillerinizi notanızm çizdiği çerçeve 1 

hilinde takip edeceğim . Çünkii ; 
hakimiyet değişmesinin kaynağı, 1 

arda anılan itilafname ahkamın· } 
tı istihrac edeceğim neticelere bu 

'Pta hiç bir tesir icra eylemiyecek
r 

Türkiyeden ayrılmış olaı• Şark 

B. Titülesko şimdi tamamile iyi · 
leşmiş bulunuyor. Fakat zehirlenme
si bugüne kadar hala esrarengiz bir 
hadise olarak kalmıştır . Y a}nız , 
bunun kendisi için bir sır olmadığı 

düşmanlarının kim olduğunu kendi
sinin bildiği söyleniyor. 

B. Titülesko hastalığının ilk buh 
ranmı MontreuX'da geçirmiştir. Ora. 
da , Boğazlar konferansı münasebe 
tile bulunan Romanya Hariciye na 
zırı , bir gijn , Hariciye Vekilimiz B. 

1'ıtülesko 

Tevfik Rüştü Arasın verJiği bir zi
yafete gitmek iizcre iken bir baygın 
lık geçirmiştir. 

lkınci buhran , Bükreşe döndü 
ğü zaman geliyor . Bunun üzerine , 
bir müddet i:stirahat için Matin bur-, 

- r. ris! liÇ9lnc".i sa fcie -

Son günlerde bazı Fransız gaze
teleri, halya - İngiltere münasebet
lerinin düzclmeğe yüz tutması müna
sebetile, Türk dostluğuna verdiği 
ehemmiyet azalmamakla beraber İn
gilterenin Türkiye ile geniş angaj
manlara girme zamanını tehir ede· 
ce~i gibi bazı fikirler ortaya attı. 

Bu mülahazaya verilebilecek ce
vabı en salahiyetdar mahafılde, en 
salahiyetdar bir ağızdan, Forgein 
office şefinin ağzından işittik. 

Bir kaç gün evvel Avam Kama
rasında ingiltere - ita]y·a anlaşması
nın Türk - lngiliz dostluguna zarar 
verip vermiyeceği hakkında sorulan 
bir süale M. iden, bu dostluğa hiç 
bir şeyin, hiç bir suretle tesir yapa· 
mıy;lcalfmı söy!ed; . 

Paris : 26 [ A.A.] - Aksiyon 
Fransez gazetesi, 900 gönüllünün 
ispanyaya gitmek üzre porpinyadan 
geçtiğini bildiriyor. 1000 gönüllü 
daha yakında hareket edecektir. 

Paris : 26 [ A.A. ] - Tenerif 
Radyosu asi harb gemilerinin Bar
seJım açıklarında Madrit hükumeti 
iç.in harp malzemesi yüklü bir Nor
v~ç vapurunu yakaladıklarını ve 

~ilah yüklü bir Yunan vapurunun da 
Söta lımanma sevkedildiğini bildir
mektedir. 

Valansiya : 26 [ A.A. 1 - Dış 
bakanı, Şili büyük elçisine bir tel· 
graf göndererek Almanya ve ltalya 
tarafından Frankonun tammış ol· 
masına rağmen bu memleket elçi
lerinin bir kısım memurlarının hala 
elçilik binalarında bulunmakta oldu- • 
ğunu bildirmiş ve en kıdemli elçi 
olmak itibarile, 24 saat zarfında bu 
binalara boşaltılmamasının alakadar
lara tebliğini rica etmiştir. 

Urf ada umran 

Almanya büyük elçiliği, bu nota 
üzerine dün öğleden sonra boşal
tılmıştır. 

Brüksel : 26 [ A.A. ]- Reksist
ler bugün parlamentoda, İspanyaya 
asker ve silah yollanmaşma mani 
olmak için hükumetin ne gibi ted
birler aldığını sormuşlardır. Reksist 
saylav Horvard M"ksikan:n i aı is 
elçiliğinin delale tile Belçıkadan is
panya için silah satın alındığını 
söylemiştir. B. Horvard meclıse bu 
hususta <leliller ve nesikalar göster
miştir. Bu sırac!a Marksist saylav· 
lar B Horvardın söı.üı ü keserek 
bu vesikaların kimin tarafından ça
lındığım öğrenmek istediklerini söy
lemiştir. Komünistler, ispanyaya 
karşı kullanılan silah ambargosunun 
kaldırılmasını ve İspanyol hükume
tine yardım edilmesini istemişler
dir. 

Madrit : 26 [ Radyo) Madrit 
cephelerinde yağmur ve kar yüzün· 
tam bir sükun vardır. 

Belediye şehri güzelleştirmek 
devamlı surette çalışıyor 

• • 
ıçın 

Güzel Crfan111 umumi görünü~ii 

Urfa : ( Hususi muhabirimiz bil- 1 mektedir . Riyasete geçtiği tarihle 
diriyor ) - Urfanın çok asıl ve zen· l bir harabezardan ibaret olan Urfa 
gin bir ailesine mensup olan kıymt;\. bugün yepyeni bir çehre iktisap et
li şarbay Ömer Al Ay , şehri güzel 1 mişlir . Muvaffakıyetin derecesini 
!eştirme ve imar yolunda takdir ve anlatabilmek için rakam verelim 
tebrike şayan bir nesai sarf et· -Gerisi dördüncü sahifede -

Bu Frnnsa gazetelerine bizım de 
verecek cevabımız vardır : 

Türkiye her şeyden evvel sulhçu 
bir devlettir . 

Bir Akdeniı Dıvlcli olması do
layısiylc de Akdeniz sulhumm temini 
ve kuv\·etlenmcsi yolunda elinden 
gelen her şeyi yapmağa hazırdır . 

Italya ile aramızda münazruıh hiç 
bir mevzu yoktur . 

Saniyen Türkiye hudutlarını her 
hangi bir tehlikeye karşı müdafaa 
edecek bir kudrettedir . Binaenaleyh 
Jngilıere ile ltalyanın anlaşması Türk- 1 

İngiliz dostluğuna halci vermez . 
Bilakis, 1935 başlangıcında bozu

lup Habeşistan harbi devam cttigi 
müddetçe büsbütün gerginleşen ve 
Akdenızde bir felaketin zuhuruna se
bebiyet verecek şekil alan lngiliz -
halyan ihtilafının bu suretle yatışması 
bizi memnun eder . 

İngiliz-Türk dostluğunun hiç bir ı 
kimseye,hiç bir menfaate karşı teessüs 
etmemiş olması da bunu isbata yeter 
bir delildir. Bu dostlukun bütün hü
viyet ve manası şöyle hülfısa edile-
bilir. 

1 
Deniz aşırı toprakları ve Stratejık 

P'? rfayon!arı do!ayısil büvJ~· b!!' ıAJ· . 

deniz devleti olan Jngiltere yine Ak· 
denizde mühim bir unsur olan Tür
kiyenin dostluğuna büyük bir değer 
vermektedir . 

Akdeniz üzerindeki bazı büyük 
iddiaların ve son zamanlarda teessüs 
eden vaziyetin doğurabileceğ'.i muh
temel tehlikelere karşı Akdeniz sul
hunu temin için bu dostluğun çok 
ehemmiyeti vardır . 

Türkiycnin geniş sahillerini Ak
denizin suları yalamaktadır . Harici 
politikasına her şeyden evvel hakiki 
bir sulhçuluk hakim olan ve sürekli 
bir sulh içinde inkişaf ma devamdan 
başka bir şey düşünme' en Türkiye 
için Aı...denizin sükuneti en lüzumlu 
bir şarttır . Binaenaleyh bu sükuneti 
teminde büyük bir amil olacağında 
şüphe bulunmayan İngiliz dostluğunun 
Türkiye için de ehemmiyet ve değe-
rini soylemeye bile lüzum yoktur . 

Biz , İngiliz İtalyan anlaşması
nın da bu sükünet i takviye edeceğine 
kaniiz. 

Bu suretle Akdeniz hıç olmazsa 
uzun bir z.a nı nn için bir ıhtilftf "e 
tehlike menbaı olmaktan çıkacak ve 
etrafındaki milletler için bir dôstluk 
vo!ı~ h.,lh" ;::! .. cakt.r 



Sahife 2 Tlirkaôıü 

Fransaya verdiğimiz notanın metni 
- Birinci sahifeden artan -

811 ce, Fransanın : otoritesi çerçevesi 
içerisinde muhtar tanılan bu mınta -
kaların Türk ahalisi olabilir . 

·ıec< 

. F 
D - 24 Temmuz 1922 de, baş. 

lıca müttefik devletler tarafından 
müttehaz bir kararı teyid eden Mil· 

üs. letler Cemiyeti Konseyi, ilk defa ka 
olarak Suriye ve Lübnandan bahs. 
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eden ve lskenderun ve Antakya mın
tı.kalarını sükut ile geçiştiren Manda 
yasasını kabul etmiştir -

Bu sükfü, işbu menatıkın " Su
riye ve Lübnan " denilen umumi tes
miyeden hariç bırakıldığı şeklinde 
tefsir edilecek olursa 1921 itilafna· 
mesi ahkamına uygun düşer . 

Fakat böyle b'r tasrihin ademi 
mevcudiyeti , mevzuubahis mıntaka· 
nın Suriye ve Lübnan siyasi teşek
külü içine dahil olmasinı istihdaf edi
yorsa, mezktır ihtilafname ahkamına 
sarahatan muhalif olur -

Zatı Devletinizin notanızda bu 
ikinci şıkkı benimsediğinizi zannedi-
yorum. 

Halbuki böyle bir tefsir akdi
nakzetmek demektir ki bunun ilk 
neticesi Ankara itilafnamesinde men
cut olup Lozan muahedesi ile teyid 
edilen ahdi ahkamın heyeti mecmua· 
sından Türkiyeyi ibra : etmek olur . 
Zira hiç bir memleket, bir veya mü
teaddit devlet ile akdolunan veya o 
:zaman Türkiyenin zaten dahil bu
lunmadığı Cenevre yüksek müesse· 
sesi tarafından tanzim edilen beynel
milel bir vesika iie üçüncü bir dev
lete karşı evvelce deruhde ettiği ta
ahhüdlerin hilafına hareket ede· 
mez. 

E Lozanda, 1923 muahede-
sinin akdine takaddüm ede!'I müza
kerat sırasında, Ankara itilafname
sinin teyidi hususunda hiç bir müna -
kaşa olmadı, bilakis bu vesika ile 
merbutlarının muteber olduğunu tas. 
dik için mektuplar teati edildi . 

Halbuki 1021 itilafnamesinin im
za protokolu,Türk Delegesinin Is. 
kenderun ve Antakya mıntakaları 
ahalisine Türk bayrağını ihtiva eden 
hususi bir bayrak üermek talebini 
zikretmektedir ki buna mvkabil ma· 
natıhı :mezkure arasındaki faideyi 
teslim eden F ransı1. Murahhası bu 
hususta hükumeti nez " dinde teşeb· 
büsatı lizımede bulunaca .ğını va· 
ad etmistir . 

Öyle zannederim ki, mezkur bay· 
rağm kabulu hakkında hiç bir itira
zi kayıt ve ne de her hangi • bir ren 
olmaksızın 24 Temmuz 1923 tarihli 
General Pellenin meksubu ile ve bu 
na merbut ayni tarihli beyanname 
ile Lozanda teyid olunan bu proto
kola göre işbü salahiyetin mezkur 
manatık Türklerinin lehine bir hak· 
kı müktesep teşkil eylemesi icab
ederdi . 

Eğer Bnkara ihtilafnamesini mü
zakere eden Fransız delegesi eğer 
Lozan muahedesini akdeden Fransız 
delegesi ve nib"ayet eğer bu iki ve. 
sikayı kabul eden Fransa hükume· 
ti, bir bayrak ihdasını derpiş etme· 
mişlerse, bucdan, lskenderun ve An
takya rejimine müteallik ahkam ile 
Türkiye - Suriye gümrük itilafı ve 
saire akdine mütedair ahkam ara
sında notamızda yapılan kıyasa az 
çok muhalif bir netice çıkarmak 
bihakkın mümkün olur . 

F - Şunu zatı devletinize ha
tırlatacağım ki manda yasası veya 
1920 teşkilatı esasiyesi gibi vesika
lar, Türkiye ljükumetinin malumatı 
olmaksızın tanzim edilmiş vesikalar. 
dır ve bunların, Fransa ve Türkiye
nin imzalarını taşıyan mukavclena
melerden münbais taahhüdlere mu-

halif olan ahkamı muteber telakki 
cdilmiyeceği gibi • hiç bir surette 
bunlara memleketim muhatap ola 
maz. 

Ç - Fransanın 1921 de Man
dater hükumeti sıfatile ve Suriye na
mına hareket ederek Ankara itilaf
namesini akddettiğini söylüyorsu-
nuz. 

Halbuki bir taraftan Türkiye o 
tarihte mandayı ve bundan müte
vellit hakları tanımamakta ve diğer J 

taraftan da , Türkİyenin bildiğine gö- • 
re , Suriye tesmiye edilen bir siya~i 
teşekkül mevcut bulunmamakta idi. 
Binaberin Türkiye, henüz mevcud 
olmıyan bir teşekkülün zımnı veka
letini tanıyarak beynelmilel bir mu
kavele akdini derpiş edemezdı . 

Ankarada yapılan şey, mevhum 
Suriye devletı çer .çevesi içinde bir 
otonomı değil belki Fransa otoritesi 
çerçeve;i dahilinde ve , Suriye gibi 
yahud aynı mahiyette diğer bir te 
şekkül gibi tam hır istiklale doğru 
tekamül etmesi icabeden bir otono
mi idi. 

H - Bir hükumetin üçüncü bir 
memlekete karşı yaptığı taahhüdle
rin diğer bir devlet tarafından ta· 
nınması ve tekabhül edilmesi keyfi
yetinin bizi işgal eden meselede ye
ri yoktur. 

Bu mahiyette bir taahhiid, asıl 

alakadarın muvafakatı olmadan alel-
ade bir banka çeki gibi başkasına 
ciro edilemez . 

• 

Zaten böyle hır devir muamele. 
si; yukarıda zikredilen iltifatlara na
zaran Fransa yedindeki otoriteyi Su 
riyeye tevfiz etmekten başka bir şey 1 

ifade etmez . 
Sancak F ransaya ilhak edilme

miş olduğuna nazaran bu gün hu· 
kuki esasa istinat eylemiyen bir te
kabbul keyfiyeti ile Suriyeye de ilhak 
edilemez . 

1 - Bu mütaleada durmıyarak 
şunu zikretmeliyim ki, 1911 ve 1923 
mukavelelerinin bihakkın tatbiki hu
susu Türkiyeden Münfek lskenderun 
ve Antakya mıntakaları üzerinde, 
lehine hiç bir hak tanınmamış olan 
Snriyenin parçalanması şeklinde te
lakki edilemez . 

Fransa - Suriye muahedesinin 
mcriyet mevkiine girmesi, bilakis 
Suriye kadrosu içerisıne aleviler . ve 
Cebelidürüz hükumetlerinin dahil 
olmasi sureti ile parçalanmaıun so
na erdiğine işaret olacaktır . 

Neticeye varmadan evvel şunu 
zatı devletinize bir defa daha beyan 

1 

ederim ki, Suriye-Lübnan memle
ketlerinin istiklal i h r a z etmeleri 1 

Fransa için en methe şayan hadise· 
!erden biri ve Türkiye için ilanından 
hiç bir zaman ge· i kalmadığı pren
siplere muvafık hayırlı bir neticedir. 

Cumhuriyet hükumeti Suriyenin 
müstakil bir devlet sıfatı ile kendi· 
sine tevdi olunm bütün milletlerin 
saadetini tahakkuk ettireceğini ve 
kuvvetli , mesut ve ınür~ffeh bir 
memleket olarak inkişaf edeceğini 
ümit eyler. 

Hükumetim iki komşu memleket 
arasında en samimi ınüna~ebetlnin 
teessüs edeceğinden ve, hayati men-ı 

· faatlerini mütekabilen anlamaları sa· 
yesinde , Türkiye ile Surıyenin tam ! 
bir ahenk dairesinde yaşamaları ka
bil olacağından emindir. 

İskenderun ve Antakya hakkın
daki Türkiye noktai nazarı , Türk ve 
Suriye milletleri arasında hakiki bir 
dostluğun mevcudiyetine hiç bir su
retle mani olamaz . Bu hal bilakis 
bu dostluğun takviyesi için bir un 
surdur ve ıki memleket arasında sağ
lam bir sulh ve itilaf rabıtasıdır. 

Barış ve beraber çalışma politi 

kasını büyük fedakarlıklara istinaden 
tahakkuk ettiren Türkiye, bu feda · 
karlıklar milli hudutlar haricinde 
kalmış halis Türk unsuranun akibe· 
tine taalluk etse dahi , bunlara ra:ı:ı 
olmuştur ve bunları her zaman gizli 
bir maksat gütmiyerek , telakki ey
lemiştir . 

Şukadar ki memleketim bu bü
yük fedakarlıklar bahasına bir takım 
hukuk ve menafii elde etmişse ve 
bu hukuk ve menafiin icabatını vi
kaye kendisi için mevzuubahs ise 
onun bunlardan vazgeçmeğe müte
mayil olmıyacağını veya mahiyetle
rinin şu veya bu şekilde değişmesini 
kabul etmiyeceğini siz de teslim ey
lersiniz . 

Yukarıda serdedilen mülahaza
lardan lazımgelen neticeyi Fransa 
hükümetinin istihraç edeceğini hüku 
melim kuvvetle ümid eder . Bu ne
tice de lskenderon Ae Antakya mm· 
takalarının Suriye ve Lübnandan da
ha az müsaid bir muamele görme· 
meleri lazım geldiğidir. 

1922 yasası ve 1930 teşkil atı 

esasiyesi , zatı devletKıizin notası 

ile , ilk defa olarak cumhuriyet hüku
metine karşı sardedilmektedir. 

Bu iki vesika F ransanın Türki· 
yeye evvelce vuku bulan taahhüd
lerinden açıkça nükulünü tazammun 
eder. 

Fransa hükumeti bunları serdey- 1 

!emekte devam ettikç,. ve tavrı ha
reketini ahdi hükümlere tevfik eyle 
medikçe , Türkiye mevcud mukave
lelerin heyeti umuıniyesinden kendi-
ni beri addetmeğe mecbur olacak· 
tır . yalnız bu son haldedir ki yeni 
müzakerata Suriye delegelerinin İş· 
tiraki ihlimalini derpiş etmek müm
kün olabilir . Çünkü o zaman iki 
memleketi ayıracak hudud hattını 
müştereken tesbit etmek lazım gele
cektir. 

Bu acı ihtimalleri bertaraf etmeği 
cidden arzu eyleyen cumhuriyet hü· 
kumeti , iki tarafca hiç bir ka ydi 
ihtirazi tahtında veya evvelden _ ka· 
rarlaştı rılmış bir fikir ile olmaksızın, 
meselenin heyeti umumiyesi hakkın
da müzakerata başlanmasını zatı 
devletinize teklif etmeğe beni me
mur eylemiştir. 

Yüksek sayğılarımın lütfen ka· 
bulünü rica ederim . B. Nazır. 

imza S11nd Daı-a: 

-.. ...... .,~ --~------
Milli ve halk musikileri 

Beli Bartok 

Bölwmızrk et.üıler yapan t'e bu 
meı·zu dnhi/İf,de Halket•imizde hir 
konfern11s reren üstadın bu ko11Je· 
ransını ynrında11 ıtib.ıren neşre bu§· 
lı yorıı: .\lündnicatımızın çoklu/i'ıtn· 

dan bu yazıyı /.u{(ün koyamadık. 

Trahom muayeneleri 

Şehrimiz ilk o 1rnllarında bir müd 
det evvel başlayan trahom nıuaye -
neleri devam etmektedir . 

Mııay .. nelerin bir hafta içinde 
bitmesi muhtemeldir . 

Öğrendiğimize &Öre ; şimdiye 
kadar alınan istatistikler fena değil
dir. 

Trahomlu talebeler çıkmakta 
ise de pek az bir ııisbettedir . 

Bir düzeltme 

Dünkü nushamızda matbaamıza 
gelen iki seyyahtan bahsetmiştik . 
Yanlışlıkla " F rnnsız ., olarak göste· 
rilen bu seyyahlar " Danımarkalı • 
dır düzeltiriz . 

Çimento buhranı var 
Son günlerde şehir dahilinde çi · 

mento bulunamadığına dair sık sık 
haberler ve şikayetler almaktayız . 

Filhakika bizim yaptığımız tah· 
kikata göre çimento mevcudu var· 
sa da bazı tüccarlar bunu gizli ola- j 
rak yüksek fiatla, mesela : Beher tor 
basını 170 - 180 kuruşa satmak
tadır. 

Bu fiatlara göre bir ton çimen
tonun Adanada bu günkü fiatı 34- J 

36 lira demektir . 
Bundan bir kaç sene evvel hüku

metimiz mahza halk lehine bir kı 
sım varıdatını feda ederek, çimento 
vergisini indirmişti . Buna nazaran 
fiatların da düşmesi lazımgelirken, 
iş aksine oldu . Yani hükumet vari
datından kaybetti ve fiatlar da yük· 
seldi . 

Bu kanunun neşrinden evvel çi
mentonun tonu Mersinde 23,5, Ada
nada 24,5 25 lira idi . Kanunun neş
rinden sonra fi at evvela 28,5 lira ya 
fırladı . 

Bıına sebep olarak şu gösteril
mektedir : 

Kanunun neşrinden evvel Mer
sine çimento idhal eden tüccarlar 
fabrikalarla bir mukavele yapmışlar 
ve bir fiat tesbit etmişlermiş . 

Kanun çıktıktan sonra mukave· 
le bozulmuş ve binaenaleyh fiatta 
yükselmişmiş .. 

Burada anlaşılamıyan daha doğ· 
rusu hayretle karşılanması lazımge
len taraf şudur : 

Hükumet varidatından fedakar· 
lık yaparak çimento vergisini indir
diği halde fiat aksine olarak yüksel· 
miştir . 

Demek oluyor ki, fabrikacılar 
bildiklerini okumakta devam ediyor
lar . Yukarıda da işaret ettiğimiz gi · 
bi bir iki sene içinde çimentenun 
fiatı Adananın içinde 28 liradan 36 
liraya yükselmiştir . 

Bu kadar yüksek bir fiatla satış 
yapmanın bir cüriim olduğunu bilen 
bazı muhtekirler şimdi satışı gizli 
yapmaktadırlar . 

işte buhranın başlıca sebebi bu
dur . Ve bunun içindir ki bir kısım 
inşaat sahipleri çimento bulamadık· 
!arı için işleri yarım kalmaktadır . 

Memleketimizin imar faaliyetle· 
rine büyük bir mani teşkil eden bu 
halin önüne geçilmesini alakadar 
makamlardan dileriz . 

Bela Bartok 
Kompozitör dün sabah 

şehrimizden ayrıldı 

Bir müddettenberi şehrimizde 
ve bölgede milli ve köy musikileı j. 
mizi plak ve notaya almakla meşgul 
Macar Kompozitörü Profesö Bela 
Bartok dün sabah, refakatında bu
lun~n konservatuvar muallimlerile 
birlikte Ankaraya hareket etmiştir. 

Bela Bartok, garda, Halkevliler 
tarafından teşyi edilmiştir. Sanat• 
kar bölgemizdeki etütlerinden 
çok memnun kaldığını beyan et· 
miştir. 

Muallimlerin yazı 
kurslan 

Kültür bakanlığının son tamimi 
üzerine ilk okul öğretmenleri yazı 
kurslarına devam edeceklerdir . 

Şehrimizdeki bir ilk okul da ya
kında kurslara başlanacaktır . 
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Bölgede ziraat ve ekonomi 

Tarlalarda çalışmalar 
Piyasa geçen haftaya göre daha canlı . 

bat fiatları yükseldi 
Hu bu 

---'----·------
Geçen hafta mıntakamızda yağ

dığını bildirdiğimiz dolunun kema
le gelmeğe çalışan portakal ve limon 
lan zedelediği anlaşılmaktadır , 

Fakat, bu hasar mevzii kalmış 
dolu düşen saha en ziyade Adana 
şehir dahili ile Seyhan nehri \ıoyun- ı 
da bulunan bir kısım bahçeleri zara
ra uğratmıştır . 

Bu hafta havalar serin geçmiş 

sıcaklık derecesi Çukurova mıntaka
sında azami 24,5 asgari 11 santi
grad tesbit edilmiştir . 

Hububat sahalarımızın mıntaka · 
mızın her tarafında ekimine devam 
edilmektedir . 

Çukurovada hububat tarlalarının 
yüzde 20 sinin ekildiği tahmin edil
mektedir. 

Mınlakamızın bir kısım yerlerin· 
de ekilen hububat bitmeye başla
mıştır . 

Ekonomik durum 
Bu hafta piyasa durumu geçen 

haftaya nisbetle daha canlı ve mua. 
meleler daha istekli clarak devam 
etmiştir . 1 

Almanyadan muhtelif hububat 

Adana - Suriye 1 

Telefonu 
Şehrimiz civarında ağaç 

tedarikine başlanıyor 

Adana - Suriye Telefonunun 
yapılması için tertiba t alınmakta· 
dır. Bu hattın bir kolu Bağdad.ı, 
bir koluda Kahireye gidect:ktir. 
Diğer taraftan yakın bir zamanda 
telefon hattı Tahrana kadar uzatı
lacaktır. 

Vekalet şehrimiz civarındaki 
ormanlardan tele fon direği olmağa 
elverişli muayyen miktarda ağaç 
kesmek musaadesini almıştır. Pek 
yakında faaliyete geçilecektir. 

Milli iktisat ve ta
sarruf haftası 

Kanunuevvelin 12 sinde 
başlıyor 

ilk kanunun 12 ci günü yedinci 
arttırma ve yerlı mallar haftası 
başlıyor. Hu yılda, geçmiş seneler· 
de olduğu gibi hafta içinde ekono
mi töreni yapılacak, yerli mallarımız 
arasında propagandalar olacaktır. 

1 h. Ulusal ekonomi kurumu şe rı· 

miz şubesi şimdiden h'>zırlıklarına 
başlamıştır. 

Tüccarlarımızın, mustahsilleri
mizin acele hazırlanmaları lazımdır. 

Muallimlerin adresleri 
tesbit ediliyor 

Tedris senesi başlamadan önce 
veya tedris senesi içinde muallim· 
ler arasında yapılması zaruri deği
şikliklere esas olmak üztre Maarif 
vekaleti bütün muallimleı in adres
lerini tesbit ettirmektedir. 

maddelerimize bir mikdar daha yük 
sek fiatlar verilmiştir . 

Bu meyanda buğdaylarıınızın to
nuna yarım lira fazlasile 65,5 lira 
arpaya bir lira fazlasile 47 lira ve 
bilhassa çavdarlarımıza 2,5 lira faz· 
)asile 48,5 lira verilmiştir . 

Son haftalar zarfında çavdarla· 
rımıza Almanyadan devanı eden ta· 
lep ve istekler bu maddemiz üzeri· 
ne olan dahili piyasa muamelelerini 
çoğalttığı gibi fiatları da bir mik
tar daha yükseltmiştir . 

Hububat fiatlarının ihracata el 
verişli bu durum dolayısile Almanya 
ya yapılan satış bağlantıları piyasa· 
larımızda gittikçe fazlalaşmaktadır. 

Pamuk 
Muhtelif cins pamuklarımızın bil. 

hassa klevlandlann piyasada azalmıf 
bulunduğundan borsadaki muame
leler ziyadesile engin kaliteli mallar 
üzerine yapılmaktadır . 

Bu hafta şehrimiz içindeki mua
meleler geçen haftaya nisbetle az 
olmakla beraber geçen senenin mua• 
mele miktarından fazladır . 

Dün hava iyice 
soğudu 

Hararet z<ıit 12 

Dün, şehrimizde hava iyice 
soğumuştur. Sabahlayın ~aat 8 de 
hararet derecesi santigrat 12 dr: ece 
idi. Bugün şehirde kış hazırlığı ı(ze 
çarpıyordu. 

Yılbaşı piyankosu 

Biletler satışa çıkarıldı 

Türk Hava kurun;unıın her yıl · 
ki, Yılbaşı piyankosu lıu s·nc de 
tertip edilmiştir. 

937 Yılbaşı piyaııkosunun bü· 
yiık iknımir· i 500,000 liradır. Ay· 
r;ca 200,000 , 150,000 , 100,000 
liralık mükafatlar da vardır. 

Tabancayı çekerek eve 
taarruz 

Bekir oğlu lbrahiın ve 1 fay dar 
oğlu Mehmet adında ıki kişi , E'.ki
lıamam mahallesinde oturan Nacıy.: 
isminde bir kadının evin~ laarru~ 

etmişlerdir. Orada bulunaıı ı atron:ı 
Halime adında bir kad.n da , eve 
taarruz eden Mebmede ait tabanca· 
nın fişeklerini çorabı içine sakladı· 
~ından suçlularla beraber yakalan
mış ve adliyeye sevkedılmiştir. 

Eşyaları çalındı 

Ganisafzade mahallesinde Ahmet 
oğlu Mustafanın Şükrü oğlu Sala· 
haddin adında birisile oturdukları 
evin odasının kilidi dün sökülerek 
bir çok eşyaları ve 15 lira pararı 

çalınmıştır . 
Zabıta derhal tahkikata geçmiş~ir. 

Cumartesi 
akşamı Dolares elrio Vander bor filminde 28 

ikinci teşrin 
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Bölgeler 
• 

eyhan köylerinde imar Marmara ve karade- Almanya-Japonya 
.. f nizde bir çok gc'mİ- . 
oy)erde tenbelhaneden başka bir şey I J k d Arasında hır mukavele 

l · b k h l k ld er araya otur u imzalandı 
0 mayan iZ e a Ve er apatı 1 Berlin: 26 (Radyo) - Almanya 

__ -··• .. •·-- , İstanbul : 26 (Radyo) - Kar ile Japonya arasında bir enternas. 

C h 26 [ H ] K C 
1 fırtınası hala devam ediıor, bir Yu· yoııal koprist tehlı"kesı·ne karşı bı·r 

ey an : ususi - öy- Urmü meşhud halinde yakalanan b d 
. . . 936 b d d k k · ı k 1 ı· 1 • tt· nan an ralı vapur karadenizde ka· mukavele ı'mzalanmışı'ır . 
~ızın Ü. çesi~ ~ i i. Üç Ö- umarcı ar ~o 15 

• mıı~adele 9 1 
1 raya oturdu . Bir Fransız bandralı 

O ımece suretıle bırbırlenne yar- ' Ceyhan · 26 [ Hususı J - Cey- vapur da Çanakkalede fena surette J' • ı • d } rıı ederek köy oda arının yaptırıl- hanın konak oğlu mahallesinde otu- baştan karaya inmiştir . ngı iZ eniza tı 
sı kararlaştırılmıştır . ran ve kumarcılığı kendisine sanat Al fı"Jo tı"}}a"" Si 

h 
man bandralı diğer bir vapur 

Bun 
·· · E. 1 •1 · · d itti az eden ve evini kumarhane d un uzerıne y u ayı ıçın e Ô a Mudanya iskelesinde halatları 

Zı köy odalarının tamirleri yapı- y.a~an .araba~ı mer adındaki biri- kopararak kayalara çarpmış ve ar. 
ak b' n · d d·ı sının yıne evınde kumar oynandığı ına ın ınşasına evam e ı ka tarafından fena halde rahnedar 
-ktedir . dün polise ihbar edilmiştir . 

Eyliil ayı içinde temelleri atılan 
·inşasına başlanan köy odalarının 

Var kısımları hemen hemen bitmek 
redir . 

Bu odalar 1 ve 2 numaralı pla· 
göre yapılmaktadır . 

Kaymakamlığın verdiği emir üze 
e köylerdeki tenbelhane ve mik-

P yuvası olan kahvehaneler kapa· 
ıştır . 

Şimdi ise her köyde bir umumi 
la yapılmakta ve sokaklar te
iı bulundurulmaktadır . 

Polis Ômerin evini basarak cür· olmuştur· 
mü meşhud halinde evinde kumar Şehirde mahrukat fiatları birden 
oynamakta iken arkadaşlarile birlik- , bire arttı . Fakir halk telaşe düş-
te yakalanmıştır . müştür . 

Polis ile kumarcılar arasında çı Kömür istokları fazladır . 

kan münazaa ve mücadele sonunda 
polis Seyfinin elinin muhtelif yerleri 
çizilmiştir . 

Ömer ve arkadaşları her ne ka
dar yakayı ele vermemek için evin 
penceresinden kaçmak istemişlerse 
de muvaffak olamamışlardır . 

Suçlular hakkında kanuni mua
mele yapılmak üzere müddeiumumi. 
li~e gönderilmiştir . 

Mahmut Han 

Dün lst~nbula geldi 
lstanbul : 26 ( Radyo ) - Dost 

E.fganistan hariciye nazırı Mahmut 
Han bugün Avrupadan şehrimize 
gelmiştir . 

İspanya sularında 
Malta : 26 (Radyo) - lngiltere. 1 

nin Akdeniz denizaltı filo tillası Mal. 
tadan ispanya sulanaa hareket et· 
miştir . 

Romanya Dış bakanı 
Varşovaya gitti 

Bükreş : 26 [ Radyo ] - Hari· 
ciye vekili dün gece Varşovaya git. 
miştir. Leh gazeteleri Romanya -
Lehistan dostluk ve ittifakından 

memnuniyetle bahs etmektedirler. 

---~---· 

) 

sahıte : 3 

• s s 
28 Teşrinisani ça~şamba akşamından itibaren 

iki film birden 

Türkçe 

TİVOLİ 

-1-
sözlij büyük film 

CAMBAZHANESİ 
Görülmemiş varyeteler - Heyecanlı ve fevkalade sirk sahneleri. Ars

llan, Kaplan ve Fillerin birhirile mücadelesi bu muhteşem tabloların içinde 
geçen müdhiş bir aşk faciası 

-il-
Umumi istek üzerine 

( Cinayet Yolu) 

Titüleskonun esrarengiz hastalığı 

Mahmut Han perapalasa i.ımiş
lerdir . 

Macar Başbakanın ital
yadaki ziyaretleri 

Hayvan ihracaatı 

Mersinden ihracat hara 
retle yapılıyor 

Bu film yalnız heyecan ve sergüzeşt filmi eleği! .. Ayni zamanda hissi 

;::::::::::::::=::::::::::b:ir:=::aş:k:ı::::m:a:n:s:ur:d:u:r::.::::::::::::::=:::::7:5:6:3::::' 
·------

- Bırinci sahifeden artan -

na çekiliyor . O zaman B. Titü
·Skonun sıtmasından bahsolunu- ı 
Ot • Fakat , bütün tedaviye rağmen 
stalığı büsbütün artmaktadır. 

Bu vaziyet karşısında doktorlar 
-ndisine F ransada Saint Moritre 
.trnesini tavsiye ediyorlar. 

. Oradaki tedavisinde hastalığının 
1t zehirlenme olduğu meydana çı

~1Yor . Fakat nasıl bir zehirlenme ? 
"il, anlaşılamıyor. 

NAZIR SIR SAKLIYOR 

Milletler Cemiyeti prensiplerini tu· 
tar. 

Fransız ve Sovyetler birliği ile 
daha fazla dost olmağa çalışır
dı. 

Halbuki , Romanya bugün bu 
siyasete aleyhtar bir yol tutmuş
tur. 

Sovyetlcr birliği ile Almanya 
arasındaki münasebetlerin gerginleş
tiği bu son günlerde Romanya siya· 
seti hakkında fikirlerinin büyük bir 
kıymeti olacak olan B. Titülesko , 
verdiği mülakatta , bu vaziyetten 
bahsederken şöyle diyor: 

iktisat Vekaleti hayvan ihracaa
tımızı artırmak için mühim bir pro
je hazırlamaktadır . 

Bu maksatla lüzum görülen yer
ler~ bazı teşkilat yapılacaktır . 

Memleketimizde on beş milyon 
baş sığır ve üç milyon kadar koyun 

Roma : 26 [ A.A. ] - Berabe 
rinde dış işleri bakanı bulunaıı 
M~car Başbakanı dün akşama doğru 
krala arzı tazimat etmek için sara
ya gitmiştir. B. Mussolini ile Kont 
Ciano da naib Horty'yi ziyaret et
mek için quirinale sarayına gitmiş

lerdir. ' vardır . 

MısJrda 

Kay bol an tayyare bulundu 1 

Kahire : 26 [ A.A.] - Kayb 
olduğu bildirilen Kahire - Bağdat 

hattında işleyen Tayyarelerden biri 
dün Sinai yarını adasında Capina· 
goda bulunmuştur. Mürettebat ve 
yolcular sağdır. 

Memleketimiz bilhassa kasaplık 
hayvan ihraç etmek bakımından şöh
ret sahibidir : 

Kars ve Mersin hayvan ihraç kı
yılarımızdan başlıcalarını teşkil et
mektedirler . 

Karstan daha ziyade şark vila
yetlerinin sığır ihracaatı yapılmakta 

ve lıu ilıracaat daima Sovyet Rus
ya ile olmaktadır . 

Mersinden Filistin, Irak ve İtal
yan adalarile Maltaya ihracaat ya

Büyük sınema müsameresi 

Bu 

Alsaray 
1 

akşam 

• 
sıneması 

( Gönül Dedikoduları ) 
OYNIYAN Şaheserler halikı unutulmaz Yıldız Marta Egert 

2 
Canavar 

Vahşi ormanlarda Arslan, Kaplan, Yılanlarla 

dehşet filmi 

Matineler : 

avı 

mücadele heyecan ve 

Romanya Hariciye nazırının ze
itlenmiş olması her tarafta büyük 
1t heyecan uyandırmıştı . O zaman, 
bundan daha evvel" de kendisine ha· 
'.suikast teşebbüsünde bulunulduğu 
liiylenmeğe başlandı . Nazırın, şüp 
elendiği kimseleri günü gününe 
0t ettiği bir drfterden bahsedil

d· 1, 

" Gerek Almanya ile , g .. rek 
Sovyetlcr birliğile çok ivi münase
betlerde bulunması lazım gelen 
Roman ;'8 Fransa , Sovyetler ve İn
gilterenin ış tir akile kurulacak olan 
bir ceph<"ye karşı yaziyet alamaz . 
Aksi şekilde han ket etmek büyük 
bir siyeoet yanlışlığı, hatta kendini 
öldürmek olur . ., 

S.ovyet Elçisi ile Ede 
nin mülakatı· 

Londra : 26 (A.A) -· Sovyetler 
Birliği büyük elçisinin dün Eden ile 
yaptığı görüşmeden bahseden Mor
ning Post gazetesi bu mülakatın ln
giliz - Sovyet deniz anlaşması me. 
selesi etrafında cert'yan ettiğini ya-

pılınaktad.r . 
Cumartesi 2,30 da 
Pazar 2 de seriya sığırdır . iki film 

birden Buradan ihraç edilenler de ek· 1 iki film 

Buralarda borsa kurulmakla be- 7573 
raber ihraç iskelesini besliyen mer· ------------_______________ ...; Fakat , bütün bunlar, büyük bir 

1kandala m
0

eydan vermeden kapa· 
1ld1 . Çiinkü , B. Titülesko böyle 
ıyordu . Hadise etrafında fazla 

?~rültü koparılmaması , şüphelen· 
~1ği kimselerin meydana çıkarılma
llıasıı:ı arzu ettiğini anlatmıştı. 

B. Titülesko bugiin de , iyileştik 
1en sonra ilk verdiği bir mülakaı ta 
hastalığından çok kapalı bir şekilde 
bahs etmiş ve yine sır vermek iste
llıerniştir. 

Bunda da , şüphesiz ki, hakkı 
~ardır. Çünkü, bir siyasi adamın ağ
~1~dan ?ıkaçak her kelime - hele 
b?yle bır hadıse de olursa büyük 
ır akis uyanJırı;. 

H:ıstalığı yüzünden istifaya mec
....,li!l.ır olan B. Titülesko bugün Roman 

~a siyasi hayatından filen çekilmiş 
Ulunuyor. Fakat, memlekette onu.ı 
~"f U uzu altında olanlar o kadar çok . 
u t ki ot'a yine bugün mühim bir 
siyasi adam olarak bakılıyor. 

Hakikaten B. Titülesko memle
~ etinde , gerek siyasi muhitlerde , 
~erek halk arasında çok fazla sevi
len bir zattı. 

Hastalığı esnasında kendisine 
S~kiz bin mektup ve telgraf gelmiş
lır. 

Bu da , kendisinin ne kadar se· 
Vildiğini ve hastalığının memleketinde 
tıe kadar büyük bir teessür uyandır 

B. Titülesko sözlerine devam ede 
rek şöyle diyor: 

" Sulh zamanında Milletler ara. 
sında hiçbir fark gözetmem 

Romanya dostluğu bakımından 
hepsine ayni kıymet verilmelidir . 
Hatta , Romanya ve müttefiklerinin 
hudutlarını teminat altına alan her 
devlet Romanyanın müttefıki sayıla 
bilir. 

" Fakat , harp zamanında , Ro. 
manyanın , bizim hudutları mızı çiğ

neyerek kendı hud11tlarını genişlet

ıneği niyet etıniş olanların taı aiın 
da çarpışacağını dü~ün,ııck ddilık 
tır. 

" Sulh zamanında bütün mil!et 
!erle birlikte geniş bir cephe . Harp 
zamanında ise yalnız menfaati bizim
le bir olan milletlerle birleşmek: işte 
benim formülüm bu . ., 

iyileşen Titülesko , öyle sanılı
yor ki siyasi faaliyete değil, mücade 
leye girişecektir. 

,r-------.~ 

Oruçta vakıt 
bildiren 

Bu gün güneş 6,31 da doğa 
cak öğle ezanı 11,43 de ikindi 
14,21 de akşam i6,36 da yatsı 
18,9 de emsak 4,43 de olacak 
tır. dığını isbata kafidir. 

D T·ru·t-·'-- · · ' . ı e.uw.,·..sıyasetınde..·dilima-_~....._..........,....._~~·..---. 

zıyor. 

• 
Macar kral naibi Romaya 

geldi 

Roma : 26 ( Radyo ] 
kra 1 naibi, Baş ve dış 
Romaya gelıııi~lenl:r. 

- Macar 
bakanları 

kezlerde de hayvan ihracat birlikle 
ri kurulacaktır . 

Döğdü ve yaraladı 

Cumhuriyet fabrikasında çalışan 
hamal Ali ile amele Bekir arasında 
bir çuvaldız yüzünden çıkan kavga· 
da , Ali , Bekiri ağır surette döğ
mJş ve başından yaralamıştır . 

Ali yakalanarak adli;. eye te,linı 

edilıııi, t r . 

1 

--------~w,.st~-----~--~-----·----~--- ' 
· i an sıneması ' 
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ŞARLO 
_ Şarkı söylüyor sesinı dinletiyor 
Uç gündenberi geceli gündüzlü gösterilen ye sinemamızın sdlonunu 

hıncahınç dolduran yüzlerc.e seyirci 
( ŞARLO ) 

unu en güzel en son ve yegane sesli şaheseri olan 

( ASRİ ZAMANLAR ) ı 
Gördüler b~~endiler ve bu filmin Şarlonun en mükemmel eseri oldu~unda 

müttefiktirler ... 
Görrniyenler siz de bu harikulade filmi görünüz katılırcasına gülecek 

büyük bir ze,k ve neşe içerisinde kalacaksınız fiatlarda katiyen zam yoktuı 

PEK Y AKıNDA: 
Sinemamızın. büyük bir muvaffakıyeti daha Ana vatanın bir parçası olan 
Antakya ve lskenderun ... Oradaki Kardeşlerimizin Vatan aşkile Çarpan 
kalpleri ... Yaptıkları mitingler .. Onlara karşı gösterilen ve tatbik edilen 

cebir ve zulüm ... İşte bütün bunları Türkçe sözlü 

Antakya ve İskenderun 
isimli filmde göreceksiniz 7558 --

(Müjde) 

~ünyanın en bü~ük Radyo fabriksı olan Philips) 
nın 937 modellerı geldi . 

Bıı Radyo,~ ı..- .u ... ,, (," -~-~ , w '·-ı bir 
menfaatınız iktizası./< ne, .. 

ADANA VE HAVAL;:::ı 

Belediye caddesinde Raş.. ıer 
P. K. o: 20 telefon : .... -· 

marka almamam 

1 

rethanesi 
117 

32 
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Sahife : 4 

Adana Borsası muameleleri 
-----------------:::P~A~M~U~Kıo--ve~K~O~Z-::-A ---------------. 

cır.sı 

Kilplıilalı pamuk 
"f>iYasa parlağı --;-, -

Piyasa temizi ,, 
iane 1 
iane 2 

-Ekspres 
-Klevla_n.-t -----

~ ,14;---f,..,,. .. 
----1 

bı BZ 1'.n çoı. 

' " 5. 

39 40,12 
37 38,50 

45 
1 -51 1 

\ >\ ı· \ t. 1 

"'•lılau \lıkolar 

" 

·--~~l_-_-_ı_-ı·~~ 
<. 1 (, 1 

Ekspres 1 
iane 

-· ---·· ----yerli " Y em!ik ,, 
.. " Tohumluk .. -- ı 2.55 - -ı 

lllllill 
Buğday_ Kıbm ~-

" Yerli 

" 
men tane 

Arpa 
Fasulya 

Yüıaı _____ _ ---------= 1 
-------·· 

•-~D'eplic-e-----~ 

Türk sözü 

Adana Ziraat Bankasından : 

Gayri menkulün 
Dosya No: Borçlunun adı Cinsi Dönümü 

5 Mirzaçelebi M.den Tarla 40 
Mahmut o.Mustafa 

5 • • • • 50 

5 
" " " " 8 

5 " " ,, • 22 

Beher dönümün mu-
hammen kıymeti 

Lira K. 
5 

5 

5 

5 

Köyü 
Köprülü 

• 

• 

• 

Tapu senedinin 
Tarihi Numarası 
Şubat 332 42 
Daimi 

• 930 210 

K. Sani 336 22 

n • 21 

27 Tıri~ani 1936 

Hududu hazırası ve izahat 
Şarkan Balaban Süleyman garben Hamza oğ
lu Muhittin Şimalen Mahmut oğlu Mustafa ce
nu ben Sarı çam deresi. 
Bu iki tarla birbirine bitişik ve karışık oldu
ğundan yukarıda yazılı hududu hazıra ile müç
temean satılıktır. 

Şarkan Muhacir idris garben Balaban Süley· 
man o. Ahn;et Şimalen Balaban Süleyman Ce
nuben Balaban Süleyman o. Ahmet. 
Şarkan Usta Nuh Garben Hamza oğlu Mu· 
lıittin Şimalen yol Cenuben Mahmut oğlu 
Mustafa . 

1- Yukarıda yazılı tarlalar 1697 sayılı Ziraat Bankası kanununa tevfikan bir buçuk ay müddetle ve açık arttırma suretile satılığa çıkarılmıştır._ 
2- Arttırma 27-11-936 Cuma günü başlayarak 12-1- 937 Salı günü saat 14,16 da birinci ihalesi yapılacaktır. 
3 Arttırma şartnamesi 27-11 - 936 tarihinden itibaren Ziraat Bankası kişesinde herkes tarafından görülebilir . 
4- Kati ihale yaptırıp yaptırmamakta Banka muhtar olduğu gibi kati ihaleye kadar borçlu borcunu faiz ve masrafile birlikte öderse muame

lenin fesh ve iptal edileceği ve müşterinin pey akçasını istirdaddan başka bir guna hak mütalebesinde bulunamıyacağı . 
5 - Bankadan başka ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların gayri menkul üzerindeki haklarım hususile faiz ve masrafa dair olan iddia

larım evrakı müsbitelerile yirmi gün içinde Ziraat Bankasına bildirmeleri aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşma 
sından hariç kalacaklardır . 7572 

Kuş yemi 
Keten to"h--um_u_ - -

1 

1 _,-

- ~ , ................. _. ..... , .................. _._.._,_. ............... ~r--------------, 
Mercimek 
Sisam ıs· ---·--- 1 ---------

UN 
Dört yıld!Z Salih 725 1 ·= - _ü_ç_ ,.-- • - - ,- 675 -- - ·- - ------

.c ~-Dört yıldız Dogruluk-- r 750 - --
~ .. - ----·--- ---
..:? c --~ç --" • . - 675 - -
,g ~ _ Simit " 850 
....: 1; Dört yıldız- rumhmıyel ___ -700 

~ l "'l_üç " " --- - -~ - 625 
Simit ,. 800 

Liverpl Telgrafları 
26 I 11 I 1936 

... 1 
Kambiyo ve para 

İş bankasından alınmıştır. 

-
Birinci kannn vadelı --
Mart ·---,------" Hit hazır ·-------·- -Nevyork 

6 70 Liret 

1 1 
-

Rayşmıırk - 6 -53 
Frank « Fransız " ---

6 -52 
-Sıerlin 7ingiliz " -- --- -

,-1~- 62 -Dolar .. Amerika;-- -
68 Frank « ısvıçre " -- -~- -

Hazır 

Urf ada umran : 

Belediye şehri güzelleştirmek 
devamlı surette çalışıyor 

• • 
ıçın 

Birinci sahifeden artan -

Ömer Al Ay başa ge.;:tiği zaman 
kırk beş bin lira olan beledıye büt· 
cesi bugün yüzyirmi lıin liraya fır:a
mıştır . Üç sene içinde varılan şu 
netice açıkça göstermektedir ki •, 
Urfa belediyesi tam lıir hüviyet ve 
mana ile oı taya çıkmıştır . 

Değerli genç Ömer Al Ay , 
her şeyden evvel varidatı artırıcı 
akar teminini düşünmüş ve işe bu 
cepheden girişmiştir . Önce ( 19 ) 
bin lira sarfiyle gayet fenni ve mun· 

tazaııı bir mezbaha , sonra her türlü 
konforu haiz b r otel ve sinema , 
et hali yaptırmış buralardan cllı bin 
liradan fazla varidat temin etmiş ve; 

bütün borçları ödemiştir , Elektrik 
şirketine hissedar olunmuş , güzel 
bir Atatürk bulvarı yapılmış ve as
falt döşenmiş, diğer caddt !er açılıp 

1 
genişletilmiş , binlerce metre mu· 
rabbaı kaldırım döşenmi~ , bir şe· 
şehitler abidesi inşa olunmuş • bü
yük bir güzellik mC'iheri olan Aynize
liha tanzim edilmiş ve buradan çı
kıp şehrin 34 muhtelif yerinde açık
ta akan suların Üzerleri kapanmış , 
kırk odalı bir umumi ev yapılarak 

buna rın yataklı bir dispanser ilave 
olunmuş , tenvirat ve tanzifata aza
mi itina gösterilmiştir . 

Belediyenin 936 p. ograını çok 
zengindir su tesisatı bu yıl ikmal 
olunacaktır . Asri mezarlık tamam· 
!anmak üzeredir. Çok güzel bir park 
yapılmış ve buradaki ağaçlar demir 
mahfazalar içine alınmıştır . 

Urfa belediycsınin yaptıkla ·ı 
çoktur . Biz bunlardan duyduğumuz 
hayranlığı ifade eylemekle iktıfa edi
yoruz . 

TOKSOY 

·---·------ı 
Açıldı Açıldı 

Şölen Lokantası 

1 Bütün konforlarile açılıdı 
3973 35 

.............................. !imi .......... 

Dahiliye Mütehassısı 

Doktor Refik Pekel 
Abidin paşa caddesindeki muayenehanesini Kızılay cad -

desinde merhum Doktor Süleyman 
Sırrı nın sabık muayenehanesine nakletmiş ve haııtalarını kabule baş· 

lamıştır . 
7570 g.a 1-13 

Ziraat bankası 
kumbaralarını 

Almakla para biriktirir ve ihti
yarlığınızda hem siz ve hem de ço
cuklarınız refah ve saadet içinde 
yaşarsınız . 

• 

TiR 

6748 112 

Doktor· Reşat 
Birinci sınıf mütehassıs 

Almanyanın Berliıı ve Lapizig Tıp fakülteleri kulak , burun , boğaz 
şubele rinden mezun 

Hergün hastalarını İş Bankası arkasında Müsliim bey Apartmanı üçüncii 
katta kabul ve tedavi eyler. icabında ağrısız ameliyatlar yapar . ı 

7300 29-30 G. A. 

Ceyhan Belediyesinden: 
14X16X25 eb'adında Toprak 

kale Bazalt ocağından çıkarılmış 

15000 onbeş bin adet parke taş 
depo teslimi olarak satın alınmak 

üzere açık eksiltmeye konul mu ;tur. 
Muhammen kıymeti 1350 lira olup 
7-12-936 pazartesi günü saat 16 
da ihale edıleceğinden isteklilerin 
yüzde yedi buçuk ilk teminat para 
!arife birlikte ihale gün ve saatında 
Ceyhan Belediye salonunda hazır 
bulunmaları lazımdır. Fenni şartna
mesini görmek istiyenler her gün 
Fen işleri büromuza müracaat ede
bilirler. 7547 21 24- 27-1 

1 Kiralık iki güzel ev 1 
Debboy civaıında Etem ef. bah. 

çesinde Turunç ve Portakal ağaç
lan arasında biri 4 digeri 6 odalı 

su ve Elektrik tesisatı mevcut çok 
sıhhi iki ev müsait şeraitle kira
lıktır . Doktor Hakkı Eteme mü
racaat. 7569 1-5 

I 

Kiralık ev 
Şabaniye Rasihzade Bay Feyzi

nin oturduğu ev kiralıktır . Evde ica
bında iki aile de oturabilir. lstiyen
lerin Karşıyakada yeni değirmene 
müracaatları. 7548 6-6 

İsmine şeref ve şöhretine layik 
şaheserler şaheseri 

( Mişel Strogof ) j 

TÜH.KSÖ.ZÜ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

l ·- Dış memleketler için Abone 
bedeli deıtişmez yalnı1 posta masrafı 
zammedilir . 

2 - İlanlar için idareye müra-
caat edilmelidir . \.. _________ .) 

Harikalar harikası 
Vo lga Mahkumları 

Daktilo Kursu açılıyor 

Halkevi tarafından açılacağını 
evvelce yazdığımız Daktilo Kursundn 
derslere Kanunuevvelin birinde baş· 
!anacaktır . Şimdiye kadar yaı.ılan 
ve yeniden yazılmak istiyen 13ayan 
!ar Halkevi Sekreterliğine müra · 
caat etmelidirler. 7564 2 3 

Bugece nöbetçi eczane 
Yağcami civarında 

Ali Nasibi eczanedir 

Ceyhan icra dairesinden 
935 - 52 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesine karar verilen 
bir adet müstamel 83218 numaralı 
işler bir halde Macar mamulatı bar· 
man makinası 21 / 12 '936 tarihine 

müsadif Pazartesi saat 10 dan 12 
ye kadar Ceyhanın Kunak oğlu ma • 
hallesinde Bekir ağa zade Mustafa 

Remzinin hanesi önünde açık artır
ma suretile satılacağından yevmi 
mezkürde mahallinde hazır bulundu· 
rulacak memuruna müracaatları ilan 
olunur. 7 571 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Umumi neşriyat müdürü 

M. Bakşı . 
Adena T6rlt 9i>ı:ü ~ .. 11 

' 


