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25 Son Kanun 1937 Pazartesi Fiatı : 5 Kuruş 
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Tam istiklil ile bir Hatay 
idaresi· kuruluyor 

IVlilletıer Sosyetesi konseyinin Salı 
celsesinde mesele bitmiş olacaktır 

Türk-Fransız heyeti murahhasaları anlaştılar 
.. 

" .. 
' 

Tt:rRK 11öz't1 - Okuyucularımıza', Türk Milleti için 937 yıhnın el) bü

yük davası olan " SANCAK ,, meselesinin hallini müjdelemekle büyük bir 
gurur ve sevinç duyarız. 

Dün, gece yarısından sonra Anadolu 'l ajansından 
müstacel servisi aynen aşağıya alıyoruz. 

. . ~ ~ 

Gazetemize gelen 

Ankara: 25 [Anadolu Ajansı] Cenevre müzakeratında ilk bir mu
Vaffakiyet adımı atılmış · sayılabilir. Filhakika Hükumetimizin tasvibine 
nıuallak olarak Türk - Fransız heyeti murahasaları arasında bir itilaf 
husule gelmiştir esaslar şu'nlardır : 

1 - Suriye Hükumet kadrosu d ahiliııde olmak şartile Sancak kendi 
işlerini tam istiklal ile idare edecektir. 

2 _:___ Sancağın Parlamentosu H ükumeti olacaktır . 

3 - Sancak Akvam Cemiyetinin garantisi altındadır. Fakat harici hu
cumlara karşı Türkiye - Fransa Sancağı müşteı·eken müdafaa edecektir 

4 - Sancak silahtan tecrit olunacak ahalisi askerlik yapmıyacaktır. 
Stop Akvam Cemiyeti konseyinin Salı günkü celsesinde meselenin 
bitmesine intizar olunabilir. 

ş bitmiş dernekt' 0
- - - ı urK - r ransız murannas-

ır. 

Umarız ki, karmakarışık bir Av· }arı dün 18 saat ça\ıştı-
upa ortasında b . 

ıSiikun eynelınılel huzur ve 1 lar 
namına dikilrn. b' f • b" 1 • 

desi hal' d ış ır za er a ı· A \ b .. •• "l 
F ın e yükselecek olan bu Türk \ n aşma ugun og e-

. . r~nl'!ız anlaşması a 1 f d•l 
ı kı mılletin dostluğu . ~nı zamand~ 1 den sonra para e e 1 e-
\'C hakiki b' h ıçın de yepyenı ·ıı l 

. ır amle başlangıcı olsun. 1 ce~( ve yarın mı et erce-
Bılhassa, iki memleket' .. . • • • d• 

aldığı, HATA YJ h . k ın ı:zerıne mıyetı konseyıne arze ı-
i . .. . arıce arşı rnudafaa ,.. 
~ bı muşterek bır şarj ve mesuliye- lecektır. 
ın onlar için daima b' t S d ) 
kınlık unsuru olacnı-..ı ır dema~ vhe ya- Cenevre : 2 (Ra yo -

• 6 na a şup e et-
mıyoruz, . Türk - Fransız anlaşması 

UaVd ;)t;lC& l\..l IU\.. UQ\)&GUQ\..an.uı , 

Madrid : 25 (Radyo) - Cep
helerde sükun hüküm sürmekte · 
dir. 

Roma : 25 (Radyo) - Gönüllü 
meselesine İtalyanın cevabı Pazarte
si günü tevdi edilecektir . 

Valansiya : 25 (Radyo) - Sol 
cenah partisi katibi demokrat mem
leketleri İspanyaya silah gönderme· 
ğe davet etmiştir . 

Hükumet Valanaiyadan takviye 
kıtaatı istemiştir ~ 

Atinada Türk re-
• • 
sım sergıs' 

Atina : 25 (Radyo) - Üni· 
versite edebiyat salonunda dün açı· 
lan Türk resim sergisi matbuata 
büyük bir mevzu olmuştur. . 

Bugünkü bütün gazete:er Türk 
resim sergisinden sitayişle bahset 
mektedirler. 

S# 

vu yorlar 
vvetli bir Türk - ltal
Ln dostluğuna doğru 

tyan matbuatı : 

.ra ile Roma Akdenizde elele vermiş sarsıl
maz bir kale olacaktır,, diyor 

: 25 ( Radyo ) - Türk 
ı dostluğu akdeniz anlaş
ıvvetli bir perçin duracak· 

nasında hiç şüphesiz temas edecek· 
leri mühim meseleden birini teşkil 
etmektedir . 

, Ankara ile barışa doğ· ~~------·------------~ 
r • 

Arasla Ciyano arasındaki 
ı tlan bahseden ltalyan mat· 
ımle ; bu iki devlet ada . 
iki millet için iyi bir dost· 

•ali haıırlamağa giriştiklc· 

mekte ve Ankara ile Ro· 
c.Qenizde elele vermiş sar
r kale olacağını kaydet
ler . 

ıra : 25 ( A.A.) - iyi ma 
m mahfeller Büştü Arasla 
riciye nazırı arasındaki mü· 
; şubatta Milanoda vukubu 

nnedilmektedir . İtalyanın 
rnnferansına iltihakı iki dev 1 
~t adamının bu mülakatı es· 

r mektubu 

Kamu tayda 
Ankara : 25 ( A. A. ) - Ka

mutay bugünkü toplantısında ruz
namesinde mevcut maddeleri müza. 
kere ederek kabul etmiştir. 

Yugoslav - Bulgar 
paktı imzalandı 
Belgrad : 25 ( A. A.} - Yu

goslav . Bulgar dostluk münasebeti 
dün burada iki hükumet Başvekille 
ri tarafından imzalanmıştır. Naip 
prens Pol imzadan sonra Bulgar 
l3aşvekilini kabul etmiştir. 

sır hükfımetinin notası 

itülasyonların ilgası - Mısırda yeni 
ı teskilatı-Mısırda petrol menbaları 

\/ıs r ehramla11nrlaıı biı ~ijrüııiis 

ıire : 20 ( Hususi ) - Geç.en 1 bugüne kadar devam etmiş ve dev · 
mmda M.ısır h~k.umetini~ ka· \ l~tin hakimiyetine ve milletin şere
{onların ılgası ıçın 12 Nısanda f ıne mahsus zararlar ika etmiştir. 
de .. ~i~ kongre akdine teşeb· \ Bu gayri tabii halin artık niha· 
ecegmı yazmıştım · yet bulması icabeder . Mısır hükfi· 
i1T hariciye na~~r~ bunun için 1 meti kapitülasyonların acilen ilgasile 
u devletlere hulasatan aşa. normal nizama varmak hususunda 
notayı göndermiştir : müracaatının imtiyazdan istifade 
~ısınn siyasi idari ve iktisadi eden devletler tarafından hüsnü ka· 

nizamda vasıl olduğu mevkie rağ· bul edileceğine kanidir. Çünkü ada-
men Mısır 16 ıncı asırda ecnebilere let ve aklıselim bunu amirdir. 
tav'an verilmiş bulunan ve şimdi es· Kapitülasyonların iJgasının ne· 
babı lemaınen zail olan kapitülasyon ticesi olarak Mısır hükumeti - baş· 
nizamında kalmış yegane ınemlc· ka memleketler gibi- Mısırda mu· 
kettir. kim ecnebi tabaaya karşı hakimi-

Alakadar devletler kapitülasyon-J yeti istirdat etmiş olacaktır . 
ların sırasile bütün başka memle· Muhakemede ve vergi mesele· 
ketlerde ve nihayet Türkiye ve lran- sinde bir imtiyaz tanımıyacaktır · 
da ilgasını kabul ettikleri ve bu İm· Mısır hükumeti muhtelit rnahke· 
tiyazlar yeni kanun ( yeni muahede) melerin bazı tadilat ile muayyen bir 
prensiplerine muhalif olduğu halde - Gerisi üçüncü sahifede -



Sabile : 4 

Cenubun en büyük en 
mütekimil müessesesi 

•• 
TURKSf 
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Gazete ı Türksözü matbaası 
-------- her. boyda gazete, r 

r 
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Kitap ı Eserleri?izi _Türksö: 

_ nız. temız hır tab nt 
riniz daha kıymetlenecektir . 

il İlan ı Rekl~~- bir ticareth 
en buyuk propagan 

ilanlarınızı her yerde okunan Türksö2 

s 1 CiJd f Kütüphanenizi güzt 
1 1 kitaplarınızı Türks 
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli vı 

•• gede ancak Türksözünde yapılır. 

O ı T ab ı Resmi evra ... ~, cedve 

-----------------
karneler kagat, zarf 

z L tab işleriniz , en kısa bir zamanda en ı 
rif hurufatla Türksözünde yapıln. 

•• u 1 
Renkli tab 1 Mütenev~i r~n~li .. h 
---------------' ancak Turksozunur 
rında yaptırabilirsiniz • 

TÜRKSÖZÜ : Kağat piyasası 
rağmen aldığı bütün işlerde b 
zilat yapmaktadır . 

--========= 
-----------------------------------------------

BELEDİY 
Adana sulh hukuk hakimli- 1 
tinden: 

Adana barosunda mukayyet avu· ---------· 
icat Hüsnü Ôibek ile Savatlı oğulla· 
nndan Halil ve Hasan ve r evfik ve 
Mustafa oğlu Süleyman ipotek do· 
layısiyle Kommerçiyala bankası ara· 
11nda tabaddüs eden izalei süyfi da· 
vasmm neticei muhakemesinde Teş· 
rinisani 929 ve Kanunusani 934 , 
Şubat 935 tarih ve 265 ve 95 ve 
61 No. da kayıtlı Şeyhmurat mevki-
indr. 42 dönüınlü tarlanın şarkan ta· 1 

· iim, tarben Hendekli .J'e cenuben 
mezarlık olmak üzere- üç köşeli tar· 1 

la ve beher dönümünün 919 metre 
murabbaı hesabile muhammen kıy 
metinin ( 7 50 ) kuruş bulunduğu ve 
Teşrinisani 929, Kanunusani 934, 
Şubat:935 tarih 've 76 ve 96 ve 62 
No. lannda kayıtlı ve Şeyhmurat 
mevkiinde ( 5 ) dönümlü tarlamn 
pr"'° ve garben tarikia 11 , şimalen 
Viktotya iken elyevm Süleyman ve 
Savata CJiulları .Halil , Hasan ve ( 
T ~vfik kıblesi Kigork iken elyevr~ I 
Süleyman ve Savatlı oğulları Halıl 1 
ve Hasan ve Tevfik ile mahdut olup 
beher dönümünün 919 metre mu· 1 

rabbaı itibariyle muhammen ~ıyme ı 
tinin on lira oldutunu ve Teşrinisani 1 

t 929 Kanunusani 934 , Şubat 935 
tarib ve 77 ve 100 ve 63 No. larda 
kayıtla ve Şeybmurat karyesinde va· 
ki ( 5 ) dönümlü tarlanın da şarkan 
garben tarikiim , Poyrazı Virjini 1 
iken şimdi Haali Mustafa ve kıblesi ı 
Emil Hcen timdi Savatlı oğullan 

Snelik ölçü muayeneleri mÜt 
Cezalandırılmaları na mahal 

nuna kadar Bel ~diyeye müraca; 

YARIN . 

·~ 

6748 149 

11 

Halil ve Hasan ve Tevfik ile mah • ı 
dut olup bunun da beher dönümü- ----------------------------
nün 919 metre munbbaı itibarile 
muhammen kıymetinin on lira bu
Jundutunu ve kabili taksim olmadı
tmdan fÜyWn izalesine karar veril
miş oldutundan üç parça gayri men· 
lwJün ~ arhrma ile sablacağından 
1tir _,.n Soıtlt olan 24 Şubat 937 
çarJımba güfttl l8at 9 dan başlıya· 

rak onbir buçukta ihalei katiyesi 1 

icra kılınacağından talip olanların 1 

yüzde yedi buçuk pey akçasiyle bir· 
tikte Belediye mezat salonunda ha. 
zır bulunmaJan ve daha fazla mahi

mat almak isteyenlerin sabf memur· ı 

Bugece nöbetçi eczane 
Postane civannda 

Yeni eczanedir 

!uğuna müracaatları ilan olunur . 
7734 

Türksözü 
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24 Kanunusani 1937 

,tıi/f ~~rm!1slmu~~ 

Keşıı oeaeıı O<t'i ııra ıu ırnruş oıup 
8 2 937 pazartesi günü saat 14 de 
açık pazarlık suretile ihale edilece· 
ğinden, isteklilerin yüzd.! ye,li bu· 
çuk ilk teminat paralarile ve bu işi 
yapabileceklerine dair fenni ehliyet 
vesikası ve 937 senesine ait Ticaret 
Odası kayıt makbbzları Üzerlerinde 
olduğu halde ihale gün ve saatmda 
Ceyhan Belediye salonunda hazır 
bulunmaları ve şartnamelerini gör · 
m~k istiyenlerin her g~n Beledıye· 
miz Fen işleri bürosuna müracaat 
eylemeleri. 7736 24-28-2-6 
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Adana Askeri Hastanesi ı -
Başhekimliğinden : . i Kaçakçılar vatan 

Adana Askeri Hasta nesinde bır h . . d• 
tayin bedelile 40 lira maaşlı ınün aını ır 
hal olan birinci sınıf Hem~ireye ve • 
bir tayin bedelile 30 lira maaşla _ ..... .._ ____ .-, 

3 üncü sınıf hastabakıcılığa bayan
lardan isteklilerin şeraiti anlamak 
iizere mezkur Hastane Başhekin;ıli
ğine müracaatlara ilan olunur. 

c. 3-3 

Umumi Neşriyat Müdürii 

M. Bakşı 
A~ Tiirksöıü matbaa 


