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Bugün milli Hatay • • 
yapacağız ıçın 

Kamu tayda 

• 
lnönü Cenevrede kazandığımız Hatayı 

zaferi hakkında izahat verdi 

eclis, Atatürke, İsmet İnönü hükumetine,F evzi Çak
mağa teşekkür edilmesini ve Orduya selam gönde

rilmesini alkışlarla kararlaştırdı 

dar geç!i1 safhı
ları ve Mill.!tl\!r 

C !mi yeti K Jose-· 

. An'.<ara: 30 (A.A)

.amutay dün iki celse 

akdetmiş. Birinci cel

sede orman kanunu 

müzakeresine devam 

edilmiş, ikinci celse-

, nin açılışını müteakip 

Mahınut Esat Bozkurt 

Ve arkadaşları tara

fından riyasete veri-

· len Türk Ulusu dev-

yince taıvip .!:İi I

miş bulunan hal 

sureti etrafında 

izahat vermişti. 
Sık sık ve sürek

li al.uşlarla kar

şılanan bu iza

hattan sonra söz 

dif 

(eri~ . ..,. 
ı go 
r . 

nlef 

ası 

· alan hatipler Türk 

Milletinin her mil
~et reisi Atatürke ve 

srnet İnönü hükume

tine ulusal davamız 
ılan Hatay işinde Tür

e elde ettikleri mu

vaffakiyetten dolayı 
arnutayca resmen 

teşekkür edilmesine 
d • 

•J li davasında ol
!!_•§bakan lsmaı lnönü duğu gibi bu da-

vada da muzaffar çıkmış olma-

aır takrir alkışlarla 

sından duydukları heyecanı ifade 

etmişlerdir. Hatiplerin beyanat
larını müteakip Mahmut Esat Boz

kurt ve arkadaşlarının takriri reye 

konmuş, bu takrirle birlikte Bü-

~e .umumi tasvip ses

erıle karşılandıktan] 
yük Erkanıharbiye Reisi Mara-

şal Fevzi Çakmağa teşekkür edil-

i0~r~ ~~şbakan ismet 
nonu kursüye gelerek i Hatay meselesinin baş- mesi teklifi ve meclis na-

langıcından bngüne ka- mına Kahraman Orduya 

Arap - Yahudi nifakı 

Filistinde tekrar büyük bir patırdı 
kopacağa benziyor 

Kudüsteıı bir görü11Ü§ 

k Kudüs : 30 (Radyo) - Araplarla Yahudiler arasındaki münasebetler 
Ço gergin bir hal almıştır . 

Yahudi tüccarlar Kudüsün eski mahallelerini tahliyeye başlamışlardır , 
. l_ngiliz Ali Komiseri sür'atle Londraya davet edildiğinden hareket et· 

mıştır . 

I K~düs : 30 (Radyo) - Araplarla, Yahudiler arasında yeniden hadi· 
se er aşlamıştır . Kudüs - Kahire yolu sık sık kesilmektedir . 

I ~ir müddetten beri devam eden sükünun yeniden bozulması büyük hadi 
se crın vukuuna bir işaret sayılıyor . 

selam gönderilmesi hak-

kındaki takrir kabul edil-

miştir. 

Ciyano 
Ankaraya mı 

geliyor ? 
Londra: 30 ( Radyo ) - ltalyan 

ınahafılinde söylendiğine göre, !tal· 
ya hariciye nazırı Kont Ciano,Türk 
Hariciye Vekili Doktor Arasın Mi· 1 

lanoya yapacağı ziyareti iade etmek 1 

üzere Ankaraya gidecektir . 1 

Bu haber tahakkuk ettiği takdirde 
ltalyanın genç hariciye nazırı, mes 
!eğinin ikinci diplomatik seyahatini 
yapmış olacaktır . 

Kont Ciano, geçen aylar ıçi!lde 
Berline giderek Alman hariciye na· 
zırına mülaki olmuş ve Her Hitler 
tarafından da kabul edilmişti. 

lta!yan Başvekili Sinyor Muso
lininin damadı olan ltalyan bariciyt' 
nazın, Habeş harbinde de ltalyanın 
fedai tayyare koluna kumandanlık 

- Gerisi ikinci sahıfede -

Hatay davasını halleden ! 
Sandlerin raporu 1 

Rapor metninin tamamını 
1 ikinci sahifemizde bulacaksınız 1 

F ransanın Ankara 
elçisi değişiyor 

BütünHatay büyükmitin 
ge hararetle hazırlanıyor 

Sancakta bayraklık kırmızı bez kalma-
dığından Halepten siparişler yapıldı 

1 

! CenevrP anlaşmasını Suriyeliler bir türlü 
1 

hazmedemmektedirler 

P()ıı .o 

Paris: 30 ( Radyo ) Fıan~a · 
nın Ankara lıüyiik el çi;İ Pon,;onu 1 

yerine başka bir zatın t~ yin edilm ı· si 
kuvvetle muhtemeldir . 

Ponsonun değişmesi sebebi ; 
Türk - Fransız dostluğunun İcab· 
!arına muvafık hareket edememiş 
olmasıdır . 

-----·-----
Umumi müfettiş
ler şehrimizde Daha rakın bır zamanda bır hayal gibi görünen bu manzara 

bugün bir hakikat halini almııtır 

G e n e r a 1 Abdullah ve 

Abidin Ôzmen'e Adana 

Kulüpte bir ziyafet verildi 

Tunceli Genel Müfettişi General 
Abdullah ve birinci Genel Müfettiş 
Abidin Ôzmen,dünkü ekspresle şeb· 
rimize gelmişlerdir . 

Genel Müfettişler,hemşerimiz Niğ· 
de Saylavı Cavid Oral tarafından 
Adana Kulüpte yemeğe davet olun
muşlar ve gece trenile yollarına de· il 
vam etmişlerdir. 

Kıymetli bir kuman-
danımızı kaybettik 

Antakya: 30 ( hususi muhabiri 
mizin telgrafı ) -· bütün Sancak 
Türkleri bayram yapmaktadırlar. 

Y ann yapılacak büyük miting 
için bütün Türkler bayrak yaptır

makla meşguldur. 
Antakyada kırmızı bez kalma

dığından Halepten getirilmiştir. 
Bir kaç Suriyeli bu zaferin se· 

vincine karşılık, nahoş hadiseler çı 
karmak istemişse de muvaffak ola· 
mamışlar ve teşebbüsleri büyük 
kütlenin varlığı arasında sönük kal· 
mıştır. 

Japon yada 
Dörtyol alay kumandanı 1 Hükumet buhranı henüz 

ırfano"ldü 1 
j halledilemedi 

Dün gece aldığımız bir malüma· K b' , . 
ta göre; Dörtyol alay kumandanı a ınc-yı teşkıle Ha-
irfan evvelki gün gripten ölmüştür. • d'ld' 

İrfan, Büyük şefimizin çok sev- yaşı memur e ı ı 
diği mert bir asker, istiklal savaşının Tokyo : 30 ( Radyo ) - Bura 
kuvvetli elemanlarından idi . daki hükümet buhranı henüz halle· 

Bıı cesur, mert asker ordumuz dilmiş değildir Kabineyi teşkile 
için cidden bir ziyadır. Dün bütün memur general Ogaki ordunun mu· 
Dörtyol bu degerli kaybin acısile kavenıeti dolayısiyle kabine teşkilin. 
müteellim olmuştur. ,, den vaz geçmiştir . 

T ·· l .. " Ve bu yoldaki muvaffakiystsiz-Ur ~sozu - Teessürümüz 
büyüktür. Koca askere tanrının rah 
metini diler, geride kalan ailesine 
baş sağlığında bulunarak acılarını 
paylaşırız . 

!iğin şahsında olduğunu esefle impa· 
ratora bildirmiştir . 

Tokyo : 30 ( Radyo) - Japon· 
ya imparatoru general Hayaşiyi ka· 
bine teşkiline memur etti . 

Antakya: 30 (Husus! muha
birimizin telgrafı ) - Araplar 
Cenevre anlaşmasını çekeme· 
mektedirler. 

Aldığım malumata göre, 
Suriye Başvekili başta olmak 
üzere bir heyet teşekkül ederek 
Fransız - Türk anlaşmasını pro
testo için Cenevreye gidecek
lerdir. --· __ ........ __ . ____ .............,. 

Antakya gençleri büyük mitingi 
idare için bir komite kurmuşlaldır. 

Amerikadaki sey
lap felaketi 

Nevyork : 30 ( Radyo ) - Mi
sisipi tuğyan havzasında kadın ve 
çocuklann tahliyesine devam olun· 
maktadır. Aile erkekleri evlerini ve 
mallarını muhafaza için yerl~rini 
terketrnemektedirler . 

Yirmi bin kişi Gripten hastadır. 

Avrupa sahillerinde şid
detli fırtınalar var 

Londra : 30 ( Radyo ) - Av· 
rupa sahillerinde şiddetli fırtınalar 
devam etmektedir. 

Mühim basarat vardır . insanca 
bir çok zayiat olmasından korkul· 
maktadır. 

.. .................... , .............. r--------------~, 
Son dakika 

Hatayda Türk Polisi 
Antakya : 30 ( Hususi muhabirimizin teloorafı ) _ A ı S k 

·d ı b" · . . . " rap ar anca tan 
gı er ayak unsur arı ırbırıne duşurmek gayesile te "ki k ı 
B Al . . .. • şvı er yapma tadır ar. 

u meyanda evılerıle dukkanlarını protesto olarak b k ı 
A ce ren apattırmış ar· 

dır. rap matbuatı Fransızlara hücum etme'-e b ı t R • d · ı · A . ıs aş amış ır. esmı ı m 
rapça olarak kabul edılmeyişini Fransızların bir ınuvaffakiyetsizliği saymak· 

tadırlar. 

Hataylılar h~kıime~n ~üsaadesile seksen kişilik bir polis teşkilatı yap
mışlardır. Yarınkı (bugunku) büyük miting bu ilk Türk teşkilatı tarafından 
idare edilecektir. -

' Halkevinde 1 

Hatay gecesi 
Bu akşam Halkevimizde bir Ha· 

tay gecesi kutlanacaktır . Bu top· 
lantı her zaman olduğu gibi para 
sız davetiyelidir. 

Bu geceye iştirak için Halkevi 
Sekreteı liğinden giriş kağadı al· 
malc icabeder . 
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Sandlerin Raporu 

Hatay davamız1 teşrih ve halleden 
raporun metni aşağıdadır 

Hatay:davamızın teşrih ve hal
linde büyükl yarıdımı olan: raportör 
Sandlerin Milletler Cemiyeti konse
yinde okuduğ'u raporunun metnini, 
çok:istifadeli bulduğ'umuzdan aşağı
ya alıyoruz : 

Tarihçe 

Kanunu evvel 1936 da Cenev
rede 95 inci fevkalade içtimaı es
nasında konsey, Türk hükumetinin 
10 Kanunu evvel 1936 tarihli bir 
tebliğinde mevzuu bahsedilen isken. 
derun meselesile meşgul olmuş idi. 
16 kanunu evvel 1936 da, konsey, 
Türkiyenin istinkafı ile, roportörü· 
nün teklifi üzerine ittihaz ettiği ka
rarda lskenderun Antakya roıntı· 
kası hakkında tahaddüs eden mese 
lenin esasının tetkikini, konseyin 
kanunu sani mutat toplantısına ta
lik etmek hususunda Türkiye ve 
Fransa hükumetlerinin mutabık kal· 
dıklarını görerek bu arada rapor
tör ile sıkı temas ile konuşmalarına 
devam etmelerini mezkiir kararın 
30 . 70 numaralarına tevfikan, kon· 
sey her iki hükumete tavsiye etmiş. 
tir. Konsey reisi tarafından üç mü 
şahit tayin edilmiştir. Bu müşahitler 
lskenderun sancağına gitmişler ve 
31 kanunu evvel 956 tarihinden beri 
oraıla bulunmaktadırlar. 

Diğer taraftan konseyin yukarda 
alınan kararının bir numarası muci 
hince Fransa ve Türkiye hükumet
leri raportörün bir mümessilinin hu 
zuriyle meseleyi halle iktiran ettir 
mek maksadile Pariste konuşmafa. 
nna devam etmişlerdir. Bu müzake· 
reler esnasında Türkiye heyeti mu. 
rahhasası meselenin halli için şu 

yolda bir teklifte bulundu : 
lskenderun sancağının tamamen 

müstakil bir devlet haline konulması 
ve Suriye, Lübnan ve Sancaktan 
mürekkep bir konfederasyon teşkili 
Bu konfed ~rasyonun bilhassa atide. 
ki meseleler hakkında salahiyettar 
olması. 

1 Harici münasebetler. 
2 - Gümrük ittihadı. 
3 - Meskıikat birliği. j 
Fransa hükumeti mandater dev· j 

let sıfatının bu teklifleri münakaşa 
esası olmak üzere kabulüne müsaid ı 
olmadığını ileri sürdü ve her iki ta· 
rafın hukuki noktai nazarlarını mu· 
vakkaten bertaraf ederek vasıl olu
nacak sureti hal elemanlarını mad
de bemadde pratik bir şekilde tel· 
kik etmeyi teklif eyledi. 

Türkiye heyeti murahhasası bu 
metodu kabul etmediği cihetle Pıı 

ris müzakereleri bir neticeye iktiran 1 
etmedi ve her iki hükumet konse· 
yin içtimaına intizaren müzakerelere 
diplomasi tarikiyle devam ettiler. 

Bu aralık ve kanunu sani iptida· 
sında raportör, meselenin tetkikine 
yeniden başlamak üzere 15 kanunu 
saniden itibaren Cencvrede hazır 
bulunabileceği Türkiye ve Fransa 
hükumetlerine bildirdi. Diğer taraf 
ta talebi ve raportörün mutabakatı 
üzerine evvelce 15 kanunu sanide 
içtimaa davet edilen konseyin top
lantısı 21 kanunu saniye talik 
edildi. 

Yeni müzııkereler ba,lıyor 

Müzakereler Cenevrede 20 ka· 
enunnusanide tekrar başladı, Tetki 

kat bilhassa bir fransız vesikası üze. 
rinde oldu. Bu vesika Türk heyeti 
murahhasası tarafından dermeyan 
olunan hukuki tezlerin doğruluğunu 

sarahaten reddetmekle beraber San
cağın kati statüsü ile suriyenin istik. 
laline değ!n tatbik olunacak bir in· 
tikal reji!Ili arasında bir fark gözet· 
mek suretiyle bir uyu~ma zemini 
arıyordu. 

Bu telakkiye göre 1921 itilafı· 

nın tatbikini temin için kati statü 
Sancakta mandanın nevama dama 

f nını istilzam edecek ve bu da me
sela Milletler cemiyeti tarafından 
fraasız tabiiyetinde bir ali komiser 
tayini suretiyle ifade olunacaktı. 

intikal rejimine gelince, bu rejim 
idari ve hırsi mesailde, kıtanın gayri 
askerliği ve lskenderun limanının j 
istimali hususlarına taalluk eden türk 
taleplerini tatmin etmekle beraber 
kati rejim hazırlıyacak ve şimdiden 
Sancağa farklı bir varlık - enite 
distince - şekli verecekti. 

Fransa hükumeti konseyin itti· 
hazını münasip göreceği karara her. 
veçhi pesin muvakkat edeceğini bu 
münasebetle ve katiyetle beyan et· 
miştir. Bir sureti tesviye bulunma~ı
na matuf konuşmalar inkita etmek· 
sizin ( •) iptidai bir tetkike mevzu 
teşkil etmiştir. 

Mahza işin hukuki safhası, müs. 
bet hal ihtimallerine mebni mahfuz 
bırakılmıştır. Müttakip konuşmalar
da mukayeseli bir etüde girişilerek 
mutasavver iki hal şeklinin ihtiva el
tiği mübayenetleri azaltmağa gay
retle çalışıldı. 

Anlıışma tahakkuk ediyor 

lskenderun mıntıkasının müs
takbel statüsünü tanzime matuf olan 
atideki esas prensipler üzerinde bir 
anlaşma tahakkuk edebildi. 

Sancak başltbıışınıı 
bir mevcudiy•ttiı 

1 - Sancak başlıbaşına bir 
mevcudiyettir. - Entie distince -
Dahili işlerinde tam bir istiklale 
sah!ptir. Aşağıda 3 numarada yazılı 
ahkam mahfuz kalmak kaydiyle ha· 
rici işleri Suriye devleti tarafından 
idare edilir. Sancak ve Suriye için 
ayni gnmrük ve meskıikat usulü 
mevcuddur. 

Türkçe resmi dil 

2 - Sancakta Türk lisanı res· 
mi bir lisandır ve 10 uncu fıkrada 

derpiş edilen usule tevfıkan diğer 
bir lisan istimalinin şeraitini ve ka
rekterini konsey tayin edecektir. 

Devletin hakimiyeti ve istiklali 

3 - Bu devletin hakimiyetine 
ve istiklaline herhangi bir suretle ha
lel iras edilecek mahiyette Suriye 
devleti tarafından münakit beyne!· 
milel hiç bir itilaf ve keza ryni tesir 
feri haiz hiç bir beynelmilel karar 
cemiyeti akvamın mukaddem ve ka· 
ti bir muvafakatı olmaksızın San· 
cakta tatbik edilemez. 

Pıırlementolar arası irtıbat 

4 - Hususi ajanlar Suriyenin 
salahiyetine bırakılmış işler için her 
iki taraf icrai makamları arasındaki 

lüzumlu irtibatı temin edecektir. Bu 
ayni işler için Sancak ve Suriye leş· 
rii meclisleri bir parlementolar arası 
irtibatı tesis ve bunun şeraitini ta 
yin etmek ihtiyarını haiz olacaklar
dır. 

1 

1 

fi illetler Cemiyeti konseyi 
kontrolu 

5 - Sancağın statü ve ana ya. 1 
sasına riayeti temine matuf aşağıda· 
ki şartlar dahilinde icra edilen Mil
letler Cemi yeti konseyi kontrolu : 

a - Fransız tabiiyetinde ol· 
mak üzere Cemiyeti Akvam konse· 
yi tarafından tayin edilecek bir de · 
legenin mahallinde bulunması . 

b - Statü veya anayasa ahka· 
! mına muhalif icrai veya teşrii her 

kararı delegenin azami 4 ay müd· 
detle • talik etmek salahiyeti . Bu 

( • ) etmeksizin iki hükümet ta-
rafından meselenin başlangıcında 

ileri süriilen hukuki tezler., . 

Jüt 
Adana bölgesinde 1 

yetiştirilecek 
Adana bölgesinde Jüt yetiştir

mek için inhisarlar idaresince yapı· 
lan tecrübeler çok iyi neticeler ver· 
miştir. 

Çuval ve kanaviçe imaline ya
rayan bu maddenin ziraati yapıla· 
cağından memlekette sarfedilmekte 
bulunan çuval ve kanaviçe mikdarı 

tesbit edilmektedir . 
Bu ziraatin yapılmağa başlan· 

masından sonra şehrimizde bir çu· 
va( dokuma fabrikası açılacaktır. 

Klevland Pamuğu -------
Şehrimiz Ticaret odası borsala

ra ve ticaret odalarına bir tamim 
yaparak Kle•ıland pamuğu cinsin
den iyi neticeler alınmış olduğunu 
ve şubatta piyasaya çıkarılmağa ka
rar verildiğini bildirmiştir. 

Şehir içinde kurutu
lan deriler 

Şehirdeki bazı hanlarda, hayvan 
derilerinin kurutulduğunu ve sokak 
aralarında fena kokular yaptığını ev· 
velce yazmıştık . 

Şehirde bugünkü ihtiyaca teka· 
bül edecek bir debağhane mevcutken 
derilerin şurada burada kurutulması 
doğru olamaz . Umumun sıhhati üze· 
rinde fena tesirler yapmakta olan 
bu hareketin onune geçilmesini 
lüzumlu görüyoruz . 

Mekteplerde öğledenson 
ra ders okutulmıy~cak 

Önümüzdeki ders yılında yeni bir usu 
lün tatbikine başlanacak 

------·------
Kültür Bakanlığı okulların gün

düz sabahtan aksama kadar yaptık. 
farı ders saatleri mikdarı üzerinde 
incelemeler yapmaktadır . 

Kültür Bakanlığı öğleden önce 
sabah saat sekizden itibaren ders· 
)ere başlıyarak Alman okullarında 
tatbik edildiği gibi saat on üçte 

Esnafların tescil 
muameleleri 

Esnaf cemiyetleri azalarının tes · 
cil muamelelerine süratle devam 
olunmaktadır. 

iktisat vekaletinin emrine göıe; 
her esnafın ayrı ayrı mun+azam dos 
yaları tutulacaktır. 

Tuz fiyatları 

Bir şubattan itibaren bir 

mikdar inecek 

Yarından itibaren Adana , M!r· 
sin , Kozan , Kadirli , Anamur tuz 
anbarlanndaki 100 kiloluk tuz çu
valları 20 kuruş noksaniyle ve 50 
kiloluklar 10 kuruş noksaniyle satış 
edilecektir . 

derslerin sona ermesini ve talebeye 
de derslerine çalışmak için zaman 
bırakılmasını düşünmektedir . 

Dersler gene bu vaziyette 45 
dakika olacaktır . 

Vaziyeti tetkik etmek için Kültür 
Bakanlığında bir komisyon toplan
mak üzeredir . 

Yeni paralar 
Mayıs nihayetine kadar 

basılacak 
lstanbul darphanesinde basıl· 

makta olan nikel ve on kuruşluklar 
dan şimdiye kadar iki milyon liralık 
darp edilmiştir. 

Basılan bütün gümüş nikel para· 
!arın mikdarı on dört milyon lira
lıktır. 

Gümüş paraların darp işi mayıs 
nihayetine kadar bitirilmiş olacak· 
tır . 1 

Nikel paraların darbına da eyrıca 
devam edilecektir. 

Kültür Bakanlığı 
dergi çıkarıyor 

bir 

takdirde delege derhal meseleyi , Dalhiiye teftişleri projesi 
bu hususta nihai kararı verecek olan 

Maarif vekaleti, evvelce neşre 
dilen Maarif Vekaleti Mecmuasını 
( Kültür Bakanlığı Dergisi ) adıyle 
yeniden çıkarmağa karar vermiştir. 
ilk nüshası, ilk tedrisata tahsis olu· 
nacaktır, flu dergi pek yakında çı· 

karılacaktır. Cemiyeti Akvam konseyine arzet· 
m~ğe mecburdur . 

c - Türk ve Fransız hükumet
leri konseyin ittihaz edeceği karar· 
lara riayeti temin için Cemiyeti ak 
vam konseyinin kendilerine yapaca· 
ğı tavsiyelerin muktezasını ifa etme 
ğe amade olduklarını beyan ederler. 

Kon~eyin kararı mefedına naza· 
ran iki hükumet müştereken hareket 
etmek vaziyetinde bulundukları tak· 
dirde bu iki hükumet evvel emirde 
bu hareketin şeraitini istişare ede· 
ceklerdir . 

Gayri askerilik hususunda kon
sryin · hak ve sı.lahiyetleri bilkha· e 
tayin edilecektir . 

Sancakta askerlık meselesi 

6 - Sancağın ordusu yoktur . 
Hiç bir mecburi askeri hizmet ora
da ihdas olunamaz , orada hiç bir 
askeri tahkimat yapılamaz , yalnız 
....... kişiyi geçmiyecek olan mahalli 
polis kuvvetine lazım olan silahtan 
gayri hiç bir eslaha Sancağa soku · 
lamaz ve orada bulundurulamaz . 
Teknik hususat bilahare yapılacak 
bir anlaşma ile tayin edilecektir . 

Muahedeler ve anlaşmalar 

7 - Bir Türk - Fransız mua 
hedesi akdolunacaktır. Bu muahede 
Türkiye ve Fransanın Sancağın ta· 
mamiyeti mülkiyesini ne şekillerde 
temin ettiklerini tesbite matuf ah
kamı ihtiva edecektir . işbu teminat 
tarafeyn arasında yapılacak istişare 
sonunda tatbik edilecektir . 

Tlirkiye - Suriye ve Fransa 
arasında bir anlaşm11 yapılacaktır 
ve bunun mevzuu Türkiye - Su· 
riye hududunun masuniyetini temin 
etmek ve Türkiye Suriye ülkele· 
ri üzerinde diğer memleket rejim 
ve emniyeti aleyhine müteveccih 
her türlü teşkilat ve faaliyeti me
netmek olacaktır . 

Dahiliye vekaleti teftiş heyetinin 
teşkilat ve vuifelerine dair bir ka· 
nun projesi hazırlanmaktadır . 

Halk evinde 

Dün gece verilen konser 

çok muuaffakıyetli oldu 

Dün gece Halkevinin ar komite· 
ikinci konserini vermiştir . 

Konsere iştirak eden gençler 
çok muvaffak olmuşlardır . 

Müzik sever bir ka 'abalık salonu 
doldurmuştu . 

lskeneerun limanı 

B - ~ancak statüsü lskenderun ı 
limanında Türkiyenin bu limanı tran 
sit ihtiyacı için en geniş mikyasta 
kullanılmasına müsaade etmek mak
sadile kendisine !anılacak hukuk ve 
menafii tasrih edecek olan bir mad 
deyi ihtiva eyliyecektir. 

9 Statü ve anayasa, konsey , 
bu hususta karar verir vermez meri· 
yete gireceklerdir . 

10 - Konseyin karar ve tavsi. 
leri sülüsan ekseriyetle ittihaz edi· 
fecektir . 

Tarafeynin reyleri bu ekseriyet 
hesabına dahil değildir . 

işbu metin Fransa ve Türkiye 
mümt"ssillerinin tasvibine iktiran et
miştir . 

Bunda münsifane ve pakta uy
gun bir tarzı hal esasları olabile
<'eği hakkındaki işbu mümessillerin 
kanaatlerine ben de iştirak ediyorum 
ve bunları konseyin tasvib edece· 
ğine de şiiphe etmiyorum . 

Tesbit edilen metinden bazı ele-
1 manların daha şimdiden istihsal edil. 

- Gerisi uçüncü sahifede - 1 

Zabıtada: 

Arkadaşını bıçakladı 
Mehmet oğlu Mehmet R"'şat 

adında birisi serhoş olduğu halde, 
amele Yunus oğlu Bekir ve Kasım 

oğlu Aliyi bıçakla hafif sur tte sağ 
elinden yaralamıştır. 

Zabıta Reşadı yakalamıştır. 

Umumi ve kadınlarının 

kavgası 
Umumi ev sahiplerinden Mah· 

mut kızı Kekeç Fatma adındaki ka· 
dın yine umumi ev kadınlarından 
Hasan kızı Hanıide:ıin üç parça eş· 
yasını zabdettiğinden kavga ya tutuş
muşlar ve Keçek Fatma Hamideyi 
dövmüştür. 1 

Zabıta haklarında kanuni takibat 
yapmıştır. 

Emniyeti suiistimal 

Seyhan mahallesinde oturan Sak· 
kur oğlu llırahim adında birisi, Or· 
man kaçağı olarak yakalanan ve 
Veli oğlu Alımet ve Osman oğlu 
Mehmet tarafından kendisine teslim 
edilen yirmi bağ direğini sattığından 
hakkinda kanuni takibat yapılmak· 
tadır. 

Hırsızlıklar 
Sucukcu Hüseyin oğlu Mehmet 

evinde salamura edilmiş kırk dane 
bağırsağının çırakları Mustafa ve 
Veli tarafından aşırıldığını iddia ve 
şikayet ettiğinden takibata başlan· 
mıştır. 

• • * 
Kayalıbağ mahallesinde oturan 

çiftçi Abuzar oğlu />.hmedin evinden 
bir şahsı meçhul tarafından eşyaları 
ve halıları aşırılmıştır. 

Zabıta tehkikata girişmiştir. 

, Bi 
Papanın tacı 

Bu tacı sadece mln<'vi nokll 
değil, maddi cihettı n de 
mak ne kadar güçtiir . g aze 

Çünkü : Papalık kül:lhı, ı- sile 
zatında kocaman bir kiillhtır dan 
sek ve geniştir , Çünkü bu kii aj 
üzerinde de saltanat alameti o~ veans 
bir taç kısmı vardır . I rlın 

P k. . . B .f tay 
apa se ızıncı om :ı~: on. h b 

düncü miladı asırda. pap.~nm ı:J da 
ni ve ruhani saltanatını gö.;te~ dan 
için ikinci bir tacı bu kiilafıa 1 alı 
etmiştir . 

Bundan biraz sonra • 1 ~ kili!' ciye 
babının tahammül, teşel lıüs ,t şinıal 
fer şiarını göstermek iiz •re üçılarını 
bir taç daha ilave edilıni~ ve l~şöyi 
lık tacı taşınmaz bir yiik halirıt 1 
tirifmiştir . mün 

BekaArlık d •• k'• ·· bkada 
uş u rıu şiındi 

ihtiyar hüsn 

lngilterede Bamptonda Cotl~~~tı 
don isminde bir adaıncaj: ız 1 J4 urk 
cii doğum şenlikleriri •• ıpmı:~ 

Bu asrıdide adam b··knrlık fında 
raftarılimiş, bunun için d ! : kala 

" Servet için evlenemem . •dır . 
Bu devrin genç kızlmı iliıl'bir r 

fen vadisinde çok ilerlrmişkrıl eınni 
Fakat yemek pişirmr»ini bilmtlyase 
demekte imiş . . lerd. 

Bu 114 lük bekar, 1 irincı ili; 
orgcu ve mükemmel viyolorist lere 

ed'I 
Vah zavallı kızlar ah bin~ 

Her memlekette 1:-ir takırlllciyey 
rip ve hususi adetler var lır · O m 

Fraıısanın şark ayaletleıind'daha 
ca bulmak isteyen ı..ızlnr, seıı' mi 
son saatini ilan eden Sen Si luel .mış~ 
tusu çanını duymak ve çanın s<' 
duyunca hiç bir kimsenin yiil' 
bakmadan bir aynay.ı bııknıak Ana 
buriyetinde imişler . lan 

Rivayete göre, bu suıetfe bo\is f 
ket edım kızlar o sene i~'.İnı le ~tası 
bulurlar ve bu k0canırı sıfıtıııI kati 
aynanın içinde görürkı mi~ . Akd 

Büyük şahsiyetleriıı::rs 
garıp haller: aras 

. Büyük me;ki sal>if:.i olanlar:~~) 
hır kısmının bır çok garip lıafltllıa 
den bahsederler . Ya 

Eski Yunanlılardan Kri1il.~e;; 
d.5iı ı i el ile selamfadılclarını g$ e 1 

bayılır kalırmış . 
Katon aynaya l.>akıııca tir .erdi 

titremekten kendisini ala ~aınııPro 
Eski Roma generalle- ı inJeo lnek 

maniküs'ün horozdan öılii koru Yı 
mış . :aları 

Lehistan krallarındn Vıladı!nağ 
birinci Fransovanın knti!li D~'ıtrafı 
bir cima gö. ünce her şeyi bır' aştırı 
firar edermiş . >İri b 

Erasın balık kokusuna t~lı'nese 
mül edemezmiş . . ıefer 

lngiliz ricalinden l.ord B<Jlil',e da 
rok kediden kaçarmış . 
~~~-----....--~~-.../ ş, 

'&nas· 

Ciyano AnkaraJ~': · 
mı geliyor İnde 

~kde 
- Birinci sahifeden aı tan ılanlı 

d
. ialbL 

e ıyordu . Kendisi Avıııp:uııo 1 ıl •an 
genç hariciye nazırları arasın 1 , ti 
yılmaktadır . er 
ITALYA VE ALl'v1ANYA.~ Z 
KiYE iLE MÜNASEBETLf:l!\alya 

iLERLETiYOR oğur 
Daily Telegraph gazetesi ~ ara · 

muhabiri yazıyor : ekti. 
• Türkiye Hariciye Vekilinin Bı 

Ltler Cemiyeti konseyini ınüttl .. şün 
ltalyan Hariciye nazırını ziy:ıre 11 er rr 
ı arlaşmıştır . cıetleı 

Alman hava nazırı geneı al eli 
ring'in Ankarayı ziyaret t:ı a~~rşı 
da gö:ıe alınıp bunun ikisi bı al 
müşahede edilecek olursa , lt~rda 
velAlmanyanın müşterek<'n Tiir -"k :~ 
ile daha iyi münasebet tesis etor• a 1 

karar vermiş oldukları g rüfiir · 
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lta!yanca " Giornale d 'lta!ia • l' 1# &:azetesinde Virginio Gayda imza· 
1
• sıle Türk - ltalyan yakınlaşmasın

lılıkru;ı dan bahseden bir makale çıkmış ve 
ili . 
ti 0~ aıanslar bu makaleden bazı fıkraları 

e vermişlerdi . Bu makalede Türk -
•: on ltalyan münasebatı bakımından da· 

1111 cil ha başka mühim noktalar olduğun· 
rö:;teıl dan burada tamamını vermeği fay
ialıa P dalı bulduk . 

t 
. Muharrir Türk ~e ltalyan Hari · 

.. kili:c:ye ~ekillerinin yakında ltalyanın 
us '. şınıalındeki bir şehirde buluşacak 
e üçti !arını kısaca ha her verdikten sonra ,, .. 1 
ve 1 şoy e yazıyor : 
haliııt .. ltalya ile Türkiye arasındaki 

munasebetler noktasından ufuk , ne 
Ü ~k.adar az olsa yine bulutlanmıştı , 

şı~di yine aydınlanıyor . ltalyanın 
husnüniyeti bu iş için daima çalış· 

CoP mıştır . Belki bu hususta noksan olan 
'Z 114 Türkiyenin hüsnüniyeti idi . 

>ı.;1 1~; Bunun sebeplerini Türkiye tara. 
kari fından gösterilen musirrane ve fev. 

: ~alade itimatsızlıkta aramak lazım· 
m ·İi;b'.r · Bu itimatsızlık isbat edilmiş hiç 
1
• ter' ır ~ealiteye istinat etmiyordu . Bu 
'.ş1 el eınnıyetsizliği Türkiyede ltalyan si· 
ı ın yasetin k . k . . ) e arşı yerleştırme ıstemış-

ırincİ. e~:~ · ltalyan siyasetini Türkiyeniıı 

t
risttir1 lı menfaatlerine muarız istikamet· 

ter~ çevrilmiş olarak göstermek is· 
ah· ~dıler . Halbuki Trablusgarp har· 

l k ~-ınden sonra ftalya tarafından Tür· 
\~ 3 1111 ~Yeye karşı hiç geçilmemiştir . 

t
ır. · dı muharebe ise , ondan sonraki 
ıııı daha "h· h . ııt . ınu ım adiselerle geçen yır . 

se mı . 'b . . . 1 ilueS ' yırmı eş senelık hır mazıde ka · 
Jlllştır . 

nın SC' 

yiil' Filhakiica büyük harpten sonra 
mak Anadolu sahillerine silahlı Yunanlı 

l>~~rı gönderen ltalya değildir. Bila • 
t le ili ıs ltalya Türkiye ile Yunanistan 
ıııle ~ra~ındaki anlaşmanın yapılmasına 
ıfatıoı Aatı surette çalışmıştır. Bu anlaş -na 

b'kdenizin şark havzasınia büyük 
rill ır sulh unsuru olmuştur. Bundan 

e sonra da T" ki ·ı y . t ur ye ı e unanıs an 
arasında bir dostluk misakı yapıl

lanl;nış~r. Büyük Harpten sonra, Türk 
lıallel~azıt~rini. İşgal edip Türkiye ile 

Yatı hır mesele, bir komşuluk 
ri~il~~ınes~lesi ortaya çıkaran da ltalya 

.. eğıfdir 
1 g< ... 

!urkiyenin ltalyaya karşı gös-
l ·r. >erdıx.: . . . . . b' ca ı 11• emnıyetsızlıği hır ecne ı 

a-ıfll~)rokPagandasının neticesi olarak gör
inJeO ne lazımdır. Son derece ferdi olan 
·· koru Yıkı ı u . l cı propaganda talyanın ha· 

.a arı d" b' kı di'n ıye ır ta m hayaller yarat. 
ı:'ıl0a ~~·tağfa, Türkiyenin dikkatini kendi 
ı , ra ındaki h k'k" k i bır''aştı a ı ı meselelerden uza • 

>' • ;:nağa çalışıyordu. Bunlardan 

ı ·lı'nırı 1
ugün ortaya çıkan lskenderun 

• ese 'd· 
ıel esı ır. Bu, elle tutulamaz şüp 

er d" 
ao!il!ıe c! h unyasından daha müşahhas 

a a canlı bir meseledir. 

, Şüpheler Habeşistan meselesi 
ısnasınd d h 

varı d a. a a başka propaganda-r a; a a şıddetlendirilmiştir. Kaç ke· 
e tahrika· trı} h ·· .. ha · d ~ ar meş ut curum • 

r ~; ~akalandL l Bunlar ltalyanın 
, enızde yen'ı fü't h t · · · ı· an ıla 1 u a ıçın gız ı 

ia~ a~- kurduğunu söylüyorlardı. 
lmnııı 1 u 1 ltalyan harbinin tabii yeri 

'an Af 'k sınd• 1 ti rı adan çıkması vahim aki-
-~ . er doğururdu. 

Y p., Zecri tedb" 1 . k . . 
ı::ııtaı ır erı artırma ıçın 

TL Yaya karşı Akdeniz anlaşmasını 
oğuran · 

. ııua sıyaset tabii bu aşağı yay 
sı e~~- vasıtalarından da istifade ede· 

ı. 

T ·o~ B 
n ı~u.1teJI .... ugün Türkiye kendi başına 
m ıışun b·ı· K 

. reli e 1 ır. endisini alakadar eden 
yn er me 1 k · 

m e etın ve muhtelif istika· 
eıal cıe~ferini ölçebilir. Şunu teslim et. 
t:ı ;a••felı ki Türkiyenin menfaatlerine 
i bif"'llrşı en müessir darbeler mevhum 
a , Jt~1 al yan korkusunu ortaya çıkarılan
Turl'~da? .geliyor. Zaman herşeyin ha· 

is etfll'• atını gösteren büyük bir kuv· 
rüliit ·' 

vettir. Pek geç olmıyarak bugün 
işin hakikatini ve onu saklıyanların 
hatasını gösteriyor. 

Her iki tarafın Akdeniz statüko. 
suna hürmet için verdikleri karşılıklı 
taahhüde istinat eden :'Gentlemens 
Agrement., şimdiki halde bir kerre 
daha teyit ediyor ki ltalyanın, Is 
panyol arazisinde fütuhat emeli bes· 
lemediği gibi Türkiyeye karşı da ta
arruz fikri yokt~r. G~ç de olsa, Tür· I 
kiyenin ltalya ıle hır yakınlaşma 
arzusu göstermesi bunu müşahede
den doğan bir temel üzerine dayan
maktadır. ltalya bu arzuyu memnu
niyetle karşılar. ( Cano) Ciano ile 
Aras arasında yakında yapılacak 
olan görüşme ltalyan - Türk mü· 
naseLetlerini ileri ve realiteyi anlı 
yan bir safhaya götürebilecektir. 

ltalyanın Montrö mukavelesi 
Türkiyeyi alakadar eder , 

Malumdur ki bu mukavele Bo 
ğazlar rejimini feshedilen Lozan mua 
hedesi yerine ve Türkiyenin men· 
faatlerine daha uygun bir şekilde 
tesbit etmektedir . 

Türkiyeye karşı Montrö muahe· 
desinin ahkamına ltalyanın itiraz et· 
mesine bir sebep yoktur. 

ltalyanın Montrö konferansına ve 
o konferansta tesbit edilen kararla· 
ra niçin iştirak etmediği malumdur. 
Bu sebeplerden biri Milletler Cemi· 
yetidir . 

Konferans Milletler Cemiyetinin 
himayesi altında bulunuyordu. Se
beplerin biri de zecri tedbirler za· 
manında Akdenizin aldığı karışık 
vaziyet idi . 

Bu vaziyet, artık lüzumsuz oldu
ğu halde devam ediyordu . Bu gün 
vaziyet gerek Akdenizde ve gerek 
Avrupada değişmiş bulunuyor. Mil· 
\etler Cemiyeti artık devrini kapat· 
mıştır . 

Türkiye İtalyan imparatorluğunu 
tanımak için Milletler Cemiyetinin 
resmi müsaadesini beklemedi . 

Montrö meselesi ve ona bağlı 
olan diğer meseleler kendi başları· 
na ve parça parça değil, ltalyan -
Türk münasebetleri çerçevesi dahi · 
!inde, iki memleketin siyasetteki is· 
tikametleri ve arzuları tamamile göz 
önünde bulundurularak tetkik edil
melidir. 

Zamanına göre iş siyaseti devri 
geçmiştir . Bu gün milletlerarasında 
samimi hayat ve faydalı teşriki me· 
sai kuracak olan şey, birbirlerinin 
karşılıklı olarak tanıdıkları ve ka· 
bul ettikleri menfaatlerile teessüs 
eden umumi ve büyük istikametlerin 
realizmi içinde yapılacaktır . 

Mersinde 
Vaz hazırlıkları 
belediye faaliyeti 

Fırtınadan vapurlar 
gelememektedir 

Mersin : 30 ( Hususi Muhabiri
miz bildiriyor ) - Mersin belediye· 
si, ilkbahar için büyük hazırlıklar 
yapmaktadır. 

Bu cümleden olarak şehir parkı 
tanzim edilmekte ve büfe kısımla
rında tadilat yapılmaktadır. 

Belediye, şehir yollarının inşaa. 

tına kısmen başlamıştır. Ana yolla· 
rın yakın bir zamanda İnşa ve ikma· 
li İçin çalışılmaktadır. 

Son hafta içinde havaların çok 
fırtınalı gitmesi yüzünden, vapurlar 
Antalya limanında barınmakta ve 

Sovyetler 
mahkemesinde 

13 kişi idama mahkun1 
oldu 

Moskova : 30 ( Radyo ) - Bu
günkü '. komünist idaresi aleyhine ih· 
tilal çıkarmak isteyenlerin muhake· 
mesi sona ermiştir . 

Maznunlardan onüç kişi idama 
eski ·lsvestiya gazetesi baş muhar· 1 

riri Karl :Radek ve iki arkadaşı onar 

1 
seneye mahkum olmuşlardır . 

Mahkeme salonu hınca hınç dol· 
muşlu. 1 

1 

Rayiştağ bugün 
toplanacak 

Berlin : 30 ( Radyo ) - Rayiş· 
tağ yarın toplanacak ve Hitler , 
Blum, Musolini ve Edenin nutuklarına 
karşılık olacak madde bir söylev 
verecektir . 

Yunanistanda 
Atina : 30 ( Radyo ) - Bütün 

Yunanistanda, Bilhassa şimalde kar 
ve fırtına bütiin şiddetile devam et· 
mektedir. Kar tabakası, 50-60 san· 
timetreyi bulmuştur. 

Telgraf hatları Bozulmuş, müııa· 
kalat şimal bölgesinde tamamen in
kıtaa uğramıştır. 

1 - Kardaş Hatay Türklerinin 
istiklallerine kavuşmalarını kutlula
mak için 31-1-937 Pazar günü 
bir miting yapılacaktır . Mitingin 
ismi ( Milli Hatay Mitingi ) dir . 

2 - Mitinge iştirak edecek halk 
ve teşekküller 31,'1/937 Pazar günü 
saat 14 te belediye önünde toplana· 
cak, oradan topluca miting meydanı 
olarak seçilen Atatürk parkı karşı· 
sındaki meydana gidilecektir . 

3 - Meydanda miting heyeti 
tarafından seçilmiş olan hatipler ta
rafından Hatayın istiklali mevzuu 
üzerinde nutuklar söylenecek büyük· 
!erimize ve Hatay Egemenlik kuru· 
mu merkezine tazim, teşekkür ve 
tebrik telgrafları yazılacaktır . 

Ceyhanda 
Belediyenin aldığı ted

birlerle kömür yüz paraya 

Ceyhan : 30 ( Hususi ) - Bu 
yıl, havaların birdenbire soğuması 
ve soğukların da şiddetlenmesi do
layısile halkın çok mühim ihtiyacı 
olan kömür şimdiye kadar 4 · 5 
kuruşa satılmakta idi. Belediyemizin 
aldığı tedbirler sayesinde kömür 
fiyatları ucuzlamıştır. Kilosu yüz pa· 
radan pazar yerinde her gün satıl· 
maktadır. 

Belediyede yol faaliyeti 

istasyon caddesinin yaya kaldı· 
rımı münakasa ihalesi bu ayın 28 
inde yapılmıştır. Bu kaldırımın ya
pılması ile halk istasyona, ayakları 
çamura bulaşmadan ve rahatça gi· 
dip gelecektir. 

Müttehimler , hüküm okunurken 
sessiz ve hareketsiz duruyorlardı . 
Maznunların uzun bir liste tutan 
adları okunmağa başladığı zaman 
salondaki heyecan artmış ve dinle
yiciler verilen hükmü alkışlarla kar
şılamışlardır . 

Fransa - İngiltere istik-

4 - Bunu müteakip Atatürk 
anıtına çelenk konulacak ve mitin· 
ge iştirak etmiş olan halk ve teşek· ı 
küller toplu bir halde asfalt cadde
yi takiben dörtyol ağzındaki polis 
noktası yanından Kolordu caddesi 
yoluyla Halkevi önünden geçerek 
belediye önüne gidilecek ve miting 
nihayet bulacaktır . 

Adana yolu ile Osmaniye yolu· 
nun birleştiği nokta yağan yağmur 
la r neticesi fena halde çamur derya· 
sı haline geldiğinden belediye bu 
yolun çamur<lan kurtarılması için 
derhal işe başlamış ve bir.kısmını 
yaptırmıştı . 

Fransa bahriyesinde tak
viye teşebbüsleri 

Paris : 30 ( Radyo ) - Fransa 
bahriyesinde takviye yapacaktır . 

Deniz vasıtalarını 150,000 tona 
iblağ için yeni gemiler İnşasına karar 
verilmiıtir . 

• 

San dl erin 

raz akdi 

Paris : 30 ( Radyo ) - Fransa, 
lngiltereden 40,000,000 fngiliz lirası 
istikraz akdetti . 

Köse lvanof 

Sofya : 30 ( Radyo ) - Köse 
lvanof , Belgrattan dönen gazeteci
lere beyanatta bulunarak müstakbel 
Yugoslav-Bulgar dostluğundan hara 
retle bahsetmiştir . 

raporu 

5 - Heyetimiz, halkımızın, dük 
kanlarını, evlerini ve müesseselerini 
gündüz süslemelerini ve gece ışık 
landırmalarını diler . 

Not: 
Hava yağmurlu olduğu takdirde 

miting ayni saatte ismet lnönü kıs 
' nstitüsü konferans salonunda yapı-
lacaktır . 1 

Milli Hatay Mitingi Heyeti 

ı-· Teşekkür 

1

. Türksllzü gazetesine : 

1 Oğlumuz, kardeşimiz Necmetti· 
nin bizi acılara gark eden ölümü do-

Bu yolun, henüz ikmal edilmiyen 
kısmı ile tamire muhtaç bulunan 
kısmı da bitirilmek üzre bugün yarın 
faaliyete geçilecektir. 

Belediye yanından geçen ve is
tasyon yoluna çıkan yol bir iki gü
ne kadar ikmal edilmiş olacaktır. 

Eski hükumet önünden kasa
banın şimaline doğru giden cadde· 
nin de parke taşlarla döşenmesine 
bir kaç gün sonra başlanacaktır. 

Çocuk esirgeme koru
mundan: 

----...... ·····---- layısile gerek bizzat ve gereksemek
tup telgrafla acımıza iştirak etmek 
hıUunda bulunan dostla•ımıza, ar
kadaşlarına ayn ayrı mukabeleye 
kederimiz mani o1duğundan sonsuz 
saygılarımızın iletilmesine sayın ga
zetenizin tavassutunu dileriz. 

Çocuk esirgeme kurumu Seyhan 
merkezi genel kongrası 19 şubat 
1937 cuma günü saat on yedide ti· 
caret odası salonunda akdedilece
ğinden kurum azalarının mezkur gün 
ve saatte yapılacak toplantıya gel
meleri rica ve ilan olunur. 

- jkinci sayfadan mabad -

miş olduğu anlaşılıyor . 
Diğer taraftan bazı nokta tasri· 

rihatı ve hatta mütemmim ahkamı 

istilzam etmektedir . 
Nihayet diğer bazı hususata 

dair teknik bir etüd yapmak gerek· 
tir . Bu mülahaza iledir ki tahdidi 
bir mahiyeti haiz olmaksızın zirdeki 
cetvel tesbit edilmiştir . 

A-STATÜ 

1 - Sancağın tarifi : Balada 
maruz esas prensiplerin 1 numara
lısı, 

2 - Halıhazır hudutlarının tas
tiki ve 12 eylul 1921 tarihli karar
name ile Sancaktan ayrılmış olan üç 
nahiye meselesinin tetkiki, 

3 - Statüye, esas prensiplerin 
3 numaralısının derci, 

4 - Statüye, esas prensiplerin 
4 numaralısının derci, 

5 - Konseyin kontrolü, konsey 
delegesinin salahiyetleri ve saire -
esas prensiplerin 5 numaralısına mü
racaat -

b - Askerlikten tecrit statüsü: 
statüye, esas prensiplerin 6 numara 
!ısının derci . Konseyin bu hususta· 
ki hukuk ve salahiyetlerinin tetkiki 
- esas prensiklerin 5 numaralının 
son bendine müracaat . 

7 - Ekalliyetlerin hukuk ve hi· 
mayesi, istida hakkının istimali, 

8 - iktisadi ahkam, lskenderun 
esas prensiplerin 8 numaralırına mü 
racaat - posta anlaşmaları, 

9 - Meriyete vaz'ı ve ahkamı 
muvakkate. 

B -ANAYASA 

1 - Kuvai umumiye: Teşrii, 
zirai, kazai uzuvların ve bunların sa· 
lahiyetleıinin esas prensiplerin 1 nu
maralısının çerçevesi dahilinde ta· 
yini, 

2 - Usulü intihab, 

iskelemize gelmekte güçlük çekmek· 
tedirler. Bir l aç günden beri hiç bir ı 
vapur uğrayamamıştır. 

Bu yüzden ihracat faaliyeti de \ 
oldukça sekteye uğramıştır. 

3 - Lisan meselesi - esas pren 
siplerin 2 numaralısına müracaat. 

4 - Anayasanın tadiline müte· 
allik usul, 

5 - Meriyete vaz ve ahkamı 
muvakkate. 

Babası Kardeşi 
Rifat Çetinsay A. Hadi 7764 

Yuka,ıda işaret edilen vazifenin 
ifasına tevessül etmeyi konseye tek· 
lif etmeye mecbur olduğumu zan· Adana Borsası Muameleleri 
rediyorum . 

Kodsey mandater devletle mu
ta bık olarak konseye arzedilmek 
üzere işbu muhtelif mev .:ulan tet· 
kik ve bilhassa Sancağın statü ve 
anayasasının tahriri için mütahas~ıs 
bir komiteyi tavzif edebilir . Rapor 
törün, İçinde kendi mümessilini bu
lundurabileceği bu komite raportör· 
le mutabık olarak konsey reisi tara· 
fından ihtisashrma binaen intihap 
edilmiş azami altı şahsiyetten mü 
rekkep olacaktır . 

CiNSi 

· ~ Kapımalı pamuk 
Piyasa parlağı ,, 
Piyasa temizi ,, 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

Beyaz 
Siyah 

Ekspres 
iane 

Komite arzu ettiği takdirde ak· 
vam cemiyeti katibi umumiliğinin 

salahiyettar servislerile ve icabında 
daima mandalar komisyonile istişa. 
re edebilir . "Yemlik,, 

1 

Kilo 

En az 
K. S. 
~ 

Fiyatı 

En çok 
K. S. 

YAPAGI 

1 

ÇlGIT 

4,25 1 
1 

Satılan Miktar 
Kilo 

1 

"Tohumluk,, 
Konseyin 16 Kanunu evvel 1936 ı ı--·-· ---..;.;.;;;;;;-._....:,~~;-;-~-;7'~7-:;:--ı....--------I 

tarihli kararına tevfikan tayin edil· l lsüi<fıiV"K~~---1-..::.:..-=--=--=ı-=-.:..:. . ..:__-;----------
-l 1 

:; UBUBAT 
Buğday Kıbrıs 

1 miş olan müşahitlerin vekaletleri ---·ı--- ı-----" Yerli ______ 
1 
______ ,.----------I 

-mandat-, işbu kaıara göre 21 ,, Mentane ---------
kanunusani 1937 taribinde hitama Arpa --·---ı-----;----------1 
ermelidir. 1:-~F;::ası:u7ıy'-a ______ 1------ı---·---·1----------Kendilerinden memul faide na- Yulaf ------1----------------._,,.:;:=------- ______ , _____ ! ___ _ 
zarı itibara alınacak olursa bu mü· Delıce ı ---

K . ------ı·-----1,----------şahitlerin konseyden nihayet 15 ı-v:u7:ş:'."y_e~m~c1 --:---- ı 
Keten tohumu 1 Mart 1937 tarihinde hitam bulac~k -- ·---1---

A ·-~M_e_rc_im_ek ______ 
1 
______ 

1 

___ ~ __ ı---------ı 
yeni salahiyet almaları Iazımgelir • Susam 1 

gibi görünür. Bu müşahitler rapor· U N 
töre, geri kalan vazifenin ifası hu-

1 
Dört yıldız Salih 1 850 

susunda faideli hemevi malumatı =~iı~-ç;.;~;.;,. ~~~ .. ~~~~~=======ı--88005_0 __ 
vermekle tavzif edilecektir. .. ~ ı Dört yıldız Doğruluk 

Müşahitlerin coğrafi faaliyet sa- :.S ";; ü? . ,, ,, 800 
haları derpiş edilen tedkikatı kar- ..: ~ Sımıt 

::ı>-o " : şılamak için bundan böyle icabı nis- ] ::ı ört yıldız Cumh:::u:::r,..iy-e:-t --
betinde tevsi edilecektir. -Cetvelin .. ~,...- ""I üç •• •• 

850 
800~---ı 

2 numatalısına müracaat - . Simit ,, 

Bu müşahitlerin nisbeten kısa bir Liverpol Telgrafları 
zamanda Sancağın statükosunu ve 30 / 1 / 1937 

Kambiyo ve Para 

anayasasını tanzim için ve bilhassa 
ahaliye verilecek teminat hususunda 
muktezi elemanları bildirecek vazi· 
yette bulunacaklarından şüphe edi
yorum. 

- Gerisi dördüncü sahifede-

iş Bankasından alınmıştır. 

1-~--------.~Sa~n~tim:::_7~~<;';i-ne 1---------""T"---ı~I 
Hazır ı 7 34 Liret 1 1 96 

ı-::cM:-a-rt--v-a-d-el-i ---- 7 14 ı -.;;R~ay'-'i+şm=;:.ar:,;,k,___--z-___ I_• - 00 
ı-:-:---------/--;;---1·=- Frank (Fransız) 17 -

Mayıs vadeli 7 11 Sterlin ( ingiliz ) 618 25 f / 
Hint hazır 5 196 Dolar ( Amerika ) 79 -2~ ~ 

ı--N-e-vy_o_r_k ______ , __ 12 79 Frank (İsviçre )ı__..,ı, ___ _ 



Sahife : 4 Türks özü 

T 
•• u 
r 
k 
s 

Ce ubun en büyük 
mütekimil müessese 

•• 
R 

1 Gazete 

•• s 
Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 
her boyda gazete, mecmua , tabeder. 

ı K• ı Eserlerinizi lürksözü rrıaibaasır. d cı ba stı rı-
ıtap · b. b f" b. ·ıd · · d nız. temız ır ta ne ıs ır cı ı çırı e ese-

riniz daha kıymetlenecektir . 

1 İlan 1 Reklam bir ticarethant. nin, bir müessesenin 
f 1 en büyük propagandasıdır .Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz. 

1 c·Jd 1 Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 
1 1 1 kitaplarınızı Türl<sözüniin mücellithane · 

sinde yaptı rınız. Nefis bir cilt, ı· erıl<li \ e zarif bir kapak böl-
•• gede ancak Türksözünde yapılır. 

O ı1 Tab ı1 Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler , 

z 
•• u 

karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şek ilde en za
rif hurufatla Türksözünde yapıhı. 

Renkli t b ( Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 
______ a _ __.I ancak Türksözünün Otomatik makinala-
rında yaptırabilirsiniz. 

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

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

Sandlerin raporu 1 Dörtyol 1 c r a me· ı 
murluğundan : 

Bugece nöbetçieczane 
Eski orozdibak civarında 

- Üçüncü sahifeden artan -

Raportör, mütehassıslar komite
sini doğrudan doğruya teşriki me· 
sailerinden istifade ettirebilmek için 
müşahitleri Cenevreye davet edebil. 
melidir. 

Gayri menkul malların 
açık artırma ilanı 
No: 937 24 

Fuat Emre eczanedir 

Radyo almak 

( , 

31 KAnunusani 19~ 
:::ez_ 

Ki l 

l AA-,-
E3ANKA-.d t 

{ 

·DARA 
ÔiRiKTiREN. 
fJA~AT' ~Di;Q , - - -· 

BELEDİYE İLANLARI 

g 
k 

ce 

er 

vaJ 

Diger t u aftan derpiş olunan plan 
mucibince konsey Fransa ve Tür
kiye hükumetlerinin karargir olan 
anlaşmaları tanzim etmeğe davet 
e·melidir . Bu anlaşmalar bilahare 
nihai kararın ittihazından evvel kon 
seye tebliğ olunacaktır . 

Alacaklı : Çaylı köyünden Üs· 
man oğlu Cabbar . 

Borçlu : Çaylı koyünden Ali oğ-
lu Ahmet . 

istermisiniz ? ı 
Her markayı görüp din 

..-<.1~~\Cff-;:;17;"1~~~~ ledikten sonra muhakkak ı '=---------
ph• ı radyosunu gö Belediyeye ait üç yatak odası ve bir yemek odası mobilyası Beted Paı 

1 CO rüp dinleyiniz mezat salonunda takım, takım müzayede ile satılacaktır . 

Şurası takarrür etmiştir ki, San· 
cağın statükosu ve anayasası kon· 
seyin gelecek mulad içtimaında ala. 
cağı karara tevfikan en kısa bir 
müddc t zarfında meriyet mevkiine 
konacaktır . 

Mandanın hitamına kadar yeni 
rejimin tatbikının temini, mandanın 

icrasiyle kabili telif olduğu nisbette 
Fransaya ait olacaktır . \ 

• l 
1 

İnhisarlar Adana baş ı 
1 

müdürlüğünden.: 

937 yılı şubatının birinci günün· 
den itibaren Adana, Mersin, Kozan, 
Silifke, Kilindire ve Anamor anbar. 
larımızda yüzlük çuvallı tuılar şim. 
dikij satış fiyatından 20 ve eliilik 
çuvallı tuzlar keza ~ imJiki on kuruş 
aşağıya satılmağa başlanacaktır. 

7763 31- 2- 3 

Muhasip istiyenlere 

Muµaf usul ile hesap tuttur
mak istiyenler Türksözü D. P. ru-
muzuna müracaat etsinler. C. 

3 3 

1 

Lira : 525 
Kuruş : 30 bakiye borç miktarı 
Numarası : 233 
Tarihi : Şubat 299 
Cinsi ve kariyesi : Tut bahçesi 

Çaylı köyü . 
Tapu kaydı mutasarrıfı : Kara· 

Ahmet oğullarından Hasan bini 
Mustafa . 

Hududu : Dede bey ve Osman 
bahçeleri ve tarik . 

Ç ·· k ·· 7 Satış 4-2-937 perşemhe giirıü saat 15 de yapılacaktır. . 
un U • Mobilyalar Belediye mezat salonunda teşhir edilmektedir . lstekl.ıl Y 

1- l!k defa Radyoya muayyen gün ve saatta müzayedeye iştirak etmeleri ve şartnam.!sinı ~ ad 
Elektrik t a t b i k eden mck isti yenlerin her gün Yazı işleri kalemine müracaatları ilan c lunur hi 
Philco fabrikasıdır . cd 

28 29-30- 31 7749 dü 
2 - 1936 senesinde 

,600,000 t a n e radyo 

satmak suretile radyo sa. 
tışı rekorunu kazan ını~tır. 

-------- --· H 
1 ~. Pazarlık~a ~ atışa çıkarılan mahal:Zahire Borsası önünde Bell' }'al 

yeye aıt oyun yeı ı aı sası: 
2 - Muhammen kıymeti : Beht:r metre ınu rablJaı altı !iradı ... ğe1 
3 - Muvakkat temina' ı: (834) lira (75) kuruştur. küı 
4 - l hall'rıin yapılacaiı yer: Bir ay i ~in le her hafta paıcırte!>İ ve f ka 

Borçlu Ahmede ait o lan dört ı · 
dönüm portaknl bahçesile içindeki 

1 eve takdir edilen : Lira kuruş 

950 00 1 

3 - En bü) ük 28 tane 
~ Otomobı l fabriı ası taı afın 

:-~~ şeınb giinlcıi sn t on bı şte belediye encürncnindt>. Ve 

Borçlu Ahmedin dedesi Mu:stafa ı 
oğlu Hasan namına Tut bahçesi ola I 
rak yokarıda gösterildiği veçhile 
mikdarsız kayıtlı ve halen porta. , 
kal bahçesi olduğu ve borçlu Ah· 
met ile hemşire i Sultan ve ölen 
kardeşi Hasan veresesile ha ricen A dana bayiliği: 
taksim ve fakat resmiyette ~ayia n 1 

mutasarrıf buıuııdukıarı bahçelerden ! E vrendilek kitabevi 
borçlu Ahmedin alacaklı Cabbnrdan 
hükmen istirdat suretile ~aptında karşısı . 7706 
bulunduğu dört dönüm mıkdar ve 
950 lira kıymetli portakal bahçesi .. -----ee ,_, 
ve içindeki evdeki Ahmedin hissei mektubunu tevdi etmeleri şarttır · 
şayiası 22 - 1-937 gününden iti- Gayri menkul üzerindeki irtifak 
baren bir ay müddetle açık arttır. hakları gayri menkul mükellefiyet. 
maya çıkarılmıştır. leri, ipotekler ipotekli borç senet· 

22 Şubat 937 pazartesi günü leri irat senetlerile birlikte satıldı 
saat 14 de Dörtyol da İstiklal ecza. ğından borçlunun· bu gayri menkul 
nesi karşısında satılacaktır . Satış ile temin edilmiş şahsi borçları da 
peşin para ile yapılacaktır . Arttır- alıcıya intikal edecektir. 
maya iştiı ak edeceklerin gayri men. Gayri menkul rehinle temin edil· 
kulün muhammen kıymetinin yüzde miş olan IJorçlar müşteriye devre. 
yedi buçuğu nisbetinde pey akçası ı dilmeyip satışın bedelinden tercihan 
veya milli bir bankanın teminat ödenir . 

dan kabul cdılmiştir . 

4 - Bu sene /', t l.ara 
Hnlkevi genel ~' krrterlıği 
larafındnn 12 marka a ıa 

sırıda raııılan müsabnkada 
birinci liği kazanm ıştır · 

Osmanlı Bankası 

16 

1 

5 - Şa .. t•11-n •ı;i y:nı i~I ri kal· ni d ·n pa a,;ız alın1bilir. la, 
6 - 1 c:l lılerırı 4 üncii nrnJdt dt g0stt>rilen giin ve saatte bele 

encümenine ı üracrıalla ı ı ila•ı olunur· 

77 1 31- 6- 13-20 
kü 
R 

,..,,1 a.ç pn.orı:::c=aı=.,..... ıo:::ı..::ıs:oı ___________ ,.,,._ tın 

İnşaat yaptıranlara müjde kü 
işi 

)'Ü 

d . .. k ~ Kereste fabrikaınız a ıp uç uruş , seçıne sız 

restenin beher parçası 360, seçilmeden 350 kut<~ 
tan yapılıp satılmaktadır • l'ü 

Dellaliye resmi müşteriye aittir. Fazla alıcılara ayrıca tenzilat yapılır. tik 
Tayin edilen zamanda arttırma ar 

bedeJi gayri menkulün muhammen Adana Yeni Salcılarda Kurt bil 
kıymetinin yüzde yetmiş beşini bul. 1 4- 6 7750 Kereste Fabrikası }Tiku·· 

madığı takdirde en son artıranın ta· ~~----------~~~-~~~~----·~----~~~~~ _ 
ahhüdü baki kalmak üzere arUırma ı bü) 
15 gün daha temdit edilmiş olaca· olan iddialarını evrakı müsbitelerile .. f 

U • N · M"d"fil s ğından 15 inci günü ayni saatta en 20 gün içinde icra dairesine bildir· mumı eşrıyat u u rin 
k t "h le edı" lecektı"r ipotek melerı' aksi halde hakları tapu si· ço ar ırana ı a · M. Bakşı tel 

sahibi alacaklrlarla diger alakadar· cillerile sabit olmadıkça satış bede ok 
)arın gayri menkul üzerindeki hak· linin paylaşmasından hariç kalacak· ı 
lannı hususile faiz ve masrafa dair ları ilan alunur . 7762 

Adana Türksözü matbB9 


