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:SANCAK TÜRKLERİ İKİNCİ PRO Fransızlar Antakya ve İskenderun 
mevzuu üzerinde Türkiye ile konuş

mayı kabul etti 

a' 

3 TESTOYU DA ÇEKTİLER 
Suriyeye ilhak teşebbüslerini protesto için üçüncü bir 
fili hareket daha gösterilerek Sancağın bütün şehir
lerinde çarşılar baştan başa kapandı ve bu suretle 

Antakya ve İskenderunun varlığını 
inkar edenlere tam bir cevap verildi 

Antakya ve İskenderunluların 
protesto telgrafı 

ikinci 

Ekselans 

Müstakil 

Düryo 

lskenderun Sancaöı delegesi 
iskenderun 

Bnşta Arıtakya olduğu halde bütün Sancak Şf'hir ve kasabaları Sancoğın 
Suriye birliğine ilhak teşebbüslerini protesto içın bugün :kopalı kalmıştır . 

Protestomuzun Yüce Komiserlik vasıtasile Mılletler Cemiyetirıt, Türkiye ve 
F'ransa Hariciye Nazaretlerine iblağını dileriz . 

Antakya : 6 ( Hususi ) - An· 
~~Ya ve lskenderun Türkleri San 
~ğın Suriyeye ilhakı teşebbüsle
~i protesto için ikinc_i ve fili bir 
, teket daha gösterdiler. Pazar gü· 
, başta Antakya olmak üzere bü
b\ Sancak şehir ve kasabaları çar
~hırı kar alı kalmak suretile , An· 
~Ya - lskenderunun varlığını ın. 
I t etmek istiyenlere daha sarih , 
~~vetli ve tüm bir cevap vermiş 
~~lar . 
. Protesto her tarafta ve şehri. 

Abdülgani Türkmen 

ve ruh içerisinde nihayet verdi . 

Protesto günü şehrimizde oldu· 
ğu gibi sancağın diğer bütün kasa· 
sabalarında da ciddi bir vakar için
de geçmiştir . 

Reyhaniyede protesto günü bü· 
tün çarşılar akşama kadar kapalı 
kalmış ve halk hal ve tavrile de bu 
protestonun manasını kuvvetlendir
miştir. 

Reyhaniyeliler sancağın Suriye
ye ilhakı fikir ve teşbbüslerini her 

. 
1 ~de bütün gün tam bir vekar ve 
lızaııı içinde geçti. Yalnız Şehri

ilı~lde akşam üzeri hiç yoktan bir 
_~dahale bu müdahale gösteri gü. 

lskenderııııdaıı bir glirünüş / hükıimet konnğı J 

Ün sakin havasını bir aralık bo 
t gibi oldu. Ancak halkımızın yük. 
k karakter ve cesareti sayesinde 
· k ınüessif olabilecek bir netice
~ derhal önü alındı . 

" Hadise, köprü başından sessiz 
dilsız geçmekte olan bir kısım 
lkın jandarma kumandanı tarafın· 
dağıtılmak istenmesile başladı . e . 
lillıdarma kumandanının bir ara. 

hl tabancasını çekip ; hatta jandar 1 vesile ile olduğu gibi bu suretle de 
malarına " fişenk sür " emrini de bir kere daha reddetmişlerdir . 
vermiş olmasile feci bir şekle girmek Kırıkhan sancağının bütün şehir· 
istidadını almış iken orada bulunan !erinde olduğu gibi ; pazar günü 
kaymakam ve polis amirinin bu yer· çarşının dörtte üçü bütün gün kapalı 
siz ve asabi harakete derhal mani kalarak Kırıkhan sancağın Suriyeye 
olmaları sayesinde teskin edilebildi ilhakı teşebbüslerini protesto etmiş· 
ve halk bir yandan da büyüklerinin !erdir . 
araya girmesi üzerine yavaş yavaş 

ve kendiliğinden dağıldı vakur ve 
ciddi protestosuna , yine ayni hava 

Bilan bütün kasaba dükkanları 

ve kahvehaneleriyle akşama kadar 
kapalı kalmış, protestoya bütün var. 
lığiyle iştirak etmiştir . · 

lskenderun Türkleri de sancaklı 
kardeşleriyle beraber protesto gü· 

atanilere karşı her taraf 
a memnuniyetsizlik var 

nünü yaşatmışlardır . Türk sancağın 
Suriyeye ilhakına değil , bu fikir ve 
teşebbüslerin işidilmesine bile isken· 
derunluların tahammülü yoktur . 

Protesto günü akşamı saat 5,30 
sancak Türk halk partisi namına 

sancak delegelesi ve yüce komiser· 
lik vasıtasiyle Türkiye - Fransa 
hariciye nazaretleriyle milletler cemi· 
yetine ikinci protesto telgrafı çekil· 
miştir . 

.cı.tanilere karşı yedi siyasi fırka - muahede ni 
~tı neşredilmiyor --- Halepte iki siyasi fırka teşek 
ı\ et k ·· A fk A • • d · me uzere--- rap e arı umumıyesın e anarşı 

Fransa - Suriye muahedesinde 
gizli madde ! .. 

, )Şaın : 6 ." ( Hususi muhabirimiz· 
-o " - Muahedenin şimdiye kadar 
·,'edilmemesi halk arasında derin 
r. ıııemnuniyetsizlik uyandırmış· 

r Söylendiğine göre Vatanilerin 
·~~s~ ile yaptıkları muahedenin 

hır maddesi vardır . 
~d Bu madde ile Suriye lüzumu ha
~r e F ransanın istediği kadar asker 
r llıek taahhüdünü üzerine almakta 

Bıı rivayet halk arasındaki hoş· 

nutsuzluğu günden güne arttırmakta 
ve vatanilere karşı olan itimadı sars
maktadır . 

Bunun neticesi olarak vatanilere 
karşı yalnız Şamda yedi siyasi fır. 
ka teşekkül etmiştir . 

Bu fırkalar hummali bir faali· 
yetle ~ataniler aleyhinde çalışmak 
tadırlar . 

Halepte de yine vatanilere kar· 
şı iki siyasi fırkanın teşekkül etmek 
üzere olduğunu haber aldım , 

Dün memnuniyetle haber aldığı
mıza göre ; Şeyh köy gençlerden 
bir kısmı şehre gelip başlarındaki 
fesleri atarak şapka geyınişlerdir . 

Şeyh köylü kardeşlerimizi geç 
te olsa - gösterdikleri bir soysal 
hareketlerinden dolayı tebrik ederiz. 

Trakyada 
Kültür yapılarının inşaa 

tına devam ediliyor 
Ankara : 7 (AA) - Trakyada 

yeniden 45 ilk mektep yapılmakta
dır. 

Bunların mühim bir kısmı bit· 
mi~tir . 

İstanbul : 7 [ Radyo ] Antakya ve İskenderu-
nun istikbali hakkında Fransa , bizimle konuşmağa 
amade olduğunu resmen bildirmiştir. 

İspanyada İstanbul 13 Üncü kurtuluş 
Nasyonalistler ilerliyorlar 

1 

} } k t} d ? 
Paris : 7 (A.A) - Havas ajansı yı ını nası u a ı • 

bir manasstra kapanmış olan elli 
nasyonalist jandarmanın yetmiş do
kuz gündenberi mühim marksist kuv· 
vetlerine mukavemet ettiklerini ha
ber vermektedir . 

Londra : 7 (Radyo) - Nasyo· 
nalist tayyarelerin Madride hüku· 
metçilerin mezalimi hakkında tafsi· 
lat veren ve ahaliyi General F ranko 
kuvvetlerine karşı gelmemeğe teşvik 1 

eden beyannamelar attıkları Sevil· 
den bildiriliyor . 

,.._..---

Londra : 7 (A.A) - Burgostan 
bildirildiğine göre nasyonalist kuv· 
vetler Madrid Valensiya demiryo
luna yaklaşmışlardır . Güzel lstanbulumuzdan bir glirünüş 

Madrid : 7 (Radyo) - Şimal 
ordusu muhtelif cephelerı.leki hare• 
ketlerine devam etmektedirler . 

Londra : 7 (Radyo) - Bir mil· 
liyetperver radyo istasyonunun ver- j 
eliği habere göre, milliyetperverlere 
aid 30 tayyare Madridi tekrar bom- 1 

Lardman etmiştir . 

FlLISTİNDE 

•• 

lstanbul : 7 ( Radyo ) - lstan
bullular, lstanbulun 13 üncü kurtu
luş dönüm yılını dün coşkun bir te· 
zahuratle kutladılar. 

Geride kalan kara günlerin muz
tarip hayatını bugünkü büyük Röne
sansın nurile birkere daha mukayese 
ettiler. 

Orfi idareden sonra 
İngiliz Tayyareleri mütemadiyen dolaşarak Arap 
mevzilerini tarassut etmektedir • 24 saat İçinde 

24 Arap tevkif edildi 

Kudüs : 7 (Hususi) - Yüksek 

arap komitesi geceli gündüzlü top

lantılarına devam etmekte ve kral-

Atatürk 
Ankaraya avdet 

buyurdular 
lstanbul : 7 ( Radyo ) -Reisi 

Cumhurumuz Atatürk Ankaraya 
avdet buyurdular . 

Atatürk, 28 Teşrinevvel Cum· 
huriyet bayramının ve meclistn açıl 
ma zamanının yaklaşması dolayı· 
siyle dün saat beşte hususi tren· 
)eriyle Ankaraya teşrif etmişlerdir. 

Büyük şef , istasyonda vekiller, 
saylavlar , vali ve ;kumandanlar 1 
tarafından hararetle teşyi edilmiş· 

tir . 

larile Emirleri nessillerile temas ha· 
!inde bulunmaktadır. 

Yüksek komitenin arap büyük· 
)eri tarafından verilecek olan direk· 
tiflere intizar etmekte oldukları bil
diriliyor . Müzakere ve temaslar 
hakkında komite tarafından bir teb· 
liğ neşredilecektir. 

Yahudice ( Haarans ) gaze. 
tesinin Romadan aldığı bir habe· 
re göre , pek yakında Romada Mu· 
solininin başkanlığında büyük bir 
kongre toplanacak ve bu kongrede 
altmış nutuk söylenecektir. Bu nu· 
tuklar, tamamen Akdeniz işlerile 
ve bilhassa Filistin meselesile ala· 
kadardır. 

Söylenecek nutukların otuzun 
dan fazlası Filistia İçindir . Çünkü 
ltalya. son zamanlarda Filistin me· 
selesile çok ciddi bir surette alaka· 
dar olmaktadır . Kongre 7 ilk teş· 
rinde toplanacaktır . 

Kurlüs : 7 ( Radyo ) - Hami· 
diye köyü civarında Irak petrol bo· 

- Gerisi ikiuci sahifede -

Daha henüz güneş doğmadan, 
çoluk çocuk, kadın erkek onbinlerce 
kişi, bütün lstanbul halkı sokaklara 
dökülmüş teşekküller, mektepler, as· 
keri mektepler, resmi daireler erkanı 
ve reisleri, müessese, banka direk
törleri saat 8 de Sultanahmet mey· 
danına gelmişlerdi. Saat 10 da 21 
pare top atıldı ve merasime başlan· 
dı . 

Saat 10,30 da yürüyüşe geçile. 
rek Taksim abidesine gelindi . 

Taksim abidesi önünde onbin
lerce kişinin yaptığı canlı tezahurat 
görülmeğe değerdi . Bu ar:ıda nutuk· 
!ar söylenmiş, hitabelerde bulunul· 
muştur. 

Nutuklardan sonra alay dağıl
mıştır. Bütün lstanbul dün sabahtan 
bu sabaha kadar büyük bir coşkun· 
lukla bu mesut günü kutlamışlardır. 

Çekoslovakya 
kabinesi 

Çek parasının devaluas
yonunu tazammun eden 

projeyi tasdik etti 

Prag : 7 ( Radyo ) - Kabine 
Çek parasının devalüasyonunu ta
zammun eden kanun projesini tasdik 
etmiştir. Para kıymetinde yapılacak 
bu düşüklük 0;0 10 ila 16 yı geçmi· 
yecektir. 

İstanbulda dün 40 
cürmü meşhud da 

vası görüldü 
lstanbul : 7 (A.A) - Dün ls

tanbul ve Beyoğlu mahkemelerinde 
40 cürmü meşhud ;muhakemesi gö· 
rülmüştür . 



Sahife : 2 

Fransız devalüasyonu 
nun teknik bakımdan 

mütaleası 

Bu gün de üç memleket arasında yapılmış olan 
uzlaşma mucibince Fransız parasının nasıl deva 
lüe edileceği ve bundan doğacak neticelerin neler 
olacağı hakkında lnformation gazetesinin teknik 
miitalealarını hulasa ediyoruz . Bu yazılar, yeni 
para uzlaşmasının teknik cephesi hakkında toplu 

bir fikir verecek mahiyettedir 

lnformation gazetesinde Rene Se
dillot yazıyor : 

Fransız frankı 1928 nakid kanu
nu mucebince , 0,900 ayarında 65,5 
miligram altına yani 58,95 miligram 
safi altına tekabül ediyordu . 

Yarının frankı 0,900 ayarında 

43 ile 49 miligram arasında altına, 
yani 38, 7 ile 44, 1 miligram arasında 

safi altına tekabül edecektir . 

Bu yeni tarifin kabulü dolayısile 
frankın yüzde 25 ila nisbetinde kıy. 
metten düşeceği ileri sürüldü . 

Bu tamamı tamamına doğru de· 
ğildir . 

Frankın tasarlanan altın sıklet- ı 

!erine tekabül etmeyle ' vukua gele. 
cek olan devalüasyon yüzde 25,19 
ile 34,35 arasında olacaktır . 

Gene yukarıdaki reklamlara gö
re, Fransa bankaları gişelerinde bu 
gün 16,963 frank eden bir kilo safi 
altının kıymeti yarın 22,776 ile 25, 
839 frank arasında o'acaktır . 

Altın bu suretle yüzde 38,68 ile 
52,33 arasında kıymetlenmiş ola· 
caktır . 

Bu nisbetler iyice not edilme· 
lidir , çünki borsada menkul 
kıymetlerin intibakını ve Fransa 
bankası altın mevcudunun bu yeni 
kıymetlenmesinin devlete ne kazan· 
dıracağını tayin edecek olan bunlar
dır. 

iki yabancı para için, dolarla bel
ga için yarınki paritenin ne olacağı 
şimdiden tayin edilebilir . 

dolar 
Harptan ön
ceki parite 
Buhrand<:n ön-
ceki paritesi 

5.18 

25.52 

belga 
5. -

3.55 

2.25 

Yarınki parite 20.15 
22.96 

3.42 
3.90 

Diger dövizlere gelince, şimdi· 
den müstakbel pariteleri : tesbit et
mek erken olur . 

Çünki bir yandan sterling ile 
sterling bloku paraları altından müs· 
takildirler ve lngilterenin yeni uzlaş· 
ma dolayısile yapmış olduğu teah· 
hüd, sterlingin kat'i kıymeti tesbiti 
manasını ifade etmez . 

Ancak yarının frank pariteleri 
çerçdvesi içinde lngiliz lirasının 102 
ile 108 frank arasında bir kıymete 
sahip olacağı tahmin olunabilir . 

Öte yandan diğer altın esaslı 
paralarla bazı kontrollu paralar da 
yeni uzlaşmaya iştirake hazıdanı

lar . 
lsviçre frankı ile Florin kıymet

lerinden dörtte veya üçte birini 
kaybedeceklerdir . 

Lüksemburg frankı zloti, pezata 
Avusturya şilingi her halde hareke
te katılacaklardır . 

Letonya ve Yunan paraları ster· 
ling blokuna girmişlerdir . 

Nazari olarak rayici 3 frank 
olarak tesbit edilmiş olan Sovyet 
rublesi, turist çekleri ,ihdasının geri 
bırakılmasile tereddüdü beliren li
ret, mukadderatlarının tayin edilme
sini bekliyorlar . 

Marka gelince, vüzuhsuz bir va
ziyeti nizama koymak için fırsat çık
mıştır . 

Ne yazık ki Hitler nasyonalizmi 
Milletlerarası bir vesile ile uyuşa. 

maz. 
Ne olur.a olsun, bütün kambi· 

yo listeleri değişecektir . 

Tilrk sörli 

Tren manevra 
yaparken 

Bir kadı'! vagonlar arasın-! 
/ da kaldı ve yaralandı 

Eski istasyonda döşeme mahal· 
lesinde Zehra adında bir kadın tevak
kuf halinde bulunan vagonlar arasın
dan geçmek teşebbüsünde bulunur
ken katarın ani hareketiyle vagonlar 
arasında kalarak vücudunun muhte
lif yerlerinden ağır surette yaralan
mış ve memleket hastahanesine kal 
dırılmı ştır . 

Bir kızı kaçırdılar 

Döşeme mahallesinde oturan 
Recep oğlu Hüseyin dün polise mü
racaat ederek, nişanlı bulunan 14 
yaşındaki kızının ayni mahallede o· 
turan Mehmed Fethi adında birisine 
verilmek üzere iğfal edilerek, Meh
med ile kız kardeşi Haticenin oğlu 
Mehmed tarafından kaçırıldığını 
bildirilmiştir . 

Polis derhal tahkikat ve takiba
ta başlamıştır . 

Bir kızın 

Taşla kafasını yardı 
Dün Şeyh Mustafa mahallesinde 

oturan Şaban kızı 18 yaşlarında Ay. 
şe , aynı mahallede oturan Naim 
adındaki genci tahkir etmiş ve Na
im de bundan muğber olarak Ayşe· 
nin kafasını taşla vurarak yarala· 
mıştır . Her ikisi hakkında da , za · 
bıta tahkikata başlamıştır . 

Doktor İsmail Coşkun 

Memleketimizin yetiştirdiği de
ğerli gençlerimizden göz mütahas
sısı Doktor lsmail Coşkun dünkü 
trenle şehrimize gelmiştir . 

• 
ilk okul öğretmenlerinin 

kadroları geldi 
Adana merkez ve mülhakatında tahvil edilen öğret

menlerin yeni vazife mahallerini bildiriyoruz 

Seyhan vilayeti ilk okul öğret· 
menlerinin kadrosu dün kültür di· 
rektörlüğüne vekaletten tasdiken 
gelmiştir . 

Adana merkez ve mülhakatında 
tahvil edilen öğretmenlerin yeni va· 
zife mahallerini aşağıda gösteriyo
ruz. 

luna , Adana Necatibey okulundan 
Selami Aka) Cumhuriyet okuluna , 
Güner Atacık istiklal okuluna , Ada
na Namık Kemal okulundan Nec
meddin Esin Gazi terbiye enstitü· 
süne, Zübeyde ismet lnönü okuluna, 
Akkapı öğretmeni Rasim Dinç Ada· 
na incirlik köyüne , Adana yamaçlı 
öğretmeni Necip Adana Kayışlı kö
yüne , Hasan Bozkurt Ceyhan Ham· 
dilli köyüne . 

Osmaniye: 
Osmaniye 7 Kanunsani okulu 

öğretmenlerinden Hikmet Türkmen.., 
ci Adana istiklal mektebi öğretmen
liğine, yine ayni okuldan Safiye Dört 1 

yol - Erzin okuluna, Arif Hikmet 
Osmaniye istiklal okuluna, istiklal 
okulundan Lutfi Gazi terbiye ensti· 
tüsüne, Yeni köy öğretmeni Cuma 
Güvenç Dörtyol Kuzucu köyüne . 

Kadirli: 
Kadirli Cumhuriyet okulundan 

Ömer Özkan !çel Vilayetine, Azap· 
lı köyünden Rifat Osmaniye Değir
men ocağı köyüne, Küçük Çınarlı , 
köyünden Hamdi Yargı Ceyhan Cum 
huriyet okuluna, Kevmit köyü oku
lundan Ali Riza Kozan idem kö· 
yüne . 

Kozan: 

8 Teşriniewel 1936 

Yeni Bir Robenson 
Hiç kimsenin Uğramadı" 

Bir Adada yaşıyor -
insan hazan medeniyetten bıkar· 

Fakat çok az kimseler. bu bıkkınlık· 
tan cesaret alarak kendini bir m•· 
ceraya atabilir. Yani çok az kim9' 
başını alıp bir tenha adaya yerleşir· 
Orada artık nekadar kalabilirse ka-
lıp tekrar medeniyete hasret duf 
unca döner, koşa koşa gelir . SOll 
seneler içinde bunu yapan bir kif 
görülmüştür. O da bir lngiliz mil' de 
harriri olan Erik Masprat'dır. 6ıl 
adam medeniyetten temamen sıf ka 
nlıp tek başına bir adada yaşama~ 
düşünüyordu, iklimi müsait olallı tis 
temiz suyu ve taze yiyecek madde- llıi 
Jerj bulunan bir yerde pek ala yaŞI' Ce 
yabilir. İti 

iki maceraperest arkadaşile bir· 
likte 30 tonluk bir gemide seya'. ile 
hatine başladı. Şimal Atlas deniıiP'. • 

3400 mil geçtikten sonra, şarkı 11\ı 
Hint adalarırun bazılarında bir mik· ta 
dar kaldı. Sonra ona yapay11lnız >il V 
kayalıklı bir adada bıraktılar. lu 

Bu adayı bir vakitler, bazı Nar· Ye 
veçliler balık avı için kulanmışlaf· bu 
sonra çekilip gitmişlerdi. 

lngiliz muhariri hiç elbise giY' bu 
meden ve yiyeceğini civar ormaP' ~~ 
!arda ve sularda bularak burada ya· lıa 
şamağa başladı. Bir taraftan da kİ' 

. ı' 
tabını yazıyordu. Geceleri bazan k8 ın 
ndil ışığının altında, bazan ay ışığı' ~ 
nda yazıyordu. 

Arkadaşları keçilerle yavrulııl' ~u 
kertenkeleler ve kuşlardı. 1~ 

iklim o kadar güzel ve şayaP Ilı 
itimattı ki hiç endişesizce yaşıyordıl-

1 En büyük memnuniyeti bu adad' et 
sivrisinek bulunmamasıydı. A~ de 
takdirde çıplak yaşamak hakikatti kar 

ili çekilmez bir şey olacaktı. 
·• ıııu· En büyük azabı ise, ona yalı•,. 

yak gezmek geliyordu. Ayakları .~ ~· 
mütamadiyen dikenler ve bir çor ı 
sivri şeyler çıkarmakla meşguldii. ~ 

Dişlerini kömür tozunu parına~ I 
larile sürmek suretile temizliyor~ et 
( Ne güzel usul 1) Tırnaklarını 
muhtelif nebatların elyafile temiı11 tır 
mekteydi. Kabuklu hayvanlarııı sı % 
rtlarından tabak ve tava yapıııJ> Ye ' 
Fakat bir şey unutmuştu. Medeııl tar 
yetten ve medeniyetin gürültüle.ri!' t 
den uzak olarak yaşamak gerçı 1. ta 
idi. Fakat insan insana hasret çef f'ş 
iyordu. Bu itibarla, yalınızlık ar . ca 25.9.936 günü- 15.07 

nün paritesi 

Fakat bu umumi nizamlaşma , 
kambiyo sulhunun teessüsüne hizmet 
etmiyecek midir . 

Arkadaşımız lsmail Coşkun , 
merhum Yüzbaşı Bay Ahmed kızı 

ve Diyarbekir Nümune hastahanesi 
şefi Doktor Neşati Üstar,ın kız kar· 
deşi Bayan Naşide Üsterle Diyarbe
kirde nişanlanmıştır . Bu ay içinde 
de düğün törenleri yapılacaktır . 
Genç nişanlıları candan kutlarız . 

Adana 5 Kiinunsani okulundan 
Aydın lnkılip okuluna, aynı okuldan 
Hasan Aytaç Sinoba, aynı okuldan 
Şükrü inkılap okuluna , aym okul- 1 
dan Türkan Kakız istiklal okuluna , 
Cumhuriyet okulundan Bedia istifa 
etmiştir , aynı okuldan Macide iz. 
mir vilayetine , aynı okuldan Hatice 
Seyhan okuluna , aynı okuldan Mak· 
bule Necatibey okuluna , Huriye 
Saray Çinarlı okuluna , Çinarlı oku 
!undan Fuad Kürkçüler baş öğret· 

menliğine, Dürdane istiklal okuluna, 
Adana inkılap okulundan Emine 5 
Kanunsaniye, Ziyaver ismet lnönüne. 
Münewer 5 Kanunsaniye , Ganimet 
Gazi okuluna , Salim Özkul Gazi 
okuluna , Eymen 5 Kanunsaniye , 
Adanaılnönü okulundan Vasfiye Sey
han okuluna , Adana istiklal oku· 
]undan Yıldırım Karaisalı Üskül kö 
yüne, Kadriye 29 Teşrinewel oku· 
!una , Abdulkadir inkılap okuluna, 
Abdulkadir Önür Cumhuriyet oku
luna, Sait Toraman Cumhuriyet 
okuluna , Afet Kütahya vilayetine , 
Nezafet lnönü okuluna , Adana is
met lnönü okulundan Şerife Namık 
Kemale , Nedim inkılaba , Latife 
Afyon vilayetine Samime lstanbul 
vilayetine , Latife Gazi okuluna , 
Tahsin istiklal okuluna , Adana kur 
tuluş okulundan Şefika 23 Nisan 
okuluna, Adana Sakarya okulundan 
M. Asım Ceyhan Sadiye köyüne , 
Adana Seyhan okulundan Firdes 
Ziya Gökalpa , Mesude lnönü oku. 
luna , Adana Gazi okulundan Tah· 
Jile lnönü okuluna , Kemal Önen 
lstanbul vilayetine , Sabiha Çetin 5 
Kanunsani okuluna , Kemal Cumhu· 
riyet okuluna , Fahriye 23 Nisan 
okuluna , Nigar istiklal okuluna , 
Adana 29 T eşrinevvel okulundan 
Salih Zeki Ceyhan . Kurtkulağı kö· 
yüne , ismet Tekok istiklal okuluna, 
Alaeddin inkılap okuluna , Adana 
23 Nisan okulundan Cemile ismet 
lnönü okuluna , Vasıf inkılap oku· 

Kozan Gazi okulundan Rukiye 
Ceyhan Sakarya okuluna, Fatma 
Adana lnönü okuluna, Merkez lnki
lab okulundan Hakkı Feke Baş öğ 
retmenliğine, Mustafa Cengiz Ağzı 
karaca okuluna. istiklal okulundan 
Behçet Kozan Gazi köy okuluna, Ne. 
dim Ceyhan Cumhuriyet okuluna , 
Gazi köy öğretmeni lslam Şaylan 
Kozan Gazi okuluna , Fuad Ataş 

lnkilap okuluna, Ağzı karaca köyü 
karlrosundan Mehmed Güner Kozan 
istiklal okuluna, 

Saimbeyli: 
1 

canına tak derneğe başlamıştı:. 
hayet kalkıp c·var adalardan bı 

V-8 
Sovyetlerin yeni biıyük 
bir kabili sevk balonu 

Filistinde örfi ida
reden sonra 

- Birinci sahifeden artan-

Moskova: ( Tass] -- • V-8 • rularını tahrip etmekten maznun 15 1 
isimli yeni Sovyet kabili sevk balo- Arabı , polis yakalamış ve tevkif et-
nunun tecrübe uçuşları muvaffaki- miştir · 
yetle neticelenmiştir . Kudüs : 7 ( Radyo ) - Son 24 

" V-8,, balonu 10 bin metre ' saat zarfında örfi ahkam hilafına 
mikabı hacmındadır _ Balon, Mosko.1 gece sokakta gezdikleri için 24 
va civarında 500 kilometrelik bir 1! Arap tevkif edilrni~tir . 

Döğüldüğünü 

ediyor 
iddia 

Hankurbu mahallesinde oturan 
Ali oğlu Faik polise müracatla , ay· 
nı mahallede oturan Mahir ile oğul
ları Mustafa ve Kazım tarafından 
döğüldüğünü iddia etmiştir . Polis 
tahkikata başlamıştır . 

Bir kıza saldırdılar çevre içinde ilk uçuşunu yapmış ve 
1 

Kudüs : 7 ( Radyo ) - Tayya
havada 37 saat kaldıktan sonra sa- · reler Filistinin her tarafında müte· 
limen üssüne dönmüştür . j madi _surette keşifler yapmakta ve •• •• • •• •• •• 

SEYYAR TiYATROLAR çetelerın bulundukları mevzileri umum u Ç IDUnasebetsız goz gore gore 
1 kumandanlığa haber vermektedir 1 1 t d 11 d k • b • k 

Ukranya Savyet Cumhuriyeti Polis ve asker devriyeleri her t~- - yo Or asın a yaşın a ı ır ı 
dahilinde 36 sevyar tiyatro çalış· rafta dolaşmaktadır . 1 zı çimdiklediler ve kızı kurtarmag" a 
maktadır . 25 ila 40 artisten mürek- ' 1 
kep olan bu tiyatro heyetleri 'mev· ---------- gelen babasını döğdüler 
sim esnasında köy ve kolhozları do· mıntakası denizlerinde yeni bir ada 
(aşmakta ve ora kulüplerinde müte- keşfetmiştir. 
addit temsiller vermektedir . Bu yeni keşfedilen ada, 81 de-

Geçen mevsim içinde Sovyet rece 12 tulde ve 72 derece 20 
Ukranya seyyar tiyatrolarının Lu arzda kaindir. Adanın uzunluğu iki 
terbiyevi temsillerinde 4 milyon ki · kilometre kadardır. 
şiden fazla seyirci bulunmuştur . Sovyet fen heyetine reislik eden 1 

KUTUPTA YENİ BiR ADA 

"Sadko,, buzkıran gemisiyle il· 
mi tetkik seyahati yapmakta olan 
Sovyet Arktik heyeti' şimal kutbü 

profesör Samoyloviç'in bu hususta 
verdiği rapora göıe , ada deniz sat· 
hından pek yüksek değildir. Ve ada. 
nın etrafını kaplayan deniz de pek 1 

sığdır . 

----·-·~---
Yine münasebetsiz bir vak'a 1 .. 
Hankurbu mahallesinde oturan 

Ali oğlu Mesud isminde bir adamın 
on bir yaşında kızı Fatmaya, ayni 
mahallede oturan Abdullah oğlu Şük 
rü ve arkadaşları Mehmed ve Ah 
med sarkıntılıkta bulunarak kızın 
vücudunu çimdiklemeğe başlamış
tır . 

Fatma bu ani tecavüz karşısın
da feryada başlamış ve babasını ça· 

ğırmıştır . 
Mesud, kızının feryadını işitince 

derhal koşmuş ve bu üç Wütecavizin 
elinden yavrusunu kurtarmak iste
miştir . 

Fakat mütecavizler vaziyetleri
ne devam etmişler ve kızını kurtar. 
mağa yaklaşan Mesudu iyice döğ
müşlerdir . 

Zabıta bu üç adamı yakala 
mış ve tahkikata başlamıştır . 

Yamanlı köyü öğretmeni Ha· 
san Çınar Kozan istiklal okuluna, 

Karaisalı: 
Karaisalı merkez okulundan Or

han Niğde Vilayetine, Ahmed Dört· 
yol Erzin okuluna, Yusuf Ziya Ada
na Gazi okuluna. Hamit Osmaniye 
7 Kanunsani okuluna, Duran köyün· 
den Hamdi Kuzgun köyüne, lncirge· 
diğinden Hayri Karaisalı merkez o· 
kuluna, Kuzgun köyünden Vahid 
Karaisalı merkez okuluna , Üskül 
köyünden Arif Durak köyüne, Kar· 
santı öğretmeni Duran Adana Boy
noyogun köyüne, 

Ceyhanda : 
Cumhuriyet okulundan Cemal 

Ceyhan Fuadiye okuluna , Sakarya 
okulundan Beşir Kozan Gazi kö· 

- Gerisi üçüncü sahifede 

Tayinler 

Vilayet nafia daktilosu Nigar 
maliye teşkilatında açık bulunan 50 

ı liralık katipliğe tayin edilmiştir . 

Kuzusunu çalmışlar 

Sugediği mahallesinde oturan
turşucu Mehmet dün polise müraca 
at ederek , evinin bahçesinde bağlı 
kuzusunun Ç<!lmdığını şikayet etmiş-

tir . Zabıta tahkikata başlamıştır. 

misafir gitti. ~el 
Durası siyah derili insanla'. llıııJ 

meskundu . Fakat kendisini 
1 

il il 
kar~ıladılar . Çok geçmeden o haki 
dar iyi arkadaş oldular ki, artık Dr , 
terek ziyafetler tertip etmeğe bit' ı,:. 
lamışlardı . old 

Yediler , içtiler, ve halka halı' taııı 
de tepinerek dansettiler . Kitabi ha 
da yazmağı hiç ihınal etmiyord~ bu s 
Bunun neticesinde tekrar med ~ llıisl 
dünyaya döndüğü zaman neşr llı~t 
miş olduğu kitabı bugün bir " l'aç[ 
lataya ., benzetiyorlar . Öyle lcıııi 
salata ki ; suyu ve sebzesiııd J 1 

türlü baharat ve çeşni ile şifl1. dini 
ye kadar hiç rastlanmamış ve Oları 
tihayı derin surette arttıran leırıi 
şey olmuştur. \ııry, 

Alacağını 
At ve arabasını kaçırJ11 

Ayas nahiyesinin Dervişiye 
hailesi çiftçilerinden Derviş o 
Veyselin arabasını işll"ten , Dört 
]un Ocaklı köyünden demirci rJı 
met oğlu Musluk Veyselden al• 
ğmı istemiş , Veysel de cevatıPI 
Hesap görelim alacaklı isen paf 
veririm demiş. Bu söze kızan 
tuk araba ve atları Dörtyola kaef 
mıştır. 

Zabıta 

dir . 
Mudıığu takibetme~ 

llıası 
le d, 
dat 

' ta S; 

lirııı, 

~cı 
lilııı, 

1 
l'alıı 1 
~Ctir 
l'aıın 
?akıı 
11lşas 
Para· 
lire • 
Doğ 
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~~ Milletler Cemiyetinin, 
Avusturya üzeri deki 
kontrolü kaldırılıyor kat· 

ılık· 

m•· 
hı5' 
eşit· 

ka· 
lut 

Finans BakanıDr. Draksler bu kararın 
ehemmiyetini izah ediyor 

Türk sözü 

İtalya lireti düşür 
düğünden 

İstanbul mektepleri 
İzciler Cumhuriyet bay
ramına hazırlanıyorlar 

sahife : 3 

• 
sınema Asri 

7 birinci teşrin çarşamba akşamından itibaren 

Madgeevans - Jonescagney 
tarafından temsil edilen muazzam film 

Yaşamak istiyoruz ..... . 
İlaveten: En yeni Dünya havadisi ~ 

kif Viyana : 5 (Hususi muhabirimiz 
mv dtn) 
&ı F ransanın parasını düşürmeğe 

sır karar verdiği bugünlerde Milletler 
P.a~ Cemiyeti Avusturyanın mali serbes
faıı. ijsini iade ediyor . Buna sebeb ce
de- illiyetin, Avusturyanın sağlam büd
~ı· .Cesi ve iyi muvazeneli parasına olan 

1 yeo bütün teşebbüslerin büdce va· 
ridatından verilmeşi prensibi Dr. D-
rakler'in sarsılmaz bir kanaatidir. 

Macar - İtalya kiliring 
anlaşması durdu 

Londra : 7 (A.A) - ltalyan li· 
' retinin kıymetten düşürülmesi ltalya 1 

- Macaristan ~arasındaki kiliring 

lstanbul : 7 ( Radyo ) - Bütün 
lstanbul mektepleri 28 T eşrinevvel 
Cumhuriyet bayramına büyük bir 
faaliyetle hazırlanmaktadır . 

Her mektepten , Ankaraya gide
cek izciler seçilmiştir . 

Pek yakında : 

Bikes romanından alınmış 

. :~iınadıdır. Milletler Cemiyetinin bu 
b11' ~annn Avusturyada bir sevinç 
ya'. ıle karşılandığına şüphe yoktur. Bü
~in'. liiıı matbuat verilen bu kararı A
brlı1 'lıısturya için tarihi bir hadise ola- 1 
~ik· tak kaydetmekte, ve bunu Başvekil 

vt \!on Şuşnig'in dürüst ı.i yaseti ve Dr. 
ludvig Drakler'in hükumet mali· 

ıat· Yesini mahirane idaresine medyum 
ar, bulunduklarını yazmaktadırlar . 

Maliye vekili Dr. Draxler mat· 
;iY' buat mümessillerine verdiği bir mü· 
an' ~katta mali kontrolun kaldırılması 
ya· hakkında şunları söylemiştir : 
kr Bu hareket, Avusturya maliye. 
kS' 1İni garanti eden devletlerin artık 
ığı' A.vusturya işlerinin düzeldiğine, dev· 

lct büdcesinde müvazene hasıl ol
,r. duğuna, Avusturya parasının stabi-

~~e edildiğine inandıklarını isbat et· 
ati bltıektedir . Dr. Draxler, bu kontro 
•dıl- ilıı kaldırılmasının Avusturya dev- 1 
Jd~ let kredisinin yükselttiğini de kay
[kı detmektedir . Mali idare için bu 
tel' karar maddi neticeler verecek bir 

l\itııad kararıdır . Milletler Cemiyeti 
1' llıiinıessillerinin kontrollan esnasın· 
~ ~.devlet. her türlü mali teşebbüs
~ '<11ııde onların imzalı müsadelerini 

• lftııak mecburi yetinde kalıyordu . 
b~ ~ kontrol kaldırıldıktan :sonra dev· 
dı et ancak Avusturyanın dahili ka
cll ~tın ve kayıdlarına tabi bulunacak· 
Je tır . Nasyonal bankın teşk;fat kanu
~ nuna göre buradaki Milletler Cemi· 
~ Yeti mümessilinin heyeti idare ka
JJI tarfarını bile redde hakkı vardı . 
~. ~lirnessilin gitmesi ile bu hak orta 
i! aıı kalkmış olduğundan bankanın 

)eşkifat kanununu değiştirmek bile 
C<ıbetti , 

tf k Milletler Cemiyeti kontrolunun 
~aldırılabilmesi için Lozan protoko· 
nda kaydedilen iki şartın yerine 

~elnıesi lazımdı . Bunlar da büdce 
i ~.ıı_vazenesinin temini ve paranın sta 

b 1 lıze edilmesidir . Devlet büdcesi 
D •kkındaki şart geçen sene Dr. 
t takler'in yaptığı reform sayesinde 
~tııin edildi. Dr. Draksler 1936 da 

f ~ duğu gibi 1937 büdcesinde de 
~tıı bir muvazene görüldüğünü bil. 
bu ssa zikretmektedir. Bu muvazene 

sene milli müdafaa büdcesi iki 
Ilı. 1slinde ~karıldığı halde sarsılma-
llıışbr. Çünkü ordunun bütün ihti
r•çları devletin artan varidatından 
erııin edildi. 

d· Umumi bir ihtiyac şeklinde ken 
ı~ ;ni gösteren silahlanma için lazım 

ot an fazla parayı artan varidatından 
erıı. 

,
1 

ın eden yegane memleket Avus-
~l}a olsa gerektir. Dr. Drakler bu 
<israfların ( nazariyatcılar ne der. 

~e desin ) doğrµdan doğruya vari
L~t getiren bir masraf olmadığı 
"llıaatındadır. Bu st'bebden bunla. 
:~ sarf edilecek paranın varidat ge
~eyen yerlere sarf edilen diğer 
til emler gibi mevcut büdceden ve. 

l'lıesine taraftardır. 

Maliye vekilinin fikrine göre ı 
Y<1lnız doğrudan doğruya varidat 
~Ctirecek teşebbüsler için istikraz 

,. ~ alltııak doğrudur. Devlet maliyesi 
i •ltınıından da silahlanma ve yol 
~rışası gibi teşebbüslere sarf edilen 

Para siyasinde de A vusturyanın 
takibettiği yol takdir görmektedir. 1 

Avusturyada eşya ticareti için dö
viz tahdidi yoktur. Avvsturyada dö
viz tahdidi ancak komşu devletle- 1 

rin çok sıkı döviz tahdidatına karşı 
yapılan bir müdafaa ve mükabele
den ibarettir. Takib edilen bu para 
siyaseti sayesinye Avusturya orta 
ve şarki Avrupada döviz alacaklısı 
olan yegane memlekettir. lşie Avus
turyanın döviz vaziyeti bu şekilde 
karakireze edilebilir. Avusturya ti- ı 

card plansinin hakikatta passif ol- ı· 
duğu gşz önüne alınırsa bu netice 
daha büyük bir ehemmiyet kesbe 
der. Bu eksiklik göze görülmiyen 
ihracat ( turizm ) ve doğrudan doğ· 
ruya olan para tediyatı ve beynel
milel ticaret kazancı şayesinde ta
mamlanmaktadır. Şiling'in sağlam
lığına olan itimat o kadar artmıştır 
ki komşu devletler biribirleri ile yap· 
tıklan ticaret muamelelerini bile A· 
vusturya üzerinden yapmayı tercih 
e'mektedirler. Böylece bu tevassut 
ticaretinin kan da Viyanada kalmak· 
tadır. işte bu sebebten Avusturya. 
nın tediye blansi daima aktif bir 
şekil alıyor. Şubatta 60 milyonluk 
Live-claims tediyatı için bulunan pa
ranın 40 milyonun Avusturyada bu
lunduğu düşünülür . Avusturyanın 
da bu yeni vaziyeti daha iyi anla
şılmı~ olur. l~te bu sebebten verilen 
bu 40 milyona ve passif ticaret blan 
sına rağmen Avusturyanın döviz va· 
ziyeti gittikce iyileşmektedir. 

Devlet borçlan Lozan •protoko· 
)unda tesbit edildiği şekilde mun· 
tazaman tediye edilmektedir. Husu
si borçlar da hiç bir döviz müşkü
l<>tı göriilmeden tediye ediliyor. A
vusturya kredi işleri de tamamile 
ssğlamlaştırılmıştır. Kredi bankası 

memleket haricindeki alacaklıları 
ile tamamile anlaşmış bulunuyor . 
Bu banka yukarıda bahsedilen 40 
milyonluk Lice clainıs tediyatından 
sonra da memnuniyete değer bir 
inkişaf göstermiş ve kazanc getirici 
olduğunu isbat etmiştir. 

Devletin kontrol ve yardımı sa
yesinde bütün vilayet büdceleri de 
tanzim edilmiş ve sağlamlaştırımış

tır. Maliye Vekili Dr. Drakler son 
söz olarak diyor ki: 

Avusturyanın Milletler Meclisi 
ile olan münasebeti mali cebhede 
de narmalize edilmiştir . Avusturya 
diğer bütün devletler ile müsavi 
haklar ile çalışmak imkanı bulmuş
tur. Milletler Cemiy<'ti mümessille
rinin byradaki işlerine nihayet ve
rilmekle beraber cemiyetin mali 
teşekküllerile sıkı rabıta devam ede. 
cektir . Bir zaman daha Milletler 
Cemiyeti müsteşarlığının mali şube
si muayyen zamanlarda iktisadi va
ziyeti sorup öğrenerek rapor ve
receklerdir. 

Ayusturya hükumeti bundan son. 
ra Milletler Cemiyetinde de müsavi 
haklarla müştareken çalışmağa ha
zırdır. Çünkü Avusturya bu faali
yetinin Avrupa iktisadiyatının ihya
sı için lüzum ve ehemmiyetine kani
dir. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Kalekapısı civarında 

M. Rifat eczanedir 
t. aranın bilvasıta kar ketirdiğini ma· 1 

fi_e_ vekili katiyen kabul etmiyor . 
-~rudan doğruya varidat getirme· ..., __________ ...,_.,_,;; 

.. 

mukavelesini derhal durdurmuş ve 
Budapeşteden bildirildiğine göre bu 
vaziyet yaptığı ihracat yüzünden 
ltalyadan mühim alacağı olan Ma
caristanı ciddi surette izrar etmiş
tir 

Çanakkale 

Boğazın en mamur 
desi oluyor ---

bel-

Çanakkale: 7 (Radyo) - Ya 
nnın en kalabalık , ve Boğazın en 
mamur beldesi olacak olan Çanak
kalenin imar planına başlanmak üze· 
redir . 

Çanakkale Memleket hastanesi 
bu yıl tamamlanacak , halen 60 ya· 
taklı hastane ihtiyacı karşılayamı
yor . 

İstanbul belediyesi 

Otobüs imtiyazını aldı 

lstanbul : 7 ( Radyo ) - Bele
diye Otobüs işletme imtiyazını al
mıştır . 

Meclisten çıkacak muafiyet ka
nunundan sonra Belediye Otobüs 
mübayaasına girişecektir. 

İstanbul Halkevi kış 
faaliyetine geçti 

lstanbul : 7 (Radyo) - lstanbul 
Halkevi kış faaliyetine başlamış · 
tır . 

Halkevi Başkanlığı bu yıl için 
dolgun bir program hazırlamıştır . 

İlk okul öğretmen
lerinin kadroları 

- ikinci sahifeden artan -

Türk spor tarihi 
Her tarafta tedkikat 

yapılmaktadır 
lstanbul : 7 ( Radyo ) - Maa

rif vekaleti Türk sporunun eskiliği· 1 

(Kimsesiz) 
bugün gündüz iki buçukta umuma tenzilatlı matine 

( GRET A GARBO ) 

ni ve ileriliğini meydana çıkarmak 
1 

7359 

için alakalı bölgelerde sureti mahsu· :..---------------·--·--------
sacla gönderilen heyetlerle tedkikat 

' ' Grant Otel ,, 

yaptırılıyor . 
Bursada Orhanın zamanında bü· J 

yük sporlar yapıldığı anlaşılmıştır . 
Bütün bu malumatlar çıktıktan 

soura Türk spor tarihi hakkında bir 
broşür neşredilecektir . 1 

' 

~--~--------------- ' 
Gayri menkul malların 

açık artırma ilanı 

Adana Birinci icra memurluğun-
dan: ' 

D. No: 936-2201 
Açık artırma ile paraya çevrile· 

cek gayri menkulün ne olduğu : 
Giritli Ahmet Hamdinin alacağından 
Kunduracı Sabrinin ipotekli borcun
dan dolayı Hıdırilyas mahallesin
deki arsa: 

Gayri menkulün bulunduğu mv· 
ki , mahallesi , sokağı , numarası : 

No: 238 

Alsaray • 
sıneması 

bu akşam 
Kahkahalar , neşeler yaratan 

Dertsiz arkadaşlar 
Mümessilleri : Lorel-Hardi 

Şaheserini sunmakla sayın müşterilerine iki saatlık bir sinema 
ziyafeti sunuyor 

ilave : Paramunt dünya haberleri 
Gelecek program : 

Korsanlar definesi 
Heyecan ve dehşet filmi 

PEK YAKINDA 

Berlin Olimpiyatları 
7353 

Tarih: Kanunusani 928 
Mahallesi : Hıdırilyas 
Cinsi: Arsa 

/ ________________________ --: 

i 
Metre Mü: 40, 18 
Hududu : Doğusu Emlaki Milliye 

poyrazı ve batısı Muhasebei Husu
siyeye ait sinema binası havlusu ve 
merdiveni kıblesi tarikiam . 

Takdir olunan kıymet : 
Beher metre murabbaı Lira-5-

Artırmanın yapılacağı yer,gün,sant: 
10-11-936 salı günü saat 10 dan 
11,30 kadar Birinci icra dairesinde. ; 

1- işbu gayri menkulün artırma , 

şartnamesi - ilan - tarihinden 
itibaren 36.2201 No.ile 1 inci icra 
dairesinin muayyen numarasında her· 
kesin görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat al· 
mak İsliyenler, işbu şartnameye ve 
2201 dosya numarasile memuriyeti 
mize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirak için yuka· 
nda yazılı kıymetin o/o 7,5 nisbe· 

' tinde pey akçasile veya milli bir ı 

bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (124) 

Tan Sineması 
Bu akşam 

Sesli Film icadındanberi yapılan en muazzam bir eser 

Eski Roma- Esirler Pazarı 
Binlerce Figüran-Yüzlerce oyuncu kız 

Görülmemiş derecede Müthiş - Görülmemiş derecede zengin 
Görülmemiş derecede muazzam Fransızca sözlü 

( Roma çılgınlıkları ) 
Filmi bu akşam Tan Sinemasına şeref verecektir 

Baş rolde ( Eddi Cantor ) 
Bu zengin filme ilaveten nefis bir ( MIKI MA VS ) 

Pek yakında : 
Za anımızın en meşhur ve ilahi sesli tenörü 

Richard Tauber 
Tarafından yaratılan Şübertin hayatını, eserlerini canlandırdığı ikinci bir 

Bitmemiş Senfoni 

yüne, Sakarya okulundan Hacer ls
tanbul Vilayetine, Mustafabeyli öğ
retmeni Şerif Kadirli küçük Çinar 
köyüne, Bürhanlı öğretmeni Mustafa 
Uslu Kadirli Küçük Çinar köyüne , 
Hamdilliden Saffet Karamezar kö
yüne, Kurt kulağından Enver Adana 
29 Teşrinievvel okuluna , Doruktan 
Şükrü Ceyhan Cumhuriyet okuluna, 
Sırkıntıdan Ferit Mııstafabeyli oku. 
luna, Yumurtalıktan Fikri Çetin Bür· 
hanlı okuluna, Fahri Adana Çinarlı 
okuluna , Fradiye köyünden Vasıf 
Dörtyol Ôzeyerli köyüne, Sadiyeden 
Mahmut Doruk okuluna, 

Feke: 
Feke okulundan Kerim Kozan 

inkılap, Seher Antalya Vilayetine , 
Faik Osmaniye 7 Kanunusani oku· 
!una, Mansurludan Nuri Feke mer
kezine , 

1 
3 - ipotek sahibi alacaklılarla 

diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayrı menkul iizerin-

( Şübertin aşkı ) 
7354 

Dörtyol: 
Gazi okulundan Hamdi Ceyhan 

Yumurtalık Baş öğretmenliğine, Rah-1 
şan Ceyhan Yumurtalık okuluna , 1 
Çaylı köyünden Sabriye Dörtyol 
Gazi okuluna , Kuzuculu köyünden 
Bekir Sıdkı Osmaniye Yeni köye , / 
Erzinden Enver Dörtyol Payas oku· 

1 

!una , Payastan Abdurr.ıhman O 1 

caklı okuluna tahvil edilmişlerdir . I 
Yukarıda isimleri bulunmıyan . 

bütün Vilayet muallimleri yerlerinde 1 

kalmışlardır. Yalnız Adana merkez 
köylerine ait tahvilleri yarın bildire· 
ceğiz . 

deki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte memu
riyetimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa· 
bit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 7 5 şini bulmaz veya satış is 
tiyenin alacağına rüçliani olan diğer 

alacaklılar bulunup ta bedel bun 
lann o gayri menkul ile temin edil
miş alacaklannın mecmuundan faz 
laya çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün d a h a temdit edilerek 
25 - 11 - 936 çarşamba günü 

ayni saatta yapılacak artırmada bedeli 
satış istiyenin alacağına rüçhani olan 

diğer alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacakları mecmu· 
undan fazlaya çıkmak şartile, en çok 

artırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilmezse ihale yapılmaz Ve 
satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine iha· 
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 

kararı fesholunarak kendisinden ev· 
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa razı 
olursa ona, razı olmaz, veya bulun· 
mazsa hemen 15 gün müddetle ar
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha· 
le edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten he· 
sap olunacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın me
muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

Madde ( 133) 

işbu gayri menkul yukarıda gös· 
terilen - - tarihlerde Adana 
1 inci icra memurluğu' odasında işbu 

ilan ve gösterilen arbrma şartna 
mesi dairesinde satılacağı ilan olu· 
nur. 7360 
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Ziraat bankası 
kumbaralarını 

Posta ve telgraf idaresi tarafı 
dan sabn alınan eski papaslar me 
tebi binasında yapılacak tamirat ı~ 
tadilat işi 3-10-936 T. den iti' 
haren on beş gün müddetle açık 
siltmeye çıkarılmıştır . Nafia Jair 
since yapılan keşif ve planları ııı~ 
cibince tahmin b.,deli 7521 yedi b 
beş yüz yirmi bir liradır. ihale 19 
10-936 tarihine müsadif pazarte. 
günü saat 15 de ve ayni bina dı 
hilindeki Seyhan P. T. T. Başınu 
dürlüğünde toplanan komisyon h~ 
zurile yapılacaktır . 
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Almakla para biriktirir ve ihti
yarlığınızda hem siz ve hem de ço
cuklarınız refah ve saadet içinde 

Muvakkat teminat miktarı 5~ 
lira olup hükumetçe kabul edilen 
ham ve tahvilat ile banka mektup· 
ları dahi kabul olunur. Nakit teıııi' 
nat Başmüdürlük veznesine yatırıla· 
cak ve makbuzu müteahhitliğe ~I 
diger vesaikle birlikte ihaleden bıf 
saat evveline kadar komisyon riya· 

ı setine tevdi edilmiş bulunacaktır· 
Bu işe aid keşif raporu ve planla~ 
ile şartname ve teferruatını görıııe1' 
istiyenlerin her gün saat dokuzdaP 
12 ye ve 13 den 17 ye kadar P. 'f. 
T. Başmüdürlüğüne müracaat etııı( 
leri ilan olunur. 7348 4- 8- 11 _..! 

Fasulya 
ı-~y~~f'---------1----- ı-----·-------I ula 

Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 

yaşarsınız . 
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ı Simit ,. 800 3- lcar müddeti: Evlerin 1-Teşrini sani - 936 dan itibaren bir sene 

Liverpl Telgrafları 

f~ ' 7 I 10 I 1936 
Sa."t ım 

Hazır 6 95 
Birinci kannn vadeli 6 69 
Mart 

" 
6 66 

Hit hazır 5 ı~ Nevyork 11 90 

Kambiyo ve para 
İş bankasından alınmıştır. 

Liret \ --- = Rayşmark _ 
Frank « Fransız » 

Sterlin « İngiliz » 666 
Dolar « Amerika » 

Frank « İsviçre » 

6748 78 

,ı~·------------------, 
Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kayc:delenle ve 
Eczacı tarafından yapılır .... 

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 
rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hernevi ve marka 
Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S lıulu ıl!.i · .... 

Kiralık Ev 
Abidin paşa caddesinde eski 

Sahra oteli yanındaki 12 inci so
kakta ve 18 inci ev fevkani ve tah

tani dört odalı içinde tatlı su tu
lumbası ve elektrik mevcut olduğu 
halde kiralıktır. "Talip olanların mez
kur hanede mütekait polis Bahaiddin 
Yorulmaza müracaatları .7362 

Celal Bayer 

j İsa Şakir Akdoğan fab
rikasından : 

Müşterilerimize : 
Fabrikamızda çekilmiş ve çe· 

kilmekte olan iane pamukları tarihi 
ilandan bir hafta zarfında pamuk
ları sabp ve yahut kaldırmıyanlardan 
beher balyaya her gün için 10 ku. 
ruş arziye alınacağı ilan olunur. 

7358 2-3 

ve kahvenin de on dokuz ay . 
4- ihalenin yapılacağı tarih ve yer : Teşrini evvelin 15 inci perşembe 

günü saat on beşte belediye dairesinde ve belediye encümeninde . 
5- Muvakkat teminatı : Onar lira . 
isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün Bdediye yazı işleri ka

lemine ve ihale günü de muvakkat teminatlarile birlikte Belediye encü· 
menine gelmeleri ilan olunur. 7329 29-2- 4 - 8 

Ceyhanın Yılankale mevkiinde Belediyeye ait : 
Hali dere ve keza dere ve nehir Ceyhan ile mahdut (9) hektar (2) bin 

metre ve eski (100) dönüm . 
Yine Ceyhanın ayni mevkiinde şarkan hali Kiryan oğlu Cuma tarlası , 

garben ve şimalen tarikiam, cenuben dere ile mahdut , (9) hektar (2) bin 
metre ve eski ( 100 dönüm ) ki ceman ( 18 ) hektar ( 4 ) bin metre ve 
eski (200) dönüm ve muhammen bedeli (1000) lira olan iki parça tarla 
şartnamesi mucibince açık artırma ile sablığa çıkarılmıştır. 

ihalesi 22- T. Ev.-936 perşembe günü saat 15 te Belediye Encüme
ninde yapılacaktır. 

Sabş bedeli peşindir. Muvakkat teminat (75) liradır . 
Bu tarlaya alıcı çıkmadığı takdirde ayni günde ve şartnamesi mucibince 

iki sene müddetle kiraya verilecektir. Kira bedeli peşindir. Muhammen se· 
nelik kira bedeli 100 lira iki senelik 200 liradır . 

Muvakkat teminatı (15) liradır . 
Gerek satın almak ve gerek kira ile tutmak istiyenler ihale gunu mu· 

vakkat teminat akçalarile Adana Belediyesine ve şartnameyi görmek isti
yenler Adana Belediyesi yazı işleri bürosuna ve Ceyhan Belediye Rt'isli-
ğine müracaat etmeleri ilan olunur. 7361 8-11- 14- 17 

SOCONY - V ACUM 
-

Müstahsilatı 

: Develi 
: Kanadlı atli · · 

Gaz 
Benzin 
Mazot : Socony - Vacum 
Makine yağı: Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 

Mükemmel ambalaj, fevkalade evsaf , iyi servisi teşkilatımızla her za· 
man hizmetinize amadeyiz . 6457 

ADRES : Abidin pa'şa caddesi Ziraat bankası karşısında 

Muharrem Hilmi 

Doktor Ekrem Hüseyin 
Baltacı 

Bu kere seyahatten dönerek bilumum dahili hastalarını Mustafa Rifat 
Eczanesi üstündeki muayenehanesinde teşhis ve tedaviye başlamışbr. 

7356 2-7 

Doktor Muzaffer 
Lokman 

y 
c 

8 

s 
ti 
1 
il 

Almanyadan tetkik seyahatinden dönmüştür· h 

Muzaffer Lokman , bugünden itibaren hastalarını li 

eski muayenehanesinde kabule başlıyacaktır. 
a 

Çukurova halkına kolaylık 
Maden tedkik ve arama Enstitüsü Petrol arama gurubu Adana şubesi li 

Çukurova mıntıkasında ahaliye su kuyuları açmak kolaylığını gösterecek· b 
tir. Bu kuyular azami 250 metre derinlikte ve 10 santim kutrunda horul~ 
olarak aşağıdaki cedvelde gösterilen ücretler mukabilinde yapılacaktır · 
isteklilerin Tepe bağı mahallesindeki idaremize müracaatları . 

10 santim kutrunda 
O 20 Metre Borulu Metresi 7,5 Lira 

20 50 " " " 10,0 " 
50 100 " " " 15,0 " 

100 - 250 " " " 20,0 " 
2-4-6-8 7338 Ve 

laı 
bir 
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Ankara fıçı birası ka 

Şölen 

gazinosunda 

Çok ucuz 

Satılıyor ! 

··--------------...... 
Ankara birası 
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( Şölen ] gazinosund• ~iye l•------------------•1
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Herkes gibi siz de: Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Birasını içinİ1 kilde 
Her yerde israrla arayınız . ilıeıı 

Adana acentesi· . Rıza Salih Saray Posta kutu ~~erşrı~ 
Bebekli Kilise sokak N: 11 A. 

• 95 Telefon No: 265 ' 
7230 30 ~iyo 

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matbaaM 

l\ııta 
lııuk 
l.1a 


