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Cenup hududumuzun ötesinde 
kalan Türk yurdunda 

23 Nisan Hakimiyeti Milliye bayramı Antakya, 
skenderun ve havalisi Türkleri tarafından büyük sevinç 

~e göz yaşartıcı heyecanlarla kutlandı 

bir nushasında " Yeni Gün ,, gazetesi hususi 
1 bu bayramın tafsilatını 
mışd 23 N' 
1 ISl'n bayramımızın Antak-

hh lskendenın ve lıavalisinde na
t:yük bir heyecanla kut )andığına 
a~a~ıdaki lafsilatı Antakyada <;ı

' •. y ,_ eni Gün ., . rkad:ı:-ınıızd;•n 
as~t · ' en alı) on.ı : 

"23 Nisan milli hakimi} et ba)-
1. Antakyn - lskmderun ,. e ha
~ınde bu yıl ilk defa olarak ve 
lıneıniş tc1.ahür.ıtla candan ve 

j~1 kutlan·nıştı,. . Bilhassa şch
Cf1~de tarihin b:lc kayd etmediği 

ayram yapılmış, havaliden ge
~eyetlerlc birlikte kadın erkek 
bınlerce halk, bu ulu günü Türke 
şan vckar ve ciddiyet içinde bü 
ved. coşkun bir sevinçle geçir. 

er ır . 

sabahı . ..... . -
Evvelceden hazırlanan ve yayı· 

' rayram proğramı bütün gün ve 
a~ büyük bir dikkat ve itina ile 
5 ~ ık edilmiştir . 

iç.P, 23 sabahı şefakla beraber so
lara dökülen kadın, erkek, kü-

o~ı k büyük binlerce halk bahçele· 
ırlara çıkarak çiçekler ve çi

na ler arasında latif ve Türk için 
ıl Utlu bir devrin başlangıcı olan 

anlatıyor 

23 Nirnn bayramım büyük bir heyet'anla 1.utlayarı 
1'ürk Antak·yamn umumi gi>riinüşü 

bu ilkbahar sabahım selamlamış, bu teşekkülleri mümessilleri, kız ve er. 
şen kır sefası saat sekize kadar sür· kek mektepliler, gençler ve binler. 
müştür . cc halk ellerinde süslü çelenkler, 

çiçek demetleri taşıyarak gurup, 
Halkevinde : 

Bugün için ( Halkevi ) olan An-
takya mebusu merhum Ahmed Türk-

men'in evinde Partimiz büyükleri 
tarafından bir kabul resmi yapıl· 
mıştır . Merasime saat sekizde baş. 
lanmış ve mahalle heyetleri, esnaf 

Halkevine gelerek Parti büyükleri· 
ne tebriklerini sunmuşlar; söylenen 
nutuklan dinlemişlerdir . 

On beş kadar küçük kızın bir 
renk "kırmızı beyaz" elbiseler içinde 
ve milli şarkılar söyliyerek Eve geliş· 

leri, bilhassa bu milli muhitin heyecanı· 
- Sonu ikinci sahifede -

~~~~~-=~'=-"'!"!""""'~~--~--~~------=-~-=-~~~~~~~~~~~ nn• -

İngilterenin 
Veni deniz bakanı 

~~~dra : 27 (Radyo) - Sir Sa-

h 
0

1
r, bahriye birinci Lordluğu

a u et .. E • rnıştır. 

ırneye bereketli yağ-
ınurlar yağdı 

~irne : 27 (A.A) - son bir kaç 

ar ~~l~e Edime ve havalisine çok 
ç . 1• Yağmurlar yağmıştır. Halk 

ı<;tndedir. 

T aşçıkanda bir cinayet 
Bir terzi kalfası bir kadını 

yerinden bıçakladı 
--~-------·------~--

altı 

yaralının hayatı tehlikede 
Ôtey gece saat 21 de şehrimizde 

genel evlerin birinde bir cinayet ol
muş ve terzi kalfalarından Mahmut 
adında birisi kendisinden yüz çeviren 

eski dostu Niğdeli Emineyi bıçakla 
altı yerinden ağır surette yaralamış
tır. 

bu hadise hakkında yaptığımız 
tahkikatı ve elde ettiğimiz malumatı 
aşağıya yazıyoruz: 

Yurdu Adana şampiyonu oldu Dostluk devresi; 

Yurdu takımı ilk haftoymdan sonra isıiruhat ,,derkefl 

- Y a.::ı...ı Spor ... ütunumu ... da -

Tabak Hamza oğlu Mahmut a
dında birisi, genel evlerde patrona 
kekeç F atmanın yanında sermaye 
Niğdeli Emineyi bundan bir müddet 
önce dost tutarak bu eve devam et
meğe başlamıştır. 

Fakat Mahmut, bedavadan ge
çinmek yolunu tercih ederek kadına 
para vermemektedir. Bundan dolayı 
patrona F atmanın tenbihi üzerine 
Emine dostundan yüz çevirmek mee. 
buriyetinde kalıyor. 

Mahmut, Eminenin pe
şinde; 

Bundan fena halde içerliyen Mah
mut, bir kaç kere bu eve gidip ka 
bul edilmesinde israr ediyor fakat 
kendisine yüz verilmiyor. 

Bunun üzerine Mahmut bundan 

- Gerisi ı~i!l'"l ssh!feQe -

Mısır kralının 
hastalığı 

Büsbütün kötüleşti 
Diin gelen lstarıbul gazetelerinden 

bazıforında Mısır kralı Fuadın öl.fügü 
haberi vardı, 

Bu haberin meııba Arıudolu ajansı 
olmasına rağmen rır.reden ı e nasıl çık· 
tığını bir ıtırLü anLaytımadık. Aynı ta· 
rihli "Ulus,' da Mısır kralmın nğır has· 
tn oldu/u ')a::ılmal:tııdır. 

Bundan ba§ka dütı iiifleden sonra 
Kııhire rad\'osunurı du kralın sılılıatz 
hakk·ında, u§agı; <ı ko; dıı~wrw:: raporu 
neşretmesi. lstanbul gazetefe11rıi11 ı •erdı· 
f!ı 1111 tiliim lıalıenn111 rcırılış oltl11ğllf111 

{.(ij.~frrnı<'ktcdı r. 

Kahire: 27 (Radyo) Bu gün 
neşrcdilı•n Bülutcn de kral birinci 
Fuadın, sakin geçen dünkü günden 
sonra g";!CC vaziyetinin biraz daha 
endişe verecek bir mahiyet aldığı 

bildirilmektedir. 

Kralın veziyclin kötuleş:nesine, 
gittikçe ilerliyen cntokzikasyon ve 
yemek vermek hususunda müşkülat 
sebep olmaktadır. 

Umumi vaziyet endişe verecek 

şekildedir. 

Atine : 27 (Radyo) - Bu sabah
ki bütün gazeteler Mısır kralı birinci 
F uadm hastalığı münasebetile hü 
kiimdann şahsiyeti ve Mısır milleti 
hakkırdcı Yunanlılann sempatisini 
izhar etmekte ve kralın milleti için 
yaptığı büyük iylikleri zikrederek 
sıhhati için dileklerde bulunmak
tadırlar, 

Kahire : 27 ( Radyo ) - lngi 
liz, İtalyan, Fransız ve İsviçreli dok. 
torların fedakarine gayretlerine rağ. 

men Kralın kuvveti süratle zaafa 
doğru gitmektedir . Bu sabah Ka 
hirede çok müessir sahneler cere-

yan etmiştir. iki bin talebeden mü
rekkep bir kafile dualar ederek sa
raya gitmiştir. 

Kahire : 27 ( Gece yarısı ) 
( A . .4) - Kral Fuat kendini kay
betmi~tir. Kangren, boğa:ıına da 
Jirayet etmi ştil'. 

* * * 
Dün gece saat tam 23 de Kahi

re radyo~unun neşrettiği resmi bir 
tebliğde de, kral Fuadm vahim olan 
sıhhi vaziyetinde bir değişiklik gö
rülmediği bidirilmekte idi. 

Moskovada 

Numan Menemenci oğlu
na ziyafet 

Moskova : 28 (Radyo) - Bura
ya gelmiş olan Türkiye dışişleri ba
kanlığı genel sekreteri Numan Me 
nemenci oğlu şerefine büyük bir zi
yafet verildi. 

Zayafette Sovyet Rusya erkinı 
hazır bulunmuştur. 

Balıkesirde 

Atatürk heykeli dikilecek 

Balkesir: 27 ( A. A. ) - Umu· 
mi meclis, 45 gün süren çahşması
nı bitirmiş ve bugün dağılımşbr. 
Kabul edilen vilayet bütçesi bir 
milyon üçyüz küsur bin liradır: 

Atatürk heykeli için ayrılan tah
..,isat 50 bin liradır . 

Fransız saylav seçimi 
Sosyalist ve komünistlerin zaferi 

Yeni mecliste Sosyalistlerin ekseriyet 
partisi olacağı sanılıyor 

l·ran5ız seçiminde sol•aklara konuları propaganda 
n.f'i~leri '"i11iirıdc halk 

Paris : 27 ( Radyo ) - Eski j Seç.im dairelerinden yüz ellisin· 
başvekil Heryo, Liyon intihabatında de henüz bir netice alınamamıştır · 
kati bir ekseriyet kazanamamıştır . 1 ~ Sonu üçüncü sahifede -

Habeşistanda yeniden kanlı 
muharebeler arifesindeyiz 

, 

İtalyan kıtalarının kazanacağı yeni zafer Adisaba
ba yolunu tamamile açacakmış 

Roma: 27 (Radyo)-Dessienin 70 mil cenubi garbisinde ayın 23 ünde 
başlayan şiddetli muharebeler 24 ve 25 de de olanca şiddetile devam 

etmiştir: . 
Sasabanada üç kol üzerinden taarruza geçen İtalyan kuvvetlen Harara 

ve Cibuti tren hatb yolunu açarak Adisababaya girmek niyetindedir. 
Cenupta da şiddetli muharebeler olmaktadır. Diger taraftan ltaJ~anlar, 

şimal ve cenup ordularının birleşerek Habeş muvasala hatlarını kesıp A. 

disababaya ilerlemek istemektedirler. . 
Mareşal Badogliyo neşrettiği resmi bir tebliğdelltalyanlarla Habeş kuv· 

ti · d "ddetlı' muharebeler olduğu ve ltalyan kıtaatının ayın 23 ve en arasın a şı . . 
ün de Dagamudu ve 24 ünde de Hamandı ve Ganaka.~~ yı ve hır çok 
Habeş istihkamlannı zabtettiğini, ftalyanlardan (700) olu ve yaralı Ha. 
beşlilerden ise (1000) i mütecaviz ölü ve yaralı bulunduğ~nu bildinniş~r, 

Dessie : 27 (Radyo) - En büyük motorlu ltalyan kıtalan cenup ıs
tikametine doğru hareket etmişlerdir. Ogaden mıntıkasında bulunan büyük 
Habeş kuvvetlerile yakında kati neticeli bir harbın vukua geleceğine mu. 

hakkak göziyle bakılabilir. 
Burada kazanılabilecek bir ltalyan zaferi Harar ve Cibuti şimendöferyolunu 

tamamile açacak ve bu suretle Adisababa yolu da serbest kalacaktır, 
_ .................... ~~ ......................... ~ 

Filistin karışıklıkları 
Bedevi Arapların Filistine hücum ederek 

ölen Arapların öcünü yahudilerden 
alacağı şayiası dolaşıyor 

Halk korku ve heyecan içindedir 
Dükkanlar hala kapalı 

Kudüs : 24 ( Özel ) - Neşre
dilen resmi bir tebliğe göre son ha. 
diselerde Araplardan beş kişi öl • 
nı'Ü , 41 ~i yaralanmış ve Yahudi 

lerden ise 16 kişi ölmüş ve 39 kişi 
yaralanmıştır. lngiliz Fevkalade Ko~ 
miseri, Yafa, T elebib, Remle ve Süt 

- Sonu üçüncü sahifede -



Sahife : 2 

Günün 
~ 

yapragı 

Antakyalıların bayramı 
----·· .... ···--- -

Şimdi önümde, Antakyada çıkan " Yeni Gün ,, ~gazetesinin son sayısı 

duruyor . Gazetenin iki sayfası baştan başa bir mevzua, 23 Nisan bayra
mının Antakya ve lskenderunda kutlanış tarzına ait tafsilatla dolu . 

Ben, Antakyada , !skenderunda , Belende, Reyhaniye'de ve Kırıkhanda; 
daha toplu söylemek liizımsa , bu yüzbinlerce Türkün yaşadığı tertemiz Türk 
topraklarında, bu vesileyle yapılan özlü ve içten gelen tezahurların tafsilahnı 
okurken , kafamın içinde bayrak hasretinin bütün acılıkları olanca iztırapbıyla 
canlandı. 

Filhakika şurada , hududun iki karış aşağlsında, ana yurddan ayrı, 
binbir yabancı tezvirat ve entrikaların baskısı altında yaşamağa mahkum 
edilen bu kardeşlerin her an duydukları eziyi en iyi anlıyanlardan birisi
yim. Çünkü , şu güzel Çukurova'da da bir zimanlar yabancı çizmelerin 
mütahakkim şıngirlıları kulaklarımızı tırmalarken; Anayurd hasretinin, bayrak 
iştiyakının, hakimiyet ve efendilik ihtiyacının kalblerimizi ne onulmaz bir şe
kilde burkduğunu unutacak kadar zaman geçmedi . 

Antakyada, bütün cenup Türklerinin iştirakile yapılan bu 23 Nisan kut
lamasının bence en büyük manası, hadiselerin ve siyasi vakıaların bütün 
tersliklerine rağmen, burada yaşayan yüz binlerce Türkün Anavatana, ana· 
kültüre ve anaülküye karşı ruhlarında ve dimağlarında yaşattıkları alaka ve 
bağlılıktır. 

Zaten mili! isteklerinden, hadiselerin zoruyle uzaklaştırılmış insanların bu 
isteği tahakkuk ettirebilmeleri için muhtaç oldukları biricik şart da budur . 

Madaınki cenuptaki kardeşlerimiz , milli şuurlarını her vesile ile ve bu ka· 
dar ısrarla izhar etmekten geri durmuyeılar , o halde ben onlara, en büyük 
bayramın da uzak olamıyecağına inanmalarını, Fikretin şu mısriilariyle hatır· 
la tayım: 

Göz yumma günqten ne kadar nuru kararsa 
Sönmez ebedi her {(ecenin 1<ündiizü. vardır 

Ak verdi 

Cenup hududumuzun ötesinde 
kalan Türk yurdunda 

- Birinci sahifeden artan-

nı arttırmağa vesile vermiş, sevimli ) 
küçük yavrulann, Evin üst balkonu
na çıkarak hep bir ağızdan ve çok J 

düzgün bir ahenkle söyledikleri mil
li şarkılar sürekli alkışlarla karşı
lanmıştır . 

yük günümüze karşı gösterdikleri 
hürmet ve alaka kalplerimizde de. 
rin ve unutulmaz sevinçler ve sev
giler yaratmış, daima kendilerine 
karşı beslediğimiz kardeşlik hisle· 
rini bir kat daha takviye eylemiş
tir . Bu esnada büyük Evin odalan 

ve bahçesi hıncahınç dolup taşmış, 
sokakta biriken halk içeriye girmek 
için sabırsızlanmağa başlamıştır . 
Şarkılar bittikten sonra ( Atatürk ) 
ün bakır renkli büyük kbir büstünü 
elleri üstünde taşıyarak kalabalığın 
ortasına gelen Sadık Müftü ; 
dakikalarca şüren alkışlar, söylene· 
cek sözleri dinlemek için dinince, 
heyecanın vücuduna verdiği titre· 
meler ve gözlerinden boşanan yaş· 
!ar arasında söze başlamıştı . 

Hatip, elleri üstünde taşıdığı büyük ve 
yüce Şefin timsalini işaret ede
rek : 

- Türk bu mutlu güne, bu de. 
hanın aydınlatdığı yolda :erişti. O
nun aydınlattığı; onun işaret ettiği 
yolda her Türk, kanını ve canını fe. 

da etmekten çekinmiyor, yaşa Atatürk! 

Demiş ve gözlerinden boşa 
nan yaşlar ve yaşa nidaları arasında 
yükselen alkış tufanı daha uzun söy. 
!emesine mani olmuştur . 

Bundan sonra gazetemiz Direk
törü Şükrü Balcı, küçüklerin etra
fında top!andıklan çiçek masasının 
üstüne çıkarak ( 23 Nisan ) ın ma· 
nası ve değeri hakkında kısa bir 
söylev vermiş 23 Nisanın yalnız 18 
milyonluk Anadolunun değil, yeı 
yüzünde yaşayan elli milyonluk bü. 
yük Türk dünyasının en' yüce bay. 
ramı olduğunu söylemiş ve yaşa ses· 
!eri, alkış tufanları arasında kabul 
merasiı:nine nihayet vtrilmiştir . 

Şehrin manzarası : 

Antakyanın 23 Nisan manzarası 
bu, memleketin her hangi bir bay
ramında görülmüş değild;r. Köprü· 
oduncu pazarı kısmını teşkil eden 
Alevi çarşısı hariç olmak üzere 
Türk ve Alevi bütün şehir çarşıla· 
rı bayram günü tek bir dükkan 
müstesna olmamak üzere kapalı 
ka!mışlır . 

Alevi vatandaşlarımız : ----------
Alevi vatandaşlarımızın büyük 

bir kısmının gerek çocuk gurupla. 
rına karşı gösterdikleri samimiyet 
ve gerek heyetler halinde Halkevi· 
ne ve lıu)1Jklcrimızc gelerek bu bu· 

Burada, bize karşı gösterdikleri 
saygı ve sevgiden dolayı Alevi kar
deşlerimize bir kere daha aleni te. 
şekkürü borç biliriz . 

Bahçede : 

İkindiye doğru köprü meydanı 
ile İskenderun şosası üzeri ve As· 
malı bahçe kazinosu ile kır kısmı 
artık insan almayacak bir hale gel
mişti . 

Bahçede yer bulamıyarak dışa· 
rıda kalan kalabalık, Cebrail tepe· 
sini kaplamış ve bilhassa kadınla 
rın teşkil ettiği binlerce kişilik bü
yük bir gurup, bayram yerini uzak· 
tan seyre dalmışlardı . 

Bu saatlerde bahçede küçük 
mektepliler tarafından ezberler oku
nuyor, yüksek bir mahalle konulan 
Hoparlörlerle milli şarkılar çalını-; 
yor ve halk küçük, sevimli Türk 
yavrularının ahenkli ezberlerini şar· 
kılarım, milli marşlan coşkun bir 
heyecan içinde çırpınırcasına, dur· 
madan; dinlenmeden alkışlıyordu 

Gece şenlikleri : 

Hava kararmağa başlayınca, ge
ce şenlikleri de başladı . Çocuklar 
ve bahçenin kır kısmını dolduran 
kadınlar durmadan fişek atıyor ve 
havada kızı! yollar çizen fişeklerin 

birbirini takiben patlayışı, sevimli 
çocukların şen çığlıklarile tatlı bir 
fıhenk teşkil ediyordu . Gece eğ· 
lenceleri de bu suretle ve tam bir 
sükun ve vekar içinde geç vakıtla
ra kadar devam etmiş ve bayram 
sona ermiştir . 

Telgraflar : 

Büyük Mitli günlerimizde, Tür
kün büyüklerine saygılarımızı ve 
şükranlarımızı bildirmek unutulma
yan vazifelerimizdendir . 

Bu cümleden olarak 23 Nisan 
bayramını yaratan ve yer yüzünde 
50 milyon Türk,e yeniden şerefle 
yaşamak yolunu açan Atatürk'e 
ve onun çok sayın arkadaş · 

-ı;;;:;;:;a· saygı ve - şükranlarımızı bil· 
<lirdik . Gençler ve esnaf teşekkül 
!eri namına da esnaf tarafından tel. 
~raflar çektik . 

Tevfik Hadi Baysal 
Hususi işleri için Ankarada bu· 

lunan Valimiz Tevfik Hadi Baysal, 
dünkü ekspresle Ankaradan şehri· 
mize dönmüşler ve garda memur 
arkadaşları ve dostları tarafından 
karşılanmışlardır . 

Eski hakim T ahirin 
muhakemesi 

Zimmet ve ihtilastan suçlu eski 
hakim Tahir ve kalip Azmi ile Ah· 
met hakkındaki muhakemeye dün 
ağız cezada bakılmış , hır kaç şa. 
hidin celbi için duruşma 9 Mayısa 
talik edilmiştır . 

Subayların 
~-·-··4U"·~ - -

Giyecekleri hakkında bir 
kanun projesi 

Hükumet hazerde Subaydan Yüz 
Başıya ve seferde bütün Subaylarla 
askeri memurlara elbise, kaput ve 
çizme verilmesi hakkındaki kanu· 
nun jandarma ve gümrük muhafaza 
kıtalarına da tatbiki hakkında ha· 
zırlanan bir projeyi kamutaya ver
miştir . 

Mekteplerin 
·-----

Beş Mayıs bayramı 

kaldırıldı 
Mekteplerin büyük tatill~rinden 

başka, diger tatil günlerini tesbit e· 
den bir tamimde : Her sene yapıl
makta olan beş mayıs bayramının 
kaldırıldığı ve bu bayramın Bir ma
yıs bayramile birlikte yapılması Kül
tür bakanlığından bildirilmiştir . 

İki kişi ölüyordu 
Harap bahçe mahallesinde otu. 

ran İbrahim oğlu Rasihin, tamir et. 
tirmekte olduğu evinin duvarı, Dok· 
tor Eminin mutbahı üzerine yıkıl
mış ve içeride bulunan · Refika ismin
deki hizmetci ile Huriye ismindeki 
küçük kız hafifçe yaralanarak 
birden göçen mutbahtan kaçmışlar. 
dır . 

Türksözü 

Örge Evren 

Hususi işleri için Ankara ve İs 
tanbula giden C. H. P. si Vilayeti
miz lıyön Kurul Başkanı Balıkesir 
Saylavı Örge Evren dünkü eksp
resle şehrimize avdet etmiş ve garda 
partili arkadaşları ve dostları ta· 
rafından karşılanmışlardır . 

Yıldırım 

Bir adama çarpa1'ak zaval
lıyı kömür yaptı 

Dün , Narkulak köyünde , ame· 
lelerden ls!am isminde bir adama 

yıldırım çarpmış ve adamcağızı kömür 
1 haline getirmiştir . 

Tekaüt müddetini 

Doldurmayan 
memurlar için 

Tekaüt müddetini doldurmadan 
memurluktan ayrılıp da bilahara ma
liiliyete uğrayan veyahut 65 yaşını 
dolduranların tekaüt kanununun 43 
ve 26 ıncı maddelerinden faydalan
mıyacaklarının tefsir yoluyle hallini 
hükumet Kamutaydan istemiştir. 

Hükumetin 

Kamutaydan istediği 
bir tefsir 

Memurlar kanununun değiştiren 
2919 sayılı kanunun neşrinden ev
vel hükumet hesabına tahsil etmiş 

olup da kendi meslek ve ihtisasları 
dahilin4e ücretli vazifelere tayin edil· 
miş bulunanların bu suretle geçir· 
dikleri hizmet mbddetlerinin nam
zetlik müddetlerine mahsup edilip 
edilmiyeceğinin tefsir yoluyle hallini 
hükumet, Kamutaydan istemiştir. 

Bir çocuk 

Seyhana düşerek boğuldu --

T aşçckanda bir 
cinayet 

Birinci sahifeden artan -

bir kaç gün önce yine bu eve gidi· 
yor ve başka bir kadınla gcelik 
kalmak istiyor. Kadın, önceden te
reddüt ediyorsa da sonradan üç lira 
verdiği takdirde kendisile kalacağını 
söylüyor. 

Mahmut, iki lira vermek istiyor. 
Pazarlık uymuyor ve Mahmut ta el· 
bisesini giyerek paravermek maksa
dile elini cebine sokuyor. ve bıçak 

çekmek istiyor. Kadının bağırması 
üzerine Mahmut buradan alelacele 
sıvışıp gidiyor. 

Patronayı tehdit: 

Bütün bu işin patrona kekeç F at 
ma tarafından yapıldığım anlayan 
Mahmut, ötey gün gündüzleyin F at 
maya çarşıda rast gelerek kendisini 
eve kabul etmediği ve Emine ile bir· 
likte yaşamasına müsaade etmediği 
taktirde dudaklannı ve burnunu ke 
seceğini söylemiş ve yanından ayrıl
mıştır. 

Cinayet gecesi: 

Mahmut, ötey gece saat yirmi 
birde yanına sabıkalılardan sandal
yacı Mustafayı alarak genel eve gidi
yor. Ve kapıyı açtırdığı gibi içeriye 
hucum ederek elinde tuttuğu pıçağı
nı avluda bulunmakta olan Emineye 
saplamağa başlıyor. 

Emine can acısıyle bağırarak ile
riye doğru kaçınağa başlıyor, Mah
mut petini bırakmıyor ve mütema
diyen bıçak saplamakta devam edi. 
yor. Patrona Fatma araya girerek 
ayırmak istiyorsa da Mahmudun bu ı 
sefer de kendi üzerine saldırdığını j 
görünce sokağa fırlayor ve imdat di-
ye bağırıyor. 1 

Noktadaki polis cinayet yerine , 
yetişerek carihi yakalıyor ve kara· ! 
koldan yetişen komiser ve polisler 
de heman genel evin kapısını ka · 
patarak iç bir kimsenin içeriye 
girip çıkmasına müsaade etmiyor. 

Bıçak bulunamıyor: 

Mahmut, cinayeti işler işlemez 
polisin geldiğini görünce bıçağı ya 
nındaki arkadaşı sandalcı Mustafaya 
vermiş ve o da bıçağı yok etmiştir. 

Kazaya sebebiyet veren Rasih 
hakkında takibat yapılmaktadır . 

1 Dün , Karagöçer köyünden Ali 
1 oğlu Mehmet isminde 15 yaşlarında 

bir çocuk , Seyhana düşerek boğul· 
muştur . Zabıta , kazanın sebebini 
tahkik etmektedir . 

Yapı lan bütün araştırmalara rağ
men bıçak bir türlü bulunamamıştır. 
Mahmuttan sonra yakalanan sandal 
yacı Mustafa da bıçağı almadığını 

Toplu bir bakış : 

23 Nisan bayramını yukanki 
kısa notlarla noksansız olarak tes· 
bit edebildiğimizi iddia edemeyiz. 
Bu çizgiler; büyük, misilsiz bir sevinç 
gününün ancak bir kaç cephesini ve 
sathi olarak gösterebilmektedir . 

Bu günü, bu büyük bayram gü. 
nünü hakkıyla ve noksansız olarak 
canlandırabilmekten kalemimiz cid·. 
den aciz kalıyor .. 

23 Nisan için ancak "misilsiz ve 
görü!niemiş bir bayram., demekle ik· 
tifa edişimiz de bu acizden ileri 
geldi . 

ı söylemiştir. 

[katil adliyeye verildi: 

Dört kişi Geceyi polis nezarethanesinde 
geçiren Mahmutla arkadaşı sandal. 
yacı Mustafa, Cumhuriyet müddei 

Bıçak bıçağa geldiler umumi muavini Baha, tarafından sor-
. guya çekilmiş, şahit dinlenmiş ve ev. 

Dün, Adanalı lboş Seyfi, Ab~ur 
k • ı K d H.. . lb ı raklari!e birlikte sorgu hakimliğine 

rezza og u on racı useyın, • verilmiş ve orada da sorguları ya-
rahi'.11 oğ!u. Ca.bbar, ~üley.~an oğlu 1 pıldıktan sonra hakkında tevkif ka
terzı Halı! ısmınde dort kışı arasın· 1 rarı verilmiştir. 
da bir münazaa çıkmış ve kavga bü-ı Emine hastanede: 
yüyerek bıçakla birbirlerine saldır . ------
mışlardır. Neticede, kundracı Hüse- J Biri kara ciğerinde olmak üzere 
yin, Halili sustalı çakı ile kolundan altı yerinden yaralanmış oları Emine 
ve arkasından yaralayarak kaçmış- hadiseyi müteakip hastaneye gönde. 
tır. Hüseynin diğer cürüm arkadaş· rilerek tedavi altına alınmıştır. 
!arı yakalanmış ve kendisi de takib Dün hükiimet doktoru Mazhar 
edilmektedir . Cemil de, hastaneye giderek kadını 

Bir düzeltme 

İran korısolosluğuncla11 

muayene ebniş ve raporunu Cum
huriyet müddei umumiliğine vermiş 
tir. 
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Hitler olduğu gib 

-3-

" Mein Kampf ,, haklan 

Hitler kendisine ait tahsisatı r 
detmektedir . Bütün masraflar 
[ Mein Kampf- mücadelem J · 
kazandığı para ile ödemektedir . 
Mein Kampfm Hitlere temin ettiğe 

rayı tahmin etmek çok güçtür . 

İki cilt olarak neşredilen birı' 
tabından 2 milyon nüsha satılmı 

1933 de yeniden 750,000 ti 

satıldı . 
Bundan başka yüz binlerce n 

hu da Almanyada parasız dağı 
mıştır . Kar!sruhe adındaki krovs 
yakında yirmi bin nüsha da Amr 
ka , Çin ve saireye götürecektir 

Mein Kampf, f ngilizceye J,. 
Balfur ve meşhur tarihci. Macaulr l d 
beyi yüzbaşı Dugdal tarafından 
cüme edilmiştir . Amerikadaki ~ 
!ardan Hitler 0/ 0 15 almaktad 
Fakat burada şimdiye kadar an 
7000 nüsha satılmıştır . 

7000 fotoğraf 

Hitlerin resmi fotoğrafçısı ı-J ı s 
rich Hofman'ın ko!leksiyonunda .bir 
!erin muhtelif pozlarda 7000 forVer 
rafı vardır . 

ilk fotoğruf 1921 de alınmışı n 
Bu fotoğrafta Hitler ince çehrcıtıa 

ciddi ve kati ! çizkilerler gör aın 
mektedir . 

O zamandanberi on beş 1ve 
artmıştır . Fakat bu artış askeri nad 
forma altında o kadar belli oldan 
maktadır. B 

Hitlerin tebessümleri çok oyu 
ve ekseriya cali hissi verecek birraki 
kildedir . hak 

Çocuklarla baş başa kaldığı 3-
man kendisinde , büyük bir mu~dı . 

betle yegenlerini seven bir amca bu 
vardır. de 

Beş on dakika geçer geç 
çoc_uklar onunla ahbap olur ve bira 
maga başlarlar . ke 

Hitler otomobilist dı. 
lık 

Hitler çok gezer . Ve bu gele 
tileri ekseriya,. otomobilledir. Hi lard 
bu gezinti yorgunluklarına karşıfaas 
lın almıyacağı derecede bir ırı'ırar1 
vemeti vardır . ha~ 

Otomobile karşı büyük bir kal' 
gisi olduğu için makineyi sevefyo, 
delikanlı gibi saatlerce ondan lkad 
setmekten usanmaz . du 

Hitler hatip 
Oı· 

Daha küçük yaşındanberi ' ırn 
mi yerlerde konuşmaktan haz dYor 
Hitler büyük bir hatip olmaktı Veri 
cikmemiştir . Ya 

Radyoda " Badonveiler )*n 
yüşü,,nü eşittiğiniz zaman muh f) 0~ 
biraz sonra Hit!erin konuşacağı v a 
her veriliyor demektir . Bunu "1 e 
Hitler ., takip eder . Ve HiV;ra 
keskin . dolgun sesini işitmekti Ot 

cikmezsiniz . 

- Bitti -

------· -~--~ 
ah 
ii 

ilk 

d 
Yeni bir planöık:t 

k ~er re oru bu 
fal 

Moskova tayyarecilik Enst ~e 
ne bağlı Havacılık kulübü, ar!' itt 
da planör bağlı tayyare yük 
uçuşunda yeni bir rekor te· de l 
muvaffak olmuştur . ille 

Havacılık kulübünün bir tas 
resi, arkasında bir planör ile. llı;ı 
metreye kadar yükselmiştir . 
bir saat kırk dakika sürmüş! h;ıi 

bir 

Y a!mz bu münasebetle şu kadar 
bir şey söylemek isteriz ki; Antak· 
ya - İskenderun ve havalisinin 
Türk olmadığını iddia eyleyip du
ranlar, bu bayramı da gördükten 
ve Türk varlığına gözleri le de şahit 
olduktan sonra; İnşallah faydasız 
inkarlarından artık vaz geçer ve in
safa gelirler ... 

23 Nisan bayramı Antakyada 
olduğu kadar aynı heyecan ve se· 
vinçle İskenderun, Belen Kırıkhan 
ve Reyhaniye gibi mühim merkez
krd-:n de kutlulanmıştır , 

Gazetenizin 18/4/36 tarihli 3504 • 
sayılı numarasında, Türkiyede oldu· 1 

ğu gibi !randa da herkesin bir soy j 
adı alması için yeni bir kanun çık- . 
tığı yazılıyor . 

senelerce evvel çıkıp tatbik olun
muş ve şimdiye kadar herkes bir 
soy adı almıştır . 

,.-~~~~~~~~-1 

Bu gece nöbetçi ecııı1 ~u 
Postane civarında s: 

Halbuki !randa me~k\ır kanun 

Bu suretle) düzeltilmesini saygı. 
larımla dilerim. 

İran konsolosu 

/. Mecdi 
Yeni eczanedir Yar 

---=="""""'"=-'-=.,._.,,I 
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• 
idman 

Bölgenin 

Şampiyonu 

oldu 

dman Yurdu - Toros maçlarında, id
man Yurdunun "A,, takımı 3 - O, 

"B,, takımı ise 2 - 1 galip 
~~---------·---------~-

Pazar günü havanın güzel olma
. spor meraklılarına çok heyecanlı 

t :r~~bol maçı seyretmelerine fırsat 

Bu hafta yapılan maç senenin 
1 n mühim matı idi . Çünkü; bu 
•• aç.ı kazanan takım Çukurova"' 

arn · :ı 
pıyonu olacaktı . 

Bu maçı , gerek idman Yurdu 
edgerekse T oros çok güzel oy
a dar ve taraftarlanm heyecan-
an heyecana d" ·· d""I B uşur u er. 

u çok sıkı ve seri cereyan eden 
~~ neticesinde idman Yurdu 
~~·•ne nazaran, daha üstün ve 
-.ım b' _

5 
. ~r oyundan sonra maçı 

gıbı açık bir netice ile kazan
ı. Çuku rovan•n yeni şampiyonunu 
u muvaff k' . b "k 
d . a ıyetınden dolayı te rı 

enz. 

terdi . Ve idman Yurdu bu üçüncü 
golle galibiyeti sigortalamış oldu . 

Oyunun bundan sonraki şekli , 
bir tarafın sıkı tazyiki ve diğer tara
fın da mağlubiyeyti kabul eder bir 
şekilde oynaması oyunun bu son 
kısımlarının biraz zevksiz geçmesine 
sabep oldu ve maç bu şekilde Yur
dun 3-0 galibiyetiyle kapandı . 

Dün Yurd oyuncularınının hepsi 
de mükemmel bir oyun çıkardılar. 
Her oyuncu- vazifesini liyıkiyle yap
b . Kendilerini burada bir daha 
tebrik ederiz . 

Toros takımında en güzel 
oynayan sağ müdafi Kazımdı. Bu 
küçük oynncu boyunun kısalığına 

rağmen çok güzel bir oyun çıkardı . 

Törksözü 

SON HABERLER 

Bir İtalyan tayyaresinin 
attığı beyannameler 
Adisababa : 27 (A.A) - Bu 

sabah şehrin üstünden ve çok al
çaktan uçan bir İtalyan tayyaresi 
Badogliyo imzalı beyannameler at
mışbr . 

Bu beyannamede, Habeşlilerin 
yolları bozmamalan, hiç mukave

met göstermemeleri ve lyılyarun me
deniyet, refah ve huzur getirdiği 
bildirilmektedir . 

Aksi takdirde tayyarelerin bu 
mukavemetleri imha edeceği tasrih / 
edilmektedir . 

1 
Asmara : 27 (A.A) - Alman 1 

haber alma bürosunun muhabiri tel-
sizle bildiriyor : 1 

Dün, üç yüz kamyondan mürek 1 
kep bir kol Desieden cenuba doğ
ru yola çıkmıştır . Bu kol, bir kaç 
gün evvel yola çıkmış olan yerli 
askerleri takibedecektir . Bu kam
yon kolunda en modem techizatlı 
tanklar da vardır . 

Adisababa : 27 ( Radyo ) -
imparatorun kızı 17 yaşındaki Pren
ses , bütün dünya milletlerine bir İ 
beyanname neşretmiştir . 1 

Bu beyanatta hulasaten denili- i 
yor ki: ı 

- Eğer insaniyet alemi İtalyan
lara müsaade ederse medeniyet mah.

1 

volacaktır . Buna meydan bırakma· 
yımz ve İtalyanlara mühimmat sa- İ 
tan fabrikalara mani olmak için 18 
ler komitesi bir an önce toplanma· 

1 

lıdır . 
~ 

Alman festi vali 
Haydelberg : 27 [ Radyo ] -
Bu yıl Alman festi vali , Doktor 

Göbelsin başkanlığında yapılecak
tır. 

Alman sahne hayatı hakkında 
bütün dünyaya en iyi malumat ve
recek olau bu festival , 2 temmuz
dan 30 ağustosa kadar sürecektir. 

Urfa ve Kilis 
Memleket hastanelerinin 

faaliyetleri 
Urfa ( Hususi muhabirimizden ) 

- Şehrin şimali garbisinde yüksek 
ve havadar bir tepe üzerinde kuru · 
lu olan memleket hastanesine 321 
de mutasarrıf Ethem taraf mdan baş
lanmış ve inşası dokuz ayda ikmal 
edilmiştir . 

Bu tarihten 332 senesine kadar 
hastane olarak kullanılan bina mü
tareke esnasında evvela lngiliz ve 
sonra Fransızlar tarafından işgal 
edilmiş ve 926 da tekrar. hastane 
olarak açılmıştır . 

ı 

Elli yataklı olan hastane özel mu- ' 
hasebe bütçesinden idare edilmek
tedir. 

Nisaiye , dahiliye ve hariciye 
olmak üzere üç uzman lider . Nisa· 
iye uzmanı Halit Şevki , ayni zaman
da baş hekim vazifesini görmekte
dir. 

935 yılı içinde poliklinige müra- ~ 
caat eden hastalar sayısı 1171 da- ı 
hiliye , 960 Narinciye ve: ( 650 ) si 
Nisaiye olmak üzere 2881 dir . 

Bunlardan 769 zu hastaneye ya· 
tırılmış ve yatırılanlardan yüz üçüne 
ameliyat, 64 kadına doğum ve nisai . 
ameliyatı yapılmıştır. Hastalara gös· 
terilen fazla alaka ve ihtimam do 

1 

layısile poliklinik adedi günden güne 
artmakta ve hastanede nadiren boş 
yatak bulunabilmektedir. 

Kilis : ( Hususi muhabirimiz bil 
diriyor) 924 senesinde açılan hasta· 
nemiz 25 yataklı olup çevrenin he 
men bütün ihtiyaçlarına cevap ver· 
mektedir. Kadrosu bir doktor , bir 
hemşire ve üç hasta bakıcı ile sair 
müstahdemeynden ibarettir. 

Kilis Sağlık yurdu yedi koğuş
ludur. Labratuvan varsa da ecza· 
nesi yoktur . Oda ve salonlan ayrı 
ayrıdır. 

Baş hekim Emin Bilgen , halkın 
derin bir itimat , sevgi ve saygısuu 
kazanmıştır. Değerli operatör bütün 
heyatım hastaneye hasretmiş vazi

Sahife : 3 

Asri sinemada 
25 Nisan cumartesi akşamından itibaren 

Türkçe 

ÇELUSKiN 
( 60) gün buzlar arasında 

Kutbuşimaliye keşfe giden Rus heyeti seferiyesini 
harikulade ve hakiki maceralarını tasvir eden 

büyük film. 

Ayrıca : iki kısımlık fevkalade 
eğlenceli komedi 

Pek yakında: 

Ramon Nuvaro 
Nil şarkısı 6161 

1 T ~N Sinemasında 
Buakşam 

iki müstesna ve büyük film birden 
1 . Senenin en hissi ve en müessir filmi seyredenler üzerinde güzel 

• bir tesir bırakacak kuvvetli bir eser 

(Aşkım günahımdır) 
Oyruyanlar : iki şöhretli artist 

Kay Francis ve Ronald Colman 

2 Aarcket, heyecan ve canlılık kaynağı olan ve meşhur Kovboy 
• Artist 
• 

( Hood Gibson ) 
tarafından büyük bir kudretle temsil edilen 

( Korkunç suvari ) 
Pek yakında : 
Bu mevsimin en heyecanlı ve korkunç filmi Kersanlann hayabnı 

bütün dehşetile gösteren film 

Singapur korsanları 

,• 

e . Sahaya evveli idman Yurdu ve 
ıraz SOnra da Toros çıktılar. Ha
ern Mahmut, parayı Yurd kazan

Ik. Güneşi ve rüzgarı aleyhine aldı . 
~kın T orosta idi . Seri bir eniş

g e d urd kal'ası önünde bulunuyor· 
ar 1 • Fakat Hasanın güzel müda-

Buna mukabil gerek Nuri ve ge
rekse Muzaffer ve Ferit tuhaf oyun
lar göstermekte birbirleriyle ideta 
yanş ettiler . Mahmut fena olma. 
malda beraber biraz çekingen oyna· 
dı . Nabi de karşısında bulunan Ka
dirin seri oyununu neticesi olarak 
çabuk yoruldu. Halbuki böyle seri 
bir oyuncunun karşısında Nabinin 
yapacağı yegane iş onun daima ar
kasında durmaktı . . Fakat bunu yap- j 
madı ve mütemadiyen Kadirin önü · ı 
ne kaçb ve nihayet tabii olarak da ı 
başından aşan topa yetişemedi ve 

yettedir. Yurdun 935 yılı faaliyeti şudur: .._ ____ , __________________ 6ılıııı7iliiSiııiii2._ .. ---·······----

r aası bu 1 . ld V .. .. go a manı o u . e ruz-
a~n da yardımiyle T oros daha 
al' rn oynuyor sık sık Yurd 

ası korkulu dakikalar geçiri
v Or, Bu hak. ada ımiyet on dakika 

u r. devam etti ve idman Yur· 
rta~ mukabil hücumlara başladı . 
u t a ç0k zevkli bir oyun doğ-
' u . .,_ h "k' ırn d ~an zaman er ı ı ta-

a ın·· orJ uessir akınlarda bulunu-
er·r· Yurdun bir akınında Torosa 
Y 

1 
en Penaltıyı Edib çekti fakat 

1:ğ~ Yere takıldığı için top kal'acı-
0 Ucağına düşmüştü . Bu suretle 

ros b' 
u akik ır . goldan kurtulmuş oldu . 

e bu alar. ılerledikçe Yurd arttırdı 
. a tazyıkJerin her an , Torosa, gol · 

Ord mal ~lacağı pek aşikar hissedili
u · Nıtekim de öyle oldu . 

s~u~affer ayağına geçirdiği topu 
iı' 1 bır gayretle sürdü . iki müda

ve k r k a acıyı da atlatarak Yurdun 
golunu attı . 

a Saha alkıştan inliyor, top orta
at ve T oros yine akın yapıyor. Fa
erJerek Muzafferin bati oyunu ve 

k.se F eridin şahsi hareketleri 
aı: ·~tırmanın tesirsiz bir şekilde 
e bu asına sebebiyet veriyordu. Dev
ittj . suretle 0- 1 Yurdun lehine 

ikinci de d ·· ~ ·· · , leh· vre e ruzgan ve guneşı 
ıne alan idman Yurdu tama. 

hakim oynamağa ve Toros kal
ğ sıkı bir çenber içerisine al
Bu muvaffak oldu . 

ale sıkıştırmadan bunalmış bir 
İr gelen T oros müdafaası ikinci 
~ltı daha yapb. 

llrd ~e~a Edip , güzel bir vuruşla 
dll. ~ ıkınci golünü de yapmış ol
'etı itle biraz sonra ayni oyuncu 

\te •du bir şutla üçüncü golü de 
ta Vaziyet hemen k nd~rıı g~-

çabuk yoruldu . ı 
Hakem Mahmuda gelince : Dü

rüsl hareketiyle hiç sızıltıya mey
dan vermeden oyunu tam bir vukuf
la idare etti . 

* * * Sabahleyin yapılan ikinci takım· 
ların, küçüklerin maçı da büyükle· 
rinki kadar heyecanlı olmuş ve bu 
karşılaşmada f dmanyurdu küçükleri 
daha ağır basarak maçı 1 - 2 ka· 
zanmışlar , onlar da Çukurova "B,. 
şampiyonu olmuşlardır . Kendilerini 
tebrik ederiz . 

SPORCU 

~~-------··--------~-
Seyhan Vilayeti Daimi En
cümeninden : 

Adana Memleket hastanesinin 
1 Haziran 936 dan 937 senesi ma
yısı sonuna kadar bir senelik ihti
yacı olan erzak ve saire açık eksilt
meye konulmuştur . Açık eksiltme 
936 senesi mayısımn 12 inci salı gü
nü saat 1 O da Vilayet Daimi Encü
meninde yapılacakbr. 

istekli olanların şartnameleri gör· 
ınek üzere her gün hastane idaresine: 

yukanda gcsterilen ihale gün ve sa
atında 0/0 7 ,5 pey paralan ile 
birlikte Vilayet Enciimenine gelme-
leri ilin olunur.6739 23-28 - --- --·-------. 
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

Filistin karışıklıkları 
Birinci sahifeden artan 

kasabalan hastahanelerinde tedavi 
edilmekte olan Arap ve Yahudi ya . ' 
ralılanm ziyaret ederek hatırlanm 
sormuştur . 

Araplardan ölenler gece ve Ya
hudilerden ölenler ise sabahın saat 
albsmda gömülmektedirler . 

Yafa, Hayfa, Cüneyn, T elebib ve 
diğer kasabalar arasında muvasale 
kesilmiştir . Filistinde hemen bütün , 
mağaza ve dükkanlar lngiliz siyaseti 
ni protesto maksadile hala kapalı 
bulunmaktadır , Filistindeki lngiliz 
kuvvetleri Mısırdan getirilen kuvvet . 

Ayakta poliklinik muayenesi 2200 dır' 
Yatarak tedavi edilenler 428 dir. 
Yatmak veya ayakta müracaat su 
relile yapılmış olan ameliyat sayısı 
218 dir. 

Aynı yıl - mükerrerler de dahil · 
olmak üzere - yaralılara yapılan 
pansman sayısı 7310 ve yatanlann 
pansmam da 4500 dür ki, pansman 
yekunu (11810) dir. Bu müddet zar 
fında 690 laburatuvar muayenesi 
yapılmıştır. 

Hastanede görülen şefkat ve ala-
ka itibarile heman hiç boş yatak kal
mamakta ve hatta bazı günler mu
ayyen çerçeveyi ,geçmektedir. 

Memleket hastanemizin faydası 
çok büyüktür . 

lerle takviye edilmiştir. Her taraf ~----~~~~-~~--m 
asker ve polis kordonu albnda bu- 1 kili buna müsade etmemiştir. Filis 
lunmaktadır. Lücnei tenfiziyc, Lon- tinde ölen ve yaralananlann ailele-
draya bir heyet göndermekten sar- rine yardım maksadile her tarafta 
fınazar etmiştir . iane toplanmakta ve bunlar Kudüs 

Hududa civar bulunan kasaba deki Lücnei tenfiziye merkezine 
1 d y h dil göndrilmektedir . 
ar a oturan a u · er, korlçuların- yafada büyük bir yangın çık-
dan Kudüse ltica etmişlerdir. Şarki ı mışbr. itfaiye, söndürmek için aza 
Erden ve Sina cephelerinde kuvvet- mi gayretini sarf ediyor. Halk kor 
li Arap aşiretlerinin toplandığı ve ku ve telaş içinde bulunmaktadır . 
bunların Yahudiler üzerine hücum Buraya gelen haberlere göre, A-
ederek ırkdaşlannın intikamlanm a- vusturya Yahudilerinden 165 kişi 
lacakları haber verilmektedir. lngi- Viyanadaki lngiliz Elçiliğine baş vu · 
lizler, bu hudutlarda da askeri ted- rarak Filistindeki irkdaşlannı muha-
birler almaktadırlar . faza etmek üzere kendilerine oraya 

Tel Avivde : açılması karar- ·1m · gitmeleri için pasaport ven esim 
laşbnlan büyük sergi, son hadiseler istemişlerse de bunlann bu başvur-
dolayisile şimdilik açılamayacaktır. malan red edilmiştir . · 

Suriye ve Lübnandaki Fırkalar İngilizler, isyanın büyümesine ve 
erkim, Filistinde Araplara karşı ya- başka yerlere bulaşmasına meydan 
pılan şiddetli muameleleri, İngiliz verilmemesi için her türlü tedbirle--
Fevkalade Komiseri nezdinde pro- ri almış bulunmaktadır . 
testo etmişlerdir . Kudüs: 27 (Radyo) - Tel A -

Her tarefta Arap ölüleri için ga- vive sığınan Yahudiler 10 bin ka-
yib namazlan kılınmaktadır . dar tahmin edilmektedir . Bunlann 

Berut gençleri, Filistindeki son iaşelerine çalışılmaktadır. Son Yafa 
hadiseleri protesto t:tmek için bü- yangınındaki zarar 10 bin lngiliz li-
yük bir mitig yapmak istemişlerse rası olarak tahmin edilmektedir. Ya 
de Fran ı .. Fe-wkalade Komiser ve· lan Şarkta Yahudi mallanna karşı 

Alsaray sinemasında 
bu akşam 8,30 da 

iki büyük fim birden 

1 
Kız kadın olunca 

Mümessili: Şen ve güzel Yıldız 

Maryon Davis 
2 

Umumi istek üzerine 

Ateş Kraliçesi ) 
Türkçe heyecanlı film 

Tenzilatlı matine iki film birden 
Gelecek program 

Silah başına 
6769 

~-

Fransız saylav seçimi 

Birinci sahifeden artan -

Şimdiye kadar alınan neticelere 
göre seçimin umumiyetle Radikallar 
aleyhinde olacağı sanılmaktadır . I 

Komünistlar bu İntihabatta 1932 
intihabına göre yarım milyon fazla 
rey almışlardır . Yeni mecliste ko· 
münistlerin eskisine nazaran iki mis· 
li mebusluk elde edebilecekleri mu
hakkak sayılıyor . 

. Radikal sosyalistler bizzat sosya
lıst ve komünistlerin bu seçimdeki 

ur.~umi bir boykot yapılması karar 
la_ş~ı~lmıştır. Bazi Arap kabileleri 
F ılıstin hududunu tecavüz ederek 
bir kısım Yahudi köylerini yaknuı
lardır . 

muvaflakiyetlerini teslim etmek
tedir. Gelecek mecliste sosyalistle
rin , Radikal - sosyalislcrin yerine 
geçerek en mühim ve ekseriyet par
tisi olacağı zannolunmaktadır . 

Son neticelere göre siyasi par 
tilerin vaziyeti şudur : 

Sağlar 66 
Merkez 42 
Sollar 42 
Paris : 27 ( Radyo ) -Geno ve 

Deo'dan başka bütün bakanlar ye
niden seçilmişlerdir. Bu iki baka
nın da ikinci turlarda intihap edi· 
lece)deri umuluyor • 

Paris : 27 ( Radyo ) -- intiha
bat büıfık bir sükUnetle deva ID et. 
mektedir. 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA-

Kilo Fiyarı 

Gayri menkul malların 1 BELEDi.YE İLANLARI ı · Meraki zade Mahmut va 
açık artırma ilanı siyetini tenfiz heyetindeı 

Adana 1 inci icra memurluğundan: Gazetenizin 31 Mart ve 16 Ni· 
~------..----------------------- san 936 tarihli nüshalarında Meraki CİNSİ Eıı az 

~-;ı;- pamuk 
K. S. 

Piyııc:a parla!!'1 .. -- 33 
PivııF111 11·mi:ı:i •. 32,50 
lan" 1 
laııt' 11 

En çol.. 
K. S. 

-34 

Sımlan Mikdar 

KUo 
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YAPAGI 
l:St•\·~ı. 1 1 --7,---------
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936-471 . 
Açık artırma ile paraya çevri 

lecek gayri menkulün ne olduğu : 
No: 182 
tarih: 926 ağustos 
Cinsi: tahtani dört oda bir mut 

bah bir havluyu şamil hane. 
Mahallesi: Hankurbu 
Arşın: 410 
tapu hududu : Doğusu Hacı Mer 

yem batısı sahibi senet kıblesi Hacı 
Dimo poyrazı tarikiam. 

1

----------•l Vaziyet hududu 
J ımt' ____ taktiri kıymet: tamamı lira 250 

~)-~_r_ıi_·~·}~,~·ın_Ji_k,_,..,,__ , _____ 1 _~~~-- No: 31 

•• .. 'fob ıımlnk., ~.:Z:) / tarih: 340 Nisan 

----~-=-----~--H_U_B_U_B_A_T Cinsi: bir bap hanenin 88 hissede 

1 - Sebze hali önünden , Tarsus kapısı meydanına kadar olan yolun zade Mahmut terekesine ait gayri 
heyeti fenniyedeki keşif, şartname ve projesine göre tamiri açık eksilt· menkullarm Mayısın birinci güniİ 
meye konulmuştur . Yapılacak işin keşif bedeli ( 663,87 ) liradır . satılacağı ilan edilmiş ise de o gürı 

2 - Bu işe ait evrak her gün öğleden sonra heyeti fenniyeden bedel- Bahar Bayramına tesadüf eylediği 
siz olarak alınabilir . cihetle satış bir gün sonraya yani 

3 - İhale, 30 - 936 Perşembe günü öğleden sonra saat on beşte 2 Mayıs 936 cumartesi saat on bire 
Belediye daimi encümeninde yapılacaktır . bırakıldığından talip olanların mu 

4 Muvakkat teminat: ( 49,79 ) liradır . ayyen gün ve saatta belediye meza 
6716 19-22-26-28 salonunda heyetimize ve münadi Ha· 

Kiraya verilecek dükkan ve yazıhane 

Belediye önündeki 1 numaralı yağ cami civarında 2 numaralı hükumet 

nifi çavuşa müracaat eylemeleri ila 
olunur .6765 

içindeki, 3 numaralı satış kulübeleri ve hükumet yanındaki beş adet alt ve Adana sulh mahkeme .. 
beş adet üst yazıhane karşıyakadaki 5, 11, 29, 31, 33 numaralı dükkanlar 
ve 70 numaralı kır kahvesi ve eski istasyon civarındaki yüz metre murnb- sinden : 
balık arsa açık artırma ile kiraya verilecektir. No: 295 

liu~<tav K ıhrı- 82,5 hissesi . 
__ ._. -----,Y,...,..e_r_li___ 4,90,--J---ı------ ---------- Mahallesi: Çınarlı hane iken şim·J 

., Mt'rııaıı .. - ---- -----------

İhale 11 Mayıs-936 pazartesi günü saat on beşte belediye encüme- Adana İnhisarlar vekili Cemal 
ninde yapılacaktır. İstekliler her zaman belediye hesap işlerinde şartna- Ergin tarafından Adana Şakir paşa 
meyi görebilirler. mevkii tütün bayii Hüseyin aleyhine 

..ııı: ,.,.. •• 
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::§ ~ ))jjz kırma' •. 
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SAYIN HALKIMIZA 

Sanayi işlerinde ilerleyişi bütün dünyaca tekdir edilenlSovyet Rusya 
fabrikalarının son model yaptığı kapalı bütün dişliler yağ içinde dönen 
saç tablalı Bergüzar sistemi ve çok hafif olan orak ma-

kineler ve yedek parçaları dişli bıçaklar ziraatta kullanılan her cins 

pulluklar Çayır makinaları Tırmıklar ot preseleri Pul
varizatörler bütün Anadoluda kullanılan ve çok büyük bir şöhret 

kazanan ve Sütlerinizden en temiz yağ çıkaran kullanışlı ve sağlam 

olan Süt makinalanmız çifçilerimizin çoktanberi beklemekte olduk

ları halis çelikten yapılmış Ot kazınalarımız son model zarif ve 

şık Dikiş makinalarımız gelmiştir . Fiatlar Rekabet ka

bul etmez derecede ucuzdur . Fırsattan istifade ediniz . 

Pek yakında altı ve dört öküzlü pulluklarımız da gelecektir . 

6579 

Deposu Adan.:ıda Osmanlı bankası 

Şubeleri Mersin Ceyhan 
33 

alimda 

tarih: 340 Kanunusani 
Cinsi: tarla 

Mahallesi : İlyasağa 
Arşın: 625 
tapu hududu: Doğusu sed batısı 

sahibi senet kıblesi Ragıp karısı 
Fatma şimalen tarikiam. 

taktiri kıymeti : beher arşını 50 
kuruş . 

No: 109 
tarihi: Mart 341 
Cinsi: tarla. 

Mahallesi: İncirlik. 
Dö: 109 
tapu hududu : Doğusu Gökdereli 

oğlu Marakar ve Apraham batısı 
tumbur oğlu Karabet poyrazı tari
kiam kıblesi kocanın oğlu Mansur 
tarlası . 

Vaziyet hududu : Doğusu Avni 
paşa batısı yol kıblesi Süleyman ve 
reseleri şimalen Duran garben yol 
ile mahdut. 

dö: lira 6 
No: 110 
tarihi: mart 341 
Cinsi : tarla 
Mahallesi: İncirlik 
dö :41 
tapu hududu: doğusu dilfa hatun 

batısı yol şimalen şosa kıblesi mihail 
1 

yetimleri iken tastar vereseleri. 
Vaziyet hududu: batısı çal yolu 

doğusu milli emlak kıblesi Muhtar 
bey şimalen şosa. 

de: 6 lira 
Balıkçı Ali veresesinden Cemi· 

lenin Hanifeye olan borcundan do 
layı yukarda yazılı gayri menkuller 
satılacaktır . 

Gayri menkulün bulunduğu mev 
ki , mahallesi , sokağı , numarası : 
1 ei artırma: 2-6- 936 salı saat 
10-12 

2 ci artırma: 18-6-936 per
şembe saat 1 O- 12 bugünde kanuni 
kıymeti bulmazsa 2280 No. kanun 
hükümleri tatbik olunacaktır. 

Taktir olunan kıymet : 
Artırmanın yapılacağı yer gün saat 

1- İşbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi tarihinden itibaren 

numara ile icra dai-

İstekliler ihale günü muvakkat teminatlarile birlikte belediye encüme- açılan alacak davasının yapılmakta 
nine gelmeleri ilan olunur.67 45 25 - 28-1-5 olan muhakemesi sırasında müdde 

aaleyh Hüseyinin ikametgahı malUJI! 
Buğday pazarındaki dükkanlar kiraya veriliyor olmaması dolayısile ilanen tebligat 
Buğday pazarındaki 26 adet mağaza bir sene ve yeni otel altındaki ec- yapılmış ise de gelmediginden ilant 

zahane üç sene müddetle açık artırma ile kiraya verilecektir. gıyap karerı tebliğine ve muhake 
İhale 14-Mayıs 936 perşembe günü saat on beşte Belediye Encü- menin 13-5-936 çarşamba günU 

meninde yapılacakbr. İstekliler her zaman belediye hesap işlerinde şart· saat dokuza talikına karer verilmiç 
nameyi görebilirler. olduğundan o gün o saatta müddei· 

istekliler ihale günü muvakkat teminatlarile birlikte belediye Encümc- aleyhin mahkemeye gelmedigi veyi. 

nine gelmeleri ilan olunur.6767 28-2 - 6 1 O 1 tarafından musaddak bir vekil göıı 
-----·--..-------··-----. 1 dermedigi takdirde gıy~p kararı uı. 

TiR 

6748 4 ,, _________________________ ._. _______________________ . 
• 
Iliçlarınızı ve 

(Naftalin) guve 

Nasibi 

otunuzu (Naftalin) 

eczanesinden alınız. Ali 

Temizlik 5370 

mize bildirmeieri icap eder . Aksi 
halde haklan tapu sicilile sabit ol 
madıkça satış bedelinin paylaşma
sından hariç kalırlar. 

280 Ucuzluk 

istiyenin alacağına rüçhani olan di
ger alacaklıların o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacakları mecmuun
dan fazlaya çıkmak şartile, en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilmezse ihale yapılmaz . Ve 
satış talebi düşer. 

1 

dik edilerek gıyabındr duruşma yr. 

1 
pılc:cagı il5ncn tefıliğ olunur.676b 

l 
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ı Diş tabibi Hüsnü 
Sclanik bankası karşısmd 

Bulunmuş olduQu seyahatteıı 
dönmüş ve hastalarını kabule baş 
lamıştır . 67 47 3 - 5 

Doğruluk fabrikası işletme 
sosyetesinden : 

Müşterilerimizin elyevm fabrik 
mızda mevcut paınuklannın sigort 

müddetleri bitmiştir . Bugünden itr 
haren müşteri mallarından dola) 
sosyetemizin bir guna mesu)iyet ka 
bul etmiyeceğini sayın müşterilerr 
mize saygılarımızla bildiririz.67 51 

3 - 3 

İnhisarlar baş direktörl~ 
ğünden : 

G. Antep başmüdürlüğü ile mü5 
kirat fabrikası ihtiyacı için gelecd 
ve gidecek tütün, içki, tuz ve biltt 

ı mum emval ve eşyanın bir senel~ 
nakliyesi 20-4-936 dan itibare 
on beş gün müddetle kapalı z?i 
usulile eksiltmeye konulmuştur. İh 
5-5-936 salı günü saat 14 d 
G. Antep başmüdürlüğündeki kt 
misyon tarafından yapılacaktır. J3ı. 
baptaki şartnamenin bir örneği AJ 
na İnhisarler baş müdürlüğünde d 
vardır. İsteklilerin bedeli muham~ 
yüzde yedi buçuğu nisbetindeki lj: 
lira muvakkat teminat parasile te~ 
lif mektuplannı kanuni müddet ıet 
fında mezkur komisyona vermelef 

26-28-1-4 6763 

Heyecan, dehşet, korku bütün 
bun lan 

1 -------·---------------------:: 
resının muayyen numarasında her
kesin görebilmesi için açıktır. İlanda 
yazılı olanlardan fazla malumat al
mak istiyenler, işbu şartnameye ve 

4 - Gösterilen günde arfJrmay;:ı 
iştirak edenler artırma şartna~esini 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış 

ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal veya verilen 1 

mühlet içinde parayı vermezse ihale 
kararı fe3holunarak kendisinden ev
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa razı 
olursa ona, razı olmaz , veya bulun
mazsa hemen 15 gün müddetJe ar
tırmaya çıkarılıp en çok artırana 

ihale edilir. İki ihale arasmdalci fark 
ve geçen günler için yüzde beşten 
hesap olunacak faiz ve diger zarar
lar ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
memuriyetimizce alıcıdan tahsil olu
nur. Madde O 33) 

Singapur korsanla 

1 
İstanbul ve Paris fakültdlerinden mezun 

1 D. Ham Onar 
Kadın hastalıkları mütahassısı 
Hastalarını İstiklal mektebi karşısındaki muayenehanesinde her an ı I, 

kabul ve tedavi etmektedir. 6652 16-30 1 
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dosya nuınarasilc mernuriyetimize 
ıniiracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu 
karda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nis
betinde pey akçasile ve ya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir . (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki 
haklarını hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan tari
hinden itibaren 20 gün içinde ev
rakı müJbi~lerile birlikte mewuri 

5- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç. defa bağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 75 şini bulmaz veya satış is
tiyenin alacağına rüçhani olan diger 
alacaklılar bulunup da bedel bunla
rın o gayri menkul ile temin edilmiş 
alacaklarının mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere artırma 15 ğün 
daha temdit ve 15 ci günü ayni sa
atla yapılacak artırmada ~deli ~alış 

filminde bulacaksınız 

6753 
"' -·---------------

Gayri menkullerin yukarıda ~ 
terilen tarihinde iC 
memurluğu odasında işbu ilan \ 
gösterilen artırma şartnamesi dair" 
sinde satılacağı ilan olunur.6768 

________________ _,1 

Umumi neşriyat müdürü 

---~Celal Bayer ..../, 
Adana Türksezü matbaası ~ 


