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PAZAR 

Her nevi am•tir itl,.,i•i 
tında nrir ve atelye rrllai •lir. 

5 KURUŞ ADANA : G'ONLtt GAZETE ON V'çONC'O Yll. - SAYI 3493 

Dün bir cinayet oldu 
abıkalılardan Ali adında birisi , Ziya is
inde bir 'adamı Çukur kahve önünde 

bıçakla ağır surette yaraladı 

Dün saat 13 e dotro ıehrimiz· 
ele Çakar kala•• ininde bir cin• 
Jllt olmuı ve All adındaki bir ıa
ldr.1ı Ziya adı•dald bir ıencl hl
'9kla ıtır ıarette yıralamııtar . 

Vak• bakkı•dı öjrendikleri
-1a pdar: 

Zi1a , Fıblat adında urgaaıaz 
r bdı•la bundan öace mlaatıe· 
te bulaaarals ziibrevt bir haa· 
k ..... ve banan aetll,le Fıt 

'ab hiiktmete fikiret etmiftir • 
Dün pollı , Fıt•ıtı 1nıl11arak 

•'1arene içht emra•ı ıÖlareviyeJ• 
llalrlrkea • bir çok samanını 
haralarukı bhvelerde ıeçire• z.,., kıdıoın mu•y,.,,e glılrO
llti•I girmek Ü&t"re cadcle lise 
tine çaku • 

Tam ba arada }'ıtnıbn kır 
d91i Ali , arkada• kopsak plir 

urlye mektupları 

ve dotıadıo dotruya Ziyının la-
tü•e ıtıl•rak .,liadeki bıçajı •i 
böirüae ııplır . 

ZiJa ferJlt İle yere d ... rlreD 
Ali ikiacl bir defa daha oa.. bı· 
çaklımıta ıavqirken, Fıttlıh ıö
tlren Polia Hayri, hem~• tabıa
cııanı çekerek AllJe mani olmuı 
ve elinclea kınb hl&-ia alarak 
oau tewldf etmiftir . 

Kulu içilld• 1•ta• Zir• i• , 
derhal bir .edre ile memelket 
baat• .. •eliae kıldınlmııttr • 

ôtrenclijimiae gire Ziyı , 
keadi halinde bir adım ve Ali İM 
ııbıkıh ve •••elce bi ciD1yet ••
Hleaiade• dolıJı hıpiıbıaede yat
mıı biriaklir . 

Meleleye poliı el koyduio 
içia tallkikıtıa nracet D•tic•yi 
ayrıca bUdireeetlz . 

Halep -Antakya yolunda 

ir aoy~uncululı oe bir cina,et oldu ......... 
FIH•tln Yehudllerl, Surlr• -- n•• 

ehed..-ıne engel olaceldermlf 

Aatak1• : { 
GeçeaSahgWl•kaa• .... t 

11 eh AntakJ• - Halep ota• 
·-Pİi· 1111e Hılrem makılila yeaip) 

Jair •raıındı .. •serle mletlllb 
ıı-.!Milri1aler tarafından Wr IOJlu•

lak olmaı ,., iç otomobil ıo 

nlmUflar • 

.. ileti .... 
bun• " birik Arap blrlili ., p
ropamı11ın ilk kıdem• al olacıtı
nı ve bö1I• bir muaheclaain fl
liıtincleld Y abadi varhjan• •D 

hürlk clarbeyi wuracaiıaı talimin 
eylemektedir . 

1 

Alman teklifi 
Nel•rl ihtiva 
edlyormdt? 

Londra: 4 (Rac110) Dıeifleıi 
ltaka•• Ede• ev•elisi ıü• Alman 
bıı delegeli Ribbeatrop'la Jlptılı 
mllilr•tta, Alma• memorando
ıDIMla bala••n bir çok aoktalan• 
ta~Dhini lıtemiıtir. 

Bilbaua Almanyıoın Kolo•i 
•• Ren hawza11ndald alkert da· 
ramu hakkıadaki dlflaceleıiain 
açdsça meydana lconm111nı clil'· 
mittir. 

Alm..,aoın bu ıu•llere bir· 
kaç 'al•• kadar eeyap verecetl 
a•alu1or. 

Buelardaa bati&• AlmanJ•lllD 
Çekoalo••kJa ve A•aatu~J• ile 
1apmalc ietedıli ademi ıecıwls 
•illlldaraam biter lcafldıklı yar· 
dım pılch ile tak•iJ• edilip edil
miJeeeti de Al .. a deteı•ia.tan 
IO. ulmaıtar. 

Doktor Ekner 
Nazilerin gözln· 
den diJfmlfmB? -Lonclra : 4 (lbdyo) - No,ter 
ajıo11am a..ı ırtllrı çektiji Wr 
telıiScle 0 Hiadenbarg ,, balooa
aun J•V•t yıvaı Riyoclijen117roya 
dotru ilerlemekte oldutu•• •• 
a. ubab .o.aJ• dalail ol•flllllaı 
ltilclirmektedir • 

Lpt.D Eber Nazi blll ... ~ 
dalla töthd• dlflfiiiae dair ÇI 

kanlı• bıberlerdea çok •ilteea• 
lirdir • Keadili : 

- " ltlr pôliillaea 
U.. V• "l rejimim. llararet-
11 bir taraftanyım ., ckmiftir • 

Belçika hudutlarını 
tahkim ediyor 

Hauptman nihayet dün 
Gece yaruından sonra idam edildi 

HaU tman soluk ve zaif görünüyordu. 
Fakat sandalyaya metanetle ilerledi 

Allahım ne yapbnl feryadı 
T,anloa: 4 (Radyo) - Kftçlk 1 

~uıin katili Hoplmın ıa
bil.a b111 1,47 de SS phldia 1 
a.i8ile idam edilmiıtir. 

"8•pt••• çok aolak ve uif 
llr~ordu. Hfllrmtia iefız ,di
l•ll od.ya tlriod1e kadar bir 
feJ ilJlememitti. 

ICencliııae bar .. t• ıoa ıöa ola· 
ral ltit teY llrle1ip IÖJlemi1• -
C•fi hir k9t're dabı aoroldu. Hı
... e••ıpolera 

- lfer ,ııu makineye ı•lin 
• kader eö1lemrdiklarimclen 
b.pa bir ,ey s6ylemif oloı•m 

..,lemiı ol•rum dedi. 
ICWili ilim 11mdalyı11aa 

,... ................ " 11if ıö-
~· ••t-e• metiadi .• 

~lu,. elelsttik clejar jı..taa IOn • 

ı dekt• •oa,eee etti " öllm 
1 e.tiWllltea IOOl'e Hagptman. 
~ ............ 

&iNı ..._ baberiai .ı., •I· 
--. hlr tek k•ff•• bile fiyi'• ~ '11auplman aon ddklka1U1da 
....... falcat ltiraa IOara •et ltir 
NaıııMJ ........ 1ıtçk..,-ta lteı k~8k otla ile lteraber Ne\'· 
la~ti n: JOtkı ...._bt •tmıtir. 

- lh*'1m ae 7aptın?.. Ga.eteler Haaptmın'ıo fdımı 
1'if~· için, Niyerıey'in ea feci bir ha· 

_._.. 89apt .. n bir11 soarı di ... ldir dİJOı lar. 

İtalyanlar 

leea gllOnde lngillz 
'*-•fll•tlarlne de 

riayetkAr 1 

1 Dıı bakanınuz Belptta 

Belgrat : 4 ( Radyo ) - TeYlik 
Rfittll Araa bu sabah bU'raya ge 
lerek Bııvekil ile Kral Nai"bini ıi 
yarat etmiıtir. 

_ ..... --. 
Kayseri 

kombinası 

iki ayda 282.436 
liralık pamuk aldı. 
Kayseri fabrikaaı içmdeld bitiiD 

bölmeJerile, hem pamufwı t.lyadaa 
balya yapalmcaya kadar içindea bo
pltılarak yap)an bezin unhp reçlll 
bütün makineleri ihtiva etmektedir. 
Pamuk, 6nce temizleme makinelerine 
girerek, bütün kirlerindea ıyıldlnm*' 
ta, sonra Ufleri düz,ltici ve muvul· 
leftiriai makinelerden ......... 
Bundan sonra uzun ve yuvadak fel'it· 
ler haline giren pamuk, iplik =fHa0 

lerine gitmekte ve bir bç mMlneclen 
geçtikten 90Dra istenilen inceQe p. 
nulmaktadır. 

Bu ipliklerin bez haline plil lı ıll, 
için de 1100 tarih bulunan doJaama. 
hanede yapahyor. Bu tezlr•hlann 600 ı 
renkli ve 500 ü kaput bezi çefidi -. 
rinde çalışıyor. Do\wma tnklblmmdm 
çıkan bezler icabederse bey•dıdtDa 
mekinelertne ve ondan sonra da • 
makinelerine fitmekte, 'satlam ve ~ 
sursuzluldan ayn makinlerde koalNıl 
edildikten sonra uzualuldan tabit ..._ 
melde ve sonra top baliDe k°""' 
sevkedilmek üere ambalaj edD.-.. 
dir. BOtün bu istihaleler son .._ 
otomatik makinelerle yapalmlttldlr. 
lfÇilerin vuifesi makineleıin bs r tı 
durup her huri bir amaya .. ,... 
~ iflet•ktea ibuettir •• de 
deaeali bulerde, d11ınlerbı ..... 
lmulUnda ifÇi ft ustalara it ...... 
tedir. 

Fabrikada bugün 200 elen fazla 
usta ve muavini, 1400 den fazla .. 
ve ı• kadar çnk çehpllktilllr. 
ltçi ve çınJdann 150 bdan ....... :ı 
kazlaldlr. y.. itibarile, ilÇillria 
Dini 20 )'lflndan küç6k ....., 
etmektedir • .Aynca,....._ llir 4' 

• mektep kısmı vardır ki. burada yllllr
ce ldlçlt .....,. ... 
.... illderi ............ ll•ın•d• 
ve -.. de ......... deszt ıl•ı• 
amrr ...... ,&msklıedirler. la~ 
çülder için, fabribmn amit ,.. 
salonunda •bala. 6ile. ..... ,_... 
Jeti paruaz olarak ~. 

- Gerl.t ikinci •ahlfed~ -

Bu •radı Zlbhuirede• ı•I· 
•ekte olaa bir , otomobilde Rey· 

nl,e jandarma karmkola ka••n
•• Fuad Çanı ile bir eefer bu-

Bu•an içi• doktor V ıyiımao 
Pariıde biti• va1ıtayı baıvararak 
Sariye - FtıaH muahedelİain 
akim kalma•• plıt•ktadır · 

BUıükıel : 4 (Radyo) - s., 
lawlar mecliıi hllktmednin teklif 
ettiği mlllt mldefaa projflini ka
bul atmiı Ye blıln Belçika hu 
datlarmda y eaiden 111laldmat 1•· 
pılma•aı lcanrlaıt1rmııt•r . 

Roma : 4 ( Radyo ) - " Po 
polodttalya ., ı•zeteıtnd t'! , llaao 
liainia J•Scl•i' IÖJlenen bir mıkale
cl• İtalyanın Tana pli etrafia
daki İeıiliE menf•dletiae riaJet 

Bir Hava şeytanı 
11"1 ... kta idi. 

lfkiyı He Fuad Çavut ve jan 
mı ••feri a11•tnda bir çarpeı 

- lita ol•aı, Fuad Çıvoı aidatı kur· 
a ,araalle tlerbal llmlftiir . 

Nef arla ıtllbı iılemez oldu· 
adıa etkir• eUae diiıeret ıill ......... ,. 
Yelcatardan takriben 25 Suri· 

lir111 kadar bir p.r•J• ı•ıhe · 
eıldya, .ak'adaD ıoora dur· 

daa Balre• datları.. clotr• 
••ı Antak1a, Aulrem Ye Hey. 
iıedea jandarma ve miHı müf. 
leri fs4'ndilerini takibe lroyul· 
tar. 
EtkiJaoın, bozulc bir Türkçe 

• koouımuı olmelerıadan bun· 
ıa Klrd d•I' 1•bud Bar•• ci· 

uı.ctalsl Araplardaa olduta zan
._ •ermektedir . 

Fua• Çı•aı ııtia İalibi1ell . 
Ş.m : 2 (Özal) - Kadlttea 

• gizetıleriae 1aaabyor : 
Y ahacll Llclerlerl11den Doktor ı 

ay--.., Patlıte .ahi• eDtrllca 
çedrmektedir • 

_________________________ ,, t.hctti bildirilmektedir • 

laalyaa kavvetleriain ba mıa· 
tıkı.ta lcıgiliz menf•atlerioe zarar 
YfJl'tCek tekilde çılqtakları laak· 
inada 1faa ~dile• haberlerin birer 
laıy•l mahaalll olduğu da ilave 
eluomakt•d1r . 

Bagiin spor bayramı yapılıyor 

G~~n yıllarda gapılan ıpor ıenllklerlnden Wr gOrıJnüı 
BllfÜ• Hıllsewi tarafıadıa ıe•rimisde bflylk hir ıpor bırnmı 

yapılacakbr . Ba bayram ötlatlea eoaıa ıtadromda •• ltölgemlsdeld 
bltla ..,or tttekkllleriala itdr .. iyie ollcakt11 • 

( Bu bayrama;a1t ,,..- iç ..,ı.mıM.dar • ] 

italya 
• Habe, hukukuna hör

met edecek mit 1 
Loadr• : 4 ( Radyo ) - İtal

ya Rfiri Gıa•di dıt itl~ri bak•a· 
ftiını aiyar. t .,tmfftir . 

Ku••etle ıınıldıiı•• ıöre , 
balyan aefiri , maebede ler muci · 
hince , lnailterıaln llabt tiıtanda · 

ki falakak •• menf .. tlerine ltalyaaiD 
la6rMt edecejiai temin etmlftir. 

Yajmur 
ltal)'anları k 

14«t&clra: 4 (Wye) 1 ,......, ... ,.,. .... ,...... ... 
··~---..--_ .... ______ ..... _______________________ , rellC .. loı .......... et:lif. ltal .. 

YAKINDA .. 
" TORK SOZD ,, nü 
yepyeni bir çehre ile 

par erbk •bit• iahb,lc elmit 
•lr llet4etlitler • 

• Eden•ın fikri 

Leodn: 4 (Radyo) - Eclee'in, 
LOkaroo devlr tleriain telrrar 

J
t -.ı me•m teklif ... del•ı•· 

!. lelt. analanlu baf edtcetf •mul· ..... ,. 
.. Kırmızı Şeytan,, UJJ•reeia albadu 

,or ve •icada ile gittik~• •• • 
taclrr . 1.,, ............ .. 

...... ipi difleri~ ---~)Jf; 
lakillİ laırekder yaıltlll@• 



Veremin oluşunda 
dahili ve harici sebepler 

Yuao :~ lProfeeor Dr.Bruoo 
Lange, • 
" Roben Kadı ,, Enfebiyorı 
luuctılıklan Emtiıüm - &rlirı. 

Berllnde çıkan .. Forıchungen und Fortıch,.lle ,, adlı lllm 
mecmuaıının 10 . Sonkdnun 1936 tarihinde okuyup enteresan bıil -
d11ğumuz bu yazının lercümeıinl okurlarımıza arz ediyoruz : 

-----~ 

Verem ha•tılıi•Dın yepne H· 

bebinİ• •erem bHilleri enf elrıi
JOGD olduju iddiaıını karıi, llblti 

araıhrmalarla ağrapn bazı alimler, 
ötede•beri itiraz etmekte •• bu 
itireılarını, ceıedler ve •arem ur · 
ları berinde yıptddı11 ehemmi 
J•tlj tetkiiler neticrıine iltinıd 
ertfrmektedirler . 

Ha neticelere bakarak, vere
min medeni memleketlerde alabil· 
dijioe ve korkunç bir ölçüde ya 
yıld•i••• hükmedilmiıti . 

Gerek yukanda anılaa balat
lar vr. ıerekıe ilerileyen ameli 
bilai •e tecrllbeler, medeDI mem 
leketlerde hemen biç 11.imıenin 
kendini verem enfekıiyonuoı kar 
p koramaıı imkioı olmadıjı ve 
banl•n• çojanun dıba çocukken 
laııtalıp afllandığı kanaatine •ar
mıttı . 

Verem mikrobunu bu ıuretle 
kapanlırtla• aiıbeten küçük bir 
k•mı lt11tabta tutalıa bile, uzun 
uma•dıet.eri yıpılan tecr8be ve 
mllilbedeler ıöıtermiıtir ki, bu, 
hemen enf ekıiyona mBlf·akip de
lil, aradıo ıeneler ıeçtiktea IOn·" 
ra - o da haıtahtıo 1bııl•m&11 
igla - ıöyle bö1le bir aeliep teı· 
kil •tmektedir . 

Börleee aa .. tılmııtır ki, b11ta· 
hf1il m .. ydana ı•fme•i içio, vere· 
mi• llaricl amili olar.k tanınan 
e•febirona, batk• 1ebepleria de 
elrl .. meli lizımdn; 1ani, - me 
••il yarablıfdıki eylaf ve t~tek · 
kil tibl - biZiıt ••••n blnye
alndekl, yıpı11ndıld lauıuıiyet ve 
veremi• iıefl dıı lmillerindeo H· 

yılmam•klı beraber, insan vBcudu 
•Un eofekıiyoaa karıı olen muka
••••t kabilı,eth~i azaltan muhit 
ve yapyıı te1irlerinin de bir ara 
ya ıel•Hi llnmdır . 

Bfltüa boolata rat•••, haddi 
utında çok mühim olan tabii 

mlidafM kavwetinin, llııtnhğın ce. 
re,.nıada oyaıdıtı role, yakın 
umına kıdar, pe" chPehemmiyet 
Yerilmiyorda . 

Haetılatı• oltqanda, hay••n· 
lır ilerinde yıpalan ve alharet 

d1r bir çerçeYe içinde kalen lebo 
ratayar teciübelerine d•r••ılıyor, 
halbald pek mfllaim rolü olen bün 
,.aıa tabii •üdafıe lıa•veti ve 
111uhit telirleri ihmal edilivordu. -

Bir çok baywenlar lzerinde 
yapılan muafiyet tecrlbeleri de, 
•J•İ ıuretle iti kır11tırm•ktan 
bıpa bir teY•:yaramıyea hatllı 
we beJbacle plıımılardan ibe
retti. 

eaatitlallode yapılan ilmi araıtır
malu, hı1tabtın meydana ıelme• 
ai içia bö1le bir muafiyrtia hiç 
de kıymeti olmadıtını tebarlz et 
tirmittir . Bu tetkikler aynı za
manda liborıtunrlarda yepılan 

tecrübeler hillf ına , tabii yat• 
yıı prtları altında vücudun aldı· 
i• b.ıil adedinin ve batti banla
nn çok yeya •• ılddetli olmaıının 
da - atı yapılmak 1aretile elde 
edilebilecetl ıındıri maafiyet ka · 
dar - ehemmi1etafı oldupau 
rlıtermittir . 

Verem mlk;obu ılın bir iosa· 
ıııa alın J•ZllJBI her ıerdea evvel 
amumf, ••tiirel malrıvemtt kabl 
liretinde aram11k gerektir • Banun 

la beraber bir çok tecrülteler, in· 
HD Jlpılt•dalci tabii mukavemet 
ka•vdinin muhitin teıir ve ıert· 
lertna pre defıdilai rlıtermek. 
tedir. D&ıüoce we keder, yficadua 
ıui iıtimali, nokean ııda, verem 
haıtahğının b.1lama11na ıc.bep 
olmalıtadar. 

Şüphe yok ki iaıınıa enfek
ıiyone kartı yaradılııında olan 
tabit mftdefae ko •• eu, miibim bir 
esaıtar. 

Çok ıDktir ki , ln1anların pek 
az luımıoıa, mü11it muhit ve ya. 
t•Y•I ı•rtlerıaa, ea11h tedaviye 
reimen taliıizlik' eıeri olarak 
kurbae ıidecf'k derecede •ereme 
isri ZHf ve lıtidadı .ardır . 

Moııhedr.ler ıöıtermittlr ki, 
verem baıtalarının Çotu için ir· 
aiyet , bHtaJıjlo cereyanı bUIUIUn· 
da mlhim bir ıebep teıkil etme· 
mektedir. 

Geçmiıleriade veremden ölen· 
ler lt•hlnan aile ocıldar1arlı ol
duğa gibi, tamamen • kıioe ola 

rak, ita laaatabia talal•aı kimı•ıi 
olmıyan 11hhatlı oymıklardıa dı 
maıap olanlar vardır. 

Veremin ıiraret kabiliyeti iı· 
bat edilmezden •••el, banan he· 
men amumi1etle irtl oldaju ••· 
nıt.rdı. 

Kocb baıili•in lnıfi, •eremio ir
ıea intikal edea bir b11talık ol 
dala bakkıadald flpbe ve kınat 
lan klkfladen .. ramqhr. 

Diğer taraftan ba keıif, ia1an 
ban,.,ıiadeki tabii müdafH kadre 
tinin azım .. nmHıaa ve bune mu
kabil laaatalıl•n lauıulll içia enfek· I 
llyoa ıeraitiDe lilziimandan fazla . 
kıymet verilmf'ı\ne yol açmııbr. 

Bu ,aa iıe, vereme aıılenan 
inNDının blDJetindeki tabii mü. 
dafaı kuv•etinia ~le blyBk olan 
kırmeti, !ittikçe dıba iJi aplatıl 
maktadır. 

Bununla da bu mukavemrt kabil 
iyetinln irat eaul.rını• neler oldu· 
ju, tebabet elemini mııpl etmek
tedir . 

Sahtekarlık 

( Tlrk 9&111) 

ir duyukları 
Miibodiller 

Haklarındett fazla al
dıkları mallar1n bedel· 

lerini ödeyecekler 
''" .. 

1777 numarah iıkin kıaunu 

nun 2 inci maddet'i, mlhadnteria 
iıtihlraklarından fazla olarak .tdık. 
latı malliiı , borçlaom kı

nuaunı tevfik•n , borçl•nmeyı 

mecbur tutuyordu • Bir çok mü -
baditlr.ria ha borçlanma muame 
leıini yaptırmadıklan Maliye Ve· 
klt~linin tetkilderinden anlatıl
mııtır • Bunun Ozerine , Maliye 
Vekileti evvelte iılEla itlerine 
bakan Dahiliye Vekiletine mürı 
ceat edrc•k bu ıuretle fazlı ah· 
aın malların istirdat edilmeıiai 

iıtemiıti . Dahiliye Vekaleti bu 
yolda bir muamelenin taafiJe ka 
nununa muhalif düt' ceiini ileri 
ıllrerek itira• etmiı ve bu Jtiıden 
iki •ekilet araaınd• açılan muba · 
bere k•plll itkin iılerinin Sıhhi 
ye veklletioe devrinden eoara 
da deY•m etmitti . 

Haber ıldığımrza ,are M•liye 
Velsileti bir taraftan 1777 •Uma 
rab iıkin kaauoana• 2 inci mıd · 
deıiaia tefıiriai iıtemiı , diger ta 
r•ftan da iıtibkaklerd•• fııla 
mal alan möbıdillerio fııladıa 
aldıkları malların bedelletini öde
meje mecbur tutacak yeni bir ka· 
DOn liyiba11 h111rlayarat mecliae 
vermittir . 

iki kişiyi zehirleyen ölttm 
mahktlmu kadm 

Dudu ve Ali iımlllde iki iitİJİ 
sebltleyerek Gldiirmelteo ıutlu ve 
ölüm cezaıına m~hkQm Atfe lift 
kında v~rilen hükmü h•myiı mah· 
kemesi bozmuı oMu~uodao Ayıe
nin mubakemesı dün Ağarceuda 

tekrarlanmıttır . 
Ayıenin yaı ılA1111nın tttbligi 

hakkında VekAlete yaıılao cevap 
gelmediğinden muhakeme 21 Ni· 
uaa bırakılmııtır. 

İkinci nalb~ot kursu 
dnn bitti 

Halkevinde yapılan birinci nal
bant kursundan eonra ikinci kurı 
da dön bi&~iı ve bu kur11a devdm 
eden nalbantlarımııın imtihanları 
mütehaaıue ve emektar bir jüri bu
ıurunda muvaflakıJetle oeticelen
mİf&İr . 

Nalbantlarımııl• yap&ığımıı ko
nuımalar onların bu lurslardın ne 
kadar büJük ıstifadttler e&&iğiol ıu 
satırlarla daha ıyi aole&ıyor : 

" Biıler ıimdıyıt kadar deyoe 
ğinin yardımıle yürüyebılen bırer 

kör vaziyetınde ımİf•ı Bu hakı
ka&i bu kursta gördüğiimüı ve edin 
diğimiz yeni bilgilerle daha iyi 
anlıyoruz . 

Bugünkü 
Spor şenlikleri 

program• 

Halkevinde 
Sinan gac891 9 

Nisanda yapılacaktlr 
Halkevi büyük Mimarsinın için · 

1-Bütln ıpo cular H•t (12,30) bir rece haz.1rlamıfh~: . 
da ffalkeri babçeıiade top1•naralr Koca Mımarın dooüm yıll par 
aHt ( 13 ) te , önde hareket ede· Jel &ir törenle katlanacaktır • 

cek olan Halkevi bandosunu bir 
TDrk hayratı , arkHından 6 oklu 
ha1rık , Adana - Merıin Halk
evi takımlar1 , Balkevi lrayılkc:ıla· 
,. , bayr.klanyle beı aber knl&p 
ierio bütün atl"t ve futbol talnm· 
lart ' avcdır ' bieikletciler • cirit· 
ciler,.kulop idare heyetleri taltıp 
edeceklerdir . 

2 - Buinci maddedeki kafile 
liit kalesi - 1eni otel ve Hfalt 
caddeyi takip ederek AtatOrk 
parkına fidrcelr , hazırlaean çe
lenk Ula Ôaderia He1keline •o 
nıcakt1r . 

Handen ıonra lrıfale dotruca 
fthir alanına fiderek Hatkevi 
bandoıanun çalıcığı iıtildll mar· 
tı ile b&yük törene baffanacaktsr 

3 - İıflklil marııadan ıonra 
ıporcnlar tarabnda11 ~ir ala· 
nında geçit reami yepılacaktır . 
Geçit rrs.mı ıon bulaoca aıaiıda 
yazıl. oyun protramı numara aua
ıiyle tatbik edilecelıtir : 

1 - Yük~k atlama , 800 met 
re kotu . 

2 - Gülle atma , 100 mette 
koıu. 

3 - Tek adım , 300 metre 
kop. . 

4 - Disk , 1500 metre lrofG. 
5 - Üç adım , 200 metre 

"°"' . 6 - S.rıkla yükaelr atlıma, 
3800 met'• kotu . 

7 - Ba~rak ,., ... balkan . 
8 - }"'otbol maçı . 

4 - Ml••hakalarda birinci 
ırlrnlere birer madılya ve futbol 
mBsabak11u.ıd. ı•lıp rtleo takıma 
bır kupa verilecektir . 

5 - Ba proğram hı•a' mB
sait olduğu takdirde yapılacaktır. 

Baı hakem - Halkevi ıpor 
komittıi baıkanı Dina Yurdıta 
pın . 

Muva11ld bakemlrri- Be1an 
Feriha . Nıhat Oral . 

e.,akef hılcemi - Cevat 
Diblea· . 

Kronomelre hakemleri 
Sait Blfren, Mnbtar Bedi. 

Atlam• ve atma hakemleri -
Nueret , İbrahim Diblen , ljret
mea Zeki , Mahmut Oakan. 

Volan keyııına kaptlen 
amele dUn öldO 

Evueliıi giin Menıucat fabri· 
k11ınd. oahıan mıkrniıtlrrden 
MD1U1merin , Yola o kayıııaı dü
ıt-hmek iıte~keo kendiıini kayıt• 

k•ptırdıjlnı ve •i•r bir surethı 
J•r•landıtını din JHmııtlk • 

Milli mahaullere ı 

Hile katanlar tiddatle 
1

1 

cezalandırılıyor 

İktiıat vekileti , milli mahıul· 
terimize bile katacak olıala;ın 

tiddetle cezalaodmlması h11ıa1110 · 
da ileridenbert bU1ük bir he11a
ıiyet ıöatermektedir . 

Mubttııltf ticaret odaları ve 
bor11ludan •ekllete ıelen ma16 
mıt btr buıuıta çok uyımk dav 
rınıldığını ıöıtermelstedlr . 

Halt• bir kaç gün evvel İzmir 
borf111ndın vekilete ıidm bir 
rapora göre : 

İzmirdelci terk sanayi tirketi
oe 46 balya ulak pimok Httıtı 
tahakkuk ed"n çelebi Tuanto ve 
mahdumu ticarethanesi 100 hak
kında adlt tatbikata teve11BI olun· 
muıtur . Bu pamukları vıro Me
nemende ıebat J k•..t.de B..... 
Şahin fabrik•larıda ııkı bir kon 
trola tabi tutulmuıtur . 

Seha ve meyv• 
fi atları 

Bir kilo itibarile ka&ak 20-30, 
ıemlıotu 30, bez"lya 7,5, baki• 
5, taze yApreli 10-15, praH 4-
5, erik 30, bad"m 20, yenıd&oyı 
( Malta erigi ) 40, elma 25 - 35 
enginar tanesi 5-6, poı takal tı· 
neıı 3-7, ekıi linıoa taneai 6-7, 
marul taoui 2 3, aane, mayde· 
aoz, turp demeti 1, ıoian lciloıu 

5, patates on kuruıtur . 
İlimizden komşu ıl ve ilçele · 

re bu gllelerde fezla mikterda ih· 
racet yapılm•kta oldajunden ıeb· 
ze Ye m~yve fiatları yBkıelmiı 

tir . 

Belediye 
Talimatına aykırı 

hareket edenler 
cezalandırıldılar 

Hancı Matafa ojlu Ali, bıocı 
Hacı Emin ojln Hacı Hllaeyia, 
hancı Köse Bekir otlu Ahmed 
hancı ebi oğlu Hüıttyin, ıbrrcı 
İbrahim oAla Selım caddeye piı 
ıu dölıtlklerinden 2ıOO er, Ahmed 
kızı Zeynep cadd~ye buleıık ıu 
dôktlifiadert 200, arebacı Dur•D 
orlu Bekir JOleu olmıy•n ademı 
yanını btndudiğinden 100, ek 
mekçi Celil Halli kiloda 50-60 
ıram nokaan ekmek .. thjıDden 
300, ekmekçi Halil oflu Rıfat ki- ı 
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Nasturiler içi 

lngHlzlerd . n llna ._._._ 
isteniyer 

Loedre - A ••• ~ ...... .,.. 
mebua olan eıki İegiHı- bakı 
rındaa "Em•i,, lnıiliz D'tilleti 
hitaben bir beyenname neıret 
tir. Emeri bu beyaonamHiade 
yor lci: 

o - Uumi harpte bize bB 
••rlıtfJt. y•rdım eden it.ak 
turileri Suı iJeye yerleıtirilecek 

Milletler cemiyeti buallflD 
leıtirilmeat için pek az para ta 
ıiı etmiıtir. 

21 bin niifuH balii olan 
mağdur milletin Soriyede birlr 
meai ve it güç Hbibi olabilme 
için daha 180 bin lnıılfz lira11 
ibtiyıç varıhr. 

Jr;giliı milleti, kendiıi için 
döken ba mittettı JHdım et•el ~a 
dir. Bu parayı temin rtmek bor r 

d •u 
muz ur.• ~ü 

Filiitin radyosu 
c;ah,yor 

Lir 

FiHftio : 1 (özel) - 1 NI 
dan- itibaren itlemete batl•Ji 
liıtia RadJOID A••pç•, İbı aai 
ve İngilizce Detriyır v.-rmeld 
dir . er 

Geit k atuıilri ve ıerek hava en 
di~ neıri1atı bu Bç dıl iltı Dtfft 

melctedir. 

Bu iıtaayon normal 450 au 
ra araıindadn . 

Kayseri 
kombinası 

- Birinci sayfadan al'lan - t 
Şimdi yalnız elektrik santralı " 

ekiple ve dokuma kısım ild ekipl 
çabşıyor, diğer kasımlar tek ekip k 
tanıyorlar. Fabrika her kısınld• ü 
ekiple çahşacafı zaman ilÇilerin sa 
altı bini bulacakbr. 

Fabrikanm yapbtı kaput bezi 
renkli basmalar piyasada çok ra 
görmüf ve benzerlerinden hem sa 
laınbk, hem de ucuzluk itibarile ço 
üstün olduğu röıe çarpmıştır. 
lmalit mikdan aydan aya süratle art k 
maktadır. Sonteırinde 921.865 me 11 

bez çakarmış olan fabn1ca ha mikt 
hkklnunda 1.139.038 metreye ve So 
kinunda da 1.382.390 metreye yük 
sehniıtir. Bu bezler için kullanıliın i 
likler ham pamuktan fabrikaca im 
edilmiştir. fabrika Sonteşrin ve llkki 
nun aylan zarftnda ceman 282.436 lira 
bk pamuk sabn almış ve bunun yan 1 

fazlasına aym müddet zarfand• harca il 
mışbr. Kayseri fabrika11, her balum• 
dan, Türk endüstrisi için clrnek olacak 
bir faaliyetle çalıımaktadır. 

loda 15 - 35 gram noksan ek· 
mek ıathiıodan 300, e-.mekci Ş• 
lcer M«"bmed, ekmekçi Tevfik o 
lu Abmed kıloda 15 - 35 gram 
nok1&0 ekmek sathklırındao 300 
er, hencı Muıtafa ottu Mahmud 
abırlarıDID talimatnamt)e DJIUd 
olmadıiındaa 200 e • kur111 par• 
crzaeu~ cezalaadı11lmıılard1r. 

e 

Bugün meslPğimiıdıt çalııırkeo 
lennio ve modern bilginin kafala 
rımıza yerlPıen yeni ııığı ıle apay 
dm bir eahada gözü açık yürüye· 
ceğimize inanıyoruz • 

Aekeri ve mülkt baytularımııın 
bu kursları Latarmak huıuaunda 
göeterdıldttri büyük alAka vı. aar
fettıkleri değerli emekleri biıde 

Tedavi için ha•lah•neye kel
dırllın Muemmer , aldıtı •ier ya
radan dıba f 1Zl1 k•n zayi elliğin· 
den maaleaef kartulamiyarek din 
aabab llmlt ye eeoemeıi fabrika 
erkadaılarınıo y•ptıtı bir törenle 
kıldınlmııbr . f Eski zaman gazelinden .. 

Kuzu ati 

" Koch ,, un dallı aonralan, 
Ylremli bir laeyvının, hariçten ye 
al pl•cek enf•kıirona lıarıı mua
fiJet kubettiji , netice itibarile, 
in•na.ra yapılacak bafıf ve atla
talabileeek bir verem baıili •t• 
llDID ileride ıelmHi Ve h11tah
I• tebep olmaıı muhtemel daha 
•flr Ye tehlikeli enfekıiyonlara 
kaqı bir muafiyet tedbiri oluak 
hlfa•ılabılec•tl baklandaki kq 
fi tıp, alemiade old•kça rer tut
mdfta ve kı .. at baliae ıelmiı 
d • Hani, Yer.eme k•rtı biiylkler
de slrllea faıla makavemetln, ço 
caldalsda olunan muıfiJ•t verici 
hafif ea felrllyorıdan ileri ıeldiii 
hile iddia edilmiıti • 

Suçlulannıo muhakemesi 
' & ktirle karıılarıı . 

K11ıp •alinde bir ikı rüad~n 
beri kaza eti ıatalmıta b .... n 
mııtır · Fıatları koyan etlerinde 
olduğu gibi 45 karuı üzerinden 
ıaı.lmaktadır . 

Gelen yok , plıen yok , hiç bir haber :yok 
Bisi düfüruialer lcalmıı mı bilmem? .• 
içimde bir nsı , kalbimde bir ok 
Sevdiğim _,,,.ıdır, ölma, mü bilmem ? .. 

Soa yıpılap hcrübeler •• epi 
dımioloıique tetkllsler , hele 
IOD oa ıene içinde Robe t Koch 

SahtekArlıktan suçlu ve mev
kuf dörtyol eski malmödürü Zeki 
ve arkadaıları lıakkınJakı daruı
maya dün ağırcezada devam edil 
miı, tahkikat bi&miı olduğmıdan 
müdd11i umumi evrakı tetkik için 
almıı ve muhakeme J 3 nisana kıl
auıtır. 

Kursta muvaffak olan nalbant 
)arımız için hir kaç gün ıonra eli
Uyetname da~ıtılmaıı törenle ya 
pılacakıır . 

Atll spor kongresi 

Şebrimiı atı. spor kul6b8 düo 
kongreaini J•pmıt ve baıı karar 
lar •ermıfllr • 

!<ama taııyan 11dam 

Dlo, Hacıbeyramda Mılatyıh 
Muıtafa otlu Oımaa aclıada biri 
ıiain koca bir kama ıle dolaıtıjı 
zablt•C• ~örllmUı ve Oımeaın 

kam111 mDıadere edilrrek be~k.nd .. 
kanuni talrıbata ıitit•lmııtar . 

• *. 
Haılay&M erenler hem de yaralı 
&,.. IMlôlıdır , bahtım lcaralı 
Süiabüllü dağlan duman ..,.ala 
Y adeUer yarimi almış mı bilMMI 1 .• 

Zekai Dede 



5 Nisan ılJ& 

Son dayaklar 
Fener bahçe 
DUn Ankaraya 

harekat etti 

-·-
A11kara : 4 (Redyo) - Fener

laabçe takımı bu giln aaet 14,40 
dı Aokaraya bereket etmittir . 

Ankaraya gelen Feaerbabçe 
lalcımı ille maçmı Ankara Gücli 
lıe yapacaktır . 

teklifi 
Amerikada müsait 

karşılandı 

--
Ankara : 4 ( A A ) - Amerika 

Ilı a tbuntı Almanya tarafıodan ileri 
, •iirülen barış plAnını müsait bir 

•uretıe karşılamaktadırlar. FranH 
büktımeti Je Alman pl4nına karşı 
Lir barıı pl4nı hazırlamaktadır. 

lnv.iltere kimleri 
kışkırtıyor muş ? 

Berlin: 4 (Redyo) Mıtbuıt ve 
•iy .. i mebıfile göre, logilteı enin, 
elçıka ve Franaıye, müzakere 

er muvaffekiyetBizlikle netİCt 

va tndiji takdirde emoıyrtlerini ga
ed· aeti edoecejioe dair ylZdığı mek· 

'1plır, Frenıızları •• B"lçilcalı..ı 
um •rı uyuım•m•i• teı•ilc etmekte· 

r. 
Alma" gazetf'leıine g6r,., bu 

kdirde bir uzlaıma mlıklil ve 
tiki de imkiaaız olacalcur. 

Fransa 
okarnocuların tekrar 

_ toplanmasını istiVor 

bekaalıtıoda FraDHDID 
OaH, Berlio, Londra sefirleri 
lr koaferaaı akdrtmfılerdir. 

· Onferaoa üç aaat devam etmittir. 
tbe Fraoaız aiyasi mahafılioe gÖre 
sat lre, Lokarno konferarısı önD-
ço llıdeki haftada Pariate topl•n• 
art ktır. Halbuki İngiliz mabafili 
e n yrni toplantının Bıukaelde 
tan lıcetı fikrindedir. 

Son 
yük eklifa mukabil teklif 

Yaşasın harp 
ek· 
i Şe Vaşiuıton : 4 <Radyo) - De 

k ol Bakanı 1937 yıh içinde iki 
ram blı ve önömOzıleki d6ıt yıl için· 
300 de 13 krovazör yapılac•tını 

lemiflİr . 
ıuo Z11bhlar bı ş ıli. . on milyon 

para lara mal olacaklardır • 
ar. .. usturyanın m cburi as

erlik ilanı dOn•a sulhunun 
temini içinmiş 1 

Viyana : 4 ( Radyo ) - Küçük 
ant, A•usturyada mecburi as 1 
lik ilAnıoa karşı hir protesto 
_.acaktır. 

~vusturyu , mecburi askerlık 
ını Avrupa eulhunun temin ve 
cltıfaası uğrunda yapıyormut . 

llistindeki Türklere 
yardım 

t..düı: 1.(özel) - Filiıtinde· '•"ir Tlrklere bakmık üt:ec e 
•tfa Türkleri keodi aralaıandı 

_ _.,.ta clım cemiyeti karmaılardH'. -

Sovyet - Mançuri 

Hududundaki müsademe
de ölen cesetler jMpoolara 

verildi 

Ankara: 4 (A. A.) - Sovyet -
Maoçuri hududundaki soo bir 
mlisadcmede ölen bir J•pon ubi 
tiyle neferinin c rsetleri yapılan 
bir ınl•ıma üzerine Ruslar tara 
fından Japonlua veril mittir. 

Adisababa bombardman, 

Londra : 4 ( Radyo ) - Bu 
ıabab AdiHbabaoın üzerinde 
beı İtalyan uçetı bombalar ea 
vurmnıtur . Adiıababa h•Y• mey· 
danında üç Habeı uçıjı tahrip 
edilmiıtir . 

Bir bombardman daha f 

Adieıbaba : 4 (Radyo ) - Bu 
sabah ltalyan uçakları Nişigoyu 
hombardmun ettiler • 

Ne zaman toplanacak? 
Cenevre : 4 (R•dyo) - . z~cri 

tedbirler komitcıi 13 ler komite· 
sinin İtelyaa Habeı _ibıil&fını müı 
libane ıurelte hal için sarfettiii 
meaıiye devem ettiği mliddette 
toplaamıyacakhr . 

Londra : 4 ( Radyo ) -
Royterin buıuıi muhabiri, Hin
denburr Jeplioinin Riyodo J .. n• · · 
yroya dotru Brezilya kıyllarıadan 
geçmekte olduğuı1u bildiriyor. 

Roma : 4 (Radyo İtıly•aın 
braapladığı m,.1eleler Jura•lya, 
Ditalia, eski İngiliz - İtalya• an 
laımelarmdao bahsederek diyor 
ki : 

İogiherenin Tan• gölli üıerin
deki helcl•u yalaıs rölüo cenubu 
na İtalyaom hakları ise bütüo ara
ziye aiddir . 

İtaly .. bu hakları •acak İogil
tHe ile lcendi aresmda Hab,şiata

na dair esa eo möneıip anl•t••· 
lar daireıınde münakaşa , d '"!bi
lir . 

Berlio ; 4 (Radyo) - N11yo
nal sosyalist mabıfeller Edenin 
dOnkü nutkunu şıddet !e tepkid 
ediyorlar . 

ltalya~ bombardmanı 

Adia Ababa : 4 (Radyo) -
Bu sabah, b~ı ftalvao uçığı Adis 
Ababa Dzerinde sıiirünmDıler, iki
si bava meydanını bombardman 
etmiştir. Meydan ale•ıler içinde 
dir. Bir d~ Habef uçağı tahrip 
edılmitlir. 

Uçaklar, ha Ya meydanında 

biç bir mukavemet görm~miıler
dir. Akalh telsiz istasyonu tahrip 
cııdilmemİfJİr. 

Şebir bllcuma uğr•mam1flar. 

F ransanın ısrarı 
Paris : 4 ( Radyo ) - Fransa 

nın, Londra, Brüksel, içitleı ileldıt 
bakanlığı erkAnı dün toplıtnmıtlar 
dır. Toplant•dan sonra resmen bil· 
dirildiğin., göre, fı'rıı naı:1 bökilmeti, 
Lokı:ırno devletlerinin gelecek haftn 
bir toptanlı yapmaları hususunda 
ki teklifinde ısrar rtmfk fikrinde
dir. 

ltalyanlar ilerliyor 

Aımera: 4 (Radyo) - Aıiyın · 
di gölü bö1gr.11inde ltalyaoler, 
mlitkül ırr•İt ahında Y•H§ yavaı 
tekrar ilerilemiye ballamıılardır. 

Tekrar bomhardman 

Adiı Ab•bı; 4 (Radyo) -
Bu Hbab rr kenden İtalyan uç•k· 
lara Zizikayi bombardm•e rtmiı · 
Jerclir. 

• 
( Tarlc Sö.a; 

Tarihi mülakat dolayısile ..- Asri Slae•atla ,, .......... 
londrada çlkan ( Deyli Meyi ) in meıhur muhabiri Ward Prl 

ce'iıı Hillerle yapllğı bir mrilô.katı neşreden Deyli Meyi gazetrsi 
bu münasebetle yazdığı bir baı makalede diyor ki : 

Werd Price'ın lfülerle yaptığı 1 
ve bizim bugiin neşrettiğimiz mü
lAkat, uzun yıllaraanb4'rİ dt-gme 
gazeteciye nasip olmamıı tarihi bir 
muvaffakıyet tir. 

Bu mülAkat, kendi şahsi ener· 
jisi ile Almanyayı tozlar fçinJen 
alıp Jükselten bir liderden gel
mektedir . 

Bu edamın grçmiştl! hiç bir 
Alman hükümdar ve yahut diplo
matında hulunmıy.rn hır otoritesi 
vardır . Onun verecPği her emre 
milleti uyar. 

Bitlerin bu miilAketında söy· 
lediği sözler orasıntla en önemli 
olan tııref, kt!rıdis in in teklif ettiği 
saldırmazlık paktlorınn Avusturya 
ile Çekoslovakyanın da girmesini 
istediğidir . 

Bu nokta Sir Austen Çember
layn tttrafı ndan Avıım Kam · r11sında 

geçen pazartesi günü ortaya atıl
mıştı. 

Dünkü görüşmrde H.tler, ken
diıinin 1934 yılı Ağustosunda söy
IPdiği sözlerde hAIA ayak diredi
ğini ve Avruponın büyük bir mu
halefet göstereceğı Avusturya ilha
kına taraftar bulunmadığını söyle
miştir . 

Hu mülAkat, merkPzi Avrupada 
sulhu ziyadeııilA pekişıirm "ğe yar 
dım edebilecektir 

Bunı f an başka kendisinin ilen 
aahaeındıt Fra ıısaytt karşı h ·ç hir 
saldırganlık dileği beslemediği hak. 
kında söylediği sözl .. r de dikkate 
değer. 

Hitler bir defa daha Fransa ile 
sulha ve ı yice onlaşmağa taraftar 
olıluğunu söylüyor Yıl diyor ki: 

" Zira ne Almanyanın Fransa
Jan ne F'roneanın Almanyaıtan , er
tık, istiyecAk ıeri bir şey kalmamış
tır . 

Artık Almanya, bütün toprak
ları üzerinde eğem+:ı nliğini tesis et. 
tı ği için Vereay muahedesinin ceza 
maddelerinden hiç birisi kalmıımış 
oluyor . 

Genç 

Şimdi Fransayıı h11 h ıırolrnti,Bel 

çikanın yaptığı gıbi , kahul etmek 
ve soğuk kaohl klu · orşılamak ka 
lıyor . 

Şura&ını kaydetmek gerektır ki 
Amerika Birleş ı k devletleri, Hıtle
rıni ve tekliflerini muvafık bulmtış, 

fran11&da ve lrıgiltorede bir takım 
insanların ileri sürdükleri gibi z~c 
ri tedbirlerden dem vurma~ ıştır 

B Hitler, kayıtsız . şartsız Mıl

letler Cı:ımiyetine dönmek arzusun· 
olciuğunu söyhımi~t · r. Yıtlnıı bu· 
raya <tlö ıı dükten sonra sömürge iş
lerinde hak müenvi l iğıle Varsayın 
Mitıetler c .. miyeti paktından ay
rılması meselelerinin kon11şulnıa · 
Sını istiyecı• ktir 

Vilsonun Amerika senatosuna 
karşı yaptığı manevraların ardın
dan gidilerek bu pakt ile muahe
den in karışt ı rılması yüzünden bu 
dünyu. pek çok ız\ırap çekmiştir . 

M ılletle r cemiyı:-ti paktından , 
hiç bir t ee'ri gör- lmiyen , üstelik. 
b sş belAsı olan cı:zai hüküm ve 
maddf')er çıkardmalıdır. 

lngiliz halkının çoğu B. Hıtlerin 1 

Fransız-Sovyet paktına kıı rşı gös·ı 
terd ı ği kuvvetlı tiksintiyi anlamış- ! 

lardır . 1 
.. . lngiliz hüktımetinin de bu 
paktın yapılmatıındu mesulıyt:ti bu-1 
lunduğu unutu l mamalıılır. 

İngil iz hükOmet nin ltnlyaya 
kar~ı zecri tedbirler kon iması nok· 
toeında fazla ayak diremesi, Fran
eıı ile fngiltere arasında gerginlik 
uyandırmış, ondan sonrn Fransada 
lu·ndi tmniyeti için Moskova ile 
İtt ifak etmek zrrunda kalmıştır. 

8,H tler, bu tcklıfür i n e ctvap 
alabılmek iç ın Fransa seçimi:ıin I 
sonuna kadar beklıyPc~ğinı. fakAt 
t unl r rı ddetl l cPk olursıı bir d:ı 1 

ha Avrupanın b ı ş nı her hangi bir 
tekline r ğrıtmıyecallını söylüyor. 

Burad., kıırar verirken iyi ve ön 
görüşe ihtiyaç varıhr vo Avrupa 
sulhunu korumak için ele ~eçmiş 
olan bu fırsat kaybud lmPmelidir. 

Rakısı 

Saygı değer Adana halkına müjde 
İstonbultlrın sureti mahsusaılu getirtilmiş ol ıı n miıte lıoss ıs Rakı us 

ıası tarafından inhisnrlar idaresi Fen memtJrunun nezarPti alt nda dık
kat Vfl ıhtimamla ve büyük fedakarl ıklarla imul olunan ve içerisinde 
hiç bir muzir mııdde bulunmaılığı kimyahonenin tahlil rAporlarile de 

tastik edilon yeui arişli [ Genç Rakısını ] bir 

df'fa içiniz O zaman hakikat anlaşılır. 
Şişeler üzerindeki ( YENi ) afişine dikkat ~tm~lc IAzımdır. 6624 

4 _ 13 . 

Doktor - Operatör 

Tevllk Pamakç 
MemlP.ket hastantısi Baş Tabip ve operatörü hasbla

rını her gOn sabah saat sekize kadar ve öğleden sonra 
iiçlen itibaren Abidin paşa caddtısinde Ziraat B inkası 
karşısındaki hususi muayenehanes.nde kabul ve tedavi 

1 ,. der • 6617 28-31-3-5-8-11 

Habeş impatorunun 
sözleri 

Loadra : 4 (Radyo) - Habe, 
İmp.raıo r u': 

Oıduıuouo m•ilubiyetile 
neticelenen 31 Maı t mubaı ebeıi 

Mançukoda durum 
vahimleşiyor 

P.-kin : 4 (Radyo) - Mançn 
kol•r hududuodaki vuıyet vahim 
leımt ktedi , . . 

4 Nisan cumartesi gündüz matinesinden i~ibaren 
iki f ı ım birden 

1 - Jban Straus ve aşkı 
Baştan başa muzik Adana bu kadar güzel b ir musiki filmim ilk 

.defa görüp i şidec ı> ktir. 
Bse8en ( JOHAN STRAUS ) bütün dünya şerkrSınr eöytiiyor Ye bith 

dünyı dans ediyor e~!eniyor bilhassa tavsiye ederiz 

ilaveten 
Arzuyu um . mi üzerine 

intikam • 
sesı 

Bu gün gündüz matıntı iki buçukta 
lnıikam sesi - Johan etraus ve aşkı 

Pek yukında: 
Çaluskin altmış gUn buzlar arasında 

Türkçe Sözlü 
Büyük ... yabat fılımi 6655 

__ __l!::::~--S~i_n~em __ as __ ın_d_~...._ .............. 
Bu alqam 

Heyecan, A~k, sergiize~t. ~özellik, fevkallde bir mevzu ve 
bütün heyecanlar 

Aşk heyec«ını,gQzellik heyecam, sergilzeşl heyecaru 
Harry Piel 

Tarafından temsil ed i leı ve lsviçrenin bakm1tkla doyulmaz kıt 
manzarolarile süslenmiş büyük ve C-:!vlrnlAde hareketli bir lilm 

Bataldlaae gl lgelerl 
iki aut tam bir einema ziyafeti 

Dikkat : Bir perdelik gOzel bir 

Miki mavs 
peh yakında : 

Anni Ondra tarı fınılan temsil edilen çok güz"l bir film 

Bvleadlrell•ıı mi 7 
6648 

Alsaray slaeması 
Bu •kftlm 

Mevsimin son turfanda proğranılarmdan birisini !lunuyo 
1 

Münir Nureddin tarafından 

Yemealm tarabdlr 
Halk şarklsı 

2 

(tarza• geUyor) 
Türkçe harikalar harik ası, lıeyecRn kaynağı, nef8 ve ıetvk film 

hrpsi birden 

ilave : en son Dii.nya haberleri 
matineler 

Pazar 10 da Tarun 2 de Taran 
Gelcct•k proğram : 

Metropoliten güzellik, mUzik va neşe fHml 
6647 

llaclarınızı Tuvalet ve ParffJmeri 
• 

ıhtiyacınızı yalnız 

seybaaeezaa de• 
tedarik ediniz 

Çünkii.: menfaatiniz olacaktır . 
aıin iltizami bir manavıa olduju. 
au illn ediyor , 

Japonlar Mı1nçuko - Sovyet 
hududun• geoit mik)·asda tıbıi 
dal y•pmaktadı rlar . .------.... ---------... ---......... ___ _ 
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800 
755 

Kambiyo ve Para 
İŞ Bankuıodao alıom111ır. 

SAYIN HALKIMIZA 

Senayi itlerinde ilerleyifi bütün dünyaca takdir edilrn Sovyet Rus-

1
1• fabrikalarının ıon model yaptığı kapalı bütün difliler yağ içinde 

dönen S.c tabla\ı BergUzar sistemi ve çok hafif olan orak 

makineler ve yedek parçalan difli bıçaklar ıiraatta kullanılın her cine 

pulluklaı Çayır makinalan Tırmıklar ot preselP.ri Pul· 
variıat6rler bütün Anadoluda kullaaılan ve çok höyük bir şöhret 

kaunan ve sotlerinizdeo en temiz yığ çıkarın kullanıılı ve sağ

lam olan SUtmekinalarımı ı çifçilerimiıin (Olltanberi beklemekte 

oldukları haUs çelikten yap~ıt Ot kazmal~rımız son mod .. I 

sırif ve tık Dikiş makinalarımız gelmiıtir.Fiatlar rekabet 
kabul etmez derecede ucusdur . Fırsattan istifade ediniı . 

Pek yakında altı we dört ökOzlO pulluklar1mız ela ıelıcektir. 

Depoıa Adanada Osmanlı bankası altında 
Şubeleri Mersin Ceyhan 

6579 16 

DİŞ MACUNU 
V~FIR AN.iZi 

i E3 i 
EC ZANES!NDEN ALiNiZ 

UCUZlsUIC OOGRl/,UK 

1 

• flldl Simi, 
Sayan Ylllyafl daimi ancDmıMn: 

(8172> lira (69) kuruı bedelle 
eksiltmeye konulmuı olan Adıoa
Karataş yolunun 0+375-10+375 
arasında (4097) metre uıunloğun
daki şo1anın esaslı tamiratından 
geri kalan ameliya\a iıtekli çıkma· 
dığından pazarlık mfidd~ti 936 ıe-.. J 
neei nisanın on dördtincu 1alı gttou 
saat ona kadar usatılmııtır. iıtek
liler bu tarihte vilAyet daimi encü· 
menine ve keşfini görmek için de 
nafia mü4ürlüğüne müracaat etme
leri ilAn olunur. 6b55 

Setıhk kazan ve köten 
20 beygir kuvvetinde her tarofı 

aaA"lam işler bir halde Makler mar · 
kah bir çift. kazan, bir adet dörtlü 
ve dirsPkli köten satılıktır. 

Almak istiyenlerin Butday pa
saraoda Türkistanlı Abdurahmana 
müracaat.ları . 6566 
17-19-21-24-26-28-31-2 

4-6 

Bu şaheser~ görmeğe pek 

az bir zaman kaldı 

Nana 
6650 

Adana inhlsartar baş müdDrtOIOndau: 
Bir aene zarfında Adana-Ka

raisalı arasında nakil edilecek olao 
otuz bin kilo muhammen mikta· 
randa bulunan mamur tütün, içki 
ve sair emval ve eıyanıo ücreti 
nakliyesi :ı!490 numarala kınan 
mucibince olbıptaki ıartoamesinde 
yasılı eeaslar dairesinde açık ek
siltmeye konulmuştur. isteklilerin 
ihale günü olan 9 - 4-936 per· 
19mbe gö.nil saat J 4 buçukta be
deli muhammen olan 30 biD ku
ruıuo % 7 buçuA"u oiıbetlode yir • 
mi iki buçuk lira muvakkat temi
nat akçaıile Adana inhirsarlar baı 

• 

.·DACA 
~iQiKTir:Jf:N, 
RAl-IAT ~DCQ 

müdürlüA'ttne müracaatları.6585 ------------!l!!!!!!!!!!-~~--az!!l!!!'!!"'!'O!!!'!!!!""'!!!al"!lıN-•-!!1!!!!22~!!!99-----------
20-25-31-6 

Say1n bayanlara L 
Viyanadan getirttith• dünyamn en güıel Permenat ma-

F t Ş •t makmaıı sıcak hava ile itliyip 
kinalerıodın or n ıaçla ra asil sarar vermeyen ve 
ur"fetini temamen muhafaza edeo yegAoe bir icattır. Her yerde bu 
öı\ön maklnanın fiat farkı tabiidir.Bu makina ile 4 ve diğdr elt'ktrikli 

makinam ile de 1,5 liraya garantili saç yepı-

Mustn'a ince 1 
yorum. 6623 

6-13 Berberiniz 

3077 306 . 

a ·ıaapaakt 
Güzel ve tabii sesle 

Byi bir müzik ve dünya haberlerini dinleyebilmek için 

Hassas ve ayırma kabiliyeti kuv,.ıetli bir 

Radyo iıterseniı sıze gayet tık : 

Blaupunkt 
k.ısa-Orta- Uzun mevclik Radyolarımızı tavsiye ederiz 
Rad1onuz kulaklarınızı tırmalayıcı değil zevkinizi okşıım11lı . Bunu 

aacak Radyolarımızda bulabileceksiniz . 

Merkez kumend. altında Muharrem Hilmi 

dikkat L. 
En maruf 22 f ab
rikanın en birinci 
makinelerile işti
rak ettiği bir mü' 
sabakada bu ma
kinele.rin Litvan-
ya YiJksek Ziraat 
mektebinde uzun 
mücldet yapılan 

tecrlJ.beler neticesi 
22 fabrika mamulatı meyanında 6 

rinci miikcif atı kazanan 

Lakta ve MUka 
markah 

Süt makinelerimiz gelmiıtir 
Adana 

6553 
Orozdibak civarı : Macar Şirketi 

15 18-22- 27-31-5-9 

Adana inhisarlar baş mDdl~Olündın: I 
Bır seM zarCında Adana-Ko

zan Kadirli ve Feke aralarında t 

se~k ve nııkledılecek plAn ve ı 
(400000) kilo muhammen mıktarJa 

ııtı olan I0-4- 1936 cuma cı 
salt 14 buçukta bedeli mul 
men olan (3200) lirıının • • 7 
çnğu nu,batinde (240) iira ma\ 
ket temirıat akçası ile Adana 
hisarlar baş muılurlüKnne mü 
<'notları . 6584 20 25 31· 

Umumi a•triyat ...... 
Ctldl Ba11ır 2-6-9-13-16 6457 

26, ~~--------------------

bulun ı n mamul tutün, içki tuz ve 
sair bılumuın emval ve t şyanın 

ücreti nakliyesi 2490 numaralı 

kanun mucıbince açık eksiltmeye 
konulmuıtur. isteklilerin ihıle gü- • A.dua T•k ahi e ......... 
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