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~ıın Bakanının anlatıkları 
Pa"" " d .. ·••Ugumuz, unyanın en 

iyi pamuğu olacak .. 
Bn 

~l~Qk devlet endlhtriıinin 
~liıe 831

• tarım maddelerimizde 
ijlt g:ı~kı~k!iğini bir zorığ ha· 

ite 'tııııtır. 
"ıı e~l~ıı gelişen ve teknikle · 
'nıa URtriınize yarıyacak ve 
· ,,

8 
~e onunla başba§• giden 

~ltı;iı ... 1 
.
11 tanın maddelerini ye 

"'tYı .. 
bğı Uzerine alan tarım ba-

\ iıı~ tırıııı kuruml11rı ve arı
~ı'Yı 'i0ıılırı araciyle bu önemli 
~~ l:o~ usaı aaığlara uygun ol•
ltt •lııı aıı:ıı" için bir sıra tedbir-

l '§h. 
ı ... Grk k"" 
l•li~ d oylü~ünün hayatında 
q~ ~v . 
ı ale11• nıni yapacak ve uluul 
"~ lllız· · ~tı\eııd· 1 ıç ve dış piyasalarda 

ı ilk ırecek olan bu tedbir
~llıli b·llliisbet ıonuçlarıııın en 
~ltı~~I lr çıkat maddemiz olan 
L; •nı 'tı alındığı için bu sonuç
~ •tııı \l 'aı "1 •ıı rica edilen tarım 

'd, uhliı Erkmen "Ulus 
'il. lltıı ' " 
"ll111ı,. ı:ı:ın aytarına ıunl111 an· 

'l; 
'tıı o:ınuk, çıkat ürünlerimi 
~~ibı u~IXıliierinden biri oldu
~ de .~•al dokuma endüsri· 
\ dı1 Oz ltı•ddesidir. Eskiden 
~ ı0111Deıııteketlere e•tmakta 

)~,d:1 li•rd• büyük bir kıs · 
~ ınu:ı:da kullanmağa bao-

~ tedb· t,, ırler 
~aı • 

~~lar '•kiden yetiştirdiğim iz 
'ıı hl •§ağı kalite oldukla

hhitj lnz kalıu dokumılara 
ı,~ ,:01lar! dı§ piyasalarda 

Pllr1ı ediyorlardı. 

Halbuki yükeek kılite pamuk 
yetiotirmeyişimiz topraklarımızın 
verimsizliğinden değildi . Cumuri· 
yet devri , bir taıaftaıı kurum
lar açarak p•muk tohumlarını 
artırmağa, diğer taraftan da pa
muk ürümünü artırmağa savaştı. 
İlk artırma işine 926 da kurulan 
ilk kurumla Adaıııda başlanmıı
tır. 

Fakat o zaman daha dokuma
cılık endüstrimiz esaslı olarak 
kurulmuş olmadığından pamuğu 
yalnız iyi bir çıkat ürünümüz ol· 
ması için artırmağa çalışıyorduk. 
Halbuki son yıllarda onun ulusal 
endüstrimize yarayabilmesi de bir 
ülkümüz olmu§tur. 

Verimli sonuçlar: 
Adana 926 ya kadar ancak 

telleri 18-20 milimetre uzulu
ğunda aşağı bir kalite yetiştire· 

biliyorduk. Fakat 929 dan 931 e 
kadar süren aralıksız, aayısız de · 
neçlerle, Amerikan Klevland, 
pamuk soyunu bu bölgeye uygun 
bulduğumuz içio ikil yıldanberi 
geniş ölçüde üretilmesine başı.n
mıı, gelecek yıl ise soyları bozul
muş (iane) pamuklarııun yerine 
tamamen yeni kalitemizin geçi
rilmesi keıinleştirilmiotir. 

Bununl• Adana bölgesine ait 
özel planımızın ilk bölümü b•şa
rılmış olacaktır. Ve artık ondan 
soura bu planın ikinci bölümu 
olan üretmeyi geniıletmek çalış
maluına baılanılauktır. 

- Gerisi ıiçıincıi sayfada -
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tahsil · gÜdenler 

~0 ~~ltılenıe, engel ve bitirme ihti
~ ı. iltını Eylôl içinde bitirecekler 

'\Q/ 
~Q~iir Bakanlığı bu sınaçların ve 
~~~ ~ed kaydinin günlerini bildirdi 

ar, 
t~l,~IQd: 11 (A·A) - Kültür 
'it ~ ' 0 bildirilmiştir : 

l!:(J ' o t 
ı1 tıleb ' il okullara yeni 
~ ~tıııı e kaydı, yoklamala-
,~.. arın l U 1 . l .u,tt . açı ma g n erı 

t· tılıniştir . 
1 ıs, · 

'\ı 1•1~be Ve orta okullara 
\:,. 1 S.b lı Yazılmasına 20-8· 
tl,ııı~,ı.:. 1 haşlanacak 31 .8 
( 
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1 81•t oıı üçte biti . 

l,.. r,iee 
;'. 1, h Ve Orta okulların 
"'Ilı •e S . 

<.9 t v ıııci sınıflarının 

Türkçe edebiyat 
B - 24 9 1935 Salı riyaziye 

C - 25 9-1935 Çarsanba ta
rib, coğrafya sınaçları yapılmak 

şartiyle 25 9-1935 Çarşaııba biti
rilecektir . 

6 - Derslere 30 -9 1932 Pa-
zartesi günü başlanacaktır • 

7 - Parasız yatı taleheıi Pe· 
çim sınaçları mezuniyH imtihan 
ları ve yoklamalar hakkında da 
ha çok bilgi edinmek istiyenler 
bulundukları şehirlerdeki kül 

935:. •ııgel yoklemala-l ~a tür direktörlerine veya lise ve or-
b· . 6.9.19Zarteai günü baş-
'lıq 35 p ta okul direktörlerine baş vur-

' ı 'cek . azarteıi ak- malıdırlar . 
\ li tır . 
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Uçak piyangosu 

1 1 'kh •şlınacak 1 O 9-
.ı · il.. ~lg1t ıııl 1 bitirilecektir : 

~ n, . il Uk 
~~g~ yoklamasile 

ıı ~, Oıt lrÖre yapılacak 
~\'11Qa iı okul mezuniyet 

t,I' b•ıı, 911935 Çer şan 
t '•ıı ;;caı. 21 9 1935 
I• de bitirilecek· 

l\ ,, 
''·I ••ız 
İ •t,Q~ ./atı talebesi me· 
'n,,~,k 3 9-1935 Pazar_ 
~3 tır : 

9 1935 
Pazartesi 

13686 numara 12000 
lira kazandı 

İstanbul : 11 (A.A) - Tay· 
yare piyangosunun bugünkü çe
kilişinde ikramiye kazaııan nu
maralar 13,686 numara 12,000 
lira; 17,383 numara 10000 lira; 
20,114 numara 3,000 lira; 3,698 
numera 1000 lira; 14095 nu-

'"iiİU°a l 000 lira kazanmışlardır. 

·- ·- Havalarımız ! 
Düşman uçaklarının tehdidi al· 

ıındadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. 

1 
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Mutlu bir gün 
Düşmanın Çanakkale
den atıldığı günün yıl 

dönümü kutlandı 

-·--
Çanakkale : 11 (A.A) - Ça 

nakkale dün cenk bayırından 

düşman atılışını ve Ulu Önder 
Atatürk'ün yirmi yil önce Çanak
kale boğazını Türke yeniden ka. 
zaııılıran dünya harbinin gidişini 
9e tarihin yürüyüşünü değiştiren 
eısiz deb:ısını kutlamııtır . 

Şehir ve deniz elektirik nur· 
lan içinde sevinçli fener alayla
rile coşkun gösteriler yapılmıo 
tır'. 

Bolu: 11 (A.A) - Dün 10 
Ağustos Anıfartalarda cenk ba
yırından düşmanın atılışı ve Ça
naklcalenin kurtuluşu utkıı sunun 
yıldönümü şehrimizde törenle 
kutlandı . 

Bu münasebetle ,ehir bayrak
larla süalendi ve elektirikle ay
dınlatıldı . Törende yirmi yıl ön
ce yurdu istiladau ;kurtaran Ulu 
Önderin dehası ve askerlerimi
ziıı kahramanlığı anıldı . 

Bolu, tarihin yürüyü§ünü de
ğittiren bu zafer yıl dönümünü 
her yıl kutlayacaktır • 

Dün bu mutlu güu nstaaile 
Gerede sporcuhırile Yeşilova ku
lübü arasında bir maç yapıldı • 
Maç üç sayı yapan her iki takım 
arasında beraberlikle bitti . 

İtalyan uçakları 
Venedikte büyük 

manavralar yaptılar ·--
Roma: 11 (A.A) - Veaedik, 

Padova bölgelerinde 8 ve 9 A· 
ğustosta bava manevraları yapıl
mıştır. 

Bn manevralara aeksen tay
yare istirak etmi§tir . Manavra
ların esası kuzey hava limanla-

rından gelip sınırı yukarı Adıj böl· 
gesinden aşarak geçen bombard
maıı uçaklarile Miliinoya hücum 
etmekti . Milano ve Bresela mey
dan !arından havalanacak olan 
iki avcı uçağı gurubu bu hücu
mu karşılıyacaktır . 

Yayılan bil diriğ manavraların 
uçakcıhğa ve hususile Milanoyu 
müdafaa gerecile hava hücumla 
rına karşı gerçekten {müdafaa et
mek imkanlarına aid bir çok me· 
seleler ortaya attığı bildirilmek
tedir . 

Uçaklar yüksele dağlarda bu
lutların ve kuvvetli hava cereyan
larının birikmesi dolayısile mü· 
aait olmıyan hava şartları içinde 
vasati bet bin metre yüksekten 
uçacaklardır . 

Bildiriğde doğu Afrikayı ih
tiyat askeri göndermek üzere gi
den ikiz gurubunun yerini tutmak 
için teşkil edilen beş bombard· 
man gurubundan memnuniyetle 
bahsedilmektedir . 

Leningrad hak yeri 

iki ihtilas suçlusunu 
ölüm cezasına çarptı 

Moskova : 11 'A.A) - Le
nin grad mahkemesi , koopera
tif dırektörü ile tekerleme atal
yası imalat şefiııi ölüm cezasına 
çarpmıştır . 

Bunlarla Katzenolsou ~e fab
rika kıpıcısı dört sene içinde bir 
milyou ruble değerinde mal ih
tilas etmekle suçlu bulunuyorlar. 
Sahtekarlık ;suçunun öliim ceza
sile cezalandırılma11 Rusyada ilk 

N ·ıı· B F b k --Ceyhanın tarımsal ve 
azı 1 asma a ri ası tecime! isteklerinden : 

Yılda 20 millyon metre basma yapacak 
ve fabrikada günde 1000 işçi çalışacak 

Nazilide kurulacak buma 
fabrikası hakkında yetkili bir zat 
şu bilgeleri vermiştir : 

Nazilli fabrikasının işlemesi 
için lazım gelen gömürü Nazillide 
işletilmekte olan kömür ocakları 
verecektir . Fabrika bir yılda 
18 le 20 milyon metre arasında 
bHma çıkaracak ve buudan baş
ka da ayrıca ufak bazı alacalı 
dokumalar yapacaktır . 

İşçilere , esasen aşağı Nazil· 
linin yakınında kurulacak olau 
fabrikalardan şebire dönmeleri 
kabil olacağı için ayrıca evler 
yapılmasına lüzum kalmamııtır • 
lşyarlar için yaplmasına başlana· 
lacak 4 apartımanın ikisi 8 dai -
reli , diğer ikisi de 4 dairelidir . 
Burada 24 ailenin oturması sağ 
lanmıştır . 

Fabrik• Kayseri'deki bez fab
rikasının:dörtte üçü büyüklüğün
de olacak ve makine kısımları da 
kayseri fabrikasındaki makine -
lerden eksik olmıyacağı gibi bo
yacılık ve büyUk tablo makine -
leri atölyeleri daha zengin bir 
ıekildedir. 

Yeni Nazilli basma fabrikası 
nın pamuk ibtiyaC'ını Nazilli pa • 
muk ürünü ile karşılanacaktır . 

Gene yetkili direktörlerden öğ
rendiğimize göre endüstri planı -
oın yeritimi yolunda kurulmuş 

olan fabrikalarımızın yaptıkları 
üretim bu gün için henüz yurdu· 
muzun bütün ihtiyacını karşılaya
mamaktadır . 

Bunun için kurulmuş olan fab
rika !arımızı yüzde yüz büyütmek 
yolunda çalışmalar yapılmakta ve 
esasen fabrikalarımızın ekonomik 

durumu çok sağlam bulunmakta
dır . Sümer Bank ayrıca memle
ketimizde toprak ve kimya en -
düstrisinin kurulmuı yolunda A· 
nadolunun bir çok yerlerinde in
celemeler yapmaktadır . 

2 AgustO$ tarihli Jurnal dö Mosko da 
Nazilli fabrikası için §Unlan yazmak· 
tadır : 

Nazillideki ikinci dokuma .kom
binsının trknik projesi Türkstroy 
mübandiıleri tarafındın bitirilmi§ 
olup, yakında çalışmaları yönete-

- Gerisi ikinci sayafda 

Suriyede hükumet şekli 

Birleşik Suriye hükumetleri başkan· 
lığına Damad Ahmet Nami getiriliyor 

İskenderun hükumeti, talebelerin mek
tep kitaplarını bizden alacak 

Suriyede hükümet ıeklinin 1 
değiş'c~ği, yolunda geçen aylar 
içinde çıkan haberler, şu bir iki 
gündenberi yine yenilendi . "El
ittibad,. gazetesinin Parislen ge· 
ıen bir mektuba dayanarak ver· 
diği son habere göre Fransız dıt 
bakanlığı Suriyeıleki siya~al du · 
rumu normallaştırmak için bu
günkü Suriye Cumburiyetile Laz· 
kiye ve Cebeli Drüz hükumetle~ 
rini "Birleşik Suriye hükumetle
ri,, adı aıtında birleıtirmeğe ve 
bunun ba§kanlıgına rla eski Su 
riye devlet başkanı damad Na
miyi getirmeğe karar vermiş
tir . 

Damad Nami iş başına geç· 
tikten sonra, memleketteki bü
tün partilerin gönlü alınarak Sa
riye - Fransa ar&11nda, iki tara· 
fın ıııenfaatlarına uygun bır mu· 
ahede yapılması içio, yeniden 
konuşmolar başlıyacaktır . Diğer 
taraftan söylendiğine göre şim
diki yüce komiser kont Dö· 
martel kendi isteğile bir sefa· 
rete atanacak ve yerine F
ranklen Buyyon veya eıki yü
ce komiser Döjuvnel g•lerek 
yazdığımız programı tatbik ede 
cektir . 

Şunu d:ı ekliyelim ki bütün 
bu hab~rler, özel bir kılıkta o· 
lup resmi bir kaynaktan berki
tilmiş değildir . 

- Hükumet mabafilinrle dö 
nen bir şayiaya göre, önümüz
deki birinci teşrin ayında Su 

defa vaki olmaktadır . 
Mahkeme öteki suçluları beş 

sene ile ile on sene arasında de 
yen hapis cezalarına mahkum et 
mişıir . 

riye idare teşkilatında oldukça 
geniş değişiklikler yapılacaktır • 
Bu arada bazı mütasarrıflar te
kaüde sevkedilecek, bazılarının 
da yerleri değiştirilecektir. Bun
dan baıka bazı kaymakamlarla 
nahiye müdürleri ve diğer daire 
reisleri arasında da değişiklikler 
yapılacak ve münhal bulunan 
yerlere yüksek mektep mezun· 
tarından bir kaçı tayin oluna
caktır . 

- Küveyt emiri Şeyh Ahmed 
Cabrisaübab, şark e kspresile Şa. 
ma gelmiftir . 

.Malfım olduğu üzere bu zat 
Avrupada bir s .. yahat yapmış ve 
bu arada Londrayı da ziyaret 
ederek İngiliz kralına elli bin 
lira kıymetinde bir inci gerdan
lık hediye etmiıti. 

- lskeııderun hükumeti ma
arif vezaretine müracaat ederek 
sancak mekteplerinin muhtaç ol
duğu bazı kitablann Suriyede 
bulunmadığından bahisle bunla 
rın Türkiyeden getirtilmesine 
müsaade edilmesini istemiıtir . 

- Emir Suudun 14 AğuHtos
da Ammana yetişeceği .. nlaşılmıs 
tır . Suriye vatanıleri Emiri kar
tılamak için Cemil .Mürdümün ri
yasetinde Ammana bir heyet gön
dereceklerdir . 

- Şam ziraat odasının tek
lifi üzerine vezirler riyaseti ko
miserliğe müracaat ederek yer· 
li unların korunması için dışa
rıdan gelecek uulara yüksek güm 
rük resmi konulm11ını istemit· 
tir , 

!rakın her tarafında sükunet 
av et etadt olduğundan, ürfi 

- Gerisi dördıillcıi say/ ada -

Borsa 
-

Ceyhan : 12 (Özel J - Bn· 
rada ekici ve satıcıyı mutavassıt · 

ların elinden kurtarmak için mut · 
lak surette bir borsa teşkili ge· 
rektir .. 

asılki : her ilde bir zahire 
borsası varsa Ceyhanda da bu 
teşkilatın behemehal vücudu şart· 
tır, 

Bugün şarın bütün ürünü bor
sasızlık yüzünden , değerinden 
c;ok düşkün fiatlarla satılm11ktı
dır • 

Şayet bu ,tetkilat burada ya· 
pılacak olursa Ceyhan gelirinin 
daha ziyade artacağına hiç şüp
he edilemez .. 

Borsası olmıyan ve ürüu alış 
verişi de çok olan bir yer , 
tıpkı pusulasız gemiye beu · 
zer . Onun ber gidcc.,ği yol, meç · 
bul bir zıır . r kapısıdır .. 

Piyasadaki uyanıklığın belli 
olmayışı karşısında bütün tari
mıırler geçmi§ yılları gözönüne 
alarak mallarına gelişi güzel fiat 
istemektedirler .. Bu işte yalnız 
satanlar dtğil, hemen hemen alan
lar da böyledir, diyebilirim . Bir 
çok tt cimenler piyasa gidişi hak
kında gelen özel duyuk ( istihba
rat ) telgrafları bazın gerek teci 
menleri ve gerekse ziraı çok y•n
lı§ bir alış ve Hhşa sürüklemek· 
tedir . Böyle kulaktan kulağa pek 
iptidai bir şekilde alınan duyulı.
lara, değil acunsal piyasaya, hat
ta iç piyasamıza bile inrnmak 
doğru olamaz . 

Nitekim geçenlerde buğdayın 
iğreti bir tereffüüne kapılan bir 
çok tecimenler stoklarını , piyasa 
daha fazla yükselir umudile el
den çıkaramamışlar ve bugün bu 
yüzden ziyana 1uğramışlardır . 

Bugüu nice iller ve ilçeler 
vardır ki , istihsal bakımından 
Ceyhan kadar önemi olmadığı 
halde borsıo teşkilatın• ıahipdir
ler . 

Halbuki Ceyhan çolc illerin 
istibsalatındau iki üç kat fazl1ı 
bir verim yl!ri olduğu halde bu 
varlıktan mahrumdur . Ökono
minin her yönünü koruyan bor
sa teşkilatı burada da vü<"ut bu· 
lursa , Ceyhan bir k•t daha Ö· 

nemleşecek ve kiirlanacaktır. 

İbmale gelmez bu işin en kı
sa bir zamanda kurulmasını Cey 
ban Tarimerleri ve Tecimenleri 
dört gözle bekliyorlar .. Ve bu· 
nun için çalışacaklardır da . 

N. T. 

İtalya - Habeş 

Meselesi Lahay tüze 
divanında görüşülecek 

Cenevre : 11 (A.A) - Ulus 
lar sosyetesi geuel sekreterliği 
sosyetenin 88 inci toplantısının 
muvakkat ruznamesini ne§ret· 
miştir . . 

Bu toplantıda İt3lyan • Habe§ 
anlaşmazlığına bakacak Lahay 
tüze divnnıoın öleu Japon üyesi 
yeriue hır başkasını seçecektir . 

Alman Sü bakanı 
lstokholmde 

İstokholm : 11 (A.A) - Al
man sü bakanı general Yon B· 
lomberg deniz yolu ile boraya gel· 
miştir . Generalıu ziyareti özel 
olup bir bafta sürecektir • 



• .,.,r. 2 

1 Ribbentrop kimdir ? .. 
BHrlin: 6 (Özel yazıcımızdon)-

1 Hazirondo Hitlerin Londra deniz 
sildhları için konuşma toplantısına 
müstesna elçi olarak gönderdiği 
Joachin Von Ribbentrop , son za
manlarda adı en çok söylonon Al-

man poletikacısıdır.Çok becerikli ve 
iş bilici olduğuna şüphe edilmiyen 
V. Ribbentrop ancak Alman Cumur 
reisi Von Uindenburg tarafından 

nisan 1934 de silllhları azaltma 
konferansına Alman delegesı ola
rak gönderildiği zaman ilk defa 
tanınmağa başladı. ılu yeni adam, 
bundan sonra birdenbıre genel en
tereseyi kendisi üzerinde topladı. 
kendisine verilen iş o kadar büyük 
ve mühim idi ki, kendisile yalnız 
siyasiler ve gazeteciler değil bü
tün halk ııldkadar oldu. zaten Rib . 
bentrop daha 1933 de Hıtler ile 
Papen'in, Kölnde bankacı Schrö· 
der'in evindeki görüşmelerinde de 
kulisler arkusından büyülı. siyasi 
roller oynamağa başlamıştı. 

cDeutsche Handelsvvarte» ye 
bu görüşmeye dair yazı yazan 
Hans Yon Vanusee diyor ki : 

« - Von Ribbdııtrop'un Hitler 
hükftmetinin kurulmasına büyük 
yardımı olduğundan ba~ka o za
manki tarihi günlerin teferruatı 
henüz bilinmiyor. llitlerin Libbe'de 
oturduğu evin önünde bir gün için
de mavi gözlüklü bir adam bulu
nan hususi bir otomobilin durduğu 
ve Führer'in bu kim olduğu bilin
miyen adamın otomobiliııe binerek 
nereye olduğu bilinmiyeıı bir yere 
gittiği hıkllyesini herkes biliyor. 

Bu romantık hikaye belki de ta
rihlerde yer bulmıyacaktır. LA.kin 
gerçek olan bir şey varsa o da 
Führer'iıı bugünden sonra hükft
meti eline alacağına yüzde yüz 
inaıımağ11 başladığıdır. 

işin İç yüzüııü bilen siyasiler 
arasında Ribbentrop dahıı o zamaıı
dan mühim vo büyük bir isim idi. 
Onun Dahlemerdeki misafırsever 

evi, çoktan Nasyonal sosyalist bü
yüklerinin, büyük iktisatçı ve ma. 
liyecilerinin buluşup görüşme yeri 
olmuştu. Ribbentrop k~ndisini Hit 
!ere ulaştıran siyasi yolunu şöyle 
anlatıyor : 

« 1930 da yapılan Reichstag 
seçimi ilk defa beııi Nasyon11l sos
yallstliğ •ı yaklaştırdı. Beni bu ide
ye çekeıı kuvvet, Hitleriıı, Alman
yanın genel harpta kabahatsiz ol
duğunu şiddetle iddiası ve Versay 
ceza kararını reddetmesi idi » 
işine dikkati n nüfuzlu ecnebi 
muhitlerde taııınmış olması, siyasi 
pek ine& işleri büyük bir becerik
lilikle başarması, en karışık işl11ri 
bile bisikolojik bilgi ve anlayışla
rile doğru yola götürmesi onu Füh
rer'e tanıttı. Bilhassa profesycnel 
eski diplomatların beı::eremedikleri 
işlere bir amatör idealistliğile atı 
!arak çözebilmesi , kısaca bütün 
bu hususi ve insani sempatik va
sıfları onu Ribbentropun kısa bir 
zamaııda Hitlerıı en yakın ve onuıı 
en çok inandığı 11damlar arasına 
koydu. 

Eıı güç işler oaa inan ile bırakı
lıyor. O da buııları kendindeo bek
lenildiği gibi başarıyordu . O çok 
geçmeden Hitleriıı emrile Almanya 
sınırlarından çok uzaklarda büyük 
işler gördü, Siyasal konuşmalar
daki pişkinlikler ve tecrübelerio<len 
çıkardığı sonuçlardan doğan dü
şüncelerin, bilhassa yeııi yollar yö · 
rümekte olan- Almanyıya lıüyük 
faydası oldu. << Almanyaııııı öııünde 
çözülecek büyük işler vardır,fokat 
bunların hiç birisi kuvvetle elde 
edilemez. o Ribbentropuıı prensibi 
bu idi. O diyor ki " Hitler ulusuna 
yeni ve iyi bir istikbal elde etmek 
stiyor ve biliyor ki ancak bütüıı 
vrupa uluslarının elbirliğile can 
erip yaşatacakları genel düzenlik 
tasında kurulabilir» işte Ribbeu ~ 

trop daha omuzlarına resmi işler 
almudon da büyük Avrupa şehir
lerinde bu düşüııce ve bu pren
siple Almanya hesabına elinden 
geleni yapıyordu . 

Hinılenburg kend sine ilk resmi 
vazifeyi verdiği gündAnberi Rib
'.ıcntropun oyııo<lığı rol Edenin ln
gi !terede bugün oynadığı rol un 
~yııidir. Yapa~ ellerde ili<: ı:;ötdüğü 1 
ış LonoJr ·ıya gıderek oradaki du
runıu ölçmek oldu. Bıırdan sonra 
Musoliniyi ziyaret ederek ona Al· 
manyanın tekrar iln.hlanma işinde 

ne düşündüklerİııi tatlı dil ile aıı
lattı. Çok geçmPden Barthonu ve 
Doumergue ile Pariste Alman Fran· 
sız müoasebatına dair görüştü . 
Bundan sonra Simon Eden ile ve 
az sonra da Lava! ile Pariste ko
nuştu. Bu sırada Bedinde siyasal 
görüşm~lerile etrafı hazırladı ve 
lııgiliz vekillerinin Berlini ziyaret· 
!eri ile Ribbeııtropun siyasal dere
cesi son mertebeye eı di. Nihayet 
Almanyaaıa a•kert kudretini ildn 
ettiği 16 mart 1935 güııü geldi. 
Bu günün tespitiııde Ribbentropun 
büyük bir rol oynadığı aöyleııiyor. 

işte Almanyanın soıı sPnelerdekı 
bütün mühim diplomatik yöriıyüş
lerinde l'tibbeııtrop en ön safta g6. 
rüııüyor. 

Ribbentrop Lipper memleketin
deki Hole Ribbentrop ismini alan 
bir asker ailesiniıı çocuğudur.Son· 
ra<lan miralay olan Rfohard Rib
beııtropun oğlu olarak 30, Niean 
1893 te Veselde doğmuştu . Orta 
mektebi Met!de bitirdi. Daha harp· 
tan evvel bir çok senelur yaban"ı 
ellerde yaşadı . Tahslli kendisine, 
lsviçre, lngiltera ve Fransayı do· 
!aştırdı . 

Tahsilıni bitirdıkten sonra müs
takil bir tüccar olarak Kanadaya 
gitıi. Genel savaş başlar buşlamat 
cepheye gitmek üzere Almanyaya 
geldi. 

1915 te mülıhım oldu . 1918 
den 1919 a !radar harbiye bakan 
lığında sulh murahhası yaveri ola
rak çalıştı. Nihayet 1920 de kay. 
makam olarak ordudan ç~kildi.Ay
ni sonede Viesbaden fabrikatörü 
Henkelin kızı ile evlendi ve hu 
tekrar eski mesleği olan ticarete 
girdi. Böylece yabancı illerde yine 
bir çok dost ve arkadaş ve tıınıdık 
elde ettikten başka siy-si müııa
münasebetlerde bulundu. Çok iyi 
lisan bılmesi ve hnrpteo evvel bu . 
ralarını tauıması işlerini pek çok 
kolaylaştırıyordu. O, hu suretle bir 
çok mühim kimseler ile görüşmüf, 
tanışmış ve s0 ııelerdenberi sessizce 
bugüııkü muvaffakıyetiniıı temelle
riııi kurmuş oldu. 

Nnsyooal sosyalizm rociminde 
Ribbentropun rr.evkii o.S. obel'füh
reridir. 

Nazilli basma 
fabrikası 

- Birinci sayfadan arian -

cek olan Sümer bank delegele . 
rine verilecektir . 

N•zilli kombinası 22 hektar 
murabbaından bir alan kaplıya · 
caktır . F ahrikanın başlıca iki 
grupu vardır : İpLk ve dokuma 
apretür Kayşe ri fabrikasıııda 33 
bin iğ tulunmasına karşı, Nazilli 
fabrikasında 28.236 iğ vardır . 
Nazilli fabrikasının dokuma ate! 
yelainde , Kayseri fabrikasının 
1050 trzgabına karşı, 768 ttzgab 
bulunacaktır . 

Kayseriye göre daha az mik
darda mal çıkaracak olan Nazilli 
fabrikasının yapacağı kumaşlar 
daba iyi cinstir ve daha çeşitli 
olacaktır . Burda bam bezlerden 
başka madapolam , ıerj ve pazen 
gibi reokli ve basma kumaşlar 

• 

Türk öSzü 
LZ2EE 

Torosspor 
1 

Gurup birincilik maç- I 
larına çalışmalıdır ·-----------------·---' 

Şeblr Dayakları 
-----·--

Bu yıl futbol g-urup birinci -
likleri AdanAda olacak ve 18 
Ağustosta başlıyacak . 

Bu , öğrenildikten sonra bu 
yıl Çukurova futbol §ampi)ODU 
ol an Torossporun , gelecek Di • 
yarİbekir ve Antalya şampyonları 
karşısıoda gösterecegi . kabilyeti 
denemek mak,arliyle İdman yur· 
du ile sıkı bir •gzeı siz yapma 
sında fayda görülmüş ve bunda 
mutabık luılınmııtı , 

Pazu gihıll ba egzersiz ya · 
pıldı . ve .. <'e yazık ki Çukurova 
şampyonu Toroespor, İdman yur
clu karıısında aııck zaif bir oyun 
gösterdi . 

Turossporun pazar günü gös 
terdiği muaffakıyctsi:ı:lik, yalını~ 
ve münha!man \,;alışmayı brakmı§ 
olttıalıındandır. yoksa elemanları 
aşağı yukarı ayni elemanlardı • 

Pazar günkü •gzerıiz bize gös
terdi ki Torosspor , Çukurova 
şampyonluğunu kdantlıktan eonra 
yan gelmiş ve gurup birincilik -
lP.ri olacağını galiba hi~ hatrına 
getirmemi§ bile.. Halbu ki bu , 
Çukuıova futbolculuğu adına b~
ğinilecek bir liara?i~t değildir . 
Bie. isUyoruz ki bu yılın Çukur 
ova şampiyonu olan Torosspor, 
yarın kar§ılaşaca@ı Antalya ve 
Oiy11ribel...il· şaoıpyonlarını da yen 
dikten sonra , İzmirde yapılac:ak 
Türkiye futbol birioeiliklerinde· 
de muaffkıyet kazansın .. 

9u muaffakıyet ise , ancak 
sıkı bir egzersiz ve giceli gün -
düzlü yorucu bir çalııma ve pit. 
me ile kabildlr , Çukl.lro\ranilı 
yağıı delikanlı •port\oİugunu tem· 
sil ederek birincilik .ahasına çı· 
kat\ak olan Torosspordan , bu 
sıfıta liyakat gösterecea'İni uma 
raz • 

Almanyada pamuk
larımız 

Alıra~ tlı~ ticaret is•atislik 
!erine göre, Almaoyıoı . Türkiye 
den pamuk ithalatı memnuniyt 
te değer bir surette inkita f et
miştir , Türb.iyeden pamuk itba 
litı yuvarlak besap 10 misli art· 
mııtır · Şöyle ki Türkiyeden 1934 
yılının tik yartslbda yıılnız 64.000 
mark değeıinde 93 500 kilo pa
muk ithal edilmi~ken 1935 yılı 
nın ilk 6 ayındaki ithalat 11,157. 
000 mark değerinde 10.763.700 
kiloya varmıştır . Almanyanın 
g•oel ithalatı ise 1934 yı· 
lının ilk )'arııııoda 146,204,000 
mal'k değe,inde 207,401,300 kilo. 
dan 1935 yılırıın ilk altı ayı için
de 131,033,000 m11rk değerinde 
140,693,200 kiloya düımü~tür. 

Genel ithalatta en ziyade Bir· 
!eşik Amerikadan ithalat pek Ö· 

nemli oislıctlerde azalmıştır. Bu
ııa karşı Arjantin, Brezilya ve 
Ilindistandan itbalit da artmııtır. 

' Pamuk piyasası hakkında söy 
1 enmeğe değer bemeıı biç bir ye . 
nilik yok gibidir. 

Mevsim sonu dolayısiyle Tür· 
kiyede esas•n az mal kaldığı gibi 
oradan istenen fiyatlar üzerinden 
ithalat ve müsaadesi alınması 
da pek kolay olmamaktadır. 

- Berllnde Tıirlc Ticaret odası _ 

-------------
y11pılacoktır . 

Kayseri fabrikasının yakında 
işlem eğe başlaması vcjN azilli fab · 
rikasının projelerinin bitirilmesi 
Sovyetler birliği ile Türkiye ara 
sında yapılan ekonomik ve tek -
nik iş birliğinin ve iki ulus ara . 
eındaki dostluk ilgilerinin daha 
fazla sağlamlaştığınuı güzel bir 
beldeğidir. 

ilimizin tahıl ürünü 
-· .. 

Çavdar , pirinç , darı , fasulya 
ekimi fazlalaşmıştır .. 

Tecim ve endüstri odamız ta-
l rafından 1 Ağustos 93.5 tarihinde 

liiittizin nıerket ve ilçelerinde sap· 
tadığı kesin tahıl repllrnntı ata
ğıya yazıyoruz : 

Çavdar ekilen alın mlkdarı 
18416 hektar , alınacak üıiln illik 
darı 17495 ton , Mısır ekilen alan 
3584 hektar , alınal::ak ürün 2867 
!<hı , ddrı ekilen alan B35B hek
tar , alınacak ürün 7689 ton , 
pirinç ekilen alan 3491 hektar , 
alınacak ürün 12218 ton , kuş 
yemi ekilen alan 972 hektar , alı, 
nacak ürün 953 ton , böğrülce 
ekilen alan 107 hektar , alınacak 
Ürün 103 tonı beıel1e ekilen alan 
10 hektar , alınacak üriln 63 ton; 
fasulye ekilen alan , 2831 hektar 
alınacık ilrün 2265 ton , mer· 

cimek ekilen alan 2001 hek
tar , alınacak ilrün 400 ton , no 
but ekilen alan 1107 hektar , alı 
nacak ürün 553 ton , ,yer fıstığı 
ekilen alan 574 hektar , alınacak 
ürün 281 ton , patates ekilen alan 

736 hektar, ahaacak ürün 589 ton, 
hintyağt nebatı ekilen alan 60 bek
tılr , alinai:ak ilrün 51 ton , at ,i
çeği ekilen alan lSO hektar ; alı
nacak ürün 63 ton , soya fasul· 
yası ekilen ala o 1 O hektar , alına
cak ürün 2 ton , keten tobıımu 

ekilen alan 141 hektar , alınacak 
ürün 99 ton , bıkla ekilen alan 
97 hektar ve alınacak ürün 48 
toııdut , 

İiu rapor pirin!) Ve yer fııtı · 
tınıu büjttmuine gl>re tahmini, 
titekller kulndir • 

ı~------------------------------...................... ... 
Yağmur ve fırtına ı 

Bir günde İ.iç kere 
yağmur yağdı 

Ötey gün ubaba karşı bava 
birdenbire kararmıı ve bir çeyrek 

kadar eehrimiıe vaA"mur J•imıı· 
~tır . Bundiln •obrıi bava açıtııf 

Ve bir saat Sdnra hava yitle karar · 
mı§ ve bardaktan boşanırcasına 
yağmakta devam etmiş , yarım 

saat kadr sürmüştür . Gece saat 
23,30 da yığmur yine Y•imıı ve 
on dııkika kadar atlrmüıtiir • 

YagalurUı:I Karataı ve Ayas 
çevrellitle daha ~ok yağmış Kad· 
rloio çifliğinden ötedeki köylerle 
bağlara az ttiikdardı yağmıştır . 

Yağmur yağmadan önce bağ· 
!arda Önemli fırtınalar olmuş ve 
bir çok ağaçlar kökünden süklerek 
epeyi ileriye sürüklenmiş ise de 
nüfusca ve hayvanca bir zarar ol 
mamııtır • 

Yağmurlardan birinci iane 
pamukları az mikdarda zarar gör 
müşrür • 

Refika Recep 

Şehrimizde biçki ve dikiş yurdu 
sahibi Refika Rbcep Çolskgil,biçki 
ve dikiş yeniliklerini daha yakın
dan görmek ve incelemek üzere 
lstanbulo gıtmiştir . 

Doktor Cevat 

izinli olarak lstaubula gitmiş 
olan Zührevi hastalıklar basta 
ııesi doktoru Cevat iznini bitirmiş 
ve şehrimize döomüştür. 

Orhan Baykan 

Şehrimiz finans varidat kAtiple
rinden olup bu yıl Ankara fino ne 
meslnk okulasıııı bitirmiş olaıı Or· 
han Baykan Bayazıt ili Tutak il
çesi finans ılirektörlüğüne atannıış 
ve yooi ödevi başına gitmek üzere 
şehrimize gelmiştir. 

r , 
Gök gözetlemesi 

Dün öğleden sonra okunan· 
tazyiki ne~imi 755,11 milimetre 
olup eu çok sıcak 32 ve en az 
sıcak 19 sautıgrattı . 

Rutubet vaaali 56 olup yel, 
güııey batıdan saniyede 3,5 mel · 
re hızla esmiştir . 

Soo yağan yağmur miktarı 16 
milimetredir . 

Süel gök gözeilı!mc durağı 

Toroslarda 
iki orman yangını 

söndürüldü. ___ ....,... __ 
Öğrendiğimize göre, geçen gün 

Bürücek yakınında üst üste iki 
defa orman raogın baılangıcı 
olmuş ve l:ıuolardau birisi ı;ok 
6nemli bir dtıruma girmi§klın 
Müftü yurdunda Kampla buluuan 
Erkek Muallim mektebi ve Lise 
talebelerinin cidden büyük özve· 
rilikleriyle söndürülmüştür. 

Bu iki yangının sebebi de ora
larda ıahra yapmak için gelen 
Bürlicek yaylaeılarının yaktık !arı 
ateşleri söndürmeden gidi§leıidir. 

Sonra i~in en acı taralı da , or· 
men tutuıtuktan sonra, ne bu yay
lacıların, ne de köylülerin asla 
ilği göstermiycrek mekt~p ta. 
!ebelerini, yaogıo söndürme işin· 
de yalnız bırakışları olmuştur. 

Ormanlarımızın değerini her 
kesten da iyi anlamış olduldırını 
eaodığımız yıylacıların , eilenti 
yaparken daha dikkatlı davran· 
malarını ve her baogi bir sebeple 
ormanlar tuıuıursa berketeıı ÖD 

ce onu ıöodürmeğe koşmalarını 
dileriz. 

Halk ve soysal direktörümüz 

İzinli olarak lzmire gitmiş olan 
ilimiz sağlık ve soysal yardım 

direktörü Doktor Hüsnü Muhid
din şehrimize dönmüştür. 

işletme Enspektörü 
Sa it 

Devlet demiryollari işletme Ene· 
pektörü bir aylık iznini geçirmrk 
üzere dün Kırşehire gitmiştir. 

Poliste değişiklikler 
Ceyhan ilcesi Komeeri Halil 

Kamilin hastalığı dolayııile iki 
ay izin alması üzerine , yerine ah· 
laki kısım şefi Komser Salib ve 
onı:n yerine de Komser Atıf 
atanmışladır. 

Saimbeyli Cumuriyet 
genel savamanı 

Saimbeyli ilçesi Cumnriyet 
genel savamaoı Cemil söylemtı 
şehrimize gelmiştir . 

Şarbay vekili 

Bir aylık izinini Bürücek yay 
lasın da geçiı mek üzere şohrimlz· 
den nyrılan ş•rbay Tuı han Beri · 
ker'e daimi encümen üyesinden 
Hü~eyin Daim vekalet etmekte· 
dır • 
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Çocuklarıuııı 
~ ·ıdir Birer çıkın degı 

· deO 
Bir gece akşiım yeıneğı:iriot 

aonra şehrin bahçelerinde~ Gii' 
uğradım . V akıt ilerleaıiştı ' er· 

.. k pılı y 
niin bir çok saatlerını • ksl•o 
lerde geçirmek zorağından r· ııı· 
bir adamın biraz temiz bıV• uıa· 
raz serin rüzgara ne kad•.r ~ . 
mış olacağını kabul ederııilduoı. 

Bir mua , ba~ına otu~ yot, 
lıerdeki caz, arada bir ça 

1 d•~i 
d Oıts 

arada bir ıııfüyor u • kİJ • 
pist iki ya§ındaıı tutuıı se ~ ço' 

erke• 
on yaııoa kadar kız ve ıııu· 
cukJııriyle doln idi · suolataJıoaO 
zikanın sustuğu veyahut ,ç ~,ı~· 
havaya çiftlerin rağbet edıp ıepi· 

d bor• madığı azmanlar ara a 
yorlard1 . içııJı 

Renk renk elbiseler (dl' 
çıfl 

kendi hallerinde oyoı§Bil 11d•' 
bat1 ·f· şan bu yavruların yanı ~eyı 

fazlaca kaçırmış bazı çakır bir• 
!er geçiyor . Ve gauonları~ 0ıı1• 

·ıerl 
bıırdaklariyle dolu ıepsı do. 
rın başının üstünden ış•Y0~1bıı~1 

Bu çocuklar , ausıı • d go i~ 
baba ve anaları yoksul ol ııdeğıl· 
oraya bırakılmıı zavallılar 
dir . a·or' f 

Bu çocuklar , blltÜD ~-en bO 
ere"' 1 çuklarının yatmaları g 10 

b 1 1 ve . ıt 
ilerlemia saatta ba ı ar bl1 

d• oraY1 il 
ları eğlenecekler ı~e. etitilıP 
buton ve ıemıiye gıbı g 

1 dır . d r' •e arta1• bırakılıuıt ar ~111dı 1
' 

Butılartn kimi okul ç• 101ııo' ; 
kimi daha o kador d• bilıll'JJJ ~, 
Ana ve baba olmak • ıı-ıeo' .f ve e., .,,. 
yarının neslini keyı d• , b' 
uirunda rumba alanların 1ııd 1 

. bit• .~ 
botlar derneğıııde ve bırslı:Oi 
!erinin yanı ba~ınd• . ? 

. ını 
hakkını inHn• verır 

.. ..~· • • b'f b .. 1 

Bir başka 'lece • ~ıt ge
11

, 

bahçeye uğradım . v:jr b•f~I 
ilerlemişti . Sıbne~e li or , r~~ 
hoppa bir ıarkı so~l Y 90ot1 J• 
içen babaeiyle bir• ıçeıı l•''JI. 

b yat ,ı• 
önünde oturan et ,.r~' . ..1 

• itil el• .. 
kadar bir kız çocuıtuıı . ~ell 

f 
.. kendi 

bays~ı gü telerıoı 81 
tekrarlıyordu • 'b b~';, 

Daha ötede , ga~ı ~ioilll 1~~ 
sütten keıilmeıuiş bır 

1 
ok0;0ı 

sahnede gür bir ses eğılle•• dl' 
gazelin tiz perdesine r• y~uf' ,J' 
kapaklarına yüklenen u k11cıt' 
yınamadı ; anasınıP .~11ı 
uyuya kaldı · fıil 1 ' ııl' 

Şarkılar ve gaze11'\,ısb1, 11~· 
sonra kapıdan ç'.k1~15111 ı 11J~ıı 
rlikkat ettim : Bır 0 ço' ·~ 

Jııı• .,. (. 
!ayan v" huysuz . ;si 1ııı (. 
rını sürüklüyor ; kıı:ll 

01
,y•0 

1 
Jııl 

gürültü içinde uy• 0
'10, ; ~0,o· 

ğunu kucajlında t.~ş~.nıfl of'' 
acıklı yolcular, duş ,,ı;çJJJ 101~ 
d ..• ·· b' ülkeden ı:ı -1en' ugu ır eg 
çalgıdan, • keyifteo, ~ık 
dönüyordu · ılı· ııf.~_,cı 

Valı.tiude yatın 1• ibl'Y 0 b 
lfll8 .. ıP1 1 

vaktinde hava 11 dvnY 1" 
olan ve bu hakfarl "'ııl•.' Eib. 
tarafında tanınan. y:Jeri111 1~;ıiil' 
tonlarımız, şeaı 51Y dı di11

f 1 
dilediğimiz za_ınıP ğiılliı, Oe'~. 
yere götürobıltce JeP 10 fıi9 1 

· b" iskel'.ll ~ef ıi 
bagaj gibı ır . ~a Jt~ 

. . · •İınıze ıer 
y~rleşlırıp ı, 110,ue 
ze bakacağrıuız 

dir . * • . ,~~,.j 
• ebrıO bil". 

·· (erde ş jtV 
Sayılı gun · ıeı 1 

. dovıı . 
!arına gerıleD . . i~'-
ni batırlayınız . seo'V 

"Türk çocıığıı • .1, 
rl'ti'~ ' 

fıyoruz . ., _ iİ , "J gibi~ 
Bu gnıel so~ çıJııll r , 

. . bıt <0 j 
ğu . bız sen•. btf81Jı; ,ııf 
iskemle üzerı~e bılPP r, ıP'· 
dimiz keyfiaıııe bİC bl Jif' 
Haline getirıuelı. · b•I> 

bır 
biç bir babıya ~I 1 

o~' ~ ğışlanamaz · eıZ• 1 .,~' 
Anasız, bab• \'e ııo' 

tarı kurtııro:ı~k 
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Köyümün yollan .. 
~~---------·---------~~ 

(~ı., y 
orİ~, ollar .. muttasıl her 1 

'ru,Udiik. ve ben yüıüyo. 
~lie d .. ~e ~rkamda göl-
" lia Ciıl, hır gönül sürü. 

Yır ü 
OtQQı, '( I rmüyorum; SÜ· 

. ilriiyorum , hep yü-

.. t1Pılı· T 
lllQ,ı11 y 

1 
· aşla .. Tozlu 

. o 1 
'or ır .. Ba~ uzıtmış 

'tı 
0 
Çıplak dallar.. Hani, 

la._ .eçrn· 
""•ıyor, ıyen yerler .. Açı-
1 g6H · Perde perde .. Bu 

''or b" erle dı lgalı . Önüm 
di ır defne dalı . 

k ••ırn 
"it çite aşıklardan örül· 
~Yer kardı; yolum .. Bak
~Utıa apalı ·· Sagim· so-
ı_ taıu ' 
" b 1 § dallarla dolu .. 
~edik aınıdım yolu .. Son· 
bt .. ci' Gedik değil bu 
~e,i11 ~Çnıesi zor .. Geç . 

Ce d ttçti aralıyor . O de-
ın .. 

'ıı 8 • 0 nümde ayrılan 
i ~111,;t•nı ıeçtim .. Yürü 

~! •iir~kd-~ğil .. Arkamda 
td, luyorum . Bu yol· 
)•b•ıa~~ 9olda ne varsa 
~ cı. Ç .. k .. b · h t de b. o muş ır an .. 
ft11 kad 111cı .. Bu köşenin 
~· d ar ömrünce bükül· 
..:·~ -;sız dört duvara . 
L} di~ aba ! bu yol nere
~;"re çe~ •ordum . Bu he-
!::(.\ 1 

h .. Bakla.. Baktı 
~•ıa1 ~·c~~ bura. bura) 
:"k . RUcüne bin güç 
~"idi, gır .. Buraaı okullar 
'' Üeti • kolu 11V8

1 
bığ · 

~b ltıJ )l'ğ' • ı_ ltı~ ' e ı ıoı cııır.ar, 

t~ 'il aı' tozıutuau at ., Se. 
'Jiiater~Ya .katıl ! Önder 
i ·~lttı ~b bıze yol f • Ardı 
~·- ,1~ nasırlı e~ler .. 
~ ~? "a •§lasın göouller .. 

e, 1 Se d b .. · n e u guç 

Delerli kardeşim Orhan Curaya 

Anlamadım bir ıey bu sö~le 
rdeo. İhtiyar bahsediyor kimden, 
neden ? Hani köy .. Hani köylü 
demeden ; Gördüm onları kimae 
göstermeden . Bacalar ağır ağır 

tütüyor • Çöken her {damda bir 
baykuş ötüyor . GüHer de dökül· 
müş bülbüller hasta .. Başına at
mış, her mahzun t:V .. Bir dev , 
oturmuş vire gülilyor : Gülerken 
de zehir döküyor .. Ağzından : 
Hatunum yok .. zindan, zindan . 

Sıra berıde . . Yürüyorum kol
larım sıvalı ; bağrım açık. Elimde 
ülkünün yayı .. O yay değil ( al 
güneı . ) .. Çektim ok fırladı :. 
Bir iki sek tim . . Gördüm'"ki ok .. 
amaçta .. Bir çam devrildi yamaç· 
ta .. Dev öldü .. Her yerin yüzü 
güldü .. Boy atan her ktdcri yol 
dum .. O günden sonra öğretmen 
oldum . 

Kardeşlerim , gündüzden ışık 
yakmak neye yarar ?. Grceleyi11 
bir mum yak .. Her gı-çen gözler 
onu kolayca seçsin . Ele deoğil , 

kendine sartl .. Ülküoe dört elle 
sarıl .. Durma .!. Yorulın.:1 !. Ben 
gibi aıdında bir gönül stirü .. Sü· 
rükle .. Gücüoe hin güç daha 
ekle • Varırsın oraya ; bugün ol
mazsa yarın . Vaz geçme köyiıin· 

den .. Ömrünce uzayor •. Sellerle 
kapanmış olsa da yolların .. Diye 
öğUdil verdi bir öğretmen,. Gün 
ile beraber köye yöneldim . Kö 
yümden şar ( şehir ) li olmak içio 
deiil ; köylü olmık için geldim .. 

Uzakmış ; uzak olsun gün ka
dar , amaçlar; ber amaçta okum 
var. 

Köyümün yolları •. O , oktan 
b•şfar .. 

Bürücek - 8 AgüsWs 
Şakir Attila 

'rırtt Bakanmm anlattıkları 
~ - Birinci sayfadan artan -

ttıf;.ı.aı.ık bölgemiz de muz da 932 denberi yaptığı de-
h} ır. 

ı l\t neçlerle acalanın elverişliliği SO· 
lk .. l,·~·ıı· 
. --..,0,u ,1 ıde açtığımız nucuna varmış; geçen yıl Ameri-
~ de . lle yurdun bu kadan getirttiğimiz hu çefil to-
~ 'ti,) l§e başladık.. O hu·mlarının üretilmesıne haılan 

İlt 3Q ~~l.•ğırnız deneçltr mış, bu yıl geDiŞ ölçüde Acala 
, •- p 

1 •aıetre olan acı- tkimi yaptırılmışttır. Bu ekim 937 
d11Ygurı •nı~.k soyunun bu yılı hu alanda özel planımızda 

~'." tohuıostekdiği için çizili genişliği bulmuş ol&caktır. 

~:!•ıde h:larını getirte- Satış için Üretim: . 
~ i~İQ 1 ~urduğumuz 

•) e ekr d 
, ~ 11 oı,ıı·1ı ı1 r ik. Ve Ege· 
~ '\t'&b 1 er gösteren 

'-taı, a':h~kıehir, Kırka,., ıı .. 
~ ,., d 0 oemli tarım 
· 4i11 h enettirdik. 

. ~tta h~r•Iarda yetişen 
ırf!r be .. v . 

~· §arı ornegı 

·~ ~~ ~ altııtk bölgeleri: 
ı, bırıuk loh 

t,t btu Urnlarıot Ege 
t~ fil,~ ~ elverişli bucak· 
t~ 'tk '· llt•lırda da \.'a• 
t ~ b' •rıce d ı. 
•e~ il 8 Ol:lUma işle-
\,~fiflliı°J. P•aıuğu yetiş. 

~I }(lt lr. 

e tl llltek: 
•11d ~etitli ı>~asıfJı pamuk 

t,~ ' d oOtülen (Sakar· 
\ Slirlll e }'Ülısek kalite 

\ • e '~e ı 
1.l~ '-tttt P inlı ve ıis 

f 
t~ı t Ç•hşmaktaytz. 

•tıt . 
~ ııı,. ctaa ııtasyoou· 
., 'I~ •• 

t g' tir~lltl ------
)'Lijrı b- er \rardır . Bnn
~:~ı 1

' ad .,)
1 
•tı~or 1111 daha er 

1 't)~ . 

~~de :~·le ~abalu ve •
l"L hlruı rınden tutu-

"'~ •ru•ı 14•rı ) 2:1 geç va-
ı tib a ı \ i d 0nıış bir me· 

)e"a •haıı ve sazlı 
·~•ıtaı 

~ . ı; taşımama-

~~r 
etttnlARTAM 

Her üç bölgede de ulusal en 
düstrimizin ön~mle iııtecJiği yük
sek vasıflı kalite çeıitlerini başa· 
rı ile ürettik. Ve artık çalışmala· 
rımız ğittikçe büyüyen endüstri
mizin ıleıi yollarını açmalc, geniş 

ölçüde satış yapmak için üretme 
itine hasrettik . Fakat yeni ekim 
alanları arama yollarını da terk· 
etmedik. 

Geçen yıl Malatya ve Elaziz
de başladığımız rleneçlere ara
lıksız devamdaytz. Antalya, Sılif 
ke, Diyarbekir, Iğdır, Trakya ve 
Orta Anadolunun yeşil ve Kızıl
ırmak bölgelerinde de yüksek va. 
ııflı pamuk yetiştirme deneçleri 
yaptırıyoruz. 

Planlı dölenli çalışmalarımız ya
kın bir ileride yükıek cins pamuk 
ürünümüzü de Cumuriyetin e§siz 
eserleri arasına koyacaklar 

Yeni tohumların yüksek vasıf· 
larını, tarla veriolerini, para ediş· 
lerini gören çiftçiler bu tohum
lardan ~ kendilerine de verilmesi 
için Bakaolığığımıza baş vurmak · 
tadırlar. Biz de pamuk planımı
zın çerçevesi içinde onlara pamuk 
tohumunu dağıttık. 

İsteklerinin içtemliği, bütün 
fenniğ ödevleri yapacaklarına ken
diliklerin<fen sened verileriyle 
b .:lgdeniyordu. Çiftçilerimiz yeni 

(TtırkS6ztl) 

Ondülasyon 

Hakkında sağhk bakan
hğının genelgesi 

Çok defa aaçlara büyük zarar 
veren · ondOlasyon yaptırma işi 

hakkında sağlık ve sosyal yar· 
dım bakanlığı bir genelge gön· 
dermi§tir. Benzerini illiknd~a al· 
dığımız bu ;genelge şudur : 

'' Elektrikli cihazlar ile saçla· 
rın ısıtılması suretiyle yapılan OD· 

dülasyoolara müsaade edilirse de 
kullanılan elektrik cihazı ve te· 
ferruatının lüziimuotlaa fazla ha
raret yapmaması ve kazalara se· 
behiyet vermemesi için belediye
lerce bir heyeti fenniye tarafmdao 
muayene ettirilerek kullanılabile 

ceği tasdik edilmesi ve bu cihaz
lara muayene edildiğini gösteren 
numaralar konulması ve aletler 
bir kere muayene edilerek muva · 
fık görüldüğü takdirde dahi za· 
mania bozulmaları mümkün oldu· 
ğıındıo sık sık teftiş ve muayene 
ye tabi tatulmaaı lizımdır. Buonn· 
la beraber dikkatsizlik veya sair 
suretle müıterilere yapılacak zı· 
rarlardan bu· cihazları kullananlar 
mesuldür . Şiddetli bir zehir 
maddesi olan süblimenin mah
lulü kullanılmak üzere berberler 

! tarafacdan oodülasyon yapılması · 
sıhhat için muhtelif suretl~rle teh
lıkeli olabileceğinden hu uıulJe· 
rin kullanılmasına ve tatbikine 
katiyeın müsaade edilemez . Esa· 
sen her ne nevi olursa olsun tuva
let levızımrndan müessir madde
leri ihtiva edenler 25.5. 192B tarih 
ve 1262 numaralı " lspeociyari 
ve tıbbi müstahzarlar ,,kanonunun 
ikinci maddesinin D fır kası muci· 
bince " tıbbi müstahzarlar ,, aa 
yıldığından bunların kullanılabil
mesi ve ticarete çıkarılmaları için 
Vekalctimiz tarafından b6yle bir 
mayia müsaade verilmemiıtir • 

Şu hale göre yukarda yazılı 
usullere saçlara ondülasyon yapıl
masrnJn kati surette yaeak edil-

mesini ve bu yasağa riayet etmi· 
yenlerin umumi hıfzıbha kanunu· 
oua 296 ıncı maddesi delaletiyle 
türk ceza kanununun 396 ıncı 
maddesi mucibince cezalandırıl
ması için gerelcli muamelelerin 
yapılmasını • ,, 

jıc uıuıınıımınnımınıını11umımmıııumııııuınııı• mıımııııııııııruım:ı111u~ 

İ bu gece nöbetçi İ 

U Eczane 1 

1 
Yağcamii civ:lrında ! 

AliNasibi eczanesidir ~ 
ıııııııııımıımımuııııoa- ııu:mıınıwunıunıuıı un:muıııımuıwıııııı11 I 

Doktor Süleyman Sudi 

Şehrimizde uzun müdcietten
beri serübet doktorluk yapmakta 
olan Süleyman Sudinin Çanakkale 
urayı doktorluğuna atandığı sağlık 

ve soysal yardım bakanlığından 

sağlık ve soysal direktörlüğüne 

hildirilmiıtir . 

pamuk çeşidlerininio dtğerioi he
men kavramışlardır. 

Grçen hepsinin isteğini yeri
ne getirememiştik. Fakat bu yıl 
üretme alanımızı genişletmiş ol · 
duğamuz için isteklerinin büyük 
bir kısmanı karşılayabileceğiz. 

Köylünün emeği: 
Yeni yetişme pamukları stan· 

darize ederek her balyayı vas.f
lan, bir pımukludaa vücuda ge· 
tirmek de gayclerimizdendir. 

Balyalarda karışık pamuklar 
balunmayınca bunlara fiat biçil· 

mesi de geç olmıyacalc ve atanda· 
rize pamuklannı pazara çıkaran 

köylü mÜtlaka emeğinin hakkına 
kavuşacaktır. 

Bu büyük iıle önemine göre 
savaıtayız. Bu savaşı petini hiç 
bir vakit bırakmıyaceiğız.,, 

t 

J 

• 

SON DUYUKLAR 

Amerikada 
ltalyanlarla zenciler 
birbirine giymişler 

Jerseycity : 12 ( A.A) -Yüz 
kadar İtalyan ve Zencileriode bi 
çaklar ve so lalar olduğu halde 
şehrin sokaklarında vuruşmağa 

baılamıtlardır . 

Etrafta toblanan 500 seyirci 
bunları yaygaralarla tetvik etmek-
te idiler . Polis kuvvetleri döğü 

şenleri dağıtmak üzere göz yaşı 

döktüren gazlar kullanmışlardır. 
Döğüşenlerden 50 ıi yaralanmış· 
tır . 110 kişi tevkif edilmiştir . 

Döğüşün sebebi İtalyan- Hah~ş 
meselesi ve zenci boksör Loeloisin 
İtalyan boksörü Carnerayı döğ-

mü~ olmasıdır . 

Bitler 
Önemli bir diyev verdi 

Ruzenihyım : 12C(A.A) - Hif· 
ler nasvonel ıosyalist partisi ma-
halli gurubunun on beşinci yıl 

döoümünü kutlamak lizere gelen 
eski muhafızlara : verdiği söy!evde: 

Düşmaulaıımız istiyorlarsa 
mücadele cderi:l . Fakat onları 

on Leş ıcoe için mücadele fik· 
rinden vazgeçirecek şekilde eze· 

ceğiz . Gurubunuz tetkil edildi-
ği zaman ona karşı bir kişi idik. 
Bundan oo beş yıl evvel elimde 
yalnız irade ve imanım vardı. Bu 

gün nasyonal sosyalizm Almanya 
demektir . Bu i§ Tanrının yardı · 
mı olmasa gerçeklenehirmi idi . 
Almanyayı harap etmiş olanlar 
Tanrının yardımıua oıil oldukla-
rını söyliyebılir lermi · İki yıldan· 
beri .Almanyanın dünyada yeni 
bir durum sahibi olduğundan kim 
se şüphe edemez . Ferdle.i yaban· 

ca iradelere boyun eğen bir dev-
lette sosyal aa,.det olamaz . Sade· 
ce hu hadise ·barııa bütün ıovyct· 
inin hepisiod~n ziyade yardım 
edecektir . 

Japonya da 
Müthiş yağmur ve su 

baskını 

Tokio 12 ( A.A) - Oıta Ja 
ponyada 24 saat süren çok şiddet· 
li yağmurlard11n sonra ciddi su 
bumalan olmuştur . 20 ölü 30 
•ğır yarah vardır . Osakada:tab-
minen 60,000, Kyottoda 1 O,OOOev 
sular altında ~almıştır . Zarar bir 
kaç milyon Yen tahmin edilmek-
tedir . 

Finlandyada 

Polonya dtş bakam 
Helıingforst : 12 ( A.A ) -

Polony11 Dış bakanı Bek aah•b· 
leyin resmi gör etiler yıptıktan 

sonra öğleyin Feoliindiya egemen 

liği kahramanlarının mezarına bir 
çelenk koymuş ve öğleden son · 
ra da parlamentoya gitmiıtir . 
Par lemcuto başkanının [ hoı gel · 
dioiz ! ) söylevine cevabında : 

Bu göre.tin yalınız ilci memle-
ket arasındaki myi siyasa münase· 
betlerin değil aynı zaman da bir-
birine b11ğlayan doıtluğunda bir 
belgesi olduğunu söylemiştir . 

Ereğlideki batakhklar 
kurutuluyor 

Konya : 12 (A.A) - Ereğli · 
deki bataklık alanının kurutul 
ma~ı için İsviçrtli uzman Dr. 
Gruner tarafından araştırmalar 
yapılmıştır . 

Buna göre kurutulma projele· 
ri bataklığın uçak tarafından fo 
tografileri alındıktan sonra yapı 
lacaktır . 

Adana Borsası 
PA~IUK ve 

' .. . ' 
Muame,'leleri 

i<nZA -
Kilo Fiyatı 

1 

1 

1 

CİNSi En En çoL. Satılan Mik az 
K. s. K. s. Kilo -- ·-

- Kapunalı pamulC 
,_ ·--

Piyasa parla~ı •. 40 
Piyasa temizi ., 
lanf" I 43 
iane n 
Ekeprf>!! 
Klf>vlant 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1-Si vah 

Ç 1G1 T 
Eksprt>s 

ı- ~ Iaoe 
Yerli "Yemlik" 

,, "Tohumluk., 

HUBU ıBAT 
Buıtdav Kıbrıs 3,05 3,32,5 

• • Yerli 3,05 3,62,5--

" 
Meotane 

Arpa 3,10 -
Fasal ya 
Yulaf 3,10 
Delic~ 

1 
Ku§ yemi -··· 
Keten tohumu 
Mercimek . 
Si sam 

D N- . ..... Salih 600 -... 525 .... .. 
· - J:I Dfız kırma .o ıo 

,.!oı!~ •• 
::ı Simit 

" ôS - .... l!umhoriyet 600 

~ 
·- 'ia ~> •** 525 
N ::ı " 
" Oo :Öilz kırma ,, 

Alfa .. 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

12 / 8 I 1935 İş Bankasından alıomı§ 

1 -Hazır 
Santim Pane 

6 48 Liret l=j Rıyşmark 1 inci T. Vıtdeli 5 98 
Franlıt4'1'~ransız,, 

1 inci K. Vadeli 5 84 Sterlin ••Inı!iliz,, 
5 34 

,_ 
Hint hazır Dolar "Amerikan,. 
Nevyork 11 18 Frank "lsviçre" 

,_ 

• 
DIŞ MACUNU 

v~ FIRÇAN.12:1 
=1 - T 

EC ZANESINDEN ALiNiZ 
~ 

UCUZlıU/C 
t 

. .. 

OOGRli 
84 5370 

Yazlık sinemada 
Bu Akşam 

1 ( Tebllkell OJDD 
Sinema Yıldızlarının on güzal Mari Beli ve Jön Prömiyelerin ı 

' temsil edilmiş çok güzel ol 1 vimlisi Albert Prejann tarafından 

filmi sinema sever müdavimlerimize görmelerini tavsiye ederiz. 

Gelecek "' program • • 
Çoktanberi sabırsızlıkla beklenen dünyanın en me~hur kom 

( Milton ) tarafından temsil edilmiş çok gülünçlü bir film 

( 
•• 

Op beni ) 
5718 

Bir konferans daha ı Kiraya verile 
yapılacak dükkanlar 

Belgrad : 12 ( A.A ) - Kü - -çük andlaşma ve daimi konseyi- Yeni Haldeki 22-24 
1>İn Tuna andla~ması ve Baba - 30-31 ve 42 numaralı d 
burgların Sovyet Rusya ile Yu - lar Hazirana kadH kiraya' 
gosh.·yı tarafından tanınması me· ğinden tutmak isteyenler 
selelerini görüşmek üzere Bleddc daki numaralı dükkanlara 
27 veya 29 Ağustosta toplana • catları ilan olunur, 57 
cağı tahmin ediliyor , 2-2 
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Suriyede hükumet 
şekli 

- Birinci say{ adan artan -
idare kaldırılmış ve f evkalide 
kanunlar lağvedilmi~tir . 

- Yeni Irak parlomentoıu 

için yapılın intihabat bitirmiş
tir • Çıkan mcbus,ar arnsıods, 
Yasioelbaıimi, Tevfikissüveydi , 
Ah:fülazizüssadun , Süleyman 
Fettah, Ali Rızaelaskeri gibi ze 
vat vardır . 

- B11radaki İngiliz şirketi 
depolarından çıkan bir yangın 
vaktında söndürülemediğındcn 
yanındaki gümrük depolarına ıi 
rayet etmiş ve bütün bu bina· 
ları yakıp kül etmiıtir , Yangm 
on saat devam etmiş, hütnn ı· 
hali ve askerin gayretine rağmen 
bir şey kurtarılamamı~hr . Mad· 
di zarar bir milyon İngiliz liraıı 
tahmin edilmektedir . 

Muğladan çıkarılan 
madenlerimiz 

Muğla : 12 ( A.A ) - Te ') • 
muz ayı içinde yabancı ülkelere 
ilimizin Küllük ve Fethiye alan -
larında bulunan mıdenlerindtn 
1970 ton zimpara , 3100 ton 
Manganez , 6137 too Krom ma
deni gönderilmittir . 

Yeni sene kaydi 
başladı 

• Bayan Refıka Recebin biçki 
yurdunda yeni sene kayitlerine 
baılanmıştır. Bebekli kilise sOkli
ğındaki Yurt binasına uğranmast. ., 

Adana Orman 
dairesinden: 

Adet 
107 

1566 
1056 

11 
13 

1486 

Kilo Cinsi 
Çam topak 
Çam mertek 
Çam baskı 
Ardıç tahta ve lata 
Çam saban oku 
Kazma ve bel sapı 
Ardıç kazık 

Meşe araba oku 
Çam düğen tahtası 

( Tftrk ~ztt °) 

çııtebaa kaplıcası 
açıldı. 

Eğer Romatizma, siyatik, karaciğer ve böbrek kumları mesane \at

ları ı; ğrılarına muztari_t>se.1iz vakıt geçirmeden Çifte han 
kaplıcasına koşunuz. 

Bir çok deri haetalıklarına, muannit ekzemalara şifa verir. 

Çi#e han kaplıcasına 
Seuiye ile geleıı bir çok kötürümler yürüyorek dönmüşlerdir . Her 

ne kadar fennen kabili izah değilse de senelerce gebe olmamış bazı 

kadınların 15-20 günlük banyodan sonra hamile kaldıklorı görül
müştür . 

Çifte han kaplıcasının 
Radyo aktifitesi dünyada mevcut bütün kaı.lıcalardan daha yük

sektir . 

Çiftehan kaplıcasında 
Misafirlerimizin her dürlü ihtiyaçları düşünülerek lokantamızda te

miz yemek yapılmaktadır. Furunu, bakkaliyesi, gazinosu, kasabı, ber-
beri vardır. Fintlar çok ucuzdur. 55 

. 
Tiren ücretleri yar1 yarıya tenzilithdıt. 5512 
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152 
2 

30 
2 

62 
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Dirgen 
Tırpan slipı 

Çom çatal 
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33785 Çam odunu 
Doktor Reşat ' 

5250 Mahltlt odun ' 1 

6695 Kök odunu J Memleket hastanesi kulak, bu 
5007 Mahlut kömür run, boğaz mütehassısı Almanyn 
1380 çam kömürü 1 nın Berlin-Lııypzig Oniversito-
410 dut odunu ı leri soririyatından mezun. 
400 dardağan odunu l Hernevi kulak, lrnğaz, burun 

On bir mezat varakasında dahil 5586 26 ı ameliyııtı yapılır. 
ve yukarıda yazılı on dokuz par- • Adres : Abidin paşıı caddesinde 
ça emvali mazbuta açık artırma ile 

1 
Doktor Nacinin tedavihanesi ci 

2~8-935 gününden :itibaren 20 ~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~ : varında köşe başında . 
gün müddetle 21 - 8-935 car- 5691 5-30 

. 
Doktor operatör Noman ~ . 4,,, . cı ., 
Doğum ve kadın hastahkları bir111 

mütehassısı . de 
- - - - • 1 rıf1 

Eski Tıp fakültesi muallim muavın e ı11°J' ~-rf 
. e"ı 

b Nurinın 
Hastaları her gün 9 dnn beşe kadar Bazar aşı 

hususi muayenehanesinde kabul eder 5698 

şamba güniı saat on yeıliye kadar 
satlığn çıkarılmıştır. EmTali gör
mek ve ihnle şeraitini öğrenmek 

istiyenlerin Adana orman muame 
lAt memurluğuna müracaat eyle
meleri ve taliplerin son ihale günü 
Adana hükumet konağında orman 
idaresinde toplanacak satış komis
yonuna gelmeleri ilAn olunur.5692 

Annelere öğüt Adana Tohum islah istasyonu Mü· Bahça C. müddei umu- ----·--------------
dürlüğünden: 1 miliğinden: 

4-9- 13-18 

Yitik mühür 
12 Ağustos ta carşıda yankesi

ciler tarafından elimden cüzdanım 
kaçırılmıştır. Cüzdanl'l içinde müh 
rüm bulunmakta idi. Mezkur mü
hürle kimseye borcum olmayıp ye 
njsini alacağımdan o mührün hük
mü kalmadığını ilAn eylerim.5715 

Semr1: oğlu lemailin eti 
Rüşlıiye 

Yarın 
Sebze ve eşya sergisi Kale 

kapınnda açılacak ve akşam• 

kadar sürecektir. 

Çocuk esirgeme kurumu Genel 
merkt-zi ; yeni do~an çocukların bir 
yaşına gelinceye kadar nasıl bakıla· 
cağını öğreten " anne!ere ö~üt ,. ün 
1 inci sayısını ba:itırmıştır . ( 1 inci 
sayı öğütler 12 tane birer aylık kil· 
çük yazılardır ) . 

Ayrıca çocukların nasıl beslene· 
ceğini ve mamalarının nasıl hazırla· 
nacağını iiğreten ( annelere öğüt )ün 
2 inci sayısını da bastırmıştır • 

1 ve 2 sııyılı öğütleri isteyenlere 
kurum parasız olarak gönderir . 

Ankarııda. bulunan çocuk esirgeme 
kurumu genel merkezi haşkanlığıoa 
tezı ile adres bildirmek yeter • 

yitik şehadetname 
74 numara ile 332 tarihinde 

mülga Adana Srınııt mektebinden 
almış olduğum şehadetnamemi yi
tirdim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü olmadığını ildn eyle
rim.5716 Adananın Camiikebir 

M. den Mustafa oğlu 

lbrahim 

Pamuk üretme mütedavil ser
mayesi için birinci tE1şrin 925 sa
yının sonuna kadar aşllğJda mik ~ 
tarı yozılı yanıcı maddeler açık 
t·ksiltmeye konulmuştur . Şartna · 
meyir görmek ve izahat almak is
tiyenlerin her gün. eksiltmeye iş
tirılk edeceklerin 27 - 8 - 935 
salı günü saat 10,5 da Adanad.ı 

demir köprü civarında tohum islah 
istasyonu iiretme çiftliğinde müte
ş ekkil eksiltme komisyonuna yüzde 
7,5 muvakkat teminatlorile gelme
leri ilAn olunur. 

Gaz 1050 Teneke 
Benzin 590 >J 

Mnzot 800 » 
5717 13-16- 20-24 

1- Bahça kazası C. müddei-
umumilik makamında mahfuz Bah-

1 

ça knzaeı hapsııoesinio tnmirıı.tı 

kanun mucibince 28 - 7 -935 
ta rihindeo itibıron 20 gün 
müddetle oçık eksiltme10 konul · 
muştur . 

2 - Keşif bedeli 897 lira 49 
kuruş olup havalesi gelmiştir. 

3 - ihale Bahça kazasında mü
teşekkil komsiyon tarafından ya
pılncaktır . 

4-- Talipleri yüzde 7,5 pey 
okçasını maliyeye yatırdıktan son · 
ra ehliyet vesikalarile birlikte Bah
çe kazrısında C. M. U. milik baş-

ı kanlığında teşekküleden komis-

i 
yona müracaatları .5680 

30-4- 8 - 13 

Herkes memnun ===-==- 1 
seyban ecz~.0e1~ 1 

h ıı e .- . .1 
Oçtl l"rıın Sey 8 dil &"'. 

Yeni cami civarında en eoa ilaçlarla o . ilAçlsr 
ehvenlık' recefe leriniıi yaptırınız . Fiyatta 

• 
sıhhat korumasına bire birdir. 

Çok güzel 

ayrıca ".1 ilAC' 
v-e 'i' 

Losyonlar ve Kolonyalar 
c;ı 

satılır __ e;c~' 
KimYagerBa1ef 
Celal 

5586 
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1 
, • • Boş yere harcama ve har- tJ. ··•O..,, 
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