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~SALI-' 

~l(URuş 

Bir-Yıldaki ihracat 
ve idhalatımız 

934 
Irk Yılında dışarıya 92 milyon lira· 
~al gönderilmiş ve içeriye 86 mil
on liralık mal bırakılmıştır . 

1 
i\~ •4, 1 baok 

8
: 24 (AA) - Bugün 

ıı ası nl 1 ı 
ııııı Üçt~ h~b •k ı c g•ı el heyeti 

'a topJ anın m~rkez bina 
I t0Pla •ııınıştır. 
~bd·· ntııfa k 
~ U halik •ınutay başkanı 
~ C,ıaı l! Renda, iktisad b:ıka 
ı 11

• Li, ayar, meclis idare sza-
• 1 •eda 
~ QauYord r \'e bımka erkanı 
~ tuh 84 1 

u. Meclis idare reisi 
,.Qlıd, 8~ avı Fuad Tancay top-
ı~ l -rııı11 . 3 2 

111 'llıaiJ ~enın , 18,290 nı 
,1 •bı tııli edılnıekte olduğunu, 

ıı · ıake · · • 1 t,• ''Yeti re ıçın lazım o an 
'llıGı,~ bulunduğunu sövleye· 

I• .BunuQ eıeyi açmıştır. 
•lıL· lizer· b k '•k· ı llak' ır~ an a genel 
lg~:hler 1 

llltclia: idare ve mu-
''i rapo 

ı, •en. . runu ve bankaoın 
'ı •81 b"I ' ı •nçosunu okumuş 

ıd, 
~d ıe ille ı· . 
'. 1 ıt .\ı c ısı rapoı unda büyük 

ı ~ k •tilrk~ . . 
~I b QıtıJd • Un arzu ve dırektı. 
~ 1nk1 l ugu göodenberi ulu-
1,,. q ke/

8

1 ık ılarıında çetin ol-
•u r ın~ b l1Q
1 
cu Lir k us et başarıcı ve 

~~ ~ 0~ 11 , arak ter taşıyan ban· 
~I ~gu81 cu Yıl dönümünün ge-

ıı, . oıuıı 26 . 
IQ·ı ıle ı sındı sevınc ve 1 d ı °'Utla 
hJJ ı'"leb ııınış olduğu kayd-
ı. ı, •oııra b k 
"<ti Çılı§ an anın bu on 

menfaatları ulusal ve genel dü 
şüncelcri:ı çerçevtsi içiııde ve 
hunlara uyğun ola-ak elde etm• ~i 
amac tutması neticesi olarak ban· 
kanın bugün ulusal ökonominin 
en büyük ••arlıklaıın~an ve temel 
taşlarından biri olmak onorüoü 
kuandığı işaret edilmekte idi. 

Bundan sonr:ı raporda ülke
nin üretim iş ve sanat alanlarında 
büyük eserler orta ya koymuş ol 
masından aldığı kuvvet ile ban
kanın gelecek on yıl içinde de 
verimli işler baş..racağına olan 
sarsılmaz inancı işaret ve ülke dı
şındaki ökonomi durumunun ana 
hatları kaydedilerek memleket i
çin ökonomi durumuna geçilmek
tedir. Bu durum etrafında verilen 
malumata göre 1933 düşme nis
beti azalmış olan dış ticaretimi 
zin kıymet bakımından gerileme· 
si de 1934 te durmuş kırizden 
beri ilk deh olarak bir yükselme 
göstermi~ ve bu yükseliş sekiz 
"'lilyon liraya varmıştır. Ülkenin 
genel alış veriş aki:indeki bu 
canlılığın eyi tesirleri c!evlet ge
lirlerinin tahsilinde de kendini 
göstermiştir. Ökonominio deği
şik alanlarında uluıal varlık ve 
- Gerisi dördıincıi flrllkde -

•110111 ~· devresinde hisset.., ,,,,,,.,,. h•klodiği 

lJssolini gene konuştu 
&~~il ,_ . 
>'Q,. ll~ü ltalyanlar, eski Romayı 

be c:~<ın bir avuç ecdatlarının azim 
~ql ,. et kabiliyetlerini taşıyormuş .. 
y~ ·----
v~ hın nıilyonlarca süngüsü her zorluğa 

~ ıı,,ııı er hadiseye karşı koyabilirmiş •. 
ı u,JI ' : 21 (A 
~I d" •1111 A) - nıücıde-
~ 1ıı~0~ııın '11 t_~şkilinin 16 ıncı 
'11 ·~ 8 rııunasehetile Düce 
~· ' b· arayı , 11 'lab nın balkonundan 
\ I,~' hıı nen bit nutuk söyle-
~· 1 IJ Uttık ·· · 

lit. •ııtıı,,ıı sur~_klı a_~kış'ar- I 
" · r · Durt •o,-1,. ıle-

ı ' ıy • , 
.'~ 1 •h ıt'• 
f ~tıJ 00111) k , 

· li~.ı e lıler: ha an İtal· 
t ~ • Uf~ ı 
'ır 1t ha 1· esaslı bir andır . 
. ·•rJ ı a ın .. 

1 
,1 n Yad ll~takbe[ a•ırlar 

1 
ı. erli' • 

(•r- llede "k· •ınege şayanclır 
'Ilı' ı 1 •• d 

,~ , %r 'ıi 1, . uç .,f.ı nı ı 7iy~ 
ı ı~ .cvırın k 

ı'' , d~6 tııb,, e ıc~be<lrr. 
.ı ~d ~tıı l1Juz<1, b" · · "ki 
1,1 'ı sevk ızı ıstı · Ja-

\ • . " e<] en b" k çi' ·~ ıqil ''l•zid . ır uvvet 
01dr ~ 'nı · iııı~· bı.~ bir avuç in. 
c6 '\ ~~ · l'ak 

1 
bu yük bir kuv· 

l'. . . 'ek . at ıu k d '. iq
1 

tır ki rasını ay et-
'' '~i 1

11111 , hugiin de o bir 
1 L .. Ytıı .. ' 

ı• ı1 q~ı. ııy0ruz cur et ve azim 
ı · l,r~6nkn · 

111 •ıs hava . 
,., lıj iz oı,ıı _gıbi bulutlu 
'ı, . ı au··ı , sıyasi "ki" d 
ı t • I· •tın ı ım e 

'~ ı·ı''ıa lı I ınanzarası arze· 
·~ ı ,L a Ya 

\.l"'I 1 Q itibft . gerek ruh ve 
j i /•1ya11 rıle kuvvetlidir . 

~''hy,'Yott.ı~ ııık_illetine sunu de 
'lı la ı h· • ·•~ın lkı~ avı ıç bir baııise 
~di k,t§I k •yaınıyacak ve 
~i,1 ile ~ıktıı 0Y•nııyacağı hiç 
', 1 b ı.. 'Yacaktır 
~· tıaı •11ıkaı . ' 
tq ıı~ Uktııı ~laıı bu ~eyler 1 

tkted· e bakmamızı 
ır . Bunu lı:r lıı· 

' 
Mıısol/nl 

ı.ikat olaıak kabul ediniz ve bu· 
nu kendinize bir silah yapınız . 
Mukadderatın önümüze çıkara· 
cağı her türlü işi bectırmrğe ha· 
zırız . Eğer icabedecek olursa 
yolumuza çıkacak olan her türlü 
maniayı büyük bir cebt ile devi· 
receğiz . 

Siyah gömlekler milletinin 
taşımakta olduğu milyonlarca 
süııgü bizim Avrupa sulhunu te
min için yapacağımız mtsaide 
muzahirimizdir . 

Mücadele alaylarının teşekkü 
lüaün 16 ıncı yıl dömünde Fa· 
şist İtalya işte bu suretle arzı en. 
dam ediyor • 

-- •• 1 Halkevimiz 
Adananın kurtulıı~u ve milli 

mücad .. leye ait vesikaları toplamak 
içiıı faaliyete geçiyor· ı 
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JAtatürk 
Arlıbistan kralına bir 

telyazısı gönderdi 
••• 

Ankara ; 24 (AA) - Arabis
tan kralı İbnissuud bazretlerile 
veliehd hazretlerine yapılan sui
kasd münasebetile Reisicumhur 
muz Atatürkün göndardikleri tel 
yazısı ve karşılığı aş&ğıdadır : 

Arabislan kralı Haşnıel/ıl Ab
dıi/az': l!ınissııııd Ra:re'lcrlııe 

Mekke 
Z•tı şabaacrıiz ve V, li.hl haz:. 

retletine karşı yapılan suikastten 
kurtulduğunuzu büyük memnu
niyetle haber aldım . Bu müna· 
sebetle geı ek zatı 'şiıhan~lerinin 
ve gerek veliat hazretlerinin sa
adet ve sağlık içinde daha uzun 
yaşamalarını y:irekten :dilerim . 

K11m1il AtatUrk 
Kama/ Alalı'ir/, lıazrellerl; Trirkl
ye Relslcıınılıurıı 

Anlwra 

= __... 

Yunanistanda yurd severlik 
Asilerın muhabere kağıtlari 

Askeri divanı harpde tedkik edilyor 

[ .c. 

1 ' 

Bazı yunan şehirleri ve kurumları 
Orduya11 birer tayyare hediye etdiler 

Asi Yııuan zabllam Bıılgarlslan lıııdııdıındakl Karncalı şelırine 
varırlarkeıı .. 

Titülesko 
Bükreşten Balgrada 

gitmiştir .. 

Bükreı: 25 (A. A.) - "Ri· 
dor,, Gansind'an: 

Titüleıko dün akıam Bel
gradı hareket etmiştir. Orada 
iki gün kaldıktan sonra Çekos 
Jovakyaya geçecektir. 

Hariciye Müstrşarı Savd de 
oyni tı cnle h11 eket rtmiştir. Müs 
t • ~ar Brlgraddan doğruca Bükre· 

dönecektir. 
6ük•eş: 25 (A. - Alma· 

istihbarat lıü•osuodan: 

Tıtüleslıonun Belgrad ve Pa
ri~ seyahotırın başl:ca gayesi, 
küçük anlaşma ve B.lkan :::ndlaş
ması devletlerini Alınan kararı 
üzerine hadis olan vız:yct hak
kında müşterek bir karar ittiha
zına matuftur. 

Suikastten kurtulmamız dola
yısile vaki tebrikatı devletlerine 
teşekkür rder saadet ve refahı
nızm devamını temenni ·ederiz. 

Önde asilerin b11şkumand11nı K11menos, sal)d11 erkıinıh11rbi Bakarcis 
1 

Titüleskonun' Macaristanla Bul
garistanın, Almanyanın hattıha· 

reketini takib etmesine mani ol

ması için elinda olan bütüu vesa
iti kullanmak azminde olduğu 

an !aşılmaktadır. 
Abdülaziz 

Uluslar konseyi 
15 Nisanda taplantıya 

davet edildiler 

Ankara : 24 (A.A) - Atre
sı koogresinin 11 Nisanda top
lanacağını ve bu günlerde yapıl
makta olPn bazı diplomatik le 
maslarır; .;a o tarihe kadar bit 
miş olac,ğını nazarı dikkate alan 
Dış İşleri Bakanı ve ulublar ku 
ıumu konseyi Başkanı Tevfik 
Rüştü Aras'ıo, koııseyi 15 • isan
da içtimaa davet etmesi lüzumu · 
nu uluslar kurumu ıımumi katib· 
liğine bildirdiği hıber alınmış -
tır . 

Muğlada dağıtılan 
fidanlar 

Muğla: 24 (A. A.) - İki yıl 
önce Fethiyede husuei muhasbe 
tarfından kurulan fidanlıktRn bu 
yıl 5200 çeşit cins ağaç fidanı 
dağıtılmıştır. 

Muğlada yapılan 
ihracat 

Muğla : 24 (AA) - Şubat 
ayı içinde Fetıyeden 11, 244 ton 
krom, Göndek madeninden 3,000 
ton manganez , Kü'lük i~kelesin· 
<len 500 ton zımpara m:ıdeoi çı
karılmıştır . 

Muğlada bir hastahane 
pavyonu yapıldı 

Muğla : 24 (AA) - Hususi 
muhasebe tarafından yaptırılan 
yeni hastane pavyonu merasimle 
açıldı . Bıı pavyonun ayn: 1aman· 
da rontken cihazı da olacaktır . 
Rontken bu sene satın alınacak 
tır . 

Fransız Başbakanı 
Laval, yakında Mosko

vaya gidiyor 

Atina ; 24 ( A.A ) - Atina bir takım vatanperv~rlik tezahür· 
ajansından : !erine vesile teşkil etmiştir . Bu 

Gazeteler Kavalada müsadere tezahürler bir çok suretle ve bil-
edilen muhabere evrakiyle diğer hassa hükumete gönderılen ihlas 
vesikaları neşre devam ediyorlar . ve itimat telı.;rafları ile ve gerek 
Bu vesikalardan ;bir çoğu dün isyan kurbanlarının aileleri ve 
harp divanında okuıımuştur . Ve· gerek müaalliih kuvvetlerin tak
sikalar suikastin teşekkülünü Ati• viyeıi içia açılmış olan ianelere 
na ve taşrada fesad hareketinin va.: wlkyasta iştirak etmek sure· 
icra planını Venizelos ile diğer tiylt1 kendini göstermiştir . 
muhalefet şeflerinin suçlarını Mesela " Proiı ,. gazetesinin 
meydana çıkarmaktadır . donanma için açmış olduğu iane· 

Ayan reisi Gonatas ile muba· ye bir kaç gün zarfında üç mil-
lefet reisleri olan Papanastasyu yon drahmiden fazla mikdarda 
Kafandaris , Sofianolos ve M:ila- kaydedilmiştir . 
nasin aliii<alarını teshil etmek üze· Tayyare için de bir çok iane-
re devam edilmektedir . ler toplanmıştır . Köyler, cema-

Atina : 21 ( A.A ) - Bugün ıtler , mesleki cemiyetler , şirket-
Akropola bayrak çekilme .nera- ler ve hu@usi eehas iiliccnablık 
simi yapılmıştır • Bu bayrak her sıhilaında!birbirleriyle adeta müsa-
sene bir Yunan şehri veya haric bakı e lmektedir . 
deki bir Yunan Kolonisi tarafın- Atina ve Pire şehirleri ile di-
dan hediye edHmekte<lir . Bayrak ğer şehirlerin her biri birer tay 
çekme merasimi yarınki Ulusal yare hediye etmişlerdir . Otomo· 
hayrıma bir başlıııgıç olmuştur . bil şoförleri sindikası da bir tay· 

Bayram bu yıl Uluslar kalkın· yare hediye etmiştir . Amele ve 
ma devresinin bir hareket nokta· genç talebe tarafından :verilen ia· 
sını kaydrtmek itibariyle heye · ne miktarı bir milyon drahmiye 
canlı bir surette tesit edilecektir. baliğ olmuştur . Başhıııkanın zev-

Atina : 24 ( A.A ) - Caniya crsi Madam Çaldaris de isyan 
ne ve millet aleyhtarı tahrika· kurbanlarının ailelerine yardımda 
tın memleketi içine atmı~ olduğu bulunmuştur . Hellinikon Mellon, 

hailevi sergüzeşte ki memleket için. başbakan Çaldarisin bir heykeli. 
büyük bir felaket halini alabilir- ı nin dikilmesi için iane listesi aç 
di , bütün halk sınıflarında yeni mıştır . 

Altın bloku memleketleri 
Uluslar kuru.na yeni bir etüd 
neşrederek rakamlar veriyor .. 

Crnevre: 24 (A. A.) - Ulus
lar kurumu genel katibliği Öko
nomik komite aza~ıoa verilmek 
üzerP Belçib, Lüksemburg, 
Fransa, İtaly:ı, Hollanda, Lehis
tan ve İsvicredcn mürekkeb al· 
tın bloku memleketlerinin ken
di aralarında olduğu gibi Alman
ya, Büyü~ Britan}'a ve Birleşik 
Amerika devletleriyle olan tica
retlerine aid bir etüd neşretmiştir. 

Bn etüt altın bloku memle 
ketlerinin Brükselde 20 teşrini 
ev.el 1934 de imza edilen pro
tokolda mevzuubahsedildiği üze
re Ökonomik it birliğinin daha 
sıkılaştırılması için temel olarak 
telakki olunan ticari mühadeleri 
hakkında umumi ,bir fikir ver
mektedir. Bu etüt üç kısımdan 
mürekkeptir. 

... 
2- Altın bloku memleketle· 

rinden her birinin ticari münasr
betlerinin bazı hususiyetleri. 

3- Almanyanm, J>·· •ük Bri
tanyanın ve birleşik: ,.~._..,;,,d 
devletlerinin esaslı hususiyetleri. 

Etütle verilen rakamlara göre 
1935 senesinde Belçika, Lüksem
burgun diğer altın bloku memle
kt tleıine olan ihracatı umumi 
ihracata nazaran yüzde 39 u, müs
temlekelerle olan ticareti de hı· 
rici ticaret addedilerek Fransa· 
nm ihragatı yüzde 34, 3, Hollan· 
danııı ihı acatı yüzde 39,3, İtalya· 
nıo ihracatı yüzde 21,9, Lebista
nıı~ ihracatı da yüzde 20,2 niıbe
tinde artmıştır. 

Aydın belediye bütcesi 

Paris : 24 (A.A) - Balkan
lar meclisinin son toplantısında 
Lavalın Moskovaya gitmesi hak· 
kında karar verilmesi üzerine 
Litvinof , Lavala bir telgraf çe
kerek bu mülakatın Fransız· Sov 
yet teşriki mesaisinin takviyesi
ne ve hakiki barış zamanları ta 
harrisi yolunda yeoi bir merha 
le teşkil edeceği kanaatinde ol
duğunu bildirmiştir . 

1- Altın bloku memleketlerin 
den her birinin ticari münasebet

\ )erinin bir kül halinde ticaretleri. 

Aydın : 25 (A.AJ - Aydın 
belediyesinin 935 hütcrsi bele
diye meclisine verilmiştir . Yeni 
bütı-e 129.980 liradır . Bütcede 
bayındırlık işlerine geçen yıldın 
fazla para ayrılmııtır . 

lngilterede demir ve 
çelik sanayii 

Londra : 24 (A A) - Röyter 
ajansının istihbarına göre İngiliz 
demir ve çelik sanayii erbabı ile 
beynelmilel çelik katteli ara sın· 
da pek yakında muvakkat bir iti
laf vücude getirilmesi muhtemel
dir • 

Fr•nklen Boyyon be
yanatta bulundu •. 

Paris: 24 (A. A.) - Franklin 
Bouillon; mecliste söylediği nu
tukta sulha, muahedelere taraf
tar 40 miyonluk asker blok teş
kili zaruretini söylemiş; ittifaka 
girecek milletlerin yalaız iaimle
riyle nüfuslarını zikretmiş ve 
Türkiye için tanıdığımız "en iyi 
asker,, demiştir. 

CorcSaymen 

Londradan Berline 
hareket etti 

Londra; 24 (AA) - Con Sıy
men hareketinden evvel matbua

ta beyanatta bulunarak demiştir ki: 

"Dünya yüzünde barış ve in
sanlar arasında hüsnüniyet plan 
gayemize erişmek için bütün kuv· 
vetimizle mücadele edeceğiz .,, 

Alman büyük elçisi Baron 
Foııthos, Saymeni tayyare mey
danında teşyi etmiştir . Saymen 
elçiden kendisine verilecek bir 
mektubu olup olmadığını ıormu§ 

l ,. tlçi de yalınız iyi tali mek· 
whu olduğu ceva~ vermiştir. 

Hind müslümanlarını 
bir kararı 

Yeni Delhi: 25 ( A. A. ) -
Müslümanlar bir karar sureti 
kabul ederek teşkilat kanunu is
lahatını kabule amade oldukları
nı bildirmişler ve .Mecusiluin bu 
hususta yaptıkları tahrikatı pro · 
teıto eylemi~lerdir. 

Karsda baytari 
tahaffuzhaneler 

Kars : 25 (A.A) - Kızılcak

cak kapısında yaptırılan baytar 
tahıffuzhanesinin bir eşi de İğ
dirin Mankana kapısında yıpıl

mıya başlanmıştır . 
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d 
· d d ·· ı · rile başkan Coş un de o 

Alman or usu yenı en unyaya ge ıyor .------------------,---------------· Pek aşıkirdır ki her y~,ip'İ' 
----···--- Tescil işle_ri . \ Halkevı'mı'zde faal·ıyetler duğugibi bizded~ .. 1~~e ııurıı1· 

ller Jin : 20 ( Özel yazıcımız· \ si o in bir çok maddeleri zaten denilen bir temel us ~ _kelilllr 

dan) - 15 Mart 1935 Cuma gü· zaman ile tabdid edilmiş idi. • Nüf.us.a mu.·racaat edenlerin 1 • -- .. muştur. Spor ve disiplı;oı•Y'pi~ 
nü Reicbskanzler Hitler, nekahet Mesela siyil bava kuvvetlerine k Ad --M leri birbirlerinden ayrı 
mezuniyetini Y"" bırakıp Müniclı aid olan Xl inci madde ikinci ka tescıl ışlerı derhal yapılaca j 8D8nlD kurtUIUŞU Ve IDIIJI UCa- mütemmim eştirler. l edet'~ 
ten B,.rJioe geldi . Ayni güode 

1 
nuo 1923 le ; yioe Versay muabe Af kanunu mucibince mahal· 1 d J •d •k J l J k Bu iki şıkkı ilıoı•rbiY't ,t 

başbakanlık binasında müzakere · 1 desinin 320 inci fıkraııle uibaye le mümessilleri ve köy ihtiyar 
1 e eye 81 vesı a ar op anaca •• spor namına, dai~· g\ıoıo>'lıf' 

f
ere baslanıldı . İlk kabul edilen te eriyordu , Onuncu k11mın bir heyetleri tarafından bazır)aoau ·•••·---- ıampiyonluk peşınde kl .. ; 

- G h d uı• 
ler mil.i müdafaa bakanı eneral I çok maddeleri meseli harbi ka gizli doğum , ölüm ve evlenme Dün saat yirmi buçu\tta Halk· . recek ve cevablar geldikten son· spor mef ıımun an ; 
Oberst Voo Blomberg ve Gene · I zanan devlerler ile ticarete aid işlerine aid defterlerin idare be· r.viode Temsil komitesi tarafın · ra bunlann tasnifine başlana demektir · tılıf1 

ral Go .. riog oldu •. B.u konuşm.a.ıa.· ! olan 264-272 paragrafları ile yi- yetiodeo tasdik edilerek .oüfus mü d K caktır. Bu yöne uymak ..,e çabi1'~ an " Ör,, piyesi temsil edilmiş t•' ur 
rıo sebebi Parıs mıllet mcclısının oe muzaffer devlet tabaalarının dürlüğüne verildiğini yazmıştık · ve bunda iki yüzden fazla bir ikinci İnünii :aferl \tadaki genclcre sp~r. giideıı ·~ 
asker Irk hizmetioi iki seneye ar· : Almarıynda görecekleri muamele- Bu gibilerden ~<lef terlere ad seyirci kiitlesi hazır bulunmuştur. :n Mart 935 pazar günü ikin· aşılayabilmek gayret~~~. diijU . 

tl'masdır . Bundan sonra geç ye aid 276 ıııcı parag~ rafla bu su yazdıranlardan bir çoklarının ad l ld klub idarecisinin duşuo ·d••'" 
b k ) k B 

Gençlerimiz rollerini büyük ci nönü zaferinin ltl üncü yı ö 'b' S lı 05por 1 ,1 
Vakla kadar baş a ao ı s.raym · retle ortadan kalkmış idı' . resleri belli olmaktadır . unun b' O il Ik · d yaJ>hğı gı 1 ey a tıf1f1 

t ır muvaffakiyetle yapmış ve şid- oümüdür. güo a cvın e me· ça b' 
da kabullere devam edildi . Gümrükler ' ve yabancıların için müracaat edeceklerin tescil d 1 ,_ M · ... leri de kendi renk ve 18111111 • r et e alkı~lanmışlardır. rasim yapılacadır. erasım prog· u 'fil 

Cumartesi ög-Jeye Heichs ka- geçm·sine aid olan 12 ı'ncı' kıs- ioıleri hemen yapılacaktır . tında toplanan oyunc ı··b d• • 
• y Kemlı'lerı'oı' bu muvaffokiyet· ramı hazırlanmı•tır. 1·U u ı·t 

· l h' l 367 Ş d · y bı0 rı' spor terbiyesi ve • b·b' bioesioan top anacığı ve mü ım mın -369 maddeleri ile 321· imdiye ka ar memunn ve (erinden dolayı kutlarız. () gün büyük Türk miman se .. f' 

kararlar vereceği kulaktan kutağ.ı 1 330 maddeleri de bu ·şekildedir. müstahdeminden soy ıHh almamış Sı'oının da yıldöoümüdür. lini kuralma dayanan Jıf ,e 
ı d 1 h Adanamn lrnrtuluş larilıl d · · hl lı'f ceıa yayılmağ• beş a ı . Kabine saat Bunlar gibi rene aid 428- 432 ve nüfusa tescil ettirmemiş iç en ötiırü mu e ı 

Ö 1 
D'I 'h .ı b' t k · Tarihi eserler toplanıyor. (t 

birde toplandı . gleden sonra I mapdelerinde (Ren ancak bir se · bir kimse kalmışhr . 1 
• tarı ve ene ıya omı- nıiş\erdir • 18tı e " lesi·, ileride yazılacak olan Ada- Müze ve sergi komitesi şart· B k d k bir fır ıP 

saat 3 te Berlio gıızete)d baş 1 ne için işgal edilmiş oldugw undan) Halkdan da nüfus dairesine u a .• arclı ·ş gı·bi dıf'd• ... 
1 R 

nanın kurı::uloş tarihine vesika mızda bulunan kıymetli tarihi d d t ı ,.. 
yazı a ı cichs dış işleri bakanlı- , hükümlerini ga)·bettiler , ve belediye halk işleri dairtsin~ :o en e goze erm bir yor ..r lar hazılamak için şimdiden fa- serleri toplayıp bunlardan bir tlı' l • 1 yan )et,. 
ğına çağırıldılar . Dr. Göebbrls , 9 uncu ve mali kısma aid olao müracHt edenlerin yekunu üç al'·u··m vu"cuda getirmek irio fa- ve, ıç { e,umu mı kulUb do~· 

··b' h b ı k S aliyete geçmı· fil ' 'e buııun ı·çin de " y d b ek t eden bııı 01 
mu ım a er er verece miş. aat 10 uncu kısımlarda du suretle or· bini geçmi§tir . :o a 

81 
e 1 ,ı.ısl oı··t• 

1 
muhtelif süalleri havi ı'kibio def· aliyete geçmi~tir. d b u arı " 

4.5 ta yabar.cı memleketler ga· tadan kalkmıştır . Zaten Verray enıe u oyunc · e • ·I' 
zetecileri propaganda bakanlığına 1 muahedesinin bun\ar gibi bir çok Tıcaret ve borsa ter baatumıştır. Ctrid oyunları ları kulüblerindeo eyı~..,a" 1 

d d 
llu defterler pek yakıuda milli Cirid oyunlarının muntazam k k d. alarına a .ljt• 

avet e ildiler . Yarım saat ev- ı maddeleri ya zaman' ı?elerek ve· ra en 
1 

ar · )el"' ,r • '"' M d b. mücadeltde Adana cebhebrfodı~ bir surette oynanması için bir ta· ·ı · 'f t 'k etııı•t ... it 
vel dıt işleri bakanlığında Berlin ya icra edilerek veyahut bilmü- emur' arı nraların a lr ğı e ıstı aya eşvı • b ..,ıeP"./ ı hizmt'l etmiı-.. olan zevate giinde · limıtuame haz,rlanmı~tır. H ··• \'fil bır a ı·ııı .k 
gazeteleri baş yazıctlarını kabul zakcre değiştirilerek hükümden . yardım sandığı yapıyorl:ır er yu~se •~ disiP

1 
P' 

eden Dr. Goebbels :adamları ile 1 saktt olmuıtur. Enstı•tu·· talebelerı· ticesidir. Bugün sp~rrlılı 1•r'.»' 
beraber salona girdi ve ayakta 1 Versa) muahedesinin bugün Ticaret ve sanayi odasiyle bor· T urfonda sebze çıktı .. mına şahsen fc~•k:ay•IJ seyrtıt 
olarak biraz çabuk fakat sert bir \ değiımiyen maddesi yalnız sınır· sa memurlari aralarında bir yar- 1 sabaye takım çı ar öre""' t 
ifade ile matbuat mümesailterine lara aid olan kısmıdır . Buodan dım andığı te§kiline karar verilmiş lk rurfanda sebzeleıden ka- Dün sabah Mersin yolile nın - zannedenlere gisl;fs&e,, 

b 
1 

ve buoa aid bir nizamname ba bak, Domates, Hıyar ve ta:t.e bü- ı· ·r ·ıttı'l k d k f" etinden .. cıJ 
ir nuluk söyledi . BunJan sonra baıka be o üz değiştirilrniyen bir b zmı . e g er a arcı za ıy oyıı-- ,..~· 

h 
" 

Zırla mı't r erle Yeni dünya meyvesi dün .1,..rek cezalı ve cez•511 ..,1~ ,.,. ~· 
Ü ümclio Alman ulusuna tevci 1 de Alman alektrik ku\'vetlcrinin n 1 

• u.. w # ~ 
8 · b .. T' t çarşıya indirilmi11ttr. k pılarJ .~ 

ettiji bitaht)'i okucıu ve hemen ı beynelmilelleştirilmeıine aid 12 u nızamname ugun ıcare :ı Perşembe güoü akşam trenile rıoa " buyurun a bilOI . ( 
S • d .. d ·1 k Domatesin kilosu :200, Kabak k ı-bler ·ıer1 

yine adamları iJe çıktı gitti , ken· I inci kısım var ise de Almanyenın ve anayı 0 asına gon erı ece şarımıza geldiklerini yazdığımız tır ! : ı diyen u u ·d eeı lı°' 
Ç L .. ·· ı k 100, Yeni dünya 40 kuruıtan ve b'l'r ı •' f~t 

disine bir şey aormoğa vakıt kal . bunu da tatbika yönelmiyeceği ve arşam a gunu to}' anaca Ankara yüksek ziraat enstitiisü ta- mıntıkanın iş 1 1 dııı• ~f 
'd· G l l f 1 1 h kL k B olan umumi merkez idare beye ti hıyarın danesi 10 ve hüberin 5 1 b 1 . Ik' .. d f b linde su gibi giden /\ "J•1' çı,ı.1 mamı, ı ı . aıeleci er te t on a- mu a •8 tır . ütün hanlara rağ kuruştan satılmaktadır. e e era evve ı gun şaumız a a · çıö-ırl••o b'l' 

ra ve telgrafhanelere koştular • men Alman devletinin biç bir tarafından tedkik ve tasdik edıle · rika · ve bahçeleri geze ıek tetki lunu ve sporunu • kteıı 
H 

ccktir . Buz fiatı ı b b k "' ı ğa veroıe emen ayoi saatta Reich~kanz zaman sergüzeşlt1 atılmıyaçığı katta bu uomuşlar ve dün sa a - rıp, arga§a 1 ,~1 

ter:Hıtler, sefirleri kabul ediyordu. ve hakikat olması mümkün işle- Gürültü ile mücadele Dünkü sayımızda buzun kilo· ı~yio profeıörleıi Mançez ve baı ne yapmış olurlar~ disipli~c~~ 
Hitlerin yanında dıg işleri bakanı rin haogilHi olduğunu pek iyi ıu 2,5 kuruş yazılacak yerde 25 asistan İhsan Nurullalıın refaka · Soruyormn. He ilf.IJ sp: t•~ 
Von Neurath vardı . 4 lıüyük ıe- bildiği söyleniyor . Şarım ızda dünden İ' ibaren olarak yozılmıştır. Düzeltiriz. tinde Mersin yolu le lzmire gitmiş na sokulmak kıste:ııarı go',I 
firin ( küçük bükümet se(,irleri ka Hesm1 makamlar Jış siyasasının tatbik edilm~ğe başlandı Piyangodan kalan kar lerdir . böyle ~açamı Y 011ı1ıı 1ıi 
bul edilmemişti ) birincisi o!arak ~vaziyetini pek sakin buluvorlar ve dikçe Adana 

9
P

0

' cuo••
0 

" Belediye eocümeninin verdiği Pamuk düşüyor l'kt n ve" ? Fransız sefiri Rdcsfübrer ve Re· diyorlar ki Almanvado mecburi as- d d Ba"· raft>ın do"rt gu .. nu-ndc "Otuk - disiplinsiz 
1 

e ıb'ılı'r ,./ " kaıar mucibince ün en ılibaren ı ... -. 1 ~ ichskanılerin selonuna girdi. Ak kerliğiu ilanı bugünkü dünya siya- I d esirg-me evi tarafından okuma tan - başka ne~ 0It• ıt1 .ti' şarım ı zda gürü tü ile müca elenin Pamuğun kilosu •lüo borsada k bıle r5"' ıam saat 8 ele kahramaulıırın teb· susının akıl ve ınırntıku uyguo bir odasında .. çılan piyangodan 900 Bilmiyerc ı: ıoıJ ,., tatbikine başlanmıştır · 32 kuru• üzerinde muamele gör· b'·yle ..,ır ~' ~ 
ciH günü arifesi olmak miionsebe· neticosiJir. ı\cun umumi efkdrının · küsiir lira bir hasılat ele1e edildi- ., ket sporunu 

0 ··bteriı> •• bı T" d.l I Buna göre gece saat yırmi iki. müştür . ki kulu 1:ıer 1 
tile zaten ı an e ı en sporlpa asta Almnnyanın bu hareketi kıırşısıııda elen Nahahın saat altısına kadar ği yazılmıştı . ğa sürü eyeo or , ' 
büyük bir toplantı y~pıldı . Bura- hayrete <lu"şmlyecegii aşikdrdır . y ı h d Süs ve av ko··peklerı' lan müddetince •P b•tk Otomobl·ııerı'n korna çalmaları apı an esap neticesin e I ktıO ı,j 
d 'R 'b d b k D ç k b yaptıkları fena 

1 
•1' a, eı ce, propıgan a a anı r. un ü emnıyctini yıllardan erı t~h- ve satıcıların bağırmaları yasak. masraf çıkarıldıktan sonra eve bl ~ 

Goebbels devletin hitabesini ulu· Jıke<le gön ıı bir ulusun, billıası:;a tır . Buoa adnrı harelcet edenler dörtyüz Oq lirıt sağ bir kar kal · Şaıda bulunan süs ve av kö- <lir ? ı· kı' b&1od•" u,ıb, 
a k d H·tab · b' k ·ı h ı 1 k 1 ' ı>eklerinin adedi beledivece Ö 1 mu ur ., ;r)6'' ı o u u · ı enın ır ço )er· sı d ların azıt tı ması müza ere eri ı d 1 dı0"ı görülml·İştu .. r . / 'J e u 11Uv ' 

Para cezasiyle ceza an ırı acak. t b•t tt ' ·ı · t' B la b · cus&I ~ -" 
lerinde Goebbefs alkış tufanındao ntıticesiz kuldıklan sonra, hakkını lardır . es 1 e ırı mış ır · un rın ° yıl öcce bır o~uo ine 'fOr01ıı~ 
durmak mtcburiyttinde kalıyor· bu şekilde olsun nımağa calışaca- k M Narenciye ağaçları yurılarına numarolu tasmalar ta. spora geçmesıle y d ;; ıtd ı 
d B d Al h 

Denizli Ban ası üdüru·· .. . d kılacaktır . .. bu siitüolarıD • ,ot» t 
u . un aıı sonra manya ve ğınt erkes biliyordu. Bütün silah· uze rın e tetkikeıt nun diye . Je ~ 

Horat Wusel milli şnkıları :ıöy- larmı elinden bırakan hir ulusa O t·nizli Ziraat BankMı Mü İstanbul şehir mu ayartı)•orlar " eıı 111 ~"'· bclJJ · ~ 
lendi . Bütün Alman rac.Jy<ıları komşulnrın<lnn hiç bir zarar gel- clürlüğün · tayin edilen Şanmız Narenciye ağaçlara üzerinde tiyatrosu ran ve oyuncusu te"'

1
' şi-

Reicbı propaganda bakanrnın nut · miyeceğine her iiz no bir misııl,oe Je haokası ikinci Müdüıli Şevkiye ktkikatta bulunmak üzNe Koza· leo Adanın eski ve 0rguY~ısı''ıi' 
kunu ayni anda dünyaya yaydılar. bir isbııt meYcuu olrnıı<lığınuan hok Mcınlckf"t llastanesiode apaodi na gitmiş olan Ziraat Vekaleti İstanbul şehir tiy:ıtrosu artisleri· İdman Yurdu bn ~uş 0 e~f 
Radyodı bunların arkasından Al· kı hayat kuuunu tt> Siri altında Al qjtden ameliyat yapıldığı haber emruzı nebatiye mütehassısı Rauf nin Nisar.ın dokuzunda Şarım ıza gc· ılc ke-ndinc sordurJtıı.Jll&J Pı/, '- 1.ı Yur ıP 
man as11eri ve milli marşlan din manyıının yaşama fırsatını hu şe- alınmıştır . Sermed ve A<lana başerat lnbu leıek sekiz temsil vereceği b11ber Manıafı nman A,J1tıı• ( 
lendi . İşte bu suretle bu gün 16 kilde arayccıığı da aşikdr iıli. A rkad s ~ımıza gtçmiş olsun ratuvarı şefi Haydar şanmıza dön· alınmıştır . Dram ve opret he kında scçileu ve . · esirle e b' ı 
Mart 1935 günü , Alman askeri· Alman"·nnın altlığı tedbir acun del' 'e bir au evvel iyileşmesini müşler ve dün bahçelerdeki Narcn· yetlcrir.den mürekkcb olan bu değeı li hizınetı~rıo\ ;da~İ' 1 

d d 
" d .. uoce '11"' ~ 

nin yeni en üoyıya doğduğu genel \'O.ıiyet nden doğı:ın tabii bir temenni ederiz . ciye ağaclarını gözden geçirmiş- iurup Hejisor Ertuğrul Iuhsin ·. olan diir üst uş ebe ~~ ( 
tarihi bir ~ün oldu . neticcdir.Aylnrdo.nberi Almanya et- lerdir . in ba~kanlığı altında bulunmak· etinin b hususu ıığ•Pılll~, oj 

Almanya yin~ Askeri bir kuv rnfındoki diğer Avrupa dtvletlerioin Beynelmilel tediyat banka- Bugün de tetkikatta bulun tadır . Temsiller Asri Siııemıda göz önünde tutaC ııl•dt" ~· rj 
vet olarak meydana çıkarak Av durmadon s ılohlandıklarını gördü. k mak üzere Dörtyola gidecekler· verilecektir . kulüb timioi pıırÇ yurdıJ ı1~'ıt1 
rupa taribioin yeni Lir sahife BH büyük Jevlotler muah~Je ilo asının yeni müdürü dir • yak olerak İddl11,:011,, o1 _., 
ıini açta . Bcrlio ve bfitün Alman silnhlarını ileride ozaltncııklurını İsviçreı.ia Saylav Esad Nişanlanma mek isteğiııdc bu~ . 00esı 11 

ya mühim bir harb kazanmış gi söı veren mılletler idi . Böyle ol Bal şehıinde· Be1ediye Meclisi azesuı<lao kabul etnıeyecr.gı d ~o 1 

bi düğün ve bayram ediyordu . ıııokln beraber Alınnnynmn kom - ki beynelmilel Vilayetimi.dn eski Vali Ve Hüseyin Daimle Mımyasi ai'esin· yuz , tid1jı,iO~ ~eıl~ 
Bu s .. ntta burada bulunanlar, Hit· şuları mütemadiyea silo.hlandılar. tediyat Latıkıı· killeıioden Kars Saylavı Esad tlen Zeyneb Süzan'ın nişan mc· Mmtaka beye ve 9po'1., rr1, 
(er hükumetinin ulusu canlandır Almnr.yıı buıılnr aras ndo, vatan sı i<lure mec ~vvclki gün Şarımıza gelmiş ve lrasimlerinin Aokaradn yapıldığını disiplinlerinden ak ,ııb ~~O 
mak ve yaıatmak ona attş ve ruh korumak kaygus ı ., silahlanan son lisi bu defa oğlu Vilayetimiz hukuk i~l ,. ri .Mii memnuoiydle (;ğrendik . sin<l f' ıı kaçan o~:por td;aıı111 ~ 
wermeği ne kadar iyi lıildiğini devlettir . Mumafi Almanya diğe r baııkımın ba dürü Nebiyle misafir olmuştur . Nişanlılara kutlarız . culaHI nıemlek~ elllesi "r, ıe 
bir kat dalıı anladılar , ÇünkJ Jovloth·r ile bernber sila hlarını fına, ist ı fa rı- .1 er vcrılı:Jl · oıle 1"1 f r iuue Y k yer• 
o ulusa daima istediğini veriyo : oz& ltınağıı hôr ı nıo n hazırJır l ~ to den evvelki vç ren birbirine gi r.di uf a cık, f~ k~t ~~ıeı jt ' 1 ~ 
Askeri bir kifayet . Bcı Hn bu su· rrsml izahat bundan ibarcUir. müdür Fra~e Orıa Bri · ,, li bir jınır" b d·~ pi·" ,çı 
retle son kağıdını llt;ıkce UlôS3)3 17 Murt flPZnr giı nü. Statopoı dc riu yc ı i n c, }U Yoks:ı )ter o<;if c o' 

1 1 
. . \nrıy. da gc iı t•n ' rl1 

koyuyor. (Zat en son zamanlarda karızle r il t er ömin ı o rcsmıg ı;ıL karıdo ıc mi ~Öı ü en DohloıTrip'ı, ç d rd ... k aça ıl spo cu ıll lı' ~c\ ~~ 
ke

ndi iadc n bunu mfüeaddid d e yopıl.)Or, k h umoııl ar g üt. Ü te::ı'ıt çirmiştir. j ı .... , pı bu ' ııı ~ :ı mi 1 •ı tı 
1 

1 lıüy\i \( bıı fın 1\ 

fa
'ar ı'stemi .s ti .) • cdi iyor. Etrııltnn kerızlort albş· --- lıa· ı ·1 de ba} ı sız · i, · ı tu~ u k:n&EI 1 

Hesmi nasyon~ılsoayali~m if.ı · l ırl r, yı Ş •l sl'slcri, l 933 ik ı n«İ ku ıluğ unıı lıir ıld.J ~örııp bi ! ııu k Ş " Y o lnın z · Ç· ' 

J 
. aör ... bir sulh \'esikası fa nun g\iulorini lıntırlntıyorllU . nıü ııkiinMı ı olmuş ' :ı y I 

' esme "' - . 'f ı~ ı · l 1 1 l 1 . ı oi h sı l iiıe ' ıııt~ il'. kat .-yoi zamanda ~ır ı ade v~ ıtH 1111 o ı o a~ t.ııı uı· ıa l kı lı •r ı\yııı gii ııiiıı iiğ l .ı ... , bOn ru s •• He- n•ıı 111 1, nıe ··t>B 'f 
karar katiycti ifadcsı olt•u bu hı yc rıle n • ş'lj i~in.Jo buluy ::J r , hor ichs\rnı zl . r ll ı tl .. ,Mııııirho diiııdu. rioe hirlıi · \ 11111 111111111ııııı· 1 

0 o 
1 . 1 m• rl 1934 de V.-ra •Y yml•ı lıep ıııechuri askerlikten Noknlıc\ d.•v .. •si ıuozııııi yet ini ( O rine ~ .. p•· fi bu g 8 ce 

ta )Ch ld~ . . l CP ruülıim kısmı bohseJiliyordu Eğer şiıpho etlen ma ırıl ... mak uzcro yine İ ı>liruhoıo rak pn ç • _____ ,..... E zotle I' 
.. e e sınıı C ıı' 

mu• 
5 

.. · kısıın par çnl nndı. J,•r varsa Alınnrılorm 'iıcuı ve ruh- ç kilıli. lnuRo ılı i .. 1 rı 
Olan ıncı l d J ·ı b' k l ki 1 · ('I' • I' ha Veısny mua ıe c· 11rı o tanı ır es er o ıhı· a rını,ve şlı; Almar.y ı ve nc uıı j~." 11 iki yUk lr .. d - ... kaP' 'ı 
~ıkat ec•t k ne kalı}•or? işte b~ nskcılık ıle tem ndam olmak is miılıim tuıilıi' gün bu sureli•• nilın . ne üçüı cü . ·~~~~~~~~~~~~~~i~~ Tarsus ·ı · ıııt'~ı ,ındennrı . d .. v ı·· · 1 11 ı · · ı 1 Halk t:•' 

'

. Al-ıa nıubıtin en ogren egınm on arın ru ı arının en ı crın yete t rıyor ve Aman oskeri yeni- bir) clcu treni de çarpmıstır . f .~ ı .... ı · d b' k l d • eci manzarayı lesbit 11~~-
sua. ~ bı Versay muahede· yer erın e yaşayan ır uvvet o - den unyayn ıloğuyordu . etmektedir , ; - ı ı u nııı 
d :ğınız ceva 
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harbi önledi 
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:(SON SAVA) 
' 

Paris görüşmeleri Haiya - Arnavudluk 
Fransız 'Başbakanı bu 
hususta izahat v&rdi 

_.....,.._._ 
Paris : 25 (A.A) - bazı si·: 

yasal mahafilcle Parisdeki üçler 
görüşmesini logiltere , Fransa ve 
İtalya a.us1nda uluslar arısı .~aa· 1 
liyetlerı hakkmda gorüş 
birliğini isbat etmeği kanaah iz-, 
bar edilmektedir . 

-------
Arasında tayyara 

seferleri 
•• cı .. 

Romı: 25 (A. A )~- Alman 
istihbarat bürosu bildiriyor: 

Arnavudlukta on sene müd
detle tayyare S6ferleri hizmetinin 
İtalya tayyare şirketine verilmesi 
hakkında anla~ma Tiranda im· 
zı edilmiştir. 

Macaristan hükumeti 

Müsavat hakkının tanıtma-
sını istiyecek 

---ı·---
Budapeşte : 25 (AA} - SelA-

ft"lrtik 3 

,---------------------------------" 
Asri sinema 

26 mart salı günü akşamı 
Anadoluda tetkik seyahati yaparken şehrimize davet olunan 

Tanınmış filim rejisörü ve yıldızı 
•• Vedad Urllyl 

bizzat sahnede 

Kan~ 
Piyesinin Baş rollinde taktim eder 

( Bey Veded Orfi Ad•nada yalnız bir gece kalacaktır ) 
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]~aval Fransız 'hükfımetinio 
cereyan etmekte olan müzakere· 
lerde Alman kararıDI nezara iti 
bara almamak istediğioi ve hu 
na binaen silahlanma anlaşması 
hakkında cereyan edecek müza· 
kereleri , şimdiye kadar olduğu 
gibi mevcud muahede hükümle· 
rioe istinad etmesi lazımgeleceği
ni söylemiştir . 

biyettar mabafilde hariçde, dola· r-------------------------'mllll 

Hindi Çinide garib 
bir kanun 

Laval .Fransanın İngiltere ve 
İtalya taraflarından tasvib edilen 
doğu ve orta Avrupa misaklarını 
tahakkuk ettirmek azminde oldu 
ğuııu ilave ~ylemiştir . 

Japonya Sahalini 
sabn ahyor 

Tokyo: 25 (A.A) - Alman 
istihbarat bürosundan.: 

Hariciye Hakanı Hirota mec 
Laüsde kocalaı ını aldatan ka · liste Japonyanın Sabalin adası·C 

dınlar hakkında çok tuhaf bir lca- oın şimal kısmını satın almayı ar-
nua tatbik t.dilmektedir . zu ettiğini çünkü bu kısımda bu-

Bir koca ilk defa olarak karı lunaıı petrol kuyularınm Japon· 
sını aşıkile beraber yakalarsa, . ya için pek kıymetli olduğunu 
aşık bir para ce.zaıı vermektedir. söylemiıtir . 
İkinci yakalanışta ayni para ce
zası kadından alınmaktıedır . Fa
kat kadm yioe uslanmayıp da ko
casını aldatır ve yakalanırsa bu 
sefer para cezasını aldatılan koca 
ödemektt!dir • Kanunun maddesi 
şöyle diyor : 

Çünkü üçüncü aldat.lan Lir 
koca ya aptaldır yahut da bu işe 
gönül rızasile katlanıyor • 

lngiltere ve Çin arasında 1 

Pekinden alınan haberlere göre I 
Çin istikrozı meselesinde İngiltc
renin vaziyeti İngiliz seforetinin 
verdiği resmi izahatla taayyün et
miştir . 

Sefaret bu izahatında lngiltere 
hükumetinin Çine hiç bir istikraz 
teklifınde bulunmoJığı , vakıa Çinin 
bu günkü nuli vaziyeti Çin ile 
İngiltere hükumetleri arasında gö
rüşüldüğünü, lngiltere hükumetinin 
Çine bu mali müşkülattan kurul
ması için ltlzımgeleo yardımın gös
terilmesini dile<liğini, fökut bu gibi 
bir meselede diger nldkadar hü_ 
kunıellerin de fakirlerinin alınması 
'?uvafık bulunduğunu kaydetmiş- ı 
tır . I 

Diğer taraftan gayri resmi 1 

mahfillerden alınan koherfore göre 
• 1 

Ingiltere ile miizakero esnasında 

Çin hükumeti lngilleretlen 20 mil
yon İngiliz lirası öllünç istı)miştir 

Berlin görüşmeleri 
Bundan iyi neticeler 
elde edilebilecekmi ? 

--- -
Londra : 25 (A.A) - Alman 

istihbarat bürosundan : 
Suud:ly Tayms gazetesi Her· 

lio göriişmPleri için [ mes'ut ne
tice 1 eı.nnrf'leri başlığı altında 
neşrettiğ! makalede diyor ki ~ 

Berlin konferansının mühim 
neticeler vereceği gittikce daha 
çok ümid edilmektedir . 

Merkezi vaziyeti nüfus ve as
keri kuvveti itibarile Avrupada 
Almınyanıo müşterek sistem ol
maz. 

Ohserver gazetesi yazıyor : 
Almanyanın kendi harici si 

yasasına kakim olmayı tercih tt· 
tiği aşikardır . 

Varşova : 25 (A.A) - askeri 
polska zbrojııa yazıyor : 

Fransanııı uluslar derneğine 
müracaatıııın Almanyaoın İogil 
tere taraf andan istenilen uluslar 
<ler~jine avdetine mani olmaya 
matuf olduğu zanncclilebilir . 

Konseyin toplantısına gelin· 
ce şimdiye lcadar yapılan tecrü· 
heler derııek ve konseyin böyle 
bir vaziyette zayif icraat imkao· 
lan hakkmda şühbeye yer bırak
mamaktadır . 

Fransız futbolcuları~mağ/ıip •. 
r 

Pıilriste yapılan Alman Frıuısız maçından ilk orijinal tesim , 
Almanlar bu maçda Fransızları bire karşı iiçle ycnmişltrdir . 

Rtsimde ileri ielen oyunculardan Yakob şilt çekeıken:iörülüyoı. 

şın şayialar bilifına olarak Ma
caristanın Almanyanın yaptığı 

gibi mecburi 11kerlik bizmeti u
sulünu bir taraflı olarak teesıUı 
etmiyectği bildiriliyor . 

Selahiyettar maiıafılin kanaa
tine a-öre AJmanyaya teslibat hak· 

Arabamza, otomobilinize, las-

tik fabrikanıza lastik kayış alırker. 

kı müsavatıoın tanınması ıilahdan G d 
bir defa da o o y e a 

tecrit edilen diğer uluslar için de 
r lastiği almayı unut-

müsavat bikkmın tanınmaımı 
lntac edecektir . 

Roma : 25 (AA) - Alman is
tihbarat btlrosundan : 

"'fribuaa,, gazetesi (balı me~ 
talibat] bışlığı altında neşrettiği 

bir makalede Avusturya buriciye 
bakanınm teslilıai hususunda mü
savat istemekte bakla olduiuno 
bildirerek diyor ki : 

mayıo. Göreceksiniz ki bir sene zarfında ödediğiniz lastik masrafı hem 

azalmış hem de makinanız daha rahat çalışmıştır. 

G 00 dy ea r 
lastikleri on sağlam, en uzun ömürlü ve ıize en yarayışlı lastik oldu-

Avusturya ve .Macaristan tam 
teminatı ancak ibtiyaclarına cevab ğunu tecrübenizdc gösterecektir. 12-20 

veren ve mecburi askerlik bizme 
ti esasına istinad eden bir askeri 
teıkilatta bulabilirler . 

Sovyet Rusyada ökono
mi anlaşması 

Moskova:~ 25 (A. A.) - Sov 
yet - Amerika ök<ınomiJmüza
kerclerioin krsildiği sırada dönen 
§aylalar hilafına olarak Amerika 
büyük elçi~i Bulittin 14 nisana 
doğru l\loskovaya~ döneceği bil
dirilmektedir. 

lngiliz bahriyesinde 
Ecnebi işçiieırin mik

darı azalllhyor. 

l,ondra: 25 (A. A.) - '·Sun 
day Ekspres,, gazetesine göre 
Runciman tagiliz gemilerinde 
çalışan ve mezkur gazeteye na 
zaran mikdarı 50 bine baliğ oll\n 
ecnebi gemicilerinin azaltılması· 
na ve yerlerine İogiliz gemici 
konulmasına te~ebbüs etmiştir. 

Sovyetlerin Londra 
elçisi Parisde 

J:>aris : 25 (A.A) - Sovyetler 
Lir liğinin J.,ondra büyük Elçisi 
Maisky Parise gelmiştir . -·--~-

Demiryolu 
lnşaatlmız ilerliyor 
İsveç grupu tarafından yapıl

makta olan şimendifer hatları · 

ıııu iıı,asıoa devam ~dılmektedir, 
~iı ketin yapmakta olduğu yollar 
iki kısımda toplanmaktadır.İrmak 
- Filyos ve Fcvzipeşa - DJ)ar
Leldr hatları. Hunlaruı inşasrnıt 
927 senesinde başlaonııştı . 

llu sene niha}'etind~ her iki 
hat da ikmal edilmi~ olacaktır. 
Bunlar, Irmak - .Filyos hatta 
kömür havzasını Ankaraya rap· 
tetmektedir. 

Fevzipaıa - Diyarbekir hattı 
Ergani madeoioi denize bağltya
cak tır. Irmak - Filyoı hattının 
;~()() kilometroluk kısmı bitmiıtir. 

3 Adenade Set•nik B•nka•ı sırasında 

Muharrem Hilmi 

Bu akşam 

Alsaray sinemasında 
Saygı değer . seyircilerine yeni bir fedakArlıkla iki film birden 

taktim ediyor 

l 

Coşkun 
Mümeesilleri 

Gene Raymond - Grettci Yong 
l<'evkıtlade heyecanlı ve en temiz bir aşkı si)yleyen bir film 

• 
2 

Meksika fahişesi 
Mümessili : Jan Mak Bravon 

AıJUrıtiir heyecanlı film 

Pazartesi günü saat 2 de 

Coşkan ve 
Meksikalı lablşe 

Gelecek proOr•m : 

Asri talebe • Mümessili Ramonnuvaro 
5134 
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100 kilometrooun da tesviyti tü 
rehiye i ikmal olunmuştur. 

Bu kısımda da f erşiyJtt bitin
ce An karadan Fılyosa ıuıd<ır fi 1 
mendif trle gidilecektir . 

Fevzipeıa - Diyarbekir hat · 
tının i~letmeğe açılan kısmt Ela
zizden ilerisinde 60 kilometroluk 
bir kısım vardır ki tesviyei türa
hiye teri ikmal edilmiıtir , fer§iyat 
yapılmaktadır . 

Bundan ıonra Ergani madeni. 
ne kadar 30 kilometroluk kısmın 
tesviyei türabiyui de bir kaç 
ayı kadar ikmal edilecek ve yaz 
nihayetine kadar fer§iyat Ergani 
madenme varmıı olıcaktır . 

Annelere öğüt 
-·1!!11' 

Çocuk esirgeme L_ .. "Du ( Him~ 
yei etfal ) Genel merkezi, mama • 
cuklarmıo nasıl besleneceğini ve 
mamalarıom nasıl hazırlanacağını ö~
rcten ( Annelere öğüt ) ün 2 ioc•ı 
say ısını hazırlamışttr. 

Birinci öğütleri ve hu öğütü iı· 
~eyeolere Kurunı parasız olarak gön· 
derir. Ankarada Çocuk esirgeme ku· 
rumu haşkanlılına bir mektupla ad· 
res bildirmek kafidir . 

~-Paranı/-......... 
Boş yere harcama ve har· 
cıyacaksan yerli mahal t 
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Adana Borsası Muamc;'leleri Bir yıldaki ihracat ve · 
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• 

Doktor Basri Uzel 
Rapor 

Kilo f1iyatı 
- 1Jlrl11ci firlilden arlan __.. 

kazınc arttıkça devlet maliy<si · 
nin de kuvvetlenmesi ve geniş\e
mesi 1934 yılında bütçtmiz 
24 milyon lira fazla olmuştur . 
Gerek lıu gelir fazlası ve gerek 
bütçenin denk yürümesi Türk pa· 
reıınıo sağlamlığını da artırmış· 
tır. Bilhassa araıi ve kezanc vr. 
istihHik vergileri ile inhisarlar 
gc itleıiııde görülen fazlalıklar Ö· 

konomik durumumuzun 1934 de 
gösterildiği kalkınma v~ eyilP~

C1NS1 En En çoL. 
K. S. 

Satılan Mikdar 

Kilo 

Yıldız kahvesi kor§ sındo hulu· 
nnn gazete bayii Polisd oglu llj 
seyin efenlli tarafındnn Ağzı Ka . • )inikler 
ya<lel'3n markolı kapsol ile kopalı Uzun zamnnlıır muhtelif hastanelerin dahili ve harıcı. ~ 8rtır111 

32 l b. k h kk .ı .. aresesıoı pı o ım ır adet gazoz tahlil e ılilmek mfü~tereken idare ile bu hastalı lnr a ınua mum . tı~I 
üzere getirildi. ve tahlil neticesin- olan doktor B:ısri (Uzel ) eski Orr.zdibak civ~"ında ye 

1 
oç rıı kııbd 

d - d k' ·ı · · · d l ·ı· h · .. b'l k k ç · ı" hnstol::ırı c~ e nşagı a ı rapor vorı mıı.:.t:r: Y'mc evımlij a n ı ve arıcı ve ı umum ırı "' ' . . tıı 
'$ b l ı rı ıı 1 

• ı 
Tumamen berrak manzora<lıı başlamıştır. ~lüracaat·edenlerin lüzumumlo kon, a gam,.' k'ııı)'e' 1 

olup bu nümuoe 48 dnat 37 dere- gaite , idrar, mide usaresi ve kıın tazyikları gibi hak~on İıas
1

ı8tıkl•: 
Klevlant 

YAPAGI 
celik etli içerisinde bulunmııkla mikroskopik munyenclerini de bizzat yapmak suretı ~ ·rıcB ıı 
tortu vermemiştir. Cali havi m·an- teşhis ve tedavilerini üzerine olmakta ve hu tahlildt içın B) 

Beyaz 1·-1----· Siyah 
znıadan ari olan nümune gazozun istememektedir.5075 10-20 e ed yen 
lezzeti çok iyiılir. 1Çerisinde znha- Pazartasi günleri öğldden sonra fukarolar parasız 01ua 

Ç 1 G İ T rin yoktur. Şekerle yapılmı~tır ma- -·-------------

ı-E ..... ı~ ... :....,P:,.,..e_s....,,...,.___,.. ___ 1-----ı~- deni vo mızır hamızl:ırJan temamon ;..------·---me} i tebaıüz cttirmektedır. 
t 934 te dışarı gönderdiğimiz 

nıallarnı kıymt.ti 92 milyon lira 
içeriye koyuverdiğimiz malların 
mikdara 86 milyon lirayı geçmiş· 
tir . Bu suretle dışarıya lıu yıl da 
beş buçuk mil)OO liralık faz.la 
mal çıkarmış bulunuyoruz. 1933 
te çıkardığımız mallar 96 ve id· 
halitıınız ise 74 milyon lira, ibra· 
cat fazlası da 11 buçuk milyon 

Yerli "Yemlik., eridir. Kayadelen gnzozunuo ya-
,. "Tohmnluk.. pıldığı suyun selabet dorecesi bir 

5 
k 

H u B u B A T I' buçuktuı'. Netice çok iyi bir gazoz ovyet pa mu 
ı--;-;B;--u-:-j!-;-rla_y___,,Kor-:ı b-r-ıs----;;,-----.,.------=---------- ı nüm uncs:d ir · 

lira idi • 
Oı§arıya satbğımız malların 

bu yıl 4 milyon lira kadar eksil 
mcsi 1933 te ihrıcal ayları dışın· 
da bilhusa eski yıllardan kalan 
stokların Eatılmasından ileri gel 
mittir. ihracat aylara olan Agus· 
tos, Birinci kanun aylarında her 
iki yılda yapılmış olan ihracat kıy 
metleri gözden geçirildiği takdir· 
de de mal ihracatının art.ığı gö· 
rülmekte<lir. 

•• Yerli 
" Men tane 

~A,.-:;:--~_-..:..;;:..:.;,,_~--~~~~ı----~·~~-----~ 
rpa 

.Fasulya 
) ulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 

•-=-,....,--~~~-----~~--·---·~~------~ Bakla 
Sisam 

•••• Salih Efendi 
·--------------~--1 .!::: ., - ,. -----------

.o ~ Diiı kırma ,. 

..!l ı::: s· . ~ ımıt ,, 
- c -=,..,,.__..,.,--..,....~-::--~~~- ,....,--~--~-•-~~------
~...:: .... Cumhariyer 
~~ - --------· 
N 8. - •• 

Düz kırma ,, 
1--:-:-:::----'-'-------- ------ ----------

Alfa •• 
Liverpul Telgrafları 

25 / 3 / 1935 
Santim 

Kambiyo ve Para 
İş Bankasından alınmııtır. 

Pene --Yine 1934 yılında mallarımı-
zın satış fiatlarıııdaki yükseliş ve .Mart Vad~li 6 29 -Liret 
bazı rekoltelerdeki fazlalık yuıd· Mayıs Vıtdeli _6.,,.._-ı 24 ~R,,...• .... Y.::.:§m__,,,ar,,...k _____ .;---ı 
d 1 

·· ·· ·• ··ıdH ·· ı--.::._.--.:.....:._ ___ ı 
45

• _F,,,..."r_a_n_k•_•F_"r ...... a_n_sı_z,:..:.., ___ 
1 
__ _ 

aş arımızın yuzunu gu urmuı Hazır 6 ·- Sterlin .. İngiliz,, 
üzüm ibucatı geçen yıldan % 25 Hint hazır 5 33 Dolar .. Amerika:.:.0-,-, --ı----ı 

Seyhan Vilayeti daimi 
encümeninden : 

( 1144 ) lirıı ( 69 ) kuruş keşif 
tutarı ile n~ık cksiltmeyo çıkarılan 
AJo.na-Tapçu kışlası yoiu iıze· 
rinde (3.50) vn (7.70) metre açık
lıklarında iki menfcız tamiratına 
verileıı fint muvafık görülmediğin· 
Jen 935 srınesi nisanmıu 4 ncü 
perşembe günü saat l 1 de ihole 
edilmek üzere müJdı>ti uzatılmış
tır. 5143 

Seyhan vilayeti dalmt encümeninden: 
{ 786) lira 33 kuruşla nçık 

eksiltmeye konulan bahçe İstasyon 
yolu üzerinJeki köprü tnmiratına 
istekli cıkmaJığınJnn bu tamirat 
935 senesi nisanının 4 ncü perşem-
be günii saat 10,30 da ihale edil 
mek ÜZ"re müddeti uzatılmıştır. 

5144 

fazla olmuş, iocir temamen sahi Nevyork -l-0--1 86 •--F-ra_n..,...k-,,.,..,.I .... s-vi,....ç-re-,,__;.;--ı---ı-... 
mış, tütün urun~.. az olmasına Seyhan Vilayeti daimi encümeninden. 
karıı fi atanın yüksekliği daha faz· ( 281 O ) lira 87 kuruş keşif <l.u · 
fa kıymet elde edilmesini müm- turı ile açık eksiltmeye konulan 

B ı e d • ı· ı aA n ı a r 1 nci kilometresinde Krınlıgıçik mev 
Dış ticaretimizin bu sevindi- e 1 Y e kii civarındaki Şakak deresi üze. 

kün kılmıştır . ' 1 Osmaniye-Fevzipaşa şosasının 18 

tici durumuna karşılık iç pazar- · ( 2 
h-~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~ rıne 4. 5 ) M. açıklığında yıkıl-

lırımııdaki coolılık ve genişlikte 

1 

l k 
artmıştır · 1-Nisan-935 tarihine müsadif pazartesi gıinunden 10-Nisan-935 m~~ 0 ~n öprüoün yerine inşa 

tarihine kadar hususi ve piyasa köıü~ orabnlarile 11-Nisıın-935 ten e ı ece ( 800) M. açıklığın<la he 1 Sabun meraklıları dikkatle 
Haporda bundan sonra banka 1 tooarm:ı köprüye istekli çıkmadı· 

A f ı· 1· d b b nihayetine kadar bilumum boğ, bolıçe hususi ve piyas'l tek ve "İft nın umum1 aa ıye ın en a lf'Ç ~ ğmdıın 935 senesi Nisanının 4 ncü 
dilmekte ve halkan i~ bankasına atlı yük arnbalarilo hayvıınlarınm muayenesi yapılııcağındao aldkacla. perşembe günü saat 1 O t\e ihale 

k d. - · ·· · rıının malumu olmak üzere halkımıza iltın olunur.5147 26-27 arşı göster ıgı guven ve ınanın edilmek üzere müudeti uzatılnıış-
güı.el bir durumu olarak 1933 de tır . 5142 
bankaya yatırılmış olan 49,006, ı :---------------

224 liraya karşı 1934 de bu mik· Dahı.lı" hastalıklar tedavihanesı· Dişçi M. Nedim 
tarın 51,89-1, 199 liraya vardığı 
işaret edilerek beş yıllık s~nayi· Yeni Otel karşısında a~·tığım 
ltşme proğramında bankaya veri- Şarımıza yeni gelmiş olan tloktor Tnltll, bu kerre 1stik1Al mektebi diş muayenehanemde saot 6 <lan 
len vnifelerin bsıarılması husu · <l .ı k S 1 S ı · ı h .. ··-ı J 21 re kadar hosta kabul eıt·1 L-, 1·mı· cıvıırır, a uo tor ü eyman ırrı muoyeno ıoncsı nı o er gun og e en ..... 
sunda bankanın yaptığı işlere dair ve lodavi ve Jiş imali hususunda 
· } t ·ı k d' B k sonra hastal " rını kabul ctuıeg·e bacılumıştır.5104 8-30 ıza uı vtrı me lt ır . arı aoın -ı muhterem müşterilerime azami 
alakadar bulunduğu muhtelif şir· . Pazar ve salı günleri Cuknraya p ırasız bakılır. teshildtı göatrrdiğim gibi cuma 

ketlerin faaliyetleri hakkında i- i:...-----------------·---·------.J günleri fukara için tedavi ve diş 
zahat verilmekte ve bu meyanda :, ı çekmek meccanendir. 

301 1934 de baokanın ortak ol<luğu 

Türk iş 12 5431 ~ömür iş 79,550 Seyhan vilayeti da imi encüme . -
ve kilimli mad~n şirketi de 8.590 
ıon fazla lsömür çıkarmışlardır • nindeı• : 

Genel heyet 31 biıinci Kanun 
934 tarihli kar 'c zarar ve ida· 
re meclııi ile mUıakiLlcriu iura
si, iııLari kıymeti 10 lira olan he. 
her hisse yi de: 8,80 hesabilt! 88 
kuruş ve b · ber müc: esi~ bissesi11-
<le 10 liro temeHu ttvıii ve bun· 
larıu l!l ı isan 935 den ilibaren 
verilmesi , idaıc meclisi üyeleri 
için bütün verğiler hariç olmak 
üzere her pl 2400 , reis için 
3600 lira huzur hakkı ve yine 
Luolan ait temettu hisselerinin 
saf olarak tı diyesi , Trabzon 
Saylavı Hasan Saka , Tekirdağ 
Saylavı Şakir KeHebir'io 935 yı 
lı içinde mürakibliğc tayini ve 
I934 beıab yılı için kendileriııiu 

.. ,aka be ücı eti olarak 2000 li 
:uverilmesi hakkındaki tak.rirler 

kabul etani~tir · 

1 ) 1 Ceyhnn - Adana şososıııın O 000 - 6 -t-200 , kilometreleri 
arosmclnki topruk tesviyesi, blokaj ve kırııın tnş ihzar ve Ccrşi ile silin 

4.diraj emeliyalı otuz üç bin yüz doksan b ·ş lİt'n otuz OPŞ ku~uş k, şif 
tutarı ile eksiltmcyo konmuştur. 

2 ) - Bu işe ait şartnameler Y<' cvrnk şurılnnlır : 
A ) _ Eksiltnıe şartnnmPsİ 
B) - Mukcv ·lename projr.si 
C) - Nofio işleri umumi ~artnnınesi ( mothıı ) 
D ) - Fenni şartname ( matbu ) 
E ) - Husust şartname 

F ) - l(eşif cetveli, Tahlili rint c ~tvoli, M tr&j cıjtveli, Tahrik türab 
Takibi türab 

H ) - Şosa maktaı tulAnısi 
isteyenler bu şartname vo evroktan lohlıli fiet cctvelindca madn mat

bu olmayanlurı bir lira altmış altı kuruş he dol mukabilinJo Seyhan 
Nal in hoşın ii hondislığinılen alabilirl r r. 

3 ) - Eksiltme 935 senesi Nisanın 14 neli poznr günü saat ( 11 ) 
ıle \'ılôyct daimi encümeninde yapılacaktır . 

4) - gksiltmc kııpnlı znf usulu ile olacaktır. 
5 ) - Eksiltmoy6 girebilmek için ( 2489 ) lira ( 65 ) kuruş veril

lllPl4İ vcı Nnfin başmühenı.lisliğinden tastiklı fenni ehliyet vPsikosile Ti
caret odasının i~inde hulunduğumnz soneye ait vesikası göstermek ld 
zım<lır , 

------------, j 6 ) - Teklif mektuplar. üçürıcü mndded~ yazılı s:.ıatton bir ııaut 

Kaçakçılar 
vatan hainidir· 

ı evvel Viltıyet Daimi encümeni reisliğ;ne vcrilcc•Jktir. Posta ile gönıle
rilccek mektupları.la nihayet üçüncü mnd 'ede yAzılı saate kadar gelmiş 

. olmnsı ve dış zarfın mühür mumu ile eyice kapatılmış olması IAzım<lır. 
Postada olıın gec!kmeler kttbul e<lilmez.5145 26- 1 -5-9 

Kayadelne kazozu 

Dünyanın en iyi sııyu Kayad~
len ı-uyuı\ur. 811 sud•m yapılan ka
zozun to.klidlerinden sakınmfl~ ;,·irı 
şi.şclerin oğzınılaki tspnnın yazısına 
dıkkot ederseniz aldanmazsımz 

1--5 5129 

Satılık Emlak 
. Aılnnanın r n şerPfli yerindo 

kllm halen lıa11ko; ev ve duiro ; tİ· 
carethane olarak kullonılan eski 
Fran~ız Koleji ; ve bitişiğindl'ki 
arsa ıle Y tıni istasyon caı\desindu 
havadar yerde tahminen yetmiş 
döuiim iki perçn arsa sotılıktır . 
isteklileri Per Higal ile vekilleri 
Şerefo müracaat edebilir.5009 

23-30 

ııı 

( M ı k ) bunlarıf1l 
Katkısız, hilesiz, e e markalı sa tte 

"erll'et1 
müşterilerimize bazı satıcıların safiyeti şüpheli sabun 
tıklarım esefle öğreniyoruz . 

Sabun alan müşterilerimizin Türkiyenin en nefis "
0 

,.6 

( ) 
J'k~at 

nunu temsil eden Melek markamıza 1 

bunu talepte ısrar eylemelerini ricıı ederiz. ıı 
ıorıll ~ 

51JÇ ·'" Vücullunun sağlığını, kumaşlarınm yıpranmuınasınt, ( JJ' 
jc:ı}Pf 

pok yopmomıısını ve ciıJin Loıulmamasını or gı • 

l ek ) markalı sabun kullanırlur. 50:J4 Jılı~· 
. l· oılıı }\I 

Toptan solış yerı Al 00 rıesiJ 1' 
· rothtı 

26-30 Melek cvlutları t ıcn 

----------------------------------------

Adana: Milli mensucat fab, ikası 
keti müdürlüğünden: . tF'riın'ı 13ı°~ 

Fnbri~amızdn son sistf'm makinalnr ile tC'clıız ot ·::ııtefllt1lc 
kısmında k ıurnrlı kosars•z her nevi iplik vo bezler. 

11~
1 

ect1i f~~b 1 
rette V·~ nı zu PdilPn renkt., lıoyunoı kto. olıluğu gıb· e1't ıp t9 rı fi 
her ıluire ve ırıii sseırnyc, Bok~i, Polis, jnnJt.lrınu 11e ::ukLfl 0•

1
1) ~e 

ve bütü halka yarayışlı elbiselik kuma~lurı ha~ırla cak iplı1'Jtıf~ 
kamız mulıtorom müşterilerimiz tarnfıııdan ,·akı oln abbiit c(Jlo~ 
Rİparişlerini arzu edilen renkte boyamnğı kabul ,,e ta ;p\i1' . 0~~ 

, . . 1 k "kl jo;ıleyen · ı-ıerı ,.. 
'ı anı Cahrıkrımızın son sıstem vece ·trı e -ı 8 iplı" ~ı ~ 

rındo imtll e<lilfjn her numaradaki ipliklorimiz Avru}~ C C şcıP ~ ~ 
olduğu gibi Japon mallarıno faik nefasette bulun~n da 1onıo~\ş 
kalı koput bezlerimiz ile yurllıımuzun her köşesın ,,0 yo01 ~ ıe 

1 morkolı knlın koput bezlerimiz r<'nkli kuınaşlarıı~ıı~ata ı<nlı 01ııo 
lıkleri miz hakkındaki sözler iınizin rloğruluğunu '~tilecek rı~ 
muhterem lıalk ve müşterilerimize nrı ve ta~ep e ,doriZ· 5 tA 
memnuniyetle mi.iştHilcrimizn yollanacağını ılt\n c 
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