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ADANA GÜNLÜK GAZETE 

1 Halkevinde 
Bn«lin tt· m~il • spor . miize ve 

o • . 
küıüphane kouıiıelrrinio •• Ç•wı var. 

Bu şubelere keyıdlı iseo seçime 1 
ortak ol. 

ON İKİNCİ YIL SAYI 3151 

Dış ticaretimiz gittikçe artıyor 
• • 
Okonomi bakanımız 

o,f t' 
rcaretimizin düzgün bir çığıra 

Bu girmekte olduğunu anlattı 
Yolda sıyasamız ; "kim malımızı alırsa 

A biz de onun malını alırız,, dır. 
V Dlcta: 19 
·a'tlti Celal (A. A.) - İktisad 
1 il lııiiba Bayat yeni kooten· 
'.8rıaı ed ebetiyle kendisine mü-
VııJaı_. eıı ıııub · · · 

ıq ~ arrııımıze aşa-
"'' 'Yanatta b l •1isan u unmnştur: 

llııbsu5 01• eyıaı 1935 ıl.vresine 
tar an y · k t . Daııı. . enı onten an ka. 
•ıb· -~1 12 1'denbe . •on l•şrio 1931 ta· 
ltttı rı ıı . 
12 . kooteıı · •trıııe baıladığı-

11lt'İaidl Jaıı kararnamelerinin 
tı r. 

bit il 12 kar 
•ray • arnaıne hiikümleri 

gerek • getirilirse h .. k ' t ' &k •luRal u ume ın 
il 011 oıııik ' gerek uluslar arası 
ıı.88tl dile ı. §aı tları ve icab !arını 
gıı sa "'•tle t tb'k 

tıbatla a __ .1 etm'ş oldu· 

10 
1 _ İlk görulıir. 

tı~·Qla~ık bij~-~vrede Türkiyeye 
~ tıııuı .ın mallar tahdide 
kqgil,~re:u~ıur: Müteakiben 
tah ~tdaıı i,/ Verışli ökonomik 
) dıd,ı ~ ıfııde Ş4rtiye bütün 
' Q' ''"•§ ~o aleıı t 1 . Y•vaş azıltıldı. 
nı, . •t >ık d' 1 li ttıaıı k 11 ı mekte olan 

~talık bi .ararnaınesiyle 700 000 
•la11 ' ıtbaJ • • 

.......... - lthclid atımıza münhasır 
~... mevzuu bu defa da 

• 

Celal Bayar 

500,000 liraya indirildi. 

2 - Diğer taraftan kliriog 
veya tediyat muvazeneei preosib 

]erimize uygun olarak muhtelif 
mümleketlerle yapılmış aıılaşma
lar sayesinde bu memleketlere 
ithal imkanı genişletildi ve 1933 

-Gerisi dördıiııcıi firlikde-

• 
Hll/cr 

Bu cesusluk i şi için verilen 
iclam cna•ı Alme nyaaın sınıf mü· 

cadelesi ve uluslar arası harb 
havası içinde yaş ~makta olmn

sınılao ileri gelml'lctedir. Diğer 
taraftan dahı şiddetli davranın 

"Nevvs Chronic,, gazetesi ise şöy
le diyor : 

ifşa edilen malumat üzerine 
Nazi hükumetinin telıışı ne kadar 
fazla ise, iki casus hakkında veri

len ceza da o kadar ağırdır . E 
ger hakikaten bu iki casus Alman 
lar tarafından Lehistıuıı işgal için 

hazırlanmış olan bu planı Alman
yauın Lehistana karşı sulh besle· 
diğini söylediği sıralarda Lehis
tana verdilerse, tabiidir ki, Hitle
rin hiddeti çok. lbüyük_ r olmuş-i 1 
tur•,. . -

.. 
Büyük Onderimizl 
Ege vapı1runa binerek 

Antalyadan ayrıldı . 

Antalya : 19 ( AA) - Ata 
türk Dahiliye Vekili ve beraber· 
le ıind~ki zevatla saat 19,30 da Ege 
vapuruna binerek kentimizden 
ayrılmışlardır . 

Kurultay başkanımız An
talyadan ayrıldı . 

Antalya : 19 ( A. A. ) Büyük 
ulus kurulıoyı lıaşkam Kazım Özalp 
üç günlük konukluktan soora keu
timizden ayrılmr,ıır . Sayio başkan 
hududa kader uğurlanmış kenııen 
ayrılırken halk ve okullar tarafından 
selamlanmıştır . 

Kaşif Bird 

Amt'rikaya 200000 mil mu
rabbaı arazi kaz<1ndırdı 

Parisde Atatürk kürsüsü 
profesörleri üniversitede 

Türk devrimi üzerine 
Fransız 
Atatürk ve 

konferanslar verecekler .. 
Paris: 19 (A. A.) Şubatın 27 be8i müdürü ve Türkiyenin Paris 

sinden itibaren Paris üniversite- büyük f'lçisinin bir miimes~ilin 
sinde Türkiye büyük Elçisi Su den müteşekkil bir idare meclisi 
adın hşkanlığ ında ve miimtaz larafından idare edilecektir. 
profesör ve bilginler tarafından Türk tetkik merkezi her sene 
verilmek üzere Atatürk'ün mulıte Türkiye hakkında konferanslar ter· 
lif sahalarda ve bihıssa Türk tib edecek ve bu konferanelar 
dili, tarih ve medeniyeti sabala· en seliihiyetli Fransız mutalıas 
rında yaptığı isliihıt hakkındı sıslıriyle Türkiye kültür bakanı 
konferanslar serisi tertib edıle· tarafından gösterilecek Türk pro· 
cektir. fesörleri tarafından verilecektir. 

Paais: 19 (A. A.) - Türk di· Bundan bışka bu tetkik mer· 
!ine, Türk tarihine ve Türk me- kezinde Türk medeniyetine ait 
deniyetine dair tetkikatı telif ve bütün trzahüaler hakkında tetki 
tanzim etmek, inkişaf eltirmek kat yapılacaktır. Bu eenenin proğ· 
gayesiyle Paris üniveı sitesiode ramında Köprülü zade Fuadın 

Dunedin : 18 (AA) - Bird bir Türk tetkik merkezi ihdas orta zamanda Türk trihi, Teninin 
ile riyaseti altındaki sefer heye. edılmişlir. halihızırdı Türk dili islabatı, 
tinin bir çok azalatı bu sabah Bu merkez Paris üniversitesi Gabrejlin Anadolu argeolojisi 
Y ıkob Rappert vapuru ile buraya rektorunuo başkanlığında edebi· ve Suadın Aoadolu jeoloji8i me· 
gelmişlerdir . Bfrd, Of Vbaltsde. yat fakültesi duyayeoiyle ayni fa. , seleleri hakkındı konferansları 
ki ikameti esdasında Amerika- kültedeu biT modro tarih profe. mevcuttur. 
nin cenub kutbu arazisindeki müs· sürü ve bir sanat tarihi profesö Türk tetkik merkezinin açılma 
temlekelerioe iki yüz bin mil mu rii, Fransa koleji ve tedrisatı merasimi 25 şubatta yapılacak 
rabbaı arazi ilave etmiştir. Ya Tiirkiytye dair tetkikata taalhik tır. Paris üniversitesinin dış işleri 
pılan s,ferde ~üfu'!ea zayiat ol- eclen Şark dilleri mektebinden ve ulusal terbiye ba1ı.anlıklariyle 
ı:ııaoııştır · profesörler lstanbuldıki ergeoloj tamamen mutabık olarak yaptığı 

Yakob Rappıır buraya evvel· enstitüsü müdürü, İstanbul üniver· bu te şebbüs genel münasebetler 
ce tahmin edilmiş olan tarihten sitesinin bu hususta Türkiye kül- sahasındn bu kadar semereli bir 
iki gün evvel gelmiştir . Vapur tür bakanı tarafından gösterile dostluğun bağladığı iki millet 
dakilcrin cümlesi sıhğattedir • 1 cek olan mümessili, dış işleri orasında daha geniş ve daha sa 
Yalnız. bazılarının yüzünde _çeki· bakınlığı nrzdinde ecnebi mrm - mimi bir fıkir teşriki meeaisinin 
len mıbnet ve meşakkıtlerıo a· leketlerdeki Fransız eserleri şu· delilidir. 
llıimi görünmektedir. Bird ile ar- __ , __________ .,., 

kadaşları şarka doğru yeni bir 

Ruzvelfin ufgusu keşif seferi yapacaklar ve sonra 
Valparaise gideceklerdir, Bird 

usullaştırılması, Amerikayı 
yeni bir temel (izerine oturtmuş 

yarin Oucklanda gidec ek cuma 
günü oraya gelmesi mukarrer AJfının 
olan zevcesine mülaki olacak· 
tır , 

Sümer Bank 

Sanayi proğramının 
tahakkukunda hangi 

yükümleri almıştır. 

SümerBank umum .Müdürü 
Nurull h Sümer , Dcvletim:zin 
beş yıllık sanayi proğramıod.ı 
Sümer Ba1>k tarafından üıte alı
nau yükümün ne biçim başarıl· 
makta olduğu hakb.ıad9 Ankara
da " Ulus ,, arkad a şımıza şu bil
gilrri anlatmıştır : 

-------· Yüksek divanın son kararı 
pamuk piyasasını yükseltti 

Bu karar böylece altın kay· 
dinin devlet taahhütleıinden bi· 
le ilgasını fiylen teyid ediyor 
demektir . Bütün mali ve tücca· 
ri mahafıl bunun Ruzv.Iıin si
yaseti için en büyük zafer teşkil 
ettiğini söylüyorlar . 

Yüce divan kararını döıt re
ye lıar şı 5 ıey iiav.ı vermiştir . 

Reis Hiyud Charles Evarıs 

Hughes lıueusi mukavelelerden 
altın kaydinin ilgası keyfiyetinin 
kanuni olduğuou zira para baş 
mak ve paranın kıymetini tan
zim tebdıl etmek kongranın bak 
ları cümlrsinden bulundugunu 
söylemiştir . Bu suretle hususi 
şahısların kendi aralarınd~k:i da· 
viiları meşmu değildir . 
- Gerisi dördıincıi flrlikde -

Halkevinde 
Komite üyeleri seçimine 

dün de devam olundu --D iin saaı onalııda Halkevinde yapı· 
lan seçimde neşriyat ve kütübhane 
komitesi üyeliklerine Sabri Giil , 

Vedat Güclü, muallim Ömer Kemal, 
Sıliihatıio Sepici ve muallim Zülfiikar. 

İçtimai yardım komitesine dok· 
tor Ali Naim , Ticaret Odası reisi 
İzzet , dişci ŞP\, ke t , Hulıi•İ, Hakkı 
Salih. 

Halk der. haneleri ve kursları ko· 
mite•ine Başmuallim Mürşide Akyol, 
Başınııallim Ömer Sanver , Baimıı· 
allim Bekir Kaya , muallim Abdul· 
kadir ve Necmrıtin seçilmişlerdir . 

Yeni üyelere muvaffakıyetler di· 
!eriz . 

Dağ seli 
ı Bir hlkım köyler arılzisinden 

geçerek Ağbaya doğru 
ilerlemektedir • 

···-Evelki gün akşam üzeri baş· 
lıyan yağmur bütün gece sabahıı 
ka tar ve ' rlün de yine akşamı 
kadar kısa aralık vermek sure· 
tiyle devam etmiştirr 

Fazla yığan hu yağmurlardan 
ırmağın yük8ekliği biraz daha 
atmıştır. 

Evelce de yazıldığı gibi bazı 
sedlf'rin yıkılmasından ve suyun 
yükselmesinden bir kısım köyle
rin arazisi hafif su altında bulun· 
mıkla ber•her Tuzla ile Mihman· 
dar arasında muvasala el' an te -
min edilememiştir. 

D.ğlarda fazla yağan yağmııs· 
fardan sular bir sel halinde Kü
çük Dikili, Büyük Dikili, Sarı 
HamzRlı ve Yolgeçen arazisinden 
geçerek Ağbaya doğru gitmek
tedit;. 

Bankalardan 
Alınacak muamele 

vergisi 

Bankalardan ne gibi muıme
ltlninin mnamele vergisine tabi 
bulunduğuna dair Maliye Bakan
lığı vilayetlere bir temim yap
mıştır . Aynı tamimde bankala· 
rın mutaurrıf bulundukları bir 
gayrı roeokulü icara \ermesi , 
banka muamelesi olmadığı gibi 
eshıım ve tahvilat bedellerinde 
satılmak~ızın huıl olan kıymet 
farkları da bir muamele dolayısile 
vaki bulunmadığından icar be
dellerile hu nevi kıymet farkla
rJnın muamele vergisine tabi ol· 
mıyaceğı tasrih edilmektedir . 

Dokum·~ sanayii 
ham maddesi 

Dokuma sanayii mamulatınrn 
salış kıyme tinden yapılacak ipti
aai m&dde te oziliitı hakkında Ma · 
!iye Bakanlığı alakadarlara bir 
tamim yıpmış ve tatbikatta yapı· 
lan hızı yaıılışlıklan~ bu tamim 
esasları dairesinde düzeltilmesini 
istemiştir . 

" - Kays eri kombinasının 
yapı i~lni bitmiştir . Febıikn· 

nıo Teınmuz ayında işlemeğe 

bışlamEsı liizımdır . Nazilli'de 
kurulac•k pamuklu fabrikasının 
yeri tesbit olunmuştur . Yakında 
yapıya başlanacaktır . Yapının 

bir sene zarfında bitirilreeğini 
hesablıyoruz . Ereğli fabrikası · 
nıo iplık ve dokuma makineleri 
Almanya'da Hartmarı müessese· 
sine ihale edilmiştir . Fabrika 
tahminimize göre ikinci Teşıin
de işlemeğe başlıyacaktı r . 

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

Bu yıl ilkbaharda Nazilli'nin 
temeli a t.ldıktan sonra Bursada 
Kamgarn, Gemlık'te sun'i ipek 
ve Kütahya' da Porselen fabrika· 
farının temelleri atılacaktır . Bun 
dan sonra da sanayileşme proğ
remına dahil işleıden Sellüloz, 
demir , kendir ve kimya sanayii 
üzcıinde çalışmağa başlıyaeağız.,, ' 

Rıızuell 

Vaşiııgıcın : 19 (A.A) - yü
ce divanın kararı ıltın kaydini 
ihtiva eden devlet taahhüdleri 
nin ,"ene altın olarak, yahud ki 
altın kıymetine göre faslı lazım 
geleceğine beyanla beraber altın 
senedi hımillerioin alacaklarıoı 

altın olarak ödemek üzere dev 
lele karşı dava açabilmek için 
kanuni biç bir vasıtaya malik 
bulunmadıklarını ilave ediyor . 

r Türk kadını ! 
Şarımızda çarşaf ve peçe yasağının başlamasına 

tam 24 gün kaldı. 
Kötü ve manasız bir alışkanlıkla bugüne kadar sü

rüklediğin bu manasız kılıktan sen· kurtaracak olan bu 
yasak başlamadan önce çarşaf ve peçeni al, kendini 
soysal kılığa sok .. 



Flrtilr : ı 

Çukurovada bir dolaşma 
Yazan : Bir Ankaralı 

. d \nın'geniı büyetinde, her birilbir kilo 
35 tik bir hıletle ' he~ :ı- ciAer yutan iri , hökekli tek peli 

birincide , Türkiye uluı dem!~'c .. ~ kını 1e.,retmek az eğlendirici de-.. trecegın ... / 
luiyle ve on beş ~un ~ . . kadar~ ğildir • 
istediğiniz yönde ıs~edığiB~ızd onu Tırsusun gözlü kule lepeaioe 

1 h·ı· sinız ız e .. ü 
gezib do aıı 1 ır · · dik . çıktınız mı , biç ? Ben , Oçuac 

k Ç kurovaya ın ' h 
öyle yaptı · u . ittik kez bu tepeye bir da a ul•tllm · d k . Mersıne g • 

1 Adanaya var 
1 

.' yiyen ar· Deniz yönüne , sağıma ve so uma 
Bir ayd1r sllreklı y~ğ~~~ Fırh bir daba bıktım . Dediler ki:, gö-
tımlı yeoil ?~ayMı g r. ukı;anlarım zün alabileceğine eoginleıen bu 

lı Akdenazın erııo . ı· t w 

na .. ..klil d lgalarını dinle· geniş , verım ı ovac a toprega 
d&ğen kop~ 1 b ~çelerinio koyu ( adım ) ı diksen bitermiş . Arka-
dik. · Port~ ·~st:nde altın sarısL ma da dönüp baktım • Toroılarm 
ye§il yayg j bezenmiş en güzel dalga dalga kar yığrnlariyle örtü· 
yuvarı;~:~' ~rOnüşlerirıi tinimizle lü tepelerini ve sırtlarını doya 
ve c? g doya gözledim . 
emdık • t ra~ı ıimdiye dek i270 Berdao çayının har!sğınm (hu 

Ova op 5 1 d d S .... ı· d. l ) • • t Önen almıı . n e , ra a ona utug ıyen ıyor ar . mılıme re g .. . k'd 
0 da aeviaçli .•• Bir bayram gu- karşısında hurmalı yeşıl se ı e 

T_ l'd irdeb gece dek 7 lira kaza· konuksever bir Tarsuslu yurddaşrn 
nun e d' k d' · d .. .. · d'k I k k h k atli arabacı ken ı en ıaı sun ugu emegı ye ı . rma a · 
DaD e ld • d k h . 'k yor . Ba yılm , geçen yı ın veıın e ı ve ıçtı . 
~daha bol\uklu oldeğunu:söy· Çok eski bir ıar olıo tarausta 
~: or . ~Yıllardan beri birikmiş , çok eıki uzaklardan heri , horoz 
aı!cakların üçte birini, batta borç· döğüşü düşkllnlüğü , köklll bir 
layu sıkıştlrmadaa . geri ödetebi budunıl göreoek olarak yışamık
len bankacı da sevinçten ellerini tadar . Bundan 60 yıl kııiar önce 
otuıturuyor . Geçirilmiş olan yıl Tarıustı hulunmu§ bir horoz dö · 
iyi idi , geçirilecek yıl çok dıba ğüıü korçağı lıtanb\llı müzeye 
iyi diye oranlanmaktadır . gönderilmiı imiı . Tarsuıtaa ay · 

• •. nhrlc:eu İıtasyoadı Mersinden ge • 
Mersin limanı bir yıl önce çöl lrn treni bekliyorduk • Adanaya 

kadar ıssızdı . Bu yıl , benzer ay· gidecektik • Koltuğunun altuıda 
!uda , limanda 8-10 gemi biç taııdığı kızıl ibikli iri horoza 
eluik olmuyor . Deniz kıyılarında gösteren bir Merainli , çevresinde 
iskelelerde yağmur altında kalmıı lopla§ınlara : 
pımuk balyaları , 'çatı altlarının - Bu horuz , diyordu , bu ılln 
dolmuı oldujunu , deniz yoluyla elli lira kazandı . Bizi, Tarsustan 
chtuıya gönderilecek ürünlerin telefonla çatudılar ve döğüıe oku· 
utlualaiını dile getirmektedir • dular . Ortaya elli lira koydular • 

Kuraklık Jılları geçmİf gibidir. Biz de ko1duk • Yenen horoz , 
Oya ıelecek yıllar için ıulama yenileai ve elli lirayı alacaktı · 
clanınııluiyle aiıortalanmıbdır , D6ğüıe ıirdik , yendik ve kıza•· 

ak • dık · d&nfiyoroz • Bu laoroıa ayak ' . Bu Jll ,. ilenin buplamı ni &alüade 100 lira clei6r blçtıler Ye 
•lllltatoir ) laôr i~ 1501 ba\ aataa almak l•tedller : wermedik • 

ya pamok , Aliiye için 1070 kilo Bir gU11da 50 lira kazandırın bu 
çiğit temizlemittir . Bu yıl, botu- horozu 100 lira1a aatmık kol11 
lama e.inin kökten lılemete baı • delildir • 
.fadıtı bir Jtldır . Bafardıta it , Biz de l&ıe kariftık . 
Jardua batlca 1akalanna , ovadan - Her al• , dedik , döiütlr; 
;a.derilecelc pamuklan ve to her ıez yener ve ber yerde 50 lira 
lmmları pembe karttan temizle· kau811 mı , ha horoz ? 
mektlr · - Burada , di1e kaqJık ver-

Qakurova J•kıamdı türeyen di , ıı1ı ı1k horoz :•öilttlr&lür , 
ufacık pembe kurt , &ace , laeaUz bilinmez , Bayım • 
J~lefmeye batlam11 olan pa- * 
muk ığacmm F•prajıada ıeçiair; Adanada pa';..~k ondurma ıs. 
biraz pçlenlace tarata ( pamatun taayoau , 091018 pamuk Grüaiinfia 
.tomua~tuaa) iner • Tarak koza· çeıitlerini ondurmaklı ytıkGmlen
lqmca da , kurt , artık hep onun mektedir . Amerikali Klark'm 
ıfideaiade yapr. Pembe kurdun Türk yardımcdarile çevirmakte 
bir , ... ,., devri t&yle ıeçer : Ke· olduiu bu istasyonda ıimdild bu· 
1-bek yumur&a b1rakır ; yamtarta· lu•uı ıudur : 
.. kurt çakar • Kart eritir ve Çukurovada yerli pamuktan 
:laeadi ufacık koıılajanı:kurar ve baık• ıon uzalarda cLıarıdan ge-

0 çinde kelebeideıir . Kelebek ko- tirilmiı ve ekspres , iaae gibi ad· 
•tın dutarmı deler ; dlf&raya lar taııyan çeıitler tard1r . İace 
9kar Ye ye•iclen yamurtılnını pamuklu dokumalarımız için. düz· 
dlkmeie baılar. Bir devir sona· g6n ve uzun telli pamuk yetııtir: 
• buhnat •e bir devir baılımıı· mek gereklili vard1r . Ne yerlı 
br. Yıl lnrak11lı ıidel'le, bir y&· pamuğumuz• 06 de ıimdi yavsı 
aınde ve defltmiyen pamalr lro · yav•ı çeıitleri detimce bozulmuı 
fa•nıa llrtanda bu devirler bir ve dence de ancık genel pamuk 
lr,ç ku ynllfJel,ilir . Pembekurt firllalhıün yiiıde 10 unu tutan eks 
pl•uk ko111ıh1a batBn yap1sia1 , pres ve iane pamuklarımız , bu 
cftirelelderlnl , pamok tellerini dileği karıılayamamaktıdır . 
tlelik detik eder, karar döker. istasyon, Amerikndau Klevland 
Bu kurt, p&Jılujan iıe 'yararlığını çeşıdini getirmekte, bizim topra
bozmakta •• tohamanua diriliği· ğımıza alııtırmakta ve üretmekte-
ni p:lermektedir • dir. Yerlı kozanın telleri 18 mili· 

Ba k11Edu Y•titkinleım•ai ve metre ozunluğundı.ıdır. Klevland'ın 
nı .. eei bir ıok dıt oluılara .b•i· uzunluğu 25 milimetredir . Klev-
bdır • Ü•anın pamuk lrBaiinün landın verimi ( randement ) yOzde 
tümünil de bulaıtırm11 delildir • 36, ekspresin yüıde 33 tür. Burada 
Aynça bu karda karıı yaka içinde verim, pamuğun koza kabuğunu 
de 18Vaplmakı.dır · ve çekirdeklerini de ölçüyü kata-

Buğu evini• bByOk ._aanacla rak pamuk ürünü ile bir arada 
bir keıde 35 - 48 

balya ; ıüode ( JOO) ağırlığımn ( 36) sı safi 
40· 50 ton pamuk temizleaebilmek pamuk olarak dile ge\irilmektedir. 

d·r Bu temizleme • pamuk 
te ı · k . . d Ole k istasyon, bu yıl 
bılyalırıoı • ·~da ıç~n e.d1 'ksele 13,000 dönüm kendi tarlalarında 
L.-... 1 .ıtuıda aaı sı1anı rı , 
.,.... b 1 d k nak 30,000 dönüm baıkalarının tar-

t sOlfür dökar on • 0 11 • lalarında 
1 oU,le bı§aralmıktadır. 

•uma Y • 43,000 dönflm Klevland oeıidi 
,., tn .:r:O t•aa~u, hm· j yetiıtirmektedir • .lduı•.- illa elde 
.1. arıuı ' .,.. .L ı L- • • .Jı ·-ı .ı.....ı.;. 

b alt •etil giHI paıu- "'' ,..,, ..... 1• 1 t•ıkısen. :-wrı-111111 ve ana ı 

Tflrk Söd 

Irak dış işleri b.aka nı 
Romada neler anlattı? AVAL RI) 

Hamam ve 
işlerinde itın 

vergi 19' -

Irak Hariciye nazm Nuri pa · 

ıa İtalyanl1r ve Mussolini tara- Hilaliahmer balosu ' 
fındıa dost olmakla tınınmıı ıi 
madır. 

Nuri Paıa, gerek İrın - Irak 
budud meselesi ve gerekse İtalya 
hakkında ıtaiidaki beyanatta bu· 
lunmuıtur: 

İran-Irak memleketlerinin 11· 

mimi ve dost münaeebetleri bık· 
kında, İran hariciye nazırının nok· 
tai nazarı ile benim noktai na· 
zarım birdir . 

Hudud meselesine gelince ; 
Jıakın noktai nazarı kanuni pren
şiplere müstenittir . İran- Irak 
budud meselesi Erzrum muahe
desi ve bu mvabıdeden sonra 
akdedilen anlaşmaları bir esas tu
tularak hallolunur . 

7 Mart 935 de şarımızda HilA.li
ahmer menfaatine yapılacak olan 
balonun çok güzel olması için bü .. 
yük hazırlıklar yapılmaktadır. 

Bunun için teşkil edilen komi• 
yon sık sık toplantılar yaparak 
ekı.1ikleri tamamlamakla uğraşm•k
tadırlar. 

Almanyaya kaysı ihracatı 
Almanyada konserve sanayi 

birliği memteketimizden kuru ka· 
ysı , kayısı ezmesi poıtakal , por· 
takıl kabuğu celbetmek istediğin· 
den alilca göıterecek tllccarlır 
ticaret Odasına mllracaat etmeli-

Irak , Dicle ile Fuat nehir· dir · 
lerinin memleketidir . Çalıp kaçarken 

Şıt- UI- Arab. bu iki neh
rin birleıtiği noktada lı akın ih
racah ve itbalah için denize doğ 
ru yegaae mabrecidir . Buna kar· 
§ı, İran sahilleri iki yüz kilomet· 
re uzunluğundadır . İran , hu H · 

hillerde, zengia limanlara ma • 
liktir. Mesele budur . 

Irak, iranın dijer devletleri 
gib, Şat- UI.._ A,ab ıulartnd~ 
serbestçe seyir ve aeferine manı 
olamaz. 

Nuri pııa beyanatına devam 
ile demiıtir ki : 

Malum olduğu ı\bi • Baron 
Aloiıl , milletler cemiyetiain İran 
- Irak hadud meaeleıinin ~ ra
portörGclür . Biz ha muele hak· 
kında Baro• Aloiaiain adalet ve 
inaafıaa güwenlyoruz • 

Nuri .,-.a , Irak -haı,. mfl
... betleri hakkmtla ha 11kllde 
iıabatta buluamqtar : · 

Halil oğlu Doruk adında birisi 
manifaturacı Necatinio dükkAnın
dun 27 metre miktarında Japon 
ketenini çalıp kaçarken yakalan
mııtır. 

Irak, ticaret ıabasında mil
letler cemiyetinde bubıaao aza 
devletleri , müsavi derecede tut· 
maktadar. Biaaeaalcyb ticari .•.a· 
ıhedeler bilim memleketimlı ıçın, 
ltlzum90zdur . Zatea Irak hir tek 
ticaret muabedeai akdetmi§tir ; 
oda TBrkiye iledir • Bu ıauahede· 
yl 1932 ele yani Türkiye millet· 
ler cemiyetine aıa olmadan evvel 
yapm11tır • 

Milletler c~mlf,9tine dahil ol
mamuı hHehile Birlepk Ameri
ka ile bir tte.rt anl .... •m•kdi 
içim , m.iulaııede 11.ı.......,.. . 
aa...ı. beraber 'ha maltedecle 
dii•r 'devletlere verilen laalctaa 

Nüfus işleri 

Soy adı arzuhallarına pul 
yaprştırmağa lüzOm yoktur 

11 Dil 

Soy adı ahbda nUfusa teıcil 
ettlrmekde bulunan baza kimule· 
rin soy adı kiğıdiyle bi,Jikde Vi · 
liyete verdikleri anuballara oaal· 
b kuruşluk pul yaprşhrdıkları gö 
rülmektedir • 

Viliyete verilecek olan .rzu· 
ballar kanunl'n hundan istisna 

edilmiı bulaındağuadan pul yı· 
pııtırmağa llldim yoktur . 

YaJn• matha soy a~ı kağıtla
rı tayyar6 cemiyeti menfaat.na 
tanesi yüz paradan &atılmaktadır. 

§Maballe mlmeuilleri tarafın · 
dan doldurulan evlenme , dopm 
ve ölBm itlerine wlt defterlerde 

bazı aokaanlar görBldDfllnd"a 
bunların ikmali için defterlerin 

mahalle mfimeuili •e kly ihtiyar 
laeyetleriae geri Yerildiii yazıl · 
mııtr. 

Bualırdın kly ibtiyir be1et· 
leriae verile• defterlerin aoksan
lan ikmal edilerek Viliyete ve 

orada• da idare be1etiae verilmiı 
ve bir kararla nlfuı mfldür1Biüae
ı8nderilmlıtir • Mahalle mllmea-

ıillikleriae geri. ••ilea defterler· 
deki •oksanlar ela bitlrilmiı ve 
Vilayet makamma verilmiıtlr • 

88 aftepferİD de bir kaç 16 
ae lıı;a.., kla.e lteJetİHe bir -kara 

n l>aila&ndtktan t011ra nlfuı mi· 
dlrllltae .. •clerllecetl llaber 

___.... . .....--- ~ 
Maliye Bakaoltl1 ' 

f . 1 • • ._.,,, 
uın ıı er•aın ~ı bi 
tutulmalarını ist11e 
bir tamimle vilayetlert 
mittir . 

Kastm Ali 
duruşrneJI 

ltalJ• ile ma.uebetleıimiz~ 
pyet doatane ••llmlmidir. lıalyan 

- Irak doadak mttaaaebeleri ile
ride daha ziyade inkipf ede

cektir. Bundan dela11 bl1Bk mtm· 

...... ,ı.,. azla bir f&J v,erilae•kteclir Nari 

pa .. , lluolinlJe karp takdirhü ~-----------------: ve Jtalye,a ola" -.patW.i aly· 
lımiıtir • 

aani1et da1uyoram • 
Irak iktiudl ve ticari mlaa· 

.. betlerde bul•mak lltiJenlere 
mlltkilit çakarmı,or • İtalya ile 
ticari mhaaebetlerimiı aktiftir 
ye bwt aıiaalebetleriD ileride da
ha ziJade lnkiıaf etmeli lçia bll
ttla pyretimlai aarfedecepı • 

tireoektir. 1936 da bu çeıidlerin 
'ibn Klevlanda deviıilmesi olagan. 
laıacak\ır. Sonra da ince it doku
.ma yapacak labrikalarımızın is
teklerini karıılamak üzere gerekli 
bir yetkinliğe varmak için adım 
adım ilerilenecektir. 

Klevland'da öteki çeıidlere ve 
yerli pamuğa karıı üstünlük , ıu 
ayırdımlara "bağlanmaktadır : 

1 - Tel uıunluklıvı birbirin" 
uygundur. 

2 - Teller uzundur. 
3 - Ürün deni yükaektir. 
Yeni yabancı çeıidlerin genel 

bir ayırdımı vardır . Yerli koza , 
ağacında az açılır : yağmura ve 
esintiye dayamr . Toplamada gec 
kalınsa h:ç bir yazığı yoktur . Bu 
pamuk, kozasile beraber toplanır. 
Bu pamu~u, topladıktan sonra tif 
lemek, y ni kabuğunu çıkarmak 
gerektir. Yeni çqidler, daha ağoa. 
cında iken tüm açılırlar. Yalmura 
ve esintiye dayanmazlar . Bu ç8 • 

tidlerin pamuğunu , çağı ~lince 
çabucak toplamak gerektir • lteli 
bulanamazsa gıao kalır va bozu
lurlar. Bu, pamuklar , yalnız pa
muk olarak ve yalnız çekirdeklerile 
toplanır: koıalar &taçta kalır ve 
artık tifteme iti de yoktur . Db 
gün, uıuo, ince- telli yeai oetidler, 
bu bulunu11 karta korumak , dü
ttlnülecek bir IOfaktır. Çünkü çif· 
çi, büyük bir riziko ile oalıııcak,. 
tir . 

Seybanıo, Ceyhanm ve Barda. 
DID ıuJ.Wğa ÇukDl'Oftda puauk 
urakuritiik tirtadür.Ba JlbDın, 
ıı-.u ttldti gi\li J,sWrleriata aıa. 

Nuri pıtı epı1ce senelerden 
beti MuııolialJi tanımalrtadır, Ye 
Nuri pa .. ile her glrüılade İJİ 
bir i.atlba Iıa.l et•iıtir • Nari 
pep , yarın &.idada dotra bare· 
ket edecektir, •e bu ayıa onu· 
dı ltalya ile bir dottluk •uılaedı· 
sini•i•Dll içia, Romaya dine
cektir • 

-Jurnale dilalga -

ıı~, demiryoluyla ~abucak ve ko · 
layca birinden ötekine , ötekinden 
berikine tqınabilir ıarlarmda, pa
muk WÜDÜ'lÜI itleri la~p fabrika
laımııtır . Pamuğun kabuğundan 
ve çekirdeliaden ayrıltna11 için 
( rollergin ) dingilli çıroır ve (Saw
gio) testereli çırçır denilen çırçır
lar, kabuğundan ve ~ekirtleğinden 
ayr1lmıı pamukları balyalamak için 
( pres ) baskılar , pamuğu eğirip 
iplık yapmak için binlerce ve bin· 
leroe kirmenler , ipliği dokumak 
için yüzlerce tezgAhlar, pamu~un 
tohumundan yağ çıkarmak, yağdan 
sabun yapmak , yagı temizleyip 
yinebilir kılmak İçin makinalar bu 
ovada hep vardır. Bırakılmıı fab
rika eskilerinin ve makina kana
ralanoın yanı sıra bacaımln du
manını keamiyen, çarhına dönmek -
ten ahkoymıyan canlı Erdem ev. 

leri:Adanada Milli mensucat ve Tar
auata Çukurova fabrikaları gibi 
itint ilerleten ve genitletea daYran
tılı yurddaı fabrikaları Yardır. Oya 
çifçiai, bu erdem •~lerincle kalla
nılan ve dapnya gind•rilen pa
muk üıilaiini yeliftirmekıedir.Yük
aek yaylıda itliyecek olan Ulut 
fabrikalaraaın ince ; :dlit&in , 1ll1ltl 

telli pamDtana da, bu ~if9i vere. 
cek\ir . 

Toroıluıo hılio4ent bu y6nende 
ak örtileıı ~iirW.tit orta .An~olu 1 

yayl•ama ....,_in eeri oakarken ; 1 
•t•laclA lmakııtamm. ahit havalı • ' 
oıaa yakın.ylfll Çukııro•a0&n oif. ı 
..fiıine T& eıdelnojaia• .-'"1lde1t 
dirlik Ytı MMl'llbhk, Alil8'iik • 

"kıııca-

Peçe ve çarpf icia _ · 
;a : asaa :;ı s:ı 1 

Ugguıluğun alanını Türk ulusu adımlar ' ıar , 
Her y"ndemde birlik oldu erkeklerle kadın 
1drk kedlllı ÇQllftırak her bir lfl baıarır •. 
Bu güksellı ııığmt gören gô:der kamaıır ·· 

Kadınlığa verilince hakkı olan mertebe' 
Ônilmüzde 1aggılarla e§Uecek dağ , lepe ·· 
Kötülüğe dlrge olan peçe çarıaf atıldı. 
Olkemi:de , kadın, erkek birbirine katıldı •·· 

Yurdumuzda sultanlardan kalma angı yıl .,,. 
Savaılarda hiç bir eng,.l g"zümdıe g"rüntnt. .. 
Türk kadını gönlündeki temizliğe iMnır :,_,,. 
Y oldaklnln g"nenclne : 'lağa , laıa tırın 

Adanada yasak dendi peçe, çarın! kara'!ı°llı/ 
Bügı1k, küçük , trkek, kadın bu yasağı 11::ılol'I Pe,e, çarıaf manlo oldu; karadonlar pa ar ••• 
Bütün çtore kadınları bu buyruğa ugdul 

Çukurova çevrellnln kadınları ne mullu ' 
Kıırultagın salonunda yüce orun alıdılar. 
Alalürkün yarattığı gükıeliıin bu kutlu , 

/ Bayramına kaouıarak kıvancına daldılar ·• 

Zeki A01 

Halk evimizde 
Komita seçimleri batlıyor 

Halkevi Baıkanlığmdan : ..-:m 
• d • .. re kOJIP"'~ Halkavi talimatnamesiaio 17 lncı mad •Jsıne go . • 

teoimi •tıda gösterilen gün ~ ıaatlerd~ Halkj~ıı 1" 
lacaktır. ŞaWerde "ka7itll l1elerın ıubelerıne ayr 
a\lerinde buloamalan biWirillr • 

Komita adı 

Temıil 
Spor ... ,.. Hfgi 

Seçim gaoı 

21-Şubat 
21 
21 

(l. il-' Adına Hılkevi Baıkanı namın• ~ 
Vil47eti idare Heyeti reiai 98 A 

o,.. 1vren 



lfitte • rcı gene kızlarla 
beraber sek1z gün [*1 

----------··---------~~ 
Yazan : Claudine Clıonez 

..... S - Dılrıkıi nüshadan arlan -
~sııı rı tb huradı çok kalacak 

r ltşmasını istiyor . Yalmz yüksek 
r,~' 'ı'oo. Be hu juvazi veya aristokrasiye men-
L •t ke11d' . 0 altı ayJ bitirdim suh kızlar bundan hariç kaJıyor -'il 1 lSlt" · 1 110ru111 gını e biraz daha · lar amma , o daim kin bulurlarsa 
'- ..... 8ur~d Çünkü naziliğin soıyılizm pren · 
~ tİdiyor; ~aşırnık boşuna sipleri hukesin hoşuua gitmiyor. 

~lıt be . albuld sen ince Eskiden imtiyazlı olan bir sınıfa, 

( TftrkSözfl) 

(SON SAVA) 
Corc Saymen 

Alman devlet reisi Hitlerle görüşmek 
üzere yakında Berline gidiyor. 

.. 

Firtik 

Asri sinemada 
21 Şubat perşembe Akşamından ltibarrn 

Büyük edib 

Klod Farerin IAyemud eserinden 

..,- Barb Arif••ind• -.,. 

Oynayan yıldız : Lili Degover 
'it Dzıyorıun . asil bir kızla kapıcının kızının bir 

,., o.u... 'd 
eaı '1lt detiJ gı en buradaki bir kampta yanyanı patates soy-

,~ , 1111, id • nasal anlatayım maıı biç de hoı görünmüyor . 
'li •rtıiıain f k · · · ' P 1 b' b't :ı l k l 

Fransız - lngiliz elbirliğinin kuru 
bir laftan ibaret olmadığı yazılıyor 1 Bu yalnız harb fılmi değil : KloJ Farenin ibda ettiği bir his ve aşk 

romanının mücossimidir. 
ır:J di~ • ~lrşlllak . ı rı , zıhnı - rusya ı ır za ı ten ou a · 
'- ~•tlerı YiJecek:enı yoruyor 1 ver- mış ve kızlarını kampa gönder · 

,., ~bu Yti•d e bana yaramıyor. rnek i ltmiyen bir kadın bana di · 
11tıe .. en ü b f k yordu ki ; laı.1. ritınek ç a t~ ·adar 

lla "'Ilı lfer t mecburıyetinde - Oraya gidince kaba saba 
-._'g• bıılıdırafırnd8 çıban çık, tavurlar peyda edeceklerinden 

"lata b 1 · Çünkü kampta ve bu tavurlarıa yaşadıkları müd. 
'8 ' e ıney dece onlarda ':alacağından çok 

""• tıbhbl• b va var? k k 
~ .. b or uyorum . 

illa İıti era er gene kal-..... E Joraun ? Bu gibi dUıüncelere rağmen 
'-~ j • •et , ha lı kamplarda çalışın kız ,.e erkek 
~ ... tiırı oı ..... d ~ a tarafta yapa · bütün genrler kendilerini Alman 
~ t ""il •ıı . . ~ -, . ~ !!i burada ı~~n bııkala · gençliğinin en ğüz'de sıoıh ad -

'iıaa rlltein ıznıet edebi- dediyorlar . Bugün kamplarda 
~~~i81trrıe d~ht~aıından be - 10 000 fert çalıııyor. Yarin bu sa-
a.ı i11a • 1 . feoı burada bu - yı 20 000 e çıkacak . Y •ıları 17 
·ııt aı 1 bıraz .. 
aiıa t ırıaaa le b . aaıır ımına , ile 25 arasında olan bu genç!~r 
~ .. .._:

111 .bir fed:ke"dıyor · Hr pimi altı ay müddetle küreklerini ayni 
Ş llıız lizı arlık devresi ge saatte bırakıb ayni saatte c ileri -

iL '-l'tıa Ilı · ne alın , ayni Z3manda çah•aa , ~bt •ı da - ı. ... 
~t • t o~ad, •oy ıyeyim ki: E - dinlenen , yemek yiyen 10 000 
~ti d'iildir r haıaretli bir Hit- kişi olduklaıını düıünerek büyük 
u. 1 

b...:f • Oau h' . · 'fl'•t._-., eıid· D ırıcık mı bir teselli duyuyorlar . ( Bu elim-
"' ır N . !lal L ''ı Pe'-"l. uı rr.jiminin leleri elman kadın birlikleri baı '•i "8 1 b·ı· -., eıı...iyor, 1 ıyor , rasiz - kanı Bayım Scholtz-Klink'in bir 

'-'tt1'-11•1a laiif ,ve köylülere Al- nutkuudan aynen kopye ediyo -
L )e • d usunu • 11C)tıl(' ,t ec:elc çoğaltmayı rum ) Bu 10 000 genç 1 devletin 
oftc1~ '• flhd·~erde doğumları günde onlara veıdiçi 30·40 ku -
-,, nı •nı 1 

etmenin doğru ruıu , bir kralırı aldıgı paradan 
ıl0r. •f nıalı gerekliğini daha büyilk bir guı ur la alıyorlar. 

lıı-. ll genç k Bazen kamp ştfile kızlar ara-
tib· ~rnpı lzlır.1n hepsi "a . sında münakaıalar oluyor . Bu 
'- l tid· •rıba . b ~ 
.. , İf 1toıiar Ô 1 ıdete gider münak11şalarda kamplardaki gene 
'111 '- llaec:b · yleki , bir çok· kızların, ailelerinin yanında ka· 
İle ''•-.... Ut.i olan bu çal111m" 1 h f d ·1ı· · 1 ,..1 ..... ... " an ve ı ta a ı ı üç gün top a 
lh "lfırı Yerilen " 1ı·· -"Y0t • 11 ad uınu rıza narak köylülere yerdım ederek 
~'stfı 'Z.te11 ıo~ lllüıtabak o · mukabilinde para alan 15 ile 17 
,:, 'l'ı llaııI'ğ• 
"llİlc b 11d,, b' . 1 ın en naslı yaı arasındaki küçük kızlardan 
~ted·ı'' ''"dırı de budur: Na • nasıl istihfaf ve istihkarla hahset-•ttl • I tQ .. 
"•lttd~l'~tıiıı eh ~n~e ı rejimio tiğini bir göraeniz ! 
~~C)t ~iı iıte&· alının serbesce Eyi bakı~lı mıyop gözl~ri, yu· 
14İL. ' o a•be U d "•t6 una 26 Y utunu söy· varlık kırmızı yanakları olan Ger-
~~•aı· 1d1ir . F .~e Musolini bir trude diyor ki : 
•l.ı -.... •.:aı H"tl · · N B 1 111ıi ,..."mu, . ı erın ıı - - e ayıp ıey. un ar y1r 
~idi 1111dt11 1.•ttkleri demek dım mukabiliode para alarak kea· 
-_ r. J:' • o bır d'k 
"1• •raı• ff· ı tatör de . dilerini küçültJyorlar. Halbuki 
ti bi laatııe\'i k •tler para , maddi biz para almıyoruz . Çüokü para 
~ ~11•d•kar~~9et v.eya ber ban· için veya geçinmek değil, ülkü 
")C)'ııı Ilı da b lllı ııtiyor ? De- için çalışıyoruz . 

a. llt~ ... unu bekliyor 
1 

is _ Herkes alkııl•yor. Bu sözler-
.._ l' b den sonra kürekler daha kuvvet · 
'S •n• d" t\ ~ t11 L· . 1Yor ki . li darbelerle toprağa saplanacak. 

\ı ''di . 
111°' ber 11e

1 

d _ VIJ. - Temizlik muayene· ,. 't"• ııt'İi . . ~ Y en oa · 
"Ilı,, learı , Alrnlb,zı yaptığımızı sinden sonra iş başwa : 
~ ~ •111ı,.ın •nyay1 biç bir Geldiğimin ertesi günü iıe 
"'i ~· lllıl• ~Yaca~ıın bir çeyrek saat geç gittik. O sa-

Paris : 20 (A.A) - matbuat 
Fransız • İngiliz el hirliğiniq 
kuru bir laftan ibaret olma· 
dığına iıırd ediyor . " Ekselsi 
yor ,. diyorki : 

İngiliz idarelerinin durendiş· 
liğine güven'n Fransa hükumeti 
hususi milzakerelerde kendileti 
ni tamamile ıerbest bırakmiğa 
karıır vermiştir . 

J'öti Jurnal Londranın niyeti 
Fransa ile ünce mü~aktre etme
drn Almanyanın davetine cevab 
vermemek olduğunu ve Berlinle 
Londra arasında cloğıudan doğ
ruya müzakereye hacet bulunma· 
dığım yazıyor. Aynı fikirde bulu
nan " M.ten ,. de diyorki : 

l,oudranın hoşnutsuzluğu şid 
dctiui muhafaza etmektedir . 
Londra yeniden }"'ransa ile ko· 
nuştukcı Almanya ile müzakere· 
ye girişmeti kabul etmiyecektir. 

Londra 20 (A.A) - İngiliz 
matbuatı Fransa · İngiltere ve 
Almanya arasında başlımış olan 
diplomatik müzakereler hakkın
da mütalta beyanın ihtiraz edi 

yor . Bızı gueteler müzakerele· 
rin hıli haz1rdaki seflıasını kısa . 
ca izah ederek şimdiki halde Sir 
Con Simonun Berlindc Hitleri 
ziyarete gitmesini müstebad gö 
rllyor lar . Tim es gazetesi Alman 
cevabının tetkiki ile Von Noıa-

htın İngiliz ve Fransız ellerine 
vermiı olduğu izahat hariciye na· 
zırının Berline gitmtSİhden ön· 
ce müzakerelerin bir müdde nor
mal şekilde devam etmeıi lüzu
munu isbat ~tmiştir diyor . 

Lol;ldra : 20 (A.A) - Avam 
kamarasında .mütekabil hava yar· 
dımı andlaşmasından bahseden 
Eeden Helçıka hükumetinın 

11 2 935 tarihli r~smi notasilc 
müzakerelere girişmeye htzıs ol
duğunu bildirdiğini söylemiştir . 
İtalya hükumeti 9 2·935 tarihli 
notasile prensi\> ~itibarile andlaş
meyı İngiltere ile İtalyanın mü 
tekabil mesuliyetlerini hususi 

T. 1. 

bir tetkikten geçirmek ihtiyad 
kaydı ile tasvib ettiğini bildir
miştir . 

Almanya 14 2-35 tarihli qo 
tası ile teklifi memnuniyetle ka
bul ettiğini ve diğer hükumetin· 
le mütahık olarak bu andlaşma 
nın tahakkukuna müsaade ede
cek çareleri nazarı itibara alma
ğa hazır oldnğnnu bildirmişsir . 

Londr1 : 20 (A.A) Alman ce· 
vabının alınması üzerine Paıis 
ile Londıa arasında diplomatik 
konuşmalara başlanmıştır . Sir 
Con Simon Fransız elçisi Corhin 
ile görüşmüştür . İngiltere kabi
oesi Londra ile Berlin arasında 
doğrndaa cfoğruya müzakereler 
açılmasına dair ve Bitler tara· 
fından vukubnlan davdte cevab 
verecektir . Bu meıele ıimdidea 
ya Sir Con Simon veya Eden'in 
Beıline gitm,lerini yahud ki 

Fon Neurabt'ıo l,ondraya gf'lme 
sini derpiş ettirmiıtir · Henilz bu 
bahta bir karar verilmiş drğil· 

dir . İngiliz kabinesi meeenia al
dığı şekil hakkında çarşamba gü
nü tenevvür edecektir . Lakin 
Alman paytıbtını bir İngiliz na
zırının gönderilmesine karşı dip
lomıtik mahııfide şiddetli bir 
ceryan vardır . 

Pariı ; 20 ( A.A ) - Bakan
lu mecliı;nde Almarıyanıa Fran
sız İngiliz tekliflerine verdiği 
cevap üzerine basıl olao diplo -
matik vaziyet hakkında iaahat 

veren, Laval Frausız ve İnğiliz 
hükumetlerinin emııiyetli birteş · 
riki mesai zihniyetiyle sıkı bir 
surette fikir teati etmekte oJduk 
larını bildirmiştir V niyetin ça
buk bir surette inkişaf etmesi 
beklenilmemelidir. Çunkfi Al -
man ce vabının ortıys altığı me
seleler dikkatli bir tetkika ihti · 
yaç göstermekte ve her iki hü
kumetin Almar.yaya verecekler 
ri cevapta ectle ctmelerioe ıebrb 
olmaktadır . 

c. 1. ~ ;~:ih:de ~•~er 1 li~e tahsi . bah bir muayene yapılacağını bü 
lt L •ıtt d bt\'erı·ı . tilo kızlar bir gün evvelinden bi ,-·--------
~ Ql"L_ • l Ll•r I eye gır - ,_ 

"'"d u h t b Jiyoıdu • Herkrs potinlerini te-
L "'~ ' b· 11 a •nede 

Çukurova mıntak~sı 

lkirıci devrı~ 

, 
~~( ll~L~ı,1~1

11cr ~•tlet memur: mizlemiş, üniformalarının düğ-
qqtı• ••tiye b melerini dikmiı, bluzlarını ütüle-
~ ..... 11ıa1d D er genç · S k d h k h .. .._ ) .. ," mışti · 11 t ıe iz e er es " a. 
~ l altı ay olmıyanlar zırol,, vaziyetine girdi . Kamp şe· 
~· 1111ie ın çılııma kam- fi ( yirmi dört yııında ) çatık 

l ...... tı ao .. ._,o •c:burdur . °"' ç.'et ruııı ; kaılarlı, hem ıert~ hem babacan 
,~, aı , '•ın bir tavurlı önllmüzden geçti : 

t~ d, t~ezee : '.bir gtnç kız - E181, kunduranın bağı kop 
'l' i~ı. '-li ?' nıvarıiteye gi· muş · 

li..' t •h11 gi - Frid ı, gene kıravahaı hu 
1'o,d' ~•ili k'llıez • ruıturmuısun • 
'' 't'fl ? endi rızııiyle ça . - Aferin Greta, kunduralarm 
--,toıı, ;•t • '•ana ayna gibi parlıyor . 

· 1i bi, Al • &>le Y•par _ Bütün kızlar o kadar dikkat 
' .. 'ti, rnıa kızı dene- ediyorl1r ki • ..Emriyevmi,, dıi-
'' 1 ,, a mı kızları takdir ediyor • 

•tekıet·ı re bir Al Bundan sonra kımp şefi i•leri ~!~ t ~.. ı 111 nıan kı _ y 

...._ta~ ~Yle lıti dıkkıt taksime baılıyor. "Miona ile Mart · 
~I Yıp e a -

••111 111 bir lu ha buğdayları savuracakla; Herta 
&

11 

11\d'!•Dda lcalı:.' na- ve Lena hendek açacaklar; Gert 
-a ııı rude yemek pişirtcek ... , İlk günü 

"~ "'1/1deditiırı hana kamp hilmetlerini verdiler. 
det i,.ı ~•lıb le ~ıılardan Ortalıgwı temizledim, abdestha-
iat1· _.., 'ef •Dıplara L• 

'' 1 •lett oır neleri yıkadım . Herkesin gözü 
t L Q •t de .. en knrtul -'il ~. ~ar z benim üzerimde olduiu için, hiç 

1...~ ~•ıı -l>l•rda · •ten hn. çekingenlik göetermedim. Bana • 
~l.t1-•'1Qdıa t talebelerden bu iııi yaptıran ••Eski., kJzlar kur • ._.e L utun d f . ~ 

~•dar b 81 ıbrı- naz kurnaz gülerek : 
erkeıin ça . Bitmedi 

Tarih taat 

1- 3- 935 16 
16 

8- 3- 935 ı~ı.30 

16 

15-3-935 16 
16 

- 3- 935 16 
16 

-3-935 16 
16 

5-4- 935 16 

12-4-935 16 
16 

19- 4-935 16 

- 4- 935 16 

Lik maçları 

Takımlar 

Toros - Adaoaspor 
Mersin- A. l. Yurdu 

SP-yhan - Adanuıpor 

Hakemler 

Mehmed 
Faruk 

Nabi 

Oynayacağı yer ----
Adana 
Mersin 

Adana 
Toros - Tarsus Mülizim M<-hmed 

" 
Toros - Mersin Mahmud ){ersin 
Adanı 1. Yu. -Tarsus Şevket Adına 

Menin - Adanaspor Necati Mersin 
Seyhan- A. 1. Yurdu Faruk Adana 

Tarsus - Menin Suavi Mersin 
Adanaspor-A. l. Yurdu Mahmud Adana 

Seyhan - Toros Veysel Adına 

Mersin - Seyhan Necati Mersin 
Adanaspor - Tarsus Sadık Adana 

Toros- A. 1. Yurdu Şevket Adana 

Seyhan - Tarın Necati Adana 

Ayrıca en yeni 

Yakında: 

dünya havadisi 

Hayatı lsa 

Bugün gündüz iki buçukta matine 

Cuma günü 2 matine 2 de 4 buçukta 

Havanın bozukluğu yüzünden( Şeytan kız ) fılmini göremiycn saygılı 
snyircilerimizin isteklerini yerine getirmek üzere cuma günü 

Birinci matinede iki filim İkinci matine 

Şeytan kız-Panik Harb arifesinde 
5038 

ır Gaz,benzim Mazot Motorin ),Motor" ve Makina yağınızı alırken 
her ytırde dünyaca tanınmış, ( Sok on i • 

.\tüstahsiIAt•( Develi ) gazını 
Vakum) 

(Kanatlı At) benzinini 

( Sokoni- Vakum) motorinini 

Timsahlı) 

(Sokoni) 

Yağlarını (VAKuM O i L 1 N Gargoyil yağları) 

'' (Sokoni- Vakum) ,, 
Markalarını taşıyan Tenekeli ve Dökmo mallarını isteyiniz . Çünkü 

paranızı en temiz niala vo en eyi vtı sağlam ambalaja vermekle tasar . 

ruf ettiğ in i zi görece.ksiniz . 

2 A D A N A Selinik Bankaeı eıraeında 

Muharrem Hilmi 
4987 S-20 

Tarzaa ve eşi 
Bütün dünyanın hayret ve takrirle karşıladığı bu şaheser 

Bu akşamdan itibaren 

AISaray sinemasında 
Bütün Adana halkının taktir ve hayret ve alkışını toplayacaktır 

Tarzan ve eıi 

İnsanı her saniye ayrı bir zevk içind~ yaşatan en hakiki ve heyecanlı 
bir hayat romanıdır 

Dikkat : }'iyatlarda zam yoktur. Akşamları izdihama meydan vermemek 
için bilet Hat beşten itibaren satılmağ11 başlayacaktır. 

Gelecek proğram 

Niçin öldürdüm 

Nansi Karol Gari Grant 
Pek yakmda : 

Kedi Keman 
Milmrssillt!rİ 

Ramonnuvaro Janet Makdonald 
5037 



Firtik 4 

Ruzveltin utkusu 

_ Birinci firtikdcn arian -
Diğer cihetten hükômf'tio 

kendi teahhüdlerioi ifa etmeme .. 
ğe hakkı yoktur . Ancak hususı 
eıhasın hükumete kartı iddiala 
n da dinlenmez · 

Altının uıulbthl'ahnaaı mem-
leketi yeni bir ökoaomik temel 
üzeri•• oturtmuıtar · . 

Ökonomi bakanımız 

- Birinci flrllklen arlan -

rakamına nızaran 1934 yılnıdı 
yekun itb,.latımaz yozae 15 nie 
betinde arttı. 

3 - Aralarında ahenk ve ir · 
tibat tesis edilen koot,njao lu
nrnamelerimiz ve anlaşma poli· 
tikamız bu kararnameleri bir 
tabdid silahı olmaktan çıkardı. 
Bir mihi iktisad ve korunma va-

(fftrk Ski) 

Adana Borsası Muamelele'ri ' Belediye PAMUK ve KOZA 
·------~--~--~------------~~~--...---~--~-------· L._ ...... ____________________________ I ______ __ 

-~n ~'· Fi,; ço.~ s.ı~:m- Belediye başkanlığınd 
Kıpımah pamlik - =- -

C l N S 1 

iyası parıaıı .. 4.l -4~,:--------ı---------1 Akıcı yağ , kolonya, Kazoz, içki sa 
~~!:11; temizi .. dikkatle okusun 1 
iane II Ölçüler kanununun 7 ioci maddesindeki sarahata gört. 
Ekııpres ı - Zeytin yağı , sisam yaıı, Birke ve süt gibi 18 

B M&ddeiumumi Dummıngs 

M •I. l"'y görüımektedır . Mu· emnuo u • 
.1 h La"'k:Umeti• noktaı oeza· 

maı eJ • • 

ııtası haline yükseldi. Bir taraf· y A p A (; 1 
~~milli hh~~i~ilihli~ '~B~e=~=-~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~ 

Klevlıat d l 
e er. . • 

2 _ Gaz yağı, benzin. motorin, maden yağları gıbı 

h lı'f bir karana umnmı-
rına mu • b' m•ye diğer taraftan ticaıi mua- Siyıb 
eve hutuıi borçlar tutarına ır· 
~ 60 mily8 r dolar yültıelt"ce 
~oh ·neyi 2,5 milyarlık bir za-

bedeleri teni rolü de btı karar
namelere verildi. Halrn umumi 
ithalatımızın yüzde 83 ü kliıioı 
veya tediyaı muvazeaesi esası ao
laıma yaptığımız memlıketler
dcn ıelmektedir. İbricatımızın 
yüzde 84 il bu memleketlere 
gitmektedir. Müzakere halinde 
oldoAamuz memleketle de uzla· 
ııhilirsr k Türkiye ithalatının yliı 
de 95 anJaıma yıpılmıı memle 
ketlerden gelmiye bıılıyacaktır. 
Bizim değişmiyecek politikamız 
malımızı alının malıaı almakta
d1r. Banua tatbik ve temin ftkli 
uluslar ar,ttı mlln11ebetleri ve 
evraneıel konjaktur icablanna 
aöıe detitebilir. Fıkat rahu de

çt(;tr 
tı, azı . d 
ıarı ,okac•tı keyfiyeti Bzeno e 
fsrar et111tıtlr · .. 

Yüksek div•nın huıueı mua 
meleler ioin altın. kaydini . kal
dıran karau Birleıık Amarıkanın 
blltiill tüccari ve mali piyaealan 
llıeri•de keadini hiaecttirmittir . 
Vol Strit de kambiyo borsasın .. 
da dolar yükeelmitrir • Devlet 
istiknzları 'çok faaldır . Fakat 
lauausi esham zayif tir • Bu kara
un Şikago hububat borsasında 
muameleleri durdurduğu bildi· 
riliyor • 

Vaıiaıton : 19 (A.A) - yDk· 
1ei dlven lcoagranın parayı tı•· 
zim için kanun yıpmağa selibi-
yeti olduğu lehine kırar vermiı· 
tir • Yüksek divanık kararı be· 
y•z evde hDkOm~tin tam bir 
zıf eri olarak karıılanmııtar . 
Ruzvelti; Hull, Morgentav, Kam• 
miags ve ayandan Robensoo ile 
uzun uzun görüıtükten ıonra hiç 
&,ir idari ve kıouni tedbire ihti· 
JIÇ olmadığına karar vermiıtir . 

Vaşington : 19 (A.A) - Ruz· 
velt altın kaydi hakkındaki ka· 
rardaııı memnuiyctioi bildirmiş-

tir · Morgeotav da çok ·memuun 
olduğuna söylemiıtir . 

Nevyork : 19 (A A) - aftın 
kaydi hakkı•dı Jik••k di,anJı 
virilea lcarar eıham borsasında 
bilytlk bir yükselmeye 1ebeb ol· 
•aı, fakat 1&tıı yapılıp kirtar 
elde edildikt~a Sonra boraa bir 
dolardan dört dolarrı kadar giden 
bir yikıel.-e ife kapa•11Mttır • 

Paris : 19 (A.A) - Ameri· 
kawı Birleıik devletleri ali mah
kemeıınin icarın Pariı piyasasrn-
da iyi teairler yıpmıt ve borsa
da bilhıHa uluılar araaı eıhamı 
tizeıinde muameleler icrasında 
amil olmuıtur · 
Bujdıy ve pamuk piyasaları yük
ı~l..P,Uı • 

~vyork : 19 )A.A) - mıh· 
kcmenia altın olarak tediye kay

.._.-.;;;:di meı leıi hıkkıuda ittihaz et
miı ofduiu karardan bahıeden 
«iNevy~k '.{~es •zg•11etesi bH· 

2haıaa cJ}ot a •1' 
Bundan bö?le iktidar mevki

lncle boluttacık olan her devlet 
adamı ali malikeıtıeıdat kendiri 
mi tev•i edecejini ve yaptıtı 
ili ı...OllPla biteeek ve aıUli 
ıerefi bir fırıldılc gibi çevirme
ye teıelthüs tdemiyecektir . 

Herald Tribtdw ıli ma•ke
meuia kararını teveccOhle kar
ttlamııtar . 

Vııingtoa: 19 (AA) - ali 
abkemenin vermit oldbğo fra. 

rar iizeıine bura tiearet odası 
JCniden açılmııt.r , 

Vaıington : 19 (A.A.) - dev· 
letle eıban huınaiy\ l~ndalıi 
muvaffaldyetlerde 6ittbaner :altıa 
ka1dioin aldarılmaeanı kanuau 

titmtz. 
Bu politikamızıo ıimdiye ka· 

dar lemin ettiji neticeler ıun
lardır: 

1 - Memleketia sanayileı· 
me ve milli iktllld cihızlaıını 
tamımlımı sayesiain İcab ettlr
diji fazla ithalat memleketten 
döviz çakmıkaızın malla öden
miıtir. 

2 - Anlatma memleketleri· 
nia mecnleketimize fazlı ithalat 
yapmRk için utrıımaları bilmu
kabele Tiirk malı arayıp almak 
neticesini beraber aOrilkliyerek 
ikracat mallarımıza tdebi aTtır
mıg ve fiyatlarını normal yıllar fi· 
yatlarına yaklaıtırmıotır. 

3 - lle111lek~tt• eakl aeae
lere niıbeten mühim df'nrcck hiç 
bir ihaç aı,l.,.ıa pİJ•ll• üzerinde 
tı~ki kalmaımtflr. l\ala olarak 
yeniden TOrk piya .. aaından Tlrk 
malı almıya hazır aalatma mtm· 
leketlerinia 24 milyon lirahk bir 
kar§lhğı ~erkez bankamızda bu· 
lunmıktadır. 

4 - İthalatın artması anlaş· 
ma memleketlerinden kayıdeır; 

iıhıl kolıylığı karıılığı olarak 
Türk malı mübayaaı iki bıtb f •· 
aliyet temin ederek İf bacmioi 
artırmı§ttr. 

ithalat mıhalliaia mühim 
bam.mı .ait pi,.samız da stoklar 
teeeıüslotl ttlllin etmiıtir. Ticari 
kredinin yeniden vücude gelme 
sini kolaylaıtırmı~tır. 

Tftctna dOıen vazife hüku
met Tllrk malının mahr~çlc rini 
genifletmelc 't-ürk aılbnı alını· 
yaaın tnahnı almamak •111 prea 
ıibinde ,devam edecaktir. Bu 
,_._ tJtbik ve temin ıekli de
ğioe bilir ıekle ehemmiyet ver
miyoruz. Bizim ökonomik durum 
ve lcablarımızı olduğu kadar kar
t•mızdaki memleketlerin vaziyet-
1.rini ve d8nya ökonomisinin gl· 
diti icablarıaıda ıözöntlnde tutu· 
yorut. Gayemizi masun tutacak 
ticari İtilif ıakilleriae ic.b ettip 
anlı ve tam lcab edeceği za· 
maDda ıeçmek baılıca kuvvrti· 
•izdir. Yani kliring ve tediyıt 
aıuvazeneıi pıeosiblerimiz d&a• 
ya lkoaomik rvaziyetleri d&zeJ .. 
dikçe deiitebillr. Fakat malımıza 

esasiye muhalif telaiki etmekle 
benber ili mahkemenin hamil 
)erin altın olarak t~di1ıt icra11 
elde edebilmek ipo elleriad4 hiç 
bir kaoQQua cari olmadepoı ilia 
etmiıtir . Bu ıuretle verilea b- almıyanın malmı almamak ka· 

r hükumet aledhine bir hara· raramız detlımez. Bizimle iN 
~· tl buluamıya mani olmetda r yönde ae1aımı,an memleketler 
d~r ~ her ri1n daha ziyade piyasamızı 

Londra: 19 tı\.A) - kadın kaybetmiy• mahkUmdarlar. Mem-
lara rey hakkı verllmeıi içio ulu leketimiz her sabası ftibıriyll 
sal birlik bsşkam Döıes Roefu· bir ökoaomik aabası içiadedir. 
kod şertfine verilen •tr 'ayafet· Tilcca11mıza ve mOstah11hm1zı 
t birliğin 1 ayeainin kadınlıra hükumetin politikaaıni' anlamak 
beolediye seçimi11de rey vermek ve ooun icablırına uymak için 
tt.klrllh• temini elclaidnll «>r dlt*-ml ltl;ı• hlttr vaı· 

ıııam 

Alfa .. 

Liverpul Telgrafları 
20 I 2 I 1935 

s...ı.. 

Vadeli 6 
Va.deli 6 
Bmr 7 
Biat hamr 5 
Ne ork 12 

P .. 

Er kek Lisesi mUdUrlU
ğUndan: 

22- Şobat Cuma günii onda 
bütün okurlarımızın mektebe gt)I· 
melerini ehemmiyetle bildiririı. 

lafla baş ııaodlslilDdaa: 
Açık eksiltme müddeti bitmiı 

olan ( 30) 9adır 935 seneıi martın 
üçüncü paur günü sa at ı I Je 
ibele l'dilmek üıere tekrar eksilt 
meye konulmupur . 

lsteklılerin VilAyAt daiınl encü
manine müracaat e&mtleri il4n olu 
nur. 5040 

Mllıtabail daima daba eyi 
d~ha ucp11 m•l etraeye çalııma· 
lı ibracıtcı mlıtıbıilia alau le . 
riDİ karıılayıeJlc ve ona yolao . 
da ileri itecek fiyat, lemine uj· 
rıımalı ithal4tcı TDrkiye malları 
•lmı1110 ıııemleketıen m.ı alıua
mayı milli düıtur ediamelWir . 
yeni liıteleıin esaalar1 ıaolaıdır • 

l S·yaai laerlaanıi memleketten 
aerbutce gelecek mallar liıtesi. 
Bu liate bu defa klirink memle
ketlerine gelecek .. llar liatea . 
ne alıamık ıuretiy1e daraltalmıı· 
tır • 

2·kl · raoi anleıma mevcud 
veya umumi prenıiblerimim" ·ı . d ~ 
tatmın " er mubadete vaıiyeti 
mevcud memlelcetloerdeo ıerb e· 
c.e gelebiltcel.; rıya liıleıi ·bu 
lı~te. bu d~f• bUlaıı• l•itletil· 
mııür . 

! - K·Jani kontHtjaoda 0 • 

)arak her hanfi memleketten ı•· 
lebilecek tfJ• ha liatıde çok 
küçültllmüı hulanıaaktadır • 

4-V·Liateai. yani v"klletle-
ria tnllHdesiyle (itebilecek •t· 
ya ha liate aynen la:almıtbr . 
Kararoıme metninde eaaaJ1 de • 
Aiı•klikler yoktur. 1'üccarluımız, 
mletaluillnlmiz bu lsararaame .. 

1 • ti · dır. .. mıı r · 

nia de tatbilcatıaa alt rl• Dt ve 
temennileri oluraa vekilele itil· 
diril melidirler • Ba devre tatbl· 
kıtmda memleket ••faali .. 
ri•• a.ypa neticeler Ylflllfılai 

4 dillJor•m • 

N 

Kambiyo ve Para 
it Baabnada alıamııur. 

Adan mllket Hlstnesl Bil Ha· 
kladlllndan: 

1984 Lira 49 kunıt bedeli ko
tifli Hastene tamiratının açık ek
siltme müddeti 935 yılı martının 
üçüncü pazar günü aaat (on) a 
bırakılmıttır. Taliplerin şartname· 
yi görmek üzere her gün memle. 
ket hastanesine , ihale günü de 
ıeat ( on ) da vild yet encümenine 
müracaatları ildn olunur.~Q3g 

Diıçi M. Nedim 
Yeni Otel karıısında açtığım 

diı muayenehanemde ıaat 6 dan 
21 re kadar haata kabul ettiğimi 
ve tedavi ve dit imali hususunda 
muhterem milıterilerime azami 
teıhillb gö ~terdiğim gibi cuma 
gtinlerl fukara için tedavi ve dit 
çekmek meccanendir. 

18 

hurda demir ve 
dJkme satışı 
Ziraat bankası Mensucat fab-

rikası r'ılıJ:ı,'ıli l11<1 :<1 ın .I\< 
dökmeler Slltılacaktır . Görmek ve 
l8tlf tarllarıru öğrenmek istiyeo
lerin her gün orı beş ile on yedi 
arasında Fabrikaya müracaatları. 

20-21-22 5033 

Kaçakçılar 
vatan hainidir 
Satılık Emliak 
. Adaoıaan en şerefli yerinde 

k4ın halen banka; ev ve daire ; ti· 
earethane olarak kullanalan e•ki 
Frans ı Koloji ; ve bitiıiğiQdtki 
area ile Yeoi iataeyoo caddesinde 
havadar yerde tahminen yetmiş 
dö11üm iki parça arsa satılıktır ~ 
isteklileri Per Rigal ile vekilleri 
Şerefe mirıcaaı edebilir .5009 

4-30 

3 - Rakı, şarap, bira gibi ispir.tolu içkiler. 
4 - Şira ve meyve suyu gibi serinleticl ıuruplar. 
5 - Kolonya ve tuvalet suları gibi akıcı maddeletL• ....... mııı 
Satıııoda ( Litre ) esasına göte yıpılmlj ölçülerin 

huri ye zaruridir. 811 gibi akıcı maddelerin dara ııl11111 
tılarak veya metre ıiıtemine uygun olmıyan ölçüleri., 6 
y&1ak olup akıine hareket edenlerin ölçüler kanuoUf.~ 
maddeleri mucibince para cezasile ve tekerrüründe h'-1 
landırılacaldarı a14kadarlara ehemmiyetle ildo olunur, 

Atatürk parkı Asfalt cadde cephesindeki kı~ma. f&~ 
lira bedeli keıifii lağam yolu inıaatı ıartnameeı daıre• 
me ile münakasaya konulmuştur • 1~ lbaleıi martın 14 üncü perşembe gün~ sallt on :rifoi 
lıteklilerin ıartnameyi görmeli: üzere ~azı illeti kale;,.., 
de Belediye encümenine müracaatları alAn olunur. 

21-25-29-4 

Sabun meraklıları dikkatle 

Katkısız, hileıiı, (Melek ) markalı sa 

aıüıterilerimize bazı satıcıların safiyeti ıüpheli sabd 
'ıklarına eıefte öğreniyoroı . 

Sabun alan müıterilerimilin Türk.i7enin en nefi• Yf 

nttnu temsil eden ( Melek ) markamıza 
bunu talepte ısrar eylemelerini rica ederis. 

Vücudunun ıaAlıA-ını, kumaıların1n yıpranmamaıLP• 

pek yapmam11anı ve ciıdin bozulmamasını arzu edeoll' 

/e/ı ) markalı sabun kullanırlar. 5004 

Toptan satıı yeri A 

6-30 Melek evlatları ti 

Hilaliahmeır civarında Selanlk 

kartıaı nda • 

Dit tabibi Yusuf 

Bulunduğu Seyyahattan dönmOş ve 
kabule başlnmı~tır 

• * * ·~ Teıhielerimde yanılmamak ve hastalarımı müıı!tttt 
~lerden korumak makeadile muayenehaneme l·ir r ,ttfı 
etmiıtim. Hastalarımdan şimdiye kadar rontken at_. 
bir para alınmlimJştır ve olınmaz.4927 ı.tf1 

Telefon numaraıı ..- n ----
Tesviyeci ve torrı 

alınacak 
Askeri fabrikası umum mUdOrl~·.:..-anır:: ... 
Kırıkkale fabrikuları için tesviyeci ve tornec~ ~ 

lerin imtihan için istida ile Ankarada fi~enk fabrıkt .
1
,. 

lurköy barut fahrikaınna, lzmirdekıl~r Halkapınar ';gtl 
müracaatları. 4987 7_8 10 12-14-15 17-

. Pamuk sanayi Tilrk Anonİil' 
fabrikası miJsteciri Mall 

· Brazzaf o il iden 


