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:;~ ijitler Norveç harekitı inkişaf 
,Adi ~t ' 

Bugiln 

- .tnedikçe isveçe saldırmıyacak 
,~lllaı cephesine ingilizler 
w&ni kuvvetler çıkardı 

B. Çemberliyn beya 
natta bulunacak 

Lonra: ~9 ( Royfcr ) - Bu sabah 
salahiyetli Frnnsız askeri mahfillierin· 
de gösterilen kanaate göre, Hitler 
lsveçe hücum etmeden önce muhte· 
mel olarak Norveç'teki harekatın in· 
kişafını bekliyecektir. 

Salihiyetli kaynaktan alınan ma
lumata iÖre, 1skandinavya'daki Al· 
man ileri hareketi Röros bölgesi müs· 
tesna olmak üzre bir tevakkuf devre
sine girmiştir. Fakat bu hususta baş
kaca malumat yoktur. 

Biribirin~ zıt üç haber mevcuttur: 
1 - Almanlar şimRle doğru ilerli

yorlar. 
2 - C.entıba dokru çekiliyorlar. 
3 - İsveç hududuna doğru gidiyor· 

Jar. 
Havanın fenahA-ı hava faaliyetin 

zarar vermiştir. 
İngiliz harbiye ne78retinden teb· 

( Gerisi \lçUac\l sahifede ) 

~~----------------·-----

/lir meclisi dün 
l~şmasına son verdi 

~-~· ~-ı~lere verilmekte olan ilaç tahsisatının 
. lınası uzun münakaşalara yal açtı 
.. "'tclia·, d- R · · M 1" f d -,:btb· un, eısın ge- ese a masra bü çesinde 
''- •Yit vaktinden yarım mefruşat tahsisatı olarak 2500 lira 

tak saat 14,33 de top· ğibi bir para ayrıldıtı görilüyordu, 
~' Geçen .celsede bir azanın "her ge: 
~ ... 11~ hpılıp, eski celse len zat zevkine ıöre mobilye yap• 
:"'ttt dan ıonra bir mad · bra bilir. Bunun için hangi daireye 

•i • 01•n ruznamenin • mas ne lazım ol dutu tesbit edilmeli ve 
bıiizakercsine geçilmiş· ona göre ayrı ayrı tahsisat ayrılma· 

~ ,
2
-
1 

ı.. şeklindeki mütalası, böyle bir 
~İıı a arın geçen celsede· vaziyete itirazı muhik göstere· 
t t ta1.. 
td,t &itlen masraf büd· cck mahiyette olduğundan göz ö-
"ttil •urctıeri yine mcclıs nünde tutuldnğu ıörülmekte idi. 
t b,~~crniştir. Yalnıı ba· Ayni zamanda belediye mefruşat 

•nda reis izahat ve· tahsisatının geçen büdçede 500 li· 
~ 

\r.,_ Ctlacd ra olduğu halde bu yıl büdçesinde 
~~~t k t de demirbaş 2500 liraya çıkarılması dikkate şa-

lt, ih . ırtaaiyc tahsisatla· yan gi5rülmüştü. 
tt~İldc hyacına göre müf· Bay Hasan Ataş ve Bosnalı 

~ldtı hpılrnanıaai itiraz. Hakkı bu mevzu etrafındaki itiraz· 
••tı b~ AZidan Vehbi Ne. Jarm yersiz olduğunu ve , büdçe en· 
~ lbcvzua temas e • cümenirıin tesbit ettiği bu rakam· 
)' 'ttıc b )arın yerinde olduğunu söylemişler 
~ılı,d u tahsisatlar müf· ve bu sırada reis bir kifayeti müza· 
Qll ı. " b ~· l'ltıkt t unu meclis kere takririndcn bahederken aza· 
~~•tin~~· bir kcrre da· dan Ziya Akverdi. 
\ di. 121 cclbcderim ar Ben kifayet müzakere takri· 

~~tı:ıc ttr f rinden daha evvel söz istemiştim. 
'· "'4l '-•tt 1 

•nda azalar a- demiştir. 
an fazla mü na· Reis - usule bakın! 

Macid Güçlü - usulsuz olan 

Londra : 26 ( Royter ) - İııgilis 
barvekilinin yarıo ( bogUn ) Ava• 
Kamarasının gizli celsesinde beyanatta 
buluoma!lı çok mulıtemeldir. 

Romadan bir görUnUş 

Londra - Roma 
görüşrneleri 

Londra: 29 ( Royter ) - Royter ajansının diblomatik muhabiri İngiliz 
hariciye nazırının ltalyan büyük elçisi ile yaptıtı gorüşme neticesinde bir 
lngiliz ticaret heyetinin pek yakında Roma ya hareket etmesi pek muhtemel 
oldutunu bildirmekte ve şöyle cfemektedir, sanıldıtına göre Lord Halifaks 
İtalyan hükumetinin bildireceti güçlükleri bertaraf etmek için İngiliz hükü· 
metinin elinden geleni yapmak arzusunda bulundutundan elçiyi haberdar 
etmiştir. 

Roman:f ada ihtiyat ve 
mürakabe tedbirleri 

şey, okunan bu kifayet müzakere 
takriridir. Bu takrir söz kesilmek 
için verilmektedir. Neyin kifayeti 

için verildiği tasrih edilmediğinden 
bellif 

Demiş isede, reis azaların bu 
mevzuda daha fazla konuşmasına 

meydan bırakmamıştır. 
Yine masraf büdçesi okunur· 

J.n bir kısım aıa, fakir halka tah
sis edilmekte olan 2000 lira ilaç 
bedelinin ned~n bu masraf büdçe· 
sinde 1500 liraya tenzil edildiğini 
sormuşlardır. 

Mustafa Rifat Gülek söz ala· 
rak: 

- 80.000 nüfuslu bir şehrin 
birçok muhtaç insanları vardır. 

Böyle bir şehrin fukarası için 
1500 detil 3000 liralık ilaç bile 
kifayet etmez. Fakot bilmiyarum. 
bu işte bir süi istimalmı var? 
yok!'a hir usulsuzlukmu ver? ne · 
dir. Fikrimce fukaraya ilaç tevzii 
için memlekette pek geniş bir saha 

( Gerisi beşinci sahifede ) 

Kral Karol 

Paris: 29 ( Havas ) - Roman" 
ya Genel kurmayı ihtiyat ve müra• 

kabe tedbirlerini arttırmaktadır. 

Petrol kuyularının bulunduğtı 
Prabova vadisine muhtelif noktalara 
silahlı müfrezeler ikame edilmiş ve 

ilk defa olarak bu akşam askerle 
muhafaıa edilecek olan Bükreş tay-

yare meydanının etrafına dıfi top
ları konulmuşlur. 



REKOLTE 
VAZlYEil 

·~ eıiyat vaziyetini ıu bir kıç 
~ aabrla umumi olarak ifade 

etmek mümkündür. 
Ovalarda ilkbahar zeriyab müm· 

kün olamamııtır. Yaylılar iyi vaz:i· 
yettedir. 

Ovalarda zeriyat vaziyetinin iyi 
seçmemeıindeki yegine ıebeb, mı· 1 
llm olan tabii ifet bidiaeleridir • . 
Ovaları basan sular henüz kısmen 

~ekilmiştir. Bu itibarle köylünün tar
laya girerek ıeriyıt yapmasına im· 
kin yoktur. Bir çok mıntıkalarda 
böyle bir imkin hasıl olmuştur. 

Fakat diğer mıntıkalarda da ıu 
lar henüz çekilmediti için tarlalu 
bataklık ~lmaktan kurtulamamııtır. 
Mamafih sular tarlalardan çekildik· 
ten sonra tarlaların daha münbit ve 

mabıüldar olacağını da kabul etmek 
lazımdır. Fakat mevsim itibariyle bu 
miinbit ve ıulık tarlalara ancak Mı· 
sır zeriyatı yapmak mümkün ola· 
bilir. Çünkü buğday zeriyab mcv· 
.simi geçmiştir. 

Tabıi ifetlerin buğday mabıülü 
üzerine ne derece tcair yaptığuu 

taltmin etmek elimizde detildir. 

Bunu ancak aalibiyettar bir mü 
e11eC'e her mıntıkaya dıir topladı· 
tı rakamlarla ve malumatla kati 
olar.ak tesbit edebilir. Fakat umumi 
bir tekilde şu mütaliada bulunmalc 
miimkündür. 

Türtcıözj 

t 

Bölgede yeni iki ihraç 
birliği kuruldu 

111'' Bayanları 
için kurs 

__ .... <"""""' ...... 

l kttl 
Medeni meın e 

Canlı hayvan ihraç 
Birlikçe idare 

işleri artık 
olunacak 

başlayan bu b&rekb 
dana kadınlığı 111 ~di1 

iştirak etıne 1 

~ 

Prof. Tankut 
ŞEHRiMiZDE Bölgedeki canlı hayvanların ib · 1 

racı işleriyle meşgul olmak üzere 
Mersinde canlı hayvanlar ihracat· 
çalar birliği ve •Hububat nakliyat l 
ve yatlı tohumlar ihracatçılar bir . •• • • . • • 
liği .. adı ile iki birlik teıekkül etmiş Parh mufettışımız geldıler 

Bir sefer wkuuo4e 
1
b-;I. 

mizdc hasta ve y~r•la;el~ 
bir ıckilde ve müı!ık e k• 
malarmın temini içın blf efe, 

bulunmaktadır. 
Bu birliklerin umumi kitibliii• 

ne Ticaret Vekaletince Bay Osman 
Coşkun tayin olunmuştur. 

Bu birliklerde bu günlerde- fa· 
a1iyete geçecek ve bütün Çukuro· 
va canlı hayvan ve yağlı tohumlar 
işiyle me;gul olacaktır. 

. 
Hipodromda 

atış müsabakaları 
Pazar ıünü şehrimiz bipodru· 

Birmüddettenberi lçel parti teı 
kilitını teftiş etmekte olan parti 
müfettişimiz profesör Hasan Reşid 

Tankut şehrimize avdet etmiılerdir 
sanıldığına göre parti müfettişimiz 
bugünlerde fslc:enderunı gidecek· 
lerdir. 

ismet lnönü 

ketlerde olduğu iibi bilbll 
nevver Bayanlarunııın kil" 

· d. ·ı ı · M M "e yetış ırı mc en . . · .b 
sek makamınca pert~51 l• 
bul edilmişdir. Bu itıbl'. 
yazılı hususlarda (kurs• I' ~ 
)'.enlerin ) bilgi edinınele 
dır. G~ 

3643 sayı it M. M · 111 
;;, 

kanununun ikinci aıadd~ 
Bayanlara tatbik edileC~ 

okulu müsameresi fiyetde (yardımca Jıe 
istihdam edilecekler içİll 

munda 4 uçara atış 

yapılmıştır. 

müsabakaları y 1 avru arımız dün :akşam 

keri hastanesinde y•rdı~ ~ 
ler kursu açılacakdır, f 

Bu kuralar proır~, 
buçuk ay devam edeee~~ 

Kurt ihtiyaridir. f1.0{r 
Adana atıcılık ve avcılık kulü 

bünün tertib ettiği bu müsabaka· 
lar çok alakalı olmuştur. 

Valimiz Faik Üstün, Komutanı· 
mız Arif Tanyeri de bu müsabaka. 
ları takib etmişlerdir. 

Kalabalık bir meraklı kütlcıide 
müsabakalarda bazır bulunmuştur. 

ŞEHiRDE HAVA 

çok muvaffak oldular 

Şehrimiz l~met lnönü ilkokulu iştirak edcolere sefer ~t~ 
talebeleri dün akşam Tan 11nema· hemşirelikde çalışm~1•'1 b/ . 
sında bir müsamere verdi. lerine rüchan ve inıtıy•ı 

Yavrulınmız • Zafer kızlan • lecekdir. ..dd'Iİ 
d Kursa müracHt 111". ıeti 

a h piyesde büyük muvaffakiyct yisc kadardır, Ckayıd ıf ~ 
röstermitlerdir. kdtr şubelerince yapılaca 

1 
·,. ı 

21 Maddelik zenıin program- orta, ve ilk okul 01eıuP ' 
lı bu müsamerede yavrular, güzel dır, okuyup yazma billlle 

Şehrimiz dün gökyüzü açık, ha rakslar, şiirler, monologlar, şarkı sa alınm1yacakdır. b 

va hafıf rüzgarlı idi. E!l çok sıcak milli danslarla davetlileri pek mü· Kursa l Hazirand:pıl;/, 
ıölgede 29 dereceyi bulmuştu. tchassıs etmişlerdir. Tebrik ederiz. dır. Kurs sonunda ı '/ta'' 

------------------------- hande muvaffak o 
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Butday mahsutümüı:ün mühim 
bir k11mı yaylatardan temin edilir· 
di ba11dan baıka Konya ovası ıibi, 
b•tday anhan diye kabuı ettiğimiz 
ea biyük buğday istihsal mıohkasi· 
nı da hesaba katmak lazımdır. Bü· 
tia dütüncelerden sonra bukday 
•Ôsulümüıün ıeçen seneden fark· 
sız olduğu neticcıine varabilir mi· 
yiz ? Bu ıuale cevap vermek için 
biraz daha beklemek liıımdır. 

1 
Mersinde tabS• ~-

1 içindeki çocıı1' 
Aınerika kendi tabasına ait ge· d ~ . 

aki \tir ada Uzerinde Ren geyikleri 

mileria Vladivostoka gitmelerini, Ru~· ,- l b h " ı c azı ayvanların bcslenmeaine e· .. re r 

yaya .ubimmat taşımalarını yasak OONON MEVZUU aenımiyet verilmekte<İir. Haber aldığırııııa g
0

.,. 11d1~ 
etti. Ke:r:a muttefilder de Vladi voı~ le•'' R ı L nü Mersin ve müf ha ı• 
toka giden vapllrlllrı kaçak r.~ya koıı lli ar ouraye 17:>7 de gelip yer• 1 rıt1 
troluoe tabi tutmaktadıdar. Şdıırin ticaret malıalleı;i Halicin lcşmişler YC 189i de şehri Mançurya sil çağındaki çocuk ~ce5İ lı" 

B11 şehir, Rucıyanın okyanas de· ıarp sahilindedir. Limanda havuzlar ve Tronsbaykal ha.tlarına bir demir pılmışhr. Sayım netı 
oizioe açılan bir kapısıdır. d ki lı ı b 1 yolu ile bağlamışlardır. li olacaktır.~ o ar, rı tım ar, oşa tma ve yukle· 

Japon denizi Uzcrinde ve Amur mc alat ve edevatı gibi mUkeromel 191i de bu hat Tronssibcriyene O 
ne.larioin. genİ"J halicinde kurulmuştur. vasıtalar vardır. kavuşturuldu. Vladivostokta bir tel· Ôf, 
Dört mil ıızunluğuoda ve bir mil gc· Bu liman, senede iki. ı.lç milyon siıı merkeııi vardır. Ve liman, kablo irdJ ırO<sf 11ı 
.ni.ıliğinJc ıılan limanı lucı)m buz kıran tonluk jc;> görUr ve ba.ı.lıca f ile Japonyaya ba0~lıdır. Buran demir .ı• J 

il 
· L r d t · ı ... !lo.ro a· GAZETE v~ ,.,.,.""hi". 

gem erı "ara uı an emız enir ve bu sulyası ile bunun yağı , kercc;tc ve yolu ile Rusyaya bağlı olmacıına rag· s;;. ,.v r 
uretle liınana gemilerin r:ıhatça gi· balık çıkarır. men nakliyatın .. uhim bir kısmı de· Bürolariyle bitlildel',;,I. 
rip çık.malarıı temin olunur. ithalat. ve ihracotınıa mUhim bir niz yolu ile yapılır. caddesindelf Sl~ıf'~ t# 

Burası hem ticari, lıeın de askeri k "\ S smdakl blna'/1t.4 11 ı"'' ısmı 1• ançurya Uzerine transit ya l d \ Tl" ı· t le ·ı 
11 

h 
. t · h . a· .,... f on zaman ar a a( ıvos o ı e tunuyor. Gere'' ,şı.tı 

e emmı"c ı aı:z. ır. ,,.u usu 10:> bin l · l d" S 1 d b " çı ~ pt an ı ş er ır ... on zaman ar a alık Odesa ar:ı'iında muntıızaıa seferler ı~ 
kadardır. sanııyii ilcrlcmcğe başlıuuı~tır. Ci,,:ır· ynpılmağa b:ı~lannııştır. rekse Gazeteıni.:_,,,. 

rın yeni btn•""ıı:• 
rlnl rica ed•' 
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~qb •şlerirnizin 
~ ~l . 
\ tt~i~ saatlerı 

b111 hzı · 1 • 
Utı,.,. ış crı heyeti ile 

1 t\' .. ıak · 
) \'tl ı ı ısteyenler ancak 

l9 a ...... 13 ve öğleden 
1~1 tası b·· · l tr, 8 Uroya mÜraca 

~'Pılllı u saatler haricinde 
anıas . d . ım rıca c erız 

Sahife 3 

Hitler, Norveç harekatı inkişaf 
etmedikçe isveçe saldırmıyacak 

( Birinci sahifeden artan ) 
liğ' edilmiştir. 

Düşmanın Gudbransdalen va· 
disindeki mevzilerimize karşı yaptı
ğı taarruzlar püskürtülmüştür. 

Türk - Macar 
dostluğu 

Tunada batan 
vapurlar 

Düşman hava kuvvetleri tara· 
fından Andalımes'e ve muvasala 
hatlarımıza karşı gösterilen faali· 
yete rağmen yeni kıtaat ihracına 

muvaffakiyetle devam edilmiştir. 

Budapeşte: 29 (Radyo) - Bu · 
dapeşte beynelmilel sergisi, 26 nı· 
sanda büyük merasimle açıldı, 

Londra : 29 ( Royter ) - Bra.• 
tislaTa limanından , Tunada iki va.
purun battığı haber verilmektedir -

Hoverin nutku Düşman tayyareleri Narvik 
mıntıka ~ında az bir faaliyet göster· 
mişlese de müttefikleri 1 harekatını 

önliyememişlerdir. 

Bu seıgi Türk - Macar dost
luk tezahürlerine vesile olmuştur. 

Londra : 29 ( Royter ) - Eski 
Amerika Cumhurreisi I Iover söyle
diği nutukta , Polon.yanın yenide 
doğaca~ını, Polonyaya yapılacak yar. 
dımları söylemiştir . 

Türk pavyonu çok beğenilmiş 

Namsos mıntıkasında kayda 
değer bir hadise olmamıştır. 

Alman tavyareleri cephemizin 
gerisinde münakale yollarının bom· 
bardımanına devam etmişlerdir. 

Vatandaş ! 

·Bütün Macar gazeteleri gavyon 
münasebetiyle Türkiye Gumhuriyet 
hükumetinin inkilapçı vasıflan te· 
barüz ettirmekte modern Türkiye 
hakkında resimler neşretmekte ve 
Türkiye hükumetinin pavyona iştirak 
suretiyle beynelmild ticaret müna· 
sebetlerindcki anenelere ne kadar 
sadık kaldığını isbat etmiş olduğunu 
ifade etmektedir. 

Macaristan da 

ecnebiler 
Budapeşto : 29 n. a. - Maca .. 

ristana gelmemeleri arzu edileu eene• 
bilerin memlekt:te girmelerinin me
ncdilmcsine dair kararname neşre

dilmiştir • Bu kararname memleket 
dahilinde bulunmaları muhtemel ol&Il 
bu gibi ecnebilerin ae bulunması~ 

kolnylaştıracaktır , 

Hava Kurumuna aza ol 

Hava kuvvetlerlmlzln ço

Oalmasına yardım ediniz ı 

Seyhanlılar 5 - 2 mağluk 

Konya: 2 ( Hususi ) - Konya • 
.Seyhan maç~ Konyalıların 5 - 2 
galibiyeti ile neticcnmişter. 

1 
GONON M 0 H 1 M MESELELERi KARŞISINDA 

• • • 

Harbi Harekete · Getirdikten Sonra 
Avrupanın şimalindeki muharebeden mütte

fiklerin lehine elde edilen ilk büyük netice şu ol
duğuna şüphe yok: İsveç demirinin Almanyaya 
sevkini temin edegelen g-arptaki yol kesilmiştir. 

Botniya körfezinden olan şark yolundan da daha 
bir ay istifade edilemiyecektir. Çünkü bütün kış 
donmuş olan, Sovyel-Fin harbinde kendisinden o 
kadar çok bahsedilen bu körfezin buzları tama·mile 
erimek için daha bir ay zaman lazımmış. 

Arhk lngilizler Narvikde bulunuyorlar. Bu
nun manası demir madenlerine yakın olmak de
mektir. 

lsveçten Norveç tarikile Almanyaya eylUlde 
70, lıkteşrinde 16, lkinciteşrinde 75, lıkkanunda 96, 
lkincikanunda 281, Şubatta 99, bin ton demir gön
derilmiştir. Buna mukabil İngilterenin aldığı ise o 
aylarda sırasile 20, 117, 59, 76, 148, 131 bin ton
dur. 

O halde Almanların muhtaç oldukları demiri 
bundan sonra nasıl temin edebilecekleri sorulabilir. 
lskandinavyanın demirinden mahrum kalınca Al
manya için müşkülat bir kat daha artacaktır. Al
man çelik fabrikaları vüs'at ve kabiliyetlerinin an
cak '/• 60 nisbetinde çalışabiliyorlar; deniyor. 

ihtisas erbabının yürüttüğü bu hesaba göre 
yüzde kırk noksan göze çarpıyor. Şu halde Alman 
harp sanayii büyük bir darbeye uğramış demektir. 
Sonra besbelli olan bir keyfiyet vardır ki kısaca 

işaret etmeden geçilemiyecek: 

Alman donanmasının büyük bir kısmı tahrip 
edilmiş oldu. Müttefiklerin denizlere hakimiyeti 
kendini gösterdi. 

Bunun üzerinde fazla ısrara lüzum görmeden 
diğer bir noktaya geçmek mümkündür: Avrupalı 
askeri mütehassısların fikrince Alman erkanıharbi· 

yesi ve Alman diplomatları gerek siyasette ve ge
rek askerlikte lngiltere ile Fransayı Avrupanın gar
bında atıl bir vaziyete sokarak bu kıt'anın diğer 

taraflarını ele geçirmek gayesyile hareket etmişler

dir. Avrupanın şimalinde şimdi yeni bir harp sah
nesi açılmış oldu. Bu, diyorlar, Almanyanın tasav
vurlannı hakikat sahasına çıkarmaktan alıkoyacak 

bir keyfiyet oldu. lngiliz ve Fransız aske-ri müte
hassıslarınca daha evvel ileri sürülen mülahazalar 
umumiyetle şu iki noktada toplanıyordu : 

1 - Müttefikler hazırlanmakla beraber garp 
cephesinde bekleyip durmalı; 

2 - Bilakis harbi durgun vaziyetinden çı

kararak harekete getirmeli. Bunun için de egtr 
garp cephesinde muharebe edilmiyecekse başka: 
sahneler açmalı. 

Danimarkanın istilası ve Norveçin mühim 
bir çok noktalarının Almanlarca işgalinden sonra 
ise bu ikinci mülahazanın taraftarları hak kazandı. 
Avrupanın şimalindcki harp sahnesinin vukuatı 
Muttefikler lehine cereyan etmiştir. 

Bundan hal ve istikbal için alınacak dersler 
az değildir. 



Sayfe: 4 

~ne var? 
u~ yok? 

• 
Viktoryanın bileziği. 

Londradan bildiriliyor : 10 Ha
'2iranda Londrada yapılacak bir mU-

2ayedede tarihi kıymeti haiz bir mU· 

c evher de satılacaktır . Bu mUccvher 

Birinci Napolyonun karı<ıı Avusturya 
preoçeslerioden Mari Luizin Kraliçe 
Viktoryaya hediye etmi' oldu&u bi
leziktir. 

Bu bilezik altın i şlem eli ve dört 
"buyuk minyatur ile bunları birbirine 

rapteden a~ır biı· Brezilya zincirin
den mUteşekkildir . 

Bu dört minyatur, sırasiyle Ro
many a Kraliçesi .Mari 'nin babası E-

<limburg Dukasını , Kraliçe Viktorya

yı, kocasını ve Prenı; Alber ile bu 
,yuk Duşcs~ llcs'i temsil et mektedir. 

Prenses E\izabet 

Londradan bildiriliyor : İngiltere 
tacının varisi Premes Elizabet bir-

k aç gun evYcl, on dörduncU senei 

<levriyesi mUnasebetile kendisine gön
.derilmiş olan yirmi hdar hediy e pa-

ketini açtı. Kral ve Kraliçe kendisi
ıno ananevi inci ile daha birçok hedi
)'eler vermişlerdi. Fransadan Vind

sör Duku ile Glucster Dukunun su
reti mahsusada yolladıkları kimse:er 
de Pren,.ese hediyelerini verdiler. 

Prenscc;i ziyarefo gelenler arasın

<la Kent duk ve duşesi, Prens Eduar 
ve Prenses Aleksandra ve Duk Ko
nog bulunuyordu. 

BU,Y Uk Kraliçe \'iktoryanın aa· 
yattaki yegane oğlu olan Duk Konog 

önUmUzdcki hafta doksan yaşına gire· 
ccktir. Yedinci Eduar'ın kardc:'i olan 

Dulc Konog ihtiyor olduğu için ~on 

:zamanlarda evinden çıkmıyordu . Fa 
kat buna rağmen mUstakbel lngiltere 
Kraliçesini ondördUncU ~enci devri
yesi mUoast!hetiyle kucaklamak için 
saraya kadar gelmek zahmetine kat-
lanmıştır . 

ı_ş_a IJ<c.a_o aı_ır_.I 
Bayram kardeşler 

İkisinin adı (Bay ram) olan iki 
kardet Arnavudu, bir mesele için 
mahkemey e gt:tirruişler ve hakim ken· 
dilerine sormuş : 

- Senin adın ne bakayım? 
- Bayram! 
- Ya cıenin? 
- Benim de Bayram! 
- İki kar~eş, ikiniz dt: Bayram 

aasıl olur? 
Arnavud.un biri ceYap vermiş: 
- Efendim, birimiz. şekt:r bayra

mı, birimiz de kurban bayramı! 

Ayni fikirdeymiş 

Hanım aşçısını tekdir eder : 
- Bu nasıl sı~ıreti. S:ılt kemik. 

.Alırkea dikkat etmek yok mu? 
- Hakkınız var efendim. Ben 

.de kasaba söyledim. l Jatta " kendim 
için olsa almazdıın,, dedim. 

TürklÖ2. 

ev sanayii 
B undan evvelki bir ya:mnızda 

memleketimiz küçük sanayiinin 

en mühirr.mini teşkil eden el doku· 
macılıkının son senelerde yeniden can
landığını müşahede etmekten büyük 
bir zevk duyduğ'umuzu söylerken bir 
vakitler rakip ecnebi bezlerinin ucu
za memlekete ithal edilmesinden do· 
layı tatili faaliyete mecbur olan bir 
çok tezgahların, son senelerde bu 
bezlere olan talebin artması yüzün
den tekrar çalışmağa başladıkını ve 
tezğah adedinin gittikçe ıuttığını 

memnuniyetle .karşıladığımıza işaret 

miştik. 

Türk halkının büyük bir kısmının 
ziraatle ve hayvan yetiştirmekle meş
gul olmasına rağmen köylümüz ara
sında, ölü mevsimlerde yahut ta mun· 
h asıran el sanayiiyle uğraş an binlerce 
nüfus vardır. 

Muhtelif mıntıkalarda tarla işi ya
nında el sanayii ile meşgul olanların 

sayısı pek malum değildir. Buna mu
kabil ziraate pek salih olmayan mın · 
tıkalardan Denizli, Buldak, Kadıköy, 

Davas, Merzifo ı, gibi yerlerde clduk· 
ça mütemerkiz bir surette çalıjan tez· 
gah adedi hakkinda alakadar daireler 
ve mütehassıslar tarafından ryapılan 

tahminler mevcuttur: Bu tahminlere 
nazaran mezkur mıntıkalarda çalışan 

el ve dokuma tezgahlarının miktarı 

otuz bin adede baliğ olmuştur. 

**"' 
O. talama bir hesapla günde 11 

küsür metre bez dok uyan bir tezga· 
hın senelik istihsali '2982 metre \'e 
3o.OOO teıgahıu senelik imalatı tak. 

riben 89 milyon metre eder· 

1 
Fa kat bu pek zaruri bir hesap-

tır, bu hesabı birde tezgahların işledi· 

\ 

ği iplık sarfiyatı bakımından kontrol 
etmek icabeder. 

Burada hariçten ithal edilen iplik
le memlekette hususi fabrikalrrın ve 

l 
devlet fabrikaların imal edip ev sa
nayii için piyasaya arzettikleri ipliK 

i KTISADT MESELELER 

sarfiyat rakamlarından çıkardığımrt: 

netice yani istihsal edilmiş olması Ja
zımırelen bez rene çok takribi bir 
hesapla ancak 60 kü.;ür milyon met
reye baliğ olmaktadır. 

Fazla nikbinliğe kaçmamakla be· 
raber bu rakamlar yabana atılacak 

bir istihasal değildir. Milli ev s~na
yiinin ehemmiyetini daha ziyade te
barüz ettirebilmek için bu ev sanayii 
imalatını memleketimize fabrikalarının 

bez imalatiyle mukayese edelim : 
Bu sahada da elimizde neşre· 

dilmiş istatisti '" yoktur. Vereceğimiz 
rakam Sümerbankın pamuk ipliği ve 

-----Yazan 

Dr. M. Ete 

dokuma fabrikalariyle birkaç hususi 
fabrikaların hususi İ$latistiklerinden 

alınmıştır. Gerıe kaydi ihtiyatla ver
di~imiz bu mikdar senede 60 küsur 
milyona baliğ olmaktadır . 

*** 
ı statistiklerden ziyade tahmin ve 

takdirlere istinat eden bu don. 
neleri azami derecede ihtiyat kay
diyle telakki etsek bile gene büyük 
bir iktisat davası karşınında bulundu
ğumuzu inkar edemeyiz demek olu-

• yor ki, çok iptidai ve ağır şartlar 

altında fakat çok ucuza çalışan el 
dokuma sanayiiıniz oldukça modrn 
fakat çok masrafla çalışan fabrika sa
nayiimizle boy ölçüşecek bir şekilde 
bulunuyor. 

Bu hadise büyük bir iktisat da
vasının nüvesini teşkil edecek bir ma· 
hiyettedir. 

Türkiyede küçjk sanayile büyük 
sanayi arasında yapılacak bir iş bö
lümüne mevzu teşkil eder. Diğer ta· 
raftan ziraat siyaseti ile sanayi siya
setinin b irleştiği noktalardan biridir. 

*** 

İHRACAT MADDELERİMİZ 

Mevsim itibariyle ihracat umanı değildir. Bu hafta da ihracat işleri bi -
raı duq; un geçmiştir, Bu itibarla her hafta olduğu gibi muayyen maddele. 

rin üzerinde ayrı B}rı dıırmağa sebeb kalmıyor. Yalnız iaracat faaliyeti hak 
kında bir fikir vermek için, umumi olarak malumat vermeği faydalı bulu· 
yoruz. 

. 
Fransadan kuru meyvalar üzerine talcbler başlamıştır. Bu taleb en zi • 

yade fındık üzesinne hissedilmektedir. Yukarıda yazdığım•z gibi, Roman -

yadan yapağı üzerine siparişler vardır. Romanyalılar yapağılarımıza karşılık 
olarak petrol vereceklerdir. 

Şimal memleketleriyle ticaret durmuş gibidir. Halbuki bu mevsimde 
lsveç'e mühim miktarda tütün sevkedilecekti. Alakadarlar lsveç'in harp sah · 

nesi olmasından endişe ettikleri için mal ihracı husuiunda tereddüd etmek· 
tedirler. 

Halbuki lsveçle aramızda yeni bir ticaret anlaşması da yapılmış, yega
ne halı ihracatı da bu memlekete kabil olmustu. 

lsviçreden yumurta üıerine talebler artmaktadır. Bundan başka ha lyaya 
yum ur ta ihracatı devam etmektedir • 

Taze balık ihracatı da gün heçtikçe artmaktadır. Limanlarda balık al · 
rpak için bekliyen gemicilerin yekunu otuzu tecavüz etmektedir. Kuzu deri
si, balmumu gibi maddelerin ihracatı da artmaktadır. 

aıı• 

T ürkiyede köylü e'I .;etteO 
arzettiği bu eh~[J)ını oı 

layı geçenlerde uıu·sta b~ kefC 
. · bır 

ele almış ve bu ışın k 
nik cephe'den bir kere e ı 

d osY8 
cephecen bir kere e s . aP 
den mütaala edilmesi •:teb 
ni kaydettikten sonra rn

1
\ 8 • 

lardan edindiğimiz malurt1
9

1
,c> 

den dokumacılarımıza yaP~,ş 
nik yardımın iplik çöznıe "cıı~' 

tJll 
ve boyama satrallarının rrıe 
tirilmesi lüzumuna ve bu t 

mevcut basit tezgahları~. 1 e 
Ciaha iyi tezgahlarla te b 

1 ~~ 
. "h . 'd"l . ·ı tat' ı sı cı etme gı ı m ~sın 

miştik. ere~ 
öu işe ehemmiyet " 8 

sat vekaleti daha fazla dr re~ 
veren teıgahlar tedarik e ~ıf 
ları bazı mıntıkalara dd1t 

lunuyor. d' 
Keza el sanayiine kre ~ 

yı da cümlei vazaifindell I~ 
halk bankası • lstanbul b• 
dığı vasıtasi~,Je - yeni ahş•P,, 
lar imal ettiri,.> alakadar!• 

etmek üzere olduğuoll 

niyetle istihbar eyledik. .. 
Bu gibi yardımların şıJ t 

çok faydası olacaktır fak' 

lenin esası düğüm nokt•: 

cepheden ziyade ekonoııı 
dedir nitf'kim son ayla' r · 
Merzifon'da kurulan ·• ~e>ıİ 
kumacılar kooperatifinıl'l ı~~ 

gelen mümessiliyle ya~tı!aı' 
susi temasta başlıca muş ·ı' 
disizlik şeklinde tecelli ett~ • 

kere daha öğrenmiş bulufl ı 
. ıf11' Değerlı meslektaş rı• 

Ağaoğlunun da küçük 
58 ı# 

selesine dair geçen yıl Y •' 
duğu kitabında kısaca tef11 j 

gibi dokumacıların baş!ı~~~ 
ları iplik dolayisiyle ıP 
~d~ d 

Ara müteşebbicıi ola~ 1 .~ ·ı ıp 1 
ustaları peşin para 1 e r~ 
etmek ve işçilere giinde 

1 ei 
için biraz işletme serm11Y 
taçtırlar. . etle 

1 

Bu.sermayeyi umurıııY g1 

tıkalsrda veya şehirlerde 
8
,t 

mayedar dan çok ağı~ ~Ji' 
min etmek mecburiyet•?~, ~e~ 

Dokum1cı im1I etti ~f. 
·dell 

hal satamayınca yenı b~ 

iplik tedarik etmeğe "e ~ 
sermayedara yeniden ,ıı 
mecbur kalıyor bir ıaf11 1,ı 
dokumacı ne aldığını "ey~.'; 
liyor ve böylece s:rf11' 1e~rı 
tismar vasıtası halıne 111~ 
bizdeki dokumacı)arııt ~· 
siitununa girebilecek. 

tutulmuş bal tercümes; f 
iktisadi merbutife ôf~ 

bu sahadaki teşkilat fi 
ziyet arzeder. 

1 - Bu işe serf11' 





Sahife 6 TJrksözü 

TAN Sinemasında 
. Bu Akşam 

Heyecanlı Macera Filmlerinin 
En Güzeli 

Sevimli Artist 

Noah Berry Jr. 
Taraf ındaa Canlandırılan 

Gençlik, .Macera ve Heyecanlarl~ 
Dolu Buyuk A ventUr Film 

Pek Yakında 

ALSARAV 
SlNEMASIND>\ 

Bu Akşam 
Şahane Yıldız 

İmperio Argentina 
Tarafından ynratılan Mevsimin En 

.M.ukemmel Aşk ve ihtiras Filmi 

AYŞE. 
TÜRKÇE SÖZLÜ, İspanyolca 

ve Turkçe Şarkılı 

GördUl!,U Buyuk Alaka dolayısile 
Birkaç gUn daha gösterilecektir, 

Pek Yakında 

Markopolo ' nun 
Müthiş Maceraları 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
YARATAN: 

GARRY COOPER 

ilin 
Adana Elektrik Şirketi T. A. Şirke
tinden: 

Sarfedilen ccrcyau bedellerinin müstehliklerden tahminen bir buçuk 
ay aonra istenmesi, alacaklardan bir kısmmın tedahülde kalması ve hatta 
lıiç ödenmemesini intaç etm~kdedir. Bu, göz önünde tutularak. Hükiime
timizce, elektrik, hava gazı ve su gibi işlere ait imtiyaz şartlarına, abone 
lerden bir miktar teminat akçası alınması kaydı ilave edilmiştir. 

imtiyaz şartnamemizin muaddel 48 inci maddesi hükümlerine göre 
ıirlı:etimiz de sayın abonelerimizin tahminen bir ayda istihlak eyledikleri 
kudreti eleHrikiyn.in bedelini teminat olarak peşinen istemekdedir. 

1 - Sayın abonelerimi~den nezdimizde· teminat akçası hiç bulu rıma. 
yanlarla, bir kaç sene evvel vermişse de ya borcundan dolayı mahsup 
edilmek veya evvelkine nazaran daha fazla istihlak etmek gibi sebepler
le ltminah gayri kafi gelenlerin teminat iicretlerini ödemeleri veya mik
darı kafiye iblağ etmeleri; 

2 - Elimizdeki eski teminat defterlerinde soy adları bulunmaması 
yüzünden Tahsildarlarımız tarafından bazı yanlışlıklar yapıldığı vaki şika. 
yetlerden anlaşılmakdadır Sayın abonelerimizden, yapılan muamelede 
bir hata bulunduğunden şüphe edenlerin doğıudan doğıuya müdüri}eti
mize müracaat etmeleri rica olunur. 
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İlan 
Belediye Reisliğinden : 

Toptan odun ve kömür satan esnafa 
Umumi hıfzıssı~ha ve oımon koıuma karıunlarına göre şehirde mev-

cut ocun ve könıür satan toptar.cıların y'1ltrinin tesbiti ve kontıol al· 
- tında l::u!undurulmaları iktiza eyi ediğinden hali hazırda mevcut tontancı
ların bulunac~kları yerler aşağıda gösterildiği şekilde tes~it edilmiştir. 

1 - Büyükküpeli han, Küçükkiipeli ban, Nalbat hanı, Aşiret hanı, 
Tarrns hanı, Kaltkspısırıda e~ki salcılar ~okağı ve (bir hal yapılıncaya 
kadar ır.unkkaten ) ~uı uköpı ü meydanı tesbir ve kabul edilmiştir. 

2 - [u. c.ıca lc~li tir lrnı ( Hni:r pnrı) c'a, halcniçcr~inde 

ilan 
Belediye Riyasetinden ~ 

l Jı 
Belediye mtclisinin 12·2-940 gün ve (30) sayılı karariyle kabil 

birinci sınıf caddelerden :~ tık iırf 
1 - Asfalt dörtyol aAzından kolordu caddesini takiben yaı 

maya kadar, 
Asfalt dört) ol aizırıdan Kuruköprü meydanına kadar . tele V 
Asfalt dörtyol ağzından geçtciler caddesini takiben yenı 0 

dar, Asfalt caddeden yeni istasyon• doğru 1 üıkkuşu binasına kad~~r. 
Tarsuskapıdan Abidinpaşa caddesini takiben Taşköpıüye kyeııİ 
Hükumet önünden saat kulesi - belediye caddesini takiben 

le kadar, . 
Olan bu caddelerde mevcut dükkan cephelerinin 111 ci t~ş~P ,1 

tarihine kadar güzel bir şekle konulmasıua ve bu caddeler üzerı~ e ui 
mi hıfzıssıha kanununa göre 1. ci, 2, ci ve 3. cü sınıf gayrı sıhhı 11\, 

ler meyanına dahil olup da hali hazırda mevcudu bulunan marani
0
5",f' 

belye imalathaneleri, kantarcı, kalaycı, taşçı ve müzayikçi gibi ebıl ıY 
15·6·940 tarihine kadar muayyen mahallere nakil etmelerine ve "e 
rihten sonra perakende suretiyle olsun kömür ve odun satılmasının 
kiimet - Taşköprü parke yolunda bulunan bisikletçilerin men'i . rı)'° 

2 - Hükumet önünden nehir kıyısını takiben taşköprü • dı\'• 
: kuruköprü - eski istasyona kadar, . 

HükGmet önünden depo meydanına kadar (eski askerlik şub~S~ 1f 
Hükumet önünden saat kulesi • kapalı çarşı • belediye öııU 

suskapısırıdan kuruköprü meydanına kadar , d'' 
Tarsuskapısından Abıdinpaşa caddesini takiben Taşköprüye k• 
Kuruköprü meydanından Hacıbayram kuyusuna kadar, 
Yeni otelden asfalt caddeyi takiben yeni istasyona kadar, 1 f 
Olan bu caddelerde tahmil ve tahliyesi doğrudan doğruya yo~ 

rinde durularak yapılan pamuk, koza ve hububat gibi mevad del'° 
kullanılması ve yine bu caddelerde mevcut bulunan araba tadlir 
demirci ve nalbant esnafının kaldırılması, 

3 - Gön hanı ( Kömür Pazarı_)/. 
Gön hanı pazar mahallinde belediyece verilecek krokiye gol~ 

kömürcü, oduncu, eski ve az miktarda yani perakenie suretiyle dl. 
reste satıcılarından başka esnaf bulundurulmaması ve ancak bur• , 
mevcut diter esnafın 1·1. ci teşrin - 940 tarihine kadar aşağıda 
len yerlere kaldırılması : 

11
l 

A - Köşker esnafı mevcut krokiye göre, ( B. 61 ) numaralı 
destanı çarşısına, .. 

B - Marangoz, yağlıca, kebapçı, paçacı, yine krokide göl 
( A. 61 ) numaralı zifirciler çarşına, 

C - Helkeci, tenekeci, sobacı esnafı ( 63 ) numaralı hasır 
çarşısına, 

Ç - Eski elbise, eski mobe)ya ve bu çeşid eşya satan esnsfıP 
gösterilen ( B. 63 ) numaralı sipahi pazarı çarşısına, . ~ 

D - Hurda demir satıcıları, çilingir ve ufak demir işçiJerıı ;it 
kürek tamir ve yapılau, eski kundura tamircilerinin ( 65 ) nuı119' 
köşkerler çarşısına, 

E - Kazc1 ncılar1 kalaycılar, mevcut kazancı ve yemt:niciJer 
arkasındaki dilsizler sokağına, .1,., ,j 

F - Hosırcr, cereci ve çömlekçi esnafının krokide göster• ~'J 
numaralı pekmez pazarı ve (69) numaralı un pazarı çarşısın• k• 
malan belediye encümeninin 12-4-940 gün ve (713) sayılıd ıer 
kabul edilmiş ve yukarda sayılan esnafın birinci sınıf ana cad. e 
kömür pazarından kalkarak gösterilm mahallere yerleşmel~'! tı 
tutulmuş ve gösterilen yerler mevcut esnafa kifayet etmedı~• 
ayni semtlerde dükan tutmaları kabul edilmiştir. " 

Verilen mühlet içerisinde bu?und~klan mevkileri terkcdere 
rilen yerlere gitmiyenlerio cezalandmlacaklcrı ilan olunur. ~ 

11774 ~ 

cıı"· 
bulunan eski eşya, malzeme ve hurda va tçılar kaldırıJarc k sırf 0 

ve eski enkaz satıcılarına hasrcdilecektir. 11 t'P 4 

3 - Yalnız aşiret hE nının asfalt caddede oldu~una nazara ıb'I: ~ 
halinin güzel bir şt kle kor ması \e~ sohk içerisinden bir J1'1'01ı'' 

t ması ve asfalt caddeden göıürmtmesi şartile kömür depo!tl r' 
bul. edilmiştir. ·ıerı >~ 

1 - 1/ Haziıal'/ 940 tarihir.den itibartn yukarda gös~e''ıııf ,P a/ 
ba~ka mEhalleıde tcptan oc!un \e kcn.ür satışı "'e biıirı cı 5'e ~cı' 

: deler üzeıir.deki dükkanlaıda da pcr~kuıde sur etiyle ccun </ "" 

tışı yapanların cezalandırılaca ki arı ilan c;fur ur. / .,., 
11760 27 
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11~, ll' Sittenıa dünyasınm üç büyük kahkaha' yıldızı Reks kardeşlerin -

'BU - l i 

b';,: \te Dev Maymunları tarafından yarahlan 

ı;;:~ (3 Palavracılar polis hafiyesi) 
1

:~~ T Ü R K Ç E S Ö Z L Ü · 
111 ,.e 

Zevkli, heyecanlı, nefis bir şaheser 

(Gine Otri) ALT 1 SiLAHSESi 

Telefon: 250 

1 
fabrikalarının bir kısım iplik istih
salini maliyetinden çok yüksek ol· 
mıyan fiyatlarla - Köylü müstab · 

Mevcut bez fabrikaların ı tev· 
si edecek yerde mevcut tezgahla rı 
tadil etmek ve mıntıkavi çözgü ve 
boya santralları vücuda getirmek 
suretiyle gayet ucuı ev sanayiin:len 
izarni derecede istifade etmek iş · 
letme ekonomisi bakımından r an· 
tabi, milli iktisat bakımından çok 
müsmir olacağım zannediyoruz. 

-----------
silin doğrudan doğruya eline geç· 
mek şartiyle satabilir. 

Hatta daha ileri giderek, dev· 
Jet fabrilcalariyle el tezgahları ara· 
sında ayni cins bez üzerinde bir iş 
bölümü dahi yapılabilir. 

Bu gece 
Nöbetçi eczahane 

Yağcamii yanında 

Ali Nasibi t-czahanesidir 



' 

Bu sene alacağınız soğutma dolabı: 

" Kelvinator" Olmalı 
Çünkü: 

'' Kelvinator " Dünya da en tekamül etmiş, 
BELVllUlTOD 

az ceryan sarfeden, zarif ideal, bir dolaptır. 

M. Tahsin Bosna biraderler. 

Yegane mesire mahalli olan Atatürk parkı yanında 

Kır Kahvesi açıldı 

Her türlü içileçek şeyler, pazardan maada günlerde S kuruş; nargile 
~e dondurma, her yerde olduAu gibi, on kuruştur. 

Bütün kıı dumanla kahvelerde oturma"tan bunalan sayın halkımız te. 
miz havı almak üzere kır kahvesine buyursunlar. 11712 

Abidin Paşa Cadd. 

Seyhan vilayeti daimi 
encümeninden; 

1 - Adana Nafia garaj ve ta· 
mir hanesi ikinci kısım inşaatı (1485] 
lira bedel ile açıkeksiltmeye konul 
muştur, 

2 - Eksiltme 11!5/ 940 tari· 
hine müaadif cumartesi günü 11at 
dokuzda viliyd daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

3 - isteyenler bu işe ait ke· 

• 
Halkefl 

reisliğindell: _.ıl 
k01' (Konferans - .. i ,; 

30-4-940 Sah ,u;., 
30 dı Evimiz ıaıoau t/. 
ltonferanıcdanmızdın ~ 
yin Nail Kubıb tarıfıo 1 

-

ve devlet bakk1nda ~ kJ 
telakkiler) mevzuln bır dto dJ 
ıe ev orkcstruı tarafın 
kooıer verilecektir. tir· 

G. . serbe• 1 
JflŞ 1 ı 

e v 
Yuvanın saadet "_ ~ 

doğuran, Aile düğüınÜ"u ,ef 
lendiren çocuktur. Ç~cuğU ~' 
vilmekten mahrum bıke5 er { 
da hatırla yılda bir Jira tJ 011 

Esirgeme Kurumuna Oye 

şifname ile sair evrakın• S 
u• 

üzre Nafia müdürlüğüne o> 
edebilir. rr• [ 

4 - isteklilerin (111) 1 ,o' 
kuruş muvakkat teminat Y 1~ 
ve bu işi yapmağa iktid•'

111
" 

it olduğuna dair ehliyet 
11 

almak üzre ihale tarihinde. 
vilayete muracaat etoıeler• 
dar. 

11750 
I 

26 - 30-' 
~ 

Pazar günleri bütün meşrubat 10 kuruş 

R. C. A. 
Muhterem Çiftçilerimiı I 
Sayın Müşterilerimizi 

"Nazari Dikkatlerine,, . 
Dünyaca Maruf ve Çiftçilerimizin uzun tecrübelerile metınedet' 

nın 
ve aradıkları 

Hiç bir hizmet istemeden 
bir sene çalışan 

Bataryalı 

''MELiCHAR GRATi~ 
Orak makinaları geldi ' 

(Şapkalı adam) markasiyle maruf Orak Makinalara çarklar yıtd• · 

gibi tozdan muhafazalı tamamen kapalı olup tekerlekler teınıoıetl 
tıJ'' 

Ticaretanemizde büyük miktarda Yedek parçalar me&, 
.~f 

Nevyork- B. 
Modelini mutlaka görünüz 

Muharrem Hilmi Remo : 
Abidinpaşa caddesi 

NEKER 
Saatları 

lsviçrede rasathane takdirlerini 
kazanmıştır. 

Zarif dakik ve emsalsızdır. 
Adanada saat kulcıi karşısında 

saatcı Vehbi Çömelek de satılır. 
11710 10 - 15 

11521 

Seyhan Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Adana Memleket Hastanesinin 
3500 lira muhammen bedelli tami· 
rat ve tadilatı 940 Senesi Mayısının 
11 ici Cumartesi günü saat 9,30 
Seyhan Vilayet Daimi encümeninde 
açık eksiltmeye vazolunmuştur. 

isteklilerin gerekli vesikalariyle 
eksiltme günü ve saatte Vilayet da. 

Dünya ahvaline rağmen Çiftçilerimizin ihtiyaçlarını temin -~i~· 
Büyük fedakarlığa katlanarak Mahdut bir parti getirte~ 

BiR DEFA ARAYINIZ 

"Viking markalı maruf ve tecrü 
beli f sveç mamulatı Süt makinala
rımızde geldi. 

TORIYE GENEL SATIŞ 
DEPOSITERI 

YAKO BENYEŞ ve oGULLARl 

Kızılay karşısı 48-50- 52 numarah 
dükkan Posta Kutusu Nr. 9 

ADANA 

Acentelerimiz her vilayette mevcuttur. 
Ceyhan ve hinterladı acentemiz Çifçi Yurdu Mağazası 

3-20 

imi encümenine, Fenni şartname ve 
keşifnameyi görmek üzere de her 
gün Hastane idaresine müracaatları 

ilan olunur. . 
26-30-3-7 11758 

11766 oJ~ 
Umumi neşriyat tlJ "

,.. .. 1~ 

Macid (jtJ'i' / _, 
Adana Türksöıa 


