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Almanyada'ki 
gemilerimiz 
ısmarlanan dört vapuru 

alamıyacağımız anlaşıhyor 
İstanbul: 10 (Türksö:ıü muha

birinden) - Avrupa harbinden 
evvel Almanyada inşa cdilipte 
bir türlü memlelcetimi:ıe getirile
miyen 5300 tonluk büyük 3 va
purla 3500 tonluk küçük bir va
purun artık memleketimize geliri-

( Grisi üçüncü sayfada) 

AMERIKADA 

lngiltereye 
yardım plam 

D0$01ECEGIMIZ. 
YE Y lPlCAGIMIZ 
TEi $EY 

ihracat faaliyeti BritanyaJa memnuniyet 
L.ondra: J O (a.a.) - Ameri· 

kadan gelen haberler lngıliz mah
fillerinde büyük bir memnuniyet 
uyandırmıştır. Ôdünç verme ve 
kiralama kanununun kabulü bir 
muzaffariyct gibi karşılanmııbr. 
Kanunun sür'atle kabul edilmesi 
için hiç bir fırsatı kaçırmamıı 
olan ve geçen 1ab ifinü yaplıf1 
a'ibi 280 senedenberi geçirilen en 
kuvvetli buhranın vahamet. önünde 
vatandaşlarının gözünü açan Ruz
veltc karşı Londrada büyük bir 
minnellaarhk duyulmaktadır. 

Falih Rılln A TA Y 

Orlc 11uJantla,Ları. bilhassa J.s
tan6ul ve etrafında olurmakta 
olanlar. fesatçı, bozıuncu ve 

talırilc,i tel/cinlere karşı, her za
mandan lalı• çok JaautJ$ bulun· 
nıalc ldzımıelen ıünlere yaklaş· 
rnaktatlırl.-r. Gerçi ııınu bilmek 
lcdf ülir ki bizim milli polilikamızda 
a•llf •n o~a dtlişecelc hiç hir ıeg 
yolctur. Davamız bu volanı harp 
facialarından uzalc tutmak için 
elimizden ıeleni yapmak, tıt onun 
laarlyet "• hiltünlrJfQnü, kayıtsız ve 
ıartsız her türlü suykasda karşı 
rnada/aa etmektir. Harp. Ren boy· 

iken si9an#mu hu itli : 
lauJutl-runuJa solurken ftnt bu· 
ılur. ~izim •ullıunuuun devamı. 
Aar6in uuk w idaresine. ilıtiltit ııe 
•irayetine h41cim olanların elin· 
dedir. 

Bununla beraber topgekün lıarp 
UJ(i/lerlnde, ceplıe ıtrisini _yıkmak. 
ıuıl taarruzl•ra hozan aylarca te· 
l"uldilm eckr. Topgelcün lıarplerde 
•11 hügük mücadele kuflfletini milli 
ittifak, en acı zô/ı da ef ktir kar
ıaıalııı ıeılcil elmtkitdir. Eler 
cephemize lcarıı birıün tecooüz ni· 
}/elinde olanlar varsa, daha etlfJtl 
milli itti/alcımız üstünde ıedik aç
lnıga çal11acalclardır. Her birimiz. 
Aer Tlrlc '1atanJaıı, lıürigtl harbi 
eeplıesinin bizzat lcentluindtn, lctn· 
ıli irade, karar ve malntvigalm
ılan ba'1amalcta o/dulunu, buıün 
laer zanaantlan /azla dü,ünmige 
lllecburdur. 

Sizi ınüli polüilcanın düribilii· 
fGllden, isabetinden 11e geıanelilin· 
ılfn ıaphtyt da,arm~k için kula· 
fı111za ille defa fıslıgan adam. öz 
lcardeıiniz de olsa, hu memlekeli 
x11rmıya ba,lıgan düımandan, ya· 
ut, bu dilımanın ıuurlu ıuursuz 

6tr dletindtn ihartttir. Hemen si
P.rıle qa/cer ıibi. bu lecooüzü ön· 
llgecelcainiz. 

Tiirk oat1111daıı yalnız politika
hıızua diiril61li1füne ııe iMıbeline 
defiJ, onun J..:att "e gıl:ılmaz mü
dafaau.a inanacaktır. Bıı vatan 
~bade YoJıyanların hüriyel ve ıe· 
'•/ leri11i koruyacak lıer lürlü mü· 
CGdele vasıtaları "' teılciltilı ile 
cilıazlannı11tır. Harbe zorlandııı· 
lflız zaman, ne olacafını ve ne 
Y"Pacafunuı ancak biz biliriz: Türk 
111UCİztalni. bizden baıka. hiç kim
., ne llUatlııur, ne de talımin ede· 
6ilir. 

Şimdi gapacafımız tele "azi/e. 
AtUcürnetin geceli ırJndüzlü hazır· 
,,.,..,.o , tam bir itimad "e iyi 
ltly~ıe, har6'e vazi/t ıörür ıihi • 
Yarclırn etmektir Y arm nasıl lıt· 
~rraic ordu,.un bi;er parçası ola· 
~ • buıan milli hazırlanma 
"'1kiı111etinin birer parçası • bütün 
~e..,liyetleri ilt bir parçası gibi 
"'•ket etmeliyiz. 

Korku 11t menfaat Jıastalarını 
'°9~11111 •hıfe iki lltun alta) • 

Ankara'": 10 ( Türksözü Mu
habirinden ) - Bü) ük Millet Mec-
liai ı:..-w ~ 
G~rme11in re11 ifınde opıanmııdır 
Bu içtımada, Ankara su tesisatı
nın hazine uhdesindeki mülkiyeti-
nin Ankara beledi) e ine devri 
hakl"ndaki kanun layihasının ve 
belediye kanununun ikinci . mad
desinin tefsiri ve keza dı) ancl 
işleri bütçesinde de~işildık yapıl
ması hakkındaki talep mucibince 
iadesi kararlaşmıştır. Bundan son
ra Türki) e - Fransa dostluk mu
ahedesi ile müşterek beyanname 
ve Optanlara mütedair protokolün 
tasdikine dair olan kanun liyiha
sının geri verilmesi hakkındaki 
Başvekalet te1 keresi üzerine bu 
layihanın iadesı tekarrür etmiştir. 

Büyük Millet Meclisimiz öbür· 
gün toplanacaktır.Söylendiğine göre 
Başvekilimiz Doktor Refik Say
fik Saydam son dünya vaziyeti 
karşısında memleketimizin durumu 
hakkında mühim bir nutuk söy
liyeccklerdir. 

Franeız eahlllnde lnft .. kler 
Londra: 10 (a. a.) - Bir Jn. 

giliı. bombardıman fılosnnun pa· 
dökaleyi geçmesını müıaakip F
ran a ahilinden tnfıllk sesleri i
şıtilmiştir. 

Yuıo•lavya Sovyetler 
ve Almenr• 

Nev)ork: 10 (a. a.) - Atina 
Ajansından: Yuıoslavyanın Ruıya 
ile bir dostluk deklarasyonu, Al
man) a ile de bir ademi tecavüz 
paktı imzası muhtemeldir. 

Bulgarlerın iki euvarl aleyı 
YugoelavraJ• IHk:a etti 

Belgrad: 10 (a. a.) - Franıız 

(Geriıi üçüncü aayf ada ) 

BiR AYDA Y lLNIZ IZMİR LIMANINOAN 

BES BUÇUK MiLYONLUK iHRACAT YAPTll 

Yugoslavya 
harbe hazır 
Alman boyundurufuna 

,irmelttenH Yuwoılav 
milleti farpıımaia amade 

Belgrad: 10 (a. a.)-Rcukr bıl· 
diri) oı: Yugoıılavya halkında he
yecan hü\rnm sürmektedir. Son 
48 saat içinde Belgra<lda bü.>ük 
ıiyasi ve diplomatik hadiseler ce
re)'.Ul etmiııir. Prens Pol, aratın• 

prtile bir çok ı.evatı kabul et· 
miftir. Vaziyet ıu iki nokta (ize· 
rinde hulAsa olunabılir. 

1 - Alman boyundurutuna 
girmektenıe çarpıımıya tıtmamen 

hazır olan milletın lnıiliı.lere de
rin sempatisi. 

2 - Almanların iararı kartı· 
ıında hükametin çok nazik vazi
yeti. 

ARNA VU1LUKTA 

Yunanllların 
muvattakıyetleri 
Yeni E.ir H mal .um• alındı 

(yazısı üçilncü aayfada) 

lımir: 10 (Türksozü muhabi
rinden - Şubat ayı ıçinde l:ımir
den muhtelif memleketlere .> apı
lan ihracat hakkında bir istatistik 
hazırlanmıştır. Buna na:ıaran ge
çen ay yapılan ihracat 13.663,120 
kilo ağırlıtındadır ve kı) meli 
5.404.370 liradır. Bumlan başka 

1069 liralık 28 baş ha.> van da ıh
raç edilmiştir. 

ihracatın 3.116,779 liralı~ı 
tütün, 1,269,680 liıalııt'• uıum, 

660926 liralığı incir, 143116 lira
lıtı palamut, 70557 liralı~ı pala
mut hülisası, 48933 liralığı susam 
ve 21522 liralığı da kum darıdır. 

KIŞLIK HEDiYELERiN 

ASKERE TEVZii 
Ankare: 10 (TUrkelzU 

muhablrnlden) - Memlek • · 
tin her .. rahnd• n or duy• 
kıfbk hediye olarak verllen 
9.000 yUn tanlla, 20.000 
yUn kazak, 328000 yUn ço
rap, 120.000 pamuklu, 75. 
ooo run eldlven ve ao.ooo 
muhtelit efr• ordu blrllkle
rlne .. k•lm ve era.. tevzi 
edllmlftlr. • •••••••••••• 

Vaşington: 10 (a.a) - Yar
dım projesi kanuniyet keıbeder 
etmez lng-iltereye sür'atle yardım 
etmek iizere planlar hazıılanmıf· 

lır. Bu arada Alman deniıalta 

harbine karşı koymak üıere Bis· 
kiıvil ~emisi adı verilen remıler

den mühim mikdarda rönderile
ccktir. Yiyecek maddelerinin ıür· 
ati ikinci derecede yer almakla· -

TORllYE YALAN 
V AADLARA KANACAK 

DEVLET OEGILDIR 
8unday Teymla'ln makaleaı 

Londra: 10 (a.a.) - Sunday 
Taymis razetesinin diplomatik 
muharriri yazıyor: 

Muharrir Balkanlardaki Alman 
taarruzunun teşkil ettiti tehlikenin 

(Gerisi üçüncü aayfada) 

--ıl Ankara RadyÖ Gazetesi --1 -
Amerikanın müttefiklere yar -

dım li) ihası A) andan geçmif bu
lunu) or. Li) ihanın meriyete gir
mesi için, )apılan tadıllerden do
la) ı mümessıller meclisinden çık-

ması ve bilahare Ruzveltin taa
diki lazımdır . Bu formalitelerin 
de önümüzdeki günlerde ikmal 
ediltce~i muhakL:aktır. 

• • • 
Mihver, lngiltercye karşı müş-

terek bir hareket pliııı tatbiki 
gayesindedir. Ve Japon hariciye 

nazırının Bertin se)ahati bu işle 
alikadardır. Almanya, Britan)aya 

taarruz ederken Japonyanın da 
Uzakıarlctan İngiltere) e karşı mü-

cadeleye girişmesinı istemektedir. 
fakat Japon) a Sov) etlerle anlaş

madıkça bu ışe girişmemek ka

rarını vermiştır. 

• • • • 
Fransa ticaret gemilerinin Fran-

sız harb gemileri refakatinde bun

d böyle se) risef er edece~i SÖ) • 

1 a~ r şu hale göre Vişi hükü
enı) o· 

meti lnıiliz ablokasına kartı ıe· 
leceklir Mamafih bu habere dair 

Yardım layihası 
MiHVERiN lNGlLTEREYE KARŞI 
MÜŞTEREK HAREKET PLANI 

MA TSUOKA BERLINDE 

Franunın •on 

iSPANYA - llGllTERE 
V AZIYETI SAGlAMll$1YOR 
Macar radJoauna gire, Yu• 
nanl• .. n ı .. ıre He mUtareke 
için Alman .. v•••utunu 

kabul etmlf 

lnwilterenin ••lıi Sol' a 
•lfİ•İ l•tan6a1Ja 

ARNAVUDLUKT A VAZIYET 

başla bir malumat yoktur. 
• • • 

İngiltere ile ispanya arasındaki 
vaziyetin satlamlaşmakta oldutu 
anlatılıyor . ispanya lnıiltere ile 
mal mObadoleaioc daır yeni bir 

anlaşma yapmıftır . 

• • • 
Macar radyosu , ltalya ile mü-

tareke akdi için Yunanistanın 
Alman tavıtuutunu kabul ettij'ini 
bildiriyor . Halbuki Yunan kay
naklarının muhtelif beyPnatı bu 
haberin dotru olamıyacatı teklin
dedir. 

• • • 
lngilterenin Sofya elçisi Rende 

bugün Sofyadan ayrıldı . Elçi ls-
tanbula gelmektedir. 

• • • 
Yeni bir habere ıöre , Ruıvel-

t in Amerikada c Fevkalld~ hal > 
dolayııiyl~ bazı tedbirlere müra-
caat edeceti aandıyor. 

• • • 
Yunan orduıu Tepedelen böl-

geainde mühim üç tepe İflal et
miıtir . Tepedelen mıntakasının 
büyük aıkert ehemmiyeti vardır. 

• • • 
Afrikadaki ileri hareUt devam 

etmektedir. Somalide harekat sa
hile muvazi iken şimdi Şimale 
dotru da çeviriJaıiıtir • lnıiliıler 
bet eGnde 360 kilometre katet
miftir ki sinde 70 kilometre iler· 
l•iflor demekt ir • 

1. g lıı o§ır .ııhlı lıollorı 

Afrikadaki 
~ ltalyan ric' ati 

= Merlıe:zi, Habeıi.ıana alıın 
iT deoam:eJiyor-

Kahire : 10 ( a. a. ) - Orta
• .. rk• kuvvetleri karargahı tebliti : . ,,_ . -
Libyada yedi~sekiz Mart gecesi 
lngiliı. hava kuvvetleri Trablus
rarb limanını bombardıman et
mitlerdir . [)otu ltalyan Afrika-
11ndp lnriliz bombardıman tay
yareleri Keren - Aamara yolu 1lze 
rinde büyilk hasar vukua getir
mifler ve Keren bölgesindeki düş- j 
man kıtalan ve mevzilerini bom-

(Dcvunı Oçlncl •yfada) 

AfRİIA iMPlRATORlUGUIUI 

MODlf AASI MESELESi 
YlflDEKI TOPLANTI 

Vifi : 10 ( A. A.) - Maretal 
Peten tarafından giriıilen taahhlt 
dahilinde_olarak Afrika impara .. 
torlutumu:ıun hariçten ıelebile· 
cek olan her hangi bir taarruza 
karıı müdafaası yalnız Fransı& 
kuvvetleri tarafından temin edıle· 
cektir. Bu husuı amiral Darlamn 
Ve}gand.tercfine verditi ve Har. 
biye Nazırı General Hutziger ile 
müstemlekit nazırı amıral Laton 
ve hava müsteıan general Ber· 

ıers'in de hazır buluoduğu bir 6tl• 
yemetinden sonraki toplutade 
konufulmtlfbar, 



Sayfa 2 

S ERBEST SÜTUN 

KADİRlİDEKİ ÇEL TİK 
DAVASI MÜNASEBETİYlE 

Kadirlicieki bir okuyucumuL
dan aldı~ımız şu mektubu aynen 
a.~agıya koyuyoruz. 

Bir müdclet evvel ~a:1eteni7<\e, 
(.Kadirlide Çdtik) başlığı altındaki 
iıması mahfuz. üç muhtarın şika) e:
tiııi okudum. Kazamızm mühim bir 
<lnvasına taalluk eden bu mesele 
hakkında oldukça rnüsbet malu
matn dayanan kanaatlarımızı yaz
magı bir boı ç sa) maktayım. 

Gerek ga1.de sütunlarıııcla 
ve gerek ) üksek makamlara 
çeltik hakkında şikayetler yapıl

ıııaktndır. Adeta yurddan bu :ti
ı aatııı kuldırılnıası h.tenmektedir. 
Fakat hattirntin<k çeltik bu en
diş e lerin doğurduğu tehlikeleri 
) apmnğa müsait mi clir'?. Bunu ay
ctırılatınak isltıiın. 

Dava nıülıimılir. Bir taraftan 
saglığa diğer . taraftan seı vd ve 
gıdaya taallul dmektedir. Bunun 
için hu mevzu dıemıııİ) dle td 
kike değer. 

Filhakika çdtik iyi iJare·edil
meınek ve eski devirdeki serpme 
u uliyle ekilmek şarti) le çok mu
zir ve mühliktir. Fakat kesik 
:-;ulama usulile bu maı.arrat tama
men önlenmiştir. 

Büyük: Milld meclisinin son 
:rnınanlarda çıl.:ı.mlı~ı çeltik kanu
nu v<ona: dair yapılan talimat
name bütün endişdeıe cevap 
vermiştir. Bu kanun ve talimat 
namenin sağlık davasına göskrdi
~i ha asiyet o kadar kat'i dirki en 
küçük bir ihmale karşı nakdi ve 
şahsi_ agır cez.alaı la beraber der
hal ekimi yok etmek selahi.> dini 
komisyonlara mutlak olarak ver
miştir. Bu kanuna göre tarla su
}Ull akıntısına fmüsait olacak, i
çindeki • tümsekler,~ çukurlar tes
viye edilmiş bulunacak, tavalara 
ayrılacak ve bütün tavalar bo
şaltma kanallariylc çevrilerek ve 
oıı &ünde de su ana kanaldan 
kesilmek suıcli) le kırk sekiz sa
rıl su:.uı. bıı akılacaktır. • 

13u u ult• riayet elmekk "'ivri 
siııekleı in türeıne:.iue mani olundu
gu anlaşılmış ve knnun isabeti 
tecrübe:edilmiştir. Zaten bu ka
nun bir ilim ve ihtisas heyetinin 
uıun seneler) aplıgı tetkikat mah
sulüdür ve:medeni memleketlerde 
yapılan tecrübe ve usuller örnek 
edilmiştir. Şimdi bu_kanunun ka
hül ettiğ i u:ıule karşı kuru bir 
nıutalea:vahiın~den _başka bir şey 
sayılamaz. 

Esasen şikayetten de ınalül bir 
his sezilmektedir. Her ı.aman ol
duğu gibi bu mulıtaı larm şikaye
ti de bizıat aj ni şekilde irtifa e
dememek kıskançlığından ve ya
hut rakibinin meııfaatına hasd 
etmekten ileri gelmektedir. • 

Şunu cin ilave etmek lazımdır 

ki: Biuleki çeltik ı.irnatı henüı. 

inti7.amını gösterememekte ise 
huııu ela gayet tabii bulmak icabe
der. Çünkü her şey ancak zaman· 
la tekamüle maı.har olabilecektir. 

Şikayctnamede çeltlik ziraatı 

yerine beş ) üı.bin balya pamuk 
istihsali prensibine çalışılması 
tavsiye edilmektedir. Beııce mem
leketin bütün kabiliyet ve kay
naklarından istifade etmek laı.ım
dır. Bu mühim ve eşsiz menbala
rı ihmal etmek pamuk i::.tihsali 
uğrundaki ) üksek tavı.iyeleri ih-

• lal elmeı. Zira pamuk müstalısil
leri ayrı, çeltik ıııü~tahsilleri baş

başka ı.üm rclerclir. 
Çukurovadaki sıtma hasta-

lıgın müvellidi ise çeltik değildir. 
Bu hastalık çukurovanırı maalesef 
tzeli bir clerdidir. Bunun ) uıttan 
tamamen .ı.iliııip atılabilmesi için 
de köylünün sıtmadan nasıl ko
ruııabileceğlni iı ice anlayıp yap
ma ı gıda, hayat ve çalışma tar
:1111111 büsbütün genişlemesi laı.ım

dır. köylünün gıdasını ve J..azanç 
ınenbaını arttırmak sıhhat dava
sında birinci derecede ehemmi
yetlidir. Burada doktor Ekrem 
Tokun bir sÖl.üııün ifade etti~i 

lıakikatı tekrarlamak i~terim, mu
mııileyb Adana ::.ıtma mücadde 
reisi bulunduğu sırada yine böyle 
çeltik şika~ eti üı.eriııe kaclirliye 
gı.:lrniş sıhhat bahsinde vt"rcliği 

(Griıi üçüncü sayfada) 

TÜRKSÔZÜ 

Toroslarda kurulması kararlaşan 
-------. ------- f i . HAB 

Elektrikli büyük 
DeDıir Sanayii 

Osmaniyede 
çe,tik ekimi 

Anadol udan hu bu dino 
arzn 

Demir Endüstrisi hakkında bir mutahaasısın 

muhabirimize verdiği sayanı dikkat ma/Umat 
' 

BİR TON O[MİRİN iMAl MASR~fl 70 KURUŞ 
KONUSAN: YUSUF AYHAN 

Türksö7.li'nün pazar günkü 
nushasında hüküınetimi7C! karar
laştırılarak su kuvvetlerinJen isli
fade edilmek suretiyle Yahyalı o· 
vasında dünyanın en büyiik Elek
trometalürji ve Elektroşimi endiis
trisi kuracağımıza dair çok miihim 
bir haber vardı. Yine bu haber 
bize Zamanti suyunun enerji ba
kımından en müsait kısmının ınec · 
rası boyunca zeniİn Demir Cev
heri yataklarının bulunduğunu da 
müjdelemektedir. Bu ınıntakada 

Elektrometalürji ve Elektroşimi 

endüstrisinin kurulmasiyle meyda
na gelecek olan elektrik fırınlaı ı · 

mızda demir ce\lherlerimiıin eri
tılmesiyle demir ve çelik ile Fero 
molibden, Ferokrom, Feroınanga
nez, f erosilis, Kalsyom, Karbit, 

1 
Aluminyorn, ~ııgnezyom ve Elt"kt 
rolitik bakır imfü edebileceğiz de
mektir. 

Bugünkü harbin şüphesiz en 
mühim üç silahı olan demir, çelik ve 

bakır hakkında bir konuşma yapmak, 
ilk elektrik fırınlaı ının nasıl ve kimler 
tarafından tesis edildiğini rürksözü 
okuyucularına bildirmek ıııaksa

dıyle alimlerimizden ve Türksözu' -
nün değerli muharrirlerinden sayın 
Bay P. P. ile konuştum. Yaşlı ol
masına rağmen genç denecek ka
dar dinç ve nc~/eli olan üstad be
ni büyük bir neza~etle kabul ede · 
re k kütüphanesine aldı. 

Binlerce kitab, biiyük bir ça
lışına masası, masanın üzerınde 

lngilizce ve Fransızca bir çok ga
zete ve mecınuaıar göıüme çarpı
yordu. Sağ taı afta, penc~renin Ö· 

nünde bulunan Radyoda Moskova 
istasyonlarından biri Rusca hava
dis neşıiyatı yapıyor .. Üstad P. P. 
mütadı veçhile Rusca havadis ser• 
vislerini de kaçırmıyor. 

Kendisinin kısa bir 7.aman 
Kanadada ve ispanyada demir 
madenlerinde tetkikler yaptığını 

ve L·Jndra'da demir istihsal fırınla

rında da bulunduğunu biliyordum. 
Ziyaretimin sebebini· söylediğim za
man, bana: 

- Demir, dedi, bilindiği gfüi 
cevher yüksek fırınlarda kok 
kömürü ile eritilme. k suretiyle is
tihsal olunur. Demir cevheri bol 
olan memleketlerden maden · kö
müı Ü bulun mı yan lsveç ve Norveçr 
demir madenlerini kıymetlendir· 

mek için cevherlerini kok kömürü 
yerine su kuvvetlerinden istihsal 
olunan elektrikle eritmeyi tasarla
mışlar ve bu usulü muvaffakiyetle 
tatbik ederek i!eı le ' mişlerdir. Bu 
usulü endüstriyel şekilde ilk tatbik 
edenler lsveç ve Non·eçl ı ler ol 
makla beı aber sideı üı ji<le elektı i
ği kullanmak düşüncesini ilk ola-

rnk 1853 de Fran ız Pichon oıla

ya attı. Fakat bu düşüııce: ancak 
19CO senesinde şeldl aldı ve çelik 
imfıl etmek iizere Fr:ınsada He· 
roult ve İsveçle de Kjellin elektrik 
fırınl.ırı lt>s is edildi. Demirden iıi

bart>n çelik imalinde elde edilen 
bu muvnffakiyetli neticeler üzeri· 
nt>, zt•ngfo demir cevherıne sahib 
bulunub da kömüıü cılmıyan ve 
fakat bol su kuvvetleri bulunan 
memleketler, cevheri dognıdan 

doğruya cl t: ktrık fırınlarında erite- 1 

ı ek demir ve Çt>l iği bu sıırtt ıe el· 
de etmişlerdir . • 

- ilk teşebbüsler ve ilk it c
ı iibeler ne zaman yapıldı? 

- ilk !eşebbüsleı 1903 sene
sinde b:ışlamış, ilk kcrübeler Ka· 
nadada 1906 - 1908 senesinde 
yapılmış, ilk endüstıiyt·I talbıkat 
da ı 909 ile 1912 ara ında lsveçte 
icra edilmiştir. 

- İlk elektrikli fırınları lsveç
lilcıin ya plığı şu halde doğı 11-

dur .. 
Evet, demir imalinde ilk 

elektrikli fırınlar l 9L 9 , sc nesinde 
lsveçte Domnaı pt·rt ve '912 de 
de Trollhallan fabrikalarında faali
yete geçmiştir. l,te lıunun i~· in dir 
ki bu iıoiil t<1rrnıa "lsvf'<; u .. ulii,, 
denilıııektedir. 

lsveçte başlıyan hu lıarel-:d 
kömüıden fakir ıııeııılt·kclleıde a· 
laka uyandırmı!i ve bu usul bilhas
sa Nor\:eç, Fıansa ve lıalyada re
vaç b ... ulmuştur. imalat fabı ikaları 
da buna p;ıralel olarak demir cev
heıi eriten fırınları tckenımül tltiı

ınişlerdir Almanya'da Siemens 

Und Halske nıüesse ~esi ltalyan 
Cogne şirketinin Aosta'daki demir 
fabrikası için 12.UOO ldlovat'ık fı

rın imiil etmiştir. Norveçli! "Det 
Norske Aktieselskal> lor E ektro
kemisk lndustıie" fabı ika~ı 7,500 
\'e 1 ~ 000 kilovatlık f ıı ınlar imal 
etmektedir. 16,000 kilovallık fırın

ların imali de mümkündür. 

- Bu fırınlar senede kaç ton 
demir imal edebilir'? 

- 12,000 Kilovatlık bir fırın 

senede 40,000 - 42,000 ton de· 
mir imal edebilmektedir. Senede 
ı 00,000 ton irral t den fırın da 
etüd edilmektedir. 

Bir ton demir imali için 4C O 
Kg. kalker, 350 - 400 Kg. kok 
köınüıü, 1 - 10 Kg. elektrod ve 
2,7t0 - 3,000 kilovat saat elekt
rik saıf olunur. Kok kömürü ye
tine odun kömütü de kullanılabi
lir. Ve bu suretle imal edilen de
mir daha iyi cinste olur. Kok kö· 
mürü yerine Linyit de kullanılabi
lı n ği düşünülmektedir . 

Hazı fahıikıdanrr.ızın hurda 

---

Kasabanm sıhhati her 
menfaatten e vvel gelir 

Osmaniye : 10 ( Türksöı.ü 
muhabirinden )- Sıtmalı bir mu
hit olan kazamıı.da bu sene çel
tik ekmek için müracaat edenle
rin acledi geçen senelere nisbetle 
nazarı dikkati celbeclerd: kadar 
fa ıladır. Şimdi} e kadar her çeltik 
mevsimi iki ila üç çeltikçi müra
caat ettiRi halde haber aldı~ımıza 
göre bu sene yiımi üç çeltikçi 
bu iş için müracaat dmiştir . 

Kesik sulama maskesi altında 

şehrin hemen içine denecek ka
dar yakın mes1tfelcre sokulmak 
isteyen bu sirvi sinek menbaına 

müsaade e<lilirkeıı şüphesiz. ki 
Komis;oıı şehrin sıhhatini her 
menfaatten evvel gözetmelidir. 

Bazı sahalarda köyler hayva-
natıııın ve tarlalarının ihtiyacrna 
ancak kafi gelecek m"ı\. .. clarcla olan 
suyu gözönünde tutmadan hu su
larla ç<.'ltik ekmek istenmektedir. 

Son senelerde su ile pamuk 
ve diger hububat ydiştrrmekte 

kasabamıı. çok ileri gitmiş ve çok 
istifadeler eylemektedir . Çeltik 
ekimine müsaade edilirken çiftçi
lerimiz.in bu gibi ihtiyaçlarını da 
gfo.önünde tutmasını bu işle ala 
kalı Komisyondan memleket na
mına istemek haklımızdır. 

demir topladıkları ve bir ton hur· 
da demiri on yedi buçuk liı aya 
satın aldıkları aklıma gddi . 

Üstaddan bir ton demirin i 
mal masrafını sordum. Aldığım 

cevnb benim gibi belki sizi de 
hayrete düşürecektir: 

- Norveçle bir ton demir 
imali için, cevherin slodan çıkışın-
dan külçe halınde imalatın bitişi

ne kadıır üç, iiçbuçuk sa .. tlık işçi· 

tik ihtiyar olunmakta, ınasrcıf ola· 
rak toıı başına 50 ila 70 kuruş 
düşmektfdir. 

Sözü, Zamanti<le kıırac<ığı t ız 
hidroelektriı< santrallere ve Yalı · 
yalı Ovasında tesis edece~iıııiz E
lektrometalürji ve Elektroşimi en
düstri.sine getiren aziz üstad P. P. 
şu kıyrnetlı malumatı verdı: 

- Zamantide kurulacuk hid 
roelektrik santral.er esas itibariylt: 
akan sudan istifade edecekleri için 
ilk merhalede birinci kademe su
kutla Faraşa'da bir hidroelektrik 
s.~~t~al" kur~Jur, ihtıyaç arttıkça da 
Soğulludekı baraj inşa olunarak 
akımın reglajı temin edilir, Faraşa 
santralı tevsi olunur ve ikinci ka 
deme sukutla diğer hidroelektrik 
santraller tesis edilir. Senede 
80,000 Lon demir ve çelik ile cem'-
an 15,000 ton Feromolibden, Fe
rokrom, Feromanganez ve Ferosi
lis imcili için vücuda getirılecek 
tesisatın maliyeti, normal şartlar 
altında iki miJyon lira tahmin edi
lebilir. lınillat yekünu olan bu 95 
bin tonluk müteferrik demir ve 
halitalarır.ın mecmu satış kıymeti 
ise, normal piyasaya göre takri
ben 5 milyon liraya balik olmak
tadır. Bu imalat için Elektrometa 
lürji endüstrisinin ilk kuruluşunda 
ihtiyacı olan takat senede 40,COO 
kilo\"at ve istihlak edecrği enetjı 
de 300 milyon kilovat saattir. 

Teşekkür ederek üstadın ya· 
nından ayrıldım. 
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Yarım astrdır süren yangın -Ptrlantalar 
Ameı ikada Ohnyo 'ela 1884 j' ılın<la. Holens 

Valey petrol ~uyularınclu çalışan ameleler arasın

da grev çıkmıştı. Bu esnada tutuşturulan pdrol 
ku)uları hala yanmaktaı hrlar. Yangını söıulürnıek 
için bütün leşebhiisleı netice.sil kalnıı.ştır. Şiııı<iiyt• 

kadaı SU ıııilyoıı dolar clegeriıule petrol yanmıştır. 

* * * 
Hintli l ... ınailileıiıı diııi reisi olan ARa· lıan bir 

kaç sene evvel 60 yaşına basmıştı. 60 yaşında 
altın he<liyelcr veı il<liğiııden kendisinin sadık te
ba&iı a~ıı lı~ ıııcu ultııı lıediye ~tmişlrıı di. Bunun 

ıçııı Agalıan bir terazi; t• oturmuş, diger tt'raı.iye 
altın külçeleri yığmıştı . 

A~ahanııı hu sene elmas jübilesi yapılacaktır. 

Bu münasebetle kt>ndisiııi diııi reis tuıııyaıı Hintli 
nıföılüınanlar ağırlıRıııra ultırı ve kıymetli taş hedi
ye. edeceklerclir. 

Ağahan şişmandır. Sikleti 137 kilodur. Binaen
aleyh terazinin cli!{er kde~ine ııe l..adar çok pır· 

lııııta ve kı; metli taş yığmak larnngelecegi takdir 
t•dilir. Bereket Hındistan clünyanm eıı çok kıy
mdli taıına malik olan ıueınlckettir. 

ta lehleri 
r--·AiliNf~ATi--·i 
* 1 •• ! $ ıstanbul: 10 (Türkso· t 

t z:ü muhabirinden) - Al· t 
tın tlyatları dün de ev-

$ velkl gUn gibi idi. Dün de : 

İ b ir altm fiyatı 23 .Ura 80 $ 
t kuruştu. t ..................... .._. . ._. ..................... . 

Vali B. Faik 
Üstiin Ankaraya gitti 

Vnli 8ny Faik Üstün Tor<ıs 
ekspresiyle pazar günü Aııkaraya 
gitmiştir . Bir hafta An karada ka
lacak olan vuli, 1Y41 ) ıh Seyhan 
vilave1i bütçesi işiyle meşgul ola
c.·ak: Vt"kiild neıdindı· temıı~lard a 
buluııacakl ır . 

Memleketimize 

Çivi geldi 

l:ıtanhul: 10 (rürksfoü muha
birinden) - Muhtelif , memleket
lerden şehrimiıe 150 ton çivi gel
miştir. Bunların tevzii için ticaret 
vekaletinden müsaade istenmiştir. 

Haruniye Köy Enstitüsüne 
Talebe kaydı devamda 

Haruniye - Düıiçi köy ens· 
titüsüne tam devrdı köy ilk okul· 
!arından mezun kız ve erkek ta· 
!ebe alınmasına hararetle devam 
edilmektedir. Bu Enstitüye alınan 
to!ebeye beş yıllık enstilli tahsili 
esnasında ziraatçılık, demircilik, • 
diilgercilik, duvarcılık, koperatif-
çilik öğrelılınektedir. Enstitüden 
köy öğrelrneııi olarak mezun ola
cak köylii g eııçlerinıiz lıastalan· 
dıkları veya talim ve tt•ı biye mak 
sadill! askere alındıkları lakdiı de 
maaşlaı ını tanı olarak .ılalıilecek 

terdir. 
E.nstilüyü patlak bir derece 

ile bitirenler yirıe enstitulere Üğ· 

retmen tayin edılecelder, aynca 
bunlar için kuıulacak takaüd ve 
içtimai yardım sandıklarile de is 
tikballeri garanti edilecektir. Bu 
öğretıneııleı c, çalışacaklaı ı köy · 
lerde birer ev veı iltcegi gibi Öğ· 

retmenin ve ailesinin geçimine, 
ayııı zamanda okul talebesinin 
ders tatbikatına yetet·ek kadar 
arazi de tahsis edilecektir. 

Bunlardan b<ı~ka istihsale ya
rayıcı alet, saf tohum, fidan, çift 
ve irad hayvanı veıilecektir. Bun
lardan elde edilecek bütün hasılat 
ögretmene ait olacaktır. 

Haruniye - Dü:ıiçi köy eıısti· 

tüsüne köylü gençlerimizin dalıa 

biiyük alaka göstermeleri şayanı 

tavsiyedir. 

Bir ç ocuk araba altında 
kalarak öldU 

Evelki gün yeni istasyon cad
desi üzeıinde hüviyeti meçhul bir 
arabacının iddre elliği araba Esat 
o.1lu 7 yaşında Yaşar'ı çiğneyerek 
ölümüne sebebiyet vermış, arabacı 
kaçmıştır. Yapılan sıkı aramada 
meçhul arabacının Nernck köyün
den Mehmed Ali oglu 341 doğum
lu Cumali 8acaks11. adındaki şa· 
lııs olduğu tesbit edilmiş, yakala· 
nan suçlu adliyeye verilmiştir. 

Seyhan P. T. T. 
MüdüTlüğü 

Ankaıa : 10 (Tiirksözü muha
biı inden) - Seyhan P. T. T. Mü 
dürü Sakin Gökdoğan telgıaf iş
leri reis muavinliğine, Maraş P. T. 
T. Müdürü Fahri Kutluay Seyhan 
P. T. T. Müdüı lüğüne, posta iş
leri reisliği şııbe ınlidürü Şevki 

Ôıatan Maraş P. T. T. Müdürlü
ğüne terfian ta) in edilmişlerdir. 

Bir iskarpin hırsızı 

Ali kıı.ı Cemile Hilerıgör adın · 
da bir kadın Muzaffer km Sevim 
Çankaya'nın bir çift iskarpinirıi 
çalmaktan suçlu olaıı.ık adıiyeye 

sevk rdilmiştir. 

a rllyor ,.·~· 
lstanbul : 10 l Türk 

habiriııden ) - Alman.>1 

edilecek 2"'mil'-·on lirıtlık F 
• J ra 

tohumlarla darı ve kıl 
fİ\ atları eı rafında Alrıt811 .) od 
!arının müme silleri ile el. 
ve yaglı tohumlar ihra 
arasında tema lnr ) apıl 
Almanlar , teklif edilen 
jÜksek bularal.: asgari 
yatları üzerinden mal 11 

temişlerdir . Alınaııyaya 

bu malların tutarı 3 ını 

hin JiYıNi'"YiiôAb ,~~:~·· 
MAHSUL ALMAl-~~'.· 

DAHJLIYE VEi/~~t 
YOLLADJG/ BiR fl"taaı 

Bahar mevısimiııe girı 
Yeııi ekim devresi başlı) 
çileriıniz ve kazançların• 
mahsuller ine bağlamış b" 

1 
. 

tün ) urddaşlarımız , ~ erı 
ıyı geçen evvelki jll gı~ taa ı; 
ve ha) ırlı olma ına ga) t ir 
tedirler. Ôğreııdigimiıe c:le 
kalı vekaletler , içinde 
ğumuz hal ve şartları e 
köylümüzü fazla ekrnei 
etmektedirler . . bl rrıa 

Dahili) e Vekalet• ba 
· ıe r 

neşrederek idare arıt•~ 1 lfls 

hususta nazarı dikkat•~ 
miştir. Diger tnraftıın K 
kaleti de alakalı :ıeval8 ' '. I\ 
emir \e direktifler verfll ,..., 
raat Vel.:ilimi:ı eı.cüınle 
.} ede bulunmaktadır : 

c Memleket müdafa 
·· ı · b" ı östeı h onem ı ır c urum g # ıış 

pimizcc malum olaıı 111 .) an 

van ) iyecekleriniıı faır. olın 
istihsalleri Mılli Müda r ok 
başarılmasının en baŞ6~e dan biridir . Buna gk 11 
afhada ordu \C Jıal 1 

. tı 
safhada müdafaa ve 15 

lıştırılaıı ha) vanlarııı :ıe 
bütün dünyada ki.} rııe.111 
len toprak mnhsuııer~I 
ihracat ) apılaruk .ıne 
sadij atına yar ku\ ,.etl~fe 
<la her vatandaşın v!ı e' 
cudur. Bü) lece, güııuıı 
işlerinden nlaıı ı.iıaat 
azami faali) etle ekiJTl:, 
topral.:larımıı.daıı böŞ~t 
surette ziraatin teza)ll 
.şaf ına çalışmalı) ıı . ·. 

Ziraat Vekılinıııııı ~ 
köylü ile ) apınış oldıl on 

d k. b" - .. " 11ııt t ma a ı ıı m:uııu 1) ı 

tekrar edelim : dır . 

- Saban baş:n ~ .// 
- ~tre d 

DÜŞÜNECECl~ı 1t1 ·~ 
YAP ACAGIMIZ 'fV ~utı 

B. . . f c1ıın un l ırıııcı sa) a ç ·· 
,,, \Ilı 

saflanmzzdan uzak/oŞ J nele 
lara kalsaydı, bu nıe~ hıiıl 
21 sene etnıel lıaya~ 5

,. biri 
/arına bölclürüp perıŞ~ hcık 
Onlar bu uatana lıiç bıf 
dalı olmaclılar . Bu f 
türlü hizmet, onlara 

l B " k~ (0 
pı mışlır . ugun ·u 
kıyas edilmiyen, aclel0., 
virlerde , bugünkü ,,ıı 
mizle asla kıyas edil~ 
lalarla, en çetin , erı . 

. I 
hiş ·ve mıha harbf erırı 
mız içinde ootmuŞ o!tl~ 
tırlı!Jawgız. Tıirk nıucı J 
nağı, bıiyıik imtihanl0'.,1 
tek şey için tereddı1d5" 
mek azmimizdir . JD< 

Bizi vazifeye ,,J. 
olan Şef , telıli/.:.e çDJ4 

~Ur 

bu 
terk 
htr 
itte 
har 
Çok 
en i 
Çok 
dir. 

f 
}t-rıi 

lıRuı 

zaman, herkesin tek fT' 
olcıca/.:tır ki hayal 111t ~ ___ _. 

s1Tı1r1 bıilıirı şartların' 
mizılerı gayri yapaco~ 
lıir kalmamıştır. J 

Harh olacak t1ı~ıf 
cak mıdır, ııakın mı ·sl • 1 
dzr, bize lıazırlık ve ~ 
ret/erimizin bir anırıl k 
bıı tı1rlıi suallere J:ıı~tiS 
miyeceğiz . Tıiı /.:.e 
Türk kararma lıOs !k 
Şef' e meclise T'e }ııı 
işimize bakalım • , ..... 
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ıf Son dakika : ......................... : 
f nıüstakil ajansından: iki Bulgar 1• AsR·ı sı·NEMA ·: a 

(Birinci ll) fadan artan) 

U\ari aln) ı, Almanlar bulgarista- • • 
nın işgalinden müteessir olarak • • 

bYug~~;::;.:~~~~:1;~~,;~b iTAlYAN GAZlHURiNiN r-~". iNGilHR[Y[ YAPllAN 1 su~·;~E 8 U AKŞAM s~v;~E 1 
Belgrad: ııo A. A.) Voyvo- AVUTUCU N[~Rl.YATI İNGİlT[ff[NİN YENİ SON UAVA AKIHlARI e · · • 

dinoda Tugyrrndan 90.000 hektaı ly TIP TAYYARElERI' n • Sinemanın kazandıOı e••lz rajbet Uzerlne iki . • 
arum su nltıııda kalmış 1397 f'.V Londra: 10 (a.a.) Dün gündiir. • muazzam ve: emsalslz_fllm birden • r )ıkıl 16" 4 t m ş Atina : 10 ( a. a. )- ltnl)an- lngiltere üzerinde düşman faaliyeti • • mış, 7 

ev ınsara ugra 
1 

- lnr taraf ınclan Yunani tan mün- az olmuştur. lngiltcrenin doğu - / ·-
tır. ferid vazİ) ette hulunuyor > şek- cenubunda bir kaç noktaya bom· • •. 

Fransız siyam pakti h b ı 12 mı'tralyo·zıu· Jo•rt balar düşmüşse de hasar pek az • Cnileceksiniz .. Ve cloyuncuya kadar kalıkalıalarla gıileceksiniz. lincle ynpılan avutul'U a er ere ô r · • e 
bugUn lmzalemyor B 1 1 1 l l olmuştur. ğleden onrn mün erıt • DÜNYANIN KOMI'KLER KRAl .. 1 • şu ce\·abı veririz : u ta} an a- top u tayyare er düşman tayyareleri lngiltcre şar-

lt~ Tok}a: ıo (n. a.) - Dome): rın kendi temeııııileridir . Yuna- kında bazı yeılere bomba atmış· • H A R o l o l o y o 
Ş' Fransız ·Si nm paktı yarın Tok· ni tanın icabında }akın Ve)a uzak Londra: 10 ( a. a. )- !ardır. insan zayinatı çok az ol· • • 
ıı )odn parafe edilecek. • müttefik ve clostlarından görebi- Amerikan Avlasyon ga- muştur. • • 

ARNAVUTLUKTA 
( Baştarafı birinci sa} fodn} 

Atina : 10 ( A. A. ) - Ro)kr 
nıu habirincleıı: Yunnnlılıtr mu\ af· 

' fnkıyetle tanrı uı httrt'ketleı ine 
dt\am etmişleıılir. 100 esir, bir 
çol.: otomatik silalı ve bir top 

ftf alınmıştır. lııgiliı ve Yuııaıı tay
UJ ) nreleri ltal) anların geri hatlan· 

na tacırruz etmişlerdir. Skunılu 

1
, nıfi inde Pog rncleç ' in şimalinde 

Yunan topçu u bir çok ltal} an 
J) ııııtrah öı ) U\asını su turnıuştur. 
) Bu mıııtııkada ltnl.> anlar Yunan 

taarruluım şid letle mukavemet 
rıı <li) orlur. 

Atiııa: 10 ( A . A. ) - Resmi 
tebliğ : Taaıı uı hard.:etim i1. de· 
\am edi)or. Yl'ııi düşman mevıi

lcri işgal ettik. Düşmanın mukabil 

1 taarruıları pü kür tüldü . 150 kadar rt . . 
S t ır ve külliyetli harp mnlze~le. ı 

t'le geçirdik. HaHı kuvvetlerımız 

0 rnuvaffakı) etle harekata iştirak 
e etmiştir. 

Atina : 10 ( A. A. ) - Oiiş 
nıan ta,narderi l.ik uri') i bom
bardıman etmişlerse de hasar \ e 

ı ııısanca 7.8) int olmamıştır. 

, KADiRLiDEKi ÇELTiK 
' DA VASi MÜNASEBET/LE 

( Birinci srt} fadan arlan ) 
ehemmi) di illlh ettikten sonra 
ı tılısaliıı de J..ı\ nıt tine işard d

ş ınış olmak içm tlcıı\·en• i ka) na
) an ke e i dolu oları aclıım hasta 
olmaz) demişlt·ı li . hukiknlta da 

oksuzluk bütüıı hıı talıklaı ırı a
ı ıa ı dcğilmidir. 

Şıkayetnamecle (birkaç adamın 
knıancı için) denmckdedir. hal
buki çeltık ıırnnlı ehclıile nı k 
açarı amele, ahayı hazırlı) arı, 
ken işçi , tarln) ı üren motorcu, 

ekimi ) et işti ren akalar, otunu 
kc en amele, ıııuıuı ha) vanclan 
nıulınfaıa cdeıı bekçi , hasad \:<! 

harman ornkcı, tk kci, arrıbacı 
lıaı mrıııı çeken batm cu ve nakle 
<11.'ıı arahıı ı \e knnı)oııcu, de\lel 
d ı~ıİf) olları, komi } ont·~ ııihn} et 
Pırıııce talı\ il eden fohrıkacı, sa-
tan tüccar, barut kurşun sarfİ) a
tından inl.ı ar claıresi ve yüzde 
un nıuamele \ t ı ~i i almak sure, 
tı le de hazine müstefit olmakta
dır. 

Denildiği gibi bundan bir züm
re <legil lıer ınıf halk istifnde et. 
nıektedir. E ki usul ile çeltigin 
•~uhuHnk olan fenalıgındn bü bü
hııı terk edilmesini icap ettirmez. 
ÇüııJ..ü bugün şelıirleı in hastalı a
rı leriıı or<lunuıı ve bütün h:ıll-ııı 
nıiı.lıtaç oldu~u mühim gıdanın 
bırıııcisini teşkil etnıeHedir. Mu
hakkak olan i} iliğine karşı malı
ıuı u ) eni usülle önlenmiştir · ve 
bu ınuhtemel mahzur bu ziraatı 
terk etıne~i ıcap ettir rneı, çünkü 
:1erşe) in bir fena tarafı vardır. 
Şle dün) a} ı emsal iı nimete mnı-
l~nt eden elel..trik 8) ni zamanda 
~ok. tnühliktir. Bu günkü \'l saitiıı 
en ıyi i olun otomobil heı gün hir 
Çol.; kam) n seheLh el \.ermckk-
dır. ~ 

~-luJasn her aklı eren \e erıni 
\ nın bilmediği işe karışması \'e hu 
Uguıdn fikirleri tc;şvişe clüşürrnt>~i 
'heınleketin rnenfnatına uikast 
olrnaktndır. Katilerini1cien 

Ekrem So) sal 

AT YARl~lARI 
b · "dana Ath Spor KulU-
2 i.I 8 d1na 30 3 - 941 ve 

4~-4-941 Pazar gUnlerl 
Yarışları yapılacaktır. 
12784 2 - 15 

kceği müthiş )aıdımlaıı ltalyaıı- zeteslnln yazdığına gö· I • tarnfından göıülmemiş derecede zengin ve hnrikul&dc • 
Y 11 re' lnglltere askeri tay- TÜRK YE YALAN • gı.ilünç salınelerle dolu • lar unutu.> orlnr ; fakat unaP. ı a- AK 

rııı hu müthiş )ardınılara ihthacı yarelerlnln ateş kudre· VAADLERE KANAC 
) oktur. Yunanistan ltalva ile her tini daha ziyade arbrmak DEVLET DECILDIR : 1 R A 1 ı : 
hangi bir başbnşıı çarpışmada bmualuknsualdmlyalketaçdalıırş.Amt:•,a~~da büyü~~~~~~~. ~~aı~~hı~~e~r~~n.;>lursa •• F 1 v N 1 1 N K l •• 
rıder ) apılabilecegini kafi dere- olsun ltalyanlara kar~ı buyuk ıa· _ 
ct'de ishat etmiş bulunu) or. retl bir tayyare için esas ferler elde eden Yunan nııllctinin • 1 • 

Atiıın : 10 ( a . a. )- ita!~ arı tır. Bazı rlvayetlere gö- müttefiği lngiltercrıin yardımı ile • TÜRKÇE SÖZLÜ ve TAKLIH.I KOMEDi • 
ba ını , ltal) anın Yunan rnilldiııe ! re, lngllterenln yeni tay· bu taarnııa da sonuna kadar mu· • • 
' - arşı hir bir düşnıanlıgı olmadı - kaveınet edeceğıni soyledikte~l • _ 2 _ • 
" .... l yarelerl 12 mltralyöz ve sonra yazısına şöyle dc\aın edı· 
ğırıı fddia edi) or. talyaıı bn ınına dört topla mücehhezdir. • • 
göre, ltalyanın , egane ga} esi Yu· yor: -"Eden ~e General Dil'in • De<likosu bütiin dünyayı saran, romanı beş milyondan • 
rıani tanı ltal) an nle) lıtaı ı bazı Ankara ve Al inada yaptıkları mü· • fazla satılan bir eser • 
si) asi te irlerclen kurtarmaktır . ___ A_L_M_ A_ N __ Y_A_D_A- KI - zakereler arasında alman kararlar· • ROBERT ROSALIND • 

Ve Yuıınnistnnm Avrupnda layık GEMiLERiMiZ ~~~" ~~k o~ı2 :~~::ad!u~~~~~a~~~: •• o o N AT R u s s E l L •• olduğu mevkii işgal edebilıne.:.i let adamlarınırı kendilerine karşı 
k t · ı r. · ı ı · (Birinci ayfnclan artanı T k • için he ııüz va ı geçmış < e.ı;ı < ır. gösterdıkleri itiıııaddan ve ür · • 

Bu ıddialara ~u cevnhları veı c- lemi.> ecegi anlaşılmıştır. Son gün- milletinin de büyük Britanya felııne • iN YARA TTJKLARI • 
liın : lcrde Alman} adan şehrimize ge- olan sempatisinden pek nıütahas- • Q= • 

Façi t Tinos ırnika dini, Korfu len Alınan Knıp fabrikaları mü- sistirler. . • ~ H A T A • 
· h l O · ı 1'u-ık ını·,ıcıı· ve Turk huku : J : A f t ( me.ssilı, u nusustn, eııız yo la-hornbardımanını, yııso .>anın n ı- met'ı Almanların Balkaklardaki son 

1 d .. L · rı umum ınüdüı lü 11 ü ile tema tara ı ibini, 1.elzt• e cn_soııra nrıscıııııı 5 hedefinin Yunanistan olmadığını 
bombardıın11nıııı hiç şüphc:.iz Yu- geçmiş v~ tevsi} e şd.li bulunmuş- ve Alınan ihtııaslarıııııı çok daha • • 
ııaıı milletine karşı be. ... lecligi mu· tur. uzaklara olduğunu tamamen müd- • • 
habbet )Üt.ünden ) apmıştır . 38 Ôğrendiğirnİ7.e göre, müınes- rik bulunmaktadırlar. Türkiye ya- • Bugün gündü~ matinede • 

~:n:ı~!~:~ı:e~~ba:~ır~~~:~;,nı~~n ~t ;:~·d~ı~ ~ı:~;~~:ıt~m~~m~;~~~~:~,~~ ~;ği~~:~ıere kapılacak bir devlet •• f IRAVNIN Kili (TÜRK~U - HATA : 
· d' E t imkan olmadığını ileri sürerek • • 

betinde da) ak ) eınışler ır . ve bedellerinin, diğer vapurlar he ZAYi' Mu· HURl[R •• Pe ~ \\R cSl ~o (FiH§] a • artık ltal} an ole) hdarlıgı rulıl bir sabatına mahsup edilme5ini i le- lY 
akide halini almıştır. • • 

- - - - ----- nıiştir. Kürtköyüne ait resmi mü- e 
-AF-~R-İ-KADA İTAL YAN Bulunan lt' fiye şekli , ta elik hürle şahsi mührümü 7, Şubat •. Ronald Kolman e 

Rl.CAATI edilmek üzere Muııakalal Vekale. h 
öğle sonu . zeyi ettim. Şa si • • 

bnrd'.~~:'.:'c:ıın~~:·~~~ . ·:::;;..,.ı.. tine '"edilmişti'· ~~::~:;~~:\~:~.~::'"%kı::. : Serseri K r a 1 : 
ADANA B[l[ol•y[ Rl'YA Yenisini kazdıracağımdan es- • .-a rimiıiıı heı> i ü lt·riııe düıımü~.tür. - ,., 

t kisinin hükmü yoktur. 127.;:4 e Hartum : 10 ( a. a. ) - ltal- J 

G SETl'NOrN .· Ceyhan Kürtköyu Muhtarı .............. •••••••••••• } ruı km vetleı iııiıı iki grupu ,on- [ 
12696 

AHMET 
dar etrafında bulunmakta ve Ani·-
nbabıı) a doğı u ric'at dmcl.:tedir. 
Yerli kıtaattan başka burada bir 
J..aç da Karagöınlekli fırkaı.ı bu
lunmnl-tadır. 

Sıcağın artma ı lngiliı hareka
tını kola) Jnştıracnk mahiyette de
gilclır. Buı ada 40,000 kişilik biı 
ltal) nıı oı du u \ardır . 

İlan 
ADANA SITMA ENSTİTÜ

SÜ MÜDÜHlÜGÜNDEN : 
17 Mart 941 t. rinde baş

lıyarak köy tatbikatı dahil bir 
buçuk ay devam etmek üzere 
Adana Sıtma Enstitiisüııde sıt
ma mücadelesi küçük sıhhat 
memurları kursu açılacaktır. 
Bu kursa devam edebilmek için 
Orta okul veya eski Rüş<liye 
mezunu olmaları ve askerlik 
fili hizmetini <le yapım~ bulun
maları şarttır. Bu şartları haiz 
olan· taliplerin aşağıda . göste
rilen vesikaları kanunfü1r· şe-
kilde tanzim ettirip 15 M.a~t 
ı 941 gününe kadar erıstıtu-

ınüze müracaatları lazımdır. 
ı - Ort ınekte.p veya eski 

Riişdiyc mezunu şahndetnaın - . 

si sureti. 

2 - Niifüs lıiiviyet cüzdanı 

sureti . 
3 _ Askerlik vesikası soretı 
4 Sıhhat raporu memu

rin kanununun 5 inci ma<ldesi
nin D fıkrasrnda yazılı olduğu 

üzere 
5 _ Hüsnühal mazbatası 
6 _ Halimedeni bayana-

ınası 

7 _ laşesile mükellef ol-
duğıı kimselere ait beyanname. 

8 _ 3 adet 4X6 ebadında 

fotoğraf 8 _ Terciiıneihal varakası. 

12764 4-7-ıı 

1 - Adana Sebze hali -
Taş karakolu arasıııdaki yol 
parke olarak inşa edilecektir. 
Kapalı zarf usulile oııbeş gün 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İşin keşif b e d e 1 i 
23989.87 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 

1799.24 liradır. 

4 - İstekliler bu işe ait 
şartname, proje vesair evrakı 
Adana Beledi) esi Fen l~leri 
Müdürlüğünden 120 kuruş mu
kabilinde alabilirler. 

5 - İhale 28 - 3 - 941 ta· 
rihine rastlayan cuma günü 
saat onaltıda belediye bina
sıııda toplanacak belediye en
cümeni tarafmdan yapılacak
tır. 

6 - Münakasaya girebil
mek için teklif mektupları ve 
sair evrakın ihaleden bir saat 
evvel belediye encümeni reis
liğine makbuz mukabilinde 
verilmesi lazımdır. 

Bu iş hakkıııda fazla malu
mat almak isteyenlerin Adana 
Belediyesi Fen işleri dair~sine 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

12794 11-16-21-26 

SATIUK TARlA, BAG. YAYlA 
YURDU. 

1 - Abdi oğlunda i) i bir 
mevkide 150 dönüm tarla var. 

2 - Yı'anlı meırasıııda Kurt 
tepesi şosası üzerinde 15 dö. üm 
bağ ve meyve :ığnçlnrı Aağ' evi 
ve müştemilatı. 

3 - Bürücekte Yoğurtçu yur
dunda müftü yurdu yolu üzr.ıiııde 

parsellere ayrılmış haritası muri· 
bince menba suları evleriyle gerek 
ayn ayrı gerek toptan salılıklır. 

Almak isliyeııler sıhhat vekaletin· 
de doktor A. Remzi i'Üvence mü 
racaatları. 12771 4 15 

BANDO ~Ef i ARANIYOR 
Bingöl Halkevi Reisliğin

den: 

13 parçadan ibaret bando
muzun şefliğini yapabilecek 
taliplere devlet memurluğu da 

verilmek suretiyle ayda 60 lira 
verilecektir. Talip olan evrakı 
müsbitelerini 941 Mart sonu
na kadar evimiz başkanlığına 
göndermeleri. 12788 9- 11 

OKSİJEN TESİSATI AUNACAK 
Elinde çalışır bir vaziyette 

oksijen tesisatı olupta satmak. 
isteyenlerin esvaf v satış şart 
larını bildirir tekliflerini tetkik 
edilmek üzere en kısa bir za
manda Askt>ri Fabrikalar U
mum Müdfölüğüne gönder
meleri. 

12781 7-9- 11-13 

BORSA 
Pamuk - Hububat 

CİNSi 
KiLO FIATI 

Kma 

En az 
K. S. 

En çok 
K. S 
12,40 
50,00 Ma. Pnrln~ı 

Ma. Temizi 
Kapı malı 
Y.Pa~ 
Klevland ( 
Susam 

----ı---

K. Buğday 
Buğ-day T~ 
---::- Yerli ---~ 

10 / 3 / 1941 
Kambiyo ve Borsa 

iş Banka ından alınmıştır 
Urel 1 
Rayişmark - --
Frank (Fransız) ,-·•~-
Sterlin (ingili1:) 5 24 
Dolar (Amerikar== 129 50 

Frank iıvi re 

-~----------------

B[lEDİYE RİYASETİNDEN : 
1 - Bel diye emlakinden olup aşağıda cins ve mc·vki

leriylt• kira bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı akorat i
hale tarihinden itibaren 31 - Kanunuevvel - 942 tarihine kadar 
açık artırma sur tiyle şartnamesine göre icara verilecektir: 

2 - ihaleleri 11 · 3 · 941 Salı giinü saat 15 te Beledi
ye binasında belediye encümeninde yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin ihaleden evvel muvakkat teminatlarını 
yat ırmak ve şartnamelerini görmek üzere Belediye muhasebe 
kalemine ve ihale giinü yatırmış oldukları teminat ın.ıkbuzlan 
ve ehliyet vesikalariyle birlikte Belediye vııcümeniııc nıür.tca· 
atları ilan olunur. 

Muvakkat 
lem inal 

Lira K. 
Cinsi M•vkii Kira b deli 

Lira K. 
iki mevsim içiıı 255 Gazino ve Seyhan 3400 

lokanta 
iki mevsmı ıçııı 75 Yazlık bar 
iki mevsim için 9 60 ,, sıııema 

kemmııda 

,. 1000 
" 128 

12729 23-28-5-11 

S[YHAN ORMAN ~[VİRG[ MÜDÜRlOGONOEN : 
Cinsi Kental 

Kuru çam enkaz odunu 17430 
1 - Seyhan vil5.yt•tiııin Karaisalı kazası dahilinde hududla

rı şartnamede yazılı Arımitluoluk devlet o r m a ıı ı ıı <l a ıı 
17430 kental kuru ~·am enkaz odunu 12 ay içerisind 
çıkarılmak üzere J .3.941 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
açık arttırımya konulmuştur-

2 - Artırma 17.3.941 tarihine ınüsadif pazartesi günü sa-
at 15 de Seyhan Orman Çevirge f\ . üdürlüğün<le yapılacaktır. 

3 Beher kentalin muhammen bedeli 12 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat t 56 lira 87 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavele projeler Orman Umum fı.1ü· 

dürlüğü Seyhnn Orman Çcvirge müdürlüğü ve Karaisalı Orman 
Bölge şeflikinde görülebilir. 

6 - l eklif 17.3.941 günii saat 15 e kadar komisyon reis
liğine verilm si 

7 - lsteklil<'rin Ticaret Odası vesikası ile birlikte belli edi· 
len gün ve saatte ihale komisyonuna müracaatları (Bu V«"sik

11 köylülerden istenmez.) 

12752 1-5-11-15 
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TORKSOZO 
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1 1 i Uzun zamandan ı • ~ ı 1 iberi beklenen yenio 
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~ DOKTOR 

Mazhar Cemil Esen 
SİNİR HASTALIKLARI MOTEHASSISI 

Reıadbey mahallesi Savatlı Bay Halil evi 

12678 27-30 

·----l~~ ni·f :;KT~Rüm~ö;~~- .... -·ı 
BİRİNCİ SIKlf RÖKTCEK VE ElEKTRİK ı 

! /ler gün h~~!~!!.~~ ~~~~~~~~ı~~dde•İ 125 
! 

nu. maralı muayenehanesinde kabul ile 
25- 30 tefhis ve tedavi eder. 12681 J 

. - .. .. . . -... - .. .. .. .. .. .. .. - .. .. .. .. ....... . .. .. .. _] 

~~- ..... ,.....,,.,,.. -........w ..... w-w-v, 

~ DOKTOR ~ 

~ Yalçın Mustafa özel ! Dahiliye Mütehasmı 

! 
Kızılay Ulucami caddesi istiklal İlkokulu karşısında l 

Eski inan yazıhane::sin<le yeııi açtığı muayt'ııehanede her 

_:_~n kabul eder. 12762 '-"'~~ 

Memleket Hastanesi Bevliye mütehassısı l 

: oR.OPERATöR Saim Erkun 
l 
l 
' • ı 
1 

• Kadın, erkek idrar yolları (böbrek, mesane ve erkek \ 
tenasül hastalıklarını) l 

Kızılay Caddesinde, lstlklAI Okulu karfısındakl 
muayenehanesinde teda"fye ba,ıadı. 

12778 4-30 T~ldoıı : 183 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER 60.N MUSTAf A Rif AT 
ECZAHANESİ OSTOHOEKİ MUAYENEHANESİNO[ 

KABUL EDER 

........... 44 .......................... ·~· ••••• 

D. Muzaffe lokman 
Dahiliye Mütehassuı 

HASTAlARINI HER GON MAYEN[HAN[SİNOE 
KABUl EDER 

• co o· ot • .....,. o· ·o ·e oe .. ee ee ·o .., ee ·o ot ee o· · cı:t • 

ı En ı ı ıyı radyo ile en ıyı servısı bulacağınız ı 

~ müessese şudur===~-

~ · ı 
~ . 
~ 1 . • i Muharrem Hilmi Remo o 

• • ı Abidin paşa cad. No. 112 Telgraf: Remo. Adana 

-0- · Telefon: 110 + 
o 12755 i 
ı~··~···~········••+o+++t++ 

F E M • L 1 
Bayanların sıhhi arkadaşı 

Birçok bayanların 
sıhhi. aylık temizlikle
rinde gösterdikleri a
lakasızlık. mühim ra· 
hatsızhk ve hastalık
lara yol açmıştır. işte 
bundan dolayı. her sa· 
ym bayan, adet za-

' 

manlarında bu gibi hastalıklardan korunması ~içir: yal~ I 
:(FEM}L) kullanmalıdır. Rahat. sıhhi. pratik. bir. kolay

: lıktır. (FEM/L) in hususi BAGLARI .da~vardır. 

ECZAHElERDEN VE TUH Af İYE, ITRİYAT 
MAGAZAl~RINDAN ARAYINIZ . 

Cenup Mıntakası deposu : Bahri Diril Ticarethaneai L Y ağcamii civarı No. 7 !..I 

- ~ 

[lBDEST BOZAN) 0(0İGiMiZ ~(RİTlER ~ 
Bunların uzunlukları. dört metreden on metreye kadar 1 

olur. Bunlar bvağırsaklarda kanlarımızı emerek iştihayı ke· 
ser. karında agrılar, sancılar yapar. Zayıf. kansız. derman· 
sız bırakır. Tehlikeli hastalıklara yol açar. Tedavi ile vü· j 
cuttan atılmazsa, insanı ölüme kadar götürür. . 

TİMOFÜJ 

UZUNLUGU 4-10 METREYE. KADA~ 
f?.LAN,(AŞPEST BOZAN) OEttlLEN ŞE~İTLERİ 
OLDU~UP V.UCUDTAıN 04$ARI ATAN 
TAM TESİRLİ BiR MÜST~kZARDIR. 

S. ve / . M Ve~tilelif'tm 1/13 N~ /u .-. ' 
24· <I· ,,,o i.ır/4/i ruAı~ltm ,.,.~,,. 

- REÇE.rll ıL• $.4r11.ı1t - • 

TORKİY( CUMHURİY(Tİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi_: 100.()()().()()() Türk Lira•• 

Şuhe ve ajans:ııde<l i : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muıımeleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriY0
' ~r 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesBP~~~ 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilt"cek kı.ır• . u 

aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. ~ 

J.irll 
re 

4 Adet 1000 Liralık 4000 ur 

4 .. ooo 2000 ,, bu 
4 il 2.50 .. 1000 J. 

40 100 4000 ,, J.i, 
•• " 

ıoo il 50 5000 ,, hP. 

" 
120 40 4800 rıl 

" " 
,, 

160 11 ~o .. 32011 " yoı 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içi.J.t: 
liradan aşağı düşmiyerıler~ ikramiye çıktığı takdirde ,; 
20 fazlasile verilecektir. ~~a 

Kuralar sent'de 4 defa, 1 - Eylül, 1 Birinci~ :; 
Mart ve 1 Haziran tarilıle::rinde çekilecektir. J/o 

__/•n 

~~~~~~~~~----~~~~~~-: 
ON ZİRAAT MEKT[Bİ MOOORl~~~NDEH : 

lif 

rı'l 

Muhammen 
Miktarı bedeli 

Erzakın cinsi 

Ekmek 
Sadeyağ 
Zeytinyağı 
Pirinç 
Şeker 
Çay 
Zeytin tanesi 
Beyaz peynir 
Şehriye 
Tuz 
Un(4 Yıldız) 
Sabun 
K. Fasulya 
Makarna (Yerli) 
Mercimek 
Bulgur 
K. Üzüm 
Maden komürü (Zem· 

Kilo Ku. Sa 

11000 15 00 
1000 150 00 
250 60 00 

1200 35 00 
700 40 00 

6 600 00 
300 30 00 
250 60 00 
100 40 00 
200 06 00 
500 18 00 
300 50 00 
600 25 00 
200 35 00 
150 20 00 
400 20 00 
150 20 00 

guldak) ton 26 3307 00 
Benzin 687 36 40 
Petrol 811 22 50 
Mazot 3150 14 40 
Vakum 100 73 00 

Depozita "~ 
miktarı "' kı 

Vlıb 
Lira Ku· mi 

123 75) 
112 50) 

11 25) 
31 501 po 
21 00) .. < Lc 
2 70) 1Y le~ 

~hırı 
6 15) l~ka 

11 25) ili 
3 00) Fr 
O 90) J r 

6 15) Fr 
1 1 25) et 

11 25) •ı 
5 25) 
2 25) 
6 00) 
2 25( 

hl 

64 49) 1 tıeı 
18 75) "r/ı lu 

13 69) 6 lu 
34 02) J ka 
5 48) k<i 

~re 

Adana Ziraat ve Makinist mekteplerinin 1941 t. 

kadar yukarıda cins ve miktarları yazılı erzak. e~ ,: 
ddı müştaile ve maden kömürü hizalarındaki gii" P 
de açık eksiltme ile ihale edilecektir. J) 

Eksiltme Ziraat müdürlüğünde toplanacak kO~ 1~ 
fından yapılacaktır. isteklilerin 2490 sayılı kanuıı "i rı. 
zımgelen vesikaları ve yüzde 7,5 muvakkat teroio• ~ 
me saatinden evvel komisyona müracaatları 1,0 

12738 . 26.:_2_ 7-",; ra 

, 

Abone ve İlan 
Şartları 

----~1-· 

TÜRKi.i~~ ~det 
Seneli~i 1200 Kr. 

.... mep. ~~ b; 

Sahip ve Başrıı 1. '11 

FERiD CELAL. -.Jl Yo 
~rıt'i; ec 

Altı aylığı 600 ,. 

Umumi Neşriyat 
MACiD _!!,, 

BasıldıQ'ı yer: TORJ'S 

Üç aylığı 300 ,, 
Ayhk ta abone edilir. -

llanıer için idareye 
mUraceat etmelldlr. 


