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Alman plamnm 
tatbik sahası 
bundan sonra 

neresi olacak ? 
l rak , Tanca ve Su
rlyentn adı geçiyor 

• 
Türkiye tazyik altında 

imi, . Fon Papen yeni 
tekliflerle : geliyormu, . 

1 

• 
Lon<lra : 30 ( A. A. ) - Bu 

sabahki gazt!tder lrıgiliz kıtaları
tıın tahliyelerine dair tafsilat ver
rneğe iıiıı alnı :ık Yunanistan mu
harebt si hıü.kıııcla lıülüm yürüt
Ule~e int iı.a rt'ıı sevkilceyş vazi
Yeti bilhassa AkJeniı meselesini 
hararetle mevı.uu bahis ediyorlar. 
Balkanlarda inkar götürmez bir 
muvaff akı.> d kazanan Hitlerin va
lıt geçirmeden taarruza devam 
:?e~eğiııde lıiç kimse şüpheli de· 
gıldır. Hıtıer ~-liinının ne olduğu 
şimdiden belli değilse de bu pla
nın Süve} ş ve Irak petrollerini 
kontrol etmek üzere Mısırı bir 
kıskaç anısına sıkıştırmak. ve El-
cezireyi ve belki de Tancayı İf· 
&al etmektir. Askeri mütehassıı
lara göre Hitı~r Türldyeyi çevi-
rerek, esasen bir ço~u elinde bu
lunan Ege adalarından ve 12 ada
dan Kıbrıs yoliyle Suriyeye atıa
nıaya gayret edecektir . 

Bera : 3 ( A. A. ) - Ofi ajan
sından : Alman Başkumandanlığı 
Yunanistan muharebesine bitmiş 
nazarile balc:rnaktaôır. Harbin te· 

: .................................................. ! 

i ~unanistandaki 1 
ı ı 

ı Konsoloslarımız ı 
ı ı 
ı ----- ·---- ı 

ı ALMANYA, KONSOLOSLARIMJZIN VE ı 
1 AiLELERiNiN SIHHATTE OLDUGUNU BiLDiRDi i 
ı ı 
ı Ankara: 30 (Türksözü muhabirinden) - Bugün· ı 
ı hariciye vekaletimiz bir tebliğ neşretmiş, Selanik rJe ı 
S gümü/cine konsoloslarım•zın, ailelerinin ve konsolos- ı 
ı luklar erkanınrn sıhhatte olJuklar.ru A iman lıülıüme- : i ti tarafından hükumetimize bildirdiğini anlatmıştır. i 
ı .............................................. ..s. •• ı 

l stanbulda peksi.ı~ et 
stoku 0ıapı9onuz 

---·------- - ·--

iAŞE MÜSTEŞARININ BEYANA Ti 

lstanbul : 30 (1'üı ksö:t.ü mu
habirinden) - laş,. Müslc.~arı Şt!· 
tık Soyer tetkilderiı ı e devam t t
mektedir. Müste~aı tlün şunları 

söylemiştir : 
"-lstanbul bölgesinin iaşe va· 

ziyeti için tetkiklere devam et
mektcyız. Bu meyanda Ofisler va
sıtasiyle devanı edilen çalışmalar

da ise bütün memlekete şamil ka
rarlar alınmaktadır. lstanbulda vü
cude getirilen un stokundan baş
ka bir de pekisimet stoku hazır· 
lanması kararlaştmlmıştır. Bu hu· 
susta esaslı tetkiklere ~eçilmiştir. 
Bundan başka fasulya, bakla, be
zelya, vesaire gibi kuru sebze 
stokları da tetkik edilmiş ve elde 
hazır bulunan stokların uzun müd
det ihtiyacı karşılıyabilecek kadar 
fazla olduğ'u anlaşılmıştır. 

Di~er taraf an muhtaç oldu
tumuz bazı maddeleri Oris vası 
tasiyle de getirmeye tevessül o
lunmuştur. Bu meyanda Ticaret 
Ofisine manifatura deri vesaire it
hal etmek için akreditif açılacak· 

Müsll'~ar dii rı ö~lerll"n sonr:ı. 

Belt d i ~·P. lkıis t l'vlüd lirü ve Fırın· 
cıl:ır Cı:rııiFIİ ıt'isini kabul cde
n ·k haz•rlanarı peksimet Çf'.Şİlleri 

lıakkımh kerıdılerindeıı irnhat al
mıştır. Şdik Soy<rın bu akşam 
Arıkaraya döııınesi ınıılıtemeldir. 

Morada'ki 
askeri haFekat 

Vışi: 30 ( a.a. ) - OCCaskeri 

muharririnden: Yunanistanda logi· 
liz sefer unsurlarının son unsurları 

cenubi' Moranın küçük Jimanlann· 
da ve ezcümle yarım adanın batı 

va~ku~ devresi;g~çirmiyeceği, bil
alcıs şıddetlenece~i hususu.oda ıs
rar eylemektedir. Zannedildiğine 
iöre önümüzdeki bir kaç gün tır·-"-'-----------
içinde harp bazı yerlerde her za. • 

cenup sahili üzerinde bulunan 
Mavali ve Kalamatiye doğru sÜ· 
ratle inmektedir. Almanların ce· 
nahlarını teminat altına almak en· 

dişesini bir tarafa bırakarak ok 

halinde ilerlemek hususundaki ta
biyeleri sebebile Alman motörlü 
kuvvetlerinin geçtikleri yolların şu· 

nıankinden daha .. büyük bir şid- YUNAHİSTAHDAKI 
cletle patlak verecektir. Seriinin • 

rasında burasında hala Yunan kuv-

vetlerinin bulunması muhtemeldir. 

Egede Almanların adadan adaya n~zarında Akdeniı.in heyeti umu- t"NGl"tl"Z ZAYIATI 
tnıyeai tek bir cephedir. sıçnyarak ilerlemeleri devam et· 

. Londra : 30 ( A. A. ) - Ofi Londra : 30 ( A. A. )- Sa- memiştir. 
aıansından : Akdenizin her ucu- lahiyettar bir kaynaktan bildiri!- --- ------------
na lcarşı Alınan tazyiki gittikçe di~ine göre, Yunanistandaki 60~ lMOskovanın kararı 
artmaktadır. Garp kısmında Fran· lngiliı. askerinden en aşa2"ı 45000 ı 

:: ~:v~:e~;~me!~~di~ü:ı~~~::~ ~~~:~fi:~:~t~~i ta~~hear:t!~~t~~ SOYYET ARAZİSİNDf N ARTJK 
:·.ransanın filen harbe iştirakinden nasında lngiliı İmparatorluk kuv- Hl" eı·e HARP MAlZ[M[s·ı 
:ı.•Yade Cebeliiltdrığ"a doğru geçi- vetleri ceman 3000 ölü ve yaı ah y [ (. 
tılecek kıtalara göı. yumma1' su- · t' 
ren - vermış ır . • 1 . 
• 

1 
e Fransanm pasif olarak mu· Yunan hükumetinin bir teb- G(PIH lMIY(C[K 

ı.:her~t etmesini istiyorlar. lspan· li~ine göre, kuvvetlerini lngilizler Y · 
Jb da ıse kargaşalık çıkaracak ve Yunan hükumetiyle tam bir an· Moskova : 30 ( A. A.) 

unu b 1 · · t · · t d etrneır. a ıakııed~derek adsayı!ıd ebsıs !aşmadan sonra Yunanıs an an Dış ticaret halk komiseri Nikoya 

1 1 .. uıa ııa ıle muta mu a a- çekmiştir . nın dün imzaladığı bir emirname-
~-t•nı yapmak istiyorlar. Şarki 1 -- - ye g-öre, het türlü harp malı.e-

deniz havzasına gelince· bilhas-. ı ........................ ı mesinin Sovyetler birliği arazisin-

~l Türkiye tazyik edilm;ktedir. ı A 1 m a D ıar ı den transit olarak geçmesi yasak 
b tnanlarııı İngilizlerle ittifakını ı - ı edilmektedir. Transiti menedilen 
<l Oltnası için Türkiyeye t~klifler- ı İ'lnlaadava ı malzeme arasında mühimmat, 
l-1~ bulundukları zannedilmektedir. ı "_ ı tan:are, mühimmat imaline yarı-

ıtleri umumi karargahında ıiya- ı ı yacak aletler ve patlayıcı madde-
F'ret ettikten sonra Berline giden ı ı ler de vardır. Diğer malların tran-
~~ ~apen 'in An karaya son Alman , ı ı sit tariki le Sovxetter birliği ara· 
t e lıflerini hamilen dönmesi muh- ı ı zisinden geçmesi serbesttir. fa-
enıcldir. ı ı --- ı _ ı kat bunun içirı de mevcut ticaret 

b anlaşmalarına istinaden verilebi-
ıu8Dba,. Ve : Ankara : 3o ( Radyo ga- ı lecek hususr bir müsaade istihsali 

B ı ıetesinden ) - 27 Nisıınde. .• relt'e alwı lazımdır. ı Almanlar Firılandiyada Ado ı 

\/ loııdra . : 30 ( A. A. ) _ Ha- ı limanın~ 1~,Ü:ÜO kişilik, ku~- ı ·-M-
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a neıarctınin tebli~i : Bombar- 1 ı vet geçırmıştır. Bunlar 28 Nı· ı 

~~ba~ v~ sahil teşkilatına mı:_n- 1 ı sande. harekete geçmişt.ir" Bu ı 60" ar ı·HGJ"ll"ZlER 
1 •. ay>areler Atman kruvazor· ı Alman kuvvetleriyle bırlıkte ı ı, 
le~ının bulun<lu~u Brest limanına ı büyük miktarda malzeme de ı 
ı~~umt.ar yapmışlardır. İngiliz tay· ı ı nakledilmiştir . ı 
~ elerı hiç zayiata u~ramamı~· ı _ Ceriai üçüncüde - ı 
~r · Man~ay_~daki hedeflere de ı . ı 
ücum edıldı~ı haber ahnmıştır. +tff~"""ff~:t1 ........ 

1 

Londra : 30 ( A. A. )r- Mos· 
kova radyosu dün akşam lngilte
renin ş._rki Akdenizdeki. harb 

(Gerisi üçüncü 11ayfada) 

B. Millet Meclisinde 
dün yapıl n örüşmeler 
Ankara: 30 (Türksözü muhabirinden) - Büyük Millet meclisi bu

gün Re/ el Canıtezin başkanlıtında toplanmış, ruznamedeki meseleleri 
görüşerek cuma günü toplanmak üzere datılmışiır, 

- -·----

Bombı::..rJımanlarJa harap o!an raı ihı Londra İıaluı 

Loodra: 30 (a.a.)--- · I cum etmişler ve ba· 

Hava ve dahili em- İ D g 1 1 t e r e ye zı yangınla~ çık~r 
niyet nnaretlerinin ~ . mışlardır. Fazl ı ın· 
tebliği: Dün gece yellf blCDml&r san ölmüş olmasın· 
Hlmand üzerine ya dan korkulmakladır. 
pılan akında döı l Bundan b"şka 

Alman layy;ıresinin HASAR VE Öl[Nl[R lngillerenin Cenub•J 
tahrip edilmiş oldu· [ ' garbrsi ile şimalinde, 
ğu şimdi. Tı!eyyüd YARAlANLAR VAR 1 Şarkında ve Şimali' 
etmiştir. Bunlnrın Ü· Cenubunda diğer ba-
çü hava müdafaası zı yerlerede bomba-
tarafından düşürül- lar atılmış ve buralar· 
rnüştür. Dün Jngilterenin cenubu da b3zı hasatlar olmuştur. Cemu-
şarki l:iahilinde bazı düşman faali- bi Cal'de bir yerde birkaç kişi 
yeti olrnuşsada bomba atıldığına yaralanmış ve ölmüştür. 
dair haber alınmamıştır. Düşman Bu gece lngiliz Avci tayyare-
tayy neleri bu gece ln~iltercnin !eri lngiltere üzerinde üç düşman 
Cenubu garbisinde bir semte hü- tayyaresi düşürmüşlerdir. 

ADANA STAD I NDA 

Fudbol grup 
birincilik maçları 

DUnkU maçta EUlzıO lsparta ya 2 : .. 4 g allb 

Türkiye fudbol birincilikleri 
grup müsabakalarına Adana Sta
dında devam edilmektedir . Dün 
de Elıi2ıg takımı ile lsparta ta· 
kımı karşılaşmıştır . Oldukça ha· 
raretli geçen bu maçı 2-4 F.la
zıg takımı kazanmıştır. Bugün de 
Elbıg Hatay takımları ~arşılaşa-
caktır . 

Bui ün Adana ıtadyomunda 

yapılacak maçlar son derecede 
mühim ve Seyhan grup birincili
ği üzerinde müessir olabilecek 
durumdadır. Bugün Se,Yhan ·Kay
seri takımları da karşılaşacaktır. 
Bu maça fazla ehemmiyet veril
mektedir. Çünkü bu maçın galibi 
grup birinciliğine namı.ettir. 

Bugün saat 13 de Malatya 
Mensucat Adana gençlik kulüple
ri hususi .. bir futbol maçı yaptık
tan sonra saat 15 de Hatay - f.. 
le.zıg bölgeleri Türkiye öirincilik 
müsabakasını yapacaktır. Bu ma
çın orta hakemi bölgemiz beden 
terbiyesi nıüclürü Rıza Salih Sa
raydır. Bu müsabakayı müteakip 
saat 17 de günün en mühim ma-
çı olan Seyhan - Kayseri şampİ· 
yonları karşılaşacaktır. Bu maçın 
orta hakemi de retbol federas
yoau mümessili Bay Saim Sey
menerdir. 

Eğer Fransa 
Amerikadan 

ı yardım görmek 
istiyorsa .. 
Kat'I bitaraf 

oımah ve İngiliz 
dilşmanlığından 
tevakki etmeli ı 
Zürih : 30 (a.a.) -

Lasoti ~nzetesinin Vişi ımılıa
hir iııe göre, Mareşal Pt!ten Amiral 

ı Darlan'ın işgal allı~daki Frnnsaya 
yaptığı st•yahat hakkındaki izaha
tını dinledikten .sonra, Amerikarın 
Vişi büyük t·lçisi Amiral Lihi ile 
uzun bir mülakatta bulunmuştıır. 
Bu muhabirin 7arınettitine göre 
Amiral Lihi eğer Fransa Ameri· 
dan yeni iaşe maddeleri almak 
istiyorsa hitarar vaziyetini muha 
fazza ve Almanlarla müzakerelerin 
tazammun etıi~i lngiliz düşmanlı
~ndan tevakki eyl~mesi lüzumun-

. da ısrar etmiştir. 

MISIRE>~ 
HAREKAT 
tondra : 30 ( A. A. ) - ln

giliz askeri sözcüsü şu beyanatta 
bulunmuştur : Yunanistandald ha
rekat hala devam etmeldedir . 
Ve tebliğ haricinde hiç bir ;,ey 
söyliyemem . Mısır hududunda 
düşman kıtaatı Sollumun şarkında 
sekiz kilometre' kadar ileride b u
lunan bir noktaya gelmiş ve ora
da duı muştur. Bu tevakkufun ln
giliz devriyelerinin hırpalama ha-
reketlerinden, 1ngHiz tayyareleri
bombardımanlarından mı , iaşe 
meselesinden mi veya kum fırtı-
nasından mı ileri geldia-ini kes
tirmek müşküldür : ihtimal ki bu 
tevakkuf mezkur dört amilin bir 
araya gelmesinden do~maktadır . 
Düşman lı::ıtaları şimdi Trablustan 
Solluma hdar uı.un bir hat üze-

(Ceris üçilncü ıahifede) 

Yunanlı tanda 
reni blktmet 
te,ekkll etti 

Bu h UkOmetl geçende 
Eplr cebheslnl i dare 

adan kUm aodan kLtr du 

Bertin: JO (a. a.) - D. N. B. 
ajansı, general çolak oğlunun ri
yasetinde Atinatla bir Yunan lıü
kümeti kurulmuş oldu~unu, y.cııi 
Yunan hükiirnetinin Yt•nan mille
tine hi taben bir beyanname neş
reyledi~ini bildirmektedir. 

Londrada: 30 (a. a.) Atina
da dir kr lzlı hükümeti kurulma
sına general çolak oilunun imti
na eylediğini, bunun bir dflka
vuk olduğunu ve kendisinin çok 
tarafları bulunmadı~ını ve Alman· 
lıırın böyle birisini bulabilmiş ol
masının, halk hissiyatının devam 
eden makavemetine bir delil teş
kil eylediğini bildirmiştır. 

T0RKSGzt) 
, Bugün bahar bayra· 

mı, olması dolayısiy/e ta· 
til yapacak yarın çıkmı. 
mıyacakhr. 

Okuyııcalarımı:ıa ne
ıeli bir ~ün geçirmeleri
ni te,nenni ederiz. 
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SİNGAPUR 
Amerikadan Japon meııfaatle

rinin tezat haline girmesi ile Pasi
fik Okyanosu üzerine çöken teh
like, Singapur İngiliz üssünü gü
nün mühim mevzuu yapın ştır. Ma
lez dilinde Singapur 'Arslan şeh
rı" demektir. Bu adanın logiliz 
arslanının şarka doğru ksis etti~i 
deniz üsleri hattının en müstah
kem noktası olması garip bir te
sadüftür. Bu üsler hattının dügüm 
noktalıırı şunlardır: 

Portsmouth, Cebelüttarık. Mal
ta, lskenderiyf', Aden, Kolonıbo, 

Singapur, Port Darwin, Syclney, 
(Avustralya), Okland {Yeni Zelan· 
da). Ttrtılh bir yaprak şeklinde 

olan ada, Malaka yarımadasının 

cenubu. da ve Uzak Şarkla Pasi
fik'ten Hind okyanosuna, Afrikaya 
ve Akdeniz'e &iden yolların üze
rindedir. 

seyyah Markopo~o, Singapur'dan 
bahsetmemeklt!dir. Belki d~ ada 
üzerindeki limandan, o zamanlar 
yalnız Cava, Hornoe ve !\falaka 
halkından pek azı istifade ediyor
du. Fakat frıgilizler, bu ad; nın 
büyük ehemmiyetini çoktan farket
mişlcrdi. ŞJrki ı lindistan lngiliz 
kumpanyas:nın delegesi Sir Stan· 
ford, Johore s-ıltdnını 1819 da 
adayı ve limanı satmıya ikna etti. 
1826 da lngıliıler, geçitler koloni
sini (Stralt Setı::lll!ments) tesis e 
derken Singapuru da ona ilhak 
ettiler. 

• • • 

TÜRKSOZÜ 

Tüylü deri 
ihracı yasak 
Harice yapılan tüylü deri ih

racatı hakkında hükümetin isabet 
li bir karar verdiğini dün memnu· 
niyetle haber aldık. Evvelce yap-

tığım11. neşriyatla da söylediğimiz 
gibi derilerin üzrrindeki yapag-t
larla birlikte ihracına müsaade e
dilmesinden sonra Avrupaya kül
liyetli mik arda yapağılı deri ifııaç 
edilmeye başlanmış Vı! yapağı ih· 
racatı memnu olduğu halde bu 
müsaadeden istifade eden bazı 

kimselı!r harice yapağı satmak 

için derileriyle birlikte ihracata 
başlamışlardı. Bu sebeple kısa bir 
zamanda harice 2 milyon kilo ka-

dar tüylü deri ihraç edilmiş ve bu 

Me1ra leketimizde 
geçinrn e masrafları 
Bir baçü ıeaedeaberl Jlzde lurll artı• 

---------------
ı ........................ ı 
f Iİagla bar i 
J taral tatil i 
ı Bugün bir Mayı• Ba- ı i har bayramıdır • Bu mü- l 
ı na.ebetle bütün daireler, ı 
ı müeuHeler ve Fabrika- ı 
ı lar htildir. ı 
ı ı .......................... 

Singapur; Hind Okyanosunda 
lngiliz nüfuzu ve Pasifik'te Ame 
rikan nüfuıu için bir tiredünyon 
vazifesini görür. 

Ada, yirmi kilometıe kadar 
genişlikte ve kırk kilomelre kadar 
da uzunluktadır. Johore'darı. en 
yakın yeri 800 metre genişliğinde 
olan dar bir kanal ile ayrılır. A
danın hafif daAlık olan merkezin
de bereketli bir ziraat yapılmak
tadır ki, buraları Sir Stanford sa
tın aldığı zaman vahşi ormanlıktı. 
Adada askeri ve ticari ihtiyaçlar 
dışında kalan topraklar tamamen 
işlenmiştir. Çinliler, buranın sıcak 
ve ratip ikliminde kauçuk, çi~it, 

ananas ve saire yetiştirirler. Sin· 
gapur'da vasati olarak iki g<inde 
bir yağmur yağar. 

, meyanda bizim için gayet kıymet
' li olan yapağı mahsulünden de 

mühim bir kısım harice çıkarılmış· 
tır. 

Yine lcallve 
babraaı var 

Mersin : 30 ( Türksözü mu
habirinden )- Gerek şehrimizde 
ve gerekse hinterlandımıza dahil 
vilayetlerde uzunca bir müddet
tenberi hüküm süren kahve buh
ranının izalesi maksadiyle gerek 
vilayet makamı ve gerek mıntaka 
ticaret müdürlüğü tarafından te
şebbüsler yapılmıştır. Mıntaka ti
caret miidürlüğünden öğrendiği

mize göre mcsele}'e el koymuş 
olan Ticaret Vekaleti, pek yakın
da lazım gelen talimatı verecek
tir. Ahiren Mısırdan gelen kahve 
lerle birlikte stok miktarı iki bin 
çuvala yaklaşmaktadır . 

Gıda maırafları endeksimiz 
1940 senesi nihayetinden mart 
nihayetine kadar üç ay zarfında 

156 dan ."ı68:e geçmek suretile 
takriben •;, 8 yükselmiş ise de 
hu yükselmenin daha ziyade ikin
cikanün ve tubat ayhmnda vuku
bulduğu ve mart ayında ise bila
kis cüzi bir gerileme kaydedildi
ği anlaştlmaktadır. Gıda masraf 
larında harp batlangıcındanberi 

kaydedilen yilkselmeyi daha sarih 
bir ıekilde görebilmek üzere 1933 
senesi mebdeine göre tanzim edil
miı bulunan endekslerimiı.in 1938 
senesi esasına irca edilmesi icab 
etmektedir. 

Bu yolda yapılan hesaplar 
neticesinde memleket vasati en
deksinin 1938 seneıine nazaran 
1939 senesi eylQlunda da 1 puvan 
farkla endeks ayni seviyede idi. 
0/o 40 artmıı~olduğu. ve muhtelif 
viliyetlerimizdeki yükselmelerin 
de 'le 30 ile '/• 50 arasında bu
lunduğu anlatılmaktadır. Harbin 
bqındanberi 18 ay zarfında kay
dedilen '/• 40 tereffüün ilk '/• 10 
u birinciteşrin 1939 dan tubat 
1940 a kadar 5 ay zarfında, ikin
ci 0/, 10 u birincitetrin 1940 a 
kadar 8 ay ı:arfında, üçüncü •;, 
10 u birincikAnun 1940 a kadar 
2 ay zarfında ve son •/, 10 u da 
şubat 1941 e kadar yine iki ay 
zarfında vuku bulmutlur. 

• • • 
Singapur'un 12 ve 15 nci asır

larda mühim bir ticaret merkezi 
oğluğu ileri sürülüyor. Fakat Su
matra'da bir kış geçiren meşhur 

iKTiSADi BAHiSLER 

ihtiyaç planlan 
• Bir Alman mütehasısı ıöy· 

le der: •Zirai istihsal ve gıda 
maddeleri tedariki sahasında 

istatistiklerimiz bir iş göreme
miştir ... Harp içindeki iktisa
di müdalıeleler neticesinde el
de edilen daha sahih rakam
lar sulh zamanına ait ekim 
salıaları ve istihsal miktarla
rının istatistiktlerimiz tarafından 
hakikatm fıwA.inde olarak bil
dirdili anlaşılmıştır. Bu sebep
ten tarla mahsülleri ziraatı 

hakkında uzun seneler aldan
mıı olduf umuzu zörerek suku
tu hayale uıradık ... • 

G ünün en mühim mevzuu 
ıüphesiı ihtiyaç planlarıdır. 

ihtiyaç planlarının tanziminden 
gerek halkın gerekse hayvanların 
bir ara<'.a ihtiyaçları ile nufus 
batına ihtiyaçların tabii zaman
lardaki şartlara göre te•l-iti ve bu 
umumi ihtiyaçların elycvm içinde 
bulunulan istihsal, ithal, nakil 
muhafaza ve istihlAk vaziyet ve 
im Unları ile ne tekilde tevzin 
cdilebileceğinh, tetldki icabcder. 

Gıda ihtiyaçlarının karşılanma

masında zaruri ve fizyolojik gıda

i kıymetlerin oynadığı mühim rol 
iqe planlarının k&lori, protein 
ve yat gıdai kıymet vahidlerine 
göre hesaplanmasını icabettirir. 
Tabii zamanlardaki gıda madde
leri istihlaki ya istihsal rakamla
rına veyahut son müstehlikin sar
f yatına göre hesap edileceği gibi 
kontrole imkan verebilmek üzere 
de kabil oldukça bu iki usulün 
aynı zamanda tatbiki muvafık o· 
lur. 

istihsale ait donelere istinad 
edildi~i zaman ihracat, tohumluk 
hayvan yemi, endüstri ve el S'\

natları, ihtıyaçları , imalat safha
aındaki kayıplar, fireler vs. daima 
dikkatle nazarı itibara alınmalı

dır . 
Zirai istihsal istatistiklerinde 

bir çok memleketlerde umumi
yetle gittikçe iyileten bir istihsal 
vaziyeti göstermek temayülü bu
lundu~u da göı önünde tutulma
lıdır, ( Nitekim t 936 • 1940 ista
tistiklerine nazaran adam batına 
buğday istihaalimizin 1931 - 193~ 

seneleri vaaatisinden yüzde 51 
fazla olduiu görülmektedir ) . 
Hayvanlar ve hayvan mahsulle
rine ait istatistikler de ihtiyaç 
pllnları bakımından ayni kritik 

• • • 
lngiltcre yarım asırddnberi 

Singapur'u, dünyanın en iyi tah
kim edilmiş bir deniz üssü yap
mak için çok emek sarfetti. Ve 
bunda muvaffak da oldu. Adanın 
şimalinde. bataklıkların kurutulma 
sı ve kanallar açı ması suretiyle 
kazanılan topraklarda harp gemi
leri için havuzlar kazıldı. Ve hava 
meydanları yapıldı. Adayı Johore' 
dan ayıran kanal, cereyanların 

getirdiA'i çamurlar tarana ak o il a 
dar derinlt ştiriimiştir ki şimdi o
rada Southampton'dan sonra dün
ya· ın en büyük gemi tamir ha· 
vuzları vardır. Bunlar, 35 bin ton· 
luk zırhlıları alacak ve ar.zalar.nı 

tamir edecek kabiliyettedir. Dock 
Singpaur'da bir de büyük yüzen 
havuz vardır ki bunu lngilizıer 

d l!niz yoluyla ve çok güçlükle 
buraya getirebilmişlerdir. 

Sahile konmuş olan batarya
lar çok kuvvetlidir. 18 pusluklar 
yani 450 milimetre çapında olan 
toplar, bir ton a~ırlığıııdaki mer
mileri kırk kilometre kadar ata
bilirler. Havadan atılacak bomba
lara karşı iyi gizlenmiş olan ye· 
raltı mitralyöz yuv'\ları, batarya
ları ve sahilin açık yerlerini her
hangi bir ilaç hareL:etine karşı 
muhafaza edebilecek şekildedir. 
Yeraltı petrol depolarında, lngi
liz filosuna altı ay yetecek mayi 
mahrukat vardır. Amirallık rad-

görüşle mütalea edilmelidir. 
lstihlake ait donelere gelince 

burada askerin muhtelif gıda mad
deleri ihtiyaçlarının miktar , ka
lori, protein ve yağ itibariyle ta
mamen hesap ve teııbit edilmiş 
olduğu malumdur . Sivil halkın 
ihtiyaçları hakkında ise elde an
cak Konjonktür dairesinin çiftçi
ler , şehir işçileri ve memurlar 
nezdinde yapmış olduğu aile b•it-
çesi anketlerinin neticeleri bu
lunmaktadır. 

Umumi ihtiyaçların tcsbitincle 
sivil ihtiyaçlar ile tamamen hu
susi bir mahiyet arzeden askert 
ihtiyaçlar için ayrı ayrı planların 
tertibi icabeder . Sivil ihtiyaçlar 
plAnlarında hususi ihtiyaçlar ile 
resmi daireler ve amme müesse
selerinin levazım ve malzeme ih
tiyaçları ve bunun yanı başında 

da ham maddeler, yarı mamuller 
ve mamul maddeler ihtiyaçları 
ayrı ayrı tesbit edilmelidir . 

Bu suretle teshil edilen umu
mi ihtiyaç planlarının buğday , 
arpa kumaş , demir ve emsali 
madd~lerden her birinin yegan 
ycgan hangi maksatlarda istimal 
ve nerelerde istihlalc edileceğini 

gösteren diger bir seri planlar 
ile ikmali lazım ielir . 

Bu şekilde ihracat memleke· 
timi1deki mt·şirı sanayii de kör· 
leştirdiğinden hükumet tüylü deri-

al~rin ihracını menetmiştir. Habe:r 
aldığımıza göre Ticaret Vekaleti 
bu ihracat için bazı kayıtlar koy
maktadır. Bu kayıtlara göre an
cak gayet kısa tüylü derileri ihra· 
catına müsaade edilmektedir. Ve
kaletin bu husustaki tamimi ala
kadarlara teblığ edilecekıir. 

yo merkezi, Uzak şarkın en bü
yük istasyonudur. Adanın dağ. 

lık kısımlarında yağmur suları, 

garnizonun ve halkın ihtiyacını 

karşılıyacak ihtiyat havuzlara a
kıtılmaktadır. Garnizon oldukça 
lrnvvetlidir. Burada rlaima birkaç 
tabur İngiliz veJskoçyalı askerle 
Çinli, Hindli, Birmaııyalı ve me-
lez yerli kıtalar bulunur. ı 

Singapur ayı ıca birinci sınıf 

bir ticaret lim.tnıdır. Buradaki ı 
büyük kalay fabrikası f ınnlaı ında 
bütün dünyanın kullandığı kalayın ı 
yansını istihsal etmektedir. Sin- l 

Otretmeallll 
lmtlbaaları 

Maarif Vekilliği Bölge Sanat 
Okulu mezunları arasında bir 
müsabaka imtihanı açarak Meılek 
Öğretmen Okuluna talebe alacak
tır. 

İmtihanlar 1 temmuzde Anka· 
ra Erkek Sanat Okulunda icra 
edilecektir. imtihana girmek isti
yenlerin yol paraları Vekalet ta
rafından kartılanacaktır. 

gapur idael bir müstahkem mev- ı 
kidir. johore kanalının şimal kı J 
y ısında ki bata L: lı le pirinç mıntıka- --!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~ 
sı, şimalden bir hücumu imkan- liri ile karıılanmıştır. 
sız kılmaktadır.' İngiltere ve Ameri1' ile Ja-

Singapur'un kıymetini arttıran ponya arasında bir harp çıkıp 
bir nokta da şudur: burası en ya- İngiltere'nin de doğan güneş im-
kın düşman deniz üssünden 1500 paratorlu~na karşı en ileri bir 
lı..ilometıe uzakta olduğundan an- karakol olan Hong-Kong nokta-
sızın bir hücuma ugrayamıız. Bu- sını bırakmıya mecbur olması ha-
günkü harplerde deniz ve hava linde Singopor'un rolü fevkalade 
hücumları bakımından mesafenin mühim olacaktır. 

İki büyük Anglo - Sanksoo 
büyük bir ehemmiyeti olduğu 

memleketinden Büyük liritanya ' -
malumdur. 

nın deniz üslerini ve Birleşik A-
Bu tesisat milyonlarca liraya merika'nın da Pasifik donanması-

mal olmuştu· ki (oralarda dolar nı temin ederek eli.erinde mev-
hesabı yapılır) bunun ancak yüz- cut vasıtaları teşrik etmeleri ha-
de yirmisi adanın ve limanın ge- kikate mukarin görünm~ktedir. 

Endeks rakamlarının istima
linde bir çok aıda maddeleri fi 
yatlarınin ehemmiyetli· ,mevsim 
temevvüçleri arzettiklerininrnaıa
rı itibara alınması veJ:nıukayese· 

lerde hatalı hükümlere:varmamak 
için de ... mevsim tesirlerinin izale 
edilmesi icabedeceti tüphcsizdir. 
Her ne kadar fiyat serilerinin 
mevsim tesirlerinden tasfiyesi 
için~bir kaç riyazi usul mevcut 
ise dei:muhtelif senelerin ayni ay
larına ait fiyatların mukayesesi 
umumiyetle bu kabil hesaplar 
yapılmasına ihtiyaç bırakmıyaca
ğı düşünülerek ıon senelerin mart 
aylarındaki vaziyetini göster
mel;tedir. 

Hulculı oe ileti· at 

lalcültelnimi~d• 

Aldı~ımıı. malumata göre Ü
niversite Hukuk ve iktisat Fakül
telerinde ayın 24 ünden beri de
vam eden Eleme imtihanları dün 
nihayet bulmuttur.: Neticeler ge
lecek hafta bildirilecektir 

Ankara Radyo Gazetesi 1--
Avam Kamarası ve 

Çörçil hükumeti 
Bay Çörçil Balkan vaziyeti

nin izahı için bazı mebuslar ta
rafından tazyik edilmektedir. Çör
çilin nutku gerçi İngiliz ve Ame
rikan efkarı umumiyesini tatmin 
etmiştir. Fakat Avam kamarası 
bunun bir defa da parlamentoda 
müzakeresini istemektedir. Söy
len<liğine göre Çörçil bunu itimad 
telakki edecektir. Önümüzdeki 
celsede Çörçil hükumetinin hare
keti tasvip ed;lirse - ki buna 
muhakkak nazariyle bakılıyor -
Çörçil programına devam ede
Cl"ktir. 

Balkan harekatının son safha
sı üzerine İngiliz hükumetinin çe
kilmesi şayiaları bile dolaştı. Fa
kat bu görüldü ki doğru değildir. 
Ve mihver propagandasıdır. 

Mihver Propa6a:ıda•ı 

Mihver propagandası aon 

günlerde dominyonlarla İngiltere· 
nin arasını açmak istemektedir. 
Mesela mihver propagandası Yu
nanistana gönderilen kuvvetler
deki kadroda en ağır işlerin do
minyon kuvvetlerine verilditini ve 
Britanya askerlerinin hafif hiz-

metlerde kullanıldığını iddia etmek-
tedir. 4 

Yunaniatanda kurulan 
hülıiimet 

Epir çephesi kumandanı tim
di Yunanistanda bir hükumet kur
muştur. Teslim olan kumandan 
bir beyanname neşrederek, Al
manyanın kahir kuvveti altında 
mağlup olduğu gibi yine ayni ka
hir kuvvet karşısında bir hüku
met kurduğunu anlatmaktadır. 

ita/yan niyetleri ve realiteler : 
Gelen haberlere göre ltalya 

Karadağda bir sivil komiserlik 
ta} in etmiştir. Anlatılıyor ki ltal-· 
ya bazı emel'ıer besliyor . Fakat 

yeni bir haber Almanvanın her 
şeyi oldu~u yerde bırakmak ka
rarında olduğunu anlatmaktadır . 
Binaenaleyh İtalyanın bu hare
keti aemereıiı kalacaktır . 

A lmanyanın yeni adımları 
V• Viıi 

Almanyanın yeni atacatı a
dımların dilnyayı alAkadar etmek
te oldufu göıOIOyor. Şimdilik bu 
mesele etrafında kati bir söz. söy. 
lenemez. 

Viti hükümeti bir taraftan 
Mihver , diger taraftan Amerika 
hükumetince tazyik edilmekte
dir. Amerika hük6meti, eter Vi
şi tam bitaraf kalmazsa franıa}'a 
hiç bir yardım yapmayacağını 
bildiriyor. 

Mı•ır harelcdtı 

Mısır hududunda toplanmıf 

·olan Alman - ltalyan kuvvetle
rinin üç koldan hareket icra et
mekte oldukları bildirilmektedir • 

1 ma 

Lastik tev 
, 0~,a ı~tıu.Lul: 30 \Tün.s 

birindt:n) - Hariçten f 11 gelmiş olan 2500 de~ ~s.ı ~ 
mobil lastiainin tc:vıiı ıçııı ~ 
miz<le buİunan lnş~ 111 'ı/. ti 
Şefik soyer alikndarlı~• 
gelen müsadeyi vl!rıniştır~ t 
üzerine dün öğleden sn~:r. 
yette tevziata başlanınıf eıJ 
dilik şehrimizde 186 t~ıı ~ 
tomobil IAstiği tevzi edıl ~ a 
Bir iki güne kadar 250 ali ç 
ha da~ıtılacaktır. sund .,, c 
Lastik tevziatını yeni kUI t 

R~;;~;;y~~ . 
muk yo11anı1.~ 

Ruo anya ile yap118
" 

hükümlerine göıe, bu Jill 
verilecek pamukların se 
niden başla'lmıştır. ,,f 

Dün lstanbuldan Rudl 
200 bin liralık pamuk ~ 
başlaıımıştır. Bundan bal lJİll 
telıf memleketlere 20~ "' 
daha ihracctt muamdeSl

1 
•1' .J 

miştir. Bu mtyanda ita 1 ,pr 
Rumanyaya zeytin. SIO' 
deri, vesaire ı;ablmıştır. 

ilk OJE~ 
lmtlllaa DiP' ~~ 

Şehrimizde lık okuııar;; l3 
me imtihanlan dün son' ... j 1 

'/llY lE 
MERSiN PLAJ/. f 

YENi 1ESIS~ 
- k•ö•a 

Mersin : 30 ( Tur dıJlr' ı 
birinden ) - Plajda k~ııill 19 
ayrı bir SO) unma ye~i ~ 
maaına ve denizde da n)O 
dınlar için ayrı bir ba is" 
linin tesbitine beJedi~e~ıe 
rar verildiği memnunıye J 

19 
alınmıştır. • ~~ ~O 

·ı ''"' Muhtaç a•ker aı • a 2Q 
- ks6' 

Mersin : 30 ( Tur •ke' . .J: 
birindeu) - Muhtaç r "'" 21 
!erinin N iıan ay tığı. dii::tır· 2 ı 
miı vezneıinde verıl111 ~l 

Bir tiftİ~ ~, 
anlaşnıasl 

d• 
Almanlar la a: a~ıı. 811 

olan muvakkat bır " 
göre, bu memlekel~iJO'tı 
kitre ve keçi kılı te9 dl' 
lunda görütmek üıere 
toplantı yapılmıştır. . ıôt" 

Haber aldığımıı~ er~ 
maddelerin fiyatıari u~,ıı 
tabakat hasıl oiduA'U11 

' başlanacaktır. _AlıOaP!. 
Bunban batka, 

11 
'I"', 

son günlerde imıalal1• d,ıı 
liralık tiftik anlaf~81111ıir~ 
bugünlerde 175 bıl1 "' 
mukavele imzalanac•:erı 
miktar daha tifti~ Al" 

mmuı ' ·· - ~e li ~ 
Maden kömüru bil 

salitının bilhassa Ş~fl el 
aylannda son seneleri"'°' 
rakamlannı buld~t'l.Jtıtt' 
tının yiııe aktif bır Ahplll 
ti, bakır istihJ81 .,ıtil' 
temposunu muhafaı• . 

••. 'sb 
muk ve yün ıphA'1 1 . • 
geçen senenin ,ynı ,,. . 
yüksek istihsale n~rdil'~ 
olsa bir artış go ~· t;I 
dikkate alınınca de:,ıd 
çimento istihsalAbn . · 
ye ratmen sınt r '·t bİ' 
umumiyetle müteı3Y1 el-.,,; 
kip ettiğini ı.ab01 · _../. 

gelir. ~A 
AalEerP ~ 

Onüversite taiebeı:,,. 
lik dersi imtihanl•~ir· fi 
de devam etmekte ti ~ 

İmtihan 17 01•Y
1 

vam edecektir. 



MISIRDA HAREUT 
. (Birinci sahifeden artan) 
rınde dağılmıı bulunmaktadır . 
t Kahire: 30 (a. a.) - Topruk· 
ka . dctiıildik yoktur. Sollumda 
H~~'- ~aaliyetleri devam ediyor. 

_ ueııstanda sudan müdafaa CÜ· 

t~t•11ıları pazar pnü Fakutayı 
a mlf Ve difmana inaıınca pek 
Çok zayiat verdırmiıtir. ve ayrı· 
~a 515 esir ahnmııtır. DiQ"er mm· 
•katarda kıtalanmııın ve Habef 

vatan pc:-rverlcririn memleketi 
nı~ f . 

lln erıt müfreıeler<lcn temizle 
lllek maksarliylc yaptıkları faali· 
Yet fiddetli surette devam etmek· 
tedlr. 

Pertembe 1.5.1941 

8.()() Program ve memleket sa· 

8.03 
8. ıs 
8,45; 
9.0() 

12.30 

12.33 
12.so 
13.05 
13.251 
14.oo 
18.oo 

18.03 

18.40 
19.10 

at ayarı 
AJANS haberleri 
Müzık : Hafit proiram 

Ev kadını - Yemek 
Proıram ve memleket ıa· 

at ayarı 
Müzik : Solo şarkılar 
AJANS haberleri 
Muzik : Beraber prkılar 

Müzik : Kerııık prorram 
Proıram ve memleket N· 

at ayarı 
Müzık : Radyo Caz orkes· 
trası 

Müzik : lncesaz 
Konuşma (Seyahat Röpor· 
tcıjları) 

Memleket saat ayarı ve 
AJANS haberleri 
Konuşma : Ziraat Takvimi 
Muzik : Solo tarkılar 
l<Aü 'I O GAZE 1 ESi 
ffıuzık : Doroty Lamour 
plftKı cırı 

Müı.ık : Dinleyici istekleri 

Konuıma (Sıhhat Saati) 
Müzik : Radyo Salon Or· 
kestraS& 
Memleket saat ayarı, aj11ns 
haberleri, ziraat, esham • 
tahvilat, kambiyo . nukut 
borsası (Fiyat) 
Müzik : Dans 

Yarınki prorram ve kapa· 
nış ---·------ -

lllletoı ecuae 

YEHI ECZANE 

PAMUK - HUBUBAT 

KiLO FJATI 
En az IEn çok 
K. S. l K. S. 

4,50 5,00 
5,00 5,00 

5.24 
13:l.20 

Finlandaya 
çıkanlan 
Almanlar 

(Birinci aayfadan artan) 

TalJin : 30 ( A. A. ) - Tas 
ajansından: Pravoda 1razete i mu· 
habirinin inanılır haberlere istina
den bildirildijine göre, 26 Nisan· 
da dört Alman nakliye gemisi 
Abotorro Finlandiya limanına gel· 
mif, esleha, tank , topçu ve sai· 
resiyle takriben 12,000 kişilik Al· 
man kıtalannı karaya çıkarmıştır . 
28 Nisanda bu kıtalann ı ampe· 
reye nakli başlamıştır . 

Bern : 30 ( A. A. ) - Hel 
ıinkiden lsviçre ajansına gelen 
bir telgraf , Finlandiya müşterek 

AJman • Finlandiya manevraları· 

nın yapılacatı hakkındaki haber· 
lerin Helsinkide resmen tekzib 
edilmekte oldutuııu bildirmekte· 
dir. 

Londra : 30 ( A. A. ) - Roy· 
ter muhabiri: 12,000 Alman aske
rinin techizatiyle Finlandaya ihraç 
edilditi haberleri hakkında Lon· 
dra mehafilinde teyid mevcud ol
madıtını bildiriyor . 

Bir Alman gu etell 
ve Amerlllaa 1ardl•ı 

Bertin : 30 ( A. A. ) - Roy
ter bildiriyor : Doyçe Algemanye 
gazetesi, Amerikanın lngiltereye 
yardımlarının hızlanması mesele 
sine dair yazdığı bir makalede 
diyor ki : Ruzveltin plinlarının 

ancak hep bir neticesi olacaktır. 
Bu netice Amerikan vapurla 
rının süratle ve muhakkak olarak 
batırılmaaıdır. 

MOSIOV l RADYOSUNA 
GORE IHGiLIZLER 

(Birinci sahifeden artan) 
vaziyetinin daima takviye edilmiş 

vaziyette kalmakta oldu~unu bil
dirmiş ve demiştir ki : 

lngili7.lt-rin Y unanistandaki va· 
ziyeti lngilizleri Süveyş kanalına 
giden yolu ve Kıbrıs , Girid ve 
lskenderiye deniz üslerini hima
yeden menetmiyecektir. Garb çölü 
yoliyle Mısıra karşı bir hücum 
muazzam güçlükleri ihtiva etmekte 
berdevamdır. Halbu ki Kızıl de · 
nizin tamamiyle lngilterenin elinde 
bulunması lııgiliz ordusuna harb 
malzemt si gönderilmesini ve bin· 
lerce -ahiye nakledilmesini temin 
eteylsmkedir . 

1 LA N 

ADANA BElEDIYE RIY ASETINOEN • 
1 - Yeni Askeri Hastahane ile Kanal köprüsü arasında 

müceddeden inşası lizımgelen şosa, açık olarak eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - İşin keşif bedeli 5281.25 liradır. 
3 - Muvakkat:teminah 396. 10 \liradır. 
4 - istekli er .. bu işe ait prtname, proje vesair evrakı A· 

dana Belediyesi F ;n işleri Müdürlüj'ünden . 26 kuruş mukabi· 

linde alabilirler. 
5 - ihale 16.S.941 tarihine rastlayan cuma günü saat 16 

da Belediye Bioaıında toplanacak Belediye Encümeni tarafın· 
dan yapılacakhr. . . 

6 - Münakasaya girebilmek için taliplerin ihale tanhınden 
en az dört gün evvel Belediye Fen işleri Müdürlüğüne müra· 

caatla bu itin ehli olduklannı dair ehliyet vesikası almalan şart· 

tar. k. . . 1 . A 
7 - Bu iş hakkında fazla malumat alma _ ıstıyen er.m • 

dana Belediyesi Fen işleri Dairesine ~e münakasay~ ~ırme~ 
istiyenlerin de ihale gününde muayyen saatte Beledıye .Encu· 

menine müracaatları ilin olunur. 
J-5- 9-14 12983 

iLAN 
laldnrlar Adalla Bat Mldlrlllbd••: 
1 h' rlar Adana~ başmüdürlüğünün eski ve yeni istasyonlar, ida· 

h 
0 1

~azhane imalAthane, barut deposu ve indelhace mezbahadaki 
re ane, • • k h · (Be · ı ) k"l 
d 1 arasında !'evk ve naklolunaca tıt mınen ş mı yon ı o 

epo arı . . . d l - - k" 
balya halinde yaprak tütün, sandık ıçerısın e ınamu tulün, mus ırat 

b t ve patlayıcı mevat ve çuvallı tuzlar ve boş mahfazalar ve bil· 
aru (ld d . . 

cümle idareye ait eşyanın nakli ışleri are . e mevcut ~artnamesı mucı· 
hince) Mukavele akdi tarihinden itibaren hır sene muddetle açık ek· 
siltmeye konulmuıtur. 

Eksiltme 21/5/94 t tarihine müsadif cuma günü saat 16 da inhisar· 

1 8 müdürlübü hinaıında Komisyon huzurunda yapılacaktır. Şartna· 
ar aş • . 1 be . - t 

meyi görmek ve fazla izahat almak ısteyen er satıı şu sıne muracaa 

etmelidir. . ı -
Ek ·ıtmeye iştirak etmek isteyenler ıhaleden evve '•7,5 pven pa· 

rası ol:~ (150) Lirayı makbuz mukabilinde Baımüdiriyet veznaine ya· 
brmabd1rlar. 1-9- lt4 12981 

iLAN 

C han Şimendifer istasyonundan Kozan ve Kadirli inhisarlar 
ld ı e~ anbarlanna ve mezkllr idarelerden Ceyhan Şimendifer Is tas· 

are en müteakiben ..,sevk ve nakledilecek tahminen 160,000 Kilo ma· 
yonuna . b"I' al 
mul tütün, içki ve zuruf ve tuzdan gayn ı umum emv ve eşyanın 

M k l akdi tarihinden itibaren bir sene zarfında taşınma~ı 22/4/941 
u ave e y · · ·· - dd l C ha 'd 'h" d 12/5/941 Tarihine kadar ırmı ıun nıu ete ey n ı a-

tarı ın en Ş · ·b· k it 
reaile Adana Başmüdürlütünde mevcut artnamesı mucı ınce e ı11 • 

miye konulmuştur. 1 
Taliplilerin 1215/941 Pazartesi ~ünü saat 14 de •/• 7,5 aüven 

paralariyle inhisarlar Ceyhan ldaresıne müracaat eylemeleri ilin olu· 
27 - 2 - 8 129S9 mu. 

.. 

DayJalılarımıa 

Paraııtçllütc 
lllr rellor 

Bir günde paraşütle en çok al· 
layış rfkoru bundan bir kaç 

hafta evveline kİdar Amerikalı 
Jorj Velçe aiddi. Velç bir günde 
paraşütle 38 atlayış yapmak sure
tiyle bir dünya rekoru karmıştı. 
Şimdi A•jantinli Rikaso bir günde 
tayyareden 39 defa atlamak ıure
lile yeni bir dünya rekoru teşkil 

etmiştir. 

Pikaso, Buerı us Aires tayyare 
meydanında sabahleyin saat yedi
de tayyareden atlayışlarına baıla· 

mıı ve akşam saat altıda 39 al· 
layışı tamamlamıştır. 

Binlerce halk yürekleri heye· 
candan çarpt çarpa bu cesur tay 
yarecinin atlayışlarını seyir ve ta· 
kip etmişlerdir. Bir çok kadınlar 
heyecandan bayılmışlardır. Pikaso 
geçen sene Amerikalının rekorunu 
kırmata teşebbüs etmiş, fakat 2 l 
inci atlayışta yaralandıtı için te
şebbüsü akim kalmıştı. 

• 
Budapeştc Avrupada serçesi en 

çök olan şehirlerden biridir. 
Serçeler kış gelince kararrlhlarım 
meşhur Andrassy caddesine nak • 
lederler. Bütün kıtı ve ilkbahann 
büyük bir kısmını burada geçirir· 
ler. Mayıstan sonra yuvalarına 

naklederler. 
Andrassy cadd.-sinde o kadar 

çok serçe toplanır ki, bu sokak· 
tan geçenler ekseriyetle hava ta· 
arruzuna uğrarlar. Gerçi Üzerlerine 
bomba düımeı, fakat şapkalanna 
elbiselerine kuılann pisliti yatar 
ve bomba tehlikesine oldutu 
aibi bu hava tehlikesine karşı da 
müdafaa yolları bulunmuştur. En 
müessir çare şemsiyedir. Cadde· 
nin iki başında ellerinde şemsiye 

bir çok kimseler beklerler. Şık bir 
kadın veya bay &"elince derhal 
koşarlar ve şemsiyelerini arzeder
ler. Gelen zat şemsiyeyi abrsa 
caddenin öteki başına kadar ai· 
der ve orada bir bahtif verir. 

Sırf genç kadınlara hoı lf'Ö · 
rünmek, onlarla dostluk temin et 
mek için daddenin iki başıııda 

şemsiye ile dolatan flk baylar da 
vardır. Fakat bunlann evli olma· 
masa tarttır. Çünkü evli olan evi· 
ne lf'İltiti zaman karısı ıemsiyeye 

bir bakııta iti anlar: 
- Andrassy caddesinde işin 

ne idi? .. diye sorar. Bundan son · 
ra neler oldutunu tahmin etmek· 
kolaydır! 

SEYHAN VllA YETi DAiMi 

ENCOMENINOEN: 
Adana Memleket Hartaneıi· 

nin 497 lira 50 kurut muhammen 
bedeli bir kııım maalece ve mal· 
zemei tıbbiye ihtiyacı pazarlıkla 
aatın alınacaktır. 

Pazarlık 8 51941 tarihine te
aadflf eden per~embe rflnü aaat 
10 da Seyhan vilAyeti daimi en· 
cflmeninde yapılacaktır. 

Ekıiltmeye rirebilmek için 
muvakkat teminatın pazarlık gil· 
nilndcn üç tün mukaddem Husu
si Muhasebe veznesine teılim e
dilmi• olmaıı lhımdır. 

1steklilerin Liıte ve tartname
yi törmek üzere herpn Hastane 
ldare•ine ve pazarte•i ıünü de 
Daimi encümen "'bürosuna mOra
caat eylemeleri• ilan olunur. 

12967 29 - l - 3 - 6 r ...................... I 
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ı YARISlARI 
! Yüksek Yanş ve lılih 

Encümeni namına 4 ve 11 
Mayıs 941 Pazar günleri 
at koşuları icra ,,olunacağı 
ilin o lunur. 1-3 12984 

.................... 

........................... 

• 1 • 1 • 1 
1 

• 1 • • • • • • • • • • • 

BU AKŞAM 
SUVARE SUVARF. 

8.30 8.30 
Sinema Aleminde Bufıine Kadar Yapılan En Komik 

Ve En Çok Talc.lüli ıaheıer 

TbBÇBB0ZLG 

z 
o 
R 
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TAYYARECi 

·-Filmi Görülmemiş Bir Mu\·affakiyetle Devam Ediyor 

AYBIC:A : 

1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • SERGÜZEŞT FILMLERINIM T o • T y L 1 .... •• 
BÜYÜK BiR KAHRAMANI 

Esrarengiz iftlik 
Son derece meraklı, heyecanlı .sergüHıt /ilmi 

1 PEI YAllNDl 1 1 Y~IAN ROMANS 1 

1 Varı geceden sonra 1 

• • • • • • • • • • • • • • • 1 • FiLMiNDE • • • • •••••••••••••••••••••••••• 
&arp Olndm &avam l•llq ,.UltbmelE 
ıure 81vll ll1811ea ..... •lalarla llarıt 

wea11aı.-uan. 
1 - Lise o lgunluk imtihanını vermiş bulunmak. 
2 - Aldıldan mezuniyet diplamalanndaki kanaat notu iyi 

veya çok iyi bulunmak, 

3 - Olgunluk diploma tarihinden bir seneden fazla müd
det geçmemi.t bulunmak. 

4 - Sağlık durumu pilotluk hizmetine müsait olmak. 
S - Y q lan en yukan 2 l olmak. 

NOT: 
Bilahare hava muayene heyeti tarafından yapılacak mu
ayenede sağlık durumlan pilotluk sınıfına müsait görül· 
miyenler isterlerse harb okulunun diğer ıınıflanna veril-

• mek gibi hiç bir mecburiyete tabi tutulmazlar. Tam ser
besttirler. Kend i'e r inin arzu'anna göre muameleye tabi 
tutu'ur'ar. 

Okul tedrisah 15/Mayıs/ 94 t de başlayacağından 
ta ip o 1anlann, bu:unduk'an asker.ık şubelerine müraca· 

at edeceklerdir. Asker ik Şube!eri, yaptıracaklan sıhhi 
muayenede müsbel netice alanlar evrak'an i•e harp oku-
luna sevk edileceklerdir. 10-.1524-31 12895 

~-------- .._. 
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MÜTEHA SSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTlllRINI HER GON MUSTAFA RIFAT 
ECZAHANESI 0ST0MOEKI MUAYEIEHllESllDE 

UBUL EDER 

i.,..~ . ._ .. ........... ........... ................. .... ...... .. .... ,., .... . . 
• j 

! 
' . ' . ' . • . 

DOKTOR 

Yalçm Mustafa Ozel 
Dahtll ... g111rıar Mltell1111S1 

' i Kızılay Ulucami caddeıi lstiklil ilkokulu karşısın· 
! daki muayenehaneıinde her gün hutalannı ka b ul eder. 

' i S. P. Ca. 1-30 . 
~-·- ·-· -···-·-·-·- ·-·-·-···-·-·-·- ·-·-·-·-·-·-·-·-j 
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ı Diş Tabibi 

Bar gln ltleden sonra diş itablbl 
lımall iiallkı Somayın muayenebane
ılade baltalarını katini eder. 3 -15 

1~ - 2 
~ORKSÖZÜ 

SEYHAN Ylll YETİ OAIMf 
ENCÜMENİNDEN : 

Adana Memleket Hastane· 
sinin Haziran 941 Bidayetin
den Mayıs 942 nihayetine ka· 
dar bir senelik Yiyecek, ya
kacak vesair ihtiyacı Açık ek-

siltmeye konulmuştur. 
Eksiltmeye iştirak edecek-

lerin Ticaret odasında kaytle
rinin bulunması gerektir. Talip· 
lerin ihtiyaç miktarlarını ve ev
saf ve şeraillerini anlamak ü-

zere münakasa kaymalarını 

görmek için her.gün Hastane 
idaresine ve Eksiltme günü 
olan 815/941 Perşemde günü 

saat 1 O da da Eksiltmeye gire
bilmek üzere daha evvelden 

yatırmış oldukları muvakkat te

minat akçası makbuzlariyle Vi

layet daimi encümenine müra
caatları ilan olunur. 

25-30-2-4 12946 

Bayaııların sıhhi ar,kadaşı 
Birçok bayanların 

sıhhi, aylık temizlikle
rinde gösterdikleri a
lakasızlık, mühim ra
hatsızlık ve hastahk
lara yol açmıştır. İşte 

bundan dolayı, her sa~ 
yın bayan, adet za

manlarında bu gibi '.hastalıklardan korunması için~yalnız 
(FEMIL) kullanmalıdır. Rahat, sıhhi, pratik, bir kolay
lıktır. (FEMıL) in hususiBAGLARI da~ vardır. 
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1~ 
fm~ 

YUVANIN SAAOEfi 

1 F 

ECZANElEROEN VE TUH Af İYE , ITRİYAT 
MAGAZALARINDAN ARAYINIZ 

c - - J( 
O M ~ ~~~ 

1 Bu kurtların en birinci devasıdır. Kutulat10h
11
t V 

tanış tarzı yazılıdır. Her Eczanede bulunur Sıh 
C nin müsaadesini haizdir. 12791 ~ t 

Cenup Mıntakası deposu : Bahri Diril Ticaretlıaneai «~ ~ 
~www~~~~~.· ~//'~~ 1... ..... a. ... aa ........... liliil~•a•i•ca•m•ücwarıNo. 7~ ~ 
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: Ab o ne ve İ l an l T URK.8ÖZÜ. 
\ Şartları ı 

Seneliği 1200 Kr. 
Altı aylığı 600 ,, 
Üç aylı~ 300 ., 

Aylık ta abone edilir. -lilnlar için idareye 
miJracamt etmelldlr. 

Sahip ve Başmuharriri 
FERiD CELAL GÜVEN 

Umumi Neşriyat Müdürü 
MACiD B0ÇL0 

Basıldı~ ye-r : TÜRKSÖZÜ Matbaas 

IS HANKASI 
KOÇOK TAS~RRUF HESArURI 

1941 
ikramiye Planı 

KRŞ1DELER: i" 
·trf 

Lk.iJlCI 
4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağusto'i, 3 / t 

tarihlerinde yapılu·. 

f. ~ ! 
1941 lKRAMlYEL ıY' 

1 Adet 2000 Liralık 2.oOO •' 
3 3.000 •• 
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Türkiye lş Bankasına para yatırmakla ya ·ş ohJ 
olmaz. aynı zamanda talihinizi de uenetıl' 


