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S iY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Londra 11 (KudOs radyosu)· Amiral
lık dairesinin tebliii: Deniz kuvvetlerine 
mensup birlikler bu sabah Alman ifrali 
altındaki limanlara taarruz etmiJler, Oıta
nd limanını tiddetla bombalamışlardır. 
Limanda büyük yanfınlar çikarılmışhr. 

--Nafıa Vekileti mühim bir kanun liyihası hazırladı--

Yol vergisi kazanç nisbetinde verilecek 
Yol parası senede 3 taksitte alınacak ı 

---------aANKARA MUHABiRiMiZ BILDIRIYOR'1--------. 

Nafıa Vekaleti, şose ve köp· 
rüler kanununa ek bir kanun la· 
yihası hazırlamıştır. Bu layiha ile 
yol paralarının tahsil sureti ve 
miktarı yeni esaslara bağlanmak· 
ta, çalışan lc .. dınların da yol pa· 
rası vermeleri esası konulmaktadır. 

Liiyihadaki hükümlere göre, 

bilumum devlet memurlarile sene
de en az 24 lira lrazanç vergisi 

veya 40 lira bina vergisi ile mü

kellef olan hakiki ve hükmi şa -

hıslar aşağıdak i yazılı miktarda 

yol parası ile mükellef olacsklardır. 
Senelik kazanç vergileri 24 

liradan 75 liraya kadar olanların 

yol verğisi 6 lira; 75 liradan 125 

liraya kadar olanların 9 lira; 125 

liradan 200 liraya kadar olanların 

12; 200 liradan fazla olanlardan 
15 lira, bir senelik kazanç vergi· 

Nafıa·,, Vekili Ali 
Fuat Cebesog 

leri tutarı 24 liradan noksan olan 
devlet memurlarının yc.l vergileri 
de 7 lira olacaktır. 

Bir seneliıc bina vergisi tuta· 
rı 40 liradan 120 liraya :kadar 
olanlardan 6 lira, 120 liradan 200 
liraya kadar 9; 200 den 3CO lira• 
ya kadar 12 lira: 300 den fazla 
olanlardan 15 lira. 

Müteaddit binalara mütesar· 
rıf olan veya muhtelif membalar
dan kazancı olan mükellefler bun. 

ların her birinden ayrı ayrı yu

karıdııki miktarlarda yol parası 

vereceklerdir. Bu hükOmleri.ı şu

muli dahiline girmiyen 18 yaşın

dan 60 yaşına l'kadar erkekler 

senede 6 lira yol parası verecek· 
lerdir. 

Yol parası senede üç taksitde 
tahsil olunacaktir. Libga' da Bir / n ı i l i % ' Tank Diif i : Topu F a:aliget Halinde 

Çörçilin Bulga
ristana son ihtarı 

Yazan: Cavit Oral 

Franko ı 
Müsolini ve Hitlerle Kaplan -insan boğuşması 

Her zaman sert ve doğru ko· 
nuşan , sözden fazla filiyata kıy
met veren enerjik ve realist lngi
liz Başvekili 9 Şuhatta radyoda 
yine enteresan bir hitabede bu· 
lundu . Bu hitabesinde Afrikada 
cereyan eden muvaffakıyetli askeri 
harekatın kısa ve vazih bir bilan
çosunu yaptı. Amerikanın yardımı· 

nı canlandırdı • istila tehlikesinin 
zail olmadığı hakkında lngiliz mil· 
letini teyakkuza davet etti . Ve 
bilhassa cenubuşarki Avrupa ve 
Bulraristanın tehlikeli vaziyeti üze. 
rinde durdu . 

Şüphe yok ki mister Çörçilin 
hitabesinin en d i k k a t et a y an 
k111mlarından birisini de bu mühim 
nokta teşkil ediyordu. Çünkü Müs· 
yö Filofun Rusçuk nutkunda Bul
garistanın sulhçuluk ve bitaraflık 
esaslarına istinad ettiğini açıkça 
söylemesi, mülga parti liderlerinin 
bitaraflık için heyecanlı beyanna
meleri, nafiz bir kaç mebusun hü· 
k'1meti istizaha çekmek istemeleri 
ve Alman taraftarı ziraat nazırı 

BajTiyanofun istifa etmesi son za· 
mantara kadar muğlak ve müte
reddid görünen Bulgar durumu 
hakkında gerek Balkanlarda 
ve gerekse dünya efkarı umumiye· 
sinde oldukça müsbet kanaatlerin 
yer bulmasına ve kuvvetlenmeıtine 
yardım etmişti • Az çok herkes 
Bulgaristanın kendisini Almanyanın 
tehlikeli bir vasıtası olmaktan ve 
dolayısiyle de Balkanlan bir harb 
felaketinden koruyacak ve karta· 
racak makul , insani ve bir Bal
kanh zihniyetile vaziyet almak, me· 
deni cesaret göstermek istediğine 

inanır gibi olmuştu . Fakat Çörçi
lin ifadeleri bütün bu tahmin ve 
kanaatleri tamamiylf' sadi süpürdü. 
Zira istihbaratı çok esaslı olması 

lizımgelen ve sözlerinde hakikat 
ve ciddiyet olduğuna hiç şüphe 
edUmiyen lngiliz devlet adamının 
Bulgaristan hakkındaki ifadeleri 
çok açık , açık olduiu kadar da 
ikaz edici bir mahiyettedir. 

Vakia Bulgar ajansı Mister 
Çörçilin ittihacı ve iddialarını tek 
zip etmekte geç kalmadı. Lakin 
bu tekzip ÇörçHin sözleri ve ihtar 
lan ka11ısında dünya Lefkinumumi 
yeıin.f e en basit bir tesir bile ya
pacak kıymeti ifade etmiyor. 

Çünkü artık herkes Bulgarista 
nm gayet oportonist bir siyaset 
takip ettiğine aulhçü ve bitaraflık 
siyasetinin de zaman kazanmak için 
kullanılan bir politika manevrası 
ve oyunu olduiuoa •kanaat getir
mif bulunuyor. Şimdi :öyle anlaşılı 
Yorki Bulraristan, bir taraf dan macera 
Pereat polltikacdannm faaliyetinin 
diter taraftan Hitlerin bol ve 
avlaycı vaitleri ve Romen hududun 
daki tab.pdatının teairi altında muva· 

gö rüsmeğe gitti 
Bu seyahat bir sulh 
t et ebbUsU ile d" 
alakadar görUnUyor 

- Radyo -
- Giazetesô -

ispanya devlet reisi general Fran· 
konun hariciye nazırı Sunner ile 
birlikte balyaya hareket ettiği ve 
oradan da Almanyaya gideceği ha· 
ber verilmektedir. Bu seyahat et· 
rafında verilen mal\lmata t'Öre, 
general F'ranko ltalyada Musolini 
ile rörüşecek ve oradan Berline 
giderek Hitlerle de konuşacak.tir. 

Mihvercilerin Franko ile ne 
görüıecekleri belli olmamakla be
raber her halde bu zamanda is
panyanın harbe rirmesini istemele
ri akla pek yakın gelmez. Bir ri
vayete gört" Frankonun seyahati 
sulh teşebbüsü ile alakadardır. 
Filhakika bu zamanda en iyi sulh 
tavassutunu Franko yapabilir. Fakat 
buıünkü tartlar içinde yakın bir 
ihtimal olarak bunu kabul etmek 
kolay dt:ğildir. 

Bu seyahat hakkında bir baş
ka ihtimal da Veygand ile İngilte· 
re arasında iş birliğine dairdir. 
Zira mihverciler Vaygantla lngil
tere arasında bir iş birliği yapıl · 
masından korkmaktadırlar. Lakin 
şimdilik bu ziyaretin bir iadei zi
yeretten başka bir şey olmadığı 
söylene bilir. 

lstanbulda 

Zelzele 
lstanbul 11 [a.a.) Kandilli ra· 

sat hanesinden: 
Dün yaz sutile saat 12 yi 

23 dakika, 39 saniye geçe merke
zi lstanbuldan 190 kilometre me
safede tahmin edilen kuvvetlice 
bir zelzele kaydedilmiştir. 

zenesini kaybetmiş ve kendisin~ 
en korkunç akibetleri hazırlayabı
lecek bir maceraya atılmlf oluyor. 
Bu kanlı ve müthiş maceranın Bul 
garistana l ne temin edebilec~ğini 
münakaşa edeclık bile değiliz. Kom 
şusu Romanyadaki yürekler ac111 
hadiseleri rörüp ders ve ibret ala 
mıyan -bir memlekete ve millete 
nasihat ve tavsiyede bulunmak ta 
istemiyoruz. 

Bütün bunlar daima ve fazla
sile yapılmıştır. Mamafih en son 
olarak Mister Çörçil tarafından 
bir defa daha ihtarda bulunulmuş
tur. Eğer bütün bu sözlere, acıklı 
ve ikaz edici tecrübelere raj'men 
Bulr:ıristan kendisini bu tehlikeli 
maceradan muhafaza edemezse ta-

( Devamı üçüncüde) 

._l __ B_n_l.,ıa_r_h_a_lı..,B_o._r_i• __ I 

Bulgar 
tekzibi 

çnrçilin iddialan ha-
kikate uymuyormuş 

Almanya Bulgari•· 1 

tana glrmemlt; tay• 
yare meydanlaranı 

ı,gal etmemlt 

1 ANADOLU AJANSI 

Sofya: 11 - Bulgar ajansı 
bildiriyor: 

lngiliz başvekilinin 9 şubatta 
radyo ile söylediği nutkunda Al
manların Bulgaristan& girdiği ve 
Bulgar tayyare meydanlarımn Al
manlar tarafından işgal edilmiş 
olduğu hakkındaki iddialarile ala
kadar olarak Bulrar ajansı bütiln 
bu iddiaların hakikate tetabuk 
etmediğini beyana mezundur. 

B"rlin: 11 - Berilin mahfelleri Bul· 
rari1tana Alman askerinin girmiş 

1 
olduğu haberini yalanlamakta ve 
Çörçilin verdiği haberlerin tama· 
ıııen asılsız oldujıınu iddia eyle-
mektecfir. 

Sof ya: 11 • Royter Bildiriyor. 
Çörçilin nutkunda Bulgaristan& ya· 
pılan teklifler Bulgar gazetelerin· 
de neıredilmemittir. Halk nutukta 
memleketlerinden bahsedildiğini 
bilruemektedir. Fakat nutuk bir 
tesir yapmıftJr. Yalnız bazı mah
feller, logiliz Başvekiline Bulgari•· 
tanın komşularile olan vaziyeti 
hakkında yanlış maltlmat verilmiş 
olduğu fikrini izhar etmektedir. 
Çörçilin 1915 deki vaziyetle yap
tıiı mukayese siyasi mahfellerde 
bir ihtar olarak tefsir edilmekte
dir. 

.-------------------! Kozanda 

HATAYDA SEYLAP b~~~~~r;e 
FELAKET HAliNDE ! ~ylü, bir kaplan-

Antakya, 11 (a.a.)- HatayJa bir f elik et la .. lini alm19 vlao As1 ve 
Amık nehirleri ırörülmemiş derecede taşmıştır. Bu mıntakadaki köyler 
halkı yübek yerlere nakledilmişlerdir. Kızılay felaketzedelere yardım 
etmektedir. 19 köy sıı alhndadır. Seylip mıntakuında mezruat mah· 
volmuştur. Bir kısım köylerle irtibat temin edilememiştir. 

[Tafıilit 2 iaci sayfamızdadır] 

Misis k öyleri de sular altında 
Son yatmurlar dolayısile Ceyhan nehrinin 4 metre yllkıeldiğ'ini ve 

Kadirli civarını bastığım haber vermiştik. Ôgrendij-imize göre, taşan 
nehir Miıiı nahiyesinin bazı köylerini de su altında bırakmıştır. Sular 
Herekli, Kapıla ve Abdioğla köylerinde göl ve hendekleri doldurmuş, 
ekili tarlalara, felhanlara mühim zararlar yapmı4tır. 

Otrendijimize röre, sık sık yataiından taşarak civar araziye mJi· 
bim zararlar veren nehrin sedlerinin esaslı surette inşasını kararlaştı· 
ran Nafıa Vekaleti, Misiste etüdler yapılmasını emretmiş, mutahassıs
larca mahallinde tetkikata giritilmiştir. 

Ceglıanda Ekili arazinin gördüğü zarar 
Kadirli, 11 [Hususi muhabirimizden]- Ceyhan nehrinin kazamız 

mıntakasında taşdığını ve b<ızı köylerin "Ularla mahs b I d -b' · . . . ~ ur u un ugunu 
ıldırmıştım. Yapılan tetkıkatta insan ve hayvanca bir zayiat olmadı;, 1 anlaşılmıştır. Salar mezru arazide oldukça mühim tahrib t 0 

K . Al" K "k El' - a yapmışt ı r. enm ı ve esı ı koylerinde 10 bin dö ü "d · 
k"l 5 b" d" n m mezru arazı en yenı 

e ı en ın onümü tamamen, eı;ki ekilen 2 bin dönümden d 
mahvolmuşter. e yarısı 

Sular ağır ağır k"l - b 
b "d çe ı mege aşlamıştır. Ancak, teressübat dolayısı"le u arazı e daha uz -dd . un mu et zıraat yapılacaktır. ---------......! D ün>:_• ?'atbuatı İngiliz Başvekili da bir bedbinlik sennektedirler. 

Çorçıl tarafından evvelki gün Bu mahfiller, nutkun Balkanlardan 
söylenen nutku tahlil ve tefsir ile b.ahsecien kısmı hakkında; İngiltere 
meşrut bulunmaktadır. B lk 

N nın a anları Almanya aleyhine 
utuk Amerikada d k 

·1t t · 1 a ço bü- tahrik etmekte oldug" unu ileri sür-JU esır er yanmıştır. 
~ mektedirler. 

Çörcilin nutkun. 
da " b" ııe vasıta 
tarı verin,, sözle 
rine temas eden 
Amerik~n ııandey 
razetesı diyork' • b" ı. 
' ınlerce fabri-

Harp ve 
Diplomasi 

Bulgaristanda 
Alman kıtalarının 
bulunduğu hakkın 
da hariciye neza.

1 
retinde hiçbir ha 
her olmadığı ayrı
ca Berlinden bil kanın binlerce o

caiında ·binlerce 
ateı bu vasıtala
n süratle yetiltir 
medk İçin yanmak· 
ta ır. 

Beri in dirilmektedir . 
Bulgar ajansı da 
Bulgaristanda Al
man kıtalarının bu 
lundıığu ve hava 
üslerinin Almanla 

VE 

İt~lyan gaze 
telerj iae şimali 
Afrikadaki lngiliz 
zaferlerinin netı· 
ce üzerinde mü
essir olmayacağı 
şeklinde malum 

Roma 
Cörcilin nut konu 
' ' 

rın eline geçtiği 
ha beri erini tek7.ip 

etmektedir. An· 
cak, Bulgar gaze
telerinin, Çörçilin 
nutkunda Balkan 
lara, temas eden 

nası l tefsir ediyor? 
İtalyan tezinin Çörçil tarafından 
da itiraf edildiğini kaydetmektedir 
ler. Bu razetelere göre, Trablus 
farptaki vaziyet bugün ,için iyi ol , 
mamakla beraber harbin neticesi 

üzerinde müessir olmayacaktır. 
Berlinden bildirildiğine göre 

'\lman mahfilleri Çörçilin nutkuo· 

kmmları iktibas etmedikleri keyfi· 
yeti de bildirilmektedir. Belgraddan 
gelen bir habere göre, Yugoslav ga. 
zeteleri de nutkun Balkanlara ait 
kısmını iktibas etmemişlerdir. 

Londrada nutuk söylenir söy
lenmez, 1 n f i 1 t e r e Romanya ile 

/ Devamı iiçüncüdc} 

ı ııa saatlerce boöustu 
Evvelki gün Kozanın Gedikli 

köyüode .çoktanberi bölgemizde 
görülmeyen müheyyiç bir hadise 
cereyan etmiş bir kaplanla köylü 
lerden biri arasında korkunç bir 
mücadele olmuştur. 

Gedikli köyünde11 Hüseyin oğ 
lu Ha.nza isminde biri kurt av na 
çıkmış, bir tuzak kurmuştur. •'uzun 
müddet tuzağın yak.ininde pusu ku 
ran Hamza, bir aralık vahşi bir 
hayvan feryadı duymuş, av tüfeğini 
kaparak tuzağa koşmuştur. Zaval
lı köylü, tuzakta bir kurt bulaca· 
gını ümit ederken buztaiı büyüklü 
ğünde bir hayvanın tu:ı:ağa yaka
landığını, tu1ağıda beraberinde 
~~rüklemekte olduğunu hayretler 
ıçınde görmüştür. 

Kaplan, Hamzanın av tüfeğile 
kendine duğru yaklaştığını görünce 
durmuş, bir müddet hareketsiz bir 
vaziyette köylünün yüzün bakmış 
tır. 

Nihayet Hamza, büyük bir 
cesaretle hayvanın üzerine yürü
müş, tüfeginin dipciğile onu bayı l t
mak istemiştir. Bir ayağı tuzakta 
olan kaplanla köylü arasında kl•r· 
kunç birmücadele başlamıştır. Hay· 
van, müthiş bir tehevvijr içinde 
bir aralık Hamzanın kolunu yaka
lamış ve parçalamıştır. Gesür köy. 

J Devamı üçücnüde} 

B. Hilmi Uran 
Meb'ıısumuz B. Hilmi Uran 

dünkü ekspersle, bir kaç gün kal· 
mak üzer~ şehrimize gelmiştir. 

Hoş geldiniz deriz. 

- Bu et mi , kösele mi 
allalılıaşkına 7 

- Merak etmeyin /Jagım, 
halis ettir / •.• KIJ#lt1 ol .. 
por$ıgonana kırk klU'lll"6'· 
ge,,,.ulaı.1-
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ASKERLIK----

Den izaltılarile 1 ngiltere 
abluka edilebilir mi? 

Bir mütehassıs geçen harbin is
tatistiklerini gözden geçirerek 
buna imkan olmadığını söylüyor A iman d~nizaltıları son zamanlarda yeniden fazla faaliyet göster· 

meğe başlamışlar, birkaç hafta evvel, bir hafta zarfında batır
dıkları lngiliz vapurlarının mikdarı yüzbin tonu geçmişti. Bunun üzerine 
lngilterenin sıkı abloka altına alınacağından ve buraya hariçten yiyecek 
ve harp levazımı gelmesine meydan verilmiyeceğinden bahsedilmeğe 
başlanmıştı. Halbuki lngilizler aldıkları tedbirler sayesinde zayiat mik
darını tekrar asgari hadde indirmeğe muvaffak oldular. 

Denizaltılarla lngltereyi abloka etmek kabil midir? lsviçrede çıkan 
Gazelle de Lausanne bu hususta bir mütehassısın mütalaasını neşrediyor. 
Bu zat diyor ki : 

"Bugünkü vaziyet hakkında bir fikir edinmek için en iyi yol geçen 
harbin İstatistiklerini ve o harpteki tecrübeleri gözden ğeçirmektir. 51 
ay süren umumi harpte Almanya 178 denizaltısı kaybettı. Bunun ellita
nesini ilk 30 ay içinde kaybetmiştir ki ayda iki taneden az gelir. 59 ta
nesini 917 senesinin 11 ayı içinde kaybetmiştir. Ayda beş denizaltıdan 

fazla gelmektedir. Nihayet 69 tanesini 918 senesinin son ayı zarfında 
kaybetmiştir ki ayda 7 taneden fazla tutuyor. 

Bu rakamlar tedkik edilince denizaltılara karşı kullanılan vesaitin 
gittikçe tesirini arttırdığı görülür. Bununla beraber hiç bir zaman kayıp 
mikdarı Alman istihsal mikdarını tecavüz edememiştir. 

Almanya 914 de harbe 28 denizaltı gemisiyle girmişti. Harp bittiği 
zaman elinde 175 ve inşaat tezğihlarında da 150 tahtelbahir vardı. Şu 

halde harp seneleri zarfında 325 tahtelbahir inşa etmiş. 150 talıtelbahi
rin de inaşasına beşlanmıştı. Harbin sonlarına doğru ayda vasati olarak 
10 tahtelbahir yapılıyordu. Bununla berdber 915 de karar verdiği gibi 
800 denizaltı yapmak programını kuvveden fi'le çıkaramamıştır. 

Batırılan 178 dnnizaltıdan kırk dördü torpile çarpmış, otuz sekizi 
dip bombalrile (bu bombalar ancak 917 de kullanılmağa başlanmıştır) 

on dokezu müttefik denizaltıların torpillerile, on altısı top aleşile, on 
be,i mabmuzlanarak, on ikisi tıızak vapurlarla, on biri meçhul sebep 
yüzünden batmıştır. 

Umumi harbin son on ayı zarfında elde edilen neticelere, o zaman
danberi tahtelbahirlerle mücadele usullerinin çok terakki etmiş olmasına 
bakarak lngilizlerin 70 - 80 denizltı batırdıkları hakkındaki iddialarının 
mübalağalı olmadığını, belkide bunun hakiki mikdardan az olduğunu ka-

(/Jeoamr Dördüncüde) 

~' Vücudumuz makine-
ye benzer mi ? 

I• nsan oğlu - Medeniyete baş· J uzun olacağından , geçen seferki 

Iadığındanberi icadettiği en mü· umumi harbte bu teşbihten çıkan 
him şey buhar makinesi olduğun- zararları hatırlatacağım : 

dan - dünyada en kıymetli bildiği O teşbih neticesi olarak , in-
kendi vücudunu da buhar maki- sanları sadece kalori besablarına 

ne•ıne benzetmeyi pek sever. Onun göre beslemek her yerde , gayet 
için yediği ve içtiği gıdaların de- ilmi zannedilen bir adet olduğun· 
ğerini, buhar makinesinin yaktığı dan umumi harbte cenkleşen or-

kömürün değeri· c V AZAJNI dolara da her gün 
ne göre,kalorilerle 1 kü tayınlar ka-
hesabeder, çalışır G • A • lori hesabiyle veri 

ken sarfettiği kuv- . lirdi. Fakar mak-
veti de gene makine hesablarına sat yalnız kalori temin etmek olun-
göre kalorilerle ölçer ... ca bir türlü yemeğin yerine başka 

Teşbih yapmak edebiyatta pek türlü bir yemek vermekte biç bir 
ho~a giderse de ilim işlerinde teş· mahzur hatıra gelmediğinden , bil· 
bilı daima .. kattır. Bir insanın iki 

eli bile noktası noktasına benze· J 
mediğine göre tabiatta iki şey ara· 
sında tam benzerliğe imkan yok· 
tur. Halbuki İn•an vücuduyla ma- j 
kine arasında teşbih yapmaktaki 
sakatlık yalnız nazari olmakla kal-

nıaz • 
insan oğlu vücudunu buhar 

makinesine teşbih etmekle hem 
kendisini, hem de en mühim ica
dını farkında olmadan - küçültür: 

farz ekmek yerine yağ, sebze, ye· 
rine tuzlu balık vermekte tered· 
düt edilmezdi. Ka!ori hesabları ta
mam olunca ordulara gıda temin 
edenlerin gönülleri de rahat olur· 
du . 

Kalori hesaLları tamam olduğu 
halde o umumi harbte orduların 
bazılarından türlü türlü hastalıklar 
meydana çıktı . O vakitki Avus· 
turya ukerleri tıka basa doyduk
ları halde akşam alaca karanlık 

f Devamı Üçüncüde] 

BUGÜN 

Milletler 

cemiyeti 

tarafından 

Avrupada 
kadınlar erkek
lerden fazladır harbin İp· 

ti daların
da hazırlanan dünya nulusuna da
ir istatistik geçende neşredilmiş

tir. Bu istatistiğe göre yer yüzün· 
de kadınlar erkeklerden fazladır
lar. Binaenaleyh ekseriyet kanunu· 
nu kabul etmek lazım gelirse ka
dınların her şeyde hakim olmala
rı icabeder. 

Meseli Fransa 41.300,000 
nüfusun 19 milyon 400,000 i er
kek, 21 milyon 900000, i kadın
dır. Bu suretle kadınlar erkekler
den bir buçuk milyon fazla de
mektir. 

Almanyada (Avusturya da da· 
bil) 74 milyon 827,000 nüfusun 
36 milyon 427 ,000 i erkek, 38 
milyon 400 bini kadındır. Binaen
aleyh kadınlar erkeklerden 1 mil
yon 973,000 fazla demektir. 

ltalyada 42 milyon 918,000 
nüfusun 21 milyon 67,000i erkek 
21 milyon 849,000 i kadındır. Bu 
rada kadınların ekseriyeti daha 
az olmakla beraber yine 782 bin 
kişilik bir fazlalık vardır. 

Belçikada 8 milyon 804 500 nü
fusun 4 milyon 110 bin 900 ü 
erkek, 4 milyon 193 bin 600 ü 
kadındır. Kadınlar erkeklerden 
82,700 fazladır. Sovyet Rusyada 
da 81 milyon 665 bin erkeğe mu· 
kabil 88 milyon 802 bin kadın 

vardır. 

Avrupada erkek nüfusu ka
dından fazla olan bir memleket 
vardır. O da Bulgaristandır. 3 
milyon 119 bin kadına mukabil 3 
milyon 153 bin 900 erkek mev· 
cuttur. 

Amerikada erkekler daha 
fazladır. Amerika Birleşik hüka
metleridde 60 milyon 638 bin ka 
dınu karşı 62 milyon 137 bin er
kek vardır. Japonyada erkekler 
pekaz fazladır. 34 milyon 734 bin 
erkek, 34 milyon 520 bin kadın 

vardır. 
Kadınlar neden daha lazlarlır? 

Milletler cemi.yetinin bröşUründa

ki rakkamlardan bunu anlamak 

kabildir. istatistikler gösteriyor 
ki kadınlar erkeklerden daha mu
kavimdirler. 

Me•elii Fransada doğan 100 
bin çocuktan ancak 90,962 erkek 
bir yaşına varabiliyor. Kız çocuk
lardan ise 92,838 i bir yaşına ba. 
sıyor. 40 yaşında 74,998 erkeğe 
mukabil 78.381 kadın vardır. 75 
yaşında 23,768 erkeğe karşı 
34,821 kadın bulunmaktadır. 

Bundan çıkan netice şudur: 

Zayıf cins denilen kadınlar haki
katte erkeklerden daha kuvvet-
lidirler. 

j Garip rekorlar j Şimiki as 
rın başlan-

gıcında bütün dünyayı hayrette 
bırakan cihan rekorlarına şimdi 
kimse alakadar olmamakta ve bun 
lara garip şey diye bakılmakta
dır. 1899 senesinde bütün dünya
da Viyanalı Dauthage diz bük
mek hususunda cihan rekoru ya· 
parak büyük bir şöhr"t kazanmış 
tı. Bu adam saatte 2200 ve iki 
saatte 4200 ve 3 saatte 6000 de 
fa dizini bükmeğe muvaffak ol
muştu. 
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Cüzzamlılar içinElô.zıkta 
Bir Hastahane Açılıyor 

lstanbuldaki hastalar bu Tetir hakkı 
hastahaneye nakledilecek1 

Ankaradan bildiriliyor: 
sıhhat ve içtimai muavenet Vekaleti memlekette ilk defa olarak cüz. 

zzamlılar için Elazığ-da yeni bir hastahane açmağa karar vermiştir. 
Selahiyet sahibi bir zatın bu hususta verdiği malumata nazaran bir 

çok memleketlerde olduğu gibi eskiden bizde de Üsküdardald miskin
hanede bu hastalar tecrit edilmek suretile hastalığın sirayetine mani 
olunmakta idi. Daha sonra cüzzamlılar için daha ilmi ve insarıi bir mua 
mele yapmak çareleri aranmış ve emrazı akliye hastahanesinde bir pav
yon açılmıştır. Fakat bu pavyonun da mevcut ihtiyacı karşılamadığı ek
s~riya ~ark vilayetlerimizde tesadüf olunan bu hastaların lstanbula kadar 
nakillerinin bir mesele teşkil ettiğini gören Vekalet bu defa Elazığ-ta 

hastaların daha modern ve ilmi tedaviye tiibi tutmak ve hastalığın sira· 
yot devresini geçirmek üzere bir hastahane açmaya karar vermiştir. 

Bugün memlekette cüzzam vakalarının mahdut olduğu ve bu hasta
lığa müptela olanların sıkı bir kontrol ve mürakabe altında bulunduğu 

bildirilmektedir. 
Elazığtaki hastahanenin her türlü müştemliatı tamamlanmıştır. Bir 

ay içinde lstanbuldaki hastalar da bu binaya nakledilebilecek ve sirayet 
devresinde olan hastaların bu devreden kurtarılmalarına çalışılacaktır. 

ASI NEHRi YOKSELDI; 
ftRA ZiYi SU BASii 

Antakya (Hususi) - 24 saattenberi yağan şiddetli yağmurlar yüzün
den nehrin seviyesi çok yükselmiş ve iki taraftaki araziyi sular basmış
tır. 

Bütün gece yağan şiddetli yağmurlar sokaklardaki yolları kapamış 

ve caddelerden girip çıkmak saatlerce imkansız bir hale gelmiştir. Ası 
nehri köprünün gözlerini tamamile tıkamış ve köprü çok tehlikeli bir 
duruma girmiş olduğundan Nafıa dairesi İcab eden tedbirleri geceden 
almış bulunuyordu. 

Seller Dabağhaneyi istila ederek çukurlar-la bulunan derileri sürük
leyip götürmüştür. 

Mezbaha da sular altında kalmış ve kesilen koyunlar ancak öğleye 

doğru çarşıya çıkarılmıştır. 
Bu arada adayı da seller basmış ve Adada bulunanlar kurtarılmış

lardır. 
Debbağhanedeki zarar ve 

tedir. 
ziyan 50 bin lira olduğu söylenmek-

Diğer taraftan Ası nehrinin iki tarafındaki köylerle tarlalar su al
tında kalmış ve Demirköprü civarı ile köy de nehrin suları ile dolmuş· 
tur. 

Valimiz Sökmensüer seylip yerlerini, köprüyü, 
adayı mütemadiyen gezerek alınan tedbirler i tetkik 

debbağhaneyi ve 
eylemiş ve icap 

eden emirleri vermiştir. . 
Köylerde zarar ve ziyanın çok olduğu tahmin edilmektedir. Şehirde 

lskenderun, Reyhaniye, Yaylidağ arasındaki şoselerde de tahribat var
dır. Bu sabah her üç kasabaya otomobiller gitmemişlerdir. 

Siyasal bilgiler okulu 
talebelerinden bir grup 

şehrim ize gelecek 
Öğrendiğimize göre, bu ayın 

17 sinde, Ankara siyasal bilgiler 
okulu talebelerinden bir grup Ha
runiyede Duziçi köy enstitüsünü 
ziyaret etmek üzere şehrimize ge
leceklerdir. 

Beden terbiyesi müdürü 
Bölge beden terbiyesi müdürü 

B. Riza Salih Saray, gençlik ku
lüblerini teftiş etmek üzere dün 
sabah Ceyhana gitmiştir. 

Köy enstitülerinin 
masraf ihtiyaçları 

Köy enstitülerinin masraf ihti
yaçlarını karşılamak için enstitü 
mutemedlerine verilen 500 liralık 
avans ihtiyaca kili gelmediğinden 
Duziçi köy enotitüsü müdürü em
rine 5000 liralık bir kredi açıl
mıştır. 

Eğitmen namzedi seçilecek 
Vilayetimizde bu oene yeniden 

35 eğitmen namzedi seçilmesi için 
Maarif vekaletinden emir gelmiştir. 
S.:çile:ı eğitmen namzedleri Haru
niyeköy eğitmeni yetiştirme kursu· 
na gönderileceklerdir. 

Maarif Vekaleti mu 
him bir proje ha
zırlıyor . 

Ankara : ( Hasusi ) - M~· 

arif Vekaleti telif hakkına aid bir 
kanun projesi hazırlamaktadır. Bu 
projenin hazırlanmasında lstanbul 

Üniversitesi ile Ankara Hukuk 
fakültesi profesörleri de vazife 
almışlardır. Projeler her türlü te· 

lif eserlerin masuniyetini mümkün 
kılacak ve müelliflerin haklarına 
herhangi bir suretle sahih çıkıl
masına meydan vermiyecektir. 

r ı./,..,.,,.,, .ı -Y"l.4~· !v/.-n~ 
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• 22 milyon liralık Türk -
Alman ticaret muahedesi hükümle
rine göre Almanyaya sipariş edi
len lokomotiflerden 22 si lstanbula 
gelmiştir. 

Bu lokomotifler peyderpey gel· 
miş olan 17 yolcu vagonile birlikte 
Anadolu hatlarına geçirilmiştir. 

Haber aldığımıza ğöre Almanlar
dan daha 28 lokomotif ve 50 yi 
mütecaviz vagon gPlecektir. 

Buna mukabil Almanyaya ve
receğimiz mallar meyanına 1 milyon 
218 bin liralık deri de ithal edil
diği öğrenilmiştir. 

ilk olarak verilen 218 bin li· 
ralık deri lisansının sevkine yakın
da başlanacaktır. Bu malların tes· 
limatile fiatları kararlaştırılmak ü
zere memleketimize gelen Alman
yanın tanınmış firmalarından Kob 
Untşart'ın mümessili Ankarada a
li.kadarlarla temaslarda bulunarak 
lstanbula gitmiştir. 

• Bazı ihracatcı tacirlerin el
lerinde bulunan malları bir an ev
vel ihraç etmek için malların kıy

metini düşürerak daha ucuz fiatla 
harice sattıkları görülmektedir. 

Hükumet bu vaziyete karşı lüzum
lu tedbirleri almak ve yeni mah
sullerimizin kıymetini düşürmemek 

için alakadar makamlara direktif
ler vermiştir. Malını ucuz fiatla ih · 

raç edenlere menşe şahadetnamesi 
verilmiyeceği gibi baklarınde ka
nuni takibat da yapılacaktır. 

Ceyhan -belediyesi 
dağıtıyor 

fidan 

Ceyhan 11 [Hususi] - Ceyhan 
belediyesi pek ucuz bir fiyatla, 
bahçivanlara ve diğer bahçe sa• 
hiplerine Yafa portakalı, Yedi ve
ren limon, yeni r dünya, elma ve 
kaysi fidanı satmaktadır. 

Ceyhan harasında siyah Ka
raman koyunu yetiştirilecek 

Vücudu i~lerken sarfettiği adale 
kuvvetinin kalori hesablariyle öl
çülmesi doğru olsa bile insanın en 
yüksek kuvveti olan fikir kuvveti 
kalori lıesablarına sığmaz . Onun 
için kendisini makineye benzeten 
insan kendi fikrini unutmuş olur . 

En mühim icadını küçültme· 
sine gelince: ·Buhar makinesinin 
çıkardığı kuvvet tabiatta hazır o
larak bulunmıyan bir kuvvettir • 
insan oğlu buhar makinesini icad 
ettiği vakıt tabiatta mevcud ol
ır.ıyan bir kuvvet yaratmış demek· 
tir. Buhar makinesini Avrupa me
deniyetinde icadedilmiş olduğu için 
l:ıu medeniyeti daha önceki mede
niyetlerin hepsinden ayırt ettiren 
şey budur, derler • Buhar makine
sinin icadından dolayı insan oğlu 

pek haklı olarak iftihar edebilir , 
Fakat kendi vücudunu ona ben
zetince , buhar makinesinin değeri 
düşer : insanın vücudu makineye 
benıeseydi, makine tabiatta mev. 
cud bir kuvvetin taklidi demek 
olurdu . 
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Öğrendiğimize göre, Karagül 
yetiştirilmesinde kullanılmak için 
Ceyhan Çukurova harasındaki SÜ· 

rüye ilave edilmek üzre Siyah Ka
raman koyunları mübayaa edilmek 
için Ceyhan kazasına 11500 lira· 
lık havale gönderilmiştir. Mübayaa 
işlerinin usulüne göre ve süratle 
yapılma" için Hara Müdürü ve bir 
veterinerden mütesekkil komisyon 
pek yakında faaliyete geçerektir 

insan vücudunun makineye ben· 
zetilmesinden çıkan bu sakatlık
ları da nazari ve ehemmiyetsiz sa· 
yabilirsiniz • Fakat bu teşbihten 
insanlık alemi şimdiye kadar büyük 
zararlar görmüştür. Sulh zamanla
rındaki zararları göstermek pek 

Mülazim cevap vermedi. Aya
ğa kalkmıştı. Başını ö11üne iğmiş, 

elleri arkasında, sinirli adımlarla 

odada <lolaşıyordu. 
Friç: 
- Ben sizi bilirim, dedi, an

lamıştım zaten... Siz bir şeyden 
emin olduğunuz zaman bu kadar 
uzun nutuklara l üzum ırörmezsiniz. 

Kompars bunları duymamış gi· 
bi söylendi: 

- Artık meseleyi kökünden 
kesip kapatmak lazım. Fransız teş
kilatı bu mıntakada mükemmel bir 
casus şebekesi yapmış. Bu şebeke· 
nin muhtelif kısımları tamanıile 

müstakil. Ôyle ki meseli. bu şe· 
bekenin papaz Gayyard ve madam 
Lökör kısmını imha etsek bile di
ğer parçaları gene işlerine devam 
edecekler. Lakin bu şebekenin can 
damarı bulunursa o zaman partiyi 
kazanmış oluruz. Bu cyn damarı 
ise Sen Korenten merkez kuman
danlığında! 

Friç ve Konrad ayni zamanda 

sordular: 

- Kicı? 
- Şimdi söyliyeceğim . Eğer 

sözlerime inanmazsanız size son 
bir tecrübe teklif edecegim. 

v1 
/1 temmuz: 1915] 

1 Temmuz günü öğleden son
ra Haym merkez kumandanlığında 
günlük işlerle meşguldü. Nöbetçi 
neferi odasına bir jandarma ile 
girdi, Jandarma sellim verdikten 
sonra zabite bir mektup uzattı: 

Haym bunu evveli likaydane, 
sonra gittikçe artan bir alaka ile 
okudu: 

11 inci ordu umumi kargihın· 
dan 10 uncu ordu umumi karar
gilıına. 

Size 812 inci Fransız keşif fi
losundan çavuş pilot Puleyi gön
deriyoruz. Dün esir alındı. 11 inci 
orduda uzun uzadıya isticvap edil
di. Dahile bir Üsera kampına gön
derecektik. Eier sizi alakadar e
dene jandarma Zemana bir tezlı:e-

re vererek esırı alıkoyunuz. Aksi 
takdirde jandarma refakatinde gön
dermenizi rica ederiz. 

Melfufen bir de malumat fişi 
8'Önderilmiştir. 

Pilot çavuş Pulenin fişi 
Vatanperver, fakat zekisı faz

la değil, ayni zamanda biraz ser
keş, geveze ve kendisini methet
mesini seven biri.. Beceriksizlikle 
ağzından lif kaçırmak mümkün ol
duğu gibi bir çok masallara da 
uydurabilir. 

11 inci ordu kararğahındaki 
İsticvabından hiçbir netice alına
madı. Cepheye bir gün evvel gel
miş. Filosu Som cephesinde muha
rebelere yeni girmiş. ifadesinden 
aynen şöyle idi: '·Eğer beni yere 
inmeğe mecbur eden motör bo. 
zukluğu iki gün evvel olsaydı kur
tulurdum. Çünkü Sen Korenten 
havalisini cebimin içi gibi bilirim. 
Bir yere her, tayyaremi tamir e· 
der ve tekrar havalanırdım.,, 

Onun~u ordo, onbirinci ordu. 

nun bu tezkere•ini mütalea etmek
sizin Sen Korenten kumandanlığı
na gönderiyordu. 

Haym başını mektuptan kal
dırdı. Yüzündeki asabi tikler gene 
şiddetle başlamıştı. Sağ gözü mü
tamadiyen oynuyor, alt çenesi mun
ta:ıam fasılalarla kıpırdıyordu. 

Posta neferini çağırdı canı sı· 
kılmış bir tavırla sordu: 

- Mülizim Kompars Y!'rı.n~an 
evvel gelmiyeceğini söylemıştı oy
le mi? 

- Evet efendim. Yarın onda 
gelecek. 

- Ne can sıkı cı şeyi Bu esi-
ri görmesi çok iyi o lacaktı. Bunu 
ancak kendimize faydalı olacağına 
kanaat getirirsen alıkoyabiliriz. Ne 
ise ben isticvap ederim. 

Peki onbaşı Zeman, esiri ge· 
tirin ve beni onunla yalnız bırakın 

Yalnız kalınca Hayın masası
nın çekmesini açtı ve otom atik 
tabancasının kabzasına dokundu. 
Şarjöre baktı ve çe~meyi süratle 
kapattı. Çavuş Pule ıçeri giriyor• 
du. 

( Dewımı fHl1' ) 

Bu akşamki konferans 
Bu akşam saat 20,30 da Ada

na Halkevi salonunda Beden Ter
biyesi Müdürümüz B. Rıza Salih 
Saray tarafından " Beden Terbi
yesi ve bölgemiz faaliyeti mevzulu 
bir konferans verilecekti. 

Adana - Tarsus - Pozantı 
şosesi üzerinde menfezler 

Haber aldığımıza göre, Ada -
na - Tarsus - Pozantı yolunun 
102 t 250, 104 -ı- 400, 104 ..J. 500 ki· 
lometrelerinde bir metre açıklığın
da üç kemerli ve 100 800 , 
101 550 kilometrede de yeniden 
yapılacak üç metre açıklığında iki 
kemerli menfez inşaatına ait ke
şifname ve sair fenni muameleler 
ikmal edilmiştir. Pek yakında ınşa· 
ata başlanacaktır. 
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Harp ve 
Diblomasi 

-Baştara/ı Birincide
mevcut siyasi münasebetleri de 
kesmiştir .. Münasebetlerin kesilme
sine sebep Romanyadaki Alman 
askeri tahşidatı olduğuna şüphe 
yoktur. Geçen sonbaharda talim ve 
terbiye için Romanyaya gelen Al
man kıtaları arttırılmış ve Roman· 
yada Alman tanklı kıtalarının bu
lunduğunu nihayet Almanlarda söy· 
!emişlerdir. Vakıa lngilterenin siya
si münasebetlerini kesmesi Roman· 
ya ile harp halinde bulunuğu ma
nasına gelmemekle beraber Roman
ya, hiç şüphesiz, lngiltere ile Al
manya arasındaki harp içine kay· 
mış bulunmaktadır. 

Petenin yeni kararı 
M areşal Peten Fransız teşki· 

latıesasiyesine ve hükumetin 
kuruluşuna aid mühim bir karar 
ittihaz etmiştir . Bu karara göre , 
Peten, kendisi için devlet reisliği 

vazifesi yapmaya bir mani çıktığı 

takdirde Amiral Darlanı halef tayin 
etmiştir. 

ingiliz vapurlarını bombardman için 
kullanılmaya başlanmı~tı •e bu defa 
bu iki meydandan kalkan tayyareler 
gemi kafilelerine taarruz ediyor
lardı. işte, lngilizler bu ufak tehll
keyi de ortadan kaldırmak için bu 
iki hava meydanına sık sık taarruz 
etmektedirler. 

Yunan donanması 

9 tarihli Atina aj.~~sı, stefan~ 
ajansının verdıgı haberlerı 

yalanlayarak Yunan donanmasının 
mükemmel olduğunu bildirmektedir.-· 
Bu gün Yunan donanmasında Ave· 
roftan mada altı dane modern 
muhrip ve 19 danede torpido var
dır. Atina niansına göre Yunan 
donanması şimdiye kadar en az üç 
ltalyan denizaltı gemisile 35 bin 
tonluk yük g~misi batırmıştır. Tot· 
biidir ki Yunanlılar bu ufak donan-
ma ile ltalyan donanmasına taarruz 
edemezlerdi. Fakat ltalyan donan· 
ması da şimdiye kadar Yunan do
nanmasını aramıştır. Zira o zaman 
fngiliz kuvvetleri arasına düşmek-
ten İtalyan gemileri kaçınamnzlardı. 

logiliz deniz kuvvetleri, Yun~~ 
lılar harbe girdikten sonra ~ır_ıt 
deniz üssünü hafif kuvvetler ıçın 
kullanmaya başlamışlardı. 

Tobruktan Girit 200, Bingazi-
den Malta 250 mil mesafededirler. 
şu halde doğ? İngiliz Akdeniz fi~o
su daha sür atle orta Akdenıze 
yetişebilir. lngiliz hava kuvvetleri 
de bu gün ayni vaziyettedirler. 

Radyo Gazetesi •• 

Bilindiği gibi evvelce bu va· 
zifeye Lival tayin edilmiş , fakat 
sonradan halef usulü kaldırılmıştı. 
Şimdi tekrar ihya edilmiş , fakat 
Lava) yerine Darlan geçmiştir. Bu 
kararın neşriyle Amiral Darlan 
Vişide Petenden sonra en nüfuzlu 
bir şahsiyet olarak belirmektedir • 
Artık Lavalin eskisi gibi Petene 
rakib bir şahsiyet olması bahis 
mevzuu olmamaktadır . 

Çörçilin Bulgarista
na son ihtarı 

Asyada yeni nizam 

Ş anghaydan gelen bir habere 

göre; Hindiçini ile Siyam ara· 
sındaki ihtilafın halli için bir sulh 
tesisi bahanesiyle Japonya Asyada 
yeni bir nizam kurmaya çalışmak· 
tadır. Öğrenildiğine göre Tokyoda 
başlayan bu sulh müzakerelerinden 
evvel Japon hükOmeti , Siyam ve 
Hindiçini mümessillerinden Asyada 
yeni nizamı kabul etmelerini iste
miş, ondan sonra uzlaşma müza
kerelerine devam edileceğini bil· 
dirmiştir. 

Japonyanııı iktisadi durumu son 
zamanlarda, Amerikanın da aldığı 

tedbirlerle bozulmuş bulunuyordu. 
Uzalcşarkta şimdi yeni Japon ni· 
zammın tesisine çalışması diger 
milletleri sulh yoliyle Japonyanın 
istismarı demektir • 

Rodosun bombardmaml 
Jngiliz tayyareleri ;çen akşam 

Rodos adasında iki ltalyan 
tayyare meydanını bombardman 
etmişlerdir. Esasen burada iki esas 
lı meydan vardır. 

Bunlardan biri adanın batısında 
Maritsa hava meydanıdır ki şimdiye 
kadar bir çok defalar lngiliz hava 
kuvvetleri ve donanması tarafından 
bombardman edilmişdir. Diğeri ise 
adanın hemen orta doğuşunda Ka· 
lato meydanıdır ki burasıda lngiliz 
tayyareleri tarafından mütedddit 
bombardmanlara tabi tntulmuşaur. 
ltalyanlar bu iki meydanı, Yunanis
tan harbe girmeden evvel isken
deriye ve Hayfaya karşı hava üssü 
olarak kullanmakta ve lskenderiye 
ile Hayfayı bombardman eden hal· 
yan tayyareleri 12 adadaki bu 
meydanlardan kalkmakta idiler. 
Fakat Yunanistanın harbe girmesile 
bu meydanlar, Mısırdan Yunanis· 
tana yapılacak deniz nakliyatında ' 

Tefrika No. 

1 73 
bilir bo yakı~ıklı leventlere içi akı. 
yordu. 

Baronla muhabir teşekkür etti
ler ve zeybeklerle birlikte Kaya
köye geldiler. Çakıci efe de misa. 
firlere hürmeten sokak başına kadar 
1relmişti. Misafirleri oradan karşı· 
ladı ve evine g-ötilrdü. 

Y usef Levi efendi takdim me· 
l'aatınini yaparak Çakıcı efeyi misa· 
firlere tanıtırken Generalın, muhabi
rin Ye madamın halleri cidden gö-: 
rllleceit ı•ydi. Onlar ne ummUJlardı, 
ne bahayorlar4a. Hani o i1ç metre 
bo,lu bir bac;ak metre enli, d&n 

( Baştarafı birincide) 
bii ona karşı yapılacak tek şey 
hadiselerin i~·abatını tatbik ~tmek 
olacaktır. Açık ııöylemek lazımge
lirse Çörçilin nutkundan sonra Bul 
garistan ,. hakkındaki ümitlerimiz 
çok •sarsılmıştır. Fakat bir defa 
daha kralın ve Filcf gibi makul 
bir başvekilin Bulgaristanı ve bü
tün Balkanları mihver felaketinden 
uzak tutmak için cesaretle ve aki· 
iane tetbirlerle mukı.vemette bulun 
malarını görmek ve beklemek İs· 
tiyoruz. Çünkü kanaatimizçe Bul· 
garistanın makus taliini iyi yapacak 
yegane tetbir ""e çare de bu ola
caktır. Aksi takdirde Bulgar mille 
tinin başına Mister Çörçilin söyle
diği felaketlerin gelmesi bir haki
kat olarak bilinmeli ve anlaşılma· 
hdır. 

Kaplan - insan 
boOu,ması 
( Baştarafı birincide ) 

lü, canının acısına rağ'men, haya
tına mal olacak mücadeleden galip 
çıkmak için dişini tırnağına ekle· 
miş. kaplanın batına indirdiği dip
çik darbelerini sıklaşhrmıştır. 

Korkunç hayvanla boğuşurken, 
Hamza bir taraftan da bağırarak 
civardan imdat istemittir. Feryat· 
lara bir müddet sonra bir kaç 
köylü gelmiştir. 

Hayvan, bu vaziyet karşısında 
tuzağı nyağında sürükleyerek kaç
mağa başlamıştır. Sonradan gelen 
köylülerle Hamza, hu defa kaplanı 
takip etmişler, tüfek dipçiğile so· 
palarla oııu sersemletmeye uğraş· 

mişlardır. Bir saat süren boğuşma, 
köylülerin galebesile neticelenmiş, 

vahşi hayvan bitap bir halde yere 
serilmiştir. 

Köylüler kaplanı öldürdükten 
sonra derisini yüzmüşler ve kozana 
getirmişlerdir. 

Kolundan yaralı bulunan Ham· 

BUGON 

YARDIM 
PROJESİ 

Amerikan mec
lisi tarafından 
ekseriyetle 
kabul edildi 

Ruzt1elt parlamentodan 68 
milyon dolarlık kredi istedı 

Vaşington 11 (a.a) - Müsta 
kil Fransız ajansının muhabiri 
bildiriyor: 

Kiralama ve ödünç verme 
kanun projesi mebusan meclisi ta 
rafından ümit euildiğinden fazla 
bir ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Vaşington 11 (a.a) - Harici 
ye nazırı Hal, gazeteciler toplan· 
tısında yaptığı beyanatta Çörçi-

lin nutkunu büyük bir dikkatle 
dinlediğini ve bu nutkun ehemmi 
yetle dinlenilmeğe layık olduğunu 
söylediktensonra gerek Çörçilin 
gerek bir çok mühim şahsiyetle

rin samimi olarak yardım talebin 
de bulunduklarını ilave etmiştir. 

Vaşington 11 (a.a) - Ruz
velt mebusan meclisinden 680 
milyon 118 bin dolarlık bir kre
dinin müstacelen verilmesini iste. 
miştir. Bu para harbiye nezareti
nin emrine verilecektir. Mezkur 
tahsisatın en büyük kısmı müsta
cel inşaatı bitirmek için sarf t>di· 
lecektir. 

Vaşington 11 (a.a) - Mebu 
san meclisi, federal borçların 65 
milyar dolara kadar çıkarılabile
ceğini kabul etmiştir. 

lngiliz 
tayyareleri 

Alman i'galindeki 
araziye muveffa -
kiyetli gUndUz hü

cumlar1 yaptılar 
Londra ıı .:( A.A) - Hava 

nezaretinin tebliği : 
Bnmbardman tayyareleri dün 

Almanyanın ıimali garbisinde, Al
man iığali altındaki arazide bulu
nan hedeflere muvaff akiyetli gün
düz hücumları yapmıılar, Rulang 
dünkerk "e kale üzerine üç akın 
yaparak dokları ve vapurları mü· 
essir surette bombardman etmit· 
lerdir. Bu akınlar esnasında iki 
düşman tayyaresi düşürülmüş, bizim 
tayyarelerimiz S3limen üslerine dön· 
müşlerdir. 

Londra 11 ( A.A ) - ingiliz 
Hava nezaretinin teblij'i: 

Norveç sahilleri açıklarında 

bir düıman torpido muhribine ta· 
arruz edilmiştir. Gemiye tam isa
betler kaydolunmuştur. Bundan 
başka dif-er askeri hedeflerle Al
manyanın batı şimali sahillerindeki 
hedeflere muvaffakiyetle taarruz 
edilmiştir. Bir tayyaremiz üssüne 
dönmemiştir. 

za şehrimiz memleket hastanesin· 
de tedavi altına alınmıştır. Kaplanın 
kuduz olması ihtimali göz önünde 
tutularak Hamıaya kuduz tedavisi 
tatbik edilmektedir. 

lngiliz orta şark ha va 
kuvvetleri tarafmdan 

Rodosa 
hücum 
yapıldı 
General Vilson 

Sirenaikte askeri 
vali ve ba,kuman
dan sıfatiyle ku
mandayı deruhte 
etti 

Kehire 11 ( n.a ) - General 
Vilson'un Sirenaik'te askeri Vali 
ve başkumandan sıfatiyle kuman. 
dayı deruhde ettiği bildiriliyor. iş
gal edilen düşman arazisindeki bü· 
tün meselelerle meşgul olmak ve 
bu araziyi idare etmek üzere bu· 
radaki umumi karargahta bir siya· 
si şube tesis edilmiştir. 

Kahire : 11 (a.a) - lngiliz U· 

mumi karargahının tebliği: Kıtala
rımız Marsa Taklay ile Karola'yı 

zaptetmişlerdir. Bu arada Geren 
etrafındaki düşman mevzilerini taz
yike devam ediyoruz. Habeşistan
da Hopok bölgesi dahilinde 80 
kilometr~ derinliğinde düşman top· 

· rakları içine nüfuz edilerek birçok 
harp malzemesi ele geçirilmiştir. 

lngiliz hava tebliği 
Kahire : 11 (a.a) -- Ortaşark 

lngilizhava kuvvetlerinin tebliği: 
Rodos adasındaki Kalaton ve 

\.tariçca hava meydanları şiddetle 
bombardıman edilmiştir. Ayni gece 
Trablusgarp üzerine bir akın ya
pılmıştır. Buralarda büyük hasar 
ınüşahade edilmiştir. ltalyan doğu 
Afrikadasında tayyarelerimiz ordu· 
nun hareketine müzagaret etmekte 
berdevamdır. 

Asmarada bir düşman tayya· 
resi düşürülmüş ve diğer bir kaçı 
da ağır hasara uf ratılmıştır. 2 
dü~man tayyaresi daha imha edil
ıniştir. Bütün bu harekattan 4 tay
yaremiz üssüne dönmemiştir. 

Vücudu uz maki
neye benzer mi ? 
-Baştarafı ikincide -

basınca röremez oldular . Başka 
ordularda gene kalori hesablarına 

göre mükemmel doyıın askerlerden 
bir çoğu l~korpit hastalığına tu· 
tuldular. En acıklısı o vakitki Ro
manyıının ve Polonyanın ahali:sin· 
den bazılarına geldi . Onların da 
kalori hesabları tamam olduğu hal· 
de, durup dururken çıldırdılar . 
Dağlara fı:ıladılar ... 

Tabii tetkik edildi, kalori be
sabları tamam olduğu halde, mey
dana çıkan bıı hastalıkların sebebi 
vitamin eksikliği olduğu anlaşıldı. 
insanı makineye ben7eterek sadece 
blori hesablariyle beslemek de 
ne kadar gülünç olduğu öğrenildi. 
Umumi harbten çok önce Japon
ların mükemmel doydukları halde 
neden dolayı beri • beri hastalı · 
ğından kırıldıkları da bu suretle 
meydana çıktı. 

insan makineye benzemez • 
Teşbihin şiirde pek hoşa gitmı sin 
den dolay~ İnsanın vücudunu da 
mutlaka hır şeye benzetmek istt:r· 
seniz ona bir kı'mya l" L t . . . a;.ıora uvı>rı 
demek şımdık1 bilgilerimize göre 
belki daha az yanlış olur . 

RUMEN 
TOPRAÖI 

Almanya tara
fından askeri 
us olarak kul
lanıhyor 

lngilere hükumeti Bükreş 
elçisini niçin geri çağırdı? 

Londra: 11 [a. a.] - Bükreş
teki İngiliz elçisinin geri çağırıl
ması hakkında resmi mahfiller 
şu noktayı tebarüz ettiriyorlar: 

Az mikdarda Alman kıt'aları 
Romanyaya geldikleri vakıt Ru· 
men başvekili lngiliz sefirine bu 
hareketin modern harp usullerini 
öğrenmek maksadile yapıldığını 
bildirmişti.Fdkat şimdi Alman baş· 
kumandanlığı bir sefer ordusu
nun bütün unsurlarını hir araya 
toplamaktadır. Bu suretle Alman 
ya Rumen topraklarını harbin de
vamı planlarına hizmet maksadile 
asskeri üs olarak kullanmaktadır. 
Bu şartlar dahilinde lngiliz elçiliği 
Romanyada kalamazdı. 

Vaşington: 11 [a. a.] - Res 
men bildirildiğine göre, Biikreşte· 
ki Amerika büyük elçisi Dampar 
Londra ve Bükreş hükOmetleri 
arasında diplomatik münasebetle· 
rin kcsilmesinJen sonra Romanya
daki İngiliz menfaatlerinin korun 
masını kabul etmiştir. 

Singapurda 
• 
lngiliz 

TAHŞİDATI 
Avustralyadan tay
yareyle kıtaat nakli 
dU9ünülUyor 

Nevyork 11 ( A.A ) - tas 
ajansı bildiriyor: 

Assosyeted Prest aiansı, Singa
purda 90 bin askerin tahşit edil· 
diğini bildiriyor. Hava ve deniz 
üslerile istihkamların inşasında 10 
bin işci çaışmaktadır. Keza miktarı 
Rangon garnizon hududunu tecavüz 
eden mühim kuvvetler tahşid edıl
mişlir. lngilterenin sevkulceyş planı 
Singapur hava kuvvetJerinin Hong 
kong ve Rangona naklini t:lerpiş 
ettiği gibi Avustralyadan Singapura 
tayyare ile kıta'at nakli de derpiş 
edilmektedir. 

Pariste yakacak 
yokluğu 

Bertin 11 (a.a) - Tas ajansı 
bildiriyor: Doyçe Algemayne Say· 
tung gazetesini" Paris muhabiri 
şunları ynzmaktadır: 

-Pariste mahrukat yokluğu 
hükfim sürme-ktedir. Paris köprüleri 
altından hiç bir gemi geçmemek
tedir. Parisliler buna bakarak yeni 
bir felaket karşısında olduklarına 
hükmetmektedirler. Çünkü nehir 
yoliyle kömür ve patetes sevkiya· 
tına büyük ümidler bağlamaktaydı· 
lar. Bir çok Parisliler ısınabilmek 
için kahve ve lokantalarda otur
maktadırlar. Dumarı çıkaran baca
lar Paris için bir lüks olmuştur. 

ve: 
- Sizin mııdama hediye olsun. 
Dedi. Çakıcı fena halde hid

detlenmişti. Elin teresi kim oluyor
du ki kendi Fatmacığına hediye 
vermeğe kalkışıyordu. 

Madamın elinden pantatifi aldı, 
Yusef efendiye uzattı ve şunları 
söyledi: 

- Madama rica ederim, aklımdan 
geç mi yen şeyleri bize İsnat etmesin. 
Biz türküzl Kendileri düşmanımız 
bile olsalar evimizde iken kıllarına 
bati geleıne1. Demin yemekte fo. 
to&'raf çektireceklerini ıöylemiş

ıNdi. Aklıma o reldi. Madamıo da 
(Deaaını fHll') 
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Adana~c~ ~ z~,~o"a" 1 
il Şubat 1941 
Piyasa cetveli 

En az 
Kr. S. 

Ençolc 

Kr. S. 
l · Klevland 61 
il . 

" Akala 
Kapu malı 
P. Temzi 48 
P. Temizi yağ. Yemiş 
Kozacı P 

48,50 
43 

• Ma.Parlağı 50. 51 
Şark buğdayı 
Y. Çiğidi 
Fasulya 
Susam 

Ankara Kambiyo Borsası 
il Şubat 1941 

Sterlin 
Dolar 

Kr 

5 
129 

s. 
22 
22 

Ankara Radyosu 
[ 12 Şubat Çarıamba ] 

9.00 Program ve memleket 
saat ayarı 

9.03 Ajans hııherleri 

8.15 Müzik: Hafif program 
Pi.) 

9,45,10,00 Ev kadını ·Yemek 
listesi. 

1230 Program ve memleket 
4'aat ayarı 

12.33 Müzik : Köy türküleri 
(Kadın okuyucuları tarafından) 

12.50 Ajıtns haberleri 
13.05 Müzik: Hafif şarkılar. 
13.20-14.00 Müzik: Radyosalon 

orkestrası (Violonist Necip Aşkıo 
idare,,inde) 

l. Munkel: Venedik hatırası 

2. Joh. Strauss: Şen Viyana 
(Vals) 

3. ,, ,. : Ritter pas • 
man opera - komiğinden vals 

4. Richartz: Küçük Bale suit'i. 
18.00 Program ve memleket 

saat ayarı. 
18.03 Müzik: Oda müz.iği (Pl) 
18.30 Konuşma .( Dış politika 

hadiseleri). 
18.45 Çocuk saati. 
19.15 Çocuklar için musiki. 
19.30 Memleket saat ayarı ve 

ajans haberleri. 
19.4Ş Müzik: Radyo fasıl he • 

yeti. 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik: Koşma ve Se • 

mailer. 

21.10 Konuşma. 
21.25 Müzil..: Şerif Muhiddinin 

saz semaileri. 

21.45 Müzik: Riyaseticumhur 
bandosu [Şef: Ihsan künçer] 

1. V. Turine: Vers la Paiks 
(Marş) 

2. S. Y radier: La Palama (Is. 
panyol serenadı) 

3. Berlioz: Benvenuto cellini 
uvertürü 

4. S chuman: Reverie ( Kamış 
sazlar için ) 

5. Reyer: Sigurd [Fante7.i]. 
22,30 Memleket saat ayarı, 

ajans haberleri; ziraat, Ehsam-tah· 
vilat. Kambiyo - nutuk borsası 
(!="iat) • 

22.50 Müzik: Cazbat (PJ) 
23.25 23.30 Yarınki program 

fTKI~'7 İ.1.II 
12 Şubat 1941 
ÇARŞAMBA 

YIL: 1~4\ • AY 2 Gün:43 Kuım 97 
Rumi 1356 • il. Kinua !!O 

:-.H ... ic-ri---136() __ . __ M_u_bar __ re_m _________ ~ 

1 LAN 
Tümen Satmalma komis
yonundan : 

Tahminen beher kilosu 

46 kuruştan 10 ton sabun 
çuvallarıle birlikte pazarlıkla 
sabo alınacaktır. Muhammen 
bedeli 4600 muvakkat temi
natı 345 liradır. Pazarlığı 
17-2-941 pazartesi •ünü sa· 
at 14 dedir. lsteıldfıerin b~ 
gün ve ... tte temmatlarile 
birlikte komiqODA aıiraP• 
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Alsaray Sinemasının Asri Sinemada 
Göstermekte olduğu MevsSmlnin en güzel ve Şahane 
Musiki ve Aşk filmi olan 

Suvare B k Matina 
a,30 u a şam 2,30 

M©lVÖ İİlYlli'il©l Ş©lırko~o 
·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···-·-·-'-·-·....,.._, 

Oç_ünc~ ve son hafta başladı 
Mersın, Tarsus, Ceyhan, Hadırh ve Mıdıktan müracaat 
eden sayın müşterilerimize : 

c:ez: ............... r_,~._. ....... _,_._,_ ............. ,.._.. . .._,....., .... .,....., 

Türkçe sö?. lü müstesna Süper f im çok beğenildiği ve 
büyük bir rağbet gördüğü cihetle bir kaç gün daha 
devam edecektir 
İlaveten: Tino Rossi'nin yegane rakibi 

Şon fırsatı kaçırmayınız 
BÜYÜK Türk şairi Fuzulinin nesilden nesile intikal 
aden ölmez eseri 

JEAN LUMİER 1 
Tarafından temsil edilen güzel bir film Pek yakında : 

Gece yarısı şarkısı Fransca sozlü 
Bu gece mutlaka ALSARA YA gidiniz ve birbirinden 
güyel bu iki filmi birden görünüz. Telefon 212 

Shırley T emplı,n en son ve güzel eseri 

Küçük Prenses 
Gelecek proöram 

sinemasında 
Sabırsızhkla beklenen en büyük şark filmi 

Yıldız Sultan Tan 
Bu akşam 

Türkçe sözlü - Arapça şarkılı 
Bugün 2,30 da 

Macera filmleri yaratmakta eşsiz bir artist olan 

Mavi Tuna - Casus Hacı Mustafa JJA\KHOll 
T. İŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K E Ş 1 D E L E R: 

4Şubat, 2Mayıs,1 Ağustos,3lkincifeşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMIYELERI 
1 Adet 2000 Liralık 2000. Lira 
3 " 

1000 " 
3000. 

" 
2 

" 
750 " 

1500. - " 
4 

" 
500 

" 
2000. 

" 
8 

" 
250 .. 2000. .. 

35 • 100 3500 . .. .. " 
80 .. 50 .. 4000. 

" 
300 " 

20 
" 

6000. .. 
TUrklye iş Bankasına para yatırmakla yal

nız para biriktirmiş ve faiz almış olmaz, aynı 
zamanda taliinizi de denemiş olursun~. 377 

İLAN 
Adana Askerlik şubesi Reisliğinden: 

1- 337 Doğumluların ilk yokllamasına 15- Şubat-941 ta· 
rihinde başlanncaktır. mahalle ve köybre verilen cedvellerde 
ismi olsun olmasın bütün 337 doğumlular şubeye gelerek 
yoklamalarını yaptıracaklardır. 

Misis, Karataş, Tuzla nahiyesine bağlı köylerin 337 do
ğumlularının yoklamaları için memur gönderileceğinden bun
ların şubeye müracaat etmemeleri. 

2- ihtiyat erlerinin ihtiyat yoklamalarıda ayni tarihte 
başlanacaktır. yoklama tarzı aşağıda gösterilmiştir. 

332, 331, 330, 329, 328 doğumlu ihtiyat erleri 15 şubat 
941 den 15 Mart 941 tarihine kadar, 327, 326, 325, 324, 
323 doğumlular 16 Mart 941 den 15 Nisan 941 tarihine 
kadar 322, 321 , 320, 319, 318 doğumlular 16 Nisan 941 
den 15 Mayıs 941 tarihine kadar ve 317, 316, 315, 314 
313, 312 doğumlular da 16 ~ayıs 941 den 15 Haziran 94İ 
tarihine kadar devam edecektır. 

3. Yabancı 337 doğumlularda yabancı ihtiyat erleri de 
ayni şekilde yoklamaya gelecekler~ir. . .. . 

4- Misis, Karataş ve Tuzla nahıyelerıne bağlı. koylerın 
ihtiyat erlerinin yoklamaları mahallinde 337 dogumlularla 
beraber yapılacak bunların şubeye gelmemeleri ve bu köy
lerde yabancı olanların şubeye gel erek yoklamalarını yap-
tırmaları ilaıi olunur. 12-15 

Tarafından temsil edilen bUuUk macera ve heyecan film 

Çol bekçileri 
941 Modeli r-•-•-•••-•-·....,.~-·-·-•-·-·- -'•· 

DÜRKOPP· bisiklet· 
leri 92 senelik bir 
say v e tecrübe 
mahsülü bir şahe· 

Mogolistanın esrarenğiz köşelerinde cereyan eden esra 
ve dehşet dolu bir mevzua sahip macrea romanını görünüz 

serdir. 

ilaveten : Buck Jonesin yarattığı Kanlı yol 
Pel\ yakıpda Pok Y11kında 

HiNTLiLER GELIYOK 
Bilhassa 941 modellerindeki 

yenilikleri ,. DÜRKOPP ,, 
senenin en meşhur bisik
letlerinin birincisini yap· 
maktadır. 

30 kısımlık seryal film 
Bugün 2,30 da : Mevsimin en müthiş macera şaheseri 

Radyolu pelisler 30 kısım hepsi birden 

UMUMi SATIŞ YERi 
I LAN 

1- Tahminen bir takımı 
48 liradan 350 takım tek 

NECİP ÔZY AZGAN atlı araba koşumu pazarlıkla 
Asfalt Cadde No. 94 alınacaktır. Muhammen Bede

li (16'800) muvakkat Temina· 
tı 1260 liradır. Dörtyol Ağzı 

ADANA 2- Şartnamesi Ankara, 
lstanbul Levazım amirlikleri 
ile komisyonumuzda her gün 
Görülebilir. pazarlığı 20-2-941 

Çifçi Birliğinden Perşembe günü saat 14 de 
Adanada komisyonumuzun 

7 Şubatda ekseriyet ol· Bulunduğu mahalde y~pıla".?k-
mamasına bina' en Birliğimiz' tır. ısteklilerin mazkur gun 
in yıllık toplantısı ikinci ve ve saatte komisyonumuzda 
son defa olarak önümüzdeki bulunmaları. 438 8-12 

14 şubat cuma günü öğleden SATILIK BAG YERİ 
sonra saat iki buçukda yine Yılanlı mezraasında Bay 
Belediye karşısında ki, Ada· Zeki Enerin bağının yanında 
na kulübü salonunda yapıla· 11,5 dönümlük bir bağ yeri 

cağından ve çifçimizin ihtiyaçları satılıktır. Talip olanların Kız 
na dair mühim mes' eleler konu· Lisesi karşısında 28 numaraıl 
şulacağından arkadaşlar'ın haneye müracaat etmeleri ilanı 
behemehal gelmeleri ilan olunur. Lise karşısında 28 
olunur. 444 4-D 435 numarada Nakiye 

Denizaltdarile 
edilebilir mi ? 

bul~ etmek lazımdır. 

•ngiltere abloka 

f Baştarafı ikincide} 

Bu harbe 60 tahtelbahirle başlamış olan Almanya şimdiy" kadar yüz 
kadar denizaltı kaybetmişse pek çok tahtelbahir inşa etmiş demektir. Bir 
zama.nlar bahs~dildiği gibi her gün bir tahtelbahir yapmağa muvaffak 
ol?ugu zanne~ıle'.".ezse bile ayda 15 kadar küçük hacimde denizaltı yap· 
tıgı kabul edılebılır. Şu halde bugün l 50 kadar tahtelbahiri bulunması 
ve bu mikdarın artmakta olması muhtemeldir. 

Bununla beraber Alman tahtelbahirlerinin bu harpte aldıkları neti
celer umumi harptekilere asla yetişememiştir. 

Alman.lar t~~afından 6 ikincit_'.'şrinde neşredilen rakamlara göre ~ bir 
ayda b~tırılan tu:car vapurları mıkdarı 204 bin tondur. Halbuki 917-918 
senelerınde bu mıkdar, vasati olarak 400-500 bin to d 917 · d 
880 b. t b 1 n ur. nısanın a 

ın onu u muştu. 

. ~sasen' bugün lngilizlerin neşrettikleri rakamlar, Almanların tahmin· 
lerının hemen yarısı kadardır. 

••• 
Bu müşahedelerden bazı neticeler çıkarılabilir. Amlan tahtelbahirle

rinin taarruz kudreti ya 918 senesindekilerinden çok aşağıdır; yahut 
bunların miktarı, bazı ~merika gazetelerinin tahmin ettikleri gibi, pek 
a.zdır; ve yahut da lngılı2 müdafaa tetbirleri tahtelbahirleri daha iyi ne• 
tıceler elde etmekten menedecek kadar müessirdir 

................................ ~ ..................... . 
Denizaltı meselesinde mürettebatın yetişlirilm

0

esindeki güçlüğü de 
hesap etmbk lazı111dır. Bir tahtelbahir batınca hemen daima mürettebatı 
da boğulur. Küçüv hacimde bir deniz•ltı çabuk inşa edilebilirse de bu 
nu idare edecekleri yetiştirmek kolay d~ğildir. Alman milletinde hayat
larını feda edecek vatanperverler çoktur. Fakat hüsnüniyet kafi değil· 
dir. Fenni malumat da lıizımdır ki bunlar bir kaç hafta içinde elde edi· 
lemez. Mürettebat yetiştirmekte çalışabilecek bir çok tahtelbahirlerin 
talim işinde ku!lanılarak ?'uattal kalmasını icap ettirir. D•I kkal • Horozog" Iu Kişe~inden piyango bileti alan muhakkak 

• zengın olur. 
~ o·kk t. Zevkle dinlemek ve net seda almak istiyen mutlak~ 
" 1 8 • H O R O Z O G L U Mağazasından ceryanh veya akümülatörlü 

t9~·R-4°"0 Radyosundan Almalı. 

D 1 .. kkat . Gramafon almak istiyorsanız Horozoğlü Mağaıasına uğrayınız her çeşit 
• Gramafonlar gelmiştir. PLAK fiatları (125) kuruştur 

Dikkat: ~;=~~~!:~!d~~~:.~ Kitaplarını ve okul Malzemesini Horozooıu 
1 Adres : Adana Merkez oteli altında Horozoğlu 1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 

Almanya hıç şuphesız şu sırada çok denizaltı yapmak ve bunlar 
için mürettebat yetiştirmekle meşguldür. 

Diğer taraftan lngili' ve. d.ominyonlar tersaneleri de tahtelbahirlere 
karşı pek çok miktarda gemı. ınşa etmekle meşguldür. 

Bunlar yakında hizmete. gıreceklerdir. Bu suretle mücadele öyle bir 
şekil alacaktır ki, tahtel.bahırler miktarları ne kadar artarsa artsın faz· 
la bir netice elde edemıyecekterdir. Çünkü tahtelbahir avcılarının şid• 
detli mukavemetile karşılaşacaklardır.,, 

KONFERANs 
Halkevi Reisliğinden: 

12-2-941 Çarşamba günü 
saat 20,30 da evinıie salonun
da Beden terbiyesi müdürü 
B~y Riza Salih saray tarafın· 

dan (Beden terbiyesi ve çalış· 
malarımız J mevıulu bir kon· 
ferans verilecektir. 

Giriş serbesttir. 

Konferans salonu 
da açılır. 

19,30 

imtiyaz S a h i b i : Cavit ORAL 
Umumi Neşriyat Müdürü : Avukat Kemal ÇELiK 

Basıldığı Yer : BUGÜN Matbaaşı ·Adana 


