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• 

Yugoslavyanın istilası 
kar,ısında 

Sovyet 
Görü O 

Almanlar miihim bir 
yiyecek v e iptidai 
madde membamı 
kaybettiler 

LClndra 18 (a. a.) - Mosko· 
vadıın bildirildiğine göre, Sovyet 
gazeteleri dünkü yazılarında Yu
goslavyanın istilaya harabiye uğ • 
raması üzerine Almanların başlıca 
yiyecek ve iptidai madde me.m
balarını kaybetmiş olduklarını ıle-
ri !!Ürmektedir. 

Sovyel gazeteleri Yugoslav
yaya hücum eden Macaristanın 
hattı hareketini tenkid etmekde 
devam ediyorlar. Gazeteler mih
vere ait vapurların müsaderesi 
üzerine Berlin ile Vaşington hü
kfimetleri arasında çıkan ihtilaf. 
dan da dahsetmekde ve bunda 
Amerikalıların ağır basacağını 

yazmaktadırlar. 

Harbin yeni 
safhası 

I 

YAZAN : Bekir Sıtkı Kunt 
Hatay Mebusu 

I• ık baharla beraber ~rbin 
yeni bir safhaya girdiğine 

şüphe yoktur. Şimdiye kadar umu· 
miyetle bir cephede cereyan eden 
mücadele, biri Balkanlarda, diğeri 
Libyada olmak üzere iki cephe 
halini almıştır. Ayrıca Sovyet Rus· 
yanın vaziyeti, bu yeni safhanın 
ehemmiyetli siyasi bir yüzünü teş· 
kil etmektedir. 

Balkanlar cephesi, harbin mer· 
kezi sıkletini, kendi üzerine topla

mıştır. Bu mücadele Almanya ba
kımından. Avrupada yeni nizamın 
hakimiyetini ikmal edecektir. Aksi 
takdirde, kurulmuş olan işler bu
radan tibaren yıkılmağa mahk<lm
dur. İngilizler için ise, Avrupanın 
arka kapısı ya açılacak, yahut ta 
kapanacaktır. Vaziyeti bu yönden 
mütalaa · edersek, Balkanlardaki 
mücadelenin ehemmiyetini daha iyi 
kavramış oluruz. 

Almanya Yugoslavyanın bir 
kısım topraklarını ve cenupta müt· 
tef iki erle muvasalasını kesmiş ve 
Yunanlıların setir kuvvetlerile mü
dafaa ettikleri yerleri, bu arada 
Sela~iği istila etmiş olmakla bera· 
ber, Balkanlardaki harbin talihini 
tayin edecek olan mücadele henüz 
başlamamıştır. Balkan harbinin ta
lihinde Yugoslavya tali derecede 

bir rol oynıyabilir. 
Esas mücadele Yunan· lngiliz 

kuvvetlerinin tutmuş oldukları mü 
dafaa hattının önünde cereyan ede 
cektir. Alman ve müttefiklerinin 
burada temasa geçmeleri üzerinden 
bir hafta kadar geçmiştir. Alman 
kuvvetleri taarruzlarını henüz yap· 
mamışlardır. Bu müdafaa hattının 
sağlam olduğu ve büyük kuvvetler
le tutulmuş bulunduğu tahmin edi 
lebilir. 

Arazinin müdafaayı kolaylaştı
racağı da şüphesizdir. Esasen müt
tefiklerin bu gibi mülahazalarla har 
bi bu hat üzerinde (kabul etmek 
istedikleri anlaşılmaktadır. Alman· 
yaya gelince, Yugoslavyanın teslim 
olacağını, hatta olduğunu hesc.ba 
katarak yalnız Yunanistana taarruz 
i~in hazırlık yapılmış olduğu müta 
laa edilebilir. Yugoslavya teslim 

ol~ayı reddedince vaziyet değiş· 
mış fakat Almanya Yugoslavyanın 
fazla hazırlık yapmasına meydan 
vermemek için elde mevcut kuv· 
vetlerle hem Yunanistana hem de 
Yu~oslavyaya saldırmak mecburi
yetınde kalmıştır. 

Alman motörlü kuvvetleri bazı 
muvaffakiyetler başarmışlar fakat 
Yuııan ve İngiliz hattı "d f 
·· - d d mu a aası 
onun e uraksamışlardı A l 
l Al 

r. n aşı-
an manya yeni takv' k 1 

b kl . ıye ıta arı 
e emektedır. Fransad k. Al . 1 k a ı · man 

ışga uvvetlerinin çek'l k 1 . 1 l ı ere yer e 
rıne ta yan askerlerı·n· 'k d.l 

ın ı ame e ı -
ınekte olması bunu te .t k . . yı tetme te· 
dır. Bınaennleyh Yunan hattı mü· 
dafaası Önündeki harbin bu ün-
lerd b'. t" 0 dd g e u un şı etiyle başlaması 
beklenmelidir. Buradaki mücadele 

Sovget Rusya Gazeteleri, Mihvere Aid Vapurların Müsaderesinde 
Amerika Hükumetinin Ağır Basacağını Yazıyor 

Ankara'da D ii.n 
Bir Katil Asıldı 

Ankara 18 ( Hususi muhabirimizden ) - Akdağ ağır ceza mahkemesince 19,4,939 tarihinde verilmiş 
madeni tatlı köyünden Sarı Mehmedi bir sene evvel olan idam kararı temiyzce tasdik ve büyük millet 
burada Beod deresindeki taş ocaklarında parasına 
tamaen başını taşla ezmek suretile öldürmekten suçlu meclisince kabul olunduktan sonra. bu sabah saat 
Akdağ madeni Kar.açokrak köyünde mukim Mustafa 4 de Altın dağ mahallesi polis karakolu önünde 
oğlu 328 doğumlu Şükrü Elbaşmış hakkın<la Ankara infaz edilmiştir. 

Beri in 
Son derece kuvveti i 
bombalarla, planlı bir 
hava taruzana tabi tuM 
tulugor 

ŞERBURGA 
gündüz yapılan 

akın 
Havuzlar ve hedefler 
üzerine b o m b a l ar. 
atıldı 

Londra 18 (A.A) - Dün ge· 
ce Berlin üzerine 39 uncu akının 
yapıldığını bildiren DabiJi emniyet 
nazırı şu beyanatta bulunmuştur: 

" İngiliz hava kuvvetleri hamil ol
dukları son derece kuvvetli bom
baları Berlin üzerine atmişla:- ve 
şehrin merkezini bombalamışlardır. 
Bizimde planlarımız var. Bu plan· 
lar tatbik iedilecektir. Berlin, bir 
plana tevfikan bombardıman edil
miştir. Hitler bilmelidirki Londrayı 
bombardıman etmeğe nekadar hakkı 
varsa bizimde Berlini bombardman 
etıneğe o kadar hakkımız vardır. 
Bu hakkımızın istimaline intizaren 
şimdi Londra süratle eski halini 
bulmakta ve londra halkı her gün-
kü tabii halini almaktadır . ., 

Londra 18 ( A. A ) -- Hava 
nezaretinin tebliği : 

Perşembe günü bombardımaıı 
tayyarelerinden mürekkep kuvvetli 
bir filomuz avcılar himayesinde 
Şerburg,a bir gündüz akını yapa· 
rak açık havada havuzlar ve he
defler üzerine isabatli bombalar 
atmıştır. Düşman gemilerinin aran
ma~ıına da büyük bir saha dahilinde 
devam edilmiştir. Bir çok ticaret 
gemilerine hücumlar yapılmış, bun
lardan biri hasara uğratılmış, di
ğeride limanda berhava edilmiştir. 
Ayoı günün gecesi Berline şimdi
ye kadar yapılanların en şiddetli· 
sini teşkil eden bir hücum yapıl
mış ve şehrin ortasındaki hedef
lere çok büyük çapta bombalar 
atılmış ve yanğınlar görülmüştür. 
Hücum sonuna kadar güzel idare 
edilmiş ve hedefler etrafında pek 
çok inflak olmuştur. Büyük hasar 
yapıldığı muhakkaktır. 

Filipin ordusu 
Nevyork 18 ( A.f:' _) --: ~e~

york Taymis gazetesının bıldırdı
ğine göre, Amerikan ordus kuman. 
danlığı Filipin ordusunun ko~tr?
lünü ve idaresini deruhde etmı~tır. 
f ilipin askerlerinin ta~imi ~';D~rikan 
subaylarına verilmiştır. Fıhpın or
dusu halen 40 bin kişidir. - --- --:::=:- -

harbin dönüm noktalarından en baş
lıcalarından birini teşkil edecektir. 

Libyaya gelince : Buradaki 
Alman ve Ialyan harekatı süratle 
inkişaf etmiş, lngilizler harbi ka
bul etmiyerek, Mısır hududuna 
kadar çekilmişlerdir. Fakat bun
dan dolayı İngilizlerde kayda de· 
ğer bir telaş görünmüyor ve Mısı
rın müdafaasının müemmen olduğu 

/Devamı ikincide} 
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Bir lngiliz Tayyaresi Uçuş Halinde 

Memurlar 
ı,ıerin sUratle görUlebi lme&I 

dUtUnceslle, yUksek tahsile 

devam edemiyecekler 
Ankara 18 (Hususi muhabiri

mizden) - Memurların tahsil mü· 
esseselerinde asli talebe olamıya
cakları hakkında bir müddet evvel 
hftkumetce hazırlanmış olan kanun 
Jayıhası meclis ruznamesine alın

mıştır. 

Kanunun mucip sebepler layı
hasında, ~ d e v 1 e t d a i r e v e 
müesseselerinde çalışanların aynı 
zamanda tahsili için yüksek Okul
lara devamları bu daire ve mües
seselerdeki işlerin intizamına ve 

süratle görülmesine mani olmakta 
ve şef vaziyetindeki memurları, 
tahsil maksadile kendilerinden iste· 

nen izinleri terviç edüp etmemek 
hasusunda tereddüde düşürmekte · 
dir~ Esas itibarile memurların daiaıa 
vazife başında bulunmaları tabii 
ise de şimdiye kadar tahsile devam 
eden memurlara karşı müsaade-

Yunanlılar topraklarmı karış 
karış müdafaa ediyorlar 

Atina 18 ( A. A ) - Radyo 
dün akşam şu deklarasyonu ver· 
miştir: .... 

Ordumuz ve müttefıkıınızın 

ordusu anudane mukavemet etmekte 
ve vatan topraklarını karış karış 
müdafaa eylemektedir. Her tarafta 
~ok şiddetli muharebeler olmakt~
dır. Düşman üstün kuvvetine rag
men ağır darbelere uğramıştır. 
Müttefikler hattının Katerina'dan 
Serfiçeye kadar uzanan sağ cenahı 
Almanların şiddetli taarruzuna iyi 
mukavemet göstermektedir. Alman 
bava kuvvetleri büyük bir faali-
yette bulunma~ta, fakat ağır za
yiat vermektedır. 

Garbi Makedonyada Alya-
kuın'un yukarı vadisine giren ve 
dün Grevena nnntakasında taarruza 
uğrayan Alman kıtaları Kalamba
ka istikametinde ilerlemek gayret. 
lerine devam ediyor. Bütün gün F.r
giri mıntakasında Progonati'ye ka. 
rşı ve Drinos nehrinin garbine tev-

karlık gösterilmiş olması bu hususta 
bir kanun teklifini zuuri kılmıştır. 
Kanunun kabulünden evvel yüksek 
tahsile devam etmek üzere vazife 
almış olanların tahsillerini bitirme• 
lerine müsaade oluuması için de 
kanuna bir madde ilave edilmiştir. 
Ancak bu vaziyette olan talebeler. 
den sınıf ta dönenler bu hakkı gaip 
edecekl.er ve mektepten ayrılmak 
mecburıyetinde k.alacakla d K r ır. 

anun, ummui ve mülhak büt-
celerle h • ·d ususı ı are ve belediye 
bütcelerinden maaş - t 1 b 'T · ve ucre a an 
~ un memurlara filen gördükleri 

hızmet ··dd · • mu etınce şamil bulun-
7a~tadır. Muhtelif fakültelerde 
ı mı. yardımcı ve asistan olarak 
vazıfe ·· 

• gorenlerle münhasıran hu 
susı ve y b . -

a ancı, akallıyet okulla
rında ~ w 

öğret ogrletıne? . olanlar, yardımcı 
men er gıbı bu ka h .. k .. 

lerind • . . • . nun u um-
en ıstısna edılmektedirler. 

80rnba hidisesin· 
de zarar görenler 
bu .. Ankara 18 ( A.A ) - İngiltere 
er1~k elçisi, Hariciye Vekaleti 
lst tıbe, Bulgaristanda hazırlanan 
l an ulda Perapalas otelinde pat
~yan bomba hadisesinde zarar 

gt Ore?lere verilmek üzere 5 bin lira 
evdı t · · B l . e mıştır. u meblağ evvelce 
ngılterenin Sofya elçisi Rende} 

t1arafından verilmiş olan 1000 ve 
n ·ı · gı tere tıcare~ Koorperasyonu 
tarafından tevdı edilmiş bulunan 
ıooo liradan ayrıdır. 

Kazablankaya giden Fran
sız harp gemileri 

Cebelüttarık 18 ( A.A) - 3 
Fransız denizaltısile bir Fransız 
destroyerinin Çarşamba günü pek 
rn.uhtemel olarak Kazablanka'ya 
gıtmek üzere Cebelüttarık boğa
zından geçtiği görülmüştür. 

cih edilen ltalyan taruzları püs
kürtülmüştür. Fakat düşman de
vamlı bir taarruzdan sonra Kiya· 
sekiarek boğazını ele geçirmeğe 
muvaffak olmuştyr. 

1 

• Yu g' o S· r-----------. 
lavyadaki askeri Askeri Vaziyet 
vaziyet hakkında -------------' 

varan en kısa bir 
deniz ve bava 
yolunu, üçüncüsü 
700 - 800 kilo
metrelik bir kara 
yolunu kapamak
tadır. 

Bcrlinden ve Lon-
dradan gelen ha
berler birbirine 
uyrnıyor. Alman 
istihbarat ajansı 
Yugo!!lav ordu
sunun teslim ol
duğunu bildirmi11· 
tir. Bu ajansa 
göre bugün saat 
12 de ( dün saat 
12 de ) Yugos• 
lav ordusu silah 
bırakacaktı. 

Son bir çarpışmada 

50 Bin 
Alman Şarki llkdenh 

havzasını müdafaa 
eden bu üç ka
pıdan bogazlar 
mıntakası uzun ve 
kuş uçuşile 2500-
3000 kilometrelik 
bir kara yolunu 
kapıyor. 

maktul 
düştü 

Londra Rad· 
yosu ise bu ha· 
beri m ü k e r r e r 
neşriyatında ya
lanlamıştır. Gerçi 
Londrada Yugos
lav askeri muka
vemetinin kırıldı
ğı ve Yugoslav· 
yadaki harekatın 
bir çete muhare· 
besi halini aldı
ğı itiraf edilmek
tedir. Resmi ve 
umumi bir silib 
teslimi vaki ol
masa g-erektir. 

lngilizler, A l m a n l a r ın 
Balkan cephesinde gerek 
techizat ve g-erek asker 
bakımından üstün olduk
iarını bildiriyorlar. 

ikinci y o 1 a 
g-elince; Yunan 
ordusu ve İngiliz 
kavvetleri şimdi 
çok şiddetli bir 
alman tazyiki kar
şısında ve olduk
ça müşkül bir 
durumda bulun· 
maktadır. Mütte
fik orduların, ken
dilerini düşmana 

kaptırmadan, Ko
rent kanalını mü· 
dafaa edecek geri 
bir batta çekil
meleri lazımdır. 
Bu oldukça güç 

Almanlar Lari
s ayı işgal 

ettiler 
MUtteflk kuvvet
ler daha dar bir 
hatta doAru geri 
çekiliyor. 

-RADYO
Gazetesi -

böyle bir teslimiyet için Yugos
lav ordularının bir genel kurmay 
tarafından idare edilmesi lazım
dır. 

• Y unanislanda İngiliz ve 
Yunan cephesinin yarıldığına 
dair gelen haberler teyit ıatmo
miştir. Bununla berab~r lngiliz 
Matbuatı ve Radyoları harekatın 
iyi inkişaflar göstermediğini bil
diriyorlar. Bu neşriyatta, İngiliz 
efkarı umumiyesini kötü hadislere 
hazırlamak ister gibi bir ifade 
vardır. 

Almanların Balkan cephesin
de gerek techizat. gerek asker 
bakımından üstün oldukları lngi
Hzler tarafından bildirilmektedir. 
Diğer taraf tan Yunan gazeteleri 
de Yunanlıları kötü havadislere 
alıştırmak ister &'İbi ırörünüyor
lar. 

Libyadaki harekattan ise 
lngilizler ümitlidir. lngiliz efkarı 
umumiyesine bu cephede huzur 
veren iki nokta vardır : İngliz 
donanması, Sicilyadan şimali 
Afrikaya gitmekte olan bir mih
ver kafilesini denizin dibine yol
lamakla, Mısır hududuna kadar 
yürüyen Alman kıtalarının ikmal 
işini sekteye uğntacak vniyette 
olduğunu göstermiştir. Diğer ta
raftan Libyadaki Alman il'!ri 
harekatı' da durdurulmuş bulun
maktadır. 

Mamafih, Almanların Mısır 
hududunda duraklamaları yeni bir 
taarruz hazırlığına matuf olabilir. 

. . İngilizler n~kbin olabilmek için 
ıkı sebeb daha ıleri sürmektedirler: 

1- Almanlar İngiliz adaları
nın istilası teşebbüsüne geçeme· 
mişlerdir. Bu teşebbüs bir tarafa 
bırakılmış görünüyor. 

2- Amerikan yardımı gittik
çe artmış bulunuyor. Son günler 
zarfında Amerika cumhurreisi Ruz· 
velt tarafından verilen bazı karar
lar dikkate layıktır. 

Ruzvelt, Amerika limanların· 
da el konan bütün ticaret gemi· 
lerini kuUanmak için, bir layiha 
ile meclisten selahiyet istemekte
dir. Anlaşıldığına göre, Amerika 
bu gemileri lngiltereye devretmi· 
yecek, malzeme naklinde kullana
caktır. 

Ruzvelt diğer bir kararla Kı· 
zıldenizi Amerika ticaret gemile
rine açmaktadır. Diğ~r bir karar 
da Monro kaidesinin Groenland'a 
teşmilidir. Amerika, icabederse 
bu adada üsler tesis edecektir. 

• Almanların Balkanlarda ve 

Libyada giriştikleri ilkbahar taar· 
ruzunun kat,i netice üzerinde te· 
sir yapabilmesi için lngilterenin 
Şarki Akdenizden çekilmesi ve 
Libyadaki hareketin Mısıra var· 
ması lazım geldiği malumdur. 

Mısırın müdafaasına hizmet 
aden üç mühim kapı vardır: Trak
yada bogazlar mıntakası, Yunanis
tanda Korent, Mısır-Libya budu· 
dunda Marsa·Matruh berzahı. 

Birincisi uzun ve dolambaçlı 
bir kara yolunu, ikinciai Süveyşe 

bir hareket olmakla beraber, 
Yunan baş kumandanı General 
Papagosun, kahraman Yanan or· 
dusunun, Britanya kuvvetlerinin 
bu işi başarmaları mümkündür. 
Korent bogazının ötesinde, arka
sını Moraya verecek şekilde dar 
bir cepheye yerleşecek orduyu 
reriye atmak Almanlar için ol
dukca müşkül olacaktır. 

Libyadaki harekata gelince; 
Fransız kara sularından da istifa
deyle şimal Afrikaya geçirilen 
Alman seri bir ilerleyişle Mısır 
hududunda Sollum mıntakasına 
kadar gelmişlerdir. Bu kadar seri 
Alman ilerleyişi karşısında bile 
lngilizler kuvvetlerini kaptırma
mışlar, Alman yürüyüşünü durdur
mak için en mühim mevkii inti· 
hap etmişlerdir. 

Solfume varmış oİan Alman 
ve f talyan kuvvetleri oldukça 
büyük tehlike içindedir. Habeşis. 
tan ve Eritrede vazifesini ikmal 
eden büyük İngiliz kuvvetlerinin 
mükemmel bir müstahkem mevki 
olan Marsa-Matrah da yer alaca
ğı şüphesizdir. 

• Henüz teeyyüt etmeyen 

bir habere göre, Ege denizi sa· 
bilini takibederek cenuba doğru 
ilerlemekte olan Alman kuvvetleri 
Larisayı (Yeni şehri) işğal etmiş
lerdir. Kozananın cenubuna iler
leyen kuvvetlerde Tırhala istikame
tinde tazyıklarını şiddetli bir şe
kilde arttırmaktadırlar. Müttefik 
ordunun müşkül bir duruma düş· 
tüğünü inkir mümkün değildir, 
Tırhala ovası Almanlara geçdii'i 
takdirde vaziyet ciddiyyet kesbe
decektir. Ancak, müttefik ordu 
Tırhala ve yeni şehir dağlarında 
bir mukavemet gösterirse, Arna· 
vutlııktan çekilmekte olan Yunan 
kuvvetlerininde iştirakile yeniden 
bir mukavemet hattı tesisi müm• 
kün olacaktır. 

• Londradan en son şu ha. 

berler verilmektedir : 

Şimalde i'ittikçe artmakta 
olan Alman tazyiki karşısıoda 
Yunan ve imparatorluk kuvvetleri 
daha dar bir hata doğ'ru 
ıreri çekilmektedir. Vaziyetiu ne
zaketini gizlemeğe lüzum yoktur. 

Alınan bir habere göre, Al
manlar sonJ bir çarpışmada 50 
bin maktul vermişlerdir. Bu çar· 
pışma, bir katliamdan başka bir 
şey olmamıştır. 

Almanya, hedefine varabil
mek için vereceği zayiatı biçe 
saymaktadır. ıririştiği savaşta en 
mümtaz motörlü birliklerini israf 
edercesinde harcamaktadır. Alman 
kıt'aları Olimp dağının cenubun
dan Eğe sahilini takiben ilerleme· 
ğe muvaffak olmuştur. 

• Royter ajansının bir mu

habirine göre, Alınan ta!ya~edle-
• . d ı 1 netıceaın e 

rının bombar ıınan ·~ . ~ .. su· 
BeJgratda 12 bin sıvıl olınu~f· 
su.zJuk yüzünden yanıırıJar sondil-
rüJeoıerniıtır. 
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Süt Dişleri KOSOVA 
muharebesi karşı Su hücumlarına 

·alınacak tedbirler 
Bundan evvelki yazımızda(aiş· 

lenme) zamanlarından kısaca bah
setmiştik, bugün de süt dişlerinin 
daimi dişlerle olan münasebetle
rinden, adet ve cinslerinden, çıkış 

ve dökülüş zamanlarından bahis 
edelim. 

A - Çıkış zamanları: 

J 

D- Düşme zamanları: 
ilk yaşın altıncı ayında çıkma· 

ya başlayıp otuz dördüncü ayların
da tamamlanan süt dişlerinden va· 
zifeleri tamam olanı, eskimiş ve ih
tiyarlamış olanları, zamanı gelince, 

kökleri erir ve yedinci yaştan itibaren 

birer birer düşmeye başlarlar ve bu 

Balkanlarda bu gün harbirt 
hararetli cereyan ettiği Kosova 
ovasının ismi geçerken tarihteki 
meşhur muharebe akla geliyor. 

O•manlı devleti, burada bir 
meydan muharebesi kazanarak 
Avrupada kökleşmek imkanların· 
dan mühim birini elde etmişti. 

1 - Süt dişlerinin çıkışların· düşme (oniki yaşına) kadar devam 
Osmanlılar, Akdeniz boğa· 

zından Selanige, oradan şimale 
doğru Mastıra, Nişe, Sofyaya 
ve şarkta da Burgaza kadar iler· 
!emişti. Bu terakkiler önünde, 
Sırplar ve Bulgarlar fena vazi
yete düşmüşlerdi. Bunlar Bosna
lılarla birleştiler. Avrupadan da 
yardım temin ettiler. 

-Nal ia vekaleti mühim 
bir proje ha z ı r ı a d ı 

işçinin 
sağlığı da bir intizam vardır. eder. 

2 - ilk yaşın "'rf Az ffl:;, li\I] ·---. Normal çocukta 

;~~;:~: ayın.da .baş'fit Celal Calapöver :;~:~und:n~r:z:~ • • 
3 Aynı . cıns I Ulı ı yetin bu eskimiş 

Kanalllar ve sedlerin muhafazasında 
ıere de vazife dUşUyor 

köylU· 

nıza"ınamenın 

tatbikına 
başlandı 

ten olan dişler, çift olarak çıkar- kısımlarını vucut sırasiyle atacak· 
lar. tır. Çünkü bu dişlerin altın.lan, 

4 - Alt çeue dişleri, üst çe
nedeki dişlerden evvel çıkarlar. 

5 - Orta kesiciler, y>n ke· 
sicilerden evvel çıkarlar. 

6 .. Birinci aıı dişleri, ikinci 
a'1 di~lerinden ve bazı defa köpek 
<!işlerinden •onra çık~bilirler. 

7 - Alt çenenin sağ tarafın· 

daki dişler, üst çenenin sol tara 
fındaki dişlerden evvel çıkmıya 

başlarlar. 

8 - En snn köpek dişleri çı 

kar. 

B - Adet ve çeneye taksimi: 

Daimi dişlerin adedi 32 dir. 
Huna mukabil ilk çıkan muvakkat 
dişlerimizin adedi ise 20 dir. 

Vücüdümüz bir elma gibidir, 
müsavi ve mütenazır iki parçaya 
ayrılabilir. iki kaş arasından, burun 
delikleri perdesinden ve iki bacak 
arasından geçen bir müstevi insa 
nı sağı ve solu diye iki kısma ayı· 
rır. 

işte bu farzettiğimiz müstevi 

yeni dişler (d•imi dişlerimiz) geli
yor demektir. 

E- Daimi dişlerle olan fark
ları : 

1- Süt dişleri daimi dişlere 

nazaran, daha yuvarlak ve daha 
büyiiktür. 

2- Süt dişlerinin, diş etiyle 
birleştikleri yerde (boyun kısmında) 
tırnakla kolayc> hissedilebilir, bir 
kabartı vardır. 

3- Süt dişlerinin renkleri 
mavimtıraktır. 

4 - Daimi dişlere nazar1\an 
söt dişleri Ç<lk aşınmıştır. 

5- Kökleri erimekte oldu
ğundan çabuk sallanırlar. 

6 - Daimi dişleri, kök vazi· 
yelleri ve kök adetler, çigneyici 
yüzdeki yükseklikler, zaviye ve 

inhiraf far<larile de alışkan bir göz 
süt dişlerinden kolayca tefrik ede· 
bilir. 

F Altı yaş dişlerinin çık-
ması: 

Türklerin şefi Murad Hüda
vendigardı. Düşmanlarının ittifa
kını vaktinde haber aldı. Evvela 
Bulgarları vurdu. Fakat bu arada 
Sırplar askeri hazırlıklarını ta· 
mamladılar. işte bu suretle Ko
sova meyan muharebesi vukua 
geldi : 15 Haziran 1389. 

Müttefikler şunlardan mürek· 
kepli: Ulahlar, Macarlar, Sırplar, 
Bulgarlar, Bonalılar, Lehliler ve 
Arnavut!ar. Kumanda Sırp kralı 

Lazar'daydı. Osmanlıların kuman
danı bizzat Hüdavendigardı. 

iki ordu ayni zamanda hücu· 
ma kalktı. Türklerden evvela ok 
çalar sonra sol cenahtan • Yakup 
bey kumandasındaki fırka ve ye
niçeriler ilk faaliyeti gösterdi. 
Yakup bey düşmanın sağ cenahi 
ile merkezini sarrnaga teşebbüs 

etti. tBunda muvaffak olamayıp 

geri döndü. Düşman da ilerledi. 

Ankara - Nafia Vekôletimiz, taşkın ve su hücumlarına karşı ko· 
runma tedbirleri ihtiva eden bir kanun projesi hazırlamıştır. Proje Vekil
ler heyetinde tetkik olunduktan sonra Büyük Millet Meclisine takdim 
edilmiş ve ihtisas encümenlerine havale olunmuştur. 

Son bir iki yıl içinde müteaddit seylap akınlarına maruz kalan yur
dumuz için, bu kanunun haiz olduğu ehemmiyet izahtan müstağnidir. 

su taşkınlıklarına karşı devletçe alınmaita olan tedbirler bir yandan 
devam ederken, ye~i kanun, halka da bu hususta vazifeler dağıtmakta ve 
onlara da mükellefıyetler tahmil eylemektedir. 

HükOmetin topraklarımızı sulama ve nehirlerimizi islah etme yolun
daki büyük programı muvaffakiyetle tatbik olunmaktadır. Bu cümleden 
olarak vücuda getidlmiş olan .tesisatın, su taşkınlıklarına karşı esaslı bir 
korunma çaresi olduğu, geçirdiğimiz kış mevsimindeki ban taşma hadi· 
selerinden görülmüştür. Ancak bunlarla iktifa etmek kabil değildir. Suyu 
bol olan ve zaman zaman bunların taşmasiyle toprakları su altında kalan 
bir çok memleketlerde, taşma sahalarında, hatta daha gerilerde oturan 
halk koruma tedbirlerine iştirak ettirilmektedir. Nafia vekaletimiz bu gibi 
memleketl~rin bu r?.ld~ki mevzu~tını esaslı bir_ tetkikten geçirdikten 
sonradır kı bahsettıgımız kanu layıhasını hazırlamıştır. 

Kanun proiesi, Önce suların 

mülkiyetinin tamamiyle tesbitine 
lüzum görmüştür. Kanunun birinci 
kısmı buna tahsis olunmuş ve su
lar mülkiyeti devlete ait umumi 
sular, mülkiyeti şahıslara ait husu· 
si sular olmak üzere iki kısma ay
rılmıştır. 

kısmını kurutmanın devlet vazifesi 
olduğu tesbit edildikten sonra di
ğer bir kısmını da eşhasın kurut
ması hükme raptolunmuştur. 

Böylece . halka bataklıkların 
kurutulmasında bir mükellefiyet 
tahmil olunmuş bulunmaktadır. 

Ankara - lşyerlerinde sağ· 
!ık nizamnamesinin tatbikına baş· 
lanmıştır. 

iktisat ve Sıhhat vekaletimi· 
zce hazırlanan yeni nizamnameye 
göre her işveren işyerlerinde iş

çilerin sağlığını korumak ve iş· 
emniyetini temin ~etmek için li
zım olan tedbirleri almakla ve 
bu husustaki şartları ve tertibatı 
noksansız bulundurmakla mükel· 
leltirler. 

lşyerlerinde alınacak sıhhi 
tertibat birinci ve (ikinci derece
de olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 

Bunları yerine getirmeden bir 
iş yeri açılamıyacağı gibi mevcut· 
!arda faaliyetine devam edemiye· 
cektir. 

Çocuk altı yaşına geld!gi va-
ye göre bu 20 dişin, on tanesi üst kıt, bütün dişlerin gerisindeki boş-
çenede ve on tanesi de alt çene· 

Düşman Türk ordusunu mer
kezinden vurmak istedi. Türkler 
cesurane bir karar aldılar. ihtiyat 
kuvvetlerini sol cenah dışından 

dolaştırıp çevirme hareketi yap
maga giriştiler. Ustaca idare edi 
len bu hareket sayesinde düşman 

mun!azam surette geri çekilemedi 
Arkasından da vurulacağını anlı 

yarak bozuldu. 

Bir kere mülkiyet esası kon· 
duktan sonra suların kullanma şe· 

killeri de tesbit olunmuştur. 

Kanun projesinin bir faslı da 
sulamalara tahsis olunmuştur. Bu 
fasılda kanalların muhafazası, sula
rın tevzii, ücretlerin tesbiti hakkın
da hnkümler vardır. Kanalların ve 
sedlerin muhafazasında da civar 
köylülere vazifelerler düşmektedir. 

Bir iş yerine her hangi bir 
kimsenin ne suretle olursa olsun 
ispirtolu ; içki getirmesi yahut 
sarhoş olarak gelmeleri menedil
miş bulunmaktadır. Bu husustaki 
hükümlerin bazılarından ispirtolu 
içki imalathaneleri ve ispirtolu iç· 
ki satıp iş !kanununa tabi olan 
büyük yerler istisna edilmiştir. 

lukta, birer diş çıkmaya başlar. Bu 
dedir. Ve çenelerin sağlarına ve 
sollarına mütesaviyen taksim edil- ilk çıkan (daimi diş) tir. (birinci 

mi,lerdir. Yani bu dört bölgenin büyük azı • altı yaş dişi ) namile 
Bu itibarla da kanun herkes 

tarafından kullanılabilir sular, husu
si surette istifade edilen sular, 
muharrik kuvvet olarak, arazi su· 
lama veya nakliyat vasıtası olarak 
kullanılan sular gib bir tefrik ve 
tasnif yapmıya lüzum görmüştür. 

Umumi hıfzıssıhha kanununun 
179 uncu maddesinde yazıldığı 
veçhile işyerlerinin ve isçilere ait 
ikametgah ve sairenin haiz olma· 
sı lazımgelen sıhi şartlar da bu 
nizamnamede gösterilmiştir. 

her birinde 5 er diş vardır. isimlendirilir, bu diş ağzın güzelli-

C - Cins ve isimleri: ginde ve dişlerin dizilişinde mühim Aynı fasıllara halkın kudreti 
dahilinde yapabilecekleri ve hükü
metin mürakabesi altında çalıştırıl
ması temin olunmaktadır. Böylece 
" su birlikleri,, Vücuda getirilmiş 
olacaktır. 

Bütün ağızda 8 tane kesici, rol oynar. Bu dişler ağzın ve diş-
4 tane köpek, 8 tane süt azı, di- !erin anahtarıdır ve Nazımıdırlar. Bozgun ordu üç kola ayrıl· 

mıştı. Türkler de üç koldan takibe 
giriştiler. Türkler;ilk defa olarak 

şi vardır. Yani beher çenede 4 er Bu dişten sonra çıkacak olan 
Yüzden fazla işçi çalıştıran 

iiyerlerinde birer dispanser tesia 
edilecek ve buralarda dokto~ bu 
lundurulacaktır. 

kesici, 2 şer köpek, 4 er tane ele bütün dişler, yerlerini almak husu- Kanun l&yıhaaınının k°f'yduğu 

esaslı hükümlerinden biri suların 

temiz tutulması. kirletilmemesi için 
nehirlerin etrafında arazisi bulunan 
köylülerin tabi bulundukları mükel
lefiyetleri tesbit etmesidir. 

azı süt dişleri vardır. Ve bunları sunda bu dişe tabi olduklarından, Avrupada bir Ehlisalip ordusunu 
buzmuş oldular. Osmanlılar ilk 
topu bu harpte kullandılar. 

da sırasile : Orta kesici, yan kesi· bu dişe çok fazla ehemmiyet ver· Mesela köylülerin kooperatif 
teşkili suretiyle küçük barajlar vü
cuda getirilebilmesi ve herkesin 
hissesi nisbetinde bundan istifade 
etmesi. ıçın hükümet büyük 
kolaylıklar göstermeyi taahhüt et·· 
mektedir. 

ci, köpek, birinci azı, ikinci azı .mek mecburiyetindeyiz. Ve bu se-
süt dişleri diyerek isimlendiririz. bepden ( 6 yaş ) dişine mümkün Bu muharebe neticesinde ge· 

rek Sırp, gerek Osmanlı hüküm
darı öldürüldület. Lazar esir edi
lerek padişahın çadırına götürül· 
müştil. Hüdavendigıirı da yaralı
lar arasına gizlenen Miloş Kabi· 
loviç isimli fedai vurdu. 

• Adana ismet lnönü kız enatitil

sü Franoızca stajiyeri Milfliha GU· 
rol' a, Adana ticaret orta okulunda 

ilave ders verilmiştir. 

Süt dişlerinin, ağızdaki şematik şekli olduğu kadar iti 
bar etmeliıiz. Suların iyi bir halde tutulması 

deuletin ve fertlerin müştereken 
temine çalışacakları bir iş haline 
getirilmiştir. 

Oıt C••• 
Sol Taraf 
Alt Çene 

1 

1 1 .ı 1 

1 1 1 1 1 

ı ,_ ı 1 

1 1 1 

Harbin yeni 
safhası 

(Başmakaleden artan) 
söylenh·or. Hakikatte de böyle 
olmak lazımdır. Süveyşin elde bu
lundurulması lngilizlerin hayati 
menfaatleri icabındandır. Burayı 
her ne pahasına olursa olsun 
terketmiyecekleri muhakkaktır. 
Mısır hududu, zaten Libyadan ge· 
lecek bir taarruza karşı çok mü
kemmel olarak tahkim edilmiştir. 
Mihver kuvvetlerinin burayı aş
malarına ihtimal verilemiyor. Çöl 
harbinde lngilizlerin üstad olduk· 
!arına şüphe yoktur. Buna muka· 
bil Almanl~rın çöl harekatına alı
şık olmadıkları iddia edilebilir. 
Her halde Libya yakında mukad· 
der akıbetine tekrar kavuşmuş 

olacaktır. 

Harbin yeni safhasının siy8"İ 
tezahürü de Sovyetlerin vaziyeti· 
dir. Sovyetler Almanların Balkan
lardaki ilerleyişini hoş görmemiş
lerdir. Şimdiye kadar dört hadise 
bunu teyit etmiştir : 1 - Üçlü 
pakta girdiği ve Alman işgalini 
kabul ettiği için Bulgaristanı tak
bih. 2 - Bizimle yapılan dekla
rasyon. 3 - Yugoslavya ile ak
declilen anlaşma. 4 - Macarların 
Yugoslavya topraklarını işgal et-
melerinden dolayı Macaristana 
ihtar. . 

Bundan sonra Sovyetler Jn· 
ponya ile de bir anlaşma yapmış· 
!ardır. Bu anlaşmanın hodeli hak· 
kında bir çok tefsirler yapılmış&a 
da, bu tefsirler bir birinin zıddı 
mahiyetindedir ve bu paktın ha
kiki hedefi henüz anlaşılamamıştır. f 
Sovyetler Mihverden daha çok 

Oıt Çene 

Sağ Tuaf 
Alt Çene 

Şimdi normal 
büyüyen ve ya· 
şatılan ins>nlarda 
ay ve sene hesa
bile süt dişlerinin 
çıkışı ve düşme 
ve daimi dişlerin 

de çıkış zamanını 
gösterir bir ced 
vel yapalım. 

Arkası dördüncüde 

Zam gören öğretmenler 
Malatya - Akçedağ köy ens

titüsü ögretmenlerinden Ahmet, 
Düzice köy enstitü•ü öğretmenli

ğine tayin edilmiştir. 

Kanun bataklıkların kurutulma
sı hakkında da mühim hükümleri 
ihtiva etmekte ve bataklıların bir 

Kanun, vazettiği müeyyid& ted
birleriyle de, hükümlere aykırı ha
reket edenlere muhtelif cezalar 
tertip etmektedir. 

Korkunç cinayet! 

mış ve bu aralık bağ küreğini ka· 
parak vura vura biçare anayı öl· 
dürmüştür. 

Katil bundan ıonra 

çekerek savuşup gitmiştir. 
kapuyu 

uzaklaşıyorlar mı, yoksa mihvere 
yakl•şıyorlar mı? ... Belli olmamış
tır. Fakat yakın hadiseler paktın 
mahiyetini ifşa edecektir. Bu su
retle Sovyetler, harbin girdiği 
yeni safha içinde, mevkilerini al
mış olacaklardır. 

Adana kız lisesi beden terbiye· 
si yardımcı öğretmeni Süreyya E· 
ronç'un ücretine, ders saatinin ço· 
galmasından dolayı 20 lira zam 
yapılmıştır. 

Bir genç, anasını feci şekilde öldürdü; 
gözlerini de çakı ile oydu 

Alaşehir (Hususi) - Burada sularında yatsı namazını kılmakta 
gece vakti leci bir cinayet olmuş· olan 45-50 yaşlarındaki annesine 
tur. saldırmış ve elindeki çakıyı kadı· 

Soğukkuyu cıahallesinden 26 na saplamıştır. Bundan sonra çakı 
yaşlarında Ahmet, gece saat 22 ile zavallı kadının gözlerini çıkar-

Biraz sonra devriye gezmekte 
olan polis memuru 11 .numaralı 
Emin Bozokla 1 numaralı Mehmet 
Emir, evin vaziyetinden şüphelen
miş ve içeriye girince faciaya mut
tali olmuşlardır. 

Polislerimiz, 2 saat içinde aoa 
katilini yakalayıp odliyeye teslim 
etmişlerdir. 

11 l_R_OM_A_N_: -18 j 
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Ona " Sinabar Recep " diyorlardı. 

Çelimsiz melimsizdi, amma iyi yumruk 
atmasını bilirdi. Kafa vuruşlarından yıl· 
mayan hemende yok gibiydi. 

Amerikan !ilimlerinde bir polis hafi
yesi vardır: iki elinde tabanca taşır. Be
linde ipi, fişenkliği, sırtında dört köşe 
çizikli mintanı, boynunda beyaz benekli 
kırmızı mendili, bacağında paçaları geniş 
deri paotalonu bulunur. At üzerinde uçu· 
rumlardan uçurumlara seğirtir. Haydutlarla 
yumruklaşır. Güçlüdür; atiktir. işte bu 
Amerikalı polis hafiyesine pek benzerdi 
Recep... Ve, ona " Sinabar " likabını 
verişleride bu yüzdendi. 

Tam on -sene evvel... Recep, sekiz 
yaşında, bacak kadar bir çocuktu. Sakızağa
cında otururlardı. Kasımpaşanın en fakir 
mahalleleriydi buraları... Balık sırtı kal
dırımsız bir sokağın en başında - ken
dini şekilden şekle sokan bir orta oyun· 
cusu paskallığile - hem sağa, hem sola 
kaykılan gülünç bir ev vardı. Köşesinde, 
yarı gecelere kadar, ışığı ucsuz bucaksız 
bostanların karanlığında eriyen, havagazı 
bir sokak lambası yanardı. Recep'lerin 
evi buydu işte. 

Mahalle halkının bir kısmı çingene, 
çoğu kızılbaştı. Fakaı, Recepler gibi, ne 
çingene, ne kızılbaş olan, sırf fıkaralık 
yüzünden oraya sıiınmıt Uç beş aile de 

KALDIRIMLARIN KOKUSU 1 
yok değildi. 

Recep o zamanlar küçüktü. Amma, 
iyi hatırlıyordu: Yakasız geçen bir gece 
çok seyrek görülürdü. Sazan, haftalarca 
rahat bir • uyku değil, göz yummak bile 
nasip olamazdı. iki partiye ayrılmıştı kızıl
başlar ... Birinci partiye " Küçük Hüseyin 
Efendi tayfası,, deniyordu. ikinciye "Sarı 
dakkalı Tahsin,,. 

Hiç yoktım iki parti arasında kavga· 
lar çıkardı ve gecelerden sabahlara ka· 
dar kovalaşırlardı; birbirlerinin evlerini 
taşlarlardı. Camlarını kırarlar, çerçeve
lerini indirirlerdi. Başlar yarılırdı. Kollar, 

bacaklar sakatlanırdı. 
Balık sırtı, kaldırımsız sokak, yolun 

bir yerinde genişler ve çarpık bir mey
dan yapardı. Bunun tam ortasında teneke 
dıvarlı bir baraka vardı : Türbe. 

Hemen her gece, erkekli dişili, tür· 
benin içine toplanılırdı. Yassı ezanların
dan gece yarılarına kadar bağırılırdı. 
Sonra, mumlar söndürülür ve teneke 
dıvarlı barakada cünbüş başlardı. " Mu· 
harrem ., in onu münasebetile yaptıkları 
ayin parlak olurdu; 0 gece Horoz 
" Cebrail ., diye kesilirdi. Cünbüş sabaha 

kadar sürerdi. 
Küçük Recep şeytan gibi bir çocuk

tu. Ayin yapılan türbeyi merak etmiş ve 
boş bulunduğu bir iÜn kimse görmeden 
girmişti. Herkeain " Türbe ,, bildiii bara-

YAZAN: Reşat Enis ====" 
kanın içi öyle pisti ki 1 Yerde yırtık, ge· 
niş bir hasır seriliydi. Ortada ufak bir 
taş yığını vardı. 

Receb'in babası, Kasımpaşa vapur 
iskelesinin çımacısıydı. Ve, dört yaş bü
yük ablası Dürdane'den çok severdi onu 
Recep ... Amma, bu iyi kalpli adam sahi· 
den sevilecek bir babaydı. 

Bir yaz akşamı, Recep, balık sırtı 
sokakta akranlarile (ebemin takatukasına 
mum dikerim 1 ) diye oyun oynıyordu. 
Bahçe dıvarlarına çıkıp bacaklarını sal· 
lıyarak karŞı bostanı, sokağı seyreden 
yeşil yemenili, sarı yaşmaklı, mavi donlu 
tazeleri, türlü maskaralıkla, iüldürmek

ten kırıp geçiriyordu. 
Birdenbire, sokağın nihayetinde bir 

kalabalık peydahlanmıştı. Bir sedye taşı
nıyordu. Sedyede üstü örtülü bir insan 
yatıyordu. Bu, çok sevdiği babasının ölil· 

süydü : Yarım saat evvel, tüyler ürper· 
ten bir kaza olmuştu. 

Vapurla iskele arasında sıkışan çı· 
macının yarı belinden aşağısı y•myassı 
ezilmişti. 

Annesi hem genç, hem güzel 
kadındı. 

Çok geçmedi. Recep karşısında, 
asık suratlı, canavara benzer bir üvey 
baba buldu. 

Dayak yemediği iÜn yoktu. Üvey 
babası onu çevire çevire döverken, an-

nesi vık bile demiyor, duymamak için 
kulaklarını tıkıyordu. 

Bir gün, küçük Receb'in canına tak 
etti. Sabahın yarı karanlığında kaçtı. 

Y enicami önlerinde rastladığı hiç tanı· 
madığı bir adam onu evlatlık diye yanına 
aldı. lık seneler çok rahat geçti. Üçüncü 
yılın ortalarında, efendisinin keçilerini 

giltmef'e başladı... On bir yaşındaydı. 
Güzel bir çocuktu. Bir gece, patlayınca
ya kadar içen sarhoş efendisinin hışmına 
uğradı. Sonra, koğuldu. 

Recep, kaldırıma düştüğü sene on 
bir yaşından fazla değildi. 

• • • 
- Demek sonradan, nezarethaneye 

tıksın diye uzandındı ıskaralara ha ?! •.. 
Kab kah kah... Sen nezarethanenin ne 

olduğunu sanıyorsun, Hikmet ? Buranın 
ayazını giren bilir. Soğuk, insanın otuz 
iki dişine mızıka çaldırır burada ... Anam 
avradım olsun varsa yalanım ... Ya marizi 
ne yapalım ? Hiç yoktan bir araba da
yak .• Heh heh heh... Desene, az daha 
gelmeseydim gittindi gürültüye 1... 

Hikmet gülüyordu. Açlığını da, böi'· 
rünün sancısını da, zonklıyan başının ağ· 
rısını da unutmuştu. Sinabar Receb'i ona 
yollıyan sanki Allahlı. Yalnızlıj'ın o iç 
ezen korkusundan sıyrılmıştı. Şimdi artık 
candan bir arkadaşı vardı. 

[ Devamı var J 
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Koca Mehmedin bu suretle 
ilerlediğini ve kendilerine pek yak
laşıığını görünce tedehhüş etti. 
Yakınında bulunan Hacı Mustafaya 
- Hacı; dedi; Koca Mehmed bak 

nereye geldi. Bu oğlan cesurdur, 
bizi ansızın bastırabilir. 

- Efe! O bizi vurmadan biz onu 
vurmalıyız. Bunun da çaresi onu 
kızdırıp l\Z çok meydana çıkart
maktır. 

Filhakika zeybekler arasında 
Ötedenberi cereyan edegelmekte 
olan bir hiyleye koca Mehmette 
tevessül etmiş ve muttasıl ilerlemek
le beraber• Çakıcıya sövmeğe de 
başlamıştı: 

_ Ulen Çakıcı Mehmet!. Gahbe 
garı gibi kayanın arkasına sinece
ğine erkeksen meydana çık oros· 
pu dölüt 

Fakat Çakıcı Mehmet de, hacı 
Mustafa da kQs dinlemiş şakiler
dendile.r Bu lidl hiyleye kapılarak 
sinirlerini oynatmak onlar için de· 
ğildi. Koca Mehmetse maalesef 
onlara nisbetle çok toy bulunu
yordu. 

Aralarındaki mesafe elli met
reye indi. Koca Mehmet siper tut
tuğu kayayı bir eliyle iterek iler
liyor, diğer eliyle de mavzerini ta
şıyordu. 

Mehmedin münferit sövmesi 
nihayet sövüşmeğe incirar etti, Yu
karıdan Çakıcı efe ile hacı Mus
tafa da mukabeleye girmişler, bu 
ıuretle koca Mehmedin hissiyatını 

tahrik ~derek onu Meydana fırlat· 
mak yoluna dökülmüşlerdi: 
- Koca Mehmet, ayı Mehmet!. 

Seni gidi zinanın piçi .. Ulen sen 
kim oluyon da bizim üstümüze ge
liyon? Burası garı donu giyenlerin 
yeri değil; er meydanıdır. Zeybek
lik kim, sen kim; a gahbe doğur
duğu? Yiğitsen çık VJ}ruşalım .• 

Çakıcı bir taraftan söverken 
diğer taraftan da hacıya hazır ol
maııoı işaret etti" 

Koca .Mehmet bidayette bu 
hileye kulak asmamış, muttasıl ay
ni maksatla söverek ilerlemesine 
devam etmişti. Aradaki mesafe yir
mi metreye indi .. 

Artık hile ve sinir muharebe
si başlamıştı. Kim sinirlerine hakim 
olamıyarak fırlarsa kaybedecekti. 

Eşkıyaya nisbetle toy olduğu
nu bildirdiğimiz koca Mehmet sa· 
rarıp soluyor, bazen kızararak, ba
zen köpürerek, fakat muttasıl ta
hammüle çalışarak mukabele edi· 
yordu. 

lşin kıvamına geldiğini sezen 
Çakıcı Mehmet son darbeyi vurdu: 
- Biz seni köyden tanırız hamam 

oğlanı! Daha dün bahçelerde zey· 
beklere göbek çalkardm, bu gün 
karşıma mı çıktın?. 

Bu ağır hakaret karşısında 
koca Mehmet dağların döndüğü· 
nü, kubbenin tepesine yıkıldığını 

hissetti. Kararmış gözlerle aradaki 
mesafeyi ölçtü. Mavzerini yere bırak
tı, belinden nagant tabancasını 

çekti, öyle ani bir fırlayış fırladı 
ki ok yaydan çıkmış zannedilirdi. 
Beş, on adım atılarak hasmını gör· 
mek ve derhal beynini patlatmak 
istiyordu. Artık hakaretin bu dere
cesine tahammül edilemezdi. 

Fakat heyhat!. 
Koca Mehmet fırlar, fırlamaz 

Çakıcı efenin gür sesi dağlan 
çınlattı: 

- Çif~elel. 
Ve arkasından iki silah birden 

patladı. Koca Mehmedin koca vü
cudu dağ gibi yere devrildi. 

- Yandım Allah .. 
Koca Mehmet vurulmuştu. 
Henüz ölmemişti, yaşıyordu. 

fakat ağzından, burnundan mutta
sıl kan b<Jşanıyordu. 

Koca Mehmet o hızla tepeden 
a!ağı doğrÜ yuvarlandı. Baygın 
bır halde müfrezenin yanına kad 
· d 0 O d ar ın ı. ra an kendisini aldılar. Mü-
sademe mP.hallinin pek y k d 
b l " "k a ının a u unan yoru çadırlarında b ... n ırısı· ne yatırdılar. 

Orada ruhunu Allaha t r 
etti. es ım 

Çakıcının bulundug-u t . h epenın 
emen arkasında da başk .... k a .yoru 

Çadırları vardı. Koca Mehmet vu-
rulduktan soııra efe oraya çekildi 
ve ıeniş bir nefes aldı. 

A.toı dovım ediyordu. 

BUGON 

1914 .harbi, bir 
bakımdan Çar· 

ı 1 k Rusyası'nın 

goslavya zayıf irn 
deli politikacıla

rın ellerine intikal 
etmektedir . Bu 

himayesine maz- müddet zarfında 

İngiltere üzerin
de hava harekatı 

Ve herkes Çakıcıyı müsademe-

de sanıyordu.. . 
Ef . bulunduğu çadırın yanı

enın .k. 
başındaki çadırda da eşkıyadan ı ı 
yaralı yatıyordu. . . 

Çakıcı efe; akşam üzerı bıraz 

k . . 0 badire esnasında yeme yıyıp . 
b. de uykuya yattıktan sonra ge
ır k s·· w ek ce yarısı çadırdan çı tı. urunerk 

. 1 d. O dan etrafı u-tepeye ıler e ı. ra . 
laklariyle güzelce taı:_~ssut etttı. 
M·ı· kuvvetlerile nizamıye kuvvet-

ı ıs . . b 
1 . 'n irtibat yaptıkları yerı nıs e-
erını h. . 

ten zaif buldu. Ona bu ıssı; o 
taraf tan gelen silah s~slerinin az 
olması vermişti. Karanlıkları del
meğe çalışan gözleri: bir kaplan 
gözü vahşetile parlıyordu. 

Saatine baktı, Müsademe baş· 
hyalı on dört saat olmuştu ve çe
tesi efradı muttasıl harbediyordu. 

Nihayet yavaş, yavaş çete ef
radını bir noktaya topladı. Çele 
ateşi keı;mişti. Muhasara kuvvet
leri ise musttasıl ateş ediyorlardı. 

Hep beraber sürüne, . sürü~-~ 
Çakıcı efenin kulakla tespıt. ett~gı 
mahalle geldiler. Efe, geceyı bus
bütün korkunç yapan narasını 

bastı. · 
_ De gidi dinine yandığım gahbe 

doğurdukları!. 
Silahlar patladı ve muhasara 

hattının şaşalıyan o noktası aklını 
başına toplayıncaya kadar çett1 

yarıp çıktı. • . . . 
Derhal istikamet Jegıştırdıler 

ve Çöpköyünü hat boyuna doğru 
dağlardan geçerek bir çamlıkta 
karargah kurdular. 

Kuş kafesten yine kaçmıştı. 
Takip k~vvetleri muhasara 

edilen tepeyi taradılar. Yaralı iki 
eşkıyayı yörük çadırında bularak 
"karlarını tamam ettiler,, ve şehit
leri hamilen sabaha karşı Çöpkö
ye döndüler. 

İşte vali Mahmut Muhtar pa
şanın köylülerle konuştuğu odada 
yatan dört şehit bunlardı ve bi
zim hmirli gönüllüler köye gelir, 
gelmez bu şehitlerin cesetlerini 
görmüşlerdi. 

Gönüllüler karınlarının aç ol-
duğunu hatırladılar. Köy evlerin
den xağ, yumurta, tavuk, peynir, 
bezdifme tedarikine koyuldular. 
Köylü müsademenin verdiği netice
den çok mahzundu. Fakat iki lok
m'a yiyecek için kendilerine bol, 
bol para veren bu gönüllülerin 
gelişinden de çok memnundu. 

Vali Muhtar paşa Eşref beyi 
çağırdı. Ona bazı . talif!lat ve~di. 
Eşref bey müfrezesı yenıden takıb~ 
çıktı. Diğer müfrezeler de yenı 

talimat alarak ayrı, ayrı istikmet
lerde hareket ettiler. 

(Deflamı ı1ar J 
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har olan cenup 
slavlarının kurtu- Yugoslavya inkı-

razının amillerini luşu için yapılmış M • h 
bir mücadele idi. 1 ve r hazırlıyan dev-

letlerle iyi geçin Rusya, Avusturya· 'VJ 
macaristan impa- e mek siyasetini ta-

ratorluğunun nü- H 1 rvatlar kip ederek her 
fuz ve tahakkümü gün yaklaşan teh-
altında y aşı yan V AZAINI meyi bertaraf et 

Slavların lrurtulu· ı A s E 1 meğe çalışmıştır. 
!~:a~~:ı:i:!a ~~:~. 1 1 smer -fe:ka~u bu :üe;~:! 
sipi olarak kabul etmişti. Esasen zarfında Yugoslavya,nın inkırazını 
Umumi harbin ini sebebini teşkil hazırlıyan komploları yapmaktan 
eden hadise, bu kurtuluş davası asla çekinmemişlerdir. Yugoslavya 
uğrunda Avusturya veliahdinia bir ltalya ile iyi geçinmeğe çalışırken 
Sırplı tarafından katlinden ibaret ltalyaalar, Hırvat teröristlerinin 
olduğu da hatırlardadır. vazifelerini kolaylaştırmakta mah-

Filhakika harbin neticesinde zur görmediler. Kral Aleksandr'ın 
Çarlık Rusyası'nın en mübalngalı katli ile alnkadar olan Paveliç gi· 
ümidleri bile tehakkuk etmiş bu- bi tethişciler ltalya'da iyi kabul 
lundu. Polonya istiklaline kavuştu. gördü. Yugoslavya zfıfını hissedi-
Çekler, Slovaklar ve R u t en le r yor, ve zafını hissettikce ltalya'ya 
Avusturya ve Macar boyunduruğun- daha uysal bir siyaset takip edi· 
dan kurtuldular. Cenup Slavları da yordu. ltalya da karşısındakinin 
Sırbistan'ın etrafında toplandı. zayıf tarafını keşfettikten sonra 

Rusya bunu temin etmek için bundan istifade ederek Yugoslav· 
o kadar gayret sarfetti ki netice- ya'yı tedricen nüfuzu altına almıya 
de Slav kurtuluşunu, harici politi- teşebbüs etti. 1931 senesine ka-
kasının hedefi olarak kabul etmiş dar Yugoslavya bir taraftan Fran-
bulunnn Çarlık idaresi yıkıldı ve sa'ya, diğer taraftan da Küçük 
yerine ırki düşüncelerle amil olmı- antant'a dayanıyordu. Fransa ya-
yan bir rejim geldi. vaş yavaş .Orta Avrupa'dan elini 

Binaenaleyh yeni kurtulan Slav kolunu çekti. 
devletleri, kurtulu,larının ilk adı- Küçük Antant yıkıldı. Ve Yu· 
mında Slavlığın büyük hamisi olan gos'avya, bir gün kendisini, düş· 
Çarlı k Rusyası'nın himayesinden manın kolları arasında esir vaziye-
mahrum kaldılar. tinde gördü. 

B unlar arasında Ç a r 1 ı k Bundan sonra bir zamanlar 
Rusyası'nın hususi yardı. muhakkak bir harp vesilesi teşkil 

mına mazhar olan Sırbistan, Hır· edecek olan Arnavutlok'un işğali-
vatları, Slavları ve Bosnalıları et. ne karşı bile Yugoslavya ses çıka· 
rafına tophyarak büyiik bir Krallık ramadı. Bilakis her gün gelip çat-
vaziyetinde belirmisti, - - ~ 

Bu devlet kuruluşunu Çarlık 
Rusyasına borçlu olmasının şükran 
hissini bir türlü unutamadığından 
geçenlere kadar Sovyetler Birliğile 
siyasi münasebete girişmekten bile 
kaçınmadı. 

Hislerin politakaya bu derece 
hakim olduğunu tarih nadiren 
kaydetmiştir. 

Diğer taraftan Karayorgi ha
nedanının etrafında toplanan muh· 
telif cenup slavları arasında dev
letin kuruluşundan itibaren bir ge
çimsizlik başladı. Avusturya - Ma
caristan jmparatorluğunon tıthak
küınü altında bir asra yakın bir 
zaman kurtuluş mücadelesi yapan 
Hırvatlarla Sırpların arası açıldı. 
Sırplar merkezi bir devlet kurarak 
bir cenup slavlığı ( Yugoslavya ) 
mefkQresi yaratmıya çalıştılar. Hır-
vatlar, federalizmde ısrar ettiler. 
Ve nihayet 1929 senesinde Hırvat 
lideri Radiç'in katli üzerine kral 
Aleksandr diktatörlüiünü ilan 
ederek terbiye ile yaratılmasına 

çalışılan Yugoslav birliğini, kuv· 
vetle tahakkuk ettirmeğe çalıştı. 

S ırp ve Hırvat unsurlan ara· 
sında bu geçimsizliği ltalya 

ve Macaristan yakından takip edi· 
yorlardı. Yugoslav birliğine aleyh· 
tar olanlara bu memleketlerin ka
pıları açıldı. Ve bilhassa İtalya, 
Hırvat terörislerinin faaliyet mer· 
kezi oldu. Bu faaliyet neticesin
dedir ki nihayet, kral Aleksandr 
Marsilya'da bir Hırvat "tarafından 
katledilmiştir. Bundan sonra Yu-

makta olan tehlikeleri önlemek 
için, bu tehlikeleri getirecek olan 
devletlerle bir anlaşma siyaseti ta
kip tetmeğe çalıştı. Almanya ile 
anlaştı. ltalya dostluk misakı akt
etti. Bulgaristan'la ve Macaristan
la ': ebedi dostluk,, paktları im
zaladı. Ve hattfı nihayet Üçlü pak
ta bile girdi. 

Fakat uysallığın bu haddine 
gelince; Sırp unsuru isyan etti. Bu 
isyan üzerinedir ki Mihver devlet
leri ve " ebedi dostlar,, Yugoslav
yayı idama mahkOm ettiler. 

Bir gün evvel mülki tamamlı· 
ğını garanti altınn alan devletler, 
ansızın Yugoslavyanın " gayri ta
bii,, bir teşekkOl olduğunu ileri 
sürerek Hırvatistan'ın istiklAlini 
tanımışlardır. 

Hırvat hükQmetinin başına ge
tirilenler çoktanberi bu vazife için 
hazırlanmış olan teröristlerdir. Ve 
Yugoslavya böyle bir akibet ile 
korkutularak esaret altında yaşa
tılmakta idi. 

Hakikatte Avusturya ve Ma
caristan boyunduruğunun ne demek 
olduğunu iyi bilen Hırvat milleti
nin bu komploda iştiraki yoktur. 

Hırvatların liderleri, Maçek, 
Sutej, Torbar, Andres ve diğer 
politika adamları Simoviç hüküme
tine dahildirler. Fakat Mihver kral 
Aleksandr'ın katlinden dolayı 

1 

ida
ma mahkOm ı edilen ve çoktanberi 
İtalya' da yaşamakta olan Paveliç 
ve Kvaternik gibi tethişçileri işba
şına getirmiştir. 

Londra 18 n.a) - lngiliz ha
va ve dahili emniyet nezaretleri
nin tebliği: 

Düşman tayyareleri bu gece 
cenup sahili şehirlerinden birine 
oldukça şiddetli bir taarruz yap
mışlardır. taarruz gecenin büyük 
bir kısmında devam etmiştir. insan
ca zayiat ve hasar çok değildir. 

Bilhassa şimal ve şimali şarki 
İngiltere üzerinde de düşman faali 
yeti kaydedilmiştir. Bütün bu mın
takalarda hasar ve insanca zayiat 
mühim değildir. Bir düşman tay· 
yaresi düşürülmüştür. 

Londra 18 (a.a)- Hava ne~ 
zaretinin tebliği: 
Dün Fransız sahilleri üzerinde bir 

düşman avcı tayyaresi düşürülmüştür. 
Dün gece Londraya yapılan hava 
hücumu esnasında da 4 ~düşman 
bon;bardıman tayyaresi düşürülmüş 
tür. Bu surerle düşürülen bombar
dıman t"yyarelerinin adedi altıya 
baliğ olmuştur. 

Ayrıca Manşada da 2 düşman 

tayyaresi düşürülmüştür. Münferid 
uçan bir düşman taayaresi lskoç
yanın şimali şıırkisine bombalar 
atmıştır. Bir kaç kişi ölmüştür. 

Hasar pek azdır diğer yerlerde 
kayda değer bir şey olmamıştır. 

Diğer bir hava tebliğine göre 
bir avcı filosu lngiltere üzerinde 
2 düşman tayyaresi düşürmüştür. 

Bu filonun düşürdüğü düşman tay 
yaresi adedi 101 e baliğ olmuş

tur. 

lngiltere harbiye nazırının 
beyanatı 

Londra 18 (A.A ) - İngiliz 
harbiye nazırı, cenubi Amerikaya 
hitaben radyoda söylediği bir nu· 
tukta demiştir ki: 

" - lngiliz askerinin ferdi ka· 
biliyeti, makinesinin yüksekliği ve 
hür adamların tersanesi olrnak hu 
susunda Birleşik Amerikanın ver
diği karar Almanyanın çıağlubiye· 
tini temin eyleyecektir.,, 

Malta üzerinde 
Malta 18 (a.a} - Son 24 saat 

içinde Maltada 3 alarm ,işareti ve 
rilmiştir. Bugün öğleden sonra Yun 
kers tayyareleri çok yüksekten adil 
üzerinde uçmuşlar ve dafi batarya· 
ların ateşile karşılaşmışlardır kay
de değer bir şey olmamıştır. 

Mihverin, Hırvatlar hakkında 
takip ettiği bu politika, Orta ve 
Şarkiavrupadaki milletler meselesi
nin hallinde takip ettiği siyasete 
uygundur. 

Bu da milletlere istiklal ver
miş gibi görünerek, onları nüfuz 
ve tahakküm altına almak şeklinde 
hulasa edilebilir. Sırp-Hırvat davası 
iki kardeş arasındaki geçimsizlik
ten ibaretti. 

Halbuki Hırvatlara istiklal ve
rilirken, ihdas edilen vaziyet, umu
mi harbi doğuran bir tahakküm 
politikasına geri dönüştür. 

işte Çeklerin, Slovakların ve 
hatta sözde mihverle ittifak halin
de bulunan Romenler ve Macarlar 
gibi milletlerin fıkibetleri gözöniin
de. Hırvatlar da böyle sözde "kur
tularak,, haLikatte tahakküm altı
na alınan milletlerin arasına gir
mektedir. 

400 Balina ha ığının akıbeti 
A vrupa harbi başlamazdan evvel .balina 

balığı avı çok genişlemişti. Hatta ~u 
yüzden balina neslinin tükenmesinden endışe 
edilmeğe başlanmıştı. Harp ~aşladı_kta? so~ra av 
durduğundan balinaların çogalmaga ımkan bu· 
lacakları ümid ediliyordu. Halbuki alınan ha· 
herler harbin balina balıklarına da büyük zarar 
verdiü-ini göstermektedir. Bunlar arasın9a mayna 
çarp:rak veya atılan bombalardan ölenler pek 
çoktur. . 

Son günler zarfında Groenlanda yakın bır 
adanın sahillerinde 400 ölü balina balığı bu· 
lunmuştur. Bunlar bir buz. kütlesile kaplıdır. 
Üzerlerindeki buz ternizlenırse balıkların ya· 
ğmdan ve etinden istifade etmek ka.bil olac:k· 
tır. Yapılan tetkiklerde bu 400 balına balıgı
nın şu suretle öldüğü anlaşılmıştır: Bir kaç 
ay evvel balıklar, sürii halinde giderlerken bir 
petrol gemisi bir uıayna çarparak batmış ve 
içindeki petroller denize yayılmıştır. Petroller, 
gemiye yakın bulunan balıkları zehirliyerek 
öldürmüş, dalğalar balıkları sahile atmıştır. Bu. 
rada birdenbire başlıyan soğuklar balıkların 
kokmasına mini olmuş, bunları soğ'uk hava 
deposunda bulunduruyorlarmış gibi muhafaza 
etmi,ıtir. 

-------:"!·~ Tay h ayyare sesmı en y~r~ ücumlarına 

Yazan Aletler muhıı:ı ~Ü~afaa va-
G sıtası sesı uzaktan 

doyarak kaydeden ~~etlerdir. Bu sayede vak
tinde müdafaa tedbırı almak kabil oluyor. 

Sesi yazan alet!er .son senelerde çok ıslah 
edilmişti. Fakat şımdı Aınerikada büsbütün 

yeni ve çok mükeınmel bir dlet yapıldığı ha
ber verilmektedir, Bu Met, tayyarelerin sesini, 
pek uzaktan duymaktadır. 

Amerikada Beli liboratuarlarındn bulunan 
ve tecrübeleri yapılan bu alet lngilizlere ve. 
rilmiştir. 

F ransada kuru
tulmuş ahtapot 
satıhyor 

• 
F ransada yiyecek sı· 
kıntısı gittikce şiddet· 
lenınektedir. Fransız 
gazeteleri bu yüzden 
şiındi deniz ahtapotu 

yenmesine başlandığını yazıyorlar. Ahtapot Fu 
sahillerinde çok bulunur. Marsilyalılar, deniz
den çıkan her şeyi yediklerinden ötedenberi 
ahtapot çorbası da yerlerdi. Fakat Fransanın 
iç taraflarında halk bunu bilmozdi. Şimdi Li-

yon'da bakkallarda kurutulmuş ahtapot satıl
masına başlanmıştır. 

• 
Karısmı yarahyor, 
sonra kan veriyor! 

ltalyanın Mil an o 
şehrinde bir ·karı 

koca arasında kav
ga çıkmış, koca bir çe~içle vurarak karısını 

zaralamıştır. Kadın kocasının başka darbele· 

rinden kurtulmak için kendisini pencereden at
mış ve bu defa ağır surette yaralanmıştır. Bu
na rağmen sürüne sürüne evinin kapısına gel· 
miş, burada yetişenler kendisini hastaneye kal· 
dırmış lardır. 

Kadını muay~ne eden doktorlar derhal 
kan nakledilmesine lüzum göstermişlerdir. Bu
nu haber alan kocası, vakadan lıaberdar degil

miş gibi koşumş ve kendi kanından vermiştir. 
kadın kendisine gelip kocasının kan verdiğini 
öğrenince polise bir otomobil kazasına uğradı

ğını söylemiştir. Fakat doktorlar yaranın cinsi 
bu tarzda olmadığını bildirmişler, nihayet ka
dın vakayı anlatmıı, fakat davacı olmadığını 
söylemiştir. Buna rairmen koca yıtkalanmıştır. 
Ammo hukuk nokta11ndan takibat yapılacaktır. 

TOBRUKTA 
VAZiYET 

lngilizler italyan 
mevzilerine girdi 

Kahire 18 (a.a) - Dün Tob
ruktaki vaziyel temamiyle lngiliz
lerin lehine inkişaf etmiştir. lngi
lizler ltalyan mevzilerine girmiş
lerdir. Bu harekat kat'i mahiyette 

addedilemezse de Alman taarru· 
zunun akim kalmasından sonra 
İtalyanların uğradığı bu muvaff a
kiyetsizlik Tobruk·un miınferid bir 
vaziyette kaldığı hakkındaki mih
ver iddialarını cerhetmektedir. 

Dü D'austa'nın Habeşh.tanda- . 
. ki lngiliz karargahına gönderdiği 

mümessilin vazifesi hakkında he
nüz yeni malOmat yoktur. 

Roma 18 (a.a) - Selahiyettar 
İtalyan menbaları, Dük D'austa 
ile lngilizler arasında sanki bir 
mütareke görüşmeleri yapıldığı 

hakkında yabancı matbuatta çı· 

kan haberleri kat'i surette yalan
lamaktadır. 

Serfiçe 
Şiddetli 

etrafmdaki 
nıuharebeler 

Am 
o 

Hı 
Berlinden verilen 

bir haberde : 

1 

Yugoslav ordu-
su dün silah 

bıraktı 
Yunanlılar Arna
vutluk topraklar1n
dan ç e k i 1 m e ğ e 
başladılar 

Atina 18 - (a. a.) Makedonya 
cephesinden gelen ı.on haberlere 
göre, lngiliz-Yunan hattı düşman 
tazyıkına môruz kalmakla beraber 
tam ve sağlam-olarak durmaktadır. 

Ser/içe etrafında şiddetli çar· 
pışmalar olmakta ve burada Avus
tralya kıt' nları Almanları hırpala
maktadır. lngiliz motörlü cüzü 
tamı mitralyözle 5 Alman tayya
resi düşürmüştür. 

Şimali Yunanistanda harekat 
Atina 18 (a. a.) - Bugün şi· 

mali Yunanistanda ki harekat hak· 
kında Knl mbaka nın şimalindeki 
mıntakada şiddetli bir muharebe 
yapılmakta olduğunu bildiren ha-

berden başka bir haber alınamam1ştır. 

Yunanistan Arnavutluğu 
tahliye ediyor 

Atina 18 (a. n.) - Yunan or
duları baş kumandanlığının tebliği: 

Garbi Makedonyada vaziyette 
mühim bir değışiklik olmamıştır. 

Arnavutluk cephesinde ·kıt'a
larımız kendilerine emrolunan bazı 
çekiliş hareketlerine iz'aç edilmek
sizin yapmışlardır. Bu hareketler 
neticesinde Klisura ve Erşeka tah
liye olunmuştur. 

Kahire 18 (a. a.) - Müstakil 
Fransız ajansı bildiriyor : 

iyi ınalumat alan mahfillerde 
beyan olunduğurfa göre, Yunan 
ordusunun Arnavutluğu tahliye et
mek fikrinde bulunması muhte
meldir. 

Yugoslavya harekatından ser· 
best kalan çok büyülr Alman kuv
vetleri Arnavutluktaki Yunan 
kuvvetlerini himaye edecek olan 
Yunan kıt'alarını geriye atmağa 
muvaffak olmuşlardır. 

Ergiboz körfezi bambalandı 

Atina 18 (a.a) - Dahili emni
yet nezareti tebliği: 

Alman tayyareleri tarafından 
bugün Ergiboz körfezin de bazı 
mıntakalnr bombardıman edilmiştir. 
insanca zayiat yoktur. Alınan ma
lumata göre iki düşman tayyaresi 
düşürülmüştür. 

Yugoslav ordusu silah 
bıraktı 

) Yugoslav 
Berlin 18 ( a.n • d ·ı"htan . d. Jiıı ar sı u 

ordusunun şım ıyel h yetiomu-
. d•J emiş o ıın e 

tecrıt e ı m 
21 

d ş•rtsız ola-
• si dOn saat e T 1· . mıye k şhr. es ımı-rak •ilahları bıra mı . 

yet 18 Nisan saat 21 de merıyete 
arirecektir. • 
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! HER ZAMAN ŞAHESERLER GÖSTEREN ! 

: ALSARAY SINEMASI ! 
• ! BU AKŞAM 
• Saym müşterilerine iki buyuk film taktim ediyor 
t I 
• 
' • 
~ • • • • 

HANS AlRIRS 
Tarafından Temsil Edilen 

BERİ ÇAVUŞ • • • 

Süt 
Diı iaimleri 

Alt orta keser 
Üst 

" " Alt yan 
" Üst 

" " Alt 1 ci azı 

Alt lI ci 
" Üst 1 ci 
" Üst il cı 
" Alt köpe k 

' Us t .. 
l ci büyük 

" ll ci 
" " Akıl dişi 

BUGON 

dişlerinin devamı 
(Baştarafı ikincide) 

Sütlerin Çıkışı Sürdlılerio düıüşü Daimilerio çıkıı1 

6 cı ay 7 ci yaşta 6 cı yaşta 

10 cu 
" 

7,5 
" 

7 ci 
" 16 cı 

" 
8 " 

8 ci 
" 20 ci 

" 
8 " 

9 cu 
" 24 CÜ 

" 
10 

" 
10 cu 

" 26 cı 

" 
10,3 

" 
11 ci 

" 28 ci 
" 

11 " 
11-12 ci yaşta 

28 ci 
" 11 " ii " 

30 cu 
" 11,5 " ;; 

" 
33 CÜ 

" 12 " ;; 
" - - - - 6 ci yaşta 

- - - - - 12 ci 
" - - - - - ıs. ıs yaşlarında 

19 Nisan 1941 

- . ASRI SiNEMADA 
Suvara 

8,30 

IKi 

Suvara 
BU AKŞAM 8,30 

NEŞ'E FiLMi BiRDEN 
1 

Gülmek doya doya gülmek t:1e katılıncaya 
kadar gülmek istiyenlere müjde ! ..... . 

STAN LOREL OliVER HARDİ'nin 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

ZAFER ·DÖNÜŞÜ 
TUR.t<ÇI SCllU 

il ' . ··~ = f)lj~Jl Bı\.ŞlfYOR 
il 

:ı Dik Powell Rosemary Lane 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesppları 

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

4Şubat, 2Mayıs,1 Ağustos,3/kinciteşrin 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. .. 

Türkiye ı, Bankasına para yatırmakla yal-

nız para biriktirmiş ve faiz almı9 olmaz, aynı 

zamanda talilnlzi de denemiş olursunuz. 377 

Akkümülatörlü 

1941 M O O EL I 

MARCONi 
Ve •••••••••••• Gene 

AkkUmülatörlü 

1941 M O O EL I 

SPARTON 
Radyolarının Satış Yeri 

ADANA: Abidinpaşa Caddesinde 

Tahsin Salih Bosna 

Ticarethanesidir. 

' .. .. • 1 . ' . 
' . 

Tan Sinemasında 
BU AKŞAM 

iKi BÜYÜK FiLM BiRDEN 
1 

PATOBREN 
·r J\.Rıi\flNDAtl T J:t,JS~l ıEDlllE~I 

CEHENNEM YOLU 
il 

UMUMi ARZU ÜZERiNE 

DIYAl lESIR.1 
TÜRKÇE SÖZLÜ BÜYÜK ŞARK 

• 

a 
1 
s 
1 
K 
l 
1 
T 

1 
1 
s 
1 
K 
l 
lE 
l 

Meraklılarının Nazarı Dikkatine • 

B I• s ı• K LE T alacagınızda .. az zamanda 2,0001000 
satmakla dunya 
rekorunu kıran 

~IAJAS ~f~ C 
Markalı B IS/ K LE TL ER 1 görünüz 

Ticarethanemize gelen bu bisikletlerin son tekamülü 
beyenilmekle beraber lastiklerinin taze ve kontntal 

ekstra prma olması sizleri memnun edecektir. 

Satış yeri: Asfalt cadde D E D E O G L U 
Bisiklet tecim evi 

Ne9e, Zevk, Heyecan, A•kla Dolu ••••• 

JUDY GARLOND - MİCKEL ROONEY 
LEUVIS STONE- SECİLİS P ARKOR'un 

İBDAGIERDESİ 

GENÇLER SEViSiYOR[AR 
Bugün Gündüz Matinada : GENÇLER SEViŞiYOR 

TARZANIN INTIKAMI 
PEK YAKINDA PEK YAKINDA 

ZORAKi TAYYARECi 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Memleket Hastanesi BEVLiYE Mütehassısı 

Dr. Operatör Saim Erkun 
Kadın, Erkek idrar yolları (Böbrek, Mesane ve Erkek 

tenasül hastalıklarını) Kızılay caddesinde istiklal Okulu 
karşısındaki muayenehanesinde tedaviye başladı. 

Telefon : 183 

:·········:·······································································: İLAN : ı-ı J fU ru a T 23 Nisan 941 u 1 u s a 1 Egemenlik Bayramı Bilet- : 
: ~ ~ ~ ft !eri geldi. H OROZOÖLU Gişesine Uğrayarak Taliini- : İyi bir bahçevan ve aşıcı-
• • ya ihtiyacı olanların Metoza-
•• zi deneyiniz. •. ı d 1 • • e er bahçevanı olup şimdi 

•
: 90 ve 150 voltluk BATARYALARI HorozoAtu ma- •• • boşta olan Hüseyin Uysal'a 

111 müracaatları. 
i gazasında bulacaksınız. ! ADRES: Kolordu cad-
: Dünya havadis ve müziklerini evinizde BiR AGA gibi : desinde bisikletci Ra • 
: dinlemek isterseniz AGA radyosunu hatırla AGA : simden arayınız. 
i radyosu dünyanın en iyi radyosudur. Horozoğlu i 16- 17- 18- 19- 20 648 
: mağazasına lütfen uğrayınız. : -----------
! i Seyhan Defterdar-
• Odeon, Kolombia, Sahibinin sesi ve diğer bilumum • hgv ından: 
: marka gramafon ve plaklarımız mevcuttur. DiKKAT: : 
İ plak fiatları (125) kuruştur. Gramofonlarımızı görmek ! 936 yılı kazanç vergisin-
: ve plaklarımızı dinlemek üzere Horozoğlu mağaza- : den hazineye 593 lira 43 ku-
! sına lutfen uğrayınız. i ruş borçlu fabrikatör Musta-
• • fa zihninin işbu borcundan • • : Her nevi Okul malzemesi, Okul kitapları ve kırtasiye : dolayı zincirli mevkinde kain 
: çeşidlerimize ilaveten memleketimizin her tarafında çı· : tapunun teşrinievvel 937 ve 
! l'J li IU f,I fi- 1( karılan romanlar dahi celbedilmiştir. Bunları görmek ! 5 , 6 cilt 175 sahife 30 ve 
: ~ il ~~ ~ /ft üzere Horozoğlu kitap evine uğramayıunutmayınız . : 31 numaralarında kayıtlı 1 
• A Y . M 1 d • hektar 4704 metre murabba-
ı Adres : dana em erkez ole i altın a Horozoğlu kardeşler j ındaki tarlası satışa çıkarıl-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• mış ise de talip zuhur etme

BUGÜN Matbaası 
Son Sistem 
Makinelerle 
B~sııan güzel 
lş(BUGON) 
Matbaasında 
Yapİlabilir 

Açık Teşekkür 
Halke•i tarafından köyü· 

müze armağan edilen 39 par
çadan ibaret kıymetli kitap
lar alınmıştır. Halkevimizin 
köyümüz kakkında göster -
miş olduğu bu yüksek alaka

dan dolayı köy halkı namına 

Halkevi Başkanlığına teşek
kür ve minnettarlığımızı ar
zederim. Bu kıymetli kitap
ların talimatname hükümleri 
dairesinde köyümüz halkının 

istifadeleri için her an ken
dilerinin mütelealarına imede 
bulunduğunu saygılarımla bil

diririm. 
Karataş Nahiyesinin Ye
mişli köyü halkı namına 
muhtar Süleyman Dağan 

659 

diğinden satışın tarih ilinın-
dan itibaren on gün müddet
le uzatılmış olduğundan alı
cıların idare heyetine veya 
defterdarlık makamına müra
caatları ilin olunur. 661 

Seyhan Defterdar· 
hğından: 

Ali dede mahallesinden 
cevheri Bucaklı Abdullah oğ
lu Velinin vefatı dalayısiyle 
veresesi Abdullah, Mustafa, 
Ahmet, Niyazi ve Fatmanın 
veraset vergisindııiı borçlu 
bulundukları 634 lira 96 kr. 
dan dolayı satlığa çıkarılan 
mezkur mahallede kain tapu· 
nun 549 kütük 83 ada 51 
parselinde kayıtlı bir bab ha
nenin 288-198 hissesinin sa· 
tışı ilan tarihinden itibaren 
10 gün daha uı:atılmış oldu· 
ğundan alıcıların idare heye· 

••••••••••••••••••••••••••• • • tine veya defterdarlık maka· 
mına müracaatları ilin olu· ••• DOKTOR ••• 

Bir Defa İŞ Yaptı- ,İ Kemal Satır ı-n-ur;-mti-yaz-sa-hib-i ,'"'""c~~v~~-o-RA_,L 
1 

: Hasta 1 arını hergün : U. Neşriyat Müdürü : Doktor 

Taba ait işlerinizi (BUGÜN) Matbaa
sına yaptlrman z menfaatiniz icabıdır. 

r 1 r san 1 z an a rs 1 n 1 z i Kızılay caddesindeki mua- : Basıldığı yer : K~;~~~~~ 
•. yene evinde kabul eder. (9) :. Matbaa•• - Adan• 

1 : ••••••••••••••••••••••••• : ____________ _.,,,,,,,,,, ... 


