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Mılli 
Başvek·li Kabul Buyurdula 

Istanbul - Dlin aabah YalovaClan gelen Başvekil Dı. 

1 y; d mılyon kilo 
üzüm ısla dı 

General Ante
neskoya veri
len vası seli-

hiyetler 
ııı:~ b . 

de • nomenlerin kalb-
i~ il de çok act ve ağır 
t -tite ~aralandığını bed
,,_ f letın ylirekleri par
)tt eryad ve fiğanından 
d,~1• Anladığımız bir 
ı, ' vıraa o da dtış-

Refik Saydam Dolmababçeye giderek Milli Şefimize mülaki 

olmuıtur. 
Son yağmurlardan üıümlerin gördüğü zarar hakkında 

alakadar makamlara malumat gelmiştir. Bu maltımata gö· 
re 7 milyon kilo Ü%Üm ıslanmıştır. 

Bükreş (A.A) - Yeni 
Romen kabinesini teşkil e· 
den general Antenesko dlin 
gece Kralın huzurunda ye

min etmiştir. 

tı11 h '- nıer •metinden me· 
ij l •11 nıillellerin feli-
'dı 'hicap verici akibet· 
~ r. 

~~~~p ve perişan Fran· 
)\'İ 1 Romaya yaranırım 
"iı/1~ Faşistliği kabul 

.,,
1 alin ettiği zaman 

\"' i•zeteleri · rr, . 
,1.

11~•zlara merhamet et· 
-~?ır., onlarla görülecek 
~k ltıouz, onlardan alı
~.. b Yerlerimiz vardır ~ ~ ,, 
'1~, •gırdıklarını habrh-
ltıtk Y~ı~mak, esir düş· 
· ·ı~ ıs~ıyen miJletler için 
oı erı ınuharebede mağ-

k, l!lınıata çalışmaktan 
1~ >'0Pılacak bir şey ol
'~Qı Peklli takdir e· 

~.~ 
i •ııya facıasının en 
i 1 .. •ıfbası Romen mil-
' kllinıe, idama mabkam 
1 •rarı verenlerin mah
lrı b· k ,~ ır erre olsun din-

ı, tt tenezzül etmemeleri-

~~İrd 
•, en tifa uman yara-
b can çekişen Romanya· 
•t'-Riiııkn vaziyeti kadar 
i \te devletlere ibr..!t 
il "tren tarihte pek az 
tre tesadüf olunabilir. 

,,. _ .. 

Amerilıadan aldıkları torpido muhrip/eri ile bir kat daha 
talrviye:edilen /ngi/falerin bir torpido filosu 

~, ln2iltereyeJ INGILIZ 
verilecek 1tor- Tayyareleri 
pito muhrible i ---0

---

o1<ı~vo (A:A) - Iogıl.te~ Almangadaki askeri 
ye teshm edılecek torpıdo .. 

muhrip~eri~ .hazırlıkları ik- hedeflere hucum ettiler 

Dünkü Hava 
Muharebeleri 

Londra (A.A) - Hava, 
Dahiliye ve Emniyet neza
retlerinin tebliği : 

"Dün gece Alma3 tayyarelerı 
1 ıı gilterenin şi aıali ~ile Bris
tol Kanalına hücumlar yap
mışlar ve bu iki mıntıkada
ki şehirlerde infilak ve cid
di hasarlar yapmışlardır. 

Londra (A.A) - Düşma
nın iki tayyare grubu Tar 
mis mansa hını geçtikten son
ra avcılarımız tarafından 
durdarulmuş ve havada şid
detli bir muharebeden son
ra az miktarda düşman tay
yaresi müdafaalarımızdan 

geçmişlerdir. 
Berlin (A.A) - Tayyare

lerimiz Taymis nehri man· 
sabında hedeflerine vastl o· 
larak hücumlar yapmışlar· 

dır. 
Londra (A.A) - Diln 

geç vakit 200 Alman tayya· 
resi Kent eyaletine girmiş· 
se de avcılarımız tarafından 
hücum edilmiş ve mühim bir 
kısmı püskürtülmüş yalnız 

mal edılmıttır. 
Bu gemiler Kanada liman

larında teslim edilecektir. 

--o--- iki küçük grup bazı sana-

Y almz hangi limanda teslim 
eaileceği görülen lüzum üze
ri ne mahrem tutulmaktadır. 

Londra (A.A.)- Bombar· yi müesseselerini boml>ala· 

d t 1 
. . Al mışlardır. 

ıman ayyare erımız man 
dağlarında gizleodirilmiş ol•n --o--

SIRR1 SANLI AMERiKA 
askeri hedeflere taarruz et- Romanya 
mişlerdir. Birçok yangınlar K • • • 
çıkmış ve ormanda yangınlar a bınesını 

"ıerikan Filo- lngiltereue her au 700 
ı- Şanghayda tauuare 11recek 

i ~ ~i'hıy (A.A) - Maka- Nevyork (A.A.)-Amerika 
altı ayda logiltereye 14 bin 
tayyare vermeii kabul et
miştir. Şimdilik ayda 700 
tayyare verebilecektir. 

"tt>· ~ •z münakalatı dur· 
\~k ' ~lllorika filoıu aecle 
\)\ fınıalt Çioden Şaug-

ltlıııittir. 

eı·a~ devam . etmektedir. General Ante
Berlıude elektrık santralına, 

havagaıt fabrikasma, esleha nesko urdu 
deposuna ve diier şehirler- Bükreş (A.A) - General 
deki askeri mevkilere hücum Antenesko Kraldan aldığı 
edilmittir. Btıtün tayyarele· emir üzerine Kabineyi kur-
rimiz salimen nslerinc dön· mağa memur edilmiştir. 
müşlerdir. Kabineye Demir Muhafız· 

lar reisi Sımada girecektir. 
--o--

oman yada 
Muhacirler için 
bir komiserlik 

ihdas edildi 
Loııdra (A.A) - Kral Ka

ro) sağ kolu general Varda 
nanun istifasını kabul etmiş 
ve Romanyanın terke mec
bur olduğu yerlerin balkının 
muhaceret ve sair işlerini 

görmek üzere bir komiserlik 
ihdasını emretmiştir. 

---o---

Başvekil ayni zamanda 
Dahiliye ve Harbiye nezaret· 
lerinilde bizzat idare ede
cektir. Kral kanunu esasinin 
tebdilini parlamentonun fes
hini temin edecek bir kanun 
imzalamış ve ayni zamanda 
ordunun başkumandanlığını, 
para basmak nişan ve rütbe 
tevcih etmek, affi umumi 
ilin etmek, diplomatik me· 
mur tayin etmek ve muahe
de akt için yeni başvekile 
vasi selabiyet vermiştir. 

--o---

Almanlara lngiliz Ameri
Erzak eönde- kan anlaşması 

riliyor 
Berlio (A.A) - Alman 

Hükumeti Transilya yolile 
Beserabyadaki Almanlara 

trenlerle yiyecek göndermiş
tir· 

---o---
iki ngil·z tay
yare zabitinin 

beyanatı 
Londra ( A.A ) - Berlin 

bombardımanına iştirak eden 
bir lngiliz tayyare yüzbaşısı 
şu beyanatta bulunmuştur: 

11 Hücum ettiğimiz çok ka
ranlık gecede ayd1nlatıcı 

fişeklerimiz sayesinde hedef
lerimizi bulmak kolay olmuş 

tur. Berlindeki büyük pro· 
jektörlerin neşrettiğimiz ışık
lar da bize bu hu<ıusta yar 
dım etmiştir.,, 

Diğer bir tayyare zabiti 
de Rora yaptıkları akınlarda 

hararetle al
kışlandı 

Londra (A.A) - Ameri· 
ka ile lngiltere arasında im
zalanan itilaf bilhassa uzak 
şarkta hararetle kartılan· 
mıştır. Bu itilaf akliselimin 
bir zaferi gibi kabul edil
miştir. Bay Runeltin katibi 
Şarley bu husustaki beya· 
natında Almanların da ln
giltereye verdiğimiz remile
rin hareketi hakkında ma
lumat almak istemeleri ta-

biidir. 
lngiliz-Amerikan anlatmaıı 

hakkında muhaliflerden re
len mektuplar bir düzineyi 
bile bulmamıştır. 

--oı--

Fransa-Hollan
da münasebet

leri kesildi 

(Tirit. K•rlrutulcımaz) 

ı ttk~t ı&n düşmana taarruz cde-

(55) (Türk Kerkutulama~) 

rini 16ıl1nü kırpmadan mailtıp 
okuyacaksınıx. 

ettiğini 

Bir Yunan vP
puru Amerika
ya hareket etti 

Alman avcı tayyarelerinden 
ziyade haya toplarının fazla 

mukavemet ettiklerini beyan 
etmiştir. 

Londra (A.A.)- Vişi hü
kümeti Hollandaya verdiii 
bir notada Fransanın Hol
landaya 5 eylülden itibaren 
diplomatik münasebetlerini 
katettiğini bildirmiştir. 

dl ~ ık. 

~ ~,;ı>ı,,ın himayesi altında adım adım 
~tc:k ve · sarası ıı•lince süaıDlerimiıi 

ı' - Allah Allall!,, nidalarile Jatıcuma 
~~ktak. 

~ ~~, ~ geçmeden toplar ıürüldedi. Y •~ 
~ \,t~•ş ilerlemeğe bıtladık. Düşman 
~~da hiç bir hareket ıörülmiyordu, 
'-~t .•~ngülerimizi bir an evvel kul
~ ıçın sabırıulanıyorduk. 

'f ~"tş daiların ardından yükselip 
I '· ı 't .. ~i •ıa boğduğu vakıt artık dlıman 
't ~'1 •blmak ve kat'i neticeyi bir an 
S ' lllık hırsile coştuk. 

iti -:tcı Kör Halilin hikiyesioi, bir halk 

tk l>lduğu için gene ıönUinli boş et· 

ııd, tlıakıadile, size muntazam bir ıe· 
' '"latıcağım. 

· ''d~ •abrlarda, bir Türk neferinin 
lei1ae kat kat faik düıman askerle· 

Zaten böyle olmasaydı biz, 

sa~aşını hiç ka:ıanabilirmidik ? 
istiklAI 

Bötftn cihan da biliyor ki, bu kudret 

ancak ve ancak TnrkOn asil kanında 
mevcut bir ata yadiklrıdır. 

İşte siıe sazcı Halilio hikayesi: 

ueoru çalıp hücuma kalktağn: zaman, 

Altı düşman neferi üsttime geldi heman ... 

Sünglime glivenerek karşıladım hepsini, 

Yftkaelttim savaştaki Türkün erkek H-

sini •.. 

Bir hamlede devirdim ü~ünü ardı sıra, 

Kalanları atm•i• çalışırken bayıra 

MGtbiş bir d•pçik yidim ... Kafam çatladı 
sandım; 

Fakat Tanrı bilir ya.. demeden '1eyvah 
yandııuf,, 

Delicı saYurmağa başladım sÜniümu ben, 

Lizbon (A.A) - Royter : 
içinde 600 yolcusu bulunan 
16990 tonluk Nehelle Yu
nan vapuru Amerikaya ha-
reket etmiştir. 

Havalarına hakim ol
I mıyanlar toprakların

dan hayır bakle
meslnlar 

- 11-
Kuvvetli Türkiye, artık 

havada kuYvetli Türkiye 
manasına geliyor. işte bu 
kuvvetli Türkiyeyi haki
kat yapmak sizin eliniz
dedir. Her tayyarenin ar
kasında en az on pilot 
bulundurmağa çalışan Ha
va kurumund, aza yazıla
rak yardım ederseniz bu 

1 neticeye kı1a bir zamanda 
l varacağız. 

- Bu adaın sana biraz evvel ne demiıti? 
- Hava filolarına malik olmıyan memleketler. 

- Havadan mahrum ve binaenaleyh ölmeğe mahk1lm 
insanlara lıtenserler demişti. 

- Desen a adamın ıöıleri de kendi gibi aau vı okkala. 
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L!,~~~ı~wmı ~~ı~OO~~~,~~I~ 
a ı bir 
şikayet 
---o----

Müteaddid okuyncularımız
dan aldığımız bir mektupta; 

İcöafi caddesinin Karan
tina tramvay makacına ka
dar olan kısmının parke taf 
ferşiyatı oo beş gün evvel 
bittiii halde elin eYlerinin 
önlerindeki toprak ve taf 

yıııolarının kaldırılmedıiından 
toz toprak içinde oldukları 

ıibi evlerin@ zorlukla girip 
çıktıkları şikiyct edilmekte
dir. 

Ehemmiyetle belelliyemi
ıia nazarı dikkatini celbede· 
riz. 

----o---
Mahkemeler 

açıldı 
20 Temmuzdan beri tatil 

yapan adiiye daireleri bugün 
sabahtan itibaren açılmışbr. 

---o---
İlk okullarda 

--o--
Kagd başıanıuor 

-o-

hk mekteplerde kayd i~le
rine Eylülun onuncu gDoft 

başlanacaktır. Bu sene bu 
mekteplerin iJk 111nıfJar1na 

933 doiumJular kabul ıdiJe
eektir. 

Bol çeşit, uygun fiyat, 
temiz, katı kısı( ve iyi mal. 

Alışverişte saygı, doğruluk 

ve inan. Telefon :3882 30-1 

Altın Damlası 

'( 

' ... 

' 
litlin Türkiycde çok se· 

•Herek kullanılmakta olan 
ita enfea kolanyayı yalnız 

'· '•rid Eczacıbaşı yapar. 
Taklitlerini almama1' için 
etiket ve isime dikkat : 

Depo : Şifa Eczanesi 

TUAK MATBUATI t Hava 
j Teh_ik~s_inde 

--~ıo;. "".__.,.._,... __ · '""" · ,nu:mummııımoıınımıımııı mıım11!111111l11Rl--

f ZABiTi HABERLERi f IHAYATTA MUVAffi -""----•+ -----
ULUS: 
lagiJtere imparatorluğunun daima harplere hazırlıksız 

girmiş olduğunu, fakat barp esnasında her şayi iyi bir 
tarzda ikmal ederek bütün muharebeleri kazanmısanı bil· 
miş olduğunu yazmaktadır. 

YEN/ SABAH: 
Hfü~eyin Cahid yazdığı makalede lııarbın lnsriltcreyi si· 

yasi sahada zayıf olduğu bir anda yakalamış olduiunu, ln
ıiliz milleti bugün bütlin dilnyaya ıöz iezdirdiii zaman 
ayaktaki devletler arasında kendisine diirüıt, ıamimi •• 
sadık dost, mlittefik olarak yalnız Tirkiyeyi g&rebileceii· 
ni yazıyor ve ıöylo diyor : 

"Çünkn, siyasi realiteyi derhal ve cu iyi anhyan TOKK 
dipJomasiıi olmuştur. Belki başka memleketler do hakikati 
idrik etmişlerdir. Fakat TÜRKLiııt kadar cesaret ve me
tand göıteremediler.,, 

TASViRi EFKAR: 
"Bir memlekette harp tayyareeilijinin hakiki terakkisi 

sulh zamanında sivil tayyareciliiin terak!dı\ne ba~h ba· 
lunmaktadır.,, diyor. 

iKDAM: 
İkdamda Abidin Daver; Almanların Alıaadan Fransızla

rı çıkarmak ve L•histanı Alman tepraj1 yupmık emelleri
ni bahsederek diyor ki : 

"Bu mihYercilerin ~oprak hırslarının ıeosuz old•iunu 
tebarüz ettiriyc.-. ,, 

- .. · .. ·-----
KOfl1UADE IHTI· 

ARMI VAA? 
Alakadarların ehemmiyetle 1 

nazarı dikkatlerini celbederiz 1 

Kömür ıimdideo 6 lıuruşa 
satıldığı şikayet ediliyor. Bu 
vaziyet karşısında kııın fiat
ların daha yOkselmesi muh· 
temeldir. 

DDa klmlir esnaflarından 
aldıiımız mal6mata ıöre, 
k6m6r esnafı kayıklardan 
kömllrii toptan 5 kuruşa 
altlıkları•• iddia etmektedir 4 

ler. 

Romanya 
öylii Şefi 

Mani o 

Şehirde mHyonlarca stok 
kömür bulu.ıduiu hal~e 
birinci eJin bunu toptan bıı 
rıcurufa satmaıındaki hikmeti 
anlayamadık. 

Kıt baılamak ftzeretlir. Şi•
didtn banan faresini nul
mak J•zımdır. Ehemmiyetle 

&llkadar makamlaran naıan 
elikkatioi celbedoriz. 

DOKTOR 

Kirpiklerin 
Dökülmesi 

ı 

i 

Istanbul - Melhuz hava 
hücumları esnasında pelise 
düşen vazifeleci öğrenmek 

Ç cuğu araba 1 OLMANIN SIR~ 

üzere kurslar açılması ka
rarlaştmlmıştır. 

Bu kurslardan çıkacak o· • 
laolar yardımcı polis te~ki-

Jitına dahil olacaklar Ye yal· 
nız harp •ukuunda resmi 
elbise giyerek •azifo ıöre· 
ceklerdir. 

--o---

çinedi ı lhauatta,borkesMU 
Kemer istasyonu karşı· }! k Ol blll 1'1 Ef8t 

11nda Bekir oğlu arabacı Ali if 1 8 r m • • 
idaresindeki arabayı Hurvit ~ Yazan: SIRRI s~LI 
kızı 7 yaıında Fikriyeye \ımmuılUIUtıll -6~- ıııııııı• . 
çarptırarak hafif sürette aya· keder ve neı'esiyle i111ili "° 
ğınclan yaralanmasına sebe- lunmemız işte buıAol•' fi 

biyet verdiğinden yakalan· yarınlardır. .
1
., 

mıştır · l~ten görülecek ve ıe•• tll 

Arkadaşının 

8 1 d• • • parasını çalmıı 
e e I yemJZID Baımahanede Muıtafa oğlu 

eek bu tesanüd Y• k11''
0 
,. 

bajlaar buırftnmtizü• •e J,,. 
rınımızın emniyet ye ku ,i• 
tioi arttıracak ve hayat)ıil 
ıortamız& tersin ve tab 

19
. 

etmiş olacaktır. Bu d• f ır 
hesiz yine mv.vaffakıyet ;,t· Actıeı Dava Ali bir ~rada buhıoduğu 

Mehmet 01ılu Mastafanın 20 ----·---
T aaviri lfkAr r•:ıeteainin 

F11ar bak!nnaaki baıı yaıı
ları clolayııiyle Belediyemlı 
bu r•z•te aleyhine. bir da•• 
açmıthr. Su~luların ıergula- · 

r1 din htanbulda yapılmıı· 
hr. Suçlular ifadelerinde iz. 
mirde devam eden mahke
mede hazır bulunacaklarını 
söylemişlerdir. 

--e----

Bacağından 
yak· alandı 

--o--
Ildçeşmelik caddesinde 

Ali otlu Muııaffer ida-
resindeki motosikleti Hı-

zır oğlu Hüseyioe ç.ırphra-

lirasını çaldıtmclan yakalan
mıthr. 

Şapka 
Yüzünden 

Çorak kıpı Altın parkta 
Hidayet, Hasan ve Bırıhri 
ıapk~yı ıhp kaçmak mese
lesinden Faiki bıçakla kal
çasından hafif surette yara
ladıklarından yakaladmıf far· 
dtr. 

Dövmüş 
Karşıyaka Yamanlar ga-

zinosunda garson Cemal 
sarhoş olduğu halde bir ala· 
cak meselesinden Ali oj'lu 
Hasanı d6•dftğönden yaka· 
Iaomışbr. 

rak hafif surette bacaim- Bisiklet 
dua yaralayıp kaçtıjmdan 1 

çarptı 
aranılmaktadır. 

---ı 

Dr. Fah ,j lıık 1 
ız111ir Memleket Hastancıi ! 

Rontken Mütehuıısı il 
Rentken ve Elektrik tedaviıi 
yapılır. ikinci Beyler Sokak 

29 No. TELEFON 2542 

Karşıyaka 1700 eli sokakta 
Nail oğlu Nazım ida
resiüdeki vctesiptı Hakkı 
kızı 3 yaşında Sevime çarp· 
tırarak sol ayaiından hafif 
surette yaralanmasına sebe· 
biyet verdiğinden yakalan
mıştır. 

ları seriıine dahil bar• [ft 
10

İİ11İÜ;t;;
0

itik;d11 t111 
ov afatı , il 

•• da pek ıll%el, pek ~ •• 
rinde .-e çok insani bir ı,ıt 
diıten Hazreti Peyf • 111 

buyuruyorlar ki: dı'oı'a jff~ 
11 Milliyet ve 

üçt6r: ~ 
1 - Fıık ve fuc 11r 

melüf ilim; 1 
. "1'~ 2- Cevr ve zulümii atı 

Bükreş (A.A) - Köylli 
Şefi Manio Transilvanyay1 
bırakarak Romanyaya kalan 
kı~ma geçmiştir. 

___ .,_......,._ 
Bilhassa gençlerde son , , ... ::::.:: ........................... ::' 

ı Bugün matlnelerden itibaren ı derece müz'iç ve Ozftc6 bir 
arızadır. Kirpiklerin diple· 
rinde kepek gibi beyaz ka
buklar görülür. Ki rpikler ve 
a-fSı kenarları kaşınır ve 
gitgide kızarı... Göz kenar
hın bazao daimi bir kırmı

zıhk alır. Ve bu eınada kir
piler döklllmeğe ba.ılar. B~-

ı ı ELHAMAA 1940 - 1941 mevsimi-: 
' ı nin iki b6yiik filmi ı 

MuJDE! 
Mevsim sonu dolauıslle 

ucuzluk 
Birinci kordonda "YILDIZ,, 

[ Eski Sümer ] gazinosunda 
bütün rakılar ucuz ve meze-

zı lenfatik geoç kızlarda 

ve kadnılarda bu bal son 
derece ıztırabı mucib olur. siylcdir. Arzu edenler meze . 

siz d~ alabilirler. Porsiyon· Bu iztırab daha ziyade ma· 
larımız temiz ve çok ucuz- nevidir. Çünkü güzelliğin en 
dur. Ayni zamanda yüzde 10 büyük esaslarından biri olan 
karsoniye dahi yoktur. Kor· g3z güzelliği, kirpiklerin gü-
clonun temiz havasını ve zeJJiğı büyüklüğü ile çok 1 
EieliİD lfltif grup manzara- alakadardır. Bu sebeple bu . 
J.uından istifade etmek, 2 ü. muannid vaziyetten kurtul- ! 
nün yorgunluğunu gedirmek mak isterler, haklıdırlar. Bu il 

ancak burada kabildir. Ga- hal kirpiklerin diplerinde 
zinomuıu kışı nd11 açık bu - ve köklerinde mevcut olan 
luuduraceğımızı sayın müş- bir mftzmin nezle ve iltibab 

1 

terime müjdelerim. neticesidir. Adına blefarit 
Yıldız gaıın«?.su müsteciri derler. Pekili kabili tedavi 

Muharrem Ozkardeşler dir. 
.............. <••••· .. •••• ...... ,, •• , ................. , 
ı IZMJR - BUCA ı ı 
ı Kız-Erkek K••ı-t•• L• • Kız-Erkek :1 
ı Nehari U Ur JSeSI LeyJi : 1 
: ORTA OKUL - LiSE SINIFLARI V AKDIR ı l 
ı 1-0rtaokul leyli ücreti 2CO nehari ücreti 61 lise leyli ı ı 
ı ücreti210 nehari ücreti 75 liradır. Üç taksitte ahn1r. ı 
\ 2-Bütfüılemelere 'l7 ağustosta batlanacaktır. ı 
ı 3-Eski talebe 9 eyltlle kadar kayıtlarını yaptırmaz)arsaıl 

f 
yerlerine yenileri alınacaktır. ı 
4-Yeni kayd olunacak talebenin kayıd işlerine bnılan- ı 

ı mıştır. Her gün Liseye müracaat olunabilir. Tetefon: 2080: 1 

ı den 74 aranılacak. D.12-12 ı ........................... .................. , ....... .. 

i 1 - B Ü Y U K A T E Şi 
ı CHARLES LAU~HlON ı 

i 2 - MADAM ve ŞOFÖRÜ i 
ı CONSTANCE .BENNETT ı 
ı Seansla~~dam-;~Şofö;ü f 6.30-lOBüyük Ateş8~4S-8,1Steı 
ı Cumartesi ve pazar günl·'tİ 1.15 te Madam ve Şoförü ı 
: fümi ile başlar.. ı ,,) 

(Devamı " , ............... ~~~~~~=::..:~~~~, 

(Türlr Kerhutufomaz.) 

Kendimi kaybetmiş ve düşmiişüm kuv
vetten ... 

Böylece yuvarlanmak bilseniz ne kadar 
zor, 

Ölüm bunun yanında daha kolay ıeliyer 
Günlerden sonra beni aldırmışlar ıreriye, 

lnliyen bu yaralı belki kurtulur_ diye ... ,, 

Durdu, bir sigara yaktı ve şöylece 
etti: 

- Hastahanede bir buçk sy kadar 

yattım. Kafama yidiiim dipçiğin t~siriyle 

~özlerim kör olmuşdu. Çok uğraştılar, 
fakat bir çare bulamadılar. 

O gün bugündür, her yeri karanlık 

ıarüyorum. 

Yüziloe bir mertlik ifadesi verdi: 

(53) --- (Türk Korkutulamaz)_/ ~) 
~ t ,r 1 

Gön~ş, ışıklarını toplıyarak ag• 
çekiliyordu. . ,,~ 

Daiların ıölı:eleri önBmtizdek• i ,dl' 
düzlüj'e vurmuştu. Rüıaıir, çaoı1' ti 
ve çıuarlardan s!lzftltip kokularıo'. I ~·· 
yarak esiyor, başımızın ilstliodekı '•\ • 
rakları konuşturuyordu. ,1.., \. 

Kahraman Kör Hakli!, b sır~ını l \ ~ 
dayadı ve ışığını ay etmıt p• l ~ 
. . 'k' k 1 k ıı'bı' .. ... •• rmı ı ı aran ı pençere .. 

~kti. ' 
J 4d 

ti'- ~ 
- Amca. dedi, senin eski der I ~'-' 

debreştirmek istemem amma, bi•' , ~· 

Bir aralık muhtar! 

., o• t 
dtlşman neferile nasıl çarpıştıf1 ~I~ 

lat ! . . . ~' -, ,. 
• ., l' 

HaJilin yüzünde geçmiş gnsıJet~.,e'' ' b~r 
hraları, çiıgilerin ifadesine bDr - ,,' 

Milli Piyangonun Aa::ıos Biletlerinizi (SAADeT)j 
ld .. alnden allnrz)Çorakkapu Poliem rkeıl k rtııtNo.864HvtaD Tahıiıa ÔncicıT lefon3497 

"Ne çıkar gözlerimi kaybettiınsa bu yawta, 

Ne çıkar bir kolumu bırakhmsa savaşta . 

Madem ki memleketim kurtuldu hepsi 
• helal, 

Madem kavuttu bi:ıe beklonileıı iıtiklll I 

geçit resmi yapıyor gibiydi. f611 ,., 
Önce HSİDİ çıkarmadı. Soot• 

batla eh: 


