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Pazartesi ______ ._.._ ... -
.Selim ÇELENK 
~eşriyat Müdürü ' 
~ 

'1aze ey Abone:Yılhğı: 5Lira 
Neşriyat ~J'~ı: yazılar ' Yabancı memleketlere 
2önd ·ı Jııt uru adına : 8 Lira :tGünü geçmiş 
h ke~ ınelidir Banlarrn • 

er eıım · sayılar 5 kuruş: 
aJ .. eıınder6\c.1.n uş P , 
ınır ucret pesindir Telefon:l-46- . r... 24 
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Vi4 
J g su Yeni bil'ı' &ikan Na~ı11la l 
~g.ilterenin Bükre~ .elçi· . sun 11 Paktı vücuda .. ge-
- r Trakyada hazırdır! 

SSlli_ı. dün /stanbulagetirdi Londra 16 A.A.-Röy tirmeğe çalışıyor 
t 
efırın gazetecı"lere beyanatı - Kös- ter Ajana& .bildiriyor: ~oa<kt 16 A.1\.-- Bü 
e U>ndı:m salahiyet~ tün İngiliz siyasi meljtli· 
nce konsolosu, bir aya kad r Al- bir Türk, Türkiyenin Bat'! li Balkanlardaki vaziyetin 

ınanların Bulgaristana gıreceğ"ne k k<:nlarda bir wrruzun vu inkişafını büyükj,>jr dikiat 

İi ni bulunduğunu söylüyor kuul!)l ıbeW.e...dea hare· ve itina iıe taldQ~YJ~e~ 
ı . lanb\ll 17 A A _ · kete g~ek ibti.-H okt• tedir. Bu ara~ TjjrJ#y:· , ngııte . , . tır. 
ıiği ~:nın Bülcreş Elçi· Romanyada bütün ida· ğuau iÖyjemiştir. nin çok azimli bMek~ti 
Zere eh· anırıı::a-etirmek Ü• re makamları Almanll\rın Bütün ingiliı.!!8ZM•ri karşısıoda duyulan takdir 
i(.. · ır kaç gün evvel dine geçwiştir. Büti.»J Ro Ba\kanlardaWi vaziyet do-: ve hayranlık büyüktür. Bir 
lz:itenceye gitmi~ olan manyaJa köylül~r d~ d8- layısiıe aıaiıdak:i matalea tecavüze karşı koymak i· 
d•n r Vapllru dün öğle- • bil olmak üze e herkM yı yürütmektedirler: çin Türkiyenin Balkanlar· 

~ ... sonra &aat13 35te Is· klmıda lngjliz tayyarele • YetişlQil ve ~k m~ da yeni bir antant vücude 
ttnbllla ' · R . t. k ı b" 1 da 1n ~elıniştir. V Apur • rimn omanyayı zıyare • emme teç ız t o &H»ını., getirmek için sarfettiji gay 
Bu gılterenin Bükreş ni beklemektedi Bu "iyea Türler ret bü j,ir alaka ile ta 

)'11k ;ı:-ı,. • • s· •• var el•~· r e L • 01 d Hor .
1 

.ı:.. "'ısı ırreıın&ı-:ı ı .... 11'.lp o unm •• •• a ır. 
Set~ c"- refikaaı, oğlu ve rarı dokun c ğını bil· , varları •rbsınu. <-' Alman ordusu pe 
Ye ln~İ· Holandaı sefirleri diği halde kherd~cs bu • haaır beldemekte ... '1 y~pıyo~? 
çikll 6

' ıı Amerikan, fü:\· nu boş görme t~ ır . ., BulraT kttalarının Türk 
lrı ~b'tatarmdc.n bir lngilterenin Köstence hududuna dôtru İlerledik Londra 16 A.A,,..e:- İJt· 
11nı blll kcnsolosu da şunlan söy • leri söylenmektedir. Bu giliı gaıetel.i AMtıM or· 

ı llnmakta idi. L ı·ı. _,.ı_ ı ... ~ n · · inmiştir. L h d fi o l · <~ella aaıır sı.,....a '-""'~ kerıd"t~h.ı sefiri vapurda hare11;etin e e utı garıs fı k 
•ın k .. Sor. dört gün zar• tanda bir Alman işgali se~r.l.A ~ l2i ' • 

vkc ecn-.
1

b·ı ıarşıhyan. 1Tü_rk fıııda Alınan kıta~tının bir ..J __ ibar•t MM bir.. <>Ni~ '" takdirinde fürk or~uıunun w.... 
ısa b gazetecı crıne çoğu Bulaar hududuna · · h" t nmı ilk '-"aaı btrr la ..-

f'Y~nau b ı k o ileri har;ketmı te ır e • 
d~ll'ıi ti a u unara sevkolmımuştur. Bt>,n Al • r~:ı.a aeç111••\İ · htPrlu 

' r k1 • mektir. a 
,, - 1a . b manlarm bir aya varma • Diaer tarnfhıı Balkan· dıiun fakat bu::aialii mo 

koç'· ·· taq ulda bir dan Bulgaristana gireceği e. dern b--1 ... rda: adedia 
bi, g.~ kaldıktan sonra larda bir Almau il:eri haı -PM' 

ınuddet d" l k .. kanaatind~yjın. r-'-e•ir•İn TürKurr tar•· hiçbir. mana ü~ etQN~İ-
rc a .... .a.., • m enme uze lzm'ır vapııru Kös•en. ~ • ' . ...., . . _ı_t_..ı!-J.~ 
·ı ••vvı ıhtı"m t t a e • ·ı dan bir harp sebe,bi Mir ğmı nı-ı- ...---\ 
'~ lv1ıaara .d a • ayy r ce limanından aynbrkeo A •ı .,,. ber ein Ro· 

o gı eceg-ım lilcJô edilmet9esİ için~An· 
r\OQa • yiız.!erce Alman neferi rıh ·• maıly.ya ı40 yii~ü tren 

il •ny. ile siyası miı karada ~i>ic ve ümiıiiz "-l._ tmıdn vupurun hareketini llW'7 yoUema~dtr. 
Vel y ... 21 Kesr~edtm ev sestiİz seyrediyordu. Vtl • gayretler zarl~di\m9tftet" "'ananı•stana 
d~rı :.ltiım muameleler· purda bul n lngUizler dir. ı ~ ~ 
~il iki~ =~~ile Romanya 1 bunlarn hitaben : "Yakm Türkiye vaziJetio Alınan.ya. bir sıılh 
010"'-ı lllJt olan 

3000 
da Ba.rlinde buluşuruz ! " teın~J taııdır tavassutttnd& bu-

t~sliıQi .. , tn111 Almanlara d·ıye bağırmış ve bu hita• L d 19 A A m 
... Pr • on rıa • .- r '.lunmuc ? olıııQ,i...r 0-e !- to .. e me k ı,.. A\manlaT gür ıriilü L f Y 
... L<o ~ kaç göndmı..ri •BF ta~a Londia lG A. A. -

Sorı ·d f kab .. uhalarlıı gülerek mu· ...ı ~ .J____ Bal 
e G ~ ta e11C11şe Uf&n.w .. u Atı.nadan Röyter Aı"ansı • loııeak ... 

1 
• eneni An kabele etm\şlerçlir. · b-""'- nda 

ı .. ı • L:an meMtesı ..-ı nın bildirdiğine göre, Al· 
takat çok ._:.pt~ğgul:ı Plı.İ Roınanyadcı kendi ar . ··Obııarvın" g111Aluİam m .. nyanın At\na büyü~ el· 
Ur, Arıt ııuı 0 muş- zularlle ltnlmış birçok ln· b b k l · d dem .. 
. oneılt b 1 İr aş ma a eııa e • çı· ıı· Yunao hülıMmetine &•iter-. · u &ntt n • gı·ı·1 • dah,.. vardır. Bwı.l.ar • 

--nı,. M ... "' liyor ki: }b kd 

BeJgrallil tema&· 
lara de'1.am tldiyo r 

Belgrat i6 A.A. -
R6yterdeu: -liitl~r1e gö• 
rüttükten sont'B ALfuawya 
dan buraya dönen Yugos 
lavya Başvekiti il_, H•ioi 
ye Nanı ı Hır.vat Uderi vf'. 
B-.vM<il muıYİtli M•&de 
vct i(ı-al Naibi Rreaa ·Hol 
il"' görüşme~rİJte deYam 
etmektedirler. 
_ İyi lW>.er alan meh.afil, 
y,.HH>t~•,_ Alman la· 
lopıeriai kab.a\ etmiyl'oeii 
Mı~adır. A.lqwıy:aom 

YH"~""•dan taıt~r~ 
h~da hir11Pk taiuıain· 
!er .er~ı11 llunl.Arın ar.asın 
<l;ı ·~.n ço~· Heri sürü\tn 

noklMtd• şuııludır. 
1 Aıtmaı Y• Y ~gD!lt 

ıa~f"l ~ıuwuduğa Mil 

L.er 1{eçirmek ioin muvafa 

klll iİllamiftir'" 

2·- Bul6aristaııın ~I· 
many, tarafından işa-alini 
ve Seıaniğe iıımeıi takdi· 
rinde Yugoslavyanın bita 
raf \Calm 1sı 

3 - Yugoslavyanın mih 
ver paktına derhal iltihak: 
etmesi 

Y unanistanın va
z;y eti ede degi-

şikı\ik ~k 
l.ondıa 16 A~ A. -

Atinadan bway.f' gelcu 
malUmata g§rt>, Almanya· 
nm gayretlerine rıığme11 
YuQanistanrn vaıi)'.etinde 
hiç bir teb~ddül. y4)ktv. 

ğil de R. acarlarla de- dan birini Almanlar bı "- B ... lkanı--~da v-i İtalya ile bir su a et • 
oına · ı .. ....- •• tt b ı ilan e~ecektl.r. YunJnistau nıtseb nya ı e mü • z'ım hare'- timiıderı bir T .. k. mesi için tavatsu a u un• 

•tını k " vetin temd taşını .. ur •· l daki lrgiliz ~kuvvetlerinin 
Rctrip L esmes\ni çok kB"· d1tkika evvel tevkif . d. H muştur. Bu sut ıön a'rıa 

bM vuldutvnu söy!t-miş y d' ye teşkil etmekte ır. ar h ~tlşn şunlardır : memleketi terketmesiııi 
ı~tmişl""r ır. bı· ıı derhal yaktnşarka y · t İııa1Ltereden 

1 ~ ~ ~- ' Yunanistan Arnavut • uııAnıs an ..,~ 

Yılz. bu··ı·: _1'afanbuld -..ı siray~t edeceğine dair or lukta işgal ettlki ımntaka istiyoc.~ktir. ı3un.a mukabil 
IJ.., -u.. tada ı'ı enu·· z kati bir s6bep f t k Al lta'"a Ynıla .. • lan muha aza e ece ve tJ)frnya ve LT. , 

V Çe~u,de Hat y bir tal .e yoklur. Almıuılar Türkiyf sulb imzahyaraiC :ııskeriııi n\st~nın ıamamiy1:ti~i te • 

..-gllf:'tQ hio bı"r ka"ilesı ge iyor den g~~ek Mı.m.al pçtrol· terhis edip b~~~ım~~u\ edecekl~:d1T. 
-r T laıım e~ ~çirmek isti.ye ~"' ,. W';'a ııı:~ .,.. ·~.....,.arcıbılL~ 

At4. 'l.ara yok İstanbul üniversitesi bılirler. Fak.t <fürk,yt kc:n SONDA~1KA 
..... v ·ı edebiyat fokUltesi arkeolo· 1 c:sıe- 1 

nıtıta gft- M. • e-rı e uıa\U- dı· doYa,ma ibanet eh~ R dtı 
9J11 e-.. • ..,. ııhy v L!C:' ı· ı z~mresı dor,pnfi Arif om".IT7J'fJQ -ı -...r 1 ,. eK11 eti ... , v~ d·ıkçe bôyle bir şeye i~ "'' 7 · ııi ·· • 'Y• 1 devlet büaçer Müfiı._iıı riy etinde 12 kisi· 
bi~:=,·~~;ı-~_h•ı.nlıklarıııı lik bir talebe kalitesi yJl)gDlt yoktur. Türkiyenia, .azllii Nek.dar. Almau 
ııin ve d~~· .,~.ç gaztteı da latımbu•dtlr. hRreket Moskovada, Bt:rtinde ve askeri var ? 
~sine o{ar~~ ha~tlcriu ak. ~derek Hatııya gelecektir. ltalyada pek ala biljn~ek· Bu kreş 17 A.A.- Röy 
rıunu il~ l? y~ 1 butçt! ku· Ka'41 , vNdil;-'" dani\ya tedir. Almanların Afrılı:a· ter liildiriyor: Kös~~nce 

- ııfakl..:-. ıçbır ".erg'ıy*" eıı b k te geç· .. - ~ ıa kin -. uğrayarnt o ,-ada iki gtin da yer yer ure e Limanının şimal ve Cr.nu~ 
ı •nüş '"'c1· · ı ı· •ıı ~iüıti-ı·,ı 1-l d . d t ı. . LaA naı-rl•ş· k"l ,. " ~ ,.ı { ır ._ r- ı:aldıktan son ;ıtyy a mesı e ııı: lK. ııp-.. •"" kısımlara 25 ı omeıre,.e 

7 940 Yalı büt . . .trkeolojık: tetkıkl~r.~e bo- ımşt•r. Çüakif.r V ~ygandın kadar tehlikeli mıntaka 
't}'itk tahsa~ tesımrı ilk lunm"'•- t"ızer cerim1ze g~· va"ı·yeti.a•,'tti1' .... -: ~ııdwlan· l tur raltamtarı" ... ~ Ve sa1fiy&t uK. v .. ·'& ~-· .,7. ilin O uıımUŞ • 

.....a ~ '-- ·•• g"or... lecı:k ve buradan Vilayetin ınakuıdtrı Soli..a 17 /!t\.A.-- Röy 
""''"l.11 Yeni b·· "" .taı\tllm d · d 11 
t._~ .. Ub;emız, de diger kazn'arına a gı e· -;ensüer, refalddi•.&a Ma· ter.den: Bir lara1ta 8ulga• 
lıaıır).. Dtütcvaıin olarak Ct>ktir · 1 arıf Midiirii Ev~ oldu ristanm işgaU içfo haıırla 
t.n .. ıımlŞt Y • 1 k d _J....-L. • ı. ı-. .....,. di4'Y 
lVI•rt ba \Ô ır. f:'ni bütçe Vatimız. s. e~ı e· ğu halde B• ·---·lSll.- mrken, Aıhı•tnU ı15er 
tdilf'ce'~t~ı • Mecliı .. Sftvk- tt d":runa gittllİfM•· A1ıı-a taraftan RomanyaıBa mev-

.... ,• .... ....... :..~~---- Val::~a Ş~~rül Sök· şehrimiz,.. döft~ee«ttr.~ cuchı 600 bin kişi)'\ -&itan 

---.. 1 ••&1\rU•&U W9~11 v .. 1U&aa&<1• .. - • l 

Çenova bombar .. 
dJıWillJıWda ölenlQır 

Ropı_. 17 A. A. Al· 
man Ai~nsı bildiriyor : 
~ngiliz don mnı~ınm geçt:n 
ler<le Cenov~fl yaptı~ı 
bombardımanında Öleni <' · 

rin sayısı 141, yantla1ard:t 
275 lcişiye bali~ olmuştur. 

'3o•J;..k,a 'iab~id2e'fıp;,Şlerdi'. 
b@dWl ba~ka 450 Almam 
tay)i..aresi de Romanyttda 
toplanmıştır. Tehlikeii mm 
taka Hin edilen Köstence 
limanına girip ~mak ya
sak edilmişt;1'. 



ASSAH ' • 
1Urk Ordusun·a ! 

Yazan : Nizamettin Nazif Tepedelenıioğlu 
İngiliz Başvekili diyor 

ki: 
«--Alman ordusunun 

Bulgariıtan yolu ile hare· 
kette bulunması için ha· 
zırlıklar yapılmıştır.» 

Ve ilave ediyor ki; 
«- Türkiyedt" huzır 

beldiyen kuvvetleri ,altet· 
mek için. Almanların çok 
daha fazla hazırlanmala· 

rı lazımdır.» 
Yeryüzünde nekadar 

hakikat varsa ve tarih ne 
kader hakikat tanımışsa 
hep ini şahit tutar ve de· 

rim ki: 
« - Hımgi kuşun ne· 

reden, ne zaman havalana 
cağını ve nereye kaç ka· 
nat sallıyaralc ulaşacağını 

belki lntelicens servisi mu 
hibbimiz lngiltereye haber 
verebilir. Ve bu İngiltere, 
Alman ordusunun Bulga· 
ristan yolu ile t hareket· 
te bulunmıuı için :hazır·. 
tıklar yapıldığmı söylerse 
buna inınılabilir. Fakat ne 
gözün ne zekanın ulaştığı 
ufuklarda , nede mavera 

ıarda ne dost ne düşman , 
hiçbir izan Türkiyedc ha 

: zır b·:kliyen ikuvvetleri 
altetnıek için kimin hangi 
hazırlanışı az ve hiınirı 

hangi haıırlanışı yetkin· 

dir·? Kestiremez. 

Kestirilemez bu i 

Ve hiç kimseye sorma 
dan benden üstün birine 
başvurup danışmadan, biç 
bir vatandaştan bir sala
hiyet aramadan V.! hiç 
kimse tarafından ;yalanlan 
mıyacağma emin olarak 
ilave ve ilan ederinı ki; 

"-Türkiyede hazır 
bekliyen kuvvetleri, hiçbir 
suretle altetmek ·.mümkün 
degildir. Zira Selçu'c Türk 
lt'rinden Osmanlı türkleri· 
nin imparatorluk teEellüm 
dtikleri gündenber1 dünya 
ılk defa bir rurkiye görü· 
yor ki harp, mukadderse 
şayet, ona bir sürpriz ol 
rnıfacaktır. Hadiselerin 
hiçbir tecellisj öni.mde en 
ıcötü şartlar içirıde iken 
bile, boyun "'ğmemiş olan 
f'bedi milleti, hiçbir zaman 
)İr düşnıan bu günkü çe· 
vikliği ile görmemiştir. A 
sırlar ortasında emeli~<Ja· 
ima insanca boy vermek 
olduğu için hiçbir zaman 

düıman • aramamış, düş· 
manı daima düşmanbğma 

haşladıktan sonra düşman 
edinmiş ve ne kadar boş 
avlanmış o)ursıı olsıın mut· 
laka yenmiş ve tepele· f mi~ bir ıııillotill çocuğu, 

bir yabancının " bu mil· Mehmet ağa bir kere : 
let bir harbe hazırdır., Je - Yassah ! 
diği gün 11 bu milleti ye- ÜPmeye görsün ... Belki 
necek kuvvet tahayyül edi yıldızlar hep birden söne· 
lemez,, derse buna iııan· bilir, belki dünya dönme· 
nııyan, en göze çarparı yip dur~bilir, belki bütün 
hakikatin nıürtedi olur.,, ölüler dirilel>ilir, belki bü 

tün ı aralar. deniz ve dn • 
Evei • . . . Çünkü her l b"I F k 

milletin harbe hazırlık de nizler kara o a ı ir. a nt 

recesi herkes ·tarafından Tiirkün; 
-- Yassab ! 

kestirilebilir ve bir nisbel Dediği şeyden geçile. 
kurulabilir ama, Türkün mez. Mebmedin ağzından 
bir .düşmanlığı naEıl ~iöğys bu " Yassab ,. sanmaymız 
liycceğini bir • Tür kten ki kasırgalar gibi uğulda· 

~ baıkası kesti:-eınez . yarak, volkanlar gibi lav-
Türk, bir hurp ovasmı lar saçarak veya binbir 

kaplayışıam derecesi, ba ~ bataryanın birden trampet 
ateşine geçişi gibi güm • 

başka milletler gibi, tabur hür gümbür öterek çıkar .. 
)arla, alaylarla, tümlerlt. Hayır ! 

: Kol ordularla ordularia öl· Yağız yüzünün t~k çiz 
çülebilir bir miUet değil- ğisi değişmeden tek tüyü 
dir. kıpırdamadan, Mebmedin 

Türkün harbe hazırla- mor dudakları hafifçe açı· 
mşmı anlamanın ölçüsünü 
7 S luk sahralarınan lS lik 

' 
obüılerinin, yirmi birlik, 
kırk ikilik kal'a toplarının 
D. C. A. larınm "Sayıeın· 
da ve bölüklerinin ateş 
kudretinde aramak hata · 
dır. Zira çeliğin ve ate~in 
çocugu olan Türkün harp 
kudreti harbe hazırlamşi· 
le değil hube karar ve· 
rip vermeyişi ile ölçülür. 
Bunun için değilmidir ki 
muharebeyi güzel san'at 
ve harbi din ulviyetine 
yükseltmiş olan _Türkün, 
evrensel şöhretli büyük v~ 
asil muharibi İnönü. :pek 
haklı olarak şöyıe dP.ı : 

- - Türk bir harbe baş 
lamay~ görsün, bu harbin 
ne zaman biteceğini kim· 
se kestiremez. Başladıizı· 
mız bir harbin,bzafere ulaş 
!ığımıx gün bitebileceğini 
sımmak, en nikbin thtimal 
olarak belki gösterilebilir. 

Evet ••• Türk bir k~r· 
r" harbe karar verme) e 
görsüo, bir kere •Yassah!,, 
J~meye görsün,.bunun so· 
mı ne zaman gelir ... bu 
cihet tarafımızdan hesap 
edi:emez. 

Yasaah ! 
Tarihin seyrini sayıla· 

mıy ıc.ik derecede çok ke 
rele r duğişdrmi~ ve dün • 
yaya ~vvelden hesap edi
lemiyt>cPk derecede muci 
zelerlc dolu tt:yirler ver • 
miş olan bu keliın~de, işte 
bu kelimede, mubarip Tür 
kün bütün zafer tıhınmmı 
bulmak mümkündür. Asır· 
larm besaplamşına çok 
ta\c.ıddüm eden ve bitme· 
sine imkan ve ihtimal ta· 
s vvur edilemiyen ;_ tarihi 
ile Tür~ işte bu tek ke· 
limerıin içindedir : 

Yusah ! 

hr. iki sıra bembeyaz di;· 
şin arahklandığı görülür 
ve bir nefes ahyormuş gi 
bi, soluyormuş gibi Meh· 
med gelene, geçmesini is· 
temediğine bir; 

- Yassab ! · 
Eyitıer... O kadar. 

Bundan sonra ne kadar top 
patlarsa petlasın; ne kadar 
mitralyö1 takırdarsa takır· 
dasın, motör gürültüleri 
göğü ve tank gövdeleri 
ovayı ne mertebe kaplar· 
sa kaplasm işin sonu Meh
medin diaüğüne varır. 

Geçme-k isteyen ya ka
çar ..• Yahut, ufuldarda 
"Yısah!"hattından geçmek 
iateyen belürmez veyahut 
belirür ve kaçmaz d;t ... Y e· 
di kat yerin dibini boylar. 

Siz, nöbet bekliyen bir 
Mebmedi, biç görmem ş 
olamazsınız.Zira boylu bo· 
yunca ve başlı başına tarih, 
Mehmedin nöbet beldeyi· 
şinin hi"ayesidir. Bu Meh· 
med, nerede nöbet bekle
memiştir. nerede "Yussah,, 
dememiştir ve hangi geçit 
hangi köprü l>Hşı, hangi 
ova Mehmedin aşinası de 
gildir? 
Afrikanın, Asyanııı ve Av· 
rupanm hangi köşesini 

bir karış kazdığı anda Meh
med, sizt! «Yassab» mm 
dehşetinden dünyayı inan· 
dıracak bin vesika göster· 
mez'! 

Ne Libyaımı, Cezire· 
tülarabın çöllerm<le, Su· 
danda, Cezair.ve Tunusta, 
ne Tunanın, Savamn boy 
larınd ne şu ovalarda, ne 
de bu dağlarda bir karış 
toprak göıterilebilir ki 
ı'v1ehm~din «Yauah> .. oıat· 

i
l dau dehıetini arthran i>ir 

alev tlmasm! 

ı 
Termo.,iı' inApaminou 

' 

da ı her milletten hor n~s 
le bir kahramanlık rıümu · 
nesi olarak gö.steriJebi1ir 

Arnavutlukta 
Yeni Yunan mu

v affakiyet ler.i 
Atina 16 A. A. -

Yunan ordusu bütün ceb · 
he boyunca ileri han~ket\ 
ue: devam etmis ve tel 
örgülerle mükemmelen 
tahkim edilmiş olan mev 
zilerinden .ltalyanları .sÖ· 
küp atmışhr. Cepheden 
gelen haberler fevkalade 
miikemmeldir. Ohri gölü· 
nün şimalinden Adriyatik 
sahillerine kadar uzayan 
cephede başhyan Yunan 
hücumu şiddetle devam 
etmektedir. Yakındıı bü • 
yük muvaffakiyetler bek· 
!eniyor. Son Yunarı taar· 
ruzu birinci ve ikinci gün 
lerinde hedefltrine varmış 
tır. Dü. man cephe boyun 
ca rücs.t etmektedir. Sa -
bableyin 1000 askerle mü 
sade meye buşhyan bir düş 
man: müfrazesinin akşarne 

:118 asker mev~udu kal· 
mıştır. Yunanlılar en 
büyüle muvaffakiyeti sün ·.: 

· gü hücumlarında kazan· 
roaktad1riar. 
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Kartacada her milletin 
her nesli bir kahrnınanlık 
ııüınune~i bulabil ir. Yer 
yüzünde t~k millet vardır 
ki, Annibalm vatanına son 
veren müdafaayı veApami· 
nondas'ın vatanına şeref 
veren Termopili hoş bir 
masal gibi gülümsiyerek 
dinlr::r, fakat kahramauh· 
ğın ber çeşidinden nümu· 
neyi yalnız kendi tarihin· 
den alır. Bu tarihin dt> 
yalnız son altı asrını kafi 
görür. Ondan öt~sini say· 
mak için yorulmaz, onu in 
sarılığa bir şert>f bamulesi 
olarak yüklemek büyüklü
ğünü gösterir. 

Nitbolundan baılae, 
Karatavuk ovasın~tan do
lanır,Mohaçı, Viyanayı ha· 
tırlar, Kanijamn Tiryakisi· 
ni' Pirot'un «Baltacı» srnı 
Tuna boylarmın Pehlivan 
Aiasım . PileYnenin Os
man Paşasına düşünür, 
Trabluata çarpışanları düşü
nür, bunlara Çanakkaleyi 
İnönü ve Sakaryayı katar. 
Ve bilir ki Nıg boludan 
Duınıupınara gelinceye ka· 

dar h&tırlıyaınadıklurmm yüz 
de biri bir başka üniforma 
ntn eri için :ıraıııp bulun· 
ımyacak bir şeref, bir asa· 
let kaynağı olııbilir. 

lşte Mehmet harbe gi· 
rincc bövle girer, «Yas· 
sah» <leyine!! böyle der ve 
bu derece engin bir 1ttfı>r 
tarihinin çocuğu oldgu ıç.irı 
dir ki; 

"G<"çilmeı., d~diği y• r 

gr.çit vermez 
• * • Tabırntanıı, senin tarihin 

den ş~rl'f oluıamı;; nr: kadar 
mühar.ip vai.se ou~a~ııı en ı 
asillerıne b2ş egdırect•k 
bir maırdptar. Mehmet! 

A.f1ikadı1 
8li tün cephe Ier· 
de ltalyanla1 ge· 

ri çekiliyor 
:(Ahire 16 A A. - Af 1 

kanı:1 1lütün cepı1eleriııdt 
halyan kuvvetl(·ri lagiliı 
tazyık1 karşı ı;ın fa geri çe 
kilnıektedir. Geron etraf111 

daki çı:mber gittikçe dar~, 
lıyor. Eritrede ve Soına.ll• • 
de il~ri harek~t devam et ] 
mekte ve İtalyan muka"I' 
meti yer yer kırılmakta· 
dır. 

Havalarda 
Londra. 16 A.A. - ııı· 

giliz tebliğine göre l)iirt 

Alman tayyareleri LoudrB 
ya ve diğer lngiiiz şehirlt 
rine hucu nlarJa bulunrnu? 
lardır. Birçok yangınlar' 

çıkmış ve hepsi derhal söll 

dürülmüştür. Maddi zara 
rın çok olnıasına rağmen 
insanca zayiat azdır. Diğer 
taraftan ıngiliz bombardıj 
man tayyareleri işgal altıP 
da bulunan limanlara mü· 
tt:addit dafalar hücum e• 
der ek ağl:- çapta infi tak 
ve yangın homboları atmışi 
!ardır. Havanın sisli olnıt• 
sı hedefler~ atılan bomba 
larm basar derecesini iös· 
ı ermemiştir. ıki lngiliz t y 
yaresi kayıptır. 

MAL.fADA 
Kahire 16 A.A. Al 

man ve ltalyan tayyarelt:ri 
dün de iki defa Mitlta ÜZP-

rindc uçarak bombahr atmıŞ 
lardır. Binalarda hasar var 
dır. insanca zaytat azdıı . 
Maltadaki İngiliz kuman• 
dı\nhğı bütün Malta aha· ı 
lisioe zehirli gaz maskele 
ri dağıtmış ve bur lann 
kullanılmaımu mtıcburi 
kılmışbr. il 

Rados yine 
bombalandı 

Kahire 17 A.A. - lw ~ 
gıJiz bombardıman tayya · 
releri dün akşam Radoıı,;;ı 
adasındaki · Liınarıları v~ 
askeri tesisatı muvcaffalc:iyıat 
le bombardıman ~lderek 
yangmlar çıkcırrm~hr. 

fashih 
S Şubat tarihli . uüıhı\" 

mızm ikiııci saytasıııuı 4 
üncü sütununda in ıisarlnr 
i<laresin~ ait ınüaakas11 

temdidi iliıımın bt şincı scı 
lirıuda .. 20011ton yaprak 
tiltün .. yazılacağı "' 200 
yuprak tütüıı • şeklinde .ı 
çıkruıştu. Tashih ederiz 

Gündüzde 
Türkçe sözlü Şark uıu

sikih RACAN.lN HAZİ· 
NESi ve Çifte katiller M•ll 
zarada:Son arpteıı purçalaf 

Selam sana Mehnı.•t! S e· 
Jiın sana ey "Y asa,,mıztıı 
oğlu, ey en ilahi desllrn 
olan"Yassah!" ın şairı! 

~e~riyat Müdnru 
s~ıını ÇELI'..Nl' 

! C H.P.ıııatba,.sı Aı~TAr<Y A 
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