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llAnlerın her kellme
slnden ~kurut •lınır. 
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SAYISI 2 KURUŞTUR 

41.~i ... "!l!:!=l..!."l!!~"{Ş~~~f~-,~.~~-;~.;~fn~·-·~ı~.;m~~~ir~l~i-~· ~™~~H~~ .. ·-""-!!!a~rk~of~. ~-k~odı;;;:-:_ oMilliiillils-

l iz • b Ruslann eline Havadan ve 
i .. ere ıta l , -. denizden bom 

~ norıü, bugünkü dünya durumu karşısndaki vazi- Lo.nı;~e:um~!beri balandı 
,dl ~etimizi izah etti ve milli ödevlerimizi belirtti teyid etmiyor Ada bombardıman 
ta~ ~·t l~~ıir: 18 A.A.- I\IiHi içindedirler. Durumu böy zerir:ıde ,durmam bundan Londra 18 A.A.-Son dan sonra bir cihan 

~, d~"•lıurreisi lsnıet lnö· lece gö1.deıı geçirelim: memnun oluşumdandır. derece şiddetli muharebe· neme döndü 
ıı.ı~kt". <zru i r lı al k ıııa nşa Dış siynsetinı: z llaharn gU venle, kuvvetli lerded •n sonra Hnr kof şeb • Londnı 17 A.A-Röy• 

. hıtapta bulunmuş· açıktır. llirbirlerile nıulıa olduğumuzu bilerek giriyo rinin Rusların eline geçtiği ter ıjansınıo Akdeniz filo· 
"lırı:l' ı· rebe e~eıı devletlerle mua ruz. ,Şayiaları son günlerdeStok , sundu bulun10 

llıJ, ır ıler! Sııvgili va- hedelerınıiz vardır. Bilirsi- Hepinizin eş kalmanızı holmda dolaşmaktadır. Bu hususi muhabiri bildiriyor l .~larınıı n~z ki muharebe t\deıı iki h 1 'd rndan kurtulan Almanlar Britanya donanmasmınl !ır i'-· • uzurlR Çc ışrr.amzı. ilerim. h o,ı • _ıs.ı göndenberi ara tarafıa dost bir siyaset ta S d kaçmaktadır: !kisi g(1neral Rodos Adasına ücumu 81. :~ ıy iz en vatunm diğer bölge-6rıee' ~akit geçirdim. kip etmek kolay değildir. !erine selamlar götürece olmak üzere215-205biıı er rasmda tek logiliz gazete· \ı.~'
11 

Sızt> seyahatımdan Her ihtimal gözönünde tu · B ve subay ölmüştür. :Alman cisi olarak ben vardım &.~e,1 ğım. ana gösterdiğiniz H ~ ~aı,.1' ~<n: llu seyuha hm tulm ulı. Bu tedbiri erin bo · iyi k.ı bulden dol ayı leşe k Inr şehri bır akını şiardır. Ucuma svvellA tayya 
ı, 

1 

•şlarımı sıhhatli, şıııda müdafaaya hazır bu kür ederim lznıirliler. Krıma Sovyet deniz relerimizin harek4tile haf' ~OQ:ı gUçleriJe meşgul lunmaktır. Harbin başın· askerleri çıkmış ve bir landı Ilk anda adada bir 
\ \' · Oukullal'daki du· danbe~i seferb~r bulunuyo C H M baskın "yapmı.Jlardır. Bu Ş 3fkınlık oldu ve bir ha· ıl b,,' \:elışııı aları benim f uz. Vatandaşlar nöbeti e • • p e C 1 İS baskın Al manlarıo kıpır. va teşekkülünün bücıımıı 

1 ~~fı~ber görseydioi.t siz şe hudutları bekliyorlar. G d damasına meydan btrak zannedildi ve tayyarelere 
~ "lo,; ~~n 'olurdunuz. Ta- Sır al arı gel li kçe de husu. r U p U n a nı a m ıştır. karşı tesirsiz bir atea açıl 

~tA•,1 Yı bazırJnııınıcı, an· dı. Bu sırada deniz kuv· ., l ~ si işleri ıe dönüyorlar. R 1 1 
IQ .. ı. 

0

1• a_rak hııyuta vetiş Hariciye Vekilimiz us ar vet erinin bombardımanı ı:I{ ., Memleket daima ayakta • 
tııı d Çııı ana ve baba· k b ba~ladı. Suni bir duman ıı. · a b dır. Bugünkü ekonomiyi i i saat süren ir B ··" ·· b t 1 · ~' :ııı:ı .. r,· . e_nim ufü: takib uıun a ı raru ış- arkasın& çekilen filoda, ada ~ ıı "' harp isteklerine uydurmak izahatta bulundu 1 d 1 d k. b k ı ıl, ~ı 

1 1•toriıo. Öğret- lilzımdır. Yurtdaşlar.arasın ga e iyor ar • 1 üyU yangın an P. 
1' ~ t \r&zifeıcrini benim· riyoru'll. Tayyare kuvvet· ı;ıJ b' tılı·be ·ı d ·1 da münasebetler düzımlen Ankara 17A.A.- C H. Berlin 17 A.A.- D.N. !erimiz duniz kuvvetlerile 
' Ulı.ı • 

1 
e can an 

1 
• melidir. Bugün için mahru P. ~1eclis grupu Umumi B · k · · h b ı ııı.......1~llıuktadırlar.Bumm · nın ço ıyı 9 er a an tam bir işbirliği yaparak ~ miyetleıcten sakınılamaz. he} eti l 7 nart 1942 sattt k ki d öğ d.ğ. d ~uı.., ın Yetişmesinde ro· ayna ar an ren ı ıne gı~ce yarısın an .ıız sonra ~ ~ ltı·•· I Birçok şeyleri dışarıdan 15 le reis vekili Trabzun göre Iranda Humiye .!Ölü d ı t f' k) ı R d cv.ra "'. ır. lk,orta,ve,tek ll1 b H S I{ ., ay ın ı. ıcı ışe ere o O· ı. -6 ~· ı d F" n e usu asan a rnnın e · · d b ı ~arı,,. lırı 1 ıçiıı hi~ bir fe go .ırrne.i: zorun ayız. a • istıkametın e harekette u • sa hücum etti er. Bu sıra• 

11, tın gerı kulmıyu· kat yiyim maddelerini ken isıiğindE- toplandı. Celse· ıunan ~ovyet krtaları .Re- da adaya dört mil yalda· 
tı • ule•ııı,:ın and veba di yetiştirerılerhı sıkrntısı nin açılmasmı müteakip vendiv yolu ile Aalfayaba şan bir gemimiz de aydın 
't~~r~_·lcrıenlere yar· geçici olur. ' lyi ınuhsul- geçen toplentıya ait ze· batıya doğru Türk hududu !atıcı obüsler attı. Evveli 

'<.( ı ı b" b k d k bıt -hülasası okunduktan h. ba ı dı li!ı'l'e ldir, Ahlaklı va e ız u sı ınlı an urtu boyunca ilerl~mektedir.Sov tayyare ücuınu fJ a 
· ı k luruz. Biz yino bahtiyar sonra BUyük Millet l\lecli yellerin ı\f usul çevresine ve bir anda ada çihenne· tıQ, çocu tarın bil · · f l" ı· f ı 
birll nıernleket fayda milletlerdeniz. Size rcıklı sının aa ıye me ası a ver muvazi bulunan hudutlar me döndü. 20 dakika zar· 

h\..~ır. JJir noktuyı du misaller vul'lniyeceğim. diğindenberi geçen 6 haf· bölgesine vıırdıkları söyle· fında işl~rimiz bitmişti. 
-~~etı g . Etrnfımızda o!up bitenler lıı iç.nde bizi alnk::dar e· niyor. Rusların niyeti bü Liman tesisleri, hllcum bo 

<'1.1(: uçırmek if.le· b ı E d · b k den meseleler hakkında ~itı llkiarıınız Vdtan elidir. 'n üstrı u ımııı- tün batı Lölgesini GPrman tu lissü a~ır hasar" uğra• 
k .. ~'~uurıarile koruya dau daha sıkıntı çekece • Hariciye Vekilimiz Şükrü şaha kadar işgdl etmektir. mıştı. Hedeflere yüzlerce 
~ı .nefsine güven· ğ·z. Sarucoğlu iki saat sürrn KE'HÇTE obus atıldı. SanıldığınagG 
\;vata Vataııdaslar harCJyacrık b:r izahatta bulundu. ~Bu re Limanda bir miktar da ıhd 

11
Parverlik ahla· ll ı· 17 \ A '-' 

"' il ')arımızı tertip edelim. En İ7.nl·ata temas e1Pn mevzu er ın ı: • • - 1 ar· deniz tayyaresi vardı. 'ııı; •lııg~lir. Çocuk- önemli iş belki Lirden bu· Jar Ü71lrind·' söz alsıı ha· bay Kravzu yuzıyor: Ben bu satırları heniiz )İtin ~ğr nara d•y•n· lıı.ıamaz bunu ıce ıibeler t p'er<• İcab ·den ce?Jplar Kerç yarımadasında \'e Jöıdüğünıaz sırada Y•••r-
li lışu rn e;?Jenler on· bulacaktır. Herkesin tecrü veri idik ten SUDl'h sual 17, Dooetz ha vzasrnde düşman k en adının ı o ü daf ıleri ha· 

Ilı.ti ıe ıdlı-, besi biribiı i•c ekleıımeli. 30 toplanbya son verilJi. ağır kayıplara uğramakla- IA şeşkııı bir halde idUcr. 'fQ.J· esastı bir ilj!imiz 
11.. "'r B Vatandaşlar huzur içiude dır. Şimalde ehemmiyt-tli 'ilht,ı." azı yerlerde b · l SON DAK!KA ~=h·ıs.larını acile gör· iri birine güvenıyor "r. • 1 1 bir sovyet grupu sarılmış 
~i~ ekiın yılı için l\lemlı~ke~i harp dışıııdn 1 n g i iz er ve bunlar üslerinden ayrı 

ı;. ., y tutmak kolay bir şey de· Suriyeyi tahkim Jır ayrılmaz top ateşine 
"lllrL aptığı ve ha- g7i.ldir. her türlü todlıırleri t t 

1 
1 d fJt~~\'etıere yuı'·ndaş d' 1 u UJmuş nr ır. •'lllluı:ıı c.alö almış ve herp dışında kal e ıyor ar Sov eti ·n t k k b rıtıd" ardır. Izrııir ve }' erı aıı ay ı 

q ak· d mlya a~ınetrnişizdir. Eğer insan knyıpları hakkında 
!!e k ı uruın rııem hal'pten kuçmmak milm • Londnt 18 A.A.- Doy da hir fikir verelebilir. ~et! Şekildedir. kün olmazsa vazifemizi şe Ji Ekspres gcızelesinin bağ 
~ fi ··d ~· dat muhabiri bildiriyor: ~ ). lu . re e o eyecegız. 

~~~ ~o· 81
zinlc siyusi Harp nekadar uzun lnt,ilizler 5uriyede to-

t..'Utı ~deıı geçirelim: sürerse _ ki çok uzun sü ııoller, istibkamlar,lank tu 
~ ~nrp•en zarar receği tahmin ediliyor - zaklorı ve yeraltı galörile 

· ~ hıç. hir ülke milletçe hazıı·.bwlurıuyoruz. ri hazırluınnktadırlar. Bu 
)'ı:ıı~tl> her yere le Almım tedbirler eksik ola hattın arkasında iyi yollıır 
~ı b~r. Bazı devlet bitir. Bu ufak :leforrüat O vardır. Beyruttan Tahra· 

~de bımların zerinde çok ısrar ediyo na kadar 1200 mil uzun· 
r,~atbiıı dışın· rum. Umumi düzenin tı.mıel Juğunda ohm lıu hallı iki 

l leeirleriuin taşı iyi görüş. iyi duruş ü- ordu tutmaktadır. 

Singapu ra Japon Va 
lisi tayin edildi 

Tokyo 18A.A.- Singa 
purun işgalinden sonra bu 
rada Milli idare kurulmuş· 
tur. Sıngapur dahil ol· 
mak ÜzHe 10 eyalete Ja
pon ValiJer tayin edilmi~· 
tir. 

148 bin fay
yare için 

17 milyar 5 79 mil· 
yon dolar 

Vaşington 18 A.A.-
Ruzvelt Amcrikada 148 

1 

bin tayyare yapmak için 
17 milyar 579milyar dolar 
tı-hsisat isteneceğini bildir 

l
. miştir. 

Bir harp gemisi batti 

I 
Londra l 8 A.A. - Pa

zartesi gecesi bir Iogiliı. 

J 
torpido muhribi şin•al de 
nizinde batmıştır. 



5ayfa-·2-

(( 18 Mart )) 

l IC'r milletiu tarihinde 
övüntilec~k menkibeler var 
dır. Fakat, Türk tarihi baş 
tan boşa göğüs kabar lan 
kahramanlık destanlarile 
doludur. 

vetlerinin fasılasız ı:ıtcşi sa 
at 19 a kadar devam et • 
mişti. 

Asyanın göbeğinden ko 
pup, 'dunyanm c.ört köş~· 

sine yayılc.ın Türk ulusu, 
dağlar aşıp denizle geç • 
mi~, dünyaya örnek veren 
harikalar göstermiştir. 

Uzak ve yakın tarihier 
de, kürenin dört ·ÇJVr shı 
de 'Türk'ıfo ttyak basıp k ı 
nal g~rdiği her yuı t, ,em 
niyet ve huzurla yıışamış, 
kanile suladığı her toprak 
onun öz ·malı ve ayrılmaz 
parçası olmuştur. 

1 ürk civanmertligi, 
1 iırk müdafaasının kuvvd 
ve azameti her ) erd~ 
olduğu g"bi Çıınnkkale Bo 
ğaımda da tarihin sinesine 
altın iiulernle kazılmış ve 
silinmez bir eser olarak 
Türk oıdusunun hambset 
destanına yazılmıştır. ' 

* * * 18 Mart Tarihi; Türk 
orduııunun kara, demz ve 
ha u müdnfaasınduki J ük 
sek kabi iyet ve metanet 
leriııJen önemlı biı örneği 
Hİ göstermesi itibarile çok 
değerli bir hatıramızdır. 

' 

ilizznt ve fılon içinde 
bulunduğum 18 Mart 1915 
Çıınakkalo Boğaz müduf dll 

sının üzt.rındcn 28 senn gi 
bı oldukça uzun bi" zaman 
geçtıği halde, hatırı::. mı ,bu 
gün yaşnm>ş gıbi terli taze 
s kl .. maktayıın ve o kahra 
m • .llııık tablosunu takvimın 
iızeriııde~ i 18 [\Jad raka· 
mınm çeı 1..ive'ediği levha 
il7.erindeu caııl&od11 makta· 
yım. Bu tarıh menk1besin· 
den her Türk gibı ben de gu 
rur du)•maktnyım. 

ltiluf devletlerinin zırh 
1ı ve krovazörlerile bir lıay 
lı torpido ve torpido muh 
ribi ve remorkörlbrile de· 
r.izaltılardan .mürekkep ve 
ad di 60 ı nşan bir deniz 
kuvvetinin tnşıdığı binden 
zazla i ili. ufaklı top(\ kar· 
şı, bizim miidafaa kuvveti 
miz ancak 8 i 35 çaplık 
ve 10 kadarı 24 \ille, kil· 
çük büyük 110 kadar to 
p ımuz bu teeaviıze karşı 
koym· kt idi. 

Duşm, nın hep morlern 
teclıizatlı ve seri uteşli top 
ların.ı karşılık, b"zdt>ki top 
!ardan ancuk M sutlu,mek 
tep 1.ırhhsı dan çıkarıla • 
rak beşi Boğazın sağ sahi 
!indeki Husan :\levsuf t<i 
biyesine ve üçü benim bu 
lunduğum boğazın s0l ln· 
yısı daki Baykuştep ü~ 
tünde lmrulmuş Mesudıye 
batol'yasını:ı yerleştirilmişti. 

• . .. * 
5 - 18 Mart 1915 gU 

nil denizle karanın çok 
çetin olan rulic ıd lesini et 
rı:ıfıle iuha hacın mizin 
nıiisaadesizliğiudcn okurla 
rımızd:.ıo öıür dı iye·ek, 
yalnız şunu da kııydelmek 
lo o günkü savuş n bü~ ük 

~ Hiğün ü göstcrrı. iye } elişi r 
sanırım : 

Kısmen hava kuvvetle 
ri'~ takviye fdilmiş, büyük 
bir denlz filosunun ( hiç 
unutrmım ) grup kumanda· 
nımız Sıvaslı inl aşı izzet 
beyin tuttuı d ğu alış t.ıb 
losundan aldığım rakum • 
lal'lu - düşmanlar yalnız 

YFNJGUN 

Bir İngiliz gazetesi 
ne göre 

/\imanlar 
Asker istiyormuş 

Londra 17 A.A.-Tay
mis gazetesine gö e Al
man Başkı •mutan lığı dottu 
cephesi için Homanyadan1ıı111 
300 · bin, Macnr"standan 
300 bin, ltalyadaıı250 bin 
asker istemiş ve buna kar 
şılık Lu memleketlerden 
her birine Halkanlarda ca 
ha fazla toprak vaid ve 
teklif etmiştir. 

Romenler 
Vaziyetlerinden men 

r.un deği1ler 
Be n 16A.A - Buhzer 

nahrihten gazetesi Hal1rn· 
nlar hukkında yazdığı bir 
makalede diyor ki: 

"- l tler Anlan ,sko 
mülakı tından 80nra Ma· 
car makdmları Homanya 
ile d lha iyi münasebetler 
id1!me edecekl riııi ıannedi 
yt rlurdı.Oznman gdz9teler 
Homanyanın bütün diklrnt 
nazarının doğuya çnvrildiği 
ni y1:1zıyorlarrlı. Şımdı ise 
gaı.eı ler Homanyumn ge 
ııişlen cs·nden bahsttdiyM· 
lar. ~la car nz'ığın karşı 
şiddetli bir l sttn kullanılıyor 
Hatt,\ Taro gaz ·tesi inti
kamdan bile bahsetmeye 
başlamıştır. 

Ruslara göre 
O nemli noktalar ge 

ri alınıyor 
Moskova 17 A.A.

Cophedeıı gelen bir tdg ra 
fa göre Straya Hussanvı 
bir yenilgeye uğradığı bil 
diriliyor. Huslıu Almanla 
rın ım öremli nmkaveowt 
mdrk.a.zlerinden biri olnruk 
vasıflandırılan M Köyünü 
almışlardır. Almanlar 1500 
den fazla ölil vermişler· 
dir. Bu noktanın kaylıı 
Naziler için bilhassa ağır· 
dır. Çünkü bu nokta b"r 
dağın tepesinde bulunmak 
tadır. llaslar tal'afındun 
uhn·ın harp rm1lıomesi ar.1 
sında 85 sahrn tpou. 54 
kamyon, 44 otomobil 6 
tn:.ktör, 5 seyyar hastabu 
ne; 21 motosiklet, 1 uçak 
105 petrol deposu, 3 hufıf 
tan Vd 90 paraşlıt vardır 

Yeni Rus Muvafta 

kıyetleri 
Stokholrn 17 A.A. -'fi· 

jı.,r cephesinde hnrekôtta 
bulun.ın Rus lntnları Vi· 
\Yazmanın 17 kilometN 
doğusuı (la bir yeri almış· 
lardır. Bu yerin llizzovka 
olması muht.:~meldir. 

nız kuvvetlel'ine ııı.ılılt 
ol unlar uğradıkları uğır 
hezimetin &cısı ve tekmıl 
geıııı lerinin:aıdığı yaı al arın 
sızısılı:- boğazın mnvi sulııı ım 

Ilu$ların eline pek ço'<: 
mıktardıı hıırp malz~mesi 
geçmi~tir. llu'i kıtuları bu 
C"pbede başka 111uvaffdki 
yeller kazann ıslardır .Stra · 
~a lluss·ıda ~.e' rili bulunan 
kuvvetleri Letunyadan ge· 
len kuvvetlerle takviye et 
!!!ek için Almanların sur· 
felliği gayretler akim kul 
nıışlır. 

Doııetz havzasında Al 
manlar üst ü~te ,.;iinde 2 
bin kişi lrnyb 1diyorlar. 

Harkofta 

gecen ıı kesıf karaıılıkl rm 
dan fı.ıydal.marak terkeder· 
lerken, Çunak k:ıle müda· 
fıh·ri, Kuhr.unan Turk er 
leri boğaıın iki ~1anıacııı· 
da ytikseleın, şan, şeref b 1 
dolu tJbi~ elermda bezime Şidetli mu hare e er 
tc uğraymılurm uı kasından oluyor 
gururld gülüyorlardı, Mosk11va 17 A.A.-

* * Bur of d·Jlaylurında şid 

P. . f" atı arı 1 (1 ii c; ~ l#J' , ıortt• 
Antakya Fiat ~ ;,sliğtO 

be Komisyonu He 
den: . . ·~at· 

Mısır cinsi. pırıJlC 1 f 
ları yenid:n n~nğ~d~:. ı\~· 
kilde tespıt edılnıışt 1'~ıtl . ı r hll sıne lıareket etlen ° pı'ıtC 
Ja kanuni takibat ts 
ğt ilfin olunur. 11 ~tı 

1-Hatay nıahs~ı 1'1rı~ 
sır dnsi birinci nevı tJelı6' 
sız Pirinç Ant:ıkyada pet' 
kiloım toptan 37 vJ 
konde 41 kuruştur· . ııırı~ 

'1, - lkinci ne\1• b611ıı' 
~ız pirinç Antakyadll per•· 
kilosu toptan 35 ,,e 
kentle 39 kuruş. ·1 "ı •. pe\1 d 

3 - Oçüncu 1')111 
rıksız pirin~ Anla 33 
beher kilosu toptan tı.ıt· 
perakend 37 k\lruŞ d 

4 - .. \n lıur altı . 
·ıe 

len v~ 1.;;vsı.1.f ıl Jarıbu!IJ 
lıul~ur uf ak ığı. da brılı 
p"ri ı<_: larığıııı ı f.ı 1' 
[> ... her ki.usu topta0d8 ı 
AntakyaJ.t perakeıı 
kuruştur. 

Moloz taşı 
• 

siltmesı 1~ 
Devlet Demiryollll~ıld 

na 6. ııcı lşletaı-> iS'f° 
lüğü A.E. l{oııı 
HeisliğinJen: 

;\luhnınrnen ~ ~ 
2880 hra olan 80 eti 
inşaat moloz taşı Js1' d,IJ 
istasyonu ve lir~ıı~~il 
de ihzar ve teslı[J) 
üzere şartnamesi 0110 
31-3-942suııg 6 • t!ll 
10 da. açık eksı ·Hı 
lile Adunada 6 ncı da 
.Müdürlüğü oioasıo 
alınacaktır. · 

Bu işe girmek~ 
lerin 216 lirıılık çl 
kat teminat ll~I 
942 yılı Ticaret ~ 
sikası vo nüfus .C tl,JI 
le birlikte mür~c~• 
zımdir. 1' 

Şartnameler .1 18 l\lart 1915 te; düş 
mnn deniz kuvvetlerinin 
yı ptığı taal'ruıda Çuımkka 
le nıüdafıl ·rinin on mislı 
rstün silah taşımı:ıkta ol 
malarına rcğmeıı m ğltip 
edılmiş olm11laıı elbette 
0 günil görüp bugün yaşı 
yanların gt ğüs!erim gurur 
la kabartacak haklı b r ha 

biz"m :\lesudiye balary .... sı 
na irilı, ufaklı 4503 küsur 
rpeı mi atmış ve biz de 3 
:ıdet seri ateş'i 15 santim 
l k top12rıınızlu 8 saat sü 

ı en bir müdofaa•la Jı ıLst 
bl ve Aufilaks"bl zıı hlıla 
n:ıa 900 den fazla gülle 

* l)ün olduğo gibi, bu d<>tli mı>ydan mııhurehele 
gün, y rın ve hm· zaman ri oluyor. Bu ş luin yakın 

tarafından bedel~r 
verilmektedir. 
n1uayyen gün "e llf} 
işletme komisY01 ;ı' 
racaatları lüıunı" 

tıradır. 

* • * 
Türk hamaset ve şeha 

melinin şan ve şeref:e obo 
diyen y.ışıyacak olan Ça -
nakkalc hoğuz.ı müdafaası 

nm bııtıra\a rım bugünkU 
neslimiw d3h:ı yakından 
tamtıp açıkçn anlatabilmek 
için hatıramda ·saklıyabil 
diğlm noktalan kısaca kay 
detmeyi fayJah sayarım. 

5 - 18 Mart 1915 
cumu günü saat 11 de baş 
lıyan düşman deniz kuv · 

mil 
1 
ş ref mil i namus, da H ıslatın eline geç l'eği 

* * ıuilıt val' ık ve bu•ünlı.iğü· sanıhyar. Almanların ş'd· 
lşt ş ı mu z1, :n s ı .ı müzü klırumak, vatanın detli muk.tVcmetine ruğmen 

şm o günkü ğulğul li top istiklal ve hüriyet ni mü· kıtdlarımız ilerliyor. Bir 
t rakalarinden l>ugliu-ğu dcıfoa etmek u;in hazır,tunç gdzÇ)t ye göre Hurkof _şeb 
rur e taşıdığwuız hııll,.~nın 

1 
bakışlı, Kuhrnmau Mehmet rindo çetin muharebeler o 

başında, şu iftihar levha· cıklerimizi elinde süngü luyor, lmctnlar lıu şeılıir· 
\ ~ı yaşam< ktadır: , gögsiinde imuu. kafa ve deki 14 bin eivili kurşunu 
l Düşmanın ° gıin, dört kallıiııdo .raJesiııe hJkiın dizmişlerdi şimdide 12 bin 

zıl'hh bir kıovazör, iki tor b.. ..8ıaıı gibi ~ordun 4 it · fl .ı kişiyi idam ,etınek üzere· 
pid•>, b~r deniz a ı gemı· köc:es nd ' ~&pasağlam l b. k 
si ve hir tuyyare vo ı unlaı 111 v dirler. Ukrayna ı ır ız 
hiııh~ri aşan miir ttebdb dh1dık d u r d u ğunu bir ı\lruan Genera\ini öl· 
cfoniz n dılıiııe -;ök~rlerken gö~mek, bilhassa o giinleti dürmüş ve bir çete grupu 
boğnz çevresinde Türk ya~yan hel' Türk ıçin son· \ da bir Tümen karargahı.:_ 

d k 1 •• ,,. suz bir z.ovk, derin bir haz, 
1 

na bonıbalur :-tarak ko· 
n üdafansın an anCf\ ..- " 

b . ş lı t sönmez bir gurur ve hu \ mutanları"\u b·ırlikte karar 
subay ve on eş erın .~ 

k d ve su zur neş si olmnırm'? g~h subayla.mı öldürmiiş 
ve bir L.ıu a ur er Ş. OCUZ -
bayın yaralı düşüp bir tek ---"!"'~-:-~~~~--' terdir. 
topumuzun sakatlanması \ Bir gemi baHı 
vukua ~etmişti. lkrlin 17 A. A. -

Dünyanın en büyük de 

savurmuştuk. 

nur . ıS 
16, 18, 24, 

Tashi~ 
·tıli 

11 Mart ttırdsiJ 
nıızda intişar e .9 
l\lürakaJe KoıJl' ;;J 
şeker fiatları ~lll:~ 
tan toz şeRerı0 f 
yerine 99 kurllf 
tır. 98,5 kurııi 
hih ederiz. 

Askeri kayna~lt 
diğine göre s~ 
rı sularında bit 
gemisi torpill• 
tır. 


