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arın ]ürkü •• •• B uyu Ş· 

mandanlı m muh re· ~ 
Jıil ,. 
ıh' 

" besi • l öniımüdur 
t .. l 

~-•k b Utnandanhk meydan 
•rab · tıl tsı Ye :zafer bayra-

ca '" 30 Ağustos 1940 

1 
laer sene olduğu ıibi 

IQt;e de 18 inci yılını 
\)· 11Dılupnıarda çok par-

1•~ ı, ır tekilde kutlul•nacak-

"1' ~r,~ 
6~ lranu ayaen nepedi-

ıı-'•' llt • 
,ı· ı . 
• 6' Merasim 30 A!ustos 
~ t •aat 11,30 da yapıla-
'' ~~İ Merasim Amiri Birin 

t 2 Ordu Kumandanıdır. 
~,' O ıtın merasim bat-
:~~n evvel Meşhul As· 

!!li .'desine Büyük Millet 
•ı, Saıvckllet, V eki· 

letler, Ordu ve Cfimhuriyet 
Halk Pc1rtiıi Beden Ter.bıye 
dir,ektörlüğü, Kızılay, Türk 
Hava Kurumu, Çocuk Esir
ieme Kurumu, Ordu Hıup 
Malulleri, Şehitlikleri imar 

cemiyeti, ve Türk Basın Bir· 
liği adları ~a birer çelenk ko
nacaktır. 

Her makam çelengini k:en· 
dini h..msileı:r iÖndereceği 
memuru mahsus ile abideye 
koyduracaktır. 

3 - Bağlı listede jsimle
ri yazılı 27 vilayetten biri 
Parti ve Halkevini, diğeri 
Umumi Meclisi temsil ttmek 

üzere ikişer kişilik birer he
yet o Vilayetleri t emsilen 
merasimde bulunacaktır. Bu 
heyetler de Viliyetleri adı· 
na birer çelenk koyacaktır. 

Çelenk tedariki zorluğun
da lralıın vilayet heyetleri 
çam dalından veya başaktan 
birer çelenk va pıp Üzerleri
ne rozetlerini bağlayıp ko
yabilirler. 

· 4 - Merasime işfirak e
decek kıt'alar : Askeı i kıt· 
alar. MilJi Müdafaa Vekale
tin tayin edeceği miktarda, 
Afyon, Konya, İzmir izcile
ri lle lstanbul ve Ankara 

-~~----~--~----~~~------------------------~ 

1\.ahr~-man 
ter1i 

ordumuzun 
liste i 

1tti1t~''• (A.A) - Ordu 
~~ lıatesi dün Reisicüm-
~~~!l taıdiltine iktiran ey-
~tir, 

h11 listeye ıöre C>r· 
tt~ tr•lliğe terfi eden Kor

J ~ttaUer 1unlardır : 
.1 ~,11arrcneral A. Nafiz Gür-
1 ~k 1 I<orıeneral Salih Omur

.~ . 
~ l,~~"'ır•nerallıfe terfi eden 
, l !~heraller : 

~, l ıa-eoeral Zekii Okan. i ~~t~igeneralliie terfi eden 
Q 'Ylar : 

~,._· Nuri Berköz, Zeki Erk-
:k '-ıı 'F.Şabap Giirlert M. Ke· 
J' ~,11 '"Qkut, H. Fehmi Ata
i' ~~ ' 1. Hakkı Ulu{r, Saffet 
I ~'h:~ti, M. Rasim Topsever, 
'~ \~ '" Erıerim, M. S1rrı Sey-
1 ~. 'ı M. Celilettin Yakal, 

~ki Dotan, M. Şefik 

Çakmak, Y. Raıi Biltan, Ri- br) Cemal Gürsel (Refahiye) 
za Yavuzalp. M. Seyfettio Çalpatur (Istan• 

Tuğamiralliie terfi eden ' bul) M. Nureddin Tur2ay 
deniz Tağbaylar : , (Balıkesir) H. Avni Ayangöz 

Sait Halman. (u:mit) Riza Çal (Erikapı) 
Bareın dördüncü derece- l Ahmed Şülıuü Baysoy (Er

ye terfi eden askert adli hi- ıincan). 
kimler : \ - Kurmay hava Albaylığına 

B. Mlinir Kocaçıtak, M. terfi eden Kurmay Hava 
Rasim Gündüç. Yarbayları : 

Kurmay Albaylıia teıf i ! İhsan Esin er (Y enimahal-
eden Kurmay Yarbaylar : I le). 

l. H"kkı GüYcndik (Sü- 1 Kurmay Hava Yarbaylı-
ieymaniye) Behçet Kurbay &"ıoa terfi eden Binbaşılarl : 
(Bitlist) Salihattin Selicik Arif Bilen (Yavedut) Hil-
(Vodina) M. Kazım Ergilva· mi Balen (Nişantaşi) Ali _Eş· 
Hwil (Pirsuva) M. Nazmi Ok· rd (Üsküdar) Alaedriin Öz· 
tay (Tarsus) A. Cevdet Çol- san (Bursa) Mıthat Akçako• 
pan (Fatih) Raşh: Aksar ca (lstanbul) Nedim Eren· 
(Üsküp) Mitbat Alacalıoilu soy ( 'tanbul) Mehmet Baha· 
(Tiran) M. Hamdi Tur2ayt eddın Yüce (Yanya) Cev· 
(Erzincan) Remıi Atan (A· det Sunay (Erzurum) Meh· 

1 yaıma) Fazıl Bilı• (Manaa- [ Devamı 2 inci aayfada ] 
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( Turlr Kor kutulama•) 

\>~~lk etme babacıtım, kimH}'e bir 
~ •Gylemem. 

~t, •kikaten babam, bazı ıöoler orta
'ı) .. '- kayboluyor, bir iki ıece He ıel~ 

"td .. 
~ ... 

~~~ ~.. bu yalnız kaldığım receludc 
l~~:tttoin 6 .. önde karanlıkta oturur, 
~ti babamın yolunu beklerdim, ço-

&llk bu ..• 
•tı._ illa fecelerde yatağıma kadar gi

~a:, olduğum yerde uyur kalırdım ... 

* Jl-. •• 
Ci "1rirlı bir receydi. 

' >,ıtl ttıe babamın yolunu bekliyor ve 
4,._ '~lıiundan seuizce ağlıyordum. Bir-

.\ •pı çalandı. 
1 ~~d· taba yanhşmı işittim, diye seslen

-~\ı;rıı. Fakat ardı sıra bir kaç defa 
~~ ~)) Unca kalktım, yavaş yavaş inerek 
1 ıy, açtım. 

li?·l!'b•ın bitkin bir haldeydi. içeriye 
~~~te llapıyı aıkı ııkı kapadı. Yukarı 

le. 

yüksek okul1arını temsil~n 
bir kısmı talebe (Mikdan 
Maarif Vekaletince tesbit 
edilecektir.) Kütahya ve Af-

yon vilayetleri köy ve kasaba 
balkından İstiklal harbine 
iştırak etmiş mücahitlerden 
teşk il edilecek halk kıt'ala

rı (Bunları Afyon ve Kütah
ya vilayetleri temin ede
cektir.) 

5 - Bu kıtlatın merasim 
yeribde mer.ısim amirleri 
olan Kolordu Komutanın em 
rine gireceklerdir. (Merasİi:u 
yerindeki duruşları, ve geçit 
resmindeki sıra tertiplerini 
Komutanlık tanzim edecek
tir.) AyDİ günde yerlerİDe 
dö ecek kadar yakın k5y 
ve kasabalardan halkın bu 
merasime iştiraklerini mera
sime civar olan Vilayetler 
ve Parti teşkilatı teşvik ve 
tertip edeceklerdir. 

Merasim 30 ağustos glinO 
saat 11,30 da Top endabtı 
ile b şlanacak sıratile ordu, 
cumhuriyet halk partisi, ls
tanbul ve Ankara yükıek 
okulları adına olmak üzere 
birer nutuk !löylt:necektir. 

30 Ağustos günil akıamı 
radyoda partice bir konfe
rans verileceği gibi; gene 
o gece halkevlerinde ve 

- Dvamı 2 ci sahifede 

9 Alı ı a 
• 

ayyaresı 

üşürü dü 
Londra ( A.A ) - Manı 

denizi üzerinde dün yapılan 
hava muharebesinde dlişma · 
mn dokuı tayyaresi dilşürül
müş, bunlardan 7 si karaya 
ve ikisi de denize düşürül· 
müştür. Havada alevler için· 
de yere inmekte olan bir 
tayyarenin pilotları p raşütle 
atlamışlar ve yaralı olarak 
esir edilmişlerdir. 

Havaıa .. ına hakim ol
mıyanlar toprakların

dan hayır bakla
meslnler 
-6-

Havada kuvvetli olmak 
~epheler gibi gerileri de 
emniyet altında tutmak 
demektir. Gerilerin emni
yeti, çoluk, çocuiunuzuo, 
ana ve babanızın ve yu· 
vanı:ıın emniyeti mauasına 
gelir. Bu sizin ve sizden 
olan varhkların korunma
ıı için katlanamıyacağı -
mız hiç bir fedakirlık 
yoktur. Fakat bunun için 
sizden istenen fedakirlık 
derecesine çıkmıyor. Ay
da en a:ı 10 kuruş verme· 
j'i taahhüt ederek Hava 
Kurumuna izi yaulıraanız 
bu emniyeti elde edecek· 
ceksiniz. 

www:=:= ;z : t. 
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iı ük Şefimiz 
y; lavada 
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lstanbul - Milli Şe f ismet lnönü dün saat 1 H~,31 da 
Yalovayı şereflendirmişlerdir. 

Milli Şef Yalova iske esinde Başvekil Dr. Refik Saydam. 
Sıhhat Vekili Dı. Hulusi Alataş ve maballii hükumet 
erkanı tarafından karşılanmışlardır. 

Vere inen Ma- ı Mibverciler 
car tayyaresi . Macar - Rumen 
6 bo b y;ı y:e- 1 Müzakere~eri
re hır ağal in uzamasın
mecbur kalmış dan memnun 

Budapefte [A.A] - Ro- d v •il d• 
men topraklarına inmeğe eırı er ır 
mecbur olem Macar tayyare· Loodra (A.A) - Alman 
si bombalarını tahribat yap· ve ltalyao hariciye na:ıırluı 
mak için değil, infilak ya- Viyanaya gelmişlerdir. Romen 
pıp pilotları öldürmemek ve Macar beyetleride bugüa 

1 
için 6 bombayı yere atarak 

1 
öğleden evvel varmıı olacak-

iodiklerini bildiren bir mıh- ; ]ardır. Bükreşteki kanaat 
tıra neşredilmiştir. · ınüı.akerer.in çabuk netice ve-

--o ,. receğidir. Mihverciler hakem 

Ç t M •• l ) olmamakla beraber görllt· 
a us em e- ı melerin uzun sürmesine kat-

kesi General iyen tarafdar değildirler. 
Bükreşte çıkan Almanca 

DÖgola İl ti hak . bir gazete mfizakerelerin ~e-
ehürü can sıkmaktadır. Mıll· 

E tf İ verciler~ göre adalet nİH• 
demektır. 

Londra (A.A) - Afrikada 
Fransızlarıo Çat müstemle
kesinio hür Fransızlar şefi 

general Dögola iltihakını 

ilin etmesi heyecanla karşı
lanmış ve F cansızların mane
viyl\bnı kuvvetlendirmiştir. 

Halkın Sesi - Bu Çat 
müstemJekesinio bir milyon 
nufusu ve pek genis arazisi 
olan bir Fransız müstemle
keıidir. 

Bu esas üzerine asırlarca 
surccek bir sulh yapılacakhrr 

---o--
lngiltel!eden 
Kinin geldi 
Ankara (Hususi)-lngiltc

reden a-elen 75000kilo ~ klor· 
datodö kinin Ankara kızılay 
kurumu tarafındın kAmilen 
teslim alınmıştır. 

En Ferahlı Sığnak ! 
-1 

- Sence en iyi aığnak neresidir ? 
- Bence en iyi ve en ferahlı sıj'nak ı:enrin:komıumuzun 

şarap mahıenidir •.. 
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-(Baştarafı Birinci Snyf da)
halk odalarınd , hal evi v 
odası olmıya ye l rd , parti 
merkezlerinde topla tıla 
yapılacak, istıklal b rbinde, 
Mılletçe göst rdığimiz kah
ramanlık ve fed karlık v 30 
Ağustos başkumandanlık 

meydan muhareb sı in ehem
miy t ve ıymeti a kı da 
konuşmalar v ko f r n 1 ... r 
tertip ed lece tir. Bu büyük 
Mlllı had se hakkınd ·i mc· 
rasim ; atbu bmız 30 e31 
ağustos gü leri yap c 
kıymeth şdy tla ş 

--o---

n zır1 v 
v rd gt not a 

11, 20, 22, 25, 
mu:ı 94' t rihlerıode Alman 
tahlisiye tayyareleri in ha-

va kuvvetleri tar. frnd n hü
cum edılere bazını yere 
lnm ğe ınecbcr ve ba.ıı~ını 
da tabrap d ld ği y zıl kta 
ve bu b r dın Ceo vre 
mukavelenamesioia 18 inei 
maddesine muğay'r olduğu 

•e bu tahlisiye t yyareleri
nin ıilibsıı hususi K zlhaça 
ait olduğu ve huni rın biç 
bir vakıt askeri vaz'fe i 
kullanılma ığı ve bu le 
devam edilecek olur_a der
hal mukabil tedbirler 1 a
cağı bildırilerck protesto 
cd imi tir. 

--o--
zabıta haberleri 
Bitpazarıada sabı alıl r· 

dan Esat oğlu Kör Mehm t, 
iki sene evvel kardeşi Ah
medi öldüren Kizim olan 
muğberlığinden dolayı M k
ıut oğlu 65 yaşında Rifa ı 
yarahyara vakayı mute p 
firar etmiş yaralı de h l 
basta haneye ldırılmı ~ e 
suçlu y kala mıştır. 

§ Basmab o ö ü d Hü 
seyıa oğlu Nuri Akç ve 
Hamdi oğlu Abmen A k y 
suçlular arboş ol ra ıcr ı 
rezalet ve biroirioe bak ret 
ettiklerinden yakalanmışlar· 
lar. 

Altı D mlası 

oa 
o y yı yalmz 

$. Fı rid Eczacıbaıı yap r. 
T itl rin nhnarn k için 
etiket v isim dikk t : 

D•po : Şifa c~aneai 

• ı"Pivan o 
kl'8•1nden al nız)~o 

.,, 

h· e 
etmiş olac 

Hal ımızm bu merashıe 
olay ve UC\lZ iştiraklerini. 

tem1n · çin 30 ağustos gü ü 
Afyoµ ve lzmirdeo meruaım 
yerı i tasyonu olan Silkisa· 
r y ucuz tarif li gidış 'e 
dönüş tr nlcri tertip edi -. -
cektir. 

Silkis ray ista yonu 
mera im yeri arasıodakı mü 
nakalat ve merasim yerin
deki tertib t ve hazırlık ar 
kolordu kumutaolığıoca te
min edil ce tir. 

--o--
Ya ın meras·ınıe 

k r lacak 

1 

i gençlik 
ulup n·n kuru uş tören-

e ı y rı öğ d sonr 
s t 17,30 da Cumburi et 
meyd aında y pılacaktır. 

Merasi o programı şudur: 
1 - Gençlik kulüpleri 

yarın s at 16 d Alsanc k 
hıdyomu da toplaoaeaklar

dır. 

2 - Kulüpler saat 17 de 
stadyomdan hareketle Cum
huriyet meydanına gelecek
ler ve kulüpler getirdikleri 
çelenkleri Atatürk heykeline 
ihtiram! koyacald rdır. 

3 - S t 17 30 d genç· 
lı uıüp kıt' ... 1 rı vali ve 
bölge ba kanı taraftndan 
t ·ftiş edil cektir. 

4 - t 17,40 ta istiklal 
uşı çalına k ve selim 

resmi ifa edıl cek. 
5 - Vali ve bölğe baı

nanı tarafandan g nçlik ku 
lUplerioio faaliyete geçme
lerini kutluy n bir nutuk 
ıöylenecc ve nutku mütea
kıp meroaime nihayet veri
l ce tir. 

--o--
izcilerimiz 
D mlub ara 
Gittel r 

Dumlub·narda yapılacak 

mu zzam m rasime iştirik 

etmek üzere lzmir erkek 
Jisesi müdürfi B. Hilminin 
rei lığhıde ve yar dir ktör 
M. Özün i ar inde lise iz· 
ci eriude müre k~p 60 i
şthk bir i up buıün sab h-
yın f yon t e il Dumlu-
ın h et · e d r. 

---o---
A keri mu ıakumesl 

usıuıo kanun 

---o 

f d 

i u a
bazt a J-

ve 

ız 
D fte d rımız B. Mümtaz 

Tırh b r baft izi le Is-
tan bul g tmışl rdır. 

(HaUnn •••1) 
aşku 

•• •• •• • • 
ı onu u u 

Gerek bt. münakalat ve 
gere~ meras'm heyeti umu-

miye i de Kütahya ve Afyon 
vilayetleri ve parti teşkilat
ı rı kolcrdoya her türU yar
dım n zamisini yapacaklar
dır. 

30 Ağu tos günü nkş mı 
Af ron vilayeti Halk partisi 
reisi ordu e mcr sitlle işti

rak de heyetler ve b lk 
üm sille i ş refı e Afyon-

da bir y ınek zizafeti 
verilece tır. 

tirlk edecek vnauet
ıere ait liste 

1 Ankara, 2· Sivas, 3 Er
zutUm, 4-Diyarıbakır, 5-Ma-
l ttya, 6-H tay, 7-w- yhan, 
8-lçel, 9 K yseri, 10 Niğde, 
11 Ko y , 12-Antalya, 13 Is
pa ta, 14-Burdur, 15 Denizli, 
16 Aydı , 17-lzmir, 18 Ma
ni a, 19- üt hy , 20-Eski
şehu, 21 B Jıkesir, 22 Burse, 
23-Bılecık, 24 lstanbul, 25-
Er\iro , 26 Kocaelı, 27-Afyon 

YU IS N 
--o--

lhtigatı hazırlıklarını 
ikmal etti 
--o---

Atina (A.A) - (Royter J 
1939 • 1940 sııufları timdi 
silah altında bulunmaktadır. 
Şimdıdeo gelen raporlarda 
geçen hafta difer dört sını
fın askere çağmldı· 

ğıoı bildirmektedir. Aynca 
malfım olduğu üz re maka
mat tarafından şimal mınta
kasıoda gizlic ihtiy t ted· 
birler alınmıştır. 

Maamafih Italya radyo 
v u etbu tıoda müşahede 
edil n geyşeme üzerine ree
mi mabafil de daha nikbic 
bulunmaktadır. 

Bitaraf müşahitlerin fikir
lerin 11azan Almanya, Avru
paom cenubi şarkisinde bir 
karışıklığın zuhurunu arza 
tmediği cih tle teskin edici 

bir rol oynamakt dır. 
Rum n - M c r müzake

relerinin b şJamak üzere bu
hı m sı ruli hitlari k ca
.stioı teyid etm kt dir. Zi 
Alruanyanın bu müzakere) -
rin bir çıkm za saplanma· 
smdan içtinap ettiği ıaune
d im kh~dir. 

BoJ çeş·t, U} gun fiy .. t, 
temiz, k tıkısız ve iyi mal. 

Alışveri te saygı, doğruluk 
\ e inan, Telefon :3882 30-1 

mn o mu .ııtl 

- Baştarafı linci sahifede -

met hsan Güvey (Trabzon) 
Mehmet Sıtkı Oıtaç (SelA
nik) Mf'bmed Sadık Atak 
(Kırklar li) Mehmet Şükrü 
A ıncıoğlu \Misis). 

Kurmay Binbaşılığa terfi 
ed n Kurmay Yfizb şılar : 

Fehamettin Cebecioğlu (ls
tanbul). 

Kurmay H v Ginb şıhiı
oa t rfr deo Kurmay bava 

Yüzbaşıları : 
Fehmi Tekin (Fatih) Sey· 

fettin Türagay (Edirne) 1. 
G vsi Uçagök (Topkapı). 

Alb yl ğ te fı eden pi
yade y rbayları : 

Faik Umurbau (Erzurum) 
Hakkı Koloia (Galata) S. 
Ş .. vkı Oğus (lşkodra) Meh
met Rüstem Merıoer (Edir
ne) Musa Uıutaş (lstanbul) 
A. Vcbpi Subaşı (Bitlıs) fz· 
z ddio Kocasinan (A. Ka
rabisar) Ali Riza Ataman 
(Sivas) Mehmet Zeki Sezgin 
(Süleymaniye) AH Teki (El· 
malı) A. Turban Taran (Er
zincan) Hüsnü Algan (Erzu-

rum) A. N c&ti Değirmenci 
(Kayseri) M. Beşir Pakalıa

h (Kafkasya) A. Turban Ka
raca (Malatya) M. Refık Baı
kancr (Van) A hm~t N .cati 

A'.duıguz (Kapıdağ) Meh· 
med R•fa.t Aşl<m (Erzir.can) 
S bri Erkorur (SUleymtıniy ) 
Hüsamettin Soylu (Beşiktaş) 
Al Riıa Güven (Harput 

Topçu Albaylığına terfi 
eden Topçu Yarbayları : 

Mehmet Ali Aktan (Üı
kü p) Nazmi Tolunay (Boı· 
cadı). 

Alba:yhğa terfi eden iıtih 

kim Y arbaylan : 
1. Halil Aylcoltu (Malkara) A. 

Muhtar Evaal (Blnıui). 
Alltaylıta terf etlen tahib 

yarb ayları: 
Ke•al Plevneli (l•tanbul) A. 

Hikmet Cankat (lntanbul). 
Albaylıta terfi eden eezacı 

yarbaylara: 
Anmet Nazif Baykurt (Sam

sun) Abdullala Dincer (Küçtık 
t.hutafapaşa) Haaan Felıımi 
Özel (Ntşantaşı) Mehmet Nuri 
Özveren (Karabi&'•) BHim Ün
salı (Girit) Fehmi Oukaoy (la-

li ıstesi 
tanhul) Haıim Kaplan (Üı:kGdar) 
Hasan Süreyya Ülı-er (Iataabul). 
Albaylıta terfi eden Veteri· 

aer yarbay)arı: 
Şeref Aytun [Aatalya] A.Hilmi 

Kadderotlu [Manisa]. 
Albaylığa terfi eden Levazım 

(Edirne) 1. HulGai Ôı~ 
put) Hamtli Baydar (f • 
Alp (lzaıit) Kayrettl• f 
(Girit) Mehmet l•i• 
(Bilecik) A. Mazhar 
(Hersek). 
Halkın Seıi- Terff •~"' 

yarbayları: tin ordu menıuplarıaaııı 
Kimi Bingöl (Busa) Ferit tebrik ecleriı. 

edit (Kırklareli) Oıman Ô:ıka
ya (Antalya) Arif Sayda• (Iey- ,•ııımıııınm--ııımBC!llll-"': 
rek) Niya Gülernuıa (lataabul) -= 'EHIR HABERLE 
Sabri Batur (Berat) Klmi Y alaı 9 Y 
(btanbul) AbdOlvabit Güuel 
(Kırtehir) Cevat Berk.sin (Fatih). 

Albayhta terfi aden harita 
ıultayları: 

Sallhaddin D&ıı6a (Alanaedi
ye) Mehmet Cemal Akya11cı 

( ÜskGdar ) Huaa Sırrı Pak 
(Sere:ı). 

Albaylıfa terfi etiea aıkeri 

fabrikalar yarbaylara: 
M. Kerami Demiretlu ~Vaa). 
İhtiyatta alltaylığa t.rfi etlen 

piyade yarbayları: 
Muhittin Ortuğ (Küçik Aya

Hfya) Mehmet Necati Özver 
(Kı:ıanlık) Ömer Lütfi Üiall 
( Girit ) Mehmet lhaaD Araa 
(Erzurum). 

Deniz yarbayhtından alltay
hğına terfi etienler: 

Hilmi Uler, Malamut Göldtera, 
Ziya Oj'ut, Sami Gültay, Tah
sin Ertam, Mehmet Ali El'•• 
Hüseyin Karaıözoğlu, Mehmet 
Ali Değer. 

Alltayhğa terfi etlen mGbendiı 
yar bayları: 

Ekrem Akbay (latanbul). 
Birinci ıınıf a1keri hikimli· 

Q'ine terfi_edenler: 
M. Kemal Kalkaadereli, Şakir 

Örı (Antalya) 
Yarltayhta terfi etlea piyade 

ltinbaııları: 

Arif Geaçliier (LiUebur•a:ı) 
M. Şevket Okay (Odabatı), Hl
Hyin Tunçer (Erzincaa) Ali 
Özer (Akıehir) K&mil inanç 
(Urfa) lbaan l.rtlem (latanbul) 
Mustafa Gürer (Koaya) A. Y ı· 
kup Oral (lıtanbal) M. Galip 
Barlas (Öspazarı) Celllettia 
Öner (Da\ utpata) Afi Erkan 
(M. K. Paşa) M. SaJ.ri Berkaua 
(SultanHlim) A. Adem Ôzkay
man (Maçka) Ha,im Arıketlu 
(Koca Mustafapata) Ahmet Sai• 
Eryitit (latanbvl) Sadi Artua 

şk 
ızmir Memleket Hastaneıi 

Rontken Mütehassııı 
Rontken ve Elektrik tedaviıi 
yapılır. ikinci Beyler Sokak 

W No. TELEFON li42 

Gelenler, 
Gideni 

-n.o--

Man:sa mebusu 
Erçin Mauiaadan, 
parti reisi B. iaad K•Y 1' 
v beledıye reisi & .• 
Galip D nizliden şehri 
gelmiş, Aydın meb••• 
Nuri Göktepe Aydıa•:; 
liye müf ttiıi B. Şe•kr 
Istanbula ıitmişlerdir. 

--o--
Sonbahar • 

koşuları .,, 
Bu sene ıoııbahar •t, .. ,/ 

ıularına 15 eyllıld• '-'Jt' 
cak Ye ikı laafta de••-
cektir. 

811 iki kef•DUa 
llOf liratlır. --·----
Yeni 

Müdürii 
lzmir Nllfaı mtıdllrleı;:: 

tayin edilen TrahzoD f~ 
müdilrD B. Cemal 

ıebrimiıe ıelerek yeoi 
fesine baılamııtır. 

--·----
Polis 
Poliı divanı dna 

sonra emniyet adli 

reiıi 8. Sırrı lrkanı• 
kanlıiında teplaa .. ıf 
meYcut enaldar karar• 
la•••thr. 

(36) ( Türlr Korlıutul4maz) (33) ( Ttrlı KerAatulam••~ 

lşıkı Yb tıtım z ı mau, \.abamın liı· 
tü de b~şıoda an lck 1 ri gô düm. 

o umd n göz er'm ıl ış v benzim 
srrnı mış o' cak , babam: 

- Oğ um, v zıfeden dönerL:et bir 
ciüşm n ef rıne çal ım Uzerıme taldı. 
Uzu bb,lü boguşhı . 

eni topal dıye çnbuk saldıy cağını 
sı5n nı~h D marl .. nmdrı Turk k moın 
do aştırını unutmuş. 

Hemen bir bıçirnine g tirip yere ser· 
dim ·e kendi kasntur ıle geb rttim 
ht.rıfi... 

Bak, bende göğ ümde ve kolumdan 
yaralan ım. Zavallı babamın hali harapta 
amma, bellı etmıyordu hiç ... 

Yaraları sardık. E indeki torbadan 
b'r k satura, bir tabanca ve bir cüzdan 
çıkardı. Köşedeki dolaba kitledi. 

Babam, dört beş gün kadar evden 
bir yere gitmedi, yaraları iyileşir iyilet· 
mez ıene bir ı•c• beni yalnız bır•kıp 
Karanlıklara karııtı. 

- Yavrum, Muradım! ıana .. ~ 
şey ıöyliyeceğim. Eier aisıad•~_ı.: 
rıraan yandıa"ımız ınodlr. İyi dı.,.... 

' 
Ben, bazı gilnler •• receler efl 

miye Ciım. Sakın beni merak 
M ınleket ve namus vazifesi bU··· ~ 
Ayağım topal amma, bu tek ~il" 

da vatana ve millete iÖrülecek 

lcr vardır. ~ ~ S 
Bca senin babaoım; i6aüml bll 

1 ~ 
sakınmam. Bunları iyi bilinin.. "A ~ 

S .. kın çocukluk yapıp konuya 1 ~ 
ya benim eve ıelmediğimi ı6yl•ti" ' 
mel Bak 

Sıkı sıkı tenbiblediiime 16,. 
ehemmiy ti çok. 

Haklarımı sana belil etmedi·· 1',JI 
bunu haber alırsa, ikimizi de 11 

ıibi kurşuna dizer!... difl .-
Ben babamın heyecanla 1611• ff 

ı6zleri içimden titreyek diaJe.11" 
ceYabı •ertıli• : 


