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KAHRAMAN PIY ADEMIZ BiR GEÇiT RESMiNDE 

'~ ~'' bayramı •M•fİlı• balunmuılardır. Ayni zaman- yakın halk huzurunda büyük tabur kumandanı ordumuzun 
0 /Cecle l:ımir baştan bat• da ordu evinde de bir balo şenlikler yapılmış ve binlerce resmi geçidini görmek arzu-

~~ ldilmitti ıaat sekizde verilmiş ve geç Yakte kadar hava fişeği yakılmıştır. sunu izhar etmiş ve yanında 
t• ~ ~•bıupları tarahndan eğlenilmiştir. **• ailesi ve bir üstteğmen ol-
, e 01dın fener alayları FUARDA: Edirne - 30 Ağustos zafer duğu belde buraya gelmiş 
ıf ~ edilmiı •• alaylar ! Büyftk bayraa ıerefine bayramı büyük merasimle resmi geçidi dikkat ve tak-
'!ı doıı,arak tezabllratta tilin gece Fuarda 50 bine tes'id edildi. Bulgar hudud dirle ıeyretmiştir. 

ı~~ın.lupınardaki Merasim 'Dün 62 iman 4FransızJgemi-
e ?~llkarabisar - Dumlupınarda yapılan zafer bayramı- t • d •• 

ı 8ı11ci yıld6ıdiml dftn 28 viliyetin heyetlerile Kütahya ayyareSI U-
'\f d cu··ru·· ıdu·· \ te1lda11 gelen binlerce halkın iştirAkile icra e ilmiştir. 'lC' 
ı.~••iıne ıaat 14 de top ve iılik~Al marşı ile baçlanmıf L d (A A) j 1 11111h Şefin 11Sndermit olduju ıuif çelenk Ankara valisi on ra • - · ngi ız 
'dın lbiclıye kenmoı ve diJC.er yüz çelenk dalla kon- emniyet nezaretinin tebliği : 
t 15 Tayyarelerimiz Hollandadaki 
't,' llUtuklardaa ıonra bftylk bir resmi reçit icra edil- düşman tayyare meydaoJarİ• 

~~~~~ .. ~~~~~ 
"ıenler 9t2• Almanlar bir 
~i hudutları- ayda binden 

~;,' çekilecek fazla ta~yare 
~D' ~ .. c1 kaybettıler 

le kafile gemilerine, elektrik 
fabrikalarına, petrol depola· 
rına hücum etmişlerdirı 

Tayyarelerimizin hepsi sa
limen üslerine dönmüşlerdir. 

Dün lngiltere üzerine dal· 
galar halinde 700 Alman 
tayyaresi Manş denizini 
r•çerek hücu• etmişlerse 
de dahilde avcılarımız kar
şılayak püıkiirtmüşlerdjr. 

' ~· (~.A) - Remaa- Lendra (A.A) - Ağustos 
· •ıarııtana terkede- ayı ieincle 1089 den fazla 
,~'••i 51.011 kilemetre Alman tayyareıi düıürlilmüt 
~•ıtlır Bu vaıiyete •• hunlardan 275 şı son 

Dün gece tekrar 200 tay· 
yare hficum yapmiş ve hü
ktımet merkezine bomba at
mışlardır. Dün Almanların 
62 tayyaresi düıürülmüş ye 

it, · . hafta içindedir. 
\t lllanya 912 tlekı hu· Buna mukabil lnrilizlerin 
'"• çekilıaiı elaeaktır. kaybı yainız 89 tayyaredir. 

1 ~ kararı . Macariıhnı 11 Mayıstan JO Aiustosa 
' •t•' b ı kt d kadar 3954 Alman tayyaresi 

19tayyaremiz üslerine dönmı-
miılerdir. 11 Pilotumuz 

ıt u onma a ar. dDşfi.ıtUmGştth. 

~· ,1~re ötrendiği m&him aıkert ıır-
~tlırıyor ve eline a-eçirdiii ıil&h

\ l>haneleri alıp 16türiyoranıı. 
· defaki riditinde elinde dGt••• 
' lit Ye kaıatora YI taba11ca b•

~-~-haldı yakalanmıı. 
- lı teılim olur mu? Glicli yettiii 
ç 1 l~tbdini mtldafaa etmiı. Fakat bir 

~l !~t tının neferine kartı koyamadıtı 
,eı O lll11auı. 

t~,· 
' • 

111de bazı evrak falan da bul-
~ t~:·~ibı .•. 

. ~ •ıı ırayıp taramalan bunun içi11· 
jl ~ ''•Uı babamı, heni salıverdikleri 

iaı''brin dııına çıkararak kurıuna 
e A' tr 
2 ~ vı,llt. 
tO ti)l ' 26tlirillnrken, yol kenarında 
,o ~~ile hep beni arayermuı. 
' i ''~d dttıınan neferlerinin sDnriUeri ,,, ~~ k topallıya, topallıya giderken 
f ~ 0nııu cocukları söyledi. •• 
Y ~, ıtce ailadım ve uyuyamadım. 

~ ~I lı.GUıit bi intikam atııi ya.;ıyer-
5"1 

saidır. 

Babamı 6ldiirenlerden 6ctlml almak 
istiyor, derin ıztıraplar içinde kıvranı· 
yordum. 

ikinci receydi ... 
* .,. . 

Sababa yakın ocakta yaktıtıa keca 
çıra parçaları, bağrımda tutuıan arzu 
gibi aleYlendi ve birden aklıma şu geldi: 

- Bu yağlı çiralarla düşman kara· 
kolunuateşe vermek ve bir türlil hah gö
zlimlin 6nünden gitmiyen topal babamın 
intikamını almak ... 

Çiraları kaptıiım gibi dışrı fırladım . 
Ortalıkta ses, sada yoktu. Çocukluğuma 
rağmen etrafı kollayarak yürüdtim. Niha
yet karakolun arkaıına vardım. 

Düşman neferlerinin barındığı yer, 
ııki ve ahşap bir bina idi. Hemen ce
bimden kibriti çıkartım. 

Kucağımda çıraları tutuşturup kara• 
kolun alt tahtalarına sokuverdim. 

Alevler bir 'anda binayı ıardı. Ters 
ylblimı koşa koıa •-v• ıeldimJ 

Aradan çok geçmeaişti ki ortahiı 

si müsadere 
edildi 

Kanada (A.A) - Kanada 
limanlrrında bulunan dört 
Fransız gemisi Kanada hü
kumeti tarafından müsadere 
edilmiştir. 

---o--
Maltaya hü
cum yapıldı 
Londra (A.A.)-Malta üze

rine yeniden dütman tayya· 
releri hücum yapmışlarsa da 
atılan bombalardan baıı ev-
ler hasara uğramış ve altı 
sivil yaralanmııtır. 

--o--

MEBUSLARIMIZIN 
Halkla 

Temasları 
Izmir aebusu Benal Arıman, 

Mehmet Aldemir, Kim il 
Durıan, Rahmi Gökea, Nazmi 
llker, Sadettin Epikmen 
halkla temaslarına başlamış
lardır. 

Dün Karııyakaya giderek 
mahalli temennileri dinle
mişlerdir. 

Havalarına hakim ol
mıyanlar toprakların

dan hayır bekle
maslnler 
-8-

Havacıhk davamızda ü· 
zerinize düşen bir vazife 
vardır. Bu vazifeyi yerine 
ıetirmek için yarını bek
lemeyiniz. Yarına bırakı
lan hir it insana huzur 
vermez. Fakat hava kuru
muna iza yazılarak Hava
cılığımıza yardım etmek 
vazifesini yarına bırakır-

sanız, vicdanınız hiç bir 
zaman huzur ve rahat 
duymıyacaktır. 

lzmirde bulunmakta olan 
: Hyın Maarif Vekilimiz B. 
Hasan Ali Yücel dün gaze
tecilere yaptığı beyanatta 
ezcümle demiştir ki: 

Bugünkü 30 Ağustos bay
ramını, İstiklal mücadelesi
nin parolası olan lzmirde 
kutlamak, bütün bu söyle
diğim hisleri bende bahti
yarlık haline getirdi. Hele 
geçit resminde teçhizatı mG
kemmel, bakııları Ye yilrfi- J 
yüşleri "Bu topraklar ber il 

Maliye 
Vekilimiz 

Maliye Vekili Fuad Airalı 
Maliye Vekilimiz 8. Fuad 

Ağrah'nın yarın Ayvalıktan 

şehrimize gelmesi mübtemel
dir. Vekil çarşamba gfinü 
deniz yolu ile lstanbula gi· 
decektir. 

Mllarif v~kili HıHan 
Ali Y{ıcel 

zaman benimdir" diyen bir 
manayı söyliyen zabit Y• 
askerlerimizin bütün yibek· 
lere ne büyük bir itimat Ye 

'"(;'illniyet telkin ettij'ini ıör
memek kabil midir?,, 

"Benim için İzmir, her 
Türk için olduğundan fazla 
kıymet taşır. Meslek ha,Y.a• 
tıma burada başladım. f lk 
hocalığım Karşıyakadaki ma
allim mektebindedir. Siyui 
hayatımda öyle... ilk defa 
buradan mebus seçildi•. 
Hemşehrilerimden g6rdllil• 
muhabbet ve tevecc6b be
nim için bir minnet vesilesi 

. olduğu kadar çalıımak •• 
faydalanmak için d~ kıy
mettar bir sebeptir. ..... 

Maarif Vekilimiz burta 
Kızılçulludaki köy enıtitt
sünü ziyaret ederek talebe
nin yetiştiıilmesi tlzeriatle 
tetkiklerde bulunmuıtur. ---Vigana ıöroımaııri 

karara bağlandı 
Viyana (A.A) - Reme• 

Macar, Romen - Bul1rar ıö-
rüşmeleri din öğleden •oara 
saat on beıtu neticelenafı 
ve hükmü karara hailanmıı 
bu karar bugün allkadarlara 
tebliğ olunmuştur. 

Uzun Lafın Kısası: 
-2-

- Tayyare hiicu~undan sakınmak için en iyi çare nedir? 
- Gene tayyaredır. . 
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av cılık Haftası unase- d ld. 30 Aaustos Zafer b•1 .. ,.. 

tehi M 2i ames·ı u .. n c 1 l mı şerefine Nahiye aae'~---o-- be .ne eya sinde 150 çocuk ıoael .... 
Muhterem vatıındatlar, seçmiş olduğumuz yolda ytı- ' rilirken yavruların ııbhl ptı Berlin (A.A) - Alman 

Batkumandanlıiınıa tebliii : 

Muharebe tayyarelerimiz 

logiliz toprakları üzeri"de 

uçuş yc:.pmıılar ve sanayi 
müesseselerile Livapol lim.:ln 

tesisatın bombalnr tılmıı 

Ye Liverpol lim&nında yaı:ı· 

ğıolar çı mış ve yeniden 
111aynler dökülmüşı.ilr. 

fogiliz tayyareleri g r:....1 
Almanya üzeriode uçmuşlar 
Ye gayri askeri mıntıkalara. 

bombalar atmışlardır. 15 düş
mMn tayyaresi 6 balon dü

tfüülmüştür. 7 tayyaremiz 
llıl.erine dönmemişlerdir. 

Man~ denizinde 21 bin ı 
ton hacminde 3 vapur da 

1 
batınlmıştır. 

---o--
1 ISTA BU ı 

lapat;n. randevu 1 

BVIBrl 

lstanbul - Son altı ayda 

lıtanbulda '15 randevu evi 

kapatılmış, bundan ba~ka 2 

otel, 2 pansiyon, 2 hamam, 

1 kır gazinoau, 1 sütçü ve 

1 muhallebici dükkinı fuhuş 

yaptıklar'ıodan dolayı kapa
tılmışlardır. 

75 randevu evinde 198 
hastalıklı kadın bulunmuş
tur. 

Alt Da ası 

Bütün Türkiyede çok se
vilerek kullanılmakta olan 
ltu enfes kolanyayı yaln1z 

J. Ferid Ec~acıbafı yapar. 
Taklitlerini almamak için 
etiket ve isime dikkat : 

Depo : Şifa Eczanesi 
--------------

Jenith saatlurı en akik 
ve en hassasidir. 

lzmir satış yeri: 
Yol bedesteni No 67 

Harp eo n miHetler bü- rümek, Türk gençliğini, müm- ------•••------·~-- ziyetlerini takip ecl•D ~· 
tün hamle, kuvvet ve iman kün olduğu kadar kısa bir 30 Ağustos Zafer piyan- 298,454 No.IU Hasan Kemal Ustay il•·~ •. 
varlıklarını gökle,·e taşıyor- zaman içinde, anatlandır- gosu diln saat 18,30 da Funr hat memuru Şemıiye, • ,. 

b. ı Bilet kazanmıştır. ,, lar. Döğüşeoler artık kam· m ktır. Türk Hava Kurumu- gazinosu önüde on ın erce neti güzel yapan sıhhat • .t 
da birbirlerine saldıran in- nun azası araeında bulunur- halkın huzurundB çekilmiş· 20,000 Lira murlarımızdan Fethi G•ket 
sanlar değil, göklerde bo- samı, Havacılık Haftası için- tir. Çekilişte Maarif vekili ile Recep Koçer ve Şef .

1
• 

~uş n kanat ürüleridir. Bir de kurumdan y re\ mlarınızı B. Hasan AH Ylcel. vali 172517 No.ya Ayataya, bu yokıulla~ 11 t' 
çarpışmada, bir kaç dakika csi,..gemeA:sen "z, oüyük d - B. Fuad Tuksal, belediye diren Şamh Şükrll tıcat' b 
içinde yok oluveren tayyare vaya siz de, g cünüz yetti- reisı B. Behçet Uz, pa ti 10,000 ı•ra hanesi aahiplerinden $•:, 
ve pıfot sayısı, hakıki bir ği kndar yardım l tmiı olur- başkanı 8. Atıf ba~ır bulun Ahmede, Felımınk ~Otll' 
hav cılığın n sı1 arkası ke- sung.z. muşlardır. 62562 N a kump•nya•ı b•ı•kisperı d" 
silmez bir inson ve mekine Türk Ha,·n Kurumu, sizi Milli piya11gonun maruf spikeri • seyin Gllngelene, Tilccırtl•~ 
kayndğıa dayanmt:"sı lazım- hizmetlerin ca muk. ddesh:ıe sporcu ve lzmirlilerin çok iyi 5000 LiRA KAZANANLAR Mercul zade Abmede, ,,. 
geldığmi bi::e büthıı çıplak- çağrayor. tanıdığı ve sevdiği Said 202981 61970 ya fabrikaaı aahibi liJ~~ 

Türlr Havı Kurumt B<lşkanı f k l · cav hğ\le gö teriyor. Çelebinin tatlı ı ra arı J"ıt- ~ooo LIRA KAZANANLAR Mehmet Nebi oiluaa, ır *" 
Bu n:an:zara kaı~ısmd Erzu•um ~ebusı leri arasında otomatik kür- • Dag-.ır.ıtu-ne, Necı'p Sad•t,"',· 

Ş" k .. .... k 90ı63 280989 262614 196903 u bıze düşen vaııft, :sa betle u ru n oça relerden düşen numaralaru.ı Abbaa Aıero bı'skl•İt i~..., 
~---- 262363 195144 7280 95432 aı,... 

neticeleri bildiırilmiıtir. l40490 189691 lethanesi sahibi Ahmed f',.ı-

ş 

9 Eylül Izmirin 'mrtulu~ 

bayramı bu sene her zcıım; - 1 

kinden daha büyi;k \'C pa •~ 
lak merasimle tesa edi' !· 

cektir. Bu hususta çolı:: z ııı· 
gia bir program b.nzu·Japı · 
mıştır. 

MALUL GAZİLERE : 

* 
Ordu Ivlaliiller Birli" i 12 -

mir şubesi reisliğinden : 
Bu sene lzmirin kurhıluş 

bayramı büyük mcrrısimlc 

tesit edilecektir. Bu kurtu
luş ve zafer bizim temiz ka-
nımızla yuğrÜlmuştur. Ordu 
mslftlü bütün Erlerin ve Su
bay! rın bu büyük bayram 
alayına iştirak için şimdiden 
hazırlanmalarını rica ederiz. 

--o--
y 
ra ında 
--o. 

Karacabey kaymakamı 
Re,. zi Ôzkanın Akdağma
deni kaymııkamlığıoa, Öde 
miş kaymakamı Haşim Şerif 

Seçkinin Karacabey kayma
kamlığına, Foça kaymakamı 
Nusret Ertürk'ün Eşme. kay· 
makamlığına, Sütçüler kay· 
makamı Rıdvan Akmanso
yun Foça kaymakamlığına, 
Göle kaymakaoıı Asım Sa
ğıroğlunun Sütçüler kavma
knmlığına, Fasta kaymaka
mı Cemd Şaşıoğlunun Ün· 
ye kaymekamlığına, Ünye 

kaymakamı Avni Dumerin 
Erbaa kaymakamlığına, Di

yarbakır Vali :ııuavini Ihsan 
Kurtanın Ödemiş kayma- ' 

kamlığma nakle., tayinlerine 
nit uamele Dahiliye veka
letince yapılmıştır. 

4lil e·r 11 
Mosko•a (A.A) - "Taı,, 

aj ı oi bildiriyor: 
Sovyetleı Birliği, hariciye 

müsh.şan B. Gafenkoya hü
:i'ı'lltthu.~ ve•mek üzere bir 

ıııot tevdi etn.ıişCir. 

Bu notada Rum n hudu
dunda Rumen ~ıt'alarını..ı 
Snvyet hndud müfrezelrrine 

k· rşı aldı~ı v ıiyet ila Ru
men tayyarelerinin hududu 
tecaYüz ettikleri bildirilmekte 
e buou.n tekerrür ettiği ve 

hu yüzden bir ku"ban veril
diği takdirde vaziyetin teh
likeli bir şekil alacağı ehem· 
miyctle bildirilmiştir. 

Romanya hükumeti ise bu 
iddieları reddetmekte ve 

hududda ufak bir hôdiseye 

bile meydan verilmemek1e 

beraber ayrıc hudud muha· 

fızlarına bu hususta teblii t 

yapıldığı cevabı verilmiştir. 

Mi === 

Bol çeşit, uygun fiyat, 
temiz, katıkısız ve iyi mal. 

Alışverişte saygı, doğ' uluk 

ve inan. Telefon :3882 30-1 
~ .... ffi)• .. -~ .... ••o+•~.. .. ~·.. • ............ ~ .. 
ı IZM•R - BUCA ı 
ı Kız-Erkek eo t • Kız-E kek ı 
ı Nehari U Ur €§1\ Leyli ı 
ı ORTA OKUL - LiSE SINIFLARI VARDIR ı 
ı 1--0 taokul leyli ücreti 200 neha.ri ücreb 60 li!e 1 yli ı 
ı ücr .. ti210 nehari \icreti 75 liradır. Üç taksitte alı':lır. ı 
.. 2-Bütüolcmelere 27 sğustosta başlan""caktır. ı 
ı 3-E ki talebe 9 ylüle kadaır kayıtlarını yrı.pbrn,azluu.ı 
ı yerlerine yenileri Dlu acaktu. ' 
ı 4-Yeni lcayt1 olun cck taleuen n kayıd işle ine ba~ kn· : 
: mıştır. H~r gün Lise1c müracaat olunabil' ·. Tdefon· .'CSO: 
ı den 74 R anılacak. D. 12-' ı 
.... o •• ..... • ~O*<>+oe•••~ ~·• •••• •• ~ • 

"9,, ile nih yetleneo bü- BiNER LiRA KAZANANLAR di Boıkurda, bu iıl.• r.f•~· 
tün numaralar ikiıer lira, 25111 110951 95983 63886 alikadar olau Hacı k,. 
115,, ile nihayetlenen bütnn 150194 i:l9731 59747 l65l99 mut Ocaıına, ya•ruları Ol' 
numaralar üçer lira, "08,, 137690 256739 175641 197656 c:aklıyan Mehmet Sıtkı do' 
ile nihayetlenen bütün nu- 196129 229798 95398 299698 vene, diğer yardımları f'' 
maraler ·onar lira, "875,, 243764 2 ~9085 '2178 107747 kunan muhterem arkad• f" 
:ie nihayetlenen bütün nu- 290144 91658 98910 129621 gösterdikleri bu içtimai 

1
,.,. 

mnralar yüıer lira kazan- 87940 ~91018 567J3 29,702 dımlarından •e örnek ~ de' 
mışlardır. 132495 70898 ğa değer hamiyet eı~rı~,b~ 

60,000 L o ~ Yl Bu defa büyük ikramiyeler dolayı en derin takdırk ~ 
ıı. lzmire isabet etmemiştir. ve hayranlık duyıulart "'' 
--...... _____ ibliğa lütfen gazetenisİO ~· 

Üç abu lu b. p racü kıt' ası sıta olma:ıuoı saygılarııol• 
y ca ederim. . ,.ı 

Yetictireceğiz lzmir ikiçeşmeli nabı)' 
~ başkanı namın• . 

Ankar6 - Hava Kurumu, 9 Eylalde nihayet bulacak 
I 

oh.u lnönü kompiyle Tü kkuşu şubelerinden ayrılacak olan 
gençlerd ... n üç taburluk bir paraşüt kıtası yetiştirmeğe ka
rnr vermiştir. Bu genç1er ayrıca üç aylık bir talim devre· 
sine tabi tutulac khırdır. 

·ğü den: 
15 Eylğl 1940 Pazar günü Kızılçullu koşu lanında ya

pılacak olan Sonbahar at koşuları Hayvan kayıtlarına 12 
Eylô.l 940 Perşembe günü saat on ikiye kadar Veteriner 
Müdürlüğünde devam edileceği ve bu tarihten sonra kayıt 
muamelesi yapılmayacağı ilan olunur. (3510) 
~ '~ 

~ ......... ~········~··········' : Bugün matınelerd•n itibaren ı 

: ELHAMA 1940 - 1941 mevsimi-: 
ı nin iki bliyük filmi ı 

it-BÜYUK ATEŞf 
: CHARLES LAUCH10N ı 

i 2 - MADAM ve ŞOFÖRÜ i 
: ~----- CON_5I_A!'JCE BENNETT -·- _ı 
ı Seanslar: lVJadam ve Şoförü 3·6 '0-lOBüyük Ateş8,45 i,15teC 
ı Cumartesi ve pazat günleri 1.15 te Madam ve Şoförü ı 
• filmi ile başlar.. ı 

,~····~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~ 

(40) (Türk Kerkutul.cma~) (37) 

Mustafa Şerbetçı 
--o,--

Defterdarl~! 
Siirt defterearı Nacı.,'

alın Bilecik defterdarhf j 
Kırşehir defterdarı d ,~· 
Özertanın Siirt defter; ... 
irna, Erzurum deft• -,; 
Hamit Karsan Amasy• ft"'. 
terdarlığına, Hatay d~ 
darı Galip AktuiuD ~' 
defterdarlığına nakleOı ·ısJf 
haıebat U. MüdürliijB • _, 

ci şube emrinde viliy~t tıfl 
hasebe müdürli Febıu• ı tı-' 
tın Kırşehir defterdar ~ili'. 
tahvilen tayinleri fe 1,r heyetinin taıdikiod•• 
miştir. ~ 

Dr. Fahri it~ 
ı:ımir Memleket HaJt~~ ..ı 

Rontken Müteha1151 d,t': 
Rontken ve Elektrik USO 
yapılır. İkinci Beyfle
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büyük bh· gürültü kapladı ve düdük 
sesleri birbirini takip etti. 

Uıun uğraşmalardan sonra yangını 

zorla södrürebilmişlerdi. Düşmanın dört 
neferi yanmış, üçü de yaralanmıştı. 

( T6.rk Kflrkwtıı.lamll~ 
.,,. 

Arada11 bir }lafta gıçtiji la•1~' 
bamdan bir haber çıkmadı. . •P'~ 

Bir gün, iki düşman neferı lı 1o~ çaldılar, .açtım. Herifler laeaıe0 IJ~ 
çıkıp öteyi, beriyi aramağ'a . ~a~,~~ 
Köşedeki dolabı kırdılar ye ıçıP 0~ 'ti 
aldılar. Hele cüzdanı göriincc ;,t 'J 
dılardı Bana da birkaç to 

1 
l" 

Bu haberi aldığım zaman içimden: 
"Oh, belki de geberenler, babamı 

kurşuna dizen hainlerdi !,, dedım ve çok 
sevindim ... 

Düşmanlar bu yü ıdeo şüphelendik· 
dikler bir çok kimselere· hayli eıiyet 
ettiler. 

Fakat Allaha çok şükür ki, on 011 

beş gün kadar sonra bizimkiler kasabayı 
istirdad eylediler. Ve düşman pılıyı pır· 
tıytı topladığı gibi defoldu, gitti. 

Murad, ufukta toplanan kızıllıkları 
seyrederek bu acıklı hikayesini şöyle 
bağladı: 

önlerine kattılar. KarakoJda Tiirlıf 
birisi yanıma yaklaştı ye sordu: 

- Baban nerede? ( 
- Bilmiyorum !.. ~' . . dilfff ,, 

lleni çok korkutmak ııte . ef 1 

b. bır f rime saldıracak oldular, ıç 

lemedim. Yalnız: .~41 .,.., ... , ... 
- Babam çoktandır eve e-

111 
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Ben de onu arayıp duruyordu bil' f 
1 

b d. v 111d•JJ tti" 
Ceva ını ver ım. Agıı dıl•'' 1 

alamayınca fenli. · halde kıs 
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klf8Slnden ~lnuz)Ço.- ltkapt! Poli rnr ez. k11r ı 'N' 8 "4f4'a.an Talııi11 Ô deıTol fonS4~7 

- Bütün bu felaketlere rağmen, 
memleketin kurtulu~u v~ Türk askerinin 
parlak zaferi, bana babamın acısını çok
tan unutturmuıtu. 

beni tokatlayıp dııarı attılar· . b'b'~ 
d 1'•· "' iki gün ıonra haberfal ıJll ,ı '71 

k d. . 1 M v r tor 
orşuna ızmıı er. eıe 


