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30 "" gu tos .. _ 
Ebe1i Şeif A' ı·· k ' M 

C·ı ıa ur un 
-illan t ·1. • reyQ an une yeni ce-

Tt !.~ ~erme/ıte kat'i tesirli 
ır l lltı b .. . 

ifade ·ı uyu/, zaferi > 

rin. sı e awbğı tarilıl ese
Ytl1ö1.ı1·1· ·· .. ruz. mu11u yaşıyo-

1922 
tos .. Yıluıtn 30 ax.rzs-u 1 ı r '.. ö " 
filatil . n kurtuluş ilı-
luk uıı. "'dutsuz coşkun-

lltıu · ..,. . 
ofnzıy r. ı arılıte eşi 

all Sat•/et a" ··d" 
8 

. r-. llnu ur. 
• eşer t ·L· 

nıed . anuı boyunca 
e11ıycı ad l 

ritıc.'e .. mı armın sıv-,, nıu · -
11Zill t . cssır olan Türk 

e ınıız h .. .. 
Yarattı 

1 
~1Y_.11k evltidımn 

detin · • butun milli valı
lik ıtahfatıdığı milli bir
lendığ ~reket/eritzin şümul
tabii , ı . esaret şartlarının 
b. Jeluıc son ·ıd~x · 
ır rr.. verı 10 1 

tjlifldur. 

l9 Yıl 
fıra/ gıçtiği /zaide ha-

annı d · 
Yaşatt aıma fazeligile 
içi.-zde~; ımız .. biiyük tarilı 
deri Yullsek değeri, 

n illa " 
1iirk'.. llası kahraman 

llıı 
ıtıfra ' necabet ve asalet 

suu ta 
IQruu şıyan, öz evllit-

ıı llZtin " k . cıranz 
1 

evı ıymetındt 
a tdır z ''° . <anan : a; erlerı ka-

likfaf mıt/efler, milli is
e'>aret dıfYl!ıısu taşıyan, 
Zillet· altı11da yaşamak 

uıe k il 
let/erd· a atzamıyaıı mil

ır. 

Zaferi ·ı 
li · ' mı Yonlarını mil-111Zan 1; ·;, .. 
Pare ıı.ıwıliiğile yek-
11lilfett hareket ettirebilen 

er lwzanır. 
Tarihi 

lar/a ., ' kalıramanlılt-
l (ıolu ol ..,.h 
ettiıi a11 ı urk mi/-

f<ılış:fl Yılmaz bir az mile 
l?iirltled erleri, dalıa talim 
tec iz ;~:1 top ve tüf enkle 
firdi~i / ıızeden, eline ge
cen1. ı zerlıa11gt bir ôleti 

e nıe d ba/zad Y ana atılmış 
ırfardır. 

8 .. 
. llYlık 1. ·· · . 
lMreı ·ı nurşıdm yüksek 

. ı e bu a ·ı . . 
sırıes · sı mtlletın 

ıııdeız t k 
nıan ış ıran kalıra-
lıı da or~llllltı biricik sila
llıi/li . albinde taşıdığı 

ıman si/ulu idi. 
8u Sİ/ ·1. 

nırzk bilm .ıın verdiği yıl-
(D ıyen cesaret en 

evamı 4 .. .. , 
lltzcu sayfada) 

1 
•• l±ZZ! 

• 30 A g u sJos il 

Afyon gerisindeki o Beton Siperde 
Uyku çeken <lii~ına n ın dudaklarında u-;ak .. 
Güne~ dogmak üzeredir açılıyorken pMde 
26 Agu tos sabah saat beş ba9uk, .. 

Bırer yıltlırım gibi nasıl olduda bilmem, 
Mehmotcikler nul'lızm ııiperler<len fırladı. . 
Ve d iişmırn Raflanıula Taf beşhaçnk da o dem; 
Patl a dı boınbıı g ibi KE MAL ATATÜRK adı.. 

Ştmşek gibi Aarmı~tı topçumuzun ate,i, 
Dl\ k i ka<la d üşnınnın çelikten hatlarım. 

Sü nliiler ileri ve · ka<' gaco bilmem be•i 
' .. .t .( 

T iir'kün i>z evlatları kır yağız atlarım . 

Tn~1 a.,uıış her ynmrugun tok sesı kellelerde., 
Kiinü~ii: .Atmosferde sıyrılan her kılıncın. 
G fü ü liiyor n ihayet dciğiişülen her yerde 
B u defada · dü,mandan alınışı bir hıncın .. 

Topunu , tü fegiııi. k nfa bacak, kolunu 
B ozulan dii~nıa.n artık bı rakıp kaçıyordu. 

P ek kısa Lir zamanda tuttu lzmir yelunu 
B:ı~ kuınnn<l:m emrindeki DlNQ ORDU .. 

Şu dünyada hil miyen yokturya eger vana 
T:ıdlı i nıi zi bizi m cigrensinlor kaç bölüm. 
Ve gene iiğrensiler yokturya, meğer Yar~a 
TÜRK'iin p:uolasulır YA 1S1'lKLAfJ YA ÖLÜM . 

' Öyle pok kolny di ~ geçiremez bize 
.Arkamız takılıuı kiipekler sad~ ürer 
E y! bizi bilıniyenJer ııon 8ozüıniiz şu Riıe: 
TÜR K atını her zaman ve lı ep dört nala ıiirorl 

Ki bu g ün l'ınırJnrda ~mir bokliyen erler 
Birer kaya g i hidir atının egerinde •. 
Zaferler kuanmı yn m utlak lıazınlır elerler 
Tiir k ler her gün ATILLA, YlLDIRIM degeriııde .. 

B iz Mil li dııyguların ateşiyle yanarak 
Kemoliaıuin örsiinde çelikleşıuiş ~rlori:iıı! 
l.Nô.ı.."' Ü'n iin ardında ATA'mızı anarak 
Yaş ıın OUMHURl Y~T, yaşa~ın TÜRKLÜK deriz .. 

Ltltfi Güney -·-------iiiiilliiiii&llililillili ________ i _____________________ ._... 

ATATÜRK' ün 
Ölmez Sözİeri 
Ey Tiirk Gen c;liğil Bi

ı inci vazifen, '.r iirk h
ti klıilini , Tiirk Ounılınri
yetiııi, ilolelıed, mulıafa 

Zı\ v~ miidaf:la etmektir. 
l\[o~cudip.ı tiııin '"e İtt
tiklalinin yegane teıııoli 
budur. Hu tr nıol, tıenin 

en biiyük h azinendir. hı
tikbalde dalıi. ıon i , bu 
hazinodon, mahrum et
mek istiyecek, dahili ve 
harici hodbalıl:uın ola
caktır. B ir giin ı~tiklAl 

ve Oamlıuriyeti müdafaa 
ınaclnıriyetine düşer~en, 

Vazifeye atılmak ıçın, 

içinde bulunduğun vazi
yetin imkAn Ye 'eraitini 
dü,iinmiy~ceksiıı . Bu im· 
kan ve şerait çok nimü-
81li t bir m~hiyette teza
hür ele bilir. lstikl&l Te 

Oumlıuriyeti oe kas tedecek 
ı.lü~maıılar. Biitlin dün· 
yada emsali gi)riilınemi' 
bir galibiyetin miimo11ili 
olabilirler. Cehren ve hi-
le ile aıiz vatanın, biHiiu 

kaleleri zaptedilıııi,, bü
tün tersanelerine gi ri lmi ~, 
biitün ordnları dagıtılmı' 
ve meınleketın her kö,eıi 
bilfiil ı,gal edilmiş ola 
bilir. Bütün bu ş1raitten 
daha elim ve daha \'ahim 
olmak üzen •, m emleketin 
ti alı ilin da, iktidara sahip 
olanlar gaflet ve daHHet 
ve hatta hiyauet içiude 
bulonabilirler. Hatta lıu 

iktidar sahipleri ~ahsl 

ınenfö.atlarini mü~tevUle

rin ıüyast emellorile tev
hit edebilirler. Millet, 
fakrn zaruret i ç i o d e 
harap V'e bit ııp dü•
mü• olabilir, 

Ey, Türk leıtikJAlinin 
evladı! İşte, ba ahvs.i Te 
ıterait içinde dah i, vazi
fen, 'l'iirk İstiklal Te 
Ounıhuriyetini kurtarmak· 
tı r. Muhtaç oldugıın kud
ret, danrnrlarındaki astı 

kanda me~outtur!. . 

Halkın Dili: 
Türk Genci ! Ata• 

mızın ülme21 ~özlerini 
daima ara bal. 

Oku, ezberle, hıtikhal 
de ıumin hayat döstu· 
ruo oban .. 
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İTlER iLE USOLI T Okuyucularınıız~" urum_unup Ulusa . ... -.. . 
Murahhasları İngiliz 
kıtalarlle buluştular 

Sinıl a, 29 ( A .A.) -
İran murahlınsları ileri 
•İngiliz kıtaları ilo bu 
luşmu~l:u vo Şclıiıışt.lıın 

muhn ... amntı ke ınck rnı 

rini Te"rmiş oldogm u bu 
kıtalnı·a bildirıni lor<lir. 

BiSiKLET BİR ÇOCU· 
GA ÇARPTI 

Hükumet Bnlvnrınclaıı 
istasyona flöğrn Bı i Jet
le ıüratle eıımekte oJnn 
Güzellıi nr mahalle i uhm 
Te !!lan'atlar okula birinci 

ıınıf talebelerinden 15 

yaşlarında ..: eci p oğlu 

Mehmot Onnor pnrk ci
Tarıııda oturan terlikçi 
B. Mehnıedi11 8 9 y la· 
ruıdaki kıZJ Gting<fr De
mirbaşn ç rpnrak yiızün
den yRrs.lamıştır. . 

Baygın lıirLaldo olan 
yaralı çocuğun ilk teda
visi Zıya Evıen eczalıa

nuinde y J>ılmı T"e lı s 
tahaneye Jrnldırılmı~tır. 

Kazaya obe biyet veren 

Mehmet Oaner zabıta ta
rafından yakalanmış vo 
tahkikata. b ~lanmıştır. 

Ha tnhaııodon çocngnn 
sıhhi vaziyeti hakkında 

yaptığımız soı uşturınada 

lehli keli v ziyette olmn
dılt anlaşılını,tır. 

Dört saat suren hır konuşma 
yap t ı'l ar 

Berl'ıı, 29 ( A . .A. ) -
Res ı tohlıg: :Fiilırer ve 
Duçe 26 nrru to~tau 29 
ağu to a k dar Hitleriıı 

uınuuıi kar rgalıında bu
lu~nınşlardır, Şimal ve 
oenup umumi karnrg!ilı-
1 1 mda yapılan bu gö
rii~molerdo lınrbin inki
şafı vo dovnını ile alft
k ı1nr hiitiin asheri ve 
siyasi ı ıeselelcr habis 
mcvz:un edilmi~tir. bu 
me eloler iki mihver dov-
1 ti ar\ ındaki münaı:e

b<'tlorin bnrjz va fını 
teşkil eden nrkatlntlık, 

mu rndderat birligi zih· 
ni) eti dnir ıinde yakın
dan tetldk olunma~tur. 

Oö ii~nrn ero iki millotin 
YO şefleı inin lınrbe, ım .. 
f ile Iı tımcsine kad r 
dev m tmek hususun
daki s rınlına?. azim lıa
kiııı o mu, tbr. 

Bu z feıdon doğacak 

yeni vrnp nizamı m a
zide A nupa harplerinin 

temelini teşkil eylemiş 

olan eb plel'i iınklln niı· 

betindo ortadan kaldır

malıdır. 

Bolşo"Vik telılikeaini n 

ve bu otokr tsı isti marı
nı ortad n knlkmatıı 

büt"n A nnpn milletle
ı ıı e e onoıni ve kiiltür 

ln,allnb.., 1 
- Tem nnt eclerim.. 1 c Şehzade özii ,1,,~· · · · 

7or: 
- Siz yatın ~imdi Halı 

ahız11nıı: .. 
Çelehı Sult n 1\1.elımo 

din elçisi sırmalı oJb;se
leri içi n<le yn va ya nş 
ayağa knlkıyor. 

Kapı nrdına k::ıdnr nçıl· 

mıştır. 

Bir ak ngnsı .. 
. Kısık sesi bogazı na ya 

pı,nıış gihiclir: 
- l mpar tor .. 
Böt iin J.nşl r ecele O· 

der gibi öno düşiiyor'. 

BeJler kıvrılmış, gö.211 r 
kapanmıştır. 

Türk elçisi <le ığiliyor. 
Ve onra, he Jrn ten 

evvel kaldırıyor bn~ını .. 
- Osmanlı 1111pnr:ıtoru 

Sultan Mehmet lın ret e-

No: j{4 

l{ral yava~ca bnşını O· 

ğiyor .. 
- Haşmetli kar<le~i

nıizdon bıı ere iyi haber 
g tiriyorbUilUZ iu alJnh! .. 

- Ev t asaletıuenp .• 

Y c E>onrn koynundan 
ıııülıüı lü bir znrf 9ıkara
r k öpiip bn.ş.ına ko uyor. 
eJı;i murat, 

- Sultan Mclımedi sa· 
ni h zı tlcrioin ııaınesi

nı k~m li tazimle tnk
ei m <:<lor. 

Paleo ogo kit ıdı nJnİ 

m ıı:ı in lo hususi katibi-
ııe uz fıyoı" 

011.n) u uz!.. 
Di orleri tekrar secde 

iTiZAR 

30 "Ağustos Zafer 

Bnyramımı:r.a a i t 

programın ga;1,etenıi

ze bildirilmediği için 

ne,redilemediğini te· 

essiirle bildiririz· 

5alıalarında ı-ınllıperver 

~uıeuktar ve mii mir bir 

i~birliği yapması imka

nını Terecekti r. 

Bu ziyaret wünase betile 

Bitler - l\Iuselini şark 

Ankara, 29 ( A .. A.) -

30 ağnı;te b:ıyrnmı mii

na ebetile Tiirk havn 

kuı nmn aşağıdaki beyan

n~meyi nefrotmiştiı: 

Sayın v, tanda~lnr; bu

giin 'l'iirk ordu:mnuıı fa. 

rilıiınize kaza dırdığı ha: 
yat durumu zaferin şorefı 

ve gururuml yenhlen ta

dacngım1z gfi diir. Yaş -

ıua. ındnn ümit kesilen 

bir millet karlı dağlar-

cephesinin euslı noktala- dan inen bir ç ğ silkiıııp 

şahlanışının yıl di.inümün 

deyiz. Yeryüzünde mil
yonlıırm en modern <illim 

makinesile hoğaştnklın·ı 

on lıaftnlnrtlı.ı 1 yıl ön
coki zafeı imiz erişilme;-. 

kıymetini muhafaza et
Kuntlstçdıı tarafıııdan se· mektcdir. Hfülitıeleriu 
Jamlanmi~lardn: Hundan içinde ya~ nılnn şı;.rtl r 

dıkkate nlınnruk gözden 
başka AJ man Korck 'i ma-

)arını gezmi~ler '\"'e ezcüm

le bol~vizme karşı snvnşn 

iştirak eden 1 tal yan fır

kaların dan birıni tefti~ 

cylemi~lerdir. Cenup cep-

hesiııi zi yaretleriıule H it

ler Musolini :i\~areşal lfon 

re~alı Görtngin ve oruu 

knmandanı Maro~ l Fon 

1 Hrauche'nin umumi ka

rargahları da ziyaret edil 

ıııiştir. 

geçirınek l!izımgeldiğino 

göre, ılfilıa bÜlccek fi-
ı;ıengi, silfihır a tuknc k 
Hlingüriü kalmamış bir 

ordunun kay nl,inrı bol 

Te !'On uz hir menabie 
vardığı yı~ınımı;dn iıze-

Alman milletinden bn riu<1oH 081 rJ r geçse bilo 

Hiynst ve askeri g<>ı ii~me parluklıginı kayhetıııiye· 

lere Alınan lı ırieiye na cektir. J3unun için 8 0 

zırı Fon Ri ben trop ve l ağuRtosd lıile en çetin 

Mareşal Ka.ytel iştirak i knnsızhklardan ~yr~ 
eylcıni~tir . larnk ı~ıgn kavuşa bıldl-

uey Be 
Yazan: Ferruh 'fOKSÖZ 

1 

etmi,tir. 

Okuyor: 

«Raşmctlü Bisane İm· 
para.toru. .Milıacl J>nleolo-
ğos kardeşimden isteğim 
şnuur ki: 

Bir elçi göndererek ken
<lileriuden ilt ica eden iki 
Türkiin derl.ıal bana tcs· 
linıini isteıniştim. 

Kral Hazretleri Selızn · 
' de Mustafayı vermemek 

hmmeunda ... > 

K&tip bir ıaiıza susu 
) or .. 

Odaya deıin bir sükl1.t 
lıakimdir. 

Pnntieı treni .•. Aza.-

metli bir güzollik tilıille, i 
gibi koltukta .. 

Saray muhafız 
kumandanı., 

.Ak ağ lnrı. 

umum 

R icalden hç ki\'ı .. 

Çelebi l\lobınot iki Tnı·k 
kaln·ıuunnım biitun Laro· 
ketlerini takip ederek 
moklulnır.a yazmış; 

<Son sözümü ~öylece 

bile iniz ki!. 

Mu taf,, ile Otlu yt bo

ninılo h rbetmek içiıı 

çıkarsa Osmanlı memle

keti Uizıınsu knr~ı sefer 
her ederim .. 

t 
ğini bilmek vo alnu11ıı1 r-~ 
dik tntmak hakkımızdır tag 

Y" . "u, 
30 Ağnıtos tarihi bıf tl'r 
. · ıt 1 

nynı zanıantla elbirUgı Yar 
emek birliğile knrduğO 
muı miiesıesovi · Tiir~ Ö - ' Hava kurumunu Letırl• rıı n 
tır. 30 a~nstosta Havı.ıcJ' Yar 
h k haftasına girerkeP Çoı{a 
giinüo bilti.in saatlerini b' G 
va nıeydanlarında geçir~ı eo lı 
binlarce Türk delikanJ~S i~ ~ 
giizl eriınizin önüne geiıt lnui 
On h:rın yüreklerini totııf RııJ o 
turan ateşten içimize bil hıt 1 :r

1 

dolar. lı ıu. 

Sevgili vatandaşları Toı·~ .ı1 a.n 
nı sını bilmeyen kanııO 0 

l', 

J:ırla ha-ça(arını koruyııJll G 
yan milictler iki yıldanb'"r Jı ~ 
ri kökl19ri çiiriimüş agıı(l 1 i r ~· 
largi bi birer birer deTrilll) a a.Ln 
yo~lıır. E~ mecaJsıı glil',•ı\lı~ 
Jerınde bıle başı oğiJnıtl Ç iıı 
w en Tiirk Milletiain b• au ; .. 
vatla her zaman kalır'' tııgo 

, l (.. 
mırn kalacağıaa imanıtJ.J 1 ıkt ' 

lr 
uçakları ne kadn kııf · 
-çetlerıdirebilirsek o kad•1 G 
saglamla~acaktır. Bnntlıl g r 
için havacılık lııfta11ııd'~1• ıı 

.111 di' 
lıavacıhğın ihtiyaoları ıı b 1 

1 tı 1) 
zerinde daha çok veriIJl 1 
ve Türk hava kurumtıll~~ıı 1 kı 
"fıtrdıın etmeliyiz. Büyii~•J tık 
harraminıı"'ı ne~eli geçi tıı•ttı 
rirken bu vazifemizi ti •kı 

lı 
nntmıyalım. _.,)ı ; 

't.de 
Bundan. naşi: Eıer onI•f1 

t 

tcısliın etmek istemezseıl• ''•b' 
lıi r yere hapset.· ' .ııı! 

Size iaşe masrafı ol"l 01 
ra.k her ıene tiç ,-o- ı 
bin akçe ödeysceğim .. ' 

Bu suretle devam eJİ' 
yor moktnp .. 

K~aJ, ba,, önünde dii' 
•ii nmektedir .. 

Osmanlı elçisi va~'t y 
uin eliyor. 

o' vı Pula bıyklı, geni• 
muzlu, iri yarı., ::>eff 

Od kilorin hepsini . . d'~~ŞI 
lıir solukta. iskanbil gıb ,. 
üst üste yıgabileoek ,__ 

dar kuTvetli.. 1e.it 
Nihayet imparator lı''t 

bılQUlJ kaldllTVOl'l 
"( ~ , .. 
- Yarın .. oevabını ( ç 

tirim si~e .. 
1•' Murot lınfifce ullitJ.J 

yarnk çıkıyor dı,arı, 

( Sonu var ) 
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Ya zan: İsmail Hakkı BALTACIO~LU 

t Ey, iı an denilen ağac· ! 
fOri d > 

a1Ja . ~ ş dığın top 
15 ko l'YEI . ı ·· 

·ıi . ' ıç , m-
1 J tni, '<'ı! Yalnız 

ölıin bile · ı ,e 

Ôl Ull-" 
oll vakit Ynrdu-

u rı lor> • 
r C:ınn toprnk kat· 

or unı t ' 
0~ 1 ın . 0prnğ ı .,eninle 

G .~ ç adanı! Souin için 
n lıın ı t 1 • 

• ı lı ke, hiçbi r 
'aram k 

hıb· ı· ·. n tır. AkılJı 
ı r ı n b' I 

ııJ ' 1 gili, duy-
l a, hu.tt.'l on c rı'i k <>l.a 
' r iı • · • . 

sı rı ı' ı,ode yar ma 
. ı er 1 

a.n ce nıvvotli ol-
Yetıncz . . ., cemn·e tı·e 1ana1 • )" 

lll:ı ıı \"ermeli in. 

Geç au 
lışi .' ın! He rşoye 
ir gu 1 itiraz etme! 

z '"ur ,, · 
h . 1.1ı , ınukuldü r: 

a ıyis . , 
ılı nı ıEı temek için 

l ıy . 
ıı ııu yaptırın k 

ı d:ı)ı 1 • 
,,.. ) I, II lfl \' Olu· 
c:ı O ter 1 . w 

ın( ' k ıçin . i tiraz 
tı:. tı ahltıktır, ha ta-

ön ce 

çev-

di-

ye kar •ralar gibi leşlu 

li zerino konma! Hoş gör
m eyi bil, inaa.fın Arşı 

Al:l.sına çık! lnsan ve 
.ka~nl'l n olduğunu lıiı; 

un atına! 

Sovnı iye dıliyctin Yar

nıı~ SevıIH• k i""tirormu
sırn. Sın! Her gıizel ~ eyi 
so-v, doya <lo~a, ka
n a kan a ı; e v ! Sevmek 

için ideAI b'r iilke arar 
anıı, iistiinde : ve altında 

yaş dıgın, uynnn i~tiğin, 

topra1tını eınJ iğin yur
dunu sevi Güzlt) g<>rünon, 

elle ta talan, şenlenme. i 
elinde olan Türk yurdu· 

nn se,t Hayali, itibari, 
soyuk, fantastik ülkelere 
sakın aşık olma! Mantı · 

ğında yarattığın, mulıay

yilenls süslediğin, .ıitı· 

ninle içine girip oturdu• 
g-un meYlıum yurtları 

yık ! Yalana el bağlama 

ger<;cğe giiT"eul Genç 
adanı bıı toprngın auamı 

olduğunu hiç unutma ! 
Y u rduna ıev! 

Bir yalının penuero 
sin<lo, hi r <lor on in kıyı. 

ı;ıncla otn:rap engine dal-
ma! Tah:atın kuca~ında 

roman tikler gibi kendin· 
, den goçıue! Tabiatı gör, 

duy, ~-a~a.. lınkkındır ; 
fakat qııu yen, vazifen
d ir. Tabinte hayranlık 

ınezheuintlen irtidat et, 
hak dinine ihtida. oyle : 
tabiati yen! Yaratıcı! 'ra. 
biat; oıın kulu gibi do· 
ğil, yaratanı gibi sev ! 

(YE ·t ADA.l\I) dan 

c Arkası Var > 

H L K B A S 1 M E V i f!!!!!!!!!!!"!--
... 

Ye"'. 
'v i 1 açtığımız HALK BASIM 

ft Eldlı Matbaamızda h er çeşit 
erı~r C 

1 etveı ler, Kağat v e Z a rf 
Şlıkı 

r arı, Köy Odaları, B ele diye-
"e b· . ılurrıum resmi ve h u s u si 
•reıe. 
b rın matbu evrak ı rekabet 

uı etmez derer.~ ucuz, n e fi s 

Çe.buk olarak yapılır. 

(Halkın Dili) 

AVDIN 
MİLLi BANKASININ 
SERMAYESi ARTI YOR 

J~irkaç giinden. heri 
İudr, (''ziiru 'l':ırım Sa· 
tı ı:o Kooreratif lcrinin yer 
Yer umumi toplaııtıları 

;·npılııın.ktndır. İi)tima
lnrda nıalıa l li el il ekler 
kon u~nlm:ıkta ve Birli· 
ğin umumi heyt't icti
ınaında Yerdiği kararlar 
hi idi ri lmekteuir. 

B u 1\1' a rfa 

Ardın Milli 

ortak ]arın 
Bankasına 

Hi s.;;eJnı· olnıalan hnıııu

ımtla lıarorctle göri.işiil

molde Ye b iitün koope
ratif Heyoti umamiyole
riodo ortaklar i~tirakile 

alku~Jarla kabul otm11k-
' 

tedirlor. 

Haber aldığımıza gö
ro bu biricik Milli miie8-
seıernizin serma~·eı.i be~ 

yii~ bin liraya halig ola 
cağı aula~ılnıakta<lır. 

Milli gururumuzu art
tıran bu sevinçli hnheri 

okuyucularımıza miiJdo, 
leı iz. 

BİR YANGIN 
TEHLİKESİ 

Hatırlatabilir miyil'l bn•
lıklı ynzılarınıi:t.ın biri
sinde mah:ılle a raların

daki kuru otların biçti· 
rilme ı:ıi vo yangın tehli

kesine kar~ı temizletil
mesi lnzumuna işaret et
miş ve bu eusuz memle
kette çılrnc.ak bir yangın 
J Üliün cl eıı vukua g&locek 
zaraıı kimin ödiyoceği 

ııi do anlamak hıtfr gibi 
lı ir~oyler yazmıştık, yirıe 
yaıııyoruz: 

Matbaamızın bulundu
ğ•ı Mita.tpa~a caddeıünin 
sol tanafında B. Hakkı
nın sinemasının arkasın

daki bo' . arsaya ot dol· 
durulınu~ Yerde ot kı. 
rın t1Jarı birkl\Ç Hntiın 

kaJnr da toplanmı,. Ayni 

ıaruauda mozkıir yerin 
bir kö,e'si idraı- '"e piı;Jlk 
bi rik: nti yeri olnıu~. 

Defı tahıide bulnnan 
herhangi bir adnmin ufı\
cık bir kayıtsı zlığı biiyıik 
zararlara sebebiyet vere
cektir. 

Belediyemizin dikkatli 
nazarını bu yere çekeris. 

Sııyfa; S 
ET , lliiii:.. 

HlKAYE 

• GELiNCİK • 

K<>yde. son iki hafta 
içinde, iki mühim lıadille 

oldu: Mitincisi, lıa'"a bu
lutlandı T"e ya~mor yağ
dı. 1 kincisi, Ali askerden 
geldi. Bir ü~iinciisii dıılıa 
var ama.. Onu ıniilı im 

rıkadan saymak, doğru 

olmaz. Zira, pek ala her 
sene oıkiıi gider, yerine 
yeni bir oandarma onba 
şun gelebilir. 

Ooıt ahbap , evT"ola 

Alinin b<>yle birden çıkıp 
gelmesine sevindiler. Son
ra bu seTinç, biraz ke
derle karıştı, çünki: Ali 
askere giderken, az çok 
sagl:unca bıraktığı ilıti· 

yar anasını hnlamanııştı. 
Eh, Allahın yazdığını 

kim bozalıilirki . . A li bir 

zaman darü diinyada, bir 
çift üküzii ile yalnız ba
şına. kaldığını dıi ~üuiip, 

miited&oir oldn. 

Delikanlınm hu tee~ 

sürünü gören Hnr~it ağa 

kendi · menfaatın a çok 

uygun gelen, bir çare bu· 
lnp, onu biraz memnun 

etli. 

Dili dündUğü kndar , 
eRki baba dostluğundan 
bahsetti; miina-.ip bir li
sıın ile de, uzunca bir 
nasihat ettikten sonra. 

lsterson, ~ııerin 

tarlasını aiir~ip ugraşaca 

gı1ia, benim tarlayı ıü
ıersin . Z aten bir çift 
<ikiiziiıule var, ortak olu
ruz, dedi. Dah:ı ıonra, 
artık ihtiyarladığı için, 
kondi:üni, lıeın tula,~hem
do bahçe ile başa çıka
madığını söyledi, daha, 
daha, 

Senin kimsen yok; 
sana kim bakacak~ gel 
bizim ove .. 

1 

SRman damınırı ya
nındaki küçiik odada ya· ı 

tarsın .. ÖküzJeriııi<le ge. 
tir; benim h!lyvanlarla 
herrı ber onlarda olur g i · 

der. 

Yazan 

Samim Koc a g ö z 

koptu: Hurşit :ığanın, 

hali vakti yerir.de ıdi, 

fakat, bir adamı evine 
alup,fisebilillfı.h beıo1lemek. 

Şimdi'-·e kadar kövdo crö· .J • o 
riilmüş, duyulmuş şey-

lerden değildi. Ali ile 
ortak iş yapması, sene 
sonunda masrafı almak 
imkanı olması, köyliile
rin nazarıııda, Alinin Te· 
ya Hurşit ağanın lehin
de bir mazeret te~kil et· 
meyordu. Iwaınındıı kah 
·vede bağıra çağırı\ dedi· 
ği gibi; 

- Alinin evi Tardı. 

;rek ba~ınada olsa, evin· 
de efendi gibi oturalıilir 

<li . Bedel <leğıldiki Ali .. 
Bu işin içinde hir i~ Tar
dı .•. Hur~it aganın gizli 
bir ıuenfaatı vard ı .. Ha, 
kikatta hu ışı, Hnı ~i t 

agıı tahmin edilen hn 
menfaat işini <lüşiinme· 

mi~ değildi. IJakirı k im
ıeyede açmanıı~tı. Hem 

sırası gehnemiştiki. Zt'h
ra. henüz çocnk sayılırdı. 

Bir kaç ıene Aliyi 
efo hili r, sonundada eT

lo ıı inli, no olurıuı. olsun 

Hur~it aganm heı· i~iııe 

gi>z kulak olacak, na· 
nıu~ln, çalı~kan, bir er
kek evlada. ihtiyacı var
dı. Ba dedikodnyu dıı

yunca, 

- Sonu var 

Abone ŞarUarı 

Seneliği 

Altı aylığı 

Üç aylığı 

: 600 kuru~ 

350 kuru~ 

200 kum• 

HALK 'ın DILl 'ne 

Abone Olunuz . 
lçindd Memlekete il&ili 

ya:ulıır bulur:-nnuz. 

Umumi menfaatln. ıtHi

kalı yazılar seve Ae,·e 
De •.. ··c, ı·ı.:. "e ettı" . Ali ' "' sütunlarımıza geçirilir . 

de yeni yurduna yerleşeli '-------~~~~=
iki giin olmu,tu ki, körde ~~~ ... ~~~~ .. - .. ~ 

müthiş bir dedi kodu \ HALK • Basımevi A1dı11 



30 Ağ sos 
-

(nn~ı 1 i cidc) 

büyüğüne bağlılık cesaretilc 
perçinlendi. 

Arlık milletin lıer jadi 
bir tiifenk, bir top, bir 
tank halini aldı. Vuruyor, 
vuruluyor, öldürüyor, ölü
yordu. Niçin diyenlere 
cevabını yine kendisi ve
riyordu. Çiinkii niçin dö
viişftiğıluü biliyor, bilerek 
yürüyordu. 

Niçin harbetfiğitıi Bil
miyen bir milletin çoldu
ğuna ve onu!l ma l.di kud
retindeki jaikiyetine güve
nilemez, ondan zafer bek
lenemez. 

Harpleri, ııe karadald 
tankları11, denizl rdı ki filo-

. lartn, havadaki tayyare
lerin çokluğu kazamr, ne 
de silcik kullanan insan 
bolluğu. 

Harbi kazanacak, za
feri lemin edecek yegane 
kuvvet, harbeden milletin 
mtinevt kıymeti, milli iman 
biitilnliiğli, milli istlklô/ 
duygusudur. İsle bu iman 
bütünliiğüniin verimidir ki, 
bugiin bize 19 yıl önce 
geçen biiyiik zafer gününü 
yaşatıyor. 

1922 yrlmın 27·28 tem
muz akşamı Akşe!ıirde 
verilen taarruz haberinin 
hazırlık del'resini 6 ağus
tosda bitir/en ve lıarek "t 
pi/anlarını 26 ağustosdı1 
tamamla/mı büyük lıaltis
kdrın Kocatepcden Akde
niz yolunll gösteren azim
kar işarıtlerinifı : · 
rinde yiirP./ .. 11 oıı millet; 
milli akını beş gün içınde 
sonuçlandırmışftr ki, hu ha
reketile ancak Tiirlı. mille
tine has olan milli iman 
biitünliiğiinün büyük ese
rtm yaratma kudretini 
göstermiştir. 

30 ağustos 1922 Tür
kün milli istiklaline tesa
hup ettigi bıiyiill gündür. 

l.ç ve dış istismarcıla
rın yurt içinden, yurdun 
lıarbtıi ismetinden kovul
duğu giin hu gtındiir. 

Türkıin millt gururunu 
yücelten, bayrağının kızıl 
rengini cihana karşı dal
galandtran hu mes'ut n 
milli inkİlabın ilk temel 
taşının konulduğu blr ün
diif: 

RADYO 
30/ /fl41 OUMARTESt 

7,30 Progr. m ve ınom 
Je et ~nat uyarı. 7,:J3 .Mü-

zik: .M:u ~lar 7 ,45 Ajans 
h berlori. 8 00 8.,5 Mö 
zi : 

31,80 P10gram ve mem-
1 ket · at ayan. 18,33 
1\1 .zik: Mim havalar (Pl.) 
3,4.5 j na halıerleri. 

3 00 Mtizi : Riynget 
ı Baııdo:-;u (Şuf: 

Kunçor): Marşlnı· : 
1 ,15/ 1 .00 M.üz.ih :Dous 
Mu.-..ıgi (PJ.) 

18 Program ve meın-
1 et saat ayarı h~,OS 
J\l" zi k: (.11 fte ~'nsı l 1 , 30 

om R,ın : C. H. Pnrti
iııd n • Profc ör Hnsan 

l n it T nknt. 18.50 Mü
zi r: Ynr tau sler (Rnd-

o Küme Heyoti) 19,20 
Kon ~ ı a: 'l 1tirk hın-·a ku
r umundan · Şakir Hazım 
Ergökmen 

19, O J. ıleket ·ant aya
rı, vo A jıı ns lı a ha. beri eri. 
1 , 5 Mmd : Ra<lyo onz 
O k trcı ı ( 1. Özgür T6 

t ş B<ice :ı.leri) 20,15 Rad 
. o ga o le i 20,45 Mtizik: 

illi oyun havala1' (Z"Y· 
hek, K ı 1lııma ve Pehli 

Ankar da 

30 Ağustos gono 
aorçş gapnacaktır. 

Ankara. 29 (A. A.) -
80 ağustos cum rteı-ıi gü
nü Ankaradıı 19 mn.rı~ 

ı;tadyumnıdn f stan bul, 
Ankara gert::~ takımları 

arasında ) apılıwak olan 
serbcı-t Te greko Romen 
giir(\f müı;abakalnrına ea
nt 16 da b· şlanacaktır. 
nu mfüıab:ıknlara i~tirak 
odecek olan İstanbul gü
reşçileri şehrimize ge1-
mi~tir. 

NEVYORKTAN ôCRE
NILDiGINE GORE 

i randa askeri ha
reket devam et

mektedir. 

Nevyork, 29 (A.A.) 
Öğrenildi gino ge>rc, l ran 
da Mkeri lınrekilt deY"nm 
etmckteilir. Londrn ile 
Moekova biik il. metleJi mu 
talehatı Iran tarafrndan 

kabul edilmek üzeredir. 

İngiliz kıtaları Sıırital· 
dan ge9tik ten ıııonrn Ha
i puk müstahkem şehrine 
doğrn ilerliyerek daha 

var1 oyunları) 21.00 Ko-
za,.,1, •imal de tftkı i hen yiili kilo 

ııuşnıa 4 "' bayramı 

1 k k c1 1 21 15 .. , . l· · metre mes fcde bulunırn 
Ll ı , uıa • . S k t 1 .1 . t" 

D . I . . t kl . 21 , 0 
ovyet ı a arı ı e ır ı-

ı m ıcı l o orı. . . t 
~ · 1 batı temm e mcğe çn lı-

J\..on u~ma: (Burhan Be g ·) 
1 

S t k t 1 . l} S 'ıyor ar. ovye ı a nrı 
21. b5 M zılı: 'adyo n. R .. , .. ·· · ı 
lon O r e trns ı (Violoııist umye go unun şım~ 
~ . k 1 1 . sahi Jini '"e H azer denı-

ccı p A ~ 111 <ar ıındı ziodeki Liseaz limanını 
22,80 emleket ~aat işğal etıııişlordir. 

ı j m1 haberleri. 
2 ,4.5 üzik Dıuı8 Miizi-
ğ'(PI ) 22,55/ 2 .00 ys· 
rınki program, ve Jrnp nış 

Onu yaraia!l millet ya
şama lıallktna sa!ıip olan 
bir millettir. Millet var 
olduk('a Atasmın bu arma
ğanını koruyacak, onu 
şlimullendirecektir. 

Bu tnamnı; Türk'ün 
gelecek nesillerinin kalple
rinde de yaşatacak olan 
büyiik Atanın manevi lm
zurunda diz çörkerck hu 
hiiyiik zafer giiniitıde lek
rarlıyan bu millet, Milli 
Şefine hağltlıklarım bir 
kere dalın bildirmek fırsa
tını bııldıığu için ijtillar 
ve sevin duyar. 

F. ş. Erlaçin 

iranı n 
Müdafaayi tatil etmesinin 
Mısırda memnuniyet uyan

dırdığı bildiriliyor 

Kahire, 29 (A.A.) 
tran mulınrcbeııiniıı sür

ntle ve hemen lıi9 kan 
dökülmeden neticelenıneıi 
Mısırda nmuıni bir mem
nuniyet doğurmuştur. 

Bn nretle İngiliz-Ras 
stratejik vaziyetin in pok 
ı; ok takviye edihl i ~i ve 
Bitlerin orta ~ arkle Hint 
Okyanosunn. gelmesine 
engel olan ın ı\nin.n ın zıı· 
yif noktasının imdi knv· 
Yet bnlchıtu takdir olun· 
m ktadır. 

ROYTER 
Muhabirine gör e 

lranın lstllAsı 

Lorı d rn, 29 (A. A ) 
Royter jnn ının iyn t 
mulı:urin yaziyor, 

)fütle fıklcri n ıleılome

sine mani o ııı rnalnrı içın 

İran kı°tnlnrıu. Jfümn ge
len crnidnrin voriJdi~i 

hakkında y i tran b A . , 
vek ili tBrafın d rn mecli te 
yapılan beyan t l-e bu 

boyan:ıtln bii ii ir n mil-
1 ti tar frndan ta vilJl iyi 
biı: lnıber olarak karşı
lanmıştır. 

.. 
1 ran istiklRli vo nrnzi 

hiit ün liığ'iin ün dev mlı 
surette müttefikler tara
fından ihl:tlı mevzun ha.
his bHc olam . llu guıı
kü f vkn Ade halın ica
batı y rin ge ·riJdikten 
Önra İn riJiz YC 'ovyet 

hük fım~tleı-i kıt hırın ı 
der hal g ı i al ırıngı t ah
hüt eylcmi~Ierdi r. Bu bo~ 
bir '"aıt değıl iVi lııiku
nıot t rnfı il n en ka1 'i 
surette i tın dil l si r . 
etin bir ıfad · <lır. 

Şiiplı c "z kı: f rnn lıii

kt1ıoEıtile b şlanoak olnn 

mfö·akerol r tam bir 

anlaşma ile net ieolcn rok 

mütt fıkl riıı lıı rp dnvn· 
Rınn y rdıın ed c k ve 

<'hinyaıım l u k<J~e. inde 

Alınan cntıriknla.1 rna kat

iyen nihayet voI<:c~klcr:

di r . 1.üıtofıJ\l r iraııJa 

yaptıklaıı hareket cebrin 

teıiiri Hında yeni ııi"' -
m a giren kiiçiik m m le-

kotlerin .A m anl r tarn

fından işgalı iic kabili 

kıy s ı1 !tildir. 

Tngilizfor urıye ve 

lrnkı i~g l etmek ur -

tiyle bn memleJ ~tlerin 

hüriyet 'o gittikce nrtan 

bir refah voroc k boll ğu 

temin etmı lerdir: üt

t( fikleri ıı lı n mılletıne 

ayni faydaları temin ede

ooklerirıo şüphe yoktur. 

Miitttef'kl r dost o aıak 

ira R gitnıi~ler e mıh e-

r in m emle otı açı c ınnh 

rum ettiğ to Inro bu -

day ı v dığer malı lJeı i 

beraber gotiı mişlordir. 

Tahranda sOkO-
Tahran, 29 (A. j 

Burada tam bir söka 
lı ıi künı. ürınektediı" ~ 
mz panik halinde 
Alm anlar Alman olÇ 
hiııa ınn i it ica etıuif 
dir Diiıı a~şam el 
lıiııaımıua büyiin bir 

lllllll çıktığı göı üıuıii 
Bu eJçilikt~ki o~t 

a lelal: ele yakıldıgın9 

IUIE:t t\tmektedir. 
lliitün .Auı r ı ktl 

Rnğ vo salimdirlar. JJ 
ılıtiyurlıır Rilalı 11 
çagrılmı., Ye bir <;ok 
yon askeri mak• 
tarafmdan ıntiaaderc 
mi tir. 

Sovyetıe 
D nyeper Barıf 
Berhava ettll' 

Mo kova. 29 ( A) 
Lozofeki Dinyeper 
jırıın herba edildiği 
d i rmi~tir. 

Moskova, 29 (A.} 
Ta ajuntn • Bu / 
Kıal, bn,lığı 
K raenıı.ia e Sı e~M 
te&i ~iiyle yazıyor: 
in büyük strateji1' 
mur.ihinoe Oral'.ıne 
iinıizio bir müdııf' 
olma~tnr. Boratıı.ı 

m izin maddi esası 
t.ı im ktadır. 

Sovget tabii 
.ı. I o ko\"a, 29 (.ı\ 

88 agu tostla kıtj1 

hiitün oephe ii 

dii~rıınon kar~ı 9 

muharebeler -ref 
dir. Şiddetli ııı0 

lorden Reıırn kıl~ 
])iuyepcr t"e pet 
terk tmişlerdir. 

H ava ku.-~"1 

Höııisberg'e ıııtt< 
yetli hir lıücuru 1 

tır. Alınan wııt 
mnHimato. gcire, S 

·ı to da evvelce bl 
oldaQ'a gibi ı 7 ıl 

lmnn tayyare' 

rnJmüştür. 

27 a~uRtoadl' IJf 
harebeleriudo 4_11 
tayyare i tlüşötil 
Bi aiın kaybıIJllll 
yaredir. 

Hav knf1 

13 ltık derıiıilldt 
m an nakliye 
batıruıı,tır. 


