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Y aşıyaJıı11 
Adet ve an 'anelerimiz var

dır ki, bunları yaşamakla Türk 
\'arhğımızı nesiJlerimize yaşa
tıyoruz, başka milletlere de 
taklit ettirmiş bulunuyoruz. 

Ve öyle öztürk kahraman
lık <irnekl ri şaı.lı sahneleri
miz vark :; lunlarh nesilleri
mizi ınllatakbel cephlerde şu
urla döğüşmek ve ölmek için 
h ııırhyoruz. 
Yaşanmış öyle aşk hikaye 

\ e nıenkabelerim iz vardır ki; 
bunl:ırı dinliyen insansa, bu 
Türk aşk kahramanlarına 
gıpta ederek ağlar, ağlar da 
Yiireğinden aşkı duyar. 

Bunlar, başka milletlerde 
misallerini gördüğümüz gibi 
bir ulus içinde bir zümrenin 
adet ve an'aneleri, kahra
rnanhkları, aşk hikayeleri de
gildir. Bunlar koca milletimi
ıin kökünden başlamış, bu 
giine kadar bütün 1 ürk nes
linin her sınıf halkı tarafın
dan yaşanmış olan öz kültü
rümüzdür. 

Avrupa milletlerinde ata 
binnıek hakkı yalnız Şöval
Yelerin.tken, Türk nesillerinde 
at her Türk ferdinin arka
daşı ve yoldaşı olmuş, kadın, 
değerini her milletten önce 
İilrkde bulmuş, bu suretle 
Türk költtirü, bütün olarak 
halk yığınları tarafından ya· 
Şanmış ve bu güne kadar 
~~akta durmuştur. Bunun 
~ın tarihte gördüğümüz veç-
ılc Türk ulusunun ba~ına 

geçmiş ve sonra kültnrü bo
zulmuş ve yabancılaşmış 
sınıfları, Türk milleti benim-
semenıı·ı b' .. .. ve ır gun oz ve 
~uvvetli kültürü sayesinde 
aşından atmıştır. 

Tarih boyunca Türkün akıt
~·~· kanı başka millet akıtsa 
ıdı bu gıın d·· .. . . d T u unya uz.enn e 

d 
nrk Cumhuriyetini kuran 
e'" ·1 d' 
.&• ' aha bin sene evvel 

esırpazarında satılmış millet 
:!urdu. Görüyoruz ki, böyle 
tn llıamışbr. Ve Türk diri kül-

l'li ile dünyanın öldü;r;,ünil 
salldı'" ' a 

,.rı zamanda, yine diri 
ve ilrk ld -
isbat et111· ~ uTg~nku . dünyaya 
b d •ftır. ur , ınaanlığın 
aşın •llberi devletler, impa-

Suriyede 
VJşl - Mflttefikler 
Mütarekesi imza edildi 

Londra, 15 (A.A.) - Su
riycde dün saat sekizi beş 
geçe general Roştom ile · ge
neral Dems tarafından murah
has olarak gönderilen gene
ral arasında imza edilmiştir. 

Mütarekenin metni henüz 
malum değild!r. Vilsonun söz
cüsü gazetecilerle harp hak
kında yaptığı son görüşme 

esnasında Suriye seferinin 
mahiyerini tasvir etmiştir. 

Mumaileyh bu teşebbüsün 

nekadar müşkül olduğunu 

teşrih etmiştir. 

Fransanın 
Ankara elçisi 

Erzrum, 15 ( a. a. )- Anka
bilyük elçiliğine tayin edilen 
Fransanın Tahran sefiri şeh
rımıze muvasalat etmiştir. 

Cuma günü Ankaraya hare
ket edecektir. ---ratorluklar kurmu~, Hindis-
tanın Garı j sahillerinden Vi
yana varoşlarına, Ege sahil
lerinden Akdenizin Tanca 
boğazı sahillerine kadar yay
dığı san'at eserlerini, insan 
lıgm güzellik ve hayranlık 
duygularına bir medeniyet 
nümunesi olarak bırakmıştır. 

Bu Türk medeniyetini , bir 
zümre değil, öz kültürlerini 
geldikleri köylerinden, kasa 
balarından almış öz ha!k ço 
cukları köylü Sinanlar, Vezir 
Köprülü Mehmet paşalar, Ege 
kıyılarından Hayreddin ve 
Turgutlar, Hilleli Fuzuliler 
yaratmıştır. 

Maziye gitmeden iddiamıza 
en canlı ve en diri misal: 
( Türkiye Cumhuriyeti ) öz 
Tilrk kültürü ile yetişmiş halk 
çocuklan şeflerin, dünyaya 
hayranlık veren eseri değil 
midir? 

Öz Tnrk halk çocuklrrının 
yarattığı bir devletin yapısını 
sağlam temeller üzerinde 
ytlkaeltirken, müstehase feo 
dolitenin, bozuk soy zümrenin 
değil, yazımızla, sözümüzle 
Tiirk halk kültürünün yaşan 
maaına çalışalım, öz kültilrü
mllzü yaşıyabm. 

OiiçmenO(Jlu 

Sovyetlerdeki 
A iman elçileri 

Karsta 

Kars, 15 ( a. a.) - So,·yct 
Rusya ile hali harpte bnluna n 
devletler büyük . elçilikler ve 
tebaları şehrimize gelmişlerdır. 
bu heyetlere AJmanyanın Mos
kova büyük elçisi riyaset et
mektedir. Kars valis i tarafııı 
dan istikbal edilmiş ve bura
da bulundukları müddetçe 
istirahatlan t emin edilmiştir. 

hunlar Erzuma müteveccihan 
hareket etn: işlerdir. 

Moskovanın 
tahliyesi 
Londra 15 (a: a. ) - Mos

kovadan berline gelen bir 
habere göre sivil ahalinin Sov 
yet paytahtını tahliye etmeleri 
için hiç bir emir verilmiş de
ğildir. Hatta Sovyetler sivil
lerin haraketi için hazırlık!a
da bu!unmağa Ule lüzum 
g6rmemişlerdir. 

Sovyet tebliği 
Moskova, 15 (A.A.) Bu sa

bahki Sovyet tebliği: 

14 Tem muz günü muhare
beler şimali garbı ve garp ve 
cenup garbi istikametlerinde 
devam etmiştir. Kıtaları:nız 
ei\şmanın zırhli ve motörlü 
cfizü tamlarmm taarruzlarına 

mukavemet etmişler ve mü
kerrer mukabil taarruzunda 
düsmana ağır zayıat verdir
nıişlerdir. Garp i~tikametind ..! 
kıtalarımız ve hava kuvvet
lerimiz 100 kadar düşma~ oto
ınobilleri tahrip etmişlerdir. 

Cenubu garbi istikam.etinde 
kıtalanmız takriben 3 bin ki
şilik mühim bir düşman cüzü 
tamını mağlup etmişlerdir. bir 
çok top, mitralyuz araba ve 
cephane igtinam ettik. 14 tem 
muz günü hava kuvvetierimiz 
düşman tayyarelerine kendi 
ıneydanlannda taarruz etmiş
ler ve düşman tanklanna zırhlı 
ve motörlü cüz.ü tamlarına 
şiddetleti darbeler endirmiş
lerdir. Hava muharebeleri ve 
tayyare kuvvetlerimizin hare
kAb· hakkında ş!mdi daha 
mufassal ·malumat alınmıştır. 

12 Temmuz. akşamı dütman 
kıtalannın ve tanklaarimn bu-

Sovyet - İngiliz 
iş bir ligi 

-t. 'C J:ı'.:<·-

Londra, 15 (a. a.) - Mos-
kova nnlaşma'Jt İnhiliz - Rus 
konuşmalarında hiç bir fasıla-
yı mucip olmamıştır. Anlaş
manın ana hatl3rıui takip e
den diplomatlar askerler İn
giliz - Rus işbirliğ en iyi tart 
lar içiade tatbik edebilmek 
üzere icap eden müstacel 
tetbirlerin tetkikine başlamış
lardır. Esasen Almanlar Rus 
genel kurmayına vakıt bırak
mıyorlar. Alman taarruz yı
kıcı bir tarzda tekrar başla
mıştır. vaziyetin ciddi mahi-
ydi gizlenemez. Londradan 
askeri mütehassıslerin müta
laasına göre Alman genel 
kurmayi mutad tabiyasına sa
dık kalmaktadır. 

Bu tabya şudur. Bir çok 
hava keşiflerinden sonra ve 
manavaya heuz sahip görünen 
noktalardan dün kısa bir 
müddet içinde çevirme hare
reklerinde bulunmak ve bunu 
inkişaf ettirmektedir. 

-·r-~~ 
B. Cevat A çıkalın 
Berllndeo ayrıldı 

Ber!in, 15 ( a. a. ) - bay 
Cevat Açıkalın dün berlinden 
Viyaanya hareken etmiştir. 
Garda Türkiye büyük elçisi 
ve almanya hariciye nazareti 
mümess!lleri tarafından selam· 
lanmışh-. 

~-

Fin tebliği 
Helsinki 15 ( a. a. ) - Fin 

ordolan baş kumandanlığı teb
liği : Kı~alarımız 12 temmuz 
da topçu hazırlığından sonra 
düşmanın Ladoka ve karoli 
bölgesinde kuvvetli surette 
tahkim edilmiş bulunan mev
zilerine hücum ederek düş
manın mevzilerini bir çok nok 
talardan yarnuşlardır. Kıtala
mız bu muvaffakiyetten istifade 
ederek bazı yerlerde şimidiki 
huduttan 60 kilometre derin
liğinde ileri gitmişlerdir. deri 
harekat devam etmektedir. 

:m-=== ---
lunduğu nakliye gemilerine 

Baltık filosu tayyare
lrle harp ğemileri ile ve 
sahil bataryalan ile taarruz 
ederek ağır zayiat verdirmiş
tir. 2 vapur 13 nakliye gemisi 
ile bir destroyer ağır surette 
hasara uğratılmış vealevler 
içinde bırakılmıştır. S?vyetler 
tarafından ne gemice ve ne-
de tayaarece hiç bir kayıp 
yoktur. 
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lf i /Ui!Jf' i I_j AN 
,. l{IZIM KARDEŞİMDİR Aydın Vakıflar 

Mlldllrlilğünden: Kardeşim Şazi. 
Bu mektubu aldığın zawan 

}•Piki de bir sabah gazete
' i de polis hadisel eri arasında 
bır il<i sa.tıı-!a bu faciayı da 

,öğrenıni ~ olacaksın. Ve böy-
lelikle bu dıramı ters tara
fından S l!yretmeğc başhya
caksın. 

Fal..at bi r aksil!k. çıkmazsa· 

h en buna meydan vcrmiyece
ğim. Mektubu tam vaktinde 
postaya veriyorum. 

Şazi cif inı, 
Bu Ö) le ~arip bir macera ki 

okuyunca s ~n de hayret için
cle kalac.tk.:.ın. Biliyorsun ki, 
2 sene evvel annem öldüğii 
zaman daha ayı geçmeden 
babam hemt:n evlenmiş, çok 
genç bir kadm almıştı. 

Bu kadın eve gelir gelmez 
bana çok mil?fık, samimi bir 
tavır takınmış, kendini sev
dirmek için ne lazımsa yap
ını~tı. Sen bunları biliyorsun. 

Ben bu hareketlerine ilk 
günden bir türlü alışamamış, 
hep yadırgamıştım. 

Zaten ana acısından sonra 
evden soğumuş gelişlerimi 

seyekleştirmiş ~endi mi içkiye 
vcrmıştım. ve babamdan hep 
kaçmıştım. Zavallı bunak ba
hamda kar.şısında dolaşan 25 
lik tazeyi gördukçe kendini 
kaybetnıiş beni unutmuştu. 

gözle• i e' ra Fı görmüyordu. 
Giinler böyle geçiyor ve 

Ö\ ey annem olacak kadın da 
her gün bana biraz daha so
kuluyordu. İlk günler tabii 
olan bu yakınlaşma gün geç-

- Ahmet! Sen yanına altı 
ld~i al, karşı tarafa ver bu 
mektubu. Cevabı almadan 
döner gelırsin. 

- Be1i sultanım. 
- Uzaklaşırl ırsa da uzak-

laşmazlarsa da öldür:irüz he
rifi. 

Sabahın ilk ışıkları, yer yü
ziinün koyu zulmeti içine kızıl 

alevler uzatırken keskin bir 
boru sesi duyuluyor. 

Çadırların önünde toplanan 
a-ık~rler hayretle bakışıyorlar. 
Kendilerine doğru gelen be
ya7. bayraklı kafile merakla
rını artırıyor onlann .. 

• 
Bu sırada keskin bir ses 

duyuyorlar: 
- Salih ağa! Sipahileri 

topla! Gelenleri karşılarnağa 
gideceğim. Haydi ç-ıbuk!.. 

Palasını kapan meydanlığa 

, 

f:şref Geze11 
tikçe değişti ve nihayet mey
dana çıktı: 

Bir sabah geç kalkmıştım. Sa
londa yalımzdık - Bana soku
larak uzun bir mukaddeme
den sonra beni sevdiğini bu 
eve babam için değil benim 
için geldiaini söyledi. 
Ben bu sözleri duymamak için 
evden kaçtım günlerce evden 
uzak yaşadım. 

Fakat zal~m tesadüfler ona 
yardım etti İçkıden şuurumu 
kaybettim ve nihayet bir ak
şam kendimi bilmiyerek onun 
kollan arasında buldum. 

*** 
Bu gün o cinayetin mahsu

lü olan ince bir çocuk ferya
dı yandaki odadan kulakla
rıma geliyor, yarın da gelecek 
hayir, ben buna tahammül 
edemiyorum. 

Kızım olan bu masumun 
ağabey demesini işitmek is
temiyorum. 

İşte Şazi facianın tafsilatı 
bu, hadiseye ben sebep olma
dım. Fakat, suç ortağıyım. 

En büyük günah babamın, 
ah ne olursa olsun ben yok 
olacağım. Bu çocuk seslerini 
duymıyacağım. Bir kaç saat 
sonra bir kurşun her şeyi 

halledecek Allah ısmarladık. 
Nazım 

Abone şortları 
Seneliği : 500 Altı ay lığı 

250 üç alığı 130 Aylığı 50 
kuruştur. 

Ekizderede Abacıoğlu vak
fından değirmenin 380 lira 
13 kuruş keşifli oluk ve te
ferrüabnın inş:ıah açık eksılt
meye konuldu. İhalesi 31171 
941 perşembe günü saat 10 
da Aydın Vakıflar idaresinde 
yapıhcaktır. O giin talip çık
mazsa veya herhaı:gi bir se
bep)&! ihalesi yapılamazsa ek
siltme 1 l /8/941 pazartesi gii
nü saat 10 a . bırakılacak ve 
o gün dahi ayni vaziyet hasıl 
olursa bir ay zarfında pazar
lıkla muamele yapılacaktır. 
Taliplerle fazla malümat isti
yenlerin yüzde 7 buçuk mu· 
vakkat tcminatlarile Aydın 
Vakıflar İdare:;İne müraca
atları. 16. 20. 24. · 28 ( 12) 

İlan 
Aydın l'aı•u Sicil 

Muhafızlığından 
Aydının Karahayıt nahiye

sinin Dalama köyünün Binek
taşı mevkiinde şarkan garben 
şir.·alen yol, ccnuben Koca 
SiJeyman karısı Hatice ile 
çt: vrili tarla Dalama köyün-
d n Meıniş Yağcının mine1-

kadim malı ikan 937 sene
sinde vukuu vefatile karısı 

Adile ve evlatları Keziban, 
Fatma ve Mu:ö>tafa, Kemal, 
Rauf ve Sacide ve Emire kal
dığından bahi~lc namlarına 
yeniden tescilini istedikler·in
den ~ahalline tahkikat yap
ma.k üıere 2617 /94 l tarih.ı.de 
memur gönderilecektir. 

<ClUıınl~yt ~<®y- 1 
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doğru koşmaktadır. 
Kafile ağır adımlarla yak

laşıyor. 

Haçça giden bir şah ve 
maiyetinin azameti var bu 
heriflerde. . O kadar yavaş 
ilerliyorlar ki.. Yerinde say
dıklarını zannediyor insan 
bunların .. 

Cüneyt beyin yokluğundan 
bihaber olan askerler hayretle 
birbirine bakışarak buna ma
na vermeğe çalışıyorlar. Yüz
lerinde mücadelesiz bir zafer 
kazanmanın memnuniyeti oku
nuyor. 

Müşavir ve ağalar ise Cü
neyt beyin başına bir felaket 

- -----
gelmesinden korkarak şaşkın 
şaşkın koşuşuyorlar .. 

Bu sırada heyet yaklaışyor. 
Ahmet ağa ağır ağır adım

larla en önde ilerliyor. 
Bir el hareketi.. Kafile o!

d uğu yere mıhlanmıştır. Baş
buğ ilerliyor: 

- Cüneyt beyin müşaviri! 
Sana Ayasuluh hakimi Umur 
beyden bir mektup var. İyi 
dilı?Ünür, makul hareket eder
sin! Vakit kaybetme! 

t 

Ahmet ağanın sözlerini F et- ' 
tabın kükriyen sesi cevep ve
riyor: 

Umur bey bizden ne istiyor: 
Ses yok .. Kafile ters yüzü-

16 Temmuz 

IRADYOJ_ 
1617 /941 Çarşamba 

7 .30 Program ve memleket 
saat ayarı. 7.33 Müyik. 7.45 
Ajans haberleri. 8.00 Müzik. 
8.30/8.45 Evin saati. 

12.30 Program ve memle
ket saat ayarı. 12.33 Müzik. 
12.45 Ajans haberleri. 13.00 
Mrızik. 13.15/14.00 Müzik. 

18.00 Program ve memle
ket saat ayarı. 18.03 Müzik. 
18.30 Konuşma. 18.40 Mü
zik. 19.00 Konuşma. 19.15 
Müzik. 

18.00 Program ve memle
ket saat ayarı. 18.03 Müzik. 
18.15 Konuşma. 18.25 Konuş
ma. 18.45 Çocuk saati. 

19.30 Memleket saat ayan 
ve ajans haberleri. 19.45 Mü
zik. 20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik. 21.00 Ziraat. 
21.10 Miizik. 21.25 Müzik. 

22.10 Müzik. 
22.30 Memleket saat ayarı, 

ajans haberleri. 22.45 Müzik. 

22.45 Müzik. 22.55123.00 
Yarın ki program ve kapanış. 

Rüşdü Başkoru 
Zengin tuhafiye 

ve en son model 

şapkaları gelmiştir. 

çeşitleri 

bayan 

(9) 

Bu yerde bir hakkı mülki

yet idddiasında olanlar varsa 
• • gelecek olan memura veya-

hut da ogüne kadar daire

rmize 141 fiş numarasile müra-

acaatları bildirilir. (13) 

ne dönmüştür .. 
Selam bile vermiyorlardı: 
Arap Fctteh zarfı yırtıyor. 
Gözleri tarıyor içindekileri .. 
Bu felaket haberi karşında 

o güzelim marsık surata kan 
hücum ediyor.. Çelik badem 
gözler yerlerinden uğramıştır. 

Yavaş yavaş çadıra giriyo-
ruz. Şaşkın ve korkak. 
Etrafını çevir~n ağalara gelen 

kağıdı iki üç defa okuduktan 
sonra yardım arıyan gözlerle 
bakıyor: 
Taş gibi donup kalmıştır 

hepisi de.. • 
Bu ağır sükutu yırtan gene 

cehennem zebcllahının sözleri 
oluyor: 

- Ne dersin ağalar! Bunca 
emek, dökülen bunca kan 
yabana gittikten başka beyi
miz de tutsaktır. Nideceğiz? , 

- A rlrnıu uRr -

J/ilmi Tükel nwtlı.vwıdo basılmı1tır 


