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Lozaıı kahraıııanına Milli Şefimiz 
Montrö ve Lc)zan . ismet lnUnll'nUn - ->: t;t-"(· -

inkılap ; tarihinde büyük 
k~hranıanhklar yaratan olgun 
nulLtlerin eseridir. 

. Türk milleti; milli istiklal 
ınkılabnu 18 yıl önce geçc!n 

~~ gün içinde ~o~urmuş, !11illi 
ına$ıntn temelını bu gün at-

n11ş ve büyük eserile cihan 
t .h. 
atı ıne yeni cereyanlar ve· 

recek tesirl~r yaratmıştı. 
Dönüm güntinü yaşadığımız 

bu tarihi günde Sivas ile Lo
zan arasındaki yolu bir ham· 
lede atlayan bu asil Türk 
nesli siyasi istiklalinin desta
nını bu gün yazmıştı. 

. Türk milleti bütün1üğüle 
81Ya~i ve iktasadi istiklalinin 
bayrağını cihan medeniyeti 
karşısında layık olduğu mev
kie bugüa çıkardı. Onu bu 
gün yükseltti. 
. Bu:m yaparken garp mede

nıyetinin istismar mekani:ı:ma
a~nın ezicici ve emici çembc;
nnden kendisini kurtardı. 

Yarı müstemleke bünye
~inden sıyrılarak muasır milli 
ıktısat bünyesine geçmek su· 
~~tile iktt4ladi kurtuluşunun 
ılaınını bu gün yazdı. 

inkılap hareketlerinin mua
~eleleri bu gün çözüldü. Ha
nci istismann Türk vatanında 
acentahğını yapan sarayı ve 
~nunta beraber istismarcı 
8Ynakları birer hamlede du

:iira uğratabilmek kudretini 
Ünya milletlerin~ bu gün 

ıastcrdi. 

24 
Zaman itibarile 1923 yılının 
teınmuıuna kadar uzakla

tırsa uzaklaşsın inkılibm 
ço~kları daima ona yakındır. 
z 1 ... ~r an heyecanlanmn ta-
e ıgıni hissederler, hudutsuz 

co4k.~nluk duyarlar. 
d Dunüq habrasını daima zin
rn e ~tm ak ve ona sarsıl-
... :~ ~~ iın~n ile bağlı kal-
h ~Unu yaratan yarmı 
•ı1rlıy b ' 

ki h kakn u neslin elbette 
• a ıdıı-

lnlulip · 1 .. k\ld . neı ının yaratma 
retı kend" b 

•lclıii k h ı tari inden 
lnit a ramanlık hasletinin 

.,-..dır. 
l'\.••d· . . 

l l p 1 
1 ıçınden feflerini bu-

se k ~~-~~ huıuıusunda yGk
neıil, :.':;!:re~ ı&steren bu 

naca una tauna-

Vermez yürüyilf üne onun hiç bir ~ey sekte 
Engel nedir bilmezken Türkün şanlı neferi 
Parolası yurtta sulh olan bir milletsekte 
Yoktur kitabımızda korkunun aczin yeri 

Milli bir birlik kurduk ki bir kavadan zinde 
Bizden olmıyanlarda onu biz gibi tanır 
Bu vatanın O\'ası Dağında, denizinde 
Türktio kan rengindeki Sancağı da lgafanır 

!~ Tanımıyarak sevri her istenilen yerde 
+ Çıkmışmıdır biz gibi hiç kaniyle bozanlar 

ı·· ~ Öyle şa.nfı değidir yabancı tarihlerde 
Pek bizimkiler kadar Montrö ve Lozanlar .. 

Her teyi alınırken ellerinden daha dün 
içi kan ağlıyordu rençber çiftci oza"mn 
Kutlu olsun sizlere yirminci yılı bugün 
Türkli İstiklaline kavuşturan Lozamn .. 

lrakın eski başvekili . 
Tür ki yede 

Tahran, 23 ( A.A.) :__ Sa
bık Irak başvekili Raşid Ali 
bir müddet evvel refikasınrn 
ve çocuklannın iltica ettiği 
Türkiyeye gitmek üzere dün 
Tahrandan hareket etmiştir. 

Sovyet ordusunda 
kadınlar 

Berlin, 23 (A.A.) - D. N. 
8. ajansının öğrendiğine göre 
Molenkinin fİmalişarkisinde 
ihata edilen ve müteaddit 
huruç teşebbüslerinden sonra 
tamamile imha edilen bir 
Sovyet alayının yalmz liçte 
ikisinin Kızd askerlerden, 
mlttebakisinin de asker üni· 
forması giydirilmi, kadınlar
dan m6teıekkil olduğu g6-
rilll\lllttUr. 

- - ~ 
muza akseden kaidelerine 
göre genç kalmakta, zinde 
ylirilmekte daima yükıel· 
mektedir. 

lnkılib11n mürekkepleşti,. 
dikçe derinleştiren bu nesil, 
yaı:atanının huzurunda huşü 
ile etilirken Lozan'ın biricik 
kahramanı milli ıef İn6nOye 
ıonıuz bağlıbklannı tazimle 
tekrarlamalı kendisine va
zife aayar. 

F. Ş. Rrlaçln 

lııtfi Gynef} 

Ha tayın 
Kurtuluş Bayramı 

Antakya, 23 (A.A.) - Hatayın 
kurtuluş bayramı bugün bütün 
HataJda en coşkun teıahüratla 
kutlanmaktadır. Bu münasebetle 
Antakyada şehir baştanbaşa milli 
renklerimi2le .!Üslenmiş idi. Ve 
ınilli şeflerin büstlerine yüzlerce 
çelenk konmut ve güze) bir ge• 
çit reami yapılmıştır. 

Merasimde başta valimiz Sök
lllenaüer olmak üzere tuğbay 
ŞGkrü Kanatlı, Hatay mebu;ları, 
Adana ve Meraş heyetlerile on 
binlerce halk hu.1r bulunmuştur. 

Törene iştiklil marşile ve şanla 
bayratımızın şeref direğıne ç ~-
kilmesile batlanmış ve bunu 
valimizin bugünO canlandıran \'Ok 
hey~canlı bir nutkile Hatay meb
usu Cevdetin bir hitabe.si takip 
eyleınittir. 

. Kahraman .ordumuzla, ınaktep
lıler, rençlik teşkil'tı ve esnaf 
birliklerinin gefi,leri bu mPra
sinıde hazır bulunan on binlerce 
halkın en içten aevgi tezahür· 
lertle kartılannufhr. Bundan son
ra valimiz Hatayın meçhul şdı~t
ler ibideainin açalıt törenini 
Yapınıtbr. 

Almanya 
Fuara iştirak ediyor 

Ankara, 23 ( A. A.) - Al 
manya hükumeti lzmir Enter 
naayonal Fuarına İştirak eyledi 
iini resmen bildirnıiırir. Bu 
nıaksatla Berlinden gelen 
mutahasaıs heyet · kendilerine 
aynlan pavyonda tetkiklerini 
yapbktan sonra Berline git 
mitlerdir. 

Hayatından bazı 

Parçalar 

Milli Şefimiz 1316 yılında 
harbiye mektebinden seyyar 
topçuya ayrılarak 1322 yılının 
eylôl ayında erkinı barp yilz
ba,ılığı ile ikinci ordu emrine 
verilmif bu vazifede iken 
meşrutiyetin istihsali için ça
hşmış ve ikinci ordu mmta
ltasında bir teşkilat yapmlfbr. 

31 Mart irticaı bidiıeainde 
hareket ordusuna iltihak ede
~k irticaın bastınlmasında 
hizmet etmiştir • 

324 yılında kolağalığına 
terfi etmiş ve 1326 yılında 
dörd iincü kolordu erkAnı har
biye!ıİne tayin edilmiştir. 1327 
yılında Yemen kuvai milret
t ebe erkanı harbiye 

ve bilahare bu erklnı harbi
yenin riyasetine ıetirilmit
tir. Burada hzimetine milki
faten binbqihğa Ye J 330 yı
lında kaymakanılığa terfi ede
rek birinci ordu erk&nı har
biye riyasetine tayin edilmit: 
tir. 

1331 yılında Albayhğa ter
fi ederek 1332 ıeneaindea iti 
baren dcrdilncü, yirminci ve 
üçO•cÜ kolordu kumandanlık 
lannda bulunmuştur. 

Bir çol, madalyalarla taltif 
edilen Milli Şefimiz umumi 
harJ>i11 son günlerine kadar 
cephelerde bulunmu, ve m·n 
tarekederı sonra lstanbulda 
şOrayi a~keride, Harbiye ne 
zareti miisteşarlığmda çah,mıt 
v~ bundan sonra Ebedi Şef 
Atatürkrın işareti ii7.eriııe Ana 
doluya g.!çmiştir. 

Ankarada kurulan Bilyük 
Millet Meclisi hükumetinde 

• ErkAnıbarbiye riyaseti vekil
liginde çaliımış ve Yunan ta
arruzu iizerine Atatürk ta 
rafından garp cephesi ku
mandan lığına tayin edilmiştir. 

Bundan sonra Milli Şef 
ln&ntı yirmi bin piyad ~ ile 
Tllrk vatanına saldıran düş
man ordusunu 'nanünde alb 
bin piyade kuvvetile ınağlüp 
ederek Tllrkün makus tali
hini yanmittir. 



• 

Sayfa: 2 --
Ölünı ve harp 
Diinyanın kuruluşundanberi 

·insanlar harbederlcr. Harp
lerin sebep ve hikmeti1"1i ar~ş
tırınak beyhudedir. İnsanlar 
tabiat kanunlarının hangisine 
ramolm:ıktan kendilerini kur-
t a rnbilmi \erdir ki, harbi orta
dan kaldırabilsinler. Yaşamak . 
ve ölmek tabiat kanununun 
ilk madde ve ilk fıkrasıdır. 
Ne tuhaftır ki, alimler ve dok
torlar ölümü ortadan kaldır
mak hiç olmazsa ö rr r~ uzat
nır k için' çalıştyorlar. 

Harbi ortaüan kaldıramı
ymı insanlık ve medeniyet 
<Hüınü nasıl kaldırabilir? Ha
tıra r.'elebilir ki, ına<lemki ..., 
<)lüm mnk~dc\erdir, ba"'i ece-
limizle öl eli n. Harbeclip ne
ticede n ilyonlarla malul, mil-
onl:ırh dul ve yei:im Lırak-
~akta \ e sa:feclilen milyon 
ve ır ilyarhrca paraların aç
tığı yaraları kapatmak i , i't 
geri ka!anlaı-a ıstırap çektir
m~kte sanki ne mana vardır. 
Böyle de düşiiniilehilir. Paket 
hu dilşlince cfo noksan ve 
yanlı~tır.. Çünkü, nasıl doğ
mak ve ölme!< tabifl t kanu
nunun bir işi ise nesli idame 
etmek de aym ka~unun icap

), rındmı biridir. 
Her mahluk neslini idame 

ıçın n ütemacliyen çoğalır. 
Ancak tııbiat bu çoğalma 
işini fermansız, dizginsiz bı
rakmamıştır. Her mahlfıl"un 
çoğalma!'ına karsı öliimü duy
duğu gih", beşerin çoğalma
sma 1 arşı da normal öliimü 
koy. aldı iktifa etmemiş, bir 
de harlJ\ bbii bir hadise 
gibi ortayn çı 1{armıştı · deni-
lebilir. .ı /,. 

Loş bir salon karanlıklar 

içine gömülmüş gibi .. 
· Kemcr!i birkaç pencere. 
Knlın s\itunlar. 
Kuyulu h::icr~uin kapısı ya

vaş yava? açılıyor. 
en önde İmparator, Mus

tafa, Ciincyt. Yanyana ilerli

yorlar. 
Salonun muhtelif köşell·rine 

yayılmı~ üçyüz rnuhafıı.. 
Bir manivelaya asılıyor zin-

dancı: • • 
Kuyunun ağzındaki demir 

kapak, gıcırtı!arla dönüyor. 
İğiliyorlar. 

İçinde milyonlarca haşera

tın kaynadığı bir kuyu bu .. 
İmparator kapağa yasla

. ıyor. 
Çiincytin ağzı çarpılmış, 

yiizü müthiş surette tekallüs 
d.niştir .. 

Kuyunun dibinde etleri elen 

( Halkın Dili ) 

ViJa)retlere 
Kahve Taksin1i lşi 

->:o .,. -

Bundan evvelki sayılarımızın 
birinde vilayetimize 78 çuval 
kahve geldiğini yazmıştık. 
Bu gün bize gelen (Babalık) 
ve {Türk Dili) refiklerimizin 

neşriyatından öğrendiğimiz,e 

göre Türk ofisin Konya vila
yetinin iki ayJık ihtiyacı için 

520 ve Balıkesir vilayeti için 

293 çuval kahve tefrik etti

ğini ve kahvelerin ziraat ban:

kası kanalile vilayetlere gön
derildiğini hayretle ögrendik. 

78 çuvaldan evvel Aydına 

daha kaç çuval kahve geldi
ğini ve nasıl tevzi edildiğini 

bilmediğimiz gibi son gönde

rilen bu 78 çuvalın kaç gün
lük ihtiyacımıza karşılık ko
nulduğu da tabii bilinemez. 

Ancak bizi hayretlere sevke
den en mühim nokta Tmlc 
ofisin elinde bulunan elli bin 

çuva!a yakın kahve~en Ay
dına binde bir buçu~ nisbe

tinde Gir miktarın tefrik edil
mesi keyfiyetidir. 

Esasen taksim işi yapılır

ken ölçiinün ne olduğunu 

tayin edemiyoruz. Vilftyetlerin 

nüfusu kesafetine göre mi 

veya isthlak kabiliyetleri nis

betinde mi veyahut daha bil

mediğimiz rüchan sebcijleri 
mi vardır. 

Bu mesele hakkında bele

diyemiz bize bir nebze malu

mat vermek lütfunda bulu-

nursa işgillcrimizi 

olacağız. 

• 1 • 
gıoernıış 

Anlıyamadığımız 
bir satış 

İki gün evvel belediyenin 
açık artırma suretila iki oto
mobil lastiği sattığını haber 

aldık. 
Birinin 70, diğerinin 130 

lira muhammen kıymetleri 
olan bu lastiklerin 260 ve 
300 lira bedellerle sablma
sını bu günün icaplarile kabili 
telif görmediğimiz için bu 
haberin doğruluğundaki te
reddüclümüzü izale etm~k ar
zusunu yenemedik. 

Eğer hakikaten bu satı~ 
doğru ise benzin ve lastik 
fiatlarının yüksekliği b ahane
sile her giin nakliye Ü\:r ... t
Jerini kabartmak istiyen!ere 
haklı bir müdafaa silahı ve
rilmiş oluyor demektir. 

Fiat murakabe heyetlerinin 
bu gibi işl ere miidahalcsi 
salahiyetinin derecesini bil
memekle beraber hayat pa
hahlığmı istilzam ettiren bir 
hareketin ifa<lesi demek olan 
bu sutışın bilhassa belediyece 
yapılışını bir türlü anlı yamıyo-

ruz. 
Mesele tavzih edilirse bizim 

v.ibi tencvvürc muhtaç olanlar .. 
tatmin edilmiş olurlar. 

i LAN 
Aydın Vakıilar 

M üdiirlüğfinden: 
Ekizder.!d.! Abaooğiu vak

fından değirmenin 380 lira 
] 3 kuruş keşifli oluk ve te
fcrrüatının inşaatı açık l' 1<~c;ılt
ıneye koauldu. İhales! 31171 
~41 perşembe giinii saat 10 

--------·~~~----~~--------------------~------ --- -----
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miş bir vücut.. Kalbur gibi.. 
Biraz daha çatılıyor kaşları 

Cüneyt'in. 
Omıtzları geriliyor. 
Ve ..... . 
Kudurmuş bir kütlenin bo-

ğuk haykırışlan duyuluyor 
mahzenden. 

Kulak zarlarını patlatıyor 
gürültü: 

- Vurun!. Öldürün! 

- O kuyuya kendini atın 
hainin!. 

- İmparatorluğa layık de
ğildir teres•. 

Haşmetli Bizans imparatoru 
ispazmoıa yakalanmış gilDi 
tiril tiril titriyor. 

Yazan: Ferruh T oksöz 

Sesler: 
- Esaret y~tişir! Hiyanet 

yetişir!. Adalet istiyoruz!. 
Cüneyt kahkahaları~ gi.il

rnelttedir şimdi: 

- Sersem herifler! Bizim 
oğlanlar bir kere istemezük! 
diye haydırdı mı titretir yer
leri be!. Karı gibi sesleri şun
ların. 

Mustafa şaşkın .. 
Alık. 

imparator aptal aptal eb-a
fma bakınıyor. 

Cjneyt hala gülmektedir. 
Mihael • kekeliye kekeliye 

konuşuyor: 

- Bunu varengler yaptı 

!RADYO 1 -2417 /941 BERŞENBE 
7.30 Program ve memleket 

saat ayan. 7.33 Müzik. 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 
Müzik. l?ı.15/14.00 Müzik. 

18.00 Program ve memle
ket saat ayarı. 18.03 Müzik. 
18.30 Konuşma. 18.40 Müzik 
19.00 Konuşma. Çocuk saab 

19.30 Memleket saat ayan 
ve ajans haberleri. 19.45 Mü-
7.ik. 20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 l\füzik. 21.00 Ziraat. 
21 .1 O Müzik. 21.25 Konuşma 
21.40 Muzik Solo şarkılar 

22.30 Memleket saat ayarı, · 
ajans haberleri. 22.45 Müzik. 

22.45 Müzik. 22.55123.00 
Yarınki program ve kapanış. 

da Aydın Vakıflar İdaresinde 
yapılacakbr. O gün talip çık
mazsd veya herhangi bir se
h~ple ihaiesi yapılamazsa ek
si!tme 1] /8/941 pazartesi gü
nii saat 10 a bırakılacak ve 
o gün d ahi ayni vaziyet hasıl 
olursa Lir ay zarfında pazar
hlc a muamele yapılacaktır. 
Talipierlc fazla malumat isti
yenlerin yüzde 7 buçuk mu· 
vakkat teminatlarile Aydın 
Vak'lflar İdaresine müraca
atları. 16. 20. 24. 28 (12) ...... ~ ................... .. • • i Tasarruf Bonolraı i 
i Tu;;arruf bonoları J 
i alnıak kendinize fay- i 
ı da Milli Müdafaanıı- i 
• • • ı . tt• • : za llZITIC ır. : . - . • ......... c ............... . 

ha.. Alçaldar!. Hain herifler. 

Bir a r:<la kı!ınç, mızrak şa
kırtısı k aphyor zindanın içini. 

Loş · salonlarda müthiş bir 
boğuşmu başlamıştır. 

Haşm( tli Bizans hakimi 
gözlerini bir iahza Cüneyte 
dikiyor. 

Yüzü korkunç surette sa· 
rarmış, gözl~ri dehşetle bü
yümüştür. Bu p.rpık ağız, 

gergin ağızlar, bu mühtehzi 

duru!? aklına bambaşka bir 
şey getiriyor. 

Acabn.. acah.? Bu mu ha
zırladı ki .. 

Bir fikri sabit gibi saplanı

yor .kafasının içine .. 

Acaba???.: • 

Mustafada şaşkın. 

- A rJw:>ı l'lır -

~~----~~~----~----ili/mi Tükel nuıt/J. srnda /J:ısılmı'tır 


