
T ıtyo hükOmeti Vaşington Deniz muka
Yelesini fes~ ettiğini Amarika'ya ~ildirdi. 

Her yerde 3 kuruıtur 

PAZARTESİ 24 iLK KANUN 1!}341 

CUMURlYET; EMECE HAK, DEGERE.r HÜRRiYET GETiRiR 

GÜNLÜK. SİYASAL GAZETE 

Romanya. Ordusuna iki milyar ley hır
cıyecak 

Sahibi ve Baıyazıranı 
Müstecaplıo~lu Esat Adil 

İkinci YIL - SAYI ı 340 

Dün Kurultay, intihabatın yenilenmesi için tatil edildi. 
Ulu kurultayı J~pon _!!çisine 

Su .. reklı· alkışlarla tatı•I Memleketimizden ayrılmasın
dan dolayı bir ziyafet verıldı. 

k ini erd•ı Ankara 23 [A.Aj Mem· H• d arar v leketimizden ayrılan Japon ın istan 
büyük elçisi ıerefine dün bir 
öğ l e yemeği verilmlt yemek· 
te dıt ve iç bakanlr.rlle dıt 
bakanlığı Genel katibi ve ba· 
zı •aylavlar bulunmuıtur Bü · 
yük elçi bu ve münasebetle 
mem 1eketimizde gördüğü sa 
mimi alakadan çok mütehas- · 
Sİ• olduğu söylemiş ve Tür
kiye'den sarsılmaz dostluk 
hislerile ayrtldığını ifade et-

Son töplantıda 25 kanun 
layihası onaylandı 

Kazım Özalp'n söylevi 
Ankara 23 [A. A] - Ku 

rultay bugün bir birini mütea
kip Refet 1 Buna] ve kurul 
tay baıkanı Kazım Ôzalp'ın 
baıkan ıklarında yaptıiı ıki 

m iştir . 

Vaşington deniz mu
k.avel r: sini bozdu 

Memııun de
ğil 

Yenidelhi 23 (A .A) bütün 
memleket ve ticaret maha -

fili İngiltere ile llindistan 

arasındaki ticaret andlatma-

sının yakında imzalanaca
ğından meın nuniyet>izlik 

gö>termektedir llindistan 
ticaret odaıı bir 

l eyannamesinde bu konuş-

kentimizde 
C.H.F. ye giren ka

dınlar 
Balıkesir, 23 (A.A} - Vı 

layet içinde C H. F. na ya· 
zılan bayanların sayıaı onlıı. 

ne yakındır . Bayan larımız 

aldıkları siyasal haklarından 
ötürü derin bir sevinç içinde 
dir Kazalardan gelen du 

yumlara göre oralarda C.H F. 

na yürekten bağlılık göste
ren büyük toplantılar olmak 

tadır. 

Kübit 
Maş:.donun iadesini j 

istiyor 
lstanbul, 23 [S.ŞI Berlin-

Tokyo 23 [A Al hükü L' 1 mala da Hindis:an ' ın mak· den gelen bir haberegöre "üba 

uzun toplantıdan sonra Ku 
ru' taya verilıniş ola n kan un 

ların tamamen kabul edıldi 
il ve intihabatın ye~ilennc e · 
•I için karar verild iği cih eı' e 
bu devrenin 1 m•. rt . 33:'> e 
kadar tatil edil m<ai için Ce 
ınll [Tekirdağı 1 t a rafından 

met vaşington demiz muva 
veles.ni feı h ttti ği ni Ameri· 
kı'y .1 ·bı ldirdi lngilt ere 
fr;rnsa lı u l ya'd a haberdar 
edilecektir. 

satlarının gözeti ' mediğf n i ve hükümelf hariciye nezareti 

zorla kabul ettirildiği takdir· geçenlerde . talyayı< gelmlı olan 

__ ........._:o=--= 

Ruzvelte 
Dört tehdid 
ınektııbu göıı 
deı·ilmiş 

İstanbul 23 (S . Ş) Ame 
rika'dan gelen haberlere gö 
re blrleıik Amerika hükü

ıneu reisi Rozve!te imzasız 
olarak dört ö ümle tehdid 
nıektubu gelnıitlir. 

Aynı mel<tupları meclis 
teki Domokrak fırkası g ı e· 

bu reis; Valk<edc geldiği 

tahmin e d ı lmektedir. 

Novyork zabıtas ı tahk•kata 
baılamıt fakat henüz bi r ip 
ucu bulunmamıştır . - --------
Tüı•k -Sovvet .. 
Dostluk tezahürün

den Bahseden Sovy( t 
gazeteleri 

İatanbul L3 ( S.Ş ı - Öko 
ııomi bakanımız Celal Bayar 

Kaz ı nı Özalp 
veri len takrir Kurultayın al 
kıı !arı '\ rasında kabul edil
mif ve Kurultayı dağılmış 
tır. bugünkü toplantılarda 

Kurultayın 25 Kanun layi
hasının müzakerelerini yap-
mı§ ve bu arada htanbul 
rıhtım dok ve antırepo 

Türk anonim ş irkdinin 
mallarile imtiyaz hakları· 

nın hükümetçc ratın alınması, 
1 Türkiye - Yuıı anistan arasın-
ı da münakit ticaret anl •ı şma· 

sının ve birleş i k A merika 

hükümeti le ta rafeyn teL aları
nın hak la rı hakk ın ı' a yapı 

lan uzbşman ın la stiklerine 
ait l,anun lay i haalrı da bulun
maktadır Başkan Kazım 1 

ÖLalp kurultay ı kaparken 1 

1931 de toplanan kurultay ın 

bug;ine l<aJar baş l dığı bü
vük işlerin ehe mmfyelıni 

anlatan öz Türkçe bir söylev 
söylemiş ve k u ru l tayın bu 
güne ka dar 287 topl antı 

yaptığını ve bu toplantılarda 

840 k.'\nun 33 tefs ir ve i 07 
karar ona} tadığını kıvançla 

bildirerek k ı; rultayı siyasal 
ökonomik saha 1arda bu ka
d ı. r verim 1i çalıımasından 

ötürü öğnıüştür. l\u •ultay 
dağılırken bıı şkan sürekli 

1 

al kı şlarla uğurlanır. ıştır. 

Iloııı•ınva • 

--~ 

de umumi hoşnutsuzluğu art 
tıracağını bildirmektedir 

Belediye derneği 
Sok<tklaı·ın lSiııı levlı•ıla. 
rı \r (~ 50 hin liralık istik

raz işini görüştü 
Dün uat 19,30 da vali ve 

belediye baıkanı bay Salim 
Gündoğan'ın l aşkanlığı altın- ' 
da belediye dernlğ i toplana
rak umumi nüfus sayınu do-

l(ent Kulübü 
layısile kentle mevcut müba Kentimizde açılacak olan 
uinin numrolanması ve cad Kulüp heyet idaresi hummalı 

de Eokakların isimlerin i gös bir çalışma göstermekte ve 
terir levhaların aH1'1 aşını ve bu işe çok ehemmiyet ver 
belediyeler bankasında istik- mektetir. Tutu1an ciddi 

ras edilecek elli bin liraya yol arla Kent münevver leri· 
ait mamelenin belediye mü nln biricik toplantı yeıi ola-
messili sıfatile vali ve beledi cak ve her yönden fayda ve 

Dahili istikrazı ya Lıaıkanı bay Salim Gün- recek bu müe11esenin ı.teğe-
i ükret 23 IA .\ 1 Mali dogan'ın yapmasını kararln ı- daha uyhun olması için lstan 

bay Celal bayer 

ye bakanı 3 mi l i ~ ar 300 tırmıı ve derniğe verilen su bul' da tanınmıı ku üpçü Der 
milyon !eylik dahili ist ı<ra - cuk yaöılmasının yolları hak- viı oğlu b 'Y İbrahim Kenti
zın kapandığını bildirmlt kında ki talimatnameyi me · mize gelmit ve bu it için 
tir bunun ik i milyarı ordu sai encümenine tevdi etmit idare heyetile uzun uzadıya 

l ihtivaçlarına •arf edilecket r. tir görütmüıtür 
a Sovyet Rusya'nın Ankara ; -::-~~,;._~--::--~~~~::::-~==~~·:""'"~:::=::-::- :--::~~;;;;;-~;;;:;;;;:;;;;;;:::;~~;:;:::;;;:::=:;::::~:::;:;:::;:::::;:::;-j 
•efirı l\arahan'ın l\ayserı'ye 300 kı"lomCt
ıı:iderek fabrikayı ziyaretleri 
ıı; yazan Mos~ova gazetele- d 
ti; bu seyahatin Türk - Sov- ı•e en 
Yet dostluğunun tezahürü dl- Fazla uçan tayyare 
Ye kaydetmekte ve sitayiş-
k• Paris, 23 (S Ş) Kraliçe "r yazılar yazmaktad ı r l ar. 

ı\ atrid adını taşı;, .n Belçika 
Hidivi değişti tayyaresi Perıembe günü ıa · 

İıtanbul, 23 .(S Ş) Kıb- at 10 da Bürüksel'den uça 
rıc umumi valiıi fi. hayton rak Kongoda Leopold şehri 
lealkland adaları valii umu - ne varnııttır. Tayyare saatte 
llıi ' lğine, Kibrua da Jamayik 300 kilometreJen faz la ıür 
"altı umumisi N. Betersil ta· at yapmıt ve yalnız Oranla 
l'ln olunmuıtur. Niyameyde yere lnmlıllr. 

İngiliz Dış Bakanı 
Paris'te bay Flandin'in ziya

fetinde bulundu 
Paris 23 1A.A1 - - Kaııa 

gitmekte olan İngiliz Dıı ba· 

verilmiştir İngil i z • Fransız 
Dıı bakanları Avrupa poll -

kanı dün buraye gelmiş ve tıkasının hal edılmemit me 

,erefine baıbakan bay Fllan ·ı •eleleri Üzerinde ırörüımüı · 

din tarafından bir ziyafet lerdir. 

sabılı: Kü 1 a cumurrelai Ma 
şadonun iadesini istemiştir . 

Sovyet 

Rus yada 
Kirofun öldürülmesi 

meselesi 

Moskova, 22 [A.A.] - Ki

rolun öldürülmeai meselesin_ 

d~ ilk tahkikat 20 Kdnunu

ovelde bitmiş ve iş Sovyet 

!er b i rliği yüksek şurasının 

ask eri kollojine verilm i ştir. 

Ta hkıka t eonunda 1-12 tari
hi nde menfur C"inayeti yapan 

:-lıkols • fın L•ningratta eski 
Zinovycf muhalefeti azası ta. 
rafınJan kurulan g:zli bir 
Sovyet :ıl ~yta r ı tedhiş grub
un •ı mensub oLluğu anlaşıl
m ı ştır . Kirofun öldürülmesi 

sebebi , bu grubun Sovy t 
hükumet idaresını bozmak 

euretile Zinovyefı ll t ve Troc_ 

kist fik r irıııdo bir değişik
! k yapmak isteğıdir. Kirofun 
k ı lline gelince, bundaki hu

susi sebeb Kirofun eski Zi

novyef gurbuna fıkir ve sry
asa itibarile meydan okum -

ns ı dır . Nıkolsef ifadesinde 

muhalefetin Kirorla halledil· 

ecek bususi hesabları old u ğ

unu çünkü KiroCun Leningrad 

muhaliflerine karşı mücadele 

açmış bulunduğunu bildirm_ 
işt i r. 

Grup siyasa ile halk kit
lelerinin elde etmekten ümi

di kesince maksadına eriş

mek İçin tedhiş yolunu tuL 

muştur. Tevkif edilenlerden 

hepsi eski Zinovyef muhale

fetine geçtikleri için fırkadan 

çıkarılan •e fakat sonradan 

hükumet ve fırka ile tesa

nütlerini bildirdikleri ıçın 

gene geri alınan kimselerdir. 

Nikolaef de fırka inzibatını 

bozduğu için 1934 başında 
çıkarılmış •e iki ay sonra 
gene alınmıştı. 

Dışanda Türkiye hakkında: 

Bir Ulus Ad Arıyor. 
~im~i Ata Türk adını Kemal paşa, Türkleştirme isini 

ilerletiyor. 
Berliner Tageblatt gazetesinin lstanbul 
muhabiri Paul Holzinger tarafından lfÔD• 
derilen ve gazetenin 4 ilk kanun 1934 
tarihli nüshasında çıkan yazının aynen 
tercümesi: 

Artık bundan sonra Tür ları bir takım aile ırrupla-
kiye'de Efendi, Bey. Ağa, rına ayırmak yani halkın 
Paıa unvan ve lakabları bünyevi kurulutunun bu ... , 
kullanılmıyacaktır Bir ka- hüceyreleri arasındaki baj. 
nun ile bütün bu nezaket lar bu ıerait altında gev,ek
tablrleri, sınıf ve rütbe ifa- dir. Ve itte bu bakımda• 
deleri kaldırılmııtır Türkler timdi aile iaml kon .. da 
artık yalnız aile isimleri mecburiyeti tüpheılz lçtımal 
ile anılacaklardır. Bu suret- bir maksada hizmet atmlt 
le geçen 'e menfur sayılan olacaktır Vakıa TGrk'ferliı 
Osmanlı devrinin ıon baka- l irçoğunun aile i•lmlerl •ar 
yası da yeni büyük bir ıs

lahat dalgası ile temizlen· 
mittir. 

Gazı'n ı n Gülhane par -
kında Saray!ıurnuna 

dikilmiş olarak duran, 
limana girip çıkan gemiler
den görünen bir heykeli 
vardır. llu heykel vakıa faz
la bir dikkate ıayan değil 

ise de Gazi'nin varlığındaki 
en mühim mana 

yı pek doğru olarak vermek 
tedir. Bu mana ondaki dina 
mizmdir. Heykel, Gaziyi ha
reket halinde gösteriyor.Gazi 
bu heykelde hareketsiz ve 
sa kin değil, azim ve Irada 
ve kati kararla büyük adım 
lar atar bir halde görünmek
tedir. Hakikatte de Gazinin 
önderliği altında lsliıhat itle
ri durmaksızın ilerliyor An

cak bu işlerin her biri arasın· 
daki mesafeler ihtiyat ile he
sablanmışdır. Önümüzdeki 
ilkkanunda her Türkü bir 
ai le ismi olmağa icbar eden 
is ahat yalnız görünütde bir 
yeni lik vücuda getirmekden 
ibaret değildir; bunun Türk 
aleminde çok büyük ve de
rin bir manası vardır. 

Osmaıılı i~inıle i aruca
la~mı~tı 

Hepsi bir ve aynı iılm<' e 
olub aile isim 1erl olmıyan 

binlerce Mehmed, Ali, Ah
med ve saire bulunması yü
zünden hukuki itlerde ve bil
hassa ecnebi memleketlerde 
birçok karıııklıklar çıktığı id 
dia olunagelmektedir. Fakat 
buna karşı timdiye kadar bu 
müteaddid Ahmed, Mehmed 
ve Ali'lerin hü vfyetlerinin la· 
yini ve birb 'rlerinden tefriki 

için yüzlerce yıldanberi her 
hangi karakteristik bir lakab 
ve vasıf kullanılıyordu Gar
bi Avrupa memleketlerinde 

de isimlerin birbirine karııdı 
ğı vakidir; burada buna aft 
misaller zikretmeğe lüzum 
yokdur Bu itibarla aile Is 
mi lslahat inda baıhca lüzum 
ve ıebeb bu "ıözde karııık 
lık. değil<lir. Keza aile pren
sfplnl takviye etmek ar 

zuıu da değildir . Vakıa 
Türkler'de müıterek aile 
isimleri mütebariz değildir 

ve mesela Ali ile Ahmed'ln 
kardet oldukları anllltılmaz 
Çünkü aile adı tatımazlar. 
lıte bu yüzden ln•anları 
aileleri ile tasnif etmek Da· 

iıe de lsli.mlyet bu lılmlesla 
taşınmasını terviç ve lltız&at 

etmediğinden bu l•tmler lııul· 
lanılmaz Bütün lalam cami , 

ası memleket hudutlarını• 
ayrılığı nazarı itibare alıa
maksızın tek bir aile olarak 
dütünülmüıtür, Arab lıimle
ri, müslüman memleketlerin 
ve müslümanların mliıterek 
bir k'ıva gibi lllam camla 
sına mensubiyetlerini belli 
eder, karakteristik ve ulu· 
sal vauf ve alametleri ırlııt
lerdi. Türk kabileleri kılıç 

kuvveti ile ve cebren detti, 
kendi rızaları ile ıröalilll 
o' arak hlimlyeti kabul etdlk
lerlnde kendilerinin öz 'fırt 
i1erlnl de arablaıtırmıılar· 

dı. itte timdi Tlirk uluııa 
tekrar kendisinin aul klave· 
sini giyecektir. Her Tllrk 
tebaası f·ir aile lıml afacak
dır. Bu ıuretle bir limmet 
fımi itibarile de vahdeti! 
bir ulus olacakdır lıte lılm 
iılahatının asıl mana Ye 

1 ehemmiyeti bundadır. 

fiazetelrr de Adlarını De
ğiştirdiler. 

Bir halk, bütlin bir hallı 
l~m arıyor. Bu hadlıe kili· 
tür tarihinde her halde ye· 
gane bir hadise olu. gerek
dir. Bir takım öz Türkçe ai
le isimleri yaıl reıml olarak 
hazırlanıb ilan ediliyor Her· 
keı bu listeler arasından kea 
dl zevkine göre bir lıim ayı 
rabllir. Gazı kendisi ea ya· 
kın mesai arkadaılarına aile 

lılmleri tevcih ediyor Baf\le• 
kil ismet Pata, aile l•mi ola 
rak istiklal muhaberelerinda 
kazandığı büyük bir zafer 
meydanının adı olan (lnönll) 
ismini almıttır. Kizım 

Pata hakiki kıhrıman 
manasına gelen (Ôzalp) 
adını almııtır. Bu ıuretle he· 
men bütün vekiller kendile
rine birer aile lıml almıılar· 
dır. Hariciye vekili Tedik 
Rüıtü bey pazar gllnll ma· 
naıına ırelen Araa adını al· 
mıttır. Bliyük millet meclili 
hususi bir kanun ile Gaziye 
(Atatürk) adını vermlıtır. Ata 
baba manasınadır. Arabca 
tabirlerden olub muzaffer 
manasına gelen "Gazı. lika· 
bı ile yine arabca olan "Mua· 
tafa ve Kemal. adları artık 
ıöylenmlyecektir. O yalnız 

Atatürk olarak çajtırılmak 

latlyor. Ona lmUu.len muhak· 
kak diler klaıeeltrba ıle , .. 
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cereyana tabi olarak kendi- \ . • , . - 89 -
Savaş'ın Büyük 

!erinin arabca isimleriniTüık· ~ c H F Dayak Edre_ ııııtle hıı· ra.1ı_"ıl_daı•t1 
çe adlar ile değiştirmeğe baı · • • • • , ışleıı (•I Ç · klırıldı. 
lamışlardır. {Vakit) gazetesi hadısesı Edremit Maliye altıncı 
(Kurun) adını almış, hüku- Vilayet kongrasını daire ıuvari tahsildan Saim 

met gazetesi olan Ankara'da- şubbatta yapacak ldmangücü kapta- h ile ve desise ile zimme •ine 

ki ıHakimiyeti milliye) gaze- Fırka vi ay<t idaıe heye· nının tavzihi para geçirdiğinden dolayı 
tesine Gazi "Millet. manası- ti dün ak•am toplantısını kaymakamlıkça eli itten 

1 Ul d • Muhterem gazetenizin çektirilmi• ve hakkında tah-
na ge en (( us» a ını ver yapmı• ve gelen evrakları 3 • 

. tl • 23-12 934 larih ve 39 nu kıkata başlanmış t ır. 
mıı r. kararlara bag" adık!an sonra d k 

B 1 T .. k .1 maralı nüshasın a i inci say- Ta\İll 
u ıuret e ur çe aı e 16 son kanunda yapılacak 

imleri konmakla ve dince fasında spor yazısının deva 
olan vilayet kongrasının Şu- mında hakkımda yazılmış 

takdiı edilmif olan arabca batta yapılmasını kararlaş bir takım yazılar gördüm 
İsimlerin atılması ile Türkiye 

lırmıttır. Göya sahada hakeme kar 
ulusal bir hayata doğru yeni Şubatta yapılacak bu kon t hk" · · ti d 
bir adım atmıf oluyor. Bu tı a ıramız vazıye er e 
islii.hat haklı ve isabetli ola· granın günü ayrıca tespit bu'unmutum. Ve rnnra ela 

edilecektir İdmanyurdu kulübüne gid e-
rak fesin kaldırılması ile bir 
eıraya konmu§tur. 

Dinin devlet işlerinden 

ayrılması ile baılıyan bütün 
bu islahat, Türkiye'yi müs · 
lüman camiası Okyanusunun 
içinden bir mercan adası 

ııibi pek mütebariz milli 
ıekiller gösteren bir çehre 
ve hatlar ile günd~ngüne 

daha yükseltmektedir! llu 
ıuretle Türkiye bu cami· 
adan gündengüne daha 
ziyade ayrılmaktadır. Fa
kat bu kin dileğinden 

vaki ve kasıdsız bir şekilde 
tali bir tezahürdür. Türkiye· 
nin eyi hesablanmış bir sıra 
ile mütecanis bir şekılde 
yekdiğerini ta ltib enen bütün 
islahatta parlak ve vazih bir 
anahat ııörülmektedir. Bu 
anahat halkın uluslaşdırıl 

masıdır. Memleketin mo 
dernleıdirilmesi gibi diğer 

hatlar hedef ve gaye olma 
yıb yalnız vasıtadır. 

Artık. «Efeııdi» 'e «Uey» 
ı.. ulla nı 1 ııı ı yaca J..: 

Millileşmek hedefine ulaş· 

dıracak bu yoldaki vasıtalar· 
dan biri de Osmanlı mazisi· 

ne aid ruhun görünüşte za 
ranız gibi olan gizli köşeltr 

den hile - çıkarılup koğul · 
masıdır. Türkler için adeta 
genel bir ad mahiyetini al
mıı olan "Efendi. sözü bir 
kanun ile yok ediliyor Bu
nunla beraber bu sözün Türk-

1 ce olmayup (fes) kelimesi gi -ı 

bi Yunuan men§einden oldu. 1 

Mualfim mektebi rek hakem hay Tevfik'i darb 

müı:;ameresi 
Mu al ' im mektebi son sınıf 

talebeleri tarafından perşem· 
be günü akşamı 
mere veri 1 eceği 

tir. 

b ir müsa-

öğrenilmiş-

Maliyede tayin 
Belediıe pazar mahalleri 

eski kontrol memuru Çona 
oğlu bay Ahmet 14 lira ma

aıı asli ile Edremit kazası 

maliye tahsildarlığına tayin 
edilmiştir. 

.\ladt>ıı irtilıaı 11 Pnıuı·u-

111111 i"ICl"t'liııı• zaııı 

~apıldı. 
150 lira ücret ıle Ba ' ı 

kesir rraden irtibat memur 
luğunda istihdam olunan 
Emin Hulfısi'nin ücretine 25 
lira zam yapıldığı İktısat 
bakanlığından Vi layete bil
dirilmift ir . 

münasebetlerde kullanıla! ilir 
ve Türkcede şimdiye kadar 

olduğu gibi ismin sonunda 

ve tahkir etmişim: 

Birincisi, hakem bay Tev
fik'in yanlış ve haksız verdi· 
ği kararlara takımın kaptanı 
olmak sıfatile itiraz ettim . 
ikincisi maçın bitmesine altı 
dakika kala hakem bay Tev
fik 'in Ibmanyurdu oyuncu· 
larile sahayı terkederek 
Yurt binasına gitmelerinin 
sebebini anlamak için mez -

kfır kulüb binasına giderek 
bunun sebebini bay Tevfik'ten 
sordum bu vaziyetin bir kav· 
ga ve tahkir olmuş şekline 

konulmasından ve o suret le 
gazetenize yazılmasından 

çok müleesir oldum bunları 
sureti katiyede red ve tek 
zib ed~rek saygılarımı suna· 
rım efendim. 

İdın an gücü birinci 
takı ın kaptanı 

Mahmut 

Kasaplar deresi 
değil, yabancı dillerdeki Kasaplar deresinin eksik 
"Müsyü., ve "herr,, gihi is · kısmının ikma i suretile şeh
nıin başında ku l lanılacaktır. ri tehdıt eden mahzurun 

Tipik bir Osmanlı tabiri olan önüne geçilmesi için vaki teşeb· 

(Paşa) unvanı kaldırılarak ye. 1 büsün eyi neticeler yerdiği 
rine Avrupa 'da umumiyetle ve bu ameliyenin 1 ütün hızile 
kullanılan General, Amiral devam ettiği anlaıılmıtlır. 

ve Mareşal unvanları kul la· 
nılacakdır. 

Poliste: 
Türkleşme ve modernleş· 1 

me hareketleri ekseriya yek Dün izmirler mahallesinde 
diğeri ile tezad teıkil edecek kıplı Ayvaz oğlu ~akir aynı 
bir vaziyetde b rbine karışub maailede oturan komşusu ' 
dolaşıyor. Yalnız u'uslaşma ' Şerı fe'nin entarisini çalmışEa 

ğu muhakkakdır. Türkce bir hi
tab olan "bey,.sözünün Os- 1 

manlı lehcesindeki telaffuz 
ıekli kaldırılmıştır Yalnız 
Orta Asya'da söylenen l-ay 
teklinde kullanılması caizdir . 
Ancak bu lakab hususi 

1 hareketidir ki doğru bir hat 

1 

da entari geri alınarak sahi- ' 

üzerinde ilerlemekde ve bu bine verilmiı ve kendisi 
ana esası t•şkil ettiği görül- hakkında kanuni muamele 
mekdedir ! yapılmı§tır , 

ı 
Roman Te frikamız: 

1 

8<ı vııştaı1 Sıt V<tş<ı 

İki arkadaş sıçrıyarak ha· 
cı çavu§un bulunduğu sipe · 
re girdiler, Sılahı [nişan al] 

vaziyette avını bekler bir 
halde olan Hacı çavuş: 

- Aman beyim, gözünü 
seveyim. beni lafa tutma, 
Kilisenin yanındaki büyük 
tar binanın yol tarafındaki 

köıeılnin arkasında çok fena 
kurıun atan ~birisi var, çok 
canımı sıkıyor, onu gözetli· 
yorum. 

Süvari zabiti, Hacı Çavu· 
uşun tarif ettiği köşeye dik 
kat etti. Hakikaten köşenin 
arkasında bir gölge gördü 
İki üç dakika sonra, o göl -
ge hareket etti ve aynı isti. 
kametten gelen lir kurşun 
ıiperin belki beı santim üze
rinden ve Hacı Çavuşun te 
peıi üstünden vızıldadı La 
kin Hacı Çavuşun elindeki 
tüfegin patlaması üzerine 
aynı gölgenin sokak ortası· 
na doğru yuvarlandığı gö 
rüldü. ilacı çavuş geniş bir 
nefeı alarıık: 

Yazan: M. YÖRUKOGLU 

- Oohh. . Ondan da kur· 
tulduk. 

Diyerek zabitine muta va· 
at ve hürmetle dolu bir na
zar atfetti . Jandarma zabiti: 

- Hacı Çavuş kaçloldu? 

Efendim , benim dokuz. 
Çok acemi imiş kefereler. 

Süvari zabiti dec lafa ka· 
rıştı . 

Hacı Çavuş, karanlık 

bastıktan sonra bomba hü -
cumu yapacağız . Sizin bom-

1 ba kullanmasını bilen efra-
1 dınız varsa bomba verelim. 

1 

Dediği esnada 1 lacı çavuş 

elind , ki silahını siperin ke 
narına da yıyarak siperin içe· 

1 risinde çömeldi ve: 

- Heyim, dedi. Ben ni· 
zamiye on be~inci alayda 
bombacı çavuıu idim. Ana· 
farta'l ., rda İngiliz'lere yüz . 
lerce bomba attım. Bana lüt· 
fen beı allı bomba veriniz. 

Süv .. ri zabiti cebinden çı

kardığı ufak hır zımbalı 

deftere bir kaç ıatır yaıı:ı 

yazarak Hacı Çavuşa uzat
tı: 

- Siperden sipere sıç

rıyarak gil;Ar;lan Kapu da. 
nı sor, bu kağıdı ver ve 
onun bombacılarile teşriki 

mesai et. 
Demesi üzerine Hacı Çavuş 

sevinere:. fırladı, siperden si· 
pere sekmeğe başladı. İki 
zabit de eski yerlerine dön
düler. 

Artık akşam olmuf, kesif 
karanlık tabakaları ortalığı 

kap ' amış bulunduğu lir es
nada süvad zabili A rif "e: 

Ben Arslan Kaptanın ya· 
nına gidiyoryum. l3om 1 ı u lar 

patlar patlamaz bütün efrat 

1 

aynı z •manda köye hü· 
cum edecek ve icap ederse 

\ bir sokak muharebesi kabul 
edeceğiz. Sen jandarmaları 

bizzat idare et . Allah mu· 
vaffakıyet versin 

Diyerek Arslan Kaptanın 
bulunduğu tarafa doğru yü· 
rüdü. Geçtiği siperlerde ef
rada bomba sesleri kesilir 
kesilmez müıtereken kö)e 
hücum etmelerini 
tembih etti. 

t krar 

Arslan Kaptanın yanına 

geldiği vakit ıilah sesleri 
hemen kesildi. Yalnız köy· 
den: 

, andırmn Hükümet tabibi 
Doktor Faik 35 lira maaşla 
Kandire hükumet tabipliğine 
"aklen tayin o ' unmuştuı-

So)' adı 
Alanlar 

Mecit Erdogan -
demiryollar Balıkesir 
Divizyon mühendisi. 

Devlet 
beşinci 

Adil Erel - Devlet demır 
yolları İzmir l lalkapınar de
po çevirgen mua vını . 

(Deniz yüzbaşılaıından Bay 
Muhtar ve M 'lektebinden 
bay Tevfık d e aynı ad ı al. 
mış!ardır. 

~lehmet Küçük - Ortamek· 
tep katibi: 

Sabrı Küçük - İcra me· 
muru muavini: 

0

Davut Klavuz -- Emniyet 
müdür'üğü odacısı: 

llakkı Özak - Maliye 
tahsil şubesi memuru 
Ndzım Özak - Bandırma 

Muhasebei hus l siye memuru 
Cemil Özak - yeşilli ca · 

mi yanında kundracı 
A. Nuri Sayan - Dum 

lupınar mektebi baş mualli· 

mi 
llüseyin ayan 

oğlan mahallesinde 
Kara 

- Mahmut Sarm11.11 Be-
lediye S hhat memuru 1 

Ş1.1uri "ümer Özel sağlık 
itleri birinci yazgaııı: 

M. Nuri inanç - Posta ve 
telgraf müveıilerinden (oğul

lan Oktay, Era 1 ve ailesi 
efrad ). 

Şevket Şenlik - Erkanı 

harp binba§ısı: 

Şevket Şendıl 

binbaşısı 

Süvari 

Nuri ~anal - Belediye 
lahakkuk memuru (kardeşi 

vilayet matl • aası makinist 
muavini bay Sabri de aynı 
ismi almıştır.) 

Arabacı Ooğulları eski 

soy adlarile anılacaklardır 
İzzett 'n Akgün - Kız or

ta ve mual im mektebi Ri 

yaziye muallimi 

- Şama gidin Şama .. 
Bizim memlekette işiniz yok 

Naraları sa vuruluyor ve tek 
tük silah atılıyorc!u. l' aşta 
Ars 1an Kaptan olduğu halde 

onar bomba ile mecehhez on 
beş bambacı ayrılmış süvari 
zab tinin vereceği t mir ve 
kumandayı bek liyorlar. Di 

ğer efrat tetikte. 
Süvari zabiti her ıeyin ha· 

zır olduğunu gördükten son 
ra: 

- Bombacı kahı·amanlar! 

Mübarek va tan sizden biz 
met 1 ekler Allah yardımcı 
nız olsun, buyurun iş başına. 

Demesi üzerine bu on beş_ 
kahraman ok gibi fırladılar 
ve lıeş dakika sonra canhı 

rah bomba tarakalarıııa ka
rışan "Allah Alla h., ses'eri 
ufka çıktı . 

Kısa bir müddet içinde 
patlıyan yüz elli bomba kö 
yü ye inılen sarsmış, rum 
!arda kr-vvei mımeviye na 
mile hiç birşey bırakmamış
tı. 

Tüfenk sesi tamamen ke · 
silm i ş , tek tük bomba pat· 
lıyor ve Osmancık müfre. 

zeıinin süngü yerne kullan· 
dığı kamalarııı altında rum 
ların inlediği ve canlarının 

İnsanın en acıklı hah be-
ceremiyeceği her hangi bir 
işi yapmayı üzerine aldığı 
zamanıdır . 

90 

Tali , saadet kuluçkasının 

uçurduğu vahşi yavrulardan 
bir idir? Konduğu yerde yu · 
varlanır, yuvalandığı yerde 
ehlileşir. 

91 

En doğrunun tarifi yine 
ancak en doğru ile mümkün 
olabilir: Çünkü: En doğruyu 
bilmek için de bildirmek 
için de yine en doğrunun vü 
cuduna ihtiyaç vardır. 

92 -

Sokaklar herkesindir! lliç 
bir kimse onu kirletem ez!. 

Sabit Eren 

_R_ad_,y::....o __ ı l 
24 İlk kanun 934 Pazartesi 

İstanb\11 ( 
18 Fransızca ders. 18,30 Pliik 

orkestra. i9,30 Dünya haberl<ri 
19,40 Plak: Dans musikisi 20 
Cn iversite nanı na konferans . 
20 ,'.{0 Madam Volina Mösyö 
Azarmanof: Şan. 21 Müsahabe: 
Selim S rrı 21,20 Ajans ve 
borsalar . 21,30 Türkçe sözlü 
dans mus kisi. bPdriye ün_ 
R'dyo caz ve tango ork ~ stras ı . 

Budadape~e 550 M. 
17,45 Konservatuardan nakil. 19 
Viyolonsel konseri 1_9,35 Koııfe. 

rans. 20 Üniversitenin kil"se 
çanları 23,30 PJak konseri 24,55 
Palas manast ı rından nakil. ı Ge
ce musik:si# 

Bükreş 364 M. 

13, 15 Plak. ıs Ork · stra kon 
s t rı. !9 Haberi r. 19 , 15 kon
ser "n d e vamı. 20 Üııiv e rs ı te 

20,20 Plak 20,25 Konferans . 
21 Noel neşriyatı (llusns· plak. 
!arla) 24 Haberler. 

Yazı Y n:rışı: 

~z Dille En Güzel Yazılan Yazıyı Seçeceğiz. 
Yazanlara neler vereceğiz? 

Öz dil savaşı yolunda ona tam ve doğru bir inanla 
bağlanan Sava1; bütün gençleri ve bütün yazanları bu 
yolda yarıfa çağırıyor. 

İstediğimiz şey: 
1 - Öz dil. yani Anadolu dili ile· yazmak (Elden 

geldiği kadar Osmanlıca dili kullanılamıyacağı gibi 
Anadolu dilinde olan sözler dururken derlemelerden, 
ya da öteden beriden bilin mi yen sözler de alınmıyacak.) 

2 - Gönderilecek yazılar nasıl olmalı diye bir 1 
çevre yoktur. Hikaye, şiir, herhangi biçimde bir nesir' . 
Yeter ki öz dille olsun ve ülkümüze yazılabilir olsun. 1 

Kısaca inkılabm, yani ona inan Savaş'ın ülküsüne uyar 

her yazı onanır. (Kabul edilir. 
3 - Yazdığınız yazıları Savaş'a her gün gönderir 

veya da getirebilirsiniz. 
4 _ Gelen yazılar sıra ile basılacaktır. İlk gelen 

yazı 1 son kanunda yani sene başında çıkacak· 

tır 

5 - Yazıları 1 Şubat 935 gunune kadar getirmit 
olmalısını7. Bundan geri gelen yazılar yarışa katıla
maz. 

6 - Yazıların; Savaı'ın üç direğini (sütun) geç· 
memesini gözönünde tutmalısınız. 

Hikaye Lıiı·irıcisiııe: 
Peyami Safa'nuı imzalı bir romanı ve bir 
dolma kalem 

~iir lıirincisiııe: 

Ahmet Haşim' in şiirleri ve bir albıım 
,\'"t•sir bi ı·i rıci~ iııe: 

J\Iıisiecalılı oğlıııııın «Demokrasi» adlı ki
tabı, iınzasile ve altı aylık Savaş abonesi. 

llik:\ye iJ..iııcisiııt>: 
Savaş neşriyalırıdan: «Sevgim Ve lzlıra
bımıı imzalı . Üç aylık Savaş abonesi. 

Şiir ikincisine: 
Yaldızlı, güzel bir şiir defleri. 

Nesir iki ııcisi ııe: 
Savaş neşriyatından: «Sosyaliz11rn im;alı. 
Ve ıiç aylık Savaş abonesi. 

llikave liciincüsüııe: . . 
Savaş ncşriııatından: «Demokrasfıı imza 
lı. lki aylık Savaş abonesi. 

Siir ücüııl'üsüne: . ' 
Bir şiir defleri. Ve «Sevgim ve lzlırabıımı 
imzalı. 

Nesir ücüncüsü ııe 
• Bigadıç'ta soy adı alan. 

lar 
1 layrettin Engin 

ye müdürü. 
Nabi 

1 

Uç aylık Savaş abıınesi. , 
i 

~------ ------~ı 
tibi: meclis azasından: 

Ömer Erkal - beledıye 
başkanı: 

Kasım Ün.al -- Nüfas 
men uru: 

Ulvi Ünal - Tahrirat ka 

cehenneme gittiği görülü
yordu. 

Rumların kiliseye ateş et
mediklerini bilen süvari 
zabiti, dü§nıanın ım mühim 
şahsiyetlerinin kilisede oldu
ğunu keşfetmiş olacak ki 
hemen kiliseye daldı ve ha
kikat~n papasla üst ve baş 
!arı temiz dört kişi daha 
buldu Dört sivil, mükemmel 
haki trikoden dıkilmiş kilot 
biçimi elbiseli, ayaklarında 

' son moda çizme. bellerinde 1 

fişenklik, tahanca ve ellerin ' 
de lngiliz filintaları olduğu 
halde şaşkın faşkııı Türk 
zabitine baktılar. 

Süvaı-i zabiti. tannan bir 
sesle, kilise kubbesinin hasıl 
etliği aksi sadanın ilave 
eylediği ahengile ıu sözleri 
söyledi: 

- Efendiler, nerelisiniz? 
Her halde Türkiye'li; bugün 
kimle cidal lettiniz? Türk'ler 

'e değil mi? Teneffüs etliği 
niz bu nezih ha vaya lanet 
mi ediyorsunuz ? Bu, 
küfranı nimet değil rri· 
d ir? Siz söyleyiniz. ben 
dinliyeceğim. 

Dışarıda ara sıra pat 
lıyan bom balar ve işitilen 

insan seslerindan baıka bir 

1 

M. Ali Önen Tel graf i . Hakkı Ôzsan - MualliJ1'1 
memuru 

Ahmet İmer -
Kemal Ç ;, kır 

lar memuru 

Emir oğlu 
İnh ı sar -

Vehbi Durası - Umumi 

şey duyulmuyordu Süvari 
zabiti bir aralık. arkasına 
lıaktı; Arif, Hacı Ahmet,Ha 
san bey ve ;ıllerindeki silah 
nam :u ları . papas ve arka· 
daşlarıaa müteveccilı oldu
ğu halde zabitin arkasında 
duruyorlar. Süvari zabiti, 
düşmanlara: 

Size güvenilmez, elle
rinizi yukarıya kaldırın, yok 
sa ateş ettiririm. 

Demesi üzerine . evvelfi 
papas, sonra arkadaşl arı el
lerini yukarıya kaldırdılar. 

Süvari zalJi!i, arkasında du 
ran Arif'e dönerek 1 :;>unları 
jandarma usu 'ünce ara! I 

Deyince, Arif hemen 
tabancasını kılıfına so
karak ileriye atıldı. Zaten 
filintaları yere düşmü§ olan 
düşmanların bel' erindeki ta· 
bancaları sökerken, Arıf söy 
leniyordu· 

-- Papas efendi, diyordu 
Galiba. papııs Fro'nun gön 
derdiği İngiliz za hitlerı ola
cak, bunlar d ğıl mı? 

Süvari zabiti- Arifin bu 
söz'erinden birşey an· 
lamamış, düşünıneğe 
başladı Acaba bu ne demek? 

Arif heriflerin tabancala
rını alıp llosan beye verdik· 
ten sonra, bellerindeki fi 
ıenklikleri sökmeğe başladı. 

Fişeııklerlnln,çeketleri altına 

Muharrem Saylan - Müf· 
tü ofu: 

Atıf. Saylan - Müftü oğ'~ 
Salahatıın !':aylan - Pllüf 

tü oğlu: 

gelen arka taraflarında, üçer' 
tane İngiliz yumurta bomba· 
sı asılı idi 

Arif devam ediyor. 

Yeni müttefıklerimi:Z• 
belki ceblerinizde de bıze 
yarıyacak eşya var, birde 
ceblerinize bakmama müıa· 
de ediniz. 

Diyerek ceblerinden bir tıı 
kını kağıtlarla cüzdanlarını 
çıkarmağa başladı ve süvari 
zabitine dönerek: 

- Sen im kağıtlardan aıı · 
!arsın, bak neler var neler· 

Dedi Süvari zabiti, evve· 
la kağıtları karıştırdı Eyice 
dıkkat etti. l<amilen İngili:ı 
ce yazılmış mektup, not ve 
saire .. bir aralık mü•tatil 
şeklınde ufak bir defter e 11· 
ne geçti.Bu defterin Osman 
lı bankasının bir çek defte 
ri olduğunu hayretle görd ii 
Sonra, portmenin birini aç 
tı. Ne görsün? Lebaleb lngi· 
liz banknotu .. 

Süvari zabiti hayret etti• 
Adeta düşünceye daldı . Ot 
manlı imparatorluğunun, lı 
mit mutasarrıflığına tabi bir 
Rum köyü, lngtliı 
nüfuzu altında .. Bu lcoc~ 
devlet ve onun ittihat ve 
terakki cemi vetl ne kadar 
gaflet etmiş!- Diye düşüııiif 
ken, Arif'in titrek ve miil 
tehzi sesi, süvari zabttiJ11 

uyandırdı. Arif: 
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: Fransız. : • • : Yazan: : 
: ca'dan : Hasıslık : Vahlte • 

kayelerin çoğunda bö1le bir 
adamın gelip bir çok ktm
ıelerln imdadına yetııtıflnl 

ve onları zengin ettlflnl çok 
eyi hatırlıyorum. 

• • • • 
f ransız -Alman anlaşması : 1 

• • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ı 

Mevsim ilkbahar, Par!· Her ikisi birden afalladı -s 

Bay Laval 
Hııbeş elçisi.
ni kıtbul etti 

Bir tayyare Fransa'nın Rusya'yı blrakıp aımanye ile birleşecağinedairşayialar sin her tarafı yemyeıildi ve ne olduklarını bilmeksizin 
Papatyalar, gelincıkler, mor bir birine bakıyorlardı. 

Paris, 23 (S.ŞJ Bay Lava! 
hugün llal:eş elçiıİni kahuı 
etmiştir. 

Konuımad1'. ltalya - 1 labeş 
meselesi görüıülmüştür. Ma· 
tnm r lduğu üzere Fransa; 
ltalya İngilte gib ı l labeş:stan 
hakdaki 1906 anlaımasını 
İmza edenlerden biridir. 

Bır köprü 
göçtü 

Roma 23 (S Ş)-Dün gece 

Denize düştü 
Londra, 23 [ S.Şj-Ameri 

ka'dan gelen ve içinde 7 
yaşlarında bir de çocuk hulu. 

nan lıır yolcu tayyare bahri· 

muhitte d~~erek parçalanmııtır 

Ölen ve yaralanlardan he· 
nüz bir haber yoktur. 

yeni yapılmakta o1an büyük 
betonarma göprülerden biri 

büyük b r gürültü ile yıkıl· 

mııtır Gürültüden bütün halk 
uyanmış ve heyecana düşe· 
rek sokaklara döküL·ıüştür 

İnsanca zayiat yoktur 

Naziler sağa mı gidiyorlar1 
Bugün Nazi fırkasının 

sağa doğru yöne1 diğıni ve 
fırkada bu bakımdan bir 
ıüzmece yapıldığını göste 
ren bir hareket vukubulmuı· 
tur. Nazi partisinin sosyalist· 
lık. umdelerini kuran. bu 
Yolda bir takım eserler ya 
zan ve fırkanın ileri gelen 
!erinden sayılan Her Gotfrid 
f'eder ulusal vazife'erinden 

alınmıı ve kendisine bir tckaüd 
maagı bağlanmıştır llu hare 
ketin neden doiayı yapıldığı 
söyfonmenıittir Si ezya va. 
lisi iken vazifesinden çıka
rılmı§ olan 1 lelmut Brükner 
de lier F eder gibi partinin 
ıoıyalistlık tarnfını tutmuş 

olanlardandı Her Feder 
ıavaıtan sonraki günlerde 
iter Hıtler'ın Münih'te çalış 
ma arkadaşı ve dostu bulu 
nuyordu . Bu adam, ·•faizlerin 
bağlarını kırıp parçalamak. 
düsturunu ilk defa söy 'emiş, 

U, Hitler onun fikirlerinin 
ziyadesile teıiri altında 

kalmış, kendisile çalışma 
ve dütünme arkadaşı olmuş· 
tu. 

maddeler l : oymoşlu. 

Bunun'a bHal er B. FeJer, 
Naziler iktidar mevkiine 
geçtikten soı . ra put•nin 
devrim ve ökonomi düşmanı 
olmaktan çekılrniş öko 
nomi bakan'ığında 

bir vazife almıştı. Fakat 
bu baka_nlıkta kapitalizm 
sosyalizme ba•kın çıkınca 

l•üyük iş adamlarından B. 
3mit Feder'i yerinden oy
natmıştı. Bundan sonra da 
o bakanlığa Alnıanya'nın dı· 

şarı borçlarına karıı cel•he 
alan Dr. Şalıt gelrnışli. 

Şimdı Her Feder'in büs· 
1 ütün işten çıkarılması Dr. 
Şaht'ın ne dereceye kadar 
Hitler üzerinde tesir yaptı
ğını gösterir. 

Feder, rnn zamanlarda 
topra klarm planlaştırıl ması 

ve ufak yerleştirmeler itleri 
komiseri yapılnıı~tı. Şimdi 

komiserin çekolmesi ıle işin 

bozulmadığı görü mektedir. 

.,Mancester Gardiyen,.den 1 
Cenevre'de Fransız dış 

iıleri bakanı bay Lava! ;:,ov 
yetler birliği dış itleri bakanı 
bay Litvinof arasında doğu 

andlaşmasının kati bir ıe 
kil almasına kadar Fransa'· 
nın ve Rusya'nın biribirlerine 
danışmaksızın her hangi 
bir grupa girmemeleri üze 
rinde yaptıkları anlaıma 

Paris'te eyi bir tesir yapmış 
tır. Laval'in her hangi bir 
muva• ffakiyetsizliği netice
sinde Fransız. Sovyet mü· 
nasebetlerinin gevıiyece ğini 
ve Rusya'nın h ç kimseye 
danıımadan Almanya'ya kar 
ıı bir yakınlık siyasası güde
ceğini uman ve l undan 
korkanlar, bu anlaşma üze 
rine rahat bir nefes almış· 

!ardır 

ingiltere'den, si ahlanma 
meselesini görüşme yolunda 
yeni ~ir teklif ge!mesi bek 
lenmekte ve Sar'a kıtalar 
gönderen büyük !3ritanya'nın 

uluslararası sıyasada hüküm 
ve nüfuz sahıbi ve alakalı 

olduğu görünmektedir 
Fransa'ıla lngiltere'den ge· 

lecek yeni teklifte Almanya' 
nın silahlanması meselesine 
gereği gibi temas edileceği 

ve uluslararası hava kuvvet 
lerinin kontrolu ıı ın hir 
formül bulunacağı umut 

de bir taraftan işçiler için 
büyük mücadelelere girişil

diğ İni ve Almanya'da iş va· 
ziyetinin çok eyi bir şekle 

girdiğini söyled ği nutuklarda 
tekrarlam:>ktadır. 

llaki'iat ne tarafta olursa 
olsun, Nazilerin v rasında ha
la syornl çekişmeler yapıldığı 
ve hül-:ümetin lıu mücadele· 
lerd€.n memnun olduğu bir 
çokları tarafından zannedıl
mektedir. 

Bugünkü günde resmi 

nazil er' e ulusalcı, sosyalist 
ve samimi inanmış olanlar 
arasında lıir çatıvma oluyor. 

edilmektedir. 

Bay Laval, her ne kadar 
Fransa'nın silahlanması me· 
selesine yanaımamakta ise 
de bu nokta uluslararası 

garanti altına alınır. Alman· 
ya doğu aiıdlaımasına girer 
ve lıir silahsızlanma konfe· 
ramında bu mesele üzerinde
bir karar verilirse o zaman 
bunu kabul edeceği umula 
bilir. 

Fransız bakanı, Almanya' 
yı bir sınır içine almanın en 
son ve en faydasız bir tedbir 
olacağı, Almanya'yı dışarda 
bırakan bir barıı sisteminin 
de büyük bir kıymeti ve de
vamı olmıyacağı kanaatinde
dir. Bay Laval'in bütün öte-
ki tedbirlerden hir hayır 

çıkmıyacak olursa Rusya 
ile birleımektenıe Almanya 
ile birleşmeyi tercih edip 
etmiyeceğini zaman göste 
recektir 

Her ne kadar Fransız ge 
nel oyu ( efkarı umumiyesi) 
bu çeşit propagandaya pek 
güvensiz bir gözle bakmak · 
ta ise de Fransa'da Almanya 

ile anlaşmak taraftarı olan· 
lar son günlerde lıüyük gü 
rültüler yapmışlardır 

B. Laval'in Ruslya'dan zi
yade Almanya ile bir anlaş 
ma yapacağı hakkında şa

yialar dolaşmaktadır. Fakat 
bu şayialar, daha ziyade 

dış işleri hakanının ıon za 
manlarda Alman murahhas 
larile p~k dostnne konuş 

masından doğan tefsirlerden 
ileri ge lmektedir ki bu 

do,tçı. konuımaların da 
Sar meselesirı ı ,eyi hir şekil 
de halledebilmek maksadı 

ile yapıldığı görülmektedir. 

Her halde Leningrad'da 
Kirof'un öldürülmesi üzerine 

altmış altı k•şinin ölüm ce. 
zasına çarptırılması Fransa· 
da çok fena loir tesir yap· 

menekıeler hafif hafif esen Bu da nerden çıktı?Kimdir? 
rüzgarın tesiri le boyunlarını Demin yoktu V. S. gibi fı· 
eymişlerdi. Her taraf kuı cı· sıltılarla konuşuyorlardı 
vıltısile çınlıyordu Ru ani hadise zihinlerini 

Sema gayet parlaktı. epi karııtırdı ve düıünceye 
Herkes güneı ve güzel sevk etti. f ler adımda bir 

havadan istifade etmek ihtiyara bakıyorlar ve vazi 
için Sen nehirinin kena· yetini, kıyafetini tetkik edi 
rına ve kırlara doğru yorlardı. 

açılıyordu Paul - Sinemalarda gör-
Oldukça geniı. iki tarafı düğümüz araplara pek ben 

seyrek ağaçlı bir yoldan zlyor, değil mı? 
iki arkadaı gidiyordu Louis - Ha; sahi tıpkı 

Bunlardan biri, gayet çe- onlar gibi 

vik ve cüsseli, diğeri 111 Paul - Eyi amma burada işi 
ka ve zayıftı ne~Fransız topraklarında 1 öy 

Paul; çevik olduğu gibi le bır insanın yaıaması gay-
eyi yürekli, gayet sadık ol ri mümkündür, yaşıyamaz. 
dukça güzel ve mertti. Hele bu kıyafetle . 

Louis: boyundan iktısat 

ettiği gil.i para hususun 
da da çok iktısat ya 
pıyordu . Daha doğrusu çok 
hasistl. 1 fer şeyde, bir 
işte hasislik yapıyor hat· 
ta arkadaşına bir ılga· 

ra Yermekten çekiniyor-
du 

Paul -
nıhayetine 

mı? 

Louis bu yolun 
kadar g delim 

Louls - Madamki git
mek istiyorsun, gidelim. 
Fakat sözünden geri dön
rue! Şayet vazgeçecek 
olursan o zaman ben 
geri gelmiyeceğim , dedi. 

Böyl9 konuşa konuşa 
giderlerken Paris'ten epice 
uzaklaşmışlardı.Daha da gi · 
diyorlardı. 

Gittikçe insan izleri kayıp 
oluyordu. Nihayet bir za 
man geldi ki, o geniı 

y~rlerde bunlardan mada 
kirn;~y~ 

yordu 
Artık 

her şeyi 

mııtı. 

tesadüf edilmi 1 

her 
bir 

tarafı sükun, 
sessiz'ik sar· 

·Birden bire baıında 

Buna hiç imkan yoktur. 
Louis Bu bir mucize-

dir. 
Paul - Ne:• Mucize mi? 

Lou;s - Evet. 
Paul - Hayret 
- . . . . . . . . . 
Evet, o andan itibaren bu 

ıssız ve uzun yol adeta bir 
rakabet sahnesi o'rnuş\u 

Hunlar gittikçe ihtiyar bun 
lan takip ediyor, bunlar 
durdukça o da duruyordu 

Böylelikle giderlerken Paul 
ve Louiı bir iki yol ağzına 

gelmişlerdi Burada biraz 
durdular ve hangi tarafa gi 
deceğiz diye uzun uzun 
düşündüler ve nihayet 

Paul - Ne olacak canım, 
hayd şu sağ taraftan gide 
lim dedi Ve sağ yoldan git· 
meğe başladı 1 ar 

Bu anda bunları tak ;p 
eden ihtiyar biraz daha yak 
!aşarak seslendi. Nereye gi 
deceklerini sorarak deJi ki: 

- Ben hızırım, herkesin her 
yerde imdadına yetişiyorum. 
Dileyin bende ne dileyicek · 
seniz İstediğinizi, vereceğim; 
amma bir ıartla: 

Paul ve Lauis'nin dudak· 
larında bir tebessüm ve göz· 
lerinde sevinç alametleri be· 

lirmeğe başladı, birdenbire 

Feder, 19 O yılı şubat 

ayında çıkarılmıı o! •n 

Nazi'lerin 25 maddelik de· 
ğiımez proğramını kaleme 
almıı ve burada • aşkın faiz· 
lerin kaldırı 1 ması, savaş ka· 
zançlarının mü•ader si, ba 
zı ticaretlerin ulusal aştırı'· 
<nası, ulusuıı gerekli göreceği 
toprak la ı ın alınması" gibi 

Bu adam, bir müddetten· 
beri Nazi fırkasının gidişini 

beğenmiyor ve çıkardığı 

haftalık gazete bir nevi mu
halefet gazetesi sayılıyordu 

ki bunu son zamanlarda 
B. Göbe s, bir kulpunu bu· 

larak kapatmııtır. 
Alman hiilıümeti, zahirde 

mıttır 
komünizm tehlikesi ile mi\ ı 

kocaman bir sarık. uzun 
•açlı, uzun ve bembe· 
yaz sakallı bir iht.yar, be · 
yaz lir kadifeye sarılmıı 

elinde bir asa ile bunları ta· 
kibe koyuldu. 

Paul - Bu adam delir· 
miş galiba. 

Eyi hal.er alınan kaynak
lardan öğreni ' diğine göre 
bugünlerde Almanya'da pat· 
ronlarla iş cebhesi arasında 

bir kav Ja yapılmaktadır 
Bununla beraber Dr. Ley 

cadele ettiğlııi söylemekte 
ise de bu müuasebetle yaptı· 
ğı süzmece dahJ ziyade par 
ti içinde vücııd arı isteııilmi 

yen unsurları ayıklamak 

içindir. 

ye duyuı mayın. Sonra karışmam ha 
Hep birden- [ka' karak J söy:erneyiz. 

hoca efendi. [der çıkarlar.] 

Savaş'ın P·yesi: 4 
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Uçüncü duruş 
Bir Zaferin ggaaaa a ll•H'a - Cı>zıııi 

aaaagg Yası 
a 

l'azıııı: R r;OJ<ALl' 

ikinci duruş-
Cı>zmi, hoca, cocuklaı· 

• 

Cezmi [Hocaya yak aşarak] hoca 

Rusyayı Avrupa ailesine 
dahil tanımak temayülünde 
olan B Blum ve baıka sol
ların bu maksatla Cenevre· 
de yapacakları top 'antı da 
sarsılmış gibidir 

Paul ve Louls bir az da
h ı gıttıkten sonra Paul ar. 
kaya baktı ve derhal ıaıkın 
bir vaziyette 

Lôuis - flayır canım 
Paul - Ya nedir? 

Louis - Ben küçük çocuk 
iken dedem bana çok hikaye 
ve bılhassa müslüman hikaye· 
!erini an !atıyordu. işte o hi 

Bak arkada ne var· 
dedi. 

Cezmi Bu nerede bulunur. nasıl 
mu .ı ilim olmuftur kim tayin etmiştir? 

tloca - Bunu "enlar,. buraya koy 
muılar. 13unun ele geçmesi demek on 
!arın adım atamamaları deme ktir Çün· 
kü onlar hep bununla iş görür. Kuman· 
dan Seyfi bey onu bulur, herıeyi ona 
söyler 

Cezmi - Para ile onu elde edemez 
miyiz? 

Hoca İmkansız; o hocalıktan bile 
para almak istemiyor. 

bey üçünden talimat alır ve onlara ta· 
limat ~erir. 

Cezmi - Nerede buluıurlar bunlar? 
Hoca - bizim, tenha kahvenin bir 

köıeıinde 

1 Cezmi - [Şaşkın] Tuhaf Niçin bura 
yı ıeçmiıler, ba§ka yer yok mu? 

Hoca - f askından korkarlar. 
Cezmi-Peki hocam, çocuk dediniz. 

Onun bu iılerdeki rolü? 
1 loca - En büyük iıler onun elinde 

döner. Postacılık yapar. Zeki ve kur· 
naz bir çocuktur. 

Cezmi- Peki, biz bu Erdoğan beyi 
nerede bulacağız? 

lloca Mektepte. Mesela yarın ak· 
şam birkaç büyük çocuğu toplar derı 
verir. Çünkü köylülerin ileri gelenleri 
çocuklarına gavuvurca okutur dinslzlık 

' 

Hele dur; bakalım, o 
ıart nedir. 

Louiı- Hızır'a ıı6yle ba
kalım ne ıartla lıtlyecelts? 

HJzır - O ıart ıu: Ben· 
den biriniz birıey lstlyecelı:

ıinlz. beno iltlyene lıtedlitl· 
nl ve lstemlyene o ıeyln iki 

mlılıni vereceğim. Haydi 
eyice düıünün ve hanıılnla 

ne lstiyeceksenlz isteyin, 
mümkün olmıyan ıeylerl bıle 
vereceğim. 

Paul - [Kendi kendine] 
~imdi ben meıell bin 
frank istesem bana 'rere· 
cek, fakat ona iki 
bin frank, ya bir milyon 
istesem ona iki milyon vere· 
cek, demek ki benden bir 
milyon frank fazla olacak! 
hayır ben istemem evvel& o 
istesin, diyordu. 

Bir aralık. 

Paul - Loulı haydi iate 
bakalını dedi. 

Louis - Hayır, o teref 
bana düımez, evvela ılz idi· 
yecekıiniz, çünkü benden 
daha büyüksünüz, evvell 
büyükler ıonra küçükler! 

Paul - Olmaz! Evvell ııen 
iste 

Loula - hayır! Aıla ka· 
bul etmem. 

Paul - hayır evvell eeo 
istiyecekıin! 

Hızır - Haydi çabuk olun. 
Çünkü fazla duramıyacağım. 
benim de itim, var gideceğim, 
Kıskanç gözler bir birine 
baktılar! Bu gözlerde yalnız 
bir iıaret ve tek bir ıey 
görüyordu, o da evvela ııen! 

Paul - Dile diyorum, yok· 
ıa seni gebertecejtlm, dedi 

Louis - [Yine eıkl lna· 
dında duruyor] Ne yaparsan 
yap! Evvela aen htlyecek· 
sin, diyordu 

Paul dayanamadı, kllk· 
remıı bir aslan gibi Louia'oln 
üstüne atıldı, az bir bofuı· 
madan sonra eşini yere 
yatırdı ve dövebilecefl 
kadar dövdü Artık sorla 
diletmekten baıka çare kal
mıı.ın•ıtı. 

Lou!s baktı ki olmıya -
cak, bu adam öldürecek; 
zaten bitkindi, hafif bir aeı• 
le: 

- Peki evvela ben lıtlye · 
ceğim dedi. 

Paul Loulı'yl aerbeat 
bırakarak ne diyeceğini aa· 
bırsızlıkla bekliyordu. 

Louis - [llızıra] Peki ıtm 
di ben bir gözümü al diye· 
cek olursam onun kaç ııllsll· 

nü alacaksın? 

Hızır - İki mislini, tabii 
iki gözünü alacağım. 

Louia - Öyle iıe dedlfl· 
mi yap! 

Hızır - Peki timdi ııöre
ceksin dedi. 

hakikaten bir saniye zar· 
fında zavallı Paul'un iki gö · 
zü ve Louls'nin bir gozu 
oyulmuıtu O andan itibaren 
bu bedbahtlar kıskançlığın fe· Nasrullah efenrli siz misiniz? 

Hoca [Yerinden kalkarak:] Ben'm 

Cezmi - l'eıı İstanbul hükumeti, bu 
civar mümessillerinden Ctzmi. Anadolu
rla çalıtanların, İstanbul'a çok yakın 

olan bu kasabaya kadar geldiklerini 
duyan İstanbul hükümeti beni buraya 

iki arkadaıımla yolladı. llükumeti sen· 
niye buralara çok ehemmiyet veriyor 
Çünkii burayı da ele verirsek çok fena 

olur. Bu kasabada Mustafa Kemal'cile
rin da hı çok oldıığ• nu duyduk. Sizinle 
birlikte lıu itleri yoluna koyacağız . Pa 
ra husu unda hiç korkmayın. İstediğiniz 
kadar •arfedebiliriz Elverir ki mühim 
ip uçları elde edelim . 

Cezmi - Baıka kimse yok mu? 
Hoca - [Dütür] daha. lla bir de, o 

Seyfi bey dediğim zabit. Buralıdır bu· 
rada Hasan isminde genç bir kardeşi 
ve bir de süt babası vardır. Anan, lıa
bası hep cebhededir Bunlar da burada 
onların bir kolu olarak çalışırlar. bu üç 
kiıiden baıkasına kulak 1<sma bey aıılar diye ona göndermezler. Ancak 

bazı büyük çocuklar işten veya evden 
kaçarak ona gelirler çocukları zehirle
yip duruyor. Onlara aleyhimizde bir 
sürü saçmalar din1etiyor. bütün köy şi 

kayetçi, işlerinden oluyorlar. Amma gel 
de anlat 

nalığını tamamile anlamıılardı. 

efendim. Birşey mi söyliyecektlniz? 

Cezmi [Bir mikdar para çıkarır 

hocanın cebine korken yavaı sesle:] Ho 

cam, ben lstanbul'dan geliyorum Sizin · 
le konuşacaklarımız var. Çocukları dağı
tın. Ben padişahın ·ıdamlarındanım. 

!loca- [Korkarak] Pekı efendim.ba
lilıtüne. [ Çocuk 1ara ] Haydi bakalım, 
~zat Doğru oyna'l\ıya. yahut da eve 
·'>akın bizim burada olduğumuzu kimse· 

lloca [Para sözü sevindirmiştir.] 

Hani şey, yani olur efendim. Padişahı
mız efendımiz için çalışmak boynumu
z ;ın borcudur. Elbette bu Allah bilmez 
lere ağız arının payını vereceğiz. 

Cezmi Hocam, bu kasabada Musta
fa Kemal'cilerin elebat ' ığını yapan kim
ler var? 

tloca En başta maarif mektebinde 
hocalık eden genç bir muallim var iı· 

mi Erdojian bey. 

Cezmi l·u muallimi nasıl elde ede
ceğiz. 

lloca-[softa lıir lisanla:] Hi 1ei şeri
ye zaruridir. O da sizin ferasetinizden 
memuldür. Siz emredin, biz yapalım. 

Cezmi [Düşünür ve bulmq gibi 
sevinir.] Dinle hocam, bu Erdoğan bey 
le Seyfi beyin süt bababası ve kardeıi 
daima buluıurlar mı ? 

!loca - Buluşurlar efendim. Sık sık 
ıı:elen ve yahut hlrlıinl ıı:önderen Seyfi 

Cezmi (Memnun] oh ya, bu çok 
güzel işte, Şimdi oldu. 

lloca - [Yaltaklanarak J Maşallah . 
Zekanız yüzünüzden akıyor. Nasıl oldu 
efendim. 

Cezmi - [Dikkatle] hocam, yrın 
mektebde den verirken biz içerik! oda· 
orıu dinlerıs. 

Hızır - [Tek gözlü Loulı
ye bakarak] Bundan ıonra 
çok sefil ve perlıan hallere 
sürüklenip gideceksin ve 
gençliğin zevklerini ve eğ

lencelerini hulasa her feyi 
yarı görüp sıkıntı çekecek· 
sin ( Paul'a !taret ederek ) 
bu zavallı ise hiç bir ıeyl 

görmiyecek, bir köıeye 

oturup senden daha eyi 
yaııyacak dedi. ve derhal 
kayıp oldu. 
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ÖğleJcıısonr2 saat 14dt>ıı l 6ya kadar dahili 
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