
fabr:~alarımızın 933 yıl:n~aki ist:~sal 
kiymeti 159 milyon llra:ir. 

ltalya, yapilan tekziblerin aksine Habesis
tan da durmadan ilerliyor 

Her yerde 3 kuruştur 
CUMURlYETı EMEGE HAK, DEGERE HÜRRiYET GETIRlR 

,., Sahihi ve Baıyazganı 
Müstecapbo§'lu Esat Rdiı 
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kırof'un katilleri on dört kişi asıldı Bugünkü Asri Mısır 
bulgar mecmualanndan•NIVA • 
Mısır için fevkalade bir sayı çı· 
karmıştır. Orada çıkan, yukar
daki isim altında, bayan Mara 
sulçava Avramava'nın bir ya· 
zısını direklerimize geçiriyoruz: 

..._--------------------------------~-------------~ 
Dışişler akanımız Papas 

• • 
ışı kıyafetleri Ati ııet (1 el 

üzerinde 
ckeılliJ'etleı· 
,,.öı·iismelcr 
""' ~ 

yel- . Ç:ıldaris ne diyor 
1 İstanbul 30 (S.Ş) - Yu 

p<ıcak 

1 

İstanbul, 3tJ LS.ŞJ - Ha
riciye bakanı Bay Tevfık 

Rüştü Ar.ıı'ın Cenevre'ye 
llıd.,rkenA tina'dan ge;ec:ği 
"e Yuna:ı rica ile iki h..ikü
lrıeti alakadar eden bazı me· 
•eleler üzeriud ~ ı;örüşn . ., :u 
olacağt Ank . ra'da ı teyid 
olunuyor. 

lıta.ıbul, 30 l-S.Ş) - lla 
tici ye bakanı Bay Tevfik 
Rüıtü ~rıu C.nevr~·y~ gi 
derken .\ tinJ.'ya uğramasına 
büyük ehen.mlyd vcııli)or. 

Atina'da 11<1 meo1\eket ı.ra 
•andaki ekal l ivetl~r meselesi 
llÖrü,ü ecekdir. Ma'üm oldu 
iiu üzere geçen defa da Gar· 
bt Tr .. kya'daki Türk vaziyeti 
konuıu muşdu. Hu defa ~ay 
Tevfık Rüştü Aras hüküme 
tlınizin ekalliyetler lşi üze 
tindeki noktai nararmı Yu 
nan hükümetine izah eyliye
cekdir. 

Heyetimiz bugün Ati
na'ya gidi yor. 

ANh.AR , 30 ıA.A.) 
,. 

u 

ayın onunda Atina'da topla 
llacak olan balkan ökonomik 

İdman 
Cemi~ etleri itif ..ı-ı 
bşkanının se~ ah ati 

ANK \RA, 30 \A. ') İd 
tnan cemiyetleri ittifakı umu j 
ıni merkezi 1 aşkanı Erzu 

tum aaylavı 1 ay Aziz bu 

hafta eonunda İzmit'den haı
lıyarak sırasile Adapazarı 

Bilt>cık, .~fyon, Konya, An

talya, .\adana. "ersin idman 

nuntakaların gezmeğe çıka · 

cakdır 

bay Tevfik Ri'ştü Aras 

bay Çaldaris 
nan Başbakanı Çaldarh ga· 
zetecilere vaki olan beyana· 

tında: "Türki'ye ile Yuna

nistan krasında papas klya 
feti mese'esi bahis mevzı.u 

değildir Rum al:al iyetlerl 
meselesi ıki tarafı memnun 
edecek l·ir şeki de hallledi 

konseyinde bulunacak olan 
1 

lecekdir.,, demişılir 
Türk milli kom ted azası )·a-
rın İslanl. d'dan Atina'ya gl 
dec , kdir 

Ecn bi m•·ktı plPri 
kapatılıyor -B .. K is1anbul 30 IS.Ş.] - Atı 

ay Şükru aya ve na'dan gelen bir habere gö· 

Bay Receb Peker An- M birisi selanik'te ıkisi de 

kara'y?l döndüler- 1 Korfu'da olmak üzere üç 
ANKAR , ::ıo ( ~.A) içe· ecnebi mektebi reımen ka 

ri işleri bakanı bay Şükrü 
Kaya İstan ul'dnn ve cumu 
ruyd h.ılk fırkas. genel kiı· 

tibi bay Receb l\ker •' ;; 
tahya'dnn dün dö mütlerdir. 

C. H. F. 
• 

Kongraları 
Her yerde bildi. 
ANKAKA, 30 ( A.A) Cu-

muriyet haik fırkası vilayet 
kJruml<ırı ocak ve Nahi}e 
kongraları bitmişdir. Merkez 
ve mülhakattaki kongraların 
en ziyade gözü çeken tara 
fı sıcak ve a'Akalı olmakla 
beraber bayanların da bu 
kongralara iştıraki ve fırka· 
nında faal bükün'er almala 
rıdır. 

= 

' pattlmışdır. 

Bu suretle haraketi, bu 
mtkteplerin Yunan kanun· 
larrna ad~mi riayeti lcab 
ettlrmişdir. 

Ürgüp 
Kadınları da peçeleri 

kaldırdı 
ÜRGÜP, 30 (A.A) - Ka

dınlarımız dün gece belediye 
salonunda toplanmıılar ve 
ak ,•emlz alınları örten peçe 
nin bir oaha konulmamau 
nı karar' aıtırmıılardır. 

Çocuklara yardım. 

Uluslar birliği 

ZONGULDAK 30 (A.A)
Çocuk esirgeme kurumu 
mekteblere devam eden yar 
dıma muhtaç 250 çocuğa 

her gün sıcak yemek ver
meye baılamıştır Kurum 
ders yılı baıında 129 çocu 
ğun ders levazımını da almıı 
dır. Bir senede neler y ptı 

Çal ısmal•ırıılllli1nçusu neş
ı·edil(li 

1 stanbui'da kış 
İstanbul, 30 (S Ş) - Ha

va çok soğuktur.Sabah ha
fif hafif baılıyan kar fırtı
nası artmış•ır. 

Fransa - ltaJya 
Bay Laval çııı·şamb<t vey<t 

l perşembeyeRomaya gidecek 
-

Hay ~lussoliııi ltala' a ııokıai 
ııo'ta verdi. 

nazannı bildil'ir 

Paris, 30 S Ş) - Franaa 
ile İ•a•ya arasında devam 
eden anlaşma müzak~releri 
haylı ilerlemlıtır. Perıembe 
günü \I. \lusıolini Franaa'nın 

1 
Roma sefiri M. Oö Ş.ımbrö 
na ltalyan'ın nokta! rıazarıııı 
izah eden notayı vermiştir. 

Dün ~l Laval ıabahtan 
akşama kadar ltalyan muh· 
tırasını tetkik ıle m~uul 

lmuf ve "Seni Morh" te bu 
olunan Roman'ya ha•lciye 
nazırı 11 Titülesko ile bir 
çok defo görüimüştür. Bay 

Laval aynı zamanda Yugoslav 
ya hariciye nazırı Y evtlç ve Çe 
koslovakya hariciye nazırı 
bay Benes ile de uzun tele
fon muhaberesinde bulun
muşdur. 

Zannedildiğine ııöre bu 
görüşmelerden sonra Fransa 
hariciye nazırının Roma'ya 
yapacağı ıeyahat önümüz· 
deki çarıamba veya perıem
be günü vukuru1 acakdır-

bay mussolinio 
rında Roma' ya gidecektir 
lla heşiı-ta ıı' 1.J:ı ti urıııadaıı 

ilerliyor 
İıtanbul, 30 [ -l.ŞJ - Ital· 

yan ılyasi mahafllinden ya· 
pılan bütün tekziplere rağ· 
men; italyan - Hah"'f toprak 
\aranda mı•ntazaman ilerle
mektedir lıalyanların hedef· 
ferini Berbergebl mevklinl 
lşııal etmekdir. 

Bir ııezlcl ıimdıkl ıarkda 
Piyer Lotl veya K!od Farer 
in inıanı sarhoı edici tas
virlerinin aslını, blr vakitkl 
mestedici bütün esrarengiz 

l ııkler ve tiirler dölu sihri 
yeti bulmayı ümid ederae 
bugün çok yarıılır, nevmid 
olur ve kendini o sarhoıluk
dan kurtararak hakikati söy 
!er O hakıkat ıudur ki: 
Bu günkü şark, bir vakitkl 
Şark değildir. Şimdi orasını 

Avrupa medeniyeti, köyleri 
ne varıncaya kadar kapla 
mı§, manzar .. sını c!eğlıtirmiı 

"e bunun neticeıl olarak da 
pek tabii ki, onun yerli hu
suıiyetlerini kay betdırmekde
dir. öurada. çok sevi' en ke 
tenden yarı çıplak elbisesiy
le eski zaman1 arın sakin, 
uyuıuk tenbel hayatı artık 

yokdur. 
Haremler geniş ölçilde 

kapılarını kapadılar. Güzel 
"hanım. lar çarşafı ve yüz
lerindeki yaımağı sıyırıp 

atınca aari garp elbiıeainl 

geydiler ve fabrikalarda, yazı
hanelerde çalıımağa, politi
kaya girmeğe, danı etmeğ., 
başladılar. 

Erkekleri, taııdıkları ıal-Sıyasi mahafil anlaıma 

ümıt:-·rerinln kuvvet buldu
ğunu ıöyliyorlar. 

Parla, 29 (A.A] - Hay 
Lavali'n Roma ıeyehati hak
kında Entransijan gazeteıl 

diyorkı: Fransız dıı ıılen 
bakanının dileği ve bay Mu
ssolinl tarafından gösterilen 
hüsnü niyet müaalt bir neti
ce ümit edilmesine ve Fran 
ıız diplomasinin beıkan ta 
rafından Roma'ya haraket 

,-::::::::::::=== 
1 SuİkcısfÇiıar ı 
1 <tsıldı 

varlardan, fesden ve ınrıkdan 
kurtulunca hemen siyaıi 

fırkalara yazılmağa baıla· 
dılar ve evrensel politıka 

cereyanlarını dikkatle takt 

tarthinın tespitine imkan 
vermektedır 

Bazı malıl.matıı. göre, bay 
Laval gelecek hafta baıla 

MOSKOVA, 30 (A.Al -
Bay Kırofun katili ile 13 
ark1daşı asılmııdır 

G<tndiye bir 
tebliğ 

BOMBAY, 30 cA A) - Ge· 
nel vali sivil llaatsızliği can
landıran çalııma hakkında 
ıi<ldetlı ceza tatbik edeceği· 
nl Gandlye bildirmitdir. 

-İran ve Irak 
Dış ve Başbakanları Ankar' da 

İsmet İnönü bir ziyafet verdi. 
ANKARA, 30 (AA)- Irak ya köşkünde Atatürk tara· 

dıı itleri veziri Nuri paıa f ından kabul edil mittir 
bugün öğle yemeğini babaık•n ANKARA, 30 (A A)-lrak 
ismet İnönü'nün köşklerinde dış itleri veziri Nuri paıa 
yedi ve akfam üzeri Çanka- dün ıehirimize gelmitdir. 

- = 

be koyuldular. 
Biıhasıa ıehir!er artık 

iılamizmin emrinden çokdan 
çıkmııdır. Cami minareleri 
timdi mahalle muhitlerinde 
melankoli, hülya ile yükse· 
\iyor. Müezzinin, dine sadık 
insanları akıam ibadetine 
çağıran sesi ise, genlılik· 1 
lerde merhametle, acımakdan 
baıka bir ıey toplamıyor. 

Dar, yamru yamru sokak 
lar boyunca ıuraya buraya 
keyfi konmuı ahşab evler, 
pencere kafesleri, ağır ka· 
pılar ve büyük demir sür 
meler, geniş alanlarla (mey· 
dan l değişdirilerek bura&. 
modern yapılarile Avrupa 
memleketleri haline gelmek· 
tedir. 

l'.ir vakıtkl, Şarkın en 

lıte mlıale: Türkiye .. Türk 
milleti üzerindeki büyük 
nüfuzundan, teılrinden fatl. 
fade eden Muıtafa Kemal 
Paıa muvakkat bir diktatu· 
ra ile, Türk milletini kur
mak, tetkilatlandırmak bü. 
yük itini üzerine aldı ve 
yeni 1 ürkiye hemen her
gün biraz daha Avrupa 
memleketi halini almak yo· 
lunu tutdu Şimdi hedefine 
varmış gibidir. Fakat, dur
madan ilerllyor. Türklye'nin 
y ıpdtğı iJler çok büyükdür 
Bunları bu memleket hak
kında çıkaracağımız fevka · 
iade nüshada izah etmeğe 
çalışacağız. 

Kemalin vatanından az 
sonra, ondan ilham alarak 
Mısır da, ıimdiye kadar 
olduğundan çok baıka, yeni 
bir hayata tik adımını attı. 

M111r, yıllarca lngiliz tabi
iyetinde kalmış, halbuki bu
gün müstakil, büyük Brıtan

ya'nın nüfuzundan henilz 
büsbütün kurtulamamıtlll da, 
hilr bir memleketdir. Mııır, 
yakı:ı. gelecekte Afrlka'nın 
şimal kıyılarında baılıhaıına 
lıir politika takib edebilecek 
bir hale gelecekdlr. 

Hayatın lütfundan azada 
köylü · fellahlar tarafından 

verilen bir hayatla yaııyan 
bir millet, bereket venin ki 
kara toprağı fevkalade müm. 
bitdtr. Ve ıuna tükrehinkl 
o kara toprak bitkileri ha· 
yat meobaı Nll'in bir taıma· 
aile gübrelenir ve hayat 
bulur. İıte böyle bir millet 
Avrupa büyük kuvvetlerine 
ve kendi memleketlerine göz 
diken emperyalizm emelleri· 
nin kırılmaıına bir gün ıebeb 
olacakdır. 

Fakat ne yazık ki, Kolo
ni imparatorluğunda olan 
ıon hadiseler ilktekller gibi 
büyük bir canlılık göıterml
yor. Ve bunlarda bütün el· 
han karşııına çıkarak hilr 
yaıamaklık bağıracak hadi
ıeler halı yokdur. 

Mmr'ın hemen bütiln ıe· 

hlr hayatı iki büyük ıehirde 
toplanmıı gibidir: Kahire ve 
lıkenderlye . 

Cenevre 29 [A.A] Ulus 
lar arası genel katipliği yıl 
lık çalııma bilançosunu neı 
retmııdir. Bu faaliyet fazla 
Dikbinlik gösterır.eınek!e bc
taber gelecek yıl için büyük 
İlınitler beslem.,ktedir, 

ziminde sonra neticenin hiç 
Lir suretle ümit kırıcı olma
dıjını ve müıbet h 'l.yırkar 

kuvvet ve teınayü 1 lerin tah 
ripka r kuv\·etleri mağlup 

ederek felce uğratdığını söy
liyebilmekdedir. 

Divan ! Fransa Cuınur Reisi 
Edcbiy<ıtı 

höcra köşelerinden muhtelif 
ve rengarenk zenginliklerle 
yüklü saysız kervanların 
birleşdiği pazar yerleri ... 
Onlar.da yokoldu. Çünkü 
artık manasını, kıymetini 

ve ehemmiyetini kaybetmlı
di Şimdi burada Parlı, 

Kahire, aari ıehir, mede. 
niyetin görür zavlyeıile ha· 
kikatlaştırdığı ıehlr hayatı 

burada vardır. Ve buran 
bir çok batı Avrupa ıehlr
lerlnden çok daha güzel
dir. GelllŞ, düz bulvar· 
lar, karglr binalar, muhtelif 
dünya mallarile ıüslil ma
ğazalar .. Hepsi mevcutdur. 

Bu pOaqçoya 1933 buh
tan'arından sonra 1934 yılı 

•l'ahsızlanma müzakereleri· 
ilin geri bırakılması ve ulus 
llra11 münasebetlerinin zor· 
1aıınuını kaydetdıkden sonra1 

Afganistan Ekvator ve !:ov· 
Yet'ler birliğinin uluslar ara 
sı dernegine girmesi Sar re
Ylaınının hır içinde ve bita
raf11ne hazırlanmasını ve na· 
llk hır mesele alan Macar 
'Yugoslav iht · lafının hallini 
ıne!llnunlyet e bıldirmekde 
dır. 

Teknik kurumlar faydalı 
itler görmüıler.lir. Buna bi· 
0•en Beneı bilançonun tan-

Uu hayırkii.r kuvvetler ..ra

sı:ıda ön safta ulualar der
neği < ulenmakdadır 

Ulus<tl 
Falırıkalar11ııızın 9i.lö 
Yılı btilı.:al kn .: ı·li. . . 
Ankara, 30 (S Ş J - İk · 

tısat vekaletinde yapılan 

istatistiklere göre 933 sene· 

sinde ulusal fa lırikalarımı

zın istihtal kıymeti 159 

milyon 326000 liraya baliğ 

o'muıtur. 1934 yılında bu 
mıktar çok daha artmııdır. 

Ankaıa ~o (S.ŞJ - Kül- \7 ıJbaşı 
tür bakanlığınca alınan ka· 
rarlar üzerine liseler n ede 

biyat derslerinde yapılan 
değişiklikten sonra divan 

tel•-ri kleı·iııi 
bul etdi. 

1 

ka-
1 

edebiyati ve edebiyatı cedi· 
de mekteblerimiz le kısaca 

gösterilecekdir. 

İh r el Cet tı ııı ız 
Artıyor 

Ankara, 30 IS.Şl - Ge 
çen seneye nibetle ihracatımı 
zin çok artdığı ıalahiyetdar 
makamlardan bildiriliyor. 

Aydında elektrik 
AYDIN 30 (A.Al·Aydın'· 

da elektrik: teılıatı yapılma
ıı için yakında belediye ta

rafından milnakaaa açılacaktır. 

Parls, 30 (S.Ş]-Retsicum• messillerine tebrik etmek la 
hur bay Lebrun dün ıaat zımgeldiğini bir çok siyasi 
on birde bütün ıefirlerın kargaşalıkları doğurma11 muh· 
yılbatı tebriklerini kabul temel hadiseler karımnda 

iç politıkalarını ve dünya 
eylemişdir. Sefirlerin en hat sülhunü çok eyi muhafaza 
lısı olan Papan'ın vekıll ve idare etdıklerini söylemif, 
Monsenyor bir nutuk lrot bu gayret ve samimiyet için 
etmiş, 1934 senesinin pek de gelecek milletlerin daimi 
fena geçen yıllardan biri ol- sulh ve huzura kavuımala· 
duğunu a'çakça itlenmlş el- rını dilemişd.:.:lr~----

Londra ve Berlln'in en meı· 
hur moda evleri, Avrupa Zengin ve güzel, kuıur 
inşaat ae ticaretinin adım bulamayacak ölçüde düzel· 
baıında ıuhelerl var .. tl\miı vitrinler canlı, bir 

Tayyare, otomobil ve hayat.· Bütün bunlar onun 
demiryolu çölleri sarmııtır. herhangi bir büyük Avrupa 
Yalnız çok azak yerler hala ıehrinden farklı olmadığını 
deve kervanları tarafından gösterir. Hoı bir ıklım, Av
ziyaret edilir. rupa'lıların son baharda ba

Şark da zamanla müna- yıldığı blr iklim. M111r pa

ıebetdedlr: Orada da insan· yltahtını Amerika ve Av. 
nayetlerle sulha hizmet eden 
büyük adam1arın ö1dürilldü
ğünü söylemlf yeni yıl için 
eyi temennilerde bulunmuı· 

Japonya lar sinirleniyor vP. asrin rupa zengielerinin birleıdltt 
hıziyla yaııyorlar . bir yer yapmııtır. 

dur. 
Buna cevab Vl'ren re'ıl· 

cumhur, ıon ıuikaıtlerl iıa· 
ret ederek bazı millet mü-

Fesih kararını bildirdi. Acun kavgasını takıb eden Pek çok tiyatrolar, Ope· 
VAŞİ.\GTON, 30 (A.A )-1 büyük teıkilatlanma hare· ralar, Sinemalara kabareler, 

Japon sefiri Vaıington de· 1 keti, lnkilib yapma hamle- lokantalar oraya hayat ver
nlz anlaşmasının Japonya/ leri, bilhassa yakın Şark mtı, dünyada yaıanabilec~k 
tarafından feshedıldiğinl memleketlerinde ıiddetle, en yl bir yer haline ııetırmlfdlr. 
dıt bakanına reımen bildırdt. kuvvetle hl11edildt. 1 Şehirde yapılmıı yeni ... 
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fetindekl bir kadın ıeklile· ı;e; l\_ . - • P'S- 1 1 
rlndekiblr abide Mmr'ın kur-B 1 d. d fıJ • Ana sevg·ısı· Çok acıklı bir 
tuluıunu temıil eder. e e ıye ernegı lıkenderlye; Akdenizin hakikat 
ikinci limanı, mühim acun e· A . . L. l.r h k . J' J k 

1 

Baltalar: 

Kızım, Romanlar. Alman 
f ilimleri vesaire 

ucareı merkezlerindendir. D l lr yı. yavrusu ıçın uır 11ÖY al ını eyıce uğra~uıruı - 4500 nü~usa üç 
K ün son top anlıyı yaptı. d h ·ı.ı ı. f d d IJ mu llım me::~;;~~:n~~s~~~~n Aç:~:;,~ an sonra ta Si uar uay ~usa taıa in 2n öl ürü uü. Aydıncık k:sabası 4500 nll 

.ı olmamasına rağmen Toplantıda mezba~a ve itfaiye ışlerile pazar yeri ve Bize verilen bir habere gö· bir kapan daha kuruyorlar fuslu bir kasabadır ve iki 

Anası, kızımı kaç kere ba· 
ıı kitab sayfalaıının içinde, 
uyuyakalmıı buldu. Anası 

bunları bana anlatırken ken· 
di kendime sevindimdi. 

- KIZIM OKUYORI. Dl· 
ye. 

lıkenderiye gene büyük bir haller yapılması go"ru"cıu"ldu" re ana bir ayı yavruıuiçinepl Bu sefer ana ayı da tutulu mektebi olub ı'k tahsil ça 
ıehirdtr ve batı Avruran y çalııdıkdan ve bir köy halkını yor. Fakat kapanı parçalı- ğında da 350 çocuk vardır . 

Ben çocuk terbtyeılnde 

kontrol tarafdarıyımdır. Oku' 
ma çağlarında kontrol edil· 
meaını islerim çocuğun.· 

Çünkü, ağacın yaı iken eyi!· 
diğini bilırim. 

ıehirlerine çok benzer. Or Dün ıaat 19.30 da vali uğr11,dırdıkdan ıonra öldü· yarak kaçıyor. Mevcud yedi muallimden ha 
taaı büyük mağazalar, dış· ve belediye baıkanı bay Sa rülmüıdür. Uir kaç gün evvel yağmur il hazırda üç muallim kal· 
larında evrenıel yazılarla lim Gündoğan'ın baıkanlığı Bundan on onbeı gün ev• lu bir hava".la Okçular ve mııdır \lekteplerin tatil dev 
yazılruıı reklam tabelaları altında belediye derniğl top· vel Okçular köyü halkı civar köylerine tahsilata gl· resi yaklaşmakda ve mual 
aaılı muhtelif ticaret e\ leri. lanmııdır. Y•• ylada kap .. n kurarak bir den Maliye tahsıldarlarından !imsizlik yüzünden üç sene· Budanan ağaçlar gibi bu. 

danan fikirler de verimlidir. 
Ama. kontrol çocukdan Ha 
bersi7, gizli olmalıdır. "Açık 
kontrol» bu vazifenizi güç· 
leşdirebilir Ve genç kızın 
tecestüsünü gıcık!. ya bilir· 
l ler şeyin negadifi çekici ve 
a'ım'ıdır 

le doludur. Sokakları geniş Belediye ve kentin mühim ayı yavrusu tutuyorlar ve bay Musa'nın önüne çıkarak dir çocuklarımız sol<aklarda 
va çok temizdir. Belediyeler işlerinden olan ve her nasıl· yaylada bes'enıeğe başlıyor- iki ayak üzerine kalkııor ve cahil olarak kalmııdır. Bu 
vazifesini hakkile yapıyor ıa şimdiye kadar ihmal edil· lar. Yavrusunun tutulduğunu üzerine doğru yürü)or llu hal ne olacakdır? Alakadar· 

Limanı birinci ölçüdeki mit bulun«n mezbaha ve it gören ana ayı 0 civardan ay· vaziyet karşısında kaçamıya. !arın nazarı dıkkatların n 
limanlardandır. Bütün ulus- fai}e itleri talımatnamelerl rılmıyor ve hiç bir köylünün cağını anlıyan tahsildar ta ce bıne de aletinizi l ekl~riz. 
!arın bayraklarını burada okunarak kabul edıldıkten o civarda dolatmasına müaa· bancasını çıkarıyor ve ken- Aydıncık'da süleyman oğlu 
rarebiltrainiz. Hüyük Transat· ıonra l<entin güzel eıtirılme•i ade etmiyor. dis;ne on adım ileride bu 'u hali/ 
!antikler, yolcu ve yük va çareleri arattırı!mış ve bele- 1 ler gece ana ayı bir taraf dan ayıya atef ediyorsa da 
purları, muhtelif yelkenli er diye hemen hiç bir fayda le· da yavru ayı bir tarafda tabanca patlamıyor. Heygi· 
kayıklar, balıkçı gemileri. mln etmiyen bazı belediye birbirlerine ~ağırıyorlar. rini bırakarak geri çekiliyor 

1 Bana göre 1 • • * 
Geçen gün , onun odasına 

Bütün bunlar rıhtımı dol· emlakinin ıatılarak kentin Nihayet ana ayı bir gece ve kaçmak istiyorsa da ta - 15l 
girdim; kital·larını karııtırdıt11 
ilk elime geçen "RÜYASIZ 
YAŞIYAl\ıA\I» adı bir ro· 
man oldu. Yapraklarını çe
virmeğe başladım. Kimi sa· 
tırların altları dizilmitdi. Bu 
beyenmenin tifrE ~idir " Genç 
sevmelidır. "Aık her 
ıeyden üstündür• kadar mo· 
loz ve kötü satır'ardı, bun 
lar. Romanların kenarlarında 
miskin geri ve platonik dü· 

şünceler yazılmışdı Bu ro• 
manları, baıdan aşağı oku
madım, do•tlara sordum. 
Dostlar bana "Berbat mev· 

zulu. kötü b:r edebi yad de 
koruna l ürünmüı manasız 

ıeyler. olduğunu ıöyledıler 

bunların. 

durmuı; daha içeride, de en büyük ihtiyaçlarından ansızın yavrunun bulunduğu bancanın emniyetini açma 
ntzde ise Mısır ve nihayet biri olan pazar yerleri ve hıl yaylaya inıyor Bunu gören dığını hatır'ıyarak geri dö· 
lngiliz zırhlıları, donanmala ler yapdırılmanna karar bir kadın derhal evine çeki· nüyor ve 4 el ateş ediylr. 
rı gözün alabi diğine denize verilmek suret ile loayırlı bir !erek ateı edıyor ve ayıyı Ayı da çıkan kurşunlardan 

Her hangi bir ıeyde aıl<, 

o şeyin hakikatine giden en 
kesdirim ve aapmıyan bir 
yoldur yayılmıılardır. adım daha atılmııdır. kaçırıyor 2 si beynine, 2 si ciğerlerine 

İıkenderlye'~e 1·Jk defa gl· D k 1 k b Bunun üzerine köylüler ge1er.:k ölüyor , erne lop antuının anu · aıkanının kısa ve ve,ciz bir 
den bir yo'cu evvela gemi nl mücldeti olan on bet gün hıtabesile toplantılara nlha· 
dlrefi ormanından yapılmıı bıtmtı olduğundan dernek yet verılmişdir. 
fevkalace güzel bir tablo 
karıısında kalır. V apurunuz 
rıhtımda durunca güvertesi 
De koca bir ordu hammal 
hücüm eder, bütün eıyala · 
rıoı:ı:ı aıağı atarak yere iner. 
ler. Sonra yolcular umumi 
bk bağırma, çağırma ı'e 
karıılaıırlar. Şimdi yolcu 
dövüıen, bağırııan insanlar 
ortasında kalmııdır ve ba· 
ifajları zorla elinden al na· 
rak elden ele dolaımakda 
dır. Nihayet neticede kim 
raltb gelirse eıyalarınızı o 
alır ve arkanızdan getirir 
Pek çok olmuo hadise;er 
dendir; bazı yeni gelen yol 
cular eıyalarının hırsızlar 
tarafından aıırılmak da o ı:lu 
funu zannederler. Ve he 
men poliıe haber vermeğe 

kalkııırlar. Fakat yolda 
eıyaları elinde,:pis uzun bir 
aömlek geymiı hamal ken 
diıine yellıince, ve gülerek 
bir takılye doğru i erleyin 
ce yo'cular kararlarından 
Yazgeçerler. 
Şen ve doğruluk sever bir 

millet... Eyilik ~tmek, de· 
nebilir ki, Mıaır'lıların karak 

= 

teriıtlk çizglsidır. Bu mil
letin görüp geçl!diğl ıeyler 
pek çokdur. 

~!ısır lngiliz münasebet 
!erine bakarak \lmr'ın iılik 
lalini kazanmak ıçın ne 
güçlükıere katlandığını 

anlamak pek kolaydır. l 'u 
tn1dcı sebatlı bir ıavaşdır. 

Ve bu ıavdıtn verimleri, 
~lııır milletler arası sempati 
yi kendine celbedebilecek 
oluna pek yakında en ı 1 os 

latıe bir ıekilde elde edil 
miı olacakdır. 

lfür, kanunu esaslli sal· 
tauat mü.•takillik, Avrupa 
büyük kuvvetleri tarafından 
zaten garanti edilmiıdir. 

Asker ve donanmaıile Mı 
ıır, coğrafi vaziye 
tinin ehemmiyetine binaen: 
Ayrupa ve Aa}a yolu üze. 
rinde bulunmasından millet
ler araıı alakay celbedebi· 
lecek vaziyetdedir. 

Veıha11l, Arap memleket 
!erinin merkezi olan \!ısır, 

kendi Whft fırkasının iftihar 
etdıği P <1narapizm politika· 1 

f 
Roman Tefrikamız: 16 - - --

Sil \r il ş l<l 11 S<ı v el Ş<l 

Pek alA Ben hemen 
ıideyim, yarın değil öbür 
ıün akşam üzeri yine !!ura 
da buluıalım. 

Diyerek hemen ayağa 

Yazan: M. YÔRUKOGLU 

hal cevabı muvafakat ver· 
miı ve Arıf beyin fırkaya 

tltıhakını telgrafla emret
diğl cihetle Arif beyin derhal 
hareket etdiğinl Arslan Kap· 
dandan öğrenJı'er. 

Kı.a bir lstirahatden son· 
ra Yahya Kapdan Arslana 
tevcihi hitab ederek: 

fırladı. Diğer arkadaşlar da 
ora im!iıal etdiler, Yalıya 
Kapdan lngiliz zabitlerine ı,a. 
retle vaziyeti anlatarak ve· 
da etmek için ellerini aıkdı. Arslan, a.rtık kıaa bir 
it zaman, tamamen emnl· müddet için ayrılacağız. 
yetde olduklarını ve salimen Dediği zaman, Arslanın 

lstanbul'a gideceklerini anla· esmer yüzü, sarı ile karııık 
dıkları halde b 1 kd 1 gayrıkabill tarif Hr renk . u ayrı ı an 

Y~ni cezit 
• • • t•("ISI IDJZ 

Tekaüd edilen uki ağır ceza 
rei~I Bay llehçet'den boşalan 
yer<= evvelce tayinini yazdı· 
ğımız lstanbul Üsküdar Müd
deiumumisi Bay Haydar Na· 
ki dün kentımize gelerek 
yeni vazifeılne lıaılamııdır 

Yeni değerli ceza reisi mi· 
z.e yeni işinde baıuıklık dt. 
lerh:. 

Gelenler Oıdenler: ---------Ba,\ Mehmed Cavid 
Saylavımız 1 ay Mehmed 

Cavid dün Ankara'dan ~en 
tlmlze gelmişdir. Bugün llur 
hanlye'ye gidecekdiı 

bay Enver 
Saylavımız Bay Enver dünl 

Edremıt'den gelmiş ve akıam 
trenle lstanbul'a geçmltdir. 

•ııe yeni bir hayatın yolcu· 1 

sudur. 

Çeviren 

S"1iwe1' ~a~.11.-.:ı4t.. 

biti dayanamadı Daha doğ· 
rusu arslanın haline acıdı 

- Arslan l\apdan, dedi. 
Sen hiç merak etme, ayrı· 

lık muvalıkatdır. Ya sen 
Lu ha valide üç gün bizi bek· 
tersin, veyahud Yahya Kap· 
lan lıurada kalır, biz senin· 
le gider, i , ,,.ı ah üç gün son· 
ra geliriz 

Demek suretile Arslanı 

ika 1 etmek istedi. Lakin 
Arslan bu ıözlerden hiç bir 
ıey anlıyamadı. En sonra 
Yahya l\apdan insafa geldi 

Arslan, sen yeni köyü 
Lasdın, ben buraları bekle· 
di ı. Şimdi ben lleykoz'u ba• 
sacağım, ıen buraları ~ekli· 
yeceksin. 

Dedi. Hu defa Aralanın 
1 1 aldı. Ars'anın dudaklarının dolayı, ngi iz zabitlerinin 

titrediği fark ediliyor, ade· 
müteeulr oldukları anlaıılı- 1 

aklı baıına geldi: 
- Kapdan, dedi. Allah 

aıkına, beni üzme. Başıma ta dili tutulmuı olduğu hal· 
yordu. 

de, kekeltyerek: 
Alibahadır köyünden ay· Kapdan beni öldür! 

rılan Kapdanla ıüvarl zabiti. Baıka türlü ayrılmam 1 
Arılan Kaptanla mutabık Diyebildi Yahya Kapdan 
kaldıkları ve vechtle buluı· ark ~daıının çok samimi 
mak üzere Tavıancı:•a var· olan kanı merbutlyetinden 
dık!arı zaman Anlan Kapda emin olduğu için; hayatında 
nı orada buldular Gebze'den mekteb görmediği gibi Yah· 
kaymakamla Yahya Kapda· \ ya Kapdan anhpeten tecrü· 
nın lzmıt'deki fırka kuman· beıl d~ çok az olan Kara 

1 

danına çekılikleri telgraf üze j Arslanın l>u haline gülmekle 
rlDe fırka kuma.11danı, eler· mukabele atdl Sııvarl :ııabi· 

ağrı girdi. Şinıdı gidıb la 
ıımı üç defa bir ağaca vur 
madan bu laı a'"" g<ç 
mez. 

Dediği esnadu, ıüvarl 7a 
biti hemen ıeferl çantaıına 
davrandı: 

- Arslan Kapdan bende 
aspirin var. 

D"rdimez Yahya KapdRn 
kahkaha ile gülmefe baıladı. 
Anlan Kapdan da dıtarıya 

Belediye cezalan 

Ekmeklerini hamur çıkar 
dıklarından dolayı hakların 

da zabıt varakası tanzim 
edi 1en 13 numaralı fırıncı 

lbrahlm, 24 numaralı fırıncı 

llekir oğlu Ali, 18 numaralı 
fırıncı Hakkı . IO numaralı 

ekmekçi Hüseyin, 17 numa· 
ralı ekmekçi Yahya, 16 nu· 

, maralı fırıncı lbrahim 8 nu 
maralı fırıncı Ahmed'ın l'ele 

diy" Encümenince muhtelif , 
para cezasile cezalandırılma· 
!arına karar ve~llniitdir. 

Fırınlarda saat 

Dün blr okurumuzdan al· 

dığınıız bir ıtkayetde L azı ev 

ekmekleri piıiren fırınlar da 

hala alaturka saat kullanıl 

dığı ve bundan vazgeçmesi, 

kendilerinin bu saatd~n an 
lamadığı söylendiği halde 
(Ben alafranga değıliın; bina-' 
enaleyh kullanmıyacağım 1 
cevabı alındığı ve bunun :ç;n 
alakadaranın dikkat nazarı 
nın celbedılmesi bıl~irtlmek
dedır. 

fırladı. Yahya Kapdan hala 
gelmiyor. Süvari zahili 

- Ben Arslanı daima 
böyle kızdırırım. Gider ha 
kikaten baıını bir tarafa 
vurur, iki üç kadeh de rakı 
içer, ondan sonra gelir (ba 
ıımın ağrıaı geçdl] der O da 
benim gibi cahil, yoksa va 
tan için her zaman ölmeğe 
hazır bir arkada,. 

llakikaten yarım saat sonra 
Arsl .. n Kapdan geldi Tees· 
sürü zail olmuı. adeta ıen· 

lenmi§di. Yahya Kapdana: 

Kapdan, senin ıansın 

var, çok it göreceksin. Yal 
nız Lir saat evvel haberdar 

Soy Adı 
alanl<ı ı· 

Ali l\ebsüd 
mahallesinden 

Salih Kebıüd 

Osmaniye 
Halil oğlu 

Tah•il 
şubesi katibi 

Abdülkadir Kebsüd Sa-
lalıaddin mahallesiııden Ha 
cı Osman oğlu 

Mustafa Sıdkı Kebsüd 
Sa ahaddin mahallesin 
den Hacı Osman oğlu 

M. Vasıf Ispartalı oğlu -
Çıvici (oğlu Niyazi, krdeşi 
bel~diye tahsıldarı l lüıeyln 

r:ıkmet, yeğenleri hakkak 
Basri ve kardeşi Ali fiay. 
dar aynı iımi almıılardır. 

fımail Aran - Ömer KÖY 

iste ıyonu makaıçısı 

- 153 
Göz çakmak öz 

içindir. 
- 154 -

çakmak 

rler ıeyde ve hele mem · 
leket it'erinde değers'zin 
eğersizden hiç f .. rkı yok gi 
Lidir; çünkü: her ikisi de fay. 
dasız ve belki de zararlıdır. 

155 

Türk köylüsii; tunç kapıaı 
kilidli ve anahtarı gözlerin 
den •aklı büyük b r kaleye 
benzer; ki: 'iöy 'emekle değil, 
gö•temekle fetholunur. 

156 

Emek ile değer yanyanıı. 
yürü".lükleri 7aman ancak 
maksadlarına eritebilirler 

• 

• • • 
Ben temiz ve tortuıvz 

sevgilere inanırım, 

••• Sabit Eren 
Dünkü sayımızda ticaret - - --------

O gündenberi dikkat edl· 
yorum, kızımın dudakların 

dan düp1iyen hercai ma· 
nalı ıarkılar, kötü mevzulu 
filim ad arı .. 

Alman fılimlerinde çolc 

odası bat katibi bayEkrem'in Nafiz Ünlüerler Vila· 
soyadı l.avulciur veznedar bay yet matbaası mücellidi 

karekterisik bir ıev vardır 

hemen hepsinin sonu bir 
yuva kurmağa bağ' anıyor. Bu 
gösterir ki: filim, fıkirleri en 
geni§ manada lanse •den bir 
propaganda vasıtasıdır. Al· 
man kafası, bu vasıtayı eyi, 
temız bir fikri yaymak ve 
aıılamak için kullanmaktadır. 

Mehmed'ın Altınbat ol«rak Hüseyin Yazıcıoğlu Aba. 
yazılmııdır. Bun'ar Çavul· cı [llemşiresi Fatma ve Fat· 
dur ve Altıntaş olacakdır, ma'nın oğ u Muharrem 1 las· 
düzeltiriz bi de aynı adla anılacaklar J 

Ahmed Muslu - Aygören llasan Ali Türker Ba· 
mahallesi hıdırlıa sokağında lıkesir Lisesı son sınıfdan 
:'8 No. lu evde lh•an Edib Kansu lstan-

A bdullah Sözleviç Vi· , bul Maltepe askeri Lisesi Benim kızım fılan yok 
layet matbasaı odacısı son sınıftan okurlarım Yalnız kızları 

Biz timdi yamçılara sarılıp 
dört saat uyudukdan sonra 
uyanmazsak bizi uyandırın. 

Emrini verdikden •onra, 
zaten arkasında bulunan 
yamçısına bürünerek fılinte. 
sini bacakları arasına aldı 

ve sol yanı üzerine yatdı. 
Süvari zabiti de ona uyar ak 
aynı vaziyette uykuya da 
!arken saatine bakdı; tanı 1 

alaturka - saat iki. . 

Şayanı hayretdir ki; Yahya 
Kapdan,ıüvarl zabitinin çiz· 
mesini çekerek: 

- Kalk bakalım. 
Dediği 7amau, süvari za. 

zabiti dııarıya kulak verdi 

insAnİ _saatten daha ayarlı yJ., • Kapdan, _dedi. Ar.ka· 
par l\endim uyandım. nıızdan gelenlerı ıayacagım 

Zaten h. zır bir vaziyetde bakalım kaç kişi? 
bulunan ve kimlilir Demesi üzerıne, metın ol 

cluğu kadar nefsine çok ıtl 
kaç gündenberl Çizmelerini d l y h K d . K ma ı o an a ya ap anın 
bıle çıkarmıyan Yahya ap· ıu cevabı karıısında kaldı: 
danla Süv 1ri zahiti, kapıdan pt••-••••-••••-••••-11 
dııarıya çıktıkları zaman • F İ J : 
arslan Kapdan a karşı aıôlar. İ l P8 ar 1 
Arslan Kapdan Yahya kap· 1% B Ik . M*ft .. I* : 
tana· 1 a 1 esır u u u- ' 

Kapdan, kimse burada i ğünden i 
kalmak istemiyor. Rıfat • K. • • • Kapdan [•] yüz kiti seçiyor, 
beş dakika sonra ikiyüz kiti 
oluyor Ne yapalım? 

1 llıı[jduy 7 1 i )) il/ili J:i i 
• Arpu !J • 
•ı Kıırıı ı/zıım '28 •1 

etmezsen merakda kalır, has· ve Arsanın ses nl ftildı Ars· 

Yahya, Kapdan 6Ükunetle 
cebinden bir defttr çıkara 
rak: 

Hurma 75 1 i Kcıılimi:iıı ycçerine gv : 
Rıfat Kapdan da bura· : re bıı sene sııdakııyı fılra ı 

da. senınle beraber kahın 1 yııkarıdıı göslerildifjl fil 
Her kes numarasını bilir. 26 : bidir. hlra ve zekrilın ! 
numaradan 126 numaray'ı 1 yıırdıımıı:ııtı hava kuvvet : 
kadar olan arkadaı ar ayrıl· • frriııi arlırmafja çalışan ; 
sın Bızi takib els nler Al i Tayyrıre Cemiydiııe veril- : 
laha ısmarladık 1 mesi rica olıııııır. : 

ta olurum. lan: 

Demek suretıle, nPmleııt-n 
gözlerine inzimam elliği 

muhakkak, 1 ütün kalb bağ 
!ılığı ile Yahya Kapdana ve 
bilhassa vatanına olan peres· 
!işliğini ifade etdiği meydan· 
da idi. 

Yahya Kapdan: 

- Hiç merak etme,Kara An· 
lan. Eyi bir tı gördüğümüzü 
çok çabuk ltidecekıin. Gıt, 
R·fat Kapdana söyle. yüz 
kııi ıeçıln ve hemen ha 
hazırla11n. Dört ıaa t uyku 
dan ıonra harekat adecefia. 

Tamam, hepsi hazır 

mı? On da~ika sonra Kap 
danı uyandırcağım. 

~özlerini söylerl<en, Sü 
vari Zabiti saatine 1 akdı 
Hakikaten a1 tıya on dekika 
vardı. Yahya Kapdana sor
du: 

Seni kim uyandırdı? 
Yahya Kaptan,gayet ciddi 

bir lisanla: 
- Affet Sen bize bakın

ca daha kilçüksün. Komite 
cilil., vatan muhabbeti ve 

bilhaua böyl• naaik zamanlar, 

Diyerek Süva' 1 zabitıle be· .. ••-••n••••-••••-.. ~ 
raber Atlarına bindiler ve 
alaca kara!ığında yol al. 
mağa baıladı ar. 

Bıraz yürüdükten sonra 
ıüvari z'ıbıti merak etdi: 

[*]Rifat Kapdan, Yahya Kap· 
danın süt kardeşidir. Büyük mil· 
Jet meclisi muhafız kıtasında iş 
ırörıniiş, oimdi lııııirdt oturuyor. 

Yurttrış 
llilt\lialııııf'r i11~aıılı· 

gin ~f'fkatıııdaıı dngnııış· 
tıır F t'l::i.k••tli giiııiiıHh~ 

<-

s ıııa ilk var<lııııı o va· 
par, k:.ırtl~fın do~tu olafl 
Hil:iliahn1ere aıa ol. 
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Savaş'ın Büyük 
Yazı Y ~ rışı: 

~z Dilla En Güzel Yazılan Yazıyı S&ç~ceğiz. 
Yazanlara neler vereceğiz? 

Ôz dil savaıı yolunda ona tam ve doğru bir inanla 
bağlanan ~avaı; bütün gençleri ve bütün yazanları bu 
yolda yarııa çağırıyor. 

lıtediğlmiz ıey: 
1 - Öz dıl, yani Anadolu dili ile yazmak (Elden 

geldiği kadar Osman?ıca dili kullanı\amıyacağı gibi 
Anadolu dılinde olan sözler dururken derlemelerden, 
ya da öteden beriden bilin mi yen sözler de alınmıyacak.) 

················•o••······························ .. 
IDünya üzerınde sıyasi ve ıktısadi hareketle~ .f t~~~ıni Ö.ümjen o kadar korkmiyorum f J:kz;~~mf 

l•Hıkayesi • • Ki.mil 1 
Arab Ulusları bir kongra yapaca~lar. 

Bu korgra, gayesinde muvaffak olacak 
mı? Mısır bu kongraya iştirak edecek mi? 

Suriye yazıcıları ve edib 
leri son zamanlarda bir Arap 
kongrasının toplanması hak 
kında uzun yazılar yazmak
tadırlar. Bu yazıcılar diyor· 
larki: Arap memleketleri 
arasında çıkan ihti 1 afların 

izalesi ve bu mfmleketlerln 
birlikte çalışab•lmeleri için 
bir Arap kongra· 

sının toplanması lazım gelir. 
'1ısır'ın bu koggraya iştiraki 
dahi istenilmektedir. 

Malü-n olduğu gibi 
Arap kongraunın toplanma 

"El - belag" den 
gradan vaz geçilmiıtir. 

Son günlerde bu eski fik 
rln yeniden ortaya çıkarıl· 

ması ileri sürülmektedir. 

Şam'da çıkan Feteel Arap 
gazetesi yazıyorki: Bu kon 
gra bir kaç mühim meseleyi 
halledecek ve Arap ulusları 
arasındaki uzaklığı 

giderecektir. Fi11atin kıta.mı 
dütünelim Yahudiler, Filistin 
kılasıuda Arap vayiyetlnl 
güçlettlriyorlarlar Arap ulus 

Tu·r1
• kadını : •••••••• : •••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• il 1 

·bir defter yaprag-ından- mım. Gönül yapraklarını 
, bund Ab blatt" dan 

Bu m~vzu hakkında pt>r· 1 

ıembe günü akıam "kadınla. 
rın ıeçme haklarını müda· 
faa cemiyett" nde ProfeEÖr 
Dr. Malche bir konferads 
vermiştir. nu konferasda 
Türkiye'de kadının yakın ma 
zidekl durumu tedkik edil 
mit ve o vakitler kadının 

yüzü sımsıkı kapalı olduğu 

halde sokağa çıkabildiği, 

kadının kacası ile beraber 
bir arabaya binmesi caiz 
olmadığı, ancak ayrı bir ara 
baya binerek kocasının ara
basını arkadan takib etmek 

O, yeıtl gözlü, kumral çokdan kapadım Gençlı. 
bir genç kadındı. Çocuk de· ğimde ufak tefek birkaç 
necek kadar taze, bahar, ti çapkınlık vakam olmuıtur. 
lr, musiki denecek kadar Karlma rastladığım aıın· 
güzel bir ıeydl. den ıonra berıeyden elimi, 

Hapishaneye geldiği gün eteğimi çekmlf, evlenmlı 
ıaıırmaktan kendimi alama· yuvama bağlı kalmııtım. 
mııtım. Senelerden beri Yeniden Atık olacak defil· 
mesleğime o kadar alıımıı, dlm. Kalbim kuruluıu azal· 
o kadar katılaşmııtım ki.. mıı bir zenbereğe, vücudum 
kaç daneslnl gördüğüm ka- içinden kurumuı kart afaç• 
dın ve erkek suçluların kar- !ara benziyordu. 
§ısında artık hiç bir acı duy. Şu halde onu neden bu 
maz olmuştum kadar düıünüyor. cana 

2 - Gönderilecek yazılar nası.! ~!.malı d'.ye bir j 

çevre yoktur. Hikaye, ılır, herhangı bıçımde bır n<sir. 
Yeter ki öz diHe olsun ve ülkümüze yazılabilir olsun 
Kısaca inkılabın, yani ona inan Savaş'ın ülküsüne uyar 
her yazı onanır. (Kabul edılir. 

3 - Yazdığınız yazılan Savaı'a her gün gönderir 
veya da getirebilirsiniz. 

bir ları hakiki ve içtimai vazı. 
yeti anlasınlar. Yahud ler 
Filistinde yatırdıkları paralar 
la Arap'ların Fılııtin'de vü
cuda getirdikleri gayderi or
tadan kaldırabilir'er. 

t sını merhum Kral Faysal 
j vefatından bir kaç ay evvel 

mecburiyetinde olcluğu, ka· 
dınların haremlerde mahpus· 
bulundukları şeriat ve kur'· 
an hükümlerine göre kadı· 

nın kocasından ~ oş düşürek 

evini terk etmeğe mecbur 
olması için kocanın birbir 
arkasına üç defa "seni bo 
şadım. demesinin kafı gel 
diği hikaye olunmuş ve bu 
günkü vaziyete geçilerek 
ıunlar söylenmiştir: 

Halbuki bu küçük kız ço- yakın buluyordum. Çocu
cuğu; bir taze yeşil yaprak ğum olmamııtı. Dütünüyor
gibi süzülen gözleri, ıakak- dum, eğer bir'kızım olıaydı 
larında altın köpükler yapan hemen hemen bu yaıta ol
saçları, narin vücudu ile biz- ması lazımgellrdi. Ve ıahl-
den kafama, kalbime soku den o benim kızımmıf, ca-
luvermittl nımmıı, bu büyük günahı O 

4 _ Gelen yazılar sıra ile basılacaktır. ilk geıen 
yazı 1 son kanunca yani sene baıında çıkacak· 

tır 

5 - Yazıları 1 Şubat 935 gününe kadar gelirmiş 
olmalıs.nız. Bundan geri gelen yazılar yarışa katıla-
maz. 

6 Yazıların; Savaş'ın üç direğini (tütun geç-
memesini gözönünde tutmalısınız 

llik<iye b'rirıcisiııe: 

Siir 
• 

l'eyuıııi Su fa' nın im:alı blr romaııı ve bir 
dulıııa kalem 

hirincisınr: 

şiirleri ve lıir nlbıım 

N ··si r 
Alııııel llıışim'ifı 

hirırıci·dıı(•: 

ıllıfalıxablı o[jlıınun cı Derııokrashı adlı kl
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~iir 

Suvaş ncşriyaluıdan: «Sengim Ve l:lıra
bıın•ı iııı;alı Üç aylık Savaş abonesi. 

ikiııcisiıw: 

ruldı:lı, gü:el bir şiir defleri. 
~Hsir il-.ıııci~irıP: 

~uuaş rıı-şriyalından. «Sosyuli:ımı im:alı. 
Vı: ıiç aylık Sauaş abonesi. 
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~uuuş ııcşriııatındarı: cıDcmokrashı imzalı 
Su11ıış. iki aylık abonesi. 

Siir iicii ıı<"iisii ııc: • • 
/Jir şiir defleri. lle «Sevgim ve l:tırabımıı 
im:a/ı. 

Nesir iiciiııcii~ii ııe 
• 
Savuş Vç aylık s~ .abııni 

1-~~~~~~-;--- 1 

~-------:--:---:--"":""""·~~-:--:--~~-~ 
delıkanlı kardeşleri olan d'>s- Ne yapalım bun' arı? 
l arım var. Onlar her zaman 1 Hen "· :.\L T ıLA il Ak a· 
bu yarayı neşterlerler, göğüs zım. diye düşündüm. l~te 

l u sütunun adını da bunun ıteçire geçire deı ler ki· 
Kızlarımız bir Fransız için "AALTALAR. koydum. 

kızı kadar zübbe düşünceli ~lJcı!ı"a 

l 

l 
ı 

düşünmekte idi 
\lerhum Faysal, Suriye 

kıtasının lraka ilhakı ve bü· 
yük bir Arap krallığının 

teşkili fikrinde idi Merhum 
Faysal bu gayeyi kuvveden 
file çıkarmak için bir kon 
granın akdını idemi§ idi Kral 
Faysalın vefatı ila bu kon· 

Netice itibarile, l iz bu 
kongrayı sevinç ile karşıla. 

rız. Bu kongrada mühim 
meselelerin görüşüleceği fÜ b· 
hesizdir Bu kongradan büyük 
faydalar çıkar ve bu kon 
gradan istirade etmeliyiz. B •gü:ı herıey bambaıka. 

dır. Kemal paşa büyük ve 
Saı yıl için~a ulushr arası ~itab mübadelen müdhi, bir enerji sarf ede 

Tass ajnası bildiriyor 
Sovyetler ile yabancı 

memleketler arasında kül 
tür münasebet'eri cemiyeti 
"Voks. bundan on sene ön 
ce Sovyetler ile muhtelif 
yabancı memleket' er arasın 
da kitab mülıadelesi kuru 
munu yapmııtır. Bu müba 

deleye Avrupa, şimali Ame 
rika, cenubi Amerika, 
Asya. Afrika ve AvuHur
ya'dan 72 memleket iştirak 
etmektedır "Voks.ın kltab 
mübadelesi şubesinin yaban; 
cı memleketlerde 3115 mu· 
ha l·iri vardır Şube bu mu
ha Lirler le daimi münasebat 
ta b .lunur. J-ıu muhabirler 
arasında devlet müesseseleri, 
ilmi araıtırmalar müessesele· 
ri, kütüph ıneler,üniversiteler 
müzeler, ilmi mecmualar 
yazı heyetleri ve saire var 
dır 

Bu muhabirlerden 583 Ü 

Birleşmiş Amerika'da. 568 1 

Almanya'da 313 ü Fransa'da 

bulunmaktadır 
C-on on yıl içinde yaban. 

cı memleketlerden Sovyet
lere bir milyon kitap galmış 
ve Sovyetlerdeıı de yabancı 

m ~ nleketlere 6()1 bin hn zi 'rek memleketin çehresini 
yade eser gönderilmiıtir.Ya büsbütiin değiştirmi~dir Ar 
banc memleketlerden gelen tık bugün Türk kadını ile 
kitapların yarm Arr .... ri~a'dan Garb Avrupası kadını ara
gelmiştir. Au kitaplar öko- sında büyük bir fark kal 
nomi, i<tatistik, it teıkilatı, mamı~lır. Çok karı alma 
felsefe, tarıh etnografya, tek- yasak edılmiştir Çartaf ve 
nik, ziraat, müsbet ilimler, peçeler kaybolmuştu Fab 

rikalarda onbinlerce Türk riyaziyat, tabii ilimler, tıb, 

pedagoji, ve sair ilimlerden amelesi çalışıyor. kaıtl·, li
bahistirler. Beynelmilel kitab san bi'en, Stenodakti'ograf 
mübadelesi lürosu gerek ve saire olarak Türk kadın 
Sovyetler ve gerek yabancı ları idare işlerınde çalıııyor 
memleketler ilim ınüssesele- lttr Ticaret ev'erlııde de 
rinin hayat ve faaliyet nde Türk kadınına tesadüf edl 
mühim bir''rol oynamakta· liyor Kezalik Türk kadın· 
dir llu büro her iki tarafa ları muhtelif meslek itlerin 
en son ılmi kı>şiflerln tetki. de de çalı~maktadırlar İs 
ki imkanını babtelmektedir lanbulda zabıtai ahlıikiye 

de l" kadın memur çalıı· Son yıllar içinde Sovyet 
dığı gibi 7 avukat, 5 doktor !erden Türkiye' ye 16,0l2 
vardır. Bunlardan başkaca Türkiye'rlen de Sovyetlere 
gazeteci, laboratuvarlarda 161 O kitab gönderilmiıtir 
asistan, doçent olan kadınlar 1934 yılının 9 ayı zarfında da vardır. Bütün fakultelerdeı 

Türkiye'ye Sovyetlerden 709 
de yüzlerce kız talebe yetifiyor . kllab gönderilmiı ve oradan 

Hatta lıir Türk kadını kim 
Sovyetlere de 176 kitab -------------
gönderilmiştir. Bu mübade- sesi, biri kütüphane, beıi 
teye 15 Türk müessesesi iı· gazete idar~hanesi, timi 
tirak etmektedir. Uunlardan mecmua ve sairsdir. Sovyet· 

beıt ilmi araıtırma müessesesi ler Türkiye'ye ziraat, maarif 
biri üniversite, biri yüksek teknik güzel san'atlar hak. 
mekteb, biri dev'et müesse· kında kitablar göderilmiıtır .• 

Siyah mantosunun genit ıılemif gibi içimde karıaıa
kürk yakasını çenesine ka· lık duyuyordum. 
dar kaldırmıı, siyah şapka Bir gece gardiyan teliıla 
sını sola, hemen hemen yü geldi. 
zünün yarısını örtecek kadar 
indirmitti. Sararmış yuzu, 
çürümüş göz kapakları işle· 

dıği suçun varlığında yarat· 
tığı acılıkları hemen anlatı
yordu. 

Onu ayrı lıir odaya kapa 
mak lazımdı. Bu kadın ko· 
casını tırnaklarile, <l ılerile 
paralamıı azılı bir katil 
o larak buraya gönderi 1mitli 

Onu yerine yol adıktan 
sonra düşünmeğe baıladım. 
;'\eden, niçin bu cinayeti 
yapmıştı? llastamı idi, deli
n i idı, ne idi bu kadın? iş
ler me eskisi gibi dalamıyor 
gözlerimden kafama,beynime 
kadar giren bu çocuk yüzü· 
nü uzaklaştıramıyordum. 

Karım durğun'uğumun far· 
kına varmıştı. Ne oluyorsun 

nen var, hastamısın diye 
etrafımda pervane gibi dola
fıyordu. 

Ben kırk yaıını çoktan 
geçmiş yaşlı haplı tir ada· 

ya profesörüdür Bizde ol 
duğu gibi izci kızlar, kadın 
spor kulüpleri olduğu gibi 
Paris'in en yeni şeyleri gö
rülen son derece zarif moda 
atelyeleri da vardır. 

Profesör Dr. Malch söz· 
!erini hazurunun bizzat mo 
dren İstanbula gelerek bura
da söylenenleri mahallinde 
görmeleri hakkındaki sami· 
mi arzu ve temenniler ile 
bitirmitdir. 

Sarııın güzel - ona 
bütün hapishae bu adı ver· 
miştl - çok hasta dedi. 

Koıarcasına yanına gittim. 
Demir karyolanın örtüleri 
altında bir kuı ya vruıu gibi 
büzülmüttü. Yanakları çök· 
müş, gözleri çok lrileımtıtı. 
Saçları sarı gül yaprakları 
gibi yastıklara ıerilmııtı. 

içimden zavallı küçük kadın 
diyordum. Onu bağrıma baı· 
mak, onu bu taı odadan ka
çırmak istiyordum. Yanına 

yaklaıtım. 

- Neniz var, halta mm
nız? diye sordum. 

Yüzüme baktı. Uzun uzun 
baktı. Sanki hu gözlerde bir 
yangın vardı. Soluk ıııklı 

hapishane odası bir alevle 
lutuımuı gibiydi. Batım dö
nüyor, dizlerim titriyordu. 

Birden yerinde dol!ruldu. 
ince, beyaz kollarının boy
numda kilitlendiğini duy
dum Güzel başını göğsüme 
ıaklamıı hıçkırıyordu. Ağla

dı, çok ağladı . Sonra: 

Korkuyorum Korku· 
yorum . Beni kurtarınız diye 
haykırdı. Ah onu kurtarmak 
için elimde ne vardı ki? 
Saslarını okıadım.Suadurmak 

için dil döktüm. Ve ilk defa 
ona suçunu sordum. 

Yanık, acı bir ıesle ıöy
liyordu: 

( Devamı var ) 

~---~--~--~~------"'" ğanda yapıyormuş Savaş'ın P·yesi: 10 '1uallim Yani ordunun aleyhinde 

Bir Zaferin ggDDDD birşey'er mi elde edemiyo,larmış; bizi 

dığın gihi , cebheye de plan yetiıtir. Se 
nin gibi dinç ve inan dolu bir muallim 
bir Türkiye kurulmasında en büyük bir 
rol oynıyabilir . [Gür ve d inç •esile] \lus 
tafa Kemal. Türkiye'ye yeni ufuk gös· 
ter. Oraya akalım. Ordu orada hızını 
alsın 

Bundan so.~r.~sı için elde mi a~lamamakl 
Hir yasa burunerek elde mi çaglamamak 
Bir zaferle:böyle yas olsun hiç ister mi 

Birinci ihtiyar [dörtler masaaına 
bakarak] ıeytan kulağına kurıun. Gö
züm yanlış görüyor galiba? 

a bu ip uc arını ele veriyormuşuz~ 

aaaagg Y aSl Süd baba - Hayır Onlardan fazla 
a kendimiz' ınhsımız aleyhinde lmif. 

l'a:an: R GÖJ(ALI' "Öıüm dakika'a ı geçiriyorsunuz. diyor. 

Mua.llnı Siz, ceket, pa1to ve kal 
!>ağınızı bana vereceksiniz. Kendime 
ba.fıf bir de makyaj yaparım. Ondan 
lonra tanınmam. \laamafih hoca olmaz-
1a tanımaları imkamızdır. 

Hasan-Bana ne vazıfe düıüyor mu 
allim bey? 

Muallim - Sen mümkün olursa ha· 
llın, kahvenin etrafında Lulı..n, ne var 
t.e yok onlara bakarsın Koyu bir leh· 
hkeden beni haberdar ve vazıyetim.!en 
ele aüd bayayı ma\ı'.lmatdar edersin 

Süd baba f~en burada mı bekliye· 
>'lıı:ı oğlum? 

Muallim - llayır hayır. Siz doğru 
evinize gidin ve rahatınıza bakın. 

üd baba 11 irden hatır amışdır. J 
lia. Senin hal:.erin yok galiba 

\luallim Neden haberim yok? 

Süd !.aba Scyfi'den mektup a'dım. 
Zıı.fer yüzde yüz diyor. Her ce;,heden 
iahbıyet haberi alınıyormuş \ a nız bu
rada ıizl merak ediyor Çünkü lstan 
buı'dan ge'en o Cezmi ve iki arkadaşı 
kasabayı para ile elde etmek ist:yorlar· 
llılf. Aleyhimize mütemadiyen propa · 

Dıkkat etmemızi söylüyor. 

'luailim Onların vaziyeti eyi ya! 

Süd baha Dediğim git i itle. Zaf P.r

ler birbirlerile yarış ediyormuı. Seyfi, 
iki gün sonra burada. Ve temin ediyor 
ki kendisile birlikde olmazsa, iki üç saat 
fasıla ile de ordu kasabaya giriyor.Yu 
nan'ın ve İstanbul'un mukabele edecek 
hali kalman ış "Düımanı, vatanın ha 
rirc.ı ismetinde r,oğacağız!" diyen sesin 
er. e :ı görül )Of. Ve ~'.t;slafa Kemal 
"ordular; ilk hedefiniz Akdenizdir ılerı!. 
demek!" ordusunu Akdeniz'de emir.bek 
!er görüyor !'unları duydukca kanun 
kaynıyor , cebheleri hatırlıyorum . Ve 
"Ah ne olur ben de bu Akdeniz emrini 
alanlar içinde o saydım da ona cevab 
ver.eo:ydirr; "Akd~r.lz çok yakın. Daha 
uzuk bır kıyı röyle, bir hedef ver!. de
seydim. Hey koca neferler, aslan soy· 
!ular hey! 

Muallim Coş c'unuz ıüd baba Zararı 
yok Siz bt radan da o sesi haykırabi 
lirsiniz. Yolumuza devam edel m. 

Süt baba - A\lah yardımcın olsun . 
Önümüzde açılan yeni sahnelerden bize 
sevinç getir Ve göreyim seni, talebe. 
lerln• tlim, irfan ve vatan ıı.ıkını aııla 

(Derken çıkarlar perde iner] 
[Sahne kararır, çocuklar ve l.ıüyük 

baba gider.) 

1 Bi r zaferin yan ıarkısının ikinci 
kıtasını ~öyliyerek iki çocuk ve büyük 
baha girer] 

[Yerlerine otururlar J 

Bii) ül-. uaba[ Götll1 l'İ ~a~aı·nıış<lırJ 
Susmayın çocuklarım daha söyleyin daha, · 
Dinlerim burda sizi ben akşamdan sa· 

baha 
Kadar hiç yorulmadan. 

Kız çocuk [Tatlı ve yalvarır Sl'Slr] 
Peki bu yaılar neden? 

Erki' k cocu 1-. 
• 

Gözleriniz yaşarıyor ıarkıyı dinlemeden, 
Yoksa muallimi mi kahvede vuracaklar 
Böyle vicdanıızlık mı yapacak'ar alçak. 

lar 1 

Bii~ iik baua-
Ozmeyım fazla slzi,[bu sözle anlatılmaz. 
Bu gün gibi hakikat ulu orta atılmaz. 
Benim sizden isteğim bundan örnek al· 

manız 

Bu lnkılAba layık birer evlAt kalmanız . 

yim? 
"Zafer günü sen bir yas gfüter tanrım. 

der miyim? 
Başka söz söylemlye benim dilim dön· 

mü yor 

Bir zaferin bir yası içerimde sönmüyor. 
Dinleyin, açıyorum, bu beşinci yaprak

dır. 

Ve bir yasın sonunda bir zafer olacak· 
tır. 

1 Elile perdeyi açar J 

Beşinci görünüş 
[ Sahne: Bir köv kahvesi. Araları 

mesafeli iki masa var. Kahve ocağı gö· 

rülmüyor. Masanın sahneye yakın ola
nında "-, uzakca alanında 2 kişi oturu
yor. iki kiti ihtiyardır. iskambil oynuyor. 

Dört kişi, hararetli ve kısmen korkak 
ve sessiz konuıuyor . Bu dört kişi mu
allim kıyafetinde olan Cezmi, hoca ve 
iki orkadaııdır.] 

Bii"İnci duruş 
Cezmi [Daima yavaı ve sinsi] Ho

cam, saat sekiz buçuk, hala gelmedi. 
Niye geç kaldı acaba? 

Hoca - Şimdi gelir efendim, timdi 
ııehr . 

ikinci ihtiyar - Ne o, ten gördiln 
çavuı. 

8irinci ihtiyar - [Dörtler masasını 
işaretle J Baksana şuraya ! Hoca efendi 
ile muallim efendi yanyana. Yani kurt· 
la kuzu bir arada demekdir. 

ikinci ihtıyar-[Dörtler masası fuıltı 
ile itidilmez bir ıekilde konuıurlar.J Tu· 
haf. Sahi de. O yanlarındaki iki genç 
kim öyle? 

Birinci - Her halde iki asker kaça
ğıdır. 

ikinci Zannetmem. 
Birinci Zannetmiyecek ne var? Ko 

ca kasabada biz yaıdakilerden ıayri 
adam kaldı mı ya? Hepsi cebhede. Bu 
yaıda burada ya bir gavur, ya da bir aı
ker kaçağı bulunabilir. 

ikinci-Sen de haklısın, fakan mu
allim Erdoğan bey bir aaker kaçal!ına 
nasıl olur da yer verir . 

Birinci - O da doğru amma bir 
müslüman; koyu müslüman hoca da ya
nında bir ga,ura yer vermez ya? 

ikinci - Bu it çıkmaza ğirdl. Kıı.Ik 
bir soralım ayıp değil ya! 

[Devamı var] 
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