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Fransa Ekrem Köniği 
Matbuat Hürriyetinin Bir Jıt!illetin Türklyeye Tesliri1 
Hayatında Oynadığı Büyük Rol 

1Et k _ t . 

Hükômet Ve Matbuat 

Matbuat Susdu mu, Halk Arasında da Dedikodu me IS emıyor mu? 
Saltanat Sürer. Fakat Matbuatın da Vazifesi Vardır 

Yazan: HÜSEYiN OAHID YALÇIN 
H!~·-· · d r·····························::······· .... • ..... ·····::·······ı······· .. ·····ı······ ,...,umel ıle ınatbuat arıuun a· ı ••-••••••••••-••••••-• •-••••••••• ..... •- •••••••• ••••••••••-•• •••••• 

ki milnaaebetler ve, daha doğru-ı 

Havas Ajansının Neşrettiği Garip 
Tebliğden Çıkan Mô:na Nedir? 

a~, umumi suretle matbuat mesele- . 
•ı hul'Ün memleketin büyük e· 
hemmiyetle üzerinde durup diif ü
neceği hayali mevzulardan birini 
leflcil ediyor. 1 

Otuz scnccloııueri bu ıne ele 
ıaUolunamamıstıı·. l\Iaamilfih, ar
ada kuf' bir tecı ülı devre i bı-

- ı ktığı m: ·,, bunlardan , h ıacnk 
derı;Jeı l~ 1 leıisı hakkın el< fa:rdalı 

o • l
0

t ke-
s leme' 

Memlek tirııızdcc, içinde lınlun-j 

Ankara. 12 (A.A.l Havas a· 
jansı tarafından ııeşredılen bir ha
berde: Anknıada tayyare' kacakcı
lığmdan maznun Ekrem Köniğ na -
ınında bir 'flırk \ atanda:;tının ha1<: 
.kj hü\ iyctının ltlE-ydana <·ıkması ü
zerine uzun z·ıımı.ndanbeı i ika net 
etmekte olduc-u Fraırnacla te\•!df 
edıldi0i H b r 0aı te indckı bıı ya 
zı~ a atfen. lJıl ınlerek F'ransa mi'
li cmniyetinın bu h. \'adı.si kkzi!l 

1 ettiği beyan olunmakta \'t bt; 
lugumuz sı. cceddüt ve inkilap 

devrinde n~atbuatımızın uhdesine 1 

tluşeıı \ azif eııin çok 11azik olduğu- l f S • 
uu takdiı etmek zor bir iş değildir. ransa urıye 
Matbuatın bu \'azifesiııi hakkile id-

1
· M d d raıc ve ifa tnıi~ olduğu kati suı·et- Fraakiatlere meaıub iki uker bomba atarlarken an asın an 

te i:~;!!~~e~dır olan Liı' ku- F k•stler Nı·haAı Zaferi Vazgeçmiyor 
urun claima biı· hilrdebin ile se>TC- r an 1 1 

Beyrut, 12 (A.A.) Ha Yas a-
diUp büyütülmesine biı· istidat var- ., · G • 1 jxnsı muhabirinden: 
dtr. Çünkü matbuat.a ananevi su- 1 • Taar uza eçti er Ali komiser B. Gabriel Puaux, 
rette alu~kın olmadığımız cihetle, çın r kr•un.dydoa ilFerannseşareııındilmkişenodil?sm' beir tenvudt·ı· 
netriyat hürıi5,etinin yanlış anla· 
'Jtlma~ı yüzünden husule gelebile
cek mahzurlar pek göze çarpıyoı·. 

Bundan dolayı, pek tubii suı·ette.

1 bu ma.l®rlardan ictinap anusu 
hiasedili,yoı. Diğer taraftan, msıt· 
huatm hürriyetinden mutazaı·rll' o· j 
W.ll, ~ ha)rH' i 
namtruı değı1 de ~ahsi menfaatleri 
hea&bll'\<1 matbuat hürı1yetini iste
tnemekte meııfaattar bulunan kim

edilmiş olan manda vezaifini sonu
na kadar ii'll etmeğe yani Suriye 
ile Lübnanın müstakil birer devlet 
olarak tedrici ink.işaflannı teshil 
eylemeğe kaı ar vermiş olduğunu 
beyarı etmiştir. Mumaileyh, sözüne 

Taarruz 
Aynı 

Tekmil 
Anda 

Cephelerden 
Baf ladı 

~e· tjı.h • . .. l)atW,.ı:ı 

line geçmiştir. 
nu goe. 12 < ~ A ) Fn.nk.W • 

Yirmi günlük taaıruz m:ticesin· 
de Frankistleı, 125 kasflba işgal 

seJer de mevcuttur. Hunlar uf:ık zileri işgal etmişlerdir. Cümhuri· etmişlerdir. 
fırsatlarda)) bile istifade ederek yetçilerin bu mmtakadaki bütün (Sonu 3 üncü sayfada) 

kıtaat, diln Montblanch fehrlni VP. 

Taı ragone eyaletinin dağlık mm
takasında kain bir ~ok mühim mev· 

nıatbuatın tecavüzlerinden, taşkın
lıklarından şikayet ederler. Siz on
ların şahıslarına inhisar edecek hir' 
fenalıktan ba~ ·eniz şahısları 
ctleıvhindeki yazıları deı·hal rejime,\ 
'\atana ciro etnıeğe kalkarlar. Şa
hı ları için değil de memleket için! 
Yanıp yakılıyorlarmış; gibi bir ta
vır alırlar. Hak ~ııretindc görünen 
bu mutala\llara kapılanlar da ek"ik 

Filistinde Şiddetli 
Muharebeler Oluyor 

olmaz. 
Şu vaziyette, gerek memleketin 

~eref ve hakkı gerek rejimin men· 
faati namına hiç şüphesiz elzem ve 
zaruri bulunan fikir ve matbuat 
hürriyeti ile memleketin ayni derl'
CP.de muhtaç olduğu sükôn ve isti!, 
:tuın •ahdet ve tecanilsll, otoriteye 
lıürrneti nasıl telif edeceğiz? 

Matbuat hürriyetinin lüzum ve 
fayduı hakkında izahat vermeğe 
kalkmak bugün gülünç görünebilir. 
Fakat bu fayda, daha doğrusu bu 
zaruret ve ihtiyaç o kadar istihfaf 
edilmiştir ki hür matbuatın kıymet 
Ve ehemmiyetine hiç olmazsa esas
lı noktalarda işaret etmek mecbu-
riveti vaı·dır. \ 

Bir memlekette kanunun, te
tnizliğin, faziletin, hakkın hüküm-! 
:ra~ olmasını hedef ittihaz eden bir \ 
ı·eJım var ise en iyi müttefik ve 
Yardımcı olarak matbuatı bulabilir. 
lf a+buat hürriyetini kaybettiği gün 
idare işlerinde ahlaksızlık baslar. 
~ünkü koı·ku kalkar, rnesu1iyet 

0

kal
kar. Millette hükumete kaı·şı em
niyet t.eeı>iiS edemez. işlerin mille
tin gözü önünde cereyan ettiğine, 
~·z11 kapaklı feyler olmadığına da-, 
ır kanaat vücut bulmaz. Halbuki 
b!r rejimin ciddiyeti, şeref ve hay· I 
sıyeti namına en ehemmiyet verfle
cttc nokta halkın bu emniyetidir. 

Arap Kuvvetlf!rinin Reisi Arif 
Abdürrazak /ngiliz Muhasara 

Hattını Yararak Kaçtı 

Kud6st• bir evden ihtililci arap\ara makineli tüfekle 
ateş edea lngili.~er 

Fr1111sa, hıçbır zaman uJideaift. 
deki mandayı kat'i bir formUl te
lakki etmentiştır. Fransa, sade< e 
Sul"iyenin samimi dostluğuna talip
tir ve Suriyeye ona has olan milli ' 
hayatı temine çalışmaktadır. Fran
sanııı Suriyede mevcudiyeti Suri
y.eı.ıin mUlki tamamiyetinin ve istik-ı 
lalınm yegane müessir 7.Amanıdır. 

Tevfik Rüştü Londra 
Elcisi Oluyor 

Ankara: 12 (A. A.) - Salıık 

hariciye vekili Doktor Tevfik Rii--
Hi Aı·a:ıın Londra büyük elçiliğin°ı> 
tayini hakkında hükumetimiz ta -

ı rafından vaki olan istimzaca İn -
giltere hiikıimeti agremanım ver
miştir. 

1 
Yugoslavyada 

'Siyasi Tevkifler 
Belgrad: 12 (A. A.) - Vreme 

gazetesine bildirildiğine göre, Mı>
çek'in Hırvat köylü parfo~ine mer
but bir te~ekkül olan köylü müda
faasının tı'efi mütekaid yüzbaşı 1 

Kavaçeviç ile yedi arkadaşı Ag
ramda tevkif edilmiştir. Yeni te,·
kiflere intizar edilmektedir. 

TRAMVA V ŞIRK~"fl MÜMESSiL
LERi ANKARA YA (aELIYORLAR 

Ankara: 12 (A. A.) - İsıtlhlıa-
rımıza nazaran hük~.metimizcc sa
tın alınması karaı·laştırılaıı İstan
bul tramvay ~irket:ı,in mtlnıessıillc
ri müzakera.ta başlamak üzere bir 
kaç gune kadar Ankaraya gele -
ceklerini bildırmişlerdir. 

Affedilen vergiler 

Matb~ sustu mu, halle arasın
da dedikodu saltanat aUrer. Pis, 
Jllurdar, iğrenç yalanlar, iftiralar 

HU..7İft Cahid YALÇIN 
(Sonu 3 acü •1famııı .. ) 

Kudils: 12 (A. A.) - lnpliz J d ı\ \şmakta olan Hilerin reisi A -
kıtaatı, çetesi ile şurada burada. (Sonu 3 üncü ıayfada) 

Ankara: 12 {A. A.) - 1340 
mali yılı başından 1935 malı yılı 
sonuna kadarki senelere ait ola
rak tahakkuk ettirilmi~ ve şimdi
ye kadar tahsil edılememiş olan a
razi vergisi bakayasının, munzam 
kesir ve cezalariyle birlikte, affın& 
dair bil' kanun layihaa hükumetçe 
B. M. Meelisinin taı;ıvibine arze<lil
miştir. 

::;;le hakında Türk z lı mırı 1 
Fransa zabıta. 111.ı kalı,\< n biı t -

lcpte bulunıırnınıs oldu:..,11 ı 

erlilınektediı. 

<. .ıatl.u·cla buluıınm \ c bu müı ata
atlara karsılık 0lm ik Fıan. t 1'ari
ciyrsi 17 1 ~ 1H3K tarihlı bit not. 
ıle Fı .ın~ız l lı ı ı r bu ~ahsı t k ' 
ctnwkl•' Jldu ~t b1ldirilm ı ~ her -

zabıtasmm 

l tt b iZ 

merkum 
ı Ilın H ı 

(Sonu 3 i;:ıcü aayfada) 

Ro~;MÜz~;J;iv 
Neticesiz Bitti 

İngiliz Nazırları Bugün Vatikanda 
Papayı Ziyaret edecekler 

Inıiliz Nuırlarıma bugüa çelenk koydukları 
meçhul asker abidesinde bir merasim 

ltalyaa 

Roma, 12 (A. A.) - öğleden 

sonra saat 17,30 da Venedik ora
yında tngiliz-ttalyan görüşmeleri 

ba.şl8.mııtır. B. B. Mussolini ve 
Chemberlain arasında, Lord Hali· 
fax ve Kont Cianonun da iştirakile 
yapılan bu ikinci görü~me, bir bu-

çuk saat sürmüşUir. 
İngiliz - İtalyan müzakerelerı, 

bilfiil bitmiştir. Yarın maliım oldu
ğu üzere Vatikana tahsiı:; edilmh' 

bulunmaktadır. Her iki taı a flan 1 

HER SABAH 

hiç bir taahhüt altına girilnıedigı 
sanılmaktadır. Görüşmelerin hangı 

noktalarda müsbet neticelere \"ır
dı~ henüz malUm değildir. 

Akşam üzeri, İngiliz Nazırları, 

Kraliyet operasında kendi şeı eflc

ıine verilen galaya gitrnişlcı \ e 

Verdinin qTalstaff) operasını sey· 

retmişlcrdir. Müteakiben Kont Cia
no şereflerine büyük bir ziyafet 

vermistir. 
fSonu 3 iliacü aayfada) 

Bir Cihan Harbi Karşısında mıyız? 
D üny.'l matbuabnda yeni neviden kehanetler türedi. Dün 

de bunlardan birine raıtgeldik. Maruf bir diplomat, ilk 

baharda bir Cihan harbiyle karfılatacağımızı iddia ediyor. Ve bu· 

nun ya Almanyanın Ukranyaya yahut da ftalyanın Tunuaa taarruz 

etmesiyle bathyacağmı tahmin ediyor. 

Bizce bu faraziye, hakikatten bir hayli uzaktır. Zira harbin 

liuıün, matlup için oldu~u kadar galip için de müthit bir ziyan ve 

felake< olduiu tamamiyle anla,ılmıthr. Müdafa1a ailiblarınan ta

arnaz •il&hlarmdan daha Jcuvvetli olması da taal"l'll.Za nİ)'tı!l eden 

de•letleri bir hayli dütt.indürae yeridir. Bütün bunlar me~danda 

iken, k•ndilerıne taarruz niyeti atfedilen Almanya il. ltalyanın 

ldç olmazsa kendilerine denk kuvvette olan SoyYet Ruaya ile 

Franaaya taan·uz etmeyi ıöze almaları, kendi nam ve hesaplarına 

bir ha) li ceaaret meaeleıidir kanaatinclf!yİz. 

A. Cemalettin SARAÇOCLU 





TK8tlAaAıt 

HOKOMET VE 
MATBUAT 

Fransız Meclisinde .. 
Heyecanlı Bir Gün 

(Battarafı t inci aayfanuzda) K 
idare başındaki zauan nkadan ar- Herriot Tehlike Karşısında Bütün Tali uşunun 
kaya çekiııtirıtı.eğe kirletmeie bat- • Q 
laT. ~amus'u devlet adamlarmıa Fransızları Birleşmeğe Davet Ettı yunu 

Çekler Macar, Macarlar da 
arazisine Ateş Açtılar 

Ç k bu çırkef dalgalarına karşı haki- H · i 'ddi ı . . _ .. __,~__._ ergun a ır, eı mev:rn ar • e ki ve mUessır müdafaa çareler_ı an- Paria, 12 {A.. A..) Mebmıan - Dünya. ideal bir politikadan dan bahsedecek değiliz a • Bugün 
cak ve ancak matbuatın htlrrıyetl- -.; .... .u..:-... albDel rem wkiJi olarak ve w; bir •dalet tevsünden N..1. u. d - ı ı.. .. • tt b h 

· · malik - • .,. ~ • şoy e "'ıraz .avaıya agı a se-
d~r. Çünkü hür matbuata Guadelup mebusu Candacenun se- at bUhmuyor. Battl sulh zacıa- delim: 
hır memlekette her ltanai bir fena çUmeei tierine bu demt riyaset nmda bile, mubvelelerin kıymeti Dün ayın 12 ı idi. Ya Tay-

---c::ı-- ~--- -M Budapeşte, 12(A.A.) - Resmen. wıcu gUnU akşam Rü~nb~a h adca: httreket derhal gazettıı sötunlarm& divanı tamamlnn-1.a ve bu veeil• ye vaitlerhı eh--iuaf..l lralm1m · taJ .... 
· · · ha - ..............,.._ yare p yanaoaunuıı .. u u un 

geçer, milletin gözü önünde. 0 - ile mecUa reisi B Herriot. öfledeD tir. Politik. hürriyetler '" 'ricdA" bahtiyar kullara bu ay için e kon-
reket izah olunur. Kanun tabi! mec- sonraki celsede şiddetli al1nl1•rla hürriyeti mtlhaaara edilın•ı bulu- G" üm b 

L:ı ...ı-tan hududunda yem U' u u • u.İadirildiğine~· göre, bu ayın 10 un- u" 
h&dise8i olmuştur. Bir Rüten men-

eu. günü saat 21 de Çekoslovak kı- bamdan alınan mallimata göı-e, Ma· 

ta&tı, Barka.aza adındaki Macar ka- carlar, BarVinkos yakininde ateş 
llabaauıa karşı ateş açmışlardır. A· açmışlardır. Macarlann end~~'· 
let, Macar irtibat zabitinin telefon- takriben bir saat devam e~r. 
la vaki müracaati üzerine kesilmiş- Macarlar, bir ağır ve iki hafif mıt· 
tir. ralyö.ı kullanmışlar \le el bomha-

tald ed Artık herkesin maı mın son ~unu oz e u se-
ra~ı P er. . • kaqılanan büyük bir nutuk söyle- nuyor. :fekenee ft 8iirgb J9llİd8n fu ikramıy kazanan ta dil nn 
kalbı rahattır, hahr ıçın iş görill- nüftir, hilk\im sürü.yor. Hak ölüyor ve · 1 · T ti 
düiüne, nüfuzlu kimselrin kabahat- R Herriot Franemlarm sulha hakla beraber atit hümanivni b ısımı:: enO 

000
1 ~1: k • K k 

l • ö tüldo.x.aı d • k" ed bi " . ıra llUnan. ra oy 
erı r aune ur ıms " r olan hlğhhklanıu bildirmiş 'ft •- zançları ve felseft idrakin zaferleri se~ yar kundura boyacısı Hakkı, 

tereddüt ve şOpbe uyanmaz. Çünldl lerine eöyle devam et:miıjtir: tehdit altm& &innil bultmlJ1W. r-~ ed k d ..... _ı. t.. 
· d" k" bö ı ezaı ti '""'rz e un uracı --ımu 

her~. emın ır ı ~ e r e er _ Fransa, biltUn memlekette Bu a.naqi içinde, vuiyeti pro- la.OOO lira kazanan- B a7.ıt-
oJ;ıa ıdı. h~hemeh~ • matbuat siltun- manbk ve hikmet aesmi btttün teato için ancak bir kaç 8e8 ytik- t r. d kalf Al" 

1. • beh a "'un uracı aı:u ı. 
larma aöşecekti ve. hükümet. e- memlekete duyunnak hiçbir istia selmektedir. Romada muhterem Anlsuı.Jan tali kutu konmak ı-

Macar hükfuneti, Budapeştede- ları atmışlardır. · 
ki Çekoslovak sefareti nezdinde Muht.ellt komisyoa tA>plandt 

h 1 kanunu tatbık edecekti 1..tt.a- ___ ,_ .... .J.ı-ı-. _ .... __ .... bir :L,ti · ···"-' ti u- ....-
me a . . '. nasıs uınuu --~ .-:u-. .111 yaı', apını.ua cesare ıac: çın bu defa kımduracılan ÇDWJ. 

Fakat bız kalem sahiplerı de h&Ji1lde yaşamak istecliiinden bu tahkir edilen u.yıflarm hamiliğini B 1 f d ·ı H d L-w. 

tiddet1i bir protestoda bulunmu'- Budapeşt.e, 12 (A.A.) - Muhte-
tur. lit Maear-Çek aekerf komisyonu bu 

· tb t hn · ti . u usu &na egı , em e -anlamalıyız kı ma ua urrıye memleketleri temin etmeği bu 1llftll eden büyük papalarm ananesini k · tl' ı B 1 ı...:..:-
• ediğim" • azmak .hakkı • an ye ı o u~or. o e ııncuıcı 

bise ıst 111 Y nm leketlere Fransaıwı muhtelif 111ilt. yeniliyor. Yeni dilnyada, Am rika defa kunduı acılar ıkincı d la ma· 

t"' çuı.gag GöBE DL sabah saat 10 da Munkcsda toplan 

Prag, 12 (A.A..) - Bu ayın 10 mışbr. 

Roma Müzakereleri 
Neticesiz Bitti 

rnnwra vicdant ve ablW vazifele- dahilan anlaşma istediiini w ni- cUmhuriyetleri kendi tesuıUtlerini ·r t 1 . . ' I h 
1 • f iti tinf haf nı a uracı ar, uçunc a tnu a -

ri, meslek şere ve e m~ a- hayet aulhuıı Fransa ıçin bilttlt\ te,tt eder, demokratik teref'ıni ybıc lebiciler zen~ın o herke kur-
za etmek vecibe"inl de yükletiyor. unsurlan red değil billkia tekmil aeltir 'ft cebir ve şiddet şampiyon d - h 11 · h k::. t ııa ·""" 

·· kü h ı· · t . ugu aya erın a .lAa c_. 
Dünyanın bugun a mı, ına - memleketlere karşı hürmet detr C'k, lanna ıhtarlarda bulunurken, Ame- nıesut ••ünü bı·ı· v 

·· • • • 1 · • tota- ı rik . . . • ır. e memnun sı-buat htJrrıyetı prensıp ennın olduğunu söylemek arswmndadır. • Birleflk Devletlen reısı de hiir raamı bekler. 
}iter \"e mütehakkim rejimleı-de ne Fakat, sulhu aşkında tamam•ıe riyet rejim.ine ve bu rejimin temel- B"ttabi . 1 t fk" k h 

· k edildi'ji i l k ~=-· 1 · · t kil ed k ı. aynı u u ar 11'9 er kadar ın ar n , mem e ewua1 1 birlik olan Fransud&r tehditlere baş ennı eo eh anunlara ba~lı 1 k bab "b b" t .1 • • f h ·~• · • d"' h- k . • . mes e er ı gı ı ı~ gaze ecı ere 

(BOıffa.YG/t 1 tlOi sa.r/a,dtjJ 
INGILIZ NAZUlLARININ 

ZiYARETi 
Roma: 12 (A A.) - IQÜi3 

... vekili ve hariciye noırı bupn 
!toutheon'da krallaruı mesanna •• 
IOara da m~hul aaaer abidesine 
birer çelenk koymuflardır. llis• 
tirler halk tarafından hararetle 
alkıtıaJUIUflardır. Saat 11.30 da 
haı İngiliz miftafirleri kabul ede
l'e)r öile yemeğine alıkoymuştur. 

Ciaao • Halifax cöRoŞMESI 
Boma: 12 (A. A.) - Royter 

AJaıun muhabirinden: 
Lord Halifax, bu sabah Chigi 

ıarayına •ideıek Kont Ciano ile 
törüşmttstür. 

Bu wÖrüşme .)apılmadan e\i\Jel 
11lUhim hiçbir müzakere icra edil-ı 
lbiyecegi ve bu ziyaretin alelade 
bir nezaket 7Jyareti oldugu ilan 
efRmi,tfr Bummla 1'eraber Lord 
11..,_,, e a-
lttrinde mfi"avfrleri olduğu halde 
&'itmiştir ve bir sıLat devam eden 
IGrhme esnaınnda Kont Ciano -
ilan italvamn amaline Ve fngiJteTe
Bin bu Amali hakkında bir anlayı~ 
röstermek suretiyle sulhun idanıe
line yardımda bulunmasına mOte -
&ilik noktai nazarlanııı izah ve taf
IİI etmif &lduiu tahmin edilmekte
dir. İhtimal. Kont Ciano. Franco 
lntaatının hali hazırdaki muvaffa. 
ktetıerine ve B. Mussolinin Yahudi 
llllllteeileri meselesi haklwıda A
llleıika tarafından yapılmış olan 
1bfiracaatı müsait bir surette kara 
~ olması keyfiyetine İngi
liz nazırlanmn nazarı dikkatini 
CMl>etmiftir. 

l"RANsrz GAZETELERiNiN 
MOTAUACUI 

Parie: 12 ·(A. A.) - Gazete
le.., Musolini - Chamberlain sil -
l'ltmeat ltakkında uzun mfltalealar 
""4etmektedlrl~r. Gazetele " 
kalyan matbuatının daha siyade 
it.htaı keabetmiş olan lisanıııa ve 
Alman mıatbntımıl İtalyan muta
lebfııe müzaheret etmekte olması 
~yetine işareı etmektedirler. 

İqiliz - ltajyan görfifJMleri 
-kkında le J ournal ve Katin P

h 
tııleure dQ'anmıı;tır. Nihayet 1988 ...._.Din .-on rflnJ~rfnde J. Ribbent 
~ Paris se,,Uati münasebetiy
le Wr aalaflll• iıualanmış ve bu
-.ıa iki he&hudud devı.t ara"m
tla nezaili bir mMele ohnaclıtı be
ha edibuif, fakat ayni zamanda 
ı-...., Konib v. CIWiye taaı .. 
'- ıtalyaa iddialan ertaya ~ıbt1' *"· itte bu vazi7et k&q1811Ü 
Oealteriayiıaia Boma aeyaha:ti fOk 
~e deier. Franeann waUJDl 
~aseti bu konutmalardan mlllaem 
oı~ ve 1eni bir cephe alacaktır. 
iletse. itibariyle; lnsflis b8fVeki· 
ıa-. Pr&n1&71 tutaeafı., ve kendi
lllrı. hemfikir oldupnu ve ltal -
hli .. Pnneız ihtfllfım hat careı. 
~ ara7aeatı, ve hu arada bil· 
~ispanya mMe1-Iai kitlJMlen 
~•Yİ temin i9in çalışacaiı mu-
~kıcak .ıbl l&Jl}ae&k, konllfB1& 
~ruıdan olacaktır. 

Dr. REŞAD SAGAY 

zin vakın maıısm ususı,,.~ws"lnı u eğmemek azminde de bundan daha gını uvvetle ılan eylemektedil d b" - k kt 
0 zeteleri, Ronıa'daıı almı~ olduk - ~il~erek çok realist, temkinli ve va- az birlik değildir. Hilr bir millet, Fransız mebusan meclisinin . e -~~gu~1 Aonkac~ ır.dd z;~maBn 

. 1-'·-d · 1 ... 1 1 -J • • • se\' rll"Uın sız n ıu a ca e ını.. u 
lan haberlerı ne.;;retmea.ı.e ır er. kur davranmak bizler ı..,..n b I' Vıuıı· hudutlamu pazarlık mevzuu van- seslere akaisada gıbı mukabele . t k d gi 

1 · 1 · ,. ~. . . ı vazıye ar m a zen n o an aa-
Bu haberl~r~e B. C~amber aın ın f e te.,kil ettigıne ıman etmeliyil. mu. Fakat onlan müdafaa edeı·. dec~ zann~diyorum. tnsanıı.. zeteeilerin, boyuna ıfkayet ettik • 
B. Mu~olmı den, hır bnçu ·~ - Evveli, bir şikayeti guet.eye Reis Herriot, bUn<lan soıtra, haysıyetini tefkil ~ bütttn bun- leri mesleklerini terkedip b&ıJka 
danberi ~şlamış oldukları Fr~tı - yazarken bir taVIT, bir tarz, bir Ji·I Fransız impuatorluğwıun k.ıl'llmazl hlra bağhhflmıs, bizleri birblrten- işlere gırişeceklerini zannedenler 
sa aleylıind~ hileumlarına uıha- san me~i vardır iti üzerinde çok •e aandmu birliti ibJeriDde i:arar mille yak~nnah ve uzlaşbmalı- hata ederler. BiJAkia IMa •fer her 
yet vermelennı ltalyaıı matbuatm- dikkat sarfetmek JAzımdır. hd ga. etmif .,. J'ranpnın pek yakınıd~ dır. CUmhurı)et bir kolaylıklar re-1 t . , d' b bi te 

· · ·-"- · old w inldl ...... jlmi d~~-- HUrri . bak k gaze ecı '<en ı a~ına r gaze çı. 
dan rica etm.esını ıa..:ımış .. u~u zetc fazla satmak istiyormuşuz gibi bü)'ilkaUln lSO inci yıldöntt- • vtrı• ... •· yeb etme· ı karmağa kalkar. İşte bu övle l>lr 
söylenmektedır. Bunu muteakıp vakarsız bir lisan ile naralar ata- mtlnü kutlayacağını habrlatt.ıktan lUımdır me~lektir 
ln•iliı: başvekilinin lnıriltere'ılln rak ortabiı nlvele~e vermek mü-ı sonra söslerine şöyle devam etmt--- Birbirimize yaklaşmak ve bir- · ...-A 

Fransız - İtalyan ihtilafına mata- dafaa ettiğimiz matbuat hürriyeti- tir: ı Mlpıek. bu en ehemmiyetli işimm- MURAD SERıuuLU 
vassıt sıfatiyle müdahalede bulun- ni tezlil etmek olacağım iyıce bil- - O zamanki ecdatlanmız gıbi, dir. Milli menfaatın her şeyin fev- a n , ı s • w • • an -

mıyacağını tasrih etmiş olduiu ı·i- rneliriz. Bu türlü llefriyat maksa- tehlikeleri korkmadan görmek VP 1 kiQe çıktığı zamanlarda, meşru idP Frankı' stler N t'hal 
vayet edilmektedir. dm bir fikir ve bakikatım müdafaa bunlara kal'ftl koymak mecbur.ye.. ayrılıklarımız ortadan kalkar ve 
. B. Chamb~rlain'in lııgil~re'nin ya hizmet dğil de !lab!lı beş 011 para tJndeyiz. Bir kere daha, bir kuv et ~ydau~a bir tek düışWıce kal_ır: 
Roma He Parıs arasında dogrudan arttırmak hırsının hüküm ~ltrdfiğfi çağında patıyOrUZ. Son tecriibel " Cümhunyet ve vatana karijı muA- zafer ,~çı'n 
doğruya müıakerelere girişmesini aibesinl blze sürebilir. iabat etmi§tir ki, göç saatlerde hU- terek sadakatimiz. 
memııuııi~c_:tle karşı~a~ acağ~ı .ve Kırk senedenberi ben edebi ve kümetlerin hareketi ve. bunlann Meclis, miittcfik bir r;ur tte B 
bilahare ıkı tarafı~ ıstemtieslı halın- siyasi matbuat nıilnaka.,qa]armm i- diplomasileri tçm, elzem bilrhnnı Herriot'un bu uulk~~nu şiddeti~ al- Taarruza Geçı·ııer 
de bu nılızakerelen~ ne ce ~nmesı çinde bulumworum. tecritbelerime kusursuz maddi kuvvet t:cşkil PY· kışlamış \'e bunu mutc kıp, B H r-
içiu yardımda .,; e hızmette bulun - d· . k tenıin edebilirim ki en lemektedir. ri t, basvekilin t klifi ilz"rin m, 

• d ld - T .nanara b l (Başta"afı l inci aayfada) mağa ama e o ~gunu ı a\e e - k · .. tı· en ~ı'ddetli en müessir lleclhı rei 1 h n·~an "'O A j usan mcc ısı grup v<> en Um nle 
- d · t · m.k une ı, · • w tt: 'fi~ "' k · · d itibaren Ro a 12 (Ht --usl) - Bura~a 

miş bulundugu a rı ..-al lt • hOcumlar av A1f'S' blrfıntt, ~ ~ıa• ~jliiıiııWı 46e .;.;:1;,lqJflpe.!::°beya.: kadar bü··,c- gelen malUmata Jtöre, General 
tedfr İnl'llter ancak ajya nın · zılar de:&.iJdır. '\tab'r d- _.._k a-- -aı dA-Ml .ıt...ı.at · -r-~· 

1 · · '\ · .. · sa\an \a, ' ııı; ' ........ ..., ~·'° ......... ""S' .. ~ celsel h · • ı·ı·k 1''ranc kuv etler· ba...i'n bUtün 
arazi meı;e esmı 1 erı surmenıesı di~et, ~ük6n itidal müdafaa edilen kahramanca bir i..tıbt:ıal ıci. n j-2,•i~ erm arı"ı po 1 ı a istıı.ahl 5 .. 

h 1. d t a uıt t bulunnıagı ka ~"'$ rınm miızakeresine bthsisini 'ol) ı cephelerden bir anda çok dffUf 
a ııı ( a~ ~"' ' . - fikir ve hakikat hesabına cok da- rin ve iş vericileri vatanperverfü!i 

b ı d ktedır u ı Ptmiş ulduğunu bildirmıştir. M b bir tftar ·uza geçm· lerdir. Hük6-
u e ecegı so. ıeııme · h·1 ivi bir iklim yaratır. Milnaka- ne hıtap etmiş ve- müteakiben ~- S&ll meclisı, iU karan asvip etm met k '\ · ek lmekteclir. Bu 

Ordre diyor k': .,..d8 . hücum ht müessir olan sey t _, · t ha'·'-· da 
f" ı ı y M ~ • . k' d ernasyon- vazıye ııuun şun- ve yarın öğledeD sonra toplanmak 

"Ga ıI av anmaya ım. a us- küfür çlet!'il bakikattJr, Vd a r. lan söylemiftir· Wıere dağılmıştır. 
aolini mutalebabndan hiç olma:asa Makale. kuvvetim ihtiva ettıği ha- _ ---==·-.::..::::::...:.====-====:-:====::====:-::-:::~=-=-::=-::::::::::.=:: 

:!":'itı~:~::..:: :-~ kikı~;;:~n b~ır ~etecilere düşen, Fı·ı·ıstı•nde eı'ddetıı·ı'. Ta,yyare 
nad edecek ve ya~ut ~u mutal~· vnifelet·in en müblmlerindetı bıri '/ V k l ., 
taa y .. ·~k~. çiiak8 keıulia~- v,atanda. .. ıanrt ve idare adamlarının M.. d I I naça çı ıgı 
ne, el~e ~t· ı.:-klc-~ ...... tere{ ve bavaiyetine ve namusuna usa eme er CBattarafı 1 IDCİ .. vfatlal 
nat veralın•t olan clijer Wr talam hürmettiı·. tmn iftira kadar çirkin Ekrem Koniği Türkiyeye teslım e-t· 
mut.lehat vardı_r ve Duçe, tııanla- bil' silahtır. Eğer devlet idal'eiıinde (Bq tarafı t inci aayfada) mek istemiyor mu diyt' süphey 
rı fislemektecl .. " bir yolsuzluk bil. ök veya küçük rif Abdit:rezzak•n bulundll(Cu ~ e- dtlfjÜrmelrtedir. 

IN~.JLIZ GAZETELERiNiN bir memurda bir münasebet ;zlik, ri keşfettikten !!ODra ~iddetli bir Ekrem Königin Fratlllada bır 
ISTIHaA«I ortada bir kamm~uzıuı, görüTofS'lk t .. rruzat geçmişi nıir. j otomobil kasası geçinuif olduğu ve 

Londra: 12 (A. A.) - Gazete- bunu hi" hatır göniil tanımadan, Bu hi.ıcum, · saatlerce devam bu vesile ile Fransız polwnin elin 
lerdek' umumi intib.•·.~·. Ch~ber- hatün çııl:akhğı ale ortaya l«>lalun etmiştir. lnailiz kıtaatı, a~iterin dtlstilğl muhakkaktır. NiteH:ım b11-
lain ile R Mu olinı nm !(Umdiye Fakat delili. iıııh tı ıJe birlfkte ! E- ihata etmişler ise de asıler kordo- kOmetimmn m.llracaaUıtn ü 
kad.n- ancak ınevcud ~~IH g6~- min oJmad'-ımız halde, berMngİ nu yarıp kaçma.g• muvaffak 01 _ Fransa, yukarıdan da anlaşı]aca ' 
den geçirmiş olmakla ıkbfa etmış bJ1' vatll'tl.daaın alPvhi.Ptde onun Re- muşlardll' Her iki taraf, mühım vec::hile kendisini takip ettiğini res· 
oldukları fikrindedir. ref ve hay iyetini lctrmak üzere men bildirmiştir. 

d .. zayiat vermi~tir. 
Daily mail l'.&.ıetesi, Roma an k•lemimizle Rtacağımıı kurşun ıp· Hayfa'da gü battıktan sonra Şimdi bunlan top yekfm inkara. 

istihbar Esd"yor: tida bizim haysivetimizi paralar. kalkışmak çak garip bir jesttir. 
B. Mussolini, İspan,Yol mesele- Hem keııtiimir.i dli~ürmüş oluruz, 1

'
1k yakılması ve sokakıard!\ rezil. Diğer taraftan, Ekrem Königin 

si hakkında müzakerede bulunmak hem m~.tbuat erbabınm matbuat mesi yasak edilmiştir. Asiler Hay. Franmz topra.ldannda btthınmadığt 
istemektedir. Çünkü Franeo'nun hürriyetine li~ık adamlar olma- fa'da iki polise taarruz "'tmisler ve bqka bir memlekete gittiği şek· 
pek jakmda muzaffer olaca~• dıJdar~ matbuat hürriyetinin mem- ve bun]aıdan bir',dni öldürmüsler- Jinde J'ransadan gelen malUnıat ta 
kanidir. Du~··nin- ,:erek İtalya ıle lekete fenalık verdiği yolundaki id- dır. etkin um(mıiyeyi ula talnıin edf-
Fr.ansa arasınd• mutavasaıt rolUDi dialua bak kazandırmış olururz. ei bir mahiyette değildir. Binaena 
ifa etmek, •erek um•ml surette HfttMo.yln Cahid ALÇIN Çoculdarın elektrik tehlike• leyh Framıa hükOmetWin bir in ev. 
Avrupay.a müteaJlik m..eleler! •• ....... --·--··· .. -..... Iİllclen 1ı._ ve1 vaziyeti tavzih etmeainı bekle· 
bilh~ssa lta!yan•n si:-ui emel~ Polo!ly& Yahudileri mc;& le i Ankara: 12 (A. A.) _ Nafia rm. Zira Ekrem König yakalanmaz 
meselesiııi möaak-re eMcek ıtır Bertin. 12 (A.A.) Atman: 4 Veklleti halkınnzm ve b"lbaala ve «'ilrk adliyeai önünde kendilliıı
dörtler konferanmwa iotiaaaı te- dan r.ık&nbnıl olan Polonya yahu- de~ hesap ıı ruhn11zı.a zu büyftk 
min için B. Chulb.l'i&t"n'in nüf11- ~ IMfeleılİ hakkında AlmaaJ& C}oeuklanmosı elektrik tehlikeleri - aahtekil'bk ili ula tam mana.allP. 

u istimal etmesi-' arsa etme• ae Pololap ..-asında yapd.atüh Re ka1'\4ı k&runmatannı temi mık- terıevvür edeıpiyecektir. 

;::kluia qtkirdır Jıf MıDafih B ....,."' mlsalıeıeler, yeniden iP· sacliyle birçok re:ııkli a~ ve bFo - lstanbul Müddeiumumi-
cllamberlain'in dilnkfi ılritm• • kiU. ı jnımtbr. Polonya deleg~" şürl~r tabettirmektedır. Mm.ılek~-

1
. • d t• 

t t ,-...1,} 1 • ~V .. e m .. A- .,: U;.. :...+L.. • ..-1& iM S nın ave } 
nasında DPÇe Ytt P'P we ~ ha ~ 11

'-'-IUlleu - -.--h ~tt tin her tarafına tevz edilecek olan lata Lul Mlcld . . • a _ 
.teti llakkmda maUlJnaı ve JU Jumrak üzere Vart0v~:)'&\ are ;~ ;ı.. . • u eıumtlllll91 l"UI· 

htentel aktti•• ~ bu a ... 91er eleltt.raJc teMikelermln karadaa aldıtı emir 11z rbe 
vermitd~:ına;- c~~ma.erla1tıı'in dOn e r. muhtelif ş.ekilleriai söl\ter~n mü- dla lataııbul ınetec:ile ini dav.et 
:mekte · bi buafi.P el• sadece B. fi opn, ...,.dand~. •• opn, feaddit l&\thalartin müttkke,.tfr. eMrek tay7are kaçakc lıcı ha
oldui~ '!, · dfnlemekle fktif.a et - wq.illt lhft...,,.'~ Praa•'7a mi- ır.FoşU1'Jerde tetilikeferdeıt- nuıt clİKIİ hakkında mal6matlarına 
l(Wf80 :

1 :ubtemtıdfr. ~ .. ma•• iıiıltale lieroiıulacaj:ı ve teblikı.- eıtftR •- •Dracaat etmittir. 
••~r ta •n fil cineti t.eyid ~ MllllOlial; F ..... '71 bnacak ac·ı tedbirler herk~·n an. .. • • 

d b"Jfriz ki tnıilis b-. ... ıııu, t .. mWerW ._. ••..._ ..._.k....,, l~aeaiı blr ifade il• izah ed'lmek- ÇIN AllERIK YA 200 TAY-
" 8._1 

""-hfnai bir fedak&rhldt.. retiyle on.ta. Wr uJa. h•·k&r· tedir. YARE 1511.ARLADI 
aa.,,. ~ d~ld" 1 Lı k L:t-~· • tala • Nevyork: 12 (..A • .A.) - Vatinlf-... ı -ak f9liı pbnty ...,.. ır ı&1ar apara-..• JWm e- Bunlar balltın daima •-ıu bu-
ıua Uuau .-.... ----ı .I! -v tc>ndan Nevyork Heraki Trittwt 

Sol cenahui nafb'.i ~, •• rı ~.. ....,.or. b JL 
et bir tıfbH en~ ahar MUQOIİDİ,. Avrupa ...ıru.- lundugu mahallerde V& 1 nuaa gazetesine bildlrUditine dıre, Çin 

p.fftel afrter. <:-S. ... tülen " ltir paket Süveyt ka l mekteblerde ço ık arımzı• H haJ. hükfimeti Amerikaya mart ayıncJa 
atme'kte B aw. eJ• Ju. aalı alui,on...._..n daha lnymet- Jnn aöl'ıip i~. fadc; ooebilecekl - tHlim -edilmek üzere 200 boınlıııar -=...:r... epama1t -.& .ff oldutana ihlas etmek istiyor.., lere konulaeak Jr dıman tay.areai siparit etnllftir. 

,.;i t m 'n edi mekt dir. 
CVMHURtl~lLERE GBöE'l' 

Ba.radon:ı, 12 (A..A.) _. Cüm· 
huriyetc;ı kıtaat, saı\~ba ge
ce i Frankıstlenn n ukabil taarnm
tarınl tardettikten aonra EBtrama
dure'de taarruza geçmia&erdir. 

cumhuriyetçi kııaat, dÜll Mca· 
terubio mıntakaaınm tiıilalillde Cu 
tuera geçidini zaptetmiller ve CO
aocjal tepesine VUll olmuşlardJr. 

CUmhuriyet~ kıtaat, c.upta 
B llpuız ve Solivella iatikametindt 
Franldatler tarafından yaplu hl 
·uınlan durdurmutlardır. 

GtLTEBENtN P1t0'.1'1B108U 
Londra ,12 (A.A.) 1DliJia hti-

kfUneti, ciimhuriyetci vapunm lıim
~ iştirak etJnit olu au.· 
yonalWt gtmilerin 1ngilil kara • 
1anndaki hareketini General Fna
ko nezdinde şiddetle proteato eb!dl 
ve ziyan ıstemek hakkım müafaa 
etmekte olduğunu bildirmiştir. 

Hiı1diı,netla aldıgı ttdblrler 
Barselon, 12 (A.A.) - Nazırlar 

meclisi, 38 den-« yqıoa kadar altı 
smifı silih altına çalırmıtbr 

Fran~rin yaJdaıim.ası U)'lll 

muş heyeean.ı yelden eaalandıı 

nuşb!'. M1lteaddtt g&ıülltl defte: • 
aÇJlmlfbr. Bet- tarafta en Billh t J
taa kilDMlerin ubnı ,..... .., 
MJdnleda beyaanımeJer yapıcbtll· 

ımttır. Her yqta erkekler. lllntla
ra müracaat ederek ıWlli ,_a.. 
maktadır. 

Ebre Ol'Oll&lll\daki ~ bia-i 
ser. dti1mana yolu bpaDNtk ~· 
bir mUstahuaı hat iDIUI için bir 
beyanname netretm.iltir. Bu il için 
on bin ~ llıı.~,aç 'VU'dlr. 

l'ftUrlliıet makamatı, eephe ge
minde muhafaza teşkllltmda çalı· 
sawı askmeriz be '!Hm derhal cep
_,. ~-ı ftMrtne ~ 
da vutfe l&mek a.e 19 ,.._ 
dan 15 Yatına kadar ......... 111-
mete gajırmap. karar ftl'alltlr. 







Sayfaı C 'TENl5ABAK 

• en Unutmu 
-2-

Yazan : R. irfan GÖKSEL 

Ne göz yaşlarım ne de dinmı-ı 
ven hıçkırıklarım bu içten isyanımı 
~ne ve babama duyuramadı. 

Zornki, kırkiki yaşlunndan zen
gin bir tüccarla beni evlendirdil.:ır. 
Ne yapa.bilirdim~! On dordüne he
nüz giren bir genç kız ne yapabilir -
dı . vOZ yaş]aMnll içime akıttın'. 
Mukadderatıma, aıınc ve babam 
küstüm! 

Sabah ve akşam evımizin önün
den geçtiğini gordükçc, biraz fc
mhlıyordum. Çok geçmeden bah
tım bunu da bana çok gördü. İkin· 
ci bir darbeyi de kocam vurdu. 1şi 
dolayısile benı alarak Almanya) a 
götürdü .. 

ni unulunmı san<lım, Send• 
uzaklaştıkça, seni daha cok arıyor-
dum. Talihimı bana yeni bir ağır 
darbe daha 'urmakta gecikmedi. 
Zengin kocam bütün s r\•etini ktı· 
marda knybettı. Borçlandı. avu.ı · 
mak için kendini içkiye vcı·di. ~iit 
düğü bu acfıl hayatı bır gece alı?· 
minin sonunda kt>.ndi eliyle nıhny.!~-

den, veı em eden umkiaştım. Bilınc
den, düşilnmcden sok ğn kostum. 
Ondan knçt:ım ! .. 

Niye?!. eden?! .• 

Halbuki onu on dört yıldır ara
mıyor muydum? öyleyse! . 

Nefesim lte.silincey(' l adar, on 
dan uzaklaşmak için k ·~mak niye·· 

•.... Bu olamazdı! .• 
Bu olamazdı!.. 
Benim Ferhundem. Benim sev 

mıye bile kıyamadığım Jaram z 
lförhundcrıı Jıcrkesin kadını olu-
mazdı. 

Knder. Onun mn u-n kn1binı 

böyle mi mukafatlandıra<:aktı? 
Gözlerim, kulaklarım nldrınıym·

du ! Yanılıyordum! Hayır!. 
Daha doğrusu, acı bir hakikat 

ı'Ü) aaı görüvordum . 

• • 
.Arad .. .n h •rıüz ik giiıı geçme

mişti. Gbzlcıim, bir sabah gazete
sindeki fo< i bir kazanm tafsilalın.ı 
takıldı: 

lendirdi. Artık büı;bfttUn kim~.si7., (Fcl'huııd(• iı:;unli gcıH· bir k:ı-
bu yabancı memlekette yalnıı kal dut, hızla g{'CPll tmrııv:ıyın önii11-

bu yabanc.ı memlekette yalnız kal- den hacnmıyurak, ağır RUH:tte ·a 
mı tım. ı nlnnmıstır. n 'hal imdadı ıhhiyl~ 

Yol paramı zorlukla tednrik ı·· ( •.•..... ) hastaıı~·in" kakhrılmı~
<'1ebildim. tstnnbula anne ,.e baba- sa sa. yolda aldıgı yantlarııı tesiri 
mın yanına döniiyordum. Arad~ı11 ve fazla miktımJa kan ıayi ettiğiıı
on yıl geçmisti. tkisi de çoktruı bt. elen ölmüstüı. Vatman .... v. s.) 
fani dünyaya gözlerini yummu~- Y.ıavnlh F('rhunde. 

tardı. 7..:w:ıllı ynramıtı r.~ı'rhıındt>ın. 
Çilem dnhrı dolmrm11fftl. Paı ·ı · R. trfarı (fül\.S'fi:I 

sızlık bana her şeyi yaptırdı. öhı ............................ - ........... . 

mu arzuladım. F;ıkat bundan C\'· Adananın yeni emniyet 
\•el, seni son bır d"fa görmek ıst:-
yordum. Müdürü 

istanbulda olrnnd•ğırıı, dışarı(h Ad::ına. (]Iıı u~i) - Ç'rınıh em 
bulunduğunu öğrendim Arkanclan ııh t nıiıdiırllı~dınclen , iliiyetimiz 
gelecektim. para bulam!ldım. Bıı emıı"yet ıııüdurlilkune tayin olu • 
gün, yann .-.liye, tam 4 yıl dah ı nan Ra~ l mail Hakkı şehrimize 
bekledim. 1 gehni~ ,.e \ nz.iı e!'iııe başlamı~tır. 

Bu clöı t yıl jç .. ~risiııtlc kader irı 1 Yeni bir laboratuvar 
bana eıı ınUthis, eıı m dc1rbesir i 

Lira kazanan 

Lira kazanan 

Lira 1< azan anlar 

2 741 16542 
f:onlnrı ( 02 ı ıle bıt n numara 

lar ikiı:ı<'r lırn mc ı tı ıtırlar. 

Son ıo hin llra1ıl< nıiHiafn t 
34334 

20,000 liralık nıiikfı fat 

Bel er ııuınaıa bt:'şcr :\' ız liı a 
mükafat alır. 

14888 36555 30600 393J5 28879 
19522 3 052 32816 2750 14433 
22079 15763 10206 4848 14576 
9242 19966 36062 lı.512 17204 

555 3El655 39041 3 rnxı 11568 
13S9 3!962 616~ 1 31256 

25037 853 14222 19513 37511 
35 14 3663.1 3529l 15526 12778 

f>Utl llrıı ka7.ananlur 

38838 25357 37762 15319 23159 
2743 2~40fi 14933 35157 19089 

27895 112 624 13032 16298 1 

8857 17748 21219 26012 31524 
12ı86 25272 HH45 287B6 9481 

213{) 14616 16194 67G2 18494 
20238 22701 3382~ 22502 

IOO lira kazanarılr 

21107 32516 17602 16745 5449 
36710 lJ1 6 21025 6987 5121 
16270 11656 36318 12384 33093 

399 ~753, 1121 7194 29624 
~0~38 34501 37614 31987 14532 
13394 16688 4450 2940 9108 
11273 6321 39701 14ı.~ 33464 
26102 8584 31010 -63 39077 
31730 16316 116 16363 12792 

seni sayıklıyaınk gcçirn1işim. Bor • Jznııt, <Hıı-;u l) _ Seiıriıni.zclc 2i70fl 1flM4 

!anmıştım. B:ına yapıııneık bfr aıı;ı I kuıı ''L' b .• lgnm :~·lılili \'P muaYe- :;o Uru kazaıı:ınlar 

de vurdu. Hastalaııdım. Riı ka a~ ve İs t; syon 

şefkati ;;öst.cren kadının, gizli ar llC ı vapmak ızere \Pfcrin"r mü- 103 
1 
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22291 5443 zularını somadan ö•"rcnebildim. dürltiğ-undP , ·ni biı lal.ıorntuY:ır 
" 3527 26726 1149 25646 18722 Parasını istiyoı du. Güzel bir kadı- ),(i ad olln nıu,;tur. 

32062 23797 33757 187 10J50 nm bunu öd<'yebilf.>ct•ğ"iııi siiylüyoı · ..-\.; rn·a A dıııntz:ı rıııdn d:ı hir 22363 19.5117 373~0 10636 37465 du. Yakınınd.1 bulunriııb<rum uc.·unı- t ı ı 
o 111m ve ı nh j:-tasyonu tc~İ:; o- 25461 22 13 IJ.c 230 r:.ggı 3~3 6 ma, gözleri nçık sürüklendim. g:, ' üO "' • :ı. 6 

~~a dU~~lmü~üm. He~~n=~lu~n~m~u~R=t=u~ı~~~~~~~~~~=~2~7=ı=?_2=3=6=2=00=1=1=9=~=1=7=5=9=17=1=1=6= kadını, parru ı olanın kadını oldun . -- -
Artık, paradan, herkesten. kendi - • • - - -
kendirn<leıı iğı eııiyordum. 

Çok znman gırtlağıma uzanan 
ellerim beni boğmadı, boğamadı. 
ölü yaşıyordum! Seni son bir defo 
görmek için bıı clöıt yıl hl{ ııı ını ba 
katlandım .. 

Tekrar mindere yıkıldı. :iııliye
rek ağlıyor, haykırıyordu. 

- Ferhunde!.. Yaramaz Fer
hunde .. Herk ı:ıin kadıııı oldu. Anlı
yol' musun?! .. Aıilıyor musun?!.) 

Kar.tını! .. Hic biı teselli verm~-

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
aenalji, kırıklık n bfttDa 

• .. icabında ıllnde 3 
aj'rılarıaıu der.bal keaer. 

kate alıaabilir. .. • 

19072 223l3 26932 5670 ·1121 
17739 372 o 17743 28659 6450 
3;)38~ 17879 135 1644'! 13919 
2631 30674 25400 2669 30493 
2630 141 ~vv-L 16.103 Öb.'iö 

23122 21454 11478 5626 27789 
4506 35323 25121 6966 14886 

7263 9641 G993 29338 1058 
21858 11916 7123 6351 13405 
13518 4!'.82 21612 25302 376H7 
3uö00 2801 34861 19386 29836 
31639 29473 103 29 42 12611 
37393 3i 029 l8H''O 5972 21917 
25671 11 24 12991 31239 6324 
340l5 5645 1127 22461 11000 
20343 24379 1362 3468ô 29342 
32218 95082 27798 8~76 23466 
18711 21537 19840 6501 31105 
33297 ... 0817 10575 27979 2822fı 

8969 11238 7902 10~31 8692 
19352 19269 5960 10 H 31~19 
30708 32892 12984 15536 16205 
28244 31420 36997 6385 19012 
18176 21901 30526 35724 3089 
18098 4530 35074 21961 5129 
12333 1G9 33224 9109 366~1 
10606 255 9 2760 4260 32166 
38464 23342 15935 39490 5470 
37267 3H43G 12868 26341 3W4 
38S94 13419 34507 38250 23543 
16760 5329 38954 13966 35199 
10622 1027~ ~656 30279 3672' 
25842 W772 15856 25'195 3n472 

ao Ura kazruuınl r 
22435 16601 233~2 33S63 32 27 
34134 32007 29761 349 15339 

835 95P2 8216 39122 25857 
3,574 13220 31151 31'108 38968 

19957 12025 4997 15196 5738 
5643 10962 13996 31495 23370 

29439 2159 37215 30436 15 8 
3r.256 26~45 21j12 19864 4740 
31796 6'i'f) :18277 20816 29276 

716 5~2 1113~ 27575 ~6577 
120 38363 16786 421 23309 

30958 12969 21116 1237 7213 
35255 24 72 12872 320!)3 26425 
28221 2511~ H15:1 4768 81W 
33739 21585 22055 27391 36186 
17159 8214 858 31537 19736 
19141 195 4 11093 10929 16569 
20086 39271 ::!5373 28647 155H7 
5847 12s41 31879 23082 an13 

28258 30766 198 4 41 145ö.) 
424 3351~ 16972 38114 36650 

2080 1511 14326 12504 3087 
15065 123~5 29736 112?1 13301 
33511 166!3 13470 2803~ 23183 
30246 33572 7819 3 21 9093 
15282 ?~5984 7549 1777 14272 
11024 3421 152?ö 37594 13692 
12907 2547 5rıın 33027 33564 
20787 37054 34172 :3 099 3720 
15700 225 19527 2 ,57 2672H 
4269 17922 12909 7125 1145~ 

~0~19 38411 8W:3 ~ 975 615 
330J7 75fl1 21751 36560 181U> 

31237 00812 $4 5 31603 27277 
39952 4910 33532 39050 1009·1 
5141 9706 6013 7535 17167 

23646 Wtl47 39553 ~l863 .30i98 
2'1928 22017 35562 5001 12454 

Mersinde bir ~ergi açılC.ı 
l\Iersiıı, (Iln ... usı) - Halkevi 

aı- konıite.::ıi farafndaıı her yıl ol
duğu gil>i bu ~ene de büyük bir 
"resim ergisi., tertıp olunmuş ve 
parti başkanımız. vıtli RUkneddin 
~fa ııhi oğlu iarafınduıı açılmıştır. 

- Yok. lt'akat ~Aklrmdığı kana· 
atinde~im. Evinize bı:'nim için Lcm
drndan bir kablogram vaı mı? 

- Hayır. Uşağım ile konuştunı. 

nİl'lel'i koı~ ('Uk gibi geril mi ti. Hi~
bir hadi e kcnclisini artık ani bir u 
ı ette [5asırtamazdı. Aşağıya indiği 
zaman salondan geçerken Bilin ar
kada.1ına r-astladı. Adam Deni wr
la bir kokteyl içmeğe da\'et etti. lç
tiği bir bardak martini kat'i kara
rını daha sağlamla§tumıetı. Ba.rda

ğmı masa.va bırakırken ar·kaemdan' 
birisi: 

KATIL ARANIYOR 
Bana bir şey söylemedi. Himdilik 

Al!ahaısmarladık. 

- Güle gtile Bili. 

Denin önünde on dakika kadar 

wı· zaman vard1. Gi)•inmeı:ıiııi bitiı·
di. Elbisesini çıkarırken otomatik 

tabancasını, cüzdanını, anahtarfa-

anı, Saatini bir kenara koymuştu. 
Cüzdanının içini karıştırdı. Rontz'. 
un mektubu Mandervonun, Nev-
york polis mUdürtıne yazdığı mek
tubla yanyana duruyordu. Cüzdanı-

nı kapattı. Ve hepsini valizinin içi
ne koyarak kilidledi. Fakat daha 

evvel valizden bir maymuncuk al
mağı ihmal etmemisti. Sonra, oto
matik tabancasının işleyip ~leme 
diğµli, dolu olup olmadığını tedkik 

ettl. Tam bu aralık gözlcıi, karyo
lanın lizerinde duran Nansinin el· 
divenine taklldı. Tabanca.sile bera
ber bunu da cebine yerleştll'd.i. Si· 

- Mösyö Den, diye ı,;ağırdJ. 
Hiler Pedder, kapının önünde ken 

disini bekliyordu. Bilin mahud ar
kada~mdan müsaade alarak ayn1-
<lı. 

Peddeı, okşayıcı bir sesle: 
- Sizi ayınyorum galiba? dedi. 

Biraz geç kaldım. Beni affedin. Mo· 
töt iic kişiden fa.zja adam taşıma-
dığı için misafirlerimi kUçUk grup
lar halinde yata götürmek mecbu
riyetinde kaldım. tşinhı yokea gide· 
lim mi? 

Yata gidinceye kadar Pedder ga
yet nazik ve .kibar davnuıdı. 

Nihayet yata YaDafarak güver
te,Y.e çıktılar. Pedderln motörU bat· 

KİM ÖLDÜR o 
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lad.ığı su ada Rut, Deni keuara cc
kerek: 

- Sizi görür görmez öyle sevin
dim ki. Gelmiyecekstniz diye korku. 

yordum. Burada can sıkıntısından 
ölüyorum. Enı.st'in halinden ideta 

verem olmuş gibi bir mı1.na çıkıyor. 
Ne kadar da meraklı. Nanslye gt?· 
Unce, müdhiş asabf. Haydi ~lan 

bir yola getirin de gülüp eğle.nelim. 
Rut, bunlaıı söylerke11ı Peddec 

de yanlanna yaklaşıyordu. Güver· 

tenin tente ile örtülmUa bir kısmı· 
na doğru gittiler, Emst ve Nan!rl 
hasır koltuklara gömillmliş oturu
yorlardı. Emet, kalın bir mantoya 

bürünm~ duruyordu. Dcııe uzat ı-

ğı eli yumu ak ve ter içinde idi. 
Nansi ise ancak biı· tebessüm ile 
iktifa etti. 

Ernst yorgun bir sesl" : 

- Bu akşam sizlere hoş bir vakit 
geçirtmiyeccğimden korkuyorum, 

dedi. Mtidhi§ bir nezlenı Vıir. Doğ
ı-usunu söylemek liı1m geH~e ya

takta kalmam daha iyi idi. 
Ve bunları söylerken de Nansiyc 

~ert ve ciddi nazarlar attı. 
Rut kızgın bir tavırla: 

- Amma da can s.ıkıyorsunuz lıa, 
diye haykırdı. Sizi cruılandırncak 
şey, kuvvetli bir içkidir. 

. 
Pedder araya girdi: 

- Mösyö Den, görilyonıunuı. ta .. 

Tefrika No. 3 Yazan: BEDIT ESEN 

\ e baba ''Urm::ok ıçin kalkan eli
lf' · gittikce ssran, azan, lcılduran 

hırsına kapı1ınış bu parmak kad r 
ku uk, yaprak kadar :1.ayı[ titrey€"1, 
f> ı aran şeyın üstüne ytırüdiı. 

Mı:ıdit müdah le etmek islc
r.•ıyor ic:i yana, w ıına bu man am
) ı eyrcdcı ek onun kendıliğinden 

liıkunet bulmasını bekliyordu. Hal
buki Nebıliu azgın hıddeti bütün 

•Ornt sedleı ini yıkmıs, kuduz bir 
nehir f,ıibi c::ığlıyor, köpüriiyor, git
tıl>: c a aıb, korkunc bir şekil alan 
"lizıle fı.dl'ta biitün gUnlın hiddet.i
;ıi bu ktiC'tik scyden nlmıya hazırla
rııyordu. 

Nihayet tarif cdihn z bir korkU}'
la tiztinc ve ua ına iper olmıya cı -
l.:Fan kiicük in~e kola ilk tokat in
eli 

Söyle ne biçım koşmak o? . 
n k ratı mııtemadiyen tckrarlanı:ı

ı ak bir ikincı, iı liçuncii, bir be
şinci, ra tg le ınıyoı, hic alışmadı
ğı bu öfkf• sağ ınağı altıııdn titriyc
rek · 

Tobc . bab:ı ·ığım... Bir dah!l 
yapmanı lıab cığım .. diye bağıra•ı 

ümide vurmak için kalkaıı eh o
ııun yanağına indiği zaman af dili
yeceği yerde sabahtanberi biriken 
hırsile Meta haz dus muştu. 

- Medit... Medit... db e ar
kasından koşmak istedi. ıı~akat o 
ı::oktan odalardan birine kapanmış, 
içerden kilidlemişti. Kapının öniinde 
yeniden deruni bit· mücadele başla
dı. Bir hiç için beynini saran hııs ye
niden alevleniyordu. 

(E.. ne olmustu sanki? Ogluna 
vurmak isterken ona gelmişti. Bu 
kadat hiddete, şiddete ne lüzum 
vnr<lı. işte bugün onda fevkalade 
bir sinir v.u-dı. Halini anlayıp sus
salar ya!. 

Şimdi (Aç) diye yalvarınca o da 
naza başlıyncaktı. .Ağlamalar, af ta
lebleri, teselliler .. daha sonra öpüR
meler .•• \Te hayvani ihtirasları içirı
de giıya barı::.acaklaı dı.) Bütiin 
benliğini saran acnib öfkesi arasın
da bu düşiincc onu igrendirdi. 

icct'ide ellerini yüziine kapamış 

hıçkıran 've hala bir pismanlık, bit 
rücu bckliven kadına seslenmeden 
döndü. 

,vtwru mul"ın.HHyen kah bir omn - :\ledit. Jrnpı:rnıa kadm· geleıı "• 
zuııu, kf,h diğerine indirip kttldırı- sonra uzaklaşan ayak sef!lerini dirı
)OI, b şını goz ııü muhafazava ç..ı.· Jiy('rek müdhiş bir karar \•erdi: 
lışıyoı·. lııce kolhır hiddetli, ga- - Muhakkak bir haRkası var. On 
zahit eller lıiı-ibirine dolanarak iııi- 1 :;eııelik sar.sılmıyırn ,r.:aadetine soku-

yor, kalkt} or. lan zehirli bir yılan başı Yar .. ezil· 
Mudeyycd: artık t.th.ınııniilü ıneğe layık b!r baş .. 

• &il ana: üınidsizlik, Çat'esizlik içinde saç-
Ey ... Ncbıl.. Nebil.. diye fırh- lannı C:•.:.'kt• çeke inledi: 

dı. ~;!' ~m.--. c;oct~~~u hir t m ;ı fa it"· ı · __ Onu .fM•\r\yoz .. onu !,;.Ok seviyor. 
ı't'k dınerık crkegı t.utmıyu çalışı· b·ma el kaldıracak. beni tahkir e-
yordu. Naı:ıl oldıı, ikisi .c bilmiyor, • k d 

0 
k kta h" 

decek a ar... nu sı mn ıç \'11dııım gibı talk ıı el, k. ılının )"A ~ k h ·· b h ı t k .:' 
· _ mana yo .. er gun u n e enur 
1 ,J':!lUdO akla lı. d ğiJ •? ş· d" l 't 

n edecek e mı. • ım Hıen gı mC· 
Rir an .. l{ıF;a lıir ıın gfoıp,iizt• gel- li.. hemen gitmeli. .. 

\.iiler. Llıle yanağım tutan kndınm 
ı '\·anla rlolu gdzleıi bir kelime. bir 
ı Affet) LeJ;liyordu. Fak .ı Nc·IJil 
kendisıne s. Rkın şa0kııı 'e rH.işman 1 

giizleı il" };, kıyordu. Çok kı ·ı:ı süren 1 

hu bakı nı· H' bu dihıiz ınticadclC' 
h 

- .N "' i'\('? .. 'L\l ·dit. .. 
f çi Umıdl dolu, ondnn en ufak 

bll' pı m nlık b klıyım k döndii. Fa
kııt Nebilııı bozulan viiziinc biı· de

mir mıı ·ke gc<:ir miııl('ı dı ı:;.tnki. D ı· 
nuk. donuk: 

Nereye? Ne oluyo1 sıuı kuzum': 
dt,'<' sorıln Artık bu ı-:u:ıl fazl:ı g-el
mrı:;ti. 

Göziimün gördi.ığii yere .. sen
den uzak olan her yere .. benı dö' c· 
miyC'cek. in artık.. beni dövenıiye
c;aksin. bana el kaldırnmıyacaksnı .. 

Hem b<.iyle bahrıyor, hı~ın kosu
yordu. 

Birden bı. bağımrak koşan incı.: 
kadın gölgesi Nebilin uym~an dumı
gııı,ı sivı i bit ;ıe~ter gibi battı. Ne 

yapnm;tı? Onu sevmekten, onu te

selli \'e çocuğunu müdafaadan baflka 
biı şey yap:myun bu ~vgili kadını 
nn~ıl htrpftlarrırntı? 

:mamile tanıdıklar· .u·a!lınıfayız. Sfa
lcri sıkmamak icin faıln dııvetli ~a
<ruuıadını. 

Poocfer, bunJıı rı sonrıı üzerinde 

kokteyl baroaklan olaıı bir masayı 
yaıılarınıı do<rru <'ekti. Ve nıisafic· 
lerine birer bardak m:·ılt ıkt:ı.n son· 
ra: 

- Mösyö Deıı, size gnrsonumun 
yaptığı bir ko1cteyl ikram edeeeğim. 

Kimse onun gibi bu işleri bccenı· 
meL. Siz aşuğı yukarı içkinin se:·

best olduğu bir memleketten geli

yorsunuz. Bakalım böyle bir kok

teyl içtiniz mi? Bu, Yat KlUbün o· 

yuncak içkilerfoe benzemez. Yemeğe~ 
gelince methetmek gibi olmasın a· 

ma, fevkalade. Bekar bir adam ol

duğum için bUtün it~ lerime uşağım 
Manuel bakar. O her §Cyime bakar·. 
Elbise ve çamn~r do1ablarım, mo

tör, yat, hepsi onun nezareti altıı•· 

dadır. Bun<lan ba:;ıka mCikenınıel .re 
mek pişiriyor. Meharctini de biraz

dan göreceğinizi ümid ederim. Ye-

Bir mı ölümü düşiindü. Fnk ıt 

muhnfnzakiır, manan ruhu bu fikı 

h;yaıı ctt.i. Hcnı bıı oyundan bu ka· 
cl:ıl' ımığl[ıb ı•ıknuık islemiyordu. 

fazetincfs yara 1 \"e a kı onu Ô· 

li.imleıe goturse o, yın keudı ken
dine ölimui rnırırmıyacakh. Şahla
nan guı uru tinündc iki ıııasum bn

şm kendine sokultınunu snnkı hıs

s tti. ümidlc Emel.. helı> Pnıel... 

KUciic.ük, ıniııinıini himn) esiz F.me

le !-loıu·n kim bakabilirdi? tb<·lar• 
nwmaları, uyku snalleri.. 

On senenin filmi gözlerinden gt:>· 
C'iyor, bütiin tatlı hntıı alnı ha)· -

tının en gıizcl parC"alan: insafsız ,bı· 
n~r r:ıban gibi h .. yninıi · zonklıynnl. 
bugünkü zaval!ılığ1111ıı iistiine dcHi· 
lıyordu: 

Yeşil çam ormanlmında geçe11 
ni~nnlıhk giinleıi, mes'ııd bir ped 
gibi glilel'ek dolaŞan nazlı gelin, et••· 
ğiııin dibinden ayr:ılmıyan siyahi 
genç dmnacl ... Snur-a yıllarla süren 

ihtir:.ıslı bir aşkın ya\'lU!, yavaş ye
rini o emniyetli, sakin \'C dinlendi. 
ı-ici SC\·giyE' tcrke<lisi... Rirer, birn 

doğan çocuklar ve onur: kalbinck 
biç eksilmeden artan, bü.} iiyen . , .• 
vınin lıu!:ll'Ct!eri.. 

( Devamı var ) 

mcğc daha vr.kit var. Onun irin 
şimdi h11rıialdannıızdaki kokteylle
ri bitiı clinı. 

Rut bardağındaki ickiyi yavasca 

içti. Son damlasını da bi1irdik1eıı 
sonra: 

Am.ııı y:ınıbbiın, hizmclciııiz 
hakikaten çok mahir bit· adammı , 
dedi. 

Nansi b"r. ey söylemcmisti. Dene, 
ancak ha kmı.ştı. Den, belli etmeden 

genç kızı tedkik ediyordu. Sakin g:; 

rünüyordu. Fakat bu halin tabii '>1· 
duğu dikkatli bil• ııaıaıılan knP-a· 
mazdı. 

Koktegilin içmemi~, bnrd. ğın J,e 
narına dudaklarını değdirmekle ik
tifa etmişti. Ne diye nazarlarını bo

yuna yere dikmiş duruyordu? Re

ardonun gelmesini mi bekliyordu? 

Fakat etı-aftaki vaziyetten başka 
bir misafir beklendiğine delalet e

decek bil' §ey yoktu. Başka hir kok· 

teyl bardağı ela ilave edilmeınist:. 

(Devamı var) 
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Ağız tün Mi 
Daima açık 

UNUTMAYINIZ Ki : 
ısakım11rJdrtaıa ~- dif1eria 

(Utteri, bademcik, kızanuJr. entloen
za. ve hatti. zattlrreeye yol açtık
ları, iltihap yapaıı dit etlerile kök• 
Jerinden mide lıU""IJlll, apUadielt, 
nevr ni, ıtma ve romatfama yap 
tısı fen n anlaşılmıftır. Temi& aiıs 
ve satlam dişler umumi vtlcllt Bli
bğınm en birinci earta olmuetw. Bl
naeoaıe h diflerinlzi her aiia bltO 
olcluju kadar fala • llakal a ~. 

(Radyolin) - macunile ~ 
ak mhlıattıu.l awutt ......... 

ve etmelwnlz. Ba •'41'etle mikrop
lan imha ederek diflerJnlzl koruaat 
oJununus. 

Miktarı: oıooaa: 

440 ad.- 15.840 M 400X80XIO 
1 1 3.921 " 400 

1 6 ' .610 .. , .. 
710 28.171 .... 

ı Yukanda elt'at ve miktM'ı 

~ık ek ittme 1" le Rab almaeallıbr. 

il Muhammen bedel beher metre mıkib 
akka ,e8.07 adi 
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na aktır. 
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