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Roma, Berlin, Moskova Hitler ve Musolini arasında, 
Brenner geçidinde, Musolininin , 
treni içinde geçen 2,5 saatlik 
görütmcnin neticelerini dünya 
yeni yeni öğrenıneğe baılayor. 
Bu resimde, iki devlet reisini, 
mülakah müteakip birbirile 
vedala§rtken ıörüyoruz. 

O nıilyonluk 
kurarak 

-------~~~~~~----__..._ __ _ 
Alman 
lktzsat 

• 

1 
azırı 

ısti aetti 
Dr. Fımk 

bugij~n~J • 22 <nadyo, saat 18) - Alman lldısat nnı.ın Dr. Funk 
l> s~ra etmt~ ve istifası Hitlcr tnrafmdan k:ıbul olunmuştur. 

ıneıtte~İ unı.un i tif:ısının sıhhi sebcblcrden dolayı olduğu blldiril-
r. 

IF1rc§l~~D~ 
kc§l (b Ü liİ) ~~Ü 

Parlô.mentodan 
itimat regi aldı 

Reyno, harbe devam uğrun
da Fransanın bütün kuvvet· 

lerini harekete getirecek 

~=---....,_._- . 
nalknn li l • 

ır <OSusu ~ampı~?~asrn~ ~"'k e<16l'ıflk Tonan eldpl bu sabah 
&0 'CCI ı!>tnsyouunda 

Balkan kır koşusuna 
iştirak edecek 

ekioler şehrimizde 
(Yazuı 2 nci aayfada). 

Avrupanın Cenubuşar-
k is' nde garp devletleri 
tarafından bir faaliyet 

ı gösterilirse müştere
ken harekete geçecek 

Berlin, 22 (Hususi) - Sovyet
lerin Berlin elçisinin Moskovaya 
gitmesi büyük bir ehemmiyetle kar· 
şılanmaktadır. Siyasi mahafilde bu 
ziyaretin bilhassa Brenner mülaka· 
bndan sonra oluşu nazarı dikkati 
celbetmekte ve yakın bir zamanda 
350 milyonluk bir Alman • ltalyan 
- Rus blokunun teessüs edeceği söy • 
lenmektedir. 

Diğer taraftan Berlinin siyasi 
mahafilinde dolaşan bir habere 
göre, yakında Viyanada Molotof t 
Ribentrop ve Kont Ciyano arasın
da bir mülakat yapılacak ve bu 
mülakatta iktısadi ve siyasi anlaş· 
manın esasları konuşulacaktır. 
Bundan sonra müşterek bir beyan
name neşredilerek üç devletin Av· 
rupanın cenubu şarkisinde sulhü 

(Devamı 2 inci sayfada) 

Avam Kamara Si r ifalyan-Macar 

k 1 t t . I · d dostluğu pas a ya a 1 lif e. .iki meinlekel 

Çemberlayn kabinede değişiklik :Tu~a h~v~as!n~~. 
' . . . . genış hır ışbırhgı 

kararını gızlı mı tutuyor ? yapacaklar 
Lont!ra, 22 ( A.A.) - Röyterin parlfunento 

muhabiri bildiriyor: 
Avam Kamarası, dün akşam, 2 nisanda top· 

}anmak üzere paskalye tatiline başlamıştır. 
Muharip kuvvetlerin büyük bir kısmının ~tıl 

vaziyette kalışı, memleketin her tarafında olduğu 
· gibi parlamento mahfillerinde de fena bir tesir 
)~a~mıı ve Sovr.et e Fin sulh muahedesinin akdi1 

mebuslara, harp qahsinde hillCfunetin takip ettiğı 
siyaseti tenkid vesilesi vermişti. Bu tenkid!er ise. 
İngiliz kabinesinde tadi~t yapılacağı hakkında 
mutad tahminlere yol açmıştı. 

Fakat, p:ırlfunento bakımından, salı günü hü
kQmet için iyi ibir gün olmuştur. Çemberlaynm 
§iddetli nutku Silt adasına yapılan hava taarruzu 

,(DeYamı 2 lncl sayfada) 

Roma, 22 :<A.A.) - Joumat 
D'İtalia gazetesi, İtalyan · Macar 
d~tluğu, hakikat ve işbirliğini'l. 
sağlam temellerine dayandığı için 
yapılacak görüşmelerin iki millet 
arasındaki münasebetlerde bit 
dönüm noktası teşkil etmesini 

.(Yazısı 2 nci sa,.facla). 
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Yazan: Nevil Henderson 
Londraıun IOD Berlla elçl.a 

Maamafıh, mareşaJ Cöring'in ·ie Bunun Uzerlne, milnaka~ bil 
aöylediği gibi, zaman kaybetme- yüdil ve Hitler bu meselelerin bir 
ğe gcl:r.ezdi. Zira Almanya blöf an evvel halledilmesini istedi. Us 
:yapmıyordu. buçuk saat ıUren bir müzakere 

Bu vcılle llıerlnc bana söyle neticesinde Çcmberlayn, Alman 
di~i ıu ı8ıleri hatırlıyorum: ~ konuşulan yerlerin, Alman or· 

.. _ tngiltcre AJmanya ile harp duları tarafından lfgal olunması 
etmek niyetinde ise, bunun kat'i teklifini kabul etti. 
neticesini hiç kimse tayin ede· Hitler, istediklerinin yerine 
meı. getirileceğini anladıkça, teklifle. 

Ukin muhakkak olan bir ıcy j rini arttırıyordu. 
•:ırsa. o da harp bittiği zaman ~er9teagadcnde, vaad ettiği gi 
dünyada yaşayan Çeklerin çok u ('bi, ıulhan müzakere etmek yo 
olacağı ve Londradan eser kal- ~undan, ayrılmııtı. Çemberlayn'a 
mıyacağı ldi." verdiği sözden dönmüıtll. 

Bundan sonra tngiltere hava Godesberg, Alman • İngiliz 
mUdafaaaına ait bana matfımat rabıtalarını gev9eten yer olmuş. 

verdi ve ikticarlarından bahsetti. tur ve Hitler ilk siyasi hatasını 

Aynı zamanda • ve şüphesiz l<i burada işlemittir. 
dotru idi • Alman hava kuvvet· fnglliz baıvekilinl aldatmıttı . 

terinin İngiltere, Farnıı, Belçika, ve İngiliz efkarı umumiycsinln 
Çekoslovakya mec:mu hava kuv- kendi aleyhine d8nmeslne sebep 
vetlerindcn üstiln olduğunu d.ı olmuştu. 

&ikrettL Hitleriım ve metodlan alcy 

ÇEMBERLA YN NASIL 

ALDATILDl7 
Bıtvekil ve Hitlcr arasında 

ikinci nıUlikat Oodeıberı'te ya· 
pıldı. Konfcrumuzun temin edil· 
meal lçln hiç bir ıey ealrıenme· 

mlttl: Uzerimlzc'e lyf bir teıir bı.. 
rıkmak istiyorlardı. 

Mr. Çembcrlayn, tayyare mey
danında b\r 1'1eref b81Ulil'' tarı· 
fından ıellmlandı ve bando lngl· 
1iı mllll mırıını çaldı. 

Çe:nbcrlayn, yanında Ribcn~. 

rop oldutu halde, Pctreıburı o
teline misafir edildi. 

Nehrin karıı tarafında lıe, 

HltJer, çok ıevdill Dreeıen'ln 
' 

hinde~i cereyan bilhassa 193<:ı 

martında kuvvet buldu. 
Oodesbcrgteki mUllkat bayle 

ce hitama erdi. Yeni bir mUzake· 
red:n bahıolunmamııtı ve erteı\ 

ıünU akıamına kadar bayle bir 
ıey yapılacağına dair hiç bir 

emare ıörUnmedL • 

ÇEMBERLA YNIN lKtNCl 
TEŞEBBOSO 

BUtUn ıün lmtldadınca. lki 
hey'et arasında iki takrir teati o. 
lu~du. ilkin bu takrirler vaziyet 
te hiç bir değltiklik yapmamııtı. 

!n~Ulı matbuatı, müzakerele 
rin anızı T.amaıJrkla nihayete 
erd'tlni bUyUk harficrle ilin 
ettiler. oteline yerlcıtl. Drceae:ı Hltlerln j tn·--· .,.,., 

milcad:-le arkıdaııidl. 22 eylül cu , ------------
martesl gUnü Çcmbcrtayn ve mı· 
iyeti t m ·Hat 1-7 de, Dreeıen'ln • -.1 
otcllnde Hitlcrle müzakereye bat-
ladılar. • 1 
Orayı gitmek için nehfrl ceç· • _ .. -ı~Lt..,._4 

mek lcabedlyordu. Nehrin lkl 
tara!·nda binlerce aeylrcl toplan· Balkan kır koşuzuna 
mıştı. İ§tirak edecek e!<lpler 

Hltler. ~aıvektll otelin lcapıaın· ~ehrimizde 
da kart ·la-'ı ve hiç durmadan YU• ra.ur gUnU oehrlmlzde yapıla 
knrı ka~tı bulunan bir odıya çık· enle olan Bıı.lkan kır koıuıu ıamp'. 
tılar. Yetil çuha keph uıun ma· yona.aına Iotlrak edecek Yunan ve 
sanın bir ucuna reçerek mUıake. I Yugoslav ekipleri bu aa.bah kon. 
reye bat1ın<iı. varuılyonelle ıehrimiıe gctınteler-

N ehlr!n iki tırılındı toplaııan dlr, 
halk, baıvekllln g8rUrmu!le be. , Misafirler hududda atJetJzm. re
rab:r ıevlnclnt gizlemedi. Çem· deruyonu reli vekili Dr. Adnıın 
bertaynın ıulh getirdiğini blU· ~Un taratmdan l:atlkbal edllm'•· 
yorlardı. tikin Hitler o gUn pek lerdlr. 'MJ.o5atlr atletler Sirkeci ı•· 
o kadar keyfni g8rUnmUyordu. rtnda atletlım ajanı AlJ Rlzı ve 

Çemberlayn, Pra,,11z ve tngl· dl;ler blrçok ıporculır laratmdan 
tiz hilkCtmetler!nln SUdet Alman· kartıla.nmıt. vı doğruca TokatU. 
ları meseleıl Qıerlne mutabık )'an oteline götUr:UlmUşlerdtr. Her 
kald lclannı ve Almanyanm bu lkl takımda b~P.r 11tlet vı b'rcr ı. 
te':tlfinl kabul etml• otdukhrını darecl bulunmaktadır. 
ı8"ledl. Diğer taraftan, Cekoslo· Yunan kafile re~I TUrklyPd,. 
vık lıUJı:Cı:netlnln de nıası alın. gHrdUğll kıırıleısc;e k11bulden dolayı 
mr~tı. . &on drrt"ce mUteharııis olduğun11 

Sildet ırazlsi-ıin. Almanyava ıöylemletlr. 
ltav,.uuı: ~ürUltUııUz J!eçme!lni MUMhll.knlllra lştlrıtk edecek e 
te-nin edece le ıartlan ıöylemeğe klrıler bur;Un saat ı 6 dn Cumhurt 
başı dı. yet lblıfrslne mcra.!lmle çelenk 

Başvekil, konuşmalarını bitir. Jcovmuştnrdır. 
dikten sonra Hitler ıu suali Mlsaf'r k:ırııe rrl41lrrl ~rnnn öğ 
ıordu: l leden rvvr.I tııtnn.hul Yftll!!inl ziya. 

'' t ·ıı F ç k 1 ret edf'crkln. 5~leden aonra dn - ngı ı. ransız, e os .::ı • 
le huk A t • s··.ı . . . atletler HPybolıadava giderek ya. •=- umet erı u~et ırazısnın h 

. nş !13 n.11•nı gez:rc!"klerdir. 
Almanya toprnl:lan .. a gcç:n:sınI 1 

r k ·· d"I . ,.. Yann al:şam ıa:ıt t 9 dil BUyU-muva gor u er mı. 
(' b 

1 
•ı ., dl kndn, A lt'L'l"a otf'linde Balkan kır 

d
.-n er ayn e\•et ye cevap I koş ·su knnw<'lli tnnlnnnraktır. 

ver ı . u·· b-'· 1 
B h 

. , . .. rnU!n ıu{Q nrı \'nll J (ıtri l{ır 
u mıı avercyı derın b~r s:.ı.. 

k- l I . H' dar ~c;acak. ve Rllr•iz:m '" fonıcı,·o. 
_ut t.a: P ~:t~: .. ~tlcr kırar ve· nu namınR noktor A nan Hlin 

rır gıbı duşuncıu ve şu cevabı . 'i 1 h idi 1 dl k , mı•nr ,. Pre oş ge ., 1. VPCP • 

verdı: 1 • B lmd .. .. • • • t r. u mern:1. en sonra mll.!a -
- Çok mut::<:ssırım. Uil:ın balcaya başla.nacaktır. 

bu. hiç blr işe yaramtya:a!:tır.'' 1 • - -- -- - -----. 
B·şvckiJ hayret ve dikkatini ltalyadn a h.:n maclen· 

gizle:ncdi, bulundu 
Tekrnr Londrayı yeni tektiC- Roma. 22 ( A .. 4.) - Piemonte 

!erle dönemiyee<:ğini şöylc<li. da Novara eyaletinin bir ovasın. 
l!itler bun:.ın üzerine, Leh ve da ıteniş bir altın madeni mınta • 

Mııcar me!lel'!lerinin lıallcdilmc· ı ka<:ı bulunmuştur· Ma:ien d!!rhal 
si lüzumundan b:ilicctti. işletilm~ğe başlanmıc:tır. Çıka:-

Çembcrl;ıyn 1 h ve Macar da altının bir külçesi marie'1İ ic:10+0 " 

ların:n Südet işinin bitirilTe· fi'lllanın erkaııı tarafından Vene· 
ısinden aoıva. ıö~U,iil.muini tek. I dik sarayında Musoliniye t.ıkdiın 
Uf cıdı. cdilmi~tir. 

. ~-==----:::.- ....!.:---·. -. __ . -- ~--- :.:..:..: .. ---. . -...... "'"..:...._.:. "''- . . . --- . - -= 
~-. -~~--- ... ,-= -. . . 

Molotof, Çiano ve Rıbentrop 

Viyanada köriişecekler! 
F ın Cumhurreisi 
Mannerhavm'a 
nışan verdi 

umara, 22 (Radyo, şaat 18) -
Fin Cumhurreisi Kallyo başku -
mandan Mareşal Mannerhayme, 

(Başta.rafı 1 inci tayfada) 

koruyacakları, bu mıntakada garp 
devletleri tarafından bir faaliyet 
gösterildiği takdirde harbin bura· 
lara yayılmasına mani olacakları 
ve mügterek harekete geçecekleri 
il5.n edilecektir. 

evvel tayin edilen Sovyetlerin Ro· 
ma ıelçisi Goretkin ile, İtalyanın 
Moıkovn. elçisi Rossi yakında baş· 
ka elçiliklere alınacak ve yerlerine 
başkalan geçirilecektir. Goretkin 
itimat mektubunu geri istemiştir. 

/ 
/inl~~iyanın en büyük nişanını 
vermı~tır. 

t rarı sız kab1rıesı 
Londro, 22 (Radyo, saat 18) -

Reyno kabinesi bugün öğleden 

sonra Fransız rmbu~an meclisinde 
p:ogrammı okumuş ve m)clis ta. 
rafından itimat almıştır. 

ltalyan ve Sovyet elçileri 
deği~tiriliyor 

• Bu elçilerin değiştirilmesi Rus
ya ile İtalya arasında yeni bir mü-

Bertin, 22 (ffu,usi) - Siyasi 
mahafilde söylendiğine göre, iki ay 

nasebatın başlıyacağına delil sayıl
. maktadır. Ba~vekil beyanatında, yeni hü • 

---------------------------------"'!',----- kO.metin programının ''harbe de-

Avam kamarası paskalya tatıl ınde . ~:Vet~e~~~~r!::~~ı~m:k~t~ 
gayede ıdare ve scvketmek" oldu-

(Ba.ştararı ı lncl sayfada) Fakat, her haıde, kabinede derhal tadilat yapıla. ğunu söylemiştir. 
ve harbiye nazın Stanleyin hava nazırı King ley caAım gösteren bir e.mare yoktur. lNGILtZLER YENi KABİNE· 
Voodun ve bahriye nazırı Ç-O:çilin enerjik hitabe· iyi haber alan Londra mahfillerinin fikrine Yl NASIL KARŞILADILAR? 
ieri, salı günündenbcri tenkitleri azaltmağa ba~!a. ıöre. kabinede bazı değışıklıkleı yapılacaktır. Fa- Londra. 22 ( A·A.) - Röyter 
mıştır. ~at, bunun, daha zamanı gelmiotir. ajansının diplomatik muhabiri 

Kabinede tadil!t yapılması ihtimallerine ge- Hük\ımetin siyasetini tenkide mütemayil o- yazıyor: 
lince, bu meselenin paskalye tatilleri zartında bir lanların ekseriyeti, yeni mahdut azalı harp kabi- Fransız kabinesi buhrandan 
karara raptolunması p~:, mürn!<ündüi· Ba~vekilin nesinde milli müdaıaa koordina3yon nezaretınin kuvvetlenmiş olarak çıkmıştır. Da. 
bu iote kararını ço!,:tan vermiş olması ve bu kara· Vinston <;örçile tevdiini ıörmekle tatmin edi.mi~ ladye, orduda haiz o'.duğu muhat>-
nru gizli tutmakta bulunması da muhtemeldir. olacaklardır. b~t. şöhret ve eğilmez azmı sebe· 

bile herkesten ziyade liyakati ha. 

Gördestekı 
havalan facia 

do: urabı:ır 
u 

Kasabanın yeni yere 
nakli acele bir hük\ıme~ 

mes~le:ıi ob.rak 
alınmak lazımdır 

Moni$a; (Hususi mu.'zabirimiz 
Jın) - Son zelzc'e'.erin Gördeş 

kasa:asındald heyelanı korkunt; 
bir hale sUrükliyerek yerini de • 
~İ§ti~ mecburiyttı hasıl etmcsı 
üzerine Ba~vekA!ete ve Kızılaya 
}'ardım temennileri gönderilmiştir· 

Kasabanın müsta!•bel mahJ•'.i 
ni tayin etmek üzere Nafıa Vek!. 
tetinin şehir i~leri mütehassısı Bay 
Celll bugün buraya ge!miştir; )'a 
. ın umumi meclis A:a'.a:ile birliktt' 
Gö:dese gidip tet!~ikle:de buluna · 
.:a!aır Kasabanın be'.ejiyesi zaten 
11alt kudretten mahrum:l.ır, Gör 
.ıes ise yirmi yıl evv~ı bir ev kal. 
mayıncaya kadar t~"llarniyle yan· 
mı, ve ~imdiki hali bin bir ııUçlük 
e vilcude getlrilebilmi:ti. 

Ka :.abanın yeni yere nakil işı 

acele bir hükO.met me,;elesi ola ak 
alınmadı~ı takdirde büylik f~cia. 

'ar beklenebilir. 

Alman tayvarale· 
rJnın mukabaJ!}S 
İngiliz Amirallığına 

göre, tamamiyle akim 
kalmışbr 

Uındra, 22 ( A.A.J - lngilı. 
Jmıra!lıği bıldiriyor: 

20 ma. tta Alman tayyare!eriniı . 

bir lngiliz vapur bııle:.ıne taar 
. uz ederek mühim ha:ıara :;e;:ep o . 
Juklarına dair neşıedilen Almaı . 

tebliği tam::ı..-niyle a3ılsızdır. Hiçbiı 
ıefa:;at vapuruna bomba isabet 
etmemi,-;- nıcbir ticaıet vapuru bat 

mamıştır. 

Alman tayyareleri lngiliı tay 
~·are!en ta. ahndan tardedilmiştir 
.\iman tayya;elerinden birkaç ta· 
ne3ine me.mı isabet etmış ve bı. 
tane3i de dü,ü. ülmıiştür. Evvelet 
Je bildiri dıği veçhile üç bita.a 
vapur ha.;ara uğ. amı~tır· Ka!ilı 
ıe da!ul o mı yan sı .ansız 5 ;JJI. 
tonluk "Ba. nhill" ismınde bir ln 
"ili2 vapurunda. atılan bir oom:,;.ı 
yangın çıkarmış ise de ateş söndü 
. ütmüş ve vapura bir ~Y olma 

mı~tır. 

B!R AL~tı\N VAPURU 
TORPlLLENDl 

Kopenhaı. 22 ( A.A.J - Mad 
Jerheim ismindeki Alman vapuru 
nun Danimaikanın ~aık sahili cı 

1• ngı·'ız Holan , varın::ıa bir tahtelbl'.ıir ta a tındar 
1 - • torpil endiğı bil'ii rilm:?~'te:fü . Va 

I• c a r at an J r ş rn s purun kaptanile mlki ne ıa' >i tı 
C ~ tahtelbahir tarafından kurtarıl • 

londra, 22 ( A.A.) - Harp do. 111:tır. 
ayısile meydana çıkan tica.et m~· S'.\agen i~mind~ki Da1'::na J,· 
elelerinin halli için birkaç zaınJn vapuru. tatan \'apurun 36 kiş;dc 
lanberi Londrada yapıla.1 mU:a iba·et olan mürettebatını kurtat 
meler netice,;inde tnziltere il< nı~tır. 
Holanda ara ında bir ticaret .an • • -=============;== 
: aşması dün imzata~:nı~tır. Bu aıı 'ar evve' A. , Lond· a v~ya La Ilare 
' aşmanın merl)'et m;!vkii ne kon • le toplanacak bir isti .:ı i komis 
ma.;ındnn sonra ı,;ıkacak ihtiU'ıf - yonuna havale e:iilecektir. 

AlCŞAl\·1 ( _J 
--- --- -- ·---

Necmettin S:ıda.k, Fransadnkl hUkfimet teb ddUIUnı:!f>n bnl-ı•t'!de
rek, Frnnıı•z parlAmentosunun eadece ~c!i!t:ıl s:>ayalf3tleden mUrek· 
kep olan Dalaiye katinMir.i her fırkavı temeil ~de<""k scldlde par
lamentonun slyqsete tamamen uygun bulm:ıdıf:nı Sovy':'! Fi:ı ıml
hunun parUuncn~oya bu arzusunu ihzara veelle verd!:;i ka) Jet.. 
mektel.llr. 

Ekrem Uoıı.klıg'l bo.harm i!k gUnU olduğunu kaydedert>k dUnya 
hldiselerlne umumt göz gcz·'frlyor ve şu netlcoye v:ınyor: 

''İlkba.harm ilk günü Mdi.sclcrin mUşahedf"•lnden c;tkan netice 
lnaana Umlt ver cek mahiyette dcğilcilr. Avrup:ı ıulhe deffll harbe 
gider görUnUyor, söyledlitf, tuarladığı, hazırladı~ hep budur. Dlln· 
ya.ya ıünet ve hayat ~eti.ren Ukbahar bu MU btlmU.S. 61\lm )'ll.
dmmlarile dolu lta.ra. bir bulut ballnıde.• 

F' n] andiya iz olduğu milli müdafaa nezaretini 
muharaza etmektedir. Kendisi bu 

Milletler Cemıyetine suretle harbiye nezaretine ait me-
teşekkür ediyor! sel~lerle işticı;a!e daha ziyade vakit 

Cenevre, 22 t A.A.) - l'inl!n • bulabilecektir. 
diyarun Milletler Cemiyeti neı • Reyno kendisine maliye nezare

Jindeki elçisi Ho'sti, dün Millet· tinde hayrete ,ayarı bir muv~.fl-~
ler Cemiyeti genel sekreterine biı kı~·et kazandırmış ol~n enerw::~ e 
ııota ve;erek, trajik ~rait altında maouftur. Reyno malıye<le çetın 
1-'inlAndiyaya yapılan yardım:ian 

1

1 bir vazife . görrnücı fakat, bunu 
Jolayı cemiyete teşekkür etmiş ve sarsılmaz bır ~'aretle muvaffa • 
memleketin ima:ı için bu yardlllla kıyetli neticeye erdirmiştir. 
levam eJilme,;ıni rica etmiştir. 1 

Reynonun iktidar m:.-vkiine g_eç 
Finl~ndiyanın bu ta!ebi, Millet m'!,inin Almlnya1a hu~uıe ~l'tır

.er Cemiyeti genel sekr eterli~inin d;ği intiha ~ö'!önüne a'mırsa. ken 
;ervis erine havale edilecektir• disinin Daladyeyi istih,fü için en 

yerinde bir ,ah~iyet ol~uğu anla-. ............................................... . 
İ.4\NKA~.a! 
JHABERLERlll 
: ············································ Cumhur:yet gazetesJıin 

An!c:ıra muhD.b:ri 
sor.., uya çe:.:adi 

Cumhuri. et ,'.nkaıa rnuhııblrı .Mek.. 

ti SalJln ,\t,oJlt meseıe .. lnJen dolayı 
t.anLuı müdl.:clumuml~lnl tahkir e • 

ı ;I m:ılıl/ctte ne ;riya t yaptığından 

.ahlııle lııtanbulda. nleyblne dava a • 
,ılıııı§tı. ~uçlu '1ekl<l &il buraJa bu 
lundu!ıJ için sorguya c;elıllmesl huııu. 
Junda yazıııın talimat Uzerlne bu~n 
\nl:ara U<;UncU asll)e ce:a mahkeme. 
ım.te aor .. ..ıiU yııp:ldl. 

t.Iekkl Salt. rnü:1afaaamda daha ev. 
ıel lwtantulda da sJrguya çc't'l dlJ,:ıl 

ıra.la bilJlr 1lt,ı gibi ken .. I ine lz:ı.fe 

•Jlli?n nc)rlyatın Afrodlt mUterclml 
Nasuhi Ha. d:ı.ruı beyanatınJan tba • 
ret bulunJ ı,j' ı.ıu ve Uro.lıt d:ı.va.s:n. 

Ja t klrleı m iki kısma ayrılmış oldu 
~unu, aıa.h ccmenl:ı AlroJ t h.ıkkında 

..ıeract k:ırarı vermekle Atrodltln 
hl .ehcc:ı olnıııJ ğ'mı kat.11 elt ~ .ı. 
Jdla maıcanuoın ı .e mu t •hccıı bul. 
ıuıt nu, kenı.1 1 !: ıln eaerl rııU~lehcl'n 

tclı\kl<I etını~ cnıcr arasın la buhmı.lu.

1 '!'Unu, ııu hale göre hareicetln'n euç 
e,kıı etmeJl~tnl söyledi. 

Hlklm SeıJ:ı.t Sumrah. bu meseleye 
Jalr ıs .l ıabe evrakının lstanbul altm 

şılır. 
Revno Fran;;ız maliyesini idare 

ettiği zaman dahi Almam·n-ta c:t>· 
vilmemek~ idi. Bunun cehehi bü. 
yük bir kı'".mı itibari'e lnıı:iltereye 
kal'!)ı besJC".'liği do~tlukla c;o!c ma • 
ruf olmasıdır. Artık Almanyanın 
Francayı m•'ittefiki olan t ngiltere· 
den a\·ı:ına~a matuf ga\'rrt'erini 
t~~<rar etmivec~kled 1anno•unur. 
Almanlar bundan ümidi ke·mi' • 
!erdir· Ve c:on zamanlarda hücum· 
ları yalnız tngi'tereye dc~il. aynı 
zamanda F rancava da mUtevec • 
cih tuluıvn:ı'~ta:hr. 

Revno ~a11ine;;i. Oaladye kabi. 
ne;lnclen da!ıa ı:teniştlr. 

Ye:ıi knlıine itimat telkin et • 
me1tte ve • ll{iltere ıtihl Francamn 
da t~k htr hederi olduıtunu gö:t~r
mc' .te·Jir: Ha·bi ka-anmak. 

--ltalv"\n • Macar ... ... c: os .. u !U 
(Da5klr:ıf1 1 lnct 8:ı.yf~<la.) 

bel· c 'lıem:k l!'!ı-r.r"ltl' J'nl y:-"! .. 
m:ı':taılır. Ge·cn ka""umu:anide 
Viyanada Kent Ciy:-no ile I~ont 
Ca'·i arJ,ır.da yapıla:ı müt~l:at 

e~nas·nda Avrunanın vaziveti 
h:ıkkmda lkl tar:ıf arasın,.'a p,BrU, 

cı aall)'e ecza mahkeme.sine ladeslnl' 
'<arar ver.'I. birliği mevcut olduğu nföcahede 

Ankara 0:1, Tar:h ve ecrt-·iştl. o ıamandanberi Macar 

Coğrafya fakülte:ıi . ttal• •~ mUnaaebetlerlnl dcğru· 
Ankara Dil, Tarlb Vt coıraty& t•. dan doğruya atAkadar eden Tuns 

kUltetl ilk mezunlarını vermı,ur. havıaı:ında ve AVTupa:un cenubi 
MUkrlm• Yalkı, Saadet Onurman. şarkiıln-te hirbir veni ha.'lse vu· 
Muhsin Demir, Emin Çakıro:ıu, Fer· kubulmamıştır. Venedikte ecre .. 
ruh Saner, Cevat CUrııoy, Ruhi Tur. yan eden Civano . Çlkl mutAkat1 
han, .Tarık Aııııl meiun oımu,ıardır.. devımı m"hlvetln:ie olacak o'an 

• Ankara detterdarının Zonguhl•~ 
~:ı. defterJar muavini Fehmlnlıı ı<U · Roma 1"8rü,-eteri sakin 1--lr ıta· 
tabya defterdlrlılt':na ta) in '"~ecek. 1 va tç'n·!e ya,Hllc!lc ve lki dost 
'eri ve bu ara1a 20 kadar detterdanıı rr.e-l:ket arasındaki teşrikl .,..e· 
deJ:'lııUrUccefl ıöylenllmektedir. 1 sal siy:ı!!etinln lnki~afında ve A .,_ 
* Emn!yet ı,!erl umum mUdUrlUtQ bA k. · d 'ti mü· 

birinci ıut:e amirlerinden Şovld ıtskl • rupanın cenu 1 .,ar ısın c. 'si 
şcM· emniyet veldll.lğine tayin edil • nascbetl~rin sarahat kesbetnıc. 
mJı;Ur. ... yolunda yeni bir merhlle teşkıl 

Satılık bakalit presi 
40 ton tazyik kabiliyetinde 1400 

kilo ba'.calit mamu1atı imalinde 
kullanılan yeni bir el presi ve ka· 
lıplan teferrüatile beraber satılık.. 

tır. 

Mürataat yeri: Fatih, Manlsala 
Fnm 10kai bit """""alt JunN. 

edecektir. 
Gazete, İtalyan - Macar d09t" 

tuğunun hiçbir memlekete rr.Ute
vec:cih olmadığın·n ve bu dostlu· 
ğun Avrupa:ıın Tuna havzasile 
cenubu şarkisinde ırenlş bir işbir .. 
liğl yapılmasını lstil-~af ctti~inin 
hatırlatılması faydah olacalı..nı 
lllve etmektedir. 



~".~$..,.. :ı11J;'Vt;: 
~ouae~ 
~ fr ~ıttesır civarında S&vaotepe. 
ele l<oakurca veÇulcurçayır köylerin 
l'ılt lt.tı .Yağmurlar neticesinde evleı 
Ilı 1lnııgtır. Çayır köyüne l 1 annda. 

0 Claguan toprak ve taı dUııuıUı, dağ 
~Uldaıı çatlamr§trr. Balıkesir va. 
~ve tıa.tıa nıUhendislerl hldlao :ve
'4:. &'lderek tetkiklere ba§lamrılar • 

~ 0Uıı:ıu~haneden gelen haberlere •ur, , 
Olın evveUti gUn ıtddoUI ~lzeleleı 
~ ~tur. Kamh!sarda da yino ev • 
~ &'Un earsmtıtar kaydedtlmljur. 

lıtr Yuınurıa tlyaUan dUımektedlr. 
0~ tııUddet evvel ihraç fiyatı 46 lira 
~ 1••o lık çıtt sandık 25 liraya ka. 
cttç dll§r:nuştUr. Bunun eebebl lhra 
bak~ araaında birlik kurulmuı 
l'tt Uldakı muamelen!tı henUz tie& • 
töre Vekı\Jettnce intaç edilemed:ğin.i 
lıer n ltaıyan tacirlerinin fiyatları 
'rtı batta biraz daha krrmalandır 
~ ctar araainda birlik bulunmadııtm 
~~bu tqebbUs kısmen muvat.ak ol· 

5' ve tlyauar dU§mU§tUr. 
~I •kat bunun uzun •Urı:nlyecelf tL 

1 
g<ıru1ı:nektedlr, 

lt ~Yaya dUn de 1700 aandık yumur 
• raç olunmuştur. 

\>!ıııı 1•tanbuı Emıılyet KOdür mua • 
~lld~ne taytıı edilen lzmir emniyet 
r~ U SalA.haddlD bu aabab vazl • 

• ~ ba~ıaınl§tır. 
tırıato Urk bayra:mı taımyan ı~o to 
~ C1an Y\lkan makineli deniz vaaı. 
1ı~llluı ecnebi Umanlara ıeteriniıı 
lıakk ınUııaadeye ta.bl tutulmuı 
1-ıııı.~tıdakı kararname dlln Umao re. 

~a.ı e blldlt Uınl§Ur. 
buıu en TUrk kara.ııuıan barlclndt> 
~ltt•ıı bu kabil denl:ıı va11talannın 
lıer~rltı.i boşaltır bopltmaz derba· 
le11 :..gt bir TUrk limanına dönme 
lllııııugu rarnaıne bUkUmlerlnden bu 
~bit için dUn bu kab!t gemlleı 
bııtu edilerek sahiplerine tebligatta 

nuıınu 
ltıır li §tur. Bunların mikta.rı 9 
bıııı:n 'P3I de ıUepUr ve Akdenladı 
~<ltnak ladırtar. 

~erı-Oe~rna bu ılbl cemtıere mllaaadı 
~ ' lçlıı llman relaUginde bir ko 

Yon k 
• C uruımuıtur. 

l!Jıı k enııyoııan idaresinde biletler Vt

leııbe OÇanıarı "zerinde uzun ıı.tıudet· 
l'ıa.ıtk rt Yapıldığı anl&§ılan sullaUmaı 
nç tıılnllakı tahkikat bitmlf v• dUn 
'°'ttı:,ınuı·ıa beraber dosya adllyeyt' 

& Jtlr, 
Utıla.r D 

l'flıcıan tlllayoıtan lcl.fe memurla 
~enıuru Sal0Jıaa1.ı.1, lllmet ve tuntı 
~ktııııı~P.asırndtr. DördUncU ecırgu 
~Pları "

0 
ta.ratındaıı yapılaıa ısuc . 

lııet )ı k CUceauıde SalMıaddln ve ta 
1tııaı.ı .. ~lc hı.rında tevkif mU.kkere11 
eerıı...t le\lklt Olunmuılar, Ruin 
~ .,:ırakıımı§tır, Hadlaede dahA 
toıc .... kadarların ırıevcut oırnuı 
ı.. ..,,Jıte 
-.ııta d rneı &örülmekte ve t&tıkl • lf~:ftl otuıımaktadır, 
~ kı.ı Y VllAyeUndekl krtalanmı 
'tua-tı.~andaııı Albay ŞUkrU Kanat.1° 

• So~ta t.ertı etmı,ur. 
~ta ırunıerde az balık çıkmağıı 
dutıı~ış, hariçten fazla taleb ol· 
'l'olik -:: fiatıar yUk11elmf4tlr. 
çt~t t0...ı,. ~ tutulmaktadır, bir 
~ .,. ıl5-80 ku..... ıkm tJ 

lı~ anırnızda b - -a ç ıe r. 
it ~ gcrnıı ıi ulunan ecneobt ba • 
lt balık : maı htemekte, fa • 
~lh allJc ul;nıamalttadırlar, Ma
b. 'dtr torik a arlar daha bir a~· 
tı'vaıllr d ı:.· zamanı olduğu ve 

1tanaıu~61§lı:te balrk çıkabllece
ı.. • let1 k dedırler. 
"'llkkınd~ eutıay ve uı.ert memurlar 
tllııcu \'e ı 1076 sayılı kanunun u . 
ltdi'!J ha~n dördUncu maddelerinlr. 
l.tilıı Aıtu kındakl kanun ltylhu 
ııe dataa u tim ene mont ruznamesi 

Q ınıştır. 
ı u ıa.Yth 
~111 kırk a Ue hır iki ecnede bir ııtaJ 
"-tırıı, bet l'Un rnUddetıı hizmet,. 
<lttı,l"tn n Yedek subaylann ıtaj mUd 
lllu111'lı ltı \'ekliler Heyetince tayt"' 
t>.ııııa..,aeı ve dl~er yUkııek mektep m~ 
llı~Uıı.ı tibl tıp ve baytar fakülteler 
l't<leıc •ttnlll da altı ay mOddetıf 
le~ ~bay okulunda tallm ıörme f--t tnıktcclli. 

--..: tnctt ~ ~ 
~e ~vaıı aJnnsının vcrdltf bfr ba 
lercı. it~~· 20 bin Polonyalı, a:ır it. 
tısııd larııımak llure Almanyays 

\ ~Unııııur. 
tlıtrıt.. \Jer lllnhdekl motörlQ Danf. 
~teı~'Puru, AUantıkte bir Alman 
.. , bit lrt taratmdan torp!UllUlllf 

le-o d&kU&a JQIDde --- .,.,. 

Jngilferede de harp k abines•, kurul
ması muhtemel; bu k.abine sadece· 

harp p:an!anle meşgul o!acak 
Parls. H (Boaml) - BugOn eaat 

15 do mcbuaan ve tyan mec.AJlerl bu 
zuruna çıkacak olan Pol Reyno ka 
billeııt dlln reamın ıu tekilde te,ek 
ltUl etml§Ur; · 

Be§vekll ve barfclye nqm RCyno 
~vekil muavtııJ Şötaıı, MUU mUda. 
!a& nazın D&ladye, bahriye Da&trı 

'<&D.pellJl, bava nuın Enak, Tet!l 
"8t nazın Dotrl, Adliye nuın Sero 
Froııar, Maarl! nazın S&ro, lılUııtem. 

ı:ıazın La.murö, lattbbarat nazırı 

1'"rösar, Maartt nıu:ın Çaro, KUıtem 
leke nazın Lamurö, lııtihbarat nazırı 
t<.ollD, Natıa nazın Dö Xon&i, 11 na. 
zın Pomare, P. ·r. T. naı.ın Ju1Je11. 
Deniz ticareti nazın Rlo, lqe naıı. 
rı Köy, Ziraat ııuın Tdyt, Sıhha• 

ııuın Ero, Tıkauı nazın Rtvl,Yeı 
Abluk• ııuın Kon .. 

Reyno kablneııt UçUncQ C\lmburt · 
yetin 107 net ve te§rli devrrııtn altın 
Cl kabtn .. ldtr. 

Kabin• 32 naar " 11 mQsteprdaıı 
mUteşekkll olup dokuz lyan azaaı, 22 
l!1 mebu., lldal parllmcnto hancı oı 
malt il.zere mecmuan M azadan mUte 
,ek,dlrllr. 

Kabinenin alyul tefekkWO .Oyle 
.Uc. 

Radikal eoı.yallaUerden bef, ~. 

ıısuerdan 6, cumhuriyetçi eoayallst 
birliğinden 8, -ol cenah cumhürlyetçı 
t 'rllğlnden Ye mUııtakU radtkaUardaıı 
6. cumhuriyetçi mU..takı:ıcrden 2 ft 

uılütaklllerden Ud ldıL 
Ayan uuı, kabinede fU nlıbett# 

lahlldtrler, Radikal 901Yallat de 
mokrat 10llardaıt lkJ kl§I, cumburt • 
yetçl blrllğlnden lld kiti Uı hlo blı 

grup& dahil olmıyu blr k.lıL 

llABlNED!!KJ Yl:Nl.Llll 

PaıU. ıs - Reyno kabine.inde iki 
yenilik vardır: Oaladye de dabU ol 
mak Uzere Reyno, Şotan, Llmurö Yf' 

ıiaııdeldın ibaret bet kiplik bir tıarp 
i<omıteal.ıılD kurulro&11 ve ııe28rtUeı 
anwnda bir lktısat koııseyi lbtlut. 

• • • 
Parlıı. 11 (A.A.) - Uecllaln U#m 

da oturan cumburl) etçt fıderuyoıı 

rupu. Reyno bUkQaıeU tarafından 

vül olan kabineye lfUrak te)dltln 
red<JetnJ,tlr. <_;llnkU, ın.ıp, )'eD1 ka 
binenin, tqekkW tarama ııuaraıı ha 
kiki bir b&rp kablneaS olm&dıtl ka 
aaaUndad1r. 

lNOILTP.:~DE BiR HARP 
A.atNESS KUIUl~IAJi lBTtMALI 

Londra, 21 (A.A.) - Deyll Mey 
p.utesinln yazdığına göre, Çember 
·~ . .,,, bu akşam bqlıyacak olan par 
ıAmento taUll eanaaında kablnedı ba 
ı:ı t.adilO.t yapmafı tetkik edecektir 
ıa;aat maha!U ıu mUtalladadır kı 

çemberlayn, mahdut bir harp kablnt. 
81 kuracak ve bu kabineye dahil ola 
cak D&ZD'.lar aynca idari hlo blr ı. 

görmeyip mllnbuıran harp plbla • 
ıiyle meşgul olacaklardır. 

Diğer bUtUn harp aabalannda ot 
duğu gibi bu sahada da P'nuısa ve nl 
gtıtere elelı yUrUyeceklerdlr. Hiç ıur 
be yok ld, yeni Franaua kabine•! dt 
aynı battı barekeU lttlbu edecektir 

.\VAAI KAMARASINDA RARBtN 
ŞlDDETLENllESS KONUŞULACAJ\ 

Londra, - Haber almdıfma göre, 
liberal mebus Mander ve muhafaza • 
k&.r mebus Boothby bugün AVllıtı 

kamaraauıda Almanyaya karoı ab . 
tukanın claha ~yade pddetıe tatbl 
kini laUyecekler ve bu huııwıta baz 
tekil.terde bUlunacaklardır, 

Bu mu.nuet>etıe Loyd Corcun db 
entemuyonaı vulytt tı.akkııld& söı 
llS:ylemeat muhtemeldir. 

mıda kaybolınuıtur. Vapurun mO • 
rettebatmdaıı Uo k1:iylı bir kadm 
tılmU~lUr. 

• tkı gOn evvel Hlndbtanda çı • 
k&Jl t.yan neUceatnde 217 k1f1 tevıcı: 
edUmltfir. 

• tngtlls '.Befveknt Çembertayn dOn 
~ ..... Knl Welmd&a IWıu1 
olQD.mu,t.ur. 

Paria, 22 (A.A..) - Yeni ınlia· 
te§arlar listesine dahil bulunan 
mebus Lacour • Grand Mason, 
bu vazifeyi kabul etmemi§tlr. Dl· 
ğer cihetten ~ğrenlldlğine ıör~ 
mebus Trançard, kalp sektesinden 
parllınentonun koridorlanr.da dil· 
şerck ölmüştür. 

YABANCI GAZETELER KA. 
BtNEYt MOSAlT KARŞILADI 

Parla, 22 (A.A.) - Yeni Fran 
ııı kabinesi hakkın~ muhtelif 
hükumet merke.ılerinde haaıl o
lan intiba, sureti umumiyede mü· 
ıaittir. 

Nasyon Betı gaıretesl diyor kl: 
''Daladye tecrilbe1l" denilen 

1ey, hakikatte bir ''Daladye · 
Reyno" tecrilbcsiydL Fransa· 
nm ıimdiden ilk ıemcrelerini 
topladığı ilç senelik plSn, Reyno. 
nun eseridir.. Çizilen hattı hı 
reket bozulmamıştır. Reyno
nun ıahılyetl pır11mentonun Is· 
tediğl dinamizmi hairdJr!' 

Algcmecn ismindeki :Iollanda 
gazetesi şöyle yazmaktadır: 

"Milli birlik tahakkuk etmiı · 
tir. Enerjik bir ıefı.n arkasında 
enerjik ~ir rrup vardır." 

Hollanda mahfillerinde de Bel 
çite. mahfillerinde olduğu gibi 
vaziyetin şu barlz hususiyetine 
tşaret edilmektedir: Soıyallstler 

kabineye ginni1lerdir. 
Siyasi Rumen mahfitıertndr 

Fransadaki kabine buhranının aU. 
ratle izale editmlt olmaıı mem 
nuniyetle karşrlanmıştrr. 

Guette de Popolo lımlndeki 

ftalyan gazetesi §öyle yazmakta· 
dır: 

.. Reyno'nun sonuna «adar har· 
be devam etmek taraftan olduğu 
muhakkaktır. Mesuliyet yükU 
onu korkutma yor." 

YENi BiR KLEMENSO 
Panı, 22 (A.A.) - Paut Reyno 

kabinesi ha!:k•n~a sabah pzetc· 
teri uzun tct'slrlcrde bl!lunmakta 
dırlar. Bu gazetelerden baztlan 
Paul Reyno'nunyenl bir KL 
manso olacaı;mı Urrıf t eylemek 
tedir1er. 
AMERiKA CAZETELERtNlı<f 
YENi KABiNE HAKKINDAK\ 

MUTAL.~ALARI 

Nevyork, 22 (A.A.) - Fran 
sada kabine buhramnın cüratlt' 
izale edilmiş olması sabah gaze· 
telerinde müsait blr tekilde tef 
sir edilmektedir. 

Gazeteler, gerek Reynoda:
gerckse Da!:ıdyeden sltayişkAı 
bir lisanla bahsetmekt\! ve bu iki 
devlet adammın meml~kctlerinr 

vaptt'•lan bl:!metlerl tebarüz et 
tlrmektedirler. 

Nevyork • Taymls diyor 1d: 
Fransa, Frnsa derl"okrasisini 

teyit eden ve müttefiklerlr. dava· 
ı·nı kuvvetlendiren bir şeklldr 

hUkO°metlni değlştlrml~tir. 
Hiçbir !rızaya uğram.:dan ya 

r:ıılan bu değişiklik İngiltere vr 
Fre.nsa için bir kazançtır. Bu hal 
"Franıanın faşizme kaçtığı" de· 
mokraslden uzakla tığı iddiasını 

ret ve cerhetmektedir. 
''Daladyenin harp kablneslnlr 

harbiye nazırlrğma tayini Fran 
saya yaptığı bUyük hizmetlerin 
henüı bitmediğini göstcrivor." 

Gazete, netice olarak ıöyle de· 
mektedir: 
Rcyno, yalnız Hitlerlzmln aman

tı.z bir dUtmanı değil, aynı ra .. 
m&nda •attım vo genlJ bir zihni· 
yetle derplı edilen. aulhun tam· 
P.l7ooudur. ' 

No.61 Vıızan: Orhan Rahmı Gökçe 

r ....................... , ................. , 
Beroın, Mcs
kova, ı~oma 
arasında .. .. ,, .. 
uç uzlu 
anlaşm.ı. 
Yeni Avrupanın 1 

kuru~uşu bu Uç 
devlet arasında 

o~acakmış 
8elgrad, 21 (A. A.) - Politika 

gazetealnln Berlln mubabirl Ber
linde, Moskova, Berlln ve Roma a
rasnıda, pek yakında Uq tara!lı bir 
anlB.§ma yapılmuma intizar edil • 
liğini haber vermektedir. 

Telegraf gaı:etcıılnln Berlfn mu
habiri de, Almanya Sovyetler Blr-
1 lğl ve ttalyanm, yeni Avrurıanm 
'mrululll bahsinde, yakmdıı mUo • 
•erek bir bevannıome n~rcdecekle
'."l flkr!ndedlr. Bu beyannameye 
~öre, yeni Avrıınanm kıını'1111u. bı• 
'\ç devletin ldaresl altmda eere
·an edecektir. 

!TAY.VAN • SOVYET 
~fU?:.\KEREJ.ERt 

Nevvorh. 22 - Mo~'·rıvııı,,an g~ 
,en haberlere g!Sre, ltalyanlarl11 
"'ovvetlı-r arasmda do~dan doğ 
...,,,.:\ trf"t"'.ıt'!r•r,.1Pr c~rf!Vl'!n et,...P1'. 
•edfr. Bu mfü:ı.kereler t.S'"Mmflıı 
'la.ikan rnesı>lelPrf meVZt1h'l~8 ol • 
iufu •gibi, Sovyetlerln !tah"1lya 
'letrol 11evkJ de konusulmaktadrr. 
RUS· JAPO'S A'lE~ftrECAVVZ 

PAKTI atlT 
M~kova. 21 (A. A.) - Havas: 
Japon mahafillnde beyan olun

iuğuna göre Rus • Janon ticaret 
.,,Uzalterelerin'n bu av 11onunda ne
•ı,.et"n.,..e51 nıuhtPm~l~tr. Mllı:11lce-• reler ağJr ağtr ilerliyor. Fakat 
"'lnlAndlvıı lııtrbl bit.,,...tq oldnğun -
tım J?erek ticaret nıl1':a.'kl'rPlerlnfn . 
"?erek hudut meseleleri UzerindP 
"llTllhtn konusrrıalarm f!Rlıa aUrat· 
te vUrUm~sl beklenlleb11lr • 

Avni Japon mehafillnl'l mntata. 
"Sm:ı ~öre. Ru~a ile Jaronva •· 
'""J!!mda bir aıfomit!!<'ıwtl~ PPKtt ak 
~olunmıısı da mtlstebat d"~ldlr 
F'akat blMe bir 'akt aktcdllme • 
-ten evvel herhalde Ja."°nva Rua
va ile Ja"'onvanm As•ıı1a a1flk& • 
Tu bulundu~ devletler arasmda
'd hı1~11tıı .. ·~ kıı t't olarak tesb1tl
!1f 1tıtbıe"'ı-~! tn bii~lr. 

Amerika Sovyetlel'e 
fazla petrol mü veriyor? 

T ondra, 21 (A.A.) - Muhafa
:::ılıar Lord Apafoy, Amerikanın 
VlladJ vostok yoluyla Runya • 
\·a mtlteza;it petrol ihracatında bu 
lunduıtuna dair maliım•itı olup ol
madı/:;11nı lkt!sad! harb nuın Kros 
fan BOnnuııtur. 

Kros verd"ği ceva.bda, Rusyanın 
mvakf 1930 dıı.kl petrol lthal!tmm 
t938 dekinden fazla olduğunu ve 
fakat daha evvelld ııenelerdeldn· 
den vilksek bulunmadığını slSyle • 
mlştir. 

Bu sBzleri söyliyen balıkçı, 

hafif ıslıkla bir şarkı söylcmeğc 
başladı. Yarım dakika geçmeden 
o ayrılmıştı. Bu defa ~ar'•ıyı di 
ğeri tutturmuştu. Feneri o kadar 
. .ıbii şekilde yakıyordu ki, kim
senin §Üphelenmeslne imkAn 
yoktu. 

Şehir muhafızı, bilhassa saray 
civarına ehemmiyet veriyordu. 
Bir köşeyi, bizzat tutmu§tU. Ge· 
len, geçeni yiyecek gibi tetkik e 
diyordu. Vencdiklilerden bazıları 
onu tanrmııtı: 

- Dukanın muhafu köpeği 
di~ gösteriyor, pek yaklaımağa 

gelmez. 
Diyerek u.zaklaıryortarch. Vı

kıt Uerliyordu. Haber, ansızın §U· 
yQ buldu: . 

- Nikih olınamıf, nlklh geri· 
ye kalmıı .. 

- Acaba neden?. 
- Muhterem piskopos lnlde 

hastalanmıt-

- İnanmayın, işin içinde mut· 
laka iş var 1. 

Halk yava§ yavat çekilirken, 
pollı mUdllril de can sıkıntısından 
iki memaru ile beraber yürü 
meğe başladL Dişlerinin arasın· 

dan küfrediyordu. 
- Paralara mı yanayım, heri· 

fi tutamadığımı mı? •• Galiba işi 

pek açığa vurduk ta herif sezdi. 
Poliı müdürü; Saray meydanı. 

na varıruı ve köıeyl kıvnlmııtı. 
Tam o sırada da, Doğan, İri· 

ninin aarayından çıkmıı ve plA 
nınrn asıl mUhim kısmının tatbii 
içi yola dütmüıtü. Saraydan ay· 
nldıktan ıonra elli metre !le 
ride kendisini beldiyen bir gon· 
dola atladı. Gondolda iki kişi da 
ha vardı. Bunlar kendi adamları 
idi. 

- Diğer arkadatlu yerlerinde 
mi?. 

Diye sordu. 
-Evet kaptan ·eenbtnı verdi. 

ler• berkea vazife baıında. 
Gondol birkaç kürek darbesin· 

den sonra bir sokağı döndU. Tam 
bu sırada uzaktan, kı.rmızı ııığı 

sezdiler: 
- Kaptan, tehllket. 
- Gördüm. 
- Emriniz?. 
- Sahile yanaıınız ~. 

Hoıanda Hariciye 
Naz rı 

Radyo~a Amerikaya 
hitap ederek Holanda· 
nın müşkül vaziyetini 

· anlattı 
AmMterd.ıı.nı, 21 (A.A.) - Holan. 

Ja barlciyo nazın Anıerlkaya htta • 
ben radyoda ıöylediğl bir n.ıtuktıı, 

Holıuıdaııın bu harpteki mu kill vn 
ziyetlııi izah etmlı ve kU~Uk ı.Jevıct • 
lcrln de aynen bUyUlt dcvleUer gibi 
lsUklAle baklan olduklarını kııydt'y • 
lomlşUr. 

Hartc!ye nazın, Holandaııın dn 
Amerika gibi bir Ucarct alyaacU tat . 
blk etUğinl ve bu siyasetin azamı de 
recede ecrbeıt Ucarct esaama dayan 
dığını ııöyleml§tlr. 

SAAT: 13.40 
• f* 

lif ., ··- -

.,.,. 

Amerıkadan Fransaya 
gönüllü geliyor 

Ne\·york, 2Z (A. A.) - Seyyar hnstane eoförU olarak gönllllti 
yuıl.an 40 A.merilmlıdan mllrokkcb ilk ırup. 23 mart.ta Maııhaton 
\'apuru ile Fransnya hnreket edecektir. 
Eski Belcika Baıvekili Amerikadan döndü 

Llzbon, 22 (A. A.) - Eakı Bel~a Ba§vekil1 Van Zeltuıd, Kllp
per tayyareaile Amerikadan ge~tlr. 
3iyasi Arap mahfeller·nde mühim bir hadise 

Kadttı, 22 (A. A.) - Suudi Arablstnnln 'Koveyt prensliği &n\

smda a.ktedllen dostluk ve lyi kolllfuluk munlıeded aiy&at A.nı.b ı:ıa.11· 
fillcrlnde bllyil.k bir memnuniyetle kar§Jlanm~trr. 

Bu mahfillerde tecavU.z t~ebbUslerlno karıJJ Arab memleketleri. 
tıiJl ifblrllii cerçev-1n• sirWı bu bid!l!C7Jln ehcmmi,yt.l te'barUz etti
rilmektedir. 

Ve yanıgtılar. Gondol durma
dan Doğan ııçradı: 

- Beni uzaktan takip edlnl.ıt. 
Kılıç ve hançerlerinize çok iyi 
:Hkl:at ediniz. Belki Venedik ı:a· 
bıtası ne oymyacak bir oyunu· 
muz çıkar .. 

Kendisi de hançerini yokladı 
ve kılıcının kabusını bir iki de
ra çekiştirdi. o tarihlerde hemen 
herlceı, kılıç ve hançer kullan
makta ıerbeatti. 

Saray meydanını glnnltti. Hıı· 
la giderken birisine çarpmıgtı. 

Kar§~sındakl, kudurmuı, ıert bir 
sesle bağırdı: 

- Kör müsUn be herül. 
Doğan, kendisini ror tuttu: 
- Aff cdcrainu ı. 
Deyip ecsmek i11tedi. Fakat 

öblir adam: 
- Baksan a bana -diye Mtyen· 

di.. sen yabancı bir herife benzi· 
yora un. 

Doğan, itidalini elden kaybet
meden ve yürümesine devam .,. 
derck: 

- Venedikliyiın ·dcdL i~lm 
var arkadaf, çekil yolumdan .• 

Doğan, karıısındakinin, tehir 
muhafızı olduğunun farkında de
ğildi.. Ve • ıehir muhafızı bir 
sıçrayı~ta yanıba§tna gelmi;ti. Ne 
fes bile almadan arkasındaki Ud 
muavinine: 

- Şunu kollanndan tutunur t. 
Emrini verdi. İzbandud gibi iki 

muhafız bu emri, aynı hızla ye.. 
rine getirdiler. Doğan açrayıp 

kendisini bu ellerden kurtarmak 
istedi. Bu defa ıehir muhaluı da 
göğsünden yakalamrıo: 

- Kimıin aen?. S8yJe, madem
ki Venediklisin, nerede oturu• 
yorsun?. Y\UUme baksan a 
söyle?. 

Doğanın ltd tayfası uzaktan 
geldikleri için karanlıkta olup bl· 
tenlerden haberdar de~lllerdL 
Bilakis, gözlerile kaptanlannı a
ra;tırmak için ta ilerideki kötedo 
durmuşlardı. 

Şehir m~hafızının derhal batı· 
nna gelen, Meçhul Korsan ol• 
olmuştu. Yüzüne dikkatle baktu 

-Doğru söyle -dedi. sen Vo
nedikli değilsin .. Ve ben seni ta· 
nıyor gibiyim .• 
Doğan başını ıilkti: 

- Hayır, beni tanımaıanus. 
- Tanımam, çilnkil aen, Me~ 

hul Korsanın ta kendisialn. 
- Peki, öyle olsun .• 
Şehir muhafızı bir kıbJrah• 

attı: 

-Oh, oh, muhterem kahra
man t.. Meğer sen ne kibar, ne 
nezih, ne maıum bir ıey imitıin.. 

- Fazla ıeylcr konu uyorsu• 
nuz general.. , 

- Fazla ~eyler mi. yok ca· 
ntm !. Bilakis, ben 11enin lehine 
şeh<ldctte bulunmağa hazırım. 

Divanıharpte diyeceğim kl: 
Onun uydurma şöhretine lna~ 

mayınız. Çünkil o, dişleri ıökUl· 
müı, kuyruğu kopanlmıt bir 
kaplan bozmasına benzer. Elinizi 
omuzuna, dokundurunca hemen 
teslim ohır. 

- K!fl diyorum general t .. 
Fakat lütfen söyler misiniz; beni 
nasıl tanıdınız, izime nasıl dUıttil· 
ntiz?. 

Doğan, vakıt geçirtmek Is~ 
}'Ordu. Çünkü arkadaşları, karıı· 
dan kcndileıine dof'ru geliyordu. 

- Nasıl mı düştük?.. A kah· 
ramanım. sende akıl da yokmuş .• 
Hizmetçi kızlarla oynaıır, ıonra 

onlara çanta ve para hediye eder
sin .. Venedik zabrtaıının ne ol
duğunu bilmiyorınuısun cılib•tl. 

(Devamı wu) 

ŞEBtn TttATROStl 
Tepeba§ı dram tumu: 

AktAm 20,30 da 
Penhe !lcıJıı:ü Ne. &t 

••• 
Komed1 Kunu: Ato&nl IO.IO ~ 

Bukı. B.eD4l Yerlatl 
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Url ıınn knran verdi: "Suç. 
ludur!., 

B nun Uz,,rinc haklın Terel ayn. 
ğa knlltıırak htikmü okudu: 
''- Sizi, asılmak suretile idamn 

mnhMim uryorum !,, 
19 ye...,ındnki mnhkfim Vll Pur. 

vicı, nı'lhk me salonunda, kendi -
sini olllmC' mn.hküm eden on iki 
kMlik jilri heyetine dönerek §un_ 
lnn ha! .ı<:rr.iJ: 

"- l3 olmcJe~" hepiniz ge. 
bcrec"'l 3'n}~, ayak rnbılarmızı n.. 
Y"'tl rı,...~.:ı~n •k rmadan gebere. 
cc.l•eolnlz:.,, 

Amcnk nm Misisipl KolumbL 
Yll.'. ~,.... l"""ı.1 s onunda bu. 
lıw.,., fl...'UTJin, Jı.lri heyetinin sa. 
l':'ruıkiannı gördü1erse de idam gli 
nU ol n 6 e> ı 1 18~9 sabahına ka. 
dar h p l eıhhattc idiler ve cina. 
yeti l l""''llC'Jı -·ni, masum olduğu. 
nu 'l:'!'rr b:ı ra söy !iyen Purvis 
lsP ic1'1.m sı-hr"'IIna sUrilldenlyor _ 
du .... ,ru"" n!ı'ı ölmedi, ve mahke. 
rne s::ılo"'lu'ldıı "ÖyleIY'r olduğu gL 
bi O'l ü J l·i iden mt:rC'kkep jtirl 
azruııı,.n ö'lımUndC'n sonra haya _ 
t:ırı ~ m • rih blr §ekllde veda et. 
ti. 

Lb.ed" en son ismi, y11.Z1lı bu • 
lunan j' .. d J. t. liuk'du ve kendi. 
s! geç n blri.ı,,·itcştinin 13 ünde 
li~. Ü i:'Tlünd n dört gUn ronra 

tl .. , Pu'l"\'icı n11 mıcı dört y~ındn 
o1ar:ık Lr 1 utancde müsterihane 
bir ~"'kil " h-ıynta gözlerini kapa. 
dr • 

lı:"n a.:.•1 garip tarafı, Purvisin 
d·~di~ rıri, on iki jürinin kaffe. 
si de a.yckl•:ıb•larmı çıkaramadan 

ölmUş olı::ın.larıdır. 
Maamafih unu 

lllZIM ki, l'urvı in 
de\.ıroınr. mütlı"5 
s -ı> olm tur. 

drı kaydebnck 
ya'iıyabilmektc 

1r:?.de kuvveti 

vn p ·rv· a.nnC'Sinin riftll~'inde 
çalıs111 bir d likanlı ili. Macera • 
P"r st b"r çocuk o!duğu için giz. 
li Ku _ Kluks • Klan cemiyetine 
int: ""' t • T:·ı C' miyet, geceleri 

Timarhanede 
Bir del\ eline gcç"rd!ği çiviyi 

.sivri tar fındnn vur:ırnk duvara 
m•hlc.ma:n u-raşıyordu. Ynnmdan 
gecen cii ~er bir deli onun bu hali
ne b'lkarak r.UJUnce eordu: 

- Nt'YC> gfıliiyorsun? 
- Senin bu haline. 
- l\cd n? 
- Çıvi o duvara {'irmez de on-

dan. I>aı 1ıki du·rarm ç0

\'İSİ o! 

İtalyan fıkrası 
sa;ıı-mda dnmndile hiç geçlne

mı~·en kaynana ebrdi medfenine 
götUrU!mfi tü. Mez"'"hktan çıktık
lan sıradn duvardan dü- n bir 
tuf;Jn nz kaltlı d'.l.mı:ı.dm ba"'mı ya
nyordu. Adamca{hz geri çekildi \'e 
karısının kolunu tutarak: 

- G"rd!l. IT'U kancığmı, dedi, 
nr"' "1 (C<'n'let ) !:lk • 

- Ne c; fi~~sl zml gidi-
yors.r:ı ı. 

o yr:o ynn birndcr7. Zaten 
nv hayvrutlL·~ :ıa nvuç dolusu pa. 
ra veriyorum. 

"- Bu da ne?. Porfirio, git 
bak. Eğer etrafta serseri · ıir 
Hindli dolaşıyorsa icabına bak. 
Ben kıza cJikka t ederim." 

Maria'nın bağlı bulunan bi· 
'ekler:nden yakaladı. Kardeşi ise, 
eski kapı yoluna doğru atıldı. 
Kapınm altımı gelmişti ki, can 

havliyle acı bir çığlık attı. Gözle
rine bir mayi sıkılmıştı. 

Ellerini görmiyen gözlerine 
,,,ötürdü. Tab:ınc:ısını düşür..:ü. 

Purviı'in idam ceza~•, İn~ııtz olunur?{cn ... 
Varrens, büyük bir soğukkan. 

!ılıkla ilk yumruğunu yapıştırclt. 

faaliyete geçC'r ve boşlanTl"adığı 
~ahıslan ortadan yok ederdi. 

Purvis ilkönce böyle şeylerden 
hoşlanmadı; fakat bunun fena bir 
şey olmadığı, vatani ve milli bir 
hizmet olduğunu söylediler. 

Purvia bu cemiyete intisap et. 
llği zaman, bu cemiyetin harl'kcL 
!erinden mutazarrır olmağa baş -
!ayan hUl·ümct de, onlara karşı 
amansız bir mücadeleye gcçrni-, 
bulunuyordu. 

Bir gece, bir zenciyi kamçıla. 
mak için faaliyete geçtiler. Acele. 
den mi, dalgınlıktan mı kendisi 
de bilmiyor,· maskesini takmağa 
unuttu. 

Zencinin efendileri Bukley Kar. 
deşler, Kolumbiya jlirisinc bac-vu. 
r:ıcaklıınnı söylediler. Maskelile. 
rin reisi, böyle bir şeye teşebbüs 
ettikleri taktirde haklarmda ha • 
rırh olını -acağını bildirdi. 

Buklcy kardeşler dinlemediler. 
Onlar şehre habcır verrnPğe gider 
lerkcn çalılıkların arasından müte. 
addit sllil.h sesleri işitildi. Jim Buk. 
ley ağabeyinin attan yuvarlandığmı 
görUnce, kendi atmı dört nala 
sUnneden. arkaşma baktı \'e yap 
raklann arasında maskesiz bir yüz 
gördü. Milddeiumumiyc zencıyı 

kamçıladıklan esnada Vil Purvisi 
görmüş olduğunu söyledi. Za\·allı 

Purvis tevkif olundu. 
Purvisin lehine şahadette bulu. 

nanlar çok oldu. Bukleylerden bL 
rl vuruldui:ru zaman kendisinin 
evinde olduğu, sll8.h atanın o ol • 
madığı söylendi. 

JUri, Purvis beraet etmezse 
öldürillecekleri hakkındn sayısız 
mektuplar nldı. 

Hadise $ehlrde büyük b'r heye. 
can uyandırdr, 

Llıkin jüriyi teşkil eden on iki 
aza Ku _ Kluks • man düşmanı 

idiler ve Purvlsin m'.lhkum edile. 
ccği muhakkaktı. 
Hıiklm hükmU okuduğu Z!Ullall, 

Punis Ku • JHuks • Klanlilarm 

Vit Purvis 

faaI:yetc geçerek jüriyi öldüre. 
c"l.lerinl tahmin ediyordu ve bel. 
ki de mahkemede onun için jüri. 
nin kendisinden evvel ölf'cckleri. 
nl h<ıykırnrak ilan cbnişti. 

Bütün gece, rahip S'bley, Pur • 
'\isle beraber dua etU. Hakiki ka_ 
tilin en son dakikncla cürmünü L 
tira'f edeceğini ümid ediyorlardı. 

I~olumbiya ı,ıchıinln şerifi, J. O. 
hlaj~. idam mahkümunun boynu_ 
na iri geçirmeden önce ıoon bir 
dileği olup olmadığını sordu. 

Purvis acıklı bir sesle toplanan 
hnlka ö:ıf;'1röı: 
''- Ben mruıumum. ve aramz_ 

da beni kurtarabilecek ol:mlnr 
\"ar! ., 

Sonradan seyirciler arasında 
hak"ki katillerin bulundukları öğ 
renildi, fakat o nrnan kimse bir 
şey söylememiş, katil benim!., de. 
mcmi.c;ti. 

Purvir;in altındaki iskemle çe. 
kildi. İskemle çekilir çC'kllmez, 
Pun'isin vücudu olduğu gibi yere 
yuvarlandı. 
Ölmemiş ve yerde baygın yatan 

mahkumun yeni b~tnn asılması 
rnri verildi. Purvisle heraber. 

bütün geceyi dua ile geçinn;ş o_ 
lan rahip, bunu duyunca hn.lka 
bağırdı: 
"- Ey ahali! Gözlerinizin ö. 

nünde bir mucize cereyan etti. 
Mahkümun masum olduğunu fa. 
pat etmesi için bütün grce Allaha 

- 1>aılll3 -ılıılrlcrlnlzc h!ıklnı oluşu nuz ne b.ı~ ül< me7.lyct: 
- Rell,I. l•"n.lmt k. Tlln slnlrl('rlmı tınklm olrunıı)ı,nn Ü,İ,)iil;; bir (,•"lket: 

- A'rtık düğmdiyeccğim diye 
uğra~ma kocncığım. Dunu çıka· 

rıp mavi elbisemi giymeğc kar:ır 
verdim. 

Nlltbln doltt-0r - :Cugün nıa.c;al

lah renginiz iyi •.• 

Don Porfirio ol1uğu yerde yıl:ıl· 
dua ettim. Allnlı du:ı.rrow kabul eL 
ti. ip koptu ve \'il Pıın·is cl'an dı. Varrcns geri çekildi. 
yn§ıyor.,, Don Ogüsten iseriden bağırdı: 

Halk bil}ük bir gUrUltU ve pa. "- Ne oldu Profirio?. Kimdi 
lırlı ile Purviso koı:tu ve onu o. o?'' Cevap gelmeyince Mariayı 
mPzlnnnda taAımağı. başladı. ı k Zabıta kuvveti mahkumu tek. Kenara atarak yıkı kapıya koştu. 
r:ır tevkif etti. HOkmU infaz eL Karanlıkların içinde gizlen-
tirvmlyerek... miş olan Varrens bekliyordu. A· 

Pul"\'is, hapse atılmış ve meso . monyak mahlülü bitmişti. Elinde 
Jı> <1-ıha yüksek makamıı intikal şimdi hi~ bir silah yoktu. 
ctrrıişti. 

B:ı esnada, Ku _ ~luks _ man. Yerden bir avuç toprak aldı. 
far hapisan('yc hücum ederek Pur Gölge tam karşısına geldiği va. 
vis: kurtnr<lılar. kıt avucundaki toprağı olduğu 

Bir katır sırtında '!ehirdcn u _ gibi suratına attı. 
:ı:~' '"lııtığı sırada tt'krnr \•almhındı 
1()20 senesine kadar hapiste ka _ Don Ogüstcn geriye atıklı. Ta-
lan Purvls asıldığı zama'!"J ölmemiş bancasını ateşledi. 
olrln 'unıı bir an pi.~m~n ~l~ıı. ı Kurşun ıslık çalarak Dick'in 

Joe Be:ırd. ecelıle oldugU vakıt, başı üzerinden geçti. 
cina~•eti kcndi11inin \'e ölmUş olan .. .. .. • 
diğer bir arkadruıı ilf' yapmış oL Don Ogusten gorunemıyordu. 
duğunu itiraf etti. Bunun Uzcri. Kırmızı toprak gözlerine gitmiş
ne Vil Pun·isc maddi ve manevi ti. Tekrar ateşctti. Kurşun duva
tazmin~t .olm:ık üzere 50 bin do - ra saplandı. 
:ar vcrıldı. 

Zavallıcık lam yirmi yedi sC'nc 
haniste yntmıştı. 

Onu, aldığı bu paradan ziyade, 
haksız bir şekilde idnmrnn karar 
vcrmi5 olnn jiirilcrin hepsi teker 
tC'ker. ve avakkabılnrını çıkarma. 
dan ölmeleri se\•indirmişti. 

Purvis. lvirien iyiye ihtirarla. 
mıştı. Hnpisanede son nefesini 
vermek üzercvdl. 

Akmba ve do.ııtlan etrafına top. 
la.nmı,.~tı. Purvls onlara Müstcri _ 
hane olarak öleceğini söyledi. 

Eski bir dostu bunun üzerine: 
··- Hnyır Purvis, biri hala ya. 

şı~'O'". o dn 1. J. Kuk'dır,. dedi. 
Ölmek üznre olan Purv"s fev _ 

kalbeşer bir kııvvet sarfcderek ya. 
tağmda doğruldu: 
"- Ne, ne dedin Joc ?., 
J oe söylediklerinde ısrar edin • 

ce Purvis: 
"- O halde bana yalan eöylc _ 

diler. Bir otomobil nltında knldı_ 
ğını söylPMişlerdi, ben dC' rrhnt 
\'e müsterih olaralt öfobil<>cei:imi 
z~nnC'ttim. Halbuki ş1mdi ! Hayır. 
hayır, ölmivecel'İnl, o ölmeden öl 
miy('ceğirn ! ., 

{tç gUn sonra jürilerden sonun 
cusu Kukun da ölUm haberi geldi. 
Pur:is de gözlerini dördUncU gU _ 
nU knpndı. 

Nefer - K:ısketiıılzl b:ınıı lf;re

ti verir misiniz general. Fotoğraf 
~ıli:ırtmnl< i tıyorum ılıı .... 

Fransız fıkrası 
Mar'ylis bir yilzme şampiyona

sında Fransay1 temsil için cenubi 
Amerika:ı;a gidiyordu. ilulunduğu 
vapur daha limana girmeden Ame
rikalı gazeteciler bir motörle va
pura geldiler. Mariyüs onlara me
harotini göstermek istedi ve he
men soyunnrak denize atladı. 

Etrafta köpek b:ı.lığı doluydu. 
JAk'n hiçbirisi hlariyüse dokun
madı. 

MariyUs bpyle beş on dnkikn 
kadar köpek balıkları nrnsmd:ı. 
yUzdükten sonra vapura dönünce 
gazct<'ciler etrafını snrdılar: 

- Nasıl oldu da könek b:ı.lıkla
t1 size bir şey yapmadılar. 

UariyUı:ı gülerek izahat verdi: 
- GöğsUmo bir dövme yaptır

mış ve "Bitler harbi knzandr,. di
ye yazdrrmıştım. Köpek balıklıın 
bu palavrayı yubnadılnr! 

Dick, Ogüsten'in koluna kuv. 
vetle vurdu. Tabanca yere yuvar
landı. 

Eline al:.lığı büyük bir taşı. he. 
rifin alnına yapıştır..:ı. 

Bsağını çekmiş olan Ogüsten 
baygın c!arak yere yuvarlandı. 

Dick, yerden bıçağı alarak ye· 
rinde duramryan Don Jaime\: 
koştu; kollarını bağlı yan ipleri 
kesti. 

''- Çabuk, feneri al, herifleri 
hemen ba~la. Ben gidip Mariay;ı 
bakacağım. Çabukol. .. " 

Dick Varrens, kızın iplerini 
çözdü. Sinirlerine hakim olama
yan 1'.'Iaria, başını Dick'in omuz
larına koyarak ağlamağa başladı. 

Varrens, onu teselli ederek al-
nından öptü, 

Bu esnada Don Jaime gelerek 
haydutları iyice bağladığını söy
ledi. 

'' Mucize!. Demek yine 
sizsiniz dostum. Bizi hangi silah
la kurtardınız? .'t 

"- İyi ki söylediniz. Aklım:ı 

Porfirio'nun dışarıda düşürdüğü 

silahı geldi." 
Dick döndüğü vakıt, elinde ta· 

ba:-ıca vardı. Cebine koyarak: 
"- Ha şöyle. Kendimi şimdi 

daha emin hissediyorum. Siz öte
kini alın. Buradan derhal uzak
laşmahsınız. Yapabilecek misi-

• ' tt nız .. 
Baba kız ona baktılar. Don. 

Jaime: 
'' -Nereye gidelim?. Gidecek 

bir yerimiz yok ki!." 
Dick Varrens cebinden çek 

defterini çıkararak: 
"- Dostum, mademki Gutman 

öldü, sizinle yapmış olduğum pa
zarlık mucibince bir çek imzah
yacağım. Alın bunu; bana der. 
hal zümrütleri veriniz. 

Heriflerin· atları dışarıda duru· 
yor. Maria ve siz onlara atlayın 
on dakika içinde uzakl.::şın." 

Don Jaime, Varrens'in ellerine 
sarıldı; uzun uzun teşekkür etti... 
Ocağın başına giderek gizli ta~ı 

yerinden oynattı. 

M a r i a, Bu esnada Don 
Ogüsten'e giderek belinde sarılı 

· olan uzun kamçıyı aldı. 

Kızın yüzü değişmişti. Baygın 
lir h:ılde yatan Ogüsten'e istik· 

rahla baktı. 

Varrens: 
''- Kamçıyı kullanmak niye· 

tinde misin?. Fena bir fikir değil. 
izin var, istediğiniz kadar kul
lana bilirsiniz?." 
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l\faria kaldırmış olduğu kaJ11' 
çıyı indirdi. 

" -Hayır. Kendini müdafa~: 
dan aciz bir insanı, en alçak biri 
dt' olsa, cezalandırmam." 

Elini uzattı. Varrens'in l:oıuııJ 
tutarak: 

"- Don Rikardo; bir d:ı!l3 

bub~amıyacağı7.." 

Sustu nefesaldı: 
"- Siz bir erke<iin nelere 

b .ı 

muktedir olduğunu ir.bat ettiniz· 
Gururlanmış olan Varrens böl 

sözler üzerine parmağını sus işa· 
reti verir gibi dudaklarına go• 
türdü. 
"- Senorita, bu hayatırllda 

İ:littiğim en güzel iltifattır. 'ft' 

şekkür ederim. 
Birbirimizi bir daha görrlliye· 

ceğimizi nereden biliyorsunuz?· 
Sizi ve babanızı, buralardarı 

uzak bir yerde tekrar, ve sık sı1' 
göreceğimi ümit ediyorum. 

Artık korkacağımız hiç bir ~ef 
olmamalıdır. Kafi miktarda para 
var. 

ı' 
''- Hayır..... Boşuna tesel•1 

etmeyin..... Bir daha görüşeınİ' 
yeceğimizi hissediyorum. 

Ayrılacağız ..... Bir daha bulıl' 
şamıyacağız; bu düşünce be~ 
müteessir ediyor .... 
"- Saçma!. ''Varrens buıııl 

söyliyere'.< Maria'nın elini ol:ş:ı· 
dı. Sonra iğilerek kızı dudaklarıf\' 
dan öptü." 
"- Güle güle gidin. Yarın giİ 

neş doğunca bütün bu hadiselt~ 
fena bir rüyaya dönece!t. yeıı1 

Orleans'ta seninle buluşuruz. 5o$ 
veriyorum." 

!'/!aria başını iğerek mi:teessi' 
bir şekilde yıkık kapıdan çıktı· 

Bu sahneye uzaktan balcrl11~ 
olan Don Jaime Varrens'e yan•' 
şarak: 

·•- Kamçıyı kullanmış olsa)'~! 
onu ayıplamıyacaktım. Bunları. 
d.. ıA H A . ol urmem azım..... atta sız 

dürmelisiniz. İleride sizin başı!l1 

• 1 
za bela olabilirler. Ne dersinıt 
Birini siz, ötekini ben?. PayJaf' 
hm mı?." 

(Devamı vat) 
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Günlük bulmaca 
Solıl:ın sağa: ı11d 
ı - Tayyare bııskını (iki ı.ell f' 

2 - Bir devletin merkezi. Bir vpt 
vant oynntan. 3 - Hatırıaınıı. 

gUn, Vticuddakl ~l§kinllk. 4 - ~ 
sek bir dağımız, lhtllAf. 5 - rl' 
ler (cemi), Hile. 6 • - Evvcııııe r 
"Y" getirirseniz au Ue temızıeııell~( 
lur, Ağacın kolu. 1 - Uzattntl• r. 
mek. 8 - Garbi Anadoluda csltl 
ı:ıc~!r, Bir vııts. 9 - mr eını.r. ~ 
10 - Büyük muhn.rrlr, Çok ı 
11 - Çan, Aleyhindo buiunınG-

l"ukllrdan nşa~ı: ı;e 

ı - Ya§amaya bnyıtan (ild ~f~ 
mc). 2 - Fırlatarak, Uğur de' 4 , 
3 - Bir cins deri, E.lr ycnıl'· .&~ .. r., 
Bir emir ters çevlrirsenlZ rf>l~ 
olur, işaret sıfatı. 5 - I\:an ııld~ ~ 
6 - .Mahcup olarak. 7 - şelf 1~ 
madde, Birl:ıe sonradan t:ııt<ılııll 11 
8 - :Muvafık gelen, Bir madeD· ı;ll 
Bir soru edatı, Bir tı;ıi yaptıı~0 " 
Vücudumuzun lusımlnrmdan. eııııt' 
Az fiyatla ele geç!rllcn (lld lt p 
Bir soru edatı. ll - Uzak, JJll 
kümetin merkezi. 

72 num:ırulı bulm:ıc:unn.m ~ 
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