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Tol{yo'da, Vaziyetin 
keli Olduğu ilan 

. .1\ ıııeri ka 'da 
Havaların ısınmasından kar· 

lur cı·iuıeğe ve korkunç sel
lt!r hu uJe geıirnıeğc. başla· 
mıştır. 

Fiatı (100) Para 

ol< Tehli
Edildi 

lstanbul 27 (Özel) - Japonya'da baş gösteren isyan, Viyana, Paris, l.ondra, BrOksel, Roma ve diğer bntftn Avrupa paytalıtlarıodu olduğu kadar Vatington'da da 
derin akisler uyandırmıştır. Moskova çevenleri, Tokyo hadiselerini bQyftk bir dilrkatle takibediyorlar. 

lıtanbul 27 (Özel) - Tokyo'dao haber veriliyor: 
- ÔldOrQlen naz1rlar bftynk törenle defoedileceklerdir. Katil ır.abitlerdeo tevkif edilenlerin isimleri gizli tutulmaktadır. 
lsıanbul 27 (Özel) - Tokyo'dan bildiriliyor: Japon imparatorunun \'CrdiAi emre rağmen yeni kabine lıenOz teşekkOI etmemiştir. 

htanlrnl 27 (Özel) - ÖldOrOlen Japon nazırlarınm isimleri· seçim sonuncunda ekseriyeti kazanan askeri partinin tanzim etmiş olduiu listede gôrftlmft,lQr. 
Ahlkadar çc,·cnler. katil zabitlerin, isyan mOrcllipleriodeıı aldıkları emir dairesinde hareket ellikleri kauaatiodedirlel'. Ayni ~e\•eoler, Tokyo isvanmnı, cihan eulbu 

için tehlikeli bir mahiyeti haiz olduğu iddiasında bulunuyol'lar. 
Jmparator, daha tehlikeli hiicliselerden kaçmmak maksadile (diyet) in (Parlilmentonun) 20 1isandan ev\•el açılmamasım emreylemiştir. 

us - Japon harhı, ilkhahar.I Li~anlar 
da muhakkak görülüyor ftalyangemilel"İ· 

ne kapanabi-

Nazırları öldüren genç zabitlerderı bazıları 

tevkif edildi. Bunların isimleı·i gizli tutuluyor 

lir mi ? 
Lendra, 27 ( Radyo ) 

Deyli Heraldın yazdıjına 
Tokyo. 26 ( A.A) - Sn 

bakanlığı :resmen teblii et
IDİttir: 

. Bu Hbab saat betle, genç 
zabitlerden mllrekkep grup
lar at•iıdaki yerlere baskın 
Y• pmıılardır. 

1 - Baıbıkan Okodanrn 
evine, bafbakan ölmüştür. 

2 - Tllıe bakanı amiral 
Saitonun evin~. bakan öl
llllittlir. 

3 - Süel talim ve terbi· 
ye dairesi bakını general 

ıöre lna!ltere hilkümeti bu

günden itibaren petrol am
bargosu yerine milletler ce
miyeti ııası olao devletlerin 

limanlarını ltalyan ıemilerine 
kapamak imkiolarJnı tetkike 

baılamıılardır. 

/' ----, 
llayranı 

İzmir Müftülüğünden: 
Kurban bayramının ilki 

önümüzdeki Çarşamba gü
nü olaca tını sayın ulusa Vataoabenia evine, başkan 

llmüttilr. Jupon askerlt!ri bildiririm 
Bayram namazı 
Saat Dakika 

4 - Eski tüıe bakanı 
Nakinonun evine, eaki bıkan 

•iptir. 
S - Saray mareıalı Suıu· 

ki'uin evine, Suzuki aiır 
'•rabdır. 

6 - Finans bakanı Taka
eviae, T akabaai 

yaralıdır. 

Asabi ıaıeteai artık inli· 
şar edemiyecektir. Geaç 
zabitler, bazı eski bakan· 
larla, kapitaliıtleri, memur
ları ve parti liderlerini de 
ertadan kaldırmak istiyor· 
Jardı. 

Eden, Cenevre' de çok 
nemli teklitler yapacak 

~~------~--~-M usso 1 ini, sulh planı hakkııı<la 
gayı·i resmi bir su rette Ingi lte

re'11 iıı f ikriııi soru\'o~·muş 
.1 

lemek üzere pazar akıamı 
Londra'dar: hareket edecek
tir.Eden'io, Cenevrede cihan 
ıulbile ilgili ve çok 
önemli tekliflerde bulunacaiı 
ıöyleniyor. 

Londra 26 (Radyo)- Siya
Hl mabfeller, dlln ltalyan 
bDyük elçiliiinde verilen 6ile 
yemeiine büyiik ehemmiyet 
vermektedir . Eden de bu 
yemekte bulunmuı, ltalyan 
elçiıi ile barıı plinı imkln
larını tetkik etmiılerdir. 
Havaı muhabirine röre SOD 

rünlerde Londra'ya gelmiı 
bulunan ltalyan iyanıadan 

M. Eden Balyini,I Mu11olini tarafından 
. lıtaabuı. 27 (Ôzel) _ in· yeni bir barıı pllnı bakkın.d.• 
tere dıt bakanı Antoni 1ayri retmi ıurette lngılız 
•n, 18 ler komıteıiDİD 2 1 bllkametiDin aoktainazarını 

•rt teplantaııDa ittirak ey· Devamı 4 ncD .ahif ede • 

lstanbul, 27 (Öıel) - Ja-

7 25 1 pony~'.d1aki _ ~ya~Oteakıb· 
- Devomı 4 nrü ~tılaifedf>- \... _________ _ 

Y onan komünistleri, 
Atina'da hir;_nüma
yiş yapacaklardı 

Son Saylav seçimiııde Komü
nistlerin kazandıkları muvaffa

kiyet cesaretlerini arttırdı 

Atina'dan bir manzara 
lstaabul 27 (Özel)- Atiaa· fara niıltetle fazla muyaffa-

dan hıbe~ ve~iliyor: kiyet kazanmaları, onların 
KomUnııtlerın yapmak iı- b 

t d'kl · a. • bDk azı taıkınlıklarda bulunma· 
e ı erı numayıı dmetçe ı 'k B 

d·ı · t' ' arına aaı olmuıtur. u ae· mene ı mıı ır. 

Son saylav" ıeçiminde Ko· beple bGkiimet ciddi tedabir 
mDıiıt pırtiıiıiı ııçea yıl· ılmıja bıılımııtar. 

\'eni hiı~ şimendifer hattı 
daha inşa ediliyor 

Yeni hat Adapazarındau Bay
burda kadar ve Karadenize 

• 
mnvazı uzanaeaktır 

• 

Ankara 27 (Özel)- HDkfı· ya, Erbaa, Alucura, GllmOt· 
metimiz, doğu illerimizin eko· bane'dea Bayburd'a kad•r 

nomik durumunu ıöıönilode ve Karadenize milvazi olarak 
tutarak, yeni bir timendifer doğu illerimize uzaaacakbr. 
hatta inıuına karar vermiı Bu hattın inıası için bQUln 
tir. Bu bat, SapaoeadanAda· plAnlar hazırlanmııtar. Yakın· 
pazarına ayrılan kısa yolun da ihaleai yapılacak ve i111a • 
Bolu, llıaz, Merzifon, Amaa- ata baılanacakhr. 

~~~~-----h•--e•~·~• ... ı ... ____ ~~--

Bitler, paskalyadan evvel 
önemli bir söylev verecek 

-~------170 milyona 

birUulusuu 

yakın nüfusu olan 

mOstemlekesiz yaşama

sına imkan yokmuş 

M. Bitler 

lıtanbul, 27 ( Özel ) 
Berlia'den baber veriliyor: 

Hitler'io, pukalyadan ev
vel önemli bir ıöylev vere· 
ceği ve Almanya'nın bugilnkll 
durumu hakkında izahatta 
bulunacağa siyasal çevenlerce 
bildirilmektedir. 

Ayni çevenlerin teminatına 
göre, Hitlu, eski Alman 
milstemlekeleriuin mutlak ıu-
rette busene iade edilmesi 
için büylik devletlere nota 
verecek, 70 milyona yakın 
bir ulusun, ml\ıtemlekeaiz ya· 
ııyamıyacatıaı bildirecektir. 



•Fransa, iki idam ma~kô- Kaplan, domuz sürek 

1 • d • • • t d • Yazın: G. H. P. lzmir a't'Cl munun ıa esını ıs e l ikinci reiııi ve ıiirck·ı•l•rl 

Cinai Roman akili: • • ı.Uııjıa.fa Bur/ıarıed 

~ On senedeııheri Adanada otu- Av usulleri ederler ki bunlara .. • Katil Lüi, 
-61-

bütOıı israrlara 
ı·ağmen komiserin yanı· 

na gitmek islemiyordu 

ran hu iki zat, hiç bir suç iş .. 

lemediklerini söylüyorlar 

Yaban domuzlarının zir••· 
tımıza çok zarar verdiği her· 
kesçe bilinmektedir. BuDdan 
dolayı bu .hayyanlara kartı 
yapılması zaruri olan müca· 
dele maksadile tertip olunan 
ıürek avları hem ziraatçili
iimiz namına faydalı bir İf 
ve hem de avcılarımız: için 
zevkJi ve heyecanla bir spor 
olmaktadar. Yaban domuzlı.l
rına kartı halen tatbik edil· 
melde olan mücadele usulle-

Meçhul adam, madam Lö 
Kont'un bu sözlerini dikkat· 
le dinledikten sonra: 

madı . Birkaç ıaniye düıtın
dükten sonra: 

- Ben mi iİdeyim? Benim 
komiserle bir mllnasebetim 
yok. Ben bu parayı size bah· 
şediyorum, fakat komisere 
gitmem. dedi. 

Meçhul şahıs, Lüi'nin bu 
sözleri üzeriae iüJdU ve: 

Adana (Özel)- Lazkiyenin 

Savbum kaıaıı abaliıinden 

ve l O yıldan beri ıehrimizde 

bulunmakta olan Sait oğlu 

Yuıuf ve lbrabim oilu Dir
sıamın Fransız mahkemesince 
ölüm cezasına çarpaldıklaran· 
dan kendilerine teıllmi isten 
miş ve bu iki suçlu dün jan
darmalar tarafından yakala· 
aarak Polise •e oradan da 
Cumuriyet genel aavamaoh-

ğına verilmişlerdir . 

Suçlular, hiçbir cinayet iı-

Jemediklerioi, yalınız bundan 

on yıl önce yapılan nüma

yiılere vatan borcu olmak 
dolayıaile katııhklannı, kim
seyi yaralayıp öldürmedikle
rini, 10 yıldanberi Adanada 
oturduklannı, lturada evlenip 
çoluk çocuk aabibi oldukla· 
rını ve mukadderata boyun 
eidiklerini s6ylemişlerdir. 

- Pek güzel söylediniz 
madam. Ü mid ederim ki bu 
mütalaamı, müsyüyü de tat
mine kifi gelecektir. içinde 
maktule kadının resmi bulu· 
nan bir cüzdanı polis ko· 
miserine teslim etmiyecek 
olursam, bilahara hakkımda 
mes'uliyet tevlid edeceği 
kanaatile cüzdanı kendisine 
teslim edemiyeceii mi anla
yacaktır. Bir defa düşünül 
slln ki, poliı bir haftadan 
beri katilleri aramakta ol
duğu halde biç kimseyi bu
lamamıştır. Resmi polise ve· 
recek olursak, belki de ka
tillerin yakalanmalarına hiz
met etmiş oluruz. Her sa
bah gazetemi alır almaz, 
faillerin yakalaoıb yakalan
madıklarını ben bile merakla 
araştırıyordum. Dün ıaze
tede bir fıkra okudum. Ad
liye ve zabıta memurlı.rı, 
faillerin biran evvel yaklan
ması için halkın da muave
netini dileyorlar. Ben, adliye 
ve zabıta memurlarının bu 
dileiini herkesten ziyade 
iı'af etmek isterim. 

- Hayır, hayır, ben pa· 
ralarınızı istemiyorum. Hatti 
bu paraları hükumete bah
şetmek isterseniz dahi ıyı 

bir iş yapmıt olmazsınız. 

Mes'ele orada değil, komi
serin nezdioe be.rllberce ıit
memizdedir. Siz buna razı 

Maraşta bayındırlık 

rini iki esaslı kısma ayıra
biliriz. Birisi do muzların ge· 
çit yerlerini beklemek ıure
tile ııece ve 1abahlara kartı 
yapılan pusu avlan, diieri de 
sürek avlarıdır. Pusu avları 
sürü halinde dolaşan domuz· 
lara karşı semereli bir mü· 
cadele usulü değildir. Her 
ne kadar mehtaplı iecelerde 
ortalık bir dereceye kadar 
aydınlık olduiundan siyah 
Ye iri bir cüase taşıyan bu 
hayvanlar kolaylıkla farkedi
liyorsa da, receleri isabetli 
atışlar yapmak her vakit 
ve herkese nasip deiildir. 
Bundan gayri ara ııra vukuu 

olmalısınız zira netice itiba· 
rile iyliiiniz içindir. 

Lüi, komiser lifını iıittik
ce ıon derece tavabhut et
tiii için, meçhftl adamın 
söylediklerini dinlemek iste· 
miyordu. Biraz düşündü ve 

Maraşlılar, bu sene de panayıra 

iştirak etmek niyetindedirler 

Lüi, titrek bir sesle: 

ıenra : 

- Benim - Dedi - komi· 
serin yanına gitmemden hiç
bir faide bisıl olmaz. Bunu 
biraz evvel de ıize tekrar 
etmiştim. 

Meçhul şahıs, Lüinio bu 
inadı üzerine:! 

duyulan kazalarda nazarı 

itibara alınırsa , pu.su avlarının 
emin bir sistem olmadığı an· 
!aşılmış olur. Binaenaleyh 
semereli neticeler vermekle 

Demek • Dedi • Po
liıe müracaat etmeğe karar 
verdiniz? 

- Demek oluyor ki fikri
nizi deiittirmek istemiyor· 
sunuz? Öyle ise siz bilir· 
sınız ben, yalnızca gi
dip komiserle konuşurdum. 
Siz de sonra isterseniz cüz· 

Maratm genel görOnOşil 

beraber avcılar için çok zevkli 

ve heyecanlı dakikalar yaıa

tan sürek ' usulünün donıuı 

avları için yesılne usul oldu

iunu kabul etmek lazımdır. 

Gelen adam derhal cevab 
verdi: 
-Evet, pelise müracaat etmek 
zaruretindeyim, batti buraya 
ıelirken. şayed cüzdandan 
çıkan kadın resmini ıörmüş 
olsaydım doğruca polis mer· 
kezine a-ider ve komiseri 
vaziyettın haberdar eder· 
dim. Fakat cüıdanda yalnız 
bankonotlarla isimlerinizi ya-

zıh ka;ıddan baıka biçbirşey 
bulunmadığına zabip olmuş· 
tum; dedi. 

Meçhul şahıs, bir arahk 
durdu ve sonra madmazel 
Terez'e bital.en : 

- Korkmayınız madmazel 
clizdanı da banknotları da 
ıize vereceklerdir. Hattı 
zevciniz bunları almak üzere 
bir in evvel benimle bera· 
bcr komisere gelecek olursa 
iyi etmiş olacaktır. 

Lüi; biraz evvel zorla salon
dan çıkarmak istcdiii ada
man kendisine bu yolda bir 
teklifte bulunduiunu görün· 
ce titremekten kendisini ala· 

danınızla paralarınıııı reımen 
oradan iıtiyebilirsiuiz. 

Dedi ve gitmek üzere ha
ı:ırlanmağa baıladı. 

Madam Lö Kont, meçhul 
ıahsın çıkıp gitmek lbere ol· 
duiunu anlar anlamıı, üze· 

· rinden ağar bir yük kalkmış 
ribi geniş nefes almaf a baş
ladı. 

Lili, mümkün olduiu kadar 
likayt a-örlinmej'e çahıtıiı 
halde tee11ürtınü .sakhyamı· 
yordu. 

Tereze gelince, oturduiu 
yerden kımıldamıyor, ryalnız 

meliıl ve mükedder bir halde 
bir saate yakın bir ıaman-

danberi devam eden bu bale 
seyirci kalıyordu. 

Meçhul adam, kapıya doğ· 
ru teveccüh etti ve birkaç 
adım ilerledikten ıonra bir
denbire durakhyarak: 

- Hay Allah beliıını ver· 
sin! bu iti böyle yapmak 
doğru değildir. 

Dedi. 
-Arkmı var -

Maraş 23 (Özel aytarımız
dan)- latiklll ıavaıında pek 
harap tlüıen Maraf, buıün 
Urayın batında bulunan Şar
bay doktor SükCıti Tükel'in 
deierli çahımaları sayesinde 
adeta yeni baıtan kuruluyor 
demektir. 
Maraı'ıo modern mezbahaaı, 

aari meıarhj'ı, ıebitler ilti
deai ve ıehri nura 1rark eden 
muntazam ve fenni elektrik 
tesisatı, Urayın kayda deier 
eserlerindendir . 

Bundan başka, balkı ekmek 
derdinden kurtarmak, ihti· 
karın öntıne geçmek için 
bllyük bir fırın yapılmııtar. 

Bu fmnm çıkardığı ek
mek ıehrin ihtiyacını kar-
ıılamaktadır. Artık Maraş'ta 
ekmek mes'elesi kalmamış, 
halk farıncılar elinde oyun· 
cak olmaktan kurtarılmıthr. 

Eskiden, Mauş'ın bütün 
caddeleri, çukurlarla dolu 
idi. Kokudan ve pislikten 
buralardan geçmek kabil 
olamazdı. Şimdi bu çukurlar 
doldurulmuş, lağımlar kapa-

T.ı.ıon Tayyare 3151 Sineması !#sr 

• 
"Siyah Gözler,, filminde Harry Baur'a oyun arkadaılığı eden Simonne Simon'un 

bütün bir gençlik, aşk ve tatlı bir mevzuu ihtiva eden nefis filmi 
lzmir'Hlere, Talebe bayatını, sinemanın iç yüzünü, gençlerin eğlencelerini ve bu 

meyanda ne. :h bir ışk hikayesini bu filmde ıunmuı olacaktır 
~--------... ----------

A YRJCA: J<"OKS Torkçe SözlO Dftny Haberleri 

1 
NAKiL VASITALARI: Her seans sonunda her semte otobüs, Karııyakaya vapur vardır 

Seans saatleri . Hergün .. t?. - 17- .19 • 21,15Cumartesi13·15talebe seansı. 
• Pazargunu 13 deılive seansı vardır. 

talmıf, birikinti ıular kuru· 
tulmuf, dere sularınıD açık 
mecraları da kanalize edil-
mittir. 

Yeni yapılan çocuk bah· 

çesi, çok ıtızeldir. Dikilen 
•taçlar yetitmiı, her taraf 
yeıilenmiıtir. Eskiden ıokak· 

larda pis çamurlarla oynı -

yan çocuklar, şimdi ken· 
dileri ıçıo kurulan bu 

bahçede eilenmektedirler. 

Son relen yanrın maki· 
nesi ile, itfaiye teşkilih da 

modern bir şekil almıştır. 

Çamur içinde bulunan pazar 

yerine parke döıenmesi, çok 

faideli olmuıtur. 
Şehirdeki yolların hemen 

hemen büyük bir kısmına 

parke döşenmiştir. Büyük 

caddelerden bir kısmının as· 
falt olarak yapılmuı da dü

şünülmüş ve bu yolda ka
rarlar ahnmııtır. 

Evelki sene lzmir pana
yarına iştirak eden Maraı'h· 
lar, busene de panayıra gel
meii düşünmektedirler. 

Kiralık hane 
Göztepe'de Halid Ziya 

bey sokağında (16) numarala 

ev kirahkhr. Taliplerin mat-

baamııa müracaatları. 

Hayvanatı vabıiyeye kartı 
sllrek avı tertib edilmesi 
her vakit için kanunen mü-

saade edildij'inden köylü 

avcılar, itlerinin uyduj'u za
manlarda stirek avları ter
tib ederler. Ancak haftanın 
yalnız pazar gUnJeri ava ıi· 
debilen tehirli avcılar kuı 
ve tavıan avları mevsimin 
sonu olan Şuhat gayeai.nden 
evvel bu avlara iltifat etmez
ler ve av paydos zamanı 
olan Marttan Temmuz gaye
sine kadar olan müddette 
sürek avları tertib etmeği 

tercih ederler. Domuz avla
rı için bu mevıimi intihab 
etmek biraz sonra anlataca
i•m sebepler bakımından da 
daha münasiptir. 

Domuzların yaşayışı 
Yaban domuzlarının süril 

halinde yaşadıkları malum
dur. Ancak erkek domuz
ların mUdaf aa aleti olan alt 
çenenin iki azı dişi yaşı pek 
ilerlemiş domuzlarda büyükçe 
bir kavis yaparak nst çeneye 
dojru büküldiikten sonra 
bu gibi domuzlar müdafaa 

aletinden mahrnm kalmış 
olur. Bu takdirde daha genç 
domuzların tecaviizUne oıa· 

ruz kaldıkları vakit kendi-
lerini müdafaa edemezler ve 
bu sebebden silrüden ayrı· 
larak yalnız yaşamağı tercih 

lzmiı· M11hasehei 
düriyetinden: 

hususjye mü-

ldarei hususiye akarahndan olup lzmirde Beyler soka· 
ğında Araa mektebi altında kiin 35 eski numaralı dükkin 
3 sene müddetle kiraya verilmek ü:ıere 20-2-936 tarihinden 
itibaren 5·3-936 tarihine kadar 15 gün müddetle artırmaya 
çıkarılmııtır. Kira11na talip olanların ihale günü olan 5.3 . 
936 tarihine müsadif Perşembe srOnU saat 10 da depozito· 
ları ile Encümeni viliyete müracaatları. 473 

yalnız dolaşan na1D1 

Arıkbaşı'nın Kirpi 
sazlığıotla tertip e 
bir sürek avında a•CI 

daşlarımızdan Nih•~'~ 
muş olduğu yüzelh 
erkek bir domuzun •' 
onbeş santimlik bir ~ 
yapmak suretile üıt ~ 
derisini bir santimetr• 
delmiş ve dişin ~c:~ 
gömülmüştü . Bu vıı.•1~ 
muzu yalmz .,od 
bırakmalı la kalmıyor~ 
zamanda da aj'zını . 
açamadıiından istedif 1: 
serbest yemes.ine d•.l.J 
oluyor. Bu ribi d0 '°2 
bu şekilde fazla ",. 
diılerini bazan kayalı~ 
terek kırdıkları ve dit 
larına çarpabilecek b t/f 
getirdikleri vakidir. 'l 
birçok defalar srörUl~ 

Kış mevsiminde ~ 
dağlarda kesif orlll 
içinde yiyecek ve İÇ 
kolaylıkla temin ede•,,JI 
hayvanlara karşı yat"Jı 
avlar ilkbahar ve yaı•~., 
lacak avlar kadar kP" 
maz ve iyi neticeler 
lzmir'in iklimine ıör' 
muzların çiftleşme 

birinci ve ikinci tef' 
ğurma zamanları d• 
ve Nisan ayları olar• 
bit edilmiıtir. Doiur 
manı olan ilkbar• 
domuzlar bataklık, 
ovalara yakın dağ et 
deki ormanlıklar• 
ederler. Diıiler yat• 
hazırlar ve doiur11 

Yazın dem uzlar 
mıntakalarda yiyecek 
cek bulmakta 111_..a 
çeker. Bundan g•r:· 
mevsimde ovalardık• 
türlü mezruat ve 111~ 
domuzların muhacer• 
&"uran ikinci sebebi 
eder. Şu hale nazar•• 
doium ve gerekse 

sebeplerile vaki olall ·t. 
cereti müteakib terli 

nacak sürek avlarıodl' 
iyi neticeler ahnabile 
izahattan sonra • 
olur. Domuzların tek,.ı 
sek mıntakalara 1 

1 
harmanların kaldırıldl 
manı olan Aiustof 
Eyliil aylarından soor' 
olur. Bu vakte kıdal 
Hce büyümü§ olan 11 

analarile birlikte 
Vilayetimiz dabili11d~ 
muzlarm en çok hicr• 

menatık Kaynarca, B 1 
Gömüldür, Tepeköy, 
Cellid, Belevi ve Se 
Arazinin vaziyeti il 
olan bazı menatıkl• il 
muz muhacereti teıb 
memiştir. 

SOrek-avlst• 
Sürek· avı tertib etdl 

en az otuz avcı ile 
köpeğe ibtiy~ç var 
avcılarda iki takıı:o• 
lar. Birinci takım sil 
ikinci takım bekçil•' 
alır. Sürekçilerin 
köpeklerin yardılllile,,. 
lan taraml\k, dollluıl~ 
mak ve bekçi avcal• 
rine kovalama ktallı 
lerin vazifesi de o• 

· I >et•tm11 4 rıt·r7 ,,JıJ. 



Toprak11z lr6yl&lere bir in 
evvel toprak verilmeıi ve 
mevcut talim1at dıireaiade 
teniata dewam olunmaıı, iç 
itleri bakanbtı•••• bitin 
willyetlere yazılmıı ve kly· 
lülerin kalkınma11 lıu1111unda 
her memurun srayret 161ter
meai lllıumu bildirilmiıtir. 

Otobosler 

1 

lımir mllll ımllk mldlrllp.dea: 
D: No. 

65 G6ztepe namı diier k6pr1i malaalleainin ma· 
· L. K. 

radiye ••kajıntla 812 adanıa 2 parnl aama· 
raıında 141,SO metre murabbaı araa 127 30 

66 Göztepe namı diier k6pril maballeıinde dum· 
Jupınar ıo. 812 adanın 7 parsel numaraıında 

109 metre murabltaı arsa 98 1 O 
67 Göıtepe namı diter köprtl mahallesinin dum-

lupınar ve nizamiye ıokaklar1adan cephe alan 
819 adanın 1 parael n umara11nda 117 ,5 metre 

muraltbaı araa 105 75 
68 Glıtepe namı ıliier k6pr6 malaalleıiain dum· 

lapınar ve nizamiye ıokaklarıadan cephe alan 
1735 adanın 3 parsel numarasında 114 metre 

murabltaı ar•a 106 60 
Sık sık temizlenmeli 69 G6ıtep• namı diter k6pr6 maballeıinin dum· 
G6ıtepe ile Kordon hat· 

hada iıliyen otob&ıleria, 
durak mahallerlade 11k 11k 
temiıliie tlbi tutulmaları 
iktiza ederken bunlardan ba
zıları buna ehemmiyet ver· 
memektedirler. Bu srihilerİD 
thldetle tecziyeleri muvafık 
1r&rllmD1~lir. 

Belediye 
Tembihallna kulak 

asmıyanlar 
Belediye emirlerine llkaydi 

16ıterea buı eıaafıa para 
ceıa11na prpbrılmalara ka· 
rarlaıbrılmııtır. 

VilAyet 
Umumi mecliıi 

Villyet umumi meclisi top· 
laab11 için haıarbldara baı· 
laamııtar. Mecliala, llu ••eki 
toplantı devreıinde Yillyeti 
ilıilendirea 6aemli itler 16· 
r&ı&lecektir • 

kaateaıerl Ma 

laka (Ok.amnalo 

lbGrlk tekerle 

riai ıecrGbe edl 
ıiz •. 

Ve Plrjen ~ahapıa 

en lılftn bir mGa· 
bil tekeri oldutu 
nu unutmayınız. 

kuvvetli mftıhil 
iaıiyenler Ş..ahap 
Sıhhat ılrgGa 

haplarına Maruf ~ 
eeza depolartndılDl':.f) 
'e eczanelerden 

Ali Rıza 

lupınar ve muradiye ıo. dan cephe alan 812 
adanın 1 parael no. tla 109,80 me. mu. ana 98 10 

70 Göıtepe namı diier k6prli mahalleainia dum· 
lupınar ve muradiye ıo. dan cephe alan 819 
adaaıa 7 parael no. da 130,25 metre aı.urab· 

b•ı arsa 117 25 
71 G6ıtepe namı diter köpra mahallesinin dum· 

lupınar ve kart otlu se. dan cephe alan 1735 
atlanın 6 parael aumaraıında 180 metre mu· 

. rabbaı araa 198 00 
72 G6ıtepe namı diier k6prD mahallesinin d11m· 

lupıaar ve laalepli ıo. dan cephe alan 812 
adanın 6 parsel namara11ntla 108,80 metre 

murabbaı araa 105 00 
73 G6atepe namı diier Ulrk otlu ve emel ıo. dan 

cephe alan 1755 adanın 8 parsel no.da 78, 75 
metre murabbaı arsa 16 63 

74 Göıtepe dumlupınar ıo.da 1735 adanın S parıel 
ao.da 123,SO metre marallbaı araa 111 l 5 

75 Göıtepe tlrk otlu ıo.da 1735 adanın 7 panel 
ao.da 94,75 metre murabbaı arsa lOS 00 

76 G6ıtepe nizamiye ıo.da 1735 adanın 2 parael 
no.da 135,25 metre murabbaı araa 98 57 

77 G6ztepe nizamiye ıo.da 819 adanın 2 parael 
no.cla 88wSO metre murabbaı araa 79 65 

78 G&ztepe nizamiye •• emel •o.dan cephe alan 
819 adanı• 3 parHI Do.da 147,25 metre mu-

rabbaı araa 132 00 
79 G6ıtepe emel •• muradiye •o.elan cephe alan 

812 adanın 3 parael ao.da 296,SO metre mu· 
rabbaı araa 267 00 

80 Göztepe emel ıo. 819 adanıa 4 pırael ao.da 
68,SO metre murabbaı araa 75 35 

81 G6ıte tlumlupıaar •o. 1735 aduua 5 parael 
no.tla 126 metre murabbaı araa 113 40 

82 Glltape bılepli ao.da 812 ıclınıa S parnl 
Do.da 135,SO metre marablNH araa 149 50 

83 Glatepe muracliye ao.da 819 aclaaıa 6 pırael 
no.cla 109,SO metre murabbaı ar.. 93 10 

85 Retadiye .. kip bey aımı diler ferbı H. 914 
adaaıa 25 par•el ao.da 142,80 metre marab· 

baı arn 73 88 
84 Ra .. diye maclenci tlkrl ıe.dı 27 Hki nama· 

rab 906 adanı• 8 pırael no.da 73,88 metre 
murab~aı araa 142 80 

Yukarıda yaııh arsalana mlUkiyetleri pqin para ile 
6deamek &zere oa beı glla mlddetle artırmata koaalmut· 
tur. Alacıların 9·3·936 paıart•i tin& nat 14 de milli 
emllk mlldliriyetiae mlrıcaatlan. 487 
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lzmir yün ~en~ucat~I 
Türk Anonım şırketıı 

= ızmir Ylln Memucatı Tllrk A. Ş. •in Hıılı..-1 = pınardaki kumq fabrikuı mamulattndan olan §1 
i! aaevıimli ve kıtlık, urif kumatlarla, bauaniye, § 
§ ,.ı ve yan çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci 1 
1 kordonda Cnmbariyeı · meydanı clurında 186; ı 
1 numaradaki (~ark Balı Tflrk Anonim şİr· 

55 
§§ keti) maıauıında eatllmaktadır. Mezk8r fabrika-; 1 
- . .. = i§ nın melanet ve zerafeı itibarile herkeeçe malam li 
li olan mamalallnı muhıerem mltterilerimize bir i! 

Mocellithanesi I defa dab• t•v•ıyeyı bir vazife bıuriz. i 
== == - -= == Y eoi Kavatlar çartııı 1 Toptan aataı yeri: Birinci kordon No. 186 il 

3A 1 Şark hah Tlrk Aaonim Şirketi § o. ~ = § 
a a 
§5 Perakende ıabt yeri: Yeni manifaturacalarcla 5I 

, atıhk motör 1 mimar Kemaletti• Cad. Satır zade biraderler ~ 
E e 12 lt•Jrirluı•etinde (Diıel) 

lllarkah aı lraUamlmıı bir 
-..otlr ıatahktır. Talipleri• 
idarelaaaemiıe mlracaatlan 
illa olunur. 

5i Kuıu otlu .. çırıııı Asım Rıza ve biraderleri a: = = == == 5 Veni maaifaturacılarda mimar Kemaleddin Cad. fi 

İıııUıRiıMıtri'ııimmnrınn~üii:ıiıiiı\lü3~iiıuıııııııııııuıııııııııuııi 

N. V. 
VV. a.~. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 
.. HELGA L. M. RUSS .. 

vapuru 17 ıubatta beldeni
yor, 22 ıubata kadar AN
VERS, ROTERDAM, HAM· 
BURG ve BREMEN limanla· 
rına ylkliyecektir. 

.. ALA YA .. vapuru 2 Martta 
bekleniyor, 6 Martı kadar 
ANVERS , ROTERDAM , 

HAMBURG ve BREMEN 
limanlarına ylikliyecektir. 

ARMEMENT H. SCHULDT • 
HAMBURG 

.. TROYBURG .. vapuru 25 
ıubattı bekleniyor, AN· 
VIRS, ROTERDAM, HAM· 
BURG limanlarına yDkliye· 

cektir. 
DEN NORSKE MIDDELHA V · 
SLINJE (D·S. A-S SPANS

KELINJE) 
OSLO 

.. BANADEROS.. vapuru 

4 martta bekleniyor, iSKEN· 

DERiYE, HA Yf A. DIEPPE 
ve NORVEC limanlarına 

ylkliyecektir. 
AMERICAN EXPORT LINE 

.. EXPRESS.. vapuru 28 
ıubatta bekleniyor, NEV • 
YORK ve BAL TIMOR için 
ylk alacaktır. 

JOHNSTON VV ARREN 
NE • LIVERPUL 

"GUENMORE .. vapuru 23 
ıultattı bekleniyor, LIVER· 
PUL ve ANVERS'ten yOk 

çıkarıp BURGAS, VARNA 
ve KÔSTENCE için yllk 
alacaktır. 

.. V aparlarua iıimleri, ıel· 

me tarihleri ve navlun tari· 
feleri hakkındı 'Dir taabb&de 

ıiritllmeı ... 
Blriaci Kordon, 

No. 2007 - 2008 

O T 
Ali AgAb 

Çocak Haıtahklara 
Mltelıauaıı 

'"inci IHyler Sok~ı N. 68 
T.ı. on 3452 

Fratelli Sperco Vapur 
ROY AL NEERLANDAIS lllndaki hareket tarl 

KUMPANYASI rile navlonlardaki detifi 
.. ORESTES " vapuru 22 lerdea acente meıallf 

ıubatta beklenmekte olup kabul etmez. fazlı ta 
yllkünü tahliyed.en ıonra için ikinci Kordonda Ta 
BURGAS, V ARN A ve ve Tabliye tirketi b 
KÔSTENCE limanlan için arkaıında FRATELLI SP 
yllk alacaklar. CO vapur acentaııaa m 

.. UL YSSES " vapuru 24 caat edilmesi rica oluaar. 
ıubatta ıelip 29 ıubatta Telefon: 2004 • 2005 • 2 
ANVEF S, RoTTERDAM, Olı·vı·er ve aQrek 
AMSTERDAM ve HAM- v 
BURG limanları için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

.. VINGLAND .. motörü 20 
ıubatta ROTTERDAM, CO
PENHAGE , DANTZIG , 
GDYNIA, OSLO ve IS
KANDINA VY A limanları 
için ylik alacaktır. 

.. ERLAND .. moUSrii 28 ıu· 
batta gelip ROTTERDAM, 
COPENHAGE, DATZIG, 
GDYNIA , GOTEBURG, 
OSLO ve ISKANDINAVYA 
limanları için yilk alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

.. ALBA JUL YA.. vapuru 
23 ıubatta ıelip 24 ıub~tta 
MALTA, MARSILYA ve 
BARSELONE için ylk ala· 
cakbr. 

.. PELES" vapuru 23 ıu
batta ıelip 21 martta 
MALTA, MARSILYA, ve 
BARSELONE için yük ala
caktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

sı Limited vap 
acentası 

Ceadeli Han. Birinci k 
don. Tel . 2 

THE ELLERMAN LINES L 
.. LESBIAN.. vapuru 1 

bat LIVERPOOL ve SVVE 
SEAdan gelip tahliyede lta 
lunacakbr. 

"EG YPTIAN" vaparr 1 
ıubat LONDRA, HULL Y 

ANVERS'ten relip tıbliy 
bulunacak ayni zamaa 
HULL itin ylk alacaktır. 

"ROUMELIAN.. ••pa 
14 ıubat LIVERPOOL 
SVVENSEA'dan ıelip tala 
liyede bulunacak. 

THE GENERAL STEAM N 
VIGA TION Co. L TD. 
"LAPVVING .. vapuru 1 

ıubatta ıelip LONDRA iç 
ynk alacaktır. 

Not: Vurut tarihleri 
vapurların i•imleri iz 
cleğiıikliklerden mu' 
kabul edilmeı. 

_==::r_ ·- - ~--- -_-. . --· 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız tue temiz ve ucuz ilaç ve tu· 

valel çetitleri utar. 

Sıhhat Balık Yağı 
No"eçyanıa haliı Morina Balık yata lu. 
Şerbet ıibi içilebilir iki defa ıllzllmLtllı. 

Biricik aabt yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi Nadıet 

SıeuAT EzANEsı 
. ---- - - -

Kuru./ 
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Anıerika'nin her tarafında eriyen kar-

Otuz Tabutlu A 
Moris LöblanınEn Meraklı Ro 

Tefrika sayu•· 

. ikinci kısım: MOcize taşı! · 

lar., korkunç seller husule getiriyor 
Karlı dağların eteklerindeki köy ve kasaba ahalisi korkudan evlerini 

Vorski, adamların faaliyete 
geçmelerini · bekledi. Fakat 

Otto ve Konrad duruyorlardl. 
- Ne duruyorsunuz?Koa· 

- Mukavelemiz • 
nın hepsine de sadık 
cağın1za ıöz . veriyo 
değil mi?. 

bıı"akıb kaçıyorlar, Yıkılan köprüler, bozulan şoseleı" var 
lıtanbul 27 (Özel) - Vaşiogton'dan haber veriliyor: 

Havalar yumuşamağa başlamıştır. Dağlardaki karların 
yorlar. Eriyen karlarm weyduoa getirdiği ıeller, şim· 

diye kadar gôrOlmemi~ derecede tehlikelidir. Bu sel· 

terden mnteaddit kôprOler yıkılmu~ ve bazı şoseler 
erimesinden korkunç Retler husule gelmekte ve malı· 
ıulAtı silip snpnrmektcdir. Karlı doğlarm eteklerind~ki 
k6yler ve kasabalar ahalisi, evlerini bırakarak kaçı· baştan haşa bozulmuştur. 

1 ......... . 

Fransız-Sovyet misakı Erfrans şirketi ile 
tasdik e~~~~~ek mi?. yapılan anlaşma 

japonya'daki hadiselerin, paktın 
kabulü üzerinde tesir göste· 

... . ter ecegı sanılmıyor 
Paris 26 (Radyo) - Mea'ul 

makamlar, Tokyo bidiaeleri 
bakkıada fikir beyanından 
çekiaiyerlar, bu lıidisenin 
Japonlar tarafından Asya 
içine doiru yeni bir nüfuz 
ha•lesiae işaret olup olma· 
clıtı anlatıla•amaktadır. 

Franıız Sovyet pakh mü· 
aakerelerine bu bidiselerin 

tesiri olmıyacağı sanılmak· 
tadar. Çünkü Fransız·Sovyet 
misakı, Ruıya'ya garp laudut· 
)arından ıelecek bir tecayüze 
karşıhk içindir . 
Pariı 27 (Radyo) - Parli· 

mento bugün Sevyet paktını 
son defa olarak müzakere 
edecek ya tasdik veyahut 
redeyliyecektir. 

Cephelerde Durunı 

ufak-tefek bazı çarpışCeııupta 
malar oldu. Mu bariplere silah 

ve cephane dağıtılıy~ı: 
lıtaabul, 27 ( Özel ) - pışmıılar ve her iki taraf da 

Roma ve Adiı-Ababa'dan zayiat vererek geri çekil· 
ı•len haberlere göre, şimal mitlerdir. 
•• cenab cepbeainde uf ak- Şimalde Raıların emrine 
tefek bazı hidiıeler olmuı- gönderilen mühimmat, silih 
tur. Cenupta, keıif hareketi ve toplar taksim edilmekte
yapaa bir ltalyan kolu ile 'dir. ltalyanlar1n Amba·Alaj-i 
çete halinde dolaıan Habeş ilzerine bir hücumlara bek· 
muharipleri sazlıklarda çar- lenmektedir . 

__,; __________ ·~·~·~···~···-·~-~--------~ 

Rus-japon harhı 
- BtJ1taraf 1 inci salıif ede -
llideıitiıo partisinin mevkii 
iktidara geleceii ve i Çin, 
Mançuri, dıı Mongoliıtaa 

hatti Sibirya'da esasla süel 
barekita sı~çileceii ıöylea· 
mektedir. Çinimehaafili, Rus
Japon barbını ilkbaharda 
muhakkak sıörmektedirler. 

lıtaabul, 27 ( Özel ) -
Tokyo'daki iıyan, sabaha 
karıı saat beıte patlak ver
mit ve asiler, bDtlin reami 
makamab derhal ele reçir· 
mitlerdir. 

ÔltlllriUen nazırların çoiu, 
asilerle çarpıtmıılaraa da, 
mltraly6zle evlerine ateı 
edildiii için teslime mecbur 
kalmıılardar. Zabıta ile asiler 
ruında muhtelif yerlerde 

,akua relen çarpışmalar, 

laarbı aadırmııhr. 
Halktan, aıilerden ve po· 

üten ylzlerce kişi ölmilıtür. 
D rece İmparatorun oniki 

bha kitilik muhafız alayı, 
aıtler llaerine yllrllmeie bat· 
lamıthr. Birinci filo Tokyo, 
ikinci filo~da Ozakaya a-ön· 

erilmitlir. Baıbakanhk va· 
feıini, dün gecedenberi ea· 

ki içbakaaı Gota gijrmek· 

Alman 
Tahtelbahir zabi
tan ve taytası don 

gömüldü 
lstanbul, 27 (Özel) - Ge· 

nel aavaıta bir Rus torbiline 
çarparak batan Alman tah
telbahiri çıkarılmış ve için· 
deki 13 Alman zabit (ve 
tayfa bllylik törenle mOtte· 
rek mezarhğa gömülmütlür. 

Şükrn Kocak 
lstiklal mevzulu kon· 

teransını verdi 
Söke, 127 (Özel) - Erzu· 

rum saylavı Şilkrü Kocak 
olln iıtiklil mevzulu ikinci 
konf eranıını kala balak bir 
halk huzurunda verdi. Hatib 
pek çok alkıı topladı . 

Japon dıı siyasasında deği
ıiklik olmıyacajanı, \ çünkü 
Hirota'naa Dıı bakanhiında 
kalacaiını ıaylemiıtir.Aıiler, 
harekibn imparatorluğa te· 
veccüb etmediii, Rusya mes· 
elesinde sıörUş ihtiJifi bulu
nan kabine erkanına kartı 

old11iunu ve bu bueketin 
lmparatorluiaS yardım oldu
iunu ı6ylemiılerdir . 

--~~--.-...-··~~~-----

Bükreş yolu ile lstanbula gelecek 
yolcular, bizim tayyareler.imizle 

Halep ve Şama götilrfecekler 
lıtanbul, 26 (Özel) - Hü· releri, ıarbi ve merkezi Av· 

k6metimiıle, Erfraoı tayyare rupa yolcularını Btıkreı yo· 
şirketi milme11iJleri arasında Jile lltaabul'a kadar tatıya· 
cereyan etmekte olan mil· caklar ve buradan Şam'a, 
zakereler iyi bir ıekilde ıo· Hale'-'e ıiclecek olanlar da 
ouçlanmıttar. bizim posta tayyarelerimizle 

Erfranı ıirketinin tayya· sıltilrlUeceklerdir. 
------------~~·~~--------~~ 

Beş senelik 
Ziraat planı 

Ankara 26 (Özel) - Ta
nm bakanhtı, beş senelik 
ziraat plimnın esaslarını ha · 
zarlamıthr. Bu esaslar dahi· 
linde ıeniş bir proıram ha· 
11rJanacakhr. 

Be8İm 
Mllebbed boykot ce· 
zasnıa çarptırıldı 

~ Ankara, 27 (Özel) - ld· 
man •cemiyeti ittifalu; lıtan· 

bul atletizm federaıyoau reiıi 
Besim'e mnebbed boykot ce· 
zatı vermittir. 

Eden, (:cuevre'de çok 
önemli teklifler 

yapacak 
- Başl<lrafi birinci sahifede -
iıtimzaca memur edilmiıtir. 

Londra, 27 ( Radyo ) -
Fransız elçiıi, bugün Lord 

Kap~an ve domuz 
sürekleri 

- IJa~ıuraji 2 i11d tıahijede· 

sevkolunan domuzları öldür· 
mekten ibarettir. 

Silrek avı yapılacaaı vı · 
kit avcılar hep birlikte do· 
muzlar1n bulundukları tab · 
min e.lilen yerlere yaklaıtık· 
tan sonra o anda esmekte 
olan rüzginn istikameti ta· 
yin olunarak ıürekçiJere kap· 
tan tarafından li11msıelen 
talimata verilir. Ve kendile-
rine de miktan kifi barut 
ve yahut kuru sıkı tabir 
olunan yalnız barutla dol· 
durulmuı fiıeklerden daiıtı· 
lır. Ormanın dııarısında mü· 
naıib bir tarafa bırakılırlar. 

Edea tarafından kabul edil· 
mit ve Arsıulusal bazı mes'e
leler hakkında konuımuıtur. 

Alakadarlar, bu konuıma· 
lara ıon hidiaelerle müaa· 
sebattır görmektedirler. 

11 a D 

lzmir Suları Toı·k Anonim şirke
tinden: 
Şirketimizin bi11edarlar umumi bey'eti senelik adi içti· 

maını 31 mart 1936 aalı günll saat 15 te lzmir'de Alsan· 
cak'ta 454 Nolu merkezi idare binasında yapacaktır. 
lçtimı a iıtirak etmek isteyen bi11e sahiplerinin nizamnameaia 

27inci maddesi veçbile içtima gDnünden lOı&n evvel biye ıe· 
netlerini tirketin lzmir'tleki merkezine veya merkezi Bru
xellea'de buluaaa (BruxellH) baakaıı veya ıubeaine tevdi 
etmelidirler. 

Konuşulacak işler şunlardır 
1 - idare meclisi ve milrakıp raporlaranıa okunması 
2 - 31 birinci kanun 1935 tarihli bilanço, kir ve zarar 

3 
4 

heaabile mevcudat defterinin tetkik Ye kabulü 
idare meclisi aıalarile murakıbın ibrası 
idare meclisi azalarından istifa edenlerin yerine 
yenisinin intihabı ve aza hakkı buzuruaua tayini 

5 Mürakıp intihabı ve ilcreliain tayiai 
6 - Ticaret kanununun 323 &acil madd !aİ11e tevfikan 

idare mecliıi azalarına kendi veya ıabıı ahar na· 
mına bizzat ve bilvasıta ıirketle muamele yapmaia 
ıalibiye verilmeıi. 

rad.. Otto. Diyen V orski 
a;açtan yere atlad1. Ve: 

- Ne var canım. işin 

sonunda böyle durmak ne· 
ye? Yoksa buna muma naat 
mı ediyorsunuz? Diye ba · 
iardı. 

Otto: 
- Mumanaat deiil amma. 

Bazı izahat istemek hakkını 
kendimizde ıörüyoruı!Dedi. 

- BaZI izahat mı? Asıla · 
cak kadın hakkındamı yok· 
.. ? .Çok manaaız bir taleb, 
ben size evvelce de körkö· 
rüae itaat ederek çalııma

nııı teklif ettim. Siz de ka
bul ettiniz. Baıka biçbirıey 
bilmem.. Çok kan dökece
ğimizi de biliyordunuz. Fa· 
kat ıonun~a bol, yemek bol 
para olduğuna ııene emin 
olabiliraiaizf 

- Dava zaten bu para 
Uzerindedirf 

Pekili.. Bunu ıiıe 

vadettim. 
- Şimdi mukavelemizi bir 

daha ıöıden ıeçirmek li · 
zımdır. Bu hükümler neler· 
dir? 

- Bunları sen benden iyi 
bilirain. 

- Zatea maksad da mu · 
kavole bllkümlerini ıize der
bahr ettirmektedir. 

- Hafızam kcvvetlidir. 
Hiçbir teyi unutmam define 
benim olacak bundan ikinize 
paylaımak ilzere ikiyüz bin 
frank vereceiim. 

- Ali.. Şimdi baıine ve 
defiao itine ıelelim. lıte 
haftalar oluyor ki burada 
kaa ve cinayet içinde yllıil· 

yoruz, buna raj'mea ortada 
henüz hiçbirıey y6k! 
Vorski omuzlaraaı silkerek: 
- Doıtum Otto!. Gittikçe 

budalahj'ın artıyor. Çok iyi 
bilirsin ki yapılacak itler 
Henüz tamamen yapalmıı· 

deiildir. Bunua ıonuncuıunu 
birkaç dakikay• kadar ya
pacaiız ve hazineler elimize 
geçecektir. 

- Böyle söylüyorsunuz, 
fakat aksi olmıyacaiı ae 
belli?. 

- Neticesine übıid olma· 
dıktaa sonra hiçbir ite el 
silrmiyeceiime emin olmalı· 
sın. Ve bunu da pek ali 
bilirsin. Sonunc" iti yapınca, 
kapı biıe açılacaktır. 

- Cehen:ııemlerin kapısı, 

deiilmi? Mahud Manıenok· 
ta böyle diyordu. 

- Ne dene deain.. Ne 
olursa olıun bu kapı bana 
açılacak tir, artık! 

- Haydi, hakh olduiu· 
nuzu kabul edeyim. Fakat 
bizi bi11emiz hakkında kim 
temin edebilir? 

- Bu hazineyi elde edince, 
bir miıli olmıyaa bir servete 
ıabip olacaiım. Sizin ikiyllz 
bin frank gibi kDçilk bir 
paranıza tenezzül için artık 
bir mana kalır m.?. 

- Şu halde bi:ıe kat'i 
olarak ıöı veriyorau uı de· 
mık oluyor! 

- Tabitl 

- Evet, fakat bar 
sebebi? 

- Bu ıualio sebebi 
Biıi ıimditlen atlatma 
ladını7. 

- Ne?. Ne diyorıu•ı 
me bitap ettiiini biliJ 
sun?. 

- EYet, ıana. Vor• 
Verıki, Otto'yu yak 

tuttu ve sarsarak: 
- Beni tehdid ve 

mi ediyorsan? Diye 
- Tabii, siz .. çook 

ni dolandırdınız. 
Vorski birden taffl .. 

ğittirdi: 
- Sözüne devam e 

kat dikkat etmeni de 
ye ederim. Çtınkil t 
bir oyun oyaamaia b• 
Bilinin ki ben ıakayı 
bir adam değilim! D 

C tto, korkmayarak 
devam etti: 

- Biliyoraunuz 1•·· 
yemin makamında 
kaldırarak elde edile 
tüa aervetleria ikiye 
edilecejini, bir hi11efi 
din alacajıaı, bir biı 
Konrad ile bana vere 
ıöylemiı idin .. 

- Evet 1 
- Şu halde?. 

ver .. 
- Naııl bak?. BeD 

almıı deailim ki.. 
- Yalan ıöylüyorsu• .. 

hibeleri haça ıererke• 
ıiaia üzerinden aldıj111 
lerden hiıaemiz var. 

- Rilya ıörüyorau• 
laka .. 

- Hayır .. Hakikati 
yorum 1 

- ispat, et bakalı 
- Pekill .• Göml• 

kısmıaa iioe ile rap 
küçDk paketi çakar, 

Otto, Voraki'aia ı 
elile dokuaarak 161 
vam etti: 

- Haydi, küçllk 
çıkar ve bi11emize 
biner franklık elli ba• 
bize ver. 

Voraki bu 
cevab vermedi. 
ıöalerden biçilir ı•1 
mamıtbl 

Otto: 
- Nual, itiraf ediyDI 

sun?. Diye ıord11 .• 
- Zaten birıey ,. 

deiilim ki.. Mak .. 
nbı ıoara ıörmek idi

- Pek ili. Hem•• 
paylaımakta ne maoi 

- Şimdi paylaıaa• 
- Böyle bir harek• 

ıaret edemezsin .. 
- Tekrar ıoruyor 

di paylaımızsam? 
- Böyle bir bald•• 

kinin ıittiğini glzetlll 
.._ Ne diye kork• 

Siz aacak iki kiıidd 
retaiaizl. 

En aıaiı Oç ki 
- Bu Dçlncli de 
- Mal6m adam .. 

belkide bizim kadat 
1 

olan meçhul adam. 
atan adam! 


