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Günü ..Bsmiş nüshalar ( 25) kurutlur. 

T E L E F O N : 2697 
~ ............................................. . 

ti.an münderecatından gazetemiz meauliyet kabul etmez. Cümhuriyethı "e Cilmhuriyet ~•erinin bekçUl, 1C1bahlan çıkaT ıi11ıui 9autediT 

Papa nutuk sövledi 
Site Vatikan 23 ( ö.R) -Papa on ikinci 

Pi milletleri sulha sadakat göstermeğe da
vet eden nutkunu Almanca ve Macarca 
olarak irad etmİ§tir. 

--~----' Yeni Asır Matbaasında Buılmlflır. 

anya tehdide maru kalırsa 
lstişari • 

seçım 

Neticesi dün Milli 
Şefe arzedilmiştir 

lngilterenin vaziyeti ne olacağı 
Avam kamarasında münakaşa.edildi 

Kallneskonun beyanatı 
---'1:t·---

Romanyadaki 
Namzet listesi bugün ilan olunacaktır 

askeri tedbirle-
' A 

rın manasını 

izah ediyor 
- --tr-

Alman • Rumen ticaret 
munzam protolıolü 
dün imza edilmqtir 
Bükreş, 23 (A.A) - Rndor ajansı 

tebliğ ediyor : Başvekil Kalinesko nşa
ğıdaki beyanatta bulunmuştur ı 
1 Memleketin bazı mıntakalannda bir 
•kaç sınıfın silah altına çağırılınış olması 
münhasıran ihtiyati mahiyettedir .. Bi-

I 
naenaleyh kıtaat hudutlara yaklaşma-, • Romanya askeri ~iiraaı toplanb halinde 

i lmış ve yaklaşmıy::ıcaktır. Eğer on veya 

1 

_ ------

--~. on beş gün içinde enternıısyonal hava B • i k d 
ümit ettiğimiz gibi iyileşirse ihtiyatlar ır nam us u a ını 

'derhal terhis olunacaklardır. O zamana 

tkadar bu tahaşşüdatın ekonomik faali- k k k d 1 
fycte bir zarar vermemesi için icap eden oruma ma sa ı ı· e 
!tedbirler alınmıştır. Binaenaleyh eko-
nomik faaliyette bulunanlar alıkonulmı-

Ankara 23 (Hususi) - Vilci • ı ikinci miintelıipler taralmdan İs· ıyacaklardır. 
~etlerdeki Parti yoklamasında - SONU 3 ONCO SAYFADA - _SONU 4 ONCO SAYFADA-
< - .. 

Sait namındaki şahısla 
kavga ederek ölümüne 
sebebiyet veren Hü
seyin 3 sene 1 O ay 20 Demokrasimizde 

Y enı bir tekamül 
Merhalesı 

-~-
HAKKI OCAKO(;LU 

-------
ikinci müntehiplerin seçiminde 

Türk milleti, siyasi olgunluğunun 
en güzel eserlerini gösterdi. Türki
yenin her tarafında bütiin yurddaşlar 
istisnasız reylerini Cümhuriyet Halk 
Partisi lehine kulJandılar. 

SadıKzade vapuru 
yarı batmış halde 

Gemiyi kurtarmak için sarfedilen 
gayretler netice vermedi 

gün hapse mah
kum oldu 
-'r-

Ağırceza heyeti, uzun süren bir celse-
den sonra Tepecik cinayeti hakkında 
kararını vermiş; Saidi öldüren Ahmet 
oğlu Hüseyini üç sene, on ay ve yirmi 
gün, Hüseyinin suç ortağı Sıtkıyı dört 
gün ağır hapse mahkfun etmiştir. 

Cereyan eden mahkemede h!ldiscnin 
şu surette cereyan ettiği anlaşılmıştır : 

- Tütün mağazalarından birinde ça
lışan Bn. Naime namuslu, bir aile kadı
nıdır .. Yevmiye ile çalışarak evinin ge
çimini temin etmektedir .. Hadisede adı 

Katil Hüseyin 

Fransa 
Suriye meselesinde 

hükümetimizle fikir 
teatisine lüzum 

görüyor 
~ 

Londra, 23 (Ö.R) - Pres Assosye
§in bildiriyor : 
Fransa hükümeti, Suriyedo devam 

edip gelen hadiselerin yarın Fillst1n 
gibi çaprnşık bir dava haline gelme
sine mfuıi olmak üzere bazı esaslı 
tedbirler almaktadır. Fransa hükü-

I meti, Suriye meselesinin Türkiyenfu 

ı 
yardımı olmaksızın halledileceğine 

kani değildir. Bu itib:ırl::ı iki hükü
met arasında Suriye meselesinde fi

l k1r teatisine lüzum görülmüştili\ 
1 

J Riyaseticümhur 
köşkünde resmi 

kabul 
-

Ankara, 23 (Hususi) - Reisicum
hur İnönü ve refikaları bugün saat 1 

on yedide Riynseticümhur köşkün
de bir kabul re.::.mi tertip etmişler
dir. Vekiller, sivil ve askeri crkruı 

bu kabul resminde hazır bulunmuş
lardır. 

Mebus intihabı 
1 Teftiş Heyeti 

Riyasetinden 
-

Mebua seçimi 26 Mart 939 
Pazar günü Halkevinde yapı-

1 lacağından lzmir kazası aa • 
yın müntehibi sanilerinin o 
gün aaat 9 da müntehibi sani 
mazbatalarile Halkevine gel
meleri ilan olunur. 

ı ı 

Demokrat memleketler arasında 
Türk inkılabının ve Kemalist rejimi
nin üstünlüğü bir kerre daha tebarüz 
ettirildi. geçen Sait, Naimeyi görüyor. Kendisi- ------------------------------"-

nin dul ve namuslu bir kadın olduğunu Şehirden •• Çehreler : 6 Demokratlığı partizanlık sananla
ra ve Demokrasi için muhtelif parti
lerin mevcudiyetini mutlak bir zaru
ret· şeklinde kabul edenlere Türkiye 
intihabatının neticesi susturucu bir 
cevao teşkil eylemektedir. 

MiJli bir ideal etrafında toplanma· 
nın, şuurlu bir birlik ve bütünlük 
İçinde memleketin yükselmesine ça
lısmanın bundan daha güzel bir ör
neğini bulmı>lc mi;mkün değildir. 

Biz Demokrat bir milletiz. Milli 
nıevcudiyetimizi partizanlıkla gemir
ten düşüncelere aramızda yer verme
memiz, Demokrasimiz için bir nok
sanlık değil bir kuvvet olarak kabul 
edilebilir. 

Rejimimizin esası halkın hakimi
yetine dayanmaktadır. Demokratlı
ğın biricik ana va~fı da idarenin hal
kın iradesine dayanmasıdır. 

Demokratlıkta bizden çok eski 
olan milletler bugün milli birlik için
de bulunamamanın acı acı ıztırapla
tını çekiyorlar. Büvük tehlikeler kar
şısında yapabildikleri, ancak siyasi 
ihtiraslar için bir mütareke akdeyle
nıel oluyor. 

Halbuki bizim memleketimizde 
halkın umumi sevgi ve itimadının 
te:ıahürleri tecelli ettirilmek suretile 
DFmokrasimiz milli mevcudiyeti
?tizle birlikte büyük bir tekamül ve 
ınkisaf yolunda hızla ilerileyor. 
Açık bir hakikat halinde tezahür 

eylemistir ki Türk milleti ikinci mün
tehip s~çiminde ittifakla reylerini f Ünıhuriyet Halk Partisi lehine kul
t~makla şimdiye kadar yapılmış iş
. e~ı tasvip eylemiş ve bundan sonrası 
ıçın de partiye ve onun değişmez 

- SONU 2 tNCt SAYFADA -

HAKKI OCAKOGLV 

- YAZISI 3 cü SA Yl<'ADA -

öğreniyor .. Hakiki maksadı malfun ol~ 

mrunakla beraber kendisiyle evlenmeğe 
talip oluyor. 

S:ıit, mnhalle bakkalı Abdullaha işi 
açıyor, diyor ki : 

- SONU 2 tNCt SAYFADA -

Taarruza mukavemet için 
Demokrasiler endesonda silaha 
sarılmağa mecbur olacaklar 

Lindberg Alınanyadan geçerken Alman devlet adamlarile göriifüyor 

Ncvyork 23 (AA) - Hariciye nazır 
muavini B. F roncis Sayre radyo ile neşre
dilen bir nutkunda Avrupada son hafta· 
lar zarfında cereyan etmiş olan vekayiin 
Amerikada mevzuu bahsolan meselenin 
demokrasi ve medeniyetin otokratların 

kuvvet dalgası karşısında yaşayabilip ya
§llyamıyacağı meselesi olduğunu pek kati 
bir surette ispat etmiş olduğunu beyan 
etmiştir. B. Sayredemokra~ilerin taarruzu 
mukavemet etmek için silaha sarılmaları 
mecburiyetinin tehaddüı etmesi mutemel 
olduğundan bahsetmiş ve şu sözleri ilave 
eylemi~tir. 

Eğer Almanya hükümeti şimdiki iktı
aadi nasyonalizm siyasetinin Alman mil· 
Jetinin hayat standannı arttıracağına ka· 
ni bulunuyorsa aldanıyor. 

Hatip netice olarak demokrasileri teh
dit eden tehlikenin totaliter devletler ta· 
rafından verilen söze ve muahedelere 
ahlak prensiplerine riayetin terk edilmiş 
olmasında mündemiç olduğunu a<Syle· 
mittir. 

Belediye reisimiz: Dr. B. Uz 
Bacası 11ıkık dökük l HeT çatının üatüne 
Sıvası yıTtık sökük (FuaT) kurcınm geliT. 



Fl&'RA: 
••••••• 

Karikatür'ü 
anlamıyanlara 

Şinasi REVt 

Dünyanın mı de.mı. Türkiyenin mi de.em, lzmirin mi desem .... 
En garip yazvılarından bir mec:hul a~; ga~ple~~ karı.~n. bir ~~şede, 
geçenlerde hüsnü niyetle baılanılan hır karıkatur serısını, suınıyetle 
denecek kadar çimdik1emeğe kalkıştı. 

Esasen karikatürle uğraşan her insan, çimdik, tokat, ve sille .. Gibi 
yaradamn esirgemediği nesnelere, ötcdenberi yağız gerdanım açmı, 
bulunuyor. Deiif çimdik. en so~uk ve yeniz gıdıklamalara dahi o, 
cevaz verir. Bu mealeiinin icaba o&. ..-ektir. 

Karikatüre, özenen bir insan bile, pek nadir gülümser. Her gülüşü, 
tıpkı bit- ı>işekm'ın plüt,üne benzer. Velakin işin ant pribi; bu binde 
bir güliim!M"meyi müteakip, elindeki şakfağın, her şeyi bilir ve anlar, 
iddiasındaki kavuklunun bataıda şakiatma.adır. 

Zaten o .d.epten deiilmidir ki, karikatüristlerle pek uğraşmaya 
gelmez. Böyle iwnlan hen atcsle oynıyan zevzek koca karılara 
benzetirim .. 

Pek büyük idctıalar1a ortaya çıkmıyan şu basit çizgilerin, 4-5 gün
lük kliJeleri de dalıil olmak üzere, münekkidinin, hakkındaki yazdtit 
sütunu geçemeyiıi, alakasının büyüklüğüne en kudretli bir delil sa
V11maz mı? ... 
- E.erin sahibi nasıl olurda memnun olmaz} t 11 

Seri, (portreler) değil, çehrelerdir. İşte niyetsizliğin verdiği en bü
yük dikkatsizlik .. Sonra adı, Molier, Domier, deiil ~e gayret ve 
niyet sahibi, şehrimizde maalesef nimevcut olan karikatür sahasında, 
teşvike medar bir er' dir. 

Gayret ettiği sahada. lzmirin sevdiği, acvimli şaluslanru tebarüz 
ettinneie ça)qıyor. Karikatürün mahiyet ve minumı iyice a~yan 
insanlar bu .samimi şakalara daima. 8CVe .eve~-- Nihayet 
oou, tek ve basit çizgiden ibaret - tabir caizse - bir remz gibi kabul 

edel'let'.. . ede 
Karikatürü, olmuı bitmiş bir resim ~ kabul etmekte 1Srar n 

insanları, unatkir. fotoğrafçıya gönderir .•• 
Şiaui REVI 

Bir namuslu kadını 
korumak maksadı ile 

. ŞEHiR HABERLERi. 
Demokrasımizde 
Y enı bir tekamül 
Merhalesı 

Maarif /Köylüye pamuk tohulhU -~ARAn'.~s.u~~".-
Şef ine aonsuz ıtimadını belırtm11tar. 

Teşkilatııun daimi l t • ı kt d Binaenaleyh Milli Şef derhal dile-
mörakabesL evzı o unma a ır diğ~gibi-~iseçip~i~ün-
Maarif teşlrilitınm daimi S\lft!tte mü- tehiplera reyleram kullanmaga davet 

ak be · h kk d Maa "f kal f d edebilirdi. Şimdiye kadar yapılmakta 
r a s.ı a . ın a . ~ı ve. e ın en Nazilli pamuk üretme ~ftliği tarafın-ilesine 509759 kilo pamuk çekirdeği to- olan bütün mebus intilıababnda ta-
gden bır tam11nde clenilıyor kı : . • ... -L.___ h • edilecektir 

- Maarif müeSseRlerimizin arm ecli- dan .11.uıdaun ı-uk çekil'~ ~ umu .t~ . . : . _ . kip edilen yol da bu idi. . 
ı_ 1 .ı..:r..... il 1 .· bu -:::.- lan eeJmittir. Banlar kaalar ıtibuiyle Aynı uretme çifdiii İzmır vilayetin- Parti tüzüğü de bu yolda hareketı 
ıeu ga,e ere ~... er emesı _._ • . den başka Balıkesift 181372 kilo, Bur- .. . • • 
seselerde mürakabe hakkını haiz olan- zürraa tevzı edilecektir. Gelen pamuk . . • . . amırdır. 

• üraka" be ·f-ı . . tohumlarının mikdarları şöyledir : l sa vilayetıne 27055 kilo, Tekırdağı vilA- Fakat Milli Şef bu defa da De-ların tehış ve rn vazı ıı:ıerıru me- etin mı~ kilo Antatyaya 8268'6 ki- . ·- . • tekam""l 
todik ve devamlı bir surette ifa etmele- - İzmir merkezinde 83 çiftçiye 1601 i e uk k. ~~ t h .. derilmit- mok1Mtm• yeru bir u ~-
. mülıe akkıftır. kilo, Ödeıaipe 65 çift.çiye 65'5 kilo, 'I1- 0 pam çe ır..,... 0 umu gon haleai yaratm19, parti divanının C:i-
rınÖ~ faaliyetJeriııin okul direk- reele 951çiftıçi,e10589 kilo, Baymdırda tir... .•. .•. şünce ve kararlan ile ikinci münte-

Çıftlipn hu sene verdigı r_..man, ra. bipleri. b at ve dütöncelerine bir törleri taraf mdan sıkl bir murakabe al- 1848 çiftçiye 110493 kilo, Kemal paşada kamların da ifade etrun şekilde çok yük-" • • 
tında bulıındurulması meslek arkadq- bir çiif9ye 42.1 kilo, Torbalıcia 504 çift- . ~- temas fırsati vermıştır. 
laımı derslerde muvaffllkı.,etlerilli' · 55112 kilo, Kupclpenda 293 9ft- sektır. . . . Evvelki gün toplanan ikinci mün-
arttırmag~ a takip ettikleri metodda ve- ~ 22204 kil S f ·nı da 54 ç:ı+,.;_ Tohum alacak ~~~re te~aınısın- tehiplerin reylerile seçilecek mebua-

' çıye o, e erı sar "~ da Akala pamuk wuuıuunun ..., .. et ve lukJar · · b" kaç misillik edlit 
ya derslerine ait her hangi bir meselede ye 1032 kilo, Çeşmede 108 çi{tçiye 21oe ehemmiyeti •e ekiın, yetiştirme tarzı . ~çm ar. . • namz 
dikkatini cıelbedec:rk noktalar ...-sa lrilo Udacla dört çift.çiJe 124 kiJô Ber- . . z· t lıstelerı arzcdılmıştir. 
vaktinde tedbir ıabnarak vukuu uh- ' ' hakkında rnalılmat •verilecektir- ıraa Gerçi her ne kadar en son karar 

m gamada 31~ çiftçiye 12267~ kilo, Dikili- memurI.nmn k~ &ecmireıı ve y·ı- parti divanına barakılıyorsa da temel muvaffakıyetsizligin önünü alma- d 253 ·-'- ..__ı. __ J__ ~ 
ğa sebep olduğu gibi okul direldöde.ri- de 293 çiftçiye 19822 kilo, Foça a Akala ismi ile mevcut pem-. «JftUIJUU"a hu tüzüğün icaplarını yerine getir-

çı.ftri .... 2aoo4 kilo, Menemende 812 çift- vesair açık kozalı pamuk tohumları ek- mek · ı"ndı"r. nin öğretmenlerin mesleld kabiliyetleri- YV-
90 iÇ 

ni daha iyi takdir etmelerini temin eder. çiye 4M96 kilo ki ceman 8372 çiftçi ai-, tirilmiyecektir. Hakikatte bu yok.lamanın hedefi 

Drelrtörlerle müfettişlerin. öğret- seçilecek millet vekilleri için halk te-
men)erimizin mesleki başarılan haldan-r aA .. w•.ık: · ·~DD~Ji!JC ;:.~z. t mayüllcrine. halkın dileklerine değer 
dalci mütaıaalan meslek ark.adaşlanmı- s ere ave vermek suretile Milli iradenin daha 
zan terfii.ne en müessir bir imil oldu- canlı bir ~ilde tecellisine fırsat vcr-
ğundan teftis ve mürabbe vazifesinin meldir. 

devamı. ~e müessir bir surette ifası bu fi k h · l • • Esaaen bu toplanblarda Partinin bakımdan da büyük bir ehemmiyeti ha- Henüz muvazza ı ızmet erını ık.inci müntehiplere hitap eden hc-
izdir. yannamcsinde şu sabrlar Demokrasi 

-•- .Yapmamış olan 316 dahil 332 da- lehine atılmış olan bu yeni acLmın 
Talt•-a a manasını çok sarih bir şekilde ifade 
-eD' '-1 hil doğumlu piyadeler ÇQğlrlll)IOr.. eylemektedir. 
y .mno. dil muallimlerinden bir de- 6 ••• 6~._.... c Partinin değİflllCZ genel bqkanı 

İZlliR UKERLIK ŞlıWBS• 88.. ... wanumılf : Milli Şef ismet lnönü, Türk mille-
rece terfi cbnek istiyenlıer ~ her- ame 1 - 8-iiz JDUl'uulbk hizmeflerini Pf J .... 311 W JIZ .... ... ti"nı"n sı·y,,.•i hayatında halkçı bir icla-t ~--·bul .... ;.---:..--=-....1-, &-L-- Tarih .,... 
a..a -~~ ~ .::...-•·· .. ·.--1-1er ile 2'/%/931 pmlü il;..,•• ._.. ef'ii" • -.., ;..- ~İn bütün yu""bck ve ileri tekamül-dil ve .-Jo....t-- fakübıesinde mart, ma- 5 - ,_ 

...up-~- dm, ıü-iik. wgıjka, ormaD bruma 'Men 1 .... - •' r •• kaaııU lerini tahakkuk ettiımeği ve devlet 
yıs ve ikinci teşrin aylarında imtihan ~ şiaMIWea bazarlammlan icap-.... idaresi üzerinde milletin mürakabe.i-

yapılacalttır. Z - Genk bu doium ve 5llllf İslim ve IQri Wia eder*- Wel ~et"llM!k ni t-n mütckimil bir hale getinncği 
_ BAŞTARAFI ı tNCt SAYFADA -ı olan Hüseyin onu hhnaye ediyor ve: Bu sına\a girmek istiyenler hangi ntiyealeria llıemen dilekçeleriyle fil~ iiiii9twwt etlıuhıi w •ea Berilli millet hizmetinde takip edecekleri 

_Abdullah, ben bu kadına karşı cid- - Sait, diyor •. Namuslu kadınları kan- garp dilinden, nerede ve hangi devrede hükümde yaıılinnaları livmıbr. siyasetin ilk ve ana düaturu olarak 
dl bir alaka hissediyorum. Kendisiyle dırmağa sebep ne? .. Bırak şu kadını yu- sınava gireceklerini bildirir bir dilekçe l - Gerek biriaci tepia m c:eHNde lleMI ftllmlit ft pnk .. Mlıki celp- de almıılar ve milli bikimiyetin ha-
evlenmeliyim- Kendisine 'bir ev tutaca- vasına gi~in .. h~orla ~üzebllik olurt

1
mu? ile maarif vekaletine müracaat edecek- le belle) ..-erecek.......,... elbise 'l'e ~W ...._ bınnmw,e 1lftllD al- kilci ve yegine mümeasili olan Tür-

~- r...-.-.,,... ...,....1ö:.1m gı·bi L-'---- _ Hu""seyinın ımavesı. ne u sure e sı- ü"r Sınava gı·ı·ecek meınurlardan bı"ldik • • - -----..: u. 
51'™- ..,......_- ~---- ~ _ '.I • - mak ~ia Gaieımin1eki piyade ala7ma fi • ,.. w1 1 s-w - kiye Büyük Millet Meclisini tam 

a- uuc _____ ,._ _ ___.. " :.· Çiialdi nümwye uyıua ~- - ve "'i**'H - WJ• bir millet hüliaasa kudttt ve man-
gı~ m.. Onu _....ümden. ı...:ı_ ku=lrı"'J!!""g=...... gınmış bulunan Naıme ona yalvanyor._ leri garp dilinde ynılrnıııı: en az üç sahi- _,_ -&.!......... ,_. • -• L....L.....11 .......-.: 1 

AWullah, müfteriJerinclen Bn. Nai- Ve Hüseyinte Sait arasında kavga baş- felik bir parçayı Türkçeye ve Türkçe _ zarasile ifade buyurmuslardır.» 
ı_,.e iti açtyor ve Saidin söylediklerini lı~~ nnjmet bilen N_..i...... gizlice YazUDUŞ bir ibareyi garp diline, IQpte • 1 Miltet müralcabcsine, ve Büyük 
tekaır ediyor. .. . . r~ _. ----; ı.-ı._ müracaat etmeden doğru olarak tercüme • 

9 
B •hb Millet Medisinin tam bir millet lıi-

Naun. enin bu sozlere verdığı ce\'8.P kapdan dqan çdayor, kaçmaia umpa edenler muvaffak olmuş sayılac:U::lat'dtr. u •• • J.!!__ k d .. h . 1 . 

Zum lr ı ar naası u rehnı aız o maaına ven· aSülr.:Ot• tur- Bu hareketiyle, bir mace-I yor. • . . -•- lrıa ebe .. iyet ve. dejeı De.okra-
• ti" hnad ~ •f N•ıımmMI w4rtsmd• 9ilt; GDUD ar- Kö* a...ın .& I' AB• • 

raya atılmala nıye 1 0 ıgıru 1 şa • ....__ ıu~ı. ' & rv .,,_. - it'- -Jt ._..__..__ simiz için elbette bir tekamül merha-
ediyor. k-n Mn 4lıa 'R »• ._..., ~ · Dahiliye vek.Aletitıden gııelea Wr ta- t ı v.elmtle ~ '--· ·-•--.::.- ı,-, .. L~--

F.at Sait, ~la -~ ~or. _ . • .....,.. N . . bu ~ ırumde koy m~tarlarınm, ~ bulun- 7apillnaktadır Btı istisare ve temas,ann millet . • Saidin ......... blmı bıçmnanmk . .. . sa iŞ arı Elll sa,.au..._.. ıay&&.US". 
Onu iğfal etmek ıçm cure~ ~ B~w mmeyı malan mecburı ~valden gayrı h~usat- . İ7.m.ir ithalat g~ anbar şefi bay adına yapılacak mirakabc vazifesi 
ket eciiror. Evveıki akpm ti.Win maga- -=-'l'i~~ yerinde gizle ta karakolt...a çıwrıhıcu>aPrJ, şehır be- lngillz plyasalarıadan Tevfik İyiçakar Maliye vekaletine istida için de mebuslar üzerinde Terimli se-

zası1 ndan Nç~ ~e ~~~ gi~k r ~re qiyor ,,=w; • .,._ vardır. Önün: :=;::~!e_ ya~:~~t ::::da lazla siparişler ile müracaat ederek bir ihbarda bulun- mereleri görüleceği muhakkaktır. 
bu unan aunenın on~e geçı>:° · elen~ HÜlll! iae hücum ederek aopa • . .~.yazı.~ u;•• _e-_ delm m• t1lr muştur .. B. Tevfik bu ihbarnamede mü- Mebusluğu yaimz parti şeflerinin 

- •Naime hanım• diyor. Benimle gel, ile bapna, .ift:..,. BWıeyin 61 biidirilmişür .. Koy posta an bu gibi ~. . 1 .. .. . tegayyip eşhasa ait olup hazineye intikal teveccüh ve itimadına bağlanmanın 
yuvama gel.. Seni alacajım, evlenece-1 1 'V1 ~·· Seit muhaberatı. gecı~n ve ayaa uint- Son ~afta .~?e. Alman~ay~ uzum ih- etmesi icap eden l.9M dönüm bağ ve mahzurları gizlenemez. 
7-: .. rl>IW..--u -Lu•....-.m. Mesut bir ele 1wça1m_ çekerek Saide aplıyor. madan iemm edecektir. raç eclilmediii gabi evve1kı gun de bor- hah .

1 
··şı ·ı•tını ru· 

1
• larak B .. '- L!l L __ ! k · · L_u_ ,,,.._ ~- ._ .._. aJıılaktan bir müddet wıra haya- .. .. .. . . çe ı e mu emı l- n zu ı o una mUAaou ıneOWMU ıçın nan: yuva a....--ı-.. yarayı _*,._,,. sada uzum uzerıne hıç muamele olma- bun _1..__ -.;.;ı,n..,; ı..:~- • .1.- · • •• • L!_ ku et -'---'--.....-. ta plerini şunun un~~--- -uupu. r.e..raıc:rını muessır ou vv OMU"aaı> 

. Naime bu eöden kanıyor, konuşmağa llehmeke :-~ mabaılı ZillAI .SAlfArLıUI rmqbr. ·-· .- maz tahlribta - Maliye veklleti ~. Tevfiılin ~ de almanın ?.1illet mür.akahcsine 
bqhyorlar. Bu defa Sait ~ oJı.nM•r•n Süli ysalmnak sureti7le ~AIDOlfD• Bia •V~ ~---. Prl'o liinlerde ~ ehemmi,.ede-. ma.n aJ.nık Ulaki- kuvvet vcrecegı de ıııuhakkakhr. 

- Seni §imdi ailem efradiFle, akra- ökWOne 9ebeltiyet veren ım.e,m üç 1mıirdeki Fransn: 6cam odası, Pr8n-
1 

, . - olm ~ kat ve ........... bulunulmumı İnnir Bilhassa bu .istişare ve tawlaım 
hamla tanştanıcaiun, bardi beaber gi- w . . .. ağar hapse, bY- sa tiraat sanatlan milli komisyonlU'lun dm h f m m•;--ı wd•r;... ~ iste:miftir. bazı münevverlerin halk te,..Jckille-
delim. ame: ~~ 111ft'-'- Sttbyı bir mektubunu ,.;tAyet ziraat müdidü- cliis' tMilftaı ~ ~· .. ~, .,.. B. Tevfik clüa defterdarbia giderek rine tepeden babnak. halk .aıamta 

• 1.....-- • _J_. gllya uun.a111Uvgu ~an an ~..A-..:.....: nmıWD flıırla ...-qlıer _,_,ı\mUf- l.iLllM • • la&n .+. Bu ı.,_;r. L.....L '--- ___ ı_ h ·--~-•-! L_ : .. : Nlıif8e _..razı_,_._ d··rt .. ağır bapae mahkQm etmiştir. 5une l!i'"~n..,._.r. ilibmia . fiatleri 1-~ ., lrt.r. um& w wu• WlflD~ uamunauu ıcna ... .-
pidilen ev, Saidin akrabasının evi de-

0 

gun -*- Bu lmmisyon Türkiyede zimt '5$Mlt- ~- Ba ~ AğlanLı çıeleda e.k:i tapu byıtları .....WW ia yadlarına son verdirmesi babmmdan 
ğiİ; Sıtkının evi idi.. imiyle iştipJ edenlerin kaç kişi olchp- Pli •Mm ecli:Jıar. elinı1e meveutlur. Aynca bir ele harita- da faydası büyüktür. 

Naime bundan haberdar değildi. Fa- fB~M PA~~ nu ve hangi sanatlarla mqgul bulundu- &mir.,... .. ,_ birliği liMesinıe göre • vudlr- Bu an· ·o buluaduiu ,ere Mebua ~iminde açılan bu yeni 
ka& giadıilderi evde ltir içki , b-~ Emrazı sanye hastanesınd~. vı~~etçe ğunu, Türki~ ziraat sanatlan lıalı;km- ~ iptMI M ıa pabat akpmma bir he,-et liinderilerek t.etkikat yaıpla- .çığır DemoJUasimiz lehine zannedif-
_,_ .. _ kekli b. la ı.ft_,1ft~ft- Naı· yapılan verem pavyonunun ılaveı ınşa- da-'-- ....... ...._ ___ ,_ _.. karlar Hm-•rwlan ~-- memJelEıetlere __ ._.__ d·!:..:__.1 _ı,. •• ~: L! d v ....... ~, er ır grup ......... ~. - . . ..,.._ .. 6 ....... ~.., ve mecmwuann auıan- "A9 aı&lf.UC. • ...... en ç"ı- us .... n 0tr egter ~-
me, v~ anlamakta ~- ata olarak 

15000 liıalik ~1 eksıltm~ye nı sormuştur. 'W toD imim ihraç ecl;hniftir. Bunun ihbar edilen bağ w ~ bulün- maktadır. 
Naime SaWe : çakan)auftır. ~VJOll hazinma kadar ık- -*- • ._ tıoou Almımyaya .aevkeclilmqtir_ idi kıymetleri akmq bin lira olmak talı- Gerçi Demokrasilerde itimad ~-y

_.a.. • ~ n-: bir aile mal ~tir. ı·pEmr •A-mıAj Menimin incir ihracatı 449958 tondur ki · edil. +.bar tahakk k ed ._ .. .__ ...1-.::..:1 til · --:-1- · - --.mme, "97or • .uaat Dıl!S- -. ..,.,,AV """ mın ıyor. ın u erse ycucı-e ~u. par erın .,.~rıne 
dilte getireceldinic Bunda içki masa- -•- 'J'ORVHV.. bunun 17567 -~nu A~anyayadır. . bunlar şimdiki şağillerinden geri alına- ve ib:idan ellerinde tutanlara mütc-
sı var .. Ben DMD••pnla J81i)W bir ka- BADBHI D KOY'0111: Bursadaki ipek böceği tohumu kışlat- . Son hafta ıçınde I~~ 4@. ton m- caktır. Bağ ve bahçeler Narlıdeı:e, Bal- veccihtir. Fakat bizim gibi tek partili, 
damı.. TD..DmN D1J'ITt) ma miiessesesinıden .İanft 201.S kutu cır ve hurda sevkedilmıştir. Yıne. son çova ve Yenikale civarındadır. Milli bir birlik içinde Y&f&YaD mille-

Sait 0 
- : Bu geceki fiddetli futma esnasında ·....L. L"-v. .....L_. 1_;-:_ B lar laafta içinlie 1138 1-lp ,....k ıbraç -*- tin en yült.ek menfaatlere uygun dü-

laru R..l.n.t- L.:.. • • ıı- UUQ:gI IUllUnlU ieu•upAI- ml di1-:.....:- _ _.._._ -··lr ilıra t1 3Z 
- Ba ewıe ....... S- .,_Y..,.iıı, ben Ur n aoıiioe saat Jırnu z· t .. ..a.--1··. .. .. k tr ı·· ltında ~ ... ~. - ı-11--. ca - Demoluaailerde phıalm .için de 

ıl , k.. . . d ıraa mulllUI'" ugunun on o u a b" bali. lmuşt N •• f · "T-> 
&eain, ..... w ,. .. •1or. birde y dınm '• .. w oy lÇlll e~ sattırılacak ve kısrnen f.akir çiltçilere ın tona ~ ~ ur. • u usumuz Jıalka .öz hakkı tanımak ayn bir 

Bu --. A' ı .... lmleyin bu geçen teW. .....__ lanmş ve yedi t . edi'--'- . A J't.d Son hafta ıçınde cenubı Amerikaya kuvvet kavnam .. __ L:ı eder ••• 
La..s , meccanen evu .ıcECAtir. ynca "' e- 1500 . • im .... m-:~:.. 'F. ı ._. ~ etıe geto-. -SÜ kpAenlen, er- direği ... ,. I . m· teki ··11nenJıere ilti bin dat fhlam ton zeJtinya,gı. aç ornuu~- .. ı- 8"M\ 214 HAKKI oc:.umoı.u 

kmkleri .. .,._ • 
1 ıeniP çekingen Y.W...1ııir ...... da ölümüne se- gö~de~. v~ ipek böcek-çili- dler tedrici ~- yllkselmektHir. ı 7' I~ 7' * 

hlllinden w Jlluw • adu müteessir bep uLllfllll'~ •· · ih · · tılan .. bet dı 1ann -*- O D 
9 

.. İ Ş T 
9 gını, yası ıçın a raus a m Dahiliye ftkAleti üç ayda bir alınaa ., Pa D 

---------------------,. iyi neticeleri alınmaja b8flannuşar. V~~Wbl' i82'iKRA&I ft Mcil defteri~ iıltiaat eden ihsaiyat TapdM larsızlddar 
b 1 . _.*...,.._,. Vili)'etin Eınlik '-nk •n yapaea- cetvellerine göre 937 ve 938 senelerin- ÖdeiDişten yazdryor : ibrede, merakla, eyecarua seyre- ma Al.llAJıl G&VBll ğııl'(~! is~ikrazının mukav:si. imza de.ciojwn,öliim,evleweveueaem1 nü- Bundan bir kaç ay evvel Ziraat ban-

• Beemsmaıı adındaki bu- A1man grübu er fbr • ._ ...... illlle e=""f llu- fas wati,edaiaııiaıi tlllllit e«mifW. tcası direktörii Şevkinin Cümhuriyet ma-dilecek muaızam bır şah eser f.w.bula_ ~tülün limitede -~- : ............ pllj ..., ...... ;pplo- _, ~ ~ ~ rılında balleslı>de otunluğu eve ... - ilin 

•• • 
MUCRIM 

•• •• 
KUL TUR-PARK 
SİNEMA INDA 

AY&IC.ı:IOKSAW'Alr 

SEANSLAf: - ~: 1.11- 1.81 - MI '1'E 

kereye giri§rııişür. Bu grup memleketi- 111.153 enenme b,.ıle. ı,..'lfir. tl'l yı- evvel Akıncılar mahallesınde tüccardan 
miıden Almanya için mühim mile.darda -·- hada 223.41'9, 938 de Zü.911 ölüm, 937 Na.ci Teron. eksperlerden İbrahim Atam 
aşağl kaliteli tütiin sat&n alacaktır. ~ ft Ba•ı• de ,........ •.314 :ım ydmda 241.911 der ve Remzi Akmanın evlerine ve bu haf-

--•- Bnlröy (llmull, - ~ lrwu•••• ima olmupur. ta içinde Yazı mahallesinde Dramalı 
ŞF!!IB GARA.IJNDA K--.,.la kabul ediLfiii giiaiiD 7JldD. 11'1tallada.-ıdefterlerinde9 .... 495 Mümin ve Çata)yol mahallesinde kah-
Belecüyeain şehir praiıada faaliret Diimü n6 r ebetiylıe ba1ıw ~ kaim, U7l.Uıl erbk olmK liıı:ere veci İs~n evlerine gece yarısından 

haflamıı Ye bütün :mWhabt otobüs Ye kö,rJii1er &nsa ~ BarıkiiJe pim_. 1T.5Ma5. ım yllmda ile 1121 m ka- sonra hırsız girerek bir çok eşya pluı
~ .... .,_ ..,,...ımpır.. 6'rai mı müfıtftit ......ı n-...._ ıco- -. 1.m.11s aWt olmak ÜW'e C1ll ye- ımşıı. 
ea luM bk r.:wnancla ikmal edilenk aM- lordu .. ...,,,__ ICm• .ı s.lla O...-- • mıU,,aa 121.214 Tiiak n4 i't' byıt.- Bu hırsızlık vak'alanndan bazıl8nmıı 
bdarlarm i.tirah.atleri 6emia eofilı~ıl - tlıia anılrıimıla .XiiLii!lie pek wwwk ·ı la ................ t37 JJ1mc1a bdm nü- sokaktan beş metre yükseklikteki ~ 
tir. lmlr. r- _. Wmle JZ.7. slrek nüfus stıfl çerelerin cam1arı çıkardmak sureti:yfe 

-·- • Jtlai ....... 'ft9 ........... K.4, .__, ... lJ.5, Jm Jdmda ise yapılmış O}rnflSı §8Y8Dl dikkattir . 
--DlllAcAT ı.- 91k irı11ıı1ir an ...-n'=- ..,._ Wm ..,_-. bWe ~ edrıik nü- Odeıniş zabrtası bu cijretklr hırsızlar 
Bactiaı .._........ Piftye 12."NO leıimide -.rn -.rn ....... • - tin. fm mtlp 15.3 umumi artıf ille 13.9 dur. hakkında ehemmiyetle takibatta bulun .. 

lira kıymetinde 2m lmr.u ~ editmit- -fr- 192"1 ,.._. nlifm _,........._ nılifusu- maktadır. Ev soygunculannın adaletlo 

tir. Tavzih amz UMl.nl. ım __. niifus ayı- pen~e dilşl'1)ekten kurtulanu..vacakla .. 
..... İlle 16.Ul..lll idi. Yem dalmnlar n şüphesizdir. ......................................... mahall 

·.: G'-'anler. '!,· ,JenleT :. zz ...t - tMilali ..... ııirin 8 imi llicret Ye iltica wetiıle yuıdumma ge- Ödemiş: Akıncılar ~ 
a.... , \. • uı _.." • . it .. ,,.___.._ ........ '-"- 11.. • Aw...1- -1.:.-L -k . d 1 -----..----.... -···-·····-····- -- • • wa sc w ,.--:- ~ ....... ve • • --.- ....-.. ~ - sın en : .......... 

Brz.... ..bwm ... eni Zllld ~ muk mensucatı Tnrk ancmim §irketi)nin tum nüfustan nnfus kütük\erine e-
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Kuvvet Şurubu 
Terkibinde 

iYOD, TANEN, 
glisero FOSFAT 

ZAFI 
Vardır 

UMUMi, KANSIZLIK, ROMA-
• • • • 

TIZMA, SIRACA, KEMiK, SiNiR 
butahldanna, cılız yavrular, yüriiyemiyen, dit çıkaramıyan çocuklar, 
dsmanaız ihtiyarlar, ...lgun kızlar, vereme istidadı olanlar HASAN 
KUVVET ŞU R U 8 U'ndan içmelidir. Kanı arttırır, i4tiba verir, 
tifai tesirleri çoktur. Fenni surette imal edilmi4, içilmesi kolay ve lez
zetli bir , urubdur. Küçük ve büyük her yaşta istimal edilebilir ... 

' • • • • 1 • • • . : ~ • 

( 

Yemeklerin kı· 
rmtıları, salya
nın ifraz ettiği 
mikroplar, dışa
rıdan alınan mu
zır mevat kar$1· 
sında dişler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse bo· 
Zulmağa, ÇÜl'Ü• 
meğe mahkUnı· 
dur. Çürük diş
ler mide ve bar
sak ihtilatlaran
dan zatürı eeye 
kadar her nevi 
hastalığa yol a ça 
bilir. 

RADYOLiN 

RADYOLiN 

, 
ile muhakkak sabah ve akşam her 
yt-mekten sonra fırçalaınak şartile 

••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• 

Taze T emjz Ucuz ilaç 
Her Türlü Tuvalet Çeşıtleri 

•••••••••••••••••••••••••• . . 
••••••••••••••••••••••••• 

:························ . 
••••••••••••••••••••••••• 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Saleı><:ioğlıı h•nı karşısında .. 

••••••••••••• ••••• •••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• 

Um dal 
UMUMi DENİZ 

ACENTALICI LTD. - -
HELLENİC LİNES LTD. 

Oli,·ier ve 
Şürekası 

BiRİNCİ KORDON REES 
Btlf ASI TEL. 2443 

LONDRA HA'ITI: 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentt:ası 

ADRiATtCA S. A . Dl 
NAVİGATİOlfE 

Dcu tsche Le
vante Linie 

G. M. B. H. H AMB URG 

HERAKLEA vapuru 14 martta bek-
ZARA tö ·· 20 f3 te 1 ek 21 ... !eniyor. 18 marta kadar Anvers, Rotter-

ANGHYRA vapuru 22/24 mart ara- POLO vapuru 9 martta Londra, Hull . ~dis:U . ' ~e erd"" :., dam, Bremen ve Hambrug için yük aJa. 
sında beklenilmekte olup, Rotterdam, ve Anversten gelip yük çıkararak ve te Pıre Brın 1 Trıeste ve ene ıge a- caktır. 
Hamburg ve Anversa limanları için yük ayni zamanda Londra ve Hull için yük reket _eder. İ , . . , " · . , YALOVA vapuru 29 martta bekleni· 
ala ktı alacaktır. GRIMAN motoru 21/3 te geur 221 3 . 

ca r . tarihinde Leros Rodos Trieste ve Vene- yor. 1 rusana kadar Anvers, Rottcrdam, 
LIVERPOOL HA'l'rl di" har k ed Bremen ve Hamburg için yük afacaktır. 

-- MARDİNİAN vapuru 15 martta gelip ıse e et er.. .. .. TAHLİYE : 
ük ık ak · d Li cITrA Dİ BARI motöru 23/3 te ge· 

y ç arac ve aynı zaman a ver- A.~ROS vapuru 7 nisandıı beklenl-
Ulf İTED STATES AlfD pool için yük alacaktır. lirsil·. ayni cgün İstanbL"._1.!:_~ Ndapoli Mar- yor. Hamburg, Bremen ve Anversten 

• IC'VA,.,.. IJlfE LTD Deut _._ •-anı w ._._ ya ve enovaya .l..lill'l:&.11: 1. e er . ....,. ,,. ".a 0 Sııı;ne &IC'., e-.-......, LERO motörü 23; 3 te gelir ayni gün mal çıkaracaktır. 
BENNESTVEI' vapuru 18/ 20 mart DELOS vapuru 11 martta Hamburg, p tm Le Kalimn Ist. 1 ., a os ros os an ı::o"J ve 

arasında beklenilmekte olup Nevyork Bremen ve Anversten gelip yük çıkara- Rod har k t ed ' --osa e e er. 
için yük alacaktır. caktır. LER~ "':o~örü. 27ı 3 te gelir 2~/3 te DEN NORSKE MİDDEI.· 
PRİNCE DE LİEGE vapuru 18/ 20 Pire Bnndisı Trieste ve VenedigP. h.ı- HA'VSLİlf.JE OSLO 

nisan arasında beklenilmekte olup Nev
york için yük alacaktır. 

LİNES SUD AMERİKANA 
TYRİFJORD vapunı 6/8 nisan ara· 

sında belı:lenilmekte olup Nevyork için 
yük alacaktır. 

T. BOWEN REES 
VE ŞUREKASI 

CUNARD LİlfE 
Liverpoul ve 
Glasgov hattı 

reket eder. ' 
BRİONİ motörü 20/ 3 tarihinde tıole- BAGHDAD vapuru 17 marta doğru İs-

tek ayni gün Patmos Leros Rodo«a ha- kenderiye, Diep ve NOl'V1!Ç umum li-
k t ed manları için hareket edecektir. 

ıe e er. AMERİKAN &XPORT LİNES, İNC 

·-- TAHLİYE : Nevyorktan hareket 
ROY ALE lfEERLAN EXMOUTH vapuru 16 martta 

DAİ.SE K UMPAHY ASI EXERMONT vapuru 23 martta 
,.._ 1 !ar -----'?~ -.....!L1 ••• et •••• trı .. .. EXCELLO 30 ..,.,re.t vapur m muv-""'""t tilCUlleri, . STELLA vapuru 29/3 tarihinde bek- vapuru martta 

gerek vapur isimleri ve navlunları hak- BAKTRIA vapuru nisan iptidasında lenmekte olup Amsterdam Hamburg li-
gelip L!verpool ve Glasgov için yük ala- , 

kında acenta bir teahhüt ahına giremez, manlarına hareket edecektır. 
caktır .. ---

Daha fazla tafsilat a~mak için Birinci Ge k 1 ___ ,. arih1 . - *- •ERVİCE MARİTl.ME 
re vapur arın muv...,...,..t t en, • vElf•ll' A OJUE TE IJ .a 

Kordonda 152 numarada •UMDAL, isimleri ve navlunlan hakkında acenta • ·~ N • ROUMAİN 
umumi deniz Acentalığı Ltd. müracaat bir teahhüt altına giremez. Daha fazla lflEN K MPA.NY ASI BUCAREST 
edilmesi rica olunur. tafsilat almak için T. Boven Bees va Şr. GUNBORG vapuru 28 13 te gelerek DUROSTOR vapuru 18 martta bekle-

Telefon ·. 4072 Mu""du .. riyet 2353 telefon n"~·--· ·· t Amsterdam Rotterdam Hamburg İskan- · K"' . nın _._..uu.Qo:l'ı..ua muracaa . . ruyor. ostcnce, Kalas V'e Duna lıman-
Telefon : 3171 Accnta edilmesi rica olunur. dinavya ve Baltık lımanlanna hareket lan için yük alacaktır. 

edecektir. · 

SAÇ EKSIRI 

Saçları dökülenlere Komoien Kanzuk - . 
Saçların dökülmesine ve kcpeklenmesine miln.i olur. Komojen saçların kök

lerini kuvvetlendirir ve besler. Komejen saçlarm gıdasıdır. Tabii renklerini 
bomtaz, Jatif bir rayihası vardır. Komojen Kanzıık saç cksiri maruf eczanl"
lerle ıtriyat mağanlannda bnlonur. 

Beyhude ıstırab çekmeyin 

G R İ P İ N Kullanın 
Soğuk algınlığı, nezle kırıklık, grip, baş, diş ve 
sinir ağrıları, romatizma _san~arı için rakipsiz 

deva -;atPINDIR.. 

Bu karışık havalarda 
yanınızdan 

GRiPiN 
eksil< etmeyiniz! .. 

icabında günda 3 kaşe alınabilir 
İSİM VE MARKA YA DİKKAT- TAKLİTLE· 

BİNDEN SAKININIZ •• 

--
SERVİ'- MARi'J'IME .JOHNSrON WARREN 

Roumaift Kampanyası . LINIES LTD. 
ALBA JULİA vapuru 13/ J ta.rihi.1- A VIEMORE vapuru 9 nisanda bekle· 

de gelerek Mal'3 Marsilya •• Cenova niyor. Burgas, V ama, Köstence ve Su 
limanlanna yük ve yolcu alarak hare- lina Kalas için yük alacaktır. 
ket edecektir. Vapurların hareket tarihleriyle nav-

İIAııdaki hareket tarihleriyle navlun- lunlardaki değişikliklerden acenta me
lardaki değişiklilderden dolayı acenta suliyet kabul etmez.. 
mesul!yet kabul etmez. Dahıı fazla taf- Daha fazla taf.silat için ATATUR.K 
sillt için ikinci Kordonda FRATELLİ caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Det
SPEKCO vapur acentasına müracaat Zee vapur acentalığına müracaat edil-
ed.ilmesl rica olunur. ,,. mesi rica olur. 
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SAHiFE ıo 

Hitler ''Memel,, e Ayak Bastı 
Harp gemileri ve destroyerlerden mürekkep bir Alman filosu ve 

kuvvetleri saf akla beraber Memeli işgal altına aldı 

hava 

ve Almanya 
Yapılan anlaşmaya göre iki taraf 

Macar kıtaları Karpat 
Okr. Arazisinde 

silah kullanmamay_ı _te_a_h_h_üt_ettiler Vahim bir harp başladı. iki taraf ta 
Hitler yirmi seneden beri çekilen ıstıra~·'" is~ik- fazlaca zayiat vermiştir 

halde bir ders olarak k:ılacaö-ını ~ovledı 
Berlin, 23 (A.A) - Hitler yanında 

Alman donanması kumandanı Amiral 
Raeder olduğu halde dün akşam saat 18 
30 da Sutnemundaye gelmiş ve doğruea 
Doyçland kruvazörüne giderek saat 19 
da gemi hareket etmi§tir. 
Doyçlanda Amiral Spee ve Amiral Sher 
zırhlıları ile Leipzig, Nürenberg ve 
Koln kruvazörleri, iki torpito muhribi 
ve üı; torpito filotillası refakat etmekte
dir. 

Berlin, 23 (Ö.R) - Hitler refakatin
de Alman donanması baş amiralı Raeder 
olduğu halde Doyçland kruvazörü ile 
bugün Memele gelmiştir. 

Doyçland sahile yanaşmadığından B. 
Hitler bir torpito ile sahile yanaşarak 
karaya çıkmıştır. 

Şehir Büyük tezahürat yapmakta idi. 
Hitleri sahilde Dahiliye nazırı Friç, Al
man polis kuvvetleri şefi Himler, Me-
mel Almanlarının şefi Dr. Nayman se- ~ 1 vıe !, ·~ --.yor 

lfunlamıştır. Meme! idaresinin Dr. Friçe sini ve gümrük ofislerini i gal etmişler- çınlıyordu ve bir koro tarafından •Fiih
teslimi bu sabah vuku bulmuştur. Hitler dir. Memeldeki Litvanya bankaları gi-) rerimiz, teşekkür ederiz sana'• şarkısı
Memele ayak basar basmaz Klaypeda şelerini kapatmışlardır. nı terennüm edildi. B. Hitler kıtaatı tef
halkına hitaben bir nutuk söyliyerek Kaunas, 23 (A.A) - Meme! ahalisi, tiş ettikten sonra resmi alay belediye 
Memelin büyük Rayhe ilhakını bildir- Alman kıtaatuun girmesini beklemekte- dairesine hareket etti. 
ıniştir. dir. Litvanyalı kıt<ıat kışlalarını terket- Burada Meme! Almanlarının reisi Dr. 

Londra 23 (ö.R) - Macar kıtaları 
Karpat Ukranyası arazisinden bir çok 
noktalarda Slovakyanın şark hudutlarını 
geçerek Slovak topraklarına girmişler· 

dir. Budapeşte işgal edilen arazinin öte· 
dcnberi Karpat Ukranyasına aidiyeti id-
dia edilen k.Jsa bir arazi şeridi olduğunu 
iddia etmektedir. 

Londra 23 ( ö.R) - Son dakikada 
alınan haberler Karpat Ukranyası mınta· 
kasında Macar ve Slovak kuvvetleri ara· 
eında şedid ve mütekabil ateş teati edil
diğini bildiriyor. Bilhassa. öğleden sonra 
iki saat devam eden bir harp cereyan 
etmiştir. Vnziyet vahimdir. IKi tarftan 
iki yüze yakın maktul vardır. 

Londra 2 3 { ö.R) - Macar kabinesi, 
son çarpışmalardan mütevellit vaziyeti 
müzakere etmek üzere acele içtimaa çn· 

ğırılmışhr. 

Berlin 23 ( ö.R) - Alman 3iyasi ma-
hafiline gelen son haberlere göre Macar
ların Slovak arazisine yaptıkları tecavüz 
ilk haberlerin bildirdiği dereceden dc..ha 
vahim ve daha şümullüdür. 

Berlinden gelen haberl!'re göre hudu-
dun üç noktasında çarpışmalar olmuş ve 

iki taraftan zayiat kaydedilmiştir. 
Berlin 23 (ö.R) - Almanya ile Slo-

Berlin, 23 (A.A) - Memelin Alman- meğe hazırlanınaktadır. Sokaklarda Nöyman B. Hitleri karşılıyarak bir hoş 
yaya avdeti hakkındaki Alman - Litvan- üniformalı Hitler kıtaatı mensuplarının geliş nutku söyledi. B. Hitler cevap ve-

vakya arasında bugün öğ]eyjn Berlinde 
ya muahedesini Alman hariciye nazırı dolaşmakta oldukları görülmektedir .. rerek Memelin büyük Almanyaya iltl-
Ribentrop ile Litvanya hariciye nazırı Yahudiler Memeli terkederek Litvanya- hakından dolayı memnuniyetini bildir- bir muahede imza edilmiştir. Muahede 
Urbsys imzalamıştır. Bu muahedeye gö- nın içlerine gitmektedirler. di ve Almanların dağınıklığından dolayı Slovakyada Almanyarun ekonomik ve 
re : 1 Varşova, 23 (A.A) - Vilnoda intişar çektikleri ıstıraptan müşterek bir akı- aske~ himay~~ tesis etmektedir. 25 se-

Memelde Litvanya için bir serbest li- etmekte olan Slovo gazetesinin baş mu- de doğduğunu temin etti ve şöyle devam n." .lçın aktedılmış olan bu ".'uah~de mu-
mnn mıntakası ayrılmaktadır. Bu ser- harriri Stonislav Mackicviez dün tevkif etti : cıbınce Slovakya ıeklen harıçte dıploma-

• al mümessilleri bulundurabilecekse de 
besi liman için bir şirket teşkil edile- edilerek Bereza Kartuska tecrit kampı- •Yirmi sene çektiğinıiz ıstırap ve se-

Macar askerle,.; 
bunlar AJmanyanın menfaatlerini daima yettardır. Slovak hükümeti icap eden 
gözönünde tutmağa mecbur olacaklardır. araziyi bu maksadla verecektir. Bu mın· 
Almanya Slovakyanın garp hudutların- takalardaki Almanlar Alman kanunları• 
da askeri hareket üsleri tesisine se18.hi~ na tibi bulunacaklardır. 

cektir. Bu şirketin sermayesinin büyük na sevkedilıniştir. !aletler istikbalde bir ihtar ve bir ders 
bir kısmı Litvanya tarafından tesviye Berlin, 23 (Ö.R) - Alman polis kuv- olarak kalacaktır, Şimdi eenebilerden 
olunacak ve limandaki serbest mıntaka- vetleri bu sabah erkenden Memele var- ne bekliyebileeeğirnizi biliyoruz .. Ecne
ya ayrılacak arazi 99 sene müddetle mışlardır. İlk müsellfilı kuvvetler saat bilere ayni ıstırapları tahmil etmek is
Litvanyaya kiralanacaktır. Almanyanın 5.30 da Tilsit köprüsünü geçmişlerdir.. temeyiz .. Fakat bize yapılan fenalık ta
liman tesisatı ve havuzlar üzerindeki Şafakla beraber Alman tayyareleri Me- mir edilmeli idi. Öyle sanırım ki şimdi 
hukuk hilkümranisi bu kira müddetin- mel limanı üzerinde mütemadiyen uçuş- bu tamirin en esaslı kısmı tahakkuk et

Çemberlayn söylüyor 
cc de bakidir. Her iki taraf birbirine makta idi .. Saat 11.30 da bahriye kuv- miştir.• 

karşı bir tecavüz yapılmasına müsaade vetleri karaya çıkmağa başlamışlardır. B. Hitler muhataplarını eski silfilı ar
etmemeği taahhüt ediyorlar. I Saat 13.45 te Doyçland, Amiral Sher, kadaşı sıfatiyle selfunlaınış ve bugün-

Berlin, 23 (A.A) - Alman kıtaatı sa- Amiral Spce zırhlılariyle üç kruvazör- den itibaren büyük Almanyaya iltihak-
' at sekizde Memele girmiştir. den, bir çok destroyerlerden ve diğer !arından dolayı tebrik etmi§tir. 

Kaunas, 23 (A.A) - Memelden bil- harp gemilerinden mürekkep Alman fi- Londra, 23 (Ö.R) - Alman gizli po
dirildiğine göre Alman hücum kıtaatın- losu Meme! limanına girdi. Saat 14.40 lisi şefi Himler Memele giren ilk me
dan bir müfreze dün akşam Pegiegie şi- ta Filhrer •Doyçland• zırhlısından bir murlar arasındadır. Bir çok maruf Lit
mendifer istasyonunu işgal etmiştir. Bit- torpitoya geçerek nhtıma ayak basmış- vanyahların tevkif edildiği haber veri
ler müfrezeleri Memeldeki liman idare- tır. Bütün kiliselerin çanları sevinçle liyor. 

Italya kralının nutku 
''Sulh hayaline kapılmamakla bera
ber sulhun uzun sürmesini isteriz,, 

Kral, Italyan sulh kuvvetlerinin havada, 
ve denizde arttığını ifade etti 

Roma, 23 (Ö.R) Kral Emanüel 
iradctliği bir nutukta İtalyanın sulhu -
istedinindcn bahsetmiş, ordusunun kuv
vetine dayanarak sulhun ihlal edilmiye
ceğindcn ümitvar olduğunu söylemiştir. 
Beynelmilel vaziyetin çok vehamet ar-
t('ttiği bir sırada kralın sözleri vaziyeti 

karada 

Almanya, Avrupada hakim olmak 
isterse hürriyete bağlı millet

lerin mukavemeti ile karşılaşacak 
Londra 23 (ö.R) - Batvekil B. 

Çemberlayn, muhalefet reisi B. Atli' nin 
talebi üzerine beynelmilel vaziyet hak
kında Avam kamarasında şu beyanatta 
bulunmuştur: 

-c lngiliz hükümeti, Alman hükü
metinin son bareketlerile ortaya çıkan 
meselenin ıu olduğunu önceden taarih 
etmiştir. Yani bu hükümet birbirini takip 
eden hareketlerile Avrupaya hakim ol
mak ve belki de bundan da ileri gitmek 
emelini mi takip ediyor} suali habra ge
liyor. Eğer Alman hükümetinin böyle bir 
niyet beslediği tahakkuk ederse Ingiliz 
hükümeti §Unu aöy]emeğe mecburdur ki 
böyle bir teşebbüs Ingilterenin ve hürri
yete bağlı diğer milletlerin muzafferane 
mukavemetini tahrik edecektir. Nasıl ki 
mazide buna benzer teşebbüslerin &.kıhe· 
ti de ayni olmuştur. Diğer hükümetierle 
Ingiltere arasındaki istişareler haltkın~ 
beyanatta bulunacak vaziyette değilim . 

Şunu tasrih etmek isterim ki, lngiliz hü
kümeti Almanyanın ticaretini genişlet· B. Çeıııbcrlay" 

mek ve ihracatını artbrmak hu,usundaki 
makul gayretlerine engel olmak niyetin· 
de değildir. Hatta Almanya ile, iki tara
fın menfaatine mutabık anlaşmalara te
şebbüs etmek üzere idik. Son hadiseler, 
hiç olmazsa şimdilik bu teşebbüslere ni
hayet vermiştir. Ingiliz hükümeti Avru
pada iç idare hak.kında fikirleri birbirin
den ayrı olan muhasım dev1etlerden mü• 
teşekkil iki blok tesisini arzu etmemek· 
tedir. Bizi alakadar eden yegine mesele 
şudur : Müstakil devletler üzerine yapıla
cak tatbik ve tehditlerle bunları istiklal
lerini feda etmeğe mecbur kılacak olan 
usullerin tatbikine razı olamayız. Bu 
usullerin tatbikine teşebbüs edildiği tak
dirde iktidarımız dahilinde olan bütün 
vasıta1arla buna mukavemet azmindeyiz. 

Londra 23 (ö.R) - Moskovadan 
bildirildiğine göre müşterek bir dekla
rasyon neşri hakkındaki lngiliz teklifleri
.le Sovyet hükümeti tarafından verilecek 
cevabın müsait olması muhtemeldir. 

daha itimatla karşılamağa müsaittir. tabık olup bugün memleketimizi Tokyo J miştir. Fransa hakkında iee, hükümetim' yaline kapılmamakla beraber, sulhun 
Kral !talya - Fransa arasındaki münase- Budapeşte ve Mançu~<O hükümetlerine 17 ilkkiiııun 1018 tarihli resmi notasiyle' mümkün olduğu kadar uzun sürmesini 

betlere temas etmemiştir. 17 ilkkanun de bağlıyan pakta gelinceye kadar, mü-
1 
halen iki memleketi hangi meselelerin arzu eder .. Bu maksatla, yani bize ve 

notasından sonra İtalyanın yeni bir mü- 1 temadiyen genişlemiştir. 'ı ayıı:dıgını tasrih etmiştir. 1 her kese sulhu muhafaza için, müsellAfı 
zake-e ıe-,,bhüsünü deruhte etmiyerek •Afrikadaki yeni realite tasdik edi- •lspanya dahlli harbinin safhalarını kuvvettlerimizin hazırlığı bu hedefe 
bu t c~cbhüsün Fransadan gelmesini lince, İngiltere ile itilaf mümkün oldu 1 büyük alaka ~e takip ettik .. Sebebi yal-! ooğru istikamet almalıdır. Siliihlarımı· 
beklediği anla~ılıyor. ve Cenevrede alınan tedbirlerle haleldar ruz kıymetli Italyan lejiyoner teşkiliıtı- 1 zın, gerek karada, gerek denizde, gerek-

Roma, 23 (Ö.R) - Mussolininin pa- nın bu harbe iştiraki değildir .. Diğer bir 1 h d 'kda k ı·t b kı dan 
olmuş bulunan vaziyet iade edildi. Ha- se ava a mı r ve a ı e a mın 

zar giinü iradedeceği nutukta beyne imi- sebep te, ispanyanın muzaffer reisinin 1 .. . . . . 
1 1 . . dah . d kar k b' reket sahası Avrupa haricindeki mınta- 'd . it d A h tı d lı dıger ınılletlerın silahlarından aşagı kal-e vazıyeti a zıya e ıştıraca ır ı aresı a ın a vrupa aya n a, şan 
§CY söylemiyeceği tahmin ediliyor. j kalara kadar uzanan 16 şubat anlaşma- ananelerine layık olan mevkii yeniden 1 maması için çok şeyler yapılmıştır ve 

Roma, 23 (Ö.R) _ italya kralının !arı İtalya ve İngiltere arasındaki nor- işgal etmesi hususundaki temennileri-' daha çok ta yapılması lazımdır .. Erlere 
nutkunda İtalyanın diğer devletlerle mal münasebet iadesinin verimli olması mizdir .. İspanya ve İtalya arasında hiç 1 gelince, hiç bir kaygwnuz yoktur .. On· 
münasebetlerine taallük eden başlıca Italya hariciye nazırı bir baloda için icap eden şartları ihdas etmiştir. 1 bir menfaat tehalüfü yoktur. Birlikte, en 1 ıarın maneviyatı hususunda mutmaİJ' 
kısımlar şunlardır : j min siya~!, ekonom•k ve kültürel en sı- veri tabiri altında umum:t bir şekilde •İtalya ile Almanya, Macaristan, Yu- geniş mikyasta iş birliği yapabilirler. olabiliriz. Rejim havası içinde ve asker 

• - Avrupa büyük devi · kı bir iş birliği anlaşması tesis elliği ı;&te> ilen hu münasebetler iki milletin 
1 
~~lavya,, Polonya .. ve ~~iye, ıu:asu:d1a 1 •l1mpa.ratorl~ğ~n kaynak.lar.ını kıy- ~azır~ say'.>S'.nde g.enç aske~ler, aske 

· · ·m şuııur: Hemen şımw ı· ·-'- rlajti~ı'."}rı:k.wm. t$.,ı..,.., • .ı.~ • ~ "'1%11 indedirler. 
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Hava SON HABER 

Almanya - Romanya 
Kurumu yeni baş
kanı işe başladı 
Ankara, 23 (Telefonla) - Erzurum 

mebusu ŞUkrli Foçak Hava kurumu 
başkanlığına tayin edilmiştir. Şükrü Fo
çak bugiln yeni vazifesine başlamıştır. 

Namzet · listesi bugün 
ilin edilecektir 

Ticaret anlaşması . dostane müzake
rattan sonra dün Bükreşte imza edildi 

Ank~ra 2~ (Telefonla) - Parti divanı yarın saat 9,30 da Parti genel baş
kanı rıyaset.ınde toplanacak ve mebus namzet listelerini ikmal edecektir. 
Liste kat'i şeklini alacak ve öğleden sonra, vilayetlerde Parti teşkilatı ile 
matbuata verilecektir. Liste, Parti genel başkanının bir beyannamesi ile neş
redilccektir. 

Romanya ve Almanya karşılıklı olarak ticaret 
verdiler 

Yakında yeni 
banknotlarımız teda· 
vtlle çıkarılacaktır. 
İstanbul, 23 (Hususi) - Merkez ban-

kası yakında iki buçuk liralık banknot
lan tedavüle çıkaracaktır. Londrada ta
bı ikmal edilen bu baknotlar bankaya 
teslim edilmiştir. 

Istanbul 23 (Telefonla) - Bükreş elçimiz Hamdullah Suphi Tanrıöver ile 
Bcrlin elçimiz Hamdi, Atina elçimiz Ruşen Eşrefin mebus namzetleri arasın
da bulundukları haber verilmektedir. 

Fransa lngiliz pliıiına ka
yıtsız ve şartsız bağlıdır 

münasebetlerini takviyeye karar 
Berlin 23 (ö.R) - Bükreşten D.N.B. 

ajansına bildiriliyor: Dostane bir ruhla 
idare edilım müzakerelerden sonra Al -
ınan - Rumen ticaret anlaşması bugün 
Bükr~tc imza edilmiştir. Ve iki mem
leket arasındaki karşılikh ekonomik mü
nasebetlere esas teşkil edecektir. Bu hu
susta şu tebliğ neşredilmiştir: 

«Alman ve Rumen hilkümetleri şu 
vakıa üzerinde mutabık kalmışlardır: 
Rumen ekonomisi geniş inkişaf imkan
ları arzetmektedir. Rumen istihsalatı, 
mevcut teşkilata lüzumlu diğer teşkila
tın ilavesi halinde, kayde değer derecede 
genişllyebilir. O vakıt Romanya komşu
:rnemlekct.lerde ve büyük Almanya ara
~sinde vAsi bir mahreç bulabilecektir. 
Almanya ziraat ve ormancılık sahasın -
da elde ettiği tecrübeleri Romanyanın 
fstifadeıılne arz etnıeğe ve Rumen en -
dUstrlsine lüzumlu tesisatı vermeğe ha
tır olduğunu beyan eder. Almanya ve 
Romanya bu muahedeyi ekonomik mil -
nasebctlerinl derinleştirmek ve bu saha
da geni§ ve sistematik bir iş birliği yap
nıak maksadiyle bu muahedeyi imza et
nıişlerdlr. 

Muahede iki memleket arasındaki ti
caret muahedesini tamamlamak üzere 
bir çok senelik bir plan tanzimini derpiş 
etmektedir. Ve Almanyanın ithalat ih
tiyaçlariyle Rumen istihsalatının inki -
şafı imkanlarına ve Rumen ekonomisi
nin dahili ihtiyaçlarına müsteniddir. 
Romanyanın ihracat sahasında diğer 

memleketlerle mevcut münasebetleri de 
nazarı itibara alınacaktır. 

cEkonomik planla bilhassa Rumen zi
ı·aati takviye edilecek, petrol kuyuları
nın açılması artırılacak, yağlı ve nesci 
nebatların yetiştirilmesi çoğaltılacaktır. 

Ormancılık sanayiine kuvvetli bir inki
şaf verilecektir. Plan, Rumen endüstri
sinin ihtiyaçları için Almanya tarafın -
dan makineler teminini, Romanyanın 
Pirit, Krom ve Manganez madenlerinin 
işletilmesi için Alman - Rumen şirket
leTinin tesisini derpiş etmektedir. Keza 
bir Alüminyom endüstrisi tesis edilecek 
ve Alfüninyom madenleri işletilecektir. 
Madeni yağlar çıkarılması da bir Al -
man - Rumen şirketine tevdi olunacak
tır. Romanyada endüstrinin inkişafı, 

Alman endüstriyel ve ticari teşebbüs-

!eri için serbest mıntakalar tesisi ve Al
man seyrise!alnine ait aktarmalar için 
umumi mağazalar ihdası göz önünde tu
tulmaktadır. Plfuı mucibince Almanya 
Romanyaya harp malzemesi ve kara, de
niz, hava orduları için lüzumlu techiza
tı temin edecektir. Diğer taraftan geni~ 
Nafıa işleri de tatbik olunacaktır. Bu 
anlaşma hükümleri 13 Mart 1935 ticaret 
muahedesine inzimam etmektedir. An -
}aşmanın meriyet mevkiine girmesi, en 
kısa bir müddet zarfında Berlinde tas -
dik vesikalarının mübadelesinden bir 
ay sonra olacaktır. Anlaşma 31 Mart 
1944 tarihine kadar muteberdir ve bir 
sene evvel feshedilmiş olmazsa kendili
ğinden milddeti uzıyacaktır. Bu tarih -
ten sonra anlaşma, her üç ay sonunda, 
bir sene evvelinden haber vermek şar
tiyle feshedilebilir. 
Bükreş 23 (Ö.R) - Alman - Rumen 

ticaret muahedesinin imzasından sonra 
hariciye nazırı B. Gafenko Royter ajan
sı muhabirine şu beyanatta bulurunuş
tur. Arzu eden bütün diğer devletlerle 
de buna benzer anlaşmalar akdine ha -
zırız. 

----:---
Alman gazeteleri 

---·ts---
Litvanyaya ültimatom Londra, 23 (A.A) - Salahiyettar bir dirler. Bu teklif evvelce bertaraf 
haberini yalanlamak- menhadan bildirildiğine göre B. Bonnet edilmif idi. 

dün öğleden sonra bay Çemberlayna Bugün Bonnet ile Halifaks ara-
fadırlar her türlü taarruz aleyhindeki İngiliz sında bir görütme yapılması tah· 
--is-- planına Fransa hükümetinin kayıtsız ve min edilmemektedir. Gene öğre. 

Berlin, 23 (A.A) - Alman matbuatı şartsız olarak muvafakat etnıiş olduğu- nildiğine göre lnglltere hükümeti 
İngiltere dahiliye nazırının Avam kama- nu tahriren bildirmiştir. üç taraflı bir lngiliz • Fransız • 
rasında Memel hakkındaki beyanatını Fransız.ların mütekaddim taahhütleri Sovyet beyannamesi netretmek ve 
şiddetle takbih etmektedir. (Bir kelime okunamadı) ve İsviçreye müteakiben diğer milletlerin mu -

Volkjşcr Beobahter diyor ki: karşı bir taarruz vukuunda otomatik su- vafak~tlerini istihsal ':e yahut ya-
İngiltere dahiliye nazırı Almanyanın 1 »ette yardıın_da bulunmalarını istilzam lun hır zamanda ~arıs .ve yahut 

Lltvanyaya ültimatom verdiğini söyle- etmektedir. lngiltere ve Fransa hükü- Lcnd~a~a beynelmılel hır .k~mf~ -
nıekle ya kasden parlamentoyu yanlı~ metleri İngiltere ile Fransanın Roman- ranıı ıçtımaa d.avet etmek ıçın bır 
yola scvketmck istemiş yahut ta Roman- yaya karşı bir taarruz vukuunda lakayt karar verecektır. 

lstişari • 
seçım 

• 
B. Lebrön 

ya işinde olduğu gibi hüküınet maiyet kal~ıyac?kları h~kkın~a Almanyaya 

1 

Polony~lıların A çekingenliği, 
memurlarının cntrikalan yüzünden Me- katı teınınat vermışlerdır. Sovyetlerın resmı cevaplarının te
mel işinde de aldatılmıştır. Samucl Hoa- Büyük Britanyanın halihazırda bütün ahhürü ve Balkan devletlerinin 
renin Litvanyrt hariciye nazırına Alman mesaisi Polonya ve Sovyet Rusyanın mu- lngiltere tarafından daha sarih 
hükümeti tarafından ültimatom verildi- vafokatini istihsale matuf bulunmakta- taahhütlere giritilmedikçe açıkça 
ği hakkındaki sözleri objektif olarak dır .. Varşovadaki İngiliz sefirine kendi- vaziyet almakta tereddüt etmele· 
mütalaa edilirse apaçık bir yalandır .. lerine karşı İngiltere tarafından hiç bir 1 ri lngiliz makamatını yeniden 
Bundan başka Memclin Almanyaya ia- taahhüde girişilmediği için Romanyaya 1 beynelmilel bir konferans akdi 
desi vaktiyle Litvruıyanın Almanyaya karşı sarih taahhütlere girişmek muha- planını derpiş etmeğe aevkeyle • 
karşı yapmış olduğu zorbalığın tamirin- taralarını göze almaktan korkan ve Sov- mittir. 
den başka bir şey değildir. Fakat adale- yet Rusyaya karşı siyasi ve askeri taah- Maamafih Sovyet Rusyanın 
tin yer bulduğu bu işte İngiltere yeni hütlere girişmekte tereddüt eden Polon- kayıt ve tartıız lneiliz planını ka
bir Alınan cebir ve şiddetini ileri sürme- yalıları ikna etmesi için talimat veril- bul ettiğine dair bugün Londra
sine hayret ederiz. Hususiyle ki bu ay- miştir. ya bir haber gelecek olursa lngil
ni lıükümet vaktiyle Litvanyanın zorba- B. Bekin nisan ayında Londrada yap- tere hükümeti derhal üç taraflı 
lığını kayıtsız ve §artsız olarak tasvip et- mış olduğu görüşmeler ihtimal ki kati- bir beyanname nefretmeğe ve 
mişti. İngiliz siyareti bir knç günden be- dir. doğrudan doğruya ve yahut bey
rl bocalayıp duruyor. Almanyanın Av- Öğrenildiğine göre lnl'iltere ile nelmilel bir konferansla bu pli
rupayı teşkil işini karıştırmak teşebbüsü Fransa halihazırda beynelmilel na ittiriklerini temin için devlet
İngiliz siy~tinin ancak bir veçhesidir. bir konferansın içtimaına müteal- lerle istitarede bulunmağa karar 

lngiliz kral ve 
kraliçesi şerefine Neticesi dün Milli 

Şefe arzedilmiştir Fransız elçiliğinde bir 
ziyafet verdL Kral 
Coreun mezarı önünde ---- lik olan teklifini derpif etmekte- verebilecektir. 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHiF'EDE -
tİf<D'İ mahiyetinde olmak yapılan 
lefİmİn neticeleri telgraf la parti 
genel nkreterliiine bildirilmif ve 
Parti deği,me~ umumi bQfkanı 
Milli Şele arudilmiftir. Partinin 
namzet li•te.i bugün ilan· olana -
caktır. 

1ZMtRDE MEBUS SEÇ1Mt 
Mebus seçimi Tilrkiyenin her yerin

de Pazar günü yapılacaktır. lzmirdeki 
nıUntehlbi.saniler Pazar günü sabah sa
at dokuzda Halkevinde toplanmağa da
vet edilmişlerdir. 

Afyon 
Ağrı 

Amasya • 
Ankara 
Antalya 
Aydın 

Balıkesir 

Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 

725 
280 
324 

1387 
626 
G67 

1215 
331 
177 
150 
673 
298 

filman etilcli-
Londra, 23 (Ö.R) - B. Lebrün V'e 

madamı dün akşam Fransız elçiliğinde 
kral ve kraliçe şerefine bir ı.iyaf et ver- -1:!---
mişler, sonra operanın gala müsamere- T ) J • k 
sinde bulunmuşlardır. Bu sabah Vestmi- 3 ep erJ ne 3 rş\ 
nister sarayını zi~areı ederek Lordlar Anestezi faydalı 
ve Avam kamaraları tarafından kabul 
edilmişlerdir. B. Lebrün söylenen nu- değildir 
tuklara cevap vermiştir. --*--

B. Lebrün bundan sonra Londranın Sovyetler, Alman ta· 
Versa:rı sayılan Vindsor şatosunu ı.iya- leplerinin başka saha• 
ret etmiş ve kral beşinci Corcun mezarı 

Sadıkzade vapuru 
yarı batmış halde 

İstanbul, 23 (Hususi) - Finike civa- edilmişti. (1657) tonluktur. Vapur ma
rında karaya oturan Sadık zade vapu- kine dairesine ve anbarlarına dolan su
runun kurtarılması için sarfedilen gay- larla yarı batmış vaziyettedir. 
retler netice vermemiştir. Vapuru kur- Kaza hakkında mahallinde salahiyet
tarmak ümidi kalmamış gibidir.. Sadık tarlar tarafından icap eden tahkikat ya
:mdc vapuru 1902 de Almanyada inşa pılmaktadır. 

O gün Ha1kevi ve şehir bayrakları -
nıızla donanacak, seçime saat ona doğru 
başlanacaktır. Seçimin ve tasnifin Iz -
nıirde saat on dörde kadar ikmal edile
ceği zannedilmektedir. 

73,1 
78,2 
75,3 
90,4 
67,5 
80,56 
76,7 
65,28 
80.9 
72,10 
80,11 
72,12 
85,13 
72,14 
76,15 
67,16 
81,17 
82,18 
66,55 
80.20 
81,21 
75,22 
87,6 
64,24 
84,55 
71,2G 
68,27 
82,28 
78,29 
79,30 
92,31 
82,5 
86,33 
74,34 
73,35 
64,36 
75,37 
81,38 
78,39 
80,40 
86,41 
80,42 
80,09 
74,44 

Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çannkkal~ 

Çankırı 

Çoruh 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 

Edirne 
Elazığ 

Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 

Gaziantep 
Giresun 
Gümü~han~ 
Hakkari 

1094 
608 
504 
392 
773 
729 
652 
478 
457 
190 

önünde eğilmiştir. tarda devam edeceline 
ısviÇRE·ALMA.NYA kanidir.. --- -----.-
Manhaym (A.A)-4000seyirciönün- . Lokndra~3 (ö.R) -. Sovyctmahafili- Bu~gar Başvekili B. lvanof 

d ı · be t .. .
11

• kı . l run nnaatı şudur kı Çekoslovakyanın 
e svıçrc ser s gureş mı ı ta mıy e 1 K / B · h • h kk d h 

ikinci karşılaşmasmı yapan Alınan mil- A manyaya .~lhakından sonra doğan vazi- ra orıse Se ya aft a 1n a iza at Verdi 
lNTıHABATA YURDDA GÖSTER! -
LEN BÜYÜK ALAKA 

Ankara 22 (A.A) - Bütün yurtta 15 
Mart 939 Çarşamba günü başlıyan ikin
ci nıüntehip intihabı 21 Mart 939 ak§amı 
her tarafta sona ermiş ve bütün vatan
daşlar reylerini ittifakla C.H.Partisinin 
&österdiği namzetlere vermişlerdir. 

62 vilayetin ikinci müntehip yekunu 
40.979 dur. Vilayetlerde 22 yaşından yu
karı olan ve birinci müntehip olmak ka
:nunt sıfatını haiz vatandaşların en çok 
Yilzde 95 ve en az yüzde 64 olmak üzere 
ikinci milntehip seçimine iştirak nisbeti 
haddi vasatisi yüzde 77,8 dir. 

Yurdun bir çok yerlerinde şiddetli bir 
kl§ın hliküm sürmesine rağmen istihsal 
edilen bu netice büyük Türk milleti, 
CUnıhuriyet Halk partisi ve bükümeti 
için iftihara değer bir netice olmuştur. 

Her vilayetin ikinci müntehip miktarı 
ile o viUlyetin intihaba iştirak nisbetini 
gösteren cetvel aşağıdadır: 
lştirAk yilzde Vilayet 2 nci müntehip 
llisbeU adedi miktarı 

!çel 
tsparta 
Istanbul 
lzmir 

Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 

Kırşehir 

Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 

Manisa 
Maraş 

Mardin 

... 

- 847 
458 
655 
734 
536 
86 

606 
427 

1570 
1327 
810 
875 
774 
468 
379 
849 

1483 
964 

1008 
1225 
487 
681 

l• takı b d f 
611 

k İ . yet yakın gunlerde başka sahalarda Al-
ı mı u e a azanllll§tır svıç-

. lib" tl · · x..,_ iki · . man emellerinin ortaya atılmasına mani 
renın ga ıye ernu, a5 u s et şampı-

L d H F~· . h olamıyacaktır. Yine ayni mahfeller, te-
yonu ar onun, om ışerı sayı esa-
b. ı · 

1
• . d k 

1 
haddüs edecel: vaziyetlerin (anestezi) 

ıy e yennıesı ne ıcesın e azaruruş ar-
dı yapmak suretilc muvakkaten kapatılma-r. 

92,45 
76,46 
67,47 
68,48 
75,49 
83,5 
70.51 
84,52 
95,53 
82,54 
69,55 
83,36 
75,57 
88,5 
74,59 
75,60 
85,61 
89,62 

Muğla 

Muş 

Niğde 

Ordu 
Rize 
Samsun 
Seyhan 
Siirt 
Sinop 
Sivas 
Tekirdağ 

Tokat 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Van 
Yozgat 
Zonguldak 

sının doğru olamıyacağı mütalaasını ileri 
491 sürüyorlar. 
148 SOVYET - JAPON HADiSE.Si: 

679 
760 
577 
802 
892 
383 

Moskova 23 (ö.R) - Guya balık 
avlamak maksadile Sovyet kara sularına 
dahil olan japon harp gemisi hakkında 
Assosyeyşin Pres şu malumab veriyor: 

- Japon gemisi, yolu üzerinde hiç 
bir engel göremeyince harp gemisinin 

496 kumandanı daha içerilere girmekte te-
1058 reddüt etmemiıtir. Fakat henüz bir mi] 

483 
780 
944 
225 
584 

kadar İçeri girdiği sırada etrafının altı de
nizaltı gemisinden mürekkep bir Sovyet 
filotillası tarafından aarıldığını görmüş
tür. 

Japon harp gemisi i§&ret vererek yan-
243 lışlıkla Sovyet sularına girdiğinin farkına 
667 vardığını ve esef eylediğini beyan etmiş-
782 tir. Sovyet filotilla komutanı. bu gibi ha

diselerin tekerrür ettiğine ip.retle iktifa 
Yeklin 40,979 eylemiııtir. 

1 MÜSABAKANIN DORDONCU HAFTASI ŞEREFİNE .. 
BUGtJ'N MATİNELERDEN İTİBAREN 

. El"'HADBA Sl~EDASl~DA.. 
İzmirlıleri 1esiri altında bırakan BÜYÜK VALS şaheserinden sonra, onun gibi büfün büyüklerin bir araya gelmesiyle onun kadar km·vetli olarak 

edilmiş olan MÜZİK • CAZ VE AŞK ŞAHESERİ . . .. . 
BUYUK CAZ 

. l'RAllSIZCA sözı..u 
2'AYR01f POVER • AUCE FAY· DON AMECRE 

Tarafından y:ırn!ılan bu BÜYÜK FİLİM. görenlerin tekrar tekrar görmeğe doyamıyacaklBJ'I her ~eyi ile BÜYÜKLÜK HABİK SJll fl"". 
SEANSLAR : Her gün 1.30 - 4.00 - 6.30 - 9.00 DA.. Cumartesi ve Pazar günleri 11 DE BAŞLAR 

Sofya 23 (A.A) - Bulgar ajansı bil-ı Baııvekil bütün tren güzergahındaki 
diriyor: garlarda Sofya garının peronarında ve 

Bulgar başvekili Köse lvanof ile ma- civarında ve sokaklarda Türkiye ile Bul· 
İyetindelıd zevat dün saat 15,30 da hu- 1 garistan arasında mevc;ut tam anlaııma· 
ıusi trenle Türkiyeden buraya dönmÜ§· I ya ve sarsılmaz dostluğu teyid ve temhir 
tür. etmi§ olan Ankara ziyaretinin yüksek 

Bay Köse lvanof garda kralın mümes- manasını hisseden halk tarafından hara
sillerile bütün nazırlar, meclis divan aza- retle alkışlanmıııtır. 
11, balkan devletlerinin mümeS1illeri, ai- Sofya 23 (A.A) - Kral dün saat 
vil ve askeri erkan, muhtelif teşekküllerin 1 7 de Türkiye ziyaretinden avdeti mü· 
mümessilleri ve kalabalık bir halk kütleai nasebetiyle B. Köse lvanofu kabul et-
tarafından karşılanmıştır. miştir. 

• um 11 ı: u lJ9 ını ~ 

Ye n )• s• Koşturan filim haftası sonsuz 
1 nema y ô muvaffakıyetle devam ediyor 

Heı· 

Kesi 

TAKSi HAYDUTLARI 
Taksi haydutlanıun feci iaaatlan 

PEKOS KRA L I 
KOVBOYLAR KRAU C:OllVAYll 

ISTANBUL SENFONİSİ 
MUlllR llURE2'2'111 MEHTERHANE Musiki heyeti 
••••••••,•••••••• ·••• W •L ı ı•c••••••••••••••••••••••••••••••••ıııııı ,~ıııııııııııı ııeı 

iSTANBUL sinemalariyle ayni 7.amanda göstenneğe muvaffak olduğumuz N 

·2'URKÇE FOKS .JURNAi.. N 
························~················~··········································~ 

Her gün matinede TALEBE 8.50 KURUŞ~ 
Pazar 10 da ucuz ILt\LK Matinesi.. 10 - 15 

Cumartesi, Pazar 10 - 2 - 5 8.15 1c 

Sair giinler 2 - 5 - 8.15 te 

Gl'JlfXZ:ıte:.ı~iia~Zll!l!!l!f.lmıı.i~~~~~VJ~.7.i(L~il/.7.XAiJWIZ~ 

rT~~•MtWZZ'fıPJ.~/.ZZJ-~.7J'L'.Y.7./..!.(LX7~ 

TAYYARE Sineması ~~::0N 
Biitün bir hafta izmire neşe saçan ABDÜLVEHHABIN 

YAŞASIN AŞK 
Tamamen TÜRKÇE sözlü ve Arapça şarkılı ~ri,_ 

Ge~en haf ta kalabahktan göremiyenlcrin talebi üzerine 
BİR HAft'A DAHA GÖSTEBiLECEKTİR 



Emekli General 
Kizım Karabekir'in 

HATIRATI 

Roman yadaki 
askeri tedbirle-

• A 

rın manasını 

izah ediyor 
---tr·---

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SATllHl,.,,F,...,ED.,E -

••• ••••••••••••••• 

lzmirin Karabelisı 
Katinanın nieşum hayah 

Hirisula ve Katina arasındaki 
rekabet İlyas beyin ölümüne 

nasıl sebep olmuştu? 

••••••••••••••••• 

Müzmin 
hastalıklar 

YAZAN: Dr. G. A. 

Müzmin hastalıklardan bir kısmı in
anın kendi ihtiyatsızlıklannın neticesi
dir. Çok yer, çok içer ve az uyur. Hem 
dlfllrdan gelecek hutalddara karfl W. 
cudunun mukavemet vasıtalanru azal .. 
br, hem vücudunun içen.inde hutalak 
.ebeplerini yaratır. Onun için midesi bo
zulur, böbrekleri yolunda i,lemez olur, 
mesanesi kendisini daha genç ya,ında ra
hatsız etmeie b.tlar. Bereket versin ki 
müzmin hastalıklann bu türlüsü de,- pek 
tiddetli olmayınca - hayab tehlikeye koy
mazlar. Çok çektirirler, fakat götürmez.. 
ler ısbrap içinde uzun sürenler de var
dır. 

-69- Ordunun iaşesi perakende piyasadan 
temin edilrniyecektir. Hilkümet ikbsadt 

M~lisi vükela harbin zaruri olduğunu :............................. ......... ve malt fevkallde hiç bir tedbir ahna-

kabul etti. Ve Rmya lngilteTe ve Fransa 5 Y A Z A N : mıştır. Çünkü yukarıdaki barekitın 1 
devletlerile haJibarpte bulunduğuna dair : normal bir kadro içinde inkişafı lhım-1 
padifaha bar mazbata verdiler. Paditah ! G E N E R A L c\ır. Hadiselerin tam bir sükfuı içinde Aramızda bulunan yetmiflik ihtiyarlar, gelmif. 
da bunu tasdik ile ilanı harp iradesi 29 : m?talaa edilmesi i~a~ ed~r: Ş~u ehem- , bundan imle sene evvel lzmirin frenk Katina, yan sarhoş eve gelince odast-
Birinei tetrin 1330 ( 1 l ikinci tepin 19- i Kazım Karabekir i mıyetle kaydctmeli):ım ~1 ihtiyatlar ,:U-1 mahallesini yakıp tutu§turan Sakızlı Kara na çıkarak soyunuyor. Yatağına giriyor 
14) de nefir •e tamina olandu. : • kubulan davete derın hır hey~ ıca- l Y orgi kızı Katinayı muhakkak ki iç çe- ve hafif bir ıpk altında bir romanın yap-

f•••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••1 bet tmi lerd'r Devlet mekanızması L_ 1 •-• d "7___ da b" -'L••--· virmev kumağa '---1. iki ııün llOIU'a da Cihad ilan olundu. e ş ı ··· kerek nabr ıyacaıuar ır. L.111DaDID •- rcuuaruu çe ge, o ~yor .. 
'Ye ilimn ertellİ günü 14 ( 1 ) ikinci let- Bulgarlann bundan bilistifade oraya ta- mükemmel bir surette işlemektedir. B~ nümanlar söndüren, bir çok aile ocakları- Bu sırada yan odadan bazı kısık sesler, 
· Cuma • .. ·· F tih --"-.:ı Ci l y bize yalnız bir gurur hissi değil, aynı nı tarumar eden Kara Yorginin fettan konuşmalar ve fwltılar geliyor. nn rte• ııuıı~ a ClllDIUJUe • arruz edebileceği zanno unuyor. unan- hiss. d 

ha h ika !I l k ·· · 1 zamanda kat'i bir emniyet . 1 e ver- kazı gu""zelli<n, -.Llugıv"le, aöndürdugu••V•• aile Katina bu seslerle alakadar oluyor. Bir kısmında da, müzmin haetalığa 

tutulanın kendisine de kabahat buluna• 
maz. Yahut, herkesin yaphğı geciçi. bir 
defalık, bir ihtiyatsızlık müzmin hastalı
ğa sebep olur. Meseli. had bir rümatiz .. 
madan, yahut bir grip hastalıiuıclan ve
ya pek ehemmiyetsiz bir boğaz hutalı
ğından sonra yürekte müzmin bir ha... 
talık kalır... Yüreğin içindeki delikler
den birinde darlık yahut kapanmasında 
eksiklik hisd olur, kanın yolunda dön-

d fetvası a İlan o unara numayl§· lar da dünmanlanmıza donanmaları ve -· ,.._.. 
ler yapıldı. Gelibolu pbihceziresile lzmire ihracat ile ınektedir. ocaklarile Garbi Anadolunun her yerinde Bu Hrisulanın sesidir. 

* Londra, 23 (A.A) - Röyter ajansı bil- metum bir nauı bırakm-+L Katina, ablasının hareketlerinden ve yardım edebilir; ifbu mütalaata mebni oy• 

ec:I diriyor : Zındancı Numan Kara Yorginin bu seslerinden huylanıyor.. Canı sıkılıyor lıtifa eden nazırlann fimdiye kadar 
neden bekledikleri hayrete ne kadar de
ğene harp taraftan olan kmnmın da bu 
arkadatlanna ne diye tuttuklan da o ka
dar flllllacak bir meseledir. Hükümet Al
manİarla ittifak muahedesi yapıyor, za
manla biç bir kayıt altma girmeden der
hal harbe girmeyi de kabul ediyor. Se
ferber ordunun erkinıharbiycsi Alman 
tayin olunuyor, sonra iki Alman gemisi 
de latanbula geliyor. Hali. harp aleyhtar
ları çekilmiyor ve bu fllrtlan ifaya taraf
tar olan bir kabine tetkil olunmı;yor. Bir 
oyalama eiyaeetidir gidiyor. Nihayet harp 
taraftarlanndan mürekkep bir kabine 
harp meeuliyetini üzerine alıyor. Fakat 
bunlann ifadelerine bakılırsa onlar da 
ı.iribirini avubnUf ve oyalamıttır. Şöyle 
ki: 

Almanlarla Enver pqa harbe karar 
veriyor, Cemal pata da buna razı oluyor 
ve bunlann müsaadesile harp açılıyor. 

Diier aza; dejil harbi idare ederken 
80nralan da ölünceye kadar bili. harbi 
Rualar açb veya amiral Şoeon bizi barbe 
aürüldedi zannediyorlar 1 

Harbe kimlerin kararile girdik, Cihadı 
kimlerin kararile açtık sıraeile görelim: 

Karargi.hıunıumi reisi Bronzart P'l§a 
1330 Birinci tqrin 7 de ayni harbe gir
meldiiimiz hakkındaki münakap eünü 
Enver p...,-a bir layiha veriyor. Enver 
paşa da ertesi 8 Birinci tqrinde Türk er
ltanıharplerinin de lAyihasını okumasına 
rağmen Bronzartın llyihasını beğeniyor 

ve Alman karargiluumumisine yazarak 
onlann da muvafakatini alıyor ve amiral 

atideki tedabiri teklif iyorum: Dün akşam Avam kamarasında har- mülhit kızından §Öyle bahsediyor: fena halde .. Ve hemşiresini, ablasını kıs-
1 - Donanma ilıinaharp etmed. en R~ bı'ye nazırı B. Hor Belişa başvekil bay 

bua k K d d hi - Hakiki yatı otuz, fakat görünüfil kanıyor .. Kendi kendine : 
donanmasHU ra ara enız e - Çeınbcrlayn adına bir suale cevaben de- daima taze, hpkı on sekizinde gı'bi idi. - Ne de olsa, diyor .. Ablam benden 
kimiyeti harbiyeyi kazanmaktır. Zamanı ,.....;.,+;,. ki .. 

b "d" ·~- Tesirli bakıtları, can yakan, gönülleri sa- daha mesuttur. Sabahlara kadar işıldy-hareket amiral Şosonun reyine ta ı ır. Almanya _ Romanya ekonomik gö-
,1,.__L • • ıan etvarile onu gören her zemane deli- le ayni odada bulunuyor .. Ben ise gece 2 - Ru.ların iUuunarp etmeu iıge- ruşm·· elen· bir kaç zamandan beri inkişaf 

il l kanlıaı ihtiyarı haricinde afJk olurdu. yarısından sonra yalnız kalmağa mah-rine zatışabane devletiili .. "ye · e A manya etmirilr .. Romanya hükümeti ınilzakere.. 
1 d 1 k :t~ Sakızlı bir balıkçı ail~inin km olan k1lmum .• ve Avuatura yanın U§man anna arşı ler esnasında Alman hükümeünin ver-

il ed it Katina, sanki o devirde lzmire bir mu- Katinanın gözlerini hırs bürüyor .. Si-cihadı mukaddes · i.n ece tir. · digıv · bir ültimatomun mevcudiyetini res- lik hisl al be çalı y a.-
K fka h d d .:ı_L, "-- 1 sibet, bir karabela gibi gelmişti. Gayet nir · · eri g e yor.. ata&>U-3 - a aya u. u un0&1U V11111.an. ı men .. -'--!p etmi• bulunmaktadır.. Ro- 1 

k tl &.t:Aı.ı ...,, mağrurdu. Her rastladığı insana yüz ve- dan, kan çanağı gibi kıpkızıl gözleriy e ordusu Kafkasyadak.i Rus uvve erı 1§• manya hükümetini bazı ihtiyat tedbir- d 
~ek tıynette değildi. Kelimenin şamil kalkıyor .. Aynanın yanına gi iyor. Ken-

gal edecektir. lerini alınagv a sevkeden keyfiyet bugün- di da edi G rd 
K l d ih · mnnasile kibar fahi~ idi. · kendisini ayna seyr "yor. ö ü-4 - Vlll. o or u icap ve tıyaca k "' . tin rahatsızlıgıv dır Alman 

X 1 d il k d l k u vazıye sa ·· Beyendiği, hoşuna gittiği erkeği elde ğü manzara kendisini fena halde tees.-sü-göre 1 . Kolor u · e ta viye e i ece heyeti Berline dönmüşt" ür. d 
-'- _L M etmesini kolaylıkla becerirdi. Onun sim- re sevkediyor ve kendi ken isine söy-Mwr üzerine har~et edece&tir. aama- 1şç· i partisinden Tlestcher, Hor Belişa-

f 'h b h L al L -ftadan 1 la san olan Koço Katinaya istediği delikan- leniyor : 
a u areıı;et ta Dil evve o - dan şu suali sormuştur : ah ih lı artık 

lıları getirirdi. - Eyv , · tiyar yorum .. 
maz. - Alman teklifleri hakkında nazınn A k da lak vü 5 - Eğer Bulgarlar beraber hareket dır? B teklifler Katinanın aşkı ve oüzdanı daima aynı ynanın arşısın yarı çıp cu-

bir malilmatı var mı · ·· u d C d b 1 d · d d ed Fre k ahal nl d k Bul erecede rol oynardı. üz anı oı o an unu seyır e evam en n m ederler.e Ouna ı or usu aamen gar acaba Romanyayı Alınanyanın bir eko- b da 
Srr aJ hin bir erkek, onun nazarında kalbi boı bir lesinin bu yıllanmış fahişesi u sıra orduaile beraber biye ey · e yürür: nomik müst" emlekesi vaziyetine ~::~üre- blasın od da si · de tti 

~ insandı. Sevme kabiliyeti yoktu. Sevit- a ın asın se enn vam e -
ita.nen bu harekatı Romanya veya Yu- cek mahiyette midir? me istidadı yoktu. Hele seviımeye hiç ğini işitiyor .. Büyük bir hiddetle oda 
nana karp metreder: Bu suale hiç bir cevap verilmemiştir. 

6 R b mle be L _ hakkı yoktu. sından çıkarak ablasının odasına girl - omanya da izi raucr B. Hor Belişa diğer bir suale cevaben 
oluna Osmanlı ordusu kuvvayi külliyesile de şu beyanatta bulunmuştur : Katinanın kendisi kadar fettan ve it- yor. 

İlyas bey ve Hrisula hayret içinde, 
ayağa kalkıyorlar. Katina ablasına ba 

R d ·ı be -L - R 1 h" veli bir ablası vardı. Despinöstza Hrisu-oaıanya or usa e r.uer usya a ey ı- _ İngiliz hükümeti Romanyamn teh-
.. ·· la kırk yatına merdiven dayadığı halde ne yurur: dit edilmesi takdirinde boğaz,laruı mu-

7 - Bidayette 3;4 kolorduluk bir azzaın strateJ"ik ehemmiyetini gözden gönlü hala terü taze idi. Hiç evlenme- ğırıyor : 
L 1 d . d Od . tika . mİ!ltİ. Fakat bir bakkalla m~tres hayatı - Tahammül edemiyorum artık, tlyas 

mesine dokunur. 
Bu da müzmin bir yürek hastalığıdır. 

Fakat çok yiyen ve çok İçen adamın da
marlarından ve böbreklerinden batlıya
rak yüreğe gelen müzmin hastalık cibi 
değildir. Onun gibi rahataızlık vermez. 
Bu müzmin hasta kendiaini pek yormaz .. 
sa, ihtiyatsızlık yapmazsa, biç ralıat.llS 

olmadan ydlarca yqar. Eakiden hekim
ler yüreklerinde böyle bir iltihaptan kal
ma müzmin hastalık bulunan kazlara. .... 

ıı;uvvet e enaz en eaa 18 mebne uzak tutnuyacaktır. 
h 1 F k b 1 yaıardı. beyi seviyorum, onu bana terkedecek 

taarruz azır anır. a at unun yapı ma- Bükreş, 23 (A.A) _ Hariciye- nazırı ya,ıyanlar pek çoktur. 
d h,,_._ · R ) O tarihlerde lzmirde servet ve sama- sin .. aı eniz uimıyetine ve omanya i e B. Gafenko dün akşam Alman orta el- V K . II b . el d tuta- Böyle müzmin bastalar, tabii, ıpor ya-

kın nlenme9İıı, evlenmİf İ9e ealun çocu
ğu olmasın, çocuğu olmut ise, eakm em
zirmesin diye kaide ko_yınl,lJlardı. Halbu
ki bu kaidenin yaol1' olduğunu, yüre
iinde hastalık bulunmakla beraber ço
cuiu emziren annelerin sağlık halinde 
yaşamalariyle sabit olmuttur. Erkeklel"' 
den de böyle yürekten müzmin hastalık
la beraber - yorulmamak ve ihtiyatsız
lık etmemek .. rtiyle - sağlık halinde 

B .. ı_ · d b" n.:.-_ h' nile mqhur bir Ilyas bey vardı. Bu Ilyas e atina yas eyın in en d uogarlıltanm cntane ıtara ........ ta ı- risi B. Fabricius ve Dr. V ohltat ~ uzwı di pamazlar. yemelerinde ve İçmelerin e 
d . Bun.ı- L-L- • Alın ~ bey Avrupada tahsil etmİ§tİ. Babadan rak ken odasına getiriyor. 

D'. .._,. -wuı zamanı ıcra anya- bir göruş" me yapmıştı.r. .D» g~yi * daima itidale riayet etmeleri lizmıdar. 
A 

/ R .ı-Lil:-..ı ::--~- kalma eervetile geçinir, mesleğile m-- d 
vu.turya ~ ._. .. - uııue mu"'teakip 11.1.;..ft_ v. Rnm..n .. lr.....,leri ...,. İl Uykularııu da sekiz saatten a ... :n in İl"' 

~ -.- ~ ~ ı ı d yas bey Kaünanın odasında ve ya r-•· 
ilerlemesine hağlı~r. topla--·~y;.,...;ı,_ • gu 0 maz ı. Ka- ıoezleme çekinecek bir feY' kalmaz 

h•rı .. BDj uu~U&Mt Nasılsa Hrisula bu Ilyas beyle tanıp- tağında saatlerini harcıyor. Fakat 1 a. 
•• D.I .. , •• Öğrenildiğine göre ticari müzalfe~ler tina ansızın fena halde tiksiniyor .. Bir Yalnız. yeniden mikroplu bir hawteı"' yor. Servetini bu kibar rum f ahi~sine = memnuniyete şayan bir surette aevam dakika evvel sevgisi önünde titrediği bu maeli bir grip geline. mikrop vicadua 

S h zak l b .... u ... de yedirmeğe batlıyor. zayıf tarafına telcrar gideceği için pe1c ih-e '1 3 D etmekte olup bu mü ere ere .,....... Muhitte bir dedi kodudur gı"diyor. adamı bir kurşunla yerlere seriyor. Şosuna harbi açması için tam aalahi- J d edil kür .n. ..ı_ b ı .. --·k lizımd1r Eh·--ivet" 
..A.. evam ece · H k il b · H · ul · d Katina bu suretle, ablasının 8şıkın1 ~,.a111 u - .. ..- · --~ 

ye• veriyor. -u-·-- Bülcr" e , 23 (Ö.R) - 1936 Alma - Ru- er es yas e.yı, ~ anın evıne e- ıiz ...:Lj görünen bir nezle bae laemea ya" 
a d ş d - 1 ı F öldürdüğü için zındana giriyor. Zmda 11aı Burada bu layihayı neden yazdığı hak- Sporcuları _.. ma men t'ıcaret anı~c:mrac:ını ·----1·yan vam an vaz geçırtmege ça ı~ıyor ar. a- - ta~ gı'-.-k. -lnız sulu -.lalarla ---LiS 

" -r- "'1Ja4lil& k ff k l ı nın karanlık muhiti hisleri üzerinde de .. - ....... ~ - 15""' ,_. .. kındaki hatfangıçla tekliflerini görmek -•'-or- protokol bugu""n o"'ğleden sonra Rôhıanya at muva a .o amıyor ar. . . etmek lazımdır. Hele ateı olursa, onu d~ 
li~J n b b f H 1 1 1" rin bir tesir yapmak.tan hali kalmıyor .. mevzuumuz için kafidir. Layı'ha fÖY)e Aydın, 22 (Husust) - Mevsukan ha- ı·ıcaret nezaretinde imza edilmiştir. İm- yas ey ır .. tara tan nsu a ı .e a .•- .. -ırmekle .;;.hret alm- ili-lan kendi ken-

k d 1 k f d K a Hastalanıyor ve üç ay içinde ince hasta y- ,.-- •y ~· 
batfar: her aldı"'ma göre Seyhan bölgesi tara- za resmı"nı· mu'"te-L'p hariciye nazırı B. a ar 0 ur en, ote tara tan a alina e ne kuDanmalı: tehlikeli olur. At- vak .. ıs• cuu ı~'- d 1 hktan hayata gözlerini yumuyor. -... 

( 7 - Birinci tetrin • 330 vaziyetini fından bölgemize 23 nisan 939 tarihinde Gafenko bu vesikanın muhteviyatı hak- a ıuta ar 0 uyor. ADNAN BİLGET düşer, fakat mikroba kal'Jl vücudun, yü-
(Nazır papnm, Karadenizde tarafyn do- Aydının iki temsilt futbol ve bir atletik, kında mühim beyanatta bulunmuştur.. iddiaya göre ilk zamanlar Ilyas bey _ reiin mukavemeti azalır. Ateı devalll 

1 b. h rbe L-b' 1 · mak bu Katinayı zerrece sevmiyormu•. Evine -nanma an ır a seue ayet verme en bir de bisiklet müsabakası yap üze- Protokolda Almanyaya imtiyaz vey~ ta- .. N•-•I Peteft edene yüreğe dokunmadan ona cfüıil" 
halinde ne yapmalıdır? sualine kaJ'll): re bir teklif yapılmış ve bu teklif bölge- viz mahiyetinde telAkki edilecek hiç bir devam ettiği sıralarda onun boı sohbet- ........ ,_. recek ilacı hekim bilir. 

Osmanlı donanmaaile Rus donanmasa- mizce kabul edilmiştir. fevkalAdelik mevcut değildir .. Romanya liiinden botlaDDUf ve alikadar olmuf.. BargOSta insan vücuda hir çok teylere alqhia 
çal d b . h b l ,.,._ llyas bey bu evin beylik mali oluyor. Paris, 23 (Ö.R) - Fransanın Burgos d nın lflllUID a ır arp at ayınca v.- Haber aldığıma göre bu maçların biri siyaseten olduğu gibi iktısaden de tam gı'bi, müzmin hastalığa a aJlf&rak onar 

manlı ordusu da harekata başlamalıdır.) 22 nisan 939 cumartesi günü Naz.illi sa- istı"klalini muhafaza etmektedir. Evin .darat ve ihtişamını teminen sarf aefiri mareşal Peten general Frankoya la hoı .. ..,.inebilir. Hüner hayatım ona 

Mütalialannda Rm Ye lngiltere aley- bumda ikincisi de 23 nisan pazar günü Budapeşte, 23 (A.A) - İyi bir men- edilen paralar llyu beyin evinden çW- itimatnamesini takdim için hususi tren göre tan:i~ etmektedir. Bu hüneri gör 
hine yapalmuuu muvafa gördüii ha- Aydın sahasırvla oynanacaktır. hadan öğrenildiğine göre Romanya ile yor. Ilyas bey evden çakınca da eve sa- ile San Sebastiyeaden Burgosa hareket terenler müzmin hutabktan korkmıya .. 
reketleri ballmda münakqalardan aon- Ayni günde (Atletizm) müsabakalan- Macaristan arasında ticaret itillfnamesi- yısız inanlar doluyor. etmiştir. İki memleket arasındaki mese- bilirler. Şeker haatalıiına tutulup ta ha
ra benim ileri aürdiiiüm Bulgar ve Y~ le bisiklet yantlan da olacaktar. nin munzam bir protokolu dUn iki mem- Katina, itte bu llyu beyi öldürdüiü lelerin halli için mütekaddim hiç bir yatlannı. yiyeceklerini ve içeceklerini ona 
nan hareketlerini kabul ederek teklifle- Cenup böJ.ıesinin en kuvvetli sporcu- leket murahhaslan arasında imza edil- için tevkif edilerek zındana ablmlfb. Bu prt serdedilmemiftir. Müzakereler mil- göre tanzim edenler hutalıkla birlikte 
leriDe geçiyor. Bu mübim eatırlan da ay- lanna malik olan ve her sene kendi gnı- ıni§tir. cinayete ait tafwilat fÖyledir. salt bir hava içinde açılacaktır. uzun yıllarca yapdıldan gı1>i. 
nen okuyalım: bunun birinciliğini kazanan Seyhan fut- Budapeşte, 23 (A.A) - Havas ajansı- * --+-- Hayatını müzmin hutahia 1röre taO" 

(Bundan aonra. Balkan bükümetinin bolculariyle bölgemiz futbolcuları ara- nın daimt muhabiri 24 saat zarfında Ma- lzmirin bir kq aeceai. •. llyu bey, frenle BiR SUAJ.B CEVAP zim ederken, bazılannda vücudu da O.-

vaziyeti tavazzuh edinceye kadar Trak- sanda yapa1acak bu temasın çok heyecan- caristanı terketmeğe davet edilmiştir. mahaJlesinaeki Hriaulanın evinde bir kaç Londra, 23 (A.A) - Avam kamara- göre tanzim etmek lizım olur. Meeell. 
yada. letanhul civarmda ve Marmara h olacağa tahmin edilmektedir. tanıdığile gecenin geç vaktine kadar ralı:ı mıda sorulan bir suale cevap veren B. karaciğerin iyi iflememeainden dola1' 
bavzuanda büyük kuvvetler bırakmak OOKETMENLEalN ~KEN 1 temmuz ve ağustos aylarına ait üç a~- içiyor. Kafalar yiikae)ince misafirler ~vi Butler, Çek - Slovak:yanın diplomatik fltmanlıyarak 1röğüslerinde müzmin bir 
lizımdır. Çünkü burada, mevcut muahe- BEDELLERl VE&İLİYO& lık mesken bedelleri yakında veril- terk ediyorlar. llyae bey ve Hn.ula evde ve konsolosluk mümessillerinin şimdilik brontit hutalığına tutulmut olanlar, bit 
data ve müzakerata rağmen Bulgariata- Aydın, (Hususi) - Haber aldığıma meğe l>qlanacaktır. yalnız kalıyorlar. iddiaya göre bu sıra- statülerini muhafaza etmekte olduklan- hastalıktaki bronşitte verem rru"krobun-
na itimat olunnuyor. Trakya botalınca göre ilimiz öğretmenlerinin huiran, I H. TUBAN da Katina misafirlikte imi, .. Sabaha kal'Jl m aaöylemiştir. alakuı yoktur. Onun için pek kolay tir 
"' .:e::zs: -- - - " - Gelen adam: Söylemesi bizden, icrw senden.. man olurlar. Fakat ,işman kaldıkça gÖ" 

i W»WVKirk 
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1 d 1 · , __ ! Se 39 ki .. i toplandık. Bize mutlaka hir b•• '--ndi de her gün yapt•°' gibi maiyyeti için ilkin vücudu ona göre tanzim etmek. varsa on arı a yo a sen getırece~n. n ,. -.. a.e -· 

gnfururrahimsin.. Kullarının günahlarını lazım. insanlar içinde en temiz ve en za- ile ava çıktı. Akpma kadar avlandı. Ak- zayıflamak lazım olur. Zayıfladıkça 
affet. Düımüşlere merhamet elini uzat. hidi olarak seni bulduk. Sana teklife gel- ıam olup ta sarayına döndüğü ve hare- fes rahatlar, müzmin bronıit büabütil' 

Harami, Zahidin bu sözlerini duyun- dik.. Bizim bqımız ol. me girdiği zaman fesadçı ve fitneci kanıı geçmese bile insan onunla birlikte u-
ca bu eve girdiğine pişman oldu. Fakat Zahid bunun üzerine: onu izzet ve ikramla kartdadı. Zannedi- ömür sürebilir. 
Zahidin sözleri de onun üzerinde büyük - Evli.d, dedi, hen çok meşgulüm Ye yordu ki o gün oğlunu öldürtrniiftür. ---:----

yoldan çevirmek için söylerler. Bilmem bozdurduğunu gören bir harami: bir intibah tesiri bırakmıştı. hem bu kadar büyük bir vazifeyi ifa ede- Yemekn!n sonra bir yolunu bularak l'ranko OrdasunaD 
siz Zahit ile Haraminin fıkrasını işitti-! - Muhakkak bu dervitin evinde böy- içinden: cek kadar a11aha yakın değilim. Fakat tekrar tehzadeden bahsetti. hazırlacblı yeni 
niz mi? .. Müsaade buyurursanız bu hi- le beşi birliklerden pek çok vardır. Ne - Artık, dedi. bundan sonra hiç bir size birini tavsiye edeceğim. O benden Padiph da: taal'rlls 
kayeyi anlatayım .. Çok ibretlidir. yapar yapar, onun evine girer bu para- haram iş işlemiyeceğim. Namuslu bir ha- daha temizdir. Çünkü bütün yaptıldann- - Bu gün filan vezirim rica etti ve Cebelüttarık, 

23 
(Ö.R) _ Malapds' 

Padisah : lann yerini öğrenir ve zengin olurum. yata döneceğim. Hatta bütün gün ve ge- dan nedamet etrnit ve nedametini de ce- ibretli bir hikaye nakletti. Ben de utan- gelen haberlere göre Nasyonalistler A1' 
_ Anlnt bakalım.. Sevdasına düştü. Zahidin Petine takd- cemi hakka ibadetle vl! şimdiye kadar nabıhak kabul etmiftir. Onu kendinize dam, oğlanı tekrar zındana gönderdim. meriya ve cümhuriyetçilerin elinde ~ 
n :yince vezir anlatmağa koyuldu : l dı. Onun evini bu suretle öğrendikten işlediğim günahlanmın affı için dua ile baş yapınız.. Dedi. kadın. vezirlerin kendisi ile yarlf cenubi Akdeniz sahillerine karşı ~ 

Yirmi sekizinci Vezirin sonra akşamın olmasını, havanın karar- geçireceğim. Zahid, böyle söyliyerek ve sanki iten- ettiklerini çoktan anlamlfb. detli bir taarruz hazırlamaktadırlar. Si' 
b i k ay e a i masını bekledi. Harami böyle düşünmekle beraber bir di elile koymuf gibi haraminin saklandığı - Ya ıaham, dedi, anlatıldı, sen bir hareket müvazi olarak diğer cepheıerdf 

Akşam olunca ve el ayak çekilince de türlü de evden çıkamıyordu. Çünkü sak- yere gıttı. Onu elınden tuttu: türlü benım sözüme ınarunıyoreun. Fa- de faaliyete geçeceklerdir. Madrit d 
Evvel zaman içinde Bağdatta zahid hemen evin kapuıını maymuncuk uydur- landığı yerde kımıldansa Zahid duyacak - Haydi, dedi. git ve bu kırkların ba11 kat dütün ki eğer hen sana fenalık et- besinde iki günden beri faaliyet yenide' 

bir adam varml§ .. Bu adam bütün günü- mak sure tile açtı, İçeri girdi. ve onu yakalıyacak, içinde olan neda- ol.. Yeter ki nedametin hakiki olsun.. mek isteseydim ıimdiye kadar çoktan başlamıştır. 
nü hakka ibadetle geçirir, kimeeye bir Zahid, odasında.. Secdeye karşı sec- metini bilmediği için fena karıılayacaktı. işte ey şah.. Bu hikayede gösteriyor toprak alhnda bulunurdun. Halbuki se- --·--
fenalığı dokunmaz, iyi kalpli insanların cade üzerinde diz çökmüt. ibadetine Naçar, orada .abaha kadar beklemeğe ki dünyanan en kötü ve harami insanlan nin hayahn benim hayatirnla kabil. Eier 1, O lf D R A D A 
kendisine yaptıkları yardımlarla geçi- dalmıştı. ve ıabah olup ta Zahid evinden çıkınca bil~ iyi insanların muhitinde kötülüklerini sen payıdar olmazsan benim halim nice 

nirdi. 1 Harami: o da kimseye görünmeden burasını terk terk ederler. Senin de vezirlerinin hepsi olur. Benim suçum senin oğlunun bana Bir lnfUiiJı oldu 
Bir gün zenginlerden bjri bu adama 1 - Allah Allah .. Dedi. bu adam eofu etmeğe karar verdi. iyi, alim, vicdanlı i.nsarılan:l1r. Onlar ıana kup el kaldln'Qan ve bana senin aleyhin- Londra, 23 (A.A) - Birmingham ~ 

hir beşi birlik altın verdi. bir adama benziyor. Hele bakalım ne Aradan bir saat kadar bir zaman geç- şehzadeye kıyma .. Diyorlarsa elbette bir de söz söylemem midir. Ben ki buna ka- kağında iki şiddetli infilAk olmuş ve P" 

Zahid, beti birliği~ çartıya çıkh. dua edecek.. ti.. sebebi vardır. Bugün yapacağın hir yan- hul etmedim ve velinimetim olan aize ev yıkılmıştu-. Civarındaki binaiana il. 
kendisine lazım olan öte beriyi alarak Zahi~deye karp diz çökmüt lıal- Zahidin evinin kapısı çalındı. 111 hareket yarın aenin Lem dünyanı ve her ,eyi açıkça anlattım. timdi bana inan- camlan kırılımftır. İki kadın hafif 
PAfa7l bozdurdu. ele kencliıD. o - altm ~ ~,_ Adamcağız seccadeden kalkarak b- etini herbad ede'bilir. iyi dil- mayorsunuz. rııtne düzen vezirlerimziJ! rette faralanmp. p~ 
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şer 
• e ı Gü •• istersin .• m 

ihtiyar başvekil. Evvela gül şerbetini içerim. Sonra da 
gülün kendisini koklarım ... dedi 

Marin , kendi elile gümüı kupaya dol
durduğu gül ~rbetini yine elinde tuttu· 
iu kuna ile yatağa .. Başvekilin yatağına 

)'aklaştı. 

ihtiraslı gözlerini ya,ım başını almış 

Halbuki bu 1ıül şerbetini de ona bizzat 
imparatoriçe vermiş ve o bu şerbeti kendi 
elile buraya getirmişti. 

Şu halde ~erbetin içine zehir sonradan 
konmuŞtu. 

Kim koymuştu?. 
Niçin koymu1tu?. 

Eğer bu gece burada. bu odada ba,_ 
vekil misafir olmamı~ ve imparatoriçe 
yatmı!I olsaydı. gül şerbetini o içecek ..• 
O zehirlenecek ve şimdi yatakta kaskatı 
ölü yatan ba~vekilin yerine imparatoriçe 
bulunacaktı. 

8-

Vaydman ile iJyon 
Suçu 

ile 
birbirinin üzerine atmak sureti 
mahkemeyi işgal ediyorlar 

Amerikadaki Şahit 
Sucluların avukatları bu sahidin , ~ 

telgraf lo ifadesine müracaati 
mutlaka ve 
istediler 

Vaydmam muhakeme eden ağır c&a 
Reisi Lacmle 

Ölçtüm, boyu 1,63 tü. Elini koluna bağlı, 
. yan bağlar dört b~ düğüm olmuştu. 

Başvekilin feri '· çmağa yüz tutmuş göz
lerine dikerek sordu. 

- Gülden mi istersiniz, yoksa !Jerbe- Bu odaya kendisinden ve imparatori
çeden baska kim girmi~ti ~ 

Marina, bagvekilin bu ini ölümü kar· 
şısında gayri ihtiyari olarak valide impa· 
ratoriçe ~)karinanın ve ~!'iki imparatoriçe 
T eofanonun ölümlerini hatırladı. 

Metr Zevaes - Kolct, Vaydmanın 

iddiası hilafına çeklerden haberi olma -
dığını söyliyor. Vaydman acaba buna 
ne diyecek? 

. .. .• j Reis, bir camekan içinde ve mühürlü 
daha eyı anlar da ... ondan ona dondum. -01 k uh f cd'lı · 1 J d' 

tinden mi) 
Başvekil: Yoksa .. imparatoriçe mi babasını ze

hirlemişti .. 

(G 'T' 1 ) I ara m a aza ı ruş o an uan ö 
u uşme er · Kove · lb. 1 · • V d ·· t 

JUAN Dö KOVEN'tN HALASINA . nın e ıse erını ay mana gos er· 
- Her ikisinden de ... 
Dedi. Bu ihtimali kafasından çabuk çıkardı. 

Zehir.. Şüphesiz başvekil için değil, 

Zehir ... Ayni zehirdi. 
ölüm şekH ayni idi. 

Göt\TDERtLEN TEHDtT MEKTIJBU dı. 
- Bunlar mı? .. diye sordu. 

M rina daha ziyade işvelendi. 
- Hangisinden önce .. 
Başvekil hararetten yanıyordu .. 
- Evvela suyunu .. dedi .. içim yam· 

yor ... Sonra da gülünü koklarım. 
Marina gümü kupayı uzattı. 

Raşvekil, elini uzatacak yerde .. Ağzını 
Ve ... dudaklarını uzattı. 

- Sen içirl.. 
Genç kız .. Sol kolunu başvekilin boy· 

nuna attı. 
Ondan gördüğü cesard kendisine İs· 

tediği gevtekJiii vermi,ti. 
Sağ elinde tuttuiu gümüş kupayı 

uzattı .. 
BaJVekÜ .• Kupanın muhteviyatını .. son 

Clamlaııına varıncaya kadar bu güzel lcı.z:ın 
Uıtiraslı galeyanından titreyen elinden 
içti. 

- Ooooh .. lçirdiğin zehir olsa bile .. 
Senin elinden olduğu için yine tatlı .. 

Dedi. 
M rina: 
- Şimdi sıra gülü kolclamağa geldi. 
Diyerek baıvekilin başını bıraktı. 
Bu baş.. Marinanın elinden kurtulan 

bu bao küt .. Diye yastığa düştü. 
Marina vaziyetin farkındn değildi. 

O. Binde bir fırsatla ele geçen cerkek> 
mevcudiyetinden bu ge<:e istifade edece· 
fi sevinci ile gözü kararmış bir halde 
idi .. 

Soyunurken Bizansın o tarihte çok 
JneŞ,hur ve çok çapkın bir havasını du· 
dakları aarsından mırıldanıyordu. 

Atkının atep ile 
Kavrulan bu vücut 
Cehennem ateıi ile 
Oluyor ... Yekvücut. 

Yatağın üzerine eğildi. 
Baonkili bütün ihtiras ile çıldırtmak 

İster gibi i vebaz bir hareketle kollarını 
açtı. 

Birden bu kollar yana düştü .. 
Gözeri evlerinden fırlayacakmıt gibi 

'büyüdü. 
Saçları dimdik oldu. 
Kar§uıında .. yatakta bir ölüden b~ka 

kimse yoktu. 
Mosmor kesilmit olan başvekilin suratı 

müthiş zehirin tesiri altında çok iğrenç 
oluvermişti .. 

Marina, bir çılgın gibi saçlannı yol-
ınağa .. Kafasını yumruklamağa başladı. 

Başvekil ölmÜ§tÜ .. 
Zehirlenerek ölmüştü. 
Ve .. Bu zehiri ona kendisi .. kendi elile 

Vermişti .. 
Zehir gül şerbetinde idi. 

Fakat öldüren el kimdi?.. 

İmparatoriçe içindi .. •• BirMEDİ •• 
!~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Radyomuzu te iz ve 
berrak dinlemek için 

P. T. T. Umum müdürlüğünce ıcap 
eden tedbirlere tevessül edilmiştir 
_ Yeni A ır Gaı:ete i Mi.tdürliiğüne - maddesi mucibince, telsiz alıcıları Üzerin

de karışıklıkları mucip ihtizazat neşre-

Gazetelerde, Milli Radyo postamızın den elektrik veya makine tesisatı sahip
lstanbuld" ve memleketin garp tarafla· \erinin veya i letenlerinin bu karuıılddc
rında temiz ve berrak dinlenilmediğine ları izale ve bu mümkün olmadığı talcdir
ve radyo neşriyatının umumiyetle sınai de azaltmak için almakla mükellef bu
parazitlt:rden müteessir olduğuna dair lundukları tertibat hakkında halkımızı 
yaZllara • hilha!lsa son günlerde • sık sık tenvir için bir iuhname hazırlanmakta 
tesadüf edilmektedir. ve bu maksatla çahşmakta olan komis· 

idaremiz, ifasile mükellef olduğu diğer yonun mesaisi hayli ilerlemiş bulunmak. 

hizmetlere taalll'ık eden neşriyat gibi. tadır. 
bu husustaki neşriyatı da ehemmiyetle ı•. T. T. Umumi Mi.idlirü 

Ş. Karaca nazarı dikkate ulmış ve halkı memnun 
edebilecek neticeye varmak üzere lazım 

gelen tedbitlerc teve sül etmistir. 

Efkiırı umumiyenin tenviri için atideki 
izahatın gazeteni7.le nesrini saygı ile rica 

ederim. 
Memleketin muhtelif mahall~rindc 

yaptığımız muayene ve mesahalar netice· 
cinde milli postamızın lstanbul ve emsali 
j )'erlerde iyi dinlenilmesine başlıca Radio
j Paris.in müdahalesinin ı;ebep olduğu ta
hakkuk etmiştir. 

Ahiren hükümetimiz murahhaslarının 
i§tirakile Montreuxde toplanan Avrupa 
Radyo diffüzyon konferansının başlıca 

mevzuunu da bütün Avrupa milletlerini 
alakadar eden bu mühim mesele, yani 
dalga tevzii işi teşkil etmektedir. 

Mesaisini bu ay nihayetine doğru ik· 
mal etmesi muhtemel olan Montreux 
konferansı mukarreratı tatbik mevkiine 
girinceye kadar Rodyo • Parisnin izaca· 
tından mümkün mertebe kurtulmak için 
gerekli olan teknik tedbirler alınmış ve 
lüzumlu olan mal7.eme Londraya sipariş 

edilmi~tiı. 

Bu mal.1emenn vürudundan sonra mil· 
li postamı.zan yurdumuzun her kö~esinde 
ıslıksız olarak dinlenilebileceği kuvvetle 
umulın 1;.tadır. 

Sınai parazitlere gelince: 
3222 No. lı telsi7 kanununun 16 ıncı 

Aydın ve 
mülhakatında 
üntehibi sani intiha· 

batı ikmal edildi.. 
Aydın, 22 (Hususi) - 15 mariLan be

ri yapılmaktu olan müntehibi :sani inti· 
habatı di.in ,·ılayetin her tarafında ik
mal edilmiş ,.c Cümhuriyet Ha1k Parti
si namzetleri ittifakla seçilmişlerdir. 
Havaların çok gayri müsait gitmesine 

rağmen halkunızın reylerini istimal için 
gösterdikleri alnka tahmin ve takdirin 
fevkinde idi. Bu intihapta bilhassa ka· 
dınlarımız ya~mura, kışa ve fırtınaya 
bakmıyarak kucaklarında minimini yav
ruları ile köylerinden kalkarak intihap 
şubelerine koşmuşlardır. 

(144.702) müntehipten (113.702) kişi

nin reyini kullandığı anlaşılmıştır. Bun
ların 60107 si kadın ve 53595 şi erkektir. 
Seçilen müntehibi ~nilcre intihap ınaz· 
bataları verilmiştir. 

Aydın ıncrke7. kazasından seçilen 
mi.inlehibi saniler öğleden e\'\'cl Parti 
binasında umumi bir toplantı yapmışlar· 
dır .. Toplantıya şehrimizde bulunmakta 
olan Deniili saylnvı bay Necip Ali :Kü
~iika riyaset etmiştir. Diğer kazalardaki 
r<- ~ 

Vaydman - ifademde ısrar ediyo
rum. Söylediklerim doğı·udur. 

Koletin sorgusu yapılırken, onun mü
dafaa vekili de Milyona şu suali sor -
du: 

- Jan dö Kovenin parası ile 11 Ağus
tosta bazı mübaynatta bulunulmuş. Bu
nu Milyon biliyor mu idi? 

Avukallar aı·asında bir karışıklık ol
du. Bütün avukatlar hep birden söyle
meğe ve bağırmağa başladıkları için bu 
.suale Milyonun verdiği cevap işitilme
di. 

Reis - (Kolete) Maktulün kemeri 
ile el çantası siz1n önUnüzde imha edil
medi mi? 

Kolet - Hayır .. 
Metr Döloney - Kolet Tı·ikoya gi.ire 

MESELESt 
Polis mUfettişi Şalye üç defa şahit 

olarak dinlendi. Birinci defa!ıında reis 
<teşekkür ederim, gidiniZ> demişti. !kin
e.! defasında ctekrar geldiniz.. te.;ekkür 
ederim• dedi. "OçUncU defasında ise cyi
ne geldiniz .. yine geleceksiniz, belki ve 
yine tesekkilr ederim.:. Mukabelesinde 
bulundu. 

Şalye çok şık ve zarif geyinmiş bir za. 
bıta amiri, bir kısmı adlt milfettişi idi. 
Maktulün halası madam Sakhemi'ye 
şantaj mektubu gönderildiği zamandan 
itibaren bu işe el koymuş, sırasiyle uşak, 
şoför, bahçıvan kılıklarına girmiştir. O 
o zaman bu meselenin bile müthiş bir 
cinayet serisi ile allkalı olduğunu tah
min bile etmiyor, sadece bir takım do-

Vaycluıanııı ıniidafii olan Fransamn martıf avııkatlarmd~m 
sene evt•el kadın katili Laııdroyıı miidafaa 

Milyonun Jan dö Kovenin ölümi.inden landırıcıların izi üzCTinde yi.irüdüğünü 
ne zaman malumatı olmu~? zannediyordu. 

Kolet - Eylüle doğru.. - Madam Sakheime gönderilen mek-

Metr Döloney - 6 Eylul tarihinde K0- tubu görür görmez onun yazılış tarzı, 
let, Milyon tarafından boğularak öldü- imliısı ve hüsnü hattından ancak bir Al
rülmek tehlikesi karştsında kalmJ.§tır. manın elinden çıkmış olacağına hükm
Bu, doğru mudur. etmiştim. Filhakika bu mektubu Vayd-

Kolet - Evet.. Çünkü oğluma mek _ man yazml§tır. Fakat madam Sakheimi 
tup yazmıştım. telefonda arıyan ses bir Cermen sesi de-

Metr Döloncy, Kolele bu suali :sorar- ğil ... hali· muhlis bir Fransız sesi idi. 

ken yüzünü ona \•e arkasını da heyeti Milyon bu sesin kcndı sesi olduğunu 
hakimeye c;evimüşii. itiraf etti. 

Reis - Metr Döloncy, yüzünüzü bize Celse 15,35 te te'krar başlamak üzere 
doğru dönerek kon~ursanız sesini7.i da- tatil edildi. 
ha eyi duyabileceğiz.. Celse açıldığı zaman adliye doktonı 

Metr Dploney - Hakkınız var .. Fakat Detis davet edildi. 
Kolet benim yiizüınü görürse sö7.lerimi Juan dö Kovenin cesedini muaye eden 

müntehibi saniler de ayni saatte kaza 
merkezlerinde toplnnmışlardır. 

adamdı. 

- Genç kız, dedi. Muayene ettiğim 
zaman tamamen geyinik bir halde idi. 

- Şövalye, dedi, çok apdal olmalı ki ayınnm .. Bu kuvvetlerin bir kısmını, söyliycccksiniz .• 

DEMiR MASKE 
benim bu tuzağa dii§eceğimi tahmin et- söylediğiniz gibi Apremon kayalıklarını - Hayır .. Yalan söylemeğe hiç te bir 
:sin .. Ben bizzat sevkedeceğim kuvvetle muhasara için arka yoldan sevkederim, mecburiyetim yok ... Ben şimdiye kadar 
doğrudan doğruya Apremon boğazına diğer kısmım da, bizzat siz de başında seni ihmal ettim, seni sevmedim... Seni 
değil, fakat arka yolu takip sw·etiyle bulunmanız şartiyle Franşor geçidine tanımak istemedim .. Fakat şimdi, benim 
biitün o kayalıkları muhasara altına ala- ~evkederim. etimden. benim kanımdan olan senin 
cağım ve onları aı·kadan vuracağım. Hat· - Peki amma .. Bu geçit, etrafı kaya- hakiki biı- tehlike karşısında bulundu
tfı Fontenebloya giden büyük caddeyi lık ve sarp bir geçittir .. Pusu kurmağa ğunu görmek inkllr ettiğim, tanımak is-Büyük tarihi ve macera 
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bile takip etıniyeceğim.. pek müsaittir. leınediğiın analık hislerimi, analık şef-

~ - Bu planını1.ı muvafık görıniyoruın - Doğru Aınma. Ben §Övalye Dö Lo- katimi tahrik etti. Ben, belki de istemi-
~ Gniafon.. renin ağzından aldığım plana göre bu yerck, fakat sadece, sadece senin evla-

Kanbur, yerinden sıçrıyarak haykır-ımensu~ları bu vnzlyette~ı.her ~gi bir - Neden ınadaın? .. Bu hususta :sizin Franşor geçidinde komploculardan kim- dımın ... Hayatuıı korumak için hareket 
dı: vasıta ıle haberdar olabılır1erdi .. Ve o de •scvkülccyş• clü;iüncelerinizi öğren-1 se bulunmıyacak ve yol bu taraftan or- ediyorum. 

- Bunu yaptınız ha ... Bunu söyledi-ı zaman senin vaı.iyetin daha müşkül olur-! meği çok merak ediyorum. 1 mana kadar serbest bulunacak.. Y' nhur cüce ağız dolsu bir kahkaha 

n~ ha ... Demek nihayet bana i~~et etti- 1 du ... Ben. ~zde onlara sadakat ~ö~ieri-ı - Be~. fikrimi açıkça söyliyeyin~ .. Siz ı Gniafon tered~üt içinde .iai.. savurdu .. 
~·: ~unun hesabını vereceksınız. Ken· f yorrnu~ gıbı davr~arak ve ken~ı o~-

1 
a~~m .~~~eş batar~en y.ola çıkacagınıza .-:- Aklı~. erınıyor ... dedi, nasıl olur, - Ah benim güzel aımeciğim ... Dedi. 

dınıı.ı koruyunuz.. tarın tarafından gostererek emnıyetlerı- gore buyuk caddeyı takiben ve tam ge- Şovalye Do Loren benim baskın yapa- Bana karşı gösterdiğin bu şefkat bilsen 
- Asıl sen kendini koru... ni üzerime çektim ve bütün planlarını ce karanlığında Fonteneblo karşısında cağııru haber alır da bu Franşor geçidi- beni ne kadar mütehassis ediyor. 
Gniafon \'ahşi vahşi güldü : bu suretle öğrenm~ oldum. bulunacaksınız.. ni serbest bırakır !.. - Alay etme Gniafon .. Benim bu an-
- Şimdi de beni tehdit mi ediyorsun. - Vallahi benim güzel anneciğim, siz -· Evet... - Bunun sebebi basit.. Çünkü onlar da duyduğum analık aşkı alaya değil .... 
Dedi.. şeytanın muhak};cık ta kendisisiniz. Şey- - Böyle ve gece karanlığında büyük kuvvetlerini ikiye taksim etmek istemi- hürmete llyıktır. 
- Hayır, tehdit etmiyorum, sadece bir tan bile olsa :si· in bu düşündüğünüzü bir süvari kuvvetini her tarafı ağaçlık, yorlar ve kendilerini bütün mevcutları - Yalan ... Bin kerre, yüz bin kerre 

tavsiyede bulunuyorum.. Sana, Fonte- diişüneınez .. P 'i, şövalye Dö Lurenin kayalıkla çevrili bir yerde bir sergüzeş- ile birlikte Apremonda müdafaaya ha-• yalan'. 
neblo ormanına tedbirsiz ve ihtiyatsız pl~nı ne imiş acaba? te sevketmek her halde çok tehlikeli bir zırlanıyorlar. ı - Neden böyle şüphe ediyorsun .. Ben 
&itme demek istiyorwn.. - O, orman yolunu Apremon boğazı- şey olacak ... ~asen bu suretle hareket Kanbur, Madam Skarronun bu müta- saua fena bir şey söylemiyorum .. Oğlum, 

Benim şövalye Dö Lorene söylediğim na kadar serbest bırakacak. Siz oraya edecek olursanız Apremon boğazına ge- laa:sına karşı sadece hafif ve manalı bir diyol'um, ihtiyatlı hareket et. Kendini 
sahte sözler tesirini gösterdi ve o bana kadar hiç bir taarruza düçar olmadan gi- !inceye kadar :sabah ta olacak .• Ve o za- tebes.sümle mukabele etti. ölümün kucağına atma ... Annene vercce-
hUtün plirunı anlaUı .. Senin idare ede- debileceksiniz. Fakat Apreınon kayalık- ınan daha kolay pusuya düşürülmüş bu- Madam Skarron : ğin elemi hatıl'ına getir.. Senin ölmen 
~ğin süvnri bölüğünü nasıl pusuya dü- !arına gelince orada kuracağı pusu ile 

1 

lunacaksıruz.. - Seni temin için, dedi, bu suretle ha-
1 

bana ne kadar ıstırap verecektir bunu 
Şurecegini bir bir izah etti. bütün süvari kuvvet.ini imha edecek. - Peki, .sizin fikrinizce ne yapalım? reket ed~iınin hakiki :sebebini de söy- bir kerre düşün .. Diyorum .. 

- Snhi mi?. Anlaşılıyor ki madam Skarron Gnia·ı - Ben :siı.in yerinizde olsam, süvari liyeyim mi? 
Elbette .. Düşündüm ki bu teşkillt 1 fona yalan söyliyordlL bölüğünü teşkil eden kuvvetleri ikiye - Söyle) in .. I·'akat eminim ki yalan •• Bİ7MEDİ •• 

Vaydman, başı ile bir ceveb hareketi 
yaptı. Fakat göilerini başka tarafa çevir
di.. 

Reis - Vaydman, doktorun ifadesine 
bir itirazınız var mı? 

Vaydman - Bir şey anlamadım ki.. 
Reis - lsterseniz terceman çağıralun. 
Vaydman - Hayır .. lüzum yok .. 
Mahkemeye, Vaydmanın talebi üzeri· 

ne ve şahit olarak jandarma onbaşısı 
Jevayyö getirildi. 

Vaydman ... ayağa kalktı: 
- istiyorum ki, dedi. Kolete sora ı -

nız. Bir gün benim odamı boşaltmadılat 
mı, dolabı, masayı, hepsini çıkanp ta 

sade yatağı bırakmadılar mı? bundan 
da maksat bu odaya birini kapatmk .. 
içindi. Kolet bunu ilk önce inkar etmiş
ti. Fakat ilk sorgularımızın yapıldığı sı
rada ben. mahkeme koridorunda ve şim
di burada hazır bulunan jandarma on
başısının yanında iken Kolete rastladım 
ve ona bu ciheti ordum. Kolet te evet, 
hatırlıyorwn demişti. Şimdi bu sözüni.i 
tekrar etmesini talep ediyorum . 

Kolet Triko, ceveb dedi. 
Vaydman devam etti: 
- Ben, Milyonla beraber asla bir gU

zellık enstitüsü kunnağı tasavvur el -
memiştim. Fransaya geldiğimız zaman 
gayri kanuni ve gayri meşı·u yollardan 
yürümek suretiyle para teminini dü -
şündük. Uyuşturucu maddeler ticareti 
yapan bir Steyn vardı. Maksadımız onu 
ele geçirmek .. Vulzi villasına kaldırmnk, 
orada mevkuf tutmak suretiyle fidyei 
necat almaktı. Steyni bir otomobile bin
dlrıneğe muvaffak olduk. 14 'T'eınmuzda 
idi. Otomobilin direksironunda Milyon 
-.·ardı. Fakat her nedense yarı yolda 
Steyıı şi.iphelendi, otomobilden inmek is
tedi. Bu iş te bu suretle muvaffakıyet -
sizlikle neticelendi.. 

Reis - Vaydman .. demek L"tiyoı.su -
nuz ki sizin odanızı Stcyni kapatmak 
için boşalttılar .. Bu işte Milyon siı.inlo 
beraberdi. Ve müşterek hareket ettiniz. 
Ve güzellik enstitüsü meselesi aranızda 
asla 01evzuubahsolmadı. ifadeniz bu de-
ğil mi? 

Vaydman - Evet.. 
Reis - Jandarma Jevayyö gidebilir. 
Milyon üzerinde olan bu ithamlar kar-

şı:sındn Milyonun müdafii Metr Jero sa
kit kalmak istemiyor ve Vaydmanın id
diasının dof,rru olup olmadığının anlaşıl
ması için ınevzuubahs olan Steynin din
lenmesini istiyor. 

Reis - Fakat onu nasıl ve nerede bu
lalım! 

Müddeiumumi - Onu aratmak için 
hiç bir kanuni hakkım ~·ok. 

Metr Jero - Steynin Amerikada ol
duğu malum. Bu adam el'an ya§ıyor. 
O Hayali bir kimse değildir. Mesela pek 
ala telgrafla ifadesi alınabilir. 

Milyon - Bu mesele hakkında Vayd
ınanm bütün sözleri yalandır. 

Metr Moro Ciynf eri - Milyon .. Steyn 
ile birlikte hiç otomobil gezintisi yaptı
nız mı? 

Milyon - Asla .. 
Moro Ciyaferi - Stcyni tanır mısınız? 
Milyon - Hayır .. Yüzünü bile gör -

mcdim. 
Kadın avukat Röne Jeron - Vayd -

man Steyn ... kendini hangi isimle tanıt
mıştır .. 

Vaydman - Hunter ismi ile. 
Röne Jarden - Bu cihetin bilinme 1 

lfızımdı Çünkü eğer Aınerikaya telgraf 
çekilecekse Stcyne Vaydmanı tanıtmak 
ve anlatmak için onu hangi isiın altında 
tanıdığını tasrih etmek lazımgelır. 

Metr Jero - Vaydmnn, 16 ay süren 
bir sorgudan sonra bu otomobil gezinti
sinden bizi ancak bugün haberdar cdi
~ or ve bu gC'zintinin 14 Temmuz tarihin
de olduğunu söyliyor. Şu hale göre cep 
defterinde bulunan Steyn ismi, 24.Hazi
ran tarihi ve cBatyol dö I...orcn> kaydı 
hakında ne diyecek? 

--BirMEDİ-
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Cümhuriyet devrinde su. 
işlerimizin tekimülü 

Yurtda b üyük İ§ler başaran cümhuri
yet hükümetinin bilha~sa üzerinde dura
rak kuvvetli bir azimle yürüttüğü en mü
hinı işlerden biri de su meselesi olmuştur. 
Memleket su işleri (fazla su} ve (az ıu) 
olmak üzere iki mühim safha arzetmek-

miyesi ( 600, 000) •dekar arazinin su isti-
1tıaından kurtarılmasına ve ( 4 3, 000) 
hektar arazinin sulanabilecek bir hale 
getirilmesine yarayacaktır. 

Havva 
c Kızları 

(Yeni Asırın büyük tetkik anketi) 
-67-

Tevkifhaneye geldiğimiz za -
man komi•er beni, müddeiumumi
nin tavaiyesi veçhile baş gardiya
na tealim etti. 

. . 
aa geyınıf tarzım dikkatler;;ıi tedir. Bu iki safhanın iktısadl, zirai ve 

2 - Bakırçayı, uzun yıllardanberi ba
kımsız kalan yatağının dolmuş olması yü
zünden bütün ova imtidadınca ta11makta 
ve yer yer bataklıklar husule getirmekte
dir. Bu vaziyeti önleyici tedbirler alınma-

Melanezya bayanlannın bu ziyafetler- mevcut değil , olmıyan fena kuvvetler 
de insan yağını içmiş kızarmış yaprakla- tahayyül ederek, onların gayri hakiki 
n yalayışlanndaki heyecanlan insanda korkuııile titremişlerdir. Yani, dünyanın 
hiç d e dini bir duygudan geliyor hissi neresinde olursa olsun, insan oğlu kendi 
bırakmıyor. Bilakis, daha ziyade, mf . saadetini yapmak için kendine hadsiz he
erkek yağı olduğu için zevk ve hatta hay- sapsız ıstıraplar vermektedir. Melanez· 
vani bir şehvet duydukları pek muhte- ya insanları da baştan başa pençesinde 

Baş gardiyan yine eaki baş gar
diyandı. Beni tanıyordu. Burada 
kaldığım müddetçe kimseye biT 
fenalıkta bulunmamı, ve daima 
mazlUm kalmıştım. ihtimal bun
dan ve yahut güzelliğimin erkek
ler üzerinde bıraktığı tesirden 
olacak, beni tekrar görmek ba 
adamı memnun etmiş göründü. 

Komiaere: 
- Merak etmeyin .. dedi. Ser

vet hanımı yine kendiai gibi biz
de miaalir olan üç ki1'inin bulun
Jağu bir odaya götüreceğim. Ora
da rahat eder. Görüyorum ki ya
tağı yok. Fakat ben onu da temin 
ederim. 
. Komiıer beni bir kenara çek -
ti: 

- Kızım, dedi. Belki •eninle 
artık bir daha konu,amam .. V a%İ
le icabı iıimden ayrılamam. Yal
nız sana, ıeni ilk gördüğüm za -
man söylediğim ıeyi burada tek
rar edeceğim. Her ne olursa olaun 
ve h«'.r ne suretle olursa olsun ha
yatını tanzim et ki .. bir daha, 1a
hitlik için dahi olsa elimize dü1-
me .. Ama benim elime demek is
temiyorum. Zabıtanın eline düş
me .. Çünkü senin sabıkan ve bu 
sabıkana inzimam eden bir de 
ağmsuz.luğun var. Biz böylelerini 
daima füphe ile karşılarız. 
Hakkı vardı. O, vazifesini ya

pıyordu. Ve bana da hayatta takip 
etmekliğim liizımgelen yolu gös
teriyordu. 

Ba yol, benim de yürümek iste
diğim yoldu. Fakat yine bu yol, 
benim, komiserin dediği gibi hem 
aabıkam hem de uğurıuzluğumla 
yalnız baıına gideceğim yol de -
ğildi. Biri lazımdı ki elimden tut
sun ve : 

- lıte buradan yürü .. &elômet 
buradadır .• desin .. Böyle biri çık
madı. Daha doğrusu bana yol gös
terenler, elimden tutup iıtikamet 
verenler çok oldu. Fak.at bütün 
bunların beni aevkettikleri istika
met ckurtaluf'> değil, uukub ol
Ja. 

T evkilhane baş gardiyanının 
beni götürdüğü odada hakikaten 
üç kiıi vardı. 

Banlar, tahta ayaklı uydurma 
lıaryolalar üz.erine atılmtf ıilte
lerde uyuyorlardı. 

Yanlarına bir «miıalir» getiril
diğini ba1 gardiyanın ayak ıeıin
den uyanarak gördükleri zaman 
gözlerini şüphe ve can aıkıntısı 
ile bana çevirdiler. Fakat benim 
gençliğim, güzelliğim ve bilhas -

········································~ . 
E Yılda bir lira verip Çocuk Esirge-

çekti. 
- Hoı geldin kardef .. 
Dediler. Oçü de gençti. İçlerin

den bir taneıi, göz kapaklarının 
altı henüz pek körpe olma•ma 
rağmen morarmıı, boynunun iki 
yanında tozlukları meydana çık
mıı bir taze bana, içini çekerek: 

- Seni de mi, dedi. Çekerken 
yakaladılar. 

Ben hayretle ıordum. 
- Ne çekerken? 

-· 
- Ne olacak .• kokain .. KO,ki 

alıfma% olıa idim .. Onu icat ede
nin yedi ceddine lanet olmn. 

Zavallı... O ana kadar yalnu 
umini ipttiğim bu zehirin miip -
telalarından ve kurbanlarından -
dı ... 

Uykularını çoktan almlf olduk
larından üçü de uyanmqlar ve be
ni ... sorguya çekmeğe bapaJJar. 
Benim ise yorgunluk, uyku.uzluk 
ve gözümün önünde Muhliı beyin 
öldürülmeıinin leci hali içinde 
pek bitkin idim. Kuaca vaziyeti 
anlattım. Ba, gardiyanın, bir gar
diyan aırtında ve nereden buldu
ğunu bilmediğim yatağı getirme.i 
ve bu daracık odanın köıeaine ve 
yere •ermeıi Üzerine kendimi bu 
yatağın Ü•tüne atlım .. 

•• Bi'l'MEDİ •• 

Uzakşarkta terbiye 
kaideleri 

Çindc 300 tane terbiye kaidesi ve 
3,000 tane de·muaşerata ait vecize var
dır. Fakat bunların Avrupada kullanan
larla hiç bir alakası yoktur. 

Mesela, terbiyeli bir Çinli, kendisine 
hediye veren birisine ho§ görünmek için, 
ondan bu hediyeyi kaça aldığını .sorar. 

Misafirlikte olan bir çinli hiç bir za
man kalkıp gitme arzusunu izhar etmez. 
Şayet ev sahibi ona akşam yemeğine kal
masını teklif ederse, bu gitmesi icap et
tiğine alamettir. 

Bir çinli hasta olduğu zaman da misa
fir kulübüne devam eder. Çinliler aert 
yataklarda yatarlar ve yaıtıldannı başla
rının değil, boyunlarının altına yerleıti

rirler. 
Ve nihayet, bir çin1i, düğün dolayısiy

le yemeğe davet edildiği zaman masraf
tan hissesine dü§en kısmı ödemeği ga
yet tabii görür. 

İngiliz ticaret 
heyeti Moskovada 
Moskova, 23 (Ö.R) - İngiliz ticaret 

heyeti Varşovadan geldi. Moskova ga
rında İngiliz büyük elçisi, Sovyetler ha
riciye komiser muavini Potemkin ve da
ha bir çok zevat tarafından karşılandı ... 
Heyetin reisi bugün Litvinofla temasa 
gelmiştir. 

FANSA • POLONYA 
ANLAŞMASI 

: mc Kurumuna OYE olursanız yok
: sul, bakıma muhtaç, kimscııiz yav
E ruyu kurtarmı~ olursunuz. . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Paris, 23 (A.A) - Fransa - Polonya 
ticaret muahedesine munzam bir proto
kol bu akşam parafe edilmiştir. 

~!!!!!!!~!!!!!!!!~!!!!!!!!~!!!!!!'!!!!~~~~ 

~~ Tarihin Gizli Cemiyetleri ız; 

Engizisyon Esrarı 
Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı 
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Tefrika: 48 
bir halde bulunan Talera, Savedranın 
gömleğinin yakasını bir türlü elinden bı
rakmıyordu. 

Evet, Savedranın göğsünde geniş ve 
mosmor bir bere vardı! 

Eğer, Savedranın göğsünde bu çirkin 
cinayet nişanesi olmasaydı, papaslar, 
Talerayı kurtarmıyacaklardı. Yarı bay
gın bir halde bir kanepe Uzerine yıkıl
mış olan Talera, hala bir şeyler söyl~ 
mek istemekte idi. Fakat, kudurmuş bir 
dereceye gelen Savedra, tekrar üzerine 
atılarak: 

- Bu köpekle hesabımı tamamlama
lıyım! dedi. 

Ve, eğer fırsat bulsaydı, Talerayı bo
ğacak ve dişleriyle parçalıyacaktı . Fa -
kat beş kişi olan papaslar, uzun bir mü
cadeleden sonra, Talerayı kurtarabildi
ler. Savedrayı dn yere yatırdılar. 

Talera: 

Nakleden : F: Ş. 8. 
- Arkadaşlar, dedi. Size çok ağır gel

mekle beraber, şu sahtekh ve katil he
rifi bağlamak vazifesi de düşüyor! 

Fakat, papaslardan birisi: 
- Monsenyör Talera, dedi. Emrinizi 

yerine getirmekten istinkM ediyorum. 
Çünkü bu emir, hiddet dolayısiyle veril
miştir. 

- Fakat onu serbest bırakmak, be -
nim katlimi mucip olacaktır! 

- Ne olursa olsun, şu Ana kadar bu 
sarayda mutlak ve tek bAkim monsen -
yör Savedradır! 

Talera hiddetle: 
- Sefil! diye bağırdı. Diğer papaslara 

dönerek: 
- Siz de bu adam kadar alçak mısı

nız? diye sordu. 
- Şiddet istimalinden sakınınız, mon

senyör! cevabını aldı. 
Bu sırada Savedranın asabi heyecanı 

sıhhi varlığımızı kemiren sayıeız zarar
ları vardır. 

Fazla su, akar suların zaman zaman maaı haricinde çok kıymetli ve münbit 
vukubulan taşkınlarile tahassül e'der ve araziyi ihtiva eden ova ekilmez bir hale 
civarını kaplıyarak mahıullerin mahv ve geleceği gibi batak bir hale gelen bu yer
emeklerin heder olmasına sebep olur. ler sağlık bakımından tehlikeli ve barınıl
Münbit ve mahsuldar arazinin harap ve maz bir duruma girecektir. 
bataklık hale gelmesini mucip olur. Bu maksatla mansaptan itibaren So-

Yurdumuzun zengin, mahsüldar ve ma boğazına kadar yetmiş kilometre 
mamur aahalannın zaman zaman vuku- uzunluğunda bulunan mecranın temizlen
bulan taıkınlar yüzünden uğradığı za- meai ve düzeltilmesini istihdaf eden ve 
rarlann önünü alacak tedbirlerlerin alın· kCJif bedeli ( 1,759,363) lira olan bu işe 
ma.sı su itleri programının ehemmiyetli 
bir merhalesini teıkil edecek ehemmiyet
tedir. 

Yatakların temizlenmesi, tanzim ve ıı· 
lahı ve bunun için iktiza eden bütün fen
ni vaaıtalann ihzarca lntıW ile baılıyan 
bu mücadele memleket büyük ıu işleri 
programının umumi çerçevesi içinde 
önemli bir yer almış bulunmaktadır. 

Az su meaelesine gelince: Bu da yur
dumuzun iklim prtlannın icabıdır. Ve 
su ihtiyacını karıılıyan yağıılann kafi 
derecede ve vaktinde olmamasından do
ğan bir afettir. Bu yüzden mahdut sa
halarda fenne uygun olmıyan tekilde ya
pılan sulama1ara bile kifayet edecek su 
bulunmamakta köylümüz bu yüzden bü
yük sıkıntılara düçar olmaktadır. Bu hi.
dise birer servet ve hayat kaynağı olan 
yerlerin verimsiz ve çorak biT hale gel
mesine sebebiyet vermektedir. 

Su i !erimizin esaslı bir merhalesini de 
az su itini zirai ve iktısadi varlığımızın 
icaplarına göre düzenliyerek ve bu afe
tin zararlannı karşılıyacak tedbirlerin 
alınması teşkil etmektedir. 

Bunun için her türlü nebatatı ve bil
hassa iktısadi kıymeti çok olan nadir ve 
pahalı maddeleri yetiştirecek kudret ve 
kabiliyette olan sahalarda geniı sulama 
ıebekeleri tesis etmek, dere, çay, ırmak 
ve nehirlerde yağı~ mevsimlerinde artan 
su sarfiyatını bunlar üzerinde inşa edile
cek barajlarda depo ederek kurak mev
simlere saklamak için icap eden bütün 
teknik inşaat imkanlarını araştırmak la
zımdır. 

Faaliyetle devam etmekte olan au iı· 
lerine ait tanzim edilen programda bu 
ülkülerin mümkün olduğu kadın aüratle 
tahakkuk ettirilmesine büyük ehemmiyet 
verilmi§ ve iki aenedenberi devam et
mekte olan bu mesai neticesi olarak hü
laseten aşağıdaki kAydedilen su itlerine 
başlanmıştır: 

1 - Susuzluk havzasında Kinnastı 
Susurluk derelerile diğerlerin ıslahı ve 
bu havzadaki ovanın sulanmasına ait it
lerden bedelleri (835,888) liraya baliğ 
olan Kirmastı ve Apolyont sedleri in
~ah ile Kirmastı ıulaması inşaatı devam 
etmektedir. Keşif bedelleri ( 2, 788,685) 
liraya baliğ olan Uluabat deresi ve Can
bollu azmağı, Susurluk çayı ıslah iıılerile 
Kocaçay ıslah ve sulama işleri ve İnürüv
vetler deresi ıslah işleri Manyas gölü sed
leri inşaatı eksiltmeğe çıkanlmı§tır. 

Burada gayet birinci derecede ta§kına 
karşı tertibat almak ve civar arazide ye
tiştirilen mahsüllerin taşkınlarla mahvol
masına mani olmak ve bu suretle kurta
rılan araziyi sulayarak mahsul verimini 
arttırmaktır. Bu ameliyatın heyeti umu-

ait proje hazırlanarak eksiltmeye konul
muştur. 

3 - Gediz havzasında Salihliden iti
baren Menemen boğazına kadar olan 
Kasaba ve Manisa ovalarının ıulanması
ru temin için feyezan zamanlanndaki su
lann Marmara gölünde iddiharı ve b u 
ovalarla Menemen ovasının ıulanması 

qlerini teşkil eden ameliyattan keşif be
delleri ( 1, 9 16, 4 2 O, 7) liraya baliğ olan 
Marmara gölü besleme ve boşaltma ka
nallarile Marmara gölü seddesi ve Me
nemen ovası isale ve tevzi ana kanalları 
ve Emiralem regülatörü inpatı tamamen 
müteahhide ihale edilmiı ve bu itlere ait 
inpat faaliyeti baılamıştır. 

Yapılacak l.u ameliyat ve feyezan1ara 
karıı vücuda getirilecek tesisat sayesinde 
( 1, 740,000) dekarlık bir arazi sulana
cak ve emniyet altına alınacaktır. 

4 - Büyük Menderes havzasında çok 
münbit ve mahsüldar olan kıymetli ve 
nadir maddeleri yetiştirmek kabiliyetin
de bulunan, ( 1,600,000) dekarlık VÜs· 
atindeki Sarayköy, Nazilli, Yenipazar 
ve Karahayt ovalarile Koçarlı arazisinin 
ıu1anması ve taşkınlara karşı l'°runma· 
~ını teminen Işıklı gölünü su iddihar ha
zinesi haline sokmak Ü7ere ~edde in!jn 
etmek ve Pirlibey sulama kanalını açmak 
Sarayköy sulamasını yapmak üzere 
(2,225 ,525) liralık iş eksiltmeye konul
muştur. 

(200,000) liraya keşif bedelli olan 
Horsunlu, Nazilli sulama kanalile Aydın 
bataklığının kurutulması işleri faaliyetle 
devam etmektedir. 

5 - Adana ovasının sulanmasını te
minen Seyhan üzerinde inşa edilecek 
olan (3,030,792) lira keşif bedelli Bü
yük Seyhan regülatörünün ihalesi yapıl
dığı gibi ( 1,789,234) lira bedelli olan 
sağ ve ıol sulama eaas kanalları inşaatı 
faa1iyetle devam etmekte ve kısmen bi
tiri1mek üzere bulunmaktadır. 

Tarsus çayı üzerinde keşif bedelli 
(350,000) lira bulunan Bardan regüla
törü ile sulama esas kanalları inşaatı da 
tamamen ilerlemi!) bir vaziyettedir. Bu 
tesisatın tcbeke kısmının tamamlanması 
zımmında ( 180,000) lira keşif bedelli 
Berdan sulama §ebekesi de eksiltmeye 
konulmuştur. 

Bu tesisatın yapılıp sulama §Cbekesi 
de tamnmlandıktan sonra Tarsus ile Mer
sin arasında ( 16,000) hektarlık ve Ada
na ovasında ( 140,000) dekar bir saha
nın sulanması temin edilmiş bulunacak 
ve en kıymetli zirai mahsüllerimizi ye
tiştiren Adana ovasının verimi bugüne 
nazaran kat kat artmıı bulunacaktır. 

Adana ovasının feyezanlardan vika
- SONU 7 nci SAYFADA -

meldir. 
Bazı kabilelerde de, mesela Tugeriler 

gibi, kebap edilmiş insanı iştiha ve lez
zetle yedikten ıonra kemiklerini ziyan 
etmiyorlar. Bunlar yedikleri insanların 

kemiklerini de ziynet makamında vücut
larına asıyorlar .. Melanezyada yamyam
lığın diğer bir ıekli daha vardır ki bu 
adet, yeni Kinenin ıiınal taraflannda bu
gün dahi devam etmektedir. 

insan bqı avcılığı 1 
Bu adetin de menşe ve mahiyeti dini

dir .Zira bir insan baıı avlamanın, me
ıela bir evin, yahut bir kayığın uğurlu 
surette ikmal edilmif olmasını temin ede
cek itikadı vardır. Bir ev yapılır veya bir 
kayık inp olunurken onun sahihi bir in
san başı avlarsa o ev veya o kayık uğurlu 
olur 1 Bu ha valideki delikanlılar için in
san başı avlamak büyük bir ıereftir. 

kıvrandıran, esir etmiş olan gene insa
nın kendi muhayyi]esidir: itikatları, inan
dığı kendi rüyalan, kendi kabusları .. 

Fena ruhların fedakarlıklarından can
larını kurtarmak kaygusu .. 

Melanezya insanlarını, inaanlığın hu
rafeleri daha doğmadan evvel sarar. Da
ha dünyaya gelirken kuşanır, bunalır. 

Melanezyada bir çok daha dünyaya gel
meden evvel hurafelerin ve evham kor
kularının lokması olur!. 

Melanezya insanlarına huzuru zehn
den, onlan heyecanlar içinde yatatan p
rip itikatlan hadsiz hesapaızdır. 

•• Bi'J'MEDI •• ----<o----
Erkeklerden 
---~---

Nefret eden kadınlar 
köyü de vardır •. 

-*-Pariı - Midi gazetesine, Sovyet mem-
leketlerinden gelen haber bakın ne kadar 

Delikanlı kabilesinin kadınlarına gü
zel ve §anlı görünmek için insan başı av
lamaya mecburdur!. Ne kadar çok insan 
başı avlamışsa itiban o kadar yüksek 
olur. Bu insanlar düpman kabilelerin
dendir. 

garip: 
insan başı avlıyacak bir yeni Kineli 

pusuya yatar, geçmekte olan düşmanının Sibiryanın ucuçsuz bucaksız orman-

ansızın üzerine çullanır, onu öldürür. 
Sonra kafaııını gövdeden ayırır, köyü-

ne getirir. Kesik kafayı evinin önünde 
bir kargının Üzerine diker. 

Vakıa, esasında, insan eti yemek mev· 
zuu b ahis olmadığı için bu suretle insan 
başı avlamak yamyamlık sayılamazsa da 
pek eski ve insan avlanarak yenen yam
yamlık devirlerinden kalma ve hakikaten 
vahşiyane bir adet olduğu muhakkaktır. 

Hiç şüphesiz Melanezyalıların hakiki 
yamyam cetleri. insanları vahşi hayvan 
gibi hu suretle avlamakta ve yemektey
diler .. 

Mesut olmak için insan eti yiyen Me
lanezya insanları hakkında şuracikta 

umumi bir mütalaa ileri sürmeme müsa
ade buyurulıun .. 

ln!lan eti yedikleri için bu adamlardan 
nefret mi etmeliyiz? Yoksa acımalı mı
yız? Bütün dünyaya sorarım: 

Kendisine saadet getireceğine, kendi
lerini habis ruhlardan, sebeplerini asla 
anlatmadıkları müthi§ hastalıklardan, fe
laketlerden koruyacağına, ruhlarını gü
nahlardan ve fenalıklardan temizliyece
ğine inanarak, insan eti yedikleri için bü
tün bu Melanezya yerlilerini baştan aşağı 
öldürmeli miyiz? 

Siz böyle bir idam hükmüne evet di
yebilir misiniz? Zannederim ki yeryüzün
de buna evet diyecek tek bir insan dahi 
çıkamaz. Peki, insan yemek gibi en men
fur bir cinayeti bu adamlara irtikap etti-

larında nüfuz tahriri için Mogol hudut-
}arına yakın bir yerde dağlann arasında 
küçük bir köye çıkıp varmışlar. 

Köyde 30 kadar izba varmış. Fakat 
köyde erkek olarak bir tek can yokmuş. 

Köyden ne hükümetin haberi varmış, 

ne de kimsenin. Bu diyarlarda vaktiyle 
Yakutların ordugahları " ~rmı,,. !::rkekler 
harbe gitmiş, ihtiyarlar ölmüş, kadınlar 

dağılmış ve köy artık resmen ortadan 
kalkmış, silinmİ§. Yirmi yıldan beri kuı 
uçup kervan geçmiyen köyün dört bir 
yanı bataklıklarla dolmuş. 

1şte bugün, dünyanın bir bucağında 
yalnız kadınlarla meskun olan bu küçük 
köy keşfedilmiştir. 

Kadınlar yakalanmış. Evvela erkekleri 
nerede olduğu sorulmuş. Onlar söyleme
mişler, fakat berikiler 8lkıştmlınca haki
kati itiraf etmişler: 

- Biz, demişler, buraya, eski bir kö
yün harabeleri üzerine yerleştik. Hükü
metin bizden haberi yok. Erkeklerden 
nefret ediyoruz. Böyle mükemmelen ge
çinip gidiyoruz. 

Ekip biçmekle, odun kesmek, ev yap
makla vakit geçiriyoruz. Eğer tesadüfen 
köye bir erkek uğrarsa, yok ederiz. 

Bu kadınların başı Savren isminde bir 
kadınmış. Bu kadın harpten evvel de bu
rada karargaha bakarmış. Harp bittik
ten sonra kocası tekrar köye gelmiş, karı 

ile koca arasında bir kavgadır başlamış. 

Nihayet köy münhasıran kadınlara kal-
ren nedir? insanı bu kadar feci bir mah- mış. Kadınların reisi, kendi emirleriyle 
l\ık haline koyan hikmet nedir? Buna neler yapıldı ise hepsini söylemiş. 

tereddütsüz şu cevabı verebilirim: Hatta, köydeki kadınlardan biriııi bir 
ltikat 1 erkeğe biraz temayül edince derhal yok 
1tikat, yani, in~anın kendi muhayyile- edilirmiş. Köyün civarındaki bataklık1ar-

sinin, kendi vehminin kuvveti! da bir çok iskelet bulunmuş. Kadın Ya· 
Yeryüzündeki insanlar yeryüzünde kotsk hapisanesine atılmıştır. 

bitmiş, soğukkanlılığı ba§lamı.ştı. Yer -
den kalktı ve taarruz fikrinde olmadığı
nı ispat için geri, geri çekilerek: 

kü onlar da Savedranın 
miyle kaybettiğine emin 

Talera tekrar sordu: 

davayı ~ma - · Bu düşünce çok doğru idi. Fakat Fras
idiler. kito yoktu. Ve koca Liibon şehrinde 

mesine artık imkAn kalmamıştır, dedi. 
- Monsenyör Savedra artık baş engi

zitör değil midir? 
- Ilıtiyarsız bir hiddet ve şiddetten 

dolayı affınızı rica ederim kard~lerim! 
dedi. Büyük engizitör olmasına rağmen, 
cam olduğu sanılan bir adama karşı gös
terdiğiniz hürmete teşekkür ederim. 
Şüphelerinizi izale ettiğimi sanıyorum. 
Aldanmışım, bunun için şüphelerinizi 
gidermek için yeniden izahata hazırım! 

Bu sözler, beş papas tizerinde derin 
bir tesir yaptı. Fakat Talera hücumla -
rını bırakmadı: 

- Kardeşlerim diye bağırdı. Bu ada
mın göğsündeki izi gördükten sonra, bu
gün elde edilmiş neticelerin hepsinin 
de hükümsüz kaldığı Aşikardır. Mahke
menin bir azası sıfatiyle davanın yeni -
den görülmesini Lc;tiyorwn. Ve bu defa 
mahkemenin aleni değil gizli omlası la
zımdır! 

Papaslar, Taleranın bu kararına sil -
kO.t ile mukabelede bulundular. Talera, 
kudurmuş gibi bir hiddetle: 

- Ya ... bu karara muhalefet mi edi
yorsunuz? 

Dedi. Pekal§ .. yarın ayaklarıma ka -
panacaksmız ve Romadan da sizin ile 
aramda geçen bu Mdisenin muhakeme
sini istiyeceğim! 

Bu tehdit, papaslan dfi:.~dürdU, çiln-

- Emirlerimi kabul ediyor musunuz? 
Savedra, daha fazla ısrardan bir şey 

elde edilemiyeceğini bildiği için: 
- Ben muhakemenin tekrarlanması-

emniyet edeceği bir insan bile yoktu! 
Beş papas, Savedranın gibnesine yar

dıın ettiler. Savedra, ihtiyat olarak, bir 
hançeri yanına almak istedi Fakat Fras
kitonun yerine geçmi§ olan baş muhafız 

nı ve hafi olmasını kabul ediyorum! de- kendisini zındana sevkedeceğini söyle-

di- di. 
- Hemen şimdi mi? 
- Evet, hemen şimdi! 
Zaten gün doğmuş idi. 
- Pekala... azalar şimdi çekilecekler 

ve muhakemenin teferrüatı - üzerinde 
karar vereceklerdir! 

Ilk karar olarak, Juananın tekrar sor
gu ve işkence altına alınması karan ve
rildi. 

Ve, Juana da, aşıkı gibi, henüz uyku
da iken bastırıldı, engizisyon zındanın
da korkunç bir hücreye atıldı. 

* Savedra, MI! firar ümidinde idi. Ve, 
Jwuıanın tevkifinden, hakkında verilen 
sorgu ve işkence kararından haberi yok
tu. işi kat'ı olarak bitirmiş olmak için 
Talerayı öldüğü ve ondan sonra kaçmağı 
kararlaştırmak istiyordu. Ve, kendi ken
disine: 

- Eğer o uğursuz Fraskito burada ol
saydı, bu saraydan kolayca kurtulur -
dum!. dedi. 

Savedra, zındana sevkedilirken açılan 
bir kapıdan işkence dairesine sokulmuş 
olan Juanayı gördü. 

-6-
Juana, kendi vaziyetinin son derece 

vahim olmasından ziyade, bu tevkifinin, 
gece çıkan fevkalade bir hadiseden doğ
duğunu düşündü, ve bu noktayı anlı -
yabilmek için, kendisini tevkif edenlere 
karşı: 

- Benden hala ne istiyorsunuz? diye 
sordu. Bundan ancak bir kaç saat evvel 
benim masumiyetim tahakkuk ebnedi 
mi? Bana yeniden ne gibi bir suç isnat 
ediyorsunuz? 

Genç kadın, bir kenarda ve gölgede 
kalan Savedraya hitaben: 

- Rica ederim, bana vaziyeti siz izah 
ediniz? diye yalvardı. 

Fakat Talera: 
- Ona değil, bana sormanız lhım

dır. Onun sadece kendisini alakadar 
eden bir davada hMdmlik vazüesini gör-

- Şu Anda bu vazife ile alakası yok· 
tur! 

- Şu halde, beni tevkif ettiren kim
dir? 

- Ben, Kasti! baş engizitörü olan 
ben! 

- Benim suçum nedir? 
- Allaha karşı gelmek.. Hakikati söy-

lememek! 
- Fakat ... benim masumiyetim tahak

kuk etmedi mi? 
- Insan için her an hata irtik§bı im

kanı vardır. Fakat şuna şüphe caiz değil
dir ki, cenabıhak, yalanları çabuk mey
dana çıkaracak vasıtaları her zaman 
halk eder! 
Juananın hayret ve korkusu, yüzünde 

korkunç bir sarılık husule getirdi. Za -
lim Talera: 

- Ya ... dedi. Şimdi de korkudan tit
rersin değil mi? Hfıklmlerin ayaklarına 
kapanarak yalan yere şahitlik yaptığı
nı bir köpek gibi itiraf et, bakalım! Ça
buk, çünkü müdafaa ettiğin katilin göğ
sünde, kayıkçının yumruk izi hala du -
ruyor. Gözlerimizle gördük! 

Bu darbe cidden müthiş oldu. O kadar 
ki, genç kadın heyecandan yere dilşilp 
bayılmnk Uzere idi. 
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A k R d C •• h • GA YRt MENKUL MALLARIN GAYRI MENKUL MALLARIN GAYRI MENKUL MALLARIN 
D ara - a YOSU um urıyet AÇIK ARTIRMA iLANI: AÇIK ARTIRMA iLANI: AÇIK ARTIRMA ILA.NI: 

IZMIR 4 ncü iCRA MEMUR -

KEMALPAŞA 1CRA MEMUR· 
LUGUNDAN: 

DALGA VZUNLVGV 
BUGÜN 

IZMIR 4 ncü iCRA MEMUR - LUGUNDAN: D.No. 939. 291 IZMIR iCRA MEMURLU -
Devrinde su işle- LUöUNDAN: D.No. 939-296 Açık arbrma ile paraya çevri- GUNDAN: D.No. 939-2565 

Yuseften devri temlik suretile lz
mirde Bohor Mandeliye 1160 liraya 
borçlu Kemalpaıa eski jandarma 

Açık ar~rma ile .. paraya çe~i- kumandanı ölü Fuadın bu borç için 1639 m. 183 Kcs./120 Ww 
1· A. P. 31.70 nı. 9465 Kes./ 20 Ww. 
'fi', A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

CUMA - 24/3/39 
12,30 ~roı:;ram . 
p,35 Türk müziği - Pi. 
13,00 Memleket saat ayan, ajans, me-

teoroloji haberleri 
13, 15 .14 Müzik (melodiler - Pi.} 
18,30 Program 
18,35 Müzik - Pl. (Oda müziği) 
19,00 Konuşma (Tayyareci konuşu-

yor.> 
19, l :S Türk müziği (laaıl heyeti) 

Celal T okses ve arkadaşları. 

lecek gayri menkulün ne olduğu: 
rİmİzİD tekamülü Açık ar~ırma ile .~araya çe~i- arsa, 174 metre murabbalık 

lecek gayrı menkul un ne oldugu: Gayri mcnl-ulün bulunduğu 
- BAŞTARAFI 6 iNCi SAHİFEDE -ı Bina. mevki, mahallesi, soka~ı nuaıara-

Gayri menkulün bulunduğu 11 : belediyenin fdıir planı muci • 
yesi husurunda yapılacak tesiııatın teldi 1 mevki, mahallesi, sokağı numara- hince 22 numaralı adada vaki 
ovada yapılacak işler meyanında en iler- sı 19 ncu adada 4-1 numaralı ar - Takdir olunan kıymet: 920 lira 
de bulunmakta olup hft.len devam etmek- salardan müfrez olup Kemalpafa Artırmanın yapılacağı yer, gün 
te bulunan etüdlerin neticesine göre tes- bedestanı dahilinde • sant: 26-4-939 Çartamba gunu 
bit edilecektir. Takdir olunan kıymet 800 lira. saat 14 de İzmir 4 üncü icra dai-

6 _ Malatya meyve bahçelerinin su- Arbrmanm yapılacağı yer, gün resinde. 
lama iıini emniyet altına alarak fenni saat: 26-4-939 Çar!amba gunu 1 _ işbu gayri menkulün ar
bir §ekilde sulama ile daha çok yer sula· eaat 14,30 da lzmir 4 üncü İcra brma ,artnameai 16-4-939 tari. 
mak imkanlarının elde edilmesini temi· dairesinde. binden itibaren 939-291 No. ile 
nen ve Sultan suyu sulamasına. muktezi 1 - ltbu gayri menkulün ar- lzmir 4 ncü icra dairesinin mu -
suyu arttırmak gayesine keşif bedelli tırma f&rtnamesi 16-4-939 tari - ayyen numarasında herkesin gö-

I0,00 Ajana, meteoloroji haberleri, zi- (465,237) lira olan Derme regülatörü hinden itibaren 939-296 No. ile rebilmesi için açıktır. tlanda ya-
raat borsası (fiyat) ve esas kanalile sürgü suyunun Sultan İzmir 4 ncü icra dairesinin mu - zıh olanlardan fazla malumat al-

!O. 15 Türk müziği 
Çalanlar: Kemal Niyazi Seyhun, 
Zühtü Bardakoğlu E,Tef Kadri. 
Cevdet Çağla. 
Okuyanlar: Haluk Recai, Safiye 
Tokay 

1 - Acem kürdi pqreYi 
2 - Nikogoa ağa - acem kürdi :prkı 

sevdi göynüm ey melek sima eeni 

3 - Melek zed efendi - feralmak fili'• 
kı • Titrer yüreğim ol güliter. 

4 - F e.rahnu prkı - !Bir ııebeple gü-

ı 
suyuna katılma&ı işlerine ait olan inşaat ayyen numarasında herkesin gö- mak istiyenler, itbu tartnameye 
faaliyeti devam etmektedir. rehilmesi için açıkbr. ilanda ya - ve 939-291 dosy.:ı numarasiyle 

Malatyada sulamaya müteAllik işlerin zılı olanlardan fazla malumat al- muriyetimizc müracaat etmelidir. 
kaffesi bitirildikten sonra ( 45,000) hek- 1 mak istiyenler, itbu tartnameye 2 - Artırmaya i•tirak için yu
tarlık bir arazinin sulanması temin edil- 1 ve 939-296 dosya numarasiyle karıda yazılı kıymetin yüzde 7.5 
miı bulunacaktır. muriyetimize müracaat etmelidir. nisbetinde pey veya milli bir ban-

2 - Artırmaya i•tirak için yu- ka teminat mektubu tevdi edile· 7 - At yetİJtİrme merkezlerimizin " 
en ehemmiyetliııi bulunan Uzun yaylada karıda yazılı kıymetin yüzde 7.5 cektir. (124) 

nisbetinde pey veya milli bir ban- 3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
çayır yetiftirilmesini teminen açılan ve 
keşif bedelleri ( 46, 782 liraya baliğ olan ka teminat mektubu tevdi edile _ diğer alakadarların ve irtifak hak-

celdir. (124) kı sahiplerinin gayri menkul üze-aulama kana1lan tamamlanmıştır. 
3 - ipotek sahibi alacaklılarla rindeki haklarını hususiyle faiz 

8 - Samsun mınt&kasmda daima fe- f d • 1 
oenmipin. di~er alakada~ların ve irtifak hak- ve masra a aır o an iddial!!l'ını 
..., yezanlar yaparak o havalide mühim bir 0 

• bu •ıA ·h· d · 'b · 5 - "'emal Niyazi Seyhun - Kemençe . . w kı sahiplerinin gayri menkul üze- 1f 1 an tan ın en ıtı aren yır-
talnimi afet halını almıı bwunan Aptal ırrnagı . d k. L ki h . 1 f • mi oiin içinde evrakı müsbiteleri-

...ı. ı .. ·· ·ı k H 1 rın e ı na arını ususıy e aız o-
6 - Hafız Yusuf - Hüseyni p.rkı- Sa- tapın annın onune gcçı me ve amza ı f d • 1 • dd' lar le birlikte memuriyetimize bildir-

rwn bülcüall • bataldığım kurutmak üzere başlayan iş ~eh m~l~ra a .ha~rdo ~ ~b ıa ı~ı meleri icap eder Aksi halde hak 

7 Hii.-rni . . tamam anmıştır eşıfbedelı (l,456,f26) •..•• d k .. b. l • ları tapu sicilile sabit olmadlkra 
...-- en. 1 lı: . . 1 If u ı an tarı ın en ıtı aren yır- • • 

- ~., - aaz sem1US1. 1. .v mı gun ıçm e evra ı mus ıte erı- :r 
8 - Tanburi Ali efendi - Nihavent ıraya balıg olan Kazova sulama esaa l b. l'kt • . . b'td• satıf bedelinin paylasmaaından 

kanalı ile regülat"'rü eksiltmeye konul- e ır ı e memurıyetımıze ı ır- h . k 1 1 S 22s'o 
şarla - Sevdim yine. 0 1 · . d Ak . h ld hak arıç a ır ar. atıf numar.a-

9 - Refik Fenan • Suzinu p.rkı- Ca- muıtur. i:e e;ı ıcap. eT~r. b ~: İ ed k • lı kanuna göredir. 
nın kimi istene. lieraalcan, çekerek ve Taş ovaları da rtı bapedu s

1
.1c! 1 e sa 

1
1 0 ma dal ça 4 - Gösterilen günde artırma-

ı . . sa If e mın pay asmasın n • · k d 1 
ı O _ Refik F erııan Upk pr1cı _ Kız au anmak suretile Y eşıl ırmak havzasın- h . k l I S t 2280• ya ıştıra e en er artırma tartna-

d ( 205 000) d _1 _ 1 k b' h arıç a ır ar. n lf numara- . . k 1.. 1 lA hüründe plma. a . CKar ı ır sa anın au- l k •. d. mesmı o umut ve uzum u ma u-
ı 1,00 
21.00 
21.15 

1 _ k.. 1 k ı anuna gore ır. l b I 
Memleket aat ayan. anma.s.ı mum un o aca tır. G" .

1 
.. d mata a mıf ve un arı tamam~ 

. 4 - oaterı en gun e arbrma- k b ı t · d · "b I Konuşma (haftalık spor servisi) 9 - En nefuı pamuklarımızın yetiştir- • . k d I a u e mıt a ve ıtı ar o unur -
.w. v 1 ya ıttıra e en er artırma sartna- I Esham, tahYilaı:. kambiyo, nu- dıgı lgdır ovasının sulanmasına ait olan . . k 1.. l • IA ar. 

mesını o umull ve uzumu ma u- 5 T • d'I d kut borsası (fiyat) ve mehaz, Tünel ve yarmadan ibaret bu- I 'b I -ıaym e ı en zaman a gay-
1 matı a mıs ve un arı tam3men • nk l ·· d f b - ld kt 

Neşeli plaklar - R lunan ilk tesisat (55 7 200) liraya ihale k b l ·. d .• b I rı me u uç e a agırı ı an 
. • ' e u etmıt a ve ıti ar o unur - k t ih ı d' Müzik (Riyaseti cümLur Flar- edilmiı ve inpata başlanmıştır. I sonra en ço ar ırana a e e ı -

monik orkestrası) Bu t • t ·ı b b 1 b k ı ar. lir. Ancak artırma bedeli muham-
esısa ı e era er su ama şe e e-, 5 T • d'l d · 

Şef: Praetorius · · ı·h · d (500 OOO) d ı_ - avın e 1 en zaman a gay- men kıymetın yüzde yetmif besi-
ınnın IS a ı snyesın e , eıı;ar · k 1 ·· d f b w l<l k . • · 

J - G . Rossini .. · d b 1 lvd . rı men u uç e a agırı ı tan nı buJmaz veya sah• ıstiyenin ala-
vusatın e u unan g ır ovaşının emın ı 1 ·h J d• - ·-

c.Sevilla berberi.> operasından bir surette sulanması imkanı temin edil- ~on:\ en kço ~ artırbnd ;. a eh ı - ce.gma ruchanı olan dıger alacak-
uvcrtür. miş bulunacaktır. ! r. ~ca ~~ ır~a de e: o:ıub~- lılar .bulunup t.a bede~ bunla.~ın .o 

2 - S. W. Müller: Bohemya müiiği . ı men ıyme ın yuz e ye mış eşı- gayrı menkul ıle temın edılmıt 
a) Furiant. allegro molto e feroce • 4 O -El'T.lncan ovasında mevcut Nor- ni bulmaz veya ıabf istiyenin ala- alacaklarının mecmuundan fazla-
h) Polka gah bataklıklnrınm kurutma işi ( 154,- cağına ruchanı olan diğer ala~ak- ya çıkmazsa en çok artıranın ta -
c) Passacaglia 9o 1) liraya ihale edilmiş olup ve hu i~ lılar bulunup ta bedel bunların o ahhüdii baki kalmak üzere arbr-
d) Köy düğünü hitama ermek üzere bulunmaktadır. 1 gayri menkul ile temin edilmİf ma on bes gün daha temdit ve on 

Bu.nda_n başka (270,68.4) liraya ihale 11 alacaklannın mecmuundan f ..... Ja- be~inci gÜnü aynı sa"'tte yapıla-
:ı - Ecl. Grieg: Senfonik danslar op. d l ,..... -; ... 

64 e ı mış bulunan sol sahıl bataklıklarının ya çıkmazsa en çok artıranın ta - cak artırmada, bedeli sabf istiye-
a) Allegro moderato e marcato kurutulmasın~wda başlanm:t.ır. 1 ahhüdü bak~. kalmak üzere arbr· nin alacağıne. ırüc~ı olan diğer 
b r Alleegretto grazioso f 1 - Nıgde ıbahçelennın sulanması ma on bef gun daha temdit ve OD l'\lacaklıların o gayr\ menkul ile 

) Alı . maksadile vücuda getirilecek olan ve be- 1 besinci günü aynı saatte yapıla - lemin edilmif alacaklsrı mecmu-c egro gıocoso ı • 
d) Andante _ Ali 

0 
olt ~el keşfi (374,235) lira bulunan baraj cak arbrmada, bedeli sabf isti ye- undan fazla ya çıkmak fUtİle, en 

risoluto. cgr m e -e ınşaatına ait faaliyet devam etmektedir. ı nin alacağına rüchanı olan diğer &ok artırana ihale edilir. Böyle bir 
4 _ c. M Von W b _ H n _ 1. Su işlerinin yukarıda zikredilmiş bu- alacaklıların o gayri menkul ile bedel elde edilmezse ihale yapıla-

• e er . ıoer ıoz ) • d•I • l ki d valsa davat unan ve bilfiil inşaat safhasına intikal temın e ı mıf A aca arı mecmu- maz ve .satıf ü'er. 
U,40 Müzik (Operetler_ Pi.) etmiş olanlarında~ maada geriye kalan undan fazla~a çıkm~ tar!ile, ~ . 6 - Gayri ~enkul k~ndisine 
!3,00 Müzik (Cazbant_ Pi.) ve programa dahıl edilmi§ bulunan bau- çok artırana ı~ale edı!ır. Boyle bır ıha!e ol~~n ki!11.se derhal veya 

J.45.24 Son ajana haberleri Te yarınki mum mevzuları üzerinde etüdler devam bedel elde edılmezse ıhale yapıla- Yerılen. muhlet ıçınde parayı ver-
program. etmekte hu ctüdler neticesine göre ha- maz ve satıf düter. mez~ _ıhale kararı fes~.olunarak 

OPERALAR •• OPERETI.ER zırlanan projelere uygun olarak inşaat 1 6 - Gayri menkul kendisine ~endısınden e~el en yukse~ tek-

~
,40 Bülcreş: Çingene baron. Eafhasına geçilmek üzere yeni hazırlıklar ihale olunan kimse derhal veya lıft~ bUlunan kims~ arzetmı~ ol -
,IS Brealav: Musikili bir temsil. yapılmaktadır. verilen mühlet içinde parayı ver- dugu bedelle almaga razı olursa 
,35 Floransa: Troubadour. Hülasa olarak yukarda zikredilmiş mezae ihale kararı fesholunarak ~na, razı o~maz veya bulunmazsa 
,OJ Strassburg: La Chartrcuse de bulunan au iılerinden bugüne kadar ek- kendisinden evvel en yübek tek· emen on et gün müddetle ar. 

Parme ıiltmede olanlar da dahil olmak üzere lifte bulunan kimse arzetmis ol - tihınnal ya çıkarılıp en çok artırana 
9#'YOK voNSERı FR ( 17 OOO OOO) 1. 1 k .. h. . duğu bedelle almaia razı oimaa a ~ edilir. iki ihale arasındaki 
_, n. ___ __ , , ıra ı mu ım bır kısmı f k "nl • • •• d 

U,SO Loadra (R · 1) Web taahhüde raptedilmiş buunmakta ve mali .hona, razı olmaz veya bulunmazsa Satr vhe geçeni gu aker fıçı.o yuzd~ 
eıaıona ı er, k d b -"- emen on bet gün müddetle ar - en esap o unac aız ve ı. 

Wagner va Dvorakın eserleri aene sonuna a ar u nwttann (25 000- - l bükme" b ' tırmaya çıkarılıp en çok artırana ger zarar ar ayrıca acet 
11. 1 S Doyçlandzeader: Mozart, Schu- 000) liraya çıkanlması ve bu suretle bi- ihale edilir. iki ihale arasındaki kalmaksız~n memuriyctimizce alı-

beıt ve sair besteki.dann e.erleri rinci programın tamamen tahakkuk et- fark ve o--en •ünler . in ..::-..1- cıdan tabsıl olunur. Madde (133) 
!l,IS Leipzig: Musaorga]d. Giinka. tirilmesi İ§İ derdest bulunmaktadır. Bu •-r 0 iÇ .1~ y '---d l 5 ten hesap olunacak faiz ve di _ U.KArı a gösteri en 26-4-939 

Kossakof ve sair Rus bestekarla- ııay~: i~~t~ ~ılann:ıııı batunan bir k_ ı- g-er zararlar ayrıca hükme hacet tarihinde lzmir 4 üncü icra me -
rının eserleri. mm ı,.enn onumüzde.kı sene zadmda ık- k l - d d • h ·ı-.. . • . . almaksızın memuriyetimizce alı- ~~r u~u o asın a lf u ı an ve 

i 1.15 Mun~: Becthoven, :Wolf ve aaır mallerıw elde edilmifw olacak ve yer yer 1 cıdan tahsil olunur. Madde (lJ3) go~terılen artırma şartnamesi da -
bestekarların cserlerL sulamaga başlanacagı gibi feycz.an tah- Yukarıda g" t ·ı 26-4-939 resınde satılacağı ilan olunur. 

! 1 15 v· Se f .ı_ ı_ 'b os erı en , ıyana: n onı& -.onser (Beet- rı atının önüne de geçilecektir. Bu sa- tarihinde lzmir 4 üncü icra me _ 1000 (609) 
hoven ve sair bestellilann eser- yede köylünün, müstahsilin, çiftçinin is- murlug-u odasında ·•hu ·1A ve -------------
1 • ) ı-h ·ıı . . iT 1 an 'UENI' en. . . ı 11a en cmnıyet altına alınarak onların 

1 
gösterilen artırma tartne.meai da • :&. ESERLER : 

21,20 Frankfurt: Şopenm eserlen. refah ve servete kavuşturmak gayesi ta- resinde satılacağı ilan olunur. Y E N İ A D A M 
22,05 Londra (Rcgional): Svendson hakkuk etmi§ bulunacaktır. 1 lOOl (GlO) Y.cni Adamın 221 inci sayJSı çıktı .. Bu 

ve Schwnann' ın eseri. sayıda İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Hüsa · 
'22, 15 Stuttgart: Senfonik konselr. mettin Bozok, İzzettin Şadan, Fu<!t İzer, 

22,35 Romaı Senfonik konser. Belediye Fuar komitesi riyase- Mazlum Tozan, Nurullah. Ataş imzalı 
ODA MUSiKiSi: muhtc.lif kıymeüi yazı1ar vardır .. Ayn-

16,30 Hamburg: Keman Cello ve pi- tinden:· ca iç sosyete, dış sosyete, kültür haber-
yano lkomeri. leri ve muhtelif ecnebi muharrirlcrden 
Lcip:zig: Kuvartet kon.seri. Kültürpark Fuar sahasında inıa edilecek sergi sarayının belediye çevrilmiş bir çol: kıymetli yazı gazetede 19.25 

!0,20 
24,35 

BreSlav: Brahnu'm eserleri. h-. mühendisliğindeki proje ke,if ve şartnamesi veçhile 75449 liralık yer almaktadır. Bu fikir ve sanat gaze-
Luxenbu°'rg: Kuvartet konseri kısmı eksiltmeye konmu§tur. ihalesi 29 Mart 939 çar§amba günü tesini tavsiye ederiz. 
(Dvoralt·ın eserleri) saat 16 dadır. lıtirak edecekler 5025 r:- Jıl,. muvakkat teminatla bele- - - ---·--------

SOLiSTLERiN KONSERLERi: diye ve fuar komitesine gelirler. 

ı 8.35 Kolonya: Sonatlar ve Strauss'un 
eserleri. 

19,35 Kolonya: Çifte piyano ile Schu
bert' in eserleri. 

Tashih 
23 mart tarihli gazetemizin 8 inci sa

hifesinde İzmir sicili :ticaret me.murlu
iundan başlıklı tescil il&nında : 
İsim (Abdulltadir Şemin) iken tertip 

hatası olarak Abdulkadir (Şemsi) ola
:rak neşredilmiştir. 

Doğrusu (Abdulkadir Şemin) clir •. 
lteyflyeti tavzih ve tashih eyleriz. 

994 (606) 

1 LAN 
lznıir tenis kulübünden: 

Jzmir T enia kulühünün senelik umumi heyeti içtima· · n _ uzna~ 
de yazılı huıuslan müzakere etmek üzere 28/3/1939 tcri1 İne musa
dif alı günü aut on .,Jôule lzmircle Kiiltürpark ge-· --· t "üo kıs
mında aktedileceği ilin olunur. 

RUZNAME: 
1 - 1938 senesi hesabatırun tetkik Te lacliki 
2 - 1939 8elleSİae llİt bitçenİD nriiz8kere ve 
3 - idare he,..ıi ,,_ m\irak;İp intihabı. 

lecek gayrı menkulun ne oldugu: birinci derece ve sırada ipotek gös
bir ev 

G • enk 1.. b l d w tenniJ olduğu Kemalpaşanın kilise 
ayrı m u un u un ugu kmaz - . . 

mevki mahallesi sokaaı numara- çı 1 sokağında Nısan 929 tarih 
' ' • ve 20 No 1 t •· t · • • sı: Kasap Hızır mahallesinin Sa ~ w • u apuya muıı enıt yem~ı 

dullah ef. sokağında 14 ve 14-1 Abalı<>slu Atanat elyevm muhacar 
No. da Tahir evi yesari elyevm giritli bakkal 

Takdir olunan kıymet 6000 alh Mehmet arkası Atan&§ elyevm Ta .. 
bin liradır. hir evi cepheai tarik ile mahdut fev-

Artırmanın yapılacağı yer, gün kani iki oda genİfçıe bir divanbantS 
saat: 28 - 4 - 939 Cuma günü ve bir kücük bölme odadan geçilir 
lzmir 1 nci icra dairesinde saat büyükçe bir taraça alt katta bir yer 
11 de. odası ile yanında odunluk vekömiir-

1 - Jıbu gayri menkulün artır· lük mermer döteJi dar bir U'ahk ile 
ma fartnamesi 22-3-39 tarihin • çatı harici bir hamam ve hali ve orta 
den itibaren 2565 No. ile 1 nci ic- geniflikte bir aYlu, avluda su bavu
ra dairesinin muayyen numara - zu ve fWöye ile küçük çiçek bahçe
sında herk~in görebilmesi için sini samil 1000 lira muhammen kıy
açıktır. ilanda yazılı olanlardan metli evi ıile temmuz 929 tarihli 50 
fazla malUınat almak istiyenler No. lu tapuya müstenit §arkan blı
itbu f&l'bıameye Ye 2565 dosya veci şeYfı Ahmet garben Yanyalı 
numarasile memuriyetimize mü- Yaıar !İmalen P8J& oğlu Osman ve
racaat etmelidir. reseıine geçen tarla cenuben koca 

2 - Artırmaya İftirak için yu- Arafi oğlu Tufaniden e1yevm Nami
karıdn yazılı kıymetin yüzde 7.5 ye geçen zeytinlik ile mahdut 100 
nishetinde pey veya milli bir ban- lira muhammen laymetl· 4 d'. ·· 
k · k b d 0 d·t 1 onum a t~mıne.1: me tu u tev ı e ı e • haran bağ satılmak üzere müzayede-
cektır. (124) ye verilmiıtir. 24. 4. 39 tarihine mü-

3 -- ipotek sahibi alacaklılarla aadif pazutesi günü aaat 11 - 12 de 
diğer alakadarlann ve irtifak hak- Kemalpap İcra dairesinde yapdacak 
kı Mhiplerinin gayri menkul üze- bir.nci afhrmada teklif edilecek be
rindeki haklarını buıuıiyle faiz del uh kı t · .. d 75 
ve masrafa dair olan iddialarını :-:bmld ~~:-~. deymihelmedy~lz ekt . 
· b ·1A ·ı.. · d · ·b . ~... u UP'U UUUJU a e ı ece ır. 
tf u 1 an tarıum en ıtı aren yır- N •-- bi bed l t Ll: . .ı=.~ ı..-•~-de ·· · ·· · · d k .. b. l · C-3.aan r e eA!!n mum mus-mı gun ıçın c evra ı mus ıte erı- .__:_· t -L'-··d·· ,L_ı.! ..__ı__k . 
1 b. ı·kt · · · b·ıd· .u;;;ıuım eacau u uıuu &lllllUl prtıe ır ı e memunyetımıze ı ır- le e.rtuma 15 ·· tıl 9 5 39 meleri icap edet". Aksi halde hak- t ·h· •• d~f uzal .. O:: • : 
•-- t · "lil - ''-•t lmadık arı ıne musa ı sa ı gunu aynı u
aan apu sıcı e saoı o ça atte la ak iki . artırmada dah. 
ıabf bedelinin payl&fmasından . yapı. c ncı ı 
hariç kalırlar. Sabt 2280 numara- teklif edtlecek en son ve e!l fazla 
h kanuna göredir. bedel muhammen kıymetin yüzde 

4 - Gösterilen günde artırma- 7.~ !.ni bulmadığı takdirde ntıt d~
ya iştirak edenler artırma fartna- !~rulerek 2280 No. lu bnun mucı
mesini okumut ve lüzumlu malu- bınce borç be§ sene taksite bağlana
matı almıt ve b~ları tamamen caktır. Almak iat.iyenlerin muham
kabul etmİf ad ve itibar olunur • men laymetin yüzde 7,5 nisbetinde 
lar. teminat akcesi veya mi!li ve müte-

5 -Tayin edilen zamanda gay- ~r b~ bank~ mektubu ile ihale va
ri menkul ü~ defa bağırıldıktan kitlerinde daırede hazır bulunma1an 
ıonra en çok artırana ihale edi - ve fazla izahat istiyenlerin bu pn
lir. Ancak artırma bedeli muham- den itibaren açık bulunan sartname
men kıymetin yüzde yctmit befi- yi tetkik etmeleri ve ha müll:ler üze
ni bulmaz veya sabf istiyenin ala- rinde bir gôna hak ve alacak lddia
cağına ruchanı olan diğer alacak- smcb bulunanların yirmi gün içinde 
hlar bulunup ta bedel bunl.ann o icra dairesine müracaatları ııı.ksi tak
gayri menkul ile tem;n edilmiş dirde hakluı taou aicillerile sabit ol
alacak!.annın mecmul.Uldan fazla- mıyanlenn oaylapnadan hviç tutu
ya çıkmazsa en çok artıranın ta· lacağı ilin olunur. Dosva numaarsı 
ahhüdü baki kalmak üzere artır- 9'.f.8/42?. 
ma on beş gün daha temdit ve on 
hetinci günü aynı saatte yapıla -

993 (607) 

cak artırmada, bedeli sahf iıtiye- -----------=---
nin alacağına rüchanı olan diğer 
alacaklıların o gayri menkul ile h~men on be, gün müddetle ar -
temin edilmit alacakları mecmu- tırmaya eıkarılıp en colc artırana 
undan fazlaya çıkmak .-rtile, en ihale edilir. iki ihale arasındaki 
çok artırana ihale edilir. Böyle bir fark ve geçen günler icin yüzde 
bedel elde edilmezse ihale yapıla- 5 t~n heaap olanacak faiz Ye di -
maz ve aallf diifer. ier zar.arlar aynca hükme hacet 

6 - Gayri ımeakul kendisine kalmabızın ıncmuriyetimizce alı
ihale olunan kimae derhal veya cıdan tahsil olunur. M"dde (133) 
verilen mühlet iç.inde parayı ver- Y ukanda gösterilen 28-4-939 
mezse ihale kararı feıbOlunarak tarihinde lzmir t inci icra me • 
kendisinden ert'el en yüksek tek- mur1uğu odasında itbu ilin ve 
!ifte bv.!unan kimse :ırzetmit ol • gösterilen artırma fartnamesi da • 
duiu bedelle almaia razı olursa resinde sa\ılacağı ilin ohmar. 
ona, razı olmaz veya bulunmazsa 992 (608) 



34 üncü adanın 180 metre mu
rabbamdaki 60 sayılı arsasının 
satışı ha,katiplikteki şartnamesi 
veçhile açık artırmaya konulmuş
tur. 

Muhammen bedeli 900 lira 
olup ihalesi 28-3-39 salı günü sa
at 16 dadır. istir ak edecekler 67 

,, lira 50 kuru, 'teminat makbuzile 
encümene gelirler. 

10-17-21-24 793 (500) 

Bedeli nakdi 
efradına 

1939 nisan 28 duhul için askeri ni
zamnamesi mucibince elbise postal 
ve palaska tcferrüat ihtiyacınızı ace
le olarak HASAN BASRİ ŞENBİ
ÇER ve şeriki MElll\fET GÜLAY
LARDAN askeri nümunesine muva
fık ısmarlama usuliyle yaptırırsınız. 

Fiatlcrdc mühim tenzilat vardır. 1 
Her halde ve mutlaka fabrika şube- . 

- Yapılacak şehir oteli hah- sine uğramanız kendi menfaatlerini
çesinin inşa ve tanzimi kapalı zin icabıdır .. 
zarflı eksiltmeye konulmu~tur. 
Şartname ve vahidi fiat cedveli Adrese dikkat : Al.İ PAŞA CAD-
bat mühendislikten istenir. Mu - DESİ SARRAFLAR KARŞISI.. 
hammen bedeli on sekiz bin sekiz Ynlnız No. 399 
yüz on sekiz liradır. ihalesi 28-3- Biiyük levhaya dikkat : Aldanma-
39 salı günü saat on yedidedir. yın HASAN BASR.i ŞE...'llıTBİÇER vel 
2490 sayılı kanunun tarifatı dai- şeriki l\UJU\1ET GÜLAYLAR 
resinde hazırlanmış teklif mek - H. 3 1 - 13 (612) 
tupları ihale günü azami saat on 

1 ............ ~.CZl94E!l .. m!!l!!!l!!S!I• altıda encümende riyasete veri ir. 
Muvakkat teminatı bin dört yüz 
on bir lira otuz bet kuruştur. 

11-17-21-24- 819 (508) 
CZZZ:ZZZ:/.ZZ/.7.ZZZ/ZY.T/77'/Ll!IW'~ 

~ Muayenehane nakli!\ 
~ ~ 

1 - 85 nci adanın 469 metre 
murabbaındaki 48.49 sayılı arsa
larının satışı ba~katiplikteki şart
namesi veçhile açık artırmaya 
kcnulmustur. Muhammen bedeli 
469 lira ~lup ihalesi 28-3-939 sa-

~Dr .AliRiza~ 
•• 

Un len 
lı günü saat 16 dadır. 1ttirak ede- Doğum ve Ccrrnhi Kadın 
cekler 35 lira 20 kuruşluk temi • hastalıkları Operatörü 

re~~ makbuzu ile encümene gelir- ~ Kestelli caddesinde: ~ 
2 - 17 nci adanın 180 metre ~ ııı. mu~yenehanesinı 

murabbaındaki 24 sayılı arsası - ~ BiRİNCi KORDONDA ~ 
nın satışı başkatiplikteki şartoa- N rayya?e sineması Cİ• 
mesi veçhile açık artırmaya ko - N Uarında 222 numaralı t-i 

nuiduı::~en bedeli 900lira olup ~ §ıl a:e~~tJ!Glıında nafı• N 
'h ı · 28-3 39 1 ·· ·· t 16- ec.sece" ır. ı a esı . • sa ı gunu saa . TFl..EFON: 2987 (31) 
dadır. lttırak edecekler 67 hra ~~~Ja'bilti?J"Jee'~2'JMli!ll 
50 kurutluk teminat makbuzu ile 
encümene gelirler. 

11-14-21-24 818 (509) 

Kadastro 1192 sayılı adanın 656, 
75 metre murabbaındaki 6 sayılı ar
sasının satı§ı baı katiplikteki şartna
mesi veçhile açık artırmaya konul
mu§tur. Muhammen bedeli 2627 lira 
olup ihalesi 31. 3. 939 cuma günü 
saat 16 dadır. lttirak edecekler 198 
liralık teminat makbuzile encümene 
gelirler. 
15,21,24,28 (860 (540) 

le tarihinden itibaren iki sene 
müddetle kiraya verilmesi açık 
artırmaya konulmuftur. Her biri
nin iki senelik muhammen bedeli 
icarı iikişer bin lira olup ihalesi 
4-4-939 salı günü ıaat 16 dadır. 
İttirak edecekler her biri için 150 
liralık teminat mnkbuzile encü -
mene gelirler. 

19-24-28-31 (576) 

• 1 - İnönü caddesi Bahribaba 
1 - Kadastro 368 ci adanın Parkı önünde, Aıansfüde, Karan-

104 metre murabbaındaki 1,13 sa- tina polis karakolundan itibaren 
yılı arsalarının satıfı batkatiplik- 210 metre uzunluğunda Ana Ka
t ~ '-i sartnamesi v~c~1ile açık artır- nalizasyon yaptırılması Baş mü
r - ... y~ konulmuftu;. Muhammen hendialikten ücretsiz olarak alına
J ... "deli 832 lira olup ihalesi 31-3- cak keşif ve fartnamesi v,echile 
939·Cuma günü saat 16 dadır. ı,. açık eksilmeye konulmuştur. Ke
tirak edecekler 63 liralık teminat sif bedeli 2699 lira olup ihalesi 
makbuziyle encümene gelirler. 4/4/939 sah günü saat 16 dadır. 

2-48 ci adanın 312 metre ~u- lııtirak edec~k'P.r 203 liralık temi
rabbaındaki 10 sayılı arsasının n'at makbuzu ile encümene gelir
satıfı başkatiplikteki tartnamesi ler. 
veçhile açık artırmaya konulmut- 2 _ 1182 Kadastro sayılı ada
tur. Muhammen bedeli 3744 lira nın 697,50 metre murabbaındaki 
olup ihalesi 31-3-939 Cuma günü 10 sayılı arsasının satı~ı başkatip
saat 16 dadır. lttirak edecekler likteki fartnamesi veçhile açık ar-
281 liralık teminat makbuzu ile tımaya konulmuştur. Muharr.men 
encümene gelirler. bedeli 2092 lira 50 kurut olup iha-

3 - Karşıyaka 1843 sayılı so- lesi 4/4/939 salı günü saat 16 da
kakta 127 sayılı kahvehane önün- dır. lttirak edecekler 157 lira iki 
de 60 metre murabbaındaki yol kurufluk teminat makbuzu ile En
fazlasının 1-4-939 dan itibaren cümcne gelirler. 
bir senelik kiraya verilmeıi baş-
katiplikteki şartnamesi veçhile 3 - Kadastro 1186 cı adanın 
açık artırmaya konulmuttur. Mu- 765 metre murabbaındaki 1 sayılı 
hammen bedeli 25 lira olup ihale- arsanın satı~ı başkatiplikteki tarlna
si 31-3-939 Cuma günü saat 16 _ meıi veçhile açık artırmaya .konul
dadır tstirak edecekler 2 liralık muttur. Muhammen bedelı 2295 
temin.at 

0

makbuzile encümene ge- lira olup ihalesi 4/4/939 sah günü 
lirler. saat 16 dadır. l~tirak ec!!::ekler 

4 - Bahribabada Sahilpark 175 liralık teminat makbuzu ile 
gazinosunun iki sene müddetle Ent:ümene gelirler. 
kiraya verilmesi batkatiplikteki 4 - 87 ci adanın 206 metre mu
tartnamesi veçhile açık artırmaya rabbamdaki 14 sayılı arsanın sa
konulmuştur. Ayrıca 2060 liralık '1tı ha,kitiplikteki tarnamesi ve<' 
intaat ve tamirat ile tesisatı müs- hile açık artırmaya konulmu~tur. 
teciri tarafından yapılmak ~arti- Muhammen bedeli 412 lira olup 
le muhammen bedeli icarı 4540 ihalesi 4/4/939 ıalı günü saat 16 
liradır. ihalesi 31-3-939 Cuma gü- dadır. lr.tirak edecekler 31 :iralık 
nü ıaat 16 dadır. ı,tirak edecek- teminat' makbuzu ile Encümene 
ler 341 liralık teminat makbuzile gelirler. 
encümene gelirler. Bu hususta ev- 5 _ B ki l595 · okakda-l l .... l h""k.. .. ayra ı cı s 
v: ce yazı an 1 an ar u umsuz - ki yol fazlasının bir sene müd,letle 
du

5
r. 

904 1 
k kt S .1. kiraya verilmesi . başkat.lplikteki 

_ ıayı ı so a a ervı ı . h"I k t 
h k d k. b 1 d" 't ,artnemesı veç ı e açı ar ırmaya 
anın Üst atı~. a Aı e e ıyeye aı konulmu,tur. Muhammen b edeli 

31-20 sayılı dukkanın yıkılarak 241· l th ... l . 4/4/939 l .. _ 
l b kAt' l'kt _ ırno up .... esı sa ı gu 

e1.1kazının sat.1 ması. af a ıp 1 e nü saat 16 dadır. lştir....k edecekler 
kı şartnarnesı veçhıle a~ık artır.- 180 kurusluk teminat makbuzu \le 
maya kanulmuştur. Keşıf bedeh E .. · l' l 
50 1. 1 °h 1 · 31 3 939 C "'':Ul!l:::ne gc ır er. 

ıra o up ı a eıı - - u -
ma günü sa.et 16 dadır. lttirak 6 - Knrtıyaka 1843 say~lı ıo
edecelder 3 lira 75 kurusluk te- kak 111 sayılı kahvehanenın ıol 
minat makbuzu ile encüm'ene ee- tarafındaki 60 metre murabbaı 
lirler.. yol fazlasının bir sene muddetle 

17-21-24-28 903 ( 561 ) kiraya verilmesi b~katipliktaki 
fartnamesi veçhile açık artırmaya 
konulmu,tur. Muhammen bedeli 
25 lira olup ihalesi 4/4/939 ıah 
günü saat 16 dadır. lttirak ede
cekler 190 kurutluk teminat mak
buzu ile Encümene gelirler. 

1 - Garaj santralda yapılacak 
iki benzin satıf yerinin hat mü -
hendislikteki ketif, proje, fartna
mesi veçhile her satıf yerinin iki
ter bin liralık in,aatı müsteciri 
tarafından yapılmak tutiJ'ie iha· l&.24-28-31 939 CS73) 

MASTALIKl~RI KÖKÜNDE_N TEMiZlfR 

.... ıam .. Kll ..... mm .................. :cm ...... . 
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TATLI SU YAPICI CİHAZLARI 
llnlk:ıpmar \'C Osmanağa sulnrnı VEllOLİD ile tasfiye edini1 .. 

TECRtJBE İÇİN CİHAZ- GÖNDERİLİR •• • 

· Tcdiyatta Kolaylık 5 Sene Garanti 

VEBOLİD LTD. Şti. İZMİR ŞUBESİ... 

Saman iskelesi Mimar Kemalettin cnd. No. 15 

TELEFON: 2365 .. TELGRAF: VEBOLİD .. POSTA KUTUSU: 72 
\ 

Cihaz satı§ı için seyyar memur aranmaktadır ... 

, __________________________ ._.. ___ , 
inhisarlar umum müdürlüğünde: 
1 - Şartnamesi mucibince 26l mim lik verje cinsinden 120,000 

bobin sigara kağıdı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmu,tur. 
il - Muhammen bedeli beher milimi sif «2» kuruş heaabile «63 

bin 600» lira, muvakkat teminah «4770» liradır. 
111- Eksiltme 10. 4. 939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat IS 

de Kabatqda levazım ve mübayaat ,uhesindeki Alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden lzmir ve Ankara 
bq müdürlüklerinden 318 ku~ bedel mukabilinde alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunun kanuni vesaik ile yüzde 7,5 gü
venme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 14 e kadar mezkUr komisyon 
b&Jkanlığına makbuz mukabilinde vermele?i lizır.ıdır. 

25, 10, 24, 8 «1183» 608 ( 407) 

lzmir vakıflar müdürlüğünden: 
454 lira 41 kuruş bedeli ketifli hükümet caddesinde ki.in 1/31 No. 

lu Hacı Sadullah otel ve kabveainin keşfi mucibince tamİrah 20 gün 
müddetle açık eksiltmeye konmuştur. ihalesi 6. 4. 39 perıembe günü 
saat 1 O dadır. 

Muvakkat teminat 34 lira 10 kuruttur. 
Şeraiti görmek ve daha fazla malumat almak iatiyenlerin Vakıflar 

idaresine müracaattan. Ve ihale gi!n ve saatinde de hazır bulunmalan 
ilin olunur. 

21, 24, 28, 1 950 (583) 

I L AN 
Manisa Nafıa müdürlüğünden: 

1) 60758 lira 98 kuruı ketif bedelli Manisa Adliye binasının 40 
bin liralık birinci kısım inp.ah vahidi fiat esası üzerinden kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konmuştur. 

2) Eksiltme S. 4. 939 çar~a günü saat on alhda Manisa Nafıa 
müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

3) Bu İ•e ait evrak: 
A) Eksiltme f&flnaınesi 
B) Proje 
C) Keşif tafsilib 
D) Ke!if hülisası cetveli 
E) Fiat silıileıi cetveli 
F) Bayındırlık isleri genel şartnamesi 
G) Yapı işleri umumi fenni ~namesi ve ıose ve kargir inşa

ata ait umumi •artname 
H) Hususi &art:name 
1 ) Mukavele projesinden ibarettir. 

Bu evrak iki lira bedel mukabilinde Manisa Nafıa müdürlüğünden 
aat'n alınabilir. 

4) Muvakkat teminat 3000 liradır. 
5) isteklilerin 939 mali yılına ait ticaret odasi vesikasüü ve ihale.

den en az sekiz gün evvel vilayete müracaatla alacakları fenni ehliyet 
vesikalarını da teklif mektuplarının içerisine koymalan lizımdır. 

6) isteklilerin 2490 numarah kanuna göre teklif mektuplarını S. 4. 
939 çaııamba günü saat on bete kadar Nafıa müdürülüğüne makbua 
mukabilinde vermeleri veya bu saate kadar aelecek tekilde poata ile 
ıöndermeleri lizundır. Postada vaki olacak 11e9Jmıeler kabul edilmez. 

aı <•79> 

• 
Kuvvetli ateşe ihtiyacı olan san ayı 

sahiplerine müjde 
Bilumum sanayi ocakları ile kazanlanna ve fırınlara lüzum eden 

teıi en iktısatlı bir §ekilde temin eden mazot yakan cihaz ve tesisab 
imil etmekteyiz. 

Odun ve kömürden çok fazla iktıaatlı olan mazot yakan bu cihazlar 
er hususta garantilidir. 
Kazanlannızı, ocaklannızı, fırınlanruzı, yeni icad edilen ve kullanııı 

ok kolay olan mazotlu cihazla ısıtmanız menfaatiniz iktizasındandır. 

Her kazana ve fırına uygun tesisat yaprlır 
MORACAA T YERi : Gazi Bulvarı Ziraat Bankası karşısı 

D U N L O P mağazası. 
IZMlR - Posta kutusu : No. 2 7 5 

1--6 (519 

BRISTOL 
Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• • 

OSMAN i YE 
Sirkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 
•• 

B. Omer Lütfi 
d i r 44 Sene}ik • t~crübeli idareıile bütün müşterilerine kendUini 

sevdı.rmıştir .... 
Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar .. lstanbulda 

bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluıurlar ..• 
Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatları da rekabet kabul etmi

yecek derecede ucuzdur ..... 

ECZACI 

ın 

Zümrüt 
DAMLASI 

Kolonyası 

Erkek Dişi 

MASKÜLEN, FEMİNEN, iki cins koku 

Bahar çlçeil - Altın rüya, Limon çiçeği 

Fulya, Son hatıra, LeylAk, Menekşr-, 

amber, yasemin 

Hilil Eczanesi:· 


