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• •• 
iz.mirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

bir önem vermeğe ve Tran· 
silvanya'da bir uçak fahri· 
kast yapmağa karar verdi. 

Yıl : 3 - No : 595 Telefon : 2776 - Çarşamba - 15 ikinci kinun 1936 Fiatı.. {100) Para 

Italran ordıisunda ileri hareliette 
hulunacali liuvvet lialmamıstır · 

' l~tanbul, 15 (özel) - Habeş ordularının, son zamanlarda aldıkları en son sistem silah ve mü· 
hiınnıatla ltalyan ordusunu mağlôb edecek derecede bir kuvvet iktisab eyledikleri, Paris gazeteleri· 
nin cephelerdeki aytarlarından aldıkları son haberlerde bildirilmektedir. Ayni kaynaklaı·dan gelen 
telgratlar; Italyan ordusunuıı, artık ileri harekette bulunacak mevkide olmadığını anlatmaktadır. --Merano ·kışlasındaki isyan kanlı 

bir şekilde bastırılmış .. 
Lav al 

Bakanlar mecli-
sinde neler 

söyledi 

Cephele~de esaslı hare
kat olmamıştır 

_t\rtık Italyan ulusu da anlamıştır ki; Duçe imparator, bundan sonra haşlıya
cak olan muharebeleri bizzat 

idare edecektir 

Afrika'da muvaffak olam1yacak .. Paris lS (Radyo) - Ba· 
kanlar meclisi toplantııında 
hazır bulunan baıbakan M. 
Laval; dış siyasa hakkında 
uzun izahat vermit. Fransa- " 
aın Roma elçiıi Kont Dö Şam 
bron ile ltalyanın Paris sefiri 
M. Çeruani'nin Habeı harbı 
hakkındaki teşebbüslerinden 
bahsetmiştir. Uzlaıtırma veya 
zecri tedbirlerin teşdidi hak· 

- · w Afrika'ya ilkJgidenler böyle neş'di idi 
L~~dra 15 (Radyo:. Sabah sevkedUecekleri, kıılalara bil· 

aen111 C.S.B.) - lnı Stan· dirilince, asker arasında boş· 
danl gazetesinin Roma ay· nutauzlukl baş göstermiş ve 
tan, cenubi Tirolda firar kışla dıvarlarına kö· 
hldiselerinin berglin artmak· mü~lerle : 
ta olduğunu haber vererek - Biz me•bab ·d · d. k' E ~ aya gı e-· 
~y?r ı: vvelce bildirdiğim meyiz; canımızı sokakta buİ-

gıbı, Habeıistana gitmemek madık 
için hududu aıan ve Avus- Cü~lelerini yazmıılardır. 
turya'ya iltica eyliyen asker• Bu alaylardan biri, dün Na· 
lerin miktarı 10 binden çok poli' den sevk edilmiştir. Va· 
fazladır. pur rıhtımdan ayrılırken, ef • 

Bunu Roma'nın salahiyet- radın ıurab asık, bir mendil 
tar ıahsiyetleri de itiraf et· bile sallamıyordu. işte biitün 
mektedirler. Beı gün evvel bu vaziyetler göıteriyor ki, 
Alp alaylannıo da Etyopyaya artık ltalyan ulusu, Duçe'nin 

. • ............ -tt------
J a pon ya' nın istekleri 

kabul edilmedi 

Afrika'da muvaffak olamıya· 
cağını kat'i olarak anlamış· 
tır. Merano kışlasındaki 

isyanda bundan ileri gelmek'· 
tedir. Dün ancak, iıyanın 

bastmldığını haber alabil
miıtim. Bugün ise öğreniyo· 
rum ki, isyan öyle pek çabuk 
değil, kanlı bir şekilde bas· 
hrılmıı .. ,, . Devamı 4 ncü &aAifede • 

~~~~~--·~--~----~~~~-

Molotof 'un söylevi Ber-
lin'de endişe uyandırmış 

--·-· . Alman}~~Faşistleri ve Polonya 
emperyalistlerilbir:mocadeleye~ 
-~ başlıyacak Jt olurlarsa .. 

f mparator bombardımandan sonra DeS&iye'de 
lıtanbul 1 S ( Özel)- Dün ve ikinci kin unun, onuncu 

cephelerde ufak· tefek baı.ı günü vukubulan bu bombar
~hldiselerden maad&e.asll damanda 10 kitinin öldürül-
• hiçbir hareket olmamııtır. düğü, 8 kişinin yaralandıiı 
imparatorun muhafız alayını ve on kitinin kar olduğu, 
cepheye göndermeıine önem Italyan kaynaklarından bil· 
verllmektedir. Söylendiğine d_i_ri_ım_e_k_t_ed_i_r. _____ _ 

göre; Negüs, Graçyani'nin 
bugünlerde yapacağı taarruzu 
akim bıraktırmak için her 
fedaklrlağı yapacaktır. Hatti 
imparatorun cepheye hareket 
ederek bizzat harbı idare 
edeceği söylenmektedir. 

Diğer taraftan Raı Deıta, 
Raı Mulegeta ve Ras Sey· 
,yum bir toplantı yapmışlar, 

ltalyan'lara yapılacak taar· 
ruz etrafında görilşmilılerdir. 

Hauptman 
Beni öldüremez

ler diyor! 

~: l{~ı~gOnkn toplani':; • j;pon delegasyonu 
t 1•tırak etmiyecek; bir aza, japonya'nıo 
f' . konferanstan çekildiğini, bildirecektir 

Alman• cumnr" başkanı Bitler . -
Paris, 15 (Radyo) - Ber- baıvekili Molotof'un söylevi, 

lin'den bura sraı.etelerine ve· Berlin'de endiıe uyandırmış· 
rilen haberlere göre, Sovyet -Devamı 4 üncü sahifide-

Roma ıs (Radyo) - So· 
kota kaaabası ile civarının 
ltalyan tayyareleri tarafın· 
dan bombardıman edildiği 

sokağa farhyarak maskeli 
şahsa hlicum etmiıtir. Fet· 
hi'nin göıterdiği cesareti 
srören maskeli baydud, bak
kal Hakkı'yı bırakmış ve 

çocuğa bir el silih attıktan 

sonra kaçmağa baflamıştır. 

Haydudun attığı silahtan çı

kan kuııun, Fethi'yi kaba 
yerinden hafifçe yara'lamııhr. 
Karantina polis memurları 

vak' ayı müteakib faaliyete 
geçmiıler ve maskeli ıahsın, 
geçmiıi bozoklardan Yaşar 
adındaki esrarket olduğunu 
tesbit ederek hemen yaka
lamıılardır. Yaıar bugün 
adliyeye teılim edilıcıktir. 

lapon amiralleri 

lataab11l 15 (Özel)- Deniz 

konferanıının d0nk8 toplan· 
taaıadı J 'b ıpoa metah atı na· 

zarı itibare ahnmamııtır.Kon· 
ferans bugnn bir toplantı 

daha yapacaktır. Haber ve· 

rildiğine göre, Japonya bu· 
gün deniz konferansından 

çekilecektir. Amiral Nagano 
dün telsizle Tokyo'yu aramıı 

Göztepede maskeli 
bir haydut tutuldu 

ve son vaziyeti bildirmittir. •-. -• 

S~ylendiğine göre, Japon Haydut tabancasını çekerek bakkal 
delegasyonu reisi ve Oyeleri 
bugün konferans toplantısın• Hakkının yolunu kesti ve para istedi 
ittirak etmiyecek ve bir aza Diln gece saat 22 de ne dönen bakkal Hakkı'nın 
konferansa, Japonya'nın çe· .. , 
kl·ı· · · b"ld. kt' J Goztepe de Nevzad bey ıo· 

ııını ı ırece ır. apon- .. .. . 
ya çekilirse, Jngiltere, Ame- kagıada yüzu maskelı ve 

önüne geçmiı ve kendiıİDİ 

soymak iıtemiıtir. 
Bakkal Hakkı, hemen fer· rika, Fransa, Italya arat1nda 1 elinde tabanca oldutu halde 

aörilımelere devam edilmesi sokak batında bekliyen meç· yada baılamıı ve civar ev
kararlaıtırılmııtır. bul bir ıab11, Kıbvıden ••İ· lerdea Fethi adında bir ıeaç 

Ha utman 
Paris 15 (Radyo) - Meı· 

bur tayyareci Lindbersr'in 
çocuğunu öldürmek suçun· 
dan ölüm cezasına mahküm 
olan Alman Hauptman, ken· 
disile konuşan gazetecilere 
demiştir ki: 

- Amerika hakimlerinin 
hakkımda ölüm cezasını tat· 
bik edeceklerine inanmayo· 
rum. Zira böyle bir ceza, 
onlar için ebedi bir ayıbdır. 
Lindberg'in çocuiunu ben 
öldürdümse bani delil? bir 
insan, zan ile ölüm cezasına 
mahkam edilemez, 
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(Ulual Birik) 15 ikinci Klnun !t 
lzwir ikinci icra Memurluğundan : 
hndr Ziraat bankuıaa borçlu Mustafa Raıit, Ali N.ebil ve llnab.im bankadaıa aldığı 

Jl>araya mukabil banka namına Jpotflk ettiii aıai.ı ıtapwarda kayıtJarile mahalleri ve cins· 
Jeı;i _1azıla b\lhnıaD ıa.yrimenkuller : 

~İNİ §ıra ııo. 'Tarihi ada Parael Miktar Hududu 
Cinsi 
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320 

16 no. lu arsa arkası 11 no. arsa cephesi 
muharrem sok. 
Sai tarafı 3 no. arsa sol tarafı 1 no. ana 
arkaıı 7 no. arsa cepheıi ibiş ağa ıokağı 

307 ,, Sağ tarafı 6 no. arsa ıol tarafı 10 no. 
arsa arkası 9 no. cephesi dere ıokağı. 

57 " Sağ tarafı 3 no. arsa sol tarafı mektep 
için ifraz edilen arsa arkası bacı Veli 
ıokaiı cepllesi lbit ata sokaiı 

588 • aai tarafı 2 no. arsa ıol tarafı dereden 
12parmak evvel gelen yol arka11 8 no. arsa cephesi 

lbiı aia ıo. 
320 arıın ••i tarafı 3 no. arsa ıol tarafı 1 no. 

arsa arkası 8 no. arsa cephesi lbit ağa 
ıokai•· 

306 ,. Hğ tarafı 4 no. ar1a sol tarah 2 no. arsa 
arkası 8 no. arsa cephesi ibiı aia sokak 

320 ,. ıai tarafı 5 no. arsa ıol tarafı 3 no. arsa 
arka11 9 no. arsa cephesi ibiş ağa sokak 

215 ,. sağ tarafı 6 no. arsa ıol tarafı 4 no. arsa 
arkaıı 9 no. arsa cephesi ibiı ağa sokağı 

252 ,, 1ağ tarafı 7 no. arsa yol tarafı 5 no. arsa 
arkası 9 no. araa cephesi ibit ağa sokağı 

191 " sai tarafı 12 no. arsa sol tarafı 14 no. 
araa arkaıı 10 no. arsa cepllesi ibit 
•ia sokaiı 

184 ,. ıağ tarafı 11 no. arsa ıol tarafı 13 no. 
arsa arkası 10 no. arsa cephesi ibiş 
ağa ıokağı 

230 " ıai tarafı 10-13 no. arsalar sol tarafı 15 
Do. arsa arkaıı 9 DO. arsa cephesi ibiı 
ağa sokağı 

230 • ıağ tarafı 14 no. arsa ıol tarafı 16 no. 
arsa arkaaı 9 no. arsa cephesi ibiş ağa 
ıokağı. 

216 " sağ tarafı 15 no. arsa sol tarafı 17 no. 
arsa arkaıı 9 Do. a11a cephesi ibit ağa 
ıokaj'ı. 

256 arıın ıağ tarafı raıit b. sok. ıol tarafı 2 Do.arsa 
arkaıı hacı veli ıokağı} cephesi ibiş aga 
ıokaiı 

298 " sai tarafı 1 no. arsa ıol tarafı 3 no. a11a 
ar1'aıı lhacı veli ıokak cephesi ibit ağa 
ıokatı 

284 .. aai tarafı 2 no. a11a ıol tarafı mektep 
için ifraz olunan a11adan evvel ıelen 
sahibi senedin 57 zıra terbiinde bulunan 
ar1aıı arkası hacı veli sokağı cephesi 
ibiı ata 

174 .. ıağ tarafı raıit b. ıokak sol tarafı S no. 
ar.. arkası 3 ao. arsa cephesi ldere so· 
kağı mahdut 

179 " ıağ tarafı S Do. arsa ıol tarafı 3 no. 
12 parmak ana arkası 7 Do. ar1a cepheıi halil 

rifat paıa cad. 
32 artın ıai tarafı 1,2,3 DO. ar1alar sol tarafı 8 

no. arsa arkaıı 7 DO. arsa cephesi dere 
sokağı 

352 .. ıağ tarafı 9 no. arsa :rıol tarafı 3,4,5 no. 
arsalar ariaıı 6 Do. lı arsa cephesi raıit 
b. ıokağı 

374 .. ••i tarafı 14,15,16 ve 17 Do. arsalar ıol 
tarafı 7 Do. arsa arka11 8 ao. arsa cep
be.i raıit b. ıokak 

263 " 1ağ tarafı 8 no. arsa [ıol tarafı 11,12,13 
no. arsalar arkkaıı 14 ao. lı arsa cephesi 
dere ıokağı 

271 " Sağ tarafı 8 no. arsa ıol tarafı 10 Do. 
ana arkaıı 4 no. a~aa cephesi Muharrem 
ıokağı 

264 " Sağ tarafı 9 Do. arsa tol tarafı 11 no. 
ana arkası S no. arsa cephesi Muharrem 
ağa sokağı 

267 ,, Sağ tarafı 11 no. arsa, sol tarafı dere 
ıokak arkaıı S no. arıa cephesi Muliar· 
rem ağa sokağı 

310 " Sağ tarafı Raşit 8. no.lu arsa ıol tarafı 
6 no. arta arkası , no. arsa cephesi lbit 
ağa sokak 

?.63 " Sai tarafı 1-2-3 numaralı analar ıol ta
rafı 10 no. arsa arkaıı 9 no. arsa cep· 
hesi dere sokağı · 

425 " Sağ tarafı 11 no. arsa sol tarafı 4-5-6-7 
no. artalar arkası 8 no. arsa cephesi Ra
ıit b. sokak 

162 " Sağ tarafı 8 no. arsa sol tarafı 12 no. 
•r1a arkası 11 no. arsa cephesi dere ıo· 
ıokağı 

386 " Sai tarafı 13-14-15-16 No. arsalar sol 
12parma~ tarafı 9 no. arsa arkası 10 no. arsa cep

hesi Raıit b. sokağı 
206 arııa Sağ tarafı 5 No. arsa ıol tarafı 3 no. 

arsa arkaıı cephesi Muharrem ağa so· 
kafı 

Bir Fransız generali, Italyı 
dostluğu i.;in ne diyor 

Fransa, Çarlık Rusya'sının hatırı 

beş yüz hin kiŞi feda 
bir miJyd • • 

ıçın 

• • 
etmıştır 

Pariı - Fransız general
larından (Niıel), yazdığı bir 
makalede, Almanya Franıa 

için biamaa bir tehlike lla· 

24 senede 
Denizden ka~ kişi 

kurtarıldı 
Tahlisiye umum mndiirlüğll 

teıkilltı tarafından hazırla· 

nan bir istatistiğe göre, bu 
teşkilit 1911 den 1934 
yıla sonuna kadar sahillerimiz
den 24 sene içinde 5,277 
kiıi kurtarmııtar. Bunlardan 
2173 n bllyük ve 968 i istik-
111 sa vaıları yıllarında kur· 
tarılmıştır. En çok 1918 se
nesinde 994 kiti ve en az 
1921 de 19 kişi tahlisiye va· 
aıtalarından istifade etmiş· 
lerdir . 

tinde kaldıkça, her ne ba
hasına olursa olsun Fransa
nın, ltalya dostluğunu feda 
etmemesi lizım geldiğini ile
ri sürmekte ve şu mütaleayı 
ortaya atm.aktadır: 

"Afmanya'nın bir taarruz 
halinde Fransa'ya logiltere
den ziyade faideli olacak, 
muhakkakbr ki ltalya'dır. Zira 
ltalya ile dost olursak, Alp 
dağlarında asker bulundur
mak ihtiyacından vareste ka· 
lacak ve oradan tasarruf ede
ceğimiz 200 bin kişilik bir 
kuvveti Alman hudutlarına 
sevketmeğe muvaffak ola· 
cağız. lngiltere ise bize bu 
derece faydalı olamaz . Zira 
biz Almanya ile uğraş1rk~n 
o da Britanya'yı düşman tay
yarelerinin hücumundan kur· 
tarmakla l ve şimal denizinde 
tertibat almakla meıgul ola-

caktır. 
Fransa, Çarlık Rusyall,

hatırı için genel savaıt•1 
milyon 500 bin insan fi' 
etmiştir. Şimdi de uıul 
kurumunun ideolojisi uğf1Jf 
yeni fedakarlıklar yaplll 

mevkiinde değildir." 
_/ 

Italya 
Altı ayda ne kadst 

sevkiyat yaptı? 
Alman gazeteleainin O! 

ted Press istihbarat ser~ 
ne atfen Portsaid'den alcP' 8 

ları bir telgraft Süveyş 1" 
nah şirketinin resmi ist•; 
tiklerine göre 25 hazirao~ 
25 ilk kin un 1935 tari~ 
kadar Silveyş'ten geçen it' 
yan harb münakalihnın bl" 

. Devamı 4 ncü sahifed;,-

Cio,i 

Cinai Sıra no. Tarihi ada Parsel Miktar Hududu mutasa~ 
sağ tarafı dereden evvel ~elen yol, ' 
tarafı 6 No. arsa arkası 14 No. arsa cif 
hesi Muharrem ağa sokağı 
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296 BrfıD 

Sağ tarafı 4 No. arsa sol tarafı 8 ıf 
arsa arkası 8 No. arsa cephesi lbit jf 
sokağı 
sağ tarafı 5 No. arsa sol tarafı 3 Na.~ 
ıa arkası 9 No. arsa cephesi Ibit • 

~bğı ~ 
ıai tarafı dere sokağı sol tarafı 4 
arsa arkası 10-11 No. arsalar I 
sağ tarafı 6 No. arsa sol tarafı 8 No. İ 
arkaıı 2. No. arsa cephesi Muharrelll 

bğı ' ıağ tarafı 7 No. arsa sol tarafı 9 No.,, 
arkası 3 No. arsa cephesi Muharreaı 

~bğı ' sağ tarafı dere sokağı sol tarafı 12 No~ 
arkası 10 No. arta cephesi lbipğa • 1. 
sağ tarafı 12 No. arsa aol tarafı Mub 
tarik arkası muhdes tarik önü tarik ~ 
sağ tarafı 3 No. arsa ıol tarafı 1 No· ~ 
arkası mulides tarik cephesi Reıit 
sokağı İ 
sağ tarafı 4 No. arsa sol tarafı 2 No· ~ 
arkası muhdes tarik cephesi Reşit 

sokağı J 
367 " sağ tarafı 5, 6, 7, 8 No. arsalar sol t J,i 

3 No. arsa arkası muhdes tarik cep 
Reıit bey sokağı 1' 

183 ,. aai tarafı mahdes tarik ıol tarafı 1 I 
arsa arkası 3 No. arsa cephesi mula 

tarik fi 
273 " sai tarafı ve 2 No. arsalar sol tar•~ 
12 Parmak No. arsa arkası muhdeı tarik cep 

Reşit bey sokağı 6, 
273 arım Sağ tarafı 3 No. arsa sol tarafı 5, I 
12 Parmak No. arsalar arkası muhdes tarik cepb 

Reıit bey sokağı 
Abmed ağa mahallesi sabunhanesi nısıf hissesi . ıl 
Tarihi ilindan itibaren 30 gün müddetJe açık artırmaya çıkaralmışbr. Ta~ı~ olao~ 

kıymeti muhammenenin yüzae yedi buçuğu nisbetinde pey akçası veya mallı b~nk o-' 
teminat mektubu vermeleri ve artırma 15-2-936 tarihine tesadüf eden cumartesı g 
saat 11 den 12 ye kadar dairede icra olunacaktır. İ 

Müşterilere ait 33-5592 numaralı dosya irae olunabileceği gibi fazla izah~tı. lizı~~ j 
hi verilir. Talipler bu hususun daireye talık olunan açık artırma ıartnauı~sını.~arıhı~ 
itibaren okuyabilir hakları tapu sicilile sabit olmayan ipotekli ala.cakhlar ıle dırer. al~ 
darlaran ve irtifak bak sahiplerinin bu haklarını ve bu hu~usta ~··~ ve m.asraf a daır di;/ 
iddialannı evrak mllsbitelerile yirmi gün içinde icra dairesıne bıldırmelerı aksı tak 
hakları tapu ıicile sabıt olmadıkça satış bedelir.tin paylaşmasında? bari~ . kalacakl~rı dl 
tayin edilen z~111anda artırma bedeli gayri menkulün yüzde yetmıı beıını bulmadııı ~ 
dirde ea ıon artıranın taahhüdü bakı kalmak üzere artırmanın on bet ıBn daha te;t 
edilmek suretile 2-3-936 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 11 den 12 ye .k~ 
gayri meDkul en çok artırana ihale edilecektir. Satış peıin para iledir. Mal ~~delı I 
madan teslim edilmez. Mal bedeli verilmez ise:ihale kararı feıbedilir ve kendıaındeo J; 
vel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedel ile almağa razı olursa /ı 
ihale edilir. o da razı olmaz veya bulunmazsa icra dairesince heman on beş g~n < 111

, 
detle artırmaya çıkarılar bu artırmayı alikadarlara tebliğe hacet olmayıp yalnız ılinı• f 
tifa olunarak en çok artırana ihale edilerek her iki halde birinci ihale edilen kimı• 
ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mes'ul olduğu ve tapu harcının bel 
ve vakıf icranın ve yiizde iki buçuk d~Uiliyenin müıteriye ait olduğu ilin olunur. 



___ s._~~-~'·~5---------------------------------------~~~~~x(Ul~~-Bf_rff_k~) ______________________ ..,_ ____ _... ___________ ~--~-.~------

N. v. (Olivierve şoreka- ~---------------·S----··----------
vv. F. H. Van Si Limited vapur T;!~~on Tayyare ioeması ~r 

Der 'lee acentası ~ ~~ ~ ~ ~ ___ .........,., ~ ~...... - ~ 
10 ikinci kanun cuma gftnQ senenin en gflzel 

& Co. Cendeli Han. Birinci kor· ve en heyecanlı filmlerinden biri 
DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE don. Tel . 2443 

'-HERAKLEA" vapuru ha- THE ELLERMAN LINES L TD. 1( ı ı J 
len limanımızda olup AN- "THURSO,, vapuru 7 eınan ar a ar z-en 
VERS, DiREKT, ROTER- ikinci kanunda LIVERPOOL ~ 
DAM HAMBURG ve BRE- ve SVVENSEADAN geJip 

MEN limanlarına yük almak- tahliyede bulunacak. a astır ad öv a ır ö y Sgg 
tadır. '-ADJU 

"MILOS,, vapuru 6 son "k• . TANT,, vapuru 8 (;ü~tav Fröhlich ile Sybille Schmitz'in şaheserleri 
kinunda bekleniyor, lO son ı ıncı kinunda bekleniyor, -----------llllllll-----------
kinuna kadar ANVERS LONDRA için yük aJa-
ROTERDAM, HAMBURG caktır. Yüksek bir musiki, büyük bir aşk, heyacanJı bir mevzu ve büyük barbın . en debıetli sahneleri 

ve BREMEN limanlarına "THURSO,, vapuru 15 A YRlCA FOKS Dünya haberleri (Türkçe Sözlü) - Miki Mavz ( Canlı karikatörler ) 

yük alacaktır. ikinci kanunda bekleniyor, Buhaftaya mahsus seans saatleri· H_er_gün 15 -17:2 .. 1,15 Cumartesi 13-15 talebe seans ıdır. Pazar 1 
AM~Rl~AN EXPORT LINE LIVE~POOLveGLASGOV ..................................... ·llllimu•n•u•1•3 .. •d•a•ı•la•v•e•s•ea•n•sı .. va•r•d•ır._....,_ ...... , ....... . 

EXCHANGE " vapuru yük alacaktır. 
~6e~FOLlimanımızda olup "POLO,, vapuru 10 ikinci 

•· . K ve NEVYORK kinunda LONDRA, AN-
.ıçın yük almaktadır 

.. EKSILONA . VERS ve HULL beklenip 
" vapuru 29 . d LONDR Bci. kinund b ki . aynı zaman a A ve 

BOSTON a e enıyor, HULL için yük alacaktır. 
irin y-uk lve k. NEVYORK DEUTSCHE LEV ANTE-

r a aca tır L 
ARMEMENT H . INIS 

~atılık motör 
12 beygirkuvetinde (Dizel) 

markalı aı kullanılmıı bir 

"'ot&r satılıktır. Taliplerin 

idarehanemiıc müracaatları 
ilin olunur. 

Istanbul ve Trakya 
Şeker Fbrikaları Tftrk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000'fürk lirası 
· SCHULDT 1•AGILA,, vapuru 5 ikinci 

HAMBURG 1.-!1!111.__. .... ._ .... 
"NORBURG,, vapuru 30 kinunda HAMBURG, BRE- Ökeorenler! Mut 

İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30-40 

Bci. kanunda beki · MEN ve ANVERS'ten tah- laka (Okamentol) 
A enıyoı, liyede bulunacak. 
H NVERS, ROTERDAM ve Not: Vurut tarihleri ve öksOrQk şekerle-

AMBURG limanlarına yük vapurlann isimleri üzerine rini tecrQbe edı" 
alacaktır. 

değişikliklerden mes'uliyet 
"GLUCHSBURG,, vapuru kabul edilmez. 

6 son kanunda bekJeniyor ~-~-~-----
HAMBURG ve ANVERS~ 10 son kanunda bekleniyor, 
ten yük çıkaracaktır. DIEPPE ve N , RVEC Ii-

JOHNSTO N VVARREN LI- manlarına yük alacaktır. 
NE. LIVERPUL Ayni zamanda ISKENDE-

"DROMORE RIYE ve HAYFA irin mal " vapuru 15 T 

son kincnda bekleniyor kabul eder. 
LIVERPUL, ve ANVERS~ Geliş tarihleri 9e 9apur· 
ten yük çıkarıp BURGAS ların isimleri üzerine mes'u 
ve KÖSTENCE için .. k liyet kabul edilmez. 
alacaktır. yu Birinci Kordon, telefon 

DEN NORSKE MIDDEL- No. 2007 - 2008 
HA VSLINJE (D-S. A·S 

SPANSKELINJEN) . 
OSLO 

"BANADEROS 
" 

"Vapurların isimleri, gel

me tarihleri ve navlun tari· 
feleri hakkında bir taahhüde 

,~~~~~~~~ 
BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze t • 

emız ve ucuz iltlç ve tu· 
valet çeşitleri satar. 

Sıhhat Balık Yağı 
N:rveçy~n~n. halis Morina Balık yağıdır. 
Ş rbet gıbı •çilebilir iki defa süzülmütür. 

Biricik satış yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi N ftzhet 

s ·!lll l~l •H-A-T EZAN ESi 

-~~~~~~~~~~:. 

f.,abrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
ını, en ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşları 

F esan"' kumaşları 
Beykoz ktıııduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazan 

lzınir şubesinde bulursunuz 

tiz •. 

Ve Pftrjen ~ahapın 

en 0.StOn bir m08· 

bil ~ekeri olduğu .. 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mOshil 

istiyenler Şahap 

Sıhhat • sftrglln 

haplarını Maruf 

ecza depolarından 

ve eczanelerden 

arasınlar. 

~~ 

:....J lliı -... jj//. 
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>-. =ızmir yün mensucatı: 
~ - = 

CQ :: Türk Anonim şirketi:::: 
= = - Jzmir Yon Mensucatı Tftrk A. ~- nin Halka- -- -§ pınardaki kumaş fabrikası mamulatından olan = 

uıevsimlik ve kışlık, zarif kumaşlarla, battaniye, - -§§ şal ve yan çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci = 
:= kordonda Cumhuriyet meydanı civarmda 186 = 
~ numaradaki (~ark Halı Tnrk Anonim şir· ~ = keti) mağazasında satılmaktadır. Mezkôr fabrika· _ 

- nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum ~ = olan mamulPtmı muhterem mOşterilerimize bir = 
_ defa daha tavsiyeyi bir vazife biliriz. § 

~ ... = Perakende sabş yeri Toptan satıı yeri ~ = Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark ;;; 
Kemalettin Cad. Sağır zade balı T. A . Ş. ~ 

S biraderler --......._ = Kuzu oğlu çarıısı Asım Rıza ~ 
~ = ve biraderleri = 
~ = "{eni manifaturacılarda mimar ~ 

= Kemaleddin Cad. Yünlü mal· S = lar pazarı F. Kandemiroğlu ~ 
in ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı:ı ıı 11111111111111111111111ıı11111111111111111111111111111111 nui 
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FratelJi Sperco 
Vapur t\cenıas ı 

ROY AL NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

" HERCULES ,. vapuru 
13-1-36 dageJip 18-1-36 da 
ANVEf S , ROTERDAM , 
AMSTERDAM ve HAM
BURG limanları için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

11 GOTLAND ,, motörü 
20-1-36 da ROTTERDAM 
ve HAMBURG limanları 

için yük alacaktır. 
"ROLAND., motörü 6-1-

36 da ROTTERDAM, HAM
BURG , COPENHAGE , 
DANTZIG, GYDNIA, GO· 
BURG, OSLO ve ISKAN-
DINAVY A limanları için 
yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"ALBA JULYA,, vapuru 
9-1-36 da gelip ayni gün 
PiRE, MAL TA, MARSIL YA, 
ve BARSELONE hareket 
edecektir. 

Fazla tafsiJit için ikinci 
Kordonda Tahmil ve Tab
liye tirketi binası arkasında 
FRA TEL.LI SPERCO vapur 
acenlalığına müracaat e~il
mesi rica olunur. 

Navlonlardaki ve hareket 
tarihlerindeki değişiklikler
den acente mesuliyet kabul 

etmez. 
Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Yeni Kavatlar çarşısı 

No. 34 

Marangozlar ve 
sana~·iciler için 

Bir daha ele geçmi
yecek bir hrsat 

Fabrikamda mevcud şirid 
destere, planya, kahplık, 

freze, delik makineleri ile 
prese tezgihı, kurutma ve 
tutkal furunu ve el tezgib-

ları, ilit ve edevat, mobilya 
kerestderi, kaplamalar, pa-

peller ve saire satılıktır. Her 
gün saat ondan saat altıyı 
kadar Zinet mobilya fabri
kaıına hemen müracaat 
ediniz. 

Zinet fabrikası aahibi 
Ahmed Kızılırmak 
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Her devlet, hu günkü vaziyete baka
rak muttasıl siliihlaıımağa ~alışıyor 

Romanya hükumeti, olanca kuvvetile silahlanmağa kaı·ar verdi 
Transilvanyada tayyare fabrikası yapılıyor 

lstanbul 15 (Özel)- Paris'tcn haber veriliyor : cihan siyasal durumunu gözônOoe getirerek olanca 
(Şinayder ve Krozo) silllh ve mOhimmat fabrikaları kuvvetile siltlhlanmağa karar ''ermiş bulunuyor. 

mnmessilleri Romanya'ya hareket etmişlerdir. Alaka- Bnkreşten gelen son haberler, Romanyanın, Tran&İ· 

dar çevenlerde söylendiğine göre, Romanya hilkumeti lvanya'da bir tayyare fabrikası yapmağa karar verdi· 
kOlliyetli miktarda silAh sipariş verecektir. Romanya ğini bildirmektedir. ------· ........ .....,. _____ _ 
Y onan köylüle~i silah ku Vezir ~luhammed Hanın 
vetile karakolu zaptetti önemli beyanatı 

~~~--.. ·-----~~-
Dramanın Lam ya köyünde zabıta ile Atatürk, Ayni zamanda Afgan ulu-

köylo arasında bir arbede oldu sunun değerJi bir varlığıdır 
lstanbul 15 (Özel)- Atina- arasında baılıyan müsademe lstanbul, 15 (Özel) - An· 

dan haber veriliyor: iki saat ıürmUıtür. Köylüler kara' dan buraya gelen Af-
lmealınıcı~ı henGz teeblt edil· 
memrıtlr. 

Drama sancağına tabi Lam· Jandarmayı kaçmağ~ mecbur i•n hariciye veziri serdar 
ya köyünde bir arbede çık- etmiıler ve karakolu itgal Feyz Muhammed Han lstan· hın; Tıırldye'deo Afgtnlatao'a 

Ekeelloıı aerdar Muhammed 

mıı ve köylülerle Jandarma eylemişlerdir . bul matbuat mümessillerine gidecek mutıhaBSıelar hakluoda 
---------·•~•.... aşağıdaki diyevde bulun· da ıu beyanatla balunmuotur: 

r Belçika Habeşistan'a üniversiteliler muıtur: 
b • - Afgınletandı birçok Tark 
tahkik heyeti gönde· - Bir roedenıyet n irfan geldiler dfli olan Tarkçe fle Jeıedf~lm mutabımıl1rı Tardır Bunluı 

rilmesini teklit edecek kadır f11th koDO!Jlmıyorum. illteten Klbl: Üolveralteel için 
Üniveraitede okuyan iz. 

Londra, 15 (Radyo) -
Deyli Kronikl gazetesi; Bel· 
çika'nın Cenevre milme11i· 
linin Habetiıtan'a bir tah
kik heyeti iÖnderilmesi hak
kında ıoıyeteye teklifte bu· 
lunacağını ve bunun için mü
nid bir zaman beklenildiğini 
yazıyor. 

Habeş yıldızı 
Kızını kurtarmak i~in 
Amerika'yı terketti 
Vaıington, 15 (Radyo) -

Uıun mDddet Amerika'da 
bulunan ve sinema yıldızları 
arasında mevki kazanmış 
o:aa Habeş güzeli {Marlen 
Piyetr) kızını haydudların 
elinden kurtarmak için Ame
rika'yı terketmeğe karar 
vermiı ve bu kararını dün 
tatbik ederek Amerika top· 
raklarından uzaklaımııtır. 

Paris ve Londraya 
Ateşemiliter 

gönderiyoruz 
lstanbul 15 (Özel)- Avrupa 

gazeteleri, Pariı ile Londra-
ya ateıemiliterler göndermek 
ibere olduğumuzu yazıyorlar 

Haydud 
eler uyduruyor 

Deri tüccarı Davi Sidi'ye, 
ikinci defa olarak bir tebdid 
mektubu göndererek 2000 
lira haraç iıtiyen ve zabı
taca yakalanan ıebir haydudu 
Seferibisar'h Hayreddin, dün 
iıticvab edilmiıtir. 

Hayreddin; verdiği ifadede 
Davi Sidinin ıuikast itile ali· 
kadar olduğun ve bundan 
evvel mağazasının yanındaki 
çıkmaz sokağa bir Arap va· 
aıtaıile bombalar gömdürdü
ilinll iddia etmiş ve ilk iste
diii 500 lirayı itirazsız aldı
iını ve bu ıeferki mektubun 
da da Sidi'yi meydana 'fe· 
receiini söyliyerek o suretle 
para koparmağa karar ver· 
dijini beyan etmittir. 

Yapılan tahkikat ve ta· 
bırriyat aeticeıiade ae bom· 

mir'li talebeden mühim bir Esaeeo burada karıılaıtığım 
hOıoQ kabul o kadar aamt 

profeıllrler. hukuk maıavlrlerı. 

doktorlar n mGhendlıler getl· 
ıec~ğfz . Bunların kıymtıtll me 

kıımı, Sömeıtre tatilini ge· midir ki •e ben de o kıdar 
çirmek Dzere bu ıabab De· 
niz yolları iıletmeıinin mGtehaHialm ki kendi Jlaaoımla eatlcrlne Afgınbtan çok mQte · 
vapuru ile ıehrimize gel- konuomuı ol11m bile doygu ftıkklr kıfıcakı1r· 
mitlerdir. tarımı alze ırza ettiğim kov· 

ltalY.a Molotot'un söylevi 
Berlin'de endişe 

uyandtrmış 
-Ba,ı.arafı birinci sahifede
br. 8ilbasıa Ukranya cumu· 
riyetleri halk kurulu reisi 
Liubcenkanın .. Eğer Alman 
faşistleri ve Polonya emper· 
yalistleri bir ~mücadeleye 
baılarlarsa, bu topraklar 
onlara mezar olacaktır" söz
leri, gerek Varıova'da ve 
gerekse Berlin gazetelerinde 
türlü tefsirlere yol açmıştır. 

Berliner Tageblat, bunun, 
Alman • Japon anlaımuına 
kartı bir tehdit olduğunu 
yazıyor. 

Lav al 
- Başıarafı 1 inci 5alıifede
kında yeni bir unaurun mey· 
dana çıkmadıiını ıöyliyen 
M. Lava); siyasal kararsızlığa 
son vermek için yeni intiba· 
bın 27 ve 29 Martta yapıl· 
masını saylavlar kurumunun 
salahiyetinin 20 Nisanda kal· 
dırılması lizımıeldiiini ı&y· 
lem ittir. 

Finans bakanı; bütçe duru-
mu hakkında izahat vermiş· 
tir. M. Laval; bu toplantıdan 
evvel M. Heryo ile ıörlit· 
müştür. 

lngiliz - Fransız 
müstakbel mü-

nasebatı 
lıtanbul 15 (Özel) - Berlin 

siyasal çevenleri, ltalya -Ha-
beıistan ibtillfı bittikten 
sonra Fransa ile lngiltere 
arasında yeni bir siya1& yolu 
açılacağını ileri sürüyorlar. 

balar bulunmut ve ne de 
böyle bir iddia sabit olmuş
tur. Haydudun, kendini ma· 
zur göıtermek için bu yola 
ıaptıiı 11aılmaktıdır. 

Telle anlatımım .... 
Demtı ve ıôzlerine töyle 

devam eylemlıtlr: 

- Ankara'da yaptığım le· 

maelardan çok memnunum. Te· 

mıı elllğlm biiUln devlet tırkloı 

hertClrlG tıhmlnltrlo ftet4ode 

bir eamfmlyea gösterdiler. femet 

lnönG' Tedlk RaıtG Araı; yDk· 

aek batıralarıoı dalma muhafaza 

edeceğim Tark ricali ıraeında· 

dırlar. Borada hllhasaa (Ata· 
tftrk) Clmdao hahıetmek isterl:o. 
( AtıtOrk) Cm diyorum: 

ÇGnkQ bftyftk foeaolar eade 
bir milletin deAll, baıan beıe· 

rlyetln malıd1rlar. Kıldı ki iki 
kardeı mlllet olan TGrk 'terle 
Afgaa'lalar bfttGn değerli Hr· 
lıklarına mGıtereken aahlptlr · 
ler. Ben de bGtCln Afgaahlar 
gibi Bay ak Şef ten bıhıederkeo 
(Aııtftrk'Clm) demeğe kendimi 
hıkh buluyorum. 

EkaelAna Muhammed Han, 
bundan ıonra Tarklye · Afgan, 
lrao ve Sariye araeında eeaeları 

tekarrftr eden ademi tecavftz 
pakti bıkkınd• demlıtlr ki: 

- AIAkadar dört devlet bu 
paktın eaaılarındı tamamen 
mutabık kalmıılardır. Ve palı.t 

pnafe edil mittir. lmzaeı bir 
Hman meı'eleıl olan bu pakt 
dört memleket ar111ndı eaaıen 

doıtıne olan mQnıeebeılerl bGı· 
batan tak.•lye edeceltlr. Pakt 
lmkAn nlıbetlnde yak1D bir 
t11lhıe lmzalauacaktır. Nerede 

Altı ayda ne kadar 
sevkiyat yaptı? 

B~ıarafı 2 inci sahifede 

çoıu ıöyle tesbit edilmiıtir: 

Donal yolile Akdeniz' den 

Kızıldenize 445 nakliye va
puru geçmiıtir. 

Bu vapurların hamuleleri: 
246,361 Asker ve amele 
24,287 Katır 

770 Deve 
1,481 Nakliye arabası 

268 Tayyare 
40,343 Ton cephane 
39,655 Ton kömür 
33,490 Ton odun 
44,496 Ot 
11,775 Çimento 
4,491 Ton kükürt 

19,000 Et 
13,309 Ton alkollü içkiler 
1,660 Ton kibrit 

29,009 Ton dinamit 
7,483 Ton yangın bombası 

250.757 Ton ıilih 
29,573 Ton benzin 

9,565 Ton Petrol 
27,820 Ton mazot 

8,298 Ton makine yajı 
9,000 Ton içme ıuyu 

Maktlı istikamete de ayni 
zaman içinde Kanaldan 338 
gemi g ... çmittir. Bunların ha
muleıi 35,697 hHta ve yara
lıdır. Bu nakliyat için tediye 
edilmiı olan reımin miktarı 
1,423,508 lngiliz liraıı ve 15 
tilingtir. 

lzmir vakıflar clireklörlügftnden~ 
No. Senelik icarı 

Asmalı mescit 207 dükkin 72 
Yukarıda bedeli yazılı lkiçeımelik caddesi üzerinde Aı· 

malı mescit vakfından 207 numaralı dükkin açık artırmaya 
konulmuştur. ihalesi 20-1-36 pazartesi gllnü saat 14 dedir. 
istekli olanların vakıflar direkt&rlüiilne müracaatları bildi· 
rilir. 11·15-20 73 

Otıız Tabutlu Ads 
. Moris LöhlanınEn Merakla Rom~ 

• Tefrika sayuı: 24 
- Blrim~i Kısım: VEHONl.K -

Dedi ve korkunç bir kah- memiş olduiu anlaıılaa 'I 
kaha salıverdi. odanın kapısını açtı. Feci~ 

- Evet l Haça gerilecek- çok karışık hidiseler rub_., 
sin. Haça avuçlarından çivi· yormuştu; burada derin il' 
leneceksin. Ne müthiş ceza. uykuya daldı ve köpek ' 

Evet, Honarin delirmiıti! ayak ucunda bekledi. 
Veronik, zavallı deliyi zap- Ertesi ıabab geç uyaJ 

tetmeie çalıştı. Fakat mu- Oldukça teselli bulmuı fi 
vaffak olamadı. Kudurmuş ziyette idi. 
gibi bir hal alan Honaria, Şu birkaç gilnJük badi" 
Madam Veronik'i bit dar- ler vakıa çok büyük ~ 
bede yere düıilrdü; koşarak feciydi; fakat bu fecaat i' 
evin, bir sathı mail yüzün· dabı arasında kaybol.ıı 
den nisbeten alçak olan bir ölen vücudlar hemen beıo" 
tarafından atladı ve sahile yabancı mabiy~tte idil-" 
doğru koşmağa başladı. bunun için Veronik'in -' 

Sahilin dik bir uçurum temi de ruhuna kad•r işit 
teşkil eden noktasıoa ıeldiği mit bir matem değildi. 
vakit Franıuva'yı üç defa Bu mutlik yanlızhk, oD' 
çaiırdı; sonra, uçurumdan için umulmadık bir zamaoclt 
kendisini denize attı. elde edilmiı bir istirıb" 

Karşıda, insan avı bütün fırsata bahşetti. Bu vaı.iyİ-
fecaatile devam etmekte idi. ruhuna o kadar mülayi' 

Biraz sonra, bu iş bitti geldi, ki dünkü facia yeri,. 
ve Franıova ile Stefan mo· bir vapur ielerek demir •I' 
torü Britanya sahillerine tığı vakit, mevcudiyetini bil' 
doğru ve bütün sür'atile direcek en küçük bir teıeb' 
yürüttüler. büste bulunmadı. Bu va pof 

Veronik, tamamen yaban- biç şüphesiz dün akıaaı~ 
cısı olduğu bu meş'um ada- infilak ve silih seıleri üıl' 
da yapayalnız kaldı. rine tahkikat için gelaıİf 

- S - olacaktı. 
b · ı • d Vapurdan bir motör indi' 

aça gerı mış ört riJdi, Veronik motörüo adat• 

kadın... yanatarak içinden bir tahki~ 
Evet, Veronik otuz tabut- heyetinin çıkacatını saad•· 

lu adada, bu hiç bir yeririni Fakat, Veronik oğlu bak:' 
bilmediği cehennemi yerde kında herhanıi bir sorguf' 
yapayalnız kaldı! Giineı tabi olmasını istemiyordu:s11 
ufukta deniz Ozerine yerleş· çok feci ve eırarengiz bl' 
miı iibi duran bulutlar ara- diıeler araııada isminin zik" 
ıında kayboluncaya kadar. redilmeai itine biç gelmiyol 
pencerenin yanında, baıı' iki idi. Bunun için bir veva bit 
eli arasında olduğu halde, k•ç hafta burada, yapa • yı• 
hareketsiz kaldı! lınız beklemeji ve tesadüfi' 

Vaziyeti cidden nazik ve sevkedeceji bir kayıkla bO" 
feci idi. Vakıa, bu feci bi· radan kurtulmajı daha mi" 
diselerin ıebeb ve hikmeti reccab iÖr6yordu. 
hakkında bili bir ıey dil- Maamafib vapurdan k•" 
tllnmllyor, bu hususta na· raya çıkanlardan biç bif 
zariye ve ihtimaller kurmı· kimse Prillreye kadar geJ# 
yordu. Yalnız bu son facıayı medi; vapurda az bir zam•• 
Franıuva ile Stefa'nıa delir- ıonra demir alıb ıritti. 
diğine hükmediyordu! Bunun Veronik bu suretle il 
için de bu iki ienç katile, giin kaldı. Mukadderat b• 
bu hareketleri icap ettiren llç glln için kendisini unut" 
plin ve maksad atfetmi· muı görünilyordu. Veroails 
yordu. iradeıine sahih bir halde idi. 

Y anlızhk içinde, bin -bir Prillre maliklnesi, o• 
korkuya düıtD; hıçkırıklarla beıinci asırdan itibare• 
ailamaia baıladı. Bu ııra· terkedilmiı ve yavaı ya" 
da, hafif bir ıürültü duyar vat harap olmaia baıl•" 
gibi oldu. Vaziyet basabile mıı bir Benedikten manaıtıfl 
her gllrültnyü bir düımanın budud dahilinde ve adaaıll 
hareketi sanıyordu. Bunun en uç noktasında kiin idi. 
için gözlerini açtı ve bütün 
dikkatile baktı: 6nilnde, üç 
adım ilerde, kahve renki tüy
lü acayıb bir mablak vardı. 

Bu, bir köpek, Honarinin 
tarifine göre, Franıova'nın 
köpeği idi. 

Köpek hiçbir ses çıkarmı· 
yordu; Fakat maskara birtey 
idi. Bir mllddet ıonra Vero· 
nik köpeie; 

- Eee -dedi- herıey ber
bat bir halde. Şimdi yaıa· 
mak, ötekiler ıibi deli olma· 
mak lizım 1. 

Yatamak ihtiyacı, Vero
niki faaliyete icbar ediyordu. 
Bunun için evin mutfağmı 
buldu, biraz yiyecek elde 
etti hem kendisi yedi, hemde 
bir kısmını köpeğe yedirdi. 

Artık ıece olmuıtul 
Veroaik, birind katta, 

tabii zamanlarda iıııl edil· 

On ıekiıinci aıırda, Mı" 

naıtırın ve kiliseıinin taıl•" 

rile bir Breton gemiciıi ll" 
rafından yaptırılan evde bit 
fevkalldelik yoktu. 

Veronik henüz odalardall 
hiçbiriıine ıirmeğe cesarıt 
edememiıti. Babasının •' 
oilunuo hatıraları ile karff" 
laımaktaa korkuyor, kapab 

kapılan açmaia ceıaret 
edemiyordu. Yalnız ikinci 
gün bahçede kilçbk tetkikıt 
yapmııtı. 

Bahçe adanın ucuna ka· 
dar uzay ordu. BDtün yolla· 
rın çamlık bir yere mlite" 
veçih olduğunu . far ketti "' 
bu çamların deniz kenarıO" 
da yarım ay teklinde bit 
açıklık teıkil ettiğini d• 
ı&rdll. 

(Dnam~) 


