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Sahibi : HAYDAR RÜŞDÜ ÔKTEM 
Neşriyat Müdürü : HAMDI NÜZHET 

Adres : lzmir İkinci Beyler SokaR-ı r 
Abone şıırtlıırı: Seoeligi 700, altı ayb~ı 400 kuruş 

Reamt ilünlar için: Maarif cemiyeti ilaoat 
bOrosuoa müracaat edilmelidir. 

e ULUSAL e lugiltere 

Hususi ilanlar: ldarehanede kararlaştırılır 
Basıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası iz mirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

Fransa'nın, gizlice Italya'ya 
silah gönderdiğini teshil 
ederse, uluslar kurumundan 
çekilecek deniliyor. 

Yıl : 3 - No : 585 Telefon: '2776 _ - Cuma - 3 ikinci kanun 1936 fiatı (100) Para 

Habeş'ler, Mütemadi Ilerlemelerile 
Italyan'ları Şaşırtmışlardır 

l~tanbul, 3 (özel) - Habeş ordularının, bir haf tadan beri devam 
ketleı·i ltal yan'ları şaşırtmış ve faaliyetlerinin, yalnız havaya inhisar 

eden mütemadi ilerleme hare· 
eylemesini, Buheş cephelerini 

sık sık hoınbardıman etmelerine sebebiyet vermiştir. 
Son gelen haberlere göre, Habeş imparatorunun başkanlığı altında 20 gü rı evvel toplanan Raslar, 

bir taarruz planı hazırlamışlar ve bir haf tadan heri bu planın tatbikatına girişmişlerdi . Tanzim olu
nan plan, evvela Makalle'nin ve ondan sonra da Aksum'un istirdadını istihdaf eylemektedir. 

ltalyan'lar, Uarar'ı bombardıman etmekten çekiniyorlar • .. _. .................................................. _ 
Haheşlmparatoru,hedetimiz Süel z~cri iM. Laval'ın siyaseti 

Kızıl denizdir diyor tedh~~.Iermi? if Ias mı etmiş? 
Ras Desta Makalle üzerine yürüyor, akşam 

sabah şehre girmesi beklenmektedir 

Ras Seyyum Ye muharipleri 
lstanbul, 3 (Özel) - Des- hdır, demiştir. 

siye'deki genel karargahta lstanbul, 3 (Özel) - l<as 
bulunmakta olan Habeş impa- Seyyum, Makalle'nin cenu· 
ratoru, ordusuna hitaben bir bunda bir ltalyan kolunu 
beyanname neşretmiş ve bü- muhasara etmiş ve çok kanlı 
~ü_n dünyanın Habeş zaferi bir muharebe geçmiştir. Mu
ıçan dua ettigini bildirmiş, baripleri arasında bizzat 

,2edefimiz Kıııldeniz olma- kılınç kullanan Ras Seyyum, 

Nevyork şehri baştan 
başa buz kesilmiştir 

Dün akşama kad.ar soğuktan ölen
lerin 207 kişi olduğu tesbit edildi 

ist~nbul 3 (Özel) - Ncv- termiştir. Bütün caddeler buz 
york tan haber verildiğine kesilmiş ve nakil vasıtaları 
göre, mezkur şehirde don· durmuştur. Kar, fırtına ile 
durucu bir soğuk baş gös- beraber düşmektedir . Dün ...... __ _ 
A erika 

ltalya aleyhine 
dönüyor 

lıtanbul 3 (Özel) - Kızıl 
haç teşkilitına mensup olan 

lsveç hastanelerinin ltalyan
lar tarafından bombardıman 
edilaıeıi, bütün dünyada ve 

geceye kadar soğuktan öl· 

müş olanların 207 kişi olduğu 

anlaşılmıştır. 

bilhassa Avrupada çok fena 

tesir uyandırmıştır. Söylen

diğine göre, bu hadise, Ame· 
rikayı dahi ltalyanlar aley· 
hine çevirmiş bulunuyor. 

Cenevre siyasal çevenleri, 
tamamen ltalyanların aley· 
bine fikir yüriltmektedirler. 

Italyan'ların silih kullanma· 
sına müsaade etmeden gö · 
ğüs göğüse çarpıtmayı temin 
etmiştir. Her iki taraf da 
ağır zayiat vermiş ve ItaJ
yan'lar ric'ata mecbur kal· 
mışlardır. 

lstanbul, 3 (Özel) - Ras 
Kassa Makalle üzerine yü-

rümektedir. Akşam - sabah 
şehri istirdadı beklenmektedir. 

Eden 
Uluslar sosyetesine bir 

mabzer verecek 

l..ord Eden 

Istanbul, 3 (Özel ) Bu 

ayın 20 sinde toplanacak 
olan uluslar sosyetesinde 
lngiJiz dış itleri bakanı Lord 
Eden'in, gayet mühim bir 
mahzar vererek bütün dev· 
Jetleri birliğe davet edeceği 
ve ltalya' nan son hareket
lerini cihan nazarında teşhir 
eyleyeceii ıöyleniyor. 

-Fransa bu hususta Fransız sosyalistleri, Laval siyaseti
nin mes'uliyetini kabul etmiyorlar lngiltere ile 

beraber 
••• 

Fransız-Iogiliz ordu
ları arasında irtibat 

temin edilecek 
lstanbul, 3 (ÔzeJ) - Lon

dra 'dan verilen bir habere 
göre; Fransa ltalya'ya karşı 
süel zecri tedbirler alınması 
hakkındaki lngiliz teklifini 
kabul etmiştir. 

Deyli Kronikl •gazetesinin 
Paris muhabiri; süel tedbir
ler başladığı ;zaman, Akde
niz' de bir taarruz vukubul
ması ihtimaline binaen Fran
sa·lngiltere hava ordusu ara· 
sında irtibat temin edilecek 
ve logiliz tayyareleri derhal 

. Devamı 4 ncü sahifede-

lstanbul, 3 (Özel) - Pa
riı'ten haber veriliyor: Par
Jimentoda mükerreren iti· 
mad reyini alnıış olmasına 

rağmen M. Laval'ın siyaseti 
hakkında söz söyleyen Fran
sız sosyalistleri, bu siyasetin 

Paris sulh projesinin suya 

düşmesi)e beraber ifJas et
tiği kanaatini besliyorlar. 

Sosyalist partisi başkanı 

M. Blum diyor ki; 
- M. Laval, Paris sulh 

projesini t~klif eden yegane 
adamdır. Bu projeyi bütün 
cihan reddetti. Bu vaziyet
ten sonra M. Laval'ın istifa 
etmesi lizımdı. Zira kendisi, 
şahsi bir politika takib edi· 
yordu. Bu hal, bir şantaj 

l\l. Laval 
teşkil eder. Partimiz iıe 
bunun mes'uliyetini Uzerine 
alamaz . 

Markoni'ninicadı pôsta Uf;ak 
la:i-ında mı tecrübe ediliyor? 
Iskenderiye civarında düşen lngiliz tayyaı·esinden 

başka, kaybolandiğer tayyareler için ne diyorlar 
fstanbul 3 (Ôzel)- iki gOo evvel lskeoderiye cİ\·armda ansızın dOşen lngiliz 

tayyaresindcn başka bir aydanberi muhtelif yerlerde daha bazı tayyareler dOştOğO 
gibi Fransız mOellifi ( Pro\·os) un bindiği tayyarenin de ortadan kaybolması,~dik· 
kat nazarı celbetmekte ve 

• 
bu mes'ele etrafında mC1· 
nakaşalar doğurmu11 bu
lunmaktadır. Londra sftel 
çevenleri, birbirini takip 

eden bu tayyare hudisele

rinio, Jtalyan mucidi Mar

koni'nio, tayyareleri~dil· 

~Ormek için icad ettiği ve 

bundan bir "sene e~·vel Mi-

laoo 'da tecrObelerini yap· 
tığı şuaın bu sefer ltalyan 
larca tatbik: edildiği zan· 
nını beslemektedir. Bu 
çevenlerin kanaatini, le • 
kenderiye civarında :doşeıı 

Ingiliz tayyaresi takvi1e 

etmiştir. Zira hu tayyare, 
en son &İstem yeni tayya
relerden olduğu gibi dn~-

mcden ev\'cl de makine· 
nin \''azi yetini gösteren_ hu· 
- Devamı 4 rıcii salıifede -: 
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Sıokholm'da Çürümüş imparatorluğun yerine 
lıw a ,.. a K·ı z •I 1 Italyao elçiliği muha-
. "";s' faza altıoa alındı kurulan yep-yeni devlet 

• Cinai Roman Nakili: .KA~f ORAL • lıtanbul, 3 (Özel) - la-
- -14- veç kızılbaç kurulu baıkanı 

• • • • ... • • prenı Şarl, kızılbaç kurumu 
Hafıyelerden bırı,hamala dıgerı de 81- üyelerin fevkallde toplan-

... 1 • • taya çağırmııtar. Hariçten ve 

Blgratta çıkak (Vreme) ve (Pravda) gazeteleri, yaz· 
dıkları makalelerde bizim için ne yazıyorlar 

gara artıgı top ıyan ayaşa benzemıştı dahilden kuruma taziyet 

Piyadoş, gayet zeki ve Emniyet direkt6riinün em- telgrafları gelmektedir. Stok· 
tilki kadar kurnaz olduğu rile iki bekci dilıizi almıılar bolm'da halk heyecan için
gibi, mesleğine de çok bağlı ve ve merkezi umumi katibinin dedir. ltalya'nın Stokholm 
bu mesleğin bütün hilelerine nezdine götürmüşlerdi. Umu· sefarethanesi polisçe muha

Belgrad'da çıkan ( Vreme) ı rılmışlardır. Hatta bu tarihte kadar büyük bir hayret 
gazetesi, bizim için yazdığı çok şanlı ve ıa'şaah olma- düşerdi. Hakikaten Türkif' 
bir baımakalede ıahısları sına rağmen Sultanlar devri 23 ilkteırin 1923 tarihindef 
kaydediyor : niıyan mezarına römtılmliı- itibaren yeni tarihini y~ 

'"Türkiye'de bugün mazi tür." mai• baılamııtır. Tiirk'I' 

vakıftı. Piyadoş, şüphelendiği mi kitib, kaıasını açarak, faza altına alınmııtır. 1 kb ı b b l d '"Fran11z şiiri Frenıt Re- ulusal ruhu bu tarihte dof i e isti a ir ir erin en ar 

bir adamın ismini, kendisine tevkif ediJdiği gece üzerinde 
hissettirmek sizin öğrenmek bulunmuı olan 7 frank ile 
istediğinde, para cüzdanını bir bıçağı ve bir parça 
o adamın önünde usulle kömürü dilsize teslim etti 
düıürür ve şüphelendiği ve dışarıya 1ahverilmeai 
kimse, cüzdanını alıp kendi· emrolundu. 
ıine verdiği zaman teıekkür Emniyet direktörii, merke
etmek vesilesile adını sorar zin üst katında yarı kapalı 
ve öğrenirdi. bir pencerenin arkasında 

Piyadoı, en mühim mese- ayakta duruyor ve pencere
lelerin tahkikatında yardımcı nin kenarından, dilıizin sa
olarak istihdam olunan ba- pacağı yolu v~ alacağı vazi· 
fiyelerin birincilerindendi. yeti tecessüs ediyordu. 
Kendisi, ihtiyar ( Anri ) ye Dilsiz, kapıdan çıkınca, 
meftun ve meıbur hafiyenin yavaı yavaş yürilyerek av
takdirkirı idi. lunun nihayetinde biraz ta-

( Maça kızı ) cinayetine - vekkuf ettikten sonra bir 
zira zaptiye nezaretinde bu kere havaya baktı ve (Sent 
eararengiz cinayet bu unva- Şapel) kilisesinin kübbeain
nı almııtı - vakıf olan bu deki altın yaldızla haçı 
iki memur, bu mes'ele bak- dikkatle sür.dükten, • nerede 
kındaki teşebbüsatan kendi- bulunduj'unu anlamak iıti-
lerine havale olunmasından yen bir adam gibi etraf 
dolayı ideta iftihar duyu- bakarak bir hayli müdered
yorlardı. Bu itibarla katilin did kaldıktan sonra kuyum
izini bulmak için yalnız sa- cular rıhtımına giden yolu 
dıkaae değil, aynı zamanda tuttu. 
anadane çalııacaklarından Emniyet direktörü, pence· 
ıtıpbe edilmiyordu. reden dikkatle bakıyordu. 

Her iki hafiye; birin için- Dilsizin saptığı yolu görünce, 
de kıyafetlerini değiıtirerek merkezin rahtım üzerine 
merkeze döndüler. (Pigaı), açılan kapısından alelacele 
pazarlarda çalııan hamalla- çıktı ve (Piyedoı) u, • tam 
rın, (Piyedoı) ta, sokaklar-

bir apaı kıyafetinde demir dan aigara artığı tophyan 
apaılar kıyafetine girmiıti. parmaklıklara dayanmıt ol-

Hafiyeler, emniyet direk- duğu halde, ellerinde olta
t6r6adan lizımgelen emirle- larile nehrin kenarında balık 
ri aldıktan sonra merkezdea avlamağa koyulmaı olan iki 
çıkblar. kitiyi seyretmekle meıi'ul 

33 numaralı hafiye ( Sent buldu. (Pigaı) ise, biraz daha 
fApeJ) kilisesinin (Pale) bul- ötede yavaı yavaı ilerlemekte 
vanaa bakan kapısında ve idi. Dilsize gelince, ıosa-
29 numaralı bafiyede, kuyum 

nın orta yerinde ve ayak 
cular rıhtımına giden geçi-
din kapısı önünde yer almak üzerinde duruyor, nereye 
ıaretile dağıldılar ve biraz gitmesi lizımgeleceğini d6-
ıoara serbest bırakılacak şünüyor gibi gör6n0yordu . 

Dilıiz, gideceği yeri henUz olan dilıizin, polis merkezin-
den çıkmasını beklemeğe tayin etmit değildi. Bundan 
koyuldular. • dolayı meyustu. Birden bire 

ıosenin kenarındaki mola 
Dilıizin, merkezden çıkın

taşlarından biriıinin üzerin
ca, başka bir yere sapma- de oturdu! 
ııaa imkin yoktu. Sapsa ve 

Emniyet direktörü, kendi
kaçmağa teıebbüs etse, ha-
fiyeler, kimseye belli ettir- sını dilsize göıtermeden 
mekıizin onu yakalıyabile- yavaı yürüyerek (Pontof) köp-

-----------------------------
Yunan gümrüklerinde 
duran ltalyan eşyası 

UJuslar 
hu 

kurumuna danışmadan 
eşyalar 

rilmek 
sahiplerine ve

isten 'lmiyor 
Yunan gazetelerinde okun· 

muıtur: 

ltalya aleyhine alınan zec-
ri tedbirlerin tatbikine bat· 
Jandıktan ıonraPire limanına 

gelmit ve gümrllk depoları· 

na alınmıı olan ltalyan ticaret 
eıyasının sahiplerince alın-

mahzar vermiıler ve bu eı· 
yanın zecri tedbirlerin kabu
lünden evel ıımarlanmıı 

olduğ'unu ileri ailre
rek giimrüklerden çıkarılma
sına mtlsaade edilmeıini is
temiılerdir. Yunan ulusal 
ekonomi bakanlağ'ı, vaziyet 
ne ıekilde olursa olıun key

maıına milaaade edilmedi- fiyetin evveli Uluslar kuru-
ğinden Yunan tiiccarları, muna bildirilmesi liıımgele
Atina ve Pire ticaret odaları ceği cevabını vermiı ve 
vasıtaıile ulu&.'11 ekonomi tüccarların mahı:arını mua
bakanhğına 150 imzalı bir mele mevkiine koymamııtır. ·-· Yazdıklarımızda haklı 

olduğumuz anlaşıldı 

Şaşal suytı satan müesseselerden las· 
tik hortumlar kaldırıldı. Fakat .. 

Birkaç gnn evelki nilıha
larımızdan birinde; Şaşal 

suyun~n, ağızlara sokulan 
listik borular vasıtaaile bii
yOk kaplardan kilçllklere 
aktarma edildijini ve bu 
halin, iğrenç olmakla bera
ber halkın sıhhati için de 
tehlikeli olduğunu kaydet-
miı, belediye ile sıhhat di
rekt6rllliilniln dikkat nazar
larını çekmiştik. Her iki ma
kamın bu it hakkında ne 
yaptıklannı bilmiyoruz. 

Yalınız tahkik ettitimize 
göre, o yazımız çıkınca, Şa
ıal suyu satan müesseseler
den listik hortumlar kaldı-

gelen suyun, diier sularla 
karııtırılmaması için acaba 
ne i'ibi tedbirler alınmııtır. 
Bir., busuıi tahkikatımıza 
rağmen buna dair biç malu
mat alamadık. Halbuki bu 
mes'ele, diierinden daha az 
önemli değildir. 

Şaıal suyu menbaına ıi
den yol, Cumaovaıına kadar 
dDzrOn ise de, ondan ötesi 
çok bozuk ve çamurludur. 
Yazın, gllnde 20 araba ıu 
getirilirken, ıimdi haftada 
ancak 15 araba bile gelmi· 
yor. Likin buna rağmen, 
her yerde gene iıtenildiii 
kadar Şaıal suyu buluna
biliyor! Acaba bunun hik
meti nedir? Membadan az 
geldiği halde, lzmir'de Şaıal 
suyunun bu bolluiu ne
dendir? 

nan Adriyatik aahillerinde muştur. 
Muharrir bundan soorf 

Ulu Atatürk'ün hamlesi m1' 
sahiJJerinde dolaıırken yal
nız bir ıeyden şüphe etmi

tında yurdumuzun eritti 
yordu. Bu da Oımanh impa- muvaffakiyetleri ve iyilikl 
ratorluğunun çilrllmüş olduğu anlatıyor ve bu elimle ile 16': 
ve bu imparatorluiun kor- zünü bitiriyor : 
kunç muhafazakarlığının ba- "Yugoslavya, Balkan te.,. 
tıdan i'elecek her kültür nüt ve istiklllinin bu kacW 
hamlesine karıı atılmaz bir kuvvetli bir imil ve müe11idi 
seddolacajı idi. Erneıt Re- olan Tiirkiye 'yi ve Türk yur
nan, ••i olıaydı ve buıün dunun babası Kamil Atat6r 
yenilenmiı, yeniden doğmuş, biltün kalbi ile ıelimlar." 
gençleıtirilmit ve ideta ba- • * • 
ıübadelmevt ıırrına mazhar Pravda gazetesi de, end&ı• 
olmuş bulunan Türkiye'ye tri planımız hakkında ıunlart 
gelmit olaaydı kimbilir ne · Devamı 4 nciJ •ahi/ede· ............ 
Birinci, 3 ncü ve 4 ncfJ 

umumi müfettişlikler 
·-·-· Memurin kadroları hakkındaki 

kanun, kamutaydan çıktı 
Birinci, üçüncü ve dördün-

cü umumi müfettiıliklerle 
müıavirliklerinin teıkilit kad
roları hakkında Kamutayca 
kabul olunan kanun aıaiı
dadu: 

Madde l - 25 Haziran 
1928 tarih ve 1164 numaralı 
kanunun verdiği salihiyete 
binaen hiikômetçe teıkil 
edilmiı olan birinci umumi 
müfettitlikle bu defa yeni
den teıkil olunan üçüncü ve 
dörd6ncü umumi müfettiş· 
tiklerin ve bu mOfettitlikler 
emrinde bulunacak milıavir-
liklerjn kadroları bağlı (1) 
numaralı cetvelde g6steril
miıtir. 

Bu cetvelde rösterilen 
kadrolar, aid oldukları veka
letlerin kadrolarana eklen-
miştir. 

Madde 2 - Müşavirliklere 
icabında müfettişlerde tayin 
olunauilir. Bu takdirde em
rinde boldukları umumi mü
fettiıliğin merkezi, bu mü
fettişlerin mıntaka merkez
leri sayılır. 

Müıavirliklere aid dere-ceklerdi. rusune kadar gelmiş ve 
vaziyeti seyire dalmıı bulu-

-' itte bunların her birisi, 
kendisine tayin olunan yeri nuyordu. Dilsiz ' oturduğu 

yerden kımıldamıyordu. 

rılmıı ve hatti llç müessese
de muvakkatan kapatalmıı, 
bu müesseaelerin hepsine, 
emme tulumba tedarik etme· 
leri lüzumu bildirilmittir. 

Belediyenin ve bilhassa 
en çok alakadar olması li· 
zımgelen sıhhat d~rektörln
ğüniln bu mes'ele hakkında 
halkı tenvir etmelerini bek-

celer azami olup icabettiği 
takdirde bu vazifelere kad
rodaki maaşları karıılık gös
terilmek saretile daha aıağı 
derecelerden memur tayini 

tutaaca, merkezde dilsizin 
Emniyet direktörü kendi 

bulunduğu odanın kapısı kendine : 
açıldı. 

Tevkif edildiği dakikadan-
beri olanca vaktini uyku ile 
ıeçirmit olan dilıiz hamal, 
kapısını açan emniyet direk
tlrlnla yüzOne derin bir 

Kifi olmamakla beraber 

J 
llkaydı ile baktı. Direktör, 

. kendiıine dedi ki: 
dıh - Oğlum; seni yanlııhk-
elm la tevkif etmiıler, şu daki
li } kadan itibaren serbestsin, 

A YR iatediiin yere gidebilirsin. 
ı Dilliz, bir ıaat kadar evel 
ldalmıı bulunduğu uykudan 
"°rla kaldırılmış olduğu ci· 
ihetle asabi görüniiyor ve 

1alyleaen si>zleri iıitmemiı 

A !#İbi o hayrete l ıayan soğuk 
nı !,U•hhğını lmuhafaza ederek 

,,_ıınız ı&zlerini oğuşturuyor, 
etrafına bakınıyordu. 

Al Jalıon - Kay Fraacia - Dolareı Delrio • Ricardo Cortez - Dick Pavell - Guy Kibbce - Rutb Doneallay - Hal 
Leray - Hugb Herbert - Fifi Doraay ve 5000 gllzel kız 
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ilan 

_N~A 
J 

o !l ıü il; 
~ 

[ &lrcıc:.l .5ANUA~I l 
N. V. 
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ROY AL NEERLANDAIS "ROLAND,, motörü 6-1-

SI Limite ·. vapur KUMPANYASI 36 da ROTTERDAM, HAM-

acentası 
" HERCULES ,, vapuru BURG , COPENHAGE , 

21-12-35 de beklenmekte DANTZIG. GYDNIA, GO· 
Cendeli Han. Birinci kor- olup tahliye ettikten sonra BURG, OSLO ve iSKAN-

don. Tel. 2443 BURGAS, VARNA ve DiN AVYA limanları jçin 
THE ELLERMAN LINES L TD. KÖSTENCE limanları için yük alacaktır. 

" GRODNO ,, vapuru Ji- yük alacaktır. SERViCE MARITIM 
manımızda olup 25 ilk ka- " VULCANUS " vapuru ROUMAtN 
nunda Londta ve Hull için 30-12-35 de gelip 4-1-36 da "ALBA JUL YA,, vapuru 
yük almaktadır. ANVERS, ROTERDAM , 9-1 -36 da gelip ayni gün 

"FLAMINIAN,, vapuru 25 AMSTERDAM ve HAM· PiRE, MARSIL YA, ve 
ilk kanunda Liverpool ve BURG limanları için yük 
SVVENSEADAN gelip tah- alacaktır. BARsELONE hareket ede-

liyede bulunacak ve ayni " HERCULES " vapuru cektir. 
zamanda 26 ilk kanuna kadar 13-1-36 da gelip 18-1-36 da Fada tafsilat için ikinci 
LIVERPOOL ve GLASGOV 1 ANVEP s , ROTERDAM , Kordonda Tahmil ve Tah-
içfo yük alacaktır. AMSTERDAM ve HAM- liye şirketi binası arkasında 

"POLO,, vapuru 10 ikinci BURG limanları için yük FRATELLI SPERCO vapur 
kanunda Londra, Anvers ve a)acakbr. acentalığına müracaat edil· 

Hulden gelip mallarını tah- SVENSKA ORlENT mesi rica olunur . 
Jiye edip ve ayni zamand:\ LINlEN Navlonlardaki ve hareket 
LONDRA ve HULL için " GOTLAND " motörü tarihlerindeki değişiklikler· 
yük alacaktır. 20-1-36 da ROTTERDAM den acente mesuliyet kabul 

u THURSO ,, vapuru 12 ve HAMBURG limanları etmez. 
için yük alacaktır. Telefon: 2004 • 2005 - 2663 

ikinci kanunda LiverpooJ ve • flftlf lllllllllllllllllllllllllf llllllllllllllllll 11111111111111111111111111111111111111111111111111 • 
Svvenseadan gelip tahliyede - _ 

bulunacak ve ayni zamanda _§§_ zmir yüıı mensucatı= 
Liverpol ve Glasgov için 

y~E~~~~~E LEVANTE- ;Türk Anonim şirketi~ 
LINIE - -

\ "AGILA" vapuru S ikinci §§ İzmir Yon Mensucah TOrk A. ~· nin 1 olka- = 
kanunda Hamburg ve An- ~ pmnrdaki kumaş fabrikası mamulatmdan olan ;;; 
versten gelip tahliyede bu- ~ uıcvsimlik ve kışlık, zarif kumaşlarla, battaniye, -
lunacak. ~ şal ve yOıı çorapları, bu kerre yeni nçıhın Birinci = 

Mocellithanesi 

Yeni Kavatlar çarşısı 

Not: Vurut tarihleri ve § kordonda Cumhuriyet meydnm civarında 186 
vapurların isimleri üzerine ~ numaradaki (~ark Hah Türk Anonim şir- § 
değişikliklerden mes·uliyet - o f h ·k -

DEUTSCHE LEV ANTE LıNlE kabul edilmez. ~ keti) mağazasında satılmaktadır. l\tezk r u rı n- _ 
"HERAKLEA,, vapuru ba- ••·--~~~~1111!!1-•• =: nın metanet \'C zerafet itibarile herkesçe malum ;;; 

& Co. 

len limanımızda olup AN- DOKTOR = olan mamulahm muhterem mllştcrilerimize bir = 
VERS, DiREKT, ROTER- Ali Agib ~ defa daha tavsiyeyj bir va~ife biliriz. ~ 

miserJiğe bildirmeleri ve DAM HAMBURG ve BRE- Çocuk Hastalıkları = Perakende satış yeri · Toptan satış yeri § 
hilafına hareket edenlerin • MEN limanlarına yük almak- Mütehassısı § Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark E 

lzmirde Kestane pazarında 
9 no. lu dükkind" zeytinyağı 
ve üzUm ticaretile meşgul 

S~ferihisarlı Mustafa Asımın 
istidası üzerinde tetkik mer
ciinde konkordato akdetmek 
Uıere iki ay mühlet verildiği 

ve alacak iddia edenlerin 20 
gün içinde aJacaklannı ko- No. 34, 

konkordato müzakeresine ka- müsadif salı günü Güıelizmir tadır. •ı-inci Beyler Soka{rı N. 68 § Kemalettin Cad. Sağır zade hah T. A. Ş. := 
b 1 d·ı · ki 

6 
"MILOS" vapuru 6 son T l .r. 0452 = b' d ı u e ı mıyece eri. -10-935 hanında 9 no. lu yazıhanede e eJon -, = ıra er er E 

tarih' d ·ı· d'I . kanunda bekleniyor, 10 son • ;;;; Kuzu ogwlu çarşısı:Asım Rıza := 
m e 1 an e 1 mış ve işbu saat 14 de toplanmalari ve kanuna kadar ANVERS, ~ 1 k - -

mühlet tetkik merciince iki ROTERDAM, HAMBURG .., atı 1 motör = ve biraderledri = 
d h tarihe takaddümden 10 gün := Yeni manifaturacılar a mimar = 

ay a a temdit olunmuş idi. .. d k ve BREMEN limanlanna 12 beygirkuvetinde (Dizel) E Kemaleddin Cad. Yünlü'mal- := 
Bu müracaat mu·'ddetı' g··ç- ıç.ın e •esi alan tetkik ede- k l k il 1 b' - F K d . w 1 = ... yllk alacakhr. mar a ı az u anı mış ır := 1ar pazarı . an emırog u = 
mi, olduğundan alacaklılar- bılecekleri ilin olunur. AMERICAN EXPORT LINE .., 0 tör satılıktır. Taliplerin iilllllllll!Ullllllflllllllllllllllll lll111111111111111111111llllllllllllllllllllllllllllllllllllllU• 
~::d~t~·~·~;.f~d~nlerin kon- Konkordato komiseri ' " EXCHANGE " vapuru 1 idarehanemize müracaatları s· u .. mer Banlr 
et k _ e 1 ını müzakere avukat Ahmet Tev- balen limanımızda olup ilan olunur. ı ~---

me uzere 14-1-936 tarihine f'k il · NORFOLK ve NEVYORK --·--------
11111111111 1 gmer No 2007 • 2008 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU/&_ :için yük almaktadır. ,: · · · -
§§, • • ~ "EKSILONA., vapuru 29 Va~urla~ın ııımlerı, ge~ 
= r k H K = B. kA d b ki . me tarıhlerı ve navlun tan-= u r a = cı. anun a e enıyor, 
§ " va urum U.- BOSTON ve NEVYORK feleri hakkında bir taahhüde - B = l k girişilmez." 1 üyü k Piyangosu = ~~~~~E~;ca H~11.SCHULDT ·•o·k·s·or·e·uı·e·r!-1\l·u·t----
§§ . ~ HAMBURG 

§ Şim.diye kadar binlerce k ·ş· . ~ :NO~BURG., vapur~ 30 lnka (Okamcntol) ~ 
=: . 1 ıyı Bcı. kanunda beklenıyor, öksftrilk şekerle- ~ 

~ zen!!İO etmiştiı·. - ANVERS, ROTERDAM ~e rini tecrilhe edi· !111--4 
=: ,-. HAMBURG limanlarına yuk >-. 
§ 3.0ncU eşitle 11 ikinci Kanun 935 tcdir.= alacaktır. ıiz.. C't$ 
~ Bü k Ik = "GLUCHSBURG,, vapuru ~ 
§§ yü ramiye: 50,000 Liı·adır 6 son kanunda bekleniyor, ~ 
§ Ayrıca· 15 12 l ı· l k = HAMBURG ve ANVERS-
§ . · ,ooo, ,ooo, o,ooo ıra ı = ten yük çıkaracaktır. 
~ ıkramiyelerle (20,000) liralık bir mil- jOHNSTON VVARREN Ll-

§ kata l vardır - NE - LIVERPUL a = "DROMORE,, vapuru 15 

-'7/JJJll I lll 1111111111111111111111111111111111111 l l il l il il l l il l lll 1111111111111111111111111111111111~ son kan ı:n da bek 
1 
eni yor' 

) LlVERPUL, ve ANVERS-

ZllJİ r ithalat güml"üğü müdürJü- ten yük çıkarıp BURGAS 

g ... ünden: ve KÖSTENCE için yük 
alacaktır. 

ldhalit g- .. w .. r umrugu ambarında yapılacak tamirata aid 5260 
ıra 3 karuşluk bedel keşifli tamir işi açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

DEN NORSKE MIDDEL
HA VSLINJE (D-S. A-S. Ve Pnrjen ~nhapın 

en nstnn bir ınfis· 

~hale günü 10-1-936 cuma günü saat 15,30 dadır. Talip
lerın tic r t . ·ı· d . e ıcı ın e kayıtlı olmasi ve bu işleri yaptıklarına 
daır N fıa Udü I'" w •• d m r ugun en almış oldukları tasdikli vesika-
ların be ab · d . r erın e getirmeleri lazımdır. 

Buna aid şarln . . d d d l 
l 1

. ame, proıesı osyasın a mevcu o up 
a ıpler g" bT 1 .. ore ı ır er. Muzayedeye iştirak edecekler yüzde 7.5 

P~Y. akçesi olan 394 lira 50 kur&Jşun ithalat gümrüğü mü-
durıye.ti ve . 'h 

1 
z~esıne yatırdıklarına dair aldıklar1 makbuzların 

ı a esi tayin olu .. dd t' f d k . .b nan mu e ı muayene zar ın a omısyona 
1 raz etmeleri ilan olunur. 4068 

SPANSKELINjEN) 
OSLO 

"BANADEROS,, vapuru 
10 son kanunda bekleniyor, 
DIEPPE ve NORVEC li
manlarına yük alacaktır. 

Ayni zamanda ISKENDE
RIYE ve HAYFA ı için mal 
kabul eder. 

Geliş tarihleri ve vapur
ların isimleri üzerine mes'u 

bil şekeri olduğu· 
nu unutmuyınız. 

Kuvvetli mfishil 

istiyenler Şahap 

Sıhhat silrg'flo >-. 
haplarım Maruf ~ 
ecza depolarından rf1 
ve eczanelerden 

liyct kabul edilmez. arneınlar. 
Birinci Kordon, telefon '·ilıllİll----··---•• 

l~abrikaları mamulatı 
Yerli malların en iyisi, eıı sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşları 

F esaıı '> k11maşları 

Beykoz kıındura·ıarı 

Bakırköy bezleri 
Sümer Bank yerli mallar ııaz~r"f 

lzmir şubesinde bulursunuz 

BAŞ DURAK 

H A~lDİ N ÜZHE1~ 
Sıhhat Ezanesi 
Yaloız taze temiz ve ucuz ilaç ve tu· 

velet çeşitleri satar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın halis Morina Balık yağıdır. 
Şerbet gibi jçilebilir iki defa süzülmütür. 

Biricik satış yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi NOzhct 

Sii1 HAT E•itNESI 
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Londra siyasal çevenlerinde Fransa 
i~in gayri müsaid bir kanaat belirdi 

Fransa'nın, gizlice ltalya'ya silah gönderdiği tahakkuk ederse, lngiltere 
bir beyanname neşredecek ve sonra da Cenevre'den Çekilecek deniliyor 

lıtanbul 3 (Özel)- Londra'dao haber veriliyor: mıştır. · Almanların verdikleri bu haber etrafında in· 
ltalya ale)hine tatbik olunan zecri tedbirlere riayet gilizler esasla tahkikata başlamı~lardır. Bu haber ta-

etmiyerek Almanya yoluyla ltalyanlara silih ve mD· lıakkuk ederse, logihfrenio, Uluslar kprumundao çe· 
himmat glJnderdiği haber verilen Fransa hakkında kilmesi ' 'e ~.ekilmeden evvel de bOUln dftoyaya hitaben 
Londra siyasal çevenlerinde gayrimflsait bir tesir uyau bir beyanname neşretmesi ihtimalinden bahsoluouyor 

............. 1 

Ingiliz komiserinin Lon- Soğuktan üç ço-
dra'ya gönderdiği rapor han dondu ---·------
Mısır işlerinin biran evel tetkik ve N h. k d ·-k; h. kö d b 1 h e tr enarın a ı ır y a a a -

bir karara bağlanmasını istedi 
lıtanbul, 3 (Özel) - Mı· Baıbakan Nesimi paıa 

ıır'da dün gine kanlı çar· kabineyi fevkalade toplan· 

pıımalar olmuıtur. Kahire 
üzerine yürüyen binlerce 
talebeı ile zabıta kuvvetleri 
araıındaki müsademede iki 
talebe &lmüf, bir çokları da 
yaralanmııtır. Zabıtada-: da 
yaralanan vardır. Talebe; 
aiyaai mahkumların affını 
iıterizl Diye bağırmıılardır. 

taya çağırmış ve müteakiben 
lngiliz komiseri ile görüş· 

müştür. 

Haber vMildiğine gön, 
logiliz ko:niseri Londra'ya 
gönderdiii bir raporda, Mı· 
ıır işlerinin biran evvel 
tetkik edilmesini ve bir ka· 
rara bailanmasını istemiştir. 

------~~·---------
Kaçak Yahudiler Kasırga 
Zabıtaca yakalandılar , •• 

lıtanbul, 3 (Özel) - Pi- ispanya da 18 kışı 
Jiıtin'e kaçak olarak girmek k it · d. 
. . 18 Y h d. .1 . en az a ın a 
ııbyen a u ı aı eaı za· 

bıtaca yakalanmııtır. kal<lı 
Bunlar, sene baıında mev

kii meriyete girmiı olan 
muhaceret kanunu mucibince 
atırcezaya çarptırılacaklar
dır. Bu Y ahudi'lere kolaylık 
161termek üzere rüşvet alan 
3 memur iıden çıkarıl· 
mııtır. 

Oemiryolu 
Vana uzanıyor 

latanbul 3 (Ôzel) - Di· 
yarıbekire varan demiryolu· 
aun Vana kadar uzatılmaaı 

kararlaıtırılmıt ve derhal fa· 
ali yete geçilmittir. 

-~...-+-----

Soel Zecri ted
birler mi? 

-Ba,ıarafı 1 inci sahi/ede -
mantı ıreçecektir. 

Bir Fran11z notaıında, in· 
ıilterenin istendiği anda 
aakledilecek kuvvetli bir 

IJtanbul, 3 (Özel) - Mad· 
rid'den haber verildiğine 
göı:e, lspanya'nın şimalinde 

kopan bir kasırga neticesin· 
de birçok kasabalarda bina
lar yıkılmış ve 18 kiti en· 
kaz altında kalarak ölmüştür. 

Koıııünistler 
Açlık grevi yapıyorlar 

lstanbul, 3 (Özel) - Ko· 
münistlikJe alakaları olduğu 
anlşılarak bundan evvel 
adalara sürgün edilen ve 
umumi aftan istifade etmi· 
yen Yunanlılar, 9 gündenbe· 
ri açlık grevi yapmaktadır· 

lar. Muhtelif Yunan adaları· 
na sürgün edilen bu adam
lar, çok feci bir vaziyete 
düşmüş bulunuyorlar. Papa· 
nastasyo, başbakan Demir
ciyese bi.r mahzar verecek ve 
bunların da affedilmesinin 
kral nezdinde teıebbüsatta 

d 1 1 d w 1 bulunulmasını istiyecektir. 
or uau o up o ma ııı soru • ·---
muıtqr. Kolona 

Markoni'nin icadı pos· . vapurunun ası tayfaları 
ta u~aklarında mı V d.k 3 (R d )• ene ı , a yo -
tecrflbe ediliyor? Köstence'den gelirken tayfası 

-Başıarafı birinci sahife<le- isyan eden (Kolona) vapuru 
IU8İ alet ıe hiçbir sakat· buraya gelmiştir. Liman ri-

yaseti, Türk zabıtasının ilk 
lık kaydedilmemiştir. Bun-

tahkikatına istinaden tayfa· 
dan ba,ka havada da ne lar hakkında takibat yap· 
bir fırtına ve ne de baş· mağa baılamıthr. Bu vapuru 
ka bir ıağnak vatrdı. Bu lstanbul'dan Venediğe ka
,erait altanda yoluna de- dar bir kaptan ile çarkcısı 
yam eden bir tayyarenin getirmiştir. isyan eden tay· 

fanın ekserisi Ram ve Ro
mot"rleri, ancak fenni bir 
teeirle faaliyetten eakit ka
Jabilettti .Oylenmektedir. 

men' dir. Bunların bir kısmı 
ltalya'ya gelmiı bulunmak· 
tadır. 

liye edildi, ~ oı·kuuç heyelan .• 
Pariı 3 (Radyo) - Şid- bir kenarında bulunan bir 

detti soğuklar devam etmek· köy daha tabliye edilmiştir. 
tedir. Paris civarında bir Alp dağlarında vukua ge
köyde üç çoban donmuştur. len 4 milyon metre mikibı 
Bütün yollar, karlardan ka· arazinin heyelanı, heyecan 
panmış, münakalat kesilmiı· uyandırmıştır. Bu civar balkı 
tir. Şiddetli yağmurlardan korku içinde bulunmak
nehirler yükselmektedir. Ne· tadır. 

~-------·~·~·~······ ........ ·"·~-----~ 
ÇDrDmilş imparatorlu· l nci, 3 nl'D ve 4 ncO 
ğun yerine kurulan umumi mOiettişlikler 

yep·yeoi devlet B~tarafı 2 inci sahifede 

bit olunur. • IJaştarnfı 2 inci suhijecle

yazıyor: 

Genç Türk liderlerinin 
baılıca vasıfları plinlannı 
tatbikte rösterdikleri irade 
ve enerjidir. Bu cllmleden 
olmak üzere beı yıllık pla
nın daha başlangıcında, 

Türkiye'nin bugüne kadar 
mahrum bulunduğu emteayı 

imal eden birçok fabrikalar 
inşa edilmiıtir. 

Makalede bundan sonra 
yurdumuzda kurulan f abri· 
kalar hakkında doğru maili· 
mat verilmekte ve denil
mektedir ki: 

"Türkiye'de tetkik olunan 
beş yıllık plinın otarıi 

maksadına matuf olduiu 
hakkındaki fikir yanhıtır. 
6ilihlanma için lizım olan 
demir endüstrisinden baıka 
Türkiye'de sırf endüstri 
mahiyetinde bulunan mileı· 
seıeler kurulnıası bunu iıbat 
eder. 

"Pravda" ya göre Türki· 
ye'ain endüstrileımesi itba
litın azalması değil çoial-
masını mucip olacaktır. 

Çünkü endüıtri hem refahı 
temin edecek hem de ibra
cabn çoğalmasına amil ola· 
caktır. 

Gazete bu iddiasını Japon· 
ya'oın vaziyetini il.eri süre· 
rek teyit ediyor. Ga&ete bun 
dan baıka Türkiye'nin beş 
yıllık endllstri plinına rağ· 
men, baılıca :ıiraatçilik vas· 
fını muhafaza ettiğini, bet 
yıllık plina ziraatin ıslahı da 
dahil bulunduğunu kaydedi· 
yor." 

Yukarıda yaııb 204,010 
lira 1935 mali yılı varidat 
bütçesinde açılan fevkalide 
varidat tertibine baıkaca 
irad kaydolunur. 

Muvakkat madde 3 -
1935 mali yılı umumi muva· 
zene kanununa batlı (D) 
cetvelinin Dahiliye Vekaleti 
kısmından, sayı ve llcretleri 
baih (6) numaralı cetvelde 
gösterilen müstahdemler kal· 
dırılmııtır. 

Madde 4 - Bu kanaan 
neıri tarihiden muteberdir. 
Madd~ 5 - Bu kanunun 

hükümlerini icraya icra Ve· 
killeri Heyeti memurdur. 

* • • 
Bu kanuna göre umumi 

mUfettiılerin maaı aslisi 150 

ve başmüıavirlerin de 125 
liradır. 

Umumi miifettitliklerin me· 
murin kadrosunda 80 lira 
maaş asli ile beşinci derece· 
den bir yabancı işler müdü
rü, SS lira maaş asli ile ye· 
dinci dereceden bir yazı it· 
ler müdürü, 55 lira maaş 

asli ile yedinci dereceden bir 
evrak müdürü, 70 lira maaı 
asli ile altıncı dereceden bir 
iıtatiıtik müdllrll, 80 lira 
maat asli ile betiaci derece-
den bir emniyet mOtaviri, 
55 lira maaı asli ile yedinci 
dereceden bir emniyet mü· 
ıavir muavini, 30 ve 20 lira 
maaı asli ile 11 inci ve 14 
Oncll derecelerden lllzumu 
kadar istihbarat memurları 
bulunacaktır. 

lzmir vilayeti (lefterdarl1ğından: 
lssııının vergi borcundan ötürü tabıili emval yaıaıına 

göre haczedilen bacı mahmut mahallesinde şamh ıok•ğında 
klin 6 sayıla hane tarihi illndan itibaren yirmi bir giln 
müddetle satılığa çıkanldıiından pey ıllrmek istiyenlerin 
defterdarlık tabıUlt kalemine ıelmeleri. 30·6-l 1 4067 

3 ikinci kinun 9 

Otuz Tabutlu Ad 
Moris LöhlanıuEn Meraklı Roma 

- Blrio•·i Kısım: 
'I'f>frilm so.rısı: 16 

VEKONIK -
- Siı yokken babamın 

yanında bu kadın mı kaldı? 
- Evet! 
Yol, kib yükseliyor, kih 

da eni yordu. Yolun kenar· 
larında ulu çamlar vardı. 

Veronik bir müddet sö
kü ten sonra: 

- Madam, dedi. Siz ne 
suretle hareket etmek fik
rindesiniz ?. 

- Ben yalnız gireceiim; 
baban•za haber Yereceğim, 

sonra yalnız gelerek sizi 
Fransova'nın yanına valide· 
sinin bir dostu ııfatile götü· 
receğim. Hakiki annesi ol· 
duğunuzu tedricen anlaya
caktır. 

- Babamın beni hüsnü 
suretle kabul edeceğini sanı· 
yormusunuz? 

- Sizi çok samimi olarak 
kabul edecektir. Sizi buldu· 
ğu için çok memnun ola· 
caktır. Fakat Fransovaaın 
bili meydanda olmaması 

çok garib. ÇUnkll bizim mo· 
törü uzaklardan da mükem· 
mel surette ıörebilirdit 

Honarin su1arak yoluna 
devama baıladı; fakat bir· 
denbire bir ista•roz daha 
çıkardı; Veronike de: 

- Sizde benim gibi baç 
çıkarınız! Vakıa papaslar 
burasını takdis ettiler, fakat 
eski zaıımaahrdan kalma bir 
çok fenalıklann da lıili 
mevcud oldujuna ıilpbe 

yoktur! Bilhassa bu fU bil
yilk çam ağacının olduğu 

yerdir! Dedi. 
Honari'nin eıki zamanlar 

dediği Orüit ve in1an,.kur
banları usulünün cari olduğu 
zamanlar idi. Honarinin aös· 
terdiii çam aiacı ve daha 
ilerideki aiaçlar, dikkatle 
bakılır1a muazzam in1an ıen· 
likleri arıediyorlardı. Gece 
vakti, bunları birer dev san· 
mamak mümkün değildi. 

Veronik ibtiyar11z bir halle 
ıstavroz çıkardı ve ; 

- Fakat ... Dedi. Buraları 
ae kadar matmum bir bal 
arzediyor. Tek bir çiçek 
bile yok! 

- Evet yok. Fakat ıay
ret edilirse, çok ırüı.el çiçek 
yetiıtirmek milmkündür, Man· 

ıenekin .. Periler Dolman" ında 
vilcude getirdiği çiçekliii 
görseniz .. 

- Güzel midir?. 
- Harikulide 1 Ne kadar 

çalıştı. Neler yapmadı?. Bu 
itleri çok iyi biliyor. Onun 

• elde ettiii çiçekler cibanın 
hiçbir yerinde yoktur. Bu çi· 
çekler cidden harikadır. 

.. 
Priöre'ye bakıyordu. Bir 
ilerledikten sonra, Honar 
birden durdu, ve sedd 
arkasından: 

- Müıyü Stefanl Di 
kuvvetli bir sesle baiırdı. 

Veronik: 
- Kimi çağrıyorsunuzl 

Moruyu mu? Diye sordu. 
- Evet, Franıovanın 6 

retmeninin köprüye doğru k 
tuğunu dallar arasından g 
dilm. Müıyü Stefanl Fak 
neye cevab vermiyor, siz 
bir gölğe gördllnüz mü?. 

- Hayır. 

- Fakat ben onu 1rördD 
iüme eminim, tU halde ar 
kamızdadır, onu bekliyeliatf 

- Neden bekliyelimlEğ• 
bir tehlike varsa, her bald 
Priöre'de olacaktır. 

- Evet, hakkınız varlKo• 
ıabm. 

Heyecanla adımlarını sık• 
la1tırd1Jar, sonra, f&yrİ fUU 
bir hareketle koımağa bat .. 
ladılar. 

Nihayet alçak bir duvar 
önllne geldiler. Burası Prar• 
idi. Fakat içeriden feryadlar, 
ıesler duyuluyordu. 

Honarin: 
- imdat diye baj'rıyorlar. 

Kadın sesleri. Ah bu ıealet 
aıçı Mari'nindirl 

Dedi v~ bemaa demir 
parmaklıkla kapıya atıldı, 

cebinden çıkardıj'ı anahtar
la kapıyı açmaja çalııtı; fa· 
kat teliı ve heyecanla mu· 
vaffak olamadı. 

- Madam, ıurada yıkık 
yer var, oradan girelim! 
dedi. 

Kapının az berisinde ha· 
kikatea yıkık bir yer vardı. 
Oradan rirdiler. 

Honarin : 

- Fakat sealer ke1ildi • 
dedi, acaba zavallı Mari'ye 
ne olmuıtu? 

Hoaarin, Veronik'i kolua
dan tuttu ve söı.Dne devam 
etti : 

- Sola d6nelim . Binanıo 
cephesi bu tarafa değildi; 
iıte buradan, kapılar ve pen· 
cereler kapah 1 

( Deuıun edecek ) 

BahçeMOsabakas 
Belediyenin yerinde 

bir te~ebbOsQ 

Belediye, çok yerinde bit 
karar vererek, evinin öaliD" 
deki bahçeyi ea ıliıel tao
zim ve tezyin edeae veril
mek üzer~, blldcede SOO 
liralık bir talııisat ayırmııtır. 

ilkbahar ıonlarında mO• 
aabakaya ittirak edenlerio 
bahçeleri bir heyet tarafın
dan ıeıilecek ve birinciliti 
kazanan bahçe sahibine 300; 
balıçevanına da 200 lira mli
klfa t verilecektir. 

Tepenin döoilfil, ini bir 
iniı idi. Ada burada bir 
berzah halinde darlaımıı idi. 
Buradan ikinci k111m baılı
yor demekti. Ber~abın bir 
kıımı aaaki balta ıle keıil· 
mit idi; üzeriae iki uzun 
ağaçtan bir köprii yapılmıttı. 
Honarin ve V eronik bu kor· 
kulu köprüden birer, birer 
geçtiler. 

Honarin: Muhiddin OstOodağ 
- Bakınız! Dedi. Adanın Bayramı ıehrimizde geçir• 

ıu k6ıesinde Priore'nin bir lstanbul vali ve Şebiremi11İ 
kıımı İı&rilnOyorl • • Mubiddia Ostilada;, dla il" 

Her ikiıi de bir çayıra mir vapurile lıtanbul'a ıit• 
dalmıı ilerliyorlardı. V eroaik mittir • 


