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~------------------------------------~------------------------------------------------------------------------- Perşembe - 10 Birinci Teşrin 1935 Fiatı (100) Para 
----------------------------------------~---~------

Telefon : 2776 

a beşler Somali vE Eritrede ilerliyor 

imparator V ehip Paşaya tehrili 
ve teşel{li.ür telgrafı Gönderdi 

lstanhul 10 (özel)-Habeşimparatoru Haile Selasenin, Adis-Ababanın müdafaası için sakladığı ve şimdiye 
kadar geçen harplere iştirak ettirmediği l 1 tayyareden 6 sı Amerikah zenci tayyarecinin kumandasında 
olduğu halde Adis-Abahadan ayrılmış ' 1e cepheye gitmiştir. Bu tayyareler, Italyan mevzilerini bombaı-· 
dınıan edecektir. . 
1tanbul10 (özel)- Adis-Ababa'dan Royter öğreniyor: 
Vehip paşa kıımandasındaki kuvvetler, ltalyan somalisine doğru ilerlemektedirler. ltalyan or,Jusu hu· 

tada ric'ata mecbur kalmış ve Somali hudutlarının çok gerilerine kadar çekilmişlerdir. Habeş kov· 
"etleri arasında bulunan 5 bin süvari sık-sık akınlar yapmakta ve ltalyanlara ağır zayiat verdirmek-
~dir. Habeş imparatoru Haile Selise, Vehip paşaya bir teşekkür ve tebrik telgrafı göndermiştiı'. 

t\as-Kassa şimdide taarruz sırası bize Kambiyo kaçakçılığı 

geldi diyor. Adigrat muhasara edildi bir ay i..:inde yüz 
l bin süvari Eritre'ye saldır;yorTa~:-- Cenuı;ia, Italyan ordusu Somali hin lngi.J.iz ! 

gerilerine,~ricat ediyor.~·~Hollanda kraliçesinin muhtırası Posta memuru;.;~ktupları açmakta 
cak ve muhteviyatı tahlil e· [W ~ li ı 
dildikten ıonra uluılar ku· ve hankonotları11aşırıııakta i~i ! 
rumuna gönderilerek ltalya, Son posta ile gelen Seli· 
cihan nazarında protesto nik gazetelerinde okuduğu· '· • 
edilecektir. muza göre, çoktan beri • 

Istanbul 10 (Özel)- Cid- kambiyo kaçakçıhğı yapan ;,t 

de'den hareket eden ve (Miıel Zekiyel) adında bir .; 
içinde aıker bulunan Eden Yahudi yakalanmııtır. Bu 
Kuvarto adında ltalyan re- kaçakçı, bir ay içiode Yu· 
miıinden haber almamamak· nanistan'dan muhtelif mem· 
tadır. Bu geminin bir kaza leketlere yüz bin İngiliz 
neticesinde battığı sanılmak· lirası kaçırmışlar. Hidise, 

. tadır. Yunanistan'da önemli bir 
Istanbul, 10 ( Özel ) - tesir uyandırmıştır. Yunan 

Adis·Ababa'dan gelen en zabıtasının bu kaçakçılık 
son bir habere göre, 15 bin hakkında yaptığı tahkikat 
Habeş süvarisi, ltalyan'Jarın şu neticeyi vermiştir: 
elinde bulunan Adigrat ıeh· Mişel Zekiy~I, Yunanis
rine taarruz etmişlerdir. tandan kaçırdığı parayı ek· 
Italyan tayyareleri süvariler ıeriya çek olarak ve posta 
üzerine bombalar yağdırmıı ile dış memleketlere gönde· 

Habeşler, ceplıeye g itmek üzere A dis Ababcı 'dan ırene biniyorlar ve mühim zayiat verdirmit· rmekte idi. Selioik posta· 
~1:-llbul 10 (Özel) - La· ı yan tayyarelerinin boğucu besinde patlamamış bir halde tir. Süvarilerin arkaııadan hanesinde memur Anaatas-
lı_~~ haber veriliyor: gazlar kullanmağa başlama· bulunan bir gaz bombası, cebri yürüyüf ile ilerliyen yadi adında bir kişe memu· 

._ ..... , .. da Kraı1·,.e1•1, bu'' tu"n ları, bütün Avrupada tesir Adis • Ababa'ya gönderil· 100 b k k d ,.., ıA 'k b 1. ı :...itti .. 'I' in itili or u gelir ru, bir gUo Mişel Zekiyel'in ~e anı te eyaz ım e 
~ere verdiği bir muh· uyandırmıştır. Ogaden cep- miştir. Bomba orada açıla· gelmez Adigrat'a saldırıla- mektuplarından birini biraz Anastasyadi, pullarını ya· 

~' ltalya - Habetistan it ı c 'd caktır. Burada çok kanlı bir ağırca görmüş ve bunun pıştırdıktan sonra mektubu 
._~tadan dolayı bütiln Av· a ya enevre en muharebe vukubulacağı tah· muhteviyatından ıüpbelen- bir kenara koymuı ve mil-
~· '11a tehlı'kede bulundu- -' · 1 · D 4 ü hifid ~._ mın o unuyor. mııtir. - evamı ilnc ~a ı ı e-

~- h~tırlatmıı ve barışın k ı k ? lstanbul lO (Özel) - ltal· ~&\\lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllltlb_ 
~- 'clilmemesi için her dev· tt.e ı• ece mı• • yan h6kumeti, Afrika bar- ~ ~ 
\d kendi kudreti nisbe· '5" bında yaralanan asker ve = A d 1 t • Iİ 
~' R•yret sarf eylemesini -~ • ~ ıubaylarını ~odos ve. Ler~.J ~ na o u gaze esı 5i 
ı.t't11aiıtir. B Al • • b Ü .dd 1. adalarına getırmektedır. Şım- =: 5 

til. '"bul 10 (Özel) - Bel· aron oızı ug n şı et 1 . Devamı 4 ncil sahifede- = G . d "" h = 
.. ~ 11 • b b. k k 5 Qnün en yenı ve en ogru a· = 
' e lngiJterenin, Habeı· be,·anatta bultınacakt r aıne ae e ıyet verece a· :: 51 
' ~IUıim miktarda ıillh J 

1 
dar ağ.ar olduğunu beyan ~ berlerioi yarınki Anadoluda il 

~ teplıaae gönderdikleri, lstanbul, 10 (Özel) - Ce- faa edecektir. Söylendi· edecektır . = 11 ~ •daa haber veriliyor. nevre'den haber veriliyor: ğine göre, Baron Aloizi, Baron Aloiziden ıonra ~ mutlaka okuyunz. Anadolu ga- § 
t,l~' bahıeden ltalyan Uluslar kurumu bugiln iki Italyanın mahkum addedil· dün akşam isimlerini kay- S = 
~ ~•ri, Uluslar kurumu· toplantı yapacaktır. ilk top· meıinden dolayı konseyin dettiren delegeler ıöz söy· 

1 
zetesİ, İstihbarat şebekesini ge- ~ 

" lıaıe neden ıea çı- lantıda, ltalya delegesi Baron haksızlık ettiğini ıöyliyecek l liyeceklerdir. DİQ(etmİŞ ve tekemmül etmiştir. ~-= 
••tı•ı •or11yorlar. Aloiıi ı6z ı6yliyecek ve bu hakıızbğın, ltalyanıa Karar ancak bu akıamki V 

.... 10 (Ôıel) - ltal- ve hGkumetiai mllda • uluılar kuruaa...daa pkilme· toplaatada verilecektir. UllHlllllllllllllllllllllllllllllllllUllUIUIHIHtHHUIWUUlllllUIUllllllllllllllHlllllll!i 
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- Evet, oldukça maruf 
bir isimdir. Benim kanaatıma 
göre, rahmetli Honhard'a 
her ay gönderilen mektup, 
bugün yarın gelir. 

Boni, müvezzinin söyledik
lerini dikkatle dinledi ve: 

- Hayır, artık gelmiye· 
cektir. 

Dedi Ye pansiyonun tele· 
fonuna koşarak zabıta mer
kezini istedi: 

- Alla, taharri amirini ça· 
&-ırınız .. 

- Allo, ne var? Caniyi 
yakaladınız mı? 

- Kumandanım, ıize ve· 
rilecek yeni haberlerim var
dır. Ayrılmayınız beş dakika 
ıonra yanınzdayım. 

Boni filhakika biraz sonra 
taharri amirinin yanında idi. 
Con Straun, genç Dedektifi 
görünce sordu : 

- Ne var Boni, sen bu 
kadar çalışırsan, genç yaşta 
öleceksin 

dedi. 
Boni, Con Straunuo bu il· 

tifatıoa tebessüm etti. ve: 
- S. yi öldürdüler. 
Dedi. Con Straun, durak

ladı ve: 
- Kimin için bahsediyor· 

sun uz. 
Diye sorduktan sonra: 
- A .. Anladım, takvim· 

den keşfettiğiniz şu S. 
değil mi? Fakat öldürüldü
ğünll nereden haber aldınız? 

- Beklediğimiz mektub 
gelmedi. Posta müvezzii adre· 

sini verdi. Nevyork'ta Solı 
Kraios imiş. 

- Con Straun, bu ismi 
işi dince: 

- Bu isim bana yabancı 
değildir. 

- Soli Kraios, ben Nev· 
york'ta iken öldürülmüştü. 
Hatta esrarengiz bir surette. 

- Katil yakalanmış mı 
idi? 

- Yok, ogün hilA hatırım· 
dadır. TafsiJihnı bile unut
madım. Gazeteler, uzun uza
dıya yazmışlardı. Sali Grai · 
yos, (Fifti Sevend) caddesin
de kain en meşhur kadın 
terzilerinden birinin mües· 
sesesinde çalışıyordu. Bu mü
essesede üç sene kadar kal· 

Ulusal 

Birlik 
Candelik ıiyaaal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neşriyat müdürü: 
Hamdi Nüzhet 
Telefon: 2776 

Adres: lzmir ikinc. 
Beyler sokaiı 

Abone ~arıları : 
700 kuruş senelik 

400 " altı aylık 

ilan şartları 
Reamt ilinlar için : 
Maarif cemiyeti ilAnat 

bftrosuna müracaat edil· 
melidir. 

Huıuıi ilinlar : idare
hanede kararlaştırılır 
Baııldığı"yer :ANADOLU 
matbaası 

mıştı. Ondan evvel diğer 
büyük bir mağazada satıcı 

idi. O zaman gazetelerin 
verdikleri tafsilatı hatırlıyo
rum. Sali, çok mahzun ve 
ihtiyatkir imiş. İstikbali hak
kında kimseye hiç bir şey 

açamaz, bir müessesede ça
lıştığı arkadaşlarından baıka 
hiç bir fertle konuşamazmış .. 

- Ne suretle öldürülmüş
tü? 

Boni, biraz hatırasını yok
ladı ve sonra: 

- Zannedersem, büyükçe 
madeni bir lambayı kafası
na atmışlardı. Hatta, kafası 
ezil.ııiş ve saçları kanlara 
karışarak bir külçe haline 
gelmişti. Hiçbir ip ucu elde 
edilemedi. Zira katil, oda· 
daki eşyadan hiçbir şey al· 
mamıştı. Yalnız kağıt, def
ter ve mektup gibi şeyler 
ne varsa hepsi yakılmııtı. 

- Caniyi meydana vere· 
cek bir delil?. 

- Hiç • dedi • hiç; cinayet 
bir Pazar günü olmuştu. Sa
li'nin komşuları, Pazar sa· 
bahı saat 8 de bir erkeğin 
gelip kapısını çaldığını ve 
batta : 
- Madmazel, açınız, müs· 

tacel bir mektubunuz var. 
diye bağırdığını söyliyor

lar. Fakat bu adam teşhis 
edilmemiştir. Madmazel Sali 
evinin balkonundan çıkmış 
ve kapıyı çalan adamın kim 
olduğunu anlamak istemiş. 
Bu esnada üstünde gecelik 
bir entui varmış.. Pazar ol
mak münasebetile ortalık 

derin bir sükunet içinde 
imiş. Tabibi adJi, cinayetin 
sabah saat sekiz ile dokuz 
arasında vukua geldiğini tes· 
bit etmiştir • 

Postabanece yapılan res· 
mi tahkikata göre, o gün ve 
o saatta matmazel Sali'ye 
ne idi ve ne de taahhütlü 
hiç bir mektup gönderilme· 
miştir. 

- Arkası var 

Çinliler 
japnn vapurlarına kur· 

şun atmışlar 
Tasın Tokyo aytarının 

haberlerine göre, Sanhı 
şehri kıyılarından geçen iki 
Japon vapuru Çin polisi 
tarafından ateşe tutulmuştur. 

Bunun sonucunda ten-zin 
şehri polis müdürü Japonlar 
tarafından yakalanarak ha
pise atılmıştır. 

13 Ağustosta Se • va • Ne 
civarında iki Japon askeri
nin Çinliler tarafından haka· 
ret görmesi Japonlarla Çin· 
Jiler arasında yeni anlaşmaz
lıklar doğurmuştur. Bundan 
dolayı 14 Ağustosta Japon 
kurmayı Çin hükumetine 
yeni bir nota vermiştir. Ta· 
sın Şanghay aytarının haber· 
lerine göre Çin kızıl milfre
zeleri Si-cu· Van ilbaylığının 
kuzeyinde ilerliyerek Sun· Pan 
şehrini almışlar, Han-Su il· 
baylığına sıirmişlerdir. Nan· 
kin askerleri mağluben çe· 
kilmiştir. 

Ruhi hadiselerden bahse
den bir mecmuada oku
duk: 

Bugünlerde kemikleri Ta· 
nenberg zafer abidesinin 
mahzenine nakledilen Hin
denburg'un ölümü hakkında, 
hususi doktoru olan profesör 
Soverbruk şu malumatı ver
miştir: 

- Ağustosun ilk günleri
nin birinde, öğle vakti idi; 
bir karyolada yatmakta bu
lunan Hinderburgun odasın· 
da idim. Sakin ve sakit dur· 
mak eskidenberi adeti idi. 
Bunu bildiğim için, kendisi
ni rahatsız etmemek maksa· 
dile, bahçeye nazır açık bu
lunan pencerenin yanına çe· 
kildim. 

"Uzun bir zaman geçti; 
güneş bile gurup etmek 
üzere idi. Bu arahk Hindee
burg • Saverbruk hali bu· 
radamısın?. Diye seslendi 
heman karyolasına yaklaş· 
tım. Ve bir ıztırabı olup 
olmadığını anlamak istedim. 

" Gözlerini bana dikti ve 
bir müddet baktıktan sonra: 

- Saverbrub, ıen bana 
daima hakikati söyledin . 
Şimdi de ayni suretle hare
ket edeceğine eminim. bana 
söyle; Azrail şatoya girdi ve 
beni bekliyor mu ?: dedi. 

Ellerini tuttum ve sıktım, 
kendisine: 

- Hayır 1 Mareş~hm, he· 
nüz Azrail buralara gelmedi. 
Maamafih şatonun etrafında 
dolaşmaktadır sanırım dedi. 

"Hindenburg bir müddet 
sustu fakat biraz sonra, 
bana gökleri gösterdi ve: 
"-Teşekkür ederim, pro· 

fesör! Dedi. Şimdi beni 
yaradanla baş başa kalmak 
isterim!. 

••oturmuş olduğum kol· 
tuktan kalktım, niyetim ya· 
vaş, yavaş çıkıb gitmek idi. 
Fakat Hindenburg bunu 

hissetti ve: 
- Gitme doktor! Sen 

burada kalabilirsin. Senin 
huzurun bana sıkıntı vermez. 
Ben biraz İncil okuyacağım! 
Dedi. 

"Ben, pencerelerin pan
curlarını açmak bu su· 
retle odaya bol aydın
lık girmesini kolaylaştırmak 
isterim. Hindenburg: 

- Bırak doktor; dedi. 
Okumak istediğim şeyleri 
ezberden! 

" Ve bir müddet bir şey· 
leri okuduğunu dudaklarının 
kımıldamasından anladım. 
Elleri göğsü üzerinde, göz· 
ler tavanda sabit bir nok
taya iJişmiş idi. 

0 Bu halin ne kadar de
vam ettiğini bilmiyorum. Al· 
manların milli kahramanı 

ölüme mahkumdu. Bunu bil· 
mediğim için çok derin bir 
elem içinde idim. Ortalık ' 
artık kifi derecede karar· 
mışh. 

" Hinderburg birdenbire 
silkindi ve kumanda eder 
gibi bir sesle: 

"- Doktor, Azraile artık 
içeri girmesine müsaade eti 
Dedi. 

"Ve. Bu gecenin sabaha 
karşı ruhunu Azrailin aman 
vermez pençesine vermişti!,, 

Konserler 
.lstanhul sanatkarları 

şehrimizde 
Elhamra sinemasında iki 

konser vermek üzere lzmire 
davet edilen san'atkirları· 
mızdan Münir Nureddin ve 
arkadaşları tanbur üstadı 

Refik, Bayan Fahire ve Ar· . 
ta ki, dün Bandırma yolu .. ile 
lstanbuldan şehrimize gel· 
mişlerdir. 

İlk konser, bu akşam ve 
ikinci konserde Cumartesi 
günü akşamı Elhamra sine
masında verilecektir. 

lzmir milli emlak ~üdürlüğünden: 
Buca özdemir sokağında 10 numaralı dükkan 
Buca zafer caddesinde 21 numaralı dükkan 
Karşıyaka donanmacı yemişti paşa caddesir.de 30 eski 

67 
21 

30 taj numaralı ev 103 
Üçüncü mortakya ayatirifona kilisesi içinde bila no. 2 oda 36 
Darağaç margele altun sokağında 33-27 numaralı dükkan 48 
Tepecik Alman kulesi civarında yeni mahallede 461 

no. baraka 15 
Salhane menemen caddesinde 27 numaralı ahıı 16 
Halkapınar çatal çeşme mevkiinde 284 numaralı ev 53 
Sinekli caddesinde bili no.h 18 dekar 380 metre bahçe 90 

11 ,, bili no.lı 4 dekar 595 metre tarla ıo 
,, ,, Kazanlı kuyu mevkiinde 6dekar 433metre tarla 47 
,, ,, ,, ,, mevkiinde 4 dekar 595 metre tarla 12 
,, ,, profitilya kilisesi kale altı mevkiinde 13 de-

kar 785 metre tarla 32 
Birinci kordon balıkhane altında 4 numaralı dükkan 192 

Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarı ı4· 10-935 pa· 
zartesi günü saat 15 de ihale edilmek üzere artırmaya 
konulmuştur. isteklilerin o saatta milli emlak müdüriyetine 
müracaatları. 29-10 3175 

lzmir Milli Emlak müdürlüğünden: 
Karşıyaka Bostanlı mektep sokağında 9 eski lOltaj 

No. dükkan 40 
Karşıyaka Bostanla mektep sokağında 7-100 numa-

ralı dükkln 51 
,, Alaybey Salihpaşa caddesinde 223 numaralı 

ev 350 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 7 ~ 10-935 tarihinden 

itibaren bir ay zarfında pazarlıkla satılacaktır. Alıcıların 

10 Birinci Teırin 93.5 ~ 

Ilbaylık sayım büro· 
sundan: 
Sayım ve kontrol memurlarının 

dikkat nazarına : 
1 • Kontrol ve sayım memurları, Biribirleriyle tanıt~•~ 

ve görüşmek için bu ayın 12 inci cumartesi g~au 
öğleden sonra saat dörtte ikinci maddede gösterılea 
yerlerde bulunacaklardır. 

2- ---A • Birinci mıntaka kontrol ve sayım memurları • 1 mıa· 
taka numarasından 552 numaraya dadar·H11lkevinde· 

B • ikind mıntaka kontrol ve sayım memurları -553 mıa· 
taka numarasından 1067 numaraya kadar • Baf1P8 '" 

hane belediye zabıtası mevkii önUnde. 
8 C • Üçüncü mıntaka kontrol ve sayım memurları • t06 

S t· mıntaka numarasından 1422 numaraya kadar • an• 
lar mektebinde. 3 

D • Dördilncü mıntaka kontrol ve sayım memurları· 142 
A)• 

mıntaka numarasından 1686 numaraya kadar • ,., 
sancak Gazi ilk mektebinde. 

1 E • Beşinci mıntaka kontrol ve sayım memurları • t68 f 
mıntaka numarasından 2162 numaraya kadar • Eşre 
paşa belediye zabıtası mevkii önünde. 

2 F • Altıncı mıntıka kontrol ve sayım memurları • 216 
mıntaka numarasından 241 ı numaraya kadar • 1'•"' 
şıyaka Cumhuriyet mektebinde. 

3 • Zabitai belediye amirleri o gün ikinci maddede ya· 
zılan toplantı yerlerinde hazır bulunacak ve tanıta>•'" 
ya yardım edecek ve icabeden talimatı da verecek· 
Jerdir. ı0-11 3317 

lzmir milli emlak müdürlüğündeıı: 
Birinci karantina dilaver ve tevfikiye sokağında 29,3,1 (,O 

no. 1022 metre murabbaı arsa 3o6, 
Birinci karantina dilaver ve tevfikiye sokağında 39 

no. 317 metre murabbaı arsa 95 
Birinci karantina dilaver ve tevfikiye sokağında 37 2" 

no. 314 metre murabbaı arsa 94, 
Birinci karantina tevfikiye sokağında 1,3 no. 146 

73 metre murabbaı arsa 
,, tevfikiye ve fethiye sokağınd• 8,10 no. 

53 212 metre murabbaı arsa " 

" tevfikiye sokağında 4,6 no. 212 metre sıı 
murabbaı arsa ;, " 

Birinci karalaş ibişağa ıo!<ağında 619 ada 9 parsel 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

no. 179 metre m. arsa 
11 619 ada 8 parsel no. 176 

metre murabbaı arsa 
,, ruhi baba " 619 ada 3 parsel no. 135 

metre murabbaı arsa 

" " 

" ruhi baba " 6ı9 ada 4 parsel no. ısı "' 
52.~ metre murabbaı arsa 

" n " 

" " " 

" " " 

" 619 ada 5 parsel no. 166 
metre murabbaı arsa 

,, 619 ada 6 parsel no. 154 
metre murabbaı arsa 

,, 6ı9 ada 7 parsel no. 166 58 
metre murabbaı arsa 

Birinci karantina dilaver ve talat sokağında 12 kapu "" 
to6ı~ 

ı2 taj no. 142,50 metre murabbaı arsa 
Birinci Karantina Dilaver sokağında ıs kapu 9-2 tıl 67,'1" 
• taj No. 135 metre M. arsa 

,, " Yıldıztepe sokağında 43,43-18,20 
38

5,4'1 
No. 639 metre murabbaı arsa 

" Mimar Kasım sokağında 17 kapu 87 
21 taj No. 145 metre murabbaı arsa 

" 

" " Mimar Kasım sokağında 47 kapu 279 
49 taj No. 373 metre murabbaı arsa 

ikinci karantina birinci Kasım sokağında 748 atla zı,60 
17 parsel No. 54 metre murabbaı arsa 

Salhane Enveriye sokağında 135 No. 255,15 met· 
re murabbaı arsa 

" ,, sokağında 125-1 No. 63 metre mu· 
rabbaı arsa 

Karşıyaka Bahariye Tasvir sokağında 20 No. 134,50 4o,'S 
metr~ mu~abbaı ars.• öde"' 

Yukarıda yazılı emvalin bedellerı peşın para ıle 15 
mek üzere mülkiyetleri 21-ı0 -935 pazartesi günü sa•\, o 
te ihale edilmek üzere artırmaya konulmuştur. Ahcıl•;; 
saatte Milli Emlak müdüriyetine müracaatları V 
lzmir ithalat gü;;rüğil mudurıo· 
ğünden: . .,o· 

E . . Teıbıt K. G. şyanın cınsı Ol 
483 500 Adi baskül adet 4 2 t t 4 
Yukarıda yazılı eşya 23-6-935 nci çarıamba gün~ •''ııcıl1 

de açık artırma suretile sözü edilen basküllerın. l~iİ"i" 
tarafından Ege mmtakası ölçüler ve ayar başmüfettıt Uj''' 
isteği veçbile yağlanma.sı. ve ayarı m~şt~riye ait.~laı~~tı 1,tıf 
dahile satıl~cağından ışıoe gelenlerın ıthallt gumrug 

3 komisyonuna müracaatları ilin olunur. 3~, 
, . el•" 

bu müddet zarfında her gün milli emlik mu;:;;1 

müracaatları. 

d 
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N. V. Fratelli Sperco Vapur Acenta&ı 

_N~A.. 
l 

VV. F. H. Van ROYAL NEERLANDAls KUMPANYAsı 
Der Zee Anvers, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburı limanla" 

için ylik: alacak olan vapurlar 
& Co. 

DEUTSCHE LEVANTE LıNIE 
•VVINFRIED,, vapuru ha

len limanımızda olup Roter
dam ve Hamburg için yük 
alamaktadır. 

"TROJA " vapuru halen 
limanımızda olup Hamburg 
ve Bremen için yük almak
tadır. 

"VVASGENVV ALD" va
puru 14 Bci. teırinde bek· 
leniyor, 14 Bci. teırine kadar 
Anvera, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen için yllk ala
caktır.J 

"SO FIA" mot&rü 31 Bci. 
teırinde bekleniyor, 4 ikinci 
teşrine kadar Anvera, Ro
terdam, Hamburg ve Bremen 
için yük alacaktır. 

"ORESTES" vapııru 23 eyUUden 30 eylüle kadar yük 
alacaktır. 

"ACHILAS,, vapuru 24 eyllllden 30 eylüle kadar yU1' 
alacaktır. 

"HERCULES" vapuru 1 1 ncl teırinden 12 l nci teırine 
kadar yilk alacaktır. 

.. HERMES" vapuru 21 1 nci teırinden 26 1 nci teırine 
kadar yük alacaktır. 

"GANYMEDES" vapuru S 2 nci teşrinden 8 2 nci teı .. 
rine kadar yilk alacaktır. 
Burgaı, Varna ve Köstence limanları için yük alacaktır. 
"HERMES" vapuru 4 1 nci. teırinde bu limanlar i~ia 

yük alacak. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

Rotterdam, Hamburg, Copenhage, Dantzig, Gdynia, Oslo 
ve lskaodinavya limanları için yük alacak olan vapurlar 

" VINGALAND ,, vapuru 2 1 nci tırinde bu limanlar 
için yiik alacacaktır. 

"VASALAND" motörü 16 1 nci teırinde , buradan hare· 
ket edecektir. 

lKnJlrUL O 11 ıu ıı·· 
"MOREA" vapuru S ikinci 

teırine doğru bekleniyor, 
Hamburg, Bremen Anvers
ten yük çıkaracaktır. 

"NORDLAND" mot&rii 2 2 nci. teırinde buradan hare
ket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
"ANUBIS" . motöril 11 Pire, Malta, Napoli, Cenova, Marsilya ve Baraelone ve 

ikinci teırinde bekleniyor, Cezair limanları için yük alacak vapurlar. 
15 ikinci teşrine kadar An- " ALBA JUL YA ,, vapuru 2 1 nci teşrinde gelip ayni 

~tlrenler? Mut· • •lllllllllllllllllll!lllllllllllllllll.ll.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ____ • vveers,BrRemoteenrd~~ı.'n Hyaümk baulra~ günde hareket edecektir. 

ı t T "SUÇEA VA,, vapuru 27 1 nci. teşrinde gelip 28 1 nci. 
~ (Okamentol) - Zfil}f yun mensuca ) ~ cektir. teşrinde hareket edecektir. 
gL_ '- • - .= ARMEMENT H. SCHULDT 
"lro.k şekerle- ~ =r k A . . . . -k -,.... . = Yolcu ve yiik alır. 

tt.ıı tecrftbe edi ~ - Üf ' fiÜfi}fil Şif etı§_= "NOR~~:~~R~puru S ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpanyası 
llı_ ı----'! Doğru Anvers ve Gdynia limanları için yük alacak olan vapur 

• ~ - ~ lzmir ı:n~~~sucatık!O~~]~·- ~.~in~~k~~ Bci. teşrinde bekleniyor, "LEVVANT,, motörii 10 1 nci. teşrinde yük alacaktır. 
~ - pınardaki ~ kumaş fabrikası mamulatından olan .. ~ Anvers, ı<oterdam ve Ham- Hamiı: Ilindaki hareket tarihlerindeki deiiıikliklerden 
~ = -oi"evsimlik ve kışlık, zarif kumaşlarla, battaniye, § hurg için yük alacaktır. Acente mes'uliyet kabul etmez. 

')'.._. 
-"']en ~ahapın 

= şal ve yftn çorapları, hu kerre yeni açılan Birinci §§ DEN NORSKE MIDDEL • Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye = .kordonda ~ Cumhuriyet meydanı civarı~da 186 ~ HA VSLINJE ( D·S. A-S. ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
numaradaki (~ark Halı Tftrk Anonim şir· § SPANSKELİNJEN ) edilmesi rica olunur. Telefon: 2004- 2005 - 2663 

Y OSLO = keli) mağazasında satılmaktadır• Mezktlr fabrika·:~ "BOS PH o R Us. mot6rll ,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lllllllllllllfft: = nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum 5 23 Birinci Teıriade bekleni· - -

=olan mamulatmı muhterem mftfterilerimize bir yor, Dieppe Dnnkerk ve -=~'f ürk Hava Kurumu_-_i 
- defa daha tavsiyeyi bir vazife biliriz. ~ Norvec limanlarına yük ala-= Perakende satış yeri Toptan satış yeri ~ caktır. ~ B •• • • k p• 5 
:: Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no:l86 Şark~ AMERICANEXPORTLINES- s uyu } yangosu i 
- Kemalettin Cad. Sağır zade halı T. A. Ş. ~ NEVYORK ~ -= biraderler §§ "EXMOUTH,, vapuru 16 E Şimdiye kadar binlerce kişiyi ~ ~ '8uın bir mıı.. 

'- ~keri olduAu 
tııautmaymız. 

;;;;;; Kuzu oğlu çarıısı Asım Rıza ~ Bci. teşrinde bekleniyor, ~ • • • §=_ 
~,,,. = ve biraderleri s Nevyork için yük alacaktır. § ZeD~ID etmıştır. 

S Yeni mani~aturacılar~a ~imar ~ "EXCELSIOR,, vapuru 30 ~ 19. cu tertip 6. cı keşide 11 lci teşrindir ~ t 
"~etli mtlshil 

~eıı.ler Şahap 
~t stırgtın 

= Kemaleddın Cad. Yunlu mal- §§ Bci. teşrinde bekleniyor, § • • § 

~ iıılülıııfıiıiıiıliıırıi'111ffiiıiıfıiüilılüfıı~ii1111111111111nıııııııı111111111111111111111111u ii Nev;;;v;~; y~l~~~~tır. ! 8 
oAy ok ~k3ra m 1 y2e: 200 'sooo Llıradnı 

- DANUBIAN ;;; yrıca. o,ooo, o,ooo 1 ,ooo, 2,ooo, § 
'-'-•·uıı Maruf 
te depolannda 
~ tcr.anelerden 

~ ~r. 
li\i , er ve şOrekii
' li lnitet vapur 
c._ acen tası 

\\ deıı Han. Birinci kor· 
~ Tel. 2443 
~~•n Linyn Ltd. 
"lt 1 hattı: 
~ t SBIAN" vapuru 1 bi
S 

1 
•trinde beklenmekte 

~~ birinci teırine kadar 
-~ '1 ve Glasgovv için 
"lt'caJctır. 

~ t.. "-"21NIAN" vapuru 26 
~,__;i11de Liverpol ve 
~-- •dan gelip tahliyede 
~~le ve ayni zamanda 
~ cı teırine kadar Liver-
~~e Glasgovv için yük 

~'· 
"~(l hattı: 
~°YPSIAN " vapuru 
'.\ ~.~ıda olup 8 B. teı· 
\ -ı. •r Londra, Hull için 
"(l~ C.kbr. 

TILIAN,, vapuru 9 
Sİ. beklenilmekte olup 

• kadar Londra ve 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz temiz ve ucuz ilAç 

ve tuvalet çeşitleri satar. 

Hull için yük alacaktır. 
"MARONIAN,, vapuru 20 

teırinde beklenilmekte olup 
28 teırine kadar Londra ve 
Hull için yük alacaktır. 

"THURSO" vapuru 15 
teşrinde Londra, Hull ve 
Anversteo gelip tahliyede 
bulunacaktır. 

Tbe General Steam Navigation 
Co. Ltd. 

"AD JUT ANT" vapuru 30 
B. teırinde beklenilmekte 

olup 7 ikinci teşrine kadar 
Londra için yük alacaktır. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri nıerine 

deiiıikliklerden mes'uliyet 

kabuleclllmez. 

~atılık motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmış bir 
..,otör satılıktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatları 

ilin olunur. 

• 
Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Yeui Kavatlar çarşısı 

No. 34 

TUNA HATTI § lo,ooo liralık ikramiyelerle beheri (So § 
" ALISA" ıoot&rü 12 Bci. § hin) liralık iki mOkafat vardır. § 

teşrinde bekleniyor, Belgrad, 
Novisad, Komarno, Buda
peşte, Bratislava, Viyana ve 
Linz için yük alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE· 
ANVERS 

"EG YPTE,, vapuru 20 Bci. 
teşrinde bekleniyor, Anvers 
Direkt yük alacaktır. 

"ESPAGNE,, vapuru S 

'3111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ıl 
mal 

Istanbul ve 'frakya 
Şeker Fbrikaları TOrk .Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000Tork lirası 

lstanbul Bahçe kapı dıirdüncü Vakıf han 30- 40 

ikinci teşrinde bekleniyor, s B k 
Anvers, Direkt yük ala·,___ ümer an --· 
caktır. 

Geliı tarihleri ve vapur
ların isimleri nzerine meı'u 

liyet kabul edilmez. 
Birinci Kordon, telefon 

N o. 2007 - 2008 
"Vapurların isimleri, gel

me tarihleri ve navlun tari-
f el eri hakkında bir tıahbnde 
girişilmez." 

DOKTOR 
Ali AgAh 

Çocuk Hastalıkları 
Mtıtebauısı 

1J..inci Beyler Sok~ N. 68 
Tele on 3452 

Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

Fesan~ kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar paza .. , 
lzmir şubesinde bulursunuz 



Tokyo'da şiddetli zelzeleler oluyor. Bir kasabadan haber yok 

Japonya'da bir volkan patladı 
ve çok~ büyüt~ hasarat yaptı 

~...-..,,,.~ ~ _.,..,,,,..,........,,,.,,.,,.,,.. ._.,..,...._._........._,. .......... .........,,...,..,,,. ,,,. , ..,,...,, .,,. -
Arazi .lıaştan başa tağayyür etmiş ve tanınmıyacak bir hale gelmiştir. 

Halk korku içiııdedir. Telefat pek çoktur 
nnz teshit edilmemiştir. İstanbul, 1 O (Özel) - Tok.yo civarında bir volkan 

p:ıılumış ve çok bnynk hasarat yopmışhr. Volkanın 

bulunduğu alan, iıısana deh~et verecek bir manzara 
nlnn~tır. Arazi, baştan başa tagayyur etmiş ve tanın· 

mıyacak bir hale gelmiştir. Halk, hnynk bir korku 

<İlcnJerin sayısı yfizlcri geçmi,tir. Tokyoda sık sık 
ve şiddetli zelzele olmakta ve bOyük binalar yıkılmak
tadır. Yanar dağa çok yakın olan bir kasabadan ha-

\ ' C heyecan içinde kalmıştır. Uasarahn derecesi lıe· her alınamamaktadır. 
--~~~--~----......................... --~~~~--~ 

Kaınhi yo Telsizle gönderilen emir 

_K:.1?"~.~::,!:§~.hifed• _lngiliz Donanmasi 
saaid bir zamanda kimseye h h h 
haber.vermeden ~~ınca, için- ar a azır 
den bır sürü lngıhz banka-
notları çıkmıştır. Anastasya· 
di, Bu bankanotların bir 
miktarını kendine· ayırmak· 
la beraber, diğerlerini baş· 
ka bir zarfa koyarak yazılı 
adrese göndermiştir. Bu hal 
epey zaman bu şekilde devam 
ederken, Mişel Zekiye!, son 
zamanlarda bankanot yerine 
Çek göndermeğe başlamış· 
tır. 

Posta memuru, buçekler
den de bir miktar almış ve 
fakat bir yere verip tah.sil 
edemediğinden, işi arkadaş
lıırından kapo adında bir 
bakkala açmıştır. Kapo, ev
veli çekleri görmek istedi· 
ğinden bir gece posta me· 
murunun evine gitmiştir. A
nastasyadi, arkadaşı bakkal 
Kapoya bu münasebetle bir 
rakı ziyafeti vermeği müna
sip görmüş, her ikisi rakı 
masa.sına oturduktan sonra 
mubahase çeklere intikal et· 
miştir. Kapo: 

- Getir şunları iÖreyim, 
benim sarraflardan bir ar· 
kadaşım var ona götürüb 
göstereyim. 

Demi~tir. Posta memuru, 
tereddüd etmeden toplamış 
olduğu çeklerden bir deste 

alarak bakkala uzatmıştır. 
Bakkal, biraz daha oturduk-

tan sonra posta memurunun 
evinden ayrılmış ve ertesi 
gün çelderi aldığı gibi, (Mi· 
şel ZekiyeJ) e götürüb gös· 
termiş; 

- Bak şunlara, çek midir, 
nedir? Bunları mümkün ise 
paraya çevir demişHr. 

- Kaçakçı yahudi, çek

leri görünce gözleri fal taşı 

~ibi açılmış ve işi anlamakta 
iecikmemiştir. Bununla be
raber, gendisinin de kaçak· 
çılığı meydana çıkacağ'ı içio, 
hükümete haber vermemiş 
ve Kapo'yu yanına oturtarak 
bir de kahve ısmarladıktan 
sonra: 

- Söyle bana, bu çekle
ri sana kim verdi. 

Demiştir. Kapo, hiçbir 
şeyden şüphelenmediği ve 
kendisine bu çekleri veren 
arkadaşı posta memuru 
Anastasyadiyi namuslu (!) 
bir adam olarak tanıdığı için 
derhal ismini vermiştir. Bu· 
nun üzerine (Mişel ZekiyeJ) 
Hemın bakkal Kapo ile 

·~~~--------· .... ~--~~-Malta ya gelen yolcular, çok sıkı bir 
kontrola tabi tutuluyorlar. 

btanbul 10 (Öz.el) - in· 
giltere donanmasından Ak· 

denizin muhtelif mahallerin· 

de bulunan 172 parça ge· 

miye dün gece telsizle gön· 

derilen bir emirde, çok ih· 
tiyatlı hareket etmeleri bil
dirilmiş ve heran bir barba 
hazır bulunmaları ilave edil
mi~tir. Malta adasında tah· 
kimat devam etmektedir. 

Ada sevahiline tayyare top· 
ları yerleştirilmiştir. 

Malta'da oturan logilizle· 
rin aileleri ve çocukları Lon· 
dra 'ya gönderilmiştir. 

İngiliz kuvvetleri ada li
manlarına uğrayan vapurlar· 
dan karaya çıkacak olan 
yolcuların Üzerlerini aramak
ta ve fotoğraf makinelerini 
kullanmalarını yasak etmek· 
tedirler. 

~~~~------~·~·~~~ .. ----~~~-
--- Don akşam çıkan ikinci has-
.,-. kımızdaki haberlerin özü 

Dün öğleden sonra lstan· 
bul muhabirimizden ~aldığı· 
mız mühim telgrafları, ikin
ci baskı çıkarmak suretile 
okurlarımıza bildirmiştik. 

lkinci baskımız, mülhaka· 
ta gidemediğinden, mezkur 
baskıdaki telgrafları taşra 
karilerimiz için hülisa ede
rek aşağıya dercediyoruz: 

lstanbul 9 (Özel) - Oga· 
den cepllesinde hücuma ge
çen Habeş ordular, (Dola) 
civarında ltalyan ordularile 
karşılaşmışlar ve kanlı bir 

muharebeden sonra ltalyan· 
ları hezimete uğratmışlar· 

dır. 

ltalyan kuvvetleri, Somali 
cephesinin gerilerine kadar 

ricata başlamışlardır. Bu 
cephedeki Habeş orduları 
kumandanı Vehip (paşa) 

posta memurlarının evine 
koşmuş ve mühimce bir pa· 
ra vererek, memurun elinde 

bulunan diğer çekleri istir

dat etmekle beraber, kaçak

çılığın devam edebilmesini 
temin için posta memuruna 
maaş bağlamıştır. 

Bu tertibat sayesinde ka

çakçılık epey bir mllddet 
daha devam etmiş ise de, 
posta memuru son zamanlar
da vazifesinden çekildiği için 
kendisine bir mes'uliyet gel· 
miyeceği kanaatile zabıtaya 
müracaat ederek kambiyo 
kaçakçısı ( Mişel Zekiyel ) i 
ihbar etmiıtir . 

Bu hadise münasebetile 
Selloikte birçok kimseler 
tevkif edilmiıtir . 

Italyan ordularını takib edi
yor. ltalyan'ların manevi 
kuvveti sıfırd1r. Mıueşal dö 
Bono cephtıye gidiyor. 

§ lstanbul 9 (Özel) - ltal
yan askerleri bütün cephe
lerde tam bir panik göster· 
miş ve Habeı'lere teslim 
olmağa baılamışhr. 

§ lstanbul, 9 (Özel) - Eritre 
cephesinde ilerliyen Ha beş 
orduları, ltalyan ordusunun 
muhtelif kıtalarını imha et
mişlerdir. Bu cephedeki 
kuvvetlerden bir ltalyan or
dusu meydanda yoktur. 

§ lstanbul 9 (Özel) - Adua 
civarında vukua gelen kanlı 
bir muharebeden sonra Ha
beş'ler Adua'yı geri almış· 
lardır. ltalyan'lar burada çek 

telefat ve esir vermişlerdir. 
§ lstanbul, 9 (Özel) - Bir 

Habeş tayyaresi ltalyan'lara 
zayiat verdirmiştir. 

§ lstanbul 9 ( Özel ) -
Maltada casusluk yapan bir 
ltalyan papası lniilizlerce 
yakalanmıştır. 

§ Istanbul 9 ( Özel ) -
ltalya ordulanodaki Afrika 
Askerleri, kaçarak Habeşle· 
rin tarafına geçiyorlar. 

Belediyeler 
kongresi 
Ayın 25 nde top· 

)anacak 
lstanbul 10 (Özel) - Bele· 

diyeler kongresi bu ayın 
yirmi beşinde Ankara'da 
toplanacaktır. Hazırlıklara 
baılanmııtır. 

Robendrof 
Sotyaya geliyor 

lstanbul 10 (Özel) - Hit
ler'in muavini Robendorf, 
Sofya'ya gelmek üzere Ber
lin' dcn hareket etmiştir. Bu 
seyahata ıiyasal mahllfilde 
büyük önem verilmeLtedir. 

ispanya 
Ordusu teçhiz ediliyor 

lstanbul, 10 (Özel) - is
panya hükümeti, ordusunun 
techizi için mühim miktarda 
top ve mühimmat sipariş 
etmiştir. -----------
Ne 

IJayret! 
çabuk döndü? 

Daily Telegraph gazetesi 
lnsıiltere'nin ltalya'ya karşı 
aldığı tedbirlerin ltalyan 
matbuatının siyasi hücumla· 
rına bir cevabı olduğunu 
yazmaktadar. Bütün ingiliz 
matbuatı, İngiltere'nin bu 
hareketinin halya'ya karşı 
bir tehdid tedbiri olduğunu 
kaydetmektedir. Bazı İngiliz 
gazeteleri halya'ya karşı 
bir harp olacağından şüphe 
edilemiyeceğini yazmakta, 
bazıları da İtalyan sahilleri· 
oin İngiliz filolarının taar· 
ruzlarına karşı müdafaa 
edemiyeceklerini kaydetmek
tedirler. 

Biz Avrupa barışına ve has· 
saten İngiJtere menafiine 
karşı hiçbir tehditte bulun·! 
maden; harp tabirlerini kul
lanmadan! - çünkü harbın 
vahim neticelerini iyi biliriz-
1 talyan ulusu umumi harpte 
altıyüz bin asker feda etmiş 
ve onun bu fedakarlığı in· 
giltereye zaferi temin etmiş 
ve imparatorluğunu büyüt· 
mesine ve genışlemesine se· 
bep olmuştur. ltalyanın İn
giltereye karşı her zaman 
gösterdiği samimi ve sadık 
dostluğu iyi anlamak için, 
Sir Grey'in ve Lord Cburc
hill'in hatıralarını okumalıdır. 
Bu vazifeyi Akdenizde teka
.süf eden büyük Britanya 

harp gemilerine bırakmak 
suretile ltalyayı mağdur ve 
mağlup görmek istiyen Io
giltereye mensup gruplar şu 
noktayı mülahaza etmelidir· 
ler : 
Eğer ltalya 1914 de İngil

tere ve Fransanın tarafını 
iltizam etmiyerek Almanya
nın taraftarı olmuş olsaydı, 
acaba lngilterenin ve onun 
muazzam donanmasının mu· 
kadderatı ne olurdu ? 

lngilterenin taarruz ?de-

111;--~i!!lll!lll~~--Dll------------~--~ Muharriri 
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Kraliçe Izabo, vahşi kaplanı aÇ 
bırakmakla saray cinayetleri· 
niıı en hüvilğiine hazırlanıyord~ 

- Haşmetmeabl Dedi. olduğu halde Parise giros•: 
Hayvan bugün de yemezse, idi. lzabo bu sırada kapl•. 
yanına yaklaşmak hiç bir muhafızı Bua Redonu Y1111 

~imse için kabil olmıyacak· na çağırdı. ıJ.11 
tır. Kaplan muhafızı •duri de 

Kraliçe lzabur Bua Redo· fakat heyecanlı bir bal . 
ya dikkatle bakarak: kraliçenin yanına girdi.1,•P. 

- Şu halde, asılmak mı lan hiç durmadan bağrıY0'. 
"dll 

istiyorsun?. Diye sordu. du. Fakat Buanın durld,_ 
Kaplanların baş muhafızı luk ve heyecanı buD 

yerinden kımıldadı ve elin· do&-mıyordu. Kraliçe. dll· 
deki büyük çatalı bırakarak: - Oldu mu? Diye sor e•' 

- Kraliçe hazretlerinin - Muhafız kuru bir 1 ,. 

buna az sonra ihtiyacı ola· le: - Evet! dedi. Yol •~. 
caktır. Kendilerine bırakı· bestir. Matmazel dö S• ol 
yorum! Dedi. ver'in odasına giden Y 

Kraliçe bu defa sadece serbestir! ·tr'' 
başını sallamakla iktifa etti. Kraliçe - Fakat ta (ile' 

Muhafız ve sair kimseler yorsun.. Çabuk söyle .. 
birer, birer kısıldılar. den?. Dedi. 1' ,. 

Kaplan, hiddetli bir sal· - Evet başmetme•P·· ~~i 
dmşla kapısına kadar sıçradı kuyorum. Hayatımda şiıod• 
Sonra ayni hiddetle geri kadar hiç korkmadım! kıl' 
döndü ve kanlı gözlerini - Kaplandan mı k0' 

KraJiçeye dikti. yorsun?. d• 
İzabo gülerek : - Hayır. Beni önü0~1,ti 
- Güzelim, biraz orur tu· parçalasa bile eheaııo•Y 

T k•"'' tacaksın .. Ben böyle istiyo· yok. Ben ölümden kor Ot"' 
rum. Yoksa bana kızıyor - Şu halde?. Ne d 
musun ? dedi. nüyorsan bana da söyle·~.~ 

Kaplan, bu sözlere ehem- Muhafız Kraliçe daha f• 
miyet veriyormuş gibi iri bir heyecanla baktı · ço~ 
pençelerini demirlere vura· - Yapacağımız işteD . 
rak homurdandı. korkuyorum. Çok ınOtbitd; 

fzabon gene güldü ve: Muhafız bu ıözleri ,ayl~~ 
- Başka çare yok güze- ve başını önüne eğdi. IJ~,ıı 

lim. Bu akşam sana bir dir- de gözlerinden gelen yıl 
hem et bile yok. Böyle li· saklamak istiyordu · 
zım! Dedi. Kraliçe hiddetle : .,. . 

Kraliçe, hayvanın aç oldu· - Pek ili.. Gidebilir" 
dedi . ğunu ve bu akşam da yemek 

yemezse, açlıktan kudurmuş Haşmetmeap.. ıt>' 
Madem ki korkuY0' 

bir hale geleceğini iyice an-
ladı, ve kaplanın dairesini 
terk etti. 

1 J işte bu akşam, Pasavan, 
kraliçenin kaplanı kadar aç 

Habeşler Somali 
ve Eı·itı·eye <lo~-

ru ilerliyor 
-Başturafı 1 inci sahifede -

diye kadar Musavva limanın· 
dan Rodosa iki ve Lerosıı 
bir vapur gelmiştir. 

Vapurlar gündüz limanın 
açıklarında beklemiş ve gece 
ortalık kararınca yaralıları 
çı karmıştır. Bu yaralılar mek 
tep iken hastahaneye çev· 

rilen yerlerde tedavi edil
mekte ve halk ile temas et· 
tirilmemektedir. 

Istanbul 10 (Özel) - impa
ratorun en fazla itimadını 
kazanmış kumandanlardan 
Ras - Kassa bir Fransız ga· 
zetecisine, şimdi de taarruz 
sırası bize geldi demiştir. 

lstanbul 10 (Özel) - Son 
dakikada alınan bir haberde 
Habeşlerin Adigratı muha
sara ettikleri bildiriliyor. 

ceği ltalyan sahillerinde ka
dınlar ve çocuklar vardır. 
Bunların çoğu umumi harpte 
lngiliz askerlerile beraber 
ölen ltalyan askerlerinin ço· 
cuklarıdır. 

lngilterenin yirmi sene ev· 
vel harp müttefiki olan ltal· 
yaya kartı harekete geçe· 
ceğine inanmak istemiyoruz. 

git! -· 
Seni huzurumdan ıı:,. 

yorum, cehennemol ~ bıf 
dan! Bundan sonra se~ı f•' 
ı:urumda görürsem balı~ td 
na olur. Görüyorsun ~1 b'' 
anda seni gene affetırı•.' 

11
oi 

lunuyorum. O kadar k• ,o-· 
Paris'ten bile nefyetmi.Y0 ~,ı· 

Kraliçe, vaziyetin f•~ ~~ 
&deliğine rağmen bidde f~ 
etmeden söz söyJiyord~j.tt'' 
yan kaplan muhafızın• b'' 
ten de kraliçenin asıl bal bt'' 
li idi. Bu kaplanları ı• ~it 
den adam, sefil ve .uY~.,oo· 
köpek gibi kraJiçeoıP 6f' 
de diz çöktü, ayaklarıoı 
meğe başladı. .. ,,f 

- Beni öldürünU1• 1.,,.~· yım. Fakat sizden ayr~e~·" 
sizi bir daha göro>e 6,
lşte bu elimden gelaıeı~617': 
sizin köpeiiniz, sadı~ ., f'. 
ğinizim. Sade sizin 1~1 ,#.. 

... •0ıı ~ şıyorum. işaret ett•i1 Jjl1"", 
ölmek için yaşıyorulll· ııat'~ 
haşmetlim. Bir i~•80 

11 
,, a· 

ğinden bıktığı va kıt 00 lf 61~ 
öldilrilrse, beni de ay ' 
riloüz!. d•' ~-

Kraliçe, zerre k• ,ı. 
reket göstermeden: d• ~ , 

- Haydi yanılll b' 
' t• ...I" Fakat bundan son ,, , 

böyle teessürle, b•1 _,, !' 
·.,oral t.tll1' titremeler isteau,, 1,c:11· , 

niden bana sadık ~ ı.oJt ~· 
ne dersem yapac•!aıe' 
ölürsem kendini "3l 

1 • • 1 • ... et 
nı yemın e teını .. 

Dedi. • I ..,, 
- Yemin ederıoı ıal"' 
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