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Mussolini. imdideh Barış istiyor 

Şİmaliııden Eritre'ye ~irereli Musa Ali 
dağının cenubunda hareli&t ya malita 
olan. bir Italyan liolordusunun attı ri
eatını kesmiştir. Bu mıntakadalii bin
lerce Italyan asileri, üssülharekelerile 
irtibatlarını liayhetmiş bulunuyorlar 
Cibuti 15 (A.A) - Havas Ajansı bildiriyor: 
llabeş asker kıtaatı Fransız somalisinin şimalioden Eritreye girerek Musa Ali dağmm cenubunda barekiit 
~Prnakta olan bir ltalyan kolordusunun battı rDc'atmı kesmiştir. Binlerce lıalyan askeri bu mmıakada 
~tllbarekeleri ile bnton irtibatJarını kaybetmiş bulunmaktadır. 

llabeşistandan Himhurga dönen Al- 1 -

~an teheası, Habeşlerin maglup edil B~ş ha~~nımızın 
Kamutay gurubunda 

· tııez bir ulus olduğunu söylüyorlar · one?I~~.~~ahatı 
" - -~ ~ .. ~"""-~ -- , ~ ~ · - --- ~~~-- · l Sayım: ve.bina ··vergilerinde esaslı 
tansa baş'1bakanı bay Laval, barışı kurtarmak için son gayretlerini --- • '·ti J [tenzilat yapılacaktır. 
8-rf ediyor.~Mussolini on gftn zarfında kat'i ve son cevabını verecek 

.L .. 

• 

.. Rabeş~ orduları ceplıl'de 

• Ababa=1S (A.A) -1 lruzda bulunmak için lüzumlu S lif cephelerde kayde olan bütün hazırlıklar ya· 
~~~ -~'tbe ~tey yoktur. Geael pılmıştır. Bu taarruzun onii-
~ rll), bitmiıtir. M&him müzdeki hafta baılarında ya
~~ ."'-••etleri kendilerine pılacağı zannediliyor· 
~ l'ile1a mevzileri tutmuı· Cenup cephesinde ltalyın 
~ Bunlar, cephelerde uçakları dilnk6 gibi bilytık 
\l.._~t tetekklllerle birleı· bir harekette bulunmayor. 
~ir. ltalyanlara karıı Şimal cepheıiade Raı Gtık· 

t.arna ••1• tur· •aıa ltal1aalar tarafıaa ıeç· 

lmesi teyidM lolunmaktadır. 

Esasen Güksa'nın bu ka-
' rarınıo biç bir askeri ehem· 

miyeti yoktur. Bunun yerine 
mıntaka kumandanhğana ki· 
min tayin edileceği henüz 
kararlaştJnlmamıştır. 50 bin 
kadar asker Adis-Ababa ci
varmda toplanmİıhr. Bunlar 
ikinci bir ihtiyat kuvvet teı
kil etmektedirler. Sü bakanı 
bu hafta içinde cepheye ha· 
reket edecektir. 

Roma 15 {A.A) - 20 nu· 
maralı resmi ltalyan tebliği: 
15 teşrinievvel sabahı saat 
1:15 te ltalyan kuvvetleri 
mukades Aksum şehrine gir· 
mitlerdir. 
Adiı-Ababa 15 (A.A) -

Bu gün çok yakında lıarp 
bidiselerinin inkiıaf edece· 
iini gösteren bazı iıaretler 
-Devamı 4 ünciJ sahifıde-Güksan yanında bulunan 

200 kadar mubafızile ltalyan· 
lar tarafınaa geçmiştir. Yeni tefrikamız 

Makalle mıntakası hemen S d b• R 
Ras Seyumun emri altana ko· aray 8 lr UID 
nulmuıtur. Mıntakadaki in- dilberi 
taat araıında Gtıkaanın ka· 
rara derin bir nefret uyaad1r· 1 YAKINDA BAŞLIYORUZ 
mııtır. 

. 
Ankara 15 (A.A) - icra 

Vekilleri hey' eti baalln lı· 
met lnöntl'aOn reisliğin· 
de toplanarak muhtelif itler 
&zerinde görllfmelerde bu· 
laamuı •e bu itlere ait kı· 

rarlar vermiıtir. 
Ankara, 15 (A.A) - Halk 

partiıi kamutay l'rubu idare 
bey' eti baıkaalıjaadaa: 

C. H. partiıi ka•utay 
- Dnamı dardiJnctı talti./ede 



- ·-------

Sahife 2 
WJllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll;llll~ 
~ Zabıta Romanı · ~ - -- -- -- -
IBeyaz Papağanınl 
!16-10-935 ı 'fg;!~;;.·: ~Aıui ORAL s IRRI~ 
:= Tefrika Numarası : 63 = 
5illllllll l l l l l il l l l l il l l l lllllllll l l il 11111111111111111111111111u11111111111111111111111111111111111111~ 

- Yok, şimdilik lüzum 
yoktur. Evveli tetkik ede
ceğimiz noktalar vardır.Yal
nız münasip görürseniz, si
vil bir dedektif tayin edi
niz, onu takip etsin. Bütün 
gün, iş aradığı zehabını ve
rerek ıehirde dolaşıyor. Ha
mHtondan kaçmağa teşeb
büs ettiğini anlarsam o za· 
man derhal size malumat 
veririm. 

- Nasıl münasip görür
seniz öyle hareket ederiz. 

Muhavere bitmişti. Torner 
mikrofonu yerine koydu. 
Boni, tekrar blok defterini 
tetkike başladı ve Da· 
vundun ifadesini bir kere 
daha gözden geçirirken 
kendi kendine : 64 Davund, 
kaligrafin kadar; yalanın da 
acemicedir. Ben de seni bir 
şey sanmııtım. İsmin fabri
kanın defterinde yokmuş, 
halbuki ben eminim ki, sen 
bu fabrikanın yabancısı de· 
ğilsin. " 

Boni, bir lahza düşündük· 
ten sonra acele dışarı çıktı 
ve koridordan geçerek, yarı 
açık bulunan kapılardan bi· 
rini çaldı. Pansiyon hizmet
çisi madmazel Tilda, odada 
yarı çıplak bir halde idi. Bo 
niyi görünce kıp • kırmızı ke· 
sildi ve: 

- Aa.. Madam Pontes 
geliyor zannetmiştim!.. 

Boni, kızın mahcub bir· 
duruma düştüğünü anlamışb, 
kendisi de ayni halde olduğu · 
için: 

- Böyle yarı çıplak bir 
halde bulduğumdan dolayı 

sizden af dilerim, kızım. 
Dedi. Ve ilave etti: 
- Sizden bir ricam var· 

dır; benim odama bir tele· 
fon makinesi koydular. Bu
nun gizli kalmasını rica ede
ceğim. Telefon çalarsa, ace· 
le ve gizlice haber ver. Evin 
içinde bulunmazsam, bahçe· 
deyim. 

Kız, mfitaveatkirane bir 
tavırla cevap verdi: 

- Baş üstüne müsyü Don· 
ti; sizin Dedektif olduğunuz 

- Matmazel Tilda, bu 
düşüncenizi kimseye açma
manızı tekrar rica ederim. 

Demekle iktifa etti, ve 
cebinden beı dolar çıkara
rak kızın eline sıkıştırdı. 

Boni, düıünceli bir halde 
Tildaoın odasından sıktıktan 
sonra aşağıya indi ve doğ
ruca Pontesin odasına girdi. 
Madam, yazıhanenin önünde 
oturuyor, bir sürü hesapları 
tetkik ediyordu. Kaşları ça
tıktı . Herhangi bir sebepten 
dolayı müteessir olduğu, na
siyei halinden belli idi. Boni 
madamı bu halde görünce. 

- Madam, bugün çok 
ciddisiniz! 

Diye sordu. Bu sual ilze· 
rine madamın gözleri ya· 
şardı ve dudakları titremeğe 
başladı ve: 

- Allah bilir ki, ben 
müşterilerimi me!Jlnun ede
bilmek için hiç bir fedakar· 
lıktan çekinmiyorum. isterim 
ki herkes rahat olsun, 
fakat benim bu hüsnü 
niyetim suiistimal ediliyor. 
Bakınız allah aşkına şu elek
trik sarfiyatını, bu yetmiyor
muş gibi bu hafta üç defa 
asf al yalar yandı. 
Madamın yana yakıla an

lattığı şeyler, Boni'nin kula· 
ğına girmiyordu, zavallı ka
dına teselli vereceğine: 

- Madam, ben katili bu· 
lacağıma eminim, yeler ki 
bana bir kere daha odalarda 
araştırmalar yapmama mü
saade edilsin. 

Dedi. 
Madam, Boni'nin bu söz· 

terini teessürle karşıladı ve 
derinden bir { ah ! ) çelttik· 
ten sonra : 

- Bir Dedektif sıfatile 

pansiyonumun her tarafında 
istediğiniz araştırmaları yap· 
mağa salahiyettarsınız, bu· 
nunla beraber, geçen sefer 
yaptığınız gibi kiracılarımın 
eşyasını alt-üst etmemenizi 
çok rica ederim. Zira hepıi 
kaçacaklar ve sonra benim 
halim ne olur? 

- Arka&ı var -

(Ulusal Birlik) 

Londra cinayetinin faili 
16 Birinci Teırln ~ 

\lngiltere 
nasıl meydana çıkarıldı? Dünya Jıarışııı•11 

haleldar olması01 

Britanya Jpaytahtında şöhret salan güzel müreb
biyeyi öldüren, meğer kendi babası imiş ! 

Londra'da, Dempsair'de \"but tiyatro önündeki hadi- \ elde ettiği anahtarı da gene 
güzel bir mürebbiye da· seye de büyük bir ehemmi· gizlice ihtiyarın cebine koy
ha doğrusu Londra'nın en gü· yet vermiş ve bu esas üze- muı ve polis direktörlüğün
zel mürebbiyesinin odasın· rinden yürümüştür: de ilstü baıı aranırken bu 

terviç edeuıeı 
Paris - Italya-Habeıiıt•• 

muharebesinden ve buod:. 
mütevellit lngiliz·ltaly• 'rifl' 
ginliğinden bahseden P• , 
münteşir Petit Pariıiellti~ 
zetesi şu mütaleayı F-

da maktul olarak bulunmuş· İlk iş olarak ihtiyar ba- anahtar da meydana çık-
tur. banın evinde hususi ve gizli mııtır. 

mektedir: J'' 
64Uluslar kurumu, Hab . , 

Bu cinayet veya hidise bir araştırma yapmıf ve Taharri memuru bunun 
Londra gazetelerini uzun bir anahtar elde etmiştir. üzerine, Gabinin asıl anah· 

tan aleyhine tecavüz etti':. 
den dolayı, ltalyaya zor~ 
tedbirleri tatbik edibll ~ 
kararlaştırmıştır. Bu teel ~ 
ler, ltalyanın Habeşiıt• ~ 
başladığı askeri hareka:.
şüphesizki büylik bir il' 
teşkil edecektir. Hele~ 
tedbirler, Süveyf kao....: 
kapatılmasına kadar ileri~ 
derse, ltalyanın duruaıl1 S' 
bütlln vahimleıecektir• bt 
durum karıısında Ital~• ~ 
kümeti, tedbirlere ıt ı,el' 
eden devletlerle mlin••~ 
!erini kesmek ve kell tf 
bu devletlerle hali ~·-:.ı
ad eylemek, zaruri bit 

müddet işğal etmiş fakat, Bu anahtar, zavallı güzel tarını bu anahtarla tatbik 
Habeş • ltalyan harbı üze· Gabinin odasının kapısına ederek ihtiyara: 
rine gazete saybifelerinde mükemmel surette uymuş• - Bu nedir? Kızınızın 
bir müddet görünmez olma· tur. Sonra ihtiyarın bir si- odasının anahtarı cebinizde 
sından iken, gene alevlen· gorta şirketinden kızının ne diye duruyor? 
miştir! hayat sigortası bedeli olan Diye sormuı v~ ihtiyar 

Hadiseyi kısaca anlatalım: bin altını aldığını da tesbit kekelemeğe başlamış, ne
Güzel mürebbiye, Gabi edince, ihtiyarı Skotlandiyar- ticede sigorta bedelini al· 

Morf, bir sabah odasında dan çairıtmıştır. mak için kızını öldürdüğü· 
cansız olarak bulunduğu zaman, Taharri memuru gizliden nü itiraf etmiıtir. 
ortada kanlı hadisenin ne • • • • • 
için ve kimin tarafından ya· ı t ht l • t • R pıldığını gösterecek hiçbir s . mu e 1 1 us-

dir. (_ 

delil ve iz yoktu. Bu husus-

ta zabıtayı tenvir edecek bir larla 2-2 beraber 
kimse de meydana çıkma· 
mıştı. 

Ve bu karanlık vaziyet 
yakın zamana kadar devam 
etmiştir. Fakat son günlerde 
bu güzel ve kendi halinde 
olduğu sanılan kızın katlinin, 
öz babası olduğu meydana 
çıkmıştır! 

Esasen, hidiae gününün 
akşamı genç kızın, tiyatro
ya girerken kapıda bir ihti· 
yar adamla münakaşa ettiği 
ve bu ihtiyarın da kızın 
babasından başka bir kimse 
olmadığı malumdu. Ve er· 
tesi sabah, güzel kız odasın· 

da maktul olarak bulunmuş· 
tu. Fakat babasını ittiham 
edecek hiçbir delil elde edi· 
lememiş ve kapıcı da Gabi· 
nin avdetinden sonra, apart· 
mana hiçbir kimsenin gir· 
mediğini temin etmişti. 

Fakat, Skotlan Baron[Lon· 
dra polis direktörlüğünün] 
maruf taharri memuru Ci· 
min Rodsan bu cinayetin 
döğümünü şu suretle çöz· 
meğe muvaffak olmuştur: 

Taharri memuru evveli 
genç kızın aşıkları olmak 
ihtimali üzerine bir plan 

Oyunun bitmesine 9 dakika kala lngiltere'ninvaziyeti•• 'f' 
lince, bugiine kadar ltılf'-' 

2-1 galip vaziyette idik. Fakat.. karıı beslediği ve 10
11 

f 
manlarda göstermekte~ ~ 

Istanbul 15 (Özel) - Şeb· nıyor. Muhakkak gol olacak kinmediği kesin ve iibil~ 
rimizde bulunan Sovyet fut· şütleri tutuyor, herkesi hay· fili sahada çıkmam••• _ .. kı 
bolcuları bugün ikinci te· rette bırakıyordu. Bizimkiler gayret gösterecektir. A?. 
maslarını taksim stadında Is· bu devrede çok fırsat kaçır· bahıedildiği üzere 

11

-:,,

tanbul karışık takımı ile yap· dılar. ., . • . İtalya, uluslar kurudl ,t 
tılar. Günün Salı olmasına Hele Nacı nın kalecı de karıı vuzuhla bildirmiş olcl b" 
rağmen tribünler ve saha karşıya kaldığı halde topu görüşmelere rağmeD tl•;1 
hıca· hınç dolu idi. dışarı atması, seyircilere de· şistan' da askeri harek&tt• tJ' 

Arkadaki direklerde Türk rin bir ah çektirdi. 35 inci ederse, lngiltere batk• :_Al 
ve Sovyet bayrakları dalga· dakikada kalemiz önünde birler almak mecburiyetlP"' 
lanıyordu. Seyirciler arasın· tehlikeli vaziyetler oldu. Fa· kalacaktır. ~ 
da Karahan Yoldaş vardı. kat bunlardan hiçbir netice ltalya, ötedenberi t• ti' 
takımlar sabaya çıktığı za· elde edilemedi ve birinci edip durduğu bir nokt• 
man lstanbul karışık takımı devre 1·1 berabere bitti. dır ki 0 da ıudur : J 
ıu şekilde idi. İkint~i devre: "Habeı hlikumeti, 1' Ş' 

Necdet, Mehmed, Reşad, ikinci devreye 4,15 geçe kendini idareden ıdsd~o 
Esad, Lütfi, Faruk, Niyazi, başlandı. ilk dakikalarda Rus'· hale göre onu uluslar k lı" 
Naci, Rasih, Şeref, Fikret. ları tazyik etmeğe başladık.. üyeliğinden ihraç et&O• ~o' 

Oyuna Rusların hücumu Rasih, Fikret, Niyazi pas· doğu Afrikada refor&0° 
ile başlandı. Ilk dakikada laşması çok iyi gidiyordu. laylaıtırmak lizımdır.,, t" 
çektikleri kuvvetli bir şut Niyazi'nin bir şutunu kaleci logiltere btıkümeti, bd 1,· 
dışarı çıktı.. Rus'ların bu kurtardı. formun Italya tarafıocl•!ıl' 
akınına bizimkilerde muka· Artık mütemadiyen Rus pılmasına taraftar d•»· f'' 
bele ettiler. Rasih'in kuv· kalesini sıkıştırıyor ve şutlar -lcabederse· bu reforı0°..,,
vetli bir şutu So•yet kale- çekiyoruz. Dakika altı : Rus pacak, uluslar kurudl ..ı( 
cisinin elinde kaldı. kalesi önünde bir karışıklık dır rı miiıterek bir kararı ~ d" 

Dakika 4 - Sovyet sağ oldu. Hakem penaltı olduğu tekim Habet hükfıllle~ " 
açığı kuvvetli bir iniş yaptı. halde f av~l verdi; favulu Ra insan ticaretinin aıeoO• Mllf 
Topu ortalıyarak sol içe verdi; sib attı. Kalecinin ellerine çar- db" ıer ":. 
sol iç müdafilerimizi atlata· parak geriye gelen topu Fikret sair ııibi bazı te ır 0.-v 

k l k 
'k' 

1 
ve bunu uluslar kur 

rak takımının ilk golünü ya a ıyara ı ınci go ümüzü 
t yaptı. Oyunun otuzuncu da· bildirmiştir. • (Jt" 

yap ı .. kı'kası a k d · t h' Sinyor Mussolini'o•.
0 

• " 
Bu golden sonra bizimki· n • ar vazıye ıç jt 

doiru mudur? Zabıta roman· , 1
.._•-••------• 

ları çok hoşuma gider, dai· 1 

kurmuş, fakat neticede bu 
kızın, ölümünden evvelki 
akşam gittiği tiyatrodaki 
aktörlerden Rut Çeçerton· 
dan başka hiçbir delikanlı 
ile münasebeti olmadığını ve 
bu delikanlının o akşam 
uzak bir yerde bir çok ar· 
kadaşlarile bir arada bulun· 
duğu anlamıştır. 

!er Sovyetleri ııkııtırmağa değiımedi. Yalnız Rus ha· denberi tekrar elti '' 
kemin haksızlıkları görülü· İtalya matbuatıoıll tıfl 

başladılar· Çekilen şutlar ya yordu. iki penaltıyı görme· muhtelif vesilerlerle f 
havadan gidiyor veya kale- mezlikten geldi. Bir favulu l•~d' Halkcvi 

ma okurum ve... 1 
Boni hayret içinde kalmış· ilk ve Orta tahsil 

tı, hizmetçi kızı, kendisinin 
Dedektif olduğunu kimden kursları açılıyor 
haber almıştı, bir an içinde Halkevinden: H•lk ders· 
bir çok şeyler düşündü, fa· haneleri ve kurslar şube· 
kat zihnini bunlarla meşgul miz, geçen yıl olduğu gi-
etmek istemediğinden bu ci· bi, bu yıl da ilk ve orta 
betin tashihini sonraya hı· tahsil kursları açmağa ka-
raktı ve yalnız: rar vermiştir. KurslarArap 

r 

Mevlud 
" fırınındaki Dumlupınar ilk 

okulunda açdacaktır.Kurs
lara devam etmek istiyen-

Önümüzdeki cuma günü 
öğle namazından sonra şe· 
hid tayyareci yüzbaşı Ali· 
eddin için Ömer sesli ve 
rllfekası tarafından Hisar 
camiinde mevlüd şerif oku
tacağız.Dindaşlarımızın gel
melerini rica ederim. 

Şehid Alieddinin eşi 

MELEK 

ler her gün öğleden son· 
ra Bahribabadaki Halkevine 

giderek ve birer fotoğraf 
vererek kayıtlarını yaptır· 
malıdırlar. 

Kursların ne zaman açı
lacağı ve derslere hangi 
saatlarda baılanacağı ay· 
rıca ilin edilecektir. 

Şu halde?. 
Kızın babasından şüphe 

etmekten baıka yürütülecek 
bir nazariye kalmamış de· 
mekti. Taharri memuru, ma-

cinin elinde kalıyor . ettiği fikirlerden ao t'.., 
18 inci dakikada bizim haksız olarak aleyhimize ki, bu şerait içinde ~e Ja" 

vermiş iken, takımımızın flllr--' 
kalenin önünde dolaşan topu oyunu durdurması üzerine ime saltası yanı ba f ~·' 
Lütfi ortalara gönderdi Ni- kararını değiştirdi. Hava hitta fevkinde A r ~ 
yazı topu kaparak yıldırım olsun dedi, sonra bu fikirde şimalindeki Fraosı~ ıol 
gibi Sovyet kalesine endi ve de sebat etmedi ve lehi· veya Hindistan'dak~ ~ 
beraberliği temin eden go· himize favul verdi. saltası misli miiaı~sıl :~ 
lü yaptı.. Tam otuz altıncı dakika- alboda HabeıistaD d• tl1'1 

12 beygir kavetinde (Dizel) Bu gol iki takımı da ha· da sol açık kaleleri önilnden saltasının tealıi kail•' 
markalı az kullanılmıı bir rokete getirmişti. Her iki topu kaptı ve müdafaaları· bir ıey olamaz. . 1~ ~otllr satılıktır. Taliplerin taraf ta tehlikeli akınlar yapı· mızı atlatarak yıldırım sür- ister bu rejim b~\ .. ~ 
idarehanemize müracaatları yordu. Kaleci Necdet bari- atile kenardan kaleye indi protektorası olıuo, 11 ~ 
ilin olunur. ka denecek kadar güzel oy· ve topu ortaladı. Santerhaf benzer baıka bir tarSI flO~ 

Satılık motör 

-1---. --.-1-,..---.-N-- • d } yetişerek beraberlik golünn ye olsun, Jtalya tar• bi..r'~ 
zmır vı ayetı atıa mü ür üğün- yaptı, böylelikle muhakkak deruhte olundukl•· ·oP1_1', 

d bir galibiyeti elden kaçırmıı fevait meyanında E~~. Jıı1 
en : olduk. nın tabii servetJerıoJ~ 

936 lira 20 kuruş keşif bedelli Çatal - Bayındır yolunun Bugün başta kaleci Necdet metlendirilmeıini ııı ~ 
0+ 000 - 4+ 900 kilometroları arasında yaptırılacak olan 2 olduğu halde bütiin takım kılacak, ana vat~~- .,-1' 
metroluk beş menfez iıçiliği 20 gün müddetle açık eksilt- fevkalide güzel oynadı. Ne· barındıramadığı •lifÇ'~ 
meye konulduğundan isteklilerin 21 Birinci T eırin 935 Per- ticenin 2·2 berabere bitmesi eti mecmnallDUI iti:. tJ' 
ıembe gllnU ıaat 11 de ilbayhk encümenine gelmeleri bil· hakemin yaptığı bakıızbk· çahımaıına imklll ~ 
dirilit. 3115 lardan ileri ıelmiftir. • Deoamı 4 rıc4 
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Ökenrenler! Mut 

A.ı R 
-, Tire'de 

ı• IZa - ·4 laka (Okamentol) 
lıtanbul ıabıkJAlemdu ~ 

Sıhhat Yurdu hekimlerin- ôk.sftrflk 'ekerle- ~ 

&locellitbanesi 

le11i Kavatlar çarşısı 
No. 34 

Ü'1ier ve şOrekii-
81 Limitet vapur 

acentası 
ıL C.adell Haa. Birinci kor
,._ Tel. 2443 
~ !lıerman Linyn Ltd. 

trpool hattı: 

._"~AMıNIAN" vapuru 16 
~ teırinde Liverpool ve 
~ıeadan gelip tahliyede 
19 • •cak ve ayni ımanda 
~irinci teırine kadar Li
~ol. ve Glaıgovv için 

.. alacakbr. 
\ lESBIAN " vapuru 26 
~ t91rinde Liverpol ve 
~aeadan gelip tahliyede 
~ lLı •cak ve ayni zamanda 
--.ıci teırine kadar Liver
~ •e Glaıgovv için ytik 
r,. lcbr. 

......... hath: 
~ GASTILIAN " vapuru 
~limanımızda olup 18 
~ kadar Londra ve 

" için ytlk alacakbr. 
't.t.\RONIAN" vapuru 20 
~ teıriade beklenilmekte 
~ 28 B. tepine kadar 
~ ' ve Hull için ynk 

""'lctır 
' 

1lfURSO" vapuru 15 
~rinde Londra, Hull ve 
~..,l'ltea gelip tahliyede 
~taktır. 

Ceaeral Steam Navigatioa 
.. 
4 

Co. Ltd. 
'· 1) JUT ANT,. vapuru 30 
~ t'trinde beklenmekte 
~-7 ikinci teırine kadar 
~için yllk alacaktır. 
"So be Levante Linie 
~IA" vapuru 28 B. 
't ~ Hamburg, Bremen 
~ t. •raten beklenilmekte 

.. lali19de balunacakhr. 
ti: V lll'1lt tarihleri ve 

ilimleri lberiae 
••'aliyet 

rini tecrftbe edi __, den. ~ 

~ 
~ 

DOKTOR 
Süleyman Sırrı 

Basta kabulOne başla· 
mışhr. Akciğer Veremi 
Hava verme usulile le· 
davi edilir. 

Tire - Tahta Kale Geçi· 
di. No. 19-1 

ihtiyat zabiti 
olacaklara! 

lzmir askerlik ıubesinden: 
ihtiyat zabiti yetiıtirilecek 

kııA hizmetlilerden 330 do· 
ğumlu ve bunlarla muamele 
görenler ve daha evvelki 
doğumlulardan olupta muh· 
telif sebeplerle ıeri kalmıı 

olanlardan yalnız aıkeri yllk
sek ehliyetnamesi olanlarla 
deniz sınıfına ll)'rılmıı bulu
nanlarda dahil olduğu halde 
1 ikinci teırin 935 ihtiyat 
subay mektebinde bulunmak 
iizere sev kedileceklerinden 
25-11-935 tarihinden itiba
ren yerli ve yabancı bilumum 
kısa hizmetliler askeri yük
sek ehliyetname hüviyet 
cüzdanı ve mektep şahadet-

ıiz •• 

Ve P4rjen ~ahapın 

en ftstfln bir mftı· 

bil şekeri olduAu· 
nu unutmayınız. 

~ 

Kuvvetli mftıhil 

istiyenler Şahap 

Sıhhat ıClrgfla ~ 
haplarım Maruf ,,, ~ 
ecza depolarından 1....1 -' 

ve eczanelerden 
arasınlar. 

nameleri beraberlerinde ol· 
duğu halde ıubeye milra· 
caatları. 

Tam vaktinde mektepte 
bulunmayacaklar hakkında 
kanunu muamelenin tatbik 
olunacağı ilin olunur. 

lstanbul ve Trakya 
Şeker Fbrikaları Tflrk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,0()0,000Trlrk lirası 
lıtanbul Bahçe kapı d6rdüncil Vakıf han 30-40 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NÜZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz temiz ve ucuz ilAç 

ve tuvalet çetitleri 1atar. 

N. • 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LıNIE 

•VVINFRIED,, vapuru ha· 
len limanımızda olup Roter· 
dam ve Hamburı için yilk 
alamaktadır. 

" TROJA ,. vapuru halen 
limanımızda olup Hamburı 
ve Bremen için yilk almak· 
tadır. 

"VV ASGENVV ALD,, va-
puru 14 Bci. teırinde bek
leniyor, 14 Bci. teırine kadar 
Anver1, Roterdam, Hamburı 
ve Bremen için yOk ala· 
caktır. · 

"SOFIA" motarn 31 Bci. 
teırinde bekleniyor, 4 ikinci 
teırine kadar Anvers, Ro· 
terdam, Hamburg ve Bremen 
için yük alacakhr. 

"MOREA" vapuru S ikinci 
teırine doğru bekleniyor, 
Hamburg, Bremen Anver1-
ten yilk çıkaracaktır. 

Fratelli Sperco Vapur Aeentuı 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

Anvera, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburı limaala" 
için yllk:alacak olan vapurlar 

"ORESTES,, vapura 23 eylillden 30 eyllUe kadar ytllc 
alacaktır. 

"ACHILAS" vapuru 24 eylülden 30 eylllle kadar ytılc 
alacaktır. 

"HERCULES" vapuru 7 1 nci teırinden 12 1 nci teıriae 
kadar yilk alacakhr. 

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

"GANYMEDES" vapuru 5 2 nci t•ırinden 8 2 nci tq

rine kadar yilk alacaktır. 
Burgaı, V arna ve Köıtence limanları jçin yllk alacaktır. 

"HERMES" vapuru 4 1 nci. teıriade bu limanlar için 
yük alacak. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
Rotterdam, Hamburı, Copenhage, Dantziı, Gdynia, Oıfo 

ve lakandinavya limanlara için yiik alacak olan vapurlar 
" VINGALAND " vapuru 2 1 nci tırinde bu limanlar 

için ytik alacacaktır. 
"V ASALAND" mot6rti 16 1 nci teırinde buradan hare· 

ket edecektir. 
"NORDLAND,, motCSrti 2 2 nci. teırinde buradan hare· 

ket edecektir. 
SERViCE MARITIM ROUMAIN 

Pire, Malta, Napoli, Cenova, Marıilya ve Barıelone ve 
Cezair limanları için yük alacak vapurlar • 

.. ANUBIS" moUSrll 11 • ALBA JUL YA ,. vapuru 2 1 aci teırinde ıelip ayni 
ikinci teırinde bekleniyor, günde hareket edecektir. 
15 ikinci teırine kadar An- "SUÇEA VA" vapuru 27 1 aci. teırinde ıelip 28 1 nci. 
vers, Roterdam, Hamburg teıriude hareket edecektir. 
ve Bremen için ytik ala- Yolcu ve yiik alır. 
cektir. ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpanyaıı 

ARMEMENT H. SCHULDT .Doğru Anvers ve Gdynia limanları için yllk alacak olan vapur 
HAMBURG "LEVV ANT" mot&rll 10 1 nci. teırinde yllk alacaktır. 

•NORBURG vapuru 8 Hamiı: llbdaki hareket tarihlerindeki deiifiklllderde• 
" A , Bci. teırinde bekleniyor, cente mea uliyet kabul etmez. 

Anvers, t<oterdam ve Ham- Fazla tafaillt içia ikinci Kordonda Tahmil ve TahH1• 
ıirketi binaaı arkasında Fratelli Sperco acentahiJna mlracaat 

burg için ytık alacaktır. 
DEN NORSKE MIDDEL • edilmeai rica olunur. Telefon: 2004. 2005 - 2663 

Ilinda yazılı tarihletdeld dejiıikliklerle navlonlardaki 
HAVSLINJE ( D-S. •A·S. değiıikliklerde acente meıuliyet kabul etmez. 

S p AN ~siLl,N JE N ) llllllll ltlllllllllll!llllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllll llff lllltlllllllllllllllllllllll 

"BOSPHORUS" motCSrll ;=- zmır yün mensucatJ====I! 
23 Birind Teırinde bekleni-

~0:;ve~i~::ı.?.::k;;~ .~~ ITürk Anonim şirketiİ 
caktır. S J · ya M t T• k A Cııl. • H ika 5 

AMERICAN EXPORT LINES- § zmır. un enıaca •1 ur • v· nın a • §i 
NEVYORK ~ pınardaki kumaş fabrıkaıın mamulatandan olan § 

"EXMOUTH" vapuru· 16 ~ mevıimlik ve kıflık, zarif kumatlarla, battaniye, !§ 
Bci. teırinde bekleniyor, 5 .,.ı ve yftn çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci § 
Nevyork için yilk alacakbr. 5 kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 186 §i 

"EXCELSIOR" vapuru 30 ~ numaradaki (~ark Halı Ttırk Anonim şİr· § 
Bci. teırinde bekleniyor, ~ keti) mağazasında 1atılmaktadır. Mezkftr fabrika· fi 
N evyork için yilk alacaktır. - E; 

SERViCE DiREKT ~ nın metanet ve zerafet itibarile herkeeçe malam 51 
DANUBIAN ~ olan mamulat•m muhterem mltterilerimize bir §1 

TUNA HATTI 5 defa daha tavıiyeyl bir vazife biliriz. § 
.. ALISA" mot6ril 12 Bci. § Perakende satıı yeri Toptan ıatıı yeri B 

teırinde bekleniyor, Belgrad, Si Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark il 
Noviaad, Komarno, Buda· § Kemalettin Cad. Satır zade halı T. A. Ş. IE 
pette, Bratiılava, Viyana ve § biraderler 
Linz için yilk alacaktır. 5 Kuzu oilu çarıııı A11m Rıza == 

ARMEMENT DEPPE· § ve biraderleri I 
ANVERS ;; Yeni manifaturacılarda mimar == - -"EG YPTE" vapuru 20 Bci. 5 Kemaleddin Cad. Ylnlti mal· ı 

~ı~:~e1:~~~:!~ı'ır .Anvers i11luu11flİIİIİIİİ11fui11ffinİl~İiiiıiıiüf ı~Ü11111111111111111111111111111111111111111111111a 1 
"ESPAGNE" vapuru S s B k 

ikinci teıriıade bekleniyor, u .. mer an ---· 
Anvers, Direkt yilk ala· 1 
caktır. 

Geliı tarihleri ve vapur· 
lana iaimleri herine mu'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

"V apurlann iıimleri, gel· 
me tarihleri ve navlun tari· 
f eleri hakkında bir taahhilde 

DOKTOR 
Ali AgAh 

Çocuk Hutalıklara 
Mllteh ...... 

IJ..inci Beyı. Solcagı N. 68 
Tı °" S452 

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 pazart 
lzmir şubesinde bulursunuz 
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~ 

........................... ~~--~ 
Muharriri -20 -

MIŞF.L ZEVAKO f. 
Amerika dış işleri bakanının önemli bir söylevi •• 

E ı . I ) b } } b• ) } Sadık köpek, kuvvetile s {l ve ian a u aşı { ır a et o ~n kapl80lll fizeri~e atıldı bO 

h k • ı ı 1 • d t Hiç olmazsa beni nasıl Zahm fzebo, Kaplanın 6• arp e ODOIDI i Si illlll arı gı er mez öldlireceğinizi söyleyiniz ı kadar çabuk dönü~ünÜ g~e 
' Dedi. rilnce, korktu ve tatrenıe!. 

---------------- ~ ,,.~,,. ~ Hain nedime kuru bir başladı. Heman kapla• 111 dı 
Arsıulusal tecimin düşmesi gerginlik başlıca sebebidir. Ve bu gergi alik: sesle: hafızı Bua Redonu ç•i1~. 

k d 
- Bilmiyorum! Dedi. ve neler olduğunu anlalll• 

Ulnsları, harpten bahseden liderlerini dinlemeğe sevkeyleme ~ıe iı· Çok elim bir sükut baş- Dl emretti. d0 

Vaşington 15 (A.A)- Dış bakanı M. Hul, bugnn maddeleri de herkesin kendi ihtiyaçları nisbetinde ladı. Odetin başı önüne eğik Muhafız çok çabuk döO . 
rndyo ile verdiği bir sôylc,·dc demi~tir ki : vermek prensibi f\zerinde artnulusal bir anlaşma elde kalmıştı. Odet başını kaldır· fzebo telişla: dıı · 

d 
dığı vakit hain nedimenin - Ne olmuş?. Diye sor 0~ . 

"- Eski \ ' C kanla bulaQık bir alet olan harp, dün· e ilmesi IOzumludur. d _ Ne olacak, kaplan k ... ortadan yok olduğunu gör ü. 
yanm e konomik sıkıntılarını giderlmez. Barış ve ba· Arsıulusal tecimio dlişmesi, gerginliğin başlıca se· Odet. tekrar koltuğa pekle boğuşmuf. ıJo? 
ynıdırlık için oç cepheli bir arsıulusal gayret lazım· bebidir. Bu gerginliktir ki ulusları harpten bahseden oturdu. Ve gözlerinden iri Sonra?. Odet ne oıu 
dır. Birçok memleketlerin ayni zamanda harekete ge· liderlerini diolemeğe ve hayatlarını kazanmak için yaşlar döküliirken ihtiyarsız - Sağ ve salim! ?. 
~erek arsıulusal tecimi yeniden esaslı olarak kurma· yaptıkları mt\cadeleden daha az yorgunlukla daha bü. olarak aklı Pasavan ile - Gözünle gördün 

1116~. 
"d " k b" kJ'; ld k h l k ı kt d. l ·d· - Hayır, kendisine Y.'· ları para istikrarıoı tedricen tesis etmeleri ve iptı aı yo ır · ur e e etme o yasına Se \' ey eme ~ e ır.,, meşgu ı ı. çi' 

---------••Hıt-++• Köpek havlıyarak bir ta· laımak hiç bir kimse 
1 

başbakanımızın önem- 1 Pariste bariş için mü-
li izahatı zakereler başladı 

-Başıarafı 1 inci ~ahi/ede - ı 
grubu bugün doktor Cemal 
Tunca'nın başkanlığında top· 
)anmıştır. ismet lnönü hü· 
kumetin esaslarını ikararlaş· 
tırdığı tedbirler ve büyük 
meclise takdim etmekte bu
lunduğu kanun liyıbaları 

hakkında partiye malumat 
vermiştir. 

Idere teşkilitında üçüncü 
umumi müfettişlik ihdasmı 
bildirmiş ve BitJis, Artvin, 
Hakkari vilayetlerinin yeni
den ihdası ve ayrıca Ça· 
bakcur mıotakasında veDer
ıimde birer vilayet teşkili 

kararlaşmıştır. 

Munznr vilayeti adını ala· 
cak olan Dersim mıntaka· 
sında yol, karakol ve mektep 
gibi kültür, asayiş ve bayın
dtrhk tedbirlerile ıslahat dü-
şünülmektedir. 

ismet lnönü, hükumetin üç 
mali kanun hazırladığını bil· 
dirmiştir. Bunlardan birisi 
bina tahrir kıymetlerinde 
yüzde 25 tenzil kabul edil· 
meıine, birisi de arazi ve 
bina vergilerinin hususi ida· 

relere devrine aittir. 
Başbakan bu devir muame

lesinin usul bakımından ida~ 
rede mühim bir ıslah olaca-
ğında ısrar etmiştir. 

Başbakan lnönü, üçüncü 
kanun olarak sayım vergi· 
sinde de endirimler tayin e
den kanun liyhasının kamu
laya taktim edilmekte olda
ğunu haber vermiştir. 

Koyun ve emsali küçük 
hayvanlardan yüzde 20 ye 
ve sıirr ve daha büyük bay· 
vanlardan da yüzde 33 ten 
yüzde 50 ye kadar endirme 
düşünülmüştür. 

Başbakan, Karadeniz kıyı· 
sında mısır mahsulünün ge
rek peşin ve gerek veresiye 
halinde ihtikara maruz kal-
maması için Ziraat banka· 
sınca fiat kontrol edilmesine 
müteallik tedbirler düşünül
müştür. Bundan sonra baş
bakan dış hadiseler hak
kında kısa malumat vererek 
sözü Şükrü Kaya'ya vermiş 
ve Şükrü Kaya. Cemiyeti 
akvam kararları hakkında 

partiyi haberdar etmiştir. 

--------------------------· .......... ~ ... -------------------------
I tal ya -Habeşistan Harhı 
-Baştt1rafı birinci sahifede
belirmiş bulunmaktadır. Oga· 
den de Habeşler cenubi ltal· 
yan ordusunun sol cenahı 
yanlarında önemli miktarda 
kuvvet tahşid etmektedirler. 
Sunula beraber ltaJyan or· 
dusunun ilk kolları ileri yü· 
rümesine devam etmektedir. 
ltalyan tayyarelerinin şimdi-

den Adis-Ababa-Cibuti de-

miryolu üzerinde uçmakta 
bulunması, lUzumlu gördük
leri t .. ktirde ltalyanlaran bu 
demiryolunu bombardıman 
edeceklerini ve bu suretle 
Adis-A babanın denizle irti
batını kesebileceklerini is hat 

Avni Doğan 
Bu sabah Istanbuldan 

geldi 
Bir müddettenberi Anka

rada bulunan C. H. Paritisi 
ilyön kurulu başkanı ve 
Yozgad saylavı Avni Doğan, 
bu sabah İstanbul tarikile 
avdet etmiştir. Başkanımıza 

boş geldin deriz. 

etmektedir. 
lstanbul 16 (Özel) - Ha· 

beşistan'dan kaçan Alman 
tebaası, Hamburg'a vasıl 
olmuşlardır. Bunların ifade· 
)erine göre ltalyan'Jarın, 

Habeşistan' da tutunmalarına 
imkan yoktur. Gerek Adis· 
Ababa'da ve gerek diğer 
Habeş şehirlerinde, ltalyan 
tayyarelerinin gelib şehirleri 
bombardıman edecekleri ve 
taş üstünde taş bırakmıya· 
cakları kanaati halkın ru· 
bunda yerleşmiş ve böyle 
bir hadise muhakkak bilin-

diği halde kimsenin kuvvei 
maneviyesi zerre kadar sar· 
sılmamıştır. Habeş'ler silah 
buldukca hemen cepheye 
koşmakta ve her mahrumi
yete rağmen düşmanı yen
mek azminde bulunmak· 
tadırlar. 

lstanbul 16 ( Özel ) -
Londradan haber veriliyor: 

(Deyli Telgraf) gazetesinin 
Adis·Ababa ayları; Habeş· 
lerin Harar bölgesinde çok 
mühim kuvvetler topla.maia 

----------------·-------------------
Lava l 11 Italya elçisi ile beraber Pa·~ 

panın vekilini de liahul etti 
lstanbul 16 (Özel) - Pa· 

ris'te başlayan gizli ve siya· 
ıal konuşmalar, cihan barışını 
alAkadar edecek bir şekil 
almıştır. Fransız başbakanı 
M. Piyer Lava), hususi bir 
mahfelde bir söylev vermiı 
ve Frar sa'nın, hiç bir za· 
man lngiltere'nin dostluğun· 
dan müstağni kalmadığını 
beyan eylemiıtir. 

M. Laval, ltalya'nın Paris 
elçisi (Çeroti) ile papanın 

vekilini ve en sonra da 
logiliz elçisini kabul etmiş 
ve uzun müddet konuşmuı· 
tur. Bu konuşmalarda, papa 
vekilinin de Italya'nın nam 
ve hesabına araya girmek 
istediği söyleniyor. 
Paıis (Özel) - başbakan M 

Laval önemli diplomatik gö· 
rüşmelerde bulunmuştur. Pöti 

Parisien "' gazetesi bunları 

birler alması lüzumu üzerine 
çekmekten geri kalmamış ve 
Fransız siyasasının daima 
ayni üç prensibe dayandığını 
bildirmiştir ki, bunlar da 
şunlardır: Pakta saygı, barı· 
ıın mubaf .azası ve dostluklara 
sadakat. Bu üç nokta Fran· 
ıız siyasasının hiç değişmi· 
yen hedefleridir. 

M. Lava) bundan sonra 
Ingiliz büylik elçisi Sir Corc 
Klarki kabul etmiıtir. ltalyan 
Habeı anlaşmazJığı ve bunun 
Londradaki ilgileri üzerinde 

dönen uzun bir konuşma 
içinde iki diplomat gözeti· 
len amacın elde edilmesi yani 

sulhun muhafazası için ·-g;
reken tedbirleri geniş bir 
uysallık zihniyeti içinde göz· 

den geçirmiılerdir • 

Habeşlere 
şöyle anlatıyor : 

Cenevrede zorlama tedbir· Her tarftun silah gön· 
ferinin tatbikini harekete ge· 

çirmeğe çahşan komiteler 

işlerine devam ederken, M. 
Laval da arsıulusal durumu 

aydınlatmak için gayretlerine 
devam ~tmektedir. 

Papavekili Monsenyor Mag· 

lione'nin Kedorseyle yapbğı 
ziyaret sadece bir nezaket 

göreli olmakla beraber bu 
vesileden istifade eden vekil 
Vatikaoın endişelerini ve 
barışın muhafazası lehi~de· 
ki dileklerini bildirmiştir. 

M. Laval bundan sonra 
halya sefiri M. Cerutiyi 
kabul etmiş ve onunla uzun 
uzadıya görüşmü,tür. Tabii 
İtalyan-Habeş anlaşmazhğı 
ile CeJ!evre görüşmeler üze
rinde konuşulmuş ve iki devlet 
adamı Habeşistan'da yapılan 
süel hareketlerle Cenevre 
münakaşalarının ne noktaya 
vardığını gözden geçirmiı· 

lerdir. M. Laval ltayan 
elçisinin dikkatini ltalya'nın 
uzlaşmayı kolaylaşbracak ted-

başladıklarını ve yakında 
bütün cephelerde ltalyanlara ' 
genel taarruz yapmak üzere 
hummalı faaliyetlere geçtik
lerini haber veriyor. 

derili yor 
lstanbul 16 (Özel) - Ro

madan haber veriliyor: 
ltalyan matbuatı, dünyanın 

her tarafından Habeşlere 
ıilib gelmeğe başladığını, 
başta İngiltere olmak üzere 
Belçika, Mısır ve daha bir 
çok hükumetlerin Cibuti yo· 
lile Adiı · Ababaya mühim
mat gönderdiklerini yazmak· 
ta ve uluslar kurumuna şid
detle hücum etmektedir. 

(Jurnale d'ltalya), yazdığı 
soo bir makalede lngıltereye 
karşı şiddetli ve ağır bir 
lisan kullanmaktadır. 

Istanbul 16 (vzel) - ltal-
ya baıbakanının, şimdiden 
barış temayülleri göstermeğe 

başladığı ve bu husus için 
Vatikanın araya girmesini 
istediği Paristen haber ve· 
riliyor. -----·-----

N nfus Sayımı 
Hazırlıkları bitti 

Pazaz günü yapılacak olan 
nüfus sayımı hazırlıkları ta
mamen bitmiıtir. O gün halk 
tan hariçtan bulunacak kim· 
aeler için lizım olan veıika· 
lar verilmittir . 

raftan bir tarafa saldırmak· mümkün değil. • 
ta idi. Fakat Odet köpeğin - Ne diyorsun Allah '

1
1 

bu haline dikkat bile etmi· kıoa? O del' e hiç bir f' 
yordu. olmadı mı?.. 0 

Bu sırada ini olarak bir - Hem k!a'da ~ô 
gürültü duyuldu. Evet hain anda Matmazel Odet 
hizmetçinin .kapıyı açarak Sadiverin yanındadır. I'~; 
sür'atle geriye çekildiğini paslardan ayrılmış değiJ~ 
gördli. Gördüğü yalnız bu Fakat bunu kendiıine -· 
değildi. Mahut azğın ve aç haber verdi?. Bilmiyo~O di 
kaplanın da kapının eşeğin· Bildiğim ıey, kralın ııdt ,ı 
de olduğunu farketti .. Odet'in yanında oldu;ud
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Odet, bu korkunç man· lzebo ıustu? Karkuyor \ 
zara karşııında yarı baygın dişleri birbirine çırP"~ 
bir halde yere d6ıtü ve göz· titreyordu. Yüz6, bem·b•~ e 
lerini kapattı. Bir müddet kesilmiı blltlln kanı kalb•~ 
sonra gözlerini açıncit, kap· çekilmiıti. Bir kelime ol~11• lanın ilk olduğu yerde ve söylemek kudretiai kendi•• 
kendisinden dört, bet adım de buJamıyordu. 
uzakta durduğunu gördü. İçinden binbir linet 0~ 
Fakat bu defa önünde Mo- yan lzebo, bu çok aılt ti 
jor, sadık köpe{ıi duruyordu! zamanda bile bu odett •• 

Köpek Odet ile kaplanın nasıl kurtulacağını d&ıD0 

arasında mevki almıı ve yordu. rt' 
sağına gözlerini dikerek Bu kızın ne babaya 

010 

olıun izaleıi elzemdi! 
"Korkma!" demek iıter gibi Fakat naııl?. . 

11 
bir vaziyet takınmııtı. Bu yedi canlıya beoıı1 fi 

Odet, bu vaziyete rağmen kızı ne gibi bir çır• 
kendinden biç bir şekilde usulle imha edebilirdi?• b'' 
emin değildi; ve feci akibe· Biraz daha znıan k•Y ~l· 
tini, kalbi durmuı gibi bir derse, bu kız. ize boyu. "d• 
korku içinde bekliyordu. gede ~ırakacak, belki 

Kaplan korkunç bir bam· yerine geçecekti! d,-
le ile ileri atıldı, fakat kÖ· Birdenbire, heyec•0 lıl'' 
pek le bütün kuvvetile kap· bem·beyaz kesilen dad• dl). 
lan~ saldırdı ve kaplanı ön rında bir tebe11üm ı6r~ fi 

bacağından ııırdı. Heman mantosunu geydı ,a 
Kaplan, bu ummadığı ta· mantonun başlığı ile blf' 

arruz ile ıaıalayarak yüz kapatarak, Bua Redo~ı: 
geri etti ve kraliçe lzebonun _ Düş önüme[ ded•·Jl•f 
bulunduğu daireye döndü. _ Nereye gidiyoruı 

lngiltere metmeap!? . ! 
- Saitanonun evıne dİ' 

Dilnya barışının halel· lzebonun bu kararı ":';di· 
dar olmasını tervi..: ği sırada, saat 11 buçu 1110 

Yani, Şövalye dö Pas•': o· 
edemez Yalatinin izahatını alıı>' dıt' 

d. e ., 
IJa~ıarafı 2 inci salıijede -

bulunacak ve ltalyan sana
isinede ayrıca muhtaç olduğu 
mahreçleri temin etmiş ola
caktır. Mes'ele bu tarzda 
hallü f asi edildikte, ~gene 
s.ıgnor Mussolininin sözlerine 
nazaran, ltalya müstemleke 
dileklerinin yerine getirilmiş 
olacağı ve artık sureti umu· 
miyede etnik ve ekonomik 
yayılma ihtiyaçlarının da kal· 
mıyacağı, tasrih olunmakta· 
dır. 

Halbuki logiltere, ltalya· 
nın asığları için dünya barı· 
şının haleldar olmasını ve 
dolayısile dünyanın en bü
yük sulh müessesesi olan 
•dualar kurumunun ifliı et· 
meıini terviç edemez, ve et· 
miyecektir. 

zere Saitanonun neı 111 

tiği sara idi.. efill' 
Sihirbaz SaitanonuP el~ll' 

de şövalyenin ba11P 3 g tı~· 
l aııı:ı•f • 

ı5er~ dahşa ev ve . Y yatırdıl' 
aıtano övalyeyı ose· 

mermer teşrih P181811·dİ· 
rinde arhk soyınakl•. 1 

iP': 
Saitano kendi kend•; 11J' 
- Şimdi bu genÇ ' edeli 

lam adamı kanını dö~~; bİ' 
öldürmek lizıml 1'~ 1 yıP'' 
az evvel BrankayaD • a. ıı· 
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cağnaı buna da ya 

zımdı. kte 01111 

Korkudan titrellle 

eıirlere: . ·o 1'.' 
- Korkmayınııl Sıll 1,ıd•· 

riniıe yeni bir kurb::d1yı1' 
Ne olacaksa bu k• 
olacak! Dedi. _ ..... fflf ve,,,,..--


