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GENEL NÜFUS SAYIMI 
'ay1m günü bulunduğunuz y.-re s:ıyım 

memuru gdmi)ecek olur!!a ' 'C}a sehven yazıl· 
mıyacak olursanız lıemen hükt'lmcte b:ıber 

yollayınız. 

~aldığı yer: AN AD LU) Matbaası 
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h:mirde çıkar, akıamcı ıiyasal ıuetedir 
Jle§vekUlet 

leınıistik umum müdürlüğü 
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1 tal yanın düşmanları çoğalıyor 

harbı muhaliliali görünüyoı·, Italyan
lar, Habesistan'da Müslüınan sehir-, ' 

lerini bombardıman ediyor 
lstanbul 18. (özel) - Cenevre' den haber veriliyor: Italya aleyhine alınacak zorlama tedbirlerini teshil eden 
konıite, dün toplanmış ve tedbirler lehine rey veren 52 devletin ltalya'ya neler gönderdikleı·ini gelen liste
lerden tesbit eyledikten sonra hemao zorlamaya başlanmasını kaı·arlaşttrmışlır. 
lstanbul 17 (özel) - Uluslar kurumuna dahil olmıyan birçok devletlerin, ltalya aleyhine tesbit edilen 
~Orlama tedhirJeriııe iştirali etnıeğe karar verdiklerini uluslar kurumnna bildirmişlerdir. 

aabeş kumandanları(Tan)ga Dış işleri bakanı Tevfik 
~etesi aytarınaneanlatıyorlarRüştü Aras, M. Laval'la 
c \i uzun müddet konuştu 

-
Bakanlarımız 

'"\ 

Dnoakşam toplandılar 
ve uzun konuştular 

az bombaları atmaga başlaclılar, llabeşler ezelden 
beri askerdir. Jtalyanlar cesııı- (leğildir 

'.lıt h~beş asker/eti otomobillerle ceplıeye koşmakta l'e hemanJmeıı:i almaktadır 
t,~ •nbul =18 {Özel))- Tan nı bulamamış. Benden sual zırlanmış değiliz. Bununla 
t6ıı~teainio:Adis • Ababaya! beklemeden: beraber buna o kadar da 

Istanbul 18 (özel)- Dış işleri bukanı Tevfik 
Rüştfi Aı·a!!l, don Paı·is'e vasıl olmuş ve Fran· 
sız başbakanı ~1. Piycr Lavalla uzun milddet 
konuşmuştur. Fransız siyasalları, hu konuş
nıayu bü) Dk önem veriyorlar • 

•••• 

Araplar da Habeş
lere yardım ediyor Tof'lunııyaiştirül•«lcn koru· 

•- • -• mau l.aşl.-ammız Afar~al F~v::.i 
Berııtta, l\')üslimanlarla Hristiyanlar- Ankara 18 (Özel) - Ba· 

l kk h k k 1 
kanlar heyeti, dün akşam 

(an miire ep 1 ir omiteteş i elti ismet foöoünün başkanlığı 
iflBerut, (Öze) aylarımız· sini hal için bir komite altında toplanmış ve uzun 

dan) - Bir çok Müslüman teşkil edilmiştir. müddet konuşmuştur. Bu 
~ve Hıristiyanlaı ın iştirak et- Suriye ve Lübnan'hlardan toplantıda genel korumay 
tiği bir içtimada Habeşis· mürekkep bir doktor beye- ' başkanı Mareşal Fevzi Çak· 

tinin temin ve bunların izamı mak da hazır bulunmuştur. 
için hükumetten müsaade 'f oplanh geç vakte kadar 

devam etmiştir. 
alınması mes'elesioi de bu \_ 
komite temin edecektir. h-üb_u_m_e_ti_oe-b-ir--bi-ld-ir-ik--g-el--

- Suriye ve Lübnaodan miştir. 1-t er11ıi1 olduğu özel ay- - Habeşler vahşidir, di- ihtiyacımız yoktur. Zira Ha-
~~ r2azetesine gönderdiğ2 yorsunuz. Siz Avrupalıların beşistanda herkeı, ezelden 1 

~-k~ektupta f şunları YB_!·ı medeniyetini beoimsiyecek askerdir. Aduanm ltalyanlar 

ltalya Eritresine işçi sif atile iç bakanlık yilce komiser• 
kimsenin gitmesine müsade liğin bu bildirik suretini bil· 

"A.~~ır: _ derecede vahşi değiliz. Ba- tarafından işgali, bizim için 
~lııt k1•·Ababa'dan~ Harar( kınız, ltalyanlar_, gaz bomba bir tehlike teşkil etmemek· 
'~'ff~ •ıına rgitmeğe mu· ları kullanıyorlar. Ben, gay· tedir. Biz, asıl en büyük bar· ~. · 
'~•ı';"i~~!l1·~Har~ı!1.!!:_l ri .insani olan böyle bir bı, merkezde yapacağız. ltal· _ .... ,,.,~ .... 
·'-'ııiıı 111P•rat?r; ':'!!!.~-~: harpten birşey anlamıyorum. yanların Azmaradaki kuv-
(~af,0büyü~oğlu -.P!.e~~s, Biz, . vatanımız~ kurtarmak vetlerini biliyor musunuz? 
~te . Yuuen] Tafarı)lflnın~ emelıJe çarpışhgımız için ku- Ben, Ras Seyyumua bu 
ttıı· 11 altındad1r. Harar'da, veimaneviyemiz daima yük- sualine cevap vermeyince 
~ 1

' ı:rı·k - --- ., k d' • , , ttıe ı yasta askeri hare·I sektir. ltalyanlar, .cesur de· en ısı :A 

1>'1ııı t vardır. Habeş'ferin, ğildir. :Prensin karargahın- - Tabii bilirsiniz, hem ben 

1 ~i" ki~~_ CCE_h_!d!_ iki:b~I dan ayrıldıktan s~nra, Ha- den daha iyi bilirsiniz .. 
~~I, t•hk bir ordu hazırla· beşistao'da büyük ıbir mev- istikbali Allahtan başka 

'-'e~~ söyleniyor. ~-- ki sahibi olan Ras Seyyu- kimse bilmez. Yahnız ıunu 
~'"d ~t,~mu!1~ephe ku· mun karargahına gittim.Ras söyliyeyim ki, bizim en kuv· 
'"\tp·~'Udır. !Habeı1•p!ensi, Seyyum, beni büyük bir ne· vetli müdafiimiz, geçilmez 
~ • •tladığındanberi ben·: zaketle kabul ettikten. sonra dağlarımız ve arazimizin ta· 
ltt.~·~~ hiçbir ecnebifga: şu diyevde bulundu: bii manialarıdır. 

de konuımak:fıraatı-~ - Biz, Italyanlır aibi ha· • Devamı 4 ,,,;ı ıcıhifede· 

edilmemesi ve bu işe önayak tün dairelele göndermiş ve 
olarak halkı ltalya hesabına mes•elenia ehemmiyetle göz 
Eritreye gitmeğe teşvik e- önünde tutulmasını bildir· 
deolerin şiddetle takibi için miştir. 

ı yüce komiserlikten Suriye -Devamı 4 ı'lncü :ıahi.fide-

.llllllllllllfllllllfllllflllllflllllllllllllllllllllllllllllllJ' 111 '''' ''' '111111111111ı1111911 
= En bol ve doğru haberleri = 

! Her gün sabahları çıkan i 
~Anadolu GAZETEsıNoEİ - -== - = §!Bulabilirsiniz ~ 
~ -- ~ 

Sariye fevkalade komiseri Marıel ~ LONDRA, BERLIN ve KOPENHA~'dan Resim ~ 
tan'a bir kızıl haç ve kızılay 5 Servisleri Vardır. s 
beye ti rand ermek m es' ele· llllllllllllllllMlll llllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllll llllllllllllllll llllllllllllll lllllli 



~ Sahife 2 (Ulusal Birlik) 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111nııımııı~ Ş h . ti d ~ .. ) I 
18 Birinci Teırin ~ 

lzmir ikinci icra ıııe111ıW 
luğundan: . 

Ü t b• . h' .;oıO ç e ır arazı ısıe .. 
lzmirde Asmalı mescit Ge· 

§Zabıta Romanı 1 8 ı ere ogrUSUilU SOY ~te• 
;Beyaz Papağanın! cek mühim bir keşif lincik sokağında no. 9 b•' 

• • 
nede mukim Ihsan ubde••0 

~ lTürk_çcye. KA ... "ıf on SIRRI~ Hakimler, hundan sonra enclişe etmesinler, ha· 
=18-10-935 Çevırerı • lf AL := 
5 'I efrika Numarası : 65 = kiktttı kolayca anlıyabilecekJ erdiı·! 

takririnin icrası için Cudl•
0

' 

vasının Kısık karyesiode;. 
Grebene mübadillerindea A 
met oğlu Hüseyin nadl1~~ 
çıkarılan icra emri teblı~ 
için mübaşirle gönderilııı;,~ 
ise de ikametgahının be 

1 

olmadığından bili tebliğ iad• 

5flllllltllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 111111111 llllllllllmllllllllllllllllİİF. Bir hakim veya bir mah· Bunun önüne geçmekte 
yüzde beş derecesinde müm· 
kilo olabilir. 

lince bu adam hakikati ol· 
duğu gibi söylemeğe mecbur 
kalıyor. 

Hemen ve yavaşça Davun· 
dun odasını terketti ve ce· 
vap verdi : 

- Geliyorum, Tilda, ge
Jiyorum!.. 

Boni, Koşa koşa merdi
venden çıkınca Tilda ile kar
ıılaştı . Hizmetçi kız: 

- Sizi telefondan istiyor· 
lar, müsyü Dontil 

- Teşekkür ederim Tilda .. 
Boni telefonu açınca kar· 

şııında Turneri buldu. Tur· 
ner: 

- Alo! Boni, Riversand 
zabıtası telgrafımıza cevap 
verdi. Anladınızmı? Heriyet. 

Maknos, Boozamin oğlu 
34 yaşlarındaki adam, ora
ca malum bir şahıstır. Ba
bası, {Pontes)in pansiyonun· 
da vukua gelen cinayet ha· 
disesini gazetelerde okuyun· 
ca telaş göstermiş. 

Boni, karşısındakine he· 
men cevap verdi: 

- Teşekkür ederim, bu 
kadar bizim için kafidir. 
Yalnız, Riversand zabıtasına 
bir teşekkür yazalım ve müs· 
yü Maknus'un cinayetle hiç 
bir münasebet ve alikası 
olmadığını bildirerek babası· 
na teminat verilmesini rica 
edeJim, olmaz mı dostum? 

Sevie hakkında yeni bir 
haber? .. 

- Henllz bir şey yoktur. 
Boni, muhavereıini bitir· 

diktt?n sonra odasından çıktı 
ve Maknus'un odasına gire· 
rek bir göz gezdirdi. Burada 
da hiç bir şey bulamayınca 
dışarı çaktı. Madam Ponteı, 
odasının kapısında bekli· 
yordu. Genç Dedektif'i 
görünce sordu: 

- Daha neler buldunuz? 

- Hayır, işime yarayac.-k 
hiçbir şey bulamadım ma· 
dam .. dedi. 

Boni, bir dakika hatırasını 
yokladı ve sonra madam 
Pontes'e sordu : 

- Papagan ne oldu madam 
- Norma odasına götürdü 

onunla eğleniyormuş. 
- Madam, ben bu kuıu 

çok sevdim. Şunu göremez 
miyim? 

Madam Pontes, Boni'nin 

yukarı çıkıyordu. Genç De
dektif, Norm anın odasına 
girmeden evvel etrafına bak
tı ve sonra kapıyı açarak 
yavaşça içeriye girdi. Papa· 
ğan, Boni'yi görür görmez: 

- Alo, Alo! 
Diye haykırdı! 
Boni, kuşun bu haykırışı 

üzerine güldü ve : 
- Alo kaptan, alo: 
Diyerek cevap verdi ve 

elini ısırttıracağından kork· 
mıyarak kuıu okşamağa 
başladı. Papağan, kafesin 
içinde dolaştıktan sonra: 

- Para, para. 
Diye bir daha haykırdı .. 
Boni, derin bir düşünceye 

dalmıştı, birdenbire kuta 
bakarak: 

- Hakkın var kaptan, 
zavallı madamının intikamını 
almak, ikimize düıtü .. 

Boni, Paparanı bırakarak 
etrafına bir göz gezdirdi. 
Normanın odası, diğer kira· 
cıların odalarından çok daha 
temiz ve muntazamdı. Boni 

odanın her tarafında araı· 

tırmalar yapb, fakat bura· 

da da işine yarayacak hiçbir 
şey bulamadı. 

Boni, meyus bir halde o· 
dadan çıktı ve merdivenden 
aıağıya inerken Norma ile 
karıılaıtı. Odadan çıkmakta 
acele ettiğinden dolayı mem
nun idi. Zira az daha foya· 

sı meydana çıkacaktı. Nor
ma kendisini görünce: 
-Ooo! daima müsyü Donti 

ile karşılaııyoruz, ne haber? 

Boni, gilzel kıza iltifat et· 
ti ve sordu: 

- Bu gün iş bulmağa 
muvvaffak oldunuz mu? 

- Hayır, fakat odamda 
beni meıgul edecek işim 
var. 

- Talim için yazı maki· 
neniz de var galiba?. 

- Yok, kira ile bir tane 
aldım, daha doğrusu, Müs· 
yü Makous, kendisi için ma
kine kiralarken beni de ha
tırlamış! 

Boni düşündü ve kendi 
kendine: 

- Arka~ı ı:tır 

bu sözü üzerine: ..... --••--ı----• 
- Rica ederim Boni, şa- 1 

yet matmazel Normanın oda
sında araştırmalar yapmak 
niyetinde iseniz, bari çabuk 
davranınız, zira Norma, sa· 
at üç raddelerinde işinden 
dönüyor. 

Boni, Madamın yanından 
ayrılarak, Normanın odasına 

gitmek üzere merdivenden 

Sıhhat 

,Balık 
IYağı 

Norveçyanın halis Morina 
Balık yağıdır. 

Şerbet gibi jçilebilir iki 
defa süzülmütür. 

Biricik satış yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi NOzhct 

S'!lllıu~ ... HA-T EzANESJ 

Halkcvi 
ilk ve Orta tahsil 
kursları açılıyor 

Halkevinden: Hıılk ders· 
haneleri ve kurslar şube
miz, geçen yıl olduğu gi-

bi, bu yıl da ilk ve orta 
tahsil kursları açmağa ka-

rar vermiştir. KurslarArap 
fırınındaki Dumlupınar ilk 

okulunda açılacaktır.Kurs
lara devam etmek istiyen· 

ler her gün öğleden son-
ra Bahribabadaki Halkevine 
giderek ve birer fotoğraf 

vererek kayıtlarını yaptır· 
malıdırlar. 

Kursların ne zam an açı · 

lacağı v~ rl e r~l ere hangi 
saatJarda başlanacağı ay· 
rıca ilin edilecektir. 

keme heyeti, bir çok defalar 
yapılan bir suç veya kıyanın 
cezasız kalmaması ve bütün 
insanlara bir ibret verilmiş 

olması için idam kararları 
vermek mecburiyetinde ka· 
lırl 

Bu kararların bir çoğunda 
hakim veya hakem hey'eti 
11kıotı ve endişe hissetmez; 
ya suçlu suçunu itiraf edeı; 
ya da, elde edilen delitler, 
dinlenen şahitler suçu kimin 
işlediğ(ni açık bir surette 
gösterir; ve idam kararı da 
böylece tabii bir şekilde 
verilir. 

Şu halde?. Şahitlere doğ· 
ruyu söyletmek. Ne iJe 
mümkün olabilir? .. 

Adliyeciler, Hırlar vardır 
ki bu muammanın ballile 
uğraşmışlardır. 

Adliyecilerin bu büyük der· 
dine A vusturyaJı doktor Gar· 
ner bir çare bulmuştur; bu 
çare de bHsit bir enjeksiyon· 
dan ibarettir. 

Adaleti şaşırtmak istediği 
zannedilen şahitlerin suçluya 
doktor Garner'in bulduğu 
hakikat serumu ıırınga edi-

Doktorun bu şmnğası , 
müteaddit defalar tecrübe 
edilmiş ve müsbet neticeler 
vermiştir. 

Doktor Garner, bu aeru-
mu, ltalyanın maruf hukuk· 
cularından bir çok büyllk 
cinayetler ve caniler üzerin· 
de yaptığı tetkikat ile meı· 
hur olan Barom Dariyo· 
nun elde ettiği netice· 
le!e . göre, meydana getir· 
mıştır. Y a 1 a n söylemek, 
dimağ ve kalbinde bulunan 
- Devamı dördüncü sahi/ ede 

edilmiş olmakla ilanen te~: 
liğat icrasına karar vefl 
miştir. işbu ilan taribiad:

11 

itibaren on beı gün zarfıo • 
birinci hukuk makemeıiad; 
idtihsail olunan 7 mayıs 9 
tarih ve 34-25 sayılı ve Yo' 
karıda huliıa edilen bllkO~ 
muktazasının ifa edildi~ 
edilmediği takdirde kao0~ 
muamelenin icra kılın•''~ 
tebliğ makamına kaiııı oldl' 
ilzere ilin olunur. 

Fakat, baza suç ve kıya· 

larda vaziyet böyle değildir! 
Hakim veya mahkeme hey· 

ti çok karışık ve karanlık 
vakalar ve hadiseler karşı· 

ıında kalır, şahitlerin ifade· 

)eri müıbet bir şey ifade 
etmez, bir kısım ıahitler, 
büyük bir ustalıkla bakikah 
saklarlar ve idam kararı ver· 
mek cidden endişe ve izli· 

Ingilizler, Mısır' da büyük 
hazırlıklara basladılar 

' ----------------------- ~-----------------------Doktor Ismail Davud'un başkanlığındaki sağlık bef 
eti, Cibuti yolile Adis - Ababa'ya gidiyor 

1 k d (ö 1 
.. h' h k d ,, s en eriye, ze aytarı· mu ımmat ve cep ane na - Iıkenderiye civarın • . • 

mızdan) - lngiliz'Jerio son liyatı, Mısır'da bu yakın· Kabirenin muhtelif yerler•' rap verici bir it olur! 
Suçu cezasız bırakmamak 

veya yanlıt şehadetlere gö
re ağır bir hüküm vermek 
hakimlerin vicdanlarını sızla· 

zamanlarda Mııır'ı bir üssill· farda bir barb olacağı de yeni tedbirler ahndl•ttl'~ 
hareke şekline koyduklarını kanaatini vermektedir. Düşman tayyarelerine lı•~. 
söylemek, hatalı söz sayılmaz. lngilterenin Mısır fevkalade şı yeni sistem toplar ı•tı. 
Nereye baksanız, göze çar- komiseri, sık sık Mısır hü· rilerek lokenderiye ci••"' 
pan geniş bir faaliyet gö· kumetiJe konuşmakta ve Mı da yerleştirilmiştir. 9uısd•

11 

tır; ve bir çok adli hatalar 
bu yüzden yapılmıı olur! 

Bir şabid, yemininden, 
vicdanından korkmadıktan 
sonra, her fenalığı yapabilir! 

sır'a gelen lngiliz kıtaatının başka, düqman tayyareJef~ 
rürsünüz. Her gün biribirini • " lı ., 
takiben gelen lngiliz kıtaatı, ıstenilen yerlere kolayca rinin gece baskınlar111ı •bit 
büyük caddeleri dolduran nakli için suhuletler iste· lelvuku haber verecek ., 
askeri kamyonların, erzak, mektcdir. istasyon da tesis edilıııİtt~: 

lzmir milli emlak müdürlüğünden: 
Birinci karantina dilaver ve tevfikiye sokağında 29,3,l 

. . . . . no. 1022 metre murabbaı arsa 306,60 
BırıDcı karantına dıliver ve tevfikiye sokağında 39 

Do. 317 metre murabbaı arsa 95 
Birinci karantina dilaver ve tevfikiye sokağında 37 

no. 314 metre murabbaı arsa 94,20 
Birinci karantina tevfikiye sokağanda 1 ,3 no. 146 

metre murabbaı arsa 73 

" " tevfikiye ve fethiye sokağında 8, 10 no. 
212 metre murabbaı arsa 53 

,, tevfikiye sokağında 4,6 no. 212 metre 
murabbaı arsa 53 

Birinci karataş ibişağa sokağında 619 ada 9 parsel 
no. 179 metre m. arsa 62,65 

., ,, fi 11 619 ada 8 parsel no. 176 
metre murabbaı arsa 61 ,60 

" " ruhi baba ,, 619 ada 3 parsel no. 135 
metre murabbaı arsa 53,25 

" ,, ruhi baba " 619 ada 4 parsel no. 151 
metre murabbaı arsa 52,85 

" " " " 
,, 619 ada 5 parsel no. 166 

metre murabbaı arsa 58,10 

" " " " 
u 619 ada 6 parsel Do. 154 

metre murabbaı arsa 53,90 

" " " " 
11 619 ada 1 parsel no. 166 

metre murabbaı arsa 58 
Birinci karantina dilaver ve talat sokağında 12 kapu 

12 taj no. 142,50 metre murabbaı arsa 106,90 
Birinci Karantina Dilaver sokağında 15 kapu 9-2 

,, 

" 

" 

taj No. 135 metre M. arsa 67,50 
" Yıldıztepe sokağında 43,43-18,20 

No. 639 metre murabbaı arsa 385,40 
,. Mimar Kasım sokağında 17 kapu 

21 taj No. 145 metre murabbaı arsa 87 
" Mimar Kasım sokağında 47 kapu 

49 taj No. 373 metre murabbaı arsa 279 
İkinci karantina birinci Kasım sokağında 748 ada 

17 parsel No. 54 metre murabbaı arsa 21,60 
Salhane Enveriye sokağında 135 No. 255,15 met-

re murabbaı arsa 64 

il ,, sokağında 125-1 No. 63 metre mu· 
rabbaı arsa 15,75 

Karqıyaka Bahariye Tasvir sokağında 20 No. 134,.50 
metre murabbaı arsa 40,35 

Yukarıda yazılı emvalin bedelleri peşin °para ile öden· 

mek üzere mülkiyetleri"21-10·935 pazartesi günü saat 15 
te ih ale edilmek üzere artırmaya konulmuştur. Alıcıların o 
saatte Milli Emlak müdüriyetine mtlracaatlara 3322 10·18 

Son zamanlarda Mısır as- Mısır doktorlarındaD, do 
keri tU.rası, İngiliz erkanı tor lsmail Davudun batk•"~ 
harbiyesinin Mısıra gönder- lığında teıkil eyledikl''. 
diği hey'etle daimi bir te· ıf 
mas halindedir. lngiltere Mı- sağlık hey'eti yola çıkOS 

h d 1 d tır. ,.o sır u ut arın a yapılması Bu heyet, cumartesi gU _, 
gereken biltün tahkimatı Ü· et• Portsaid'den Cibutiye dl ., 
zerine almış bulunuyor. Mı -

sır kabinesi, logiliz fevkal· 
ide komiserinin her arzu· 
suna mümaşat etmekte de· 
vam ediyor. 

logiliz kıtaahnın birleımiı 
olduğu mevkiler, telefon 
hatlarile ihata edilmiı bir 
durumdadır. logiliz erkanı 
harbiye heyeti, Abbasi'ye 
gönderilecek olan logiliz 
kuvvetlerinin süratle ve hu· 
suıi katarlarla nakledilme· 
sini Mısır bükümetinden 
iatemittir. Mısır hükumeti, 
erkinı harbiye heyetin bu 
arzusunu hemen kabul et· 
miş ve lazım gelen emirleri 
vererek kifi derecede ka· 
tarlar tahsis etmiştir. 

• tr • 
teveccihen hareket et111•f eli' 
Heyet, oradan doğıuc• j\ bff 
Ababa'ya gidecek ve ti•.,,. 
impıatorunun emrine '1 
cektir. 

DOKTOR 
Ali Agih 

Çocuk Hastalıklar• 
Mütehassısı 68 

1J.·inci Beyler Sok<Jgı N· 
'Pelef on 3452 

Satılık motö~.,o 
12 beygir kuvetiode (~ IJİ' 

markala az kullanıl~1 1,,ıss 
""ot6r satıhktır. TahP ti''' 
idarehanemize ıııürac•• 
ilin olunur. _/ 

Kiralık ev ve clükkanlar 

Vakıflar direktörlüğündeıı: b•d'P 
Vakfı No. Mevkii Nevi Muhaııııııeo 6" 

Emine h . 25 F ettab s. ev 216 
Hatice h. 21 ,, tekke ı. 11 ı20 
Nefise h. 24 Fettah s. 96 

,, 18 ,, tekke s. ., 
Emine molla 24 Yeni han palancılar odalar 36 

odalar ve avlusu ve avlusu 96 
Hafize 40 Damlacık caddesi ev 84 
Abacı zade 8 -10 Kemer ca. dükkan 48 

il 127 ,, " 6" 
" 129 " " ı20 
,, 131 " " 1ı 
" 133 " " 10 ,o .. 

.. Mevkileri ve numaraları yukarıda ya~ılı akarat S ,.,111~ 
muddetle artırmıya çıkarılmıştır. lhalesı 18-10· 9.3 1ıt6rlO 
günü saat 14 dedir. istekli olanlar1n vakıflar dır;301 
ğüne müracaatları bildirilir. 9· 14-18 
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N. V. Olivier ve şOreka- Fratelli Sperco Vapur Acentası 
V V · F. H. Van *.!!!!!~!!i!!!!!i!!!!!i!!!~~~!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!*. L · · 1 1 ROY AL NEERLANDAIS KUMPANY Ası 

Der Zee 
BAŞDURAK Si ımı e vapur Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları 

H . N .. acenıası için ynk:aıac•k olan vapurlar 
& Co AMDJ UZH ET Cendeli Han. Birinci kor- "ORESTES,, vapuru 23 eylülden 30 eylüle kadar yük 

l>IUTscHE LEVA.NTE LıNtE s don. Tel. 2443 alacaktır. 
1 "VVINFRIED. vapuru ha- ıh hat Ezan esi Ellerman Linyn Ltd. "ACHILAS. vapuru 24 eylülden 30 eylüle kadar yük 
;: limanımızda olup Roler· Liverpool hattı: alacaktır. 
,,.-. ve Hamburg için yük Yalmz taze temiz temiz ve ucuz ilaç "FLAMINIAN,, vapuru 16 uHERCULES" vapuru 7 1 nci teşrinden 12 1 nci teşrine 

lllıktadır. ve tuvalet çeşitleri satar. rinci teırinde Liverpool ve kadar yük alacaktır . 

._:~RO JdA " vapuru balen • . !!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~- bsv
1
venseakdan gelip ~ahliyedde k "dHERMkES"ı vakpuru 21 1 nci teırinden 26 1 nci teırioe 

• ıınız a olup Hamburg u un~ca ve aynı zman a a ar yü a aca tır. 

~ Bremen için yük almak- - 19 birinci teırine kadar Li- "GANYMEDES" vapuru S 2 nci tepinden 8 2 nci teş-
ır. _&\Ulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll/&_ verpool ve Glasgovv için rioe kadar yük alacaktır . 

.. VVASGENVV ALO" va· ~ ~ yük alacakbr. 8urgas, Varna ve Köstence limanları için yük alacaktır. 
~ 14 Bci. teırinde bek- = 'f • • k H K = .. LESBIAN n vapuru 26 
~·•Jor, 14 8ci. teşrine kadar ~ ur ava urumu~ 8. teırinde Liverpol ve "HERMES" vapuru 4 1 DCİ. teırinde bu limanlar için 
• 11•erı, Roterdam, Hamburg =: =: Svvenıeadan gelip tahliyede yük alacak. 

~LtıBr.remen için yilk ala- ===5S Bu·· yu·· k Pı·yangosu --==== bulunacak ve ayni zamanda 
111: , 2 ikinci teşrine kadar Liver· Rotterdam, Hamburg, Copenhage, Dantzig, Gdynia, OsJo 

~OFIA,, motörü 31 8ci. = Ş d. k = pool ve Glasgovv için yük ve lskandinavya limanları için yük alacak olan vapurlar 

SVENSKA ORIENT LINIEN 

~:•de bekleniyor, 4 ikinci ~ İm ıye adar binlerce kişiyi § alacakbr. " VINGALAND ,, vapuru 2 1 nci tşrinde bu limanlar 
'-r ttıe kadar Anvers, Ro- 5 • • • · ~ Londra hattı: için yük alacacaktır. 
"-dalD, Hamburg ve Bremen ~ zeo~tll etmıştır • § " GASTILIAN " vapuru "VASALAND,. motörü 16 1 nci teşrinde buradan hare· 

•,J'k alacaktır. =-= 1. inci keşide 11 ikinciteşrin 935 tedir. §_- balen lhnanımızda olup 18 ket edecektir. 
~ 0REA" vapuru S ikinci teşrine kadar Londra ve 
fil •e dotru bekleniyor, ~-~ Büyük ikramiye: 25,000 Liradır §_= Hull için yilk alacaktır. "NORDLAND,, moUSril 2 2 nci. teşrinde buradan hare-
.__ tlll>urg, Bremen Aavers- - - "MARONIAN" vapuru 20 ket edecektir . 

.. Yillc çıkaracakbr. ~ Ayrıca: 15,ooo, 12,ooo, lo,ooo liralık § 8. tetrinde beklenilmekte SERViCE MARITIM ROUMAIN 
''-~NUBIS,, motarü 11 ~ ikramiyelerle beheri (2o,ooo) liralık bir ~ olup 28 B. teırine kadar Pire, Malta, Napoli, Cenova, Marsilya ve Baraelone ve 
15 1~ teırinde bekleniyor, - - Londra ve Hull için yük Cezair limanları için yük alacak vapurlar. 
'" nci teırine kadar An- E1S mOkalat vardır. E§ alacaktır. " ALBA JUL YA" vapuru 2 1 nci teırinde ıelip ayni 
._ •, Roterdam, Hamburg ~ J "THURSO,, vapuru 15 gilnde hareket edecektir. 
"-~ Bremen için yOk ala- ~IJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll• B. teırinde Londra, Hull ve "SUÇEA VA" vapuru 27 ı nci. teşrinde gelip 28 ı nci. 
Ab.~ r. Anveraten gelip tahliyede 
""4EMENT H. SCHULDT ı b ı "l~ k bulunacaktır. teırinde hareket edecektir. 

" HAMBURG stan Ü ve fa ya The General Steam Navigation Yolcu ve yllk alır . 
l... NORBURG" vapuru 8 k I Co. Ltd. ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpanyası 
' Şeker Fhri a arı TOrk Anonim Şirketi .. ADJUT ANT vapuru 30 
i. teırinde bekleniyor, " Doğru Anvera ve Gdynia limanları için yük alacak olan vapur 
~-e,. s . 3 000 ooorro k J. B. t•şrinde beklenmekte ~ ' Koterdam ve Ham- ermayesı ' ' r ... ırası olup 7 ikinci teırine kadar .. LEVVANT" motörü 10 1 nci. teırinde yllk alacakhr. 
btN için y&k alacaktır. İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 Londra için yük alacaktır. Hamit: lllndaki hareket tarihlerindeki deiitiklilderden 
~ NORSKE MIDDEL - Deutscbe Levante Linie Acente mes'uliyet kabul etmez. 
~\'SLINJE ( D-S. A-S. teırinde bekleniyor, Belgrad, .. SOFIA" . vapuru 28 8. Fazla tafsillt için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 
SPANSKELINJEN ) Novisad, Komarno, Buda- Tire' de teırinde Hamburg, Bremen ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 

"D.-.. OSLO peıte, Bratislava, Viyana ve ve Anversten beklenilmekte edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 
'ııı. "'VSPHO lıtanbul sabık Alemdar hl' d b ı k ~ .. , • • RU. S" motörü L k I k olup ta ıye e u unaca tır. ilanda yazılı tarihlerdeki deg .. i•ikliklerle navlonlardaki uar inz için yü a aca tır. Sıhhat Yurda hekimlerin- ., 
,.. 

111
l' Teınnde bekleni- ARMEMENT DEPPE- Not: Vurul tarihleri ve değitikliklerde acente mesuliyet kabul etmez. 

~ Dieppe Dilnkerk ve ANVERS den. vapurlann isimleri &zerine s B k 
eı.L.- ec limanlarına yük aıa- DOKTOR det11ikliklerc1ea me•'mi1et U-mer an 
~-tır. "EG YPTE" vapuru 20 Bci. kabul edilmez. I•--• •--• 
taıcAN EXPORT LINES- teırinde bekleniyor, Anvers Süleyman Sırrı • 
-~ NEVYORK . Direkt yük alacaktır. H k b 1 Alı· Rıza Fabrikaları mamulatı 

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

.,,. asta a u ftn<! baMla-
l..' '°'MOUTH,, vapuru 16 "ESPAGNE" vapuru 5 .., 
:"'l. mışlır. Akciğer Veremi 
tt..-.. teırinde bekleniyor, ikinci teırinde bekleniyor, -..,o '- Hava verme usulile te• "b-,,.'• için yilk alacakbr. Anvers, Direkt yük ala-
~::..o.CELSIOR" vapuru 30 caktır. davi edilir. 
~ tetrinde bekleniyor, Gelit tarihleri ve vapur· Tire - Tahta Kale Geçi-

Slrlc için y&k alacaktır. farın isimleri üzerine mes'u di. No. 19·1 
RVICE DiREKT liyet kabul edilmez. 

DANUBIAN Birinci Kordon, telefon 
" l'UNA HATTI No. 2007 - 2008 
~SA" aaoUSril 12 Bci. "Vapurla11n isimleri, gel-

me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahhüde 
giritilmez." 

i" "' 
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Mücellithanesi 
Dereke kumaşları 

F esan ~ kumaşları 
Yeui Kavatlar çarşısı 

No. 34 

Öborenler! Mut· 

laka (Okamentol) 

öksnrnk şekerle 

rini tecrftbe edi 

ıiz .. 

Ve Ptırjen ~ahapın 

en Ostftn bir mfts· 

bil şekeri olduğu
nu unutmayınız. 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

,_, Somer Bank yerli mallar pazar 
~ lzmir şubesinde bulursunuz 

---t 

~ ~11111111111111111il!111111111il111il~I!111111111111111111111111111111 111111111111il11111111111111 il! 

:ı:ı ilzmır yun mensucatı!; 
~ ~Türk Anonim şirketi~ 

= lzmir Ynn l\lensucatı Tnrk A. ~· nio Halka· ~ = =: pmardaki kuma~ fabrikası mamulatandan olnn § 
~ = mevsimlik ve kışlık, zarif kumaşlarla, battaniye, = 
~ ~ şal ve yftu çorapları, bu kerre yeni açılan Birind = 
C'tS ~ kordonda Cumhuriyet meydanı civarında J 86 5 

:ı:ı ~ numaradaki (~ark Hah TOrk Anoni~ı şİr· ~ 
~ ;; keti) mağazasmda sahlmaktadır. Mezkur fabrika .. § 
O.) ~ nın melanet ve zerııfet itibarile herkesçe malum E]S 

>Qi) E1S olan mamulatmı muhterem mO~teril~rimize bir E]S 
J.,) ~ defa daha tavsiyeyi bir vazife biliriz. ~ 

-O =: Perakende satıı yeri Toptan satış yeri = 
Kuvvetli mftshil ~ 5 Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark =: 
istiyenler Şahap E Kemalettin Cad. Sağar zade hah T. A. Ş. E]S 

~~ .... 5 biraderler = 
Sıhhat ıtlrgftn ~ ~ Kuzu oğlu çarşısı Asım Rıza § 
haplarını Maruf ~ ve biraderleri = 
ecza depolanndan ~ Yeni manif aturacılarda mimar ~ 
ve eczanelerden ~ Kemaleddin Cad. Yünlii mal· = 

-ara•s•ın.lar •• -·---İılôlı11fıİıİıİıİİıı~·ııı~İıİıfıiiii/iıiıftlü1111lllllllllllllllllllllllllllllllll1llll!lfllıııi 



(' 

• f 

, ..... ~ ........................ mll!I--~ 
.Muharriri 

MIŞEL ZEVAKO 
-22 -

. Yunanistaoda kargaşahk ç•kacağandan endişe ediliyor •• b ti 
Yunan liomünistleri dün gece yarısın- Kraliçe: ~ihir a~a. şeyt.anm. 

' kendısı oldugunu sövJedı 

dan sonra nümayislerde bulunmuslar ze:~.;;;~D~: k::;:;:e::~=~ Dimi. ~~:~ım •Veya. şeyi•" 
-------------------"--- ' çıkan sesler duyuldu. Biraz Kraliçe, bu sihirbaııD d~' 

d 1 k d . . d il b . . . b•' sonra a açı an apı an sa· ıresıo e a a ısmıoıP 1 

rayın kaplan muhafızı Bua münasebeti olmıyac•i':. Hükômet, Asayişin muhafazası için geniş tetbirler almıştır. Komünist
lerden bir çok kimseler yakalanaı·ak tevkif edilmiştir 

bO.kQmet aleyhine bazı teşebbO.slcrde bulunmuşlardır. fstanbul, 18 (Özel) - Atinadan haber veriliyor : 
Diln g<'ce, Atinamn cadde ve sokaklarında dıvarlara 
ynpı~tırıhnaş yaftalar görnlmOşUlr. Bu yaftalurla· Ko· 
mnnistlcr toplanhya davet olunuyordu. Bunun nzerine 
zabıtaca tedbirler alınmış ise de KomQnistler gece ya· 
rısımlon sonra taraf taraf nümayi~lere başlamışlar ve 

HnkQmet, asayişin muhafazasına temin için şiddetli 
tedbirler almı~tu·. Atinada genel bir kuıgaşahk çı· 
kacağından korkuluyor. Komnnistlerden birçok kim· 

seter yakalanarak tevkü edilmi~tir . 
~~~~~~--......................... ------~~~-

H 
~,·usıuryada dhurulm ıehHkVelid:r IBulgaristan gizlice 
aımver er ıya- •1A hl . 

na üzerine yürüyor Y 
81 a a~_ııorınuş 
onan gazeteleri, hükOmetimizin 

Kabinede: değişiklik oldu. Şuşning protf'stoda bulunduğunu yazıyorlar 
lstaabul 18 (Özel) - Yu· bir nota verilerek noyi mu

nan gazeteleri, Bulgaristanın abedesinin iblilinden dolayı 
ıilihlanmağa başladığından Bulgaristanı protesto ettiğin· 
ve hükumetimiz tarafından den bahsediyorlar. 

gene başbakan oldu 
Viyana, 17 (A.A) - Şuş· muhariplerle Haimverhler ara· 

ning, Cumur başkanına ka· sanda çıkan fikir ayrılığından 
binenin istifasını vermiştir. neş'et ettiği zannedilmekte· 
Cumur başkanı yeni kabi- dir. 
nenin teşkili işini yeniden Çok yakında bir resmi 
M. Şuşning'e vermiştir. Şuı· tebliğ verilmesi beklenmek· 
ning başbakan, M. Stareıi- tedir. Bu arada resmi dai
berg as başbakan, Barvode· 
neg dış işleri bakanı ve aşağı reler ön.ünde nöbetçiler faz-
Avusturya genel valisi M. laştırılmıştır. Aşağı Avustur
Barborenfelı iç işleri bakanı ya Haimverhler ve eski mu· 
olacaktır. hariplerinin Viyana üzerine 

Viyana 17 (A.A)- Kabine· bir yürüyüşlerinden babı 
de değişiklik, kısmen eski olunmaktadır. 

·-·~-------

Fransa lııgiltere-
den ayrılacak mı? 

lngilterenin verdi~i notamufassaldır 
zor1aınaya devam olunacak. 

lstanbut 17 (Özel) - Taymis hasıl olmakta bulunduğu bil
gazetesi Paristen öğreniyor: diriJmektedir. Durum garip 
lngiltere hükümeti; Fransaya bir şekil almıştır. Çünkü 

d ' • · b' t d it I Fransan1n üç harp işleri ba· 
ver ı gı ır no ~ a ayan kanile alakadar Fransız me· 
kıtaatının Habeşıstandan çe- mu ları k · · · t ·1 r nın e serasının ogı • 
kilmesi şartile müzakereye te 'le k b' t 'k' • . . . re ı ıı ı ır ef rı ı me-
a.mad~ oldu.~~nu ~ıldırmı!· uiyi memleketleri için ha
t~r. Soylendıgıoe gore lngı· yati bir ehemmiyete ıaydık
lız notası çok mufassaldır. lan ıüpbesizdir. 
logiliz • ltalyan müoasebah· Diğer taraftan söylendiğine 
nın dostane bir ıekil alınca· göre, M. Lava) ise şahsan 
ya kadar ihtiyat tedbirleri· logillere ile bir soğukluk ba
nin idamesi zaruri görülmek- hasına da olsa ltalya ile teş
tedir. Mussolinioin harp ilin riki mesaiye devamı tercih 
etmekle bir sürü resmi ta· etmektedir. 
abhütler hilifına hareket et· Ayni mevzu üzerine tefsi· 

. ld • b t 1 t 1 kt ratta bulunan Niyuz Kroni-
mıf o ugu a ır a ı ma a 
ve bu halde Ouçenin ge· ki ga.z~tesi de, dün Fran-

1 
• •t 'ti · · · d' sız.-lngıhz münasebatanda ani ec;ge aı vaı erıoı şım ı- ,.b. b h 

•... .-..-.-------
Habeş kumandanları Araplar da Habeşlere 
(Tan) muhabirine ne· yardım ediyor 

ler anlatmışlar -Başıarıı (ı birinci sahifede-
- Mısır hilkumeti, Habe· 

fistan'da bulunan tabalarının, 
her hangi bir tehlike karıı· 
sında Habeşistan'• terket
meleri için gerek olan bütün 

·Ba#tarafı 1 inci sahif ed~ -
lstanbul 18 (Özel) - Röy

ter ajanıı bildiriyor: ltalyan· 
lar, Habeşistan'ın Müslüman
larla meskun olan Danon 
ıehrini tayyarelerle bombar
dıman etmişler ve muhtelif 
binalarla camileri yıkmıılar
dır. Yıkılan camiler yedidir. 
Italya'nın Stefani ajantt ise 
bu haberi tekzib ediyor. 

lstanbul 18 (Özel) - Mai
yeti 1500 kiıi ile ltalyan'lara 
teslim olan (Ras Güksa), 
Habeş hükumeti tarafından 
gıyaben idama mahkum edil
miştir. ltalya kralı, bu 
adamı Tigre'de ras tayin 
etmiştir. 

lstaobul 18 (Özel) - ltal· 
yan tayyareleri, Makalayı 

bombardıman etmek iste· 
mitlerse de, Habeş askerle
rinden gördükleri şiddetli 
mukabele üzerine şehire yak 
la,amamışJardır. 

yazıyor. 

M. Laval'm müdafaa ettiği 
bir noktayı nazara göre lo
giliz takviye gemileri Ak· 
deoiz'e uluslar sosyetesinin 
kararından evvel gönderil 
miştir. Buna binaen logiliz 
filosunun Akdeniz' de bulun· 
maıı sosyetenin verdiği sa
libiyete müstenid değildir. 

Bunun minası ıudurki,bir 
ltalyan taarruzu halinde lo
giltere Fransa'dan hiçbir 
yardım beklememelidir. 

tedbirleri almıştır. 
- Bir ltalyan - logiliz 

savaşı çıktığı takdirde , 
Akdeniz.'deki Malta ve Kıb
rıs adalarında bulunan 
üssü bahrilerin çok zaif ve 
ltalyan saldırışlarına karıı 
koyamayacak bir durumda 
bulunduğunu takdir eden 
lngiltere, bütün kuvvetile Fi-
listin ve Mısır kıyılarını tah · 
kime devam eylemektedir. 

Filistin kayılannda bilhassa 
Hayfa limanı aşılmaz ve müs· 
tahkem mevki haline konul
muştur. 

Bu suretle Süveyş kanalına 
vukubulacak bir hücuma 
karşı tedbirl..r alınmış de· 
mektir . 

~~~--------~~-iugiliz 
Somalisinde 

durum 
son 

Londra 17 (A.A) - Röy· 
ter ajansı Berbera ( lngiliz 
Somalisindedir) dan bildiri· 
yor: 

Harbın İngiliz somalisinio 
ekonomik hayatı üzerinde 
faydalı tesirleri olmuştur. 

ltalyanlar önemli miktarda 
mal almaktadarlar. Sömürge· 
de halen mutlak bir hüküm 
sürmektedir. den kıymetten düşürmekte 111 ır u rao hasıl olduğunu 

olduğu ilave edilmektedir. ı•---~,!1~,~A-~Y~~y~·A-·R~·E--------------••-•I Muhtelif dokörioler ve SIN EMASI 
taraftarları faşistlere tevec
cühü olanların lngiltere bir 
tecavüze maruz kalsa bile 
Fransa ile Italya arasmda 
bir çarpışma olmasını gör· 
mek istememekte olduklarını 
ilin etmiılerdir. 

Londra 17 (A.A) - Deyli 
Meyi gazetesine Cenevredeo 
gelen bir haberde, M. Lava
lin siyasasile lngilterenin ve 
diğer 49 üyenin siyasası ara· 
aıoda görünür bir ierginlik 

1----------------•11 8 U GÜN ,.----------------•• 
Fransiska GAAL' in ynksek ~öhretini ebedileştiren senenin en bilynk filmlerinden 

aa Sokak Çôçeğô OD 
J~i saat devamlı kahkaha Nefis - musiki - C..azip sahneler 

Fraosıska Ga.al bu filimde zoraki erkek rolüde olup seyircileri güzel sesi 
ile gaşyetmekte ve mütemadiyen güldürmektedir. 

Ayrıca Foks '•Dnnya havadisleri,,Türkçe sözlü Miki "KarikaUlr komik,, 
_____ DİKKAT : Fiatler ucuzlamıştır. 30 - 40 - 50 kuruştur. 

Seanı saatleri: Her gün 14,30. 16,45. 19. 21,15. Cumartesi 13,30. 14,30 Talebe ıeansı 
Pazar gilnil nüfuı sayımı dolayııile 14,30 baılıyacaktır. 

Redon göründü ve: unutmuGtu ve bu cihet • -c dC' 
- iblis büyücünün boynuz· ima gelince, "Şeytanım!,. 

!arma çan takmalı. Sizin köy· micti, ... iyi 
de misafir kabulü böylemi· Saitano salonun en , 
dir? Hain herif ! bir saattan koltuğunu, kraliçenin yaD~ 
beri kapıya çalıyoruz. Biraz kadar getirdi, fakat be o, 
daha açmaaaydınız. Kapmın kabul etmedi ve: , 
zincirlerinin kaç para ettiğini - Büyücü 1 dedi. Bur•f e 
görecektiniz. dedi . ben senin insan vukuf. ~&il 

Fakat, Kraliçeyi gören ilimlerinin üstünde olaD j}ilfl 
Saitano kaplan muhafız.ana ve vukufundan mühim ıeY ·• 
bir şey söylemedi. Çünkü dağıtmak için geldim; ıi~ 
kraliçe Jzebonun sözünden her haliniz, sizin yilz~ll ol· 
dıcı.arı çıkmak kudretini ken· sizin şeytanın ta kendi~ ut 

-c duğunu bana · çoktan 11
51"'. 

diıinde görüyordu! - o• 
Kraliçeye sol elite bir kol· etmiştir. Senden fenaaıD d • 

rede bitip iyinin ııere cııı 
tuk gösterdi ve oturmasını baıladığını sormak istiyorll • 
işaret etti. Fakat kraliçe, ben, bu iki baJin nered• •1. 
başını kaldırdı. Ademi mu· · f

11 

vaffakiyet beyan etti ve Sai· rıldığını bir türlü tayı~ f 
takdir edemiyorum da.. • 

tuop: d 
- Üstad, daha içeri ge- i, diğer odaya.. ,J 

Saitano, bunu bu def• • 
çelim! Çünkü mühim ve çok f" 
şeyler göruıeceğiz.l Dedi. edemedi. Diğer odaya 

Kraliçenin böyle bir arzu tiler. bİ' 
dermeyan etmesi, aibirbaz.ı Aradan bir müddet 11; 
son derecede sıktı. Ve: ıükllo devresi; SaitaDO b t• 

- Burada en büyük bir bir iztirapla, PaıavaD•~ 1~. 
emniyet altındasınız, haşmet· makta olduğu daireaıD •' 
meap.. Hiç bir kimse sizi pıııoa baktı ve keadi lı' 
rahatsız. edemez, hiç bir disine: ,it' 
kimseden çekinmeden iste- -Eyvah -dedi· deli Ş6f -
diğinizi söyliyebilirsiniz. Dedi. nerede iıe uyanacak! S~a· 

Biraz. durdu ve sonra: d b "" 
- Buradakilerin kulak ve için e bu kadının u ,) 

dan çıkmasına mani oldl 
dili yoktur! 

Diye ilave etti. Jizıml .. 
Kraliçe, canı sıkılmış bir Kraliçe: ıo· 

tavurla: - Mamafih yanlış ı'6f aJS 

dim: Ben Allah ile Şeyt•11il. 
Dönmiyecek ·· arasmdaki farkı anıaıa•" 
}ermiş! temiyoruml .,. 

Pek ili, haşmeapl la•• dl 
htanbul, 18 (Özel) - Ro- lar için Allah iyilik, ıe>'l'~,t 

ma'dan haber veriliyor: ! fı• fenahk mabududur 
ltalyan gazeteleri, logiltere 1 ıo•·· 
aleyhine şiddetli makaleler fena ile iyinin hudut •' yeı' 
yazmakta devam ediyorlar. Rica ederiaı, bii ,r• 
Jurnale d'ltalya, ne olursa başı .. Felsefeyi bir ktlt 

olsun ltalya' oıo programına bırakınız!. ~· . • dill 
değiştirmiyeceğini ve niba- - Şu halde, sı:ıı 
yete kadar devam edeceğini yorum. keo~· 
ya11yor. - Ben burada da D•b' 
şahitlere doğrusunu mi emin görmüyt?ruıD· 

söyletecek mflhim içeri geçelim!. .. ıerlı'" 
Kraliçe bunlara ~o'/ ilet' 

bir keşif üçüncil kapıya dogr&1 

Baştarafı 2 inci sahijede - ledi. ıaı"" 
ve aütlln tehassür ettiği Saitano, kraliç.eoİP 'o pi•" 
zaman ekıiıntrak mayii an· keCJmek istedi. Fakat ;,aoe 
dara bir maddeyi aıliyeden muhafızı sihirbazın 4c 
doğmaktadar. geçerek: .. ,eaı 

Doktor Garner'in bu mad- - Haydi büyDc&Jı oıt' 
deyi serum haline sokabil- yilrü!.. Kraliçeye her ııo• 
mesi, büyük bir harika itaat lazımdır! Dedi. b•''' 
addedilmekte, müsbet neti· Saitano bu suretle o'' 1 oı•Y' 
celer vermiş olmasına rağ- ket imkanını bu • ııol•f" 
men, tıp alemi bir "hakikatı kaplan muhafı~ı Jı•P'd•" 
söyletici,, bir madde ıeklinde kapıyı açtı; kraJıçe bİ'" 
kullanılacağına ihtimal ver· içeriye girdi. "e,. oı0' 
memektendir. sonra, mermer '°:·r b'ıd: 

Bilhassa doktor Ralünaviç: rinde yarı çıplak 1 ıye d 
- Bu maddeyi biliyoruz. yatmakta olan şa';0,d•· 

Hatta Meksikalılar bu mad- Paıava'nın önUode ed,ce!. ) 
deyi uyuıturucu madde gibi ( [Jetıntrı 
kullanırlar. Fakat bundan - • J~ 
" Hakikati söyletici ,, bir Yeni tefrıkaıJI ıJl 
serum istihsal edileceğini san· S d bir J{ll 
mayorum ı demiıtir . ara y a 

Kim bilir? Pek çok ıeylere d • Jbetİ uı 
muvaffak olan fen, yalan I ıtOft 
aöylemeii cihandan kaldır· YAKINDA BAŞL 
mai• muvaffak olamaz. mı? • 


