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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

Bugnn faşistlerin Roma Q. 

zerine }' ftrüdOkleri gOoOn 
yıl döunmn olmak mnoase· 
betile M. tttussolini siyasal 
bir söylev verecektir. 
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Büyük taarruz bugün başlıyor 
-~eu; )'. 

) - -

Hahes imearatorunun has Türli belediyeleri 

ı ı' .., -:.ı b .. .. I h• ' birinci kurultayı 
iafi ıgı fl ua Ü yu {_ ır Dünkü il~ celsey; şarbayımız Beh-

harh m~ ec] 1• sı• liuruldu çet Uz başkanlık etmiştir 

· lstanbul, 28 (özel) - Habeş ordularının, Italyan'lara karşı koymak 
için aldıkları tedbirler, çok geniştir. Söylendiğine göre yalnız Ogaden 
cephes;nde 250 bin kişilik bir ordu tahşid edil.miştir. Bu ordu, son 
.zamanlarda BeJçika., Amerika ve Japonya'dan gönderilen silahlarla 
nıocehbezdir. Ogaden cephesiııe geceli gnndüzlil mühimmat sevkolu-
nuyor. 

dar edilmişlefdir. 
Bugün imparatorun baş· 

kanlığında yapılan bir top· 
lanhda durum incelenmiş ve 

rüşülmüştür. 
Karahai kumandanı, Ka

rahai'nin her dakika İtalyan 
hücumuna maruz kalmasının . 

Adis • Abal;a 27 (A.A)
B&tün cephelerdeki Habeş 
lc111naadulara Halyan bücu · 
İlunu yuıo l 'uı.ası muh
teınel bwundug-udan haber· . bütün IOzumlu tedbirler gö· 

~---,.·~~-.-:---:--::--~----....... ~.-4------~~~~~~~. 
beklendiğini bildirmiştir . 

Sovyct sporcuları hu sabah gittiler 

Dün yapılan maçtasovyet 
.. · leri 4-3 mağlôp ettik 

Oon fevkalade hiı· oyuıı gösteı:en takımımız galibiyeti 
hak etmişti. Sovyetlhakem çok :haksız cezalar verdi., 

- .., ıw ., ilk dakikada yaptığımız bir 
hücumda sol açık Hamdi 
muhakkak bir gol kaçırdı. 

Karahai civarındaki telsiz 
telgraf istasyonunun susması 
endişe uyandırmaktadır. 

istasyonun ltalyan bom· 
dımanına maruz kaldığı zan· 
nedilmektedir. 

Ras Seyum, imparatoru 
ltalyanların Aksum - Adua
Adigrat cephesi boyunca 
- Devamı dör,düncü sahifede 

r " YURTf AŞ: 1 
31 birinci teırin arsıulu· 

sal bir arttırma günüdür. 
Yurdd11ş o gün diğer ulus
lardan geri kalmamamız için 
bankaya azda olsa para 
yatır. 

Ulusal Ekonomik Ve 
Arttırma Kurumu 

~·----------------J 

$arba,,v Behcel Uz 

Ankara 27 (A.A) - Türk 
belediyeleri birinci kurultayı 
umumi hey'eti bugün saat 
15 te Halkevinde iki celse 
yapmıştır. 

Bugiinkü toplantıda kamu
tay başkanı ile baıbakan:ve 
bakanlar kurulu üyeleri ha
zır bulunmuılardır . 

Birinci celseye asbaıkan 
Bebcet Uz başkanlık etmiş 
ve encümenler raporları 
okunmuş ve Üzerlerinde mü
nakaşalar yapılmııtır. 

On dakika istirahatten 
sonra içişleri Bakanı Şiikrü 
Kaya'nın_ başkanlığında ak
dedilen rUkinci celıede de 
~----=---==-~ ..__ - -
görüşmelere devam~edilerek -
raporlar kabul oluamuıtur. 
----~~-------~~ 

lngiltere 
Habeşistan'ın is

tiklaline halel gel-
miyecek diyor 

lstanbul, 28 ( Özel ) -
Paris'te cereyan eden mü
zakerelerin, gittikçe ilerle
mekte olduğu ve lnıiltere, 
İtalya ve Fransa ricali ara• 
sında bir yakınlık huıule 

gelmek üzere bulundutu 
söyleniyor. Fransa, ltalya'nın 
timdiye kadar İfgaJ ettiii 
yerlerin kendisinde kalma11 
lüzumunu ileri silrilyoraa da, 

İngiltere, bırııın mubafazaıı 
için bunu muvafık bulma
makta ve yalnız Ogaden ve 

Tigre bölgelerinde ltaJya'ya 
bir nlifuz bölgesi ayrılmaıını 
istemektedir. 

Bundan sonra oyun 15 inci 
j dakikaya kadar amamen ha -~-----·· .......... ·--------

Rus takımı 

Sovyet ıporcuları dün laasyonal ve istiklal marşla
ilcinci temaslarını takviyeli rını çaldı. Mutad merasimden 
llluhtelitimizle yaptıla • Saat sonra saat tam 15 te oyuna 
14,SO de evveli Rus'lar mil- başlandı. Hakem Rus. Yan 
teakiben bizimkiler alkışlar hakemle'ti Türk.. Muhteliti· 
lta11ada sabaya çılttılar. mİz fU tekilde idi: 
Stadyumda, ıimdiye kadar Necdet 
IÖrülaaemit derecede kala· Ltıtfü Reşat 
balık Yarda. Cemil Hakkı Ibrabim 

Süel muzika takımlar sa- Necdet Sait Adil Fuat Hamdi 
haya çıktıklan %aman enler· Takımda Vahap yok .. 
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~ En hol ve doğru haberleri = 
J Her gnn sabahları çıkan ; 

tAnadoltt GAZETESiNDE~ .... -.. -
~ - = 
,~ BulahiJirsiııiz :: 
~ .... -.... = 
~ LONDRA, BERLIN ve KOPENHA~'dan Resim ::: 
~ Servisleri Vardır. = 
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kimiyetimiz altında geçti. Bir 
iki frikikten istifade ede
medik, Rusların 7 inci da
kikada yaptıkları ani bir 
hücumda top kale direğine 
çarparak dışarı çıktı. 

16 inci dakika: Ruslar 
açılmağa başladılar. Haki
miyeti yavaş yavaş kaybedi

~yoruz. Fakat bizimkiler: çok; 
Jseri ve güzel- Öyiuyor:-
ı&;:-Yalıilz"Said-bTraz : ağı;;l 
Hamdi bozuk. 
- Lütfü ve Reşat, yerinde 
müdahaleleri ile fevkalade 
oyunlar gösteriyorlar. Kale· 
ci Necdet çok fedakar. 

l!>::ı18 nci dakika: Soldan bir: 
:eniş:yapıyoruz. HamdT topu: 

Amerika donanması dü:nyanın en 
kuvvetli · donanması oluyor 

Necdet'e yollıyor. Necdet, 
Said'e, Sait' te kaleye havale • 

.~~ idiyor. Adil, Sovyet kaleci- ' 
sinin sıçramasına meydan 
vermeden topu güzel bir 
kafa vuruşile ağlara takı· 
yor, gol.. 

ilk golü bizimkilerin yap· 
ması takımı harekete geti
riyor, fakat Rus'Jar bera
berliği temin ıçın çok 
çahşıyorlar. Oyun her ikil 
tarafın hücumları ile geçi-
yor. 

Dakika 34: 
Sovyetlerin kısa boylu sol 
• Devamı 4 nca ıahif ede-

Amerika donanmasından birkaç ıwrçrı 

İstanbul 28 (Özel) - Vaşing- vetli olması ve en büyük dev ile takviyesi kararlaıbrılmıı· 
tondan haber verildiğine gö- letlcrden ikisinin donanma• tır. Deniz bakanlığı, iyan 
re; Amerika donanmasının, sına muadil bir hale konması mecliıine buna dair ıeniı bir 
timdiki durumdan daha kuv· 1 için yeni ve bDyilk zırhlılar proje vermiıtir. 



CuDM1ya bir şey kalmadı !!! 
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BAŞDURAK 

HAMDİ ' N ÜZUET 

Sıhhat Emnesi 
Yalnız tue temiz ve ucuz ilAç ve tu· 

valet çetitleri eatar. 

Sıhhat Balık Vağı 
NorHçyamn haliı Morina Balık Htıclır. 
Şerbet ıibi içilebilir iki defa ılizlllmlltir. 

Biricik ıabf yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi Nftshet 

SıeeAT EilNESI 

ı ! 
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sı IJmitet vapur 
acentası 

CeDdeU Hu. Biriaci kor• 
don. Tel • 2443 

ıillennaa Linya Ltd. 
Liverpool hattı: 

• LESBIAN " vapara 26 
B. teflinde ıJ,.Werpol ve 
Snenıeadaa ıelip tahliyede 
balaaacak •• ayai zamanda 
2 Jldaei teı..U. bur lı.iver• 
pool v- Gluıovv için yllk 
.ı.cakbr. 

.. AL<tERIAN. vapura 15 
ikinci t111rinde Li .. erpol ve 
Sııv•ıeadaiJ ıelip tabliyede 
bulunacaktır. 
Londra • Hull batb: 

Fratem Sperco V apurı Aooalaiı 
ROY AL NIERLANDAIS 

KUllPANYASI 
Aaven, Rotterclam, Amı

krclam l'e Huabartr Hmaalan 

2 ad. tepiD(e bqa.._n ha· 
Jeket edecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

içill y&k alacak olan vapurlar Pire, Malta, Napoli, Ce· 
,. ORESTES " l'•P_... 23 nova, llarıilya ve Baneloae 

e,lilden 30 eyinle kadar ve Cezair Jimanlan için yllk 
yllk alacaktır. alacak vapurlar. 

.. ACHILAS .. vapuru 24 .. ALBA JUL YA. vapuru 
ey)llld• 30 eyinle kadar 2 1 aci tepinde ~elip ayni 
yllk alacaktır. finde hareket edecektir. 

.. HERCULES vapuru 7 " SUÇEA VA .. vapuru 27 
1 aci tepiaclin 12 1 Kİ teı· 1 nci. teırinde gelip 28 1 nci. 
rine kadar yilk alacaktır. t~rinde hareket edecektir. 

,. HERMES " vapuru 21 Yolca ve yllk alır. 
1 nci . te1ri11den 26 1 nci teı· ZEGLUGA POLSKA S. A . 
ria-' kadar yiik alacaktır. Kumpanyaıı 

.. GANYMEDES.. vapuru Doğru Anvers ve Gdynia 
5 ·2 aci tıırinden 8 2 nci limaalan için yllk alacak olan 
teşrine kadar yDk alacakhr. vapur 
&rıaı, V•,.. •• 1'iatıence • LEVV ANT ,, mot&rll 10 

Jim•••ıı içba yilk alacaktır. 
.. HERMES ,, vapuru 4 

l net te,rinde bu limanlar 
içi• y&k alacak. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

Rotterdam, Hambarr, Co
penhaıe, Dantziı, Gdynia, 
OsJo ve Jp)wıdiııavya liman· 
ları için ylik alacak olan 
vapurlar 

"VINGALAND" vapuru 
2 1 nci tırinde bu limanlar 
için yllk alacacakbr. 

.. VASALAND .. mot&rll 16 
1 aci taerincle lııu.Qa. hare· 
ket ede~ektir. 

"NORDl;ANJ). mot&rl 2 

1 nci. teırinde yük alacaktır. 
Hami~: . Ilindaki hareket 

tarilalerindeld detifiklikler· 
dea Acente mes'uliyet kabul 
etmez. 

F ula tafaillt için ikinci 
Kordonda Tahmil ve Tab· 
liye tirketi iinua arkasında 
Fratelli Spercp acentalığına 

mtıracaat edilmesi rica ola· 
nur. 
T 9'efon: 2004 - 2005 .. 2663 

Uinda yazılı ~rilalerdeki 
deiifikliklerle navlonlardaki 
değitikliklerde acente me· 
saliyet kabul etmez. 

ul ve rf rakya 
Şeker Fbrikalan Ttlrk Anonim Şirketi 

Se1mayesi3,000,000Tork lirası 
lıtaabal Bahçe kapı dirdinci Vakıf ban 30~4Q 

Fabrikelan mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sQğla
mı, en ucuzu en gazeli 

Hereke kumaşları 
F:esanQ kumaşları 

Beykoıı kunduraları 

Bakırköy bezleri 
laka Semer Bank yerli mallar pazarr 
ıbtlrtlk ~km ~ ~mir şubesinde bulursunuz 
rint teerflbe edi ~ · · ·------... .w.~~""""---·· ıis.. . ~ flUHlllllllllllll!llllllllUllUlll!'!ll'lllllHHIUIUIHHHllUI ,nnıaınHllHUllllftlllll 

ılzmır yun mensueatıı 

KwrvetU ... bil 
latiymıler Şahap 

Sıhhat ....... 

......... Maruf 

fFürk Anonim şirketil 
§ lsmir Yan Mepaacatı Tflrk A. ş. nin JWka· § 
§ paıardaki kumq fabrikaa mamolabndan olan § 
$ mevıdmlik ve ~ıthk, zarif kum-.Iarla, battaniye, § 
55 pi ve ytln çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci § 
!§i b•nda ~uvthmiyet meydanı civamıda 186 § 
1 •~•ki (~ark Hah ~G.rk Anonim şir- i 
i keti) ...pr.aında •blmaktadır. MezkG.r fabrika- ~ 
1 ... wel9net ,-e arafel idbarile herkesçe mıdum § 
§§ olan ma""'lıbQJ ...ııterem mfttterilerimiae hir § 
§ defa dalNı tavıiyeyl bfıt' vazife biliriz. § 
§§ Penlaeade •bt ,.r1 Toptan aahı yeri i§ 
E Y•i ••nifatwacdanla mimar 1 ci kordon no: 186 Şark § 
§ Kemalettill CatL Sajlr zacle balı T. A. Ş. § 
=: W..clerler § 
§ Kan otla terfi• Allm Rıza § 
§ •• binderleri § 
§ Y• muifabiraalarda mimar § 
_ KHıaleddia Cacl. YWI mal· 5 
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(Uluıal Birlik) 

Herkes hazırlanıyor, her devlet silaha sarılıyor, hunun neticesi ne olacak, 

Yunanistan'ın bütün kuvvetleri i~in 
bütçeye önemli tahsisat konmuştur 

-~ ------------------------------General Kondilis, bütün tedbirleri almış bulunuyor. Her şeyden 
evvel tayyare kuvvetlerinin tezyidine ehemmiyet verilecek 

fstanbol 28 (Özel)- Atinadan haber veriliyor: kara kuvvetleri de o nisbette takviye olunacaktır. 

Yunan hilkumeti, siluhlanma işi için hOtçcsine KraJ naibi ve başbakan general Kondilie, bu iş için 
ôoemli tahsisat koymağa karar \'ermiştir. IQzımgelen her Ulrln tedbirleri almış ve mndafaa işle· 

Yunanistanın tayyare kuvvetleri, 1939 yılına ka- rini, Yunanistanm hayatile en ziyade ilgili görerek ona 
clar bugOnkn miktnrın 6 misline varacak, deniz ve gôre hazırlanmıştır. .......... ~ 
Ha yfada yakalanan Roman yada işsiz-
hainler kimlerdir? lik ve muhaceret 
Vatan haini ve sui~astcı alçaklar, la· 
yik oldukları cezayı görecek.lerdiı· 

fstanbul, 28 (Özel) - Ya· Tevfik adındaki alçaklar, 
kalanan mel'un suikasdçılar çetenin başında bulunuyor

lar. Etem ve kardeşi Reşid 
arasında kimlerin bulunduğu· 

Amman' da ve diğerleri de 
na dair malümat gelmiştir. Hayfa'da yakalanmışlardır. 
Bu malumata göre vatan Vatan hainleri suikasdcıla-
baini Çerkes Etem ve kar· rın bükumetimize teslim edil· 
deşi Reşid ile Çerkes Edib mesi kat'i surette kararlaş
lsmail, Kemal, Kazım ve tırılmıştır . 

--~~~-----.-.~·~ ..... ----~--~----
0 ün k ü ma~ 

-Baştarafı 1 inci sahi/ede -
açığı ortalardan kaptığı topla 
kale yanına kadar sokuldu 
ve pas verdi. Sovyet sağ içi 
sıkı bir şut çekti. Necdet 
yerden gelen topun üzerine 
yr.ttı; fakat tutamadı. Top 
belinin altından geçerek sü
rilne sürüne kaleye girdi. 
Vaziyet 1 -1 berabere .. 

Muhtelitimiz gene hare· 
kete geldi.. Rus kalesini 
sıkıştırıyoruz. Fakat bir ne· 
tice çıkmıyor. Son dakika
larda Said bir gol kaçırdı 
ve devre 1-1 beraberlikle 
bitti. 

ikinci devre: 
Bizimkiler bu devrede 

daha canlı oynıyorlar. 
Rus kalesi ıut yağmuru al
tında. Fakat top ekseriya 
dışarı gidiyor. 

19 ncu dakika: Lütfi'nin 
verdiği pası çok güzel kul
lanan Necdet, topu ortaya 
yolladı. Saia, Adil'e geçirdi. 
Adil, 18 pas çizkisi haricin
den sıkı bir şut çekti ve 
topu sağ zaviyeden Sovyet 
kalesine soktu. 

Vaziyet 2-1.. 
Rus'lar çok sert oynuyor 

hakem bütün akınlarımızı 
favulle durduruyor. 22 inci 
dakikada Hamdi boş kaleye 
atamadı. Kaleci Necdet gü
zel plinjonleri iJe alkış top
layor. 

Hakemin haksız yere akın· 
larımızı durdurması bizimki· 
leri asebileştiriyor. Oyun çok 
sert geçiyor. 

36 ıocı dakika: Necdet 
topu ortalardan kaptı ve 
sağdan şahsi bir iniş yaptı, 
Pamiri atlattıktan sonra gü· 
zel bir orta verdi. Hamdi 
koşarak Rus kalesine topu 
üçüncü defa olarak soktu .. 

3-1 galibiz. 
Hılk, benlb üçüncü go· 

lün kahramanlarını ;alkışlar· 
ken Ruslar, kuvvetli bir 
iniıle kalemize sokuldular. 
Dakika 37: Rus sol içi yer· 
den bir şut çekti. Necdet 
ihtiyatsız hareket ederek 
parmaklarını sıyırarak geçen 
topu bacaklarının arasında 
kaçırdı. Sovyetlerin ikinci 
golli. 

Oyunun bitmesine beş da· 
kika var. Her iki taraf ta 
çok sert oynıyor. Bir aralık 
Rus sağ hafının yolladığı to· 
pu Lütfil göğsüle tuttu. Hi· 
kem haksız yere penaltı ver· 
di. Fakat bizimkiler itiraz 
ettiler. Sahadan ayrıhyorlar 
idi. Bu sırada bir idareci ite 
müdahale etti. Penaltı attır· 
mamakta ısrar ediyorduk. 
Hikem topu ortaya koydu. 
Bizimkiler kaleden çekildiler. 
Sovyet sporcusu boş kaleye 

çektiii bir şütle üçüncü golü 
soktu. 

Oyunun bitmesine 3 daki
ka var. Biz gene hücumde
yiz. Sovyet kalesi önünde 
bir karışıklık oldu. Adil ye
re düştü. Hafif bir baygınlık 
geçirdi. Bu esnada da top 
Sovyct kalesine girmişti. 

Fakat hakem bu golü saymadı 
Bir dakika sonra da oyun 
bitti. Maamafih neticeleri 
gösteren tahtaya (4) numara 
asılmış ve biz maçı 4-3 
galib bitirmiştik. 

Oyundan sonra hakem de 
Rus takımının mağlubiyetini 
kabul etmiştir. 

• • • 
Dün akşam Sovyet dostla· 

rımız onuruna bir şölen ve· 
rilmiştir. Gece yarısına ka
dar eğlenilmiş, şölen çok sa
mimi geçmiştir • 

Misafirlerimiz bu sabahki 
trenle Ankaraya gitmişler ve 
istasyonda törenle uiurlan
mıılardar. 

~~~--------~~-Mesai nezaretinin önünde topla-
nanlar, liabil kulesini andırıyor 
Ecnebi tebaası olanların fi dahi olsa iılerini takip 

kUçük san'at işlerini yapa· için müdürü umuminin mü· 
mıyacakları ve bu işlerin sırf dürlerio, ve kalem şeflerinin 
Romanya tebeasına ait oldu· yanlarına kolaylıkla girile
uğ hakkında Romen hükiı· biliyordu. Toprak adetlerine 
metince çıkarılan yasa Ro· göre değiıen bu usul, ilga 
manyada fevkalade bir va- edilerek makamla eshabıme· 
ziyet doiurmuştur. Bu vazi· salib beyninde vasıta olacak 
yetin bir aynası olan aşağı- bir teşkilit meydana getiril
daki yazı dikkate şayandır. miıtir. 

Bükreş - Son zamanlarda Mesai nezarati müstedile-
mesai nezareti kor diplomatik rin memnuniyetini mucip ola· 
tarafından gösterilen alakadan cak çikar yolu bulmak için 
dolayı memnun olmaktadır. mllcadele etmektedir. Fakat 
Görüşmek istedikleri işin bunun temini için biltiln ser
ehemmiyetinden biran evvel vislerin yeniden teıkiline ve 
randevü almak arzusunu bahusus mühacirin komis· 
gösteren ve dünya 6zerinde- yonu mukarreratınıa tatbikile 
ki mevcud miJJetlerin bay· milkellef bulunan tetkilitın 
rakJarını taşıyan siyasi me· sıkı bir surette mesai neza
murlara ait limozin otomo· retiJe teşrik mesaide bulun
biller nezaret kapısı önünde masına ihtiyaç vardır. 
toplanmaktadır. Bu vaziyet MesAi nezaretinde devam 
karşısında hariciye nezareti etmekte olan kalabalık acık· 
madun mevkiine dllşmüıtilr. lı bir bal almaktadır. Yav-

Muhacirin komisyonu ec· rularını kucaklarında tutan 
nebi tebeaların memlekette anneler de dahil olmak &ze· 
oturmak hakkını tayin ve re meydana relen bir ordu 
tesbit etmege başladıiı an· mukadderatlarını tayin ede· 
dan itibaren siyasi mümes· cek kararı canları aiızların
sillerin "hedefleri bu gün me· da olarak beklemektedirler. 
sai nezareti üzerine toplan- Türk'ler, Rum'lar, Ameri-
mıştir. ka'lılar, lsveç'tiler, Alman'lar, 

Yoklama komisyonu tara· Macar'lar, Sırp'lar, Bulgar· 
fıodan ret edilen müracaat· far, Çio'Jiler hatta tek tllk 
ları bazı ecnebi tebaaları gözüken zenciler de dahil 
istinaf etm.işlerdir. Bu dav~- olduğu halde her. Ktla na
l~rın. sure~ı c.e~yanı . on bın zaretin kapılarını aıındıran 
aılenın akıbetını tayın ede· muhtelif ırk ve dine men 

w• .b. b' ıup 
cegı gı ı ecne ı tebaaların insan kalababj1 oraaını ha· 
yerine Romen tebaalarını kiki bir Babil kulesine ben
yerleştirmek suretile, bugün zetmektedirler. 
fevkalade ehemmiY,eti haiz istihbarat servisi yalnız 
bulunan - işsizliği de meh· Romen lisanı üzerine mua· 
ma emken hafifletecektir. mele yapmak mecburiye· 
Mesai nezaretinden müsaade tinde bulundujundaa itleri 

istihsal için Bükreş'ten ve için milracaat eden ke· 
biJhassa eyaletten eok fazla sanın bozuk konuımaları 
hücum vaki olmaktadır. Ne- ve müheyyiç sada ve itaret· 
zaretin salonlarında her türlü lerle yaptıkları proteıtolan 
lisanların konuşulduğu işitil- gülünç bir vaziyet doğurmak
mekle beraber muhtelif leh· tadır. Bu bale ancak bir ve· 
çelerdeki fısıltılar da duyul· ya birkaç tane tercümanı 
maktadır. Nezarette yalınız bulunacak yeni bir: kalem 
bir müdüriyet kapısı sürmeli teşkilile nihayet verilebilir. -------olarak çalışmak bahtiyarlı· 
ğında bulunmaktadır. Bilfı· 
mum temasları idare eden 
istihbarat kaleminin önü hal· 
ledeceği itlerin çokluğundan 
dolayı pek ziyade kalabahk· 
tır. 

Bundan evvel netice mea· 

Yağmur 
Dün gece saat 21 de çok 

şiddetli bir yağmur başlamıı 
ve yarım saat kadar devam 
etmiıtir. Bu esnada sokak
ların bir kıımı 161 lialini 
almııtar. 
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Sihirbaz, sokağa çıkınca 
iyice süratli yürümeğe ve 
Pasavan kendisini takibe 
başladı. 

Pasavan, Saitano'nun ce· 
hennemleri andıran evinde 
baaşına gelenleri düşünmiyor, 
sade Rozeli'yi bulmağa git
tiğinildüşünüyordu. Ve Odet, ' 
genç Şövalyenin hayalinde 
sönmüş bir mum vaziyetinde 
kalmıştı. 

* • • 
Geçen bahiste de gördü-

ğümüz veçhile Saitano Pa
savanın Kraliçe ile birlikte 
evinden çıkıp gittiğini iÖr
düğü ;aman bayılıp kaldığını 
görmüştük. Sihirbazın bütün 
heves ve hedefi büyük tec· 
rübeyi yapmak idi. · 
Bu tecrübeden mahrum kal· 

mak onun için ölümle mü· 
savi idi. 

Kendisine geldiği vakit: 
- intikam( lntik•mL Diye 

bağırdı. Pasavan ben için 
en korkulu bir düımandır. 

Bunu hem tecrübeme alet 
ederek ·hem de vilcudunu 
kaldırarak maksadım kurban 
etmeliyim. Baıka çare yok!. 

Tecrübe daıındat bir şağı 
yukarı dolaıırken biç dur
mıyor ve: 

- Pasavan'ı muhakkak 
öldilreceğiml Diyordu. 

Ve bunun için, henüz el 
ve ayakları titremekte ol
masına rağmen, evinden 
fırlamıı ve Seopol sarayın 
yolunu tutmuıtu. 

Ve böylece, biç beğenilmi • 

yen zamanda Paaavanla Kra· 
Jiçeain muhaveresine karıı· 
rışmıı ve timdi de Pasavanı 
peıine takmıı meçhul bir is· 
tikamete doğru silrilkıiyordu .. 

• • 
Şövayeain nihayet sabırı 

tükendi ve: 
- Rozeli nerede ? diye 

sordu. 
- Üniversitede ! 

Saitano bu cevabı verirken 
müstehzi bir ıekilde g6ldü! 
ve sonra ili•e etti: 

- Bununla beraber, gö· 
receiiaiz ıeylerdea korkmı· 
yacatınııa dair bana temi· 
nat veriniz!. 

- Korkmak mı?. Benim 
16zlerim çok ıeyler gördü 
ve korku neden henilz öğ
renmedi!. Haydı deccal he· 
rif, yürü! Rozelinin olduğu 
yere bir an evvel varalım 
bakalım korkuyor mıyım, 
korkmıyor mıyım? 

Pasavan hem bu sözleri 
ıöyliyor, hem de kılıcının 
kapzasını tutuyordu! Saitaao 
bili gülilyordu. 

- Evet, bütün mukadde· 
satım namına yemin ederim 
ki siı emıalııı bir Şövalye· 
ıinizl Sizin kadar cesur ve 
kahraman bir Şövalyeye, 
hele sizin yaıta hiç rast 
gelme.imi Bunun için ıizinle 

.. ,d; 
bozuşmak, sizinle muc bel 

etmek istemem. Çüo~6 ır 
halde mağlubiyet beoıJll .ı' 
rafımda kalacaktır! ~ 
hadiseler .. 

- Hangi hadiseler? Sili 
- Unuttunuz mu? ti 

iki defa ele geçirdiot· ~ 
diğim gibi bağladıoı· ~
dakikada gene elimde~. bf' 
tuldunuz? Maksadım ııSI İ 
yük tecrübemde kull•d:~ 
tı. Buna imkan verdi• ~r 

- Bana bak bUyüc8 
1, 

rif! Bunlar geçmiş şef~ 
bunun için boş laflarl• '' 
geçirmiyelim. et 

- Hakkın var Şöf•11f 
geçmişten çok bakse~l 
Jim, hem de geldik ~ ytrf 

- Rozeli'nin oldugu 
mi? 

- Evet l ,~~ 
Saitano durdu, elini ~~of 

dö Paaavanın omuzaP• 
du ve ciddi bir tafırl•: 

Devam;_P' 

Italyan'l81 
Bugün taarrıı1' 
başlı yorlarJJJ1:1 

İstanbul, 28 ( ôıel ) 'f 
buiün, F aıiıtlerio aa"'a1 
doğru yürlldükleri ~ 
yıl dönümlldilr. Bu Ol I 
betle ltalyan baıbak•dl ~ 
yor MuaaoJiai, bu ',~tit· 
siyasal bir söylev vere~ 

Roma alikadar çef~ 
ltalyan orduıunuD _.,J 
blitiln Habeı cebb~e'' 
genel bir taarruza k~ 'il'' 
ğıoı söylliyorlar. Hıb'I~ 
esasen bu taarruı• ~ #, 
diklerinden mukaveoıe!~ııı'I 
bütün hazırhklano• 1 

eylemitlerC:lir. DiC 
Uabeşistandıı 

• • 
Harp meclıs• 
-BQ1ıaraf• birinci ..,ıı;r:,1 

yaptıkları bareketlerdeP ge''I 
dar etmiıtir. Harar . •"' 
valisi Nasibu Cicik• cıftP'f 
d~ki büyük ordunUD kd ()t 
danlığını almak Qıe~e 
kaya hareket etıniştıf· ö' 
Aımara, 27 (A.A) d•,ı~' 

neral Diamante kuııı•0 1111111~ 
daki faşist fırkası OD }.~' 
bir yürliyüıten ıo~'ti,. ~·: 
nesas köyüne girınıf . O'o 

beıle'rin oldukça mO~=" ~ 
kavemetine maruz 1' .., b1 

hareketin genel ~~'11

0ıdor 
zırlıklarından birısı 

zannedilmektedir. 11ot0' 
Hava kuvyetleri lı ı.ij' 

cebhe boyanca bDJO 
yette buluamuıtur. atel ... ~ ~' 

Makale civarınd~Ll•tl .,.,. 
did Habet karartP
bardımaa edila1iıt~· sof'~' 

Keıif tayyareler• u,rt~ 
nek mevkiioe kadar ş,oJe' 
doğru uçmuılar ve ~11, b~ 
Habet kıt'alar• nıe;,,. 
kaç bomba atmıtl•' 

Sarayda bir RuıJl 
~ DDLBERD - f} 

ıı:JJ• 
Zevkle okuyacağınız. Yeni roınaJJ 

yakında haşlıyoruz •• 


