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Kurun 
Türkiyenin en__uc.ui . 
ve en çok satılan 

gazetesidir. 
KURUN'a abone 

olunuz. · 

abeşler taarruz haz~rlajlor. 
a 
er 

nin aradığı bütün va ·ıfları toplamak 
i~in 1 .. amanın Ye de\'lct basım e,·inin 
her vasıtasını ~ocuklarım11.a güzel bir 

kitap nrmek arzusuna tabi tutmanın 
'?.,ugü{I imkfrnlarından istifade etmiş 

bir eser· lH biiyük sayfa, ciltli, 30 ku
ruş! 

Yeni Okuma kitaplarının asıl ay -
rıldığı nokta dil denimfnin ereğine 

Zecri 
tedbirler1 

Bir Avrupa 
harbı tehlikesi 

karşışında mıyız? 

Sosyete üyelerinin 
donanmaları Akdenizde 
toplanacak olursa •.. 

(l'a:ısı 6 ncı ıayfada) 

Cevdet Kerim ne idman CC'miyctJcri 
ittifakı umumi rnzrkez: üy. le. inden B. 
Mahmut Saim taraf mJan, Bebekte gü-

< Sonu Sa. 6 Sü. 4.) 

Yukarda: Sovy~t •porcularJan bir kıımı; Altta: Sovyet ıpor kafilesi 
bcqkanı izcilerimizin önün elen geçiyor. Y anınclaki Bay 

CeoJet Kerimdir. 

ürk dili, bütün 
di lerin kök ··dür/ 

Yazan: A~IIVI US 
B"f ycuıcımu: Aıım Uı'un birinci. kıımı dünkü aayınuzda çı· 

han bu ycmnnın ikinci ue •on kurm bugün 4. cü .ayılanuzdadır. --
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I H·arp durumu 
k • h ~ dd ti d • J Bugünkü harp vaziyeti ıöylece hülua olunabllirı ~ e J arp Ş J e · e 0 ) ' Şimal cephe•inde ( Aduva) ile ( Adiğrat) etrafında yJ Aduva yak· nin 

_ ' den ltalyanlar Üe Habqler arcurnda tiddetli muharebeler o!Jo• 
Adisabalıa, 12 (A.A.) - Kuzey cep daha ileri gitmeden evvel bugün.. Reuter Ajansının Addis . A - ğu ya.zılmqtı. Son alınan malUmat bu muharebelerin ma.hiy,,,r 

hesinden gelen haberlere göre, Adua kü mevkilerini adamakıllı kuv • babadan öğrendiğine göre, Ital " ~ ni aydınlatıyor: Habqler ltalyanlar ile gübegündüz harb,,. 
yakınında muharebe devam etmekte- vetlendirmek istiyorlar. Daha bir ya elçisi .. il~ at~ş~milit~ri r.e~men j mekten çekiniyorlar. Çü:ıkü havadan uçaklann bombarJımatı4 
dir. l\luhnrebe çok şiddetli bir şekil iki hafta kati ileri yürüyÜ§Üne H

1 
.. 1abk~§ hd':'ll~umetındıan bmıs1:fırtf 1.t1e n- ~ karadan tankların hücumları kar§ısında kalıyorlar. BunJ-

almıştır. Halıeşlere göre, Negüs or - baılanması beklenmiyor. Bu es - a c ı e ı ıyorsa un .. r e - ~ • • • • A • lı 
duları kazanmaktadır ve İtalyanla • nada ltalya genel kurmay haık.ı , mahpuı vaziyetindedirler. İ bQ§ka ltalyan cukerlerı kadar yenı ve kuvvetlı .-ılah ıle tech 
rın zayiatı çok mühimdir. Ayni za - nı G~eral Badogliyo da ltalya • İtalyan elçisi Habeşistandan I~ edilmi§ bulunmıyorlar. 
manda, Adna ile Aksnm'un Habeşler dan Eritreye gelmiş ve ltalya kuv· gitmemek ~us1;1sund!' ısrar et~nek- \ Onun için Habqler ltal)an cukerlerine kat'§ı gündüz[.,l 
tarafından işgal edildiği Habe~ ma- vetleri komutanı General dö Bo- le çolk nazıkt hır vazlıye.t yakra'?'dıd~: 11 uıklanmak, geceleri karanlıkta bcukın yapmak planını takip "' 
hafilinde temin edilmekte ise de ec. no ile görü~mÜ§ olacaktır. j hr. mpara or mese eyı ço cı 1 !fi b•k k d. H b k l • • .. • d--'"' 
nebi mahaffl buna inanmamaktadır İtalyanlar §İmdiye kadar ıa~ telakki etmekte ve hununla bizzat ~ tat ' etm'! te ır. a ef as er erının vucutlan ııyah ol Uf .. 

1\fAKALE'NlN ZAPTI y AKIN GORU tıkları gibi merhalelerle ilerle • kendisi me~ğul olmaktadır. fi için geceleri üstlerinde beya~ elbise olanlar çırılçıplak soyutfll· 
LÜYOR mek fikrindedirler. · Zannedildiğine göre imparator f yarlar. Böyiece gecenin karanlığı içinde görünmez hale geliyo,. 

Asmara, 12 <A.A.) - Habeş impa-: Cenup cephesinde ise İtalyan- kuvvete müracaat ederek elçiyi \ lar. Onda11 ıonra palalannı, mızraklarını, hançerlerini ala. 
ratorunun damadı olup İtalyanlar ta ı ların Harara elli kilometre kadar v.e .ate~e mil!reti cebren hudu• ha- ~ rak ltalya'1 salları içerisine girerek ba•kın veriyorlar. Habef-

s IA-· I 1 b 1 d ki " l · rıcı edecektır. fii l • (A,;1 ) ld ki lı b · b d l 1ı·· ... rafına geçen Haile e a:;tye Guksa, ya" atmıt u un u arı soy ent • GENERAL BONO ADU Ay A . ~ erın auva yı a ı arı a en u tarz a yapı mıf ucum ..,. 
İtalyan hatlanna yanında yalnız 1500 yor. BUGÜN GiRiYOR J baskın hareketlerinden galat ofJuğu, çünkü Habeılerin bmlııtl 
silahh olduğu halde gelmiştir. Bütün cephelerde tayyarele" Asmara, 12 (A.A.) - General E yaphktan ve sabaha kadar (Aduva) içinde ltalyanlar Üe çat-

Kendisinin on beş bin kişilik bir keşif uçuşları yapmaktadırlar. dö Bo~o, Aduay~ ancak.yarın re~- ) plftıktan sonra sabah olmaktnzın gene çekildikleri anl"Jılıyor• 
ordusu olduğunu bunun 6400 ünün Son 24 saatin en mühim üç hi.- men gırecek ve ışgal edılen arazı• Bu tarzı hareket bir harp taktiki olduğuna göre banJtıfl 
l\fukale'le bulunduğunu \'e İtalyan - diıııesi, Guksanın İtalyanlar tara _ yi tesellüm ettikten sonra 1896 ö- ' k k .. ül' k • B ti H L _ l I al l ~ • 
1 tn f d k • · k d' · 1 .. 1 . t kb •onra .-ı .-ı ~or ece tır. rı sure e a'1ef er t yan arı 115 ar ra ın a geçme ıçın en ısın • fına gitmesi, İtalya elçisi ile Ate- u erı anı mı açaca r. 
den emir beklediklerini söylemiştir. !emiliterinin hapsedilmesi ve ni- Adisababa, 12, (A.A.) _ talya orta r"*tıraciıklar, pekçok zararlaıa uğratacaklardır. 

Guksa'nın Ye diğer başkanların ı. hayet General dö Bononun 1896 elçisi kont Vinci, Habeş hükfunetine f Habqlerin kulland,klan ikinci taktik çöllerdeki ıu kuyd' 
ta.lyanlar tarııfına geçmesi doğu Tig- ölüleri namına dikilen anıtı aç . verdiği bir mektupta, Habeşistanda \ larını pWemek, hatta kuyulara ölü ceıetleri a.tma.k, böylee• 
resini baştan başa ltalyanlann eline mak için A.duaya gidi§idir. kendi arzusu ile kalmaya karar vermiş 1 ltalyanlan ınuuzluk zorluğu kar§ınnda bırakmaktır. Nit.:!kitfl 
geçirecektir. Çünkü İtalyanlar bura • General dö Bono umumi ka • olduğunu ve elçilik emrindeki i~l tebcbim ~ ltalyanların ( Aussa) ovcuıncl a böyle bir tehlikeli vaziyet öniift' 
da hiç bir mukavemete uğramıya - rargihta Gukıayı dostça kabul ~t- memu1run~n.Hbeabeşkl ist~dan ~~aa~eae:. ) de bulunduklarını, üeri harekette zorluğa uğradıklarını dünfıii 
caklardır. Bilhassa Maltale'nin en kı- mit ve bunun umumi karargaha ya ge mesını cmesıne mW3 • • • 
sa bir zamnnda zaptı beklenilmekte- gelmesi için emrine bir otomobil mediğini bildirmektedir. haberler bıldınyor. 
dir. Guksa, kendisini 1ta1)·anlara kar- vermiştir. Guksa ltalyaya ıada _ Elçi, Habeş hUkfunetinin herhangi i ltalyanlar gene ıim~de Adiğra.t - Aduva hattı iUtünl• 
şı hnrbc mecbur etmek isin amcaza- kat yemini yapmı§hr. Bunun bida bir tedbirine rizasiyle mutavaat etıni- ~ bulunuyorlar. Aksum'u alamamı11ardır. Fakat buradaki Adil• 
desi Ras Seyum'un 40 bin kişilik bir yetteki fikri İtalyanları Makalle - yeceğini i~av~ etmekt~dir. - . ( rat yanında olan ltalyan kuvoetleri Aduva - Adi.-Ababa yold 
ordu ile ilerlemekte olduğunu ve dl- de bekliyerek onlan dostca kabul Kont Vıncınln bu dıyevi ve Habeşıs· .. • d b l ki!: l ... k • ol M-Lall 'yı 

tand 1 k i t i h .'k"' uzenn e u unan ve urvan ann ugra yerı an wı e 
ğer taraftan imparator da Adisababa· etmekti. a.n ayrı mama B emes , u u • 

d t · d ı metinden hareket emri almış olması do G doğru Üerlemek için ~alıımaktarlır. 
ya ave ettiğin en bir an enel tal- Guksanın teılimi ETitre sınırt ' 
yanın tarafına geçti~ini bildirmiştir. H layısiyle bilhassa hayret uyandırmak- Şarkta ve cenupta bü)'ük bir değifiklik yoktur. 6 civarındaki abeşleri imparato - K d"l t'k v· inin b h -' 

Roma, 12 (A.A.) - Makale ile do- run idaresi altında kalmak ~ste. tadır. or 1 oma 1 
• mc u a· ii Bundan evvelki hülasalarımız ara.-ında ita/yanların gen• 

x... Ti""'csine hakim olan Guksa'nm rcketinl tiksinti ile ka?'§tlamıştır. ~ taarr..ız planlarından bah•E:dcrken bunu , 0-·ylec • -L t • ıı·): ı:;q b~ mediklerine delil addediliyot'. Bi· hUk'" ti in k d" · k - e ızu.n e mı§ 
iltihakı 11zerine, Aduanın yüz kı0lo - Habe~ ume n en ısme arşı E H b · t d d ·ı AL • • • • • • 

u naenaleyh İtalyanların Makale ü- . . dı 1 d b"tmi Jd ~ J a. eııı ana qar an •1 an gırmesını menetmek '"'" ba mcnt· 
t k i d b ı Makal ·ı olan ıtırna saat 1 e ı ş o ugun • • ~ 

me re uzey n e u onan e 1 e zerine yürüyü§leri halk tarafın • dan hUkftrnet her dakika cezrt tedbir. _ leketı denız yollanndan ke•mek; bunun ifin ıisnalden, ıarhtatl 
150 kilometredeki Ambaalagi'nln l§ • dan bir mukavemete maruz kal - = t ü l" ltal ku ti • · H b · tı 
,.,ali pek ''akın görUlmektedir. lere mUracant imanına malik bulun - ~ ve cenup an ~r ıy~n yan vve ennı a C§:•tanın or 
o .; mıyacaktır. Fakat Ras Seyumun I!!. lal d b l t lı S l ü al ., l\Inkale "zerinde uçan İtalyan u • maktadır. 5 yay arın a ır ef ırme • 0 n ge en po•ta e ına:n malum,,. 

u ıüratle yeti!erek orada cephe tut- N1H SEFAR~EN ÇIKARAK 1 b. · b h Jıu l çakları Guksa ile muharebe etmekte maıındn.n endiıe ediliyor. AYET ı::..ı. .ı. - ızım u iza ımızı vvet endirmekteJir. Çünkü muhtelif A.,..-
''e o da ltalyanlnn kendi krtaatmrn Bt~ ŞATOYA KONULDULAR ; rupa gazetelerinde bu mütalea görülmektedir. Şimdi Mületl61 

Guksa İmparator Jan'ın tor<>9 Adısababa, 12, (A.A.)- Dış baka • • • I al L 
6

• . . 
maksat n hareketlerinden haberdar ld ğu d ·md·k· • 1ı:_ 1 1 . . . 1 h dud harı'ci . cemıyett t yaya 1<arıı tat ık düccek zecrl tedb:rler arasın · t 1 id' nu o u n an tı ı ı ımparato- nı, ıa ya e çısının zora u J . . A •• • 

e rn~ de 
1 

• nun tahttan indirilerek bunun ye- edilmedik!;e kendi arzusu ile gitmiye • a Habqııtana. .erbeıtçe .-ılah gontlerebümek kararı da bulu,,. 
Asm:ıra, 12 (A.A.) - ltalyan kı- rine namzet gösterilmesi muhte • ceğine dair gönderdiği cevapta kendi- l~ duğu için bu planın tatbiki ltalya tarafından daha ziyade r 

t::atı kumnndanlıft dUn Aduada. yer- meldir. Bu baptaki siyasi müca - si ve katibi için husust bir yer a~nl · . nem peyda etmiftir. ASIM US 
ıo,rni~tir. d l bU ük b• · b t d h"l' d dıw b' 1 h kt b tir 

l'l'ALYANLARA GÖRE... e e '1 ır nıs e a ı ın e gını ına~a ey me u u ge. ~n 1111ııııııınıı11111ıtillllll1J1uı111ııııııınııııııım---.ı.-............ mlll•-.-lllllllı1111iijtllli•~ 
askeri muvaffokiyetlere bağla ol- adamla birlhket yola çıkmasını bildır- # 

Asmam, 12 (A.A.) - Bugün şimal mak)a beraber İtalyan kuvvetleri· miştir. Bunun üzerine elçi yanındaki maddeler ile diğer mamulat üzerine ko rt tedbirıeraen bahseden .Mıındl 
şimali prkt ve cenup cephelerinin her nin önümüzdeki yağmur meVli - kitib sefo.re~n çıkmışlardır. ve R~- nulacağı sanılmaktadır. Bu husustaki Guardian gazetesi, tngilterenin ~ 
üçünde de hiç bir değişiklik olma . minden evvel Addis - Ababava sdestanın mustahkem şatosuna go - mUzakcrelerden, taviz meselesi gibi na. leyi ilk ele aldığı vakit ekonoın~ 11"' 

rnrştır. yetİ§ebilecekleri mümkün görül - tUrillmil§lerdfr. İtalyan elçiliği kapa · zik meseleler ortaya çıkacaktır. bi 
1 1 

be b k 
1 

1J hrf *'4 
Öy e anlıı,ıhyor ki, İtalyanla~· müyor. tılmıştır. Roma, 12 (A.A.) - CeneVTe .r er.e ra e~ 38 e: ,.e 1~ 

0 
'f'ı 

·------------------------ müzakerelerinden bahıııeden Jo . bırlerı de derpış etmış oldugun F.t 1 A b k t f tt• urna) Ditalya gazetesi diyor ki: drkt.:ın sonra diyor ki: 
k 8 ya m argo af8fl01 prO 8S 0 e 1 lngiltere ile onun peyki elan Şimdilik yatnn ekonomik tedbi~ 

Uluslar Sosyetesi medeniyetin dışında 
dev!et lehine harp hazırlıyor 

kalan bir 

Cenevre, 12 (A.A.) - Uluslar sos-f olan devletlerden bir kısmı İtalya ile( lığına ıeçilmiıtir. 16 lar komiteıi 
yelesi genel sekreterinin, ltalyan ba - olan sıkı ekonomik münasebetlerin • 18 ler komitesi olmu~tur. Komite
kanı Bay Sln·iç'ten dünkü ambargo elen balu:ederek üye devletlerin yek • ye petrol istihsali.tı yüzünden 
karannı protesto eden lıir nota aldı- diğerine yardım etmesi hakkında o • Meksika da ahnmııtır. 
ğı (iğrenilmi,tir. lan 16 ncı maddenin UçUncU fıkrasını CeneVTe, 12 (A.A.) - Finans 

Cenevre, l!! <A.A.) _ Uluslar ge • ileri sürmlişlerdir. Bunlardan bazıla- tali komitesi, Finans ekisperleri 
nel sekı eterliği bu akşam zecri ted • rmın zecri tedbirler karşılığında mü- larafından Temmuz ayı içinde on 
birler komite.:;inin toplantısı hakkın _ him metalibatta bulundukları söy • üçler komitesinde yapılan ve o 
da nc§rettiği blldiriğte komitenin a _ lenmcktedlr. zaman hiçbir devleti hedef tut -
hnacak ekonomik tedbirler hakkında TALI BiR FiNANS KOMiTESi mrımış olan Önergelerin e5;uını 
1enel müuıkerelerde bulunduğunu SEÇ1LD1 konu!muştur. 
bildirmektedir. Müzakereye pazarte - Tali komite, ltalyanın yabancı 
si s:ıb:ıl:ı devam edilecektir. Komite Cenevre, 12 (A.A.) - Fir.ans memleketlerdeki alncağım çek · 
finans mütehassıslarının tclcliflerine tali komite3i. Franaa, lngili:ere, mesi, yabancı memleketlerdeki 1-

Romaya ve Yunanistandan mü - f de pazartesi sabahı bakacaktır. Bu talyan alacaklarım aizi ve itfa 
t'ekkep bir tali lcomite ııecmietir. 

mütehassıslar yann toplanacaklardır. l k · d bedellerinin tehirini ve uzun va-
1 Bu ta i omite saat 18.30 a d l · k d"l l 

Cene•·re, 12 (A.A.) _ z ... crt ted _ 1 k p . l'f e i tecım re ı er açı masının 1 • "' top anara azartesı günü te ı h ı · · · d 
birler komitesi üye olmryan devlet • ve tanzim komitesinin genıtl tone yasak edlimesi i tima mı şım i ·ı 

"" lik müzakere etmemeye karar ver. Jerin ekonomik tazyike ne derece iş- lantısına verilecek olan tavsiye . 
tir:-'· ~ ·ebilecekleri meselesiyle meş - yi hazırlıyacaktır. miştir. 
gı:l r .. H'Ş fakat hiç bir karar verme- BAY L1TV1NOF CENEVREYE Gl· 

Tnli komite, Temmuzda yapı- DlYOR 
rniştir. l .. · d 

lan önerge er esası uzerın e ça ~ Cenevre. 12, (A.A.) - Sovyet dış Sonra Day Eclen halyaya iptidai B I d 1 d' 
lı~acaktır. u önerge er e -<re ı bakanı B. I...itvinof zecri tedbirler im· mnddclcr satılmasının ''e ltalyadan • • • t• k d 
açılmasının menı, ı~ ıra e en mitesinln mesaisine iştirak etmek ü • 

mal alınmasının yasak edilmesini ve d 1 1 d b. • · • d b d 
evıet er en ırı ıçın e ya u ev- zere yann bura va gelecektir. 

üye de...,Jetlerin Italyaya yaptıkları ih l b d ı · f k • • 
et te easın an o an veya 1~ ıra. B. Litvinofun beraberinde muay,·en 

racatın bir listesini genel sekreter . d d 1 1 r t h ,;ı 
e en .. ev .. et er.e mutavassı .. ız : bir plan getirip getinnedigwi belli de • 

liğc Ycrmelerini teklif etmiştir. b f d h k 
metı!'ı goren ır er veya .... u. mı ğildir. Ancak 1taıyayapelrol verme -

BAZI DEVI,ETI~ER ZECRi TEDBİR ~ahsıyet. tara~~ndım um!ımı ı~tık · mek yüzünden uğrıyacağı büyük ziya-
LERE l\fUKABlL MOHtM META- raz ak?ıne musaade edılmest me· na karşılık bir istikraz aktetmek is . 

LTBAT tSTlYORL.AR ıııelelerı vardır. tfyeccği zannediliyor. 
Cene,•re, 12 (A.A.) - Zecri ted - ON ALTILAR KOMiTESiNDE Cene\Te, 12, CA.A.) - Silah ambar. 

birler komite.sinin bugUnkU toplan · Cenevre, 12 {A.A.) - Maksi• gosunu takip edc<':ek ilk ambargcnun 
tısında tedbirlerin tatbikine tııraftar mos finansal komitenin başkan • harp endtistrisi için lizım olan ham 

memleketlerin büyük harpte 470 ler tecrübe edilecektir. Ancak Jlf 
bin evladını kaybeden İtalya ulu· . ·ıı ti 
ıunu öldürmek için esirci bir dev- tedbirler, ne Habeş a~kerlcrır.ı ,ı 
Jete ıili.h vermeye uğraştıklarını careti, ne hastalık Musoliniri 

1 
el' 

hiç hir zaman unutmıyacaktı•· getirmeye kili gclmeZ!e, o uıtt1ıı~ 
Tribuna gazetesi de diyor ki: ha müessir tedbirlere baş vurul• 
Uluılar ıoıyetesi Avrups me- trr. 

deniyetinin dışında kalan yegane -----------____..-/ 
devlet lehine harp hazırlıyor. Soyguncular as1tdıd'\, 1 Lrıvaro Fatiıta gazetesi iıe di· ~· 
yor ki: Adapaı.arı, 12 ( A . .t\.) - 9 bi' 
· Zecri tedbirlerin tatbik edile . 1931 de Hendek • Düzce )'olu11~11t1 
bileceğini hiç zannetmiyoruz.An- otomobil )~oıu bağlayarak attı U ıe
cak fngiltere tuna katiyen emir. kurşunlarla şoför Sadri ve v1ıc_~ '/)· 
olabilir ki, zecri tedbirlerden tat cime.r Hakkıyı öldiiren ve 1c.3rd': b'' 
biki Akdenizde doğrudan doğru- ya'yı ağır ya.rahyarak öl dil ıaıt JP' .lJ· 
ya bir harp hareketi olacaktır. ~JıJO" 

Ayni gazete. lngiliz basınının !tal· rııkan Emin ile Zekeriyya }ta ·
1
.,..,,, 

ya hükumeti ile İtalya ulusunun ara· ki ölüm cezası kamutayca ~.n~~ ,. 
sında bir fark gözetmek teşebbüsüne olduğundan hnkJarındaki olu , 
verdiği cevabta ltalyada hi\krtnı~t ilr 

81 
bu s.&bah asılmak suretile 1 

ulusun tek bir vUcut halinde bulundu· 
getirilmiştir. _..,,.. 

ğunu ve tclt bir kalp gibi çarptığını ~ 
yazıyor. 

Al\fERIKANIN KARARI AL.ı\KA -
nART.ARA BlLDlRlLDf 

Vnşingtf)n, 12 ( A.A.) - Bay Tlull. 
Ha heqistM için ~ilah ambargosunun J 

knldınJmnsına Cencwede karar Y<'ril j 
miş olm:\'=mrlan Amcr~haca n:ı1:ırı i · ı 
fihar;ı n1rrymıyacı:.ğını ve A:ııcrikar.rn 1 

hib rnrl•'• lroı.'ınnu mucihin('e her iki I 
tnrı:ıfa rlı> qjlnh fatrr:lrn:ır.t la"''m re1-ı 
dP'int aı:ıt·:ırlnrlnrn hi1rHrmistir. 

<'eh!' üt•a··1k. 12 i \ . .A.) - ın~mz 
AchiJJn-ı k .. rı.·ı'.7:"irii r-rr: trr~~C:1 hu .1 
ra:o-·:t .... irıi-~ir. 

l':l~ESSt TEDRlRLER EN 
~ONRA ... 

Londra, 12 <A.A.) - Ekonomik zec-

--~~~----~---~ 

~~.t(UN okurlarına 

HiZMET KUPONU 

13. 10. 93:> • 
. baş111' 

Hu kupondakı tarıhten ~ 
rak 15 gün içindtt J<tTRUN ld•rir•'1' 
gö teri1i~e - resmi t'lecbll 11tr 
ynhut tecimer §ıfatile .~·~~'.I~~ 1 
lardnn haşka - bir kuçuk ıı•st• 

int 8 
defalıl' 1 satırı parası yer uı\Jtl • 

ld ed• rı ··•' ı lstıyenleı gunflnrle ar noın-
k onıarı ,.. • 

~ · rulaca•: surette hu up ıca>'9 
1'"'11t' dt' 1 

\'C!~r.t"klf'r1 ml'ktıın•ıırm "' ıt'ıdl' 
~,·1IJ'11 

nııtrh'ir 4 k"'fm" t>lr ıır. • '' "' 



Olnıı lritaplanncla bir 
ileri adım 

Devlet· Basım Evi-
"in yeni kıraetleri 

( 011yanı 6irincilN) 
............ t.talaa 70lda. Bltan 
..... toe* w .. lpa fula. fa1da • 
111 l&Jrlaeak tılk keU•t 1er tutma • 

., .... h•Mrl..t· f Bir yankesicilik 
Kumar yüzünden sabit görüldü 

} K UltUr iti eri 

Okuldan kaçanlar 

Rafit tarihinde •wkıd maddei gari
bei rocim., lxıflığı U. yaaıyor: 

"AllJ*Del •adette Aba-ay 19emt
lerinde Kavaf Abdullah Çele6i nam 
pbam hatunu, yine ol nWıJe karip dt1k 

..... 
Bl,te dMl lllr •rlJI slrdlktn 
~ J'&Ynlanmma pllfbalerlnl 
....... - lld ıh detU, OD lld A· 

" '8e r-Prmr'•• acma .. k elden 
~; fabt aMee •• bakmdaa" 
~ana ile.. Yoba, dil tlem.tnla 
~-- adDluma a18k 111' ......... 
._da o1aa bir .. r1n ortaya ~ • 
.. ._ lllr Dd Jaaftabk 1ilr pdkme ta
.. •lfafa bür ....... etJtl• ft il· 
1't111 llaknuatlaa kannulala bJ · 
~ amlaa •••nı fuJulle Jca. 
~dırma,. 19ter. Mabadm ytlbek • 
... 1'I nnn herbuleld temi ,.._. 
ta ... lerlden lllr bç ldtaln ba k• 
~ Mr -'• ,.,.. .. 11c1rr. 
~ .... bir de hlr •ene Mr kaç 111 
._ fiil Mr kitap bltall baua•n•n 

~ ····-~- lpa kip: ~? .. Ba. ba bnn ... •U -
•ha111 klçtlk ...ıaatlerln ,,,. ....................... ,. 

...... ,. laırmak oıv. 
....... ; • .,...... llMlae .... 

:::. kitaplar, aiMye& eylti IODua& 

• mat 'fll&yetlen slürtll. ele-... '.'lnb•· bir uktadaa .... bir 
~ olu •taf•Jl kırk .... ÇS-

~ ...._... •••UJ•tte bJle 
~ 9&Jıla•l4L CaauriJet iM 111r • 
........... aak ...... aektuı
.. lataaballa &nll OD sbl pçadye
- W,. 'fUlta bollata kuandırdL 

..,..,. 71tecek lwlar cep kıJa • 
~ Slkanl••••ll oldala decllko • 
f-. da a7al kok9711 verir: ilk pka • 
tdla elit alt1mf Wa •11 kitap arka· 

• 1etlftlrllhlce1e kadar pJJU&JI hiç 
1-rak•ıyam Mr adkdanlır. 

taıdı ld -*te•lerin acaı.utl• he
'-. hatla mekteplere bütiln tale • 

~ı.;.~ ;;18 .. MtıapıaaM'' •p.
~kadar..,..., JflUlmlt 197 delll-
"· .... Jtnla 18f1ı tecrUı.i bilir ki 
~ IOaaada bile kltaplannı alamamıt 
r~1ar_ bal11111ar. Bn1ara kitap ye • 
~ ...... ; belki banlar kfta • 
~ler! 

__ ................ pdar ld talebe çok-

• kitaplara mtlnde DYllflU· 
~ ... 4Dlk tek kitap -.asında • 
~"Bir dene bir b~ 111 lpa tek bir 
'9t kabala,. ab ta1Ü81 "Bir dene 
~ kitap ka1'al ederek l~lerlndea 
Mı. .. tlJUllU her mektepte o der.._ "-dl llntmeatne llll'akaak,, dan 

Bir arabacının yapbğ: 
itlere bakın 

Saltan Selimde Çulmr boltanda 
oturan uab.cı Feti ile .,.Pi tuhma. 
itada otana çolak F eysi &fr ku • 
mar Jiirinden diin kaypya tutut
mutlardır. 
Bunlardan F eti taı.nca Ue F eni
yi aat kolmulaa 1ualam19, 10nra 
kamaımı çekmit hunu da F eysi • 
nin rlfltine aaplmnqtır. F eysi 
kencllaini ancak Jerclen ald'ılı blr 
tatla müdafaa etmek iatemiı, b· 
çarlam tap Fetinia 1-tma atarak 
raral&llllfbr. ICa•PP Maatafa ia
mbMle biri8i de aiımlt, fakat poliı-
ler çalRak Jetlttili için 6ç6nll de 
1ab1ımlfbr. Yarau alır olan 
Ferzi baatahaneye blclınlmıttn. 

YANGIN - BalarW,.Gnde is • 
tuyan caeldeaiacle Khlmola ait ti· 
haff,.eci dtilrklmndan JUlllD ç• 
mıt, ıira,.et ebaeden elndlrUlmlt 
t6r. Yanım tahta dolap iclne ko • 
nan Me?Jem ana kandilinin par • 
lamaımdan ~lcm'fbr. 

ÇÖP ARABASI DA ÇARPI
YOR - Balatta leblebiciler cacl • 
desinde Maatafanm ~P arahuı 
yedi yqmda Tepo -.iade bir ço
cufa çarparak :varalamlfbr • 

Er Franı ıoıyete•İnin 
im ti yam · 

lata.-U. Parla arumda taJ
PI'• ..,.ı.ı ,...... Er r ..... ı . 
ıimli Franıız ıoıyetetinin imtiya'Z 

~~--ii•• 
da h~lsle temada •N-
nac:ak olan ıo.1ete idare heyeti 
azumdan General Duval dün ka• 
rıaiyle birlikte Anbradan dan • 
müttilr. 

Gen.al Da..J, henib al&hi
Jedi ıahıı1arla temua batlama • 
driını, fakat ilk fıraatta hamı 
1apalak bere tekrar Ankaraya 
ıelecelbai alylemittir. 

Soqete cleleıeai, elin Parise 
altmiftir. ~lan ortaya dikip brp • 

~ la alqrlahlllr- Ba uaa Bay Kar ahan 
~ .,.,.,.. yerlals ,.... ,. b . 
1lıia ..,., .... ı Tik kitap hqlaclık • A.nkaracla bahman Soryet el -
9' m ki oa Ht k...., fiyat • çisi Bay Karahan bqün tehftm. 

....,.._m • 11' bir tarilı ki • se ıelecektir. 
~~~~::.:-:::~ ~1:0: Ankara dinüıü olarak Y alo -
~ Jııitalrnı alamıyan (ocaklar da vaya ıitmit olaa SoYJet doktorla· 
~.._ llUea ıtretmenlerlnden f • nmn da lnaıün tehrimize ıehn .. 

4'1Kdlr. leri MldeniJ'or. 
~tr den yılı bafmda ldiap, ki • !;;===:;;:===;;;:;;:::;;~ 
"- •'tlsabetblia fuilet imtihanı • . DflN "'"YARIN 
>t..~· 1Qt .. ım, muallim .a.Wu. ' ... ., •er 111 acı karbaıılar vennekten rerri":ı·" ' ... ,iJıb 
~ ... mıdır? Saru 43 

~ablak yatağıaı kuntmur da 
~ •theı:%en tek ldtabm bir ka • 
.. .._ ~ tek kitap demek iiretmea 
llat ~, ala•~ talebe bqka ki- , 
~ "'-aaa d .. ek deiildir. Tek ld· . 
~-.. kitaptır n aea hlr kitap, 
"t '1llaet blT kitap. bir yardmcı Jd. 
tıı~ .... ,. enseı olabilir .11 
~ ki tek kitap her fqden lnee 
~ .ı:!"!! hlrllllnf pur1andrraeak . 

Q ~. ı 

-~~ti dcdtkoduuaa k.ltapplana I 
'-" sra•erler flkl1•tl •• 1 

Le....· or. I• tlkl1etln ••na. 
,.:...,,111~ki!."~ hHnr ki tfkAretln bqı br-1 

.,,,_ ,,.,,,:, A ..... Dı• ._,,,. . ı 

HAYT>4R ll!P4T 

EFLAıUN 

~ .......... ,,..,,,,, lılf .. , 
~ ... .., ....,,,,., ,..,., 
~ "' W. wrflııılt .......,.,.. ı.tanlMll - ım 
~ ..,. .., ..,,,,,, ,,.., .. ' 

- •• ...,_,,_ IMH!!Uftıow ... 1 Sa ... merk911iı 
••; W.•tur.. VAKiT llat ..... Allkara CadMllJ 

clelt1 .. , Pata 31 Kmwtt-· . 

P • k kinı olan bir bezzaz yahudi ile halı 

B ohs vasıtasile me lep- müralneatta bulunmak bere •ahadet ir sene hapis cezası, ~ Jerine götürülecekler ve haklarında ber mucibi l8fitef 
dört aya indirildi LiM •e orta okul direktörleri htlkUm ve huccet olundu. Bu keyflye • 

n....- d R • • • d b" d 1 el kul d" l...o.!.r. lü tin turih ve fubha tızre (Kelmln fil· .., ....... an a e~ı ıımın e ı- iln aı e en önce u tür ıNauır - mildıale) mua)'ftlm llmn ve bugün 
rinin cebinden on bet liraaım çarp tünde bir toplanb ppmıılardır. m\ltahide düpar olduluna herbl cam: 
maktan IUÇ!u Muatafanm dunıı - On ıündenberi açık bulunan o • olup llLdrı ı,ı•nvhn bu vakta elek .o • 
maaı, lıtanl:nal birinci ceaa hakye· kulların talebe ve öiretmen dur~ but ile ikamet haddi zina bul•mmaıbil 
rinde dün sabah bitmiıtir. qıu üzerinde 4kul direktörleri iza· tahakkuk ve bu itte Q7U taharri ve 

Alıkonalmna 0 •---L du.-n•ma • 'bat Yeniaitlerclir. tetkik lktla ~-. l&dn nım be -
-. uuaa - -. Al tecfL le • d yuf zade Ahmet efendi birkaç metkil· 

ıı yapılan Mutaf.-a, ~ sabit man uir r sayam • orta tW-adl fahfdler f8tlma ve zUnun ve 111· 
ı&rülmüt batkan Sadeddin . üye • okul Ye liaelerde talebe durumu behata lttlb&' edip hWIClt; wrnııetin. 
lerden lsmail Hakla " Mus•ez, normal bir telde ıirmlttir. nltan Ahmet ban eamHlll'ifl #kl
saçhmm bir .._ hap1ine karar Hiç&ir olcuJda açık atretmenlik hında ejderha tuv1r1 oıaa mahalde bir 

Yer1Ditlerclir. Ancak, ~man pa • ele kalmamıfbr. çukur hatr1 Dmr olundu. 
n ___ ..ı .. _ı_L __ • • • •e- Nedreti Wkmma ft bg htUmıtl p. 

ranm mikdan az olmaaı 18zetile. PUDU&D toma ~m ıyı J rlbenln tmıret fll1uuna 
rek, cua mGddeti daıt aya indi • titmeai için almacak tedbirler .t- n,ar 1rAmeUr ":....a...t ~ 
rilmiftir. 1400 kanat danıtma mu rafından direktarler fikirlerini lir· 81 mesk6re ...... olaa l'uli PAi& • • 
rafı ela 1115laclan almaaıkbr. lmniflsclir. · rayım tepif baıurap .._... ....,.. 

Mmtafa. Od ~ dir Her okulda lhcü aır.-1• lllllGm 8lprllkDm olm•lrla meJda • 
~., .... • ~ileaık bunl• d-. u.:..mnm m CUDi llU1tan Ahmet Ban teraJdbn1 

lmf 1Nhm1ormClf. Bu itibarla bir cbpacla ....,. ,e.aı olarU clo • slhunl enam ne mahterden nemadar 
buçuk ar IOJll'a teftlfhaneden çr· 

1 
_ _.._, __ u • ...ı olm"lbL 

~. ..~vD'. Ol amıt De ,.ııudll mesbaru hap.. 
Banlar almldaa lmça chtanda ten tJırao .,. ilmr ve mesbureJf w. 

K d h k• ) • dolatan ft lrala"1-"• oyan OJD&• rolnnan ~ bllarma etek l"mdUt· a ın e ım en ,... çoea1c1an poU. "fUltuil• o. ı.1nı1en ICllll'& cem a1aa D&llll her bl· 
kala .-..-ı...ur. rl Mr tq atıp i'eellllle Jıellt eyleclller. 

Birinci Uluıal Türk Ba pbi çocuklarm clmwa • ., • Yahudi melfar ... PellQel bhrtlt.ecı • 
G. k ı · K it · _:ı -!'-' · I..-'--- .__._ mirden ta!IBll lfrlban can t1m1a11e bir ıne o ogı uru •JI aı •••111'~ IUIWI .............. •...- aan llnl1rwHml lll'eftwllm ne mu • 
Tark bb 1coapeeWa ~··ı •· lecels:tir. 1111'11 w JBtml IDllbwde arat tem • 

ralarmda AMarUa T~ 7 ariluel ••erler l&I teW oldu.,, 
11ac1aa helrilDleriaia ittlnJdle (Bi- .Dltilr hekaaltiı Mitin oka11a- Ba ftk'a Meri ıon ,.ı 28G Jd ea. 
riDci Uluaal TM Giaekelosi Kon- ~ JVl~clılı W. ~.ı Ojnt • :;.. t;:_ ~ ma:;~ 
paaı) ela tople»•Jltrl'. 1taralta11 ..ı.rm lıswll -1ıitlebMle ~- 1dm 11t.1ırw1n1 - badatne gMUren 
Sallık Bakanı .,. Pıof. Refik Jaıacaldarı ..,. talebe ........ 'P'Mfü, ,.af 1llDlcla ema. eden ·~·eı 
5"clam -.;alt Ye tak 1a,metli W.. teplat-nkkn tariheel ......... Jlelunetttr. Ba hc!l8ecle 40 yapıda idi. 
., ....... hatla IJ'el.t .. • almlanam bir ~ bir mG • .il 

llmlam11 •• c:Uml..me _..telde • :9 ~ ~ırm't:. Bun· Uray aleyhine açılan 
rinde ~·~ u ~ket anı,· - llretm e;..:: da•aljr \'e oeYap'an 
_.. • c ... ııaı1ıttı ı .fllliir .ı. • o.ar •slaMe eidail Cla.alo.ı· 

Ondan IGlb'a Ceneral l•im .O. bnl ... llDdtılı111ıldenlir. heMmicla lllıiıy•lerinclen relen 
m~, Konıra Batbnlıima seçil • Killtiir 1.balıiı ela Mltiba ... .........,. aray tabelerinin dolru· 
mıı •e rumemede meYcut rapor · lerin listelerini topladıktan IOlll'& dan dofl D1l ceYap 'ftl'llledikl • 
Jarm teblij Ye müzakeresine seçil. öiretmaleria haaJanlaa denJer. anlqrmu.:,. Şahelere hu h...:~ 
miftir. de ne earetle istifade edeald.-lai ta bir 7&J'llll ahderilmit, tuWe • 

8iriaci ....,..: Loealilr hanları shtıfM Wr brefar çıkanlacaldır. ria hendaa wara ura7 laalnak it. 
••. J'rof. ıc._ Twflk TARiH COCRAFYA FAKOI.. im d~ m6ta1ean a· 

ikinci rapol': Xnrrbk ••• :Prof. TESINE ALINACAK TA••BE ı._..ı.. ha ........... cnap ••. 
Ali Esad Birol - .AaJrarada acdan 7-1 tarila, ri...__lal Wldinnlflir. 

Oçtiadl raporı M'Jh·ht iltt • coliafJa fakllteaine iaitihanla pa 
hal>ı...a. tecla.W, Dr. Almet raa 40 ratdı talelMt al,.....kbr • 
Aam Ow. Banland imt!Lnnl•n ı•• imis 0-

tarafmdaa tei»Jit edlllpittlr. ni••ıitmiade lldimb•ıld alı il 
Konıra iki IÜD d8ftl[& ebDit •e nü aaat 9,30 da yapılacakm. 

ildaci sini G....ı Refik Milli • ONIVDSITEDE - Oalweni • 
ria Bathnblı altAU k:plawnık tHe ,_j talel.e )'al .OMed inli 
raporlan ....... ebllltt&. mbdeld ub siDi ltitMelııir. 
Münılcı.-Jua: A.lbraclaa ıe. OCRETMINLERIN M>..AŞLA 

kli; Tahir, Halil, Saba. Mmffer, Rl - Lite •• Ol'la obl llntmen 
1 · d H y:....--~ • ~ - • • leri tepialenel maatlanm clGn -ımır en aaan, ......-, IRADDUI· 
elan Be.im Omer, Kenan Teriik, d• itibarm alma7a ............. 
Lip1Da11, Refik Miair, Ali Ead, dır. 
Ahmet Aann, •• Mmaffer katıl • ULUSAL MASAJ .lJ&R - An • 
mıtbl'. 

Kan Ye denis tapma 
•uıtalan 1a,.Jacak 

le iti• hlmnblt..,. ...... 
li Wr , .... , ....... - ·ıa.ı. 
..................... s.. 
radenls tapma ftlltalarm - • 
Jl)man .. DeticeNn liehnlıl . 
ahclerilmelİllİ Wİrmitlirıı Urq 
ba iti .. ,... ..... _ .... it 
mittir. H• a,..bm =rr 8 .. • 
ı ..... klcalrwawlaft-.-. 
talan De deals ftlltalamaı Miı U. 
te halinde huırJaı.. sap ..... 
~lir. , 

ikinci konsranm Jİne Ankara
da 2 sene sonra toplanmaıuaa ka . 
rar •erilerek raporlar Ye raponiir· 
ı. aeçilmit Ye koqraya ton Ye -

rilmiftir. 

kara lmaet ı-,.atı olan llret· 
menleri tarafmclan talebmin ob· 
yabilecett MYiJ'ecle bir.,.._, ma- Çin elçisi 

Oıüm 'er· miz 

al kitap ..,,i,..b ,.apılacakbr. Bir mil•Mttir A•~ '1r 
Ba netriıat itin ilk toplwn dart tetkik ..,.._tine Plrmıt olall ~ 
mual hamrl•nmlfbr. Y alcmcla ça- eipai General ~ dtla la • 
kacaktır. tanhala dan.ek a,.. ~ ak • 

BAY FAHREDDiN KERiM - pmmda Anlıaraya ~. 
Ankara da toplanan ,..dinci anı- Elçiyi huradaa ._...... 

iç itler bakanlıimdan uraya bir ulaaal bb koqruma ittirak et • ı•lea Çin e)silik al 'ar * llirlik
yaJJm ıelmiıtir. Bunda, ekonomi mek üzere ~kara1a ıiden profe- te Anlrarap ............ 
~anl~iı tar~clan ~ mahau ı8r doktor Fahreddin Kerim dün General, Tiirldr• ile Cin ua • 
lünüa ıyi Jetiftirilmeaı Ye sabıla· Ankafadan ıaehrimbe •elmittir. ımda bit ticaret mm•eleai ,... 
rm yeniclen tanzimi için yeni ha! • • pılmuı için l.ôkOmetimizle mba-
tan tertibat almecalı hildirilmek· Uray bu yd yazı makınes1 kerelere ıirifecektir. 
te, yablr mekteplerle düıkünler • I af amıyor 
Ti, çocuk lmrtarma JQl'du ıibi Ura1 tuhelerinden birçok razı r Yeni Eserler ... -.; 
JUl'dlann lriitçeleriae i.'.züm almak mak0 neleri istemnekteclir. Uraym FAT•A 
için taha~t llonulmuı bilcliril • bu seneki büt:-.eal ıa1et dar oldv • • FIUlt NefıU •no. 
mektedir. Memleketin en kıymetli h'1dan hi~ tiir maktne afmamrya• K&çik lrikiJel 
ürün'erlnden lriri olan 6zCmün caft ;ıteyen yerlere hiHlrilmit • IO lnınıf 
memleket ~inde re•acmı temin ı- ; tir. Bun~an hn,b. zaruri oTmı:;an !ı!~Jaka alınız ve okuynna 
çln Dıitl yerleriıı çal..-u~ da bil· ~rafiarç,ı da yapılmamuı ye •. .._ ___ sa•UQ-ye•rt•'•*V•AKIT-•"--• 
Jt~elp~iJ- 1 niclea tekW eclilmittir. 
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Habeşler taarruz hazırlayor! 
(Üstyanı birincide) r ralyözle ltalyanlar tarafından! 

lnıparator, şimdilik daha A _ geçtiği resmen teyit edilmektedir j 
<lia • Ababada kalmaktadır. Sü lMP ARA TORUN DAMADI 1 · 
bakanı, Dessie karargahına git - TAL Y ANLRA NELER TE5LlM 
ıniıtir. ETMlŞ? 

CENUPTAKl ITALYANLAR Asmara, 12 (A.A.) - Reuter 
HARRARA 50 KiLOMETRE Ajansı aytarından: 

UZAKTA ltalyanlar tarafından bildiri) • 
• Cibuti, 12 (A.A.) _ Reuter A- diğine göre, te.Jlim olan Ras Guk
Jansından: sa ve muavini Vagame, birçok 

silah ve mühimmattan başka bel-
ltalyan çev~nlerinden bildirH• çika mamulatı 50.000 fişenk ve 

diğine göre, cenup cephesindeki Alman _ İngiliz _ Fransız ma• 
İtalyan kıtaları Harrara 50 kilo - ınulitı türlü silahlar getirmişler -
tntere uzaklıkta bulunmaktadır ~ d' 1 A ır. 
ar. Bunların Harrara gelince .. iT AL y ANLARA TESLiM OLAN 
dhı - Ababaya ve Cibuti demıryo-
hına ulaşmaya çahıjacakla.rr ilave RASiN SÖZLERi 
edilmektedir. Asmara., 12 (A.A.) - Doğu 

S:,.nr~ :lığına göre, İtalyanlar · Tigre eyaletinde Makale bölge -
deıniryolunu k-eserlerse, Fransız si ~efi Ras Haile Selassie Gugsa, 
1'1enfaatlerini ihlal etmemek iç\ıı İtalyan başkumandanı General 
Cib~lti ile Vireclua arasında iş;e • Bono'nun karargahına gelerek 
hl::!sine müsa~de edeceklerdir. mutavaat etmiştir. 

Bununla beraber ilk evvel Ha . Avrupalı general ünif~rması 
he1lerin demiryolunu kesmesi taşım_a~ta ve tepeden tırnaga ka• 
Ço!{ muhtemeldir. Habeşlerin de ~ dar sı1~hlan~rş bulunmak~a olan 
llliryolunu keseceği nokta Auach Ras, ~ır tercuman ~asıta~ı~le ga
ciYarında o!up buradaki dar bo • zeter.ılere şunları soylemıştır: 
~azdan bir köprü geçmektedh·. "lta_!,yan ordusu saf~arında ~ar
liabeşler Makallede iyice yerleş• pu;maga haz~r~m. Eskü:lenberı l -
rniş. olup İtalyanları beklemekte . talyan d~su ıdım ve !ta!yanlan'.1 
dirler. ltaJyan kaynaklarmdaıı yar~ımı ile memleketımı medenı
Verilen haberlere ııöre Aussa ova• leftirmek arzusunu ta!ı~.a~tayım. 
s · "l" d t ·1 d Kumandam alhnclakı batün /m()-
~nı ıstı a e en ta yan or usunun l • J b . · • • tak• it · h k · .. k.l"t w vet enn e enun ısrımı ıp e -en are etı mus ı a a ugramı!- d kl . b .... k • et'm 

ht, Cünkü Habesier oralarını teT- ece erıne uyu emnıy ı 
ketmeden evvel kuyu sularını tuz- vardır. 
lanıışlardır. !TAL YAN ELÇ1LIG1. MEMUR · 
f\DUA lTALYANLARIN HUK- LARININ HAREKETİ DRAMA-

Mü AL TINDA TlK MAHiYETTE 

Roma, 12 (A.A.) - Stefani 
Ajansı bildiriyor: 

Reuter Ajansı, Aduanın yeni
den alındığını bildirmek suretiy • 
lı;: bir kere daha açıkça yalan söv
lernektedir. 

Aduada hayat, normal surette, 
ltalyanlarm itiraz götürmez hük
lllii altında geçmektedir. 

lT AL YANLAR AKS UM 
KAPILARINDA 

Roma, 12 ( A.A.) - İtalyan 
kıtalarmm mukaddes Aksum şehri 
kapılarında bulundukları haber 
'Verilmektedir. Bu şehir ele geç .. 
iniş gibi telakki olunabilir. Resmi 
t;evenler, İtalyan ordusu kuman -
danının Aksumu bombardıman 
etınek istemed!ğini ve Habeşlerin 
lllukaddes bir yer gibi telakki et
tikleri bu şehirde eski tarihi ma · 
dastırlarla birçok kiliseler bulun· 
t1ğunu bildirmektedir. 

3 lT AL YAN KOLU ORTA HA
BEŞ YAYLASINDA BiRLEŞ. 

MEK tSTJYORLAR 

. Cibuti, 12 (A.A.) - Reuter A
lansından: 

h İtalyan kay !lağından gelen bir 
abere göre 3 lta)yan kolunun 
~Usirranc ileri hareketlerinden 
l~kip ettikleri amaç, orta Habe -
ftstan yaylası üzerinde bideş • 
~ektir. Avrup~h ınemurlar, Ad -
dısababa - Cil;uti demiryolunun 
kesileceğine ve Habeş paytahtı -
lltn Yakın bir gelecekte tecrit o]u .. 
~acağma inanmaktadırlar. 

ERITREDEKİ iT AL YAN 
MEVCUDU 

Roma, 12 (A.A.) Jurnal Dital
;.a. gazetesinin yazdığına göre, E. 
b·lredeki İtalyan ordusunda 110 

1 
1n asker, 2.300 mitra1yöz ve 230 

0 P "lfardır. 
t Bu orduda ayni zamanda 92 

1 a.nk \re türlü rn!>dern silahlar hu· 
Unnıaktadır. 

ltvıpARATORUN DAMADlYLE 
StlN HABEŞ ASKERİ lTAL YAN 

A.RA TESLİ!'vf OLMUŞLAR 
ı\. londra, 12 (A.A.) - Reuter 
h Jansının Asmaradan aldığı b\!' 
da.bere göre, imparatorun dama· 
rı: bu!unan Haile Sela.sie Guksa, 
liUavıni Vagame ile beraber bin 
li abeş askeri ile lta)yanlara tes -

tn olınuştur. 
rtsk 1-Iaile Selasie Gugsanm 12000 

er, 12.000 tüf enk ve 100 mit -

Addis. Ababa, 12 (A.A.) -
İtalyan elçiliği memurlarının ha • 
reketi, dramtik 'bir mahiyette ce -
reyan etmiştir. 

Elçilik iş.yarları, durağa bir sa• 
at geç Felmişlerdir. Elçi, Bay Vin
ciye . li?~lince, elçilik binasının alt 
katındaki odaları kapanmış ve 
elçilik binasını ve memleketi ter· 
ketmesi hakkılı.da yapılan bütün 
ihtarlara, hayır, cevabı vermittir. 
Süel ateşe Bay Kalderini, elçiniu 
vanmda kalmı~tır. Yaka önemli 
bir diplomatik hadise mahiyetini 
almır.tır. Elçiyi de beraber alarak 
saat ·9 da hareket etmesi lazım 
gelen özel tren bu yüzden hare " 
ket edememiştir. 

lşyarlarm elçilik binasından 
çıkmaları üzerine, elçiliğin askeri 
muhafaza kıtaları, İtalyan ünifor
malarivle imparatorun sarayına 
giderek Habes ordusuna ~önüllü 
yaztlmak istediklerini bildirmiş -
lerdir. 

ELC1L1K BlNASINDA 
KAPANDILAR! 

Addis • Ababa, 12 (AA.) 
Reuter Ajansı aytarından: 

Resmi olmıyan bir kaynaktan 
verilen malum:.lta göre, Kont Vin
ci ile Calderiani, elçilik binasına 
kapanmışlardır. İtalyan elçiliği i
kinci sekreter Bay Degreneti, tre: 
nin ilk hareketinde firar ettiğin -
den, takip edilmiş ve çarşı içinde 
yakalanarak tekrar gara getiril
miş ve ilk trenle sevkolunmuştur. 

HABES ESiRLERi BİTKiN BiR 
# HALDE lMİŞ 

Asmarat 12 (A.A.) - İtalyan 
otoriterleri, 200 e yakın Habeş e~ 
sirini, Haiani kampında topla -
maktadırlar. Bunlar son derece 
bitkin bir halde olduklarından, 
başka yere servkleri kabil değil · 
dir. 

Bu esirler, Habeş kuva.yıasli • 
yesinden uzak düştükleri Amba -
Augher muharebesi esnasında a
lınmıştır. 
HABESLERIN VEERDIKLERl 

~ ESİRLER 
Asmara, 12 (A.A.) - Amra 

mmtakasmdaki muharebeler es • 
nasında talyanlar. 300 Habeşliyi 
esir etmişlerdir. Bunlar, kendi kı
talarından ayrı clüşerek beş gün 
yiyeceksiz kalmış bulunuyorlardı 

JTAL YAN KOMUTANLARI A • 
RASINDA DEGIŞIKLlK 

OLMIY ACAKMIŞ 
Roma, 12 (A.A.) - Siyaıal 

çevenler, Ma ~~al Badoglio'nun ı 
doğu Afrikasına gidişi münasebe
tiyle yabancı memleketdlerde İ
talya ordusu kumandanlıkları a• 
rasmda değişiklikler yapılacağı 
hakkında çıkan şayiaları yalanla
maktadır. Mareşal Badoglio, do -
ğu Afrikasına teftiş yapmak VP. 

ayni ı:amanda General de Bono i• 
le fikir teatisi yapmak maksadiy
le gitmiştir. 

ROMADAKt' HABEŞ 
1Ş GODERl 

Roma, 12 (A.A.) - Habef iş
güderi Ghere Jesus, maUarınm 
İtalyanlar tarafından zaptedildi· 
ği ve kendisinin ltalyan tebaalı • 
ğınr kabul ettiği hakkındaki ha -
berleri yalanlamışbr. 

YERLi KABiLELERDEN AS • 
KER TOPLAMAK iÇiN 
A-ımara, 12 (A.A.) - Havas 

ajansı aytarından: 
Yerli kabilelel'den asker top -

lamak ve bunları yetiştirmek i -
çin, Habeş adetlerini gayet iyi bi• 
len özel komiserler tayiın edilmiş
tir. Her kolordu nezdinde, ltal -
yan sömürge bakanlığına tabi bir 
sömürge komiseri bulunmakta • 
dır. ltalyanın eski Adua konsolosu 
Frankonun, General Maravigna -
nın emri altındaki kolorduya, sö -
mürge komiseri tayin edildiği bi111 

dirilmektedir. 

SETIT NEHRl ÇARPISMALA -
RINDA ÖLENLER 

Asmara, 12 (A.A.) - Havas 
Ajansı aytarmdan: 

Dolaşan yayıntılara göre Setit 
nehri civarrnda.ki müsademeler -
de, ltalyanl?-rdan 2 subayla 30 as• 
ker ölü ve yaralı vardır. Habeşle
rin bu çarpışmalardaki kayıpları 
belli değildir. 

GENERAL BONO CEPHEDE 
Asmara, 12 - Üç günde yirmi 

sekis kilometrelik bir yol ile bağ
lanan Adiğrattan Aduaya kadar 
olan cepheyi General Bono ziya • 
ret etmiş, her tar.afta hararetli bir 
surette karşılanmıştır. 

Aduaya resmen giren genera -
lin 1896 yılı 7 mart muharebesin
de ölenlerin hatırau için dikile • 
cek bir abidenin törenini yapa -
caktır. 

AVRUPA HABERİ 1HT1MAL 
HARiCiNDE Mİ 

Roma, 12 (P. S.) - Ordunun 
erkamharbiye reisi Mareşal Bo · 
dogliyonun şarki Afrikaya gitme• 
si ltalyan hükumetinin Afrika
d~ki hareketleri takibe büyük bir 
ehemmiyet vet"mekte bulunması, 
Avrupa haberinin ihtimal hari -
cinde olması suıetinde tefsir edi ~ 
liyor. 

PISLENEN KUYULAR 
Cibuti, 12 (F. l.) - Aussa o· 

vasmda ilerliyen İtalyanlar ltal -
yan kaynaklarmm da ikrar l!tfik· 
leri gibi, sıkıntı içindedirler. 

Çünkü Habeşliler bıraktıkları 
yerlederki kuy:.ı]arı pislemekte • 
)erdir. 

KURUN - Önceleri Habeşis
tandan gelen bir mektupta, Ha · 
beşlilerin ölüleri kuyulara atarak 
suları pisliyecekieri ve ancak o 
suretle çekilecekleri bildirilmiş ve 
bu mektup Tiirkçeye çevrilerek 
gazeteye konmu~tu. 

HABEŞLER ADİCRATI 
ALAMAMIŞLAR 

Asmara, 12 (P. S.) - Bu son 
günlerde Sudan smırımn şimali 
garbisinde Setit üzerinde birta -
kım eşkiyanın sebep oldukları u
fak tefek hareketler görülmüştür. 
Her gün iki taraftan atılan s\lah" 
Jardan yaralammlar vardır. 

Bu taraflardaki İtalyan duru
mu tamamiyle tedafüidir. Habeş• 
lilerin 9 - 1 O llkteşrin gecesi A· 
diğratı aldığı ve Havas Ajansı ay
larının bu harekette bulunduğu 
haberi Asmarada yalanlanmakta
dır. 

Gene Asmarada söylendiğim~ 
göre Ras Kano Makallenin cenu • 

bunda seksen bin kişi toplamışhr. 

lT AL YANLAR NEREYi AL -
MAK lSTlYORLAR? 

Londra. (P. S.) Geçen haf tn 
nun sonlarında Adiğratı ele ge • 
çirmiş olan Ge!leral Santini O('d\l· 

su bu şehrin cenu?U şarkisinde on 
altı kilometre ileriemiş ve Maska
le - Adogomus yolu üzerinde, 
kervan yollarınm en mühim mer• 
merkezi olan Debra - Sion He 
Odagmus şehirlerini almıştır. 

talyanlar bu hareketleri ile A· 
duanın altmış kilometre cenubu 
şarkisinde bulunan en mühim bi?" 
şehri Hauzieni elde etmek istiyor-
lar. · · 

lT AL YANLARA GORE ERİT· 
RE TAARRUZU 

Roma, (Lö Jur) - Om - Ajere 
yapılan Habeş bUcumu şunu anla· 
tıyor ki, ltalyanlar hareket mer · 
kezlerinden u-zaklaşarak Aduaya 
doğru yüz kilometre ilerleyince 
Habeşliler, Sudan sınırı boyunca 
giderek Eritre sınırının garbinde 
bir taarnız yapmayı düşünüyor ... 
lardı. Onlarm bu planı İtalyanlar 
tarafından önceden anla,ılmıştı. 
Harbin daha ba§langıcmda ltal -
yan uçakları Om - Ajere yakın 
dağlarda Habeşlilerin topluluğu -
nu görerek bombardıman etmişti. 
Dün, cenubi Ambara valisi Ras 
Rurrunun kumstndası aJtmda Amır 
Ajere hücum edt>nler, gene bun -
lardı. Yani ltalyan ordusunun çe- · 
virdiği topraklar içinde kalmış 
intizamsız yerlilerdi. 

HABEŞLER HOCUM EDER • 
KEN SOYUNUYOR VE GECE
DEN F ARKDlLMIYORLARMIŞ 

Londra, (Pari Suvar) - Şi · 
maiden gelen haberlere göre Ha• 
beş muharipleri geceleyin Adiğ -
rata girerek şeh~e yayılmışlar ve 
birçok ltaly~nları öldürdükten 
sonra çekilmişlerdir. 

ri Cenovada tesir yapmak, diğeri 
askerleri tayin bakımından mü . 
him bir yerde bulundurmak. Bu• 
nu yapınca ltalyanları Habeş dağ-
1armm derinliklerine doğru çeke
cekler, sonra onları sararak mü• 
nakatelerini kesecekler, belki de 
tamamiyle ezeceklerdir. 

BELKi BlR ADUA HARBi 
DAHA OLACAKTIR 

Adis. Ababadan sekiz llkteş -
rin tarihiyle Lö Jur gazetesi.ne 
bildiriliyor: 

Habeş Sü bakanlığının res • 
men bildirdiğine göre bir Habeş 
kolu İtalyan topraklarına girme -
ye ve Adua ile Asmara arasında
ki bazı mevkileri tutmaya muvaf• 
fak olmuştur. 

Hatta Eritrenin mühim bir ye
ri olan Adi - Kaienin Habeşliler 
eline geçtiği temin edilmektedir. 

Adi • Kaie, ltalyan umumi ka. 
rargahının bulunduğu Asma.ra • 
dan altını§ beş ve sınırdan kırk 
kilometre mesafededir. Bu hava -
diste bir isim yanlışlığı olmalıdır. 
Eğer hu haber doğru ise şimal hu• 
dudunda harekette bulunan biT 
kısım İtalyan kuvvetleri erzak ve 
cephane getirmemek tehlikesinde 
bulunmu§ olur. Vakıa Ras Kaua 
ile Ra~ Sayumun da istedikler1 
budur. 

Diğer taraftan Ras Kauanın 
seksek bin kişilik bir kuvvetle l -
talyanların sa.ğ cenahı olan, Erit
re hududu üzerindeki Setit ırma• 
ğma doğru ilerlediği haber alm • 
mıştır. 

Bir Habeş sübayı §unları söy -
lemistir: "Belki de bir Adua hal"' 
bi d~ha olacaktır. Ras Seyum A
duayı terketmek mecburiyetini 
bir türlü içine sığdıramaz. Eğe!" 
imparator yeni bir hücum emrini 
verirse İtalyan hiç te hoşlarına 
gibniyecek olan büyük bir !ÜT • 

prizle karfıla§acaklardır. 
Hahetliler gece hücumlarmt -.,,=-----------:--

yaparlarken çırçıplak oluyorlar. ı 
kara vücutları gecenin karanlığı- DLkEMiZDE 
na kanşarak kendilerini uzaktan 
görmek kabil olamıyor. Böylece 
ani denebilecek bir surette Ital • 
yan askerleı·i arasına giriyorlar. 

1 

Gene verilen haberlere bakı -
lırsa Ras SeuyuTI askerleri ayrı üç 

Bir muhtar 
Karısı ile kansının dostu 
tarafından ö1dürüldü 

koldan Aduay" girmitlerdir. ltal- Geçen perıembe günü Amaıra
yanları uykuda yakahyarak =nüt • nın lncegiz köyü korucusu Çanak· 
hiçbir katliam yapmışlardır. Baş- çılarla, İncegiz köyü arasındaki 
ka haberler şehrin kapısında da 

bir dere içinde ağzı kan ve köpüle. 
ayrıca bir kıhç, pala harbi oldu-
ğunu bildiriyor. Biribirinden otu7 lü birinin yattığını görmüş vaziye-
kilometrelik bir mesafe ile ayrıl • ti derh~l karakola bildirmiştir. 
mış olan iki ordu Sudan sınırı bo- Vaka yerine giden Ama.sr~ ka
yunca şimale doğru ilerliyor ve rakolu komutam "Hüıeyin onbaşJ 
Eritreye girmeye hazır bulunuyor. cesedin 13.ıini görünce, vakanm 

Habe§ takip usulü artık ıüphe hir cinayet olduğunu anlamı§ Te 

edilemiyecek 3Urette anlaşılmış -. cesedi otopsi için hastahaneye kal 
tll': ltalyanlartn teıkilatını boz • 
mak, istila ord,nunun arkasın - dırtmıştır. 
dan daimi hücumlar yapmak. Neticede cesedin Çanakçrlar 

AKSUMDAKl HABEŞ KUV - muhtarı Tahir~ ait. olduğu ve muh 
VETLERI DAGLARA tarm balta ile öldürüldüğü anla .. 

ÇEKİLMiŞLER. ,ılmıştrr. Tahkikat derinle,inee 
Lö Jur gazete.inin Adi• - A - meydana şu facıa çıkmıştır: 

babcı cıytarı yazıyor: Vaka gecesi Tahir arbdaşlarr .. 
Habeşlilerin artık gerilememe· na içkili ziyafet vermiştir. Ziya -

ğe ve topraklarım adım adım mü- fette muhtarm karHı da erkekler 
daf aa etmeğe karar verdikleri an• 
}aşılıyor. Şimal ordunun baŞ ko _ arasmda rakı içmiş ve bu suTetle 
mutam olan Ras assa bugün yet - eğlence gece yansına kadar sür· 
miş beş bin kişilik bir kuvvetle müştür. 
Setit ırmağı istikametinde Debra• Serhoş olan muhtarı karısı ya • 
Tobora gitmiştir. tağına yatırmış ve diğer misafir • 

Bu suretle İtalyan askerleri • Jerini de uğurladıktan sonra evde 
nin durumu tehdit altına girmiş- kalan sevgilisi ile hemen kocut -

tir. nın kafasını balta ile parçalaya .. 
İmparator bombardıman ile 

tahrip edilmekten korumak için rak küfeye koymuşlar ve dereye 
hükumetin bütün evrakını emin atmışlardır. 
bir yere nakletmİ§tİr. Evvelce dü.. Kanlı balta ile kanlı küfede ev. 
şünü]müş olmasına rağmen cep - de bulunmuştur. Muhtarın kaTllt• 
heye gitmiyeceği anlaşıhyor. k d l l d. 

Ç .. k.. .. h . d Ad' b le dostu tev if e i miş er ır. un u uç cep eyı e na a-
badan idare etmek dahn kolay o .. -=----======-============== 
lacaktır. Yapışık K ardeş!er 

Aksumda bulunan Habeş kuv· Yazımızın çokluğ·ıından bugün kona· 
vetlcri dağlara çekilmek için im- madı. Okurfar11-nrz'l an özü ... d;!,..rh. 
paratordan sıkı bir emir almışl~ .-jı 
dır. BWlda iki dütünce vardır: Bi-
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gençleri 
ALIKÇI 
- Binbirgece mıı&allarından -

<Baş taralı 11 ve 12 Birinci teş
rin tarihli sayılarınuzdadır.) 

Diye cevap verdiler. Cariye bun • 
ıarı işitince korkusundan düşüp ba • 
yıldı. Ancak bir saat sonra kendine 
gelince bUtlin balıkları yanmı~ bul • 
du. Bu hale müncer olarak dü§Ün -
melde iken padi;ıah tarafından bir 
vezir geldi. Balıkları istedi. Cariye 
balıklan ona göstererek olan biteni 
tafsilatı ile anlattı. Vezir de müte -
accip oldu: 

- Her halde bu işin hakikatini öğ
renmek 147.ımdır.,, 

Dedi. Derhal . balıkçıyı çağırttı: 
- En·elce getirmi~ olduğun balrk

~ar gibi dört türlü balık getir.,, 
Diye emir verdi. 
Balıksı ağını aldı, yine dağın üs . 

tlindeki göle attı. Evvelki gibi dört 
balık daha tuttu. Bunları vezire ge. 
tirdi. Vezir bunları alarak kendi eli. 
le cariyeye götüriip \'erdi. işin mahi
ydini anlamak için kendisi de mut • 
fakta cariyenin yanında oturdu. Ca
riye balıklan temizledi. Tava içeri -
sine koydu. Pişirmek üzere iken e\·. 
\•eke olduğu gibi bir kız çıka g~i. 
Balıklara hitap etti. Onlar da cevap 
verdiler. Vezir bu defa gitti, hadise -
)i padişaha nakletti. O vakit padi~h 
balıkçıyı çağırttı: 

- ETI·elkt gibi .!enden dört türlü 
balrr i!';terim.,, 

Dedi. 
Balıkçı eskisi gibi dört balık geti

rince yine dört yUz lira ihsan etti· Bu 
defa padişah balıklan kendi buzu • 
runda pijirtmek istedi. Bu defa tek
rar duvar yarıldı. içinden elinde ye
til bir asa oldufu halde mandaya 
benzer siyah bir arap çıktı. Elinde -
ki asiyı tavaya koydu. Evvelce çıkan 
kız gibi sual sordu. Balıklar da ev • 
velki cevaplan verdi. O vakit arap 
balıklnrı tavadan ateşe döktü ve hep. 
si de yandı. Kömür haline seldL A • 
rap ela kayboldu. Paditah bu hali gÖ· 
rlince bu işin sırrına merak etti· Bu · 
nu. mutlaka öğrennıek lazımdır, dedi. 
Derhal balıkçıyı yanına getirtti: 

- Sen bu balıklan nereden bulup 
getiriyorsun?,, 

Diye sordu. Balıkçı ı 
- Sizin şehrinizin önünde olan da -

ğın arkasında dört tepe nrasına ın • 
kışmış bir göl vardır. Bu balıklan o
radan tutuyonm.,, 

Diye cevap verdi. 
Balıkçının tarif ettiği bu göl ~re 

yanm saatlik bir mesafede idi. Onun 
f ;in padişah vakit geçirmeksizin bu 
giHtin yamna gitmek kararını verdi. 
Atlar hazrrlanch. Vezirleri ile birlik • 
te yola çıktı· Balıkçıyı da beraberle • 
rinde götUrdtiler. 

"Balıkçı kılavuzluk ederek dağın te
:t?~lne çıktıfl zaman bu l~n esasına 
kendi de vlkıf olmadıfl için "benim 
başıma bu bellyı ela getirdi.,, diye if· 
rlte içinden JAnetler okuyordu. Dağı 
geı:tiler. Dört tepe arasıadnkt geniş 
sr. ' ·ıı da göle vardr!ar. Bu gölün için
de kırmtzr, mavi, beyaz ve san balık
lar dolu idi. O zamana kadar klm!e 
1na balıklan görmüş değildi. Onun i- 1 
~n bu balıklar nasıl ve ne vakit pey. 
da oldu diye herkes hayretle biribir-
Jerine soruyordu. 

Padişahın merakı bu defa daha zi • 
yade artmıştı: 

- Ben bu 1.§ln sırnnı mutlaka anla
malıyım.,, 

Diyordu. Yalnız ba işin esrarını 

tah!.lk etmek niyetinde olduğunun hiç 
bir kimse tarafından bilinmemesi için 
ıayet :rizli tutulmasını vezirlerine em 
retti. GölUn kenanna padişah ve ve -
sfrlerf için çadırlar kurdular. Bora • 

yulmuyordu. Niçin buradan ses gel -
mediğini anlamak için baresiz i~eriye 
girdi. Dehliz tarafından: · 

- Yahu? Burada kimse yok mudur? 
Diye bağırdr. Yine hiç bir cevap a

lamadı. Bundan cesaret alarak boş 
~rayın içeri!llini gezmeğe ba~ladT. Yi· 
ne hiç bir canlr mahluk görmedi. Bu
n un la beraber s.ıra),n içerisi mükem
mel surette döşemeli idi. Bir tara · 
tında rmsaJsiz bir şadırvan bulunu • 
yordu· Dört yanında altından yapıl • 
mrş arslan ağızları 'fardı. Bu afızlar
dan gayet lezzetli bir su akıyordu. Sa
rayın bahçesi türlü tül'lü çiçeklerle 
dolu idi. 

Padişah bunları seyir 'fe temaşa e -
derken uzaktan bir ah ve enin işitti. 

Bu inliyen bir adam Mdası idi. U -
zaktan gelen bu iniltileer doğru git -
ti. Gördil ki yere serilmiş bir yatak 
i.istünde gayet yakışıklı bir genç otu
ı·uyor ve inliyordu. Padişah c-elam ver 
di. Genç selamrnı aldı: 

- Elendim, kusuıuma bakmayımz, 
ayaklarım yok· Yerimden kalkamı -
yorum!,, 

Diyerek özür diledi. 
Padişah bu gençten renk renk ha • 

lıklı göl ile dağların ahvalinden sor • 
du. Genç bu sual th:erine ağlamağa 

haşladı. Gencin liu ağlaması padişa • 
hın merakını bir kat daha arttırdı: 

- Ey genÇ, niçin böyle ağlarsın. 
Benim yüreğimi dağlarsın?" 

Dedi. 
O vakit genç: 

- Ah, ben ağlamayım da kimler 
ağlasın!" 

Diyerek padişahı yanına çağrrdı, 

ve vücudfinUn yarı belinden aptı o • 
lan kısmını açtı. O vakit padişahı ye
niden bir hayret tstill etti. Çtinktl 
rencin yan belinden aşağısı taş kesil
mişti· Padişah bunun sebebini sorun
ca genç anlatmafa batladı. Dedi ki: 

- Ey padişah, senin o rördUfün 
balıkların sersllzettl ltne ile ıöz ka· 
patı üzerine ~özyqr ile yazılacak p
rip bir haldir. Zira benir.1 babam 
Mahmut Sahibi Cezairl Sad ifmi ile 
tanınmış bir şehrin beyi idi. O şehir 
bu bahsettiiin yerlerdir. Benim ha -
bam yetmiş sene orayı idare etmiş • 
ti. Sonra ölünce ben yerine geçtim. 
Amcamın kızı ile evl~ndim. Gayet iyi 
geçiniyorduk. Bir dakika biribirimfz. 
den ayrılmak istemiyorduk· Beş sene 
böylece birlikte ya~dık. Gilnlerden 
bir gUn zevcem hamama girdi. Ben 
güzel yemekler pişirttim. Hamamdan 
çıktıktan sonra birlikte yemek Uzere 
kendisini bcklirordnm. Bir aralık il -
zerime bir ağırlık bru;tı. Uyumuşum. 
Uyandığım zaman yanımdaki hizmet
çileri mi n btrfblrler11e konuştuklarını 
duydum. Hizmetçiler benden Ye ka -
nmdan bahsediyorlardı. İçlerinden 
biri: "Acaba efendin in bu mel'un ka
dın ile hali ne olacak? Yoksa kendi-. 
leri bunun yaptıklannı biliyor da çok 
sevdiği l~ln taluımmlll mö gösteriyor? 
Her ne olursa olsun zavallı beye ya
zıktır.,, diyor, bfr diferi: "A canım, 

efendinin nereden haberi olsun· Ona 
kim bunu söyler? 

( A rkaın uar) 

--------------------------~ 
l\IJrıııuı Cılııdiqni . 

~ehir'Il'yatrosu 

' ıımııııı ııııı 

llLlll 
mmm ıı 

Buıün ıaat 

10 da 

Çocuklara 
Saat 15 te 

YARASA 
Aktam saat 

20 de 

YARASA 
da otormağa karar \•erdiler. --N-A-ŞlT- ETUGRUL SADt 

Akpm olunca padif&h yalnızca si- Şehz!Ulebtıfı TUR ,4 fl.T ,,.; • • ,,trn"r.rıdn 
JA.hlannı aldı, sahraya çıktı, bütün Bugitn saat l5 tt 
bir gece yol aldı, sabah olduğu sıra -

Bu gece S. 20,30 d~ 
Jarda uzaktan bir karaltı gördU. "Bel 

• BEŞTE GELEN ~ 
ki burada duranlardan bu göl ile dağ Vodvil 3 perde. Her 
hakkında malQmat almm.,, diyerek 

tarafa tramvay. Te-
ilerlledL Gördüğü şeyin yanına ra - lef on: 22127 
nnca bunun Riyah taşlarla yapılmış 
bir bina olduğunu anladı. Bu kapı - ===================- j 
sı açık bir saraydı. Se\inerek kapının Aradığım I<. adın 
BnUne geldi· Halkasını vurdu. Fakat Ynzımızın çokluğundan bugün ko-ı 1 

t~riden hiç bir cevap alamadı. Bir 1- namadı. Okurlarınımlan özür dile -
ki defa daha çaldı. Yfne bir ses du • rfı. 

Zecri 
tedbirler! 

Bir Avrupa 
harbı tehlikesi 

Büyük dostumuzun değerli 

Sovyc.t sporcular 
heyecanla karşılandı 

( Ostyan r birincidf> J 

k d ? re~çilerimiz, Beşikta~ önlerinde de de-
3 f Şl Sin a mıyız. nizcilerimiz tarafından karşılanmışlar· 
Paris, 12, (A.A.) _zecri tedbirlerin· dır .. Rıhtımda i1:ilerden ba~ka türlü 

'mekanizması, bugiin, Paris gazeteleri· şenlıklcrc Ye kuluplcre mensup spor -
ne, önce sanıldığından da. daha kor • c~!ar toplanmıe~ı. H:r tar~f ?°vyet ve 
kunç görünmektedir. Türk bayraldanle sUslenmıQtı. 

"Pctit Parisien,, §ayet ekonomik ve J{onuklar~mrz hep bi.rden önce p~rti 
finansal tedbirlerin yetmediği anlaşr mcrke~ini zıyarct etmışler son:a ı.ka
hn5a lngilterenin kızıldenizi İtalyan meUcrıne ayrılan Parapalasa gıtmış • 
gemİlcrine kapatmak fikrinde olduğu- lerdir. Yolda halk tarafından ~iddetle 
nu yazıyor. 

"MaUn,, Habeşistana karşı ambar· 
gonun kaldmlmMile bu Ulkeye önemli 
mikdarda sil§.h ve cephane gönderil • 
mesi imkanı hasıl olacağını kabul et · 
mektedir. 

Bu gazete, 11bu, diyor, İtalyaya karşı 
bir tedbir daha olacaktır. Zira düşma
nına yardım edilmi§ oluyor., 

Echo de I'aris de diyor ki: 

alkışlanmışlardır. 

Parap:ı.las TUrk Sovyet bayrakları -
le donatılmı§tı. Kapının üzerinde Ye iç 
kapıda Rusça ''Hoş geldiniz!,, yazılı • 
dır. Sporcular dün ö~le yemeğini Pa -
rapa.lasta yedikten sonra şehirde bir 
gezi yapmış. akşam şehir tiyatrosun
daki temsile gitmişlerdir. 

Dostlarımıza tekrar "Hoş geldiniz,. 
diyor muvaffakiyetler diliyoruz. 

"Bazı kimseler, İtalyanın parlak ve Bay Mançef'in söz/a1i 
seri bir sUel zafer kazanacağını um • 
muşlardı, Jakin Habe§ler yaman dtı.ya
nıyorlar.. Negilsün orduları önemli 
harp teçhizatına. maliktir. Bundan ö · 
tilril, harbin uıun silreceği anlaşılı -
yor. Birçok delegasyonlar ltalyaya kar 
şı zorlu bir tazyik yaptırmak amacile 
bUtUn nilfuzlannı kullanacaklardır. Da 
ha şimdiden Hollanda petrol çıkarıl · 
masmı büsbütün yasak etmiştir. Por· 
tekiz de en acele tedbirler! almak U · 
zeredir. Toptan alınacak zecrt tedbir ·ı 

Şehrimize gelen Rus sporcuları ka
filesi ve Sovyet ittihadı spor şurası 
ba§kanı B. Mançef, Anadolıı ajansına 
§U diyevde bulunmıı~tur: 

''Türk sporcularile yeniden karşı -
18.§mamız ilgisile bilyük bir kıvanç du
yuyorum. Çünkü Türk sporcuları bi
zim değerli ve en büyilk rakibimizdir
ler. Güreşte, fudbolda, atletizmde ha -
kikt bir değeri olan ve büyük muvaffa. 
kiyetler gösteren elemanlara malik 

lerin ikinci bölUınUn de gelecek 3 haf- ları ihtimaline karşı, ilgili makamlar, 
ta içerisinde hazırlanmıı olacağı kes • sokak fenerlerini siyaha boyatmıglar-
tiriliyor :.,, dır. 

Oeuvre gu.etesinden: lNGtLtz GAZETELERNE GöRE 
''Cencvredeki delegeler, durumun ı. Londra, 12, (Kw-un) - İngiliz gazete. 

ki gUndenberi bUsbUtUn inkişaf etmiş leri sosyete irtibat komisyonunun Ha· 
olduğu fikrindedirler. Gelen haberler, beşistan aleyhine konan ambargonun 
ltt:.lyan ordusunun dtı.nımunun gUçleş- kaldmlma.sı auretile ilk pratik cezri tet 
tiğiıll, öbUr yandan, Alp dağlannm öte birler almış olmasından çok memnun1ur 
yapmda siyasal bir altUsttnk ihtimali 

1 
!ar. "Deyli telgraf,, a göre asıl güçlük· 

her valdlkinden dah& kuvvetli görün - ler ekonomik komisyonun tta.ıyaya ih
mektedir. raca.ti men etmek iatediği sam&D çı -

Nihayet Habeşlerin, dil§manı yen ., kacaktır. Sovyet Rusya bu konuşma · 
mek suretile püskürtmek ve düşmana larda büyilk röl oynayacak gibi görün 
ne bir kan§ yer ne de hiçbir ekono - mektedir. ÇünkU İtalyanlar petrol ih· 
mik kazanç vermemek niyetinde ol • tiyaçlarınm yilzde altmışını Sovyet 
duldan kanaati hasıl olmağa bqla - Rusyadan yapıyorlar. 
mıştır.,, Moekova ihtimal tazminat işini ile· 

Populalre de şunu yazıyor: ri l!IUrecektir. Almanyanm da bunu ta-
"1talya, tasalıdır. Ekonomik tedbir- kip edeceği sanılıyor. İtalya.ya işlenme· 

Jerin ciddi olacağını anlamağa başla • mi§ kavuçuk gibi ham maddeler ve • 
dığı gibi Habeşistandakl süet sonuç - renlerde söz alacaklardır. Bu işte A· 
Jar da B. Musııoliniyl sevindirecek ma merikanm tuttuğu yol gibi İtalyan mal 
hiyette değildi~' lanna ve gemilerine boykot edileceği 

OLDUKÇA KUVVETLİ MANEVt sanılıyor. Cenevrede alınan kararlar 
TAZYİK kanun mahiyetinde değil, tavsiyeler . 

Nevyork, 12, (A.A.) - Harp eden· dir. Bundan dolayı tedbirlerin hemen 
lerle tecimsel ilgilerin kesilmesi hak . ta ~hiki bc';knemez. 
kmd:ıkl cereyan daha da geni§leyecek Morninğ Pusta göre Zecri tedbirler 
olursa, Amerika hUkfunetinin harp e· muhakkak surette kısa müddet içinde 
den tılkelere yapılacak her türlü ibra • ltalyan diplomatik mUnesebetlerin ke· 
catı filen durdurmak için oldukça kuv· silmesini önergeliyecektir. 
vetli bir manevi tazyik yapılması ih - 'iev Chronicle ,u fikirdedir: 
timali vardır. Ekonomik ve finansal tedb:rle: 
EN SAGLAM tş "SÜVEYŞ., DED1R bir hafta içinde tatbik mevic;;nt' 

Loıidra, 12, (A.A.) - Spektatör şöy konacak, on be, gün içinde daha 
le yazıyor: ııkı ve kuvvetli ekonomik ted . 

İtalyan·Habeı harbini sonuna erdir- birler alınacak ve üc hafta ıoT'ra 
mek için en ıağlam yol, Süveyş kana- ltalyan Somali~\ ile ETitre ub;l • 
lmm ya yukan veyahud aşağı kıs ·ı )erinin abluka edilmesine ıeç!le -
mmda, ltalyanm kuzey Afrika ile mu- cektir. ' 
vasaluını kesmektir. Ancak bu da, biri Daily Expreu iıe tu korkuyu 
harp kaziyesi olacağından hiçbir dev· ileri sürüyor: 
Jet buna kendi kendine karar v~r~- ..... ı. ı ltalvıwa kıır,ı tatbik edHece!c 
LA.kin, uluslar sosyetesinde üye bulu - olan ıilah ambars:?osu ltalvıııys Vf! 

nan devletlerin donanmaları Akdeniz· ltalyan ıömürıelerin~ giden ge
de tolanacak olurlana, bunlar harbi so milerin araıhrılmaıım lüzum hı 
nuna erdirebilirler.,, kılacak bir "1ahiyettedir ki. bu d:l 
~EN: HAREKET!MfZ SER! OLMA 

1 

r.;hn.vf'!t lıi"' h~rn h"lreket1dir . 
LIDIR DİYOR CEZRt TF.RRf~t .E~ ~F.YJ.t-NDF. 

Cenevre, 12, (A.A.) - İngiliz ulu -
1 

BiR' .F.~ı:'.P.J ttif'!.1YJZ 
suna hitab eden ve radyo ile yayılan SA. YLAVJ,...~ RI 
bir söylevde, B. F.den demiştir ki: 1 J .ondra, 12 ( A. A.. . ) - Dai1v 

"Mühlet kabul edecek durumda de· 1 MaH gazetesinin biluird~ ~irı- ·(: 
filiz, zira, adamlar öldürülmekte ve re dün zecri t ... db;'"•~,. a~ .... ı,;rde 
ev barklar yıkılmaktadır. Uluslar sos- 1

1 

vaziyet ala11 50 ır"l-ı:-.fazıı'-~" ııay· 
yeteei, kurulmasındaki ar'i.'"'- \""1"'"""51- la1' a".f"'i fa .. ;rd-? 1, •• ı, .... ,n F"""""''7. 
istlyorea, hareketimiz eeri olmalıdır. ""'vlav];-.. iv'· t~D" .... , . r:e .. ~i~ler··Hr. 
Bizim için eski bir dost olan İtalya ilej P.irkaç J ... ~a: .. ny)Pıvı bu iş icb 
hiçbir alıp vereceğimiz yoktur. ltal ·ı Par~~e gİlmİ'ttİr. 1 
yanın banpat met.odlara döndüğünü Fmp?ry1'tist 19\uuı.., .t~bi.I 30 
görmekle İngiltere kadar sevinecek hiçi fn.,.iliz to:vh'.Vı. P-y ~aldv~,,,. lııir 
kimse olmaz. Ancak resmi taahhütlere me!:t·.:., ·r-- .. ıık Jrı ... ·!tcrt>"'tin CP.· 
giri§mif bulUJluyoruz. Bunları yc.pmak1 r:cv:-ed~ tak;p et~-1d• o1d··~u .. ·• 
tan kaçmmamalrnz... -:ruava ,ı .... am e.-la: .... "? bt1rd~'!'I ı...1,. 
MALTADA SOKAK FENERLEEt Sl- "ar., t - 1. 1·1- .. ~i r,1 .. 1..:•-- .. ~1 l, .. 'k -

YAHA BOYNIYOR .. --d~i korkul:.u·ını bildirmi~lcr-
Malta, 12, (.A.A.) - Hava hUcum- dir. 

siniz. Memleket sporunun şerefi rocf' 
zuu bahsolduğu zaman, Türk sarc~•: 
rının ne kadar enerjik olduğunu bır,. 
ka.ç defa g?rmek fırsatına nail .' ılo l~ 
Runun içindir ki, Türk sporcularıle it 
karşıltlE,lmanıız, bize sade iki dost nıe; 
]ı>ket gençliğinin karşılıklı yer al pat 
sındaki zevki ueğil, en asil bir s f 

heyecanını da verebilmiştir. En i~ ~ 
en temiz rekabeti, en yüksek istıd 
onlarda buluşumuz, bu heyecanı dal • 
ma takviye ctmi§tir. . 

Sporda l'iz de gençsiniz, biz de ~ 
ciz. Elele \'eren \'C birlikte çaJışaıı , 
dost memleket gençliği, Türk-SO''>~. 
sporcuları beraber yükrıelecekle~ ':p0· 
za•: olınıyan bir atide Avrupa içın :ıte' 
run her sahasında kuvvetli ve tehh~ 
li rakıbler olacaklardır. Bunu sadiJll· 
umud ctmlyonım, bu sonuçtan ern!~111 

Kar§ılaşma töreninde gördu.ı;•;, 
samimiyetten ve candan gösteriJcrd • 
mUtehassisim. Bir sporcu Türk ktı~,. 
nın ağzından anadilimle duyduğuırı etli 
tabe, ihtisasımı en yüksek he)'~ i1ll 
haddine çıkardı. Kız ve erkek bti~ıt 
genç Türk sporculannın. sporda ol • 
ğu gibi, her hususta da daima terı~ 
ki ve inkişaflarını temenni ederirı1· ft 

Bütün TUrk sporcularına aeıa.rıı " 
saygılar. Çok kıymetli dostum ve d . 
tumuz B. Cevdet Kerime, Türk epOr~ 
luğunu temsilen bize gösterdiği s~r 
miyet ve ilgiden dolayı da tegek 
ederim.,, 

Bufünkü DTOf!ram 
Sovyet·T.Yrk Spor karfıla§malart I' 

mitesind<m: 
1 - Sovyetlerle Türklerin spor -ı" 

şılaşma. programı bugün başlıyot• 
Saat on iki de Kadıköy Fener~ 

TeniB kortlarında Tenis, aaat H.30uıolı 
Kadıköy Fenerbahçe stadmda f11 
akşam saat 20,30 da makl!IİID ea1orsoıs: 
d& eskrim karşılaşmalan yapıla~ 
u~ --~ 

2 - Yarınki pazartesi günü ~· 
saat 20.30 da hava bozuk olduğu # 
dirde lrfakalm de ve ha\·a açık old~ 
takdirde Taksim stadında gürel 
ıılqmaları yapılacaktJT. . --at • 

3 - Umum mUeabakalar maç yp•· • 

lerinden birer bm,;uk eaat evvel~!:,. 
lar açılarak halkın izdihama ugT....
ması temin edilecektir. 

Şimdiye kadar yapılo
maç/071n neticeleri 

Sovyet f utbolcularile bugUn ilk ~ 
şılaşmayı yapıyoruz. Bu muna.seb6 tııt' 
Sovyetlerle şimdiye kadar yapılan 1• 
bol temaslannm neticelerini kısa.el 
!S&ret edf yoruz: ttP 

Sovyet arkad&FJlarımızla ilk fu ci 
maçı 924 MoskoYı;.da yapılmııt birl011• 
müsabakada Türk taknm ~ • 1 k" .. , o 
mış, ikinci mUeııbakada Sovye~lcr ~ 
iiçünrüdP. 3 • O kazanmı~lardJT. ('d'J'U,.ı 
do. yapılan dördüncü maç 1 • O 
takımı tarafından kazanılmı~tır. le' 
l~incl temas 925 de olmuş, SoVJ-et pr 

yurdumuza gelmi~ler Ankara.da ~,r. 
lan ma"lan 6 • 1 , 2 • 1 kazanınıbit. 
lstanbulda yapılan ilk maç 2 • 2 , 
miş, ikincisini Sovya~lcr 3 • O l:~ 
mı~lardır. 1 • 

ÜçUncU temas 931 Sovyet iliııd~ç
muş So\-yctler Moskovada birinci. cfd' 
ta 3 . 3 berabere lcalmı~lar. ik111 ctıd! 
3 • 2, Leningratta yapılan uçun • o 
5 - 4, Harkofta dördUncU maçta 2 

kaıanmışlardır. blJldJ 
DördUncU temas 932 de ls~ 

yapılmlf, birinci maç 2 · 2 ~t· 
bitmiş. ikinci ma~ta 4 • O So~ cJJ 
Ankarada yar>ılan diğer iki ınac;~, 
1 • O , 1·· 3 Sovyetler kazannııi oııo"' 

Beşinci temas Sovyet illerinde 1." 
Moskovada 7 • 2. ı · 2 lvano,•da t. O 
Harlçofta 3 • 2 Sovyetler Gorlikte ıfl". 
Moskovada 2 • 8 Türkler ka.zall':ı.ı' 
Lenf ngı-atta 2 • 2 berabere katııı 
dır. ~· 

Altıncı temu 9:M de Sovyet Jt.., iJf 
da yapılmı~ Moskovada yapıl tt',t 
magda 3 • O ve 2 . l . J..enin;,:-ıff 
iki maçta 3 - O ve 4 • 3 . tc" • 
5 • 3 Sovyetler kaıanmıe. as.t 
ı _ ı berabere kalmııl'ş"ır. 1 ~4' Bu~nkü mı:; r~d!·o t.ara!I11• • 

ne§re(lilecektlr. 
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Dünkü Keşidede Kazanan Numaralar 
Eminönünde 1 ekkollu Cemal gişesi listemizin gö.sterdiği mükafatları derhal verecektir. 

No· uraf No· 

65 50 25'1 
76 40: 611 

185 701 616 
189 70 647 
292 70 674 
308 40 702 
32.l 70 706 
391 50 710 
450 40 715 
455 70 727 
466 40 7G5 
666 40 711 
700 40 776 
72.l 50 793 
741 4-0 ~36 
761 40 880 
801 40 917 
812 4-0 30.~ 

822 50 315 
829 50 328 
849 50 38:i 
893 70 432 
957 200 534 
966 500 630 
983 40 6:16 

1 670 
1007 40 727 

38 50 728 
68 70 768 
79 70 sıo 

82 40 ~10 

205 40 5:l 
2.3~ 50 ~7 
271 70 !}lR 
333 200 933 
367 70 9.tS 
423 40 950 
4:>~ M 
;-;19 40 400.t 
:i6:'i ~o :):} 

1 :;;ı; 40 71 
601 200 77 
622 rıo 97 
668 40 22:; 
691 50 2:>6 
71~ 40 230 
7;)!1 40 ~1 
825 40 :ı20 

876 40 ~~ 
~s._q 40 • 9:-; 
910 40 :"ı-07 

922 na '129 
9)0 500 ;;sil 
SôO 500 GU 
993 50 1'64 

1 69~ 
2011 70 77~ 
4~ 21)0 82.Q 
47 50 S4:> 
5~ 50 g:)9 
76 500 862 

876 
2117 70 
ltif\ 70 :>O:i!l 
lW nO s:ı 
~1:> !)0 9-t 
221 40 10:; 
222 :-o 132 
2.10 40 147 
?.ll7 4!) ~16!1 
!?72 70 191 
278 40 210 
30~ 70 215 
309 50 :.>,.n 
33:; !iO 24:l 
~R 500 320 
392 50 :\~O 
425 500 :'.4R 
4-4R 40 4M 
475 5001 411 

Lira No· 

60 45' 
rıo 4n 
501 :i26 
501 549 1000 
50 5627 
40 670 
50 713 
40 765 
50 770 
50 ns 
40 1 808 
401 8~6 
40( 850 
70 8:l2 
40 S35 
!iO 890 

500 898 
40 907 
40 913 

1000 930 
40 966 
50 
40 6051 

500 55 
50 ı;ss 

105 
112 

500 
40 
70 1)0 
40 157 

200 216 
500 2(17 
40 ı:tl8 
40. ~2~ 
70 ~97 :;oj t7:t 
40

1 

:iO.I 
:l70 

200 :lS6 
501 fıl:l 
40 G'i22 
40 , 41~2 

401 66~ 
40 fIB:l 
n0 1 710 
50 7Q:t 
40 798 
40j P.46 
40 8:l7 
401 869 
40 909 
:;o 
!lO 
40! 

!'lı:t 
9!il 
998 

401 
40 7003 
701 12 
40: 16 
50' 7024 
50 S:l 
40 00 
50 ıos 

ın 
40 291 
40 ~~ 
.so, ''99 
50 417 

soo1 ~~a 
50 460 . 
70 49:t 
40 566 
.fO :;qı 

40, :;~7 
40 , i6i7 
50 67:l 
70, 767 

soo, ' 68 
40l ~92 

:lOO 8g5 
ıwo 1 895 

Lira No· 

50 911 
50 1 942 
50 948 
40 962 

1 
8040 

40 2:\5 
40, 288 

6001 
40 8270 
40 324 
50 272 
40 :376 
40 383 
40 399 
50 ;;32 
40 f>.'l9 
101 rı4~ 
50 5;-,,1 

200 , :197 
70 ;",64 
40 :l19 
501 673 

712 
50 791 
40 796 
40 8~27 

500 S70 
500 8$.'\ 
70 "90 
40 ~92 
fiO 930 
50 915 
70 
40 0080 
40 !U 
70 133 
50 147 
70 170 
!10 249 

500 2.'ll 
:;(\ :ı1:; 

70 417 
40 9173 
50 311 
50 52\ 
40 :;~ 
40 :142 
40 550 
4() 624 
40 651 
40 , fl67 

500 "6.~ 
50 742 
40' 810 

1 ~fl2 
50 873 

500 ~72 
40 9:l:l 
40 99.f2 
401 945 
70 
40 10139 

500 161 
40 ?27 
40 2;6 
70 :l;;.t 
40 :ı:;5 
40 tO'.\ 
50 J11 
40 ıl61 
40 49q 
40 :.ın 
40 601 
10 ~s:; 
40 F.AA 
40 ,;n~ 

50 l"172:l 
70 , 77:l 
40 ~00 

70: !H2 

Ural No-

501 927 
50 939 sol 

1000 11116 
70 246 
50 . 2:>7 

501 
268 
:J26 

40 346 
200 351 
200 385 
40 386 

200 394 
70 412 
40 469 
4() 499 
40 ll:l24 
40 ;)~ 

40 567 
50 623 
501 6:>8 

1100, 692 

5()01 704 
40 714 
40 939 

2001 982 
40 
70 12Q14 
40 1 :1R 

500 ~6 

401 9;; 
40 100 

Ut'\ 
40: 19R 
:lO 21:t 

~I 300 

200 ın:!n 
40 32R 
ao 347 

500 :tr-.4 
50 '1.3'7 

200 497 
40 :).47 
50 l'l:iR 
40 1 :l80 
701 6:l~ 

50 1 671 
50 1 675 

:ı 79:l 
799 

ısooj 801 
70 ~Hl 
70 834' 
401 MR 
40 : 914 
40 1 9:12 

500 970 
70 989 
50 

13006 
1000 26 

40 30 
70 3?\ 
70 ':'l7 

401 ar; 
500 133 

40 16:'l 
.:40 ııı 
701 270 
40 Z82 
40. 42:l 
A0 1 4'10 
70 569 

:ı 607 
R,Q2 

401 68:> 
'iO 1 ~9 
70 730 
401 748 

Siyasal bilgiler okulu 
direktörlüğünden: 

Okulumu zJJ. yap«i'c"k .. c-çm ~ ıinavı günle:"ı afağıda göıteril
~iıtir. Namzet yr.1.dmış o·anla11n bu günlerde aaD11hleyir. ıtaat '~kir 
Uçukt:ı Y ıld1 :Ja okut.:!~. bulunmaları. • 6322) 

14 - 10 - 935 Paz•r:ui: ~Uyaziye, tahiiye. 
15 - 10 - ;35 Sak t:: debiyat liıan. 

~6 - 10 - ~35 Çar*"'mba: Felıefe, içtimaiya~. l.trih, coğrafya. 

lstanbul Limanı Sahil Sihhiye 
~erkezi Satınalma Komisyonundan: 
I Merkezimiz için btn ili iki bin teneke benzin kapalı zaı f uıuliy. 
'•atın alınacaktır. 

A - Tahmin bede•' çift teneke 920 kunıttur. 
B - Şartnameler Mttrkezimiz Levazımından parasız alınır. 

C. C - Eksiltme 18 - Birincitqrin - 935 Cuma ıünü aaat 15 de 
la.tada Kara Muıtaf apaıa ıoka iında lıtanbul Umanı Sahil Sıhhi· 

tt Merkezi Sattnalma komisyonunda yapılacaktır. 
D - Ekıiltme kapah zarf uıuliyle yapılacaktır. 
E - Muva.kkat teminat paraıı 690 liradır. 

'9t F - EluUtmf'ye gireceklerin Ticaret odasından 935 senesine 1 

"e&ikalanm sBttermeleri tarttı r. 
Ilı ~ - Eksiltmeye girecekler ıaat 14 de kadar h:klif mektupları· 

lllühürlü olaıak komi11ona vermeleri lizımdır. ~ 5996) 

.. 

Liral No· Lira No· Lir.a No· 

401 
• 

841 200 32.'1 500 854 
40 422 40 863 

113&16 500 423 50 880 
40 902 40 442 40 894 

soo l 468 40 973 
40 14028 500 ;)~l() 50 975 
40, 30 401 618 50 
40 32 40 65.1 70 20007 

500 84. 50 6:l8 500 12 
40 110 40 6G9 50 17 
40 198 500 696 70 97 
40 202 70 17802 40 134 
40 ' 271 500 825 40 244 

501 411 40 8.'l6 50 272 
70 466 40 sas 40 :us 
70 fi17 40 ~ 900 50 3~ 
40 :i21 

401 937 40 :ı:rı 
50 ;;50 40 968 70 347 
70 &16 200 997 50 376 
70 705 40 20390 
70. i41 500 18070 40 425 
40

1 

7.>1 500 8.1 50 444 • 200, 761 500 95 40 471 
70 770 40 101 70 487 
50 899 500 10;) 70 491 
401 979 500 116 200 492 

1 993 40 125 70 511 
r>O 183 40 564 
40 1:>019 40 199 50 582 

200 113 40 213 50 640 
40 136 401 235 200 661 

500 137 40 , 246 70 ı;,,q1 

40 162 401 248 
40 84S 

40 182 500 18268 40 910 
M 215 40 278 40 92.1 
40 227 ~ 280 50 927 

244 70 319 40 940 
401 2:l0 40 327 50 948 
70 ı 270 50 342 70 
40, 3ll2 50 429 500 21036 
!lOI :?62 70 4~tl 40 57 . 

!10 ı 381 50 5.'lO 50 68 
40 485 500 !l:"ı4 200 119 
401 5;-.,0 40 !');)9 40 127 
501 !l.'l.'l 50 a78 40 151 
50 !'j!}R 50 643 40 1 f).'J 

500 642 50 711 50 tAA 
401 68' 500 739 50 193 

2000<l 769 70 2.'12 
fiOO l!l788 70 77S 40 295 
5001 ~ 50 812 50 31!\ 

40 1 95R 40 874 40 344 
70 997 500! 882 . 1000 M9 
40 1 911 500 350 
'70 16126 70 1 924 40 !\69 

"°i 
139 501 928 40 4~ 

70 189 40 514 
40 228 50 1!)174 '70 5.'f7 

50! 313 
701 

187 50 M?. 
337 50 200 70 21 :i44 

• '10 1 438 70 2..~ 50 1110 
40 1 5:\.1 501 249 70 616 
40 573 70 278 70 Mt 

500 1 
724 70 288 40 Mn 

40 749 500 309 70 7l2 
0000 7l3 40 334 50 '7'>:\ 

500 S.13 1500 338 !)O 1 771 
40 S:l:l 40 427 50 79R 
50 , AAO 40 !'3~ 40 7!'.'I~ 

500' 91" 50 fi.il 401 ~ı9 
r.:o' 607 501 R~7 ,) 

40 16947 40 648 40 R.7:l 

401 
958 ~ol 66' 50 , ~tfT 

500 96' 571 50 M1 
40 1 67!1 500 970 

200 1704:1 5fl 697 500 971 
40 87 40 7tl 40 
501 290 50 ' 770 70 22043 

701 308 so 1 191sı 40 117 
40 315 501 830 40 168 

Lira No· 

,50 22171 
50 201 
40 274 
40 343 
40 ~Sa 

500 467 
582 

50 622 
40 630 
70 699 
40 701 

200 766 
200 801 
40 803 
50 8CY7 
40 829 
40 su 

soo 91' 
50 954 

40122971 50 
50 2305t 
40 112 
70 115 
40 131 
40 151 
40 171 
70 Z1'1 
40 281 
40 293 

500 379 
40 444 
70 469 
40 474 
!iO !lM 
50 508 
40 600 
70 628 

655 
200 23659 
500 668 
50 695 
40 735 
40 756 
5n 7Wf 
70 851 
M 952 
40 959 
AO 'fl'' 
~o 24072 

1000 88 
40 126 
!lO 13' 
50 205 
70 322 
!)O 381 
!;() -M 4M 

rıoo 520 
200 533 

!)(\ 24536 
70 1 547 
41'1 M3 
701 617 
40 M3 
M! 680 

51\ll l 702 
~0 1 749 
~o' 7;-,g 
!5() 1 808 
AO 1 !)();) 

!'>O 910 
Al) 950 

P)O'\ 976 

'" !10125008 

401 ~ 
40,2510:; 
40 106 

Lira No· 

40 221 
40 232 
:;o 288 
70 330 
40 355 

500 371 
70 47' . 
40 491 
50 497 
40 5'1 

1000 622 
50 639 

500 673 
40 678 
40 691 

'° 711 
40 72' 
70 25789 
50 815 
50 861 

881 

'° m 
40 913 

'° 9M 
'10 
'lO 28012 
IO 15 
40 99 

500 lOI 
&O l'JO 
70 270 

'° 315 
'70 m 
'10 398 

'° 428 
40 21448 
50 '95 

l500 '" 40 m. 
'° 6%1 

'° 622 500 659 500 m 
50 715 

'° 733 70 780 '10 851 100 9'5 
!1~ 950 40 988 40 

50 
70 27085 

'1'1 '° 27088 
50 162 
&O 188 
IO 196 

'° m .soo 231 
40 288 
50 295 
40 296 

500 317 
40 3M 
40 37, 
.fO 398 
70 444 
50 478 
70 488 
70 

500 27511 
40 531 
40 563 
50 a71 

615 
40 655 
70 660 
40 665 
50 695 
70 771 

835 

Lira No· Ura 

500 863 '° 70 895 70 
50 963 70 
50 '° 2802' 70 
40 42 200 

'° D 200 
500 61 '° 40 60 70 '° 2814.8 200 
70 162 '° '° 2" 50 

'° 265 40 
l500 2N l50 
'10 312 IO 

'° 318 40 
70 280 '° • &00 3lf 40 

• 50 456 40 
1 50 • • IO 

40 460 '10 
iO '81 f O 

200 - '° 40 m • uc Si 
'10 5111 '° 40 600 500 
40 ısa 50 
'10 m l500 
IO 750 • 50 

'° 803 '° '° 8'11 '10 
200 8'11 '° '70 - '° l500 917 1000 
70 96' 500 

500 . gr' 40 
600 973 50 

60 987 200 
40 991 40 

200 
50 29053 40 

500 68 .. 50 
40 70 50 
50 89 70 
50 2915-1 40 
70 160 40 

'° 174 40 
50 238 40 

!lO 
40 

401 2~ 
353 

50 3:lR 40 
70 
40 ~. 
40 i 
70 

~ ."'.-') 

500 ~, 

40 400 

'° 449 
40 4:>1 
50 45:) 

2CO i :-o 
40 

l500 466 ...,. 
MO 

40 ~ 
!i'l 
ıl rı 

500 

70 a6n 
50 62.1 
50 29680 
50 700 40 
40 718 40 

500 751 40 
500 78' 40 

50 
5İt 
40 
40 
70 
40 
40 
40 

500 

70 787 

:ı 
816 
839 
869 

:ı 
883 
886 
905 

50 933 
&00 983 
40 

500 
50 
40 
40 ..... , ................ . 

Denizyolları 
111 'lstanbul av vergileri müdürlüğünden: 

iŞLETMESi 
Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 

Tel. 4~2 . Sirkeci Mühürdar zade 

1 - Büytikçekmecr. röli!uiln batık avlamak hakk•Jle balık 
vergisinin ve göl &ğzınd9 bulunan dalyanın dahi yalnız ba:ık v.eııi· 

1i ıinin l - T etrtnisani - ~35 Jen 31 - Temmuz - 938 tar1hin.? ka
; dar iki ıene dokuz aylığ , 1 - Tetrinie-vvel - 935 C:en itilıarcn 15 

--• Han tel~fon: 22740 •-!l!!I! gün müddelle açık arttırmaya 7.•ka nlmııtır. 
1 rabzon qolu 

KARADENiZ vapuru 13 Bi
rinciteırin PAZAR ıünü saat 
20 de RIZE'YE kadar. (6370) 

1 2 - Bu '11tlddete i~abet ~den ıabık bedeli 1375 liraoır. 

1 

3 - Muv.ıKkat temnatı hl4 liradır. 
4 - Arttı!'ma 16 T ~•rinievvel 1935 Çarıamba g:.,nü ı.aat U el<" 

! lstanbul av ve.,.gil~ri müdüri~~tin deki komisyon Ja vapılaral<tır 
1 

İstekliler :taba fazl• malumat almak için h~r gün ~ı·c'ürı"ı'ete 
1 gelmeleri. · ı 6041 ) 
1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lskenderige qo/u 
IZMIR Vapuru 15 Brinci

teırin SALI günü saat 11 de ,; Ankara emniyet işleri genel' 
ISKENDERIYEYE kadar. 

(6311) J direktörlüğünden: 
lll-•·----•-rıı•.,.-••lll8 1 - Zab:4a memunarının 935 ıenesi elbiıel~ri ;çin bt · mctresi-

lılanbul ikinci icra memurluğun . , nin bedeli mu!ummen 42f kuru~tan azı 13000, ÇOKU 135Qtl ıııetre kc .. 
dann:· b d 

1 1 1 
yu kurşuni renı...~e elbis\!t;\ ku:.na§ 20 gün müdd~tle ve kapoı. zarf U· 

ır orçtan o ayı ma ıcuz o up . . • 
satılmasına karar ,·erilen 70 lira kı)· suhyle ck3ıltmey~ Konu•rr.ı.;ıtur. 
meti muhammeneli fl03 Fiat marka 1 2 -· lhak:n 25 - W - '135 güniı aaat 15 d:e l::mniyP.• i§ler: U 
manyatosuz eski 2147 pJtika No. hı mum müdürlü~~n:Jc teşd.kül f'\len Kcmi~yon hu~urunda yaprlııc.ak• 
hurda taksi otomobili 22-10-9:J:J ta- 1 tır. 
rihinc rastlıyan salı giinü saat 16 thınl 3 _ Şartname&İ Koıniıyondan alınır. 
Hibıık rcntt'J'nkdmclt~' M~rtkJcz ~~tra.iı~dın 4 - Ektih.:reye gı:-e<'elder 5062!; liralık muva!tkat teminat ,nek-
l!Çr ar ıma sure ı,c sa ı ar:1ı\ ır. 1;1· • I , I k ·· del d 
tırma birincidir· Talip olnr.lnrın mn- ı tup veya ma thuz.a 2400 tayı ı anunun 2. 3 uncu nıa el'"'nn e ya. 
11yy('n gUn ı-c ı:::uıt:c mrJrnllfnd~ hn • lızı hcla~lerle hırl1kte ~eklif mektuplarını ihale 'aatindera bir uı:ıı 
zır bulunm:ıları ilb oluın:r. J evvel kcı:ıiı;yona vcrmeJeı :. (2918) (6272} 



'ABONE ŞARTLAR/: 

Men>leJcetbzıbde 

r&blmm JStere 
PClllta b!rUSfne 1 
glnıı1ym 1eıiere} 

D:SO 

B aylık Aşlık 

2M 110 

'°° ı:so 

TQrk1yenfn tıer posta merkezinde ıırnBUNa abone yuıln. 

YAZ/ VE }'ONETIM YER/: 

lıtanbul. Ankara cıuıcıcst, t \.Al\l'I yurdU) 

i idare: :tt870 
l'ele.ton ) Yazı işlen: 2t1179 

Telgrat adresi: l<URUN lııtruıbuJ 

Posta ırutusu No. tfl 

________________________ _. ______ ...., ___________ ~----------~---------------------------------------··---------------------------------------·--------------------------------..._ ....... _.~ - - - _____________ .._!!l!!IE __ mEJ._mx.ı .... Emaia:mr.::ımmmmaL'llD,... ... ...., 

Kaligrafi ve Okul 
Defteri Satanlara 

Türk Maarif Cemiyetinden : 
Cemiyetin okul talebesi için baıtırdığı ve Küttür Bakan

lığmm tavıiye ettiği her çeıit defter ve kalıgrafilerin ıabf yeri 
lSTANBUL MARPUÇÇULAR BOYACIHAN ALTINDA 44 
NUMARALI Mağuadır. (2959) (6342) 

~D~P~~~~I 

TORK•TiCAAET • BANKA!tl 
ICUPO LU •VADELi •MEVDU.AT 

SATIŞ 

YERLERi: 

Blltüiı bu kalabalık 
.d. ? nereye gı ıyor ... ·~ 

Bir harika olan 

936 Model 
16-2000 metre radyosunu görmeğe. 

{ 

Ankara : Nureddin ve Şeriki 
Izmir : A. Vetter 
Zonguldak : M. Mahir 
Eskişehir : Hasan Alanya 

Samsun 
!stanbul 
Beyoğlu 

: C. Cemal ve S. Kemal 
Sahibinin Sesi 
Galatasaray merke
zi karşısında ·FA.ıZiNi•AL• 1 

--~~~~~--~~~~~~~~~~~~~ .......................................... ~ ....................... -:J~ 
Istanbul 7 inci icra Memurlug"' undan: tLAN 

latanbul Evkaf MUdUrlUiU lllnlar. 

S d 
Konkordato akti için İstanbul ic • _ 

E . t ~ 1 ·biıf 
mnıye an ıgına ra tetkik merciince iki ay mehi ve· Eski~ehirde yapılacak Yenicehamamı için 7-10-935 t~11"""'e rilen züccaciyeci Davit Somek ala • b ksl il'"" 

caklarına: de açılan ~ksilt~eye talip zuhur et~e~iğinden. ~ inta~tın. e ef1 pi' 
(300) lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup paraya çev- Alacaklılarile konkordato aktet • §artnamesındekı vafıs ve §artlar daıresınde vahıt fıyat uzerınd . ı\i 
rihn~ine karar verilen ve tamamına (1600) lira kıymet takdir edi • rnek üzere llıtanbul icra dairesi tet- 7arlık suretiyle yemvi ihale ikinci Jefa 21 -10 - 935 Pazartesı 
len Galatada Arapcami mahallesinde Mine sokağında eski 21 yeni kik mercii tarafından iki ay mehil ve- ı\Üne talik olunmuttur. k bİf 
29, 29/1 numaralarla murakkam ahşap bir Hanenin tamamı açık rilen Istanbulda Ketenciler cadde • Muaddel ıekle göre bu işin mL!hammen keşif bedeli (Kır 
arttırmaya vazedilmiştir. sinde (Z.i) numaralı mağazada züc • dörtyüz doksan dört) liradır. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya İ§tİrak edecek mü§terilerin kıy- caciye ticaretile müştegil Da,;t So • .. 1 - Bu in§aat için isteklilere verilecek evrak şunlardır: 
IJRti muhammenenin yüzde 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli b:, mek'den alacağı olup da muayyen A- 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayılı avan proje ile 7 No.lı muaddel 

d müddet zarfında ve.saikini ibraz ,.e a-bankanın teminat mektubunu hamil olmaları icap e er. plan ve (A) harfiyle hamam arsası relövesi. 
Jacağını kaydettiren alacaklıların 25 

Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. -l0-935 tarihli cuma günü saat 16 B - Eksiltme ve fenni şartnameleri. 
Arttırma ıartnamesi 22 - 10 - 9 35 tarihine müsadif Salı günü da!.. da lstanbulda Yeni postahane cadde- C - Mukavele örneği. 

1 
!-ff 

rede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Biııinci arttırması 14 - sinde Tayyare piyango idaresi ı;;ıra - istekliler bu evrakı iki lira üç kuruş kar~ılığında lstanbıt ; bil· 
11 - 935 tarihine müsadif Per§em be günü dairemizde saat 14 ten 16 ında Ksantoplu hanında ikinci katta ·kara, Eskişehir E • .. '<af Müdürlükle• inden alabilirler. Bu evrakı 8,; 01· 
ya kadar icra edilecek, birinci ar~tırmada bedel, kıymeti muhamme- l4 numaralı yazıhanemde konkordato mek ve pazarlığa girebilmek için evvelemirde müştereken n_ıesdef'e~ 
neDin yüzde 75 ini bulduğu takdircie üstte bırakılır. Aksi takdirde \eklifinin müzakeresi için toplanılma- mak şartiyle betonarme ve su mütehassıslariyle teşriki mesaı e d'i' 
•on arttırmanın teahhüdü baki kalmak üzere arttırma on he• gün da- :'lir kararlıışbrıldığından alacaklıla • k d · d · · Id kları11a ·· 
.. :ı- nn 0 gün ve saatte hazır bulunmala • bu ayarda ve mi tar a nisağsız ış vücu a getırmış o u . t ,,e'' 
ha t-emdit edilerek 29 - 11 - 935 tarihine müsadif Cuma günü saat rı lüzumu ,.e bu hapta ki dosya vesi • t esmi vesikaları göstererek Evkaf İnşaat müdürlüğünden ehhYe 
14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en kalan tetkik etmek istiyenlerin de İ'ası almaları lazımdır. f:~1''( 
ce1k arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı lcra ve lflaı kar toplnnamağa tckaddiim eden 10 giin 2 _Pazarlık 21 - 10 - 935 Pazartesi günü saat 16 da ı~~· 
;,ltnunun 126 mcı maddesine tevfikan hakları tapu sicilleriyle sabit i~inde yani ı:;-t0-93:J tarihinden 21 Umum Müdürlüğünde toplanacak eksiltme komisyonunda yapt 
olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sa- 10-93:> tarihine kadar tatilden baş • tır. 

1111
_,,li 

b h ki h · I f · 'f d · ) 'dd' ka her ~ün snat 16.30 dan 18,!l() a ka · 
1
. te h}plerinin u a arını ve ususıy -. aız ve masarı e aır o an 1 ıa- ı. 1 3 _ Pazarlığa girebilmek içhı isteklilerin (3038) ıra .,... 0ıt· .ı 

}arını ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbiteleriy• dar ya7.ıhanemc müracaat ey emelcri . b d b k - d k' 'k , .. t e"İ Jaııw ,,,,, 
ilim olunur· (V. No. 9i:i0) vermesı ve un an a~ a aşagı a ı vesı aıarı gos erm J vıı.1<'" 

1.-ı..ı'rlı'kte daı'remize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları ta- A 2490 N ı k 17 · · dd · ygun ınu 
a."J icra tetkik mcrciincc bu işe menwr - o. ı anunun ıncı ma esıne u J 

pu sicilleriyle ıabit olmıyanlar salıf bedelinin paylatmasından hariç edilen komiser ıfrukat //ısan Rüştü. teminat. ·tıli ~-
katırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Bele- -------------- B _ Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair 935 ta~'s) 
diye rüsumu ve Vakıf icaresi bede H müzayededen tenzil olunur. Da· Z A Y I nuni vesika. (64, · / 
ha fazla malumat almak istiyenl<> rin 934/ 7216 numaralı dosyada I<'ntih askerlik şubesinden aldı • =---------,A 

mevc•t eTrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp ğım terhis te7J\eremle nüfus kağıdı
anf.,...aonklerı ilan olunur. (6412) mı kaybettim· Yenilerini alacağım -

dan eskilerinin hiikiimleri yoktur. (V. 

Sinir ve akıl hastahkları 
Mütehassısı Pr. Elem Vassaf 

Oafaloilu Hiliiliahmer caddesi Keçlgören apartımanı kat No. (1) 'l'el; 22033 
Eo: Kadıköy Bahariye ileri ıokak numara 3, Telefon: 6079l 

!\o. 9i22) 
Paşabalıt;e cam fabrikasında Rizeli 

Ali 

~ahlbl: ASDI U~ - Vakrt oıstbftuın 

NeşriY11t dırektöril: Refil• Ahmtt l5rYcngll 

neule1 ı rmıneııarı ve 1 1manınrı · ısıeıme ı ınuın ı~aresı ııanınr~. 
d ifl eJJ.1 11· 

Haydarpa§a - Adapazarı - Haydarpa a arasın a nf'·~•' 
olan gezinti katarlnriyle Haydarp.i~a - içme - Haydar~aşdn., ;ıi1'-" 

n3- .. un c .. da işlemekle olan l~me katarlarının 20 - 1 O - ;,/ ::ı gun 
40

1) 
ren işlcmiyccekleri sayın halka ilfl11 olunur. <6 


