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V purl .. rda 
t zılat 

Ank il - kömür fiyat 
larıud y p n 130 kuruşluk 
ten:ı lat n z yo ı ve vapur 
c11lu sos et sı eşya ve navlun 
t rifelerı üzeı ne yap acıiı te 
s rın dereces ni inceleyen eko 
nonıi b kanlıgı ş mdıJık bu 
tarıf ele ın eşya nav unları k11 
mınd yuz e on te z lat ya • 
pılm s ru ve id rel rın ellerin 
de bulun n ve t'skı fıyatla ıa 
tın 1 nmış o n kömürleri 
göz önune alarak bu tenzili 
tın bır ıon kanun tarıbinden 
ıtıbarP-n yapılmasını tenıib et 
mişdır • 

Yeni demir 
yallarımız 

Ankara 1 ! - inşaAb bi • 
ten ırmak ftlyoı hattının açı 
Jlş tör aınde bulunacak olaa 
ç•irıhlar bu akıam ıebrımiz 
de 111.at 2o ve 21 kalkan ıki • 
katar a f ılyosa ıitmıılerdir 
tören yar,n s at 15 de yapıla 
cak ve k radeoızi akdenızi 
ıkincı aefa bai ıyacak olaa 
kömür yolu bayındırlık baka. 
nı Ali çetınkaya tarafr•daa 
açılacakdar bakaa vereceri 
bir ıöylevle h ttıa ek~nomik 
deie iai anlatacakd1r çıj'rıh 
lar yarın akıam Hat 18 ve 19 
da fıl-'oedao hareket edecek 
ler ve çarşanba iÜnü öile 
üzeri a~karaya dönmüı ola • 
cak! rd1r • 

Muhım habeş 
kuvvetleri 
tahşıdatı ... 

A•mara JJ - D N. B. 
"iQn•ının o ... l aytarı telsczle 
bı/ciiri) or : ı /yan keıif tay 
Yare ri amb~ alagı dağları· 
nın c nü u d aen mi el ci· 
Dan a muh m mıktarda ha· 
6eı k ;ıoo t ın n tah,id d · 
11lekt ve mu afaaya hazır. 

lanmada o uklarını bildir· 
11lektedır. am a alagı da~fa. 
rının ıımalı garbinde de ha· 
6eı tah•ıdatı yapılmakta ol. 
dup haber verilmektedir . 

Bay liıkm t 

Ur ay 
meclisinde 
ikinci te,rin toplant•sını 

yapan Uray mecli•i Of.ı ğtda 

kı encümenlerin aeçlti•ir.i ya 

paralı '(tılrımtucna koyulmuı 

tar. 
idare• cümeni 

Mehm~d k.tcıpci ofla 
Kamil dede oilu 
Temel Nücümü 
M -ıhmud Muammer 
Alı Rıza topal otlu 

Sıhhi encümeni 
Doktor Rafet 

» Mehmed ibrahim 
» T. Zahtü 

Sokcb han ata•ı 
Hiueyin kazancı oılu 

Nafia encümenine 
Salih mühendi• 
Ceodet Akcay • 
Kamil dede ojlu 
Me/amed lııtopci oflu 
MHad keleı otla 
Nuri hatip oğlu 

Rei• uelı.illeri 
Haran laarun oğla 
Nuri laatıp oelu 

Mecli• lıtitipleri 
Ha.di 6a.ıma.n 
T eolilt. .)'Ufla• oflu 
C•mil._Hrdar o;/a 
Bar/aan ofaz.'u oflu 

Encümenler 
Bütc:e oe hHabi ltati 

~tıcrimeni 

Ceodet Akcay 
O•man memı, ya:ıc:ı ofla 
Eıki oaridat Drü. O•man 
Ali Ri~a topal otlu 
Burhan ofrula ofla 

Adl;yttde 
hakimhkler 
T rabzoncla icra halcimliti, 

Trabzon hukuk hakimi B. 
Mehrned Nııri tarafından ifa 
edilmek üzere , aalıye ikinci 
hulıuk , hakimi B. Mu•tafa 
Rahrniden ıcra hakimliği •n-
lahıyeti refedilmiııir • 

Sulh hukuk davalarına. 
bakmak üzer11 ikinci hukuk 
hakimi B. Mıı•tafa Rahmi,e 
muoakkaıen •Glahiyet ueril-
miıtir . 

Munha•ıran a•liye ceza 
daocılarına bakmalr üzere 
Sulh hakimi 8. Cemile ma· 
oalı.katen •alalaiyet aırilmi,. 
tir . 

Sulh hakimi 8, Ali Riı;a 
Sulh c:eı;a daoalarına. baka· 
ca.lıtır • 

Harar yolu 
üzerinde! 
Roma il - cepheden ıon 

relen baberleH &öre ıtalyan 
kuvvetleri ıonht11nın ıimalin 
de bareketleriıae devam etmek 
tedırler ıtaJyaaların öacü \ay 
Yelleri timdiden aa11abaaaka 
ıecmitlerdir general Graziaaın 
kuyvetleri ıon aekiz ına için 
de barar yola üzer1ade ilk 
mırbaıe mlan cicika iıtika • 
metlade yüz kilometreden faz 
1~ ilerlymişlerdir ıimaJ cepbe 
ııade cephe önünde mütead 
dit babeı karakoUarı yok edil 
mişdir malcallenin ceaubuada 
mubim miktarda yincek ıö . 

' 

türen 300 denlik bir ker•an 
eıir edi1mitdi . 

Trabzon Bayları Bayanları 
DUVUŞLAAI GÖRÜŞLERi 

Şardaıımız.D.-. B Kazımı 
maçkada köprü üzeıiode bü 
bfımet tebabeti odasında yaz-
makta olduiu tibbii kitabt • 
nın müneddeleriai sıözdea 

ıeçirirken göıdüm. Küçiik 
od111nda gelen hastalara ba 
kaa, iJiçlarıaı hazırlayan. boş 

kahnca kaf aaını mealeki ki • 
taplarla iıleten, muhakkak 
çok okuyan doktor bana bir 
ıigara •erdikten ıoara : 
-Iıte dedi. buraJa çalıflyor 

okuyor, bunlar bitince evde 
çoluk çocuk oıkura , iiem 
abeak içınde yaşayıp gidiyo 
ruz. Tekaüd oluacıya kadar 
böyle gidecek bu İf .. ( Keai 
rul•ile ) do"toramuı iyi bir 
baneadedir de.. Zevk içiade 
batı aklaıaa doldor aaketime 
f8 kar1ıbkl111 Yerdi : 

1 
- Hayatınızda ea zeyk 

aldıiıaız ıeyler nedir ? 
Kıymetli U!uıumun 

1. ' genç ığini, gürbüz, yurdıever, 
ceıur, ydmaz kader tinaı, ve 
medeni bilgilerle müccehhez 
olmasını görmekdir. 

- Meıleiinizden memnun 
muıunuz? 

- Hadimi inHniyet c.lma-
ıı, düıküo, öldürücü derdle 
~alul olan inunlar:n iyileıme 
ıı, yardım etmesi beterin b&-
tüa ızdt r• batı m.arazıyyelerini, 
teıbı ve tedavi etmesi do-
layıaıle memnunum ... 

-:- 8Jr daba d6oyaya ıe:l 
ıeydın ne o mak iıterdin ? 

. :-: l~t hn duymak için 
bılıılı bır öir~tmea, rabat ya· 

Arkuı ilıide -

CEVDET At.AP 

i=:.le:r 

Bu 
ilgi 

iş de 
ister 

Biz Trabzon balkı cidden 
babıtıız, kadt>raiz ınsanlarız • 
dır. Bıı babtsızhk, kadersizlik 
taayyare p!yangosu ve emuli 
gibi şeylerde deiıl de b:lhaa· 
ııa ruhi ibtiyaclarımızı tatmin· 
de gösterir k~ndıni. Öyle ki : 
Biitün günüıı tükenmez didin· 
melerin;, yorgunluj'uou karşı
layacak, bir kaç dakikacık 
bile olH şöyle rahat bir nefes 
aldıracak, par11ızhiı11 te•lit 
ettiii baş •irılarını, can ılk1n 
blarıaı aautduraca k bir ealen· 

Arkası ikide -_.. .. _.._. ______________ __ 
Arabistan la 
Habeşistan 
Arasında 

Kahire 1 l - Habeıi•tan 
ile Arabi•tan bir antllaıma 

ilafimolini meo.zuu bahHeden 
oıllıora ıazdui bir hobeı 
ıleleıui )'Önanan yemencltn 
ı•l•t•lı ciddeye ı~ldiiini ya· 
zmalııatlır laarauıle lıarııla• 

nan habe, d•l•l•lerini ibni•· 
•aacl mi•alir etmiıdir. 

Habeş 
Kuvvetleri 

Aımara 11- Tiir• cep· 
h~•indeki haoa• a) tarı bildi· 
ri)OT. laab~r verildijine göre 
italyan uçakları cmba ala6nı 
yakınında bulunan ıoint mic 
laailıle toplanmalı ta oian tok 
riben 10000 ki,;Jilc bir lıa· 
beı kaooeti oe ıüney iıtika• 

metine komp lıur muı olan 
dam•an Altaları 116rmuıler· 
ılir . Teıora bö'ır•i köylerin· 
de ele laabe, lıurJoetleri balan 
maktadır açaklar acheniıhi 
ıölü etrafında hiç ',bir •üel 
hareket ~örmemiılertlir. ital· 
yanlar makalle için le 6ir 
depoda •ôkıilmiıı bir uçalt 
balmuılardır • 

Bir habere 
göre ... 

Roma 1 1- R l!Uter ajara. 
•ı ayları biltliriyor: Sa•ahrı· 
nehin İfgnlı her ii.z re•meıı 
t•yid eclilmemİftiT fakat 
moıacli•cio elan 6elen h ir 
telırafn ıöre ita/yan lıeıil 
kolları •a•ab11neh ötuincle 
6alnnan do.aboar cioarına 

tarmrılardır • 



2 Sayfa 

Bu 
ilgi 

iş de 
ister 

- Baıtarafı birde 
ce yerimiz bile yoktur .. muıi· 
ki 1ruhun ıı-ıdasıdır . dedikleri 
httlde biz yılda ancak 15-20 
ıı-ün sa:ı dinlemek bahtiyarlı -
ğına kavuşıbilitiz.. O da ka 
le ye belediye parkları müate 
cirleri bir saz heyeti getirmek 
:zahmetine ~atlanır, büyüklü • 
ğüaü gösterirlerse. Velhasıl 
bu koca kentde samimiyet ııfır 
yaıayış ı ıfır, içtimai hayat sı· 
fır, gençlik mıswr unn gibidir. 
Hele şu ıineaıa t da o'mua 
yahut o da lstanbul sinemala· 
r1 gibi bir filmi haftalarca 
oyoalmığa kalksa o zaman 
vay halimize ... 

işin buraya kadarı çekil • 
mey,ecek kadar büyük daya 
nılmı yıı ca k kadar sonsuz degil 
ıede .. bu yokluklann,ekıikluin 
te•lit ett iği marazlar tıbı-m -
mül edilmeyecek değin kötü 
en kab yürekleri bile ıızlata · 
cak kadar acı, içtimai gözle 
derin,çok derin birer yaradır: 
Kahvelerin hemen hemen hep 
ıi ve bcmen heme1ı her akşam 
ağzına kadar doludur. ve bu 
kıraathane iıimli yerle!'in bü 
tüu müdavimleri muhabbet ıo 
bbet için deiil paslmr, altmış 
altıt çaka, bavun, iıkambil ve 
daha iımini bilmediğim bir 
ıürü kiğıt oyunları için o ye· 
re toplanırlar.. Ve bu kütlenin 
hepsi Atatürk,ün Cumburiye 
ti emanet et•iii ve yarının 

büyükleri diye kıymet verdiii 
gençlerden terekküp etmiştir 
V akaa bu oyunlar - kaça • 
maklarana göz yumarsak -
nihayet üçer, beşer kahveaine 
oynanmakcadır. Faikat ne olu"· 
ıa olıun her büyük şey kü • 
çük aslından dogmuşdur. Ve 
bu da muhakkak ki kötü bir 
iptilanın baılanııcıdır. 

Bir millebn kudreti iençii 
j'ile ölçülor Trabzon gençliii 
de bir Ulus ıençliğinin mubak 
kak ki bir parçasıdır. Yurdua 
her yanında gençliii bir ağuı· 
toı güaeşi kad.r •ak i'ır, bir 
nisan gÜD!fİ gibi feyz saçarak 
yükselir görürken ayni şeyin 
parçuı neden o durumu a-öı· 
termeıin ? ! Yan~ yurdun 
her yanında balkevi ıalonlarJ· 
nı dolduran bu kütle bizdt: 
niçin kahvelere akın ediyor? 
Ve bu bal~ neden iÖZ yumulu 
yor ? . . Yoksa bu kütle 
üclü öoderimizin Cumhuriyeti 
emanet ettiği gençlığin kanını 
taşımıyor mu ? Hayır O!!un 
damarlısrında da öz , haliı 
Türk kanı dolaşıyor • • o da 
iatenen aranan bütün meziyet 
leri haizdir. ve kusur sııf onun 
de til, •sıl suç onu derleyip 
toparlamamak ve yürütüp yük 
ıeltmemektedir ! 

HALiT MUZAFFER 

(YENIYOL) 

Bayları Bayanları Trabzon 
GÖRÜŞLERi 
- Baıtarafı birde -

şamak ıçın mutevazi bir 
çiftç•, iyi kazanmak için bir 
taciT olmak isterdim. 

HayatıaızJa size en he-
yecan veren hadiıe nedir ? 

- Hayatımda en çok he· 
yecan duyduium hadisP, mek 
tep hayabmda, imtihan kapu· 
ıu önünde beklemek. Yapac• 
ğlm işlerde mu ..affak olup 
olamamak hiui .•• 

- Hayatınızda aıik oldu-
nuz mu ? 

- Evet ; Aşk bir haleti 
maraziye olduğunu bildiğim 
haide, ben de bir mariz gibi 
çilrınca aıık olduaı. Aşk, aşa 
ğısı müdhış bir uçurum olan, 
ve çıkılmuı çok güç bulunan 
yalçın kayalıklar arasında 
neı1 un uma bulan iştaha a •er 
munis kokoulu bir ç1çekdir. 

Aıık, o çiçeaij koklamak 
heveııle, şuuruna hakim olmak 
sizın, ıonu nueye varacağını 

bilmekıi:ıin buDu koklamak 
için, o, korkunç kayalıklara 

çılıınca 1aldıran bir deliden 
başka bir şey deaildir. 

- Aile hayatında acı ve 
tatlı taraflar hanıileridlr ? 

- Bu iş ilk seçime bağh 
dır. Et~afh ... tedkikat ve eyi 
ıeçim ile kurulan aile hayata 
esas itibarile tathdır. Dütün -
meksizin, tedkıksiz, fena bir 
ıeçimle kurulan aile hayata 
acıdır. Acı olduju gün, aHe 
kayab da yoktur.. Olmayan 
şeyde (iae acıbk ve tat1'lık 
aramaak boşdur. Kifi bir ıer 
yet ile mutekabil fedakarlık 

hiıleri ; aile bayat111da tatlılı· 
iı ; yokıazluk, ve buna iozi· 
mam eden kanaatıızlak ise 
a-eçimaizilk Ye acıhiı doiurur 

- Meı'ud olmantn çaresi 
var mıdır ? 

- Vardır. Fakat bu be -
kir ve evliye ıöre deiifİyor. 
Evli bir adam kifi derecede 
varhia sahip bulunur çoluk 
~ocuğqn b.hsillerini ikmale mu 
vaffak olur. Efrad aıleıinin 

ııhhatlarını korumak İçin li 
zımgelen bilgileri öğretir. Ve 

DUVUŞLARI 
aile arasında tatbik eder. hem 
seviye olanlarla beraber yürü 
yebilirae, yükıek tabakaya 
bakarak büdçesini sarsmaz, 
ve açılmaz, alçak tabakaya 
bakarak bübürleamez ve onla 
ra kartı rahim bulunmaiı 

bilirse meıu d olaıuıdur kana· 
abndayım. 

- En çok hanıi yemekleri 
severaiıırz ? 

- Yeşillik, meyva, aüt, 
yoğurt, yumurta en çok ıevdi· 
gam besleyici yemeklerdir • 
Bunlar bı-ter için birgdayitam 
olm111 itibarile herkeı tara -
f ındaa da sevilmesi liıımge 
len ıııdalardır. ( Et giren yere 
dert girmez ) ıözü kıymetini 
kaybetmiştir. En büyük derd 
et ıı-iren yerde olur. Bugüuki 
fea eti bir çok hastabkların 

sebebi olarak kabul ettiii içın 
bundan uzak bulunmak \\daha 
mantiki bir şeydir • Hatta ; 
d yiyen, asabi, harç.ın ve eay 
dıiım gldalarla aeılenen in -
Hnlar ı se haluk ve cesur 
olurlar. 

- En çok ıinirlendiğjniz 

feyler nedir. 
- Olduiu iibi görünme 

yen , göründüii gabi olma· 
yanlar ite mutabasııs ve riya· 
kir olan inHnlardar. 
~ Trabzonda yaşama tar 

zını DHıl buluyersunuz ? 
- Alelade. 
- Trabzonda en çok be· 

iend•iiniz ve bei~amediiiaiz 
şeyler nedir ? 

- En çok beiendijim çok 
ıüılil ve muhterem şarbayımız 
bay Kadri meııuddur. En çok 
beienmedii•m de : belde ba· 
kım itleri dır. 

l rabzonda f,içtimai hayat 
ileri midir, geri midir ?, 

Ne ileri ve ne de ıe • 
ridir. 

Ne derece ileri Ye ae 
derece geridir ? 

- Trahzonda hayat, içti 
mai olmakdan ziyade özeldir 
bu huıuıiyet dışardı ~ daha 
ıumullu olarak aileler arasında 
çoialhlırıa fü:rlemek iıtidadı 
da yol alır gider. 

ingiliz !=amal isinden habeşıere 
silah , cephane veriliyor ... 
Roma lo - Gorahiain zaphna burade çok önem veriliyor 

bu şehir somalı ölgeıinin yüluek kııım)arile yüksek harraj 
yaylalarının bitiıme boktaıındadır İtalyan ve ingıliz ıomaliıiyle 
hacrar cuva vadısı ve adiıababa balaaına hakim ıon bet hafta 
zarfında İngiltere ıomaliıi ile buraya bir çok silah Ye cephane 
gelmiştir imparatorun muhafiz alayı önemli surette takviye edil 
mittir bu alayuı pek mükemmel olduiu ye henüz harekata 
iştirak etmeaiii ıöyleniyor babeıler modern ıilib1ara kail••••· 
i• pek çabak ah1maktad1rlar ~ 

:e 

Afyon 
Antalya 
demir yolu 

lıparta 1 O = Afyon An • 
talya hattının Afyon ispartl 
)namında demir döş~me işi 
ıiinden sıüne ilerlemektedir· 
lıpartada yapılmakta olan i•' 
ta1yon binası ile ambar "' 
diier binaların yapı iılerİ 
bitmek üzeredir bozabgulide 
ki iıtasyou binaaının yaiı itl• 
ri bitmııtir. ve iıbayoau• 

memurlara gelmiılerdir bu bal 
üzerinde üçüncü kilometrey• 
kadar demir döıenmiş amel• 
Ye malzeme trenleri itleme)'' 
batlamııtır hatba geri kalı• 

kısmının demi.1 döşem'5i it' 
de yakın bir zamanda bitiril• 
cek bir ıur, atte çalışılmakta• 
dar. Yirmi ikinci teırind• 
Afyon, Isparta hattının açılaı' 
töreni yapılaca{ıı kuvveti• 
umulmaktadır • Cumuriyet 
bayramında u. açılan ve ur•1 
tarafıadan yaptmlan iıtaıyo• 
caddesinin L toprak dü:ıeltas' 
itind de hı:ı verilmektedir. B• 
yol da tören gününe kad•' 
ıeçilecek bir tekilde düzeltil' 
mit olacakd1r. 

-----------------------~-
GÖRÜŞLER 

JJUYUŞLAR_..... 

Şaheser bir 
Gaf .. 

Camhariyeı ba,,ramıll~ 
dair balo •abahi weceden lıd 
ma kafa ile bir Giiı üı, Dtf 
yuı yazmıı, büyük 6afalarld 
dolu ba yazının ardında J' 
fU kaydı elclemiıtim : 

Ga::ıetede yer olıaydı ad' 
ha ne/er yazacaktım ! ,, 

/yiki yer yoli.muı.. olıa( 
dı, o ıabalaki lıafa a. doh' 
lıimbilir ne patlar kırac:o~' 
ne wafalar yapacalımııım?·· 

Maoiyi yeıil , yeıili, mof 
'ı 

mora al ıören, fraklıları '' 
mohinli ·, ıimokinlileri fra•l' 

• 1 

8öıteren bir kafa oe kale fll 
den aaJur eden bu kadarcı~ 
c Gaf • a yine ıükreıme/ıJİ·' 

Muzip arkaJaıların alof' 
na beni hedef yapan o ya; 
için kim ne .derae hakkı .""' 
clıt. Ô~iir dıler, CümhurıY~ 
ba)'ramı onura11a bairı/atl' 
molclı;ımı dilerım • . 

O yuce bayram onarıı"' 
daha büyük putlar lcırıltP 1 

eaflar yopıldı... l 
Onlarıda colı 6Örmetd1 

bayram ıeref ine olafatl ııf 
l•rılir banlar ! · • 
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.ıı;.•eteler }ruınd~ 

' 
Alrıam - Fruııı laqha-

ka•ı il. La •al iıtifa et•ek 
İati7or • 

Y ••iyol _ ae J•P91•· ltal· 
J•aıa f'Iİlmeıiai biç ietemeı 

iaıdtendea arralmak lai~ iti-
•• ıel•eı 7aai aı•i• tlklr 
•• •• al, rakan tlklrıe .... 
Jlld İJiıi ili , baıar iıtif•Ji 
l&kar İçiaclea iti• 1 

Alrı•• - ltal1a ı•ı•t•le 
ri tll1orki •• 

Y .. i,ol - çok pJı. ele 
tliler ..... ,.. ... lııir pf , •. 

Akt•• - E•llk fiata •• 
Y •irol - ..ı fiat ek -

••k1ercle 1 
Akı•• - Saab bpb .. 
Yeai1ol - çok ıır .. , 

ekmek •••••ıbr 1 
Aqam =- afak Wr llİla•et 

ı. .. 
Yeairol - çok ,., ••J 

clua ı•lir 1 
Akı•• - laaılNa l•lal 

almak ıçaa i»ltla iaaalan 
100 kilodaa faalara pkanaah .• 

Yuiroı - llilemi J•P• • 
, .... , •• 1 

c .. 1a.ı,.t - 11u- Alo 
w ... d8kıbtla ,... teklif • 
.... ppta •. 

Y eDİJOI - biaia bildi;i 
miıe aöıa ıalb kapalanaı ı• 
liplar lletil, .. tlaplu pa. 
.. ıa,aaaclak 11tti.14'ip midir 
••il•p madu ltaJJa t 

Cumharı1et - D..U. Jel. 
lari1le ilıraç teıkillb •• ... 

Y eai1ol Lhl•clar clojra•I 
Caal11ari1et - Itır•• tica 

ret •• lalreket olau •• 
YeaiJol - mmfmchlr • 

taamı ~5uedi1on••: oı.u 
aaa, olayor ifte •• cliJecebi81 

~(, 
'4 . 

,/'~ ,1 

'lldıa1pt z: al6jiJ. 
ller ...... 6apnılıfi , 8Cld , 

~et P•rlala 11•• Hr• H 
K•l• •illi Jayat111 

ALE ~mpulüdür 
~ .... lair tle a tecıllt• et•ek 

a. ..;ka11 Jaar ,., . .,.,.. ... 

( Y"M' ) 
Şimal cenup 
cephelerinde 
hareketler 

AallU• 11 - Tıire cep 
lau\acleki lanaı aylan bıldia i 
Jor ,...,.1 ıraliaaıa ılaey 

•• ı•••ral uatiaia k&zeJ a,ıı 
ıeleriDdelıi ilerle1ifleri la•betiı 
tulle ao...U aruaaclalü irti -
Nb k ... ekle telıclit etmekte 
clir b• laabe1ler1 laarrarda top 
IMaak unmcla birakacakbr. 
peJanatua farkaıı ile trablaı· 
la ~erlerde• mllrekkep ta 
barlar ıta•J ceplaeai arka • 
11ada oa .. chebeli batbıada 
ft laabqlataaaa ıo••J doja · 
-• ilati1at bnet olarak 
bal•claıa&.aktadar klle7 cep 
laaliacle balaaaa ıeaenl aaa 
tiaı kanetleri aecbcot 71k • 
•lderiacle •e•ld abrkea lla 
kanetlaria ıol caalıiai teı • 
kil eclea cla•akWer oaaclaere 
acelacat bllıuiacle toplaa • 
maktaclular ••ba alapi bil· 
ıeaiade lreıif açatJan r•pu 
ital1•• uçakları l•e•li laabeı 
kanetleri ılrll••iflerclir laa 
beıleria ba bllıede b•b et-
•irecelderi •• deaiecle top 
laamak ai7etiacle bahunlalda 
n tala•i• eclihaekteclir 

Habeşliler 
kaçıyornıuş ! 

Re.a ll - UMf 10 
nllllt••• -.,oalulat pn 

1 
._ ..... ıdld• laanar .teika 
........... eaol ltir • •• • 
• .......... ktedirt. 

italyaya eşya 
yasak edttdi 

lıhbiko 9 - ltalra,. ~ 
na Jauk e.Wea •ıJa .. 
, ... ı ıuatecle c•ll•f •• 
" tleriııal •• r1,.t. tinüı6. 
B• efJUID bqlacaluı f11111ar· 
tlie : Hapaa cle.ır .kaacak 
... - plikler ••••i•10• 
-pmı aillel kro• kalaJtlar 

Habeşlerin muhtemel taarruz 
ların~ karşı i•alyanlar 

tedbir allyor! ..• 
Asmar• 1 O _ Bir hosusi muhabiri telsizle bil-

diriyor : makalleyi iıgaf eden italyanlar cenübe 
rlo~ru ileri hareketlerine devam etmektedirler şim 
dı şehkkoya hakim olan tepelerde bulnnduklerı 
söyleniyor general ıontm iJ~ pazuının ıelikoyi iı• 
galden sonra bir nıiiddet düracaklar ve bu sırada 
Jeneral gerayiom gorupu takarze nehrine kadar 
ılerleyecektir danakilden ilerleyen kol ise makal· 
lenin garebind bulunmaktadır hunun vazıfesi ha. 
bPşlerın miihtemel taarruzlarını önlemek tir ıuraıı 
kaydedilmelidirki Aksumuo garbında takazza neh· 
rin~ kadar uzanan vabşı bölge ne İtalyanlar nede 
habeşler tarafından işgal edilmiştir borası bir nevi 
sinek ile doludİrki bu sinekltrın sokması ince de· 
~ili her hangi bir hayvanı hemen öldürmektedır 
ıtalyanların ehemmiyetle iıaret tedulderine göre 
yl\rüyü§ün yavaş olması yalnız orası müşkilatından 
~ğıl arni zamanda en üfak bir muvaffakiyet siz• 
ligin yapacağı siyasal tesirler mulahazaRıodan il~• 
ri gelmektedir bu bakımdan ilerde ufak kltalar 
göodermege imkan yoktur çünkü habtşlerın tabi-
yr.si daima mühim kuvvetJerle hücüm etmektedir. 

Bir muharrebe cephesi daha 
Cıbudı 10- balada ki İtalyan iuvvetleri ara 

sında- irtibat tesis etmek üzeredirler bu irtibatın 
tesisi tiğre ile ogaden arasıoda üçünci bir cephe 
ihdas edecektir ki bu habcıleri diredema ve har· 
rarın ıimalınde- tehdit eyleyet:ektir. 

G terde bOtQ ·tal an 
şyaları m adera ed·ı·yor! 
Adi.aaı.a 10 - iıalyan tfyuuıın habeıistana 

girmesini yasak eden emimam~ yarın ntşroluna
caktır. gömri lerfie buftıoa'lt biltlin itaf yan etyaıı· 
da mos adere ohınacaktır • 

şekı rferi,. 
Mo k-0va 10 - Ba sene oeker pançatı iiriinü 

fevkalid~ çok olmuştu dalıa ıimdiden 151 milyon 
kendal pançar toplanmııtır. bu miktar geçen sene-
nin bütün mab~ulündt-n 51 milyon kental fazlafllr. 

Gayri menkul satış artırmasr .......... IOkaja • .... • ••• kaya eti 
L k. 

T 
Tul•,.._. Totorakı 221 ••tn ........... an 225 110 il 

• • 26S metre maralabai ana 207 ısı 2s il 
• iıtati1• laarap baae 212 50 il 
• ludaa1aaidi laarap laaae 2.11 108 il 
• a7aıtati1oa nftiı kiliNai 100 il 
• ..... .. ... tll 400 Ru 
• lletropolit IOO •etre ••rabbai ana 179 7S il 
• laaci ilJ• ..... Ye cllklrla 45 46 400 Ru 

aotlaa k-ter ojla ana 1 21 il 
k .. .,1s.,. adaaca otla laarap dık•ıa 117 50 il ,.. .. ...... -rcli••ali lauap laaae 25 ı .. Er•Mi 

D FTERDAAL TAN 
Yakanda el• •• ••••" uireai ya11b ı•Jıl •tmk•lltia •lllki7etleri p•fl• para Ua • IMı si• 

aıt1...ı. .,..,...,. fi~ talip oleahma • 7,5 clilaoaitolarile llidilate- almle bPilai oı.a 
21·11· .... -t ıt ... ... .... topllaacalt ~ .... ,_ ..... tıan ı - • 
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(HNIY9L) 

Makalle bir harabe olmuş! 
Roma 10 - Dlla aı\»ala it'tlyanlar a'lkalleye ıirdikleri za 

maa ıebir bir viraae •auaruı ıaıteriJorda italyaa ıazete •J· 
tarlaraaın bildirdiklerine ft&re italyan 05d111a relmezden ince 
bltla ...... , n•••tlerile ıelair laallaaı• blfik bar kıı•ı ka~ • 
... balm1orla Clı • 

Gorahinin işgali mühimmiş! 
Asmw.ıv 1 o - ıüel cevenler gorahinin işgali 

ıtıatejoe strateji bakım1ndan makallenini işgalin • 
elen daha mühim olduğu kanaatindedirler graziani 
müfrezesinin takihetıiği iıtikamet İtalyan baş ko • 
mutanlığınınmaksadıeritrevesomalikıtatıarasmdaico 
ibat tesisi olduğunu daha açıkbir surette göster • 
mektedir. 

Yaralıların 
koğu ölmüş! 

Adiıaballa il - ~ .. bıa 
batıaaaclaki ••la•ıemat hil · 
lmne dtll'lll•tdar AIHb iıti 
a•etladea ,eı.. ltalyular 
ildia .. ıaitile erua zorlukla· 
,..,. laer tirli ileri laareketiai 
imkanız bir hale lro1apaa 
ılraqlerclir. Şiadi Jirai bia 
ldtiJ• ~.,U.. :bir kol ı•riye 
pkilmelule.tir kllliJetıi mik 
atla ... il.tama •faklar 
tarafuatlaa aluup ılt&riibaui· 
• ._bariyet laalil ........... 
.. ....... ,.. çota llalfdlr 
.taı. taraftaa bil4irilcliibae 
,an Vindaadaa auıaali da· I•• cleit• taktlye lntalaıı 
............. ,. ... J .... 
.... .,, taur.. edUilecekleri 
........ ide •• 

Frnd•k 
ı;;yattarı 

YOkseldi 
..... bonacla 6o,ooo kilo 

it fıa4,k fok tranoa lauar 
... 51,5 kllfllflu 52 k.,... 
lwlar" 13,ooo kilo t .. bal 
faadtk 25 i... f o parada• 
1&bldı • 
fala ... kaqi .,. ..... 
,.,...,. ..ı rel.U,or •• 
lilna aata.tar •al abaüta 
tok blflk ... kilit ıekiror • 
1u • •t1ana talaa Jllrıelece 
ti .... bnetli tlrlalror 

~--·-···O 
Musikı ve Radyo 

Meraklıları na müjde 
Bltlia dh1ada biriaciliii 

kaza••• 
RADYOŞAUB . 
Tra6aon N /aaoelı•i acontaeı 

lıontlaracl/ar Nt 14 

Taraçları, 
Dıvarları, 
Sarnıçları, 
Su sızdıran, 
Rutubet 

Yapan 
EY Sahiplerine : 

Smattlana cler.ı.au, r• • 
'"'• feS ~dillluJ JliD IOa 
t•rtitlerie •• h•iDatla olarak 
tt.ır •• Je9İcla İDi• eclWr 

lıte,aahar: 

Ktrali zade 
Hasa na 

llaracaat eta.Uiirler. 

-ZJ 

2 ve 20 kompttmeldc ....,_lajlarda bul 
Ambalaj ve lcom,,lmelerift lzerinde 
liOln timsali olan E9 "'arkasını ar•r 

Necmettin Ozcanh 
.4.sk:erl haata=..••1 

l't:uıak :o ~tel1.adld.il1 

• • 
BU AKŞAM YILDIZ SINEMASINDA 

Dunyanın en bOyQk 
Sa at HARIKASI 

• 




