
Türk yurdunun ele gecmez anahtarrdr . , 
/(anlr bogazla1malar bütün 1iddetile devam ediyor 
----~~~~~~~~~~~~~~~~~-----~-------------- ·····~~--~~~------------~----------------------------------~ 

J\dis - Ababa 12 (A.A) - kuzey ceohesinden 2elen haberlere göre Adua yak1n1nda muha, 
· ~be devam etmektedir. Muharebe ~ok §iddetli bir §ekil almi§hr. Habe§lere göre Ne1?Üs 
l>tdular1 kazanmaktadir. italyanlarm zayiab ~ok mühimdir. Ayni o:iamanda Adua ile Ak 
8111nun Habe§ler tarafmdan i§gal edildigi habe§ mahafilinde temin edilmekte ise de ec 
~ebi mahafil b11na inanmamaktad1r. 

KISA VE A<;tK 

~anäkkale 
l'iirkiyenin askeri §ere§ ve 
A. namus abidesidir 

k. fyon meb'usunun saym 1 ba~ka yerlere bula~masmm 
\,t1utay1m1zda ortaya atbg1 önüne ge~ecek her i~de dai 
-111

11~~kale bogazm1u za•a- ma ön ayak olan Türkiye-
ki .hadiselerine uyarak tah- nin bu hakk1, Türkiyeye bir 
-i ~1 •es'elesi hükumet ve cemile olsun diye degil, fa-
~ \aurnuzun yüregini beye- kat cihan sulhu if in evren-
~~ ~arpbrm1~br. sei bir istihkäm hizmetini 

' l„ Ukarnet adamlar1m11111 görebilmesi i~in, kabul ve 
tttkiyenin, yaimz Türklerin teslim edilecektir. ' 
~~lld• kalmas1, e bnlun- Bu ~ dünya yar1~1 nam1na 
tq si tbrekli bu yurd anala- Türkiyeye yalvanlarak yap-

ti•1n h f · · - t l w l k l ~ d ttr~· .... mu a azas1 1~m gos- m maga ~a 1~ma az1m 1r. 
t• 1i• hasusiyet l'ürk va- Bugünky durum <;anakkale 
~11111~•n ne kadar saglam ve Boiazmm tahkimin ban~ 
1-..~f~e k1skan~ ellerde bu- dosto bütün dünya i\:in bir 
tö Uiunu bir kere daba zaruret haline sokmu~tur. 
~~rlniftir. Bunu yakmda anla:myan ve 

~, 1~ ~üphe etmiyoruz ki istemiyen kalm1yacakbr. 

[~• kur*acak,,...~ sava!i!! 1 si:~ P~~IRRl~~ANL~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Yunanistanin 

. t:j'..,...,......:n:-7." 

tltalyan Bombardrmanr devamdO: 
---··~·~ ------ -------- „„„„„ ---- • 

Oeaden civar1nda yüzlerce kad1n ve ~ocuk Italyan u~akla 
r1n1n att1klar1 bombalarlai telef oldu. Habe§ler son. damla. 

kanlar1 dökülü11ceye kadar mücad~Ie edecekler 
/ 

Habe§ cengaverlerinden bir grup 
(11!••11 f'.a"'il ~'!Q 
~d ' e_T,5 l!i. 

ahvali 
: Londra 12 (A.A.)-kiberal 

ve i~r;i mahalifler Son te§
rinde yap1lmas1 kararla§ml§ 
olan parlemento se~imini 

~~lleral Kondilis hatk':hltaben bir beyanname 
lle§retti. Ba}' Caldaris genoy i~iJ.t propa

ganda ee~isi yapacak ... 
Ati •· 

protesto etmektetlir. J 

Mancester liaurdian gaze- Yalmz imp.:lratori~enin dogdugu yer degiJ, Habe§istaa1a 
tesi diyor ki : her kan topragmm mukaddes oldugunu söyliyea 

Bu Se§imler d1~ durum do· Habe§ imparatoru 
layisile öyle bir panik it;inde ~istanm Uluslar sosyetesin- variat eyi bir diplomat oldu· 
ge~ecektir ki, hükumete hu- deki ba~ mur ahhas1 T ekla gu gibi eyi bir asker de •l-
dutsuz selähiyetler verecek- Havariat lmparator Haile dugu söyleniyor. Hav1lriat 

1 General K•ndilis bü- ketin ge~irdigi tehlike ve biitün Yunanistan i~inde bir 
brtib· Da (Ozel) - Saltanat 1 milleti son zamanlar memle- Bay <;aldaris, Bugünlerde 

t 
4 pi"~ 

Ati 
l'laya d'· V h „ k t'tt onmege enuz a-

tG l'li veremiyen kral Y orgi 

bi: ~ Unan halkma bitaben 
et, tyanname ne§retmi§tir. 
llalll tr~t Kondilis bu beyan-
3oyl tsinde ezcümle §Unlar1 

11 
trnektadir : 

\, llüt" 
• tltt .un Yunanhlar bugün 
ile •nistanin mukadderab 
1·„ 'likada b. . 1 l b' 'tri r 1r 1§ e e 1r-

1,„d.Ya p1naka davet edilmi~-
•r. Ben eminim ki Yunan 

„ 

Eski cumur reisi bay Zaimis 

s1kmhlar1 idrak ederek, bü
tün f1rkalarm ve fikir ayr1-
hklarmm üstünde ve naz1m 
rolünü oymyacak olan Kra
hn getiril111esi i~in seve sevt 
11 evet „ diyeceklerdir. 

Bu da d1~ siyasasmm bu 
kadar kari~1k oldugu bir za
manda Yunanist~ndaki bü
tün ayr1hklarm be~taraf edil
mesini ve memleketin nor
mal bir vaziyete dönmesine 
amil olacakbr.„ 

D.ger taraftan haber ve· 
rildigine gere eski ba§bakan 

Kral naibi Kondilis 

gezi yaparak geneloy i~in 
propaganda söylevleri vere
cektir. 

Bir italyan 
kafilesi daha 

Roma, Aglanta vapurile 
~arki Afrikaya daha yüz elli 
italyan zabiti ile iki bin as
ker bugün gönderilmi§tir. 

tir. Sellase tarafmdan Habe~is- <;arhk zamanmda Petersburr 
istanbuJ 13 (Özel)-Habe- tana ~agmlm1~hr. Tekle Ha- (Sonu 4 üncüde) „„ •• „„„„„„ ...... „„ .... „„ •••• „ „ •••••••• „„„ •• „„„ •••• „„„„„ •• 

Cenevredeki Kararlar 
--------------------------••OO++--------------------------

italyan1ß bütün ticar1 ve ekonomik hayat1-
n1n durdurulmas1 i~in tedbirlere ha§vurulacak 

Cenevre 12 (A.A.)-Silah 1 

ambargosunun takip edecek 
ilk ambargonun harp endüst
risi it;in läz1m olan ham mad
deler ile diger mamulät üze
rine konu~ulacag1 samlmak
tad1r. Bu husustaki mü~ake
relerden taviz meselesi gibi 
nazik meseleler ortaya pka
cakhr. 

Cenevre 12 (A.A.)-Mak
simos finansal komitenin ba~
ka n hgma se~ilmi~tir. 16 lar 
komitesi 18 ler komitesi ol
mu§tur Komiteye petrol is
tihsaläh yüzünden Meksika 
da almm1~br. 

Paris (Radyo) - ltalyaya 
kar§I almacak finansal ted-

Uluslar sosyetesi binas1 

birleri incelemek i~in kuru- hgma se~ilen Elen delegesi 
lan 16 lar komitesi iki aza- bay Maksimosun ba§kaoh-
nm daha i§tirakile 18 e ~·- gmda yap1lan toplanbda §U 

kar1lm1§hr. Komite ba§kan- [ Sonu 4 üncüde ) 



(f)kyanusl 
ilk a an Alman U. 1 7 
lialli~inin ak1llar1 du ura 

miithi§ macera ar1 

aziyette sükun vard1. 
il m n ;)finesi görmi-

_yorduk. 
f1:j ~ eril<a sahillerine, Nev-
yor 1irnani önlerine vas1l 

Jm k -cid en erefli bir sür 
periz olacakb. 

Olduk~a Reyfli .idik. 
Fakat tarn bu s1rada ku

mandan bana ldogru heye
' olarak geldi ve : 

akinist orta, ~edi. 
~~!Jl),:Sf.!.ilLµ,n gcnn bir: hal var!. 

Hemen makina dairesine 
k9§tum. 
1 e lerd :petfol vard1. 

Bunun ~e demek o)dugunu 
Jij d n änlamad1m. Bu l<adar 
petrol nereden ka~1yordu! 

Hemen mWneyl istop et
tirdim. 

Elektrik motoruna yol ve
rerek„ Dizel motorlar1, her 
ikiside petrol kaybediyordu. 
Bu, ~ok mühim bir hadise 
idi. Maktnelerimiz yola ~1k
bg1m1z gündenberi bu kadar 
mühim bir ar1za gösterme
mi~di: 

Makineyi mümkün olan §C· 

kilde tamir ettik, Petrol p
hrhlarma mani olduk. 

Birinci motörü fayab ettir
dim. Makine hava tazyiki 
kuvvetile bir ka~ devir ald1, 
biraz da petrolle i~ledi, fakat 
az sonra yine durdu. 

Ariza dogrudan dogruya 
petrol sevk k1smmda idi. 
Gü~lükle arizay1 giderdik, 
i§imiz yine yoluna girdi. 

1:frt: 

vam ettik. 
Sabah oldugu zaman hay 

ret i~inde kald1k. 
Sis vard1. 
Fakat na 11 sis? 
Bir 'bahriyc makinisti, yani 

ömrü dcnizlerde ge~en -bir 
adam oldugum haJde, ben 
müddeti hayatimda boyle ve 
bu kadar kesif sis gfü°1e 
mi§tim. 

iki metre 'leri~i i görmek 
mümkün olmuyordu. 

Bu sis: he.r han i bir se.
fine i~in oldugu gibi biztm 
Tahtelbabirimiz i~in de teb
likeli idi. 

Büyük bir ihtiyatla her bes 
dakikada deoi~ yüzüne i;1 -
mak suretile ,diJer . 

Sis, Uzun müddet devam 
etti ve sonlarmda kar§tdan 
bir sefine gördük ; sjs ;ubk 
dagilmaga oa§1ayordu. 

Sefine 12,000 ooluk Ame„ 
rikan büyük nakliyelerinäen 
birisi idi. 

Torpili haz1rlad1k, ve sise 
ragmen sefinenin üzerine 
saldird1k. 

Torpilin hedefini luldugu
nu ancak infilak seslerinden 
anhyabildik. Fakat sis hase
bile sefinenin zarari ne de
rece oldugu görülmeyordu. 
Mamafih batacag1m muhak
kak görüyorduk. 

Biraz sopra torpillenen va· 
purun batbg1m "S. 0. S.„ 
imdat i§ar!tleri verilmesinden. 
anlad1k. 

Demek ki, vapur su üze-
rinde kalacak bir halde idi. 

( Arkas1 var ) 

l)i~ J)oktoru 

H. Tahsin T 

( HaJk1n Seai ) 13 Birinci T~ 

HABESISTAN NASIL BIR ÜLKEIHR? KARABEKIRIN KITABINDAN BRKAI;~ 

Adi~baba n:'idi ne ~d ? 1 1894cle ltalyafl 

y~\!ja rla r ? 
Habe§ iki üi; gün ekmek

kahrsa hi~ fütur getirruez. 
A~hk onun asahmda ve ma
neviyatmda tesir yapmaz. 
Habe§ i§inde ne acele eder 
ne de yava§ gider, her za
man ayni tempo ile ~ah§ir 

ve yorulmak bilmez. Karmm 
doyurmak i~in Habe§istanda 
kullan1lan bir otun meyve-

sinden birka~ tane yimek ? 
kafidir. Ayl rca susuz bir Habe§ harb1 nas1l olmu§t11 
~ölde ya§ayabilir. Zaten Ha- -- - - oo ~ 

1-labe~lerin oarlak zaferi ile neticeJenefl 
Adua'daki kanh n1uharcbenin tatsiU1tl 

-5-

be§istanda su meselesi bir 
mesele te~kil eder. Ha1:ie§ 
mazide suyunu bir hayvan 
izinden, yahut kirli bir göl
den i~er ki bu suyu bir 
Avrupah y:a§amaz. !ka~ gün daha müzakere ile 

Habe§ler cenk ve ciaalde vakit kazamld1, ( Menedik ), 
pek dikkath ve sPd1kbrlar. (Adigrat) yoluna hakim bu-
Dü manlarmm harb vas1ta· lunan (Adua) §arkmdaki te-
la11 n kadar mUk m eJ peler.i tuttu, yerla§ti. Bu hali 
olursa olsun onlar1 y11d1rma gören itaiyan ordusu ba§ku-
~ünkü harpta ölmek onlar mandam General (Baratieri) 
i\'i.P n l>{\y,ük ereftir. Mil- H2be~lerin bu zel<äsma §a§a 
kemmel sila~h düflmßn Ha- 1 ald1 ve mecburen ordusuna 
be§in---göbe,gine var~ak j~'n cep~e d~gi§tirdi, Garba kar§l 
yüzlerte kilometre ~öllerden yen1 vaz1yet ald1. 
ge~mek mecburiyetindedir ki 
buna i>ir Avrupah zor kat
lamr. Yahut cesaret edemez 
zira hayah i~in bir telilike 
te§kil eder. Habe§ askeri 
hükiimet i~in degil kendi 
i~in harb ettigi cluygusunda
d111. Hükum tjn kendisi e 

11~1 J'~ °'•" 11~1 ~~II 
b1udl IJWd bt.ttd lbu11l llinsd 

Nüfus say1m1n1n 
~~~~~ ....... ...:.,..--0000~~~~~~~~ 

Ba~taraf i 1 inci sahifede -

mmdan, 
ikinci olarak da: 
Ekonomik menfaatlar ba· 

k1mmdan önemlidir. 
* "' . 

Memleket mudafaas1 bak1-
mmda önemlidir; tilnkü bu 
sayedt! vatan bir saldm~a 

ugrad1g1 zaman ne kadar 
asker ~1karaöil~cegimi'zi k t
iiyetle öiliriz. 

Daha: ktsa bir tabirle, an
ca k o zaman ~'llrt dahilinde 
ne kadaz ve ne i~e yarar 
adam oldugumuzu biJnii~ ola 

• 



Mefr,u§at magazas1 
M~~MET KAVlJKQU 

lh_ _ lzmir- Yolbedesteni No 1 ~ 
ti~i~n, keten, file rperdelerin enva11 perdelik file, tül 
'hk, ve karyola tülleri, krem ye,il, estor ve has1r per-
~ ~'delik ve kanapelik kadife kreton, more ve fan
' lar. Perde 1a~aklar1 ve baglan, masa örtüleri ve 
~ ~k1mlar!J karyoJa örtüleri, pamuk ve yün battaniyeler 

'it bao, kanape, sofra mu1ambalarmm enva1. Bronz •e ce• 
~~r.nizler vargel vistor aga~lar11 yolluklar ve paa~slann 
~ f boylar1. ,Sezlong sandalye bezleri, kanepecilige aid 
~'llle ve mefru,ata müteallik e~ya rekabet kabul etmez 
~m1zda sablmaktad1r. 

HUSEYIN 
Mobilye Evi 
arathg1Yi1z ~1k, tcn1iz, lüks 

ev e~yas1n1 btH"ada bulabiJjrsiniz. 

q Hallun Seal ) 

Ahenk 
Gen~ve kudretli san'atkär 

lar1m1zdan Bay Süleyman Suad 
tarafmdan icat edilen bu 

YANET 
KEMAN 

13 Birinci T e§rin 

z 



Sahif e 4 

Kara Lindberg 
--~~~~~~~~~oo~~~~~~~~~~ 

Italya tayyarecilerini kor
kutan zenci tayyareci 

0000-

Kara kartal denilen bu tayyareci kin1dir? 
1 -

Nihayet ftalya Habetista
na tecavüz etti: Yüz binlerce 
asker, yözlerce tayyare, 
yüzierce tank ve z1bh oto
mobli Hebesistanda ölüm ve 
dah1et sa~maga batlad1. 

Afrika, Afrika olab ciham 
bu kadar aläkadar edecek 
bir harbe sahne olmad1. Ne 
Mmn l•gilizler tarafmdan 
itgali, ne lngiliz Tarnnfovab 
Harb1, ve ne de son Fas 
istiläs1 bu kadar heyecan ve 
aläka uyand1rmam1tbr. Bunun 
i~in Afrikan1n bu kanh harp
ler sahnesine cibanm dört 
tarafindaa pek ~ok muhabir 
gönderilmittir. Amerikamn 
ea methur Basm Kurumu 
olan "Ünitet Presse" de, ci
han1n eo methur reportajc1-
lar111dan olan Ceymis Om
bray1 Adisababaya gönder
mi1tir. 

Ayni zamanda Amerika
dan Adis - Ababaya Tel Ro
benson ismindeki Umumi 
harb1a eo methur, fakat 
Zenci tayyarecisi de hareket 
etmi1tir. 

Bu tayyareciye Amerikah
lar. " Kara Lindenberg „ ve 
"Kara kartal" derler. 

Frans1z - Alman cephesin
de har1kalar yaratmit bir 
adam oldugu i~in, Ceymis 
Ombray bilbassa bu tayya
recinin macaralar1m tak1p 
i~in Adi1-Ababada bulunmak
tadu. 

muharrire b1rak1yoruz. 

*** 
Habdtistanda ba§l~ml§ olan 

harp, Amerika ve Avrupada 
yem yeni bir~ok isimlerin 
tamnmasma sebep olmakta
dar Ras Semun. Ras Kossa 
veCezasman Mi keile gibi ! 

Fakat bu hädise arasmda 
en ziyade ögrenilmek Jäztlm 
geien ba,ka bir isim daha 
vardir; bu da Tol Robenson 
umumi harbm kara kartah 
ve kara: Lindenbergdir ! 

Tol Robensonun, §imdi 
fovkaläde kendini göster
mekte olan as1l Lindenborg
dur, Tayyarecilik aleu.inde 
hi~ bir fark1 yoktur : yalmz 
birisinin beyaz, digerinin de 
siyahd1r. 

Rolausaur Adis Ababada 
iÖrdüm. ve kendisine: 

- Hello! miralay1m.. de-
dim. Sizi buralarda göre-
cegimi hi~ ümid etmiyor-
dum! 

Robausan: 
- Ya,. dedi. siz beni bi~ 

liyorsunuz demek?,. 
Robenson Habe§ osdusu 

miralay önüformalarm1 gey~n 
idi. 

- Fakat .. dedim. Ameri
kab olup da sizi tamm1yacak 
bir kimse var m1dir? N ev
yorkun Arabistan1 olan Har-
deki maceralarm1z unudula
caa §eyler midir? 

- Dog,·u... Ben de Ame
rikada bir ~ok ha,ar1hklar 
yapbm... • 

$imdi sözü Amerikala 111u- ( Arkas1 var ) 

m a a a a a m a 
• 
Italyan bombard1man1 

-Ba1taraf1 birincide- yorlar. Ona göre hazirhklar 
barp akademesini bitiruiittir. yapmaktad1rlar. 
lmbarator T~kle Havariab Paris (Radyo)-. Adis-Aba-
Habet ordul,r1ndan birinin badan ahnan haberlere göre 
kumandanhgma tayin ede- ltalyan u~aklar1 Ogaden ci-
cektir. varma müthi, surette bomba 
IT AL Y ANLARIN ERITRE- yagd1rmakta ve sivil halk 

DEKI KUVVETLERI arasmda büyük telefata sebep 
latanbul 13 (Özel) - ital- olmaktad1rlan Son bombar-

yan menabhnden ahn haber- d1manlarda yüzlerce kadm 
lere göre, Eritrede 110.000 ve ~ocuk ölmüttür. ltalyanla-
ltalyan askdri, 2300 otoma_" rm bu hareketi nefretle kar-
tik silih, 130 tayyare, 99 11lanmaktad1r. 
tank, 35,000 kabr bulunmak- Buradaki Habe§ kumanda-
tad1r. nl !JU söz eri söylemi§tir. 

Istanbul 13 (Özel)-Soma- "ltalyanlarm yapbklan bu 
lide Tavalide ltalyanlar bü- gayri insani hareketler vata-
yük tahtidat yap1yorlar. Ha- m müdafa etmek i~in habe§-
bet mahafili yakm bir za- lere bir kat daha kuvvet ve-
manda rok genif bir mikyas- riyor. Son Habe1li son dam-
ta cenuptan bir ltalyan taar- Ja kanm1 dökmeden Habe-
ruzunun ba1lamasm1 bekli- tistan italyamn eline ge~mez. 

s s ~ ~ [+] [+] et :8 
• 

( Halkm Seai J 

(ibti,7:; zabi 
tt Olacaklat~ 
~ lzmir AskerLk $0.,., 

B t 
• • • • h b i!~ deih~i at zabiti yeti~~ 

arl$l emin lf in mi, ar l ~l ;;~ d~;:m,:i·v~e~"' 
ateQlemek i·ci·n ffll1 ? ·~ :.::i;;.~led!;:.e~::~,:~; 

Y ' j • • • ~ lup ta muhtelif sebeP1 ,1 
oo+.OO "lt geri kalm1' olanlardaO.~ 

~. mz askeri yüksek e~1'1 
Italya, bu sava§ta dost ve dü§manlar1n1 :~ namesi olanlarla deD~ 

1 kl ••""' k • ? tJ mf1na aynlm1' bbul~ an 1yaca ve ogrenece IDI§ • • • ~· Iar da dahil olduiU. df' 
Atina (özel) - Ron adan ahnan haberlere göre italyan gazeteleri ~~ 1 lkincite,rin 935 ibulf 

ingilizlerin Adis Ababaya gazcteci1
1 

tüccar, komis)roncu ve daha bir !~ sübay mektebindkedUb~ 
- J mak üzere sev e 

~ok san'atlarla en tehlikeli casus ve k1yan1c1lar1111 ve sözde ticaret lt, leceklerimden 25/11 
maksad1 ile oraya ~imdilik parasaz al.nn11yacak bin;ok tayyare, top l:• tarihinden itibaren 

ue 111ühin1n1at <Yündern1i"\·e baslad1g"' 1111 vazarak soruvorlar: «lngiltere •' ve yabanci bilumulll _.d-~ _, ~ • ..1 „ t hizmetliler askeri ve 1,.,,J 
acaba bu yapt1g1 i~lerle han.:;1 kurtarn1ak nn, )1oksa harb1 bir kat +• sek ehl:,etname bO 
daha ate~len1ek mi istiyorlar? hize bu itntihan dostlann11zla dü~111an- cüzdan1 ve mektep 

larin11z1 tefrik etn1ek f 1rsat1111 vereccktir.» detnameleri heraberl 
oldu balde ,ubeye dl 

( ENTELLiCENS SERViS ) iN p ARMAÖI MI? : caatleri. Tam vaktinde ~~k 
Istanbul - (()zel) - Elli ki.isur de\'letin italyan aleyhindc zecri ted • bulunm1yacaklar bakk 

hir aln1ag",-a karar \termesi ltalyada ~in1diden h ?~nudsuzlukla r ve ~i- ~:{ kanuni muamelenin l' 

l ~· olunacag1 ilä*n olunur· 
kayetler dogurn\wjtUr. Fa~izn1 aleyhinde gizliden gizliye ~ah§an cJ et· r• 
daha büvük hir Lesaretle f aaliyetlcrini arttirnu~ körÜllÜ)10rla.1. 13un- r! Gedikli K·ü~ük zg.ti 
lar1n maksad1 l\1ussolinin n1evkiini ~ay1f1atn11~r. ~ 01 kl a 

Halkm Sesi - Ge~en gün se1rettigimiz bir ikinci tab1da bir Frans1z ve bir ingiliz mu- ~ 1 _Ge:~~ k::ok ,;J. 
harririnin ortaya attiklar1 esrara göre lngifizlerin ( intelicesn servis ) -edh casus te§kilib- r~i mektebine kayt ve k 
tm ltalyaya akm ederek italyay1 i~ten sarsmaga ve dahili bir harp ~1karmaga ~ah§dikla- ~! ba,lanmittlr. 10/11/935 
r1m yazm111bk. Malum oldügü üzere bu müthi~ c sus te~kiläb yalmz gizli haberler elde ~t rihine kadar devalll 
etmek i~in degil, Fakat daha ziyade dahili igti,a~lar ~1karmak i~in ibtisas sahibi olmu§tur. ~ cektir. 
Bunun yüzlerce misali henüz habrlar1m1zdad1r. ~~ 2 _ Mektebe ab 

:~ ::;: :~ ~i m~:: :~~ ::t.'' r*i ~ IEf-~ ~~:: :s:: ri;;:: ~ talebelerin doguml•rl 
f. 333. 334 olup mekt 
t~ yap1lacak imtihanda 
~ 11lacak iktidar1n• • 
~ veriiecek s101fa 11 

kabul edenlerin evr 

1 tetkik edilmek üzet~ 
t) men mektebe gönd 

Tayyare piyan,osunun dünkü ke§idesinde Konya Gedikli kn~a" 
kazanan numaralar nefrediyoruü : :iz:" 27t~~:ts m:!-

tstanbu1, 13 (Özel) - Dün 1 70 Lira Kazanan)ar numaiah biletin onde biri I 1777 say1h ya1111n 
tayyare piyangosunun ~ekil- 8144 5540 3504 29383 26851 lzmir iline bagh kasabalarda ~·} laflllmagla taliplerin 
mesine devam edildi. Kaza- 18246 279631810119309 22586 sahlmi' ise de kim oldugu t~1 müracaat ederek t 
nan numaralar 'unlardir. 7895 189 2117 106818125 anlas1lamam1sbr. t!~ mül ettirilecek evr 

13065 N 6150 25088 28024 589015202 '"'I nm vaktinde g&nde. 
0 15,000 lira kazanan 1914 1 

• 15244114992846011685 1367 
1

„ üzere müracaatler• 

30 000 L• 271061022715788 20477 10461 numarah biletin on de bir t olunnr. 
' tra 1643810256 2836 2740817696 hamili Ceza evi ba§kutibi k--.,."'-·--::..-~ - 1 

12675 N 8399 127122343 29884 7892 Bay Ahmed Rizad1r. 
Oe 9942 25106 7399 23474 12,000 lria kazazan 2742 

20,000 Lira Tali Kimleri 
Bu numaralarm y1rm1 yu

kar1s1 ve yirmi a§ag1s1 yüz 
elli§er lira alacaklard1r. 

G··1d·· d .. ? o ur u .•• 
200,000 Jira kazanan 7009 

~ ~ ~ ~ 

numarah biletin onda oir 
hamili de Burla hiraderieri 
ticarethanesinde ~ah,an bay 
Aleksandr ve Albertodur. 
~ ~ ~ ~ 

Cenvvredeki kararlar 28665 15227 
Numarah biletler iki,er 

bin lira kazanm1,Iard1r. 

1500 lira kazananlar 
9668 22536 . 6833 544 

1000 lira kazananlar 
283 13724 7962 18882 
2674 51315 10139 22701 

(Ba,taraft 1 incide) 
mes'elder görü~ülmü~tür: 

1 - ltalyaya a~1lan kre
dilerin men'i. 

2 - italyaya kar~1 zor-
lama tedbiri almiyan dev-
letlere kredinin men'i. 

200 lira kazananlar 3 - italyaya banka kre-
14461 7679 13682 25923 disi aplmamas1. 
26330 3840 8827 18544 1 4-Ticari mahiyeti olm1yan 

Nipnlan. 
Resmi ilinlar tirkeÖ 

tubesi direktörü ~f. 
Tokay'm kerimesl iet 
Güzin Tokay ile De• 
!°iryollan yedi~c! . ~ 
1~letme müfetti,b61 ;,, 
lem memurlar1ndan 
Hendel'in ni,an t 
yapdm1,br. Tabail •• 
yenin son derece•·o• et 
bu güzide ve mnne„1'1" 
lere sonsuz mutlulll 
leriz. 

lki taraftan iki türlü haber 
italyan kaynakla.nndan ahnan haberlcre göre . 8335 21036 11704 8324 italyan müesseselerinebanka 
be b · H b l 5907 2966 21544 28977 kredilerinin kesilmesi ve ni-

görü~meler yapm1' ve ital
yaya ~ok ihracat yapan baz1 
devletlerin bu tedbizler yü
zünden büyük zararlara ug
rayacaklar1 dü§ünülerek, bu 
devletlere mrli yard1m veya 
diger mahre~IP.r bulmak gibi 
baz1 tedbirler dü§ünülmü§
tür. Bundan ba1ka bu ted
birlere üye devletlerin ne 
nisbetle i~tirak edecekleri 
görütülmü§ fakat bir karar 
verilmemi§tir. ~ in a e~ i ltalyanlara Ye Adis Ababaya 1333 24093 29406 ~6622 hayet alelade ticaret kredi-

atf edilen teigraflara nazaran da (1 ~000) ital 1601 14646 1936 8313 lerinin de kimilen kesilmesi 
yan Habe~lilcre teslim 0Jn1u~lard1r. 28148 12841 8377 4004 Saat 15,30 da toplanan ko-

Halkan Sesi - Bu iki haberinde ihtiyat kayd1 ile telik- 057 9473 mite bu meseleler üzerinde 
ki olunmae1 li:z.1mgelen baberlerden olsa gerektir. aa~~~~······„„ „„ •••• ~~-::!Ir~~~ 
·~~~~:~~~~~E~ GEN.EL NÜFUS SAYIMI ~ 

1 T ~~LAN GAZ~NOSU 1 ~ 20 Ilkte1rin - Pazar ~ 
Emsals1z 1nc~ saz . tak1m~ yuk~ek mugan- ~ : Say1• günü hi~ kimse sokaia ~1km1yacag1 i~in, her i 

. n1yeleri anga JC etti 1 n ~e,it ihtiya~larm1z1 daha önce temin ediniz. n 
Büttin levaz1m1n1 ik~al etti p_ek y~kmda a~ahyor (1 i B A $ V E K A L E T i 

Hallun Sea1 gazete11ne d1kkat ~ 1 lstatistik Umum Müdürlügü ~ 
~- E ....,...._....,....,.a.a .... „1„„ .... a..a•ecn••wJP~ 

ingiliz delegesi bay Eeden 
iki taklif yapm1§br: 

1 - ltalyamn ihracabn1 
men etmek ki bu suretle 
italyan ihracabn1n yüzde yet
mi~i kesilecektir. 

2 · - italyaya ham madde 
ve sava§ endüstrisine yan
yacak maddelerin ihracmm ,. 
men 1. 

Paris (Radyo) - Frans1z 
razeteleri Cenevrede dönen 
pyialara göre, ltalyaya ya-


