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•buti 15 (A.A) - Havas Ajans1 bildiriyor : 
be§ asker lotaab Frans1z Somalisinin §imalinden "Eritreye" girerek Musa Ali daginm 
,~bundä harekät yapmakk. olan bir ltalyan kolord 1sunun hatb ricabn1 kesmi§tir. 
llllerce Italyan askeri bu m1ntakada üssülharekeleriyle bütün bütün irtibatlar1n1 kay 

• 
•lli. •1 bulunmaktad1rlar. 

( Radyo) - Habe- mukavemete tesadbf etme- ( 11 gün zarfmda tayyarelerJe 
' al1nan telgraflara mi§lerdir. yapbklar1 mütemadi bombar-

Digr r tarafhn Yuma}t t 
presin Adis-Ababa aytari 
lmparatorun bu haberi ald1· 

Vehib pa§a 
zaman gözlerinden ya§ gel- • 
digini bütün Romenleri top
layarak bu kasdi §ehrin ge
ri ahnmas1 i~in bu orduya ve 
Aabe§ tabaasma dini va1lar 

Bay Laval 
d1manlara ragmen en mübim 
cebhelerden Habe§ arazisin
de ancak 22 kilometre iler
liyebilmi§lerdir. 

vermelerini söylemi§dir. Ya
kmda mühim kuvvetlerin bu
raya hücum edilecegi söy
leniyor. 

Paris (Radyo) - Adis-a
babadan Frans1z gazetelerin
den bildiriliyor. Habe§ hare
ketinde bulunan Ecnebi mü-
1avirlerin, söyledigine göre, 

'

-Paris ( Radyo ) - Roma
dan bildi1 iliyor. 

ftalyan u~aklar1 yapbklar1 
ke§if u~u§larmda Makalenin 
§imalinde toplanmakta olan 
büyük Aabe§ kuvvetlerine 

tesadüf ederek bunlar üze· i taat aras1nda Güksan1n fira· 
rine bomba atbklar1, bundan n derin bir nefret uyandar-
ba§ka Olagi'de bulunan bir m1~br. Esasen Güksanm fi-
mühimmat deposuna bomba rarmm hi~ bir askeri ehem-
atarak berhava ettiklerini miyeti yoktur. Bunan• yerine 
bildirmi§lerdir mmtaka kumandanhgma ki· 

Adis-Ababa, 15 (A.A) - min tayin edilecegi henuz 
MuhteJif cepkelerde kayda kararlatbrdmam11hr. 50 bin· 

1 deger birfey yoktur. Genei kadar Asker Adis-Ababa 
seferberi1k bitmi§tir. Mühim civarmda topJanm11tJr. Bun· 
asker kuv•etleri kendilerine lar ikinci bir ihtiya, kuvvet 
gösterilen mevzileri tutmu§- te1kil etmektedirler. 
lard1r. Sü bakam bu bafta i~inde 

Bunlar cekhelerde mevcut cepbeye hareket edecektir. 
te§ekküllerle birlerdir. ital- Roma 15 (A.A)- 20 nu-
yanla kar§t mukabil ta~rruz marab resmi ltalyan tebligi: 
veya taarruzda bulunmak i~in 15 Tetrinievvel sabah1 saat 
lüzumlu olan bütün hazirhk- 7,15 de ltalyan kuvvetleri 

lar yap1lm11hr. Bu taarrru
zun önfünüzdeki hafta ba§
larmda yap1lacag1 zannedili-
yor. 

Cenup cephesinde ltalyan 
u~aklari dükü gibi büyük 
bir harekette bulunmuyor. 
$imal cephesinde Ras Gük
sanm ltalyanlar tarafma ge~
mesi teyit olunmaktad1r. 
Güksa yanmda bulunan 200 
kadar muhaf1zta italyanlir 
tarafma ge~mi§tir. M akalle 
mmtakas1 hemen Ras Sey
yumun emri altma konul
mu§tur. Bu mintakadaki k1-

mukaddes Aksum 1ehrine 
~(So u 4 üncüde) 

Avrupal1lara 
Hayvan diye hitap 
eden bir diplomat 

~ifte preYa~, temiz muraf, mükemmel 

Türkün . 
Gözbebegi 
Atatürk 

Dünva Siyasas1 Hak
k1n.da ÖnemJi Bir 

Söylev Verecek 

Y az1s1 dördlincii sayfada -• 
Istatistigin 

Ehemmiyeti ve Nüf us 
Say1m1 

MALIK EVRENOL 
lstatistik taribine bir 11• 

atarsak modern niifus UJJ• 
1111mn on yedinci u1rd• A•· 
rupada ba1lad1tin1, ve l..e
~in bn itin ba11nda geldiibri 
görürüz. Bundan sonra4l1r ld 
nüfus say1m1 itine medent 
memleketlerde de anem •e
rilmege ba1lanm11br. 

Önümüzdek Birioci tqria 
ayinda yurdumuzun her kl· 
1esinde bir giin i~inde 1anel 
nüfus say1m1 yapdacak, ild 
iki sene i~inde de Tilrkiye· 

- Sonu 2 incide -

Telefon 

No. 



Okyanuslarr 
" 

l~k &§an Alman U. 117 tahtel-
bahirinin ak1llar1 durd : ran 

müthi§ maceralar1 
~~~~~~~--~---~~~--~ 
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Siyil halk, siläh kullan1rsa harb kanunlar1 
mucibince kur~una dizilirler! 

T~litelbahi~ mevcudiyeti Böyle ~ok sonraki teslim 
butün sefinelcre ve oakliye olan vapurlrr daima §Üpheyi 
-Yapurlar1na bildlrilmi~ oldu- celbederler. 
old"i · dan, ay ~ü~le~mi~ Vapura ~ok ihtiyatla yak-
dciv ti.' la§bk. 

Aym zamanda nakliye ••
purl1tnmn hemcn hepsine de 
bi;jp1 toplra memasil top 
koym~~ ve bunlar ~ok mü
kemmel surette gizlenmi~ti. 

Bunun i~in deniz üzerinde 
fazla durmak bizim i~in teh
likeli idi. 

Yerine göre 10 - 30 - hat
ta 40 metre derinlikte dola
§lyorlar. 
„"~(eworK önüne tarpil koy

doydugumuzuu ikinci günü 
büyük bir nakliye sefinesi 
gördük. 
„Bu nakliye, 14,00D tonluk 

bir .... Amerikan posta vapuru 
idi. 
&N~e.1.a aram1zda uzunca 

bir mesafe vard1. 
Sefinenin yolu da takri· 

ben bizitnkine yakmd1. Biz 
su yüzün<le hareket etsek 
daha seri hareket edebile-

• cektik. Bu surrtlc nakliyeye 
yeUjmelC aaha kolay ola
caktr„ 

Fakat su altmda istedigi
mi.z sür'atla hareket edemi
yofduk. Bununla beraber 
aradaki mesafeyi kafi dere
cede ~1talthk. 

Bu v.apuru birden batir
mak · istiyorduk. <;ünki baz1 
ibtiya~lanm1z vard1 .• Petrolu
mqzu, yiyeceklerden bazt §ey
lerim'izi tamC\mlamak istiyor
duk. Bunun i{:in vapura yak
la11nca, toplar1m1z1 üzerine 
dikerck teslim olmasm1 em
rettik. 

Vavur hemen 
rai1n1 ~ekti. 

~. ~ 
~ ~ 

teslim bay 

~1k Gey 
Kad1n te1·zihanesi 

NE SET 
En son modellerle metot 

üzerine yapilan clbiselerin 
zerafeti sizi ~ok memnun 
edecektir. Burada, elbiseler 
gelinliklerle, silfa, fosfor ve 
k~dife kabartma karyola 
tak1mlar1 ve sun i ~i~ekler de 
yap~lmaktadar. 

Adres ~ Karata§ta Bi~ki 
Yurdu dahilinde. 

1 - 10 

ALi RIZA 
Mücellithanesi 

• Zarif yald1zh ve her ~e§it 
kitap ve sair cild i~leri ancak 
ALi RIZA mücellithanesinde 
yap1br. 

Yeni kavafJar ~ar§ts1 No. 
34. 

Vapurda Fransaya gönde
rilmekte olan mühim mikdar 
da barp ibtidai maddeleri 
ve maden cevherf eri vard1. 

Ihtiya~lar1mu1 temin ettik. 
F akat bu s1rada dört dane 
topu da oldugunu gördük. 
Bu toplar1 bize kar§l mü
kemmelen kullanabilir ve 
belki de zarara sokard1. 

Bizim kaptan bu f1rsattan 
istifade ederek, Amerika 
kaptanma: 

- Tüccar vapurJarm1 ba
tird1g1m1z i~in sizin Ameri
kan gazeteleri biz Almanlara 
barbar diyorlar. Pek alä! 
Fakat siz, tüccar vapurlan 
bu toplari gizliden gizliye 
kullanmakla ne yaptigm1zm 
farkmda m1sm1z?. Dedi. 

Amerikah kaptan bu suale 
kar~1 aükfmetle mukabele 
etti. 

Bizim kumandan : 
- Kaptan efendi dedi. 

hard kanunlarma göre s1zm 
bu hareketinizin cezas1 nc
dir bilir misiniz? Sivil halk, 
silah kullamrsa bemen kur-
1una dizilir ! dedi. 

Amerikan hiddet ve asa
biyetle di§lerini g1c1rdadd1, 
fakat gene cevap vermedi. 

- Cica ederim, sualime 
cevap verinizl 

- Hükumetim bana ne 
emir ettise onu yaphm ve 
eger bu hareketim sizce bir 
cezaya mucib ise, buyurunuz 
istediginizi yapabilirsiniz!. 

( Arka11 var ) 

~ ~ 

Kurtulu§ ki§esi 
Bir ~ok yurdde§lar1m1z1 fa

kirlikten kurtarip i:enginler 
arasma koymu§tur. 

Zengin olmak istiyenler 
Tayyare piyango biletlerini 
bu ki§eden alsmlar. 

ADRES: 
Hapishane kar§ismda 

Berber 
Bekir S1tk1 

Türkuaz Bar1 
izmirin yegäne lüks 

eglence yeridir 
Me~rubat ucuzdur muaz

zam varyete herak~am nu
malar göstermektedir. Pek 
yakmda lstanbuldan kuvvetli 
v J yeni bir varyete gelecek
tir tedansan ve numarala
r1m1z görülmege §ayestedir. 
Mutlaka Turkuaza bir defa 
geliniz. 1 

~~~~~ ~:~~~~~~ 

1 TAFLAN GAZiNOSU 1 

@ Emsa]siz ince saz tak1n11 yüksck n1ugan-

( Hallaa Seil ) 

• 
Istatistigin ehemmiyeti ve 

nüfus say1m1 .„ 
Ba~taraf 1 1 inci yüzde 

nin sahici 
cakt1r. 

nüfusu 1aptana· halk1 da muhta~ olduklar1 

1927 y1lmda yap1lan nüfus 
say1m1 ile rakam1n arbk biz 
de de bir yeri oldu&-u, ona 
önem v.erildigi anla~dd1. An
Ia,ild1 amma, nihayet l:au ra-
kama önem veren ve takdir 
eden kimseler say1hd1r. Gün 
ge~tik~e rakamtn ifade ettigi 
mana derinle§iyor, ve ona 
dayanarak ~ok önemJi ka
rarlar Teriliyor. Yurt davala 
ama rakama bakarak mäna
lar Teriliyor ve onlardan so
nu~lar ~1kar1byor. 

Sa va,Iarm kazamlmasmda 
veya kaybolmasmda rakam
larm büyük rolü olmu§tur. 
Demek ki dogru rakam §U 

veya bu i§in ilerlemesi•e ve
ya gerilemesinde kuvvetli bir 
alet, bir vas1tad1r. Rakam 
arsmlusal bir lisand1r. V e 
hi~ §Üphe yoktur ki mede
niyetin en olgun bir ö)~üsü
dür. 
Kü~ük ~ocuklar rakam1 

en sonra ögrenirler ve onun 
havatta ifade ettigi veya 
edecegi manayi ge~ anlarlar. 
Ayni §eyi kabilelere ve geri 
milletlere te~mil edebiliriz. 

Fertler ve milletler olgun
la§bkca ve bilgileri ~ogal
d1kca rakam1n hayattaki yük
sek reyini anlam1ya ba§larlar, 
ve ondan bilgileri nisbetinde 
faydalanmaya ~ah~irlar. Birin· 
ci say1mda oldugu gibi birin
ci te~rinde yap1lacak gencl 
nüfuz say1m1da bize kuvveti
mizi varhg1m1z1 gösterecek
tir. Bir memleketin iyi idare 
edilmesi i~in bütün kuvuet 
ve kudret menbalarmm riyi 
saptanmns1 gerektir. Bu da 
ancak rakam ve istatistikle 
kabildir. 

Nüfus, tecim, ziraat, fi
nans, kültür, saghk, ölüm, 
bay1nd1rhk vs. i~lerinde dog
ru istatistige dayanm1yan 
bir devletin i§ görmesi gü~-
le~ir. 

Te~viki sanayi kanunun· 
dan önce yurdumuzdaki ulu
sal büyük, kü~ük san'at 
atölye ve fabrikalarmm sa
y1s1 tahminden ibaretti. Bun
la'rm say1sm1 500 olarak 
verenler oldugu gibi 5000 
diyenler de vard1. Halbuki 
kanun kabul edilince bu 
müesseselerin istatistigi ya
p1ld1 ve sahici say1s1 (1473) 
olarak saptand1. Bu saptan
madan sonra devletin bu 
müesseseler üzerine alacag1 
tedbirler tabiigdirki daha 
bilgili ve fenni olur. 

istatistik genel direktör 
muavini Bay S. Aykut'un 
"lstatistigin ferde, cemiyete 
ve devJete olan hizmet ve 
faydalan„ adh t<ü~ük fakat 
degerli izerinde yaprak al
bda diyor ki "eski zaman
larda insanlar yalmz kendi 
ihtiya~larma göre istihsalät
ta bulmaya ve bunun i~in 
de mahr~ aramaga lüzum 
görmezlerdi. 

Esasen fazla istihsal ya
panlar da naki! vas1talarmm 
ipfidai bir halde bulunmas1 
ve ~ok pahab olmas1 yüzün
ded mahsullerini harice sev

mahsüllcri tedarik etmek 
vasita ve imkänlarmdan 
11hmtiye, k1thk ve aefalete 
müruz kahrlar. istatistiklerin 
terkimi sayesinde bu gibi 
mahrumiyetlerin, tzdiraplarin 
önüne ge~mekle muvaffaki
yet has1l olmu§tur.„ Ayni 
yapragm biraz a§ag1s1nda 
söyle yaz1hdir. "istatistik bü
tün memlekatlerin muhtelif 
menbalarma ait malumat ve
rir, onlarm menfaatlarm1 bi
r1birine yakla~tmr ve yekdi
gerils anla§malarm1 kolayla§
bracak malzemeleri temin ve 
imkänlan hazirlar. bilvas1ta 
harplarm önünü almaga ya
rayan kuvvetli ve k1ymetli 
k1ymetli bir vas1tad1r. 

Yaprak 23 de bay avukat 
diyor ki "lstatistik, tetkik 
olunan hadisenin bütüe za
y1f, kuvveili, kesif noktalan
m nerelerde oldugunu, han-

gi noktalarda durmak, hadi
senii. hangi noktalarmda bü
tün kuvvetleri tesbit etmek 
gerekligini gösterir ve hü
kumetin yapacag1 bütün i§
lerde alacag1 bütün i~lerde 
alacag1 kararlarda ona kuT
vetli bir rehber te§kil eder. 11 

K1sas1 istatistik hadiseler 
ve vak' alann aynas1, ront
kenidir. Nas1l ki bir ferdin 
vücudunun rontkeni ahmr ve 
onun bir ~ok gizli yorleri 
meydana ~1karsa, istatistikde 
bir yurdun i~inde gi„Ji almt§ 
bir rok hayati noktalarm 
meydana pkanlmasma ve 
ona göre tedbirlerin {öl~üle
rin ahnmasma yarar, mede
niyetin en kuvvetli öl~ülerin
den ve vas1talarmdan biridir. 

istatistigin bu faydalarm1 
gördükten sonra gencl nüfus 
say1m1 yapthrken rakamlarm 
~ok dogru olabilmesi i~in bü
tün yurdda§lartn nüfus ya
zacaklarla beraber ~ah§ma
lari onlarla her hususta te§
riki mesai etmeteri kolayhk 
göstermeleri ve istatistik ge
nel direktörülügünün talimat 
namesine göre s1k1 s1k1ya 
hareket etmeleri yurd, ulus, 
deylet i§idir. 

Dr. H. Malik Evrenol ---'!Yir---
~ark sür'at 
Katar1nda 
Ka~ak~1l1k 

Sofya (Özel)-~ark sürat 
katarmm lokanta vagonu a§
~1s1 Rudze Sofya istasyonun
da me§hur Morfin ve hcro
in ka~ak~1s1 doktur Kapon 
ile avenadan kilitli morfin 

I niyeleri anga je ctti 
Bütün levaz1mm1 ikmal etti pek yakmda a~1l1yor 

Halkm Sesi gazctesine dikkat 
~ ketmezlerdi. Ziraatla i~tigal 
~ etmiyen veya arazisi ziraata 

ve heroin ald1g1 Sofya po
lisi tarafmdan görülmü§dü. 
Trenin gitmesinden sonra 
polis bu iki ka~ak~1y1 bir ta
rafr cekerek üstlerini aram1~ 
Morfin bulamam1~ fakat 
aatbklarmm paras1m bulmu§
tur. Avena inkära bile lü
zum görmemi§tlr. Zirn para
dan dolay1 mes'ul olm1yaca
gm1 bildiriyor. Avena bu 
morf10 ve nerotinlerden tUr
kiyeye gönderdigini söyle
misdir. Bundan sonna dok
tor Kabonin evi aranm1~ ve 
7 kilo morfin daha bulun

tu . 
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1894de ltalya~ 
Habe§ harb1 !!asil olmu§~ 
Habe~lerin oarlak zaferi ile neticelene0 

Adua'daki kanh muharebenin tafsiJät• 
-8-

ihtiyat gibi geriden geien 
(Allana) livas1 da nihayet 
(Rabbl-Ar1yen) bogazma al
dmldt. Halhuhi zaten iki 1 i
va orasm1 bkam1~ bulundu
gundan burada bir y1gmhk 
oldu. 

(Alberton) ilävesi, yani or· 
dunun dörtte biri (~iden Me
ret) bogazmda yalmz kald1. 
Bu livanln büyük k1sm1 yer
Ji efrad idi. Muharebeyi bir 
vazife olarak degil para ha
bri i~in yapacaklardt. Piya
de taburlari gayet dayamk
b olan yerlilerdenn mürek
kkep olan bu liva gcceliyin 
büyük bir netc ile yürüdü
ler. 

Habeslerse bunlan pek 
dikkath gözetliyorlard1 Her 
Her tarafta kolayhkla ~eki
lerek punlarm ilerlemesille 
mani olmad1Iar. Maksatlan 
italyanlar1 (Roja) daamm ber1 
yakasma ~ekerek kendi mu
tat tabiyeleri olan bir ku§at
ma ile onlan bitirmekti. Ha
ri adan yanh§ malumat alan 
Caneral (Alberton), (~iden 
Marten) bogaunda bir . mola 
verdikten sonra, boga:11 da
ha iyi yap1yor iÖrdügü (An
da-Siden-Meret) adh bir te
peye ilerledi: Fakat derhal 
~ok faik olan dü§man tara
fmda sar1ld1.(Rabb1 -Ariyen) 
bogazm1 ge~mi§ olan ba§ku
mandan sabahm saat yedi
§inden itibaren (Roja) dag1-
nm öte ta~afmdan (Alberton) 
livasmm ate§ seslerini i§itti 
General (Da Bormida) ya, ki 
henuz (Rabb1-Ariyen) boga
zm1 ge~mi~ti. arazi müsaade 
eder etmez (Alberton) liva
sma yard1m etmesini emret
ti Fakat bu livada (Mariam 
Sciavitu) deres!nde ve (Al
berton) livasmdan §arp te
kelerde tamamile ayr1lm1§ 
bir halde ve bu tepelerde 
Habe§liler tarafmdan tutul
mu§ oldugu halde muhare
heye giri§mi§ bulunuyordu. 
Bu da faik dü~man tarafm
dan sar1h olarak gü~lükle 
ancak kendi selämeti i~io 
~arp1§maga ba§lad1. 

[ Bu feläket • gerek Y e
mende ve gerekse Arnayut
lukta i~ ihtilällerini tedipte 
~ok kereler k1talarim1zm da 
ba§ma gelmi§tir. Sarp bo
gazlan äsiler daha önce tu
tar, fakat ye yola ·akm yer
leri bo§ b1rak1rlar: k1ta git
tikten sonra her tarafdan 
~abucak sar1verirlerd! Daha 
eskiden Karadag maharebe
lerinde dahi bir ~ok müfre
zelerimiz bu suretle mahvol
mu~tur. Bogazlarm her iki 
taraf yükscklikliklerine daha 
önceden hakim olmad1k~a 
i~lerine girmemelidir. Yük
sektere ~1kacak müfrezeleri 
himaye i~in bir maktar top
~u da mevzilerine girmi§ bu· 
lunmahd1r.] 

Görülüyoor ki her iki ltal
yan yürüyü~ kolu, ge~tikleri 
bogazm hakim nktalarma 
ehemmiyet vermiyerek ve 
hi~ olmazsa bir tak1m hima
yc mevzilcrine yiirfiyü~ ko· 

lunda ge~ip gitmi§lerdir: 
be§ler de her iki bog 
sarp yerlerini daha aoce 
tuklarindan cephedeJ1 
harebe ba~lay1nca arkad 
bunlar ate§e ba§lemi~Iat 
ve her iki liva da her tl 
lan sar1h bir kalde i:nob 
beye girmi§lerdir. Böylt 
Taziyette en müsait ceP 
yar1p ~1kmaktan ba~I<a ( 
yoktur, Aksi halde toP1' 
ate~ler alt1nda Dl&b~0 

muhakkaktar. Esased ~~ 
viyah bozuk ve kab~ 
yüksck olm1yan bu "· 
bu i§i beceremiyecekle~ 
bii oldugundan äkibe 
kestirmek kolayd1r. . 
Ba~kumandan ikin'\it 

nm da muharebeye gi 
ginden emrini yapIJJ~Y' l 
m görünce (Arimond•) 1 

emri verdi : 1 
")Da Bormida) )ivas10

, 
kip etmeyiniz ! (Rabbr 
yen) bogazlar1n1 ge~er , 
111~ müsait bir arjsi o)'* 
dan (Albertone) livas111• 
d1ma gidiniz! 11 1" 

Ge~idi ge~memi~ o 
livä emri · ahr almaz, $~ 
o tarafa teveccüh e ~ 
bir de gördü ki (AlbO 
livasmdan baz1 ka~akl-' 
di liva11na dogn ge~ 
Oolardan vaziyetio P ·•· 
him oldugunu ögrendlt' 

" (Albertone) )ivas• 
dü§man ate§i altind•· 
taraftan sar1h olduS"J J' 
mahvolmu§tur. (Alb 
da ölenler arasmdad•(~ 

(Arimondi) livas1. e 
livas1 tarafmdan her d• 
dar takip olunuyors• t 
ziyade sei yarm 1lar1l1~ 
oraziden kurtulam1yor / 

( Ark•11 

(1] C1ban harb Dda 
, 

manlür ( Marn ) a Y f 
bilbassa ormanlarda 
larm bu kabil pusul~~ 
hayh zayiat ve~ 

Japonyan•~ 
Nüfusu "'iil 
lVlilyonmllf; 

Sofya - Tokyod,ii~ 
rildigine göre, J11P~tl 
yaptig1 oüfus say1s1SJ r' 

. k b- sol' ces1 anca ir ay 
la§1lacakhr. Fakat bjoO 
bu nüfusun miktarl Jj 

1 
• eo 

yon o arak tahmUl ' 

italyanlit 
d. 101 

l(1zdhac; ve •P {ll 
ölü]erine bof1111 l„Jll 
atma):aca ~ flD 

Belgrad (O:zel),..... 
telefonlan1yor : . 1co"f 

Adis-Ababadak• soJ9 
etl ~ 

larin karar1 ve dJ 'J1 

duklan hhüküIJJe~•ll'et.i 
üzerine italya hilk~bi ~' 
tahanelere ve ec:ll ~·' 
le-ipe bomba atr11

8 

bul etmi§tir. 
(11 

l)i~ Dok to 11 
H. TahsiO ~ 

2 inci Beyler S~f 
kar~1smda 37 n\l~ 
miftir. Telefon 



' 

Senenin bas mahsulü 
HUSUS1 s i f Q Bal1k Yaii. 

Geldi 
Leuetli kuv.-etlidir. l§tihay1 artmr 

ECZACI BA~I 

SÜl.EYMAN FERIT 

-------~-~~~~~~~~~~...,_.,_, 
ts•hn \ M~ „ 

Acli, kar1§1k, gada kudreti az yag almamak i~in 

l.i ~ifa Bal1kyag1 
• •e etiketlisini $ff A eczanesinden alm1z. Hususi 
-•tte getirilmi,tir ba,ka bir yerde aatalmaz 

~z....!.._~ifa Eczanesi 
Manisaya Otobüs 

~ oaat !oelri•de Arap ban1ddan muntazaman (12') 
" otobla MaaiNya hareket edecektir. Bu eto 
~~ iatizam dahili•de itle111eei ipa her fedak6rhj1 göze 

~-----~~~~ 
HUSEYIN KA YIN 

Mobilye Evi 

Her ar~chg1n1~ ~Jk, tcn1iz, lüks 

eY efyas1n1 bu•·atla ltuJaltilirsiniz. 

-.„ ..1 f . •e a z1varet 
cdiniz ~ 

hkeciler 
~o. 26 

( Hallan s„t ) 

Ahenk 
Gen~ve kudretli san'atkär 

lar1m1zdan Bay Süleyman Suad 
tarafmdan icat edilen bu 
yeni muzik aleti mevcut ~al 
galarm eo ahenklisi ve en 

~ok duygu ve ihtizaz yarata 
n1d1r. 

En tath ve en ~ok kalbe 
dokunan seslerin aga~tan ya 
palan musiki aletlerinden ~·k 
bgma gözönünde bulundu (Ahenk) in ön ve arkadan 
ran gen~ sanatkär (Ahenk) i görünÜ§Ü 
aga~tan yapm•§ olmakla beraber vücude getirdigi yenilikler 
ve hususiyetler sayesinde bu zarif alete bir de ~ok müessir 
madeni ses katmaga muvaffak olmu§tur. 

\ 

lzmirde de taammüm etmege ba§hyan (Ahenk) i görmek 
ve almak istiyenler, bir sanat harikas1 olan musiki aletini 

(~emsi Hakikat) m U } k S • • d 
Konak kar~1smdaki CUZ U ergtSID e 
görebilirler .. 

imalathanesi Eski§ehirdedir 

S**-.+-1dc~~1d~**:ld~~~~*. 

~ E L ff A M R A Sinemasmda ~ l Telefon 2~73 
jj JEAN TOULOUT - ALICE FIELD - ANRE BURGIR~ .fl gibi ü~ büyük Fransaz artisü taraf1ndan yarablaa 

~ NATA~A uRU.!~Kl>1 
41< NEFiS BiR FILM - ENFES BIR MUSIKI 

i 
Haptan sonra Fransaya s1gman bir Rua kaaanmaa „„ 

döndürücül maceras1 
Ayr1ca: 

« PARA1'tUNT JUl~NAL'da 
jS HABE~ IMPARATORU 
~ Frans1zca ~.!_arak d~nyaya hitab ediyor 

r- Balkan Oyunlan . 
son yar1~lar, mükäfatlarm dag1h§1 ... vesaare 

SEANS SAATLARI 
Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. 

-t( Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matincsi. 
<t( Pazar: 13 te ba11lar. 
jj Ak§amla-n-si_n..;.em_a_d-an_s_o_n_ra_h_e_r -t-arafa otobüs » 
~ ve tramvay vard1r. 1 
[•]~~~~$~=RC~'PJC~~~i~'PI~~~ Adrcs: Eski~ehir Ahenk vikaran Sülcyman Suad 

fl"''llfll"llf~l"IJIJl'"lllJll"lll1l•''·P'"''l~1 ];!!:' fl''~IJll!!rr.~ fll"'l:O~ q• ' 1!1''!'11ll'!:!lll ''~~ lrt'"qlfl.;r.r1;i1~l!;.'lf';ilß,;tJ MESERRET OTELI• b~at~d:li~111U~111ed!J:dllll•ll!!lhdl1 ~4 11:"~1~dlt·.ö:ii~1~fh-:'~a!1S:U~1~111t„ 1111..i1lb„111rr.„.n111„11 .;:E 
ro ~ 

m Saglam miidesi olm1yan1n f!~ izmir Kemeralt1 Hühumet 
r:1 Hayat1 <;lirük bir ten1eJ üstündedir. t!j Caddasi karakol kar§ISIDda 
't"f Saglam mide iyi ve temiz yemek ile elde edilebilir. :~ 30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik ve istilla•e· 
~~~ Bunuda: ~!4 tile nam kazana~ .~teli':11izde bu defa esas.b tamirat ya~ 
b~I K lt d AJ h• ~.§ ve yeniden otelcihga a1t levaz1mab tedarak ederek tefllit 
[+J emera ID a 8§e Ir ~~~ edecek olan saym mü~terimizin her türlü istirahatlanaa t•-
r+1 r:.•" • • ·1 ~ 1 t "'•' Lokant sinda r•l min ve tam manas11e bir a• e ocag• o mu, ar. .r..-:....1:.-= ~~ 8 [•~ Civar il~e ve ilbaylardan gelecek konuklannuza ---
r!i Bulabilirsiniz. Bu lokanta en iyi ve temiz yemekleri r•l lharicinde kolayhklar gösterilmektedir. . -V 

r.1 ~ok UCUZ fiatlarla mü§terilerine takdim etmek muvuf- [•1 Otelimizde bir gece konuklamak h•r hak1kah „.t.eek-
~ fakiyetini de kazanm1~br. [•l tir. Akcamlar1 temiz hava almak i~in tara~alara•az •lft•-
~ .J Ad B H tr5 k V K "" . d '"'!'II y ,.) res: arut am o agl O§esm e 11~d rilerimize a~1ktar. -
lll':_oll 11'!'"1 l d" 
11~11 "~" A§lama sular1m1z su anm1z meYccanen ar. 
1!';.~'""'~fll!'llP~~~Jl!!Qll'"'~~-~liQll""llll!':crtl "!llll'!'IQ, .... ~1P;i1ll'...,... .... ir; ,„~.1 ·1 A d 
~,;1~1111~b~...:.~idb:'11111r~11:..ib:!i~ot!lb.~•ll!" ~·1Bi~11~1··~~1r!;d~;.u1ou1dlli.dlllr1„111hift1(;b„„11„- Yatak fiatlarmda esash tenza at var ar. 

~:A::A:~~~***~~1ddc1dc~-*~>+ 
4( „ . om~·\. )t 

tC n:oK TOR 
~ A. K~ al Tonay 
~ Bakteriyol(' „ ve bula~1k, salg1n >+ 
.C hastahklar nlütehass1s1 )t. 

~------..... ------------------~ ..... --:zrc ... iilliil--•••f ·l -

Y organc1Jarda ~3 No. l\1 kj ne imalathaaMi 

Mehmed Sabri ve 
Ahmed Hamdi 

Alelumum fabrikalar ve motörler ile döküm i,Ieri relra'Mt 
kabul etmez fiatle s1hhatta ve sagl~m ,olarak yapdar 

Furuncular Okusun 
jS Basmahane istasyonu kar§1smdaki Dibek sokak ba~m- ~ 
:;( da 30 sayih ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den >+ 
+c aki,am saat 6 ya kadar bastalar1m kabul eder. )t 
+c Müracaat eden hastalara yap1lmas1 läz1mgelen sair )t 

;J-~~~~~~ ;( tahJilät ve mikroskopik muayenelcri ile veremli hasta- „ 
' AYYARE s· Telefon ~ i( lara yapalmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene-

Fmnlar i~in hamur yogurma makineleri gayet sallHa 
ve kolaybkh olarak ehven fiatla yap1br i,ler mutlak ,uill 
gününe teslim edilir deaiz i,Ieri vapur ve motör tamirata 
ve sefaine makine vaz'a deruhde edilir. ~ IDemaSI 3151 ~ ~ sinde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 E ,,.., 

t B u G 
0 

N ~ "" - -- 'V'~~,,.,,----~ v··k 1 K h d e·11 ~'le ARLISS - Boris KARLFF - Loretta YOUNG E ~~~~+,,:Jt:~ ........ :+ ~................ u se a a ay1 1 ur 
libi ß„ b- ük tk'" t ·1 tfkl · b„ „k f"l ~ ~1imft!Jli111D!!:rl'J11IM!Wblllm!1i!ltAtlll11:tn!l11trJ1'!Jre6llln81llifliilti~lb~ i§te bütün fzmir ve mülhakatmm seve seve ifip .a.,.-.,. uy sana arm emsa e • era uyu • m ~ ~ Ö EYENLER GÖRSÜN 1 i) 

• ~ ~ G RM · · · „ madaga rakalar bunlard1r. R 0 " 1 L D ~ @ GÖRENLER SÖYLESiN ! . s 
ltell . ~ ~ 411 Bugün 10 Birincite~rin Per§embeden itibaren r!J~~~~ ~:~~-~li sabnelerJe süslenmi§, Napo]yonun maglubiyetini ~ ~ ( T A N ) ~ ~ YENiDEN Y APILAN ve MÜKEMMELIN 

._. rLyan Ro~iltlerin hakiki hayatin1 gösteren §aheser ~ e Sinemas1nda D 1 t e f r i, e d•ill e n 

'YRICA: ~. •1 ASRI SI NE MA 
F 0 K S ( Dünya havadisleri ) ~ • 1 ~ h V J P ~ . _ ~ • - ._,a ane 8 S •

1 
11 Birinci Te§rin ( CUMA) günü a~aby•r 

M • k • ( Karikatur ) S 1 M E 1 "k" b"" -k fil ~ J J Komik ~ • arta gert . „ • • •• •• 1 1 uyu m 
~T: FiyatJar tenzil edilmi1tir. 30 - 40 - 50 kuru~ ~ ~ 2 - Garb cephesiode kanh hu:un1lai II Olumden lcorkmayan !adam 

... • 41 3 - lstanbulda Balkan atlet n1usabakalan _. ~ ~ok heyecanh deh§et filmi 
M., -( SEANS SAATLARI )- ... • ~ n•• h d• ) • • 1 • 1 

• 

-c -1&. 1s - 11 - 19 - 21.1s. r.•11 e 4 - unya ava 1s ar1 • Ispanyol Danzözü 
-·~,._teai 13 - 15 - 17 seanslaraada TALEBEYE • - ! ,,. Ü i .__QI i.ilet •erilir. _ s E. A N s L A R )- w iOuA G Ri~LER , 
' !_ 11,31 - 13 te illve seanslar vardar. Cumartesi _ Pazar: 11 - 14 - 17,20 ~t ISPANYOL DANSLAIU 

"-*'• ... ,_ '-er H•te etoblis, Pazartesi - Per,e•he - C:uma: 14 - 17 - 20 S F 1 A T L A rR : 
aka a va ur varclt . Sah: 17 - 20 t; 

1!1\'llf„ ....... 'l'f ....... ~ ••• -~ 

5 z 



s.Wf e 4 ( HaDaa Se8i ' 

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

l ta) y a tayyarecilerini kor-
kutan zenci tayyareci 

ooco Vehib Zaferi 
Kara kartal denilen bu tayyareci kin1dir? 

------------~----oo++oo----~~~--~~-------------------------3-
Bu kabare harb1 bittigi zaman or tada 11 ölü Habe1 Ordusu Frans1z So~alisinin ~imalin-

ve 50 den f azla yarah vard1 den Eritreye Girmi§lerdir 
Az zaman i~inde bu bar, 1 ddar. 

_ _________ _ __ „ _ ________ _ 
bu meyhane muharebesi da- Bu Harbm pilik~osu §U 
ba genitledi ve umumig bir idi : ~ehir baydutlarmdan 
tekil ald1. alb maktul, k1r bek~ilerinden 

Hädiseyi haber alan za- dört maktul, ve beyninden 
b1ta hemen yetitti; zab1tan1n beyninden bir kurtun alan 
yan1nda biraz da kir bek~isi su~suz bir kadan, yani 11 
vard1. ölü. 

$ehir haydudlar1, ugra- Yarah mikdan 50 den 
chklan bezimeti bir türlü fazla 1di. 
bumedemiyorlard1. Bunun Tel Robenson hi~ bir §ey 
ipn ne babaya olursa olsun olmam11br. Esasen ötede en 
Tel Rebensonu öldilrmege kü~ük vir heyecandan ve 
~ali11yorlard1. Ve bunun asabiyet eseri yoktur; badi-
i~in de civardan bir sürü se kaba01k, bütün bulunduk-
baydud daha yard1ma gel- lar1 yerden kemali sükunet-
mi1ti. Je idi ve barda kalanlara : 

1,, Hr Tel Robenson ve - Geceaiz hayrolsun. Bü-
bir ka~ 1ehir baydudu lka'9- tün hayabmda bu kadar gü-
gas1 tekJinden ~1km1f, be- zel eglendigimi bilmem!. de-
yaz-Zenci davas1 halledil- di ; gittir! 
mi1d1r. l1te,IHabetistanda, s1rmah 

$ebir haydutlan, Tel Ro- zab1t elbiseleri i~inde gördü 
bensonu tutacaklara, ve lin~ güm, Kara kartal denilen 
edecekler, kendisini bir. o- tayyareci Tel Robenson böy-
tomobilin arkas1na baglaya- Je böy)e bir adamd1r 1 
caklar sokaklarda sürüyec Zenci Gayreti 
ekler, sopalar ara11ra kur- Tel Robenson, Habet - itaJ 

girmitlerdir. 
Adis-Ababa 15 (A.A) -

Bu gün ~ok yakmda barp 
hadiselerinin inkitaf edece
gint gösteren baz1 itaretler 
belirmi' bulunmaktad1r. 0-
gadende Habetler cenup 
ltalyan ordusunur. sol cena
hm1 yanlar1nda önemli mik
tarda kuvvet tahtid etmek
tedirler. Bununla beraber 
ltalyan ordusunun ilk kollan 
ileri yürümesine devam et
mektedir. ltalyan tayyarele
rinin timdiden Adis-Ababa
Cibuti demiryolu üzerinde 
u~makt.i bulunmas1 lüzumlu 
gördükleri takdirde ltalyan
larm bu demir yolunu bom-
bard1man edeceklerini ve bu 
suretle Adi1-Ababan1n de
nizle irtibabn1 kesebilecek
lerini ispat etmektedirler. 

Vatington 15 ( A.A ) -
011 bakan1 bay Hul bugün 
radyo ile verdigi bir söylev
de demi§tir ki: 

Ba~taraf1 Birinci yüzde -
Eski ve kanla bula§rk bir Bay Lavahn ltalya ile Habe-: 

alet olan harb dünyanm eko- l§istanm arasm1 bulmak i~in 
nomik s1kmblarml gidermez ltalyaya yeniden bir teklif 
bar1' ve baymd1rhk i~in ü~ yapm1~ olmas1d1r. 
cebheli bir arsaulusal gayrer Dün bay 1..aval evveli ltal 
liz1md1r. Bir cok memleket- yamn paris sefiri bay <;eru-
lerin aym zamanda barekete tuyi kabul ederek kendisile 
ga~erek ars1ulusal tecimi ye- bir müddet görütmü,tür. 
niden esash olarak kurma- Bundan sonra bay Laval 
lar1 para istikrarm1 tedricen lngilterenin Paris •sefiri Sir 
tesis etmeleri ve iptidai mad· Corc Klaki kabul etmit ve 
deleride herkesin kendi ihti- kendisile görü§mü1tür. 
ya~Jar1 nisbetinde vermek Siyasal <;evenlerde dola-
prensibi üzerinde arsaulusal tan rivayetlere göre Lavalm 
bir anlatma elde edilmesi lü- bile Görü,meleri ltalya ile 
zumludur. Habet harb1nm dumurulma-

Asraulusal tccimin dü,mesi uda matuftur, Fakat söyle-
gerginligin ba§hca sebebidir. dildigin l.! göre, eger lngilte-
Bu gerliktir ki uluslari harp· re bundan evvel Pariste ya-
ten bahseden liderlerini din- p1lan ü~ler toplanbsmda, Ha-
lemege ve hayatlarm1 kazan be,istana deniz de li mah-
i~in yapbklar1 ruücadeleden re~ verilmesi suretiyle Ha-
daba az yorgunlukla daha be,Ierin ltalyanlara bir mik-
büyük bir kir temin etmek dar irat vermesi teklifinde 
bulyasma sevkeylemektedir. israr edi1ecek olurlarsa bu 

Paris ( Radyo ) Günün sefer anlatilan ümitleri te-
en önemli haberlerinden biri mamiyle suya dü1ecektir. 1unlar, kamalarla öldürecek-

1 
ya ihtilifmm müselläh bir 

er ve en nihaye cesedini '''':!III k~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ p.~ ~.~ ~ 
~ .~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

ihtilif 1eklini alacak bir ma-
bacaklarmdan bir agaca asa-
caklar ve yakacaklardal hlyet gösterdigini duyunca 

Babet ordusuna iltihaka ka-
Amerika zab1tas1 i~in en rar vermit ve hemen Adis .. 

mütkil if, bir Jin~ hidisesile Ababaya gitmi§tir. Habet 
kar11la1makbr. Bu öyle bir fmparatoru Haile Sdisiye 
harekettirki, yerine göre bir umumi harbin bu en mefhur 
1ehir halk1n1n bu mak.sat tayyareci zabiti büyük bir 
etraf1nda birletdigi görülür! memnuniyetle ordusuna ka-

Bereket versin gözyas1 bul etmi' ve kendisine bü-
veren bomba1=ra 1 yük bir rßtbede vermittir. 

$ehir haydutlan evveli Tel Robensonun kanaab, 
zab1tay1 dinlemediler, hatla biraz mühim ve birazda kor-
zab1tayada taarruza kalk11- kun~tur: Robenson br.tün ci-
blar. Fakat bombalar imda- han Cencilerinin Habet da-
da yetittiler; ve kudurmu1 vasm1 kendi davalar1 olarak 

Türkün 
Gözbebegi 
Atatürk 
- Battaraf1 1 incide -
Türk ulusunun gözbebegi 

Ataaürk lkincitetrinin birinci 
günü diinya siyasa11 hakk1n
önemli bir söyiev verecekler-
dir. • 

Bütün Tilrkler ve biltün 
dünya bu mühim notku me
rak ve heyecania bekliyor. 

tehir hazdutlar1, göz Y•t• ve- telekki etmeleri ve Habe1is- y 
ren bombaJar.: infiläk1 üze- tan etraf1nda birle11meleri lü- eni bas1lan 

•••• 

ridc dajdmaga mecbur kal zumuna tiddetle kanidir. 

BEEEEEEE 
En mühim radyo haber~eri 
Mussolininin anlatma teklifini Habe11 lmparatoru keskin 

bir surette reddeti. 
§ Eritreli yer askerler Ras Seyuma tak1m tak1m teslim 

oluyorla. 
§ <;emberlayn diyorki: Habe1lileleri bu bar11m durumunu 

kurtarmak i~in 52 millet karar verdi. Bu karardan dönecek
lere habr)atahm ki f ngiltere kendi noktai nazarm1 ve kendi 
menfeatini yalmz ba1ma koruyabilir. 

§ Paris istasyonunda Mussolininin en ~ok sevdigi ~ok 
kuvvetli bir batip dün ak,am fÖyle baiJriyordu: 

"Musaolininin mevkiini sarsmak i~in propaS(anda yapan
lar ve yapbranlar botuna yoruluyorlar. Mussolini ltalya, 
ltalya Musolini demektir. 

§ lngilizlerin yaphklar1 propaganda ve dü1manhk bizi 
miiteessir etmez, biz arbk arbk lngilizlerin bu lnsafstz irkm 
esaretinden kartulmaga karar veerarek vekurtulacag1z.„ 

§ Süveyf k llnahadan ~ogu Malarya basta11gma tutulmut 
12,000 hasta ve yarab ge~mistir. 

§Habetlerin timdiye kadar dütürdükleri ltalyan tayyare
lerinin adedi ona varmtthr. 

§ ltalyanlarm eline ge~en Aksumu kurtarmak i~in Ha-
betliler büyük öl~üde bir taarruz plin1 haz1rlam11lard1r. ' 
r~~~~„ .... „„ „„„„~~~~ 

20 llkte1rin-Pazar ~ 

gümÜ§ paralar 
Istanbul ( Özel ) - Y eni 

bas1lan gümüt yirnibetlikler 
ve elli kuru1luklar bu ay i~in
de tedavüle konacaktir. Es
ki yirmibetlikler toplanaeak
br. Nikelden bas1lacak olan 
uf akhklarmda modeli tetkik 
olunmaktadir. 

istanbulda 
Ruslarla 
Ma~ 
Istanbul (Özel ) - ~ehri

mizdeki Rus kar1,1k tak1m1 
ile Istanbul kar111k tak1m1-
nm ikinci kart1la§malar1nda 
oyun 2-2 beraberlikle bitti 

Halk1n 
.Sevgilisi 

Franziska Gaal 
tarafmdan temsil edilen ve 
onun büyük töhretini ebe
dilettiren 

Geltel Nüfus Sav1m1 ~ 
Say1mda, her binada yal01z sayam memuru geldigi i SO KAK 

zaman haz1r bulunanlar yaz1lacakbr. ! • ;t.. • 
Ailenizden her hangi bir kimse o gün evde degilse i r' J r' Ebl 

onu yazdirmay1n1z; ~ünkü o da bulundugu yerde ya- ! ~ ~ 
zdm11 olacacakhr. i gelecek hafta 

BA$VEKALET ! TAYYARE 
.--... --~ ... latatistik Umum M6dtlrllii!2 2 ! liaemMmda 

Uzümlerimiz 
l~in hükU~et 
Tedbiral1yor •• 

Evvelce hükümetin ilzüm 
aab11n1 temin i~in bir ~ok 
mamleketlere baz1 tedbirler 
ald1g1m, sabt kaynaklan vü
cutlandird1g1n1, sabt i~in de 
ayraca ~areler yaratbgm yaz 
m•thk. 
Bu sabt evlerine müracaa{ 

y~ri olmak ilzere bükümet 
bir üzüm kurumu kurdugunu 
da zikretmittik. Bugün bu 
kurum it batma ge~mittir. 

Kurum üzüm fiatlerini k1· 
ranlarm kar11s111a ~1kacak 
üzümü deger fiatile alacak, 
fakat üzüm piyasasmda dog
ruluk ve hakaniyet görürse 
kenara ~ekilerek seyirci ola
caktir ki, bir müddet sonra 
bu i§i sab§ koopratifine dev
recektir. 

Bu kurum bi~ tüpbe yok
tur ki bu suretle memlekete 
büyük hizmetlcr görebilir. - „ .... __ 
•• 
U~üncü umu-
mi müfetti§lik 

Ankara ( Özel ) - lsmet 
lnönü Büyük Meclise takdim 
etmekte oldugunu kanun la
yihalarmda : ldare te,kilät-
lannda umumi ü~üncü bir 
müfetti§lik ihdasm1, Bitlis, 
Artvin, Hakari viläyetlerinin 
yeniden ihdasm1, <;or m1n
takasmda ve Dersimde birer 
viliyet te,kili hususlar101 is
temi1lerdir. 

Vergilerimizde 
Tenzilät isteni~or 
Ankara, ( Özel ) - lsmet 

lnönü Kamutaya ü~ kanun 
haz1rlam11tir. Biri bina k1y
metlerinde yllzde 25 tenzilit 
yapahau1, l>iri de erali ve 

M1s1r da 
Mühimmat 
Al1yor 

Belgrad (Özel) Kahire-
den ögreniJdigine göre hü
kümet sü bakanligamn em
rine ikiyöz bin altm lngiliz 
liras1 vermittir. Bu para ile 
M1s1r ordusuna harb mü
himmah ahnacakbr. Tetrini
evvelin birinde sahnmas1 li
z1m olan a1kerlerin henüz 
silih albnda olduklar1na 
gore M1s1r da ko1kuda dP.:
mektir. 

Can Verirmi§ 
Sir Vermezmi§ 

Sofya ( Özel ) - Hudud 
muhafiz zabitlerinden Esen 
Kitof ihtiläl reisi Damyan 
Vol~efin hududdao ge~me
sini kolaylatbrmaktan su~lu
dur. Hapsedilmitti. ihtililin 
sirr1m meydana vermemek 
i~in sorguya giderken ce
binde saklad1g1 ~ay kadehi
nin par~asile damarlarm1 
kesmiftir. Fakat ölmesine 
meydan verilmemittir. 

---oo---
italyanlar 

Yaralilan millete 
göster111iyor 

Sofya (Özel) - ltalyanla
rm hastalarm1 Napoliye ve 
yarablann1 adalara gönder
mekdeki maksadlar1 yarah
lar1 hükumetin gözünden 
uz.akla§darmak siyasasma bag· 
h oldugunu Hirvat gazete
leri yazmaktad1r. ------w ~ 

bina yergilerininin Hususi 
idareler aid olmas1d1r.!O~ün
cü kaniln da say1m vergisi
dir. Kll~iik hayvanlarda yüz
de 25 ve büyükleade ylzde 
SO kadar bir teaailat l iate- 1 

mittir. 

1(; Birinei T..,.._, 

_!labes impa" 
ratorunun 
~emsiyesi -·------6000 Senelik MiilU 

Ananas1n1n 
Mirasidir 

Dikkat ettiniz mi? .~·~ 
lmpartorunun resimler1ni0 
~ogunda bir de 1emsiye •": 
dir. Bu tems!ye 1869 " 
hinde Habetle ltalyaodl _... 
harhine kadar sade hirte~ 
Fakat bu bapte Habetl111 ... 

ltalyaya galip gelmesi, ':; 
betin bütün dünyan1n di:..
gözüne ~arkmaga itatl• . dt 
üzerine Habet hükjmeti 
ulusalß anaaalar1n1 zigetl; 
dirmege ba1lad1. Nete 
1emsiye meseleside o c0-1" 
dendir. 

As1rlardan b.e~i Afrik~ ~ 
kümdann1n d1m ve ••1"". 
alimetJeri olan bu 1e1D1i1'~ 
bir adam her zamau büka
dar1n bat• ucunda tutar. /tl' 
b bin sene evvel bu aliJll 
ve Oylun krallan ga~et ~ 
lü yapbru, bükumebn 
ve ulusal armas1 olarak k; 
lan1rlar ve gezdikleri yerlet" 
de, batta tahtlannda o~ 
duklan zaman bu arm• dll'" 

kiti tarafandau onun bat .... Of 
tutarlard1. Bu Simbol ve 
luulardan aonra Ace..,..,. 
miras olarak kalmatbr. Ni~ 
kim Likinin tirbesindeki : 
tabeye 1emaiyede bak• 
mi1tir. 

Bazi hllkOmdarlar we-'1 
yeyi bir talib mes'elesi ~ 
rak telekki ·ederlerdi. . -~ 
yüzdcndir ki o uman1n Ja""'' 

lan en mühim kararla 
1emsiyeni albnda verit; 
harb meydan1nda 1emsif • 
ba11ndan eksik etmeilefdi' 

Hindliler bu temiiye ~ 
rasimine ~ok ehemJlll~ 
vermitlerdi. l Netekiml t • 
Anan Bilyük lakeocler 
01amnda da Hindileria 
siyeye„ büyük eh'enu1IU!I 
verdiklerini yaz1yor. ls 
be1yilz sene eYveline ·---,„·-
1emsiye 1ark imparatorlt 
n1n bir ~ogunun sarayla~ 
bile üzeriode dikilirdi. _wf 
zamanda sokaktlll te111"1 

tatimak hakk1 yalmz h&kn'1 
darlar ailesine verilmitti· 

Hindistmida temsiye 
ve siya1al alämet olarak 
bul edildigi gibi Buda III 

biebinin 11klan da her 
man 1emsiye ile gar&DOI 
terdir. Hatta Buda 
filler üstündeki 1e111ti~ 
resimleri hep o zamall 
kalmadir. SI': 

Celebes adalaranda 
matri ve diger yerlerd _,i' 
m.lletler bu gün de fe ,.. 

yeyi bir ogur alimeti o~ ti' 
ta§ular ve ona dini bil' )Jt" 

ayet gösterirler, Hatt• . II"" 
kümetleri bunu alimetl Cl' 
rika olarak kullamrlat· .s. 

_:11er 
lebes hükümdar1 IPP' -~ 
huzuruna hiJ bir vakit ,...-
siyesiz ~1kmaz. ~ 

Bu gün Afnka:hilk .it_' 
lar1 da 1emsiyeyi oiU' tl', 
n1 olarak 1ayar ve aod ~ 
tindan [ayirmazlar. Nit~ 
hükilmdarlara f mab9UI 1~til •e muhtelif realderde ~]J „„ 1eler yapdir. 


