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·S.. abef • ltaJyan ıı n · :-..a lqmaınazlığı barb 
:•~i.Y~ti itib., henüz bir 

---------- ·~·· ----------
Si vah gömlek1iler ffabeı çenberinden çıkmış 
fakat pek çok zayiat vernişlerdir. Habeşler 

ltalyan mevzilerini ~ab::etmişlerdir 

Bir İngiliz mecmuası çok 
şayanı dikkat bir yazı yaz
mıştı b~ yazının mühim kı· 
sımları ahyoruz. 

.tflfıldilc göstermedi. Yalr n: 
i'1•ıet iJaaıinde İngiltere ile ;::•yl lı:arıı kal'fıya bıraktı. 
lr .. ~ ltere, ltalya ile karıı 
LJ'1• lraJdıiı zaman yalnız 
~mak İçin muhtelif Av
~~. clevletlerile muhtelif 

.,...alar yapb. Bu anlaf· 
~r içinde en mOhimi Ak
,.ı teırilci meaaiai anlaş-.. 
~ hariciye nar1rı Edea 
clelliz devh:tleriJe lngilte-
ie Y•pbğı anlatma bak

Cenı•~de IW::mahbra 

------ ·· ~--~~~~~~---
ITALYANLAR HABEŞi TAKDİR EDİYOR 

Londra 26 (A A) - Roy- , Makalle bölgesinde iç gün 1 kadar neferle Makııllenin yir· 
ter ajusınci•n: ollren muharebe hıo.lkında mi lı:ilometro kadar Ht--Salihiyetı... bir H•bet apğıdaki tafoiı.b ve,..,!kte• da Tembiyene girdiğini llğ· 
phsiyeti Royter ajansının dir. Raı Kauanın lmk bin - Sonu 4 llııellde -
Adis-Ababadaki muhabirine, 1 IJ IJ IJ il 8 8 8 8 

!: ... ·~~, ·~t:~:!~ k:~~;~:; Bina vergilerinin sallanır bır vazıyette oldu- I 

ğunu söyleıniştir. Buna mu- -----------:::::3 -----------
kabil f talyanlar da Habeıler Azalması ~&nasebetile gibi timal cephesinde mu- a&I 

t tti. Bu mahhraya g6re ttua, ...... ,_, ... • 

Ymtaaia.taa Akdenızde 

zaffer olduklarını ve Makal- Bina vergilerinin yüz yirmi 
· le için yakın bir tehlikenin beşinin 932 aeneıinden iti-

tu .. 1 v. ·-· · •• • • w • ., ~aren azahnAıın 1'ri(lt..ın~~1'! 
t ilatHlf çıkbiı takdirde 
letıer cemiyeti anlaımuı 

llcibice kendilerine düşaa 
hlaıcUeri yapacaklarına 
• teminat vermiılerdir. 
llltere de bu d&rt devlete 

• • • ""•bil teminat vermıı . ır. 
8u muhtırada deniliyor ki: 
.. lngiltere htıkimeti, ltal

n lngiltereye karıı as
rı mahiyette hususi ted

~ltr alması ihtimali kar
ii ·ında, ve bu gibi tedbir
ltte karşı dayanmak m~c
bllriyeti hasıl olduğu takdır
de Fransa, Türkiye, Y~n~-
1liatan ve Yuğoılavya buku· 
~riain hazır olup olma· 
"-ldanaı ve buna iıtirak e
t-.uYecelderini anlamak iste· 
llaitti. " . 

Malabra ,J,undan sonra Tilr· 
lciye Yunanistan ve Yugos-
L ' -;· b 
._•Yanın cevablarının, u 
llleınJeketlerin millctlet cc
"iyeij paktından doğan ta~h
htıtıerini üzerlerine almaga 
"-zır olduklarinda hiçbir şilp 
he bırakmadığını bildirmekte 
lt ltalyan hikümetinin bu 
fikir teatiıinden haberdar 
tdilmiı olduğunuda söyle· 
teL• 

uır. 

~·~ 

iiyük bir ital-
an uçağıdüştü 
Hanar 25 (A.A) - Jiji· 

~adan gelen yolcular H~vas 
•i•a11 aytanna Dağbur cıva
tında btiyik bir ltalyan tay-
1.,eıiain dGıtnğünü ve Ha
-ilerin iki tjyareci ile liç 
ltılyaa ukerini ea!r a lcbkla· 
tıaı laaber •eımiflerdir. 

SiPERLERDE KAŞI Fakat o ağır vergının • .n 
KARŞIYA da ezilen, daha do~rusu nıa· 

Londra 26 (A.A) - Roy- betsizliğinden dolayı albndan 
' Ad" Ab ba 1 çıkamayacağını, ödcyemiy~-

ter ,.ııajansının ıs- a . - ceğini anbyan mükelleflenn 
daki muh•biri Habet devrı: lehine takrir veren ve bu 
yelerinin Makalle etrafındaki takririni Kamutayda müda.-
• 1 1 k da her an 

1 sıper er ar asın faa eden Muğla say a.vı~ 
İtalyan miifrezelerini_n ~kma· Yavuz kütüphanesi sahıbı 
sını beklediğini bıldırmek· bay Hüsnü olduğunu zikret· 
tedir. Her iki taraf ta ha-

kt d r memiştik. • .
1 yatlarını biçe sayma a ı . Bay Hüsnü bu takı ır ı e 

Londra 26 (A.A) - ~oy- pek nazik bir meseleye bastı. 
ter ajanıının İtalyan ş1m.a~ Ulusun göğsünde yerleşen 
ordulan nezdindeki muhabırı önemli bir derdi deşti: Bu 

İtalya, Habeşistanda yap
tığı askeri harekatı ltalya 
efkarı umumi vesinde . m_az~r 

östermek iç.in muhtebf ıddı
~arda bulundu, Habeşistan
da gayri insani adetler bu· 
hınduğunu, IHabe!~~t~n~ m~-
d . t gönderdıaını ıddıa enıye 6 • 

tt. Ve bunun için de vesı-
e ı. "k 
kılar hazırlayarak bu. vesı .. a-
ları Milletler Cemiyetine gon· 

derdi tedaviye yaltendı, fa· MUGLA SAYLA VI 
kat bizim kanaatim~_ze .. gör)e BA y HÜSNÜ 

(So ., u 4 uncude .................. .. 

.... R~~;;;.ı-·öa;;;·fHadiseleri 

derdi. I 
Yukarıdaki resim, taly_a: -
Habeşistanı itham edıcı . . cumuru M. I..öbriSn'nun babı . 

Bu resim, Fransız reısık 1 . • in Franaada dikilen 
DID k b" k vesikalarının bllyü ır a-
saya konarak Cenevreye 
gönderilmek üzere ~azarlan
dığını göstermektedir· 

. öl F ansız as er en ıç d" umumıde en r 'd . . . retini aöstermekte ır. 1 k ahı esını zıya e .. 
" Meçhu .~ ~ " . buket koyuyor. Arkada umumı 
Fransız reısıcumuru abıdeye . F ukerleri ıörilnüyorr. 
harbe iıtirak etmiı olaa Zeneı ranıız 

" 17 Teşrinievvel 935 sa· 
babı saat dörtte Fransız 
Başvekili M. Laval Paristen 
Mussoliniyi aramış, ltalyanın 
f ngilterye ilim harb etme-
mesi için azami 4artlannın 

n= olduğunu soımuıtu. Buna Zengı"n L.:- • kat• 
cevab olarak Muasolini de, Dil"' • 

tayed ilngilizler, donanmala- Kansa•• • 
rmın kuvvetlerini 24 -ta 8 ela 
kadar dejiıtirmezlern laken U 
derıye llalerinıle yatıın 17 cuklan 
parça lngiliz remiıiae latlcum 

ede- ceğini bildirmiflir. Çıkanyo 
18 Teşrinievvel aı..tn Fnw ı .......... IJ 

ıafak s8kerken lngiliz Hfi. ..a...:..._ ... _ slre bMI• 
rile Muuolini arumcla neler ... ..._._... ..... 

d ·ı bar ....... lal;w konutalda. Be mal6m eji • 
dir. A ncak ertesi gibi la2i· di kodu çalknı,.._ 
ıeri çekmek suretıle m~li"•• ;;~~~&.m~wefoA· 
kak ki büyük bir facıanıD _ Ark.-

4 
1ncı•ı ,. 

_ Sonu 4 lncld:e~-;.-~~;.:;=~~m-• ... • 

HALKIN SESi !!!KKIN SESIDll 
Belediye Memurlan Ha. 

H•. et Etmesini Bilmelidiil urm . . . k diaine hlrmet. .. , .... .. 

IJ elefon çaldı, hep~m~n e;kadqllDIZ kala ...... .. 
itimad ettiiimiz bır ~uccar • 

cümleleri fıaıldadı: lan halkm= llılıı•• 
" - Geçen gün belediye memur zd :..-. ,.. ft ... 

·1 lid" baıhğı albnda ya •a- Hlehb .... 
etmesini bı me ır İı. ımızın izahbnı okadnı... ·-,- ............_ 
na cevap veren ıar y . aklmdan geçtnUJM ...... 
haksız ve yersiz t~n~i~ ~tmeyı verdi... bu aydınt&bca cewli 
tenizİD belediye reıııı~ıan ~e bize :..tereli lı:i ~ 
da memnuniyetle geçırmenı~ ne de a&z olama .,. ....,. 
ne bir okuru~u.zu •rı.::.,I;... glltıııilt ........ 1 ı 
cliyemizi çekiftirm~. b izahatta belediye mema~t ~ 

Şarbayımız verdıgı u di"" i 16Jltz•• .,.. 
bir zaman halkımıza haluızlık ~tmı:.. p bizim .... Mrpla 
Arap hanı karşısında ve. o tara '::!a olaııJqt9r. 
esnaf ve tüccarın gözlerı lnllnde .tu du Ora* ~ Wır 

Çarııdan bUikletli bir ıenç !eçı:c;::..;,ile btlediJe nW•• 
kadına hafif bir surette çarptı~ı dtldi Memmiar ,_. 
sı tarafından genç bisıkletten ID Hl n bisikletin ._.._ 
bisikletini almak istiyorl~r, ıen.ç :ı:adıiı rica edici Wr ta
almalarını, kadının da .ııkiy~tçı rlan hareketlerini claM ll-
vurla söyliyordu. belediy~ ~::ı: sızİanmalanna rajm• W
yade ıertleıtirere~ gen~ı~ de oradaki ~ ıı•••iıt 
ıikleti zabtetmek ıstemıı rs~ . • 

f ti 'le mesele balledılebıld~. 
ve şe aa arı . . . . -•ba,..._ ... 

alk .. muamele edilmeıını ıatiyen ~ Ilı 
H a ıyı halk acı ye aert •••• 

baD Belediye memurla':'n~n a. hldiaeyi tıelef• ... 
ettiklerini teıbit etmek ııtiyona, s~ bilecek Wıcok ..... 
arkadaşınız bu meseleye ıehadet e e 

ları toplamağa hazırdbır. "'k.. f de yazmak mecbalijpl 1 
Biz halktan gelen u il aye ı 

duyiiALKiN SESi HAKKIN SESID 



~.t.ff. 2 

-AVNi ooe)ANA SAYGILARıMLA- 1 
• • • 
ı~··eumurıyetı, 

Bir Aşk 

l Hadua Sesi) 

Berlin şehri 
Yüz günde 
Gezilebilir 

1 
;V,manlar 

oo~~~~~~~~-

8 U senein olimpiyatlanna 
nasıl hazırlanıyorlar 

27 İkinci I{&nua < 

: Polis 
Memur.ınun 

17 Cinayeti 
Belgrad Budapeşte mah· 

. d bir Macar poli• 
kemesın e memuriyeti m\\de· 
memuru d 17 
tinde ve vazife esnasın ~ Gönülleri Yakan 

· Yapmak. • • 

Belgrad - Berlin gazete· 
)erinde okunan bir istatistiğe 
göre Berlinde sekiz bin s.o· 
kak vardır. Son yapılan ıs
tatistiklere göre bu sokakla· 
rın uzunluğu 4338 kilometre 
tutar. Ginde kırk kilometro 
yani sekiz saat yol alan ~ir 
piyade bu yolu ancak yuz 
günde alabilir. Ayn~ günde 
sekiz saat dolaşan bır adam 
Seriinin sokaklarım yüz gün
de dolaşmış olur. Bu sokak
ların dörlte üçü asfalt yehud 
kaldırımlanmıştır. Bu kaldı-

r . \ lerce misafirin bu tyunlar 
Bel~ra·d· ~Özel)- Ber ın hoşuna gidecektir. B~ oyun 

den bıldırılıyor: . lar arasında hoşa gdece~ 
. Almanya bu s,ıe B~r~ın: lerden biri de treni1!t~ yanı 

cinayetten dolayı. sorguya 
ekilmiştir. Hikimın: . 

ç - Ne için bu cinayetlerın 
SİY ASAL RO~tAN 

YAZAN : SIRRI SANLI 
\ .. . . 

"Cumul'iyet-MVtia4 onun prensiplerinin çıpenmesıne 
kallalialamadığı uman başlar ... ,, 

-21-

ArfıW prlatanlık devri 
geçmişt~r. . 

A t k hl·.;.. }üaat1n vardınu ıle tcrcenıe edılen 
r 1 • /:J .; • - ıı· f · d 

tek bi-r-eser sayesinde <? ese~ın n·:~e ı ı~ ~n 
dah* dalia alim, daha fılozot ol~ugunu ıd~ıa 
ede gülenlerin çoğalmaga başladıg. 

bir zamandayız ... 
tercüme ederek o eserin 
müellifinden de daha ilim 
ve filezof oldum diyenlerin 
iddias:ne gülenlerin çoğal
dtğı bir zamandayız. 

QllD \ıerşeyi sa· l 
mimi ~-~l, bir yürekten 
doğan 11ıularla s&y 
ledij'ja Jle kani oldun, 

öyle 
- ~e. bal)a. 
Kızım oldujun ıçın değil, 

fakat Jbbek bir ruhtan ko
pan herecanlan, olgun ve 
dolgun'" ir kafadan fışkıran 
fikirler~tedenbri anlamakta 
zorluk iekmediğin için bu 
basust8rı;< verdiğin bir nota 
bende bir önem vermekte-

yim. • dOW o 't' 
- Bana göster ııın ı ı· 

mada te,ekkir ederim, baba. 
Fakat aaıl .. te9ekküre borçlu 
olduğun nokta bana başım 
için bir ,ş~ka alırken başı· 
mın içini de ,üs)emek ıçın 

_ lşte bunun içindir ki 
dudaklarından dökülmüş ke
limelerle gönüllere yapışan 
ve fakat yakmadan ısıtan 

fikir ateşleri yapan bu mual 
Jimi tan·r ve onunla görü
şürsen ço'.{ memnun kala
caksın ... 

' 

- Demek kimsesiz yav· 
ruları bayram günü herkes
ten önce gezmek ve sevin· 
dirmek heves ve arı.usunu 

da size aşıhyan onun kon· 
feransı oldu. 

- Öyle baba ... bu kon-
feransla bize bu heves ve 

.t. h 1 - 1 ,4,.r\n 
eeiii bir ışık ~içad;:~ .,. 

(Arkası var) 

-----'!!•&ı---

de yapılacak ola.,c>n bı~ncı \ aşçı kadınlann çetesıur .. :~ 
olim i at oyunlJna bu1nk kadınlar her memleket . 

p y r 1 k olan oyuntulara 
hazırlıklar yapıy.. Bu 0 ı1m· \ gke edc.e memleketleriııhı ye· 

hepsinide vazife baıında bu· 
lunurken yaptın? ~o\lu vu~ 
ku bulan sormasına ceva 

olarak : k' t· 
V •fe dı•ında ı saa - azı y •1 

1 . de spor ve radyo. ı .e 

l ~"r oyun arı en ı 
piyatta ya nıı - b" klerini yapacaklar. onların 

. 1 k h·kes ne ı· me 
yapı mı yaca , . 

1 
• d lerinin bozulmasıns mey-

li yorsa göstereotbr. ' :'ne vermiyeceklerdir. Fakat 
Berfin olimpat oyunları \ a••ncu olmayan ziyaretçiler 

erım O ıçın 
- ul olurdum. nun 

meşg 'f esna· 

rımlar modernize oldukları 
için Berlin dünyanın büyük 
ve düzğün şehirleri arasında 
birinciliği alır. lskin nokta· 
sından bukadar geniş :bir 
Paytaht makbul olmasa bile 
sıhhat noktasından elverişli· 
dir. Amerikada büyük ve 
yüksek ovalar vardır. F~k~t 
bunlar şehrin hava· ını ıhlal 
ederler. Zira bahçeleri yok
tur. Aı. yetde çok ahali otur· 
muştur. ____ ..,. __ _ 
Köpeklerin 
Gardropları 

Köpekleı in Daruşşafasınm 
yanında pek büyilk imalat· 

haneleri vardır. Bu imalit· 
haneler öpeklere ait her 
şeyi yaparlar. Bu yapılan 
şeyler her tiiccar dükkanın· 
.ı 8 sabltr. Buqün tam ter· 
tlu. ncvyurKLil. oeşıncı be• 
lediye dairesinde köpek eş-

. .. oyun oy .. 
idare heyetıiç yuz l kantalarda bulacakları ye· bu cinayetleri vazı. e~ 

sında yaktım demıştır. 

Kıskanclık 
• • 

Tedavısı 

D" ın her ta- 1 o d" hazırlıyor. uyan bin- mekleri yiyecekler ar. 
rafından geleek olan ~ 11'.;.1' ~ 

,~ s;ıı .o:;. ...,., -
~ ~ •;,- .::- hoııl 

V . gaze· 
~ ~ ... d k": 20 s~n sene 

Almaıya a 1 
Evvel yaşıyan insanın 

lşs~zltr beyni 

d 
Pravda gazetesind~ ok~n .. 

Arasu a dugw una göre Rus ah~lerın-
. d G f · Odnı kasa-

Belgrad - ıyana _ 
ti!lerindc okunduğuna gorc, 
Viyanada çoktanberi işlıy~n 
" Kıskançlık tedavibanesı " 

. . bir cubes o r"(}(" le ·rtıst var ır den ro orovıç, . 
(,;J ' ( ' . k l da hır par · k çok işsız hasmın ya ın arın h 

Almanyaa pe . . taş bulmuştur. Bunu ta -
d H at işçilerın ış- 1 ça l taş var ır. er sa - .. kt.. lil ettikten sonra u 

siz kalan kım~d~ bu~u :~ parçasının takallüs edere~ 
Bazı yerlerle ışsı~le ış~en taşlanmış bir insan beynı 
taraftan n~ -u_e. iŞ verılmek old~ğu an~aşılmı~tır. - u 
suretile ge;ındırırler. . . Alimin ıfade~ın.e ~ore h':>b. 

Almanycda 13 bin artıst \ bir insan beynıdır kı sa ı ı 
vardır. Bıalar cugün yalnız yirmi bin sene evv~. bu;:.· 
450{} k' . ınubtelif tiyatrolar · larda yaşamıştır. ıne ır 
da ral:::yorlar, fakat 8500 tahlil netic~sinde abnlaş;!i 

T • • d' Al an · ki ınsanın eyn 
k. . daiına ışsız ır. m mıştır k tl. 
ışı . d" .h . d ta• da uvve ı 

h .. k - t bunları geçın ır- ı tıva e e~ Yd 
u ume ı . t• f f dabı var ır. 

k · · artistler cemıye 1 os or -----· me ıçın . . 1 . --·---
bürosu vasıtasile bu ışsız e~e 1 H 
para ile )ardım edilmektedır. \ avanın 

İstanbul tica- ·ı Tutulması 
IJIJ" Kllrarı- "':'ty• wc: ~uA\.fın-ı~uıcıugunu 

bilmiyen yoktur, fakat bava-
lstanbul - İtanbul ticaret •

1 

nın tutularak kıpkırmızı ol-

adli tedavıbanenın Y 

de Pariste açılmıştır. 
Bu kliniklerin şefi dokto 

Ştekd'dir. Paristeki kliniği 
fi. - . e doktor Dimolen ta 

se ıgın .. kl · 
"'. d'lmiştir. Bu klını erı 
yın e ı h. 

· ·ıA ve per ı tedai usüllerı ı aç 
dir. ,_ 

M l A. Sabahlin er .. ese a. b 
kalkılır ve boş ınidey~ ·ı· 

· d n ı kadah soğuk su ı~ ı d 
Bundan sonra 30 dakıka 
1 1 Yemek etsizdir. Ka 
a~ı ır. ,. 

. w k' ve tütün . kat ıy ve, ıg ı 

memnudur. 
Burada feylesof olm 

~ih?J. il~~!-~~ec:~--~fi~ .. 
öın Çöcu1'1arına ~er~ek iste
diğin bu terbiye ve okutma 
sayesinch(difeliklerimi, oku
duklarımi ~ inlanhya başlıyo-
rum. 

•. ı. • • ı Nakliye tarif~-
yasına mahsus mağazalarda 
köpeklere mahsus muşamba· 
lar bulunur. Bunlar öyle şey 

ve sanayi odası meclisi bu duğunu gören ve duyan ol
toplanhsında komisyoncula- 1 madığı için dün akşa.u 16,30 
rm müstahsile para ödünç üa havaya bakan halkımızın 
verdikleri takdirde müstab- ' ellerini hayretlerle ağızlarına 

ve garete okumak lizım 

Riyı?zlyatla uğraşmak k 
kançlık hastalığının teda 
sine yardımcıdır. Eğer 

tedbirler faide vermezse 
takım siyah haplar verilir. - Bflla türlü yapılamaz. Si UCUz)ıyacek 

Gövdelwtn1a slılerinden faz lstanbul _ Bayındırlık ba-
la midelerinin yemeği kadar kanJığından aldıkları emır 
kafaıaK'ııın gıdaaını düşün- üzerine imtiyazlı veya dev-
miye mecbur bir neslin ço- lete aid bütün nakliyat şir· 
cukJarıaınız. ..çok okumai•• ketleri eıya nakliyat tarife· 
ço_k .d~şilnmt!fe ve Tllrk- lerini asgari hadda indirmek 
lüre bdgı ~ala.lada da bn- için tetkikler yapmaktadırlar. 
yük bir şer~f~~~ ün kazan- e· .. 
dıracal~ey öulqaaaa mec- ır hacı kafılısı 

J -;r,"1-'I' ... • 1 
bursunu~~ ~rt~K ş~rfatanlık lstanbul - Hicaza gitmek 
devri geÇ~,İ!~ ArJık durup ' üzere Çin Türkistanından 
beı parlak söz eı.berliyerek lstanbula 130 kışilik bir bacı 
o~u bir. l,4U'.4e bağırmakla kafilesi geldi. Birkaç güne 
tohret ~a~nmak modası kadar Hdesadan da 180 ki-
kalıaam~~~· Aftık bir lüga- silik ikinci bir kafile gelece-
bn yardı,vtı: ile tek bir eser ği söyleniyor. 

ı 

A,IC, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: 1SABAH · Numara: 6 

Leila . .:'_LeyJa öu ne güzel isinıdi böyle ... 
Bir b~r ... Bir lzmir barı.. bira, bir fincan kahve~en 

BiitGn bırsfarını d6kırıek için fazla bir şey içmiyen para-
gelen erkeklerle, onlara ri· sız erkekler masalarmda ka-
yaklr tebesıiimler daiıtan dınsız kalmışlardı.. Eğlenen· 
dekolte v~ yarı çıplak ka· leri seyrederek avunmağa 
dıaJar.. Gıcıklıyan bir mü- çalı,ıyorlardı ... 
zik .. •iıa~~ d~manı ve alk<>I Karşıki locada büyük bir 
bubal'I.: . . faaliyet var, garsonlar vızır 

Atktn!ık ve taıkmlıkfaı ını vızır gelib gidiyorlardı Bu-
gi&lettek _ istiyenler localara rada şampanyalar vatbyor, 
aıfınmıılirdı. Gevrek erkek kadehler kırılıyor, kadınlar 
ka\kablalauna yapma cilceli mincıklanıyordu. Ahmed, bo-
kadm yayiarata~ı karıııyor.. vardalık arkadaılarını buraya 

Bir 1'adeh tarab, bir tiıe toplamıı eğleniyordu. Bu lo-

lerdir ki danesi beş dolar
dan yirmi dolara kadardır. 
Köpeklerin kaloşlarıda var-

sil malı mukabilinde de para götürerek a:>aba ne oluyoruz 
ödünç alabileceklerine karar sözlerile helecana düştükle-
verdi ve seyahat izni almak rini haber alan mubarririmiz 

derhal faaliyde geçmiş ve 
istiyen dokuz tacirin talebini Çataikaya denfien en yüksek 
reddetti. tepeden havayi tarassuda 

1 
başla1D1ştır. 

İlk Okul ta)ebeleri Net:cede Asmah mescid 

dır. bunun dört danesi yedi 
dolardır. Köpeklerin kıthk 
palto' aunın iati beş dolar
den sekiz dolara kadardır. 
Otomobil içinde gezecek 
olan köpeklerin gözlüklerinin 
fiati yedi buçuk dolardır. 
Onların kahvealtıların olan 
püsküvit, zeytin vesaire gibi 
şeylere u ahsus kutular 25-55 
dolara satılır. 

İçin üzeJ dersler 
İkmalsiz sınıf geçmek ve 

ı geri ~almış bazı dersleri kuv
vetlendirmek üzere çahçtırıl
mak is ~enen ilk okul talebe-

1 camii karşısmdaki tütüncü 
1 bay Ömer Çetinalp tarafm-
1 dan bir radyo va11tasıyle 
l Seferihisar önlü şaı ahının 
1 hassalannı havaya neşretme
İ sinden ileri geldiğini anlıyan 

Yarın köpekleri tuvalet 
ve tuvalet çantalarını yaza-
cağız. 

cadan neş'e vef çılğınlık taşı· 
yor ve bütün barı kaplıyor
du. Delikanlılar kadınlarile 
birlikte locadan indiler ve 
dans etmiye başladılar. 

Bütün dans esnasında sak
sofoncu ve kemancı Ahmedi 
takib ediyordu. Barmlen bo- { 
varda adamı, cebinden çıkar· 
dığı beş ve on li.alıkları ha
zan saksof oncunun borusu
nun içine, hazan kemancının 
cebine yerle-ttiriyordu. 

Bütün müzik ve bütün bar, 
hovarda delikaıı!ılarm eori
ne amade idi. 

Emrediyorlar, zeybek çal
dmyorlar, çifte t elli çaldırıp 

kadınları oynatıyorlardı .. Tit
riyen, çalkalıyan, göbek atan 
sırtüstü eğilip kıv1r kıvır 
kıvnlan kadinların alınlarına 
paralar yapıştırıyorlazdı. Bu 
çılgın delikanlılar garbın ve 

}erine özüel ders verilir. 
Müracaat yeri : Arabfırı

nında bağcılar sokağında 12 
numaralı ev. 

şarkın bütün cünbüş ve se
fahat alemlerini bı: gece 
burada yaşatıyorlardı. 

Eğlendiler, içtiler, oynadı
lar, bir kelime ile para yidi
Jer ... 

Ahmed, bu yorğun gece· 
nin sabahında uyanır u ~ an· 
maz. Leylayı hatırladı. Haya· 
tında hiç bir kadın onu bu
kadar meşğul etmemişti. 

Bir sigara yaktı. Divanının 
üzerine gömüldü. 

- Leyli, Leyla . . . Diye 
mırıldandı. Ne güzel isimdi 
bu .. Delikanlı benliğinde bü
yük bir değişiklik olduğunu 
hissediyordu. Leylayı bir 
türlü unutamıyordu. Güldü: 

- Acaba aşık mı olu-
yorym? dedi. O, bütün ha
yabnda aıkı ınkir eden, 
kadını sıçak bir et külçesi 
bir sinir sar'ası olarak ka· 

halkımız bu şarab bayiine 
müra .aat etmiş ve içenlerin 
de yüz.leri penbele~tikçe pen
beleşmişıir. 

bul eden ı .. addi bir adamdı. 
Fakat, şimdi kadında başka 
manalar, başka rabıtalar 

sezmeğe başlamıştı. Acaba 
aşık mı oluyor du ?. 

Her aşk böyle bir şüphe 
ile başlar, ondan sonra ateş 
saçağı sarardı!. 

Birdenbire kalktı. Traş 
oldu, tarandı, giyindi ve 

doğru konak iskelesine koş
tu. Karşıyakadan gelecek 

vapuru bekliyecekti. 
Tam bir saat bekledi. iki 

vapur yolculannı boşalttı, 

ne gelen vardı, ne giden .. 

Dört sabah üst üste Ko
nak iskelesine koştu. Bir tür· 
lü Leylayı göremiyordu. Be
şinci sabah Pasaport iskele· 
sinde beklemeğe başladı üst 
üste beş sabah vapur bekli-

Vapurculuk 
Şirketi 

Fe~hedildi 
İstanbul - Vapurculu 

şirketi urnumiğ heyeti bugü 
toplandı. Şirketin feshin 
vepurların denız yolları ida 
resine satılmasına karar v 
rildi ve bir tasfiye beye 
seçti. Şirket açıkta kalaca 
memurlanna birer maaş ik 
ramiye verecektir. 

yen delikanlı, kendini bura 
lara sürükliyen gizli cazi 
ve rabıtayı bir türlü tahli 

edemiyordu .. 

Nihayet bu sabah Leyli ile 
karşılaıtı. Genç kız candan 

bir tebessümle elini Ahmede 
uzattı : 

- Nasılsınız? Dedi 

- Teşekkür ederim. Beş 

gündür ıizin vapuru bekli
yorum. Dedi. • 

- Neden? 

- Sizi görebilmek için .. 

- Ya.... Ben daima bu 
vapurla iniyorum .. 

- Ben siz\ konakta bek
liyordnm .. 

Olur şey değil .. 

( Arkası var) 



lcenler bilir , 
fi.yatın manasını anlamış ince düşünceli kibar bir bayan 
~ttil>eaine istinaden diyor ki: 
. eş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
'"'" . ·•ıı surette korunmasını. temin edecek ancak 

iiksel, Kabadayı ve Billur 
ı:'kılandır. 

ayramda, bayram ertesi ve her zaman 
aitıız bu rakıları kullanınız. Beni şükranla 
tırla rsınız. 

\ .ladua ..... , 27 

Elhamra Tel. 
2573 

ldareainde MIBt Kltlplwae aiaeaap11 

En büyük filmlerin tanıttaiı en tatlı ıes 

JEAN KIEPURA 
"Sevginin Sesi" ve "Çardaı Fürtin" filmlerinin iki büjük komiji 

PAUL KEMP, PAUL HÔRBIGER ve JENNY JUGO 
Bir, bq, on deiil yilz defa g6rmekle zevkine, gilzelliğine, neıesine ula doyalamı1aa 

NINON 
Müzik, aık, zevk, tarkı Ç1lg1nlık ve kahkaha filminde 

Bugün size emsalsiz iki saat yaıatacaktar. 

Aynca: Paramunt lurnaıda• Ea ~n cl~aya 
• bavaclislerı 

« BIZf ~ı KİŞE » 

Bizimdir 
Tayyare piyangosusun her 

keşidesinde beş on lzmirliyi 
lzmirde yaııyanı zengin eden, 

ı Yeni Bir 
Teşebbüs 
Salonum~zda çaylı dana, 

her Pazar akşamı saat 4 ten 
7 ye kadar zengin artis 
numaraları igöriUecektiı. Sa-

, refah ve saadete kavuşturan 1 

l Kemeratlmdaki, ı 

'. Bay (~lehmed Tefik) in ı 

lonumuz yeniden en kibar 
bir tarzda süslenmiıtir. 

Bu aile matinatalarında 
kopmle çay, kahve, bira ve 

{ " Bizim kişe " ıi bizimdir. 

Bunun içindir ki fzmirliler. 

Kuvvet ilarl~nnın en sif alıııl 

likör konsolmasyonu 60 ku
ruıtur. 

Pasaport karşısında 
Turkuvaz dansiği. 

Radyo merak lılanna 
IINERVA RADYOLARI 

1936 MODELLERi GELDi 
Gayet lüks Viyana mobilye~ ve IOD liate• 

Lambal rla mllcebhes 
ADRES: Hükümet caddesi Ehram matar.ua we1a 

Elbamra sineması - Reaum Kadri 

Fabrik!!cı, lokantacı, soba ve 
~şumine kullananlar ile kiremit, 
tuğla oc:ık sahiblerine müjde 

Karadeniz kömllr havzasının Kara elmaı umile ..,..f 
Çarolı ocağı ın Ka • d ıf k&mür6 cinı Ye evsafında Ye MJ• 
nelmilel tanıamıf bulunan maden klmlrilDI lzmir laalkıiııa 
da iıtifadeai için getirdik. KömilrlerimilİD kimyevi enafl: 
knl ytlzcle on, kaloriıi yedibin bqyhdlr. Ba klmlrlerim;ai 
alıp ta bittecrübe kullananlar buflba daimi •lfterillis 
ıırasına girmitlerdir. Gerek toptan ve gerek ~ 
ıuretile ıabta devam etmekte oldutumuzu mabter.. lıral
kımıza ilin ederiz. 

Müracaat mahalli Gazi hulvan 18 namaracla Hdmet 
Besim Ye Mutafa Yoaaellki evlitlan. Telefoa 2424 

~ ~ı~ Bay - Mapllab iki ayda nekadar çok toplanclmız. Bı-
Bu:llnden it.ibaren 2 film tl zim refikaya aldırdığımız birçok illçlara rağmen bir ttırln 

IR~AI) PAZARINDA ~ to~;::ıı~rO da benim gibi Seferibiıann Onlü ıarabmı 
ASRI SiNEMADA 

~ içmeğe başlarsa, ozaman bir iki ay içinde onun da naaıl 
l) 1 toplandığını canlandığını göreceksiniz. 

iinya edebiyatının incisi ve Aleksandr Doma Fisin 1 SATIŞ YERi: 
insanlık alemine hediye ettiği eser - lkiçetmelik caddeıiode Asmahmeacid mevkünde Kw· 

i 
lay muayene evi karıııında (172) numarada bay ( OMER 

LADAM O KAMELYA ÇETINALP) in tütüncO dOkkinıdır. 

H. r U!~ DOKTOR ıssi ve İçtin1ai büvük ilın . ~ 

Amerikanın Kov Boy filmlerinin tanınmıı artisti 1 A. Kemal T onay 
Bakteriyolog ve bulaşık, salğın TiM i\lı\K KOY 

Sessiz Çete Filminde 
Aynca: Menemende inkılab şehidi Kubiliy Abidesi 

önünde tezahürat... Receb Pekerin nutku 

1'iirkçe Sözlü ve MIKI 

hastalıklar mütehassısı 
Basmahane iatuyonu karfı11Ddaki Dibek aokak b&flll· 

da 30 sayılı ev ve muayenebuuinde .. bab ıaat 8 den 
alqam uat 6ifa kadar bastalarmı kabul eder. . 

Miiracaat eden butalara yapılması lizımgelen uir 
tahlillt ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta
lara yapılmasına cevaz ı&rülen Paomotora .. ka maatt~e-
sinde muntaumaa yapalar. Telefon: 15 

-~-

TAYYARE: 
BU GUN 

Kıymetli Fransız sanatkln Hamy Garat'm kalabu• 
prluh bOyOk komedisi 

Gece bülbülü 
Atk, gençlik, neı'e zevk ve ejleace deha .....m 

en zarif filmi 

AYRICA: 
F O K S (Dünya havadisleri) 

( Tlrk~ .azli ) J 

Musiki &atatlan ıeriainden ( Jobaana 8ralua J m 
La Bohem operuındaa baza parçalanle metlaar ainW 

-( SEANS SAATLARI )
Her gtba 15 - 17 - 19 - 21,15. 
Cumarteai 13 - 15 - TALEBEYE 1eınllan 
Pazar 13 te il&ve ıean•t.r varcbr. 



• 
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Göğüs göiüse 
muharebeler 
-Baştarafı 1 incidc

renea İtalyan kumandanlığı 
bu ku•vetleri muhasara ede
rek kat'f bir barba tutuımak 
üzere ltalyan kuvvetleri gön
de~r. 

Makallenia batısına giden 
bu kuvvetler sür'atle düş
mam bulmuılar ve onunla 
ternaı etmişlerdir. 

Ru Kassa yegane çare
nin ileriliyen bu İtalyan kuv
vetlerin! çevirmek olduğunu 
g-öroi&ş ve:ordularını İtalyan
larla göğüs giSğilse bir sa
vaıla imha için emir ver
miştir. 

Siyah gömlekliler 21 Ka
nunuaanide bütün gün tehev
vürle ve kahramanca savaş
mışlar ve nihayet çeoberi 
yarmağa muvaffak olmuşlar
sa da pek ziyade zayıat ver
miılerdir. 

22 Kanunusanide Ras Kas· 
sa ihtiyati elden bırakarak 
adamlarını İtalyanların önün
de toplamış ve genel bir 
hücum emri •ermiştir. 

Habeşler btltün gün üst 
üste hücumda bulunmuşlar 
fakat topcu &tefin den kur
tulan muharibler mitralyoz 
ateşi altında eailmiflerdir. 
Ağır zayiat vermelerine rağ
mer: Habeşler ylkaelen kuv
vei maneviyelerini muhafaza 
etmiıler ve 23 f kincikban
da bitmez, tlkenmez g1Sr6-
nen Habeş a•kerleri müte
madi hücumlarla ltalyan 
menilerini ele geçirmişler
dir. 

Siyah gölgeler birçok sün
gü hücumları yapmışlardır. 
Bu arada İtalyan kumandan
lığı savaşı hafifletmeksiıin 
aleJlacele takviye kıtaatı 
göndermit ve buo)ar terazi· 
nin köfesini aau bastırmak 
için tam vakaaaa yetiımiş
lcrdir .. İtalyanlar Takaza nt'!h
rine .... u cebri yürfty&şle 
ilerliyea ltalyan sağ cenabile 
şimdi IMttün cebheyi takviye 
hatlarını geçmeleri imkanının 
onune geçilmiş olduğunu 
söli yorlar. 

HABEŞLER DE BU HARBi 
ŞÖYLE ANLATIYOR 

Adis-Ababa 25 (A.A) -
Son fiinlerde Tembiende 
ve Makalle etrafında vukua 
gelen büyük muharebe hak
kında Habeş menabiinden 
verilen tafsilata göre üç gün 
zarfında mütemadiyen göğüs 
göğüse harbedilmiş ve he
mea bemu yalııJZ kılıç ve 
SÜ'fÜ kulJanmak mecburi
ye basıl olmuştur. Müca
dele geceleri dahi durma
mıfbr. Habeş fedailerinden 
te 'l olunan hücum kıt'aları 

y müdafaa etmek ilzere 
ltalf,anlar tarafından kurul
m mitralyo.ılari lld Blok
haftlz hücumla zaptetmişler
dit. Bu müstahkem mevki
lerdeki_ İtalyanlar ölmüştür. 
Harekat Habeşlerin muıaf
feriJetiyle neticelenmiştir. 

Cenub cephesinde Ras 
Deata kuvvetleri Ganaledur
ya yakınındaki dağlık ara
ziye çekilerek orada vaziyet 
almışlardır. 

N egallinin ~ İtalyanlar eline 
geçtiği harada teyid olun
maktadır. 

HABEŞLERİ DÜŞMANLA
RI DA T AKDIR ETMİŞLER 

Raris (Radyo) -Son Ma- 1 

( Hallwa Sut ı 

M. Heryo .diyor ki: 
Fransaııın ötedenberi Habeşistanin hamisi 

olduğunu unutmamak lazımdır 
Paris (Radyo) - Ron mın

takası . Radikallar fedearas
yonu başkanlığına seçilen 
bay Heryo bu münasebetle 
Liyon'da dıı ve iç siyasaya 
temas eden bir söylev ver
miştir. Bay Heryo bilhassa 
İtalya - Habeş harbı hakkın· 
da şu söyleri söylemiştir : 

"Eğer ben ilk zamanlar 
ltalyaya karşı birdenbire çok 
şiddetli tedbirler alınmasına 

taraftar görünmiyerek, Laval 
kabinesine müzaheret etmiş 

p•··~ 111••q ~ ... ~ 
~ ~ ~ ııı;.111 

isem, bunun sebebi, işin bir ı tehli~eye girdiği zaman da-
anlaşma ile neticelenmesini ha dıkkatle etrafa bakması 
beklemiş olmamdır. lazımdır._ Ve şunuda . ~.lave 
Şunu söylemek lazımdır ki, etmek lazım, dostca soyle-

İtalyaya karşı daima dostluk nen sözler açık söylenir. 
hisleri taşırım. Fakat Fran- Habeşistana gelince; Fransa 
sanın Fransız - İtalyan an- daima bu memleketin hamisi 
!aşmasından ve Streza ko- vaziyetinde kalmıştır. Bugün 
nuşmalarından çok evvel gi- onu yapayanız bırakmak doğ 
rişmiş olduğu taahhüdler ru olamaz. Sonra onun re-
vardır. jim meselelerini tenkid eden-

Fransada ltalyaya k<lrşı ler Uluslar sosyetesine girer-
dostur. Ancak bir dereceye ken bunları düşbnmek mec-
kadar. Şeref ve haysiyeti buriyetinde idiler. ,, 
~ ~ ~ ~ ~ ~l~d ~ ~ ~ ~:-ııı lııMoı• ıı;;.111 ıı...... ıı;;.u - bııiod ~&;iti ili: ıl 

27 ikinci Klnaa 

Altınordu K. S. K. ı yendi 
Dün de Alsancak alanında uzaklaştırma yüzünden t 

devam edildi. ı kaparak topu kaparak 
Sabahleyin Göztepe Bu· zel bir sıyrıhşla takımına 

cayı 6-1 Altay·Şarksporu golü kazandırdı. 
11-0 mağlup ettikten sonra İkinci kısım başla~ baş 

. .. maz K.S.K.lılar mutem 
saat 14,15 te bakım ~Altay· b"' l 1 h kales 
d F h . . "d . d Al ucum ar a asım 

an e mmın ı aresın e - tehdide başladılar. Fa 
tın ?rdu oyuna başlandı. mühacim hattındaki o 

Bıraz sonra oyunun ceryan cular şut atamadıklarmd 
tarı Altınodu lehine döndü. bir sonuç elde edemiyor} 

Fakat K. S. K. ın seyrek dı. Oyunun 30 uncu dakik 
hücumları tehlikeli oluyordu. sına kadar K.S.K.hlar m 

Bir aralık Saidin bir şutu· temadiyen hücum ttiler. 
nu kale direkleri kurtardı. aralık bugün çok güzel o 
Biraz sonra bu oyuncu K. nıyan Muzaffer Sai 
S. K. Jı bir müdafiin topo eşapeli bir pas verdi, Sa 

önündeki tek müdefii at 
yarak K. S. K. kalecili 
krşı karşıya geld . Y erd 
hafif Lir şütla galibiyeti ikin 
bir golle sigortaladı. 

__ _..., .• __ _ 
Bina ver~ileri 

mesel eri 

Sovyet Rusyada ı Gene bir bom-
Baştarafı 1 incide - • 

bu merhem bu 
geldi. 

yaraya az 

Her iki taraf oyunun so 
dakikalarında çok çalıştılar 

Hakemin idaresi müke 

Casusluk }'apan 21 kişi 
Suçlarını itiraf etmişlerdir 

Paris (Radyo) - Tas ajansı bildiriyor : 
Sovyet Rusyanın uzak şark hududlarmda Sovyet rejimi 

aleyhinde propağanda ve casuzluk yapmakla maznun bulu
nan 21 kişinin mahkemesine Kabaravsk'da başlamıştır. 

Maznun)ar mahkeme huzurunda kendilerine atfedilen cü-
rümleri itiraf etmişlerdir. Mahkemenin birkaç hafta devam 
edeceği tahmin edilmektedir. 

Cenaze töreni için Londraya 
Varan heyetler 

Paris (Radyo) - Londradan haber veriliyor: 
Kral beşinci Jorjun cenaze merasiminde bulunmak ıçın 

birçok heyetler Londraya gelmeğe başlamışlardır. 
Dün akşam Bulgaristan Kralı Boris Yugoslavya namına 

prens Pol Londraya varmışlardır. 
E B E E .E E E ~ 

Mısır kabinesi lngilizlerin 
Kahire (Radyo) - Kıral t v 

birinci Fuad Saray başkanı UnU &mlyl'Ca2J. 
Ali Mahir paşaya tam bita- bir hadise 
raf bir kabine teşkilini tek-
lif etmiştir. Mumaileyh gö- -Baştarafı 1 inci sayfada-
rüşmelere başlamışhr. 

Diğer taraftan Ali Nahas 
paşa ka'>ineyi İngiltere hü
kumetile derhal müzakereye 
girişeceğini ve müzakeratı 
idare edecek olan delegas· 
yona kendisinin başkanlık 
edeceğini ve bunun üyele· 
rinin kendisi tarafından in
tibah edilmesi şartile teşkil 
edebilece~ ini bildirmiştir. 

Goccam 
İhtilalcisi 
Yakalandı.'. 
Adis-Ababa, 20 (A.A) -

Havas ajansının aytarı bildi-
riyor: 

Goccam ilindeki ihtilal 
h:reketini tertib eden ve 
Foccama avdet etmek üzere 
tarrftarlariyle birlikte cep
heyi terkeden Deccas Gasa
sanın nihayet Tana gölü kıy-
Jarında tevkif edildiği bildi
rilmektedir. 

Bu sebeple Goccamdaki 
ihtilal hareketi bilfiil nihayet 
bulmuş sayılabilir. 

.. ..... - ..... . ... .... .. ....,.,.. ........... .....-..~~ 
kalle savaşında Habeı ordu
su Ualyan ordularile bu ıehir 
ile geri kuvvetler arasındaki 
münakalatini kesmiye muvaf-
fak olmuştur. 

İtalyan çevrenleri Habeş 
ordusunun can siperane ça
lışmasını takdir etmekten 
kendilerini alamadılar. 

larını takibe başlamışlardır. 

İş polise aksettiktan sonra. 
bu çocukların orta yaşlı ve 
Terez isminde bir kadın ta
rafından baştan çıkarıldığı 
anlaşılmıştır. 

Bu orta yaşlı kadına, zen
gin avukat kocasından çek-
tiği bol paralarla, toy deli
kanlıları ifal edip "Kleopat
ra,, vari bir ciddiyet sürü
yormuş. Asıl işin garibi bü
tün olub :bitenlerden koca
sının haberi yokmuş. Polis 
rezaleti Emeydana çıkarınca 
adamcağız işin farkına vara
bilmir ve derhal mabkemiye 
müracaat et 'Tl iştir. --·-···-... --
Portsaitte 
Mühim 
Bir hadise 
Paris (Radyo)-Kahreden 

alınan son telgraf haberle
rine gfüe Potsaitte bir ha
dise olmuştur. 

Limanda bulunan ve Erit
reye asker götürmekte olan 
Italyan banderalı SaıJemye 
vapuıundan Habeşistan için 
bazı yük alarak lngi!iz So· 
malisine hareket edecek 
olan bir yelkenli gemısıne 
ateş a rmıştır. Hadise liman
da büyük bir heyecan uyan
dırmış, tahkikatıne başlan
mıştır. 

ba yağmuru 
:!.lOO Bun1ba ;30 

l(isiyi öldürnıüs 
~ , 

Londra 26 (AA) - Roy
ter ajansının Harrardaki mu
habiri iki İtalyan uçağının 
dün Dağaburu tekrar bom
bardıman ettiklerini bildiri-
yor. 

Malumdur ki Ras Nasibu 
karargahını bu şehir civarın
da tesis etmiştir. Uçaklar 
2500 den fazla bomba at
oııılarsada yalnız otuz kişi
nin öldüğünü kaydetmekte
dir. 

Yine dumdum 
terane~i 

Paris (Radyo) - Adis-A
baba hükumeti resmi bir 
tepliğile, İtalyanların Habeş
ler tarafından dumdum kur
şunu kullandığı hakkında 

çıkarılan şayıaları tekrar kati 
olarak tekzib ederek bunla
rın uydurma masallardan 
ibaret oHuğu söylenmekte
dir. 

Zengin bir 
avkatın karısı 

- Baştarafı 1 incide -
önüne geçmiş bulunu) orlardı. 
Acaba Mussolini blöfmü ya
pıyordu. Bu hiç bir 1aman 
malum olmayacaktır. 

Bu hususta bir makale 
yazan diğer bir İngiliz gaz.!
tesi diyor ki:11 

"Ma!um olan bir no>fta 
varsa, o da İngilizlerin 
Bu oltimatoaı üzerine du-
yulan heyecanı unutmıya-
cakldrı ve bunun acısını er
geç çıkaracaklardır. 

Geçmiş 
Olsun 

Eski yazıcı arkadaşlarımız
dan ve Tecim lisesinin de
ğerli öğretmenlerinden bay 
Hüsnıi Türkekul'un geçirdiği 
çok feci bir mangal ve yan
ma kazası neticesi olarak bir 
aya yakın bir müddetle evin
de hasta yatmaktan sonra 
iyileşerek vazifesine başladı
ğını büyük bir sevinçle öğ
rendik. Aziz arkadaşımıza 
geçmit olsun deriz. 

Yüzde yiryi beş tenzilat! 
ihtimal bazı yerlerde muva
fıktır, fakat lzmir için bunun 
yüzde ellisi bile azdır.: 

Bu sözlerimizden mübaleğa 
manası çıkarılmasın iddiamı

zı isbat için binlerce mese
lelerin arasından yalmız biri
ni göstereceğiz : 

Karşıyakada Alaybeyinde 
tramvay caddesinde 131 nu · 
maralı ev son tahrire kadar 
yılda yedi lira vergiye tabi 
idi. Son tahrir buna 6666 li
ra kıymet koydu. Senevi ver
gisinide 62 liraya çıkardı. 

Mal sahibi olan kadın va
veylayı kopardı. 

Fakat iki üç sene kulak
bile veren olmadı. Nihayet 
iki sene evvel bu bata sene
lik vegisi on altı liraya indi
rilmek suretile büze1tildi. 

Bunu misal olarak göster
mekteki maksadımız bu evin 
62 şer liradan,.olarak vergi
ferin ödenememiş, yani mal 
sahibinin bu ağır yükün al
tından çıkamamak yüzünden 
bu ağır senelerin vergilerini 
borçlu kalmış olduğunu, fa
kat tenzilat yapıldıktan sonra 
verğilerini yine muntazaman 
her sene ödendiğini göster
mektedir. Demek oluyor ki, 
insanlar da havanla gibi ta
hammülünün fevkinde olan 
yükleri taşıyamayince çöker
ler. 

Bizim fikrimizce bu boş
lun gene dolmamıştır. Ka
nun layihası "geçerken ales
seviye yüzde yirmibcş tenzi
lat kabul olunmakla beraber 
adaletin bununlada yerine 
gelmediği yerlerde mağduri
yetleri bununlada izale olun
mıyanlar hakkında komisyon
larca yeniden'-»tetkikat yapı
larak lüzum görülürse bu 
tenzilat yüzde yirmi beşten 
de fazla yapılmalıdır. Kay
dıda konulmalı idi. 

Ulusun bu bina ve araıı 
vergisi altında ne kadar ter· 
lediği, bunu ödeyememek yü· 
zünden ne büyük azab altm
da inlediği haberi artık Ka
mutaya aksetmiş olmak iti
barile umarız ki birçok say· 
lavlarımız bundan sonra bu
nunla daha derinden alaka
dar olacak ve henüz düzel
memiş olan pürüzlerinde dü
zeltilmesi yoluna koyulacak-

' )ardır. 

meldi. 
Karşıyakadan Melih, Meb 

med çavnş, Hakkı çok çalıf 
tılar. Muhacim hattı anlata 
madı. 

Dünkü maçın neticesind 
şampiyonadaki povantaj da 
bili bir safhaya girdi. 

Galib gelen takımları teb 
rik ederiz. 

A. OzGOR 

Yardım Komitesini 
(lnen1Ji Muvaff aki

yetleri 
Yardım komiteıİDİll enelkl 

günkü kongresinde olmaaa 
raporlar sevinçle ka11ılar 
mıştar. Halkımızın ve bilbar 
sa cemiyetlerin göıter'd

0

ildt.-ı 
şefkat eıeri seviçle fkyaf• 
ariyle karşılanmağa deler. 
Yardım ko _ iteaimn para

sının yekunu 20,410 liraJ• 
varmıştır. Bu paradan 3665 
lira Halkeyi sosyal yarduo 
koluna 1351 lira Öksüzler 
yurduna, 3500 lira Kızılay•• 
1500 lira Himayeietfale, 1500 
lira Türk Maarif cemiyetine, 
750 lira Kız talebe yurduna, 
266 Jira da umumi masraf
lara verılmiştir. 

Komitenin bankada 6389 
lirası vardır. 

Enstitüde 
Yeni tören 
Yapıldı 

Evvelki gün kız enstitil 
sipariş atelyesi açılma töre"' 
ni önemli bir surette yapıl• 
dı. Günden güne yenilikle• 
gösteren bu mekteb takdire 
değer müesseselerimizdell 
bira olmuştur. Bu lörendO 
İlbay Fazlı Güleç, parti bat" 
kanı Bay Avni Dogan, mil•"' 
tabkem mevki komotanı ge" 
neral Keramettin ve bir çolı 
güzide zevat hazır bulull" 
muşlardır. . 

Kursların a,meli ve naza~ 
faaliyetleri görülmüş ve s~" 
yaret edilmiş, şapkacılık, bf 
ki ve dikiş işlerinde büyO 
ilerlemeler görülmüştür. ~~ 
münasebetle misafirlere bır 
çay ziyafeti verilmiştir. 

Enstitü direktörü bay fja .. 
sibi, her zaman göstermek .. 
te olduğu yeniliklerden. do; 
layı tebrik ederiz Bu faıd~ 
müessesenin kızlanmıı İC111 
bir feyin yurdu olacağıod•11 

lzmir balkı emindir. 


