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~~~r liddia l · .. ...1!.~~ ! ~~r~~~E~~~ [{~Ç~!2~ : ÜFRÜKCÜLÜK, BÜYÜC~LÜK 
~~r ar !Somali cephesini.eki itaJ- MUHAKEMEYE BUGUN ANCrvren 1 

KARADA DE~AM EDiLECEK 
HAL" s yan ordusunda wyan var Maznunlar eskidennakşibendi 

t A "" .. "" . olduklannı söyliyorlar 
!'11emiş·Şimal cephes.:nde şiddetli mularebeler devam -

~(Ft ONU GÖRDÜK 

ı
l' 1 ONUNLA KO
~l<LARINI ALLA
~ t)INA VE PEY

~I ~f.tlN SAKAL 1 NA 
~ EDIYORL~RI 

ediyor. Hab~şler ağır ağır lerlemektedir 
Adis-Ababa (A.A) - Şi- : HABEŞLER ADUA VE leri tekrar ela geçirmiye 

mal cephesinde şidddli mu- MAKALLL YOLUNU çalışmaktadırlar. 

lıarebeler devam ~tııı:kted3r. . KE~TİLER 1 İtalyan topçusunun geceli 
Habeş knvvetlerı agır agır Istanbul (Ozel) - Şima gündüzlü yatığı ateşe rağ-

Herlemekte ve düşmana ağır cebhesinde İtalyanlar 20·2~ men henüz İtalyan piyadesi 
zayiat verdirmektedir. Cenub Kanunsani muharebelerindı hücum ı kalkmamıştır. 
cephesinde vaziyet açık de- kaybetmiş oldukları mevzi (So u 4 üncüde) 
ğildir. Maamafih Ras Deste 8 ~ [+1 ~ 8 [+111 [+] S 
ile muhabire yeniden tesis M d ., • v • b~.. •• d •• 
olunmuştur. ısır a ıg:ışaş oyu u 

İtalyanların ileri hareketl too .. -------

d~rmu,a benziyor. İtalyan K h • k kl 
kuvAetlerinin Günüller mm- a ıre so a a
takasına kadar ilerledikleri 
haberleri kafiyen esassızdır. 
BİR KlSIM iT AL YAN AS-
KERi iNGİLİZ HUDUDU· rında kanlar aktı ' 

NA KAÇTI 

'-~~·~~~· İstanbul (Özel) - Somali 
ş cebhesindeki İtalyan ordu-
litJR LA V~ENS sunda isyan çıkmıştır. Ara-"d, 

İt l iaıetesinden: farında birçok küçük zabit-
.,~ lly Lavrens ölü de- lerin bulanduğu halde dört -t ll günlerde bütün yüz kişilik bir kafile İtalyan 
s~ bu iddiade bulunu· ordusunu bırakarak İngiliz 
;cYşte, Kahirede, İs- Somalisine geçerek f ngiliz 

t!l 0tıu 4 üncüde - kumandanına teliın olmuştur. 

l 
1 

h~s~m~~~ 
timiz~e spor hareketleri 1 

lıtLAR LİK ŞAMPiYONA-
1 lfANGİ OKUL ALACAK 

.. '--. c::::: - -----------
' ()ğı·etmen okulu, Ticaret lisesi ve Kara-

taş ortanın 

kel· -
~tl t spor komitesi ta-t-. ıseler ve orta okul-
~t ~~~a. tertip edilen 
· Şi~~.nın bişinci haftası 
~td •ye kadar yapılan 
t~t: •r.kek lisesi, erkek 
~tt' hcaret lisesi, Ka

\l~,4~ okulu iyi netice· 
~il 6 

11 
• Erkek lisesi 

)) tt~· maçın ikisinde 
•ı birinde beraber· 

Öğretmen 
okul üç maçtan biıinde ga-

lip ikisinde beraberliğe kal
mıştır. 

Ticaret lisesi iki maçtan 
birinde galib ge:mir birinde 
mağlub olmuştur. Kartaş or
ta orta okulu, iki maçtan 
ikisini de kazanmıştır. San
atlar okulu iiç maçtan birin-

- Arkası 4 üncüde -

.. 
Paris 29 (Radyo) - Dün 

Kahirede polis ile halk ara• 
smda kanb çarpışmalar oldu. 
İlk çarpışmada bir genç öldü 
beş kişi ağır surette yara
landı. Nümayişçiler sokak fe
nerlerini kırmışlar, direkleri 
devir - işlerdir. Nümayişçi ta
lebe Kahire ile lskenderiye 
arasında bir treni deviridi
ğini, hükumet çevenlerinin 
bu babta ketumiyet muhafa
za ettiğini Havas ajansı bil
diriyor. 

Süvari kıt'alanyle atlı po-
lisler şehrin muh ·elif yerle
rindeki nümayiş~i talebeyi 
dağıtmaktadır. Bugün 60 ta
lebe yaralanmıştır. Polinten 
5 ve talebeden 4 ağır yarala 
vardır. 

Nehas paşanın kain bira
deri de yaralılar arsındadar. 

Zabıta kuvvetlerinin abluka 
ettikleri bir kısım talebe 
diğer bir talebe grubunun 

Geçenlerde Almanyada bir tren kazasi olmuş 18 kişi öl~ 
müştü. Bu resimde kazaya tğ ı lara yemek dağıtıldığını 
görüyorsunuz. -

--~---------J~w.:.~ı ~~.:..:.;.:~;;;;;;;;~ 
Çoktanberi ölen ve gömülen irticaın Türk gençliii tarafm· 

dan bir kere daha tel'in edildiğinin resmidir 
İstanbul (Özel) - Derviş· sık görüştükleri, ifiirükçtll6k 

lik, üfürükçülük, muskacılik, peşinde koştukları anlaııl• 
büyücülük, tekkecilik gibi mıştır .. Maznunlar .ifadelerin-
işleı le gizJiden gizliye uğraş· 

1 
de eskıden Nak~ıbe.ndi ~]

uğraşmakla maznun olanlar duklannı fakat şımdı bu ıı· 
hakkında tahkikata devam lerle uğraşmadıklarını ı&yle

mektedirler. Sık sık fidip 
gelmelerin de eski abbab
hktan ileri geldiğini iddia 

edilmektedir. 
Şimdiye kadar yapılan 

araştırmalar neticesinde bu 
yobazların birbirlerile sık - Sonu 4 ünciide -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ________ ,_.; ______ 0000 

Şarbaylık seyyar sabcılara 
Bir yardım· edemez mi? 

Şarbayhğın geçenlerde işsiz kalan seyyar ıabcılara yer 
göstereceğini, onların yürek cizlatan vaziyetlerini ortacıb 
kaldıracağım yazmış ve hu kararıda alkışlamıştık. 

f şte menedilen ve boynu bükiik vaziyette bekleıen seyyar 
satıcılar bu kararın henüz tadbik sahasına geçmediğini, ıu
dan çıkmış bir balık vaziyetinde olduklarını söylemekte ve 
bu işin biran evvel halledilmesini istemektedirler. 

Seyyar satılar diyorlar ki: 
" - Belediye, bu kararı alırken dükkan kirası, vergi ve 

saire gibi mükellfiyetler altında olan dükkan ıabiplerini 
koruduğunu ileri sürüyordu. Bunu kabul edelim; fakat Pa· 
zar günleri dükkanları kapah olduğu için, dükkinların eıya• 
larını pazarlara taııyan ve mallarını pazarda ıastan dnkkb· 
cılar seyyar satıcıların haklarına tecavüz etmiyorlar mı? 

Şarbaylık, pazar yerlerindeki satış işini munhasıran aab• 
cılara baraksa, bu suretle son kararla işleri bozulan seyyar 
satıcılara küçük bir yardımda bulunsa olmaz mı?" 

Küçük sermaye sahibi oldukları için dükkan tutamamak· 
tan başka hiç bir kabahatları olmıyan bu yurddaflana di· 
!eklerinin yerine getirilmesi lazımdır. Çünkü: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



Sütle 2 

-AVNi DOGANA SAYGILARıMLA-

Cumuriyeti, 
Gönülleri Yakan Bir Aşk 

Yapmak ••• 
SİY ASAL ROMAN 

YAZAN : SIRRI SANLI 

•• 
"Cumuriyet sevgisi; onun prensiplerinin çıgnenmesine 

kaUanılamadığı zaman başlar ... ,. 

-24-

Vicdanların celladı olan rüşvet ejderinin kok
muş başını cumuriyetin temiz ve kuvvetli 

er .Koparıb atacaktır 

Genç kız öflls i yenmek Bir yerde ne güzel ve ne 
için inci di,şleri ile yaliut manalı yazıyorsunuz: 
dudağını biraz ısırdıktan "Vicdanların celladı olan 
sonra ilive etti: rüşvet ejderinin kokmuş ba-

- Nasıl verdiği cevabı şını cumuriyetin temiz ve 
beğendiniz mi? İcabında kuvvetli eli koparıp atacak-
ahlaktan, namustan, aile tır.. Tıpkı rüşveti harem 
sevgisinden, yurtseverlikten dairelerine kadar sokan sul-
ve en fecii cumuriyet aş- tanları fı latıp attığım gibi ... ,. 
kından.. dem vuran bu genç 

Daha buna benziyen pek 
zerre kadar utanmadan ba- çok kuvvetli fikirler beni 
na maaşından başka bir bu··yu··k k 

ararımı vermeğe hayli de rüşvet alabill:liğini 
sevketti ve ben bugün ha

anlatmak istedi. ,Ahlaktan 
bahsederken it vet almanın, yata yeni doğmuş gibiyim. 
ahJaksılJıkların en rezili ol- Şimdi anlıyorum ki koca-
duğunu, ıtamuso aizına alır- sının beş on maaşı ile satın 
ken millet ve devlet tiakkı- alınabilecek çok bahalı bir 
nı alanların en alçakça bir kürkü, ağır bir tuvaleti ko-
namussuzruk yaptıklarını, casına yaptırmak istiyen ka-
aile muhabbetinden dem dınlar da hayatlarının ortak-
vuran bir mürteşinin evı farını belki istemiyerek, beJ-
içinde bir haydud çetesi ki de bilerek uçurumun ke-
kurduğuno, yurtseverlikten narma sürüklemektedirler. 
söz açan bir millet hırsızının ( Arkası var ) 
icabında yurdunu da satmak-, 
tan çekinmiyeceğini ve bil- 1 
hassa biyle vicdanını, na· 
musunu, şerefini, memleke-
tinin kanununu para ile de
ğiştirmiş, !-[;aldarı ile çiğne
miş bir rezilin, bir alçağın 

Habeşler 
• 
ilerliyor 
İtalyanlar İmdad 

Alıyorlar 
cumuriyet aşkıoı diline do-
laması kadar cu.nuriyet ile Belgrad - Adis - Ababa-
alay etmenin, cumuriyeti dan bildirilyor: 
masharaya çevirmenin müm- Habeşler şımal cephesinde 
kün oJmadıimı artık anla- italyanları sıkıştırmışlardır. 
mıyanlara anlatmak lizım- ftalyan kumandanı durumu 

( Halkuı Sut , 3() ikinci Klnun 

Kral Jorjun Vaziyetnamesi Tam Küsuf 
~ - - Bir Profesörümüz 

Anadoluda 1~etki
kat Yapıyor Cenaze tönninde alınan 

fevkala~ tedbirler Önümüzdeki 19 Haziranda 
husule gelecek~olan tam kü· 
sufun merkezi battı üzerinde 
küsüf hadisesinin en müsait 
şerait altında görülebileceği Yeni kıra): Sulhun lenizcisi, harbın kahra

manı, buhranın diploaatı, acunun gazetesi imiş 
bir yeri seçmek maksadile 
Fen Fakültesi jeodezi pro· 
fesörü Veber Anadolunun 
birçok yerlerinde tetkikler 
yapmağa karar vermiştir. 

------------••• .. oo•••• .. ------------
JNGİLİZ GAZETE .. LRİNİN NEŞRİYATI 

Belgrad - Londra rad
yosu müteveffa Kral Beşinci 
Jorj'un bu radyo ile söyle
diği söylevlerin plaklarını 
muhafaza ettiğini ve bu plak 
Jarı muhafaza için çelik san
dıklar hazırlandığını söylemiş 
ve bu plaklardan bazı fıkra
ları tekrarlamıştır. 

KRAL JORJUN VSlYET
NAMESI 

Londra (Özel) - Müte-
. vefe kral Beşinci Jorjun va· 

siyetnamesinin ilan edilece
ğini yazan Londra gazeteleri 
diyarlar ki: 

Vasiyetname aile efradı 

arasında açılacak ve okna
caktır. Bu açılma merasimi 
de eski İngiliz ananası üze
rine yapılacaktır. Beşinci 

Jorj fevkalade kıym~tli özel 
bir miras bırakmıştır. Zira 
Jorjun büyük annesi kraliçe 
Viktoryadan büyük bir ser
vete mi asçı olmuştu. Kraliçe 

ıı;ıı ~ ~ ~ 
lhiıl ııw. ıı.;;ııı . ...... 

Karadağlılar 
İstiyor 

Arnavudlar istemiyor 
Belgrad - Bodğurca hal

kı İşkodra gölünön kurutul
ması için birçok sebebler 
gösteriyorlar ye bu gölün 
kurumasından hasıl olacak 
faideliri sayıyorlar. Karadağ
lıların bu dileğine karşı Ar
navudluk hükumetinin mem
nun görünmediği anlaşılıyor
dasada mesele Belgrad hü
kumetince kara• laştmldıktan 

Viklorya 'siyetnamesindeki 
dört milyc İngiliz lirası nak
tinin üç mrondan ziyadesini 
torunu Joa bırakmıştı. Bir 
milyondanızını iş! oğlu ye-
dinci Edlda terketmişti. 
Kral Jorjt çiftlikleri, atları 
kuşu yerH ve sairesi ve 
sairesi de vardır. 
CENAZIMERASİMNDE 

1DBİREER 

KRAL SEKiZİNCi ED· 
V ARD'IN EVSAFI 

Londra - Kral sekizinci 
Edvard~n evsafından bahse-
den gazeteler: Çon vadeden 
bir hükümdarın iJkbahar ha-
yatı başlığı altında şu evsa
fıda ilave ediyorlar: Sulhun 
denizcisi, harbın kahramanı, 
buhran günlerinin diplomatı, 
göz ağrılarının tıbbı, bütün 
dünyanın gazetesi, hulasa 

Londra Radyo) _ Yapı- kırk bir yaşına kadar Kral 
lan cenaz merasimi bak- Edvard 'ın geçirdiği hayat 

hususi bir mekteb temsil 
kında Lojra polisi hususi eder. Edvard bu mekteb de 
tedbirler tihaz etmişti. Bu İogiliz tahtı için hazırlanmış 

Beyazıdda kurulan Üniver· 
site rasadhanesinin profesö· 
rü Veber sömestr tatilinden 
istifade ederek Bartm ve 
Safranbo!wya tetkikat için 
hareket etmiştir. 

Rektörlük o civarı iyi bi· 
lec bir talebeyi de profesö
rün yanına verilmiştir. -·-
iki torpito mi
~afirlerin emri

ne verildi 
tedbirler ralnız cenaze ala- bir hükümdardır, diyor.far. Londra - Amirallik dai· 
yının .nthroı için değil bu Lodra (Radyo) - İngiltere resi iki torpito muhribini 
alayda har bulunan hüküm- Kralı, lskoçya Voyvodası ve kral Jarjun cenaze merasi-
darların ıayatını muhafaza Hindistan İmparatoru Seki- mine iştirak etmek üzere 

zinci Edvarda bugün Britan-
için de a~mişti. Londraya gelmiş olan hüküm• ya donanması Amirah ve 

Her hüümdarın ve büyük İngiltere ordnları Maraşalı darlarla devlet reislerinin 
misafirler4 etrafına müead- nnvanını merasimi mahsusa emirlerine amade kılmağa 
did sivil ıtmurlar tayin edil- ile verilecektir. Kral parla- karar vermişti 
mitti. Buşahsiyetlerden bu mentoya sıra ile bu önıfor- lt?~=-:.:~-":'~~ - -
memurlarnes'ul tutulmuştu. mala~iyle çıkaca!tır. (+] Ekmekcibaşı 

P"'!ll 111"" P''~ 1~ ,.... ır;q ~ "=' o.~ (+) 

lokantası An~ı:r; ... ... R;s M~oeta- .~ 
•b • • ••ı•• •• •• ~ Birinci Beyler sokağmda J re: IÇID ntD 0 UmUllU .~Bay Mehmed Altınbileğin 
Celgra~ - Ayala dan Niş- Belgrad - Asmara radyo- '•( idaresindeki lokanta mide-

te Dostar,ç namında birinin sunun verdiği habere göre 'tJ sine ehemmiyet sıhhat ve 
karısı kofŞU ile konuşurken Habeş sü bakanı Ras Molo- t+} hayatına kıymet vermesini 
iki yaşın~ki çocuğu masa nete ölmüştür. Bu Rar Ha- t+l bilenlerin hergün koştuk· 
üstündekisadah suyu kaldı- · beş imparatorunun en ileri lt] Jarı bir yer olmuştur. 
rıp ıçmiş ~e derhil :kendini gelen bir kumandanı idi. Bu ! Evler için de tabeldot 

Yerden yıs vurmagv a başla- kumandan İtalyenlarla yap- b 1 k t k 
tıgv ı bir harbm neticesinde + veren u 0 an ayı 0 ur· 

mış, koştmuş fakat kurta- + larımıza hararetle tavsiye 
rılmamıştr. Zira çocuk beş aldığı yaradan ölmüştür. Ha-
dakika ifode ölmüştür. A- be! imparatoru bu hadiseyi rt=*~_:..:_ .. ~=~ r-=-~~-
jans bunt annelere ibret 

1 
henuz kapalı tutuyor. 

için yazrııştir. Popolo Ditalya « BİZİ~t KİŞE » 

Bizimdir 
dır. kuvvet iste-

sonra Arnavudların ikna edi
leceği" ümid ediliyor. 

Fraısanın ka- Gazetesi İngiltereyi 
kurtarmak için - v 

Ne güzel Pöyliyorsu- miştir. birıesi nasıl Kahahatlı Buluvor 
Tayyare piyangosusun her 

keşidesinde beş on f zmirliyi 
İzmirde yaşıyanı zengin eden, 
refah ve saadete ka vuşturaP 
Keweratlındaki, 

nuz, inkılabımız sizin gibi Buzada kanlı muharebeler Yeni bir Milano - Stcfani ajansın-
genç kızlar yetiştirdiği için oluyor. Fakat netice bak· ka~~ılandı? dan: 

ne kadar gurur ve iftihar kında bir haber alınamıyor. Sahtekarlık! Paris Özel) - Yeni kbi- uı:~:~ol~u~~:~nia!a~~;:; 
duysa gene azdır. Merkezi Kahirede bulunan ne hoşnıdlvkla karşılandı. İ 

Ye • Yunan almadan ngilterenin Akde- Ba)' (~lehmed .. refik) ifl 
- Fakat itiraf etmeliyim Dl bir sahtekar grubunun bir Saro ka>inesinin parlamen- nizde donanmasını seferber-

kı bana benliğimi varlığı- T J • iki senelik ölüleri mumya toda ek eriyet kazanacagı lik haline koyduğundan do- " Biz.im kişe ,, si bizimdir. 
mm şerefini öğreten, sizin ayyare eri haline koyarak Ametikan kanaati hüküm sürmektedir. layı tenkidaver Lir makale Bunun içindir ki İzmirliler. 
sizin "Rüşvet,, adlı kitabı- Atina - Hava bakanlığı müze direktörlerine sattıkları Bu kabilenin lngiltarenin ha- yazıyor. Bu hareket pek bü- İzmiröe yaşıyanlar biletlerini 
nazda gördüğüm, okuduğum, I 9 talim tayyaresi ışmarlamış· anlaşılmıştır. Sahtekarlar der- kiki do~luğunu temin ede- ı yük mes 'uliyeti istilzam eder, daima " Bizim kişe " deP 
ezberleclijim hakikatlardır. tar. hal yakalanmıştır. ceği üoidi beslenmektedir. diyor. 1 alırlar. 

IZMIRLi - • ..,.. rrm= z er n '"; •.. - Ne yapayım~);:,~ mak istı;;orum. ~ • "''""isyan ~"'""""""'"''""""............_ lbtiya~d:~• 
değil.. - E olıalde... - Olmaz, dedi. Katiyen - Kızım dedi .. Niıanlanlll 

Bl•R KIZ Genç adam, bu sözleri - Facat ben derhal istifa olmaz. sonra ne isterseniz yapın .. • 
· o kadar içten söyliyordu ki, edersemseninle her gün na- - Bunda ne var anne?. Nitanda uzun sürmesin. Bu"' 

SEVDi• M ! raıı çok küçük bir yer so11r' genç kız, manasız da olsa, sıl buhıurum. Biliyorsun - Eğer gidersen ölümü 
dillere destan oluruz .. 

bu sözleri iyi karşılıyorda: annem beni gittikce daha öp.. Leyli birden bire haykırdı: 
Atk. lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara 10 

KONAKSA SENELİK KIZILAY BALOSU 
VERİL.İYORDU 

Genç l<ız, bunu bilditi 
halde gayet tabii adımlarla 
Abmede doğru yOriidii ve: 

- Arkadaşım Daniş ! di
ye takdim etti. 

Ahmed nezaketini bozma
mak için adamın elini sıktı. 
Soğuk birkaç cümle konut· 
tukt9 soara lçimeü tallll 
ayrıla gitti. 

sa, aıa kaldıkları zaman 
Leyli: 

- Ahmed, dedi... Fakat 

mlnaıızlık ediyoraun. Buada 
kızacak, kııkanacak ne var .. 
Bu aıırda bunu fevkalide 
kartılamak doğru mu? Benim 
bir erkek arkadaıım olamaz 

mı? Bunuala vapurda beraber 
oturamaz mıyım? Bana bili 
inanmıyor musun?. 
-:inanıyorum •. Bazan ben 

de kendi halime giillyorum. 
Fakat bilyük bir azabın esi
riyim.. Beni affet.. Sana an
latamam ... Kıskanıyorum it· 

- Peki! dedi. Elimden sıkı bir demir çember içine - Ahmed artık benim _ Yapma anne! Dedi .• 
geldiği kadar ıenin arzunu almak istiyor .. Bu vesile ile.. nişanlım sayılır. Benim saadetimi istemiyor" 
yerine getirmeğe çalııacaiım. - Peki yavrum .. Resmen - Ben böyle şeylere inan· musun?. İşte bir miiddet ıoO' 

Leylinın çabtbiı şirketin nitanladncaya kadar da ça· mam. Hem o hovarda bir ra evleneceiiz ... 
önüne gelmişlerdi: ı.,.. adama benziyor.. - Yavrum ..• Benim blltlO 

- O halde! deai evveli Abm•din bu: • _ Anne ir.an bar.a .. O gayem senin, sizlerin ıaade"' 
sana birıey teklif edeceğim. - Çdıt!.. Deyişinde oka- çok mert bir erkek.. Ona tinizdir. Ancak, erkekler··· 
ilk 1 k k d b .~L b. ı· · Ah bu mel'un mahluklardad iş o ara ıu tir etten ar ü,~ ır tes ımıyet var- bütün mevcudiyetimle gü-
istifa et. dı ki •..• BU zarurete ister is- · iğreniyorum ... 

venıyorum... Münakaşa çığrından çık" 
- Nasıl olur? temez~ öyle bir boyun bü- - inanma kızım .. Bu er- d 

mıştı. Ana ile kız araıın • 
- PekalA olur. Kifi mik- küşil vırdı ki... keklere inan olmaz .. İyi ço- .; .. 

tarda birbirimizi anladık, se
viyoruz, ıeviıiyoruz, e•lene
ceğiz .•. Şirket maaııma büt
çede açacağı açığı kapata
cak paramız da var •. 

- Biliyorum.. Zaten ev
lendikten sonra bende çalıı-

• • • 
Konakta ıenelik Kızılay 

balosu veriliyordu. !..eyli 
annesine: 

- Anne! dedi, Ahmedle 
baloya gitmek istiyoruz. 

ihtiyar kadın birdenbire 

bu, uzun bir milcadele ve ... 
cuk, hoı çocuk amma göz- leıi oldu .. Leyli düşündü t•" 
leri bana itimad vermedi. ıındı bir çare buldu : 

Leyli isyan etmek istiyor, _ Peki anne dedi. A~" 
takar hislerini içinde boğu· medle baı başa baloya gtl' 
yordu.. Suıtn. Giblerini bir memiıin doğuracağı bl~ 
noktaya dikti.. Derin, derin sebebleri kökünden kası,-
düşünmeğe başladı... cak bir çare buldum. 
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\ fallua hll t 30 lkind Klnaa 

Ciftci bai ve ~~~~~~u=~~~~Z***I~* 

bahce sahiu- Elhamra ls13 
}erine üjde idaresinde Milli Kütüphane sineması ,. 

Dost Sovyet Rusya tan· ~ 
fıdan yurdumaza ötedenberi En bilyilk filmlerin tanıtbğı en tath •es '-\ 

ithal edilen ve her bakımdan J E A N K t E p U R A 1 
~:i~~~a!ir~~f~~~~;e e~~;a~:; "Sevginin Sesi,, ve "Çardaş Fürtin., filmlerinin iki büyük komiği 
türlü ziraat alatları ile ağaç, PAUL KEMP, PAUL HÔRBfGER ve JENNY JUGO 

fi~!~~5~~7i~:bf g~~· ~ Btr, b~. on.detil yüz defla g6rmek.le zevkine, güzoellitine, neşeNsine asla doyulamıyan 1 
yak) kimyevi gübrasinin satı· ~ 
şını ticaretbanemizin deruhte :1: Mtızik, aşk, zevk, şarkı Çılgınlık ve kahkaha filminde 
etmiş olduğunu sayın balkı- Bugün size emsalsiz iki saat yaşatacaktır. 
mıza ilan ederiz 

Müracaat yeri: Gazi bul
varında 18 nu~arah mağa
zade Hikmet Besim ve Mus
tafa Yumelaki evlatları tica · 

Ayrıca: Paramunt 1 ld • En son dünya urna a. havadisleri 

rathanesi 

Bu gübre nasıl 
kuJlanıl nıalıdı r? 

SEANS SAA TLARI 

Pazar: 13 te başlar. 
vardır. ! 

Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. 
Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. 

Akşamlan sinemadan sonra her tarafa otobüs ve tramvay 
~~4'C)t~:,,::>pt;~~i;J$~~'6C:W::tC~~'~+ıt:--+r:-+:.:-~ç-~+~--+ıı:----+~-~~~~A~~a~Atl5 
rr~~· .. ~~~~: y . e· " G.. .. n enı ır 
~ umuş i T bb .. 
~ Kupalı ~ s.~!~uzda ~=lı dans, 
~ lzmir tavla şampiyonluğu ~ her Pazar akşamı saat 4 ten 
ft müsabakası ~ 7 ye kadar zengin artis 

erit diş macıınu 

Arpa, buğday, çavdar, yu
laf, Mısır için bir dönüm 
tarlaya tohumdan ev\•eJ ve
ya tohumla beraber 10-15 
kilo serpilmelidir. Bir dönüm 
patates tarlasına sene ipti
dasında tohum atılmadan 
atılmadan evvel 15-25 kilo 
serpilmelidir. Zeytin, porta
kal, mandarina, elma, armut 
saire meyva veren ağaçlar, 
ağacın büyüklüğüne göre 
göğdesinin etrafına birinci 
Kanundan Marta kadar bir 
defa olmak üzere bir, bir 

~ Alsancakta GÖKÇEN M numaraları göriilecektir. Sa-
~ kıratbanesinde başlıyor. ~ lonumuz yeniden en kibar 
~ Heman yazılınız. ij bir tarzda süslenmiştir. 
~~~ &::t2 .. ~&::t;:& 

İlk Okul talebeleri Bu aile matinatalarıoda • 
•şleri 
. Beyazlatıt 
ış etlerini besler 
lls .. aI~iz dişn1acunudur 

uyuk tübü yalnız 

15 
kuruştur 

loptan alan- ,/ 
hlra tenzilit ./ 11 ' 

buçuk kilo serpildikten 
sonra toprak kanıtınlır. 
Haşhaş tarlasına sene ipti· 
dasında tohum atılmadan 
evvel 15-25 kilo serpilir. 

Perakende satış için Ha
lim aga çarşısında kuru ye
mişçi umer Lütfi mahdumu 
Bay Sabriye müraat oluna
bilir. 

İçin özel dersler 
İkmalsiz sınıf geçmek ve 

geri kalmış bazı dersleri kuv-
vetlendirmek üzere çalıştırıl
mak istenen ilk okul talebe
lerine özel ders verilir. 

Müracaat yeri : Arabfırı
nında yağcılar sokağında 12 
numaralı ev. 

kopmle çay, kahve, bira ve 

likör konsolmasyonu 60 ku
ruştur. 

Pasaport karşısında 
Turkuvaz dansiği. 

• bepo: S. Ferit Şifa eczanesi Fabrikacı, lokantacı, soba ve 
şumine kullananlar ile kiremit, 
tuğla ocak sahiblerine müjde 

Karadeniz kömür havzasının Kara elmas namileıt maral 
Çamlı ocağı " tn Kardif kömürü cins ve evsafında ve beJ· 
nelmilel tanınmış bulunan maden kömürünii lzmir halkınm 
da istifadesi için getirdik. Kömürlerimizin kimyevi evıafı: 

kül yüzde on, kalorisi yedibin beşyiizdiir. Bu k&mirlerimiai 
alıp ta bittecrübe kullananlar bugün daimi adlfterimiz 
sırasına girmişlerdir. Gerek toptan ve gerek perak•de 
suretile satışa devam etmekte olduğumuzu muhterem hal
kımıza ilan ederiz. 

Müracaat mahalli Gazi bulvarı 18 numarada Hikmet 1 
Besim ve Mustafa Yomeliki evlatları. Telefon 2424 

~~---~ı™J~~ Bay - Maıallab iki ayda nekadar çok toplandınız. Bi· ~-
BUGÜN ~

1
•] zim refikaya aldırdığımız birçok ilaçlara rağmen bir türlü B~ TAYYARE.• TELEFON 

3151 ASR"'I Si.NEMADA Telefon toplanamıyor. ""' 4'. 2394 Bayan - O da benim gibi Seferihisarın ünlü şarabını BU G N 
~ içmeğe başlarsa, ozaman bir iki ay içinde onun da nasıl a u 3 BÜYÜK FiLM BiRDEN 

Korkunç Canavar 
Debıet • Heyecan - Korku saçan 10 kısım dram 

Aşktan Korkma 
G&ıeller güzeli Liyan Haytın 1 O kısım opereti 

ı<. 96 No. MAHK0M 
lı.lıııcaya kadar güldürücü 1 O kısım büyük komedi 

1 toplandığını canlandığını göreceksiniz. r-l Kıymetli Fransız sanatkin Hanry Garat'ın kabkabah 

1 
SATIŞ YER : 1 şarkılı büyük komedisi 

- İkiçeşmelik caddesinde Asmalımescid mevkiinde Kızı· • Gece buH lbuH lü 
lay muayene evi karşısında (172) numarada bay ( uMER 

~ ÇETINALP) in tütüncü dükkanıdır. 
~ 1c~~~=-=-~,, . Aşk, gençlik, neş'e zevk ve etlence dolu •enenin 

en zarif filmi r•ıÜ DOKTOR . ~ 
1 A. Kemal Tonay sı: A v a ı c A , _ • • 

1 Bakteriyolog ve bulaşık, salğın i ı FOK S ( Dunya havadıslen) 
.. ( Ttirkçe •özlii )1 

hastalıklar mutehassısı • 
1 t( Basmahane istasyonu karıı•mdaki Dibek sokak bqın- ,. B Musiki üstatları serisindea [ Johannes Brahm ) ID 

~·J" ~ da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah ... t 8 den ,. B La Bohem operasından bazı parçalanle mqbar ni•ili 
1 1llllerin uzunluğuna binaen Her üç filmi akşam saat 6:ya kadar haatalannı kabul eder. .. I 

gö h"J k · · k Müracaat eden hastalara yapılması lizımgelen sair a -( SEANS SAATLARI )-
re 1 me ıçın .a. şam saat 7 de tablilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta- Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15. 

gelmelıdırler lara yapılmasına cevaz iar&len Pnomotorak• muayene- Cumartesi 13 - 15 - TALEBEYE 
4( sinde muntazaman yapılır. Telefon: 411S Pazar 13 te ilive seanslar 

~-~-w~ ~m---~..--~~ 1112 
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J Alman .ıKrup fabrikası faaliyette 
+.oo .. · 

Otobüs 
Biletçileri 

Yeknesak elbise 
Giyecekler 

Otobüslerde çalışan biletçi 
ve kontrolların yenknesak 
elbise giymeleri için beledi-

,Almanlar her sahadaltepe 
den tırnağa silahlanıyor 

1 

1 yece verilen mühlet 15 Şu
bata kadar uzatılmıştı. Bu 
tarihten sonra yeknesak el-
bisesi olmıyanJar otobüslerde 
çalışamıyacakJardır. 

Yerlere 
Tükürmiyelim 

Dün muhtelif semtlerde 
yerlere tüküren 12 lf:i~i Be
lediye zabıta memurlarınca 
cezalandırılmıştır 

Belediyece 
1\lua)rene ediJecek yeni 

1 

evler 1 

Yeni yapılan evler sıhhi 
vaziyetleri belediyece tesbit 

adilmedikçe kullanılamıya
caktır. Belediyeden rapor 

verilmeden yeni yapılan ev
lere girib oturanlardan elli 
ili 390 Jira par• cezası alı
nacaktır. 

Ayni zamanda 'evdekiler 
çıkartılarak noksanlar ta
mamlattırılecaktır. Bundan 

başka bu gibiler sıhhat ka
nununa aykırı hareket etmiş 
addedılerek aynca mahke
meye verileceklerdir. 

B. Lütfi 
İyileşti •• 

Deri tüccarı Avram Sidi
den tehditle para istiyen 

Hayrecdini yakalarken Hay
reddinin attığı kurşunlardan 
yaralanmış olan taharri ko
miseri bay Lütfi iyileşmiş ve 
dün hastaneden çıkmıştır. 

-c-•·.- --
Elifin ve 
Bekirin cina
yeti nasıl oldu 

Katil Osman gece yarısı 
çadırdan ağıla gitmiş, faket 

1 

yolda rast geldiği Kud sü· 
rüsünden korkarak geriye 
dönmüş, çadır<la karısını kar
deşi iJe bir yatakta ve fena 
vaziyette bulmuş, Osman o· 

d~nla yör~müş, kardeşi Be- I 
kır kama ıfe mukabele etmiş, 
odunla Bekirin eline vurmuı, 
kamayı düşürmüş ve hemen 

Osman kamayı kapmış Beki
re saplamağa başlamıştır. 
Bekir öJmiiştür. 

Bund3n sonra karısı Elife 
dönmüş, fakat Elif Osmana 
hücum ederk hayalarını kav
ramak istemiş istem;ş ise de 
Osman lcamayJ Elifin sırtına 
ve göbeğine saplamış oldu
ğundan o da ölmüştür. 

Bundan sonra diğer kar
dezi Mehmede seslenmiş ve 
demiştir: 

- Çocoklarımı sat a ema
net ediyorum, zira ben bir 
iş yaphm, gidip karakola 
teslim olacağım, diyerek doğ 
ruca Değir endere karako
luna gitmiştir. 

Fransız gazeteleri bu silah yarışını gözönüne 
alarak hükumeti ikaz ediyorlar 

Londra (Radyo)- Deyli telgraf gazete
sinin kuvvetli kaytaktan aldığını iddia et
tiği bir habere göre Almanya pek yakın
da denize iki dane 26000 tonluk kruvazör 
indirecektir. Bunlardan biri tezgahlardadır. 
Bugün Almanyanın tezgahlarda olan barb 
gemilerinin tonajı bunlarlarla beraber 112 
bine varacaktır. Deyli telgraf bu haberi 
verdikten sonra şunu da ilave ediyor: 

hava kuvveti hazırlıyor. 
KRUP FABRİKASI MÜTHİŞ ÇALIŞIYOR 

İstanbul - Havas ajansının Berlinden 
verdiği haberlere göre Krup fabrikası 935 
yılında 10341000 marklı k mevaddı iptida
iye almıştır. Bu sene daimi amelesine 14 
kişinin de ilavesi kararlaştırılmıştır. F ran
sız gazetelerinin gözüne ~arpan bu faaliyeti 
Fransa hükumetinin ihmal etmemesin\ 

Almanya bundan mada 20000 tonluk ta tavsiye ediyorlar. 

~[•]8 s. 8 

Italyan • 1Kıral 5 inci Joria 
A~kerleıı J 
Kaçıyor 
- Baştarafı 1 incide 

Buna mukabil Habeş kuv
vetleri gece karanlığından 
istifade ederek İtalyanlan 
mevzilerinden çıkarmak için 
mütemadi baskınlar yapmak
tadır ve ekseriyetle muvaf
faıe olmatadır. 

Adua ile Makalle arasan
daki yol kat'i olarak kesil
miştir. 

HARBiN SON DURUMU 

Son gelen haberlere göre 
şimal cekhesinde çete mu
harebeleri pek önemli devam 
ediyor. Habeşler geceleri 
yüzüstü sürünerek İtalyan 
mevzilerine yaklaşıyor, ltal
yanlara eni hücum ederek 
yakıb yıkıyor ve gene dö· 
nüyorlar. 

Mesela ayın yirmi beşinde 
Aktepedeki İtalyanlara bir 
gece baskını yapılıyor, on 
İtalyan öldürülüyor, beşi de 
yaralaniyor, Habeşler gürül
tüsüzce yine dönüyorlar. 

Habeş kolla ı kumandanı 
Negas karakol gezerken bir 
İtayan müfrezesini tutmuş
tur. Askerleri kaçmış ise de 
beş İtalyan zabiti esir etmiş
tir. 

Dekasmak, Tembicn böl
gesinde bir posu kurdu. Bu 
posuya düşen 200 İtalyan
dan bir yüzbaşı ve elli as
keri öldürmüştür. Ötekiler 
silah ve yiyeceklerini bıra

karak kaçmı~lardır. Ras Na
sibu kuvvetleri General 
Grazyaninin sağ koluna yük
leniyor. Artık noksan
larını tamamlıyan Ras De~ta 

ordusu İtalyanlarla yeniden 
harba başlamıştır. Bu ordl! 
susuzluktan zahmet çekiyor 
bunun için Dauaparna neh
rini tutmak hususunda feda
karane muhare ediyor. _ __ .,MI ___ _ 

•• 
Ufrükcülük 
Büyücülük 
- Baş tarafı 1 incide 

etmektedirler. 
Suçluların mahkemelerine 

dugün l(Perşembe) devam 
dilecek tir. f ki gün evvel §üb-

Tarihte eşi görülmemiş b~r 
cenaze töreni yapıldı 

İstanbul (Özel)- Dünden 1 
beri bütün Avrupa gazete-

leri ölen Kral Jorjun mezi
yetlerinden, eyliklerinden 
bahsediyorlar: Ezcümle ölen 

Kral İngilizlerin eski ulusal 
adetlerine pek çok riayet 
ettiğini, bu ecnaze münase· 

betile tarihte eşi görülmemiş 
ve kaydedilmemiş bir toplan-

tıya meydan verildiğini, bu 
toplantıda da Kralların ve 

büyük diplomatlar görüşme
lerine ve ulusal işler hakkında 
konuşmalarına ön bulduk· 

~ ~ ~ ~ 

larını, hatta bazı ufak tefek 
ve iki devlet arasındaki iş
lerin başanldığmı bile yazı
yorlar. Ezcümle Habeş - İtal
yan meselesi hakkında Fran
sız ve İngiliz diplomatları 
arasında düşünceler yuru
tüldüğünü, ambargodan, de
niz konferansından, Ameri
kanın durumundan bahsolu-
narak nazar noktaları değiş

tirildiğini ilave ediyorlar. 
Binaenaleyh cenaze alayına 
iştirak eden heyetler Lond
rayı terketmeğe başlamışlar
dır. 

rel 

YUNAN KABiNESi IKAMUTVYT A 
İstifa Etti 

I7 ABİNEYİ Kİ~1 
I<URA .. AK 

Atina (Radyo) - Yunan 
Başvekili M. Demircis, saat 

13 te saraya giderek krala 

intihabatın nihai neticelerini 

bildirmiştir. 

M. Demircis bu malumatı 
verdikten sonra kabinenin 

istifasını krala vermiştir. 

Kral, fırka reislerile mü

zakerelerini yapıncaya kadar 

vazifesine devamını, M. De
mircisten rica etmiştir. 

İstanbul (Özezl) - Atinadcn 
bildiriliyor: 

İntihabatta alınan neticeye 

göre, Yunanistanda milli bir 

temerküz kabinesi kurulması 

kat'ileşmişti_r. Başvekalete 

Venizelist partinin lideri M. 

Sofulis geçecektir. 

M. Çaldaris ile genaral 

Kondilis te birer nezaret 
alacaktır. 

........__ ----
he üzerine Samsundan An· 
karaya getirilenlerin beş ki-

şisinin sorğuları yapımıştır. 

Bunların alaka dereceleri 
henüz anlaşılmamıştır. 

Evvelce haklarında tevkif 

kararı verilenlerden bazıları 

serbest b1rakılmıılardır. 

1 Kabul olunan 
Askerlik. tekaüd, 
İdanı kanunları 

Ankara 29 (A.A) - Bu
gün Refet Canıtcz'in ba~kan-

lığında yapılan Kamutay top· 

lantısında askerlik kanunu

nun 36 ıncı maddesinin ve 
askeri ceza kanununun bazı 

maddelerinin değiştirilmesi 

ve bazı maddelerinede ekler 

yapılması hakkındaki kakun 
layıha'arı ile Türkiye ile Yu-

nanistan arasında mün'akit 

ikamet, ticaret ve seyrisefain 

mukavelesine ek olarak 26 
Eylül 935 de yapılmış olan 

anlaşmanın tasdikine, nebat

ların hastalık ve zararlı bö

ceklerden korunmasına aid 

liyıhaları kabul edilmiştir. 

Kamutay yine bu toplan
tısında askeri ve mülki te

lcaüt kanununun 40 ıncı 
maddesindeki şehid kelime-

sinin şumul derecesinin ta
yidi hakkındaki mazbata ile 

iki sdç ortağı ile kocası 

Goğruparmak oğullarından 

M~hmed oğlu Ömeri (taam
müden öldüren MuğJanın 

Karakuyu suyundan Salıh 
kızı Ümmahanın ölüm ceza-

sına çarpılmasına aid maz
batayı da kabul etmiıtir. 

30 ikinci Kinun 

Arablar iddia ediyorlar 
'- - ------ -----"--

Lavrens ölmemiş 
~~~~~~~~~~-co~~--~~-----

Baştaraf ı 1 inci yüzde 
mailiyede, Portsaiddeki ileri 
gelen Arab rüesası mısırra

ne ve tam kanaatile miralay 
Lavrens'in Arabistanın naziz 
Kralı olduğunu söyliyorlar. 
Dinç İngilizlerin gene iş ba
şına koyulduğunu bildiri
yorlar. 

Arablar kahvehanelerde, 
pazarlarda, her toplanh yer
lerinde bugün dahi hep mi
ralay Lavrens'den bahsedi
yorlar. İngilterede cenaze 
alayından sonra kendisini 
gördüklerini uzun uzadıya 
söyliyorlar. Pek yakında Hi
cazda görünerek Eritre yo
lula Habeşistana gittiğini 
hikaye ediyorlar. 

Lavren~'m öldüğü, resmi 
bir cenace alayı ile gömül
düğü ha ide Arabları bu id
diasını reddeden haberlerid~ 
Arablar reddediyorlar. Bu 
cenaze alayınden sora Lav· 
renş Arabistanın bir çok 
köşelerde gördükleri iddia
sında, israrda bulunuyorlar. 
Hatta bu cenaze töreni bir 
manevradır, meşhur siyasal 
adamın yeni aldıği rolün ma · 
hiyetini maskelemek için ya
pılmış bir oyundur. Derneğe 
kadar varıyorlar. 

Netekim Cidedeki Arab 
valisi oradaki İngiliz siyasal 
mümessiline geçenlerde şu 
mektubu~ göndermiştir. 

" Miralay Lavrens'in ya
kında Hicazda bulunduğu 
Arab ulusu tarafından iddia 
edilmekte ve buna inanma
mazlık imkanı olmadığı, hat
ta onunla beraber umumi 
harbta arkadaşlık eden ba
zı Arab reislerinin bugünde 
gene beraber konuştuklarını 

8 :~: [•l [+] 

ve kendis•nin La vrensten bar 
ka biri olmadığını Allahın 
adıne yemin ile iddia ve an
cak kendisini tanınmıyacak 
surette gizlediğini ilive edi
yorlar. " 

Miralay Lavrensi gören 
Araplar arasındaki hikimler, 
pröfesörJer ve sair münev
verler de diyorlar ki: 

- İngilizler bizi burnumuz
dan sürükleyip de Miralay 
Lavrensin öldünğüne inandı
ramazlar. İngiltere Afrika 
hadiselerinin oynadığını gör
düğü bu anda ve İtalya ile 
Habeşler arasında barin baı· 
ladığı bugünde Miralay Lav
rens olsa olsa Habeşistanda 
solğu almıştır. 

Onun oradaki vazifesi ne 
olduğunu bimek bizim için 
müşküldür. t 

Eğer bu adamlara dese
niz ki: Miralay Lavrensin 
cenaze sinde kendi biraderi, 
iki doktor, resmi memurlar, 
birçok şahitler bulunmuşlar
dır. Bu adamlar da bu id
daya gülerek şu cevabı ilive 
ediyorlar: 

Bu bir oyundur. Biraderi 
ve şahidleride Lavrensin ye• 
ni memuriyet ve vaıifeain 
yardımcılarıdırlar. Bizi alda
tamazsınız, zira Lavrens öl6-
değildir. 

- Pek ila, bunu sizden 
gören var mı? Diye bu mü
nevverlere yeni bir ıuval so
rarsanız onlarda derhal : 

- Ben değil, faka hazreti 
Peyğamberin sakalı hürme
tine yemin edenler vardır ki 
bu adamı pek yakında g6r
müşler ve onunla uzun boylu 
konuşmuşlardır. 
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italyanlar 
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Barış istiyormuş, fakat teklif 
bekliyorlarmış! 

Belgrad (Özel) - Roma gazeteleri .muhtemcm bir barit 
teklifinden bahsederken resmi çevenferde beyanatta bulu-
narak İtalya barışı ister fakat bu barış teklişi ltalyadaa 
beklenmemelidir. İnsaflı bir barış teklitinin İtalya tarafından· 
dikkat gözüle inceleştirileceğine emin bulunmalıdır. 

~~~~~~~~ 

Şehirde spor 
hareketleri 

- Baş tarafı 1 incide -
de galib, ikicinde mağlub 
olmuştur. Karşıyak orta oku
lu iki maç yapmış ı kisinde 

mağlub olmuştür. Ziraat oku 
lu üç maçın üçünde de mağ
lub olmuştur. 

Kat'i bir karar vermekle 
bera her bu neticelere bakarak 
bir hüküm çıkarmak icabeder 
se lik şampiyonasına namzed 
olacak .okullar arasında şim
dilik erkek lisesi, öğretmen 

okul, Ticaret lisesi ve Kara· 
taş orta okulu vardır. 

Spor işinden anlıyanyalar, 
bu okullar arasında Ticaret 
lisesini çok kuvvetli bulmak
la beraber, şampiyonaya ala
bilmeleri için daha ziyade 
anlaşmış olmalarının lazım 
olduğu kanaatındadırJar. Di
ğer tarafın bu okullar ara
sında henüz iki maç yaptığı 
altı puyan alan Krataş orta 

: Aşk yüzünden 
Kanlı cinayet 
c:ahid biçakla 1\rifi 
ağır surette yara1adı 

Gazi bulvarında bir kavga 
o!muştur. İzmirli Mehmet 
oğlu Arif ile Hasan oğlu 
Cahidin bir kız sevmek yü
zünden araları açıktı. Cahid 
yanına aldığı Hasan ve ibra• 
hiın adtnda iki arkadaşı ile 
Arifin yolunu beklemiş ve 
kavgaya tutuşmuştur. Hasan 
ile İbrahim Arifin kollarını 
tutmuşlar ve ICahid belinde 
taşıdığı biçağı son memesi 
altına saplamıştır. 

Ağır yaralı olan Arif der-
hal hastaneye kaldırıJmıf, 
Cahid ile arkadaşları tutul· 
muştur. 
.... -... .. ~ - ... A .,,.... .. . .,,.,,,,. 

okulda kuvvetle takımlardan 
sayılmaktadır. 

Önümüzde ki baftn Kar
ataş - Buca ve Karçıyaka 
Ticaret, 


