
FJoretc haYaliıinde mildhi~ 
oğuklar vat•dır. iki tren 

karlara gömOldftğtıodeıı yol
da kalmıttır. Karıu boyu 4 
metredir. 
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fzmirdc çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

--------------------------------

Selinikte çıkan ''Volonte,, 
gazetesi; Roma görüşmesin· 
de Aruavudluğun taksimi 
mes'elesinin müzakere edil
diği_ci yazıyor. 
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ulgar K oıiıitecilerinin Yaptıkları Zulümler Hü 

"Slovo,, gazetesinin makalesi 

ürk.iyede' ök.ono
mik hareketler 

- ---~ 
luş demiryolJarında tenzilatlı tari-

fenin tatbikinden iyi neticeler alındı 

l 1~akıaki şeker fabrikamız 

So~yada çı~an "Slovo.,ga- sucat gibi başhca ..;~ithalat 
zete11 ( Tllrkıycde ökonomi maddelerini i.tihsalretmek-
hareketleri ) başlığı altında tedir. .. 
bir makale yazmışdır. Bunu 1935 ıencsinde ı 030 000 
ay~en n~ldediyoruı: tondan ibaret olan 

1 

buiday 
:11r~y• pa111uldu menıu- iıtihsalatı 2,500,000 tona 

cat ılatıyaçlarını te•İ• yo- yükıelmitdir. Memleket içia
l•ada blylk adımlar latmıı de zahire ticareti ve ibraca
b•l~auyor. A~~delunua mer· tı da eyi bir ıiıtcmle inkişaf 
keıınde, Ereıhde, ye1ai bir, haliadedir. Dört fabrikanın 
pa~•kl~ m.e.•.ıucat f~brikaaı çıkar41ıiı t•ker memleketin 
tHıı edılmııtır. Tlrkıye bui- "bt" k"f t 6' 1 ı ıyacına ı aye etmekte 

ay, şeker •• pamukla •••- -ı>.vanıı .Urfllincü sahif,cda-
~ ............ ~-----.........:__ 

Faydalı konferanslar 

~evletçiliğin fayda 
~ lari tarif edildi 
ıl 
Alay Hakkı Baha tarafından dön kıv-

.1 

metli bir koııferans verildi 

, 
t~ 

~ Halkevi binası 

il: Dün, Halkevinde Bay talebe ve müneveran hazır 
Hakkı Baha tarafından "Dev- bulunmuılardır. 
!etçilik Tarifi" mevzuu etra- Bay Hakkı Bahanın konfe· 
fında çok kıymetli bir kon- ranıı uzun sürmüı ve dinle· 
ferans verilıniıtir. Bu konfc- yiciler üzerin.le iyi tHirler 
raaıta, muallimler, eir ç.ok l:nrakmııtır. 

kumetçe Aımştırılıyor 

"Menemen 'IRonıa'da 
ikinci münte

hih seçimi bitti 
Menemen- ikinci mün· 

Arnavudluğun 

taksimide mi 
görüşüldü 

tebib seçimi bugün bit- Iatanbul 18 (Husuıi )- Se· 
mİi ve büyilk bir ittifak- linikte çıkan "Volonte" ga-
la Cümhuriyet Halk Fır- ıeteai, Fransa dıi bakanı Bay 

Lavalin Roma seyahatında 
kası namzedlcri kazanmış- benüz meydana çıkmamış 
dır. Seçim çok hararetli mühim mes'eleler için görü-

l 
olmuş ve bütün Menemen şüldüğünü ve bu meyanda 
Bayan ve Bayları reyleri- Arnavutluğun taksimi de mev· 
ni kullanmıııdır. ıuu bahsolduğunu musirren 

\. - yazmaktadır. ________ ...... 
lngiltere mftdabale edecek mi'? 

.-. ..... 

Halk iahasındaki maçlar 

Dün lik maf_;la
rı yapılamadı 

-·-Perşembe günkü MektepJiler )ikinde 
Buca takımı Ziraat takımını yendi 

japonya Malacca yarım adasında ka- . . . , . . A 

J s· .., k tt dü Mekteplılcr lıkınde, Zıraaı mcktcbı mağlup eden orıamektep takımı 
na açarsa ıngapor ıyme en şer Bir haftadanberi spor iş- l spor, ve İzmirspor takımları 

]erinin fena idare edildiği ve lik maçlarına gelmemekle, 
bazı oyuncuların, hakemlerin bu kararlarını fiy1en ispat 
idarcsizlikleri yüzünden ce- etmişlerdir. 

-

zalaodırıldıkları söylenerek Oyunların hakemleri vak-
sporcular arasında dedi ko- tinde sahada hazır l>ulunarak 
dular yapıldığı malumdur. Bucayı Altaya sermoni yap-

Mevcut sekiz kulüpten tırarak galip, addetmiş, İzmir· 
Altay, lzmirspor, Şarkıpor spor-Şarkıpor maçında da ser· 
ve Türkıpor kulüplerinden moni yaphrmışlar ve bu yüı-
bir kısım oyuncularının hak· den maçlar da yapılmadan 
sız yere cez~ladırılmıı olma- atadyom kapanmıılır. 
sı ve bir kısmı da lik maç· 12 haftalık hummalı bir 
larını anole ettirmek makaa· f aaliyetden sonra birdenbire 
dile lik maçlarına çıkmama- meydana ıelen bu hidiso· 
ğa karar vermişlerdir. de aceba hata kimdedir? 

Netekim dün Altay, Şark· Bunu burada uzua uzadıya 

Yevtic 
" 

Uç yeni Nezaretin 
ihdasııJı istiyor 

teşrih atmıkden ziyade ıu 
veya bu suretle yarıila ka
lan spor iılerinde efklrı u· 
mumiyeye saysrııızlık ıiıte

rildiğini söylemek isteriz. 
Geçen sene lik bidayetinde 
meydana çıkarılmak iıt~
nen 'bu çekilme hldiseleri, 
spor hamilerimizin tevasıu· 
tu ile bir düz.etle kooul· 

Jngili:, lıarp ğcmileri 

muş ve bu ~üne kadar bü· 
tün ıençlik samimi bir au· 
retde spor sahasında çahı· 
mıştır. Mes'ul hey'etle maç
ları idare eden bakem)erın 

hataları mevcud idiyıe bu 
işi sahaya çıkmamakla deiil 
başka suretle proteate ede· 
bilirdik. Bu suretle lıareket 
pek tabiidir ki esasea zayıf 
olan sporumuz:ua sönmesine 
yardım edecekdir. 

İtalya da çıkan , "İlcorriere turizm şehri sanılır; Genev· 
della Sera,, gazetesi; Japon· reden daha sakin ve daha 
yanın Siyam kıtasında açmak sulbperverdir. 
istediği kanalın, Singapur Bu şehir saraylar, ve park-

için bir tehlike olduğunu yaza· lar ile doludur; biitün yolları 
rak şu mütaleayı yürütüyor: uf alttır. 

11Sigapor, Malacca boi•- Bununla beraber Singapor, 
büyük Britanyanın Hin-

zına hakimdir. 
Sin2apor bir takım büyük 

ve küçük adalar ile tabii bir 
surette müdafaa edilmekte
dir. Bu lut'aya ıirmek için 
ylizlerce noktaya~ konulmuf 
işaretler rehberlik ve del&let 
etmektedirler. Biıtün~bu yol-
lardan sreçerken ne kale, ne 
mevzi ne de karakol • ıöre
biJir.ainiz. Bir tek top bile 
a6rülmez. Herı•Y ıiılidir. 

ilk rlrOtt• Siarapor bir 

distandaki en mükemmel üs· ~Yugoslavya Baş ve Dış Baka· 

ıübabrisidir ve Hind kıtala- m Bay Y evıiç 
rının bir Septe boiazı sayı- Belgrad - Baı ve Dıı 
lır: Uzak ıarktaa ıelen, uz- Bakanı Bay Y evtiç; ilç yeni 
ak ıarka ıiden ve orta As- Nezar~tin ihdası için lıkop · 
yaya giden vapurlar, bura· çinaya bir teklifde bu(una
dan ıc•çmektedirler. Büyük cakdır. 
Britanya imparatorluiu At- Yeni Nezaretler: 
las denizinden baılıyarak 1 - Hava. 
CebelGttarık, Nalta Seveyf, 2 - Propaıanda. 
Kıııldeniı, Adea, Perim Hin· 3 - Posta, telaraf tele-
- Dewımı 4ünoti s•mfetie - foa Nezareti olacakdır. 

Kulüblerimiz araıında tam 
bir vahdet ve fudbolumuzu 
idare edecek hey'etlerde de 
bir ciddiyet ve dürüıtlük bek· 
lediiimiz için spor yazımızda, 
sahada gördüjl\mtız çirkin, 
yolsuz laareketleri teakid
den hiç bir zaman ıeri kal· 
madık. Biz bu laldiselere 
sebebiyet •eren bilhassa 
hakemlerin idareıizlikleri ol
duğunu zannediyoruz. Nite
kim ıoa maçlarda had bir 
-.»"·•mı»frJın-.·; sahifiJe-
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.. 4.cuo ökooomiıi 

Dev et erin ök.ono
mik vaziyetleri 

·-Sovyet Rusya; uzun telli pamuk 
ekim sahasını genişletiyor. 

Almanya: ıeçen,.. yılın Son ı 
Teırin ayındaki pamuk itha-

' liitı, İlkteırindeki 103000 Ye 
Eylüldeki 83000 balyaya kar
ı, 104,000 balyayı bulmuıtur. 

Geçen yılın Niaan ayında 
22,480 ton yUn ithat ettiği 
halde, Aiuıtoı ayında 2,440 
ton, Eylül ayında 3,570 ton 
fJkteırin ayında 3, 730 ton 
Ye Sonteırin ayında S,210 
ton ithal etmittir. 

Avuıturalya: 1934 ıon 
te rin dış ticareti 30,2 mil
yar tilin ithallt fazlası kay
detmiıtir. 

Belçika: Geçen yılın ilk 
11 ayında 12,829,4 milyon 
frank değerinde 29,105,782 
ton mal almıı Ye 14,007mil
yon frank deieriode 28 miJ
yon 402,709 ton aatmııtır. 

BuJıaristaa: Hüktimetin 
•rıanı olan "NoYi Din" ıa
z teaiain yazdıiına j'Öre 
Bulıar f Balkanlar kurumu; 
ihracatın artmasın~ temin 
için Bulgar ihracat malları 
nzerinden alınmakta olan 
bütün verıileri kaJdırmağ'a 
karar vcrmiıtir. 

Çia : 1934 yılını• ilk OD 

bir ayı içinde, ithalit 957 
milyon, ihracat ta 492 miJ
yon dolara çıkmııdır. 
Franıa : Geçen yllın ilk 

yılınd Kolonilerinden 37 bin 
ke•taJ yumurta ithal etmiı
tir. 1933 yıhnıa ayni devre
sinde 52 bin kental yumarta 
itlaal etmiıdir . 

Hollaada: Geçen yılın ııon 
t•ırin ayında 1, 13 milyon 
florin deierinde 2,013 ton 
yumurta ihraç edilmiıtir.1933 
yılı ayni ayında 0,97 milyon 
florin deierinde 1, 760 ton 
yumurta ihraç etmiştir. ' 

f ng-iJterc: lrlanda ile yeni 
bir ticaret anlaıması yapmış· 
tır. Bu anlaşmaya göre, İr· 
landa fngiltere'den bir yıl 
içinde 1,25 milyon ton kö
mür alacak ve karşılığında 
kasaplık hayvan verecektir. 

lnriltereni11 geçen yılki her 
cinsten kereste ithalatı 27,37 
sterlind n 36,96 milyon ster
line çıkmı§tır. Kereste veren 
memleketler Kanada, Sovyet 
Rusya, Fenlandiya ve fsveç
dir. 

lıpauya : lapanya hDkumeti 
1934 yılı içiu Danimarkaya 
evvelce ayırmıt olduiu yu· 
murta kontenjanına ill•eten 
yeniden 70 bin Danimarka 
kronu deierinde 500 kental
lik bir kontenjan Yermiıtir. 

Bu hi11e ancak 1935 yıhnda 
kuJlanılacaktır . 

laveç : Estonya ile ıeçon 
ilkkinun ortasında ~ bir tica-
ret anlaımaıı yapmııdır. Bu 
anlatmaya j'Ör• Eltonyadan 
1935 yılı içinde 85 bin Kı. 
11iır eti alacak ve karııhj'ın
da ziraat makineleri ve alet
leri Yerecektir. 

Japon: 1934 yı'ı içinde 
2,08 milyar yen deierinde 
ihracat Ye 2, 16 milyar yen 
deierinde ithalat yapmııtır. 
1933 yılında 1.86 milyar yen 
deterinde ihracat Ye 1,92 
milyar yen değ-erinci• itha· 
lit yapmııtır. 

Kıbrıs: Kıbrıs hnkftmeti 
memleket içiade ttıtlln eki-
minin ıeniıletilmeıi için dı
ıardan g len tlltünlerin 
ıınmrük resmini artırmaya 
karar vermiıtir. 

Letonya: Reami ıazet•de 
intiıar eden kararnamelere 
iÖr• Letonya hükümeti tek
rar dııarı çıkarılmak ftıere 
iÜmrnk rHmi Yermeluizin 
memlekete ıokulaa maddeler 
listHİ•• keten toh11mu ile 
hablonu da ithal etmi~tir. 

Macariıtan: Macariıtaarn 

ıeçen sonteırin yumurta 
ihracatı ıeçen yılın ayni 
devresi•• röre yllzde 8 ok
aiktir. O ay içinde 1927 
keatali AYuıturyaya 611 
kentali Almanyaya, 5.CO ken· 
tali lnııiltereye ve 110 ken
tali de F ransaya olmak üzere 
3179 kental yumurta çıka

r1lmııtır. 
Rusya: Uzun telli pamuk 

ekim sahası 79,000 hektar
dan 270,000 hektara çıka

rılmıştır. 

Sinema 
Artisti uvku ha8talı-

" 
ğına tutuldu 

Viyana - Meşhur sinema 
artistlerinden ( Jan Kipira ) 
halen bulunduiu V arşovada 
uyku hastalığına tutulmuştur 
Artistin tedavisi için Viya~ 

nadan doktor ıönd..:rilmiıtir. 

RomanoflarınTacı 
7 efrika No. 108 

Genç kadın sap - aarı ke
silmişti. Sordu : 

- Aldıiınız malumatın 
sıhhatından emin misiniz ? 

- Son derece 1 Karar bir 

s at evvel verilmiştir. İçti
mada ben de hazır bulundum; 
her ey tamamdır.1 Memurlar 
bile tayin edilmiıtir. Mümkün 
olur olm z içtimadan çıkarak 
sizi vaziyetten haberdar et
meye koıdum. Sırası gelince 
size haber vermekliiimi iı
tememişmiydiniz. ben de va· 
detmemiş miydim? Görüyor
sunuz yl, ben verdikleri sözü 
tutm ıını bilenlerdenim. 
Şimdi emrioiı raimcn bu-

19 ikinci Kin un 1935 
raya gelmemle fena birıey 
yapmış olmadıiıma inandı· 

DiZ ya ? 
Genç kadın artık Bolşevi-

iin nutkunu dinlemiyordu. 
Sadece: 

- Teşekkür ederim Mak-

sim Soliyef ! - dedi • fakat 
artık yalınız kaim k iıtiyorum 
müs ade eder misiniz ? 

Kısa boylu adam hemen 
kalktı, eiildi ve dışarıya 

çıktı . 
Şimdi Kontes Grokofska, 

iki elini koltuiun kenarına 
dayamış, nazarları sabit bir 
noktaya merkOz düılintiyor

du. 

(UluaaJ Birlik) 

ç· nde · f o ve kolera 
Pariı - Çinin bir çok taraflarında tifo Ye kolera, lnıil

teronin Yokıir ıehri•d• de mütbiı difteri Yardır. Bu 
hastalıklar, her iki memlekette müUait tahribat•yapmakta
dır. Yokıircle bir hafta ifinde difteride11 üç yftz kiti 

ölmftıtftr. 

Müthiş soğuk ve kar 
Atina - Filorite ye ha•aliıinde müthiı ıoiu1dar Yardır. 

Kar, dört metre yllluelmiıtir. 2 tre• karlara 1ılmUldUjUu
den yolda kal•ıthr. 

Israfat yapılmıyacak 
Berlin - Alman hükumeti, salibiahmere verdiii bir 

emirde, iırafat yapılmamaııaı Ye heran, harp olacakmıı 
iibi taaarrufatta bulunulmaaıaı iıtemiıtir. 

Artokoviç Belgradda 
Belırarad - Yuııoılavya kralı Aleksandr'ın içinde öldü

rtildttjü etomobil, Bela-rad müzesine retirilmek üzere Mar
ıilyada 1&tın alınmııtır. Otomobille beraber katillerin ıeriki 

olduiu anlaıılan Uıtaailerden (Artokoviç) de Franaa zabıta-
aınca YuioılaYya'ya teılim edilerek Bclirad'a i'•tirilmiştir. 

merika işsizleri iç· 
Vanşinıton - Amerika htıktlmeti; 1935 aenHi içinde 

işsizlere it temin eyleme ilzere yapacaiı umumt itler için 
14 milyon Dolar tahıis eylemiıtir. 

---------~--·~·· ... _.,4m1 ___ _ 

ispanya 
ile iş yapanlar 

okusun 
Memleketimizden lspan· 

ya'ya sıönderilmit olan mal
lardan 93~ yıbnın 2 ikinci 
teırin ıftnOnden önce ithal 
edilmi, olduiu YHaikle iıpat 
edile bilecek ol•nların bloke 
edilmit döYiıleri yapılan te· 

§•bbliı üıeriae temamea 
serbeat bırakılmıştır. 

Alakadarlar bu sıibi mal· 
lar ıçın evrakı mOabite 

olarak lıpanya gilmrükleri 

tarafında• •erilmiı olan it

halat vHikaaı ile lıpaaya 
Hariciye bankaaına lıpan-
yadaki bir banka vHıtaaile 

baı vurdukları takdirde ala

kadar makam bu mallara ait 
bloke alacakların tema•ının 
serbest bırakılması•• mt\
aaade edecektir. 

Bundan baıka şimdiye 
kadar lıpaayada parası al
tına niıbetle düıük olan 
meml ketlerin mallarına •• 
bu arada Türk ithalitına 
tatbik edilmekte olan mun· 
zam Yersıi, sıene İspanya 
hükümeti nezdindeki teıeb
büslcrimiz üurine kaldırıl
mıştır. Bu huıuıtaki karar
name dünkti ispanya resmt 
ıazeteıinde çıkmıştır. 

- Yarın akşam; yarın ak
şam - diye mırıldanıyordu -
Bolşeviklu bir defa karar 
verdiler mi a-eri dönmezler, 
kararlarını behemehal icra 

ederler .. O halde, o halde .. 

Renri atmıı, rözleri bu· 

iulanmıı, sık sık nefes alı

yor, röi Ü heyecanla inip 
çıkıyordu: 

- Löklulos yatında mühim 
bir hidisc ce~eyan edecek 
ye o mUthİJ hldise cereyan 
ederken Serj Lavrantief de 
orada bulunacak! bulunuua 
bulunıuD, bana ne? demeli
yim aıkıma lakaydi ile mu
kabele etmedi mi? Hayatımı 
zehre çevirmedimi? Fakat 
itte diyemiyorum, yine se
Yİyorum, dil tindükçe ... 

EYet, behemehal ltir çare 

Bay Ali 
Sarhoşlukla: ~eler 

yapmıt ! 
Abbasağa mahalleıinde 

oturan ıeımiıi bozuklardan 
ArnaYut Bay Ali, kendiaini 

idare edemiyecek derecede 

urhoı olmuı; o mahallede 

bakalhk yapan Bay lımailin 

dükklnına ririp aıağ'ı yukarı 

söylemeğe ve hiç sebepıiı 

Bay İımaile Yurmaia baı· 
lamııtır. 

Sarlaoı Bay Ali zabıtaca 
yakalanarak adliyeye teslim 

edilmiıtir . 

Ha yanlar 
Senelerin güzelliklere 

verdiii zararları diploma-

h MlNIK kadın berberi 

Sıdkının maharetli elile 

derhal tamir etdiriniz. 

Sıdkının 
Ondulesi masajı mani

kör ve makyajı saç tuva
letleri ve altı aylık dai
mi: onduleleri size ini ve 
sönmez bir parlaklık ve
recekdir. 

Keçeciler caddesi 122 1 
numara 3 katlı yeni bi-
naaında. Telefon: 3101 

bulup onu yarın akıam Lö
kullua gitmekten men et
meliyim. 

Pencerenin kenarında kü
çük bir yazıhane vardı. 

Koıdu, bir kliıd aldı ve 
yazdı: 

" Mazhar olduiunuz bft-
yük şerefdcn size ismini 

söylemiyeceiim bir doıt 

vaaıtaaile ben de haberdar 

oldum. Siıi ıörmek, tebrik 
etmek, memnuniyetimin dere
cesiz olduiun uanlatmak iste
rim. Bu akıam eydeyim, çık
mıyacaiım. Gelirmiainiz? .. 

Yanda 
Zile bastı ve derhal relen 

hizmetçiye: 
- Selime söyleyiniz. He

men kayığa atlıyarak bu 
m ktubu B bığe göttiraOn. 

s 
19 ik..iuci Kia~ --

? u Genç • 
-19 ikinci 

Yalnız bir 
gtiıı yemekte: 

- Ali -de
di - Mektebe 

birt;telgraf çek oilum. Nec
det gelinceye ~kadar kal!. 

Mektep idareıi tclirafımı 
bir ay meıuniyet Yerildij'i 
cevabı ile karııladı .. 

Bu kadını, yapa - yalnız 
bırakamazdım. içinde iki 
dert .-ardı: 

Biri eYlit ölümü, öbUrn 
evlit ayrıhiı .. 

Kendimi, mümkün olduiu 
kadar toplamıJtım. Şimdi 
onu teselliye çahııyordum .. 
Onun auımuş vaziyeti beni 
sıünlerce korkuttu. İhtiyardı. 
Bir buhran, bir kan mH' e
leai klfi idi: 

Ntiıul inebilirdi. O tak
dirde ne yapardık?. 

Necdet, Triyesteden lzmire 
bir telıraf çekmiı, hareketi~ 
ni bildiriyordu.. Kardeşinin 
lSlilmil enu çok hırpalıyacak
tı. Çtınkil Ceyzayı çok H· 

Yiyordu. 
lzmire yaracaiı sıtıa anne

Jiğ'e dedimki: 
- Ben onu derhal eye 

"' ıetiremem.. Bir yoluau bu-
lur, açarım .. 

Y aılı a-özleri, sen bilirsin, 
der gibi kapandı Ye dudak
ları bir ı•yler mırıldandı .. 
Necdet, benim İz•irde b•
lunduj'umu da bilmiyordu .. 

Vapur rıhtıma yanaıtı. Bi· 
riaci mevkiin iÜYerteıinde 
duruyor ve iÖzleri ile sahil
de duranları tarayordu .. Ka
dınlar arasında, istediklerini 
aradıklarını bulamamı~tı. Kaı
larını hafifçe çattı. karşıdan 
neı'eıinin ı6ndüiünü rörü
rüyorum.. Y okular arasın
dan röze çarpacak şekilde 
çıktım. Beni gördü: 

- Ali !.. Ali ! .. 
Diye baiırdı. Elimle selim 

verdim .. 
- Cevza nerede, Cevza?. 
Zorla kolumu kaldırdım, 

meçhul, mAna ifade etmiyen 
bir hareket yapbm. Sanki 
biraz ötede bir yeri röste
riyordum .. 

Biraz sonra birbirimizi ku· 
caklarken gene sordu : 

- Ceyza gelmedi mi ? 
- Cevza mı ? .. Şey, bir 

yere kadar sıitmişti de .. 
- Bir yere kadar mı, ne

reye, söylesene !. 
Gözlerinde derin bir en· 

dişe parladı . 

Kendi elile bizzat sahibine 
tevdi etsin; dedi. Şüphesiz 

kendisine bir cevap vere
ceklerdir. 

Salon Boiaziçine nazırdı. 

Kontec pencerenin kenarına 

iiderek elini cama dayadı, 

baktı. Çok geçmeden Selim 

ile kayıkcının sahildeki ka
yıkbaneye girdiklerini, Hn
dalı . çıkardıklar1nı, sonra 
içine sıirerek kürekleri ha
zırlamağa başladıklarını 

gördü. 
Fakat kontesin isticaline 

mukabil bu adamlar ne ka
dar betaetle hareket ediyor· 
lardı. Genç kadın guya se
sini iıittirebilecekmiı gibi 
hiddetle: 

- Çabuk olsanız a ! diye 
baiırdı • 

'i AZAN: Urhan Rahnıi Gakçc 
- Bir düiüne davet edil~ 

Arkadaıları ıorla aldılar, 

aiaaya sıöttirdll.1er. 
- Peki, aen mektepte. 01 

iilmiydin? 
- Üç glin CYTel isİ 

ieldim .. 
1 Omuzum• Yurdu,, bir 1 

kırptı : 
- Kifir - dedi - Ce•ı•ll 

hasretine dayanao1adıo, f~ 
arada bir ziyaret yapdıo bl 
SeYindim, bak, 'imdi .~ 
seni dilşünüyorduııı. lzmır 
birkaç ıün dinJendikl' 
sonra lıtanbula ııelecektiıf 
Fakat ıenin neyin var Ali' 
•ıkına, somurtmuş _ribiıi• 
Mani.aya a-itti diye Cet• 
ya darıldın Kalibal.. 

- Öyle! .. 
- Haydi c nım, aldı~ 

etme, ayrılıklar ae•a-il• 
kuvvetlendirir. 

Tanıdıiım bir arabacı! 
iıaret ettim, bavulları, ç•1 

taları ve ıaireyi a~sterdie 
- Bunları, eYe!. Bis ıo1 K. 

ra geliriz. 
Necdet aaıl bunda• ıoıırbil~ 

9üphelenmiıti. . !,izi~ 
- Ne diye: biz de fldl Jar ' 

aitmiyoruzl. edt 
Koluna sıirdim: .1nır - Canım, ne olur, ı 

arkadaş, iki kardeı, ıöf iç 
bir dertleıir, konuıuruı. 

Can •ıkıntııı ile, peki, d 
di amma, bu kelime, b•f 
landıtı ipi koparmış ai 
bir taı ıibi düıtü .. 

- En ıoara Avrupayı d 
dolaıtın, i'eldik.. f 

- Tuhaf, ben birinci dl C 
. • k' Ü .. - 1d•ah iıtmıyorum ı.. çuncu o 

bu sefer .. Hem sende bil~ 
pekili biliyorsun .. 

Yüzüme bir tamar eaısl 

sıibiydim: 
- Öyle ya, öyle ya, d• B 

dırıvermişim... Makıaduıı 
deiildi, hani, şey diyece) 
tim .. 

Durdu, ciddileıti, yüzüol 
baktı: 

- Sen -dedi· bir şey ıôf 
)emek istiyorsun Ali .. AS bO 
zında bir bakla, geveledif m 
bir .şey Yar .. 

- Arka.<ıı tlfır-/ h 

Bomba hulundt B 

Londra - ( Taymis) at 
rinin köprüsünde umumt b• 
ten kalmıı bir tayyare bo 
bası bulunmuşdur. Almanl 

bu bom\tayı avam kamarası 
yıkmak için atmışlardı. 

Fakat beyhude üzfilüY0 

beyhude tellş ediyordu. ~ 
naaıl olsa bu kadar uzakV 
S lim ile kayıkçının hare~j 
tına icrayı toair edemiye'' 

sesini iıittiremiyecekti. O' s 
lar ıimdi deaize açılmıtl• 
yavaı yava~ kürek çek•'' 

ilerliyorlardı. On beı yit' 
dakika ıonra kar,ı sabİ r 

varacaklardı . it 
D~amıy o 

e nen satılıyor 
"' 

Top ltında Hacı Ali ef•" 

caddesinde 152 numaralı 11' 
•· J T ı·,,Jt ne hemen satı ıyor. · a •: J 

.. Ulu1al Birlik " razetesııı 
Bay M. R. Çaklak'a nıO'' 
caat et ini r . 
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Fratelli Sperco Vapur Acentası Olivier ve ştıı·eki 
l(itaplarıuuıa Gftzel Bir 

ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI Si Limitet vapur 
"ULYSSES 

11 
Yapuru 17 klnunu1anide Aayera, Rotter- Cilt, Hatıralarmır.a Şık 

dam, Amdcrdam •e Hamburıa hareket edecektir. Bir AlhGm, V~ ıair acenta J 
" HERCULES " vapuru 25 ikinci kiauadan 31 ikiaci Cilt f,ıeri Yapllr-

kinuna kadar Anven, Rotterdam, Amıtcrdam Ye Hamburı mak lster1eniz: 
için yQk alacaktır. 

" HERMES " •apuru 27 ikinci klauoda beklenmekte olup 
Bur1&11 Varoa Ye Köıtence için yük ala•akbr. 

" HERMES " Yapuru 8 ıubattan 14 ıubata kadar Aa· 
vcra, Rottenıam, Amıterdam ye Hamburı limanları için 
yUk alacaktır. 

* YEN/ LAV AFLA!r. * 
Çerşısınrla 34 Numaruc 

- - Ali Rıza - -
Mücellitbaneıine uj'rayınız. 

• 

Cendeli Han. Biriuci ker· 
don. Tel . 2443 

ROUMELIAN vapuru 25 
ikiuci kanunda Lİ••rpoe1 ve 

SvY&Daeadan relip talaliyede 
bulunacaktır. 

~~r~ları .vtt soğu~ ılgınlı§ını geçire~ 
bır ılaç ısterken, daima bu sözleri ha
tırlayınız: AlaceQınız mal, hakiki olmalı. 

" GANYMEDES 11 •apuru 22 9ubattaa 28 tubata kadar 
An•era, Rotterdam, Amıterdam Ye Hambarl' içia yfık 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
" FERNEBO ,, vapuru 19 klnuauaanide Hambuı, Ce

penhagen, Dantzi21 Gdynia, Got bor21 Oılo ve &akaadinavya 
limanları için yllk alacaktır. 

N. \'. 

v. F. h. van 
Der he 

TRENTIO vapuru 30 ikia
ci klnuoda Lo11dra, Hull Ye 
An•eraten i'elü tahliyede 
bulunacak Ye ayni ı:amaada 
Londra Ye Hull içi ylik ala
cakbr. 

: Elektrikİe 
"' Komprosor boya 

Otomobil, pestola, mo-
ilye, para kaaalan sulu 
izik boya, doktor' eşya
arı ve diş tabiplerine ait 

edevat elektrikle boya· 
~Dır. 

.J. K_e?1eraltı Barut hanı 
J'ıçerunnde otomobil boya
d cısı lstanbullu Ahmet 

•: ... ~ .... 
1 ~u~ıu·s~aı~--

Birlik 
,f Can delik ıi yual gazete 
ı•ahibi: llaydar ltıi~dü Ôkı.rn 
t Neşriyat müdürü: 

Hamdi Nür.het 

Telefon: 2776 
Adres : lamir ikinci 

~ Beyler sokaiı 
Abone şartları : 

e~ 700 kuruş seneli" 
400 .. altı aylık 

lstanbuJ Oteli 

"BLALAND,, motörü 28 tubatta Hamburi, Copenba· 
ren, Dantzi2, Gdynia, Gotcburf, Oılo Ye lıkandinavya 
limanlar1 için yllk alacaktır. 

" SMALAND " vapuru 8 tubatta Hamburı, Copenhaıcn, 
Dantzisı, Gydnia, Gotcbor~, Oılo ve lıkancliaayya limanları 
için yak alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için her on beı ıünde bir muntar.am acfcr 

" ALBA JUL YA " vapuru 21 klnunuaanide beklenmekte 
olup ayni ıünde Malta, Baraelo•, Marailya Ye Ceaovaya 
hareket edecektir. 

" PELES " vapuru 15 ıubatta ıelip 16 şubatta Malta, 
Barselon, MarsiJya ve Cenovaya hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

~lzmirin en temiz Hamit: ilandaki hareket tarihlerindeki deiifikliklerdea 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

" DELOS .. •apuru 20 
son kanunda bekleniyor, 24 
ıon kanuna kadar Anvera, 
Direkt, Rotcrdam, Hamburıı 
ye Brcmerı e yük alacaktır. 
"HAGEN,. V puru 4 Şubat 
ta bekleniyor, 8 Şubata ka
du An•crs, Roterdam, Ham
buri •• Breıncn için yilk 
alacaktır. 

"Aquila,. •:ıpuru Anver1 •• 
Hamburidan yük çıkarmak 
üzere 16 Şubatta bekle•iyor. 
ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG ~ k Acente mea'uliyet kabul etmer.. 
( vl ve ucuz ) F " NORBURG ., vapuru'23 ' azla tafailat için ikinci Kordonda Tahmil •e Tahliye 

· k b sen klnunda bekleniyor, otelidir 1 t•r eti inaaı arkaaında Fratelli Sperco aeentalıiına mllracaat Hamburı ve Anversten yük 

T . b k edilmcıi rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 çıkarıp Rotterdam ve Ham· 
caıız ava mft emmel 

konfor, düt ve her tftrlü !llllHlllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllll! burıı için yük alacakbr. 
bb =ı • · t - JOHNSTON LINE LTD 

Si i ıc~aiti hai~dir. Bay- ~ zmır yun mensuca ]~ "Kenmore,, vapuru 29 son 
ram munasebeblc yatak E: := klnunda bekleniyor, LiYer· 
ücretlerini ucuzlatmııhr. =r • · k A • • k f • ~ pul Ye Anvers tcn yük çıka-
Otelimiıe bir defa teırif EE 1ır nonım şır e 1§ r1p BuriH, v~rna ve Köı-
edecek ze•atın otelimiıio = . . . . , .1 := tene• için yük alacaktır. 
her huıusatından mem- § Bu mftnıeıe, ıkı yftz hm hra ıerma)C 1 e = THE EXPORT STEAMSHIP 
nun kalacaldarını vadedi- ~ ır..,ekkftJ etmit ve Di Ory eotal Karpet Manu·E§ CORPORATION 

yoruz. § fakçörerı Limited (Şark halı) 'irketine ait = "EXMOUTH., vapuru 18 

The General Steam Na•İ· 
a-ation Co. Ltd. 

STORK •apuru Limanı•u: 
da olup Londra için yük a
lacaktır. 

Dcutscbe LcYantc Linic 
ANGORA vapuru ay ••· 

nuoda Hamburi', Bremea Ye 
An•cnten~rclap tahliye b•
lunacaktır. 

Not: Vurut tarihleri YO 

•apurların isimleri ilzeriıle 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

k ev 
G~ıtepede Hzlit Ziya bey 

sokaiında 16 numaralı hane 
kiralıktır. İstiyenler iık.Ie 

baıında bakkal Haaaa •i•· 
dan öirencbilirler. 

ıon kanunda bekleniyer, Ne•
york için yllk alacaktır . 

" EXELSIOR" ••pur• 3 
~ubatta bekleniyor, Ne•yerk, 
için ylik alacaktır. 

Gelit tarihleri •e ••pur· 
lann isimleri ilzerine m•'•
lizet kabul edilme.:. 

Birinci Kordon, 
No. 2007 • 2008 

telefea 

Birinci Kordon ha ~ İzmirde Halkapınardaki kumaf fabrikasını satın = 
vagazı ~irketi itisa = almıtllr. Fabrika bfttOn te,kilAt ve tesiaat ve- mfl-;:- -

lı Istanbul Oteli ~ tahdimini ile eakiıi gibi l kAnunusani.1 1935 ta:;;; 
---------••ll§irihinden itibaren yeni ·r ~irkct : tarafından itletil- := 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Satılık 1\lotör 
12 beyıir kuvvetinde (Di

zel) markalı az kullanılmıı 
bir motör sahhkbr. Taliple
rin idarehanemize mllraca
atlan ilAn olunur. 

E§ mektedir. Her nevi yftn iplikleri, kumaf, batta· § 
~ niye ve çorap imal edilec.ektir. Mamulltın emı~:= 
~ line ftikiyeti her taraha takdir ve k~bul edilmiftir. ~ ---· ...._.. - ~ -.........-. .--... ............ ~ ........... -- -$ Bu mamolAt Peştemalcılar ..._batında. eıki Oro:ıdibak :: 
§ İltİ8aJindeki !ergide tethir edilmektr. ve Hh~ fab- =: 
;; rika içinde yapılmaktadır. =: 
~ Poıta kutusu: 127 

Hamz• Rast em b"yi.n f oıografhanui., lunirde m 
fotogra/ çekmekle şl$hreı bulan bir $an'at octı8ıdır. 

m.ıi.~külpcsent olanlar dahi, burada çektirdiklm foıokraf· 

lardan memnun kalmışlardır. 
Hamza Rüstem beyin, fotoğraf 

gazası a. muhterem müşterilerinin İnH 
her çe,it mallan, fotagraf makinelerini 
drr, Bir ~ı_varcı lıer şeyi i&paıa lıô.f ıdi.r. 

~ ilan şartları 
&1 Re!lm.i illnlar için : 
ı Maar1f cemiyeti ilanat 
~ bürosuna müracaat edil

IP-li!I---··----~ Tel2raf adresi: İzmir - Alsancak 
D O K T O R ~ Telefonloumarası 2432 ve 3564 := 

(İzmir - Baştorak caddesi, Refik 

melidir. 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları Hususi ilanlar : idare
hanede kararlaştirilir 
B ld Mütehassısı 

1 ası ığı yer: ANADULU ikinci Beyler Sokağı N. 68 
matbaası Telef 011 3452 

ı:C:::::=~~mDlllı-----.t~mm~ ... ıiiılılılm ........ 
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·-Sümer Bank-- ıhhat 

en 

iki defa süz·· ı rn üş tür 
Y eğftne deposu 

Hamdi Nüzht 
Sıhhat Eczanesi 

O ka<lar zararsızdırlki~1kalp,~höhrek., basur meıneleri rahatsızlaı·ına, ge
belere, çocuklara ve taıısionları yükselmiş kinısel~re doktorlar yalnız 
( Pnrjen Şahap ) mü8hil paetillerini tavSİ)1e ~derler. 



Bu g 
bağ ad 

• • 

Eıki Makedon ya komitesinin muı-ifctleri 

kom· ec • • • 
erın n, 

rın taş a 

haraca 
ı ze !?inle in isimle

e ter er bulundu 
Sebepsiz öldürülenlerin nerelere gömüldükleri araştırılıyor. Bulgar 

hükumeti eski erkanı da haraca bağlananlar aras1ndadır 
btaabul 18 ( Huauıi ) - Sofyedan haber veriliyor: Komiteye aylak veren binlerce ze•giain iaiaılcriui 

taşıyan def terler meydana çıkarılmıştır. Eaki Makcdony komitesinin y pmı' olduğ zulQm
ler lıakkıuda hft.ktlmetçe b ~lıyaD tetk ikat, komitenin 
birçok cinayetlerini •aydana çıkarm k d•r. ~lakedonya komiteıiııin teoıibile öldftrQlc•lerin ne· 

r•lcre gôm4ld0ğft hAkO.mctçe tahkik edilmekte ve her 

giln bir~ok kimselerin iakclet halindeki ccietleri mey· 
dana çıkarılmaktadır. Bunlar, komitenin kurbanlarıdır. 

lUakedonya k.omiteai, aenelerce Bulgar NazırJarıoı 
hile harraca llaAlamm ve onlardan birçok paralar al-
mıtdır. 

Ingiltere müda
hale edecek mi? 
a.,ı.r-afı ı inci sahif ..J.edir 

distan ve SoyJau'a kadar 

dayanır. 

Bir aıır evwel Sire Stam · 

ford Rafflet, johoro salta

natından bu kıtada otuz bin 

dolar ile bir ada satın al

mııtır. O tarihten itibaren 

yis milyoalarca sterlin aar· 

fedilmit •e b\itnn Sioıapor 

kıtaıı, Malezya yanm adaaı 

aibi, ltliyük Britanyanın hi
maye ıiıtemine rirmiıdir. 

Sinıapor, askeri bir mftı·: 
tahkem mevki olmakla be· 
raher, iktıaat Te 1enet lta
kımıadaa da milreffeh •• 

mes'ut bir hallledir. 

Siaıaporua h.aiz buluadu

iu tefefYuk buadaa ibaret

tir. 
Sinıaper, büyDk bir H· 

ked Dıınlbalıair ve bBylk 

bir ticaret rae zidir. Bu 
kıtaaıll eıaa ıe rwetiai kawçuk 

teıkil eder. AcunuD kau,uk 

i~tiyacaaıa } - zde 4iokaaaı 

Nalesya yarı adasında ve 

Pelemeak Hindiıt nuıda ye· 

tiımeld•dir. Bu •ıntakanıa 

iklimi rutubetli oldoiu için 

ha malaıule çok uyıu i lir. 

1905 ten 192S e kadar 
kauçuk rekoltesi on iki miı· 
line kadar artmııtır. 

Siaıaper, \,u mal11ulün 
•tihi• bir pazarıdır. Bu 
kıtada kauçukta• maada 
kalay lla buluaur. Acunun 
kalay ihtiyacıoıa dörtte biri 
bu kıtada elde edilir. 

Hind ve Çinin piriaei, bu liman
dan btitün cihan teyzi edi
lir . 

Japeayanın Malacca yarım 

adasında, Siyam kıt' aıında 

bir kanal eçıcağı söylenmek-

tedir. Bu proje kuvveden 
file çıkarea , Sinraporu kıy· 
meti b&abütftn düıecektir. 

Siniapor; lnıilia ü11tilbah· 
riıi olduiundan; orada lngil· 
\erenin harp ıemileri bulun
\aktatlır. Bu sebepledir ki 
ponyanın açacatı ltu kanala 
·ilterenin mtidalaale ede· 
' zan elunmaktadır. 
' lıalteria dejru olup 
iıtını ileride ~6receiiı:. 

dın 
F 

Loodra sey:,b~tiııdei :our

8
a 1 A 

r8llS8 rJC8 l er- C.H.F. vilayet kougı·e-
1 • d d k} si çalışmasını bitirdi 

ıne e gi ece er Cü~ .. ::i1~: ~~~· .. ~.:k.-:; 
lngiliz gazeteleri, Loodra seyahatine 
büyük ehenımiyet vermektedirler 
lıtanbul 18 ( Huıuıi ) - cak olan bu ıoyab.ata bü7ik 

Loadradaa haber Yeriliyor: ehemmiyet ••rmekcl clirler. 

lngilia ıaHteleri, Fraaıa Londra aiyaıal mahafilia· 
Bat'-akanı Bay Flanden ile de de•r•• edea bir ıayiaya 
Dıı Bakanı Bay La•alin ıöre; Bay FJanden ile Bay 
Londra'da lnıiliı ricalile ya- Lı•al, Londradan ıeara 
pacakları temHlar laakkında Berline de ıidecelder ve 
uıan makaleler yaa•akda Bay Hitlerlc keauıacaklar· 
• bu ~Ualerde Yukubula • dır. 

~~~--........ ·----~...-~~---
"Slovo,, gazetesi- Hangisi haklı? 

nin ın a kalesi 
-•Cfl•r•f' llirinci Stlilı•f-'•

ye bir •İktar da artmakta
tlır. 

Ulw de ir yollarıada ten· ~ 

2ilitlı tarife tatbiki laakkıa· 

daki Amerikalı mllta~a1111ıa 

taniyeaioi kabul •• tatbi
ki iyi aetic ler vermiıtir. 
TenıiJltlı tarifooin tatbi ·i, 
laalkıa rajhet gösterdiii de· 
ve ker•a hırilc aaldiyatın 

y pılmaaıoa buadaa soara 
meydan bsrakmıyııcaktır. 

Maliye ıi!temler İ •İn iılAbı 
için de bir Fransız mütelıas
sııı d vet t.dihniş tir. Bir 
Tftrk • Yunan komisyonu 
da iki memleketin bıohcı:ı 

Tabak Ahmed aja ıoka· 

iıada oturaa Soliaikli Ziya 
orlu bay HHaaın yanında 

lıtulunaa lımail klzı 1Ja1aa 

o.ailaa dla z•bıtaya •lra

caat •••rek bay Haıaa ta· 
rafında• döiBldliii•& şiki · 
yet etmitdir. 

Bay lı•ail da zabıtaya 
müracaat •tmit ve yaaında 
bulunan Om11iha tarafından 
l 38 lira parasının alıadıj'ıaı 

iddia etmi~dir. Zabıtaca tak· 
kikata devaın elunmakdadır. 

ihracat maddeleri olan tn-
tün ve kuru üzümfin kerun
ması hakkında müşterek 
hareket etme işini tetkika 
baılamıılnrdır. 

Viliyet konırui bugün ça
hımaaını bitirdi. 

Bugünkii kona-re çalııma· 
ları çok hararetli •e fakat 
çok ıamimi geçti •o idare 
b.ef oti; 49 mllme11ilin itti
rlkile seçildi. 

Bunda• ı•ara bir toplaa
tı yapan yeai idare hey eti 
baıkanlıta rene Bay Et
hem Kadriyi 1eçdi. 

Yangın başlangıcı 
Karııyada aojuk k•yuda 

erdu aokajındaki 1 ••maralı 
••de düa ljl•d•D •~ora sa-

at 17145 de yaaıın çıkauıaada 
etrafa ıirayet etmede• wo 
hiç bir zarar ehaadaa ateı 
sladlrtllmlttllr. 

1 Numaralı ••.de ıiritli 

Mustafa •thı yajc:ı Huaa 
atur•a ktadır. 

Dna evde bul•aanlar ye-
mek yapmak izera matbah· 

ta at., yakmıılar ıoara oda· 
ya ıeçmiılardir. in sırada 

ateıtaa sıç.raya• klfılcımlar
daa bacadaki kura•lar tu· 
tuımuı •• •trafta yetiıea
ler, ateıi• ıirayetiae meydıa · 
bırakmada• yanıı•ı sö11dür· 
müolerdir. 

Ev siıertasıı:dır. Yaaııa
ean laiç bir zarar elmamıı-
tır. 

Tayyar~ Sönemasn 
Telefon: 3151 BotOn elefoa: 3151 

HUUU guzel k ız ı n erıuıuuııt tıeçllf'n f'D gilıel :lOO kızın io ılrak emga eeneoıo en ıeıı t ılmt .. 

Roma Çı g nlıkları. 
Amuika ve Avrupı.ı'lılann göıbcbrs l olan bOyOk an'atUr 

Eddie CAN1 OR ı rdın<lım çcn ileo bu filim 11eyirclleri 

kohksbulor gark e.diy1Jr .. 

Filimde 
Uomanın m hur esir pır.ı:erları - Dillttre dcetao olan 

Homa b ııuunları - Jmpıtrnlor ııuıyıoan d~b<kbe •e 

hııfatell içinde vevrilen ~nılrik.alar - Aek -
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r yapılanı ı 
r 

ç 

- •cşıcrefı 1 inci schif efle -

ıekil alan hakem hataları 
samimiyet içeriıi•d• devam 
eden lik maçlarım burDnkü 
vaziyete dütürmeie imil 
olmuıtur. Bunu da defatla 
yazdık. Fakat aldıran olmada 
ve mes'ul heyet, kulüblerio 
arzularını yeriae ırctircceiim 
diye ayni adamları hakem 
olarak seçti ve sahaya çı· 
karda. Bunu biliyoruz. Ku
Iüblc:rimizdcn bir kıimı bu 
hakemler yüzünden zarar 
~ördü. Bunda h kh olabilir
ler. Bu haklarını aramak 
içiu şikiyet edilecek mafevk 
heyet dururken •c· bu pro
testolarını •c-: tıklyotlerioi 
ıerek futbol heyetine ve 
ıerekse merkez heyetia~ 
yapmaları IAı.ım ielirkcn 
tabaya çıkmamaiı tercih et
meleri bizi ye'se düşürmüı

tür. Çünkü spor ııımız 
bozulursa onu düzene koy
makta çok zorluk çekeceğiz. 
Halkımızın spora bigane 
kaldıiı ıu zamanlarda spor 
ıeTenl rin her birini birer 
HDcple sahadan -.zaklattır
maj'a mecbur bırakacaiaz. 

Futbol bey'eti Yazifeıini 

yapam11mıf vo yap11mıyor1a 

yeni bir hey'et seçmek için 
el ole Yerelim Ye bu itlerde 
•azife almamıı. daha bitaraf 

arkadaıları oraya oturtalım. 
liıe kalırta bu imkiasız bir 
it deiildir. Fakat timdiye 
kadar intizamla yapılan ve 
federaıyenca tHdik edilen 
lik ~açlarını boı.maj'a kal
kıtmıyahm. Çilnkn bu 6roek 
olacaktır. Bundan ıonra 
meaf aıdi haleldar olaa ku
IQplor el • ele ••rerak daima 
hey'etleri deYirmeic •c lik 
maçlarnun üatün4ea ıOaı•r 
çek•eie çalııacaklardır. Bu 
iı• çok ehammiyet •er•lim. 
Çnnkli fe4eraıyon bu •aç
lann aaole eclil•••İ•• kat' .. 
iyy•• müıaade etmiy•c•ktir. 
Niı:amea etmesine de imkin 
yoktur. 
Balke•i Turnova11: 

Alsancak takHında maç· 
Jarıa bu seb•ple yapılmaması 
ylb;Cinden hir çok ıporcular 

Halka aabaaıaa relerek halk 
vi tarnoYaıı dömi finallerin· 

de hazır bulunmuılardır. 
Bu hafta bir proırama 

göre, saat 9 da Kahramanlar 
Bayraklı B. takımları ilk o· 
yunu yaptılar. Kahramanlar 
iyi bir oyundan sonra maçı 
2·0 kazanmışlardar. Bu maçı 
müteakip Parkspor·HiliJ ta
kımları karıılattılar, Oyun 

4·0 Parksporun i•libiyeti ile 
bıtti. Sıra srilnün mühim maç 
larında Bornuva ve Demir· 

yolu iibi halkevi liklcrinin 
en kuvvetli takımlari ara
sındaki dömi final maçına 
ielmişti. Hakem Altaydan 
Bay Muharremin idaresinde 

berlikle bitirmişlerdir. 

aabaka haftaya tekrar 
lecekdir. Oyuaun bı\ 
bay Muhrem düruts "' 
idar ıile herkesin teff' 
hünü kazanıoışdır. 

Bu maçdan sonra 
yurdu ve Hacıhüse) 

takımları da turnovaoıO 
mi finah:için karşıla~ rııı 
dır. İlk devrede her i~ 
raf çok ç lışdı fakat 
yapamadı. İkinci kısı 
Türk yurdlular bilbass• 
içleri F cthinin caoisp• 
ça lışması sayesinde 6 
yaparak galibiyeti 1eb1C 
çevirdiler. Gollerin beşi 
küçük Fethi yapmışdır 
ıcnci ve galib takımı te 1 
ederiz. 

Mekteblcr liki 
Perşembe günü ya~ 

mektcbler !ikinde Zi 
ik 4·3 Karataş orta me~t 

Buca'da 2-0 Ticareti oı m 
lub etmişlerdir. Bu maf z 
dan Buca - Ticaret ~ ~ 
çok heyecanlı geçrnif 
Oyunlar tam bir intizalJI ii 
samimiyetle dovam ede 
baıanldı. Gençleri teb 
ederiz. ç' 

d 
Gôztepe ıpor k ulnho t 

yıllık toplantıMnı yapll B 
Göztepe ıpor kulübü J 

bk toplantısı, Pertembe 1 j 
akıamı kulüblia Güzelyal 
ki binasında toplandı. ~1 

it adamlarının raporları o~ \ 
narak ittifakla kabul e~ \ 
dikten Ye yaptıkları ir 
tasvip edildikten sonra 1' 
ıeçime 2'eçilmit ve bu ,_ 
yanda ileriıi içi• izaaıP 
tek •e dilekleri konır~ 
eunulmuıtur. Kongrenin ti 
Jaomaıı miloasebetile AO~ 
Baıbakao reneral lımet ~ 
önüne, fırka ıeııel kitir 
iine vo lımir wiliyet id; 
hey'eti baıkao1ıiına, rene~ 
Klzam Dirik'e tazimat ~ 
yazıları yazılmasına katf 
verilmi tir. Samimiyet içe~ 
sinde yapılan kongre ue~ 
ceainde yeni idare heyeti' 
ve heyet diYanına aıaiıd•' 
arkadaılar seçilmiılerdir. 

Fahri reisliğe ittifakla G' 
neral Kizcm Dirik. 
f da re heyeti: 

Bay Fehmi simsar oil 
Bay Turan Dirik mülaeodi 
Bay Alaeddin su şirke 
memurlarından, Bay A~ 
mnhendis, Bay Murtaza bal1 
Doyçe Oryant memurları~ 
dan, Bay Şerif talebe yurd 
müdürü, Bay Mustafa in~ 
sar anbar müdürü. 
Divan heyeti: 

Avukat Bay Nuri Fett•b 
tüccar Bay Rahmi Filibel1 

tüccar Bay Cevdet Alaiyel 
muhasip Bay Mehmed R' 
miz, Bay Vedat Tevfik. 

Genel kaynaklıia Bay f>. 
Özgira-in tüccar ve koIJJis' 
yoncu, denizcilik i~leri gen' 
kaynaklıima Bay Adil Boi' 
Gö:ıtepe; yeni iş adamlarııı1 

muvaffakıyetler dileriz. 

~~~------~---~~---

8 dakika çok heyecanlı bir 
maç yapan bu iki takım za
man faman çok tehlikeli hü
cumlarda bulunmut ve S?•· 
libiyeti temin için elden iC· 
len bDtün ~ayreti göstermiı· 

Si J ah araştırmae• 

Tam bir samimiyet hava
sı içerisinde baılıyarak sona 
erdirilen bu maçda her iki 
taraf eyunun şeklini deiiı· 
ıtiremedi, tek bir rol olıua 
yap•adaD oyunu O·O bara· 

Dün yapılan silAb araştır' 
masanda; Ali oilu Bay R•' 
jıpta bir sustalı çakı; J-10' 
seyin oilu Bay Melımet te 
15 santim uıunluiunda bi' 
bıçak bulunarak zabıt•'' 
miisadere edilmiıtir. 


