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Makalle cenubunda kanlı ( Suikasd davası P. başkanımız Aydın' da 

muharebeler Oluyor BugOn, Dahiliye mOs· konferanslarlll3 başladı 
te~arı, Ankara valisi 

ve Emniyet geuel di· A.Doğan,Dnn gece Aydın Ualkevin-
ltal,yan UPakları rektörO dinlene- d k d ı ·ı ~ ceklerdir eço - eğer i ı k konferaııs1111 verdi 
Dessı·ye cı·vaı .. ında Ankara17 (Özel)- Büyük ., - - ,.. , mükellef olduğunu çok belii 

iSnderimize auikaad teşeb · bir surette tebarüz ettir· 

b 
• bilıtınde bulunmakla maz- miştir. Jr manaStJrJ nun olanların muhakeme- Halkevi salonu baştanbaıa 

ıioe bugün de devam oluna- dolmuştu. Konferanıı ayakta 

h b 1 d 1 
caktar . dinleyenler çoktu. Aydın mli-

0 fil 3 a ) ar Mahkeme, öileden sonra ncvverleri ve bütün halk, 
toplanacak ve iç iıleri ba- en derin ve samimi duygu· 

•-+-
Aksunı yakınında vukua gelen ~ 

bir çarpışmada ltalyarılar :J dlf! 
top bırakarak kaçtalar [~ j 

Habeşler; Kanala- Doryanın bir ayağı üzerinde tesadüf 
ettikleri ltalyan kıtasına a~ r zayiat verd 'rdiler 

Mareşal Badoglio 
Adiı·Ababa, 17 (Radyo) -

ltalyan'lar Makalle civarında 
bir taarruza ieçmitlerdir. 
Hıbeı'ler ıiddetle mukave· 
illet etmektedirler. Ras 
Seyyum bir manevra netice-

Beşiktaş 
isten bı1 iş poru 

yendi 
lstanbul 17 (Ôıel) - Dün 

Yapılan Beıiktaı - lıtanbul 

•por maçı, Beıiktaıın 2-1 
aılebeaile neticelendi. 

-- ... 
Soy adı 
Almıyanlar 

okusun 
2525 Sayılı Soy adı kanu· 

bu ve 2· 1759 sayıla kararna· 
~e~e baih nizamname mu· 
cıbınce berkesin ve her ai· 
le · b nın İrer ıoy adı ahb 2 
le11ınıt.1z 1936 tarihine kadar 
~ilfuı kütükl~rine teıacil et· 
tır1neleri, iç i şleri bakanlı· 
iından bütün viliyetlere tek
~ır tamim edilmiı ve vaktin 
•rhtı haaabile berkesin, 

Cezaya ç.arptıralmamHı için 
oy •dı almakta acele et· 
•ıi bildirilmiıtir, 

sinde Adua-Makalle yolunu 
tamamen kesmittir. Ma
kalle'de muhasarada bulunan 
ltalyan'lara tayyarelerden 
paratütlerle yiyecek atılmak· 
tadır. Bunlar bazan rüz2irın 
ıevkile Habeı hatlarına dilş· 
mektedir. 

Bir Habeı kıtası, Aksum 
yakiainde raatladıiı bir 
ltalyan müfrezesini periıan 
etmit ve üç hafif topu ele 
geçirmiıtir. 

Adiı-Ababa 17 (Radyo) -
Habeı makamları ltalyanla· 
rın Tisıre cephesinde bilhaa· 
sa Makalle tarafında taar
ruza sıeçecekleri haberlerin· 
den endişelenir sıibi sıörlin· 
mekle beraber, ltalyanlaran 
ıimalde taarruz niyetinde 
olmayıb cenuba doiru faa· 
liyetlerine devam etmek iı· 
tediklerini tahmin ediyerlar. 

Ogaden ve Dagamo cep· 

belerin de faaliyet devam 
ediyor. Habeı'ler de ltalyan· 
laran bu hazırlıkları karıısın
da muttasıl durmaoıaktadar· 
lar. Yarı reımi bir habere 
göre, Habeıler Kaoalador· 
yanın bir ayaiı üzerinde te
sadüf ettikleri bir Italyan 
kıtaaıını pilıkürtmüşler ve 
ltalyanlara pek çok zayiat 
verdirmiılerdir. 

Roma, 17 (Radyo) - Ma
reıal Badağlio rHmi tebli· 
iinde, ltalyan kuvvetlerinin 
dlln Makalle'nia cenubunda 
büyilk bir mücadeleye tutuı· 
tuklarını bildiriyor. 

Londra, 17 (Radyo) -
Dessiye Uıerinde uçan iki 
ltalyan uçağı, nzerlerine at•ı 
açılanca timale doiru kaç· 
mıılar ve De11iye civarında 
bir manastırı bombardıman 
etmiılerdir. Bir çocuk yara· 
lanmııtır. Yaralı, l•ıiliz re· 
virlerinde tedavi edilmektedir. 

Uitler dün bütün arka
daşlarile konuşmuş --------Bu konuşmanın, Rus- Fransız pak-
tile ilğili, olduğu söyleniyor 

Bitler arkadaşlarile 

lstanbul, 17 ( Özel ) - ya'oın Bertin elçisini kabul 
Hitler1n, dün bütlin arka· 
dıılarını toplayarak Avru· ettiii Ber!in'den haber ve· 
pa'nın bugOnkü durumu bak- riliyor. Bu temasların, Rus· 
kında uzun mn•det konuı· Franıız paktile İliili olduiu 
tuju ve mUteakibea Poloa· ıöyleaiyor. 

kanlığı mDıteıarı vebbi, An· JariJe hatibi defatle alkıı· 
kara valiıi Nevzat ve Em· ladılar. 

niyet genel direktörü Şük· Avni Doğan, bu akıam da 
rn'ntın, diva hakkındaki istiklal mevzulu konferaaıı 
kanaat ve intibalarını so· verecektir. 
racaktar · Avni Doğan 'ın düb receki 

Bu celıede, iç iıleri1>akanı konferansı, halk llzerinde 
ŞilkrU Kaya'nın da kanaati unutulmaz bir tesir bırak-
sorulmaaı mukarrer he de mıştır. 

Şükrll Kaya, balen Avıu· Avni Doğan bOyDk ôoderin Diln gece, Halkeviade 
pada tedavide bulunduiun· heykeli ônQnde @ôylev yersiılikten dolayı birçok 
dan mahkemede iıbatı vü· verirken halk ve münevveran konfe-
cud edemiyecektir . 

Venizelos 
Krala bir mektub 

göndermiş 

M. enizelos 
lstanbul, 17 (Özel) - Ve· 

nizeloı'un, kral Yorgi'ye bir 
mektub gönderdiii ve \aalen 
Yunaniıtan'da bükilm süren 
ıiyaaal ihtillflaran bertaraf 
edilmesi için M. Demirciı'in 
başkanhiı altında bitaraf 
bir kabinenin teıkilini tav· 
siye ettiii söyleniyor. 

lngiltere 
Bir kruvazör si

pariş etti 
Londra, 17 ( Radyo ) -

Hilkümet, 1935 yıla deniz 
programını tamamlamak üze· 
re bir kruvazör daha ıiparif 
ıtmittir. 

Aydın, 17 (Ôzel) - Parti ranıı dinleyememiılerdir. Bu 

baıkanınız Yoııad Saylavı milnasebetle bu akşam ve· 

Avni Doian, dün gece Halk- rilecek olan konferansla her 

evinde inkıllb mevıuu etra· kesin bulunabilmesi için 
fanda çok dej'erli bir kon· Halkevi konferans aaloaun· 
f e r a n ı v e r d i v e da esaslı tertibat alınmıı ve 
luluıumuzun, inkıllb için ne oturacak yerler çoğaltıl· 
gibi hizmetler ifa etmekle mııtır. 

-----••191 .... ~• ... ·~· .. ------
JaponyanınMongolistanı 

yutmak istediği anlaşıldı 
Mongolistanda haşhyan askeri ha---
ı·ekat, ,Londrada ve Vaşingtonda 

dikkatla takip olunuyor 
lıtanbul, 17 (Özel) - Ja

pon Mançuri kuvvetlerinin 
dış Mongoliılan'daki ileri 
hareketleri devam ediyor ve 
Moagolistanın, Tokyo'ya mil· 
racıat ederek vaziyeti pro · 
teato edeceği söyleniyor. Ja-
ponya'nın, dış Mongolistan
daki tebaasının fena mua· 
meleye utradığını ileri sür· 
mektedir. 

Söylendiğine göre, Tok· 
yo'dan önemli miktarda as· 
ker ve mühimmat yola çı · 
karılmıştır. · 
jeponyanın harpçuyane 

fikirler beslediği ve Mongo· 
liıtanı ele geçirmek için 
kurdutu plinları tatbik et
meie baıladığı hakkındaki 
kanaat kuvvet bulmaktadar. 

Gerek Londra'da ve ·ge· 
rekse Vaıinglonda Japon
ya'nın Mongolistan budutla· 
rındaki aıkeri hareketleri 

1
Valdeneg Floran 

sa'ya gidiyor· 
Viyana, 17 ,( Radyo ) -

Dış itleri bakanı V aldenar, 
yarın karııı ile beraber, ta
tilini geçirmek üzere Floran· 
11ya ıidecektir. 

Bir Japon askeri 
büyük bir dikkatle takib 
olunuyor: 



Sablf e2 

'-·Cinai Roman Nakili: 
-52-

(Ulusal Birlik) 

Suriye hadiseleri için bir Fran-
sı~ gazetesinin yazdıkları 

Fevkalade komiser ( Mart_el) in açtığı yaylim 

-
17Şu~ 

' Almanys ~ 
Yeni iktısadtd tı 

f. fe 
Ulusal sosyalist bı 

matbuat ıefi doktor eı 

Baba _l\.ııri, oğlunun 

ailesine intisabını istiyordu 
aleşJer ve yuptığı tevkifler! 

Paris'te çıkan {Omatine) 
gazetesi, Suriye hadiseleri 
hakkında aşağıdaki makale· 
yi yazmııtır: 

1 ler Cemiyetine tebliğini rica 
ederiz. Haşim Atassi, Fran
sa'nın Suriye yüksek komi· 
seri tarafından tatbik olunan 
müstebidane ve tedhişkirane 
tedbirler diğer Arap mem
lek~tleı inde şiddetli bir te
sanü hareketi vücut bulma· 
sına sebep olmuştur. Filistin 
Irak ve Mısır gibi milli istik· 
laJlerini temine uğraşan yer
lerden Şam ve Haleb'e her 
gün protesto mektup ve tel· 
grnfları gelmektedir. 

ricb, it cephesi esıe~ te 

takRsının 4 üncii ,1 
yılına girmesi mOo• ~ 
serıi salonunda y•P J 
toplantıda "'üçüncü it 
iktisad fikri,. mevıu&J 

CJ 
bi 
el 

Yedinci kısım 
(LUi Anr i) ile matmazel 

(Terez Lokont) ıevişmeğc baş

ladıkları zamandanberi saa
det hallerini ihlal edecek, 

hayatlarının ahengini biran 

olsun deiişlirecek en ufak 
bir vak 'a çıkmamıştı. Bu iki 

bahtiyar gencin mütekabil 

sevgileri, günden güne inki

ıaf buluyor, ileride kuracak

lara yuvanın, devamlı saadeti 

içio hiç kimse şüphe etmi
yordu. Güa olurdu ki, (Baba 

Anri) nin oğlu (Lüi Anri), 

sevgilisi (Terez l.okont) tan 

azıcık olsun istiğne göreme· 

dij'inden adeta mütees-
sif bile oluyordu. Iki 
ıcenç, bir aile balosun-
da birbirlerini görmüşler 
beğenmişler ve kısa süren 
bir poker partisinden sonra 
evlenmeğe karar vermişlerdi. 

o srece, kız evine dön
diliü zaman, validesine bir 
ültimatom 'fermiş, kendisine 
talib olanlardan hiç kimseye 
varmak istemediğini, o gece 
baloda beraber poker oyna
dığı Ltii Anri ile evlenmeie 
karar verdiğini bildirmiıti. 

Lüi Anri de ertesi gün 
doğruca babasının ikamet
ilbına fİtabetmiş, bir sıece 
eve) baloda Terej Lökoot 
adında bir kızla konuştuğunu 
ve keodisile evlenmek iıte· 
dijinden ailesi hakkında 
tahkikat yapmasını pederi 
Baba Anri'den rica etmişti. 

Baba Anri, Pariı yüksek 
ailelerinin en çoğunu tanı
dıiı için, {Teıez lökont) un 
menıub olduğu familya hak
kında birkaç gün içinde 
mufassal malümat edinebil
miıtir. 

Lökont ailesi, baba Anri 
için pek tc yabancı bir aile 
de değildi. 

Zengin ve çok namuslu 
bir aileye mensub olan mat
maıel Terej Lökontu sevdi
ğinden dolayı oğlu Lüi'oin 
isabet ettiğine kanaat getir
miıti. Kendisi de, oğlunun 
ancak böyle bir kızla evle· 
nebileceğini ve bunda haklı 
olduğunu düşünerek memnun 
oluyordu. Zıra oğlu Lüi, ln 
giltere'de tahsil görmüş ve 
bir kaç Jisan ogrenmiş 
gayet olgun ve malumatlı 
bir gençti. Bu itibarla zen· 
ıin bir kız almak, onun 
hakkı idi . 

göstermiş iıe de, baba An· 
rinin ıöyJedikJeri onu hayli 
yumuşatmııh. 

Baba Anri, diplomat tipin· 
de bir adam olduğundan ve 
ber zaman, herkese nezaket 
göstermeği adet edinmiş 

bulunduğundan madam Lö 
kont üzerinde kuvvetli bir 

sempati uyandırmıştı. Her 

iki ihtiyar çabuk anlaştılar 

ve bir-birlerine derhal söz 
verdiler. 

Terej Lökont üç ay sonra 

evleneceklerdi, fakat düğün 

zamanı gelinceye kadar, Lüi 

her istediğinde Madam Lö

kont evine girip çıkacak ve 

ıeviilisile serbestçe iÖrilte· 

bilecekti. Bu iİbi müteferri 

şartlar tekarrür ettikten iki 

rün sonra niıan merasimi 
oldu. 

Lüi Anri nişan merasimin
den birkaç gün sonra mun
tazaman Madam Lökon
tun ( Bolonji ) deki kaş
kOne devam etmeie ve 
niıaol111 madmazel T erez 
Lokont'Ja ıık sık ve ıayet 
muntazam görüşmeğe baı· 

ladı. Madam Lökont, dama
dını çok sever ve sayardı. 
LOi'nin, Terez için bu derece 
sevgi beslemesi, kocası Lo
kont'un vefatından beri pek 
mükedder duran madam Lo
kont'u fevkalade · sevindiri
yordu. 

Baba Anri'nin duyduğu ıe· 
vinç de az: deiildi. Bu tec
rilbeli ve ıeYimli ihtiyar, çok 
sevdiği oğlu Lüi'oin intisap 
ettiii Aileyi rahat11z etmemek 
için, haftada bir kere madam 
Lokont'un kötküne gider, 
hatır sorar ve bir iki saat 
oturduktan sonra kaçardı. 
Baba Anri, madam Lokont'un 

köşküne her gittiğinde oğlu 

"Fransanıo Suriye yüksek 
komiseri tarafından kaleme 
alındığı aşikar olan bir 
ajanı telgrafı Suriyede zu
hur eden vahim hadiseler 
hakkında muhafaza olunan 
sükutu nihayetlendirdi. 

Bu telgrafta deniliyor ki: 
"BiHün Suriye'd e yavaş ya 
vaş sükunet yeniden teessüs 
etmektedir. Halep 'te, Hu
mus'ta ve Hama'da sükunet 
bükmüfermadır. " Tabirinin 
ne demek olduğu pekala 
malumdur. 

Bu sükunet ölüm sükuneti, 
halk hareketinin merhamet
sizce bastırılmasından ıonra 
teessüs eden ini ıükunettir. 
Şamda tankların, zırhlı oto· 
mobillerin ve Fran11z müfre
zelerinin nümayişçilere karşı 
ıevkedildikleri malumdur. 
Nümayişçiler, nümayişlerin 

bastırılması için yapılan ha
reketi mefluç kılmak için 
Franııı müfrezelerine karşı 
çocuklarını ileri atmaktadır· 
lar . ., Denilen telgrafta Suri· 
yede yapılan tedhiş itiraf 
olunmaktadır. 

Maamafih bu kanlı tazyik 
Suriye halkını ne mücadele
ciliğini karmış ve nede bal
kın hiddet ve tebevvürüoll 
teskin edebilmiştir. Martel· 
den de gelen telgraf bile 
Hama'da, Humuı'da ve ıam
da ıokak grevlerinin devam 
ettiğini itiraf eylemektedir. 
Bu yerlerde geçen Pazartesi 

.günün, gene birçok kimse
larin hayatına mal olan, yeni 
nümayiıler yapılmışbr. 

Kont dô Martel 
keti korkunç bir maceraya 

sevketmektedir. Bu meş'um 
ıiyasete bir nihayet veril
mesi için müdahalenizi ;di
leriz. 

Haklı emellerimizin tabak· 
kuku hususunda bize yardım 
ediniz. Yazdıklarımızın Millet 

Nablus'da binlerce Arabın 
iştira kile yapılan bir~ miting· 
den Suriye milleti için müs
tacel müdahalede bulunma
larını istirham maksadile 

Atatürk'e, lbnissuuda, Ye
men imamına, Irak parla
mentosuna birçok Arak te· 
şekküllerine ve Milletler ce· 
miyetioe teliraflar gönde
rilmiştir. 

Suriye Martel'in de açtığı 
yayhm ateşlerin, yaphiı 

tevkiflerin ve tatbik ettiği 
tedhit siyasasının Fransa 
namına icra edildiklerini 
biran hatırdan çıkarmama-
lıyıı.,, 

dt 

fında bir nutuk radY0 uj 
f1' ot memleketin her tar• 

yılmııtır. Dr. Dietrit,ıi ~ 
nutkunda üçüncU (J si 
ekonomi sisteminde ',ti vt 

menfaati ) fikrini b _. ın 
noktası olarak göster. fa 
bunun yalnız ahlaki bi~ y •kpr 
olmakla kalmayıb 1 it ıı 
yatın zaruri ve Jüzdıll a 

ka?de ve esas olduğ.uo•~ 
sürerek izah etoıiştır· J ; 
bu münasebetle !ibebf" k 
ekonomisinden de b~ 
rek ezcümle şöyle d 'I 
"Liberalizmin lmabud 

. i• 
(nasyonel ekooomi).'111• f') 
viç ettiii iktisad fıkr~ 
ve onun şab~i mıh• 
ferasetine dıyanır. I 

Bu ıiatemde ferd • 
kt\n olduğu kadar •'-' i 
emek sarfetmek •,, h 
mümkün olduğu kıd~ 
ve büyük muvaffak • 
elde etmeğe çalışılır~ e 
halis ve açık bir (6';1 d 
olup liberal ıistemde:; ; 
- Devumı 3 ılrıcü JtJ 

v -------------------...... ~~ ... ....._·~·••t ..... ----------------~ o 

lngilterenin yeni siliihlanJ11 
programı etrafında ~ 

d 
Bila istİ!ilna bütün lngilizler, silahların 

artirılmasma itiraz etmiyorlar /. ~ 
Daily Herald gazetesi in- hakimiyeti ! modern sulh sis· hakikaten bu şekilde ~I • 

giltere'nin yeni ıilihlanma teminin esasıdtr ve bunun lenmeie muhtaç ol J. b 
programmdan r bahseden bir için de sosyete aıası olan dellili ile i~bat .e~ildl~ b 
baıyazısında silahlanma pro· sulh devletlerin kudretli si 2 - logdt~~e ~1?' d• ~ 
gramı etrafında ortada dö- yonlaran tevın ışı11 1,. Y 

lahlara malik olmalara ge- k b ı le "J ll nen rivayetlerin balkı cidden , geçme ve u unuı.• tr 
teliıe düşürecek mahiyette rektir. tile uluslar ıosyeteııoe 
olduiunu, bu sabada yapı· Fakat ıosyet siyasası ile katini göstermesi. J 
Jacak masrafın pek yıkıcı birlikte yilrümek üzere lii- 3 - Sulhun iad 
olacağını ve silihlaomaya, zum gösterilen silihlanma kollektif siıtemin ~· 

Berut'tan gönderilen resmi 
telgrafın ima yolile ifade 
ettiği hakikatler Suriye 
Milli bloku lideri Hatim 
Atassi'nin Filistin'den bize 
gönderdiği acıklı telgraf ile 

Lüi ile gelini olacak Tcrezi teyit olunmaktadır. Bu tel· 
inceden inceye tetkik eder grafta deniliyor ki: ~ 

k b 1 d·ı d ••t k b 1 ·ıt '11111 
ıulhun temini için Jizım olan programı a u e ı me en mu ea ı ngı ere . if 
teşebbüsten çok daha fazla evel ifası lizımgelen nç şart nelmilel silahlanma ıÇ 

ve oğlunun tabiatları ile 
muhakemesini yekdiğerine 
zıd bulurdu. Müstakbel ge
lini ise, çok afif ve tam ev 
kadını olabilecek evsafta 
idi. 

"Kudüs, 23 ikincikioun 
(saat 19,10) meb'us Fikri 
Barudi ile yüzlerce genç ta· 
lcbenin bili muhakeme tev· 
kif ve lai'ribinden sonra 

Suriy\'?de Milli blok teşkilit-

bir gayretle sarılmakta ol
duğunu bildiriyor. Gazetenin 
miltaleasına göre hükumet 
bu iddiaları reddedecektir. 

lngiltere halkı hükumete, 
silahları arttırma hususunda 

Lüi, daha çok genç 
ğu halde huzuzattan 
tenib görünüyordu. 

oldu- ları kapatılmıştır, Suriye ancak bir şartla ıelihiyet 
müç· şehirleri askeri işgal altına sosyetesi siyasasına tam bir 

Az düşünceli olan bir pe· 
deri sevindirmesi lazungelen 
bu vaziyet, Baba Anri'yi 
bilakis endişeye ıevkedi
yordu. O. diyordu ki: 

- ArktJ.u ı ar 

mışlardır. Kıtaat talebeler bağlılık göstermesidir. Yan-
üzerine ateş etmiş ve bir lış anlaşılmasın: Bütün mem-
çoklarını öldürmüşlerdir. ieket olduğu kadar sosyalist 

ikametgahlara tecavüz işçi partisi de hiçbir zaman 
olunmuştur. Aileleri tedhiş ve hiçbir şartla silihların 

için ço ... uklar kaçırılmıştır. arthrılmama11nda iarar et· 

vardır. lışıcağının sarahatle 
1 - Kollektif sistemin edilmesi. 

----------------··" .. -..~·~·-·~---------------
Karşıyakalılar beledi J 

den şikayet ediyor)st 
, 

Bir evden iki d~fu tanziJat \1er~ 
alınmış eski borc diye bir tıl" 

kım paı alar isteniyormuş . 
Karşıyaka okurlarımızdan makbuzları kaybettiği"'' 

Baba Anri, madmazel Te
rez hakkında lazım gelen 
malCımah elde ettikten ve 
oğlunun son ve kafi fikrini 
aldıktan sonra madam Lö· 
koot'a müracaat etmiş, oğlu 
Ltiinin madmaz:el Tere.zi sev
mekte olduğunu ve kendisi 
vefat ettikten sonra Lüi'ye 
altayüz bin frank'a kadar bir 
servet bırakacağmı söylemiş 
düğün için de üçyüzbin frank 
sarfetmeğe hazır olduğunu 
ilive eylem i ştir . 

Bu gibi muameleler memle- mıyor. Elbetteki Kovenantın 

pıra yy ~;ien hesnn·ın eh;;; ;;is o ını da 1 
aldığımız bir tezkerede de- bu resimleri tekrar -1e • 

niliyor ki: mecburiyetinde kahyortJ 

"Karşıyaka belediye mu· vaziyet, halkı dilgir e 
hasebesi , 1928 yıhndanberi ten tıali değildir. 

bir takım hesaplar çıkararak Yaptığımız tetkik•t~ 

Madam Lökont, - her va· 
lidenin yaptığı gib i - kızı 
nın henüz küçük olduğun

dan bahisle biraz istiğna 

Poris' io 64 sinema mda birden haftalarca gösterilen bir şaheser 

-·Paris 
Oynıyanlar: Constant Remiz, H nry Rolland, Piere Remair, Lucien 

Barant, Madeleine Azeray ve diğer büyük Fransız yıldızları ----------.... ----------
A YIUCA:FOKS Tftrkçe Sôzln Dftnya haberleri· İngiliz kralı Corcun cenaze merasimi 

Fiatlarda zam yoktur - Bu filim için meccani kartlar muteber değildir. 

Sean .. saatleri . Hergün .1~ • 17- .19 - 21,15 Cumartesi 13· 15talebe seansı. 
c " Pazargtiou 13 deılive seansı vardır. .. _ 

tanzifat, tenvirat, kaldırım geçmi~ seneler içirı 
parası isteme~te ve o va- yaka belediye muha•e ~ 
kittenberi mucirJerle müs- de tahakkuk defteri~ 
tecirJer arasında icar mu· madığından, eski be~ 
kavelesi elub olmadığını resimleri şimdi tab• 
araşhrmakta ve muka· ettirilmekte ve ahalide~ 
vele göstermiyeolerden ce- göre resim istenıı>'lı 
za aldığı gibi, makbuz Bundan baıka, bir e" 
göıtermiyenlerden de ten- iki defa tanzifat par••'. 
virat, tanzifat ve kaldırım niımiı, hem aile reifl 
parası aramaktadır. Bir ço· ve hem de oğlund•O 
ğumuz, beledlye rüsumunu v

0

ergi iki defa ahnınıftıt• 
verdiğim iz halde, her nasılaa - n(lı •mrıı 3 ""' ~11hif. 
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Almanya'da yeııi jktısadt fikir 1 • N. \'. F ratelli Sperco Vapıır Acentası 
-Baııarnf• 2 inci ahifede- bakh olarak müdafaa için Alı• Rıza VV. ~"'. H. Van SVENSKA OR1ENT lerden acente me1uliyet 
mi hayahn en büyük pren- kendini organize etmeğe baş LİNIEN kabul etmez. 
sibi mertebesine yükseltil- Jadıiı vakıt kapıldığı ayni ller Zee "HEMLAND,, motörü S· Daha faz.la tafıilit için 
tilmittir. Bu naıariyeye göre derecede i11betsiz ve zararla M iicel lil hanesi 2-36 tarihinde beklenmekte ikinci Kordonda Tahmil ve 
ferdin ekonomik egoizmi, ekonomik nazariyeler dahi & Co. olup yükünü tahliyeden 
beteri refah ve aaadet için akamete uiramışhr. ı)EUTSCHE LEVANTE LıNIE 
en yüksek ve en mühim lıtir Nasyonal sosyalizmin ça· Yeni Kavutlar çarşısı " HELGA L. M. RUSS " •

0
oAnrMa ANHVAEMRBSU, RRGOTTCE

0
R· 

teıvik ve tahrik kuvvetidir. lışan vatandaşlara öğrettiği N ~34 vapuru 17 şubatta bekleni- ' ' • 
Eier bütün insanlar bu ve anlattığı mefhum, bunlann l O. ' yor, 22 şubata kadar AN- PENHAGE , DANTZIG , 

egoizmi iyi bir şekilde tat- yalnız ve ancak Amme men· • VERS, ROTERDAM, HAM- ROY AL NEERLANDAIS 
bik ederlerse ve bu egoizm faıiine borçlu oldukları dığı gibi serbest ve buıuıi BURG ve BREM EN limanla- KUMPANYASI 
ekonomi dıtında bulunan vazifeleri yapmak ıuretile teşebbüslere de yalnız Amme " GANYMEDES " vapuru 
devlet nüfuzu ile akamete k d 1 . . b f nna yükliyecektir. 

en ı erının şa si men aat menfaati istikametini 16s- 2 M 27 2 936 b ki kt 1 uöramazsa ekonomideki bu "ALA YA,. vapuru artta · - e enme e o up 
• Ye saadetlerini elde edebile· termİf ve kendilerrnin bu 

otomatiklik nihayet herkesin bekleniyor, 6 M.arta kadar yükünü tahliyedc:n sonra cekleri ders olmuıtur. Nas- yoldan şahsi ve hususi 
menfaatini tam bir ahenk ANVERS , ROTERDAM , ANVERS, ROTTERDAM, 
içine alır. Bir kelime ile kli· yonal sosyalizm, tasarruf muvaffakiyetlere erebifecek-
ıik ekonomi doktrin'in ifade birliğini ortadan kaldırma- ferini bildirmiştir . ,, HAMBURG ve BREMEN AMSTERDAM ve HAM-

limanlarına yükliyeceklir. BURG limanları için yük ve tabiri şudur: Şahsi men· lzmir Milli Emlik müdürlüğünden: 
menfaat yoluyle imme men· Lira ARMEMENT H. SCHULDT- alacaktır. 
faatinin istıhnli ki uluaal soı· 40 Bayraklı dere sokağında 163,61 metre murabbaı HAMBURG 
yalizmin lturduğu prensibin 5 eski no. lu ev arsası 47 
ııddıdır. ltçinin hiçbir vakıt 41 Toramanda dizdar sokağında 49,30 metre murab-
•nlamıdığı ve daima huıu- baı 6 eıki no.lu evin yetmiş iki hissede 3 hissesi 46 
Dlet beslediği bu kapitalist 42 ikinci karantina nazimiyc 5okak 162,40 metre 
ck,ono';Di naıariyesı Alman- murabbaı 4 eski no.lu arsa 164 
Y• da ıflis ettiği gibi İfçinin 43 Reşadiye üçkuyularda urla caddesinde 1039 sayılı 
kapitalizme ve idraksiz bro· ev ve kahvehaneden müfrez 2 no lu 241,22 metre 
jovaya kar~ı menfaatlerini murabbaı arsa 100 

arşıyakalılar he
ediyeden şikayet 

ediyorlar 
IJflşlt1rafı 2 inci sahifede 

iddiamızı makbuılarla 11pata 
ha zarız. 

Karııyaka belediye muha
ıebe dairesi, halktan tabıil 
ettiği belediye resimlerini 
defterlerine niçin kaydetmi· 
)'or da halktan makbuz ara· 
)'or? herkes, reami bir daireye 
verdiği reıim için ömrll 
oldukça makbuz saklamaj'a 

44 Karantina Halil rifat paşa caddesinde 707 adanın 
20 parsel numarasında yazalı 281 metre murab-

baı arsa 98,35 
45 Karantina Halil rifat paşa caddesinde 707 adanan 

19 parsel numarasında yazılı 128 metre mu-
rabbaı arsa 45 

46 ikinci karantina fevıiye sokağında 707 adanın 
1 parsel numarasında yazılı 217 metre mu· 

rabbaı arsa 76 
Yukarıda yaıah arsaların mülkiyetleri peıin para ile 

1atılmak üzere artırmaya konulmuttur. Alıcıların 27-2-936 
pertembe günü saat 14 de milli emlik müdüriyetine 
m6racaatları. 397 -

1 l 

"TROYBURG,, vapuru 25 
şubatta bekleniyor, AN-
VERS, ROTERDAM, HAM
BURG limanlarına yUkliye· 
cektir. 

DEN NORSKE MIDDELHAV
SLINJE (D S. A·S SPANS· 

KELINJE) 
OSLO 

"BANADEROS" vapuru 
4 martta bekleniyor, ISKEN
DERIYE, HAYFA. DIEPPE 
ve NORVEC !imanlarına 

"CERES,, vapuru2 10--36 
da gelip 15-2·36 tarihinde 
ANVET S, RoTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAM-
BURG limanlarına 
edecektir. 
GDYNJA, OSLO 
KANDINAVYA 
için yük alacaklar. 

hareket 

ve IS · 
limanları 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"PELES., vapuru 30-1-36 
da ielip 31 -1-36 tarihinde 
MAL TA, MARSIL YA, ve 

yükliyecektir. BARSELONE için yök ala-
AMERICAN EXPORT LINE caktır. 

"EXPRESS" vapuru 28 Yolcu kabul eder. 
şubatta bekleniyor, NEV • 
YORK ve BAL TIMOR için lllodaki hareket tarihle· 

yilk alacaktır. rile navlonlardaki değiıiklik· 
JOHNSTON VV ARREN Ll

NE • LIVERPUL 

Tahliye şirketi binası arka· 
sında FRA TELLi SPERCO 
vapur aceotahiına miiracaat 
edilmesi rica olunur. 
Te;efon: 2004 • 2005 · 26'3 

Olivier ~le şnrekii-

sı l.Jimited \1apur 

Cendeli Han. Birinci kor· 
don. Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES.LTD. 
"LESBIAN,. Yapuru 8 ıu· 

bat LlVERPOOL ve SVVEN
SEAdan gelip tahliyede bu
lunacakttr. 

0 EG YPTIAN ., vapurı 10 
ıubat LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip tahliyede 
bulunacak ayni zamanda 
HULL itin yük alacaklar. 

"ROUMELIAN.. vapuru 
14 ıubat LIVERPOOL ve 
SVVENSEA'dan gelip tah· 
liyede bulunacak. 

THE GENERAL STEAM NA· 
VIGA TION Co. L TD. 
"LAPVVING,. vapuru 14 

ıubatta aelip LONDRA için 
yl\k alacakhr. 

Not: Vurul tarihleri •• 
vapurlann isimleri lberine 
değiıikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmcı. 

-··--
nıecbur mudur? 

Belediye mlie11eaeleri, halk 
nıOesseaeleridir. Belediyeler, 
kendi varidatlarını nasıl 
koruyorlarsa, balkı da öylece 
dliıllnmek mecburiyetinde 
değil midirler?.,. 

Paınuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

11 GUENMORE" vapuru 23 
ıubatta bekleniyor, LIVER
PUL ve ANVERS'ten ylik 
çıkarıp BURGAS, V ARNA 
ve KÔSTENCE için yllk 
alacaktır. 

BAŞ DURAK 

HAMDİ Nüzı-IE1' 

.. Ulu1al Birlik" - Şarba
ımızın, yukanda dercetti
' miı ,u ıikiyetle yakından 

Şirketin Merkez ve F •brikası: lzmir'de Halkapınardadır 
Ye-rli Pamu~undan Al, Tayyare, Kôpekbaş, Değir
men, Geyik ve Leylak Markalar1D1 havi her nevi 
Kabot bezi imal eylmekte olub mallan Avrupanın 
ayni tip menıucatına faiktir. llkadar olma11nı ve bu gi • 

i hallere ıiddetle mini ·ol· 
•ıını dileriz. Zira b6yle 

Telefon No. 2211 ve 3067 
•diıeıer, filhakika ehemmi- 'feld .. af adresi: Bayrak lznıir 
et.iz ı~hUnliyor, fakat halk 
ıerinde fena teıir bırak1r. -
Dun için tekrar ediyoruz. lzmir vakıflar diı-ektörlDğOndeıı: 
•rbayımıı alaka ıösterir- Eşrefpaıada 623 no. lu ve senelik kirası 151 lira kıymet 
•rıe isabet ederler. konan dükkin 10 gün müddetle açık artırmaya konulmuıtur. 

k ihalesi 22·2-936 cumartesi günü saat 11 dedir. isteklilerin 
•Grenler! Mut evkaf direktörlüğüne müracaatları ilin olunur. 13-17-22 387 

18 k a (Oka m r. n tol ~ • 111111111111111111111111111111 lll il lll lll lll il il lll il il il il il il lll il il 111111111111111111111111111111• 

ôkBftrftk ~ek•·t~ıc.:. ~ !=lzınİr yün mensucatıi= 
l'İni lc•«>rfthe ;, -., 

ıi ~ = = 
···· ~ ITürk Anonim şirketil 

· § Jzmir Yon Mensucata Tnrk A. ~· nin Halka· ;; 

e Pntjt'u ~nhnpın 

" 11 «ıatnn bir mOs· 

bil ~ek~ri olduğu 
nu uauımaymız. 

- -a.J § pınardaki kumn~ fabrika8ı manıulahodan olan ~ > § ıaenimlik \ ' C kı(!hk, 7.arif kumaşlarla, battaniye, :; 
~ şal ,.e yftn çorapları. bu kerrc yeni açılan l.Urioci ;; = ~ kordonda Cumhuriyet meydanı ch·arında 186 = 

e'd ~ numaradaki (~ark Halı Türk Auoııiın ~İr· ~ 
~- -C'a ~ keti) mağaza mda satılmnktodır. Mezkur fabrik!_I~ 
~ § oın metanet ve zerafet itiborilt• herkeBçe malum = 
~ ~ olan anamuhttmı muhterem mil~terilcrimizt"' hir = - -
~ ~ defa deha tavsiyeyi bir vazife biliriz. ~ 
~ - -- -- -- -- ->OJ: S Toptan satış yeri: Birinci kordon No 186 ~ - -~ ~ Şark balı Türk Auonim Şırketi § - -- -- --o - -- -mn hil ..-f s Perakende satıı yeri: Yeni manif aturacılarda = 

S.thap _.,_ ~ mimar Kemalettin Cad. Sağır ude biraderler ~ 
~ftr~On ~ ~ § 

h .. 1 ,... 5_ Kuzu olrlu rarıısı Asım Rıza ve biraderleri ~ ""P Rrını '1aruf '-"' _ e ., _ 

~t'\a depolormdan r.n ~ Yeni manifaturacılarda mimar Kemaleddin Cad. ~ 
".. rczan~l~r•len = F K d · 1 = 5 Yünlü mallar pazarı . an emıroğ u = 
~-----.. ~HllllllllllllllllllllllllllllllllCllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllui 

"Vapurların iıiwleri, gel
me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkıoda bir taahhüde 
giritilmeı. n 

Birinci Kordon. telefon 
No. 2007 - 2008 

O(lKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Müteha111S1 

''·ine• Beyler Sokagı /\ 68 
Telefon 3452 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz \'e ucuz ilAç ve tu· 

valet çetitleri satar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın baliı Morina Balık yaiı hr 
Şerbet gibi içilebilir iki defa süzOlmi. t iı. 

Biricik utıı yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi N Ozheı 

Sı u HAT EzANEsı 



Üt\ızTahutluA 
l\'loris LöhlanınEn Meraklı Ro 

Japonlar, Sovyetlere üç senelik bir ademi • 
•• tecavuz misakı teklif edecekler 

Bu müddet içiııde Uzak Şarkta ki kızıl ordu kuvvetleri azaltılacaktır 
uznk ~arktaki Kızılordu kuvvetleri azaltılacaktır. Ayni 

gazete, Mauçiko bükOmetioin, Houngo • Uook bnkO-

Tokyo 17 (Radyo) - snhi gazetesine göre: dış ha· 
kam Hirota, Sov~·et hilkOmctinc iki ,·eya üç yıllık bir 
mnddete mnnhasn· olmak nzere bir ademi tccavQz 
andlaşması akdım teklif edet·ektir. Bu müddet içincle metini lanip etmediklerini yazıyor. _____ ............. . 

Planörlerimizin bir Amerika da deniz konfe-

rekor uçuşu ransından çekiliyor -------~----~--·~----~-Bay an Sabiha Eskişeh.r'den uçakla Buııun sebebi, Avrupa Emniyetinin 
Ankara)'adöndü vetörenlekarşıland1 deniz konferansında göı·üşUlmesi 

Ankara, 16 (A.A) - An· lıkeader bulunmaktadır. Es- hakkında ki Fransız teklif idiı· 
kara, Eskitebir arasında kifehir'e kadar planörlerin 
remorkla rekor uçuıu yap· biri Sabiha iki kişilik S. 5 Vaıington, 17 (Radyo) - nin deniz konferansında 

k · · V 'b'' · Amerika'oın deniz konfe· ı · · · · F ma ıçın uçman ecı ı nın plitörüaü Mehmed ve Mus· ıörüşü mesını ısbyen ran· 
kumandasında Türk kutu ranıından çekilmeai ihtimali k f k b 1 k 

tafa idare etmişlerdir. Sabiha sız to li ini a u etmeme • uçaklarından iki tayyare ile ıit·gide artmaktadır. Zira 
s. 5 ve G. 9 iki yelken 16,45 te uçakla Eıkişehir'den Amerika, Avrupa emniyeti· tedir. 
p1inörü bu sabah dokuzu Ankara'ya dönmüş ve hava -------• • -·-------

45 te ,ehrimizden ayrılmı, alanında bav• kurumu baş- Komu·· nist Sosyalist ve 
ve saat 12,10 da Eskiıehir'e kan muavini Feridun tara· ' 
varmıı1ardır. Türk kuıu fi- fıadan karşılanmış ve selim· R d • k )) • •• " • 
Joıunda uzman Anohi'dea lanmıştır. Uçman Anohim ile 8 ) 8 erJ 0 0 U mayJŞI 
baıka Bayan Sabiha; talebe diierleri Eıkitehir'de ar zi 
Melamed, Muıtafa, uçman tetkikatı yapacaklar 9e mey· 
Kemal, makinist Saip ve da• arıyacaklardır. ______ .._ ........... . 
Rüşdü Aras'ın diyevi 

Balkan antantı Martta 
Belgrad'da toplanacak 

Pariı, 17 (Radyo) - Enformaıyon ıazetuine beyanatta 
bulunan Tilrkiye dıı itleri bakanı ııloktor Tevfik Rllıdü, 
Balkan antantının Martta Belırad'da toplanacaaını ye Av
rupa Yaziyeti konuıulacaiını ıöylemittir. 

A•kara 16 ( A.A) - Son 
fırtananın ve ıeylibın tevlid 
ettiii nOfuı zayiatı ve diier 
zararlara ait muhtelif vili · 
yetlerden iç itleri bakanlıiına 
relen raporlara nazara•, Trak 
ya' da, Edirne viliyetinde 34 
insan; biri manda, biri bey
ıir ve 2980 i koyun olmak 
Oıete 2982 laayvan sotuktan 
denmut ve ölmDf, bir ev de 
fırt.nadan yıkılmıthr. 

Karklareliade dördü kadın 
21 i erkek olmak üzere 25 
inıaa ve dördü manda 1244 
keçi ve koyun sotuktaa öl· 
mDttOr . 
Tekirdaiında köylerde bir 

kadın ile altı erkek donarak 
61mtittllr. Şarköy ilçesinde 
fırt.na .tiddetinden baıı ev
lerin cam ve çatıları harap 
olmuıtur. lpsalada 18 insan 
bir beyıir ve 1500 koyun, 
Kepnda 19 in1an ve 30 ko
yun; Lalapaıada 50, Akpı· 
narda 20 koyun ve3 bir ço· 
ban 6lmüıtlb. Trabzon'da 
12 kiti boiulmuıtm. 

Maniıa viliyetinde insan 
ve hayvanca zayiat yoktur. 
Buna mukabil Gediz, Ala· 
ıebir ve Karapınar, Kurıunlu 
çaylarında• taıma yüzünden 
bir k.11ım arazi ve k6ytl ıu 
baımıtbr. Tren hattından 

bir kısmını da ıu almııtır. 
Balıkesir villyetinde insan 
ve hayvanca zayiat yoktur. 
Bandırma'da dört kamyon, 
bir santlal parçalanmıı, dal· 
ıakıran köprlisü çökmüş, 
rıhtımda tahribat yapmış ve 
diğer bazı haıarat olmuıtur. 
Muğla' da Köyceğiz ilçesinde 
göl taımıı 30 ev su altında 
kalmıı, Bodrumda 4 ve bir 
toaluk iki mavuna sahile 
çarparak parçalanmıthr. Odun 
yDklü 14 tonluk bir sandal 
batmııtır. Ayrıca dört btlyük 
sandal batmıştı~ 

t>etrol ambargosu 

Cevaplar gelmeğe 
başladı 

lıtanbul 17 (Özel) - Eks· 
perler komitesinin raporu 
üzerine 18 ler komite.inin 
devletlerden sorduğu suallere 
cevaplar gelmeğe başlamıı · 
br. Komite, cevapJar1n arkaıı 
alınınca derhal bir toplantı 
yapacak ve petrola ambargo 
konulup konalmaması bak· 
kında lcat'i bir karar vere · 
cektir. Bu karar müıbet ol· 
duiu takdirde Aısamblenin 
tasdikine iktiran eyledikten 
ıonra tatbik mevkiine kona· 
caktır. 

~-~--_..--.4~~-.-.--~--

Yakalanan üç kişi hakkında 

müzekkeresi k 0 sildi tevkif 
Pariı, 17 (Radyo) - Ko· 

mlnist sosyaliıt, Radikal 

biltün sol cenah partilerini 

bir araya toplıyan halk cep· 
beai, buıDn M. Bluma karıı 
yapılan tecavOzü protesto 
maksadile büyük bir nüma
yif yapmıılardır. 

Paris 17 (Radyo) - illin· 
tak bakimi, Blllme tecaYllz 
edenlerden, tecavllze uira· 
yanlarla poliı tarafından 
tevkif edilen üç kiti ıçın 
tevkif müzekkeresi keımiı· 
tir. Bunlardan birisi bir ban· 
ka memuru, Diğeri de ıo· 
fördür. 

~~~~.-. ............. -..... ~-----~--~ 

Kral Karol'uu beyanatı 
Pariı, 17 (Radyo) - Romanya krala Karol Normandiya· 

dan döoUşünde, Ekselsior gaıetesine Romen ve Fransız 
lailkümetlerinin Avrupa meselelerinde tam bir görüş birli
ğine malik olduklarını söyliyer~k demittir ki: 

- "Fraaııı ordusunu• bulunduiu yerde Romanya ordusu 
daima hazır bulunacaktır." 

Amerika · Avrupa mOnase~atı 
V •tinıton, 17 (Radyo) - Sü bakanı, ordu için kongrece 

kabul edilen b6yiik tahıi1Atın Avrupa'daki vaziyetin tesiri 
altında verildiiini si>ylemit ve bunun da Amerika'nın bir 
Avrupa ~harbına ne kadar kolay ılhDklenebilecetini göı
terdiiini ilive etmiştir. 

Ustaşiler kararı temyiz etmediler 
Eksaplarens, 17 (Radyo) - Kral Aleksandr'ın suikadı 

ile alikadarlardan mtlrekkep ;ktırete mahküm edilenler, 
kararı telllyiz etmediklerinden bu karar kat'iyyet keıbet· 
mittir. 

'I'efrilı:a saf' 

· lkinci kısım: Mücize taşı! · 
- 1-

Allah"nı belAsı .. 

2 oyuncu almış bulunuyordu. 
90 dallika zarfında bariz bir 
hakimiyet tesiı eden Altay· 
lılar maç sonunda 5-0 galip 
olarak sabayı: bıraktılar. 

Son maç: 
Sıra laminpor· Altın ordu 

arHındaki son maça ıel· 
miıti. lzmirsporu geçen haf· 
taki aaiiçi ile Muıtafa'dan 
noksan sAltınordu da her 
zaman haf oynattıfı Abdi'yi 
hücum lbattına almak ıure
tile maça başlanmııtı. 

ilk tereddücUO dakikalar· 
da Alhnordu'oun hOcuma 
geçtiiini ve iyi aalaımalar 
yaptıiı aarüldO. Zorlukla 
durdurulan bu hücumlardan 
ıonra lzmiraporun bir akını 
Altınordu defanıında kırıla
rak top ıene kırmızı- lici

vertlileria ayaiına ıeçmittiki 
11 inci dakikada Altıoordu 
forlarını kale yakınında bu· 

Ve, bu adam ayıi 
da kelimenin bütilD 
sile işıktıl 

Veronik, Vorski 
bu hain ve cani 
yırtık bluzundan 
ıüzel omuzuna ar 
baktıiını görünce 
utancından kızardı. 
ne bir hareket yapttı 
bir söz söyledi. Eı 
larına atacak bir at 
riki de mümkün dt 

V eronik bütün kll 
cesaretini toplıyar 

ve cani harife : 
- Oğlum F raoıo 

de?. Fransovayı g 
terim, dedi. 

Voraki sikin bir 

- Oğlumuz beni .. 
mukaddestir Madallll 

ıı cihetinden endit• 
hiçbir ıey yoktur. 

- Görmek iıtiyo 
V orski yemin edet 

bir vaziyetle: 
- Görecekıini:ı; 

temin ederim ki Fr 
görecekıiniz.. Dedi. 

- Belki. ÔJU ol• 

lundukları bir ıır 
ıolleriai çıkardılar. 

Bu ıolden sonr• 
ıpor bir aralık 
toplar ıibi oldu •e 
den inerek Altına 
f aaıına kadar ıo 
ıırada favulla durd 
iıteaea bir akında 1 
lehine bir penaltı 
Etem'in ıutunu Hll• 
nerle kurtararak I 
olunca oyundaki b• 
ziyadelenmemine a 
Bundan ıonraki 
netice vermeden 
devre 1-0 bitti. 

ikinci devrede het 
raf çok çalııtı. 11111 • 

kııın.da ıol yapmak 
ha fazla gayret ı 
ve cüz'i bir hakimiyet 
sis ettiği halde oya• 
cemini deiiıtirecek 
sayı yapamadı ve bll 
canla maç ta böylece 
tınerdunun lehine 

Bu maçtan sonra 
lzmir1por ve Altay 
rının puvanları 22 
muıtur. K. S. K. 25 
baıtaki mevkiini 111 
etmektedir. 

8. Takımları dl 
K.S.K 2 - O Bu 

Buaa 2 - 1 Altay'ı 'I 
Altınordu· lzmir1por 
ları birer golle 
geldiler. 

Halkevi liklerine 
rar baılandı. Hacıbll 
3 - O Parkıporu, 
Yllkselmeyi ve Ka 
2 - 1 Turanı yendilel• 

Mektepler Jikind•• 
ziyette giden Kar• 
atlara 2-1 yenildi . 

Kiralık ha 
Göztepe'de Hall4 

bey sokaiında (16) 
ev kirahktar. Talipl 
baımııa mtlracaı 

s 


