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şeref 
YARI 

kupasını Suphi bey kazandı 1 
KAHRAMANI FUAT BEYDiR 

Tayfun Fellketi· Gazi Çok Parlak bir GUn 
........ -.. Hazretleri 

Bine Yakın MekteD :çocuiu Ankara. 21 (A.A) -

........ 
KaA mı·ıen Mahvoldu Reiıicumhur~GaziMustafa 

Kemal Hazretleri bugiln 

Ş 
refakatlarında Baıvekil 

ehl·rJer l!Iarap Oldu tımet Paıa Hazretleriyle 

Şarpi Yarışları Şimdiye Kadar Olanlardan 
Çok Daha Mükemmel Oldu 

Yarışın üc tane birincisi vardır IJI Dabiliye Vekili Şükrü 
cııir llrlll bin e•ia Faka- Kaya ve Meb'uılarımız· 

• 

n t•lırlade barabi1etiaı den Kılıç Ali,Nuri,Haıan, 
ıebep olmaıhlr. Ouka· Cavit Beyler bulunduğu 
claki meıbar Teaneji ma· halde aaat 1,57 de şehri· 
bedi yıkılmıt ve yılı ılır· mizi tetrif etmişlerdir. 
ken de on bet kiıiyi ya· Gazi Hazretlerini İs· 

.,~..._.,_,. .... ,. ralmıtbr. taıyonda Büyiik Erkanı 
Kiyoto t'civarında bir Harbiye reisi Fevzi~Paşa 

Hazretleriyle Maliye, Ma· 
ekıpreı yoldan çıkmıtbr. arif' Sıhhat . Vekilleri, 
Bu buıuıta maltimat 

Meb'uılar ve Sefaretler 
yoktur. Garbi japoDyada erkinı karıılamışlardır. 
telıraf, telefon muhabe-
rab d 1 il n Jıtaıyonu dolduran ke· Tertip hey'eı inden :rHakemler Soldaki: Binbaıı Sa.m; Beyf. 

em ryo an m na· ıif halk kütlesi büyük - ' 
kallt iatlzammı kaybt:t· Faik Şem.!eıtinr B.) Sagdaki: Binbaşı Cemıl Bey/ . 

i ti y lr 1 k Reiıi coıkun tezahüratla D ı·ıacilik· tabiatla mü:adele demektir. kumandanına, zabitlerlae ve aıkHlerine ıa· 
m 1 r. 1 1 an me tep alkıılamııtır. en ' • · ük l k b b 

•llliıiıiiıilııiiıiiilııiı------· Bu sebeple denizciler tabiatla çarpıt•. çar- zetemızın ' ran ırını ıunar en unwa H ep ler Ouka mıntakaıın· K 
dadır. Asayİ~ pışa "bliki salibet sahibi mert insanlar olan Mliıtahkem Mevki umandanlagı yilk-

Y ı 1 Bu yüksek haılet· gazetemizin tertip ıek makamıyle Maya gurubu kumandanı 
Tokyo, 21 (A.A) - y• b ld 0t~•rw~'Şeref Kupası yarııİuında da tecelli Sami beyefendiye ve:diier ıabitlbeylere~~ 

Oıakada 6lea talebelerin IDe OZU U :u:g:e kahraman deniz~zabitlerimide:aıker· , kalbi teşek kirlerimizi bilba11a arzede 
••JlllDID 400 oldap ••. 
laıılmqtır. Yardım ve 

lJir Japon Kı:ı muatenet için buraya 
lokyo. 21 (A.A) - Orta ukeıl kıt'a 16nde1Umiıtir. 

J'Ponyada [Kiyusbadan Nlıa· Kiptada aakaı albnda bin -.,e :doğru aaatte 45 mil talebe kalmııbr. Bunlardan 
''•tle ilerliyen bir tayfun 35 beıyll& derhal kurtarılmıt 
:•~tebi yıkmıı 300 çocvk iıe de diğer 500 nlin akıbeU 

1ıaıtııtnr. Tayfundan baııl olan -D.,vamı 3 llncli Sahifede-
~'~""'-.;o'"""~""'~""'"""'~~-

aiinya Şftnnu : 

ı_ ~lllerikt'da Amerika kupaaı için J&flfmalLta olaa lngillı· 
tı1a Endeavour iıimli kotralan. 

~-~etyoık 21~( A.A ) - Amerlkalılarıa Renbo~ yah d&n· 
l~ Ytrııta lagiliılerin Endeyor yatana ıallp ıelmııtlr. Ame
'-'' Yatı meaafeyi d6rt ıaat 35 dakika 34 ıanlyede yap· 
''• lngiliz yatı ayni meıafeyi 4 ıaat 39 dakikada yapmııbr. 
~:~llnla beraber fngilere ikiye~karıı bir ıallbiyetle baıtadır. 
( 't Amerika kupaıı için y•pılmaaı lhımıelea benOz dlrt ,,,, 

••rdar. 

Tertip h2y' etinden Flokçu 
Agah B. Niyazi B. 

lerimiz bu iti baıarmak için ne mDmknnıe 
Haııana'da Parlamen to Binası yapmak lütfünde bulundular. 

Havana, 21 (A.A)-Şebrio Cuma günü ıabableyin Karııyaka aahiliae 
muhtelif noktalarında dün gece demirliyen uyanık ruhla, uyanık kafah, aya• 
otuz beıten fazla bomba pat nık vicdanlı zabit ve asker idaresindeki 
lamııtır. Zarar mühimdir. "Uyaııık,, gemimiı; slislü ve temiz enda· 

Silah Tahkikatı 
Vaıington, 21 ( A.A ) -

Ayin ıilib tahkikatı komis· 
yonunda Almanya'oın A meri · 
kadaa aıkeri tayyareler ve 
milbimmat aldığına dair iddia· 
lar üzerine M. Luter ile M 
Hal görlltmiiılerdir. M. Luter 
ıonradan yaptığı bir beyanatta 
bu iddiaların gülünç olduğunu 
ı&ylemiıtir. 

H 
~-.... t-D ........ ..--. Gıiniin kahramanı T ertip hey' etinden 
arare (•recesı F 8 Ahmeı B. 

lıtanbcıl, 21 (A.A) - Sıfır . uat · , I . 
derecesi hararete ve deniz ıe mıyle halkı derhal sahıllere . topladı. çıade· 
viyesine indirilmiş barometro kilerle temasımızda gökıiimüıil kabartan bu 
ıaat 6 da765, ıaat 14 te 764,5 
derecei hararet ıaat 7de 16ı5 
saat 14 te 21 azami 22.5 as· 
rari 14,5. Rüzgir poyrazdan 
eımiıtir. Azami sür'at saniye 
de 9 metredir. 

GAZETEMİZ 

12 
SAHiFEDiR 

T ertip hey' etinden Flokçu Sait ef. 

Sait Kemal B. 
temi.ı ve umumi harp.,. -gaziıi gemimiz; iati· 
zam ve nezafetten milrekkep çok m~tev~ı~ 
bir kahraman tavriyle Karııyaka ıahıllerını 
süslemek ve Şarpi ya•ıılarını idare ~t~~k ı 
Uitfilnll eıirsıemedi. Kahraman ıemımııın 

Soldan sa.ga: Tahir, Kemal, 
Ari] beyler 

Gliıel lıavalariyle Kerııyakay! ıenlendirea 
ve yantlara bqka bir revnak veren ukert 
maıikamız•• zabit •e askerleri; minnettarlı
tımızı kauamatlardar. Biıe bir Motörbot •• 
bir Şat. vermek ıuretlyle memleket deniıd· 
Jiğine hizmeti eıirıemiyen Tahmil. Tahliye 

T nıip hey' eıirule:ı 
Adnan B. 

Hakem Y a,,ar B. 

tirketlyle Hatmet beyefendiye karıı dayp
lartmll çok mllteıekklranedir. 

Hepıine teıekkllr ederiz. 
Cuma glinkll Şarpi yarıılan; sporcu -arka· 

daılarımızın çok yOkıek kabiliylllerini de 
meydana çıkarda. Çıkıtı bllha11a pupa •er· 
miıtik. Ba; kaıtea yapılmıt ve çilakl ılç 
bir barek•tti. Deniı ıporculanmıı bu flc 
çıklf hareketini o kadar fiiıel yapblar ki 
deniz ubitlerimilin de takdirlerini kuaa• 
dılar. 

Tiirkiye biriaciıi Refik beyin iıtirak et• 
memeaindeki hikmeti bir tllrlil anlıyamaclak. 
Refik bey bidayeten bize l{İ eceğini vadet• 
memiı olıa1dı belki de bu ite teıebbtlı et• 
mlyecektik. Refik beyin Cuma ıınkll latla
kifı -ne ıebebe mebni oluraa olıaa- bata· 
dır. Bu bata temenni olunur ki baıka yant• 
larda da tekerrnr etmelİa •• 

--- De•amı 9 ucu aayfada 
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-ı Plevne f: I 
.... m ...... ._..._ .... _.~1~2·-............ mi!ıl ... 

Niş'te verilen taarruz kararı 
derhal tatbik edildi 

mnnnKara Korsan••ı 

Bu ,sütunlarda her gün: 

150 !sene evV8"1ki hayal 
-·- --

Hazin 
Bir hitıra 
Blly&k llıtat Ahmet Ra

sim; 1932 ıe11eıinde bugün 
vefat etmiıti. Bu elim hi
tarayı tekrarlamatı ıakirt
lik ve iıf an vazifesi telikki 
ederiz. 

Çakıcı Efe 
Bu mllhim kitap çıktı• 

Hafif bez ciltlidir. r.50 
sahifedir. Fiatı 1 lirsdır· 

Çakıcı Efe 
Zeynel Besim Beyi• 

kaleminden çıkmııtar · 
Senenin en meraklı '' 
ebediyyen ölmez eseridit• 
Mevcudu azdır. Ticaret 
matbaasından tedari1' 
ediniz. 
~~~~~~~~-__..,, 

Kara Ali'nin Harikulade 
Maceralanndan Bir Safha 

merakını bir derece daha buJmak emelile kamaraJar an aaa, ba azineyi kendisine bir hakkı olmadığı ka•••~ 
arttırmak için birisinde tahta bir karyolanın hasretmek için aç bir kurt gibi da idiler, fakat Fasla bar' ol' 

- Bu adam bakalım bize altındaki dolabı karııtırmak aaldarmııb; reis haber alma· kızın bdki kendisine ıit t 
daha neler gösterecek?. Dedi. istemiş fakat birdenbire be- dan ba zavallı ve genç kızdan duğunu iddia etmekte •• ~di' 

Vakia, Karakorsan ne söy· yaz ve yumuı•k bır el gör· gim •lmak istiyord . Fakat tün kuvvelile bağumakt• 1 il 
' liyeceğini henüz tayin etmiı milş, bunun liıerine burada diier kor1anlarda ayni hisle Elhahlidor veıiyeti uı:w 

vaz'iyette değildi; maksadı bir genç kız saklı olduğunu ~arelret ediyorlardı. ve kızı kendiıine basred• , 
·~~!@!!~@i!f@Mi!lili•llMllMM!ili•MMMM•!ll!@ ıadece dikkat kazanmak, kal- meydana çıkarmııtı. Ba ıebeple, betbaht kızı, k . . k t t · i 111•~ 

16 . . . me 1çın va ı emın 
- - yonda kathimı bır müddet Korsanların en zıyade te- ıllrlkleye, ılrlleye, ite, kaka d'I . • 

YAZAN : F. S-Ueıt:.n olıun geri bırakmak idi. Fakat essür ve teessüfle karııladık· kllverteye çıkarchlar; ve tam sa 
1 

e. 
1 

k! k ıçi' 
Fakat, ba iıe m&dahale b l d ileriye bakarken, arka kama- ları ıey, yağma ettikleri ıefi- Elboblldora• inine kadar ge· ~ Gürfi tü yo 

11 
t ,t• 

hakkını kendiıiade r6rmedi, . a~: .korta b h"t b raların küçük pençerelerinden nelerde kadına pek az teıa- tireliler. kur. usul&ne m~racı• 
çlinkll bu vaziyeti ancak ken- h d ':. b"nı~ içia d 

1 
: 

1
' bir ıllrü korsanın bir kadın düf etmeleridir. Bun-.ın için, Elholldor da bu hldiseye mek llzımdar! dedı, ~ 

diıi haz1rlamııtı . Eıaıen intlka· d:~ ic::~ko~~ana .,: cla:ıt~~ etrafında boğuıtuklaı ını gördü lsdanyol gemisinden böyle karfl hayret bi11etmektea Bu karar baydutlarıo fı~' 
mını alabilmek için bu ribl iıtlfade etti ve: Bir in için gözlerine inan- canlı bir hazinenin bulunmaıı, keadiaini alamadı. kısmını susturdu, fakat 
hallere bir. zeman için sllk6t Baaa bakınız arkaclaılar! mak istemedi. Kalyonda bir korsanları birdenbire kudart· Kor1aabk aıalleri ma~ibin · bamurdanarak: difl'' 
ile mukabele mecburiyetinde eledi. Bea ıizi umdatanasdan kadın elduğu halde, naııl o muı idi. Haber ıuyu bulunca; ce, bir remide yajma eıaa- - Sonunda kızı keD di 
idi. fazla zeafla edebilirim ! luyordu da ıimdiye kadar ilk hamlede sekiz, on korsan, sındı, bir kadın bnlunur ve mal etmeye çalşıyo,ı de 1~~ 

Kalyon artak boıalblmıı ıibi Bu ikiaci bitap, korsanlar meydana çıkanlmamııtı ?. hazineyi bulan Mahmudülme- reis !bu kadını keadiai için Eakat, diğer haydot ~-
idi. Korsanlar, rizli bir hazla• &zerinde daha bDyDk te'ıir Maamafih, ortada hayalı munun üzerine çullanmıılardıl .istemezse, bulanlar arasında muvafakatı üzerine heıD•0 doı' 

. daha var mı kayıuıile remide yaptı; llaydatlar etrafanı aldı· değil, acı bir hakikat vardı; Meydana çıkarılan genç kız, heman kur'a çekmek lizımdı a çekildi ve kız Ethabll 
aı dolaııp duruyorlardı. Kara lar •e hep kalak kabartblar. korsanlardan birisi, Faslı ..!la.ah- cidden güzel ve kibardı. An· Bu yağmada, korsanların düıtül ,r 

korsan b11 sırada yerinden •• Şeytanoilana: madlllmemun, arkadaılarından cak yirmi yaıında vardı. Kor bir reisi yoktu; yatma miiş Kız bu çok garip •• ~( 
hareket etti ve herkeıla 16- - Hele ıen barutu attııle· flzli ve korsanlık kaidelerine ku ile gözleri bilyilmOf, benzi terek bir eıe' halinde yapıl şiyane tesahup aaulOae 
rebileceği bir yerde durarak: mekten lliraz vaz ıeçl dediler. muhalif olarak bir kaç kıy- 1ap1arı olmuştu; bana ratmen mııb; Bununçlla korsanlar bu retle bakıyordu. ,,,, 

- Hey.. Arkadaılarl Dl1e Sanotlan iıe, arkadaflanaın metli mGcevber veya altıu yine çok glb;eldi. Faıh kor· ganç kız da Elbablldorun hiç - Devamı Yarı0 

bu 
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. · 1·~ ·: . . : < Tayfun Felaketi - T 1 fi 

Bine Yakın Mektep Çocuiu • HUSUSi . e gra _ar --
Kirııilen Mahvoldu parlementolarkonferansı Istanbul 

Şehirler Harap Oldu Prusya Başvekili, ffi~d:nburv Tayyaresiyle Şehir Meclisi 
- Baştarafı birinci sahifede N ti • 

llatçhuıdür. Y• tayfunun yalnız kuyruğu Geldi. Italyan ve Iran Heyetleri De Geldiler amze erı 
l: Sabil~e birçok şehirler ce· çarpmıı~·~· • Zararlar okadar - .. • • • • • ... lstanbul, 

23 
(Telgraf) _ 

ir·yü~unden harap ol!11uştur. faıla degıldır. Vapurlarda kaza Kontterans Pazartesıye Toplanıyor Şehir meclisi aza namzetleri 
t U. bınden fazla evı sular ve zararlar azdır. Çtınkü ra- 1 ~ ·ıı d"J · f G · fb 
q•ıaıııtır. Ondan fazla tren salhaneler evvelce kendilerini b 

1 
. k 1 0 e .1 mış ~r. . eçen. ıo 1 a~ 

lı.tt k d "lmiı· . d. lıtanbul 23 (Telgraf)- Parlementolar koni rekkep heyet uıtın ge mış ve arşılanmııtır. devresı u.a hstelerıle yen• •n çı mıt veya evrı haberdar etmııler ır. ı ı k f A k · d d k 
tir. 100 kişi kadar ölmüştür. ,,. K' 21 (AA) _ p r feransı adli komitesi yarın (buglln) ıehri- Par emento ır 00 eıanıı ~muma ongresı listeler aratın a yOı e H sen 
l'oltyo Ozaka ve Simanpseki b ıdyat~,l 1 • · 

0

10
1

3
1 

mizde ilk toplantısını yapacagtır. Pazartesi gilnü saat 14 te alk toplantısını değ: ıiklik vardır. 
de ura a o en erın sayısının k K f b"r dü d b .. ük 
'1 aıiryolu mtınakılitı i~kita~ olduğuna bildirmektedir. 352 Beı kişiden mürekkep Iran meb'uıları y~paca tır. on ;~~nt:r u un nya a uy • • • 

.'irınıııtır. Saatte yetmıı mıl kişi ciddi surette yaralanmış- konferansa iıtirak etmek üzere bu akıam bırl all~• 1u2y3an(dTı 1 
1 f). p b k"l' Zabıtlerımız 

t'ıtle esen tayfun evveli . . . • . '-. ıtanuu e gra - rusya aşve ı ı 
"•ıoaakiye çarpmıı sonra J~rdır. ~uıuzluk o.zaka ıehrı- şehrı~ıze gelmışlerdır. Konferansın yarl~lll M. G6ring ( Hiadenburg) ismini taşıyan bü· G ld. 
()l ._ K b d bü ük Dl tehdıt etmektedır. Tayfun celsesınde hazır bulunacaklardır. Amerıka yllk bir tayyare" ile bu güo Sofyadan geç e 1 

l&a ve o e e y O k ,_.. .. b d . ( .. ) h . . . .. . 1 t b J 23 (T 1 f) -'-tarlar yaparak aabil [ıebir· za a xoyilnun cenu un a meb'uılar heyetı yarın bu ıun şe rımıze mit ve ıehrimize gelmiştır. Ceneral Gorıng . 9 ao u '. .. e gra 
•tiui harap etmiıtir. Tokyo· kaybolmuştur. .. geleceklerdir. Kendiletinden telgrafla m•lü- parlementolar konferansında Almanyayı tem- yı~anadakt atlı muıa~aka~a~a 

t 1 t it 1 meb'uslarından mii· sil edec~ktir. ıştırak edecek zabıtlerımıı ma a ınmış ır. ayan b k t t · 1 d' 
are e e mış er 11· Grev Vur 

Ne halde? Ab.alıv.a Gazi hazretleri Kühada bom· Adliy~-Vekili 
Vaıington 21 (A.A) - Ta· Boraa •• balar oatlıyor htanbul, 23 (Telgraf) -

,t· ··••ut komiıyonu üç azadan sayfasını ~ Bacvekil Pasa Hazretlerile Uç Havana 22 (A.A) - Hükü- Adliye Vekili Saraçoğlu Şük· 
lblrekkep bir komisyon teşkili okuyan • '$ •• •• •• ı metin bütün gayretlerine rağ· rü bey yarın Ankaraya gide· 
u, bu komisyonun mensucat ıu; bu Saat Goruştu er me~ süikastıar de~·~ etmek· cektir. 
'-bayii ihlillflan ile mefgıl g On k ü A k 23 (T 1 f) - R .,birlikte ~otomobillerine binmiı- tedır. Dan gece yırmı bomba ---·~•m-4-----
~ t 1 d n ara, e gra e • k" k k 1 b" k k" . N • • k• ı• llaııını tavsiye etmiıtir. ce ve e .. " h H ti . A k fer doğru Çankayada ı öı - pat amıı ve ır ço ışı ya- 8Tl8 ve 1 l 
l' h ıh ısıcum ur azre erı n araya • . . 1 d" h f 'Jd avasıut komisyonu ticaret le ü • . lerıne gıtmıı er ır. ralanmııtır. l: aıı ma a • e .

1 ha~amet komis1onunun iş şu· mt zeytin vardıklara zaman trenden ıne· Gazi Hazretleri Batvekil mütemadiyen artmakta olan Belçika nıuralıhasları e 
~t•hıin mensucat ıanayiinin yağı ad;: rek kendilerini istikbal eden paşa ile üç saat kadar görüı· emniyetsizliğe nihayet vermek g()rüşecek 
ıılllnkü mevcut işçilP.r sayı · ••na tesa on binlerce halkın tezahüratı müşler; bilibara Mar1Dara ıçin Amerikanın mlidahale Istanbul 23 ( telgraf ) -

e
ti-· '''• veya daha fazlasını daha düf edeceklerdir. arasında Başvekil paşa ile köşkünü teşrif etmiılerdir. etme1ind .. n açıkça behsedil· Nafi.1 vekili Ali bey sala gü-

•,J• ~:k•.ek ü~~e~le idare. ~d.ip e iki aydan beri deri ıatııı da Ed ı· r ne kon 1 re s ı· mektedir. • • • • • nü Ankara ya ıidecek; Be!çi· 
• \ l!ı~yecegının tetkıkın~ de yazdığımız yoktu, dOn onu da • kadan gelen murahhas hey-
i' ııi' :•11ye etmiştir. . Komı1yo.• yazmağa baıladılar. (n \!il tere • j 8 - etle mubtelil tarif eleıiıı ten· 
.,,-ı ) ~ll•ucat işçilerinın bu tavs~- T eukidi haklı bulunca ha· A ••f • Jb h• T ı• h d• • zili müzakerelerine devam e-

o b11' ~:tr esası ilzerin.e. gre.ve Dl- tanll ) ashibi bir fazilettir. Umumı mu ettış ra ım a 1 uonya a ısesı ıdecektir. 
1 t'' '-:et ~ereceklerını ümıt et · Bo s .ı Umuo i ~ kltibi Ihsan b t f d Jd Londra, 22 (AA) - lngil· ---•H•-·-.-- -
alı~· ltelc.t~d~r.. :atronlard~n da beye teşekkür ederiz. ey &fa 10 &n aÇI 1 . . . tere büktlmeti Yokohama f cveç veJıahtı 
,d' -- •cı ııçılerı tekrar ışe al Ancak şio. di beş ayhk zey· Edirne 22 (A A) - Bugün Murat bey ve her vah ıle bır· mıntakalarında lngiJiz tebea- 96 ( iv f) I 

t· '1ır • t • f · v d · . . l'k 1 f. Uben- . " Istaobnl 21 te gra - ı· t• ını rıca e mış ır. tıny gı ıatışı "ı, üç aylak e11 taat sekizde açılacağı bildiri· ı te ge eD na ıa aer m . sına ait emJikın J apon huku- . h G" • 
,- • • • • l'" ı k · . disi ziraat bayt!!r ve maarıf . d . veç velıa tı ustav, zeYcı )ıt ... l f muame atını gün ere ta sım len Trakya v1ı.lileri liçtımaı u- _ " . . k.l metı tarafından müsa eresıne .

1 
b" l'kt Af itmit · 

1 e e on ederek yevmi Hhşmıı gibi mumi müfettiş lbrabim Tali mudurlerı terkıp ve teı 1 et- dair lngiliz sefi inin göndere- $~ e par 1 eb ıünaylia gk dar 
~ ki Yi . • . h • mektedir . ki k d" B hr. erşem e g n oe a u· ki • yaısca ar. Dl ışın cep e11 bey riyasetinde ·yapıldı. u : •f tf rk b Ü· ceği raporu be eme te ır. u Ar d k l kt lre eri değişti , aslı yerindedir. Mua- iktisat vekaleti tarafından . mcmk•. 1~0 e 111

• t•t Om ihtilif kırk yıllık bir mes'ele- ına 8 a aca ır. 
. lo d 22 (A A) Posta 1 ~ 1 k · · şıvır ve ı ı ve emnıye m ı•· . b' k -
14 il ra, · ~ me ata se a net verme ıçın gönderilen 'alakadar zevatında .• O b de bu zevat dır. Ve Avrupalı olup "ço M d f 
tt''ftıi lagilteredeki bütün tel · bu halin bir çareıi yokmudur? işHrakile başliyan bu toplanh ""

1 "°:taa~ır. ~er vali kendi aenelerdenberi J•ponyada yer· 8 en 8CtaSI t' d . 1 .• k ld mak üzre . d" k d k'I . . "" 1 meyanın G 
Qft •ıre erını 8 ır şım ıye a ar 1 erını uç ay- umumi müfettiş beyin nutki e vHiyetiain ahvali iktisadiye ve leııniş olan eşhası birbirine Londra 22 ( A.A) - rea-
l' Plin hazırlamışbr. lık satıştır" kaydile geçerek açıldı. Toplantıyı, Edirne, Ça· ziraiyesinio birer hüll1aıını d&tilrmüştür. Bir çok Avrupalı ford ködlür ı ocaklarında tim· 

111, '.
1
tfon ıebekeıi esase~ v ~a· bundan sonrasını muntazamen nakkale, Kırklareli, Tekirdağı yapmıı ve ikinci toplanb öğ aileler geçen asrın ikinci kıs· diye kadar 16 ceset ç'kuıl 

d,:•I~ yeraltından .geçtagın vermek kabil değilmidir?. valilerile yüksek iktisat mec· leden ıonra uat ikiye hıra· mında ebedi icar mukaveleoa- mıştır. iki amele ağar surette 
~ ht•mdi 1600000 kılometre· Eğer kabilse çok iyi olacak. lisi izisından Furtun zade kılmııtır. melerile vas arazi ele geçir- 1 b ı d sağ salim 
~ ''• rtelleri de yeralhna Kabil değilse martaval tara· . 

1 
d' yara 1 eş amed e e 

"•cı'-t • f d ı· t h kk d .. 1 mıı er 1• kurtalrılmıılu ır. l l " ır. ın an 11 e a ın a soy ene- F ... p ~ ı 
\"~don muhaberelerinin cek bir •Öz kalır: 3Cl3Il1Il 1 aOCOSU 64 Tayyare 
1-~;:~ için de ayrıca iki milyon Vur abalıya... Alıuanyadaki yalıudiler 

11 ••rfolunacaktır. lstau bulda.n gcçec·ek Bertin ( .\.A) - Neırolu-
~ ..__ -- 50,000 evi Seller götürdü, htanbul 23 (Telgraf')- Bi- nan bir istatistiğe göre 16 6 · 

l'-ıya • rinci teşrin ayımn yirmisinde 934 tarihinde Almanyadaki , h Iraktaki ölü adedi 1, 100 dür 6• yarı~ tayyaresi ]ıondradan yahudilerin miktarı 361.s26 
•;,, ~ İstan Asuriler lstanbul 23 ( Telgraf ) _ Bunlar meyanında yirmi de hareket ederek ftJ tanhnl .rıf:l · idi_. Bu miktar 925 senesinde 
1 ol' >tt tlltvre, 22 (A.A) - Sov- . Tayfun hakkında son elen mektep vardır . Köbede ra kından ge\ecek ve A nıı:st ur- 404,446 yı buluyordu. 
t .,.. ~ LQ•ıtnurahbası M Uhinof 0ArJetevn 22 (A.A)- Irak· · t t" t'kA lA t gm .. r· kamlar henüz tamamile tespit yaya gidecektir. 

" ı. · · .. . ıı a ıs ı ı ma uma şu .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i'i' ,, ~thiıtan Hariciye Nazın taki 20.000 ~s.urı akalliyetı kezdedir: edilmemiıtir. Tahmine göre • 
., \t tk 'l:lemlf'ketlerini alaka· yakında. lngıhz Guyanında T f d 1100 burada 155 ölü, 483 yaralı. ·----rra y ya ı·e ~, .. nema Si 

••~!ı, ~ tdtn mes'eleler hakkında yerle~ecektir. Brezilyanın bu k'-:- "I a~ u;5~n~ı.~ •kaybol 37 kayıp vardır. 1231 kadar • ~ ( .,.. ~ ' . .. · ı . k b l . ışı o muş, v 
.~· 't l ~6ddet görüşmOşlerdır. ~uı:ecı er~ 8 n e~me~esı muıtur. 4000 kişinin yaralan- ev ıular altındadır. Koıi be· Fransıca ıöılü ve şarkılı 

:-.; ltı taraf heyeti murabba uzerıne mılletler cemıyetı ta· v • d" k d t "t lediyuinin haber verdiğine Senenin en büyük filmi 
~,. .._ h · ı t kl'f' b dıgı şım ıye a ar espı 

i
.a. \'ılı" ... ' afilinde de bu hususta rafıudan yapı an e 1 1 u .1 . . aöre 2350 parça bahkçı ge 19 li)y} ül Car~a ın ba Gün ii A(;ılıyor 
Y- ~ d" .. t l k l . . k 't . edı mıştır. • ... , • 
.t' ~~l~y ıöylenmemekte ır. mus eme e erın ıcra omı ein M h. il 50000 . miıi batmıştır. ]Ll\.~ BÜY Ü K }"İl~~{ 

eş=- - =- ittif&kla kabul etmiştir. üt 11 se er 1 evı 
~ k alap götürmüş, 10 tren yoldan Feliket sahaaının önce tah A K I 
"vor ta - .. çıkmıııtır. Ayrıca sekiz yerde min edilenden daha geniı Altın rayan iz ar 

~lh k yangan çıktığı anlaşılmıştır. olduiu anla,.ılmııtar. Muvaffakiyyetle devam ediyor 
~ ._.g A T k 22 ( A A ) T 12 meıhur sinema yıldızı ve 2fl0 revü artistinin itti-

\ l vusturya o yo . - ay· .. 1 • 1 .. 1 k l .. d d ı· ·ı 
l·ıi'' 1..\.,1': : D • 934 Telgraf fun kurbanlarının en son pi · rakile muhteıem de or ar ıçın a mey ana ge men ae· 

ı 1·~11 p k d aenin büyük filmi. ~ ~ ·~Vveı teslimi lnl\llar ara çı arıyor lançosu ıu ur: M 1 MuKEMMEL MÜZiK. BEDll DANSLAR, MUHTE· 

l 11, 78 penstfr. Oaakada beş yüzll çocuk ISlr L lF NUMARALAR 

ı .. 1' ld ''rjyaııa 22 (A.A) - Hiik11- olmak üzre 1039 ölü, 3000 Tayyarecileri ilaveten "MEKTEPL lLER EuLEN l YOR,, Şarkılı, 
~ y erpo a met yüz şilinlik yeni alhn yaralı, 586 kayıp vardır. 144 . danıla komedi. 

Q..._ k parn r·ıkarmağ ı kararlaştır. mektep, 3934 ev ve 3212 Mar11lya, 22 (A.A) - On . 
~•~' l'"~~9U mıı:ı tır. • Ru paraların üzerinde fobrika yıkılmıştır. 8120 b

0

ina t•. yyared~n mtirekkep Mısır Seans saatlan : Her güo 15 - 17 · 19 • 21,15 Cuma 
,, ~<l 934 Telgraf ' K f 1 L d dün akpm gu'"nlerı· 13 te ı'laAve seans, Per•embe günü 13 ve 15 ._,( tli - · da hasara ugv ramııhr. ıyo- ı osu 'yon an ... 
P e""el t r . ll A~usturyanın yem arması • • F'l b ı& te mektepliler seansı. P.701 

~~~ilibreei ~s ~:~ ~; :~;~ olan iki başlı Kartal buluna- tada 207 kişi_ö5lm6ü75ş 939 tifip b~raya .dgelmkııt~ır. ı o a D Geceleri Re•adiyeye kadar Otobüs temin edilmiştir 1 
t, caktır. d eyaralanmış, ev yı ı · ııe ıı ece ır. ... 

mışhr. 
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SAYFA 4 IZMIR POSTASI IVLUL ... -
1 

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

Mücadele Başlıyor j 
Hayvan neslini kurutan (Rua- • 

Sehir 
~ 

Haberleri 
ma) karşı mücadele açılacak Yeni mektup- Ergani istikrazı 

Zil'aat vekaleti, memleket (Ruam) ın öld&rücft ve elim çumuz Baha B Fena bir 
Şayia ıktisadiyatında ve memleket akibetlerine urram•ı mm • D .. 

mOdafa•sında mOhim rol oy· adamlarımız da vardır. Bay· - ... un Cumhuriyet Merkez Ban-
nıyan hayvancıhga, hayvanla· tar Ahmet, Hadai ve bakte- d e• f • Y Jd 
rın çoialm•l•rına büyük bir riyoloğ Kemal beyler bu yol- kaSID 8 tr çtıma Bl>I 1 Diin borsada. ticaret aı•· 
ehemmiyet atfetmektedir' da hayatlannı feda etmiıler· Ergani istikrazının (C) ter· tadır. B6yle öalii bir ilıh•t minde tesir yapan bir 111'~ 

Teırinievvelin ilk giinünden dir. tibinio piyasaya çıkması iz· aavaııada, lzmir ballnaa te· dolaımııtır. Ba ıayiaya oaı'. 
itibaren Tllrkiyenin d6rt ta- Bu itibarla (Raam) mOca mirde bfiyUk bir alika iJe vedcüh edea inlollp vazife. ran T&rkiye - Almanya • •''. 
J'afıada (Ruam) mllcadeleaine deleai ehemmiyet bulmuıtur. karşılanmış, daha şimdiden •İni manen •• madcletea yap tındaki klering mukaves•°'. 
baılanacaktır. (Ruam·manka- Mücadele ilmin ıon icaplarına bankalarda büyük muameleler mak, her lzmirliye dlıen Ya· meıinin gfkya temdit edihoi1' 
fa) hastalığı tek tırnaklı hay- göre yapılacaktır. Hıyvaola· yapılmağa başlaomışhr. zifelerin &acelerhaden) biri ceji ıaylenmiıtir.~ 1• 

vanlara yani beygirlere mah- un g6zlerine birer damla Dün sabah, vali Kazım pa· sayılır. Filvaki bu mukaveleoılll , 
cu• öldlirücll ve ıalgın bir Mollain damlatmak ıuretiyle huzuruyla Cumhuriyet Bu nokta dlnkG içtima n- nin nizami müddeti bil'•Y.~ 

şantn h. · k • B ar 
hastalıktır. Bu baatahk mem- hayvanın haıtalıklı olup olma- Merkez bankasında tüccarla- nasında temamen tebartıı et- ra ıtame ırece tır. u 111 ,ı· 
leket mtıdafaasında çok in- dığı kolayltkla anlatılmakta· b k ııdn. 1 · • ,.

1 
tirilmiıtir. C. tertibi Ergani az ve feaa fayiaaıa atlı • 

rın ve an a mu ur erının h ·ıı . d di k • . .ı. b yl b" --'• 
zumlu ve hıymetli olan atla dır. Bu teda•İ usula villyet _ . k'l b. . t' kl d'l · ta vı erıu en e nme ıttıyea mamiı ve 6 e ır m~..i· 

tara 1 e ar ıç ıma a e ı mıı· h d b·ı dil...-
rımıza ıirayetle adetlerinin dahilindeki büt6n beygirlere 1 . kt 1 w t . t' B içtimada lzmir halkı · er vatan aı, lzmirdeld baa- ala menaabahı ı e e 
azalmasına ıebep oldutu iİbi talbik edilecektir. .zmır m~ .. upçu uguna ayın ır. u . : • • kalara mllracaat ederek d6rt yeceii mabakkaktır. • 
iktiıadi zararları da çoktur. A . edılen lskıh~ ~aymak•?11 B~· nın Erganı tah~ıllerı~e ·~•mı takıitte ba talanHerdea ecll- ÇllnkU Tllrkiya Alaı•01 

BilhaHa inıanlara da kolay . Baytar mlldürli .ı~ııl ~el y, ha bey tehrımıze gelmış, dun mikyasta iştirakı meı ele11 g6- nebileceklerdir. araıında 6tedenberi ••'''~ 
bızzat (Ruam) milcaac e ıı e· • 'f • b ı t - nı n tü D ı t ı . . ,._o, lıkla bulatbit için bu nevi . yenı vazı esıne aş amış ır. ruş m ş r. . eve memur arına, memu· olan ıktııadi mftnaıebat ~ 

hayvanlarla temasta bulunan rıyle meıgul olmaktadır. Mli- Baha bey çok kıymetli idare Erganni Bakıryo~u, aynı rin .koop~ratifi kaaahadan iyidir ve iki memleket ~'İ 
insanların da h•yatlannı teh- cad~le 40 giln _devam edecek; adamlarımızdandır. Uzun m~d- zamanda ~emleketın bliyük teda!ık ed!l~ek illere .da~ olarak daimt surette 1-ıt• 
likeye koyan ve muhakkak lzm1r viliyetinde (Ruam) det Menemen, Bergama, Tıre iktısat programının yapılıı ve takııtte ıstıkraz tah•ıllel'ı b linci d 
alciOrea bu haıtalıkla mutlak milpteliaı hayvan olup olma· ve Urla kaymakamllıklarında tatbik edilit noktaıından ilk verilecektir. Bankalar bana a Ba ~~~nın, llzftm piY"'' 
bil' mücadele yapılacakbr. dığı anlaıılacaktı... bulunmuş; bir çok faaliyetle- muvaffakıyet eseri sayılmak- muvafakat ıö.termiılerdir. 8lada taıir yapmak -t•~:. 

ihtilis hidisesi 
riyle temayüz etmiştir. L- k ı f d ,. 

1 • Yenı· ueZI imae er tara ID •• ..it• 
Bu vazifeyi vekaleten göı • DClr kaJ'ı!dıfı a6yleamektedil'· t'j, 

mekte olan Kuşadası ~kayma- J d aek makamlar diln ... ,.. 
kamıjDliv~r be~ b

0

ugün .Ku- mubaya&tl an arma ile •llkadar olmutlardir. 
Dik.Ji Mohasebei Hususiye tada~ındakı (vazıfesıne gıde- lnhisarlar idaresi .tarafln k d •• • - .. -

1 . • • cektır. dan Aydın hattı üzerınde le· 1:1~an anımız Sumer hanlı 
Memuru Tahkikatı llerılyor .. • • sis edilen incir mubayaatına Vilayet Jandarma kamaa- . tl 

H ık · d d'I k daalığana •. Elhiz •iliyet jaa• Y erlı malları paza 
Dikili Muhaaebei hususiye- Mubasebei buıaıiye:kadroıuna 8 8DID8r ehe.mmıŞy~tlde' evakmd e 

1 
met . darma 

0

k~m•adaaı biabaıı SDmerbanlnn luymetli -:: 
1 • • • tedır ım ıye , a ar ıa ın ,,, 

Iİade meydaaa çıkarılan ihti a ınmıt~ır. .. . . .. . ı•çılerı alına~ hurda incir ylikdnu Salih Lltfll bey tayin edilmiı malltıaı lzmir halkıo• ,~ 
Ilı itine bOyOk bir ehemmiyet Millkıye mufettııhgı makamı Y . . B ve tayin emri din vlliyete doğrudan dogw ruya arıetll' 

· · · N i b i 'btill ·ı h Cuma nüshamızda Halkapı· 350 hın kıloyu bulmuıtur. o ,,-
atfedilmektedır. Mnlkıye mli- ac ey n 1 1 ıaçı e ma • . . • . . b" k'I gelmiıtil'. ve ıatmak 6zre vDcuda 1 t 
f · ... · · .. hk'k kA " ld kt t k nar fabrıkaıında çalıctan ıctçı· ıncırlerden 263 ın ı oıa . . ı,et' 
eththgının yaptıg ta ı at um .o u an ıonra e rar Y Y .. k lzmır Jandarma merkez 1,1- diji ıabenin buıün • 

hidisenin çok ıuma.UO oldu· Muhaıebei haıuiye.kadr09aaa lkerdekal bir d~ıamkının grehvd~ kal- dl udaila~şt~ma ~ad~rll~m:re n~ : )ilk kumaadaalığıaa Mardinla meraıimi yapılacaktır. 
;aaa meydana çıkarmaktadır ahnmaaını ıayanı dıkkat ıar- ııtı arı, ıre toru te ıt et· e mıı ır. u ur a ar. ın G k . ad k • • • • • -

Dikil• M h b · h • • mDı ve Dzeriade tevakkuf tikleri, tevkif olundukları hak· hisar idaresinin Aydın de· ercduı aıaıbı JalH~~ma b a· 
ı u aae eı aauaıye . . k d ı man anı yllı aıı ıamet ey b h' · 

memuru Naci bey hakkında etmiıtir. 'kında zabıta raporundan ay- mıryolu umpanyaıı epo a· t • d'J . ti y . . d Ta anca te~ ırı ~,, 
bazı yeni maldmat elde edil· Bundan baıka, Naci beyin nen alınmıı bir yazı vardı. randa kirladığı bir yerde mu· ayı~ e. ~ ";;'. r. :n~ Jjn ~r· Kemer me•kii biriaci ,r 
mittir. yeni ihtiliaı 17,000 lira zan- Bu yazının yanlış olduğu, hafaza edimektedir. m~ ~: ed.mıı ya ın • zmıre miseri Nazmi beye ya&İı. J-' 

Bu zat evvelce Dikilide nedilirken 22,000 ktıallr lira müıevvik sıfatiyle bidayeten Bu incirler yakında iıtan- ge ece er ır. na11nda tabanca teıhir .,,, ( 
Muhaıebei buıuıiye memuru olduiu meydana. çıkmııtır. tevkif ~ettiriien işçilerimizin bula nakldilec~k _ve. inbiıarın 

0 
•. 

1
•. .. • .. balıkçı Kemal efendini• -;_, 

ikedn 1,200 liralık bir ilıtiliıı Naci beyin tevkifinden aoa · hemen o glin Sulh Ceza hi· Paşabahçedekı muıkırat fab· Ume kufn Aıliyeceza mabke..,. 
tespit edilmiı ve 3 ay hapse ra yllkıek makamata vaki ih· kimlijince tahliye edilmelf.- rikasında somaya tahvil edi· S b b• t aevki takarrlr etmiııir. 
malıkflm edilmiıti. Bu ıatıa barlarlar tetkik edilmektedir. lerinden anlaıılmıştır. Mes'e lecektir. e e tye • • • • • 
hapiı cezası. mahkemece tecil Hidiae yakında Adliyeye ak- lenin esası; işçi ücretlerinin idare tarafı?ıdan satın ala· Geçenlerde Eıref ••pa• 
edilince; Naci bey tekrar ıedecektir. bigayrihakkın 125 kuruştan naıı il!cirlere Ôdemiıte Gç ku· runda bir kan olm111; buama Tahkir J' 

80 kuruşa tenzilidir. Alaka- ruı on para. Selçukta 3,5 neticeıinde yanlaaaa Ahmet K b 
11 

.. k. . 1• ~ 

intihap 
Yoklaması 

· · · · k 'N ·ıı· h ı· · d 3 · · · •r• anan • ımıo' Kadastro dar ışçiler ıdarehanemn:e J ka- uruş, 11 azı ı ava ııın e ısmındeki ateıçı baatahanede k ela bk' 1 ; J 

k . . . h k f. t . kt d' B d • d aı eme eıaa11a ta ır ,.. dar gelere vazıyetı ıza et uruş ıa verıme e ır. u te avı eana11n a müft&. la k H ı~ 

M 1 ·ı f . t f ki k . t V d b' f b • . auça, ava at Ilı• emur arı tı er. ıa ar arı, uza ıs asyon- apar • ır en ey eh h kk d 1 ... 
işçilerin haklı ol~uğunu lardan Iımire naklediJ. cek in· tarafından yapılan tetkikatta; k a ın • rilflzla~u ma 

Dnn gece Halkevinde C. AdJı•yede mahkeme kararı da teyıt ede- cirlerin tahliyesine mahsup •-· k aran •e m ıtır. -
H F h. k h ti . vapurun maaına a aamınıa • • • • • 

. . na ı;e ve oca eye e· cektır kanaahndayız. edilmekt .. dir kull 1 k k d ki 
riaia ittirakile Belediye mec· Tapu ve kadaıtro baı fen • · •• • •, .... •nı amıyaca • ar eı • • t 
liıi azihkları intihap yokla- memuru Zeki !e fen memuru yeni Liman dıgı anlaıth~u~br. Bu itibarla Tetkıka ti! 
maıı yapdmııtır. Adnan ve Ea11 Fahl'i beyler Tayy&1'e vapur ıüvarııı Hakkı beyle Ziraat Vekileti eottl -' 

• • • • • 14,000 liralak bir tapu işinden idaresi Sineınasının Jıa)k giinleri çarkçıbaıı Adil efead, lıllme mlfa•iri Abidin•e Zir•at - ıl 
Tren Faciası maznan olar•k idare heyeti . . . . . . . . sebebiyet vermek ıaçile için· tebi mildllrll Hilmi bef~...J 

kararile adliyeye verilmifler- Lıman Şuketınıo tasfıye Tayyare sıneması sınema 6 • f t k b ki HM il k"kat • .. : Q f1Vı 
Evelki gtın Manin ile Me- dir. muameleleri ikmal edilmek ilemiode ıayanı d;kkat bir c . 11 ıa. • • • •·•• Yer • 1 •\'&• etmeye 

nem~n araıı~da. ve demiryolu Bu zevat• isnat edilen ıuç, tlzeredir._ Şi~ketin tasfiyesinde~ yenilik yapmıı ve büyük fe mıtlerdar. .. • • lerdir. • • • • • _ 
tlzerınde fecı bır kazi olmuı; gayri reami olarak tanzim ~oara, hu~umete geçen. yenı dakirhklarJa tedarik ettiii v 

ben 73 lncü kilometrede bir ettikleri bir haritaya reımi ıdare ~·~lıyete. geçe~ektır kıymetli filimlerden herkesin Mu,la'da Faizcilik 
araba ile hayvanlarını çiğne· bir ıekil vermek için icap Yenı ıdarenın ıeklı hakkın · istifadesini temin için Paı•r- Z t• •ı•k K h t' et• 

• • d b' t J' t h - 8nUDUn aua a ID mııtır. eden muameleyi tekemmlll a ır • ıma name azır . s . . ey ıncı 1 . . .. 1' 
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Kaza ittiıalinde, El~ktrik ıirk•ti liman, Rıhtım ve Körfez ida- miştir. lik mutaha11111 Fenab bey 
kontrol memuru M. Gr•nD resi memurin kadrosunda cüz'i iliveten ba vazifeyi de &ıeriae Niyazi bey 

Karantiaad• oturan Mazaf· evinden yanıın çıkarak ı6a· nialaelte tebeddül olacaktır. N b•J 8 almııtır. labiıarlar iclareıiD~ 
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mnı ve kurtırılmı~tır. çıkmıpada ı6nd6rfllmllıtlir. muhtemeldir. tir. 

Rakısı: Nefaseti ve nezafeti 
. rağbet kazanmışıtr. 

itibariyle her yerde 



YAŞAMAK 
İSTİYORUZ!.. 

-Hissi, içtimai, aşk romanı-
23 - 9 - 934 - 35 - A, AfJNAN 

., .. 
ı•Jİ' ..... ., .. 
li•"'' 
111i1•· 

ın 'tqaJli hanım hafifçe te~e• ı 
~ ltı ediyor. 0.ıamnn belli o 
~;rki, ismet hanımın dili al 
•ot • bir ıeyler, bir ıeyler 
~· •ııyor. Onları kurcalamak 
~;' g8nlümde gizli bir arzu 
)a •ıuyor. Ona vavaıçe ıoru

t'111J: 

hi)~ Siz galiba bir şeyler 
l orsnn az ... 

d - l~vct ... Sizin Jıakkınız· 
' biraz malftmatım 'f'ar. 

,. t - Snhihmi, kimden öğ· 
6lldinid 

d ' l izi tanıyan bir bey
h 611

••• Genç ve iyi bir adam 
b~llıen her giin bir ka9 defa 
'klcınızda. malumat almak 
~~6 re 1e1ofon ediyor. 

bit:' Kimmi~ o bey, ismini 
1Yor mısınız1 

4 - Hani ya sizin araya
ırıız yoktu' 

~' liatırlayamıyorum da on-
4 soruyorum. 

~ - Ragıp beyi h
0

atırlamıyor 
'8ttnuz7 

h ' Ragıp hey mi, kimmlo 
ııt 

le ....... Ragıp bey isminden bir 
/
1 
bltırlamıyor mueunuzt iten 

1 eti 
~ bugün öAleden sonra 
~ taneye geldiler. Siain yanı· 
'ıa g· k · · ı " d S hi ırrne ıstıyor ar ı. erta-

h·p llıfisaade etmedi: c Daha 
tt1 hafta kimse ile görüşmiye· 

', dedi. 
~" Çok tuhaf, Sertabip ne· 
~il böyle şeylere karışıyor. 

i , ~ tavassut etseydiniz! 
ci ~' 'ıııı' Gördünüz mü. bani ta· 

.,. ~ 'Yordunuz onu' 
·r ,d( '-' Yapmayın böyle lamet 

•' tııını M"t · . a· 0 ~ f' "'tı' ... u eessır mıy ı, 

-~ 1
111 hakkımda neler sordu' 

~~' Çok elemli görünüyor· 
11' trendilerini salona al· 
~i~·. Beni bir müstantik 
ı~t·ı 1 Stic \·aı> ettiler: .Hara· 
t, t nasıl, yemek yiyor mu, 
~;•sının rengini gördünüz 
~~·geceleri uyuyor mu, bro 
ı~ 1 alıyor mu• diye bir alay 
~,'1 sordolar ... Vertligim ce
ıt!'"l' kendilerini tatmin 
~it 0di. 8ize verilmek iizere 

t ~,J ,llıektnp karaladılar. 
:;ı ~ktııp mu, nerede o! 

Odamdadır. İki gün 
için onn okuyamıyacaksınız. 

Size heyecan ve zarar vere
bilir7 

- Ne olol'&unuz, İsmet 
hanım, diye yalvarıyordum. 
Ne olursunuz, bana. büyük 
bir iyilik edeceksiniz. mek· 
ta bu ban" veriniz. İsterse
niz ıhı açıp okuyabilirsiniz. 
Ragıp beyin yazdığı satır
lar, bttlki sıbbatıma da iyi 
gelir. Sizin de bir kalbiniz 
var, hmet hanım... Şüphe
siz bütün genç kızlar gibi 
siz de sevdiniz veya sevi· 
yoraunuz... Seven insanların 
heyecanlarına mani olmanın 
tehlikesini siz ele kavrarsı
nız. Bana o mektnbu verir
ıeniz ebediyyen size minnet
tar kaJaoağim. 

- Vereceğimi vadediyo
rum. Fakat iki gün müsa· 
ade •.. Aksi takdirde hastane 
disiplinlerine riayetsizlik et· 
miş olurum. 

- Ah, demek vermiye
oekainiz .•. 

lsmef hanım bünkür, hüukör 
ağlıyarak yanımdan ayrıldı. 
Tekrar geldiği zaman elinde 
Ragı hın el yazısile yazılmış 
mektubunu buldum. Onu 
okumak için heyecanım kafi 
gelmiyordu. Son bir rica ile 
kendisini rahatsız ettim: 

- Okur mısınız! 
Dedim. Acıklı bir istif· 

ham gibi kıvrılan başımdan, 
kendi namına büyük bir 
ezgi duydoğnuu anlıyor 1 um. 

Bozyaka 
Geceleri! 
Çok yakın zamanlarda, 

Bn:.ıyaka ıemıindP. cereyan 
eden haain bir maceranın 
romanıdır. Romanımmn 

kahramanlarından biri, bir 
çoklanmı:ın tanıdıgı bir 
talebedir. Ve oehrimi:in 
kız mekteplerinden birinde 
ıahıilini yapmaktadır. 

l!•IR POSTASI 

Amerikalı Dilber 
Fransız balıkçılarını heu 

· baştan çıkarmış 
PlAj mevsimi, şiiphe yoktur aonra Morga kayünün sahilde 

ki rezaletlerin en h•l olduğu bir oteline yerltşmlştir. Fakat 
mevsimdir. Yarı veya büsbütün bu kiSy oteline başka bir isim 
çıplak güzel kadınların vazi. vermit ve. . tek bir bavo]la 
yeti, hemen her pltjda yüzler· gelmittir! 
ce maceraya meydan açmak· Kalabalık bir ,ehirde yirmi 
tadır bavulluk tuvalet belki ihtiyaç· 

Fakat, bu senenin en şayanı larına kifayet etmezdi; fakat 
dikkat plAj rezaleti. hiç ıüp- bu basit balıkçı köyünde, ona 
hesiz madam Glayntis Fergu· bir bavul değil, hatıl küçük 
sesenin Fransadald macerasıdır. bir kutu hile kiti idi; çünkü 

Bu madam. çok zengin, çok ona lbım olan Radece mayo ve 
giizel ve... çok zevkine d&f- mayo çeşitleri idi! 
kündflr. Amerikalı ve Ameri- Ne gazinoım, ne plajı, ne 
bda .kocası olmasına rağmen de eğlence reri olmıyan bu 
ıenelerdenberi Pariste ve yal· köyde bu güzel ve çapkın 
nızca oturmaktadır. Amerikan madamının işi 

Güzelliği nisbetfnde tuh ve ne idi7. 
çapkın, ve çok macera perest1 Kadın, hem de giizel bir 
çok erkekçidir. kadın degil ıni' Biraz da 

Bu sene, bu kadın Fransa köylü, dinç ve sağlam bün· 
sahillerinde her uğradığı ha- yeli erkekleri ııeşine takmak 
lıkçı köyünün bütün erkekle· ltevesina diişmüştii, bnnnn 
rini çileden çıkarmış ve niha· ic;in de bu ki;yc~ğize gel-
yt:t Şerbuağ balıkçı köylerin· mi~, fakat köyün huzur ve 
den birisinde, köy kadınları asayişini ihlll etmiştir. 
tarafından taılanmıştır. Madamın köye gelişi, ev-

Htdiseyi tafıil edelim: veıa fazla nazari dikkati 
Amerikalı dilber madam, celbetmemişti; s üııkü Dovil'e 

Mayıs iptidalarında 12 köpeği, geldiği gibi tantana ile gel· 
20 elbise bavulu Ye bütün hat· memiştir. Fakat geldiğinin 
metile Dovile gelmiş, biraz - Devamı 1 O uncu sahifede-

Onu dinledim: 
c Pa,kiıe hanım, 

Bilmem bu sesin sahihini 
hatırlıyacak mııın, Pakize ... 
blıdeohire bulacağını zannet· 
memekle beraber btlsbtltün U· 

nuttuğuna da inanmak istemi
yorum. Seni hastane köşelerine 
kadar takip eden inamın her 
halde eaııa yakin olması lbam 
gelmez mif 

Felaketini bütün 0umultile. 
hiitün vüs·atile paylaşacağımı 

aöylersem bana inanır mısınız 
Pakize .. Zabıta kanalından ge. 
çerken iizildüğünd ve belki 
de fazla bir teeısilre kapılldı

ğını zannediyorum. Senin bu 
ÜJSÜDtüne bak vermek için de 
bir sebep görmiyorum. • 
Şimdi bulnndo~un yer, 

senin için belki de bir iyi
lik vesilesi olabilecektir. Sen 
hastahanenin o münzevi oda
sında, kendinle yalnız kal
dığın zamanlar belki de 
mazin n unndulan günleri
ni hatırlamak istiyeceksin. 

Ben geri giinlerde seni hi
mayeme almak için yaptı· 

ğım ha.r~kette yanılacağımı 

bir dakika için de olsa ak· 
lıma getirmonıiştim. Öyle 
sanıyordum ki, bon o za
manki düşiinüşiimle gerek 

senin ve gerekse Narin için 
iyi bir ağabey olıu·ak; siz· 
leri elimden gelen imkan
ları kullanmak snretile meş

gul edecektim. Ve öyle dii
şiinüyordnm ki bu hayat 
tarzı sizler için olduğa ka· 
dar benim için de >ilakalı 

olacaktı. 

Esefle s<lyliyorum Pakize, 
ben çok kısa bir zaman 

içinde bu zannımda aldan
dığımı anladım. 

Anladım ki J>akize, ben 
evime sığınan iki hassas 
kıza da aşıkım. Onları bir 
kardeş, bir hemşire sıfatile 

değil; hakiki ve içli bir 
aşkla seviyorum. 

· Devam edecek -

~ TiCaref-_J.nJ1.tba."''· 
,.J i~iniF 
1'~ t!o 

I'" son sistem tabı levazımın• mallk O"'ir61. ,yeıefon: ~952 
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ADRES: 

Matbaa11 

Her boyda yevmt Gazete, Mecmua, l,.itap basılır 
"'"''""''"'"""'"'"""" <'V'.rV Gazi Bulvar No, 82·34-86 

~ ... ki• •--! Her türlü ~iss? senetleri, etiket, .. ticart evrak çek, poliçe, fi~ mak-
q 1 Ve reDIUNZ b~z emsalsız hır 'ekilde yapılır. 

~'&tlulr, nefaat, ılir'at, İn· 
bı 1Dlle11esenin ıiandar 

lJer talebe hemen 
cevap verilir 

Resmi ve ticari defterler 
Ucuz, sağlam ve güzel kasa, defteri kebir yevmiye, 

her türlü Belediye Köy defterleri basılır. 

Bir tecrübe ile hakikat anlaıılır 

' ........................................................................... 

23 EYLÜL 1934 

Tetkik Notları: 

Hat Boyunda 
karşımdakinin halinde inan
mış bir adamın zendegisi 
dalgalandı ve şöyle cevap 
verdi: 

- Gazeteciler olur olmaz 
mevzuları biiyük harf lEırle 
geçirmekten çekinme:r.lor. 
Karaya beyaz demek onlar 
için bir hiçtir. Gazeteci ol· 
saydınız size daha başka 

türlü cevap vermoği düşü· 
necektim. Merak ettiği Jiz 
kalabalığa gelince: 
Burada adettir bir mahalleden 
hir aile ayrılınca o mahalle 
halkı kadınlari ve erkeği 

İstasyona gelir ve böylece 
teşyi edilir. 

•*• 
J>enizliye geldik. Saat 

epi ilerlemiş, hava kararmış 
idi. Evelce haberdar etti
ğim bir arkRdaşım beni is
tasyonda karşılamak no7'a· 
ketini gfüıterdi. Boraberce 
ana caddeye çıktık. Denizli 
uzaktan pırıl, pırıl Janıyor. 
Şehrin istasyona olan uznn
lnğünu nazarı dikkata alan 
arkadaşım araba ile gitmo 
mizi teklif etti. Fakat Jınva 
serin, yol sulanmış her ta
raf tertemiz kokuyordu. 
Yaya gitmek dalıa iyi ola-

• 
cağını düşündüm. 

- Yaya gitsek •.. 
Arkadaşım muvafakat etti. 

Çok güzel ve dümdüz olan 
ve her iki tarafı ~üsliyen 

ağaçların arasından yürüye· 
rek ilerliyoruz. Uzaktan 
uzağa geoenin sükunetıni 

bozan su akmtıları kulak · 
larıma ilahi bir senfoni gibi 
çarpıyor. Hemen so'f'diğim 

Denizli şehrine girmek için 
bir dönemeci geçm~k Jflzım
dı. Fakat tam bu kcişedo 
gözlerimin önünde dolu ~u
Talların birbiri üzerine kon
masile dağlar canlandı. Son· 
radan c)ğrendim ki bu köy
lülerin getirdiği buğdaylar· 

dır ve Ziraat bankası alıyor. 
Fakat içlerinde haftalardan 
beri henüz teslim etmemiş 

olanlar da var. 
Bunları geçiyoruz. Haltı 

o güzel ve muntazam ~ose· 

yi ta!dp ediyoruz. ~ehir elek
tirik ampullerile yanıyor. 

* * • 
Gecenin ilerlemiş saatle-

rine kadar parkta kaldık. 

Denizlinin husosivetlorinden 
bir tanesi kadı~lı çalgılı 
heyetlerin çokluğudur. Xite
kim parkta da vardı. Yeşil 

söğüt ağaçlarının sarkan 
dalları ara11nda icrayı 

ahenk eden saza sn şırıltı 
larıJdaha tatlı bir nağme gibi 
karışıyordu. ]fakat kalabalık 
arasında hususi ve anlıya
madığım liı~rnile hır adam 
dolaşıyordn. Boynuna asıl· 
mış bir çant1t. elinde 
bir teneke ibrik taşıyordu. Bu 
adam hemen her masada du· 
rup doldurduğu bardağı müşte· 
rilerine sunuyor. Biz bir otur
duğumuz arkadaşlar bu mera
kımı anlamıolardı. Ben sorma· 
dan onlar izahat vermeğe baş
ladılar: 

- Ali hoca Denizlinin t.pa· 
zarela > sadır. Onu hilmiyen, 
tanımayan yoktur. Her sancılı 
adam, her midesinden muzta· 

Niyazi lllıami 
rip Ali hocayı arar. 

- Öyle iİse; dedim; madem· 
ki zararı yoktur, biz de birer 
tane içelim. 

- Her vakıt biz içeriz di
yen muhatabım sesine biraz 
daha şiddet vererek çağırdı: 

- Ali Hoea .. 
Çok geçmoden beyazı si

yahından fazla kılı ihtiva 
eden sakallı ilıtiyn.r kendine 
mahsus ahengile söylenerek 
yanımıza yaklaştı : 

- Doldur bakalım ... 
Kadehler doldu. }}vvela 

arkadaşlarıma içittim. So
nuııda bir oolı ! çekişlerin-

den cür'et alarak hen de 
yuvarladım. Hakikaten bir 
serbeslik 'Ve midemde bir 
hafiflik hissettim. Ali ho· 
canın bizzat kendisinin an-
lattığına giiro bu işle 
tamam otuz l>cş sene· 
ilen beri ugraşıyorım1ş. Ye bu 
m iiddet zarfında hiikftmet 
tarafından bit- çok defalar 
takiıl edilmi~. Fakat ticare
tinin meşru 'olduğu anlaşı· 
Jınca kendisi Ferbest bıra
kılmış. 

Öğrendiğime göre verdiği 
mayiin torkibi şudnr: 

lı"'iliskin, nane 'Ve kekik 
suyu. Bilhassa sarhoş1arın 
daimi miişterisi bulunduğu 
bu Jnrsakallı ihtiyar snnki 
bir kimyager gibi konnşu· 
yordu. Hiikfıınot miisaade 
otse diyordu, bon ,ne ilılçlar, 
ne tesirli ilaçlar yaparım. 

Denizlinin ötedenberi bir 
irfan ocagı olduğunu işidir 
dururdum. Bu gozinti bana 
bu hakikati de gösterdi. 
Oturduğumuz yerden etra
fıma bakıyordum. Gördiik
lerimin arasında bilhaFsa 
genç mektepliler biiyiik bir 
yekun toşkil ediyor. Bundan 
memnuniyetle balısottiğiııı 

Denizlili arkadaşlar bana 
tren lcnmpanyasındnn acı 
acı şikayet ettiler. Ye muhak
kak ki A ,·dın demin•olunda 
bu dert t;lebelorin o.zoli bir 
derdi gibidir. Evvela iic· 
retlerin yüksek oluşu ve 
kumpanyanın gidip gelme 
tenzilatlı bilet vermeyışı 
bilhassa talebeleri mi.işkii
Hlta koymaktaJır. lstanbul
cla okuyan bir denizlilili 
veya Aydın Dcıniryolları 
üzerinde otaran bir talebe 
memleketine tatilini geçir
mek üzere gidorkon mekte
binden gidişli gelişli bir ve
sika alıyor. !Jn VCKİkanın 
kumpanya müdüriyetine ib
ra.zilA ancak bir gidiş bileti 
alınabiliyor. 

D<inüşte tenzilattan isti· 
fade etmek için ovve rn bi
leti tam almağa mecbnrdnr. 
Mektebine gitlince kendisi
nin talobe olduğuna dair bir 
kfığıt alır ve lrnmılanyaya 
iade ederse bu tnkuirdo ver
diği bütiin bilet Jlarasırıın 
yarısı gönderiliyormuş. Bu 
tedbirin sakat tarafı gayet 
açıktır: Üç aylık sılaya 
gidecek bir talebe birinci 
defasında aldığı talebe ve
sikasile o müddet için zaru· 
reten talebe hukukunu haiz
dir. Bunu tekrar tRhkik ot· 
menin birinci Aebebi miiş

külat çıkrmak ve tam bilet 
parası almaktır . 
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memleket Postası Azılı hırsız 

Aydın haberleri 
Kooperatif Ortakları Bir Sa
tış Kooueratifi Kuruyorlar 
Aydın: (Hususi) - Ziraat rilen birinci ııaıf bava Raıat 

bankası Aydın şubeıi müdüıü ;stasyonunua her gün ve mu· 
Muhterem beyin memleketi· ayyen saatlarda Ankaraya ha
mizia fıtibıal iılerile çok ya· va haberlerioi veıebilmeıi icia 
kından ve ıuurlu bir ıurette telgrsfbaneye bu•uai bir ma
meşgul olduğunu evvt>Jce bil kine kohmasıda karar altıaa 
dirmiıtim. alınmışt~r. 

Muhterem bey evvdki gün GAZI GECESl - Gazi 
Kredi koopHatifleri id re hey· gece i, Aydın Halkevinde gO· 
etleri azinnı bankaya davet zide ve münevver vatandat· 
etmiı ve müdavelei efkarda lann •ştirakile çok hararetli 
bulunmuştur. Bu içtima neti- bir şekilde kutlulanmıthr. 
ceaiode, ortakların şahsi le· HURDA iNCiRLER -Bu
ıebbüıleri ile bir satış koo- radıo~lohisar idaı esi tuafıa· 
perat&fi teıkiline karar veıil- dan mübayeaıına devam edil
miıtir. mekte olan hurda inc:rlerin bir 

RASAT lSTASYONU - tarafUında lımire sevkine bat 
Nazillide açılmasına karar ve- lanmışhr. 

Denizli 
Asayiş çok 
faaliyeti de 

llaberleri 
yerinde, Evkafın 
teşekküre deier 

Denizli: ( Haıuıi ) - De- ~,...;; ,. ..,. l 
nizlimiz, bıli hazır idare ma
kaoizmannı ellerinde tutan 

Salihli haberleri 

' - -- - .. ..;:::::.. -· ... 

D 
. . . v • 2 bekçiyi tabancayla yara /1 emırcı Gençlıgı Ödemi" (Haıuıi) • Cı..m• llDa girmit ve bir ···-ti 

günli akşamı, Ôdemıı halkı mıı, oradan da damlara P9'" 

G
•• Ç • azılı bir hırsız yüzünden lelit rak kaybolmuıtur. _.. 
oze arpacak Bır Canlılıkla ve heyecan içinde kalmııtır. Hıu•z şiddetle ar••.-:. 

Ç 1 
Çarıı bekçilerinden Murat ve Kirazdan aıker ~-

8 iŞi Y Or çavuı ile Halit efencU, gece hmail oğlu Ali veya A-._.ı11 
devriyeıini yaparlarken büyük deli Haıan Ali olduta ta"" 
cami civarındaki Kuyumcu edilmektedir. 
Fuat efeadiain diikkinında Sarraf Nadir efead .... 
ıüpheli gürültüler duymuılar, k( ç ~ÜD evvel dükkl .... 
Murat çu•uı tabaııcııını çeke- yan bıraızın da bu 1.,11 
rek dükkiaın arsa cibetindl'!kı duğu zannedilmektedir. 

• duvarda açılmıt bulunan delık • '• -
yanında kalmıt ve H11lit efen Belediye ... 
diyi jandarmaya haber verm~k Je•" 
liıere telefon ' santralına gön· Nizamları hademe 
dermiıtir. şamil değilnı:dirf 1 

kuyumcu dükkiundaki hır Dün sabah, Gıffarıacl• 
' sız, Murat çavuıu yalnız gö· teli Öbilnden geçealel'• 

rilnce tabancaaile beı el ateş müddet için yollaru.ı k 
etmiı ve Murat efendiyi ya- veya ... Kirli ve çamurla 

- ralamııtır. ıslanarak geçmeie 
.1)emircinin umumı görünüıü Bu ıırada Halit efendi ye · kaldılar. 

Demird, (Hanı1) - De- rinde çok ...n.zel bir tesır•bu- tiımif, tabancaıile hırsız& • ta· Bunun •.e~ebi, ~vkaf i 
_:_ı ı d • 5 .. • k"b b l b d hademelerının daıreai• 
........ ı • ıençlak ve bara ıule getirmittir. ı e aı amıı ve u ııra a . 
faaliyeti ıtızel bir inkiıaf elde Halkevinin temaU ıubesi Çatal yol bekçiıi hldiae ye· dı~en ve ll:aldırimk k_,I. 
etmektedir Şehrin merke&in- meıaiılade cidden muvaffak rine yetiımiı ve kaçan hırsıza yl amal lan v~ yalı • ... ' · .. ? d" w çamur u ve pıı • a 
de bir •Cllmbariyet ıalona> olmaktadır Bu muvaffakıyet- yangın mı var " ıye sordugu d t k · d h 1. uvarına sıçra aca 
teıiı eclilmiı ve bu salonda leri ve bu muvaffakıyetletin sıra a, ıraıııu -.urıunlarına süpürge aallamalarıdır. 
aık 11k m&aamereler, temıiller ıırrını kol erklnındaa muallim hedef olmuı ve ayaiıada~ ya- Ve itin garip ciheti.., 1' 
verilaaiye baılanmııtır. Abdurrahman bey bir mlisa- ralanmıı, çıkan kurıun bır de bale orad.aki zabıta •·-~ 

Ge
renl d ril "M • mere ıonuada izah etmiıtir. fırıncı çıra;ını hafifçe yarala- nnıa mOdahale etme•~ 
w er e ve en avı . . • Jıldınm 

1 
• hl Bk b. Halkevıoın ıpor kolu da mııtar. ı~ceba, beledıye 

" P Jell, 'I ır meaaiainde& ;,ı netice almak- Bu sırada jaadarmalar ye- resmi daireler badelD 
muvaffakıyet kazaumıt ve tadır. Spor koluna meaıup tiımiıae de hırsız cami çıkma- ıamil değilmidir ? .. 
pekçok alkıflaamııtır. avcıların muntazam bir proı 
Temıilden ıonra 6 ıencia ram dab:lindeki çalıımalan 

zeyb k luyafetile Milli oyunlar bertaraftan takdir edilmek· 
oyaamaıı, hazır olanlar llze· tedir. 

Belediye 
Encümeni 
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at anın sp ketleri 
... -İiiiiiiiiiiİlliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii • • • > . '' ' - . . : ~. - ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili-

1

• 
• Mınta a por ongres 

Denizcilik Heye inin Seçiminde Büyük 
Bi · İsabet Vardır 

••• 
Vali Pas Yine Başımızdadn· 

?4ıntaka spor koııgrosi 
ÜQına günü Halkovi snlo
~lltl.dt. toplandı. Saat 9 dan 
itibaren murahhaslar birer 

Jcrindeıı balısedi yordu. 
Kongro rojsi Vali paşl1; 

okunan rnporlarda bazı ııok. 

talar-& tenıa a rek noksan· 

• 

,.,.... 

ovel Yali "Paşa ve l!"ırka 

Ueisimi?.lo birlikte muralı 

Jıaslar toplu bir Jınldo resim 
çekt irrui~ lerdi r 

Bt1Ş dakikalık lıir fasıla · 

dan sonra miizakere yeni· 
den başladı. Siiz alan K. 
R. 1~. ınurahlıqsı MnhliR 
Riza. boy; cezalanan bir o· 
yuncn Jrnkkıııda nrnrke:l 
hoyetinin veuligi n f kara
rını pek haklı olarak tenkit 
otti. Mulılitı bey; lıisiklot 

heyetinin pıHke yol iizerin · 
ele 1srar)a yaptırdığı hieik· 
Jet yarışlarının iyi netice 
vermoiliğini vo elde edilen 
rekorların pok fena oldn· 
ğanu eUylodi. 

Merkez heyeti namrna 
Reşat ,.e bisiklet heyeti na· 
mına Sabahattin beyler s(iz 
aldılar. Sabahattin beyin 
vermi~ olduğu izahat tat-
minkf\.r olmamakla beraber 
müzakerenin uzamaması için 
Altay1 Altınördu, K. S. K 
murahhaslnrmın kifa~·eti 

vordik· 
intiha-

Kongresinin lr apıldrğı llalkevi Binası 

miştir. Yeni seçilecek) uka- bu işde de kendini gö terdi 
daşlara talimat Vôreceğiz bu ve bn hayırlı netice elde 
i~ üzerinde çalışacaklardır. edilmiş oldu. 
Iskrinı üzerinde de ayni şe· Dünkü intihapta İzmir 
yi yapacağız, malzeme mev· denizcilik heyeti selalıiyet-

cnttur, çalışacak arkadaş- tar ve ehil ellere tevdi edil· 
lan bekliyor. Atıcılık hak· miştir. Muhlis beyin deniz· 
kında verilen marn.mat hep· cil.ik hey.eti rei~l~ğine seçilmesi 
sinin üstündedir. 6onçleri- cıdden ısabetlıdır. 
miz atıcılığa. çok ehemmi· Xap1lan seçme neticesin-
yet vermelidirler. Güreş için de heyetlere seçilen zatlar 

şunlardır: 
İzmirde bir gUreş salonu 
açacağız. Denizcilik mahzun Merkez lıe~rcti: 
ve mahrumdur. Bo sebeple Reis Vali Kttzım paşa 
bilhassa lzmirimizin gençle- (G.T), azalar Ue~at (A.0), 
ri çok aHlkadar olmalıdır· Suat (K S.K), Mitat (A.I~) 
lar. Futbola gelince: Rus milli Niyazi (Uuca) boy lor. 

takımının Tiirkiyeye gelme· ~,utbol heyeti: 
si ve lzmirdtt de iki maç Reis Mu~taf.ı ( ~\. .O), aza-
yapmaeı tekarriir etmi~ gi· lar: F6lı ıni (A TJ), Hikmet 
bidir.• (K.S.K), Sal:1lıattin (Buca) 

Muhtelit takımı çalıştır• Sıtkı (., arkrqıor) beyler. 

mak için vakıt geçmiş de· Atletizm heyeti: 
gildir. Fakat vaktimiz dar- H.eis Hüseyin ağabey (A .O) 
dır. Yeııi arkadaşlarımız azalar: SCi.di Agnh (K.S.K), 
işle azami anrette meşgul Kemal (A.L), lsmail Hakkı 
olmalıdırlar. > (Buca), Oahit ( Şarkspor ) 

Münaka~aya ge9ilmeaen beyler. 

Şampiyon Takımımız 
3-1 Galip Gelerek Panayır 

Kupasını Aldı 
Onma giinii AlRaııcak stad- det karşılıklı hiioumlarlB 

yomu, yine biiyiik giinler· geçti. 
don birini yaşad1. Tahmin Altınordulu çocuklar bn 
ettiğimiz gibi Altay • Altı· kısımda çok iyi çalışıyor-
norclu takımlarımızın yap- lardı. İlk on beş dakika 
tıkları kupa maçı ç.ok ala· zarfında ıuığdan yaptığı hü· 

Alsancak •ı d d · ·ı d ... a ~romun a seyırcı er en bir grup 
k:ı.lı ve heyecanlı oldu. cumlardan birinde çekilen· 

1 • 

Çoktan beri iyi maçlar şiitlorden birisi (kale iistiin-
g<frmeğc hasro(knlan 1 zınir den, diğeri de kale yakinin· 
spor severleri daha er- de k d . n ve enar an avuta gı t-
keııden sahaya akın etmego ti . . 
ba~lamışlardı. Snat tam 1 ı · Bıraz sonra ~Vahabın 
de takımlar, Jıakt·m Giizte· Şiikriiye verip dışarıye at-
podon 1smail Hakkı beyin tığı bir ııasını g<irdük. 30-
işareti ile oyuna başladılar. uncu dakikada ayni oyuncu 
Altay oyunun ilk kısımla- kı.foci ile karşı karşıya kal· 
rında iyi bir hakimiyet te· dıgı halde topu avuta ata-
sis ederek AHmordu kale· tak ikinci bir fırsat daha 
sini t~hdit etti. İlk ikinci 
ve beşinci dllkikalarda Va· kaçırdı. Oyun gittikçe daha 
hap iki giizel gol yaparak heyccanlanmağa ve akınlar 
oyundaki miivazeneyi boıdu. karşılıklı devama başladı. 

Bu tazyikten kurtulan Altınorda merkezden idare 
kırmızı lflcinl'tliler a çı lına edilen hücumlardan birinde 
ğa ba~ladılar ve birbiri ar· Altay kalesine indi. Kale 
kasına f'elılikeli hücumlar 
yaptılar. 20 inci dakikadan ()nündo top Altay müdafi· 

ııonrn A ltınorduyu daha zi· inin koluna 9arptı. Hakem 
yade hücumda gürilyoru~. penaltı verdi. Adil bunu 
Fakat Altay defansının ve gole tahvil ederek takımın 

bilhassa. kn.leciııin yerinde ilk ve son sayısını yapmış 

kurtarışları Altınordu mu- oldu. 
hacimlerine sayı yapmak Altay hana son dakikada 
fırsatı vermiyor. Esasen ge· 
çon maçta yaptı~ı lıir gole .Doğanın a.yağile 
muknbil ayağı çıkan Salih etti vo maçı 3 ·1 

mukabele 

galip bi-

Momtla. "Aslanın takımda. tirdi. 
lıulunmaması da bir nok- Altay; takımıuda değişik· 
sanlıktır. 

Uk devre 2 - O Altayın 
lehine bitmiştir. 

İkinci kısımda takımlarda 

küçük bazı değişiklikler ya· 
pıldı. Altay orta hafa kü· 
çük .Mehmetli aldı. Oyun 
iyi başladı ve epey bir müd· 

Denizcilik heyeti: 
Reis Mulılie Riza boy (K. 

S. K.), azalar : Refik (K. 
S. K.), Esat (K. S. K) Va· 
sıf {A.L), Şükrii (A. O) 
beyler. 

Güreş heyeti : 
Reis Nuri, azfllar : Sa· 

• balıeddin (A. 0), Riza (K. 
S. K.), Mümtaz (A. O), Ba
ha (A. L) beyler. 

Bisiklet heyeti 
Reis Mahmut .A şık bey 

(:l'. S.) a7.Alar : Orhan (A. 
L), Ziya (K. S. K.), Fikri 
(Buca), Baha (A. L) beyler. 

Yeni heyetlerin lzmirimiz 
için hayırlı i~ler görmeıini 

dileriz. 

lik olmasına rağmen iyi bir 

oyun gösterdi. 

Türkiye şampiyonası are· 

f..,sinde aldığı bn neticeyi, 

takımın gün geçtikçe çalış · 

masının bir semeresi olarak 

kabul etmek lazımdır. 
Altay takımını tebrik 

ederken gurup ve Türkiye 

birincilik maçlarında da böy

le ve hatta bundan daha 

düzgün bir oynn oynıyarak 

yüJr.ümüzü giildürmesini di

leriz. 

Hakevi Likleri 
Cuma günii. Halk BBha· 

sında da mühim bir spor 

faaliyeti vardı' Tehir edilen 

Halkevi likleri başlamıştı. 
Karantina takımı hükmen 

yenmiş sayıldı. Yapılau di· 

ger iki maç ta Demiryolu 

takımı 3· l Turan tak1mını, 

Tepecik takımı 3 2 Bayraklı 
takımını mağlftp etmittir, 

Ala 
Kongresi 

Cuma günü Altay kulübünün 

senelik kongresi yapıldı. İlk 

hafta ekseriyet olmadığından 

tehir edilen kongrede buhafta 

ekseriyet hasıl olmuş ve idnre 

heyetinin mesai raporu oku· 

narak kabul edildikten sonra 

yeni idare ve mürakahe heyet· 

lerinin in ti babına geçilmiştir. 

Neticede: 

Reisliğe Nuri Sıtkı , azalık· 

lara: Vedat Tevfik, l\lncit, 

Kemal, Eczacı Lütfi beyler. 

l\lürakahe heyetine de dok· 

tor Kemal Tah11in, doktor 

Hü eyin Hulki ve bıınkacı 

Muzaffer beyler seçilmişlerdir. 

Altayın yeni idare heyetine 

muvaffakiyetler dileriz. 

Su topu 
Müsabakas 
Galatasaray 1-10 

galip golıniştir 
htanbul, 21 ( A. A ) 

Bugiin Moda'da icra t>dilcn 

İstanbul Sntopn şampiyonn

l'ına yalnız Gnlata arny ile 

Beykoz takımları iştirıtk 

etmiştir. 

Ve neticede Gala ta sn ray 
takım1 bire karen 10 dan 1 • 

ile kazanmı~tır. 
~~""""""'"'"~"""~~ 

Kadın"9gülleci 

gülle .~ atmada 
birinci gelen Alman madam 
Floryan yeni bir rekora ha· 
zırlanmaktadır. 

Kost 

Amerikanın ençok sevilen 
tayareci8İ Kost lngiltere-Avus· 
tralya müsabakasını 8 • lO 
bin metre irtifadan yapmağa 

hasırlanmaktadır. 
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(YENi) Hurufat dökümhanesi ilk mektep kitapları ki' 
Tuib klt•plan d•bil oldujıı halde bütün ilk mektep '' Bahar 

'' Yaz ııcağında 5 damla hakiki Bahar kolonyası tabii 
bahır koku ve ıerinJiğini yaıatmağa kifidir 

25 kuruıluk cep şişesi bile vardır. 

taplanmız relmiftir. Bu kitapların lzmir ve mülhakata~d~ 
Döktüğü hurufatın gerek aailamhk ve gerek zarafet iti- toptan ıabı hakkı miinha11ren kiitüphanelerimixe verilautl • 

barile Avrupadan gelen burufata faikiyeti lzmir ve mllba- Kitaplanaı tamam almak iateyealerin mieaseaemize m6rar 
katı ve taıra matbaalaramazıa müteaddit tecrlibelerile ıabit atlan P.68 

Yalnız ( Ferit ) iıim ve etiketine dikkat_ etmelidir. 
olmuı yegi ne T&rk mlleHesesidir Taıra ıipanılan izamı lldaci beyler aokağıada ~emeraltı~de.. eti. 
dikkatle yapılar ve siir'atle g6nderilir. 83 No. da Yavuz Klt&pbaaeaı.Mekteph kutnph•!!.-

Adres: Murabıt çarşııı numara 25 lzmir . P. 620 T .. k. z· t b k 1 ..tİt ur ıye ıraa an ası z~ .. 

Talk Parfüme - Kokulu Talk 
-- Ferit --

Yaz sıcağından dolayı sivilce, kızartı, yanık, piıik, 
ter kokusu ve yağı derhal izale eder. 

isiliğin yegane ilacıdır 

Merkez depo: S. Ferit Şifa eczanesidir 
P. 506 

Ankara'da 

SARDA Elbise Boyahanesi 
lzmirin en iyi boyahanesidir 

42 senelik tecrübe ve ameliyat ile nihayet Avrupa· 
nın en büyük boyahanelerinde sekiz sene tahlil girip 
şahadetnameler almıı olan boyabanemiz mutabaHııı 

muhterem miiıterileri için teminattır. 

Bihimumtesisatııuiz asri ve miha nik idir. 
Temizlenmit boyanmıı vel iittilenmiı elbiaeler, deria 

bir ibtiıasla ve ıon ıiıtem makineler ile fenni ıekilde 
yapılmaktadır. 

Mulıterem m&ıterilerimizi istifade ettirmek makıadı
mız yaz için ayrıca tenzilil yapacaiımızı da bildiririz. 

ADRES Sarda boyahanesi Saman iskelesi 

1 Telefon şirketi kar~ısında N o. 21 P. 988 _ ....... _______ _ 
~tm-ıııınmmmuıonnımnummuuıw-tııııııı~ 

=~=== HiLAL MOBiL YE VE ~ 
SANDALYE imalathanesi 

------ Şekercilerde Numara 26 --~ En eyi cinı fırınlanmıı giirgen-

H Ik • •d h • = den muhtelif çeıitlerde mobilye 
a iŞ 1 are anesı ~ veıandalyelerimiz metanet, zarafet 

P o1is noktası karşısında <lairei nıahsn. a ~ itibarile gayet mükemmel olarak 
1-'elefon: 2037 = imal edilmektedir. 

Ankarada: bilumum vekaletlerle şurayıdevlet, kazanç ve ;;;; Toptan ve perakende ıipariı 
bina vergileri temyiz komisyonları, gümrük ve inhisarlar ve = kabul eder. 
iktisat dairelerile mahkemei temyiz ve sair devairi resmiye =: fiatlar ehvendir. P.546 
ve hususiyede g.örnlecek her h ngi bir . işi ola.o veya i~eride iİJDUll 111111111111111111111111 
ol~caklar lşlerinı kolayca ve ucuzca takıp ve ıntaç ettırmek llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll-llllllllUll 
lçın ancak, ~ D k 

ANKARA' da: ıenelerden beri bu itle meıgul olan ve O tor 
muntazam teşkilita malik bulunan (HALK iŞ iDARE HA· H F h ıı• 
NE~I ne vermelidirler. a re fU 

EmlAk ve emtia kumüsyonculuğu, yazı ve tercüme ve buna • 
llmmaıil bilumum işler yazılı nemizce yapılır. lzmlr Memleket Hutuui Rontken M&tebu .. aı 

Adresimize bilhassa dikkat edilmesi rica olunur. R k 
iDARE HANEMiZ, Her nevi ODt eD muayeneleri 

(lcabeden itlere garanti gösterir.) P. 678 ~ lıltra - Viole ve Elektrik teda•ileri y6rilyemiyea ve 

-------------------• - - bilha11a Raıitik çocuklara tatbiki •e rontkea il 

Zeytin yağı fabrikalarının I Kel tedavileri r•P•hr. 
nazari dikkatine: ~ i kinci Beyler ıokak fırın karıı•ı No. 25 Telefon 254 

Ticarethanemizde yerli mamulatından her boyda Avrupa llUIU 
mallarından daha dayanıklı örülmüş ot yağ torbalarımız !11Rlm1Rn11111111111lllUlllUlll 
me•cuttur. Fiyatlanmız ini torbalardan daha ucuzdur. Arzu 5 Doktor Alı· 
edenler nümunesini ticarethanemizde görebilirler satıı ıera· 5 
İtinde teıhilat gösterilir. :§ 

ıubesinden: 
1 

9·8·934 tarihinde ibaleleri yapılacaiı 24 8 934 Auad0
:. 

25·8·934 M. Birlik 26 8 ·934 Yen aıar 27-8 ·934 Ticaret /J4 
zetelerinde ilin edilen Yunanlı emvalinin ıabıları 26 9 b• 
taribiae birakılmııbr. Kıymeti muhammenesi iki bin ve d• 
fazla olan emvalin ihaleleri iıtizan• tabidir. 

Malın ıatddıjı ıeneye ait Devlet ve bdediye vergi ve r;; 
ıimleri mlıteriye aittir. Taliplerin ihale günü saat 14,30 
Ziraat banka•~a:mıracaatluı.,18 .,... 3658 P. 662 .,, 

Uludai 

MADEN SUYU 
Maden anlarının en lezzetlisi 

Bit defa tecrübe ediniz 

Deposu: 

İzmir Sıhhat eczanesi. 

İçilecek en lezzetli su 

Foça Suyu 
ar. Hazm• kolaylık verir 

tçlmi gayet leziı ye hafiftir 
Ba ıuya devam edenle 
•lcutça çok fa7da gir· 
mektedir.Bu bir haklkattır. 
Kemeralb camii k.,.. ... d 

No. 1 
Telefoa: 3190 

P. 71 

Kıymetli v&cadunazu yıka
mak için banri bamama gide-
cetlaizi cllıllnmeyiaizl 

Memleketin ea temiz, en 
ııhbt, ea l&kı blr hamamı 
olaa ~eçecilerde Llle aine-
.... lttilallaüld 

Tevfik Pap 
Hamamı 

P. 713 

ız~irde Kete.n çarıı No. 2 Karaoğlan zadeler § Doğnm Ve Oerraht Kadın Hastalıkları •• t.frif Hhalz, la ... yial 
Tıcaretbaneıı P. 682 = M b T l fı 2981 takdirle a9Clet .a.~lülaia. = üte assısı e e on 1 

B 1 = P.651 llllteıairl: Ali Rua }e! a ıkyaiı Yerine ~ Kestelli caddesinde 62 numarada hergtüı - Modern avize 

YAZ •• İ ~ saat 3 den sonra hastalannı kabul eder. __ I 1 GÔZ lfABIBI :ve masa:ıambalS~t 
GUNLER NDE fiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllDIUllUiiiifiWllllllllllllUllp5~ r. İsmail SelAhettin Meşherini herhalde 

içeceğiniz en iyi kuvvet, iştiha ve ğençJik iliçı ••ı ••ıe kaDUDU Aydın demiryolu umum mi Fraa•••n Bordo bp fa- yaret ediniz 

K. L .. f''d. o çu r dOrlllillnden: klltai flz•rülyatntdu illa ut l ır Mucibince ••ilam, gtlzel ve 5 ·9 934 tarilalndea 31 -12 meıam ukeri '-•t••• Ağa zade .. 
her çeıitten teraziler yapar •e 934 tarihine kadar mer'i ve rız haıtabldarı mlhlaaı- Hu'" sey ı' n Hü s.11 ~I 

Her Eczanede Bulunur P. 610 ıipariı kabul olunur. muteber olmak llzere Nuilli •• muayeaebaae: P 
Arzu buyuran sevat tahrl- ve Kuyucaktan lzmire taıına· lkiacl iM ler a. No. 81 Saman lıkelesi lkiaC~. ~ 

Olivierve şüre 
kisı Limitet 

ren veya ıifahea : cak ıoğanın beher tonundan do• nomara 3 ·SS P~ 
Bristol haltı lzmirde - Tepecikte lktiıat 1170 kuruı &creti nakliye ah· G.. u·k bifb6rİ -~ 

PENTUSKER vapuru 20 Ey terazi imallthaneıi ıabibi aa!a~br.93_. t lbi d gze 1 GlzelHk kadın için bir-~ 
lülde Bristol ve Avanmouth·a AbmetŞevki maJboilaaa mira 1f -~ ar n en 31·1 ·-~ıyeDe tir tilP l 
T hl• • • b ki .1 acat edebilirler P - 640 934 tanhine kadar Aycbadan ı..... K • laaziaemizden bi,,. ~ 

VAPUR ACENTESi 8 ıye ıçıo e enı en vapurlar ~- lzmire taıınacak haıhaııa be· HANlllEFENDI • ltir ~ ıf OfU • btf' ~ 
Cendelihan Birinci Kordon E~YPStAN vapuru22Eylülde Safa Oteli h~r to~undan 625 kanı kre- dlab Ke eller; o kath eni bina be1'1'' ,, 

Tel 2443 . Lıverpoo) ve Svvanıea-dan tanakbye abnacekbr. • çe ' ç Y OD d• ' 
T h ·ı · · b ki 1 GRODNO vapuru 25 Eylülde Kuyumcula r çarşısı § 2 8-1934 tarihinden Teı· Bq1111a yapbnn 11z de Mialk g ·~ 

a ~1 ~ın he ttener. vapur ar. Anvers Hull ve Londra·dan karşısında rinievvel 1934 ıonuna kadar berbere Bakın iıte hanımlar d~ ';J 
00 ra a ı THURSO vapuru Teşrin bai • . Dinardan Denialiye tqınacak Saçıaıza pul~bnız, luY1rbaız ,~ 

YUVONNE vapuru 25 Ey· lanğıcında Anvers Hull ve k Tiic~ar vİ eı~j!ın ıııne ve llzllmlin beher tonundan 500 ille ltUe Ayni uıul alt katta erk_,.~ 
Jllde Londra ve Leitb· e Londradan. ' e~eıın~ ~ ~erıı. ı çarJ1y~ en karuı llcret alıau. Size baıka ,asellik verecek geaÇ f• fi 

GRODNO vapuru 6 T. ev· Not: vürut tarihle ri ve ya ı.n ° e av1tye e p1714 A>:dınd demiryolu umum m& ba oacltlle Salonumuz her yllze et•lt,l 
velde Loadra ve Hull e vap~!I~ ~ isimleri , ~erin · d~~!:~34~•: t ribi d 

31 12 
Kaıınıza ,ektirip ••n ... r yap· zellik ~ 

ADJUTANT vapuru 16 T degışıklıklerden mes uhyet . 'l'k 'b' a n ea • ıtıll9az ,,,, .,....:ıı 
· kabul edilmez. P. 531 Tılkı ı te 93.c ta~ ıne kadar S6lae, Sike ç·ıı · 1 k 1 ri kıll ttı· Keçeciler 3 katlı J.,~_..,-

enelde Londre·ya . • Kemerı ve Moraladaa bmire 1 en, • • e • an • h • b' d dir·. 
Liverpool hattı O t•• Kırkaiaç OteJı taıınacak burçajia beher to· S tlu be • U d "ltnaıı:,1. r•a Ji~Üı K~d~n aBerb'" 

GITY Of L t Uru Pera or . . . aundan 375 ku'Uf Bcret alına· ı ,. • • • CI ' ş . s tkı ı• ancas er vap Her yolcunun ıııne elveriıh kt reap b&rlalr emıelhn ı dl'., 
27 Eylüle kadar Liverpool~ ve Dr. Oevdet Mustaf: ve Baımahaneye yakın olan e•6-::1934 tarihi d 

31
_
12 

Ylzllolz fimdikinclen bin kat Ad'Tesine dikkat e ~ 
bade~u 29 Eylüle k~d.ar dogru ~~~~~itö~:.rkez haıtanesi b~ otelden istifade ediaiz. 1934 tarihine kact!r 

8
Sarayk&y rtzel g6r&allr Kadan kokuıunu, k.JIJır 

Dubbn ve Glasgov ıçın her gün öğleden ıoara Fıatlar 50, 40, 25 kuraıtar. den lzmire taımacak kumda BW111uldak yok olar, ıaçları- mini ve kadın tırnak ~ 
EGYPT lAN ::vapuru 11 T. ikinci Beyler So. No. 78 Miiıteciri: ALI rınnı beher tonundan 900 ku- aıs boyaaır, ma;azamızdan arayıo•~ ,,. 
evvelde Liverpol veGlasgovv·a ma P. 715 raı &creti nakliye abnacaktır. Herkes ılsl ceıİ11e1t• tıkmıt ~ ' 



IZMIR POSTASI 23 EYLÔL 1934 - Çok Parlak bir GUn ......... Umumi Harbın Esrarı : 
·-~iiiiiiilW·•-•-~·a-ımnııuıınıııımn No. 3 ııımııııııı11111ını •i Şaroi Yarışları Şimd.~ye Kadar Olanlardan 

Gayri Meşru Her Teşekküle Çok Daha Mukemmel Oldu Veya ........ 
Cihanın Huzurunu Bozan Satan, 

Muazzam Bir Çete Vardır Yarış111 üctane birincisi vardır 
~ • • • • • • - Baştarafı 1-inci - a bi~ede. - ile Ziibtü beyin öne geçtiği Şunu derhal söylemeliyiz ki 
tr ıeyden ıOpbe eden,her O itte, bu çetenin İf mJh· saya karşı mükmmeJ ~ir is- Sözü spor mubarrırlerıoe görüldü. çok heyecanlı geçen bu yarı· 
~••kanan siyaset, bu ti· veri ba ıon k111mdır; kanun- yan çıkarmış idiler. Bu silib bırakmadan evvel bilhassa Fakat Tahir bey ıamandı- tın asıl kahramanı llçtıacü ge· 

ta llaıd oluyorda serbest farla teyit edilen "sanayii bar- ve mühimmatın Havran dağ kaydetmeliyiz ki Cuma günkü rayı birincilikle danmtlt ve len Fuat beydir. Çtınki Fuat 
~~'Yo ?. biye esrarı"nın bükümstızlü· larında imal edilmediği tabii yarışların f ı len biriı.cisi Arif, "Uyanık" ın bulunduğu çıkıt bey arkadaılarınd~a yarı~ 
•t~eıio ilk anda akhndan ğünü bu ıon kııım izah ede dir. resmen birincisi Suphi, haki- htikam~tine doğru ytlrtımeğe tkurt kt•t.~~r hfalzdla bırb.mefıaf~vl 1 

•ce'- L. ld' b'J. F F k t b' . . . d F t b b 1 y 1 a e ııı a e az ır .,. a ~ •. " vır. süa ır. . ı u; .• ~aasaY_,• · ran11z parası Halbuki Fr~nsa resmen a e.n !rınc!s~ .e . u~ e~· .aı amıı~ı. a~ııtan evve ~e: ilçllncil gelmiıtir ki Fuat bey 
~ıı, hır çok devletler ve sılahıle duıman hazırJıyan Yunan hükümelı hah harp· lerdır. Üç bırıncıyı bırden sı- rılen tahmat bılifıaa kendiıını bu hataya dllşmemiı olsaydı 
la Fransa ve lngiltere, esrar, ba çetenin çok para ta değildi; logiJtere de dür- nesinde cem~tmek _fevkalid~e· Fuat ve Zilbtll beyl~r t~ldbe rakiplerini b6y6k bir farkla 
~lllaulardaJ ıililı ve mü kazaı.dı mak keyfiyetidir. zillerin istiklal hakkını hiçbir liği gazetemıze nasıp olduga bıtlamıılardı. Halbukı Arıf ve geçerek birinci olacaktı. 
•t iıtirasına!hasredilecek Genç Klemanaonun yanı vakit tanımamııta. lngiliz avam için cidden bahtiyarız. Süp~i beyler aldıkları talimat Gasterdikleri bllyllk alika-
ların aktedil111eıini ııra, ihtiyar Klemanıo , baba kamarası, logilterenin Yunaniı ATif b~yin kendiıin .... en bek ?z~rıae P.upayel~en Gazhane dan dolayı denizci arkadaşla· 
itlerdir. Fakat bir çok eıa da kili derecede dllaya· tanı tuliminedair bir kararı tas lenen bir samimiyetle cfilha ıstıkame~ıne dogru yola ~oyul rımız her tilrlll takdirlere li· 

'1ttda bu "'".devletler meseli hk almak ıuretiyle umumi vip elmemiıti; Fransanın da kika Şamandırayı iskele ta• dular. Bır yanhı~ık esen ola yıkhrlar. . . 
lllı devletinia ıon iıtik· harpte F1'ansadan AlmaDyayı Tiirk ordusuna ıilib vermek rafında bıraktım,, demesi ise ~~k ~a~ııın teklı. ~~,~~· d~· Şe~ef kupHı yarıı ko~ı~er~ 

'- lllühim bir miktannın sillh levazımı iptidaiyesi yar· hususunda aktedilmiı bir mu· insanlığın ve sporculuğ~n en ::m•ıtı. Teknelerın ıkııı dog· Mahlas bey. f arafında~ b!rıncı 
. it tezgahlarından harp dımı yapdMasına göz yumma· ahedesi yoktu• başta gelen şıarıdır. Arıf be· ill elen. Supbı beye verılmıı .. 9~ 
ileri, Fransız fabrikaların· dığı ne malum?.~ Fakat Vike;ı şirketiAin Yu· yi yüksek ruhu, Supbi beyi zar Supbı bey de _ kup~yı. kulubu 
lblihimmıt iştiraıına has· Bu çete,., yerine gare dev nan hükfı netin{; veresiye si galebesi, Fuat beyi de günUo Yarışın birinciıi Suplıi ve 

1
"Hn kK.S.Kh. a vt~rmıtıtırf d 

ille . . 1 k k J 1 d b' k b 1 • kt 1 d 1 • a em eye ı ara ın an sıoı şart o ara oş· et er arasın a ır nevi casus· lib vtırmesini, Fr•nınz mü- a ~ama.o ıgı . ~o a ı~ıo an komiseri Muhlis Rıza bey erıa ŞarpiJerin muayeneleri netice 
"~td~r. luk yapar, Yunan hükümetine himmat fabrikalıuının ayni tebrık bır vazıfedır: T~hır bey resimleri dtın elimize geç eri oudur : 
~&ıukli .c~vit beyin y•p· bi~ ~ıkt~r ma~zer v.erirken suretle h•reketini meneden y.arışı ikmal etme~ıydı. Üze- geldi. B~ sebeple kliıeleriain (Gent~er) 
ti •on 11tıkraz da gerek Turkıyeyı, Sırbıyanın bır mer• yoktu! rınde en fazla fimıt toplıyan yetişmeıı mümkiin olmadı. Zühtü ve Kemal beyler. 
'- ıerek ailib aaretile mi •İparitiai y•parkea ltalya· Buna vakıa siyaset dili ile Zühtü bey ise yanlış stnlamak Bu iki zata itizar eder ve 64 + 58 kilo (5) kilo çap!! ipi 
it ve mnttefiklerine kartı yı, Macariatana i•men mitral· c gizli siyaset > denilmekte· hatasının kurbanı clmuştur. klişelerinin yarınki gazeted ·ıe beraber can kurtaran ih· 
-~l:zıışh! B?lgariıtan için yöı verdiğini iıae ederkea dir. Fakat bu gizli ıiy•sete ~u cihetleri ş~ylece tespi~ten bulnoacağını arzeyleriz. iyat bir tek kOrek, ıil~ger, 
b •ele aynı olmuıturl Romanya ve Çekesfovakyayı bakim olan, her ıeyden evvel ve hakem, terltp heyetlerıyle - •w .. .. mapaba. 
'"- garibi var: 1914 Tem· kutkullandırmaktan geri kal- b ynelmilel siJih Amilleri, ıi- sporcularımıza bilbas a teşek- ru yolu,. dıger uçu 

1
•.e i uzuk~ (Rifat) 

'el · b "k h b B h b ı · . . k.. tt'kt k ı • mesafeh ve çıkış yerın ta ı· •, yinı üyu ar ın maz. u a er er tızerıne bu lih tacarleri çeteıidır!. ur e ı en sonra a emı . . dl 1 d Fuat ve Sait beyl ~r 78+60 
cl,a bir ay evvel Alman devletleri de ailahlanmağa Silih satışını temin etmek, ıpor muharrirlerine terkedi· ben ılk yolu takıp e dyor ardı. kilo. (2) cankurtaran, altı kilo 

, • F K 'lib • k d 1 1 . • Nihayet bu ıaman ırayı a b k d w ~ e ranıız ıöze ıı teıvı e er. ta yanın kendı artırmak içın ıeytani uıulleı yoruz. . S bi b 1 d8 dllk çapa, ıç• ve onyagı ve 

1 
•ları..:mtihendiı, uıta ve fabrika ve tezgihlarındaki me· icat edilmiıtir. Meseli Stan- • * • Arıf ve up •w ey er 

0 
d · macun, biraz çivi, kürek yok. 

' 1trile sermayelerinin Pu saitinden bile bu çete men- dart Oil tirketi ile Sbell ıir · Yarışa (Uyanık) ın çaldıgı ten sonra .. dıger Oç Şarpi,.~~ (Siilün) 
Ç,, ıilih fabrikaluında faat hi11esi ahr, bu ıuretle. keti Helçika petrol menabiini düdük işaretiyle b şJandı. Bu ~uıt. t.•. doo~rek ve ~nl~ı., : Suphi ve Sadi Agib beyler. 
[~rıa çalııtıı.ları da hakiki cihanın siyaseti bu çetenin paylaıamadıkları zamaD]ar, sırada saat 15 i 20 geçiyordu. ger ı.kı~ı takı~ edere .ü~e: (6). kilo demir, (can kurtaran, 
;'disedir! irade ve beveaiae tlbidir. Irat büku ~et bir tarafı tercih et- Yarış l; şlangıcında beı Şarpi yalı ıstıkametiıae doğra ıkıncı ihtiyat k&rek, donyağı yok) 
" halde, harp alit ve le- edilen gilrllltillü nutuklarda tiği ande Mekıikada muazzam rlizgar bulamadıkları için bir tura başladılar. Bu defa ıa- c~n kurtarana hicet görme· 
! Yapan mileaaeselerin bile b11 çetenin hükmü oldu· bir ibtilil çıkmıştır. Bu ibti· kaç dakika tevekkuf eder gi- mandır~yı. bulmakta ~pi ~or- mıfler. 

t "1 nerede • kalıyor?. ğuna iddia eden malıafil yok lillerde hem logiliz, hem de bi yerinde saydılar. Rüıgirın luk çekıldı. Fuat bey ılerhye· (Melek) 
ııit, k~nunl•~la teyit edi· değildir. Amerikan ıilib fabrikaları bu cilvesi de Şarpilerin inli· rek yavaş yava~ hdeldlere Tahir .ve Niy~zi beyl~r. 

,._.ay ı ı harbıye e1rarı,. ne B11 garip •İya1ete bir kaç mütemadiyen ıilih ve mtıbim· zamına ve hep birden çıkış y~klaşıyordaı. Bır .mlicW:t de· 7~ + 70 kılo. 10 kıl~ . de mır, 
"1 L harpten evvel vardı, canlı misal iıter mlıiaiz7. O mat ıatmıılardır. Bu suretle yapmalarına yardım etmiş ol· ntzle mOcadele ethkten .,ıonkr.• ~~k cd:n~=t~a;~k) (ıhtıyat kfl . 

uugiin filea vardır. Fa· h.ılde bayrunuz . M k .k t . • 8 . du. Bu bir kaç dakikadan Arif bey birinci ve onu ta ı· 'A I 'rt d . b' . e ıı a, am yarmı sene, y mı 1 d S h' b 'k' . 1 k ( car ) b·• a çok mühım ır Gazi ordulara 1zmiri aldığı "k' k' . k t M k 'k t· ıonra rüzglr eımeğe bata ı ben up ı ry ı ıncı o ara A lf M f 
,ıı l_ır ,,feyten dolabı" var· ııralarda ltir Amerikan gazete 1 

;
1 
r~ 1~ tn. ~ e •1ı a pe ve kuvvetli bir inbat Şarpileri ıamandırayı döndüler ve inti~ ' ve • aza fer beyler. 

demir 
kOrek. ~Dua itlemeaine her muhabiri gazeteıine aynen ıu ~o ;:ı z~ın e dl an ~:'~ti• arkalarından ilmeğe başladı. baya doğru yollarına koyul- ~ 12+~2 rt kalo, ı.ı ~ilo 

uir bük6met mani ola- clmleyi yazmııtı: • : k t~ tlema t 1 tı ' er Şarpiler birbirlerini çok ya duJar. Bir müddet ıoara •u. dcaoa•,.:. ::an •. 
1 tıykat) 

~, t•d ! y d-' • mem.e e ı o muş ur. k d t k' d k G h -.· ..... aaıre yo ~ ar • anan or uaarını rıc'at ha- , ... . . . ın an • ıp e ere az ane yanık,, önündeki çıkıt ,....... -~ ..... --.--.:..-:.---
,,doJ~p nedir? . . liade g6rdlm, meıhur lnıi· . Çın: ~ili ~u fecı. v~zıyetın istikametindeki şamandıraya dırasını Arif bey bhhaciUlrle lzmir lkıaci icra memurla· 

. lllılletten veya hı~r liz Vikero mamalltından tım1alıdıı; Çınde yarmı sene· doğru yol almağa bışladılar. geçerken "Uyanık Ul dlldlliô tundan: 
' lllensup - olmıyanlardan mflkemmel to 1 t k denberi devam eden harp, Sağa sola doğru açılan Şar· b d ")" . martı Karat .. Hilll ıokağıada 2 1 
hlclcu bir~· yilksek dere· derek kaçıyor) p ;rı A er e· sillh "e mUhimmat fabrikala pileri'n en önünde Zühtü ve ~~t'ld~n B~nun zm~ lli .; naaaa~ah h_aaede. m~kim Ap· 
•erıeri, uzun ıeneltrin man ıonra mar ıf.f ı:T:ak nnın eseridir .. Her Çin cene· •amandırayı herkesten iyi bi · ıtı ı tı.k'bıraz Fıontra L-ulepr ıa· tUUb:_lam oılu Ali Rıza efendi 
•l ' uza er ur r b. A .. ODU a ı en ua ıınsy arau••· 
,..:•k lizre, maıoa te.f ordularını lzmire girerken ra ı, mua!yen. ır vr~pa ve len Tabir beyler gidiyorlardı. mandırayı geçtiler. Cuma lzmiıde hancı Halil Hilmi 
lla • daha esrarenıız gordüm, orduda Fransız kr6· ya Amer~ka ıılih fabrakası~ın Takip hakt'mlerini hamil mo gOnkü havanı• ıert olmaıı•a efendiye olan 70 lira borca

·-· 11ilik bir çetıa vlcade ze mamulatı mllkemmel top· kir ortagıdır; yahut komıs· törde gazetemizin sahibi rağmen ufak bir inıa olma· nuıan 6denmeıi için çıkar1lan 
-.;•ılerdir. lar vardı ve bu ande ıamimi yoncasuduı! Raıit . Halil beyle tertip beye· dan bütün Şarpiler yuııı mD bet fllnllk &deme emri mil· 

' teıkilltı meçhul bulu· itilafın. mbi11nı anlayabildim! - Devam edecek - tinden bir iki zat da bulunu· vaf'fakİJetle bitirdiler. 1aafiri " •llita•ıa tahkikatı-
"-.~tt11in aziıı k11t'i ıurette 1920 aeneıinde San Remo yordu. Sola doğru açılan tek· y arııtan aonra hakem ve ~._na~ar~n ika!Detg~hınızın 
~~ d "'ld' • • · 'il" il • ilt M ı 'Jk d k ~ulıyetı basebıle bıli teb· l gı 11; ne ıçıa ve ıtı ıa e ••r e"e aıul pet- K J 8 ne er ı şaman ıraya ço tertip heyetleri .ı.ıuyaaık la J'w lad d·ı . b 1 Çtlaıt ki h idil • 11 t . 1 k em& ey k d- - l d' N.h t " ıg e e ı mıı ve u surete t, ı .an . mrç a. 1' ro anna aY1a o ma üzere uza uş~uş e~ ı. ı aye toplanarak yarııtaki buı ha· icra ldeme emrının iJinen 

tahmınleran fevkınde Fraasaya E.w.lr Eayaala vade- Manisa inhisarlar mamnlit Fuat bey buincı defM oluak reketleri tetkik ettiler. t'"'UU.ine kara ·ı 't' 1 b k d.l • la Di k' ...-. r verı mı ır. ı a 
, tr inı vardır; pek çok, ı mıı o ~ meı •• maada- şubesi ıefliğine kıymetli genç- ilk şamandırayı geçmiş bula· Arif bey, ıamandırayı deniz· ilanın neırinden itibaren bet 
~ra fazla para kazanırlar sanı ver'?ıı fakat Dürz&ler lerimizden Kemal bey tayin yor ve Supbi Fuadı · az bir cilik nizamlarına uygua olmı· ınn zarfında borca kartı bir 
t~dden fazla para ka· ıeri atetlı tüfekler ve mil- edilmiıtir. Tebrik _Le~~~ farkla takip ediyordu. yarak [aaacaktan d&nmelİ 11· itiraaa•ıs varaa • 928-15358 

rlar! kemmel mlhlmmat ile Fran· mavaffaldyetler dileriz. Yarııın bu ilk kısmı .epey zımken iıkeleden d&nmuıttir) d.yaya bUdlrmeaız akıi bal· h"l J · mücadeleli oldu. ikinci ve döndüğü için birinciliği kay- de m~dde~in mll~urile. ahk~!D~ 
~ HAMRA • MİLLİ KÜTÜPHANE SİNEMASI Gflzelyah istikametinde bula· betti ve ikinci gelmiş olan kabn~,:0ıyenın tatbık e.dılecegını 

'k' · d d • • • te hg makamına kaım olmak 
2 bllyilk ve gllzel filmi birden takdim eder nan ı ıncı ıaman ıraya ogru Suphi bey birinci ilin e"ıldı. ilzere ili ı 3994 p 751 Bu gün : 

.. 1 - macar marşı 
'\OAR muıikiıi... MACAR danslara .. MACAR aşkının ilahi kudret ve 

barikulide bir muvaffakiyetle yaıayan ve yaıataa mimilıiz ••er 
Baırollerde : GUSTAV FROELICH - CAMILLA HORN 

mestiıini 

2 • artist kanı 
'''••ıı en bllyllk Sirkı (CIROVE SANTI) nin ııyanı bıyret numaraları oruıada 
g çevrilen MEG LEMONNIER'in tamamen Franıııcı sözlll bly&k filmi ,,, 
~ ••atları Macar Martı: 16,15 19, ve 22 40 da Artist kanı: 15,17.50-20 40 ve22 de 

•e Pertembe glaleri 13-30 da batlar 

- .. k 'dd ı· .. A n o unur. . yurur en ıı et ı esen ruzgar 

ve kuvvetli inbat ile mücadele Türkiye Zira&t bankası Izmir 
zorlaşmıştı. iki tekne yakın • 
gidiyor ve hakem motör6 şubesınden: 
kendilerini zorlukla taki~ ede 19 9 934 tarihinde ihaleleri yapılacafı 25·8 ·934 de Halkın 
rek şamandırayı bulmaga ça- sesi 30 8 -934 Ticaret 4 9·934 de Yeni aıır ve 9.9 934 Milli 
hşıyorlardı. Bir an geldi ki birlik iazetelerinde ilin edilen Yunanlı emvalinin müzaye· 
fırtınadan dalgalar motöre deleri bir laafta mOddetle temdit edilmiıtlr. lbale 26 9 934 
girmiye başladı. Motörde ıs- Çarşamba gilnildür. Malin ıataldığı •eneye ait Devlet ve be· 
lanmıyan kalmamıştı, bir ara· lediye vergi ve reıimlerile •air muraflar m&ıteriye aittir. 
lak baıaltına kaçanlar da ol· Kıymeti muhammeneai iki bin liradan iazla olan emvalin 
du. Bu sırada Fuat beyin ~u · ihaleleri istizana tabidir. Taliplerin kıymeti muhammenenin 
calamasından istifade ederek yüzde yedi buçuğu lli.Wlade temi•tlmril• ltirlikte ihale 
küçük ve ustalıklı bir tramola günü ıaat 14,30 da Ziraat baakuıaa mlracaatlrı. 3997 P.726 
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SAYFA 10 ,.. 

Amerikalı Dilber 
Fransız balıkçılarını 

baştan çıkarmış 
- Baıtarafı 5 iaci ıahifede -

heu 

ertesi giinü, vRziyet df'ğiş- fakat çok giizel madamla 
ıni~tir. [adam, ertesi gün, balıkçılar arasında lıususi-

köyün biraz i>tesiadeki tabii yet arttıkça attı. 
ve güzel kumlukta, en güzel Epice bir müddet, köy 
knmlnkta, en güzel mayo kadınları bu vaziyetten bir 
siyle arzı endam edince, 'kiiy· •ey aıılıyamamışlar, fakat 
de bir başkalık bBBıl ol· bn balık kıtlığına bir türlü 
muştur. mana verememişlerdir. 
Madamı, o gün iki genç •*• 

fakat evli baJılçı görmüş Ve ... genç, güzel, çnpkın 

ve biitün sandalları.un için- Amerikah kadın, sıra ile 
den güzel Madamın çok bütün k<>y delikanlı Te er-
güzel vücudunu, iştah verici keklerile münasebet tutmuş, 
hareketlerini ıeyredip dur- hepsini de keudiıine çıldı· 

ma@lardır. rasıya Aşık etmi~tir. 

Saf balıkçılar, Madama Köyde ise, huzur ve asa· 
g<>riinmemek için çok gayret yış kalmamıştır. Bir taraf
sarfotruişlerdi. Oörüııürlera~, tan balık avındaki eksiklik 
- Haşfi sümme HAşa!- Mada- maddi bir felaket hazırlar · 

mm utanarak kaçacağını ken, diğer taraftan da köy 
1anmışlardı. evlerinde dirlik, düzenlik 

O gün bu iki bahkç1, bir kalmamış, karı ve koca 
tek balık bile tutmadan birbirine girmiştir. 
dföımiişler, fakat hAdiıe, di- Nihayet,köy kadınlara k<>y 
ger balıkçılar ara,.ınd• da ruhnnn bozan şeytanı an· 
şAyi oJmnştnr. lamı,ıar ve bir sabah Ame· 

}~rtesi giin Madamın rikRlı madam pl8ja. gider-
plajda. arzı endam ettiği ken bütün köy · ... delikan· 
vftkıt, belki yirmi beş kayık lılarını değil! · klldınlarmı 
guya o tarafta balık avla- karşııında bulmuş, bu ka-
ınak için gelmiş bulunu- dınlar taş, ıopa ve ısırgan 

:yo;da. Bu bah 1cçılar, o gün 
akşama katlar Madamı sey
retmişler, ve anlamışlar ki 

Madam, erkekten ve erkek
lerden çıplak viicndnnn giz-

Jiyocek bir mahlltk df'ğildir. 
Ve bu suretle meçhul, 

otları ile madama hüoum 
etmişlerdir. 

Madam bn şiddetli hü· 
cumdan canını zor bela kur-
tarmış, kaçmış .. Fakat Pa· 
ris matbuatında da macera 
rezaletleri haftalarca çal· 
kanmış, durmuştur! 

Karşıyaka Lüks sinema 
ve Tiyatrosunda 

Süreyya Opereti 
19 Eylül Çarşamba akşamı saat 20,45 de 
Beıtekir Oıtat Mahliı Sabahattin beyle kerimeleri 

film yıldızlarımızdaa MELEK hanım ve FERDi TAY 
FUR beylerin ittirakile 

MONBEY 
Operet (3) Perde 

Yazan •e Bemteliyen: Mahliı Sabahattin bey 

ORKESTRA-BALE 
Numaralı yerler 50 karaı. 

N nınaralı yerlerinizi evvelden alınız 
Sinema Canbazlar Hakimi 5aıl& Şarkılı BOyOk Opere 

--- --- - -

IZMIR POSTASI 

0-t Galatasaray 
Feneri yendi 

Yarıda kalmış olan 932-933 
şilt şampiyonas1nd.a Galata

saray çokseri ve enerjik bir 
oyun gösterdi 

lstanbul 21 (A.A) 1 Gü · pası ile ilerliyen Fazll kısa bir 
rültülü bir hidiıe dolayııile mesafeden iyi bir şüt attı. Bu 
yarıda kalmış oJan 932·933 şut gol ile neticelendi. 
lstanbul şilt fşmpiyonası maçı Galatasaray rüzgğrla bera· 
iki senelik bir fasıladan sonra ber oynadığı bu devreden bir 
bugün yeniden oynandı. sıfır galip olarak çıkıyordu 

ikinci devrenin on sekizinci ikinci devrede Fenerbahçenfn 
dakikasında Fenerbahçe lehi- bu avantajadan istifede ede· 
ne O 2 devam ederken hake- ceği tahmin olunuyordu. 
min tatil ettiği bu müsabaka Fenerliler ikinci devreye 
futbol federasyonunun beynel hücum hatlarında küçük bir 
milel nizamata imtisalen ver· tebeddül ile çıktılar. Niyazi 
diği bu kar arla yeniden oy ıRğ açıkla ' Fıkret te ıol içle 
nandı. Maçın yapılıp yapilmı yerlerini değiıtiı mit bulunu· 
yacağına dair deveran eden yorlardı. Oyuna Fenerliler 
zıt şayialara rağmen stadyom başladılar. V ~ hemen yaptık
oldukça kalabalıktı. iki takı ları bir akınla Galatasarayın 
mın stadyuma geldikleri ııra- nısıf sahasına yerleıtilar. Fa· 
da tribünler hemen kimilen kat bu hücum faikiyeti hiçbir 
dolmuı bir · halde idi. Saat zaman kat'i bir tazyik mahi· 
16 da eveli Fenerbehçe sa· yetini almadı Fenerliler topu 
baya çıktı. Biraz sonrada Ga· zayıf bir kontrol ile ıevkedi· 
latasaraylılar gözüktüfer. iki yorlar. Dakikalar ilerliyor. Fe
takım karııhkh ıaralandığı ıa ner müdafalan orta hatta ka· 
man ~Fenrbahçenin şu kadro dar ileriJe oyoıyordu. Fakat 
ile başladığı görüldü. buna rağmen Galatasaray 11-

Bedii, Yaşar, Fazıl, Cevat, kışmış bir oyun oynamıyor. 
Sımib, Eıat, Süleyman, Niyaıi Her iki müdafi topu ıerbeat, 

Muzaffer, Şaban Fikret.: serbest uzaklaştırmak imkinı-
Buna mukabil Galatasaray nı buluyorlardı . Galatasaray 

da ıöyle bir takımla maça bumevzii sıkışıklıktan da kur-
baılıyordu: tuldu Ve zaman zaman hü· 

Avni, Osman, Faruk, Bekir, cum tderek oyunu lonuna 
Nihat, lbrahim. Necdet, Do· yaklaştırdı . Maç bu ıu • 
ağn, Rasih Fazıl, o~rnyal.g retle o 1 Galatasarayın gali· 

Hakem Beşiktaıtan Rüştü biyetile bitti. 
bey. Müsabakanın bu .şekilde ni· 

Gılatasaray riiıg-irı arkaıı· hayetlenmesi müttehit Fener 
na alarak oyuna başladı. Bu muhacimlerinin canıız oyna· 
devreyi kısaca anlatmak l<a malarından top kont• oltınO 
b·ıd· ık· t k d - . b' becerememelerinden ileri gel· 

ı ır. ı a ım a muessır ır . . 
f 0 k 0 t ·· t d"I T mıştır. aı ı ye gos erme ı er. op ___ - -·----
umumiy" tle ortada oynandr. K ) k 
Galatasaray enerjisi Fenerin aza Br& BrŞI 
de yerden oy. amak gayreti Bazı düşüncesiz ııhular ve 

22 Eylftl Cumartesi günkü fiziim ve iu0it 
satışlarının hulasası 

U•• •• 11 Ş. Saffet 12 50 
1 

ZUM Q H. Şeşbeı 12 50 I 
Çuval K. S. K. S. 7 Mikridis 16 50 !ı 
1 :i()O K. Kizım 13 17 50 4 S. Emin 14 50 
788 Alyoti Br. 13 50 15 50 3 H. Hüsnü 12 So 
612 1. Talit 13 25 17 2 Horasan 13 50 
472 ş. Riıa 13:50 18 50 2 Ali Şefik 14 25 A ... 

377 Paci 10 50 14 50 
6543 

k11"' 
337,5 Cevahirci 12 25 15 Dünkü satış ye 

285 ş. Remzi 11 50 19 50 incir " 
252 Stlleymano. 13 21 ,.. 
236 Trifonidiı 14 25 15 Çuval K· s. ıı 
230 Taranto 11 87 13 50 J! a 7 F. lzzi 5 1, 
213 F Solari 14 14 50 1870 Jiro ve Şı 5 13 
180 Demir, C. 15 17 50 964 A. Haydar 5 
140 Akoıman 13 50 16 50 75 ı' 
238 Diamanidiı 14 18 509 F. Pakers 4 1 
140 Arditi 14 50 17 299 H. Şeşbeş 5 5 
125 H. Alyoti 12 50 17 50 113 K. Kazım 5 ~ 
85 Malamaş 13 25 15 70 Ş. Remzi 5 5 
63 L. Recyo 15 50 17 50 49 Paci 5 50 

1 55 S. F. ·16 16 25 50 
49 M. Ardito 12 50 15 42 Alazraki 6 ıS 
39 L. Br. 11 15 50 20 Taranto 9 50 ' 
36 Abdullah 15' 50 15 75 16 Arditi 5 50 ıt 
33 Alazraki 12°50 13 75 16 B. Franko 1 f 
46 Celirdin 16 50 17 17 M. Aşer 6 50 5 
20 M. K·bar 14:50 14 50 lO ş Riza 5 
19 1. Osman il 50 12 50 ti 
18 8. Mustafa 14 14 8 A. Muhtar 11 4' 
15 Albayrak 16 16 5950 Dünkü ıauı yek 

Bu sat.ışların alıcı ve satıcılarını göstereıı 
liste Pazar nüshamızdad1r 

Büyük Mükafatı Kiın 
Kazandı? 

9 Eylül bayramı münaıebetile asri ve ıon ıiıted' 
makinalarla teçhiz ettiğim fabrikamı muhterem bıl~~ 
mıza göstermek için bir ay müddetle parasız eJb••, 
ve ıapka boyamakta ve temizlemekte olduğulllu•~ 
ilin etmiıtik. Bu müddet hitam bulmuş iıede birÇ0

, 

mtııterilerimiıin bu fırsattan istifadeye imkin bulı111~11 dıkları her gün fabrikamıza müracaatla bu müddeti 
daha bir ay olsun uzatılması hakkındaki rica ve i~r•;; 
)arından anlaşılmaktadır. Binaenaleyh hir ay iç•11tı' 
halkımızın fabrikama karıı gösterdiği rağbet vcı ~ 
hacüm o kadar çoktur ki hem bu işleri yetiştirebilıO', 
ve hem de bu fırsattan mahrum kalan mubter• ~ 
müıterilerimiıin haklı dileklerini yerine getirebilOI~ 
için bir aylık olan ilinımızı Birinci Teşrinin ıoDf ~ 
kadar uıatmağa mecbur oldum. Bu sebeple Bir 11,t 
Teırioin ıon günü akşamına kadar (beş para oc~ı• 
almadan) kadın, erkek, çocuk tlbise ve ıapkaI•" . 
perdeler ve oıla takımları gibi sair bütün ev el~~ 
larıoı, rengini atmış koltuk takımlarınızın kadifeler•~ 
bilumum eıyalarınızı arzu ettiğiniz renkte boy•dl:~ 
ıaretile tama nen yeni bir hayat vere:ek sizleri bOt.,., 
masraflardan kurtarmağa muvaffak olan fa.brik•, t 
ıöndermenizi ve bu suretle Türk gençliğinio o•0 :,1 
ıahasındaki muvaffakiyetini bir kere daha gör111ell 
tavaiye ederim. 

göze çarpıyordu. Şandeller ekıeıiya çocuklar tarafından 
hariç kalelere birer havele şimendifer rayları üzerine de· 
oldu. 32 nci dakikada Fikret- mir parçaları ve taılar bırak
ten çok güzel bir pas alan makta ve bu yüzden bazı mil-
Muzaffeı kuvvetli bir eşape· essif kazalar meydana gel· Adres: e 
den sonra güzel bir ıüt attı. mektedir. Zabıta, mileHif hi· lzmir Kemeraltı lğdelikab'~ 
Bu ,-t kal · a d 0 

• • • d' ı d 1 karşısında 8 numarada b01.1 
u enın y n ıregını ıse ere mey an veri memeai 1 lsıaobul istim boya fabrHı• .. 

yalayarak avuta gitti. 38 nci için icapeden tertibatı almıı· p_648 Sahibi lbsan 

dakikada Nihadın güzel bir tlr. -------------------r: 
AKICI. EFE IKTI 

bu mühim eseri.Ticaret ~atba~sından kitap 
halinde tedarik edebilirsiniz 

650 SAHiFEDiR 

Fiatı 100 Kuruştur 
Forma tonlayıu ta ciltletmek istiyenle·r bize formaları 

den hafif bir cilt yaparız, Kitaular ciltlidir. Kitap 

tiyle tedarik ediniz. 

gönderirlerse 1 S kuruşa 

azd1r. V' mevcudu uek 

Telefon: 395, 
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l!lllR POST ASI 23 EYLCL ıtu 

·:i:, 171 Malt ve Ti cart H,aberler ~ıt~ - . -" 
~ı•~iiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiii~ • 
50 1' 20 Eylftl 934 Per:4;embe giinü yapılan üziim v·e incir satı~Iarının ahcı ve satıcılarını gösteren liste 22 Eylftl Cumartesi gün kii zahire ~atı~ları 

~ Ü Z UM incir Buiday 
2!o•• 1~•aı Fi. Satıcı Alıcı 43 Muhtelif 5,25·6,25 Po. ve Sabah ş.Remzi 700 Balıkesir 4,10 Ziraat B. Mümin 

ye ~.~ Muhtelif 20 Qambelli M.Ali Ş.Riza 
5
2

0
0 PEallçeaml e 

5
7,,

5
5
0
0 ~<< Trifonidis 127 Yerli 4, 15 Esat N. H. S. Mahtum 

•>o " .Artür Lafon 278 Sarayköy 4,20 ~lolla z, Mümin 
s ~· » 12,25 .. 12, 75 H. Hüsnü M. Firına 25 Elleme 10 • Paji 8 » 4 20 ~ı N" · 

· • • 12 6 » 14 Kaptanzade Süleymano. 25 Su" zme 11 << F . 1 · ' .. · ıyazı 
3 esQı z. zzı 2000 Muhtelif 4 30 Ziraat B. 

11 l » 13 ],ehmi veMuammer » 40 Elleme 6,50-7 « Mikalef ' Bakla 
)) 

Beytullah 

13 2 
» 14-15,50 Hacı İbrahim » 33 Paçal 5,87 ,5 Ibrahim Şinasi ş. Remzi 

75 1: ~3 lr.burun 15,25 Kadıoğ·lu Kaptanzade 35 Muhtelif 5,50-6,25 « cc E. Nusret Topçuoğlu 
' '0 ·-

14 Yeli 4,50 
5 

2 
~rha» 15,25 » » 121 « 6,25 B. Suhami 'J.;Kohen Dedeağaçlı .A. Mulıtar 

~ ~2 liubtelif 14 M. Nuri M. Kibar 14 Süzme 9-11 « B. Franko L. Sabri » 
13 )) 4:,50 
20 )) 4,50 

ır.:o 6 
6 

» 14 ,Jak Taragan Alyoti 6 « 8-9 « Fik Paker Beşikçi z. ş. ~"'ranko 

~ 1 ı » 14,50 M. Cemal M. Kibar 2 Küfe 12 « « Aroa 
8 )) 4,50 

50 ı' ~~ ltpaAa 13,50-14,25 H. Nazmi A.lyoti 12 Süzme ' 9-11 BilAl zade .Ali « 20 M h ı·r 3 37 5 T t " 
~ ~·, ·" .,.. M . Al 1 f M J T u te ı , , a arı z. 

50 , ~ ... ~uhtelif 14-14,25 Çelebi Taranta » 11 « 13 uız a 0 • • aran. 150 » 3,37,5 Molla z. 
1
6 ·: t.paşa. 13,2~-13,50 Ş: ~ranko K.Kazım 46 Elleme 6,25-6,50 R. Franko Nazilli A. H. 100 Yerli 3,31,25 D. Hububat 

so 5 la ~uhtelıf 15,20 Kadırı zade L. Recyo 30 Paçal 5,5o ' « 1020 U~ak 3,25 Giilmezzade 
M . .Al" 6 Süzme 11 « « 

11 'ı » 15-15,50 ır ı » 1000 » 3, 25 Yağcı zade 

Yılınaz F. 
)) 

Paji 
M. Ji.,irma 

Topçuog-Iu 
)) ~a•' ı » 14, 7 5 Nişli zade Trifonidis 8 « 11 M. Alalof M.J. Taranto l50 » 3,2 5 Akşehir B. 

Y ell ~ » 14-14, 7 5 MiietahsilMustafa » 
1
! « ~2 ş. Krıtıpin Fesçizade 144 » 3,50 » Fil beli Ali 

er n !\:asaba 14, 7 5 Konfortis Cevahirci z. · « 12,50 Zeki Şükrü « 1000 » 3,25 Gülmezzade Paji 
11 ~ h f 

5 
Akl . b k Aşağıdaki satışları dün Keskin oğluyapmı,tır 500 » 3, 18, 7 ö E. Nusret 

~ u teli 13,2 ıısar an ası » 14 ikinci !Üzme 9 Keskinoğlu B.Franko 
5 5 75 Ah l f 50 » 3,37,5 ~I. Hilmi 

lo » 1 -l ' 0 a r~ » 25 » » 9,10 » H.Oemal ·· ,.. 

6 
» lö Konfoı ':is » 63 Elleme 6,87,ö » » 50 Sarayköy 3,37,5 O. Atıf 

~ lt.pa~a 15-16,50 Mnhtarzade L. Recyo 8 » 8 » SuphiEmin 5o » 3,37"5 Etem 

iste"' ~uhtclif 14,25 OsmanNuri lbrahim 13 » 7 » » Pamuk 
b•ı~·· 1 )> 14,75 HasanTahsin N. Fazıl 6 Süzme 10,50 15 Prese :38 Yanyalı Abdiil )) Hafı~Cemal 
elbi•' » 12-14,50 Po takal zs...ıe Firmalar 8 Elleme 'T,50 50 Birinci 
ıııuıo l ~Uhtelif 13,37,,1-18,5 ) A~vaoğ. Muh.firma 8 Siizme 13 11 » 
'ıtl'.0~ 

11
;,· « ı O, 17 Ç. 'J'aranto « 28 » 10 5 » 

detiP « 15,50-15 Ma~lı:u « 122 H.elleme 7,75 30 )> 

)) Trifoııidis 

» M. J. T. 
)) SuphiEmin 
)) Sadullah 

jsr•r' « 11-15,50 Kadıoglu « 214: » 7,25 30 >> 

çiıst~~ « 13,75-14,3 7 ,5,İstiklal « 214 t. Elleme6,25 ır, » 
i~ııı'~ « 8, 7 5-15,37 ,!> Hafız Ali Z. « 201 B.paçal 5,50 15 » 
tere~ « 12,75-14,7fl ş. Bençoya « 132 ikinci» 5,25 
ilıı>' l\ « 13,50-14,75 Kuşak<;1z Trifonidis 201 Naturel 5 

o""~ l\ .. · Paşa 14.25-14,75 B. Suhami « ---------..----------
~;~,ı ~ "ltıhtelif 11 n. ~·ranko Alazraki 73 Muhtelif 12,25-14: MenemenliHıfzı » 

1,,;ıe « 12 50 ta zade « 30 » 13,25-14,50 K.otlanZ. Sipahi bi. 
etY.:ı ,, 14~14:,50 Sebz~ koope. Şamlı z. 6 » 12,50-13 Müs. Şakir Alazraki 50 
•:~~ « 11-18,50 Şınlak z. Cevahirci z. 60 K.pa~a 12-18 Başlı zade M.Firmalar 20 
•010~ ~ cc 14 MencmenHıfzı K.Kazım 9 Muhtelif 9,75 Kaptanzade Alyoti 

l) ş. Rem~i 

• )) 

)) » 
)) )) 

)) )) 

5 

38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 

5,50 

n 
9 

Lü t.fü Sabri 
il. S. M. 
Zıhneli S. 
K. Oğlan z. 

)) 

Y. Abdii1 
)) 

Kum darı 
Dinar H. 

Susam 
Filbeli Ali 
Ü . .Atıf 

Deri k•oı' ~tsa 14,25 .A. Na · S"l 155 » 12,50-16,25 N. Fazıl M.Firmalar 
ao'~; , ~llhteJif 

14 
,J. ·Koh~n S ~l eyınano. 46 » 14-15 .AntalyalıSabri Şamlızade 3500 Mayalık 29 D. M. ,J. Sidi 

eo' » 
14 

Salih Nuri u ey:ano. 28 » 15,12,5-15,75 M.Hilmi Esnaf B. 800 Iskarta 14,50 » 

» 13,75 I•,oçalı Cemil » 12 K. Pa~~ 12-12,75 Ali Riza Alazraki Zeytinyagı 

)) 

Yılmaz F. 
)) 

)) 

Pamuk M. 
Pamuk M. 

)) 

)) 

Şark S. 
Pamuk M. ~ 

ş. Sanayi 
P. M. 

H. ve C. 

.A.. Lafo.u 
)) 

namına 

)) 

38 Muhtelıf 15,50·16,50 .Ata zade Serbesoğlu 2000 K'l 1 l'k ,)6 J 7 ~ı T 
>) 10,50-1;) ,Jakinyon ~1.Firmalar 17 « 11,75 Hacı İbrahim Müftü z. ı o yeıne { ı ;;.ı ' b. doınas 
)) 12,50-17 B. Kohen )) 124 « 10-15,50 Müftii z. Muhtelif fir. Kabuklu a em 

S. Nuri 

~ ~ 14,25 Horasani oğlu Alyori 5 « 21,50 E. Nusret Kooperatif 100 10 Konyalı zade Kadı oğlu 
~·lla~a 14,75 H. Nazmi M.Kibar 12 K. Paşa 16,25 · İzmirli Şefik ş. Rıza Pamıık çekirdeği 

llhtelif 13,75-14,75 Kadiri zade M. Firma 24 Muhtelif 14-14,50 Sebze koop. Trifonidis 100 2,62,5 JJütıfı Sabri 'l'opçu oğlu 
» 12,25-1() Kohen bira. » 18 « 13,75-14,50 Palambo « 

12,75-13.75 .Artorlafon K. Kazıın 24 « 14:-14,50 Abolafya <c 
D&n bol'8ada yapılan üzüm ve incir aatışlarının hulaeaııı onuncu 
sahifemizdedir. 

Parasız iş -ilanlari 
~it Postasının Bu Y eniliii Okuyucuların Çok işine Y arıyacaktır - Tafsilitı Okuyunuz 

'ttl. 't l>ostası, kıymetli okuyucularına bir hiz-ı. 2 - Ev, dllkkln, ar1a ve bağ bahçe ıatmak veya almak' l4unuo, beher de/01J1 için 2 kuruş damga pulu gönderilecektir, 

~h.susa olmak üzere bir •ıtiyenlerin Teşekkür, zayi, eYlennıe, ölüm, doğum, nişan-
~ A 1 3 - Otomobil, kamyon, velespit, kayık, Hndal, mot611 canına gibi ilanlar şiındiki halde resmi ilanlal" 

C'\.RASIZ LANLAR dikit ve fotoğraf makineleri, radyo, ev eıyaıı, ıramofon, Limitet şirketi tarafından kabul edilınektedir 5 
ll ~ kitap ve mobilye almak veya ıatmak iıtiyenlerin . . . . . . ·,.. 

,~Ü ll:uştır. 4 - Atçı, ev hizmetçili olmak veye almak lıtiyenlerla, Ay sonra mukavelemızın 1ıı~am1n.da. ~u g~bı ~lan-
,- k. lldelik ha yat ihtiyaçlarından olan ~ -:- !'fllrebbiye, ~uallim, maıild. •• realm maamm: ve l~rı .d~. meccanen ne~reclebıleceğınuzı şımdıde n IJ 'Q~rt} ıaıre 11hyenlerle bu ıtleri ·yapmak 11tiyenlerin bıldırırız. 

1 

etçi müşteri bulmak için karile- 6 - Uıta, marangoz, bahçiv~D, ya~ıcı, boyacı Jıtlyenlerm: Müracaat mahalli . İzmir - , hu .. . . 7 - Çırak, kalfa veıatre lıtıyenlenn, · 
~. sutundan çok ıstıfade edecek- s - v azıbaneterde muhuebecmk veya mubuıbuk ve••'' servisi Posta kutusu 238 

' memur iıtiyenlerin f 

Postası ilan at 
Yahtıt Teel-

t~, d .ıı arayanlann gC>ndereceklerl lllnlan meccaaen ••ırede- on 3952 
alclc&n kiraya vermek veya kir•lamak iatıyen- ceğiı. Yeyn do1rudan dogruya ikiden dörde kadar Gu~ibu'varında 

Bu ilanlar 3 - 4 ıaıan rçmi1~ " fGlnas '°' ti.fa ""ffİ Tİcal'eı Maıbauı fefJlci.nde lsmi.r Paııo·s idarehanesi 
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Onu senelerden beri tanır, ağrılarda ve soğuk 
algınl~ındaki çabuk tesirini bilirsiniz. 
EB markasının tekeffül ettiği ASPİRİN, sizi bun

dan sonra dahi memnun edecektir. 
I 

İsrarla eASPiR • 
.--2-.vc 20 komprımel ık ambaıajlarda bulunur_, 

B Ambalajlarda ve kompri· 
A melerin üzerinde EB 

BAYER markasının mutlaka 
E bulunmasına dik

kat ediniz 1 

9 Eyini panayırını ziyaretden ıonra l ol bedesteninde J\'o,3 

Etem Ruhi'nin 
KART POSTAL Depo ve meşberini görünil:z 

ARTIS T : Ko:ekıiyonlan. 
YAGLl_BOYA: Çiçek, meyve, manzara, hayvanat 
IZMIR : Manzaraları 150 çeıit. 
ASARIA TIKA : Yoran, Sart, Efeı, Bergama 
9 EYLÜL : Merasime ait. 
SULU BOYA : Tabii manzara. 
TEBRiK: Bayram, Niıan, DüğOn 
MEŞHUR TABLOLAR: Reaim modelleri. 1 
HAYVANAT: Vahıiye ve ehliye. P.635 

'foptan ve perakende İZ MİR 

Amatör 
FotPiraf 

işleri 
Çab k Temiz Ucuz 

Refik L6tfü mağazaıı- hüktimet civarında P. 658 
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Ankara Palas 
S A B l .. K 

-~~· 
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lzmire Gideceklere C 
Size en temiz enlkibar en l6kı ve her E 

ttırın:Konforu havi R 
S BU OTELt E 
I Tavsiye ederiz Tam merkeıt vaziyettedir. y 
O Orada umduiunuz rahatı bulabiliraiaiz. .A 
J\. Fiatlar emaaline nisbetle çok ucuzdur. 
K lzmir Kcmeraltı hükümet konağı karıııında N

1 Telefon No. 3438 P. 668 

,, 

~ · ı. b d 1 
~ ır ı r sıze ura a i 
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~ söyliyeceğim (t 
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i . P. 719 1 
51111111111111111ıt1111111111n11111111111111111111111111111111111mıııııuıııııııııııııııııuıw1111111ınııııııın111 
Hatuniye camii karşısında 
Tilkilik biçki yurdu Zehra 

Hasan Müessesesi 
Talebe kaydına devam etmektedir: 

Hiç dikiş bilmiyen hanımlara bir senede biçki ve dikiş 
mükemmelen öğretiliyor biraz dikiş bilen ve makas öğren-

mek iıh.yen hanımlera pek az mesariffe ve ehven şeraitle 
6 ayda makas ve dikiş dersleleri öğretiliyor. K&ydolmak is
teyenlerin bir an evvel müracaat etmeleri. 

Geçen ıene yurdumuzdan 30 hanım muvaffakiyetle diplo· 
ma ve şehadetname almıştır. Muhtacimuavenet olanlardan 

Pazarı 
Hacı Süleyman -
Mahdumu 
lBRAHlM 

Hanımların 
N azarıdikkatine 

Mevsim dolayısiyle lstan· 
bul Beyoğlnnnn yüksek 
terzilerine diktirmi~ en son 
moda iizerine manto par-

desn ve roplarımtz gelmi~tir 
Meraklı ve menfaatini is

tiyen hanımların kuma~ 

almadan ve terziye uğra

madan evvel bir defa ma-
ğazamıza uğramaları kafidir 

'.Adres: Odun pazarında 
kftatçı Nafiz Mustafa ya
nında No. 3 
Hacı Süleyman mahdnmn 

Telefon: 3726 
İbrahim 

P. 60~ 
ücret ahnmaz. -iıiiiİlilil_. _____ lllİ~lllİlllİll ____ .,, 

Yurdun atefyesinde cebaz takımları işlenir ve sıparış ka· M • Ot ı• 
buJ ediliyor. ipekli dikiş ve kabartma karyola takımları sa- anısa e 1 
tılıyor her giin 9 dan 14 e kadar müracaat kabul ediliyor. 

P. 683 

. 
Müsteciri: SALiH 

lzmirde en feralili, temiz ve 

güzel kalJJI 
istiy~nlere 

Keçecilerde 3 katlı 
binadaki Minik lcadıJI Kösele Parçası Satışı 

Beykoz kundur~ fabrikasında taplaomış ve bir sene 

zarfında toplanacak olan parça köJelcleri satın almak 
ııtiyenlerin 29 Eylül Cumartesi günü saat 14,30 da pey 

ucuz otel Manisa otelidir. Bir 
defa misafir kalan daima m&ı· 
terisi olacaktır. B. Şemsettin Sıtkı b 

Fiatlar 25, 35, 50 kuruttur. muvaffakıyetini dipfoılt~ 

L akçeleri ile fabrikaya müracaalleri. P. 720 
Adres; Keçecilerde Lale si- sek bir san'atkir 01 ti 

oamaı karşı sırasında. P. 664 baıka müstait bir fo 
= Al eme' ress~m oluşuna medY0'f 

Frengi 
VE 

Belsoğu ki uğu 

Sıtkı bey her çeb•' 
raıan tuvaleti intibapt• 

için eşsiz bir zevke ıO~ 
Daima geDç ve gaı 
k • . 1 f,Je ma ııtıyen er tu d t 

Sıtkı beye ya ptırınalı f 
-

Aydın Demiryofu 
Müdürlüğünden : 
Mürsmeıin vagoııl•~ 

kuru ot ve saman yil 

Gibi hnlaşı k lıa3-
talıklardaıı ko
ruuınak için ıuut
lako yanınızda ( 1 . . t . . . b'' me erını emın ıçıo . 

.. PROFILAN 'f I f' f 

Tüplerinden bulundurunuz, Heı eczauedo bulunur.: 

. t•' bir vagona bacını ıs ol 
~ yansından fazla kur11 

ki d. - . t 

1 P. 671 
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;or. Oper tör Tahsin b. hastan esil 
~ lzmirin en lüks sıhhi ve emsalsiz hususi hastanesi olup! 
~bilhassa kibar ailelerin Doğum ve ameliyat için ye-==ı 
:gane tercih ey1edikleri hastanedir 
~ Adres : Izmir Çivici hamamı civarında Müft il sokağında Y emiıçi beylerin mai§ 
:=aı.ıam binasında. P. 690 E 
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araçcı Zadelerin 
Muhteşem Mobllyelerlnl Mutlaka 

Ziyaret Ediniz 

saman yü en ıgı 

vagon hacmının yüıd',, 
den fazla konan 111i~t 
tarifesinden yüzde 0' 

yapılacaktır. t 
Bu tarife 23 9.934 t 

den iş'ara ahire k•d' 
berdir. ,i 

§ - 18.9 1934 t;, 
21 8.1985 tarihine ~ 

1'' teber olmak üzre 
1 
d' 

mire taşınacak Uil011 ,t 
tonundan (780) k0

' 

nakliye alınacaklıt· ~ 

§ - 26 9.934 ti 

31 12 934 tarihio• lı ,i 
nizliden taşınacak 1'•,, 
ıulü nohutların bell,t 
dr.n 900 1'uruş ne' 
caktır. ti~ 

§ - 18 9 1934 ~~ 
30 6 1935 tari bioe f 

ğıda bildirilen asi'~ 
hurda naklettirec~,, 

b
., ... 

ileyhlerc berveÇ 1 

yapllacaktır. ;~ 
Asgari 3000 to" 11". I 

ton ve kilometre 

kuruı. i/. 
Aıgari 4000 to" 

ton ve kiJoaıetr' 

Ticarethane İkinci beyler Sokak N o. 102 
kuruı. d' 

'I'e]efon N o. Nakliyat esn••1" 

beher tonund•11 JJ' 
ba11aa 6 kurut ' P. 633 3778 


