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- ~- ak- r belli cletildir. 
.-:top ,.tahi Ventzelottun kellaslne 
n~.Bu Bir mllyon veriliyor 
~ m~ti : lıtanbul 11 (Hususi) - At". 
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klmete aadık eti ugün bir bey 
kalan bu filo nqr~derek asilerin 
timdi la" fil Venızeloıun k 

1 oya bir mil 
kaıtı harekete fatı Y 
amade bulun
maktadır. 





(...!._ill. Mart 1935 
Yeni Asır Sah Ha 

Tayyare piyangosu 
s·· -·-·-·· · uyük ikramiyeyi kazanan numara HABERLERi 

bugün çıkacaktır .. 
İstan.ul, 11 (Hususi) - Tay:-·•·S897 17261 16110 24115 9751 

}'~re. pıyangosu bu~ün çekil- 17916 18618 1652 4837 13019 j 
nıl 1~dhr. Kazanan numaralar şun- 13078 3435 9171 14587 16772 
ar ır· 

:. .. . 20252 22519 8744 13340 17001 

Asilerin 
Seliniği 

iddiaları da başka 
tehdit ediyorlarmış 

3 
Buyuk ıkrauıiyeler 11380 9197 4695 23736 22144 

000 lira kazanan 14191 1414 1934 1541 11121 

21979 i:~ 2~~; 1:~;: ;;~~~ i~~~ Halkidikyaya asi gemiler 5000 asker çıkarmışlar .. 
12397 2744 11001 5087 8651 

200 . 13721 12057 2557 21852 13328 
Asiler müstahkem hatta ı 60 kadar fngifiz tebaası iıi kıtaatın muvaffakiyeti hakkın- J 150 Kı,ı tesllm oldu 

O lıra kazanan 11474 çekllmlşler hatlarının içerisinde bulunuyor· da pek fazla ~ayalete kaptl- Atina n (A.A) - Royter 

50 ı . k I Paris 11 (A.A) - - Ya- muş. mamak gerektır. Kavalaya ta- Ajansından: 

1 1368 ıra azanan ar v v y . v ı ı ı · · ·· d ·ı 4 t 
15041 saia ~aımeu unanıstam ter- Bayan en ze os as - arruz ıçm gon ~rı en ayya· İçlerinde baıı zabitlerde bu-
19198 2g~~47 366833

6 
21757 6348 ke muvaffak olan Daily Eks- lere 300 milyon reden üçü geriye dönmem;ş lunan asilerden 150 kişi Ma-

s 4108 4550 h b' · B p , o h 1 1 d .. d"" ·· ·· · · y 00 lira k 1 11589 2375 2361 22248 1396 ~rea .mu a ırı . anton ın ra m verm f or uncusu ıse yere ınmeg.• kedonya cephesinde hükümet 
17211 lSO azanan ar 1875 13282 24539 16829 19982 ıfadesıne nazaran hükümet jurnal gazetesine göre, Ba- mecbur olmuştur. Tayyarecı-
"' 96 18037 11571 24270 k ı k kıtaatma teslim olmuşlardır. ~457] 205 7043 24255 105l4 12958 20155 ıtaa arı arşıların~a meydanı van Venizelos asilerin emrine lerden bi:i asileri öldürmemek Asilerden 4 top 2 mitralyöz 
•12_357 231 

8 7720 4761 23137 8893 10781 3266 9940 18118 b~ı ~~lın~şla~dır. Asiler mev- 300,000,000 Drahmi vermiştir. için bombalarını hali araziye 
:18 12208 12144 17249 22280 20649 11132 zılerını bır gun önceden tahli- Girit hükumeti Atina hükôme- atmakta olduklarım ayni gaze- alınmıştır. 

150 lıra kazananlar 21019 17786 17891 2166 7318 ye etmiş ve müstahkem bir tine haber göndererek osiler- tenin muhabirine teminen söy- Bulgar - Yunan 
9387 9438 18961 15554 17832 9348 3812 2598 7204 1688 hatta çekilerek bu suretle den bir tek kifi idam olundu- lemiştir. Hududu kapah 

ı 7586 13659 11120 14526 5601 5478 14111 21820 930 19335 topçu ateıinden uzak kalmış ğu takdirde .9abık Girit askeri Asiler Halkldlkyaya 5000 Sofya, 19 ( A. A) - Royter 
tS97 23920 772! 24715 4385 

8795 7~21 20943 3411 bulunuyorlardı. Gene 8. Pan- valisi general Dedes'ten başlı- asker çıkarmı,ıar ajansından: 
1 9785 106 14900 17184 51 

30 lıra kazananlar tona göre, 2,700 asi Strumayı yarak bütün elindeki esirleri Nihayet Jurnalın yazdıiına 17 hudut karakolu ve bu 
15988 17355 381 4727 21598 13564 18932 7237 ıimal kısmından geçerek se- idam edeceğini bildirmiştir. iÖre, 5000 asi Halkidikyaya- meyanda Kule mevkii Yunan 

100 lira k I 10109 7581 5365 13548 11927 lini&-i müdafaa eden hükumet Kavalada dört tayyare rım adasına çıkarak orada ye- muhafızları tarafmdan terke-
1053 18617 164

:
3
zanan ar 11433 7121 4613 23734 172 kuvvetlerini yandan tehdit et- kaybolmu• ni bir cephe vücuda getirmiş- dilmiştir. Bulgar - Yunan hu-

16758 22666 2765 7516 23739 22854 22822 mektelermiş. Diier taraftan Pöti Jurnala göre, muntazam lerdir. dudu kapalıdır. 
~ ••..•.••••........•......•..•••....•...•..............•.....•....................••..........•.......................................•.••..................................••••.. 

ay Recep Zühtü General Kondilis diyor ki: 
Beraber yaşadığı Medine adındaki 

A Kadını kurşunla yaraladı .. 
nkara, 11 (Hususi) - Bü- t hk 'k 

yük Kamutayda hükun.etin k a ı ata haşlanmış olduğu ka-
nan bir tezkeresinde s· o u ~ınml2-2-35 te öldüğünün ad
saylavl Bay Recep Züht~::p lıye b~k.anlıi~ndan bildirildiği 
on yıldır beraber yaıad w M n yazılı ıdı. Reıa hazırlık tahki-
dine adındaki k d 11(1 •- katının neticesine ka.dar şim-
Y•n b a ını an •f - dilik 1 k b" . •• •plerden 10-2-935 v"""'Yapı aca ır fey olma· 
ceıı Çeaıel k'" .. d 2•· dıgını ıöyledi. 
Ya 1 d oyllll e kur•unla K 

ra a •iı, nıiiddeiunıuınili . amutay Çarıamba günü 
Ş k - kço (yarin) toplanacakbr. 

10 ~u er fiati kiJod~ ·ı .. Ereğlide 
ruş ucuzlıyacak Bir şilep karaya oturdu 

JSTANBUL 11 (H Ereili 10 (A.A) - Limanı-
Hl\kümetin ''- usust) - mızda kömür almak nz•re bu-. fex:er, kömiir ve ~ 
~nııate fiıtle · d lunan Ordu adlı kömtir tilebi 
ma v L rın e tenzilat yap- esen ıiddetli batı rilzainnın 

ıa xarar verd'v• bil . . . t . • 1 k • Şeker f b . ._ ıgı dırıbyor.. eaırıy e sürü lenerek limana 
a rı.:aları birlettikten bitiıik Baoa1akal kumluiu 

•onra ıelc• · ,_. mevkiı' d k kad d' ... nn xıloda 10 karuı . . .n e araya oturmuştur. 
Ilı' Üfeceii tahmin edili- Şımdılik hiçbir zayiat yoktur. 

Yor. Tuz 1· "h B T•t••ı k 
1 ayı ası bayramdan . • 1 u es o 
.~::.~:;.uk kamutayda ~örü- Moskovaya gidecek 

Yusuf Akçura o··ıdu·· Değildir 
1. Bilkreş 10 (A.A) - Bay Ti-

b 
tanbul 11 (Hususi) _ İstan- tüleskonun yakında Moıkovaya 

ul Sayl b gideceği hakkındaki haber se-
~•f•t eta.ı~v~ir. ay Yusuf Akçura lihiyettar bir menba tarafından 

tekzip edilmiştir. 

Titreyerek... Sarsılarak Görece
ğiniz BEN BİR CASUSTUM 
yarın Saat 3 den itibaren Lale de 

çıkar, bir şe 
- Y engel olmaz am-.... a onu ·d 
lak ı arc edende de ah-

B:~drnantık olrnalıdlr. 
fecaati a şakanın doa-urduiu 
nız b a.rı saymak istesem, yal-

cnım bu k'" d v•ı lk' . oşem egı , on 
ı aahıfclik gazetemizin baştan 

•ona h . , 
cpsı Yetmez. 

Hele o el •aka! ı_ •••• k b" 
ıi .. ı'J . . T arı, KUÇU ır • cesın1 k 
Blcn · oparınca ansızın 

nıce ad l 
ıırtın b' am ar vardır ki 

· a ır tokat k 
•esini tut vurma ' en-up sarı .... k I 
dık b" O&Oa umuma-

l 
ır Umanda ölunı.. .. b . 

o ur. une aıs 

Bu ıaka yapılmasa olmaz mı 
idi? 

Benim bildiiim şaka şudur 
dostum: En birincisi el şaka.aı 
yapmamak, dil şakası yapar

ken de karşısındeki kimsenin 
sana karşı samimiyetini ölçüp 

o~u muhafaza etmek ve yap
tıgın şakaya kendin muliatab 
olursan uyandıracağı tesiri dü
tünmek şartilc nezahet daire
sinde yapdandır. Gerisi ka.;
gadır, kötülüktür. 

TOK DİL 

....... 111111 

" 

Selinik ve Atina'yı 
Yunanistan' a 

En çok iki günde Drama 
Et iş bulunacağız.,, 

elinde 
hakim 

tutan 
olur ... 

bütün 

ve 

-
KaVıala'yı asilerden 

Cephede tezahürat 
istirda\ 

Atina 11 (Hususi) - Taar- kimi de Bulgaristana kaçıyor. nizden asker çıkaracak vazi-
ruz başlarken B. Kondilis, ga- Bevn fU k~aatlay~ ki Strume I yetde olacaiımızı ümit ediyo-

mişlert şehirc bomba atmamış
lardır. 

zetecilere şu beyanatta bulun- ırma~ını ~eçınce ve ısyan mın- rum. t• Atina 11 (Hususi) - Taar
ruz başlarken Kondilis orduyu 
teftiş etmiş ve askerler tara· 

muştur : takasını işgal edince, hiç bir Selinik 11 (Hususi) - Bü-
" Zaferimiz bir zaman me- isi huJmıyaca~ız. Hepsi kah- yük taarruzun ilk ~ünü Avru-

aelesidir. Yakında her tarafta ramanca ortadan kaybolmuı pa ve Amerika gazetecilerini 
nizamı iade etmiş olacaa'IZ. olacaktır. kabul eden ordu bakanı ve 

hndan büyük tezahüratla kar-

Şimdiye kadar yapılan askeri Atina 11 (Hususi) - A.i fi- baş kumandan ıeneral Kondi-
isyanlardan çıkan netice tudur lon~n ~tinaya asker çıkarması ıiı, taarruz başladıktan 48 saat 

şdanmışbr. Her taraftan ıesJer 
yükseliyordu: 

ki Atina ve Selinikten ibaret tehlıkesı ~akkmda çıkarılan sonra hükumet kıtaatmın Ka-
olan ikı' bu .. yu'"k anahtarı elinde bazı şayıalara cevap veren l . k . b y 

- Kondilis geliyor! 
- Yaşasın yıldmmr 

devlet bakanı B. Metakıa1 va aya ıırere ısyanı ogmuş 
bulunduran taraf, memlekete aemişdir ki : olaceklarını ıöylemiş ve Atina 

- Yaşasın meşru hükümet! 
- Kahrolsun katillf'r! 

hakim olur. Asiler şimdi " Bizim tarafımızdan öyle ile Seliniie hakim olan . hükfı-
ilmitsizlik içindedirler. Manevi askeri ve bahri tetbirler alın- metin karıısında Venizdosun 

- Çok yaşa, ieneralımı.z! 
- İleri atılalım ve yiyelim 

kuvvetlerini tamamen kaybet- mışdırki kimse, mahvf olmağı oyunu evelden kaybetmiş, he-
mişler ve dağılmaia batlamış- göze almadan, aaker çıkar- sabile bileceiini ilave etmiştir. 

onları! 

lardır. Kimi hükumet kıtaahna mağa teşepbüs edemez. Zaten Bütün haya filosu hükfımetin 
teslim oluyor, kimi aaklanıyor, yakında bizi11t asilere karfı de- elindedir. Şurasl da dikkate 

Kondilis çok müteheyyiç ola
rak askerleri ıelamlıyordu: 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Asilere Mali ahi oka 
150 milyon drahmi isyan 
Sahalarında yakılmış bulunuyor 

Atina, 11 (Husnsi) - Mali
ye bakannınan başkanlığı altın· 
da Milli banka müdürleri Yu
nanistan bankasında toplan
mışlardır. Bilha.ssa isyancıların 
mali ablokası meseli görüfnl
müş ve bnnlar tarafından giri
şilecek teahhütler hakkında 
Yun,an. hükiiınetinin hiç bir 
~eı ulıyet kabul edemiyeceğ(.. 
nın dıt mali mahafiline bildi
rilmesine karar verilmiştir. Bu 
karar bankalar ve hükiimet 

tarafından harice bildirilmiştir. 
150 mllyon drahmi 

Yakaldı 
Diier taraftan bankalar ve 

hükiımet adalardaki ve isyan 
mıntakasındaki bütün şubele
rine ve devlet veznelerine, ko· 
misyon huzurunda, bütün mev
cud evrak nakdiyeyi yakmala
nnı emretmiılerdir. Bu suretle 
yakıldığı zannedilen para 150 
milyon drahmidir. 

Bir ·Yunan vapurunu 
Kömür yüklü olarak tuttuk 

İstanbul 11 (Hususi) - Karadenizden gelen kömür yüklü bir 
Yunan vapuru tutularak Haliçe sevkolunmuştur. 

şayandır ki Kavalada tayyare-
- İleri çocuklar, Tanrı da 

bizimle beraberdir. · 
ler aadece asi torpitoyu bom
bardıman etmekle iktifa et-

- Hepsini 
Kapetanl 

yakahyacaiız, 

TAYYARE SİNEMASI 
Telefon: 3151 BUGÜN Telefon: 3151 

Senenin Şen H:ıftası 
İki Neşeli Film Bir Arada 

1-lki Gönül Bir Olunca 
CLARK GABLE ve CLAUDETT COLBERT'in 

temsil ettikleri büyük komedi • 

2-KAFESTE AŞK 
ANN V ONDRA'hın iki saatlık kahkaha filmi 

3 - FOX dünya havadisleri ( Türkçe sözlü ] 
4 - Miki Mavz (Miki futbolcu) 

Seanslar : Çarşamba 15 de perşembe 13 de cu-
ma 11 de cumartesi on he t b 1 

Son 21,15 seansında " İki gönu··ı b' l ş e aş ar. 
P ır o unca ·· t · ı· azar, pazartesi salı 15 de b l " gos crı ır. 
" Kafeste aşk " ~österilir. aş ar son 21,15 seao:-ıııda 

DiKKAT : Hergün son 2115 sta l .. ucuz HALK 
SEANSI " dır. Fiyatlar birinci 25 ~::

135 hususi 50 kr. .. 



-a 
Babasının yanından çıkan 

Sezar bir çok odalardan, sa
lonlardan geçtikten sonra mer
mer bir merdivenden aş ğı indi. 
Vatik n sarayının geniş mah
zenlerine indi. Yanında hiç 
kimse yoktu. Toprak altında 
dolaşık, korkunç izbelerden ıe
çerek merdivenle yuvarlak bir 
bodruma daha indi. Diicrle
rinden hiç bir farkı olmi
yan bir duvar taşına iki eliyle 
dayandı. Dıvarda bir aralık 
meyd na çıktı. 

Sezar açılan bu dar yold n 
Heriledi. Dar ve karanlık yol 
Vatikan ile Sent Anj ~atosu
nu birbirine bağlıyan mahut 
yer alta yolu idi. O devirde 
bu yolu yalnız üç kişi biliyor
du. Bunlar d• Papa, Sezar 
Lükres idi. 

Zehirli kıhnç-cenaze 
Alayı 

Şovalya doragastan sent nj 
şatosunda baron ostorre tara
fınd n salonu dolduran isıl:ı:a
dclcre laylı bir şekilde takdim 
edilmiş, kendisinin kılınç kulan 
m dersi vermek üzere İtalyaya 
geldiği soylenmi~ti. Şovalyenin 
bu alaylı takdime verdiği ce
vab şu olmuşdu : 

- Efendiler baron ~torre 
ile yapdığım bir dücllode kı
lıncım aiti defa kendisine do
kundu. B:ıron henüz bu acıyı 
unutm&mıt olmnhd1rki ıimdi 
size bunu hatırlatıyor şovalyenin 
bu cevabından astorrenin benzi 
sapsarı kesilmişdi bakışlarından 
ark daşlarını yaırdıma çağırdığı 
anlafılıyardu. Salonda bulunan 
genç bir adam Ragastana doğ
ru ileriliyerek övalyeyi selam
ladı. Ve çatmış olmak için şu 
ıözleri söyledi: 

- N dediniz Astorre? Şö
valye bize kılınç kullanmayı 
öiretmek için Fransadaiı bu
raya kadar &"elmek zahmetine
mi katlanmışlar dediniz. 

Ragastan soi'uk kanlılıkla 
cevab verdi: • 

- Emrederseniz tecrübesi 
çok kolaydır Mösyö! 

Astorrc gülerek söze kanştı: 
- Dostum Rinaldo gözünü

zü dört açınız kendinizi iyi 
kollayınız. Zira Şövalyenin adı 
çok korkutucudur.. Ona uzun 
kılındı kahraman derler. 

Salond bu söz üzerine uzun 
kahkaha) r çınladı. Rinaldo 
tekrar atıldı : 

- Şövalye cenaplarının bu 
srne ne kadar 1iiyık oldukla

mı görebilirsem cidden mem
ıun olacağım. 

- Bu sizin için çok güçtür 
üsyö ! 
- Acaba güçlük neresinde 

• 
's'övalye. 

- Çünkü sizin yüzünüzü kı
zartmak istemem. 

- Çünkü kendi yüzümü kı
zartmak istemem diseniz daha 
doğru olur. 

- Anlıyamadınız Mösyö! 
Dostumuz Baron Astorre ka
dar sizin de muhtaç oldu2'unuz 
dersi vermek benim için çok 
memnuniyeti mucip bir hadise 
olur. 

Sinyorlar derin bir dü,ünce· 
ye daldılar. Herkes bu meydan 

okumanın .!Onunun nereye va
racağını bekliyordu. Ragastan 
sözüne devam etti : 

- Ne y zık ki: dün yemin 
ettim. 

- Kcndini:d utandırmam i'a 
dejil. 

- Hayır dovüşme alanında 
pek uciz k ldıklarım gördüğüm 
Romalılarla duelloya tenezzül 
etmemeye. 

etr fta korkunç mırıltılar İ§i· 
dildi. Ragastan gülümseyerk 
söyleniyordu: 

- Kalben o kadar acıdım 
o kadar müteessir oldum ki ... 

Mosmor kesilen Rinaldo ıö· 
valycnin sözünü kesti: 

- Sonra ne oldu şövalye ? 
Ne olacak!. Karşıma iki dü~

man birden çıkmadıkça bir 
d ha Romada düello kabul et
memeğe yemin ettim. işitiyor 
musunuz?! Benim uzun kılın
c1mın karşısına en az iki kı
lınç çıkmaJıdır. Başka türlü 
çarpışmak benim için tenezzül 
olur. 

- Bu ne büyük hakaret .. 
Bu Fransız ne hezeyanı r fır
f .. byor. Burada namusun ma
nası kalmadı mı? Ne duruyo
ruz sinyorlar .. 

Her ağızdan kızgınlıkla fır
Jıyan bu sözler karşısında üç 
kılınç birden parladı. Rinaldo
mın kılıcı da bunların arasında 
idi. Bu davranıştan çok sevi
nen Ragastan gülerek: 

- Oh ne güzeli.. Ben iki 
kılınç istedim üç kılınç uzattı
lar, ben de üçünü birden ka
bul ediyorum. 

Genç şöv.ılye hemen kılmcı 
çekti. "Buyurun" diyer k dö
vüş meydanın atıldı. Salonun 
ortasında seyirciler büyük bir 
daire çevirdiler. Sinyorlarm 
üçü birden hücuma kalktılar. 
Kılınçlar hav da dönüyor Pa
rıltı arı gözleri kamaştırıyor. 
Hele Ragastanm kılıncından 

şimşekler fırlıyordu. Genç kah
raman güğrcmit bir arslan se
sil haykırdı: 

- Sonu var --- ·-
Ağır ezada 

Kuşadası cinayeti da
vasına devam edildi 
Kuşadasımn Acarlar köyün

den sağır Aliyi pu~u kurmak 
suretile öldürmekle suçlu Kubur 
oğlu Süleym n iJe arkadaşla
rının muhakemesine dün ağır· 
cezada devam edilmiştir. Şahit 
sıfatile dinlenen Mehmet oğlu 
Sinan vak'a hakkındaki bildik
Icaini şöyle nlatmışbr: 

- Ben Selçukta otururum 
Pazar kvrulduğ'u bir gündü. 
Kunduracı Ahmedin dükkanına 
gittim. Dükkanda Musa, sağır 
Ali ve kunduracı Ahmet otu
ruyorlardı. Yanlarına sokuldum. 
Sa2'ır Ali bena hitaben: 

- Y amma gelme, düşman
larım arka.md dolaşıyorlar; 
belki senide vururlar; dedi ve 
düşm olarının kim olduğunu 
sorunca: 

Kuburlar, cevabım verdi. 
Yolda vurulduiunu ertesi i'Ün 
duydum. Başka birşey bilmiyo
rum. 

Muhakeme diier bazı şahit
lerin dinlenmesi için başka bir 
i'UDe bırakıldi. 

! I ı askerlik 
izmeti 

P ARiS, 1 l (A.A) - Lö Tan 
2azetesi, hükumete iki yıl .as
kerlik hizmetini tedricen tesi~ 
imkanı vermek üzere harbiye 
bakam tarafından hazırlanan 
kanun layihllsmın metnini neş
retmektedir. 

Yugos auyada 
Sloval< fırkas! 
ZURIH, 11 (A.A) - Yugos-

1 vy~dan gelen h berlere göre, 
eski Slovak halk fırknsı S M -
yıs te~rii intibababna iştirak 
etmem.eğe knt'i olarak karar 
vermiştir. 

lngilte ede 
oğu azdır 

Londra, 10 (A.A} - Bir is
tatistikte büyük Britanyada do
ğum adedinin gayri kafi oldu
ğu ve böyle devam ederse do
ğum ve ölüm adetleri müsavi 
olacağı bildirilmektedir. 

beşe sevkiyat 
Napoli 11 ( A.A ) - Şarki 

Afrikaya sckeclilecek olan Fi
renze fırkası bugün hazırlık

larını tamamlıyor. Bu fırk ya 
kumanda eden general Mar .. -
viglia halkın sürekli alkışları 
arasında Firenzeden gelmiştir. 

rans z -İtalyaır 
roto o u 

PARİS 10 (A.A) - Hariciye 
bakanlığı 7 /1 tarihli Fransız-
İtalyan proto rnlu hakkında 
Berlin hükumeti tarafından is
tenilen izahatı Alman büyük 
elçisine vermiştir. 

ütün 
Zahita 

açakçılığı 
tara hudan 

Takibediliyôr 
Akhisar kazasına tabi ,. Bey

ova,, köyünden kaçakçı Araplır 
lı Riza oğlü Mustafanm evinde, 

. lnhi arlar idareıi memur rın-

dan takip amiri bay lsmail ve 
memuru bey Feyzi tarafından 
yapılan bir raştırma neticesin
de tütün kıym ğa mahsus ha
van ve teferrüatı bir kilo kı

lo kıyılmış tütün ve dört kil~ 
kıyılmamış, fakat kıyılmnğa 
snlih yaprak tütük bulunarak 
müsadere edilmiştir. Kaçakçı 
Riza henüz ele geçmemiştir. 
Kendisi şiddetle aranmaktadır. 

• z lam az 
ft,. ina aki İngiliz se · rinin hu emri 

rotesto ettiği b ·ıd·r·liyor ... 
Londra, 11 (A.A) - Royter 

ajansından: 

Dcily Ekspresin Makedonya
ya gitmİi olan muhabiri Yunan 
hükumetinin diplomatlar da da
hil oldugu halde iç işleri ba
kanlığından müsaade almadık
ça bütün ecnebilerin Yunani.stan-

dan çıkamıyacakfarma dair bir 
emirname neşrettiğini bildirmek· 
tedir. Muhabir bu emirnamenin 
vaziyetin vehamctini itiraf et
mek olduğunu ilave etmekte 
ve Atinadaki İngiliz sefirinin 

bu emirnameyi şiddetle pro
testo ettiğini de yazmaktadır. 

Muhabir Doyran gölü civa
rındaki muharebelere dair 
verdiği ma1ümatta ası kuv
vetlerin aiır zayiata uğra

madıklarını çünkü hücum ol
madan evvel mevıilerini terkct· 
tiklerini bildirmektedir. Zanne
dildiğine göre hükumetin taar
ru:r:dan rnak~adı asi kuvvetleri 
denize sürüklemekten ziyede 
asilerin hükumet kuvvetlerini 
yandan vurmalarına mani o:-
makttr. 

vru barışı 
Almanya hükumetinin hüsnüniyetin 

ağ ı bulun aktadır 
• l -·-·· 

Liyon, 11 (A.A) - Panayı- altına almak için manevi kuv-
rın küşndı münasebetiyle B. vetlere ıtalya, Sovyet Rusya, 
Flanden söylediği bir nutukta Küçük ani şma ve Balkan an

fasması l!İbi harbe mani olmak 
demiştir ki: için uluslar derneğinde birleşen 

Frans Şark ve Tuna misak- genç kuvvetler inzimam ctınek-
lariyle herh ngi bir mutaarrıza tedir. Büyük Avrupa barışına 
karşı yenilmez bir tesanüd tesis erişilmesi Almanyanın hü5nü 
etmeğe çalışıyor. Barışı teminat niyetine bailı bulunmaktadır. 

_. ... , ~ 111cz:a 

z zi de 
lar b z üzerinde 2 6 balıkçıyı 

A ıp Götürmüştür . , 
MOSKOVA: 11 ( A.A )

Royter Ajansından: 
Sular Hazer denizinde buz 

kütleleri üze:rinde 200 balık

çıyı alıp götürmüştür. bun
ludan yetmişi karaya çık
mnğa muvaffak olmuşlardır. 

Tayyareler balılcçaları bularak 

yiyecek, sıcak elbise ve ga
zete atmıılardır. Bir tayyare 
buz üzerine inerek birkaç 
balıkçıyı almış ve tekrar uç
muştr. 

Araştırmalara devam. edil
mektüdir. Bu kaza bu yıl aynı 
m hiyette üçüncüdür. 

a- Yugoslavya 
·· nasebatın a salah emareleri 
G ·· den güne belirmektedir 

Belgrad, 10 (A.A) - İtal
yan - Yugoslav münasebatmda 
B. Mussolini tarafından Teşri

nievvel nutkunda temenni edi
len ve Romadaki Fr nsız - İtal
yan anla~masından sonra iler
liyen salah gün g~çtikçe bir 
kat daha artmaktadır. Yeni 

İtalyan orta elçisi B. Guido 
VioJla'nın Belgrada muvasalab 
bu istikamette yeni bir adım 
olarak telakki edilmektedir. 

Elçinin itimadnamesini takdim 
münasebetiyle mukarenet yo
lunda mühim bir nutuk söyli
yeceği bitdirilmektedir. 

Telefon 
3t5t TAYYARE SİNEMASI Telefon 

3151 

BAYRAM Birinci Gününden İtibaren 
Senenin en büyük filmi POLY MORLAY tarafından oynanan 

E M.D.RÜ 
İle Beraber T emamen Renkli Ve Hakiki Bir Sanat Eseri Olan 

NUHUN GEMİSİ Filmlerini Gösterecektir 

DİKK T : Bayramda hergün saat 11 de baılıyacaktır. 21,15 ıeansı eskisi 
gibi ( UCUZ HALK SEANSI ) dır. 

Hi aliahmer 
• 

ongresı 
Bornova Hilaliahmer senel 

kongresi dün akşanı aktded 
miştir. Reis Dr. Bay Ga 
Erdinin istifası iizerine yapıl 
yeni intihabat neticesinde id 
re heyeti fızahklarma BaY 
Saime Elerman, Bayan E 
Hayriye, Bny Bedii Elc~ıtı 

mütekait binbaşı Şükrii 
Baha seçilmişlerdir. Yeni he 
eti tebrik ve muvaffakıyetl 
dileriz. 

kiçeşmelik'te 
Bir sarhoş iki kişiyi 

Yaraladı 
Evvelki gece İkiçeşmelik 

postacı Ali Riza efendi sok. 

imda manav Şuayip ve k 
biraderi İzzetin dükkanı 

sarhoJ olarak giden Hüse 

oilu kömürcü Arap Ha 
düt<kandaki müşterileri ko 
muş ve bu yüzden kavga çı 

mıştır. 

Arap Hasan bıçakla fı:ıt 
sai' kasıi'mdan Ağır surett 

Şuayyibi de sol bacağınd 
hafifçe yaral mıştır. 

Hasan kaçarken yere d 
müş ve başınaan yaralanın• 
tır. Yaralılar hastahaneye le• 
dmlmışlardır. Bıçağı ile tut. 
lan vaka faili Adliyeye vetl 
miştir. _ •..... _.. 

Zabıta l-laherleri= 
Polis ka a tutmuşlar' 

Atsancakt& Bornova cadd 
sinde Berinin meyhanesini s• 
23 de kapatmağa giden (le 

riye memurlarına, meyhan~~ 
bulunan müşterilerden Seyfi 
din oğlu Bah , Süleyman ftb 
mi oilu Ethem ve komi5yoo 
Mehmed kafa tutmuşlar '( 
verilen emre it at etmemişlt 
dir. Haklarında tahkikata b 
lanmıştır. 
Yakalanan kum~rbazıa 

İsmetpaşa bedcstamnın 1 

kumda yanim yerinde J<•f 
serili Mehmet Zari, Kafkas>4 
Vezir, Bayburtlu Şevki 1 

Tr bzonlu Has n toplu olat• 
zarla kumar oynarlarken zııbl 
taca yakalanmışlardır. 

Boş evi bulunca d 
Bostanlıda istasyon civarıtl 

bayan Pakizenin on gündt~ 
beri boş bulunan evine be 

l b. h . . " o mıyan ır ırsız gurnıŞ 

bir halı seccade ile bir ınıict'' 
şeker ve daha bazı cşyst'~ 
çalmıştır. Hırsız aranmakt1.d1 

Hır ız yakalandı eı 
Narlıdere köyünde rencb 

Ziy oğlu İ7.mirli Şevkinin ı~ 
lira kıymetinde altın kap• 

111 
ceb saatı ile bir tabancs~;111 
çalan Bodrumlu Besim og 
Rasim zabıtaca tutufmuştud 0 

~r abanca yasak silahlar d~' 
o1duiu için müsadere e 
miştir. 

Zabıtaya hakaret. ~c 
Zabıtaya ifayi vazife bal:~~ 

r··rı;.•1· iken hakaret etmek ve u 6~. 
Cumhuriyeti kanunlarına 5 lı.J' 
mek madd~lerinden suçlu :~el' 
nan Esat oğlu Ahmet hak 1' 

1 
fe" 

birinci mütantiklikçe ınc\' u 
tahkikata batlanmı~tır. 



maaYİll 

dan ..... ·~ bmlua da .......... 
- Mektepte bqb branşlar 

var bal? 
- T email, temizlik, mektep 

efYUIDI muhafaza, spor, ge
zinti, kooperatif Ye mecmua 

ruhunu anlatan bir çok şeyler 
g6rülebilir. Duvarda Atatürkün 
resmi etrafında mektepte 
~ua oluı:kcn " stvg' · 
ıuna ,, ıbıresi 
bayanın 



..... . Yema•r 

General Kondilis kan dökmeden, büyük ölçüde 
Mühimmat sarfe erek· kat'i galebe i temin etti 

Hükômet kıtaab Strumayı geçtikten sonra mukavemet görme en llerliy 
Dün e vakit Serezin isilerden kurtanlması bekleni ordu .. 

Venizelosu Giri in 
deniz harbine 

istiklalin de 
hazırlanıyor 

Italya himaye ediyormuş.. - Milli fi o Kılkış zırhlısile takviye edile 
- Venizelosun çılgınca hareketi karşısında hükumete sempatiler .• 

SelAnik 10 (A.A) - Gene· 
ral Kondilia 1aat 3,30 da cep
lıeye lıareket etmiftir. Hiki· 
met lataab Aalleri bombardman 
ettikten sonra Vinıia mmtaka
maa taamaa~. 

Hlll8met lotub 
Sereze Uerllyor 

Bqlanııçta Atiler mukabele 
etmifl•n• de telefat vermİfler 
Ye lıllkimet lataab ilerleadt
lerdir. Şimdi Serue dotnı iler
ll1orlar. Şehri u zamanda ala
•ldardır. 

Struınllrı geçlller 
Atma 10 (A.A) - Hlktmet 

lataab Strama,. ~ muhtelif 
aoktadan pç tılırdlr. Hiçbir 
•ukavemete mana luıhlalw

~ Sereze dotr. 11-'İJorlar. 
'liarezbı birkaç 1&at zam.• 
almacajı ... edilmektedir. 

lsyaecı .. "n bir ... 
Yalulblnclı 

isyan hanketiain tefleriaden 
1'iri olan Pistolakia'in kayın 
pederi teyldf edilmiftir. Ken• 
.tisinin isyan laareketi için pa· 
ra verdiğiadea flphe eclihnek· 
te~i · 

~1ük0ınet kuvvellerl 
Mukawemet glrmlyorlar 

Atma, 10 (A.A) - Atina 
ajenn Aaileıia Meohori " Ne
opono kl,teriaclen Sereze doğ
ru ricat ettiklerini ve Struma 
&zerinde Kamartiaam k6prtlsil· 
Dil feçen htıklmet kunetJeri
DİD muka•••t• maruz kalma
dan ilerlemekte oldujuna teb
&i etmektedir. 

B. Pollll• .. delice bir 
Harekette bulundu,. 

Diyor 
• Paris, 10 (A.A) - Yuui•
tanm Paria orta elçisi bay Po· 
litis Eknlmiyor pzeteaine ıa 
1'eyanatta bulanmUfbu': 

Venizelo• donlannı çok 
~lim bir 8Ul'ette hayret içinde ' 
bırakmlfbr. Zira dahili bir 
lıarp çıkmak için ciddi bielrir 
Hbep g6rllmemektedir. Veni· 
ıelos delice 'ar•ket etmİftir. 
H&kümet denize hikim oldu
p 0 zaman İ•yan nihayet bul· 
11H1f olacakbr. Ba acakh te0r 
r11'e biç olmır,. ciddi bir ba
,.. rim••• tetldl eden Balka• 
antantmui ~ ıllte
recektir. 

V•laloeu ltalr• 
.... .,. ... ,ar. •• 

LONDRA: 10 (A.A) -Kan
diye teWr ~taluun •erditi 
habere gire Sanday Ebpra 
pzetesi Veaizelo8UD Camhu· 
riyet ilh ederken ltalyamn hi· 
mayuine mllracaat edecetini 
yazıyor. 

Londradaki rumi yunan me· 
lıafili ililerin Girit aduına 
blkim oldupnu ve binaenaleylı 

utildiliai illnda arbe•t 
ihbar atmekte ve 

-·~---- laaftadaa beri 
ardık-

lan için bunların ihtiyatla kar-
11lanmw lllım relecetini bil
dirmektedirler. 

Kılkıf Zırhlıeı hizmete 
Allndı 

ATINA 10 ( A.A) - Ha
YUID Atinadaki muhabirinden 
alınmıfbr: 

Hizmetten çekilmiş olan Kd
kıı zırlıhsı tekrar hizmete ko
nulmuştur. Kunduryotis Hidra 
ze Spetzai mubribleri tamir 
ecliJmiflerclir. Bu Oç gemi isi 
remileri takib edec~!derdir. 

Ael gemi keçınldı 
Stramca mıatakuı ve Kava

la limanı bomban:luman edil· 
mitlerdir. Asi PAra gemisi b
çınlmıfbr. Sere•e ~ yeni 
bir bombardaman yapdmqbr. 
A.iler Sellniğe karp bir taar• 
raa hamrlanmaktadırJar. Asi 
filo Eıe denizindeki adalara 
blldınclir. Sellnite SO kilometre 
mesafedeki Çayatzı k6yil bir 
'8i gemi tarafından bombardu
man edilmiftir. A.i filqnun obn. 
ve yakacak ilıtiyaCIDI ecnebi 
bir menbadan temin ettiji te· 
Jicl edilmiftir. 

Tayyarelerln 
bombardmenlerı 

Atma 10 ( A.A ) - Atina 
aj&DR doja Makedonyumda 
llilıare kup taarruun ha •
bah 30 tayyarenin Asilerin 
mevziini bombardman etmesiyle 
Nşladağmı hildiriyor. Hükftm,.t 

lotaab dratle ilerlemektedir. 
Bu kıtaat Arliyako klprllstlnil 
ıeçerek bir muka•emete maJ'U~ 
kalmadan Proetaa ki~ ifıal 
&Pit1ırdir. 

A-..ın lmlleeı bir 
aan ........... 

ATINA 10 (A.A) - Devlet 
bakam bay Metkuu asilerin 
tamamen imhası bir rtın mese
lui oldujıınu matbuats bildir· 
miı ve demqtir ki : 

Bay Venizelos eninde so· 
nunda matluptur. Ve ele re
çirditimiz telsiz telrraflar oy
namak istediti oyunun çaresiz 
byboldutunu kendisinin de 
anladatuu patermektedir. 

•e yoktur. Fakat fikirlerde 
devletler arasmda h.ratm mil• 
dafaaaı için hakiki bir tesanüt 
tesis eden bu wayri kabili in
kar terakkiyi sena ile yadet
mek de lazımdır. 

Nizamda lftlrlk 
Balkan antanb misakmm 

mülhem olduğu nizamda iştirak 
prensibi bundan böyle zaruret 
halini almıştır. 

Atinada Ba,ı•tkcilet bitıası askerlerin nrnlı<ıfazası altnırla 

Gazeteler bilhassa bay Ti
tulesko'nun beyanatının ehem· 
miyetini kaydediyorlar. Diğer 
cihetten biitlin r•zeteler, bn
tün dünya matbuabnın Venize
losun hattı hareketine karşı 

Kondlll• gelebeyl } 
temin etmltttr 

BELGRAD,10 (A.A)- Ray
ter aj&llSUlllL i81.ihbanna göre 
Geaeral Konclilia padiye· kadar 
kan d6kmektizin ·ve fakat bil· 
yük millyasta mühimmat · sar· 
fetmek suretile galebeyi temin 
etmiftir. Bu mllhimmat sarp 
tepelerde uilere zarar verme
den sarfedilmiştir. Hükimet 
tayyareleri asilerin kıtlaıım 
topa tutarak bunlara miihim 
zararlar ver.diklerini bildirmiş· 

lerdir. " 
Krallık lede edUmez 

General Kondilia hükümetin 
kraJhjın ~esi tuavvurunda 
olduğu hakkındaki habeı i kat'i 
olarak tekzip etmiştir. Asilerin 
horvı1r111~ • .,_.,,~ hir.,,.ün mes-

elai ölduiu biWi\ilmeldiadir. 
19J3 taypre .....ıı lillh albna 
çaiınhmtbr. 

Yu...,. llllldhnetlne 
S•ınpatller 

Atina, U: ( A. A ) - Atina 
ajaD91 biljliq;on 

Büttin matbuat hemen tek
mil Avrupa merkezlerinden 
relen dostluk tezahtirabnın 

ehemmiyetüıi ve bilhaı.. Bal· 
kan antanbmn teahhüdünli ka· 
yıt ve ipret etmektedir. 

Meıaje Da.ten gazetesi baş 
makalesinde diyor ki: 
~ unanistanın kanuni hüküme• 
tinin isyan hareketine karıı 
yapmak mecbunyetinde bu-

J>frede balıriye t'{rcıdı tcunir edılea genıelere biniyorl<ır 

lundugu mücadelenin iki büyük olan takibibindeki manayı te-
istinatrahı vardır: Dışarıda bariiz ettirmektedirler. 
bükümet ve efkarı umumiye· Kanrglhı umumi 
lerin tezahüratı artmakta olan nln tebllil 
müttefik teveccüh, muhabbet, Atina, 10 ( A.A ) - Atina 
memlekette de nizam ve bir· Ajansı bildiriyor: Karargahı · 
liğe karşı suikastı takbih eden umuminin bu sabahtan beri 
bütün vatandaşların sadakati. neıredilen resmi tebliğleri ıun-

Bütün komşu devletlerden, lardır: 
bütün dost devletlerden gelen Saat 8 tebliti General Kon-
tezahüratın ehemmiyeti kimse- dilis erkinı harbiyesi ve üçilncii 
nin gözünden kaçamaz. Bu kol ordu erkinı harbiyesile bir
dostluk şebekesi Yunanistanın Jikte sabahın beşinde Selinik
her şeyden evvel dahilde ni- ten aynlmıtbr. Bir saat sonra 
zamı iad lüzumuna çevrilmiş tayyareler filotila kumandanı 
olduğu bir sırada onun Reppas kumandasında uçmuı
etrafmda bir emniyet dıva- lardar. Hükimet kuvvetleri or· 
n teşkil etmektedir. Gerçi tuıncla dikenli teller müstesna 
Yunanistanın en yakın veya olarak lizeril)de hiç bir deti· 
uzatında onun sarsınblarından tiklik olmıyan OrHyako k6prti
lstifade etmeli düşünecek kim· siinü geçmiılerdh-. 

Atiuada büyüh nti1ııa1Jişler ıapaıı halkı jattdetrmular 
·~' ltfklarla dHrdHIUflOI lar 

Kuvvetlerimiz önllnde 
düf ettiği a8ileri temi 
tayyareleıimizin de muav 
taarruza baılamıtlarcbr. • 
neralı Y ovanidi• kuman 
bnda diğer bir kuyyet K 
ani köprüsline bir uçündl 
Nigrida köprüsüne doj'r11 
)emektedir. Asi kuvveti 
kavemet göstermeden ka 
tadırlar. 

Saat 10,25 tebliii Orli 
nun 4 kilometre ıar 
Provatas köyll hik6met 
ab tarafından iıgal edi 

Aeller çekll 
Saat 11 tebJiii: Asil 

yade ve topçu kıtaab 
15 kilometre garbından 
ilzerine çekilmektedir. 
lerimiz Kumaryani k 
geçmişlerdir. Kartılana 
bir mukavemet yoldur. 
ral Yuvanidi8İn suvari kı 
Kumaryani k6prtis'1 is 
tinde ilerlemektedi'r. 
Al•femllllerler h• 

Teklb edlyorlar 
lnpiz ve Fran•ız a 

terlerinin cepheye hareke 
müsaade edilmiftir. H 
reisi bay Çaldaris iyi ıı. 
lerden pek memaun o 
ve hükfımete bu sopk 
lıkla itim.ad ıösteret 
nihai zaferden emia 
lazım reldiğini söylediktd 
ra demiıtir ki: 

Ne kadar yazık ki • 
kartı siliha davranmıı 
da Yunanlılardır. 

Ulueun z 
Atina, 10 (A.A) - A 

ajansı bildiriyor: 
Bay Çaldaris pnÜD iyi 

ladığını ve ulusun zaf 
emin olabileceiini söyle 

Aellar ü 
çeklfnilf 

Belgrad, 11 (A.A) -
ral Kondilis tarafından 

· tadır hazll'lanan büyük 
taarruzu dlin ubah 
beraber bütün cephede 
vetli bir topçu ateıile 

mııbr. 24 tayyare bom 
mitralyözlerle uilerin ID 

rine bicum etmiflerdir. 
dildiğine 16re, biler il 
zllerini taarruz baılar 
maz terkebDltler ve 
ateşinden b6yleee ku 
zayiat vermitlerdir. Amll9t: 

.ı.jfarda bnetti bir 
fal ebaektedirler. Ba 
lenllz blldlmet tayy 
rafından beabardmaa 
miftir. 

J. Adelert1•· Y 
H6k6met tayyareleri 

aclalannda Heraldiada f9 
ridde Reamocla kıtlalal'I 
ettiklerini Ye l>ir çok 
•ebeb olduldanm~ • • 
clirler. 

Nqreclilen Wr ~ 
nan nazırlanadan M 



ma Cephesinde Asileri 
~ ....... ıl b ladı • Asilerin z 

---------rdımanı isiler için 
......... •Jdi -

Yel Uilera brp 12 Ta11anlii J .... Poroya bdar .tar al· 
bir han filom diler bir haYa tında idi. 
hlclml yapiDqda. Bu ilk ha- Teellm ol•uz 
reket dalaa liyade iAikpf ma• Se1Anik 10 ( Hami ) - Din 
biyetiade idi. akpm • konu pmileri u;. 
8enzln llolnlaard•w rafuadan çeklea •yeni bir ~ 

$ens ....... ki ukert ....... 
ır..a.y ........ ...,,..--* 
lt.ria IJaaab-.. .. 
1aamJe...,_n .. Yldler ı.o.. 
~ ............. 
• ldlelmdea halı nen. 
map lauirlamrka Ddnci8i 
dalla ..,. .-Wetı. -- ta
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sevine sevine tapmacaklardır. 
Mühim ıördüiü bir arzusu

nun böyle kolaylıkla kabul 
olunması üzerine Harunun si
nirleri yatııtı. Halifeliği ilin 
etmek hevesinden vaz geçti: 

- Öyleyıe, dedi, mesele kal
madı. Şimdi güneşlerin yanma 
geçmek için bir merkep iste
rım. 

Bidayette herşeyden nem 
kzıpar gibi haa!as olan, fakat 
herşcyden evci yabancı mis•f!r 
gibi hareket eden Cafer ile 
Taran içtikçe ve bu alemin 
tesirleri altında kaldıkça her 
şeyi tabii d11ha do~rusu hiç 
görmeğc başlamışlardı. Artık 
ei'lencenin hududu, dizgini ola
mazdı. 

Yenı Asır Sahıre s 

Bayrarrılık ihtiyacınızı 

Sümer Bank 
yerli Mallar Pazarından Alınız 

Odun Pazarı No. 12 Telefon: 3308 

Her şeyin en güzeli 
En sağlam ve en 
Ucuzu bulunur 

•••••••••••••••••••••••• ••• ••••••••••••••·:·····--: KADIN 

Ayakkabı daıresınde: iskarpinleri 

Vezir Y ah yanın güzel hala
Y•gı (Dcnanir) için beslediği 
sevdadan ve bu sevda sebe
biyle Vezire karşı menfaat 
2Öıtcrmckten kurtarmak iste
diği yeğenini böyle zil zurna 
•ar'boş 2örmek onu müteessir 
tdiyordu. Fakat elinden bir 
fey gelmiyordu. Harun, ey
•en ailesine mensup o1an1ar
daa nasihat kabul etmezdi. 
lllbaiJe yüz vermesi, muhab
bet ıöıtermesi onun her ağır 
baltikatı tatlı ilıhip ile ifade 
•bnesinden ileri ıeliyordu. Şu 
ha.ıe göre -hele ıu çılıın da
kikasında- söz söylemek teh
likeli idi. Ha.lif enin daha çirkin 
bir sukut göstermiyecej'ini 
linıit etmekle beraber sahneyi 
çabuk kapama&-a çare anyor
du. işte bu sebeple sakin bir 
saniye yakaladı. 

Ve müteakiben çoğu sarhoş 
olan kızlara dönerek sordu: 

- Hanginiz hana merkep 
olur? (1) 

Fakat İsmail, pirelenmişti. 
Hele Nasırı dört elle yürürken 
ba~mı çevirip Haruuun ayak
larını öptüğünü görünce büs
bütün şüphelenmişti. Kendi 
kendine mırıldandı : 

3 ~ 3 ~ 4 ~ satılmaktadıır 

- Nisır 1 - dedi • bani ıü
ncşler? Nebiz ve yıldızlar arbk 
bizi ısıtmıyor. 

Esir taciri " AJcrre'sü ve
!ayn ,, diyerek odadan çıkmak 
izere iken Harunurreşid atıldı 
ve bağırdı: 

- Güneşler beni yüklenip 
fclmelidir. ! 

b" Müteakıben Niıır'ın böyle 
~ harekete nelki rıza göster

mı ycceiini dilf6nerek kaşlanru 
çbattı, manalı •iualı herife 
aktı: 

ra - Anhyor ıauaun bo~ ( A-
plar, Aceınden aldıld 

Havacc kcJinıesini bezirg~: 
manasında olarak bu tekilde 
kullanırlardı ) dedi. 

Güneşler beni ıırtlanada ta
'1!.•caklardır. Ben, evet, ben, 
gtlnefe de binebilirim. Çünktı 
bu kudrete malikim, çünkü ..• 
Çünkü ... 

Cafer Tarana ıöz kırptı. 
- Cıvıtıyor! 
Tiran Cafere cevap verdi f 
- Sapıtıyor 1 
İsmail, sarhoı &"encin hüvi

yetini izhar etmek üzere bu
lunduğunu sezdi, yerinden fır
lıyaralc yeğeninin yanına geldi: 

- Tacir bir şey demiyor, 
ücr~ti verildikten sonra her 
'"Ye cevaz vardır. Beyhude 
Uzülme. 

O, amcasını eJile geri iterak 
•yni nekaratı tekrarladı: 

A -Güneşler beni taşıyacaktır. 
nlıyor - l 

·••Usun, an ayor musun? 

Ç.ünki ... Çüi-ıki .. 
Şınıdi Yer y·u· •• •• h J'f . 

il h zunun a ı esı, 
a • ın göl ~ . B" k •1 gesı. ır aç yüz 
~ı Yon nıüslümamn biricik ami-

Yirmi kızın ağzından ayni 
kelimeler titredi: 

- Ben, ben, ben ... 
Onlar, genç hovardayı sırt

larında taşımak için adeta reka
bete girişmişlerdi. Zatülhal ile 
arkada,Iarının salona ge!mesile 

kendi kıym~tlerinin ~ıfıra ine
cej'iiti biliyorlardı. Bu sebeple 
son bir zevk elde etmek ve 
efendilerine herşeyi kabul et
tiren bu genç Şamhya biraz 
daha yakınlaşmak istiyorlardı. 

Haruuurrcşid. koluna, boynu
na sarılan gümüı ipleri, bayaz 
parmaklan bir hamlede çözerek 
2'Cri çekildi: 

- Hayır, dedi, hiç birinize 
binmiyeceğim. Bu şerefi efen
dinize veriyorum! 

Kızlar, bir arbede çıkmak 
üzere bulunduğuna zah;b ola
rak sarhotluldarına rağmen tit
redi le, çünkü Nasınn, o milyon
lar sahibi Nasırın merk~pliğe 
kadar sukut etmiyeceğini umu
yorlardı.Fakat Harunun sert bir 
ipreti üzerine herifin hakiki 
bir eıek gibi amra anıra dört 
ayaklandıimı görünce şaşırdı
lar ve ba2ırdılar: 

- Ya~sın Şamlılar, yaşasıa 
Horaıanlılar! 

Harunürretit ev sahibinin hu 
uysaUığ-ını adeta tabii gördü ve 
Nasırın sırtına atılarak eşek 
sürer gibi dehdeblcrle herifi 
yürüttü, salondan dışarı çıktı. 

Cafer gülüyordu ... 
Taran katılıyordu. 
- Ne yaman binici! 
- Kıbrıs eşekler.ini de 1!'eçti 

bu! Diye söylendiler. 

[lJ Emevi, Abbasi ve Fatimi 
halifelerin ne suretle eyJendik
lcrine dair Arab müverrihler 

' mufassal ve müdellel maJUnıat 
vermişlerdir. Öyle hikayeler 
vardırki tefrikamızda nakline 
imkan yoktur. O kadar uryan
dır. Bizim pek hafif görerek 
iktibas ettiğimiz şu sahnenin 
tarihteki şeklini de işte aynen 
yazıyoruz: :•: şehinşablıiını haykırmak 

ıçın adeta ihtiyaç duyuyordu. 
Bu · hakikati bağırır bağırmaz 
s~J~~~a husule gelecek deği
tıkJ~ıı düşündükça bütün ira
desı eriyordu. 

1 Fakat Nasır, İfin o derece
cre ıreloıcıinc meydan ver

medi. 

"Halife neşelendiği zaman 
nedimJerine ve yanında bulunan 
adamlara " hanginiz bana mer
keb olur? ,, diye soruyor ve 
herkes "ben,, cevabını veriyor- 1 

du. Safa düşkünü halife, mer
keb olmak istiyen sefahat ar-
kadaılannın üıtüne biniyor ve 
hevesini aldıktan ~onra onlara 
ihsanlar dajıbyordu. ,, Ei'anic 
6-ı-203 

. - Dileiiniz yerine gelecek-
tır ve ·· 1 

run-. er •İze aeve seve, 

Bu fırsattan istifade ediniz 
- Galiba, tanındık 

olduk. 

- İsmailin endişelenmekte 
hakkı vardı. Çünkü o, saray 
duvarları arkasında cereyan 
eden en mahrem rezaletlerin 
ertesi gün dillere düştüğünü 
biliyordu. Abbasiler, saltanatı 
tesis ettikten sonra hiçbir sa .. 
ray faciası veya şeniası yoktu 
ki Baj'dad sokak!a:-ında bütün 
tafsilatilc hikaye edilmiş olma
sın. Halifelerin yedikleri, içtik-

lzmir ve civarı vilayet ve kazaları devlet ve 

Müessesat memurlarına l{redile nıal verilir ~ 

-

Çallnan ef yalar . . 
Kestelli caddesinde. ~ecıdı-
h nd. misafir Arıfin oda-ye anı . t ı 

d b. ceket hır pan a on sın an ır ' ı 
ve bir dolma kelem ça ınmış-

- Smm Var - tı Hırsız aranmaktadır. r. 
'*18 ·iM*EAE&1Sitt2Z3&5 f fi 
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Ağır davranmak 3. Durak- mek, kıhtma~ :. Ken~iSi 
lamak duralamak ( tevekkuf ağır •~tmak K • vankm(aM 

1 
· 

' . ) 4 Dönle- Kotalmak 9. 6sefme • -
ve teennı man. · la ö2'finmek man.) 10. Ku-
mek 5. Geçik:nek 6. ~ avaş rulmak 11. Kurunı satmak 
davranmak 7. Yavaş gıtmek 12. Maktanmak 13. Malka-
8. Yavaşlamak. mak 14. Öğiinmek 15. Sa

Teenni ile - 1. Aknn yırkamak 16. Şi§inmek 
2. Yavaşça. Tefavüt - Ayırt 

Teessüf ( etmek ) - 1. Tefehhüm (etmek) - "1 

Acımak, 2. Annamak 3. Anlamak 2. Eslemek 3. 
Esirgemek, esirgenmek 4. İzenmek 4. Kavrumak 5. 
Kayırmak 5. Kayurmak 6. Ôklenmck 7. Ayumak 
Kırtamak 7. Ökünmck (na- Tefekkür - 1. Düşünüı 
dim olmak, esef etmek man) 2. Kkngül 3. Sa2°ınç 4. Uy 
8. Özü göyünmek 9. Sıkıl- 5. Uylaş 
mak 10. Sınımmak 11. Tuh- Tefekkür ctn;ı~k - 1. 
sunmak 12. Üzülmek 13. Çoğalmak 2. Çınkmek 4. 

Yerinmek 14. Yirinır.ek. Düşünme1k 5k. Kakf~ Y?,1
1

km ak 
6 K" w eme oogu er-Teessür - 1. Acı, acık · ongK 

01
' k 8 Ok 

2 D d 1 3 f M •• 1 mek 7 öny me · -
.: .. uygu, uyu.iC . ç uzun- l mak 9: Oylamak, oyl~nmak 

t usu 4. s.~zı 5. :angı. _ lO. Oylatmak 11. Oklen-
Teessur gostermek k l2 Ömek 13. Saiın-y . · k me · 15 ırınme . mak 14. Sağış etmek · 
Teessürü ifade etmek -- Sağışlamak 16. Sakınmak 

Yanıkmak. 17. Sanamak 18. Sınnamak 
Teessürü içinde iİzle- sınlamak 19. Utmak, utla-

mek - İçinlemek. mak, utunmak 20. UyJa-
T eessüs ( etmek ) - 1. mak 

Alkonmak 2. Kurulmak (te- T efcrruat - Dal budak, 
şekkül man.) 3. Kökleşmek dallar budaklar 

Teferruk (etmek) - 1. 4. Yerleşmek. A 1 k 2. Dağılmak 3. 
Teeyyüt (etmek) -1.C:ı- K~~j::1c 4. Tanlmalc 

nıkmak, çmıkmak 2. Dog- T cferrüç - 1. Açılma 2. 
ru çıkmak 3. Gerçekleşmek Eğlence 3. E~Jc~me 4. Ge-
4. Sağlamlaşmak zinme 5. Gezmb 6. Gezme 

Tef (Def) - 1. Deblek Teferrüs - ~· A~layış 
2. Domru 4. Dumru 4.Düm- 2. Sezek 3. Sezgı, sezış 4. 
rü 5. Tumru Sezinme 

T eferrüs etmek - 1.An-
T efahhum (etmek) Iamak 2. Sezinlemek 3. Sez-

Kömür kesilmek, kömürleş- mek 4. Sizmek 

mek Teferrüt (etmek) - 1. 
Tefabur (etmek) - 1. Ayrılmak 2. Benzeri ol~a-

Aiız satmak 2. Avur çal- mak 3. Seçilmek 4. Supayt
mak 3. 86bürlenmek 4. Bü- mak 4. Tek olmak 6. Yal
yüklük taslamak 5. Kelet- nız kalmak 

Esrar tUccardl 
Mısırlı caddesinde Beşir oilu 

fbrahimin üzer.inde zabıtacQ ya
pılan araştırmada 15 gram es
rar bulunmuş ve kendisi ihtısaı 
mahkeme.sine verilmiştir. 

Basbrılan yangın 
Evvelki gece asansörde Man

ıur.zade sokağında bayan Rü
veydanın soba borusunu~ düş
mesinden yangın çıkmış ıse de 
derhal söndürülmüştür. 

AWÇ u ;pa: 
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Tecavüz etmek - 1.Ar-ı neşmek 8. Dirme.nmek 9. 
kılmak 2. Aşmak 3. Atla- Dirne,mek 10. İlıtmek 11. 
mak 5. Daldaşmak 5. Dun- İrikmek 12. lr~ilmek 13. Jr· 
cumak 6. Ekleşmek 7. El kitmek 14. Ôzmeşm_ek 16. 
uzatmak 8. Geçmek 9. lıe- UmakJanmak 17. Üi'mel~ş
ri gitmek, ileri varmak 10. mek 18. Üş~ek 19. Yıgıl
Ötesine ieçmek 11. Ötmek mak 20. Yıırnak olmak 21. 
12 Saldırmak 13. Süyremek Yumuşmak 
14: Uzmak 15. Yakmak Tecemmüiah - 1. Bul-

Tecdit (etmek)- l.Yan- car 2. Derim evi 3. Eğrek, 
gıtmak 2. Yenilemek 3. Ye- eyrik 4. Könnek 5. Sürek 
niJetmek 4. Yenileştirmek evı 

Tccebhür - Zorbalık Tecemmülat - l. Barık 
Teceddüt - 1. Yeni- (Mülk ve meslek man.) 2. 

Jenmc 2. Yenileşme 3. Yeni Bezek 3. Süs 
1 Tecennün (etmek) - 1. oma 

Tecehhüz (etmek) _ ı. Bozmak 2. Cı~dırmak 3. Çıl
Anıklanmak 2. Donanmak 3. dırmak 4. Deh olmak 5. D~
Saylanmak 4. Sepinmek 5. Jirmek 6. Kaçırmak 7. Ka&• 
Şaylanmak yurtmak 

TcceUi - 1. Görünüş Tecerrüt (etmek) - 1. 
(Tezahür man.) 2. Kıv (BahJ Çcşinmek (Elbiseden tecer· 
ve tali man.) 3. Yülük (Ta- rüt man.) 2. Çıblanmalr 
savvur man.) (Çıplak kalmak man.) 3.Çıp· 

T eceJli etmek - 1. Açıl· lak olmak 4. El çekmek S. 
mak 2. Belirmek 3. BiJgir· Evleı .• nemek ~· Kazaklan
mck, belgirmek 4. Görün- mak 7. Soyunmak 8. Yalın-

k 5 P 1 .. L 6 S ı mak 9. Yalnız yaşamak mc • e gurme" . a ı- . ( k) 
k T ecessiım etme - 1. 

ma T 11 .. t ( östermek) _ Canlanmak 2. Görünmek 3. 
ece u g c·· .. .. .. l l 4 K·· k 2 B t ı k ozun onune geme' . o· 1. Başınma . a ır anma · .. k 

k 3 K b d 1 k zunme batırsıma . a a ayı .ı T .. ( t k) 1 
5 ecessus e me -satmak 4. KoJ salJamak · k • 

S 1 d k ık d k Annaklama 2. Araştırmak ı an anma , sı ın ama 
6 · T k 3. Çaşıtlamak, çaşutlamak 4 ıcrrama ~ • 

. r:cemmü - 1. Dernek Çindermck 5. Eyertmek 6. 
dirnek, tirnck 2. İrkilti 3. G~zetlkenıek 7. İrdcnıck 8. 

ızıeme 9 Ka ı k ]~ 3. T oplanç 4. Toplantı 5. , , · van ama 
T 1 ı k 6 U .. - t" 7 y v Koıaçan etmek 11. Oarı op u u . şun u . li· b • 

malc yın bakmak 12. Yolr' . 
" .... Tecemmü etmek_ 1 Bi- Tecezzi (ctm~~r - " 

rikmek 2. Carnramak 3Ç ·o- Ayrılmak (Bij.hikle,. akyn31-
. mak f·salfJnm~ • karmak, çokaşnıak 4. Cok- D .. ınan. 4. Ufalmak 5. 

mak 5. Çokurmak, çoku - U~;::..ıır 6. Upranmak . 
mak 6. Çorallaşınak 7. De!- Teöl (etmek) - 1. Gen 
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lzmlr Slcllll Ticaret M•· mum muamellb ticariveaini tad- cihetlerden dolayi şimdiye ka- K }} • kt b • de 
murıuoundan : vir ve temşiyete ve her ne•i dar müessesem aleyhine açıl- Borsa llaberleri iZ ID Ua IID file e ID 

İzmirde Yeni manifaturacılar ukud ve taahhüdata beni tem- mıı ve açılacak ve müessesem B k k 
çarşısında Saffet sokaiında 3 sile ve beyü ıirayı temin ve tarafından başkaları aleyhine DUn Borsada }• r tet }• 

ikame olunmuı ve olunacak Yapalan Satıtlar 
numarada komisyonculuk ya- icraya ve bedellerini ita veya bilumum davalardan dolayi ~ 
pan müseccel G. D. Girasın tahsil ve ahzı kabza ve banka- Türkiye cumhuriyeti mehaki· UzUm 
tevkil eylediği Nicky Winter- larla ve hakiki ve hükmi eşhas minin kaffesinde her türlü ka- Çu. Alıcı Fi at 
balter ile Alber Francoya ait vemüessesat ile olan münaseba- nuni sıfatlarla muhakeme ve 108 M ve J Taran 12 
Vekaletname ticaret kanunu bmı idameye ve bankalardan muhasamaya ve temyizi da- 52 üskirat in. 9 75 

15 50 
11 

hükümlerine tevfikan sicillin ticari ve örfi usullerle istikraz vaya ve protesto keşide ve 26 Tahsin Piyale 11 
1352 numarasına kayt ve tes- akdine veya hesabı cari açtır- cevap itasma ve tebliğ 10 Ş l k Z b' 12 

11 25 
13 ve tebellüğa ve ahz• kabza ım a ı 

cil edildiğ'i ilan olunur. maya veyahut açılmış hesabı •e sulhu ibraya ve mütekabil 8 Trifonidis D 12 
İzmir Sicilli ticaret resmi mü- cariler üzerinden muamele ifa- dava ikamesine ve icrada mü- 5 H Alyoti 12 25 

12 
12 25 

hürü İmza F. T enik sına ve matlup ve zimmete rafaa tedbiri ihtiyati ve icrai 209 Y ektin 
1 Vekaletname kayt ve tahvil suretile muamele hacız vaz ve ref'e konkordato 
Bin dokuz yüz otuz beş se- icrasıne ve emtea terhinine ve akt ve kabul ve ademi kabule 

nesi Mart ayının dördüncü Pa- ı l" . -tt d' . ve iflas talep ve redde •e her 

incir 
Fiat Çu. Alıcı 

avans arı ve azımu e ıye saır türlü icrai takibatı yapmağa 
zarlesi iÜnü ıaat on bir rad- mebaliği tesviyeye ve ıenedat ve iıtihsal olunan bükümleri 

1816 M ve J Taranto 4 
Afyon 

4 25 

delerinde İzmirde büyük Kar- mukaveli ciro ve iskonto ve icraen infaz ettirmeğe ve avu-
diçalı hanında kain dairei mah- temlik veya ihalesine ve heıa- katlar tayin ve azline mezun 

Kilo Alıcı Fiat 

ausasında ifayı vazife eden batı rüyete ve poliçe ve çek ve aelahiyettar olmak üzere 
lzmir ikinci Noteri Meb- keşide ve kabul ve ademi ka- ticarethanem memurlarından 

224,300 Uy.Mad.ln. 855 855 
Zahir• Borsası 

med Eminin nezdine ielen ve bul veya ademi tediyesine Ye Nicky Winterhalter ile Alber 
zat ve hüviyeti lzmirde Aptul- Francoyu müçtemian ve her 

Çu. Cinsi Fiat 
2397 Buğday 4 4 60 

3 70 bunları imza ve bedelleri tah-lah efendi mahallesinde Me- ikisi bir arada olmak kaydü 
serret sokağında 51 numaralı sil ve itaya. umumi ve husu- ıartile vekili umumi ve mü-

198 Arpa 3 50 
7 BakJa 5 5 

hanede sakin bay Hüseyin si suretteki ibranamelere ve messil tayin ettim. Diye beyan 
Tosun ve Kara tatta hamam adlt ve ticcari senedat ve ve ikrarda bulunması üzerine 

26 Mısırdan 4 37 4 37 

k d 23 d k ev r a k a ve konşimentrlara bu umumi vekaletname resen 
so ağın a numara a sa in tanzim ve hazirun müvacehe-

10 Susam 10 
30 Börülce 4 7 5 

10 
4 75 

250 
Alaşehirli bay Mehmed Ali imza vaz'ına ve em t e a 
bildirimlerile taayyün edip ka- sevk ve ihraç veya ithal ve sinde açıkça okunarak tefhim 
nunen ve nizamen bilcümle eh- tesellüme ve alelumum de- münderecat ve mazmunun ta-

189 K Palamut 220 

lep ve ikrarı vakıa mutabakatı 
liyet ve selahiyeti haiz lzmirde * vair ve rusumat ve posta ve tasdik kılındıktan sonra ziri Para Piyasası 

11-3-1935 
yeni manifaturacılar çarşısın- telgraf ve şimendifer ve vapur cümlemiz tarafından imza ve 
da Saffet sokaiında 3 nu- acentesi ve idarehanelerindeki tahtim kılındı. 
marada sakin Mösyö G. D. muamelabmı takip ve intaca Umumi No. 2104 Hususi 
Gras anlatacağı gib bir umu- ve emanet ve müvaredab sai- No. 3-109 

Ahı Satıı 

mi vekaletname yazılmasını reyi ve müraselatı adiye ve İşbu vekaletname suretinin 
istemekle yukarıda isimleri taahhüdiyeyi ve kıymetli mek- daire dosyasında mahfuz 2104 

Mark 50 25 50 75 
İıterlin 590 595 

geçen şahitlerin yanlarında umumı· numaralı aslına muta-tup ve havalenamcleri tesellüm 
Fr. Fran21 8 28 
Dolar 81 10 

8 30 
80 40 kendisinden sorduiumda mu- bakatı tasdik kılındı. Bin do-

·ı b b' t ·· b veya irsale ve gümrük idare· maı ey a ızza soze af- kuz yüz otuzbeş senesi mart 
lıyarak lzmirde yeni manifatura- lerine depozito tevdi •e ica- ayınm dördüncü Pazartesi gü-

Belga 29 27 
İtalyan lireti 1 O 42 

29 45 
10 47 

cılar çarşısında Saffet sokağın- bında istirdada ve makbuz ve nü. 

da 3 numarada kain ve G. D. taahhüt senedi veya beyanna- İzmir ikinci noteri re1mi 
İıviçre Fran. 40 70 
FJorin 85 05 
Kr.Çekoslov 5 20 

40 95 
85 30 Gira' unYanlı ticarethanenin me vermiye ve bunları imzaya mühürü imza M. Emin 
5 22 mevzuuna dahil balunan bil'u- ve hususab mezkfıre ile sair 774: ( 356 ) 

- 326- Öz Türkçe karılıklar 

bırakmak, ıeriye atmak 2. ltinmek 4. Yaraklanmak 5. 
Gün vermek Yarabnmak 

Tecrim (etmek) - 1.Suç- Teçhiz etmek - 1.Anıt-
lamak 2. Yaza-ırmak 3. Yol- mak 2. Donatmak, 3. Ku
ıuz etmek rallandırmak, 4. Sıydırmak, 

Tecrit (etmek)-1.Ayır· 5. Yarak eylemek, 6. Ya
mak 2. Soymaa 3. Usmak ratmak, 7. Yasamak. 

Tecrit edilmiş - 1. Ay- Tedahül ( etmek ) - 1. 
ruk 2. Y ahnkat Birbiri içine girmek 2. Öden-

T ecrübe - 1. Çenemel memiı 3. Arattırıp balmak 
2. Denek 3. Deneme ~. 4. Bulup bulutturmak 5. Bu
~örgü 5. Kimap {İmtihan lup buşurmak 6. Dermek 
man.) 6. Sın 7. Sına 8. Sı- derleyip toplamak 7. Elde 
nai 9. Sınanıı 10. Yoklama bulundurmak 8. Kayırmak 

Tecrübe etmek - 1.Bar- 9. Sailamak. 
lamak 2. Çenem ek 3. Çım- Tedavi - Bakım. 
gımak 4. Denemek 5. Ka- Tedavi etmek - 1. Bak-
ramak (Bakmak man.) 6. mak, bakınmak 2. Em et
Kanımak 7. Sanamak 8. Sı- mek 3. Emlemek 4. Emle
namak 8. Sınaşmak 10. Ta- mek, ıemlemek 5. Kartla
nımak 11. Yoklamak niak, Kartanmak 6. Onar-

T ccrübeli - 1. Eke 2. mak, oiramak ( daha çok 
Minisker 3. Ôie 4. Sınan- eyi etmek man.) 7. Onul
gılı 5. Sınıcı 6. Usluy durmak 8. Otlamak 9. Ota-

T ecrübesiz - 1. Görgü- mak 10. Otalmak 11. Sa-
ıüz 2. Gözü . kapalı 3. Sam- ialtmak 12. Sağılmak 13. 
ruk 4. Töngeme 5. Tönge- Sağlamak 14. Suvukturmak 
men 15. Unarmak 16. Utamak. 

Tecrübe vasıtası - Sı- Tedavi ettirmek - Em-
oaiu letmek. 

Tecvif (etmek)- Oymak Tedavül - Sürüm. 
Tecviz (etmek) - 1. Tedavül etmek - Den-

Uyurmak 2. Y apmaia bı- zitmek 2. Aolaşmak 3. El-
rakmak den ele gıezmek 4. Geçmek 

T ccziye (etmek) - 1. 5. Kullanılmak. 
Bellemek 2. Cazaumak 3. Tedbir - 1. Çeviş 2. 
Kınamak 4. Kıyaldamak 5. Düşünce 3. Diizen 4. Ken
• ıvnamak 6. Kızlırmak 7. keş 5. Meke 6. Sonunu dü-
~ ·ıt vermek 8. Yolsuz şünüş 7. · Yat 8. Yol. 

'~ '· .. 
.,,.. {>_. .) • T cdbir ittihaz etmek -

·ı e•çı,(J • .. 1. Dürgü 1. Başarmak, baıkarmak 2. 
Teçhizat -- 1. Buaat 2. İleri gidermek 3. Kinkemek 

,Pusat 3. Yatyarak 4. Sonunu düşünmek 5.Ten-
T eçhiz edilmek - 1.Ça- lenmek 6. Yol aramak. 

~u,ın:aı,. 2. Donanmak 3. T•dhirli - 1. Diltünceli 

Öz Türkçe karşılıkJar - 327 -

2. E•irgen 3. Tüzün. tinnek 2. Ezmek 3. Ortadan 
T edehhüş - Dan 2.Kor- kaldırmak 4. Sımak 5. Sın

ku 3. Şaşkınlık 4. Turluk 5. dınnak 6. Yokatmak 7. Yo-
Ürküntü 6. Ürküntülük. katurmak. 

Tedehhüş etmek - 1. Tedricen - 1. Adım 
Abdaramak, abdıramak 2. adım 2. Aknn akrın 3. Azar 
Belinlemek 3. Benillemek 4. azar 4. Basamak basamak 5. 
Benirlemek 5. Dümükmek 6. 5. Ilgın ılgın 6. lmıl ımıl 7. 
Kışkırmak 7. Korkmak 8. Ucur ucur 8. Yavaş yavaş 
Seskenmek 9. Siıkemek, 9. Yöp yöp. 
aöskenmek 10. Sürdömek Tedris (etmek) -1. Boş-
aürlemek 11. Şaıırmak 12. prmak 2. başkarmak 2.Çe
Şocımak 13. Şoıumak 14. virmek 3. Döndürmek 4. 
Ürkmek 15, Ürkündülemek Ebürmek 5. Evirmek 6. Tez-
16. Yağlanmak 17. Yayın- gindirmek (yuvarlaklaşbrmak 
mak. man.) 7. Tikürmek (yuvar-

Tedenni ( etmek ) - 1. laklaıtırmak man. ) 8. Yu
Aıaiı inmek 2. AıaiıJamak varlaklaıiırmak 9. Yuvmak 
3. Düşmek 4, Enezimek (yuvurlaştırmak man.) 
( ııhhat ve kuv•etten düı- Teehhül (etmek) - Ev-
mek man.) 5. Geri gitmek, lenmek. 
gerilemek 6. inmek 7. Kö- Teellüm ( etmek ) - 1. 
resimek, (ıiddetini kaybet- Acınmak 2. Buhsamak, buh
mek man.) 8. Ôlkczimek. tamak 3. İnçmek 4. Oiun-

T ederrün - 1. Barjıy- mak 5. Uvrunmak 6. Uyvan-
mak 2. Urlanmak. mak 7. Yavrıncamak, yavın-

T ederrüs ( etmek ) - 1. cımak. · 
Okumak 2. Öirenmek. Teemmül (etmek) - 1. 

Tedbin (etmek) - 1.Ko- Düşünmek, düıünüp taşın
kulamak, koku sürmek 2. mak 2. Könğlemek 3. Ok
y ağlamak. mak 4. Oylamak, oylaşmak 

Tedip (etmek) - 1. Da- oylanmak 5. Sağış etlaşmak, 
rılmak 2. Döimek 3. Ôk- oylanmak 5. Saiış etmek, 
lemek 4. Uslandırmak. 6. Saiıılınmak 7. Sanamak, 

Tediye - 1. Birgin 2. 8. Sınlama1', sınnamak 9. 
it 3. Sakıt 4. Tabıı 5. Tö- Uylamak, oylanmak. 
lev 6. Tölök. Teemülsüz - 1. Düşün-

Tediye etmek - 1. Bor- cesi:ı 2. Efrikli 3. Ôysek 4. 
cunu vermek, borcunu ye- Süme, ıumeyi. 
rine getirmek 2. pegürmek T eemmü)süzce, Düşün· 
3. Ödemek 4. Ötemek 5. meden, düşünmemekıizin. 
Ötenmek 6. Tapıırmak 7. Teenni - 1. Anıllık 2. 
Tölemek 8. Tülemen 9. Ver- Arkun 3. Dölek 4. Y &Yaşlık. 
mek Teenni etmek, göster· 

Tedmir (etmek) -J. Bi- m ek - 1. Aiır almak 2 

• • .... • • . t ci 
- fü!J i<lrofı !i ;r,ri ""'!ifada - kaç r sim ayırmıştım kı: z 

bir resmi, bir manga başının, ve bedeni terbiye okuta~' 
bir bayraktarın ve daha bir çok bayan Mediha karşıma dikil-
izci bayanların resimleri .. Grub di. Ayırdıiım resimleri uzull 
resimler var .. Küçük dolapların uzun tetkik ettikten sonra b•: 
içi bir takım izci kitapları zılannı aldığım için kabahatlı 
fenerleri çadırlara ile dolu! mevkiine girmiş gibi sayılduıJ· 
Dolaplar üzerinde trampetler Bayan Medihanın elimden ~1: 
de arzı endam ediyor.. dığı resimlerden biri evelill 

Buradan ayrılırken; bugün sene spor alanında kendisinin 
saylav olan Türk kadınının ya- idare ettiği jimnastik bayra-
nn icabederse bir asker iİbi mında kız muallim mektebioİl1 
çahşabileceiinc inanmış bulu- çekilmiş bir resmi idi.. NiçİO 
nuyorum. En son yatakhane- aldığını sorduğum zaman: 
iare çıktık. Tavanı yüksek bol - Ben! Bu kadar az kııl• 
ziyalı, uzun ve gayet geniş bir çekilmiş bir resmin iazetede 
salon.. Birbirlerinden birer çıkmasını istemem! Dedi. Bu 
dolap ile ayrılan, ayni tipte sene spor· bayramında çıkar•-

temiz yataklar.. Bu mektepte caiım kafileyi bekleyin ... 
talebe olmanın, bu yataklarda • * • 
yatır anın keyfini yaşayan kız Temelleri 15 sene evvel atı-
muallim mektebi talebelerine ne lan bu mektep şimdiye kadar 
mutlu! Çıktığımız merdivenlıeri birinci devreden 89, ikinci de"" 
inerken kıymetli çevirgenden reden 386 olmak üzere talll 
talebenin gıdası hakkında da 475 talebe mezun olmuştur· 
biraz malumat almak istedim. Bugün denebilir ki; İzmir ve cİ" 
Bayan Resmiye şu malumatı varında ilk mekteplerin birçokl• 
verdiler: rında muallimlerin ekserisi bur• 

- Talebeler yemek cihetin- dan mezundur, 24 okutanın ve 2() 
den çok balımlıdır. Sofraların- hademenin hizmetinde bulun•11 

dan et eksik olmaz. Haftada bu büyük maarif müessesesı· 
iki defa da tatlı verilir. Aşçı- nin verimleri hakikaten kıY" 
)arımız usta, hademelerimiz ti- metlidir. İlk kadın saylavın btı 
tiz ve temizdirler Sözlerini he- müesseseden çıkması da orıa 
nüz bitirmişti ki: bu2ün için olmakla beraber 

- Yemekhaneye girmiştik.. ileride de tarihi bir .kıynıet 
Önünde temiz bir önlük başın- kazandıracaktır. Bayan Re5-

da beyaz bir takke taşıyan şiş- miye onun mektepde bıraktığı 
man aşçı başı, işini bitirmit boşluiu doldurmuş sayılabilit• 
adamlann gururile ortalıkta Fakat: Mektep talebelerini~ 
dolaııyor. Ağzında bulunan sı- kalbinde bıraktıiı boı yerı 
garasının dumanlarını savura kim dolduracak... Beni ıeı" 

dirmek zahmetine katlanan ba-aavura garsonlara emirler veri- d 
yan Resmiyeye teşekkür e ... 

yordu. Dörder, beşer kişilik rek ayrıldım. Mektepten uzak: 
masaların Üzerleri temiz birer laşırken kulaiımda kıymetli 
örtü ile örtülmüştü. İçerdeki saylavı uj'urlarken kızların beP 
ocaktan tüten olıun bir yeme- bir aiızdan söyledikleri şu sa-
iin kokusunu burnumda duy- tırları duyar gibi oluyordum .. 
duium zaman buradan da çık
mış bulunuyorduk. Fen ders
leri veren bayan Resmiyenin 
kimya ve fizik laboratuvarını 
iezdikten sonra odasına girdik. 
Odada önüme konan albüm
lere bakiyorum. Eski yeni bü
tün bir mektebin hatıraları hep 
burada... içerisinden henüz bir 

Bir terzi 
Türklüğü tahkir etmiş 

Azizler sokağında oturan 
terzi Menemenli Ref ail, erkek 
ıouallim mektebi talebesinin 
elbiselerini diktikten sonra 
pazarlık hilafında fazla para 
istemiı ve verilmediiinden do
layı kızarak: 

- Sizin gibi eıek Türkler· 
le alış veriş etmek doiru de
iildir. Demek ıuretile Türk
lügü tahkir eylemiştir. Bu küs
tah hakkında kanuni takibat
ta bulunulmak için Adliye ve-

kaletinden müddeumumiliğ'e 
emir verilmiştir. 

Refail hakkında uçuncü 
müstantiklikçe tahkikat baş
lanmıştır. 

Bu da öyle 
B. M. Meclisinin şahsiyeti 

maneviyesını tahkir etmekle 
suçlu Ali oi"lu Hayreddin hak
kında kanuni takibat icrası 
için icabeden müsaade Adliye 
bakanlığından gelmiş ve birin
ci müstantiklikte tahkikata 
başlanmıştır. 

Türk muallimi, Türk mualliıDİ· 
Bize can veren, bize can veren 
Heyecan veren, heyecan verell 
Nur veren ıenıın nur ver•" 

sensin 

. . . . . 
Sellm Cavid 

Pisiklctden düşdü 
Arabhasan mevkiinde iske

le caddesinde Pisikletle geçell 
Hasan çavuş oğlu 13 yaıların
daki ısmail Pisikletden düıe
rek vücudunun muhtelif yerle
rinden yaralanmış ve hastaha
neye kaldırılmııdır. 

Bono 
Satanların Nazarı 

Dikkatine 
Mübadil, birinci, ikinci, 

üçüncü tertip bC?nolarla gayri 
mübadil bonosu alır ve sa
tarım. 

Halil Kara Gülle 
tütün hanı içinde 

Telefon: 2529 

6-6 s. 10 --

Satılık piyano 
Hartmann markalı mükeıtı~ 

mel bir piyano fırsat sayılaca_ 
fırsatla satılıktır. Birinci ı<or 
donda (258) numaraya ınüra-
caat edilmelidir. 

4
) 

1-2 (35 
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Böbrek, karaciğer rahatsızlıklan
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Jmum Deposu . 
Sulu han Cıvannda ( Hüseyin Hüsnü Udemış) 
Ticarethanesidir. 

Her yemekte bir lstırabların Ezraili 

Bardak içiniz 

iz ir IVluhasebei Hususiye mü-
dürlüiünden : , 

935 Seneainde kullandmak tızere ldarei Hususiyei viliyete 
lizım olan enakı matbua ve defatir tap edileceiinden bayram 
a-üaleri huiç kalmak üzere 20 pa müddetle münakasaya ko
nulmuştur. latelrWeris 3-4-935 Çar,amba günü saat 9 dan 12 ye 
bdaı- F.n-1 ı eni vili.yete gelmeleri. 761 ( 361 ) 

lzmlr . Belediyesinden: İzmir sulh mahkemesinden: 
~32,62 lıra bedeli muhamme- 1 Davacı Cemal Cendeli vekili 

elı Karşıyaka su branşman- 1 avukat Moiz tarafından müdde-
• liWbil ~2,950 ~~ram ~e- aaleyh Şeb mahallesinin Faik 

mır ezik ahnmuı ıp beledıye • 
baıkitip&:.:...ı k" k "fn paşa medresem yanında 11 
şartnam--f~L~- efı ... ~e vke Nolu hanede sakin sabık dede 

..... ·~ •e ~ e - •• lb 
siltnıe ile 25131935 Pazart . zadeler lok.mu. milatecın -
güan saat 16 da ihale ed~ san aleyhine ikame olmıaa ala-
cektir. cak davasından dolayı mlD&• 

iştirak için 18 lira muvakkat ileyh namına çıkanlan danti- I K 
teminatla söylenen gün ve saata yenin ikametflhının meçhu&ye- Blltlln Ajn, 8IZI Ve Sancı arı eser 
komisyona gelibir. . tine binaen bila teblii iade 1 B ~:- sinir, adale apılanna, ro~a~m.aya, 

8-12-17-21 737 (338) edilmesi ve verilen karar ize· Bft
0

eUl9fzlev .. _ gn·pe karşı bilhassa muessırdır. 
1 1 - 1250 lira bedel mu- rioe ıazete ile vaki ilina raj- J _, 

h~enli Dokter Mustafa cad- men muayyen günde isbah vü- --Bir-.=te=cril~b.:e~b.;in:...:na-11':':.ba~tta::n~iy~idii::· ,:-, :id:er:İ.le:;;r;~t;e;.crüiıbbte~edliin;;iiz;:.-deaınde 62 adanın 500 metre cut etmediainden davacı vekili Fi b 7 9 kur•llıltur 
·- Her eczanede bulunur, • '. -T _L __ muratbbaındaki 4 numaralı arsa indelinkir yemin teklif etmİf Gripia, Radyolin dit macmau mutahallll kimyagerler tarana• 

..... d . belediye bafkitiplip- olcbıimdaa a. bapta mallake- ı...a imal -~!•--La.-.!!-. 
eki ıartnameıi veçhile ve açık menin 27 Mart 935 tarihine wa cuwuauCUU" 

......_ ile 30-3-935 Cumartesi müsadif Çarı •ha g1n1ae talik ..,r.===-=• •-•, Doktor 
11na aaat 16 da ihale edile- kıhnd•iından yevmi mezk6nta Doktor 

8
. 

0
. · 1 

celdir. saat 10 da teklif edilen yemini ıza . n e 
fttirak içm 94 lira muvakkat eda etmek (izere İzmir sulh K 1 8 t' 

teminatla .-öylenen gün ve saata hukuk mahkemesine gelmediii ema a ır 1 
kadar komisyona ıelinir. takdinb yemiaden imtina et- Kestelli caddesi No. 62 

2 - 260 lira bedeli keş"fli miı addo'unacağuıa dair ilin Doktor Ali Riza llnlen 
Vezir ve o.m-t• MJU içtn olUJRit. 773 (358) Memleket Jıutanesi DCJ8UM VE CERRAHI 
fonttan dılktl:• .. ~adet:R-e.- Dahiliye Miiteb•.,.. KADIN HASTALIKLARI 
p, Y İti heleWye. G •• H ki • Muayenehanaiai 2 nci Bey· MUTEHASSISI --~ 
.... Jririp t.;ndeki prioame Ye 0.Z e mı ler aokağmcla 65 aıwar&J& .... ' 

ifnamesi veçlıile .,. açık ek- Mı.tat Orel 1 nakletmiftir. Tel 395' ile 30-3-935 Cumartesi __ .1_ 
Evi Kaaantia• tramvay ~ 

~-~ da ihale edile- ı • .:d;esiii.iNm~İil. liİSlii9'i.ıiTmeLİİlıİİ2S4S~--.r~T 
1 • Adres - Beyler Numan Ilı ~ 
ttirak · · 20 ıçaı lira muvakkat Zade sokaiı Ahenk mat-

leaıinatıa llJlenen p. ve saata baan ~--· 
War kemiayona ıelim. N~~: 23 
il~-- 181,87 Jira bedelikqifa Teıer..r: 3434 
•wtıyıka su br .... snhn icia ~26 (229) 
~~ adet foat boru yapbnlmda 
lfı belediye başkitipliğindeld belediye kimyahaneıi için ak-
~rtname V! keşifııameai veç- nacak olan ilit ve edevabn 
Wle •e açık eksiltme ile 30- açık eksiltuıe iti belediye bat
~] 935 C1bartesi günü saat kitipliğindeki pı:tnamesi veç- 1 
6 da ilaate edilecektir. bile 23-3-35 cumartesi glD& 1 
lttirak ipa 14 lira mavqkat •aat 16 ya temdit edihnitffr. 

tqt'uaüa 91,Jen g1a " uata fftirlk tPn -42 lira mUYakı.t 
..... kClllliayena ........ temiutı. .a,had gia ve mta 

12-17-21-28 778 (559) kad .... 1aD181oaa gelinir. 
568 lira la•• •s·n•• l ... san. 768 (357} 

Doktor 

• lbrahim Salo 
Dalıib Hatalıklar 

Miiteha•-
lzmir &araza Sariye Huta

neai Llburatuvar Şefi 
2 inci Beyler S.,kağı No. 41 
Heqriia ••at Uçten sonra 

hastalannı kabul eder 
Evi: Gazte~ A&d&Jlezel 
aokak No. 32. Telf. 3686 

(5-13) 300 

Doktor 

Fahri Işık 
bmir Memleket Hastanesi 

Rontkea mltehaas;ı. 
HerlleYI RON1K 

Mu........-. 
Ve Elektrik Tedeavileri 

YtlrlyemiJen Ye bilhaısa 
RAŞiTiK ~ra Ultra • 
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırla 

karf181 No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. 12-13 (218) 

' 

Anneler Çocuklarınız 
için ilk Mamaya 

A e 

.LA.KTIN 
ile başlayınız 

Çocak bastahkl•n mate..._. Dr. Bay Ali 
Vahit tarafaiıdan sureti hasulİyede bazlrlaaD 

" 

1 

Likt
• Çocukta ha,...shk, 

in sancı ishal nı ka11Mlar 
~ onlan giderir. 

Kemikleri kuvvetlendirir· 

Elleri sıkıştanr. 
Aileyi inek sütti derdinden kurtanr. 

Umumi Depo: 

LUTFi KROM 
Ecza Deposu J 

ıc. 

Gripi önlemek • • 
ıçın 

Kaıaa-rlp 
TABLETLERİ 

Bat Apw, Nezle V.e Vilcut Kırgınbğuu 
Temame.a GePriı' 

ismine Dikkat Ediniz 

2 atlelllk kMu•u .,,. kurutlur 

PLATT 
N~AıtÇiK;ıGı 

Brlstol 

1 

lstanbulun En Temiz En Lü 
Ve Ucuz Otelidir 

Bütün lzmirliler Burada Buluşurlar 
Saeak ve ..,pk akar suyu, ban10hı odalan Marmaraya 

Halice uzır ~el mamarası ile &&tanbulun en sevimli oteli 
Briatolclur. ı.tirahat etmek imyenler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

MUsteclrl : Kırk senedenberi otelcilik yapan tecrüb 
lzmirin çok iyi tamdığı sabık Askeri oteli müsteciri~ 
Lltfll beydir. 

Dikkat• B~ Egelilere B • 
• Beyoglunun l 

Osmani: e oteli~d;aysiy 
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Sahife 12 

f ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
ORESTES vapuru 11 martta 

gelip 14 martta Anvers. Rot

terdam, Amstcrdam ve Ham

burg limanları için yük ala
cakbr. 

CERES vapuau 12 martta 
gelip yükünü boşaltbktan son-
ra Burgas, Varna ve Köstence 

için yük alacaktı 

CERES 25 marttan 28 N arta 
kadar Anvers, Rottcrdam,Ams
tcrdam ve Hamburg limanlan 
için yük alacakbr. 
SVENSKA ORİENT LİNİEN 

ROLAND motörü 20 martta 
Rotterdam, Hamburg, Kopen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote-
burg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktir. 

t N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

THESSALIA vapur Halen li

manımızda oliıp 9 marta kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen limanlanna yük 
alacaktır. 

AQILA vapuru 19 martta 

bekleniyor. 21 marta kadar 

Anvers, Rotterdam, Hamburg 

ve Bremen için yük alacaktır. 

AKKA vapuru 31 martta 
bekleniyor. 4 nisana kar AN

VERS, Rotter.Pam ve Hamburg 
ve Brcmen liman!arına yük 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULD 

Hamburg 
TROYBURG vapuru 23 

martta bekleniyor. HAMBURG 
ve ANVERSTEN yük çıkarıp 

ANVERS, ROTTERDAM ve 

VIKINGLAN vapuru 2 nisanda 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hage, Dantziğ, Gdynia, Gote
burg Oslo ve İskandinavya li-
manları için yük alacaktır. HAMBYRG limanlarına yük 

NATIONAL STEAM NAVIGA alacaktır. 
TION Co. OF GRECCE DEN NORSKE MIDDELHA VS 
tzmir - Nevyork arasında LINJE D/S A/S SPANSKE-

ayda bir muntazam sefer LINJEN _ OSLO 
TA MESIS vapuru 19 Martta · 

İzmirden (doğru) Nevyork için BANDEROS vapuru 23 mart-
yük alacaktır. ta bekleniyor. Dieppe ve Nor-

RINOS vapuru 20 nisanda veç limanlarına yük alacaktır. 
( Doğru ) Nevyork için yük NEPTUN SEN NAVIGATION 
alacakbr. COMOANY L TD. Budapeşt 
SERVİCE MARİTİM ROUMAİN TISZA vapuru 10 martta 

Garbi Akdeniz için ayda bekleniyor. Doğru Braila, Bu-
-bir muntaz am sefer. dapest, Bratislava ve Viyana 

PELES vapuru 6 nisanda 
geJip 7 Nisanda Malta. Bar- için yük alaçakbr. 
selon, Marsilya ve Cezaire THE EXPORT ST AEMRHIP 
hareket edecektir. CORPORATION 

ALBA JUL YA vapuru 14 EXECUTİVE vapuru 19 mart 
martta gelip 15 martta Malta, ta bekleniyor. Nevyork için 
Cenova Marsilya ,Barselon ve yük alacaktır. 
Cezaire hareket edecektir. 

DUROSTOR vapuru 14 mart 
ta beklenmekte olup ayni günde 
Köstence, Sulina ve Galaç Ji
manlanna hareket edecektir. 

Vurut tarihleri ve vapurlann 

isimleri üzerine mesuJiyet ka
bul edilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes-
uliyet kabul etmez. Birinci Kordon Telefon No. 

Fazla tafsilit için İkinci kor- 2007 - 2003 
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
~PERCO vapur acenteliğine 
t ıüracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2050 

Kiralık Hane 
İkinci Kordonda Alman 

konsoloshanesi arkasında 
426 eski 166 yeni numaralı 

iki katlı altı odalı konforu 
haiz bir ev kiralıkhr. Gör

mek istiyenlerin İkinci Kor

donda (189) numaralı Bay İs 
mail Hakkının hanesine mü-
racaatları. 8· 10 

lViüjde 
Tecrübesi Parasız!. 

DÜNYANIN EN BİRİNCİ 
TIRAŞ BIÇAGI 

Kırmızı Ay 
gelmiştir 

10 defa tıraş edeceği 
garantidir 

ı.~ir defa kullanan katiyen 
• la 

• , ....,.'!\ ka bıçak almıyor 

Türkiye umum deposu: 
lzmir Kuzuoğlu çar,ısı An:. 
talyalı Sait hurdavet mazaaı 

4-13 316) 

Yety EX'f RA 

Es~izd '. r 
~ 

i ı ,. 
il "li 

BOZCAADA 
ŞARABI 

Siyah ve beyaz bu nefis 

şarabı ancak Kemeraltında 
ikinci mıhcılar bira ve buz 
deposunda bulacaksınız. 

TELEFON 2862 
4-4 

• 
Yeni Asır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 

MARONIAN vapuru 21 şu
batta Londra, Hull ve An
versten gelip tahliyede bulu
nacak ve ayni zaman~a l..ondra 
ve Hull için yük alacaktır. 

EGYPSIAN vapuru ay so
nunda Liverpool ve Svansea
dan belclenmektedir. 

THURSO vapuru mart orta
sında Londra Hull ve An
verstcn gel:p tahliyede buluna-

cak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull ir.in yük alacaktır 

FLAMlı IAN v~ !>uru mart 
ortasında Liverpoo! ve Svan
sea' dan beklenmektedir. 

NOT: Vürut tarih!cri ve 
vapurların isimleri üzerine mes 'u 
liyet kabul cdiL'llez. 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
ıZMıR, PıRE TRıYESTE VE 

SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 

HAFf ALIK POST ASI 

Seyahatm müddeti ızmir 

Triyeste 5,1/2 gündür. 

Her Pazartesi günü Sabah 

muvasalat ederek' Çarşamba 

günleri öğleyin hareket ede

cektir. 

ıJk hareketler: 

27 /3/935 S. S. BLED 

G. PAPAYANAKıS 

KATINA vapuru 3 martta 

Pire, Selamk, ve Dedeağaç 

liman'arı için yük alacaktır. 

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

AZ PARA iLE BOL 
ISI:K: 

Y ALNiz iÇi GAZLI 

Lam baları Temin Eder 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, Telef on 

PEŞTEl\1ALCILAR 

sa 

l\ıfalzenıesi J)eposu 
77 - 79 Tel. 3332 

2 Ut sÇAEJ! j sea SMP iM 

Türkiye' de en çok aranılan ve sahlan da iste
nilep Aıgopan'dır. Daima ve israr ile Algopan 
işleyiniz. Şehriınizdeki Eczahanelerde ve Ecza 
depolarında vardır. Türkiye umumi depo ziteri 
Zaman-- ecza deposudur. 

• 

KIS GEl)DI 
~ 

Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYi~K FIRSAT 
Topan Halis Zon~uldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. • 
Birinci kalite bu malı İzmirde yalmz Fransuva Perpinyalll 

Ticarethanesinde bulacaksınız 
Silindir için : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gebnittİt• 
lnglllz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bdı 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Satlş mahalli : Kestane pazarında No. 10 
(885) Telefon 3937 

Umum Hastaların ~1 azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve dojJ'lı!' 

neticesi li\zuın gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsaiaıi 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri ta'r 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma Clt 
hazlan, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambul' 
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olaJI 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin Çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
lLE RAGBET ve ITıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıf .. 
ve Mu TEHASS!SI 

Fa.hri Riza 
Bey tarafınnan yapılır. 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
10- 20 (355) S.7 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

=SIHHAT BALIKYAGI ~ 
Norve~yanın halis Morina balıkyağıdır 

iki Defa SUzUlmu,ıur 
Yegane Deposu 

Baş durak 

Ramui :Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 

-. • • • . . . 
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SAÇLARINIZ 
Dökülüyor Mu? · 

Hemen dökülmesine 

KANZUK Eczahanesi 

müstabzaratından. 

KOMOJEN: Saçların 
dökülmesine ve kepek

lenmesine mani olur. 

KOMOJEN: Saçların 
köklerini kuvvetlendi-

KOMoJEN : Latif 

rayihalı bir saç losyo
nudur, deposu Kanzuk 

eczahanesi her ecza

hane ve ıtriyat mağa

zalarından arayınız. 
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