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~am demircileri, atet ver· 
gisinin çokluğundan dolayı 
grev ilan etmişlerdir. Gre
ve 1200 demirci iştirak 
etmiştir. 

• ULUSAL • 

• Iran şahını öldnrmek isti
yenlerden altı kişi 'fabran'da 
ıdam edilmiştir. Bunlardan 
Qçfl gazeteci diğerleri eski 
nazırlardan dır. 

. lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 
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Uzak şarkta son durum R a 1 Bulgarislanda olaoiar 
- ? • • 

Japon tayyareleri çinde iler- Ateyhi?es!ompıo Toşef kabinesi isti-
liyen ordulari himaye ediyor haherı~rvi pek fa mı ediyor? 
Ş • nınha~agalıdır __ . __ . 
Uog Şel kuvvetlerine haydut muamelesı yapılması ıstanbuı 1s (özel) - Sov- Askeri şura., kahine de iki gene-k yet hükumeti aleyhine Mos-

I ararlaştırıldı. Pekindeki ecnebi tebeası endişe içinde ko••da bir komplo tertip ralin bulunmasını istemiyor ' 
~ şimali Çin'e çekilmekte de- edildiği hakkında Fransız 

• vam ediyorlar. gazetelerinin verdikleri ha-
' Pekin havalisinde ilerliyen herler, pek fazla şişirilmiı· 

Japon ordularının ileri hare- tir · 
katını, Japon tayyareleri Paris gazeteleri, verdikleri 
himaye ve takib ediyorlar. bu haberlerde, Maksim Gor-

Tokyo, 17 (A.A) - Şan· kinin de bu komploya dahil 
gay'daki Japon kurmayı olduğunu bildirmişlerdi. 
(erkanı harbiyesi) Sabar il- Ayni gazetelerin verdikle
bayı general Şung Şel Uan ri haberlere göre, kompiloyu 
kuvvetlerine haydud mua- tertip edenler Siberyaya sür· 
melesi yapmağa karar ver· gün edilmişlerdir. 
miştir. --------

Söylediğine göre, bu kuv-
vetler 2 Şubatta imza edilen 
andlaşmayı bozmuşlardır. 

Kral 

l Japon tankları Tiencin 17 (A.A)- Güve· 
jorj'un hastalığı bron· 

şid imiş 
ki •ltııbul, 18 (Özel) - Pe· 

ilde b l 
Söylendiğine göre, Japon· nilebilecek haberlere göre, 

Japon generalleri arasında 
iki ayrı düşünce belirmek
tedir. Bunlardan dehairanın 
oruntakladığı bir kısmı bii
tiln kuzey Çini Kuantung 
orduıuaun koatrola albna 
almak amacını açıktan açığa 
gütmekte, ikinci kısmı ise 
dar musak bir ıiyaıa gütmek 
istiyen Tokyonun öğünlerini 
elemeye eggin bulunmakta· 

h u unan yabancı te-
'-ları k i~ 11111 orku ve heyecan 

d,
11 

e ?ldukları ve bunlar· 
Yoıa' ~ııılerce ailenin istas· 
ıa_b cıvarında toplaodıklan 

tr veriliyor. 

yanın Çin•e verdiği yeni 

bir notada, hiç bir devletten 
yardım beklememesini bil
dirmiş ve daha bir çok 
isteklerde bulunmuıtur. 

Çin orduları, mütemadiyen ····-n Moskova'dao ayrdırken 

enes'in Tas Ajan-
heyanatı sına 

tnçtık itilaf 

Rusya adına 

1 --

konferansında Benes 

l•tınb Bay Beııes 
'i11g ul 18 (özel) - Stalin 
ıa1 ... ostavyanın Rusyayı ta-

.... ,,, i . d 
Rllıın ıın e bu Perşembe 
İtilaf toplanacak olan küçük 
ldın konf eranıında Rusya 
ko,ı a •öz söylemesi için Çe· 
bay 0:•kya dıı itleri bakanı 

QtQ t 
llliır eı e salihiyet ver· 
l'ııtı~· Bay Benes, bu top· 
'lraf • Moıkova seyahatı 

•ııd . Pttoık a ızahat verecelt tir. 
koaıo ~va, 17 (A.A) - Çe
~. ~ Y• dış işleri bakanı 
'Yrılına::es.. Moskova'dan 
••ııa n once Tas ajan-

•erd'' .. 'lll•c b ıgı bir diyevde, 
til.._e•. •rsı eserinin berki· · •ı olan s Ut ç k ve ovyet Rusya 
._ e 0~10.vakya arasındaki 

ça llaıleria ıeliıimine 

söz söyliyecek 
(inkiıafına) çok hizmet etmiş 
bulunan gezişinden pek zi· 
yade kıvanç duyduğunu bil· 
dirmiş ve demiştir ki: 

"- Siyasa adamlarınızla 
yaptığım konuşmalar ve Sov • 
yet Rusya' da gördüklerim 
barışın kollektif surette sağ· 
lanması için yapılacak uğ
raımalann gereği hakkındaki 
kanaatımı perkitmiıtir. 
Sovyet Rusyada bütün gör· 

dülderim, düıündüklerimi 
aımıştır. Sovyet yönetgele· 
rinin ( zimamdarlarının) prog· 
ramları açıktır. Programla· 
rının yeritilmesi için bütün 
kuvvetlerile savaşarak her 
zaman önemli sonuçlar al· 

maktadırlar. Bu hal memle· 
ketlerimiz arasındaki ilgiler 
üzerinde her zaman güttüğüm 
siyasada bana kuvvet ver· 
mektedir ." 

B. Benes bundan sonra 
Sovyet Rusyada gördüğü iyi 

kabulden dolayı teıekkür· 
lerini bildirmiı ve son olarak 
demiıtir ki : 

" - Bütün bunlar ayni 
yönelte yapacaiım işler ile 
içten ilgilerimizin gittikçe 
gelişimi icabına biiyük bir 
imkia vermektedir. • 

dır. 

Emir Suud 
logiliz hnkimetinin 

misafiri 
Londra 17 (A.A) - Hi

caz Veliahtı Emir Suud, hü· 
kilmetin konuğu olarak Lon· 

Kral beşinci Jorj 

Londra - Kral beıinci 

jorj'un hastalığı bronıid ol
duğundan kendisine mutlak 
bir istirahat tavsiye edilmiş
tir. Kral, uzun müddet ya· 
taktan kalkmıyacaktır. dra'ya gelmiştir. ............. 

iş değişti galiba 

Gazetelere ateşi 
kes emri verildi 
ltalyanın Londara sefiri Grandi, 
bu günlerde Londraya dönüyor 

Bay Mussolini 

lıtanbul 18 (Özel) - ltal

yanın Londra sefiri Grandi, 
Londraya d6amek ilıeredir. 

iki gündenberi Romada de
vam eden logiliz-ltalyan ko· 
nuşmaları münasebetile (tal· 
ya hükumeti, bütün gazete· 
lerine bildirim yapmış ve 
lngiltere aleyhine yaptıkları 
hücumlara heman son ver· 
melerini istemiştir. 

Hey' etimiz 
Beruta vardı 

Istanbul 18 (Özel) - Tür· 
kiye - Surye daimi sınır ko· 
misyonuna iştirak edecek 
olan hey' etimiz Beruttan Şa • 
ma geçmiştir. Yarın bir top· 
Jantı yapılacak ve sınır va· 
ziyeti görütülecektir. Hey'e· 
tim ize miralay Cevad bat· 
kanlık etmektedir. 

Sofy a 'dan bir görünüş 

lıtanbul 18 (Özel) - Sof- Toıef istifa ederse, yeni 
yadan haber verildiğine gö- kabineyi Köse lvanof teşkil 
re, Toıef kabinesinin iıtifaıı edecektir. 
kuvvetle bekleniyor. Bunun Iıtanbul 18 (Özel) - Bul
sebebi, askeri ıuranın, ın gar tayyarelerinden ikiıinin, 
bakanından baıka iki Bul-
gar Generalinin kabinede evvelki gün Yunan hudutla-
bulunmasına müsaade etme- rını tecavüz ederek bin met
mesi ve Noyi muahedesinin re yükseklikten uçmasından 
Almanların yaptıkları gibi Yunanistanın Sof ya elçisi 
artık tanınmaması hakkında Bulgar hükumetini portesto 
şuraca verilen karardır. etmiştir. ....... ~~-------

Deniz 1 lngiltere 
Konuşmaları bu Telefona en çok 

hafta bitiyor önem veren bir 

Bir lngili:: :ırlılısı 

Londra 17 (A.A) - in· 
giliz - Alman deniz konuı· 
malarının bu hafta sonunda 
bitmesi ihtimali vardır. Bu 
1abah iki hükumet ekisper
leri araıında yeni konuıma
lar yapılmııtır. 

ülkedir 
Acunda en çok telefonu 

olan iilkeler hakkında yapılan 
bir istatistiğe göre, ingiltere 
başa gelmektedir. lngiltere
nin her tarafmda telefona 
büyük bir önem verilmiştir. 

1930 yılında Londra 'da 1 
milyon 895740 telefon abo
nesi varken, bu miktar 
şimdi 2 milyon 387808 bine 
çıkmıştır. Bunun sebebi; ln
gilizlerin, vakte son derece 
değer vermeleridir. 

Telefon hususunda ingil
tereden sonra Amerika ve 
Kanada gelmektedir. 

Ağrı dağı 
isyanına karışmaktan 

suçlular 
lstanbul 18 (özel) - Ağrı 

dağı isyanına karışmaktan 
suçlu yedi kişinin duruıma • 
larına Adana Ağırceza mah· 
kemesinde devam edilmit 
ve maznunların yedisi de 
beraet etmiştir. Bu yedi kiti 
beraet kararından sonra ser
best bırakılmıılardır. 



• 
ahife 2 (UlUJalBlrllk) 

------------------------------------------------------------------~;.;;,,;;;~~;;.;;;;,;~----------------------------------------------------------~----~ 
Yeni Ingiliz kahine inin ilk işi Susuz 

lııgiltere -lrlanda Kalan (4) Fransız 
~iyasal ~ünasehatı su::: ;::~~~!:de 

·---Hay dö ,, alera, son verdig"' i sövlevde Sudanda tetkikat yapan 
• .1 (4) Fransız memuru,tseyabatt 

l11gıltere için neler söylemiş ettikleri otomobilin sakatlan: 

"Daily Herald,, gazetesi ması münasebetile çölü~ta: Genç 
den 

Şövalye 

kalkarak yazıyor: sında kalmışlardır.$0tomobi-~· 

Yeni lngiltere kabinesi- tin tamirine imkin bulunamadı-
nin ilk işlerind~n biri de ğından çaresiz kalan Fransız Mabut Papasa gelince ; 

ben herifi şöyle iyice göz
den geçirdim.. Tanrının ve 
İsanın en masum evvladı 
gibi görünmekte dehşetli 
hüneri var.. Beceriyor mu 
beceriyor. ağır ağır oturu
yor, başını gayet ağır çevi
riyor, konuşması ağır, yime
si, içmesi ağır .. Sanki cizze
den biri.. Fakat çapkın olan
lar, marifet yolunda birbiri
ni çok iyi tanır ve çabuk 
anlarlar .. 

• 

öztfirkçe: 

Her gün 
Beş kelime yazıyoruz 

-28 
1 - ifşa etmek - Gizaçmak 

ifşaat - Gizaçı 
Örnekler: 
1 · Sazanof'un büyük 
harp zamanında İstanbu
lun Çarlığa nasıl veril
diği hakkındaki Gizaçı-
larını okudunuz mu? 
2 • Dostlarının sırrını 
dile vermek, devlet iş
leri hakkında Gizaçmak 
en kötü huylardandır. 

2 - Suhunet - lsığ 
Örnek: Dünkü lsığ de· 
rec~si acaba ne idi? 

3 - Vad - Adanç 
Vadetmek - Adamak 
Örnekler: 
1 • Yapamıyacağın iş· 
ler için kimseye Adanç
ta bulunma; 
2 • Adamak kolay, öde· 
mek güçtür. 

4 • Reyi im - Genoy 
Örnek: Geçen yılın baş
lıca hadiselerinden biri, 
Almanya'nın Sar Geno
yunda kazanmasıdır. 

5 - Teberru - Verit 
Örnek: Türk bava ku
rumuna Veritte bulun
maktan kaçınan iyi bir 
Türk değiJdir. 

NOT: Gazetemize--gönde· 
rilecek yazılarda bu kelime:
lerin Osmanlıcaları kullanıl-
mamasını rica ederiz. 

Bay dö Vcı/Pra 

lrlanda serbest devleti ile 
lngiltere arasında siyasal ve 
tecimsel münasebetleri dos
tane bir şekle sokmaktır. 

Bay Dö Valera'nın son söy· 
levinden de anlaşıldığına gö· 
re lrlanda hükumeti kömür 
ve sığır işinde muvaffaki
~etli sonuçlal' veren prensibi 
lliğer endüstri ve tecim mad

delerine de tatbik etmeğe 
isteklidir. Bay Dö Valera 
verdiği söylevde hiçbir lrlan-

da aükümetinin savaş zaman
larında Britanyaya karşı düş
manca hareketlere geçmek 
üzere lrlandayı zemin ittihaz 
edemiyeceğini söylemek su
retife iki memleket arasında 
tam bir anlaşmanın önüne 
geçen engellerden en büyü-

ğünü ortadan kaldırmışbr. 
Bu korku (ki esasen biz 

böyle bir korkunun varhğı
nd inanamıyorduk) ortadan 
kalktıktan sonra, artık eski 
garazları ve anlaşmamazhk
ları yok etmek vakti gelmi~· 
tir. 

• DP11anu 4 ncıi .mhifPdP.-

lzınir Milli Emlak müdürlüğünden: 
Lira 

Buca yukarı geniş sokağıoda 26eski 2 Cedi numaralı 
dükkan 210 

Buca aşağıMecidiye caddesinde5, 21-12umaralı " 350 
Karşıyaka çakı oğlu Dilaver so. 42, 44 ,, " 1050 
Bayraklı Bornova caddesinde 65 ,, 

11 
840 

" " " 6 7 " il 840 
Karşıyak Alaybey sevda so. 5 " ev 1680 

,, Donanmacı Nazh sokağındal2eski20tajNo. ,, 3150 
Darağaç demir Mebmetcik 4 numaralı ,, 1900 

Bayraklı Bornova caddesinde 71 numaralı dükkan 840 
Bakır bedesteninde kızlar ağası hanında 40 numaralı 

dükkanın 3·1 hissesi 350 
Bakır bedesteninde kızlar ağası hanında 38 numaralı 

dükkanın 3-1 hissesı 350 
Çarşı yol bedesteninde 18 numaralı dükkanın 32-25 

hissesi 
Bayraklı .şeftali So. 8 No. ev 
Turan menemen caddesinde 92·4 No.lı ev 

it it il 102-143 it il 

Bornova dede sokağında 21-21 ,, dükkan 
Buca aşağı mecidiye belediyeC.27-29 2ltaj No.dükkao 
Buca aşağı mecidiye belediye caddesinde 29-31 eski 

1120 
560 
420 
429 

70 
560 

23 taj No.Jı dükkan ve arsa 840 
Buca aşağı halk sokağında23eski 19 taj numaralı ev 1050 

" ., öz demir sokağında 11-1 No. dükkan 700 
,, ,, Istanbul caddesinde 35eski 21 taj No.lı ev 1400 

Bayraklı Bornova caddesinde 24-26 eski 20 taj nu
maralı dükkan ve arsa 280 

Mersinli Bornova caddesinde 47 eski 43 taj num :ıralı 
15-5 hissesi 210 

Bornova topcu kapu sokağında 6-6 numaralı dükkan 1750 
· ,, musabaka sokağında25, 25 ,, 11 560 

Yukarda yazılı Yunanlı malları peşin para veya gayri 
mübadil vesikasile ödenmek üzere mülkiyetleri 1-7· 935 pa
zartesi günü saat 15 te ihale edilmek üzere müzayedeye 
konulmuştur. Taliplerin o saatte Milli emlak müdürlüğüne 
müracaatları. 1736 

memurları, otomobili bıra

karak yaya olarak yollarına 

devam etmek meburiyetinde 
kalmışlarsa da, iki günlük 

bir yürüyüşten sonra içecek 

su bulamadıklarından susuz· 
luktan ölmüşlerdir. 

Bu lgaı·istan 'da 
Fıstık istihsalatı 

Ziraat nezareti fıstık istih
salatını fazlalaştırmak için 
büyük bir gayret sarfetmek
tedir. Bu suretle memleke
tin fıstık ihtiyacının memle
ket mahsulü ile temin edil
mesi isteniyor. 

Kraliçe tarafından kabul 
edildiği gün dikkat ettim. 

Şimdilik 2200 dekar fıstık 
ekilmesi için lazımgelen ted
birler alınmıştır . 

Daha itinalı giyinmişti. Bı
yıklarını, sakalını iyice dü
zeltmişti.. Be-n de salonda 
idim. Kraliça, onu hususi 
şekilde kabul etmişti. 

Ben de Dam donörlerden 
istifadeye kalktım. Kraliçe-

Izmir Evkaf Müdüı·ltlğüuden: 
Senelik Cinsi No. Mevkii Vakfı 
kirası 

t05 dükkio 246 254 ltemeraltı caddesi hlBBr 
6 l ~5 turla maa dam Blla bozyaka .. 

l '25 dükkan 13 yorgancılar 

144 
100 
ısı 

220 
360 

84 
250 

7'}. 

48 
300 

162 
145 
240 
144 
145 
96 

360 
30 
50 
30 
48 
30 
60 

200 
1:12 
68 

110 

80 
600 
30 

175 
200 
441 
300 
850 

96 
700 
72 
96 
35 
60 
90 

25 
90 
80 

400 
300 

" 7 4 hisar meydanı •• 
•• 

.. .. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. .. 
" 

hane 
« .. 

dOkkAn 
hane .. 

.. 
dükkan 

.. 
ma~aza 
dükkio 
mağaza 

» 

dok Un 
" 

25 
17 

4 
15 

c;angırı çar!Jı&ı 

yorgancılar 

ikinci belediye 
birin el ~ 

42 kantarcılar 

9 bhlncl belediye 

30 bat pazuı 

11 11mancı sokak 
12.14 kotancılar 

94 
84.80 

2 
90 
92 

6 
13 
52 

li2 

hlBBr meydaoı 

" 
lkfocl belediye 

htear meydana 
" .. 

palancılar 

birinci belediye 

yusof dede .. « 

20.30 kantarcı sokak 

23 .,uayıp kalfa 

2 earaç ali 

4 
3 

16 

.. 
kefeli sokak .. .. 

29.23 eadullıh eokak 
46 yol bedesteni 

39 
34 

•• 

.. 

.. 

.. 

.. .. 

" .. .. 
.. 
c: 

yapıcıoğlo .. 
.. 
" .. 

toraman meseldi .. " 
nalçacı ömer dede 
köprüld fadıl ah
met paşa. .. 

" " 
4 

24 
26 
60 
62.54 

han bey pazaryerl 

cezaylr hanı salepc;lo~lu 
kemeratı yemllJ c;. " 

hftkiımet ceddesl .. 
~ .. 

" 72 .. « .. 
" 46.5 göo bani .. 

hane 320 aleencak hlrlncl kordon bezml 
mağaza üet kafi 56 halim ağa çarşısı 

" alt katı 

dükkan 

« 
dPpO 

dükkAn 

54.2 
61 

44.l 
54.5 

54.2 
56 

1 
nısıf han hissesi 1 

baoe :Hl 

« « 

cami altı nfkbolu 

osman zade merdivenli medrese 
kestane pazarı emin zade ah· 
cami derununda. met ağa. 

oekercllerde 
zahire pazarı 
şapbaue sokağı 

salhane tramvay 
caddu,i. 

« « 

« « « 

« « 

ömet lütf 1 efen dl 
« « 

Vukfta ait pıkurııl<1 yrılt·ri Vtı nunuralorı Vl'l ı;endik klrnlaıı 

gôııteril ··n ek arıı t ou gürı ıntlddeı it! ııcı k arır ırmıya çıkarılmı~ıır. 

İhalc~i 1 .<ı ıı:~:; ealı güıııi saat ooMrdı·dlr. 1 tddi oluular ~art· 
lurını öı:;reıınıck ve pey ııiırrnek üzere hergüıı saat ondôrde ka· 

dar Evkaf vıırld ıt ınf'murlu~una v,., !lıu lo gönü de l!aat onblrde 

komisyona müracaat etmeleri btıdirlltr. l 2 18 1677 

l~L~H~TTi~ 
EYYUBl..p~ 

18 Haziran - 1935 .. Yazarı: Jl. 
Tefrika N o. 82 

anlatıyordu: ihtiyar papas -yeriO' 
kraliçenin yanına sokuldu ve·· 
nin hususi odasına bitişik 
kabineye girdim ve gözümü 
ara kapının deliğine daya
dım. Şaşa kaldım : 

Bizim muhterem ve asil 
peder, bülbül gibi şakrıyor. 
Şapkasını çıkarmış, kollarını 
sıvamış. Aşkın bir insan ru-
bunda uyandırdığı saadet ve 
yarattığı asaletten bahsedi
yordu. 

Dinleyiciler ; 
- Yaşasın mukaddes pe

deri 
Diye bağrıştılar. 
- Hakikaten yaşasın .. Ve 

esasen yaşadı.. Muhterem 
peder; bunları anlatırken, 
gözlerini süzerek ve bütün 
hararetile kraliçeye bakı· 
yordu. 

Kraliçeye dikLat ettim: 
O da heyecan içinde .. 

Yüzü penbeleşmişti. Sık sık 
kuruyan dudaklarını ıslatı
yordu. Biliyorsunuz ki, bu 
papaz da hakikaten güzel· 
dir. Yakışıklı, uzun boylu, 
sağJam yapılı, hülasa, bir 
kadanın arayacağı tipler· 
deni.. 

Şövalyeler bağrıştılar: 
- Fakat biz çirkin miyiz, 

sen çirkin misin? 

Ağaçtaki batib, bir kah
kaha attı: 

- Verin bir şarab daha 
da anlatayım. 

Ulusal 

Birlik 
Candelik ıiyHal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neşriyat müdürü: 
Hamdi Nazheı 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 
700 kuruş senelik 
400 .. altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil· 
melidir. 

Hususi ilanlar : idare· 
hanede kararlaştırılır 

Basıldığı yer : ANADOL 
matbaası 

Şaraplar tazelendi ,e 
da verildi. Heb bert 
(muhterem ve mes'ut tıl' 
rin şerefine) diye bağr•f ~ 
Daha doğrusu bunla~' • 
düs kralı Gi dö Loııo1 
hasse alayındaki en ısı• 
en zanpara Şövalye ,e 
bitlerdi. 

Ve hemen hemen, ~ 
dikleri marifetleri, ıı• 1 
keminle şeviştiklerioi, b• ~ 
kocalı kadını veya g~~ç 
zı aldattıklarını biribır• 
hiç gidemezlerdi.. Ar~;i 
da bu kadar da ıaıP1 

vardı. ~ 
- Söyle -diye ba~ır t 

Papaza gösterilen iJtıf• 
dir? 

- Neden mi?. O, ~ 
olgun ve dolu bir erice. 
Yıllarca kilise köşelar 
kalmış, kadın yüzü g 
miştir. 

'be - Evet, evet!. O cı 
bizden üstündür mubt 
pederimiz ! ~ 

Herneysel. Kraliçeı ~ 
diğim gibi, kadınl":ftı 
kadıolaşıyordu. Tatlı bır 
siki dinler gibi Papas'ıO ~ 
ve Tanrı ile karışık Y~f 
aşk vazını dinliyordu. j 
beyaz, olgun göğsü sılı 
inip kalkıyordu. f 

Benim de kalbim, öyle 

pıyordu ki .. ~ 
Şövalyelerden biri .b• f 
- Büyük kilisenın 

gibi değil mi?. 1 r 
- Güzel söyledin.. 

1
• 

öyle.. Bir de ne baka)"~' 
Bizim muhterem ~ee,~ 

yerinden kalktı. KrabÇ ~ 
yanındaki bir koltuğa ~·, 
gitti ve oturdu.. Şiınd•d; 
daha ıyı görebiliyor ur 
karşı karşıya idik. I'~• ,ti 
nin de, onun da gözlert·,dY 
parçaları gibi yanıyorl• 

Muhterem papaz; ,f 
- Puıe • dedi .. ',il 

en temiz çiçeğidir. P~'ı~ 
sevdi meleklerini g?lı~ 
derinliğinden indirib 111 ti 
ruhuna aındmr. Aşkın ~ı 
tisi puse ile olur. Pu•~~ 
gönül cennetinin kapı_, 
açan ezik mübarek tıh91 

Kraliçe dayanamadı: .,,,, 
- Arka.~• vnr 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası . j 

llamza Rüstem beyin foıografhanesi, lzmirdc ~11 ı 
san'aı o<..ıığıdır· of' 
çektirdikleri rowk' 

,,.o· 
mufremesi satan 

6
,, 

:ev/derine ~ 
bulurulurrt' 

ve 'Iraky~ 
Şeker Fhrikaları 1'ürk Anonim ŞirkeP 
Sermayesi3,000,000rfork lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 
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~ 

-

-DAoA 
BiRiKTiQEN 
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r:ıııiiii1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
~ = 1 Meşlh1tU11r = 
1 Seferihisar ve Kara koç ılıcaları = 
§ 

1 ~AÇDLDO&A 
~ l( Çaı:ıılıkları ve tabii güzelliği ile meşhur Seferihisarın 
~ 'f ''• koç ılıcaları 10 Hazirandan itibaren açılmıştır. 
1 ı Ürk ve ecnebi memleketlerince tanınmış ve bilhassa 
::s::l::s:: · lnıir ve bavaliıi halkının senelerden beri tecrübe ve 

~tifadclerile ROMATiZMA, KUM, BÖBREK, BAGIR- ~ 
. ~K ve MiDE gibi bir çok hastalıkların tedavisine ~ 

~ fı ' Veren banyolar olduğu sabit olmuştur. ~ 
~ Ilıca sularmda mevcut kimyevi maddelerin -
~ fenni bir tahlilden sonra elde edilen neticeyi a~a- =: 
§ ~ıy :: 
~ a Yazıyoruz : :: 
~~nenin kimyevi terkibi :: 
~ Birlitrede = 
~ GI Na 2, 170 Gram Kılor sodyom 
~ Gı K 0,300 ,, Kıloruptazyom 
~ GI Mg 0,100 " Kılorumağoezyom 
§ GI Ga O, 150 ,, Kılorukalsyon 
~ 4 1 ~ ~ Ga 0,200 • Kibritiyetikalsyo~ 

li ~O Ga. g Ga 1,300 • Bicarbanot dö şo 
S O Mğ 0,250 ,, Kibritiyetimağnezyom 
Br Na 0,055 ,, Biromür sodyom 

4,525 bir litrede bulunan maddeler 
G . yekunu 

tn. ~ıın, bakkaliye mevcud olub teşrif edeceklerin her 
\lrlu · · ı k · d · l ın· t' yıyecek ve içeceklerı taze o ara temıo e ı • 
h ış ır. KARAKOÇ ılıcaları için Büyük Salepçi oğlu 

1 '~•nda her zaman Seferihisar otomobilleri mevcuttur. 
r 1 eferihisardan da her zaman otomobiller bulundu· -

}h~:~:ı;ı:;;;llll 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111J 
tıyat Subay- yat subaylarla hiç kaydo· 

lar lunmamış ihtiyat subaylar~ 
) n) 0 y 0 k la- bu müddet zarfında yeDI 

N. V. 

VV. F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

"ALIMNlA,, vapuru halen 
limanımızda olup Anvers 
Direkt, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen limanlarına yük 
almaktadır . 

11 ALAYA ,, vapuru 23 
haziranda bekleniyor, 27 ha· 
zirana kadar Anvers, Roter
dam, Hamburg ve Bremen 
için yük alacaktır. 

SERViCE DIRECT 
DANUBIAN 

TUNA HATTI 
"A TID,, motörü 30 hazi· 

randa bekleniyor, Budapeşte, 
Bratislava ve Viyana için 
yük alacaktır. 

"DUNA,, motörü 30 hazi
randa. bekleniyor, Budapeşte, 
Bratislava ve Viyana için 
yük alcaktır. 
ARMEMENT H. SCHULDE 

HAMBURG 
.. TROYBURG ,, vapuru 

halen limanımızda olup An· 
vers, Rotterdam ve Hamburg 
limanlarına yük almaktadır. 

Geliş tarihleri ve vapur
ların isimleri üzerine mes'u· 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

lerde bulunanlar da bulun· 
dukları mıntak askerlik şu· 

Q}ivier ve şüreka· Fratelli Sperco Vapur Acentası 
Si Limitet vapur ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI .. 

acentası 

Cendeli Han. Birinci kor· 
d Tel. 2443 on. 

The Ellerman Lines Ltd. 
11 THURSO ., vapuru 25 

haziranda Hull, Anvers ve 
Londradan gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

"ROMELIAN,, vapuru ha· 
ziran sonunda Liverpool ve 
Svvenseadan beklenmekte· 
dir. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. ..... ~~ ............ . 
Satılık Piyano 

Alman marka her şeyi 
sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla satılık

tır. 

Almak arzu edenler her 

1 gün sabahdan akşama ka-

" UL YSSES ,, vapuru 18 haziranda gelip 20 haziranda An· 

vers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 

yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 

" ROLAND ,, motörü 23 haziranda Rotterda\D, Hamburg, 

Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg, Oslo ve lskandi· 

navya limanları için yilk alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 

Gubi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 
44 PELEŞ " vapuru 14 temmuzda gelip 15 temmuzda 

Malta, Marsilya, ve Barselon limanlarına hareket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 

lzmir Nevyork arasında aylık muntazam sefer 

'' TAMESIS " vapuru 18 haziranda lzmirden doğru Nev· 

yorka hareket edecektir . 
Yolcu ve yük kabul eder. 
Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci Kordonda T abmil ve Tabliye 

şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentahğına müracaat 

edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 - 2663 

dar ULOSAL BİRLİK 

1 
·.1111 

... ~.:a.z:.t:.:m.ii.:;_i~.~:.ı:.:..es.in,•e•m•Ü·· .. • Taze temiz UCUZ 
Satılık motör 

12 beygir kuvetinde (Dizel) }• laA p 
markalı az kullanılmış bir '5 
motör satılıktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatları 

Kitaplarınıza 

Cilt, Hatıralarınıza Şık 

Bir Albnm, Ve sair 

Cilt İı;ıleri Yaptır· 

mnk isterseniz : 

* YENı KAV AFLAR * 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

IIamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Raşturak N o: 3 7 

f,arşısın da 3 4 Numarada •1111111Hlfl111111111111111 llf il llf lll il il lll il llf fll il lll IJl lf llllfl l l lll il lll lllll 111ili111111111111 

.. Ali Rıza·· ;lzmir yün mensucatı~ 
Miicellitbanesine uğrayını~ -Türk Anonin1 . şirketi~ 

Ôksilrenler! Mut· 

· laka (Oka mentol) 

öksiiriik şekerle- ~ 
rini tccrdbe edi· ~ 

niz .. 

Ve Pnrjen ahapın 

~ 
~ 

:Q 

~ 
en ilstnn bir mfis· ~ 

bil şekeri olduğu- >bJJ 
.J.) nu unutmaymız. 

----0 
~ Kuvvetli mnshil 

istiyenler Şahap 

Sıhhat snrgiln ~ 
haplarını Maruf ~ 
ecza depolarından 
ve eczanelerden 
arasınlar. -DOKTOR 

= Bu mnessese, iki yoz bin lira sermaye ile ~ 
= teşckklll etmiş ve Di Ory en tal Karpet Manu-:= = fakçörers Linıited (Şark balı) şirketine ait _ 

= lzmirdt. Halkapınardaki kuma~ fabrikasını satın _ = almıştır. f'abrikn bfttün teşkilat ve tesisat ve mns- _ 
_ tahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 ta· = 
- rihinden itibaren yeni şirket tarafından işletil- ;; 

nıektedir. Her nevi yQn iplikleri, kumaş, batta- -
- niye ve çorap imal edilecektir. Mamulatın emsa· ~ = line faikiycti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. § 
= Bu mamulat Peştemalcılar ha~ında eski Orozdibak _ 
- ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve sah~ fab- 5 
- rika içimle yapılmaktadır. ~ 
- Posta kutusu: 127 ~ = Telgraf adresi: İzmir---Alsancak ~ 

Telefon oumarası 2432 ve 3564 =: 
• ( 11111111111111111111111111111111• 11111111111111111111111111111 l l l l l l l l IH 1111111111111111111111 u• 
ı·-Sümer Bank--ı 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşları 
Fesane kumaşları 

tlıaları B I cüzdanları ile birlikte yok-
la . aş ıvor lamalarını yaptırmak üzere 
1 ~r t•kerlik şube;inden: her gün şubeye müracaatları. 

heleri vasıtalarile yoklama- Ali Agah 
larına şubeye bildirmeleri. 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazar· ~llde11 30h6az
9
iran 935 tari- 2 -- Şubemize kayıtlı olub ,.,, ı . · · 35 tarihine ka-

l lnıır askerlik şub · d ta vazifeten veyahud muhte· 
"'JıtJ .. esın e 1 

Yeru ve yabancı ihti· lif suretlerle başka mahal· 

3 - Bu müddet zarfında Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

yoklamıyan müracaat etmi-
ıı.inci Beyler Sokcz.gı N. 68 

yenlerin haklarında kanuni Telefon 3452 

muamele yapılacağı ilin olunur. ------------• 

lzmir şubesinde bulursunuz 



(Ola..a 11rn_k.;..) ______ ---------------•~ 

ihayet bu işin de kokusu çıktı!. 

Yahudiler, Ingiltere'ye bir muhtıra ve
rerekFilistin'in istiklali yetini istediler 

-
lngiltere hükumeti, Yahudi akınının önQnQ almak için 

şeraite tabi tutacakmış •. 
Filistin'e 

girecekleri ağır 
lstanbul, 18 (Husust)-Londra'dan haber veriliyor: 
Filistin Yahudileri (ulusal mftdafaa) komitesi, Fi· 

listin İngiliz Ali komiserine bir mahtıra vererek, 
Filistin'lilerin İngiliz mandasmı kabul etmiyeeeklerini 

Yahudilerin bu hareketi Londra siyasal mahafilinde 
fena karşılanmıştır. 

Acunun her tarafından Filistin'e Yahudi akmı devam 
etmektedir. Son gelen haberlere gôre; logiltere hOkOmeti, 

bildirmi' ve Filistin'e ergenlik (istiklal) verilmesini Filistin'e girecekler için bazı ağır şeraite koymak su· 
retile Yahudi akınımn ônftnft almağa çah,acaktır. istemiştir. 

Ingiliz 
Tayyareleri Sil· 
veyşte manev • 

ralar yaptı 
Iıtanbul 18 (özel)- Mısır 

Kazeteleri, lagiliz tayyarele
rinin Snveyı ile Kahire ara
aında bilyilk manevralar yap· 
tıklarını ve bu manevraların 
Çarıamba rünü baıhyarak 
reçen Pazar akıamına kadar 
sürdilğilnli haber veriyorlar. 

Zehirlenme 
150 doktorun ölme· 
sine ramak kalmııştı 

lıtanbul 18 (Ôzel) - Pa· 
ria'te muhtelif illlleler dok
torlarının ittirlkile toplanan 
bir kurultayda 200 doktor 
hazır bulunmuı ve kurultay 
bittikten ıonra Franıız Etib
ba odaıı tarafından delege
lere bir ziyafet verilmiıtir. 

Bu ziyafetten ıonra 150 
doktorun, yedikleri yemek· 
lerden zehirlendikleri anla· 
ıılmıt ve alınan tedbirler 
neticeıinde zehirlenenlerin 
hepsi kurtarılmıttır. 

Iran Şahını 
öldflrmek istiyeuler 

idam edildi 
latanbul 18 ( Hususi ) -

Bundan bir ay evvel Sama· 
jeate Riza Han Pehlevi haz
retlerine auiikaad hazırlıyan 

bir tebeke meydana çıka
ralmıı ve bu tebeke men
supları divanı harbe veril· 
mitti. 

Harb divanı; ıuikastçılar· 

dan alta kiıiyi idama mab
kiim etmiı ve bükOm derhal 
infaz olunarak bu altı kiıi 
idam edilmittir. Bunlar ara
sında eaki nazırlar ile üç 
gazeteci vardır. 

Ad anada 
ilk OzOm mahsulO 50 

kuruşa satıldı 
lıtanbul 18 ( Hususi ) -

Adanada ilk yat lizOm mab
ıuln piyasaya çıkmış ve ki
loau SO kuruıtan ıatılmııtır. 

ŞAM 
Demircilerinin grevi 

lstanbul 18 ( Husuıi ) -
Halepten haber veriliyor: 
Şam demircileri, ateı ver

Kiliain çoklutundan dolayı 
rrev ilin etmitlerdir. Greve 
1200 demirci iftirak etmiftir. 

Balkan kupası maçları 

Bulgar Kralı alan
da bir söylev verdi 

-----· ulusal takımı ilk maçta Bulgar 
Yunanlıları 5 - 2 yendi 

Sofya, 17 ( A.A) - Dün ı lerin bepıine blltnn ylireğim
öğleden sonra Balkan ku- le botreldiniz derim." 
pası futbol maçlaıına bat- Bundan ıonra uluul marı-
lanmıttır. Top alanında kral lar çalınarak dört takım 
ve kraliçe, batbakan B. To· balkın ıllrekli alkııları ara· 
tef, bir çok bakanlar, Sofya ıında bir reçit alayı yapmıı· 
tarbayı, Yunanistan, Yagos- tır. 
lavya, Romanya elçilerile Diln Bulgaristan ve Yu· 
on bet binden fazla bir halk naniatan uluaal takımlan •
bulunmakta idi. raıında oynanan ilk oyunu 

Halkın alkıılara arasında Balrariatan takımı iki gole 
OJUDlan kral açmıt Ve tU kartı bet rolle kazanmıttır. 
ıöylevi vermitti: Romanyalı B. Radeleıko· 
" · Bulrariıtan Balkan kupası nun yarııçlığında yapılan bu 
beıinci futbol turnavaaının maçın ilk baftayımında da 
kendi merkezinde yapıldıtı- Bulrariıtan 3-1 natlin bulu
nı r6rmekle kıvanç duymak- nuyordu. Bulrar takımı sıkı 
tadır. Doatluk ve karplıklı ve ıilr'atli bir oyun oynamıı 
aaygı hiılerini kabartarak Yunaniıtan takımı teknik 
balkan gençleri araıında ya- ve rllzel bir oyan göster· 
kınlaımağa ve birbirlerini mittir • 
daha iyi anlamağa yaraya- Burlln Yuroılavya ile Ro
rayacak olan bu barıp_ver manya takımları karıılatacak 
ve arkadatça sava.. riren- )ardır • 

\ ... ........ . 
Piyasada şeker kalmadı 

Şeker hu akşam U · 
şaktan bekleniyor 

--Fiatler, ilk partinin masrafları an· 
laşıldıktan sonra tesbit edilecektir. 
Şeker kanununun tatbik 

mevkiine konmaıı dolayısile 
piyasada benliz istikrar yok
tur. Toptan ıeker satanlar 
kanunun teıbit ettiii yeni 
fiatlar llzerinden benllz teker 
getirmediklerinden bakkal
larda teker kalmamıttır. 

ilk parti bu aktam Uıak 
ıeker fabrikasından toptan
cılara relecek ve derhal 
bakkallara tevzi olunacaktır. 
yaptığımız tahkikata rare, 
ıekerin perakende suretile 
kaç kuruıa satıl11bileceii 
benllz tesbit edilmit detil
dir. Kanun, filhakika fabrika 
fabrika depoıundan •atıla
cak malların fiatlarını tayin 
etmit iıe de bakkalların 
eline relinceye kadar vuku 
balacak uldi1at ••Air mu· 

raflar, ilk partinin gelib 
bakkallara dağıtılmasından 
sonra anlatılacaktır. 

1,emyiz flyeleri 
lstanbul - Eski adliye 

mDstetarı Ferid'le batmüfet
tiı Salih Hilmi Temyiz mah
kemesi azalıiına tayin edil· 
mitlerdir. 

Verdun 
latanbul - Franaızlann 

Verdun torpilosu limanımıza 
geldi. 

Doğum 
Anadolu refikimizin ıpor 

yazıanı bay Baba Konur 
Alp'ın bir kız çocuiu dlln
yaya gelmiıtir. 

Yavruya uzun 6mlrler di
ler ana ve babasını kutla· 
nı. 

Adis-Abaha'da 
Bir konferans top

lanacak 
Ist.anbul - Habeı·ltalyan 

ihtilafının halli için, büyük 
devlet delegelerinin iştira
rakile Adis-Ababa'da bir 
konferans toplanacaktır. 

Romanva'dan 
el 

Muhacir geliyor 
ltanbul - Romanya'dan 

gelecek olan göçmenleri al
mak iizere iki vapur Köa
tenceye hareket etmitlir. 

Ankara 
Hava istasyonu 

Ankara - Burada bir 
bava iıtaıyonu yapılacaktır. 
Bayındırlık bakanlıiı nakli
yat için yeni tayyareler ala
caktır. 

Bolu'da 
Çarşath kadın kalmadı 

Bolu 17 (A.A) - Çartaf
ların kaldınlması hakkında 
Şarbaylığın verdiği tönel 
( Mnhlet ) diln bitti. Bugün 
çarpflar mantoya çevrilmit· 
tir. Artık Bolu'da çartaf ta
rihe karıımııtır . 

Bay Zekai 
Ankara - Eski sü bakanı 

bay Zekiinin Moıkova elçi
liiine tayini kesbi katiyet 
eylemiıtir. Baıbakanbk ka
lemi mahsus direktörü bay 
Vedit te elçilik müıteıar
lıiına tayin edilmiıtir. 

Avusturalyanın 
Yeni istikraz tahvilleri 

Avuıturalya istikraz kon· 
seyi tarafından geçen haf ta 
içinde salahiyeti verilmiş olan 
12,500,000 logiliz liralık is
tikraz tahvilleri 11 Haziranda 
satıta çıkanlacaktır . Yüzde 
3,8·3 faiz getiren ve ihraç 
fiata 99,S-1 olan bu tahviller 
1949 da ayni fiat lizerinden 
toplanacaktır. Faizler devlet 
kazanç vergisine ve diğer 
busuıil kazanç vergilerine 
tabi olmıyacaklardır. 

Toplanacak yek6ndan 9 
milyoa 760 bin lnriliz lirası 
cumuriyet ve devlet nafıa 
itlerine sarfedilecektir. Geri 
kalan miktan 6nllrallzdeki 
yıl için blltçe açığını kapa· 
mağa ve hazine borçlarını 
tediyeye bas11 edilecektir. 
lıtenilen miktarı •tan taleb· 
ler kabal eclilmiyecektir. 

Kemer'de bir çarpıtma 

Bir yükarahasıb 
değe yuvarland 
Arabanın içinde bulunan 

ra ağır surette yaralandı 
Dün akşam, Kemerde kuru yuvarlamııtır. 

çay caddesinde bir kaza ol- Yllk araba11nın i • 
muş, bir yük arabası hende
ğe yuvarlanarak i.çindekiler 
ağır surette yaralanmışlar· 
dır. Yaptığımız tahkikata 
göre, hidise şöyle olmuştur: 

lunan ve lzmir'e 
almak için ıelen Mı 
kız kardeti Zehra 
varlanma neticeaind• 
surette yaralanmıı vı Şoför Hasan oğlu Halidin 

idare ettiği 139 sayıla oto- Memleket haıtahan 
mobili; Altındağdan lzmire dırılmııtır. Mehmed'iı 
relen ve rençber Mehmedin hafiftir. 
idaresinde bulunan yük ara- Şoför Hasan vak'ay& 
baıına kemer kuru çay cad- akip zabıtaca ya--·-
desinden geçerken arkadan Mnddeiumumilik 
çarpmıt ve arabayı hendeie batlamqbr • ........... ______ _ 

Kadını 
Karyola demiri ile 

dlivmOş 
Kartıyakada Ümid soka

iında oturan Hüseyin oğlu 
Kayar.rli Ali, bir yemek ta
bağı mel eleainden taKı 
Şükrü karısı Cemile ile kav
ga etmit ve kadıncaizı kar· 
yola demiri ile dövmittllr. 
Ali, zabıtaca yakalanmıthr. 

Dilenmek yasak! 
Eli ayağı tutar Şakir oğlu 

Hakkı'nın, Kartıyaka'da ban
ka· sokağında dilencilik yap· 
tığı görillerek, zabıta tara
fından yakalanmııtır. 

ölümle 
Tehdid savurmut 
Kartıyaka'da Sellmet so

kağında oturan Osman otlu 
Muzaffer, diln rece fazla 
sarhot olarak çocuk meı'e· 
lesi yllzllnden kavga ettiii 
Mehmed oğlu kaaab Muıta· 
fa'nın evine taarruz etmiı ve 
Muıtafa'yı ölOmle tehdid 
eylemittir. Zabıta, bu mllte· 
caviz hakkında tahkikata 
bıılamııtır. 

Yeni logiliz kabine 
sinin ilk işi 

- Ba,ıarafı 2 inci salıi/ede-
Açıkça rörlilllyorki bizi 

bant• götlirecek olan yol 
iki memleket birbiri aleyhi· 
ne sevk eden mana11z tecim 
engellerini ortadan kaldıra· 
cak olan yoldur. 

iki ulus arasında normal 
milnabetlerini ve alıt verit· 
ler yolunu açınız, ve ileride 
öteki zorluklar kaynaklan da 
ortadan kalkacaktır. 

lrlanda denizinin her iki 

Zarla 
Kumar oynıy 

yakalandı 
Aydın demiryolu W. 

nında zarla kumar o 
bammal Ş&krll ojlu 
Haaan oilu Saim •• 
him otlu Abcllllrrab 
bıtaca yakalanmqla 
kumarbazlann beri 
lira SS kunlf bulun 

Hususi hesa 
Yeni direktörl 
Şehrimiz muhaıebei 

ıiye direktlrlllillae ~ 
dilen Bahkeair muba• 
ıuai1e clirekt6rl bel 
bu alqam .. hrimiz• 
ve yana yeDİ va&if 
h7acakbr. 

Kalb 
Yirmi betlik bu 

Tilkilikte balaaa 
Bahri ojlu \~rll, 
rahime bir b jınDI 
verirken yablaam 
bıta, Şllkrlaln ba 
nereden alcbtım a 
tadır. 

Venizeloı'a ıoik 
lıtanbal - lak 

de çıkan Yuaaaca f 
moa paeteai, V 
Pariı'te aaikut tertiP 
melde oldujuaa J 

Zayi 
11477 numarala 

tezkeremi kaybetti-. 
ıini çıkaracağımcld 
bllkmil olmacbtı uaa 

Karantina tram••f 
sinde 613 numarala 
M. j. Sidi bu .... 
Ner11bi. 

yön6nde de iki yurt ara11n- lnbiaarlar lamir 
daki ekonomik kavganın bir lllpadea: 
an evvel bitmesi için çok 15 Haziran 935 
kuvvetli istekler vardır. Bu itibaren tuz fiab 
karıılıklı umudlara sat- endirUmiftir. Taslat 
lam ve devamlı bir merkez depoauad•• 
ifade vermek ödevi her iki kiloıu iç karat 
memleketin hakiki devlet aantimclen aablmakta 
adamlarının boyunlarına borç- muhtenm halka • 
tur. nur. 18-20 

• lzmir Eşrefpaşa hastane&• 
tababetin den: 

lzmir Etrefpaıa bastaneıinin 935 aeaelİ ida 
olan 34 iJi 38 kalem evrakı matbua 17·6-935 
itibaren 10 rnn mlddetle mllnaka•ya koaulm~ 
lilerin örneklerini görmek ve tuUan anlamak 
tane idareıi heyeti idareaine •• mlaak- .... 
6-935 perıembe rllnll aaat 9 ... 12 ,. katlar 
butaaeame mllracaatlan ilb olaaar. 


