
Erzurum'da kış geri gelmiş
tir. Verilen haberlere göre; 
iki gOndenberi yağan karın 
kalanlığı on santimi bulmuş
tur. Havalar soğuktur. 

e ULUSAL e 

Jzmirde çıkar, akıamcı ıiyasal gazetedir 

Dış işleri bakanı vekili Bay 
~ükrn Kaya; Balkan antantı 
ökonomik konseyi murah~ 
hasları şeref ine Ankara pa
lasta bir ziyafet vermiştir. 
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Bükreş'te Yahudi'lereHücumEttiler 
x r re ,...,.:ex x 

Bulgaristanda bir ibtilAI mi hazırlanıyormuş 

General Zlatef, kabinenin 
istif asını krala verdi 

Eski başbakan Corciyef, Sofya polis müdürü ve daha 

hirraçok kimseler Sentanatazi adasına Nefyedildiler 
Re ... mi tebliğ: 

Sofya 19 (A.A) - Bugün 
aşağıdaki resmi tebliğ neş

rolunmu:jtur: 
"Polis müdüriyetinin tekli

fi üzerine aşağıdaki iki gu· 
rup Karadenizde Burgaz 
civarında Sentanastazi ada · 
sına nef yedilmişlerdir. 

Birinci gurup eski başve-

killerden Aleksandr Çankof; 

eski meb'us Nikolu Kalami

lel, ihtiyat kaymakamı Pro
kof. 

Halk evi 
Başkanlığından 
Halkevinde eskiden ya· 

zıh olan üyelerin hergün 
saat ondan on ikiye ve on 
dörtten on sekize kadar 
Halkevine baş vurarak ka· 
yitlerini yenilemelerini ve 
yeniden üye olmak istiyeo-
lerin istedikleri ıubeye kay· 
doluomalarım rica ederim. 

Halkevi başkanı ve 
Yozi'ad Saylavı 

A. Oor,on 
"" _______ , __ .,) 

Erzurunıda 
Kış geri geldi 

Erzurum 19 (A.A) Dün· 
denberi 10 santimden fazla 
kar yağrnıştır. Hava soğuk · 
tur . 

Atiııa 
ikinci grup başvekil Kimon Sn vaı·i f J rkası 

Georgiyef, kalemi mahsus 
müdürü Vasil Ksarakolakof, şek k Ü 1 et ti 

te-

ofya 'darı ~. bir manzara 
Sofya 19 (A.A} - S.lpr 1etmek için kabinenin milş· 

ajanlı bildiriyor: terek iıtifasını vermiıtir. 

Dıı lıleri bakanı Bay Ba· Memleketin her tarafından 
tal of, ökooomi bakanı bay tam bir ıükfın büküm sür
MoJof ve adliye bakanı bay mektedir. Kabinenin iıtifası 
Dikof bazı siyasi liderlerin kanunu esasiye muvafık ve 
tevkif ve hapsine dair kabi- normal ıekilde cereyan et-
benin geçenki içtimaında miştir. Kabine yeni hükume-

tin teşekkülüne kadar cari 
ittihaz. edilmiı olan kararı işleri görecektir. 
tasvip etmiyerek istifalarını 

vermiılerdir. 
Bunun Ozerine baıbakan Çimento 

eski polis müdürü Vladmir 
Nacef . 

Birinci grup siyasi fırkala
rın feshi bakkıodaki Haziran 
1934 tarihli kanuna riayet 

etmediğinden ve Cankofun 
yalnız hükümetin değil ayni 
zamanda rejimin de bir düı· 

manı olmasından ve ikinci 

gurupta Belgratla çıkan Prav· 
da gazetesine başbakan aley· 

hine beyanatta bulunduğun· 
dan dolayı nef yedilmişlerdir. ,, ------Boks 

Görıng hır nutuk söyleyecek 

Almanya Uluslar kuru· 
muna dönmeyecek mi? 

Cenevrede verilen karar, ahlaki 
ve hukuki esastan ınahrum imiş 

ahlaki ve hukuki eaaatan 
mahrumdur. Uluslar kurumu 
Almanya ile kendi ara11nda
ki köprüyü kesmek suretile 
kendi kendine şiddetli bir 
darbe indirmiştir. Bu köp
rüyü yeniden kurmak ulus
lar kurumunun işidir. 
Almanlurm suali: 

Berlin 19 (A.A) - lngiliı 
ve h alyan sefirlerinin Lo
karno muahedesi abkiınını 
Almanya hükümcti nezdin 
de bir kerre daha tayin et
meleri üzerine, Alman hü
kumeti fngiltere ve halya· 
nın Alman tecavüzü gibi, 
Fransız; tecaviiıU halinde 
bu hükümlere kendilerini 

General Göring bağh görüb görmediklerini 
Berlin 19 (A.A) - Alman sormuıtur. 

istihbarat bürosu tebliğ edi- lstanbul 19 ( Huıuıi ) _ 
yor: Berlin'den gelen b~berlere 

AJ!Danya, Cenevre khadi· göre· Pruıya baıbaka-
ıeJerı karıısında anca mil· ' . 
temmim beyanatta bulunulup 0 •1 General G6rıng; aon va· 
bulunulmıyacağını gördükten zıy.et etr~fında A~man mil
sonra bir vaziyet alacaktır. ı lehne hıtaben bır nutuk 

Cenevre kararı her türlü söyliyecektir. 

Spor hareketleri 

General Zlatef kabinesinin 
nıüıterek iıtifasıoı krala tak· 

tim etmiıtir. 
Zlatefin Beyanata : 

4 milvon 500 bı"n frank 
Sartiyatıçoğalıyor J 

teklif edilmiş 

General Ko11dilis 
lstanbul 19 ( Hususi ) 

Atindan bildiriliyor: 
General Kondilis'in emrile 

merkezi Atina'da olmak Ü· 

:zere bir ıüvari fırkası tesis 
edilmiıtir. Bu fırka; tank 
ve mitralyöz. bölüklerile tak· 
viye edilmiıtir. 

Muhtelitlerin hazır 
lık maçı yapıldı 

·-·--
Sofya 19 (A.A) - Bulgar 

•janıı bildiriyor : 
Gazetecilere yaptağı beya· 

natta baıbakan general Zfa· 
tef eıki baıbakan bay Gor· 
giyef ile bay Zankofun tev· 
kifJerini ıu suretle izah et· 
nıiıtir ı: 

.. - Bay Georgiyef ile dost· 
ları iıtifaaından bugüne ka
dar a-iz.li veya açık sık sık 
toplanmakta ve hUkumet a· 
ltyhine türlü tUrlü şayialar 
0 •taya atmakta idiler. 

Eıki baıbakan Bay Zan· 
lcof'a gelince bu yalnız 
Pırtiıini dağıtmakla kalma· 
11111 ayni zamanda rejim 
aleyhine bir çok ithamları 
bıvi bir beyanname neıret· 
IDif ve ordunun mOnhasıran 
lcrahn etrafına toplanmıı bir 
halde olmadıiı intibaı ver· 
llltğe çahımıthr. Halbuki 
bu tamamen bakikata mu· 
gayirdir." 

Üç bakan bu bapiı kara· 
rına itiraz ile istifa ellikle· 
rinden beyanatına aadık ka
lın ıeneral Zlatef efklrı 
uınumiyenin bllkGmet bak
~ındaki dDıllnceaiai 1erbeatçe J 
llbır etmeaiaı imkla bab· 

Ökonomi Bakanı Bay Ce
lal Bayar 

Ankara 19 (A.A) - öko· 
noini bakanı Bay Celll Ba
yar; çimento fiatları hakkın· 
da viliyetlere aıağıdaki ta
mimi göndermiştir: 

1 - Memleket ökonomi· 
sini korumak U:ıere yabancı 
ülkelerden ıokulması yasak 
edilmit olan çimentonun son 
yıllarda genel iıtihlaki art
maya baılamıı ve mevcud 
fabrikalarımız bu iıtibliki 
karıılıyabilmek için her an 
artan bir kudretle a6ren 
- IJ.tıamr 4 ilntü ıahijfdt-

lıtanbul 19 ( Huıuıi ) -
Meıhur Alman bokıörlerin· 
den Maka Paer ile Uımelin 
arasında bir maç yapılması 
için Londra, Nevyork, Şika· 
go, Bertin, Blanbol, Roma 
ve Viyanadan teklifler yapıl· 
mıştır. 

B.takımlarının lik maçlarına devam 

edildi. Ha1kevi turnovası .. 

Her iki boksörün mana· 
jorlarına yapılacak maç için 
4 milyon 500 bin frank tek
lif edilmiştir. 

İngiltere hükümeti müsaa· 
de ederse bu meşhur bok· 
sörler Londrada çarpııacak
lardar. 

--~~-----------Bayındırlık 
Mnsteşarı Atinada 

Atina 19 (A.A) - Türkiye 
Nafia müsteıarı bugün bu-

raya gelmiştir. Mumaileyh 
son senelerde Yunanistanda 
yapılmış olan nafia işlerini 
görmek Uıere birkaç gün 
Yunanistanda kalacaktır. 

Dün 8 takımları arasındaki 
lik maçlarile futbol bey'cti
nin ilerisi için hazırlamak 
istediği genç muhtelitle A 
mubteliti arasıodaki maç ya· 
pıldı. Sahaya bilhaua son 
muhtelit maçı yapılırken ko· 
şudan dönen birçok seyirci 
gelmiş ve çok zevkli ve ber 
iki tarafın zaman zaman ya· 
rathğı tehlikeli~akınlarla de
vam eden maçı seyretmiş· 
lerdir. Saat 9 da~B takımları 

-~~~~~----........ ~..._.. ........ __ ~~----~ 
Romacya'da Yahudi aleyhtarhğı baş g68terdi 

Bükreş'te Yahudi'lerin ma
ğazaları yağma edildi 

Romanya bttkOmeti, galeyanı teskin için üniversi
tenin biltfln fakültelerini kapattı 

lstanbul 19 ( Huıuıi ) - rine aitmiyerek otellerde vitrinlerin camları parçalan· 
Bilkreıte Y abudiler aley· kalan talebenin, Biikreı'ten mı ıtır. 
hine baıhyan ialeyan de· uzaklaıtırılması için emirler Son alınan haberlere gö· 
vam ediyor. Oniveraitenin verilmiıtir. re; Romanya'daki Yahudiler 
bOtlin faknlteleri biikOmetçe Btıkreı Y abudilerinin ma· korku içinde bulunmakta ve 
tatil edilmiı vı mımlıkıtle- ;azaları yatma ıdilm~ ~.t evlerinden çıkamamaktadırlar. 

arasında baılıyan liklerde 
Altınordu seremoni ile Şark 
• lJl?l •amı 4 rıcü sahi/ede-

Insül 
Bütün davalardan 

temize çıktı 

Bay 1nsül 
lıtanbul, ~ 19 ( Huıuıi ) -

Muflis milyarder lnıOI, ken
diıi aleyhine açılmıı olın 
bütnn davalardan beraat et
miıtir. Şikagodan bir çok 
ıermayedarlar lnıüle tekrar 
it yapmuını teklif ıtmiıler• 
dir. 



Saldfe 2 

· ·Dünk maçlar 
- B~taraft birinci şahifede - Mustafa küçük takımın bek, 

sporu, Altay 14-1 Türkspo- haf ve hücum hatlarında üç 
ru yendiler. Saat 13 te Buca değiıiklik yapmıştı ki bu 
Göztepe B takımları arasında ıekil, isabetli olmuıtur. 
yapılan maç 3-3 her iki ta· ikinci devre baılaması ile 
rafın beraberliği ile bitti. beraber küçükleri daha zi-
Son Jik lzmirspor- K. S. K. yade soldan olmak üzere 

arasında idi. Bu oyun zevkli hücumde görüyoruz. Fakat 
geçti. llk devrede 4 gol yi- küçüklerin ilk defa beraber 
yen lzminpor küçükleri oynamaları yüzüden geçir· 
ikinci partide kaçırdıkları dikleri küçük tereddüt to
iki penaltıdan baıka 5 gol pun Ali ve Fethi müdafaa
yapmak ıuretile galip gel- sanda ayırmasına sebebiyet 
diler . veriyor ve bu suretle gol 

lzmirspor'un A takımından olmayordu. Bundan sonra 
bir iki oyuncu oynattığı için A. takımın hücumları ziya
bu oyunda K. S. K hükmen deleşmeğe başlamııtı ki kü· 
galib sayılacaktır. çüklerin defansı bu defa da 
Muhtelit maçı: , çok çalışmak mecburiyetin-

Saat 17 de herkes genç de kalmıştı. Nihayet devre
muhtelitin ağabeyleri karşı- nin bitmesine 5 dakika ka
ıında ne yapacağını görmek la Bocanın küçük santrefo
için aabıraızlıkla sahaya çık- ru Fethi de genç takımın 
masını bekliyor. Futbol beraberlik golünü yaparak 
hey' eti baıkanı asıl lzmir müsavatı , temin etti. Vakit 
muhtelit formaıını giyen kalmamıştı. Bunu gören bü
gençleri bir araya tophyarak yükler son dakikalarda genç
teı•ikkir sözlerle kendile- lere mahçub olmamak için 
rine vazifelerini anlatıyor. çok çabşmağa başladılar ve 
A takımı da beyaz forma- oyunun sonuncu dakikasın· 
larla yerlerine dizildiler. da ikinci ve galibiyet gol
Hakemin düdüğü ile başlı- lerini Vahabın bir vuruıu 
yan oyunun ilk kısmında ile kazanarak sabadan galib 
büyüklerin ağır basacağı ayrıldılar. 
Omid ediliyordu. Netekim ilk Bu maçta küçükler besa
zamanlar böyle geçti. Fakat bına diyebiliriz ki bu takım 
yavaı yavaı birbirlerine alı- mnntazam çalışbğı taktirde 
ıan küçükler muntazam ileride ağabeylerini yenecek
paılarla ve topu daima yer- lerdir. 
den kaldırmamak ıartile Halk sahasında: 
ınzel bir oyun oynamağa Halkevi tornovasına dün 
baıladılar. Devrenin yarı Halkevi sahasında devam 
müddeti zarfındaki bütüa edildi. Saat 13 te Bayraklı
ıayretler biç bir netice ver- Parkspor arasındaki maçı 
memiıti. Nihayet Said Fuad Parksporlular 3-2 ka.tandı
paılaıması büyüklere Fua- Jar. Eırefpaıalılar 2-1 Hacı 
dın ayağı ile ilk golu ka- Hüseyinlileri, Aydın demir 
•andırdı. Devrede böylece yolu seremoni yaparak Ku
bitti. ikinci devrede Bay rultayı yendiler. 

Türkiye Ziraat bankası lzmir 
şubesinden: 

Mevkii Sakatı Cinsi No. MuhammenK. 
Buraava topuz hane 37-29 6500 
Karııyaka fevziye fırın 39-35 5.100 
Buca mecidiye hane 82 10200 
Bayraklı Menemen caddesi " 24 6000 
lkiçeımelik Asmalı meıcid dükkin175-153 6000 
Darataç Demirhane kutu fabrikası 33·35 97800 

,, Sepetçi pırına " 123-127 52400 
Seydiköy mazgaaa mevkii 1-5bisse foskolo çiftliği 9700 
Buca gül hane 11-9 10000 

,, istasyon caddesi ,, 77-21 17500 
" halk ., 23·9 15000 
" iıtasyon caddesi " 81-21 20000 

Reıadiye bahçeler arası "bahçe 8 10500 
Darağaç tramvay caddesi7-24bisse depo 123-121 15000 

" selim et arsa bili 12000 
" tramvay caddesi " 14 48500 
" " " kahvehane53-69 7200 
,, ,, " 1-6hisse un fabrikasıl19-117 15000 

Buca mecidiye forbes7956 metre murabbaı tarla 6000 
Alaancak mecidiye caddesi arsa 184 10000 

" mesudiye caddesi " 162-192 5600 
Altındağ köy altı kandere3-4hisae70 dönüm zeytinlik 8000 
ikinci kordon hane 162·422 35000 
Daraiaç tramvay C. ma müıtemilit depolarlOl-133 40000 
Yukarıda evsafı yazılı Yunanlı emvali gayrimübadil bonosu 

veya peıin para ile 5·4-935 tarihinden itibaren kapalı zarf 
usulilyle satııa çıkarılmıştır. Kıymeti muhammenesi ikibin 
lira ve daha ziyade olan emvalin ihalei kat'iyeleri istizane 
tabidir. Malın satıldığı seneye ait Devlet ve belediye vergi 
ve resimlerile sair masraflar müşteriye aittir. ihale 24-4-935 
Çarşamba günüdür. Talipler istedikleri mala ait teklif mek
tubunu bir zarfa koyup mübürliyecekler ve üstüne muvaz
zah adrealerini yazacaklardır. Bu zarfı talip oldukları malın 
muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat 
makbuzu veya banka mektubu ile birlikte ikinci bir zarfın 
içine koyacaklar ve bu zarfı da mühürliyecekler ve zarfın 
tııtilne talip oldukları malın adresini yazarak ihale günü 
1aat 14,30 a kadar bankada müteıekkil satış komisyonu 
riyaaetine müteselıil numaralı bir makbuz mukabilinde ve
receklerdir. Taliplerin ihale ıllnll aaat 14,30 a kadar Zi-
raa baabaıaa mlracaatlara. 981 

(UlmalBlrUk) 

Karşıyaka 
Kız muallim mektebi 
talebesi Bergamada 
Karşıyaka kız muallim mek

tebi talebesinden 120 kişilik 
bir grup başlarında muallim
leri olduğu halde dün sabah 
otobüslerle Bergamaya git
miıler ve akşam dönmüşler

Kaçakçılık Tork:orduları Kudüs kralını kaçırttı, 
Biri ölO, otuz dört ka· Mısırı çiğnemeğe haşJadı ;>. 

dir. 

çakçı yakalandı Belki btiyük Türk imapra- vetlerinin Ehlisaliple birlikte, ı Bunlar hep meÇ~~ 
Ankara, 19 (A.A) _ Son torluiunun temelleri bu defa Şam ordusunu şiddet!e k~r: Halife de korki~~~~~ 

t 1 k 
şılamagv a karar verdıklerını Postun elden g ~ 

Yedi gün içinde muhafaza a ı aca .. ı· d K h're b~ .. t · d ma ı var ı a ı · 
teşkilatı tarafından birisi Bu defa daha mühimce gos erıyor u. b. k 'ş ·11 ' 
ölü 34 kaçakrı ile 1011 bir kuvvetİe yola çıkmtşh.. Salahaddin; t ırh "kı~~1

1 ' b~vehr~rek,tt 
,,. G 'ki . l 'h' B' d d' d . a rı ı ı e ır kilo gümrük kaçağı, 319 eçti erı yer er, tarı ın - ız e - ıyor u - aynı 1 la d .• 4 

kilo inhisar kaçağı, 2069 bin bir hadisesine sahne ol- kararı vermiş değil miyiz?. zırHanl~yfor. r ı ... derW~ 
B d f h 

. . . k 1 a ı e ıse, gon , . 
defter sigara kağıdı, 2 tü- mu• topraklardı. Buralarda u e 8 angınızın 1 ıcının ı S ı·b dd' 'et' 
f k 9 · 21 k k ,.. d h t ld v .. "l kt' yet e a 8 e 111 

en , mermı, aça çı b' ll k k 1 a a ser o ugu goru ece ır. . 
h 5000 

ınlerce yı ı va a ar ve e- H lb k' M b l'f . verdı: ~ 
ayvanı. ltalyan lireti a u ı ısır a ı esı, va- M l'k"' a"sır. ' 1 " "l" dü - C ı UDD 

ile 590 Türk lirası ele geri- ser er gomu uy • ziyetten endişe ,;ediyordu. . . · ok 
,,. G l h b ı M k . • Kahıreye gırış, ç ~ 

rilmiştir e en a er er, ısır uv· Harba razı. d~~ıldi. ~ünk.ü olmuştu. Halifeoill .ıtl'J 

lzmir Evkaf mndnrlügw nnden: barbın netıcesını kestıremı~ şehrin bütün oıiD JI"~ 
yordu. tekbirler getiriJiyorcl'o ~ 

Mezarlık başında lkiçeşmelik caddesi üzerinde bağbasanlı Saliheddin, bu üçüncü Mı- ya giden yollara bal~ /. 
vakfından vakıf han edilebilinen ve senelik icarı 1000 lira sır seferine çıkarken zaten mişti. Türk süvaril.ı, 
tahmin olunan sebze ve meyve hanı ile yanı başında 600 atabeyin ser askeri unvanını rını oynatarak ge~ 
lira kira tahmin edilen büyük kahvenin birer senelik kira· almış bulunuyordu. Fakat halkın . ~ d'1 
ları açık artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 30·4-935 salı günü Bu itibarla beyin emrinden kısmı galeyan içJO _. 
saat 15 tedir. istekli olanların evkaf müdürlüğüne müra- çıkmamak gerekti Saİaheddin ve•_.,..-· 
caatları bildirilir. 17-20-25-30 1124 Fakat kararını vermişti; H l'f · •i'j•~~ . . ruca a ı eyı .. 

1 • d ~ d 1 w d M Bu de~a! her şkeyl bıteckekltı. ler. Halife, onları 
zmır eıter ar ıgın an: ısıra gırınce o ay o ay k'ld k 1 d 

k k 
ı e arşı a ı. 

çı mıyaca tı. d H l'f kart' lssisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına 

göre haczedilen ikinci Karataş mahallesinde Mahmut Ha
yati sokağında kiin eski bir yeni 3 sayılı hane tarihi 
ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle satılığa çıkarıldı-

ğından pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat ·kale· 
mine müracaatları 11-15-20-25 1074 

lzmir Defterdarlığından : 
lssisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına 

göre haczedilen Alsancakta Hacı Bekir sokağında kain 63 
sayılı ev tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle sa-
tılığa çıkarıldığından pey silrmek istiyenlerin Defterdarlık 
tahsilit kalemine mOracaatları. 1102 15 20 23 27 

lzmir Muhasebei Hususiye Modor-
Ioğonden: 
Bedeli 
eabıkı 

Lira 
60 Allpıta 

110 .. 
40 .. 

55 " .. 

kemeraltı 

" .. 
< 

" 

camit 14 
< 16 
" 18 

" 20 .. 22 55 
115 " .. meydanı 43 

" .. n çancılar 17 
Tıı,çılarda 13 

No. la dftkktn 
< kabnhaoe 
< dftkk•o .. " .. .. .. .. .. .. 
" .. 40 

110 
215 
100 

Lonca n çancılar çarı,111 11.47 .. 
" 13 .. 

325 < ]5.17 .. 
40 Çancılar çartııı 43 .. 

461 LoacıJve taecılar çarı,111 4:5,46,48,50 No. lı dtlkUnlar 
150 Yemlt çarem ve eabonbıne ıobğı 3,22 " mağazalar 
150 Sula mezarlık ıokığı 3 .. ktlçOk hın 
500 Yemle çareııı ve eabonhıne ıokığı 9,28 " mığ1Zal1r 

1darel hosuılyel 'flliyete alt yukarıda yerleri ve cinsleri y11ılı 

ıkırat 1,6,935 tarihinden 31,5,938 t1rihlne kad1r dç ıene miid· 
detle icara 'ferflmek Qıere 16,4,935 tarihinden itibaren 20 gOn 
maddede mQzayedeye çıkarılmıthr. MOzayede tarttar.nı görmek 
lıtlyenler hergfto MuhHebel bosuııfye mftddrlGğdoe 'fe pey ıdr· 

mek lıttyenlerfn de ihale gftnft olın 6,5,935 pazar gftnd eaal 
9 dın onblre kadar depozito mıkbuzlar1 ile beraber 'flltyet en-
cOmenine mDracaıtlerl. 114:1 

Türkiye Ziraat 
şubesinden : 

bankası lzmir 

3-4-935 tarihinde kapalı zarfla ihaleleri yapılacağı 15-3-
935 te Ege 20·3-935 de Yeni Asır 25-3·935 de Anadolu 
ve 30-3-935 de Ulusal Birlik gazetelerinde ilin edilen Yu
nanlı emvalinin ihaleleri 29-4-935 tarihine pazarlığa bıra
kılmıştır. Satış gayrimübadil bonosu v~ya peşin para ile 
nakden yapılır. Kıymeti muhammenesi ikibin lira veya daha 
ziyade olan emvalin ihalei kafiyeleri istizana tabidir. Ma
lın satıldığı seneye ait Devlet verri ve belediye reıim ve 
sair bütiin masraflar mOfteriye aittir. lstiyenlerin yüzde 
yedi buçuk teminatlarile birlikte ihale günü ıaat 14,30 da 
ııraat bubııaa mlracaatlan. 1023 

* e a ı eye b"! 
Mısırdan ;eİen haberler, göstermekle ber~ 
k 1 kt bir ordunun ku .,,;. 

ço par a ı: bir devletin Ser••_. 
- Salibaddin ve amcası, da 

Kudüs kralını kaçırttılar. tile çok vakur do 
Salaheddin or . 

- Şam ordus, Mısır Fati- kısmını, Kabireoı111 milerinin ordusunu çiğneye- er medreselerine Yb r 
rek ~Kahireye doğru yfirü- Bir kısmını da, ek~ 
yor.. karşı, şehir bır• 

- Şaver, telaş içinde imiı. _ ,4rlı0" 
barışmak yollarını arıyormuı. 

Bunlar hakikatti. Ordu, 
karşısındaki kuvvetleri dağı-
tarak ve Kudüs kralını ka
çırtarak zaferden zafere 1' o
şuyordu. 

Nihayet Kahire kapılarına 
dayanmıılardı: 

Mısır ilimleri, büyükleri, 
zenginleri toplanmışlar, vazi
yeti konuımuılardı. Fitneci 
vezir de gene baılannda idi.. 

Bütün tuzakları, bütün ted
birleri artık para etmiyordu. 
Kale kapılarını açıp teslim 
olmaktan başka çare yoktu. 

Büyük bir heyet, Şam or
dusunu karııhyacak, dostluk 
arzedecekti. Fakat bu arada 
düıünülilyordu. · 

Acaba gelen ordu, ne ya
pacaktı? 

Halifeyi indirecek miydi? 
Mısırı, Şam bükümetin~ 

bağlıyacak mıydı? 

Ulus81 

Birli1' 
Cdııdelik eiyaeal ~ 1 

Sahibi: Haydar il . 
Neşriyat mild~ 

Hamdi N ,.,,,6 ~J 
Telefon: 21

: ~ 
Adres : ısıoit 

Beyler sokağı 
Abone şartÜJT1 :,P 
700 kuruş sell ;J 
400 .. altı ' 

ilin Ş~'.J 
Resmi ilinlat . ~ 

• eti ' Maarif cem•Y r>'t 
bürosuna m6rl .J 
melidir. i' 

Hususi iJiola~ 
hanede karat r',.u 
Basıldığı yer : 1-
matbaası ------: 

1 

__ TAYYARE SINEMASI,. 
3151 Bu giln 'f 

Bftvftk Bir Sinema Ha:!~a:;:,ı ~ 

L at"t»Da F~Ôl~ 
- o KameDV~ 

·oı• 
M1rgueclte Gıuller rolünde Yovooe pıı '1 
Armınd Danl " Plerre Fre,.. 
Dovıl Pere " Logae poe ~ 
Prodcnce . " Juone &f•'~ 1~'11 

Beynelmilel Şöhreti Haiz Olao Bu Filim Busenc Yalo•• ., 
Sinemasında ve Yalnız Bir Hafta Gösterilece9'P' 

AYRICA 

Foks Dnnya Havadisleri (Türkçe il 
Son Yunan isyanına iştirak eden zabitlerin ıı,r8' 

huzurunda muhakemeleri. 

Seans Saatleri _ _. ..... 
Bergüo : 14,30 - 16,50 - 18,50 - 21,15 Dikkat~ 
Perıembe: 12- 14,30 mek.tebliler eeaou - 2 Cuma: 12 ilive ııeanu. eean11) fi. 
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N. v. Olivier ve şOrekô- Fratelli Sperco Vapur Acentası 
VV. F. H. Van 81 Limitet vapur ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

" UL YSSES " vapuru 13 Nisanda doğru Malta, Anverı, 
Der Zee acentası Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg için yük alacaktır. 

" HERMES .. vapuru 16 nisanda limanımıza gelip yükünti 

& Co 
Cendeli Han. Birinci kor-• don. Tel . 2443 boşalttıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence limanları 

DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE lhe Ellermae Lines Ltd. için yük alacaktır. 
"MOREA" vapuru halen "GITY OF OKSFORD ,. " STELLA " vapuru 21 nisanda gelip l mayısta Anvcra, 

limanımızda olup, 18 Nisana b 1 d Rotterdaaı, Amsterdam ve Hamburg bmanları için yük vapuru nisan aş angıcın a 
kadar Anven, Rotterdam, Londra ve Anversten gelip alacaktır. 
Hamburg ve Bremen için tahliyede bulunacak ve ayni " HERMES " vapuru 4 mayısta gelip 9 mayısta Anvers, 
yük alacaklar. L d H il Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yCk zamanda on ra ve u 

" DELOS " vapuru 30 nİ· alacaklar. için yük alacakta. 
ıanda bekleniyor, 2 Mayısa "ROUMELIAN ,. vapuru 
kadar Anvers, Rotterdam, 10 nisanda Liverpool ve 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"SMALAND" motörü 14 nisanda Rotterdam, Hamburr, 

Copenhage, Gydnia, Dantzıg, Goteburg, Oslo ve lakandi
navya limanlarına hareket edecektir. 

Hamburg ve Bremen için Svvenseadan gelip boşalta-
Yiik alacaktır. caktır. 
ARMEMENT H. SCHULDT " RUNO ,, vapuru nisan " ERLAND " motörü 2 mayısta Rotterdam, Hamburi, 

HAMBURG sonunda Londra, Hull ve 
" NORBURG "vapuru 24 Anversten gelip tahliyede 

Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, Oılo ve lskandi· 
navya limanlarına hareket edecektir. 

nisanda bekleniyor, Anvers, bulunacak ve ayni zamanda 
Rotterdam ve Hamburg için 2 ve 20 komprımclık ambalaılarda Londra ve Hull için yllk 

SERViCE MARITIM ROUMANI 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

yük alacaktır. bulunur. - - - alacaktır. 
DENlNORSKE"MIDDELHAV· Deutsache Levante Linie 

" ALBA JUL YA " vapuru 1 mayısta gelip 2 mayııta 
Malta, Cenova, Marsilya ve Barselona hareket edecektir. 

SLINJE D·S. A-S. SPANKE· Ambalaj ve komprimelerin mmr" DELOS" vapuru Ham-
LINJEN OSLO üzerinde halisligin timsali burg, Bremen ve Anversten 

" PELEŞ ,. vapuru 26 mayısta gelip 27 mayısta Malta, 
Marsilya, ve Barselona hareket edecektir. 

" BOSPHORUS " vapuru gelip yükünü boıaltmııtır. 
17 niaanda,bekleniyor, Hayfa, olan© markasını arayınız. Not: Vurut tarihleri ve 

Yolcu ve yük kabul eder. 
NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 

Dieppe ve Norvec limanlarına vapurların isimleri üzerine 
Ylik alacaktır. değişikliklerden mes'uliyet 

lzmir Nevyork arasında aylık muntazam sefer 
"RINOS " vapuru 30 nisanda doğru lıoıirden Nevyork 

için yük alacaktır. Hayfa için mevki yolcuları kabul edilmez. 
kabul eder. Hamiş: alandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

SERViCE DIRECT 
DANUBIEN 

TUNA HATTI 
" ATID " vapuru 16 ni· 

••oda bekleniyor, Budapeıte, 
Bratiılava, Viyana için doğru 
yük alacaktır. 

THE EXPOt(T STEAMSHIP 
COf PORATION 

"EXM ...... UTH., vapuru ba
limanımızda elup Nevyork~ 
F •delfiya ve Balti~or için 

~ yllk atamaktadır. 
" EKSELSIOR " vaparu 3 

~~yııta bekleniyor, Nevyork 
ıçın yük alacaktır. 

" EKSMINSTER " vapuru 
19 may11ta bekleniyor, N••· 

Her til rlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Raşturak No: 37 

york için yük alacaktır. 
Geliı tarihleri •e vapur· 

lann isimleri nz~rtne meı'd· 

liyet kabul edilmez. 
Birinci Kordon, 

No. 2007 - 2008 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
'RAJ-IAT -- (; 06Q 

telefon 

Öksftrenlcr! l\lul· 
Acente mes'uliyet kabul etmez. 

]aka (Okamentol Fazla tafsilit için ıkinci Kordonda !Tahmil ve Tahliye 

ôksOrnk şekerle- ~ ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
rini tecrQbe edi ----4 1 edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

~ •mm 11111111111111111111111111111111111111111ı1111111111111111111111111ıııuıum111111111111111 ı• , :O lzmir yün mensucatı;; 
~ ~Türk Anonim şirketi~ 

niz .. 

> ~ Bu mftessese, iki ynz:bin lira sermaye ile = = ~ teşekkOI etmiş ve Di Oryental Karpct Manu-~ 
~ ~ fakçörers Limited (Şark halı) şirketine ait -

~ ~ lzmirdt.QHalkapınardaki kumaş fabrikasını satın ~ 
~ - almıştır. Fabrika bOUln teşkilat ve tesisat ve mOs- ;;; 

:Q ~ tahdi~ini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 ta- -
~ rihinden itibaren yeni şirket larafmdan işletil· ~ 

~ 1- mektedir. Her nevi yon iplikleri, kumaş, hatta- = 
Q) ~ niye ve çorap imal edilecektir. l\lamulütm emsa- § 

>b.JJ ~ tine fiikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. -

l) = Bu:mamulilt Peştemalcılar başında eski Orozdibak = 
Ve Pnrjcn Şahapm 

en Ostnn bir mfts 

bil şekeri oldu~u-

nu unutmayınız. -O _ ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fah- = 
Kuvvetli mftshil • rika içinde yapılmaktadır. § 
istiyenler Şahap ~- Posta kutusu: 127 =: 
Sıhhat sQrgfto ~ := Telgraf adresi: lzmir -::Afıancak = 
haplarım Maruf ~ ~ ~ Telefon oumarası 2432 ve 3564 ~ 
ecza depo la rından ...., ~ •. 11111111111111111111111111111111• 1111111111111111111111111111rııiln111111111111111111111111111 u• 
\'C eczanelerden Su .. mer Bank--
arasmlar. 

Satılık Piyano 
Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi
yano!ebven fiatla satılık
tır. 

Almak arzu edenler her 
gün aabahdan akşama ka-

l 
dar ULOSAL BiRLiK 
gazetesi idarehanesine mü· 
caat etmelidirler. 

• Kitaplan017.a Gftzcl Bir 

Cilt, Hatıralannıza Şık 

Bir Albnm, Ve sair 

Cilt işleri Yaptır· 

mak isterseniz : 
• YENJ KAV AFLAR * 
Çar~mnda 34 Numarada 

· · Ali Rıza - -
Mücellitbanesine uğrayınız. • Satılık Motör 

12 beygir kuvvetinde (Di
zel) markah az kullanılmıı 
bir motör aablıkbr. Taliple· 
rin idarehanemize miir11ca
atlarıilia olunur. 

Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazar' 
lzmir şubesinde hulursuııuz 

Tamza Rilstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hmm• RG.lıem beyin f oı-0grafhanesi, /:mirde en ıyı 
f oıograf çekmekle şlJhreı bulan bir san' aı ocaırıdır. En 
müşkülpesent olanlar dahi, burada çektirdikleri fotok-raj
lardan memnun kalmışlardır. 

Hamw Ra.ıem beyin, f oıopaj mulremesi satan ma-
gmcuı da muhterem müşterilerinin ineç :cvklerine göre 
her ç~it malları, fotoğraf makinelerini lmlımdurmakıa

dır, Bir uyareı her şeyi ispata kafidir. 

(İzmir • Başlurak caddesi, Refik bey 
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At yarışları 

üçüncü hatta .k 
Paris 'te çıkan U vr gazetesinin verdiği bir haber suları da bitti 

Fransa - ltalya arasında askeri bir 
ittifak hazirlanlyormuş 

' ·-·--Buca Koşu Alanın'da 

Epi Kalabalık Vardı 
Üçüncü koşuda. dün kala- üçüncü kalmııbr· 4 

balık bir seyirci kitlesi hu- Dördüncü kofll 

ittifakı teklif eden, 
Müzakerelere 

Italya Başbakanı Sinyor Mussolini 
yakında başlanacağı söyleniyor 

• • 
ımış. zurunda neticelendi. canlı geçti. Bu __ t. 

Koşulara öğleden sonra sa- hayvan iştirak etJlll' 
at 14 te başlandı. Birinci Rüstemio (Süb•) " 
koşuya beş hayvan iştirak ba}' Fikret Atlı'oı• 

Iıtanhul 19 (Hususi) - ltalya başvekili Sinyor ğflnden, hu hususta iki devlet arasında yakında mil· etmiş .ve . b.ay. lsmailin (Zey- ikinci ve gene ~ 
Museolini, Fransaya askeri bir ittifak teklif etmiştir. bek ) ı bırıncı, bay Musta- min (Nona) ıı Oç zakerelere haşlanmasını kararlaştırarak Mussolioiye o 

suretle cevap vermiştir. 
Söylendiğine göre, !Fransa hakanlar hey'eti bu tek· Bu haberi yazan (Uvr) gazetesi, mftzakerelerin ya· 

lifi aon toplantısında tetkik etmiş ve muvafık gördfl· kında başlıyacağını ilive ediyor. 

fanın (Kumru ) su ikinci ve miştir. .J.1 
bay Hüsnü'nün ( Mes'ut ) u Beşinci koıuy• ~ -------· ........... . üçüncü geldi. van iştirak etaıiı~· 
ikinci koşuya 14.30 da baş- şuda bay AkifİD ~it 

Balkan ökonomik konseyi 

l(onsey hu sabah 
tel~rar toplanacak 

--·-

Umumi nfitus sayımı 

Is tan bul' da hazır
lıklara haslandı 

' 

landı. Bu koşuya da beş b' · · b Abdi~ 
ırıncı, ay 

hayvan iştirak etmiş ve bay d ) 'k" cı' ft ezza sı ı ın 

Fehminin (Alceylan) ı birinci fin (Bekir) 
1 
~ 

bay Mustafanın ( Dilber ) i miştir. 
ikinci ve bay Hakkının (Ka· Bu haftaki ko 
der ) i üçüncü gelmiştir. zevkli geçmiştir. 

Bay Şükrü Kaya, murahhas hey'et- lstanhul şehrinin sayımı için 15 hin 
ler üyelerine bir ziyafet verrli memııra ihtiyaç olacaktır 

Üçüncü koşuya dört hay· 
van iştirak etmiştir. Bu ko· 
şuda bay Fikret Atlının 
( Tomru ) su birinci ve ( E· 
rol ) u ikinci gelmiş , bay 
Hakkının [( Kader) i tekrar 

Şehrimiz itfaiY' 
danı Bay Cemal, 
akıam ölmilı ve 
dün merasimle 

Ankara 19 ( Hususi ) - Ökonomik konsey yarın 
Balkan andlaşması ökono- (bugün) sabahleyin saat 9,30 
mik konseyi perşembe gü- da Trabzon Saylavı Bay 
nü öğleden sonra saat 16 Hasan Saka'nın başkanlığın
da Hilaliabmer merkezi bina- da toplanacaktır. 
sında çalışmağa başlamıştir. Ankara 19 ( A.A) - Dış 
ilk celseyi Dış işleri Bakanı işleri bakan vekili bay Şük· 
vekili Bay Şükrü Kaya aç- rü Kaya. bu akşam Ankara 
mış, murahhaslara hoş gel- Palasta Balkan antantı öko· 
diniz demiş ve bir nutuk 
söylemiştir. Bay Şükrü Ka- nomik konseyi murahhat hey-
ya'nın nutkuna Romen ve etleri azası şerefine bir zi
Yuıoslav murahhas hey' et- yafet vermiş ve bu ziyafeti 
leri başkanları cevab ver- bir resmi kabul takip et· 
miılerdir. miştir. 

------•1t1•~·.-· ..... 
Çimento sarfiyatı 

çoğalıyor 
Başıarafı 1 inci sahifede -
bakanlığımız çimentonun 
maliyet ve satıı fiatlarını tet· 
kik ile atağıdaki sonuçlara 
varmııtır: 

2 - Memleketlere mu'ıte
lif mıntakaların da müteza-
id fiatlar artıran çimentonun 
l.tanbul fabrikalarında 1934 
yılı fiatı 23,50 lira olduğu 
anlaşılmıştır. Çimento numa
ralı bentlerde söylenilen se
bepler altında azami 22,50 
liraya satılması mümkün gö · 
rülmüştür. Bu fiat bir ton 
çimentonun lstanbul fabri-
kalarında nakliye vasıtaları 
içinde her türlü resmi dahil 
olmak üzere teslim fiatıdır. 

3 - Çimentonun yurd ba
yındırlık işleri üzerinde olan 
büyilk tesiri ehemmiyetle 
göz önünde bulundurulduğu 
için çimento üzerine konmuş 
resim ve vergilerin azaltıl
maaı hakkında kamutaya 
8-4 kinun layihası sunularak 
B. fıkrasında bildirilen fiat 
azalan vergi ve resim ye
kQnu kadar ayrıca indirile
cektir. Şimdiye kadar fabri
kalarca çimentonun lstan
bul' dan başka yerlerdeki 
sabı fiatı için özel bir tarife 
tatbik edilmekte idi. Bundan 
böyle bu yerlerdeki fiatı B. 
fıkrasında gösterilen İstan
bul teslim fiatı ancak o 
mahalle hadar sevki için 
icab eden nakil ve bu nakle 
aid dijer masraflar katlana
rak hesah olunacaktır. Bu 
suretle bulunacak aatıı 
fiatlarının iÖzetilmesi için 
aliliklere ayrıca tebliiat 

y•apılacaktır. 
4 - Yukarıdaki eaaılar 

Lehistan 
Gazetelerinin mQ

taleaları 
Varşova, 19 (A.A) - Ga· 

zeteler uluslar kurumu kon
seyinin son toplantısından 
ve Lehistanın hattı hareke-
tinden uzun uzadıya bah-
setmektedirler. ' 

Yarı resmi Bolska diyor ki: 
"Fransız şikayetine icab 

eden neticeyi vermek liz)m-
dı. Çünkü konsey bilhassal 
bunun için toplanmıştı. 

Konseyin ~kararı bir şekil
den jbarettir. Ve ameli hiç 
bir hal tarzınırtazammun et
memektedir. Binaenaleyh 
yapılacak en mühim şeyi 

:mes'eleyi kapatmak v~yeni 
gerginlik çıkarabilecek ka· 
rışıklıklar içinde bucaJama· 
maktan ibarettir. 

Ankara Halkevi 
Salonunda bir resim 

segisi açıldı 
Ankara 19 (A.A)'- Sovyet 

Rusya büyük l artistlerinin· 
vermekte oldukları festival 
münasebetile Halkevi calo· 
nunda Moskova büyilk~tiyat
rosunun geçirdiği!~tarih saf
haları . ile _ bugünkü_ vaziyetine 
ve çalışma tarzını gösteren 
bir resim sergisi açılmıt, çok 
tayanı dikkat 300 fotoğraf
tan mürekkeproıan bu sergi 
büyük tiyatronun gerek Tilr· 
ki yeye "gelen. gerek halen 
Sovyet Rusyada bulunan 
büyük artistlerin muhtelif 
sahne-kiyafetleri~--alınmıtD 
resimlerini de ihtiva etmek
tedir. 

dahilinde muamele yapılma
ıını dilerim. 

Ankara 19 (A.A)- Mem- ı sayımının büyük bir muvaf· 
leketin her tarafında önemle fakiyetle başarılabileceği Ü· 

takik edilmekte olan umumi mid olunmaktadır. Bu ha
nüfus sayımı hazırlıkları et- zırhklar için Hazirandan 
rafında şu malumatı aldık: itibaren vilayet emrine mu· 

İstatistik genel müdürü vakkat yardımcı memurlar 
bay Celil Aybar bu hafta verilecektir. 
lstanbul şehrinin sayım ha- lstanbul şehrinin aayım için 
Jıkları ile meşgul olmuştur. 15 bin sayım ve kontrol 
Şehrin numarataj cetvelleri memuruna ihtiyaç olacağı 
ikmal edilmiş olup yakın za- tahmin edilmektir. Sayımın 

23 Nisan 
Çocuk Haftasının İlk 

Gtınndnr. 

Motör cinayeti 
Bu gOn mahallinde 
tahkikat yapılacak 

mııtır. 1 
Bay Cemal, 

berkesin saygı ''k 
sini kazanmış ç~ 
terem bir zat i.~· ~ 

İzmir ltfaiyeııoı 

manda eksik numaralarla en geç saat ikiye kadar Hüdaverdi motöründe pa
eksik sokak levhalarının ta· bitmesi için tertibat alına- raıına tamaan iki tüccarla 
kılması temin edilecektir. k t 00ldil O k 

tekimil bir ıekl• ,ı 
merhum bay Cedi 
Gen~I ıavaıcla 
kale'de fırka kll 
iken de yurduo• 
rarlı hizmetlerd• 
mut olan merbll111' caktır. Sayım}.hakkında mü- ap anı o ren sman ap-

1,tanbul şehri dahilin- Ç 
deki 10 kaza kaymakamı 

talaarı alın:nak üzere ı Ma- tanla ipinoz Abmedin mu te ettiği biltDo 
de fedakirane ç belediye harita müdürü ve Yısta alakalı daı"rler mümes· bakemeleri bitmek üzeredir. 

istatistik genel müdürünün sillerinden mürekkep bir he· Bu akıam; müddeiumumi, 
huzuru ile yapılan içtimada yet istatistik umum müdür- körfez şirketi kaptanlarından 
şehrin kesafet ve hususiyet- lüğünde içtimaa davet edil· bay Salibeddin, Sür'at mo· 
)eri noktasında sayımda miştir. istatistik umum mü- törü kaptanı bay Memiıten 
alınması İcab eden tedbirler dürlüğü bir kaç güne kadar mürekkeb ehlivukuf heyet mo 
ve milşküllerin izalesi çare- Ankara, Eskişehir, Çankırı törün batırıldığı koma dalyanı-

Bay Cemario. 
herkesi mntee"~ 
ve onu tanıyaol ~ 

• f)IP_"' tabutunu ellerı ft"r 

leri görütülmüt müzakereye vilayetlerinin tehri ve köy- . , 
1 • d .. • k 

1 
na açıklarına gıderek Yak anın 

giitüren itfaiye c I 
ağlatmııtır. ..,ıı I 

Merhumun ~· ;-' 
ıine taziyetJerılll bilihara vali Bay Muhiddin erın e numerotaJ ontro u 

ne şekilde olduğunu tesbit 
O stündağ da iştirak et mit- yaptıracaktır. Kocaeli vilayet ıe~d~e~c~e~k~d!!ir::_. --------~!!n!a!n!z!. !!!!!!!!!!!!!!I~ 
tir. Bay Celil içtimadan merkezi ile Kandıra kazasın- -

'rttrkiye Ziraat bankası 
şubesinden: 

sonra sayımın ana tedbirleri da ve civar köylerde yapı
ve mühim muvaffakiyet lan numerotaj hazırlıkları 
şartları hakkında vali ile şayanı memnuniyet görül· 
ayrıca görüşmüıtür. lstanbul milttür. 

---~-----~·--...----~~~~~ 

Yansen 
Denizli'ye davet 

edildi 
Denizli 19 (A.A) - Şe

hircilik mütehassısı profesör 
Yanıen belediyenin daveti 
üzerine dün şehrimize gel
miştir. Profesör bugün şeh • 
rin imarı plinını hazırla

mak üzere tetkikata batla· 
mıştır. Uyuşulduğu takdirde 
şehrinlimar planını hazırla
mak işi kendisine verilecek· 
tir. 

Laval 
Hitler'le de konu

şacakmış 
Istanbul 19 ( Hususi ) -

Bu hafta Moskova'ya ve 
oradan da Varşova'ya gide· 
cek olan Fransa dış bakanı 
Bay .Laval'in. dönüşte Ber
lin'e de uğrıyarak Hitler'le 
konuıaca~ını Londra 'da çı
kan (Star) ıa1etHİ halter 
Yeriyor. 

Yozgat 
Atlıspor kulübü

nün faaliyeti 
Yozgat 19 (A.A) - Vi

layet ıenel meclisi; tehir ve 
kasabaların elektrik ve ıu 
tesisatı için belediyelerle bir 
birlik teşkili ·için hazırlanan 
talimatnameyi kabu etmiıtir. 

Yozgat 19 (A.A) - Halk 
evi Atlııpor kulübünün yıl· 
lık cirid oyunları baılamış-
tır. Cirit alanında çok seçim· 
li atlar göze çarpmaktır. 

Halkevinin viliyet hapis
hanesinde açtığı derslere 275 
mahk6m devam ederek ders 
almaktadırlar. 

Atlıspor 
Faal komite don 

toplandı 
Atış ve atlıspor kulilbtı 

faal komitesi dün Halkevinde 
toplanmıt ve kulilp nizam
namesinin hazırlanmaıı et-
rafında koauımuıtur. 

Mevkii Sokaiı Cinıi N°· 
Daraiaç Piyade arsa 38 

arsa t-1 " demir mehmetçik 
Tepecik Tepecik 
Ayavukla sinekli c. 
Karııyaka boıtanlı karakol 
Turan Şilmendilfer cadde1i 

arıa 2-2 
arsa 1·2 hiaae 44 
arsa 
araa 

" " " araa 

" " " araa 

" " " araa 
,, cafer tayyar tarla 

Tepecik bahçe sokak diikkln 1 6 hisse 
Karataş dokuz eylül arsa 
Daraiaç varilci arsa 1 5 bi11e 
Bayraklı haliliye arsa S-8 hi11e 
Karııyaka bahçeler tasvir araa 
Buca iıtaıyon c. arsa 

" f orbes arıa 

" " arıa 

zafer arsa 

~~ 
136..f 
33 
1oı 
41 .. 
18-1" 

157-1~~-ıi 
~~
ııf 
b"' ~ 
bi1' ~ 

Mersinli kiliıe araa 
Tepecik pirina çıkmazı tarla 1766 m. b~ 
Karantina niıat hane 30s ~ 

" iskele caddHi hane 1. • 
Yukarıda evsafı yazılı Yunanlı emvali gayrı.~~ 

nosu veya peıin para ile 10·4-935 tarihinden ıtJ~ 
artırma ile satııa çıkarılmıştır. Malın ıatıldıj1 

1 
devlet ve belediye vergi ve reaimlerile sair 111•" 
teriye aittir. ihale 29-4-935 pazartesi gilnOdOt· 
yllıde yedi buçuk teminatlarile birlikte ihale 10118 

da ıiraıt baakaııaa mllracaatlerı. 


