
~or'da bir cami mes'elesio· 
~'O çık~n arbede elan devam· 
d • _1°~ıltere, Lahor ilbayını 
d tğıştırnıiş bir tayyare filosu 

• ULUSAL • Bazı Yahudi hey'etleri Ar· 
navutluk hDk1lmetine mora· 

aba g·· d . on ermıştir. 

-· • 
lzmirde çıkar, akşamcı Iİyual gazetedir 

caatla, Arnavutluk'ta yerleş
melerini istemiştir. 80kt1-
met bu tekliti kabul etmiştir. 
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Adis-ababa' da Gürültüler Başladı 
~ ~ -~ K~ << < ,, • s :;z 5 g = , :x OP" :::o:;;;;:::; -------- = ?f5.5Ec ~xxri> ,'! •:::ıoooı: t Fransız cumuriyet bayramı yıl döonmn llngiltere j Starenberg ne diyor 

ski muharipler, kahrolsun şubatta saylav se- A vusturyada korno 
osyalistler diye bağırıyorlar ;~::~~ ~~e~ı'?:.:. nistlik sönmüş gibi 

S 
1
. V k d k• h cek Şubat ayı içinde yapıla- ff b h -1 A• , d. 

Osya ıstler enseıl apISID 8 ve es 1 WU 3· cak saylav seçimi için Lon- 8 8 org ar, VUSttıı'ya ya Öne-
• J d Ş } • 'd l ) d J drada şimdiden hazırlıklara k J J 1 . k I rıp er e anze ıze e op an ı ar başlandığı söyleniyor. Libe- ce er ve ma arına sahıb olaca ar 

'-t. b Paris'ıe 
tle'ı._ il ul 14 (Özel) - Pa-

altı Şubat niinwyişlerinden bir intiba 

14 t haber veriliyor: 
~ •11ıaıuz cumurluk bay· 
~•il Yıldönümü münase

~~··· dthı öğleden ıonra 
~~·~ lıer tarafında ıen-

tl•aııı ve yüzlerce 
tt. tt . .... ,, b& ertıp edilmiıtir. Pa· 
'- t._ Ytik caddeleri Fran· 
11.... ,..)rı1c1 ' 
~·.._.~ •rile donanmııtır. 
i.._ ~I~, ~ta~ ~elen yüzb inler
...._~ hı ~rısı mahıerden bir 

Une koymuıtur.Ra· 

dikal Sosyalistlerle komünist 
partilerine mensub olanlar, 
iki gündenberi otellerin en 
çoğunu angaje etmiş bulu· 
nuyorlardı. 

Dün gece Pariı ıebri, 
ziyalardan bir nur parçasına 
dönmüıtü. 

Bu glin öğleden sonra 
geçid resmi yapılacak ve 
akşam üzeri, giinlerden beri 
hazırlanan eski muhariplerle 
Radikal Sosyalist ve komü-

nistler niimayiı yapacaklar· 
dır. Hllkümet, nilmayiı es· 
nasında kızıl bayrak taıın· 

maıını mennettiği halde k~: 
müniıtler, Fransız bayrakla
rının yanı baıında kızıl bay
rak ta taıımağa karar ver
mişlerdir. 
Istanbul 14 (Özel)- Paris

ten haber veriliyor: Sosya· 
listlerle Komünistler, Vensen 
kapısında ve eski muharip· 
- Devamı 2 inci sahi/ a•1a -............. ·-------

naık:;;i;;d;viharıs ' 
' ~ Çok sağlamdır 

'1tıa • -. --------
ı,lil ll~stan; Atina ve Ankara pakt· 

e Çızilmiş bir siy;ısa gütmektedir 

"tı' At. Makıimos' A k ' · · d b' · 'b iti .. -~ llt, 1
4 

urı n ·ara }'' zıyareıırı en ır ırıtı a 
l'ti bale, ( A.A ) - Dış ruhte ediyorum. Bununla 
~il nı M M k . 
~~ lllllaıea . · . 1 sımoı, beraber bu zorlukların 
" di)ey· •ıllerıne aşağı· ortadan kalkacağını ve 
' A 

1 ,.,raıiılerdir· kurtarılmaları acun barıı•nı 
L~'•uılu l ' 
qrı •• durumun kuvvetlendirecek olan bilyük ..:•k g6rllndüğil bir Avrupa mes'eleleri ıçın ni

bılcıalı;ını de- bayet memnuniyet Yerecek 

Uayfa'ya 
Ne kadar petrol 

akıtılmış 
İstanbul 14 ( Hususi ) 

Neşredilen bir istatistike 
göre, Hayfa' da ki petrol bo • 
rulamun açıhş tarihinden 
geçen Nisan sonuna kadar 
akıt.lan petrol miktarı, 980 
bin 250 tondur. 

lnJ(ilizler 
Filistin'de tayyare İH· 
tasyooları yapıyorlar 

Istanbul 14 ( Hususi ) -
İngiltere hükumeti, Ellid ve 
Hayfa' da iki askeri tayyare 
istasyonu yapmııtır. Tulke· 
rimde de bir istasyon yapa· 
caktır. 

çözgeler (tarzı haller) bul
mak mümkün olacağını 
ümid ediyorum. 

Çok tükür, Balkanlarda 
Yunanistan, Atina ve An· 
kara paktlarile çizilmiş olan 
bir ıiyaıa gütmektedir. Ve 
bu bölgede barış sağlanmıı· 
tır. 

Balkan ulusları bununla 
övünebilirler ve bu paktların 
bağınlanması için (akdi) har· 
canan birçok utraımaların 
yerinde olduğunu iıbat et
mektedir. 

raller partisi Lideri Loit Cor- partinin, artık te.sir yapamı-
cun da hazırlandığı haber yacak bir halde bulunduğu· 
veriliyor. • nu ve Avusturya'nın, tam 

Konya'da 
On yedi fırıncı mah· 

kemeye verildi 
lstanbul 14 ( Hususi ) -

Konya'da, nark mes'elesin
den ötürü ekmek çıkarmak 
istemiyen on yedi fırıncı 

mahkemeye verilmiştir. 

Başbakan 
Karakösede 

Karakö~e 14 ( A.A ) -
Başbakan ismet lnönli, 13 
Temmuz sabahı Musadan ha
reket ederek Bulanık, Ma
lazkırt ilçelerine uğramıı 
ve akşam Karaköseye gel· 
miştir. 

Celal Bayar 
Kiyet'ten geçti 

Moskova 14 ( A.A ) 
Celil Bayar ile yanında bu· 
lunanlar Kiyefe varmışlar ve 
istasyonda dıı komiserliğ~ 

mümessilleri ile Ukranya 
yabancı memleketlerle bara 
münasebab baıkanı, basın 
mümessilleri, pek ' çok kim· 
seler tarafından karşılanmıı · 
lardır. 

Celil Bayar, yarım saat 
Kiyef'te kaldıktan ıonra 

Moıkova'ya baret etmittlr. 

M. Stcırenberg 

lıtanbul 14 (Ô:ı.el)-Prenı 
Starenberg, Budapeıte ga· 
zetelerine bir diyevinde, Avus· 
turya'da Nasyonal Sosyalist· 
lerle komünistlerin faaliyet· 
ten düştüğünü ve her iki 

bir vahdet ve intizam halin
de olduğunu söylemiştir. 

Starenberg, Habsburg ha· 
nedanı hakkında da şunları 
ilave eylemiştir: 

- .. Habsbuıg hanedanı bir 
vatandaı gibi Avuıturya'ya 
dönecekler ve bütün malla· 
rına sahih o\acaklardır. Bu 
mes'ele, bütün milletin arzu· 
sile halledilmiş ve karara 
bağlanmıştır. 

Otto'nun tahta gelmesi 
mes' eleaıine gelince, buna 
bütün devletlerin muvafaka-
ti lizımd1r. Bu muvafa-
kat hasıl olduktan ıonra 
Otto, pek ili tahta gele· 
bilir. 

-------------··~-.-. ......... --~-------
Gnreşçiler bugftn gidiyorlar 

ikinci müsabaka
Jar1 da kazandık 

Bisiklet yarışında inci Ankara'lı Ta
Jat, 2nci Niyazi 3ncü Kazım geldi 

iki karıılaıma yapmak 
üzere ıehrimize gelen Ma
car ve Tiirk uluıal güreı 
takımımız Cumartesi ve dün· 
kii Pazar günü ilk ve ikinci 
karıılaşmalar1nı yapmıılar 
ve bütün müsabakaları ka
zanmışlardır. ilk gün yalnız 
lzmirli bir gencin Macar 
Ördökle yapbğık arşılaıma, 
rakibine nazaran daha tek· 
nik olan Macar Ôrdök'ün 

61 kiloda Y aıar Pomleyi 
sayı hesabile yendi. 

· 66 kiloda Saim; Macar
ların en çetin güreıçisi Ba
rambelayı 20 dakika zarfınd~ 
gene sayı hesabile yenmiıtir. 
72 kiloda Macar Ördük iz
mirli lsmaili tuşla yendi. 

79 da Mersinli Ahmet ra
kibi Macar Töreki tuıla 
yenmiştir. 

Sıra ağırlara gelmiıti. Mus· 

lllusal güreşçi/erimi: 

galibiyeti ile bitmiıtir. Birin· tafa turel bir oyanla ve pek 
ci ve ikinci milsabakalarda az bir zamanda rakibi Ma· 
ki neticeleri aynen yazıyoruz: car Doboyu, en ağırda da 

dk karıılaıma : Çoban, Bodoyu tuıla yene• 
56 kiloda Ömer ıayı be- rek iyi bir varlık iÖıtermiı-

ıabile Doboyu yeadi. -Devamı 4 üncü Sahifed•· 



C"alllfe 2 (UluaJBlr:.::ll~k):__ ____________________ ;._~ 

Fbıan8 bakanlığının kararı 

Eski paralar ne su
retle değiştirile~ek 

Likör fiatları 
Ayın on sekizinden 

itibaren ucuzlıyor 
Likör fiatlarının Ağuıtos· 

tan itibaren yüzde 25 • 30 
nisbetinde ucuzlatılmatı ka • 
rarlaıtırılmııtı. 

Kirlenmiş paçalanmış kavrulmuş . Tekitler (inhisarı~~) i~are-
' ' aı, bu ayın on sekızıncı gü-

paraJ arın yerine yerlekJerİ verilecek nü Tekitlerin devlet tarafından 
. • iıletilmesinin onuncu yıldö-

Fına~s ~akanhğının 10-7- mumiyeainde keza A fıkra· nümli olduğundan 0 gün bil· 
935 tarıblı ve 8031 numara- aında sayılan vasıflar bulu- yilk bir sergi açacak ve li· 
h betiklerili verdiği izin üze· nursa, bu bankonotun büt6n kör fiatları da 18 Temmuz· 
rine yürütülmekte bulunan parçaları ( numara ve imza- dan itibaren ucuzlayacaktır. 
para değiıtirme öğreneğinde lan taıımıyanlar da dahil ) 
değiıiklikler yapılmış ve def· değişmeye kabul olunur. 
terdarlıkla cumuriyet mer· Şu kadarki, parçalann 0 
kez bankasına bildirilmiştir. bakanotun parçaları olduğu 
Betikte yapılan değişiklik 
şöyledir: açıkça belli olması gerekli 

Afyon ürOnO 
Uyuıturucu maddeler inbi

sarının yapbğı son tahmine 
göre, bu yılın afyon ürünll 
dört bin sandık kadar ola
cakbr. 

lstanbul 
"l - ikinci maddede bulunan bulunduğundan, parçaların 
(yırtılmıı) kelimesi kaldırıl· bilhassa satıhları tayin olu
mıı, bu madde ıu tekilde nabilecek halde bulunmalan 
kalmııtar. ve bankonotun üzerinde ba-

Münderecatı kolaylık• o- lundukları kısmın civarile Yerli mallar sergisi 
kunamıyacak derecede kir· yırtılma ıekli ve tezyinat ve 18 Temmuzda açılıyor 
lenmiı, yağlanmış veya rengi aaire itibarile uyıun bulun- lstanbul 14 (Ôzel) - Yedinci 
uçmuı veyahut parçalanmıı malara gereklidir. · yerli mallar ıergiıi 18 Tem-
ve kavrulmut bankonotlar F eraude bankanotlann de- d 1 k S · h 
yedeklerile değiıtirilecektir. muz a açı aca tır. ergı •· 

2 _ uçünc6 maddenin A. ğiıtirilme iıleri 10-7-93S glln- zırhkları bitmiı gibidir. Bu 
B. C. fıkraları ıu ıekilde ta- lemecindea itibaren yukarıki seneki sergi fevkalide güzel 
til edilmiştir. _t_a_d_ilı_t_a..-.g6_r_e..:..ya..:p:...ı_la_c_a_k_tı_r . .;;.•_._o.;..l_a..;.ca...;k.;..t;...ır_. -------

A.) Kirlenmit, boyaamıı. lzmİr milli emlak mQdQrlQg"' ünden: 
rengi uçmuı, yanmıt ve kav· ., 
rulmuı olub ta çerçeve için- Darağaç yaralı k6prtl caddesi 77-38 numarala dükkin · 4S 
deki sathından eksilmiı ban· .. ,.ıakara ıokatında 12 numaralı dükkln 18 
kanotlar, en az iki seri ve Bayraklı Bornova caddeaiade 57 numarala dükkin 24 
ya iki 11ra numaralarının ve lldçeımelikte aımah meacitte 175-153 numarala dllkkln 165 
yabud bir seri veya bir ııra Bayraklı Menemen caddesinde 39 numaralı ev 60 
aumarasile Maliye vekilinin Gaziler kemer caddesinde 190-198 numaralı dOkkln 36 
imzasının okunabilmesi ıar· Karııyaka Barbaroı ıokaiJnda 35.39 numaralı furun 100 
tile tam bedeli mukabilinde Darağaç yaralı köpril caddesinde 69-53 numaralı kah· 
dejiıtirilir. ve'lıane ıss 

B ) Bankoaot bir parça· Mirikemllm hanında 12-16ve12-ı7 numaralı iki dllk-kia 48 
dan ibaret ve sathında ekai· Bayraklı viıne ıokaiında 3 numaralı ev 42 
ti bulunduiu takdirde d6r· Abdurrahman hanında 49·9 numaralı mataza 30 
dllncn maddede (A) fıkra· AJıancak küpeli oilu ıokaiında ı04 numaralı ev 100 
ıHnda sözü geçen kabarit Darağaç tramvay caddesinde 2ı-23, 101-133 ve 11,9,7 
cetvellerine tatbik ile değit· N. lı depolar 286 
tirilebilmesi için ( A) fıkra- Turan Menemen caddesinde 39-9 numarala ev 24 
ıında zikrolunan vasıfları ta· Karantina biilblH ıokatında 82-S2 numaralı ev 12 
tımaıı lizımdır . Yukarıda yaZJh Yunanlı emvalin 11-7-935 tarihinden iti· 

C ) Birden fazla parçala· haren bir ay zarfında pazarlıkla altı aylıiı icara verilecek
ra ayrılmıı olan banknotlar tir. Taliplerin bu mllddet zarfında her glln milli emlik 
da ise parçaların hey'eti u· m&dlfriyetine mllracaatlan. 2114 

1'· j 
15 Temmuz· 1935 .. ~Ya.san= 

Tefrika No. 101 

Saliheddin, ordusuna şu emri vermişti: Bu gece ~~ 
dtts kalesini her ne bnhasına olursa olsun alacıığı; 
- Misafirim Kral hazret- Erteıi günü sabaha karşı - Kudüsü ziyaret eel 

leriniıi 11kılmamaları için ta- idi. Ordunun konakladığı Haşmetmenabl 
vassutunuzu rica ederim Hıtteyn · ovasında bir gürültü Kral sendeledi: 
mubteıem Kraliçe 1 koptu : - Kudilsü mO, 

Kraliçe eğildi: Develer böğilrüyor, atlar mii? 
' - Emriniz bat iistüne hü- kitniyor, çadırlar sökülüyor, Diye kekeledi ve 

kümdar hazretleri ! büy6k bir kalabalığın uğul- çekilerek bir sedirio 
Salibeddini Eyyubi, Kra· tusu ovayı çınlabyordu. yuvarlandı: 

liçenin içi kıvılcımlarla dolu Kral, çadırdan baıını uzattı. - Eyvah, Kudtııe 
gözlerindeki minayı sezmiıti Saliheddinin ordusu hare- diyor. KudDsü kim 111 ~td-

- Nedimeniz Liliz'in, sev· ket ediyordu. edecek .. Gitti, o da 
gilisi ile izdivacından mem· - Eyvah-diye mır1ldandı- * • * (.1 
nun olmuııunuzdur tabii ı bu gidit tekin deiil!. Salideddin snr'atl• ~" 

Kraliçe ıap·ıarı oldu: Birdenbire kraliçeyi gördü. se vardı. içeride k•~~; 
- Ev~t hiikumdar hazret- O da çad1rın kapısına çık- ruyabilecek 600,00o 

leri; evet!.. mıı, etrafına bakınıyordu. dı, bunlar yalnız ~·~et 
- Müsadeaizi dilerim aziz . . ğildi. Aralarında ıyı ~ 

Yanına bır zabıt yaklaıtı: t t b • t' 1 d• ~,. misafirim! u ar rıı ıyaa ar ,,ı.J 
- Hakkınızda cenabı hak- - Kraliçe bazretleri!·dedi· Ordu, Kudilı kal 'ıı/ 

kın lntfunu dilerim hükilm· hükilmdaramız aellmlannı bı- kı bir çeabere alarak 'I 
dar hazretleri! raktılar. Sizi Şam'a götilre· ruza geçti. KudO. .,,. 

Sallbeddin Eyyubi, Kra· ceğiz. vetiai ıarfediyordu.. .~ 
liçeyi, gene ayni aiır ve va· Kraliçe cevab vermed~n Saliheddin, H~ 
kur bareketile aelimlayıp çadırına girdi. alemi harekete 1 - ~ 
çıktıktan ıonra, kraliçe yum· Zabit, krala yaklaıh. Ayni Kudlls itini te111iılelll1~ ruğunu ısırdı. Bir divanın cümleyi tekrarladı. bu kaleyi çarçabuk :.-~ 
ilstllne atıldı: - Teıekkilr ederim, fa· sonra, diier milıtab ;t 

- Eğleniyor • d.edi • be· kat ordunuz nereye gidiyor? zı kalelere ıaldırmak 
nimle etleniyor!. Zabit hafifçe gülllmsedi: du. b 

Dilıman, sık 11kr 

hareketi yapıyor ve ~ 
hattını parçalamak 

lzmir defterdarlığından: 
Sahibinin verfi borcundan 6tilr0 tahsili emval yasaıına 

göre haczedilen mahmudiye mahallesinde kuyulu ıokağlnda 
kiin 7·1 sayılı dükkin ilin tarihinden itibaren 21 gün müd
detle müzayedeye çıkarıldığından almak ve pey sürmek iıti-

yealeria defterdarlık tahıilit kalemine ıelmeleri 2-6-10-15 1944 

lzmir Ziraat mektebi modorlo

Miraç geceıi.. ,;ti. 
Sallbeddin ıo• •• 

riyordu: ~ 
- Ba akıam; 61• 

çalaaarak kale b 
hayratı dikece;iıl. 

ğDnden: 
Nevi Kilo 

Akıam olmuf, 
basmııtı.. içeriye 111 

Muhammen YOzde 7,5 iğ- larla taılar, yağlı k•:t.Jf 
bedeli. • . atıhyordu. Y avaf 1•• 

retı temınatı ak 
Fransız cumuriyet hay 

ramı yıl döntlmtl 
-Ba,tarafı ı inci sahifede -
ler de Şanzelizede toplan· 
dılar. Nümayiılerin geç valte 
kadar devamı muhtemeldir. 
HllkCimet esaslı tedbirler al
mııtır. Eski muharipler, kah
rolsÜn Sosyalistler avazele
rile caddeleri çınlabyorlar. 
Dakikadan dakikaya bir ar· 
bedenin çıkması bekleniyor. 

K içinden feryatlar Y 
u. Lira Ku. 1 d 

1 · bo d •tı .n. L ·ı· 1 Bı'rı'ncı' aevı· ekmek 18900 11 15S 92 bat • 1 
: ..Al ~ 11ııınıa vergı rcan an u ru taaıı ı emva yaıa11na 16re _ Arkal•~ 

lzmir Defterdarlığından : 

• .. . 
Diln, Fransız Cumurluk 

bayramının yıldönümü olmak 
milnaıebetile şehrimizde Sen 
Polikarp kilisesinde dini bir 
iyin yapılmışbr. Bu iyine 
baı Piskopos Edvar Tona 
başkanlık yapmııtır. Ayinde 
konsolos ve biıtün Fransız 

tebaası hazır bulunmuı, Sa· 
bahleyia saat on birde de 
konıolosbanede bir resmi 
kabul tertib edilmiıtir. 

Yeni yapılacak 
Yali mektehleri 

Tokad, 14 (A.A) - Ka· 
dınpazarı ve Döğmetepe ka
monları merkezlerinde kiylil 
çocuklar1na mahsus modern 
birer yatı mektebi yapılma· 

ıına baılandı. 
Döğmetepe'deki mektebin 

temel taıı ilbay tarafından 
koamuı ve törende hazır 
bulunan kiyllller sevinç giı
teriti ,.p ........ 

haczedilen Hana boca !_Dahalleıinde b0y6k tuhafiyeciler IO· Dana eti 850 2S ıs 94 ı,IJ 
k .. d ki' 11 1 .. t 0 b' ·11 d · 'b • · Koyun eti 5900 -.:s 154 87 Çekı· rge ÇI~. -~ agın a ın sayı ı magaza an ı ı a an ıti are• y1ran "' V. 
bir glln müddetle satılığa çıkarıldıtındaa pey sOrmek iıti· Sadeyai (Birecik) ı500 70 78 75 Konya 14 (A.A)-:-,,. ~ 
yenlerin Defterdarlık tabsillt kalemine gelmeleri. 2125 Pirinç (Finike) 1500 20 22 SO lrvan b&lgeıiade çeki:t'.a I 

IS 18 22 26 Zeytinyai (Yemeklik) 900 30 20 25 ı• " 
----------------------Toz teker 1400 29 30 45 mıııa da, yapılaD )ıİ 

Kuru fasulya (Çalıkaradeaiz) 800 ıs 9 oo nunda bu çevre çe lzmir ithalat gnmroğo müdrlo
ğünden: 

Mercimek (Yetil) 200 17 2 SS temizlenmiştir . -M 
Un (Dilz kırma) 600 ıl 4 95 Halk eklll~~ 

Kiloıram 
55 

940 
245 

s 
20 

290 
11 445 

40 

Salamura zeytin (siyah) 600 ıs 6 75 ) .-- ~-j 
Çay (aı marka) IS 250 2 81 Konya 14 (A.A • Y . 
Beyaz sabun (çamaıır) 500 22 8 2S ( belediye) fırıoc.ıl;:. ~ Pamuk danteli 

54 adet ipek ıarpa 
1 Pamuk kordeli 

Yerli arpa (yeni mahsul) S500 S 20 62 t:kmeği adı ile kil .fi rr 
Yerli buğday ,, .. 2500 7 13 12 buçuk kurut• bir ç 

O ipek ıapka çiçeği ınce kepek 1500 2 2 2S ~kmek çıkarmııtır· 

10 ipek ıapka püskillü 
MDstamel elbise 
Yünden milstamel elbiıe 
ipek ut teli 

13 o4o 
Yukanda yazıla eıyalann alıcısı harice götürmek tbere 

23 temmuz 935 salı gUnll açık artırma suretile satdacağın· 
dan o gün lzmir ithalat gümrlliü satıı komisyonuna mü-
racaat etmeleri ilin olunur. 1S-ı8 2046 

Kuru ıoğan (sapsız) 1400 7 7 3S 
Domates salçaıı (halis) 500 40 15 00 
Makarna (ekıtra) SOO 25 9 37 
Beyaz peynir (teneke) ıooo 30 22 SO 
Kuru bamya (Amasya) 50 lSO 5 62 
Çamaıır sodası 400 7 2 1 O 
Arpa samanı 4500 2 6 7S 
Kuru meıe odunu 20000 1,50 22 50 
Patates (Ôdemiı) 1200 6 5 40 
Meıe kömilrü 1000 S 3 75 

h 1 ------ Nohut 300 10 2 2S 
lzinir it a at gomrogo modnr- ince tuz 600 s 2 2S 

log"' Ondeo•. Maden kömiirii (zoagulda)r) 20 ton 1700 25 so 
Kok k6milrü 32 " 2700 64 80 

Adet Gr. Kilo Liate no. Gaz suyu (beyaz) 50 teneke 360 13 SO 
1 Kuzu deriıinden mamul gocuk 500 ' 3 121 Benzin 120 " 450 40 50 

Balya Mazot 250 ,, 135 25 ~ 

1 ipek çizgili ylln meaıucat 580 95 127 tutarı 823 43 
Çuval Okulamııın 935 yılı ihtiyacı için 3-7-93S tari1ıinden iti· 

45 Sulfat dö sut 4240 123 baren lS gün mllddetle açık eksiltmeye konan 33 kalem 
250 Su kireci 12SOO erzak miktarlan yukarıda giıterilmiı olduğundan isteklile-
Yukanda yazılı eıya barice göttlrlllmek ilzere 16 temmuz rin yilzde 7,S iğreti teminatını lamir malıandıiına teılim 

93S gllnllnde satılacağından taliplerin o gUnü lımir ile eksiltme gtlatl olan 18-7-935 perıembe flnil saat 
itballt glmr&jtl aatıı komiayonana m&racaatları ilin 15 de mektep •ti• alma komiıyoaanda ham buluama-
olaar. 10·15 1925 lan. 3-9-14-18 1964 

Ulu881 

Birli.k. 
CGndelik ıiyaeal ~-:: bli" 

Sahibi: Haydar il~ 
Neıriyat mtıdllrl : 

Hamdi .NiJJ~ . ~ 
T elefoa: 2f! ,,,-

Adreı : ISJllİ' 
Beyler ıokafı 

Abone ,arılar' :eP 
700 kurut ıeD ..ı.• 
400 • alta .,..-

ilin ~~-. .J 
Reami ilini•' i.çl ~ 
Maarif ceıniyetl 1 lr 

btıroıuna mira~ •J 
melidir. ;l'r;~' 

Huauai Ulalar : 
hanede karar 
Bualchtı yer : 
matbauı 



15 TemmuJ: 93l __________ ....;. _______________ (U_l~Bı::,:rl~lk~)--------------:--· -------------------------;:.=......:..:..;~~.;...;..;;.---

01ivier ve şüreka-, Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

Tl:.J R K iYE 

llR/\~T 
BAN~ASI ,. 

( 

81 Limitet vapur "GANYMEDES" vapuru 26 temmuzda bekl:nmekte. olup 
yükünü boşalttıktan sonra Burgas, Varna ve Kosteoce hman-

acenlası ları için yük alacaktır. 
Cendeli Han. Birinci kor· "ORESTES" vapuru 15 temmuzda gelip yükünü boşalt-

don. Tel. 2443 taktan sonra Aovers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

Ellerman Linyn Ltd. " HERMES " vapuru 27 temmuzdan 1 ağustosa ka_d~r 
"FLAMINIAN" vapuru ay Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları ıçan 

sonunda Liverpol ve Svven· -k ı ktır 
yu a aca . SVENSKA ORIENT LINIEN seada gelip tahliyede bulu· 

nacaktır. " V ASALAND " motörü 24 temmuzda beklenmekte olup 
" DRACO " vapuru 29 yükünü boıalttıktan sonre .. Roterdam, Ham .burgn,. Copen

temmuzda Hull, Anvers ve hage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg ve lskandınavya lımaoları 
L d d 1. t hl"yede i,.in yük alacaktır. 

on ra an ge ıp a ı Y " BLAALAND " motörü 1 ağustosta beklenmekte olup 
bulunacak ve ayni zamanda yükünü boıalttıktan sonra Hamburg, Copen hagen, Dantzıg, 
Londra ve Hull için yük Gdynia, Goteburg, Oslo ve İskandinavya limanları için 
alacaktır. 

yük alacaktır. • 
Doyçe Levante Liniye SERViCE MARITIM ROUMAIN 
" ANGORA " vapuru 13 Garbi Akde:ıiz için ayda bir muntazam sefer 

temmuzda Hamburg, Bre· .. PFLEŞ" vapuru 15 temmuzda gelip. ayni günde Malta, 
men ve Anversten gelip tah· Marsilya, ve Barselona hareket edecektır. 
Jiyede bulunacaktır. Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değiıikliklerden 

Not: Vurut tarihleri ve Acente mes'uliyet kabul etmez. . . 
Fazla tafıilit için ikinci Kordonda Tahmıl ve Tahlıye vapurlann isimleri ilzerine 

demıikliklerden mes'uliyet ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
•· edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 ... - 2663 

kabul edilmez. 

Satılık motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmıt bir 
motör satılıktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatları 

Taze temiz ııcuz 
ilaç 

Her tOrlO tuvalet çeşitleri ,. 
IIamdi Nüzhet 

~~i; vakıflar direktörlilğiln~!n: 
'-. ~eı lllllecceleden tahakkuk etmit olan 250 lira 66 ku-; 
' rcunu bugilne kadar ödemiyen ve paraya çevrilecek: 
'~-.) eıyası da olmadığı anlaıılan Raıel-Aşele ait Pa·! 
"-k •rda 1-1 eski ve 3 yeni numaralı dükkanın icarat ve 
2Q •t•atı vakfiyenin memurini vakfiyece tahsili hakkındaki 
.._:•111111uı 330 tarihli kanun uyarınca haczine ve satılma· 
lat lcarar verilmit olduğundan almak istiyenlerin 25-7-1935 
l~lllbe gilnü saat 14 de yilzde 15 depozito akçesile 
~~ direkt6rlilğilndeki satış komisyonuna gelmeleri 
~ 11-15-19-23 - 2066 

lstanbul evkaf müdürlDğiloden: 
•~:0ilunda miı sokağında 1 no. lu binanın tadilen inıası 
~ .. eye konmuıtur. 
a - Keıif bedeli 22134 lira 70 kuruıtur. 

~.,,;- Şartname ve projesi 1 lira 12 mukabilinde lstanbul 
C fenniyesinden alınırA 

4- - Eksiltme 22 temmuz 1935 pazartesi günü saat 16 
l)'•ktf llllldllrlilğündeki idare encümeninde yaptlacaktır. 
~ - Ekıiltme kapalı zarf usuliledir. 
t - Muvakkat teminat 1661 liradır. 

'-r. ........ Elcıiltmeye gireceklerin mimar ve mühendia olma
•-.,iı:. ~u gibi yapı iılerini iyi bir surette yaptıklarına dair 

1 
•braz eylemeleri lazımdır. 2-6-10-14 1955 

llanıza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Iı 
toeo1;.'ı:• RQşıem beyin fotografhanesi, /:mirde en 
Jtatı,'lca~f çekmekle şiJhreı bulan bir san' at ocagıdır. 
lq,.dQ Peıcm olanlar dahi, burada çektirdikleri foıokraj-
ll~ llıenıııun kalm!llardır. 

ı,, ıa R.ilşıem beyin, fotogt'aJ malrem.esi satan ma· 
,._ ~":- 11&uhıerem ma,ıerilerinin ince zevklerine göre 
d.,. 1,,

11 nıolları, fototraı makinelerini bulundurmakla· 
' O&r • 
~· ı:ıyareı her ıeyi ispata kaf ıdir. 

il' • ııa.torak caddesi, Refik 

l~rn· 
r._1 ır Def terdarlığıodan; 
~tt:~;ıı •ergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 
'iaad, lc~D Gçllnc& Sultaniye mahallesinde Eırefpaıa cadde
t\a '1l&d; 49 aayılı hane tarihi ilandan itibaren yirmi bir 

1) ~ etle aatıhta çıkarıldıtından pey sürmek istiyenle-
•rdarbk tabailıt kalemine gelmeleri. 2124 

15 18 22 26 

N. V. 

VV. F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEVANTE LıNIE 

" VVINFRIED " vapuru 8 
temmuzda bekleniyor, 11 
temmuza kadar Anvers, Ro· 
ter dam, Hamburg ve Bremen 

için yük alacaktır. • 

" ALIMNIA " vapuru 20 
temmuzda bekleniyor, Ham· 
burg, Anvers ve Bremenden 
yük çıkaracaktır. 

JOHNSTON VVARf EN LI· 
NES L TD • LIVERPUL 

"DROMORE " vapuru 14 
temmuzda bekleniyor, An· 
vers ve Liverpoldae yilk çı· 

karıp Burgas, Varna, Kös· 
tence, Galaç ve Braila li
manlarına yük alacaktır. 

SERViCE DIRECT 
DANUBIAN 

TUNA HATTI 
"DUNA" v ıpuru halen Ji. 

manımızda olup Budapeıte, 

Bratislava ve Viyana için 
yük almaktadır. 

Geliı tarihleri ve vapur· 
lann isimleri üzerine meı'u· 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon. telefon 

No. 2007 - 2008 
1 ................... .. 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Miltebaısısı 

1J..inci Beyler Sokagı N. 68 
Telf.fon 3452 

Kitaplanmza 

Cilt, Hatıralannıza Şık 

Bir AlbOm, Ve sair 

Cilt işleri Yaptır· 

Sıhhat Eczanesi 
Başturak No: 37 =-ma k isterseniz : •111111111111111111111111111 U lll lll lll il l lll il lll lll lll l lll il lll il il il ili l il lll lll il il il il lll l lll 111 • 

• YENı KAVAFLAR• -l • t -
Çarıuırıda 34 Numarada ~ ZIDlf yün mensuca )_ 
· · Ali Rıza · · ~r·· k A · m şirketi-

Mncellithanesine uğrayınız. =: Uf fi Ü fi} 
• ~ Bu mfte88ese, iki yftz bin lira sermaye ile ~ 

iiiiiiiiiiiiilililm ...... ~--~ te~ekkftl etmiş ve Di Oryental Karpet l\fanu-_ 
Ôksdrenler! Mut· = -s fakçörers Limited (Şark halı) şirketine ait -
laka (Okamentol) ~ lzmirdt:. Halkapıoardaki kumaş fabrikasını satın = 
~ksdrdk şekerle· ~ :~ almıotır. Fabrika bOUln teşkilit ve tesisat ve mns- ;; 
rini tecr4be edi ~ § tahdimini ile eskisi gibi 1 kinunosani 1935 ta· _ 

~ ·= rihinden itibaren yeni şirket tarafından işletil· _ 
~ 1= mektedir. Her nevi ydn iplikleri, kumaş, batta· -

:Q 1=: niye ve çorap imal edilecektir. Mamulatın emsa- -

niz .. 

Ve Pdrjen ~abapı 

en ftstnn bir mds 

bil şekeri olduğu 
Kuvvetli mdshil 

nu unutmayınız. 

-i8ıiyenler Ş~hap -
Sıhhat sOrgftn ~ 
haplannı Maruf ~ 
ecza depolanndan 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

Satılık Piyano 
Alman marka her ıeyi 

sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla satılık
tır. 

1 
Almak arzu edenler her 

gün aabahdan akpma ka· 

1 
dar ULOSAL BiRLiK 

1 gazeteli idarebaneıine m6-
caat etmelidirler. 

_ line fiikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. = 
- Bu mamulat Peştemalcılar başında eski Orozdibak ;; = ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fab- 5 
~ rika içinde yapılmaktadır. § 
s Posta kutusu: 127 =: = Telgraf adresi: lzmir~-:Alsancak ~ 
§ Telefon oumaraıı 2432 ve 3564 § 

i.111111111111111111111111111111ıı• ıı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıu• 

--Sümer Bank-· 
Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz ktınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazaı 1 

lzmir şubesinde bulursunuz 

İstanbul ve Trakya 
Şeker Fhrikaları 1"0rk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000'fürk lirası 
lstanbul Bahçe kapı d&rdüncil Vakıf ban 30 - 40 



(Ulusal Blrllk) 

------------·------

Adis-Ababa'da her gfto bir hadise baş göstermektedir 

Habeş hükômeti, ltalyan sefarethane
sine erzak veren Hehesleri tevkif etti 

' • 
Ingiltere 

etmedi. 

hükônıeti, Habeşistan'a silah gönderilmesini yasak 

Habeşistan'da derin bir heyecan hüküm sürüyor 
istanbul, 14 (Özel) - Avrupa Ajansının verdiği 

on haberlere gôre, Adis • Ababada durum nazik bir 
şekil almıştır. Habeşler, ltalyan elçiliğine erzak veren
leri tutup hapsetmişler ve Konsoloshaneye de taarruz 
ermişlerdir. Bu mnnasebetle Jtalyanlar Adis - Abahaya 
tekrar protestoda bulunmuşlardır . 

Istaobul 14 (Ôzel)- Londradan haber veriliyor : 

Yunanistan ve krallık 

lngiltere hO.kumeti, Adis - Ababaya silah ve mfthim· 
mat gônderilmesini kendi fabrikalarına yasak etme-
miştir. 

Istanbul 14 (Özel) - Habeşistanda derin bir heye· 
can hOkOm sOrOyor. Habeşler, İtalyanlardan 4 neferi 
kendi topraklarına çekerek ağır surette yaralamışlar· 

dır. 

Dolu ve kasırga 

Güreşçiler bugOngidiyorJar 
Başıara/ı l inci sahijede • Bisiklet yarışı: 

lerdir. Şehrimizde yapılacaj'IDI ,,. 
İkinci karşılaımalar: velce haber verdiğimiz bl-
Dün ıtadyom, ilk karşı· yük bisiklet yarışı dün p· 

laşmaların verdiği ayni he- pıldı. Bisiklet federaıyot• 
yecanla daha kalabalık top· k k kt• umumi itipliğile mınta ı 
lanmıştı. rulunun idaresinde yapıl" 

Vaktinde her iki takım P· bu büyük yarışta sporca . 
halkın alkışları arasında sa· bayımız General Kizılll l)i• 
haya çıktılar ve seyircilere rik te bulunmuş ve yaflfl 
tanıtıldılar. Dünkü yarıılar· takip etmiştir. Yarıp 1'at' 
da ekibimiz daha iyi bir T ı,.· 
netice almııtır. Mersinli Ah- bağlardan başlanarak ot 11 

lıya kadar gidip gel111e 
met'le, ulusal takım kaptanı kilometre olarak yapıJ111ııtıl· 
Saim bu müsabakalara gir- Bu müsabakada Ank•'~ 
memiılerdir · Fethiye ve lzmit'in kıylll'~ 

Netice şöyledir: b" 'ki t ·ı · "k lı:DP 
İki lzmirlinin yaptığı göste· ısı e çı erı teşvı 0 

• 'oİ' 
üzere girmişlerdir. 12 kıt~1~ riş müsabakasından sonra iştirak ettiği bu yarıtıD ı ,il 

56 kiloda Kenan Dobayı merhalesi çok iyi bir rek~ 
tuşla yendi: bitirilmiş ve 5 bisikletçi bit' 

61 kiloda Ömer Tomleye. birlerinden ayrılmıyarak ~: 
sayı hesabile galib. nuna kadar yan • yana fi 

66 da Bar ile Yusuf As· mişlerdir. 
lan çok heyecanlı bir güreı DönOşte Kizım dl!~ 
yaptılar. Her iki genç za· ve tekerleğini deiif~~ 
man zaman f aikiyet göster· halde arkadaılarına ye~ 

d 
'd b k diği halde 14 lincü dakika· rek sonuna kadar hep 

Mavro Mı. hal Lon Amerı· ka a ı· r a da Yusuf Aslan rakibinin likte yarışı bitirmitl• 
• • sırtını yere getirerek tuıla Yalnız İzmitli Orhan dlfl..,, 

galip geldi. ilinden yarıştan ayrı 11111. 

d d •• d • b ahvoldu 72 de Yaşar 4 dakika 5 Sonlara doğru Talil rıki ra an on U sa a fil saniyede Dobo lgnasa tuşla leri açarak yarııı biria •• 
_ _ ____ galip geldi. le, Niy.zi, az farkla ikİD 

---~-----------Kral jorjun tekrar tahta dönmesine 
Fransa da müsait imiş 

lunduğunu ve tahta dönerse 
Yunan hazinesinden biç bir 
tazminat istemek niyetinde 
olmadıiını söylemiştir. 

Mavro Mihal, Londradaa 

lstanbul 14 (Özel) - Yunan 
Krala jorjla görüşmek üzere 
Londraya giden sabık ilıı 
işl eri bakanı Mavro Mihal, 
Atinaya dönmüş ve kabine 
erkinile konuşarak intibala· 
rını söylemiştir . ıonra Pariıe de gittiğini ve 

Mavro Mihal, gazetelere Kralın Yunaniıtana d6nmeıi 
verdiği diyevde; Krahn, Yu· mea'elesinde Franıayı mlisait 
nanistana bağlı bir halde bu· gördtiğllnli ıllve eylemiıtir. ........... 

Lahor arbedesi 

M • d 'd k • 2500 J d 79 kiloda Adnan 20 da· ği, gine pek az bir farkla 
ontevı eo a l yara 1 an kika ıüren ciddi bir çarpış- mirli Kazı~ üçüncilliiğil 
başka kavıpJa, r da var madan sonra Macar Ördük'ii zanmıılardır. 

.1 sayı besabile galib geldi. Bu yarııın birincisi KA 
lstanbul 14 (Ôzel) - Ame· şiden çok fazla olduğu ha· Sıra ağırlara gelmişti. Bu ikinciıi Riri, üçllnciiıG, 

rika'da Montadeo havalisinde ber veriliyor: giio evvelki rakibi kolaylıkla Siileyman olarak te1pit ~ 
kopan kasırga ve yağan Montevideo' daki kasırga yenen ulusal takımımızın mit •e miıafirleria t. .. 
dolu neticesinde (Elena) ka· zararları da çoktur. Burada kımetli ıiireıçisi Mustafa bu mahiyetinde girdiklerı dfl' 
sabasının tamamen yıkıldığı yaralandığı söylenen iki bin gilo de rakibi Török'ii 3 yarıtta kendilerine 1111 ili' 
ve 24 kişinin öliimünden beıyüz kişiden başka bir saniye ılirmiyen bir milcade- ya verilmemit lzmirli "-
başka yaralananlann 400 ki- çok ta kayıb vardır. leden ıonra yenerek alkıılan· ıikletçilere madalyalar .. ------•9l .. ~•~· .......... d ğıtılmııtır. Sahada .J 

Bulgaristan'da durum ~on gllreı Çobanla Bodo ara gençlere ve bundan ·~ 

Y 
• h A d • 1 e sında idi. Çoban fine rakabiai mıntaka ile balkevi ti~ 

3 d k k 
ıubesiain yaptıj'ı bl ~ eni a ise ere in• a i ada tuıla y~adi. Bun· ı ,.,,, 

J dan sonra Mustafa ıle Çob11a yanılannda netice • •• ,;J-
Jere de madalyalar f 

Bir tayyare filosu tizar olunuyor ~ü!~:~:.;~:;ıı~;ır::ı:~~ miı;~.k Sahaııadt 
"' alkıılandılar. _.laf 

d h d elde Halk sahasında t•P-;. 
a a go" n e rı ) • .. • Memleketimizde iyi bir Dokuz Eyini • Hilll 8: .A 

Toşef kabinesi, geniş mikyasta tesir bırakan güretçilerimiz kımı.,. maçı 1•1 be"''O-
• - ... • • b l b ) ve misafir Macar glireıçileri Dokuz Eyllll • Şarkıpor " 

Lahor ilbayı dt,gv iştirildi. Kanlı tertı at a mış u unu yor bugnn ıehrimizden ayr11a- raı birinci takımlar• ... ~ . 
lstanı.ul 14 (Özel) - Sof· komiteciler yer yer tutularak caklardır. 4.4 berabere neticelen ~ 

arbedeler devam ediyor yadan haber veriliyor: tevkif edilmektedirler. lzmir miUi emlak modorlng .. onded
10 Ö 

Bulgar hilk6meti, Krala Toıef bilkumeti, yeni bi· " 
İstanbul 14 ( zel) - Röy· tayyare filosu daha gönder· B " 

karıı tertip olunan suikast diseler meydan almasından uca geniı zafer caddesinde 26-2 numaralı dOkkio ,tJ 
ter ajası haber veriyor: miı Lihor, ilbayını değiftire- ·d· d · d 21 19 ı dn.kkl 

Bir cami mes'elesinden mes'elesinden dolayı baıla· korkmakta ve bu münase· " mecı ıye ca eesın e • numara ı u n 
Lihorda rıkio arbede hali rek Sir Orper Emeıon'u dığı tevkifata devam ed~yor. betle etraflı tertibat almış Karııyaka donanmacı dillver sokağında 42-44 numı· ı-

" ralı dOkklD devam ediyor. lngiltere bir vali tayin eylemiıtir. Komitacılar, Eıki ve yeni bulunmaktadır. h 
• • • • • .... •• ..... •• Karşıyaka bayraklı bornova caddesinde 65 numara f1J 

P latönöristler Elçimiz Suçlular yakalandı " " " " 67 n~:!'!!r. ~ 
dlikklll ı~ 

" alaybey sevda ıokağında 5 numaralı ev ,ıSI 
,, donanmacı nazlı sokağında 12 yeni 20 taj no.h ef 1~ 

Kaktebele hareket 
ettiler 

Moskova 14 (A.A) - Türk 
Platönöristleri evvelki gün 
Odesaya gelmişler ve dün 
Kaktebele hareket etmişler· 
dir. Türk talebe, Odesada 
Ossoaviakin uçak kurulunun 
bir mümesıili ile yüksek uçak 
mektebinin ıefi tarafından 
karşılanmışlardır. Kaktebele 
yüksek uçak mektebinin 
kurslarını takip edeceklerdir. 

Kanunusani Fırkası! 
İstanbul 14 (Özel) - Ro

madao haber veriliyor: 
Marando,Kapıdolyo vapur• 

ları Masava için (3 Kanunu· 
sani) adını taşıyan farkayı ve 
600 zabitle bir kısım mü· 
himmat alarak Masavaya 
hareket etmişlerdir. 

Tebrik telgrafı 
lstanbul 14 (Özel) - Dıı 

bakanımız Tevfik Rüştü A· 
ras, yeniden dıı bakanhğını 
kabul eden M. Makıimos'a 
tebrik telgrafı çekmiıtir. 

TDrk mDhendislerini 
ziyaret etti 

Moskova 13 (A.A)- Tiirki· 
ye büyiik elçiıi Zekli Apay· 
dın, Türkstroy kurslarını ta
ki beden Türk mühendislerini 
ziyaret etmiıtir. Bu mllhen· 
diılerin çalııtıkları yer Mos
kova dokuma enstitüsünün 
yakinindedir . 

Büyiik elçi, m6bendiılerin 
oturdukları yerleri, yemekha· 
neleri gezmiş ve Türk mtl· 
bendislerinin muvaffakiyetin· 
den ve takibetmekte olduk· 
ları etütlerin teıkilitından 
dolayı sevincini bildirmiştir. 

Yahudiler 
Arnuvutluğa gidiyorlar 

İstanbul 14 ( Hususi ) -
Selinikten gelen haberlere 
göre, bazı Yahudi heyetleri 
Arnavutluk hllk6metine mü
racaat ederek; Yahudilerin 
Arnavutlukta yerleımelerine 
müsaade olunmasını istemit· 
tir. Arnavutluk bllk6metinin 
bu müracaatı kabul eylediği 
bildiriliyor. 

Beyşehir köylüleri 
bir birine girdiler 

Darağaç demir mebmetcik sokağında 4 numaralı ev 
Karııyaka bayraklı bornova caddeıiade 71 numarah ,4' 

dOkklll 
Bakır bedestanı kızlarağaıı hanı ittisalinde 40 no. ~ f,I --Kavga sonunda 22 kişi hafif, beş 

kişi ağır surette yaralanmıştır 

hücrenin 3-1 hi11ell 
Bakır bedeıtani kızlarağaıı bani ittiıalinde 38 naaa•· ~ 

ralı hlicrenin· 3· 1 bi11.eti ıı;f 
Yol bedestanında 18 numaralı dükkinın 32-25 hi11eıı ~ 
Bayraklı ıeftali sokağında 8 numaralı ev 41" Konya 14 (A.A) - Bey

ıehir köylerinden birinde bir 
sazlık yüzünden k6ylüler ara· 
sında büy6k bir kavga ol
muıtur. -------Bu Hatta 
iki bin göçmen daha 

gelecek 
İstanbul 14 ( Hususi ) 

Bu hafta Köstenceden iki 
bin göçmen daha gelecek
tir. Bunlar Çanakkale ve 
Tekirdağ civarlarına yerleı· 
tirileceklerdir . 

Buraa vapuru ile gelen 700 
Romanyalı göçmen, Çanak· 
kaleye ıönderilmiılerdir. 

Kavga sonunda yirmi iki 
kiti hafif, beş kişi ağır ıu· 
rette yaralanmııtır. 

Hükümet işe elatmıı, suç· 
)ular yakalanmıştır. 

Selanik 

Turan menemen caddesinde 92-4 numaralı ev ~ 
" ,, " 143-102 " ev 

Bornova dede sokağında 21-21 numaralı dOkkin 
Buca aıağı mahalle belediye caddeıinde 29,31-23 • 0 • şfO 

dükkln ve ar .. 
Buca aıağı mahalle özdemir sokağında 11-1 numar1~ 1f' 

dllkk 

" " belediye caddesinde 27-29 Ye 21 ko:; ~ 
maralı dtık t' 

arasında mftsademe Buca istasyon caddesinde 35 eski 21 yeni numaralı ·~ .d 

1 Karııyaka bayraklı bornova caddeıinde 24-26 110· ~ 

" Yuhudilerile kralcılar 

O muş dllkkln ve ar,. fP 
lıtanbul, 14 (Özel) - Se- Mersinli boraova caddasiade 47-43 numaralı evia 111,ft t1~ 

linik Yahudileri, cumuriyet Bornova topcu kapı 6·6 numaralı dükkia ,,. 
lehine rey vereceklerini ıöy- Bornova müsabaka sokağında 25-25 numaralı dOkk~ ~ 
ledikleri için Selinik'te Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri bedelleri p•fi::;f.~ 
kralcılarla Yahudiler arasında 'eya gayri mtibadil vesikaıile 6denmek Oıere 
bir arbede çıkmıı ve bazı \tarihinden itibaren bir ay zarfında paurbkla ,.t~ 
miiıademeler olmuı ise de Taliplerin bu mllddet zarfında ber fln milli eaalJ tS 
yatııtınlmıfbr. riyetine mlracaatlan. 


