
Uşaktan gelen haberlere gö· 
re, Elma ve Nurad dağlarına 
kar yağmışhr. ovaya dilşen 
doludan bağlar ve meyva a· 
jaçları zarar görmüştilr. 

• ULUSAL • Selaoik divanı har hı, isyana 
~karışan parlamento azası ile 
gazetecilerin muhakemesini 
bitirmiş, altı aydan on seneye 
kadar hapis cezası vermiştir. 
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Ingiliz M ndasını istemiyor 
Herkes Perşembeyi Bekliyor 

Lav al 1 Kamutay mfizakereleri 

Paris büyük elçi- Tarım hakanı hay 
mizi kabul eui Muhlis izahat verdi 
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Perşembe günü ülk.emi
zin her yaııında büyük~ 
şenlikler yapılacak:tır 

Parti kurultayında konuşulacak mühim işler, 
her tarafta bütün ulusun sevincini uyandır

hazırlıklar var ınıştır. Ankara'da büyük 
t Ankara 7 ( Hususi ) - Toplanacak olan C.H.P. Kongresi programı, ülkemizin her 
p•ra~ı~da büyük sevinçler uyandırmıştır. Bütün Vilayetlerde şenlikler yapılacak veC.H. 
•rbsınin yaptığı işler şükranla anılacaktır. 

f Kongrede konuşulacak meseleler arasında halka refah verecek ve ona geniş bir ne• 
eı aldıracak itler ön safta bulunuyor. 

t C.H. Partisinin bu noktaya ehemmiyet vermesi, ülkemizin her tarafında derin bir 
esir uyandırmış, büyük devrim partisine olan bağlıhk bir kat ... daha kuvvetlenmiştir. 

l Perşembe günU Ankara şehri baştan başa bayraklarla süslenecek ve büyük şenlik
er Yapılacaktır. 

'VilAyetlerden kongreye iştirak edecek olan murahhasların en çoğu gelmiş bulunu· 
Yor. Ankara'da derin bir sevinç ve canlı bir kaynaşma vardır. Herkesin ağzında, kon
ırtnin programında yazılı büyük ve hay1rlı işler dolaşmaktadır. .. • 

Paris 6 (A.A)- Dıı işleri 
bakanı bay L&val; bu sabah 
Türkiye büyük elçisi bay 
Suad'ı kabul etmiıtir. 

Kar ve dolu 
Mahsulata zarar verdi 

Uşak 6 (A.A) - N orad 
ile Elma dağlarına kar ve 
ovalara yağmur ve dolu yağ· 
dı. İki gün çok soğuk oldu. 
Bağlar ve meyva ağaçlarını 

yaktı. Bu yıl Uşak'ta üzüm 
az olacaktır. 

Antep 
~ehir meclisi dağıldı 

Antep 6: (A.A} - Şehir 
kurulu; Şarbayhğın 935 yıla 
bütçesini 150 bin lira olarak 
onaylanmıştır. Şehir kurulu 
üyeleri dağılmışlardır. 

Son haberlere göre / Akademiyi bitirenler 

Erzincanda da yer Bay Stalinin Sovyet 
deprenmesi oldu gençliğine hitabı 

l\ars'ta vukubui;~-;on deprenmede (Çalışnıasaydık:Öik~miz.empiryalist 
833 ev yıkıldı. 83 yaralı 81 ölü. var; devletler elinde oyuncak olacaktı.) 
. lAnkara, 6 ( A.A ) - iç 
~ tti bakanlığına gelen ha-
1\.~tl.ere göre, Erzincan'ın 

1 
•gı kazasile, ona bağlı 
ttlerde, 2 Mayısta baıhya-

TI iüi;~k~ 
l\ral tarafından 

kabul edildi 

---Zonguldak saylavı R. Zühtü hakkın
da men'i muhakeme kararı verildi. 

Ankara 6 (A.A') - Bugün 
Nuri Conker'in başkanhğında 
yapılan toplanbda, Zonguldak 
saylavı Recep Zühtü Soyak 
hakkında men'i muhakeme 
kararı verildiğine dair baş· 
bakanlık, türe bakanlığı, Is· 
tanbul müddeiomumiliği ile 
usudar sormanı tarafından 
gönderilmiş olan tezkereler 
okunmuştur. 

Bundan sonra baıkan Nuri 
Conker, Gaziantep saylavı 

bay Reşidin öldüğünll bildir
miş ve hatırasını anmak için 
Kamutayı bir dakika susmaya 
çağırmıştır. Tekrar görOşme· 
ye geçildiği zaman bazı say
lavlar-hakkİnda -yıp.·ımasl 
istenen adli takibatın, seçim 
devresi sonuna bırakılması 
için olan komisyon mazba
tası okunarak kabul edilmiş
tir. 

1934 yılı bütçesinin fasıl
ları arasında 237,409 lira 
münakale yapılması hakkın
daki kanun ile Sü bakanlı
ğının 1934 yılı bütçesinin 
28,216 liralık münakale ya
pılması ve 502 bin 385 lira 

\ 

tahsisat konulmasına dair 

Tanm bakanı bay Mulılis Elmıen 
kanun layihası kabul edil
miştir. 

Konya ovası sulama ida
resinin 935 yılı bütçesinin 
müzakeresinde ı6z alan 
Hüsnü kitapçı; bu idarenin 
kendinden beklenen iıleri 
tam olarak görmediğini bü
yük paralar dökülerek ya
pılmış olan sulama idaresi
nin ve tesisatıDln Konya ova· 
sı için verimli bir toprak 
- Devamı 4 iincü sahijid-.-

Fransız macdalarında ıslahat 
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= ~ılira Osmanlıcadan ' ürkçe= lzmir sicilli ticaret lzmir sicilli ticaret Dk mektepler 

• ~ memurluğundan : memurluğundan : Talebesinin hayrdl1 

' Cendelli hanında muamele Cendelli Hanında muamele münasebetile dün tati ıJ 
1 - Öz Türkçe /.:iJklerden gelen s/Jzlerin karşısına ( T. KIJ.) yapan milseccel [Boz kut Tilr· yapan müseccel [Abdi Vehbi len şehrimiz orhı mekte~.,e 

Kıvanç 

Veren bir haber 
Büyük devrimleri yapan, 

-Türk ulusuna layık olduğu
Lm~kTi7"Veren büyükJ parfÇ 

iki gün sonra Aakarada top· 
lanacak olan Kurultayında 

B l h b . · h kk d k 1 k bu sabah açılmış ve der beldegi (Alameti) konmuştur. un arın er ırı. a · ın a sırası kiye umum sigorta şir eti zmir şubeıi) için ve ili ta· 
ile uzmanlarımızın (Mütahassıs) yazılarını gazetelere verecegiz. lzmir acenteliği) ne vekil ta· yin kılınan M. Sadi lplikçi'ye başlanmıştır. I bt' 

l · f Bugün ilk mektcb ta e 2 - Yeni okunan karşılıkların iyi ayırd edi mesi içın, ge· yin kılınan:Abdi Vehbi zmir ait vekaletname ticaret ka· ntlO 
reğine g öre, Fransızcaları yazılmış, ayrıca örnekler de konul- şubesine ait vekaletname ti· nunu hükümlerine tevfikan sının bayramıdır. B d" 

talebe bu sabah erked ., 
muştur. caret kanunu hükümlerine sicilin 1393 11uınaraaına kayt l• ... 

l l b k l · Kızılçullu' da ki koıu • . 3 - Kökü Türkçe olan ke ime erin ugün ü iş enmış ı·e tevfikan sicilin 1394 numara· ve tescil edildıği ilin olunur. eJ 
UfusÜ -alAkadar .:e-d;D mühl~ 
işleri koouşurk !n, köylüyül 
toprak ve şehirliyi meslek 
sahibi yapmanın çarelerini 
arayacak ve bulmağa çah· 
şacaktır. 

Çamhklarına gitmişler ve ı.. kullanılan şekilleri alınmıştır: Aslı ak olan hak, aslı ügüm olan ıına kayt ve tescil edildiği hmir sicilli ticaret ,. 
hüküm, Türkçe "Çek., kökünden gelen şekil gibi. ilin olunur. memurluğu, resmi lenmişlerdir. Yarın ilk oıefC 

Ö t teplerde tatil edilecek Eb -- baba ı rnek: Bir memleket ef- zm'r sicilli ticaret mühürü ve ktıf· 
Perıembe günü açılac!/, Eb'ad~-· :~ıramlar kin umumiyesitıi gazetele- memurluğu resmi F. Teoik imzası - dl 

Örnek: eb'adını mesaha rinde görebiliriz, bir ülkenin mühürü ve Vekaletname ile lzmirde Cendeli baoı~~ı 
etmeli, aramalarını ölçmeli kamusal düşününü gazete · F. Tenik!imzuı Abdi Vehbi ticarethane•~$ 

Şu haber karşısında derin 
bir kıvanç duymamak müm· 
kün değildir . 

Ebatil (bak: btal itikad) • forirıde görebiliriz. \ l ekalelnaıne Abdi Vehbi "'ünvanı ticarisi mukim iplikçioğJu M. S•. 
boşinanlar, (fr.) supertitions R yiim • geneloy tahhnda gerek asaleten ve beyi vekili mutlak tayin e~. 

Ulusu · yükseltmek ve ona 
'"';;fah temin etmek içi; -c-;ı:
murluğun - bugünc- kadar-ne:
ler yaptığını, ne büyük işler 
baıardığını\herkeı biliyor ve 
görüyor. Uluşça ve ulusça 
katlandığımız zorluklar, hep 

Örnek: ebatiJe bağlı olan- Ö rnek: Sar' da yapılan re· Umumi No 17025tarih 13 gerek mümessili bulunduğum lediğimi mübeyyin vekAlet ~ 
ların aramızda yeri • yoktur, yiam, Sar' da y pılan geneloy K. evvel 1934 sigorta şirketlerine vekaleten medir. 23 K.,.evvel 1934 I' 
boşinanlara bağlı ~olanların Efrad • erat Biz aşağıda4i imza sahip· acentahk muamelitından beni AbdiraVebbi 
aramızda yeri yoktur. -- Örnek: Bölüğe yeni gelen leri lstanbulda Galatada Voy· temsile- ve- bayat, harik, nak· lzmir Birinci Noteri dJO~~ 

- Ebed,e bediyat • İÔnrasız· efrad, bölüğe yeni gelen erat voda caddesinde (Boz Kurt) ·liyatı bahriye ve berriye si- resmisi ve: Mehmet Rt 1 

lık (fr.) etrenite Efraz - kaldıran, yükselten hanında dairei mahsusasın· gorta muamelatını deruhte imzası a-
- Ebedi -:-sonrasız, (f;.f~t;;-. Örnek: Alemefrazı isyan, da_kiin, Boz Kurt .. Türkiye ve kabul, icra ve feshe;po· _ B .. ~_ ,1931 bin~ı.ı~ok~':..!,ı' 
nel azı bcıyrağını ~kaldıran. umum ~igo_!:t_a ıirketi -~ liça ve zeyilname, evrakı mü- otuz dört senesi K. eft 

v•rmak istediğimiz geniş:yo· 
(a bir·an evvel ulaşmak. için· 

örnek:~ ebedi bir huzur 
ve süküoa kavuşmak isti· 
yordu, sonrasız bir_baysalh· 
ğa kavuşmak istiyordu. 

- - Ebediyen (ilelebed) • hiç 
bir zaman, hiçbir vakit, hiç 
bir daha, (fr.) eternellement 

·;p~d jamais -- --
örnek: gözleri hiç bir da

ha açılmamak üzere kapan· 
l Yaptığımız•işler, bütün bir dı, ses yeuks se sont fer· r acunun hayranlığını çeken mes eternellement . 

dir. Geçmişin;, bize miras bı· 
raktığ(bir sürü molozları or· 
tadan kaldırırken, onların 
yerine ulusa ve ülkemize ya· 
rayacak şeyleri kÖymak-;- bi
zim içjn ihmal edilmez bir 
borçtu. Cumurluk uluşu 
bu noktada muvaffak oldu. 

iılerdir. Böyle olmakla be· Onu hiçbir daha görmiye· 
raber, yapılanlar, )'Bpılması Ceğİz, DOUS ne le verrODS 
liıım gelenlerden çok azdır. plus jamais 
Bunu bilen Türkiye cumur· Ebeveyn, ana baba 
!uğ~, sa~sılma~. 7: adımlarla Örnt:k: 'Ebeveyne hürmet 
ılerıyc dogru yurumekte ve .. - 1:-dl- - · ık 'f 'd' . . .,ev a arın ı vazı esı ır, ana 
ıhtiyaçları birer bırer. sezmek ·b-- b cukların 'lk · a aya ıaygı ço ı 
ıaretilc bunlara çare aramakla -d 'd' -o evı ır. 

meıgul bulunmaktadır. Ebk d'I . · 
H. .. h k k' C H em, ı sız, epsem 

ıç ıup e yo ı . . Eb b 1 t 
P • • • b- k k l r, n U artısının uyü uru tayın- Eb · ·1 · • ·1 
d - Ü -ı w• h b . rar, ıyı er, ıyıcı er 

a gor şu ecegı a er verı· Eb k 
1 · A ü k T" k' · ru, aı en ıı, tat r ur ıyesıne Ebt üd-k 

k l. b' · 'kb l er, g u en uvvet ı ır ıstı a te· E d d d d 1 . d k 1 . . c a , e e er 
mın e ece o ao ıştır. Ô d d d k 

OJk . . d w b" rnek: Ec a ımız an a· 
emızın taşı ıgı ta 11 

hazineler önünde ulusun ıztı· lan eserler, dedelerimizden 
kalau izerler. ' rap çekmesi, a11rların sürük

leyip getirdiği ihmal netice· 
sidir. J\u ihmalin yerini bugün 
enerji almıttır. Bu enerji, 
mutlak surette randmanını 

gasterecek ve bizi asıl_~ma-~ 

- cımıza ulaştıracaktır. 
Köylüyü toprak sahibi yap· 

mak ve şehirliye meslek 
vermek, bir hamle işidir. Bunu 
yapmakla en mühim vazife
lerimizden birini ifa etmiş 
olacağımızı söyliyebiliriz. 

Köylüye toprak ve ıehir
Jiyc kazanç yolu temin et· 
mek, devrimlerimizin en bü· 
yüğü olacaktır. Bunu yakın 
bir zamanda göreceiimize 
inanıyoruz . 

Kdmi Oral 
~~---:-----~--~~~ 

Amerika 

Ecil, için, sebeb 
Örnek: Bu ecilden, bunun 

için. 
Ecir (bak: Ucret 

Eclif • Ayak takımı, bal· 
dırı çıplaklar 

Ecnebi • yaduyra (fr) ıu 
jet etranger 

örnek: . Istanbul'daki ya
duyrular. Leı ıujets etran· 
gers a lstanbul 

Eda - Ton (T.Kö) 
örnek: ·ıöyleyiıindeki öz· 

gül ton onu öteki sözmen· 

lerden ayırıyor. ~öyleyişin· 
deki aıli (original) eda, onu 

diğer natuklardan ayırıyor. 

Eda (liv, cilve anlamına) 

baylar (fr.) grice, charme 

Edah - baylan (fr) graci· 

p k · euks charmant 
an.ıu pıyasası Örnek: edah edalı yürü· 

yDkseliyor yordu. Baylan baylan yllrü· 
Nevyork pamuk piyasası yordu . 

reçen hafta yukarıya doğru Eda etmek - ademek 
bir kıpırdama daha göster· Örnek: edayı deyn etmek 
miıtir. Bu ytlkseliş, alaka- istiyordu . . Borcunu ödemek 
darlarca eaaıen ~bekleniyor istiyordu . 
idi. Sebebi, bBkômet elinde Edeb •• edeb 
buluoan:knlliy~tli miktardaki 
pamuklann piyaaaya:arzedil- Edille (bak: delil ) • kanıt· 

lar memesidir. Bundan baıka 
müstahsil memleketlerin bir Ôrnok : davaıını edillesile 
çoğunda yağmur yağmamakta izah etti, dilevini kanıtlariJe 
olduğundan pamuk piyasa- açımladı . 
11oın hararetli ve metin de- Edib •• yazman 
vam etmesi tabii.görünüyor. Örnek: büyük Tilrk edibi 

Pirede geçen hafta birgün büyük Türk yazmanı • 
içinde 50-55 drahrniden 200 Efkirıumumiye • kamuıal 
bin okka pamuk utılmııtar. dlnt6 (fr.J opiDioa.pabique-

- ef ruz • parlatan, aydın· 
· latan, tutuşturan. 

Örnek: Dilefruz, gönül ay· 
dınlatan, gönül tutuşturan 

Efsane • masal 
Efsun • afsun 
Örnek: Bu ıırada efsuna 

kim inanır?, bu sarada afsu

na kim inanır? 

Efsus • yazık 
Örnek: efsus, sadhezar ef

susl yazık, yüzbin yazık 
Efşan • saçan, dağıtan, 

silken, serpen 
Örnek: dürefşan, inci · sa· 

çan, etrafa ziyaefşan olmakta 
her yana ışık dağıtmakta 

Efza • artıran, çoğaltan 

Örnek: meserret efza, sc· 
vinç artıran, (çoğaltan) 

Efziyiş • artma, çoğalma 

Efzun- çek, artık, yukan 
örnek: sinni 25 den ten, 

diin, 35 ten efzun olmıyan
lar, yaşı 25 ten aıağı, 35 

ten yukara olmıyanlar. 
Eliadiyet - birlik 
Ehali, ahali • elgiin 
Örnek: ehaliye karşı, el· 

gilne karşı. 
Df>Vrımı var 

Satılık Piyano 
Alman marka her ıeyi 

aağlam kuyruklu bir pi· 
yano! ebven fiatla ıatılık
tır. 

Almak arzu edenler ber 
fÜD sabahdan akıama ka· 

1 
dar ULOSAL BiRLiK 
gazetesi idarebaneaine mü· 
caat etmelidirler. 

Ulusal 

Birlik 
Cdiıdeli.k ıiyaııal gaaete 

Sahibi: Haydar Rüıdü Öktem 

Neıriyat müdürü : 
Hamdi Nazheı 

Telefon: 2776 
Adre. : lzmir ikinci 

Beyler aokaiı 
A.borıe ıardarı : 
700 kuruı .senelik 
400 .. altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilinlar için : 
faarif cemiyeti ilinat 

bfirosuna müracaat edil· 
melidir. 

Hususi ilanlar : idare· 
hanede kararlaştırılır 

Basıldığı yer : ANADOLU 
matbaası 

rahhas azası~Roger_Debeire teferria ve makbuzları imza- ayının 23 ncü günü taribilt 
ve mezkur şirket müdürü ya, primleri tahsile, hasar ve olan bu vekalet "'zirine dJef~ 
Abdi Vehbi olbaptaki tav· ziyaı tesviyeye ve gerek ha- · d.S' l .. imza şahıs ve hüviyetı 
zif mukavelenamesi mefadı- sar komiseri ve acenta sıfa- 111 bbİ' 
na tevfikan",lzmirde mukim tile hasaratı:ve zayiatı keşif rece marufum Abdi Ve 
"Abdi Vehbi lzmir şubesi,,· ve tetkik""ve tahkike, rapor nin olup muvacehemde f,s 

.. oıe' ni Boz Kurt Türkiye umum tanzim ve .. imza ~ve itaya ve ve münderecatını tem~ e'. 
sigorta şirketi lzmir vilayeti keza haiz ... olduğum vapura- kabul ve ikrar eyledıkt~ 
ve mülhakatı umumi acen- :centahğına müteallik: mua· sonra noter kanununun 67;ı·~ 
talığına nasp ve tayin ve melitı tedvir ve ifaya, me· maddesine tevfikan taıdı 
şirket nizamnamei esasisine ki tip ve telgraf, kolFve me· ettim. 
ve nizamatı saiıesine ve ken· baliği postane ve rüsuaıattan 
disine ita olunan veya bila· ahz ve trsellüme, bankalara 

17470 - 1668 
23 K. evvel 1934 

Mithat Cemal ,,
111 

Dördüncü noter BeyoJ 
resmi mühür ve im:ı• 

hara ita edilecek talimata namıma paraları tevdi ve 
tevfikan hareket dmek ve kabz ve irsale, yazıhane an· 
daireyi vekaleti dahiline mün· trepo isticar ve memurin is· 
hasır olmak üzere husasah tibdama ve azl .:, mukavelitı 
atiye için şirket nam ve he- :ıazimeyi akd ve feshe, de· 
sabına vekalet ita eyleriz, vairi idare ve adliye ve hu· 
şöyle ki: susiyede ticarethanemi tem· 

Teklif edilecek yangın si- sile, mehakimde müddei ve 
gortalarına anifülbeyan tali· müddeialeyh ve şahsı salis 
mat meyanında tayin olunan sıfatlarile muhakeme ve mu· 
sigorta hatları dairesinde ve hasemeye, tebliğ ve tebel
mer'i tarifede muayyen fiat· Iüğe ve her türlü beyine ika
larla kabule ve bu bapta me ve istimaına, haciz vaz 
esas ıigorta mukavelename· ve fekkine, ahz ve kabz ve 
leri, zeyilname, tecditname sulh ve ibra ve feragata a
ve indelhace muvakkat si- vukat ehli hibre, hakem ve 
gorta ilmühaberleri imza ve mümeyyiz teyin ve azle, pro· 
itasına, ibilumum sigorta testo keıide ve cevaba, iflisl 
ücürat ve teferruahnı tahsi- talebine ve konkurdato ak· 
le ve makbuz itasına ve ta- dine ve muamelatı iflisiyede 
lep vukuunda sigortaların temsile ve elhasıl ticaretha· 
kısmen veya tamamen fes- nemin muamelatının tedviri 
hini •. reıen iı'ara ve yangın zımnında muktezi umur ve 
zuhurunda şirket hukukunun muamelatı ifa veJ unvanı ti
muhafaza ve vikayesi z.ım- carim tahtında vazı imzaya 
nında memurini mülkiye,~a(İ:- mezun olmak üzere Vekileti 
liye ve zabıtaya ve sair ma- .;amme ve mutlaka ve sahiha 
kamata mOracaata muham· ' 

hacz vaz ve fekkini talebe min ve ehli hibre tayin ve 
1 ve ilamatı mftstahseleyi mev· az ine ve sigorta sahipleri-

nin beyanatını ahz ve isti- kii icraya boyarak tenfizi 
ahkamını talep ve ifaya me-maa ve ıirketten talimata 

mahsus. vüruduna değin za- zun olmak üzere (Abdi Veh· 
rar mikdannın tezayidine bi lzmir ıubesi) ai vekil ta· 
~mani olacak ve bilakis tena· yin eyleriz. 
-kmÜDül:emiİi-edicek-ted&:° Ancak mezk6r ıube gerek 
biri tehaffliziyeye teveas61e,· namımıza ve gerekse tirket 
basar tazminatını tesviyeye nam ve hesabına bono, po
ve sulhu ibraya, tali acenta· Jiça ve havalename veyahut 
Jar tayin ve azlına, ıahıı her hangi bir taabhDdQ m6· 
ahiri tevkile ve aigorta tir- tezammm ıenedata vazı im· 
ketlerinin teftiı ve müreka· zadan mennedilmittir. 
besi hakkındaki kanun ve 13 K. Evvel 1934 pul 
talimatname ve zeyilname· imzalar: .. _._..,. . ...... .. 
terinde muayyen~hkama te- Kllite : .. 
baiyetle:muamelitııaıifaya ve Bu Bin dokuz ytiz otuz dört 
indelhacc ballda,. muharrer ıenesi K. Evvel ayının 13 
hususattan dolayı Türkiye ilncü günil tarihile olan bu 
Cümhuriyeti:mehakimi aide· vekild zirine mevzu imzalar 
ıinde ve kiffei derecat me· şahıs ve hüviyetleri dairece 

(hakim nezdinde Cmüddei ve marufum Roger Debeire ve 
müddeialeyh ve ıahsı ıalis Abdi Vehbi imzalarile • tem§il 
ve itirazülgayr:sıfat ' ve su· edilen Boz Kurt Türkiye 
retlerile hazır ~ bulunarak umum sigorta tirketinin 
muhakeme ve muhasemeye, olup muvacehemde vaz ve 

~avukat tayin ve azline, teb· milnderecatını temamen ka· 
lii ve tebelltıp.' Mı aeYİ bul •• ikrar •Jlediktea .... 

Umumi no. 2994 . . 
0 işbu vekaletname suretıol 

daireye ibraz olunan ash: 
ve dosyamızda saklı ve OJİ1 
riıi tarafından imzalı nuıb~; 
sına mutabık olduğu taıd~ 
olunur. Bin dokuz yüz o~, 
beş yıh mayıs ayının d t 

dü!lcÜ cumartesi günü. -
İzmir birinci noteri rel ,t 

mührü ve M. R. Bayralıı.t 
oğlu imzası. 

Umumi no. 2992 • lf 
lşbu~vekiletname surettll , 

dairede mahfuz '4.5.935 tik 
rih ve 2994 umumi num•~ 
mübrez nushasına mut• ., 
olduğu tasdik olunur. fi. 
dokuz yüz otuz bet yılı -', 
yıs ayının dördüncü cuaı1•' 
tesi günü.. . . . ,,J 

İzmir b1rıncı noterı re• t 
mührü ve M. R. Bayraktı 
oğlu imzası. 

ra noter kanununun 
maddesine tevfikan 
ettim. • t 

Mühib: Beyoilu Mıt• 
Cemal 4 6ncil Not•' 
imza: Mitat Cemal 

Bu suretin dairemde ~ 
yaıında 13 IC Evvel 1 ~' 
tarih re 17024 No. ile 111• 

fuz aslına mutabık oldur' 
taıtik ederim. it•t 

Miibür: Beyoğlu .ı 
Cemal 4 nacil Notel 
imza: Mitat Cemal _,-i 

lımir birinci noteri ı 
mühilril ve M. ll· 

BaytraktarojlU 
imzaaı 

Umumi No. 3001 'ı 
lıbu vekiletname ıu~ 

nin daireye ibraz ol -
taıdikli. suretine muta~k dlı 
duğu tasdik olunur. Bıo ~ 
kuz yüz otuz bet yılı Al~:. 
ayının dördilncO camlf""" 

günü. ~ 
lzmir biriac:i Noteri 
mi mOhlril ve M. R
Ba.wnı.aaaroma 

J 
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l'JATayyare Piyangosu.. Fratelli Sperco Vapur Acentası 

N. V. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

b & Co .. 
~UTSCHE LEVANTE LıNİE. 

11 

SAMOS,, vapuru 29 ni
~llrıdll bekleniyor, 2 Mayısa 
li•dar Anvers, Rotterdam, 
)illltnburg ve Bremen için 

k alacaktır. 
1:11 .. A.LIMNIA " vapuru 8 
t •)'ısta bekleniyor, Anvers 
c \ liamburgtan yük çıkara· 
'"tır. 
~ .. liERAKLEA., vapuru 13 
) •Yısta bekleniyor, 16 u:ıa
~8• kadar Dilkerk, Direkt, 

11•era, Roterdam, Hamburg 
:~ Bremen limanlarına yük 
•caktır. 
~RMEMENT H.SCHULDT 

HAMBURG 
'"liANSBURG,, vapuru 5 

ııa,flata bekleniyor, Anvers 
tt Lı 

namburgtan yük çıkara-
t,ktır. 

SERViCE DIRECT 
' 

DANUBIAN 
TUNA HATTI 

•• A. 
TID ,, motörü 12 ma-

Yıat b . ~ l eklenıyor,,..Budapeşte, 

-t•tislava, Viyana için yük 
•taktır. 

.,, "TISZA" vapuru 5 bazi
b bda bekleniyor, Budapeşte,i 
orar 1 
YQ)c ıı ava:tve . Viyana için 

alacaklar. 

t, "~UNA,, vapuru 30 bazi
J() b a bekleniyor. 

liNSTON VAREN LINES 
L TD LIVERPUL 

'll '"GUENMORE" vapuru 20 
~~Yıı~a bekluniyor, l:.iver-

19 uncu Tertip Bi· ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
}etleri Satıhvor •• •• GANYMEDES " vapuru 6 mayııta gelip yDklnO 
)i@)!'(oe<lEıEıeôodlii 

0 
Jiı ~ t boıaJttıktan ıoora 8urgaı, Varna ve Köstoace lima11lan 

için yük alacaktır. 
Bttyüklkramiye 

25000lira 
_Mükafat-

'' HERMES ,, vapuru 4 mayııta gelip 9 mayııta Anvera, 
Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg limanları için yllk 
alacaktır. 

" GANYMEDES " vapuru 18 mayısta gelip 23 mayıstı 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları içia 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LlNlEN 20000 lira "BLALAND,, motörü 20 mayısta Rotterdam, Hamburır. 
ICopenhage, Dantzıg, Gydnia, Goteburg, Oslo ve lskandi· 

~-------~ navya limanlarına hareket edecektir. 

Ol
• • Q k" "NORDLAND,, motörü 2 haziranda Rotterdam, Hamburı. 
tvıer ve Ş re a- Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, Oalo ve lıkandi· 

Si Limitet vapur navya limanlanna hareket edecektir. 

acentası 

Cendeli Han. Birinci kor· 
don. Tel . 2443 

Tbe Ellerman Lines Ltd. 
" ALGEERIAN ,, vapuru 

18 mayıs Liverpool ve 
Svvenseadan beklenmekte· 
dir. Ve ayni zamanda doğru 
Liverpol için yük alacaktır. 

14 POLO " vapuru mayıs 
nihayetinde Anvers, Londra 
ve Hulden gelip tahliyed~ 

SERViCE MARITIM ROUMANI 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

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

• ALBA JUL YA" vapuru 20 haziranda gelip 21 haziranda 
Malta, Marsilya ve Barselona hareket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
lzmir Nevyork arasında aylık muntazam ıefer 

" RINOS ., vapuru 14 mayısta lzmirden doğru Nevyork 
için yük alacaktır. 

" TAMESIS ., vapuru 10 haziranda lzmirden doğru Nev· 
york için yük alacaktır. 

Hamiş: llindaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 
Acente mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafıilit için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 • 2663 

bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

" O PORTO " vapuru ma· •llllll llllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllll lllHlll 
yıs nihayetinde Liverpol ~e ~ lzmir yün mensucatı~ 
Svenseadao beklcnmektedır. = := - -

THE GENERAL STEAM NA- sr·· k A· . şı·rketı·~===-
VIGATI N Co. LTD. ~ Uf IlQll}fil 
"ADJUTANT,, vapuru 7 3 -· 

mayısta Londra için yük S Bu mt\essese, iki yoz:bin lira sermay.c ile 5 
alacaktır. : teşekknl etmi~ ve Di Ory en tal Karpet Mauu-~ 

Deutsacbe Levante Linie ~ fakçörers Limited (Şark halı) şirketine ait ~ 
"ULM,, vapuru 15 mayısta - -

-
- fzmirdt Halknpmnrdaki kumaş fabrikasını satın s 

Hamburg, Bremeo ve An· 'l' k versten beklenmektedir. ~ almıştır • .Falırika bütüu teşkilat ve tesisnt ve mft&. ~ ve fa ya .. ANGORA,, vapuru ha· := tahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tıı· 5 
len limanımızda yük boşalt· § rihinden itibaren y~ni ~irkct tarafından işletil· ~ 

Şeker Fhrikaları 1.,ilrk Anonim Şirketi maktadır. as mektedir. Her nevi yftn iplikle~i, kumaş, buttn· ;;; 

Sermayesi 3,000,000'fürk lirası Not: Vurul tarihleri •e ~ niye ve çorap imal edilecekıir. Momul6tın emH· §§ 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 

30
_ 4

0 
vapurların isimleri üzerine § tine faikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmittir. ~ 

• değişikliklerden meı•uliyet ~ Bu~mamulat Pe~tcmalcılar başında eski Orozdibak s 
lzmir Emrazı sariye hastanesi 1k1·a~b.u1 ... ed•n•m•e·z·--~- §S iuisalindeki sergide ıeşbir edilmekte ve satış raıb- § 

ôksftrenler! Mut· •ı:= rika içinde ynpılmaktaclır. ~ 

. :~ "\". 

baştubahetinden: l§S Posta kutusu: 127 = 
Hastanemiz için 2000 kilo şeker açık eksiltme ile satın laka (Okamentol) ~ I~ Telgraf adresi: lzmir:.;:Alsancak ~ 

alınacaktır. isteklilerin şeraiti görmek üzere her gün ve ôksilriik şekerle· """' = Telefon oumarası 2432 ve 3564 ~ 
kafi ihale günü olan 12-5-935 pazar günü saat 11 de rini tecrnbe edi-~ 1m11111111111111111111111111111111• 1111mmım1111111111mınınnrn1111111111111111111nınu• 
Tepecikte emrazı sariye hastanesinde toplanan komisyona ~ 

müracaatları. 22-27-2-7 1149 niz.. ~ ·---Su" mer Bank .... --• T . ~ ~ aze temız ııcuz ~ 

ilii.; 
Her türlü tuvalet çeşitleri 

IIamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak No: 37 

Ali Agah 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
11-inci Beyler Sokağr N. 68 

Tel<'/ on 3452 .1 ................ .. 
ala baktır. 

THE EXPO·\T STEAMSHİP 
coı PORATION 

" EKSELSIOR ,, vapuru 
halen limanımızda olup Nev· 
york için yük a maktadır. 

" EKSMINSTER ,, vapuru 
15 mayısta bekleniyor, Nev-

Kitaplarınıza Gnzel Bir 

Cilt, Hatıralarınıza Şık 

Bir Alhnm, Ve sair 

Cilt l~leri Yaptır· 

mak isterseniz : 

• YENı KAV AFLAR * 
Çarşısında 34 Numarada 

· · Ali Rıza · -
Mücellithanesine uğrayınız. 

Ve Pilrjen Şahapın 

en nstnn bir mis· 

bil şekeri olduğu· 

nu unutmayınız. 

Kuvvetli mftshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat sOrglln ~ 
haplarını Maruf ~ 
ecm depolarından r:f) 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

ze)) markalı az kullanılmış 
bir motör satılıktır. Taliple-

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla· 
mı, en ucuzıı en güzeli 

Hereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beyk9z kıınduraları_ 

Bakırköy bezleri 
Sümer Bank yerli mallar pazar1 

lzmir şubesinde hıılursunuz 

fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rıl$tem beyin Joıoğrafhane$İ~ lmıirde en ıyı 
foıograf çekmekle şiShreı bulan bit- san'aı oca.gıdır. En 
müşkülpesent olanlar dahi, burada çektirdikleri foıokraJ· 
lardan memnun kalmışlardır. 

Hamza Rihtem beyin, foıoğraj m.ofremesi ıaıan nıa· 

g~mı da muhterem miışıerilerinin ince zevklerine gl>re 
her çeşit malları, f oıoğraf makinelerini bulundurmalda· 
dır, Bir zıyareı her şeyi ispa.ıa klifidir. 

'--L&_._...._..._u,...-......,._a,,,_.....,rld.<:wti..-R~r.~ 
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lzmir Milli Emlak müdürlüğünde~· Ya 

, Filistin arabları, milttn vasJtasile komsere oltimatom verdiler 

Göztepe Akgöz sokağlDda 4 numaralı ev ~ de 
Mersinli Karşıyaka caddesinde 61 eski numaralı barak• 1 ~ 
Buca paradiso kızıl çullu caddesin del 1 eski61 tajN. arsa 
Karşıyaka alaybey yalı caddesinde 227 eski 223 taj N°· 2i 
ev ve bahçe ~ 

Ar ahlar, lngiliz f evkaliide komiserinin 
hemen Filistin'i terketmesini istediler 

Yukarıda yazılı emvalin 2·5-935 tarihinden itiba~eo 1,. 
ay zarfında bir senelik icarın pazarlıkla verilecektir· --~ · 
liplerin bu müddet zarfında her gün Milli Emllk IPüdil 
yetine müracaatları 1~ 

ilan 
iç ticaret umum müdOrlüğOndeıı: 

Son zamanlarda haşlıyan Yahudi akını, Filistin arablarını kuşku
landırmış bulunuyor. lngiliz mandasını istemiyorlar 

Türkiyede yangın ve hayat sigorta işlerile çahşmak oı~: 
kanuni hükümlere göre tescil edilerek bugün faaliyette le' ı 
luoan Bozkurt sigorta şirketi bu Lerre müracaatla evfe ~ 
İzmir acenteliğini yapmakta bulunan Bay lplikcioğlu M. s: .. 
nin acentelikten istifa ettiğini ve yerine İzmir ve mülb• ~ 
tında şirket namına yangın sigorta işlerile meıgul olO'dı 

Jstanbul 7 (Hususi) - Filistin mOfUlsO, Ingiltere MOfUlnO.n bu muhtırası, Filistinde derin tesirler 

fcykalade komserine bir oltimatom vermiş ve Iogiliz uyandırmıştır. Söylendiğine göre, Filistin Arapları, son 
mandasının istenilmediğinden bahisle komserin der· zamanlarda başlıyan Yahudi akmıoı iyi karşılama· 

ve bu işlerden doğacak davalarda, bütno mahkeıPele~. 
dava eden, edilen ve üçüncü şahıs ııfatlarile hazır b~I oı ll 
mak üzere lzmirde mukim "Abdi Vehbi lzmir ıubesı,, ki' ll 

hal Filistin topraklarını terketmesini bildirilmiştir. mışlardır. .... ··• ....... 
Fransız mandala- Yugoslavya'da intihabat 

rında ıslahat 
-Baştarafı birinci sahifede
gibi, diğer taraftan da Lüb
nan ve Lazkiya devletlerini 
de tesis etmiştir. 

Küçük bir mıntaka dört 
devletin kurulması ·ve her 
devlet için ayrı ayrı Cüm
hurriesi, hey' eti vekile, par· 
lamento gibi esas teşkilatla· 
rı sonsuz masraflara yol 
açılması halk tarafından 
memnuniyetsizlikle: karşılan
mıştır. Nihayet bu şekil teş· 
kilatın ömrü uzun olmamış
tır. 

Fransa, 1925 de Üttühadi 
hükumeti namı:aıtında Şam 
ve Halep devletleri ve Laz· 
kiya aleviler hükumetini bir
leştirmiştir. Lübnan hükumeti 
bu üttühada girmek isteme
diği · İçin ayrı olarak bırakıl· 
mıştır. 1924 te bu şekli hü-
kumet ilga edilerek Şam ve 
Halep mıntakaları Suriye 
devleti adı ile birleştirilmiş
tir. Bu defa da Lazkiya hü
kumeti müstakil kalmıştır. 
1926 da Berutta Lübnan 
cümhuriyeti tesis edilmiştir. 
Bundan az bir zaman 
sonr, bu Cumhuriyette kal· 
dmlarak yerine Şam cüm-
huriyeti kurulmuştur. 1932 
de Lazkiya alevi devleti lağ-
volmuş ve bunun yerine La· 
zkiya hükumeti kurulmuştur. 
1933 de Lübnan cümhuri
yeti meydana getirilmiştir. 

Bütün bu değişiklikler 
halk üzerinde çok fena bir 
tesir bırakmış, protesto ve 
şikayetlere yol açmıştır. 
Şimdi Fransa hükumetinin, 

sağlam esaslar üzerine yeni 
teşkilat kurmak istediği 
anlaşılıyor. Ve bunun için de 
Şam, Berut, Lazkiya ve Ce
belidüruz eyaletleri birleşti
rilerek birleşik bir hükumet 
kurulacaktır. Bu şekli hal 
gerek siyasal ve gerekse 
ökonomik bakımdan uygun 
olacaktır.,, 

C. H. P. 
Büyük Kurultayı mu· 

rabhasları gittiler 
9 Mayısta Ankarada top

lanacak olan Cümhuriyet 
Halk partisi büyük kurulta
yına lzmir namına iştirak 
edecek murahhaslardan kim-
yager bay Memduh, avukat 
bay Mustafa Münir, doktor 
bay Mithat, Ödemişli bay 
Selim, Çeşmeli bay ~ ehmet 
Aldemir ve Aydın vilayeti 
namına iştirak edecek olan 
Aydın vilayeti parti başkanı 
bay Kadri Ertem ve avukat 
bay Neş'et bu sabahki Af
yon trenile Ankaraya gitmiı· 
ı~rdir • 

Seçimin neticesi hu 
gün anlaşilacak 

Şimdiye kadar yapılan tasnife göre; 
Yevtiç 221 meb'us çıkaracaktır 

Belgrad, 6 ( A.A ) - Se
çim merkez komitesi ;bu sa· 
bah saat dokuzda devlet 
şurası başkanının başkanlı· 
ğında toplanarak seçim so· 

nunçlarını incelemeğe ( tetki-
ke) başlamışhr. 
Başbakan Yevtiç'in listesi 

yeni lıkopçina üyeliklerinin 
beşte üçünü yani 370 üye-
den 221 ini kazanmiştır. 

Liste geriye kalan beşte 

ikiye de ortaklaşmıktadır. 
Eski demokrat önderi Davi-
doviç ile eski müslüman ön
deri Spabo ve eski Sırp çif
çileri önderi Yuvanoviç'in 
başar1ksızlığa ( muvaffaki
yetsizliğe) uğrayacakları hak· 
kandaki tahminler doğru çık
mıştır. Bunların gelecek 
meclise giremiyecekleri an
laşılmaktadır. 

~~----~----.... -...... ~----------------
Kamutay müza

kereleri 
Baştarafı 1 inci sahijede -
parçası haline getirilebilecek 
bir hale sokulmasını istemiş 
ve idarenin bu günkü bağh 
bulunduğu Tarım bakanlığın
dan ayrıt edilerek Bayındır· 
lak bakanlığına bağlanması
nın daha doğru olacaiını 
söylemiştir. 

Tarım bakanı Muhlis Ek
men verdiği cevapta; idare· 
nin 927 yılından beri geçir
diği safhaları anlatmıı ve 
geçen yıla kadar devam e
den kuraklıklar yüzünden 
Beyşehir gölünün su ıeviye
sinin düşmüş olmasından ile
ri gelen ııkıntile durum kar· 
şısında mulahhassııın tetki
kat yaptırıldığı ve sonunda 
köyün eski seviyesine gel
mesini beklemeğe karar ve
rildiğini söylemiş ve demiş
tir ki: 

- Netekim bir yıl önce 
su Radya seviyesinden çok 
daha aşağı inmişken, geçen 
yıl biraz yükselmiş ve bu yıl 
beş santim yüksekliğe çık· 
mıştır .,, 
Tarım bakanı ovada geçen 

yıl 50 bin dönüm toprak su
landığını bu yıl yetmiş bin 
dönüm toprağın sulanacağını 
umduğunu sulama idaresinin 
git gide ilerlemekte bulun· 
duğunu ve bu idarenin Ta
rım bakanlığının kontrolun
da bırakılmış olmasındaki 
sebepleri anlatmıştır. 

Gene Kamutayın dünkü 
toplantısında hudutlarda çı
kan ihtilafların tetkik ve 
halli için olan Türkiye ve 
Sovyet Rusya mukavelesinin 
altı ay daha uzatılm11ı Tür
kiye ile Bulıariıtan arasında 

Bayraklı 
ilk mektebinden para 

çalındı 
Bayrakh ilk mektebine gi

ren bir hırsız, çekmecede 
bulunan ve mekteb koope
ratifine aid olan beı lira 
parayı çalarak kaçmıştır. 
Hırsız zabıtaca aranmak
tadır. 

ökonomi 
Bakanlığının layihası 

Ankara -Ôkonomi bakanı 
hafta tatilinin Cuma yerine 
Pazar günü olması h~kkında 
bir kanun liyıhası hazırla· 
mıştır. Bu liyıhaya göre, 
resmi daireler Cumartesi 
günü öğleden sonra tatil 
edecekler ve Pazartesi sa
bahına kadar kapalı bulu
nacaklardır . 

• 1aponya 
rf ekrar Sallandı 

Tokyo 6 (A.A) - Forma• 
ıede, Sinsuku eyaletinde bir 

yer deprenmesi olmuı ve 19 
kişi ölmütür. 

Şarbay 
Şarbay Dr. bay Behçet 

Uz, bu sabahki Afyon tre· 
nile Ankaraya gitmiştir. 

Şarbay Ankarada on gün 
kalacaktır. 

Sofyada imzalanan protoko
lun Türkiye ile Yunanistan 
arasında imzalanan ve Me· 
riç ırmağının her iki kıyısın· 
da yapılacak idorlik tesisa
tın tanzimine ait itilifın tas· 
dikine dair kırnuolar kabul 
edilerek toplanbya ıon ve· 
rilmiştir. Kamutay gelecek 
toplantısını Mayısın 18 inde 
yapacaktır • 

Matbuat 
Genel direktörlftğll 

neler soruyor 
Ankara 6 (A.A) - Mayı

sın 25 inde Ankarada top
lanacak olan matbuat kon
gresinde Türk okuyucularının 
da düşüncelerinden istifade 
elmek istenildiğinden, mem· 
leketin muhtelif yerlerindeki 
gazete okuyucularına mat
buat umum müdürlüğünce 
şu sualler sorulmaktadır : 
1 - Okuduğunuz gazete

nin şeklinden ve içindeki ya
zılardan memnun musunuz? 
Haber, hikaye, makale, ro
man, mizah ve saire .. 
2 - Okuduğunuz gazetede 

ne gibi şeyler bulmak ister
siniz ve ne gibi ıeylerin bu
lunmamasını istersiniz?. 

3 - Bulunduğunuz yerde 
istediğiniz gazeteyi kolaylıkla 
bulabiliyor musunuz?. 
4 - Gazete okumayanla

rın niçin okumadıkları hak· 
kında düşünceniz nedir ? 

Matbuat umum müdürlüğü 
bu suallerin cevabını 20 Ma
yısa kadar, Ankara matbuat 
umum müdürlüğüne bildir
melerini sayın Türk okuyu
cularından diler. 

umumi acente tayin ettiğini bildirmiş ve lizım gelell 
ğıtları vermiştir. .. 

0
1• 

Keyfiyet kanuni hükümlere uygun olduğu görtiJIJJUf 
makla ilin olunur. 

lzmir muhasehei 
dorlüğOnden: 

Bedeli 
sabıkı 
Lira 

hususiye JJJil' 

326 Bahribaba tramvay caddeai 62 oo. lı hane 
250 " " " 62, t " " 
316 fi n >> 62,2 ,, H 

323 " " " 62,3 " " 
300 " " " 62,4 " " 
235 ,, ,, • 62,5 ,, ,. 

37 Ali aia yağcılar sokaiı S ,, ,, 
100 Keçeciler caddesi 95,l n ,, 

50 Eşrepaşa birinci süleymaniye mahallesi 13 no. lı b•11' 

60 Karşıyaka bahariye mahailesi 33 no.lı hane . ~ 
25 Tilkilik oımanzade yokuşu 7 .• eski mekteb bıO 11Ql)' 

30 Burnava akkaı sokağı 19 ,, hane l 

35 " " " 24 " " 
200 Karşıyaka kemalpaşa caddesi 129 ,, ,, 

320 " " " 121 " " 
400 " " " 133 " " 
180 ,. celil bey sokağı 1~ " • 
200 lkiçeşmelik caddesi 202 no. lı halk fırkası 1 

ldarei hususiyei vilayete ait yukarıda yerleri yazılı ak•'~e 
1-6-935 tarihinden 31-5-936 tarihine kadar bir sene müddetd• 
icara verilmek üzere 2-5-935 tarihinden itibaren 20 gün ıoO ~ 
detle müzayedeye çıkarılmıştır. Müzayede fartlarını rörıfJe 1 istiyenler hergün muhasebei huıuıiye müdüriyetine ve P:, 
sürmek iıtiyeolerinde ihale günü olan 22-5-935 çart•~e· 
günil ıaat 9 dan onbire kadar depozito makbuzlarile 
raber villyet encümenine milracaatları. 1300 

Kemalpaşa Mal müdürlüğünden: 
Cinsi Adet Miktarı Metrukiyeti M bede~ Köyü Mevkii 

Yukarı K. Çukur bağ 
Parsa Kavaklık 

" 
" 
" 
" 

,, 

,, 

" 

Karakol so. 
Sarı ceviz 
Tahta köprü 
ikinci ceviz 

Tahta köprll 
Gerenlik 
Başdeğirmen 
Gereoli 

tarla 1,8380 M. M panayot o. ilya 'ıs li'' 
tarla 2747 ,, oifli andon 30 ~ 
dükkan manyat o. yanako 40 ' 
tarla 1,1028 " yorgi o. hiristo 15 -
tarla 6893 ,, koca buyuk yaoako 15 ~ 
tarla 2,2975 " kireççi yani 50 - l 
dükkan 3 kalpako k. eleni t50 ~ 
tarla 1,8380 ,, çakırın dimitri 40 ~ 

7352 d • 25 ~ tarla 15 z. " eğırmenci •asil 
,, 60 ,, 3217 ,, varilci o. nikola 75 - \r 
,, 5514 ,, değirmenci vaail 13 ~ J 

arsa 500 " Papas o. kosti 20 -
,, Dibektaşı kahvehane bakkal andon 80 " l'l, 

Ulucak Arap kuyusu tarla 28 z. 2,4813 ,. apostol tOO ~ \) 
Kemalpaşa Kırda harap bağ 9,1900 ,, çirgot nikolald 100 " 

B ı 5514 15 
,, 

" üyük yer tar a ,, panıgo 
,, Koca kıyı tarla 5514 ,, dimitri aristidi 20 " 
,, Kulak dede harap bai 2757 ,, todori 30 " 

Y k k 1 2,2975 25 ,, 
a a öy Arap alanı tar a ., panayot 

" Musluk tarla tS z. 4,5950 ,, ıisamh dimitri 100 " 
,, Yıkıkiçi ,, 1,3785 " istelyani 15 " 
,, Bahçe altı ,, 38 " 6433 " laz o. haralambo 50 ~ 
" Bahçe altı ,, 100 ,, 1,8380 ,, bornovalı aleko 50 " 

M 1,3785 • ı k ı ııo " ,, ezar ıltı ,, 24 ,, ,, ıste yani ni o i ;, 
25 ,, 

" f'atal re•me 9,1900 ,. koca nikola •· 
Y.ö y y " 60 ,, "" 

,, ren dere ,, S ,, 5496 ,, değirmenci elisa •.
1 10 fi 11 

,, Çatal çeşme ,, 2, 7570 " kavako panayot ,.,, ,, 
" Özbek ,, 2,2975 ,, deli margiri 'iV ~ 
,, Kara ağaç " 31 .. 1,1028 " kör yanako SO : 

Yukarı K. Mersin içi 3768 n ananost o. niko tO 1,~ Yukarıda evsafı yazılı gayri menkuller peıin para ve ikinci tertip bono ile miilkiyeclt 1ıe 
satılmak üzere 23-4-935 günlemeçinden 13-5·935 güolemeçine kadar 21 gün mOd e 
müzayedeye çıkarılmışlar. ,,t 

Taliplerin müzayede günü olan 13-5-935 gilnlemeçine teaadilf eden pazartesi güoO :ı•" 
14 te Kemalpaıa mal müdürlüillnde mütetekkil ıatıt komiıyoouna mOrac•:, 
ilin olunur. ıs~ 

-


