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• lJLlJ~AL Kolombiya' da 
ihtilal çıktığı Mogo

tadan haber verili-
Ji una mfiracaat edilme ı ır. l l 

"""uıusi ilanlar: idare hande kara aştırı ır 
~sıld~ği""yer;{ANADOLU) Matbaası lzmirde çıkar, a~mcı siyasal gazetedir. ,_Y_O_r_. ____________ , 
........._Y Telefon: 2776 - ~Pazartesi - 22 Haziran 1936 F" · (100) P ~ ıl : 3 • No : 728 _ - ıatı ara 

Boğazlar lionferaıls~ bugün toplaıı.ıyor 
rvı== ;oJini cİÖrtle~ İftjf aliı B~ksör ŞimeÜ~g=--8,oQa~~ar konfera~SI 

US • • ' • • lkr giin sonra Av. bUQUn toplanıyor 
kd t ki f d k rupa'ya dönecek a . ını e 1 e ece mış . Nevy.ork, 22 ( Radyo ) - 8 devlet delega~yonları Mon-

Zenci Boksör J oe Luisi mağ- trÖ ye geldiler. Konferans Bu ittifak Almanya, Fransa, lngiltere ve 
ita/ya arasında olacak. ita/yan kabi· 

nesi dört Temmuzda toplanıyor 

lup eden meşhur Alman bok· 

sörüŞimeling, bu ayın 23 ünde 

Hindenburg balonu ile Ame

rika' dan ayrılacağını bildir

miştir. Şimeling, ge1ecek defa 

Melburg'ta yapacağı maç için 

bir müddet sonra tekrar Ame· 

rika'ya dönerek çalışmağa 

başlıyacağinı da söylemiş· 

Londra 22 ( Radgo) - /ngiliz gazetelerinin haber verdiklerine gÖ1'e, M. Mııssoli
ni, zecri tedbirler kalktıktan sonra Temmuzun dördünde ltalgan kabinesini lopfaga
cak ve umumi vazigeti müzakere edecektir. 

Mossolini, Almanya da dahil olmak şartile, 1934 senesinde ıörüşiJlen esaslar 
dairesinde lngiltere, Fransa, ltalya ve Almanga'dan mürekkep bir dörllel' itti/alcının 
alcdini teklif edecektir. tir. 

P. genel sekreteri buradaki valiler toplantısına riyaset ettikten 
sonra Eilirne'yeJgeçecektir. Ankara toplantısı yarın .. 

Ankara, 21 (A.A) - An- hatları esnasında genyön kurul 
'kara' da yapılacak olan valiler azalarından bazılarının kendi· 
toplantısı Salı günü saat on ,ine refakat edecekleri haber 

• 

beşte parti binasında yapıla- alınmıştır. 
lcaktır. Davet üzerine gelmekte 

1 

lstanliul 22 (Hususi) - Da· 
olan valiler ilk iş olarak ve· biliye Vekili ve Cümliuriyet 
kalette müsteşarlarla temas Halk Partisi genel ıekreıf:eri 
edeceklerdir. Ankara toplan- Şükrü · KlJ)ıa, yarın Ankara' da 
tısı bittikten sonra iç işleri toplanacak· olan valiler mec-
bakanı :e C~ ~: Partisi ge~el lisioe riyuet edecektir. 
sekreten Şukru Kaya İzmır- C:.!:L...:: Ka b hafta · · d 
d k

. l k - ...,~ ya, u açın e 
e ı top antıyı yapma uzere 1 . , .d k d 

• ıınır e gı ece ve ora an 

Amerıka Edirne'ye geçe~k·t-ir...,. ~---'--...... 

Silah fabrikaları Kolombiya'da ih-
8 inci Ed""'d millileftiriliyor Şükrü Kaya tilal çıkmış 

Londra 22 (Radyo)- Kral Vaşington 22 (Radyo) _ lzmir'e gideoek ve oradan da Paris 21 (Radyo)- Bagata-
8 inci Edvard, yakmda Cenu· Silah ve mühimmat fabrika· Trakya'ya geçerek Edime top· dan gelen .haberlere göre, Ko· 
bi Fransa' ya giderek yazı ge· larının, millileştirilmesi ve lantısam yapacaktır. Bu .seya· lombiya' da ihtilal çıkmıştır. 
çirecektir. Kral, mütenekkiren umumi harpte yapıldığı üzere •• •• • •• • • 

seyahat edecek ve Prens iken fabrikatörlerin ihtikirına mer ou·· n . atletizm mu·· 
gezmiş olduğu yerlere uğnya- dan verilmemesi hükumetçe • 

a·~lrikacl~~;~ı. ~ar sabaka~~~ ~plldı 
, K. S. K. goztepe ile 3-3 

pışmalar oluyor berabere kaldı 
•- • Mıntaka atletizm mü1aba· birinci 6,33, Süreyya 5,77, 

Liyej şehri askeri işgal altındadır. kalan dün Alsancak stad· Vedad üçüncü 4,45. 

Sokaklar -1a barı.katlar kurul-1.u yumunda yapıldı . Hava çok (Devamı 4 iiacii sahifede) 
u~ aı fazla s~cak olduğundan seyirci ••••• 

s olarak hemen hemen kimse· M. Çorçil bir söylev Paris, 21 (Radyo) - Soir 
ıazetesinin öğrendiğine göre, 

liycj şehri asker '8rafından 
İfgal edilmiştir. Şehrin bütün 

lllühiru noktalarına askeri ha· 

?"-Uar · kurulmuştur. Tren 
1~onuda işgal edilmiştir. 
~hal üzerindeki büyük köp· 

~nün iki tarafına barikat 
~rulmuş ve iki uca mitral· 

Yozler yerleştirilmiştir. Vazi· 
Çolt vahimdir. 
G Brüksel, 22 ( Radyo ) -

rcvcilcr, Monş ve diğer bir rk Yerlerde telefon hatlarını 
eıınişlerdir. 

l Alost havalisinde arbede- Belçika Kralı Leopold 
.. er . olmuştur. (Gan)da, zabıta .• l . 
aaıirlerinden b" . . yeı de vukua ge en bar çar· 
,.,.._ ınna aQ'lr su· 
-w.c Yaralaaıattardır. ' ~·ı~_ad~ 4 asker ve 19 grevci 

~YQ) - Li- olaıuttur. 

gelmemişti. verdi 
Yüz metre koşuda Hasan 

birinci, Klaton ikinci, Ali Rı· 
za üçüncü; 12 saniye. 

110 metre manialıda Ha· 
san Şükrü birinci, Suha ikin· 
ci, zehir Ali üçüncü; 17 ,2,S 
saniyede. 

200 metrede Hasan birinci 
Cemil ikinci, byas · üÇ.üncü 
25,2,S saniyede. 

800 metrede lbrabim 1<.S.K 
birinci 2,15, lbrahim A. O. 
ikinci, Yusuf üçüncü. · 

5000 metre koşuda1'.S.K flı 
lbrahim 17 ,30 birinci, Hasan 
ikinci geldiler. 

Gülle atmada 10,50 ile 
Salih birinci, 10,39 SUha ikin· 
ci, 1 O Hasan üçüncü. 

Tek adım: Hüseyin Şükrü 

Harici politikada ınuaggen 
bir utikamet takip edilme

lidi1', digo,. 
Lonılre21 

(A.A) -
Eselu' deki 

• 
hıuli inti-
luıp daire-
•İnll• 6i 
nııtıılc sög-
legen M. 
Çor çil: 
" Meınle

utbn izin 
Çorçil 6illıuac ha-

rici politikada muhtaç ol• 
dafa ftl!I, maaggen bir u
tiluunettir. Bu olmadıkça, 
Nuı,.larua 6itin muüui 
/ °"'-•• 4 1na1 ıalai/d. J 

saat 16 da toplanak 

SMontrö'de Boğazlar konferansınn toplanacağı bina 
Paris, 22 ( Radyo ) - Bu ile gelmezlerse, konferansa 

sabah Montrö' den gelen ha- iştirak etmiyecekleri anlaşıla· 
berlere göre, boğazlar kon· caktır. 
feransına iştirak cyliyecek olan . Roma, 22 (Radyo) - Bu
devletlerin murahhasları ve gü!1 öğleden s~n.ra saat 16da 

4skeri, iktisadi müşavirleri Mon- toplanacaR olan ( Montrö ) 
trö'ye gelmiş bulunmaktadırlar. konferansına, bÜyük ehemmi· 

Türk delegasyonunun baş- yet verilmektedir. Askeri mü
kanı doktor Rüşdü Aras da tehassıslardan öaşlea iktısadi 
Montrö'ye varmıştır. Konfe- müşavirlerde hazırlanmışlardır. 
rans saat 16 da toplanacak- Konferansa iştirak edecek 
tır. ltalyan delegasyonu henüz olan devletler delegasyonları 
gelmemiştir. Eğer öğle treni /Devamı 4 üncü sahi/ede J 

M. Baldvin,·zeCri ·tedbirle 
rin kaidırılmasındaki 

sebepleri anlattı 
. Hddiselerin mecrasını detiştirmek 

için harba girecek tek millet 
bulunmadıtını söylüyor 

Eden için: "Vasi ihatalı bir adam, cesaretli 
bir diplomat n dedi 

Londra, 22 
(Radyo) 
Başvekil M.· 
Baldvin ls-
koçya'da Vest
lok'ta binler· 
ce muhafaza· 
kara hitaBen 
verdiği bir. 
söylevde: 

- "Zecri 
tedbirler, har· 
be nihayet 
vermek için 
tatbik edilir. 
Bu tedbirleri 
hiçbir zaman 
ceza mahiye
tiyetinde te· 
likki etme- M. Baldvin ve Cenevre' den bir manzara 

melidir." 
Demiş . ve zecri tedbirleri 

ne için kaldırmağa karar ver
diklerini şöyle izah etmiştir: 

- "Şimdiye kadar vukua 
gelen hadiselerin mecrasına 

değiştirmek için tek bir çare 
vardı; harbe girmek .. 

Ben, Avrupa'da harbe gi· 
recek tek bir millet görmü
yorum. İşte bu sebeple zecri 
tedbirleri terke mecbur olduk. 
Zecri tedbirleri teşdid etmeğe 
gelince, bütün milletlerin ar· 
zu.su ile petrola dahi ambar· 

( Dnamı 4 üncü salıifetl•) 
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- Evet, - dedi - doğrudur. 
Hindli prens, çok garib fikirli 
bir adamdır. Baksanız a, M. 

Lüi'nin kafası kesilmezden 
evvel, öldürülen kadının hiz
metkarını veyahud dilsizi mey
dana çıkarmak için bir sürü P.a

ralar sarfetmekten asla çekinme
mektedir. Binaenaleyh, bu işten 
siz, çok istifade edebilirsiniz, 

yevmiyeden başka hatırı sa
yılır birde ikramiye alabilt!
ceksiniz. Bu ikramiye, her 

halde bir kaç bin franktan 
aşağı değildir. 

Kömürcü hamen atıldı: 

- Ya kadınla birlikte bir 
de dilsiz meydana çıkarılırsa. 

- Piyedoş, sevincini gös· 
termemeğe gayret ederek sa
kin bir tavırla: 

- O vakit ikramiye birkaç 
misli fazla olur. 

Fakat herifin bu teklifini 

ben kabul edemezdim. Çünkü 
evvel emirde anın vereceği 
paraya ihtiyacım yoktur. Bir 
de benim sureti maişetim, 
musjki notası gibi mürettep
tir. Gündüzleri nehirde olta 
ile balık avlar, öğle 

ve akşamları da Kafe Dokum· 
mers'te kağıt oynarım. Hatta 
bunun icin Lüinin muhakemesi 
günü, mahkemeden çıkar çık
maz, Prensi de onun yaptığı 
teklifi de unuttum, fakat şimdi 

size tesadüf ettiğim ve siz de 
oda hizmetkarını görüp tanı

dığınızı söylediğiniz için bu 
işten istifade etmeniz cihetini 
düşündüm. 

Kömürcü, Piyedoş'un söy
diklerini akla uygun görüyor. 

Ve mütemadiyen başını sal· 
Jayordu. Birdenbire karısına 
hitaben: 

- Baksana karıl Müsyünün 
yaptığı teklif, dikkat nazarın
dan uzak tutulmıyacak gibi 
görünüyor ne dersin? 

Dedi ve sonra Piyedoş'a 
bakarak: 

- Hemşehri! Sizin prens 
nerede oturur? 

- Grand otelde: 
- Nerede imiş o Grand 

otel? 
- Büyük bulvarlarda, (Mad

len) e yakın bir yerde ... 
Kömürcü, tekrar karısına 

baktı ve sonra: 
- Vay canına, bu yer, 

bizim dükkan~an uzak galiba! 
Bir de ben, o (Grandotel) e 
gidecek olsam, içeriye girmek
Iiğime müsaade göstermezler. 

Piyedoş derhal kömürcünün 
sözünü keserek: 

Hayır - Dedi - Prens 
sizin içeriye kabul edilmeniz 
için otel adamlarına lazım 
gelen emirleri vermiş bulu
nacaktır. Zira kendisi, her 
gün bu otelde tuttuğu daire 
için avuç dolusu paralar ve
riyor. Bu sebeple her istedi
ğini yaptırabilecek kudreti 
haizdir. Fakat size dermeyan 
eylediğim teklifi kabul edecek 
olursanız, oraya kadar gitme
nize hacet kalmaz, ben bizzat 
gidip Prensi görürüm ve iste· 
diği gibi bir adam bulduğumu 
kendisine söylerim . Ondan 

sonra lazımgelen talimatı ben 

alır ve size tebliğ ederim, 
Esasen şerait aşağı yukarı ma
lumunuz olduğu için işe şim

diden olmuş bitmiş nazarile 
bakılabilir . 

Kömürcü biraz düşündü ve 

sonra tekrar sordu : 
- Günde elli frank, her 

akşam paraları alacağız öyle 

mi? 
Piyedoş kat'i ve ciddi bir 

lisanla: 
- Evet hemşehrim - dedi -

paranızı her akşam tamamen 
alacaksınız, buna hiç şüphe 
etmeyiniz. 

Nerede? 
- istediğiniz yerde, ister· 

seniz sızın evinizde, ister
seniz benim evimde, fakat 

sizin evde olursa daha iyidir. 
Zira sık sık benim eve gele
cek olursanız, belkide nazan 
dikkati celbederseniz. 

Kömürcü atıldı: 
- Siz bizim dükkana ge

lirseni~ deha iyi olur. Her
kes sizi müşteri zannede· 
cektir. 

- Orası doğru ise de, ben 
Arbalet sokağına gitmeği mu· 
vafık göremem. Çünkü hafi
yeler, gene vakit vakit orasını 

teftişten hali değildirler. Zan
nımca polis memurları, el'an 
M. Lüi'nin bir suç ortağını 
ele geçirmek hulyasındadır-

lar. Ben kendimi öyle 
bir işte zimethal göster
mek istemem. Bu civarda, lo-. . 
kanta gibi bir yer· bulup ta 

orada buluşacak olursak fena 
olmaz. 

- Evet, öyle bir yer var, 

hastahane caddesinde (Kovat

renel) lokantası vardır. 
- Bu lokantanın, ayrıca 

odaları var mıdır? 

- Evet, ayrıca odaları var 

dır. Hatta umumi bir salonu 

bile var. Yemekleri de, şara

bı da nefistir. 
- Pek ala, orası bizim işi

mize gelir. Her akşam saat 
yedi buçukla sekiz arasında 
orada buluşuruz, siz gündüz
f eri ne yaptığınızı bana hika 

ye edersiniz, ben de elli 
franğı size veririm. 

- Fakat yemeği de bera
ber yiyeceğiz hal 

- Bu şart.mızı da kabul 
ettim, ancak siz. de her iki

niz beraber bulunacaksınız. 

( Arkası flar ) 

lzmir sicilli tica-, 
ret memurluğun· 
dan: 

(Ali Tevfik Arpacıoğulları) 

ticaret unvan ile lzmir' de Ke
meraltında birinci Mıhçılar 
sokağında 15 numarada mü
teahhitlik yapan Ali Tevfik 
Arpacıoğtıllarının işbu ticaret 
kanunu hükümlerine göre si
cilin 1675 numarasına kayt 
ve tesçil edildiği ilan olunur. 

İzmir sicilli ticaret me
murluğu resmi mührü 

ve F. Tenik imzası 

(Ulusal Birlik) 

ltalyanlar Suryede de 
propagandaya başladı ·-·--Yafa Arapları, para sıkıntısı çe
ken Surye Cumhur reisine 10 

lira harçlık göndermişler 
Halep, (Hususi muhabiri

mizden mektupla) - Son za
manlarda İtalya' nlann Suri
ye' de propagandalarını geniş
letmesi, nazarıdikkati celbet
meğe başlamıştır. 

Burada Türkçe olarak çık
makta olan (Vahdet) gazete
sinin yazdığına göre; son 
günlerde ltalyan propagan
dası yapan bu teşkilat bütün 
Suriye şehirlerinde yeni bir 
kitap dağıtmağa başlamıştır. 

Birçok resimleri bulunan 
bu kitap ltalyan'ların Müs
lüman dostluğunu ve lta!Jan
ların Trablusgarp'ta yaptığı 
imar işlerini, ıslahatı anlat
makta imiş .. 

(Vahdet) gazetesi yazdığı 
bir makalede, ltalyan'ların 
hangi şartlarla Trablusgarb'ı 
i~gal ettiklerini orada yaptık
ları şiddetli hareketleri ve 
bilhassa medeniyet maskesile 
son Habeş faciasını anlatmakta 
ve ltalyan propagandasına ka-

pılmamaları için Suriye'lilerin 

nazarı dikkatlerini celbetmek
tedir. • 

Filistin'deki Arap hareka-
tını büyük bir sempati ile 

lzmir sicilli tica
ret memurluğun
dan: 

( Ali Avni Ataker ) ticaret 

unvani(e lzmir'de birinci bey

ler sokağı arkasındaki Hacı 

imamlar sokağında 13 numa· 

rada müteahhitlik yapan Ali 

Avni Ataker'in işbu ticaret 

unvanı ticaret kanunu hüküm
lerine göre sicilin 1674 numara

sına kayt ve tesçil edildiği ilan 
olunur. ' 

f zmir sicilli ticaret me· 
murluğu resmi mührü 

ve F. T enik imzası 

-ııvıer ve şü-_ 
rekisı Limited 
vapur acentası 

Cendeli Han Birinci kor· 

don. , Tel. 2443 
Not: Vurut tarihleri ve va-. 

purların isimleri üzerine deği

şikliklerden mesuliyet kabul 

edilmez. 
THE ELLERMAN LINES L--TD. 

" GRODNO " vapuru 25 
haziranda beklenmekte olup 
LONDRA, HUL için yük 
alacaktır. 

"MARDlNIAN,, vapuru 27 
haziranda beklenmekte olup 
LIVERPOOL ve GLASGOW 
i<;Jn yük alacaktır. 

"DRAGO,, vapuru Temmuz 
ortalarında LONDRA, HUL 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LOND~. ve HUL için yük 
alacaktır. 

• LESBIAN ,, vapuru 15 
Temmuzda LIVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük çı
karacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"SOFIA,, vapuru .ıs Hazi

randa HAMBURG, ve BRE
MEN' den gelip yük çıkara
caktır. 

karşılıyan Suriye'lilerin Filistin 
Araplaarına iane toplamak 
suretile de yardım ettikleri 
malumdur. 
• Geçen gün bir hey'et Su

riye cumhur reisi Mehmet 
Alelabid'e müracaat ederek 
para istemiş, fakat cüzdanını 
açıp içindeki tek yirmi frank
lık bir banknotu göstererek 
şahsi sıkıntısından da pahse
derek ancak bunu verebilece· 
ğini söylemiştir. 

Vak'ayı haber alan Yafa 
Arap amelesi, aralarında para 
toplıyarak müzayakasının azal
masına yardım olmak üzere 
on liralık bir çeki Suriye Cum 
hur reisine göndermiştir. 

/ zmir sici ili ticaret 
memurluğundan: 

(Yusuf ve Kadri lşman) ti
caret unvanile fzmir' de Ke
resteciler' de 34 numarada 
kereste ve kereste fabrikacı· 
lık üzerine ticaret yapan işbu 
şirketin ticaret unvanı ve şir
ket mukavelenamesi ticaret 
kanununun hükmüne göre 
sicilin 1672 numarasına kayt 
ve tesçil edildiği ilan olunur. 

lzmir sicilli ticaret me
murluğu resmi mührü 

ve ' F. T enik imzasi 

1 - Mukavele 
Bin dokuz yüz otuz altı 

senesi haziran ayının on do
kuzuncu cuma günü saat on 
sekiz sıralarında f zmirde Ha
l im ağa çarşısında 14 numa
ralı dair~inde vazife gören 
aşağıya mühür ve ımzasını 
koyan lzmir _üçüncü notert 
bay Tahsin Amurun vekili 
bay Ali Raif Günyer'in yanına 
gelen ehliyeti kanuniyeyi haiz 
bulunan şahıs ve hüviyetleri 
kanun nazarında şehadete 
ehil görülen kimselerden f z
mirde Karantinada Gönül so
kağında 8 numaralı evde otu
ran Ali oğlu keresteci F afiri 
~ykol ve lzmirde Karantina
da Türkoğlu sokağında 19nu
marah evde oturan Ziya oğ
lu tüccar katibi Vasfi nam 
şahitlerin tarif ve şehadetle-
rinden anlaşılan lzmirde Gü
zelyalı tramvay caddesinde 
1158 numaralı evde oturan 
Hakkı oğlu Yusuf lşman ve 
lzmirde Karantinanın Türkoğ· 
lu sokağında 19 numaralı ev-
de oturan Musa oğlu Kadri 
fşman, anlatacakları veçhile 
müddeti hitam bulan şirket
lerinin temdidine ait bir şir
ket mukavelesinin tarafımızdan 
yazılmasını istediler. Adı, san
ları yukarıda yazılı şahitler 

yanında arzuları soruldukta 
her ikisi kollektif şerik sıfa
tiyle söze başlayarak: 

M. 1 - Şirketin maksadı, 
eskisi gibi kereste ve kereste 
fabrikacılık üzerine ticaret ey· 
lemektir. 

M. 2 - Sermayei sabite, 
mütedavile "30,000,, otuz bin 
Türk lirasından ibaret olup 
"20,000,, yirmi bin lirası Yu
suf lşman ve "10,000,, on bin 
~irası da Kadri lşman tarafın
dan konulmuştur. 

M. 3 - Şirketin merkezi 
lzmir ve muamelatı keresteci
ler çarşısanda 34 numaralı ti-

22 Haziran 9.36 

lzmir Vakıflar direktörlüğün· 
den; 

Senelik kirası 
L. K. Vakfı Mevkii Nev'i No. 
36 Nalçacı Ömer dede Sadullah efendi s. Oda 23 

200 salepçi oğlu kemeraltı caddesi dükkan 57 
200 " " " " " 26 
175 " " yemış çarşısı " 26 

60 pazaryeri bayram yeri oda arsa 525 
100 bostani zade kemer caddesi dükkan 12 
180 Arnavut oğlu hastane caddesi ev 76 
120 Ali ağa balaban çıkmazı ev 1 
120 " " medine yokuşu ev 91 
48 soğukkuyu soğukkuyu dükkan 121 
84 kestelli kestelli " 93/95 
60 s. süleyman şadırvan altı " 111 
96 .. " " " 1 o 
84 H. hüseyin başdurak " 10/ 12 

120 .. " " 14120 
200 Hisar tilkilik ev 16 

72 " du'"kkaA n 25 çangırı çarşısı 

250 " B. belediye mağaza 11 
300 salepçi oğlu asmalı mesçit fırm 160 
100 bostani zade kemer caddesi dükkan 14 

60 rumkuş uzun yol ev 86 
120 batçı mesçit ikiçeşmelik dükkan 318 
48 rüfai dergahı camgöz oda 22 

120 Hiar B. belediye dükkan 14/ 12 
60 esnaf şeyhi mekke yokuşu ev· 9111 

130 Hisar hisar meydanı dükkan 66 
60 Manisada V. oğlu mirkelam han 11 3 

120 baruh zevcesi paspant çarşısı ,. 24 
60 Ümmü gülsüm halim ağa yazıhane 66 

120 lsmail sarım yıkık minare arsa Bili 
100 Bostani zade çangırı çarşısı dükkan 15 

Yukanda mevkii nev'i ve numaraları yazılı akaratın hiza-
sında gösterilen bedel üzerinden on gün müddetle açık artır 
maya çıkarılmıştır. ihalesi 22/6/936 pazartesi günü saat on· 
beştedir. istekli olanların o gün ve o saatta toplanacak ko· 
misyona müracaatları ilan olunur. 13 18 22 1647 

Giridi zade Süleyman ağa ve tu~ 
cu zade vakıf /arı mütevelliliğin
den: 

Seneliği Mevkii Vakfı No. Cinsi 
96 hacı mahmul m. giridi 44 ev 

oda 42 u .. .. 44 
156 .. .. .. 42 ev 

84 istanköy s. " 22 ev 
24 " .. 24 dükkan 
60 .. .. 26 " 

133 ikiçeşmelik c. tuzcu 159 ev 
133 " " 15911 dükkan 
200 sandıkçılar giridi 3 mağaza 

84 hacı mahmut " 44 depo 
72 ikinci sipahi şaban zade 8 dükkan 

Yukarıda mevki ve numaraları yazılı akaratln 31/5/937 se· 
nesi sonuna kadar 'olan icarları on gün müddetle açık arttır: 
maya çıkarılmıştır. ihalesi 22/ 6/936 pazartesi günüdür. lsteklı 
olanların o gün ve saatte Evkaf müdürlüğünde toplanacak 
komisyona müracaatları ilan olunur. 12 17 22 1626 

caret evidir. 
M. 4 - Şirketin nev'i: kol

lektif ve unvanı " Yusuf ve 
Kadri lşman,. dır . 

M. 5 - Şirketi ilzam eden 
bütün hukuki ve hususi akitler 
ve muameleleri ortaklardan 
her biri şirketin unvanı ile 
beraber başlı başına imzaya 
salahiyettardır. 

M. 6 - Kar ve zararın yüz-
cle altmışı Yusuf lşman'a yüz
de kırkı da Kadri lşman'a 
aittir . 

M. 7 - Her senenin sonun
da görülen hesapları havi plan 
çosu ortakların tasdikine ikti
ran eyliyecektir. 

M. 8 - Ortaklardan Yusuf 
lşman' ın mevzu sermayesinden 
başka lüzumunda şirketin iş
lerinde fazla vereceği para 
için temettü talep etmemeği 
kabul eyler. 

M. 9 - Ortaklardan birinin 
vefatı vukuunda şirketin, mü
teveffanın, mirasçılarile devam 
etmesi meşruttur . 

M. 10 - işbu şirket, müd
deti hitam bulmuş olan "Paşa 
çavuş zade Yusuf Hakkı ve 
şeriki Ahmt Kadri,, şireketi· 
nin bütün vecaibi ve alacak 
ve borçları kabul ve taahhüt 
eylemiştir: 

M. 11 - işbu mukavelena
menin · hükümleri On dokuz 

Haziran bin do.kuz yüz otuzaltı 
tarihinden beş sene için mu· 
teberdir. Müddetin bitmesine 
altı ay kalarak tasfiyesi karar 
laştırılrriadığı halde kendiliğin· 
den daha beş sene deva~ 

eder. 
Akitler başka bir diyecek· 

leri olmadığını beyan ve ikrar 
eylemeleri üzerine işbu muka· 
velenameyi yazmakla beraber 
hazır bulunanlar yanında a~k· 
ça okunup manası anlatılarak 
meal ve münderecatı ar:zuls· 
rına uygun olduğu tasdik kı· 
lındıktan sonra hepimiz imtl 
ve mühürliyerek tasdik eyle' 
dik. 

Akitler: imzaları . 
Şahitler: imzaları. . 
T. C. İzmir üçüncü noter~ 

Tahsin Amur resmi mühür" 
ve vekili Ali Raif Günyef 
imzası. 1 

umumi no. 535Z hususi no. 3'21 
•rt 

Bu mukavelename suretirı1ı 
daire dosyasında saklı 53S 
umumi numaralı aslına uygt'" 
olduğu tasdik kılındı . Bin dtr 
kuz yüz otuzaltı senesi hazi::: 
ayının on dokuzuncu cu 
günü. · 

T. C::. lzmir üçünçü no~ 
Tahsin Amur resmi müb 
ve namına Ali Raif GüO 
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llfıc~ YE Acaba 
Eski lzmir'i bilenler, Bor

nova Mersinli' sinde, istasyon· 
dan üç dakika içerideki 
T.averno bağını da tabii unut
rnarnışlardır. 

Güzel ve soluk bir bağın 
0rtasına kurulmuş güzel bir 
İnbik, bunun da yanında ge
niş sadece hususi dostlara 
mahsus bir meyhane. Kırmızı 
Yüzlü, şişman, pos-bıyıklı , ve 
çok neş' eli barba Andriko da 
bu Tavcmo'nun sahibidir. 

Barba Andriko, bağlar ara
sında yüksek ağaçlar altında 
gizlenmiş bu atnik ve mey
haneden çok para kazanan 
bir adam idi. Meyhanesini 
kavgacı olmıyan, nekre adam
lann telakigahı yapmıştı. 

pasa: 
- Panayamu, dedi. Acaba 

bizim Lazaro şimdi nerdedir?. 
- :ı'abii bilirim. Fakat .. 

- Cehennemde midir yok
sa?. 

- Ne münasebet. Çok iyi 

bir adamdı, o da cehenneme 

girerse, sonra cennet bom 
boş kalmaz mı? 

- Şu halde. Araf [ Cen-

net ile cehennem arasındaki 
yer ] de midir? 

- Hayır. Çok iyi adamdı. 

Bir pazar, bilmem ne mü
nasebetle en samimi ve hu
susi dostlarına bir ziyafet 
vermiş ve beni de bu arada 
davet etmişti. 

Ziyafette bir papaz ile bir 
de şişman fakat her halinden 
kokotluk akan bir kadın var
dı. Bizim Barba Andriko'nun 
bu iki zıddı bir araya neye 
cemettiğini birden anlıyama
dım. 

hiçbir kimseyi incitmemiştir. 

- Şu halde.. Cennette
midir? 

- Hayır. 
- Ya nerdedir? 

25 Haziran 1936 Perşembe akşamı 
C. H. P. Yalılar mahfeli tarafından 

Mevsimin en büyük 
GARDEN PARTiSi 

Bu gecenin /n'/calide ejlenceli w neş'eli olması 
için lzmir'in en ld6ar aileleri bizzat meıgııl olma/c
tatlırlar. 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevaim dolayıaile yeni 

çıkardıf ı kum aflar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 

' 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
İrinci Kordonda 186 numarada ŞAR 

HAii T. A. Ş. . 
lj imar Kemalettin caddesinde F AHRı 
\KANDEMiR Otlu 

(Ulusal Birlik) 

Kiralık ev 
Göztepede. tramvay caddesine 

yakın ve elektrik tesisatını 
havi beş odalı kullanıŞlı bir 
ev kiralıktır. Tutmak istiyen
ler gazetemiz idare memuru 
Hüsameddine müracaatları. 

Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAV AFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

N· V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEV ANTE LlNlE 
"MACEDONIA,, vapuru 23 

haziranda bekleniyor, 27 hazira-

na kadar ANVERS, ROTTER

DAM, HAMBURG ve BRE-

MEN limanlarına yük alacaktır. 
"DELOS" vapuru 7 tem

muzda bekleniyor, 11 tem

muza kadar ANVERS, ROT

TERDAM, HAMBURG ve 

BREMEN limanlarına yük 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: Izmir'de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi ?er nevi. K.apot bezi 

1 imal eylemekte olup malları Avrupa nın aynı tıp mensu
catına faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

1 ... 
··~~~~~~~~~~· 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tuvalet 

çeşitleri satar. 

~~~~~~~====~~~-

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

İkinci Beyler Sokağı No. 68 

ı ...... T.el.ef~o·n~-3~45•2--~ .. 
ve NORVEÇ limanlarına yük 

alacaktır. 

----~ soclETE COMMERCIAL 
BULGAR DE NAVlGATION 

A VAPEUR 

.. BURGAZ ,. vapuru yarın 
limanımıza gelmesi beklenil
mektedir, PORTSA1T'ten yük 
çıkaracak ve BURGAZ, 
VARNA, KôSTENCE liman
ları için yük a\acaktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tariglcri ve navjun tarifel_e~i 
hakkında bir taahhüde gırı-

şilmcz.,, 
Birinci Kordon, te\efoon 

No. 2007 - 200g 

,.)W ' 
j 

tt.N«A 
Satılık motör 

--,.._...~ ı J 

12 beygir kuvvetinde Dizel 
markalı az kullanılmış bir mo
tör satılıktır. Taliplerin idare
hanemize müracaatları ilan 
olunur. 

P<f 
~n Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalk,böbrekleri 

rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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SON· TELGgAFLAQ 
' . . 

' -. -

Arşidük Otto, eylül ayına kadar 
tahta geçmiş bulunacakmış 

Avusturyada krallık için bir pelebist yapdacağı söyle~iyor. 
Kralcılar, Tirolda büyük bir nümayiş yapacaklar 

Viyana 22 ( Radgo )-- Kralcılar, başta Arşidük Ozen caklardır. 
olduğu halde, Otto'nun getirilmesi lehine bügük hazır- Londra gazetelerinin Vipana mülıabirleri, Otto'nun, 
lıklara başlamışlardır. Kralcılar, Habisburğların bir an E!'lülde~ evvel tahta gelmış bulu?acalını w bunun için 
evvel dönmeleri için Tiroide büyük bir nümayiş yapa- bır plebıst yapılacağını haber verıgorlar. . ···••··· ·-------
Maksim Gorki'nin ce- Fransada· grev 

naze merasimi devam ediyor 
üç şehirde Gorki abidesi yapıla

cak. Cenaze merasimine 700 
Niste tramvaylar durdu. Kanda 
lokanta ve gazinolar kapandı 

bin işçi iştirak etti Paris 21 (Radyo) - Bah- işgaline maruz kalmamak 
riye Nazırı Salengra'nm verdi- üzere grevcilere işlemedikleri 
ği hakem kararı üzerine, bü· halde yevmiye vermek mec
yük mağazalar amelesinin buriyetinde kalmışlardır.(Kan)
grevi sona ermiştir. 20 bin da bütün lokantalarla gazino-

Moskova, 22 ( Radyo ) - nin güller Kremelin sarayına 
Gorgi, Leningrad ve Moskova konulmuş ve 700 bin işçi bu 
şehirlerinde birer Gorği abi- gülün önünden geçmiştir. 
desi yapıJacaktir. Fransız hükumeti ile sabık 

Moskva, 22 ( Radyo ) -
Gorgi'nin cenaze merasimi Çekoslovakya reisicumhuru M. 
dün Kızılmeydanda yapılmış- Mazarik birer çelenk gödder
tır. Merasimde Onbinferce mişlerdir. Merasimde Molotof 
işçi ve her taraftan gelen iel Fransı~ ve Rus muharrir
heyetler bulunmuştur. Gorgi- leri söylevler vermişlerdir. 

lar kapanmıştır. (Antip)'te 
kişi yarın (bugün) işe başlıya- yapıcılar da greve iştirak et-
caktır. mişlerdir. 

Paris 22 (Radyo) - Nis'te Marsilya'da grev şiddetle 

~ . ~ ... ---~----~-------
bütün tramvaylarla diğer na- devam ediyor. Bu münase
kil vasıtalarını işletenler, umu- betle (Korsika) adası, erzak
mi grev ilan eylemişlerdir. sız ve tecrid edilmiş bir hal-

Boğ azlar konferansı Bazı müesseseler, amelenin de bulunuyor. _______ _.,,_...... ... ---
/ zmir sicilli ticaret 
memurlutundan: 

bugün toplanıyor 
Afrika yerlilerine 
bir incil neşrede

cekler 

/ Baştara/ı 1 inci sahifede J 
Montrö'ye gelmiş bulunuyorlar. 

Montrö, 21 (A.A) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

24 Tem muz 1923 tarihli 
Lozan muahedesi ile ihdas 
edilmiş olan Boğazlar rejimi
nin tadili için Türkiye'nin 
talebi üzerine toplanmıya çağ
rılmış olan Boğazlar konfe
ransı yarın saat 16 da açıla
caktır. Bu sakin ve çiçekli 

M. Baldvin 
(Başlara/ ı 1 inci sahi/ ede) 
go konsa artık faide etmiye
cektir.,, 

Japonya, Amerika ve Al
manya' nın milletler cemiyeti 
haricinde bulunmalarının son 
hadiselerde büyük tesirler gös
terdiğini söyleyen hatip, söz
lerine şöyle devam etmiştir: 

- Uluslar sosyetesine bü
tün milletlerin girecekleri ve 
kuvvetinin artacağı ümidini 
kaybetmiyelim. Silahsızlanma 
mes' elelerinde de ümitsizliğe 
kapılmağa mahal yoktur. 

M. Baldvin kollektif emni
yetten de bahis ile demiştir ki 

- Kollektif emniyet için 
mütecavizi süel tedbirlerle 
tehdid etmek ve icap ederse 
harp yapmak lazımdır. Aksi 
halde bu sistem işleyemez. 

lngiliz Başvekili Lord Eden 
ıçın: 

- "Vasi ihatalı bir adam 
ve cesaretli bir diplomat.,, 

Demiş ve lngiliz hükume· 
tinin zecri tedbirler kalktıktan 
sonra muallakta kalacak ha
rici mes' eleler için Dömin
yonlar hükumetlerinin fikirlerini 
soracağını ve müşterek emni
yet ile silahlanma mes'ele
sinde nasıl hareket edilmesi 
istendiği için de bu hükumet
lerrin düşünceleri alınacağını 

ve buna göre hfrekete geçi
lecetini söylemiştir. 

şehirde 20 Teşrinisani 1922 
de Lozan konferansının açıl
ması arefesinde Türk delege
leri ile müzakerelerden evvel 
noktai nazarlarını karşılaştır· 
mak istiyen Puankare, Mus
solini ve Lord Gürzon arasında 
bir mülakat vukubulmuştu. 
Montrönün intihabı Rus'ların. 

Vorovski'nin katledildiği Lo
zan'ı ve Japon'ların da çekil
dikleri Cenevre'yi istememele
rinden ileri gelmiştir. Boğaz
lar rejimi mukavelesini imza 
etmiş olan dokuz devlet 

Montrö konferasında hazır 
bulunacaklardır. 

Lord Stanhope tarafından 

temsil edilecek olan lngiltere 

M. Pol Bonkur ile büyük el-

çimiz, M.Hanri Panso tarafın-

Berlin, 21 (Radyo) - 'Eski 
müstemlekeler imparatorlufu 
birliği, Afrika yerlileri için 
Suhen dili ile bir İncil neş· 
redecektir. Bu kitapta şu cüm
leler bulunacaktır. 

Büyük harp esnasında gös
terdikleri sadakatten dolayı 
Almanya'nın yerlifere dostluk 
ve minnet nişanesidir. 

Bu dilin ... hususi ehemmiyeti 
haiz olması; Suhen dilini elli 
milyon yerlinin bilmesidir. 
ltalyan somalisi, lngiliz Ken· 
yası, Ogan, Belçika Kong<>&u 
merkezi lngiliz Afrikası, Por
tekiz Kordinergi halkı bu 
dili konuımaktadırlar. 

dan temsil edilecek olan eden devletler arasındadır. Ve 
Fransa, Japonya, Türkiye, konferansa davetlidir. 
Bulgaristan, Yunanistan, Ro- Fakat hiç olmazsa konferan-
manya, Sovyetler birliği e sın ilk 5afhasına iştirak etmi
Yugoslavya, murahhasları bu- yecektir. ltalya'nın zecri ted· 
raya gelmiş bulunmaktadırlar. birler kalktıktan sonra ittirjk 
ltalya'da mukaveleyi imza edeceği umulmaktadır. 

lzmir milli emlak müdürlüA"ünden: 
Lira 

377 Karantina kasap oğlu nam diğer gönül sokağında 
• 14 no. tajlı dükkan 100 

379 lsmetpaşa birinci yüksek s. 39 eski ve taj no.lu iki 

oda bir sofa bir avluyu müştemil ev 125 

330 lsmetpaşa mahallesinin bardakçı sokağında 515 eski 
5 taj no.lu iki oda ve avluyu müştemil ev 70 

382 Tepecik akşam s. 68 eski ve 84 no. tajlı dükkan 250 
383 Kahramanlar sepetçi s. 37 eski 33 taj no.lu iki oda 

bir sofa ve bodrumu müştemil ev 100 
385 Kahramanlar demiryolu sokağında 8 eki 12 taj 

no.lu dükkan 100 
387 Karataş salhane ıslahane sokağında 109 eski 89 taj 

no.lu üç oda ve avluyu müştemil ev 200 
417 3 cü kara taş çizmeci ali s. 1 O eski 4 taj no.lu iki 

oda bir koridoru müştemil ev 140 
418 ,, imam s. 23 taj no.lu iki odalı ev 95 

1'( ukarıda yazıla emvalin mülkiyetleri pe,in veya ikinci tertip 
tasfiye vesikasile ödenmek üzere onbe, gün müddetle artır· 
maya konulmuştur. Alıcıların 6/7/936 paz41"lesi günü saat 17 de 
milli emlak müdüriyetine müracaatları. 1770 

lzmirde Taşcılar içinde 26 
numarada demir ticaretini 
Azim ,irketi Buharalı oğlu 

hacı Rıza ve hacı Hasan un
vanı altında yapılmakta iken 
bu kerre yeni soyadile (Azim 
şirketi Rıza Demir ve Hasan 
Ağacık) unvanını aldığına mü
tedair sirküler ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 1673 
numarasına kayt ve tescil edil
diği ilin olunur. 

lzmir sicilli ticaret memur
luğu resmi mühürü ve 

F. Tenik imzası 

Sirküler . 
lzmirde Taşçılar içinde 26 

nümaralı mağazada .. Azim şir
keti Buharalı oğlu hacı Rıza 
ve hacı Hasan,, firması altında 

demir üzerine yaptığımız ti
caret işlerimizin bu kere ikti
sap eylediğimiz soyadı ile 

yeniden terkip eylediğimiz. 

· :Azim şirketi 
Rıza Demir ve Ha

san Atacık 
Firması altında devam ey

leditini bildirmekle sevinç 
duyarız. Şirketimizi ilzam eden 
hukuki, hususi muamele ve 
akitleri şirketin firmasile mün· 
feriden kullandığımız aşağı· 
daki imza örneklerinin göz 
önüne alınmasını ve kıymetli 
bildikimiz itimat ve teveccüh
lerinin devamını saygılarımızla 
rica ederiz. · 

Ortak Rıza Demir şöyle 
imza eder: R. Demir 

Ortak Hasan Ağacık şöyle 
imza eder: H. Ağacık 

umumi no. 5323 hususi no. 6/17 
Dairede okunup manası an

latılan bu 18 Haziran 936 
tarihli sirkülerdeki imZ.lar ile 
firmanın, lzmirde Taşçılarda 
26 no. da ticaret eden (Azim 
ıirketi Rıza Demir ve Huan 

Bilmem ki? Sihirbazla
rın tesirinden tamamen veya 

• kısmen kurtulduğumu tayin 
güçtür, zaten o zamandanberi 
sihirbazların yeni bir tecavüz 
ve taarruzlarından korku· 
yorum. 

- Şu halde sizin yanıniza 
emin bir adam vereceğim. Bu 
adam sizi her zaman himaye 
edebilecektir. Olur mu?. 

- Nasıl olmaz. Bu teklifi 
minnet ve şükranla kabul 
ederim . 

- Pekala .. Bu adam Yüz-
başı Pol D'Orya'dır. Ben ev
lidlığım ile beraber tahkikata 
gideceğim. Bu hus.usta tafsilat 
sırası değildir. Biz yola çıka
lım artık 1. 

... 
... * 

Bundan dokuz saat sonra 
uzun bir otomobil seyahatın
dan sonra M. Royer ve mat
mazel Lena Pormişede Mod 
Lü villasına vardılar. 

M. Royer yola çıktıklarını 
Paris'ten tefefonla şarbaya 
bildirmişti. 

Villada, verilen kat'i karar 
üzerine genç kızları biran bi
rakmamalarına çal ışıyorlardı. 

M. Royer Paris'teki tetki
katı ve yapmak istediği işleri 
birer, birer anlattı. Ve: 

- Vaziyet sarihtir. Kuv..· 
vetli bir sihirbaz veya sihir-

M. Çorçil mühim · bir 
a6ylev s6yledi 

( Bt11taraf ı 1 inci salıi/ede) 
hemen hemen imkansız/ ık
la lcarıılaşır.,, 

Demiştir. Çorçil, H.ahe· 
şistanı kentli haline ter
lcettifinıün dolagı lıillca
meti "6ıplamıı w Awutv
ga bir taarruza ujraytU:llk 
olursa, kendisine gardım 
edilemigecelinden bahse
den M. Loid Corca'n ifa
desini cerlıe çalıım11 w 
Loid Corc'ıın mantılcı iıte 
hudur.,, D.nıi,ıir. 

Hatip sözlerİllll fÖ!lle ni
lıaget vermiştir: 

"-A•rıipada, ;.A.gada ıi· 
mali A/riluu:la lıer gertle 
vaziyet bir gıl öncekinden 
berbattır. Ba bir sene için· 
de Almanya silahlanmak
ta dftltlm etler/ten, Liberal 
demokrat devletler /.roka
lade bir zaaf dnresi ı•
çirmiılerdir. 

Atacık) ıirketi tcrikl.eri zat ve 
hüviyetleri dairece maruf Rıza 

•Demir ve Hasan Ağacık'ın 
olup münderecatı tamamen 

kabul ve ikrar ettikten sonra 

bazlar komitesi vardır. lsveÇÜ 
kızda, bizim kızlar gibi iradesi 
alınarak kaldırılmış ve bet 
gülük bir iradesizlikten 
salıverilmiştir. 

Y alıniz lsveçli kız da büyü· 
nün tesiri noksan olmuştur. 

Yaşadığı beş günlük hayatın 
bazı safhaları dimağında yer 
etmiştir. Bu da rüyalanna ka· 
rışmaktadır. dedi. 

( Arkası var ) 
• •• 

Atletizm müsaba
kaları yapıldı 

( Baştaraf ı 1 inci salıif ed•) 
Yüksek atlama: Süreyya bi· 

rinci 1,64, ikinci Suha 1,57 
Ali üçüncü 1,50 

Disk atma: Hakkı bi;inci 
30,l, Suha ikinci 28,37, Ca-
hid üçüncü 25,98. . 

400X4 bayrak yarı,ında 
Altay takımı birinci, Altınol""' 

du takımı ikinci geldi. 
Gözle!# - K.S.K 

Dün atletizm müsabaların· 
dan sonra Göztepe ile K.S.IC 
birinci takımları arasında bir 
maç yapıldı. Her iki takım 
da sahaya noksan kadro ile 
çıkmışlardı. Maç 3:3 beraber 
likle bitti. 
İzmir Sulh hukuk mahkeme• 

sinden: 

. Karşıyaka' da Ilıca mevki inde 
kiin gün doğdu tarafı kısmen 
soğukkuyu yolu ve kısmen Ya• 
manlardan Hatiboğlu Mehmet 
ve halen varislerinden Hasan 
ye Musa'y~ ait tarla ve gün 
batısı umumi yol ve şimali er 
kiden Şahine ait bağ ve ı.r 
lalar halen dojııdan itibaren 
Tüllü Ahmet ve Tabak ha 
Mehmet ve ince Mela•et otlu 
H~ ve kolacı Hasan bağı 
ve tarlalarile eskiden beri Ri· 
f at ·bağı ve cenubu Tavganah 
Abdullah ve P~rılı ~u Mus
tafa veresesi bağlan ile mah
dut tarla ve bat ve içinde 
zeytin ve muhtelif meyva at 
lan ve aynca alb oda ve mut· 
bak ve damı müştemil ıayri 
menkul .izalei fÜyu ıuretile. ii· 
tıhğa çılcarılmııbr. Tamam 
1200 lira kıymet konulan b 
bat ve ağaçlar ve hanenin 
gazetesinin t 4 Mayıs 936 ta 
ve 147 sayılı nü.bumda y•· 
pılan ilan mucibince 12 Ha 
ziran 936 tarihinde muayyeP 
saatte yapılan aon artırma 
en ziyade pey süren DedeNtı 
kooperatifi üzerine ibaleai ya" 
pılmış ise de tayin olunall 
izami müddet içinde mütte · 
ihale bedelini yatınıwnlf 
duğundan ve bu müıteride 

bizzat vaz ettiklerini tasdik evvel en yülcıek teklifte bulu 
ederim. Bin dokuz yüz otuz nan kimse dahi arz ettiği b 

delle almağa razı olmadığı 
dan icra kanunu 133 üncü 
desi mucibince 15 gün müd 
detle arbrmaya çıkarılması 

altı senesi Haziran ayının on 

sekizinci perıemqe günü. 
T. C. lzmir üçüncü . noteri 

T absin Amur resmi mühürü karar verildiğinden m 
ve vekili Ali Raif Günyer gayriıııcokıılün 7111936 tarih 
imzası. Sah tlnü saat 15 te lz111i 

umumi no. 5324 hususi no. 6/17 · Sulh hukuk mahkemesinde ya 
Bu sirküler nüshuının daire 1 pılacak açık artırması son··--• 

dosyasında 5323 umumi no.lı en çok pey ıürepe lcat'i ola 
aslına uygun olduğu tasdik rak ihalesi yapılacağı ve e~ 
kılmdı. Bin dokuz yüz otuz velki ilanda yazılı ipotekli al 
altı senesi Haziran ayının on caıclılarla diter alakadar 
sekizinci perşembe günü. hakkındaki hükümlerin .. ba 

T. C. lzmir · üçüncü Noteri ol dutu ve taliplerin muayJ 
Tahsin Antüi" resmi mühürü günde kıymetinin % 7,5 n · 
ve namına Ali Ra*~ tinde teminat .__lec:.t.i 
imıaaa. mirac:Mtılaft il. .a-. 


