
Vaşington elçimiz, Anıeri
ka'da çevrilen "~lusa dağı,, 
filnıi için Amer ika hükfimeıi 
llezdinde protestoda hul uu-
~lur. 
~----------------------~ 
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• ULUSAL 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

• Atioa şarbayı M. Koçyas, 
ziyaret için dün tayyare ile 
Atina'dan Istaııbn l'a geldi 
ve ilbayl ı kca törenle kar
şılandı. 
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Almanya, Rusyaya Saldıracakmış! 
~ __ • - ~ ~www-r-;,:.:;:c-:.==::::=:==:=:::===::====:::::!:=:::;~ 

ltalya-Habeşistan anlaşmazlığı ve son kararlar Ilkteşrin sonuna kadar iskan edilecekle; • 

ltalyayı zorlıyacaklar. Sinyor Mus
solini, icabında öleceğini söylüyor 

~-

Uluslaı· kur-mu, Habeşistana gözü~il gönderilmesini kararlaştırdı, 
Amerikada çıkan bir gazete ltalya başvekili için ~eler yazıyor 

&t ~0ndra, 27 (A.A) - Kon- . idi. 
~ Yıo ltalya - Habeşistan an- ' Mussolini de şimdi vaktile 
~111•ılığı hakkında 1 S nci / · "davanı seıara verdin karar 
t ddtyi tatbik etmeğe ka- •Sezarındır ... Diyen Romalıya 
~t ~ttrnesi, bütün gazeteler benzemektedir. Mussolininin 
r~~:f1ndan iyi karşılanmakta , I S~z~~ da ş i mdi Cenevrede-
ltt· t renklerine göre muh- dır .. , t.J 
Ilı ıkf surette tefsir edil- Cenevre 27 (A.A) j- Röy-

t ltdir. ter ajansı bildiriyor : 
'ı 'Ctııevre 27 (A.A) - Ko- Konseyin hususi içtima· 

t~te konseyi Habcşistarıın mda Romanya, Türkiye ve 
Otc·· ' 

d 1 • il gönderilmesi hakkın- Sovyet Rusyanın beşler ko -
-11.1 • 

'ııı ısteği etrafmda kon uş - - IJP ı'''"" 4 ıi11cı7 S"lı iferf P· i,,:
1 
ve bu isteğin tatbikini •---

it ~inek üzere üç espekter yalan lll 1 ş 
ÇQı1ttir 

ı 

(30) hin göçmen 
daha geliyor. 

Göçmen getirtme ve yerleştirme işi 
sağlık bakanlığına bağlanıyor 

li•b- . .. 
~Ü "'' ımparatoruna gon-

llulgrıri.,ta 11 'dc111 gclcu 8Öçmenlerim i:derı bir gurup 
Londra, 27 (A.A) - Ya- I t b J 28 (Ö J) G s an u zc - öç- edilmiştir. Köstence'de de-

ikında lngiltere tarafından t' 1 ~ tı. telgrafta da mes'eleyi 
~ ltlbekte olduğunu bildir
lQ ~t Habeı ~uvvetlerinin 
~ lorııetre geri çekilme-

'' Habeşistanın barış 

ı!~kere davet 
1 ır Askerlik şubesinden: 
~ ...... Deniz sınıfına ay
~I 330 doiumlu ve bu 
tt~kllllularla muamele gö
~t ~ olan diğer doğumlu 
11~11 tr ne suretle olursa 
te 11 tiındiye kadar aske· 
~t •e,,ktdilmemiş bu sınıfa 
l29"'"P 316 doğumundan 
~\ doiumuna kadar dahil 

ita h' . . . ttd· ırıncı teşnn ayının 

~_,''-ci giiniinden itibaren 

"-~~\t~p oldukları mahalle 
~ truıe baılanacağından 
dt '''tın toplanma günün
'-'ı "'be merkezinde bulun· 
L •rı 
"" Ve bulunmıyanların 

""d ı 1 ttlt) il yazılı ceza ar a 
2 •tıdıralacağı. 

ttte~ ~unlardan bedel ve · 
~iti trın nihayet birinci 
'~t•" 'Yının 4 üncü günü 
lttraı~'lıa kadar bedellerini 
"-.ct'' bulunmaları ve bu 
'-ıy, t~ ıonra bedel alın· 
~ilin olunur. 

lf. Mu::ıs olini Frışistlerc .~il<ih ı ı <'rİı kerı 

arzusunun delili · olarak te
lakki ve teşekkü; etmiştir~ 

Nevyork 27 (A.A)} - U
lu-slu -sosyetesinin -dünkü: 
karararından bahseden (Nev

york T aymis) gazetesi diyor-

kuvvet görüyordise, davasını 
muhakeme edilmek üzere 
asla sosyeteye vermemeli 

Eden 
ki: 

Bu k.ırar sosyetenin şim - Uluslar kurumunu te· 
diye kadar vermiş olduğu sir altında mı bulun· 
kararların en cür' etlisi ve en d ? 

1 d E- M 1. . uruyormuş. mana ısı ır. ger usso ını 
uluslar sosyetesine meydan 
okuyacak kadar kendisinde 

· Habeş'ler 
Fransız'lara karşı iti· 

razda bulundular 
0

lstaobul, 28 ( Özel ) -
Adis-Ababa'dan haber veri· 
liyor: Habeş imparatoru, Ci
buti ile Adis-Ababa arasın
daki şimendifer hattının 

muhafazası için gelen Fran
sız askerinin, Habeş mınta

kasına geçmesine _rız~ gös:_ 
termemiştir. imparator, şi
mendifer hattının emniyet 
altında bulunduğunu ve 
Fransa'nıo, bu husus için 
endişe etmemesi lazım gel
diğini bildirmiştir. 

Lord Edc11 

Yeni tip bir deniz motörü ! 
). 

lstanbul, 28 (Özel) - Ro
ma'dan çıkan Jurnale d 'ltal
ya gazetesi, Lord Eden için 
yazdığı birmakalede lngiliz 
diplomatına şiddetle hücum 
etmekte ve mumaileyhio, 
ltalya aleyhine uluslar ku
rumunu tesir altında bulun-

.. 
J.. .. 

durduğunu iddia eylemek
tedir. 

Tarım hakanı 
Orclu'da incelenıe

ler yapıyor 
Ordu, 27 (A.A) - Tarım 

bakanı ve ziraat bankası 

genel direktörü dün saat 19 
da yanındakilerle Gireson
dan ilimize geldiler. Yarın 
incelemelerine başhyacak

lardır. 

men ge ırme ve yer eştirme mirli bulunan dört vapuru-
deniz mes'elesi_ h_a_k_k_ın_d_a_b_ir_ işlerinin iç işleri bakanlığın- muz, bugünlerde beş bin 
nota-;efileceği haberleri res- ~dan alınarak sağlık bakan- göçmen getireceklerdir. Bun
mi olarak yalanlanmaktadir. lığına bağlanacağı kuvvetle dan sonra seferler muntaza-

r ' söyleniyor. man devam edecek ve 30 
lstanbul, 28 { Özel ) - bin göçmen ilk Teşrinin 

Köstence'den gelecek olan sonuna kadar ana yurda 
ikinci parti otuz bin göçmen getirilmiı ve iskan edilmiş 
için yapılan hazırlıklar ikmal olacaktır. 

•• 
Onderimiz 

TeşekkOr Ediyorlar 
Ankara 27 (A.A) - Cu· 

murbaşkanlığı genel ıekre· 

terliğinden bildirilmiştir: 

Dil bayramından ötürii 

yurdun her yerinden gelen 
Jve yurddaşların sevinçlerini 
gö-Sterenlk;itı7ılama ~' ymıa:· 

~
ına teşekkürlerini iletmeye 

Atatürk Anadolu Ajansını 
ôdevlemiştir. 

infilak 
lohisarların fişek de

posu yandı 
inbisular idaresinin Altın· 

daidaki fişek deposunda 
dün bir infilak olmuıtur. it· 
faiyemiz yedi saat süren bir 
çalıımadan sonra yang1nı 
söndürmüş ve biiyük bir 

Harp sigortası 
yapılmıyacak 
İstanbul 28 (Özel) - Bü

tün sigorta sosyeteleri, harp 
sigortası yapmamağa karar 
vermişlerdir. 

tehlikenin önüne geçmeğe 
muvaffak olmuıtur. 

Barışı korumak için kuvvetli olmak lazım 

Hava kuvvetlerimizi çoğaltı
yoruz, yeni uçaklar Adanada 

Milli mensucat fabrikasJnın aldığı 

Adana şehri üzerinde uçuşlar 
tayyare, 

yaptı 
Adana - (Özel 

aytarımızdan) · Yurd 
sever Adana'hlarm 
alıp orduya arma-

. ğan ettikleri 4 nu
maralı Adana uça
ğile Milli mensucat 
fabrikası sahipleri 
tarafmdan alınıp 
orduya armağan 

edilen uçak dün 
öğleden önce birin
ci mülazim Hakkı

nın idaresinde şeh· 
rimize gelmiş ve 
uçak alanında tö
renle karşılanmışhr. 

Milli mensucat fabrikas;na 

aid olan uçak öğleden sonra 

ıehir üzerinde bir tur yapa· 

rak halkı 1elimlamııtır, 

Uçmanlarımız öğleden Ön· 
ce uçak müfettişi Halil ve 
Milli mensucat fabrikası sa· 
hiplerinden Naci ile birlikte 
-ilbaYfık katına gelerek ilbay 

Tevfik Hadi Baysal'ı ziyaret 

etmişlerdir. 

Uçakların bugün 

adları koaulıçaktır. 
törenle 



Sahife 2 

Sıtma 
için esaslı mflcadele 

tedbirleri ahnacak 
Sağlık bakanlığı; ülkemi· 

zin bazı yerlerinde ve bil· 
bassa cenup illerimizde bu 
sene sıtma gibi bazı hasta
lıkların hüküm sürdüğünü 
nazara alarak buralzrda ve 
yurdun her tarafında esaslı 
tedbirler alınmasını lizımge
lenlere emir etmiı ve sıhhat 
memurlarının, halkın sıhhi 

durumile yakından alak•dar 
olmalıuı lüzumunu bildirmiı
tir. 

Sağlık Bakanlığı, ııtmayı 
doğuran sebeplerin başlıca

sı bataklık olduğundan her 
şeyden evvel bunların ku

rutulması ve sıtma mikrobu 
yuvalarının, her şeyden ev· 
vel kurutulması hususunda 
son derece itina gösterilme· 
si kanaatinde bulunmakta, 
miicadelenin en çok bu nok· 
talarda teksif edilmesini is
temektedir. 

Mevaşi ihracatı 
Maltanın yakında mal 
çekeeeği söyleniyor 

Bu hafta içinde limanımız· 
dan ihraç olunan mevaşi hay
vanatı, geçen haftaya nisbet
le bir miktar fazla idi. Biz
den önemli miktarda kasap· 
hk hayvanat alan Malta ce
leplerinin yakında yeni mü
bayaata başlayacakları söyle
niyor. 

Romanya ve Yugoslavya 
hükiimetlerince mevaşi ihra· 
catı için alınan tedbirler, 
bölgemizden iki yıl evvel ya
pılan hayvan ihracatını hayli 
müteessir etmiştir • 

Deniz kazası 
1500 tonluk bir 

vapur hattı 
Akdenizde üç gündenberi 

şiddetli fırtınalar devam et
mektedir. T eti adında ve 
üzüm yüklü 1500 tonluk bir 
yük vapur, Yunan denizinde 
ve Kamarin açıklarında bat· 
mııhr. Vapurun kaptanı ve 

Urayımız tayfaları kurtulmuılar ve yü
zerek ıahile çıkmıılardır. 

Bu işe bir çare bulsun Fırtınalar yüzünden mlıte-
Şamlı sokağında ve Sa- addit vapurların yollarına 

lepci oğlu camii arkasındaki devam edemediklerini ve 
dar yollarda, çok çirkin bir kısmen de en yakın liman· 
vaziyet vardır. Aylardanberi lara iltica eylediklerini, 
bozuk olan mebaldan akan Atina gazeteleri yazıyor. 
pislikler, sokağın her tara- bir manzara teıkil etmiştir. 
fanı kaplamıı ve oradan Urayımızını nazarı dikkatini 
gelib geçenleri tikıindirecek çekeriz. 

------------------------1 z mir Sulh mahkemeıinden: Torbalı Tapu İtyarlığınpan: 
Aydının Dalama köyünden Torbalı köyüntın köy içinde 

balcı oğullarından Nuri vekili aaiı ve arkası Hüınü çavuı 
lzmirde avukat Ulvi tarafın· vereseleri solu Selime yöneyi 
dan lıtanbulda Cihangirde yol ile çevrili bir bap ev 
güneşli sokakta· Cihan par· Torbalı köyünden Mahmudun 
kının ittisalinde Karmenati 20 yıl önce Ahmed karııı 
aparhmanının üçüncü katında Ayşeden iştira eylemek su· 
7-1 No. da Hamdiye ve Hav· retile bili sened ve bili niza 
va ve Ismail aleyhlerine ika· tasarrufunda olduğundan na
me olunan izaleişuyu dava- mına yeniden tescili ihtiyar 
sından dolayı Hamdiye na- heyeti ilmühaberile isten-
mına tastir ve berayı teblii mektedir. Bu yerin tapuda 
ihzar kılınan davetiyenin ika- kayıtlı olmadığı anlaşılmakla 
metiihının meçhuliyetine bu işin tahkiki için 5-10-935 
binaen bilitebliğ iade edil-
mesi ve müddei vekilinin ıeb· gününde mahalline gidilecek· 

k tir. Bu evde ilgiıi olan varsa 
eden talebi üzerine gazete 

ile ilin ve tebligat icrasına 10 gün içinde belgesile bir
likte Torbalı Tapu dairesine 

karar verilerek bu bapta mu-
hakeme 10-10-935 tarihine baş vurmaları. .. ~................. 
müsadif Perşembe gününe Ökeflrenler! Mut· 
tayin kılınmış olduğundan 
yevmimezkurde saat 10 da laka (Okamentol 

Hamdiyenin Sulh Hukuk mah öksftrOk ~ekerle- ~ 
kemesine biızat gelmediği rini tecrObe edi· ......C 
veya bir vekil göndermediği ~ 
takdirde hakkında gıyap ka· ıiz.. ~ 
rarı verileceğine dair dave· ~ 
tiye makamına kaim olmak ~ 
üzere gazete ile ilin olunur. 

Ulusal 

Birlik 
Cftndeli.k aiyaul gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neıriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 
Telefon: 2776 

Adres : lzmir ikinc'ı 
Beyler sokaiı 

Abone şartlan : 
700 kuruş senelik 
400 .. alb aylak 

ilan şartları 
Resmi ilinlar için: 
Maarif cemiyeti ilinat 

biirosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare
hanede kararlaıtırılır 
Basıldığı yer :ANADOLU 
matbaaıı 

Ve POrjen ~ahapın 

en Ostnn bir mfls· 

~ 
> 
= ~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

bil ~ekeri olduğu >O!) 
nu unutmayınız. ·J.) 
---~ 
Kuvvetli mftshil ~ 

istiyenler Şahap 

Sıhhat aftrgiln 

haplarını 

ecza depolannd 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

(Ulusal Birlik) 

Bitler Yunan 
Faşizmin inhi

lalini neden 
istemiyor? 

Son posta ile gelen Paris 
gazeteleri; Almanyanıo, son 
hadiseler karşısında neden 
bu kadar sükut ettiğine hay
ret etmektedirler. Ayni ga
zeteler şu mütaleayı serdedi-
yorlar: · 

"Hitler, Nurenberg'de ka· 
naatini gösterdi. Son hadi· 
selerle Almanyanın biç bir 
alakası olmadığını ve bu yüz 
den Alman menafiinin zarar 
görmiyeceği gibi faide de 
beklemediğini, Alman siya
salları beyan ediyorlar. Hit· 
ler; Ven edik sarayındaki 
mülakatın muvaffakiyetsizlik
le neticelenmesine rağmen 

Mussoliniye karşı bir sem· 
pati beslemektedir. Alman 
diktatörü, faşizmin inhilalile 
Alman Nasyonalizminin mü· 
teessir olacağı kanaatinde 
bulunuyor. Bu sebeple Du· 
çenin bütün hareketlerini 
uzaktan ve bayruhahane bir 
hissiyatla takip ediyor. 

Hitler son günlerde Avus
turya istiklalinin tekrar 
mevzuu bahsolacağından ve 
yeniden garantiler verilece· 
ğinden çok endişe etmiştir. 
Bilhassa lngilere ile Fransa 
arasında bu derece fırtınalı 
bir zamanda bu mes'elenin 
tazelenmemesi, Hitler ıçın 
sevinç verecek bir netice 
sayılabilir. 

Almanya'nın, lngiltere ile 
bir doıtluk akdetmek 
iıtediği ve bunun için yakın
da bazı teşebbüslere girişi-

Zabi recilerinin 
itirazı reddedildi 

Atina - Malumdur ki, 
Yunanistan, son günlerde 
yaptığı bir mukavele muci· 
bince Romanya'dan 55 bin 
ton buğday almağı taahhüd 
etmiş bulunuyor. Yunan hü
kumetinin alacağı buğdaya 
mukabil Romanya hükumeti 
de tutarının yüzde beşi 
nisbetinde Yunan tecim eş· 
yası almağı kabul etmiş 

bulunuyor. Zahire tecimile 
meşgul olan Yunan teci
merleri, hükumete verdikleri 

bir muhtırada, kendilerinin 
bu yüzden çok zarar göre· 

ceklerini ve çünkü daha 
evvel almış oldukları buğdayı 

pahalıya mal etmiş bulun· 
duklarını bildirmişlerdir. Hü· 
kiimet; Atina tecim ve 
endüstri odası vasıtasile za
hire tecimerlerinden aldığı 

bu mahzeri tetkik etmiı ve 
umumun menfaatine karşı 

bir kaç tüccarın metalibatı 

mevzuu bahsolamıyacağ'ı mü· 

taleasile reddeylemiştir. 
Yunanistan'ın Romanya

dan alacağı buğdayın beher 
tonu, 108 şilindir. 

leceği hakkında Berlin'den 
sızan haberlerin kaydi ihti· 

yatla telakki edilmesi la· 
zımdir. Almanya'nın, günün 
birinde buna muvaffak ol
ması ve bu suretle Avrupa-

.. da kendisine hakim bir 
mevki temin etmek istemesi 
ihtimal haricinde değildir. 

lzmir def terdarhğından: 
l11ııının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına 

göre haczedilen Hasan Hoca mahallesinde kuyumcular çar
şısında kiin 25 ve 27 sayılı iki dükkan tarihi ilandan 
itibaren yirmi bir gün müddet'e satılığa çıkarıldığından 
pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat kalemine 
gelmeleri. 20-24-28-2 3033 

lzmir muhaseheihususiye mQdür
loğonden: 

Bedeli muhammeni cinsi mevki 
lira 
350 Binek otomobili şevrole garajında 

Bedeli peşin verilmek üzere ve ılçık arttırma ile vilayet 
eski makam otomobili satılacaktır. ihale müddeti 22-9-935 
tarihinden itibaren 7-10-935 tarihine kadar 15 gündür. Tıt
lip olanların şeraiti öğrenmek üzere her gün hususi mu
hasebe müdüriyetine ve pey sürmek isteyenlerin de ihale 
günü olan 7 -10-935 pazarteıi günü 9 dan 12 ye kadar de
pozito veya bank mektubu encümeni vilayete müracaatları 
ilin olunur. 3108 

1 : .. 

lstanbul ve 'frakya 
Şeker Fbrikaları Tllrk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000Tork lirası 

' latanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

lzriıir muhasehei h11susiye müdür
lüğOnden: 
Numarası cinsi mevkii 

24 ev Karftyaka alaybey iktisat sokağı 

26 ,, " " " 
28 " " " ,, 

85-87 Fırın ,, ,, ,, 
Yukarıda yer ve cinsleri gösterilen akar kiraya verilmek 

üzere 21-9-935 tarihinden itibaren açık arttırmaya çıkarıl· 
mıştır. Talip olanların şeaaiti öğrenmek üzere her gün mu· 
hasebei hususiye müdüriyetine ve pey sürmek isteyenlerin 
de encümenin toplandığı her pazartesi ve Perşembe gün
leri ıaat 9 dan 12 ye kadar depozito veya bank mektubu 
ile encllmeni vilayete müracaatları ilin olunur. 3080 

28 EylGI ~ 

lzmir M-;;hasehei Hususiye modill ... 
lOğünden: • 

Bedeli sabıkı Mevkii Cinsi Nuıııarosu 

Lira 3.7 
160 Kemer caddesi dükkan 

20 
55 Alipaşa meydanı ,, dnS 

ldarei hususiye akaratından olup yukarıda yer ve35 ta· 
leri yazılı akar 21·9·935 tarihinden itibaren 21-10-9 üç sene 
rihine kadar bir ay içinde pazarlık suretile ve .. öJreo· 
müddetle kiraya verilecektir. Talip olanların şeraatı f pa· 
mek üzere her gün hususi muhasebe müdüriyetin~ "'e her 
zarhğa 2irmek istiyenlerin de encümenin toplandıf' kadar 
pazartesi ve perşembe günleri saat 9 dan 12 ye 3106 
encümeni vilayete müracaatları ilin olunur. ,,,,,,,_,.,.,.-

--------------------------------------~:::--lzmir Muhasebei Hususiye 01ndor .. 
lüğünden: 

Cinsi Bedeli keşfi Mevkii 
Lira K. · 
175 60 Şadırvan altında lonca Kabveha~e;:,ueıı 
f darei Hususiye akarattından olup yukarıd~ go~ ddetle 

keşif mucibince loncada kiio kahvehane 12 gun pıU iiddelİ 
ve açık eksiltme ile tamir edilecektir. ihale didar ı5 
22-9-935 tarihinden itibaren 7 -10-935 tarihine k• •ti ai· 
gündür dairede mevcut keşifnameyi görmek ve ıerıt kfilt· 
renmek istiyenlerin her gün M. H. müdüriyetine v~3S pi' 
miye iştirak edeceklerin de ihale günü olan 7-10- k 

111
ek· 

zartesi günü 9 dan 12 ye kadar depozito veya ban 3109 
tubu ile encümeni vilayete müracaatları ilin olucur. 

Maliye Vekaletind~~~-
Eski gümüş mecidiye ve aksamının l Şubat 19 vasıtal' 

hinden itibaren her hangi bir kıymetle mübadele deoıer 
olarak kullanılmıyacağı ve bunun hilifına hareket e 

1110
ci· 

hakkında da takibat yapılacağı 2257 No. lu kanun 
hince ilin edilmiştir. 111ebOİ 

Müddetin hitamına az bir zaman kalmış olmasın• 
1 

,1010 

· b l k. .. .. par• 1 
halkımızın yedınde mevcut u nan es ı gumuş 010· 
gerek vergi bor~larına ted~ye e~~lmek ~e. gerekse ;,:,rıo• 
nan fiatlar üzerınden tepdıl ettırılmek ıçın malsın 

743
.31'8 

müracaat etmeleri tekrar ilao olununr. 28;1·4 . 2 ~ 

lzmir milli em tik müdürlüğDn~eJJ: 
Karşıyaka yuran menemen caddesinde 5 eski 225 tıJ 770 

numaralı 276 metre murabbaı ar: 
Karşıyaka turan şimendifer caddesinde 47,49 r.ı 1 

bb ar9• tO 133,136 taj numaralı 279,68 metre mura aı e 9 
maa kabveb•D 

Karşıyaka bayraklı burnova caddesinde 71 numar~h 8'° 
. dükkaD 

Karşıyaka bayraklı birinci taksim sokağında 2-1 ou· z,,O 
maralı ev 

Karşıyaka alaybey piliç yıldız sokağında 1 numarah 4zO 
250 metre ars• 

Bornova merkez sokağında 66 eski 78 yeni numar~b 560 
clükkaO 

Burnova küçük çay sokağında 17 -21 eski 23 yeni ou~ 1oO 
marala e 

· · au· 40 
Bornova topcu kuyu sokağında 21 eski 23 yen~ kaD 8 

maralı (meyhane) duk h 
Mortakya kahramanlar sepetci sokağında 66 nuaı•'~• sf10 

dükkan maa ar~hk ar40 Bakır bedestanında kızlar ağası hanı ittisahnde e 350 
Jı bUcr ııSO no. J 

Bakır bedestanı dahilinde 38 numaralı hücre 4z<l 
Karantina bülbül sokağında 84,54 numarah e\t 

8 
u· ,.Q/I 

Darağaç paralı köpru tramvay caddesinde 116,11 P 
91 

'F' 
maralı 190,61 metre murabbaı 8~0 .,e1' 

· petı ul' Yukarıda yazılı Yunanlı emvalin bedeller• 1ıo11. li 
gayri mübadil bonosile ödenmek üzere artıraı•j; de oı11 
muştur. Alıcıların 3-10-935 perşembe günti saat ,018 
emlak satış komisyonuna müracaatları. 

·-Sümer Bank 
Fabrikaları mamulatı 

ö-IS" 
88~ Yerli malların en iyisi, en 

mı, en-ucuzu en güzeli 
Dereke kumaşları 
F esann kumaşları 

Beykoz kıınd11raları 
Bakırköy bezleri fT 

Sümer Bank yerli mallar pıaı' 
lzmir şubesinde hulursuııaJı,

• 
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:1111 • aze temız ucuz 
iia..: 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

8aınza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Ranııa Rüııem beyin foto!T'afhaneşi, /:mirde en ıyı 
foıotraf çekmekle ılJhreı bulan bir san' aı ocagıdır. En 
':;'kalpesenı olanlar dahi., burada çektirdikleri foıokraJ· 

dan memnun kalmışlardır. 
llanı::a Raatem beyin, f otokf'aJ malremesi ıatan ma· 

f::a'ı da muhterem m46ıerilerinin ince :evklerir>e glJre 
Çeıit mallan, f otokf'aı makinelerini bulundurmakta· 

dıı-, Bir ::ıyaret her ıeyi üpaıa kdfıdir. 
<1-ıu . Ba'turak caddesi, Ref°ık bey 

sı Limitet vapur 
acentası 

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel . 2443 

Ellerman Linyn Ltd. 
Lh·erpool hattı: 

11 ROUMELIAN ,, vapuru 
20-- eylülde Liverpool ve 
Svvenseadan gelip tahliyede 
bulunacaktır. 

"DIDO,, vapuru 17 ey
lülde beklenmekte olup 21 
eylüle kadar Liverpool ve 
Glasgovv için yük alacaktır. 

"ROUMELIAN,, vapuru 29 
eylülde beklenmekte olup 
5 birinci teşrine kadar Li
verpool ve Glaıgovv için 
için yük alacaktır. 
Londra hattı: 

"F ABIAN,, vapura 17 ey
lülde beklenmekte olup 18 
eylüle kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

" EGYPSIAN " vapuru 
27 eylülde Londra, Hull ve 

~1111111111111llJ111111 llJ llll il lll lll lll il llJ lll lll lll lll lll lllll l lll 111111111111111111111111111111• An versten gelip . tahliyede 
~ • = bulunacak ve aynı zamanda 

~ zınır yün mensucatı~ 6 teırinievvele kadar yük 
~'lı = alacaklar. 

~l ürk Anonim şirketı·~ The General Steam Navigation 
§ - Co. Ltd. 
§ = 
~ Bu mfteesese, iki yftz bin lira sermaye ile ~ "STORK,, vapuru 20 ey-

~ ~kkoı etmiş ve Di Ory ental Karpet Manu-= lülde beklenmekte olup 27 
~ h.k . = eylüle kadar Londra için yük 
~ çôrers Limıted (Şark halı) şirketine ait = alacaktır. 
~ ft...İrdt. Halkapınardaki kumaş fabrikasını satın :;: Deutache Levante Linie 
~ 'hnıttır. Fabrika bOtftn teşkilAt ve tesisat ve mOs· = " GALILEA ,, vapuru 10 
~ ı.tıdinıini ile eskisi gibi ı kAnunusani 1935 ta• ~ eylülde Hamburg, Bremen 
~ l'İlıinde •tı•ba • • k t ta fi d • 1 .1 = ve Anversten gelip tahliyede § ._ n ı ren yenı şır c ra ın an ış etı • = 
~ ektedir. Her nevi ynn iplikleri kumaş batta· =: bulunacaktır. 
~ 'i~e • d·ı • ' ' = Not: Vurut tarihleri ve 
~ 1t! ve çorap ımal e ı ecektır. MamulAbn emsa· =: 
§ oqı - vapurlann isimleri &zerine 
~ ft e flikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. :;: değiıiklilderden mes'uliyet 
~ ~ nıamulAt Pettemalcılar batında eski Orozdibak = kabuledilmeı. 
~ lttiaalindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fab
~ ~ içinde yapılmaktadır. 
~ Poıta kutU1u: 127 = 
~ ,. -
~ elgraf adreıi: lzmir;-f Alı ancak ~ \q l' elefon oumaruı 2432 ve 3564 = 
~ uııııııı111111111111111111• 111111111111111111111ıı1111111111111111111111111ııı11111111111 u • 

1" atılık motör o o K T o R • 
ııa!~eygir kuvetinde (Dizel) Ali Agih 
'Qt& •la az kullanılmıı bir Çocuk HHtalıkları 
İdt r •atahktır. Taliplerin Mütehassısı 
ila 'tban • J ~ol eaııze müracaat arı '"'inci Beyler Sokagı N. 68 

....., llnur. Telefon 3452 . , .................. . 
.... 
·= ~ 
~ 

N. V • 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 

..ITAURI,, vapuru halen 
limanımızda olup Anvers, 
Direkt, Roterdam, Hamburg 
ve Brem en için yük al· 
maktadır. 

"VVINFRIED., vapuru 1 
Bci. teşrind~ bekleniyor. 5 
Bci. teırine kadar Roter
dam, ve Hamburg için yükli· 
yecektir. 

"TROJA,, vapuru 2 Bci. 
teşrinde bekleniyor, 5 Bci. 
teşrine kadar Anvera, Di· 
rekt, Hamburg ve Bremen 
için yükliyecektir. 

"VV ASGENVV ALD,, va· 
· puru 14 Bci. teırinde bek· 
leni yor, 18 Bci. teşrine kadar 
Anvers, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen için yükliye• 
cektir. 

"SOFIA,, motörü 31 Bci. 
teşrinde bekleniyor, 4 ikinci 
teırine kadar Anvers, Ro· 
terdam, Hamburg ve Bremen 
için yükliyecektir. 

"ANUBIS,. motöril 11 
ikinci teşrinde bekleniyor, 
15 ikinci teırine kadar An· 
vers, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen için yilkliye
cektir. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"NORBURG" vapuru 8 
Bci. teşrinde bekleniyor, 
Anvers, t<oterdam ve Ham
burg için yllk alacaktır. 
DEN NORSKE MIDDEL -
HAVSLINJE ( D-S. A-S. 

SPANSKELINJEN ) 
OSLO 

"SArDINIA,, motör& - 27 
Eylülde bekleniyor,le Havre, 
Dieppe ve Norveç limanla
rına yük alacaktır. 

"BOSPHORUS,, motörü 
23 Birinci Teşrinde bekleni • 
yor, Dieppe Dünkerk ve 
Norvec limanlarına yllkliye
cektir. 

ARMEMENT DEPPE
ANVES 

"EG YPTE,, vapuru 20 Bci. 
teşrinde bekleniyor, AnYers 
Direkt yük alacaktır. 

"ESP AGNE,, vapuru 11 

t 
' 

ikinci teırinde bekleniyor, 
Anvers, Direkt yiik ala· 

ı 
1 

[ Z.iracd .5AN~A~l t 

1 

caktır. 
THE EXPORT S-S CORPO

RATION-NEVYORK 
Birleıik Amerikaya doğru 

seferler 
"EXARCH" vapuru balen 

limanımızdadır. 
11EXILONA,, vapuru 30 

eylülde bekleniyor. 
"ABOUKIR,, vapuru 29 

eylülde gelip 30 eylülde, 
Birleıik Amerikaya aldığı 

malları lıkenderiyede "EXE
TER,, transatlantik vapuruna 
aktarma etmek Ozere Isken
deriyeye gidecektir. 

JOHNSTON VVARREN LI· 
NES L TD.-LIVERPUL 
"JESSMORE,, vapuru 30 

eylnlde bekleniyor, Liverpul 
ve Anversten yük çıkarıp 

Burgaı, · V arna, KCSstence, 
Braila ve Galatı için yük 
alacaktır. 

SERViCE DiREKT 
DANUBIAN 

TUNA HATTI 
"BUDAPEST,, motöril 25 

eyllllde bekleniyor, Belgrad, 
Noviıad, Komarno, Buda
peıte, Bratialata, Vitaaa ve 

J 
Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisligin Umsali 

olan Et) markasını arayınız. 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

"UL YSSES,, vapuru elyevm limanımızda olup 14 eylülde 
Anvera, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

"ORESTES,, vapuru 23 eylülden 30 eylülde Anvers, Ro· 
terdam, Amıterdam ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

"HERCULES" vapuru 7 teşrinievvelde gelip 12 teşrini
evvelde Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

"HERMES,, vapuru 21 teşrinievvelde gelip 26 teşriniev
velde Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

"HERCULES" vapuru 20 eylülde gelip yükünü tahliye
den sonra Burgas, Varna ve Köstence limanlarına hareket 
edecektir. 

"HERMES,, vapuru 4 teırinievvelde gelip yükünü tahli-
yeden sonra Burgas, V arna ve Köstence limanlarına 

hareket edecektir. 
"GANYMEDES,, vapuru 19 teşrinievvelde gelip yükünü 

tahliyeden sonra Burgaı, V arna ve Köstence limanlarına 
hareket edecektir. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"HEMLAND,, motörü limanımızda olup yükünü tahliye 

ettikten sonra 15 EyH.ilde Rotterdam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve Iskandinavya limanları 
için yiik alacacaktır. 

"VINGALAND,, motörü 2 teşrinievvelde gelip yükünü 
tahliye ettikten sonra Rotterdam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzig, Gdynia, Iskandinavya ve Oslo limanlarını için yük 
alacaktır . 

"VASALAND,. motörii 15 teşrinievvelde gelip tahliyeden 
sonra Rotterdam, Hamburg, Dantzıg, Gdynia, ve Iskandi
navya }imarına hareket edecektir. 

"NORDLAND,, motörü 2 teşrinisaoide beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra Rotterdam, Hamburg, Copenhage, 
Dant~ıg, Gdynia, Oslo ve lskandinavya limanları için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
" ALBA JUL YA ,, vapuru 30 eylülde gelip 1 teşriniev

velde Pire, Malta, Napoli, Cenova, Marsilya ve Barselona 
için yük alacaktır. 

"SUÇEAVA,, vapuru 27 teşrinievvelde gelip 28 teşrioi-
evvelde Pire, Napoli, Cenova, Malta, Cenova; Marsilya ve 
Barselon için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpanyası 
"LEVV ANT,, motörü 15 teşrinievvelde Anvers ve Gdynia 

limanları için yük alacaktır. 
Hamiı: llindaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilit için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

tirketi binaıı arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 - 2663 

Linz için yük alacaktır. 
" ALISA,, motörü 8 Bci. 

teşrinde bekleniyor, Belgrad, 
Noviaad, Komarno, Buda
peıte, Bratislava, Viyana ve 
Linz için yük alacaktır. 
AVUSTRALYA VE YENi 

ZELANDA SEFERLERi 
Hidiviye kumpanyasının 

"ABOUKIR" vapuru 29 ey
liilde bekleniyor, Paninsular 
Orient Line kumpanyasının 
.. BENDIGO,, vapuruna Port-
.. itte aktarma edilmek &zer• 

Avustralyanın bütün limanla
rına mal alacaktır. 

"ABOUKIR,, vapuru ayni 
zamanda Portsait aktarması 
olarak, Hindistan, A1uayi 
şark ve şarki Afrikanın bii· 
tün limanlarına yük ala
caktır. 

Geliş tarihleri ve vapur
lann isimleri üzerine meı'u 
liyet kab~l edilmez. 

Birinci Kordon, telefou 
No. 2007 - 2008 



28 Eylül 935 (Ulusal Birlik) 

-
l\loskova gazeteleri ile Avrupa ajanslarının verdikleri haberler 

Almanlar, Rusyaya hücum etmek ve 
Avusturyayı da almak. istiyorlarnıış! 

Avusturya hakkındaki haber, Viyanada ve Pariste beyecen uyandırmış
tır. Gömbüş'nn, tekrar Hitler'le görüşeceği söyleniyor 

isıanbul 28 ( Özel ) - Moskova gazeteleri; Alman· 
yanın, ltalya • Habeşistan anlaşmazhğmdan istifade ede· 
rek Lehistan ,.e Macaristanla birlikte Rusyaya hflcum 
etmek nzere hazırlıklarda bulunduğunu yazıyorlar. 

btanbul 28 (Ôzd) - Ajanslar, Almaoyanın, Avus
turya'yı ilhak etmek istediklerini haber ,·eriyorlar. Vi
yana ve Paris' te bu ynzden heyecan başlamıştır. 

M. Gömbnş Hitler'le tekrar gôrflşecektir. 

Anıerika hükô.me-N ·ıı·Tfas abjans:kne diyor. 

. . .1 azı ı a rı asının ma-
tını pro~~-~to ettı i kineleri hazırlanıyor 

Protestomuzun sebebi, Amerika'da M k. 1 . h. k ht ı·r a ıne erın ır ısmı, mu e ı ye· 
çevrilen (Musa dağı) filmidir dek fabl'ikalarında şimdiden 

lstanbul 28 (Özel) - Va- dan çevrilen (Musa dağaoda 
•ı"ngton elçı"mı·z, Metro Gold kırk gün) film~nid Amerika yapılmag" 8 başlandı. 
" hükumeti nezdın e resmen 
vin Mayer sosyetesi tarafın· protesto etmiştir. Moskova 27 (A.A) - Hafif mağa başlamışlardır. Bir 

-------..--. mekanik imalat genel direk- mühendis gurubu Kayseri 
Italya-Habeşistan Aıı· na törü M. jubit, Nazim doku· kombinası yapılırken edini-

anlaşmazhğı ma kombinası için lüzumlu len tecrübelere dayanarak 
olan makineler hakkmda Tas yeni basma fabrikasının 
ajansı aylarına şunları söy- planları ve kurma projeleri 

-B~tarafı 1 inci salıifede - · 
mitesi önergelerine karşı iti· 
raz kayıtları, ileri sürmüş ol· 
dukları bildirilmektedir. 

Paris gazeteleri konseyin 
Perşembe günkü toplantısın
da M. Lavalin söylevi ile Lord 
Edenin söylevinin birbirini 
tamamen tutması ve lngiltere 
Fransa yaklaşmasının yani 
Fransa - ltalya uzaklaşmasının 
şimdiye kadar sanıldığından 
çok ileri gittiğini göstermek· 
tedir. 

lstanbul, 28 ( Özel ) -
ltalya başbakanı Mussolini 
Fransız gazelerine vaki be
yanatında demiştir ki: 

Şarbayı lstan
bul' da 

lstanbul 28 (Özel) - Atina 
şarbayı M. Koçyas Vyre, 
ltalyan tayyaresi ile şehrimize 
geldi. lstanbul Urayının mi
safiri olan M. Koçyas, bal

kan olimpiyatlarında birinci
lik alacak takıma verilmek 

üzere Atina Urayının hazır
ladığı şild'i de beraberinde 
getirmiştir • 

"- Her şeyi hesa b ettim, 
her şeyi gözüme aldım, 
icabında öleceğim." 

Gayri federelerin 
likleri haşlıyor 

-·-· lzmir muhtelitinde oynıyacaklar, 

KızılçuJlu'da kamp kuracaklar 
Dün akşam ulus evinde 

toplanan ulus evi kulübleri 
murahhasları 935-36 yılı lik 
maçlarının proğramını hazır
lamışlardır. Bu programa 
göre kulüblerden 1- Kahra
manlar, 2- Yükselme, 3-
Kurultay, 4· Demiryolu, 5-
Hilal, 6- Bayraklı, 7- Türk
yurdu, 8- 9 Eylül, 9- Hacı 
Hüseyinler, 10- Turan, 11-
Parkspor, 12- Görece takım
ları numara almışlardır. ilk 
karşılaşmalar bu takımlar 
arasında olacak ve müsaba· 
lara ilk Teşrin içerisinde 
başlanacaktır. 

Ulusevi spor komitesinin 
himayesinde çalışmak üzere 
kulüplerden ayrıca bir fut· 
bol kolu yapılmış ve bu ko
la demiryolundan Vehbi, do· 
kuz Eylülden Mehmet, Ku· 
rultaydan Mehmet Dalgıç, 
Türk yurdundan Veysel, 
Parkspordan Medbi seçil· 
mişlerdir. 

Bu maçlara hazırlık için 
yarınki pazar günü ulusevi 

alanında karşılaşmalar ola· 
caktır. Bu yıl Eşrefpaıa mın· 
taka federe teşkilatına gire
cek olan Bornova takımları 
liklere iştirak etmiyecektir. 

Bu haftaki maçlar: Hilil
Kahramanlar saat J 2,30 da, 
Tepecik-Turan saat 16 da, 
Şarksanayi Türkmen takımı 
ile demiryolu saat 14,50 da. 

izmir muhteliıi 
Birinci teşrin ortasında şeh· 

rimize ge im esi mukarrer olan 
Rus karışık takımı ile kar· 
şılaşacak lzmir karışık takı· 
mını hazırlamak üzere antre· 
nörle federasyon genel sek· 
relerinin buraya geldiğini 
haber vermiıtik . 
Gençler içinkurulacak kam

pın eski Amerikan kolleji 
binasında olması kararlaştı
rılmış ve oyuncuların izinleri 
işile uğraşalmağa başlanmış

tır. Yarınki Pazar günü ka
rışık takım ilk ekzersizini 
Alsancak alanında yapacak 
ve bu hazırlık oyununda 
antrenör de bulunacaktır. 

lemiştir: üzerinde çaJışm ıktadır. 
Kombinanın gerek iplik Makinelerin yapılması işi 

eğirme gerek dokuma ve ge-
rek perdah kısımları için lü- ve gene bu tecrübelere göre 
zumlu bütün makineler fab - İncelenmektedir. 
rikalara ısmarlanmıştır , Makineler 936 ikinci ka· 

Bu makineler 28236 iğ768 nununda fabrikanın kurula
otomatik tezgah, muhtelif cağı yerde bulunmuş olacak 
yıkama aletleri ve boyama ve kombina 937 ikinci kanu· 
perdah ve sıklaştırma maki- nunda tam olarak kurulmuş 
neleridir. bulunacaktır. 

Birçok fabrikalar daha Bu suretle fabrika üç ay 
şimdiden bu makineleri yap· sonra çalışabilecektir. 

~~-~---..... ~ ... ~ı ... ----~~~-

F asist Sakarya 
• Karadenizle çarpışmış 

Genel set erberlig"' i Dün limanımıza gelen va· 
purculuk şirketinin Sakarya 

nası} oia·cakmış vapuru, Perşembe günü lı· 
lstanbul 28 (Özel) - Ro- tan~uldan. hareket ederken 

d h b .1• denızyolları işletmesinin Ka· ma an a er verı ıyor: 
Dakikadan dakikaya bek· radeniz vapuru ile çarpıımıı 

lenmckte olan faşist genel ve Karadeniz vapurunun çı· 
seferberliği için tanzim olu- pası, Sakaryanın bodozlama· 
nan talimatname, bütün ga- sını kısmen yarmıştır • 
zetelerle ilin edilmiştir. Bu 
talimatnameye göre; kilise 
çanları çalmağa başlar baş· 

lamaz, herkes, seferberliğin 

ilin edildiğini anlamış ola· 
cak ve en yakın toplantı 
bölgesine koşacaktır. 

25 yaşını ikmal etmiş o-
lanlar, jandarma karakolun· 
da ve balilalarda, toplantı 
yerlerinde hazır bulunacak
lardır. Balilalar, yani 15 ya· 
şından 18 yaşına kadar olan 
çocuklar, o gün gece saat 
dokuza kadar ve daha yu· 
karı yaşta olanlar da gece 
yarısına kadar toplantı yer· 
!erinde kalacaklardır. ltalya 
dışında bulunan ltalya te
baası ayni suretle hareket 
edecektir. 

Faşist seferberliği netice
sinde eli silah tutan 1 O mil
yon kişinin toplanacağını 
tahmin ediyorlar. 

Roma gazeteleri, bu se· 
ferberlik için uzun yazılar 
yazmakta ve fatizmin kuv· 
vetinden bahsetmektedirler. 

Yağmurlar 
Reoçberlerimizi faa· 

liyete getirdi 
Geçen gün yağan yağmur· 

lar ve havaların ıon duru· 
mu, rençberi son derece se· 
vindirmiştir. Civar ilçeleri
mizde heman ekime başlan
mış ve henüz hazırlanmamış 
olan tarlalarda canlı bir faa · 
liyetin başlamasına imkan 
vermiştir. 

,l~-·--·--1· 
20 İL K1TEŞRİN 

rAZAR 
Genel N Otus Sayımı 

Sayım işine verilen ö· 
nem Türk ulusunun kal· 
kanma ve çoğalma çağın· 

.da bulunduğunun belge· 
sidir. 

BAŞVEKALET 
İSTATiSTiK UMUM 

MÜDÜRLÜ GÜ 

----~------------... ~~~ Muharriri 
MIŞEL ZEVAKO -9- • 

Ayni vücutta iki şahsiyet yaşatınak, 
eskiden· bOyOcillerin işi sayılırd~· 

Ki . k w d' . aııııl - arınet so agı. Buna bu bi ıseyı L • 
Klarinet sokağı, Paris'in gösterebiliriz; sarayın u 

aşağı tabaka halkınan bir rens d'Obreni, kılık ~t 
muhabbet pazarı demekti. kıyafeti hiç değişıneıniı ? : 

Bu sokak, 1363 de bir duğu halde kendiııDI 
emirname ile Paris'te mev· Klarinet sokağının Yuh•

0111 

cut ve resmen fuhuş ile me- sanabilir ve bir müddet bö)'" 
luf 5000 kadının cebren ika· 
mete mecbur edildiği sokak· 
lardan birisi idi. 

Bu nasıl oluyordu? Şekil 
itibarile bir harika demek. 
Yuhana, Klarinet sokağının 
bu umumun zevkine, hizmete 
memur kadın, Sen Pol sara· 
yının Larens d'Obrin denilen 
kadını olabilir mi idi? .. 

Hakikatta bu bir harika 
değildi; büyücü ve sihirbaz 
Saytono'nun bir mel'anet 
eseri idi. 

Biz bunu şu suretle izah 
edebiliriz: 

Bu büyücü, ba:ıa istedik· 
lerine ayni zamanda ve ayni 
vücutta iki şahsiyet, iki 
benlik verebilirdi. 

Müzayede ile fev
kalade satış .. 

Acele yolculuk münasebe· 
tile eylülün 29 uncu pazar 
günü öğleden evvel saat on· 
da Karşıyaka'da Fahrettin 
paşa caddesinde 78 numa • 
ralı hanede kambiyo komiı
yoncuıu Müsyü Piyer Bala
dura ait fevkalade lüks mo· 
bilyeler miizayede suretile 
satılacakbr. 

Satılacak eıyalar meyanın· 
da lngiliz mamulitından iki 
kişilik kesme bronz karyola 
maasumyesi, ayrıca bir bu· 
çuk kişilik iki adet kesme 
direkli bronz karyolalar maa 
sumyelerile beraber, nısıf 
cevizden mamul fevkalade 
zarif ve nadide iki aynah 
şifunyaralı dolap tuvalet ve 
komidinoıu yeni bir halde 
salamandıra maa boruları 
emayi banyo vetermosifon 
ile teferrüatı, maruken ka· 
nepe takımı muşamba kane
pe ve bir koltuğuyla gayet 
lüks kadifeli kanepe takımı, 
iki adet Viyana mamulatın· 
dan hezaran salıncaklı san· 
dalye, ceviz büfe, mavun 
servant anahtarlı masif ma· 
vun yemek maaası, gayet 
zarif altı adet mariken san· 
dalya altı adet hezaran is· 
kemleler yüksek sehpalar 
Şam mamulatından sedef iş
lemeli maa kanape ve siga
ra masasile iki köşeli eta
jerleri; mavun kütüphane, 
dosya dolabı, bronz mangal 
şemsiyelik, müdevver, yemek 
masası, antika yağlı boya 
tablolar, dıvar saatleri, kö· 
rüklü çocuk arabası; 'çocuk 
banyosu çocuk sandalyesi, 
Avrupa mamulatından meıe 
elbise dolabı, kadifeli sez· 
lonk ve koltuğu gardi· 
roba maa aynaları lake 
tuvalet maa markiz, mavun 
yazıhaneli kütüphane, poker 
masası siyah karyolalar, kü· 
üçük lake dolaplar, ütü ma· 
sası, divan kanapeler, yeni 
bir halde odalardaki taban 
musambaları, daktilo masa· 
ıı, gayet kıymettar iki adet 

lece yaşar! ii· 
işte; Lurens'in gilıel " k 

cutlu bir kahpe, bir ıürtü 
Yubana yaşıyordu. 
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Evet Sen Pol ıar•Y 
' Lu· nın güzel ve kibar 0 ,. b w büyiiC rens ı, u ugursuz 

O U· Saşitouonun yaptığı b Y .. 
lerle, bir gün durup dururk 
ken, içinden gelen bir ıe1~. ve arzu ile yerinden k• 

n .. yeOtt 
mış, bir "uykuda y ru .... 
hasta insan gibi, daha d~i 
rusu kurulmuş bir ınakı~e 
halinde sarayı terketoı•r. 
" .. d b" ·· diO-i be omrun e ıç gorme • ' • 
ki de adını bile biç duyın• 

k "'ıD• dığı bu Klarioet so •I ... i 
girmiş, gene hiç bifoıed•S 
bir eve girmiş ve: . • 

d. evıD 
- Oh!. insan ken ı 

1
• 

de ne kadar rahat ve ıne 
utturl. Demişti! • 

Vicdanen kendi evi de~~ 
cek derecede bir alııka~ldeP 
yukarıya çıkmış cebıD d• 
çıkardığı bir anahtarla 0 er
kapısını açmış ve odaya 'I 
leımiş idi! bll 

Sarayın bu kadıDı, 
11111· 

muhabbet pazarı olall re!' 
bite geldiği vakit yoll~p 
mutad üzere bir çok ıll 111111 
kadınlar vardı. Bun d• 
halleri acınacak derece 

0 
periıandı; yüzleri bal 111u~
kadar sararmıı, göı k•ı;:.,. 
lan tiıen, gözlerinin al 
moı·mordu!. ok 

Bunlardan bir kııaıı ç eti 
zor bir bir muhabbet gecSit 
geçirmiş, çok yorgun~obu.I•" 
kısmı, hiç bir milşterı çtıl 
mamıı ve belki de 'bit" 
Lurenı Obreni görüDce bit 
birlerine bakııtılar ve 
kısmı: . bU" 

- Bu da kim?. t{iç d' 
d .• ' · b' k dıa! de I· me ıgımız ır a d o• 

Bir kısmı, bu yeni k• 
1 

adeta kızdılar : ııtı 1 
Bu da nereden çı d•• 

Bizim sokakta işi ne? 
diler. 

insaflı olanlar : ,,ar 
OeV~ 

-------- ıevıı•· 
Japon vazosu basma ıeJı• 

lar, gayet şık porıle:·~kle' 
trik avizoları, kad~a ıbroo•. 
ti, fırınlı gaı ocagı, 1 j•' 
ve ağaç kornişler, k•'' yıt•~ 
lan mamul moderll dol•"'' 
odasi takımı aynalı t:di' 
tuvalet ve koaıidin°•0 111,ı 

1foO ,ı 
son markalı graJD ı;ı:11b'. 
36 plikile, gece oi b•t 
porselen çay takıa:ı• yeİ'/efet 
halde hasır takıaıı, .~10o•" 
markalı Alman . pı perde· 
köşe eterjeri etea:ıılll b•lı'e 
ler küçük bikeller, 111•· 

' 1 r '' için demir kaDepe e ,del•" 
h ıecc Jet sa kazak Bu ara •cidl 

rile Demirci halıları ~;, ..,o· 
ve saire birçok ef .Y~ ,,ııtıt· 
zayede suretile satı • Jı•çıt" 
Satış peşindir, fırsatı 
mayınız. ,.ıoo" 

Türk mllzayede ti 
mOd0rİf1 


