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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Cumartesi - 24 Teşrinievvel 1936 

Mahmud Han 
Afgan harbiye veziri dün 
Ankara'dan Bağdad'a ha. 
reket etti. 

Fiati (100) Para 

Belçil{ada vaziyet Ingiltere kralı Biyariç Radikaller kong
Dani~;a;!::ş~~ahtı resi devam ediyor 

nezal{et l{esbetti Londra1 23 (Radyo) - in- Al 4:J ""'hl 
giltere kralı bugün Danimar- ~ manyanın Si a anmasına 
ka veliahtını kabul etmış ve karşı tdbirler alınması istendi 
kendisile görüsmüştür. 

; Reksist Liderinin tevkifine karar Polo~Ya-,d-a 
~ verildi. Nümayişler başladı. Maden '.ameles; grev 

S ilan etti 
0
f, O bin Reksist, dün gece Brükselde nümayiş varşova 24 < Radyo > -

tt~ yaptılar. Ordu seferber vaziyettedir ~Çerkoroviski madenine men-
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. Brüksel 24 (Radyo) - Re
kıst mes'elesi vehametini mu-
hafaza etmektedir. Sa~ cenah 

flllensupları reksitlerin muvaf
ak olacakları ve pazar gü
rıü toplanarak reislerinin nut
kunu dinliyecekleri kanaatin
dedir. 

Sosyalistler de bu hareketin 
akim kalacağını iddia etmek
te ve mukabil hazırlıklara de· 
Varn etmektedirler. Yollar 
tnıdiden jandarmanın muha· 
aıasındadır. 

ittihaz edilen tedbirlere 
, tağnıen binlerce Reksistin 
'Btükselde toplanacağı umul 
lllaktadır, 

Brüksel, 24 ( Radyo ) -
Son habere göre hükumet 
~cksist şefi M. Leon Dogreli 
tevkif.! karar vermiştir. 

M. Dogreli "Hükumetin 
ltıaksadını biliyorum, vakıa 
?iiınayişi menetmiştir. Fakat 
•ı. işten de geçmiştir!,, De

~~Ş~r. Brüksel' ?e ~u hadi~e 
cdruk bir alaka ıle takıp 

ılınektedir. 

rredünyonlar top
lanıyor 

1' Londra, 23 ( Radyo ) -
redünyonlar bürosu toplana

kak ve İspanya mesdeleri 
b~tşısında ittihaz edilecek ted

ır leri kararlaştıracaktır. 

Core'd~ki Ha
beş'ler 

Necaşi'yi imparator 
0 larak tanıyorlar 

l lf abeş imparatoru 
~, Ondra,23 (Radyo) 
t,1 Caşi M. Avenol'a bir 
t,111raı göndermiştir. Bu 
~-Qraı Habeşistan'dan 
~,' E:nıro'dan gelmiş ve 
--~aşi'nin gayri meşgul 
"'•da hUkOmdar tanıt· 

"' bildirmektedir. 

duğunu sanmaktadır. 
Reks gazetesi bugün bir 

beyanname neşretmiş ve: 
"Bütün Brüksel, kudretimizi 

görmelidir.,, Demiştir. 

M. Leon Dogrel gazetelere 
beyanatla bulunarak: 

sup 1300 grevci amele açlık 

grevine başlamı~lardır. 

--••+ --
16 tonluk deniz 

tayyaresi 
Paris, 23 (Radyo) - f ngiliz 

yeni Hidravyonu 16 tonluk 

Kalubüs Havr' den geçmiştir. 

Bu Hidravyon lskenderiye 
hatiına tahsis edilecektir. 26 

Fransız askerleri telemetre başında 
Paris 24 (Radyo) - Biya-

"Kuvvetimize istinad ederek 
hakkımız olan serbestiyi ka
zanacağız. Mücadele başlamış
tır, Reks zafer bulacaktır!~ 

IP-~~iştir. -
yolcu ve 6 mürettebat taşı- riç - Radikallar kongresi de-
maktadır. vam etmektedir. 

birlik gösterdiklerini kongreye 
arzetmiştir. 

Bu müzakerelerden sonra 
harici siyaset münakaşaları 
başlamıştır. Hariciyelencümeni 
raportörü: 

Brüksel, 23 (Radyo) - Dün 
gece 50 bin Reksist Brüksel 
üzerine yürüyüş yapmıştır. Bu 
ilk n~mayiştir. Bazı ufak.tefek 
hadiseler olmuştur. Ordu se

M. Daladiye'nin dünkü 
.. • nutkundan sonra, kongre zi-

F elaket'!.__ Uğ!.._adJ.:_ rai mes' eleleri görüşmüş bu 

M. Vanzellarıd 
1ğın yerde Kızılay ıı _sab~~. ta san~y~ v_e_ ticare!_ 
---- -·- planın müzakeresine başlan-

Kongremizin aradığı 
siyaset, sulh siyaseti ve bey
nelmilel teşriki mesaidir. M. 
Delboşa bu hususta teşekküre 
mecburuz, çünkü Avrupa'da 
vahim ihtilallerin müsellah bir 
ihtilal şeklini almasının önüne 
geçmiştir. Beynelmilel bir 
iftirakın Fransa'ya da zarar 
vereceğine şüphe yoktur. 

Katolik partisi, hükumetin 

endişenin azami ciddiyet bul-
lferber edilmiş, emre hazırdır ... 
-V~iyct ço~~-na~ikti;:-- -

yardımcındır. mıştır. •I Bu mes' eleler üzerindeki ----------·· ..... 
Madrid yakınl '\'"ında kanlı 

muharebeler. oluyOr 
Asiler, mühimmat çıkaran bir ecnebi gemisini 
bombardıman ettiler. Madridin sukutu yakın 

Paris 24 (Radyo) - Asiler 
tarafından Arakonesin işgali 
haberi gelmiştir. Madrid hü
kumeti, eli silah tutan bütün 
lspanyolları silah altına almış
tır. Madrid civarında kanlı mu 
harcbeler devam etmektedir. 

Senjan Doloz 23 (Radyo)
Burgos'dan bildirildiğine göre 
muvakkat hükumet, elindeki 
ha,rp sefinelerine ispanya sa
hillerinde şüpheli her sefine
nin taharri ve müsadere edile· 
ceğini bütün devletlere bildir
miştir. 

Labalmas 24 ( Radyo ) -
Asilere mensup tayyareler 
Kartaran limanını bombardı
man ve silah çıkaran bir ec-
nebi vapurunu harap etmiş

lerdir. 
Londra, 24 (Radyo) - Bu 

sabah Londra' da İngiliz ka
binesi, ademi müdahale teşeb
büsünü akamete düşürmemek 
için fazla bir faaliyet göster
miştir. 

Asi kumandanlar haritayı tetkik edigorl!lr 
miş ve müzakerata iştirak 

etmiştir. 

Barselon 24 ( Radyo ) -
Resmi bir tebliğe göre, Ovi· 

yedoda madencilerden mürek

kep Milisler Maladeryayı iş

gal etmişlerdir. Estamperiyo 

dağı da milislerin elindedir. 

Londra, 23 (Radyo) - İs-

Ayni zamanda Madrid' den 
Barselon 'a gidecek olan hiiku
met Kat~lonya' da Sovyet re"ii-

mini ilan edecektir. 
Fransa ve Portekiz devlet· 

leri hudutları yanında bir 

Sovyet hükumetinin teşkilini 

hoş görmiyeceklerdir. 

Londra 24 ( Radyo ) -

ltalya'nın cevabı dün değil, 
bu sabah gelmiştir. Portekiz 
cevabı henüz yoldadır. Tay
yarenin saat 16 dan evvel 
Londra'ya gelel.eği muhak
kaktır. Bu cevaplardan Sov-
yetlerin ne kadar tatmin edi- panya işleri komitesi bugün Madrid cephesinden alınan 
leceği henüz belli değildir. saat 16 da Lord Pilmot'un son son haberlere göre üç 

Komitenin küşadından bir riyasetinde toplanmıştır. içti- asi tayyare filosu Madridi 
müddet evvel Lord Plimut maın neticesi hakkında şim- bombardımana başlamıştır. 
Fransız murahhası M. Korbeni diden bir tahmin mümkün Bu tayyareler Madrid tayya-
ziyaret etmiştir:-. Son dakikada değildir. Yalnız Sovyet maha- re karargahını ve şimal garini 
alınan bir habere ğöre, Resya fili, Rus mu.-ahhasının istifa ve müstahkem hatları tahrip 
murahhası komiteden çekilme- edeceğini söylemektedirler. etmişlerdir. 

münakaşalardan başka, parti
ler erkanı arasında mühim 
içtimaı mes'eleler üzerine mü
davelei efkar da bulunulmak-
tadır. 

Ticari ve mali münakaşa· 

lardan sonra, kongre milli 
müdafaa işleri müzakeresine 
başlamıştır. Encümen rapor
törü general Demare bir nu
tuk irad ederek: 

"M. Delboş, Avrupa ihti· 

(Devamı 4 üncü sahi/ede) 
---~---~~-~-

Şah Mahmud 
- Almanya'nın kütle halin- Ankara' dan ayrıldı 

de silahlanması bizi de birçok 
emniyet tedbirleri almağa ic· 
bar etmiştir. Bu vaziyet kar
şı~rnda, ordunun daha esaslı 
surette takviyesi hakkındaki 
kanun sür'atle kabul edilmeli
dir. 

Gençlik hakkındaki mecburi 
servis, kadınların orduda hiz-

meti kabul ve tasdik edilmeli 

Jura hudutlarının ve· Belfor'un 

tahkimi başlamalıdır. 
"Ordu silahlarının yenileş

tirilmesi ter san el erin ve hava 
kuvvetleri teşkilahn takviyesi 
lazımdır. 

Demiştir. Kongre bu izahat 
üzere milli müdafaa bakanı M. 
Daladiye'ye itimat beyan etmiş 
ve ticari mes' elelerde hüku
metin hakemliği projesi ka
bul edilmiştir. 

Akşam üzeri M. Jamis 
Smit, sağ cenah gençlerinin 
yeni bir işaret ile bir nevi 

Mahmud Han 
Istanbul, 24 ( Hususi ) -

Afgan harbiye nazırı Mareşal 
Mahmud Han dün öğle ye· 
meğini Marmara köşkünde 
başvekil ismet Inönü ile b:r
likte yemiş ve akşam üzeri 
Bağdan yolile memleketine 
hareket etmiştir. 
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= Yeni tefrikamız: ~ 

:An Paşa ve Kira Frosinil 
- -= ~· = = Girid hiidiseleri tefrikamız bugün bitiyor. Pazar· 5 

tesi gününden itibaren "ALI PAŞA ve KIRA FRO. 2i 
SiNi,, ismindeki geni te/rikamua başlıgacağız. § -
Ali Paşa, Oğlunun Sevgilisini Yan. i 

= == = ya gölünde .. nasıl boğdurdu? § 
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sahife 2 (Ulusal Birlik) 24 Teşrinievvel 93~ 

~o·· "Karımı Ben öldürdüm! ,, 1 ~ U~yanı 
. . .._·· -.. ' - . . ,.-. 

~ . • zeng ada- Ceza 
Gö enesnaf 

Aşk .. Kıskançhk .. Cinayet.. -1 .... ~ ı•. 
- 17 Çeviren: Fethi Y. Er. okfel er Belediye tenbihatına riayet 

etmiyenlerden bazı esnaf, be
lediye encümenine verilen 
raporlar üzerine nakti çeıa· 
lara çarptırılmıştır. 

Con gene onu görmüyordu. kendim de buldum. 
Giyindim. Baş, dün olduğu gibi, göz-
Hayret, yeni misafirim Co· leri ile bütün hareketlerimi ta-

na yardım ediyordu. Fakat kip ettikten sonra, bana doğru 
Con bu işin farkında bile iğildi; gözlerimi bundan bir 
değildi. an olsun ayırmamıştı. 

Con elbiselerimi elinde tu· Geçirdiğim anları tasavvur 
tuyordu. Yaver de bir tara· ediniz! işte doktorum, böylece 
fmdan tutmuştu. geçirdiğim geceler .. Şimdi ne· 

Evden çıkma vaktim gel· yim olduğunu anlayınız. 
mişti. . Beni tedavi etmekte uğra· 

Bu kere yaver beni takip şacak mısınız? 
etmedi. Önünden geçerek ben Hakim buraya kadar anlat· 
dönünce aşağı indi. Con ara· mışlı. Doktor ona şu cevabı 
banın kapısını açb. Ben içeri vermış, 
girince kapayıp arabanın ar· - Bir kere denerim hiç ol· 
kasındaki yere bindi. mazsa 1 

Yaver; ki artık ona cin - Nasıl? 
diyeceğim, arabacının yanında - Anlıyorum ki bu gördü· 
yer almıştı. ğünüz şeyler hakikatte yok, 

Kilisenin kapısına varınca hayalinizle onları görüyorsunuz. 
araba durdu. Con arabanın - ister olsun ister olmasın, 
kapısını açarken, cin de onun ben onları görüyorum ya. 
arkasında idi. Ayağımı . yere - Benim de onları görme· 
bastığım zaman, cin önüme me, yani bir geceyi sizinle 
geçti; bana yol açıyordu. geçirmeme müsaade edermi· 

Arabaya yanaştım: siniz? 
- Patrik, dedim, arabada, Hayhay. 

yanındaki adam kimdi? - Ne zaman? 
- Yanımdaki adam mı? - Ne zaman isterseniz. 
- Evet. Yarın olsa? 
Patrik afallamıştı. Etrafına - Olur! 

bakınıyordu. - Hasta hakim acı acı 
- Peki, peki dedim; ya- güldü. 

mldım. Diyerek içeri doğru Ertesi günü sabahın yedi· 
yürüdüm. sinde doktor hakimin yanına 

Yaver, merdivende beni vardı: 
bekliyordu. Benim yanaştığımı - iskelet nerede? Diye 
görünce yürüdü. sordu. 

Con ve patriğin göremediği - Şimdi, biraz önce göz· 
gibi başka hiçbir kimse de den kayboldu. Diye boğuk 
yaveri göremiyordu. bir sesle cevap verdi. 

Bu kere korkmağa başla- - O halde onun gele~iJ-
dım. Hakikaten delirmiş mi memesi için tertibat alınz. 
idim? - Alın bakalım. 

Eve dönüşte gene ayni - Saat altıyı çalıp bitir· 
şeyler oldu. dikten sonra mı bu iş olu-

Yaver benimle beraber eve yor? 
dönmüştü. - Evet. 

Arkamdan odaya girdC - Evet. 
-ÖÜnkü gibi koltuğagô;ıüidü. - Öyle ise saatı durdura-
-Denem~kistedin:i ---Acaba lım önce. 
hakikaten koltukta kimse var - Bundan ne çıkar? 
mı diye - yataktan indim ve - Böylece zaman hesap 
koltuğa oturdum. Hiçbir şey etme kudretinizi kaldırmış ola· 
hissetmedim. cağım • 

Aynadan gördüm ki yaver Yani onun geleceği zamanı 
ayakta kolluğun arkasında bilemiyeceksiniz. 
duruyordu. - Peki.. Sonra ? 

Ben koltuktan kalkıp yata- - Sonra pencereleri ıyıce 
ğa girince-o-tekrar költi;ğa örteceğiz. Perdeleri çekeceğiz. 
gömüldü. Oda karanlık olacak. 

Sabah olunca gözden kay· - Sebep? 
boldu. - Hep ayni sebep. Böylece 

Bu hal bir ay böyle devam 
edip gitti. 

Sonuncu gün gelmedi. Tıp
kı kedi gibi. ikinci günü kor
ku ile bekledim. 

Bu kere saat altıyı vurduk
tan sonra karyolamın karşı 
köşesine gelen duvardan bir 
iskelet çıktığını gördüm. 

Çok korkmuştum .. 

iskelet karşıda, kımıldama-
dan, çukur boş gözleri ile 
bana bakıyordu. 

Yerimden kalktım. Odada 
dolaşıyordum. iskelet, gene 
olduğu yerde hareketsiz, fakat 
gözlerini benden ayırmıyordu. 

Bu gece kendimde uyumak 
için bir kudret .. bulamadım. 
Conu çağırdım ve karyolanın 
yerini değiştirerek her tarafı 

~ sıkıca kapamasını söyledim. 
Saat 6 yı çalınca; ayni gü· 

rültüyü işittim; iskelet gene 
göründü. 

Dünkü yerinde idi. 
Bu sefer uyumak kuvvetini 

dışarıda gündüz mü gece mı 

oldu anlamamanız için .. 
- Yapınız. 

Pencere kanatları kapandı. 

Perdeler çekildi, içerisi lamba 

ile aydınlatılıyordu . 

Doktor, Con'u çağırdı. 

- Con yemek için bizi ça· 

ğırmıyacaksın. Biz, ne zaman 

sana haber verirsek sen o za

man yemekleri getirirsin. Ya· 
lınız hazır ol . 

Hakim de söze karıştı : 
- Con iyi anladın ya? 
- Evet mösyö . 
Doktor, Con'a yeni emir 

verdi: 
- Bize iskanbil kağıdı, tavla 

domino getir . 
Con istenilen şeyleri getirdi 

ve çıkıp gitti. 
Doktor hastayı kah konu

şarak, kah onunla tavla, is
kambil, domino oynıyarak 
meşgul edıyordu. 

- Arkası flar . 

-·-· Milyarder diyor ki: ''Bana z~vk 
veren bir tek şey vardır: Cebime 

giren paraların hesabı •• ,, 

-------· ·~•H-•--~--

Yeni Sovyet De-
miryolları . 

Uralsk ile İlietzk arasındskı 
263 kilometrelik 1 . demiryolu 

üzerinde son raylar konulmak 

tadır. 

_ ... _ 
V . 1""' -ç '.1 Amerika 'lılar bir zamanlar ondan nefret 
ıns onr urçı 

ederlerdi; fak at bu şimdi nefret sevgiye kalbol-
muştur. Rokfeller nasıl zengin oldu? .. 

Yazan: Vinston Çurçil 

Bu yeni demiryolu, Donet• 

havzaeını, Şimali Kafkasya'Y1 

v~ aşağı Volga mıntakası01 

en kısa tarikle - Saratov kop· 
rüsü tarikile - orta Asya cuın· 
huriyetlerine ye Kazakistao'ıı 
bağlıyacak ve ayni zamao~.8 
yukarıdaki demiryolunun yıı· 

Bugün Amerika' dan hah· 
settiren iki mühim hadise var: 
Biri, Amerika' da yakında 
başhyacak olan cumhur reisi 
seçimleri; diğeri de, Amerika· 
nın meşhur "Hürriyet heykeli,, 
nin yüz ellinci yıldönümü. 

Bu münasebetle Fransızca 
"Paris-Soir,, gazetesi İngiliz 
devlet adamı ( Vinston Çur· 
çil ) in bir makalesini neşre
diyor. Eski f nkiliz nazırı bu 
makalesinde Amerika'nın en 
ihtiyar ve en zengin adamı 
(Rokfeller)in hayatını ve şah· 
siyetini anlatıyor. 

Zengin olmak için istemek 
alelade bir emeldir. Eğer 
(Con Davison Rokfeller) in 
mahiyeti yalnız iki milya do
larlık bir servet elde etmek· 
ten ibaret olsaydı kendisine 
büyük bir adam unvanı ve· 
rilemezdi. 

Rokfellerin ismi millete bü
yük yardımcı olan adamların 
arasında sayılmağa layıktır. 
Rokfellerin büyüklüğünü kabul 
etmiyenler onun bir gün şöy· 

le dediğini söylüyorlar: 

"- S~z kitaplardan zevk 
alıyorsunuz. Bana zevk veren 
bir tc.k şey vardır: Cebime 
giren paraların hesabı." 

Bu belki doğrudur, belki 
yanlıştır. Çünkü Rokfeller 
üzerinde söylenmiş birçok 

şeyler vardır. Sonra onun boş 
yere para dağıttığını da söy
lerler. Bunlar, Standard Oil ' 
kumpanyasını kuran adamın 
karakterini anlıyamıyanlardır. 

Puritenler 
Rokfeller, ana cihetinden, 

Püritenlere mensuptur. Püri· 

M. Rok/eller 
tenler birinci Şarl'e karşı har· 
bederleı ken . yalnız parlamen
toyu ve Allahı müdafaa etmi
york.r, ayni zamanda para 
kazanmak haklarını da koru
mak istiyorlardı. 

Amerika'ya geçen Pi.iritenler 
de bu vasıf 'arını muhafaza 
ettiler: Rokfeller'in bir ilahi 
defteri olduğu gibi bir de 
gelir gider hesabını tuttuğu 
defter vardı. 

işte; Rokfeller'in iyiliksever 

tabiatile iş adamı hüviyeti o 

zamandan başlamaktadır. 
iş hayatındaki inkılap 
Rokfeller iş hayatındaki tek

nıyı değiştirmiş olan bir 
adamdır. Dünya petrol istih
salinde onun koyduğu kontrol 
usulü sanayide bugün kulla
nılan "büyük mikyasta teşki
lat planlarının,, şüphesiz ki 
ilkidir. 

Rokfeller Pensilvanyadaki 
petrol mıntakasına ilk geldiği 
zaman orada bir yağma ha
yatı buldu: Önüne gelen yeri 

Beyoğlu vakıflar direktör
lüğünden: 

1 
(Satılık arsalar) 

Boğaziçinin en kıymetli ve şerefli mevkiinde halen kömür 
deposu olarak kirada bulunan iki parça arsa: 

Değeri Pey parası 
Lira K. Lira K. 

14535 00 1095 00 Boğaziçi Kuruçeşme mahallesinde Ku-

15832 50 

ruçeşme caddesinde eski 105 yeni 
119/2 harita no. 2-3242 metre mu· 
rabbaı arsa. 

1190 00 Boğaziçinde Kuruçeşme mahalle ve 
caddesinde eski 105 yeni 119/3 2 ha
rita no. lı 3533 metre murabbaı arsa. 

Kuruceşmede bir taraf ıtramvay caddesi ön mahdut deniz ke
narında kain sahilhaneden · müfrez ve yukarıda muhammen kıy· 
metlerile mahalle, sokak ve harita numaraları ve miktarları 
yazılı halen kömür deposu olarak kullanılan iki kıta arsa sırf 
mülk olmak üzere ayrı ayrı satılmak üzere kapalı zarf usulile 
20 T. evvel 936 tarihinden itibaren açık artırmaya çıkarılmış· 
tır. ihaleleri 4 T. sani 936 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 15 te Beyoğlu vakıflar direktörlüğünde komisyon önünde 
yapılacaktır. Taliplerin müzayede, münakasa ve ihalat kanunu 
[ahkamına tevfikan muhammen kıymetlerin yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde teminatı muvakkatelerini ve teklif mektuplarını muh
tevi zarfları tayin oluuan günde ihale saatından evvel komis
yona tevdi eylemeleri ve haritalarını görmek ve şeraiti saireyi 
anlamak istiyenlerin her gün öğleden sonra müdüriyeti mez
kure mahlulat kalemine müracaat eylemeleri. 

20 25 30 3 

kazıp petrol çıkarıyor ve sa· 

tıp parasını bir gecede, zev

kinde safasında yiyordu. Ade· 
ta petrol kadar viski akıyor, 

paralar bir iki barcının cebi
ne giriyordu. 
/Devamı 4 üncü sahifede} 

• 
rı e 

künü hafifletecektir. 

nes· a-
lıile teşkil edecek 

Lübnan ec-: ~f, fevkalade kO' 
emri e birinci kanunııJ1 

i is·nde topla acak 

• • 
mıse ı 

Şam, (Husuai muhabirimiz· 
den) - Vatani partisi dün 
öğleden sonra bir top!antı 
yaparak durumu görüşmüştür. 
Fransa-Lübnan muahedesi 

Bu ayın sonunda toplanması 
lazım gelen, Lübnan meclisi 
yüce komiserliğin bir kararile 
2 birinci Kanuna tecil edil
miştir. 

Bu husustaki kararnamede, 
frankın sukutu üzerine mey
dana gelen yeni vaziyete göre, 
bütçenin tanzimine ihtiyaç gö
rüldüğü ve yeni bütçeyi ha
zırlamak için meclisin bir ay 
teciline lüzum hasıl olduğu zik· 
redilmektedir. 

Diğer taraftan vnilen ha
berlere göre, meclisin tecili mu 
ahede mes'elesile alakadardır. 

Çünkü, Fransa ile Lübnnn 
arasında yapılacak muahedenin 
gelecek Pazartesi günü Berutta 
başlaması mukarrerdir. 

Bu konuşmalarda Fransa'yı 
Yüce Komiser Kont Dö Mar
tel ile Yüce Komiserlik Sek· 
reteri Merye ve siyasi büro 
şefi Kiyor temsil edeceklerdir. 

Lübnan'ı kimlerin temsil ey
liyeceği henüz belli değildir 
ve bu hususta birçok isimler 

ortaya atılmaktadır. 
de· 

Konuşmalar, durmadan 
vam edecek ve parlament0000 

er 
toplantısından evvel sona 

k .. ere 
dirilerek tastik olunma uz 
meclise verilecektir. d 

Bu işin en çok üç hafta ~ 
sona ermesı 
dir. 

·bı
muhakkak gı 

Halep'te vaziyet 
gergin . Ptl 

Pazar günkü hadısc d.j· 
sonra Hnlep'te durum h~:. 
gerginliğini muhafaza etrııe 
tedir. 't 

"' Evvelki akşam geç "8 
8 

gelen yolcuların anlattıkların t 
.. kArtle 

göre, evvelki gün hu u . 
konağından çıkan bir f.rrtlıfle 

h··cu 
niye meçhul şahıslar u ·e 
ederek 17 yerinden silahla ~. 

k flllş 
hançerle yaralayıp aç 

lardır. d 111 
17 yerinde yaralanan 8 8 

derhal ölmüştür. 10 
Halepten gelen yolculHıı· 

anlattıklarına göre; halk j}t 

leb'in iç mahallerine şapka bıl 
girmekten çekinmekte "~ dell 
sebepten Antakya' da~ ~1 

tell 
şoförler, Halebe gırdık ~ 

· l'"ere sonra şapkaların gız.11 Jel 
/Devamı 4 üncü sa~ 

İzmir vakıf far direktörlüğiltı' 
den: 

N C. . M k" Seneliği o. ınsı ev ıı 3 
Maz Pazaryeri 2 dükkan Pazaryeri 3

1 
,, Hisar camii 9 ,, 1 nci belediye .. 1~etlt 

Vakfı 

Yukarıda kiralık akarata gösterilen bedelle on gün mud .. 11~ 
açık artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 2-11·936 pazartesi g~rıı· 
saat 15 dedir. İsteldi olanların vakıflar direktörlüğüne ~ıı 
caatları ilan olunur. 21 25 2 ;2Y 
-İzmir Emrazı sariye hastahct' 
nesi başhekimliğinden: ·"tıır 

Hastahanenin 936 mali yılına ait 6 aylık ihtiyacından pli giiı1 
ve tahmini fiatları aşağıda yazılı ekmek ve ilaçların 20 le~ 
müddetle açık eksiltmiye konulmuştur. istekliler şartn8fı..~ilt" 
her gün hastahane başhekimliğinden alıp okuyabilirler. ""i"te 
me 5 teşrinisani 936 perşembe günü saat 11 de Tepe~119t· 
emrazı sariye hastahanesinde yapılacaktır. Muvakkat te~~tıfle 
larını nakit ve kıymetli evrak olarak vereceklerin ek

51 

gününe kadar vilayet veznesine yatırmaları lazımdır. 
882 

Teminatı 

Lira Kr. 
47 48 

157 36 

\ 
20 25 30 4 . 

Tahmin edilen bedeli Cinsi Miktarı 

Lira Kr. 
634 

Kilo ~ 
6500 1 inci ekme 

2098 800 94 kalem ilaç 

\ı 

b 

ti 



(Ulusal Birlik) 24 T cşrinicwel 936 
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Fratelli Sperco N. v. t lzmir Yün Mensucat. 
~ahife 3 

Olivier ve şü-
tekisı Limited Dr. Demir Ali 

Birinci sınıf mutnhassıs 

t \Pa.pur acentası Kamçıoğlu 
Birinci Kordon Rces binası Cilt ve Tenasül hastalıklar 

e 
iİ 

t ,, 
rı 
t· 
e 
t· 
e 

Tel. 2443 ve elektrik tedavisi 
LONDRA HATTI lzmir - Birinci beyler sokağı -

. "LESBIAN,, vapuru 9 bi- Elhamra sineması arkasında 
tırıci teşrine kadar LONDRA No. : 55 

Ve HULL iÇin yük alacakhr. Telefon: 3479 

b· ~MARONIAN,, vapuru 19 
ıtınci teşrine kadar LOND-

RA ve LEITH için yük ala
Caktır. 

LIVERPOOL HATTI 
."EGYPTIAN,, vapuru 15 bi

tırı . P cı teşrine kadar LIVER-
ÜOL ve SWENSEA'dan 
~ yük çıkaracaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIL 
"HERAKLEA,, vapuru bi

rinci teşrin ortasında HAM
BURG BREMEN ve AN-
VERS'ten gelip yük çıkara
caktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mesuliyet kabul 
edilmez. 

----------------------------~ 

cıı Bir Verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba 
~u~arnıştır. Hem yü7lerce vatandaşınızı zengin etmiş hem de 
~~rı d~nun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce 

R'•nden birinin de senin olmıyacağını kim iddia edebilir. 

.. ·-•-= 
1 

• 

IZMIR 

vapur acentası W. F. H. Van 
ROYAL NEERLANDAıs Der Zee Türk A. Şirketinin 

KUMPANYASI 
"UL YSSES,, vapuru 16 teşri- & Co. U Jk k f b •k 

nievvelde gelip yükünü tahliye- ır .aa apınar umaş a n ası 
DEUTSCH LEVANTE LINIE 

den sonra BURGAS, VAR- Tarafından mevsim dolayısile yeni 
NA ve KôSTENCE limanları " ATHEN ,, vapuru 26 ilk 

teşrinde bekleniyor, 3 son k d ğ k l · için yük alacaktır. çı ar ı ı umaş ar. 
"CERES,, vapuru 21 teşri- teşrine kadar ROTTERDAM, s v 

1 niewelden 25 teşriniev· HAMBURG ve BREMEN için ag am 
yükliyecektir. 

vele kadar ROTTERDAM, 1 Zarı-f AMSTERDAM ve HAMBURG "M LOS,, vapuru 29 ilk 
limanları için yük alacaktır. teşrinde bekleniyor, HAM-

" UL YSSES,, vapuru 4 teş- BURG ve ANVERS'ten yük Ve ucuzdu 
rinisaniden 9 teşrinisaniye ka- çıkaracaktır. 
dar AMSTERDAM, ROTTER- "MANISSA,, vapuru 11 son 
DAM ve HAMBURG liman- teşrinde bekleniyor, 15 son 
lan için yük alacaktır. teşrine kadar ROTTERDAM, 

" ORESTES ,, vapuru 16 HAMBURG ve BREMEN için 
ikinciteşrinden 21 ikinciteşrine yükliyecektir. 
kadar AMSTERDAM, ROT-
TERDAM ve HAMBURG ARMEMENT :H. SCHULDT

HAMBURG limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN "MARITZA,, vapuru 22 ilk 

"VASALAND,, motörü 13 teşrinde bekleniyor, ROTTER
birinci teşrinde gelip ROT- DAM ve HAMBURG için yük 
TERDAM, HAMBURG, BRE- alacaktır. 
MEN, COPENHAGE, DAN- "AUGUST LEONHARDT,, 
ZIG, CDYNlA, GOTEBURG, vapuru 11 son teşrinde bek
OSLO ve ISKANDINAVY A leniyor, ROTTERDAM ve 
limanları için yük alacaktır. HAMBURG için yük alacaktır. 

"VIKINGLAND" motörü 30 AMERiKAN EXPO 
birinciteşrinde beklenmekte RT LINES 
olup ROTTERDAM, HAM- "E.XMOOR,, vapuru 17 ilk 
BURG BREMEN GOTE- teşrinde bekleniyor, NEV
BURG1 ve ISKANDINAVY A YORK ve BOSTON için yük 

alacaktır. limanları için yük alacaktır. 
HOLLANDA AUSTRA

LIA LINE 
"ALHENA,, vapuru 6 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup 
PRINSIPALLE, AUSTRAL YA 
ve YENi ZELAND için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA,, vapuru 20 bi
rinci teşrinde gelip 21 birinci 
teşrinde PiRE, MALTA, MAR· 
SlL YA ve CEZAIR için yük 
alacaktır. 

"ALBA JULIA,, vapuru 19 
2nci teşrinde MALTA, MAR
SIL YA ve CEZAIR için yük 
alacaktır. 

ZEGLUGA ~POLSKA 

"EXMINSTER,, vapuru 30 
ilk teşrinde bekleniyor, NEV
YORK ve BOSTON iç!n yük 
alacaktır. 

"EXHİBITOR,, vapuru 14 
son teşrinde bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXPRESS,, vapuru 30 ilk 
teşrinde bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

EXAMiNER,, vapuru 14 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXAMELIA,, vapuru 26 
ilk teşrinde bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

AMERlCAN EXPORT LINE 
Pire tarikile seri seferler 
"EXCALIBUR,, transatlan

vapuru 23 ilk teşrinde PİRE-"LEWANT,, motörü 1 ikinci 
teşrinde beklenmekte olup den BOSTON ve NEVYORK'a 
ANVERS, (doğru) DANTZIG: 
ve GDYNIA için yük alacaktır. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlonlardaki değişikliklerden 
acente mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat almak 
için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tahliye binası arkasında 
FRA TELLi SPERCO acenta
sına müracaat edilmesi rica 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 

IKANDEMIR Oğlu 
caddesinde F AHRı , ____________________________ .,,, 

hareket ediyor. TENCE, SULINA, GALAÇ 
"EXETER,, transatlantik va- ve BRAILA'ya gidecektir. 

puru 6 son 'teşrinde PIRE'den S. A. ROYAL HONGROISE 
BOSTON ve NEVYORK'a DE NAVIGATION DANU-
hare ket edecektir. BIENNE MARlTIM 

"EXCAMBION,, transatlan- BUDAPEST 
tik vapuru 20 son teşrinde "DUNA,, vapuru 18 ilk 
BOSTON ve NEVYORK'a teşrinde bekleniyor, BELGRAD, 
hareket edecektir. NOVISAD, BRDAPEST. BRA-
Sefer müddeti: TISLA VA, VIY ANA ve LINZ 

için yük alacaktır. 
PİRE-BOSTON 16 gün "SZEGED., motörü 20 ille 

PIRE-NEVYORK 18 gün teşrinde bekleniyor, BELGRAD 
DEN NORSKE MIDDEL- NOVISAD, BUDAPEST, BRA

TISLA VA, VIY ANA ve LINZ 
HAVSLINJE için yük alacaktır. 

OSLO 
" BOSPHORUS ,, motörü SERViCE MARITIM 

24 ilk teşrinde bekleniyor, ROUMAIN 
DIEPPE DÜNKERK ve NOR- BUCAREST 

"DUROSTOR., vapuru 21 
VEÇ limanlarına yük ala- ilk teşrinde bekleniyor, KôS-
caktır. TENCE, SULINA, GALAÇ ve 

" SARDINIA" motörü 16 GALAÇ aktarması olarak BEL
son teşrinde bekleniyor, Dl- GRAD, NOVISAD, BUDA
EPPE ve NORVEÇ limanla- PEST, BRATISLAVA VIYA
nna yük alacaktır. NA ve LINZ için yük ala-

caktır. 
JOHNSTON WARR~N "Vapurla~ın isimleri, gelme 

LINE L TD tarihleri ve navlun tarifeleri 
LIVERPUL hakkında bir taahhüde riri-

" DSOM ORE,, vapuru 24 ·ı şı mez.,, 
ilk teşrinde gelip ayni gün Birinci Kordon, telefon 
BURGAS, VARNA, KÖS- No. 2007 - 2008 

• 



Sahife 4 (Ulusal .... Birlik) · 

Pazar günü resmi tebliğ neşredilecek 

ltalya - Almanya arasında dün gece siyasi 
ve iktisadi iki it·ıafname imzalandı 

iki devlet cemiyeti akvama menfi ha;ek;i ed~ekl;;., ham mevadın adilane taksimi
ni istiyecekler, Borgoz hükumetini tanıyacaklar ve Lokarnoda mümkün 
olduğu kadar karar az taahhüt altına girecekler. KontCiyano Gardenhafene gitti 

Berlin, 24 (Radyo) - Pa· ı neşredilecek ve Çiyano-Noraht 1 yasi ve iktısadi itilafnameler Kont Ciyano bugün Garden 
zartesi günü bir resmi tebliğ görüşmeleri ile imzalanan si· hakkında izahat veri~ecektir. Hafene gitmiştir. M. Hitler 

Deniz kazası 
Tokyo 24 (Radyo)- Büyük 

bir deniz kazası olmuş ve Or· 
maro tahlisiye gemisi Ayçe
maro vapuruna yardıma gider 
kcn sahilden 7000 mil açıkta 
batmış, bütün mürettebatı bo
ğulmuştur. 

~~~---------~~~ 
Leyli meccani 
imtihanlarında İz. 

mirden kimler 
kazandı 

lstanbul 24 (Hususi)- Leyli 
meccani imtihanlarında lzmir' den 
muvaffak olanların isimleri Ali 
oğlu Mehmed, Murtaza oğlu 
Şükrü, Emin kızı Nevnihal ve 

Mustafa oğlu Ali Haydardır. 

~~~---------~~~ Bir ~yobaz yakalandı 
Jstanbul 23 (Hususi) - Bursa· 

nın Kemalpaşa kazasında, bazı ev
lerin kapısına, üzerinde "Dininizi 
unutmayınız!., ~eklinde ya.1alar bu· 
lunan levhalar asan mecnun bir 
boyaz yukalanmı~ ve derhal adli· 
yeye verilmiştir. 

• •••• 
Biariç kongresi 

( Baştaraf ı 1 inci sahifede J 
laflarına mani olmak için 
uluslar sosyetesini (bir derece 
daha takviyesine çalışmıştır, 

Silahlanmanın tahdidi için 
çalışıyoruz, beynelmilel müba
dele ve ticareti de yeniden eski 
şeklile ihyaya çalışmaktayız .. 

ispanya ihtilafına karışmak
tan uzak kalıyoruz; Fransa, 
harbı ispanya' da daha medeni 
bir şekle sokmak için diğer 

devletlerle çalışmakta devam 
edecektir.,. 

Demiştir. 
Radikal partisinin siyasi ko

misyonu müzakere esnasında 

komünizmede işaret edilmiş 

fakat bu münakaşanın hemen 
önüne geçilmiştir. 

1550 beyaz Rus Türk 
tebaasına girecek 

~~~-----..·~----~~~ 

Beruttaki 600ermeni ailesi Sov 
f 

yet ermenistana nakledilecek 
Paris 2'1 (Radyo)- Uluslar 

sosyetesi, muhacir komitesi 
bugün toplanmış ve Berutta 
barakalarda oturmakta olan 
600 Ermeni ailesinin vaziyet
lerini tetkik etmiş ve bunların 

Sovyet Ermenistanına nakledil
mesine karar vermiştir. 

Komitede, Türkiye' de beyaz 
Rusların vaziyeti de görüşül

müş ve 550 beyaz Rus'un Türk 

tebaasına kabul edildiği, 1550 
beyaz Rus'un daha yakın za· 

manda Türk tebaasına kabul 
edilecekleri müşahede olun· 
muştur. 

·~~~~~--... --·~·~·--.. --~~~~~ 
Dünyanın en zengin adamı Rokf eller 

/ Baştaraf ı 2 inci sahifede J 
Bir komisyoncu olarak bu

raya gelen Rokfeller içki ve 
eğlence yerlerine g"ıtmiyen bir 
tek kişiydi. O, kazandığı pa· 
rayı biriktirmesini biliyordu. 
Çünkü, bu petrol kuyularının 
bir servet menbaı olduğunu 
düşünüyordu. 

Rokfeller, petrol sanayıını 
ıslaha ilk olarak, tasfiyehane· 
leri almakla başladı. Bir müd· 
det sonra, bütün tasfiyelıane· 
ler onun eline geçmişti. Çün· 
kü, idaresini bilmiyen diğer 

fabrikatörler tesisatlarını nakit 
para mukabili satmağı daha 

münasip buluyorlardı. 
Rokfeller dört sene içinde 

Amerika' nın en büyük petrol
cusu olmuştu. Bütün petrol 
piyasası onun elinde idi. 

tihsal de artacak, refah sevi· 
yesi yükselecekti. 

Rokfeller düşüncesini tatbik 
etti: 

Çin gibi Asyanın uzak yer· 
lerinde hala yağ kandili ya· 
kıyorlardı. Rokfeller buralara 
bedava petrol lambası ve 
petrol gönderdi. 

Çinlilere dağıtılacak mil· 
yonlarca lamba onlara petrol 
satmağı öğretti ve petroUeri 
bittikten sonra bir daha yağ 
kandili yakmağı düşünmediler: 
Gittiler yeni açılan dükkan
lardan gaz aldılar. 

Bugünkü Rokfel ler 
Bugün Rokfellei Amerika· 

nın en~ zengin adamıdır ve 
petrol istihsalinin yarısı onun 
nlindedir. Rokfeller, bu su· 
retle, Amerikan sanayi tari
hinin hayatta bulunan en son 
ve tek kahramandır. Bu ta· 
rihteki rolünün değeri de 
mühimdir. 

Rokfeller, iş hayatındaki 
birçok rekabetin hedefi ol· 
muştur. Hatta bir zamanlar 
bütün Amerika halkı kendi· , 
sinden nefret: etmiştir. 

tarafından kabul edilecektir. 
İstanbul 24 (Hususi) - Al· 

ınan - İtalyan müzakereleri 
dün gece Beri in' de neticelen· 
miş ve biri siyasi, diğeri ikti
sadi olmak üzere iki itilafname 
imzalanmıştır . 
imzalanan itilafnamelerin esas· 

lan şunlardır : 
l - Yeni Lokarno mea'ele<ıi: 

Bu hususta misakın daha az dev· 
letler tarafından imzalanması ve 
de,·letlerin daha az taahhüt altına 
girmeleri e~amıda mütahakat. 

2 - Akvam cemiyeti nıea 'eleei: 
ltalya ve Almanya Cemiyetiakvama 
karşı menfi vaziyeti alacaklardır. 

3 - Tuna mes'desi: Tuna hav· 
zasıodaki ecnebi nüfuzunu, bilhassa 
İtalya • Almanya arasında gerginliği 
me\'cuu olacak ecnebi nüfuzunu 
kırmak. 

4 - İspanya mes·eıesi. Burgos 
hüldhnetini milli bir hükumet ola· 
rak tanımak ve Katalonya cumu· 
riyeti aleyhinde hareket etmek. 

du devlet arasında bundan 
başka biıjde iktısad.i itilafoame im· 
zalanaını~urki, bunun esası da cihan 
ham mevadının adilane bir surette 
takeimini istihdaf etmektedir. 

J tal yan gazeteleri, İtalya 1nın 
komünizme karşı bir ehlisalip harbı 
ihdasına taraf tar olmadıklarını ya· 
zıyorlar. 

Guyri menkul malların açık 
arttırma ilanı 

İzmir ikinci icra memurlu
ğundan: 

Dosya No: 93412602 
Hacere borçulu osman nu

rinin uhdesinde kayıtlı olan 
eşrafpaşada ikinci süleyma
niye mahallesinde yüzbaşı 
basan &ğa sokağında 149 uncu 
adanın 58 parselinde 188 
metre 50 santim arsa beher 
metresi 60 kuruştan, duvarlar 
hariçtir. Ve 149 adanın 59 
parselinde 259 metre arsada 
155 lira 40 kuruş kıymetli olup 
tarihi ilandan itibaren 30 gün 
müddetle açık artırmaya çıka
rılmıştır. talip olanların kıy
meti muhammenenin % 7 bu· 
çuğu nisbetinde pey akçası 
veya milli bankanın teminat 

-l 
Osmanlı Tarihinde 

.... ..... ,. _ __..._ ____ 

Ciirid Had·seleri 
.. - 56- -

Han ya f etholunmakla berabet 
Girit henüz düşman elinde idi 
mal ve mülklerine dokunul- tahvil edilerek birisine Yllsıl! 
mıyacaktır; tebaai şahane me· paşa, diğerine de MusapsŞ~ 
yanına idhal edilecektir, amma camileri denildi . 
ve lakin Hanya'da kalmak Hanya'da hamam yoktu. Bil' 
istemeyip te gidecek olanlara nun için de hemen iki haınall' 
dahi el sürülmiyecektir; evlad inşası emredildi. 
ve ayalini; mallarını alarak Zabtın üçüncü günü kaleni0 

gemilerile istedikleri para gi- tamiratına başlandı, her fırkB 
debileceklerdir. " zapt veya tahribine memur ol· 

Dedi ve iki elçiye hazır duğu kısmın tamirine se"·ke' 
hil' atler giydirilerek asker hi- dildi . 
mayesinde kaleye iade edil- Bu da harbın garip bit 
diler. cilvesidir! 

Muhasara ordusu ve do- Kapıcılar kethüdası }-!üse 
nanması kumandanının bu yin ağa ile Y ençeri umerssıtl' 
alicenabane kararları Hanya dan Ömer ağa, feth müid" 
kalesinde büyük bir sl!vinç sile lstanbula gönderilmişler 
husule getirdi. di. İstanbul bu haberi alın~ 

P .ı.zar ve pazartesi günleri üç gün, üç gece şenlik yal'~ 
Venedik'lilerin mühim bir kıs· ( 14 Recep 1055 • 5 eylıl• 
mı menkul servetlerini ve 1645 ). 
ailelerini beş sefineye yükle
diler. Salı günü de üçü Türk 
ve ikisi Cezair'li olmak üzere 

Bin kadar Hanyalı - kısmı 

azamı Venedikli ve bir kısmı 

da yerli - Suda cihetine geç· 
mek istediler. 

Yusuf paşa askerinin mü
him bir kısmını iki saf haline 
koydu; bu bin kadar düşman 
bu iki safın arasından, hiçbi· 
rine en küçük bir tecavüz 
yapılmamak şartile geçip Su
da cihetine vardılar. 

Bu merasim bittikten sonra 
Hanya burçları üzerinde - za· 
manın usulü veçhile - ezan 
okundu, şehrin sokaklarında 
asayişin muhafazası ve taarruz 
vukua gelmemesi için çorbacı 
bölükleri kuruldu, [ 3 Recep 
1055 - 25 Ağustos 1645] 

Taraf taraf çıkarılan müna· 
diler, halkın hiçbir şeyden en· 
dişe etmiyerek iş ve güçlerile 
meşgul olmaları ve vukua ge· 
lecek en küçük tecavüzün ser
dara bildirilmesi lüzumunu 
ilan ettiler. 

• • • 
Bu devrin harplerinde milli-

yet hislerinden ziyade dini ta· 
assup hüküm sürerdi. Serdar 
Yusuf paşa mahsurlara insani 
muamele etmiş olmakla bera· 
ber Hanya'ya girdiği anda bü
yük ve eski Santa Nikola ki
lisesini camia tahvil ederek is
mini "Hünkar camii ,, koydi.I. 

* • * be' Hanya feth olunmaklıı 
raber Girid henüz düşnıııP 
elinde idi. Fakat harp nır 
simi de geçmiş idi. Girİ ~ 
tamame fethini seneye bırB 
mak mecburi idi. ·~ 

·ııı·· Esasen, Osmanlı devlet• 
··ıı 

işgal sahası sade Girid 
1 

fethinden ibaret değildi. soO 
Yusuf paşa, kaleye 2 ., 

k k. . · fe' antar ı • o zaman ıçın at 
kalade miktarda mü~iın~t~ 
demektir • barut, bu n•.5~Jiler 
mermi koydu. Venedık ıtl' 
den alınan topların bir kı Sel· 
kullanılmıyacak bir hale ~dı· 
mişti. Bunlar iptal ed• ll1 
Yerine yeni ve muııt3~9' 
toplar kondu. Azepler, h• rifl 

1 . b ·ı r ttı) er erı, topçu vece ecı e .. 11a 
edildi. Fethin sekizinci go ~· 
gazilerin rütbe, terfi ve ftl 

kafatları dağıtıldı. ·ı;iıı· 
Han ya' da sükun ve asa~1i'11;ıı 

mülki ve askeri idare şek riP 
tayin ve lesbitten son~B, gjıı, 
bir hadise oldu: fkı 8{rı1ıı· 
fazla bir zaman Suda 

1 
rell 

nında demirli bulunan Mo\le' 
Kapello kumandasındaki çtı. 
nedik donanması yelken ıı rı1 i· 
bundan başka Venedik .

8 ~~· 
ralı Ciyarolamo Maıorinı~tİ~' 
mandasındaki kırk dört çe jııll 
otuz fırkata ve dört maur.• 111· 

mürekkep kuvvetli bir dra,t' 
ma lnebahtı açıklarında 

•• 
Suriye kabinesi 

( Baştarafı 2 inci salıif ede) 
başı açık gezmetedirler. 

Bu suretle~ trust usulünü 
ortayT çıkarmış oluyord;;:-· · 

Bedava lamba ve petrol 
Rokfellerin sanayi hayatın· 

daki usullerinden biri de ta· 
lehi çoğaltmaktır. EBugün bile 
arz ile talep arasında bir 
müvanezene kurmak istenildi
ği zaman talebi azaltmağı dü· 
.şünürler. Halbuki Rokfeller, 
en iyi müvazenenin ta:cbi 
fazlalatmakla bulunacağ:na 
kanidi. Çünkü, bu suretle is· 

Fakat bugüa onu Amerika· 
da herkes seviyor ve ihtiyar 
milyarder hayatını ekseriya 
en çok sevdiği şey olan 
tiyatroda geçiriyor. 

mektubunu vermeleri ve artır Diğer iki kilise daha camiye 

kete geçti. J-{ıırı>rıı 
Venedik donanmaları bİf 

önüne de geldiler; fak11\ııs1r 
taraftan Osmanlı donarı~8tııt 
beri taraftan şiddetli fırt• ffll~ 
hasebile hiçbir şeye ınuV~1üf1' 
olamıyarak makhur ve . 
hezim geri çekildiler· bir i~1 

Şehirde asayişi muhafaza 
için askeri devriyeler dolaş· 
maktadır. 
Berat gazeteleri çıkmadı: 

Salı günü Berut'taki gazete· 
ler intişar etmemiştir. 

Bunun sebebi meçhuldur. 
Suriye gazeteleri boğuşuyor: 

Geçeıı Pazar günü Halep'te 
beyaz gömlekliler tarafından 
çıkarıldığı söylenen hadiseden 
sonra, şimdi boğuşma sırası 

gazetelere ielmiştir. 
"Eşşebap" gazetesi vatani· 

ler namına konuşarak bütün 
bu hadiselerin mes'ulleri ba
şında, Elahali gazetesi ve sa-
hibi Şakir Nimet Şabaniyi 
görmekte, ve Şabaninin Fran
sız Faşistleri reisi MiralayDo· 
laroktan aldığı talimatla ha· 
reket ettiğini iddia eyliyerek 
gazeteye ve sahibine .şiddetli 

bir lisan kullanmaktadır. 

lzmir tramvay ve 
elektrik şirketinden 

Cumhuriyet bayramı münase· 
betile 28, 29 ve 30 likteşrin 
1936 gecelerine mahsus olmak 
üzre yapılacak asgari 500 vat· 
lık harici donanma tenviratı • 
için sarfedilecek cereyan, ya· 
pılacak tesisatın takatı Cum
huriyet bayramından evvel tah
riren şirkete bildirilmek şartile 
kilovat saatı 12 kuruştan fa. 
turalanacaktır. 

Bu vesile ile herhangi bir 
kaza ihtimalini ortadan kaldır· 

Zayi 
(1330) (1331) yılında mülga 

sultaninin birinci devre birinci 
sınıfında 19 numara ile kayıtlı 
iken aldığım tasdiknamemi 
kaybettim. Yenisini alacağım· 
dan eskisinin hükmü yoktur. 
Kızılçullu atkoşu karşısında 

17 numarada Hamit oğlu 
Hasan Tahsin 

mak üzre donanma tenviratı 

ameliyatının hükumetçe tanın· 
mış enstalatörlere yaptırılması 
ve bu tesisata müteallik fenni 
ahkama riayet edilmesi lüzumu 
ihtar olunur . 24·25 

lzmir 
ğünden: 

vakıflar direktörlü-

Mezarlıkbaşında hal mahallindeki tütüncü barakası satıla
caktır. ihalesi 5·11·936 perşembe günü saat 15 dedir. istekli· 
lerin evkaf idaresine müracaatları ilan olunur. 24 28 3 954 

ma 25/11/936 tarihine tesadüf tarihine tesadüf eden cuma gü 
eden Çarşamba günü saat 14-16 nü saat 14-16 da gayrimenkul en·.a 

da dairede icra olunacaktır. 
müşterilere ait bu hususun 
daireye talik olunan açık ar
tırma şartnamesini 13/11/936 
tarihinden itibaren okuyabilir 
hakları tapu sicilli ile sabit ol
mayan ipotekli,alacaklılar ile di· 
ğer alacaklıların ve irtifak hak sa 
hiplerinin bu haklarının ve bu 
hususta faiz ve masarife dair 
olan iddialarını evrakı müsbi· 
telerile 20 gün içinde icra 

dairesine bildirmeleri aksi hal· 
de hakları tapu sicilli ile sa
bit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından, hariç kala-
cakları ve tayin edilen zaman
dan artırma bedeli, gayri men
kulün % 75 ini bulmadığı tak
dirde en son arttıranın taah-
hüdü baki kalmak üzere art· 
-tırmanın 15 gün daha temdit 
edilmek suretile 11-12-936 

çok arttırana ihale edilecektir. 
Satış peşin para iledir, mal 

bedeli alınmadan' teslim edile-
mez mal bedeli verilmezse ihale 
kararı feshedilir ve kendinden 
evvel en yüksek teklifte bulu
nan kimse arzetmiş olduğu be
del ile almağa razi olursa ona 
ihale edilir o da razi olmaz 
veya bulunmazsa icra dairesin
ce hemen 15 gün müddetle 
arttırmaya çıkarılır bu arttır· 
maya alakadarlara tebliğe ha
cet olmayıp yalınız ilanla iktifa 
olunarak en çok artırana ihale 
edilerek her iki halde birinci 
ihale edilen kimse iki ihale ara 
sındaki farktan ve diğer zarar· 
!ardan mes'ul olduğu ve tapu 
harcının belediye ve vakıf ica· 
rınm ve yüzde iki buçuk del· 
laliyenin müşteriye aid oldu~u 
ilan olunur . 

Suda boğazından da tlt~e 
defa az veya çok kuvve f ,. 

, · dile'· f ~ baskın yapmaK ıste 
0

, ,8f ıı 
kat hiçbir şeye J1l 

olamadılar. •dall ,~ 
Bu aralık İstanbul 0eıı1 

Mısır'dan hem kuvv~~-111,i 
erzak ve hem de ın° ~ diİf 
geldi. EHanya için artı ı, iıt1' 

d .. rJ)C,. d'f 
man eline tekrar uŞ ser ~ 
kanı tamamen kalmadbı. •tirere, 

. . ı d~· 
Yusuf paşa işlerını , don 
Sakız yolile lstanbul 8 . 

• tb1' * • . ·d fe . 
Gırı ·ıtı· 25 sene süren d pı 

nin birinci kısmı ~ur~~~0ci ~~ 
Suda fethine aıd ·d ger 

· .. tı e tıf· 
sım da yakın bır ad"lece~ 
bu sütunlerde neşre 1 a0JI~ 

Faik Ş. Beti 


