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lngiltere ___ l(ralı ~ugün Faliron'da 
Asi tayyareler, lrun'a 
58 bomaba attı -------Bir asi general, yardım ist~di,gelmezse teslim 
olacakmış. Zorjon hadisesi kapandı 

) ~.Po/ta/ga kralı 
' ~ttlı ~.25 (Radyo) - İtal
~t ıs ıktor Emanuel, dün 
~lllıi. raddelerinde buraya 
·11L Y Ve b" 
~"tın ıraz sonra manev· 
.~) L Cereyan edeceği (Ave
"'lhı.· q•va1· · 
~t. .., ısıne hareket et· 
~ lı.ı '~evralar, bütün ce
tu.6 tG:a ?a cereyan edecek 
.... ~ h.k surecektir. Manev
~ lcındaki işaret, dün 

llndan sonra veril-

Kalenin 
taratta bulunmuş ise de, bun
lardan hiçbiri müdafaada bu· 
lunmak istememiş ve hepsi 
birden, böyle bir kararı bek
lediklerini, suikasd teşebbüsü· 

{ ' Dil kurultayı 
dün açıldı 

---
lnebolu süvarisi dün 

serbest bırakıldı 
~~~----~~-·~----~~-

Kurulta-;d~ iki bin inhis~~ .mem~ru !t1ehmed~ boğ~l~n babası 
kişi vardı · ıçın 5 hın lıra tazmınat ıslıyor 

Üçüncü dil kurultayı 
dün, saat 14 te Dolma
bahçe sarayında toplandı. 
Kurullng, istikliil marşı 

i le açıldı. 

A tatürk ve lsnıel lnöııü 
i/ ... , Vek iller, meb'uç/ar, 
( DeT.·011114 üncü sahifede ) 

Küin Mari 
kaybetti 

Paris, 25 (Radyo) - Küin 

Mari vapuru, ınav · kurddayı 

kazanamadığından, bu kurde lfı, 

Fransız vapuru Normandi de 
kalmaktadır. 

S.talin'in yeğeni ile Ermeni 
Komünistleri umumi katibi de 
dün tevkif edilmişlerdir. 

Oslo, 25 (Radyo) - Troç
ki'nin verdiği son beyanat, 
dikkate şayandır. Troçki, hiç 
bir zaman suikasd gibi hadi
selerle alakadar olmadığını ve 
kendisine isnad olunan suçla
rın, tamamen yalan ve gülünç 
olduğunu ve Norveç'te her 
zaman muhaker.ıe olmağa ha
zır bulunduğunu söylemiştir. 

ve heleti hakime 
Davacı m ;vkiınde Bor kazası 
inhisar memuru Mehmed de 
vardı . Mehmed; facia esnasın
da boğulan babası için 5000 
lira, eşyası için de -500 lira 
istedi. 

- l\.aptanın becerıksızlığı 

yüzünden vapur battı. 
Dedi. istinabe suretil~ din· 

lenen bazı şahitlerin de ifade · 
leri okundu. Şahitlerden bazı
ları, vapurun karaya oturtul
ması hakkında ikinci kaptan 
tarafından yapılan teklifin 
gemi süvarisi Mehmed Al ı 

tarafından reddedildiğini ve 
aralarında münakaşa çıktığını 
söyliyorlard ı . 

Neticede süvarinin vekilleri; 
- Müekkilimiz mahkum de

ğildir. Mahkum etseniz bile 
ancak bir sene hapsedersiniz, 
halbuki kendisi bir seneye ya
kın zamandanberi mevkuftur. 

Diyerek tahliyesini istediler. 
iddia makamı itiraz etti. 
Mahkeme heyeti talebi kabul 
ile 500 lira nakdi kefaletle 
tahliyesini kararlaştırdı. 

Süvari dün akşam hapis
haneden çıkmıştır. 

Dün İsta.nbulda açılan üçüncü Dil kurultayına bütün dünya 
alaka ile bakıyor. Her taraftan gelen dil alimlerile daha çok 
kuvvetlenen bu Kuı ultay diğer kurultaylardan çok alakalı ve 
çok verimli olacaktır . 

Denebilir ki dil tarihimiz, şu günlerde ve şu saatlerde yeni 
ufuklar aşmak üzeredir. Türklerin büyük göçlerile meydana ge· 
len bugünkü Avrupa medeniyeti, yalınız Türklerin adetlerini, 
ahlaklarını, düşünüşlerini değil elbette dillerini de kendi bün· 
yesinde serpilmiş bir halde bulacaktı . 

işte güneş ve dil nazariyesile meydana konmakta olan bu 
hakikatler gittikçe bütünleşmekte ve Türkç<"nin dünya dilleri 
üzerinde yaptığı tesirler hergün biraz daha belirmektedir. 

Bugün Arap, İran, Geldani dillerilc Latin, islav dillerinin kök
leri üzerinde yapılan tetkikat bize şunu göstermiştir: 

"Türk dilinin diğer yabancı dillere birer temel ve menşe va
zifesini yaptığı; dolayısile Türk medeniyetinin dünya medeni
yetlerinden üstünlüğünü, eskiliğini dünyaya yayması,, 
Harsımmn bayramını yaptığımız şu günler, Türk tarihinde 

daima anılacak ve unutulmıyacak kıymettedir . 



(Ulusal Birlik) 
25 Ağustos 93~ 

-msı, • ' Britanya'nın politikası il Tarihteki garip 
Maça kızı 1 -· vak'alar Büyük Britanya tarihinin u;un 

lr...ıım Cinai Romn Nakili KAM/ ORAL • Orta ~::;:d:e:;;~:ı bir fash son~ _.erec_ek mı • • , 
~ 203 - Orta zamanda her on idam Baldvin hem silahlanmak lazım. geldiğini ve hem de gentl 

B b A • •h t d•} • • 1 mahkumundan biri cellada ait ' b k / " b • / "k "l "' t • t · a a nrı, nı aye 1 sızı e e idi ve cellad istediği takdirde ölçüde silahları ıra ma uzumunu ır ı te ı a~ e mış .' 
• ""' ff k } t k bT d b ah Yazan: Vınston Çurçıl d 

geçırmege muaa a 0 mUŞ U ~~:u ms:r~e:tm ~;rak:bi~rdi~ Yeni parlamentonun ilk iç-' hıç şaşılmamalıdır. Parlamen· dışardan geldiği zaman, i.ıısr 
- Evet, o şatoda oturur. }erinin yaşardığını gorunce 1 t k dd Ro tima devresi sona ermek üze- toda biribirlerinin karşılarına ve israrla buna ınanmak 1 ~.ı: 

fevkala·de mu··tehassis olmuş mpaKraaol r ·vetyda'ğ~u . a ffedseb·ıı - muarız diye çıkacak yerde, miyorlardı. Onlar bn ap·SÇ'' Yaz mevsimi için şatoyu tut- ma r ı ıs e ı ını a e • redir. Bu münasebetle, acaba k 1. k içiJI 
muş olan ecnebiler bugün ve kendilerile birlikte çalış- digv i gibi mahkum imparato· büyiik Britanya tarihinin uzun hükumet sıralarında iki iyi tehli eyi ~les ım etme .,. 

ıh. 1 
• d b d b o kadar hazırlıksız davrB•· 

gittiler. mağı kabul etmişti. run e ısesıne okunur ve u- bir faslı da ayni zamanda so· meslek aş gi i yan yana otur· l d k' d" b' thır. 
- Dilsizi de beraber gö· Beraberce hazırlanan plana nu şahitler muvacehesinde na erecek midir? dular·. mış ar 

1 ı, uz 
1 ~ sa c) 

türdüler mi? göre, çayırlıkta bulunan kulü- ·· ff d·ı· d' J .. oı' d Corc koalisyon kabine Bu dikkate degy er rcı·im bulutları arkasında gızlenın operse gene a e ı ır ı. . .1 .. k ·stC' 
bed Tolb·yak'ın degy ı·rmen B. h' d fy d'l 1 d .. d b . .. h .kk" d t 'h l b" h.. tercıh cttı er ve gorme . 

1 

- Hayır efendim. zanne· 
derim ki ecnebiler Paris'e 
gittiler, dilsiz de bu akşam 
kendilerine iltihak edecektir. 
Siz onların tarafmdamı geli
yorsunuz? 

- Hayır ... Fakat siz dilsiz 
Paris'e gidip onlara iltihak 
edecek mi dediniz? 

- Efendisinin bu akşalJl 
karanlık basar-basmaz değir
men yakınındaki ve lngilizle
rin tahtı icarında bulunan ha· 
neye gelerek kendisine intizar 
etmesini söylemiş olduğunu 

dilsiz bu sabah bana anlattı: 
- Dilsiz de lngiliz midir? 
- Biçare çocuk, ne millet-

ten olduğunu bilmiyor. Şato
nun müsteciri M. Dermot 
namında birisi, geçen sene 
kendisini Fransa'ya getirmiş, 

çocukluğunu hayal meyal ha
tırlıyor. Galiba pek küçük 
iken, ebeveyni tarafından ter· 
kedilmiştir. Kendisini hizmete 
kabul etmiş olan İngiliz, ço· 
cukluğuna dair ona birşey 

söylememiş, biçare çocuk dört 

ay evvele gelinceye kadar ne 

yazı yazmaS!ı bilivordu. nede 
ışarette konuşmağıl 

-: Sizin sayenizde şimdi 
herşeyi biliyor değil mi? 

- Evet; şayanı hayret bir 
surette terakki ediyor. Öğren· 
diği şeyleri gizlemeğe mecbur 

olduğu cihetle, terakkiyat va· 

kıası bir kat daha .'iayanı hay· 

rettir. Efendisi, kendisinin bir 

cehalet mutlakası içinde yaş· 

masını arzu ediyordu. Herkes 

dilsizlerin lisanını bilmez. Ben 

bu lisan ·1e konuşabilirim. 
Vaktile merak edip öğrenmiş

tim; onlarla, bir dilsiz mektebi 

muallimi imişim gibi konuşa
biliyorum . 

Fakat, dilsizin efendisi, bu 

çocuğun lisan öğrenmesini is
temiyor, belki de benim ders 
verdiği mi haber alsa idi ma· 
ni olurdu. 

- Öyle ise akşam Atken
sin hanesine gelmesini kendi· 
sine nasıl anlatabildi? 

- Vayl değirmenin karşı

sındaki hanede sakin olan in-
gilizin İsminin Atkens olduğu

nu biliyorsunuz ha? 
- Ben yalnız onu değil, 

başka şeyleri de biliyorum. 
- M. Dermot. dilsize pek 

kolay ifhamı meram edebilir. 
Evvela kendisine parmağı 

nı kaldırıp, saat dokuzda 
gelmesi için emir verir ve 
dilsiz de bunu kolaylakla an· 
lar. Fakat, ben de size bir 
sual soracağlm . Bu malumatı 
ne için benden talep ediyor
sunuz? 

Baba Anri, şjmdiyc kadar 
cereyan eden vekayii birer 
birer ihtiyar papaza anlattı ve 
kendisinden yardım da bulun
masını rica etti. 

Papaz, Baba Anri'nin göı· 

e, ı ır şc ır en ne e ı en er, üştüğü gun en erı, on uç a ın a arı nası ır u· of 
Yakınındaki Jorj Atkens'in b h K l · k n vı\ durmadan, Baldvin·Makdo· küm yürütecektir? Bu hüküm, mcdikleri şeylere karşı g u şe re ra gırer en onu , I d l y·ıı 1ÇS1 

şatosuna gelmesi beklene· atının dizginini tutabilirlerse na\d reiimi adını alacak olan. her iki devlet adamınmın biz- ~~~i ~~m u a~. 1 
ar t 

cekti . Bu intizar dev- tekrar avdet ederler ve bütün bir hüküınelin idaresinde ya· leri idare ettikleri bu tarihi gı l ge ıp g~~lt. l y tıırlı 
resi uzun süreceğinden, hukuklarına sahip olurlardı. şadık. Önceleri iki d c.v· devrin vazife diye telakki vrupa su unun ~gın~ dr 
Baba Anri Savini kasa basma Maamafih bu imkanlara rağ· let adamı kabinede yerle· edilen şeylerine bağlıdır. havaland~nlmFa k am~~~~sı drC 
iki polis göndermiş ve bura· il dl r b k l rini değiştirdiler; fakat son Yeni bir doğuşa, bütün vam ettı. a at · 

mend ceDah.al.rıhn e ı oş ad. sonra artık Devekuşu po\itı 
dan da jandarma kuvveti maz ı. a 1 ı arp esnasın a beş yıl içinde memleketi poli- sınıfların devamlı gayretlerine k .. .. ld suııtl 
celbetmişti. Bol şehri celladının 500 den tik bir kardaşlıkla idare etti· ve devletin canlı bir surette ası yuruyemk ez 

0
. ~· t.=ıırıır 

Tolbiyak ve değirmenciler, fazla kelle uçurduğu tarihlerde ler. Hemen hemen prensip ve harekete geçmesine uygun ve yerin: bac~ _lan tıtrı~en ., 
sarhoş lngilizin hanesine gi· yazılıdır. menfaatleri tamamen biribirle- olgun bir an olmuş muydu? sızAbır polıtık~ g~çt•.d .. t el~ 
rince, buradaki kuvvetler şa· * rine z:d iki muhtelif partinin Yahut, Büyük Britanya'nın, vrupa vazıyetıne oı ~ 
tuyu muhasara edecekler ve İdamdan e:v•el cellad mah· mümessilleri oldukları haide, dünya harbının yorgunluğu sarılmak için hiçbir teşe~;~f 
katillerin hepsini birden yaka· başbakanlık makamı kuru\du dolayısile bir uyku ve istira· girişilmedi. Bu böyle 

0 'ı o 
küma sokulup, adalet namına ·b· b .. "k B ·t · ın t lıyacaklardı. kurulalı herhangi başka iki hatdevresine ihtiyacı var gı 1

• uyu rı anya n . J 
Saatlar geçi.yor, hava, karar· yapmağa mecbur olduğu iş l . d d? runması ıçın hiçbir tedbır 

başbakanda görü memış ere· ımy ı 
mağa başlıyordu. Henüz orta· yüzünden ona azap vereceği cede, telakki tarzlarında, mizaç Dünya harbından ve bu alınmadı. . M ı.d 
lıkta kimseler görünmüyordu. için af dilerdi. Şarlken'in Ca· ve metodlarında bir birlik harbm bıraktığı tesirlerden Yıl sona ermeden, ıı:~· 
Bir aralık Atkensin şatosunun rolina adlı kanunnamesinin gösterd1ler. Kendilerine has sonra, eğer İngiliz' in her şey- nalJ, gittikçe ağırlaşan. hıJJt 
k ld B. d l"k 1 k h (Devamı 4 üncü sahıfe apısı açı ı . ır e ı an mm 98 inci maddesi mucibince bir keyfiyet olarak birinin is- den önce yata ta istira ata 

Fratelli Spei' 
co Vapur Ace~ 

dışarı çıktığı görüldü. Ortalık cellad işini bitirdikten sonra teğine diğeri daima sempati ihtiyacı var idise, bu takdirde 
iyiden iyiye karardığından bu· kanlı kılıcı ile hakimlere dö- göstermiştir. karanlıklaştırılmış bir odada 
nun kim olduğu tefrik edile· nerek: Makdonald eski teorileri istirahat temin etmesini ve 

miyordu. Fakat ihtiyar papas, "Haklı bir iş yaptım mı?,, çok iyi anlıyordu; bir endüst- tf'davi altına alınmış olanın 
birdenbire : rı·c·ını'n gümrük himayesini fikir uğra~malarını, yahut şid-

B d· ı · d. Diye sorar ve hakimler "Hak d b b - u ı sız ır. tercih etmesi bir yana hıra- etli ir surette asa iyetini 
D d . e ·ı· ett" · ve adaletin istediğini ve zavallı · I k l d k e ı v ı a~e ı, kılacak olursa, Baldvin' de mucıp o aca şey er en uza 
- Onu şimdi buraya çağı- günahkarın layık olduğunu kendisini mükemmel bir mu- tutmasını bilecek daha iyi 

racağım. Kendisini derhal yaptım!,, Diye cevap verir· tedil soyalizm mümessili yapa· hastabakıcıları bulunamazdı. 
yakalar ve diğerlerinin gelme· lerdi. Bunun üzerine cellad: bilecek vasıflar verdı. Bil has· Bu gibi vazifeler küçük görül· 
sini bekleriz. ~ "R.. J•Ar'-·b-- :T~-- ..ı~ı~,. .. .. İu•t'u' ulv. l ... t. moo' .. I ... lor;nJo, mP.meliclir Ril~kic;, helki de 

ı cıpaL, ro.uıuoeoen 'aışarı t 'h ·· ·· b. · d b l Allaha ve bana bu san'atı Hindistan, Mısır, manda saha- arı gunun ırın e un arın 
çıkarak ağır adımlarla çayır· J h k ld kl "ğ ları ve hele müdafaa işlerin· l..OJru are et etmiş o u a· 
lıkta ilerledi ve nehrin kena· o reten ustama şükrederim" 

de onun du)•gu ve tabiati, rını, kanlı felaketten sonra 
rma kadar gelerek ellerile der ve .çekilirdi. Cellad işinde · h k ld B liberal ve işçi partileri kırma- ız ar ettiği şe i e, ritanya 
i~retler yapmağa başladı. acemilik edı·p k 1 · ·ıı r- 1 ıcı yerme smın telakkilerine uygundu. mı etinin isteğine olduğu gibi 

Şatodan çıkmış olan deli- vuramazsa seyreden halk ta- tercümanlık ettiklerini tesbit 
k l d b · 1 k Milli azmin inkişafını kuv-

an ı . a u ışaret ere mu a- rafından öldürüldü. edecektir. 
bele ediyordu. Biraz sonra, * vctten düşürmek ve parlamen· 

ortadan kaybolan dilsiz, bir Asılarak id;; edilenin ölü- toyu da alelade ve değersiz 
sandal ile nehri geçmiş ve münakaşalar seviyesine indir-
papasm yanına gelmiş bulu- su gömülmez ve öldüğü yerde mek suretile, her iki devlet 
nuyordu. çürümeğe bırakılırdı. 16 ıncı adamı da politik meseleleri 

Papaz, elinde kitapları ol- asırda F reiburg' da iki kardeş ehemmiyetsiz şeyler haline 
duğu halde dilsizle işaretle asılmış olan iki kardeşlerinin sokmağa, büyük ölçüde tutul-
konuşaraktan kulübeye kadar ölüsünü gece darağacından muş tasavvurları akamete uğ· 
geldiler ve içeri girince de alıp gömdükleri ıçın mahke· ratmağa fevkalade muvaffak 
kapuyu derhal kapayarak va· oldular. 

meye sevkedilmişler ve iki 
ziyeti kendisine kısaca anlat- Bu iki devlet adamının hü-
tılar. gözlerinin çıkarılması suretile kiimet ideali, tıpkı Jilber ve 

Zavalh dilsiz, bütün bu iş· cezalandırılmışl~dır. Sulivan operetindeki asıl lor· 

terden bihabN olduğunu, • 11- dun idealini andırıyor. Bu ope· 
kendisine ne emredilirse yap- Hakim büyük bir şefkat rette lord hakkında "0 haki· 
tığını anlattı ve şimdi de eseri olarak celladın mahku· katle hiç birşey yapmadı . Fa-

efcndisi olan Tolbiyak'ı bek- mun dirisine veya ölüsüne kat bunu çok iyi başardı ! .. 
elle dokunmasını meneder ve denilmektedir. Bu itibarla Ma· 

lediğini, hocası olan popaza 
veda etmek üzere dışarı çık 
tığını, Tolbiyak, değirmenciler, 
Albadizney sarhoş lngiliz'in 
gece firar edeceklerini, hava 
iyice karardıktan sonra şatoya 
geleceklerini işaretle anlattı. 

Baba Anri'nin sevincine pa
yan yoktu. Saatini çıkararak 
baktı, sonra da şimendifer ta· 
rifelerini tetkik etti. Orlean · 
Paris arasında işliyen son ka
tar hareket edeli, 25 dakika· 
dan fazla olmuştu . 

Halbuki baba Anri'nin fik
ri, dilsizi bir hafiyenin yanma 
vererek Paris' e göndermek ve 
bu suretle idam hükmünün 
icrasını bir müddet için tehir 
eylemekti. 

Kendi gene bu kulübede 
Tolbiyak ile diğer canileri 
bekliyecek ve onları da yaka· 
lıyarak Paris' e getirecekti. 

( Arkası 'tlar ) 

böylece onun ailesini büyük donald ile Baldvin'in mes'ud 
bir şerefsizlikten korurdu. bir armoni kurmuş olmalnrına 

Arsıulusal lzmir fuarı komi-
tesi riyasetinden: 

1 -

2 -

3 -

4 -

Paviyon satışı 25 Ağustos 936 akşamına kadar drvam 

edeceğinden bu tarihten sonra vukubulacak miiracaat

lar kabul cdilmiyecektir. 
Tutulmuş olan paviyonlar inşa ve dekorasyon işlerinin 

29 Ağüstos 936 akşamına kadar bitmiş olması Hizım 

dır. Bu t~rihten sonra hiçbir suretle inşa işine mü· 

saade edilmez. 

30 ve 31 Ağustos günleri paviyonların tanzim ve eşya 

serimi işlerine tahsis c\:Hlmiş olmakla fuara iştirak et· 

miş olan ekspozanların hazırlıklarını bu tarihlere göre 

ikmal etmelerı rica olunur: 

Evlerinde müsait yerleri olup fuarın devamı müdde-

tince pansiyon halinde kira vermek istiyenlerin ev 

adreslerile oda ve yatak adedi ve fiatlarını fuar büro

suna müracaat ederek kaydetmeleri ilan olunur. 

20 22 25 59 

Parti ruhunun ezilmesi Tu· 
rizm ile sosyalizmin ayni. za· 
manda geriye atılmaları, uz
laşma hükumetlerinin kurul
ması, mil:etle imparatorluk 
telakkilerinin gevşetilmesi, ha· 
sılı bütün bunlar, · Jon Bul' un 
kuvvetli ana yasası yanında, 
böyle bir tabii tedavi veya 
nekahet davasını kolaylaştıran 
şeylerdi. 

Şu var ki, eğer adamımız 
bin mil Okyanos açrldarında 
bulunmuş olsaydı, bu ıstirahat 
devresinin istenildiği kadar 
uzatılmaması için ortada hiç 

bir sebep olmazdı . Büyük 
Britanyanm seçimlerine iştirak 
edenlerin çoğu şu prensibe 
riayet ediyorlardı : Tarihçeleri 
yazılmıyan milletler, mesud· 
durlarl 

Fakat kötü · bir talih eseri 
olarak fırtınanın koptuğu Av· 
nıp kıt'asından tayyare ile on 
dakikada varılacak bir mcsa· 
fcdeyiz . 

Uzaktaki hadiselerin kötü 
akisleri bu biraz uyuşuk, Takat 
hiç tc bedl:f aht bir manzara 
arzetmiyen sahneye, zorlu bir 
surette nihayet verdi. 

Bundan dört yıl önce, Toy· 
ton devinin, bir zamanlar he
men hemen bütün dünyayı 

islila etmek üzere olduğu si
lahlarla gizli bir surette si
lahlanmakta olduğu anlaşıl· 
dığı gün, vaziyet baştan aşağı 
değişti. 

Bu rahatsızlık bizim zayallı 
iki mükemmel dostumuza 

tası 5 
ROY AL NEERbANDA

1 

KUMPANYASI 1 
" UL YSSES " vapuru d 

ağustostan 22 ağustosa ktı~~ 
limanımızda olup ANVE

0
A 

ROTTERDAM; AMSTER ·ç 
ve HAMBURG limanları 1 

yük alacaktır. 

"GANYMEDES,, vap0~1> 
ağustosta beklenmekte rl 
yükünü tahliyeden ~tft 
BURGAS, V AR~A ;c. > 
TENCE limanları ıçın 
alacaktır. 

" ORESTES " vapur~iil 
ağustosta gelip 4 e~~! 
ANVERS . ROTTERD etf 
AMSTERDAM ve HAM 11, 

limanları için yük alaca~ıt' 
SVENSKA ORIENT LI tf 

" VIKINGLAND ,, 0:~~ 
17 ağustosta gelip Y01~ 
tahliyeden sonra R0zp~' 
DAM, HAMBURG, C ~·} 
HAGE, DANTZIG, GVYe 1~ 
GOTEBURG, OSLO ~~y/ 
KANDINAVYA linıa0 

hareket edecektir. ··,.ii 
"NORDLAND,, moto 01 

ağustosta beklenmekte cO 

yiikünü tahliyeden J3~ 
ROTTERDAM, HAM ~~ 
COPENHAGE, DAN 0: 
GDYNlA, GOTEBUR$y~ 
LO ve ISKANDINA ı.,-tır· 
manian için yiik ala~1~4 

SERViCE MARl ' 
ROUMAIN rıı 

" SUÇEVA ,, v3rı.ı 5ı 
ağustosta gelip 27 arsı~' 
PiRE, MALTA, MA5~o., BRAILA V(" BAR 
hareket edece .... lir. 

1 
ıı\ıt 

Yolcu ve yük kabtJ ,ti ·rt Daha fazla taf sı ıı 'fıılı 
için ikinci Kordonda "ıısı~1 
ve Tahliye binası oa' v,Cl~ 
FRATELLI SPERC 5; f" 

d'llflC 
sına müracaat c 1 l<' .. ,e J' 
olunur. Navlonlard.a d~ğişi~~ 
reket tarihlerindckı r et ~
lerden acente mcsu ı'/ f 
etmez. o0SJ 

Telefon: 200412 



,. 

Sahife 3 

Münebbihli saat 

Mahkeme zabıtnameleri, şöyle 
bir karıştırılırsa, ne tuhaf vak'
alar, ne feci haller görülür; 
ınahkeme huzuruna çıkarılan 
ların bazı çok ahmak veya ma
sum, bazı da dessas ve cin 
fikirli insanlar oldukları anla

beklemiyordum. Fakat hırsızın 
evime girdiği gün bana bir 
telgraf çeken halam, ölmek 
üzere olduğunu, mirasıni bana 
bırakmak ve şartlarını söyle
mek üzere son nefesinde başı 
ucunda bulunmaklığımı bil-

(Ulusal Birlik) 

N· V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
G. m. b. H. 
HAMBURG 

Olivier ve şü
rekası Limited 
vapur acentası 

Pasport yolcu salonu kar
şısında Lekol Riz binasında 
no. 168 Tel. 2443 

Not: Vurul tarihleri ve va-

BAŞDURAK 

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

çeşitleri ~atar. 
şılır . 
Şu anlatacağım hikayede 

böyle vak'alardan biridir : 

dirmişti. Ve ben sızın 

"HERAKLIA,, vapuru 24 
ağustosta bekleniyor, 29 ağu~ 
tosa kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük 
alacaktır. 

purların isimleri üzerin~ deği
şikliklerden mesuliyet kabul 
edilmez. • ... ~~~============~==~~· 

da takdir buyuracağınız THE ELLERMAN LINES LTD .• 

. Ahmed ağa sip-sivri boyu 
ıle mahkeme salonunda ken
disini gösterdiği vakit, adale
tin umduğu şekilde tecelli ede· 
Ccğinc inanmıyan bir adam 
hali arzediyordu. 

Bu adam aşağı · yukarı 50 
Y~larmda zaif ve kuru, sip · 
ııvri denecek kadar uzun ve 
C:nabı hakkın berberler şer· 
tınden ebediyyen masun bırak
~ığı bahtiyar kullarından biri 
•di. Hiçbir kimseye fenalığı 
Yoktu, bir ot kadar zararsızdı. 

Bu adamcağızın hakim hu· 
ıuruna niçin geldiğini merak 
ed' .. •Yorsanız ve eğer sabrınız 
rnusait ise mes'eleyi şöylece 

gibi bu fırsatı kaybetmemek 
için sabahleyin hareket ede· 
cek vapurla Çanakkale'yc 
gitmeğc karar vermiştim. 

"Vapur ' erken kalkacaktı. 
Benim ise adetim sabahleyin 
çok geç kalkmaktı; uykum 
kurşun kadar ağırdır. Müneb· 
bihli bir saatım yoktu, bunun 
için sabaha kadar uyanık 

"ARTAA,, vapuru 5 eylülde 
bekleaiyor, 9 eylüle kadar 
ANVERS, ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN 
limanları için yük alacaktır. 

"PLANET .. vapuru 15 ey
lülde bekleniyor, 18 eylüle 
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE-
MEN için yük alacaktır. 

11SOFIA,, motörü 24 ey
lülde bekleniyor, 29 eylüle 
kadar ANVERS, ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve BRE-
MEN için yük alacaktır. 

" OPORTO .. vapuru 15 
• 

ağustos 1936 LONDRA ve 
ANVERS'ten gelip yük boşal-
lacvktır. 

"FLAMINIAN,, vapuru ağus
tos sorıunda LIVERPOOL ve 
SWENSEA'dan gelip yük bo
şaltacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"SAMOS,, vapuru 23 ağus

tos 1936 bekleniyor. HAM
BURG BREMEN ve AN-
VERS'tcn gelip yük boşalta
caktır. 

Mücellit 

IZMIR 
' Pamuk Mensucatı 

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

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

- - -~ . .-' ~: : ,. ;·"' .. •• anlatıvercyim : 
Ahmed ağanın ancak Allaha 

cınanet kılınmış yarı açık, 
Yarı kapalı evine bir gece gi· 

oturmağa karar vermiştim. 

Fakat... Hem lhtıyarlık, he; 
itiyad dolayısile gece yarısına 
doğru kendimi uykuya kaptır
mıştım. Geç vakit uykuya 
daldığıma göre ben bu uyku
dan alimallah ancak ertesi 
gün öğleye doğru kalkabile
cektim. Muhakkak, ki bu, 
böyle olacaktı! Çünkü bayım, 
bendeniz huyumu çok ıyı 
bilirim.. Yalnız bereket versin 
ki bu adamcık, polislerin fik
rince bana fenalık etmek, fa
kat benim kat 'i kanaatime 
göre bana en büyük iyiliği 
yapmak için evime girmiş, 

beni beş para n;ıasrafa sok
madan, bir münebbihli saata 
muhtaç bırakmadan derin ve 
ağır uykumdan uyandırmıştı! 

DEN NORSKE MIDDEL-
HA VSLINJE (D/S. AIS. 

SP AN~KELINJE) 
OSLO 

11 BOSPHORUS,, motörü 22 

Ali Rıza· ,.-,z-~;~Y-u-· n-M-e-ns_u_c_a .. tı ... 
ten Ah ve met ağanın uyan-
~.ası hasabile kaçarken de 

ır el silah atan ve nihayet 
~akayı ele veren bir hırsızın 
muhakemesi yapılıyordu. 

labıt katibi polisin zabıt 
"a . k ra asını okudu; ve sıra Ah-
lhed ağanın ifadesini dinlc
l'tıeğe geldi: Maamafih Ahmet 
ab~anın bir müştekiden ziyade 
it nı''d f h d be u. ~ ~a şa i ine pek 

~ nıedığinı de söylemek la-

ağustosta bekleniyor, 24 ağus
tosa kadar ISKENDERIYE, 
ROUEN, Le HAVRE ve 
NORVEÇ limAnları içirı yük 
kabul edecektir. 

"BANADORUS,, motörü 20 
eylülde bekleniyor; 25 eylüle 
kadar Le HA VRE, D IEPPE; 
DÜNKE~K ve NORVEÇ 
limanları için yük alacakbr. 

SERViCE MARITIM 

Sür'at, zarafet 
'Ve ehveniyet 

YENi KAVAFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

• Kiralık ev 
Göztepede tramvay caddesine 

yakın ve elektrik tesisatını 

havi beş odalı kullanışlı bir 
ev kiraİıktır. Tutmak istiyen-11~dır. Çünkü adeta hırsız 

c ınde söz söylüyordu! Ahmed ağa etrafına derin ve 
ağır bir tereddütle baktı ve: 

ROUMAIN ler gazetemiz idare memuru 

A.nınıa.. Diyeceksiniz ki hır
sıı fT ~I 1 ınde muvaffak olsaydı, 

ınacak eşya kendisinindir· Ve . ı 
tıı ıene dıyeceksiniz ki Ah· 
u et ağa bir sırık gibi ince 

k~un olnıayıp ta bir küp gibi 
•sa k l i . ve a ın olsaydı bunun 
t;ın d k b ol e urşun oşa gitmemiş 

k saydı çıkacak o!an da gene 
Cnd· · · 

- Bir defa insafla düşünü· 
nüz, bu adam olmasaydı, 
evime girerek beni uyandır
masaydı... Ben vapuru kaçıra· 
cak, halamın son gününde 
yanında bulunamıyacak ve ta· 
bii onbin liralık bir mirastan 
ilelebed mahrum kalacaktım! 
Dedi. v . ısının canı olacaktı, bu 

aııyet .. 1 '" d r:o A.h e gore nası olur da ve i r ikret 
d illet ağa hırsız lehinde ifa- lzmir birinci icra memurlu-
c "eriyordu? M ğundan: 

i\cut uhtercm kari, rica ederim Bir borçtan dolayı tahti hac· 
eti ~!~ayınız, mahkeme hey· ze alman 9 muhteliful cins 9 
•i . gı~ı Ahmet ağanın ifade- adet gramofon ve bir radyonun 
A.~1 dınleyiniz: Belki bizi ve ikinci açık artırması 2818/936 
lluz~et ağayı haklı bulursu- cuma günü saat 10 da yeni 

" DUROSTOR ,, vapuru 2 Hüsameddine müracaatları. 

eylülde bekleniyor, KÖS- ı----------
TENCE, suuNA. GALATz I Doktor 
ve GALA TZ aktarması olarak 
BELGRAD, NOVISAD, KO· Ali Agah 
MARNO, BUDAPEST, VI
y ANA ve LINZ için yük 
kabul edecektir. 

S. A. ROYAL HONGROISE 
DE NAVIGATION DANU

BIENNE MARlTIM 
BUDAPEST 

"SZEGED,, motörü ağtJs· 
tos nihayetine doğru beklen
mektedir. BELGRAD, NO
VISSAT, BUDAPEST, BRA-
TISLA VA, VIY ANA ve LINZ 
için yük kabul edecektir. 

Ah bitpazarında satılacağından ta-
rned ağa: !iplerin tayin olunan günde ve JOHNSON WERREN 

t._.;- Kıymetli reis 1 Dedi. saalta gelmeleri ilan olunur. LINES Ltd. 
ihtiıne gece vakti giren ve LIVDRPOOL 
tu ~arlılr, hastalık gibi kara lzmir ahkamı şahsiye sulh "JESSMORE,. vapuru Lİ-
oı; ~r için bir kenara ayırmış hukuk mahkemesinden: VERPUL ve ANVERS'ten yük 
iati Ugum ak akçeleri mi çalmak izmirde küçük Fettah ma· getirerek tahliye etmiş ve 
.. Yen çal d 1'- • • d ha ilesi küçük Fettah sokağında gı' tmış· tı' r, 
ll~c • ' ama ı5 ı ıçın e 
r,krııne bir el silah atan, 14 sayılı evde mukim iktn "Vapurların isimleri, gelme 

at B b 4-8·936 tarihinde ölen Arif ~İlrn ··· ana en iiyük bir tarihleri ve navlun tarifeleri 
bı ... et ve iyilik yapan bu karısı Meryemden alacaklı ve h kk 

'"1 ıı b h' borçlular varsa tarihi ilandan a ında bir taahhüde giri-
Ah en ıç tammıyorum! ·1 
"' ITıed ğ b itibaren bir ay içinde mahke- şı mez ... 

lıttıu . a a u ifadesinin Birinci Kordon, telefoon 
tnı bi h d d meye müracaatla kayt ve bt.· 

~ın 1 r ayret uyan ır ı- No. 2007 - 2008 
k ani k k d yanda bulunmaları. Bu miiddet 
~ru b· .a~~ t?. .. geci me i; ·k d Satılık ve kı·ralık 

Türk A. Şirketinin 
Jialkapınar kumaş fabrikası 

Tarafından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

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

caddesinde F AH Rı 

'titün ır ıkı oksurukten sonra, geçtı ten sonra müracaat e e-
._ e devam ederek: cckıer olursa nazarı itibare Ucuz evler 

ıfad Anlıyorum ki . Dedi _ alınmıyacağı ilan olunur. y ~ ~. 
•~el~tnbsizi mütehayyir ediyor; K• ı k E Park ve hastahane arasında " Wl'!!IJ "'11' ~ ..-ı1~~ ... 
~ği"' uyurmayınız, izah ede- 1 ra 1 v Damlacık cadde·sinde 34 ve ~ qııı:s • -~ ~ • ll ~ 
•btiy~ "~ekn.im Çanakkale'de Köprü tramvay durak ye· 70/1 numaralı evler gayet .... / ,· f. 

1 K n n ru' , . o ıu u· 
Vlltd ımscsiz bir halam rinde 681 numaralı ev kira· ucuz fiatle satılık ve kiralıktır. il.il 4'(. 
r,ka~· Bu kadın çok zengin lıktır. Evde her türlü tesisat Taliplerin öğleden sonra Ko- f·~ / \ 
~ıtı b· emsalsiz derecede hır· ve konfor mevcuttur. Görmek nak yanında Hacı Sadullah ! ~\1 f ---ı 
~tı h~ ~~dın~ı: ben halam· için 

1

Köprü bakkalı bay Ah- otelinde Bay Şevkct'e mü· ) ~-f [ .Z.ircıOll D~"·'' "'"~ ı 

iiti'~J·:ee vne yaşrdım amhed eamürpacaaıTesiri ta~;;,·:;~iz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansıyonlaı·ı yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederle 

• 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

A man iktisad nazırı doktor Şaht, bu 
hafta i~inde Paris'e gidecek' 

Hitler Almanyasını temsilen, ilk defa olarak Fransa'ya gelecek olan Nasyonal 
Sosyalist nazırın bu ziyaretine, büyük ehemmiyet veriliyor 

Paris '25 (Radyo) - Doktor Şaht'm Paris'e yapacağı seyahata Filhakika Doktor Şaht, Paris'e ğidecek olan ilk Nasyonal 
siyasi mahafilde büyük bir ehemmiyet atfedilmektedir. Hitler Sosyalist Nazırdır. Bir Alman Nazırı tarafından Paris'e yapı· 
Almanyasını temsilen il~ defa o~ar?k ~aris'i . res?'1en ~iyaret lan en son seyahat 1931 yılında M. Bruningin beraberinde 
edecek Nasyonal Sosyalıst Nazır, ıktı:adı ve sıyası mes eleler . . . 
üzerinde görüşmeler yapacaktır. Bu mahafilde söylendiğine Harıcıye Nazırı M. Curtıus olduğu halde yapmış . ~lduğu se· 
gört·, Şaht'ın Paris seyahati, Alman · Fransız anlaşması için yahatlır. Bu seyahat esnasında Alınan Nazırları Parıs te M. La-
bir temel olacaktır. val ve M. Briand'a mülaki olmuştur . 

Berlin 24 (A.A )- M. Şaht'ın Fransa bankası müdürü M. Paris 25 (Radyo) - Anformasyon gazetesi, Alman Maliye 
Labeyrienin ziyaretini iade etmek•üzerc bu hafta içinde Paris'e Nazırı Doktor Şaht'ın yakında buraya geleceğini yazıyor. Ga-
yapacağı seyahata Nasyonal Sosyalist mahafili yalıniz ekonomi zete, dünyanın en büyük maliyecilerinden olan doktor Şaht'ın 
değil ayni zamanda siyaset bakımından büyük bir hadise na· Fransa'ya gelmesini, Alman-Fransız mali münasebatı için bir 
zarilc bakmaktadır . falı hayır addeylemektedir. -------------··· .... ------------Hortinin se- Dün Atinu'da miting yapıldı iM.Eden protes-

ya_Jıatı 1 ~ene~al Metaks~~ m~ 
1 to_~~ildi 

Alman./talyan blo- j hım bir nutuk SOyledl Çünkü Gorede Ha. 
hunu kuvvetlendi- 'c M k ~h .. k .. - . - ·ıı _beş hükumeti vardır 

? . eta sas, u umetın programı, m~ e ı Londra 25 (Radyo) - Go-
recek mi. tin arzusuna göre hareket etmektir dıyor rede bir Habeş h:ik1meti 

Paıis 25 (Rad)·o) - (Tan) 1 t I d " ·· 1 d·~· 1 Atina 25 (Hususi)- Yuna· menafiinizlc birdir. Komşuları· mevcu oma ıgını soy e ıgın · 
gazetesine göre, Avrupayı nislan'ın her trrafmdan gelen nız iztirap çekerken, sizin is- den dolayı lngiltere hari~iye 
korkutan tehlike, fspanya'da murahhasların huzurile dün, tirahatı kalp ve huzur vicda· n~zırı Lord E~en,. Londra da-
dcğil, Tuna'dadır. " Sanayi ve Mesai kongresi top- nile yaşamanıza imkan yoktur, kı Habeş cemıyett tarafından 

Jur gazetesi de, Amiral landı. Bu münasebetle Başba- biz, Yunan milletine zorla hiç pretesto edilmiştir. 
Hortinin scyahatına büyük bir kan general Metaksas, uzun birşey kabul ettirmek istemi- A • e-+- -

ehemmiyet atfeylemektedir. bir söylev vermiş ve ezcümle y~ruz: Hükumetin . .Programı, Celal Bayar 
Zira bu seyahat neticesinde demiştir ki : mılletın arzusuna gore hare· " • • • 

Almanya, Avusturya, ltalya, - Şimdiye kadar Yunanis- ket etmek ve kralın yolundan Dun /stanbula gıttı 
Macaristan ve Bulgaristan ara· tan' da siyasal Partilerin ne ayrılmamaktadır. Yaşasın lktisad Vekili Celal Bayar, 
sında bir blok husule gelme- gibi işler yaptıklarını gördük kral!" dün sabah Çeşme' den gelmiş, 
si ihtimali kuvvetlidir. ve tecrübe ettik, bundan sonra Başbakanın söylevi alkış- vilayeti, Yavuz gemisinde do-
~---t • onların yapamadıklarını biz !arla karşılanmıştır. nanma amiralini, mevki kuman Dil kurultayı yapmağa muvaffak olacağız, Atina, 25 (Hususi) _ Dün, danlığını ve belediyeyi ziyaret· 

siz hep bir elden çalışır ve me burada, bütün amele tarafın· t~n son.r~ ~uarı ~e~miş, Abele-
ÜD açıldı nafii umumiyeyi nazarıdikkate dan bir miting tertip edilmiş dıye reısının verdığı malumatı 

almak suretile işlerinizi tanzim ve binlerce halk bu mitinge din~emi.ş, müt_:aki.ben üzüm, 
( Baştara/ı 1 inci sahifede) 
alimler, sefirlerle davetliler 
iki bin kişiden fazla idi. 

Bundan sonra Maarif Ve
kili Saffet bir nutuk söyledi. 
Bunu müteakip Bayan Afetin 
bir nutku söyledi. İbrahim 
Necmi Dilmen tarafından 
okunan rapor çok mühimdi. 

ikinci celsede Yusuf Ziya, 
hazırladığı tezi okudu. Büyük 

n'1ka ile dinlendi. 

Şehrimizde: 
Kurultayın açılması müna

sebetile, dün, yurdun her ta· 
rafında merasim yapılmıştır. 
lzmirdc de Halkevinde bir 
tören yapılmış ve birçok ha
tiplerimiz söylevler vererek, 
Osmanlıca.- Türkçe arasında 
mukayeseler yapmışlar ve Öz 
Türk dilinin yüksekliğini an
latmışlardır. Gece de Halk· 
evinde eğlenti tertip edil
miştir. ---····---
lngıltere kralı 
Bugün Faliron lima.1 

nında bulunacak 
Atina, 25 ( Hususi ) - İn

giltere kralı 8 inci Edvard'ı 
hamil olan Nahlin yatı, bu
gün öğleden sonra Yunanis· 
tan'ın Faliron limanına vasıl 
olacaktır. 8 inci Edvard, Yu
danislan 'da büyük tezahüratla 
karşılanacaktır. Nahlin yatma 
iki lngiliz torpitosu refakat 
etmektedir. 

- -m·•·--- -
Bir saylav, öldü 
lstanbul, 25 ( Hususi ) -

Çankırı saylavı Rifat, tram· 
vayda kalp sektesinden öl
müştür. 

ederseniz, hükumetin icraatını iştirak eylemiştir. Halk, evvela lncır pı~a:ası uzerınde ~~ş~~~ 
kolaylaştırmış olacaksınız. meçhul asker abidesine gide- olmu.ş, uzum , kurumu mu_? uru 

H ·•kA t• · t• h .. kA k l k~ k .. t lsmaıl Hakkı dan da malumat u ume ımız, par ı u u- re çe en oymuş ve mu ea-
meti değil, milli bir hükumet· kiben caddelerde dolaşarak almıştır · 

Vekil, bunu müteakip An-
tir. Hükumetin menafii, sizin tezahürat yapmıştır. kara vapurile lstanbul'a hare· 

----~--.. ~·~·1·~----~~----
Cim Londos lstan

bul'a çağrlldı 
Karaali'yi yenen Dinarlı, haftaya 

Yunan pehlivanı ile güreşecek 
lstanbul, 25 ( Hususi ) -

Cim Londos'la güreşecek 
olanı seçmek üzere pehlivan
lar arasında yapılmakta olan 
güreşlere dün devam edilmiş 
ve dinarlı ile Karaali ~üreş
mişlerdir. 

Asi tayyareler 
lruna 58 bom

ba attı 
1 

( Baçlarafı 1 inci sahifede) 
liyor. Fransız hükumeti, bu 
haberi şiddetle tekzip eyle
mektedir. 
Zorjon hadisesi kapandı 
Londra 24 (A.A) - Roy

tcr Ajan.sının itimade şayan 
bir menbadan bildirdiğine 
göre, Gebel Zorjon hadisesi· 
ne lspanyol kruvazörü kuman
danının ilizarda bulunması 
dolayısile artık kapanılmış na· 
zarile bakılmaktadır. 

lngiltere hükumeti açık de
nizlerde lngiliz gemilerinin 
taharri edilmiycceğine dair 
Madrid hükumeti tarafından 
verilmiş olan teminat üzerine 

Karaali'nin Dinarlıya nisbet
le daha kuvvetli olduğu mu
hakkaktı. Netekim güreşin 
başlaması ile beraber Karaali
nin Dinarlıyı sık sık ezdiği 
ve sıkıştırdığı görülmcğe baş

ladı. Buna mukabil teknikle 
mukabele ediyor ve mahirane 
surette kurtuluyordu. 

Bir zaman geldi ki Dinarlı, 
Kara Ali'nin kolunu yakaladı. 
.-\li'nin bu kolu esasen sakat
tı.Sert bir hareket, kolun 
çıkmasına kafi geldi. Kara Ali 
düşüp bayıldı, inlemeğe baş
ladı. Neticede Dinarlı galip 
sayıldı . · 
Şu hale göre, Cim Lon· 

dos' la güreşmek hakkı gene 
Dinar'lıda kalmıştır . Festival 
komitesi, dün Cif!\ Londos' a 
bir telgraf çekerek, kendisini 
lstanbul' a davet etmiş ve 
Dinarlı ile güreşeceğini bil
dirmiştir. 

meükur hükumete memnuniye· 
tini bildirmiştir . . 

Ayni zamanda İngiltere hü
meti ispanya hükumetine ln
giliz gemilerinin açık denizde 
yeni ispanya sahillerinin üç 

ket etmiştir. 

Celal Bayar, evvelki gün 
Çeşme' den lpar kotrası ile 
Sakız adasına gitmiş ve bir 
müddet kalmıştır. Vekil, adada 
samimiyetle karşılanmıştır. 
' •··---
Britanya'nın 
Politikası 

( Baştarafı 2inci sahifede) 
met yükünü arkadaşına bıraktı. 
Baldvin üçüncü defa olarak 
başbakan oldu. O ise, bir 
yandan biran r:vvel silahlanma 
lazım geldiğini, Öbür yandan 
da o kadar geniş ölçüde 
silahlanılmıyacağını bütün 
memlekete ilan etti. 

Baldvin 'in, seçimleri şahsi
yeti sayesinde kazanmıştır, 

telakkisinde olması büyük bir 
ihtimal indedir. Hakikatta se· 
çimleri Baldvin kazandı; çün-
kü Britanya halkı politika 
güdümiinü sosyalist fırkasına 
bırakmak niyetinde değildi. 

Yeni seçilmiş olan parla
mento, Vestminster' de çok 
çetin realitelerle karşılaştı. 
Hemen her ay yeni bir çekiş 
darbesi yiyordu. Memleket 
yavaş yavaş fakat apaçık ola-
rak, dünya sulhunun tehdid 
edilmekte olduğunu, adaları· 
mızın emniyeti güven altında 
olmadığını idrak etmeye baş
aldı . 

mil ilerisinde tevkif ve taharri 
edilmelerinin hukuku düvele 
mugayir iolduğunu da bildir· 
miştir. 

25 Ağustos 926 __,. 

İzmi;-;killi ti- Bulgaristan'da 
caret memurlu- ı Yugoslavya aleyhine 
w d bir nümayiş 
gun an: Sofya, 25 (Radyo) - Bul· 

(Mobilya ve Sandaliye fab- gar gençleri, Yugoslavya alcf 
rikası Mehmet izzet Ayarcı hine bir nümayiş yapmışlar· 
ve oğullan) ticaret .unvanile dır. Bu nümayiş, -Belgrad'ds 
lzmir'de Kemeraltmda Mıhçı· fena bir tesir husule ğelİ" 
lar sokağında 17-19 numara· miştir. 

da Mobilya ve Sandaliye ima· -----------
lı ve ticaretini yapan işbu şir- vapurda yangın 
ketin ticaret unvanı ve şirket Marsilya, 25 ( Radyo ) -
mukavelenamesi ticaret kanunu Italyan bandıralı (Somatra) 
hükümlerine göre sicil:n 1829 adındaki posta vapuru, linıarı 
numarasına kayt ve tescil edil- dahilinde ateş almıştır. Yan· 
diği ilan olunur. gın söndürülmüş ise de hasa· 

İzmir sicilli ticaret memur- rat mühimdir. 
luğu resmi mühürü ve F. 

Tenik imzaı 

1 - Mukavelename 
Bin dokuz yiiz otuz a'.tı yılı 

Ağustos ayının yirm:nci per
şembe günü saat on y~di 
sularında ben aşağıda imza 
ve mührünü koyan T ürkiyt.' 
cumhuriyeti kanunla ının la'.ı

şettiği salahiyetleri haiz İzmir 
birinci noteri bay Mehmet 
Rifat Bayıaktaroğlu, İlmirde 
hükumet civarında Güzelizmir 
hanında 5 no.<la vazife gör· 
mekte iken ) ar. ıma gc len, 
lzmirde Karantinada Mansuri 
zade sokağ.nda 47 numarada 
oturan Mehmet İzzet Ayarcı 
ve ayni evde oturan oğulları 
Fehmi Ayarcı, Zeki Ayarcı ve 
Faruk Ayarcı bana mü:acaatla 
resen bir şirket mukavelesi 
tanzimini istediler. Kendileri· 
nin kanuni ehliyetleri olduğunu 
anladım: İzmirde üçüncü Ka
rataş Şetaret sokağında 23 
numaralı evde oturan Hüseyin 
oğlu Fehmi Özçağlıyanlar ve 
Karataş Tramvay caddesinde 
188 numaralı evde oturan 
Ömer oğlu Mehmet Akman
soy. 

Şahit ve muarrif sıfatile 
hazır bulunuyorlardı. Bu şa

hitlerin şehadete mani halleri 
olmadığı sorularak anlaşıldı. 

Bunun üzerine cümlesi şu şe
kilde takrire başladılar. Aşa
ğıda yazılı şartlar dairesinde 
bir şirket akdeylediklerini be · 
yan ederler şöyle ki: 

1. M. işbu şirket mukave· 
lenamesi bin dokuz yüz otuz 
altı senesi Ağustos ayının yir
minci günü tanzim edilmiştir. 

2. M. Şirket İzmirde Ka
rantinada Mansuri zade soka
ğında 47 numaralı evde otu
ran Mehmet izzet Ayarcı ve 
oğulları Fehmi Ayarcı, Zeki 
Ayarcı ve Faruk Ayarcı tara
fından tesis edilmiştir. 

3. M. Şirketin merkezi tica· 
reti lzmir şehridir. 

4. M. Şirket kollektiftir. 
5 M. Şirketin unvanı mobilye 

ve sandalya fabrikası (Mehmet 
izzet Ayarcı ve oğulları) olup 
merkezi ticareti f zmirde Kemer 
altında Mıhçılar sokağında 17-
19 numtralı mağazadır. 
6. M. Şeriklerden yalınız Meh 

met izzet Ayarcı şirket namına 
vaz'ı imzaya salahiyettar olup 
şirket firmasını istimal ve al· 
tına şahsi imzasını atmak su· 
retile imza edecek ve bu su· 

retle imza edilmiş bilcümle 
ukut ve taahhüdat şirketi ilzam 
edecektir. 
7. M. Şirketin mevzuu, her 

nevi mobilya ve sandalya imal 
edip satmaktan ibarettir. 

8. M. Sermayei şirket beşbin 
(5000) liradır . 

9. M. Ortaklar an Mehmet 
izzet Ayarcı (4100) dörtbin yüz 
ve Fehmi Ayarcı (300) üçyüz, 
Zeki Ayarcı (300) üçyüz ve 

itizar 
Yazımızın çokluğu dolayr 

sile ( Girid Hadiseleri ) 
adlı tefrikamızı kavamodık· 
Sayın okuyucu'.arıınızdan öıiir 
dileriz. 

Faruk Ayarcı (300) üçyüı lirB 
wız etmiştir . 

10. M. fı.·1unmtl .ltı ... iı ketteıı 
' hasıl olacak kar ve :z uhuıı.1 

melhuz ıarar dört ıııüı.avi hi:ı' 
üzerin<> şcriklt•r bt'}·n·n<le tak· 
sim edilecektir. 

11. M. Şirketin başlı:ıngtC'. 
20 Temmuz 936 ve nihayt:tı 
19 Temmuz 946 dır. 

12. M. Şeriklerden F ehıııİ, 
Zeki ve Faruk Ayarcı hergiİll 
ve .muntazaman maksadı şirket 
olan mobilya ve sandalya jm81 

ve furulıtu işile i~tigal edece~· 
ler ve şirket işlerinin inkişafı 
için sayü gayret edeceklerdir· 

13. M. Şirketin idaresi tamıı· 

mile müdiri şirket Mehmet k 
zet Ayarcı'ya tefviz ediloıİ? 
olduğundan idareye mütealli~ 
hususat mumaileyh tarafından 
ifa edilecek ve şirketin bilô' 

de· mum muamelatına nezaret e 
ccktir. 

14. M. Şirketin plançosu ta~ı
zim edilecek ve her şerik111 

kar veya zarardaki hissesi tıı' 
yin ve tesbit edilecektir. 

15. M. Her bir şerik şirke: 
tin icra eylediği muaınele: 
tüccariye nev'inden bir ınıJtl 
meleyi diğer şeriklerin rnu'·ıı· 
fakati olmaksızın kendi ve>'' 
aharı hesabına yapamıya~~; 
gibi ayni muamelei tüccar•~e 
ile meşgul bir şirket ile 

D )'e 
teşriki mesai edemez. e ıJ 
sözü bitirdiler. Verilen b., 
takriri ben yeminli noter b• 

• J11• 
nusha olarak tanzim ett1 e 
Ve muhteviyatıni kendileri~. 
yüksek sesle okudum ve flletı 
lini anlattım. Arzularının ti'' 

t· 
mamen istedikleri gibi ıııP ~ 
olunduğunu tasdik etınele e 
üzerine bu mukavele118~~ 

ğ h 
. . . ettı 

aşa ısını epınıız ımza 

ve mühürledik. 
ikrar edenler re•• 

M. izzet, M. Fehmi BY8 cı 
M. Zeki ve M. Faruk a.'/9.r 

imzalari 
Şahitler f 

ve M. Akımın imzası 

Ôzçağlıyanlar mührü 
lzmir birinci noteri ~· 

Resmi mührü ve M· 
Bayraktaroğlu imzası 

Umumi No. 5932 llre· 
işbu mukavelename ;;936 

tinin ~dairede saklı 201 ..,11· 
- ~ pil''' 

tarih ~ve 5932 umurnı ttıf 
ralı aslına uygun olduğ'll fı 
dik olunur. Bin dokllZ 111111 

otuz altı yılı ağustos .~'/ 
yirminci perşembe gü~U· es111İ 

lzmir birinci noterı f ,~· 
mührü ve M. R. B9 

taroğlu imzası 
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