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fzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Salı - 10 Ağustos 1937 

Italyan diplomatları 
Şimdi Fransa ile de ba
rışmak yolunu aramağa 
başladılar. 

Fiati (100) Para 

Japo~lar Şim~al~~~~i~n~e~Y~er~l~eşiyorlar_ 
Japon askerleri dün 
Pekin şehrine girdiler 

Londranın mü
dafaası 

Londra, lO(Radyo) - Dört 
yüz harb tayyar~sinin iştirakile 
yapılması mukarrer olan ma

nevralar, bugün saat 18 de 

başlamıştır. Manevralar, iki 

gün devam edecektir. 

Japonlar, derhal tevkifata başladılar, bazı ga
ıeteleri kapattılar ,polislerin silahlarını aldılar 

Hükumet, herhangi bir ha

disenin önüne geçmek üzere 

manevra sahalarını ilan eyle· 

miştir. 

, 
1 

Japon tankları 
Pekin 10 (Radyo) - Japon lar, derhal tevkif edilmişlerdir. 

Orduları, dün çok şiddetli bir Şanghay, 10 ( Radyo ) -
~ıcak hüküm sürerken Pekini Şiyama havalisinde dün mü-
ışga) eylemişlerdir. sademeler olmuştur. Tiyegte 

işgal hadisesi, sükunetle ce· de Japon kıtaatile Çinliler 
teyan etmiş ve halk, evlerin· arasınpa muharebe cereyan 
den çıkmamıştır. Yalnız, Çin eylemiştir. 
•ul cemiyeti erkanı ile bazı Tokyo, 10 (Radyo) - Ja· 
Çinliler işgal ordusunu karşı· pon parlamentosu dün fevka-
larnışlardır. iade toplanmış ve harbiye 

Japon aleyhine yazı yazmış nazırı general Sicimoranın Çin 
bazı Çın gazeteleri, derhal ka· hakkındaki izahatını dinle· 
J>atılmış ve Çin polislerinin miştir. 
silahları alınmıştır. General, Japonyanın, artık 

Son gelen haberlere göre, kafi kararlar vermek mechu· 
Pekin halkından şüpheli olan- riyetinde olduğunu ve sözleri 

------·~·~··_.._. ______ _ 
Mülayin - Kambil güreşi 

••• İstanbul, [Husu&i] - Pazar günkü güreıte Mülayim, İngiliz Kambili 
0ı.ı bir dakikada tuola yendi. l\lac; son derece heyecanlı olmuetur. 
.1'ck.irdağh Hüseyin; Yandervald ile berabere kaldı. Hüseyin c;ok İ)İ ,.e 

faık. oynamış iıe de, tekniği zayıf olduğandan, mütem:ıdiyen ringe kaı;aıı 
hasmını yenmeğe muvaffak olamamıotır. 

Teldrdağlının güreştiği İngiliz, ötekinden daha kuvvetli idi. Bu. 
t\'elce de Cim I.oodosn yenmİ§tİ. l\Iaahaza, Tekirdağlının, çok <lnha L.uv. 
\'etli oldu~u anla~ılıyordu. 

---------..... ~-------------
Sicilya büyük ltal

yan manevraları 
Sinyor Mussoli~inin teftişi al

tır .. da başlamak uzeredir 
f_.. .. ·--· ~l 

ı 

~· 

Mussolini, manevraları takibederken 
Roma, 10 (Radyo) - İtal· 

ya başbakanı Bay Mussolini, 
dün Gamyeta limanını, ziyaret 
etmiştir. 

Bay Mussolini burada ltal· 
yan harp gemilerini teftiş et· 

miş ve ondan sonra Sicilyaya 

hareket eylemiştir. 

Bay Mussolini, Sicilyada ya· 

pılacak manevralarqa hazır 

bulunacaktır. 

bırakarak filiyata geçeceğini 
söylemiştir. 

Tokyo, 10 (Radyo) - Ja

ponya bahriye nazırı, dün hü· 

tün Amirallarla uzun müddet 

konuştuktan sonra, saraya gi
derek imparator tarafından 
dabul edilmiş ve Çindt'ki va
ziyet etrafında izahat verdi. 

Japon kabinesi, vaziyetin 
nezaketi hasabile bundan son· 
ra lıergün toplanmağa karar 
vermiştir. 

Tokyo, 10 ((Radyo) - Ce· 
nubi Çirıdeki Japon tebaası, 
Çin topraklarını terketmekte 
devam ediyorlar. 

--... ····---
lzmir 

Polis kadrosu 
lımir enternasyonal fuarı 

müııasebetile lzmir Emniyet 
müdürlüğü kadrosuna 3 polis 
komiseri ve 21 polis memuru 
ilave edilmiştir. Bu memurlar, 
diğer vilayetler kadrolarından 
muvakkaten alınarak fuarın 
devamı müddetince lzmirde 
istihdam olunacaklardır. - ~ ..... .-. .. ~-~~~-

Mareşal Ri~ Smiğli 
• 

Lehistan lejyonerlerinin bayra
mında nutuk iradetti 

Mareşal Riç Smiğli 
Varşova 10 (Radyo)- Polonya lejyonerlerinin bayramı, di.in 

çok mutantan olmuştur. Lejyonerler, Mareşal Riç Smiğliyi 
ziyaret etmişlerdir. Mareşal lejyonerlere karşı vatan ve ülkü 
hakkında uzun ve heyecanlı bir nutuk iradetmiştiz. 

-----~----~···~.-.------~~-

Hatay Türklüğüne hala 
fena gözle bakılıyor 

Usebetülamelilkavmicilerin cok 
' 

şayanı dikkat bir kararı 
Sancak, ebediyen Suriyenin 
miş, Suriyeden ayrılmaz mış 

Antakya - Sancakta gözle 

görünür bir hadise yok; fakat 
için için kaynıyan bir fesat 

şebekesi faaliyettedir. 
Usebetülamelil Kavmi men· 

supları bunlara karşı koymak 

iıtiycnle arasında, müessif çar· 

pışmalar olduktan sonra bir 

anlaşma vukubulduğunu haber 
vermiştim. 

Hükumetin, vaki olan da
veti üzerine artık resmen te· 

şekkül edecek olan Usbetül-

amelil Kavminin, kendisile 

Romanya krah 
Tamşuvarda 

-------
Kral Karol muazzam 
merasimle karşılandı 

Kral Karo[ 
Bükreş, 10 (Radyo) - Romanya Kralı ikinci Karol, altı hafta 

süren Avrupa seyahatinden avdet etmiş ve dün Tamşıvar'a 
vasıl olmuştur. 

Krala karşı halk ve hükumet büyük bir kabul resmı yap· 
mışlardır. 

Fransa ve lngiltere vapur 
farını himaye edecekler 

-------------
Bu hususta Fransız ve lngiliz harp ge. 

miler ile tayyarelerine emir verildi 
Paris, 10 (Radyo) - Fransa ilave eylemiştir. 

:İspanyol sularında seyrüsefer Cebelüttarık 10 (Radyo) -

eden Fransız vapurlarının, Fran İngiliz harb gemileri lspanyol 
sız harp gemilerile tayyareleri ı da b l ı' ·ı· t 

f d h
. d'l . . su arın u unan ngı ız pos a 

tara m an ımaye e ı mesmı 

emretmiş ve tecavüzde bulun- gemilerile daimi bir temas 
mak istiyecek olan her hangi halindedirler. Bir hadise vu· 
bir yabancı gemi veya tayya- kuunda heman yardıma koşa· 
reye hemen ateş edilmesini caklardır. 

---------.-·~·~· .... ------~~ 
Bay Ruzveltin Italyan mektep 

beyanatı gemileri 
J ıaııhul , 10 IHad)o} - Ame· istanbul, 10 (Hususi) - Bu· 

rika Cuwburrci8i B. RuZ\·dt; ilk gün limanımıza gelmeleri mu-
Avrupa ı;cyahatiue çıktı~ıuJa nıtım• k l I l 
• ~ arrer o an ta yan mektep ge-• 

Bag Ruzvelt 
leketimize de u~rıyaca~ını eö) le· 
mi~tir. Bu haber, resmi ve siyasi 
mehaf ilimizde büyük. bir sevinç 
uyandırımetır. 

birleşenlerle beraber yaptığı 
bir anlaşmayı haber veren bir 
Halep gazetesi şunları yazmak 
tadır: 

En sonunda, muhtelif rical 
birbirlerini ziyaret ettiler ve 
- Devamı 4 ncü sahijede -

mileri, seyahat programını da· 

ralttıklarından, limanımıza uğ

ramaları, başka bir zamana 

bırakılmıştır. 
---··---

Yunanistanda 
tayyare ianesi 

Atina, (Radyo) - Tayyare 

ianesine devam olıınuyo'r. Ati· 

na bankası, dün bir buçuk 

milyon ve Halk bankası da 

bir milyon drahmi vermış· 

lerdir. ----···----
Gazetecilerimiz 

Tayyare ile gezdirilecek 
İstanbul, 10 (Hususi)- Dev· 

let hava yolları idaresi, önü· 

müzdeki Pazar günü Ankara 
ve lstanbul gazetecilerini tay· 
yare ile gezdirmeğe karar 
vermiştir. 



Sahife 2 (Ulusal Birlik) 

Anasını Ciör __ 
---Kızını Al 

Fransada Bayındır Ticaret ve Sanayi odasından: 

Şarap kraliçesi 
seçildi 

Ticaret sicillinde 1 No. da ahara kefalet veya herhangi 
kayıtlı Şükrü ve Eyyüp Başar bir mali. ~üessese~en ~irket 
ticarethanesi bu kere eski un- namına ıstıkraz aktı derpış olu-

Her yıl olduğu gibi,~Fransız 
şarabçıları bu yılda kraliçele· 
rini seçtiler. Fransada şarab 

kraliçeliği seçimi altı yıldan· 

beri yapılmaktadır. Bütün şa· 
rabcı kızlar bu ünvanı almak 
için uğraşmaktadırlar. Çünkü, 
bir sürü güzellik kraliçesi ol
duğu halde, şarab kraliçesinin 
tacını giyen yalnız bir kişidir. 

vanını tadil ile ayni mahalde nursa yalnız iki bin lirayı 

Yazan: Sermet Muhtar No. 52 ve ayni ticaretle iştigal etmek geçen aqvalde müçtemian im· 

Zavallıcık sersebledi, alık
laştı diyorsak artık büsbütün 
de Eevehanlı Küçük Hüseyin 
veya Kocamustafapaşalı Hay
dar değil a; onlar kadar bu
dala, ibiş olmadı ya bu .. 

deyip te Bursa bürümcü· 
ğünden bana bir hotozluk ge
tirirsen, emin ol o kadar mak· 
bule geçecek ki.. Dur baka· 
lım dur, ha birkaç okka da 
kestane .. Lahavlenin boncuğu 
güz girmeden kestane çıkar mı 
desene .. 

üzere Şükrü ve Eyyüp Başar zaları şarttır. O~u~.cu madde-
kollektif şirketi unvanlı bir Ortaklar her turlu umur ve 
kollektif şirket tesis ettikleri muamelatı tüccariyelerinde, Ü· 

ilan olunur . çüncü şahıslarla şirket mevzuu 
Ticaret odası Sicil M. muamelatından dolayı akit ve 

imza okunamadı teati edecekleri evrak ve se· 

l _ Mukavelename nedatta dokuzuncu maddenin 
son fıkrası hükmü baki kal· 
mak şartile şirket unvanı tica
risi altında münferiden imzaya 
mezundurlar. On birinci mad
de - Ortaklardan her biri 
mehakimde müddei müddei· 
aleyh sıfatile 'lhzı mevki et· 
mek devlet devairinde şirket 
hukukunu resen müdafaa e:t· 
mek istirarı ahvalde sulh ve 
ibra etmek, şirket haklarından 
feragat etmek vekil tayin ve 
azletmek ve sair kanuni hak
ları istimal ederken şirketi mün
feriden temsile selahiyettar· 
dırlar. 

Minareyi çalan kılıfını ha
zırlar elbette. Kemankaş Sü
leymaniyedekiler çarşambadan 
yani nikah gününden şu kıtı
rı atmıştı: 

- Bizim velinimet Nişli 
Mahmut bey fevkalhad mühim 
bır tahkikat zımnnıda beni 
Bursaya .zam edıyor. Yarın 
al('lsabah vapura rakiben ve 
Mudanyaya müt. w cihen ha
reket edeceğim. Üç dört gün 
Bursada kalacağım. Bir nt>ti
ceı katiyeye destres olmaklı· 
ğım teehhür ederse belki bir 
hafta gecikmekliğim muhtemeli 

Ve ilave etmişti: 
- E artık bu sefer düdü

ğü çaldık. Avdette, mirlivalığa 
muadil bulunan ula saniliği 
rütbei refiasını muhakkak en
se . iyeceğız. 

işe ehem'miyet vermeleri ve 
bir fikre zahip olmamc:tları için 
adeti veçhile gene böyle katip 
ağzı lı1gatlar paralamış, talii 
yaverlik göstererek, ne kayna
nasının içi çıfıt çarşısı ablası, 
ne de fesat kumkuması kay· 
nanası şüphelenmişlerdi . Ka
rısının iraptan mahalli yok; 
asıl alık Raziye işte o .. 

Koca karılar: 

Şahabın yüreği atmıştı. (Sir· 
keciye kadar gelelim, seni se· 
lametliyeliml) derneğe kalkı
şırlarsa.. Ona meydan verme
mişti. 

- Vapuru mahsula ve mai
yetimde birçok sivil komiser 
ve polisle beraber gidiyorum. 
Rica ederim, artık lafa tutma
yın. Nişli Mahmud Bey şimdi 
sarayda beni bekliyor; tali· 
r:ıatlarını ikmal edecek!. Demiş 
ve atmıştı kendini evden dı

şarı; doğru Çavuşun kahve
sıne .. 

İşin gülüııç tarafları daha 
var. E+-.c:;• Perşembe sabahı, 

yani düğün günü, Şahapcağız 
bohçayı ko!~uğıına, nevale dolu 
Venedik se.ıetini de eline ala
rak koca karıların ellerini öp
müş, karı~ile Çocuklarını ku· 
caklamış, arkasından bir kova 
su döküldükten sonra caddeyi 
tutmuştu. 

Haydi gene Çavuşun kah· 
vesi .. Bohçayı bir kenara sak
lattıktan sonra sepetia çmışlar, 
katıla katı la, içindekileri sa· 
fayı hatırla yemişlerdi. 

- · Aman sus, herkese du- Şahap, dediğiniz gibi tam 
yurma bari. Vallahi nazara bir hafta Süleymaniyedeki 
geliriz; bizi gözlerile yerler; evine ayak atmamıştı. Keenne 
hafazanallah teker meker olu- Bursada... Kalemine de uğra-
ruül diye telaş gösterdikten mamış, hasta olduğuna dair 

Şarab kraliçesinin seçimi 
Anger' de yapılan milli şarab 
bayramında olmuştur. Fransa 
cumhurreisi Lebrun, Fransanın 
yeni şarab kraliçesini tahtına 

oturtmuştur. Şarab kraliçesine 
kraliçelik alameti olarak, ha
kiki kraliçeler gibi bütün res· 
mi bayramlarda elinde taşıya
cağı hükümranlık asası ile 
tuvaletinin üstüne omuz aşırı 
takacağı üç renkli Fransız kor
delası verilmiş ve cumhurreisi 
kraliçenin iki yanağından öp
tükten sonra kendisini tahtına 
çıkarmıştır. 

Son kraliçe Tierceli Berthe 
Calle 17 yaşında bir genç 
kızdı; 

Bu yılın kraliçesi Caumont'lu 
Luise Romaino ise henüz 15 
yaşında bir mektebli kızdır. 

Şarab kraliçeliğıne, Rhone 
kıyılarındaki şarabçıların kız· 
)arından on iki namzed vardı. 
Eski, galo ·romen kültürünü 
taşıyan, "provence,,in ateş ve 
heyecanına en güzel örnek 
olan, hasılı yurdlarmın karak
terini temsil eden genç kızı 
kraliçe tacını giyecekti. On 
ikinin en güzeli olan 15 ya
şındaki Luise, 1938 de yapıla· 
cak olan Fransız şarab bay
ramında d' Avignon köprüsü 
altında misafirleri karşılaya· 
caktır. 

sonra: bir tezkere göndermişti. lerce, dilinde tüy bitire bitire 
-Yolun uğurlu olsun. Güle Karısının yanından bir da· veediği fitillere kulak bile as· 

güle git, iÜle güle gel!. der- kika ayrılmıyor, gözü gözünde, mamış, hünkar damatlarını, 
lerken sormuşİardı: eli elinde, dizi dizinde - az paşaları beyleri, vezir zadeleri, 

- Çamaşır mamaşır götür- buçuk tabiatı şairanesi de ol· mir .ısyedileri tepmiş, tercih 
miyecekmisin? Bir hafta sır· duğundan-derununa tülu eden tteiğinden caymamıştı. 
tmdakilerle mi duracaksın ?. mısraları beyitleri, kıt'aları Fakat açık söyliyelim, Eda-

Kokarsın alimallah!. okuyup duruyordu. ya git·gide bezginlik değilse 
Bohçaya bir kat temiz ça- Her şeyde olduğu gibi sev- bile bir şaşkınlık çökmüştü. 

şırdan maada iki çifte çorap, ginin de bir haddi, hududu Daha dikkat adilecek olursa, 
üç mendil, patiska entari, vardır. paça günü sabahındanberi ha-
parmak dikişli hırka, hatta Şahaptaki muhabbetin de· linde farkolunacak derecede 
gecelik takyesİ de konmuş, recesi haddini çok aşmıştı.. bir değişiklik, neş' esizlik demi-
aralarına lavanta çiçeği kesesi Bu ne bu yahu? Böylesine yelim, bir sersemlik peyda ol· 
de unutlmamıştı. illallah ve resulü denilmez 

muştu. İnkara sebep yok. Kaynana· .mi? O hiç ele avuca sığma~z, dili 
ların ikisi de maim gözü şey· Mesela yanyana otururlar· durmz, afacan, kız, kağıt ka· 
ler amma kadınlıkları yerinde. ken, Eda yerinden kıpırdar vaflığını yaparken hadi ken· 
Koca karıların küçüğü, yani gibi olsa. dini denk almış, ustasının ten· 
asıl kaynana: - Ne var gülüm, kalkıyor bihlerini dinleyip, muvakkaten 

Aç ve bilaç, için kazına musun? Diye sorgu. uslu akıllı ve ağırbaşlı bir hal 
kazına vapur yolculuğu nere- Eda oda kapısına doğru takınmış o~sun. 
de duyulmuş?. Deniz hava~n gitse, Tabiatini hiç te bu olma-
adamın dev gibi iştahını açar. - Nereye elmasım? Su dığı malum. insan yedisinde 
Tecrübemden naşi bilirim mu istiyorsun? Sen yorulma, neyse yetmişinde de odur. O 
ben .. Kuru köfte, hazırlayıp ben veririm! (Surahi yanımız- eiddi ve ukala tavırları zoraki 

da. Susamış olsam içerdim!) ve cebrinefs neticesiydi. 

Bin dokuzyüz otuz yedi yılı 

Ağustos ayının altınct Cuma 
günü saat 10 da Bayındırda 

Üçoluk mevkiinde Hamza so· 
kağında iki No. lu evde otu
ran ve vazifesi başında olan 
Bayındır Noter muavini Osman 
Binkut işim başında iken ya· 
nıma Baymdırda mukim tüc· 
cardan Şükrü Başar ve kardeşi 
Eyyüp Başar gelerek anlattık· 
ları gibi resen tarafımdan bir 
mukavelename yazdırmak is· 
tediklerini söylemekle arzula
rını kendilerinden sual ettim. 
Onlar da kendilerine müna· 
sebetleri ve kanunen şehadet· 
lerine mani bir halleri olma· 
dığı yaptığım tahkikattan an· 
laşılan Bayındır Ticaret ve Sa 
nayi odası sekreteri Recep 
Eriç ve Bayındır Ziraat ban· 
kası memuru Necmi Aras nam 
şahitler yanında arzu ve dilek· 
!erini şu suretle anlatmağa baş 
ladılar. Mevad ve şeraiti atiye 
dairesinde bir kollektif şirketi 
mukavelenamesi tanıim ettik· 
lerini beyan ederler,i şöyle ki: 
Birinci madde - şirketin un· 
vanı: Şükrü ve Eyyüp Başar 
kollektif şirketi olup merkezi 
muamelatı Bayındırda Hacı 
İbrahim mahallesi fabrika so· 
kağında otuzbir numaradadır. 
İkinci madde - Şirketin tabi
iyeti: Türktür. Bütün muame
latında Türkiye Cumnuriyeti 
kanunları hakimdir. Üçüncü 
madde - Şirket, her nevi 
mahsulatıziraiye alım satımı ve 
işletmesile iştigal edecektir. 
Dördüncü madde - Şirket, 
şahsiyeti maneviyesi meslek 
ittihaz etmemek şartilei her 
türlü emvali gayrimenkule, fe· 
rağ ve teferruğ edebilir. Be· 
şinci madde - Şirketin ser
mayesi : Altmışbeş bin adet 
Türk lirasından ibarettir. Al· 
tıncı madde - işbu sermaye· 
nin otuziki bin beşyüz lirası 

akitlerden Şükrü Başara, mü· 
tebaki otuziki bin beşyüz lirası 
diğer akit Eyyüp başara aittir. 

Yedinci madde - işbu şirket sa· 
bıkan Şükrü ve Eyyüp başar 
alım satım evi unvanile 1 Tem· 
muz bin dokuz yüz otuz yedi 
tarihine kadar devam eden:şir· 
keti adiyenin akitlerce bilitti
fak feshini karar verilmesile 
meydana gelmiş ve mezkur 
şirketi mefsuhanın bütün mev· 
cudat matlubat duyünat ve yumurta, pastırma, sucuk filar\ d · 

cevabını alsa. Şimdi istediğine, sev iğıne 
götürmeden kat'iyen olmaz. - Aynaya yapışık sakızını varmış; muradına ermiş. Asıl ahhüdatmı tamamen devr ala-

Ver bakayım bana 25, 30 alacaktın galiba.. Getireyim huyu olan evvelki şakraklığını 
cıhatı saireden mütevellit te-

kuruş!. diyerek lahzada sokağa b 1 ve fıkırdaklığını gene takınsa rak ayni tarihte filen ve kat'-
k r k b en .. iyyen teşekkül elmiş addolu· oşmuş asaptan ir okka Eda ağzındak sakızı gÖs· ya; kocasını bir kat dahft deli 
kıyma, karamanlı bakkaldan terse, divane etse ya.. , nacaktır. Sekinci madde --

Ancak merasimi teşekküliye $ekiz on yumurta, 100 dirhem - Ha, gıcırr mı eksik?. Ne Şahap, burnunun dibinde,· eli 
ve buna müteferri muamelatı pastırma, bir halka sucuk alıp redeydi gıcırla balmumunun avucunda, dizi dizinde haki-

dönmüş, hemen mutfakta ocak kağıdı?. pay olurken, bir sürü beyitler kanuniyenin icrası ticaret sici· 
b b il 1 ğ line tescil, neşir ve ilanı işbu başına geçip köfteleri kızart· A a am, musa at ı m, ya· sıralayıp dururken, Eda din· 

b d · I mukavelenamenin tarihi aktin· mağa girişmişti. pışkanlığın u erecesı o maz ler gibi yapıp baş sallıyor. 
Büyüğü, yani kaynananın değil mi?. Taze belki kadem· Halbuki içinden düşüncelere den itibarrn on beş gün ıar-

ablası da, haneye gidecek.. Gitmeden dalıd gidiyordu . fmda ikmal olunacaktır. Do-
- Oğlum, demişti, bak, evvel davul zurna mı çıkacak, Ne biçim adam bd?. Huyu kuzuncu madde-Şirket umuru 

k 11"1 b ğ k? h f S her iki şerik tarafından tedvir Bursaya gidiyorsun. Haberin yo sa te a mı a ırtaca acayipçene, ·tu a cana... ırna· 
olsun, bir hamam takımı ıs- Eda kocasını seviyordu; şıklığını, yapışkanlığını bir olunur. Ve iiçüncü şahıslara 
terim senden!. evet, hem de hayli seviyordu. tarafa bırak, sözü söhbeti de karşı şirketi temsil ve imza 

istedikleri daha çok: Seve seve. istiye istiye var- ipe sapa ~elmiyor. deH midir vaz'ına her iki şerikte ayni 

Onikinci madde - - Or
taklar bütün mesai ve faali· 
yetlerini münhasıran şirket 
umur ve hususatma hasr ve 
tahsis .edecekler . . Hüsnüniyet 
kaidelerine tevfikan bütün dik
kat ve ihtimamlarmı sarfede
cekler. Bunun haricinde her· 
hangi bir şahıs veya şirketle 
ne resen nede bilvasıta hiçbir 
suretle akdi iştirak edemiye
ceklerdir. Onüçüncü madde -
Şirketin hesap senesi: Her 
sene son Kanun ayının iptida
sından başlar. İlk kanunun 
sonunda nihayet bulur. Yalnız 
bu hesap senesi şirketin ye· 
niden tesisi hasebile 1 Tem
muz bin dokuz yüz otuz yedi 
tarihinden başlıyarak bir son 
Kanun bin dokuz yüz otuz . 
yedi tarihinde nihayet bula
caktır. Ondördüncü madde -
Her senei hesabiye altışar 
aylık iki devreye ayrılır. Ha
ziran sonunda nihayet bttlan 
birinci devrei hesabiyede sonu 
alınmış olan muamelat neti· 
ceye bağlanar.ık bilançoya in
tizaren tali bir hesaba nakle· 
dilir. Onbeşinci madde -
Bilançoların tanziminde istih· 
sal olunacak kat'i neticelerden 
yüzde beş ihtiyat akçesi ayrı· 
lır. Ayrıca hini tetkikte meş· 
kukiyeti tahakkuk eden he
saplar nazarı dikkate alınarak 
bunların derecelerine göre 
miktarlar ayrılarak şüpheli ala
caklar karşılığı nam hesap 
takviye edilir. Onaltmcı mad· 
de - Akitlerin yıllık müesse· 
satı zatiyeleri: Şükrü Başarın 

bin altıyüz seksen, Eyüb Ba· 
şarın da bin dörtyüz kırk li
rayı geçemez. Onyedinci mad· 
de - Şirket umur ve muame· 
lat he.sabatının kanun ve ni
zamat.J uygun ve menafii şir

kete hadım bir şekilde cere
yanını temin maksadile müte· 
hassıs bir maliy .ci cclbedilerek 
teftiş Vt' murakabesi ıcra 
ettirilir. Onsekizinci mad· 

O b d d d · ? derecede selihiyettardırlar. Şu - Şeftaliyi unutma sakın . mıştı. nu u sev a an vaz ne ır 

Bir iki okkacık _~o~ls~u~n~al~ıv~e~r~.~g~e~ç~ir~m~e~k~iç~in:_g!u~·n~l:er~c:e~,~g~e~ce~·~------~-~A~r~k:a:s!ı ..:va:::;r~-~ ... ~k:a~d=ar~k~ı~m~a~h~i ge~tl~e~riiıııl.~i İıiill~.llıliııııılililllilllıiiıııllilllilllılllllllııııl 

de - Gerek pilançonun tan· 
ziminden sonra ve gerekse 
şirketin tasfiyesi halinde hasıl 
olacak kar ve zarardan ortak
lar ayni derecede mesuldurlar. 
On dokuzuncu madde - Or
taklar işbu esas mukavelena· 
mede lüzum görecekleri ·tadi· 
latı ticaret sicilinde tescil ve 
ilan etmeğe mecburdurlar. 
Yirminci madde - Şirketin 
müddeti: Mukavele ile tadil 
veya fesh edilmediği ve infi· 
sal etmediği takdirde bir tem· 
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Macaristan 
Sulh muahedeleri •c 

d . ~ protesto e ıyor. si İclıli 
Vaeington, 9 [Radyo] - Jıif tlJn 

hun muhafazası için umumi.,
konferans akdedilmesi ve güJD M,. tti 
takyidatının kaldırılması hakklll . 
Amerika Hariciye Nazın B. Joı' 1dcli 
ver Hol tarafından vukubolan ~ B 
yana ta, 3 7 devlet cevab vernıi":; liy, 
Cevab verenler arasında bolu•. 1\, 

·oı• uı Macaristan, sulh muahedelerı d • 
adilane akdedilmemiş olduğunu ~ Lt(ı 

ıııt· ~ı detmiş ve protestoda bulunmof -.... 
Bergama Nafıa fen 

memurlul}u 
Bergama Nafıa fen meınur 

luğuna 150 lira ücretle 8· 
Mustafa tayin edilmiştir. 

Bir güvercine 
askeri cenaze 
alayı yapıldı 

bii• Amerikanın Nev-Jersey 

kümetinde F orth Monmout: 
şehrinde cihan harbine iştir~ 
etmiş olan Moker adında 
son güvercin, askeri bir cent' 
ze alayı ile küçücük mezarıı>S 
götürülmüştür. • 

B .. · A r'ka or u guvercm, me ı 

dusile birlikte Fransadaki g~ 
cephesinde askerlik hizmetılJI 
Yapmış ve orduya büyük f~Y' 

· l " ınUf dalE..sı dokunan ış er gor 

türMoker 33 defa sefer ysP' 
kil' rak Amerikae ordusu baş 

mandan ile fırka kum~ndanl~ 
arasında irtibatı temın etın d 
tir. Bu uçuşlarmdan birin;. 
Moker, düşmanın kurşun >'8 ii: 
muruna tutulmuş ve bu ıP ~ 

d lb. ··zürıll cadelesi arasın a ır go ü· 
kaybetmiştir. Kahraman i. 

b w bin bit vercin, una ragmen ~ 

güçlük arasında •başkumand . 
1. b' h• nına çok ehemmiyet ı ıı 

ber getirmiştir. Güvercinin bil 
.. d~,. 

kahramanlığı ordunun gun , 
" hl'"' de "eÇ lik resmı te ıgıne 0 

miştir. # 
bit 

rihinden başlamak ve ı, 
d k .. kı•~ temmuz bin o uz yuz k 

sekiz tarihinde nihayet bul~~. 
d. y· · bırırı üzere on sene ır · ırmı •, 

ci madde - Şirketin s~rın:. 
yesi yarıya teneızül ettiğı ta·. 
tirde ortaklar şirketi feshed~. 
bileceklerı gibi ticaret kan&J 
nunun bu hususdaki biluınu~ 

... . y· · 'kin'' ahkamı candır. ırmı ı .
1 madde - Ortakların ittifakı ~ 

verilen fesh veya infisah ka 
f. murtı 

rarı halinde tas ıye me e 
mahkeme kararile intiha~ " .. 

Y. . .. unctı 
tayin olunur. ırmı uç i 
madde - Tasfiye muamel~;. 
kanun hükümleri dahilinde ı 
ra ve ikmal olunur. Diye ~,.. 

l . .. rıııt 
yan ve ikrar etme ert uze ta• 
işbu mukavelename resen bJ' 
rafımdan tanzim olunarak ·tıet 
ztr bulunan şahitler ve akı dO 

Yanında yüksek sesle okun • 
f. h f' anl• e manası har ı ar ıne . · 

v • . ·ıdıt' 
tıldı. Senedin içi ıstenı ht' 
gibi yazılmış olmakla altı k 
pimiz tarafından .. t~~lu o~ar• 
imzalandı ve ınuhurlendı .. 
Şahit Akit Akit ahıt 

. · a inıı• imza ımza ımz . '/J 
Resmi Noter mührü ve un 

Suret No. 1025 ti' 
işbu mukavelename sure ., 

d hf0" nin daire dosyasın a ma ·tı 

1024 No. ve 6/8/93? t~~· 
ile aslına uygun olduğu ... '/. 
dik kılındı. Bin dokuz yo 

A .., t ayıoıll otuz yedi yılı gus os 
altıncı cuma günü 

Pullar 
mühür 



~ife J (Ulusal Birlik) 1 O Atuıtoı 937 
OPeratH~Ukterakkidel B. Hakk~cıoOlu ~ ~ 1 ~~~t~l-l-.-~~~~~,i;~~~-~~~~~~~~~~~~~~ 
Bazı kimseler cerrahi fennin İki ay evel Avrupada bir F . . v ra e ı perco iz nı ı· r y a·· (] M n suca t 1 

~·•denberi bir yenilik gÖ•· tetkik seyahatine çıka• ıeh· W. • H. an vapur acentası 
i.ıl.ı ediğini iddia ederler. Bu rimiz Ticaret ve Sanayi Odası D Z 
~ia yerinde olmasa gerektir! er ee ROY AL NEERLANDAIS T .. k A ., ş . k t . 
'rQnkü, Lizbonlu dCJktor M~ reisi B. Hakkı Balcıoğlu şeh· & c KUMPANYASI U r . 0 0 {) ) m ) r e J ;:z ile Vaşingtonlu doktor rimize dönmüştür. O. •TRAJANUSn vapurn 31 
~.J~ IO muvaffakıyetleri bu • DEUTSCHE LEVANTE LINlE Temmuzda limanımıza gelip Halkapınar kumaş fabrikası 
""Ql&yı cerhetmektedı'r. Birinci sınıf mutahassıs G. m. b. H. yiikünü tahliyeden sonra ROT- u d l ·z k l k 

ı· Bu iki doktor; deliliği ame- Dr. Demir Ali HAMBURG TERDAM, AMSTERDAM ve 
'Yti ile t da · t kt d' l "KONY An vapuru 7 Attus· HAMBURG limanları için yük Di C vı em~ e 1r er. Vamçıoğlu iS } k 
d ~ağından ameliyat gören A 1 tosta bekleniyor. ANVERS ve a aca tır. 
Lelilerde; delilikten hiç eser Cilt fHJ Tenasül lıastalıklar HAMBURG limanlarından yük •HERCULES" vapuru 7 
~lrnamakta, fakat akli kabi- fle elektrik tedat1isi çıkaracak. Ağustosta limanımıza gelip yü-
qYctlcri biraz kaybolmaktadır. lzmir · Birinci beyler sokağı- künü tahliyeden sonra BUR-

AMERICAN EXPORT LINES GAS, VARNA ve KÖSTEN-
Ne zararı var? Zır deli ol· Elhamra sineması arkasında THE EXPORT STEAMSHlP 

Ilı k CE limanları için yük ala· 
f a tansa daha az zeki olmak No. : 55 CORPORA TİON caktır. 
~ birşey değildir. Telefon: 3479 " EXTAVIA " vapuru 7 SVENSKA ORIENT LINEN 
C ff p •ı •• k J d Ağustosta bekleniyor. NEV- "BARDALAND" motörü 10 

• • • 1 yon UrU UD an: YORK ve BAL TIMOR liman- Ağustosta limanımızda bek· 
tbiltmeye konulan iş : Menemende Kubilay anıtının et- ları için yük alacaktır. lenmekte olup ROTTERDAM, 

~tşif bedeli 
~iltme usulü : 
Su işe ait plan, izahat ve di
ler evrakın nerede görüleceği : 

rafında yapılacak çiçek parteri, PiRE AKTARMALI SEYRi HAMBMRG ve ISKANDI-
anıt etrafında boş bırakılan sa- SEFERLER NAVYA limanları için yük 
hada yapılacak çim parteri ve "EXCALIBUR,, vapuru 30 alacaktır. 
teşcirdir. SERViCE MARITIME ROU-
4687 lira 55 kuruştur. Temmuzda PIREden BOS- MAiN KUMPANYASI 
iş açık eksiltmeye konulmuştur. TON ve NEVYORK için ha- "ALBA-JULUA,, vapuru 12 

reket edecektir. Ağustosta limanımıza gelip 
"EXETER" vapuru 13Ağus· MALTA, MARSILYA liman-

tosta PiREDEN BOSTON ve -

ır.ıevsim o agısı e çı arı an umaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR o~lu 

...... 1111111 ............ . 

lan için yük alacaktır. 'I 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerin

den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat ıçm 

ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentahğına 
müracaat edilmesi rica olu· 
nur. 

Doktor 
Ali Agih 

Çocuk Hastalıkl~rı 

Bu işe ait keşitname, plan, pla· 
nın izahnamesi, eksiltme şart· 
namesi, Bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, mukavele projesi, 

NE.VYORK için hareket ede
cektir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

tkailtmenin yapılacağı yer, 
~ib, gün, saati 

C. H. P. llyönkurul yazı dai
resinde isteklilerin serbest tet· 
kikine konulmuştur. 

Eksiltme 21-8-937 tarihine rast· 
layan cumartesi günü saat 16 
da lzmirde C. H. P. llyönku· 
rulunda yapılacak ve ayni gün 
ihale icra olunacaktır. 

>.fuvakkat teminat nedir : 351 lira 59 kuruştur. 
Lr isteklilerin açık eksiltme gününden evvel alakalı evrakı C. 
rı. P. yazı daireside görüp tetkik etmeleri ve gününde ko· 
~yonda hazır bulunarak eksiltmeye girmeleri ilan olunur. 6-10 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 2681 
~. Llra 
210 Bayraklı Menemen C. 49/1 eski No. lu Dükkan 23 
211 2. ci kordon buzhane S. 20 eski 26 taj No. lu 39 

Dükkan. 
213 Sinekli C. bila No. lu 18 dekar 380 M. bahçe 95 
214 Sinekli ·C. Kale altı Vezir köprüsü havuz içi 32 

mevkiinde 15 dekar tarla. 
21.5 Sinekli Kale alb Vezir köprüsü havuz içi mev· 12 

kiindc şimdi memnu mıntaka tel örgüsü bitişi-
ğinde S dekar ta~la. 

217 Altındağ sinekli tepe mcvkiinde 82 dekar tarla 250 
2 senelik icarı. 

218 ikinci Süleymaniye Çorak sokak 17 No. lu ev 8 

Yukanda yazılı emvalin senelik icarları 15 gün müddetle 
artırmaya konulmuştur. ihalesi 19-8-937 perşembe günü saat 

-!,S tedir. Taliplerin Milli Emlak müdürlüğüne müracaatları. 4-13 

.... Türk Hava Kurumu-•• 

Biiyük piyangosu 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME . 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 31 
Temmuzda bekleniyor. KÖS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALATZ aktarması TU-
NA limanları için yük ala· 
caktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED · LIVERPOOL 
" JESMORE ,, vapuru ~ 

Ağustosta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla
rından yük çıkaracak ve BUR
GAS, VARNA, KÖSTENCE, 
SULINA, GALA TZ ve IBRAIL 
limanları için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE • OSLO 

•BAALBEK" motörü 24 
Temmuzda bekleniyor. iSKEN-
DERIYE, DÜNKERK ve NOR
VEÇ limanlan için yük ala· 
caktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri
şilmez . ., 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

4 ücü keşide 11 Atustos 1937 dedir 
üyük ikramiye50,000liradır 
Bundan başka: ıs,ooo, 12,000, 10,000 liralık ik- 1 Olivier ve şü

ramigelerle rıo,ooo ve 10,000 J uraıı1c iki adet mü- ırekisı Limited 
ka/at vardır. 

Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar bü· vapur &Cent&S 
yük ve küçük-;birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu 1 
zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çe· .Birinci Kordon Rees binası 
kinme iniz. Tel. 2443 

------------------ THE ELLERMAN LINES LTD. 

lzmirPamukMe·nsucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: Izmir'dc Halkapınardadırr. 
Yerlj pamu~undan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup mallan Avrupa'nın ayni tip mensu· 
catına faiktar. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak lzmir 

"DRAGO., vapuru 10 ağus· 
tosta LIVERPOOL ve SWEN
SEAdan gelip yük çıkaracak. 

"LESBIAN., vapuru 21) ağus· 
tosta LONDRA, HULL ve 
ANVERSten yük çıkaracak ve 

. ayni zamanda LIVERPOOL 
ı ve GLASGOW için yük ala

caktır. 
.. LEGRIAN,, vapuru 15 

ağustasta LONDRA ve HULL 
için yük alacaktır. 

Tarih ve nav)unlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri ' 
Başdurak büyük ... <;alepçioğlu hanı kiırşısındp 

Hamdi Nüzhet Çançar 

SıhhatEczahanesinde 
1 bulunur 1 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

Kumbar~ biri 
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Sahife 4 (Ulusal Birlik) -· • Ba·yan Vil 
t• b • • Esrar Aleminden Bir Nebze Den·z ticare 1 ser estısine karşı asi- Naklede7~giıi.:L Benlioğlu 

lerin tecaviizleri devam ediyor ~ Vil, bukadar eski
3 

~~~ ve büyük dostluktan sonra, 

lngiltere hükumeti Frankocuları mliteaddid de- k~ndisini hiçbir vakıt ve hiç 
bır sebep altında okutmak 

falar ve şiddetle protesto mecburiyetinde kaldı ~ümkün ~lmadı.ğını temin et-
tı. Okudugu kıtaplardan ve 

Londra 9 (A.A)- İyi malfimat almakta olan fngiliz mahafili duğu henüz malum değildir. Londrada bu babda verilecek en ziyade hoşuna giden eser· 
üçüncü kruvazörler filosu kumandanı Kontr Amiral ~ells'in talimatın Amirallık dairesine gelecek olan malumata istinad ]erden bahsetti. Fakat, bayan 
yapmış olduğu protestodan ayrı olarak Palma De Maı.orgue ettirilmesi nüşünülüyordu. Fakat bu hususa aid rapor henüz Vil evvelce bu evde okuduğu 
Nasyonalist~e.ri. nezdinde de Britis? <;arporal adındaki Ingiliz Londraya gelmemiş oldug" undan Cezairdeki Jngiliz konsolosu· kit~plardan bilhassa bir ta-
petrol gemısının bombardıman edılmış olması hususunun pro- . ,, .. 1.. •• k't b ·· · d 

k d. 1 fi · ld ., · h b h' bb'' ·· nesı, o umun ı a ı" uzerın e testo edilmiş olduğunu heber verme te ır. nun te gra a vermış o ugu ıza at mevzuu a ıs teşe usun k d h . d 
· · · · · · h l" h d H d d b ı k 1 · · k"f' .. ··ı .. ·· ço uruyor, onu epsın en Ingılız harıcıye nezaretı a ı azır e en uye e u unma ta yapı ması ıçın a ı gonı muştur. f l d'". . .. l' d 1 

olan Sir Henri Chiltona bu babda talimat verilmiş /olduğu Söylendiğine göre bu vesika petrol gemisinin Cezairin gar· az a sVevkıgmdı sd~y ıbyork~· b 

b S h k " · d' d d · t t 1 l b' d t ·ı f d b. t k t l t f d • - a ıa, e ı, u ıta ın gi i alamanga n umetı nez ın e e aynı pro es o ar yapı - ın e o uz mı mesa e e ır a ım ayyare er ara ın an. .. d b . f k l"d 
.. b b d d ı b 1 l mun erecatı enı ev a a e mıştır. om ar ıman e i roiş ve u tayzare erin gemi üzerine mitra -

ld kl b korkutmuştur. Fakat çok ho-Verilmiş olan bu talimatın yerine getirilip ge~irilmemiş ol- yözle ateş açmış o u arını eyan etmektedirler. • ... • • t t • •... • şuma gittiği de muhakkaktır. 

Avusturya 
Çok hoşuma gitti; çünki mu-A l manya ltalya - Fransa dostluğu harriri müstakbel hayattan 

• ·- • _ • bahsediyordu. 
Hariciye nazır mu
avini Von Nörahtla 

/ngiltereyi pro- Hakkında Bay Mussolini bir Bayan Vil, biran için sustu; 
testo etti derin bir düşünceye daldığı 

kon ustu .. 
Viyana 10 (Radyo) -. Avus

turya Hariciye Nazır muavini, 
B. Gidoşmit, dün Voralberge 
gitmiş ve orada bulunmakta 
olan Almanya Hariciye Nazırı 
B. Von Nörahtla uzun bir 
mülakat yapmıştır. ....... 
Japon mektep 

gemileri 
Atina 10 (Radyo) - İstan

buldan dönen iki Japon mek
tep gemisi, dün Pireye gel
mişlerdir. 

Japon amiralı merasimle 
kaışılanmıştır. 

Londra lO(Radyo)- Alman 
yanın bura sefaret müsteşarı 
dün İngiltere Hariciye Neza· 
retine gitmiş, Alman gazeteci· 
}erinin Londradan koğulmaları 
keyfiyetini protesto: etmiştir. 

Almanya Dahiliye Nezareti, 
mukabelei bilmisil olmak üze
re Bedindeki İngiliz gazeteci· 
)erinin ikamet vesikalarını 

geri almıştır . .. . ··-
Meçhul tayyareler 

Atina 10 (Radyo)- Mesa· 
cero gazetesi, Hristaki adında 
bir Yunan posta vapurunun, 
Elcezire açıklarında meçhul 
tayyareler tarafından bombar-
dıman edildiğini bildirmektedir 

lzmir • Aydın muhteliti 
Her iki muhtelit bu pazar Al
sancak sahasında karşılaşacaklar 

Haber aldığımıza göre, bu 
hafta Pazar günü Alsancak 
sahasında, İzmir ve Aydın 
muhtelitleri arasında bir maç 
yapılması kararlaştırılmıştır. Bu 

maç, gerek son zamanlarda 
lzmirde spor temaslarına karşı 
hasret ve iştiyak duyulması, 1 

gerekse muhtelit takımımızın 
fuar günlerinde yapacağı mü
him maçlar hakkında bir fikir 
vermesi noktasından çok me
raklı ve alakalı olacaktır. Esa· 
sen Aydııi muhteliti, Garbi 
Anadolunun en kuvvetli takım-

larından biridir.. Zaman za· 

man İzmir takımlarına karşı 
bile bir mevcudiyet göstermiş 

ve ayni zamanda kadrosunda 

bir çok genç, enerjik kıymet
ler de bulunmaktadır. 

İzmir muhtelitinin Pazar gü

nü çıkaracağı kadro henüz 

meçhuldür. Maamafih futbol 

ajanlığı, bugün yarın, antre-

nörle temas ederek, esasen 
egzersis yapmakta bulunan 
takımın kadrosunu tesbit ey· 
liyecektir. -·-Talebe kaydi ve kabulü 

İkmal, veya duhul imtihanları yirmi 
Ağustosta başlıyacaktır 

20 Ağustostan itibaren orta ~ lar talebesinin engel ve bü· 
okullarla liselere talebe kayıd 1 tünleme sınavlarına başlana-
ve kabulüne başlanacaktır. caktır. 

Eylfılde ortaokul ve liseler- ' Ayni tarihte ilk öğretmen 
de bitirme sınavlarında enge- okulları meslek sınıfları tale-
le ve bütünlemeye kalanların besinin engel ve bütünleme 
imtihanlarına başlanacaktır. imtihanlarına başlanacak ve 
Gene bu tarihte 1930 tarihli 17 Eylulde son verilece:Ctir. 
lise ve ortaokullar talimatna- 8 EyluldP Ortaokul ve Li-
mesine göre ortaokul mezuni- selerde bitirme ve son sınıf 
yet imtihanlarına ~irenlerin imtihanlarında engel ve bütün-
sınavları başhyacaktır. lemede kalanların sınavları 

2 Eylfılde lise ve ortaokul- sona erecektir. 
lara alınacak parasız yatılı ta- 9 Eylfilde liselerin jkinci 
lebenin müsabaka imtihanla- devre olgunluk imtihanlarına 
rına başlanacak ve 4 EylUlde başlanacak ve 18 Eylulde son 
nihayet verilecektir. verilecektir. 

7 Eylfılde ortaokullarla li- 17 Eyliilde Ortaokullarla 
aelerde birinci ve ikinci sınıf· Liselerin 1 inci ve 2 inci sınıf· 

teşebbüste mi bu/anacak ? . aşikardı. Fakat birdenbire ve 
Parie,lo (Radyo) - İtalyan ga· dikal sosyalist partisi lideri B. Da· şiddetle ev sahibine: 

zeteleri, Hariciye Nazırı Kont Cia· ladiyenin, İtalya sahillerindeki se· _ Bu kitap hala kitapha· 
nonun İskoçya seyahatini teyid yabati de bu müzakerelerle ala· 
ediyorlar. kadardır. nenizde midir? Diye sordu. 

Kont Ciano, İskoçyada, İngil· Paris,lo (Radyo) - (Pari Midi) - Zannıma göre kitapha-
tere Başvekili B. Nevil Çemberlarn gazetesine göre, 'Alman mebafili; nemde duruyorl 
ile husasi surette konuşacaktır. İngiltere ile İtalya arasında başla· _ Bu kitabı lütfen getir-

Paristen gelen son haberlere mak üzere bulunan müzakerelerle d 
l menizi rica e eceğim. göre, talya ile Fransa arasında da Lokarno meselesi için büyük ehem· 

müzakereler başlıyacaktır. 1ıalya· miyet veriyor. Bayan Bangrey, zerrece yük-
nın Paris sefiri Kont Çeruti, bu Alman Hariciye Nazırı Von sünmeden yukarıya çıktı ve 
hususta hükumetin~eu talimat bek· '\öyrat, nasyonal sosyalistlerin Nü· biraz sonra elinde küçük bir 
lemektedir. rembergde toplanacak kongreein· ciltle döndü . 

Fransa Harbiye Nazırı ve ra· den sonra Londraya gidecektir. Bayan Vil bu kitabı büyük -------·--. ---------
.1937 Tütün rel{oltesi 

Rekolte normal ve mah
sul çok nefistir 

Bu sene Ege mıntakasında 
tütün mahsulü çok nefistir. 
Amerikan tütün kumpanyala-
rının eksperleri, şimdiden 
tütün mmtakasında çalış-
makta ve müstahsilleri, elde 
ettikleri tütünleri, mensub ol
dukları kumpanyalara satmak 
için taahhüd altına almağa 
çalışmaktadırlar. 

Geçen sene bir anda satılan 
Ege tütünlerinin bu sene de 
çok nefis ve kokulu olması 
sebebile daha kısa bir za
manda satılacağı muhakkak 
addediJiyor. Geçen sene Ame-

rikan tütün şirketleri, beşer 
milyon kilo tütün mübayaa 
etmişlerdi, bu sene, daha fazla 
tütün mübayaasına hazırlan
dıkları sevinçle haber alınmış
tır. Gene bu kumpanyaların, 
kendi memurları vasıtasile, tü
tün i~tihsal mıntakalarında yap
tırdıkları tetkiklere göre, bu 
seneki tütün rekoltesi 33 mil
yon kilodur. Tütün fiatleri de 
iyi olacak ve müstahsilimizin 
yüzü gülecektir. 

Tütün piyasasının Birinciteş
rinin sonlarında açılacağı ha
ber alınmıştır. 

----------.. .. . uzum pıyasası ne 
zaman açılacak 
Dün öğleden evel Borsa 

ve Türkofiste iki mühim top-
lantı olmuştur. Borsada, Borsa 
idare heyetinin yaptığı top· 
lantıya Vali B. Fazlı Güleç 
ile şehrimizde bulunan lktısat 
Vekaleti siyasi müsteşarı B. 
Ali Rıza Törel ve Türkofis 
direktörü B. Cemal Ziya işti
rak etmişlerdir. lktısadi mes
eleler üzerinde görüşüldük-

ten sonra üzüm rekoltesi ve 
beynelmilel vaziyetler üzerinde 
durulmuş, uzum piyasasının 

19 Ağustos tarihinde açılması 
kararlaştırılmıştır. 

Milli şoselerimiz 
İstanbul, 10 (Hususi)- Milli 

şoseler için 15 sene içinde 
yüz milyon lira sarfile yirmi 
iki bin kilometrelik şose ya
pılması takarrür eylemiştir. 

larında bütünleme ve engel 
sınavları bitirilecek ve 20 Ey-
lulde talebe namzedi kaydına 
son verilecek, 1 Birinciteş-

rinde derslere başlanacaktır. 

Hatay Türklerine 
- Başı 1 inci sahi/ede ~ 
hepsi birdenaşağıdaki y ' 
ve birleşme misakını imzala· 
makta müttefik kaldılar: 

1 - Sancak Suriyca vta· 
nının bir cüzüdür. 

2 - Sancak Araplığı, ayrı 

düşüncelerine rağmen bir si· 

yasi ve ictimai vahdettir ve 

aralarında taifi ve siyasi ayrı 

teşkilatlara müsaade edile-

mez. 

3 - Arablar, Suriye va· 

taniliği bağları dairesinde di

ğer anasırla yardım ve uzlaş

ma için çalışacaklardır. (Ga

zete prantez için de, diğer 

anasırdan maksat Türklerden 
gayri anasırdır, diyor.) 

4 - Sancakta her çalışma 
yukarıdaki üç madde esa.sında 

olacaktır. 

5 - Bu misakı imza eden
ler mucibince amel etmeğe 
mukadderatları üzerine yemin 
ederler. 

bir sevincle aldı ve: 
- Sevgili bayanım; eğer 

ruhumuzun gözleri de, vücu
dumuzun gözleri gibi açık ol
saydı, hayatımızı sevk ve idare 
eden meslekleri görebilecektik. 

Allah hakkında ki fikirleri
mizde hakikaten çok uzak ve 
başkadır. Emin olmalısınız ki 
sizi daima himaye ve muha
fazaya çalışan bir kuvvet var
dır. Eğer bu maddiyat dünya
sında bahtiyar olmamış iseniz 
öteki dünyada maneviyat dün· 
yasında size bir saadet hazır
latmış olduğunu bilmelisinızl 
dedi. 

Sonra, beyan Bangreyin ih
tiyarsız bir ürkermesini gör
memezliğe gelerek şunları da 
söyledi: 

- Sevgili dostum, Allahın 
sizi ebedi surette bu yalancı 
dünyada bıakacağını sanma
yınız! Sizi yukarıda sükun, 
huzur ve saadet beklemek
tedir. 

Bu son sözleri o kadar ağır, 
o kadar müessir bir eda ile 
söylediki bayan Bangrey göz
yaşlarını zabta muvaffak ola
madı. 

Ve, bayan Vil, eski dos
tuna eski zamanlarda insanlar 
Allaha daha fazla inandıkları 

iç :n daha mes'ud olduklarını 

da söyledi: 
- O zamanlar hakiki dost-

lukta hüküm sürerdi. Evet, 
her fedakarlığa hayır bir dost
luk! Dedi. 

- Evet, şimdi hakiki ve 

samimi dostluk bulunmuyan 
bir şeydir. 

Fakat bayan Vil, neden 
bahsettiğini unutmuş gibi ve 
ani olarak dostundan sordu: 

- Sevgili bayanım, sana 
çok zayıflamış ve sararmış 
görünmüyor muyum? çok de
ğiştim, değil mi? 

- Hayır.. Hayır .. Seni es
kisi gibi, son aörüştüğümüz 

zamandaki gibi 
hiç değişmedin! 

Garip bir sukut hüküm sür' 
meğe başladı; bayan BangreY 
sanki söylüyecek birşey bula· 
mıyor, yahud bazı şeyleri iıa: 

ha muktedir olamıyor gibi 
idi! Bayan Vil de kendisine 
birşey anlamıyormuş gibi bay· 
ret ile bakıyordu! ve birden: 

- Bana bir iyilik yapar 
mısınız?. Diye sordu. 

- Büyük bir memnuniyetle·· 
her istediğini yapmağa bazı· 

rıml 

-Biraz yazı kağıdı istiyor 
dum da .. 

. - Kime yazıı ak için? 
- Kardeşime .. 

· - Pekala, fakat az sonra 
birleşmiyecek mi idiniz? 

Bayan Vil, hiçbir şey anla· 
mamış gibi dostuna baktı, 

sonra: 
- Bunun 

yoktur! dedi. 
hiçbir 

* * * 

kıymeti 

Bayan Bangrey, tekrar üst 
kata çıktı; ve az sonra, dos· 
tuna istediği zarf ve kağıdı 
getirdi. 

Ve, bayan Vil oturdu ve 
kardeşine bir mektup yazdı, 
fakat bu mektuptan ziyade 
bir vasiyetnameye benziyordu: 
Kardeşine altın yüzük ve bi· 
leziklerini kime vermek lazım 
geldiğini ve bunların ise do· 
labında olduğunu, diğer mii· 
cevheratın da bulunduğu masa· 
çekmecesinden alınarak yazdı· 
ğı kimselere verilmesini bildi· 
riyordu ve bütün bunlar ha· 
lazadesi Vatsona verilecekti .. 

. . . . . . . . . 
Bayan Vil bu mektubu oku· 

duğu vakıt, ev sahibi bayan 
Bangrey müthiş bir sinir buh· 
ram ile karşılaşacağını sandı 
ve korktu; hatta, evinde bir 
facıa veya felaket çıkacağını 
da tahmine başladı. 

Bayan Bangrey, pencerenin 
yanındaki bir koltuğa oturdu, 
ve çoktan görmediği arkada· 
şın tuvaleti ile meşgul görü· 
nerek: 

- Ne güzel tuvalet. Hem 
de size pek yaraştı. Dedi. 

Bayan Vil, dalgın, dalgın: 
- Yeni ve kendim diktim! 

diye cevap verdi: 
Salonda gene derin bir sü· 

kfinet hasıl oldu! Fakat bayan 
Bangrey bu vaziyet ve hele 
bir ahret sükunetinden çok 
sıkılıyordu bayan Vil: 

- Şimdi, dedi. Sizden bir 
istirhamım vardır. 

- Ev sahibi, üzüntü ve 
endişe ile bayan Vile baktı. 
Bayan Vil: 

- Kardeşimle buluştuğu· 
nuz zaman burada görüştük· 
lerimizi ona tekrarlamanızı 
çok ric~ edeceğim. Bu ricamı 
redetmiyeceğinizi çok umu· 
yorum. Dedi. 

( Arlt1sı fJDr) 

Başından ağır 
yaralamış 

Karşıyakada Şemikler kö· 
yünde Yusuf oğlu Zihni ile 
Şaban oğlu Ali arasında kav· 
ga çıkmış, Ali çapa ile Zih· 
niyi başından ağır surette ya· 
ralamıştır. Yaralı hastaneye 
kaldırılmış ve hadiseden sonra 
kaçan Alı takibedilerek tutul· 
muştur. 


