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LillJ~A 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Çarşamba - 15 EylUl 1937 

Sonbahar 
Manevraları Birinciteşri

nin iptidalarında başlıya
caktır. 

Fiati (100) Para 

miş, 

vale f(amutay lçtimaa Davet Edildi 

yor 

~ ---- ~__....,._ ~ ....... ... .... ..... ........---..--

Man evralarımızda motö- ı B. Bitler 
--··· ..... ···---

tize k,uvvetler yer alacak Nurenbergten 
ayrıldı 

~-~-----~··~----~-~ 

Donanmamız da sahillere taarruz ve iz-
Nurenberg, 15 (Radyo) 

B. Hitler, dün buradan hare

ket etmiş ve Bergez Hafene miri bombardıman edecektir 
gitmiştir. 

Söke ve Aydın havalis.nde 
~t sahile karşı yapılacak bü
~k sonbahar manevralarında 
~ Yiik kuvvetler yer alaeak-
tdır. 
Ordumuzun son askeri te· 

~kkilerin icap ettirdiği mo-
tlü kıt'alari da bu harekata 

ttniş mikyasta iştirak ede-
Ctktir. Zırhlı ve motörlü kuv
~tler arasında motörlü topçu 
t'aları bulunacaktır. 

. Manevralara donanmamız da 
'4lir•k edecek sahillere taarruz 
~c lzmiri bombardıman rolünü 

1' edecek ve karadan müda· 
'- görecektir. 

Manevra kumandanı orge· 
neral izzettin Çalışlardır. 

Büyük manevralann batlangıç 
zamanı birinciteerin ayının bida· 
yetidir. Allikadar süel makamlar, 
büyük sonbahar manevralan ha· 
zırlıklanna büyü1': bir ehemmiyetle 
devam etmektedirler. Çok genio 
tutulan hazırlıklara ve alınan ted· 
birlere göre soiababa.r manevralan· 
nın Trakya manevralarına niııbetle 

çok genio esaslan ihtiva edeceği 
anlaoılmaktadır. Sahillerimize ibra· 
cat mevzuu aynca tetkik ve imar 
edilmektedir. 

Manevralardan sonra pnh or• 
dumuz, büyük bir geçid reımi ya· 
pacaktır. Geçid resmine, manevra• 
Jara girecek olan bütün kuvvetleri· 

-~~~~~--·--·-~--~~----

General Kazım Oirik 
-------------

lzm i rl ileri Trakyaya 
davet ediyor 

General Kazım Dirik 
D·~ki valimiz General Kazım 
~rık Fuarımızı ziyaret için lz

llııt' e gelmiştir. iz mir' in çok 
~Vdiği general Kazım Dirik, 
d lları çok beğenmiş ve lzmir· 
,. c Yaptığı ve başladığı işler 
~erinde de tetkiklerde bulun· 
llıuştur. 
Yamanları unutmayan eıki 

valimiz: 
- Bozdağ benim ruhumun 

maşukasıdır, bir defa da ora· 

sını göreceğim ve tarih kon

gresine iştirak için Istanbul'a 

gideceğim, demiştir. 

Trakya için de: 

- Sözden ziyade hadise 

ve vakıa Jazımır. Trakyaya bir 

defa gelmenizi, yapılan işleri 

görmenizi bilhassa rica ede

rım , demiştir. 
---~---

B. Mussolini 
Bu ayın 25 inde 
Almanya gidiyor 

Roma, 15 (Radyo) - İtal
ya başbakanı B. Mussolini, 

bu ayın 25 inde Romadan 

Almanyaya hareket edecek ve 

ertesi gün Monihe varmış ola· 

caktır. 

B. Mussolini, Berline de 

gidecek ve ondan sonra B. 

Hitlerle birlikte Alman ma· 

nevralarının son 
takip etmek üzere 
nizine gidecektir. 

safhalarını 
Baltık de-

B. Hitler, hareket esnasında 

binlerce halk tarafından uğur
lanmıştır. 

miz iotirak eyliyecek ve halkımı· 

zın büyük geçid resmini görebilme· 
leri için de geni~ mikyasta ted· 
birler alınacaktır. Manevra yapıla· 
cak olan sabaya halk busu i tren• 
lerlc ve i~lctilecek otobile ve diğer görecek olan halkımız, onu bir 
\'nsıtalarla nakledilecektir. Geçid kere daha ruhunun en derin nok· 
resmi yapılacak yerde tribünler de talanndan kopan heyecanlarla al· 
in~a edilecektir. kışlamak fırsatını bulacaktır. 

Şanlı ordumuzun yeni yapaca· İstanbul, 14 (Hususi) - Garbi 
ğı büyük sonbahar manevralarına Anadoluda yapılacak manevralara 
fevkalade ehemmiyet atfolunmak· j~tiralt edecek olan donanmamızın 
tadır. himayesinde karaya asker çıkarıh-

Kabraman ordumuzun yüksek cak ve İzmir bombandımau cdi· 
kudretini bir kere daha yalı:ından lccektir. , -~ 

Atatürk kamutayı içti-
maa davet etti. 

Ankara, 14 (A.A) - Tebliğ: Nyonda devletlerle yap· 
tığımız mukaveleyi tetkik ve tasdik etmek üzere Büyük 
Millet meclisini 18 Eylül 1937 Cumartesi günü saat 14 de 

1 
içtimaa davet ediyorum. 

Türkiye Reisicumhuru 
ATATÜRK 

'-= ~ 

Asam.ble ve konsey 
toplandılar dün 

Filisf in meselesi tetkik ediliyor, Şili 
Murahhası,lnizamnamenin Jtadilini istedi 

Uluslar Sosyetesi konseyi toplantı halinde 
Cenevre, 15 ( Radyo ) - ihtilaf yüzünden lngilterenin 

Uluslar sosyetesi, dün öğleden Filistinde artık birşey yapacak 
sonra toplanmış ve Çin tara· vaziyette olmadığını ve son 
fından verilen muhtıranın, kararın, Uluslar sosyetesine 
tetkike şayan ~olduğuna karar aid olduğunu söylemiştir. 
vererek bu muhtırayı ruzna· Konsey, Araplar tarafından 
meye almıştır.' verilen protestoyu da tetkik et-

Konsey, bundan sonra Filis· miş ve neticede, Filistin mes· 
tin meselesini müzakereye elesini tetkik etmek ve buna 
başlamış ve bu münasebetle dair bir rapor vermek üzere 
söz alan lngiltere Hariciye Romanya, lsveç ve Ltonya mu· 
Nazırı B. Eden, Yahudilerle rahhaslarından mürekkep bir 
Araplar arasında başlıyan komitenin teşkiline karar ver· 
ve müşkül bir devreye giren miştir. 

Müsabaka im
tihanı 

Ankara lsmetpaşa kız ens· 
titüsüne alıncak parasız yatılı 
talebe için dür. Göztepede 
kız enstitüsünde imtihan açıl· 
mış ve enstitü mezunlarından 
bir kısmı imtihana girmiştir. 

imtihan evrakı Kültür Balcan· 
hğma gönderilecektir. 

Cenevre IS (Radyo)- Ulus· 
lar sosyetesi assamblesi, dün 
Ağahanın riyasetinde toplan· 
mıştır. 

Şili murahhası B. Edvar, 
söz alarak Uluslar sosyetesinin 
cihanşümul bir müessese oldu· 
ğunu ve bundan dolayı sos· 
yeteye girmiyen devletlerin de 
tekrar davet edilmesi lüzumunu 
ileri sürmüş, esas nizamname· 
nin tadilini istemiıtir. 

Beşinci Balkan güreşleri -
Pehlivanlar dünden itibaren 

gelmeğe başladılar 

Beşinci Balkan güreo mileaba· ızmir maçını seyrctmioler, gece de 
Jı.alanna, cuma günü alt§amı Al· fuan gezmiılerdir. 
ııancak eahaeında baolanaraktır. Milli takımımız, Kenan, dünya 
Gilrctlere girecek olan Milli takı· şampiyonluğunu kauınan Yaoar, 
mımız, dün Bandırma ekspresi ile Yusof Haııan, Ankaralı Hüseyin, 
oehrimize gelmio istas,,·onda spor· Mersinli Ahmed, hilyilk Mustafa 

ı ve Çoban Mebmedden müteıek· 
cular tarafından karoılanmıtlardır. kildir. 
Gfireoçilerimiz, doğruca Ank:arapa· Yunan, Yugoslav ve Rumen 
laaa inmioler, bir müddet ~onra güreoçileri de bugün gelecekler ve 
Aleancak eahaeına gelerek Ankara• meraeimle karşılanacaklardır. 

-~~~----••h ... -..~ ... ._.._. __ ~----
Çe k os i ava k yanın her 
tarafında matem var 

Boyok vatanperver mazarik, 
tanı için nelere kat~andı 

va-

Prag ıs (Radyo) - Çekos· 
loyakyanın banisi profesör Ma
zarik, evvelki gece saat 3,30 
da ölmüştür. 

Cenaze, Pragda Racani şa· 
tosunda teşhir edilecektir. 

Cenaze alayında yalnız rei· 

sicumhur B. Edvar Benes söy· 
lev verecektir. 

Çekoslovakyanm her tara· 
fında, derin bir matem hüküm 
sürüyor. Gazeteler, Mazarikin 

tercümeihali ve memleketine 
yaptığı büyük hizmetler hak
kında uzun mıtkaleler yazıyor
lar. 

l\'IUteveffanm tercUmei hali 
B. Mazarik, 1850 de Çe-

koslovakyanın küçük bir kö· 

yünde doğmuştur. Babası, bir 
malikanede yük arabacısı idi. 
Validesi, Viyanada bir evde 
aşçılık yapmakta idi. Fakir 
valdesi, maaşlarından arttır
dığı para ile çocuğunu altı 
yaşında iken köy mekteble
rinden birine verdi. 

Mazarik, 15 yaşlarında iken 
bir demirci dükkanına çırak 
olarak giridi ise de, okumak 

arzusunu yenemediğinden, vak
tini mütalea ile geçirmiş, 26 
yaşlannda üniversiteye girmeğe 
muvaffak olmuş ve pek ya
kında, ilk eserini neşreylemiş· 
tir. 

Mazarik, 1882 senesinde, 
Prag üniversitesinde profesör 
olmuş, o valcittenberi siyasete 
karıımııtır. 

1909 senesinde Çek milli 
partisini teşkil eden Mazarik, 
yambaşında, o zaman pek 
genç olan şimdiki reisicumhur 
B. Edvar Senesi bulmuştur. 

Mazarik, 1891 senesinde 
Avusturya · Macaristan __.Parla
mentosunda saylav olmuş, da
ima büyük bir cesaretle siyasi 
fikirlerini ortaya atmış ve Bos· 

Devamı 4 ncü salıijede 

ltalya 
Nyon konferansının 
kararını reddetti 

Kon Ciyano 
Roma lS (Radyo)- 1talya 

Hariciye Nazın Kont Ciyano, 
Nyon konferansının verdiği 
karar hakkında ltalyaya veri
len notaya mukabil bir nota 
ile cevap vermiş, ltalyaya ve· 
rilen vazifeyi reddeylemiştir. 

İtalyan notasında, ltalyanın 
musavat istediği söylenmekte· 
dir, 
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Yazan: Sermet Muhtar No. 82 
- Aman abla, bana bir 

yud\lm su yetiştir! 

Hafize odadan çıkınca hadi 
o da peşinde. 

Artık çeneyi sıkmasını, ça~ 
devirmemesini yalvaracak. 

Bir de baktılar ki Eda mer
divenden yukarı çıkıyor. Elin· 
de bir tepsi, iki kahve fincanı 
odaya girmeğe geliyor. 

Aburrahman, Hafizeye lazım 
gelen tenbihi geçti. EvveHi 
ikisi Vezirzadenin yanına dön
düler. Biraz sonra Eda girdi. 

Ekmel bey, Edayı görür 
görmez apışıverdi. 'O kadar 
beğenme ki hayranüküm pas
tırma •.. Ayağa kalkmağı bile 
unutmuş, oturduğu koltuğu iki 
yanına tutunmuş, ıspazmoza 

u.ğramış gibi zangır zangır 
tıtreme de .. Rengi kağıt.. fs
tmurullah, kağıt beyazdır, kül.. 
Gözlerinin karaları gitmiş, ak
ları kalmış. Tıpkı salhanede 
boynu vermiş sıska bir sığır. 

Edaya gelince, öyle bir 
avurt zavurtta ki suratından 

düşen bin parça. Kafaya indi
recek sopası eksik. 

Hala iki yanına tutunma da 
olan vezirzade, vücudu sallan
tı da, çeneleri de zangırtıday· 
ken, kahve önüne getirilince 
toplandı. Ayağa kalkayım der· 
ken sendeledi; tekrar davrandı 
ve kalkabildi. 

Aşnalık, temennah filan 
yok. Bilmem ne sebebe belki 
de incelik olsun diye, ~lafran
galık tasalamak aklına esiver· 
miş olacak ki, yerlere kadar 
eğilerek bir reuerans yaptı: 

- Mersi kardiyamul. 
. Beyoğlu alemlerinden, Ma
~ı~a ve katinalardan yadigar 
ıkı kelime. 

Gencin vücudu, bilhassa 
elleri daha ziyade titriyordu. 
Fincanı bile tutamıyor, koya· 
c~ yer arıyor; üstünde altın 
ssgara tabakası bulunan önün· 
de sehpayı bile görmiyor. 
Kahveler tepsinin kenarından 
yere akıyordu. 

Eda kendini tutmasa maka
raları koyuverecek; kahkaha. 
lan savuracak. Mendille yüzü
nü kapamış, fıkır fıkır katılı
yor. Hafizede de tamir. 

- Ben de bir delikanlı ol

saydım, böyle bir güzellik kar· 

şa11mda bulunsaydım, değil bir 
kaç damla kahve dökmek 

' fincandakinin hepsini göğsüm-
den aşağ· göğüslük gibi giyer
dim. 

Dediği de bu gidişle vezir 
zadenin başına gelecek yani 
ya.. Abdurrahman fırladı ye· 
rinden: 

- Müsaade et, nurum!. 
Filcanı ~ehpaya koydu. Al-

tın tabakadan Ekmele bir 
cagara verip kibriti çaktı; bir 
de Hafizeye uzattı; iki tane de 
kendi alıp birini ağzına, öte· 
kini kulağının arkasına soktu: 

- Dumanı bafur gibi biz 
savuracağız. Sezanım keriınem 
de, tüh.inle ülfeti bulunmadı

tına binaen, karşıdan bizlere 
nekran olacak. 

Asıl şımdi laf lazım; tatlı 

tarafından bahsin tam sırası .. 
Kör, bülbülleşti .. Ne yalanlar, 
ne martavallar: 

Cennet mekan Tahir pa
~7~_. .. , radiyallahüanh... vczir

malümu ihsanın radi· 

yallahüanh tabiri yalnız p:~~
gamberane münhasır değildir, 
veliyullahlar hakkında da müs· 
tameldir. Taha paşayı menfur 
elhak mertebesi velayete er
mişlerdendi. Aka mutasarrıf· 

lığından infisalen İstanbula 
avdet buyurdukları zaman, 98 
senesinin Rebiulaher ayıdı ga· 
liba... Müşarünileyh o binde 
Büyii.k Çamlıcadaki sayfiye· 
sinde mukim ... 

Hafizenin dili durur mu hiç? 
Hemen arkasını aldı : 

- Şehzade Yusuf İzzettin 
Efendi köşkünün alt başında 
Tomrukağası suyunun bitişi
ğindeki köşk değil mi?. Nasıl 
bilmem, kaç kere~ gittim, kaç 
kert" gece yatısına kaldım. 

Hey gidi günler heyi. Paşa 
bir taraftan, büyük haremi, 
ortanca haremi, küçük haremi 
bir taraftan, bu yavrucuğum 
bir taraftan yalvarırlar mı, yal
varırlar. Aman Hafizanım bir 
gececik olsun daha kal diye 
ne yalvarmalar, ne yakarma
lar .. 

Öksürük, aksırık, tıksırık 
şöyle dursun, kullanacağı ağzı 
kocakarının zihnine çivi çakar 
gibi çaksan da boşun .. 

Abdurrahman birden lafı 
kesti; biraz da şakaya boğdu: 

- Olur şey değilsin yahu 
Asiye abla. Bir defa lafa baş· 
ladın mı kimseye soluk aldır· 
mıyorsun. Orta oyunundaki 
laza döndün. Ben sözümü bi
tireyim, sonra sıra senin ol· 
sun! 

Edanınkisi, aşağı yukarı kla· 
"sik görücüye çıkışın ayni. Bü
tün tetemmat tamam: Odaya 
girişi geciktirme; içeridekilere 
bir miktar hoş lbeşe, delikan· 
lıya dair lüstünkörü bir mu· 
kaddimeye Tmeydan verme. 
Sonra kahveyi getirip teşrifat 
dairesinde, ferade ferade sun· 
ma. Ardından karşılarına ge· 
çip bir sadalyaya oturma. 
Hiç ağız açmama ve konuşu
lanları hoyuRa dinleme. 

Yalnız şu var ki görücüye 
çıkan kız başı eğikçe, ğözleri 
yerde, mahcuptur. Gencin şe· 
kil ve şemailinden, rütbe ve 
memuriyetinden, maaşından ve 

muhassasatından, terfi kağıdı

nın . dolaştığından bahsedilir

ken, utancından terler döke· 

re~ renkten renge girer. 

Edadaki onun tam . aksi. 

Başı havada gözleri Vezirza· 

deye dikik, yüzünde istihzaya 

benzer bir tebessüm; hatta 

fazlası, dudaklarında alay gibi 

bir bükülüş. 
Ekmel Bey~fendinin ağzın

dan daha tek bir kelime çık
mamıştı. Tam manasile ambale 
oluş dedikleri hal.. Önündeki 
yarım fincan kahve soğumuş, 
daha bir yudum içmemiş. Tab· 
lanın üstündeki sigarası yan· 
mış yanmış, yarısına kadar 
kül olmuş da daha bir nefes 
çekmemi~. Gözleri Edaya ta
kılıp kalmış .. 

Renkten renge giren oydu. 
Hayranlığı o dereceye varmış· 
tı ki soluğunu zor alıyor, içi 
aşağı çekiliyor, kendini kayb
edecek raddeye geliyordu. Bu 
esnalarda da soldukça sol· 
mada, karardıkça kararmada. 

( Arla.tı 11ar ) 

Evlenişleri ve aralarında k h•b• I 
bitmeyen rekabet cu sa 1 _ ı o unca. 

Harpten sonra en çok rağ
bet görmüş olan filmlerden 
biri de Tovarich filmidir.Fren· 
sız muharrirlerinden Jak De
valin eseri olan bu piyes Pa
riste bulunan beyaz Rus mül
tecilerinin hayatını tasvir et· 
mektedir. Bu film bundan bir 
kaç sene evvel Elvire Popes
co ve Andre Lefanr tarafın· 
dan çevrilmiştir. 

14 lisana tercüme edilmiş 
ve otuz memlekette temsil 
olan bu piyes sinema alemin
de birçok skandallara sebep 
olmuştur. Tavarich Fransada 
filme çekildiği zaman bu fil
min Elvire Popesco ve bila· 
hare onun yerine kaim olmak 
üzere intihap edilmiş olan 
Macar artisti lrene Zalahy 
tarafından çevrilmesi aleyhin· 
de birçok münakaşalar vuku
bulmuştu. 

Bundan sonra eserin mu· 
harriri olan Jak Deval Ameri· 
kaya gitmiş ve o zaman bu 
e.s~~de başlıca rol İtalyan ar
tıstı Marta Abbaya verilmişti. 
Bu defa bu meşhur eserin İn
gilizce olarak filme alınmasına 
karar verilmişti. Milyonlarca 
dolar sarfedilecek olan bu 
filmde Jak Deval pek az ala
kadar idi. Çünkü muharrir 
eserini Birleşik Amerika ıçın 
bir emfrezaryoya toptan sat
mıştı. 

Jak Deval bu esnada Ho
livudun güzel bir sayfiyesinde. 
yerleşmiş ve son filmi olan 
Kadınlar Klübü filminde baş 
rolü yapmış olan Usa Algar 
ile evlenmiştir. Fakat bu izdi
vaç muharririn az kalsın haya-

tına mal olu}o:du. Filhakika 
muharrir, bu izdivacı herkesten 
gizlemek istediği için civarda 
bulunan küçük bir köye git
miş ve nikah orada aktedil
miştir. Mes'ut çiftler Holivuda 
dönerken otomobilleri bir kar 
fırtınasına tutulmuştur. 48 saat 
Holivutta kimse, kendilerinden 
haber alamamıştır . 

Bilaliare mes' ele anlaşılınca 
Holivutta izdivaç top gibi pat
lamıştır. 

Fakat Tavarich filminin se
bep olduğu dedikodular bu 
şekilde de kalmamıştır. 

Bu filmin lngilizcesinde baş 
rol olan Tania rolü için bir 
artist aranmakta olduğu sırada 
bütün büyük yıldızlar arasında 
müthiş bir rekabet başlamıştır. 
Nihayet filmi çevirecek · olan 
Varner Bros şirketi baş rolü 
Kay Francise ve baş erkek 
rolünü de Fransız artistlerin
den Şarl Buayeye vermiştir. 

Faka~ mesele bununla bitme· 
miştir. Varnes Bros şirketi 
filmde tasvir edilen vakanın 
Pariste cereyan ettiğini nazarı 
dikkate alarak bu film için 
Parisli bir sahne vazii s~çmek 
daha doğru olacağı fikrini 
ileriye sürmüştür. Fakat va· 
zıı sahne Anatole Litvak 
ıse, mademki pıyes Pa
riste cereyan ediyor, mü· 
kemmel lngilizce konuşmakla 
beraber, ecnebi şivesini de 
taklit edebilecek bir artist in
tihap etmelidir, demiş ve 
Tania rolü için Klodet Kol
bert'in angaje edilmesini iste
miştir. Klobet Kolbert Fran-

Deııtımı 3 tıcıi mhif"edo -

--·~···------~~~~-
Dünya meseleleri 

Sabık lngiliz krah 
ne Alemde? 

·~~~----4--.... •~----~~~ 
~ekildiği köşeden kardeşini beyhu-
de beklet i, ne g'elen var, ııe giden .. 

. Sabık lngiliz Kralı Dük dö şatoda halaylarını geçiren Dük 

Vmdsor acaba ne alemde?. ve Düşes artık halayları bit

Geçenlerde Dükün Almanyaya tiği için oradan Macaristana 

gid~re~ Her Hitlerle göriişe· geçmiş bulunuyorlar. 
ceğı .s~ylenm~seydi şu günlerde Avrupada bir seyahate çık
kendıs.ı~d~n hıç bahsedilmiyor mış olan küçük kardeşi Dük 
denebılırdı. Avusturyada bir de Kent'in Avusturyaya gele-

Başkasile evlenmiye kalkan direk' 
törden 8 - 10 bin lira ve ayda 

100 lira tazminat aJdı 
Budapeştede bir direktör 

ile katibesi arasında çok garip 
bir vaka cereyan etmiş ve bu 
da gayet tabii olarak mahke
meye İntikal etmiştir. 

Dava şudtır: 
Maı ta isminde gayet güzel 

bir kız vardır. Budapeştede 
güzelliği dillere destan olan 
Bu kıza, Budapeşte güzellik 

kraliçesi ismi de verenler pek 
çoktur. Bu kız okulu bitirdik· 
ten sonra Budapeştenin tanın· 
mış bir ticarethan;sine katibe 
olarak girmiştir. 

Esasen Martanın babası Ed
mond da bu ticarethanenin 
ortaklrından biridir. Son za· 
manlarda babasının işi biraz 
bozulmuş ve müdür umumi ile 
de arası açılmıştır. 

Babası vaziyeti hakkında 
müdürü umumi He birkaç de· 
fa müzakere etmişse de açık 
göz müdür mütemadiyen Ed
mondu atlatmış ve biçare son 
günlerde feci vaziyete düş
müştür. 

Akşamları evde karısına ve 
kızına vaziyeti anlatan Ed
mond, geçenlerde bir akşam 
diişünürken kızı: 

- Baba. demiş.. Şimdi bu 
müdürü umumi ile gidip gö· 
rüşeceğim. Belki meseleyi hal
lederim. 

Filvaki ertesi gün Marta 

müdürü umuminin yazıhanesi· 

ne gitmiş ve konuşmuştur. 

Fakat kız bu sefer bambaşka 
bir vaziyet karşısında kalmış· 
tır. 

Müdürü umumi kızla biraz 
konuştuktan sonra: 

- Beni dinliyor musunuz 
Marta?. demiş ... siz benim pek 

çok hoşuma gidiyorsunuz. Hal· 
buki sizin bizdeki memurlar· 
dan birisile nişanlı olduğunu
zu da biliyorum. Sizi kıska· 
nıyorum. Benim karım olmak 
ister misiniz? 

Marta hiç beklemediği böyle 
bir söz ve teklif karşısında 
hayret ederek: 

- Hayır.. demiş.. ben sizin 
karınız olamam. Bu bir ailenin 
yıkılması felakete sürüklenmesi 
demektir. Bunu kat'iyyen ka· 
bul edemem. 

Fakat müdürü umumi böyle 

işlerde pişkin bir ustalıkla: 
- Mademki benimle evlen· 

mek istemiyorsunuz, o halde 
size bir teklifim var. een~ 
yanımda hususi katiplik vaı"' 
fesi alacaksınız . . 

Babasının işinin düzebne51 
t 

için bunu kabul etmeğe ıııeC" 
bur olan kızcağız: , ~I 

- Peki.. diyor ve derDr 
işe başlıyor. , 

Günler geçiyor. Nihayet bit 
gün müessesede garip bir hl' 
vadis dolaşıyor: 

- Müdürü umumi Pe~ 
en yüksek sosyetesinden 1'il' 
dul kadınla evleniyor. 

Bunu duyan genç kız. 0 

günden itibaren işinin ~ · 
gelmiyor. iki gün sonra ..... 

babası mücliirü umumiyi r:ifl" 
ret ediyor. Fakat kızgın bİf 
çehre ile çıkıp gidiyor. Cj)k 
geçmeden müdürü umu 
düğün hazırlığı tamamlanl1°'' 
O günlerde de genç kız '!"': 
haneye geliyor. Müdürü unı.-' 
bütün memurlarla meşğul ıt'! 
birdenbire karşısına çıkıp f'. 
züne haykırıyor: ~ 

- Alçak herif.. Hem 
nim namusumu berbat el,. 
hem de istikbalimi ayak ~ 
aldın.. Şimdi karnımdaki ffı 
cuğun babası olduğun bil"" 
başka kadınla mı evlen~ 
sin? Utanmaz ... 

iJI 

Müdürü umumi birdenb~ 
dona kalıyor. Cevap vererP1' 
yor. Kızarıyor.. bütün meınof 
lar, müdürü umuminin g-' 
kızla olan münasebetini e~ 
bildikleri için seslerini Ç~ 
mıyorlar. iki gün sonra ı1l 
kemeden gelen (celp) üzerille 
düğünden evvel hakim k•rt'; 
sına çıkan müdürü unıll1111 

yaptığı işin cezasını çckiY~ 
Kızın zarar ve ziyan ol'
açtığı davayı mahkeme h~ 
kabul ederek müdürü unıudl" 
nin hakkında kararı veri~ 

Bu karara göre mü t/f 
umumi 40,000 pengii zarar 
ziyan cezası ödiyecek ve ~ 
buluncıya kadar her ay iP' 

500 pengu verecektir. .1* 
Karar temyizde de t~ 

edildiğinden müdürü ulll_... 
para cezasını vermiye b.11 
mıştır. ./ 

rek kendisini ziyaret etmesini Kendisi eski'den asabi tadl' 
Dük dö Vindsor çok bekle· can sıkıntılı bir halde b.-1' 
mişse de bu beklemesi bey· nurdu. Halbuki şimdi o alttfll 
hude olmuştur. daki düşünceli çizgi zail o~ 

Üç aylık süren misafirlikten Dük 936 senesi yazından 
sonra Dük ve Düşes Avustur· sene daha gençleşmiştir. ~ 

ları daha sarı, daha p.,.... 
yaya veda etmişlerdir. Bundan fil tır. Daha kolay gütmekte 
bir sene evvd Kral Sekizinci d h • _ı.· _ ltıı• a a neşeli bulunmın~ 
Edvard Avusturyayı ziyaret Kendisi son zamanlarda ti"' 
etmişti. Şimdi ziyaret eden okuyor, birçok mektuplar f!' 
artık o İngiltere kralı değildir. zıyor, ken li yazılarını malci.,e 

Dük dö Vindsor Macaristana ile çok dikkatle kendisi Y'f. 
hareketinden evvel kendisini yordu. lngiliz gazetecisi ıô1 e 
giderek gören bir İngiliz gaze- bir sual soruyor: ~e 
tecisile de görüşmüştür. Bu " Balaylarını geçiren Dük 
görüşme öyle bir mülakat tar- Düşesten acaba hangisi dala' 
zında değildir. Yalınız gazeteci ziyade mes'nt bulunmaıaad''' 
intibalarını kaydediyor ve şöyle Netice şudur ki, her ikilİ 
anlatıyor: mes'ut görünüyorlar. 



~hlfe 3 _ (Ulusal Birlik) 

"'ıım dedikoduları IDEUTSCHE LE\lANTE UNIEIOlivier ve ç::! ı F:;;:;., ıı~a-t-:-e-;l;:li:-S~p-e-rc-o~I iiiiiiiiiiiiiii.IH 
0e • / • • 1· G. m. b. H. 1 lzn i r artıst erın gız ı . HAMBURG rekası Limited vapur acent'6.&ı 

'\15 Eyl01 937 

ÜJ] nsııcatı 
hayatı ~~ACEDONIA,, vapuru l l R :>YAL NEERLANDAIS 

(~tarafı 2 inci sahifede) Eylulde ROTTERDA~, .HAM- Vapur acenf - KUMPANYASI 
~a doğmuş ise de anasıl B~~G ;e ~~EMEN ıçın ha- Birinci Kordon Rees bması "HERMES,, vapuru 31-8-37 
~liıdir ve o zaman Para· re ,,~~~~~r. r· .. 21 E . Tel. 2443 gelip BURGAS, VARNA ve 
._. t şirketi tarafından angaje l"ld b ki . " mo 2°8ru E 1 .. Y1 ELLERMAN I.ANES KÔSTENCE limanları için yük 
'\lilrn; b l d u e e enıyor. y u e LONDRA HATTI 1 k ~ .. ş u unuyor u. kadar ROTTERDAM HAM- 8 aca tır. 11ıhayet Vamer Bros, Ta· : . .. "MALVERNIAN,, vapuru "MEROPE,, vapuru 5-9-37 
~eh filminin çevrileceti 81UR~ ve BREMEN ıçın yuk 10 Eylülde gelip 17 Eylüle de ROTTERDAM, AMSTER-
:ddet İçin Paramunt şirke- a aca tır. kadar LONDRA ve HULL DAM ve HAMBURG liman· 
fit .anlaştı. Klodet Kolbert AMERICAN EXPORT LINES için yük alacaktır. larına hareket edecekti. 

lllı çevirmiye başladı. Bu THE EXPORT STEAMSHIP "MARONIAN,, vapuru Ey- "HERMES,, vapuru 20·9·37 
~ber de Holivutta top gibi CORPORA TION lülün ortasında LONDRA, de ROTTERDAM, AMSTER-
~at} d "EXPRESS,, vapuru 9 Ey· HULL ve ANVERSten gelip DAM ve HAMBURG liman· ep• a ıi Evvelce bu rol ken· 
d' · lülde bekleniyor. NEVYORK yük çıkaracaktır. 

tde .
131

ne verilmiş olan Kay Fran· için yük alacaktır. "PHILOMEL., vapuru 29 
i~ tis küplere bindi. "EXMOUTH., vapuru 22 Eylülden 8 Birinciteşrine kadar 

b· liolivutta sakin ve nazik Eylülde bekleniyor, NEVYORK LONDRA için yük alacaktır. t kadın olarak tanınmış olan için yük alacaktır. LIVERPOOL HATTI 
esı ay Francis mahkemeye mü- "EXIRIA,, vapuru 28 Eylüle "MARONIAN,, vapuru 16 

~at ederek şirket aleyhine doğru bekleniyor, NEVYORK Eylülden 22 Eylüle kadar Ll· 
\'a açtı. VERPOOL ve GLASGOW 
fiolivutta gu··nu"n dedı' 1-odulu için yük alacaktır. 

~ için yük alacaktır. 
:evzuu, birer ikişer Fransayı THE EXPORT STEAMSHIP "MARDINIAN" vapuru 17 

bir t tkederek Holivuda giden CORPORATION Eylülde LIVERPOOL ve 
b•' t&nsız artistleridir. Filhakika PiRE AKTARMASI SEYRi SWENSEAdan gelip yük çı· 

~.zaman içinde Fransız artist· SEFERLER karacak. 
piti 'ttinden Jak Deval Anatol "EXCHORDA" vapuru lO "MARDINIAN,, vapuru 29 ı..:, lo ' Eylülde PIREden BOSTON 
il" ~! t\'ak, Şarl Buayye Simone Eylülden 6 Birinciteşrine ka· 
~ ' ve NEVYORK için hareket 
{) on, Annabella, Daniyel edecektir. dar LIVERPOOL ve GLAS-

o C'ryö, Mişel Morgan, Fernand "EXCALJBUR,, vapuru 24 GOW için yük alacaktır. 
' U tavey, Marvelle Balin, Ga· Eylülde PIREden BOSTON BRISTOL: LEITH ve NEW-

~~· Ketti, Germain Osey, ve NEVYORK için hareket GASTELE HATTI 
tüney Blanşet, Jorj Rigo ve edecektir. "JOHANNE,, vapuru Eylü-

bir ıftha tanınmış birçok: Fransız "EXETER,, vapuru 8 Birin- lün ortasında doğru BRISTOL 
Çok '

11
istieri Holivudun . sevilen citeşrinde PIREden BOSTON için yük alacaktır. 

ioİP ~stlr.ri arasına girmişlerdir. ve NE.VYORK için hareket .. ARABIAN PRINCE" va-

yor· hal Holivutta parlamış edecektir. puru Birinciteşrinin onbeşinde 
at'-. :~n birçok artistleri düsün· Seyahat müddeti: LEITH ve NEWGASTEL için 
ı1ıı>İ b'-ttneğe başlamıştır. Çünkü, PIRE-BOSTON 16 gün yük atacaktır. 
ikfl' llnJar, yıldızlarının Fransadan PIRE-NEVYORK 18 gün Tarih ve navJunlardaki deği-
.ıi- !tlen artistbrin lehine olmak şikliklerden mes'uliyet kabul 
r ~ete .. kt ld .. .. SERViCE MARITIME edilmez. sonme e o ugunu gor· ROUMAIN 

ltıektedirler. 
V Gizli bir izdivaç BUCAREST 

Birinci sınıf mutahassıs 

Jarı için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINEN 

"GDYNIA,. motörü 2-9-37 
de ROTTERDAM, HAM· 
BURG, DANTZIG, GDYNIA 1 

BAL TIK ve DANIMARK li-
manlarına hareket edecektir. 

"VASALAND,, motörü 17· 
9-37 de ROTTERDAM, HAM
BURG, DANZIG GDYNIA, 
NORVEÇ-BAL TIK ve DANl
MARK limanlarına hareket 
edecektir. 

"BIRKALAND" motörii 2· 
10-37 de ROTTERDAM, HAM
BURG DANTZIG, GDYNIA 
DANIMARK limanlarına ha-
reket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA" vapuru 10-9-
37 de MALTA ve MARSIL
YAya hareket edecektir. 
ZEGLUGA POLKA S. A. 

"LEWANT,, motörü 8-9·37 
de ANVERS, DANTZIG ve 
GDYNIA limanlarına hareket 

ooiın Sirk c.:i 
'I 

Hal pınarc- kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkan/an kumaşlar 

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 02-lu 

Tük 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 faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

edecektir. 

ilanlardaki hareket tarihle- ı 
rile navlunlardaki değişiklikle

rinden acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Doktor 
Ali Agih 
Çocuk Hastalıkl~rı 

mütehassısı 

Daha fazla tafsilat için 
ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olu-
nur . 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 l 

lkinciBeylerSokağı No. 68 

T clefon 3452 -
ttı~ Vazii sahne Anatol Litvak "BUCAREST" vapuru 15 
tı~ ~el Vilyam Hoplcing ile Eylülde gelerek ayni gün KÖS- Dr. Demir Ali 
Y- otcd b · d · d B TENCE, SULINA, GALA TZ 

aldt /\ en erı ost 1 i. onlar ve GALA TZ aktarması TU-
cek' k Vrupadan Amerikaya ~ider· NA limanlarına hareket ede· 

b~~ vapurda tanışmışlar ve cektir. Kum.-Kamc;ıoğlu 
Cilt ve Tenasül hastalıkla1 

bite y.rıbirlerile ahbap olmuşlardı. "DUROSTOR,, vapuru 27 ve elektrik tedavisi 
ılyam Hopking ozaman Lon- Eylülde bekleniyor. KÖSTEN- lzmir • Birinci beyler sokağı· 

dtd.•da "insanlar Allah değil- CE, SULINA, GALATZ ve 
ı p Elhamra sineması arkasında t" ve ariste .. Ekipaj., filmini GALATZ aktarması TUNA 

~virmişti. 
Birçok filmlerde alkışlanmış 

01an Vilyam Hopking eski bir 
dınsözdür. Dansözlük yaptığı 

riııt etnıda bir gün sahnede düş-
,şr 9

11ıııi ~Üş ve ayağını kırmıştı. Bu 
~a üzerine artist evvela ti· 

·yor· " ~ ıttroda sonra :-da sinemada 
ar Çalışmıya başlamıştır. 
~etı. A 
ı natol Litvak geçen hafta 
uııır liolivutta bir tayyare kirala· 
:~ ?'•ş ve dostu Vilyam Hopking 
r oJt ~~ tayyareye binerek meçhul 
koe' 11 semete doğru uçmuştur. 
~ lıiraz sonra Arizonanın küçük 

~ir şehri olan Yamada karaya 
1nrniştir. Arkalarından Yama· 
Ya gelmiş olan Fritz Langda 
tayYaresinden inerek birleş
~işlerdir. Bir saat sonra Vil
Ytnı Hopking Madam Anato
lc Litvak oluyordu. 

limanları için yük alacaktır. 

STE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

"SZEGED,, motörü 20 Ey
lülde bekleniyor., BELGRAD, 
NAVISAD, COMARNO, BU-
DAPEŞTE, BRATJSLAVA, 
ViYANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED · LIVERPOOL 
"AVIEMORE,, vapuru 26 

Eylülde bekleniyor. LIVER· 
POOL ve ANVERS limanla
rından yük çıkaracak ve BUR
GAS, VARNA, KÔSTENCE, 
SULINA, GALA TZ ve IBRAIL 
limanlarına yük alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 
ANVERS 

"ESPAGNE,, vapuru Birin· 

No.: 55 
Telefon: 34 79 

citeşrin iptidalarında bekleni
yor, ANVERS için yük kabul 
edecektir. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE • OSLO 

"BAALBEK,, motörü 25 Ey
lülde bekleniyor. DIEPPE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ li
manlara için yük alacaktır. 

"BOSPHORUS,,motörü 24 
Birinci teşrinde bekleniyor. 
DIEPPE ve NORVEÇ liman
ları için yük alacaktır. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

• . - - . : ... ~ .. . 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Baftlurak büyük ,Ça/epçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Niizhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde TÜRKiYE . 
Clfl!\,HU Rr/ETI 

P •• • ş h Tesiri t11bii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,~öbreklerı 
UrjeD 3 3 p rahatsız -.e tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsıye ederler 



Japonya hükümeti ~inde umdu
ğundan fazla bir mukavemetle 

karşllaşmış bulunuyor 
1500 kilometrelik bir cephede yarma hareketleri hile neticesiz 

artmaktadır kalıyor, Çinlilerin mukavemeti gittikçe 
Londra 15 (Radyo) - Çin 

hükumetinin mukavemet planı 
gittikçe inkişaf etmektedir. Ja
ponyanın orduları 1500 kilo 
metreye uzanmış olan cephede 
şaşırmış bir haldedirler. Ge
çenlerde muvaffakiy'etle başa· 
rılan bir yarma hareketi bile 
manasız \le neticesiz kalmış, 
Çin ordularının vaziyeti bozul

kain olan Bocatigris kalelerini Çin askeri kalmamıştır. Pekin- Hava kuvvetleri de harbe işti· 
bombardıman etmiştir. Kale· . Tiyençin şimendifer münaka· rak etmektedirler. Bir Çin ta· 
ler mukabelede bulunmuştur. latı başlamıştır. buru tamamen mahvolmuş ve 
Bu sırada Japon harb gemi· Şanghay, 1 <l (Radyo) -Ja· 

bir Japon tayyaresi düşürül· )erine taarruz etmek üzere Çin pon kuvvetleri Yatung mev· 
tayyareleri havalanmıştır. Tay· kiini işgal etmişlerdir. Bu müştür. Her iki tarafın zayiatı 
yareler Japon gemilerini ha- kuvvetler burada' Çin kuvvet· bin maktul tahmin edilmek
sara uğrattıktan sonra dön· lerine mühim bir darbe vur· tedir. 

müşlerdir. Kalelerin de hasa· muşlardır. Çin tayyareleri dün Şanghay-
ra uğramış olduğu tahmin Japon generalleri; son yan- . 

daki Japon harb sefinelerini edilmektedir. gınların Çinliler tarafından 
Tiyençin, 14 (Radyo) - çıkarıldığını söylemektedirler. bombardıman etmişlerdir.San-

mamıştır. 

Kanton, 14 (A.A.) - Beş 
Japon harb gemisi Kanton ile 
Hongkong arasında yan yolda 

Ôrfi idare imtiyazlı mıntakada Sanjinin şimalinde şiddetli tral Niyuza göre beş sefineye 
kaldırılmıştır. Burada artık harpler devam etmektedir. bombalar isabet etmiştir. .............. 

tayyare / l<'uar kupası maçlarında 

manevraları oldıı lzmir muhteliti Ankara-
Yunanistanda 

Manevralar esnasında bir tay
yare kazası vukua geldi 

Yanya 15 (Radyo)- Yunan 
Hava kuvvetleri, dün Epirde 

mıştır. 

Manevralar, Yunan Veliahdı 
büyük manevralar yapmıştır. 

Manevralar esnasında bir prens Pavlonun idaresinde ol-
tayyare düşmüş ve parçalan· muştur. -----------· . -
Okullara mOra

caat ~oktur 
Çifte tedrisat yapılması 

kararlaştırılmıştır 
Şehrimiz ortaokullarile lise· İzmir ilkokulları başöğret· 

lerinde talebe kayıd ve kabulüne menleri dün öğleden sonra 
devam edilmektedir. 20 Ey· · Dumlupınar ilkokulunda bir 
lulde kayıt muamelesine son toplantı yaparak kaydı ev kabul 
verilecektir. Ortaokulların hep· müracaatları hakkında görüş
ıinde ve liselerin ilk sınıfların· müşlerdir. 
da çifte tedrisat usulünün tat· Bu yıl ilkokulların ilk sınıfla· 
biki kararlaştırılmıştır. Bunun rına vuku bulan müracaatlar.pek 
sebebi, bu yıl ortaokullarla fazla değildir. Bu itibarla yeni 
liselere fazla talebe müracaat İlkokullar açılmasına lüzum 
etmiş olmasıdır. 
ilkokullarda talebe kayıd ve ka· görülmemektedir. Yalnız şim· 
bul muamelesi müddeti bu dilik mektebler arasında nakil 

akşam sona erecekse de bu 
müddetin, talimaname muci
bince daha yirmi gün temdid 
edilmesi kabul edilmiş oldu· 

tundan, kayıd ve kabul muamele· 
sine daha yirmi gün devam 
olunacaktır. 

muamelesi yapılmamakta idi. 
Busene bu muameleye de baş
lanacaktır. 

Üç sınıflı köy okullarını bi
tiren talebe, kendi köylerine 
yakın ilkokullara müracaat 
ederek kaydolunacaklardır. 

-~-------· ......... ~._.I .. _.. ______ _ 
Tarih kon- ilk mektepler 

• 
gresıne 

iştirak edecek 
lzmirliler 

20 Eylulde lstanbulda top· 
lanacak olan Türk tarihi ku
rultayına lzmirden 27 öğret
men iştirak edecektir. Ôğrd· 
menler, bugünlerde lstanbula 
rideceklerdir. 

lzmirden Türk tarihi kurul
tayına gidecek öğretmenlerin 
isimleri şunlardır: 

İzmir Erkek lisesi tarih öğ
retmenleri B. Mitat, Haydar, 
Ziya Sönmez, M. Ziya, Hüsnü, 
Şeref, Kız lisesi tarih öğret
menleri Bn. Meliha Esad, 
Saadet, Meymune, Fikret Diş-
b11c1Jk, Bedia, Pakize, Zehra, 

Bugünden itibaren 
derslere~ başladı 
İlkmekteplerde bugünden 

itibaren derslere başlanacak· 
tır. Üç aylık bir tatilden sonra 
bugün ilk olarak mektebe gi,~ 
decek çocuklar, dün hazırlık
larını bitirmişler, mektep leva
zımını tedarik eylemişlerdir. 

Tecim lisesi öğretmenleri Ma
ide Ô~geçen, Meliha Çakmak, 
Cumhuriyet kız enstitÜ8Ü öğ· 
retmeni Celilat Ülkü, Kız 
öğretmen okulu öğretmeni 
Lütfiye, Kemal, Zehra, Kara
taş Ortaokulundan Cevdet, 
Halid, Karşıyaka Ortaokulun
dan Talat Tahsin, Nikar, Mu· 
azzez, Nevzad, Buca Ortaoku
lundan Said ve Musavver. 

ya mağlôp oldu 
Oyun, Ankaranın hücumu ile 

baoladı. Top, bir müddet ortalarda 

dolaotıktan sonra Ankara sol açı· 

gına geçti. Açık, çok seri indi ve 

topu ortaladı. Selim, hu fırsatı ka· 

çırmadı ve 4 düncü dakikada An· 

karaum ilk golünü yaptı. 

Bugün çok güzel bir oyun 
çıkaran Ankaralılar, lzmir ka· 
lesini sık sık ziyaret ediyor· 
lar, teklikeler yaratıyorlardı. 

Pazar günü olduğu gibi, 

İzmir takımındaki anlaşama· 
mazlık devam ediyordu. 14 üncü 

dakikada Ankara aJeyhine ve· 

rilen bir kornerden istifade 
edilemedi. 16 ıncı dakikada 
sağdan bir akın yapan lzmir 
takımı, Fuadın ayağile Ankara 
kalesine ilk ve son golü soktu. 

Beraberlik sayısı, Ankaralı

ları gayrete getirdi, top lzmir 
kalesi önünden ayrılmaz oldu. 
Ankaralı forvetler, mütemadi· 
yen şut çekiyorlar, bilhassa 
soldan inişlerle müdafaa hat· 
tını yarıyorlardı. 

43üncü dakikada bir korner
den istifade ettiler. İzmir ka· 
lesine ikinci golii soktular. Ve 
devre de böylce 1-2 Ankara 
lehine bitti. 

İkinci devrede İzmir muhte

litinde değiıiklikler yapıldı. 

Enver santrfora, Hakkı da 

onun yerine getirildi. ilk da

kikalarda biraz canlılık görül

dü, fakat hata baştan işlen· 

mişti. Ne sağ, ne de sol işle

miyordu. Ortalar ise, Fuad da 

dahil olduğu halde berbaddı. 
Ôyle ki, bir müddet Ankara 
kalesi önünde dolaşao topu, 
on çift ayak içinde kaleye so-
kacak tek ayak çıkmadı. 35 inci 
dakikada Ankaralılar üçüncü 

golü yaptıkları zaman, lzmir 

muhtelitinin artık beraberliği 

bile temin edemiyeceği mey
danda idi, nitekim öyle de 
oldu. Dakikalar geçti, hava 
karardı ve İzmir muhteliti 3-1 
mağliib sahadan ayrıldı. 

~~-~---.a.-·~ .... ··-·~-.-.--~~~~-
Çekoslovakyanın her tarafında matem var 

- Başıara/ 1 nci sahifede - söz söylemek salahiyetini haiz 
: na • Hersek ilhakına muarız bulunduğundan, müstakil bir 
kaldığından, hiyaneti vataniye Çekoslovakyanın teeesüsüne 
ile itham olunmuştur. muvaffak olmuş, bin dokuz 

1914 senesinde patlıyan yüz on sekizde 60 yaşında 
umumi harb, Mazarik için bir Çekoslovakya devletinin ba-
fırsattı. . . şına geçmek üzere Amerika-

Avusturya ·Macarıstan ımpa· . . 
ı ğ . h•IAl tt"kt dan muzafferen Praga gelmıştı. rator u u ın ı a e ı en son· . _ . . 

ra, lsviçreden Londra, Paris Mazarık, mustakıl bır Çe-
ve Romaya seyahatler yaparak, koslovakya teşekkül ettikten 
galip devletler nezdinde Çe· sonra, en bilyük hakları köy-
koslovakyanın istiklali için lülere vermişti. 
teşebbüsatta bulundu. Mazarik, ölünceye kadar Çe-

Umumi harb devam eder- koslovakyanm Cumhurreisiydi. 
ken, Amerikada teşekkül et· Fakat, ihtiyarlığı hasebile, 1935 
miş bulunan (Çek milli kuv· senesinde yerini, ençok sevdiği 
vetleri) reisi bulunan Mazarik mücadele arkadaşlarından B. 
hery~rde Çek milleti namına Edvar Benese terketmişti. Fa

Fuar kapanıyor 
Enternasyonal lzmir fuarı, 

Pazartesi günü gece yarısından 
sonra saat ikide kapanacaktır. 
Busene fuar çok alaka görmüş, 
geçen seneye nisbetle ziyaret· 
çiler artmıştır. Dün geceki 
10,733 kişile birlikte şimdiye 
kadar fuara girenler SOl,700 
kiti ~lmuştur. 

kat Çek milleti, onu ebedi 
halaskarı olarak tammış ve 
eskisinden daha fazla ona 
bağlı kalmıştı. 

Mazarik, ayni zamanda Ulus· 
lar Sosyetesinin en hararetli 
taraftarlarındandı. Bu sebeble, 
Mazarikin ölümü, Avrupanın 
her tarafında olduğu gibi, 
Cenevrede de derin bir tees• 
silr uyandırmıttır. 

Amirı.lın girdiği bir sırada 
hadis olan skandal cidden bü· 
yük idi. Yabanci zabit, Mar
teli hiçbir zaman görmediği 

ve bu mes' ele üzerinde izahat 
istiyeceğini bildirmiştir. Ami· 
ralm tavassutuna rağmen Mar
tel bu ecnebi bir devletin mu
rahhası zabite tarziye vermedi. 
Dört kardeşler sokağında bu 
adamı çok garip bir halde tut 
tuğunu iddiada ısrar etti. Fa
kat herkes kendisini bir deli 
sandı, hadisenin tek şahidi 
Brison da Uzak şarka gitmiş 
bulunuyordu. Bunun için tar· 
ziyeyi verdi, fakat o anda da 
istifa etti. Ne kendisini çok 
seven amiralm ısrarı, ne de 
Mari Fransın ricası Marteli 
istifadan vaz geçiremedi. 

* * * 
Piyer Martelin çok iyi ta-

nınmış olduğu Tolon mahafi
linde bu hadise birçok dedi
kodulara sebep oldu. Yabancı 
zabit kamarada hükumetinden 
geri davetini istemiş, bu ta· 
lep te telgrafla kabul edilmiş. 

Amiralhk balosundan sekiz 
saat sonra, Tamara Paris sürat 
katarına binip gitmiş ve ayni 
gece içinde de Klod ]aninin 
evi hırsızlar tarafından soyul· 
muştur. 

- Soyuldu mu? 
- Hem de feci şartlar al-

tında! Gece yansından sonra 
saat bire doğru Mari F rans 
babasının odasından şüpheli 
gürültüler duymuştur. Klodun 
torpil pl3nları bu oda da bu· 
lunmakta idi. Mari Frans uyan· 
mış ve tabancası elinde ol· 
duğu halde odasından çık· 

mııtır. 

iki maskeli adam babasının 
kasasını açmağa çalışmakta 
idiler? Mari Frans bunlardan 
birisinin üzerine ateş etmiş 
ve hırsızlardan birisi yere düş· 
müş diğeri de kaçmıştır. Klod 
ise uyudulmuş halde karyola· 
sında yatıyordu. Haydutların 
ikisi de kaçmış f akıt ertesi 
gün şehir haricinde bir çalı· 
lık yanında bir cesed bulun· 
muştur. Bu cesed, Mari Fran· 
sın akşam attığı kurşunla ya· 
ralanmış ve ölmüş idi ve bir 
sarı renkli adamdı! 

* • • 
Nihayet bu işlerin, bu biri· 

birini takip ve gittikçe ehem· 
miyet peyda eden hadiselerin 
tahkiki ve takibi bize havale 
edildi. Ben, ikinci büro şefr 
lerinden biri olmak itibarile 
Tolona gönderildim. Uzun bir 
telefon muhavesi ileMartelden 
bütün tafsilatı aldım. Marteli 
zaten evvelden de tanırım. 

Martele göre bu hırsızlık 
hedefi, Klod Janenin planları 
idi. Çünkü Klod ve kızı sı· 

kıntı içinde yaşamakta idil~ 
ve hırsızları celbedecek bır 
vaziyette değildiler. MariFraıı~ 
sın çantasının bahriye dairi: 
kapısında meçhul kimse 
tarafından çarpılması da bO 
iddiaya bir delil idi. __ ı, 

Bu kanaati takviye edecı 
bir nokta daha vardı; fak' 
bunu Martel bilmiyordu. Bud• 
Mançuri hükumetinin ataşena: 
valının Tolon-Paris sürat ka 
tarında tamamen kaybolnıall 
idil 

- Herif kaybını oldu? 
- Evet. Parise vusulü tel" 

bit edilememiştir. Kendilİll~ 
tahsis ledilmiş olan busull 
vapon bomboş olarak Parife 
varmış idi. Bu kompartimandl 
sanki gece hiçbir kimse bd· 
lunmamış idi. Kon~oktöriİ11 

ifadesine göre Tamaro k'. 
partimane girmis, perdeletl 
indirmiş ve bir dahada görii_O: 
memişti. Tamara ve valiSI 
sanki buhar olmuş uçmuş git• 
miş idil 

· Arkası var • ________________ .___,,,. 

Dün bir yangın çılıtı 
Dün öğleden sonra saat 

15 sularında Şehitlerde Mal"· 
ra sokağında Pamuk Mens11· 
catı Türk Anonim Şirketi fab· 
rikasmm arka kısmında bular 
nan kağıt ve üatüpi depoı.-
rında yangın çıkmıştır. Yanfll1• 
fabrika ustalarından Lütfi t11'" 
fından görülmüş, itfaiye eı:!i 
berdar edilen yetiıerek d 
ateşi söndürmüıtür. Kitıt dl' 
poıunun mühim bir kı .... 
yanmıştır. 

Yapılan tahkikata ıöre "/~ 
gın, depoda çalışan Mahif' 
isminde bir kadının has~ 
narak oradan ayrılmasını 111• 
teakıb çıkmıştır. Dikkatsizlik• 
ten ileri geldiği sanılmaktadat· 
Zarar üç bin lira kadardıf· 
Fabrika, 250 bin liraya sigar 
talıdır. 

Kemalpaşa icra memurl11· 
ğundan : 

lzmirde Bohor Suhami ve 
mahdumlarına borçlu Yanyıh 
Muradın icraen 1436 lira)'• 
alacaklı namına ihale edilnı,,il 
olan ve satış ilanı 3-10·9~ 
tarih ve 9362 numarala Yerı~ 
Asır gazetesile neşrolunan biti 
müstakil ve diğeri nısıf bi.,e 
bağdaki ruçbanlı alacak bankt 
matlubu bulunan 476 liranıll 
tebliğata rağmen müşteri tt• 
rafından ödenmemiş olın_. 
hasebile ihalesi feshediler~ 
15 gün müddetle artıraıaY' 
verilmiştir. d 

30-9-937 tarihine müsaOJI 
Perşembe günü saat 11 deP 
12 de Kemalpaşa icra daire• 
sinde yapılacak artırmada al· 
mak istiyenlerin hazır buluıı• 
maları ve fazla izahat istiyeır 
lerin açık bulunan şartnameyi 
tetkik etmeleri ilin olunut· 
Dosya numarası 936/299 _,,, 

lzmir vilayeti muhasebei hır. 
susiye müdürlüğünden: 3139 

ldarei hususiyenin ve yarış ve ıslah yüksek encümenin~ 
bu seneki sonbahar at koşularının icrasına 12, 19, 26 eyh11 

937 tarihine müsadif pazar günleri öğleden sonra saat 15 dl 
başlanacaktır. 

Bir çok saf kan ve yanm kan Arap ve lngiliz hayvan~ 
rının iştirak edeceği bu koşular diğer yıllar koşularından ç'* 
heyecanlı olacaktır. Bahsi müşterek ve çifte bahis mülcifatı ... 
ilaveten ayrıca da piyangolar tertip edilmiştir. 

Kemer ve Kızılçulluyu da tutmak üzere Alsancaktan kofd 
mahalline sık sık trenler tahrik edileçeği gibi aynca otobİll 
ve diğer nakliye vasıtalarının seyri seferleri temin edilmiıtir· 

Halkımızın hem güzel bir havadan iıtifade ve hem de 
zevk ve heyecan veren yarışlan seyir etmek için kotu maııal" 
line akın etmelerini tavıiye ederiz. 9 11 14 16 18 21 


