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Fuar 
Bugün gece yarısından 

sonra saat 2 de kapanı
yor. 

Fiati (100) Para 

talya, Ispanyol -},ası_n~ Aslier 
---- -- -- ------------------'-'--

Atatürk lstanbula avdet buyurdular <;in-Japon harbı 
üyük tarih kurultayı bugün Dolma- şiddetlendi 

bah"e sarayında toplanacaktır 
Başvekil, vekiller ve mebuslar da .. ı\nkaradan döndüler. Kurultaya 
İştira}{ edecek ecnebi prof~Eörler kıymetli tezler hazırlamışlardır 

büyük Şef Atatük, dün lstan· 
bula avdet buyurmuşlardır. 
Ulu önder, binlerce halk tara· 
fından coşkun tezahüratla .. kar· 
şılanmışlardır. 

lstanbul 20 (Hususi)- Baş 
vekil general ismet lnönü, Ve
killer ve meb'uslar, dün An
kara' dan gelmişlerdir. Büyük 
tarih kurultayına iştirak ede· 

Dolmabahçe sarayında topla
nacaktır. Kurultaya iştirak et· 
mek üzere yurdun dört tara· 
fından 200 kadar tarih mual· 
limi, profesörler gelmişlerdir. 

Dolmabahçe sarayından bir görünüş ceklerdir. 
. fstanbul 20 (Hususi)- Evel· ı rerek Büyük Millet Meclisinin Istanbul 20 (Hususi)- Bü· 

Kurultaya davet edilen muh· 
telif memleketler profesörleri 
kıymetli tezler hazırlamış bu· 
lunmaktadırlar. ltalyan profe· 
sörleri, uzun tetkikatının neti· 
cesi olarak hazırladığı tezini 
Türkçe olarak bizzat izah ve 
müdafaa edecektir . ~ &Ün Ankara'yı şereflendi· fevkalade içtimamda bulunan yük tarih kurultayı, bugün 

~iman ya - A vus· 
1~rya mQnasebatı 
Göring, Smit ile 

g6rüştü] 
Viyana, 20 (Radyo) - Avus· 
~a hariciye nazın muavini 
11ıdo Smit, Almanya hava 
~VVetleri nazırı general Gö· 
ijtlglc uzun müddet görüş· 
llıGştür. iki devlet adamı ara
~llda vukubulan bu konuşma
~tın, bir Tuna anlaşmasile 
'akadar olduğu söyleniyor. 

tansada ame-

. .......... ·--------
lzmirden hareket eden bir Hollan-

da vapuru torpillenmiş 
·-·-· Bir lngiliz Destroyerine de 6 bomba Atıldı. 

Iogiliz fil osu manevralardan vaz geçti. 
tahsis edilmiştir. Bunlar ara· 
sında tşyyare gemileri de 
vardır. 

lstanbul, 20 (Hususi) - iz. 

mirden hareket eden bir Höi°= 
landız vapurunun torpillene· 

rek batınldığı bildiriliyor. 

-Çin tayyarelerinden mürekkep bir 
filo, (fün Şanghayı ateşe:verdi 

Japon askerleri 
Şanghay, 20 (Radyo) -Ge· 

çen cumartesi günü akşamı, 
Çin tayyarelerinden mürekkep 
bir filo, Şanghay şehri afakın· 

da görülmüş ve kısa bir za· 
man içinde taarruza geçerek, 

bir taraftan mitralyöz ateşi 
açmış, diğer taraftan da yan· 
gın bombaları atmağa başla· 
mıştır. 

Bombardıman esnasında 
hayrete şayan bir faaliyet gös
teren Japon proiektörleri, Çin 

tayyarelerinin cevelan sahası· 
nı pek aydınlık bir şekilde 
tayyare toplarına göstermeğe 
muvaffak olmuşlardır. 

Saatlarca devam eden mu
harebe, Şanghay halkını deh· 
şet içinde bırakmıştır. 

Binlerce mermi atan Çin 

tayyareleri, şehirde hayli tab· 
ribat yapmışlar, muhtelif yer· 
lerde yangın çıkarmışlardır. 

Japon tayyare toplarının 
- Devamı 4 ncü salıifede -

le grevi 
~ P~ris, 20 (Radyo) - Sen· 
rıtıyen silah fabrikaları, 

ht\'ciler tarafından tahliye 
tdilrniştir. 
b ~u fabrikalar, Ağustostan· 
1 
Ctı grevci amelenin işgalı al

.. • Balkan olimpiyadları kapandı 
Milli takımımız rakiplerini 

yenerek şampiyon oldur 
ında idiler. lngiliz donanması selcimlamrkt,n 

t lahliye münasebetile pat· 
~nlarla grevci amele arasın· 
h· bir ~zlaşma yolu buluna· 
ıleceği zanolunuyor. 

Londra, 20 (Radyo) - Kar· 

lay adındaki İngiliz deströyeri· 
nin, Gidon açıklarında meçhul 
bir bombardıman tayyaresi ta· 

· Yedinci Enternasyonal 
fuar kapanıyor. 

&elediye reisi, ekspo-zanlara verilecek ziya 
f ette kapanış nutkunu iradedecek. 

Fuarın gece görünüşü 
!~Yedinci Enternasyonal lımir Bu münasebetle belediye reisi 
~ tı, bugün gece yanstndan Dr. Uz, ekspozanlara bir ziya-

ta saat 2 de kapanacaktır. - Devamı 4 ncu ıahif P.de -

rafından taarruza uğradığı, in· 
giliz deniz nezareti tarafından 
teyid edilmektedir. 

Tayyare, deströyere 6 bom· 
ha atmış ise de hiçbirisini 
tbtturamamıştır. 

Malta, 20 (Radyo) - İngi· 
liz donanmasının, Akdenizin 
şark memleketlerinde yapması 
mukarrer ziyaretler, son vazi· 
yet münasebetile tehir edil-
miştir. Bu meyanda, lskende· 
riye açıklarında tasavvur olu· 
nan deniz manevraları da geri 
kalmıştır. 

Roma 20 (Radyo) - İngiliz 
ve Fransız maslahatgüzarları, 

dün ltalya Hariciye nazırı 
Kont Ciyanoyu ziyaret etmiş· 

ler ve Nyon konferansında 
imzalanan protokolün, korsan 
tayyareler hakkındaki zeylini 
vermişlerdir. 

Kont Ciyano, zeylnameyi 
mütalea edeceğini ve ondan 
sonra cevap vereceğini bildir· 
miştir. 

Cebelüttarık 20 (Radyo) -
Nyon itilafnamesi mucibince, 
lngiliz donanmasından 52 harb 

~ gemisi, Akdeniz kontrolüne 

·-. -· ikincilik meselesinde ihtilaf çıktı. Güreşçi

lere madalyalar ve hediyeler verildi 
Beşinci Balkan güreş olim

piyatları da, dün lmilli güreş 
takımımızın zaferi ile kapan· 
mıştır. Dünkü final müsaba
kaları çok heyecanlı geçmiş, 
kıymetli güreşçilerimiz büyük 
muvaffakıyetler göstermişler
dir. 

56 kiloda 
Yunanlı Biris, Yugoslav Mo· 

golyak güreşmişlerdir. lık 
günde Kenanı sayı hesabile 

mağlup eden Biris, çevik bir 
genç olan Yugoslava yenilme· 
mek için çok çalıştı ve · bun· 

da muvaffak ta olarak, yirmi 
dakikalık bir güreşme sonun· 
da sayı besabile galip ilan 

edildi. Böylece ilk defa ola· 
rak 56 da Balkan şampiyon
luğunu Yunanistana götürdü. 

61 kiloda 
Yaşar, Antimovriç karşılaş· 

tılar. Bir gün evvel rakibi 
Yunanlı güreşçiyi yenen An
timoviç, Yaşarın oyunları kar· 
şısmda fazla dayanamadı. 1,47 
dakikada Yaşar, rakibini kü· 

Çoban, Mustafa ve Yunan güreşçileri 
nede aldı, kaldırdı, dikti ve hamlelerine karşı duruyordu. 
sırtını yere getirdi. ilk on dakika böyle geçti. Yu-

66 kiloda suf, üstte çalışırken aldığı iyi 
puvanla sayı hesabile galip 

Yusuf Arslan Acar, bir genç 

olan rakibi Yugoslav Pangras 
ile çok uğraştı. Yugoslav, bü
tün oyunları önleyor, Y nsufun 

geldi. 
72 kiloda 

Hüseyin, Yunanlı Marko ile 
- Devamı 4 ncü sahifede -
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Zayıfltk, kanaatla 
gene değişiyor! 

Anasını CiOr. __ 
-·--Kızını Al 

Yazan: Sermet Muhtar No. 86 
Onikilerden en nazı geçen 

Dökmeci hayrullahı bulmuş, 
eline ayağına kapanarak, la
zım gelen ricaları etmiş, to
sunu Maliyeye götürmüştü. 

Doğru, Bedelat kalemine. 
Dökmeci Hayrullah, Şaha

ba dobra dobra girişmişti: 
- Bana bak hemşerim Is

tan bul içinde biz onikiler var· 
ken, senin peygamberinin Al
lahının bile düdüğü ötmez ... 
Sen, Piç Eda gibi bir karıyı 
nikahında tutamazsın.. Vakıa 
ihvan değiliz amma ismini cis
mini duymuşluğum var; bizler· 
den bazılarına aşnalığın da 
var •• Yanlış hesap Bağdattan 
döner.. Duraklama bt>y bira
der, badi ver şu karımn paso
sunu elinel 

Arkasından bir de piyın: 
- Senin gibi çoluk çocuğa 

karışmış, rütbe ve memuriyeti 
yerinde bir erkeğe gerekmez 
piçler, miçler.. Bırak kaltağı; 
otlıyacağı yerde otlasınl.. 

Kemankaş, bir nebze tefek
küre dalmıştı. Nişli Mahmut 
Bey, Mehmet bey, Mustafa 
bey, Yıldız, saray, falan fıs
tık o dakikada sökmüyor. 
0Qkmeci Hayrullah meydan 
okumadı. Eli omuzbaşında; 
yapıştırır mı yapıştırır saldır· 

ma ... 
Biçare sermümeyiz. 
- Ver Hayrullah ağabey· 

ciğim kağıdı! diyerek Edanın 
boş kağıdını yazmış, altına ~a 
imzadan maada, necef mühü· 
rünü de basmıştı. 

işte, Şahapla Eda böyle ay· 
rılmışlardı. 

Emektar Zülfüyar dadının 
ortada dolaştığı günün sabahı. 

Ortalık aydınlanmak üzere. 
Karşıki kapkara kiremitli dam
ların üstünden Marmara gözü
küyor. Denizin gümüşü ve çar
şaf gibi yüzünde yelkenliler, 
mavnalar, balık kayıkları. Hep 
yerlerine mıhlı gibi kımıldana
mıyorlar. Sağda, Yenikapının 
Samatyanın sulara aksetmiş 
koyu gölgeleri. Sirkeci taraf· 
larında, çıma alan vapurJarın 
vinç sesleri .. Makrıköyüne kal
kacak ilk trenin fışırtıları, köp
rüde $irketi Hayriye ve idarei 
mahsusa vapurlarının düdük· 
leri. 

Sokaklarda bekçi sopaları· 
nın sesi kesilmiş .. Uzaklardan 
tek tük köpek ulumaları ge· 
Jiyo. 

Eda, uyanmıştı. Üstü pem· 
be bürümcük cibinlikli, iki ki· 
şilik pirinç karyolanın içinde, 
soluna döndü, sağında kap
kara bir kazulet var. 

Kalkmak istiyor, kalkamı· 
yordu.. Halep işi, açık mavi 
atlas üzerine ham sarı ipekle 
işlenmiş yorganı aşağı itmiş, 
ipek gecelik gömleği göğsün
den kaymış, omuz başından 
aşağıya sarleıp belinden kıv

rılarak alta bükülmüş, karyo· 
lanın içinde azap çekiyordu. 

Yanındaki uykuda. Öyle bir 
uyku ki YemJiha, Mekselina .. 

Gencin derin uykusu bitap· 
lı~dan; kudret ve kuvvetsiz
lipnden. 

Eda, iki aydır gene kan 
kuımadaydı. Halinden bez· 
giddi. Abdülvebhap paşa ko
natına fgeldiğine bin, yüz bin 
pifmaııdı. 

pencerenin önündeki şezlonga 
uzandı. Kaç saattır uyanıktı. 
Elini çeneşine götürürken, orta 
parmağındaki zümrüt yüzük, 
yanındaki pırlanta ve gök ya
kut iki yüzük gözüne ilişti. 

-Takamaz olsaydım, bun· 
lan! dedi. Gözleri karyolaya 
kaydı: 

- Ölü bekçisi oldum; is· 
kelet bekliyorum. Ne kötü 
mazhariyetim varmış! diye in
ledi. 

Ponpoulu ipek te~likleri 
yerde. Çıplap ayak kalkmıştı. 
Susamıştı. Karyolanın başucun 
daki komodinin üstünde el· 
mastraş surahi duruyor. 

Gitmedi, gitmek istemedi 
oraya .. Sıska belki uyanır di
ye korkuyor; kapıyı açıp dı

şarı çıkmak daha kolay. 
Çıktı koridora. Abdestha· 

nenin musluğunu açtı; avucu· 
nu doldurdu lıkır lıkır içti. 

Eda, iki aydır, Abdülveh· 
hap konağındaydı. Ne uğurlu 
ve tamtıraklı bir geliş, tarif 
olunamaz. 

Taha paşa kerimasi ve 
İmadeddin paşa gelini olarak 
dünyalar güzeli taze dul, şeh
zadelere layık cariyelerden 

· üstün güzellikte diye gelmişti 
konağa. 

Çeyiz parası olarak üç yüz 
altını cebe atmıştı. Bunun yüz 
lirası, Körle' cici annesi tara
fından celbellezi edilmişti. Ba
kiye kalan da ona kalmıştı. 
Ekmel Bey. 

- Bir sandığından maada
sını istemem; getirirse iade 
ederim! Diye tutturduğu için, 
zaten o da kaçak ve eşyadan 
yana bir şeysi bulunmadığın· 
dan ötürü, çıplak, tam tabi· 
rile bir don bir gömlekle 
gelmiş gibidi. 

Fakat konakta, konacağına 
konmuştu; tepeden tırnağa 
donanmıştı. 

Abdülvehhap paşanın han
fendi esasen Allahlık; açıkçası 
ebennaka.. Evin içinde söz 
sahibi ve emri emruküm olan 
kahyanım .. 

Hanfendicağız: 

- Ne yapayım? Dilim var, 
sözüm yok. Olup olacağı bir 
evlat; Darıdünyada bir tek 
oğulcuğum var. Galatanın kötü 
karılarından getirse de mak· 
bqlüm; başımla baıımla bera
ber!. diyerek kesenin ağzına 

açmıştı. . 
Kahya kadın da çarşıları, 

pazarları, dükkanları dolatmtt 
delikanlının güveylik levazıma· 
tını, gelinin lazım gelditini 
tamamlamıştı :. 

Çarşı içindeki Kürkçü ha
nında yazlık, kışlık, elma, va· 
şak, beyyum kürkler. Yağlıkçı 
Ahmet Farukiden hamam ta
kımları, silecekler, havlulJllt 
peştemallar. patikalar, Ame
rikanlar. Şişman Yankodu 
kat kat iç çamaşırları; fildikos 
fanilalar, çoraplar, frenkgöm
lekleri. Nişandan arşın arşın 
feracelik ipekliler; kürke kap
lanacak geziler; entarilik, zı
bmlık yünlüler; etekliklik şa· 
yaklar .. 

Kuyumcular da dolaşılmıştı. 
Kayın valde hanfendi tarafın· 
dan geline el öpmelik boroş. 
Mahdum bey tarafından • va
kıa seyyibeye yüz göriimlüp 

Bazan bir 
iki kişi 

ve hazan 
olan ... 

~~~~---~~~~ 

Yapışık hemşireler 
Siyamın meşhur yapışık hem 

şirelerinden Paris sergisindeki 
birçok şaşılacak garip eşya 
ve hayvanlar arasında bir hil
kat ucubesi olan Hintli yapı· 
şık hemşirelerden bahsetmiş
tik. Matmazel Gonrabal ve 
Gangabal 28 yaşındadırlar 
her birinin otuz iki dişi var
dır. Bunlar dört ayak üzerin
de duran garip bir kukla gi
bidir. Kalçalarını sağa sola 
hareket ettirmek suretile yü
rümektedirler. Bu yürüyüş mu· 
vazene kaidelerine uyrnaz gibi 
görünürse de yapışık hemşire
ler kolaylıkla hareket ederler. 
Yürüyüşleri Lir dansa benzer. 
Çiftler dansederken ayakları 
biribirine çarpmadan hareket 
ederek dansın ayaklarını vü
cude getirdikleri gibi bu hil
kat ucubesi de müşkülatsız 
yürürler. 

Yapışık hemşirelerden eğer 
tabir caizse, Gangabal daha 
küçüktür. Onun tebessümünde 
ve bakışlarında diğer hemşire· 
sine nazaran bir gençlik var· 
dır. Garabal nazırları lve te
bessümleri daha ciddi, düşün
celidir. 

Yapışık hemşireler hazan 
bir vücut, baza da iri iri iki 
vücutturlar. Biri konuşurken 

için - tek taş küpe yüzgörüm
lüğü. 

Hulasa, Abdülvehhap paşa· 

nın biricik oğluna, 40 odalı 
konağına gelin gelmiş olan 

Edanın başına devlet kuşu 

konmuştu. Konmuş ama o ku

şun kadrö kıymetini bilen kim? 

Eda, yukarıdn söylediğimiz 

gibi, Soğanağa mahallesindeki 

konağa geleli ancak iki ay ol· 
muştu. 

diğeri asla alakadar olmaz, 
başka bir işle meşgul olur. 
Oyun oynar ve başka birisile 
konuşur. Bunlar düşünme ve 

anlayış noktainazarından biri
birlerinden tamamen ayn bi-

. rer insandırlar. 
Antropoloji mütehassısı pro 

fesör Bernelot bir Fransız ga
zetecisine yapışık hemşireler 
hakkındaki tetkikatını şu yol
da anlatmıştır: 

- Bunlar azmı acz vasıta· 

şile biribirlerine yapışıktırlar. 
Bunların hazım cihazları biri· 
birlerinden ayrıdır. Bu cihaz-

lar harice çıkmazdan evvel 

vücut içinde biribirlerile bir

leşirler. 
Bu yapışıklık sayesinde her 

biri yürürken, veya bir mer
diveni inerken diğerini taşıya
biliyor. 

Bu mahlukların acaba cinsi 
ve sair faaliyetleri nasıldır? 

Profesör bu hususta kat'i 
birşey söyliyememiştir. Zira 
yapışık hemşireler bir doktor 
tarafından muayene edilmele· 
rine müsaade etmemişlerdir. 
Bunların gizli kalmış olan teş

rihi vaziyetleri hakkında Hintli 
bir kadın doktorunun verdiği 
izahatile iktifa etmıştir. 

İzmir birinci icra memurlu
ğundan: 

Bir borcun ödenmesi için 
satılmasına karar verilen ve 
ipotekli bulunan Mürteza oğlu 
Hüseyinin İzmir Narlıdere kö
yünün Kala çeşmesi mevkiinde 
kain olup şarkan ve şimalen 
yol garben Fatmaya ifraz olu· 
nan tarla cenuhen kelle Mus· 
tafa bahçeleri ile mahdud 
7224 metre murabbaı ve he· 
yeti umumiyesi beşyüz lira 

Artık eski zayıflık modası geç· 
ti, biraz etli canlı olmalı 

Kanaatler gene değişmiye 
başladı. Eskiden zayıflık moda 

sayılırdı. Fakat şimdi gözler, 

zayıf kadınları ve erkekleri 

"çöp insanlar" gibi görüyor. 

Çünkü hayatı daha pratik an

lamıya başlamış olan kafalar 

zayıflığın birçok mahzurlarını, 

hatta tehlikelerini sezmiye baş

ladılar. 

Doğrusunu da düşünm~k la· 

zımgelirse, zayıflığın hangi 

zevkli tarafı vardır. Bir defa 

vücudü güzel gösteren hatlar 

kaybolup gidiyor. Zayıf bir 

kat öğleye doğru arbk yorul· 

muşlardır, yeni bir hamle gös· 

teremezler. 

Zayıf adamlar ekseriya si• 

nirlidirler, haşindirler. Bunun 

sebebini anlamak ta güç bir 

iş değildir. Zayıf olalım, şif 
man olalım, hepimizin de de
rimizin altındu bir ya~ taba· 

ka da zayıf insanlarda bu ta· 
baka zayıf olduğu için sinir• 

harici tesirlere karşı zırhsızdır 
ve bu yüzden zayıf adam ça· 
buk asabileşir ve hiç yoktafl 
şeylere kızar. 

ifrat derecede zayıflık i 
çehrenin güzel görünebilmesi daha vahim tehlikelerin derb 
için kim bilir ne kadar mak· göze çarpan bir alimetidiı 
yaj hünerleri göstermek lazım- Verem, kansızlık ve diğer hal"! 
gelecek? yalnız çehrede değil talıkların başlangıcıdır. 
vücudümüzün hemen her uz- Halbuki istiyenler hakikate 
vunda bu böyledir. başlı-başına bir hastalık te-· ··- · 

Kaldı ki zayıf olmak sıhhat eden zayıflıktan kolayca keli' 
bakımından da zararlı bir dilerini kurtarabilirler. Onu0 

şeydir. Zayıflar daha çabuk için boğaza, yiyeceğe dikk~ 
yorulurlar. Sabahleyin şen, şa· etmek, yani zengin maddeli 
tır çıktıklarını görürsünüz, fa· iyi şeyler yemek kafidir. 

~~~--~ ........ ~··-~~-----~~~~-
Kadın kalblerini tes-

hir eden yıldız! 
Donko fakir karikatürist nasıl 

meşhur ve nasıl milyoner oldu? 
Amerikalıların en ziyade 

meftun oldukları sinema artisti 
Gary Kooper'dir. Amerikalı 
kadınları, yüksek balık etin
deki vücut ve genç çehresi ve 
parlak gözlerile bir an içinde 

kendisine bağlıyan Gary bir 

kaç zamandanberi film çevir

miyordu. Fakat Amerikalı ka · 

dınlar ona rahat vermediler. 

O, istirahate çekilmişti. Onun 

yanına gittiler. Onun tenis 
partisine iştirak etmeğe koş-

Bu adamın film yıldızı 

şu da çok enteresandır. ~ 
zamanlarda bu basit bir kati' 
katürcü idi. Herkesin lcarik" 
türünü yapar 3-5 dolar to~ 
yarak geçinmiye uğraşırdı. 

Fakat kendisi çok sade 1~ 
şadığından her zaman cebin~e 
üç beş dolar bulunur ve ef/f' 

nin de düzgün evli zengin bit 
adam hissini verdirmişti. 

Zümrüt nişan yüzüğile vezir 

zadenin konağı, yalısı, atları 

ve arabaları, irat ve akarlarile 

sihirlenerek bu işe razı olmuş 

olan Eda; konağa geldiği gün 
pişman olmuştu . 

bedeli keşifli tarla ve içindeki 

kuyusunun açık artırma ile 

satılmasina karar verilmiştir. 

22-10·937 tarihine müsadif 

Cuma gün saat 11 de birinci 

icra memurluğunda yapılacak 
- tular. 

Halbuki son günlerde Garf ~ 
nin işi pek fena gitmişti. St 
sebepten Los Ancelosa ka( ~ 
maktan başka çare bulaın" 
mıştı. Düğün yapılmamı_ştı. Buna 

da Hafize ile Abdurrahman 
mani olmuştu. Tazenin ayrıldığı 

lmadettin paşa zadenin kan 
taraflığından dolayı onu bırak
tığı muhakkak. Fakat haşarı 
ve külhanbey oğlanın. 

- Bir rezalet olsun diye 
- ihtimal bir tatsızlık çıkara-
cağını, onikilerle sıkı fıkı ah
baplığını ileri sürmüşler, ( U· 
yuyan yılanı uyandırmamak 
gerektir) demişlerdi. 

Vezirzade ergen. Valdesi 
hanfendi bir evlitçığının mü
rüvvetini de görmek ister el· 
bette. Eski dadılar, bacılar, 
kalfalar, lalalar da, küçük bey
lerinin bu bqgçz oluşuna teş
neler. 

Binaenaleyh, gelin hanfendi 
tacı, tel duvağı, gelinlik fistanı 
giy.miş, güveyin koltuğuna gi
rerek, koltuk merasimi de ya· 
pılmıı, çil kuruşlar, · ikilikler 
serpilmiş, konaktaki bando 
muııka tertipli, davullu zilli 
rehavi çalgı da bir hayli ça
lınm~, o gece bütün tetemmat 
- icabı maslahata göre yarı 
buçuk · yerine getirildikten 
sonra yengelik eden kibyanı
mm deliletile kaıı·koca ıifafa 
gi,mişlerdi . 

· birinci artırmada takdir olunan 

kıymetin % yetmiş beşini bul

mazsa en çok artıranın taah

hüdü baki kalmak şartile mü· 

zayede 15 gün temdit oluna· 

rak 6· 11 ·937 tarihinde cumar

tesi saat 11 de birinci icra 

dairesinde ikinci arttırma ya

pılacaktır bu arttırmada satış 
2280 numaralı kanuna tabi 
olmadığından en çok arttırana 
ihale olunacaktır. 

Artırma şartnamesi 10/10/ 
937 tarihinden itibaren herkes 
tarafından görülmek üzere icra 
dairesinde açık bulundurula- · 
caktır. Bu gayri menkul üze
rinde her hangi bir hak iddi
asında bulunanlar tarihi ilan
dan itibaren yirmi güa içinde 
vesaikilf! birlikte icra dairesine 
müracaat etmeleri aksi tak
dirde hakları tapu sicilile sa· 
bit olmayanlar paranın pay
laşmasmdan hariç kalacaklardır. 

Müzayedeye iştirak için % 
7 ,5 nisbetinde pey akçası veya 
milli bir bankanın teminat 
mektubu ve 37 /9239 dosya 
numarasını hamilen memuriye· 
timize müracaat etmeleri ve 
yüzde iki buçuk dellaliye res· 
mi ve tapu ferağ harçlaıı 

Nihayet onu salona da alış· 

tırdılar. Şimdi, salonlarında en 
kıymetli misafiri, davetlisi 
Gary'dir. 

-----------------Kardeşleri ayı-

ran izdivaç . 
Sabık İngiliz kralını 

ziyarete gidemi
yorlar! 

Vindsor Dükünün kral ha

nedanından olmıyan bir ka

dınla evlenmesi, anane mem

leketi olan İngilterede elan 

tesirini muhafaza etmektedir. 
Avrupa gazetelerinin verdiği 

habere göre sabık kralın kar
deşi Dük dö Kent, kardeşi 
Vindsor Dükünü ziyaret etmek
ten menedilmiştir. 

İngiliz gazeteleri ve kral 
ailesine aid işlere karşı büyük 
bir alaka göstererek en ufak 
bir hadiseyi dedikodu haline 
getiren kadın erkek birçok 
kimseler ve bilhassa ihtiyar 
kızlar, bu haber karşısında 
hayrete düşmüşlerdir. Filha
kika Kent Dükünün Temmuz 
ayı zc..rfında bir seyahate çık
tığı ve Avusturyaya giderek 
hir müddet Vindsor Düküne 

Los Ancelosa gittiği zanı~ \ 
parasız kaldı. Karikatürlet' 
para getirmiyordu. NihaY,t . 
uğraştı, çalıştı ve karnını d~ 
yurdu. Aradan bir yıl geçl1' -
Birgün sokakta gezerken l'I' 
ramontun rejisörü gördü, 011-I 

filme iyi geleceğini tab~ ~ 
etti. Alıp Holivuda götürd"' ~ 
Şayanı hayret derecede fil-' Ilı 
leri de güzel olmadı mı1 iP 
o gündenberi Amerikanın kJ '" ~ 
leri teshir eden yıldız diiP~ 
fakir karikatürist bugün mil 
ner ve meşhur bir adamd 

haber şayi olmuştu. 
Vindsor Dükü kardeşi 

den en çok Kent Dü 
sever. Aralarında yaş f 
çok olmasına rağmen bu 
kardeş biribirlerile çok 
anlaşmışlar ve uzun müd 
beraber yaşamışlardır. 1' 
Dükü Viyanada sabık 
misafir olduğu rivayeti üze 
birdenbire İngiltereye • 
ettiği görülmüştür. Bunun, 
nazırların hükumet naf!I~ 
Kel)t Düküne müracaat ede 
hemen lngiltereye dönmesirı 
ıstar etmelerinden ileti ıe1 
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lzınir Yün Mensucatı 
arasında 

" 4 saat asıh 
kalan dağcı 
t>r. Larrieu adında bir Alp 
ah! Pirene dağlarında şa-

1 dıkkat bir tehlike geçir· 
; mucize kabilinden olarak 
tını kurtarmışhr. Dr. Lar-
Bugare köyleri yolile dağı 
taktan sonra kayalık yol· 

dan aşakJ inmete başla· 
r. Abamın saat 19 unda 
çıkan seyyah, biraz sonra 

1111 geçilmez derecede sarp 
~üıkil bir kısmına gelmiş 
. ~ yoldan devam edemiye

ı anlayınca, başka bir 
bulmak için yukarıya çık
istemiştir. Fakat yol çok 
olduğundan seyyah ne 
ıya, ne de aşakJya İn• 

e muvaffak olmuş ve bu 
8 ayağı kayarak 200 metre 
kliğinde bir uçurumun 
rına düşmüştür. 

Ortalık tamamen kar~nnıştı. 
1
• ıeyy~bları, geceleyin teh-
1 v~ı~ete düşünce uyu
alc ıçın şarkı söylerler. 

. Larrieu de uyumamağa 
affak olm•ştur. Burası o 

bir tehlikeli bir yerdi ki 
küçük bir dikkatsizlik 
göaterecek olsa 200 

c derinliji,ndeki boşluğa 
rlanmaaı mubakkakh. 

[), La . . · meu, yıyeceğini sar-
lciğıtlan yakmak suretile 
dikbti celbe muvaffak 

uş ve imdadma yetişmek 
e bir köylü yola çıkmış 
de kazazedeye erişmeğe 

1 
affak olamamııtır. Seyyah, 
s~at bu vaziyette lcalmış 
llı~ayet etrafta dolaşmakta 
ımdad ekipleri tarafından 

~;fby~asm? 
anmzlar: Km o?,, mana
qui vive (ki viv] kim ya· 

n? derler. Bu tabirin ne-
. en geldiğini şöyle izah 
'Yorlar: 
1594 senesinde, Fransada 
tai f~rkaların çarpıştığı es· 
. ~ bır _zı~lı. süvarj mağlup 

" ~ rakıbinm göğsüne sün. 
nü saplarken: 

- Kim yaşasın? diye sor· 

ııeki <evap vermiş: 
·:: An1amadım, ne diyorsun 

yaşarın ne demek? -il;- Yani, sence kim yaşa
O Sen hangi fırkadansın 
~ . t~rihten s~nra, (hangi .ta
~re ıltazam edıyorsun? Kim 
~re? (yqa~ınf) . diye bağırıyor
"'-• Yam .. n.e~m, kimsin ma
-.ta~~I - tabmn daha genişle
~ ı e apı ~lındıkJ zaman 
~il? o?) !e~n~ - "Kim yaşa-

,, demJmışhr. 

"MAC~~~~~~~apuru 11 rekisı Limitedi vapur acent"sı 
Eylülde ROTTERDAM, HAM· vapur acent ası ROYAL NEERLANDAIS 
BURG ve BREMEN için ha- KUMPANYASI 
reket edecektir. Birinci Kordon Rees binası "HERMES" vapuru 31-8·37 

•ANKARA" motörü 21 Ey· Tel. 2443 gelip BURGAS, VARNA ve 
lülde bekleniyor. 28 Eylüle ELLERMAN LINES KôSTENCE limanları için yük 
kadar ROTTERDAM, HAM- LONDRA HATTI alacaktır. 
BURG BREME 

"MALVERNIAN,, vapuru ve N için yük • MEROPE" vapuru 5-9-37 
alacaktır. lO Eylülde gelip 17 Eylüle de ROTTERDAM, AMSTER· 

AMERI 
kadar LONDRA ve HULL DAM ve HAMBURG liman· 

CAN EXPORT LINES için yük alacaktır. 
THE EXPORT STEAMSHIP "MARONIAN,, vapuru Ey- larına hareket edecekti. 

CORPORA TION lülün ortasında LONDRA, "HERMES" vapuru 20-9·37 
•EXPRESS,, vapuru 9 Ey- HULL ve ANVERSten gelip de ROTTERDAM, AMSTER-

lülde bekieniyor. NEVYORK yük çıkaracaktır. DAM ve HAMBURG liman-
için yük alacaktır. "PHILOMEL" vapuru 29 lan için yük alacaktır. 

"EXMOUTH,, vapuru 22 Eylülden 8 Birinciteşrine kadar SVENSKA ORIENT LINEN 

Türk Anooim Şirkc.:i 
Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolayısile çıkarılan kumaşlar 

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

Satış Y ederi 
Bi~incı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mımar Kemaleddin caddesinde FAHRİ KANDEMiR o~Ju 
---==~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!~~1111!111111~ ....... 

Eylülde bekleniyor, NEVYORK LONDRA için yük alacaktır. "GDYNIA,, motörü 2-9-37 
için yük alacaktır. LIVERPOOL HATTI de ROTTERDAM, HAM- lzmı·rPamukM t 

"EXIRIA" vapuru 28 Eylüle "MARONIAN., vapuru 16 BURG, DANTZIG, GDYNlA 1 ens uca 1 
doğru bekleniyor, NEVYORK Eylülden 22 Eylüle kadar LI- BALTIK ve DANIMARK li- Türk Anonim Şirketı• 
için yük alacaktır. VERPOOL ve GLASGOW manlarına hareket edecektir. 

için yük alacaktır. "VASALAND" moto"ru" 17- Şirketin Merkez ve Fabrikası: Izmir'de HalkaL .ırdadırr. 
THE EXPORT STEAMSHIP y r d A r CORPORATION "MARDINIAN" vapuru 17 9.37 de ROTTERDAM, HAM- er ı pamuğun an t, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 

Eylülde LIVERPOOL ve ~eyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
PiRE AKTARMASI SEYRi SWENSEAdan gelip yük çı· BURG, DANZIG GDYNIA, ımal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip men .. u· 

SEFERLER karacak. NORVEÇ-BALTIK ve DANI- catına faiktır. 
•EXCHORDA .. vapuru 10 MARK limanlarına hareket T } f N 221 

Eylülde PIREden BOSTON "MARDINIAN,, vapuru 29 edecektir. e e On O. 1 Ve 306j 
ve NEVYORK için hareket Eylülden 6 Birinciteşrine ka· T 
edecektir. dar LIVERPOOL ve GLAS· ıo.;:~~K:~::E~D~~t.ö~i1~- - elgraf adresi: Bayrak lzmir 

"EXCALIBUR,, vapuru 24 GOW için yük alacaktır. 
Eylülde PIREden BOSTON BRISTOL: LEITH ve NEW- BURG DANTZIG, GDYNIA 
ve NEVYORK için hareket GASTELE HATTI DANIMARK limanlarına ha-
edecektir. "JOHANNE., vapuru Eylü- reket edecektir. İlanlardaki hareket tarihle-

"EXETER,, vapuru 8 Birin- lün ortasında doğru BRIST-OL SERViCE MARITIME rile navlunlardaki değişiklikle-
citeşrinde PIREden BOSTON için yük alacaktır. ROUMAIN rinden acenta mesuliyet kabul 
ve NEVYORK için hareket "ARABIAN PRINCE" va· "SUÇEAVA,, vapuru 10·9- etmez. 
edecektir. puru Birinciteşrinin on beşinde 37 de MALTA ve MARSIL- Daha fazla tafsilat ıçm Çocuk Hastahkl~n 

Seyahat müddeti: LEITH ve NEWGASTEL için Y Aya hareket edecektir. ikinci Kordonda FRATELLI 
PIRE-BOSTON 16 gün yük alacaktır. ZEGLUGA POLKA S. A. SPERCO vapur acentalığına mütehassısı 

PIRE.NEVYORK 18 gün Tarih ve navlunlardaki deği- "LEWANT" motörü 8·9·37 müracaat edilmesi rica olu- ı fkinciBeylerSokağı No. 68 
SERViCE MARITIME şikliklerden mes'uliyet kabul de ANVERS, DANTZIG ve nur. Telefon 3452 

ROUMAIN edilmez. GDYNIAlimanlanna hareket ~T:el:ef:o:n:~4~1~1~1/~4~1:42:/:26:6~3:~~2~2~1~~~~~~~~~~~ 

BUCAREST 
"BUCAREST" vapuru 15 Birinci sınıf mutahassıs 

Eylülde gelerek ayni gün KôS- Dr. Demı·r Alı· 
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALATZ aktarması TU
NA limanlarına hareket ede
cektir . 

.. DUROSTOR .. vapuru 27 

Kamçıoflu 
Cilt ve Tenasül lamtalılclaı 

w elektrik teda11isi 
Eylülde bekleniyor. KÖSTEN- lzmir. Birinci beyler sokağı· 
CE, SUUNA, GALA TZ ve 
GALA TZ aktarması TUNA Elbamra sineması arkasında 
limanları için yük alacakbr. No. : 55 

STE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

.. SZEGED,, motörü 20 Ey
lülde bekleniyor, BELGRAD, 
NAVISAD, COMARNO, BU· 
DAPEŞTE, BRA TISlA VA, 
VIY ANA 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, GALATZ ve IBRAIL 
limanlarına yük alacaktır. 

ARMEMENT DEPPF. 
ANVERS 

"ESPAGNE" vapuru Birin-

Telefon: 3479 

citeşrin iptidalarmda bekleni
yor, ANVERS için yük kabul 
edecektir. - - -DEN NORSKE MIDELHAVS-

LINJE • OSLO 
"BAALBEK,. motörü 25 Ey

lülde bekleniyor. DlEPPE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ li· 
manian için yük alacaktır. 

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

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

Kum~ 

U 
~!!!!!!!~· 

cuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Baıtlarak büyük .. Ça/epçiof lu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

SıhhatEczahanesinde 
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ltalyanlar ispanya sahillerine ve lspanyol fasına 
mütemadiyeo asker çıkarıyorlar 

Cumhuriyetciler Madridde iki noktadan taarruza 
geçerek ihtilalcilerin irtibatını kestiler 

Paris 20 (Radyo} - İtalyanların, ispanya limanlarına müte- işgal ettikten sonra Giton'a doğru ileri harekata başlamışlar 
madiyen asker çıkarmağa başladıkları ve lspanyol Fasına üç ve şehr~ 30 kilometreye kadar _yakl~şmışlardır. . 

f k ·· d d.kl · ·b· Al ) d T · l d h b Madrıt 20 (Radyo)- Cumhurıyetçı ispanya kuvvetlen, Mad-
ır a gon er 1 erı. gı ı, man arın a anıe~ e ad~ azı rit cephesinde iki büyük taarruz yapmışlardır. Bu taarruzdan 

yerlere top yerleştırmekte oldukları haber verılmekte ır. k G d 1 R k"l . d k" ·h .
1 

.. 
1 

· k 
F · 1 h f T d h ~ b · ma sat, a a amara ve osusyera mev ı erın e ı ı tı a cı u-

Bütün bu haberler, ransa sıyasa ma 8 1 ın e ususı ır vetlerin, birbirlerile temas noktası bulamamalarını temin et-
ehemmiyet ve dikkatle karşılanmıştır, mekti . 

Roma 20 (Radyo)- Karadenizde seyahat etmekte bulunan Cumhuriyetçi askerler, maksatlarına nail olmuşlar ve bu te-
ltalyan posta ve yük vapurlarının, derhal geri dönmeleri hak· masa mani olacak şekilde tedbirler almışlardır. 
kında ltalya Deniz bakanlığı tarafından emir verildiği yalandır. İhtilalcilerin, Madrit üzerine umumi bir taarruz için hazır-

San Bastiyen 20 (Radyo) - ihtilalciler, Pahares tepelerini lanmağa başladıkları söyleniyor. ------·· ............ ·-------
Fransız Manevraları ISabık . çekoslavakya cum -lngiltere Harbiye Nazırı 

Parise geldi 
Paris, 20 (Radyo) - Fransız Manevralarında hazır bulun

muş olan lngiltere Harbiye Nazırı Lord Belisa, dün, Fransa 
Harbiye Nazırı B. Daladiye ile birlikte manevralar sahasın
dan buraya gelmiştir. 

Lord Belisa, birkaç gün Pariste kalarak sergiyi gezecek ve 
müteakiben Londraya dönecektir. 

Fransız manevraları esnasında beşinci ve on dokuzuncu 
piyade fırkalarından 800 muhabere güvercini salıverilmiştir. ............ 
iptidai mad~eler 

-·-Almanya, Italya ve Japonya demir, 
k"ömür ve bakır ihtiyacı içindedi 
Mevaddı iptidaiyesi bol olan 

milletler olmıyanlara göre çok 
iyi bir haldedir. Bunların da 
hepsi istedikleri kadar demire, 
kömüre, bakıra malik değilse
ler de her halde hiç malik 
olmıyanların hali çok sıkıntı
lıdır. Bol mevaddı iptidaiye 
bir memleketin yüzünü ağart
tığı gibi onun harp sanayiine 
ve sulh sanayiine azami fayda 
temin etmektedir. Almanya, -
ltalya ve Japonya bugünkü 
dünyanın üç büyük devleti de
ğil midir?. Kömürünü, demi
rini, bakırını tedarik için başka 
memleketlerin yardımına muh
taçtır. Mevaddı iptidaiyesi en 
bol olan Amerika, sonra ln
ıiliz imparatorluğu, sonra F ran· 
sız gibi memleketler ise istik
bali daha emin bir halde 
ıörebiliyorlar. 

Almanya, İtalya ve Japonya 
kendiierini sıktıkça sıkıyorlar. 
Ellerine geçen mevaddı ipti
daiyeyi azami tasarrufla kul
lanarak az şeyden çok kar 
teminini dü;ıünüyorlar. Fakat 

bu hal dünyada dehşetli bir 
rekabet ve daha doğrusu düş· 
manlık uyandırıyor: Mevaddı 
iptidaiyeden mahrum olanlar, 
olmıyanlann malına, mülküne 
yani müstemlekelerine göz dik
miştir. 

Milletler cemiyetinde bir ko
misyon vardır ki, mevaddı ip
tidaiyenin devletler arasında 
hakkaniyetle taksimini temin 
için ne yapmak laZlmgeleceğini 
arllftırmakla meşguldür. 

Milletler Cemiyetinin bu ko
misyonu geçen gün tekrar top
lanarak bazı noktaları tesbit 
etmiştir: Mevaddı iptidaiyesi 
olmıyan memleketlere haı içten 
ıönderilecek maddelerin be-

delini ödemekte kolaylık gös
terilmesi gibi. 

Fakat ortada henüz hiçbir 
karar olmadığı gibi ne vakit 
böyle bir karar verileceğini 

gösteren bir alamet te yoktur. 
Japonya, Milletler Cemiyetin
den çıkmıştır. Almanya Cenev 
re'den ayrılmıştır, ltalya'nın 
ise Milletler Cemiyetine karşı 
bilhassa Habeş mes' elesinden 
beri almış olduğu vaziyet mey
dandadır. O halde mevaddı 
iptidaiyece en ziyade muhtaç 
olan memleketler Cenevre mü
zakerelerine karşı bu kadar 
uzak dururken mevaddı ipti
daiye buhranının halli çaresi 
kolay kolay bulunacağa ben
zemez. 

Aradığı mevaddı iptidaiye
yi :bulacağını söyliyerek Al· 
manya umumi harpten sonra 
elinden alınmış mütemlekele· 
rinin kendisine verilmesini is
temişti. Fakat neticesiz kalmış 
İngiltere böyle bir teklifi hiç 
kabul etmemiştir. İtalya ve 
Almanya arasındaki münase
bat bu kadar sıkı olduktan 
sonra ise Alman tekliflerini 
İngilizlerin dinlemesi imkansız 
görülmektedir. 

lngilterede bulunan Alman 
taraftarları ikide bir hükumet
ten Almanyaya eski müstem
lekelerinden birkaçının veril
mesini söylerlerse de bu hiçbir 
kabule mazhar olamamaktadır. 
Bilhassa son defa lngiliz amele 
fırkası, Almanya, İtalya ve 
japonyanın alabildiğine silah· 
lanmasını tasvib ettiklerini ileri 
sürerek lngilterenin harp sa
nayiini hazırlıyacak diye Al
manyaya mevaddı iptidaiye 
verilmesine lnıilterede her 
suretle mani olmıya çalışıla
caktır. 

bur reisinin cenaze töreni 
Prag 20 (Radyo) - Çekos

lovakyanm banisi profesör Ma· 
zarikin . cenaze alayı, yarın 
yapılacaktır. 

Ce.d, dün akşam .Lani 
şatosundan buraya getirilmiştir. 
Cenazenin geçtiği bütün cad-
delerde toplanan binlerce halk, 
Çekoslovakyayı kuran büyük 
adam için gözyaşları dök-

mekte idi. 
Mazarik, cenaze alayından 

sonra tekrar Laniye götürü· 
lecek ve şimdilik; zevcesinin 
yanma defnedilecektir. 

Hükumet, ileride Mazarik 

için büyük bir abide yapacak 
ve cesed, bu abideye nakl
olunacaktır. 

. Suikasdlar devamda ., 
1 Paris 20 (Radyo) - Elcezirede meçhul eşhRs tarafından 
patlatılan bombadan 700-800 bin franklık zarar husule geldiği 
söyleniyor. 

Zabıta, bombayı atanlan aramakta ve fakat, henüz bir ipucu 
elde etmemiş bulunmaktadır. ............ 

Balkan olimpiyadları kapandı 
/ Baştarafı 1 incisahif ede J 
sert güreşti. Marko, kuvvetli 
hamleler karşısında dışarı ka
çıyor, kafa vuruyor, Hüseyinin 
oyun yapmasına meydan bırak
mıyordu. 13,14 dakikada Hü· 
seyin, çitt kle tatbik ederek 

Markonun sırtını yere getirdi. 
79 kiloda 

Yunan güreşçisi Kompakis, 
Yugoslav Kişe sayı ile galip 
geldi. 

81 kiloda 
En zevkli geçen güreşlerden 

birisi de bu oldu. Yunanlı 
Lefakis, Yugoslav Metsner 
karşılaştılar. Yunanlı, kuvvetli 

rakibine karşı kendisini teh
likeye atarah tekkle tatbik et
ti ve rakibini 6,46 dakikada 
tuşla yendi. 

Ağır siklet 
Çoban Mehmed, genç Yu

goslav güreşçisi ile 9, 14 da· 
kika mücadele etti. Vesiçi 
burğuya düşürdü ve galip geldi. 

Beynelmilel güre~lere ilk defa 
olarak iştirak eden Vesiç, ge
lecek seneler için Çobanın en 
müthiş rakibi olmağa namzet
tir. 

Umumi tasnif 
Umumi tasnifte 6 güreşin 

birinciliğini takımımız, 56 kilo· 
yu Yunanlılar aldılar. Bizim 
bir ikinciliğimiz, Yugoslavların 
dört ikinciliği ve üç üçüncülü
ğü, Yunanlıların iki ikinciliği, 
dört üçüncülüğü vardır. Milli 

takımımiz, beşinci Balkan gü
reş şampiyonluğunu almıştır. 
ikincilikte ihtilaf çıkmıştır. Yu· 
goslavlar ve Yunanlılar, 11 
puvanla berabere gelmişler, 
Y unanhlar bir birincilik aldık
larından ikinciliğin kendilerine 
verilmesini istemişlerdir . 

Enterbalkanik güreş kon
gresi, bugünkü içtimaında ih
tilafı halledemezse, beynelmilel 
güreş federasyonuna müracaat 
e filecektir. 
· Kapanma merasimi 
Güreşleri müteakip kapanma 

merasimi başlamış, madalya· 
lar tevzi edilmiş, milli marşlar 
çalınmış, şeref direğine mera-
simle sancak çekilmiştir. Vali 
muavini B. Cavid, bir söylevle 
olimpiyadı kapamış, güreşçiler 
bir resmi geçit yapmışlardır. 

Ziyafet 
Gece fuarda güreşçiler şe

refine verilen ziyafette bde
diye reisi Dr. Uz ve Yugoslav, 
Yunan kafile reisleri söylevler 
vermişlerdir. 

Zayi 
J 935-1936 senesi Kula mer

kez Zafer ilk okulundan aldı

ğım şahadetnameyi zayi ettim. 
ikinci bir nüshasını alacağımı 
ve zayi olan şahadetnamenin 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

Kula Zafer ilk okul mezun
larından 437 numaralı Zıya 

Gür oğlu Şerif Gür 

il daimi encümeninden :· 
8256 lira keşif :bedelli İzmir • Menemen yolunun 9 + 350 -

11 + 7 50 kilometreleri arasındaki şosenin esaslı onarılması on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan 2490 sayılı 
yasalar gereğince hazırlıyacakları teminat ve müteahhitlik bel· 
gelerile birlikte 23/9/937 Perıembe günü saat on birde il 
Daimi encümenine gelmeleri. 3127 

-
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işin daha garip safhası var. 
Hadiseden haberdar edilen 
Manço hükumeti, Paris sefa
reti, Tolona bir ataşenaval 
göndermiş olduğunu bildirmiş· 

tir. Amiralın ve erkanılıarbi
yesinin tamamen aldatıldığı 
aşikardı. Sefarethane ayni za· 
maııda mevzuubahs Tamara
nın Mançurili olmadığını, çün
kü F ransada bulunan! Mançu
rililerin muvazzah listesine ma
lik bulunduğunu da ilave et· 
miştir. 

Bu sahte Mançurilinin Mar
silya yolu ile ve sahte evrakla 
Tolona geldiği ve bazı kim
selerin yardımı ile Klodun 
planlarını çaldığı anlaşılmıştır. 

Martel, Tolon civannda bu· 
lunan maktul Çinliyi görünce 
hemen tanıdı ve bunun Ta
maro olduğunu hafi zabıtada 
bu adamın Barkeri sokağında 
pedikürlük yapan Sadeo adlı 
bir Çinli olduğunu tesbit et
miştir. Bu adamın zabıtaca 

birçok hırsızlıkları da tesbit 
olunmuştu 

lık İş olarak sahte ateşene
valin eşkalini bütün hudud ve 
liman postalarına telgrafla bil
dirdim. Bundan sonra pedi· 
körün odasına gittik. 

Burası bir tavan arası idi; 
maamafih Çin zevkine göre 
güzelce terttib edilmiş idi. 
Maktul Çinli burada demirden 
karyolasına yatırılmış idi. 
Martel buradada maktu
lün Tamaranm ti kendisi 
olduğunu iddia etti. Kom
§ular ve evin kapıcısı ise 
maktulun çolctanberi tanıdık
ları Sadao adlı olduğunu id· 
dia ettiler. Hatta bu adamın 
evinden geceleri aynlmadığını 
da ilave ettiler. 

Ben ise, ölünün yuzune 
baktığım zaman tuhaf bir his 

altında kaldım. Bu adam aca
ba iki şahsiyet yaşayan es• 
rarengiz mahluklardan birisi 
mi idi? 

Martel ile komşular arasın .. 
da bu huıustaki münakaşa 
devam ederken bir komiser 
ve iki memurdan mürekkep 
zabita heyeti de benim emir· 
lerimi bekliyorlardı. 

Ben gözlerimi ölünün yii· 
zünden çektim ve zabita me· 
murlarile birlikte araştırmala
ra başladık. 

Nihayet bize ipucu olabile
cek dört şey elde ettik. Bir. 
masa arkasından çıkan karbon 

[kopya] kağıdı tomarı; üze
rinde yazı izleri bulunan bir 
puvar kağıdı ve iki cin ta
butu! 

- iki tabut mu? 
- Evet, iki! Her tabutun 

üzerinde birer gümüş levha 
vardı; bu levhalar üzerindeki 

·yazılan hal benim için müm-

kün değildi, bereket versin ki 
yanımdaki memurlardan birisİ 
uzak şarkta uzun müddet 
yaşamış idi ve bu levhalarla 
tabutları görünce: 

- Bunlar ikidir, iki ikiı 
kardeşi diye vaziyeti izah ede· 
bildi. 

Sarı ırklıların adeti veçhilc 
iki kardeş biribirlerine birer 
tabut hediye etmek mecburi
yetinde imiler. Bu tabutlar 
sayesinde, ikizlerden birisinİP 
Tamaro Osuki diğerinin de 
Sadao Osuki olduğu anladık· 

Tabii bu tesadüf, vaziye~ 
tenvir etmiş idi. Bu ikiz kar
deşler Klodun esrannı çal· 
mak işini Üzerlerine almış bır 
lunuyorlardı. Bulunduğuınuı 
karyon tuoye kağıdı bahriye ~ 
dairesi itirazlar bürosun~ 
kopya için kullandığı ve Klo
da keşfinin reddini bildirdi 
tahriratın karyobe kağıdı idi· 
Bu kayort kağıdı buraya naJll 
gelmişti. Hiç şüphesiz bahri· 
ye dairesi gizli daktilolatl 
arasmda bunların bir ıuÇ 
ortağı var idi. Bu karbon ka
ğıdından alınan malumat sye· 
sinde Sadeo Klodun evillİ 
tecessüse başlamış ve Martel 
de kendisini bizce malum şe
killerde görmüş idi. 

· Arkası wır -

Çin·Japon harbı 
ıiddetlendi 

- Ba,ıaraf 1 nci ıahifede "' 

açtıkları grup ateşile, Çin tar 

yarelerinden bazılarının diişU' 
rüldüğü bildirilmektedir. 

Paris 20 (Radyo) - ŞaıJI 
baydan alınan haberlere gö..., 
Japon Erkanı harbiyesi, büti' 
Çin sahillerindeki adalan• 1r 
galini derpiş etmektedir. 

Paris, 20 (Radyo)- Ruıya· 

dan satan alınacak eıliba "e 
mühimmat hakkanda Ruı ri• 
calile konuşmak üzere, ÇiP 
erkanı harbiyei umumiye reili
nin Moskovaya vardığı bildi· 
riliyor. 

Nankin 20 (Radyo) - Çi~ 
hükumetinin, Tokyo aefirin~ 
geri çağırmağa karar verdit• 
hakkındaki haber, resmen tek• 
zip edilmektedir. Şu ha'e goıe 
Çin-Japon siyasi münuebatıı 
kesilmiş değildir. 

Fuar kapanıyor 
-Baş tarafı 1 inci sahi/ ede.,, 

fet verecek ve burada kapan•f 
nutkunu iradeyliyecektir. 

Fuar, geçc.n senelere naıa· 

ran bu yıl çok daha faıl' 
alaka görmüş, bir ay zarfınd• 
hariçten ve dahilden lz111it1 

150 binden fa~la seyyah çe"· 
miştir. Dün gece de fuar s<>11 

Pazar münasebetile çok b1' 
balık olmuştur. ./ 

lzmir vilayeti muhasebei hll-' 
susiye müdürlüğünden: 3139 

ldarei hususiyenin ve yarış ve ıslah yüksek encümenini!. 
bu seneki sonbahar at koşularının icrasma 12, 19, 26 eylw 
937 tarihine müsadif pazar günleri öğleden sonra aut 15 de 
başlanacakbr. · 

Bir çok saf kan ve yanm kan Arap ve lngiliz bayvanl•k 
rının iştirak edeceği bu koşular diğer yıUar koşularından ~o 
heyecanlı olacaktır. Bahsi müşterek ve çifte bahis mükafatın' ~ 
ilaveten ayrıca da piyangolar tertip edilmiştir. 'il~ 

Kemer ve Kızılçulluyu da tutmak üzere Alsancaktan ko!IJ 
mahalline sık sık trenler tahrik edileceği gibi ayrıca oto~iil 
ve diğer nakliye vasıtalarının seyri seferleri temin edilmiftil'de 

Halkımızın hem güzel bir havadan istifade ve helll L•l
zevk ve heyecan veren yarışları seyir etmek için koıu ~ 
line akan etmelerini tavıiye ederiz. 9 11 t • 16 1 21 


