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asladı • ın 
•$ 

u un korunması için m ·· 
terek eşe üs istenecek 

an r apon itti akına 

Uıuslar sosyetesi-birinci kanun 
ta ya da işti ak ediyor 

7 i ci Pazrtesi gün·· topla aca 
n 
tr 

u haber, Par·ste bomba~ ,gibi patladı,~,
--~ er şeY,-Kont - ·yanoDun Berlin 

-- seyahatiild8 ararlaştırılmış ve lngiltere; uluslar sosyete
sinde lspanya'yı ancak Madrid 
hükumetinin temsil edebilece
ğini ileri sürüyorlar. halya ise, 
bu kanaatin aleyhinde bulun
makta ve Madrid hiikfımeti, 
uluslar sosyetesinin birinci 
kanun toplantısında İspnnya· 
yı temsil etmekte devam 
ederse ltalya hükumetinin, 
derhal sosyeteden çekileee· 
ğini bildirmektedir. 

Paris' 

Paris 27 (Radyo)- Tokyo· 
dan alınan bir habere göre, 
Japonya Hariciye Nazırı M. 
Artiya, Japonya'nın Roma se· 
firi M. Stokimorak'e verdiği 

bir emirde, Komünizm aley· 
hine akdolunan Japonya • Al· 
manya paktına İtalyanın da 
iştiraki için müzakerelere gi· 
rişmesini bildirmiştir . 

Son alınan mütemmim ha
berler, bu husustaki müzake· 

relerin, daha evvel esaslaştı· 

Uluslar sosyetesi toplantı halinde Grenguvar gazete. rılmış olduğunu bildirmekte· 

L Paris 27 .(Rad_ y. o). - .. Ulus- Ala.kadarlar sosyetenin bu sini nehre attılar dir · 
~ Paris 27 (Radyo} - Halk; Japonya, ltalyanın bu pakta 

sosyetesı, bırıncı kanunun seferkı toplantısında çok mü· l >cd· bugün Grenguvar gazetesinin iştirakine mukabil talya ve 
ınci günü toplanacaktır. him meselelerin konuşulacağı· matbaası önünde toplanmış Habeşistan imparatorluğunu Mussolini veliahdtla bir arada 

, Sosyetenin genel sekreteri nı ve sulhun korunması için Alakadarlar, İtalya hariciye man ricalilede konuşuldug" unu ~ , , ve nümayiş yapmıştır. Bu ga· tasdik edecektir. 
~.A.venol un Londra dan av· müşterek teşebbüsler istene· zete, satıcıların elinden alına· Bu haber, Paris'te bomba nazırı Kont Ciyano'nun Berlin ve her şeyin orada kararlaş· 

1nden sonra derhal hazır· ceğini bildiriyorlar. rak Sen nehrine ahlmıştır. gibi patlamıştır. seyahatinde bu ittifak için Al· tırıldığını iddia etmektedirler. 
ara başlanacaktır. Paris, 27 (Radyo) - Fransa -------=-•il!,_..,... ..... , ttMt...._• ......... ~··--------

lc a tal on Y~ Cenev Alman'lar, i ti ı k mü-
t •• t tt• nizm için ya ldığını 
eyemur~caa e 1 itiraf etme tedirl r 

~tililciler, Katalonyanın mü
~ctcaahnı kabul etmiyorlar ve 
'tek bir ispanya~ var diyorlar,, 

(VonlRibentrop) dün, gazetecilere verdiği 
beyanatta bunu aç kca söylemiştir 

Berlin 27 (Radyo) - Von ._.....,,.._...,.,.....__,.,.._,,'"""""'.--..-.,._- ' mekte,. ve böyle birşcye inan
ı mak için çocuk! olmak lazım 
·geldiği kaİÜlatin"i-göstermek· 
tedirler. 

Mühendis 
Tahliye edilmelidir 

diyorlar 
Paris, 27 (Radyo) - Al· 

man gazeteleri; idam cezasın
dan kurtularak on sene hapse 
mahkum edilen Alman mühen
disi (Stiklin) hakkında uzun 
makaleler yazmakta ve idam 
cezasile hapishanede sürün
mek arasında hiçbir fark ol· 
madığım ileri sürerek, mühen· 
disin tahliyesinini istemekte· 
dirler. 

Ribentrop, Alman· Japon pak· 
tına dair matbuat mümessille· 
rine beyanatta bulunarak de· 
miştir ki; ---------·· .... ~------

- Bu pakt, Kızıllara karşı 

akdedilmiştir. Hadiseler bize 

gösteriyor ki, Kızıllar, her memj 

lekette propaganda yapmakta 
devam ediyorlar. Bu propa· 1 
gandalan hiçe indirmek için 
herşeyi yapacağız. Kızılların, 
hariç memleketlerin işlerine 
nasıl karıştıklarını , ispanya 
hadiseleri bize göstermiştir. 
Biz, bu perdenin, başka mem· 
lckctlerde oynanmasına asla 

a ze and ansı
1 

zı ndraya"gitti 
~~~~---.+·~~-------~--

Başbak n, ralla bir saat -- -- -
kon k an {sonra doğ-

t. müsaade etmiyeceğiz. Von Ribenirop ruca • stasyona gitti 
Von Ribentrop'un bu be- Fransız siyasal mehafili, bu 

~--- Franko arkadaşlarile bir arada yanab, derin akisler uyandır- ittifakın yalnız Komünizme 
()a • 2 (R d ~G~ A k b l k,. mıştır karşı akdedildiğini zannetme· 

t I rıs, 7 a yo) - ene· ıneri a te aasını a ara J -=---· -------------------------
~a (Leyodelyano) Katalony;:= Madrid'den ayrılmıştır. hancı devletlere mensup bütün kiler aldıkları ve Tolev cep· 
~ ırı istiklali için ulusla;-·5~ Paris, 27 (Radyo) - San· posta vapurlarının Barselon hesinde esiı· edilen ihtilalciler 
bC~esi nezdinde teşebbüsatta takros ihtilalciler heyeti, Ame· limanına gitmemelerini ilan arasında İtalyan neferi bulun-
b~ Unrnak üzere Katalonya'dan rika'ya gitmek üzere Madrit- eylemiştir. duğu, Madridi iki defa bom· 

Brüksel, 27 (Radyo} - Bel 
çika başbakanı M. Vanzeland, 
kral Sa Majeste Leopold tara· 

fmdan kabul edilmiş ve uzun 

müddet konuşmuştur. 
M. Vanzeland, saraydan 

çıkınca derhal Londra'ya ha

reket etmiştir. lngiltere'nin !~~.heyet gönderildiğini söy· ten kaçan ispanya komünist· Paris 27 (Radyo) - Mad- bardıman eden ihtilalcilere 
h ış söylemiş ve böyle bir: ler lideri Garçya Ortabel'i rid müdafaa komitesi, neşret· meıısup tayyarelerden ikisinin F ·ı · • d [ 
~:~eketin, hiçbir zaman kabul yakalamışlar ve derhal harp tiii resmi bir tebliğte; ihtilal- düşürüldüğü ve bunların, Al· l lSfln e sey Ô.p 
ııı:'~~yeceğini, Burgos hükfı- divanı~a vermişlerdir. cilerin, on dört tank ve üç man fabrikalarının malı oldu- Ölenlerin adedi 
tq tının, tek bir lspnnya Parıs, 27 (Radyo) - (Tet· tabur Fnslı askerlerle Madri· ğu bildirilmektedir. 
~dı?ını söylemiştir. van) dan alınan son bir ha- din muhtelif mahallelerine Burgos 27 (Radyo) - lhti· yüzü buldu 

~d arıs, 27 (Radyo} - Mad- bere göre; ihtilalcilere mensup 
1 

taarruz ettiklerini ve fakat lalciler bankası, ispanya kağıt Kudüs 27 (Radyo) =--Filis· .. 
b halkı, şehri boşaltmnğa bir harp gemisi, bir Rus ti· milisler tarafından püskürtül- parasını damgalamakta devam .tinde şiddetli - ve Çok-sü;';kii 
i ~~larnıştır. Bu hafta içinde caret vapurunu yolundan alıp dükleri ve biri İtalyan, ikisi ediyor. Damgasız paralar, Is· 1 yağmurlar yağmaktadır. Birçok 
~'Yüz bin kişi mallarını terk götürmüştür. Alman malı olduğu anlaşılan panya'nın birçok yerlerinde yerlerde seylaplar olmuştur. 
&ı Ctck kaçmıştır. Bunlar ara· Burgos hükumeti, Barselon üç tank iğtinam ettikleri ve geçmemeğe başlamıştır. Boğulanla7ı"n adl!diyüzü bul: 
~d, ecnebilerde vardır. ablukasının başladLiını ve ya· Karabansel de yeni bazı mev- /Devamı 4 üncü sahifede} muştur.-

., 

M. Vanzeland 
Brüksel sefiri. M. Vanzelandı 
istasyona kadar t~yi etmi§tir. 

• 

-

• 
1 



1 
Ot 

u 

et 
ları 

calc 

D 

t 
do 
so 

f d 
tuı ' 

c 

r(l 
ı ·e 
E il 

~ll 

ıl. 

s 
•u~ 

Yüzük 
Zabıta Romanı 

No. 4 Nakili : Fethi Y. Eralp. 

Ça ı 
yo 

an s z yüz ··k iki mil-
ıy e e idi. • ra 

Zaten görünüşte de iyi bir 
delikanlıya benziyor: 

Komiser gene düşündü ve: 
- O halde! Dedi. Hiz

metçilerinizden şüphe edemi
yeceğiz. Başka bir yol tuta
lım .. 

Ko niser düşünüyordu. -
Nereden başlamalı? 
Hangi yoldan gitmeli 

idi. 
Böyle bir vaziyetle ilk defa 

olarak karşılaşıyordu. 
Aca bu işin içindej1 çıka

bilecek mi idi? 
Kafası İçinden, bunlara ben

zer birçok sualler geçip duru
yordu. 

Epiyce düşündükten sonra: 
- Biraz da şu çalman yu· 

zük üzerinde duralım .. 
Ve Neclaya dönerek: 
- Siz -dedi- bana, sordu

ğum şeyler hakkında en İnce 
no'<tasına kadar, hiçbir yanını 
ihmal etmeden bütün bildik
lerinizi anlatınız. 

Sakın hiçbir noktayı ihmal 
etmeyiniz. 
Belki sizce ehemmiyetsiz gö

rünen birşey, bize ip ucu ve
rebilir. Yüzüğün üzeri ne ile 
süslenmişti . 

Elmasla. 
- Büyüklüğü! 
- Oldukça iri idi. Sanki 

sun'i olarak yapılmış gibi .• O 
kadar iri bir elmasa yer yü
zünde pek seyrek rastlanır 
zannederim. 

- fyi traş edilmiş mi idi? 
- Evet hem pek iyi .. Çok 

güzel akisleri vardı. Hatta bu 

:nereden gelmiş bu yüzük? 
Necla biran düsündü: 
Ve; 
- Bir sultan vermiş!. 
Dedi. 
- Ya!. Şu halde yüzüğün 

asıl kıymetinden başka bir de 
tarihi kıymeti var! Buna göre, 
ona balıa biçmek pek güç!. 
Hatta imk5nsız bile zanne
dersem. 

Muzaffer söze karışarak; 

-- Kaynanam, yani Necla
nın annesi bana bu yüzüğün 

iki milyon lira kıymette oldu
ğunu söylemişti. 

- iki milyon!. 
Bu kıymet komiseri hayrette 

bırakmıştı .. 
Tekrar edip duruyordu; 
- iki milyon hal.. Herifler, 

bu işi yapmakta aldanmamış· 

lar .. Epey bir şeye konmuşlar, 

yani bizim tabirimizle: "Güzel 

"'bir vurgun vurmuşlar. 11 

iki milyon! 
Biranda ele geçen bu~para; 

onları hiç sevindirmez mi?. 

Herhalde yol kesmekten, kasa 

kilitlerini kırmaktan daha ko-

lay aşırılan bir para. 

Emeği, zahmeti az .. 

Fakat parası pek bol bir ış. 

Zannediyorum ki, bunu aşı-

rarıı veya aşıranları yakala· 
mak, biraz zorca olacak. 

Necla soruyordu; 

- Zorca mı?. . • 

Komiser biraz durduktan 
sonra. 

- Zannediyorum. Dedi. 

(Ulusal Birlik) 

as 
? 
• • 

Sara Çurçil, bu mera 
hadiseyi a atıyor 

lı 

Avrupa matbuatı bu aralık 17 yaşına geldiğim zaman 
lngiltere'nin en büyük siyasi- Paris'e ;gitmiştim. Fakat çok 
lerinden·meşhur Çurçil'infgenç kalmayıp. Londra'ya döndüm. 
ve güzel kızı Sara Çurçil'in Çünkü mevcud ad'aneye göre 
macerası ile meşgul bulunuyor. İngiliz sarayına prazanta edi-

Sara Çurçil birlmüddet ev- lecrktim. Benim için çok he-
vel haber verdiğimiz gibi ti- yecanlı olan bu merasimin 
yatroculuk hayatına atılmak yapıldığı gün kralın hasta 
ıçın bir gün aile yuvasını düşmesi talihsizliğine uğradım 
terkediyor ve Amerika'ya gi- ve yalnız kraliçenin huzurunda 
diyor. Bu defa yazdığı bir eğilebildim. 
maka:ede hayatının şimdiye ingilterc'de başka bir an'ane 
kadar malum olmıyan tafsila· daha vardı. Saraya prezanta 
tını anlatmaktadır. Amerikan edilen ve Londranın içtimai 
gazetelerinde çıkan bu maka- hayatına giren genç bir kızın 
leyi hulasaten bizde nakledi- merasim yapıldığı sene ve ni-
yoruz: hayet ertesi sene evlenmesi 

Evvelisi gün Postondaki Riyo lazım ıelir. Bu an'anenin bir 
tiyatrosunda oynamıştım. Sah- çok felaketlere sebep olduğu-
nenin perdesil inmiş ben de na kaniim. Ben ne 19 umda 
altındaki odacığımın kapısına ne de 20 yaşımda cvlenmeği 
gelmiştim. Hala seyirc.lerin al· düşünmiyordum. En büyük ar· 
kışları devam ediyordu. Müt· zum tiyatro sahnesinde görün-
hiş gurur içindeydim. Kapıdan mekli. Bunun için içtimai ha· 
içeri girer girmez şık bir va- yatın icaplarından olarnk bana 
zoya konmuş güzel bir çiçek gösterilen dersler arasında ya-
demeti gözüme ilişti. Demete lınız da .sı teı cih ediyordum. 

ob· n r· k y 
hul bir mil e CD 

• 
nıye ·zıe i •• 

Iskit'lerin kültürü damgasını 
taşıyan 36 bin kadar muhtelif 
eşya veya parça bulunmuş \'e 

bunlar tasnif olunmuştur· 

Sovyet arkeologları, kutup 
dairesi arzında obi nehri kı
yılarında Salegard mıntaka

sında çok eski zamanlarda 
oturmuş bulunan meçhul bir 
milletin konak yerlerinde araş
tırmalarda bulunmuşlardır. Ge-

çen yıl Salegard civarında ~ a
in eski bir şehir harabelerinde 
yapılan arkeolojik kazılarda, 
orada yaşamış olan halkın 
yübe~ kültür seviyt sine işaret 
eden bazı artistik eşya ele ge
çirilmişti . 

Kazılara bu yıl da devam 
olunmuş ve evvelce bulunan
dan daha eski zamanlara aid 
başka bir yeri keşfoJunmuştur. 
Gerek evvelki konak yerinde 
gerek bu yeni keşfedilen yerde, 

vy 

. e· Bu kazılardan çıkan netıc. 

lere gört>, bu iki eski şehfl!l 
mevcut bulunduğu zamanlarda, 

e· o mıntakada hayvanat ve o 
b·r 

batat tamamen başka 1 

manzara arzetmekte idi. Bulıı· 
·•·!(" narı hayvan ve kuş kemıt-: . 

rine bakılır ise, şimdi hali bır 
1 b ı · kti'e tundra o an u yer erı va · 

zengin bir ormanlık kaplama~;~ 
ve bu yerlerde çok revna 

· k ·d·ı Çok nebatlar yetışme ·tc ı ı 

eski zamanlarda buralar~9 
oturmuş olan kavim, tarih jçırı 
hala bir muamma halinde bo· 
lunınaktadır. 

• iğne ile tutturulmuş kartta şu flk zamnnlardn ht~rglin bır saat 
yazıları okudum: 22 yaşmı ik- C<lcrs alı rkerı somaları beş sa-; ..ı._ 
mal eden Sara Çurçil'e ithaf. ~ate kndnr ç.ıkardı~1 ... Çok ~<?: 
Tanıdıklarım beni unutmamış ;;~ı;_;yordu~. Dansların içinde' ... 

ıne 

e-
dedim. Demetin yanında am- en l : oşuma gidenleri klasik 
calarımdan, kuzenlerimden di- v. ' a let oyunları idi. Aklıma 
ğer hısım ve akrabamdan gel- yerl eşt irdiğim şey Krallık dans 
miş bir sifrii ! telgraflar da akademisinde imtihan vermek 
vardı . ·<l· ı 1. 

Aldığım te~rik i telgrafları~ Bir gün akademi dirrktöıü 
içinde.babamın tebrik ve .. dua- I· Kohra'nın yazıhanesine müra

ları beni büyük bir heyecana • caat ettim maksadımı anlat· 
koydu. Otururken göz yaşla- tıın . Direktör bana: 
rımı güçlükle zaptediyordum. - Valdeniz buraya geldiği· 
1914 yılında doğmuştum. Bu nizi biliyor mu? Diye sordu. 
gün tam 22 yaşınduyım. Verdiğim cevap gayri muay-

Annem bana do~duğum yen idi. Fakat kendisinden 

Moskova, (T.A) Bu yıl 
çok fena gitmi · olan hava 
şeraitine rağmen, Sovyeller 
birliğinde elde cdılen pancar 

rckoJtesi, uımanında çok ıyı 

telakki olunan geçen yıl re· 

koltesinden çok fazladır. 
Bu vakıanın sebepleri, pan

car tarlalarının randımanını 

yükseltmek için Kolkhozcula-

• • 
h l · · Virı· kental nıa su vermıştır. k 

nitsa mıntakasında birço 
b rııı kolkhozcular hektar aşı 

1 
1000 kentala kadar ınahstı. 
almışlardır. Kiev ve Vorod; 
mıntakalnrı kolkhozlarında 
bu kabil randımanlar az de' 
ğildir. . Jt 

Pancar ziraatı bu yıl, ılk .,. 
fa olarak, Kazakıstan, Kırgııı 

C,ı• 

tan Uzak Şark ve garbi ,J 

I ıjl' 
birya gibi mıntakalarda da } ~ yüzden ona "meçhul yüzük,, 

adını vermişler.. Taşının ne

rede bulunduğu belli değilmiş. 

- Meçhul yüzük mü dedi
niz? 

Yani bundan onları yakalama

nın ele geçirmenin inkansız 

olduğunu anlatmak istemiyo-

gün olduğunu pek çok defa- bir tiyatroya dansör olarak 

1 

lar ~hikayet etmişti. Avrupa alınmamı rica ettim. Di.rekt?r 
muharebesi henüz haşlamış, meşhur dansör Klak Lusı takıp 
Alman'lar Belçika'rıın Anvers etmemi söyledi. 

rın açtıkları mücadelede, top· 
rağm çok dikkatle hazırlanı· 

şında; ziraatin makineleştiril
mesinin gittikçe daha geniş 

bir surette memlekette yayıl
mış olmasından ve büyük 
mikyasta kimyevi ğübre kul
lanılınasındadır. 

pılmıştır. Buralarda da <0 

tı(· 
mükemmel mahsul alınnı1 ka· 
Bilhassa Kırgızistanda ve 

d 9Jl 
zakıstanda umumi ran ııfl 

Diye, komiser Necla'nın sö
zünü kesti. 

- Evet.. Bu yüzüğü hep 
bu isimle tanır herkes .. 

- Biraz durunuz .. · Bu isim 
bana zabıta tarihinde çok 

korkunç bir vak'ayı hatırlatıyor. 
Evet evet... 
Diye komiser biran söylen

dikten sonra: 

- Meçhul yüzük hadisesi .. 

Dedi. Hatırladığıma göre, bu 

yüzük çalınmış ve umulmadık 

bir zamanda ve umulmadık 
bir yerde bulunmuştu. 

Necla hemen atıldı: 
- Evet işte bu yüzük .. Bü

yük aıınemden bana kalan yü· 
zük .. Komiserin yüzü biraz de
ğişir gib olnıu~t ı. 

Biral güıtimsem "şti . 
- Anlaşıldı !. Meçhul yüzük 

işte bir ip ucu .. 
Bununla neticeye varacağı· 

nızı umuyorum . 
Komiserin muavini de biraz 

gülümsemişti. 

Komiser sordu: 
-. Elmas parçası yüzük üs

tüne nasıl iliştirilmişti? 

- Platin tırnaklarile. 
Sağ eli ile saçlarını karıştı

rarak: 
~ Bu yüzük hep sizin ya

nınızda mı duruyordu ? 
Evet ... 

- Peki bliyük annenıze 

~~~ndan daha çetin ve 
• karışık işlerin~- içinden · çıktık~ 

Zabıta bu husustalçok iler
l~miştir. 

Biitün hileleri, biitün zorluk

lan halledebilmek için günden 

güne elimize yeni anahtarlar 

veriyorlar. 
Bir aralık not almakta olan 

muavınıne: 

- iyice 

değil mi? .. 
Dedi. 

not tutuyorsunuz 

Muavini ya7.masına devam 

P.derek, başı ile, evet, der 

gibi bir İşaret yapmıştı. 

Sözüne devamla: 

- Şimdi dedi; buradaki 
tahkikatı tam<ımlamak ıçın 

~hırsızlık yapılan yeri de gör· 
ınemiz lazım .. 

Belki io;imize yarıyacak bir 
kaç iz bulabiliriz orada .. 

( Arkası var) 

Birinci sınıf: mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
İzmir - Birinci beyler sokağı

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

• 

şehrini işgal etmiş, vaziyet 0 Bir hafta her gece ~ynadığı 
kadar kerışık ve tehlikeli imiş tiyatroya devam ettım. E~ 
ki ailem Londra'da bulunmı· küçük teferruatına varıncaya 
yan babaIT;a bir k~z ço{ u~unıın kadar bütün hareketlerini tet· 
dünyaya geldiğini bile haber kik ettim. 
verememiş. ilk hatıratımdan Bu nrada fikrimi alt · iist 
aklımda kalan şey yalnız Kent ~den bir mesele vardı. Aile 
dükalığ1ndaki evimizdir. Bun- ._hayatını bırakıp ta sahneye 
dan başka hiçbir şeyi hatırlı- çıkarsam acaba bir iskanda! 
yamıyorum. mı yapış olurum? diye diişii· 
' O zaman benim hoşuma 

niiyordum. Bu arada hayatıma giden şey evimizde 8 çocuk 
· Vikoliver isminde bir erkek bulunması idi. Bir sürii de 

beyazlı siyahlı ineklerimiz 
vardı. Ben bu ~inekleri çok 
severdim. Hatta bunları fil 
zannederdim. Küçük bir kız· 
cağız idim. Avrupanın büyük 

'!:meseleleri beni hiç alakadar 
edemezdi. Hatta babamın mü 
him bir diplomat kimse oldu
ğunu bile farkında değildim 
O benim için yalnız (baba) 

~idi. Bu arada düşman tayya
releri İngiltereyi endişeye ve
riyordu. 

Mahzenlere kaçtımızı unut· 
madım. Ben tehlikenin ne ol
duğunu idrak etmiyordum. 

"Fakat tehlike İşareti verildiği 
yani ufukta Alman zeplinleri 
görüldüğü vakit bizi mahzen· 
lere kaçırıyorlardı. 

Siyasi bir hava içinde hü
yüdüm. Loyd Corç dostumuz
du. Sık sık evimize gelir bizi 
ziyaret cJerdi. Aıle dost lan· 
mız aı asında bir Ledi Astur 

• vardı. Ledi ıçın büyük bir 
sempati ve hayranlık duyu
yordum . 

karıştı . Londranın içtimai mu
hitlerinde bizi beraber gören· 

ler arasında Viki sevdiğim fı
sıltıları çıkmağa başladı. 

Vik işittiği bu gibi .}ayiala· 
rı tekzip ediyordu. Biraz son· 
ra Vikin beni kaçıracağı, 
Nevyorka götüreceği şayıası 
aldı yürüdü. 

Vik beı~im dansa olan ala
kamı düşkünlüğümü iyi anla
mıştı. Bana yardım ediyordu. 

Bu arada Vik Amerikaya 
gitmek~ mccbuiİyetinde kaldı 

ve giti. 
Ben ;ele tecssürümderı çıldı

racaktım. Vike bir değil mü
teaddid mektuplar yazarak 
benim de Amerika'ya varma· 
mı kolaylaştırmasın rica ettim. 
Bana verdiği cevapta "Ame
rika:ra hareketten evvel çok 
iyi düşünmem liizııııgcld i ğ'ini 
tav~iyc ediyordu . ., F ab- t !. ır 
sabah Vikin bu ta\'siyesiııi de 
nazarı dıkkate almak valizini 

1 
kapınca Anıerika'ya hareket 
ettim. Ailemin benim, için ne 

Sovyetlcr birliğinde pancar 
zeriyatı merkezlerinden en 
miihimini teşkil eden Vinnitsa 
mıntakasında, bu yıl, 1935 ve 
1934 yıllarının randımanı mec· 
muuna müsavi randıman alı-

:ııacaktır, Ukranyanın bir.çok 
...,kolkhozlarında, pancar tarla
ları hektar başına 500ila 700 

bütün ümitleri geçmiş ve ~~ 
mıntakaların bazı noktalarıll 1 
hektar başına 1200 kcotB 
pancar alınmıştır . . 

Bu yıl kolhozlarda paocB:. 
ların yüzde 90'1 hususi nı3 1 

tıf· 
neler vasıtasile ~toplann11Ş r 
Halen bütün memleket paocıı. 
tarlalarında 12 bin kadz.r hıJ ·ı 

k"oe5 sust pancar toplayıcı mn ı 

çalışmaktadır . 

Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 
gibi içilebilir iki defo süzülmüştiir. 

düşüneceklerini pek iyi bili· 

yorum. Herhalde yapacağım 

emri vakiye itiraz ctmiyecek· 
!erdi. 

Amerika'ya geldiğimdenberi 

her gün sahnede dört defa 

dans yaapmaktayıın. Vik be-
nim ınenajl·rimdir. Oııun t3v

ı siyesinden dışarı çıkmıy( ı um. 
Dans lwııim için dünyanın rn 
büyük saadctıdir. 

Bana Vik'i S.!vdıgimi söylı-

ktıP yenler oluyor. Ben de te (' 
edivorum. Vik de böyle 50 

11 
• . k"ld cev1lr gulara aynı şe ı e . ile 

verdiği gibi Sara Çurçıl kit 
olan münasebetimiz her "8

1 
~ 

k . ~ · - b · dost ıı ço samımı ve ıyı ır et· 
çerçevesinin içine deva~ ~{ı 
ın,.ktedir diyor. işte bugullbif 
vaziyetim böyle. Anıına, 

1
, 

Çok gazeteler dedikodu yar '1 

. dikteı• 
yorlarmış? H ·~ki katı bıl ·~· 
ve onu da burada itiraf etti 
ten sonra? .. 
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Ken :lisine mektup yazan adam e ı 

Karılarına karşı samimi ve 1 
ık erkekler (son istatistik- ı 
• nazaran bunlar oldukça 
<. Binde bir nisbetinde var) 
diyordum? evvel bu sadık 
~lar analatacağım vak'cda 
~ hak verirler. 
arısı namuslu ve kocasına 

1~ bir kadındı (gene ayni 
.atıstiklere göre bunların 
llsı daha fazladır: Binde 
~ dir.) Karısı böyle namus· 
~ adınlardan biriydi. 
akat erkek o binde bir 
eklerden değildi ve karı
dan başka, dairesinde ça
arı daktilo ile de alakadar 
1Yordu: 
~arısı kendisinden ne ka

~t sevgi istiyorsa daktilo 
~n sevgisine o kadar alaka

• 1: Yani, erkeklerin ken-
~ıne alaka beslcmesile veya 
. lernemesile zerre kadar 
fkadar olmıyan bir genç kız. 
~nların da binde nispeti 
· yükseklir. Binde 935 ka
~r vardır.) Daktilo adamın 
·Zlerine hiçhir cevap vermi-
~td1 u. Fakat o mütemadiyen 
Yeniyordu. 

d? zaman, tükenen g;}nç kız 
:'reyi bıraktı çıktı, başka 
~re gitti. Fakat sırnaşık adam 
Utur ? G . d" mu. ene peşıne uş-

tj~~e başladı: Takip etti, ye
~ buldu. Mektup yazdı: 
Camın, hayatım; 

~ "~ademki lgörüşmemizi is
lllıyorsunuz. Müsaade edin 
~e mektup yazayım.,, 
~Genç kız müsaade etmedi. 
~tıkat, o gene yazdı. Cevap 
~1ınedi tabii. O gene yazdı. 
Bu muhaberenin bir zararı-
Çekcn de postahanedeki 
trestand memuru idi. 
~dam hergün sabahleyin 

:itesine giderken, öğleyin 
~ltıeğe çıktığı zaman ve ak· 
~ üstü dönerken postaha-
eye uğrıyordu. 
- Bana mektup var mı? 
- Yok efendim. 
- Olacak. iyi bakın. 

mıştı. Biliyordu ki daktilodan 
mektup gelmiyecek Fakat, her 
gün gidip gelirken postaha
neden birdenbire ayağını kes
meği kibrine yediremiyordu. 

vapur ace tası 
Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN UNES L TD. 

Pastahaneye, başka işleri 
için sık sık gitmesi lazım ge
liyordu. Postahnneye gittiği 
zaman, postrestand memuru 
ona artık alay eder- gibi ba
kıyordu: 

Postrestanından mektup 
bekleyip de alamıyan adam 
ne gülünç.tür! 

Bu düşünce ile bizim za
vallı aşık bir hi\le dijşündü: 

Bir gün öğle tatilinde her 
kesten sonra dışarı çıktı: Otur 
muş, yazı makinesinde bir 
zarf yazmıştı. 

Kime? 
Kendi kendine, yeni post-

restant adresine. 
Bu suretle, gişedeki memur 

nihayet ona beklediği mektu
bun geldiğini görecek, o da 
l:iunu aldıktan sonra artık 
göğsiinü gere gere gezebile
cekti. 

Fakat, boş zarfın boş zarf 
olduğü ilk bakışta bellidir. Ne 
yapma!? lçine birşey koymalı. 
Ne koymalı? 

Bu düşünce ile elini ceketi· 
nin iç cebine soktu: Bir mek· 
tup. Hemen onu zarfın içine 
koydu. Dikkatle kapadı, ya· 
pıştırdı. Sonra gitti, uzak bir 
yerde postaya attı. 

Mektubun akşama kadar 
kendi pastahanesine gideceğini 
tahmin etmişti. Akşam uğradı. 
Daha o sormadan gişedeki 

memur: 
- Gözünuz aydın! Dedi. 

Size ~mektup \ıar. 

"THURSO,, vapuru 20 ikin-

ci teşrinde LONDRA, HULL 
ve ANVERS"ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
UVERPOOL ve GLASKOW 
için yük alacaktır. 

"POLO,. vapuru 3 birinci 

kanunda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'tcn gelip yük çıka
racak ve ayni zamanda LON· 
ORA ve HULL için yük ala· 

caktır. 
"DRAGO,, vapuru 10 birin-

ci kanunda UVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük çı

karacaktır. 
GENERAL STIM 

"PHlLOMEL,, vapuru 18 
ikinci teşrinde gelip LONDRA 

için yük alacaktır. 
Tar.ih ve navlunlardaki deği

şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

Fratelli Sperco 
vapur acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"HERMES,, vapuru 24-11-
T936 günü gelip yükünü boşalt-

tıktan sonra BURGAS,: VAR

NA ve KôSTENCE için" yük 
tahmil edip ayni gün hareket 
edecek. 

"ULYSSES,. vapuru 30·11-
936 günii beklenmekte 1 olup 
-5.i 2-36 -gününe kadar ROT

TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. 
SVENSKA ORlENT LlNES 

N. V. 
W F. • a 

• 
" ISERLOHN ,, vapuru 23 

ikinci teşrinde beklrnilmckte 
ve 28 ikinci teşrine kadar 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve Bremen limanlarına yük 
alacaktır. 

rw=:ırli'!':"~to:ı?c::!:'l~m 

"EXPRESS,, vapuru 30 ikin· 
teşrinde bekleniyor ve NEV
YORK için ) ük a1acakhr. 

EXCELLO., vapuru 5 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV-
YORK için ) iik alacaktır. 

"EXMOUTH,. vapuru 14 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yiik alacaktır. 

2 vf'! 20 komprimf'!lık anıbataflarda 

bulunur 
"EXAMELIA,, vapuru 26 

ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yiik alacaktır . 

cc:;amJ4fO"• ~~ 

PİRE AKTARMASI SERİ 
SEFERLER 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali ,r. ... :.ı;ı...lli't"l• ...:: 

"EXOCHORDA,, trnnsat· 
!antiği 4 ilk kanunda PIRE
den BOSTON ve NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

S. A. ROYALE HONGROISE 
DE NAVİGATION DANU

BiENNE - MARlTiME 
BUDAPEST 

''BUDAPEST,, motörü 29 
son teşrinde limanımıza gele
DANUB (TUNA) limanları 
için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT
HAMBURG 

olan E:Pl markasını arayınız. 

"MARITZA,, v°ip~ 30 son 
teşrinde bekleniyor, ROTTER
DAM. HAMBURG ve BRE
MEN limanları için yükliyc· 
cckti. 

. 2 11 ve 3 67 

SERVICE MARiTIME 
ROUMAIN 
BUC. ,REST 

"DUROSTOR" vapuru 25 Çocuk Hastalıkları 
son teşrinde bekleniyor, KOS- mütehassısı 
TENCE, SULINA, GALAÇ ve İkinciBeylcrSokağı No. 68 
GALAÇ aktarması olarak BEL- T clefon 3452 -GRAD, NOVISAD, BUDA- tarihleri ve navlun tarifeleri 
PEST, BRA TISLA VA ViYA- hakkmda bir taahnüde giri-
NA ve LINZ için yük ala- şilmez." 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENİ KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 
- Baktım, efendim. Yok. 
- ismimi unutmuş olabilir· 

Bir saniye, adamın kalbi 
büyük bir heyecanla çarptı. 
Mektubu kendisinin kendisine 
yazdığını biliyordu. Fakat, 
"Size mektup var" cümlesini 
aylarca aklında o kadar tekrar 
etmişti ki, bu cümlenin vere· 
ceği saadeti hayalinde o ka
dar düşünmüştü ki, şimdi bu 
sözleri işitince, hakikaten ken· 

"NORDLAND,, motörü 22-
11-36 günü gelerek tahliyeden 
~~~- ROTTERDA~1~ HAM.:-' 

BURG ve STOKHOLM li

manlarına yük alacaktır. 
''AASNE,, motörii 21-12-36 

tarihine beklenmekte olup 
26-12-36 ya kadar ROTTER-

caktır. Birinci Kordon, telefon 

"Vapurların isimleri, gelme No.~2~0~0~7~-=~2~0~0~8~~~~~~~~~~~~ 
Stil İz. 

- Hayır, sizi iyice tanıya· 
tuh> ··• <ırtık. Mektup gelmedi .. 

* * .... 
la Mektup bekliyen adam pos· 
'haneye gidip gelmekten bık-

lzmir Yün 
urk A. 

disine mektup gt>ldiğini düşü
nerek, kalbi çarpıyordu. 

Postahaneden gayet mem
nun bir tavırla ~çıktı. Hakika
~en de mes'uttu. Belki yalancı 

bir saadet; fakat saadet!. 

n ucatı 
i ketinin 

ifa kap ar kumaş abrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

a am 
Zari 

e ucuz r 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış erleri 
8irinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
J.J Ali T. A. Ş. 

DAM, HAMBURG ve SKAN
DINA VY A limanları için yük 
tahmil edecektir. 

FINSKA AGFERTYGS 
KUMPANYASI 

"SAVONMAA,, motörü 28· 

11-36 giinü limanımıza gele· 
rek 3-12-36 gününP kadar 
ANVERS ve FINLANDIY A 
için yük alacaktır. 
ZEGLUGA POLSKA KUM

PANYASININ 
"SARMACJA,, vapuru 7-

12-36 günü beklenmekte olup 
12· 12-36 gününe kadar AN
VERS ve GDYNIA için mal 
yükliyecektir. 

SERViCE MARITIME RU-
MEN KUMPANYASININ 

"SUÇEAVA,, vapuru 16-
12-36 günii gelerek MAL TA, 
MARSILY A ve AL.GER li
manlarına yiikliyeccktir. 

Hanlardaki hareket tarihle-

rile navlonlardaki değişiklik
lerden· acente mesuliyet kabul 
etmez. Daha fazla tafsilat için 
İkinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

'ıJı,timar Kemalettin caddesinde F AHRı 
KANDEMiR Oğlu 

,_# Telefon: 2004/2005/2663 

ollıuu 
/ \. 

H 

Pürjen 
it 

h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,~öbrekler a aprahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsıye ederle 

-

• 
• 
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Rus hudutlarında şiddetli müsa
demeler başladı, Japonlar mühim 

telef at vererek kaçtılar 
iki gündür, birbiri ardınca ekerrür eden bu mü
sademeıer, vaziyetin nazik iğıni göstermektedir 

Paris 27 (Radyo)- Son gelen haberlere göre, Rus hudutlarında başlıyan müsademelf:' r d evam ediyor. Japonya ve Mançuri 
askerleri, Rus hudut muhafızlarının ateşi karşısında telefat vererek kaçtıktan sonra muaviıı kuvvetlerle tekrar dönmüşler ve hu· 
dutların muhtelif noktalarından hücuma kalkışmışlard ır . 

Moskova' dan gelen son malumat, Rus kuvvetlerinin, bütün hudutlar üzerinde esaslı tertibat aldıklarım bildirmektedir. 
iki gündenberi birbirini takiben vukua gelen hudut müsademeleri vaziyetin çok nazik olduğunu göstermektedir. ________ ._... .............. ________ _ 
Komünist kongresi ispanya Asileri ka
MoskovC!~.C! toplandı zanırsa ne olacak 

Okranya Lideri, Alman-Japon , -· -- • 
ittifakına hücum etti !Fransa da maden amelesı kon-

Moskova, 26 (Radyo) - 1 grede ispanya Marksistlerin- gresi dün fevkalade toplandı 
Komünist kongresi, bugün d en d e bir heyet hazır bulun· Paris 27 {Radyo)- Maden çalarsa Fransız amelesi kozu 

Kremlin sarayında toplan· muştur. amelesi kongresi dün fevkal· kaybetmiş demektir. ,, 
Ukranya lıd eri, bir söylev 

mıştır. Rusya'nın her tarafın- vermiş ve' Almanya ile Japon· ade toplanmıştır. Reis M. Je- Demiştir. 
dan mümessiller gelmiştir. ya arasında aktolunan ı"tfıfaka var, bir söylev vermiş ve ame· --l--b--------

1 
zmir irinci icra memurlu· 

Söylendiğine göre, bu kon- şiddetle hücum etmiştir. eyi alakadar eden birçok mes· ğunda.,: 
-------........... ~· -..~ eleleri teşrih ettikten sonra, 

Roma'da nutuklar 
taati edildi ----------.... -----~ 

Donanmanın teftişinde Habeş 
Rasları da hazır bulunmuş.lar 

Napoli 27 (Radyo) - Ma· 
caristan krallık naibi amiral 
Horti ile ltalyan kralı Viktor 
Emanoel'in donanma teftişle
rinde Ras Seyyum ile Ras 
Getasu ve Almanyanın Roma 
sefiri Yon Hasel ile Alman 
ateşcnavali hazır bulunmuşlar
dır. 

lerin kıymetlendirilmesi ve in
kişafı ile daha iyi bir atinin 
temini hususunda sarfedilen 
mesaıyı büyük bir alaka ile 
takip etmektedir. Bu alaka 
tezahürlerin altesiniz üzerinde 
derin' bir tesir icra etmiş ol· 
duğunu iimit etmek isteriz. 

Naip Horti, Kralın nutkuna 
şu cevabı vermiştir : 

haf tada 40 saat iş hakkındaki F aikin lbrahime borcundan 
dolayı ipotekli bulunan ~ve 

tezin galebe çaldığını ve bu 
mes' elenin artık tamamen ka- 25·8-931 gün ve cilt 321 sa-
rarlaştırılmış olduğunu beyan hife 81 sira 142 tapuda ka· 
eylemiş ve şunları söylemiştir: yıtlı Göztepe Turgut reis so· 

kağında 1 numaralı ve 1350 
- Bizim siyasetimizle d ev

letin siyaseti arasında hiçbir 

münasebet yoktur. Ameleyi 

alakadar eden siyaset, tama· 
men başkadır. Herhangi bir 

meselenin halli için amelenin 
en evvel kallanacağı silah grev 

değildir. Bu tedbire ikide bir 

baş vıJrmak, iyi! neticeler ver· 
mez .• 

lira kıymeti muhammineli ve 
taşlı merdivenli cümle kapı· 
sından geçilerek sofa ve solda 
bir oda karşıda iki yer odası 
ve sofadan merdivenle aşağı 
inilince alt katta çamaşırlık 
bir mutbah veJ hela ve bir 
çimento oda ve tıraçayı vesair 
müştemilatı havi hanenin 28-
12-936 pazartesi gün saat 11 
de birinci icra dairesinde mü-

M. (Zvav); müteakiben harp zayedesi yapılmak üure açık 
korkusundan da bahsetmiş ve artırma ile satılmasına karar 

... ı 
Roma, 26 (A.A) - Stefani 

aiansı bildiriyor: 
Naib kralı a~ağıdaki nutku 

söylemiştir: 

Sa Majeste, bana karşı söy
lemek lütfunda bulunduğuı uz 
hoşamedi sözleri, beni son 

derece mütehassis etti. Her 

şeyden evvel gerek majeste· 

son zamanlarda akdolunan 

ittifaklarla vaziyetin aydınlan· 

<lığını beyan ederek: 

verilml~tir bu artırmada veri· 
lecek bedel kıymeti muham
minenin yüzde yetmiş beşini 
bulıırsa en çok artırana ihale 
olunacak aksi takdirde ihale 
olunmıyarak 14-1-937 ;'erşembe 
günü saat onda ikinci artır· 
maya konulacaktır bu artırma· 
dada yüzde yetmiş beş bedelle 
istekli çıkmazsa borç 2280 
numaralı kanuna göre tecil 
o lllnarak satış g eri bır;, k ı la
caktır. i şbu gayri menkul üze
rinde herhangi bir hak iddia
sında bulunanlar ilan tarihin
den itibaren 20 gün içinde 
yesaiklcrile birlikte icra daire· 
sine müracaat etmeleri lazım· 
dır aksi halde hakları tapu 
sicilile sabit olmadıkça para· 
nın paylaşmasından hariç ka
l~~kları ve bu baptaki artır· 
ma şartnamesi 17-12-9~6 ta· 

- Ziyaretiniz bizde en sa· 
mımı sevıncı uyandırmıştır. 
Çünkü bu ziyaret ltalya'ya 
eski ve şanlı bir tahtın mü· 
messiline hissiyatım ve medeni 
büyüklük ve asalet ananelerine 
cesaret ve ş ecaat faziletlerini 
mezceden bir millete dostlu· 
ğunu izhar etmek 'e:;ilesini 
vermektedir. 

Son on sene içinde her iki 

1 
, memleketimizi ve her iki miJ

/ı •.Jetimizi yakınlaştıran ve bir· 
•; leştiren bağlar birçok olmuş
~'ıtur. Bu müddetlerinde her iki 

imemlelcetin sulh siyasası ada-

' 'd . h ~ ı et ve yem en ınşa us usun· 
s ldaki arzuları açıkca meydana 
f c 'conulmuştur. Altesinizin hü-

1 r.~umeti ile ltalya hükumeti bu 
'I t ırzuları samimi bir iş birliği 
\ı eklinde tecelli ettirmişlerdir. 
~~ ier iki hükumet şimdiye 

l 'k:adar elde edilmiş olan 
,d eticelere yalnız Avrupa mem· 

1
y ı:ketlerinin sulhcu varlığı da

,'ly asında yarayacak olan diğer 
• , eticeler ilavesinden e min ola· 
tf ak bu iş birliğine devam ede· 
a·c=klerdir. Hükumetimiz ve mH
~ i timiz altesinizin• başkanlığı 
11.tında Macar hükumeti ve 
pı• illeti tarafından milli enerji· 

ıl 

nizin ve gerek hükumet şefi· 

nin ve İtalyan milletinin bana 

karşı göstermiş olduğu hüsnü 

kab ulden dolayı derin miıııı et· 

tarlığımı izhar etmek istcr: nı. 

Majest inizin sözleri, ltalya' da 
ikametim esnasında şahsıma 

karşı göşterilen d ostluk ve sem 
pati hislerini bana tekrar ha
tırlatmakta ve milletimin şanlı 
Majesteniz ve onun asil milleti 
hakkında duyduğu hararetli 
dostluk ve samimi hayranlık 
hislerinin tercümanı olmakla 
bahtiyarım. Maiestenizin şanlı 
devri ve M. Mussolini'nin 
yüksek idaresi altında İtalyan 
milletinin sarfetmiş olduğu 

faaliyet ve göstermiş oJduğu 
cesaret son zamanlarda kuru· 
lan büyük imparalorluğun te· 
ş ekküllerle mükafatlandırıl-
mıştır. 

Bu münasebetle Macar hü-
kumcti ve milletinin en hara· 
retli tebriklerini majestenize 
arzetmekle bahtiyarım. Majes· 
telerinde uzak milletlere tür· 
lü ve medeniyeti ~ötuürmüş 
olan ceki Romanın en ıüzcl 

" - ispanya harbı çok mü· 
himdir. General Franko galebe 

---··· ---
, Franko 

İngiltere donanması 
icin bitaraf mıntaka , 

ayırdı 
Londra 2T(Radyo) - Ma· 

yorJc;ı açıkla-;ında bul~~~akti"° 
olan lngiltere donanmasının 
dördüncü filoıu amiralı, do· 
nanma kumandanına verdiği 

bir telsizde, Franko'nun kendi 
filosu için bitaraf6 bir-.mıntaka~· 
tesbit ettiğini bildirmiştir. 

ananalarmı .. devam ettiren yük
sek şahsiyeti selamlıyorum. 

Macar milleti ltalyanın sulhcu 
insaniyet ve adet eserini de· 

vam ettirmek istediğini pek 
iyi bjlmektedir. Macaristan 
İtalyanın bu arzularına iştirak 
etmektedir. 

Bu arzu beraberliğile şunu 
ıspat etmektedir ki ayni•yük
sek idealddn ilham alan her 
iki milletimiz ilerde de mesai· 
lerini birleştirerek adalet esa· 
sına istinad eden asıl sulh 
prensiplerini müdafaa ede-
ceklerdir. 

rihinden itibaren her tarafın· 

dfl!) görülmek üzere birinci 
icra dairesinde açık bulundu· 
rulacaktır. Müzayedeye iştir&k 
etmek istiyenler yüzde yedi 
buçuk nisbetinde pey akçası 
veya ban,ka teminat mektubu 
ile gösterilen gün ve saatta 
birinci icraya müracaat etme· 
leri ve daha fazla izahat al
mak istiyenler 936/5297 nu· 
maraya hamilen birinci icraya 
müracaat ctmeler.i IUzumu ilan 
olunur. 

izmir'de Havacı
lar kulübü 

Hazırhklar devamdadır 

Şehrimizde açılacak (Ha· 
vacılar kulübü) için hazırlık· 

lara devam edilmektedir. Tay· 
yare cemiyeti müdürü Demir 
Şevki, dün belediye reisi Beh· 
çet Uz'u ziya~et ederek bu 
hususta kendisile görüşıniiştür. 

Belediye, Kültürparkta pa· 
raşüt kulesinin yanında inşa 
edilecek kulüb binasının plan· 
ların ıha z ırlamaktadır. Kulüb 
binasında, büyük bir salon, 

zengin bir kütüphane ve idare 
heyeti için bir oda ve büfe, 
üstünde de teras olacaktır. 

Uçucu, paraşütçü ve diğer 
kulüb azaları gece gündüz, 
her zaman salonda oturabile· 
cekler ve kütüphaneden isti· 
fade edebileceklerdir. 

Hazırlanan plan, Ankara'ya 
gönderilecek ve tasdik edil· 
dikten sonra binanın inşasına 
başlanacaktır. Paraşüt · kulesi· 
nin temel kısmı için Ankara· 
da yapılmakta olan tetkikatın 
b irn evel bitirilmesi de ya
zılmıştır. 

Yaralamak 
Gazi bulvarında Ahmed oğ· 

lu Hüseyin bıçakla Arif oğ!u 
Mehmed'i hafif surette yara

ladığından zabıtaca tutulmuştur. ....... 
Katalonya Ceneı·re

ye müracaat etti 
( Baştaraf ı 1 inci sahifede J 

Paris, 27 (Radyo) - Havas 
Ajansı, ihtilalcilerle Milısler 

arasında şiddetli muhar~be

lere başlandığını haber veri
yor. Bazı noktalarda, Milis 
kuvvetleri; ihtilalcilerin hücum
larını püskürtmüşler ve zayiat 
verdirm işlerdir. 

Sevil Radyosu ise; Sifoença 
cephesinde ihtilalcilerin Vilyo· 
yu zaptettiklerini ve birçokta 
esir aldıklarını bildiriyor. 

lskoryal cephesinde Fas as
kerleri şiddetli hücumlar yap· 
maşlar ve haylı ilerlemişlerdir. 

Salamanga 27 (Radyo) -
ihtilalcilerin son resmi tebliğ
le, Rozales caddesinin tama
men milislerden alındığı ve 
Plaskoibanes sokağına doğru 
ileri harekete devam edildiği, 
milis kuvvetlerinin külliyetli 
telefat b ·rakarak kaçtıkları 
bildirilmektedir. ---·--·---Manifatura 

27 T esrinisani 926 _., 

Paris elcimiz 
t 

Nazır muavinile 
konuştu 

Paris, 27 (Radyo) - Fransa 
hariciye nazır muavini, dö0 

Türkiye elçisi Suad'la uzuıı 
mud<let konuşmuştur. 

---···---
Frans zlar 
Yeni bir destroyer 
denize indireli/er 
Tanet 27 (Radyo) - Frarı· 

sanın (Bretanı) tersanelerinde 
dün Volka adında yenı bir 
Fransız destroyeri denize in· 
diri l miştir. 

itizar 
Yazımızın çokluğu dolayı· 

sile (Ali paşa kira F'rosiııİ) 
adlı tefrikamızı koyamadık· 
Sayın okuyucularımızdan öıiit 
dileriz. 

Feci 
Bir infilak daha 
Paris, 27 (Radyo) - (Mo· 

zel) de bir ptlrol laburatuva· 
rında feci Lir iııf ı :ak olmuştur· 
Bu !,aza n .!lİc. si de üç kişi 
ölmüş ve 7 kişi ele ağır su· 
rette yaralanmıştır. 

----···---
Dün gece 

Sabaha kadar ka
ranlıkta kaldık 
Dün gece yarısından sonr• 

saat birde Elhamra sineması 
önündeki telgraf direklerinde" 
biri, Elektrik telleri üzerine 
düşmüş ve cereyanı kesmişti!· 

Hükumet caddesi res!lli 
devair derhal karanlık içinde 
kalmıştır. Devrilen telgraf di· 
reğinin kaldırılması için saba· 
ha" kadar çalışılmış ise de 
ancak saat dokuzda vaziyet 
islah edilmiş ve cereyan te· 
min olunabilmiştir. 

Elektirik tellerine yakın ola•1 

telgraf direkJe .. inin bu halde 
kontrolsuz kalması, bu gibİ 
fırtınaları doğurmaktadır. Ala· 
kadarların nazarı dikkatlarıııı 

ehemmiyetle celbederiz. --····----Davet 
Göztepe, Egespor ve lzrnir 

spor kuliihlcri İdare heyetle· · 
rinden: 

Sandıklarından bom.. Kulüblerimizi alakadar edeıı 
ba cıktı mühim bir meseleden dolayı 

Paris, 27 {Radyo) - Bel- heyeti uınumiyem izi toplamak 
çika'dan tlspanya'ya gönderıl· zarureti hasıl olmuştur. Bu 
mck üzere bulunan bir takım fevkalade kongre önümiizdeki 
manifatura sandıkları müsadr re Pazar sabnhı saat 10 da Bah· 
ed lm"ş ve bunların içinde ri baba Halkevindc .. yapılacak· 
bomba vesaire bulunduğıı 1 tır. Azalarımızın behemehal 

görülmüştür . kong re 'ye teşrifleri rica ol~~ 
•eı 

lzmir Emrazı Sariye hastaha-
nesi satın alma komisyonll 
başkanlığından: 

Yeni Asır gazetesinin J O ikinci teşrin 936 tarih ve 9394 

ve Birlik gazetesinin 10 ikinci teşrin 1936 tarih ve 487 sa· 
} ılnrında miktarı muvakkat teminatını gösterilerek açık eksilt
me ile alınacağı ilin edi'en 6500 kilo birinci ekmek açık ek
siltmesinin bitim tarihi olan 16 ikinci teşrin 936 dıın itibare~ 
bir ay içinde pazarlıkla alınacaktır. istekliler her cumartesı 
günü lzmir Emrazı Sariye hastahanesinde saat 11 de topla· 
nan komisyona muvakkat teminatlarile birlikte müracaatları.1361.. 

Mill'i emlak müdürlüğünden: . 
Kahramanlar Dere boyu sokağında 1 no. lu evin sencliğı 

24 lira muhammen kıymetle icarı onbeş gün müridetlc artır~ 
maya konulmuştur. ihalesi 7-12-9J6 pazartesi günü saat 1' 
dedir. Taliplerin milli emlak müdürlüğüne müracaatları. 1302 


