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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ QKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

_Adres: İzmir ikinci Beyler sokağı 
~onc şartlan: Seneliği 700, altı1 8)hğı 400 kuruş 

Resmi ilanlar için: .Maarif cemiyeti ilanat 
bürosuna müracaat edilmelidir. 

tf ususi ilanlar: idarehancde kararlaştırılır 
.!_a-;.ld~ yer: (ANADOLU) Matbaa~" 
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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Almanya'nın 
Rusya ile olan münaseba. 
tını kesmeğe karar verditi 
söyleni,yor . 

-------------------------------------------~----------~---------------------------------~-------------------------------------------------------~----------------~· ---Yıl: 3 - No: 827 Telefon: 2776 - Cuma - 16 Teşrinievvel 1936 ______________________ F_i_a_ti..;(_100.......;)_Pa_r_a_ 

Avrupa'd~_ Yeni lnhil~ller __ Başlıyor 
=====-===::::::::..::=-=~~ ... ~~::::::::~~-~::::::-~J :s=::=---- " " ~-~ - - =====--;-::-=-:.-:======:=a:e: 

~tıcı 
Ordu manevraları,. göğüs kabar~ ismet lnönü şeh-

neticelerleLJ~dün sona erdi rimi_ze_g~ __ liy_orlar 
t Türk ... ordusu, en 

doğunu 
yüksek 

bir defa 

~ ...... , -------- Başbakanımız, Afyon yolile 
orduların seviyesinde bulun- Burdur ve Nazilli'ye gidecek 
daha isbat etmi~tir Ankara 15 (Ilıısusi) - Başba· 

':r' kan Jsmet f nünü, f z:mir w Ege 

&ab Kahraman ordumuzun, Salı 
ahındanberi başlamış olduğu 

tııanevralar, dün öğleden sonra 
sona . . () ermıştır . 
fb~dumuz, her zaman olduğu 
b~1.1 • bu sefer de en yüksek ka· 
rıı 1Y~t ve seviyede bulunduğu· 
~ İsbat eylemiştir. 

11\ anevraları idare eden ko· 
ı~lanlarımız, neticeleri aldık· 
v· Sonra bir kere daha se· 
ltııtı. d' ışler ve Türk ordusunun, 

lauııyanın en mükemmel ordu· 
tı sı · · ld w R~ rasına gırınış o ugunu 
0
Mtek duygulanmışlardır. 

ev anevralar, dün öğleden 
ı:tj "'el en hararetli bir safhaya 
1:1 trnişti. 

~ ~aat 10, 10 .. Top, silah ses· 
~ tı. Keskin tırakalarla ortalığı 
1~tıştırıyor. Tayyareler ise, mavi 
~afı 
~ n muhtemel taarruzunu 
trlllak .d 1 . . k 

Ilı ' ı are yer erını ve u· 
t0~0da karargahlarını, büyük 
tu

11 
mevzilerini tahrip için bü-

1( kuvvetlerile çalışıyorlar .. 
~zı taraf topçu kuvvet-

~ Eden 
Qk.rnda Berlin 'e 
nti gidecek ? 

1 Lord Eden 
til~nd 
Ltt!tc ta, 16 (Radyo) - in-
~ h .. a Ctı'in arıcıye naıırı Lord 
~~tliıı• ' bu ay nihayetinde 
~~~; gideceği söyleniyor. 
~i~kku~ rnahafil, bu haberin 
, ~le.. u halinde mühim ha
·~ı c i t" c".I'.· n •zar etmek lazım 

~4'11}' 1 beyan ediyorlar. 

l.::ri, himaye ateşini arttırdılar 

ve piyadeler avcıya yayılmış 
olarak sür'atli bir şekilde bu
lunduğumuz cepheye yaklaşı-

lmtigaz sahibimiz Haydar 
Rüştü düdJin başında 

yarlar. 

Saat 10,20. 
Mavi kuvvetlere geriden tak· 

viye kıt'aları geliyor. 
Şimdi harb sahasında 

hayvanatın şaşkın ve korkak 
nazarlarla etrafa baktıkları, 

Yunan kralı 
Metaksas'tan va. 

ziyet hakkında 
izahat aldı 

Atina, 16 (Radyo) - Kral 
ikinci Yorgi, dün başbakan 
general Metaksas kabul etmiş 

ve beynelmilel vaziyet hak· 

kında kendisinden izahat al· 

mıştır. Başbakan, krala iki 
snat izahat vermiş ve ayni 
zamanda Selanik seyahatında 
görJükl .!rinden kralı haberdar 
eylemiştir. 

Atina, 16 (Radyo) - Baş
bakan general Metahsas, hü
kumet aleyhine şayıalar uydu· 
ranlar hakkında kanuni takibat 
yapılmasını emretmiştir . 

Atina, 16 (RaJyo) - Milli 
müdafaa ~~omitesi, diin toplan· 
mış ve mühim bazı müzake
relerde bulunmuştur. 

Kambiyonun harice kaçırıl
maması için tüccar ve törist· 
lerden ba~ka seyahat eden
lerden alınacak yirmişer bin 
drahminin, milli müdafaaya 
terkolunması keyfiyeti de tet· 
kik ve tasvip olunmuştur. 

bazılarının ürkerek kaçıştıkla

rı görülüyor. Mavi taraf top· 

çuları, düşman taarruzuna karşı 
ateş püskürmektedir. 

Kırmızılar yandan, kuşa
tıcı bir şekilde Kuşcuburuı:ı'a 
doğru akıyorlar ve bazı ta
burlar da, Demirciköyü iizerine 
yapılan taarruzu takviye et· 
mektedirler. 

Saat 12,2 .. 
Orgeneral lzzcddin. Kera

meddin ve diğer komutanlar 
vaziyeti tetkik ediyorlar ve 

kırmızı tarafın tehdid ve taz· 
yiki esasını kabul ederek ma
nevrayı bitiriyorlar. 

yüksek bir sevk ve idare, ga
yet hevesli ve canlı gayretler 
göstermişlerdir. Ordumuz, iz
mir manevralarında en yi!ksek 

Manevralar bittikten sonra 
Orgeneral İzzettin Çalışlar şu Valimiz, komutanlarımızın& 

izahatını dinliyor 
beyanat•a bulundular: 

orduların seviyesinde bulun-
- Bugünkü son ve kat'i ha- duğunu bir defa daha isbat 

re ketlerde her iki taraf, çok (Devamı 4 üncii salıi/etle ) 

-------~ ... ·-~ı-------

-R usyanın yardı-
mı sabit oldu 

·-·-· Ihtilil başladığından beri 
Rusyadan ispanyaya gön

T<ferilen mühimmat ve eşya 

.... 
ihtilalci kumandanlar 

Burgos, 16 (Radyo) - Sov· hükumetine 25 milyon albn 
ruble kıymetinde eıya ve mü· 

yet Rusya' nın, ispanya ihtilali himmat gönderdiği sabit ol-

başladıtından beri Madrid /Devamı 4 ilMi ..ııi/ .. I 

mıntakasııula tctki~at ppmak üze• 
re yarm sah:ıh ııııııı onda şehri· 

ıııizdı·n hareket cılı>cı•k ,.e Afynıı· 
Burdur tıırikile C\\"rlfi N.17.illi\c , 
u~nyıır:ık lıuraıl ıki f:ıhriku~yoıııı w 

p:ıunık j~lı•rini tt·ıl.ik •) li) t-ecktir. 

Bıışlıakaııırııız, azilJi",lı• lıirl.nr. 

E<aMlrn fazb kulacaf:ı İ<;ın L:ıııiı'ı· 

ancak paz:ır gümi nl~amı gı·lınc,i 

mulıll'rııt·lılir. 1~ıııc•ı İııüı.ü, fırııir· 

de fazla kalnııyac:ık ~~ ı•Hı•l.i kil· 

<;ük .Meuılere ruırıtukasını, Tire, 

Ödemiş ve Bn) ımlır'ı gcueek, hi· 

lahııre Bandırma lıııtıını takiben 

Bank Döfrans 
-Faiz miktar~n~--

indirdi 
Paris, 16 (Radyo) - Bank 

Döfrans, faiz miktarını iki 
buçuktan ikiye indirmiştir. · --.. ·-···· infilak 

Paris, 16 (Radyo) - Pala· 
tiı;ıatta kimyevi maddeler ye-: 
tiştiren bir fabrikada . bir in ·aa 
fi lak olmuş ve yedi kişi ya--
ralanmıştır. 

Başbakanımız ismet lnönll 
Balıkesir ve havaliaine de gide
cektir. 

Batbakaıı ayın yirmisinde An· 
karaya dönecektir. Kamutayın açıl· 
ma gWılerinin yaklaıması miiJıue. 
}Jeti)e vekiller aruında degitiklik· 
l~r yapılac11ğı hakkında yeniden 
~:>yialar çı.kmı§br. Resmi makam
ların bu huıusta maltlmab yoktur. 
I laı;ta bulunan Ziraat Vek.iliniıı de
~işcceği de bu meyanda haber 
veriliyor. 

r L (Ulusal Birlik) e GiJre J 
Liselerin ders müddeti mes'elesi 

Bir okurumuz, Liselerin 12 seneye çıkarılması tasavvuru 
dolayısile bize yazdığı bir mektupta, Amerika' da yüksek tahsile 
başlayan talebenin ekserisinin ancak orta mektep mezunu bu
l~nduğunu kaydettikten sonra, gençliğin mektep sıralarında ih· 
tıyarlamaktan kurtarılması için orta mektepten sonra gelen lise 

devresinin kaldırılıp, ilk mektepten önceki terbiye senelerine 

ilave edilmesi daha~:doğru olacağı mülahazasında bulunuyor. 

ilk mektepten önce birkaç senelik bir ana mektebi usulü

nün konulması memleketimizin sosyal bünyesine ne kadar uy· 

gunsuz bir hareket olursa, liselerin ikinci devresini büsbütün 

1'.aldırmak ta, aynı bakımdan tasavvuru bile imkansız birşeydir. 
Hatta; modern garp mikyasına göre organize edilmiş olan Ü
niversitemize, bugünkü liselerin istenilen seviyede talebe yetiş· 
t_iremedikleri şeklinde bir dava karşısında bulunuyoruz. Ancak 
Üniversite sıralarına oturacak talebenin kültür seviyesini iste· 
nilen dereceye çıkarmak için, Lise sınıflarına ilave etmekten 
daha pratik ve daha rasyonel bir hal şekli bulmak mümkün 
olduğu kanaatindeyim. Yüksek mekteplere ve fakültelere birer 
ihzari sınıf ilavesi, herhalde liselerin 12 sınıfa çıkarılmasından 
daha faydalı bir hareket olur. Bu suretle hem liseden sonr=ı 
tahsile devam etmek niyefoıde olmıyanlarm mefruz bir yüksek 
tahsil düşüncesile ilave edilecek bir seneleri kaybedilmemiş 
hem de herhangi bir ilim branşına istidatsızlıldarı dolayısile 
lise sınıflarında güçlük çeken talebelerin kendi meslekleri çer· 
çevesi dahi iinde bilgi verecek olan ihzari sınıfları lhaha kolay· 
lıkla takip etmeleri imkanı hazırlanmış olur. Bu usulün mual· 
lim sayısından, dolayısile tedris masraflarından temin edeceği 
tasarrufu da hesaba katmak gerektir. 

1-Iatta, yalnız liselere ilavesi düşünülen Lir senenin değil, bu 
gün lisenin ikinci devresini teşkil eden üç sent>den bir müd
detin kısaltılarak yüksek mekteplere ve fakiiltelere ihzari sınıf 
şeklinde ilave edilmesi, üzerinde düşünüimesi faydasız olmıya
cak bir mülahazadır. Belçikanın ve daha bazı memleketlerin 
tecrübeleri, sosyal bünyesinin hususiyetleri dolayısile nazariden 
z:yade pratik imkanlara daha büyük :bir ehemmiyet vermek 
mecburiyetinde olan memleketimiz için, dikkatle takip edilmesi 
ve faydalanılması icap eden örnekler teşkil eder. 

y.,_ 1'fl/H 
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~ahife 2 (Ulusal Birlik) 16 Teşrinievvel 93~ 

~ General Rutna, Radek ve Sokolnikof 

öldürdüm! " 1 Radek'!!:I. Troçki ve o 
idam edilecekler mi? 

' 
• ,. zı !l . ı 

• Sahne hayatındatı 
ayrılamıyor 

Aşk .. Kıskançlık .. Cinayet.. derdıgı mektup ar ele 
- 11 Çeviren: Fethi Y. Er. ------
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İngiltere'nin eski bahriye 

nazırı Vinston Çorçil'in kızı 
Sara Çorçil kendi başına 
Amerika'ya giderek orada 
sahne hayatına atılmakla, I~· 
giliz ve Amerikan gazetelerı· 

Solanj sevinçle çırpınırca· yola çıktım . 

sına: Saat ona çeyrek kala So· 
- Yarml Babam, yarın gi· lanj kapıyı açtı. 

decek ha?· Sözleşilen vakitten once 
- Fakat kaybedecek za- buluşmuştuk: 

man yok.. Ona yanaştım: 
- Babama haber vermeli. Gülümsiyerek: 
- Veriniz. - Öyle zannediyorum ki 
- Bu akşam mı? bana iyi haberler getirdiniz? 
- Bu akşam. Dedi, 
- Fakat bu saatte nasıl? - Hem çok iyi, evvela işte 
- Bir kartınız ve benim kartınız . 

kolum var. - Önce babamın işi ne 
- Haklısınız, kartım? oldu? Diye kartı itti. 
Kartı ona uzatbm; aldı ve - Babanız, isterse, kur-

koynuna soktu. tuldu. 
Şimdi elinizi verin. 
Elimi verdim; ilerledik. 
"Taran,, meydanına, yani 

evvelki gün tanıştığımız yere 
vardık. 

- Beni burada bekleyin 
dedi. 

- Peki, dedim. Koşarak 
uzaklaştı. 

Bir çeyrek sonra, yanıma 
geldi: 

- Geliniz, dedi. Babam 
sizi görmek ve size teşekkür 
etmek istiyor. 

Kolumdan çekti: "Sen Giy. 
yom. sokağına girdik ve Mor
tömar Oteli karşısında dur
duk. 

Cebinden bir anahtar çı 
kardı. Küçük bir kapı açti. 

İkinci kata çıktığınız zaman 
hususi bir vuruşla bir odanın 
kapısını çaldı. Kırkbeş veya 
ellilik bir adam, kapıyı açtı . 
Amele kılığında idi. Galiba 
kitap ciltlemekle uğraşıyordu. 

Beni görünce : 
- Bay ·dedi- sizi bize Al

Jah gönderdi. Beni sahiden mi 
kurtaracaksınız? 

Ona herşeyi anlattım. Ma
ros'un ne şekilde yardım ede· 
ceğini ve bir daha Fransa 
aleyhinde silah kullanmıyaca
ğına dair söz vermesi lazım 
geleceğini söyliycrek : 

- Bunları herhalde yapma
nız lazımdır; dedim. 

- Ona ve size teşekkür ede 
rim. Marso ne zaman hareket 
edecek? 

- Yann. 
- Bu gece onun yanına gi· 

debilir misin. 
- Ne zaman isterseniz, sizi 

her zaman bekliyecek. 

Baba kız bakıştılar . 
Solanj: 

- Bu akşam giderseniz 

- Ne isterse? 
ması lazım? 

Ne yap-

- Bana itimad etmeli. 
- Bu iş çoktan oldu. 
- Onu gördünüz mü? 
- Evet yanına varabildi-

niz ha? 
- Allahın yardımı ile .. 
- Ve her şeyi ona anlat· 

tınız? 

- Ona, benim hayatımı 
dün kurtardığınızı, yarın bel
ki de onunkini kurtaracağınızı 
söyledim. 

- Yarın, evet yann, isterse 
hayatını kutaracağım. 

- Nasıl? Haydi anlatın. 

Tereddütle mırıldandım : 
- Yalınız .. 
- Yalınız? 

- Onunla beraber gidemi-
yeceksiniz . 

- Zararı yok . 
- Daha ileride sızın ıçın 

de bir pasaport almak imkanı 
var. .. 

- Evvela babamın işini bi
tirelim. Benimki için sonra ko· 
nuşuruz. 

- Size birkaç dostum var 
demiştim değil mi ? 

- Evet. 
- Bugün onlardan birini 

gördüm. 
- Sonra? 
- Tanıdığınız bir kimse. 

Sözünü geçirir bir şahsiyet. 
- Adı? 

- "Marso" 
- General Marso mu? 
- Evet. 
- Haklısınız, o dediğini 

yapar. 
- Bana söz verdi. 
- Allahım; beni ne kadar 

çok sevindiriyorsunuz. 
Haydi söyleyin, size nededi. 
- Bize yardım vadinde 

bulundu. 

Yüksek bir Sovyet şahsiyeti, Zinovye f , Kamenef ve arkadaş
larının nasıl idam edildiklerini anlatıyor .. 

Dünkü posta ile gelen Daily nef muhakemesinden sonra menef'le Smirnof son dakika-
Express gazetesinin Varşova muharrir radekin apartımanın- larına kadar soğuk kanlılık-
muhabft-i yazıyor: • da T roçkinin el yazısil mek· larını muhafaza ettiler. 

Stalin'in temizleme hareke· tuplar bulmuş ve Radekin Evvela Kamencf öldürüldü. 
tinin devam edeceği hakkında aylardanberi T roçki ile mu· Hapishane bekçisi onu almağa 

. evvelden yapılan tahminlerin haberede olduğunu isbat eden geldiği zaman bir tek sual 
doğru olduğunu bugün resmi del iller ele geçirmiştir. sormadan arkasmdan gitmcğc 
Sovyet gazetesi Pravda leyid idam edilmeyip sürülmüşler başladı. Sessizce Geper bina· 
etmektedir. Sovyetler birliğinde tedhiş sının bodrum katına giden 

Şimdi öğrenildiğine göre, hareketi ile mahkum edilenle- merdivenleri indi. Kapının 
Londra' daki vaktile .. Stalinin rin idam edilmeyip surüldük- arkasına konulmuş olan bir 
sesi" diye anılan en yüksek !eri hakkında bir şayia çık- paravan, odanın bir kısmını 
şöhret sahibi gazeteci Radek mıştı. Frans ızca Le Jürnal gizliyordu. Cellad orada i<li. 
ile birlikte, Londra' daki Sov- gazetesindeki bir yazı, bu şa· Kamenef'i odaya doğru itti-
yet elçiliği askeri ateşesi 41 yianın asılsız olduğunu orta- ler. Paravanı geçer geçmez 
yaşındaki general Putna ve ya kokuyor. Çünkü gazetenin cellad ona doğru ilerledi ve 
Sovyet'lerin esiri Londra el- ismini tabii zikretmiyeceğini arkasından ensesine bir kurşun 
çısı Sokolonikof da tevkif söylediği (yüksek bir Sovyet yerleştirdi. Kamenef bir çığlık 
edilmiş bulunuyor. Birkaç gü- şahsiyeti) nin ifşaatına atfen atmak devrildi. Mülazim Vo
ne kadar muhakeme edile- neşrdtiği yazıda tethişçilerin • sukof, yaralıya bir tekme 
ceklerdir. nasıl öldürüldüleri anlatılıyor: vurarak bağırdı: 

Pravd~ diyor ki : idam emri geldiği zaman sa- - İşini bitir!. Öldür alçağı! 
"Birkaç hafta evvel parti· at 20 idi. Kimse bu emrin bu Beynine sıkılan il...inci bir 

mizi düşmanlardan temizle- kadar çabuk verileceğini zan- kurşun mahkumu öldürdü. 
meğe başladığımız zaman nelmiyordu. idamlar saat 23 Smirnof biraz daha sonra 
işimizin ancak yarısını yapmış ten sonra başladı ve saat 4 de öldürüldü. Hücresinden dışarı 
olduğumuzu biliyorduk. Ara- güneş doğarken bitti. ayak atar atmaz bir manga 
mızda daha düşman kalmıştı. Mahkümların üçü saat 23 le askeri gördü ve hayatının sonu 
Bunların da sonu diğerlerinin gece yarıs ı arasında, Sa'it ml' da ge~diğini anladı. 
sonuna benziyecektir. Kudur- idam edildi , içlerinden biri - Mahkeme esnasındaki 
muş köpek gibi kurşuna dızi- doktor muayenesi ile, hasta vaziyetimize bize yakışmazdı, 
leceklerdir." olduğu anlaşıldığı için morga dedi. Şimdi hakiki bir ihtilalci 

Gazete bundan sonra Ra- götürüldü. Orada, ölülerin a ra- g ib i ölmek istiyorum. 
dek' e şiddetle saldırarak şunu sına yatırılarak cellatların elile Sonra birşey yazmak iste· 
yazmaktadır: öldürüldü. diğ i ni söyledi. Eline kurşuni 

"Kari Radek, komünist par- Troçkicilerden b ir başkası bir kağıt verdiler, bir de 
tisi içinde en büyük entrikacı Miyarniçka hapishanesinde idi kalem uzattılar. Kağıdı kalemi 
idi. iki türlü iş gören, iki ve ertesi gün saat 11 de bir al ıp hemen: 
yüzlü bir adamdı. Fakat şimdi at hırsızı ile beraber idam /Devamı 4 üncü sahifede) 
Sovyet birliği halk mahkemesi edilecekti . 
huzuruna çıkarılacaktır." Fakat, o gece en fazla hc-

Bu demektir ki, Radek, yecan veren idamlar, Kame-
gederal Putna ve Sokolnikof nefle Smirnofun ve Zinovicfin 
ile birlikte, ayni askeri mah- idamları oldu. Leninin dostu 
kemeye "°çıkarılacak, ayni müd- ve ilk zamanlarda iş arkadaşı 
deiumumi, yani Vişinski ile olan bu üç mahkum, yeni 
karşılaşacacaklardır. Rus rejiminde mühim ve en 

Vişinski, Zinovief ve Ka- şerefli mevkiler işgal letmiş-
menefi ölüme gönderen müd- lerdi. Fakat, her şey o gece 
deiumumidir. sona erdi. 

Söylendiğine göre, Sovyet Bununla beraber, takatleri-
gizli polisi, Zinovief • Kame· nın kesilmesine rağmen , Ka-.. 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Ecza esi 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir A li 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı -

Elhamra sineması arkasında 

No. : 55 

Telefon: 3479 

T.N . K 
BÜV .... 

nin birinci sayfalık mevzoıl 
olmuştu. . 

Bu hadise karşısında eskı 
nazır derhal Londra'ya gel: 
miş ve oğlu Randolf Çorç~h 
kızının ardından göndermiştır· 

Randolf un vazifesi kızkar· 
dcşini alıp tekrar lngiltere}'e 
getirmekti. N~vyorka vardığı 
zaman gazetecilere bu yold9 

beyanat vermişti . 
Fakat kız kardeşini hevesio· 

den vaz geçirememiş otac8k 
ki, Sara Çorçi\ meşhur An1~ 
rikalı aktör Vik Oliverin .. y~· 
dızları takip et,, isimli nıu 
tcşem revüsüne "Parmak uc~ 

· tır 
dansları,. yapmak rolüyle ı 
hak etmiştir. 
Bu dansı, eski İngiliz bahrİ}·e 

a· 
Nazırının kızı maharetle yaP 
bilmektedir . 

11 
Küçük iskarpinli ayaklart~ ~ 

parmakları ucuna yükseld1
.:

zaman o kadar hafif bir çalı~ 
ile yüriimekte ve ayak oyonl~ii 
yapmaktadır ki, adeta ta . 
yürüyüşle hareket ediyor .sıı 
mrsınız. b. 

Bilhassa bu yoldaki ıne ~lı 
'kt1 

reti dolayısile Amerı .. t 
aktör Vik O liver ken~151:1 
kendisine Amerika' da bır 7 5• 

verebileceğini vadetmişti. \fıl'l'lı 
ton Çurçil'in kızile Amer!k8~. 
aktörün evleneceğine dnır 
vayetler doğru çıkmamıştır~1ıı 

Eski lngiliz nazırının bil 
şimdi yaptığı dansla ra mokdıf· 
muayyen bir ücret alm~~tdiiğa 
Kendisinin de görull Jı&' 
revüye on binlerce halk te 
lükle gelmektedir. 

~ ga 
Çocuk Hastalıkları 

mütehassısı f>S 
ikinci Beyler Sokağı N°· 1 

Telefon 3452 

tehlikeli olur. 

- Evet. Eğer beni yaka· 
larlarsa kartım yok. 

Benimkini uzattım: 
- Alın benimkini. 

- Ne şekilde? 

- Ohl. Çok kolay bir şe· ı 
kilde (Kleber) onu garp ordu· 

lan şefi tayin etmiş. Yann 

akşam hareket edecek. 

1 Baş 
-'urak. Büyük Salepçi oğlu hanı 
Ui • karşısında . -· 

- Fakat siz? 
Beni tanıyorlar. 

- Marso nerede oturuyor? 
- Kız kardeşinin yanında, 

üniversite sokağı No. 40 .. 
kardeşinin adı (Degravie). 

- Bana oraya kadar refa
kat etmez misiniz? 

- Arkanızdan takip ede· 
rım . 

- Marso benim, sizin ona 
söylediğiniz kimse olduğumu 
nasıl tanıyacak? 

- Ona bu üç renkli kartı 
verirsiniz. Bu yeter. 

- Haydi gidelim. 
Şapkasını başınn geçirdi ve 

ışığı söndürdü. Merdivene 
bakan pencereden sızan ay 
ışığı ile, aşağı indik. 

ErtPsi crün dokuz burukta 

- Yarın akşam? Hiçbir 
şey hazırlamıyacak mıyız? 

- Hazırlanacak bir şey 

yok. 
- Anlamadım. 
- Babanızı götürecek .. 
- Baba mı!. 
- Evet; sekreter olarak .. 

(Vande)ye vardıkları zaman, 
baballl7, Marsoya Fransa 
aleyhinde bulunmıyacağına 
dair söz verecek. Böylece bir 
gecelik yolculuktan sonra 
Britanyaya oradan da lngil· 
tereye geçecek. Londra' da 
yerleştiği zaman, size haber 
verecek, o zaman ben de si· 
ze bir pasaport çıkartacağım, 
ve siz de Londraya hareket 
edeceksiniz. 

- Arkası IJQT • 
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Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen ~arıı;erı1 °. 

olmamıştır. Hem yü7lerce vatandaşınızı zengin etmış uıleı< 
yurd~nun gö.k~c~ine birk~ç filo katmış 0~urs~n. . Bo d~b11ıf· 
zengınden bırmın de senm olmıyacağını kım ıddıa e 
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(Ulusal Birlik) 

Piii~iiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim•~,~F~r~a~t~e"ll~i'S~p~e=rc~o 
Yaşaran gözl•e•r-· ,1 vapur acentası 

Sahife 3 

• 1 1 Hikaye 
N. V . 

W.F. H. Van 
' - Abla, nıçın durdunuz? 
Yürüsene!. 

- Niçin daldın. Abla?. 

- Gözlerin neye yaşardı? .. 
Emel, küçük kardeşinin bu 

bu son sualinide cevapsız bıraktı. 
Yaşaran gözlerini tozlu yo

lun solundaki tepeye dikmiş, 
dalgın dalgın bakıyordu. içini 

çekerek derin derin nefes aldı: 
Sanki boğulmamak için .. 

Küçük kardeşi gene soru
Yordu: 

- Abla neden durdun? 
Yürüsek ya! 

Emel, küçüğün sözlerini duy
mamış gibi, gözleri uzaklara 
dalmış, sessiz duruyordu. Kar
deşine uyarak, ihtiyar 
zeytin ağaçlarile örtülü tepeye 
doğru ilerlemeğe başladı. 
Akşam yaklaşmıştı.. Havc· 

da, tatlı, insanı sıkmıyacak bir 
ılıklık vardı. 

Fazla yürüyemedi; yorgun
luktan değil, kendinde sebe
bini anlıyamadığı bir halsiz
likten.. Bir ağaç dibine çökü
verdi. 

Gene dalgındı, gözleri gene 
Yaşarmıştı.. Neden dalmış, 
Yaşarmıştı o iri yeşil gözler!. 

• • • 
.. Daha çok değil üç gün 
0nce Bülentle burada saatler· 
~ oturmuşlar, konuşmuşlar. 

e .. 

Zavallı Bülent.. 
Ne acı şeyi 
E.veii gün Emel onun bir 

i0ınobil kazası geçirdiğini 
~Uyunca deli gibi olmuştu. 
p ll'ıel' e, Biilent'in yarasının 
I ek hafif olduğunu anlatmış
atdı 

inanmadı .. 
1 Koştu.: Hastahaneye.. Bü-
erıtin k O g-·· yanına oştu.. nu, 
0~eri ile görmek istiyordu. 

B"ı ükat hastabakıcılar Emeli 
UŞe .. ntin yanına bırakmadılar. 

~ Uphe1endi. Korktuğu ba
"ına gelmişti sanki. Yalvarıyor, 
:tltp 

ınıyordu: 

8 .. 'j Söyleyin allah aşkına, 
0~dy eyin, Bülcnle birşey mi 

u? 

k ~astabakıcıların yüzleri 
de erli idi. Bu kederli yüzler· 
~~~· acı ifadeler seçmek pek 

aydı: 

di - Hayır, birşeyi yok! şim
azıcık daldı da .. 

• 
B"ı * * u ent sayıklıyordu: 

ltıı; Emel senden ayrılacak 
~ğıın. Seni yalnız mı bıraka· 

.yrn.. Zavallı kız. 
Sak arası pek tehlikeli idi. 

atlanmadık hiçbir yeri kal· 

mamışdı .. 
• • • 

Hasta bakıcılardan biri 
operatörle konuşuyordu: 

- Do~ torum, bir genç kız 
gelmiş; ille bırakın Bülenti 
göreyim diye çırpınıp duru-
yor. 

Doktor anlamıştı; içini çekti: 
- Zavallı eşler.. Ne yazık 

ki daha yuva kurmadan ayrı
lacaklar. 
Sonra hasta bakıcıya sordu: 
- Hasta nasıl ? 
- Kendini kaybetmiş; önce 

sayıklıyordu. Şimdi de inliyor 
gibi .. 

Doktor ümitsizlikle : 
- Haydi gidip kızı Bülentin 

yanına bırakalım, hiç olmazsa 
bir kere daha onu görsün!.. 

• • • 
Doktor Bülente yanaştı. 
- Bülent, oğlum bak kim 

geldi 1.. 
Bülent kımıldamıyordu. 
Doktor şüphelendi. Eğildi, 

kalbini dinledi.. Rengi değiş· 
mişti. Bu hareket Emelin gö
zünden kaçmadı .. 

Anlamıştı . 
Artık Bülent'i yaşamıyordu. 
Deli gibi koştu .. 
- Bülent, Bülent.. diye o

nun cesedi üzerine kapandı, 
ağladı, ağladı ... Saatlerce, göz
leri şişinceye kadar!.. 

!Fethi Y. Er. 

Olivier ve şü
rekisı Limited 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

LONDRA HATTI 
"LESBIAN,, vapuru 9 bi

rinci teşrine kadar LONDRA 
ve HULL için yük alacaktır. 

"MARONIAN., vapuru 19 
birinci teşrine kadar LOND
RA ve LEITH için yük ala
caktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"DRAGO,. vapuru 7 birinci 

teşrine kadar LIVERPOOL 
ve GLASGOW için yük ala· 
caktır. 

"EGYPTIAN., vapuru 15 bi
rinci teşrine kadar LIVER
POOL ve SWENSEA' dan 
gelip yük çıkaracaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
•HERAKLEA,. vapuru bi

rinci teşrin ortasında HAM
BURG BREMEN ve AN
VERS'ten gelip yük çıkara
caktır. 

Not: Vurut tarihleri ve va
purların isimleri üzerine deği
şikliklerden mesuliyet kabul 
edilmez. 

IZMIR 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"SATURNUS,. vapuru 11/10 

Der Zee 
& Co. 

dan 14/10 a kadar ROTTER- DEUTSCH LEVANTE LINIE 
DAM, AMSTERDAM ve HAM
BURG için yük alacaktır. 

"ULYSSES,. vapuru 16 teşri
nievvelde gelip yükünü tahliye
den sonra BURGAS, VAR
NA ve KôSTENCE limanları 
için yük a]acaktır. 

"CERES,. vapuru 21 teşri· 

nievvelden 25 teşriniev

vele kadar ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük a]acaktır. 

"ULYSSES,. vapuru 4 teş
rinisaniden 9 teşrinisaniye ka
dar AMSTERDAM, ROTTER
DAM ve HAMBURG liman
ları için yük alacaktır . 

"ORESTES .. vapuru 16 
ikinciteşrinden 21 ikinciteşrine 
kadar AMSTERDAM, ROT
TERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

"V ASALAND.. motörü 13 
birinci teşrinde gelip ROT
TERDAM, HAMBURG, BRE
MEN, COPENHAGE, DAN
ZIG, CDYNlA, GOTEBURG, 
OSLO ve ISKANDINAVYA 
limanJarı için yük alacaktır. 

"VIKINGLAND,. motörü 30 
birinciteşrinde beklenmekte 
olup ROTTERDAM, HAM
BURG, BREMEN, GOTE
BURG ve ISKANDINAVY A 
limanları için yük alacaktır. 

HOLLANDA AUSTRA
LIA LINE 

"ALHENA,. vapuru 6 ikinci 
teşrinde beklenmekte olup 
PRINSIPALLE, AUSTRAL YA 
ve YENi ZELAND için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA,. vapuru 20 bi-
rinci teşrinde gelip 21 birinci 
teşrinde PiRE, MALTA, MAR
SIL YA ve CEZA1R için yük 
alacaktır. 

"ALBA JULIA,, v!'puru 19 
2nci teşrinde MALTA, MAR-
SIL YA ve CEZAIR için yük 
alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
"LEWANT,. motörü 1 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup 
ANVERS, (doğru) DANTZIG 
ve GDYNIA için yük alacaktır . 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlonlardaki değişikliklerden 
acente mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat almak 
için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tahliye binası arkasında 

FRA TELLi SPERCO acenta
sına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004/2005/2663 

Mücellit 

Ali RIZA 

"GERA,. vapuru 15 ilk teş
rinde bekleniyor, 20 ilk teşrine 
kadar, ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yükliyecektir. 

" ATHEN ,. vapuru 26 ilk 
teşrinde bekleniyor, 3 son 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yük liyecektir. 

"MİLOS.. vapuru 29 ilk 
teşrinde bekleniyor, HAM-
BURG ve ANVERS'ten yük 
çıkaracaktır. 

"MANISSA., vapuru 11 son 
teşrinde bekleniyor, 15 son 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yükliyecektir. 

ARMEMENT ;H. SCHULDT· 
HAMBURG 

"MARITZA,, vapuru 22 ilk 
teşrinde bekleniyor, ROTTER
DAM ve HAMBURG için yük 
alacaktır. 

"AUGUST LEONHARDT,. 
vapuru 11 son teşrinde bek· 
leniyor, ROTTERDAM ve 
HAMBURG için yük alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
••EXMOOR,. vapuru 17 ilk 

teşrinde bekleniyor, NEV
YORK ve BOSTON için yük 
alacaktır. 

"EXMİNSTER,, vapuru 30 
ilk ttşrinde bekleniyor, NEV
YORK ve BOSTON için yük 
alacaktır. 

"EXHIBITOR,, vapuru 14 
son teşrinde bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXPRESS,. vapuru 30 ilk 
teşrinde bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

EXAMINER,. vapuru 14 ilk 
kanunda bekle~iyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXAMELIA.. vapuru 26 
ilk teşrinde bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

AMERlCAN EXPORT LINE 
Pire tarikile seri seferler 
"EXCALIBUR,. transatlan-

-1 lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Jfalkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayıaile yeni 

cıkardığı kumaşlar: , 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

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

IKANDEM/R Oğlu 
'--·----------~ ... ~~~~~il!'!'~ vapuru 23 ilk teşrinde PiRE- TENCE, SULINA, GALAÇ 
den BOSTON ve NEVYORK'a ve BRAILA'ya gidecektir. 

hareket ediyor. S. A. ROY AL HONGROISE 
"EXETER .. transatlantik va- DE NAVIGATION DANU-

puru 6 son teşrinde PiRE' den BIENNE MARITIM 
BOSTON ve NEVYORK'a BUDAPEST 
ha:e ket edecektir. "DUNA,. vapuru 18 ilk 
"EXCAMBİON" transatlan- teşrinde bekleniyor, BELG 

tik vapuru 20 son teşrinde NOVlSAD, BRDAPEST, BRA 
BOSTON ve NEVYORK'a TISLAVA, ViYANA ve LINZ 
hareket edecektir~ için yük alacaktır. 
Sefer müddeti: E 20 'ile 

PIRE-BOSTON 16 gün "SZEG D .. motörü 1 

PIRE-NEVYORK 18 gün teşrinde bekleniyor, BELG 
NOVISAD, BUDAPEST, BRA 

DEN NORSKE MIDDEL- TISLAVA, ViYANA ve LINZ 
HAVSLINJE için yük alacaktır. 

OSLO 
" BOSPHORUS ,, motörü 

24 ilk teşrinde bekleniyor, 
DIEP.PE DÜNKERK ve NOR
VEÇ limanlarma yük ala
caktır. 

" SARDINIA,, motörü 16 
son teşrinde bekleniyor, Df
EPPE ve NORVEÇ limanla
rına yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN 
LINE LTD 
LIVERPUL 

"DSOMORE., vapuru 24 
ilk teşrinde gelip ayni gün 
BURGAS, V ARNA, KÖS-

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 
BUC..\REST 

•DUROSTOR .. vapuru 28 
ilk teşrinde bekleniyor, KÔS
TENCE, SULINA, GALAÇ ve 
GALAÇ aktarması olarak BEL· 
GRAD, NOVISAD, BUDA· 
PEST, BRATISLA VA ViYA· 
NA ve LINZ için yük ala
caktır. 

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

Birinci 

':'ltl 

'1 ... 
'I 

Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

9N«~ ,,,. 
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Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

takya rıst·y n· 
nü bek ·yo lar 

Hükômetimizle ansa arasında müzakerelere başlana
. ~ağı hak nda i habe , Is enderun'da derin akisler yaptı 
lstanbul, 16 (Hususi) - Antakye'den alınan son haberlere mak için can atmaktadırlar. 

göre, İskenderun ve Antakye'nin ana vatana ilhakı hakkındaki İskenderun ahalisi, Hükumetimizle Fransa arasında müza-

cereyan ve iştiyaka günden güne artmakta ve hararet kcsbey- kerelere başlanacağı hakkındaki haberleri, derin bir heyecanla 
lem ektedir. 

Jskenderun hristiyanları, Türk kardeşlerimiz derecesinde ve karşılamıştır. Herkes, İskenderun ve Antakye'nin atisinden 
derin bir hevesle Türkiye idaresini istemekte ve buna kavuş- ümitvar bulunmakta ve mes'ut günü beklemektedir. .......... 
Avrupa a inhilalıRus-Alman · arası 
ler baş gösterdi bozuluyor mu? 

~~~---------~~~ 
Belçikanı Fransada ayr 

mühim a ·be le:re e e 
Londra, 16 (Radyo) - Bel· 

çika kralı Leopold'un söylevi 
ve Belçika hükumetinin ver
diği karar, İngiltere siyasal 
mahafilinde derin akisler yap
mıştır. Hariciye nezareti, der
hal Brüksel sefirine talimat 
vermiş ve Belçika hükumetin
den izahat istemesini bildir
miştir.& 

iskan işi 

Son gelen haberlere göre 
Belçika hükumeti, Rus-Fransız 
misakı imzalandığından beri 
Fransa ile olan münascbatını 
değiştirmek ve münferid bir 
politika takip etmek kararını 
vermişti. 

Paris 16 (Radyo) -Fransız 
gazeteleri, Belçika kralı Leo· 
pold'un, dün saraya vukulan 
kabine içtimaında verdiği 

söylev için uzun makaleler 
yazmakta ve bu söyleve bü· 
yiik ehemmiyet vermektedirler. 

Son gelen haberlere göre, 

itler·n riyasetinde mühim 
bir toplantı hazırlanıyor 

Londra, 16 ( Radyo ) -
Almanya'nın bura sefiri 
M. Bismark tarafından İn
giltere hariciye nezaretine bir 

nota vdrilmiş ve Lokarno 

mes' elesin den dolayı lngilter; 
muhtıranın, Lokarno konfe
ransına davet mahiyetinde 
telakki edilmediği bildiril· 
miştir. 

Almanya hükumet!, bu no
tada Rusya'nın Lokarno mes'e· 
lesine karıştırılmamasını da 

istemektedir. 
Londra, 16 ( Radyo } 

Deyli Meyi gazetesi; Berlin 
muhabirinden aldığı hususi 
bir haberden bahsederek, bu-

günlerde Hitler'in riyasetinde 

büyük bir meclisin toplana· 
cağını ve büyük hadiseler 
olacağını yazmaktadır. Ayni 
gazete, Almanya'nın, Rusya 
ile olan münasebatını kesmek 
üzere bulunduğunu da ilave 
etmektedir. 

~~~~~--... --·~·~·~ .. --~~~~~ 

16 Teşrinievvel 926 __ 

~-AA 

- Osmanlı Tarihinde 
....,_,,_ - ............. ..........._... __ _ 

Ciirid Hadiseleri 
.. -49-

Muhacımlar, kaleye bir gedik 
açmışlar ve bu suretle içeri gir-
meğe muvaffak olmuşlardı 
Buna ilaveten düşman da için, düşmanın kale üzerinden 

kale üzerinden mütemadiyen bu dıvar deliciler üzerine ınü· 
silah atıyor, kaynar yağ ve temadi yen her biri bir sandık 
zift akıdıyordu. cesametinde taşlar dü-ıürdük-

Bu suretle muhasaranın lerini, kazanlarla kaynar yağ 
otuzuncu gününe kadar yerin- ve zift döktüklerini, su ile 
de saymak kabilinden ve sönmez ateşler akıttıklarını 

hendekler içinde cehennemi söylemek lazımdır! 
bir mücadele devam etti. Açılan gedikten yapılan 

Muhacimler kaleye bir ge· hücum, bir müddet için ce· 
dik açmış, bu suretle kaleye hennemlerin kalenin ve hen· 
hakim olabilmek için insan değin bu kısmında yaşamasın3 

kudretinin çok üstünde bir sebep oldu. Muhacımlar top· 
fedakarlık ve kahramanlık larını ileri sürerken sepet ve 
gösterdiler. saireden taraf siperlerin yap· 

En usta duvar delicilerse, mışlardır. Bunlar güneştell 
ki şimdiki zamanın en kabi· kurumuş bulunuyordu. Hücu!ll 
liyetli istihkam efradı demekti. başladığı zaman düşman bun· 
Kaleden bir günde ancak bir lar üzerine yangın kuınbal'8 

taş koparmak, yani iğne ile bombaları attılar. Bunlar tı.ı· 
kuyu kazmak suretile çalış- tuştu; sandalları zif ile doldı.ı· 
tılar ve kalede bir rahne, bir rup ateşlediler; buralara ziıt' 
gedik aÇmağa muvaffak ol- cirler çektiler; şehirde ne kıı· 
dular. dar paçavra varsa zift ve 

Bu mevkinin ne kadar güç neft ile bulayıp mütemadiyen 
ve büyük olduğunu anlatmak yaktılar ve hendeğe attılsr· 

Bulgar 
Başbakanı: İtalya 
sef irile konuşmuş 

Kükürt bombalan bu yangıoD 
bir de pis koku katmağa bBŞ' 

!adı. k 
Kalenin önünde ve hende 

içinde cehennemlere benıiyeJl 
yakıcı, bunaltıcı ve şaşırtıcı 
bir hal vardı. 

bu sene mınta
kamıza ge e

cek muhacirler 
Belçika hükumeti; Kral Leo
pold'un da söylemiş olduğu 

veçhile, Fransa ile lngiltercy.e 
karşı olan bütün taahhütlerin
den ve bundan üç ay evvel 

Bombayda General Putna, Ra-

8 "' dek ve Sokolnikof 1 

oguşmalar de idam edilecekler mi? 

Sofya, 16 (Radyo) - Baş· 
bakan Köse lvanof, bugün 
ltalya'nın bura seferini kabul ı 
etmiş ve uzun müddet konuş-
muştur. 

-----·-----

Düşman bunların üzerine 
kaleden her biri yirmişer o~· 
kalık gülleler yağdırmakta id~ 

Bu yangın, bu top ve tüfe 
ateşi gazilere çok müşkülat ; 
büyük zayiat verdi. Buna ra 
men mütemadiyen hücum et· 
tiler. 

Sahil sıhhiye umum müdü
~ Osman ve i~in umum 
müdür muavini Hilmi Balcı 

Ankara'dan şehrimize gelerek 
yakında Romanya ve Bulga
ristan' dan vilayetimiz dahi
linde iskan edilmek üzere iz
mir' e getirilecek olan muha
cirlerin iskan hazırlıklarını tet
kik etmişler ve İstanbul' a git
mişlerdir. 

Valimiz Fazlı Gül~ç'in, ya
kında gelecek olan muhacir
lerin iskan ve iaşe işlerine 
fevkalade ehemmiyet atfetme· 
leri sayesinde bütün hazırlıklar 
ikmal edilmiştir. Varna' dan 
muhacirlerin vapurlara bindi
rilmesine başlanmıştır. Bu sene 
vilayetimiz dahilinde 1043 aile 
muhacir edilecektir. Ayrıca 
132 aile muhacir de Söke'ye 
gönderilecek ve orada iskan 
olunacaktır. 

Muhacirlerin ihraç iskelesi, 
Urla' daki tahaffüzhanedir. O
rada ilk temizlik ve sağlık 
muayenelerj yapılacak ve İs· 
kan edilecekleri yere sevke
dilinceye kadar iaşeleri Kızılay 
kurumu tarafından yapılacak
tır. Tahaffüzhant:de her türlü 
hazırlıklar tamamlanmıştır. Mu
hacirlerin gelmeleri bekleniyor. 
Muhacirlerin beraberlerinde 
getirecekleri hayvanları için 20 
bin kilo ot alınmıştır. Muha
cirlerin hıhhi vaziyetlerini ta
kip için lazım gelen ilaçlarda 
alınmıştır. 

250 aile Çandarlı' da, 435 
aile Torbalıda, 100 aile Me
nemende, 36 aile Foça' da, 30 
aile Kuşadası' nda, 17 aile 
Bergama' da, 54 aile Karabu· 
runda, 10 aile Kemalpaşa'da, 
100 aile de Çeşme kazasında 

toplanan Belçika, Fransa ve 
lngiltere erkanı harbiyelerinin 
verdikleri kararlar netecesinde 
hasıl olan olan itilaf vermek
ten sırılmağa karar vermiştir. 

Belçika'nın bu vaziyeti ve 
Kral Leopold'un buna dair 
olan söylevi, Cenevre' de derin 
akisler yapmıştır. Uluslar sos
yetesi mahafili, Belçikanın gös
terdiği ayrılıkla sosyetenin, e'3as 
larına büyük bir sarsıntı hns:l 
olacağı kanaatindedir. 
Fransız matbuatı Alman siya· 

setinin, Belçika Üzerinde büy: !~ 
tesirler yaptığını ileri sürdük
ten sonra, müzakere mevkiin· 
de bulunan Lokarno ve sair 
mühim mes' elelerin, yeni ve 
çok müşkül safhalar girdiğini 
yazıyorlar. 

iskan edileceklerdir. Bu mu· 
hacirlere derhal arazi tevzi 
olunacaktır. Bu arazi şimdi· 
den tesbit edilmiş ve köylü
ler tarafından imece suretile 
sürdürülmelerine başlanmıştır. 
Kazc..larda muhacirlerin bu 
kışı geçirmek üzere iskan edi
leceklüri evler de şimdiden 
tcsbit olunmuştur. ilkbaharda 
bu kardeşlerimize hükumet 

tarafından evler yaptırılacak

tır. Tesis edilecek yeni mo
dern köylerin şimdiden yerleri 
ve planları hazırlanmaktadır. 

Bu inşaat malzemesi de te· 
min edilmek üzeredir. Bu sene 
muhacirlere yemeklik buğday 
tevzi olunacaktır. Bunun için 
Konya' dan Ziraat Bankası na· 
mına 300 küsur bin kilo buğ· 
day gelmiş ve şimdiden mü
retteb yerlerine gönderilmiştir. 
Muhacir kardeşlerimiz için yük
sek bir şefkat gösterilecektir. 

vam ediyor 
Londra, 16 (Radyo) - Boın

bay' da Müslümanlarla Bodis
ler arasındaki hadisenin, bir 
camiin yanındaki heykellerden 
birinin, Müslümanlar tarafından 
parçalanmasından çıktığı bil
dirilmektedir. 

Bigon havalisinde arbedeler 
devam etmektedir. Mağazalar 
kapalı duruyor. İngilizler as
keri tertibat almışlardır. 

Rusya'nın yardımı 

sabit oldu 
-Buştanıfı 1 inci sahifetlı!-

ı 

muştur. 

Paris, 16 ( Radyo ) - is
panya ihtilalcileri, dört taraf
tan Madrid şehrine hücuma 
başlamışlardır. 

Sevil 16 (Radyo) - Adu· 
yedu civarındaki Aroncu da
ğında birleşen ihtilalciler, 
hükumet kuvvetlerini hazime· 

te uğratmışlar ve Katalonyalı 
maden amelelerinden de mü· 
him miktarda silah itinam ey
lemişlerdir. 

Bundan başka Madrid cep-
hesinde de Şapri mevkiini 
zaptetmişler ve şehire çok 
yaklaşmışlardır. 

Madrid hükumeti, dün va· 
ziyct hakkında resmi tebliğ 
neşretmemiştir. 

Lizbon 16 (Radyo)- Porte· 
kiz hükumeti, ispanya' daki te -
baasının uğradığı zayiattan do
layı Madrid hükumetine bir 
nota vermiş ve tazminat iste
ınişJi. Madrid hükumeti, şim· 
diye kadar cevap vermediğin· 
den, ihtilalciler hükumeti, Por· 
tekize müracaat etmiş, isteni-
len tazminatın,· lspanya'nın ye
gane hakimi olan ihtilal hüku
metince tesviye edileceğini bil
dirmiştir. 

( Baştara/ı 2 inci sahi/ede) 
"Stalin arkadaş,, diye yazdı. 
Daha fazla yazamadı. Müla

zim elinden kağıdı çekti aldı 
ve parça parça yırttı, attı. 

Smirnof buna hiç itiraz et· 
medi. Bodruma indi ve o da 

Ordu manevraları 
( Baştara/ı 1 inci sahifede) 
etmiştir. Askerden, subaylardan 
ve bütün muharebe teşkilatı· 
nın subaylarından çok derin 
bir iftiharla'. mütehassis oldu
ğumu beyan ed~rim. 

Kale bugünlerde deniz tarB~ 
fından bir miktar imdat alrrıı1: 
idi. Fakat hendekler işgal 8

. 
·per 

tında ve Murad ağa da sı 
8 

Kamenef gibi, ensesine bir kur f 
şun yiyerek yere yuvarlandı. Bugün 

'"'\ lerini hendek'e ve hisar altıJl 
kadar getirmiş bulunuyord;·

11 
Köşe bir burç teşkil e e. 

kapı kulesinden Venedik t~~. 
Yalınız Lenin'in seğ kolu ve 

sır dostu olan Zinovief, bir 
erkek gibi ölmesini bilmedi. 

Esasen saatlerdenberi titreyip 
duruyordu. Hava çok sıcak 
olduğu halde üzerine yün el
biseler giymişti. Akşam hemen 
yatıp uyumuştu. Saat 1 de 
uyandırdılar. 

Bütün vücudu titremeğe baş· 
ladı. Kendisine: 

- Hazırlanın, dediler. Sizi 
başka yere götürecekler. 

Zinovief, cevap vermeden 
yatağının üzerine yığıldı. 

- Zinovief, kalkın giyinin! 
Fakat Zinovief kımıldamadı. 
O zaman bir gardiyan ayak
larına zorla botlarını geçirdi. 
Bir :gardiyan da onu kaldır
mış, otuı tmağa çalışıyordu. 

Zinovief, başını ellerinin 
arasına alıp inlemeğe ve mu
kavemet göstermeğe çalıştı. 

Baş gardiyan: 
- Kalkın! 

Diye tekrar etti. 
O zaman Zinovief, birden· 

bire deli olmuş gibi homur· 
danmağo başladı. Bir gardi
yanın yüzüne döktüğü soğuk 

su onu biraz teskin etti. Doğ
ruldu. 

Zinoviefi dışarı çıkardılar. 
Bir manga askeri gördü. O 
zaman her şeyi anladı. Dur
du. Bacakları tutmaz oldu. 
Kollarından yapışarak ayakta 

Resmi geçidi görme. 
ğe hazırlanınız! 

Manevrada bulunan kıt'alan· 

· 'f or,. 
ları hendeklerde bulunan r· 
kuvvetlerine çok zarar vte· 
mekte idi. Bunun için h95 e 

ki Ali ağa tabyesine ij~. 
iki balyemez iki üç şahı ~s· 
vücü top kondu. Bunlarl3 .. J11. 

ınnovasıoa hususi tren hareket pı kalesini tahrip etme: ın;jjf 
edecektir. kün olabilecekti. Fakat ·tı1 

mızın bugün Torbalı yolunda ya· 
pacnklan Lilyük. geçit resmini, 
İznıir'lilerin takip edebilmesi için 
ı>aat l 2,30 da Aisnncak'tan Cu-

b h. ettııı 
Devlet demiryollan idareı;i, man u hareketi ıss bB' 

gc~il resmini herkesin ıak.ib ede· için gece mukabil toplar. tıı' 
bilmesi için, bilet f iatlerini müm- l S b hl · ilci zır amıştı. a a eyın rııll 
kün olduğu kadıı" ucuz te bit et· raflı top düellosunda, kale .. sı 
miştir. Gidip gelme birinci mevki Jrtl" 
80, ikinci 57, üçüncü 37 ku· daha hakim mevkide 

0 f ıltı 
ruştur. hasebile gaziler çok 

8 

\... _______ ___ ,,) zayiata uğradılar. .. ~~· 

durmasına yardım etliler. Yusuf paşa, büyük ıntJ~ 1şı· 
Adamlar kollarını bırakır latla kaleyi zapt için r.sııı' 

bırakmaz düştü. O zaman yordu. Topların bir sıtıı' 
tuttular, sürüklediler. Zinovief eski olduğundan endaht. e ~ı5' 

sın da parçalanıyordu. Bır. ile 
ağlıyor, bağırıyor, yalvarıyor
du. 

Koridorun nihayetinde da· 

ha fazla ve bir kadın gibi 

ağlamağa başladı. 
Mangaya kumanda eden 

mülazim Evangulof: 
- 16 numaralı hücreyi 

açın. 

Emrini verdi. 
Zinoviefi hücreye ittiler. 

Eşiğe yığıldı kaldı. O zaman 
mülazim Evangulof ensesine 
bir kurşun sıktı. 

Üçüncü enternasyonalin ic
ra komitesinin eski reisi bu 
suretle hayata göz!lri enyumdu. 

·ıerı 
mı da düşman ıner~11 btltıil 
harap olmak idi. Seroar. toP' 
mukabil, gemilerden yen• .,er 

· Iere / 
lar çıkarıyor metrıs Jstsll' 
leştiriyordu. Bu aralık .. " M 
bul' dan yeni ve büyu 1er 
top gelmiş kaleye karşı ,, 

leştirilmişti. .. 11jjtı 11 

t\ ·· cU lJ 1 Muhasaranın 3 un ldLlıclııf 
muhacimlerin açmış 0 

gediği buldular. 

- 3 - ttJ" 
- Kalenin suk~ 00tı~0 
Muhasaranın otuz dort0rbll' 

gunü, hendeğe toprak ) 
( Arkası fllJf 


