
Sahi?i: HAYDAR RÜŞDÜ QKTEM 
Neşrıyat müdiirü: HAMDI NÜZHET 

_Adres: fzmir İkinci Beyler sokağı 
~one Şartlan: Scncli~i 700, altı aylı~ 400 kuruş 

b ~ Uesmi ilfınlar için: l\lnıırif cemiyeti ilünat 
H uro ~o~ .. müracaat edilmelidir. 
~~ ılanlar: idarehanede kararlaştırılır 
_Basıld~ yer: (ANADOLUf Matbaası 

lJLlJ~AL 

f zmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

• Pazar günü 
Yurdun her tarafında 

Hatay zaferi için şenlik
ler yapılacak 
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• • RusYada ·7 ısı idama ına l{ftıiı o1du 
' Sancak zaferi her taraf tal Seylap fe- Amerika, ur:numi b~~ k«?n 

• ıaketi ferans khf etmeli ımış 
büyü Sevınçle karşılandı 293 ki°Şf boğul-Ayan izasınd~;·M. (Fiks), bu-
Başbakanım zın, HabıY itilifnamesi hak- du 980 bin kişi nun için bir takrir .verdi 
kı a bugün Büyük Millet Meclisinde açıkta • b t Nevyork 29 (Radyo)- Sey-

IZa a ta bulunması muhtemeldir lap mıntakasında yapılan tet-

lstanbul 29 (Hususi)- Bas
bakanımız ismet 1 .. .. b -" t • nonu, ugun 
oplanması muhtemel olan Ka-

mutayda Hatay itilafnamesi 

hakkında mühim beyanatta bu· 
lunacağı söyleniyor . 

Hatay zaferi, her yerde bü
yük sevinçle karşılanmıştır. 

f stanbul, 29 (Hususi) _ Ha
tay mes' elesinin lehimize hal
ledilmesi, iktısadi sahada da 
tesirini göstermiş ve bugün 
bo~sada tahvilat yükselmiştir. 
. ~stanbul, 29 (Hususi)- Ha

rıcıye Vekilimiz Rüşdü Aras c 'd , enevre en Sen Morie geç-

miştir. Rüşdü Aras, burada 
üç dört gün istirahat edecek 

ve müteakiben Milano'ya ge
çecektir. 

Rüşdü Aras, Belgrad'da çı
kan Vreıne gazetesinin Ce
nevre muhabirine beyanatta 
bulunarak demiştir ki: 

- Herşeyden evci, Sancak 
meselesinin bu suretle halle
dilmesinden memnun bulun
duğumu dost Yugoslav mille· 
tine bildirmenizi rica ederim. 
İskenderun meselesinin hall i, 

Cemiyeti Akvamın kuvvetini 
göstermektedir. Fransız ve 

M ilan o mü~katı ve r·· r-
kiye-ltalya münasebatı 

ltalya hariciy; ;;zırı Kont Ci
yano,Martta Ankaraya gidiyor 

so ) ete sinde Jnılumın Tiiı k ınurah

hne heyeti Aııkııra'yn dönerken, 
harici) c mü ICf<ırı fü fat • ·uman 
l\1cııcuıencioglu l\fıl:ino'ya u~rıya· 
cak rn doktor T('vfik Hüşdıi Ara· 
sın 2 şubat Zİ)arcti tefcnuatını 
ha1.ırlıyııcaktır. 

l sıııııhııl, 28 (Huıms1) - Jıalya 
haricİ)C ıınıırı Kont Ci)ano. mart· 
ta Ankııra '> a gı•lcccl.. 'ı: II~riciye 
Vckiliıniziıı :\lilnrıo ziyaretini iade 
edecektir. 

---~·---

Alman amiralı 
Kont Cigano Eski müstemlekeleri 

.... İetııun~ul, 29 {Hususi) -Milano gezecek 
~uruşmelcrıne sıılı günü başl 
caktır, Bu zamana kodıır ~na. Berlin, 29 (Radyo) - Al-
111 • , en 
ı' orıs tc knlacak olan Ilü~dü Ar 
l 

a~ 
1 oğruea l\liliinoya gcı;cccktir. 

. 1talyıı hariciye nıızırı Kont 
Cıyauo do, 2 şuh:ıt tıalı günü sa-
bahleyin Ilouıu'Jan tayyare ile 
Aliliino'yo ı;ide<·ektir. 

Homa, 28 (Radyo) - İyi ha· 
bcr alaıı mahafile göre, uluslar 

manya'nın eski amirallarmdan 

olup bir ay evvel tekaüde 

sevkolunan Korşter, bugün

lerde eski Alman müstemle
kelerini gezmeğe çıkacak ve 
mayısta Almanya'ya döne· 
cektir. 

Tüı k milletinin meserretine, ki kata göre, şimdiye kadar 
dost Yugoslav milletinin de 293 kişinin cesetleri bulun-
iştirak ettiğinden eminim. muş ve 980 bin kişi de sey· 

Son dakikaya kadar gayri laptan zarar görmüştür. Mad-
muayyen bir halde kalan İs- di zarar, dört yüz bilyon do-
kenderun meselesinin · halli, 

lardır. 
Cemiyeti Akvamın da mcm- , 
nuniyetini mucibolmuştur. Hava dündenberi açıktır. 

lstanbul, 29 ( Hususi ) - Bu açıklık devam ederse su-

Sancak itilafnamcsinin tefcrrü- lar inecektir. Aksi takdirde 

f Devamı 4 üncü sahi/ede J yeni seylaplar bekleniyor. 
~~------..-m.-e~•~•....,. 

Fransa, Almanya'dan 
korktuğunu gizlemiyor ------------
Leon Blum; silahız bir Frans<ı
nın, herkesin taarruzuna he

def olacağını söyledi 
,, 

Alman askerleri 
Paris, 29 (Radyo) - Fran· Tayyare kuvvetlerimiz: de 

sız par
0

lamcntosu, bu sabah noksandır.f 
toplanmış ve Fransa'nın mü- M. Kenet'ten sonra M. Dö-

;dafaası hakkındaki müzakerata pon söz söylemiş ve bir harb 
devam eylemiştir. Hatiplerden vukuunda Fransa'nın ne su-
bazıları söz söylemişlerdir. retle müdafaa edileceği hak-

Saylavlardan M. Kenet, söz kında alakadarların izahat ver· 
alarak demiştir ki: mesini istemiş ve bu hususta 

- Fransa artık, ne Belçi- gazetelerde görülen neşriyatın 
ka' dan ve ne de Hollanda- ne dereceye kadar doğru ol-
dan İmdad bekler. Alman 'la- duğunu sormuştur. Bunun üze-
rın, hududlarımızda yapmakta rine hava nazırı M. Piyerkot 

:oldukları hazırlık, gözden kaç- kürsüye gelerek cevab vermiş 
mıyacak derecede barizdir. ve demiştir ki: 
Bir harb vukuunda, bizim nr. - Gazetelerin milli müda-
dereceye kadar mukavemet faamız hakkında yaptıkları 
edebileceğimiz suale değer. neşriyat, memlekete fenalık 
Fransız ordusu, mükemmel bir getirmekten uzak kalamaz. 
halde teçhiz edilmiş olmalıdır. Zira bir harb vukuunda Fran-

Harbiye nazırı M. Daladiye sa bütün evladlarından yardım 
bizi tenvir etmelidir. Deflamı 4 üncü sahifede 

~ M. Ruzvelt ve kızı 
Vaşington 29 (Radyo) - tün devletleri bu konferansa 

Ayan azasından Fiksen, ayan davet etmesini istemiştir. 
meclisine verdiği bir takrirde Teklif olunan konferansta, 
Briyan Keliog misakını imza· bütün devletlerin istedikleri 
lamış olan bütün devletlerin tetkik olunacak ve mümkün 
iştirakile dünya sulbü ıçın olduğu kadar her devletin 
umumi bir konferans akdedil- tatmin edilmesi temin edile
mesini ve M. Ruzvcltin, bü- cektir. 

~-------------- ·-----------------Japonya da kabina buhra 
nı ve general (Ogaki) ------Askeri. partinin muhalefeti 
yüzün~en bir ihtilal çık 
ması muhtemeldir 

Tokyo 29 (Radyo)- Japon· 
ya kabinesi henüz teşekkül 

madığmı ve kendisinin, impa· 

ralor tarafından himaye edil· 

diğini iddia ediyorlar . etmemiştir. Alakadar mahafil, 

bu zamanda general Oğakiden 
başka kabine teşkil edecek 
hiçbir diplomatik mevcut ol-

Askeri Partinin muhalefeti 
yüzünden bir ihtilal çıkması 
ihtimali vardır. 

----~----a~•~•~•~----~--~---

U mu mi kontrol sistemi 

• 

faide verebi·lecek mi? 
~-------.-·------~~-Molina kasaba-ihtilalciler 

sını _işgal etmişler 

Madrid'de bombalardan harap olmuş bir cadde 
Salamank, 29 (Radyo) - İhtilalciler, bitkaç gündenberi' 

devam eden kesif sisten istifade ederek birçok Milis müfreze
lerinin kendilerine iltihak ettiğini bildiriyorlar. 

Cebelüttarık, 29 (Radyo) - ihtilalciler, Malaga civarında 
kain Molina kasabasını işgal ettiler. 

( Dt1t1amı 4 iincü sahifede) 
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::s Zabıta Romanı: 

Meçhul bir kıyafet 
-4- .. 

Fakat Kroser'in kaçtığını 
işittiğinden pek ziyade düşü
nüyordu. Şayed polis müdürü 
ısrar etmeseydi Kroser'in me
zarına bir türlü inanmıyacaktı. 

Mister Karter, polis daire
sine gelip polis müdürü ile 
görüştüğü gibi hemen polis 
Krimer'i çağırdı, tahkikata 
başladı. Krimer ise cereyan 
eden vak'ayı şu suretle hülasa 
ederek anlattı: 

- Caniler ile polisin bulun· 
muş olduğu kilitli araba Bos· 
ton Rod caddesindeki evden 
çıktıktan sonra 15 dakikada 
üçüncü caddeye yetişti. Cad
denin ortasında bulunan ecza 
deposu tutuşmuş, her tarafı 
ateş sarmış, birçok kalabalık 

oraya toplanmış, ıtfaiye alayı 
dahi yangının söndürülmesine 
~yretle çalışıyo,fardı . 

Ahalinin çokluğundan araba 
yolu kapanmış gelip, geçmek 
müşkilleşmişti. O geniş cadde 
toz ve duman içindeydi. Na
zarı çeken bu hal karşısında 
arabada bulunan zabıta me
murları dahi bu cereyana ka· 
pılarak yangını seyre dalmış
lar ve hatta arabayı bırakıp 

yangın mahalline gitınişlerdi. 
Bop Fizimon bile arabanın 
parmaklığına dayanarak yan
gın yerine bakıyordu. Moris 
Kroser, bu fırsattan istifadeyi 
düşünerek firarını temin etti. 

Kroser, Midavs'ın yanına 

sokularak ellerindeki kelepçe
yi açmağı işaret etmiş ve 
kelepçeden kurtulduğu tak
dirde kendisini de kurtaraca
ğını vaddetti. Halbuki Kroser 
kelej:>çeden kurtulur kurtul
maz, elbiselerinin altında sak· 
ladığı sustalı çakıyı çıkararak 

Midavs'm üzerine yürüdü ve 
maharet ve yüksl!k bir kabi
liyetle Midavs'ın boğazına 
saplıyarak cansız olarak yere 
serdi. Polis müdürünün dave
tile gelen doktor, Midavs'ın 
çakı ile katledilmiş olduğunu 
beyan etmişti. 

Kroser, bu cinayeti irtikap 
eder etmez hemen ayaklarının 
demirlerini açarak, yavaşça 

Bop Fzimon'un yanına yak
laştı. Bop ise kafasını araba· 
nın penceresinden dışarı uzat· 
mış, yangın yerine bakıyordu. 
Cadde duman içinde ve ara· 
banın içi gayet karanlık oldu
ğundan Kroser, Midavs'a yap
tığı gibi mezkur çakı, Bop 
Fzimon'u dahi öldürdü. Sonra 

kendi elbiselerini çıkarıp za
vallı Bop'un elbiselerini giye· 
rek silahını dahi beline taktı. 

Bop Fzimon'a da kendi elbi· 
selerini giydirip biçarenin el· 
ferini, ayaklarını kelepçeye 
soktu. Kendisi oturduğu gibi 
Bop Fzimon'u da yüzü içe· 
riye arkası pencereye doğru 
oturttu. 

Yangın söndükten sonra, 
ahali dağılınca arabanın dışa· 
rısında bulunan tarassud me
muru geri dönerek arabaya 
geldi. Arabanın içine baktı 
eskisi gibi arabada canilerin 
ve Sop Fizimanun oturmakta 
olduklarını gördü. 

Araba, adeti üzere yoluna 
devam etti. Sop Fizimon, 
gayet kuvvetli, ve cesur bir 
memur idi. Son günlerde gö· 
ğüs illetine tutulmuş olduğun· 
dan bazen ağzından şiddetli 
kan akardı. O vakit Bep, 

' . 
• ':. • • • ·~ 1 ~ ' ·ı • . 

mendilile ağzını silerdi. Kro
se, Bop'un l öyle bir illete 
tutulduğunu icabı halinde 
böyle yaptığını biliyordu. 

Araba, dairenin önüne ge· 
lir gelmez polis Krimer, ara· 
banın kapısını açtı. Kroser, 
mendil yüzünde olduğu halde 
gı1ya ağzından kan akıyor gi· 
bi sür'atla arabadan inerek, 
Krimere hıtaben: 

- Azizim Krimer • dedi · 
rica ederim beni biraz şura· 

da bekle ağzımı yıkayıp dö
neyım. 

Krimer, Kroseri Bop Fizi· 
mon zannederek dairenin 
önünde uzun bir müddet bek· 
ledi. Arkadaşının ( 1 ) avdet 
etmediğini görünce, polis mü· 
dürüne malumatı lazımeyi 
Karterden almış olduğu o em· 
ri tebliğ etmek için tehir et· 
mesini muhtemel addetti. İşte 
o zaman Kroseri de ortadan 
kayboldu. 

işte Mister Karter, polis 
müdürünün karşısında icra 
etmiş olduğu tahkikattan bu 
hakikat meydana çıkmıştır. 
Fakat Kroser, tedbirlerini bü
yük bir cesaretle yapmağı 
tasarlamış ve fırsat eline geçer 
geçmez meramtnı geciktirme· 
den icra etmiştir. Zira Kroser, 
cürümlerinin, cinayetlerinin bi
rer birer meydana çıkacağını 
gorunce, idam cezasından 

kurtulmak çaresini ancak ye

niden böylece birkaç müthiş 
cinayet irtikabında bulmuştur. 

Çünkü Kroser' ce bu gibi ci· 

nayetlere irtikabı hiç mesabe· 

sinde olup defatle böyle za· 

limane hareketlerile idam olun· 

maktan yakasını kurtarmıştır. 

Corç Mekaloski, bu mühim 

mes' eleyi mister Karterle mü

zakere ettikten sonra, bütün 

memurlarla bilcümle polis 

merkezlerine dahi telefon ile 

vak'ayı ihbar eylemiş ve bü

tün memurini zabıtaya Krose· 

rin şeklini bildirerek her ne· 
rede görülürse yakalanmasına 
dair kat'i emirler vermiştir. 

Kroserin Nevyork'tan çıkıp 
diğer bir memlekete firarına 
meydan kalmamak için bütün 
şimendifer istasyonlarına, va· 
pur iskelelerine hatta yer altı 

şimendifer duraklarına da ha· 
ber verilip bu caninin harice 
çıkmaması için bilcümle ted· 
birlere baş vurulmuştur. Fakat 
Karter, polis müdürüne de· 
di ki : 

Mister; siz, bu hususta her 
• ne kadar ihtiyatlı davranır· 

sanız emin olunuz ki bunların 
kaffesi boşa çıkacak ve hiçbir 
netice alınmıyacaktır. Zira 
Kroserin ne derece mahi~ 
cesur ve kurnaz bir cani ol
duğunu biliyorsunuz. Zannet· 
memki bu herif kolaylıkla 
tu7ağa düşsün. Eminim ki şim· 
Kroser, gayet emin ve gizli 
bir yere saklanmıştır. Bana 
kşlırsa şimdi, 1 ben bizzat On· 
din otelini bir kerre teftiş 
edeyim. Çünkü otelin hususi 
odaları, daireleri vardır. Belki 
şu heriften bir emmare bulu
rum ümidindeyim. 

Polis müdürü, Karterin söy· 
lemiş olduğu bu sözlere gü· 
lerek şu yolda bir cevap 
verdi: 

( Arkası flar) 

(Ulusal Birlik) 

ispanya Mektupları: 
-

Salamanka, lspanya'da bir 
Babil şehrini andırmaktadır. 
Grand otelde, Franko'dan tutunuzda, Italyan, 
Alman tayyarecilerine, Faslı neferlere kadar 
her çeşit insan var, herşey, burada hazırlanıyor 

_ geneı al K abenellayı sarı bir 

lspanya'da dövüşen Faslı askerler 
ispanya' dan yazılıyor: lanıyorlar. Sabahları cepheye 
Cephenin muttarik hareket· gidip harp faaliyetinde bu

lerinden artık yorulmuş olan lunduktan sonra akşamları 
gözler, lspanya'nm içinde bil- dönen İspanyol, Alman ve 
hassa Salamankaya çevrilirse Italyan tayyarecileri bu otelde 
çok enteresan şeyler görür; toplanıp gündüzkü hareketle· 
ayni zamanda biraz da din· rini birbirlerine anlatıyorlar. 
lenmiş alur. Bu tarihii şehir Ve ertesi günün faaliyetlerini 
tıpkı eski tarihteki Babile tayin ediyorlar. 
benzemektedir. Otelin salonları, holleri, bar· 

Karargah kurmuş general ları tütün içilen mahalleri san 
Franko'dan tutunuz da ayak· ki bir çehre ve lisan Babili. 
lan çıplak Faslı ispanya as· Potinli, çizmeli, haki baş ör· 
kerlerine kadar harple az çok tülü, kırmızı püsküllü, taban· 
alakası bulunan bütün lspan· calarla göğüsleri mozayik gibi 
yollara ve ecnebilere bunda nişanlı generaller ve subaylar 
mütlak surette tesadüf eder- kapının önünde tüfekli bir as· 
sınız. ker ile bir karabineri neferi 

Benim ilk evvel kime rast· nöbetçi, azacık ötede dua ve 
geldiğimi soylersem siz de ricaları ile sizi parçalıyacak 
şaşıp kalırsınız: Alman amiralı zannedeceğiniz dilencileri dün· 
Bem ile Alman bahriyesinin yanın hiçbir tarafında bu di· 
üç güzide zabitine rastladım. lenciler kadar dikkatli körler 

Niremverg kruvazörünün ku· ve bunlar kadar suhületle ha-
mandanı olan bu amiral kim rekete kabiliyetli sakatlara te· 
bilir ne maksatlarla buralarda sadüf edemezsiniz. Hatta so· 
dolaşıyor. Alman gemilerinin kaklarda şen ve sevinçle oy· 
çoktanberi ispanya faciasına nıyan çocuklar bile uzaktan 
bilfiil müdahale etmek kararı sizi görür görmez öyle acıklı 
verdikleri söylenip duruyor. bir tavır alırlar ki kalbinizi 
Çok mevsuk kaynaktan aldı- mütecSsir etmemeleri mümkün 
ğım haberlere göre Kadi5ke değildir. 
her gün talim görmüş Faslı Otelin kapısından içeriye 
askerler nakledilmektedir. girer girmez: sizi bir sıcak 

Nitekim dün de iki tabur dalgasile tabanca gibi üstle-
getirilmiştir. lFransız gazeteci· rinde taşıdıkları mitralyözlerle 
amiral Bemin burada bulun· silahlı hir milli asker kümesi 
masım türlü türlü tefsir edi· karşılıyor. Bu mitralyözler 
yorlar. Bunlar Almanya'nın fennin insanı öldürmek için 
Versay muahedesinin 181-190 en son icadıdır. Etraflarından 
maddelerin!! göre harp gemi- surahi gibi sıralanmış sapla-
leri yapmaktan ve donanmaya rından ayni dakikada pekçok 
malik olmaktan menedilmiş kurşun fırlattıkları anlaşılıyor. 

olduğunu ve gene aynt mua- Grande Hotel "lstihlası ha· 
hedenin 141 • 145 inci mad- reketinin,, kalbidir. Millici Is· 
delerinin sarahatına göre Al- panyolların bütün kararlan 
manya'nın ebedi olarak Fas burada verilmekte ve bütün 
üzerinde hiçbir hak iddia hummalı hareket ve-faaliyetle-;· 
atmiyeceğini taahhüt etmiş buradan idare edilmektedir. 
bulunduğunu söyleyip duru- Öyle bir hareket ki değme 
yorlar. gitsin .. 

Alman amiralı burada Al- f çeriye girdiğim vakit tek 
manyanın Burgos hükumetini kollu ve tek gözlü general 
tanıdiktan sonra gönderdiği Mils Astrayı karşısında selam 
maslahatgüzarı tarafından mi· vaziyetinde duran iki zabit 
safir edilmektedir. Fakat ami· ile konuşuyor gördüm. Karşı-
ral daima Burgosun en büyük sındaki zabitlerin bu gcnera-
oteli olup tamamile Alman lın kahramanlığına hürmet et· 
tayyarecilerine tahsis edilmiş tikleri bakışlarından seziliyor
bulunan Grand Hotel de bu- du. Öbür tarafta başındaki 
lunmAktadır. Bu otel Sala- şanlı düzeltmekle meşgul bir 
mankanın umumi bir ordu askerin yanına yaklaşıp gene· 
merkezi sayılabilir. General ral Frankoyu •buldum, Fran· 
Franko, general Kabenello konun istirahat zamanları pek 
Astray ile isyanın bütün bü· az olduğunu işitmiş idim. Ge-
yük zabitleri; yabancı askeri ne bu cevabı aldım. Girdiğim 
murahhaslar, hep burada top· salonun bir köşesinde ihtiyar 

Alman tayyareci zabitinin ya· 
naklarını okşayarak latifeler 
yapıp gülerken gördüm. 76 
yaşında bulunan bu ihtiyar 
general bembeyaz saçlarile 
pek dinç ve çevik görünmek
tedir. Milliciler en eski gene· 
ralı bulunan Kabenellaya ilk 
önce ispanya devletinin reisi 
unvanırıı vermişlerdir. 

Fakat sonradan Kabenella· 
dan · büyük askeri müfettiş 
unvanı alınarak, Franko hüku· 
met reis ilan edilmiştir. 

Bu değişiklikten ihtiyar ge· 
neral hiç müteessir olmamış 

bilakis yaşından beklenmiye
cek bir faaliyetle çalışmıştır. 
Salamankanın tarihteki mevkii 
hep dini ve ruhani hareketler 
ile doludur. Üniversitesi 14 
üncü asırda Paristen sonra 
dünyanın ikinci üniversitesi
dir. Profesörlerinin kralın hu· 
zurunda başları kapalı olarak 
bulunmak ·hakları vardı. Bu 
kadim üniversiteyi ziyarete 
gittiğimde hiçbir talebe bula
madım. Kız ve erkek bütiın 
talebe üniversiteye iki yüz 
metre mesafede büyük Plata 
Mayor meydanında toplan· 
mışlardı. 

Bu büyük meydanda 7'lX78 
eb'adında 90 tak vardır. Bu· 

rada hergün saatlerce Salaman 

kalılar gezerler dolaşırlar ade

ta gençlerin kort mahalli. 

Buradaki faaliyetleri insanın 

anlaması mümkün değildir. Ka 

dınlar, erkekler; çoluk çocuk 

hep burad& toplanmış gezip 

dolaşıp duruyorlar. Çocuklar 

bağırıp çağırıp oynuyorlar. 

Gazete satıcılarının yüksek 
sesleri; gezenlerin ayak patır· . 
tıları otomobil klaksonların 
acı sadaları: seyrisefer memu· 
runun düdüğü, nihayet bunla· 
rın hepsinin fevkinde askerle
rin hareketleri. Sanki bir mah· 
şer. Burada iki sinema var, 
birisi Pazartesi, Salı ve Çar
şamba günleri öteki de haf· 
tanın diğer günlerinde oynu· 
yor. 

Saat · dokuzdan sonra kızlar, 

kadınlar erkeklere veda edip 
gidiyorlar. Erkeklere de bar· 
lara meyh lnelere dağılıp bir 

kaç kadeh yuvarlarken ınilli
yetcilerin harp hareketi rapor· 
larını dinliyorlar. Sonra saat 
onda çekilip evlerine dönü
yorlar. Saat onda şehrin bütün 
ışıkları sönmüştür. Şehir tay
zare ziyaretinden hoşlanmıyor. 
Bu saatten sonra artık şehirde 
herşey uykuya dalıyor. 

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 

• 
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1937 de Sovye 
Sivil tayyareciği 
Sovyet sivil hava tayyatf 

ciliği, 1937 yılında büf 
faaliyetlerde bulunmağa na 
zeddir. 

Sovyet sivil hava filo 
tayyareleri, bu yıl içinde, g' 
ç~n yıldan 4 milyon fazlasil 
25 milyon ton kilometre kı 
edeceklerdir. Gene geçen ) 
lın rakamlarından çok faı 
olarak, bu tayyareler, bu ) 
içinde, 180 bin yolcu ve 44,1 
ton eşya nakledeceklerdir. e 
yıl tayyareler, ziraata (muı 

hayvanatı öldürmekte ve s 
ma getiren sivri-sinek yuınıı 
talarını yok etmekte de kil 
lanılacaktır. 

Bu yıl, Sovyetler birliğind 
yeni yeni hava yolları sefef 
açılacaktır. Bu yeni yollaı1 
umumi tulü, 2,500 kilometrr 
dir. 

Sivil tayyare filosu, uçıı 
malzemesini de değiştirere 

yenileşecektir. Esas hatlarda 
"ANT-35,, ve "ZIG-1,, gib 
modern ve mütekamil tayyar< 
ler işletilecektir. Bu yeni ta) 
yareler, 10 ve 12 kişilik ço~ 
modern ve mükemmel konfor 
makinelerdir. "ANT-35,, sif 
temi tayyareler, saatta 34 
ila 360, "ZIG· 1,, sistemi ta) 
yareler de gene saatta 280 il 
290 kilometre katetmektedir· -···-Ceza 
Gören esnaf 
Belediye tenbihatına riaye1 

etmiyenlerden bazı esnaf, bt 
lediye encümenine verile~ 
raporlar üzerine nakti çezS 
lara çarptırıhruştır. 

Fratelli Şpercc 
vapur acentast 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

SiS "AGAMEMNON" vs· 
puru 25111937 - 31111937 ks' 
dar ROTTERDAM, AMSTEIZ 

DAM ve HAMBURG liman· 

lan için yük alacakhr. 

SiS "HERMES,, vapuru 7· 
1-937 beklenmekte olup yükiİ' 

nü tahliyeden sonra BURGAS 

VARNA ve KÖSTENCE li
manları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT UNI 

SiS "GUNBORG" motörii 
8 şubata doğru beklenmekte 
olup yükünü tahliyeden sonrs 
ROTTERDAM, HAMBURG1 

GDYNIA ve SKANDINAVYf>. 
limanlarına yük alacaktır. .. 

SiS "NORRUNA,, motörıl 

18,. şubatta beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra ROT~ 
TERDAM,lHAMBURG, NOr 
VEÇ ve lSKANDINA VY P. 
limanlarına yük kabul ede· 
cektir, 
SERViCE MARITlME ROLl· 

MAiN KUMPANYASI 
"SUÇEAVA,, vapuru 27· 

1-937 tarihinde gelip PiRE, 
MALTA ve MARSIL YA liman· 
Parı için yük alacaktır. 

SiS "PELŞE,, vapuru _12 
şubata beklenmekte olup Pi· 
RE, MALTA ve MARSlL YA 
limanları için yükialacaktır. 

SiS "AEBA-JULYA,, vapu· 
ru 28-2·37 tarihinde beklen· 
mekte olup PiRE, MALTA ve 
MARSIL YA limanları için yük 
alacaktır. 

ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 
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, Hiklige Şemsıye · . W. F. H. Van rekisı Limited 
DerCZee vapur acentası y·· A. Şi etinin Şemsiye pratik birşeydir; işe 

yaramıyan eşya arasında yer 
~ulur. Bir şemsiye ile bin türlü 
ış Yapılabilir. Nasıl mı? Bu 
sözlere şaşıyorsunuz, galiba 1 
Fakat bunda şaşacak ne var? 
Hayret 1 Ben de sizin buna 
Şaşmanıza şaşayım bari 1 

Şemsiye denilen şeyi mesela 
evde bırakabilirsiniz; bu, bir 
iştir şüphesiz! Onunla yapıla
bilecek bin işten biri! Yahut 
ta koltuğunuzun altına sıkıştı
rıp, öyle sokağa çıkarabilirsi

niz; işte .size ikinci bir iş! Ya
hut ta açabilirsiniz! Açıp tek
rar kapayarak veya hiç açmı
yarak ta, baston yeriııe kulla
nabilirsiniz l 

Sade bu kadar değil , tabii 
şemsiye ile bin türlü iş yapt
Iabileceğini baştan söylediği
me göre, devam edelim sayıp 
dökmeğe! Bir şemsiye, bir do
ğuş günü hediyesi olmak Üzere 
tarafınızdan herhangi bir kim
seye verilebilir; veya herhangi 
bir kimse tarafından doğdu
ğunuz güniin yıl dönümünde 
size hediye edilebilir! ~em iye, 
herhangi bir yerde unutulabi
lir.. Herhangi bir · yerden 
de - yanlışlıkla - alınabilir! 

Bununla bin türlü iş yapı
labileceğini tastamam sayıp 
dökmek, çok uzun sürecek; 
dolayısile bu hülasayı yeter 
görelim de, bu başlangıçtan 
sonra, size bir çırpıda şemsi
yeye dair bir hikayecik anla
tıvereyiml 

. Bruno Baver isminde biri, 
hır kahvehaneden çıkarken, 
gard~op yerinde dayalı duran 
şemsıyelerden birine el attı b , 

u şemsiyeyi koluna takıp 
çıktı dışarıya. Bu şemsive, 
kendisinin şemsiyesi değiİdi. 
O, bu ~emsiyenin kendisine 
ait olmadığını bilmiyordu. Da
ha doğrusu diişünmiyordu bu 
ciheti; kendisinin mi, yoksa 
değil mi ? Bu yolda bir dü
şünce geçmemişti kafasının 
içerisinden! 

Bruno Baver, bir yabancının 
şemsiyesini tam manasile baş
kasına ait oluşunun farkına 
varmıyarak alıvermişti. Çünkü 
dışarıda yağmur yağıyordu ve 
)'erinden kalkıpta gitmeğe ha
zırlanırken, ona öyle geldi ki 
evden çıkarken yağmur yağa
cağını hesaplamış ve kendi 
şemsiyesini almağı ihmal et
memişti. Halbuki, vaziyet ter
sineydi. Sözün kısası, adam
cağız, başkasının şemsiyesini 
açıp başı üzerine tutarak ahes
te aheste yola düzüldü. 

Derken... Biri omuzuna do-
kundu: 

- Müsaade eder misiniz? 
- Buyurun? 
- Benim şemsiyemi almış-

sınız! 

- Sizin şemsiyenizi mi al
mışım?! 

Ş - . Uzun lafa lüzum yok. 
emsıyeıni .. ll"kl b guze ı e veriniz 
ana .. Yoksa l" 
B • po ıs çağırırım! 

runo Bav b 
d b er, u tanımad:ğı 

a aını aştan a v •• 

bir süzdü. Sonra eşa1·gıdyak_şoyle 
. ın e ·ı şem-

sıyeye paktı. Ve ürkt·· y -
b h u.. a 
ancının akkı vard K d 

S . ı. en ı. 

ahıden, bu şemsiye k d".. k" en ı 
sının ·ıne benziyordu. D h 
dikkatli gözden geçirdi. E~e; 
evet, başko bir şemsiye! Bu~ 

• 

nu herha19e ilk defa eline 
almış oluyordu! 

Yüreği hızla çarpan Bruno 
Baver, şaşkına dönmüştü. La· 
kırdı söylemek istedi. Dili 
dolaştı. Nihayet, kekeledi. 

- Tekrar tekrar affınızı 
dilerim. Bir suiniyetle bu işi 
yaptığıma hükmedip, bana 
kötü bir maksat atfetmeyiz, 
sakın!. Şemsiyeye ihtiyacım 
da yok, zaten!. Ahmakça bir 
yanlışlık. Budalaca bir dikkat
sizlik. eseridir. Bu olan şey 
mazur görünih, rica ederim. 
İşte, şemsiyeniz! Buyurun, 
güle güle kullanın! 

Kahvehaneden peşi sıra 
çıkmış olan yabancı, tabii bu 
mazerete kulak asmıyor. Tek 
kelimesine inanmıyor. Bununla 
beraber, şöyle dedi: 
· - Pekala, pekala! Esas 
mesele, benim şemsiyemi tek
rar ele geçir.işimi iş, halloldu, 
demektir! 

Bruno Baver, biraz sonra 
yolda, üç dostuna rastladı. 

Onlara, yana yakıla başında 

geçen şeyi anlattı. Dostları 
bu hcızi l maceraya - ayni 
tempode kahkahalar atarak
güldüler. Ve lam o arıda ken
di şemsiyelerini hatırladılar. 
Onlar şcınsiyeliydiler; Lakin 
yağmur yağıyordu artık. Ve, 
tiyatroya gidiyorlardı. Tiyat
roya giderken de, malUm al 
-Şemsiyeleri gardroba bırak
mak ve her şemsiye için fe
nig ücret ödemek gerektir. 

Adeta bir ağızdan, [şöyle 

söylediler: 
- Azizim dostumuz Bruno! 

Sen, bize büyük bir iyilik 
edebilirsin. Madem ki eve 
gidiyorsun; lütfen bizim şem
siyelerimizi de al, birlikte 
götür. Bu suretle bizi tiyat
roda şemsiye parası ödemek
ten kurtar. Bu iyiliği yapmak 
ister misin bize? 

Bruno Baver, dostlarına bu 
iyiliği yaptı. Üç dostunun üç 
şemsiyesini emaneten alıp, 
tramvava bindi. 

Şimdi, tramvayda oturuyor. 
Kolunda üç şemsiye takılı. 
Çok dalgın bir halde. 

Ansızın, yolculardan biri 
Bruno Baverin karşısındaki 

yere ğeçti. Bu, tramvaya yeni 
binen müşterilerden biri idi. 
Aman! Şu aksiliğe bakın, 
hele! Bu yeni yCJlcu, deminki 
yabancı adam. Hani Bruno 
Baverin şemsiyesini yanlış-

lıkla alınış olduğu adam! 
Bruno Baver, kulaklarına 

kadar kızardı. Karşısında otu
ranın, ne söylese inanmıya· 

cağı, besbelli idi. işte, karşı
sında oturan; hakaret ve istih
za ifade edici bir tavırla, 
ezici bir gülümseyişle, gözle
rini kendisine dikmiş olarak, 
elile, koluna takılı üç şemsi-

. .. . . 
yeyı gosterıyar: 

..:.... Görüyorum, ki gene 
hayli karlı çıkmışsınız; işler 
yolunda gidiyor herhalde! 

1 

- ! 
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,DEUTSCHE LEVANTE LINIE Tel. 2443 Tarafından mevsim dolayısile yeni 

Hamburg LONDRA HATTI 
"MANISSA,, vapuru 3 şu· "GRODNO,, vapuru 15 ikin- çıkardığı kumaşlar: 

batta gelecektir. 6 şubata ci kanunda LONDRA, HULL Sagv lam 
kadar ROTTERDAM, HAM-
BURG ve BREMEN için yük ve ANVERS'ten gelip yük 

çıkaracak ve ayni zamanda kabul edecektir. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSAİP 

CORPORATION 
"EXMOOR,, vapuru 21 ikin

ci kanunda beklenilmektedir. 
NEVYORK için yük kabul 
eder. 

"EXMINSTER,, vapuru 30 
ikinci kanunda bekleniyor. 
NEVYORK için yük kabul 
eder. 

"EXILONA,, vapuru 3 şu

batta beklenilmektedir. NEV
YORK için yük kabul eder. 

PİREDEN AKTARMALI 
SERi SEFERLER 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
"EXCHORDA,, vapuru 29 

ikinci kanunda PiRE' den 
hareket edecektir. BOSTON 
ve NEVYORK limanları için 
yük kabul eder. 

EXCALIBUR,, vapuru 12 
şubatta PiRE' den hareket ede
cektir. BOSTON ve NEV
YORK limanları ıçın yük 
kabul eder. 

Seyahat müddet!: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 ,, 

JOHNSTON W ARREN LINES 
LTD.-LIVERPUL 

"JESMORE,, vapuru 7 şu

batta beklenilmektedir. LIVER
PUL ve ANVERS'ten yük 
getirecek ve BURGAS, VAR
NA ve KôSTENCE limanları 
için yük alacaktır. 

Cie ROYALE HONGROISE 

LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

"FLAMINIAN,, vapuru 25 
ikinci kanunda LONDRA, 
HULL ve ANVERS'ten gelip 
yük çıkaracaktır. 

"THURSO.. vapuru 7 şu
batta gelip LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

"POLO,, vapuru şubatın 
sonunda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racaktır. 

LINERPOOL HATTI . 
" THURSO ,, vapuru 25 

ikinci kanunda LlVERPOOL 

ve SWENSEA 'dan gelip yük 
çıkaracaktır. 

"DRAGO,, vapuru 15 şu
batta LIVERPOOL ve SWEN
SEA' dan gelip yük çıkara
caktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"GALILEA,, vapuru 2 şu

batta HAMBURG, BREMEN 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

Mücellit 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 

DANUBE "MARITIME,, YENİ KAVAFLAR Çarşısı 
BUDAPFŞTE 

"DUNA,, vapuru şubat or: • 
tas• nda beklenilınekted ir. BEL- • 
GRAD, NOVISAD, BUDA-
PEŞTE BRA TJSLAVA, Vl-
y ANA ve LINZ için yük ala-
caktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT
HAMBURG 

"TROYBURG,, vapuru 30 
ikinci kanunda beklenilmekte
dir. ROTTERDAM, HAM
BURG , e BREMEN için yük 
alacaktır. 

"GLUECKSBURG,,"pınu 
8 şubatta beklenilmektedir. 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN için yük kabul 
eder. 

"MARITZA,, vapuru 28 şu
batta doğru beklenilmektedif. 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN için yük ala
caktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 21 
ikinci kanunda beklenilmekte
KÔSTENCE için yük ala
caktır. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

Numara : 34 

. . . 1 
ot! 

p 

a 
v ucuzdu 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih 

rleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin 
ıI<ANDEMIR Oğlu 

';;;iiiii&;;m1rR&iiiiiiiiii 
IZMIR 

Pamuk ensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: Izmir'de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 

Geyik ve Leylek Markalarım havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu-
catına faiktır. · 

Telefon No., 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 
• .,.,,ı.._f, .... , ,ı;ı;., .... ··"""t.ı~' • ... ,..,,,. , . . ' • ... -r": '1.~' . ,, ... ; .. .'8• ""· .ı•' ,. • . . 

""'""' , -.. "\\.' ·..... \\l. 1e '· \' '" - \, .4 .ı... .. .... • •. 

M 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Baş Jurak. Büyük Salepçioğlu hanı i 
I Ui • karşısında 1 

~ -· 

--- p r e -SD;WI 

Pürı· en ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı a a p rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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e zına 45 a-
p il ica e-.......... i u yor 

Londra, 29 (Radyo) - in- Cebelüttarık, 29 (Radyo) -
gilterP.'nin her tarafında, şim· Atlantik denizinde devam eden 
diye kadar görülmemiş dere· şiddetli fırtınalardan kurtul-
cede şiddetli bir soıruk hüküm mak için boğaza iltica eden 
suruyor. Deniz fırtınalanda vapurların adedi kırkbeşe ba-
ayni derece olduğundan, bir liğ olmuştur. Bunların bir 
çok vapurlar limanlara iltica kısmı, hasara uğramış bulunu· 
eylemişlerdir. . yor. 

Liverpol' da bir lngiliz va- Marsilya, 29 ( Radyo ) -
puru batmış ve yalnız kaptanı Deniz fırtınaları, görülmemiş 
kurtulabilmiştir. derecede şiddetlidir. Dün ak-

Fransa·İngiltere münakalatı şanı, hangara girmek üzere 
kesilmiştir. bulunan bir elektrik tı eni, 

Jrtiç adında bir R us vapuru dalgaların hücumuna maruz 
imdad istemiştir. kalmış ve harap olmuştur. 

•• u 

•• •o-ıo;::--~~~ • • • z e nı 

na 
• e 1 

iyeler 
ce 

- + -·cıı.:.ıo---

ro y 22 y a-
iye müdürü ve 

s memuru ilave e ildi 
istanbu1, 29 (Hususi) - Hükumet, Şark'ta yeniden 22 kaza 

ve 57 nahiye teşkiline karar vermiştir. Bu sebeble Dahiliye 
Vekaleti kadrolarında değişiklikler yapılmaktadır. 

Mevcut kadroya, 22 kaymakam, 22 tahrirat katibi, 22 nü
fus katibi ve 57 nahiye müdürü ilave edilmektedir. 

Hükumetimiz, Şark vilayetlerimizin güıelleşlirilmesi ve imarı 
için büyük faaliyet gö3termektedir. Sark'ta nüfusun çoğaltıl
masına ve işlerin arttırılmasına çalışılacaktır. 

-----~----~· ... ----------
Sa cak z 
-IJaştarafı 1 irıci salıifcdc

atına aid esasları tesbit için, 
20 Şubatta Ceı1evre' de bir 
toplantı daha yapılacaktır. 

Bu toplantıda, daha ziyade 
hukuki mes'eleler mevzubahs 
olacağından, Hariciye vekaleti 
umumi katibi Numan Rifat 
Menemenci'nin riyasetinde bir 
heyet, Cenevre'ye gidecektir. 

lstanbul, 29 ( Hususi ) I 
Belgrad'dan gelen bir habere 
göre Sancak mes'elesinin hal

linden sonra Türkiye ile F ran
sa arasında bir askeri ittifak 
imzalanması kararlaştırılmıştır. 

Bu haberin ne dereceye ka· 
dar doğru olduğu "malUm de

ğildir. 

Ankara, 29 (Hususi) - C. 
H. Partisi kamutay grubu bu 
akşam bir toplantı yapacak 
ve Başvekil ismet İnönü, San· 
cak itilafnamesi hakkında be· 

yanalla bulunacaktır. 
lstanbul, 29 (Hususi) . -

Uluslar sosyetesince, Sancak 
mes' ele si için raportör tayin 

edilen İsveç hariciye nazırı 
M. Sandler'in gösterdiği lü· 
zum üzerine, Türkiye-Fransa 
ve Suriye arasında akdedile· 
cek muahede, yakın bir za
manda Ankara'da imzalana-" 
caktır. 

lstanbul, 29 (Hususi} -
Hatay davamızın neticelenmesi 
bütün Türkiye' de büyük se· 
vinç uyandırmıştır. 

Önümüzdeki pazar gunu 
memleketin her tarafında Ha
tay zaferi için tezahürat yapı· 

lacaktır. 

Fransa 
Ve ya 

(Başlara/ ı 1 inci sahi/ ede) 
istiyeccktir. Halbuki bu gibi 
neşriyat ordu mensublarının 
bile cesaretini kırar. 

Bundan sonra saylavlardan 
M. Marşanda söz söylemiş ve 
nüfusun müdafaa işile olan 
alakasını tebarüz ettirdikten 
sonra, Fransa' da nüfusun gün· 
den güne eksildiğini söylemiş , 

bu hal böyle devam eders ·, 
Fransa günün birinde kendi· 
sini müdafaa etmekte güçlük 
çekeceğini beyan eylemiştir. 

Saylavlardan M. (Dökcrli) 
de söz söylemiş ve Fı ansız 

tayyarelerinin, eski sistem ol· 
duğunu, tayyare toplarının da, 
mat:Lı!.ıa muvafık olmadığını 

ilL rİ SUI mÜŞtÜr. 
H.,, a Nazırı, M. (Piyerkot}, 

bu say!ava da cevap vermiş 

ve yeni sistem tayyare topla· 
ları imal edildiğini beyan ey· 
lemiştir. 

Saylavlardan Müsyü Boji 
söz alarak: 

- Almanya'nın inşa ettiği 
otostratlar, hududlarımıza ka· 
dar dayanıyor. Biz, buna karşı 
ne yaptık? 

Diye sormuştur. 
Eski nazırlardan Şayedclen 

ise: Almanya'nın 1914 sene· 
sinden çok daha kuvvetli ol
duğunu söylemiş ve Fransa'nm 
geri kaldığını ileri sürmüştür. 

Şayedelen, Almanya'nın, 
Mart'ın 7 inci günü Ren hav· 
zasını tahkim edeceğini iddia 
eylemiştir. 

Hariciye nazırı Müsyü İvon 
Delbos, bu gibi iddiaların 

(Ulusal Birlik) 

s ı az avel 
Lond ada imz 

-i ·----

iZ f ang nın yeniden Fr •• 
U · 

ş·· ü eceğ· a ındaki 

şayia ar yalandır 
Londra, 29 ( Radyo ) -

Fransa'nın, f ngiliz bankaların-
dan eıkteylediği 50 mil} on 
liralık istikraz hakkmdaki mu· 
kavele, dün Fransız delegele-
rile banka direktörleri arasında 
imzalanmıştır. 

Fransa'nın akteylediği bu 

istikrnz spekülatorlarla açacağı 

mücadeleye hasredeccktir. 
Fransa finans bakanı M. 

Vensa Oviyol, frangı biraz 
daha düşürmek için yeni ter· 
tibat aldığı hakkındaki riva· 
yelleri tekzip etmiştir. 

~---o~ .. • 1•_. ______ _ 

e e kaşları ida-
ma mahkUm oldular 

------------·-.--~~---

Radek'in ihtiyar anası, Stalinden 
bir mektupla affını istedi 

Londra, 28 (Radyo) - Mos· 
kova'daki son muhakeme, İn
giliz matbuatını şiddetle ala
kadar etmektedir. Bu yüzden 
mühim gazeteler Rusya aley
hine şiddetli neşriyat başla
mıştır. 

Y oksir Post gazetesi: 
"Bu muhakeme Bolşevizm 

propağandasının eseridir." De
mektedir. 

Amele partisine mensup ga
zeteler de: 

"Rusya doğrudan doğruya 
mutlakiyete ve otokrasiye doğ
ru yürümektedir,, demektedir. 

Varşova, 28 (Radyo) 
Kari Radek'in burada bulu
nan ihtiyar anası, oğlu ıçın 

Stalin 'e bir mektub gönder· 
miştir. Bu mektubda Kari 
Radek, on yaşındanberi ana
sından uzak kaldığı ve siyasi 
akidelerini bozmadığı yazılmak
ta, affedilmessi istenmektedir. 

İhtiyar ananın bu mektubu
nu, Varşova'da bütün gazete
ler neşretmektedirler. 

Belgrad, 28 (Radyo}-Mos
kova' dan gelen haberlere göre, 
Kari Radek muhakeme huzu
runda cürmünü itiraf ederek, 

vahi olduğunu ve bunlarain an· 
mamak lazımgeldiğini beyan 
eylemiştir. 

Uzun münakaşalardan sonra 
kürsüye gelen başbakan M. 
Leon Blum, heyecanlı beya
natta bulunarak demiştir ki: 

- Silahsız bir Fransa, her 
kesin taarruzuna hedef olabi

lir. Bunun ıçın, silahlanma 

işine büyük ehemmiyet vere
ceğiz ve komünistlerin askerlik 
hizmeti hakkındaki tekliflerini 

asla kabul etmiyeceğiz. Fran· 
sa'nın müdafaası, hcrşeye ta· 

kaddüm eder. 
Bu husustaki münaka şala

rın gelecek Çarşambaya ka· 
dar devam edeceği ve bila· 
hare Fransa'nın müdafaası 

için istenilen tahsisatın reye 

konacağı bildiriliyor. Alaka· 
darlar, bu tahsisatın tam bir 
ittifakla kabul olunacağını 

söylüyorlar. 
Başbakan sosyalist partisi 

ni toplamış ve müdafaa prog
ramı hakkında izahat verdiği 
gibi bu programa itiraz ede· 
cek olan komünistlere karşı 

cephe alınacağını bildirmiştir. 

Troçki'nin talimatı dairesinde, 
Sovyct Rusya' da tasarruf hak
kını yeniden tesise çalışmakta 
olduğunu beyan etmiştir. 

T roçki, Meksika' da verdiği 
beyanatta, Moskova'da bulunan 
oğlunun öldürüleceğinden emin 

· bulunduğunu söylemiştir. 
Kari Radek'in anası, M. 

Stalin 'e bır istida vererek oğ· 
lunun affedilmesini istemiştir. 
Bu istidanın reddedileceği sa· 
nılmaktadır. 

Berlin, 28 (Radyo) - Mos · 
kova' dan alınan haberlere gö
re Radek'i ve arkadaşlarını 
muhakeme etmekte olan mah
keme müddeiumumisi Vosiski 
iddianamesini bugün mahkeme 
heyetine verecek ve 17 maz· 
nun için idam talep edecektir. 

Moskova, 29 ( Radyo ) -
Troçki'nin oğlu, zabıtaca ya
kalanmış vı~ amelelcrdc n bir 
kısmını zehirlemek suçile it
ham edilmiştir. 

Troçki, gönderdiği bir pro
testoda oğlunun masum oldu
ğunu ve hiçbir zaman siya
sete karışmadığını bildirmek
tedir. 

1 Umumi kontı·ol 
( Baştarafı 1 inci sahifede) 

Londra, 28 [Rad)o] - f p:ııı· 
ya i~leriııe ademi müdahale komi

tesi bugün Lorrl Pilomııt'un riya· 
ı;cıincle toplıınııııştır. 

Hıı içtimada lsp:ınya'nın aVlo· 
ka ,·e lıuclud ve limanlarının kon· 
trolü sürii~ülmüştür. 

Tebarüz eden şekiller şun· 

lardır: 

· 1 - 1spnnya"nın kara hudml· 
}arı ile lıütün ı;abillerini kontrol 
altmdıı ];uluıııl urmnk. 

2 - Sadece hpanya kara su· 
farının ıcf tiş altında Lulundıırııl· 

ması. 

3 - 1spanya kara ııları ha· 
ricinıle umumi tef tiştir. 

Hu yn'nın komite mümessili, 
bu kontrole Ilusya tlonanmasıııın 
da iştirakini istt•ınişıir. 

Alınauyn ''c iıalya murahhas· 
lan Husya' mu Lu teklifini J,;ahule 
tımıf tar dc~illerdir. Bu dc,·lt'llerc 

güre SoVJCl harb scf İrıclerinin g.ır· 
bi Akdeniz sularında fııiil lıiı: rol 
alması nıülılik hiidiselere eclıı p 

olacaktır. 

lzmir ikinci icra memurlu-
ğundan: 295 

Bir borcu teminen mahcuz 
bulunan Halkapınarda Bor~ 
nova caddesinde kain 9 No.lı 

fabrikada mevcut pirina ve 
sabunculuğa müteallık muhtelif 
makine ve kazanlarla bunlara 

.. 

29 lkiinci kanun 937 

üyük 
lnön·· · e tev 
ras'ı tebrik 

İstanbul, 28 (A.A) - Mil· 
Jetler cemiyeti konseyinin 
bugün Hatay hakkındaki ka
rarı çıktıktan sonra Hariciye 
Vekili Dr. Aıas tarafından 
Atatürk' e çekilen taz\m tel
grafı şu<lur: 

Hatay'ın mukadderatını ta
yin eden karar bugün kon· 
seyden çıktı. Bu karar eğer 
başarılmış . bir iş sayıla

bilirse bu muvaffakıyetin 

amili başta Kamalist Türki· 
yenin kudret ve kuvvdi ol
mak Üzere her zaman en 
iyiyi en doğruyu gören irade 
ilhamlarıdır. Emrinizde çalı· 
şan bir nefer olarak vazifem 
başında bütün kudret ve ce· 
sareti daima büyük şefimizin 
teveccah ve itimadından alı· 
yorum. Bu değer biçilmez 
teveccüh ve itimada ken,fim 
ve heyet arkadaşlarım namı
na en derin minnetlerimi ar
zeder ve sonsuz tazimleıimle 
ellerinizden öperim . 

Ar as 
Atatürk bu telgrafa aşağı· 

daki cümlelerle mukabelede 
bulunmuştur: 

Hatay'ın varlığı Cenevre· 
de tasdik olunurken gönder
miş olduğunuz telgrafı aldım. 

Türk ideal ve iradesinin mil· 
letler arasında başka bir 
ufuk açarak tecelli el tirdiği 
bu başarı münasebetile kıy· 

metli çalışmanızın yüksek 
değerini bir kere daha tak· 
dir ettim. Sizi ve gayretli 
murahhas arkadaşları tebrik 
ederim. 

K. Atatürk 
Ankara, 28 (A.A) - Rei· 

sicumhur Atatürk Başvekil 

lnönü'ne şu telgrafı çekmiş· 
lerdir: 

Hatay'ın mukadderatını ta· 
yin eden kararın konseyden 
çıkmış olduğunu hariciye ve· 
kilimizin şimdi aldığım tcl
grafnamesindcn anladım. 

Başarılmış olan milli da· 
vada takib olunan medeni 

hakem heyeti olmasını dai· 
ma arzu ettiği ve bu sıfat 
ve selahiyetirıin daha çok 
çetin rnes' eleler halinde en 
büyük kudret ve kuvveti ha· 
iz olmasını temenni eylediği 

cemiyeti akvama bıraknıak :a 

insanlık namına isabetli bir 
harekette bulunmuştur. 

Bu suretle medeniyet na
mına da yüksek bir vazife 
ifa etmiş olmakla sadece 
takdir ve tebrike şayandır. 

içten ve hakikaten bağlı ol· 
duğu dostlukları rencide et· 
mcksizin milli mes' elenin 
hallini Cemiyeti Akvam kon
seyinde bir neticeye vardır

mak hususunda gösterdiği 
yüksek kiyaset, dürendislik 
ve bikardan dolayı Türkiye 
Cumhuriyeti hükumetini ben 
de sureti mahsusada tebrik 
ederim. 

Bu tebrikimi teşekkürleri
mi de ilave eder ek bütün 
İcra Vekillerine ve büyük 
crkkanı harbiye reisi arka· 
daşlarımıza tebliğ buyurma
nızı rica ederem. 

K. Atatürk 
Ankara, 27 (A.A) - Baş

vekil İsmet Inönü Rcis:cum· 
hur Atatürk'e cevaben şu 

telgı af ı çekmişlerdir: 
Atatürk'ün Yüce huzuruna: 
Yüksek iltifatınızı İcra Ve· 

killerine ve sayın Mareşala 
tebliğ ettim. Hepimizin min
net ve şiikranımızı sunarım. 

~ ve insani usule arsıulusal 

Hatay davasında hüküme
tin takibettiği usul ve hare
ket Yüksek Şefimizin ilham 
ve telkini eseridir. Cemiyeti 
Akvamın kuv·ıetlenmesine hiz· 
met etnıek bizim kanaat 
mahsulü olan siyasetimizdir. 
Bu siyaseti takdir buyurma· 
nız memleketimizin ayni usu
lü lakibelmcsi için teşvik ve 
karar ifade eden yeni bir te
minattır. Milli davayı takibe· 
derken komşularımızı ve eski 
dostlarınım incitmekten aza· 
mi derecede sakı.ıdık. Cum
huriyet hiikuıııdi vazifesini 
ifa esnasında münakaşa ha
linde bulunduğu muhatapla
rJna it.ibarla hitab etmiş ve 

15.yık olduğu kıymetinin ve· 
r
0

ileceğine şüphe yoktur. Bu 
eser cumhuriyet hükumetinin 
milli rnes'elelcr üzerinde ne 
kadar şaşmaz bir dıkkatie 

durduğunu ve onları en ma
kul tarzlarda intaç için ce
saret ve feragatle hareket 
ve fanfiyete geçebilecek ener
ji ve kabiliyette bulunduğu

nu gösteren yeni bir örnek 
olmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti hü· 
kumetinin bu siyaset kavra· 
yışının dünyada sulh ve hu
zur istiyen ve bunun icabı 
tabiisi olan hakseverliği şiar 

edinmeyi fazilet bilen bütüıı 
dünya milletlerince t~kdirle 

karşılanacağına şüphe yok· 
tur. Türkiye cumhuriyeti 
haklı olduğuna kani bulun
duğu davasını büyük ve adil 

ınüteferri 

makinaları 

kuvv.ei ınuharrike 
8/2/937 pazartesi 

günü saat 14 te birinci kıy
meti muhamınenenin yüzde 
yetmiş beşini bulmadığı tak
dirde 1212/937 cuma günü 
saat 14 de mez fır 'binada 
açık artırmaları yapılmak su
retile satılacaktır. 

elde edilen neticeyi hakkın 
ve milletler arasında serbest 
münakaşanın mes'ud eseri 
sayarak muyaffakıyet ve his· 
sini umumi ve müşterek tut· 
muştur. 

Medeni milletler arasında 

iyi geçinmek idealinin yorul· 
maz pişvası olan yüze Şefi
mizin idare ve siyasetile Türk 
milletinin medeni alemde iti
barı daima yükseleceğine ve 
Türk siyasetinin beyrıelmilel 
alemin en sağlam sulh temel
lerinden biri olduğu gittikçe 
daha iyi anlaşılacağına iti· 
madımız vardır. Derin ve 
engin tazimatlarımızı kabul 
buyurunuz Büyük Atatürk. 

/. lnönü 

Yüzde yedi buçuk pey ak
çesmın peşınen yatırılması 

şarttır ve yüzde iki buçuk 
dellaliye müteriye aittir. Müş· 
terilerin o gün satış mahallin
de bulunması ve daha evvel 
izahat almak istiyenlerin 
937/3830 Nolu dosyaya mü· 
racaat etmesi ilan olunur. 

-


