
r " Yirmialtmcı ytl 
No. 7143 

CUMA 

12 
ŞUBAT 937 Herglln sabahları çıkar, siyasal gazetedir. Telefon: 2776 

ihracatımız 
Hersene biraz daha 

artmaktadır 

Aslierlil l(anunu Y al~ında De2;işiyoı· 
h••=••=••:••=•.•:••=•;:.:;-;.:::::-.::.~·~__..-•• •• ··-··=•.,!.•:-::-:.1-:.;::-:z:.--z--:---::;e-z-::;-:.--. _ .•-:.:-:ı::.-·""-:··--:··-.--:-:---···""'·-.•-.c-;.:""'--x""'--··---_--.---•. :-.-:.•,...._:-.:--=---•ı·•.•.•.:-:.:-:.:. •• •• w •• w ••••• ••=··-··-·.·-··-··-·· •• •• _ •• -;:-;-.:.•-:.:-:-:-:_.:-···-•.• -.·.·-·.-•.• -•.• -.·.-:.:-:.:-•.. -: .. -::• 

-------------

Başoekilimi:zleHariciye Vekilimiz lstanbul'a geliyorlar r ISPARTA ' Mısır' da faşİstJik 
Her Türk 16 yaşın·dan 65 Treniot~bliseçarptı f;' • 1 1\1 h --P - .--·--

Ankara, 11 (Hususi)- r QŞlSt er J.YQ as aşa-

yaşına kadar askerdı·r lsparta'ga gitmekte olan vı devirerek mevkii ikti-
tren, bir otobüse çarpmış- • • 
tı~ .. B~ kaza neti~esinde dara geçmek lStıyorler. 

A hırı agır olmak uzere 7 Kahire, ı ı [Hadyo) - Paris'ten haber verili· 
ta• kişi yaralanmıştır. .yor: [Repuplik) gazetesinin verdiği bir habere gö-Balkan Konseyine gidecek olan heyetimiz, 

türk'ün .>üksek emirlerini telakki ettikten sonra 
Atinaya hareket edecektir 

Kazanın ne sebepten do- re, bütün l\fıeır'da gizli surette ba~lıyan faşistlik 
lagı vukua geldiği, adli- ~on za~a~larda bazı hareketler gösterecek kadar 

t hk •k d•l kt d• ılerlemıştır. gece a ı e ı me e ır. ,.1 r · 1 · '" h p d · k _ • • • n ısır ıa~ıst erı, na ııs a~ayı evırme ve 
Isparta muddeıumumısı ı iktidar meYkiine geçmel emelindedirler. :\lım da
kaza mahalline giderek hiliye nezareti, bu tehlikeyi önlt!mek için esaslı 

Dr. Rüşdü Aras 
Ankara, 11 (Hususi) - Baş· 

vekilimiz İsmet 1nönü:)efakatle
rinde Hariciye Vekilimiz Tevfik 
Rü,dü Aras olduğu halde bugün 
1stanbul'a hareket etmi~ler ve is

\o ) onda birçok zeval tarafından 
uğurlanmışlardır. 

Ba§\'ckilimiz, İstıınbul'da Ata
türk'le temasta bulunacak. ve Bal· 
kan konseyinde bulunmak üzere -------

Habsburg 
Hanedanı ~hakkında 
cıkan bir makale .• 
• Belgrnd, 11 (Radyo} - llabs

hurg hanedanının tekrar tahta ge· 
tirilınesi iı;in Paris resmi (Vinen 
Çaytun") gazetesinde çıkan makale 
Paris v~ Londra siyacal maLaf ilin· 
de Layrct U}'nndırmıştır. 

Jlülı.Cıınetin fikrinden mülhem 
olan Lu makaleclc, Ifobehurg hane· 
danmııı .. tahta getirilmesinin zaruri 
\'c Avucturya iç politikası icabı ol· 
duğu yazıloınktadır. 

Alman gazeteleri, Habsburg ha
nedanının Avustmya'ya a\'detinin 
hü) ük ihtilaf )ara sebebiyet vere
ceğini pzmnkta ve: 

- Avusturya'da imparatorluk 
iade edilirse, hükümdarcılor-şimdi 
hudıı llnr içinde knlmıya ra1.ı ol· 
ınıyacakl ırdır. Ve ~ki Avusturya 
irnparaturlu~unu :ibya)a . ı;alı~acak· 
lardır. Demektedirler. 

Prens Otlo 

--·--Atina'ya gidecek olan heyetimize 
talimat verecektir. 

Ankara, 11 (Hususi) - Aı:keri 

mükellefiyet kanunu, Buyük Millet 
.l\leclisinin kış tatilinden ı:onra ka
nıutayda müzakere edilecek ve ka
numıo bazı maddeleri deği~tirile

cektir. 

üzerinde durarak yeni kararlar ala. 
cakor. 

Bclgrad, 1 l (Radyo) - Balkan 
antantı hariciye nazırları konseyi· 
nin 17 Şubatta yapacağı toplantı 

münasebetile Ati na' da hazırlıklara 
başlanmıştır. Atina'ya pek çok ec· 
nebi gazeteci gelmiştir. En fazla 
Macar ve Çek gazetecileri göze 
çarpmaktadır. 

derhal tetkikata başlamış tertibat alını~ bulunuyor. Nahas Paşa 
ve yaralılar da hastaneye ___ Ş_e_h_ı-·r_m_e_c_l~i~s-in~d~e'.":-~m=ü~z=a=k::...e-r_e_l_e_r __ _ 
nakledilmiştir. 

Trenin makinisti ve oto- e· . . K d (At ı·· k büsüidareedenşo/örtev- ırıncı or on a ur 
\..k_if e_dum-işı_e'd-ir. _ _; Caddesi) adını aldı Yapılacak d<'ği~ikliklerde her· 

kesin 16 ya~ından 65 yaşına kadar 
askerlikle mükellef olduğu tesbit 
olunacaktır. II:ırb zamanında ka· 
<lınlarda vazife alacaklardır. Ka· 
ılınlar daha ziyade hava işlerile 

hastane hizmetlerinde çalışacak· 
lordır. 

Piyango· <;ekildi ~------·----------

İzmir' deki 1200 sokak numara
anılacaktır farla 

İstanbul, 1 l [Radyo] - Atina· 
dan haber veriliyor: 

Dünkü keşidede büyük ikramiye 
36367 numaraya isabet etti 

lnciraltl ve Ağamemnun ıhcası, şehir hududu ıçme 
ahndı- ismet lnönU caddesi- Yangm sahasmda 

(KUltur mahallesi)· imar ;planı ve Garajlar 
Balkan konseyinde hazır bu

lunmak üzere At.ina'ya gidecek 
olan Hoınanya ve Yugoslavya he· 
yetleri Cumartesi gilnü hareket 
ecleceklerdir. Alakadarların verdiği 

malumata göre Balkan konseyi, 
Yugoslavya • Bulgaristan misakını 
tcdkik edecek ve son vaziyetler 

İstanbul, 11 (Hususi) - Tay· 
yare piyangosunun dördüncü keşi· 
desine, bugün Tepebaşı'nda asri 
sinema salonlarında başlanmıştır. 
Kazanan numaralan bildiriyorum: 

36367. 
50 Bin lira 

15 hin lira 32732 

Almanya'nın hedefi 

12 bin lira) 25264 
10 bin lira 27321 

3 bin lira 35611 
Bin lira kazandılar 

4002 14840 
500 lira kazananlar 

805 4086 4332 4396 6902 
7821 9419 9741 12301 13411 

13915 18002 20886 25189 34565 
39506 

Moltekenin iki planından 82402~~2~~r0ı~~;a~~~:'14063 
14724 14871 15216 16373 16992 

Şehir:meclisi, dünkü top· 
lanttsında çok mühim kararlar 
vermiştir. Garajlar ve inşaat 
kalfaları talimatnameleri kabul 
edilmiş, lnciraltı ve Ağamem· 
nun ılıcaları şehir hududu içi· 
ne alınmıştır. lzmir'in 85 ma· 
hallesine yeni adlar konmuş, 
Birincikordona (Atatürkcadde· 
si), Göztepe tramvay cadde
sine (ismet lnönü caddesi) ad· 
lan konmuştur. imar sahasın· 
da teşekkül eden geniş ma· 
halleye (Kültür mahallesi) adı 
verilmiştir. İzmir' deki 1200 so· 
kak numaralarla anılacaktır. 

Beş yıllık imar planı da kısa 
zamanda çıkarılacaktır. Mec-

[hangisi tatbik edilecek 
-~------... ----------

l 71H 18399 1845·1 19224 21990 
22095 22665 22839 23153 2(880 
26177 26479 27902 28808 29022 

Al ' .. .. b . . .J ç 29024 30272 31464 33375 35871 manya nın, gununa, ırınue e- 36056 36201 37810·-31916 3s909 

k l k , 386969 L 
os ova ya ya taarruz etmesı - 100- lini kazananlar 1 ı 

muh,ıkkaktır, .Jenı·ıı;vor. 2659 3038 3283 69:{9 6977 Dün söz sögligenlerden 
•.& a~ .,_, 1ı.ı2 8000 a.ı8a 91sC"'9464 Dr. Mitat Orel 

:9t65-·9997l0144-10239l2931 -------============--------
- Sonu 2 inci sahifede -

Alman askerleri 
Belgrad, l J (Radyo) - Ende dar manganez ve demir madeni 

Pandan Belj gazctesind<', tanınmış vardır. Ayni zamanda topraklar da 
Lir general "Almanya'oın hedefi,, münLittir. 
ba,lıgı altında yazdığı mühim bir İşte, bugün Almanya gene ay-
maknlecle hulasaten diyor ki: ni planı tatbika hazırlanmaktadır. 

" Şimdi Almanya'da iki fikir llitler, I\" urenberg söylevinde bunu 
açıkça izah etmiştir. 

me\'cuddur. Biri .Molıeke'nin bü-
) ük harLta hazırladığı plandır ki, 

bu, Fransa'ya kar~ı müdafaa ve 
Rusya'ya taarruz etmelı., ikincisi de 
Belçika üzerinden Fransa'ya ansı· 
zın taarruz ile galibiyeti temindir. 

Büyük harbta, Almao'lnr evve· 
la lJkrunya ·yı ele g<'çirmi~ler ve 
iaşe ilıtiyııcıuı Lu suretle bertaraf 
etmi~lerdi. Ukranya'da, Alman ik· 
tıeadi hayatına yıllarca yetecek ka· 

Alınanya'nın bir gayesi daha 
vardır ki, o da küçük itilafı de-
virmek \'C Çekof!lovakya'ya hakim 
olmak. 

Almanya birkaç eene enel Ro· 
manya 'da gösterdiği faaliyeti şimdi 
Yugoslavya'da ııarfrtmektedir. Gü· 
nün birinde Almanya'nın Çekos· 
lovakya'ya taarruz etmeei muhak· 
kaktır. Ve bu ictinabı kabil olmı· 
1an emrivaki olacaktır. " 

1~1580l7lfl-f7238-l 7-16918s61 G. Franko Malaga'ya gidiyor 
19239-20685-·21215- 22721 22819 

229~_2.3-145_}2_,755...:.22_656-~5096 Is P an ya 
25112 25988 26565 26771 26953 
27168 27467-

0

27855-28371 29355 •• dd t 
29372 29529 32054 33055 37674 mu e 
38-177 39791 

harbi daha uzun 
devam :edecek. 

---------------
~~~-----~~----Filistin' de Kontrolün şeklini tesbit için bir 
s· d . .J h. d t. komite teşekkül etti. Malaga'da 
, ım ı ae ay u - . .J l b l k .. l k b l d ıaam ar aş ama uzere .. 

U aş Q l • • Londra, 11 ( A.A) - İıspanya Bir aei menbaJan alınan uıa. 
Kudü!", 12 [ A.A J - İngiliz ajansının Cebelüttank'tan al<.lığı lılmata gör(', l\lalaga ve civannda 

tahkik ko~i:.yonuuun buradan ay- bir habere göre, Malaga'da kütle üçbin milis neferi te~lim olmuş· 
nlnıasından sonra hızını arttırmış halimle yapılan muhakt'mede müt· lardır. A i kollar Malaga. ,•illiyeti 
olan yabudi aleybtarhğı :Filistin'in tehim beşbin cumhuriyetçi alc)lıin· içinde temizleme ameliyesine de· 
içerlerine eirayet etmektedir. Bu de ölüm cczaM istenecektir. Mah- _Sonu 4üncü sahifede_ 
tahrikatın müotereken hazırlanmıı kemcnin bu talebi kaLul edece~i -------
birşey olmayıb muhtelif Arab ma· umumiyetle zannedilmektedir. 
haf ilinde hasıl olan tıabırsızlık ve 
hayal inki11arı dolıtyısile yapılan Bu ajans gittikçe ço~alan ha· 
birtakım ferdi teşebbüslerden iha· berlerin bütün ıüpheli cumhuriyet· 

çilere karşı tedhiş mücadelesi ter· ret oldugu zannolunmaktadır. 
tib edUmekte ve kütle halinde 

Bununla beraber münferid sui· idamlar vukubuJduğunu tP.yicl et· 
kasdlar sık·eık vukua gelmektedir. k 
Dün Samarie mıntakasıoda billıaa· mc te olduğunu bildirmektedir. 
ea Guivathada mevkiindeki çiftçi· Roma, 11 (A.A) - Ynn re mi 
lere karıı bir çete tarafından mü· malıfeller İıspanya') a İtalyan askeri 
eellah Lir tecavüzde buluoulmu~tur. çıkanldı~ından malamatları olma· 
Çete bu mevkie üç taraf tan taar. dığıuı bildiriyorlar. Bununla bera· 
ruz etmiştir. her bu mahfeller İtalyan gençli~i· 

Haydutlar arnb kasabalarını da nin muua~ıf olduğu fikir ve ruha 
ihmal etmemektedirler. Yirmi ka· binaen İtalyan'ların İııpanya'da mil· 
dar silahlı adam Kudüs civarında liyetperverler safında bulunmaları· 
haıdki bir yağmacılık yapmıılar ve nı mümkün göstermektedirler. 
talan yaptıklan kar.abalarda balkın Cebelüttank, 11 (A.A) - Asi· 
ellerini kollarını bağladıktan sonra lerin düo Kasabermcja Kampanilla 
ha)vanlnrını süriib götürmüşlerdir. ve Kartama'yı i~gal ettikleri ve 200 

Kudüıı, 11 [Radyo) - Fevka· den fazla hüktlmetçi zabit \'C ae-
U.de komiecr Artur Vaıop'un ya· kerin teıılim oldu~u bildirilmekte· 
kında Kudüı'ı dönece&i eö1leni1or. dir. 

Londra, 11 (Radyo J -
lngiliz hükumeti; beş sene 
zar/mda itfa edilmek şar
tile lngiliz ordusunun tes
lihi için dört güz milyon
luk dahili bir istikraz ak
dedecektir. 

Moskova, 71 (Radyo) -
Uzak Şark Rus ordusu sa
bık kumandanı Mareşal 
Blolıer, verdiği bir $Öglev
de, bir Rus-Japon harbının 
muhakkak olduiuna $Ögle
miıtir. 



.. Sayfa 2 __________ ._ __________ ANADOLU --------------------12/2/937 .. 
~EHiRMABERLERI 

General Refet, devletçiliği _ ; · meclisinde .. , müzakereler ~li- -

h h l -' -' l .1 . .,. l - ıc tıcaret ~· 
er a ae aev etçı ıgı an amıyor · •. d" .. ,r 8.-.---;--K- --d (At t·· k 

Tıqkilitı esasiye kanunundaki tadilat konuıulurken, tıtanbul aaylavı UfflUm mU UTU !. 1 rı ncı or on a ur 
General Refet, devletimizin ye.ni vaeıflan üzerinde ıöz ıöylemif, "Cum· • '• • • c dd •)g d ,-d 
huriyetçmge, milliyetçiliğe, balkçılı~a. layikliğo muvafakat euiğini, fakat Palamutçu/ar top- 8 eSI 8 1n1 8 1 
'"Devletçilik,. lehine olan reyini, devletçiliğin sadece (SiyaıS?) bir zaruret lantısında bulundu.. • 
olmaaı hasrbile verdiğini, devletin tilccac ve san'atkar olamıyacağım (!), _ Başı 1 inci sahifede _ rın kalfalık imtihanlarının yıl· 
fakat topraksız Türk çiftçiaine toprak verilebilmek için devletçiliğe naa Şehrimizde bulunmakta olan 
gö1terdiğini ilave eylemi~ .. Dahiliye Vekili Şükrü Kaya tarafından mü- iç ticaret umum müdürü Müm- lise, Belediye Reisi Dr. Beh- da bir defa yapılmasını doğru 
kemmel bir cevabla kar~lanan bu mevzun tendi zaviyemden münakaoa taz, dün sabah Ticaret oda- çet Uz riyaset etmiştir. Celse bulmamış ve altı ayda b:r im-
etmekten geri kalamadım.. sında yapılan palamutçular top· açılınca eski zabıt okunarak tihan açılması teklifi üzerine 

Bizim bildiğimiz, her asker, mutlak ve mutlak devletçidir. Böyle lantısına iştirak etmiş, öğleden kabul edilmiş ve Nizam encÜ· muvafık görülmüştür. imtihan, 
olma11 lazımdır. Binaenaleyh, muhterem General Refet'in bo itirazını, sonra da odada meşgul ol- meninden gelen ve garajların tahriri ve şifahi olacak ve be-
~::t.!r~ayat ve rubunda yaııyan hakiki aevgi ve akide ile telif etmek muştur, tabi tutulacakları şartları havi lediye fen heyeti önünde ya· 

Devletçili~in siy.asi bir zaruret olduğu hakkında mülahazasına gelince, Mümtaz, dün vali Fazlı Gü- olan talimatname okunmuş, pılacaktır. Otobüslerin dezen-
bunu, münakaoa heyecanı araeında kontrol edilmeden ortaya çıkıvermiı leç'i de makamında ziyaret et· madde madde reye kçnarak fekte edilmeleri hakkında sıh-
bir fikir olarak kabul edeceğiz. Çünkü: miştir. kabul olunmuştur. 

1 - Devletçilik, ıiyaı1t değil, (İktısadi·içtimai) bir hadisedir. Garajların zemini beton ve· 
2 - Devletçilik, muhterem Generalin fikrince, siyaai bir zaruret" Şerı·r Vemal k A 1 ya plaka olacak, yangına arş Te köylüye toprak verilmek için mevsimlik bir formül, bir vasıta sayı· 

labilir. Fakat bizce devletçilik, bir &istem, bir prensiptir.. Yani, Türk Kısaku" rek tedbirler alınacak, garajlarda 
çiflçiaine toprak verilmeıi, bir hak.kın öyle bir ihkakıdır ki, Türk mil· asgari bir giriş yeri, beş çıkış 
leli, eğer bunu sadece buna milnbasır ve birdenbire bitirilecek bir it Emlak bankası Ji. yeri bulunacak, garajlarda ben· 
·yani ana prenaip haricinde· bir idare zarureti olarak telakki etseydi, d 1 zin satış yerler, bol aydınlık 
elbette ana yasasına geçirmezdi. Bu karar, içtimai ve iktıeadi bir keyfi· rektörlüğüne atan 1 hava değiştirme tertibatı, oto-
yetin t4 kendiıine matuf ve onu tanzime çalıpn bir akideye aiddir ve; Emlak bankası şehrimiz şü- b il k l mo i eri yı ama yer eri, telene faıi~imdir ne de komünizm .. Anla~ılan, muhterem General, on doku· besi direktörlüğüne, deg" erli 

fon, müstahdimler için . kafi ıuocu aaır içinde can veren liberal ekonominin taraftandır. Bu, böyle bankacılarımızdan Şerif Kemal 
olabilir. Fakat devletçiliği, ıadece çiftçiye toprak dağıtmaktan ibaret bir hela ve duş yerleri, tazyikli su 

Kısakürek tayin edilmiş ve l k G keyfiyet aanma.k: ne kadar büyük bir hatadır!. tesisatı bu unaca tır. araj· 
Dütünmek gerektir ki, devletçiliği istemiyen bir cemiyette, vatandaş, İzmir'e gelerek vazifesine baş- lann üst kısımları otel olarak 

devletten ancak ve ancak ordu iıtemek hakkına maliktir. Verdiği vergi· lamıştır. kullanılabilecektir. Belediye 
lerin kuplıA"ı olarak da maarif, nafıa ibtiyaçJan gibi bazı ,eyler. Ekono- lstanbul şübesi direktörlü- kanununun 4 üncü maddesi 
mi iıe, mutlak ıerbesuir. Yani ne devlet yardımı, ne müdahale, ne teo- ğüne tayin edilmiş olan Ke-
kilAt, ne tohum, ne makine, ne fabrika, ne bi ... ey!. l d . ·f · b mucibince şehir meclisince tas· · .• ma e, yem vazı esme aş-

Ba takdirde, Türkiye gibi bir eski açık pazann, ticareti teeısdı et· lamak üzere bugünlerde Is- tiki lizımgelen yeni şehir hu· 
memiı, aanayii ııfır altında duran, çif tçiei fakir köylillü fakir bir cemi· dudunun müzakeresi esnasın· 

r d b l bb l hd d b tanbul'a gidecektir. yette, ıer i aermayesi u unmıyan, 19bsi teşe ilı eri ma u ir mem. da epi münakaşalar olmuş, 

l•kette bütün bu işleri yapmak kime aid olacaktı? venı· bu" -'ce eski şehir hududunda bazı de-
Muhtelif yıllara aid plinlann kurduğu yeni Türk endüıtrisi, dnlet J ~ U~ 

kuneli olmuaydı, bugün görülebilecek. miydi? ' ğişiklik yapılmış, Sancak kö· 
Mahlul utıfları etrafında devletin devamlı müdahaleıi ve kontrolü Dün bir toplantı yüne kadar uzanan hudud da· 

olmuaydı, bugün bütün iıtibsalatımızıD çiftçiye getireceği kazanç, acaba yapıldı raltılmıştır. 
,a.de aeben dü§miyecek miydi? Azadan Muzaffer ve Galib r-

Tilrk diyanna bir kulak verilsin kafidir: 1931 vilayet büdçesinin ha· .1 H I -
l d d'l k ı e üsnü Tonak, zmir'in, en Mflatahail, mıltemadiyen devlet mı1dahaleli, devlet yardımı iatiyor. zır anmasına evam e ı me • 

Yeni Tdrkiye, yukandan aıağıya inmiş bir fikirle değil, kendi kuruluıu tedir. Vilayet daimi encümeni, güzel bir eğlence \ıe Sıhhat 
•• ihtiyacı itibarile, otomatikman devletçidir ve binaenaleyh ana yuanın dün öğleden evel ve sonra yeri olan f nciraltı 1 mevkii ile 
bu vufı alma11 gayet tabildir. vali Fazlı Güleç'in riyasetinde Ağamemnun lhcalannm da 

Yeni zira! kombinalar, ihracabn kontrolft, tanzimi, eaııayi hareket- toplanarak yeni büdçe üze- şehir hududu içine alınma]a-
leri, devletlerle yapılan muhtelif anlatmalar, hep devletçilik, hep dev- rinde müzakerede bulunmuş- rını teklif etmişler ve şehir 
letçiliktir. Devletçilik, halk ve memleket içindir. Liberalimı ile, (Bcm, tur. Yeni büdçenin esaslan hududu dışında olduğu için 
1111, 

0
) içindir. tamamen hazırlanmıştır, Vila· buradaki gazino ve sairenin 

Muhterem General Refet'in bafka bir buyuracağı var mıdir? 
SaillUI Sdili yet umumi meclisi, 15 şubatta temizliğine dikkat edilemediği 

===================ıı======:=====mıı!l!!=l!!lıı=l•==mm===-== toplanarak yeni büdçe üze- nazarı dikkate alınmış, bele-

Bir sinema yıldızı dahal 
Evet, Holivod yeni bir yıl· 

dıza daha kavuşuyor, amma 
bu dilber bir kadın değildir. 
Bu yeni yıldıza Çin'de son 
isyanın kahramanı, mareşal 
Çan-Kay-Çek'i esir alan, garip 
bir şekilde gene serbest hıra· 
kan Şan·Şu·Liyang' dır! 

- 1 lrsT canbazlar köyU 
Dağistan'da Çovrka adlı bir 

Aul ( yani köy ) vardır. Bu 
köyün halkı, birçok batınlar· 
danberi canbazdırlar. Canbaz
lık bu köy halkına babadan 
evlada intikal eden bir kabi
liyet imiş. 

Dağistan Rus'lar tarafından 
işgal edildiği zaman, işgal ku-

Anlaşıldığına göre, bu ma· mandanlarından birisi bu köy 
reşalcağız siyaset sahasında halkının canbazlık kabiliyeti 
birşey kazanamıyacağını idrak karşısında hayrete düşmüş ve 
etmiş ve şimdi... de Holivod· bunların arasından seçtiği bir 
da, parlamağa karar vermiştir. takımı Sen-Petresburg'a Çar•ın 

sarayına göndermişti. 
Bari muvaffak olsa... Bugünkü Sovyet Rusya'nın 
AQaç koca olur mu? her tarafında çalışan canbaz-
Vakıa, ağacın kocamanı var, lar da hep bu köy halkın

dandır. 
fakat bir kadına koca olur ,----------... 
mu hiç? 

Olmaz, bunA bizce de şüp
he yok; fakat, Hindistan' da 
vaziyet böyle değildir; bütün 
Hindistan' da her sene 70,000 
kız... Ağaçlarla nikahlanırlarl 

Hind dininde bir ailenin en 
küçük kızının büyüklerden 
evel evlenmesi yasaktır. Fakat 
çok defalar, büyük kızlar du· 
rurken küçüklere talip çııc:· 
maktadır; bu fırsatı kaçırma
mak ve dine karşı gelmemek 

için, büyük kızları evin hah· 
çesinde veya ormanda bulu· 
DM bir ağaç ile nikihlarlar, 

Bugün doğacak 
çocuklar •• 

Bugün de oldukça b0f8 git· 
miyecek tesir altuuladır. Bununla 
beraber para itleriııde vaziyet iyi 
olacaktır. Para kazananlar, aktam 
ailevi ve afki birçok. hidiselerle 

ka11ılaşaca1tlar gili;ıdüz elde ettikleri 
aeş'eyi tamamen kaybedeceklerdir. 

Bugün dotacak çocuklar an· 
layıılı ve kuvvetli hafızalı ola· 
caklar, iyi bir tahsil görebilecek· 
lerdir. Buna mukabil fikir saha
sından ziyade maddi iılerde mu· 
vaf fak olacaklar, iyi bir eatıcıhk 
yapabileceklerdir. Bu sebebi~ ti-

caret hayabnda iıleri düsgdri gi· 
deccktir. 

rinde müzakereye başlıyacaktır. diye reisi doktor Behçet Uz'un 

Kızılay balosu 
Işık havazu yap. 

tırılıyor 
Kızılay balosu hazırlıklarına 

ehemmiyetle devam ediliyor. 
Yarın akşam Hükumet konağı 
salonlarında verilecek olan yı
lın en büyük balosu için Hü
kumet salonları şimdiden ha· 
zırlanmış gibidir. Bilhassa ten· 
virat işine fevkalade ehemmi
yet verilmektedir. Lambalara 
birer zarif çiçek manzarası ve
rilmiştir. 

Salonun tam ortasında bir 
(Işık kulesi) yapılacaktır. Işık 
kulesi, ayni zamanda bir Işık 
havuzu şeklinde olacaktır. lz
mir'in yüksek aileleri, balo 
için mühim hazırlıklar yap· 
maktadırlar. 

Teminat 
mektupları 

Bir banka 4,5 mil. 
yon liralık verecek 

Müteahhitlerin devlet hiz· 
metlerinde yapacakları işler 
için Osmanlı bankası tarafın· 
dan müteahhitlere verilebile
cek teminat mektupları hak· 
kında Maliye Vekaletinden 
Vilayete bir tamim gelmiştir. 
Buna göre, Osmanlı bankası 
şubeleri, bütün Türkiye' de 
müteahhitlere 4,5 milyon lira· 
lık teminat mektubu verebile· 
ceklerdir. Yalnız lzmir'deki 
müteahhitlere 35,000 liralık 

ektir. 

verdiği izahat dinlendikten 
sonra lnciraltı ~evkii ve Ağa. 
memnun ılıcası, lzmir şehir 
hududu dahiline almmışhr. 

Göz doktoru Mithat Orel, 
şehir hududunun bu suretle 
genişletilmesinden ileride yol
ların inşası meselesinden ih· 
tilafa düşüleceğine nazarı dik· 
katı celbetmiştir. Belediye he· 
yeti fenniyesince ha1ırlanan 
şehir hududu haritası, yeni 
karara göre lnciraltı ve Ağa
memnun ılıcalan da içine alın
mak suretile tashih edilecektir. 

Belediye reisi: 
- Bu kararınıza çok te

şekkür ederim. Şehir hududu 
dışında bu kısımda mezba
hada kesilmemiş et te satıl
makta idi. Hatta bu yıl şar· 
bon hastalığından bir çocuk 
ta ölmüştür. Şehir, zaten bu 
kısımda mütemadiyen inkişaf 
halindedir. 

Demiştir. Lağım inşaatmda 
kullanılan beton künklerin 
imalinin belediyece kontrol 
altına alınması, bu suretle 
hem belediyenin, hem de hal· 
kın zararının önüne geçilmesi 
kabul edildikten sonra inşaat 
kalfalarının imtihan talimatna
mesinin müzakeresine başlan
mıştır. 

Kalfaların inşaat salahiyet· 
lerinin halkın menfaati nokta
sından kısmen tahdid edilme· 
sinin lüzumu hakkında avukat 
Ahmed Şükrü bazı izahat ver· 
miş, bunun üzerine talimatna· 
me okunarak madde maddeye 
konulmak suretile kabul edil· 

Galib uatala· 

hat encümeninden gelen maz
bata okunurken azadan Münir 
Birsel, otobüslerin haftada bir 
defa temizlenmelerinin doğru 
olmadığını, her gün dezenfek· 
te edilmeleri lazım geldiğini 
söylemiş ve: 

- Ailece bit aldığımız oto· 
büsler vardır. Af buyurunuz 
fakat vaziyetin bir afet haline 
gelmesine mani olmak için 
otobüslerin hergün temizlen
mesi lazımdır. Demiştir. 

Belediye reisi, dezenfekte 
teşkilatının vaziyeti hakkında 

izahat vermiş ve Münir Bir
sel'in noktai nazarını (ideal) 
olarak tavsif etmiştir. 

- Belediye, şehir garajını 
yaptıktan sonra bunu yapmak 
mümkün olacaktır. Demiştir. 

Sıhhat encümeninin teklifi ka
bul edildikten sonra mahalle 
ve sokaklara yeni adlar konul· 
ması için tetkikler yapan ko
misyonun mazbatası okunmuş
tur. Şehir hudutları içinde bu
lunan 85 mahalleden birçoğu. 
manasız ve hiçbir esasa isti
nad etmiyen adlarla anılmak
tadır. Komisyonun yeni hazır· 
ladığı mahalle adları, birer 
birer mecliste okunarak müna· 
kaşa edilmiş ve şu mahallele
rin adları aynen ipka edil
miştir: 

Kahraman, Fevzipaşa, Odun· 
kapı, Güzelyurd, Güneş, Tuz
cu, Dolaplıkuyu, Karataş, Göz· 
tepe, Üçkuyular. Akdeniz, İs· 
met kaptan, Çayırlıbahçe, Ku· 
ruçay, Halkapınar, Uğuzlar, 
Emir Ali, Çorakkapı, Faikpaşa, 
Pazaryeri, Temaşalık, Ballıku
yu, E.şrefpaşa, Mersinli, Bay
raklı, Turan, Soğukkuyu, Do
nanmacı, Bostanlı mahalleleri. 

Ad koyma komisyonu, mi· 
nasız adlı diğer mahalle isim
lerini şu suretle değiştirmiş 
ve meclis te kabul etmiştir: 

Birinci sultaniye • Tınazlef.'e 
ikinci sultaniye - Kocatepe, 
Üçüncü sultaniye ·• Duatepe, 
Dördüncü sultaniye · Çimen· 
tepe, Hacı Mahmut • Salepçi 
oğlu adlarına çevrilmiştir. Aza. 
dan Mitat Orel, Hacı Mah
mud'un kim olduğunu sormuş, 
ad değiştiren komisyon namı· 
na izahat veren Hüsnü To
nak, Milli kütüphanede bir· 
çok tarihi eserler Üzerinde 
tetkikler yapıld1ğını, birçok 
yaşlı lzmir'lilerden malumat 
alındığını, Hacı Mahmud'un 
tarihi bir sima olduğu tesbit 
edilemediğini söylemiştir. 

Hacı lbrahim mahallesi Boz 
kurt, Orhaniye-Selçuk, Kılcı 
mescid-Sümer, Natırzade-Tan, 
Akçalı mescid-Namık Kemal, 
Sarıhahz • Türkyılmaz, Hacı 
Mehmed-lsmet İnönü adlarına 
çevrilmiştir. İsmet lnönü, bu 
mahallede Mekkeyokuşunda 
bir evde doğmuş olduğundan 
mahalleye (ismet lnönü ma
hallesi adı verilmi tir. ikinci 

Kızılcullu Ame-, 
rikan kolleji 
Satın alındı 

Kızılçullu' daki Amerikan kol
leji binası ile çiftliğinin pa
zarlıkla ve 62,600 liraya satın 
alınması için pazarlık neticesi 
Kültür Bakanlığı delaletile 
Vekiller Heyetine bildirilmişti. 
Vekiller heyeti, pazarlıkla ka
rarlaştırıldığı bu miktar üze· 
rinden Amerikan kollejinin 
satın alınmasına karar ver-
miştir. Dün buna dair Kültür 
Bakanlığından vilayete bir tel· 
graf gelmiştir. Kollej arazisi 
içinde bulunan sahipli, üç tar
la da sahiplerinden satın alın· 
mak üzeredir. Bunun için Ve
kaletten 500 lira gelmiştir. ...................... 
Süleymaniye-Altıntaş, Aliağa· 
Yıldız, Esnafşeh· Uğur, Ahmed 
ağa·Konak, Hatuniye·Kurtuluş, 

Hasan hoca-Erler, Kasab Hı· 
dır·Yenigün, Fettah - Akıncı, 
Cedid-Yeni, Toraman- Ülkü, 
Memduhiye - Altay, Mecidiye· 
Cahabey, Selimiye • Y eşiltepe, 
Birinci Süleymaniye • Atilla, 
Mahmudiye - Güngör, Birinci 
Karataş-Barbaros, ikinci Kara· 
taş-Turgut reis, üçüncü Kara· 
taş-Kılıç reis, Salhane-Kemal 
reis, Birinci Karantina-Mitat 
paşa, ikinci Karantina-Murad 
reis, Köprü-Çankaya, Reşadi· 

ye·Güzelyalı, Mes'udiye·Alsan· 
cak, Darağaç-Umurbay, Birin-
ci Tepecik· Tepecik, ikinci T e· 
pecik·Günay, Şeyh mahallesi· 
Altinordu, Fettah • Altıok, 
Abdullah efendi • Etiler, Azi
ziye·Kocakapı, Selatin-Kubilay, 
Bahariye· Bahar, Alaybey-Alay· 
bay Osmanzde -Aksoy mahal· 
lelerine çevrilmiştir. 

Belediye reisinin teklif ve 
izahatı üzerine Kültürpark ci· 
varında teşekkül eden büyük 
ve geniş mahalleye ( Kültür 
mahallesi) adının verilmesi ka
bul edildi. mahallelerin yeni 
adları tesbit edilirken çekilen 
zorluklar ve sokaklann Sarım· 
sak hafız, Cinci arap ve köpek 
giöi manasız adlar taşıdıkları 
nazan dikkate alınarak reisin 
teklifi üzerine 20 metreden dar 
olan sokakların numaralanması 
ve numara ile anılması kabul 
edilmiştir. lzmir'de 1200 so
kak vardrr. Bu sokaklar, nu-
mara ile anılacaktır. 

20 metreden geniş ve mü· 
him caddelere de isimler kon-
muştur. Birinci kordonun (Ata· 
türk caddesi ) ne çevrilmesi 
alkışlarla kabul edilmiş, Ko· 
nak'tan Güzelyalı'ya kadar 
tramvay caddesinin ( ismet 
lnönü ), ikinci kordonun (Cu· 
muriyet caddesi ), Hükumet 
önünden Basmaneye kadar 
olan caddenin ( Anafartalar 
caddesi ), Mısırlı caddesinin 
(Hatay caddesi), Basmaneden 
Tepecik'e kadar olan caddenin 
(Gaziler caddesi) olarak adlan· 
dırılması kabul edilmiştir. Ha
lil Rifatpaşa, Eşrefpaşa, Şe· 
hidler ve Kestelli caddeleri 
aynen ibka edilmiştir. 

Daha sonra şehir haritası· 
nın üç yılda büdçeye onar 
bin lira konulmak suretile 
şehrin imar plinı ile birlikte 
hazırlattırılması ve bunun icin 
de evelemirde şehir haritası· 
nın tanzim ettirilmesi ve be
lediye fen heyetince tetkik 
edilmek üzere bir komisyon 
tarafından hazırlanan beş yıl· 
lık imar programının fen he· 
yetine gönderilmesi kabul edil· 
miştir. Gündoğdu mahallesi· 
nin adı, bu mahalle yeni te· 
şekkül eden Kültür mahallesi· 
nin içinde kaldığı nazarı dik· 
kate alınarak kaldırılmıştır. 
Şehir meclisi, Pazartesi günü 
bu devrenin son toplant111n• 
a arak dacakbr. 
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Sanayii lkontrol kanunu 

En 'iyi mallarımız en ucuz 
fiate mal edilecektir 

Türk mallannın hariç .;.emleketlerdeki revacı 
yeni kanunlarla temin edilecektir 

Ankara, 11 (Hususi) - Sanayii kontrol İÇİP lktısad Vekaleti bir kanun layihası hazırlam ış tı r. 
Bu kanun, yakında Kamulaya verilecetir. 

Kontrol kanununa göre, memleketimizde yetişen en iyi malın, en ucuza mal edilmesine çalı
şılacak ve Türk mallarının hariçteki revacı bu suretle bir l·at daha fazlalaştırı J acakt ı r. 

Hükumet, kendi mallarımızın, ihtikara ve şahsi menfaatlere alet- ol masını hiçbi r zaman terviç 
etnıiyecektir. --------------... .. ·-----------

lı.mit'te 
Bir kimya fabrikası 

kurulacaktır 
Ankara 11 (Hususi) - lz

lllit'te büyük bir kimya fabri
tası kurulacaktır. Hükumet 

u husus için şimdiden ha-
Zırlılclara başlamıştır. 

l~rnir giireşçileri 
~alıkeair güreşçileri 
ıle karşılaşacaklar 

Ankara, 11 (Hususi) - Gü
[~ş federasyonu, İzmir mınta
qsı için bir müsabaka hazır-
lanııştır. Buna göre, Nisanın 
beşinde lzmir güreşçileri, Ba
lıkesir giireşçilerile karşılaşa
caklardır. 

f eni göçmenler 
Bu sene kırk bin kifi 
Qrıavatan'a geliyor. 

Ankara, 11 (Hususi) -
Bu sene memleketimize kırk 
bin muhacir getirilecektir. Bu
nun için şimdiden tedbirler 
•hnınış ve iskan mıntakalara 
tefrik edilmiştir. 

• 
ihracatımız 

ldhaldtımızdan çok 
fazladır 

Ankara, 11 (Hususi) - Ge
~n •ene 92 milyon 531 bin 
1•ralılc idhalata mukabil 117 
lrlilyon 737 bin liralık ihracat 
Yaptık. Bu miktar, 1935 sene
sine nazaran çok daha fazladır. 

Celal Bayar 
latanbul'a geçti 

t Ankara, 11 (Hususi) - lk-
1~d Vekili Celal Bayar, bu-

run fstanbul'a hareket etmiştir. 
Sıhhat Vekili 
lstanbul'a geldi 

S fstanbul, 11 ( Hususi ) 
. bıh~at Vekili Refik Saydam 

llgun buraya gelmiştir. 

ANADOLU 
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve baıyngam 
lJ liaydar Rüşdü ôKTEM 

bıfl ı:nıunı nepiyat ve yazı itleri 
f.a..d~: _Haı:!!..Nüzhet Çançar 

~-= ~ı:nir İkinci Beyler eokağı 
? · Dalk Paniıi binası içiocle 

1' lelgrar: İzmir - ANADOLU 
' don: 2776 - Poata kutuıu 405 

'tllJ ABONE ŞERAiTi 
1iı 1200, altı aylığı 700, üç 

ll}, aylı~ 500 kuruıtur. 
an~ memleketler için senelik 

•uone ilcreti 2 7 liradır 
• Beı yerde 5 kuruıtur 
e., -

geçıniı 1afhbalar 25 kuruıtur. 

Kundakçılık 
---·•··---

İki şahıs, Zara ad-
liyesini yaktılar 
İstanbul, 11 (Hususi) - iki 

kişi, kendilerine ait dosyaları 

yoketmek için Zara adliye bi
nasını kundaklıyarak yaktılar. 
Suçlular, derhal yakalanmıştır. 

Kızıllar 
Geri çeki idiler 

Şanghay 11 (Radyo) - Son 
haberlere göre, Siyanfuda kı

zıl askerleri ileri hatlarını geri 
çekmeğe mecbur kalmışlardır. 

Zelzele 
Conslantine, 11 (A.A) -

Müthiş bir zelzele. yüzünden 
Guelma mmtakasında yerlilere 
aid birçok evler yıkılmıştır. 

Üç kişi ölmüştür. 

Sed yıkılmış 
Belgrad, 11 (Radyo~ - Pe

dine malikanesinde 300 met
relik bir sed yıkılmış ve sular 
dört köyü basmıştır. Sekiz 
yüz amele ve asker felaket
'Zedelerin yardımına koşmuş

tur. Burada bulunan bir şeker 
fabrikası hasara uğramıştır. 

1400 vagon şeker ve binlerce 
ton şeker pancarı mahvol
muştur. 35 bin dönüm arazı 
sular altındadır 

Lindberg 
Tunus'tan Trablus'a 

hareket etti 
Tunus, 11 (Radyo) - Tay

yareci Lindberg ve zevcesi 
tayyare ile Trablusa hareket 
etmiştir. Buradan Mıstr'a ha
reket edeceklerdir. 

Rusya 
Ankara sefirini 

değiştiriyor 
Ankara, 11 (Hususi)- Rus

ya'nın Ankara sefiri Karahan'ın 
değiştirileceği Moskova' dan 
haber verilmektedir. 

Başvekalet teşkilat 
kanunu 

Ankara, 11 (Hususi) -
Başvekalet teşkilat kanununa 
göre Başvekalette müsteşar 
muavinliği, devlet arşiviye ve 
sicil müdürlükleri ihdas edile-
cektir. 

İtalya 
Memleketimizden 
krom madeni alacak 

Ankara, 11 (Hususi) - Ro
ma' dan haber verildiğine göre, 
ltalyan'lar, memleketimizden 
mühim miktarda krom madeni 

almağa karar vermiş-

Kazalar 
için yeni bir kanun 

. çıkacak .. 
Ankara, 11 (Hususi) - Sey

risefer kazalarının önüne geç
mek için hazırlanan layiha, 
yakında Kamutay'a verilecek
tir. Bu layihaya göre bütün 
nakil vasıtaları sigorta edile-
cek ve kazaya uğrayanlara taz
minat verilecektr. 

Arnavutluk 
Memleketimize sefir 

gönderiyor 
İstanbul, 11 (Hususi) - Ar

navutluk hükumeti, yakında 
memleketimize sefir göndere
cek ve muhtelif mes'eleler et
rafında bizimle anlaşarak mu
kaveleler yapacaktır. 

Paris sergisi 
M. Leon Blum ameleye 

hitap etti 
Paris, 11 (Radyo)- Bugün 

saat 16,30 da M. Blum 1937 
Paris sergisi inşaat sahasında 
ameleye hitap etmiştir. 

M. Blum nutkunda: 
"Hükumet emniyetini ame

lenin eline bırakmıştır; bu 
büyük eserin ikmali hususunda 
amelenin vazifesini göreceğine 
emin bulunuyorum. Çünkü 
1937 sergisi Fransa'nm şere
fidir!,, 

Demiştir. M. Blum yarın 
memurlara hitapta buluna-
caktır. 

Çimento gelecek 
Ankara, 11 (Hususi) - Hü

kumet, kırk bin ton çimento
nun tenzilatlı tarifeye tabi tu-
tulmak ı:ı etile memleketimize 
ithaline Vekiller heyetince mü· 
saade edilmiş ve bu hususta 
bir kararname kaleme alın
mıştır. 

Askeri şiıra 
Yakmda toplanayor 

Ankara, 11 (Hususi)- Yük
sek askeri şura, ay sonunda 
toplanacaktır. 

Beynelmilel 
maluller kongresi 
Berlin'de toplanacak 

Berlin, 11 (Radyo) - Bey
nelmilel sabık muharip ve ma
luller kongresi Berlin 'de ola
cak ve 15 Şubattan 18 Şu· 
bata kadar devam ede'cektir. 

Bu kongreye 14 devlet mu
rahhasları iştirak edecektir. 

Kongrede Hitler, Göering 
ve Fon Hes de hazır buluna
caklardır. 

Berlin, 11 (Radyo ) - Al-
man ajansı bildiriyor: 

Döviz kanununa muhalif ha
reket edenler için şiddetli ta-
. t almaktadır. ___ .. 

Versay, hiç şüphesiz ki, be· 
şeri ve siyasi adaletin bir 
vesikası değildir. Buna rağ

men, korkak bir intikam his
sinin bile gizliden g izliye ha
zırlıyabildiği bütün bağları , 

kelepçeleri de ta~ımıyor. 
Versay, kurulduğu gün yı

kılmağa mahkumdu. 
Tıpkı, Sevr gibi , tıpkı bir 

çok muahedeler g ibi .. 
İngiliz telakkisine aid şöyle 

bir hadise hikaye ederle r: 
Bi r vakitl er, Ka hire'de mil

liyetperver Arab '!ar, İrgilter~ 
aleyl.ine tezahürat yap:) orlar· 
mlş. O kadar ki, küfür!cı i Bü· 
yük Britanya imparator luğunun 

sarayına kadar teşmil edili
yormuş. Bir zat, lngiltc re fev
kalade komiserine sormuş: 

- Bunlara ne dersiniz, siz
ce, hiç, hiç birşey yapmak 
icap etmez mi? 

Komiser gülmüş Vt' şu ce
vabı vermiş: 

- Daha ne yapılabilir kil.. 
Bir insan düşününüz: Eli, aya
ğı, kolları sımsıkı bağlanmış, 

midesinin üstüne büyük bir 
kaya parçası konmuştur. Bu 
ağırlığın ıstırabını tahfif için 
hiç şüphesiz bağıracaktır. Ba· 
ğırmak bir tesellidir. Hiçol
mazsa desarj ihtiyacını tatmin 
eder. Bu tazyıka, bu bağlara 
ve ağırlığa başka türlü taham
mül edilemez. Fakat siz kalkıp, 
bu adamırı ağzını da bağlar · 
sanız, o, bütün enerjisini top
lıyarak şi ddetli bir hamle 
yapacaktır. Belki ipleri kopa
racak, taşı devirecek, gırtla

ğınıza sarılacaktır. Nevmidi 
ve isyan halindeki hareketler, 
daima birkaç misil fazla ku·ı· 
vet taşır. Binaenaleyh, onun 
ağızını kapamak hatadır, Açık 
bulundurmak ta mahzı isabet!. 
Bu görüş, şüphesiz ki psikolo
jik bir tetkik mahsulüdür. 
Almanya da, harp sonu galip 
politikacılarının böyle bir 
kararı üzerine ve Versay'ın 
çelik tellerile bağlanmıştı. 
Şimdiye kadar Almanya' da 
gelip geçen müteaddid hüku
met adamları, parti şefleri 
bağırdılar, bağırdılar, fakat 
ne teller çelikmiş, ne de mah
kum, sadece bağırmakla iktifa 
etmiştir. Bilakis yavaş yavaş, 

bu bağı koparıp geçmiştir. 
Nitekim, Versay, bugün bir 
hayaldir, Ren bir hakikattır. 
Almanya silahlanmıştır, Al
manya, hertürlü harp kuvvet
lerine malik olarak beşeriyetin 
karşısına gene çıkmıştır. 

On yaşında bir çocuğa giy
dirdiğiniz elbiseyi, on sene 
muhafaza etmek mecburiyetini 
koyduğunuz dakikada, biliniz 
ki, o elbiseyi zaman eskitmese 
bile hacim ve istiap kanunu 
parçalıyacaktır. Almanya'yı, 

servetten, beynelmilel müba
dele adaletinden, topraktan, 
iptidai maddeden .mahrum 
tutan Versay, galip politika
cıların en safiyane bir işidir ki, 
fazla bir ömür bile sürme
miştir. Milletler hakkında ve
rilen herhangi bir mahkumi
yet kararının; biraz da man
tıka uyması lazımdır. Uyma
dığı takdirde, mantıki ve nor
mal keyfiyet, kendi rolünü 
elbette oynıyacaktır. Almanya, 
içinde yaşadığı vatanı, şimdi 

bir hapishane olarak telakki 

Ahu gözlü Jan Kipura, pazar· 
da elli kuruşa! •• 

He babam, dana mi bu, hangi 
tarlada buyumuş? 

Başdurak caddesinden bir görünüş 

MübareklBaşdurak caddesi.. takunya: ve çoraplı, ihtiyarca 
Kış gelince, insan burada aya- bir Musevi kadını ilerliyordu. 
ğına paten takıp b ir harekette Bu çarşmm maruf müşterile-
soluğu ta arastada almalıdır. rinden imiş galiba.. Sebzeci-
Sokaklar herdem çamur, her- lerden biri; 
dem yaş .. Fakat burası , ayni - Kadinika -diye bağırdı-
zamanda ( Nevale ) dediğimiz gel, bak, sana kokmuş soğan 

Bir kasap 
maddenin en büyük gırtlak 
yoludur. ( Hayatı kazanmak ) 
dediğimiz ideal tahakkuk 
edince, birçoğumuz derhal bu
raya başvururuz: 

- Çek şuradan bir kilo et, 
ver şuradan iki kilo balık, 
tart bakalım bize iki tane la
hana, dört kilo soğan, bir 
kilo havuç ve saire ... 

Arkadaki kömürcüler, scb· 
zeciler sokağına dalmıştım ki, 
üç adım ilerimde, başı b eyaz 
yün atkılı, siyah soluk kadife 
ceketli, koyu pazen entarili, - -ediyor. Bu hapishane, beşeri-
yet denilen camianın , ancak 
ve ancak korkunç sesler ver
diği dakike.da, rastgele alaka 
gösterdiği bir darülaceze ola
rak kalamazdı . Çünkü içinde 
bir millet vardı , hem· de mil
yonlara çıkan bir millet. 

Falcılık yapacak değiliz: 
Almanya'yı, hem de kulak

larına daha iyi aletler taka
rak, bütün milletler d inli} e 
ceklerdir. Bugün ise, çok 
uzakta değildir. Fizik kanun
larından, psikolojiden anlıyan
lar, bunu inkar edemezler .. 
Matlup olan şudur: 

Medeniyet, adalet ve sulh 
mefhumu dahilinde bunu din
leyip Almanya'yı tatmin et
mek. 

Aksi takdirde ... 
Kariimin idraki karşısında 

fazla fikir yürütmekten çeki
nınm .. 

Orhan Ralımi Gökfe 

ayırdım, kilosu beş kuruş .. 
Ta öteden bir sebzeci ses· 

lendi: 
- Oh oh oh1 bahtın açık

mış vallahi kadinika, bende de 
kafan kadar çürümüş turp 
var ... Torunlarınla beraber bir 
ziyafet çekersin. 

Kadın kızar gibi o!du: 
- Yozunuz kör olsun .. Turp 

yibi çürüyesiniz ... 
Dedi ve sonra bir sebzeciye 

yaklaştı : 

- Pırasa kaç para?. 
- Güzel hatırın için yarım 

kilosu elli kuruşl. 
- Elli parça olasin hin ;r 

soyu hinzir .. 
. Koca karı alış-verişe değil, 

tetkikata çıkmışa ·benziyor. 

Her dükkanın önünde, her 
küfenin, sandığın karşısında 

duruyor, bazan elini uzatıyor, 
bir soğan, bir patales, bir 
havuç, bir elma alıyor, eviri
yor, çeviriyor, bakıyor .. Yarım 
saat sonra kendisini tekrar 
gördüm. Sepeti boştu. Dibin
de, ıspanak yaprakları vardı. 

Vakit alış-verişin hararetli 
devresini geçirmişti.. Kasaplar, 
balıkçılar tenha idi .. Burnunuz, 
balık küfesine sokulmuş gibi, 
havadan mütemadiyen balık 
kokusu teneffüs ediyorsunuz. 

Etler, canlı canlı, pembeli, 
kırmızılı, beyazlı, koyu renkli, 
yığın yığın etler sallanıyordu 
çengellerde.. Ara-sıra, bir ka
sap bıçağının veya satırın sesi 
duyuluyordu .. 

Bir kasap bağırdı: 
- Mahmut paşa' dan mı gel

din mübarek beeeeel. 
Bu da ne demekti, anlıya

- Sonu 6 ıncı sahi/ede -
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G. Franko Malagaya gidiyor 

aha uz n 
am edecek. yaman hırsızlar 

~~~~~~mıı~~~~~--

Kontrolün şeklini tesbit için b·ir 
korrite teşekkül etti. Malaga'da 

idamlar başlamak üzere ... 
- Başı 1 inci say/ada -

vam etmekte ve esirlerin kütle ha· 
tinde muhakemelerioll .Malaga ·da 
başlanmış bulunmaktııdır. 

Rnrselon, ll (A.A) - llüku· 
m et bütün cenub cephesinde taar
ruza geçmiştir. Bir hükumet kolu· 
nun Grcnııdıı'nın muhasarası iı,in 

iyi bir mevzi teşkil eden iki kövü 
" aldığı söyleniyor. 

.Malagn'ııın zaptına nitl olarak 
Almeria'dan gelen haberler Kauen 
torpido unun Malaga limanında 

batıı~ıoı YC Artabrc semisinin de 
yandığını bildirmektedir. 

Londra, l 1 ( A.A ) - Lord 
Cranborne A vnw kamarasında so· 
nılan lıir suale ccvab vererek bn· 
:mda 1spanya'dn bitçok ltalynn hu· 
lunduğunu fakat bunların hakiki 
miktarını söyliyemiyeceğini Leyan 
etmiştir. 

Mndrid, 11 [A.A] - Müdafaa 
\:omitesi dün öğle ,·akli bir tebliğ 
neşretmiştir. 'l'ebliğd e 2 l !atıtten· 

heri Madrid cephesinde vaziyette 
tebeddül hasıl olmamış olduğunu 
bildirmektedir. 

Londra, 11 (Radyo)-İngiliz 
gazeteleri, Malaga'nın sukutu 
üzerine neşriyata devam etmek· 
tedirler. 

Tay mis: 
"Malaga'nın sukutu ile is

panya' daki dahili harbın niha
yete ereceğine Londra' da ina
nan yoktur. Buna mukabil, 
hadise oldukça mühimdir. 

"Eğer Valans ve Barselon 
müttehit harekette devam 
ederlerse, harb daha uzun 
müddet devf\m edebilecektir." 
Demf"ktedir. 

Bükreş, 11 (Radyo) - ls
panya'da Franko cephesinde 
bulunan Romanya'h gönüllü
lerden iki maktulün cc.sedi 
Romanya'ya getirilmiştir. 

Bu münasebetle Bolşevizm 
aleyhine birçok nümayişler ya
pılmıştır. 

Hükumet bu merasim dola
yısile İçtima memnuiyetini mu
vakkatan kaldırmıştır. 

Londra, 11 (Radyo) - Von 
Ribentrop bugün, İspanya iş
leri ademi nıüdahale komitesi 
içtimaında hazır: bulunmuştur. 

Bu içtimada hiçbir netice 
elde edilememiştir. Rusya 
murahhasları tarafından ser
dolunan metalibat bu akamete 
sebeb olmuştur. 

Yon Ribentrop ltalya ve 
Almanya'nm ispanya işlerin· 
deki hüsnü niyeti söylemiştir. 
Buna mukabil, İtalya ve Al
manya murahhasları, Portekiz 

tarafından yapılan tarafgirane 
teklifi şiddetle müdafaa et
mişlerdir. 

Gönüllü gönderilmemesi hu· 
susunda umumi bir ittihadı 
efkar görülmüştür. Kontrolün 
tesbiti için yeni bir komite 
teşkil edilmiştir. 

Portekiz hududlarınm kon· 
trolü de mecburi olacak, de
niz kontrolü müteaddid mm
takalara ayrılacak ve muhtelit 
filolar tarafından yapılacaktır. 

ltalya murahhası, kontrol 
hakkında birçok kaçamaklı 

sualler sormuştur. 
Müzakerata devam edile· 

cektir. 
Londra, 11 (Radyo)- Deyli 

Meyl gazetesi Malaga muha
birinden aldığı bir haberi neş
retmiştir. Bu muhabir, vaziye
tin fecaatını tasvir ve milisle
rin vahşetinden bahsetmektedir. 

Sevil, 11 (Radyo)-General 
Kepu Dö Liyano, Kordore 
milislerin muvaffakıyetleri hak
kındaki haberleri tekzip et
miştir. 

Malaga, 11 (Radyo) - Asi 
kuvvetler Elmebra'ya doğru 

yürümektedirler. 100,000 mül
teci Malaga'ya toplanmıştır. 

Rus generah Kleber tayyare 
ile Malaga' nın sukutundan iki 
saat evel kaçmıştır. 

Sevil, 11 (Radyo) - Bugün 
15 keşif tayyaresi Madrid üze
rinde uçmuştur. 

General Mola kuvvetleri, 
Madrid·Valans yolu civarında 
bir köy daha işgal etmişlerdir. 
Fas'lılar on kilometrelik bir 
cephede Mantanares üzerine 
yürümektedirler. 

Malaga' da sabık belediye 
reisi, sabık polis müdürü ve 
150 şüpheli zabit tevkif edil· 
miş ve divanıharba verilerek 
hepsi de kurşıma dizilmişlerdir. 

Şimdiye kadar tutulan esir 
1500 dür; Endülüs cephesinde 
de bir tayyare iskat edilmiştir. 

Belgrad, 11 (Radyo) - İs· 
panya Hariciye Nazırı Alvarez 
del V ayo, gazetecilere şu be· 
yanatta bulunmuştur: 

- "Malaga düştü. Lakin ni
hai zaferi elde edeceğimizden 
eminim. Asilere, iki büyük 
devlet müzaheret etmektedir.,, 

Belgrad, 11 (Radyo) - ls
panya'dan. gelen haberlere gö· 
re Malaga divanıharbı, beşbin 

- - -··---
Asr,i sinema kişesini 

soydular 
Evelki gün, gece yarısından 

sonra Irgadpazarındaki Asri 
sinemaya iki hırsız girmiş ve 
kişeyi açarak çekmecede bul· 
dukları 260 kuruşluk tayyare 
ve 320 kuruşluk damga pulu 
ile duhuliye biletlerinden bir 
kısmını aşırmışlar ve gece bek
çisi tarafından görüldüklerini 
anlayınca, her ikisi de arka 
taraftaki dıvardan atlıyarak 

kaçmışlardır. 
Hırsızlardan biri, acele ile 

ayakkabılarını giyememiş yalın 
ayak kaçmıştır. 

Karısını dövmüş 
Karşıyaka' da Soğukkuyu' da 

Hidayet sokağında oturan f zzet 
oğlu Ahmed, kansı Hatice'yi 
dö\'müş ve zabıtaca tutul
muştur. 

Çuval hırsızlığı . 
Müteahhit Şükrü'ye aid çi

mento çuvalları ile bir küskü 
çalan Veli, Ahmed, ve Mah
mud, çuvalları satarlarken ya
kalanmışlardır. 

Emniyetli bekçi! 
Kereste tüccarı Avram 'ın 

fabrikasında kavaslık yapan 
Mustafa oğlu Adem'in, fabri
ka' da kimse bulunmadığı sı

rada, gizlice mal sattığı anla
şılmış ve takibat neticesinde 
cürmü meşhud halinde yaka
lanmıştır. 

Kadım yaraladı 
Numan oğlu Selim, Sürmeli 

sokağında genel evde bulunan 
Nevzad kızı lsmet'i üç yerin· 
den yaraladığından yakalana
rak adliyeye verilmiştir. 

Sabık krala 
Şimdiki kral maoş 

verecek 
Londra, 11 (Radyo)- Eski 

kral Edvard'a tahsis edilecek 
olan maaşın, kral Altıncı 

Jorj'un tahsisatından ayrılma· 
sı, saray mahafilinde tensip 
edilmiştir. Bundan maksat, 
Avam kamarasında başlıyan 
münakaşaların uzamaması ve 
partiler arasında bir münaferet 
çıkmaması içindir. 

kişi hakkında idam kararı ver
miştir. 

General Franko, Madrid üze· 
rine de kat'i taarruz için yeni 
bir plan hazırlamakta, istikşaf 
hareket1eri yaptırmaktadır. Is
rarla söylendiğine göre, Por
tekiz ve ispanya sahilleri der
hal abloka edilecektir, 

21 Şubatta --.... ·-··---Yeni Halkevleri 
acılacak .. , 

Ankara, 11 ( Hususi ) 
Şubatın 21 inde memleketi· 
mizin muhtelif vilayet ve ka
za merkezlerinde 36 Halkevi 
daha açılacaktır. Bu münase· 
betle Başvekilimiz ismet İnö· 
nünün mühim bir söylev ver
meleri muhtemeldir. 

Amerika 
grevi bitti .. 

Nevyork, 11 (Radyo) - Ge· 
neral Motors şirketi mümes
sillerile amele murahhasları 
arasında, 45 günlük bir grev
den sonra tam bir itilaf hasıl 
olmuştur. İtilaf mukavelesi im· 
zalandıktan sonra amele, işgal 
etmiş oldukları fabrikaları der
hal tahliye edeceklerdir. 

Hükumet, grev münasebe
tile silah altına almış olduğu 
liçbin kişilik milis kuvvetini 
terhis edecektir: 

Turizm 
Memleketimize gele. 

ceklere kolaylık 
göstereceğiz 

Belgrad, 11 (Radyo) - Tu· 
rizm için toplanan Balkan 
devletleri murahhasları, müt· 
tefik memleketler arasındaki 
turizm hareketlerini kolaylaş· 
tırmağı düşünmüşlerdir. Türk 
m •rahhasları, Türkiye'ye gi<le-

. cek olan turist1er için birçok 
kolaylıklar düşündüğünü ve 
bunları tatbika amade bulun
duğunu söylemişlerdir. 

Antonesko 
Belgrad' dan Ati

na 'ya geçecek 
Belgrad, 11 (Radyo) - Cu· 

martesi günü Romanya hari· 
ciye bakanı M. Antonesko 
Belgrad'a gelecek ve M. Sto
yadinoviç ile görüştükten sonra 
birlikte Atina'ya gideceklerdir. 

Kral.Zogo 
ParlAmentoyu açtı 

Tiran, 11 (Radyo) - Kral 
Zogo bugün yeni meclisi aç-
mıştır. 

Kral nutkunda komşularile 
ve bütün devletlerle hoş ge-
çinmek istediğini ve ltalya ile 
dostluk ve ittifakın devam 
edeceğini bildirmiştir. 

Demir ihtiyacı 
YUzOnden eski karyolaları 

toplıyorlar 
Londra, 11 (A.A)- Danzig 

Nazilerinin şefi M. Focrsger 
ahaliyi eski demir karyola ve 
sair madenleri toplıyarak fır
kaya v~rmiye davet etmiştir. 
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vücuda getirmiş bir mütahassıs 
sıfatiyle arkadaşına: 

- Vay .. -dedi· en mükem
mel bir su motörüdü.. Görü
lüyor ki Atilla'nın buradaki 
hafidleri fenni bizden iyi kav
ramışlar .. 

- Miisyü.. Bu tarafa gel
miyorlar. 

- Cepheye doğru gidi-
yorlar. 

- Evet. Kulübeye gittik
lerine şüphe yok! 

Olabilir. 
- Şu halde .. 

Nakleden : F. Ş. Benlioğlu 

- Evet.. 
Motörlü sandal cidden seri 

idi. 
Sandal, kulübenin yanında 

bulunan ve bir tarassud kulesi-
ni andıran yere vardığı vakit, 
içindeki iki adam silahlarını 
kullanmağa hazır bir vaziyet 
aldılar. Lük ve Piyer, henüz 
yolun yarısını yürüyebilmiş 
idiler. 

Sandaldakiler, sandali sahile 
kendilerince malum ve müsaid 
yere y:Snaştırdıkları vakit, Lük 
ile Piyer de istedikleri yere 

ucuna varmış idiler. 
Lük ile Piyer'in buradaki 

vaziyetleri, şimdi büsbiitün 
başka bir mahiyet almıştı. 
Heriki delikanlı, asıl işlerini 
unutmuşlar, şu motörlü san· 
daldan çıkan silahlı iki adamı 
takip ve tecessüs ediyorlar; 
bunların ne yapmak istedikle
rini öğrenmeğe çalışıyorlardı. 
Bunun içinde herhangi bir 
hadiseye karşı, bütün kuvvet 
ve cesaretlerile mukabeleye 
hazır idiler. 
Ağaçlann arkasına gizlen· 

diler, kendileri görülmedikleri 
-yahud böyle sandıkları- halde 
iki silahlı adamın hareketleri· 
ni muvaffakıyetle tedkik ve 
takip edebiliyorlardı. 

İki adam, karaya ayak ba
sar basmaz, yolu amudi ola

e tiler ve do" uca kulü· 

beye doğru yol almağa baş· 
ladılar. Lük, Piyer'in kulağına: 

- Heriflerin hiçbir şeyden 
endişeleri yok, bak, silahlarını 
bile omuzlarına nasıl asmışlar. 
Sen ne düşünüyorsun, Piyer? 

Dedi. 
- Ben de sizin gibi düşü

nüyorum, yalnız ... 
- Ne var? 
- Yalnız... Muvaffakıyetle-

rine emin oldukları için böyle 
tedbirsiz hareket ediyorlar sa· 
nıyorum. Bence, bunlar burada 
bir yerde pusuya yatacaklar 
ve kulübeden bizim çıkmak· 
lığımızı bekliyeccklerdir. Eğer 
kulübede bulunsaydık, halimiz 
yaman olurdu. 
• - Evet.. Fakat işte kulü

bede lrnlunrrıuyornz. 

- Fıtkat bizi takip ede
cekler. 

---·· 
Çok feci biJ· tayyare 

kazası oldu 
Berlin 11 (Radyo) - Bir 

yolcu tayyaresi, kar fırtınası 
yüzünden alçaktan uçarken 
şehir dahilindeki telgraf di· 
reklerinden birine çarpmış ve 
sademe neticesinde tayyarenin 
motörü patlamıştır. Yolcular
dan beş kişi yanarak ölmüş
tür. Tayyare düşerken, kaza 
mahallindenki halktan iki ki
şiye çarpmış ve bundan birini 
öldiirmüş, diğerini ağır surette 
yaralamıştır. 

Alman sefiri 
Lord Halifaks'la 

konuştu 
Londra, 11 ( Radyo ) 

Lord Halifaks, bugün saat 16 
da Almanya'nın bura sefiri 
dün Ribentrop'u kabul etmiştir. 

Ribentrop, Hariciye nezare
tinin kapısı önünde toplanan 
gazete fotoğrafçılarının karşı· 
sında durarak resmini aldırt· 
mış ve içeriye girerken tekrar 
Hitler usulile selam vermiştir. 

Von Ribentrop'la Lord Ha
lifaks arasındaki mükalemeler 
gizli tutulmaktadır. 

Londra, 11 (Radyo) - Von 
Ribentrop bugün Lor<l Ha
lifaks tarafından kabul edil· 
miştir. 

Deyli Telgrafa göre, bu 
mülakatta ancak başlamış 

olan müzakerelere devam edi
lecektir. 

Müstemleke mes'eleleri hak· 
kında Almarfya sefiri Lord 
Halifaks'tan Almanya'mn müs· 
t emleke ihtiyacının prensip 
itibarile tanınmasını istiye
cektir. Almanya'nın iptidai 
maddeler taksimi komitesine 
işt ;rakine gelince, Almany'anın 
sefiri bu komiteye kombineye 
iştirak edilmiyeceğini bildire· 
cektir. 

Londra, 11 (Hususi) - Roy
ter ajansına göre, Almanya· 
nın bura sefiri Von Riben
trop tarafından lord Halifaksa 
verilen bir notada, Almanya
nın bütün mes' eleler için mü
zakereye amade olduğu kay
dedilmektedir. 

Kudüs, 11 (Radyo) - F ev· 
kalade komiseı Artur Vaşop 
un yakında Kudüse döneceği 
söyleniyor. 

Polonya 
Yeni ticaret muahedele

rini tasdik etti 
Varşova, 11 ( Radyo ) -

Kabine toplanmış ve yeni ti
caret mukavelelerini tasdik et· 
miştir. 

- Yapma yahu .. 
Fakat, Piyer'in tahmini doğ· 

ru çıktı. Şatonun iki adamı, 
yollarına devam edecekleri 
yerde, durdular ve silahlarını 
kullanmağa hazır bir vaziyet 
aldılar. Silahlarının makaniz-
malarını yokladıktan sonra 
yolun iki kenarında pusuya 
yattılar ve kulübeden çıkacak 
kimseye karşı ateş etmeğe 

hazır oldular. 
Lük ve Piyer de bunlardan 

birkaç adım geride, gece ka· 
ranlığının himayesi altında 
idiler; Lük, sesini çıkarmama
ğa gayr et ederek: 

- Piyer! 
Dedi. 
- Ne var müsyü? 
- Bunların iizerinc atıln· 

lım mı'? 

- Eveti. 

Bu akşamki program 
lstanbul radyosu 

12,30 Halk musikisi, 12,50 
havadisler, 13,05 hafif musiki, 
13,25 muhtelif parçalar. 

18,30 Dans musikisi, 19 
şehir operetinden nakil, 20 
Türk musikisi, 20,30 Arapça 
neşriyat, 20,45 Münir Nuriddin 
ve arkadaşları, 21, 15 stüdyo 
orkestrası, 22, 10 Ajans ve 
horsa haberleri, 22,30 sololar. 

Niçin çekilmiş 
Brüksel, 11 (Radyo) - M. 

Vanderveld dün sosyalist par
t isinde Belçika kabinesinden 
istifası sebeplerini izah etmiş· 
tir. M. Vanderveld İspanya
Belçika münasebetlerinin inkı
taına taraftar olmadığı için 
istifa etmiştir. 

Sosyalist olan şimdiki hari
ciye bakanı M. Stark da izahat 
vermiş fakat asıl mühim nok
tanın partinin hükumet işlerine 
mütemadi müdahalesi oldu
ğunu bil dirmiştir. 

Trocki , 
Nutkunu verdi 

Nevyork, 11 (Radyo) 
Hipodorm binasında Troçki 
taraftarı 6000 komünist troçki 
nin radyoda verdıği nutku 
dinlemiştir. 

Asayişin temini için 900 
polis memur edilmiş ve ko· 
münistlerle hadiseler çıkma
ması temin edilmiştir. 

Varşova'da 
Tetkikat yapıldı 

Varşova, 11 - Varşova za
bıtası 45 komünist merkezin-
de taharriyat .yapmış ve birçok 
kimseleri tevkif etmiştir. 

Belçika cevab verdi 
Brüksel 11 (Radyo) - Şark 

lokarnosu için İngiltere'nin 
sual notasına Belçika Haricıyc:: 
Nezareti bugün cevab ver· 
miştir. Bu cevabın bir sureti 
Fransaya da verilmiştir. 

Adliye tabibi 
lzmir adliye tabibi Muhip 

Ôzay Adliye Vekaletince Er· 
zurum cezaevi doktorluğuna 
tayin edilmişti ... 
• ~'1'iillmililmlll .. ~ı;;I· 

Mevlü e davet 
Şehit tayyareci teymen 

Salahiddin'in ruhuna ithaf 
edilmek Üzere Şubatın 14 
üncü Pazar günü öğle na
mazından sonra saat onüçte 
Hisar camiinde Ömer Sesli 
tarafından mevlUd okuna· 
cağından arkadaşları ile bil
cümle vatandaşların gelme· 
lerini rica ederim. 

Salahiddin'in eşı 
Nezihe 

Boğazlarını biraz sıka· 
lım, yarı baygın bir hale ge· 
tirelim, kulübeye kadar götü· 
relim. . Sonra ... 

- Sonra, müsyü? 
- Mükemmel bir fikrim 

var; fakat bunu şimdiden sÖ'/' 
!emek lüzumsuzdur. Yalnıt 
bunları kaçırmamak lazım .. 

- fp var mı? 
- Evet.. Her zaman oldu~tl 

.b. d? gı ı, ya sen e. 
- Tabii var. 
Lük ve Piyer, herhangi bil' 

tehlike veya vaziyette sağ1~111 

bir ipin ne kadar büyük_ hıı~ 
metler temin edeceğini bır~?k: 
tecrübelerle biliyorlardı. Lu 

- Pekala ... Sen soldan bef. 
de diğer taraftan heriflere sa 

dıralım. 

Baş üstüne!. 



............................................. Sa~a5 

Suriye Heyeti 
Paris'te çok büyük müşkilata 

tesadüf etmiştir Faşistler: n kendilerine mah
sus bir se amı vardır. Komü-

1 ( Muhabirimizden ) - Salı işte şimdi o müzakerelerde bu-nistlerin keza!.. slamların da 
ayrı bir selamları hulunduğu günü şark e~spresile Suriye lunmağa gidiyorlar. 

lı•' n r 

i .. . ) 

gibi.. Mesela, çok lslamlar, başvekilinin riyaseti altındaki Suriye hükumeti heyetinin 
eskiden eJimizi göğsümüze gö- Suriye· heyeti Paris'e müte· Cenevre müzakerelerinde ka-
.. d k 1 l b h veccihen hareket etti. bul edeceği anlaşmalar Fransa-turür ü . zci er ise kal iza-

_ :4 - Hariçten bir müddet hava smda selam verirler .. Faşistle· Heyet başvekil Cemil Mer- Suriye muahedesine zeylen 
~arBe~d~~7~- almaktan ihtiraz İcab edece- rin selamı, eller yukarı kalk- dem ile Dahiliye Vekili Sa- ilhak edilecek ve bu zeyl Su-
dd E ğinden, uzunca süren bombar- mak ve avuç içini, selam ve- dullah Cabiri ve Riyaseticum- riye meclisinin tasdikine arze-
~vi~rbol:~ dıman esnasında bile sığınakta rilecek zata karşı tutmaktır. bur sekreteri Necib Ermanaz- dilecektir, 
mu yoksa en kafi hava bulunacak genişlik Selam, ordularda da ayrı ay· dan müteşekkildir. Fransa'nın Suriye'liler ve 

" 11k b la~zımdır. Heyet Parı"s'te Surı"ye Fran (İskenderun meselesı"nde Surı· · 
/q ın odruma iltica çaresi rıdır. Kimi elini şakağına gö- - -
~anır. Mümkün değilse 0 za· Her adam için 4 m, 3 ve türür, kimi kaş üstünde tutar, sa muahedesinin tatbikatına ye'nin reyi alınacağı) hakkın-
Qan evin alt katına girilir. çok tehlikeli yerlerde 6 m.3 kimi de parmaklarını iki kaş ve Iskenderun hakkında Fran- daki teminatının esası budur. 
L 0drumlar tahrip bombalarına hava lazımdır. Bu ı. iktar 4-6 ortasına doğru yaklaştırır ve sa • Türkiye anlaşmasına bağ- Gazeteler heyetin bu müza-
~rşı takviye edilmek şartile saat için kafidir. Ağırlaşmış saire vesaire.. lı mes'elelere aid görüşmeler keratia mevkiinin biraz müşkil 
c? iyi sığınma yeri olduğu havanın bizce malum püskürt- Alman sefiri Fon Ribentrop, yaptıktan sonra Cenevre'ye olduğunu yazıyor. 
~bi gaza karşı hazırlanmak me vesaitile tadili iyi olur. son defa İngiltere kralının hu- gidecektir. Fransa-Türkiye arasında an-
~rtile de en iyi gaz sığma- Eğer ahval zaruri kılıyorsa o zuruna çıkarken faşist usulü Heyet iki hükumet arasında laşma bittikten ve bunu Ak-
~1dır. zaman 4 m.3 bir hacimden ile selam vermiş.. Bazı İngiliz cereyan eden müzakerelerden vam cemiyeti de tasdik ettik-

Caza karşı korunma daha azla iktifa olunabilir. Fa- gazeteleri, bunun Sen Ceymis sonra Fransa hükumeti tara- ten sonra işin siyasi safhasında 
b· Bunun vasıtaları maske, el- kat hiçbir zamıın bir adam sarayı adabına uygun olmadı- fından Paris'e davet edilmiş- Suriye heyetine artık yapacak 
rlse ve gaz sığınaklarıdır. için en aşağı miktar olan 2 ğını yazarak sefiri tenkid edi- tir . bir şey kalmıyor. 
!&kat herkese bir maske ve m.3 dan daha aşağı hava ka- yorlarmış .. İngiltere' de anane Fransa Hariciye Nazırı Del- Yalmz Hatay'ın dahlliııizamı 
~ bise verilmesi fikri doğru fi değildir. Asıl sığınağın önün ve saray adabı, hiçbir zaman bos Türkiye'nin Paris sefirini tanzim edilirken Suriye'yi alaka-
:ğildir. Esasen derin düşü- de ayrıca bir de gaz aralığı kendinden fedakarhk yapmak de Paris'te yapılacak ihzari dar edecek mesailde Cenevre 

~~liirse böyle birşeyin madde· bulunmalıdır. Keza sığınağın istemez. Ve bu hal, İngiliz'le- müıakertlerde bulunınağa da- kararma göre tefsirat ile bu 
•11 tnümkün olmadığı netice- ikinci bir mahreci daha olma- rin karakteristik bir vasfıdır.. vet etmiştir. ikinci müzakerede rey vere· 

~ılııe varılır. Bir maske bir iş lıdır ki, icabında oradan çı· İ 1 Cenevre' de yapılan anlaş- bileceklerdir. 
~ t zmir'de, stanbul'da şapka· ·b· H t ' d Fakat bunu yaparken her 
Le i gibidir. Onu taşıyan onun kılsın. Yahud münasib bir d ma mucı ınce a ayın a-
'1111 sız gezen birçok arka aş ta· hili nizamı şubat sonlannda şe)1den evci Akvam cemiyetı" 

anılması hususunda ameli pencere de bu işe yarayabi- B 1 d b 1 b 

l~c sıhhi cihetten tamamen ye- lir. Bunlar da mümkün olmaz- mrım. un ar an azı arı, aşı akvam cemiyetinde tesbit edil- kararını kabul etmiş olmıya· 
ı4ı...· açık dolaşmağı, sırf selam ver· dikten sonra Türkiye • Fransa caklar mı? işte Suriye maha-
l-;•ıış ve müsaid halde olma- sa o zaman duvarı kolayca k t• d t k 
"Q me zarure ın en or aya çı ar- - Suriye arasında Suriye hu- filinde ve halk dilind~ bu sual b· ıt, Halbuki halkın mühim delib çıkabilmek lazımdır. Bu ı d 
•. 't kısmı, çocuklar, ihtiyar maksadla içerde bazı aletler mış ar ır. dudunun muhafazasını temin gezıyor. 
't hastalar, maske kullan· a- Başları ile bir işaret verip, edecek yeni bir dostluk an- Suriye' de efkar oldukça ya-bulunmalıdır. (Kürek, kazma, h d "M h b d" · 
~zlar. Bunun için kuvvetli küskü .. ) ya u er a a,, ıyıp veya, !aşması yapılacağından Suriye tışmışmış ve Türkiye Başvekili 
't tam sıhhatli olmak şarttır. Tavan takviyesi: gülüp geçiyorlar.. heyeti bunun için Paris'ten ile .Hariciye Vekilinin beyana-

F' Tamamile anladık ki ken- Selam, dedim de hatırıma sonra Cenevre'ye de gidecek· tıııda Suriye'lileri memnun 
~ aal yardımcı ·teşkilata mas- geldi: lerdı"r. edecek sözleri dinledikten ve 
t Verilmesi zaruridir. Passif dimizi tahrib bombalarının lsm·n· hat l a d ., b. 
q&lk h 1 1 ır ıy ma ıgım ır Şubat ı'ptı'dasında Cencv- heyetin Paris yolunda Türkiye 
., a gelince ki bunlar büyük parça ve ava tazyikine ve T"" k k ı h f 
'it kimyevi maddelere karşı ko- ur ·a e mu a ızı, uzun mu- re'deki Fransa ve Türkiye an- ricalile temasından sonra or-
~ Seriyeti teşkil ederler, faal rumak mecburiyetindeyiz. Ha- kavemetten sonra, nihayet kah- !aşması ve Akva ·' cemiyetinin tada bir bulanıklık kalmamış 
11. ltıreyi sÜKunetle işlerini gör- rama ca · "ICk vanın tazyikinden dolayı evler n çarpışa çarpışa esır karan Suriye'de biı az hayal olmakla beraber Mart iptida-
L ten alıkoyamıyacak surette d.. ·· M h b k d Qat k k l b'l· k t ·k· uşmuş. u are e 0 a ar ı·nkı'sarı şeklı"nde akı"sler husule sında Cenevre' de yapılacak 
b e ete ve onları lüzumsuz yı ı a ı ır, ve en azın azyı ı· . 1 k" M k f Ç 
:.ere yormamağa ehemmiyet le sığınağın çökmesini mucib çetın ° muş 1

' os 0 arı getirmiş Şam'da, H"lep'te te- üç devlet uyuşmasile Suriyenin 
·~ olabilir. Bu sebeple sıg" ınag" ın bile, bizzat kendi ordusunun h.. t d l t Ş 'd kazanacag" ı Türkiye dostlug"' u-,., rtıelüri lazımdır. za ura a yapı mış ı. am a 
('Qaf ve gayri faal halk tavanını kuvvetlendirmek la- başına gelip harekata kuman· Emeviye camiinden çıkan halk nun kıymeti hakkında henüz 

ııı Aktif halk cismen ve ruhan zımgelir. Bu da tavam direk· da etmek mec~uriyetinde kal- hükumet sarayı önüne giderek Suriye mahafil ve matbuatın-
& attuba muvafık olanlardır. lerle takviye, yahud ikinci bir mış.. Suriye hükumetinin Suriye me· da bir tebellür görülmemek-
b Unlar maske ve müvellidül- tavan yapmak suretile olabi- Çar, Türk paşasının feda- nafiini nasıl temin edeceğini tedir. 
~~llıuıa aletlerini kullanmıya lir. Yeni binalarda bodrum- karlık ve kahramanlığına hay- sormuş ve ·gelecek müzakere- Fakat evelcc de yazdığım 
ıu'ş~ış olurlar. Bu zümre; ev 1arda bu cihetin gözetilmesi ran olarak, ona hususi bir ne- lerde hükumetin bu işe çalışa- gibi Suriye'de Türk dostluğu· 
~ aı~~si ve emniyet ve yardım lazımdır. Herhalde bu takvi- zaket ve ikram sröstermiş. Ara cağı vadini alarak dağılmıştı. nu takdir edenler çoktur. 

Halkavi köşesi: 

Halkevlerinin 
6 ncı yıldöniimü, 

---.. ··-···--Gelecek haf ta 
her yerde meraf! 
sim yapılacaktır .• 

1 - 19/2/937 Cuma güni.i 
Halkevlerinin altıncı yıldönij· 
mü ve yeni açılacak Halkev· 
lerinin ftçılış ve kuruluşlarınm 
kutlanması münasebetile her 
yerde geniş ölçüde bir tören 
yapılacaktır. Burada yapılacak 
törenin halkı ilgilendirecek ca
zib bir şekilde olmaiı için 
Halkevinde toplanan bir he· 
yet bu iş üzerinde göıüşme
lerde bulunmuş ve bazı karar .. 
lar vermiştir. 

2 - Halkevi Soysal yar· 
dım komitesi dün akşam saat 
18 de toplanarak yardım iş· 
leri.ıe aid bazı görüşmeler yap· 
mıştır. 

3 - Halkevinde verilecek 
tarihi konferanslar için projh.k
siyon makinesi tecrübeleri ya
pılmıya başlanmıştır. 

Halkevi dershane ve kurs
lar komitesi vatandaşlara fay-
dalı olmak üzere onbeş yaşın
dan yukarı olanlar arasında 
ilk tahsil bilgisini tamamla
mak üzere Halkevi merkezin
de ve Tepecik'te iki dersha
ne açılmasına ve dershaneler
de okuma, yazma, hesap, hen· 
dese, yurtbilgisi, tarih, coğraf
ya, fenbilgisi gibi derslerin 
okutulmasına karar vermiştir. 

İstekli olan yurddaşların 
Halkevi merkez idare heyeti 
sekreteri Bay Şevki'ye (Cu
martesi ve Pazardan maada 
diğer günlerde) saat 16 dan 
18 e kadar kaydolunmak üze· 
re baş"vurmaları ilan olunur. 

Mevlud 
Karşıyaka' lılara ! 
Epiyce evel vefat eden tay· 

yareci Cevad'ın ruhu istirahati 
için 13/2/937 Cumartesi günü 
akşamı ( Pazar gecesi ) Karşı-
yaka' daki Kemalpaşa cadde· 
sindeki camide bir mevlud 
okunacaktır. Cevad'ın babası, 
mevlude arkadaşlarını, Cevad' ı 
sevenleı i ve bütün Karşıyaka &ık1ılatt ve diğer kıt'alardır. ye işlerinde mütehassısların sıra, yanına davet eder, onun- _____ ... ______ ! Şimdi giden heyet için bu 

\ıt ~.ara korunma elbisesi de fikri alınmalıdır. la konuşurmuş.. Bir gün far- içeriye iki büklüm olarak gir· dostluğu Cenevre' de kendi ------------
iti tılır. Diğer halk harekete Parça emniyeti kına varmış ki, Türk paşası, mek mecburiyetinde kalsın.. imzalarile bir daha tesbit et· muahedenin açık bulunduğu 

halkını davet eder. 

~ tcbur değildir. Hatta hare- Bomba parçalarının sığınak- karşısına çıktığı vakit tam as- Bittabi Çarın bu emri yeri- meleri temennisi kalıyor. devreye yetişecektir. 
~etten sakınmalıdır. Sığınaklar lara girmesini men tedbirleri kercc ve mahmuzlarını biribi- ne getirilmiş. Fakat paşa, ça- Suriye heyi Paris'te Suriye- Bununla beraber Suriye hü· 
'ttltt llevi tehlikeye, hatta belki. aynca ittihaz olunmalıdır. Bunu rine çarparak selam veriyor. dırın önüne gelince Çarın mak- Fransa muahedesinin - tatbika· kumeti dahili ve idari id ri 
tac~kenin kafi gelmiyeceği yeni evde oturanlar, daha doğrusu Yani ne iğilmek, ne tazim, sadını anlamış ve kapıdan ba- tına geçilebilmek için- Fransız işlerde yeni nizama göre yeni 
~t:ı ara karşı bile en emin bulunan yardımcılar temin et- ne birşey.. şını eğerek değil, evvela arka- parlamentosunda yakında tas- teşkilat yapmakla şimdiden 

erdir. melidir. En iyi tedbir, en az Bu hal, Çarı kızdırmış. O- sını çevirerek, yani gerisin ge- dik edilmesini istiyeceklerdir. gene serbestçe hareket etmek-
lJ Sığınaklar yarım metre kalınlığında kum nun önünde herkes iğilirken, riye girmiş, bunu müteakip Suriye-Fransa muahedesinin tedir. 

tıı llıuıni esaslar: Mevcud bod- torbalarını dıvar şeklinde pen- esir bir Türk paşası bunu na- dönüp Çara selamı çakmış.. Fransa parlamentosunda tas- Siyasi mağdurların yani 
b,ll'ılardan sığınak yapıyorsak, cere önlerine yığmaktır. Keza sıl yapabilirmiş? Emir vermiş Paşanın bu kurnazca hareketi diki ancak Cenevre'de Hatay menfilerin affı ve harici tem-
S1~ Şartlara dikkat lazımdır. ayni kalınlıkta toprak yığını ve demiş ki: Çarın da hoşuna gitmiş ve pa- anlaşmaları işleri bittikten sil gibi birtakım mesailin ge-
-d ~~ğın büyüklüğü eşhasın yahud kum sandığı da olur. - Çadırımın kapısını çok şaya birşey söylememiş.. sonra yapılacaksa da mart ba- cikmesi muahedenin Paris'te 

e ıne göredir. - Sonu 7 inci sahifede - alçak yapınız ki, Türk paşası Çimdik şında bu işte biteceğinden tasdikini beklemesindendir. 
r~~~~ ........... -. ................ ._ ... ..._;B.~m.lı.iilı.-iiii.~;--. .... maıırmmamnmllİlll ..................... -. .................... . 

1, f ia~f.iii·a·Af f*·* j ~~:~:~~~:;~'.:ff:r~::~:: f~v:~;'.;:;i.~1·~~~:"ÇJ;!~ ~·~~~ı:!i~~~~{E!~~r~;~::J~ 
düzelinciye, her ~ey anlaşılın
cıya kadar karşı Anadolu sa· 
hiline geçeceğiz. İyi ki, geçen 
sene ben oradan bir çiftlik te 
almıştım. 

parasile düzülmüş bir donan- )ere gelince, bir kısmı kızakta, çıkan alevler arasında yanıyor 
~:c-.: BUyUk Korsan Romam N•-..... - ... .J manm başında buralara gelsin, kalafatta .. Gemicilerin çoğu da gibi idi .. 
.. 76. Yazan: M. Ayhan, Faik Şemseddin herkese ydan okusun, sana, istirahattal. Gelecek olan do- - Bu bizim için en doğru 

bana, milletine hiyanet etsin. nanmanın başırda kim var, yoldur kızım .. Ali hakkındaki 
~il; Söyle, söyle, bunları ya· mnı, vicdanını satmış bir in- Zeliha soğuk·soğuk terliyor; burası meçhul ve şüpheli .. Bir duyduklarımız yalan çıkarsa, 

82tnıydı?. san olamaz .. Ne demek isti- -. imkansız, imkansız! rivayete göre, Ali, tehlikeyi şüphesiz gelir, bizi arar .. y · . . . . . . . yorsun baba, daha açık söyle? Diye inliyordu. sezmiş, kendini kurtarmak için Zeliha; 
Ya apabilirdi, fakat yapmadı. Osman reis içini çekti: _ fnşaallah öyle olsun, in- uzak denizlere açılmış .. Görü· - Eveti - diye kekeledi • 
~ Prtıadı çünkü · çi bozulmuş - Ne mi demek istiyorum? şaallah senin dedig" in çıksın. · yorsun ki, dedi-kodular pek doğru söy]iyorsun baba! 
A'tııırınl ' H ı .. k . O "li ·· em gorece sın, Hiç!. Kendiliğimden hiç bir Kolay değildir böyle bir fela- çok kızım .. Ben de, kararımı sınan reis, kızının ıstıra-
all'ıın bur~ya tekrar gelecek şey söylediğim yok ki.. Duy- ket tabii ... Fakat benim duy· verdim, ne yapacağımı bili- hını anlıyordu. Fakat yapıla-
tak 8

• bır Türk korsanı ola- duklarımı ve olan biten şey- duklarım, şimdiye kadar söy- yorum.. cak hiç bir şey yoktu.. Onu 
lUrıudeğil, başka türlü ... Başka leri söyliyorum sana.. Söyli- lemiş olduklarımdan pek çok - Ne yapacaksın baba!. teselli etmek boş şeydi. 
z gelecek... yene değil, söyletene ve söy- fazladır kızım.. - Karşı sahile geçmek, - Kalbimizi sağlam ve te-

lqh•eliha, bu son sözlere artık lenene bak kızım .. Ali'yi, ken· - Daha mı var baba? orada emniyetle beklemek.. miz tutalım kızım, Allah bi-
.. ltını ··1 . ......._ I u edememişti: di evimizin içinde gene eskisi - Var ya, var ya!. Söylen- Sonrası için Allahkerim.. zimle beraberdir. 

1ııarı nanmam -diye bağırdı- gibi, hiç değişmemiş olarak diğine göre, biz bu havalide Zeliha, Ali hakkındaki şüp· - Benim kalbim tertemiz 
~'·~ baba!. Ali, bu kadar göreceğim dakikaya kadar, tehlike içinde imişiz. Bir Mos- belere hala kalbinde yer ver- baba!.. 

s, u kadar hain, bu fikrimi değiştiremiyeceğim. Her kof~- Yunan donanması, bura· memekle beraber, bir gayri Biliyorum yavrum., Şim-
... ;....A.,. ....... ..__ ___ ~-~---ıı...._~~~..;;...;;__~...;...~.;;.....~~-ı..--......:.. ________ ....:......~-.....L~~--~~~__;,~~......:~~..ı_---~ • . . . .. . 

- Evet, çok iyi etmişsin 
baba ... 

- Haydi sen git, biraz daha 
uyu kızım. Ben de şu Musta· 
fa'yı çağırtayım, bazı işler ıs· 
marlıyayım .. 

Mustafa mı Mustafa da 
kim? 

Kim olacak, şu bizim 
yeni uşak.. Doğrusu, ben on· 
dan çok memnunum. Hem 
doğru, hem fedakar, hem de 
verilen işi mükemme1en l aşa-

• ran bir genç. 
- Evet, ben de birkaç defa 

konuştum. Biraz safça gözü
küyor amma .. 

C'f_ --- ----



............................................ ~NADOLU 

a içinde 
nç Türk casusları .. 
~~~~~~---~~~~~~ 

hmed, her nasılsa Türkçe 
yemin edivermişti. 

-4-
Ahmed, genç kızı ellerin· 

den tuttu, kendine doğru çek· 
ti. Evvela göz göze, sonra 
dudak dudağa geldiler: 

Seni seviyorum Aliz! 
- Ben de seni, ben de se· 

nı ... 
Ormanın serin gölgeliği 

içinde, tutuşmuş bir aşkın bü
tün heyecan ve ihtirası ile se· 
vişmeğe başladılar .. 

- Fakat Aliz, bu yaptığı
mız bizim için iyi olmıyacaktır. 

- Niçin, niçin iyi olmasın? 
- Çünkü, ayrılmağa mah· 

kumuz. Ben fakir bir gencim, 
seni mes'ud edemem. Sen ise, 
zengin bir aile kızısın .. 

- Sus, söyleme bunları!... 
- fakat bunlar, birer ha-

kikattır .. 
- Ben, onları parçalama· 

sını da bilirim.. Htr ne olursa 
olsun ve sen, kim olursan ol, 
senden ayrılmıyacağım. 

- Yemin et Af izi 
Aliz, diz çöktü, istavroz çı· 

karciı, yemin etti .. 
- Ôlünciye, ebediyete ka· 

dar senin olacağım. Allah ve 
lsa, şahidim olsun. 

Ahmed, onu kucakladı, du· 
daklarmdan, beyaz, yeni can· 
lanmış, taze bir çiçek kcıkusu 
içindeki göğsünden uzun uzun 
öptü: 

- Sen de yemin et, sen 
de yemin et. 

Ahmed, boş bulundu, 
- Yemin ederim - dedi • 

- vallahi ve billahi!. 

Ahmed bu cümleyi Türkçe 
söyleyivermişti. Aliz, hayrtt 
ve korku içinde geriye çekildi. 
Ahmed de vaziyeti kavradı, 
fakat iş-işten geçmişti. 

S S T .. k' .. - en...... en ur sun 
.. 1 '? oye mı .. 

Ahmed bir ağacın dibine 
oturdu: 

- Evet, Türk'üm .. Şimdiye 
kadar gizlemiştim; beni affet .. 
Hayır, serbestsin. beni ele ve· 
rebilirsin .. Beni asarlar, keser· 
ler .. O da başka şey ve seni 
alakadar etmez ... 

~ Aliz, hala kendini toplıya· 
mıyardu, yüzü sapsarı kesil· 
mişti, Ahmed'e bakıyordu. 
Abmed, Aliz'e baktı: 

- Gidebilirsin artık Aliz 
·dedi· git haber ver; senin 
vereceğin bir haberle ölüp 
gitmeğe de razıyım. Zararı 
yok, ölümüm sevdiğim kızın 

dili ile olsun ... 
Aliz, manevi ve ruhi bir 

mücadele içindeydi. Şimdi ne 
yapacaktır? Ahmed de, şu 

' ağaç altında o kadar güzel, o 
kadar sevimli, o kadar asil ve 
kahraman görünüyordu ki ... 

Nihayet, aşk galip gelmişti. 
Yavaş yavaş Ahmed'in yanına 
geldi, onu ellerinden tuttu: 

- Müteessir olma Ahmed .. 
Hayır, hiç kimseye tek birşey 
soylemiye~eğim .. Sen gene ta· 
şıdığm meçhuliyet içinde ka· 
lacak ve yaşıyacaksın .. : 

- Fakat beni terkedecek
sin değil mi? Beni sevmiyecek· 
sin artık değil mi? Şu halde 
Aliz, seni ve senin aşkını kay· 

ellerine düşmeğe hazmın .. Be· 
nim bir Türk olduğumu onlara 
haber vermelisin.. Bunu sen 
yapmazsan, ben yapacağım. 

Çünkü seni kaybettikten sonra, 
sen beni mahvolırtuş bir kalp 
ve sevgile yapayalnız bıraktık
tan sonra hayatın ne zevki 
kalır?. Anlayor musun; ya sen 
haber vereceksin, ya beni 

Aliz'in dumanlı, hatta yaş
lanmış gözlerinin içinde, temiz 
bir saffet parıldadı. Aşk ne 
müthiş şeydi?. Yavaş yavaş 
Ahmed'in kulağına fısıldadı: 

- Seni terketmiyeceğim 
Ahmed .. Gene senin olacağım. 
Çünkü seni seviyorum. Senden 
ayrılamam.. istediğin yere ka· 
dar, seninle beraber gitmeğe 
hazırım .. 

Bu sadakat ve vefa, uzun, 
alevli bir buse ile dudaklarda 
bir yemin halinde tazelendi.. 

- Fakat bana hiçbir şey 
sormıyacaksın Aliz.. • 

- Sormıyacağım .. 
- Sağ kalırsam, seni gelip 

alacağım. Memleketime gide· 
ceğiz .. 

Aliz, tatlı, hülyalı bir tebes· 
süm ve saadetle dinliyordu. 
Bir aralık hatırına geldi de 
sordu: 

- Asıl ismin ne?. 
- Ahmed!.. 

Aliz, bu iki .heceyi, birkaç 
defa gülerek tekrarladı: 

- Ahmed .... Ahmed ..... Ah· 
med... Güzel bir isim .. 

- Senin ağzında, senin se~ 
sinde güzelleşiyor Aliz .. 

- Ayrılalım artık Ahmed ..• 
Bak, ne çabuk alıştım .. 

- Fakat dikkat et, başka
larının yanında ağzından ka
çırırsan mabvo!urum ... 

- Merak etme, merak et· 
me sevgilim... Beni idam et-
seler gene ismini vermem .. . 
Yarın gene bu vakitte burada .. . 

- Evet, bekliyeceğim .. 

Aliz, sür'atle ormanın ağzı· 
na doğru yürüdü. Ahmed, ru· 
bunda doğan bu taze sevgi
nin ılık, bahar kokan kokusu 
içinde sırtüstü uzandı. Bir şar· 
kı söylemiye başladı,. 

O akşam Veli'ye (tekmil) 
haberini vermişti. Veli, foya· 
larının meydana çıkmış olma· 
sından çok korktu .. 

- ilin gavur kızına nasıl 
itimad edebiliriz be Ahmed; 
ya gider, herşeyi söylerse .. 

- Söylemez, söylemez .. 
- Elinde sened yok yal... 

Ya söylerse! 
- Yarına kadar belli olur .. 
- Yarına çıkacağımız ne· 

reden belli? .. 
Ahmed ba~ını salladı: 
- Yarın sana, daha büyük 

bir (tekmil) haberi vereceğim. 
Her ne olursa olsun, Aliz ya· 
rm, büsbütün kollarımın ara· 
sına düşecektir. Ona, kat'i· 
yetle malik olacağım. Yani 
nikahımız sonra yapılmak üze· 
re, yarın onunla evleneceğim. 

Veli güldü: 
- Başımıza bir iş çıkar· 

ma da ... 
- Hayır, hayır, hiç merak 

Şehirden Akisler -~MUll!ı)ill!ftliW 1 Rus !f..?.~etele!i 
Et fiatinin düşeceği yok, ~ı~I Şair Puş~in'den balı· 

b ki . 1. Si sedıyorlar. e emıye ım.. avya Moskova, 11 (A.A) - Dü~ 
- Başı 3 ncü sahi/ede -

madım doğrusu .• 
Daldım bir kasaba. Selam 

verdim. 
- Buyurun Bayım -Dedi· 

buyurun.. Kuzu mu, koyun 
mu?. Neresinden istersiniz 
mübareğin ?I 

- Hayır ·Dedim- teşekkür 
ederim. Ben, gazeteciyim, şöy· 
le bir dolaşıyordum.. işler 
nasıl gidiyor? 

Satmnı, bıçağını bir kenera 
bıraktı. Bir elini tezgahına, 
diğer elini kalçasına dayadı: 

- Vallahi, bildiğiniz gibi, 
çalışıyoruz işte .. 

- Fiatler çok bahalı.. Et 
ucuz, diyorduk. Ona da na
zar değdi .. 

- Hele kurban bayramı 
gelsin de Bayım .. 

- Ne olacak kurban ge· 
lince? 

- Karamanın koyunu, son
ra çıkar oyunu.. Fiatler bel
ki de daha fırlıyacak .. 

- Fakat bu çok ağır bir· 
şey olur ... 

- Kabahat bizde değil ya; 
mal az, mali 

- Mal da ne demek! 
- Hayvan, sığır, haşeratJ.. 

Şimdi diyorlar ki: Bu yıl renç· 
berin eline epice para girmiş. 
O da hayvanlarını satmakta 
nazlı imiş. Bir taraftan da dı
şarıya fazla hayvan gönderil
miş.. Üçüncüsü de kurban 
yaklaşıyormuş.. Babalılık ta 
bunlardan ileri geliyormuş .. 
Eğer kurban bayramından 

sonra fiatler düşmezse, demek 
oluyor ki, et fiati böyle gide
cek, belki de daha yükselecek. 

- O takdirde?. 
Pencereden ilerideki balıkçı 

dükkanını ve onun önünde 
duran, büyük bir seleyi gös· 
terdi: 

- Yaşasın hazreti palamut.. 
Balıkçılara gün doğdu .. f stan· 
bul' dan doldursunlar, burada 
aktarsınlar .. 

- Peki, bu işlerin narkla 
münasebeti olamaz mı?. 

- Narkın zamanı vardır, 
fakat şimdi sökmez.. Dün ko
yun fiati 50 kuruştu. Bugün 
ise 55 .. 

Halbuki ben, başka bir ka· 
saptaki listede 55 değil, (50) 
kuruş görmüştüm. Bunu söy
ledim ve sordum .. Manalı ma
nalı güldü: 

- Adamına göredir beyim 
o.. Mesela, etin içine bir par-
.. m:ııım:r:l!!Cmm .......... . 

Ahmed, Aliz'i ormanın ten· 
ha, insan ayağı basmamış bir 
köşesi içinde, yarı çıplak ola· 
rak kollarında görüyor gibi 
oldu, tatlı tatlı gülümsedi. 

O gece iki arkadaş gözle· 
rini kıpmamışlardı. Veli, bir 
tilki gibi tetikte idi. Pencere· 
lerin boyunu hesaplamış, taşı
dığı büyük bıçağı yastığının 
yanıbaşına koymuştu. 

- Doğrusu ya, diyordu, 
ayakları bağlı bir sığır gibi 
gebermek istemem. Bir hal 
olursa kendimi bahalıya sata· 
cağım .. 

Ahmed de ona bakıyor; 
- Beyhude telaş ·Diye mı

rıldanıyordu- hep beyhude .. 
Sabah olunca, Veli glHdü: 

Aşkolsun dedi. 
- Kime, Alize mi? 
- Hayır, ondan evel, aş- · 

kol~uın, sevdanın ta kendisine! 

ça da dişi koyun eti tutuştu· 
ruverirler. Tamam .. 

- Dişi koyunun eti lezzetli 
olmayor demek?. 

- Evet, kadındakinin aksi
nedir bizde ... 

- Deve çok yirler mi, 
deve!. 

- Yirler tabii.. Fakat bi-
zim çarşıda pek suratını gös
termez. Manda, keçi de keza ... 
Deve ile mandanın mezbahada 
kesildiğini görürüz. Sonra kay
bolur, mahalle arasına gider .. 
Kaçak etle karışık, ucuz tara· 
fından habire satı lır, habire 
harcanır .. 

Kasaba; 
- Mesela Eşşek eti ile be· 

raber? 
Diyecektim, demedim. Fakat 

o ima etti. Birdenbire karşım
da başı kesilmiş bir Eşşek ce· 
sedi görür gibi oldum. Ve dı
şarı fırladım. Haki~aten, ge· 
çenlerde Baytar müdürlüğünün 
neşrettiği yılhk istatisti~ te, Eş· 
şek, Beygir eti sarfiyatından 

hiç bahsedilmemişti. Fakat 
acaba, hakiki sarfiyatın mik· 
tan nedir? 

Birkaç kasaba daha daldım, 
hep ayni fikirler, ayni sözler .. 
Etin ucuzlıyacağını hiç bekle
memeliyiz. 

Nihayet bir balıkçı dükka
n ndayım işte: 

Balığın çeşidi var önümde. 
Muazzam, şahane bir tran 4 

ça balığı, parça parça olmuş, 
yatmış tahtanın üstüne.. Bu· 
nun bir parçası benim mide
me girecek, bir parçası Göz
tepe' deki muhterem Bayanın 
midesine, bir parçası Eşref· 
paşa'daki işçi ablanın mide· 
sine .. Trançanın mevsimi Ma· 
yıstır. Mayıs geldi mi, ikbal 
mevkiinden düşer, 30 kuruşa 
kadar şimdi ise 80 kuruş .. 

Daha ileride bir Levrek ağ· 
zını göğe açmış, sanki cena· 
bıhakka karşı mağferet dua· 
sında bulunuyor.. Fiatı 40-60 
arasında .. 

Balıkçıya sordum: 
- Ya Çıprol 
- Yok beyim ·Dedi- iz· 

mir' de ona çupura derler .. 
Benim yuçuk kiz da Jan Ki
pupra diyor, ona .. Ahu gözlü 
Jan Kipura .. Biliyorsun, sina
ma artisti .. 

- Şu maruf yıldız, öyle mi? 
- Yildiz, yildiz amma, 

baluk yildizi ... 
Gözüme, dört beş kiloluk 

bir palamut ilişti. Balıkçı, 
yakaladı balığı, şöyle beline 
vura vura bağırdı: 

- He babam, he babam, 
etina, buduna bereket! Dana 
mi bu be? Hangi tarlada bu· 
yumuş, hangi ana karnindan 
çikmiş? 

Bana da bir göz kıptı: 
- Tam fukaralik mali 10-

15 kuruş .. Bir yelişte onbin 
kilo yelir, hemen satilir. Zen
gin turfandasi bul.. 

- Peki ·Dedim- sizde de 
narh yok mudur, belediye ile 
münascbetiniz nedir? 

- Adiyo! -Dedi· Allahini 
sevcrsan kariştirma onu. Neme 
lazım belediye! Biz fukara 
adanlariz.. Bakiyoruz çuluk 
çucuklari beslt>yelunıl 

Balıkçı dükkanından çıbr· 
ken biri seslendi: 

- Sayısına bereket, dedi, 
kafirin doku:ı Lane de, boy 

Şehrimizde üç maç 
yapacak .. 

Göztepe kulübü tarafından, 
kurban bayramı münasebetile 
şehrimize davet edilen Bulga· 
ristan şampiyonu ve kral ku
pası galibi meşhur Slavya ta· 
kımı, üç maç için lzmir'e ge· 
lebileceğini bildirmiş ve Göz· 
tepe'nin teklifini kabul etmiştir. 

Slavya takımı ilk maçını 
bayramın ikinci ve ikinci ma· 
çını da bayramın dördüncü 
günü takviyesiz takımlarımızla 
yapacaktır. Son maç, 28 Şu· 
bat Scılı günü muhtelit ile ola· 
caktır. 

Yüzme rekorunu 
kim kırdı? 

Kopenhağ, 11 (A.A) - Da· 
nimarka'lı kadın yüzücü Ragn· 
hild Hveger kadınlara mahsus 
400 metrelik serbest yüzme 
rekorunu kırmıştır. Bu yüzücü 
bu mesafeyi 5 dakika 14 2/10 
saniyede katetmiştir. 

Eski rekorun sahibi F ele· 
menkli Nouden' di. Müddeti 
de 5 dakika 16 saniye idi. 

---~~--~-~~~ 
Bele ika , 
sosyalistleri 

---··--.....,._ 
Leon Blum'un ta-

Moskova' da Puşkin abidesı 
önünde şairin facialı ölümü· 
nün yüzüncü yıldönümü mü· 
nasebetile muazzam bir miting 
yapılmıştır. 

Moskova bölgesi icra ko· 
mitesi ve ayni zamanda Mos· 
kova Puşkin komitesi başkanı 
olan ~. Filatoı'un açılış nut· 
kundan sonra amele ve mek· 
tebliler söz söylemişlerdir. 

---OÜn bütün Sovyetler birli· 
ğinde, köylerde, şehirlerde, 
seyahat halinde bulunan va· 
purlarda mitingler, toplantı'"' 
lar, konferanslar ve akşam 

üzeri de tiyatro ve konc;erler 
tertip edilmiştir. 

Bütün gazeteler dünkü nüs· 
balarını Puşkin' e tahsis et· 
mişlerdir. 

Merasim 20 şubata kadar 
devam edecek, bu on güo 
zarfında müzeler, sergiler, 
abideler açılacak, Puşkin'in 

yaşadığı ve çalıştı.2'ı yerlere 
tenezzühler tertip edilecektir. 

Dün büyük tiyatroda Puş· 
kin komitesi toplanmıştır. Şa· 
irler, muharrirler, Stakanovist, 
amele, güzel san'atlar mümes· 
silleri ve talebe tiyatroyu dol· 
durmuştur. 

M. Stalin, Molotof, Kaga· 
noviç, Voroşilof, Orconigidze, 
Andreef, Mikoyan, Coyarı 
Petrovski, Jadanof Ejev ve 

vassutunu istediler.. Dimitrof toplantıda hazır bu· 

Brüksel, 11 (A.A) - Sos
yalist fırkası umumi meclisi 
M. Vanzcland, M. Blum, M. 
Baldvin 'e aşağıdaki telgrafı 
göndermiştir: 

Malaga'nın kaçmakta olan 
ahalisine karşı yapılan bom· 
bardımandan son derece mü
tetssir olan Belçika sosyalist 
fırkası umumi meclisi bu mu
hasemata bir nihayet verilmesi 
için tavassutta bulunmanızı rica 
eder. 

Açlık 
Ten kit, tiyatro tarihi ve 

san'at etüdü yolundaki yazılarile 
tanınmış muharrir arkadaşımız 
Refik Ahmed Sevengil bir 
müddettenberi yeni bir yazı 
yoluna girdi, hikaye ve roman 
vadisinde çalışıyor. Refik Ahmet 
Sevengil'in "Çıplaklar,, ismile 
yazdığı ilk romanı geçen se
ne Kurun gazetesinde tefrika 
edilmiş, sonra da kitap halin
de çıkmıştır; muharrir, "Açlık,, 
ismile yeni bir roman daha 
yazmıştır; vak'ast Anadolu'da 
geçen, bir Anadolu kasabasın· 
da uyanan yeni hayatı, fabri
kayı, ziraatçilikten işçiliğe ge· 
çen köylüyü mevzuuna dekor 
olarak seçen bu r~man içli, 
özlü, hummalı bir aşkın hika· 
yesidir. Karilerin lezzet ve 
alaka ile takibedeceklerini um· 
duğumuz bu roman pek ya
kında Kurun gazetesinde tef· 
rika edilecektir. 

İtalya 
UmumT paktlara aleyhtar 

de~ildir. 
Moskova, 11 (A.A) - İtal· 

ya'nın şarki Akdeniz için umu
mi bir yardım ve ademi te· 
cavüz misakı hakkında tetki· 
katta bulunmakta okluğuna 
dair olan haberler tekzip edi l
ml'ktedir. 

İtalya 'n ın umumi misaklara 
aleyhtar ve iki cihetli misak· 
lara taraftar olmadığı hatırla-

lunmuşlardır. 

Keza kordiplomatik ile Firı· 
landiya dış bakam Holsti de 
hazır bulunmuşlardır. 

M. İvon Delbos 
ne d·yor? 

Paris, 11 (A.A) - Beynel: 
milel harp ınahlülleri ile esk• 
muharipler konferansının ziya· 
fetinde bir nutuk söyliyen M· 
Delbos bilhassa demiştir ki: 

- "Milletler arasında itimat· 
sızlık havası husule gelmesirıe 
mani olmak bilhassa sizlere 
aittir. Bu itimatsızlık havası 
bilhassa tahakküm ve yalafl 
zihniyetleri ile husule gelmek· 
tedir. Halk kütlelerinin yolht· 
rını şaşırmaları gururlarırııtl 

okşanılması suretile aldatılın8• 
larından ve onların hakiki me~· 
faatleri ve kendilerini birleşti' 
ren tesanütleri hakkında şaşır 
tılmalarından ileri gelmekte' 
dir.,, ," ,_ 

ooRs4 ..,,,,, B* 

Ozum satışları J( S· 
Çu. Alıcı K. S. · 

308 Ü. kurumu 13 15 
152 M. J. Tara. 12 1515 
116 Alyoti bira. 13 75 13 50 
68 Beşikçi o. 12 15 
58 Esnaf Bank. 14 50 2~ 
43 A. R. üzüm. 15 1

2 
So 

30 inhisar idar. 11 50 1 
5 26 D. Arditi 14 50 1 S 

20 Şınlak o. 13 1 ,O 
16 Ş Rıza halef.13 50 1~ 50 
10 J. Tara. mah. 17 50 1

5 
~5 

8 K. Ahrel 15 25 1 
855 

410504 
411359 

Zahire satışları t.1 S 
s ~· ç 

1 Çu. Ginsi K. · 6 1 
1232 Buğday 6 125 91~ 
362 Susam 15 75 18 



~ 12/21937 ---------------------ANADOLU ____________________ _ 
Yeni kanunlar Fu'!ra. gelecek- lzmir Eşrefpaşa hastanesi baş 

Sayfa 7 .. 
6 Paket 

hazırlanırken ler için hekimliğinden: 
u •. ·h· ,·.k Ecnebi vapurli;rın JQ fzmir Eşrefpaşa hastanesi için alınacak olan aşa~da cins 
nava te ı esine u· ve miktarları ile markaları gösterilen 5357 lira 70 kuruş mu-
karsı korunma- tenzilatlı tarif eler. hammen kıymetli alat ve edevatı tıbbiye kapalı zarf usulile 

Y
Jo t bilelim ·- Fuar komitesi, enternasyo- 12/2/937 günlemecinden itibaren yirmi gün müddetle eksilt· 

~al fuara dışardan ziyaretçi meye konulmuştur. 
Başı 5 inci sahifede - celbi maksadile ecnebi vapur Talip olanlar şartnameyi görmek için hergün lzmir Eşref· 

20 sm. kalınlığında ahşap ya- acentalarına müracaat ederek paşa hastanesi ser tababetin.e müracaatları ve eksiltme günü 
hud 10 mm. kalınlığında çelik tarifeletde tenzilat yapılmasını olan 4/3/937 perşembe günü saat dokuzdan onikiye kadar 
de parçalara karşı kafidir. istemişti. lzmir vilayet encumenine müracaatl~n ilan olunur. 
Cadde pencerelerine çelik mani Compagnia Adriatica di Na- Cinsi Adet 
avlu tar.afına müsaid yer varsa vigazione ve Dentsche Levan- Paravan ameliyathene için dört kanatlı, yerli 3 
kum torbaları muvafıktır. Bu te Linie vapur kumpanyaları Pansuman arabası, yerli 2 
Yardımcı maniler (Muvakkat fzmir enternasyonal fuarına Karyola arkalığı, yerli 4 
kum torbalan) daima nazara gelecek ziyaretçilerle teşhir Alat masası, yerli 3 
alınmakla beraber daimi de· edilmek üzere getirilecek eşya Port flakon 4 şişeli, yerli 3 

· rnir kapak ve kapılar tedarik navlunlarında yüzde 50, Ser· Tromcl 20 X 20 yerli 6 
etmelidir. Bodrum'a sevkeden cice Maritime de L'etat Rou· Port boite, yerli 4 
kapılar da, ayni veçhile temin main kumpanyası yolcular ıçin Port irrigatör, yerli 4 
edilmelidir. Beklenen hava taz. · d 40 · · d yı.iz e ve eşya içın yiız e Demir sandalya ameliyathane ıçın, yerli 6 
Yikine karşı kapılar takviye 50 · b t" d l I k nıs e ın e nav un ucuz u - Müteharrik yemek tablası, yerli 6 
Veya arkadan kuvvetli dayak- l kl f k 
1 arı yapaca arını uar omi- Masa nisaiye ve pansuman için, yerli 3 
arla tahkim olunmalıdır. · b"ld · ı d 

tesi rıyasetine ı irmış er ir. Operation için sistoskop Geor:Y Wolf Prospektüsü Ky. lII 1 Gaz emniyeti o 
Masajeri Maritimi kumpan- ve levazımı. 

Zehirli harb maddelerinin yası da Marsilya-fzmir ve fz-
içeriye nüfuzunu men için sığı· 
naktaki menfezlerin iyice ka· mir-Marsilya için yolcu ve eş-
Patılması lazımdır. Pencereler ya nakliyatında yüzde 50 ten-
şöyle olur: Pencereleri lastik zilat yapmağı kabul ettiğini 
Veya keçe kenarları ile öyle bildirmiştir. 
beslenmelidir ki kapanınca Rusya - Finlandiya 
aralık kalmasın ve sımsıkı ka· M. Litvinof, FinlAndiya ha
Pansın. (Camlar ya haç vari, riciye nazırı ile konuşuyor 
Yahud tamamen kağıtlanır ki Moskova, 11 (A.A)- Resmi 
camın mukavemeti artsın. ) tebliğ: 

Bundan başka di~er bir tak· Dış işleri komiseri M. Lit-
Viye daha lazımdır: Pencerenin vinof Moskova'ya gelen Fin· 
Çerçeve evinden biraz daha :1andiya dış bakanı M. Hols· 
~Üyük tahta kapaklar kullanı· ti ile müteaddit görüşmeler 
ır. Bu kapaklar, gaz geçmez yapmıştır. Bu görüşmeler iki 
bir madde ile (lastik, muşam- devleti alakadar eden mes'e· 
ba, çatı kağıdı ) gibi şeylerle lelerle beynelmilel vaziyet hak-t 
~aplanır, kenarlarına da keçe kında geniş ve dostane bir: 
b enarları ilave olunur. E~r. noktai nazar teatisine imkan 
bu malzeme yok, yahud pa- vermiştir. 
ı alı ise 0 zaman tahta kapak· Bu noktai nazar teatisi ne· 
lt bizzat yapılır ve kapand k ticesinde Sovyetler birliği ile 
~ tan sonra camla arada ka- -Finlandiya arasınd;-mevcud 

.. n ~boşluğu mesela ince talaş, k ı k 
turuk otlar ve mümasili şeyler anlaşmaların i i mem e et ara· 

ll
doldurulur, ve bu tabaka, ciddi sındaki dostane iyi komşuluk 
hv ld l h d ( ) münasebetlerinin iki tarafça a e, tuz u su ya u potas 

l'llahlülü ile bolca ıslamr ve arzu edilen ~inkişafını ve kuv· 

Arabalı sedye, yerli 
Portatif sedye, yerli 
Süpürüntü kabı ameliyathaneler için, yerli 
(Legü) nün elektirik lambalı ekartörü 
Litotriti çocuk için levazımı ile 
Paşon vakez aletleri 
Undala kısa mevce tedavi cihazı 
Diyatermi cihazı iki kişilik 

No. 
146 Resim Zeisse 
138 " " 
140 " 
145 ,, " 

Globül saymak için burker 
Teilung burker 

,, Fuchs • Rosenthal 
Pipet globül rouge ve globül blanc 

için pappen heim. 

2 
2 
8 
l 
1 

1 
2 
2 
6 

181 
" " 

" 

Kömürlü lamba için kalın ve ince kömür 100 
Kanda şeker miktarını tayin için Zeiss 

8001 ,, 
110 " ,. 

Reichert 

8649 
" 
" 

7232 Leitz 

Greceluis Seifert Model D. (Kollme· 
yer marka da kabul edilir.) 

Lup 
Mikroskop tablosu komplet 
Polari metri herşey muayenesi ıçın 

elektirik lambalı. 
Sedr şişesi 
lmersion Florit 
Kuru bava isterilizatörü 55 X 40 X 35 
Benmari emaye cidarlı veya amyant ci

darlı 37 ve 56 dereceye regle 240 

1 
2 
1 
1 

2 
1 
1 

rk sıklaşır. Kapılara çok dik- 'vetlenmesini mümkün kıldığıl 
at lazımdır. -Şimdiki -beynelmil~( -;aziyetinl tüplük ve 220 voltluk 1 

Bunlar ne kadar çok açılırsa umumi barışın kollektif emni· 
~ rıisbette büyük tehlike var· yet ve Milletler cemiyetinin 

Büret muhtelif C. C. 12 
Petri kutuları muhtelif cesamette 100 

l !t. Kapı çerçevesini pencere- diğer prensipleri esası üzerine 
~rde .olduğu gibi lastik veya takviyesi için bütün müsalemet·: 

Sikartüpü 12 
Acide urigue tüpü 3 8926 Leitz 

l·~e ıle beslemelidir ki örtü- perver devletler tarafından su· 
~lirıce aralık kalmasın, kapının reti mahsusada gayret sarfını 

Ureometre ivon 4 
Çalar laboratuvar saatı 1 

" ,, 

Y c~disinı gaz geçmez kumaşla istilzam ettiği ve Sovyet ve 
t' ud birkaç kat kağıtla, tah· Finlandiya liükümetleri dış si· 

Hemoğlobinometre 2 
Otoklav, çift cidarlı 62 X 50 1 

ı:ti '~alıklarını ve birleşen yer· yasasının bu istikametteki sey-
"c n.ı gene kağıtla kaplamalı rinin -aralannda- f~ydall._bir; 

1 - Zukarıda yazıla alat ve edevatı tıbbiye ve cenahiye· 
nin Zeiss, Leitz ve Reichert markahları şayanı ka· 
buldur. ~ dıkkat etmeli ki kapalı kapı .t~·ş;ilti-;esai--fıiikanlnı t~minj 

p:t taraftan tam ve sıkı ka· ettiği tesbit ve müşahede edil- 2 - Yukarıda yazılı kırk bir kalem alat ve edevatı tıbbi

aı nrnış ve arahk kalmamış miştir. 
~~kn: .. Eğer eşik yoksa bir M. Holsti ve refikası Le· 

nin alatı cerrahiye listesile beraber hepsinin muhammen 
kıymeti beş bin üç yüz elli yedi lira yetmiş kuruştur. 
Bu alat ve edevatı tıbbiye hakkında daha fazla izahat 
almak istiyenler hastane sertababetine müracaat etme· 
lidirler. 

~~ ılave etmeli ve nihayet ningrad yolu ile Finlandiya'ya 
y~ Perdesi denilen bir emni· hareket etmişlerdir. 

3 

&it Vasıtası daha ilave etmeli. Azledildi 
~taj Sığınağın içini gösteren 
11\i~ llıde bu perde de görü· 

936 senesinde Eşrefpaşa hastanesine alınacak 
Malta 11 (A.A) - Malta alatı cerrahiye listesidir. 

Par.) 

~erde şöyle yapılır: 
tcvcv~ela kapının iki taraf çer· 
~bt:•ne bitişik iki müselles 
~~ Yapılır, bunun üzerine 
bitib~~Çnlez bir perde, yahud 
lani ırıne dikilmiş iki üç bat-

Ye ~ •1• ter" oerı ır ve yukarıdan, üst 
~ \'CVey 
list " e tutturulur. Perdenin 
teve; Yan kenarlan iyice çer· 
'and c oturmak ve müselles 
~llt~~ı düzgün vr. aralıksız 
~StGrı .kapanmak için perde 
tı1.ıt pe ınce latalar tesbit olu· 
aı · erden· l k l.ıp 

10 
ın a t enarı uzunca 

'etili k santim kadarı yere 
tı.. . alır v ·· . d --.sıp b· e uzerıne e mu· 
~ltrıa ırşey konur ki aralık 
~11' sırı. Perd d . . 
"~ e en ıçerı ve 

a bal Reçrnek zarureti varsa 
p de · 
Ctdc ıyice çömelerek ve 

~a nin l le 
~Patak a t ~n~rını aralık 

t~cl geçmelıdır. Battaniye 
tr tuzlu su ile ıslak ol-

üniversitesinde hukuk ticaret Cinsi 
profesörü olan Carlo Mallia Makas 1826 Krupp 
ile Valetta müzesi güzel san· 1829 ,, 
atlar şubesi reisi Bonello in- :: 1655 ,, 
giliz menafii aleyhinde ve res· 1828 ,, 
mi Britanya memurluk sıfatl!:_ :: 1830 ,, 
rile telif edilmiyecek hareket·.i Bisturi 1220 ,, 
lerinden dolayı_adolunmuştur. ,, 1700 ,, 

Mallia, geçen sene Maltada ,, 1442 ,, 
ilga olunan İtalyan propagan· Ecarteurs 
da teşkilatlarile alakadar bu· Pens Mikulicz eğri 
lunuyordu. K h 13 S ,, oc er , cm. 

Müşahitler . Sütür iğnesi G. 212 Nr. 000 Chrome Acufirm. 

3576 Krupp 
3332 ,, 
3305 " 

Berut'a niçin gitmişlerdi? ,, ,, ,, ,, 00 ,, ,, 
Kudüs, 11 (A.A) - San- 11 ,, ,, ,, O 11 ,, 

cak'ı ziyaret eden Milletler ,, ,, ,, ,, 6 ,, ,, 
7 

, 
cemiyeti müşahitleri Berut' a ,, ,, ,, ,, ,, ,, 
gelmişlerdir. Müşahitlerin bu- ,, ,, ,, ,, 8 ,, ,, 
rayı ziyaretlerinin sebebi ma· ,, ,, ,, ,, 11 ,, ,, 
lüm değildir. ,, 11 ,, ,, 12 ,, ,, 

Yaralamak ,, ,, ,, ,, 13 ,, ,, 
Karataş, Aras sokağında ,, ,, ,, ,, 14 ,, ,, 

Sabri oğlu Ahmed, Mehmed ,, ,, H. 218 ,, 1/3 ,, ,, 
Ali oğlu Nevzad'ı bıçakla ya- ,, ,, Fb. 254 ,, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13 
ralamııtır. (Beher numaradan 6 adet) 

Adet 
3 
3 
3 
3 
2 
6 
6 
3 
2 

12 
12 
24 
24 
24 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

18 
48 

ipek Aseptur marka Nr. O 
,, 

" 
il " 
" ,, 

" " 

" 
" 
" 
" 

il 1 
" 2 

6 ,, 
12 " 

" 3 12 " 
" 4 12 ,, 

" " " " 5 6 " 
Yukarıda yazılı alatı cerrahiyenin hepsinin kıymeti muham· 

mi'lesi yüz liradır. 12 16 20 24 360 

lzmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 600 kuruş olan 10200 

metre elbiselik haki kabardin kumaş kapalı zarfla ek· 
siltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 2/ mart/937 salı günü saat 15 de M. M. V. 
satın alma komisyonunda yapılacaktır . • 

3 - ilk teminatı 4310 liradır. 
4 - Şartnamesi 306 kuruşa M. M. V. satın alma komis· 

yonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma· 
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi· 
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından en az bir saat evvel komisyona vermeleri. 

12 17 20 27 432 

lzmir Eşrefpaşa hastanesi baş 
tabibliğinden: 

Eşrefpaşa hastanesi için alınacak olan üç parça mareken 
koltuk takımı, bir adet camlı dolap, bir adet yazı masası on 
adet mermerli küçük komedin on yatak on yorgan on yastık 
15 düzüne yemek tabağı on düzüne çorba kasesi altı düzüne 
çatal kaşık ve bıçak 3-2-937 çarşamba gününden itibaren on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin nü· 
muneleri görmek ve şeraiti anlamak üzere her gün hastahane 
heyeti idaresine ve eksiltme günü olan 18-2-937 perşembe gü· 
nü saat dokJzdan on ikiye kadar vilayet encümenine müra· 
caatJarı ilan olunur. 4 9 12 16 349 , 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Sağlam Zarif Ve ucuzdur 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Sah~ yerleri· Birinci kordonda 186 numarada 
":5' • ŞARK HALI T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin caddesinde F AHRI KANDEMIROGLU -
(Pamuk ;_;~~sucat; 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin merkez ve fabrikası : İzmir'de Halkapınardadır. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaşı, Değirmen, Ge· 
yik ve Leylek markalarını havi hernevi kapot bezi imal 
eylemekte olup mallan Avrupa'nın ayni tip mensucatına 
faiktir. 

Tele/on No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi Bayrak lzmir 

/
~· KAIE 

Nl:_DKALltllA 
İzmir İkinci Hukuk mah· 

kemesinden: 
lzmirde lkiçeşmelik kurşunu 

so. 1 No. Aliman kızı Zehra 
tarafından Mezarlıkbaşında 
gündüz so. 49 No. kunduracı 
Mehmet aleyhine açılan bo
şanma davasına mütedair ar· 
zuhal suretile davetiye vara· 
kası müddeialeyhin ikamet
gahının meçhuliyetine binaen 
bili tebliğ iade edildiğinden 
tebligatın ilanen icrası ve tah· 
kikatın 15-2-937 pazartesi sa· 
at 14 ta1ikine karar verilerek 
bu baptaki arzuhal suretile 
davetiye varakası usulen mah· 

keme divanhanesine talik edil
mekle müddeialeyhin yukarda 
yazılı gün ve saatte mahke· 
mede hazır bulunması veya 
bir vekil göndermesi aksi tak· 
tirde hakkında gıyap karan 
ittihaz edileceği tebliğ maka· 
mına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 442 

• Her türlü ve her lisandan 

Yenive Eski 
Kitap satın alınır ve satılır. 
Birinci kordon No. 130 da 

Kitapçı 1. Kolokoças 



"BELGION,, vapuru 22 şu· 
batta beklenilmekte ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERS limanları için yük 
alacaktır. 

''TURKiA,, vapuru 28 şu· 
batta beklenilmekte ROTTER
DAM, HAMBURG ve AN
VERS limanları için yük ala· 
caktır. 

PHELPS LINE 
PHELPS BROS & CO INC. 

NEV-YORK 
"İDEF JORD,, vapuru 14 

şubbatta beklenilmekte NEY· 
YORK limanı için yük ala· 
caktır. 

"BRETGNE,, vapuru mar
tin onbeşinden sonra NEV
YORK limanı için yük ala· 
caktır. 

"ARYLENSEN,, vapuru ni· 
sanın onbeşinden sonra NEV
YORK limanı için yük ala· 
caktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi
lemez. 

Birinci kordonda "UMDAL,, 
UMUMİ DENİZ ACENT A· 
LiGi L TD. vapuru acentalı· 
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

REEDEREI H. SCHULDT 
"DUBURG,, vapuru 13 şu· 

batta beklenilmektedir. ROT-
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yükleyecektir. 

"MARITZA,, vapurlı 25 şu· 
batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 

, - 1 ••• ·~. • •• ... ... 
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OR 

Refik Lütfi Or 

6 

SIHHAT BALIKYAGI , 
'lorvcçya balıkyağlarının en halisiılir. Şerbet gibi i~ilir, 2 defo süıiilı.ııih 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 


