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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ QKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 
Adres: lzmir İkinci Beyler sokağı 

Abone şartları: S~ncliği 700, altı aylığı 400 kuruş 
Resmi ilanlar için: ~Iaarif cemiyeti ilıinat 

bürosuna müracaat edilmelidir. 
Hususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
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Şanlı donanmamız 
Onbir gün kalmak üzere ı 

Romanya limanlarına gi
diyor • Ba·s;ldıkı yer: (ANADOLU) Matbaası lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 
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Ispanyol Asileri Gene Ma~lftp 
Donanmamız, Martta Ro 
.manya limanlarına gidecek 
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ları.~da esash cephe kuruluyor 

Kanlı çarpışmalar 
oldu 

Dost ve müttefik memleketin limanlarını zi- · 
l yaret e -fiIOriun başındawY avuz da tbuIUnacak

4 

Londra, 19 ( Radyo ) -
Hindistan'ın şimali şarki hu
dularında Afgan askerlerile 
Hind'liler arasında kani• çar
pışmalar olmuştur. Bu çarpış
malar olmuştur. Bu çarpışma
larda altı lngiliz zabiti yara
lanmış ve bunlardan biri öl
müştür. 

lstanbul, 19 ( Hususi ) -
Donanmamızın, Martın üçüncü 
günü Romanya limanlarını zi
yarete gideceği söyleniyor. Bu 
ziyaret, iki memleket arasın

daki bağların kuvvetine delil 
teşkil etmektedir. 

Gidecek olanlfilonun başın

da Yavuz da bulunacaktır. 
Tahtelbahirlerimizinde işti

rak edeceği bu seyahat onbir 
gün sürecektir. 

Ziyaret programına göre, 
Romanya harp sefineleri, tay
yare filoları tarafından karşı-

Hitler 
Eski muhariplere 

derin bir tesir 
bırakmış 

Bay Hitler 
Berlin, 19 (Radyo) - Eski 

muharipler, dün Hitler tara
fından kabul edilmişler ve 
mütekabilen kendilerine veri· 
len ziyafette hazır bulunmuş
lardır. 

Eski muharipler, Hitler'in 
kendilerine derin bir tesir 
bıraktığını söylemektedirler. 

Istunbul'da 
Eşeklerle nakliyat 

yapmak yasak 
İstanbul, 19 ( Hususi ) -

lstanhul belediyesi, şehir da
hilinde eşeklerle nakliyat ya
pılmasını kat'i surette yasak 
etmiştir. 

Şanlı Yavuzumuz 

Avam kamarası 
400 milyonu kabul 

edecek 
Londra 19 (Radyo)-· Avam 

kamarası, dün · öğleden sonra 
da toplanmış ve hükumetin 
müdafaa tertibatı için istediği 
400 milyon sterlin tahsisat 
etrafında tetkikatta bulunmuş
tur. 

}anacak ve Köstence vesair ı refine büyük tezahürat yapıla
limanlarda bahriyelilerimiz şe· caktır. 

Avam kamarasının, bütün 
hücum ve itirazlara bu tahsi· 
satı kabul edeceği söyleniyor. 

ıttari~iye Vekilimiz Atina 
dan tezahüratla uğurlandı 
Bay Tevfik Rüştü Arası, halkın "Uğurlar ol· 

sun,, sesleri :arasında trene bindi. 
lstanbul, 19 ( Hususi ) -

Balkan devletleri Hariciye 
Nazı~ları, gelecek sene An
kara' da toplanacaklardır. 

Balkan matbuat kongresi· 
nin de Ankara'da akdoluna
cağı bildiriliyor. 

Hariciye Vekilimiz Bay Tev· 
fik Rüştü Aras, dün Atina· 
dan İstanbul'a hareket etmiş
tir. İstasyonda büyük tezahü-

ı Balık fiatleri - -·····O---
Birdenbire fır

ladı 
Son günlerde balık fiatle· 

rinde bir hayli yükselme gö
rülmüştür. Eskiden kilosu 
40-50 kuruşa satılan balıklar, 
60-70 kuruşa kadar çık· 
mıştır. 

Balıkçılar, bu dereceye çık
ması sebebinin, yalnız et 
fiatlerinin yükselmesinden ileri 
gelmediğini, mevsim dolayı
sile körfezde az balık çıkma
sının da bunda büyük tesiri 
olduğunu söylemektedirler. 

M. Heryo 
İki gün istirahat 

edecek 
Paris 19 (Radyo) - Fransız 

parlamento başkanı M. Heryo 
doktorların kat'i tavsiyesile iki 
gün mutlak bir istirahate çe· 
kilmiştir. 

Hariciye Bakanı Bag Tevfik Rüştü Aras 
ratla uğurlanan Bay Aras, yide Başbakan General Me-
halkın (Uğurlar olsun) sesleri taksas ve bütün Yunan :ricali~ 
arasında trene binmiştir. Teş· hazır bulundular. 

------------...-·~·~·--... ---------

Sancak yasası 
-~------~------Etrafında Suriye'deki faali-

yetler devam ediyor 
Antakya, 18 (A.A) - Ha

vas Ajansı muhabiri bildiriyor: 
Mandalar komisyonu sekre

teri olup halen Sancak mü
şahitleri nezdinde bulunan B. 
Anker Halebe hareket etmiş
tir. B. Anker oradan Cenev· 
re'yc gidecek ve Sancağın 
hukuki senatosunu hazırlamak 
üzere konsey tarafından vü-

cude getirilen eksperler ko
misyonunda çalışacaktır. 

Diğer taraftan Suriye fev
kalade komiserinin Sancaktaki 
delegesi B. Durieuk de eks· 
perler komitesinin ihzari işle· 
rine iştirak için Hariciye Ne· 
zareti tarafından çağırılmıştır. 
B. Durieuk Pazar günü Pariste 
bulunacaktır . 

-~·--Ademi müdahale komitesi, bir 
türlü icraata geçememektedir 

Madrid'den bir görünüş 
Londra, 19 (Radyo) - Is- Barselon, 19 (Radyo) - is-

panya işlerine ademi müdahale panya hükumetinin emrindeki 
komitesi tali komisyonu, bugün ordularla Katalonya kuvvet-
otuzuncu içtimaım akdetmiştir. leri, ihtilalcilere karşı esaslı 

Komite reisi, Portekiz'in, bir cephe kurmak için tek 
kontrol hakkında vermiş ol- kumanda altına alınacaktır. 
duğu cevabı okumuş ve Por- Son gelen haberler, ihtilal· 
tekiz'in iz~h~t beklediğini be- cilerin, Almerya'ya yeni taar· 
yan eylemışhr. ruza geçtiklerini ve donanma-

Son haberlere göre, sefirler larının, bütün sevahili bom· 
konferansı da saat20 de top- bard b ı d 1-r b.ld' 

ımana aş a ı6mı ı ır-
Ianmış ve kontrol meselesini m kt d. 

k'k . l k e e ır. tel ı etmış o an e sper· ___ __..... ••~•1-----

lerin raporunu gözden Lı·ndberg 
geçirmiştir. 

Paris, 19 (Radyo) - ihti
lalciler, Katalonya ile Fran• 
sa'yı birleştiren yolun köprü
sünü yıkmak için uzun ı. üd
dettenberi hazırlıklarda bulun
makta idiler. Bu hazırlıklar, 
dün bitmiş ve iki filo tayyare 
ile açtığı bombardıman neti
cesinde köprüyü yıkmağa mu
vaffak olmuştur. 

••• 
Kral Faruk 
Paris sergisine 

gidecek 

Kral Fuat 
Kahire, 19 (Radyo) - Mı

sır kralı Faruk, bu ayın yirmi 
yedinci gunu Port·Said' den 
hareket ederek doğruca Mar
silya'ya gidecektir. 

Kral, Paris sergisinde 
bulunduktan sonra lsviçre'ye 
geçerek orada bir müddet 
kalacak, Hazirana doğru Lon
dra 'ya gidecektır. 

---·--·---
Bağdad'a uğrı-

yamadı 
Bağdad, 19 (Radyo) - Meş· 

hur tayyareci kolonel Lindberg, 
buraya uğramadan Iran'a geç· 
miştir. 

Lindberg'ın tayyaresi, kum 
fırtınası yüzünden Bağdad'a 
inememiştir. 

Roma 
Hava tehlikesine 
karşı manevralar 

oldu 
Roma 19 (Radyo) - Hava 

tehlikesine karşı dun saat 18 
de tayyare manevralarına baş
lanmış ve bütün nakil vasıta
ları durdurulmuş, ışıklar sön· 
dürülmüştür. 

G. Kekerof 
Ziyaretlerine devam 

ediyor 
Moskova 19 (Radyo)- Rus 

ordusu erkanı Harbiyei Umu· 
miye reisi general Kckerdo, 
Baltık devletleri erkanı harbi
ye reislerini birer birer ziya· 
ret etmekte devam ediyor. 

Eski hesaplar 
Etrafında müzake-

reler 
Viyana, 19 (Radyo) - Kor· 

noval dokalığını idare eden· 
lerden bir heyet, dün buraya 

lgelmiş ve sabık kralın hesap· 
ları etrafında müzakerelerde 
bulunmuştur. 
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Zabıta Romanı: =-~ Donanmada, lngiltereden lngiltere'de 
Meçhul bir kıyafet 

.. -21- .. 
sonra Fransa birinci geliyor 

işte, bu herif Nikola 
Karter'dir. Ben, iyıce kendisini 
tanıdım, şimdi sizi silah çek
mekle tehdid ediyor. 

Karter cevap verdi: 
- Kroser, sen delirmişsin, 

çünkü güreşte galebe edeme
din. Onun için bu iftirayı 

bana ediyorsun. 
- Evet, evet.. Sen Nikola 

Karter'sin. Beni yakalamak 
için bizim içimize girdin. Sen 
buradan diri çıkacağını ümid 
ediyor musun? Tutunuz şu 
herifi elinizden kaçmağa mey
dan vermeyiniz, yoksa hepiniz 
büyük bir tehlikeye düşer ve 
ölüme mahkum olursunuz. 

Orada bulunanların cümlesi 
hiddetle Karter'in yanına yak
laşarak gizli kapıların hepsi 
açıldı. Mahzenin bütün hade
mesi koca köpeklerle birlikte 
Karter'in üzerine yürüdüler. 
Köpekler tam bir düzüne yani 
12 tane idi. Karter, artık bu 
sefer yakayı kurtaramıyacağını 
nihayet bu köpeklerin ağzında 
parçalanacağını iyice anlamış 
idi. Zira tabancasile ancak bu 
köpeklerin birkaç tanesini öl
dürebilirdi. Fakat diğerleri ta· 
biidir ki Karter'i parça parça 
ederlerdi. Bu müthiş manzara
dan fena halde korkmuştu. 
Direktör Mak Günifal bağıra

rak: 
- Ben, bu mahzenin di

rektörü ve binaenaleyh sizin 
amirinizim. Hepiniz geri çe
kiliniz. Ben, emretmedikçe 
hiçbir teşebbüste bulunma· 
yınız. 

Direktörün bu kat'i ihtarı 
üzerine hepsi geri çekildiler 
ve bu suretle Karter' de kat'i 
ve muhakkak umumi bir hü
cumdan kurtuldu. Daha doğ· 
rusu muhakkak ve mutlak 
ölümden kurtuldu. Direktör, 
bu hücumu durdurduktan son
ra Kartere sokularak hiddetle 
dededi ki: 

- Toni 1 Daha doğrusu 

Karterl Sen, desise ile bizim 
içimize girdin, onun için ölü
me mahkumsun. 

Oradakiler, hep bir ağızdan: 
- Evet, evet, ölüme müs

tahaktır. 
Direktör; şimdi söyle ba

kalım, sen kimsin? Bizden ne 
istiyorsun? 

Karter, bu vartadan kurtul-
mak ümidile hemen cevap 
verdi: 

- Ben, size Nikola Karter 
olduğu mu söylemem, isimi 
mi aşikar beyan etmem, fa
kat bilmiş olunuz ki ben bu
radan selamet çıkacağı mı 
bilmeseydim katiyen { ... Deli
ğine) girmezdim. Benim ha
yatım tahtı emniyete alınmış

tır. Buradan sağ ve salim 
yakayı kurtarmak için lazım 

gelen bütün tedbirler alınmış
tır. Bana hücum etmek ister· 
seniz bilmiş olunuz ki yeriniz
den kımıldamağa meydan 
vermeden, şu ellerimde bulu
nan iki tabanca ile dokuzu
nuZ\.ı birden yere sererim. 
Bunu dahi bilinizki mahzenin 
etrafı bütün polisler ve me
murlarla kuşatılmıştır. Altmış

tan ziyade polis, beni bura
dan sağ olarak çıkrfıa mı gö
zetiyorlar. Şayet benim başı
ma bir iş gelecek olursa .. 

Direktör Mak, Karterin 
bu sözlerinden son derece 

mustarip olarak korktu ve 
asabı titremeğe başladı. Kar
tere teveccühle: 

Bugünkü Fransız donanmasında , 602,000 tonluk Modern 
malzeme vardır. Buna 50,000 ton eski gemi ve 163 bin 

Çok söyleme, sen kim-
ton inşası mutasavver gemileri de katmak lazımdır 

'? sın .. 
Ben, kimim öylemi, ben 

sizi mahveden, meskeninizi 
yıkıp harap eyleyin, sizi idam 
ettiren.. Ah, beni beşeremi, 
bütün vücudumu siyah boya-
dığım için mi benden şimdiye 
kadar korkuyordunuz? Ya, şu 
kıyafetini değiştiren, benim 
gibi vücudunu sun'i surette 
boyayan, Mister Heyd kıya
fetine giren cani, şaki, hırsız 

heriften niçin korkmıyorsunuz? 
- Sen, bu adamın buraya 

Mister Heyd kıyafetinde gel-
diğini nereden anladın? İşte 
şimdi kendi mahiyetini bize 
anlattın, kendi elin ile işin 
perdesini kaldırdın. Hiç şüphe 
yok ki sen gizli polisler reisi 
Nikola Karter'sinl 

Orada bulunanların cümlesi, 
Karter'in biran evvel mahve-
dilmesini arzu ederek feryada 
başladılar. Fakat kimse cesa
ret edemiyordu. Karter, onlara 
cevaben: 

- Evet, ben Karter olsam 
bile... Siz bana ne yapabilir· 
siniz ? Zannederim siz hiçbir 
fenalığa cesaret edemezsiniz, 
zira akıbetin ne derece vahim, 
neticenin ne kadar fena oldu
ğ.u~u benden daha iyi bilir
sınız. 

- Direktör alaylı bir · eda 
ile: 

- Ölüler konuşmazlar. Sen 
burada terki hayat edenlerin 
birincisi değilsin ölenlerin de 
sonuncusu olmıyacaksınl 

Bunu söyledikten sonra kö
peklerden iki tanesini Kar-
terin üzerinP. doğru hücum 
ettirdi. 

- Mak yerinden kımılda
ma, yoksa şu tabancanın kur-
şunlarile kafanı dağıtırım. 

Direktör, köpekleri bırakıp 
yavaşça Karterin yanına gele-
rek kimsenin işitemiyeceği 
hafif bir sesle Karter'e dedi ki: 

- Karter, ben, seni bu azılı 
heriflerin şerrinden kurtarmak 
isterim. Karşındaki şu gizli 
odanın penceresinden içeri 
gir, kapısı açıktır. 

Direktör, sonra yüksek ses 
ile : 

- Ey hain, casus I Bırak 
silahını, yoksa bütün köpek-
leri üzerine hücum ettiririm. 

- O kadar ısrar etme, 
çünkü polis müdürü mister 
Mekaloski miktarı kafi polis 
neferile şimdi , mahzenin etra
fını dolaşıyor, şayet ben vakti 
muayyenden ... beş dakika geç 
buradan çıkacak olursam, ya
hut bana bir fenalık edecek 
olursanız, hemen polis müdürü 
mahzene girip hepinizi birden 
yakalıyarak tevkifhaneye tıka
caktır. idam edileceğiniz dahi 
şüpheden azadedir. Zira sizin 
hareketleriniz anlaşılmış ve ına
hiyetiniz herkesce malum ol
muştur. 

Mahzendeki bütün haydut
lar, Karter'in bu tehdidatın· 
dan endişeye düştüler. Mak 
Günifal dahi son derece muz-

. .. 

Fransız donanmasından bir kaçı 
Berliner Tagblat'tan: ya ıçın büyük harp zırhlıları
Uzun müddet Ol<yanus filo- nın kuvvet nisbetleri 5.5.3_ 

suna 'kumanda etmiş ve şimdi 1,75-1,75 olarak tesbit edil
de Fransız donanmasının ge- mişti. Fransa o günlerde, do
nel kurmay şefliğine tayin nanmasındaki büyük zırhlıla
edilmiş olan amiral Darlan rın azlığını, ancak karadaki 
geçenlerde Ren' de şöylediği techizatından hiçbir fedakar
bir nutukta Fransa bahriye iık yapmamağa mukabil ka
politikası hakkındaki düşün- bul edebileceğini bildirmişti. 

celerini açıkça izah etmiştir. Bugünkü Fransız 
Amiral Darıan, bu nutkunda 
Fransız donanmasının terkibini Dorı anması 
üç şarta bağlı tutuyordu: Bugünkü Fransız donanma· 

Fransız bahriyesinin kuruluşu sında 602,000 tonluk modern 
evvela, Fransanın coğrafi va- nıalzeme vardır. Buna, ayrıca 
ziyetile telif edilebilecek bir 50,000 ton eski gemilerle inşa 
politika icaplarına, ondan edilmekte veya inşası tasvip 
sonra, yabancı bahriye ter- edilmiş olan 163,000 tonu kat 
kiplerinin kuvvetlerine ve ni- mak lazımdır. 
hayet devletler arasındaki mü- 815,000 tonu bulan bu mik
nasebetlere bağlı olduğunu tar aşağıdaki gemi planına 
söylemiştir. taksirn edilmektedir. 

Amiral bu nutkunda demiş- Harp saff ı gemisi olarak, 
tir ki: Cihan harbinde inşa edilmiş 

"- Bugünkü vaziyet, Fran- olanı "Bretna" , "Loran., ve 
sız'Jara yalnız kendilerine "Provans., adındaki üç zırhlı
güvenmeği emretmektedir. Bu dır. Bu gemiler, son yıllarda 
itibarla Avrupa'nın en kuvvetli esaslı bir surette modernleşti
bir donanmasından daha üstün rilmiş ve 22,000 tonluk büyük 
bir donanmaya sahip olmak zırhlılarla ehemmiyetli bir öl
mecburiyetindeyiz. çüde muharebe kudrati kazan-

Hakikatte ise, Cihan har- mışlardır. 

binden sonra, Fransa hemen On tane 34 santimetrelik 
hemen tamamile yepyeni ve ağır topla teçhiz edilmiş olan 
Britanya donanması müstesna bu gemiler, ortadaki taretin 
bütün Avrupa donanmalarına kaldırılması dolayısile teçhizat 
üstün bir donanma yapmıya bakımından diğerlerinden bir 
sevkedilmiştir. parça kaybetmiş bulunuyor-

J 930 anlaşması ve }arsa da buna mukabil, tayya-
F releri, daha büyük sürat ve 

ransa seyrüsefer kudretleri ve ihtimal 
Fransızlar, 1930 daki do- ki, daha kuvvetli zırhlıları 

nanma andlaşmasına girme- vardır. 
miş olduklarından, kravazör, 
destroyer ve denizaltı gemi
leri inşaatında hiçbir tahdide 
tabi tutulmamışlardır. Halbu
ki, lngiltere, Amerika ve Ja
ponya tahdid altına alınmış
lardı. 

Bundan dolayı, hareket ser
bestilerini geniş ölçüde kul
lanarak, hafif kruvazör, desti
royer ve denizaltı gemilerile 
ticareti harbin ve nakliyatın 
emniyeti bakımından fevkala
de elverişli bir muharebe 
aleti meydana lgetirmeğe mu
vaffak olmuşlardır. 

Vaşington anlaş. 
ması ile 

Bu üç gemi, son yıllarda 
daha ziyade ehemmiyeti kes
betmiş olan okyanos filosunun 
özünü teşkil etmektedir. Es
kiden Fransız donanmasının 
sıklet merkezi Akdeniz'de idi. 
Geriye kalan 6 tane eski drt
navt, esas itibarile mektep ge
misi olarak kullanılacaklardır. 

Dünkerk ve Straz. 
burg 

tarip olup, en nihayet pençei 
adalete duçar olacağını, şayet Fransızlar, uzun bir fasıla-
Karter'in dediği gibi polis dan sonra 1933 de kızağa 
müdürü Mekaloski, mahzene doydukları ve şimdi de biti· 
girip mahz~nin gizli yollarına rilmiş olan 26 bin tonluk 
vakıf ise, artık bu kere şu eş- Dünkerk, muharebe kruvazö-

Fransa'nın, ayni zamanda 
bütün dünyanın en yeni drt
navtu olan "Dükerk" sekiz 
tane 33 santimetrelik, on altı 
tane 13 santimetrelik topu ve 
28 tane tayyare topu ile teç
hiz edilmiştir. 

Bu zırhlı, 30 deniz mili 
sür'atinde ( Saatte 56 kilo
metre) olacak ve güvertesinde 
dört tayyare taşıyacaktır. Dün 
kerk'in eşi olan Strasburg'un 
1938 başlangıcında bitmesi 
ihtimali vardır. Bundan başka, 
Fransızlar, iki tane 35 000 

kıya çetesi mutlak yakayı ele riyle, büyük harp zırhlılarının 
verecek olsalar idama mahkum linşaatına ilk çığrı açmış oldu· 
olacakları tabii bulunduğu için lar. 1922 de Vaşington an· 
tefekküre dalmıştı . laşmasında, İngiltere, Ameri-

( Arkası var) ka, Japonya, Fransa ve ltal- ' tonluk zırhlıyı tezgaha koy-

muşlardır; bunların birinin 
adı " Rişliö ,, diğerinin de 
"Jan Bart., tır. Bunları beşinci 
bir zırhlının takip etmesi ihti
mali çok kuvvetlidir . 

Böylelikle Fransız donan
ması, mevcut dritnavtları ba· 
kımından da Vaşington andlaş 
masında derpiş olunandan da 
fazla bir kuvvete varmış ola· 
caktır. 

Yeni kruvazörler 
Son 10 yıl içinde tezgahtan 

indirilmiş ve her birinin 20,3 
santimetrelik sekiz tane ağır 

topu olan yedi tane 10,000 
tonluk ağır kruvazör, bu sınıf 
harp kruvazörlerinin bulunduk
ları Akdenizdedirler. 

Fransanın 5900 ila 7600 
ton arasında 11 tane hafif 
kruvazörü vardır. Bu kruva
zörler arasında 200 tane ma
yın ile teçhiz edilmiş olan 
"Emil Bertin"in sur'ati 40 
mil (saatta 74 kilometre}dir. 
Bütün hafif ve ağır kruvazör
ler, göğertelerinde 2 ila 4 
tane tayyare taşımaktadır. 

Fransa'nın destro-
yerleri 

Fransa, "Süper destroyer·., 
ler sahasında son yıllarda 
en başta bulunmaktadır. F ran
sız'ların büyüklükleri 2400 
ile 3100 ton arasında ve • 
"Kontrotorpilyör,, adını ver-
dikleri fevkalade sür'atli ge
mileri vardır; hakikatte ise 
bunlar, herhangi bir denizci 
devletin süper destroyerleri 
ne üstün hafif kravazörlerdir. 
Yukarda da kaydedildiği gibi 
İngiltere, Amerika ve Japon· 
ya 1850 tondan daha hüyük 
destroyer inşa edemezlerdi. 

Fransa, bu tahdide bağlan
mamış ve hiçbir donmanın 

karşılarına, ayni kudrette bir -
zırhlı çıkaramıyacağı 32 tane 
küçük kruvazör yapmıştır. 

Fransız donanmasının 900 
ila 1800 tonluk 45 tane mo
dern destroyeri vardır. 

Denizaltı gemileri 
Cihan harbirı den sonra en 

büyük hamleyi F ransız'ların 
denizaltı donanması yapmıştır. 
Son günlere kadar, bu do
nanma en başta yürüyordu. 
Şimdi 140 tane denizaltı ge
misi olan Sovyet donanması 

onu kat kat geçmiş bulunuyor. 
Eskileri ve inşaat tarzlarında 

Fransız'ların birçok şeyler öğ
renmiş oldukları 11 tane eski 
Alman denizaltı g,..misi ile 
birlikte "Surkuf,, kruvazörleri 
de dahil olduğu halde 111 
tane denizaltı gemileri vardır. 

~------------... .... ..__ __________ __ 

Holivud'da talak 
artıyor 

Holivud, cihanın her şeh
rinden başka bir şehirdir; 
burada hayat, idare, ahlak 
bam-başkadır. 

Holivud'un halkı, arzın 
dört tarafından kopup gelmiş 
parlak veya sönük yıldızlar
dan mürekkeptir. Babil kulesi 
gibi burada her dilden görü
şen üç, beş kimseye tesadüf 
mümkündür! 

Holivud' da ahlak ve hayat 
şartları temelsiz olduğundan 
talak çok fazla olmaktadır. 

Yeni hazırlanan 
bedeni sağlık 
programı 

lngilterenin bütün millete 
şamil olacak bedeni sağlık 
programı, önümüzdeki bahar 
mevsiminde tatbika başlana
caktır ve yazın bu program 
her noktadan tatbik edilmiş 
bir vaziyette olacaktır. 

Gelecek birkaç gün içinde 
kadın ve erkek sporculardan 
ve bedeni terbiye dersleri 
vermekte ihtisas sahibi 60 at
let, hükumetin 2,000,000 ster· 
linlik ve üç senelık sağlık pla· 
nımn teferruatını tamamlıya· 

c~ktır. Bu plan, milletin be
deni sağlamlıgını tekamül et· 
tirmek için hazırlanmış ve ge· 
çenlerde hükumetin Beyaz Ki
tabile ilan edilmişti. 

60 atlet, iki büyük istişare 
konseyinin azası olacaklardır. 
Ve bu konseyler, kötü yetiş
tirmeye karşı ve kusurlu be
denleri tekemmül ettirme yo
lunda açılan mücadelenin ön 
safında olacaklardır. 

Bu işi görmek için davet 
edilen sporcular arasında 
"İngiliz kadınları sıhhat ve 
güzellik cemiyeti,, sekreteri 
olup, sporculukla pek tanın
mış genç bayan Bazot Stak 
bulunacaktır. -------·----.....-

Seksper 
yaşadı mı? 

"Bacon cemiyeti,, ne men· 
sup Eagle isimli biri, lngilte
renin "Meşhurlar Makberesi., 
olan Vestminster kilisesinde 
Elizabet devri şairlerinden 
Edmund Spenser'in mezarını 
açarak meşhur lngiliz şairi 
Shakespeare ile gene ayni 
devrin şair ve filozofu olup 
Shakespeare'in eserlerini yaz
dığı iddia edilen Francis Ba
con'un ayni adam olduğunu 
ispata çalışmaktadır. 

İngiltere kralının taç giyme 
merasiminden sonra bu ame
liyeyi yapmak üzere kilisenin 
nakipliğine müracaatta bulu
nacaktır. 

Bu adam diyor ki: 
Shakespeare'in devrinde 

Vestminster mektebinin mü
dürü Camden nakneder ki, 
şair Spenser öldüğü zaman 
muasır şairler mersiyeler yazıp, 
kalemlerile beraber Spenser'in 
mezarına atmışlardır. 

Gerçi mersiyeleri yazan 
şairlerin isimleri zikredilmi
yorsa da, Shakespeare'in de 
bir mersiye yazmağa davet 
edildiği muhakkaktır. Eğer 
Shakespeare, tamamen ayrı 

bir varlık idise, herhale onun 
da yazdığı mersiyenin müs
veddesi bu mezar içinde bu
lunacaktır. 

Eğer mersiyenin altında 

Shakespeare imzası varsa ve 
bu mersiye Baconun el yazısile 
yazılmışsa, asırlardanberi iddia 
edilmekte olan bir dava hal
lolunacaktır. 

fstitastikciler;-ğöre, 1936 se-~ 
nesinde vukua gelen talakf 
1930 senesine nisbetle çok 
fazladır. 

1935 senesinde Holivud' da 
sade yıldızlar arasında 78 
nikah akdedilmiş 58 • talak 
olmuştur. 

1936 senesinde 53 nikaha 
mukabil 70 talak olmuştur. 

Bize kalırsa, Holivud'lular 
için nikaha ne lüzum vardır? 
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'·v·a-ki.t .ge.cellİy•s•rıs·ın·ı .ge·ç-iyo·r·. --D~ok.to·r-iç~in •• b.un.un-ne·:.. Der Zee vapur acentası Türk A. Şirketinin 
Başhemşire, nöbetçi dokto- mek olduğu malumdu. Mırıl· & C Halk k f b •k 

run odasına girdi: dandı. O. Birinci Kordon Rees binası apınar Umaş 8 rl 851 
- Bir hasta var, doktor. - Asacaklar! DEUTSCHE LEVANTE LINIE Tel. 2443 Tarafından mevsim dolayısile yeni 
- Ne vakit geldi? Başı dönüyor, kulakları Hamburg ELLERMAN LINES L TD. 
- Şimdi. uğulduyordu. Kapıdan çıktı. "MILOS,, vapuru 17 şu- "POLO,, vapuru 21 şubatta çıkardığı kumaşlar: 
_ Şimdi mi? Hastahanenin yakınında bulu- batta beklenilmektedir. ROT- LONDRA, HULL ve AN- Sag"' lam 
- Evet! nan idam mahalline doğru TERDAM, HAMBURG ve VERS'ten gelip yük çıkaracak 
Doktor suratım ekşitti. Has- koşmıya başladı. Deli gibi, ~!;.MEN için yük kabul ve ayni zamanda HULL için Zarı-f. 

tabalrıcı heyecanlıydı. rüzgar gibi koşuyordu. Mey· yük alacaktır. 
- Doktor.. . danlıkta toplanan halk, bir "DELOS,, vapuru 18 şu- "EGYPTIAN,, vapuru Mart v d 
- Koğuşa yerleştirin; yarın daire teşkil et!llişti. Alaca batta beklenilmektedi. ROT- d LIVERPOOL e UCUZ U 

k TERDAMI HAMBURG ve iptidasın a ve bakarım. aranlıkta, ortadaki idam seh- SWENSEA'dan gelip yük çı· y . Ib' 1 . . b latı terc·h ediniz 
Y b l · BREMEN içı'n yük kabul eder. enı yaptıracağınız e ıse er ıçın u mamu ı - arına u amazsınız, onu. pasını seçtı. karacak ve ayni zamanda s t y 1 • 

- Ne?.. Ne demek isti- - Asıyorlar! "HERAKLEA,, vapuru 3 LIVERPOOL ve GLASKOV a iŞ er erı 
yorsunuz?. Kalabalığı yardı. Sehpaya martta beklenilmektedir. HAM-

BURG ve ANVERS'ten yük için yük alacaktır. v _ı d 186 _ı ~AR 
- Yarası ağır. doğru koşmak istedi. "LESBIAN,, vapuru 15 marta Birinci noraon a numaraaa y 
- Yaralı mı bu? - Alçaklar.. Bırakın onu. çıkaracaktır. A Ş 

O "ACHAIA,, vapuru 3 martta LONDRA, HULL ve AN- H Al/ T. . . - Evet. Yaralı .. Genç bir nun suçu yok .. O, başkala- VERS' ı· "k k 
beklenilmektedir. ROTTER- ten ge ıp yu çı ·ara- M. v l . ca _J _Jesı·nde FAHRı kadın. . rının elinde oyuncak olmuş E caktır. ımar nema ettın aaı 

D k f 1 . A b' 1 . 1 D" b y k DAM, HAMBURG ve BR - I 
o tor insa a ge mışti. şa- ır a ettır... ıye agırma ME.N . . "k kah l eder. THE GENERAL STEAN NA- ıKAN DEM R Oğlu 

ğı kata indiler. Birkaç ian· istiyordu. ıçın yu u VIGATION L TD. 
darına, yaralıyı, sedye içinde Onu önlemek istiyen bir EXPORT SS. CORPORATION "ADJUTANT" vapuru 25 ,, __________ lllllllllllllllllll~llllllll~llllllll~~~ • ., 
gösterilen koğuşa götürüyor- jandarma, suratına yediği bir NEVYORK şubatta gelip LONDRA için 1 z M ı R 
!ardı. Doktor hastabakıcıya kroşe ile sendeliyerek gerile- "EXIBITOR,, vapuru 19 şu- yük alacaktır. 
sordu: di. Doktor bir aralık, idam batta beklenilmektedir. NEV- Tarih ve navlunlardaki deği-

- Ne arıyor bu jandar- edilmek üzere olan genç ka- YORK için yük kabul eder. . . , 
1
. b l 

"EXPRESS,, vapuru 25 şu- şıklıklerden mes u ıyet ka u malar, burada? dınla göz-göze geldi. 
Hastabakıcının cevap ver- - Asmayın onu .. Onu asa- batta beklenilmektedir. NEV- edilmez. 

mesine vakit kalmadan, jan- mazssınz.. YORK için yük kabul eder. 
darına çavuşu ona yaklaştı: Boğazı düğümlendi. Göz-

- Onu biz getirdik. !eri karardı. Dizlerinin bağı. 
REEDEREI H. SCHULDT 

- Resmi geçit esnasında, 
savurduğu el bombasıyla, 
kralı öldürmek istedi, bu 
kahpe!.. 

Doktor, amirane konuşan 
sersem jandarmanın sözlerine 
cevap vermeden sedyeye yak
laştı. Bu, fevkalade güzel bir 
kadındı. Aldığı kurşun yara
larıyla, vaziyetinin ağır oldu
ğu görülüyordu. Fakat, ne 
olmuştu doktora böyle, bir
denbire .. Elektrik cerayanına 
kapılmış gibi, zangır-zangır 
titriyordu. 

Ölü bir sesle: 
- Ameliyat odasına getirin 

diyebildi. 

* * * Ameliyat muvaffakıyetle ne-
ticelenmiş, hasta kurtulmuştu. 
Koğuşun kapısında, bir nö
betçi jandarma bekliyordu. 
Tamamile iyileştiği zaman 
muhakemesi yapılacaktı. 

. . . . . . . , . 
Aradan bir ay geçti. Genç 

kadın tamamile iyileşmişti. 
iştahla yemek yiyor, nöbetçi 
jandarma ile alay ediyor, 
hasta bakıcılara takılıyordu. 

Doktorla, delicesine seviş
mişlerdi. 

Doktor onu delicesine sevi
yordu. Biri birlerine kopmaz 
bağlarla bağlı idiler. 

O gün, yakın şehirlerden 
birinde tıbbi bir kongre vardı. 
Bizim doktor da oraya iştirak 
etmişti. Fakat akşam hastaneye 
döndüğünde, sevgilisinin ko
ğuşu önünde, nöbetçi Jandar
mayı göremedi. Odaya daldı. 
Yatak boştu. Kuvvetinin gev· 
şediğini hissetti. Bu sırada 
kendisine yaklaşan baş hem
şıreye: 

- Ne oldu? diye sorabildi. 
Haslıl bakıcı başını yere iğdi. 
- Götürdüler. Sizin sıhhatta 

olmadığına dair verdiğiniz ra
porlardan şüphelenmişler. Be
raberlerinde getirdikleri başka 
bir doktora muayene ettirdi
ler. Tamamiyle sıhhatta bu
lunduğunu söyledi. O zaman 
aldılar, muhakeme edilecekmiş 
muhakeme!. 

nın çözüldüğünü hissetti. İki 

adım atmadan, olduğu yere 
yığıldı. 

Ölmüştü! 
Besim Akımsar 

Fratelli Sperco 
vapur acentası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASININ 
SiS "GANYMDEDS,, va

puru 20 şubatta limanımıza 
gelip yükünü tahliyeden sonra 
HURGAS, VARNA ve KÖS
TENCE için yükliyecektir. 

S/S "HERMES,, vapuru 25 
şubatta beklenmekte olup 

-AMSTERDAM, BREMEN ve 
HAMBURG limanları ıçın 
tahmilatta bulunacaktır. 

S/S CERES,, vapuru 4 
Marta doğru bekleniyor, yü
künü tahliyeden sonra BUR
GAS, VARNA ve KÖSTEN· 
CE'ye yük alacaktır. 

"SA YMEDES,, vapuru 10 
Martta gelerek AMSTERDAM 
ve HAMBURG için yükliye
cektir. 
SVENSKA ORIENT LINIE 

KUMPAYASlNIN 
S/S "NORRUNA,, vapuru 

27 şubata doğru beklenmekte 
olup ROTTERDAM, HAM
BURG, BAL TIK ve SKAN
DINA VY A limanlari için 

"DUBURG,, vapuru 15 şu
batta beklenilmektedir. ROT-
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

"MARITZA,, vapuru 25 şu
batta beklenilmektedir. ROT. 
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

S. M. R. BUCAREST 
" DUROSTOR ,, vapuru 5 

martta bek,enilmektedir. KÖS
TENCE, SULINA ve GA
LA TZ için yük kabul eder. 
GALA TZ aktarması olarak ta 
BELGRAD, NOVISAD, BU· 
DAPEŞTE , BRATISLAVA , 

VIY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

D. T. R. T. BUDAPEST 
"SZEGED,, vapuru şubat 

nihayetinde beklenilmektedir. 
BELGRAD, NOVlSAD, BU
DAPEŞTE, BRA TISLA VA, 
VIY ANA ve LINZ limanları 
için yük kabul eder. 

DEN NORSKE - OSLO 
"SARDINIA,, vapuru 16 

martta beklenilmektedir. Pi
RE, ISKENDERIYE, HAYFA, 
DIYEP ve umum NORVEÇ 
limanları için yük kabul eder. 

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

N. W. W. F. VAN DER 
ZEE Co. 

Kordon, telefon 
yükliyecektir. 2008 
SERViCE MARITIME ROU- No. 200-

MAIN KUMPANYASININ Ceza gören esnaf 
S/S "PELEŞ,, vapuru 20 şu- Belediye tenbihatına riayet 

bata doğru beklenmekte olup etmiyenlerden bazı esnaf, be-
PlRE, MALTA ve MARSIL YA tediye encümenine verilen 
limanlarına yolcu ve yük kabul raporlar üzerine nakti çeza-

edcr. lara çarptırılmıştır. 

ru 26 şubatta gelerek PiRE, . Doktor S/S "AEBA-JULYA,, vapu- ı 

MALTA ve MARSIL YA liman-

larına yolcu ve hamule kabul Ali Agib 
edecektir. 

Çocuk Hastalıkları 
S/S "SUÇEAVA,, vapuru mütehassısı 

21 Marta doğru bekleniyor, lkinciBeylerSokağı No. 68 
PiRE, MALTA ve MARSIL- T ::fon 3452 i 
YA limanları için yolcu ve 

müracaat edilmesi rica olunur. yük kabul edecektir. 
Daha fazla tafsilat için ikin- Navlunlardaki ve hareket ta-

ci kordonda Tahmil ve Tahliye rihlerindeki değişikliklerinden 
binası arkasında FRA TELLi acenta mesuliyet kabul etmez. 
SPERCO vapur acentalığına Telefon: 4142/422112663 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
İzmir - Birinci beyler sokağı

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 

Mücellit 
Ali RIZA 

Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENİ KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

Pamuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

*~~~~~~~~~~~~~ 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlannın en balisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 

' 

1 B d k . Büyük Salepçioğlu hanı 1 
aş ura . karşısında 

~ ~ '=""' .._ :.: 

' ' .. ..~~ .~.:o ... . . . •'\ ~ I" ·•.Jlıl,. 

aha Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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esasiy ed ek İ 
nasıl oldu? 

. I .1 . A • 1 . M -d Kamutayın bu celsesinde dikkate 
ispanya cum urıye ~· e_rı ası erı a - şayan müzakereler geçmiştir. 
rid-.Valans yolundan uzaklaştırıyor 
Asiler muhtelif cephelerde büyük zaziatla beş 

kilometre derinliğinde ric'at ettiler. 
Madrid, 19 (A.A) - Don Jaram mıntakasında yapılan ta- le üzeri tebliğ etmiştir: 

arruz esnasında düşman birçok mevzileri terke icbar edilmiş- Cumhuriyet ordusu tarafından dün madrid önünde ]arama 
tir. Düşman geçen hafta bu mevzilerden Madrid ile Valansi- cephesinde yapılan taarruz esnasında düşman geçen hafta iş-
ya arasındaki münakalatı tehdide kıyam etmişti. gal ederek Madrid Valansiya yolunu tehdid etmek mecburi-

kilo· yetinde kalmıştır. Bazı yerlerde asilerin rüc'at darma-dağnık 
Cumhuriyetcilerin ali kumandanlığı bu cephede beş bir halde olmuştur, öyle ki silah ve mühimmatlarını beraber 

metre kadar ilerlemiş oldukları tahmin edilmektedir. götürememişler ve bizim elimize bırakmışlardır. 
Düşman birçok silah ve mühimmat birakmıştır. Cumhuriyet ordusu kumandalığı bu cephedeki ileri yürüyü· 
Tebliğin nihayetinde Centa istihkamlarının hükumet kıtaatı şümüzü beş kilometre kadadar tahmin etmektedir. Bu ilerleyiş 

tarafından bombardıman edilmiş olduğu beyan olunmaktadır. esnasında hükumet kuvvetlerinin eline geçen mevziler fevkalade 
Madrid, 18 (A.A) - Madrid müdafaa komitesi bugün öğ- yüksek sevkulceyş ehemmiyeti haizdir. 

B. Mussolini ...... 
Trablusgarba 

gidiyor 
Roma 19 (Radyo) - ltalya 

Başbakanı sinyor Mussolini, 
Martın 9 unda buradan hare· 
ket ederek Trablusgarba gi
decek ve orada on gün kala· 
caktır. 

lngiliz donan-
ması 

Singaporda manev
ralar yapacak 

Nankin 19 (Radyo) - Sin
gapor ve Hindistan lngiliz de
niz kuvvetlerinin, yakında ma
nevralara başlıyacakları Lon
dra' dan haber veriliyor. 

Spor kurumu 
Genel merkezinin 

. bir tekzibi 
Ankara 18 (A.A) - Ankara 

ve lstanbulspor bölge başkan· 
larile ajanlarında genel mer
kezce yapılacağına dair çıkan 
havadislerin asıl ve esası ol
madığı spor kurumu genel 
merkezince yalanlanmaktadır. 

Harp zu-
hurunda 

Norvec bitaraf , 
kalacak 

Oslo, 19 (Radyo) - Nor· 
veç hükumeti, harp zuhurun
da bitaraf kalmağa karar ver
miş ve bunun için tanzim 
ettiği projeyi gelecek Martta 
Storning (Parlamento) riyasete 
verecektir. 

Fransa 
3 tayyare fabrika .. 
sına vaz'ıyet etti 
Paris 19 (Radyo)- 3 tayyare 

fabrikasının, derhal hükumetin 
emrine verilmesi hakkında hü
kumetçe kabul olunan karar
name, reisicumhur M. Lebrun 
tarafından da tasdik edilmiş

tir . 

• itizar 
Yazımızın çokluğu dolayı

sile (Ali paşa kira F rosini ) 

adlı tefrikamızı koyamadık. 

Sayın okuyucularımızdan özür 
dileriz. 

• 

~ ........ •· ..... 
Milletler cemiyeti umu-
mi sekreterlik kadrosu 

Cenevre, 19 (A.A) - Sovyct'lerin Paris sefareti müsteşarı 
B. Vadimir Sokholine Milletler cemiyeti umumi sekreter mua
vini tayin edilmiştir. 

Hali hazırda Milletler cemiyeti sekreterliğinde bulunmakta 
olan zevat şunlardır: 

Umumi sekreter: B. Avenol (Fransa), umumi sekreter vekil
leri: B. Pilotti (ltalya) ve B. Jester (Irlanda), umumi sekreter 
muavinleri: B. Valtnrs (lngiltere), B. Sokholine (Sovyet-Rusya). 

--------~--~~·~·~·--... --~--------
Kurbanlık 

Koyunlar gelmekte 
devam ediyor 

Civar kazalardan İzmir' e 
mütemadiyen kurbanlık koyun 
getirilmektedir. Belediyece tes
bit edildiğine göre, halen iz
mir' de 7800 kurbanlık koyun 
mevcuddur ve bu miktar her 
gün artmaktadır. Ancak, kur
bancılar ar'alarında anlaşmış-

lar ve mallarını yüksek fi
atle satabilmek için acele et
memeğe karar vermişlerdir. 

Öğrendiğimize göre; kur
banlık koyun satışına cumar
tesi gününden evel başlanmı-
yacak ve bu suretle iki gün 
zarfında her kes kurbanlığını 
almağa mecbur kalacaktır. 
Şimdilik satışlar pek seyrek 
ve yüksek fiatle olmaktadır. 

Slavya geliyor 
Bulgaristan kral kupası şam

piyonu Slavya takımı da bay
ramda şehrimize gelecek ve 
bayramın ikinci ve dördüncü 
günleri Göztepe ve Altay ta· 
kımlarile karşılaşacaktır. Slav-
ya takımı, gelecek Pazar günü 
de muhtelitle bir maç yapa
caktır. 

Tütün ve müskirat 
bayileri 

lzrnir' deki tütün ve müskirat 
bayileri, vilayete bir istida ve
rerek hafta tatili kanunundan 
istifade etmek istediklerini 
bildirmişlerdir. Hafta tatili, 
her şahsın istifade etmek is
tediği medeni bir haktır. Tü
tün ve müskirat bayiierinin 
de bundan istifadeleri lazımdır. 

Seyyahlar geliyor 
Şubatın 26 ıncı günü, Le

tişya isminde İngiliz vapurile 
şehrimize 327 seyyah gelecek
tir. Vapur, . limanımızda bir 
hafta kalacak ve seyyahlar 
Efes, Bergama harabelerini 
gezmiye gidecekler, lzmir mü
zesini ve eski İzmir hafriyatını 
gezeceklerdir. Vapur, 3 Martta 
limanımızdan hareketle Mersin' e 
gidecektir. 

Cellad gölü 
Ankara' dan şehrimize gel

miş olan Nafıa vekaleti müs
teşarı B. Arif, dün öğleden 
evel vilayette Vali Fazlı Gü· 
leç'i ve Belediyede Dr. Behçet 
Uz'u ziyaret etmiştir. Saat on 
birde otomobille Tepeköy'e 
giden müsteşara, Küçükmen
deres mecrasının temizlenme 
ve Cellad gölünün kurutma 
işlerini üzerine alan müteah· 
hid B. Abdurrahman Naci 
refakat etmiştir. Müsteşar B. 
Arif, Cellad gölünün kurutma 
tesisatı ile yapılmış olan ka· 
nal ve köprüleri teakik ede· 
cek, bu akşam şehrimize dö
necektir. 

İzmir' de iki üç gün kalacak 
olan müsteşar B. Arif muhte· 
lif Nafıa işleri üzerinde de 
t':tüdlerde bulunacaktır. 

Bayramda 
Bayram münasebetile İzmir 

Halkevinin himayesinde bir 
güreş turnovası tertip edilmiştir. 

Bu turnova'ya, Dinar'lı Meh
med, Tekirdağ'h Hüseyin, Ma
nisa'lı Rifat, Bulgarya'lı Meh
med, Gönenli Hamdi, Yarım 
dünya Süleyman, Manisa'lı 
Ömer, lstanbul'lu İdris, Balı
kesir'li Ramazan iştirak ede
cekler; müsabakalar bayramın 
birinci ve üçüncü günlerinde 
yapılacaktır. 

Karşıyaka' da 
Belediye, bu sene Karşıya· 

ka'da sivrisinek mücadelesine 
çok erken başlıyacak ve sivri
sineklerin yumurta halinde iken 
öldürülmelerini temine çalışa
caktır. 

Karşıyaka Halk~partisi ocağı 
idare heyeti azalarının da yar
dımile, bilaistisna bütün evlere 
gayet ucuz fiatla mazot dağı· 
tılacak ve bütün su birikinti· 
lerine, lağımlarla havuzlara 
mazot dökülmesi mecburi ola
caktır. Belediyenin tenbihatına 
rağmen evlerinde mazot bu· 
lundurmıyanlar cezalandırıla· 

caklardır . 

Kral Alfons ___ ......_ ___ _ 
General Frankoyu 

tebrik etti 
Roma 19 (Radyo) - Sabık 

ispanya Kralı 13 üncü Alfons, 
general Frankoya bir telgraf 
çekmiş ve Malaga muzaffcri-
yetinden kendisile arkadaşla
rını ve ihtilal ordusunu tebrik 
eylemiştir . 

Finlindiyada 
Bir konferans 
toplanacaktır 

Paris, 19 (Radyo)-Danimar• 
ka, Norveç ve İsveç Hariciye 
Nazırları, Nisan ayı zarfında 
fi,,landiya'ya giderek orada 
toplanacak olan konferansa 
iştirak edeceklerdir. 

Fuar hazırlıkları 
devam ediyor. 

937 İzmir enternasyonal fu. 
arı için hazırlıklara devam 
edilmektedir. Dün toplanan 
fuar komitesi, fuar için 8 lisan 
üzerine tertip ve tabedilecek 
broşürü kabul etmiş ve sipa· 
riş vermiştir. Broşürde, bütün 
devletlerin bayrakları görüle
cektir. 

Bu sene fuarın bütün yol
ları asfaltolacak, kapalı sergi 
sarayında yalnız bir vitrinlik 
yerler de kiraya verilecektir. 

Pavyon inşası için şimdi
den belediyeye müracaatlar 
başlamıştır. Fuar komitesi, 
İzmir enternasyonal fuarı için 
1. E. F. harflerinden mürek
kep gemi şeklinde ve ticari, 
sınai hareketleri tebarüz etti· 
ren küçük rozetler de yaptı· 
rılmasını kararlaştırmıştır. 

Turizm köşesinde tevzi edi· 
lecek ve dünyanın her tara-
fına yollanacak olan küçük 
broşürler de hazırlanmaktadır. 

Mezbaha 
Mezbaha şirketinin imtiyaz 

müddeti, Ağustos sonunda bit-
mektedir. Mezbaha, bir Ey
lUlden itibaren bütün tesisatı 
ile belediyeye devredilecek ve 
belediyece işletilecektir. 

Doğum 
Gazetemiz tertip hey' etinden 

ihsan Karakurunun bir kızı 
dünyaya gelmiştir. Ana ve ha· 
basını tebrik eder, yavruya 
uzun ömürler dileriz . 

Teşekkür 
Yavrumun doğumunda bü

yük bir hazakat gösteren ebe 
bayan Müzeyyene alenen te· 
şekkür etmeği bir borç bili
rım. Ulusal Birlik tertip 

hey' etinden 
Ihsan /(arakurun 

Teşkilatı esasiye kanunumu· 
zun bazı maddelerinin tadili· 
ne aid kamutay müzakereleri, 
çok mühim ve dikkate şayan 
olarak geçmiştir. Her vatan
daşı yakından alakadar etme
si itibarile müzakere zabıtla-

rım aynen neşrediyoruz: 
fN'lKAD 
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BAŞKAN - Abdülhalik 

Ren da. 
KATiPLER - Naşit Uluğ 

( Kütahya ) Ali Zırh ( Rize ) 
5 - Malatya meb'usu is

met İnönü ve 153 arkadaşı
nın, Teşkilatı Esasiye kanunu· 
nun 2, 44, 47, 48, 49, 50, 
61, 74 ve 75 inci maddeleri· 
nin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Teşkilatı Esasi
ye encümeni mazbatası (21-44) 
BAŞKAN - Encümen maz

batasında müstaceliyet kararı 
istiyor. Evvela O~lU reyi ali
nize arzediyorum. Kanunun 
müstaceliyetle, encümenin tek
lifi veçhile müzakeresini ka
bul buyuranlar .. Kabul buyur· 
mıyanlar .. Kanunun müstace
liyetle müzakeresi kabul bu· 
yurulmuştur. 

Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
(Muğla) - Sayın arkadaşlar; 
başta Cumhuriyet Halk Parti
sinin umumi Reisi vekili ismet 
lnönü olduğu halde Partinin 
meb'uslarından 153 arkadaşın 
imzası ile hazırlanan teşkilatı 

esasiye kanunu tadilleri huzu
runuza sunulmuş bulunuyor. Bu 
tadilleri icabeden zaruretleri 
huzurunuzda arzetmeyi büyük 
şeflerim bana vazife olarak 
verdiler. Bu ödevimi yapmak 
için müsaadenizi rica edeceğim. 
Cumhuriyet Halk Partisinin 
prensipleri,~programında vazıh 
bir surette tesbit edilmiş· 
tir. Bu, cihanca malum
dur. Tatbikatı için de bu
günkü Türk'lere ve Türki· 
ye'ye bakmak kafidir. icra fa
aliyetinin ateşleri arasında ha· 
yatın ve siyasi hayatın seri 
geçen sellerinin cereyanları 
arasında belki hakikat objek· 
tif olarak görünmiyebilir. Fakat 
önümüzde şaşmaz ve yanılmaz 
acı da olsa, tatlı da olsa her
kese ve her zaman hakikat söy· 
liyen bir tarih vardu. Onun 
mütalea, müşahede ve muka
yesesinde herkes serbesttir. 

Biz, tarihi önümüze bime· 
haha açabilir ve bakabiliriz. 
Zaten insanlık tarihi Türk
lerle başlamıştır. Türk olma-
saydı belki tarih olmazdı ve 
muhakkak ki medeniyet de 
başlamazdı. (Bravo sesleri, al
kışlar) 

insanlık tarihinin başlangı
cından son günlere kadar be
şeriyetin faaliyet dalgaları ara-
sında bu kadar derin ve ge
niş hamlelerle müessir olan 
Türk'ler son asırlarda ve son 
devirlerde büyük tehlikeler ge
çirdi. Türk'ler coğrafyadan kal
dırılmak ve istikbal tarihinden 
silinmr:k istendi. 

Biz tarihe kaza ve kaderin 
b:r neticesi nazarile bakmadı· 
ğımız gibi, tarihin b<!rle kaza 

ve kaderinden ve zaruri akı· 
betlerinden gelen hükiimlerine 
de boyun c.ğmeği bilmiyen bir 
milletiz. (Bravo sesleri, alkış· 
lar) ,Bizim kanaatimizce her 
millet kendi tarihini kendi ya· 
par. O fena neticeler, o mil· 
letin kusurunun eseri ve ame
linin cezasıdır. Eğer bugün 
iyi neticeler görüyorsak onu 
bu milletin yaptığı ve başar· 
dığı iyi işlere vermek zaruri 
olur. 

Tarihin neticesinin zaruri ve 
mukadder olmadığı gene bir 
Türk tarafından, Türk'lerin 
elile ve Türk'lerin kanile ispat 

• edilmiştir. Tarihin seyrini de
ğiştirdik ve Türk'e atfedilen 
menhus tali bir defa daha ye
nildi. (Alkışlar. ) 

Atatürk; bu millette mevcut 
olan bütün yüksek seciyeleri 
ve alicenap hasletleri nefsinde 
toplıyarak milletin azmi ira· 
dcsini birleştirdi ve kendi 
azmi iradesine katarak Türk 
milletini mahvolmaktan kur· 
tardı. Şimdiye kadar Türk ta· 
rihi ispat eder ki Türk'ler için 
esir olmak, mahvolmak de-
mektir. Atatürk; Türk istikla
lini kurtarmakla beşeriyete de 
medt:niyete de büyük hizmet 
etti. 

Tarih Atatürk'ten bahseder
ken, Atatürk'ün yüksek vasıf
larından bahsederken hiç şüphe 
etmemeli ki en büyük vasfını 
beşeriyete yaptığı bu hizmette 
görecektir. Türk'süz bir tarih 
ne kadar muzlim olurdu. Hele 
Türk)süz kalacak beşeriyet ne 
kadar sefil ve süfli bir man· 
zara irae eder, hepiniz tahmin 
ve tahayyül edebilirsiniz. Tür
k' ün olmadığı bir tarih ka· 
ranlık ve kaotik olur. Zaten 
Türk akıbetine bu kasdı ya
panlar kendilerinin yaptığı fe
na niyetin, kötü kasdın ceza
sını az bir zamanda gördüler. 

Türk kendi tarihini ve ta
liini kendi yaptığı vakit ve 
kendi yaparken hiçbir kimse· 
nin, hiçbir tarafın ne tesirine 
kapıldı ve ne de yardımını 

gi>rdü. Ne buldu ise kendin· 
de buldu ve kendi elile yapt ı . 
Ve yaptığı şey, tarihten al
dığı müsbet, muayyen tecrÜ· 
belerden edindiği kanaatler 
üzerine müessestir. Maddi ve
saiti kendi idrakine istinat et
tirdi ve bu sayede istiklalini 
kurtardı. Atatürk Türk istik. 
lalini kurtardıktan sonra Türk 
bir daha böyle badirelere, 
tehlikelere dönmiyect:k bir 
devlet sistemi kurdu. Bu dev· 
let sisteminde tatbik edilecek 
olan prensipleri vazıh, açık 
ve müsbet olarak program 
halinde tesbit etti. Bu prog
ramı ·ıe bunun tatbikini ken· 
di kurduğu Cumhuriyet Halk 
Partisi eline ve mes'uliyetine 
verdi. Cumhuriy~t Halk Par
tisinin prensipleri evelemirde 
modern bir devlet kurmaktır. 
Türk'ün tArihine. seciyesine, 
alicenaplığına ve gururu mil
lisine muvafık olarak bir dev
let yaratmaktır. Bu devleti!l 
vasıflarını ararken hepsini ayrı, 
ayrı tarihten alınmış, haki
katten alınmış, icraattan alın
mış prensiplerle ayrı, ayrı va
sıflarını tayin etti. Bunların 

başında devletçilik gelir. 
( Droamı flar) 


