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Sahibi: HAYDAR ROŞDO ôKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

... Adres: 1zmir ikinci Beyler sokağı 
ne prtlan: Seneliği 700, altı aylığı 400 kurut 
Resmi ilin ıır için: la:ırif cemiyeti ilinat 

hflroıuna müracaat edilmelidir. 
__ ususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 

B'Uıidığı yer: (ANADOLU)Matb~ 
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lzmirde çıkar, ak~amcı siyasal gazetedir. 

Kont dö Martel 
Dün sabah Hatay mesele. 

sini görüşmek üzere latan. 
bula gelmiştir. 
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Sarli • Y aliında imzalanıyor 
------ .. ~ ~ 

AVAMKAMARASIN_DAMUNAKAŞALAR I' . ~ Şarpi yarışlarına dün 
8. Eden, haşvekilimizin cemiyeti ak- Dersım Karşıyakada başlandı 

h kk d k
• 'isyan mıntakasında 

van1 a 111 a 1 bevanatını okudu temizleme harekatı --- ---.::==-==-----. -·.1 devam ediyor __ lfakkıTl?irinci_geldi. iki şarp_i yarış 
8. Eden cemiyeti akvamın f aideleri hakkınpa G. lstanbul, 28 (Hususi) - --- !.esnasında .alabura .oldu -=---

l " l • • k isyan mıntakasında tayya-
nonÜnÜn söz erıne ıştira ini söyledi ve alkışlandı relerimiz dün Je /aaliget 

Londra 27 (A.A)- ispanya _ göstermişlerdir. Şeyh Segid 
'taziyeti hakkında Avam ka- Rızanın idaresindeki inlere 
llıarasında dün açılan müna- çekilmiş olan ve açlıkla 
kaşada muhalif liderlerin, hü· mücadele lralinde bulunan 
kümcti beynelmilel manase- sergedeleri · bombardıman 
batta gittikçe görülmekte olan etmiştir. 
kanunsuzluğu düstur itttihaz Kıtaatımız da temizleme 
~den hükumetlere "karşı kafi harekatına devanı etmiştir. •·•···---
derecede- kat'i vaziyet alma· Bir Yahudı· kızı 
trıakla ittiham eden tenkitle!· 
tine mukabil, Başvekil, hükii· b ..,, f d 
metin siyasetini müdafaa etmiş ogu u 
.,, ademimüdahate siyasetinin Ra1el yüzerken sara 
hiç olmazsa bir Avrupa har· b bının önüne geçmek faydasını nö eti tutmuş .. 

___ Milletler Cemiyeti konseyi toplantı lıalinde Dün Bayraklıda bir deniz 
"ermiş olduğunu ileri sürmüş k k ı 
'le vazİ)·etin ciddi bulunduğunu arşı va i o an hücumları en j kamarası azasının da tasvip kazası olmuş, 18 yaşında bir 
fakat ümitsiz olmadığını ifade güzel bir şekilde müdafaa ede· edeceklerine şüphe etmediğini Musevi kızı boğulmuştur. Yap· 
eylemiştir. bileceğini beyan etmiş ve bu· ilave eylemiş ve Bay Edenin tığımız tahkikata göre vak'a 

Şiddetli bir tenkitle bulun· nun Başvekil general ismet bu sözleri Avam kamarasında şöyle olmuştur: 
llıuş olan Bay Loit Corctan lnönü olduğunu söylemiyerek, alkışlanmıştır. (Devamı 4 üncii sahifede) 
lonra söz alan Hariciye NrJZlrl Türkiye Başvekilinin Büyük ----1---••-.-. 
lay Eden, Ccmiyetialcvamın Milltl Meclisinde lA Haziran Spany& harbi 
tördüğü hizmetleri tebarüz et· tarihinde Cemiyetiakvam hak· K k ı 
tirmek maksadile mühim bir kında yaptığı beyanatı aynen on t rö 1 Ü n b Üs b Üt Ü n or a -
lllilli davasını Cemiyetiakvamın uzun uzadıya Avam kamara
bakemliğine terketmiş olan bir sına okumuştur. 
lrıemleket Başvekilinin ifadatını Bu beyanatın her sözüne 
"•kletmekle, Cemiyctiakvama kendisi iştirak ettiği gibi, Avam _______ ._.. ... ··~ 
~acaristan Triyanon mu 

ahedesini yırtacak nıı? 
8ugün Peş teye gel:c~k olan Alman har
~ biye nazırı, Macaristan .... ordusunun 

ihyasıf ile meşgul olacakmış 

Mareşal Bolmberg 
Berlin, 28 (Radyo) - Al

lrtanya Harbiye Nazırı Marcy 
iti Von Blomberg, bugün 
8udapeşteye gidecektir. 

Alman Mareşalının bu se
)ahatı, Macaristanın silahlan
llıası mes' el esi ile alakadardır. 

Söylendiğine göre, Peştede 
beş gün kalacak olan Mare· 
iti Von Blomberg, Macar 
~keri ricali ile temaslarda 
uutunacak ve Macar ordusu· 
''-n ihyası, yeniden kışlaların 

ı meı' elelerini tetkik ve 

tesbit e.yliyecektir. 
Paris, 28 (Radyo) - Von 

Blombergin Peşte seyahati 
Paris ve Londrada endişe 
uyandırmıştır. Macaristanın 
silahlanması takdirinde küçük 
itilafın ne suretle hareket ede· 
ceği belli değildir. Salahiyet· 
tar mahf eller, bu hususta son 
küçük itilaf başvekilll'rİ içti
maında neşredilen tebliği ha
tırlatmakta ve bunda, muahe
delerin ihlaline meydan veril
miyeceğinin açıkca bildirilmiş 
olduğunu kaydetmektedir. --·-····---Pariste 
Lokanta ve otel 

sahipleri grev 
ilan edecekler 
Paris, 28 (Radyo) - Otel, 

aazino, kahvehane bar ve 
lokanta sahiplerinin, 3 Eylülde 
tatili faaliyet etmeleri hakkın
daki karar, hükumeti düşün· 
dürmekte devam ediyor. 

Mesaı nazırı; dün lokanta 
ve otel sahiplertni davet ede
( Dftlamı4 üncü sahi/ede ) 

clırılması muhtemel 
~~~--------~~-1 tal yanlar Kadikse 15 bin gönüllü 

çıkarmışlar. Madrid cephesinde 
şiddetli muharebeler oluyor 

~ 

Bilbaoaa 1ıava bombardımanından tünellere sığınan htJlk 
Londra, 28 (Radyo) - İs· büıbütün kaldırılacaktır. 

panya işl~rine ademi mlida· Paris, 28 (Radyo) - Mad· 
h~le komitesi, yarın Lord rid cephesinde şiddetli bir top 
Pilimotun riyasetinde toplana· ateii başlamıştır. Tayyare bom· 
cak ve Almanya ile halyamn bardımanı, büyük hasarat ika 
son hareketleri müıakere olu- eylemiştir. 
nacaktır. Garalahara cephesinde yeni 

Komite, bu toplantıda gö· bazı mevkiler işgal edildiği 
nüllü meselesini müzakere ede· bildiriliyor. 
cektir. ihtilalciler, süvari kıtaatı 

Roma gazeteleri, İngiltere toplıyarak hertaraftan hücum 
ve Fransa tarafından verilen etmek niyetindedirlerler. 
karara şiddetle hücum edi· Bilbao, 28 (Radyo) - lhti· 
yorlar. lalciler ilerlemekte devam edi-

Son gelen haberlere göre, yorlar. 
Portekiz hükumeti, artık kon- Davilanm kumandası altm· 
trol tanımayacağını bildirmiştir. daki kuvvetler, üç koldan 

Paris siyasal mahafili, in- Standerde doğru ilerlemekte 
giltere ve Fransa tarafından ve tayyare kuvvetleri tarafın· 
ittihaz olunan karar kabul dan himaye edilmektedir. 
edilmediti taktirde, kontrol, - Devamı 4 ncu ıahifr.de -

İzmir yelken birincilikleri cü olarak dönm·işler; en sona 
müsabakalarına dün Karşıya· kalan M ff uza er manevra esnasın· 
kada başlanmıştır. Dünkü ya· da alabura olmuştur. 
rışa beş şarpi iştirak etmiştir. ikinci şamandırayı da Hakkı 

Müsabaka saat 17 de baş· birincilikle dönmüş ve müsa· 
lamış, ilk çıkışta rüzgarı mü· bakayı büyük farkla bitir-
sait bulan Hakkı, diğer dört miştir. Kazım ikinci gelmiş; 
şarpiyi bir hayli geride bırak· Rahmi, şarpisini devirdıği için 
mıştır. ilk şamandırayı Hakkı müsabakayı bitirememic N' · 
b' . . R h . .k. . R f'k. 1 Yt ayazı ırmcı, a mı ı ancı, e ı ın i e Hasanda üçüncü kalmı • 
c•rni•ini kullanan Kizım ücün- )ardır I 

Fenerbahçe, Galatasa-
rayı 2-1 mağlQp etti 

İstanbul, 28 (Hususi) - Milli küme müsabakalarının en mü· 
bim maçlanndan biri olan Galatasaray-Fenerbahçe karıılaı· 
ması bugün yapılmıştır. 

Stadyum, havanın sıcak olmasına rağmen görülmemiş dere· 
cede kalabalaktı. Maç, daha düzgün oynıyan Feneıbahçenin 
2 · 1 galebesile neticelendi . ... ......... . 
Müliiyim, Anıerikalı bo

ğayı mağlôp etti • 

Gayri nizami hareketlerde bulunan Ame. 
rikalı pehlivan, rinğten aşağı yuuarlanclı 

Amerikan boğas\ Komar 
ile Mülayim pehlivan arasında 
Alsancak stadında binlerce 
seyirci önünde yapılan güreş 
Amerikan boğasının diskalife 
edilmek suretile mağlübiyetile 
neticelendi. 

Evvela lzmir güreşçileri kar-
şılaştılar. Amerikalı eski şam-
piyon Zibesko Molla Mehmet
le berabere kaldı. Sıra günün 
en mühim müsabakasına gel· 
mişti. Bursadaki maçtan son· 
ra Mülayim lzmirde Komar 
arasındaki bu karşılaşma re· 
vanş mahiyetinde idi. Güreş 
çok zevkli ve heyecanlı oldu. 
Evvela iki güreşçi de ayakta, 
yedinci dakikadan sonra yer· 
de oynadılar. Mülayim altma 
aldığı Amerikalıyı eziyor, gü
zel oyunlar gösteriyordu. Halk 
iki güreşçiyi mütemadiyen al
kışlayordu. Amerikan boğası
nın ayak oyunları fevkalade 
idi. Mülayim tamamen hakim 
güreşmeğe başladı. Bunun ne· 
ticesi olarak 23 üncü dakika· 
da Amerikan Mülayimin ağ· 

zına tekme vurdu, Mülayim 
kızarak müt biı vo önüne du· 

Mağlüp olan Amerika bol 
rulmaz hücumlere başladı. Bo
ğa mütemadiyen nizam harici 
oynayor bucalıyordu. Müliyin 
sonunda Bursada yaptığı gibi 
boğayı yakaladı ringten d 
savurdu. Ring kırıldı, bun 
sonraki safha lboğanın niza 
harici hareketleri, Mülayimi& 
şiddetli savletlerile geçti. Ha• 
kem heyeti müdahale etti. 
Amerikalı diskalife edildi ve 
Mülayim galip ilin edildi. 



Sahife 2 (Ulusal Birlik) 
------------------------------

Anasını Ciör __ 
---Kızını Al 

Yazan: Sermet Muhtar No. 23 
Horhor yokuşunun alt ba· 

şından tramvaya biniyorlar; 
Beyazıtta, Merkez kıraathane

sinin önünde iniyorlar. 
Doğru Maliye .. 
Vakitlerden ne ay başı, ne 

yarın ramazan, ne de bayram. 
Ortalıkta aylık yıllık lafı yok. 
Binaenaleyh. Maliye nezareti 
binasının dışı, demir parmak
lıklı dıvarların üstü, pencere
lerin içi insanla pıtrak değil. 

Cümle kapısından giriyor· 
lar. Avlular, merdivenler, di
vanhaneler kadınlar hama
mına, yahudi havrasına dön· 
memiş. Hafizanımın elinde, 
günü gaçmiş bir (Tercümanı 
Hakikat) gazetesine sarılmıs 
bir paket, içinde şunun bu
nun bir sürü mecidiye kağıt
ları, maaş beratları, mahalle 
ilmühaberleri, sergiler, tatbik 
mühürleri .. 

- Teşekkür ederim efemi. 
Siz bilirsiniz efemi. 

Hafize, kodamanların sıra· 
sını savdıktan sonra haydi 
kalem odalarına; mümeyyizle
rin karşısına.. Bunlarla daha 
teklifsiz, tekellüfsüz .. 

- Arslanım, iki gözüm!.. 
Ne o, selam sabah yok mu?. 
Dargın mıyız yoksa?. 

Fesinin altı beyaz takkeli, 
keçi sakallı, ~öğüs, batın, kam 
buru çıkık sermümeyyiz, mü· 
meyyizisaniler, mümeyyizi sa· 
lislerde; ayın ondördünü gö· 
rünce afallamışlar .. 

Hafize : 
- Kardeşler, merdiven h · 

kadı beni!.. diyerek sandalya· 
nın birini çekme; fakat ken· 
disi oturmayıp Edaya uzatma 
ve odacıya bağırma; 

- İsmail ağa, bana bir is
kemle!. 

Komşu ve dost 
Irak hilkiimeti ·--

Hakkında umumi 
bir tetkik 

Irak, birçok medeniyetler 
görmüş ve yetiştirmiş bir mem· 
lekettir. Hergün biraz daha 
fazla ilerliyen hafriyat Irakta 
medeniyetin çok eski oldu
ğunu göstermektedir. Memle
ketin geçirdiği birçok istihale· 
lerden sonra Araplar isli
miyetin ilk senelerinde frakı 
tekrar fethetmişler ve burada 
Hülefayi Raşidin, Emeviler ve 
Abbasiler zamanında hüküm 
sürmüşlerdir. Tavaifi Mülük 
devrinden sonra Irak, Osmanlı 
f mparatorluğuna intikal etmiş
tir. Harbi umumi neticesinde 
İngilizler tarafından istila edil· 
dikten sonra, 1921 senesinde 
merhum Kral Faysal arayiumu· 
miye ile Irak kralı intihap 
olunmuş, ve bu suretle şim
diki Irak devletinin temeli 
atılmıştır. 

Iraklılar İngilizlerle uzun 

yade, suvari, hecin suvar mu· 
sellah otomobil kıtaları var· 
dır. Mevcudu zabitler de da
hil olmak üzere onbin kişiyi 

Sıhhi teşkilat dahiliyeye 
merbut umum müdürlük tara
fından idare olunur. Her liva 
merkezinde bir sıhhiye reisi 
ve her kaza merkezinde ihti
yaca göre doktorlar mevcut· 
tur. Bagdad, Basra ve Musul· 
da büyük merkezi hastahane· 
ler ve buna merbut laboratu
varlar ve rötken müesseseleri 
her liva merke?.inde ve her 
mühim kaza merkezinde birer 
hastahane ve nahiyelerde dis
panserler vardır. Bu teşkilat· 
tan maada, emrazi sariye ile 
mücadele teşkilatı mevcuttur. 
Ve her gün daha fazla geniş
lemektedir. Aşiretler halkına 

sıhhi irşadat için seyyar sıh
hiye otomobilleri servisi ter· 
tip edilmiştir. 

28 Haziran 937 _,. 

... ~----iii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliilii .................. -~ 

(Haftanın Ansiklopedis~ 
" · 1 · C b 1.. k s·· Babiil· }an Nbgrin - spanya ış- e e uttarı , uveyş, . • 

d b s· b EmınbU leri azumi korkunçluk arzeden men e , ınga ur, . d 
bir iş oldu. Largo Kabalero runu gibi noktaları eh~ : 
kabinesinin yerine geçen Jan bulunduran bu devlet, ıc . 

A d ' ınll Negrin kabinesi çok mutedil hında arzın umu~1.ı enız 
bir meslek takip etmesine vasalasını kesebılır. 

ı T . t l w u otuı rağmen fevkalade müşkülat ngı ız ımpara or ug ·ıo· 
içinde kalmıştır dokuz milyar 142,000 kı 

· bb d Yani arııfl İtalyanlarla Almanların harp metre mnra aı ır. . "f . 
sefinelerinin taarruza maruz yüzde 38 i demektır. Nu ~i 
kaldığı hakkındaki iddiaları, suda yarım mily~ra ya~ı~~ı~e· 
İspanyol kabinesini şaşırt- arz nüfusunun iıçte hırısı .1• 

t mektir. Bu nüfusun 366 ını mış ır. 

Bay Negrin, mutedil sosya- yonu asyadadır. . 
listlerden ve Andalecyo Per- ltalga - ltalyada son lıak 

d I da bir imparatoru yeto fırkası mensupların an- man ar . A • • 

3
• 

d olduğunu ılan ettı. Bu ıınP ır. .;e 
Asıl mesleki ;doktorluk ol- ratorluk henüz Avrupa 

11 duğu halde bHahire postacı· Amerika devletleri tarafı~d~ 
lığı kendisine meslek ittihaz resmen tasdik edilmernıştı~l 
edinmişti. Buna rağmen tıb ~aamafih İtalyanların ke~i· 
fakültesinin en ziyade sevi· ımparatorlukları 3,659,0~~ i• 
1 b . f .. .. "h · lometre murabbaını yanı ngd en ır pro esoru ve mu ım 

0 
ı 

bazı tıbbı eserlerin sahibidir. li~ .. İI~paratorluğunu~·ı I~ Jy• 
Bay Negrinin son müşkülat bırısıdır. Buna muk~. ı 8 ~ 

· atorlug"' unun nufusu pe karşısında tutunamıyacağı sa- ımpar . ·r· 
nılmaktadır. azdır, lngiltereye nisbetle 'f' 

Portsimot - Bilbaodan mide birdir! 1 k 
alınan fspanyol çocuk ve ka- Konkordato -:-- . Pa1d8e:. 
dınları lngilterenin bu lima· makamının bazı Hrıstıyan si 

Guya bunlardan bazılarının 
kayıtlarına baktıracak. Kütük 
defterlerdeki isimlerle numa· 
raları karşılaştıracak .. Öyle ya, 
ölenler, kocaya varanlar, aylık· 
)arı kesilenler var.. Hulasa, 
zırva, bir bahane .. 

Gene kendi önde, çırağı 
arkada, dosdoğru müdür oda
larını boyluyor : 

Arkasından, mümayyizlere; 
- Artık benden yana bu

ralara paso, Beyler.. Bu iş 
civanlar!n harcı. Genç, gür
büz, kanlı canlıların becere
ceği şey. Haberiniz olsun 
bundan sonra aylıklarda yıl

lıklarda, makamı kerimem 
Edanım kızım bana vekil.. 

siyasi mücadelelere girişmiş
ler, ve en nihayet 30 haziran 
1930 tarihinde Irakla lngiltere 
arasında aktedilen muahede 
neticesinde 1932 tarihinde Ce
miyeti akvama dahil olarak, 
tamam istiklalini kazanmıştır. 

1927 de Bagdadda bir tıb 
yüksek mektebi tesis edilmiş
tir. Ayrıca küçük sıhhiye za· 
biti, erkek ve kadın hasta 
bakıcılar ve ebe mektepleri · 

nına götürülmektedir. !etlerle yapı_nış .. ol~~~u husu 
fngilterenin en maruf ve mukavelelerın amılı~ır. . 

11
, 

mühim limanlarından birisi Papa, bütün kat.o~ıkle.rın ~er 
olan Portsimot 128000 nü- hani reisi olmak ıtıbarıle, 

11 
fuslu ve en kuvvetli tersane- hangi bir memlekette bulun~k 
lere sahip bir şehir ve limandır. katolik r~~ban!n . ~a e:e~~r. 

- Vezirim, paşacığım, ra· 
hatsız ediyorum ama kusuruma 
bakmayın, bir çift laf söyleyip 
gideceğim!, diyerek dalıyor 

Gözlük üstlerinden bakan 
gözler kırpıp duruyor; dudak
lar aşağı sarkıyor; çember, 
titret:iyor. Nefesler sıklaşmış; 
tıkalı burunlar ıslık çalmada; 
gırtlaklarda gıcık, öksürük .. 

lrakın tarzı idaresi demok
rat, Parlamanter ve meşruti 
Krallıktır. Kuvvei teşriiye mec
lisi meb'usan ve ayanın elin
dedir. Meclisi meb'usan azası 
iki derece ile ahali tarafından 
intihan ve meclisi avan azası 
"""' n.CC:u larannaan tayın OIU· 

• 

. . 
ıçerı. 

(Görüyorsunuz a malı!) der 

ışaiet ettıkten 'sonra ğiri'Şiyor: 
- Vezirim, söyliyene bak

ma söyletene bak; yakında 
vezir de olacaksın işallah .. 
Baş tacım, bundan böyle ay 

başları... Ay başları diyorsam 

aylık yıllık çıktığı günler, ke· 

rimem cariyeniz de başınızı 
ağrıtacak .. 

Papuldaklara karşı baltayı 
taşa vurduğunun farkında de
ğil; 

- Ah gençlik, civanlık, 
körpelik ... Sultanlık ol. 

"Yılışık Edayı göstererek,, 
İşte bundan sonra bu yavru
cuk bana evlatlık edecek. Eli
min eremediği, gücümün yet
mediği demlerde bana yardı· 
mını esirgemiyecek. 

Saçlı sakallı müdürlerin ha
yatları gitmiş, bayatları kal
mış. Gözleri kızda .. 

Bir müddet, yutkuna yut
kuna baktıktan sonra kendi
lerini topluyorlar: 

- Otursana Hafizanım. 
(Edaya) İstirahat buyur şeke· 
rim. Dur ama, o sandalyanın 
bir ayağı kırıktır. (El çırparak, 
odacıya:) Hasan ağa, buraya 
sağlam bir sandalya. "Odacı 
çıkarken ilave:,, Bitişikten, 
mümeyyizlerden birinin koltu
ğunu kap getiri... 

Lahzada, fesi yana yıkıp 
sakalı düzelttikten sonra eli 
bıyığa atmalar; 32 diş mey· 
danda, Edaya hitap: 

- Kahve mi, çay mı kı· 
zım? .. Yoo, sayım suyum yok, 
gücenirim vallahi. Hafizanım 
hemşiremizin kerimeciğine ik
ram etmezsek kime edeceğiz? 

Eda, ustasının verdiği ders 
mucibince tıpkı orta oyunun
daki (Abu canım, Abu!.) Na
karatlı zenneler kadar utangaç, 
çekingen.. Yalnız . dilinde: 

Sigara paketine el atanlar; 
,. 1 1 ' • • ' 11 

dıranlar; kahve fincanının di-
bindeki soğuk telveyi loppa· 
dak yuvarlıyanlar .. 

Hepsinin gözleri Edada. 
Herkeste telaş; hep beraber 
ayaklanma ve her masadan 
sesler: 

- Ayakta durmayin, otu· 
run yahu!. 

- Oturun diyoruz, sandal
ya vermiyoruz. Ne de sersem 
iz' anı kıt kimseleriz!. 

Orta oyununda Tiryakiye 
çıkanın eşi hımhım, mızmız 
sermümeyyiz bile canlanmış, 
Altındaki koltuğu ileri sür
meğe çabalamada. 
Koltuğun üstündeki, parçalı 

bohça gibi kırk yerinden ya

malı minderi yakalamış, veriş

tiriyor dıvara; tozunu, topra

ğını silkiyor: 

- Zen kısmı oturacağı ma· 

halle titiz olur. Feracem, yel· 
dirmem kirlenecek mi kaygı
sına düşer!. 

Mümeyyizi sani daha tetik 
davranmış. iki yanı destekli 
hezeran sandalyasını havala· 
mış; ser mümeyyize: 

nur. Kuvvei icraiye kabinenin 
elindedir. Kabine başvekil ve 
yedi Vezirden teşekkül eder. 
Başvekili Kral intihap eder ve 
diğer vekillerin intihabım Baş· 
vekilin reyine bırakır. Kabine 
parlamento önünde mes'uldür. 
Irak'ın nüfüsu 4 milyon, me· 
sahai sathiyesi 400 bin küsur 
metre murabbaıdır. Merkezi 
hükumet olan; Bağdat şehrinin 
nüfusu 400 bindir. 

Irak'ı Dicle ve Frat denilen 
iki büyük • şimalden cenuba • 
nehir kateder. Bunların etra· 
fındaki ar2zi fevkalade mün
bittir, Bu iki nehir mansap· 
larıne doğru birbirleri! birle· 
şerek çok geiniş bir nehir olan 
Şattülarabı teşkil ederler ki 
burada lrakın en mühim lima· 
nı olan Basra şehri kaindir. 

Irak 14 mutasarrıflığa taksim 
edilmiştir. Mutasarrıflıklar kay
makamlıklara ve kaymakam· 
lıklar da nahiyelere ayrılır. 

lrakın dahili emniyet ve ia· 
zibatını Şarta denilen polis 
jandarma muhtelit kuvvetleri 
temin eder. İşbu kuvvetin pi-

- Yorulma Ayetullah Bey, dan sermümeyizi ve mümeyizi 
ben veriyorum mirimf. saniyi bastırmada: 

Kara yağız mümeyizi salis - Buyur elmasım; otur, 
de karşı köşeden ayaklanmış; yerleş!.. 
o da sandalyasını uzatmış. Hafizanımın neş'esine payan 
Malum a, ötekilerden rütbece yok: 
de daha dun, yaşça da daha Bu kadar ikram, izzet, 
küçük. Binaenaleyh daha doğrusu diyecek yok.. Söyle-
canlı, raha hareketli. Yastıklı dim işte, artık bundan sonra 
pos bıyıkları, 15 günlük traş benden yana paso Beyler. Bu 
kadar sakalı, hilali gömleği- işi genç, civan, kanlı canlı 
nin açık yakasından kılları kızım Edaciğım görecek .. 
taşmış göğsü var. Beyazıt "Yalancıktan, biraz solu-
meydanında köşlü narası du· duktan sonra:,, Yorgunluktan 
yar duymaz, yahut yangın dilim ağzıma girmiyor. Bir 
kulesinde sepetleri görür gör· düdük vereyim bile demiyor· 
mez, kaleminden tüyen, Cer· sunu?. .. 

rahpaşa tulumba sandığında Masaların hepsinden atılan 
takım açak eski omuzdaşlar- .. atılana: 

mevcuttur. 
Hilaliahmer ve bahusus hi

mayeietfal cemiyetleri Irak 
ahalisine büyük hizmetler gör
mektedir. 

Sıhhi tesisat ve teşkilatın 
modern bir şekle ifrağ edil
diği gündenberi, Irak, evvelce 
··-··--·-···· s ·· ~· -''-"-·· ..... -·· ı,ı.ı.-

senede bir ziyaret eden, ko
lera, veba gibi büyük afetler· 
den kurtulmuştur. 

Irakın takriben bütün liva 
merkezlerinde asri hapishane· 
ler inşa edilmiştir. Buralarda 
mahkumlara muhtelif sanatlar 
öğretilmekte ve mahkumiyet· 
!erini bitirdikleri zaman mem· 
lekete nafi bir uzuv olmalarına 
çalışılmaktadır. 

Bağdad şehri bir şehremini 
tarafından diğer liva ve kaza 
merkezleri ise birer belediye 
reisi ve belediye meclisi tara· 
fından idare edilir. 

Irak ordusu 3 fırka bir sü
vari livası, motörize gruplar, 
ve hava kuvvetlerinden müte
şekkildir. Ordu hergün daha 
fazla kuvvetlenmete ve moto
rize edilmektedir. Irak bütçe· 
sinin üçte biri milli müdafaaya 
hasredilmiştir. 

Bağdadda orduya lazım olan 
zabitleri yetiştirmek üzere bir 
harbiye ve bir erkanıharbiye 
mektebi vardır. 

İki sene evveline kadar Irak 
ordusu gönüllülerden teşekkül 
etmekte idi. İki senedenberi 
mecburi askerlik usulü tatbik 
edilmektedir. Binaenaleyh önü
müzdeki senelerde Irak ordusu 
gerek keyfiyet ve gerek kam
miyet noktai nazarından ev
velki vaziyetine çok faik bir 
mevki işgal edecekter. 

Irakta 2300 kilometre uzun
luğunda demiryolları vardır. 
Bunlar Kerkük ve Musula ya· 
kın olan Beci noktasını Bağ
dada ve Bağdadı Basraya ve 
Iran hududuna raptederler. 

Şeh;rlerin arasındaki şose
ler muntaz&mdır. Büyük bir 
kısmı, hususiye arızalı mınta
kalardan geçenleri asfalttır. 
Bütün mühim şehirler arasın· 
- Devamı 3 ncü sahifede -

Kral altıncı Corc'un taç giy- sek meıcn ve amırı de ato' 
me merasimi dolayısile yapılan Bu sebeple papanın bu k
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büyük deniz resmigeçidi bu lik pa~.ası ve başpap~usll' 
liman önünde yapılmıştır. olan nufuz·J hakkında, sı bİ' 

Potsimot şehri dört belli susi uzlaşmalar yaAplılma ,11 ııı . . . k zaruret olmuştur. manY ~ başlı vel bırbırınden ayrı ı· d .1 b" konkurdatoS 
. a papa ı e ır d• sımdan yanı : el F k t on zamanl•r 

1 - M::..tsıhlcPm kısım var TT. a a s sıle 
1 P t papalığın papaslar vasıta. e 

o an or smut, 'k Al 1 "ıerıfl 
2 D ··kı · ld w p katolı ler man ar u . i· 

- u erın o ugu orsea . .. k'ld b' "f tesıs 3 A 1 sıyası şe ı e ır nu uz r.J"t• 
~ me e mahalleleri çalıştığı görülmüş ve rı1 

olan Londport . ~e:cilerin haşin bir şekild~ 
4 - Eğlence şehri olan "k' bırakmağa kalkışı1l1ş 

Sutseadan mürekkeptir. al ıdm 
P ar ır. ·te 

ortsmot Londraya 107 Bu mesele, Almanya 1• 
k·1 k d .. . b1' ı ometreye ya ın ır . Vatikan arasında muzmın I· 

lngilix imparatorluğu - ihtilaf vücuda getirmiştir. itil 
A b .. "k k l' · ,de rzın en uyu ve en uvet ı yanın siyasi amalini en zıY ~ 
bir devletidir; arazı ve nüfus terviç ve teshil eden papalı. 
itibarile de İngiliz imparator- makamı, nüfuz ve hatta pa~:e 
luğu birinci safta gelir. Bu sıdır. Papalığın Alman~a .'

11
; 

imparatorluk arzın bütün de- olan İhtilafı İtalyan siyasıler~·e 
nizlerine ve belli başlı deniz oldukca müşkül bir meV 

1 

gecitlerine sahip ve hakimdir. düşürmektedir. 

~~~~~-----·-...... ·---·----~~~~~ 
Hatayın A mi ovasını 

işgal siyaseti 
Suriye politik~;;İarı ve çeteleri: 
bu hareketten maksatları nedir· 

Antakya - Suriye hüku· 
meti bu aylar içinde Ankara 
ve Pariste olmak üzere iki 

sefaret ihdas edecektir. 

Son aldığım habere göre 

Devvaf ve Lehli, Hadidi aşi
retlerine mensup göçebede 
Arapların kalabalık kafileler 
halinde Am!k ovasına inmek 
üzere Hammama geldıği bil
dirilmektedir. Yüce komiser 
Martelin hususi katibi Beruta 
tayyare ile geldi. Martel de 
ayın 28 inde Suriyede bulu
nacaktır. 

Lübnanda çıkan Loryan ga
zetesi Türkiyeden ve Ankara
dan hayranlıkla bahsederken 
Atatürk için "Memleketin her 
bucağıııı bu kasabaya verdigi 
hayat gibi diriltmektedir. Mem
lekete yeniden hayat veren 
bu Türk, dünyanın en büyük 

adamıdır,, .diyor. • 
B F ·· ·ese ilumum ransız mues:; '! 

leri Paristen aldıkları e;;i 
üzerine Suriyelilere kre 1 

kesmiştir. . 
• fl 

Antakya -Son birkaç gtJ 
içinde Sancakta filen bir h'

1
: 

·ı 1 
reket vukubulmamışsa da gı . 

bil' 
gizli tezvir ve tehdişle: hjj· 
küm sürmektedir. Mahallı t ·ye 
kumet bitaraf bir vazı .,,. 

• tı• 

takınmaktadır. Son hafta ıı8• 
de vukubulan belli başl~ ıe· 
diseleri ve bunların netıce 
rini bildiriyorum: J11. 

Üç gün evvel, yolların e ev 
niyetsizliği dolayı sile ~r ·rı 

d H f" Jerı111 

ilan e en atay şo or bil' 
hükumete vaziyeti resmen 
dirdiklerini yazmıştım. 

11
• 

Delege bu vaziyet kar~ıs~e 
da derhal harekete geın•Ş ,.,. 
- Devamı 4 ncü. salıi)6ife. 



Sahife 3 · (Ulusal Birlik) 
----------------------------------

Komşu ve dost Irak hiikümeti 
( 8114 tarafı 2 inci sairi/ede) canlı hayvan ihracatı vardır. rak hukuk, tıp ve Harbiye ehemmiyet vermektedir. Spor 
da muntazam otomobil ve Irakta zengin petrol, asfalt, mektepleri vardır. Bundan ma- hayatı lrak'ta büyük bir hızla 
kamyon servisleri vardır. kükürt madenleri bulunduğu ada Irak hükumeti her sene genişlemektedir. 

Irak dış memleketlere bir gibi aynı zamanda demir, kur- Avrupa, Amerika Mısır ve Yapılan hafriyat neticesinde 
çok kara ve hava yollarile şun, bakır, altın ve gümüş Beyrut'un yüksek mekteplerine çok zenginleşen Irak müzesi 
bağlanmıştır. Türkiye ile To- madenleri bulunduğu son ya- 20-25 genç göndermektedir. alimlerin nazarı dikkatini cel-
ros ekspresi vasıtasile mer· pılan tetkikattan anlaşılmıştır. Bütün Irak mekteplerinde betmektedir. Aynca bir de 
buttur. Kara otomobil yolları Bunlar yavaş yavaş hükumet izci teşkilatı mevcuttur. Son Arap asarı müzesi açılmıştır. 
Bagdadı Şama, Hayfaya, Tah tarafından işletilecektir. zamanlarda gençlik askeri teş- Irak harici siyasette sulh ve 
rena, Halebe ve Medineye Irak ziraat usullerini fenni· kilatı ihdas edilmiştir. Orta dostluğu kendisine şiar edin-
raptetmektedir. leşlirmek için çok gayret gös· mektep talebeleri her hafta miştir. lrak'ın Ankara, Mısır 

Irak, Bagdad merkez olmak termektedir. Nümune çiftlikleri birkaç saat askerlik dersleri Tahran, Cidde, Londra, Paris 
üzere, Avrupa ile Asya ara- kurulmuştur . Laboratuvarlar almaktadırlar. Berlin, Roma ve Cenevre'de 
ıında mühim bir hava mer· memleketin zirai mahsu!at nı Maarif Vekaleti Spora çok elçilikler mevcuttur. 
kezi teşkil etmektedir. lmpe· zenginleştirmeğc çalışmaktadır. •~ • ·•~ 
rial Airvays, Air Franco, K. Fırat üstünde, Fıratın su!a- Uzun sefer kaptan1ıg\J ını 
L,M. Luft Hansa, Mısır hava rını tanzim eden meşhur Hin· 
şirketlerinin tayyareleri Irak· diye baraj1 büyük bir fayda 
tan muntazaman geçmekte ve temin etmektedir. Diclede de yapa 11 
frakı MISlr, Şam, Melbourne, Kütülamare yakınında bir sene 
Calkutta, Amsterdam, Londra ikmal edilecek ve bir milyon 
ve Parise raptetmektedir. beşyüz bin dinara mal olacak 

Bagdad ve Basrada dünya- Garraf barajı inşa edilmekte-
nın en modern tayyare istas· dir. 
yonlarından iki sivil aerodrom Irak umumi bütçesinin yüzde 
mevcuttur. 11 ini maarif işlerine tahsis 

Irakta posta telgraf ve te· etmiştir. Erkek iptidai mek-
lefon teşkilatı haddi kemale teplerinin adedi 450 ye yakın-
ermiş derecede muntazamdır. dır. Bu mekteplerdeki talebe-
Bagdadla bütün liva ve kaza nin adedi 50 bini bulmuştur. 
merkezleri ve mühim nahiye Kız ilk mekteplerinin adedi 
merkezleri arasında telefon ise 120 olup bunlarda da 
hatları vardır. Bagdadla Su- 20 bin kız talebe okumakta-
riye ve Hayfa arasında bir dır. Kız ve erkek ilk mektep· 

Anua Şçetinina, Sovyetler 
Birliğinde [uzun sefer gemi 
kaptanlığı yapan yegane ka
dındır. Bayan Şçetinina 1934 
senesinde Vladivostok deniz
cilik mektebinden uzun sefer 
kaptanı diplomasını almış ve 
VJadivostoktan Kamçathada 
Petropavlovsk şehrine giden 
bir gemiye kaptan tayin 
olunmuştur. Vladivostok-Pot
ropavlovsk seferleri, Bayan 
Şçetininanın ilk uzun seferle· 
ri teşkil eylemiştir. 

kadın 
O zamandanberi, Bayan 

Şçetinina Avrupadan Vladi
vostoka üç sefer yapmış, At· 
lantik denizinde, Hind deni
zinde, Karadenizde, Japon 
denizinde ve daha diğer su
larda muvaffakıyetle dolaşmış
tır. Kaptan lığa başlıyalıdan · 
b~ri, bayan Şçetinina. 300 bin 
kilometre mesafe kadetmiştir. 

Sovyetler Birliği merkezi 
icra komitesi, kendisine iş 
kızıl bayrağı nişanını vermiş
tir. 

telefon battı ayrıca mevcuttur. lerinde muallim adedi ikibine • 
Avrupanm ekseri memleket- yakındır. Otuza yakın orta /zmİr Vakıflar direktörlüğiin-

leri ile telefon muhaberesi mekteplerde 4500 kız ve erkek -'en.• 
IDimkündür. a~ 

Irakta adli teşkilat ve mah· talebe vardır. Bağdad, Basra Seneliği Akar no. Mevkii 
lcemeler de çok muntazamdır. ve Musulda beş lise yüksek 84 125/30 Hisar önü 

Vakfı 
Hisar 

Cinsi 
dükkan 

.. " 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
G. M. B. H. 

Hamburg 
"ARKADIA,, vapuru 12 Ha· 

ziranda beklenilmektedir. AN
VERS, ROTTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN için yük 
kabul eder. 

."CHIOS" vapuru Haziran 
nihayette beklenilmektedir . 
HAMBURG ve BREMENden 
yük getirecektir. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORA TION 
Pireden aktarmalı Seri seferler 

"EXETER,, vapuru 18 Ha-
ziranda PIREden hareketle 
BOSTON ve NEVYORKa 
gidecektir. 

"EXCAMBION,, vapuru 2 

Temmuzda PIREden hareket 
ederek BOSTON ve NEV
YORK için yolcu ve yük ka
bul eder. 

"EXCHORDA" vapuru ~6 

Temmuzda PIREden hareket 
ederek BOSTON ve NEV
YORK için yolcu ve yük ka
bul edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gündür 

PIRE-NEVYORK 18 gündür 
Batdatta bir temyiz mahke· mekteplere talebe yetiştirmek- 120 120/32 " 
ınesi ve mühim liva merkez- tedir. 60 301/60 Halimağa 
lerinde birer istinaf mahkeme· Miniminilerin tahsili için ay· 30 54/ 4 Pazaryeri han bey 

Ümmü gülsüm yazıhane AMERICAN EXPORT LINES 

si ve kaza merkezlerinde bida rıca 20 çocuk yuvası kurul- 24 52/6 " 
yet derecesinde münferit ha- maştur. 36 139/25 Tütüncü.sokak 
lcimlikJer vardır. Hakimler Ad· Muallimleri yeti§tirmek üze- 60 161/115 Kestelli çıkmazı 

re Bağdadda bir darülmualli- 60 41/4 Eski balıkpazarı 
liye Vekaletinde mevcut ve 60 42/6 " 
h "' mint bir darülmualliaıat ve bir 

lkimlerden mürekkep bir d -ı il ı 48 120/29 Kırım sokak 
L aru mua imini u ya mevcut-
ney' et tarafından intihap ve 72 82/182 Dibekbaşı . d tur. 
ıra ei seniye ile tayin edilir. 72 87 /67 " lrak'ta yüksek mektep ola· 

Irak kendiıine mahsus bir 30 113/97 Kestelli 

Pazaryeri dükkan THE EXPORT STEAMSHIP 

" " CORPORA TION 
Sah tekkesi ev 
Cezayirli Halil ev 
Şeyhülislim dükkan 

" Aziziye 
Piyale oğlu 

.. 
Kestelli 

" 

.. 
ev 
ev 
ev 

dükkan 
ev 

"EXIRIA. vapuru 14 Ha-
ziranda limanımızda beklenil
mektedir. NEVYORK için yük 
kabul eder. 

SERViCE MARITIME 

Para sistemine maliktir. Vahidi O&vier ve cü- 84 118/93 " 
kıyasi bir dinardır. Bir dinar W 120 17 /85 Namazgah sar- Tahtalı mesçid 
altı Türk lirasına muadildir. rekisı Limited mısak s. 

ev 

ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR" vapuru 27 
Hazh-anda beklenilmektedir. 

lrak'm bu seneki bütçesi 5 Yukarıda müfredatı yazılı kiralık akarat on gün müddetle KÖSTENCE, SULINA, KA-
llıİlyon küsur dinara Laıı·ğ oJ- vapur acentası açık artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 30/6/937 Çarşamba gunU 

o LAS için yük kabul eder. 

28 Haziran 937 

F ratelli Sperca 
vapur acentaa 

ROY AL NEDERLAND 
KUMPANYASININ 

"JUNO .. vapuru 10 Haıİ• 
rana doğru bekleniyor, yükünü 
tahliyeden sonra BURGAS 
V ARNA ve KÖSTENCE için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LlNlE 
KUMPANYASININ 

"SAIMA" vapuru l Hazi• 
randa 37 de gelip doğru AN 
VERS, ROTTERDAM, HAM· 
BURG ve SKANDINAVYA 
limanları için yük alacaktır. 

"AASNE,, vapuru 14 Hazi· 
randa bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG GDYNIA 
ve SKANDINAVIA limanla 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME. RO 
MAiN KUMPANYASININ 

"ALBAJULYA" vapuru 16 
H2zİran 37 tarihine doğru bek· 
leniyor. MALTA, MARSIL YA 
ve CENOVA için yolcu ve 
yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerin· 

den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin· 
ci kordonda Tahmil ve Tabliye 
binası arkasında FRA TELU 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoflu 

Cilt ve Tenasül lrutalıld 
ve elektrik tedaoüi 

İzmir - Birinci beyler sokata· 
Elhamra sineması arkasmda 

No. : 55 
Telefon: 3479 

Doktor 
Ali Agih 
Çocuk Hastalıkl~rı 

111 t 1 k' .. b' 1 saat onbeştedir. Taliplerin \.akıflar idaresine müracaatları ilan 
llf ur. ra ın senevı ır mi • Birinci Kordon Rees binası olunur. 21 24 28 2000 ve KALAStan aktarma şartile mütehassısı 

Yon dinara balit olan petrol Tel. 2443 ----1- ' umum TUNA limanları için lkinciBeylerSokağı No. 68 

:~~ •• ~:.b:;ı!:. !\:·r.~ TH~o~:~~~:~~~;.~· lzmir Yün Mensucatı yük kabul eder. 1 T~lon 3452 
lcaıide bütçeye dahildir. muzda LIVERPOOL ve SWEN- JOHNSTON W ARREN LINES LINZ ve VIY ANA için yük 

lrakın ithalatı beş milyon SEAdan gelip yük çıkaracak. T " k A • ş • k • LiMiTED - LIVERPOOL kabul eder. 
dinardır. Bunların ekserisini "POLO" vapuru 10 tem- Ur 000Jffi Jr eti "EVIMORE,,vapuru27Ha· DEN NORSKEMIDELHAVS-
kuma•lar ve makı'neler teşkı"I d LONDRA · d b ki. 'l kt d' LI 

y muz a ve HULL ve Halk k f b •k zıran a e enı me e ır. • LINJE • OSLO 
etmektedir. ihracat üç milyon ANVERSten yük çıkaracak ve BplD&r UmB.Ş 8 rl &Si VERPOOL ve ANVERSten "BOSPHORUS" vapuru 22 
dinardır. ihracat mallannın · d LONDRA hamule getirecektir. BURGAS, b 1 k d' laa aynı zaman a ve Mt!flsim dolagısile çıkarılan kumaşlar Haziranda ekleni me te ır. 

mı azamı hu:-ma, muhtelif HULL için yük alacaktır. VARNA, KÖSTENCE, SU- PiRE, SiCiL y A. DIYEP ve 
hububat, yün ve deri teşkil THE GENERAL STEAM NA· Sağlam, Zarif ve Ucuzdur LINA, KALAS ve IBRAIL NORVEÇin umum limanlan 
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0rta kısmı makineler vasıta-
~ilc cenup kısmı da kanallarla • 
•rva ve iska edilir. En mühim 
lbabsuller sıra ile hurma, buğ
day, arpa, pirinç her türlü 
hububat, meyve ve bakliyat. 
3on senelerde tütün ve pa· 
Alufa da büyük bir ehemmiyet 
91trilmektedir. Hali hazırda 
lGtün mahsulü memketin ih
tiyacını tamamile kapatmak· 
ltdır. 
1( frakta hayvanat mebzuldür: 

oyun, keçi, at, deve, katır 

~ manda çok yetiştirilir. 
l"&r memleketlere mühim 

lzmirPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek ~arkalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu· 
catma faiktır. · 

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak lzmir 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahaiıesinde 
1 bufun~ 1 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~-



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Şark misakı imzalanıyor 

Şehinşa Riza Han Pehlevi,· hariciye 
veki imizT. Rüştü Arası kabul etti 

-Bugün Pera palasta bir ictima yapılarak 
Hatay meselesi görüşülecek 

lstanbul 28 (Hususi)- Fran- kili Bay Numan Rifat tarafın-
sanm Suriye fevkalade komi· dan kabul edilmiştir . 
seri Kont dö Martel, dün Pa- Bugün Perapalasta bir top· 
ris'ten şehrimize gelmiştir, Dö lantı yapılacak, bu içtimada 
Martel, burada bulunan Suriye Hatay'm yeni şekli idaresinin 
başvekili Cemil Merdum ile ne suretle ilan edileceği tesbit 
görüşmüş, Hariciye Vekili ve- olunacaktır. 

~~-----.-.~·~·~----~~~~-

lngiliz hava ordusunun 
büyük manevraları 

Kralın da hazır bulunduğu manevralara 
400 harp tayyaresi iştirak etti 

Londra, 28 (Radyo) - Dün 400 İngiliz tayyaresi Hentonda 
büyük manevralar yapmışlardır. Bu manevralarda, bizzat kral 
hazır bulunmuştur. 

Tayyareler, uçarken birbirlerine erzak vermek tecrübelerini 

yapmışlardır. 
Manevralar, fevkalade, mühim intibalar bırakmıştır. • .. ·---------

Bay MussoJininin enlere· 
san bir nıakalesi 

••• 
Düçe, Frankonun kazanacağı zaferin, Fa 

şist italyaya ait olacağını söylüyor 
Roma 27 (A.A) - Ha"s 

ajansından: 

Popolo DI'talya gazetesi, 
bizzat B. Mussoliniye atfedilen 
baş makalesinde, B. Nevil 
Çemberlayn tarafından yapılan 
soğukkanlılığa davetin kıyasttli 
ve zamanında bir hareket ol
duğunu teslim etmektedir. 

Gazete, İngiliz başvekilinin 
yanlış haberler neşreden ga
zeteleri kapatmak zamanının 
gelip gelmediğini Avamkama· 
rasından sorduğunu hatırlata

rak, kıtat sevkiyatı hakkında 

yabancı memleketlerde dola
şan telaş verıcı haberleri 
tenkit etmekte ve Anti faşist 

alemin 936 Temmuzundanberi 
Moskovanın emrile hareket 
eden hakiki mücrimler çete
sinden başka hiçbir şeyi temsil 
etmediğini bildirmektedir. Ga
zete diyor ki: 

"Bugün Avrupa daha şid
detli bir buhran devresine 
girmemiş ise bu, otoriter dev
letlerin hattı hareketi saye
sindedir.,, 

Gazete, bunun ancak Fran· 
konun z~ferile halledileceğini 

bildiriyor ve ilave ediyor: 
"İki medeniyet tipini ve 

dünyanın iki zihniyetini karşı 
karşıya koyan bu mücadelede 
faşist İtalya bitaraf kalmamış· 
tıştır. Zafer ona aid ola
caktır.,, 

_ __ .._._. •o--j• ----

Bir Yahudi kızı 
boğuldu 

-Baştarafı 1 inci sahifede-

Aydınlı 18 yaşında Raşel 

Kalevra ismindeki Musevi kızı, 

dün sabak yüzmek için As

malı mescitteki evinden Bay· 

raklıya gitmiş ve orada arka
daşları ile birlikte denize 
girmiştir. 

Raşe), diğer arkadaşları ile 
yüzerken bir aralık ortadan 
kaybolmuş ve yanındakiler 
telaşa düşerek kendisini ara· 
mışlardır. Zavallı kızın açık
larda çırpındığı görülmüş, der· 
hal yetişilmişse de ancak ce· 
sedi çıkarılabilmiştir. Raşelin, 
yüzerken sara nöbeti tuttuğu 
ve bu yüzden boğulduğu an· 
laşılmıştır. 

-·-Reisi cumhur, krala ziyafet verdi. 
Bugün manevralar yapılacak 

Varşova, 28 (Radyo)- Ro- ı general Glas, Polonya Reisi 
manya Kralı Karol, refakatin· cumhuru B. Musiski, Mareşal 
de Veliahd Gran Voyvodu Riçmigil, başbakan general 
Mihail olduğu halde ziyaret- Lopofski ve bütün rical hazır 
lere devam etmektedir. bulunmuştur. 

Reisicümhur B. Musiski, Bugün, Polonya ordusunun 
dün kral ve veliahd şerefine yapacağı manevralarda Kral 
mükellef bir ziyafet vermiştir. Karol ile veliahd ve Romanya 
Bu ziyafette samimi nutuklar erkanı harbiye reisi buluna· 
irad edilmiştir. caklardır. 

Ziyafetten evel yapılan bir 
geçid resmine otuz bin kişilik 
bir kuvvet iştirak etmiştir. 
Bu geçid resminde tayyare 
ve motörize edilmiş kıtat bu
lunmuştur. 

Romanya Kralı MaiesteKa-
rol ile Veliahd Gran Voyvodu 
Mihail, Romanya HariciyeNa· 
zırı B. Antunesko, Romanya 
Erkanı harbiyei umumiye reisi 

Pariste 
...- Başı 1 inci sahifede -
rek uzun müddet konuşmuş ve 
Paris sergisinin açık bulunduğu 
bir zamanda böyle bir hare· 
ketin çok fena netieeler vere
ceğinden bahisle tatili faııliyet 
kararından vaz geçilmesini 
söylemiştir. 

ispanya harbı 
{ Baştara/ ı 1 inci sahifede} 

Paris, 28 (Radyo) - Mad
rid cephesinde harp devam 
ediyor. İhtilalcilerin1 yeni ve 
umumi bir taarruz hazırladık
ları söyleniyor. 

Parame cephesinde, Mad
rid • Valansiya yolunu kesmek 
için ihtilalcilerin bir hareket 

yapmak istedikleri müşahede 
edilmiştir. 

Paris, 28 (Radyo) - ltal
yanın, Kadikse 25 bin kişilik 
bir kuvvet sevkettiği bildiril
mektedir. 

General Bastiko ve general 
Olekeri, erkanı harbiyelerile 
beraber Kadıkse vasıl olmuş
lardır. Bu generaller Habe
şistanda idiler. .. ···-Benzin ve gaz 

Dünden itibaren benzin sa
tışı belediye tarafından yapıl· 
maktadır.! Cumaertesi günü 
zabıtaca haklarında tahkikat 
yapılan ve kefaletle serbest bı
rakılan 3 gaz kumpanyası mü 
dürü, bugün tahkikat evrakile 
birlikte adliyeye verileceklerdir. 

--••IH•-el-+•-9•--
H atayın Amik ovası 

işgal 11iyaseti 
(Başlara/ ı 2 inci sahi/ ede J 
şoförler cemiyeti reisine lazım 
gelen teminatı vermiştir. Bu
nun üzerine şoförler tekrar 
iş başı yapmışlar ve greve 
nihayet vermişlerdir. 

Evvelki gün öğleden sonra 
Türk çarşılarında bulunanRum 
dükkan sahiplerinin birer bi
rer dükkanlarını kapatarak 
evlerine gittikleri görülmüş ve 
durup dururken bu hareketin 
neden ica ettiği anlaşılmamış· 
tır. 

Nihayet dün yaptığım derin 
tahkilcat netipesi iş aydınlan
~ıştır. Dirgam isminde bir 
lrnyum.cu çırağı bütün Rum 
dükkanlarını birer birer dola
şara~: 

- Halkevinde şimdi büyük 
bir toplantı v~r. Türklerin bir 
nümayiş yapması muhtemel.. 

Durmayın belki de di,ikkanlara 

tecavüz de edecekler, yağ a· 
lar olacaktır demiştir. 

Bunun üzerine Rum dük
kanlarının hemen kaffesi ka
panarak sahipleri evlerine çe
kilmişlerdir.. Bittabi ne bir 
nümayiş ve ne de bir soygun 
hareketi vuku bulmamış oldu
ğundan Rum vatandaşlar al
dandıklarını anlamışlar ve tek· 
rar dükkanlarını açmışlardır. 

Vatani gazeteler o kadar 
büyük yalanlarla dolu neşriyat 
yapmaktadırlar ki, Sancakta 
ve gerek Suriyede hal vatani
lerin naşiri efkarı gazeteleri 
artık okumamaktadır. Bu ga
zeteler dün Türklerin kasden 
otomobillerle Araplara çarp
tığını, ve Sancakta herkesin 
silahlı, kamalı ve bıçaklı gez· 
diğini yazmakta ve hükumetin 
de bunlara göz yummakta ol· 
dukunu ilave etmektedir. 

28 Haziran 937 

Truva hafriyatının orta· 
ya çıkardığı hakikatlar 
Truva tarihine Homerein bahsetmediği bfJ 
yük afeti daha ilave edebiliriz: Zelzele 

(Eski eserler ve Bizans asa· 
rı mütehasslSI pek maruf ln
giliz arkeologu ~Stemley Cas
son ( Mançester Gazet ) te 
Truvada yapılmakta olan haf
riyat hakkında aşağıdaki çok 
enteresan makaleyi neşretmiş· 
tir. Ehemmiyetine binaen biz 
de naklediyoruz.) 

Truvayı ziyaret etmek isti
yen seyyahlara bugün Türki-
yede gösterilmekte bulunan 
kolaylıklar orada yapılmakta 
olan hafriyata daha fazla bir 
ehemmiyet vermektedir. 

Gelibolu ve Çanakkaleyi 
ziyaret edenlerin hepsi, Bo-
ğazdan seyyah olarak geçen
lerin cümlesi otomobillerle 
Truvaya kolayca gidebilmek· 
tedirler. Profesör Charles Ble
king idaresinde Birleşik Ame· 
rikanın Çinçinati Üniversite· 
sinin arkeoloji ·heyeti tarafın· 
dan başlanılan hafriyat beş 
senedenberi terakkiler göster
mektedir. Truva, Akdenizin 
hafriyat için en zor olan ma
hallidir. Evvelce Schlieman ve 
Derpfield taraflarından yapı
lan hafriyattan sonra tesisatın 
terkedilmesi ve harb zama· 
nında buralarda istihkamlar 
yapılması yüzünden bu mm· 
taka bir hayli hasara da uğ· 
ramıştır. Şimdi hafriyatı ya· 
panlar önee Akropolu temiz-
lemeğe, ondan sonra da bir· 
biri üstüne inşa edilen muhtelif 
dokuz şehri meydana çıkara· 
bilmek için evvelce yapılan 
hafriyat tabakalarını ayırarak 
dokunulmıyan sahalarda işa· 
retler aramağa meebur kal· 
dılar. 

1936 senesi hafriyatının ne· 
ticeleri şimdi görülmektedir. 
Evvelki hafriyatlar şimdiye ka
dar kabul edilen Truva tari· 
hinde esaslı değişiklikleri za· 
ruri göstermiştir. 1936 hafri· 
yatı ise bu değişikliklerin za· 
ruri olduğunu tamamile tahak
kuk ettirmiştir. 

Yeni hafriyat başlamadan ev· 
vel mütehassıslar Truvanın ak
ropolunda kablettarih iskan 
müstesna olarak bakır devri-

.. 4 -· 

nin sonu olan Homere Truva· 
sının meycu~ olduğunu zan~e
diyorlardı ve bunu, Enias'ın 
harp oldµktan sonra tekrar 
Tr~v~yı işgal ettiği bir devrin 
takip ettiğine inanıyorlardı. 
Bu iskan, Trakya'dan gelen 
vahşi bir k~vmin Truvayı mah
yederek o yerlerde yerleşme· 
sile lbıışlamıştı . 

Yeni hafriyat a!tıncı ve ye
dinci şehirler arasında. haki· 
katte hiçbir fark olmadığını 
ve her ik . si.ıin de Homerein 
Tı uvası olduğunu ispat etmiş· 
tir. 1936 hafriyatı bu husus
taki fikir ihtilafını tamamilc 
ortadan kaldırdığı gibi altıncı 
iskanın insanlar tarafından 
değil, pek şiddetli bir zelzele 
neticesinde mahvolan Truvayı 
imar suretile vuku bulduğunu 
itiraz kabul etmez hir şekilde 
tesbit etmiştir. Ele geçen ça
nak ve çömleklerden bu zel
zelenin Miladdan 1300 sene 
evvel vuku buluduğu anlaşıl
maktadır. Alametler pek sa
rihtir. Altıncı iskan tetkik 
edilirken büyük duvarların al
tına düşmüş büyük hacimde 
duvar malzemesi yitti harçları 
bulunmuştur. 

Yazan: Stanleg Cosson 
Altıncı iskanın arandığı bil· 

tün mahallerde ayni alametler 
görülmüştür. O devrin büyük 
bir evi meydana çıktı. Bu 
evin dıvarlerı zemine çökmüştü. 
Çanak çömlekler ise harabenin 
üstünde kalmışlardı. Bunların 
altında da mahivden evvelki 
ile ondan sonraki iskanın vuku 
buldukları zaman itibarile ara· 
daki fark görülmektedir. 

Hafriyat zelzeleden sonra 
bütün Akropolun yeniden inşa 
edildiğini de göstermiştir. Fa· 
kat bazı noktalarda büyük 
dıvarlar ehemmiyetli surette 
hasara uğramadıklarından ta· 
mamile yeniden dikilmesine lil· 
zum görülmemiştir. Zelzeleden 
husule gelen yarıklar şimdi bu 
duvarlarda iyice fark edilmek· 
tedirler. Bu da munzam bir 
vesika sayılmaktadır. 

Binaenaleyh bildiğimiz Truvıı 
tarihine Homerein ve bura· 
fatın balısetmedikleri bu bü· 
yük afeti de ilave edebiliriz. 

Akropol üç ve hatta dört 
defa maholmuştur. Birincisi, 
Miladdan 2400 sene evvel 
müstahkem Akropolun yakılıp 
yağma edilmesidir. Homerein 
bahsettiği ikinci T ruvanın 
meşhur haaabisi budur. İkiııcİ 
zelzelenin tahribidir. Bu da 
dördüncü Truvayı mahvet· 
miştir. Üçüncüsü de Yunan· 
lılar tarafından tahrib ve yağ'· 
ma edilmesidir. Bir de dör· 
düncü vardır "buna tarihçiler 
VH: Truvası ismini verirler,, ki 
bu da Tuna civarından gelen 
bir barbar kabilesinin Akro· 
polu işgal etmesidir. 

Bu kabile Yunan müstenı-
lekecileri tarafından ya çıka· 
rılmış ve yahud beledilinciye 
kadar orada kalmıştır. Ve bu 
Yunanlı müstemlekecilerin to· 
runları belki Milladdan dokuz: 
_asır evvel büyük İskenderin 
İran seferine başlamadan et/• 
vel ibadetgahında kurban kes· 
mek için ziyaret ettiği tarihi 
Truvayı inşa etmişlerdi. ' 

1936 senesi hafriyatının 
bilgilerimize getirip ilave etti· 
ği yeni malumatın arasında 
Doriens mabedinin ·selefi fsr
zedilen konağın ortaya çıkarıl· 
ması da vardır. 

Bunlar Truvada birinci iskaıt· 
~aki muntaz~m ev tipleridir· 
Şimqiye kadar ilk Truvalılarıll 
barbar oldukları ve kırlarda 
kulübel_er içinde yaşadıklar~ 
zannedılıyordu, şimdi ise se. 
kinlerinin dünyevi hayatlarırıd
tahmin edildiğinden daha yiilc• 
sek bir m.e~kide bulundu~!ar; 
meskenlerının geniş ve guıe 
olduğu ~nlaşılmışhr. Truv~nırı 
aşağı noktasında bulunan buo· 
!ardan bir evin duvarları ii~ 
kadem yüaseklikte, dahili 4 
kadem boyunda ve 16 kadeB~ 
genişliğinde bulunmaktadır. 

g.• 
evler ilk Truvalıların alçak d 
rayları idi. inkişaf ede e e 
'k' ., 1 T d btJ' ı ıncı.ı ve a tıncı ruva a ,. 
niş sarayların tipine inkıl9P 
etmiştir. I 

Truvanın uzun ve det/B~ 
1 

bir tarihi vardır. Akdeniııfl 
herhangi başka bir şehrirıdefl 
daha ziyade irtibatlı ve ıniite• 
can istir. ooO 

Birinci iskan Miladdan 3 " 
~ene evveline çıkabilir. !,r'J:t 
ıse tarihte· asırlarca ınud pi 
bugünkü Londradan çok da 
ehemmiyetli rol oynamıştır• 


