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Amerika da 
Petrol amelesinin grev ilan 
eltili ada muhasara al
tına alındı . 

Fiati (100) Para 

Merkezi Avrupada Alman Hareketinden Korkuluyor 
:::::---- - - -~ ..... - ..... .... ----- - - --- ... - -- - ----~ ... -- - ----

Askerlerimiz, şeyh Seyid Trakyada biiyiik manevra-
Rızanın izi üzerindedirler.. lar yae~~~caktır. 

Sekiz fırkanın iştirak edeceği manevraları 6 erkanı 
-------~~-·--------~ Hain sergerdenin bugün - yarın ele geçeceği harbiye reisi 30 ateşemiliter takip edecek -------

ınuhakkaktır. isyan mıntakasında dolaşan 
şüpheli bir Ermeni yakalanmışbr. - . 

Şeyhe suikasd hazırhyan kadın 
bal öldürülmüotilr. fsıanlıul,29 (Husuf.i)-Elliziıden 

lıildiriliyor: 
Askerlerimiz hugüo de temiz· 

lenıe harekfitına devam etmii ler ve 
lı~yük mu var fakıyetler göstermi~ler· 
dır. Tayyarelerimiz, inlerine c;ekil· 
llıiı olao a1ileri bombardıman el· 
lnittir. Tarama ameliye•i deum 
ederken, aralarında birçok Sr) id· 
1~r olduğu halde 40 li~ilik lıir ka· 
file hatlarımıza iltica etmi\ler ve 
le lim olmuılardır. 

Bunlar, kendilerini Hızaoın 
•ldattığıoı ,e bütün kabahatin 
Şeyhte olduğunu söylemişlerdir. 

Kımılkaodlılar, hükfımete ha· 
~r göodererek teslim olacaklarım 
utldirmitler ,.e ~4 eaat mühlet is-
lettJiolerdir. 

Haber ılıodığma böre, bir ma• 
&arıya sığınmıı olao asi Seyid Rı· 
'-ya suikasd tcrtib edilmiş ve sui· 

Şeyh Segid Rıza 
kasdı bazırlıyan bir kadın aıiret 

erkiiuı tarafıodao yakalanarak der· 

"merik8d·a petrol 
amelesinin grevi 

- . 
liükômet arbede çıkan adayı 

torpitolarla ihata etti 
Nevyork, 29 ( Radyo ) -

Petrol amelesi, greve devam 
etmektedir. 

rur etmemesi için zabıtaca 

esaslı tedbirler alanmış ve 

adanın etrafı, torpitolarla iha· 
Tezyinat adasında vukua 

telen kanla hadiselerin teker- ta edilmiştir . ....... . .. .. 
8. BiTLERiN NUTKU 

''Kendimizi himaye ede
cek kadar kuvvetliyiz,, 

~ra hadise bize de;; oldu.-Bir daha par-
4rrıentodaki sözler, devlet adamlarının hi
tQbeleri bizi fikrimizden döndüremiyecek 

B B. HU/er 
.. erlin 29 (Radyo) - Pazar 

tUnij V b d .. b" .. 
ın . urz urg a yuz ın nu· 
";Y•tçiye hitaben bir söylev 
italbll . B. Hitier, Almanyanın 

ııteditini söylemiı ve 

sözlerine şöyle devam et

miştir: 
-Fakat bir takım beynelmilel 
vaid ve teminatın ciddiyeti 
hususunda bihakkın şüphe et-

mekteyiz. Bu cümleden olarak 
Doyçlandın tayyareler tarafın
dan bombardımanından sonra 
alakadar memleketler menafi
inin kollektif tedbirler saye
sinde muhafaza edileceği ümi· 
dile ve temennisile halisane 
bir tarzda ademi müdahale 
komitesine avdet ellik. 

Leipzig kruvazörüne karşı 
( Dnamı4 iincii sahifede ) 

Şeyh Rıza, korku içimle bulu-
nao ve kcodisioi terketmeleri muh· 
temel olan aşiret erkinıoı yanın· 
dao ayırmamakta ve dağılmamaları 
için kurbanlar kesmekte, üzerlerio· 
de manevi te11ir icra eyfomt>ğt' ça· 
lışmalı.tadır. Rızaoın genç \ 'C gü· 
zel karısı Beıoi ist', Rızaoıo hüku· 
mele tt-~liru olmaması içio üzerinde 
tesir yapmaktadır. 

l11tanbul, 29 [Huııusi)-Şimdi gelen 
bir haberde, atıkerlerimiı.iu Şeyh 
Rızaoın izi üzerinde buluoduğu 
bildirilmektedir. 

Bu mıotakada scrseriyane do
laıao ~üpheli bir Ermeoi yakalan• 
mııtır. Tahkikata baılanmııtır. 

lstanbul, 29 (Hususi)- 16 
Ağustosta Trakyada büyük 

askeri manevralar yapılacak· 

tır. Yedi, sekiz fırkanın iştirak 

edeceği bu manevralarda, 
tanklar ve tayyarelerimiz de 

hazır bulunacaktır. --------·----9-4---------
lhtiliilciler, yakında umu 

mi taarl'uza geçiyorlar 
-----~-~-----lh tilil cil er, Satandre doğru 

ilerlemekte devam ediyorlar 
-
~ 

Madridden 
Madrid 29 (Radyo) - ihti

lalcilerin, yakında bütün cep· 
helerde umumi bir taarruz 
yapacakları ve bunun için mu· 

azzam hazırlıklar yapılmakta 
olduğu söyleniyor. 

bir görün üş 
ması muhtemel bir gemi, bu 

gün Valansiyanın şimalindeki 

sahilleri bombardıman etmiştir. 

Paris 29 (Radyo) - ihtilal· 

ciler, Standere doğru ilerle

mekte devam ediyorlar. 
Valansiya, 29 (Radyo) -

General Frankoya aid ve Ka- Kıtat, Kadarmas nehrini 

narya adındaki kruvazör ol- geçmişlerdir. ............ 
Zehirli gaz 
kursu açıldı 
Viliyet makamından: 
Haftanın her güoilode akpm· 

lan 19 dan 20ye kadar Balkevinde 
zehirli gazlardan koruoma kurılan 
açılmıştır. Bu günden itibaren dok· 
tor, mühendiı, kimyager, dit beki· 
mi, eczacı, ziraat mObendisi gibi 
memur ve serbest yüksek tahail 
erbabının bu kurslara devamlan 
mecburi olup on beo gün devam 
edecek olan bu kurslara gelmeleri 
bildirilir. 

Vali 
Fazlı Giileç 

lngilterenin yük
sek terakkiyatı 

Londra 29 (Radyo) - Kral 
huzurunda ve binlerce halk 
muvacehezinde 25 tayyare filosu 
tarafından yapılan hava ma· 
nevraları, bütün lngilterede 
memnuniyet ve emniyet uyan· 
darmıştır. • 

Taymis gazetesi, bu manev· 
raların, lngilterenin yüksek 
terakkiyatını gösterdiğini yaz· 
maktadır. 

Balkan antantı devletleri, 

Er kamharbiyei umumiye reis· 

leri dahil olmak üzere allt Er-

kanıharbiye reısı ve 30 ataşe· 
militer, kahraman ordumuzun 
manevralarını takip edecek
lerdir. ---------·. -~-------

Zorla hiç bir şey yaptır
mak istemivolar 

.1 

---------------Franrıa maliye nazırı beyanatta bu. 
landu ve yeni kabinenin diktatorlak 

yapmiyacafını bildirdi 
Baris, 29 (Radyo) - Fran· yapmak niyetinde değiliz. Fi-

sa maliye nazırı Bay Jorj kirlerini ve teşebbüslerini zorla 
Yune, Fransanın mali vaziyeti kabul ettirmek is~iyenler, dik· 
hakkında beyanatta bulunarak tatörlük yapanlardır. Fransada 
demiştir ki: ise diktatörlük değil, cumbu· 

- Biz, zorla hiçbir şey riyet ve hürriyet vardır . .. ..... ~ 
Filoryada mühim bir 

toplantl yapıldı 
B. Numan Rifat, Hatay hakkında Millet. 
kr; cemiyeti aynen tatbik edilecektir, dedi. 

hl -
Ankara 29 (Hususi)- Suriye 

Başvekili ile Fransız fevkalade 
komiseri Kont dö Martel, To
ros ekspresi ile şehrimizden ı 
geçmişler ve Suriye'ye gitmiş· 
lerdir. 

Evelki gün lstanbul'da Flor· 
yada yapılan içtimada Hatay 
mes'elesi ile Türkiye - Suriye 
münasebatı görüşülmüş ve tam 
bir anlaşma müşahede olun· 
muştur. 

Hariciye Vekili Vekili Bay 
Numan Menemencioğlu, bu iç· 

timadan sonra gazetecilere şu 

be-yanatta bulunmuştur: 

- Suri) e Baıvek.ili ile ve mü· 

tt:akıbcn lstanbula gelen Fraosaoın 
Suriye :'.ili komiserile ıahııeo temas· 
larda bulunduğum gibi 8aovekili· 
mio oezdiode cereyan edeo görilo· 
melere de iotirak ettim. Bu temas· 
lann münasebetlerimiz için iyi oe· 
ticeler vereceğindeo ümitvar bulu· 
nuyorum. Görilomelerimizin esaıını 
tahmin ede~ğiniz veçhile Hatay 
hak.kıodaki kararlann tatbikatı ve 

aynı zamanda Tilrk.iye-Suriye mü· 
nasebatı teok.il etmi§tir. Türkiye 
Ye Fransaoıo Hatay mukarreratını 
tam bir fikir mutabakati dahili o · 
de t~eriki mesai ederek umumiyet· 
le tatbik etmeğe karar vermiı ol· 

1 
duklannı bu mfllikatlanmıs bize 

bir kın claba g6atermifdr. 

Kont dö Martel 
Hatayın müstakbel rejimi 

üzerinde Cemiyeti akvam mec· 

lisinde ittihaz edilmiş olan 

mukarreratın ruh ve metinle· 
rinde hiçbir veçhile halel iru 
edilmeksizin tatbik nıevkiine 

konulacağını bilhassa tebarüz 
ettirmek isterim. Bu husustaki 
- Devamı 4 ncıl sahifode -
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• • " THE ELLERMAN LINES L 'f ' VE - Al Hafizancığım tatlı 

serti!. 
görülmüş? 

- Yavaş içersen ikilik de 
mevcut!. 

- "Tabakasındaki sarı ib· 
rişime benziyen, saçak saçak 
tütünü göstererek:" Aha ab
lacığım, barut gibisi de var. 
Kaçağın en ha1isi .. 

Sermümeyiz beyde nevir 
dönmüş; yarışanları geçmemiş 
olacak. Baskın çıkmak istiyor 
ve yerinden kalkıp Edanın 
önüne kadar gidiyor. Sigarayı 
kendi elile sarıyor. Sigara ka· 
ğıdının ağız yerini yırtıp üst 
tarafını yalıyor ve uzatıyor. 

Asıl sigarayı istiyene aldırış 
etme yok. Bunca senedir ka· 
lem terbiyesi görmüşken ik
ramın alameratibihim idüğü· 
nü unutmuş. Muttasıl Edaya 
ısrarda; 

- İkbal buyrusana hem
şiranım I 

Karşısındaki torunu yerinde 
olduğu halde (hemşiranıml) 
diye hitabına gel de bitme .. 
Ah şu trkekler de şu erkek· 
ler! 

- Aman bey amcası, o 
cigaraya, kahveye alışık mı 
hiç.. Onun boyuna bosuna ne 
bakıyorsun, daha yaşı ne, ha· 
şı ne? 

Gizlice de kıza, kaşlarile 
gözlerile: (Sakın ha, içeyi~ 
deme!) diyerek işaret.. 

Sigarayı kendi tellendirip 
kahveyi de içtikten sonra: 

- Rabbiye emanet olun 
bey biladerlerf. diyerek, çıra· 
ğı da, gene (Abu canım, abu!) 
ağzile: 

- Teşşekkür ederim efem! 

Minnettarınızım efem! Basma 

kalıplarını tekrarlıyarak çıkı
yorlar odadan .. 

Haydi yam başındaki kü
çük katiplerin kalemi .. 

Burası gençlerin ve burma 
bıyıkların yeri. Buradakilerin 
hepsinin keseleri nanay.. En 
babayigitleri, en kabadayı 
zamanında cebinden mecidiye 
çıkaramaz yalınkatlar. 

Maamafih, Maliye alış ve
rişlerinde, aylık muamelelerin· 
de, kağıt kavaflarına taalluk 
eden bütün işlerde, ötekiler· 
den ziyade bunların faydaları 
görülür. Kara kaplı, koca ko· 
ca defterleri elden ele gezdi
ren, sicillatı yoklıyan, kayıtla
rı gözden geçiren onlar .. 

Hafizanım, bu odaya gir· 
meden, gene çırağını yanına 
çekiyor; kulağına kısa bir dis
kur çekiyor: 

- Geldik geldik, Maliyenin 
can yerine ayak bastık. Eda
cığım. Sen asıl bu zıbıdılara 
görüneceksin, kendini göste
receksin. Deminkiler ismi var 
cismi yok makulesi bunak
lardı; korkuluk, göstermelik 
miskinlerdi. Kendini derle top
la bu: kılıkla imkanı yok bu 
odaya giremeyiz. Dur bir da
kika, bu tarafın helası nere
deydi bakayım? 

Hafizenin telaştan tersi dön· 
müş. Odacılara helanın yerini 
soruyor. Maliye halkından 
onu hilmiyen, onunla merha
balaşmıyan olmamakla bera
ber aksi tabiatlılar da çoktur 
a. Odacının biri öfkeleniyor: 

- Oha!. Erkeklerin kene· 
fine kadınların girdiği nerede 

Hafizenin metamı defi ha
cet değil, maksadı başka. 
Yanındakini sokup tuvaletini 
tamamlamak. 

- Yaşlılık maskaralık! di
yerek oracığa çöm eli veriyor. 
Yüzünü buruştura buruştura, 
ıkınıyor, sıkınıyor; giiya fena 
sıkışmış. 

Başka bir odacı, daha doğ· 
rusu Edanın hatırı içm, mer· 
hamete r geliyor: 

- Teazanım sen de buranın 
yabancısı olup çıktın yahul. 
İn aşağı, lrüştiye mektebinin 
duvarının dibine ~var!. 

Karşıdan, gene Edava gö
zünü dikmiş bir genç odacı 
yanası yor: 

- Orası kadınlara olmaz!. 
"Edayı kastederek,, Bacımız 
da inecekse hiç olmaz .. 

- Gelin peşimden! diyerek 
Öne düşüyor. 

(Mürettebat ve takibi tah· 
silat) komisyonunun odacısıy· 
mış.. Bu komisyonun reısı 
olan Maliye müsteşarının ş -:ıh
sına ait olan abdesthanenin 
kapısını açıyor ve (buyurun!) 
diyor. 

Hafize, çırağını içeri çeker 
çekmez kapıya sırtını dayıyor 
Edanın sürmelerini, yüzünün 
pudrasını, yanaklarının allığını 
tazelettiriyor. Sürmedenliğe 
hilali batırıp benbelerinin üze· 
rine kendi elile noktaları ge· 
çiyor. Fazla pudralarını men
dilile alıyo. Y aşmağının başı· 
nı, boyun taraflarını, feracesi· 
nin göğsünü, yıtmaçlarını, 
eteklerim düzeltiyor. 

Geriye çekilip, avuçlarını 
kavuşturup durbin gibi göz· 
lerine getirerek karşıdan bak· 
tıktan rsonra; 

- Eh, epeyce derlendin 
toplandın. Gel arkamdan ba
kayım! diyerek gene öne ge· 
çıyor. 

Zahidi dediği katiplerin 
odasını beyluyorlar. 

Buraya giriş ötekilere ben· 
zemez. Yalnız derlenme top· 
lanma kafi değil; ayni zaman
da gayet şen, şakacı, lakırdı
cı olmak da lazım. 
Kapıdan evvela Hafize giri· 

yor; girer girmez de ortalığı 
alaya boğuyor: 

- Merhaba, merhem taba
ğı, suda pişmiş balkabağı! 

İçeridekilerin hepsi ipini sa· 
pını satmış, çapkın güruhu .. 
Hemen karşılaşıyorlar: 

- Vay, sen misin Keknem
yarı ?. Hasretinden çorapsız 
yatıyorduk!.. 

- Yeni yeni tavuklardan, 
piliçlerden nevar, neçok? 

- Bizleri yakadan attın, ne· 
relerdeydin?. Okkalı aksatalar 
peşindeydin galiba .. 

Edayı görünce şaşırakalıyor· 
lar; nazikleşiyor: 

- Safa geldin gözüm nuru 
teyzecicim.. "Edaya:,. Şöyle 
teşrif buyursanıza cicimi.. 

Hepsinin gözleri yiyecek 
gibi, kızda. Kıyafetinden ve 
nenin nesi olduğunu kestiri· 
yorlar, Gene başlıyorlar çene· 
!eri işletmeğe: 

- Eh, artık pes; buna hiç 
söz yok doğrusu. Dört başın 
mamur Hefizanıml 

- Hurilerin, peripeykerle· 
rin ekstra ekstrası maşallah
gan nezdinde ... 

(Arkası oar) · 

eyılık ve ya fenalık kaynagı olması, Avrupa "OPORTO" vapuru 10 te% bı 
• • • h k ) b v f d muzda LIVERPOOL ve SWf. mı)fetferJDID are et tarz arına ag 1 Jr. SEAdan gelip yük çıkaracak ri 

Yaxan· Ste/an Dzüski "POLO,, vapuru 10 teııı· ye 
Ham maddeler hayati mes· 

elesinin bundan mahrum olan 
endüstri memleketlerindeki akis· 
leri nelerdir. Bu memleket· 
lerde halk zaruretin tazyiki 
altındadır. Ve zaruret iyiliği 
olduğu gibi fenalığı da doğu
rur. Zaruret insanı bütün ka· 
biliyetini ortaya koyacak bir 
ruh seviyesine çıkarır ve onu 
birdenbire yaratıcı yapar. Fa
kat b:.ı zaruret bir mukadder 
sefalet şeklinde dejenere olur
sa, o zaman müthiş bir tahrib 
unsuru haline gelir. 

Ham maddeler yokluğunun 
kendileri için bir iyilik veya 
fenalık kaynağı olması Avrupa 
milletlerinin hareket tarzına 

bağlıdır. insan, tabiatin ona 
vermekten imtina ettiği şeyleri 

kendi elile yaratır. Fakat onun 

yaratıcı ve bulucu dehası an· 

cak zaruret saikiyledir ki bütün 
kabiliyetini ortaya koyar. Me-

sela o suni ışığı, suni harareti 
yaratır. 

Bunun gibi, tabiatin, git

gide artan ihtiyaçlarını ve 
durmaksızın nüfusun çoğalma· 
sından doğan yeni ihtiyaçları 
kendiginden karşılıyamıyaca· 
ğını müşahede edince, yeni 
ihtiraslar için zekasını harcar 
ve merhum olduğu şeylerden 
mümkün olduğu kadarını ya
ratır. Mesela işte dokuma sa
hası. Bu, insan yaratıcılığının 
en geniş ölçüde inkişaf ettiği 

bir sahadır. Harpten önce, 
400 ila 500 ton soya istihsal 
edilirken 1935 de istihsal 
1,274,000 tonu bulmuştur. Ta
bii yün istihsali 1930 da 
1,716,000 tonken 1935 de 
ancak 1,656,000 tonu bulu
yordu ve buna karşılık, 1930 
da yalnız 3,300 ton istihsal 
edilmiş olan sun'i yün 1935 
de 53,023 tona çıktı. Tabii 
ipek istihsali 1930 da 59,596 
tondan 1935 de 49,000 tona 
düşerken sun'i ipek istihsali 
ayni zaman fasılası içinde 
201,620 tondan 462,000 tona 
çıkmıştır. 

Az zaman önce senetetik 
benzin, tabii benzinden 20 
misli bahalıya imal oluyordu; 
bugün ancak dört misli ba
halıdır. Hiç şüphe yok ki bu 
mesele de ticari sahada hal 
edilmiş olacaktır. 

Sentetik kauçuğa gelince, 
kalitesi henüz mükemmele 
yaklaşmış olmamakla beraber 
şurası bir vakıadır ki bu 
maddenin endüstriyel imali 

harpten önce ancak fenni bir 
tecrübe işidi, halbuki bugün 
artık senetetik kauçuk bize 
ekonomik mesele olarak gö· 
rünmektedir. 

Sentetik imal mes' elesi ham 
maddelerden mahrum memle· 
ketleri hayati bir şekilde ala
kadar etmektedir. Bu memle
ketler bu usule, döviz kıtlığının 
ve ticari güçlüklerin doğur· 

duğu mahrumiyeti telafi ede· 
cek bir çalışma tarzı diye bak 
maktadırlar. Bundan başka İş· 
sizlik yarasına da bir deva 
olmaktadır . 

Dünyada hem tabii, hem de 

sun'i ham maddeleri massede· • Bununla beraber bir geçid muzda LONDRA ve HULL ve kı 
cek kadar saha mevcut olma- devri zaruridir. Avrupanın en· ANVERSten yük çıkaracak ve ~~ 
dığı endişesi izhar edilmekte· düstriyel memleketleri scnte· ayni zamanda LONDRA ve 
dir. Bu büyük bir hatadır. tik ham maddeleri makul fi. HULL için yük alacaktır. N.A' öı 
Dünyamızı dolduran iki milyar atlar ve gerekli miktarlarda THE GENERAL STEAM kı 
insan içinde ancak 450 milyo· imal etmeye muvaffak olunca, VIGATION L TD. s· 
nu hakiki müstehliktirler. Sen· Avrupa yeni sisteme alışınca· . "AD JUTANT •: vapuru ~A 

tiı 

b 
bi tetik imal bazı tabii ham mad· ya kadar bir zaman geçecek- zıran sonunda gelıp LOND 

delerin kullanılmasını tahdit tir. Fakat o zamana kadar için yük alacaktır. "i• ıs 
etmek neticesini doğursa bile bugün bazı endüstri memle· Tarih ve navlunlardaki değ l 1 
umumiyetle bilakis muazzam ketlerinin hissettikleri zaruret şikliklerden mes'uliyet kabil ğ 
yeni imkanlar yaratacaktır. bir sefalete tehavvül ederse, edilmez. _..,.,. d 

Endüstriyel devrin sonuna var- o zaman bu felaketin bütün Fransanm, Portekizin, lspaıt' c 
mış olmaktan çok uzağız. Şu meşum yemişlerinin büyüyüp yanın ve Hollandanın baııı g 
var ki Avrupa artık inhisarını inkişaf ettiklerini göreceğiz: madde bakımından zengiıt 
kaybetmiştir. kin ve intikam susuzlugv u, kar· d '/' 

b k olan topraklarını diğer ~ Avrupa için, giinün üyü deşi kardeşe düşüren ihtiras- k 

n 
h 
d 

meşgalesi artık dünya ölçü· Iar ve bütün kötü fikirler. Bu Jetlerle taksime amade old0 
' 

sünde bir iş olan imal saha- tehlikeyi mudrik olan iyi ni· larını hiç işitmedim. Şu halde h 
sın da kendine layik mevkiie yet sahibi adamlar Avrupa Avrupaya ya harp etmek• ~8 t 

k ·çııt 
sahib olabilmektir. için hayati hale gelen bu da ham maddeler tedari 1 k 

Şimdiden Amerika ve Asya probleme bir hal şekli bul· diğer vasıtalar bulmaktan baŞ' g 
kıtaları, Avrupanın dışında maya çalışıyorlar. ka çare kalmıyor. i· n 
kendilerini organize etmekte- Sentetik istihsal henüz kafi Başka çareler, fakat haPg 

dd Jet dirler. Maliyet fiatları husu- miktarda olmadığı için millet· leri? Bazıları ham ma e 
sunda Asya memleketleri ve ler arasında ham maddelerin ticaretinin hususi elle;de; 
cenubi Amerika ülkeleri, Av· taksimi hususunda en aşikar alınarak devletlere bırakı l1l 

rupaya nazaran, sosyal şart· bir adaletsizlik hüküm sürmek sını ve onların da bu işi, Y~ 
farından doğan büyuk avan· tedir. Buna ne çare bulmalı ? niden reorganize edilece 

a 

tajlara maliktirler. Bununla Bu ham maddelere malik olan Milletler cemiyetine terketıtle; 
beraber, Avrupanın bugün toprakların, endüstriyel mem· !erini telkin ediyorlar. Fak~. v 
diğer kıtalar için bir tamam· leketleri arasında dostça bir bu fikre cevap olarak, e~ ; g 
layıcı mıntaka olduğu ve böyle şekilde taksimi mi isteniyor? Alman ve Türk sömürgeler•?ş v 
olmakta devam edebileceği de Bana kalırsa ben Birleşik dev- idare etmiye memur edil~9 n 
muhakkaktır. Evvela ananesi letlerin, İngiliz imparatorlu- ı olan Milletler cemiyeti ınaıı 
sonra da zevk, İncelik, ölçü ğunun, Sovyetler Birliğinin, -- Devamı 3 ncü sahifede "" d 

~~r.ze~:nı!;hr~:~::~rı :ı~~~:~ Ko·· Y kalk .... 1 .. n.~masınıır1 2 
miyecek adantajlardır. Fakat I' b 
bunları, diğer kıtalar karşı· 

smda değerlendirmek ıçın tatbı·kı· hakkında 
Avrupanın hayatiyetini teyid 
ve istiklalini . izhar etmesi la
zımdır. Bu pek mühimdir. 
Ancak ve ancak bu sayedir ki 
Avrupa, dünya iş birliğinin 
elzem bir unsuru telakki edi· 
lebilecektir. 

Onun içindir ki sentetik 
imel problemini halle uğraşan 
memleketler yalnız kendileri 
için değil, fakat bütün Avrupa 
için çalışmaktadırlar. Onların 
cesaretlerini kırmak, asla ya
pılmaması lazım gelen müthiş 
bir hata olur. Avrupayı, top· 
raklarmın yetiştirmediği ham 
maddelere malik kılmak için 

çalışan her kimse Avrupa için 

bir hayır işlemiş olur. 

Herhalde, eski kıtamızın, 

ümid etmiye haklı olduğu 
inkişafı, dünya istihsaline işti· 
rak etmedikçe temin edemi
yeceği muhakkaktır. Büyük bir 
bollukla sun'i endüstrileri teş
vik eden ve kısa bir iş artı
şından sonra daha kötü bir 
iflas ve işsizlik vaziyetini intaç 

eden mevsimlik refahlar kadar 
Avrupa ıçin büyük tehlikeler 
tasa,.vur edemiyorum. Böyle 
sarsıntılara Amerika gib! genç 
organizmler tahammul edebi
lirler; fakat eski Avrupa için 
bunlar meşum neticeler doğu
rabilir. 

Bu müşahedelerden ne ne· 
çıkarılabil!r?. Avrupa memle
ketler şimdiye kadar kendi 
milli menfaatleri bakımından 
çalışmış iseler bile, artık ufuk
larını genişletmek ve Avrupa· 
nın menfaatleri bakımından 
çalışmak saati gelmiştir. 

·-·-Dahiliye Vekaleti bu hususta 
mühim bir tamim gönderdi 

-~ Dahiliye Vekaleti, köy ka· dördüncü maddesi buyrllg, 
nununun bazı maddelerini de· haricinde herhangi bir h~. 
ğiştiren kalkınma projelerine reket ve tatbikata ge~~i 
aid yeni hükümler koyan layı· mesi caiz olmıyacağı ~~ , 
hanın tatbik hazırlıklara etra· birlik merkezi olabilecek k~;. 
fında vilayete mühim bir ta· lerle müstakil kalacak k0 ~ 
mim göndermiştir. Bu tamimi )erde köy kanununun 13 ii~cJ 
aynen yazıyoruz: maddesinin 1 O ve 11 1~çi 

1 - Köy kanununun bazı fıkraları gereğine göre köy J , 
maddelerinin değiştirilmesi çaprazlama yolları ile mer.v:. 
ve mezkur kanuna yeniden nının ve bunlar etraf ve cı t· 
bazı hükümler eklenmesi hak· rma düşecek amme hi:ıJJI\ 
k d B k M il 1 1 . .d . lefl ın a üyü i et mec isine erme aı yapı ve tesıs tl 
sunulan kanun Iayıhasmda nü- ve hususi sükna yerlerinin ıJI 
fos ve gelirleri başlı başına kileri mahalli eleman ve iıtle: 

. ··ı birer idare kurmağa ve faali- kanlarla plan ve arazı LI ve 
yette bulunmağa müsait olmı· rinde kanun buyuruklarıPa iı1 
yan dağınık köylerle köy ma-: sağlık şartlarına göre tııY08 
hiyetindeki meskun yerlerin ve tesbit edilmedikçe ıı_,. 
en çok 5 kilometrelik mesafe planda sayılan amme teSde 
dahilinde bir idare altına alın- lerini vücuda getirmek '''f' 
ması hususatı derpiş edilmiş· doğru olamaz. Dağınık kO 

51 
tir • lerin bir idare altına alın~9iı1 

2 - Vilayetlerce proje ha· hakkındaki teklifi kanu0~1111 
linde hazırlanıp merkezde tet· alacağı netice anlaşılıll8 ibj 
kik edilmekte olan teşkilat dağınık parçalarda bu g ,6 
cetvelleri ile köy anketlerinin amme işlerine el atmak; k:eı1 
tevhidini müteakip bu esaslı ve emeği heder etıne ,,, 

l d 'veCv 
ve önemli mese e üzerin e başka bir netice veremı, dil' 
vekaletçe de mahallen gere· ğinden bundan içtinap e 
ken tetkikat yaptırılacak ve mesi çok muvafık olur .. ge' 
kat'i şekil o surette tesbit 3 - Ana planda bahsı 8ıd 
edilecektir. Henüz kanuniyet çen amme hizmetlerine ıtleı1 
kesbetmiyen bu esaslara mü- yapı ve tesislerin tanı~ y9' 
mas ve mütenazır hazırlıklar fenni ve sıhhi esaslara 

8
11111 

1 h sJarı kafi mahiyeti haiz olmadığın· nılarak yapı ması usu 8sı 
dan köy kanununun 89 ve da müstacelen nizamlan~el• 
90 ıncı maddeleri ile vilayet- mütlak bir zaruret haline 

ler idaresi kanununun hüküm· miştir. . Je ) 
leri ve 2848 sayılı kanunun ( Devamı4 üncü sahife 
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Sahife ! (Ulual Birlik) 
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Dilinden hiç anlamadığınız talyayı hatırlattı. Bahçemizde, komisyonunun tecrübeleri, ko· şeklini değil. 

yabancı bir memlekette kaldı· kendi elinle dikmiş ve bakmış misyon sistemine dayanan ida- Manda altındaki memleket-
ğınız oldu mu hiç? Eğer olduğum muz ağaçları gö· renin faydasızlığını göstermiş ler hakkında hiçbir anlaşma 
olmadiysa, bunun ne müşkül zümde tüttü ve muhakkak ki olduğunu ileri sürülüyor. Muh· ham maddeler meselesini hal· 
Ve can sıkıcı birşey olduğunu bam -başka memleketlerden telit komisyonlar vasıtasile le kafi gelmiyecektir. Niçin 
bir türlü tahmin edemezsiniz. gelmiş olan bu muz sepetinde idarede, gerek Mısırda ve mi? Şu basit sebeple ki man 

Enternasyonal dillerden bi- birdenbire memleketimle kar- gerek yeni· Hebrid adalarında da altındaki memleketler ham 
rini biliyorsanız, bu mazhari- şılaşmış gibi heyecana kapıl- görüldüğü gibi tatmin edici maddeler hususunda çok fa-
yetiniz nede olsa, İşinizi çok dım. olmaktan uzaktır. kirdirler. Bunların demir, ba· 
kolaylaşhnr. Fakat bu imkan· Yemişçi dükkanına sokul· Bir başka fikir daha ortaya kır, kömür, çinko, kalay, kü· 
dan da mahrumsanız, vaziye- dum. Sepetten bir muz aldım. 1 .. ·• 1 h"b k d tiniz iki kat güçleşir. atı mıştır: somurge ere sa ı ürt ve petrol hususun a is· 

B Gerçi Almanca kaça demesini olan devletler, bunları, Mil- tihsalleri sıfırdır. Bunlar kur-
İr lokantaya gidersiniz, 

Önünüze bir Çin muamması öğrenmiştim ama, adamın ha- letler Cemiyetinin kontrolu şunun % 1,74 ünü, pamuğun 
% O, 12 sini, yünün % 0,28 
ini, ipeğin % 0,31 ini, zeytin 
yağının % 4,27 sini ve neba· 
ti yağın % 5,40 ını istihsal 
etmektedirler. 

kadar anlaşılmaz bir liste ge- na söyliyeceği paranın mikla- altına konulan eski Alman 
tirirler. Garsona bu listeden rını belki de anlamıyacağım sömür2eleri gibi idare etmeyi 
birşey anlamadığınızı işaretle diye cebin~den bir avuç bo- kabul edilebilir; bu sömürge-
bildirmeniz kolaydır amma, zuk para çıkardım ve bir mu· leri sahih sıfatile değil, bir 
istedi,,iniz yemekleri ona an- zun ücretini alması için dük· M il 

5 k nevi i etler Cemiyetinin ve-
latmanız hiç de kolay de· ancıya avucumu uzattım. Teklif edilen tedbirler, an-
ğildir. Bu, pala bıylkh, şişman, kili gibi idare edebilirler. 

1 · .. l.. Başkalarına göre de bu ne- cak bütün sömürgelere ve 
manda idarelerine tatbik edil
diği taktirdedir ki bir hal 
şekli olabilir. Mademki, ham 

Yemekler eskiden bizim ahçı sarı saç ı ve mavı goz u, esa· 
d · · C ı d b · viden tedbirler lüzumlu bile ükkanlarında olduğu gibi tın ermen tip erin en irı 
camekanda sıralı değildir ki idi. Yüzüme tuhaf tuhaf baktı. değildir. Gözetilen hedefe var 
garsonu kolundan tutup ya- Gülümsedi. Nihayet elini uza· mak için sömürgelere açık maddelere sahih olan devlet· 

kapı siyasetini tatbik etmek ler şimdiye kadar, bunları 

kafidir. Fakat böyle bir po· müsavi m;ktarlarda taksim et· 
litika, ne sömürgelerle mü· meye yanaşmamışlardır, geri
badele serbestisine, ne de ye iki hal şekli kalıyor: ya 
hatta mübadelelerin daha ser- harp ya da ham maddeden 
bestleşmesine muadil olacak mahrum memleketlere, buna 

nına götüresiniz ve işaretle tarak nikel paralardan bir ta-
hangisinden istediğinizi ken- nesini aldı. Sonra yüzüme 
disine anlatasınız. baktı. Ben belki daha alır di· 

Garsonla işaretli garib mu
haverenizin etrafta umumi bir 
tecessüs uyandırdığını ve bazı 

kimselerin halinize kıs kıs 
güldüklerini farkedince canı
nızın sıkıntısı bir kat daha 
artar. Nihayet, derdi başınız
dan savmak için yakınınızdaki 
masada yenilen yemeği, ne 
?lduğunu bilmeden, garsona 
ı~et ederek, meseleyi en 
kısa yoldan halletmek yoluna 
&aparsınız. Bu defa da aksi 
gibi önünüze hiç sevmediğiniz 
ve hoşlanmadığınız bir yemek 
gelir ve siz, beyhude para 
verdiğinize mi, yoksa karnı-
nızın aç kaldığına mı yanaca
ğızızı bilmiyerek kendinizi 
dışan atanınız. 

Almanyaya tahsile gittiğim 
zaman bir kelime Almanca 
bilmiyordum. Bavyaramr, bi-
ıim büyük ~hirlerimizden 
lcalabalık ve bakımlı olan, o 
lcüçük kasabasına vardığım 
zaman artık yolda çektiğim 
tnüşkülatın sonuna ermiş olan 
bu seyabatımı düşünerek se· 
~iniyordum. Halbuki iş tersi· 
ne çıktı. 

Her saat her dakika yeni 
bir güçlük karşısında kalıyor-
dum. Dilimden anlıyan tek 
kimsenin bulunmadığı, yabud 
bulunup da benim bilmedi
tim bu kasabada, haftalarca 
l>ir tek kelime konuşmadan 
Yaşamanın ne demek olduğu· 
nu hala hatırlarım. Birkaç 
hafta, diyorum, zira içinde 
bulunduğum zaruretin tazyiki 
o kadar şiddetliydi ki, pek 
az zaman sonra meramımı 
lnlatacak kadar dil öğrenme· 
}'c muvaffak olmuştum. 

Fakat ah o ilk günleri 
O günlere aid pek çok acı 

hatıralarım var. Fakat bunlar 
•tasında bir tanesi de pek 
~omiktir ki anlatmağa değer 
lanıyorum. 

Bir gündü, hergün gibi, ders 
~atları tamamlanınca, biraz 

ye çekmemiştim. Hakikaten de 
elini uzatt bir tane daha aldı, 
gene yüzüme baktı, ben de 
bu garip hareket karşısında 
hayrette kalmış, onun ne yap-
tığına bakıyordum. Avucum
daki markalardan bir iki ta
nesini daha aldı. Bir kere da· 
ha yüzüme baktı ve yüzümde 
hiçbir protesto ifadesi okuma
mış olacak ki avucunu bir ka
pak gibi avucumun üstüne ka-
padı, sonra elimi bükerek mev 
cudunu kendi eline boşalttı. 
Üstelik hürmetle bir de reve-
rans yaptı. 

Avucumda bizim paramızla 
dört beş liranın karşılığı vardı. 
Bir muz, ne de olsa, bu ka· 
dar yüksek bir fiatla satıla-
mazdı. Dükkincının, yabancı· 
lığımı bir ahmaklık gibi istis
mar etmcte kalkışması ca
nımı sıkmıştı. Fakat ona aynı 
spiritüel tarzda mukabele ede
bileceğimi anlatmak istedim. 

Muz sepetine yaklaştım. Bir 
muz daha aldım. Bu defa ne 
yapıyor diye yüzüme merakla 
bakan adama gözlerimi kal
dırdım. Bir tane daha aldım. 
Gene yüzüne baktım. Taşlaş· 
mış gibi hareketsizdi. Bir tane 
daha aldım, ve bir hareket 
görmeyince, sepeti koluma 
taktım ve bu defa dükkin
cının yüzüne bile bakmaya 
lüzum görmeden yolu tuttum. 

Fakat herif arkamdan ve 
kolumdan sepeti kaptı, üste-
lik bağırıp çağırmaya başla· 
dı. Baktım olacak gibi değil, 
bir polis gelecek ve beni hır
sız diye yalCalıyacak. Meramı· 
mı anlatamıyacağım. Lanet 
olsun deyik, muzları bıraktım 
ve bir belaya çatmadan ya
kamı sıyırdığıma memnun 
olarak, aldığım bu dersin acı 
sile lisan derslerine daha bü
yük bir "gayretle çalışmaya 
koyuldum. 

değildir. Fakat gümrük resim· fazlasiyle malik olan bazı 
leri herkes için aynı olacaktır. memleketlerin servetlerinden 

Bütün bu telakkiler mes· istifade imkanını verecek olan 
eleyi hal için unsurlar arzet- bir ticaret serbestisini.ı tesisi. 

lzmir milli emlak müdürlüğünden: 
Dosya no. Lira K. 

195 Bornova Atatürk cad. 8 eski 10 yeni no.lu ev 180 
196 Kara Osman oğ. hani içinde 26/6 eski no.lu 

dükkan 75 
197 Osmaniye cad. Kara Osman oğ. hanı üst katta 

26/29 no.lu oda 37 50 
198 Kemer cad. 208 numarulı arsadan müfrez 220 

eski no.lu arsa 
199 Bayraklı Salhane Menemen cad. 35 eski no.lu 
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mağaza 65 
200 Halkapınar Kağıthane cad. 250/2 eski no,lu ev 50 
201 Karııyaka Osmanzade intikam so. no. 14 Re-

şadiyeden ve 33 numara alan dükkan 24 
202 Gaziler Kemer cad. işçi sokak 208 numaradan 

müfrez 222 no.lu arsa 10 
203 Oruç reis Kirpi sokak 28 eski 19 taj numa· 

ralı ev 65 
204 Kızılçullu Güneşdere Şimendifer caddesi 15 

taj numaralı ev 24 
Yukarıda yazılı emvali senelik icarları 15 gün müddetle 

artırmaya konulmuştur. ihalesi 12/7/937 pazartesi günü saat 15 
dedir. Taliplerin milli emlak müdürlüğüne müracaatları. 2101 
........ 1 ............................... , 

lzmir Yüıı Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 
Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR oğlu 

... 

29 Haziran 937 ---- ~-------------------~~-----------N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
G. M. B. H. 

Hamburg 
• ARKADIA,, vapurn 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 

CORPORATION 
Pireden aktaJ"malı 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 PlREden hareket 
ederek BOSTON ve NEV-
YORK için yolcu ve yük ka-
bul edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gündür 

PIRE-NEVYORK 18 gündür 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION ~ 

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

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

Fratelli Sperco 
vapur acentası 

ROY AL NEDERLAND 
KUMPANYASININ 

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

SVENSKA ORlENT LINIEN 
KUMPANYASININ 

"SAIMA,, vapuru 1 Hazi· 
randa 37 de gelip doğru AN
VERS, ROTTERDAM, HAM· 
BURG ve SKANDINA VY A 
limanları için yük alacaktır. 

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

SERViCE MARITIME ROU· 
MAiN KUMPANY ASiNiN 

"ALBA JUL YA,, vapuru 16 
Haziran 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 Tahliye 
binası arkasında FRA TEW 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 • Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoflu 

Cilt fle Tenasül lıastalıkl 
fle elekfrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler sokağı· 
Elhamra sineması arkasında 

No.: SS 
Telefon: 3479 

BUCAREST 1 
"DUROSTOR" vapuru 27 

Haziranda beklenilmektedir. 
KÖSTENCE, SULINA, KA· 

Doktor 
Ali Agih 

LAS için yük kabul eder. Çocuk Hastalıklt-rı 
ve KALAStan aktarma şartile mütehassısı 
umum TUNA limanları için lkinciBeylerSokağı No. 68 
yük kabul eder. 1 Telefon 3452 .................... 
JO~~~~~~ -'I~~~~~ES LkINbZl ved ViYANA için yük 

a u e er. 
"EVlMORE,, vapuru 27 Ha

ziranda beklenilmektedir. Ll· 
VERPOOL ve ANVERSten 
hamule getirecektir. BURGAS, 
V JXRNA, KÖSTENCE, SU
LINA, KALAS ve IBRAIL 
için yük kabul eder. 

SOCIETE ROY ALE HONG
ROISE DANUBE MARITIME 

"DUNA" vapuru 10 Tem-
muza doğru beklenilmektedir. 
BELGRAD, NOVISAD, BU
DAPEŞTE, BRATISLA VA, 

• 

DEN NORSKE MIDELHAVS· 
LINJE • OSLO 

"BOSPHORUS" vapuru 22 
Haziranda beklenilmektedir. 
PiRE, SiCiL YA, DIYEP ve 
NORVEÇin umum limanlan 
için yük kabul eder. 

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

Birinci 

•va almak için dışarı çıkmış· 
tını. Bütün garipliğimi ve yal
nızlığımı hissederek tek başı· 
~· etrafıma baka baka sokak
•da dolaşıyordum. 

lzmirPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapmardadırr. 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

.. Bir aralık gözüm bir yemişçi 
dukkanına ilişti. Burada, türlü 
l'crniıler yanında bir spet de 
lrıuz asılı duruyordu. Haziran 
:Yanda adeta üıünülen bu 
ı1tı· 1nıde bilmem neden bu 
~İz sepeti bana Akdeniz kı
d arını ve bu arada içinde 
,:_tduğum ve büyüdüğüm An-

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarım havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak iz_ 

Hamdi Nüzhet Cancar 

Sıhhat Eczahcinesinde 

Pürı· en Şahap Tesiri t•hii, eşsiz bir miishildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekle 
rahatsız H tanaıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederle 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Almanyanın, merkezi Avrupada 
hareket yapmasından korkuluyor 

Taymis gazetesi, mesai birliğine itimat caiz olmadığını 
yazmakta, hükômetin nazarıdikkatini celbeyiemekt~dir 

Paris, 29 (Radyo)- Almanyanın, merkezi Avrupada ani bir hareket yapmasından Londra' da endişe edilmektedır. 
Taymis gazetesi, yazdığı bir makalede, mesai birliğine fazla itimat beslemenin doğru olamıyacağını ileri sürmekte ve bu hu· 

susta hükumetin dikkat nazarını celbeylemektedir. 
(Deyli Herald) gazetesi de ihtilalci İspanyanın, yakında Cebelüttarık snatosunu ortaya atacağını yazmaktadır. .............. 
Kral Karol 

Bugiin Karako 
vaya gidecek 

Varşova, 29 ( Radyo ) -
Romanya Kralı Majeste Karol 
refakatında Veliahd Gran Voy· 
vodo Mihail olduğu halde bu 
gün Karakovaya gidecektir. 

Halk, Kralı karşılamak üze· 
re büyük hazırlıklar yapmak
tadır. 

------·-·..-ı·•----
Adliye Vekili 
İzmirden Ödemişe 

geçecek 
İstanbul, 29 (Hususi muha

birimizden) - Adliye Vekili 
Bay Şükrü Saracoğlu, bu sa· 
bahki ekspresle Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. 

Bay Şükrü Saracoğlu, bir 
müddet burada kaldıktan son
ra, İzmir yolile Ödemişe gi· 
decektir. .... -
Başpiskopos 

General Frankoyu 
tebrik etmemiştir 
Londra, 29 ( Radyo ) -

Kanteryori kilisesi başpisko· 

posunun, general F rankoya bir 
telgraf çekerek kendisini teb
rik ve teşci ettiği hakkındaki 
haberler tekzip edilmektedir. ...... 
Mr. Blomberg 
Macaristan Harbi. 
ye nazırile konuştu 

Budapeşte, 29 (Radyo) -
Mareşal Blomberg, dün öğle
den sonra Macaristan Harbi
ye Nazırı general Redorle iki 
saat konuşmuştur. 

Macar Hariciye Nazırı B. 
Dekanya dün gece Mareşal 
Blomberg şerefine bir ziyafet
te, başbakan B. Daram ve 
Darani ve bütün rical hazır 

bulunmuştu. ....... 
Kari Radek 

Serbest bırakıldı 
Paris, 29 (Radyo) - Bun· 

dan evvel tevkif edilerek 
hapse mahkum olan sabık 
lzvestiya gazetesi başmuharriri 
Kari Radek, hükumetçe ser
best bırakılmıştır. ....... 
Hindistanlla 
Müthiş bir infilak 

oldu 
Londra, 29 (Radyo) - Pen

capta Takila istasyonunda bir 
infilak olmuş ve 13 kişi öl-
müştür. 

Yeni kontrol pro
jesi beklenmiyo 

Irak 
Büyük işlere 

girişiyor 
Bağdad 29 (Radyo) - Irak 

hükumeti, dahili birçok işlere 
girişmeğe, memleketin muh
telif yerlerinde büyük yollar 
ve köprüler inşa etmeğe ve 
bataklıkları kurutmağa karar 

Alman gazeteleri, bu mesele etra 
fında uzun makaleler yazıyorlar 

Berlin, 29 (Radyo) - is
panya kontrolü hakkında İn-
giltere ile Fransa arasında 

iyi karşılanmamıştır. 

Matbuat, bu projenin, an-

cak Kızıllar için faideli olabi-
vermiştir. .... 

tanzim olunan yeni proje, 
Almanya siyasal mahafilinde leceğini ileri sürmektedir. Sosyalist kongresine 

takrir verecekler B. Bitlerin 
nutku 

/ Baştara/ı 1 inci sahi/ede J 
yapılan taarruzlardan sonra 
beynelmilel tesanüdün sulhun 
muhafazası tedbirlerine yol 
açmasını bekledik. Kontrola 
iştirak eden bütün devletlerin 
müşterek bir nümayişini iste
dik. Taki Valans makamatı 

bir devlete karşı değil fakat 
bütün devletlere karşı geldik
lerini anlasınlar. O kadar mu
tedil olan bu teklifi bile ka
bul ettirmek mümkün olmadı. 
Fakat biz Almanlar bundan 
Almanyanın mukadderatını bu 
gibi müessese veya anlaşma

lar eline terketmek gibi bir 
gaflet gösterdiğimiz takdirde 

neler olabileceği neticesini is
timzaç edebiliriz. 

Londra şuna kanaat ge
tirmelidir: 

Bu sefer yaptığımız tecrübe 
bize asla unutmıyacağıınız bir 
ders oldu. Bundan böyle bu 

gibi ahvalde milletimizin istik

lalini, hürriyetini ve şerefini 

bizzat kendimiz koruyacağız. 

Ve emniyetimizi bizzat Kendi 

kuvvetlerimizle temin eyliyece

ğiz. Bugün kendi kendimizı 

himaye edecek derecede kuv
vetli bulunuyoruz. 

Bu hadiselerden çıkardığımız 
bu netice daima mer'i kala
caktır ve ne parlamentoda 
söylenen nutuklar, ne devlet 
adamlarını hitabeleri bizi bu 

fikrimizden döndüremez. Bun
dan böyle hiçbir knmse kol
lektif anlaşmalara karşı sui-

niyet beslediğimizi iddia eyle

yemez. Eğer 12 Haziran ta
rihli kollektif anlaşma iyi ne
ticeler verebilseydi bu yolda 
daha ileri gitmenin faydalı 

olup olmıyacağı düşünülebi

lirdi. 

Mademki kollektif anlaşma
ların bu en ufağı bile kollek
tiflerin yürümediğini göster

miştir. Biz bunu bir ihtar ola
rak telakki ediyoruz. Taki gü· 
nün birinde çok daha vahim 
bir meselede ayni şekilde in
kisarı hayale uğramayalim. 

•• 
Floryada mü-
him bir toplantı 
-Başlarafı 1 inci sahifede

kararların ilk tatbikatına ne
zaret edecek olan Fransa ile 
aramızda en küçük bir ihtilaf 
müşahade edilmemiştir. 

İşte memleketimiz efkarı 
umumiyesini yakından alaka
dar eden bu milli davamız 
hakkında size temin edici bir 
intiba. Suriye ile münaseba
tımızda komşu milletin refahı 
ile tam istiklale kavuşmasile 
yakından alakadar olduğumuzu 
bildirirsiniz. Bizim, Suriyeye 
karşı hislerimiz ancak samimi 
bir dostluğun ve büyük bir 
sempatinin ifadesidir, diyebi
lirim. Bu hakikati yirmi sene
denberi tanıdığım ve yüksek 
me:ı:iyetlerini bildiğim arka
daşım Mürdüm Beye olduğu 
gibi anlattım ve Başvekilim de 
sözlerimi teyid buyurdular. 

Suriye millet ve hükumetin
den de Türkiyeye karşı en 
derin bir muhabbet hissi ha· 
kim bulunduğuna Suriye Baş-

Paris, 28 (A.A.) - B. Blum 

ile B. Pol Faure 10 Temmuz· 

da Marsilyada toplanacak olan 

sosyalist kongresine bir takrir 

tevdi etmeğe karar vermişler

dir. Bu takrirde ezcümle şöyle 
denilmektedir: 

Cumhuriyet kanunu esasi· 

sinin veyahud bu kanun ah

kamının fena surette tefsirinin 
milletin reyiamı ile tezahür 

eden iradesinin yerine getiril· 

mesine mani olmasını veya 

bu iradeyi tahrif etmesini ka· 

bul etmeğe artık imkan yoktur. 
Kongre 14 Temmuz 935 de 

yemin etmiş olan bütün fırka
lardan ihtilafa vaziyet ederek 
bunun bir daha tekerrür et
mesine mani olabilecek teşrii 
ve kanuni hertürlü tedbirler 
almasını talep eder. 

Meseleyi ayan meclisi ortaya 
atmıştır. Binaenaleyh mesele 
mevcuddur. 

vekili de bizim duygularımızı 
götürüp bildireceğinden şüphe 
etmiyorum.,, 

~~~~-----.-.~·~.------~~~~-

Köy kalkınmasının 
tatbiki hakkında ·-·--Dahiliye Vekaleti . bu hususta vilayete 

mühim bir tamim gönderdi 
- Baştarafı 2 incisahijede - haricinde yaptırılacak inşaata 

Bunun için de vilayetlerde ait keşif evrakHe şartnamele
alakadar daire müdürlerinin rin önce kazalarca tetkiki olu 
de mütaleaları alınmak; ihti- narak mevzuata uymıyan ve 
yaç ve iklim zaruretleri göz köyün menfaat ve haklarını 
önünde tutulmak suretiyle koruyamıyacak mahiyette nok· 
devletçe kabul olunmuş esas- san görülen maddelerin köy 

lar dahilinde salahiyetli mü- hey'etlerince yeni kararlarla 
tehassıslara bu gibi yapı ve ıslahı esbabının temini muva
tesislerin mahalli şartlara gö· fık olur:. 
re muhtelif tipte plan ve pro- 4 - Buna göre muktazi 
jelerinin yaptırılması, mevki plan ve projelerin ihzarı ve 
ve güzerğahlarının tesbit ve bu işlerin daimi ve sıkı kon
tayin ettirilmesi, kalfalarla us- trol ve murakape altında bu
taların kıymet ifade etmiyen lundurulması, alınacak tedbir· 
görüşlerine, şahsi kanaat ve lerle elde edilecek neticeler
mütalealara müsteniden am- den peyderpey bilgi verilmesi; 
me tesilserinin yapılmasına yaptırılacak plan ve proje tip-
imkan ve mahal verilmemesi !erinden üçer nüshasının da 
icap eder. merkeze gönderilmesi rica olu-

Bunun gibi imece yardımı nur. 

29 HaziraıP937 ------ --
Deli Petro 

Ve Katerina 
"-Tarihi Aşk Macerası 

• Yazan: F. ,Ş. Benli~ 
- -1- _..., 

Prens Mençikofun konağı ka-
pısına gelen yüzbaşı Petro 

Aleksiyeviç ••• 
Büyük ve lüks kanak, heri Bunun için sen, işini bitirmek 

pencereden aldığı bol ve par- üzere prensin katiplerinden 
lak zıyalar içinde.. ihtiras ve birisi ile temas edersen çok 

heyecan dolu bir müzik, kona· akıllılık göstermiş olacaksıııl· 
ğın her tarafını gaşi edici Dedi. 
nağmelerle dolduruyor; bu mü- Petro, hizmetkardan fazla 
zik ahengine de arada sırada bir alayla: 
şen ve şuh kahkahalar veya - Hele, hele.. Dedi. SeP 
şarkılar karşıyordu. benim dediklerimi adamakıllı 

Debdebe ve haşmeti çok tatbik et! Sana bunu halisane 
yüksek olan prens Mençikof, tavsiye ederim; çünkü, prens 
bugün en büyük eğlence ve Mençikof, kapısına kadar ge· 
davetlerinden birisi vermekte len yübaşı Petro Aleksiyeviçİ 
idi: Yüksek, güzide ve hayatın kovar gibi geri çevirdiği haber 
zevklerini en fazla nefislerine alırsa, hiddetinden bütün Rus· 
hasretmek istiyen hırsı bu yaya sığamıyacaktırl 
davette, prensin muhteşem ve Petronun vaziyeti, sözlerinin 
lüks salonlarında yer almış sonlarına doğru büsbütün de· 
bulunuyordu. ğişti; bu meçhul misafiriıı 

* * * sesinde gök gürler gibi bir 
Deli Petro, bütün Rusların hal ve şiddet hasıl olmuştu! 

hükümdarı bu akşam, kendi . Arkası var-
yetiştirmesi olan prens Men· 
çikofa ani bir baskın yapmak 
havesine düştü; Petro çok za
manlar böyle !yapar, böyle 
yapmaktan zevk duyardı. 

Rusların hükümdarı Deli 
Petro, prensin büyük konağı
nın önüne geldiği vakit, ko
nağın salonlarına sığamıyarak 
dışarıya taşan bu neş' e ve 
zevk hay ve huyu ,_karşısında 
irkilip kaldıl 

Vakıa, Romatoflar Rusyası· 
nın kurucusu deli (veya bazı 
tarihçilerin tabiri ile büyük 
Petro, zevk ve eğlenceyi se· 
venlerden idi. Yalınız en zi
yade keyifli olduğu zamanlarda 
böyle alimler yaptırırdı. Bu 
prens Mençikof'un pek sık 
eğlenceleri Pdroya artık ya
van görünüyordu. Bununla be
raber, prensin hususi hayatına 
karşı büyük bir. alakası da 
yoktu. 

Deli Petro, konağın medha· 
linde çok iyi giyinmiş bir sa· 
lon hizmetçisine: 

- Ey.. Bana bak ·dedi- git 
prensine söyle ki burada ken
disini yüzbaşı Petro Aleksiye
viç bekliyor . 

Hizmetkar, büyük kona~ ve 
salonların usta olanlarından bi-

risini andırıyordu, bu adam için 
·her kim olursa olsun!- Kapı
dan bir kimseyi doğrudan 
doğruya ve huşunetle kovmak 
mümkün değildi. Bu gibi 
adamlar, her ziyaretçinin hal 
ve vaziyetine göre az veya 
çok soğuk bir tavır ve mu
a:-nele gösterirlerdi. 

Gelen bir yüzbaşı demekti. 
Rusya ordusunda bu rütbe
den binlerce adam vardı; bir 
binbaşı önünde ayakları bir· 
birine bitişik, el başta, dimdik 
saatlarca duran adamlardan 
birisi idi. Ve, yüzbaşı Petro 
Alekisyeviçe tatbik edilecek mu
ameleyi hemen tayin etti, 
prensin nezdine gidiyor gibi 
yukarı çıktı, fakat çok ça
buk döndü, bariz bir istihfaf 
ile: 

- Haşmetli prensim şu 
anda fevkalade meşguldürler; 
seni temin edebilirim ki pren· 
simin bu meşguliyeti_sabahlara 
kadar nihayet bulamıyacaktır. 

Paris sergisinae 
Komiserle oyuncak" 

• 
lar parkı sahiplert 

ihtilafta 
Paris, 29 (Radyo) - Paris 

sergisi komiseri ile oyuncaklıır 
parkı sahipleri arasında bir 
ihtilaf çıkmıştır. Bu sebeple 
park, dündenberi kapanmıştır· 

••• -
Venedikte 

İnşa olunan mezar 
açıldı 

Venedik 29 ( Radyo ) _..,,. 
Umumi harbte, İtalyan cep· 
besinde maktul düşen f rarı· 
sızlar için burada inşa olunaıı 
mezarın açılma töreni, diitJ 
yapılmıştır. Törende, Franss· 
dan gelen heyet ve ltalY811 

generalleri hazır bulunınııf 
lardır. 

Kumyani 
Kabine teshil 

edemiyor 
ı/' ıs· Paris 29 (Radyo) - ~a .. 1 

lonya kabinesi, henüz teşekkıl 
etmiş değildir. • 

Kumyani, dündenberi te[Jl85 

6ıJ' larına devam etmektedir. ,.1j 
nunla beraber müşkülat ha 
bakidir. 

Cin s~hiİlerirıJe 
G, ·· "l · b ·r f ti'" oru memıs ı .. 

tına oldu ·ıı 
Şangay, 29 (Radyo) - ~~t 

sahillerinde büyük fırt•~:auı 
olmuştur. Yapılan tet~~·yuı 
göre, 24 saat içinde 1 1 

t 
tU' balıkçı kayığı kayboiınuŞ __ __.,,... ...... -----

Londra 'da 
r::r • b . . dif er r ecı ır şımen 

kazası oun 
Londra 29 (Radyo) l 0aıı 

Londra dahilindek hat a~tJl1ş 
birinde bir tren yoldan ç~ ~i· 
ve 4 kişinin ölümüne, 

1
1 tJlıı· 

şinin ağır surette yara ~n 
larına sebebiyet verıniştır· 
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