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Manevralarımız Kırmızıla- General Gameıeu B. Stoyadinoviç, mühimi 
Romen ordusu için 

rın kat'i galibiyeti ile bitti Bükre:~s ~:~~:ı _ Ro- temaslarda bulUDUY01° c~ -------...--··------------ 1. Kahraman askerimizin yagv mur ve çamura men ordusunun büyük manev- K k b raları bitmiştir. ~eşrediten bir Dçil antant mat uat mümessilleri, 
rağmen gösterdiği gayret harıkulidedir tebliğde, manevraların mem· temasları ehemmiyetle takip ediyor 

nuniyete şayan bir netice ver· 

diği, teslihatın fevkaladeliğini , 1 
askerliğin mükemmeliyetini gös· 

terdiği bildirilm işti r. 

Manevralarda bulunan Fran· 

sa erkanı harbiye reisi gene

ral Gamelen Romen ordusu 

hakkında şu beyanatta bulun· 

muştur: 

Geçcm Trakya mannralarından iki intiba 

- Romen ordusunun yük

sek meziyetlerinin takdir fır

satını bulduğumdan memnu

num. Romen zabit ve asker· 

leri, kendilerine tevdi edilen 
vazifeleri başarmağa muktedir 
olduklarım bir kere daha is· 
bat etmiştir. 

Bag Stogadinooiç zevcesile birlikte 
Londra, 15 (Radyo) - Yu· tur. Sahillerimizin mefruz bir ta· bir netice vardır. Mavilerin 

arruza karşı müdafaası imkan- mefrnz ileri hareketi, nihayet 

larını tetkik etmek üzere ya· ateşsiz bir tecrübenin hükmen 

pılmış olan garbi Anadolu son tahakkuk eden bir noktasıdır. 

bahar manevraları nihayete Eğer maviler yerinde hakiki 
ermiştir. • bir düşman mevzuu bahsolsa 

Mavilerin mefruz maksatları idi, ihraç kuvvetlerinin Sökede 
ilk hamlede muvaffakiyet ğös- tutunmasına ~ile imkan ola
terir ıibi olmuş, fakat kırmı· mazdı. Binaenaleyh manevra 
zılann her türlü aitoyi9 ve liilı.· ıtcahamın »ablllc.ı ı._.ıı.ı ~~~ı· 

dirin üstündeki gayret ve kah- mizin ve teşkilatımızın mükem· 
ramanlıkları bu muvakkat mu- meliyeti sayesinde bir ihraç 
vaffakiyetini hezimet haline hareketi tehlikesi artık mefruz 
aokmuştur . değildir. 

Bu manevralarda kat'i su· Aydın, 14 (Hususi) - Er-
rette tahakkuk eden - zatende kanıharbiye ikinci reisi Gene· 
bizce evvelden müsellem olan- ral Asım Gündüz ve diğer 

------~--~ 

Birleşik Amerikanın 

sulhperverliği 
---·· ... ---Bay Ruzveltio yeni söylevi 

hunu teyid fldiyor 

Bay Razvelt 
Vaıiogtoo, 14 (Radyo) - Ame· naaebatımıada yerimiai iogal edecek 

rikanın keıfedildiği gfiniln 445 in· baıka devletlerin bulunmıyacağın· 
ci yıldönftmil mönaaebetile Reisi· dan emin o_laııydık, baoka türlü 
cumhur B. Ruzveh, mühim bir hareket ederdık. 
nutuk irad etmiı ve Amerikanın, Amerika, 9 lar konferansında, 
daima ıulbperver olduğunu, öyle mevcud kadro dahilinde Çin·japon 
kalacağını ve bunu iııbat için, çok ihtililfınııı muıılihane bir s~rette 
kanıık bir halde bulunan Avrupa• hallini iııtiyecektir. U~anz kı, ge· 
da toplaaacak 9 lar konferaneına rek Çin ve gerekse Japonya, bu 
iftirak edeceğini, sulhun muhala· konferansa iotirak edeceklerdir. 
uaından batk• bir emel buleme· B. Ruzvelt, bu ıözlerile, 120 
diğini aöylemiıtir. milyonluk Amerika halkına ve 

B. Runelt ıösöne dnamla bCltiln dftoya milletlerin• hitab et· 
demiftir ki: ti&ini eöylemit n uutlr.uu bitir· 

- jıpon71 ile olan tioul mi· mittir. 

generaller bugün Aydın vali
sini, belediy~ reisini ziyaret 
( Devamı4 üncü sahi/ede ) 

B. şotan - Delbos 
Gelecek hafta Londraya 

sridiyorlar 

Bag Şotan ark9daşlarile birlikte 
Paris 15 (Radyo)- Fransa tere Başvekih B. Çemberlayn 

Başvekili B. Şotan ile Hariciye ve Hariciye Nazırı B. Edenle 
Nazırı B. Delbosun, gelecek ki .. l · 
hafta Londraya giderek lngil· konuşaca arı soy enıyor. 

~~~---~---~·~·· ........ ·~-~------~--
Kanada 1 Anti faşistler~ 

9 lar konfaransına 
iştirak edecek 

Londra 15 (Radyo) - Ka
nada Başvekili; Kanada hükü· 
melinin 9 devlet konferansına 
işti rak edeceğini re!men bil· 
dirmiştir. 

·•· 
(; . 'l«·tak ~a~ 

Hariciye ve Ha , biye 
Naztrlarile konuştu 

Atina 15 (Radyo) - Yunan 
Başbakanı general Metaksas, 
dün Hariciye ve Harbiye Na· 
zırlarile uzun müddet konuş· 
muştur. __ ,. ......... _._ 

Mülteciler 
Frankoya iltihak 

ediyorlarmıı 
Sen·Jan-Doloz, lS (Radyo)

Fransadan kovulan mülteci lı· 
pınyollırdan onüç bin kiıi, 

mahkum oldu 
Roma, 15 (Radyo) - Bun· 

dan bir müddet evvel Mılano· 
da faşizm aleyhtarhğın& ön 
ayak olan on an ti faşistin mu-

hakemeleri neticelenmiş bun· 

lardan beşi onar sene mah · 

kum olmuşlard ır. Diğer beş 
kişi de berat etmişt i r. 

- ·····---General Milşh 
ltalyada hava ser

gisini gezdi 
Mılano 15 (Radyo) - Al

manya hava nezareti müsteşarı 
general Milşh, ltalya hava 
nazırı gent:ral Vale ile bir
likte, dün hava sergisini ziya
ret etmişler ve tetkikatta bu
lunmuılardır. 

bugün general Frankoya ilti· 
bak etmek üzere ispanya top· 
nklarına ayık baımıılardır. 

goslavya baş ve dış bakanı Küçük antant, matbuat mü-

8. Stoyadinoviç, dün buraya messilleri, 8. Stoyadinoviçin 

gelmiş ve lngiltere hariciye lngiliz ricalile yopmakta olduğu 
nazırı B. Edenle Macaristan temasları yakından ve ehem
meselesi hakkında konuşmuş· miyetle takib ediyorlar. 

-----~-----~~ı-.·.-.~··-·~-~--~-~-

Fransa hükômeti ka-
rarın• veroı 

Bir hafta içiude gönüllüleri çekil
mezse vaziyet değişecektir 

Pariıı, 14 (Radyo) - Fransız uzadıya izahat vermit \'e İtalyanın 
kabinesi, bu sabah Eliae sarayında buna dair verdiği cevabi notadan 
Cumhurreisi B. Lebrunun riyasetin da babseylemiotir .. 
de toplanmıatır. Bu toplantıda, Ha· 8. Belbos, bır muvaffakıyet· 
riciye Naııın B. Delbos, İspanya ı sizlik halinde Fran~amn, .aerbeıtçe 
gönüllüleri meselesi hak.kında uz on - Devamı 4 ncu sahi/ ede -

--~~---~·.-..··~--~~----

Filistinio her tarafında 
yeni •hadiseler çıktı ..... 

.Araplar rast geldikieri lngiliz 
l~kamyonlarına:ateş açıyorlar~~ 

Filistinde 
Kudüs 15 (Radyo) - Filis· 

tinin her tarafında yeni ha· 
diseler başlamıştır. 

Araplar, yollarda rast gel
dikleri İngiliz kamyonlarına 
ateş etmekte ve muhtelif yer· 
lere bombalar koymaktadırlar. 

Kudüsten beş mil ötede 
Yahudilerle dolu bir kamyona 

ihtilalciler 
ateş açılmış beş kişi ağır su• 
rette yaralanmıştır. 

Filistinin iç taraflarındaki 
köy ve kasabalarda cereyan 
eden kanlı hadiseler hakkında 
malumat gelmemişlir. 

lngilizler, yeniden tertibat 
almak mecburiyetinde kalmıf· 
tardır. 



Sahife 2 

Anasını Ciör_,_ 
___ Kızını Al 

Yazan: Sermet Muhtar No. 108 
- Gökten mi nazil oldu bu 

meliküssiyane? derlerken; göz 
kırpmadalar; bıyık burmadalar. 

Kırantalar, eski minval, öhö 
öhöde: 

- Ellisine merdiven daya
dın, Vallahilmüstean löyle bir 
yer melaikesi müşahede eyle
medim. 

Sakallılar, sakal sıvazlama· 
da: 

- işte adamı günaha so
kan, kırkından sonra azdıran 
teneşirde paklatan, böyle bes
melesizlerdir. 

Sarıklı hocalar. 
- Cenabı Rabbimennanın 

cemal sırrı cilveger iken kadem 
nihade olmuş, haspa .. 

Kabzımallar: 
- Lokman hekimin ye de

diği buncalaymdır!. 
Taşralılar: 
- Vışşş, gözünü sevdiğimin 

kısrağı .. Olen daha tay da be 
hemşerüml.. 

Omuzdaşlar: 
- Anam babam, Kadirga 

yangını gibi yaktın, külhana 
çevirdin, kül ettin bizi.. 

Serseri takım: 
- Bu aynalı gaca, düpedüz 

esnaftan.. Balta olalım, daha 
icap ederse altı okkalık ede· 
ı . 1 
ım .. 

Kör Abdurrahman, ortaya 
çıkıvermez mi? 

- Vay, Hafize abla!.. Vay 
Edacığıml. 

• Heı:if.,_ Eda~ı vezir zadeye 
kere nadim. Bütün ~ümitleri 
boşa çıkmış; kumda oynuyor. 
Yemini billah etmiş: 

- Kör Abdurrahman de· 
nilen deyyus bensem, Çakır 

Ayşenin piçini oturtmıyaca
ğım o solucan oğlanın kona· 
ğındal 

Hafize, çene üstüne çene, 
kkrü yanlarından savmak isti· 
yor, zira gıradoyu bu derece 
düşürmeği arzu etmiyor, herif 
ise inadına enselerinden ayrıl· 
mıyordu: 

- Hayırdır inşallah, gözle
rime inanamıyorum. Eda, sen 
misin yahu?. Sen, Çırpıcı ça
yırındasın ha! 

istedikleri kadar i~itmemez· 
likten gelerek yürüye dursun
lar, Kör arkalarında ... 40, 50 
adım gider gitmez, Leylek 
Nazif de karşılarına çıkıver· 
mez mi? 

- Vay· Hafize abla!. Ma
şallah maiyetin de tamam, 

keyfin de tamam... "Sesini al
çaltarak:,, yanındaki pilici gö
züm ısıramadı gitti. Nereden 
buldun bu hazineyi? 

Şimdi, muhabbet tellalla· 
rının ikisi de peşlerinde ... 

Bir ağaç altından, burnu 

sıkılıyormuş gibi bir ses çıktı: 

- Hafize, ne diye bizi 
çiğneyorsun? 

Macunculu Fitnatın meşhur 
Kambur Esması ... O da, Kör 
ve Leylek gibi merakta: 

- Hafize, ayol biraz sokul. 
"Gözlerile Edayı işaret ede· 
rek:" Birşey soracağım sana .. 

- Bir boy dolaşalım da 
Esmacığım, sonra görüşürüz!.. 

İki, üç ağaç öteden, kısık, 
hımhım bir ses daha: 

- Kaadeş, selam kelam 
yok; dargın mıyız? 

Benli Hürmüz devamda: 

Kusurumuzu, kabahati· 
mizi anlıyalım. Kendine mı 
pis dedik, tavuğuna mı kış 
dedik, eşeğine mi çüş? 

- Hürmüzcüğüm, beş da· 
kikacık izin ver; köşeye kadar 
bir gidelim, dönüşte uğrarım!.. 

Biraz daha ileriden, 
- Hişt, hişti. 

Kaymaktabağı kupanın içinde 
yere serili minderinde bağdaş
ta; arabanın kapısı açık. Ara· 
bacı; yerinin yanında, mavi 
püsküllü, kırmızı fesli ve kır

mızı elbiseli boncuğu. (Arap 
veledin adı boncuk) 

- Hafizanım, Hafizanım hul 
Boncuğu aşağıya atlatmış, 

yanlarına koşturmuş: 
- Hanım teyze, Ton bulum 

sizi çağırıyor. Nah buracıkta!. 
Boncuk, şişkoya (Tonbulum) 

derneği adet etmiştir. 
Hafizenin cevabı : 

- Boncukcuğum git, çok 
selam söyle hanımcığına. Bir 
iki dolaşalım, dönüşte Ton· 
bulunla konuşurum! 

Gene ileriye revan oldular. 
Çayırın öbür başına varınca· 
ya kadar, sağda ve solda er· 
keklerden işaretler, söz atışlar 
apaçık iltifatlar sayısız. 

Eda ile Hafize, çayırın so
nundaki söğüt ağacının önünü 

•buldukları esnada, bir davudi 
ses; müthiş bir gazel: 

Ey kahpe felek cananımı al
dın, canımı aldın .. 

_ _Nağ_m~Le0r. Ö.Y.le 2'Ür1 övle muh 
y• •& ,,...,""'J V•) '-'1-

ğergahları hun ediyor. 
Edayı görünce ağzı açık 

kalmış olan gazelhan, bir hayli 
yutkunduktan sonra devamda: 

Kalbi perişanımi deldin, ka
nımı aldın ... 

Hafizede tabütuvan kalma· 
mıştı; yürüyemiyor .. Eda ha· 
keza... İkisi de yerlerinde sa· 
yıyorlar .. 

Gazelin okunduğu ağacın 
altında fazla kalabalık da yok; 
dört beş kişi... Koca karı ile 
taze, o canibe (atfı nazar) 
edecek oldular. 

Gazeli okuyanın sesi ne ka
dar güzelse kendisi de 0 ses
ten bin kat bimenent ... 

- Kalıbımı basarım ki bu 
delikanlı ya Çerkes, yahut ta 
Gürcüdür. 

Haksiz da değil. Şekil ve 
şemail olveçhede : 

Bir çift koyu kumral kaş; al· 
tında gene bir çift, uzun kir· 
pikler arasında erik gibi yeşil 
gözler. Hele simanın kar par· 
çalığı. O kadar bem·beyaz ki 
traş yeri bile mavimtırak. Kı· 
vır kıvır, mini mini bıyıklar. 
Omuzlar geniş mi geniş; göğüs 
kapı mı kapı, bel de inadına 
ipincecik. 

Aydınlık yüzlü, boslu, bak
tıkça iç açacak, Ebussuut 

efendinin kızını bile çileden 
çıkaracak bir erkek dilberi. 

Hafize, kendini tutamadı: 

-Orospu, peyledikten sonra 
işte böylesini peylemeli. Ce· 
henneme seccade yaydıktan 
sonra zebaniler de maşallah 
demeli ... 

Evet öyle, hakkın var cici 
annociğimf. 

(Ulusal Birlik) 15 Birinciteşrin ~ 7 

jGecelerini uykusuz ge-Habeşistanda ltalyanla
çirenler ne yapmahdırlar rın karşısına çıkan 

müşkül8tlar .. -..... 
Kuş tüyü dolu bir yastığı güne- -· 
neşe koyduktan sonra bunun için için kaynıyan Habeşistanda, gün 
Üzerinde en nefis uyku çekilir goçmez ki çete harhı olmasın ve bir 

Birçok kimselerin 24 saatte sanın meşgul olduğu işler kaç ftalyan askeri maktu( düşme~İD 
sekiz saat uyuması lazımdır, dolayısile uyanmış olan zihni .::: 
Eğer altı saat uyursanız, ertesi faaliyeti teskin etmek lazımdır. Habeşistanda Habeşlerin vaki olmuş ve söylenildiğine 

ltalyanlara hücum ederek yerli go·· re 200 kamyo y kıl 
günü ağır bir kafa işi görü· En mühim şey yatağın şekli 1 n a mış yorsanız her zamankinden iki askerlerle talyan askerinden veya parçalanmış~ır. Bu hücum 
misli fazla enerı'i sarfetmek ve nevidir. 5200 kişiyi maktul düşürdüğü Dessy-Mossova yolu üzerinde 

Yatağın somyesi üzerine hakkında Times gazetesi mu· yapılmıştır 
mecburiyetinde kalırsınız. · 

E 
yatıldığı zaman yarıya kadar habirinin verdiği malumat kıs· Büyük şehirler ve vilayetler 

ğer uyumazsanız, vücut aç· _gömülecek derecede olmak men ajans haberi olarak çık· istisna edilmek sartile • ki bu-
lık çeker, çünkQ ancak uyku mıştı. ralarda askeri yardım icabında 

l d d k. b d lazımdır. Çok yumuşak yatak, zaman arın a ır ı e eni ne· Dünkü posta ile gelen Ti- süratle temin edilebilir · Habe· 
Sl.cl · · ·1 · insanın tam manasiyle dinlen· İ l k erınız yenı eşır. mes gazetesinin mezkur nüs· şistan, talyan ara arşı çete 

İyi bir gece uykusu için bir mesini temin etmez. hasında okuduğumuz bu şa· harbı açan Habeeş reisleri 
çok şeyler lazımdır. Herşeyden Sert yatak ise, ertesi günü y~m dikkat yazıda şöyle dl"'· tarafından idare edilmektedir. 
evvel istirahat etmek .. insanı yüzde 12 nisbetinde nıyor: Memleketin i htiyacına teka· 

Uyku, insana kolaylıkla gel· fazla enerji sarfetmeğe mec· "Habeşistan naibi Mareşal bül edecek derecede hububat 
mez. Hele yatağa zihnimiz uya bur eder. En ıyısı orta bir Graziani yakınlarda Asmarayı yetiştirilemiyor, Habeş halkı 
nırken girersek, derhal uyuma· yatak olmalıdır. ziyaret etmişti. Adisababaya hemen tamamen topraklarını 
nın imkanı yoktur. Yatak odasının rengi ve ter· dönüşte, Assabdan başlayıp yüzüstü bırakmışlar, ziraat ma-

iyi uyumak için evvela in· - Devamı 3 ncü ~ahift>de - Danakil vilayetinden geçerek ziye karışmıştır. 
• • • • • Dessieye uzanacak yolün ne Bugün Cimma ve Sidamo 

Almanyaya müstemle

ke verilecek mi? 

dereceye kadar ikmal edilmiş vilayetlerinde de kahye fikda-
olduğunu görmek üzere As- nı görülmektedir ·ki, buraları 
saba uğramağa niyet etmişti. eskiden en çok kahve zereden 
Mareşal Garazyaninin gelişi yerlerdi. 
için her türlü hazırlıklar yapıl- Cibutiye getirilmekte olan 
mıştı. Havar kahvesini son zaman· 

Fakat sonradan öğrenildi ki, larda Adisababaya göndermek 
mareşal, Assab ziyaretinden mecburiyeti hasıl olmuştur. 
vaz geçerek doğruca tayyare Zira Adisababadan hemen 
ile Adisababaya gitmiştir. kahve buhranı başlamıştır. Es-

mesl•nı• e.mredı•yormu~ Bu şekilde yol değiştirme· ki günlerde böyle birşey asla 
~ nin Habeş çetelerinin son görülmezdi. Çünkü daha ya· 

Bu sene, Almanyanın müs· defa Adovaya bir hücum yap· kın mesafede olan Cimma ve 

Fransa ve lngilterenin men
faatleri de müstemleke veril· 

Almanyanın müstemleke ta· 
lehi eski bir mes'eledir. Bu· 
gün de gene üzerinde ısrar 
edilen bir mes' ele halini al
mıştır. 

temleke talebini tekrar ele al- masından ileri geldiği söyle- Sidanodan Adisababaya kafi 
niyor. miktarda kahve gelirdi. 

. -· . 
gresinden ve Renin işgalinden 
ıonra Almanya müstemleke 
talebini ön safa sürmüş, hatta 
Ribentrop Londrada İngiliz 
hükumeti. ile bu mes'ele üze· 
rinde görüşmeğe başlamıştı. 

Fakat, İngiliz efkarı umumi· 
yesinin bu mes' eledeki mu ha· 
lefeti karşısında Almanya fazla 
ısrar etmemişti • 

ması Mussolininin ziyaretinden 
sonra olmuştur. Gene bu ziya· 
retin akabindedir ki, İtalyan 

- •1 __ a._ Al---··--·-_::_ .. __ _ 

leke talebini tasvip etmeğe 
başlamışlar ve ltalyanın, bu 
arzuya müzaheret edeceğini 

söylemişlerdir. 
Bugün Alman gazeteleri şid

detle " müstemleke isteriz! ,, 
diye ısrar etmektedir. Gazete· 
lerin neşriyatı şu şekilde hüla· 
sa olunabilir: 

Fransa, lngiltere ve bu iki 
devletin müstemlekeleri Alman 

için tığ gihi bir delikanlı; ya· yanın elinden mü,temlekelerini 
kışıklığına fevkalade... iyi hoş alarak "tavsifi kabil olmıyan 
ama başka takımından galiba.. bir· hırsızlık,. işlemişlerdir. 
Böylesini bizlerden ziyade baş- Bugün Almanya, eski müs· 
ka erbaplar anlar... çakarsın temlekelerinin malına muhtaç· 
a, cici anne!. tır; kendisine oralarda çıkan 

Bunu söylüy!>r ve lakin ile· iptidai maddeler lazımdır. 
riye yürüyemiyor. Hayatı git· Bunları para verip alamaz, 
miş, bayatı kalmış halde... çünkü harp tazminatı olarak 

Koca karının da, tazenin de Almanyanın elindeki bütün al· 
diz bağları gevşemişti. Bir tınlarını da almışlardır. 
türlü ayak atamıyorlardı ile· Bugün Almanya~ın, içinde 
riye .. O civarda, boş bir ağaç bulunduğu tek başına iktisat 
altı yok mu?. Bir nebzecik ve dört senelik plan usulü, 
oturuverseler karşı kenara. kendisine verilir verilmez bu 

Kahveci, şipşak yetişti: siyaseti kaldıracaktır. 
- Sandalya mı, hasır mı? Almanya müstemleke ister-
Cevabı Eda verdi: ken oralarda askeri mevki ve 

Bize iki sandalyal.. ya deniz üssü kurmak gibi 
- Kahve, mahve?. gayeler gütmemektedir. Fran· 
- Şimdilik iki kahve getir. sa ile lngiltere bundan emin 
Kahveci tabii işmarda. Ba· olmalıdır. 

şını yana çevirmiş, etrafa gös· Buralardan, icabında ~Avru· 
termiyerek, başparmağını ağ· paya getirmek için zenci or· 
zına doğru götürmede.. duları teşkil etmek niyetinde 

İçki işareti ediyor ve daya· değildir. Almanyanın istedıği 
namayıp fısıldıyor: al Ih · · d b' y nız, su ıçın e ır müs-

-Elli dirhem getireyim mi?. temleke idare etmektir. 
Kayık düzünün en halisi .. Su Nihayet, Almanyanın Afri-
makamına, surahide getiririm. kada yer alması gerek Fransa 
Mezesini fıstıkçılardan fındık- ve gerek lngiltere için ıyı 
çılardan alırsınız. olacaktır. Çünkü zenci halk 

Hafize, oğlanı susturdu: arasında büyümeğe başlıyan 
- Üstüme iyilik sağlık... komünistlik fikrine karşı kuv· 

Biz Sultan Beyazıt dudusu vetle mücadele edecektir. Bu 
muyuz a çocuk?. Git işine, suretle Fransa ve lngiltereyi 
buraya geldiğimize, geleceği· tehdit eden bu tehlikenin or· 
mize bizi pişman etme... tadan kalkmasına yardım et-

Geçen eylül ayının ortala- Yiyecek maddelerinin de 
rında vaki olan bu hücum azlığı göze çarpıyor. Yalnız 
P~nA~ında .ltalvan vP vPrli ol· ltalyan malları gelmektedir ve 
mak üzere· 200 kişi maktul bunlaraa yoksek makcııulcır 
düşmüştür. dan müsaade almak suretiyle 

Ağustosun sonunda da, Ma- Habeşistana giriyorlar. Hatta 
kale şehri üzerine Habeşler küçük bir paket yiyecek bile, 
tarafından bir hüc.um yapıl- evvela müsaadesi alınmadan 
mıştır. Adisababa - Dessiye. askere veya Habeşistan da yer· 
Massova yolunun muayyen leşmiş olan ahaliye verilmi-
noktalannda daima Habeşlerin yor. Karşılaştıkları mahrumi· 
hücumuna uğramak tehlikesi yet ve mü, külata nazaran, 
mevcuttur. Ayni yolun büyük Habeşistandaki ltalyanların 
bir kısmını, yağmur bozmuş kuvvei maneviyesinin o kadar 
bulunuyor. Binaenaleyh yağ- kuvvetli olmadığı görülüyor. 
mur mevsimi bittikten sonra Habeşistanı müstemlekeleş-
bu yolda yeniden tamirat yap- tirmek hususunda Italyanların 
mak lazım gelecektir. karşılaştığı bir diğer engel de 

Ağustos ayı sonunda nakli- bittabi sermaye bulunmaması-
yat kamyonları Üzerine Habeş dır. Para sıkıntısı açıkça göze 
çeteleri tarafından bir hücum çarpıyor. 

il daimi encümeninden 
Kapalı eksiltmeye konulan iş : 

Bu işin keşif bedeli 
Bu işe ait keşif vesair evrak 
aşağıda gösterilmiştir 

İstekliler 

Eksiltmenin yapılacağı yer 
tarih gün ve saatı 

Eksiltmeye girebilmek 
için gereken belgeler 

Eksiltme kapalı zarf usulü ile 
yapılacağından istekliler 

Ödemiş - Çatal yolunun 1 ;-
540-14+ 350, 25 + 500-
26 + 100 kilometreleri arasın-
daki köprü, menfez ve şosenin 
esaslı onarılması. 

(74947) lira (92) kuruştur. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri genel Ş. 
D - Hususi, umumi, fenni 

şartnameleri 
C - keşifname ve grafik 
Bu şartname ve evrakı lzmir· 
Ankcua · İstanbul Nafıa mü· 
dürlüklerinde görüp inceleye
bilirler. 

25/BirinciteşrinN37 pazartesi 
gün saat 11 de lzmir vilayeti 
daimi encümeninde 

Bayındırlık bakanlığından alın· 
mış müteahhitlik ve Ticaret 
odası belgeleri 

5 inci maddede yazılı saatten 
bir saat evveli teklifnamele
rini İzmir İli daimi encümeni 
reisliğine vererek makbuz al
maları. 

Kadın değil mi ya, ağzının 
suyu aktığı halde mutlaka bir 
kusur da bulmalı değil mi ya? 

- Sana sözüm yok, Allah ( Arla.tı var ) miş olacakbr. 

----llllllİl--İlil 
' 62 \ ı· 



Sahife 3 (Ulusal Birlik) 15 Birinciteşrin · Y37 

Gec~lerini uykusuz lDEUTSC~~ ;,E~~~:E LINIEIOlivier ve şü-1 F;;ı:--a--:te-1"1;:-i~Sr;-p-e-re-... oıı#-----iiiiHii~------... -----·, 
geçırenler ne yap., " HAMBURG . rekası Limitedi vapur acent~~ı z ı . 1 nsucatı 

malıdır far . ~A ~ALLA" v~puru 20 Bı· R~YAL NEERLANDAIS 
(Baş tarafı 2 inci sahifede) rıncıteşrmde RO fTERDAM, vapur aCeDf ası KUMPANYASI •1 4 m si r ti C l i 
. . HAMBURG ve BREMEN " 

tMıbatı de. uykuya tesır eder. limanlarına hareket edecektir. Birinci Kordon Rees binası "FAUNA" vapuru 16·10·37 
esela, duvarların yeşil veya de ROTTERDAM, AMSTER-

maviye boyanmış olması rahat AMERICAN EXPORT LINES Tel. 2443 DAM ve HAMBURG liman· 
uyumak için en müsait bir mu· THE EXPORT STEAMSHIP ELLERMAN LINES larına yük alarak hareket ede-
hit teşkil eder. Bu renkler, in- 1 LONDRA HATTI cektir. 
sana sükünet vericidirler. Di- CORPORAT ON 

"EXCHANGE 17 "POLO,, • vapuru limanı- "DEUCALION,, vapuru 26-
ğer taraftan kırmızı sarı ve " vapuru 

B d b k NEV mızda olup 28 Eylüle kadar 10-937 de ROTTERDAM, 
portakal renkleri tahrik edici irinciteşrin e e !eniyor. -
ve insanı uyanık tutucu renk· YORK için yük alacaktır. LONDRA ve HULL için yük AMSTERDAM ve HAM· 

alacaktır. BURG limanlarına yük ala-
lerdir . "CARL TON,, vapuru 26 Bi-

"PHILOMEL,, vapuru 29 rak hareket edecektir. 

Eylülden 8 Birinciteşrine kadar "HERMES,, vapuru 27-10·37 

Halkapı ar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

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

Sa Yerleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR o~lu 

Yatakta insanın alacağı va· 
ziyet te ehemmiyetlidir. Yatak 
ta toparlanmak veya dimdik 
uzanıp yatmağa çalışmak hep 
yanlış vaziyetlerdir. En iyisi 
tağa girmek, uzanmak ve ken· 
dini istirahate terketmektir. 

rinciteşrinde bekleniyor. NEV

YORK için yük alacaktır. 

"EXMINSTER,, vapuru 1 
ikinciteşrinde bekleniyor. NEV-

LONDRA i~n yük ~a~ktı~ de BURGAS, VARNA ve il•~•·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

"LESBIAN,, vapuru 12 Bi· KôSTENCE limanlarına yük t• 
YORK için yük alacaktır. rinciteşrinde LONDRA ve alarak hareket edecektir. lzmirPamukMensucatı 

HULL için yük alacaktır. SVENSKA ORIENT LINEN "EXT A VIA,, vapuru 9 lkin
citeşrinde bckl~niyor. NEV· 

YORK için yük alacaktır. 

"EXHIBITOR,, vapuru 19 

lkinciteşrinde bekleniyor. NEV

YORK için yük alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI "BARDALAND,, motörü 16-
"MARDINIAN,, vapuru 29 10-957 de ROTTERDAM, 

Eylülden 6 Birinciteşrine ka· HAMBURG, DANTZIG, GDY-
dar LIVERPOOL ve GLAS· NIA, DANiMARKA, ISVEÇ, ı 

NORVEÇ ve BAL TIK liman-
larına hareket edecektir. 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ''e Fabrikası: lzmir' de Halka._ ardadırr. 

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

Yorgan makamında kulla
nılan şeylerin de uyku üze· 
rinde ehemmiyetli bir rolü 
vardır. f nsanın yatakta üzerine 
örteceği şeye sımsıkı sarın· 
maması lazımdır. Bilakis gev
şek bırakmalıdır. insanın ko· 
layca uyumasına yardım eden 
en güzel örtüler, yumuşak 
yünden veya deve tüyünden 
battaniyelerdir. 

"EXPRETS" vapuru 26 ikin-

citeşrinde bekleniyor, NEV

YORK için yük alacaktır. 

GOW için yük alacaktır. 

BRISTOL: LEITH ve NEW

GASTELE HATTI 
" VIKINGLAND ,, motörü 

2.11.937 de ROTTERDAM, Telefon No. 2211 ve 3067 

En hafif bir gürültü bile 
uykuyu bozar. Uyuyan bir 
adamın odasında ayakların 
ucuna basa basa yürümek, 
nyuyan adamın adalelerinin o 
kadar kısılmasını mucip olur ki, 
adam nihayet uyanabilir. 

" OGONTZ " vapuru 28 
lkinciteşrinde bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
0

PIRE AKTARMASI SEYRi 
SEFERLER 

"EXACAMBION" 

"JOHANNE,, vapuru 28 
Eylüle kadar doğru BRISTOL 

için yük alacaktır. 

"ARABIAN PRINCE,, va· 

puru 1 O Birinciteşrinde gele

cek LEITH ve NEWGASTELE 

için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 

şikliklerden mes'uliyet kabul 

edilmez. 

HAMBURG, GDYNIA, DANT-
ZIG ve DANIMARKA, ISVEÇ Telgra adresi: Bayrak lzmir 
ve BAL TIK limanlarına hare- -
ket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALSA-JUL YA,, vapuru 11-
10·937 de MALTA, CENO· 
VA, MARSIL YA ve ORAN 
limanlarına hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul ederler. 
ZEGLUGA POLKA S. A. 

edecektir. 

1 
ilanlardaki hareket tarihle

rile navlunlardaki değişiklikler· 
den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkl~rı 

mütehassısı 
Çalar saatin gürültüsü ile 

uyanmak, kafa tazyikini 15 
puvana atrırır. 

vapuru 

23 Birinciteşrinde PIREden 

BOSTON ve NE.VYORK için • "LEWANT., motörü 2-11-37 
de ANVERS, GDYNIA ve 
DANTZIG limanlarına hareket 

Daha fazla tafsilat ıçın 

ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına· 

müracaat edilmesi rica olu- l 
lkinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 

Buraya kadar ilmi olan iza· 
hatimize, tecrübe edilmiş bir 
tedbir daha ilav'! edelim: 

Bir yastık kılıfının içine 
kuştüyü doldurunuz ve bu yas
tığı hergün güneşe koyunuz. 
Güneş altında adeta pişsin. 
Bu suretle yastığın emdiği 
güneş ziyalarını, her gece üze

rinde yatan adamın kafasının 
sıcaklığı çekecektir. Bununla 

hareket edecektir. 

"EXCHORDA" vapuru S 
lkinciteşrinde PIREden BOS
TON ve NEVYORK için ha

reket edecektir. 
Seyahat müddeti: 

PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasiil hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

sinirler yatışacak ve uyku 

bastıracaktır. 
"DUROSTOR" vapuru 26 • 

Birinciteşrinde bekleniyor . 
Uyku öyle bir şeydir ki, 

ona ehemmiyet vermek lazım· 

dır. Çünkü mesela yetmiş ya

Şına gelmiş bir adamın tabii 

ahvalde hayatının tam yirmi 

senesi sadece uyku ile geç

mektedir. 

KôSTENCE, SULINA, GA- NA, GALATZ ve IBRAIL li-
LATZ ve GALATZ aktar- manlarma yük alacaktır. 

ması TUNA limanları için DEN NORSKE MIDELHAVS-
yük alacaktır. LINJE • OSLO 

Vaziyet böyleyken uyku, 

ihmal edilecek, ehemmiyetsiz 

bir hadise olarak telakki edi
lemez değil mi? 

Satılık Ev 

STE ROY ALE HONGROISE 

DANUBE MARITIME 
"DUNA,, motörü 23 Birin

citeşrinde bekleniyor, BELG· 
RAD, NOVISAD, COMAR· 
NO, BUDAPEŞTE, BRATIS· 
LAVA, VIY ANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
Gnzelyah tramvay cad- LiMiTED . LIVERPOOL 

tle~İ 1027 ınııııaralı ev "JESSMORE,, vapuru 31 
ıımtıhktıı-. Taliplerin mez- Birinciteşrinde LIVERPOOL 
kur eve mnra<·natları ı ve ANVERS limanlarından 
ilan olunur. yük çıkaracak ve BURGAS, 
r---------•ı VARNA, KôSTENCE, SULI· 

• 

"BAY ARD" motörü 25 Bi· 
rinciteşrinde bekleniyor. DIEP

RE, DIEPPE ve NORVEÇ 

limanlarına yük alacaktır. 

Hanlardaki hareket tarihle

rile navlunlardaki değişiklik

lerde acenta mesuliyet kabul 

etmez. 

Daha fazla tafsilat için Bi

rinci Kordonda W. H. HENRY 

VAN DER ZEE Co. N. V. 

vapur acentalığına müracaat 

edilmesi rica olunur. 

Telefon No. 2007/2008 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük ,.'\alepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bulunur 1 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

nur. 
Telefon: 4111/4142/4221/2663 .. ~ .... -... ~~ ... ~-.. 

TÜRKİYE . 
CUMHU RIYETI 

21R. 
Tesiri t•bii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekle1 ı . . - . 



Sahife 4 

Japonyanuı beyı e m mukavelel<-'r lıiliifına ha
reket~ Amerikc ve A vrup·ada fena bir tesir yapıyor 

Birleşik Amerika ve 
boykot tatbik 

lngilterenin Japonyaya karşı. bir 
ellecekleri söylenmektedir 

Paris, 15 (Radyo) - Japonyanın Çınde hareketleri Avrupa 
ve Amerikada [derin aksi tesirler husule getirmektedir. 

Çin mukavemeti de esas itibarile Japon aleyhindeki bu 
cereyanı kuvvetlendirmektedir. 

Birleşik Amerıka hükumeti ve İngiltere imparatorluğu mah
sulatile temin edilmektedir. Bu iki devlet harbe devam ettikçel 
Japonyaya iptidai madde vermiyeceklerdir. 

Resmi ve salahiyettar makamlara tercüman oldukları tahmin 
edilen bazı vasıtaların neşriyatına bakılırsa, Büyük Britanya ve 
Birleşık Amerika hükumetleri Japonyayı bu rniitncaviz vaz
iyetten ricate icbar için bazı mühim tedbirlerin müzakeresi ile 
meşguldürler. 

Japonya ithalatının yüzde altmışından fazlasını da gene bu 
iki devlet vermektedir. Bu da verilmiyecektir. 

Japonya ihracatının 'yüzde ellisini de Amerika ve lngilte· 
re çekmektedir. Japonya muahede ve mukavelelerf' hürmet 
edince}'e kadar bu iki devlet Japon mallarını boykot ede· 
cektir. 

Bu tedbirler de, iktısad'i, zecri tedbirler ve boykotajdan Bu kararların tatbikat sayesinde Japonyanın ticaret ve sa-
ibarettir. yinin harap olacağı ve harp sanayiinin de tamamen duracağı 

japonyanın iptidai maddeler ihtiyacının hemen hepsi de kat'i adedilmektedir. _____ ._... ......... .,... .. _____ _ 
Avusturyah 1 s y· h~ rb yenidenl 
Kadın tayyareci re..l 

kor kıracak ŞİfJdet le ~betti 
Londra, 15(Radyo) - Avus· 

turalyalı kadın tayyareci Bn. 
Coan Baten Avusturalya·Lon
dra rekorunu kırmak üzere 
tayyaresile yola . çıkmışt~r. 

Manevralarımız 
-B~tarafı 1 inci sahifede

etmişler, San'atlar mektebini 
ııezmişlerdir. 

Yarın Aydın ve lspartadan 
halkı Germenciğe taşımak 
üzere otoraylar tahrik ettiri
lecektir. 

Ege manevralarında aziz 
vatan topraklarını her zaman 
için iayıkile müdafaa edebile· 
cek kabiliyette olduğunu ci
hana karşı bir kere daha is
bat eden kahraman ordumuz. 

bugün Germencikte İnovasın· 
da büyük bir geçid resmi ya
pacaktır. 

Resmi geçid öğleden sonra 
başlıyacak, manevralarda bu· 
lunan bütün piyade, süvari 
kuvvetlerimizle zırhlı otomo
biller, tanklar, motörlü birlik-
ler, bindirilmiş kuvvetler, bu 
geçide iştirak edecektir. 

Kahraman ordumuzun bü
yük geçid resmini takib ede
bilmesi için sabahleyin 7 ,50 
de şehrimizden bir, Aydın ve 
Nazilliden de birer tren Ger
menciğe hareket ettirilecektir. 

----~··-----
Yeni koope

ratifler 
Vilayet dahilinde muhtelif 

kazalarda dokuz yerde teşkil 
edilen tavukçuluk ve yumurta· 
cılık kooperatiflerine yeni bir 
şekil verilecektir. Bunun için 
bir nizamname hazırlanmak
tadır. Bu kooperatiflerde sa· 
tış kooperatifleri kanununa gö
re teşkilatlanacak ve geniş bir 
şekilde inkişaf ettirilecektir. 
Tavukçuluk ve yumurtacılık 

kooperatiflerinin ileride, İz· 
mirden Avrupaya mühim mik
tarda yumurta ihraç edeceği 
tahmin edilmektedir. 

Trakya Genel Müfettişi Ge
neral Kazım Dirik; Umumi 
Müfettişlik mıntakası dahilin· 
deki yumurt~(;ılığı kooperatif
leştirmiye karar vermiş ve 
evvela, teşkil edilecek olan 
kooperatifleri idare edecek 
elemanları yetiştirmek üzere, 
Edirnede bir kura açılmasını 

••• 
ft~riki taraf ta kısa zamanda bir 

netice elde etmek istivor 
Salamanga 15 (Radyo) -

Aragon cephesinde ICumhuri
yetçilerin kuvvetli bir kıt' ası, 

50 tankla ihtilalcilere hücum 
etmişlerdir. 

• İhtilalcilere göre, mukabil 
bir hücum neticesinde cumhu
riyetçiler ric' ate mecbur kal· 
mışlar ve 16 tank terkeyle· 
mişlerdir. 

.; 

lar, muhtelif mevzileri ve ka
sabayı işgal etmişlerdir. 

Şark cekhesinde üç gün de· 
vam eden muharebe netice· 
sinde bir kaç mühim mevki 
ele geçirilmiştir. Dün asilerin 
bu mevkileri istirdad için 
yaptığı taarruz şiddetli bir 
mukavemetle püskürtülmüştür. 

Salamanka, 15 (Radyo) -
İhtilalciler, Asturya cephesin· 

de ilerliyerek ı uhtelif kasaba 

Madrit, 15 (Radyo) - Dün 
Madridin bombardımanı neti· 
cesinde birçok telefat veril-
miştir. Bombardıman esnasın- ve tepeleri işgal eylemişlerdir. 
da halk telaşa düşmüş, şaskına Aragon cephesinde vukubu-
dönm üştür. Pek çok ölü ve lan şiddetli bir muharebede 
yaralı vardır. Sinemeların ve ihtilalciler, 14 tank ve muh· 
büyük binaların önlerine dü- telif mühimmat ele geçirmişler 
şen obüsler, muhtelif yerlerde ve cumhuriyetçi kuvvetleri 
büyük yangınlar çıkarmıştır. ric'ate mecbur eylemişlerdir. 
Bütün mahallelerde, bombar· Harb esirleri çalıştırılacak 
dımanın ölülerine tesadüf edil- Barselon, 15 (Radyo)-Cum· 
mektedir. huriyetçi İspanya hükumeti, 

Madrid, 15 (Radyo)-Cum- harb esirlerini çalıştırmıya ka· 
huriyetçiler bugün Sazana rar vermiştir. Esirler, şimdilik 
Golove ani bir baskın yapmış· yol işlerinde kullanılacaklardır. 

~----··--·~·~·------~~~-~ 

<;inde Japonla-
rın vaziyeti 

Henüz iyi bir safhaya 
girmiş değildir 

Şanghay, 14 (A.A.) - Sent· 
ral Nevs Aj~nsına göre, Çin 
kıtaatı, Chahar ve Charısi hu-

dutlarında kain Lailuanı istir

dad eden Japonları Doyo ile 

Houa!jen arasında Tatoüng 
dan Taiyuana giden yol üze· 
rinde aimal istıkanıe tine tar· 
dedilmişleı dir. 

Onkon, 14 ( Radyo ) -

ve bunun için, standardizasyon 
mütehassısı doktor Badenin 
gönderilmesini, İktısad Veka
letinden rica eylemiştir. 

Tra~ya, yumurtacılık itiba
rile memleketimizin en müsa
id bölgelerinden biridir. Bina
enaley, General Kazım Diriğin 
Trakya yumurtacılığım koope
ratifleştirmek istemesi, cidden 
yerindedir. Bu güzel teşebbüse, 
lktısad Vekaletimizin her su
retle zahir olacaiını kuvvetle 
umarız. 

Japon tayyareleri, bugün, On· 
kon-Kanton köprülerile demir 
yolunu uçurmuş ve Kanton 
mıntakası tecrid edilmiştir, 

Tokyo, 15 (Radyo) - Ja
pon tayyareleri, Kanton açık-

larında iki çin gambotunu ba
tırmışlardır. 

Vozonk önünde de Japon 

donanması tarafından açılan 

ateşte bir Çin torpito muhribi 
batırılmıştır. 

- - - .. ··---
Belediye oto

büsleri 
Konak .. Alsancak hattında 

işletilmek üzere Avrupadan 
getirtilen belediye otobüsleri· 
nin gümrük muamelesi bitmiş
tir. Otobüs!er, yarın gümrük
ten çıkarılacak, ilk tecrübeleri 
yapıldıktan sonra gelecek hafta 
içinde seferlere başlıyacaktır. 

B. Eden 
Grandi ile ko-

nuştu 

Londra, 15 (Radyo) - İn· 
giltere hariciye nazırı B. Eden, 
dün ltalyanın bura sefiri B. 
Grandiyi kabul etmiş ve uzun 
müddet konuşmuştur. ...... 

Fransa hükumeti 
kararını verdi 
- Başı 1 nci sahifede -

,.e istediği şekilde hareket edebile· 
ceğini ilave etmiştir. 

Paris, 14 (Radyo) - fspanya 
işlerine ademi müdahale komitesi, 
cumartesi günü (yann) toplana· 
caktır. 

Komite reisi Lord Plimut, 
Fransız delegesi B. Korb.en ile 
müştereken bir takrir verecekler 
ve gönüllüleri tesbit etmek üzere, 
gerek asi ve gerekse cumhuriyetçi 
İspanyaya birer heyet gönderilme· 
sini teklif edeceklerdir. 

Fransa, gönüllü meselesinin, 
müsbet veya menfi, on gün içinde 
halledilmesini istemektedir. Aksi 
takdirde Almanya ile ftalyanın 
General F.rankoya yardım etmekte 
devam eyledikleri nazara alarak, 
buna mukabil Fransız hududları 

açılacak ve cumhuriyetçi İspanyaya 
mühimmat eevkiyatı serbest hıra· 
kılacaktır. 

Bundan başka, İtalyanın Ma· 
yorka adasını işgal ~tmesine kaqı, 

Fransa da Mioork adasını işgale 
mecbur kalacaktır. 

Londra, 14 (A.A.) - Ademi 
müdahale komitesinin gönüllülerin 
geri çekilmesi meselesini süratle 
intaç etmek üzere cumartesi günü 
içtiınaa davet edilmesini iyi mah1· 
mat almakta olan lngilliz mehafili 
Franm·İngiliz görüşmelerinin ilk 
eufhası olarak göstermektedir. 

Lord Plymoutlına ademi mü
dahale komiteeiniu celsesini açar· 
ken müzakeratta taallillü mahiyeti 
vermenin mahzurlarından behse· 
deceği muhtemel görülmektedir. 
Bu suretle ittihaz edilmiş olan 
karar usul ıne~elesiode Romayı 
tatıoiıı fdecek tir. 

Bu sayede Romanın ve hat· 
ta Moskovanın teşriki mesaide 
bulunacağı ümit edilmektedir. 

Fransa ve İngiltere tarafın· 
dan ittihaz edilecek olan ted-

birler bu son uzlaşma tedbir
lerinin akamete uğraması tak· 
dirinde Paris ile Londra ara· 
sında diplomrsi yolu ile cere· 
yan edecek müzakerelere ze
min teşkil edecektir. 

Ademi müdahale sisteminin 
iflas etmesi halinde bu keyfi· 
yetin akitleri taahhüdlerinden 
ibra etmesinin meşru ve mu· 
hik olacağı mütaleasmda israr 
edilmektedir. 

B. Eden dün akşam Franıa 
sefirini kabul ederek kendisine 
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lngiltere Kraliçesi 
Elizabet 
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Hüküm sürdüğü günden bu 
güne kadar, ve geçen uzun 
asırlara rağmen, adından ayni 
ciddiyet ve ehemmiyetle bahs-~ 
olunan kadınlardan birisi de, 
şüphe yoktur, ki İngiliz kra
liçelerinden Elizabettir. Bu 
kadın hükümdarın Büyük Bri
tanyanın haşmet ve azamet 
devri ile alakası çok büyüktür; 
hatta, bu devrin altın .anah
tarının kraliçe Elizabet elinde 
ilk defa olarak işlediği de 
iddia ve kabul olunabilir. 

"Yenilmez Armada,, yı gön
derdiği sıralarda, Britanyanın 
bütün kuvvetlerinin mihrakı 

olmuştu ! 

* * * 1553 senesi Eylulünün ye-
dinci günü akşamı, Grinoviç 
sarayından çıkan bir münadi, 
kral sekizinci Haminin ikinci 
zevcesı An Boleynden bir 
prenses kızı dünyaya geldi
ğini ilan etti. Vakıa, sekizinci 
Hanri, zamanın en haris, en 
azimetperver, bir kralı idi. 

Elizabet, esrarengiz bir ha- Cihanı zaptetse ihtiraslarını 
yata malik olmakla beraber tatmin etmiş olamıyacak idi. 
bütün İngilizlerin kalplerini Kurmak istedği muazzam sal· 
elde etmiş bir kadın idi. tanata bir varis, dinç ve gür· 

Esrarengiz ve fettan bir ka· büz, zeki ve güzel. Bir veliahd, 
dm olan, bedbaht An Boley· bir prens istiyordu. Birinci ka-
nin bu kızı, zengin ve büyük rısından böyle bir saadet te-
İspanyanın İngiltere üzerine min edememişti. Dokuz aydan-

{ "\ beri gebe bulunan ikinci ka-

Askere davet 
1 - 22/9/937 tarihinde 

yaptığımız ilan mucibince 
süvari, topçu, istihkam, mu· 
habere, hava, nakliye, demir· 
yol, muzıka sınıfına ayrılmış 

ve henüz muvazzaf hizmet
lerini yapmamış 316 - 331 
dahil doğumlular silan altına 
alınacaklardır. Bu doğum ve 
sınıflardan cezalı yani yok· 
lama kaçağı ve bakaya olupta 
1111 sayılı As. kanunun 86 
ve 89 uncu maddelerine tabi 
olmıyan erlerden bedel nakdi 
vermek istiyenlerin bedelleri 
alınacaktır. 

2 - Bu sınıflardan bedel 
vermek istiyenlerin mikdar
larını tesbit etmek ve sevke 
tabi olanların bedellerini mal 
sandığına yatırılmak üzere 
20/10/937 Çarşamba gününe 
kadar hergün şubeye gelme· 
leri lazımdır. 

3 - Hava sınıfına ayrıl· 
mış 332 doğumlular silah 
altına alınacağından bu do
ğum ve sınıftan bedel ver-
mek istiyenlerin dahi şubeye 
gelmeleri İcab eder. 

4 - Her sınıf için celb 
pusulalarında gösterilecek iç
tima gününden bir gün eve-
line kadar sevke tabi eratın 
bedel vermek hakları mah· 
fuz olduğu ilan olunur. 

\.. ./ 

Posta tayya-
releri .. 

Cuınaovası civarındaki sivil 
tayyare meydanında inşa edi· 
lecek modern hava istasyonu 
binası, bugün vilayette_. topla· 
nacak hususi komisyon tara· 
fından ihale olunacaktır. 

inşaata derhal baş!anacaktır. 
Tayyare hangarlarının üzeri de 
kapatılmış ve inşaat bitmiştir. 

Son yağmurlardan hava mt>y
danı çamur haline gelmiştir. 

Onun için İzmir · İstanbul ara· 
sında hususi şekilde hava se· 
ferleri yapan Devlet havayol· 
larının tayyaresi iki gündür 
İzmire gelememektedir. Saha
nın çamur halinde bulunduğu 
lstanbula bildirilerek tayyare 
hareket ettirilmemiştir. 

lzmir -· lstanbul arasında 
yolcu ve posta tayyarelerinin 
muntazam seferlerine lkincıteş
rinden itibaren başlanacaktır. 

Nazırlar meclisinde cereyan 
etmiş olan müzakerat hakkın· 
da malumat vermiştir. 

rısından bir "erkek evlad,, 
dünyaya geleceğine çok emin 
bulunuyordu. Fakat.. Mabe
yinciler kraliçenin bir kız 
çocuğu doğurduğunu haber 
verdikleri zaman sonsuz 
bir teessür ıçinde kaldı. O, 
kahraman bir halef bekliyordu. 
Amma, doğan kız çocuğuda 
nihayet kendi çocuğu idi. Bu· 
nun için fevkalade şenliklerle 
vaftiz yapılmasını emretti. 

Kralın bir erkek çocuk doğ· 
mamış olmasından mütevellit 
keder ve ıstırabı ne kadar 
büyük olursa olsun, İngilizler 
bu (doğumu çok büyük bir 
sevinçle karşıladılar. Sanki 
kablelbvuku bir his, lngiliz· 
lere, yeni ve parlak bir devrin 
başlaegıç şenliklerini yaptırı
yordu! 

Halkın sevinç ve alakası o 
kadar büyüktü ki, bebeğin vaf 
tiz merasiminin yapılacağı ma· 

nastır ile Grinoviç sarayı ara· 

sındaki yol onbinlerce İngiliz 
tarafından sabah karanlıiındaıı 
itibaren tutuldu. 

lngilizler, geceleyin orman· 
lara koştular, güzel yeşil yap· 

rak ve dallar, yabani ve gü· 
zel çiçekler topladılar. Güneş 

doğduğu vakit, Kral ve saraY 
erkanı saray ile manastır ara· 

sındaki. yolun süslenmiş vazi· 

yetine hayran kaldılar. 

Yol üzerindeki evlerde baş· 
tan başa süslenmişti. Resmi 

alay, teşrifat usulleri mucibince 

en önde en yüksek mevkie 

malik prensler ve dükler, bı;rı· 

ların arkasında şehir emini 
olan lord, şehir emininden 
sonra da asilzadelerden mü· 
rekkep idi. Küçük prens te 
bu alayın ortadasında buhr 
nuyordu. 

Küçük prensi, Eyes düşesi 
Dö Norfolkun kucağında gô· 
ren halk çiçekler atm:ığa, al· 
kışlamağa :koyuldu. On birr 
lerce mendil çocuğu selamlı· 
mak için sallanıyordu. 

· Arkası var · 
~ 

Frausız Fasındıt 

Bu sene kuraklık tJaf 
Paris 15 (Radyo)- Fransıı 

Fasında bu sene fevkalade bil' 
kuraklık hüküm sürdüğündef1 
halkın iaşesi için ana vatsrr 
dan üçyüz bin kental bu~d•f 
ıönderiJmiıtir. 


