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Filistin de 
Trenler uçuruluyor, so

kaklarda bombalar patla
tılıyor. 
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ork ordusunun Türk-Yunan. dostluğu kuvvetlidir / Halayda vaziyet 

kuvveti G Metaksas bug·· J t Usbecilerin teşekkülü .. ~:~.;;:,.~~·\;/"~;;,"/';; . , un s ao-
rtlar içinde kendi hisse- b ld .. 1 k 1 k resmen kapatıldı 
~~=e~:!;" ,,:;:~:a:ı.~es- u a toren e arşı anaca ---e-+--
Trakyadan sonra Ege ma- ----------- Aııtakyada zabıta kadrosu genişle-
vraları da bitmiştir. Ordu, A r M J h ·ı . . l 
r iki manevrayı safha safha veroru armaraaa _ arp. gemı erımız top a ti idi. Halkevini t aşlıyanlar aranıyor 
kından takib eden başbu· l A l k D ti H r·k J l . 
n, bir hizmetten beklenecek se am ıyaca . ost ve .;mvtterı aev etın 
büyükmükafat 01an takdir başvekili derhal Ankara'-'a geçecek 
hoşnudluğunu kazanmıştır. 'J ' ., 

nun manası şudur ki; Türk cektir. 
dusu, milli ve enternasyonal Averof zırhlısı, Marmara 
r türlü şartlar içinde, kendi dezinde Hamidiye kruvazörü 
sesine düşen vazife ve me- ( Devamı4 üncü sahifede ) --·--.. ·---iyetleri başaracaktır. Bu, 
m biz Türkler, hem de ba· 
everler için bir müjde teş-

1 eder. 
Türk ordusu bir millet için 

vvur edilebilecek en koyu 
i karanlığı içinde, ve bir 
'llete karşı tahmin edilebile

en korkunç kuvvetler itti· 
ıha rağmen, hürriyet barbı 
Pmış ve kazanmış olan, ça
ızm askerlik tarihine şeref 

en bir müessesedir. Asrı
ıan epiz inkılapçı Şefi, bu 
dunun ve onu bağrından 
ren halk Y'tınlarının ba,ın
dır. Onun içindir ki hepi
'z derin .bir yenilmezlik ferahı 
nde, kendi insaniyetimizi 

ediyoruz ve bütün millet· 
in bantla bir nizama kavuş
lan için çalışan herkesle 
irliği ediyoruz. 
Neslimiz iki hakikati, on· 
ın büyük hakikatlere has 
n acılıklarını tadarak öğ
miştir: Başlıca milli facia, 
riyetsizlite mahkum edil· 
idedir ve böyle bir zulüm 
tısında, bir millet, ancak, 

ndi kudret kaynaklarma da· 
nabilir. Mazlumlara yardım 

ek kaygısı birçok gönül
den geçebilir: Fakat hiç 
llııe harb tehlikesini üzerine 
llıaz ve mağlub olanın hak· 
na, kendi rahatını tercih 
er. 
Ôyle bir zamandayız ki sa· 
ce istiklallerini müdafaa et· 
k ve hiç kimseye taarruz 
llıemek ve kat'iyen barışçı 
lmak ahdında olan milletler 
hi, yarın bir tecavüz har
na girişeceklermis gibi ha· 
lanmağa mecburdurlar. Çün· 

" harb tehlikesini doğuran 
taarruz olup bittilerine mey· 
n veren hakiki sebeh, mü· 
aacı ve barışçı olanlardaki 
betmemek niyetinin, onları 

hayet, harb edemiyecek hale 
" mek felaketine uğratması 
llıuştur. 

iki kıta ve iki medeniyet 
ıni arasında, yirminci asrın 
büyük davalarının ;çarpış

ı nazik bir coğrafya bölge
ilde bulunan Türkiye, hazır 
baştan başa modern vası
rla cihazlanmış bir orduya 

~vetli hava filolarına muh· 
ır. Türkiyenin zaafı, bir 

tehlikeai, Türkiyenin 
ti . .,...., içİD bir inan-

General Metaksas Hariciye Vekilimizle beraber 
Atina, 18 (Radyo) - Yu- relis oldutu halde dün Avc· 

nan 8'4şbakanı General Me- rof zırhlısına binerek, saat 

taksas; refakatinde, Hariciye onda Pire limanından l8tan
N ezareti elcilerinden 8. Pa- bula ha,,.ı,... "-~
paokis ile inezaret genel di- Dost ve müttefik devlet 
rektörlerinden 8. Romanos, Başvekili, bugün öğleden sonra 
8. Kostas, B. Androlis ve lstanbula varacak ve akşam 
askeri müşaviri miralay Veka· trenile Ankaraya hareket ede· .......... 

Japonlar ilerliyorlar •• 

<;inde hastallk se
falet ve a~llk .. 

Memelerinde sQt kalmıyan analar 
yavrularını nehirlere atı~ orlar 

Japon askerleri siperde 
Şanghay 18 (Radyo) - Çin yüzlerce kadın, çocuklarına 

halkının vaziyeti çok elimdir. nehire atmaktadır. 
Hastalık, sefalet ve açlık, gün· Tokyo 18 (Radyo) - Ja· 

d ·· .ı1r l kt d ponya Hariciye nazırı Hirota, 
en gune ço6 a ma a ır. ç· 1.1 . •• d 1 d 

ın ı erın, son musa eme er e 
Yavrularına süt veremiyen boğucu gazlar kullandıklarını 

cadır. bildirmiş ve bu hususta Ja· 
Atatüı:k, iki manevrayı ta· ponyanın kuvvetli deliller elde 

kib ettikten sonra, bize bu etmiş bulunduğunu beyan ey· 
kuvvete ıüvenebilece§'imizi lemiştir. 
ıöylilyor: Naıal aevinmiyelim? Pekin, 18 (Radyo) - Japon 

Falilı Rıfkı Atag - D.vamı • nctı aalıifeıH -

üçok 
Şild şampiyo-~ 

nu oldu 
Y amanlaril4~- 3 

yenildi 

Ya.ıısı dördüncü sahifede 

• Kış geldi --·· .... -··---Afyon ve Bursada 
kar başladı 

karadenizde şiddetli fırtına 
, hüküm sürüyor 

Bu sene kış pek erken bas· 
tırmış, üç gündür şehrimizde 
de şiddetli soğuklar hüküm 
sürmeğe başlamıştır. Dün, sa· 
bahtan başlayan gün doğusu 
rüzgarı, öğleden sonra fırtın& 
halidi almış hafif çisiliyen 
yağmurla kar havasına çevir
miştir. 

Haber aldığımıza göre, so-
ğuklar Anadolunun her tara· 
fında birden başlamıştır. Ev
velki gece Afyona kar düş
müş, Bursada da Uludağ be
yazlara bürünmüştür. Böyle 
pek erken gelen kışın, bu yıl 
oldukça şiddetli geçeceği an
laşılmaktadır. 

Karadenizde fırtına 
lstanbul, 18 ( Hususi ) -

Karadenizde fırtına bütün şid-
detile devam etmektedir. Bir 
çok gemiler Karadenize çıka
mamışlar, boğazda kalmışlar· 
dır. Yolda bulunan birkaç 
yelkenlinin battıtı bildirilmek· 

1 
tedir. 

Antakgadan bir görünüş 
Antakya (Türk Sözü muha- cakta inzibat işlerini daha iyi 

birinden) - Birkaç geceden· bir şekle koymak için bugünkü 

beri Halkevi taşlanmaktadır, polis kadrosuna altmış polis 

Halk polisleri bu işi meydana daha ilave edilmesi kararlaş· 
çı~~m~k i~n . fa~liyete ğeçir· tınlmıştır. Alınacak bu altmış 
liyettedirler. Fakat Delegeliğin zine 20 si de lskenderuna ve
şiddetli emirleri sayesinde bun rilecektir. 
lar fazla birşey yapamamakta. Usbetülamelilkavmi teşekkü-
dırlar. lü Delegenin emrile dün res-

Haber aldığımıza göre, San- men kapatıldı. 
~~~-~--.... --. ... ~------~--~ 

Gönüllüier meselesi 

Ademimüdahale komi-
tesi bugün toplanıyor 

• • •• 
ihtilalciler büyük taarruza hazırlanıyor-

lar. ~ta/yanlar, her iki tarafın da mu. 
harıp,.hakkı verilmesini istiyorlar. 
~ 

Madridden bir görünüş 
Santander, 18 (Radyo) - büyük bir taarruz hazırlamakta 

General Arandanın kumanda· oldukları söyleniyor. 
sandaki ordular, Verde hava- ihtilalciler, son bir muha
lisinde ilerlemeğe başlamış· rebed Yuaneros Doleyre ka
lardır. sahasını zaptetmişler ve bazı 

ihtilalcilere mensub harp tepeleri işgal ederek, cumhu
tayyareleri, sıra ile birkaç mü· riyetçileri tardeylemişlerdir. 
him kasabayı bombardıman Roma 18 (Radyo) -Ademi 
etmişlerdir. müdahale komitesinin Cuma· 

Paril, 18 (Radyo) - lhti- ertesi günkü içtimaı münase· 
lilcilerin, Araıon cephesinde - Devamı 4 ncü lllhif ede -

• 

1 



18 Birincitefrin 9~7 ,J 
Sahife 2 (Uluıal Birlik) 

--------------------------------------------~--------------------------------~----------------------------------DOnya kanii bir boğuşma
ya nasll hazırlanıyor? 

2250 yılda 
Yeryüzünde 903 

harp olmuş 
Amerikada, herşeyin oldu 

gibi, harple sulhun da istati 
tiğini çıkardılar. 

Anasını CiOr i 
_ı_ı_Kızını Al 

1 C ?< XC ?ô 

Yazan: Sermet Muhtar No. 110 
___ ._..._.._._.._..__o· XCO& t ? - ... ----- -

Kale dışlarında bütün me· vurdu. En nihayetlerde söğü· 
zarlıkları sıralamış, bir de Se· dün altını gösterdi: 
yid Nizama vardıktan sonra - Bu iki kahbenin hakkı, 
gene dönmek kararını ver· Ckesmez testere ile kıtır kıtır 
mişti. Ayni zamanda, gene kesilmektir amma ne diye ba· 
önüne gelene altı camlı ku· şını belaya sokacaksın velini· 
payı, yahud çekçek arabasına met zadem?. Elinin kiri; yıka, 
binmiş leylaki feraceli ile ya· kurtul. 
nındaki kakavanı sormada .. 

Tesadüfe bakın, Balıklı yolu 
tarafından, avaz avaz bir ha· 
ğırtı; el kol sallıyarak bir çır· 
pınma. 

- Paşabegim bu dağlarda, 
tepelerde ne aroorsun? Eloğlu 
Çırpıcıda kef e9erken sen bu 
kuru topraklarda sinek avcı· 
lığı edeorsun ?. 

Küçük Beyin sabık dalka· 
vuklarından Tupikçi Agop. 
Koşarak faytonun yanına geldi: 

- Cigerim, yoksam bir:dal· 
gan, bir dalaveren mi vardı 

familyandan ayrı gezoorsun?. 
Mutlak bir av peşindesin!. 

Ermeni, dananın kuyruğunu 
koparıvennez mi? 

- Cenahının saltanat ku

panla Çırpıcıda karşı bekarşı 

gelmişim. Kalabalığa uzak bir 

noktada ıstop etmiş idi. Deru· 

nu boş idi. Pencereden pence· 

reye poryaz rüzgarı esoordu. 

Üstünde arabacıbaşın lrbaham 
ağam da yok idi. 

Vezirzade gene kekelemede: 

- A a agopcuğum .. Sa sa 

!!~i mi?. Benzetmis olmava· 

- istersin istavroz çıkara· 

yım. •Parmaklarım bir araya 

getirip malum i,.areti yapa
rak:. Nabi. 

Tepegahından martin kur· 

şunu yemişe dönen Ekmel Bey 

küttedek yıkılıverdi bir yana. 

Sesi çok güçlükle çıktı: 
- lsmail, bas kirbacın sa

pını, tekmeyi, ökçeyi beygir· 
lere, sür Çırpıcıya f 

Kanatlanmış gibi uçuyorlar 

idi. Ekmel bey, biraz kendine 

gelmiş, iki yana tutunmuş, bir 
an evvel altı camlıyı görmeğe 

can atıyor. 

Malum a, Bender kupası yol 

üstünde değil, ta uzaklarda 
kırlarda.. Fayton gene ayni 

hızla kalabalığa girdi. Etraftan 
bakan bakana : 

- Böyle geç vakit sökün 

eden bu kösele suratlı da 

kim? 

Onu ilk tanıyan Kör Ah· 

durrahman oldu. Hemen ye

rinden fırlayıp sıçradı araba· 
nın içine: 

- Vezir zadem, şimdi em· 

ret, durdur faytonu! Çabuk 

çabukl 

Kör, Hafizenin ve Edanın 

biraz evvelki soğuk muame• 

lelerine son derecr;de kızgın. 

(Alacatın olsun kardeşi Ala· 

cağın olsun piçi) demiş. 

Fayton durunca Abdurrah· 
man: 

- Gel benimle paşam,dedil 
Ekmel Bey, (Ne oluyor?. 

Nereye götürüyor?. Ne gös· 
terce.?) diye o kadar perişan 
halcU · dili işleyip soramıyor 
b ·~ ayakları gidiyor. 

Cici anne hanımla kızı, işi 

pişirecekleri kadar pişirmişler; 
kotarma raddesindeler .. Çerkes 
delikanlıya o kadar yaklaş· 

mışlar ki aralarında iki adım 
mesafe var yok .. 

Ekmelceğiz, o tarafa göz 
atar atmaz, sapır sapır titriye· 
rek çöküvermez mi toprakların 
üstüne.. Bayılma illeti anasın
dan irs; gözleri kapanıverdi. 

- Kahveci!. Bir surahi su 
koştur buraya!. Bir de limoni. 

Etraftaki halk hepsi o tarafa 
döndü. Hafizenin de başı çev· 
rildi~ 

-Tuzlayım da kokma mun· 
dar solucan!. 

Bu sefer yerinden bile kı· 

pırdamadı; Leylek Nazife 
seslendi: 

- Nazifçiğim, hadi tosu· 
numa söyle ve düşün önüme. 

Şu dakikada buradan gidiyo· 

ruz! Fitnatm evi karman çor· 

mandır. Kaymakta belki bu 

gecede zaptiye maptiye nazı· 

rı misafirdir belki. Benlinin 

hakkuran kafesi de olmaz. En 

doğrusu benim cariyehaeem. 

bırakırım; delikanlım gelir; 

bu gecelik teyzeciğine tenez· 

zül eder. Yarın sabah da dü

şünür. Nereye kapatacaksa, 

~umkapı, Samatya, Yedikule 

gibi hangi raya mahallesinde 

ev tutarsa tutar. 

Vezir zade toprakların üs· 

tünde ayılmağa çabalayadursun 

kör Abdurrahman da etrafında 

dört dönsün, Hafize ile Eda 

önden, Hünkarın kayınçosuyle 

klavuzu da gerilerinden yürü
düler. 

Kalabalıktan uzaklaştılar . 

Leylek bir kupa çevirdi, Eda· 

yı bindirdi. Hafize ayağını 

atarken, 

- Kusura bakma abla; bu 

gece kızını bize emanet hıra· 

kacaksın 1 
Dedi. Koca karı : 

- A a a, üstüme iyilik sağ 

lıkl diyerek bakarken Leylek 

arabacının yanma, delikanlı da 

başka bir faytona atladı. Ka· 

yın bey de, arabacılara hay· 
kırdı : 

- Vefaya, Vefalı Sadiyenin 
evine çekini. 

Bitti 

• Birinci sınıf mutaliassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 

--·--Gelecek harp yalnız müthiş ve masraflı bir 
harp değil, aske.ri tekniği bütün inceliklerine 
kadar bilmeği icabettiren bir harp da olacak 

Habeşistan İmparatorluğu meğe başladı. Diğer taraftan kilometre mesafe kaldığını el-
ortadan kaldınldı. Mançuryayı şimdiye kadar yetmiş milyon· bette gözönüne koymuş bulu-
Japonlar zaptetti. Korsan tah· luk bir halk kütlesinin şimali yordu. Hep bu maksatlardır, 
telbahirler Akdenizden sonra Çinde tayyare bombalarının ki yapılan harp hazırlıkları 
Hind denizinde de dolaşmağa itaati altına alan Japonlaar, son haddini bulmuştur. Fakat 
başladılar.. ispanyadaki kar· cenubi Çine de asker sevkine ölüm aletlerine sarfedilen pa· 
deş muharebesi deryaları kana başladılar. Japonlar Çinde raların karşılığı nereden bu· 
boyadı .. Japonlar Çinde şe· ilerledikçe Rusya ve Ameri· lunacaktır. 
birleri yaktılar, attıkları bom· kanın kuşkusu daha fazla ar· Bir muharebe yapılıp ma· 
balarla genç kadınları ve ağzı tacak, ve küremizin korku denler zaptedilmez, boşalan 
süt kokan · yavru lan parça• raşeleri daha çok sıklaşa~ para kasalarının içi yeniden 
lıyorlar. caktır .. Bu sıklaşmaların sonu doldurulmazsa, harp aletleri 

Bütün bunlar dünya yüzünde Asyada umumi bir ateşin par· için para sarfeden devletlerin 
yaşayan milletlerin müthiş bir lamasına ve belki de Rusya· sonunun iflas olduğu muhak-
badireye doğru sürüklendikle· · nın da kendi menfeatlerini mü- kaktır. 
rinin ilk alametleridir. dafaaya kalkışmasına sebeb Bu iflaslar, bazı rejimleri 

ispanyadan sonra orta Av- olacaktır, ki cihan harbi de kökünden sürüyüp götürecek· 
rupaya intikal ettirilecek yan· bu suretle başlayacaktır. iki tir.\ 
gının Çekoslovakya semaları gündür gelen telgraf haberle· Bundan kurtulmanın yegane 
üzerinde tüteceğini iddia eden- rini dikkatle okuyanlar gör- çaresi, cihanı bir yangına sü· 
ler çoğalmağa başlamıştır. müşlerdir, ki, Japonlar Asyayı rüklemek ve yanan, tutuşan, 

Avrupanın korkunç manza· zapt ve dünyanın yansından mahvolan medeniyet artıkları 
rasını şimdiye kadar uzaktan fazlasını tamamile ellerine ge· arasında yağmacılık etmektir. 
seyreden Amerikalılar, en ni· çirmeği kafalannm içine adam· Bu yağmacılık arzusuna, de 
hayet baklayı ağızlarından akıllı yerleştirmişlerdir. Japon mokrasiyi muhafaza ve sulhu 
çıkarmış bulunuyorlar. Ame· hariciye nezareti erkamndan korumak isteyen, lngiltere ve 
rika Cumhurreisi Ruzvelr iki biri telgraf ajanıı ile bütün Amerika hükumetleri mani 
gün evvel söylediği nutkunda dünyaya verdiği bi tebliğde, olabileçekler mi? Bundan çok 
dünya milletlerini ikiye ayıra· dünya yüzündeki devletleri şüphe edilmek iktiza eder. 
rak, Almanya, ltalya ve Ja· zengin ve fakir olarak ikiye Çünkü, milletlerin harp hazır· 
ponyayı bir tarafa koydu. Bu ayırmakta. Japonyayı fakir dev· lakları o derece ilerlemiştir ki 
devletleri cihan sulhunu boz· )etler arasına aldıktan sonra gene günlerimizi sulh içinde 

k · · l d. 1 geçirmekte olduğumuzu zan· 
ma ıstıyen er ıye damga- -Amerika, ngiltere ve Fran· tfğ" · h ld h kk"k 
!andırdı. saya tariz olarak-zengin dev· ne .. hı _ ımbı~ a e d la ı atte, c · t" Ak .. mut ış ır müca e e içinde 
. . em.ıye ı vam m1huess~se· !etlerin refah ve saadet içinde yaşamakta olduğumuzu bilme· 
;~n~ası~~mis.te' dW'iı Ie"r"ını un

1
d11r.

1
.a· v\izdülderini,. apon devleti· ı,·..:z. 

lkJ aıı mn de kenaı atiaıısının men· "· 
eden Fransa ve lngiltere dev· faati namına• böyle bir servet Cihan iktisadiyatı - başta 
letletine ise, demokrasiyi bin- sahibi olm~k istediğini ve Almanya olmak üzere • harp 
netice fert hürriyetı ve bu· bunun için Çini işgale kal· hazırlıklarını tamamlamıştır. 
günkü istatukoyu muhafaza kışlığını ilave etti. Ham maddeler ve havayici 
etmeğe çalışanlar diye vasıf· Bu sözler şunu anlatmak- zar~riye işleri Al'?anyada harp 
landırdıktan sonra 130 mil· tadır. Devletler arasındaki re· hahnde olduğu gıbi seferber 
yonluk Amerika devletinin kabet ve menfaat ihtirasları edilmiştir. Pamuk ipliği yapan 
Fransa ve lngiltere ile bera- diplomatlann gözünü bürü- bir fabrika amelesi, icabı ha-
ber o·lacağını ilin etti. müştür. linde bu iplikten ne suretle 

Amerika cumhurreisinin bu Hitler geçen günkü bir be· barut yapdacağmı da öğren· 
sözleri bütün Avrupa devlet- yanalın da, müstemlekeler miştir. Fenni harp mecmualan 
!erini yeniden harekete getirdi. meselesini tekrarlarken Japon neşrettikleri yazılarla ispanya 
Radyo antenleri gece gündüz ordularının Rus menfatlerile harbından alınan tecrübeleri 
işlemeğe ve . nutuklar söylen· çarpışabilmesi için daha kaç bütün. sivillere; öğretmişlerdir. 

------••~... Şu cıh~t anlatılmıştır ki mo· 

Evll•ıer , ... ç·~1.n• .... mektep· dern silahlarla yapıİan muha· 
rebeler, yirmi sene evvelki 
muharebelere uymamaktadır. 

Gürültu··su··z pa·t··.-·r-dısız yac.ama- Yeni muharebeler daha mas· 
y raflı, daha çok insan emeği 

nın yolu bulundu mu? yutan, askeri tekniği bütün in-

Artık kadınlann erkeklerden, erkeklerin kadın· 
lardan şikAyete hakkı olmıyacak. 

Memleketinde boşanma da- bir insan kocanın karının da 
valarmın gittikçe artması ve kocasını bir takım l kötü iti· 
hele Renoda olduğu gibi en yatları ile hayatını cehenne· 
kısa bir muhakemeden sonra me [döndürdüğünden şikayet 
karı kocanın ayrılıvermesi bir ettiğini görür. Mesela, erke· 
Amerikalının merakını tahrik ğin istirahat ettiği zamanda 
emiş, işini gücünü bırakıp bu ayaklarını masanın üstüne 
meselenin esrarını anlamağa uzatmayı itiyat tdinmiştir. 
koyulmuştur. Kadın da daima sigara tütü· 

celikleri ne kadar bilmeyi icap 
ettiren, harpler olacaktır. 

İngiltere hükumeti, hususi 
sanayi fabrikaları ile mukave· 
leler imzalayarak bu fabrika
ları emrettiği günde, birer as· 
keri fabrika haline koydur&· 
bilecek tertib ı aldırmaktadır. 

Bu mukaveleler mucibince 
yeni bir takım ihtiyat fabrika· 
lar inıa edilmekte ve bunlar 
harbin patlayacağı günü bek
lemektedi1ler. 

Son günlerde neşredilen b" 
istatiğe göre, 2250 sene .,,,r 
fmda yeryüzünde 902 h 
olmuşturr. isyanlar ve ibtİr 
ler, dahili harpler bu ra 
dan hariçtir ve iki mislid 
bile fazla bir yekun t 
etmektedir: 

Bu müddet zarfında 
telif memleketlerdeki isf"' 
ihtilal ve dahili harplerin 
yısı 1816 dır. 

Ayni istatistiğe göre 
minci tehlikesi daha fazl 
mıştır. Çünkü asırda bir 
san için harpte ölmek • 
harplerin yalnız cephedekil 
için değil, ayni zamanda cep . 
gerisindekiler ve şehirdeki Si 

vil halk için de bir teblik 
teşkil ettiği malumdur. 

Onun için, istatistikte, 0 

üçüncü asırdaki bir ada 
harpte ölmek ihtimalinin 
günkünden 6000 defa d 
az olduğu gösteriliyor. 

yapmak istediğinden çok a 
ilerde bulunmaktadırlar. 

ltalyada da bu hazırlıkı. 
çoktan yapılmıştır. Yarını., . 
fabrikaları bugün lokonıo 
barut fabrikalan ipek ~e 
lüloz imal etmektedirler. in 
tere, Fransa, ltalya ve Al 
yadaki bütün sivil fahri . 
askeri seferberlik eınir ert1' 
kasalarında hazır bulund 
maktadırlar. 

Amerikada ise, fabtikl18~~ 
harp aleti imal edebilecek.. 

1 

tec 
manevraları yapılmaktadır. 

Bütün devletlerin en zaif 
rafları, ham maddeler ibti1' 
mes'elesidir. Hiçbir de~ 
kendi malik oldutu bam . 
iptidai maddelerle bütün ilı 
yaçlarına cevap vermeıne 

dir. Amerikalıların bile, nik 
ve kauçuk mevcutları ibti 
larından çok azdır. Alın 
maden kömürü cihetinden 
emmen ise de kauçuk, 11 

bakır madeni, yapağı, paııt 
nikel cihetinden çok zayıttıt' 
ltalyanın vaziyeti iae çok ~ 
battır. Bu devlet yakacak tD1 
delerini bile tamamile hatİ 
tedarik etmek mecburiyeti..cfe 
dir. Alman, Japon ve ltalY'. 
devletleri, benzin, neft ve ':; 
maddeleri külliyetli miktaf 
hariçten satın alarak d• 
şimdiden yeraltı depolart 
yerleştirmişlerdir. Fakat 
kafi değildir. Almanya, it 
ve lngilterc'de maden k .. 
ründen benzin istihsaline 
lamışlardır. Almanlar sun'i 
uçuk imali ve sellülozden sdf 
pamuk ve yapatı istihsl 
başlamışlardır. ltalya sü 
sun'i yapağı imal etmcğ-e .,,,.. 
lamışsa da, bu hadise, .,,., 

çok pab~ı~a mal olma~t~ı. 
Krup, Yünkers, Baynmetal de ço" kötü yapılabilme~-

fabrikaları Almanyada yaptık- ispanyadaki kaplı çarplflP~ 
Bu Amerikalı birçok tetkik- .. B··t- d·~ b I d 1 d b 1 rur. u un ı5er se ep er e 

er e u unarak nihayet şöyle b 1 b 
bir neticeye varmıştır: un ara enzer şeyleri 
Amer.ıkada g·· ··1 .. .. .. .. Onun için bu kanaate eri~-

oru en suru suru 
boşanmaların sebebi, ne zev· miş olan Amerikalı bu kötü 
cenin hukukuna hıyanetten, mezuları düzeltmeğe karar ve· 
ne de mali yoksuzluktan hatta riyor ve (Yeni gelinler mek-
ne de şu klasik "karakterlerin tehi) ismile bir mües~ese açı
uygunsuzluğundan., ileri geli· yor. 
yormuş. Bu hususta en büyük Bu mektebin dersleri nazari 
rolü hayatın küçük işlerinde değil, amelidir. Yeni evlilere 
karı kocanın birbirine karşı birbirlerine karşı alacakları 
kötü davranmaları sebeb olu- tavrı göstermektedir. Yeni çift-
yormuşl ler hayatlarını il~rid~ t.Jııtm· 

Filhakika mül eclilemiJec:ek bir ha~ ge-

ları teşkilatlarla lngilterenin . f)Pf)lURı 4 n"'1 '11,ılai/-'r. • 

lzmir Emrazı Sariye hastahaoeBi 
başhekim 1 iği o den· 

Hastahanemizin yeni yaptırılacak 4108 lira keşif bed~ ~ 
etüv dairesi 15 gün müddetle açık eksiltmeye konmdP'· 
istekliler keşif ve şartnameyi hergün baştababette görebil~ 
2490 sayılı kanun ahkamına göre isteklilerin bUJrlıyac:ak 
banka mektubu veya mal sandığına yatıracakları teminat . 
buzları ve müteahhitlik ve ticaret odua belı~lerile b 
te 28 birinci tepin 937 Pe'J.e~be pop taat 1 de 
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G. m. b. H. ıvıer ve şu-ı _,,.._,·ate/li Sperco I" l'",11 .. 1. Evliler için 
I •tı M 
ll 1 . mektep HAMBURG k"' L. . -' lı 

"CAVALLA., vapuru 20 Bi· re aSI lmit~!.!11)!1,pUr acent~~l nsııcatı 
(Baş tarafı 2 inci sahifede J 
tirebilmesi muhtemel olan 
vaziyetlerden çekinilmesi bil· 
hassa anlatılmaktadır. Fakat 
bu mektebi tesis eden bir er· 
kek olduğu için verilen ders· 
en ziyade kadınların tahsil ve 
terbiyesine ait şeylerdir. 

Mektebin pratik dersleri 
aşağı yukarı şunlardır: 

Bir genç Amerikan kızı yeni 
gelin olduğunu farzediyor. Sa
bahleyin erkenden saçlarında 
"Bigunti,, ve kırışık bir pijama 
ile kalkıyor. Hemen bir sigara 
yakıp bir ahbabı genç kızla 
ardı ~rkası gelmez telefon mu· 
haberelerine başlıyor. 

Bu sahneden sonra mual· 
lim müdahale ederek bir ka· 
dınm bu gibi hareketlerine 
erkeğin tahammül etmesinin 
imkanı olmadığını lanlatıyor. 

rinciteşrinde ROTTERDAM, ''"'YAL NEERLANDAIS 
HAMBURG ve BREMEN vapur acentaSI KUMPANYASI 
limanlarına hareket edecektir. Birinci Kordon Rees binası "FAUNA., vapuru 16-10-37 

Tel. 2443 de ROTTERDAM, AMSTER· 
DAM ve HAMBURG l iman~ AMERICAN EXPORT LINES 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

"EXCHANGE" vapuru 17 
Birinciteşrinde bekleniyor. NEV· 

YORK için yük alacaktır. 

"CARLTON" vapuru 26 Bi· 
rinciteşrinde bekleniyor. NEV· 
YORK için yük alacaktır. 

"EXMINSTER., vapuru 1 
ikinciteşrinde bekleniyor. NEV-
YORK için yük alacaktır. 

.. EXTAVIA., vapuru 9 lkin
citeşrinde bekll!niyor. NEV-
YORK için yük alacaktır. 

"EXHIBITOR,, vapuru 19 
lkinciteşrinde bekleniyor. NEV· 
YORK için yük alacaktır. 

ELLERMAN LINES larrna yük alarak hareket ede-
LONDRA HANI cektir. 

"POLO" vapuru limanı· "DEUCALION ,, vapuru 26· 
mızda olup 28 Eylüle kadar 10-937 de ROTTERDAM, 
LONDRA ve HULL için yük AMSTERDAM ve HAM· 
alacaktır. 

"PHILOMEL.. vapuru 29 
Eylülden 8 Birinciteşrine kadar 
LONDRA için yük alacaktır. 

"LESBIAN., vapuru 12 Bi· 
rinciteşrinde LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"MARDINIAN., vapuru 29 

Eylülden 6 Birinciteşrine ka· 
dar LIVERPOOL ve GLAS· 
GOW için yük alacaktır. 

BRISTOL: LEITH ve NEW-

BURG limanlarına yük ala· 
rak hareket edecektir. 

"HERMES., vapuru 27-10-37 
de BURGAS, VARNA ve 
KÖSTENCE limanlarına yük 
alarak hareket edecektir. 
SVENSKA ORIENT LINEN 

"BARDALAND,, motörü 16-
10-957 de ROTTERDAM, 

HAMBURG, DANTZIG, GDY-ı 
NIA, DANiMARKA, ISVEÇ, 1 
NORVEÇ ve BAL TIK liman· 
!arına hareket edecekti r . 

" { . 1 

Halkapına 

im Sir·k cıı .. 

kumaş fabrikası 
Mevsim dolayısile çıkarı/arı kumaşlar 

___ SE_~Jam, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni yaptı.~acağınız elbıscler için bu mamulatı tercih ediniz 

Sa ış Yerleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim ş irketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR o~lu .... ~~~~~~~~ ...................... ~ • 
lzmirPamukMensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketiq Merkez "e Fabrikası: lzmir'de Halka.. .trdadırr. 

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

Tuvalet odasını gizlişeyleri· 
ni görmesi de erkeğin hoşuna 
gidecek şeylerden değildir. 
Mesela, yüzüne krem sürmüş, 
yüzündeki çizgileri gidermek 
için maske koymuş ive güzel· 
liğini idame için kullanıldığı 
mat ve sairenin erkek tara· 
fından görülmesi caiz değil
dir. Eğer itinasız ve yahut 
hüsnü tabiate muvafık olma· 
yarak giyinirse, erkeği traş 
olurken rahatsız ederse bütün 
bunlar hoşa gidecek şeyler
den değildir. 

.. EXPRETS., vapuru 26 ikin· 
citeşrinde bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

GASTELE HATTI 
" VIKINGLAND ,, motörü 

2.11 .937 de ROTTERDAM, Telefon No. 2211 ve 3067 
.. OGONTZ .. vapuru 28 

lkinciteşrinde bekleniyor, NEV· 
YORK için yük alacaktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

PiRE AKTARMASI SEYRi 
SEFERLER 

"EXACAMBION" vapuru 
23 Birinciteşrinde PIREden 
BOSTON ve NE.VYORK için 
hareket edecektir. 

.. JOHANNE., vapuru 28 

Eylüle kadar doğru BRISTOL 
için yük alacaktır. 

"ARABIAN PRINCE.. va· 
puru 10 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 Telgraf adresi: Bayrak lzmir 
ve BAL TIK limanlarına hare· - --
ket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA-JUL YA .. vapuru 11 · 
10·937 de MAL.TA, CENO
V A, MARSIL YA ve ORAN 
limanlarına hareket edecektir. 

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

"LEW ANT" motörü 2· 11-37 
de ANVERS, GDYNIA ve 
DANTZIG limanlarına hareket 

edecektir. 
ilanlardaki hareket tarihle- ı 

rile navlunlardaki değişiklikler
den acenta mesuliyet kal: ul j 
etmez. 1 

Doktor 
Ali Agih 

Çocuk Hastalıkl~rı 

mütehassısı 

Daha fazla tafsilat için 
ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olu· 
nur. 
Telefon: 4111/4142/4221/2663 1 

İkinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 Erkek gazetesini okurken 
mani olmak istemek, yemek 
esnasında sigarasını tabağın 
içinde söndürmek, suratını 
asmak veyahud daima böyle 
asık-.,Suratla bulunmak ileride 
iyi neticeler vermiyecek ge· 
çimsizliklere müncer olduğu 
anlatılmaktadır. 

"EXCHORDA.. vapuru 5 
lkinciteşrinde PJREden BOS
TON ve NEVYORK için ha

reket edecektir. 

G~:~~:~m! ~ad-1 desi 1027 numaralı e\' ________________________________ ...; 

.. Yeni gelinler .. mektebi mü· 
esseseıi esas itibarile büyiik 
ehemmiyet vermelidir. Koca· 
sına dokunan herşeyden icti· 
nap etmeleri ve kocalarına 
hoş görünmiyen şeyleri idrak 
edip ona göre hareket etme· 
leri elzemdir. 

işte bu mektep diğer pratik 
tahsille beraber kadınlar da 
bu hislerin inkişafını elde et· 
meğe uğraşmaktadır. 

Bu "Yeni gelinler" nümune 
mektebinin ne dereye kadar 
muvaffakıyet gösterdiği henüz 
tamamiyle anlnşılamamıştır. An· 
cak usulü tedrisin bir taraflı 
olması yani yalnız kadınların 
iyi zevce olmaları hakkında 

tedrisatta bulunması her halde 
büyük bir noksanlıktır. Elbette 
erkekler de evlilik hayatını 

zehirleyen birçok kusurlara 
maliktirler. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

eabhkıır. Taliplerin mez-

kQr eve müracaatları t:an olunur. _ 

Birinciteşrinde LIVERPOOL 
ve ANVERS limanlarından 

yük çıkaracak ve BURGAS, 
VARNA, KÖSTENCE, SULI· 
NA, GALA TZ ve IBRAIL li-

"DUROSTOR., vapuru 26 manlarına yük alacaktır. 

Birinciteşrinde bekleniyor . DEN NORSKE MIDELHAVS· 
KÔSTENCE, SULINA, GA- LINJE _ OSLO 

LATZ ve GALATZ aktar· .. BA y ARD ., motörü 25 Bi· 

yük alacaktır. 
ması TUNA limanları için rinciteşrinde bekleniyor. DIEP-

RE, DIEPPE ve NORVEÇ 
STE ROY ALE HONGROISE limanlarına yük alacaktır. 

DANUBE MARITIME ilanlardaki hareket tarihle· 
"DUNA., motörü 23 Birin- rile navlunlardaki değişiklik· 

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

lerde acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için Bi
rinci Kordonda W. H. HENRY 
VAN DER ZEE Co. N. V. 

JOHNSTON WARREN LINES vapur acentalığına müracaat 
LiMiTED - LIVERPOOL edilmesi rica olunur. . 
..JESSMORE,, vapuru 31 Telefon No. 2007/2008 

• 
Sıhhat Balıkyağı 

1 

1 • 

Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır ' 
iki defa süzülmüştür 

Şerbet gibi içilebilir 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczahanesi 

Başdurak büyük .. 'talepçioğlu hanı karşısında 
~~ 

biri 

Tesiri t•bii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki ebelerekal ,böbrek 

' ' ! 
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f ı~ngT1te·re··,·Kra·ı·ı~es'i't 
~ Elizabet .1 - . 

• Filistin'de ihtilal mi baş gösteriyor 

Araplar, trenleri uçuruyor, her tarafta 
bombalar patlatıyorlar 

= .............................................................................................................. • 
-3- Nakleden: F. Ş. Benlioğlu 

................................................................ l 1111111111111111111111111111111111111111111 

()ün vukua gtleu bir çapışmada dört ln~iliz askeri öldürülmüştür. 
Müftü henüz hnlunamadı Çeteler faali)·ette .. 

Kahire 18 (Radyo)- Elmukattam gazetesi, Filistin hadisele· 
rinden bahisle uzun bir makale yazmakta ve vaziyetin tasav· 

vur edildiğinden daha nazik olduğunu ileri sürmektedir. 

Ayni gazete, İngilterenin aldığı şiddetli tedbirlere rağmen 
Filistinin, bir ihtilal havası içinde bulunduğunu kaydettikten 
sonra, resmi binaların, ekseriyetle harap bir hale konmuş ol· 
duğunu ilave eylemektedir. 

mesını ve halkın sokağa çıkmamalannı tahtı karara almıştır. 

Bundan başka tayyare meydanında çıkmış olan yangın do· 

layısile şehir, bin lira para cezasına mahkum edilmiştir. Va-

fada birçok Arap ricalinin tevkifine tevessül edilmiştir. 

Roma 18 (Radyo)- Filistinde ihtilal hareketleri başlamış· 

tır. Trenler uçurulmakta, birçok binalarda ve sokaklarda bom· 

balar patlatılmaktadır. Kudüs 17 (A.A)- Bu gece Filistin toprakların~a tethiş ha· 
reketi, sistematik bir surette başlamıştır. Arap çetelerinin faaliyeti artmıştır. Dün vukua gelen bir 

Kudüs civarında Emek'te ve Safedin Yahudi mahallelerinde arbedede, üç lngiliz askeri telef olmuştur. 
kargaşalıklar vukua gelmiş olduğu haber verilmektedir. Safe· Suriyeye kaçtığı sanılan müftü Elhüseyninin nasıl kaçtığı 
delde hükumet on gün müddetle geceleyin ışıkların söndürül- veya kaçamadı ise nerede saklı bulunduğu anlaşılamamıştır. 

, ............. . 
üniverstede sınıf dönenler Fransada intihabat 

Maarif vekaleti· h ~ r 
tebliğ neşretti. · 

---+•+----

Bu sene sınıf dönen talebe-
nin adedi 1064 imiş .• 

Ankara, 17 (A.A) - Maa· 
rif Vekaletinde tebliğ olun
muştur: 

İstanbul üniversitesinde bu 
yıl imtihanlarında muvaffak 
olan talebenin sayısı 2779, 

bir hesapla sınıf geçenlerin 
nisbeti yüzde 72-3 tür. En 

çok muvaffak olan tip fakül· 
tesinde sınıf geçme nisbeti 
yüzde 90 ve en az muvaffak 
olan hukuk ve iktısad fakülte· 

sınıfta kalanların sayısı ise sinde ise mütenaziren yüzde 
1064 tür. Şu halde ortalama 58 ve yüzde 54 tür. 

B. Bitler 
Hayatının filmini 

çevirtecekmiş 
Berlin, 18 (Radyo) - Bay 

Hitlerin, siyasi hayata atıldığı 
günden, Almanyanm başına 
geçtiği güne kadar olan haya
tını filme çekeceği, Holivuttan 
haber veriliyor. 

Üçok şild şampi
yonu oldu 

937 şild finali dün öğleden 
sonra Üçok - Yamanlar takım· 
lan arasında yapıld1. Hava 
yağmurlu olduğundan sahada 
çok az seyirci vardı. Oyun, 
Alsancaktan Fehminin güzel 
idaresi altında çok heyecanlı 

ieçti. Yamanlar takımı en iyi 
oyuncuları olan Hasan, Melih 
ve lsmailden mahrum olarak 
oyuna iştirak ettiği · halde, 
Üçoktan geri bir oyun göster
medi. Fakat şansızdı. Kalecisi 
Halil, gerek birinci devrede 
ve gerekse ikinci devrede lii· 
zumsuz yere yaptığı flongon· 
larla sağ kolunu incitti. Ve bu 
suretle Yamantar takımı oyu· 
nun son devresini on kişi ve 
kalecisiz olarak bitirmeğe mec
bur kaldı. Oyunda her iki 
takım maçı kazanmak azmile 
girdiler. Ve bu suretle çok 
zevkli ve heyecanlı bir oyun 
çıkardılar. 

Birinci devrede Yamanlar 
takımı daha hakim bir oyun 
çıkardı ve 14 üncü dakikada 
penaltıdan bir gol- kazandı. 
18 inci dakikada kalecileri lü· 
zumsuz yere avuta giden topa 
plojen yaptı ve kolu üzerine 
bakarak sa eli bürküldü ve 

Doçland 
Cebelüttarıkta 

kalacak 
Cebelüttarık, 18 (Radyo)

Doçland Alman kruvazörü, 
yarın buraya gelecek ve bir 
kaç gün burada kalacaktır. ----·---
Stoyadinoviç 

Pariste Hariciye Na
zırı ile görüştü 
Paris, 18 (Radyo) - Fran· 

sa Hariciye Nazırı B. İvon 
Delbos, dün Yugoslavya baş 

ve dış bakanı B. Stoyadino· 
viçle uzun müddet konuşmuş 
ve iki memleket arasındaki 
mali ve iktisadi mes' eleleri 
tetkik eylemiştir. 

B. Stoyadinoviç, dün gece 
refikastle birlikte Paris sergi· 
sini ziyaret etmiştir. 

oyundan çıktı. 25 inci daki· 
kada Üçok beraberliği temin 
etti. Fakat 37 inci dakikada da 
Yamanların ikinci golüne mani 
olamadı ve devre 2-1 Yaman· 
)arın galebesile bitti. İkinci 
devrede Üçok takımı daha 
canlı ve daha enerjili oynadı. 
7 inci 21 inçi ve 28 inci daki
kalarda attığı üç golle 2-1 
mağlup vaziyetten 4-2 galip 
vaziyetine geçti. Fakat gol fır

satını oyunun sonuna kadar 
muhafaza edemedi. Yamanlar 
takımı 36 dakikada bir gol 
daha kazandı. Bundan sonraki 
çalışmalar fayda veremedi ve 
oyunda 4-3 Üçok lehine neti· 
celandi. Oyundan sonra bölge 
asbaşkanı merasimle galip ta· 

• 
-----------~------~ 

Marsı/yada tabancalar patladı. Bir . 
kişi ağır surette yaralandı 

Paris, 18 (Radyo) - Fran· hadiseler olmuş, tabancalar 

sanın her tarafında yapılan atılmış ve bir kişi ağır suret· 

kaza intihabatı henüz netice· te yaralanmıştır. 
lenmemiştir. İntihabatta komünistlerin 

Dün gece, Marsilyada bazı kaybettikleri söylenmektedir. 

~----------....... ~~···-· ... ·-------------Dünya kanlı bir boğuşmaya 
nasıl hazırlanıyor? 

- Baştarafı 2 incisahijede -
memleketin zengin madenle· 
rinden dolayı olmaktadır. in· 
gi lizler 1926 yılında ispanya 
ve ispanya Fasındaki yüksek 
kaliteli demir madenlerinin 

hepsini satın almışlardır. Bil
baonun sukutundan sonre bu 

madenin bir kısmı Almanların 

eline geçmiştir. 

Almanların, Lehistan ve Ro· 

manyayı ellerine almağa çalış

maları da bu memleketlerin 

hububat ve neft kaynakların

dan istifade etmeleri içindir. 

Nakil ve sevk işlerini kolay

laştırmak için Almanlar, bütün 

Almanya dahilinde hususi oto· 
mobil yolları yapmışlardır. Ja
ponlar, şimali Çin ve Mançur
yada istratejik şimendifer hat· 
lan düşemektedirler. 

İngiltere hükumeti muazzam 
harp hazırlıklarına devam et· 
mektedir. Havadan yapılacak 
bombardımanlara karşı fahri· 

kaları başka emin mahallere 
nakletmek teşebbüslerine giri
şilmiştir. 

İtalyanlar mısır yetiştirmek 
madsadile birçok bataklıkları 
kurutulmuşlardır. İngilizler, 
şeker istihsalinin fazlalaştırıl· 

ması için tedbirler almışlardır

Almanlar açlığa maruz kalma

mak için (komprime) halinde 

hazı gıda maddeleri bulmağa 
çalışmaktadırlar. 

Devletler, askeri bütçelerini 
son sender içinde resmen 
ilan etmekte iseler de, sarfe
dilen paralar, dünya iktisadi
yatını ve dünyayı idare eden 
bugünkü yaşayış sistemlerini, 
yarın öbür gün altiis edecek 
derecede korkunçtur. Bugün
kü iktisadi sistemler kınlaştı· 
rılıp lesasından sarsıldıkça, 
harbe hazırlığa doğru daha 
fazla ya dünyanın vaziyeti 
daha çok fenalaşmakta ve be· 
şeriyet büyük bir tehlikeye 
doğru sürüklenmektedir. 

~--------~-----·--~-------------
Gönüllül~r. m~selesi Japonlar ilerliyor 
- Başı 1 ıncı sahıfede - B 1 . h·ç d 
b 

. . - aşı ncı sa ıJe e -
etıle gazeteler, muhtelıf neş· 

kıtaatı ilerlemekte devam edi-
riyatta bulunuyorlar. • 

yor. 
Mesacero gazetesi, Grandi· 

nin beyanatından bahsle yaz· 

dığı bir makalede, İtalya nok

tai nazarının, çok iyi bir şe· 

kilde teşrih edildiğinden m .. m· 

nuniyet göstermekte ve bir 

ademi muvaffakıyet halinde 
İtalyanın mes'ul olamıyacağını 

kaydetmektedir. 

Londra gazetelerinden Eve· 

nik Standrd gazetesi de, ayni 

mes' ele hakkında bir makale 

yazmış ve her iki tarafa mu
harip hakkı verilmesi lehinde 
mütalea dermiyan ettikten 
sonra, gönüllülerin a-eri çekil· 

Dünkü muharebede, iki Çin 

alayı tamamen imha edilmiş· 

tir. 
Tayan şehrine doğru yürü· 

yen Japon kuvvetleri, şehre 

hayli yaklaşmış bulunuyorlar. 

iresinde hareket olunması lü· 
zumunu ileri sürmüştür. 

Londra 18 (Radyo)- Ade· 
müdahale komitesinin teknik 
komisyonu, ispanya kontrolü 
için Vandolm Ening projesini 
tetkike devam etmektedir. 
Mezkur proje hakkında tanzim 
olunacak raporun, komitenin 
yarınki içtimaında müzakere 

Bu vaziyet çok sürmedi. 
Zavallı ve bedbaht An Boleyn 
sayısız· fakat hiçbirisi de ta· 
hakkuk etmmiş - suç ve sada· 
katsizliklerinden dolayı idama 
mahkum edildiği zaman Eli· 
zabet de henüz onüç yaşında 
idi. Merhametsiz celladın, so
ğuk kanlılıkla salladığı kor· 
kunç balta, Elizabeti sadece 
ana öğsüzü yapmamıştı. Şim· 
diye kadar Elizabeti çok seven 
Hanri büsbütün değişmiş idi. 
Zavalb çocuğu sevmemeğe 
başladıktan ba~ka, anasının 
sadakatsizliklerinin gayrimeşru 
bir meyvası sanıyordu. Seki· 
zinci Hanrinin bu kanaatinden 
sonra, doğduğu gün çılgınlık· 
lar yapanların hepsi de küçük 
prensesi ihmale koyuldular. 

Hanri çocuğu o kadar ihmal 
etti ki Prenses Elizabet · elbi· 
sesiz kaldı. Hanri esasen kızı 
çoktan beri görmüyor, gör· 
mek te istemiyordu. 

An Boleynin kızı Elizabetin 
mürebbiyesi bayan Brayan, 
yazdığı bir mektupta, Kralın 
kızının vaziyetini çok acıklı 
bir şekilde tasvir etmiştir. 

Bu mektub biraz tesir yap· 
mıştı; fakat altıncı Edvardıo 
doğuşu, kralın bu kadar za
manlar beklediği bu erkek 
çocuğun dünyaya gelmesi, Eli
zabetin yeniden ihmalini icap 

ettirmiştir. 
Yalnız, Edvarın vaftiz me· 

rasimi ne dense Elizabetin 
gibi kadar parlak olmadı;halk 
bu hususta ilk gösterdiği ala· 
kayı göstermedi. Elizabet bu 
sırada sadece dört yaşında 
idi. 

Kral Harni, vaftizden son· 
ra, küçük Elizabetin saraydan 
uzaklaştırılmasını ve bir daha 
da gozune görünmemesini 
emretti. Bu kadar menküp 
tutulmasına rağmen Elizabet 
maddi ve manevi cihetten ga
yet mükemmel olarak büyü
dü. Henüz on yaşında iken 
güzel ve sıhhatlı bir kız idi, 
İtalyancayı ve Flamcrncayı, 
Fransızcayı, İspanyolca ve La
tinceyi mükemmel surette bili-1 
yordu. Yuanna Seymurun ölü· 
münden sonra, artık ihtiyarla· 
mış bulunan sekizinci Hanri, 
dünyaya yeni bir çocuk getir
mek kudretinden tamamen 
mahrum olduğunu anlamıştı. 

Bunun için veliahdlık işlerini 
kat'i şekilde tanzim mecburi· 

yeti hissetti ve sıra ile Edvar 

Mari ve Elizabetin veliahd 

addedilmesine karar verdi. Bu 
suretle de, An Boleynin kızı Eli· 
zabet, vakıa bir veliahdlık bakı 
aldı; fakat önünde iki hak sa· 

hibi daha vardı; bunların varis· 
siz olarak ölmeleri ihtimali de 
çok zayıf idi; Elizabet, keli· 

menin tam manasiyle veliahd· 
lığı kaybetmiş demekti! 

Profesör Polardo göre, Ka
terin Par, kraliçe olur olmaz 
kral ailesi arasındaki gayri 
tabiiliği izale;-için insani bir 
şekilde "çalışmıştır. Bu sayede, 
veliahd Edvard ve Elizabet Hat
filde bir arada nakledilmişler, 
orada babalarının ölümüne 
kadar kalmışlardır. Bu bir 
arada geçen zaman içinde, 
anaları ayrı fakat babaları bir 
olan iki kardeı arumda de· 

rin bir kardeş dostluğu ku· 
rulmuştur. 

Kral sekizinci Hanrinin ölü
mü üzerine Edvard, Veliaht 
sıfatile üzerine düşen vazifeleri 
ifa mecburiyetinde kaldı. Bu 
suretle iki kardeş gene birbir
lerinden ayrıldılar. Elizabet, 
dul Kraliçe Katerin Por ile 
birlikte kaldı. Fakat bu Kra· 
liçe, henüz resmi matem. müd
deti bile bitmeden Tomas, 
yani Seymur Lordu ile evlen· 
mek teşebbüsünde idi. 

Bu adam, maceraperest bir 
adam idi. Birçok sarih veya 
gizli teşebbüsler peşinde koş· 
makta idi. Esasen sarayda 
kendisine: "Saraylıların göz· 
desi,, adı verilmekte idi. Ka· 
raktersiz ve kendi menfaatin
den başka hiçbir şey düşün· 
mez bir adamdı ilk zamanlar, 
artık tekamül etm!ş bir genç 
kız olan Elizabetin etrafında 
döndü dolaştı; ne bahaya 
olursa olsun lbu prenses ken
disine cezb ve celbetmek is· 
tiyor, esasen bol olan fırsat

lardan da mükemmel surette 
istifade ediyordu. Fakat so· 
nunda, pek çok olan karışık 
işlerinin neticesi olarak Lordu 
Hükumet tevkif etmiş idi Bu 
sebeple genç prenses ile mü
nasebetleri kesildi. 

Bu macera, akim kalmakla 
beraber faydasız olmadı; Eli
zabet, lbu tecrübe sayesinde 
kadınlığin hakiki vaziyetini ..;e 
tek başına bir kadının ne e· 
kilde hvreket etmesi lizımgel· 
diğini öğrenmiştir. 

· Arkası var • 

ltalya kabinesi 
Bugün toplanıyor 
Roma, 18 (Radyo) - ltal· 

ya kabinesi, B. Mussolininin 
riyaseti altında yarın toplana· 
caktır. · 

Habeşista inşa edilecek ye
ni yollar için istenilen tahsi· 
sat, yarın konuşulacaktır. 

••••• 
9 devlet 

Konferansı ayın 
30 nde toplanacak 

Brüksel, 17 ( A.A ) - Do· 
kuz devlet konferansının ilk 
içtimaı 30 llkteşrinde yapıla· 

caktır. -··-·---Türk-Yunan dost. · 
luğu kuvvetlidir. 

-Haşıarafı 1 inci sahifede
ve muhripler tarafından karşı· 
!anacaktır. 

• Averof, İstanbul limanına 
girerken, top atmak suretile 
şehri selamlıyacaktır. 

İstanbul Valisi, Averof zırh· 
)isine giderek General Me· 
taksası karşılıyacaktır. 

Dost devlet başbakanı, An
karada büyük bir merasimle 
karşı !anacaktır. 

Atina Ajans genel direktö· 
rü ve matbuat mümessilleri 
de başvekile refakat etmekte· 
dirler .. 

lstanbul 18 (Hususi) - Yu· 
nan gazeteleri, general Metak· 
sasın memleketimizi ziyareti 
münasebetile uzun makaleler 
neşretmekte ve Türle - Yunao 
dostluğunun çok kuvvetli ol· 
dutunu yumaktadırlar. 


