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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ÔKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

-Adres: lzmir ikinci Be~ler sokağı 
Abone şartlan : Seneliği 700, alu aylı~ı 400 kuruş 

Resmr ilanlar için: Maarif ce miyeti illiuat 
bürosuna müracaat edilmelidir. 

Hususi ilanlar: idarehanede kararlaştmlar 
,_ Ba7ı1dığı y ea=?" (ANADOLU) Matbaası ~~ 

Yal : 4 - No : 1082 Telefon: 2776 

Lil~lJ ~AL 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Çarşamba - 18 Ağustos 1937 

Çin -Japon harbı 
Cihan siyasetini ele ka. 
rıştırmağa başladı. 

Fiati (100) Para 

Surivede Yeni Bir isyan 
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Şanghay şehrinden yerlilerden Harptan kaçan/ lktisad Vekilimiz 
lspanyollar 

başka ecnebiler de çekiliyo lar ~az:~:ı1ke~a~'::~ B. Celal Bayar 
Çinliler ve Japonıar hummah bir faali- tarıldılar Fuarımızın küşad resmini yap-
y ti h h 1 v d d • 1 Cebelüttarak 18 (Radyo) - k •• J t e e arp azır ıgına evam e ıyor ar Norveç bandıralı Sekovya ma UZere zmir e geliyor 

Nankin 18 (Radyo) -Şang· ı bir kafile destroyerlere bindi· halkı titretmiş ve lngiliz tebe- vapuru, Cumhuriyetçi askerle· 
haydaki Ingiliz tebeası hicrete rilmi.ştir. Nakil esnasında baş- asından birçok kadınlar, des· rinden oldukları anlaşılan bazı 
başlamıştır. Dün, ikibin kişilik ]ayan tayyare bombardımanı, troyerlere binerlerken yapıl- lspanyolları, bir sandal içinde 

Pek tehlikeli lir vaziyette iken ıı--•~ • ... ~., mı~tır. 

B • • • • k T k kurtarmıştır. Bunlar, harb et-u y u ra Ya manev• Ecnebılerin nakli için Ja-
ponya ile Çin arasında mu· mek istemiyen İspanyollardı. 

ralarlmlz başladı vakkat bir mütareke akdedil-
diği hakkındaki haberler asıl

---·····----
Londra'da 

Mühim bir toplantı ~~~--------~~~-v a.ziyet umumiyet itibarile çok -şayanı 
memnuniyet bir şekilde inkişaf-ediyo;:-

Atatürk, Mareşal Çakmak ile karşı karşıya .. 
İııtanbuJ, 18 (Hususi) - Trak· tün devletler heyetlerine bir ziya· 

1• manevralarında bulunacak olan fet \'ermi~tir. 
)' ugoslavya askeri heyeti bu ııabah Genelkurmay Başkam Mareşal 
geııniş ve merasimle kareılanmıştır. Fevzi Çakmak, yann Trakyadan 
lieyet, Yugoalavya Erkiinıharhiyei dönecektir. 
llttıumiye reisi General Nediçin Bütün devletler askeri heyet· 
tiyaseıiodedir. leri, yann akaam lzmir vapurile 

Rumen heyeti de, öğleden sonra 
••putla gelmio, Galata rıhtımında 
trıeraeimle kareılanmıatır. l\lera· 
eiınde, Genelkurmay aeba~kanı G. 

Asım hazır bulunmuştur. 
G. Asım, bu akoam Perapa· 

lasta manevralarda bulunacak bü· 

Tekirdağa hareket edecekler ve 
oradan otomobillerle manevraların 

cereyan ettiği Çorlu havalieine gi· 
deceklerdi r. 

İstanbul, 18 (llususi) - Ve· 
killer Heyeti, Trakya manevrala· 

Demmı 4 ncü salıijede 

-----------~·~···--~-----------

Beyaz sarayda mühinı 
bir toplantı yapıldı 

8u toplantıda amirallar da bu · 
lunmuş, Çin işini görüşmüştür 

Amerikanın Senato binası 
Vaşington, 18 (Radyo) - lunmuştur. 

Q Söylendiğine göre, bu içti-
eyaz sarayda dün, büyük mada. Çindeki Amerika te-

bir içtima akdedilmiştir. Bu baasının vaziyeti müzakere 
içtimada, ımirallerde hazır bu· edilmiştir. 

sızdır. 

Çinliler, Japonyanın Şang· 
haydaki konsoloshanesini tay· 
yarelerle yakmışlardır. Buna 
rağmen konsolos ~ehri terk 
etmemiştir. Mumaileyh, bo, · 
bardımandan sonra beyanatta 
bulunarak: 

- Bugün doğum tarihimin 
yıl dönümü idi. Hediye olarak 
iki bomba aldım •n 

Demiştir. 
lh•rııımt ·I nciı s"lıi ( fl t/P 

Londra 18 (Radyo)- lngil· 
tere Hariciye Nazırı Bay Eden 
dün mezuniyetten! dönmüş ve 
derhal :)'&pılan bir toplantıda 
Çin-Japon ihtilafı müzakere 
edilmiştir. Bu toplantıda İngiliz 
amirallerile komutanlardan ba
zıları hazır bulunmuştur. 

Şanghaya gönderilecek f n
giliz askerlerinin, Honkondan 
gönderilmemesi kararlaştırıl· 
mıştır. -------·--... ------

Su ri yede nıa h i yeti meş
l\. Ct~ bJı- ieyetı.ı \'lh:ILI -. ._. 

Hükumet isyanın önüne geçmek 
üzere tedbirler almaktadır 

Suriye liderlerinden Cemil Mürdüm 
fstanbul, 18 (Hususi) - Su· İsyanın hakiki mahiyet ve 

riyeden son gelen haberler, şekli hakkında henüz malumat 
vaziyetin ciddi surette karıştı · yoktur. Maamafih hükumetin 
ğını bildirmektedir. aleyhine olduğu anlaşılmak-

Halep civarındaki şüpheli tadır. 

hareketler henüz bastırılmamış Suriye meclisi gece vakti 
iken daha mühim bir isyan toplanmış vaziyeti müzakere 
hareketi çıktığı anlaşalmakta· etmiştir. Bundan sonra hüku-
dır. met ciddi tedbirler almıştır. 

~~~~~----.--._._ ... _______ ~----
1 Adliye binası Onün 

deki cinayet 
Alil Ömer tabanca ile Süleyman 
isminde bir maznunu yaraladı 

Dün Adliye binası önünde 
dikkate şayan bir cerh hadi
sesi olmuştur . 

İki koltuk değneği ile yürü
yen alil bir adam, Adliyeye 
getirtilmekte olan bir maznun 
üzerine broning tabancasile 

1 

ateş etmiş ve belinden yara
lamıştır. 

Cinayetin sebebi de şudur: 
Yaralanan adam Süleyman· 

dır; yaralayan alal de Ömer· 
dir. Bu Süleyman, evvelce 
Ômeri yaralamış ve sakat kal· 
masına sebep olmuştur. 

Şahidi olmayan bu hadise
den Süleymanın beraat .kaza· 
nac-tını anlıyan Ômer, i>u 

.. lktısad Vekilimiz Bag Celal Bagar 
Busenc fuarın küıad resmi· bulunmasını rica etmek üzere 

nin iktisat Vekilimiz Bay Ce- Çeşmeye giden Valimiz Bay 
WrJJftr~'Uıı\Mr/IR~an vaoılması Fazlı , Güleç dön,müştür. 

Bay Celal Bayar, halen küşad resmini yapmak üzere 
Çeşmede istirahattedirler. Fu- Cuma günü lzmirde buluna· 
ann küşad resminde hazır caktır. .............. 
General Frankonun şi
mal cephesi harekatı 

••• 
Frankocular Satanderi ıskata 

karar verdiler. 
Salamanka, 17 (Radyo) -

Asilerin Santander cephesin
deki taarruzu devam etmek
tedir. 

Raynoz kasabası ve köyleri 
işgal edilmiştir. Harp adım 
adım devam etmektedir. 

Sentiloda Faslı askerler beş 
tepeyi zaptelmişlerd ir. 

Yeniden sekiz kilometre 
ileri hareketi yapılmış ve piş · 

darlar Satandere 55 kilometre 
yaklaşılmıştır. 

Salamanka, 17 (Radyo) -
Asi kuvvetler Satander cephe· 
sinde Makopeyi ve dağ geçit· 
!erini işgal ederek iki kilometre 
daha ilerlemişlerdir. 

Deniz kısmında asiler Mon
kastroyu almışlardır. Burada 
küçük bir inşaatıbahriye tez
gahı vardır. 800 esir alınmıştır. 

Milislerin zayiatı pek çoktur. 
Bu harplere iştirak etmiş olan 
milisler yirmi taburdu. 

Madrid, 17 (A.A.) - Dün 
Cumhuriyet kıt' alan Giempoz· 
nelas mıntakasında Kilometre 
12 hizasında işgal ettikleri 

suretle hareket etmiş ve Sü
leymanı yaralamıştır. Maksadı 

Süleymanı öldürmek idi. 
Süleymanın yarası ağır ol

makla beraber tehlikeli de· 
tildir, 

General Franko 

mevzilerden bir kilometre ka
dar ileri gitmişlerdir. Aailerin 
şiddetl i mukavemetine rağmen 
birkaç siper zabtedilmiştir. 

Bilbao, 17 (A.A.) - Nas· 
yonalistler Barello, Cbirco, 
Aeroya kasabalarını ve San· 
tanderin SS kilometre cenu· 
bunda kain Beinosa şehrini 
işgal etmişlerdir. 

Santander, 17 (A,A.) -
Yapmış oldukları şiddetli taar
ruzlara rağmen Nasyonalistler 
Reinosayı işgal edememiı· 
lerdir. 
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(Ulusal Birlik) 18 Ağustos 937 
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Anası n ı Qör____ Cezide çok kanlı hadiseler Mayerling facıasının es-
-------Kızını Al Vatani c;eteleri rarsı çözüldü! 

~mud~İ yaktı Avusturya arşiJükünü öldürmek Yazan: Sermet Muhtar No. 59 
Sırmakeş hanının.. kapısına 

geldiği sırada karşıdan toz 
dumana karıştı. Sanki beygir· 
leri azmış ta dizgin diniemiyor 
muşçasına, bir araba .. 

Araba yaya kaldırımının o 
kadar yakınından geçti ki ma· 
azallah az kalsın çarpacaktı. 
Eda ucuz kurtulmuş fakat üstü 
başı da batmıştı. Oradaki be
raber dükkanının önüne dö · 
külmüş olan sabunlu sular ve 
çamurlar, zifos halinde haydi 
feracesine, yaşmağına .. 

- Eyvah, her tarafım her· 
bat oldu!. Diyerek, çamurları 
silmek için mendil"ni çıkara· 
cağı saniye, önüne iri dikildi. 
Elinde yazma bir çevre, yere 
çömeliverdi: 

- Müsaade buyur elmasım! 
Feracenin eteklerini yakala· 

mış, siliyor bre siliyor. Eda 
şaşırmıştı. Etrafa karşı da sı· 
kılmıştı. Gelen ıeçen hep ona 
bakıyor. 

- Estağfurullah!.. Rica ede· 
rim bırakın, zahmet etmeyin! 
Diye dursun, herif hiç oralı 
değil; hala işinde. Bir mendil 
daha çıkarmış, onunla da is· 
karpinlerini silmede .. 

Çiçek bozuğu, bir gözü aca· 
yipcene, kanburumsu, 40, 50 
lik bir adam .. Kıyafeti efendi· 
den fakat bir parmak kır 
tıraşı var; bıyıkları da boyalı 
ve ördek başı gibi neftiye 
çalıyor .. 

Boya'u biyıRıı, yavaş sesıe: 
- Zatıaliyenize bir maru· 

zatım var, dedi. LUtuf buyurun 
da sağdaki ilk sokağa sapa· 
lım, arzedeyim! 

Eda, cevap vermedi; yürüdü. 
15,20 adım gitti gitmedi, herif 
gene önünü kestirdi: 

- Kerem edin, bir nebze 
konuşalım. · Zatı iffetanenize 
müteallik pek mühim bir key· 
f iyet; bir hayat memat mes· 
el esi. 

Edanın yüreği hop etti. Bak
sana ne diyor?. Hayatı me· 
matı karıştırıyor. Evi taşladık
tan sonra şimdi de canına mı 
kıyacaklar?. Ona bu balta 
olan da kim?. Kocasının de
diği mi çıkıyor? Onikilerden 
biri mi musallat oldu?. 

Bunları düşüne düşüne yü· 
rürken kendini zor sürükliyor
du; kalbi yerinden kopacak 
gibi atıyordu. Farkında olmı· 
yarak ilk sokağa sapmıştı. Et· 
raf tenha. Durdu; sordu: 

- Beni korkuttunuz; merak 
tan çatlıyacağım. Ne diyecek· 
seniz· çabuk söyleyin! 

Boyalı bıyıklı, yılışık bir su
ratla cevap verdi : 

- Korkacak, meraklanatak 
hiçbirşey yok cicim .. Haya~ 
memat karıştırışımdan maksad, 
saadetinize ve bahtiyarlığınıza 
aid biı meseleye t mas et
rnek ... 

Eda, içinden (Yarabbi şü· 
kür!) ü çekerken karşısındaki, 
ceketinin iç cebine elini soktu. 
Pembe renkli, çiçekli ve ko
kulu, minimini bir zarf çıkarıp 
uzattı: . 

- Aç güzelim, okul. Diye 
ısrarda ... 

Aksiliğe bak, Edanın okun· 
ması yok. Maamafih fiyakayı 
bozmadı; zarfı yırttı. İçinden 
bir kartvizit çıktı. Bir tara· 
fında, basma yazile sahibınin 

adı; arkasında ipincecik beş 
altı satır. 

Eda, merakından çatlıyacak. 
Bu kart kimin?. Arkasında ne 
yazıyor? 

Herif, pişmiş kelle suratla, 

atıldı: 
- Okudun ya, iki gözüm? 

Sahibi kartın nasıl bir zat 
olduğunu da anladın yal. 

Okuyan kim, anlıyan kim?. 
Fakat haspa kurnaz. Çi· 

çekli ve kokulu bir zeırf için· 
deki kartın ne manş. ifade 
edeceğini kestirmişti. Öfkeli 
ve sinirli bir tavırla dedi ki: 

- Allah aşkına yoluna git, 
efendi a.nca .. Ben zannettiğin 
kims~lerden değilimi. 

Efendi amca, muammayı 

halletti: 
- Kıraatinden de anlıyaca· 

ğınız veç.hile işbu kartın sahibi 
Ekmel Bey, vüzerayı kadime· 
den, EvlCaf Nazm esbakı Ab· 
dülvehhap paşa merhumun kü· 
çük mahdumudur. Öyle servet 
ve saman sahibi bir gençtir 
ki bilenler bilir. Ne hanlar, 
ne hamamlar, ne fırınlar, ne 
mağazalar ve dükkanlar .. Be
yazıtta, Soğanağada 40 odalı 
konak; Rumeli Hisarında boy
dan boya yalı; Küçük Çamlı· 
cada köşk.. Çifter çifter ara
balar, atlar, binek beygirleri. 

Adam, kendini de tanıttı: 

- Abdi acizin de kim ol· 
duğunu arzedeyim. Abdurrah· 

Sağlam gözünü kırpıp, hin 

oğlu hince bir sırıtıştan sonra 

sesini yavaşlattı: 

- Yani yekçeşim Abdur· 
rahman köleniz .. 

Asıl kim olduğunu şimdi 
biz söyliyelim: istanbulun si· 

cilli muhabbet tellallarından 

kör Abdurrahman denilen 
mahluk. 

Eda, bu Kör Abdurrahman 

ismını herhalde Hafizeden 
duymuş olacaktı, fakat yekçe· 
şimin kör-manasına geldiğini 

bilmediğinden, o olduğunu 

kavrayamamıştı; maamafih o 
makule kimselerden idüğünü 

kestirmişti. 

Duralamış bakıyor, kulakla
rına inanamıyordu. Sahi mi 

söyliyor bu, yoksa atıyor 

mu?. Yani öyle hanlar, ha
mamlar, konaklar, yalılar, at· 
!ar, arabalar sahibi bir paşa 

zade tarafından mı geliyor, 
yoksa yalanlar dolaplarla, 
cebi delik bir maça beyini mi 
peşkeş çekecek?. 

Biraz evvelki sözünü, hayli 
yarım ağız, tekrarladı: 

- Rica ederim, yoluna git 
efendi amca. Ben zannettiğin 
kadınlardan değilimi. 

· V arkasına bakmadan, hızlı 
hızlı yürüdü. Kartla zarf avu· 
cunun içinde. 

Herif, artık tal6p etmedi. 
(Bu işin kurdu değil mi bu? 
Ne diye peşini bırakıyor, el
den kaçırıyor?) diyeceksiniz .. 

O, acemi vasıtalardan mı 
ki çamsakızı gibi yapışıvere· 

cek? Acelesi yok, yavaş ya .. 
vaş. Taze orta mah değil ki 
hemenecik: (Peki, başüstüne. 
Vezirzademe benden selam 
söyleyin; emrettiği yere gele· 
cegiml) diyiversin!. 

var -

iic Fransız tayyaresi çeteler üze- istiyen sevgilisi imiş 
, • b balar yag., dırdı 1889 senesi 29 -30 Kanu· sabahı hadise mahallinde a" 

rıne om nusani gecesi tarihin meşhur tüfeğinden başka bir de ustura 
Mardin - Aldığım son ha- Dün gece yapılan çarpışma· Mayerling faciası vukua gel- bulunmuştur. Diğer taraftaPı 

berlere göre geçen Cumartesi lar neticesinde Amu~dede o~ur~ mişti: Marya tabanca kurşunu ile 
günü Fransızlar şimali- Suriyeyi makta olan Vat~nı . çete en Avusturya Macaristan impa· değil, boğularak öldürülmÜf 

l - t d h Ahmed adın Fransız ve Ermenılerı çok taz· t"" at-us e en şey · d A ratoru Frans Josef'in oğlu Ar· ur. 
daki kimsenin yakalanarak yik etmişler ve bu yüz en . şidük Rodotf Viyana civarında O halde facia şu şekilde 
Şama sevkedilmesini emret· mudede bir yangın çıkarılmış· · 1 M l" 'd f · ı"zah ed.ılebilir: av yen o an, ayer ıng e ecı 

mişler, buna karşı Vatanilere tır. bir surette öldürülmüştü. Marya eline geçirdiği ustur~ 
b l K .. tl d Fransızların taraftarı olan k d R dolfii mensup u unan ur er en Arşidük, on sekiz ay evvel ile gece uy Tmn a, o I· 

k ll. l · ı · d lb ve Amudenin ag" ası bulunan ld k · t " U t a s ve a a ıyf!t er reıs erın en • Belçika Kralı il inci Leopanun ö ürme ıs ıyor. s ur h ,,. 
h. IH 1·1 G d ·ı Şam Sait ag" a ismindeki kimseyi d R d lf e~ ra ım a ı ay e ı e • kızı prenses Stefanami ile ev· tın a uyanan ° 0 can 

· t" · · Deham bu öldürerek kafasını kesmişler, 1.1 k d k" · boynurıB mer aşıre ı reısı , lenmişti. Fakat şimdi Viyananın ı e arşısın e mm B ,,,. 
· h"l"f h k t ederek Şama götürmüşlerdir· l b ., or u .. emrın ı a ına are e kibar muhitine mensup, Marya atı ıyor ve onu oguy · 1 

h Ah d . l l ak Kamışlıdan imdada 3 Fr"n· d b" d h ak 1 
şey me ı yan arına a ar ııuVestera ismindeki bir genç an sonra ıraz a a 

h f t · l d" sız tayyaresi gelmiştir. Dün b l. başııı· mu a aza e mış er ır. kızı seviyordu. Bu münasebet aşına ge ıyor ve yanı 
Buna munzam Şammar aşi· gece saat 9 dan sonra Amu· haber alınmış ve sarayda de· daki av tüfeğini alarak ate~ 
· · · D hh k d" · dede tenvir fişeng" i yakkılarak d retı reısı e am, en ı aşı· dikodu uyandırmıştı. e iyor. n 

ı 1 b l (F her taraftan imdat istenmiştir. l R d lf b b sır>1" ret erinin e e aş arına ran· imparator hadiseyi haber Bu suret e o o a a 
1 d ıs Ermen.ılerden Vaziyet halen deg" işmemiştir. arzusuna ·ıtaat etmı·ş, MarY' sız ar an o un, " alınca oğlunu çağırtıyor ve d 0 

olsun her kim, Kamışlıdan lsmail Doğan ona bu münasebeti derhal ile son defa olarak, on 8 

ıd b ··•· 1 k .. bıl' dışarı çıkarsa ö ürünüz, ü· Arılar bı•r ko••. kesmesini emrediyor. ebediyyen ayrıma uzere 
tün mes'uliyeti kabul ediyo- Rodolf, babasının arzusuna lunmuştu. 
rum.( emrini vermiş ve hazır· •• b t J itaat etmek için, 29 kanunu· ____ ....., __ _ 

ladıkları otomobillere maiyet· YU as 1 ar sanide Marya'yı Mayerling'e ÇarlD torun1J 
lerini aldıktan sonra ve Şeyh Bundan bir hafta evel Cey· davet ediyor. K• . ı ~e 
Ahmed de beraber olduğu han köylerinden birisinde arı Arşidük 0 gün öğleden ımsesız, parası 
halde Şama hareket etmiş· kovanları bir at tarafından sonra vaktini avla geçiriyor. verem yatağında . 
lerdir. tekmelenerek binler~e arı köy· Yanında da kayın biraderi R ç l d ikİllcı 

d usya ar arın an ri· 
Bu kat'i emir karşısın a lülerin üzerine saldırmıştı . prens Filip vardır. Aleksadrın torunu prens ~.,. 

Fransız ve Ermeni kuvvetleri Evvelki gün Ceyhanın Ta· Akşamleyin Marya ile be- atinski elyevm veremden nıı.v, 
asabileşmiş ve karşılık olarak biriye köyünde gene çok tu· raber yemek yiyorlar ve gece ld ., h ld p ·s h85 

tarip o ugu a e arı 1. Fransız ve Ermeniler de 0/a- haf bir hadise olmuştur. olunca herkes yatag" ına çeki- 1 · d b. · d Y' tahane erın en ırın e ·ı 
tani ve akalliyetler tarafından Tahiriye köyü halkının su liyor. B il k" 5esı ' 

maktadır. u zava ı ım e' 
hiçbir kimsenin Kamışlıya gir· ihtiyacını temin ettikleri ve Sabahleyin hizmetciler Ro· 1 b" h lde IJ 

• parasız, pu suz ır a .... JeO 
memesi kararlaştırılmıştır. köyden 50·60 metre dışarıda dolfun odasına ;girip bakıyor· min son fayda vermedıgı~ 

Bu hal karşısında Kamışlıya bulunan su kuyusuna akşam lar: Arşidük ölmüş: hayatından ümit kesilmiştır· ı' 
ne gidilmekte;ve ne de ora- üzeri köy halkından birçok Başında bir kurşun yarası Prens Bariatinski. bir # 

Vata~i ve 
0

aka.ıİiyetler, Deh· ....... .,"' " ..... d..... "'' "'"'""k" k., ... l ... ı vardır. Yanı başında da Mar· teciye demiştir ki: 
1
,. 

almağa gi ip su çe me te er- d" k 1 ~ 
ham ve İbrahim ağaların Şam- yanın cese ı yatma tadır. - Ben, Çar ikinci A-;,~ 

ken bir taraftan toplu bir Saraya göre /acia 1l:jl" 
dan avdetlerini beklemekte- halde ve binlerce bal arısı F sandrın torunuyum. Çar df 

acia hakkında sarayın çı· senesinde, hükümdar hane ,ı. 
dirler. Vaziyet çok vahimdir. kuyu başında bulunan halkın kardığı tebliğde (bir cinneti ·yv~ 

Buralarda bulunmakt olan ve hayvanatın üzerine hücum muvakkata neticesinde) veliah· nına mensup olmıyan biıl ~· 
bütün karışık mülteciler, kendi ederek sokmağa başlamışlar· din kendisini öldürdüğü söy· annem Dolgorokki ile eve ı 

dır. leniyordu. mişti. Çar, büyük validei kendilerini na şekilde koruya· 
caklarını düşünmektedirler. 

Bu husus hakkında bir ted· 

bir almak için umumi bir 

içtima yapılması beklenmek· 

tedir. Bu içtimaın Türkiyedenin 
Halepteki konsolosu marifetile 
yapılacağı söylenmektedir. 

Yarın öbür gün bir heyetin 
mezkur konsolosa gitmest pek 
muhtemeldir. 

Cenubi Resulayindeki karga
şalıkları idare eden milli reis 
Halil beyin yakalanması ve 

hakkında takibat y~pılması 
için, buralarda bulunan umum 
mülteciler, elbirliği olarak Şam 
hükumetine ve Fransız ali ko· 
miserine müracaatta bulunmuş· 
lardır. 

Suriyenin şimal hududu pek 
çetin anlar geçirmektedir. Her 
kes heyecan ve korku içinde 
yaşamaktadır. 

Buhran günden güne ziya· 
deleşmektedir. Açlık meselesi 
henüz haledilmemiştir. Nusay
binin b hususta Suriycye çok 
yardımı dokumaktadır. Erza· 
kın he si de bu kazadan tc· 
min edilmektedir. Zaten Nu
saybin yolundan başkaKamış
lının diğer yolları kapanmış· 
tır. Münakalat pek seyrekleş· 
mektedir. Rahat selbedilmiş 
bir haldedir. 

Son malumata göre, dün 
akşam saat 9 da Amudde 

tekrar bi.r çarpışma olmuş ve 
iki kişi çok ağır bir surette 
yaralanmıştır. Amud~nin elek· 
trikleri bu yüzr:len un gece 
öndüruİmiiştür. 

Su çeken kadmlar, kovaları Bu tebliğ Marya' dan ve ölü- Prenses Yurlevski adını " 
bırakarak bağıra bağıra kö- münden hiç bahsetmemektedir. miştir. ,, 
yün içerisine kaçmış evlerine Çünkü Arşidiikün bu kızla olan Büyük validemin bilab

3er 
kendilerini güç atmışlardır. münasebatı esasen gizli tutul· imparatoriçe olması mukıırr r' 

Kuyu başında kabadayılık mak isteniyordu. di. Fakat Çar bir sene so~~ı 
yapmak suretilc kalan ve hay- Hadisenin resmen bu şekil- öldürüldüğünden bu karsftıl· 
vanını sulamakla meşgul olan de gösterilmesine mukabil di- tatbike imkan bulamanıış el' 
Hacı Osman ve hayvanı arı· ğer taraftan birçok şayialar Büyük babam Rusyadan. ~jf 
!arın hücumuda maruz kaldık· çıkmıştı. Bu şayialar zamanı· fedilmiş, Nişte yerle~nı~~s~ 
!arından Hacı Osman ve hav· mıza kadar ayni şekilde gel- Kızı Katerin, Prens Barıatı 
vanı yere baygın bir halde 
düşmüşlerdir. · 

Bır müddet sonra hayvan 

kaçmış ve köye gitmiştir. 

Kuyu başından bağıra ba
ğıra kaçan kadınların ferya· 
yadını duyan bütün köy halkı 
evlerinden dışarı fırlamışlarsa 
da arıların kulaklarının dibine 
yapışması ile evlerine girerek 
kapı ve pencereleri sımsıkı 
kapamışlardır. 

Hacı Osmanın kuyu başında 
kaldığım anlayan ve onu kur
tarmak üzere koşan Şaban da 
yan yolda dört tarafı arılar 
tarafınJ n sarılmış ve üzerine 
konan arılar Şabanı da sok
mağa başfamı la .. dır. 

miş ve Mayerling faciası bu- ile evlenmişti. ~ 
gün de ayni esrarengizliğini Ben bugün 35 yaşınd1f,., 
muhafaza etmiştir. dünyada kimsesizim. Ne 11 

0r 
Düne kadar umumiyetle zan bam var, ne beni himaye e~,ı 

nedildiğine göre Arşidük sev· cek kimse, ne de paratll ~f 
gilisinden ayrılmağa tahammül Şimdiye kadar hayatımı ·~t· 

edemiyerek hem ona hem ken· zanmak için en müskül 5811 
0r 

disini öldürmüştü. leı e girdim. Nihayet bô/ıııı 
Bugün Baron Lafaurie (La- düğünüz hale geldim. ııı.ııtl' 

fori) isminde bir zat, hadise mahkum olduğumu biliyor 11~ 
hakkıııda bir kitap çıkarmış- Fakat her şeyden nıabfelİ 
tır. Bu kitapta facianın esrarı olmak ne feci şeydir. Mesbir 
şu şekilde çözülmektedir: traş olacak bir usturanı. b•~ 

Hadisenin şahidlerinden prens fırçam, hatta bir çift çor9 

Falipin anlattığına göre cinayet bile yok!. _e' 

••--ır:ı•m• 

iz ıiı· ) ün 1 nsı catı 
. , 

Tüı11 l'- Ano•ıim nirketı 
Halkapınar kumaş f abrikıPJ 
Mevsim dolayısile çıkarılan kumaşlar 

Arıların · iğnelerinin acısına 
dayanamıyau Şaban ne yapa
cağını şaşırmış ve canacısiyle 
kuyuya yakın olan koza tar
lasına kendisini atmış ise de 

kurtulamayacağını anlayarak Sağlam, Zarif ve Ucuzd'!!1 
eline geçirdiği paçavraları yü- Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu m_amulutı tercih ed'Y 
züne gözüne sararak kuyuya ~ 

yakın bir göle atılarak her Satış Yeri r·ı ti 
tarafını balcık çamuru ile 

sıvamıştır. Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şir~:ııı 
Bu tedbirler ~ayP.sinde arı · · EMlo 01 Mimar Kemaleddin cadde inde FAHRi KAND f' 

(Devamı 4 üncü sahiJ•tle) , .. _••----------------'!!: 
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~~H~i~-ye_. ______ B_a_ı~o-d_o_·n_u.·.ş_ü ___ J 
k Perihanın kocası, kansını 
b~s~~nmakta haklı idi. Çünkü 

ile yapayalınız haşhaşa kalsak. 
Perihan kocasile bir iki defa 
daha dans etti. Ben de büfeye 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
Utun salonda, gözler ona 

ÇeVrilmişti. Güzel kadını, yi· 
~ecek gibi süzüyorlardı. Fakat 
. en hafifce kafayı tütsülemiş· 
hın. Arhk bu akşam, Periha· 
~ aşkımı ilan edecektim. 
B nu çılgın gibi seviyordum. 
. alonun en hararetli zamanı 
ıd· ~· Vakit gece yarısını geç· 
llıışti. Mütemadiyen Perihanı 
": kocasını gözetliyordum. Pe· 
tıhan hislerimi biliyordu. Bu 
akşam, onunla olan kısa ar· 
~daşlığımıza nihayet verece· 
R1 ıni, ve kendisine deli gibi 
"~rgun olduğumu söyliyeceği
ltıı biliyordu. 
k· Fakat, kocasından vakit yok 

1•• Baktım, olacak gibi değil. 
Slatler geçiyor .. sabah olacak, 
tüneş doğacak .. 

Ben boynum bükülü, otelin 
tarasasında yalnız kalacağım. 
O vakit bana düşen iş. bir 
t~~ çocuk gibi, denizde doğan 
?Uneşi seyretmek. düşünmek, 
1 • • 
ç çekmek olacaktı. 
k• l<arar verdim. Küçük bir 
ağıt yazıp Perihana vere· 

cektim. Bunun için de bir 
tedbir düşündüm. Perihan ko-

Clsile dans etmiye kalkınca, 
<;.lntasını masanın üzerinde 

bırakıyordu. Kalabalıkta beni 

iören olmıyacak, masanın ya· 
llından geçerken, kağıdı, çan· 
tanın içine bir saniyede ko· 
racak ve hemen oradan uzak-
flşacaktım. • 

Otelin telefon kabinesine 
t~rdim. Kapıyı kilitledim. Kısa 

ır mektup yazdım. Salı günü 
•kşamı için bir randevu iste· 
dirn. 

Kağıdı büktüm, cebime koy· 
durn. Salona geldim. Orkes· 
~~· güzel bir vals çalıyordu. 
k 1ıtün masalar bomboştu. Her
B es . kalkmış, dans ediyordu. 
enım masam, zaten Periha· 

llın oturduğu masanın hemen 
Y~nında idi. Etrafıma şöyle 
~ır göz gezdirdim. Bana ba· 
an yoktu. Zaten herkes ke

Yifli idi. Kendi masama gidi· 
Yor gibi yaphm. Arkamı kala· 
balık tarafa dönerek, Periha
~ın masasının önünden geçer· 
en, gayet ustalıkla kağ-ıdı 

~ntaya koydum. Derhal git
tırn, kendi masama oturdum. 
. Bardağın dibinde kalmış 

Vıskiden bir yudum çektim. 

& Co. 
gidip kafayı çekiyordum. DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

Vakit epeyce olmuştu. Ya· G. m. b. H . 
vaş. yavaş salon boşalıyordu. HAMBURG 
Perıhanm kocası saate baktı. "YALOVA t2SA" • 
B d k l d k

. .. .,vapuru gus 
en e o um a ı saate goz d b ki . · RO 

. 4 N d f k .. tosa oğru e enıyor. · 
attım .. ·· er eyse şa a so· TERDAM, HAMBURG ve 
kecektı. Baktım kalkıyorlar. BREMEN . . ..k 1 k 
B d k ık M

.. .ıçın yu · a aca tır. 
en e yavaşça a tım. ut· 

hiş başım ağrıyor, gözlerim AMERICAN EXP0RT LINES 
kararıyordu. Uyku bastırmış· THE EXPORT STEAMSHIP 
tı. Salı gününü düşünerek sa· CORPORATION 
landan çıktım. Onları bir " EXHIBITOR,, vapuru 18 
aralık kaybettim. Vestiyerden Ağustosta bekleniyor. NEV-
şapkamı alacaktım. Bir adam YORK ve BALTIMOR liman-
omuzuma elini koydu. Dön· ları için yük alacaktır. 
düm, baktım. Tanımadığım EXPRES vapuru 3 Eylü!de 
birisi. Nev York için yük alacaktır. 

- Ne istiyorsunuz, dedim. 
- Biraz teşrif eder misiniz?. PiRE AKTARMALI SEYRi 

SEFERLER 
Yandaki küçük odaya bu "EXETER,, vapuru 13 Ağus· 

meçhul adamla beraber girdik. . tosta PiREDEN BOSTON ve 
Kapıyı arkasından kilitledi. NEVYORK için hareket ede· 

Eyvah, diyordum, baltayı taşa 

vurduk. Bir dövüş olursa, bu 

adamı mükemmel pataklıya· 

bilir miyim, diye, meçhul mu

hatabımı yukarıdan aşağıya 

süzüyordum. 
Evvela, o söze başladı: 
- Ben polisim ... 
- ! ... 
Bende şafak atmıştı. Eyvah. 

Perihanın kocası bir cürmü 

meşhud yapmıştı, galiba ... 

Sesim titreyerek: 
- Ne var, dedim, birşey 

mi soracaksınız?. 
- Sonu yarm ---······ .. ··--Çocuklara be
dava süt 

cektir. 
Seyahat müddeti: 

PIRE-BOSTON 16 gün 
PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 29 
Ağustosda bekleniyor. KÖS· 
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALATZ aktarması TU
NA limanları için yük ala· 
caktır. 

STE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARITlME 

"BUDAPEST,, motörü 13 A
ğustosta beeleniyor. Belgrad, 
Novisad, Comaono, Budapeş· 
te, Bratislava, Fiume ve Linz 
limanları için yük alacaktır. 

Londrada birkaç zengin bir JOHNSTON WARREN LlNES 

araya gelerek çocuk bahçesi LiMiTED - LIVERPOOL 

civarında bir süthane açm1ş
lardır. Bu süthanede, tam ma 
nasile temizlenmiş halis süt, 
çocuklara bedava olarak veril
mektedir. ilk tecrübe bir hafta 
evvel yapalmıştır. Saat tam 10 
da çocukl ıra bedava süt tev
ziine başlanmış1 binlerce çocuk 
bağrışa bağrışa süthaneyi çal· 

mışlardır. Sütünü içen çocuk 
memnun ve neş' e içinde oyu· 
nuna koşuyormuş. 

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir • Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 

" INCEMORE ,, vapuru 29 
Ağustosta bekleniyor. LIVER· 

POOL ve ANVERS limanla
rından yük çıkaracak ve BUR
GAS, VARNA, KÖSTENCE, 

SULINA, GALATZ ve IBRAlL 
limanları için yük alacaktır. 

ARMENET H.SCHULDT 
HAMBURG 

"NORBURG,, vapuru ~ 7 
Ağustosa doğru bekleniyor. 
Roterdan, Hamburg ve Bre· 
men için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHA VS· 
LINJE • OSLO 

"BOSPHORUS"motörü 26 
Ağustosta Dieppe ve Non-eç 
limanları için yük alacaktır. 

" BAALBEK ,, motörü 23 
eylülde bekleniyor. Dieppe, 
Dünkerk ve Norveç limanla
rına yük alacaktır. 

. Caz durmuştu. Herkes ye· 
tıne oturdu. Perihanla karşı 
karşıyayız. Kocasının başka ta
rafa baktığı zamanlar, göz gö
ıe geliyoruz, gülüşüyoruz. Aman 
n~ _nefis kadın. Bu gece giy
dığı dekolte tuvaleti içinde, 
bu kadını daha başka türlü 
~Örüyorum .. Ah diyorum, onun 

Telefon: 3479 "Vapurların isimleri. gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiçbir taahhüde giri· .. 
lzmirPamukMensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapmardadırr. 

Y crl! pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
~eyık ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
ımal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu· 

şilmez." 
Birinci Kordon, telefon 

No. 200- 2008 

Doktor 
Ali Agih 

catına faiktır. T J f Çocuk Hastalıkl~rı 
e e on No. 2211 ve 3067 mütehassısı 

Telgraf adresi: Bayrak lzmir 1lkinci~~:~~oka!~s2No. 68 

- -

F r ate l l i Sperco vapur acentası IOiivier •• ve şu-
ROY AL NEERLANDAIS NAVY A limanlarına hareket 

KUMPANYASI 

"RHEA,, vapuru 18 Ağus· 
tosta ANVERS (doğru) ROT· 

TERDAM, AMSTERDAM ve 

HAMBURG limanları için yük 

alacaktır. 

"GANYMEDES,, vapuru 5 
Eylülde ROTTERDAM, AMS· 

TERDAM ve HAMBURG li· 

manlarına hareket edecekti. 

"GANYMEDES,, vapuru 22 
Eylülde BURGAS, V ARNA ve 

KÖSTENCE limanlan için yük 

alarak hareket edecektir. 

SVENSKA ORIENT LINEN 

"BARDALAND,, motörü 

elyevm limanımızda olup 12 
Ağustosta ROTTERDAM , 
HAMBMRG ve ISKANDI
NAVY A limanları için yük 
alacaktır. 

"VIKINGLAND,, motörü 23 
Ağustosta ROTTERDAM , 
HAMBURG ve ISKANDI-

edecektir. 
"GDYNIA,, motörii 2 Ey· 

lülde ROTTERDAM, HAM-

BURG ve ISKANDINA VY A 

limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 

"ALBA-JULUA,, vapuru 16 
Ağustosta MALTA ve MAR

SIL YA limanlarına hareket 

edecektir. 

"SUÇEAVA" vapuru 7 Ey

lülde MALTA ve MARSIL-

Y Aya hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder· 

ler. 
İlandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerin· 
den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat ıçın 
ikinci Kordonda FRATELLI 

SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olu· 

.;. . . ' .. · - ... . . ' . - . _.,,.. . ,. • 

rekası Limited 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD. 

"DRAGO,, vapuru 10 ağus· 

tosta LIVERPOOL ve SWEN· 

SEAdan gelip yük çıkaracak. 

"LESBIAN., vapuru 20 ağus· 
tosta LONDRA, HULL ve 

ANVERSten yük çıkaracak ve 

ayni zamanda UVERPOOL 

ve GLASGOW için yük ala· 

caktır. 

"LEGRIAN,. vapuru 15 
ağustasta LONDRA ve HULL 

için yük alacaktır. 
Tarih ve navlunlardaki deği· 

şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

nur. 
Telefon: 4142/4221/'>')63 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük ,.Çalepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

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

Pürı· en Şahap· Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekler 
rahatsız •e tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye eder/eF; 



Sahife 4 

<;in-Japon harbı Amerikayı ve Avrupa 
devl~tlerini şaşırmış bir hale soktu 

Amerika ve lngilterenin daha faal rol aiması bekleniyor; Al
man yanın yeni hattı hareketi bugünlerde belli olacaktır. 

Paris 18 (Radyo)- Uzak şarkta patlıyan harbın aksi tesir· kası yoktur. Bay Eden, bilhassa vahamet kesbeden Çin-Japon 
leri şark ve garpte hissedilmeğe başlamıştır. vakayii hasebile dönmüştür. lngilterenin de daha faal rol ala· 

Amerika hükumeti, Japonya'nın Çin'i istila harekatı karşısın- cağı tahmin edilmektedir. 
da ne yapacağını henüza tayin edememiş vaziyettedir. Çin-Japon mes'elesi üzerinde hattı hareketini tayin edemiyen 

Amerikanın bugünlerde daha faal bir siyaset takip edeceği her devletten ziyade Almanyadır. Almanya, Rus düşmanlığı 
sanılmaktadır . namına, Beyaz ırkın en büyük ve korkunç düşmanı olan sarı 

Bay Eden ani olarak tatilden dönmüştür. Bu avdetin sebebi ırkın zaferini hazın edemiyecektir. Almanyanın bugünlerde yeni 
ltalyan mahafilinin tahmin ettiği gibi kabine tebeddül ile ala· bir ~iyaset tatbikine başlayacağı muhakkaktır. ........ 
<;ekoslava~ya 
<;in .. e kredi af;tı 

Çin Çek fabrikalarından mü· 1 

himmat, top ve silah alacaktır! 
Berlin 18 (Radyo) - Al· 

man istihbarat bürosunun ver
diği bir habere göre, Çekos
lovakya, Çine on milyon sterlin 
için bir kredi açmıştır. Bu 

para ile top mühimmat ve 
harb levazımı alınacaktır. 

Bu kredi için yapılan mu· 
kaveleyi, bizzat Çin maliye 
nazırı Dr. Hong imzalamıştır. 

Alnıanya 700 milyonluk 

tJahili bir istikraz yapıyor --Çıkan istikraz tahvilatının yüz milyonlu
ğu, az zaman zarfında satıldı 

Berlin, 18 (Radyo)- Alman· istıkraz akdeylemiştir. 
ya, yüzde 4 buçuk faizli ve Çıkan tahvilat senetlerinin 
15 senede ıtfa edilmek üzere yüz milyonluğu, az bir zaman 
700 milyon marklık dahili bir içinde satılmıştır. --

Şanghaydan 
/ Baştaraf ı 1 inci sahifede J 

Şapey şehri, dün 13 Japon 
tayyaresi tarafından bombar
dıman edilmiştir. Tayyareler, 
çok aıçaktan ve büyük bir 
sür'atle uçmakta ve mütema
diyen bomba atmakta idiler. 

Şangay-Nanken ve Şanghay 
Nankeo şimendifer istasyonları 
Japon tayyarelerinin attıkları 
tahrip bombalarile tamamen 
harap olmuştur . 

Nankin . 18 (Radyo) - Ja· 
ponya sefiri B. Şidako, sefaret 
erkanile birlikte bugün trenle 
F oçeoya ve oradan da Çin ta· 
oya hareket etmiştir. Sefir, 
Tokyoya gidecektir. 

Japon sefirinin, Çin paytah· 
tını terketmesi, iki memleket 
arasındaki muharebenin, artık 
kat'i ve r~smi bir şekil aldığı 
kanaatini vermektedir. 

Pari& 18 (Radyo) - Şang

hay' dan başka, Nankin'den de 
bütün ecnebi devletler tebaası 
hicret ediyorlar . 

Vahamet, gittikçe artmakta- . 
dır. 

Çin hükumeti, Japonlara 
baş eğmemek hususunda ısrar 
ediyor. 

Japonya Harbiye Nazırı, ga· 
zetecilere vaki beyanatında, 

Japonya parlamentosunun, Ey· 
lülün üçünde fevkalade topla
narak mühim kararlar verece
ğini, hali harp dolayısile bü· 
tün eşyanın, devletin kontrolü 
altına alınacağını söylemiştir. 

Viyana, 18 (Radyo) - Çin 
Maliye Nazırı doktor Kong, 
dün beraya gelmiş ve Salz-

çekiliyorlar 
burgta Avusturya başvekili 
B. Şuşning tarafından kabul 
edilmiştir. 

Çin Maliye Nazın, gazete· 
cilere beyanatında: 

- Çin, sulh istiyor. Fakat 
buna imkan yoktur, zira Ja
ponya harp istiyor. 

Japonya, Rusyaya karşı aça
cağı harp için Çin toprakla· 
rını bir üssühareke şekline 
koymak istiyor, biz buna mu
vafakat edemeyiz. 

Çin, Japonyanın mütaleba
tını kabul etmiyoruz ve niha· 
yete kadar harp etmeğe ka· 
rar vermiş bulunuyoruz. 

Fransa sıhhiye 
nazırı 

Moskovadan Ode
sayo geçti 

Moskova 18 (Radyo)-Fran· 
sa sıhhiye nazırı B. Mark 
Roykar, dün buraya gelmiş 

ve merasimle karşılanmıştır. 
Akşam nazır şerefine mü

kellef bir ziyafet verilmiştir. 
B. Mark Roykar, bugün 

Odesaya hareket etmiştir. 

Arılar bir kö-
yü bastılar 

( Baştara/ı 2 inci sahifede) 
lar Şabana birşey yapamıya• 
caklarını anlayınca vaz geçmiş 
ve köyün içerisine dağılarak 

önler!ne gelen insan ve hay
vanı sokmağa başlamışlardır. 

Böyle ani bir şeki!de nere· 

1 akta kabine buh
ranı mı var? 

--------------
Kral yeni kabinenin teşkili Ce

mal paşaya verdi 
Bağdad, 18 ]Radyo] - Irak 

Kralı Gaziyülevel, yeni kabinenin 
teşkiline Cemal Paşayı memor et· 
miş ve mumaileyh, kabineyi teşkil 
ederek listeyi Krala takdim eyle· 
miştir. 

Kahire, 17 [A.A.] - Royter 
muhabiri bildiriyor: 

etmiştir. 

Kudüs, 17 [A.A.] - Royter 
muhabiri bildiriyor: 

Irak ordusunda ciddi kamsık· 
hklar çıktığı hakkında burada te· 
yid olunmıyan kuvvetli şayialar 
deveran etmektedir. 

Telefon muhaberatı dün öğle· 
Irak kabinesi dün akşam istifa denberi müokatidir. -----· .... --. -. 

Büyük Trakya manev-
ralarımız başladı 

Jlaştaraf 1 nri rnlıifede -
rında lıazır bulunmak üzere bu 
akşam Çorluya hareket etmişlerdir. 

İstanbul, 18 (Hususi) - Trak· 
ya manevraları ba9Iamışur. Vaziyet 
şu merkezdedir: 

Kırmızı ordu, Meriç boyunda 
düşman ordusu ile muharebe 
halindedir. Hareket, bu sabah şa• 

fakla beraber ba~lamıştır. Bu sıra
da Karadeniz kıyısından kırmızı 

ordunun hali harbde bulunduğu 
devletin yardımcısı olan başka bir 
devlet ansızm Midye sahillerine 
asker çıkarıyor ve Saray kazasile 
Istırauca da~lanna ilerliyor. Kır· 

mızı ordunun bir fırkası, kendili· 
ğinden harekete geçiyor. 

Kırmızı ordunun, Manika de· 
resi boyunda bazı kıtaatı vardır. 

Bunlar da mavi kunete karşı ha· 
rekete geçiyor. Ayni zamanda, İı· 
taobuldan sevkedileo müteferrik 
kuvvetler de bunlara ilave edilerek 
bir kolordu teşkil olunuyor. Ve 
Midye sahillerine karaya çıkan düş· 
man kuvvetlerile temasa geçiyor. 

Kırmızı ordu, hundan sonra 
Marmarada Ereğli kıyılarında ih· 
raç yapıyor. • 

Ereğliye çıkan kolordunun bi· 
rinci fırkası, Çerkez köyündedir. 

Kırmızı orduya karşı, mavi 
ordu, bir yarma hareketi hazırlıyor. 

l7enelkurmay Başkanı Mareşal 

J!'evzi Çakmak, cebheyi dolaşarak 
komutanlardan izahat aldı ve Ata· 
türke arzı malO.mat etti. 

Son raporlara göre, vaziyet, 
mavilerin lehinedir. Fakat, şimdi. 

den birşey söylenemez. Harekat, 
çok alakalı bir safhaya girmiştir. 

İstabul, 18 ( Hususi ) - Ata· 

türk, manevralar sahasında bulan· 

makta ve bizzat <'ehheleri dolaşa· 

rak harekatı yakından takib et
mektedirler. 

lstanbul, 17 (A.A.) - Bu
gün Rumen askeri heyetinin 

de şehrimize muvasalatiyle 
manevralara davetli bulunan 

den geldiği anlaşılamıyan ve 
köyde panik doğurmağa sebep 
olan arıların hücumuna maruz 
kalan bütün köy halkı ne ya
pacağını şaşırmış ve akşam 
geç vakte kadar evlerinden 
bir türlü dışarı çıkmamışlardır. 

askeri üeyetlerin gelişi tamam 
olmuştur. 

Rum-en orduları genel kur
may başkanı general Sikityun 

başkanlığında genel kurmay 
ikinci başkanı general Lako· 

bic ile albay Stefba ve Ro
manyanın Ankara ataşemilteri 

Yarbay Leon Jorjdan mürek
kep bulunan Romanya heyeti 

saat 15115 de Romanya va· 
purile şehrimize gelmiş ve 

Galata rıhtımında genel kur
may ikinci başkanı Korgene-

ral Asım Gündüz, İstanbul 
komutan vekili Cemil Cahid 

Toydemir, genel kurmay yar· 
başkanı Tümgeneral Veysel 

Ünivar, İstanbul merkez ko
mutanı Tuğgeneral İhsan Ilgaz, 

protokol şef muavini Kudret 
Romanya elçisi, general kon· 

solos tarafından karşılan 
mıştır. 

Muzika Rumen ve Türk 
marşlarını çalmış, askeri kıt'a 

ihtiram resmini yapmıştır. 
Heyet, Perapalas oteline 

miştir. 

Çorlu, 17 (A.A.) - Manev· 
rayı takibe memur hususi mu
habirimizden: 

Büyük Trakya manevraları 
17 Ağustos sabahından itiba· 
ren bugün Çerkes köyünden 
hareket eden bir kırmızı tü
menle bir mavi tümenin Ma· 
nika köyünün cenub sırtların· 
da karşılaşmasile başladı. 

Muharebe evvela mavinin 
taarruzu, sonra da kırmızınm 
mukabil taarruzu halinde cere· 
yan etmiştir. 

Atatürk; refakatlarında Baş
vekil ismet lnönü, Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya ve maiyet· 
leri olduğu halde geldiler ve 
manevra sahasını gezerek ha
rekata iştirak eden birliklerin • 
vaziyetini gözden geçirdiler. 
Manevra devam ediyor. 

18 Ağustos 937 _., 

bav-Manisanın üzüm 
ramı münasebetile 

., 

Manisada büyük teza-1 
hürat yapılacaktır 

Manisa, 1 7 [Hususi muhabiri· davet edilecek ve o gün şehir b•f 
mizden] - Herşeyi ço~ isabetli tanaşağı donatılarak sabaha kad•1 

gören ve Manisaoıu umumi haya· türlü türlü eğlenceler tertib olıııı4' 
tına yenilikler katan vali ve parti caktır. Aynca müsabakayı kati' 
başkanımız doktor Lütfi Kırdarın nanlara hedi,e:er verilecektir. 
işaretile Halkevi, üzüm diyarı olan O gün için milli bir üziitll 
yeşil :M:anieada bu ayın 22 inci pa· şarkısı hestelenmekteclir. Bu ıııa!' 
zar günü büyük bir üzüm hayra· şın o güne iştirak edecek olaJI 
mı hazırlamaktadır. binlerce Manisalı tarafından btf 

Üzümün ekonomik durumunu bir ağızdan söylenmesi için şiıııdt· 
belirtmek ve müstahsillerimizi teş· den icab eden tedbirler ahnınalı.1" 
ci etmek makııadile terıib edilen dır. Bugünün şerefine lialkel'i IJ' 
bu program çok geniş ve zengin· rafından da 150 kişilik bir ziyııfel 
dir. Bu bayrama bütün köylüler tertib edilecektir. TEKEll -------.......... ~··· ... 
Yarın incir ve üzüm 

yasaları açılıyor 
ilk incir partisi dun ak

şam lzmire geldi 
Bu senenin ilk incir mahsulü, incirler, Alsancak istasyonııP' 

dün akşam Germencikten iz- dan sabahleyin erkenden satı· 
mire gelmiştir. incirleri getiren cıların mağazasına taşınacakt1'· 
kamyonlar, bayraklarla süs· Evelce verilmiş olan kar~r 
lenmişti. Dün akşam, Yemiş- mucibince üzüm ve incir P1

; 

çarşısında toplanan incir işçi- yasaları, yarın öğleden elle 
leri, ilk incirin izmire getirilmiş açılacaktır. 
olması sebebile bayram yap· Saat on birde üzüm satıcı· 
mışlar, çalgılar çalarak eğlen· larile alıcıları borsada toplB' 
mişlerdir. nacak ve üzüm fiatini tesbit 

Bugün Nazilli, Aydın, Ger- ederek satışlara başlıyacaklar· 
mencik ve incir mıtakasındaki dır. Üzüm piyasası açıldıktBP 
bütün istasyonlardan incir yük- az sonra da incir satıcı "e 
letilecek olan hususi bir tren ~lıcıları toplanarak incir satıŞ 
bu akşam lzmire gelecek ve fiatini tPsbit edeceklerdir. ·-. -.-
Bergama ve Dikili Italya kralı 

mahsulatı Sicilya manevrala· 
Vilayet ziraat müdürü Bay 

Nadir Uysal, Bergama ve Di· rının son saf hasıtıt 
kili kazalarında zirai vaziyeti takip etti 
tetkik ederek şehı im ize dön· Trapati, 18 (Radyo) _ f t9l• 
müştür. Bu iki kazada zirai .., 
vaziyet fevkalade iyidir. Bu ya kralı Viktor Emanuel, ,.e· 
sene zeytin ağaçları geçen liahd prens Omberto ve bBf 
seneye nisbetle üç kftt mah· vekil Bay Mussolini, Santaniç' 
sul verecektir. iyi bakımlı tepelerinden Sicilya manevr~· 
pamuk tarlaları da verimlidir. larının son safhasını takıP 
Sahiplerini güldürr.:cektir. Pa· eylemişlerdir. 
muk para ediyor diye h!!rkes Parı·s 
pamuk ekimine ehemmiyet 
vermişse de bir kısım müstah· 

sil Iazımgelen ihtimamı göster· 
memişlerdir. 

Geçen sene başka yerden 
tohumluk arıyan bu mıntaka, 
bu yıl komşularına tohumluk 
ve yemeklik satabilecek vazi· 
yettedir. Hububat da çok gü
zeldir. Tütünler, havanın ku· 
rak gitmesi yüzünden kuvvetli 
ve taban olan yerlerde fev· 
kalade güzel olmuştur. 

Para borsasında 
vaziyet 

Paris 18 (Radyo) - par• 
borsası, Uzak şarkta başlıY9; 
Çin-Japon muharebeleri y~· 
zünded dün çok müteessı~ 
olmuş bir vaziyette idi. Birço 
esham, düşmüştü. Muameleletı 
anormal bir halde ve pek so· 
ğuk devam etmiştir. __.,-/ 

lzmir Emrazı sariye hastaha
nesi Başhekimliğinden : 

Hastahanenin 937 Mali senesi ihtiyacı olan aşağıda cİ115' 
miktar tahmini fiat ve eksiltme şeklile muvakkat teminat!~ 
yazılı 5 kE.lem erzak vesaire 18 Ağustos 937 t~rihinden I• 
Eylül 937 tarihine kadar 15 gün müddetle eksiltmeye konıı 
muştur. . 

Şartnameler hastahanede başhekimlikte bergün görülebihr· 
Eksiltme 4 Eylül 937 Cumartesi günü saat 11 d«> Tepecikt~ 

Emrazı sariye hastahanesinde teşekkül eden komisyon huııı 
runda yapılacaktır. 

"Dikkat,, 
Muvakkat teminat olarak para ve para mahiyetindeki ~~r~~ 

komisyonca ahnamıyacağından bunları vermek istiyenler ıh9 ~· 
gününden evvel teminatlarını lzmir malsandığına yatırac• 
lardır. 18 23 28 3 2867 
Tahmin edilen Muvakkat 

fi at Miktarı teminat 
Lira K. Kilo Lira Kr. 
845 62 8250 . 63 42 

2025 00 4500 151 87 
495 00 4500 37 12 
378 00 2700 28 35 

1180 00 40000 88 50 

Cinsi 
Birinci ekmek 
Koyun eti 
Süt 
Yoğurt 
Kok kömürü 


