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Romanya kralı 
Tahtından 
Vaz~eçti 

-~* 

Bugün Roman)ia daima 
patlamağa namzee b~r 
1JOllıan halindedir •• 

1ih\Cr ele\ !etleri Vil anada H'rdikle
ri kararla cemıbu şarkı Avrupadn sii-
kiın \C huzuru muhn(a7Jl imkllıılannı 
elde ettiklerine kani bulunmaktadır. 

Halbuki Romanyadan gelen haberler 
hunun tamamen aksinedir. Rumen mil
leti Tran İl\'anyanm iic;te ikisini :\la('ar
lara iadeye mahkfun edilmekle ran C\'İn· I 
den 'ıırulnm tur. 

Rumenlerin acısı c;ok büyüktiir. Fn
knt krnllarmın gösterdiği zaaf yfüiin
den bugiin çaresizlikle karşılaşnn Ru
mrn milleti ne ;)aı,acnğım şaşırm~ bir 
':ız.iyettcdir. Politika sahasında tecrit 
cdilıni , tek ha ına knlnıı , mukavemet 
imkinlanndan mahrum cdilmistir. 

• 
nı Yurdda 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hükün\ etin ciddi tedbirleri 

lzmir Sıtma Mücadele 
Mıntakasına Alınacaktır 

----------·-----------
Kinin Te-wziatı da Artacak 
--------------------------------------------------Ani nr::, G (Hususi) - Sıhhat \•ckfıleti, ~·urdun bazı 

l erlerinde bu st·nc arhm ı;.ıtmaya ka~ı (ok ciddi tedbirkr 
almai:-ı kırar wrmi~tir. Ilaştn İzmir vilayeti olmak tizcre 
l cnirle'l lmzı '\'iliıs etler sıtmn mıntakaları içine alınacak-

tir. 'l' .. rki'.>indc plu'ZJllodi hulunaıı yeşil rcn'kteki kininlc.r 
c:ılın fazfa dnğıtdr.cakhr. Bu sene şimdiye kndar t~kiliıt 
~edi hin k"Jo parnsız kinin da,'Jtnu tır. Hu sene dalın üç 
bin kao kinin tc\ :ıii ımretil•le büyük bir ihtb nen cc\'ap 
nr il cclı:t i r 

tır. Bu hn~ıı<,(n 'iddi tetkikler l apıbnnktndır. 
\'cJ.. ilt••:n, sıtma işinde biiyi.ik rol oyml an lahoı-.ıtu\'nr 

mt•saisi ı:< ni-;letilnıi tir. Hu sene muhtelif 'illiyetlerdc 

Me\ .:ut miicadclc mm takalarının daha iyi rnndmnn 'er
melerini trnıin kin doktor \C malzeme ihtilaçlarına daha 
kat'i .;ckildc cc\ np \:crilme ini tcmir.cn ~eni tedbirler 

yüz lıint! yakin ·ın sıtma musabı te bit l•dilmistir ki hu alnmrnktadır. Gnrbi Anadoluda teşkilata hususi bir chcm-
kaharık hir ra'knnı<lır. mil et \'('rilınektedir. Sıtmadan nüfw; ?.iyaına meydan \'C· 

Dı·,}~t uıüradcle tcskiliıtı kinin fe\"2İi i::,;iııi 1!crıisletecck- rilmcıne,,: rsas1ır . .........................•..•...•.................. ~ .... ~ ............•......................•••...••...••....••.•••••.......•••.••••• 
·--
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lngili=lcri Akdı>m- filosu b ·r har kat csnasnıda 

ln2iliz 
Donanması 

Şarki ıe Garbi Akde
nizde deniz harekatı 

gapı~or 

···················4······················· 
Çörçilin 

Nutku 
-.--

Akdenizde kat'i hlki
miget lngilizlerdedir -·-

Bir Italyan 
krLvazörüne --·-
l lGitiZLER TORPiL 
ISASET ETriRDiLER 

$aşkınlık alametleri glllet hariz.dir. -•-- Jngilterenın 

kat'i itimadı 
zafere -·İtalyan donanması 

Bir faraftn. mtıka'l:cmct nümali lcri ya· R d t 
pıhlor. Demir muhafızlarla hiikiimet a 05 ayyare 
kuV\·etleri nra!>mda miisademcler cere-
) nn e~Iİ~or, hiikiinıct intizam \'C siikfı· nıeydanından 
nu muhafnuıl a çalı ı~ or. I\1acarlar 
Transilvanl ayı isgallcri altına nlınağa b k 
c!e\ant ediyor. aş a 

Ronııınrn hu felükcti önli) ehilccck 
• 

mi~u husu~ta Mmdıdt•n bir ~el sii~lcne- ON 111 ADA DA 
mez. Cigurtu başvekaletten çekil mi nıe- _ ·-.il> __ 
bus:ın 'e iıl an meclisleri dağıtılnuş, An-
tonesku ba kum:ındanlıkla birlikte fe,·· Jngiliz filosu tarafın-
1.nladc salahil etlerle; ba \'ckfıleti eline 
: 'mı tar. Hu tt•clhiı de siikiıııu iadeye dan bombardıman 
kMi gclememis kral 'e ~eliahd lehine 

vardır 
Londrn, 6 (A.A) - İngiliz başve

kili Çörçil A\'anı kamara ında vazi
~ct hakkında i7.ahat 'ererek Amerika 
ile yapılan anla ma), anlatmış Amc
rikadnn alınacak destroyerlerin za
ruri bir boşluğu dolduracağını ve 
Amerikayn kiralanan i.islcrle bu 
mcmlcl<etin müdafaasını km•\'ellen
direccğini söylemiştir. Çörçil ha' a • 
nmhnrcbclerindeıı bahsederek ' Al-: 

harp etmeııten 
içtinap etti .•. 
tskenderiye 6 (A.A) - Diın öğleden 

sonrn İngiliz donnnmasına mensup cü
ziltamlar Scarpento'daki İtalyan üssü 
üzerine muvaffakıyetli bir bombardıman 
ynpmışla;rdır. Bombardıman kruvazör
ler ve destroyeı-lcr tarafından ve yakın 
mcsaf cden icrn edilmiştir. 

Aym zamanda donanmal a mensup 
tayyareler Rados ndnsının tayyare mey
danını bombnrdunan etm~lerdir. 

Hareknt esnasında İngiliz cüzülmula
- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Milli pyanı:onun uçuncu krtiı• pliuunm 
Wnc-i kcşidesi bugUn Entcrnas~onal fuarda 
saat 18.30 da çckilcttktir. Bundau sonraki 
çekilişler diğer ehirlC!rimizde ~ apıl:ıcaktır. 
Bu se~e İnnirde son defa çekilecek olau lm 

piyangoya biitiin fznıirJilrı dawııtdir. 

Milli piyango idaresi 

l 
YEN1 ASIR matbaasında basılmıştır 

Kovacağız 

Genç kral Mifel ve istifa eden baba kral 

Kral Karo) 
tahtından 

feraı?at eyledi -·--
PRENS MİŞEL RUMEN 

KRALI OLDU -·-1~eıai lı~aı lıabinı:nin 
·· · yemin etti 

Bukre • 6 (A.A) - Kral Karo! bu 
ah h o •lu Vdinht Prens Mıhail lehine 
tahtından feragat etmiştir. 

Bukreş, 6 (AA) - Kral Kıırol bu 
sabah rndyo ile ve ga:ıetclerin hususi 
nj.ishalan ile bir be) an name neşrederek 
tahttan feragat ettiğini Rumen milletine 
bildirmiştir. Be) anname şudur: 

Romanyalılar; 
Büyük gaileler ve felaketlerle dolu 

bir devre memleketimizin üzerine yük
lenmiJtir. 1 O seneden beri vicdanımın 
emrettiği dairede Romanyanın lehine ne 
yapmak kabilse hepaini yaptım. Bugün 
matem memleketimizin üstüne çökmüı
tür. Büyük tdılikelerle kartılanDU§ olan 
ütünde doğduğum ve büyüdüğüm bu 
toprağın atla ile ağır hükümet yükünü 
sevdiğiniz oğluma devrederek bu tehli
keleri izale etmek İstiyorum. Allaha dua 
ederimki vatanı kurtannak için yaptığım 
bu fedakarllk boıu botuna gitmesin. 
Bundan sonra omuılanna yÜklenen ağır 
mesuliycti idare için muhtaç olduğu 
muhabbet ve sadakatle oğlumu ihata et
melerini bütün Romanyalalardan talep 
ediyorum. Allah memleketimizi muha
faza etsin. Ve ona iftihar olunabilecek 
bir istikbal temin etain. 

Yaıasm Romanya .•. 
Bükreş. 6 (AA) - Kral Mişel bu

gün saat 9.30 da baş\'ekil general An
- SONU 3 Ü 'CÜ SAH1FEDE -

Kralın tahtin
dan feragatini 
istiyen kütleler -·--

BÜ KREŞE YÜRÜYOR! -·Nümayişçiler sabık 
nazırları tevkif ettiler 

-*-
Söylenen 3arlıılar ara• 
sında Yahudi aıeyhtan 

olanlar da uar_ 
Bukre:. 6 (AA)- Dün akıam mub

tdif noktalarda toplanmağa başlıyan 
halk kitleleri 13ükreıin mühim merkez
lerine doğru yürümeğc başlamı )ardır. 
Bu ahaliye demir muhafızların şefi Hor· 
ya Simanın imzasını taşıyan ve Tran
sih anyanın Macaristana terkinden do-
layı protesto ederek Kralın tahttan çe
kilmesini lal<"p edt"n binlt"rce beyanname 
dağıtılmıştır. 

Bu 'azi,> et üzerine asker silah baı 
edilmi ve > eganc taarruz ilahı su sık· 
mağa mahsus hortumlardan ibaret olan 
bir zırhlı otomobilde tahrik olunmupa 
da ahali otomobilin içine atlıyarak hor
tumun sularını civardaki mağaza1ann 
üstüne çevirmiştir. 

Kalabalık ancak askeri kulübün önü· 
ne konulmuş olan üç sıra süngülü aske· 
rin önünde dağılmıştır. St>kaklarda do
la an ahali kitleleri Kntlın çekilmesin· 
istiyoruz.> diye bağırmı~araa da hava· 
ya atılan ısilahlar karşısında cltıcrisi de
mir muhafızlardan mürekkep olan bu 
kalabalık erimiştir. 

Fakat az sonra yeniden toplanmış ve 
daha kesif bir kalabalık halinde demir 
muhafızlam şarkılarını okuyarak Kralın 

- SONU 3 ÜNC(ı 5;A:H1FJ<:DE -

"altanattan ft•ragaı ellemiş Karolwı edildi 
genç oj!lu RomanJa tahtına <:ıkarılnuş- --e--
tırKral, kahim·. rejim deği iklikıeri run- İtalyanlar bazı zayiat 
letlcrin hn)at 'c istıkla11erini korunıağa llerdUer, deniz 

• manlann bütiin gal rctlerine rağmen• 
İngiliz muka\•emetini kıramadıklannı 
ve bu mukavemetin bilakis artmakta 
olduf.rıınu öylediktcn sonra Alınan 
ir!dialnrının hilafına olarak 1ngiltere
nin 7.aS iatmın 1921 tayyare değil 558 
tayyareden ibaret olduğunu Alman 
zayiatının ise hunun üı;: mi li bulun
duğunu, ha\'8 hücumlan neticesinde 
1075 sh·ilin öldii~üni.i \ 'C 1260 sivilin 
yaralandığını ,.e ancak 800 evin tamir 
cdilınh şekilde hasara uğradığmı bil
dirm~tir. Çörçil Akdenizde kat'i hi-: 
kimh·etin muhafaza edildiğini ve: 
uzak şarktaki Jngiliz ku"'·etlerinin: 
takviye e(lildiğini yakında buralarda : 
- SONU 3 ÜNCÜ Sı\HİFEDE - : 

lzmir Fuarında 
kiıfi gelecek tedbirler değildir. a. eti • a.-ı Jd 

Yurd miidafaa 1 :ıncak mi.istakar bir HUUll erı uu ırı ı 
· ··d r Londra, 6 (AA) - lngıliz Amiral-politika, milli tc aniit km \'etı. mu n nıı l"k d . . bl"w d' . 

kabiliyeti ile ıniimkiindiir. 1 aıresı te .. ıg e ıyor · . . 
Romanya maalesef sun a~ lar içinde bu Son. altı gun. zarfında şa:kı. ve garbı 

i c irnkand.-ın da m:ıhnım edilmistir. Akdenız_de .denız kuvvet!er~mız ta~afı.n-
Hir kuç a) e\, eline gelinceye kadar ~an vası mı?asta harekat ıcra edılmış· 

lngilterenin gurmıtisini muhafaza eden tır. Bu harekat tamamen muvaffakıyetle 
Uomanyn So' ~etlerin bir notasilc Besa· - SONU 4 0NC0 SAHİf'lillE -
rahl ayı ,.c Buko,·inanın bir klsmmı ter-

Bulgarlarla 
ke mecbur olunca miithi bir korku 
ı ınde kalını , derhal mih\ er de\ Jetleri
' ·n kııca;,!Wa n:ılnu" ,.c İngiliz politika-
• m ayl:ırı bir \R7J el takmnushr. -•--

Km, el. anca~ km' etin knr~ısındn R / b .. k f'" 
hak \C adalet mefhumlarını nazara nla· umen er ugun a l 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yunanistan taarruza 
''ğradıiı zama -·--bilir. Zaaf \e iltica ka~ı ında km\etin anlaşmayı yapı yotlar 

rolü ezmektir. - lngı·ıtere 
Romanl n nıiln er de\ Jetlerine iltica Sof ya 6 (A.A) - Haber alındığına 

etmenin ıniiknfatını (!) bir hııçııl: mil- göre, Perşembe günü öğleden sonra Bul- Her tül'lii yardımı 
~on Romanyalı~ ı l\lacar idaresine ter- gar ve Rumen murahhas heyetleri reis- "anmaAıa amadedfr 
kcylemeklc gönnii tür. leri son Rumen tek.liflerini tetkik etmek 3 r 9 
~n seneler zarfuıd~ ~ Romanl!'a üzere Craiovada kat'i müzakerelerde Londra 6 (A.A) - Hariciye nazırı 

ınu takar ve sıııırln hır polıtıkaya sahıp bulunmu§lardır. Bunu milteakip Bulgar Lord Halifaks parlamentı>da beyanatta 
olamamı tı. hh h ti b" . tim bulunarak Romanyanın vaziyetini anlat-

" 
l • kı mura as eye ır ıç a yapmış ve 1n ·ı . Tr ·ı h k ata ar l alnız F ransarun yı lmasın- SoC • d talim t Ls+ ........ ıctir mıt ve gı terenın ansı vanya a -

dan sonra bıw milletleri saran korku \'e J·~f1 tı>k a J b . ...,,,. · . dil kında Viyana da verilen hakem kararı-
endişenin eseri dej{ildir. .1 P~ 0 ı::dı ugun ımza e e- nı tanımadığını bildirmiştir. Yunan -

Roman)a eler lu...ptcn c\"\el Kendisi- ceğı zanno unma. r. ttalyan mUnasebatına temas eden Lort 
ne yap1lan baı.ı ta,-siyeler dahilinde Dob- Perşembe günU ağleden sonra başve- Hali.faks Yunanistanın istiklilini tehdit 
rica), Bulgarlara ıerke riza göstermiş kil B. Filo( ile hariciye .nazırı B. Popof edecek her hangi bir hareket karşısında 
bolunsa3·dı belki B~lkan antantım ku7· kral tarafından kabul edilerek müzake- İngiliz hu.klimetinin iktidarında bulunan 
vetten.lmn~e hiuııet eylemiş n bu su- Talın spn safhaları haklnnda :.~n -rs:ne bütün yardımı Yun:ı.ni tana ~apacağını 

- SO ·u 2 lNl"I 'AlllFIIDlı: - izahat vermiflmlir. bildirrnl§tir. 

Şehirler arası tenis kar
şılaşmaları çok zevkli 

cereyan ediyc_ 

Güreşlere de 
Bugün başlanacak, yarın 
j[ece neticeler alınacak 
Ankara, İstanbul, İzmir ve Balıkesir 

şehirler arası trnis müsabakalarına diln 
Kültürpark tt'nis kulübü kortlarmda 
başlanmıştır. 

Tribünler daha sabahtan bir çok me
raklı seyirci kütlesiyle dolmuştu. Bun
lar arasında bir çok ecnebiler de \'ardı. 
Karşılaşmalar sabahtan öğleye ve öğle.
den ~ kadar gayet samimi bir ha
\'a içerisinde geçmiştir. 

Beynelrnild tenis niznmlanna göre 
yapılan bu müsabakalar seyirciler üze
r'nde çok iyi intibalar husule getirmi§, 
nqe \'t' heyec.an içinde takip edilnıift1r. 

Dabl ve Singel karşılaşmaların neti- Ç1FT ERKBKLER: 
celeri şunlardır: Lohncr, Kir isti çifti Derviş \'C Şef iğe 

Vedat, Çiğiltepeye 6--4X6-1, G. Ali- 6-2X6-1, Cimcoz, Almitagc çifti Ha
otti, Tandoğana 5-7X6--0X6-l, Ar- yati ve Nadiye 6-lXG-2, Kerim, Feh
mitage, j. Jiroya 9-7X5-7X6-3, Ha- mi çifti Telyan ve Şevkete 7-5Xl2-10 
yati. Riza Dervişe 3-6Xf-5X6-6, galip gelmişl~rdir. ~üsnbakalara bugUn 
Lohner Hayatiye 6-2X6---3 Kerim de devam edilecektir. 

' ' ' FUAR GüREŞLERl· 
Nadiye 6-4X6-8X6-2, R. Aliotti, t · b led' • · h t ı · t K · ~X6-4 T l Şefi"' zmır e ıyesının er sene er ıp e • 

enmc • e ynn, ge tiği beynelmilel fuar münuebetiyle 8te-
~6-l, S~t, Bennana 6--4X6:-2, denberi icra edilmekte olan güreş mil
Fehmı, F.nıench ~6--4, G. Aliotti, sabakaları, biu hem sevgili lzmlri gör
Vedada 6-0'.6-2, Telyan R. Allottlye meğe \•ehem de beynehnilel bUytlk bir 
7-5.~7-5, - SONV 2 inri SAYFADA -
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Bizde tayyarecilik 

28 sene evvel ta~yare
cilikte ikinci idik! 

Bugün de Dünya havacılığı arasında Layik 
olduğumuz mevkıe yükselmeliyiz ... 

Bugün güvenilir bir kuvvet olan Türk 
havacılığı otuz, otuz iki senelik bir ma
Zi!•e sahiptir. Yirminci asrın başından 

ve orada boğulmuştur. 
Nurinin öllimii sebebi meçhul kalmış-

tır. 

$EHi_R~_HASERLERi 
Y ağ~urdan!Piyasalar açılıyor 

Zarar gören 
mahsullerimiz 

•• 
Uzüm ve ineir pil·asalarının Per-

itibaren A vr upada tayyarecilik büyük * 
bir mevki kazanmakta iken bizde de Bu iki müessif kazadan sonra Salim, Son yağmurlardan 'l'orb::ıhda 36000 
derhal tayyareciliğe kar~ı bir meyil Kahire seyahatini tamamlamağa memur kilo üzüm ıslanmıştır. Seferihisar bağ
görülmüş ve bazı kimseler tahsı1 için edilmişti. Salim tayyaesiyle l ıtanbuldan ları yüzde 55, tütünler yüzde 15 itiba
Frnnsaya gitmişlerdi. Bunların arasında kalktı. fakat Edremit üzerinde dü!<tÜ. rivle kalitelerinden kaybetmi~lerdir. 
halen İstanbul ticar t odası tercümanlı- Bereket kendisine b ir şey olmamış, sa- ·Mahsulle.rinde her hangi bir sebeple 
ğındJ bulunan Hüseyin Münif ile Bursa dece tayyaresi kullanılmıyacak hale gel- yüzde J5 len fazla ı.arar gören bölgeler
kiz lisesinde ve sonra Çanakkale Orta mişti. Bunun üzerine Edremitliler derhal deki müstahsilin vergi borçlarının tecili 
mektebinde tabiiye muallimliği etm~ para toplayarak Salime yeni ve rnükem- icap eylemektedir. Bu husus tetkik edil
olan Hüseyin Avni paşanın oğlu Sadi mel bir tayyare hediye etmişlerdi. Bu meğe başlanmıştır. 

şembe ~ünü açılması kararlaştı 
- ----- x .. x---

Rorsa idare he)·eti uiin sabah yaptığı mhıtir. İncir piya ası da ayni giin saa t 
mühim biı toplantıda üzüm ve incir <>n birde yine borsadaki incir salonu1ıda 
piyr..;~larmın açılLca~ı giinleri tesbit açılacaktır. 
c~ lcmistir . Üzüm pi~·asasının fayin edilen ihraç 

Halen µİ;\asaya ı;etirilmiıj olan üzüm- fiatleri güz ;;nünde tutularak yiik.sek 
lerJc gelecek partiler hakkında alınan acılat'ağı ii ınit edilmektedir. 

Fuat vardı. tayyare ambalaj halinde Şama naklo- - -·--
Bu iki genç 190!.l - 1910 senelerinde lunmuş, Salim de oradan bindiği bu tay- Karacabey kaymakamı 

maJümat giizdc.-n geçiriJıni~. biliilıara in- . İncir pi~·asası da muta t ~ekildc açıla
cir mahsuliiniin hazırlı~ı hakkında Ay- caktır. Hiikiimetimiz her ik i mahsuliirı 
d ındnn gelen maliınmt incelenmiştir. piyasalarını sni?lam tutacaktır. Bu iti-

k..:-ndi hesaplarına tayyarecilik tahsili yare ile Kahire seyahatini sona erdirmiş- Karacabey kaymakamlığına tayin edi-
için Fransaya gitmişlerdi. Biliihara hü- ti. len ödemiş ka)•makamı B. Haşim s~ç-

Netit·cde iiı iiın l' İ;\'asasının 12 eylül barla tüccarlarımızın nzami hüsnü ui
ııer)embe Aiinii mat onda borsanın Jetle hareket ederek m üstahsille kolay· 
iiziim salonunda a,ılnuısı takarrür e t- tıkla anlaşacağı tahmin ediliyor . k b d d t 1 Kahire seyahati, henÜl. İptidai olan ümct iri Fransaya. iğeri e ngi le- kin vazifesinden ayr1lmışlır. Yarın Eur-

rcye olmak üzere iki . , rti talebeyi tay- tayyareciliğimiz için mühim bir hamle saya hareket edecektir. 
yarecilik tahsiline yollamıştı. sa) ılırd ı . 

* Bu gençlerden bir kısmı tayyareciliği 
Ögrenip stajlarını ikmal ettiler. Diğerleri 
ise daha s1ajlarını ikmal edemeden 
Trabulusgarp ve Balkan harpleri patla
dı. Bunun üzerin" genç tayyarec.ler 
m mlekctc avdete mecbur kaldılar 

* Trnblusg::ırp harbi sırasında tayyare-
ls imiz pek büyük faaliyet göstermi.<: 
değillerdir. Fakat Balkan harbi Tiirk 
k, .r .. :ı.'hrının ilk zaferini kaydet:ni tir. 
l 912 senesinde dünya tayyareciliğinde 
ikinci mevkii kazanmıs olan Türk tav
yareciliği, Balkan harbinde dünyada ilk 
defa olmak üzere düşman hatları iize
rinde keşif yapmış ve bu keşiflerde bil
hassa Salimin. Fethinin büyük mU\•af
fakıyetleri görülmüştür. 

Avrupadan dönmeğe mecbur kalan 
tayyarecilerimiz tarafından Yec;ilköyde 
bir hava karargahı tesis olunmuş ,.e pek 
iptidai tayyarelerle iş" hnslanmıştı Fa
kat büyük muvaffakıyt'tlnr elde olunu
yordu. O kadar ki o zaman tayyareleri
mizde bombardıman tesisatı bulunma
dığı halde tayyareci Fethi, taoalannı 
&yar ettiği 10,5 luk mermilerle dü..;manı 
bombardıman etmişti. Tayyarecileri:niz 
mahrumiyet icinde cidden mevcudiyet 
gösteriyorlardı. 

* Balkan harbini müteakip memlekette 
tayyareciliğe karşı hakiki bir alfıka 
uyandı. Uçmak büyük bir meziyet gib: 
görülüyordu. Balkan harbi .:;onunda 
Edirnenin istirdadını müteakip üc saat
te tayyare ile Edirnedcn 1stanbula ı>e
len Osman Nuri, Salim herkesin alaka
sını celbetmişlerdi. 1913 sene~i vazında 
Paıis - İstanbul - Kahire s eyaha.tini ya
pan Fransız m}·yareci Döbru da İs1an
bula gelmiş ve bun u diğer Fransız ve 
Alman tayyarecilerin Istanbulu ziyaret
leri takip etm~ti. Bu arada ilk defa 
ters ( yani başas.ağı ) uçan bir 
Fransız tayyareci de Jatanhula gelmişti . 

Aliıka o kadar uynnmı!ltı k i Belkis 
Sevki isminde bir kadınımız da ilk defa 
olarak uçmak cesaretini göstermişti. Bu 
kadının uçmnk teşebbüsü bir çok dedi
kodulara vesile teşkil etmi , hatta bazı 
dili uzunlar uçuştan sonra kadının altını 
kirletmiş olduğu rivayetlerini de çıkar
mışlardı. 

Bu hadiseler tayyareciliğe karşı mem
lelcetimizde duyulan hevesi gösterir. O 
zaman havııc.ılıktn hakikaten bir varlık. 
bir lı:ıymet arzediyorduk. O hızın devam 
edip bugiine kadar gelmemiş olması ne 
büyük kayıptır!. 

* Balkan harbinin hitamı ile umumi 
harbin baş1 mnsı tarihleri arasında kalan 
müddet zarfında Fethi, Salim, Nuri, Fe
zn. Cemal gibi çok kıymetli tayyarecile
rimiz ellerindeki malzemenin henüz pek 
iptidai olmasına rağmen umumi cereya
na kapılarak bir Kahire scyahitine kal
kıştılnr. 

Bu seyahat bir kaç tayyarecimizin 
kaybolmasına sebebiyet verdi. Seyahat 
esnasında Fethi rasıdı Sadık Üe birlikte 
Şamdan sonra bir hava cereyanına ka
pıldı ve deniz seviyesinden aşağı bir ye
re düştü. Hem Fethi hem de Sadık bu 
kaza neticesinde şehit olmuşlardır. Tay
yareci Nuri İ!c Şamdan hareketi mütea
kip denize düştü. Nuri fevkalade yüzme 
bilirdi. Rasıdı topçu lsmail Hakkı i e h iç 
yüzemezdi. Sahilden kazayı gören Arap
lar yeti rniş. İsmail Hakkıyı kurtarmış
lardı. Nuri mükemmelen yüzdüğü için 
yard ıma ihtiyaç duymamış. yüze yüze 
sahile gelmiş ve fakat her nedense tek
rar dönerek tayynrc..1inin yanına gitmiş 

Enver ve Cemal paşalar tayyareciliğe 
aziımi ehemmiyeti veriyorlardı. T ayya
reciliğimizin il eril emesi için F ransndan 
Dö Gois isminde bir tayyare zabiti ge
tirilmişti. Bu muktedir tayyareci halen 
Fransız mütekait hava generali Dö Go
isdir) kendisine gn} atlc \'asi salahiyet 
veri1mişti. Fakat Dö Gois memlel.:eti
mizde uzun müddet kalamamış, umumi 
harp patlak verdiği zaman Fransnya 
avdete mecbur kalmıştı. Bunun üzerine 
yüzbaşı Salim (merhumdur), tayyareci 
Feza {halen mütekait ve A nkarada b ir 
şirkette memurdur), Fa:zıl (Scydiköyde 
milli mücadeleden sonra kurulan mek
tepte ders verirken dü müş şehit olmuş
tur.) Tayyarecilik teşkilatımızı ellerine 
almışlard ır. 

Umumi harpte Almanyadan bir mik
dar tayyare ve muallim gclmi>ıtİ. Fakat 
bunlardan pek o kadar istifade edilmiş 
değildir. 

* Umumi harpten sonra elimizde b ir kaç 
dökük tayyare kalmıştı. 1919 da milli 
mücadele başlarken bunlar Maltepede 
bulunuyorlardı. Derhal milli kuvvetlere 
iltihak eden ta,D·areciler bunları kaçır
mağa teşebbüs etmişlerse de muvaffak 
ol:ımııınışlardı. Çünkü, lngilizlere haber 
verilmişti. Ancak bir tek tayyare kaç
mağa muvaffak olmuştu. Bunu da Vecihi 
kullan ıyordu. 

Milli mücadelede ilk havacılık. faali
yeti Konyadn başlamıştır. Suriye ve Fi
listinden getirilen tayyarelerle uğraş
mak ÜTCre 1336 dn tayyareci Savmi 
(halen binbaşı ve lstanbul hava kuru
mundadır). Konyaya gitmiş ve ilk milli 
hava kuvvetlerini teşkil etmişti. Memle
kete yaptığı hizmetlerle havacılık tarihi
mizde Fazıl ile birlikte gelen Savmi. ay
nı zamanda mükemmel bir kaptan ol
duğu için Karadenizde küçük motörler
le Rusyadan cephane taşımış ve Alınan
> adan alınıp Rusya yoliyle Anadoluya 
gelen tayy relerle meşgul olmuştu. Yine 
aynı zatın idaresiyle Haliçteki bahriye 
tersanelerinden kaçırılan deniz tayyare· 
!eriyle Amnsrad bir karargah teşkil 
olunmuştu. Bu karargah da Savminin 
idaresinde idi. lstanbuldan kaçırılan bu 
kırık dökük tayyareler monte edilmiş, 
bir hoca rasıt yerinde mevlıit okuyup 
kurban keııildikten onra ilk tayyare ha
valanmıştı. 

Konyadaki illı: hava karargahı bilaha
re F..skişehire geçmiş ve mUli mücadele 
sonuna kadar orada kalmıştır. 

* Mılli mücadele sonunda Türk süngüsü 
galip olunca bu muzaHeriyette kanatla
rımıza düşen hissede inkar olunmamış 
ve tayyareciliğimizin inkişafı için lzmir
de Seydiköyde bir havacı lık mektebi ku
rulmuştu. Bu mektebin idaresi de Savmi 
ye verilmişti. Kıymetl i tayyareci Fazıl 
milli mücadelede diiımann göz açtı r
mazken bir mektepteki muallimliği sı
rasında ders uçuşu yap rken düşmüş, 
ağır yaralanmı~ ve kaldırıldığı hastane
de vefat etmi~ti. O zaman doktorlar, 
yaşadığı takdirde bile şuurunu muhak
kak kaybedeceğini beyan etmişlerdi. 

Havac ılık mektebi Seydiköyden Eski
şehirc naklolunmuş ve cümhuriyet devri 
gelerek her sahada olduğu gibi havacı
lıkta da büyük bir inkişaf hamleleri gö
rülmeğe bn~lamı , .e b .. günkü vaziyete 
gelinmiştir. 

T ürk kanatlarının kah raman e\•lutla
nr.ın hatıralannı yadederken göklerimiz 
uğruna canlannı vermiş olan kıymetli şe
hitlerimizin ruhunu hiirmetle anal ım .. 

Muzaffer ACAR 

Cihan Hatun ::11111111111:11~ - ~1111111:1:111::: - --- --- ------ Curci Zevdan Tefrika: 110 YAZAN: ----- ---- --------------------------------------makla bitiriyorlard •. Esirlerin beşer be
şer, onar onar, yok bahasına satıldı . .Mu
tasam milzayt.>delerin nce!c yapılması 
için tazyik ediyordu. Şehirden alınacak 
bir şc • kalmayınca Mutasamm emri ile 
sehir hcdiın ve ihrak edildi. Asakiri İs
lamiye Amuriyeyc muvasalatları tari
hinden avdetlerine kadar orada elli beş 
giin geçirmişlerdi. 

Verdan muhtelif yerlerde cereyan 
c·den esir müzayedelerinde dolaştı. Hiç 
b;r verde ne zevccsindcn, ne de Cihan
d.ın bir esere tesadüf etmedi.. Bundan 
pek ziyade canı sıkılmıştı. Ne yapacak
larını müzakere etmek üzere Aydoğdu
nun yanına avdet etmek istedi.. Avdet 
ederken Afşinin ordugfilıından geçti. 
Orada cnwnli gnnniın arasında Cihanın 
:ı. ağız ntıru gördü. Atın yanında Saman 
duruyordu. Bu ise yağız atın Cih~l)ın 
a ı olduğunda iph" hır kı Lyordu Ver-

dan hiddet ve gaupten titremeğe başla
dı .. Zaten Verdan her ne zaman Samanı 
görse tüylerinin ürperdiğini his.seder, 
onu gebertmek isterdi. Fakat onun üze
rine el kaldınnağa Aydoğdunun razı ol
mıyacağını bildiği için naçar taarruzdan 
vaz geçerdi. Atı görmesi Verdanı fevka
lade sedndirrnisti. Hemen Aydoğdunun 
yanına vararak ke} fiycti ihbar etti. Ay
doğdu derhal atın bulunduğu yere koş
tu .. At yalnız duruyordu. 

Saman oradan savuşmuş idi. Aydoğ
du atın başına baktı. Arslan nişanesi 
hayvanın cephesinde duruyordu. Ciha
nın atı olduğunda şüphe yok idi. O hal
de Cihan ile Heylanenin Afşinin almış 
olduğu esirlerin arasında olması mu
hakkak gibi idi. Aydoğdu derhal Afşinin 
yanma giderek Cihnn ile Heylaneyi ta
lep etmeyi düşilndü. Fakat Afşin kendi-
me fona bir mukabelede bulurum tabil 

--·---
Aydının lzmir Fuarı da 

Kurtuluş bayramı ~---~~~~~x~x--~---~-~~ 

Bu .iin 7 eylii l güz.el Aydının k~rtuluş 
yıldönii nı iine rnsllamaktndır. iz.mirin 
kurhılu hayramıııa rnstlıyan pazartesi 
giin ii İzmirde yapılacak merasim çok 
luısmctli olacaktır. 

- BASTAl!AFI ! inci SAHİFEDE - güreşçileri içinrl.? E 'vrr, Nijazi, Nuret
tin, lsmaU, Bekir, Mefü c.t Ali, Faik, 
Ahmet, Mustafa &•bi k•ymetli ) eni ele
manların savaşları ve a acaklaı ı netice
ler çok ümitli görünmektedir. 

Sahnlılc\ iı ı clırin sembolik -:ekilde 
i~nli tck;:ırlnnnrak kt laya ve hükü
met konağına mer<tsimlc bayraj!•mız çe
kileceklir. 

!I eyliil şenliklcrimizd~ bulunmak üze
re tren ve otobih l<'rle lzmire dün gece 
kalabalık ziyaretçi kaCileleri gelmiştir. 

Enclki gece hum 12602 kişi ziyaret 
eylemi tir. 9 eylül gecesi fuar fevkala
de bir sureth• tem ir edilecektir. --·---inşa edilecek köyler 
Kızılay cemiyetinin Kabakum ve Ova

cık köylerini yeniden inşa ettireceğini 
haber vermiştik. Mahalline giden Kızıl
ay heyeti avdct etmiştir. Bugün Kızılay 
miifettişi Ankaraya gidecek, dön~te 
hemen inşaata başlanacaktır. İn~ edi
lecek 8.J evin malzemesi şimdid~n temin 
EdilmeJ...--tedir. --·--YETİM MAAŞLARI 

Mütekait, dul ve yetimlerin iiç aylık 
maaşlarının tevı.iine iki gündenberi de
vam edilmektedir. Te\-zi muamelesi sii
ratle bitirilecektir. --·--Gelenler, Gidenler 

Gaı.i Antep saylavı B. Nuri Pazarbaşı 
Aydına. Amerika sefareti ataşemiliteri 
B Erkner Ric:ar fstanbula, sabık Yemen 
e;kanı harbij;e reisi general Vasıf ı~tan
bula, Aydın mebusu B. Sakir Şener ve 
Erzurum mebusu general Zeki Soyde
mir Ankarnya gilıni.şlenlir. 

•• fl llllll l lll8111tlllllllllllllllll C lll111• .. 
• A.VA KURUM UNA 
.UAOLUNVZ 
On binlerce uçucu insan yetiştir

mek ihtiyacı öniindeviz. Bu ihtiyacı 
kıırsılaııınğa t:nlısan llnva kurumuna 
)'ardım ınechuri) etiıııi·1. işte bundan 
doğuyor. Ha' a kurumuna a:ıa yazılan 
her vatanda· hu gayeye hizmet etıni~ 
olmakla İİ\'tiııehilir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

kıymeti haiz olan sergi hakkında hir fi
kir edinmekliğimize vesile olması dola
yısiyle muzaaf bir kıymeti h'iz bulun
maktadır. 

Edirncdc yapılan son serbest güreş 
Türkiye birincilik miisabakalarına i~ti
dik etmiş olan müsbakıların hepsi istik
bal için ilınit verici birer k ıymd taşı-
111aklndırlar. 

İzmirin spor severleri ve bu hususta 
ç.alışan kıymetli idarecileri- bu sporun 
hmir \"C muhitinde inkişafı için müm
kün olan her şeyi yapmakta olduklcı.rı 
bilfiil sabit olmuş bulunuyor. 

Fuar müsabakalarına iştirak eden ye
di bölgenin en iyi serbest güreşçileri 
içinde beynelmilel güreşçilerin bulun
ması bu mfürabakaların ehemmiyetini 
ve cereyanı sırasında tehaddüs etmesi 
çok muhtemel olan sürprizleri itibariyle 
de şayanı tetkiktir. · 

tstanbuldan Halil, Çakır Ahmet, bü
yük Mustafa ve Samsunlu Ahmet \·e 
Ankııradan Yaşar. Celal Vahit ve Mer
sinden, Mersinli Ahmet, Yahya gibi mü
sabıklarla boy ölçüşecek olan Balıkesir, 
Kocaeli, lzmir ve Çorum mıntakalan 

Son bahar 
at koşuları 

15 Eylül Pazar günü Kızılçullu koşu 
sahru;ında son bahar at yarışlarına baş
lanecaktır. Bu koşulara iştirak için bir 
çok değerli ve tanınnuş atlar İzmire ge
tirilmektedir. Koşuların ikramiyeleri 
yi.ikseklir . 

Okulla -~a t ale
be kaydı 

llk okulL r d .. kayıt muamelesine Salı 
günü başlanacnk ve 22 Eylü'de nihayet 
bulacaktır. llk okullarda derslf:'re 23 
Eylüld~ başlaruıcaktır. 

Li e ve orta okullarda namzet talebe 
kaydına devam edilmektedir. Lise ve 
orta okullar 1 ilk Teşrinde açılacaktır. 

~ : .. · . . ,'. '~. 

Bugün matinelerden itibaren 
Fevkalade nefis iki bii:rü!;: {ilim birdcıı 

- SKAI .. ~. Opera~ının 120 kişilik meşhur orkestrasmın i~ tirakiyle, 
bestekar Pm:çin~nin ölmez eseri 

MADAM BUTTERFLA Y 
Bnş rolılc diinyanın en biiyiik Primadonnası MARiA ~EBOTAr.i 

2 - Biitün g(iniillcri coşturacak sahcser bir KO:WEDI 

r örünmiyen adam aramızda 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

YARATANLAU : COXSTANCE B EN'ETfE - G ARY GRANT 
SEANSLAR : GÖRÜNMİYEN ADAM : 3 - G.30 - 10 DA .. 

BU'ITERFLA Y : 4..4.5 - 8.15 - TE BAŞLAR 
Cumartesi , .e Pazar 11.30 d::ı ve haftn arasında her gün 3 te UCUZ HALK 

S EANSI..A.RI 20 - 25 - 30 K URUS .... 
: • ~ .. 1 • • • ,. .... " • • • • 

ona mukabil sükfı t etmlyecekti. Ordu 
içinde büyük bir mesele çıkmak pek 
muhtemel idi. 

Halbuki Aydoğdu orduyu birleştir
meğe bütün kuvvetini sarletmiş ikPn 
dağılmasına sebep olmak istemezdi. Bir 
müddet bu cihetleri düşündü. Af!3inin 
yanına girip gırmemek hususunda tered
düt etti. Nihayet öyle bir harekette bu
lunmamı:ığa, ışe Halifeyi müdahale ettir
meğe karar verdi. Halifenin kendi hak
kını ihkak edeceğine emin bulunuyor
du. 
Aydoğdu oradan avdetle doğruca Ha

lifenin nezdinc gitti. Mutasam umumi 
bir resmi kabul ile meşgul idi . Bütün 
havas ve benclegfın lnıı.uru Halifeye ka
bul olunuyor. muzafferiyeti vakıadan 
dolayı arL.ı tebrikat C"diyorlardı. Aydoğ
du merasimin hitamını beklemeğe mec
bur oldu. GünUn kısmı azamı bu inti
zarla geçti. Aydoğdu Halifeden hususi 
bir mülakat istedi. Mutasam müsnade 
etti. Aydo[.>duya hüsnü kabul gösterdi. 
Kendisine yakın bir yerde oturttu . Ay
doğdu Hnlifoye dua etti. Ar-LJ tebrikat 
eyledi. Mutasarn Aydoğdunun bir şey
den mi.ı tcessır olduğunı,ı nnlıyarak >50r-

du: 
- Bir şeyden el argın mısın? Sahip! 
- Bir kul velinimeti huzurunda dar-

gın olamaz. Ancak müteessir bulunur. 
_ Kimden müteessirsin? 
- Afşin, kulunuza haksızlık etti de 

ondan müteessirim. 
- Nasıl haksızlık etti? Seni tedbirli 

bir adam bilirim. Bu gibi şeylere mey
dan bırakmazsın. 

- Aramızdaki ihtilaf bir mevki veya 
bir ganimet için değildir. Umuriyede bir 
nişanlım vardı. Afşin bunu bildiği hal
de esirler meyanında onu kendisi almak 
istiyor. 

Mutasam Aydoğdunun Umuriyede bir 
niFınlısınm bulunmasını garip gördü. 
Aydoğdudan bu mesele hakkında daha 
ziyade izahat istedi. Aydoğdu içini çe
kerek dedi ki: 

- Şevketmeap efendimiz kullan Sam
rada iken bendenizc Yakuteyi ihsan ve 
onunla evlenmemi emir buyurmuşlardı. 
Emirlerine muhalefet elmiş idim. Bunu 
diln efendimize arzederek affı hüma
yunlarına nail oldum. Fakat Şevkelmeap 
efendimiz muhalefetimin sebebini s ual 

-BiTMEDi-

Güreşte tecrübe ve taktiğin büyük 
bir ehemmiyeti olmak!~ beraber bilgi 
ve kuvvetin de hazan bunun kadar 
ehemmiyetli olduğu görülınü~tür. Tür
kiye birinciliklerinden so:Jra monitörler 
nez.arcLinde çalıştırılan bu mıntaka gü
reşçilerinin fuar müsabnkalu·ı çok en
tere~an ve çetin olacağı muhakkaktır. 
Bu müsabakaları teknik bakımından 
ikiye tefrik etmek kabild ir. 

1 - Tecrübeli Ye beynelmilel müsa
bıkların nisbcten daha az tecrübeli mü
sabıklara karsı tatbik edecekleri tarz, 

2 - Tecrübesi az, kuvvetli ve enerjik 
ve serbest güreşi kavram~ gençlerin tat
bik edecekleri taktik memleket ve bu 
sporun istikbali hesabına tetkik edilme
ğe layık olan hu iki kuvvetin çarpışma
sından doğacak neticcniıı kıymeti, inki
şafı ve semere vermesi b :iyük bir zafer
dir. Yeter ki bu gençl r milli gaye için 
döktükleri tere mukabil kendiler.ini teş
yi edecek sıcak bir muhit bulsunlar . 

S. ÇlFTÇtoCLU 

Trende çalınan 
~ 

paralar 
Çorumlu Mehmet oğlu Arif Yurteri 

adında ihtiyar bir adam fuarı görmek 
üzere Çorumdan lzmire gelirken Anka
ra tTeninde bir şahısla tanışmış, bu şa
h ıs kendisine yakınlık gösterm~tir. Ara
da başlıyan münasebet sıkı bir arkad~ş
lığa intikal etmişi ir. 

Bu kötli arkadaş, zavallı ihtiyarın 
250 lira..,ını çalmış, Arif bunun pek geç, 
ancak Afyonda faı·kına varmıştır. 

Zabıta bu yaman hırsızı aramaktadır. --·--ZA V ALLl ÇOCUCUN 
KOLUKmlLDI 
Cumnovn.-.;ının Şaşal köyünden dokuz 

yaşında Halil llhanı, aynı köy muhtarı 
Durmuş oğlu tsn Uysal keçi çaniyle \'"\Ir
mak suretiyle kolunu kırmıştır. Zavallı 
çocuk İzmire getirilerek memleket has
tanesinde tedavi altına alınmıştır. 

ZİYARET 
İngiliz ceneral konsolosu dün öğleden 

sonra vali B. Fuad Tuksalı makamında 
ziyaret eylemiştir. 

Ankara radyosu 
---~---
BU G V N 

7.30 Program 7.35 Müzik : Hafif musiki 
pi. 8.00 Ajans haberleri 8.10 - 8.20 Ev 
kadını - yemek llı.tesi 8.30 Müzik 13.30 
Program ve memleket saat ayarı 13.35 
Müzik : .Muhtelif şarkılar pl. 13.50 Ajans 
haberleri 14.05 Müzik : Plaklarla m uh
telif şarkılar programının devamı 14.20 
Müzik : Riya~ticümhur bandosu (Şef : 
İhsan Kiinçer) 15.00 - 15.30 Müzik : 
Dans müziği pi. 18.00 Program 18.05 
Müzik : Hafif ı;;arkı ve sololar pl. 18.40 
Radyo Caz orkestrası Hl.15 Müzik : Fa
~ı l heyeti 19.45 Ajans haberleri 20.00 
Müzik : Müşterek :;arkılar 20.30 Konuş
ma (Günün meseleleri) 20.50 Müzik : 
21.15 Mil:tjk : llavaiycın Gitar - Siret 
Tayfur 21.30 Radyo gazetesi 21.45 Mii
zik : Radyo salon orkestrası 22.30 Mem
leket saat ayarı, ajans haberleri, Ziraat, 
esham, tahvilat, kambiyo, nukut borsası 
Fiat .. 22.50 Müı.ik : Radyo salon orkes
trası programının devamı Yalnız uzun 
dalga postasiyle 22 50 Konuşma (Ecnebi 
dillerde - Yalnız k•sa dalga postasiyle .. 
23.10 Müzik : Cazb~ınt pl. 23.25 - 23.30 
Kapanış .. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
t Z M t R 

Enternasyonal fuarın.: 
:JaLONDRA 
Radyosu neıriyatı.. 

Londradan Türkçe haberler resmi 
1ngila pavyonundan her gün 21,15 
te verilecektir. 

. 
• 

İngilizceyi bilenlerin de İngilizce 
haber zamanlarını bilmek istedikleri
ni d ii§ünerek Londrııdan İngılizce ha
berlerin resmi lngiliz pavyonundan 
14,30 - 16,00 - 19,00 ve 2 1,00 d e 
verileceğini bl1diririz. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.. Romanya kralı 
Tahtından 
Vazgeçti 

---· - --
Bugün Romanya daima 
patlamağa namzet bir 
volkan hallndedir--•--

- BASTAltrt!• • ı lNCİ SAllİFEDE -

retle Transilvaın a meselesinde kendisi
ne zahir olabil~ek kun-etleri yanında 
'nılalı ilecekti. 

Dohrica umumi harp yağmasının ese· 
ri değildi. i kinci Balkan harbinde BuJ
~arlarm zarıfmdaıı istifade edilerek ele 
gcçirilmis. bir toprak parc.:ası idi. Dobri
ca üzcriııdt•ki Bulgar müddeiyatını in
safla ınütnlfüı edenle.r dalına Bulgarları 
haklı hulmu tardır 
Romanyanın ilk hatası burada baştu. 

Son hata ı da kayıtsız şarl."lız kendisini 
mihver de\ letlerinin kuca~na atması
dır. 

Bu hatala r Karole krallık tahtına mal 
olnıu~tur. Lakin Rumen milletine kaç 
sene devnm edeccf: i malum bulunmıyan 
ıstıraplar.ı mal ulacn~ muhakkaktır. 
Truıısilvanya meselesinde Macar iddia
ları da tamanıen haksız değildi. Faknt 
hugiinkii hal ekli de tamamen gayri 
r.dilanedir. 
Viynıın kararı ıki memleketi dost 

yaı:ıacak bir hal f,'&rcsi olaınanııştır. Yal· 
nız ik i milletin rollerini değiştirmiştir .. 
Dün muztnrip olan Macarlar bugün me· 
sutturlar. D ün mesut olan Rumenler 
huaün ıstıraba katlannıağa mahkUnı 
cdilmi tir. 
· Tarih , .e ynkııı hadiseler gözlerimizin 
ön ündedir. Milletler cebir ve tahakküm 
usuller iyle id.ıre edilemezler. Bunun ilk 
(irneğini Türkiye \ emıiştir. 1919 malı
k ümiyetini , Seni ilk önce Türk ı.üngü
sü yırtmış. yerine müsavi hak esasına 
dayanan Lozanı ikame eylemiştir. 

Almanya Vcrsay mahkfuniyeti altın
da futulamamı hr. Almanya yarın ikin
ci bir Versay im7.alamak mevkime düş
se bu eser de asla pajidar olama%. Al
nıanyanın kunnağu u~ığı hegemon
l nnın da ömrü kısa olmaia mahkiımdur. 
Trianon işte ortadım kalkmıştır. Viyana 
kararı da uzunluğu kcstirilemiycn müd
det içinde ortadan kalkmağa namzetti r. 
Milletlerin idaresinde dcvaıulı bir sulh
ta hak ve ad.ılet nıcflıumlannın hakimi
yeti mutlak :ıı.urettc lazımdır. 

Romanyada hük üm süren kargaşalık· 
larılJ ne netice HrcC'cğini bilmiyoruz. 
Jt'akat orada !-iİmdi daima patlamağa 
miis tcit bir \ olkan 'ardır. Eğer Roman
.fa i!jledi~i hataları tekrarlamamak kay
diyle politikasına ·uuri bir istikamet 
'erebilir \ 'C milli tesanüdü.nü muhafa
zaya muktedir olursa istikbalin kendisi
ne giiliimscme~i ihtiınali vardır. Aksi 
takdirde yani keşmekeşler deTIUD eder
se kendisini itaba ~.ğır Ukibetler bekli
yehili r. 

HAKK!OCAKOCLV 

B. KEMAL AKStiT 
İstanbul asliye birinci ceza hakimli

ğine terfian tayin edilen şehrimiz asliye 
birinci ceza hfık.imi B. Kemal Aksüt bıı 
sabah lstanlıula gidecektir. Yeni vazi
fesinde de muvaffakıyetler temenni ede
riz. 

1ZM1R ASKERLtK ŞUBEStNDEN: 
Şubece hayvanları satın alınıp parala

rını almıyanlann paralannı almak Ü7.e
re şubeye müracaatları ilan olunur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ÔZEL 

Yusuf Riza 
okulu 

Ana \'e ilk kısımlarına yeni talebe 
kaydıııa JO eylül, dersler~ 23 eylül 
tarilıinde başlıymc.ktır. Uzak semtler 
için otobüsler vardır. 
Başturak - Kestelli caddesi 
No. 76 Tel. 2914 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kiralık mağaza 
dükkan ve odalar 

Miiracaat ikinci kordon :Mukez 
banka ' J arkasında No. 88- . • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Altınruya 

İzmirin bu meşhur kolonyasını Hi
lal eczahanu inden alacaksınız. Çün
kü yalnız eczacı Kemal K. Aktaı 
yapar. 

Türldyenin bütün zevkini kendi
sinde toplamış bir tnheserdir. Takli
di yoktur. Çünkü yapılamamakta
dır. 

HtUL ECZAHANESI 
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Macarlar 
ı · Rumen şehrine 

girdiler 

Sun'i bir buhran 
stanbul 

ranına 

ır.ıncıları ekmek buh
sebebiyet verdiler Bukrcş, 6 (AA) - Dün akşam Lu

t~da demir muhafızlar tarafından milli 
tıyatro meydanında yeni tezahürat ya
Pılmıştır. Mitral; özlü kıtaat sokakları ta-

------'IC4X---

dtanıakta ve şiddetli tüfenk ateRİ seg)eri 
uyulmaktadır. 
Budapcşte, 6 (A.A) - Genel kur• 

May ti}•asetinin tebliğ ettiğine nazuan 
1 acar kıtaatı Satman ve ~1armaros Si
ı:etni şehirlerini isgal etmişlerdir. Kıtaa· 
tı.n .ilerlemesi der~iş edilen proğram mu
<:ıbınce hadisesizce devam etmektedir. 

İstanbul, 6 (Hust.ı.i) - İki giinden sine mürac<ıat edeı ~k şehrimiz ıcm ve
beri şehrimizde b.ızı fınncıların ihdas lrilınektc olan 300 ton bu~dayın 350 to
ettikleri sn'i ekmek buhranı, vilayetin na jblfığını i:;temiştir. 
aldığı tedbirlerle önlenmiştir. ı Yapılı:ın tetkikat netice!'inde bazı fı-

Vilayet avrıca toprak mohsulleri ofi- nnlann un sakladı.kları tesbit edilmiştir. 

Bükreş, 6 (A.A} - Başvekil general 
tntenesko dün memlekete hitaben bir 
d eyanname ne rederek d vletin idaresini 
I eruhıe ettiğini, hükümetin yeni esas
ara göre kurulacağını ve memlekette 
~utlak Nasyonalizm temeline dayanan 

Milista hava kurumuna 
yardım edenler artıyor 

~---------X4X---~~-----
ır Proğram tatbik edileceğini ve niha

Y~t Romnnyanın bugünkü bağlarının de
rınleştirileceğini bildirmiştir. 

MiJas 5 (Yeni Asır) - Asker aileleri- dilmi ·!erdir Bu suretle aza adedt !>305 e 
le muhtacı muavenet fakirler ve çocuk- :ı .. · ~ - 0 k'' l' 
lar istisna edilirse .Milaslıların hemen teberruat yekunu da aSO ·usur ıraya --·--Kralın tahtından f era-
hepsi Türk hava kurumuna aza kayde- baliğ oLnuştur. 

gatini istiyen kitleler 
- B ŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

asara} ına doğru ilerlemcğc başlamıştır. 
u hareket mitralyözlerle mücehhez as

keri kıtalar tarafından durdurulmuştur. 
Söylenen şarkılar arasında yahudi 

b~eyhtan olanlar pek çoktu. Sokakhırda 
ır çok zabitlere tesadüf edilmişse de 

bunlardan hiç biri niimayi lere iştirak et· 
llıemistir. 

Rumen fabrikatörlerinin en zengını 
0 lan B. Malaska ile şehrin askeri ku· 
mandam olan ve Knlineskonun katille
rini Lilamuhakeme idam ettirmİ.'J bulu
nan general Arı;ileanu dün akşam tevkif 
edilmişlerdir. Diğer tevkif edilenler nra
•ında Tataresko kabinesinde dahiliye 
nazırlığı yapmış olan Gelmenceanu ile 
~emir muhnfızlann büyük diişmanı lrc 
ıbcral partisi lideri Viktor Yanadi de 
Vardır. B. Malaska general Antenesko
nun en mühim rakibi addedilmektedir. 
A.ntenesko gerek Malaska hakkında ve 
Rcrek tevkif olunan diğer eşha~ hakkın
da tahkikat açılmasını emretmi~tir. 

Biikreş sokaklarında yapılan bu nü
mayişler esnasında hiç bir yaralı ve 
1'llaktül yoktur. Askerler Kralın sarayı
nın karşısındaki bahçeye mitralyöz koy
ınak suretiyle muhafaza altına almışlar
dır. 

KRAL KAROL 
Tahtından feragat 

eyledi .. 
---·-

- llASTARAPI 1 ind SAHİFEDE -
lenesko ile Patrik Nikodim ve Temyiz 
muhakemesi reisi Redileskonun huzu
runda yemin etmiştir. Yeminin sureti 
şudur: 

cAllahın inayeti ile anavatanı, hudut
larını ve tamamiyeti mülkiyesini muha
faza etmeği yemin ederim.> 

Bundan sonra başvekil Antenesko da 
yeni Krala sadakat yemini etmiı:tir. Bu 
yemin de şu şekilde yazılıdır: 

cKral Mişele. Romanya devletine ve 
Rumen milletine sadık olacağıma yemin 
ederim. Allah yardımcım olsun>. 

Şayanı dikkat olan bu yeminlerde 
kanunu esasinin mevzuu bahis olmama
sıdır. Bunun sebebi Antenesko başvekil 
olur olmaz Rumen knnunu esasisinin ilga 
edilmiş olduğudur. --·--ORMAN YANGINI 

Buca civarında dün akşam bir orman 
yangını çıkmış, yetisen halk tarafından 
.!'Öndüri.ilmüştiir. 

İzmir '!'icaret Sicil Memurluğundan : 
Tescil edilmiş olan (OTO TRAKTÖR TÜRK ANONÜI ŞİRKETİ) esas muka

Velenamesinin 4 üncü maddesini değiştiren Jayiha Ticaret kanununun hükümle
rine göre sicilin 2818 nwnarasına kayıt ve tescil edildiği il:ln olunur. 

fzmir sicili ticaret memurluğu resmi mlihürii ve F. Tenik imzası 
l:LAYİllA 

15/4/1940 tarihinde akdedilen fevkaliıde umunıi heyet içtinıaında lııdili ka
tarlnstınlan statüniin dördüncü madde,inin eski \'e yf'ni sf'klidir : 

STATÜNÜN DÖRDÜNCÜ MADDESİNİN · 
ESKİ ŞEKLİ YENİ SEKLİ 

Madde 4 - Şirket aşağıda yazılı mu
<ıınele lerle uğraşmak i.izere kurulmuş
tUr: 

1 - Her nevi otomobil, kamyon, trak
tör, ınotosiklet. bisiklet ve lıüti.in bun
ların lefeıTiiatı ve yedek aH'ıt \'C mua
nıeleleri ticareti ile her nevi sınai mua
llıelut Ye ithalat eşyası alım ve salım ve 
kom.is,:. onculuğu .. 
il - Otomobıl, kamyon alelUmum 

llıotörlü ve motör.::.üz kara nakil vasıta
ları ve :;mai alfıt, t:şya ve makineler ta
llıiratı .. 

lII - Motörlü, motörsüz kara nakil 
Vasıtalarının karosl'rilerinin inşası alun 
"e satımı ve tamiri.. 

1 
$irket yukarıda gösterilen maksatlar

a münasebeti bulunan bilumum mali, 
~1nai ınunmclatı icra ve bu muamelatla 
lştjgal eden diğer şirkeUerin hisse se
tıetlerini ve tahvillerini mübayaa ve bu 
tıevi şirketler tesi.s edebilir. 

Ne\ i ve mahiyeti itibariyle işbu mad
tde zikredilen muamelattan gayri her 

n~i bir muamelenin ifası, şirket için 
tıati görüldüğü takdirde heyeti idarenin 
teklıfı üzerine heye:ti umwniye tarafın
dan ıttihazı karar edilmesine ve tadil 
ınahiyelinde olan işbu kararın hükümet 
~Etrafından tasdik edilmesine müte\•ak
•ıftır. 

Bu suretle uısdık edilen karar i~bu 
ınuka\·elenaru,eye zcylen ilave olunur. 

1
. Sirket escıs maksat ve tedviri munme
atı ~ınnında k .. nunu mahsusuna tevfi

kb n emvali ~ayri rr.enkulc tasarruf cde-
ılır. 

Madde 4 - Şirket aşağıda yazılı mu
ameleler ile uğraşmak üzere kurulmuş
tur: 

I - Her nevi otomobil, kamyon, trak
tör, motosiklet. bisıklet ve bütün bunla
rın tcf errüatı ve yedek alat ve edevatı 
ticareti ile her nevi sınal isler \'e her 
türlü mevat \'C eşya ,.e emtea ithal ve 
ihracı ve alım satımı ve komisyonculu
ğu .. 

lI - Otomobil, kamyon, alelumum 
motörlü ve motörsiiz kara nakil vac;ıta
ları ve .sınai tllat, e~ya ve makineler ta
mi .. atı .. 

III - Motörlü, ınotörsüz kara nakil 
vasıtalarının karosl·rileriııin inşası alım 
ve satımı ve tamiri. 

Şirket yukarıda gi5sterilen maksatlar
la münasebeti bulunan bilumum mali, 
sınai muamelatı icra ve hu muamelatla 
iştigal eden diğer ıjİ rketlerin hisse se
netlerini ve tahvillerini mübayaa \'e bu 
ne\·i şirketler tesis edebilir. 

Nevi \'C mahiyeti itibariyle işbu mad
dede zikredilen muameHittan gayri her 
hangi bir muamelenin ifası, şirket için 
nafi görüldüğü takdirde heyeti idarenin 
teklifi üzerine heycfj umumiye tarafın
dan ittihazı karar edilmesine ve tadil 
mahiyetinde olan işbu kararııı hükümet 
tarafından tasdik edilmesine mütevak
kıftır. 

Bu suretle tasdik edılen karar işbu 
mukavelenanıt:ye zeylen ilave olunur. 

Şirket esas maksat ve tedviri mua
me15tı zımnında kaı unu mahsusuna tev
fikan emvali gayri menkulP tasarruf 
edebilir. 

23 Temmuz 1940 
OTO TRAKTÖR Türk Anonim şirketi 

imza okunamadı.. 
_OTO TRAKTÖR TlİRK ANONİM ŞİRKETİ esas mukcı.vclenaınesinin 4 ün

Vu 1!ıaddesini değiştiren tadil layihaları 20/8/1940 tarih \'c 2/14223 sayılı İcra 
ek.ılleri Heyeti kaı ariyle tasdik kılınm1ştır .. 

Ticaret Vekili N. İmza : Okwıaınadı 
9 liralık pul üzerine Ticaret \•ekii.leti resmi mühürü 

-----~------------~----------~-~---~ 
İZMİn 'l'URİS'l'İK YOLLARJ MIHTAKA Mil

VRLÜGÜNDEH : 
7 9 940 tarihinden jtibaren 30 gün müddetle açık eksiltmeye konulan iş: 
A - Mukavelesi feshedilen İzmir turistik yolları İnşaatından Karşıyaka, 

Bornova, lnciraltı, Jlıca ve Alsancak meydanı asfalt kaplaması olup keşif be
deli (33989 7) lira ( 4) kuruştur. 

B - Keşif evrakını görmek isteyenler turistik yollar mıntnka müdiirlüğüne 
rnüracaat edebilirler. 

C - Açık eksiltme 7 B'rinciıe rin 940 Pazart~i günü saat 1 1 de vilayet 
daimi encümeninde ..Yapılacaktır. 

1? - Muvakkat teminat mikdıırı ( 1 7 646) liradır. 
E - isteklilerin eksiltme tarihinden en a7. sekiz gün evvel müdürlüğe mii

tacaaıla bu işi yapRbileceğine dair ehliyet vesikası almağa mecburdurlar. 
7. 9 3641 ( 1841) 

..__--~------- -----~ ~--------~----~~ 
İzmir inhisarlar baş müdürlüğünden : 

. 940 Mali yılında ydın ve ödemiş havalisinden getirilecek tahminen 
ll!mendüfer istasyonunda yerden aıabal ara yükleme işi pa:rarlığa konulmuş
"1mendüfen İStasyonunda yerden arabalara yükleme işi pazarlığa konulmuş
tur. 

Bir senelık muhammen hamınaliye iicreti tutarı 437.50 teminatı 65.63 li
r?~ır. Şartnamesi levazım şubemizde görülebilir. İsteklilerin 12/9/940 ta
rıhıne müsadif Per,cmb · •11n:i saat 15 de başmü<lüılüğümüzdeki komisyona 
g lnıeleri il:'ın olunur. 7, 11 36S4 ( 184)) 

1 
Bir ltalayan kruvazö
rüne Jngilizler torpil 

isabet ettirdiler .. 
---·-

BAŞTARAFI ~ inci SAYFADA 
rı ıniiteaddit defalar ttalyan tayyareleri
nin bombardımanına maruz kalmışlarsa 
da İtalyanların bir kruvazörümiiz ve 
bir destroyerimiz üzerinde tam isabetler 
kaydettiklerine ve bir tuyyare gemimi
zi hasara uğrattıklarına mütedair iddi
alar hakikate muhaliftir. 

Bir İtalyan kruvazörüne iki toı-pil 
isabet ctmiş ve dört İtalyan tayyaresi 
diişüriilmüştür. 

İtalyan donanması tayyarelerimiz ta
rafından görillmüşse de ~erisin geriye 
dönerek müstahkem mevkiine iltihak et
miştir. Bir çarpı~nn yapılamamıştır. --·--FRANSIZ • J APON 

MiJNA.SEBATI 
Saigon, 6 (A.A) - Fransız - Japon 

ınüna..,ebatında husule gelmiş olan ger
ginlik dolayısiyle Fransız Hindiçinisi ile 
Sark limanları arasında talil edilmi~ 
olan seyrüsefer dün normal seyrine bas
lamL:?lır. 

AZJ:\1ET DOLA YIStLE ACELE 

sa tıs .. 
Sekiz Eylül pazar giinii san ı on bu

cukta ikinci beyler sokağında 7ti :No. da 
Doktor B. Faik Muhittin'in mobilyeleri 
mi.izayede ile satılacaktır. 

Satılacak csyalar: orta boyda müced
det vaziyette kelvinatör buz dolabı, ıntı
~if cevizden modern büfe ve kontra bü
fesi, ceviz yemek masası. maroken allı 
sandalye, Avrupa marokenli üç koltuk, 
altın mekik ipekli kanape takımı, avru
pa orta ve siğara masaları, yazıhane, 
camlı kütüpanc. muhtelif ''itap etajer
leri, madeni soba ve boruları. portman
to, avrupa tablnlı kanapc takımı. avru
pa sandalyeleri, c 0 viz <ynalı dolap. )a
voman. komodino. rnııa,·ene m~sası. pa
ravana, bro'lZ m::ın"al, kuslu ayna. 
muhtelif askılıklar, taban muşambaları, 
stor, tül, \'e kreton• perdeleri. pençere 
korni7Jarı, lake birer ki~ilik karyolalar 
ve pamuk yataklnrı ve sair bir çok 
es yalar. 

Tiirk Müzayede Salonu 
1 - 2 (1839) 

1ZM1R BELEDtYEStNDEN: 
1 - Gaziler caddeı;i Kemer fidanlığı 

önündeki yolun 500 metre murabbaı 
kısmının beton olarak tamiri, fen işleri 
miidürlüğündeki keşif ve şartnamesi 
veçhile nçık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 1048 lira 82 kuruş, muvHk
kat teminatı 79 liradır. Taliplerin temi
natı CM. bankasına yatırarak makbuz
lariyle ihale tarihi olan 23-9-940 Pazar
tesi günü saat 16 da encümene miiraca
atları. 

2 - Garaj santral arkasındaki 1362 
sayılı sokağın, Dr. Behçet Uz Bulvarile 
fü•fik S:ıydam caddesi arasındaki par
çasının belediyece verilt'cek kesme taş
larla yeniden döşeltirilınesi işi, frn işle
ri müdi.irlüğündeki keşif ve şartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmustur. 
Keşif bedeli 2685 lira 76 kuruştur. Mu
vakkat teminatı 201 lira 45 kuruştur. 
Taliplerin teminatı C .. NI. bankasına yatı
rarak makbu7Jarilc ihale tarihi olan 
23-9-940 Pazartesi giinii saat 16 da en
ci.iınene müracaatları. 

7-12-17-22 3657 (184G) 

ZA Y i 
Antalya vilayetinden aldığım nUfus 

tezkeremi ve İzmir Alsancak ahzı asker 
şubesinden aldığım terhis tezkeremi za
yi ettim. Y cnisini alacağımdan eskisinin 
hükmii olmadığını Han edl'l'iın. 

K. Yaka Bostanlı Cemal Sok. 10 No. 
hanede 326 doğumlu Recep oğlu Ab
dullah Durmuşlar. 

3646 (1842) 

r;r.T0'/7.//.7/././././yg-,dX7_y:;r~ZJ, 

~ · i z.mir 

Enternasuonaı fuarının 
En cazibeli tla\'yonlunndan 

Election 
Saati arı 

Pa\') onunu mutlaka ziyaret ediniz 

DOKrORUN 0$ESi: 

Erkekliğin 
Kimyası 

Ş. Karahisarda zelzele 

·--·--YAZAN: Or. G. A. 

Artvinin bir ahiyesinde evv ki 
gece 39 ev yanmıştır 

x.x~-----~ 
Geçenlerde burada, kadınlığın kim

yası üzerine yazdığım fıkradan dolnyı 
kadınları kıslmnmış gibi görünen bir zat: 

- Erkekliğin kimyası yok mudur} 
Diye soruyor .. Kimya dediğimiz ilim 

toptan fizik oluncaya kadar, şimdilik, 
her hadisenin bir kimyası vardır. Onun 
için erkekliğin de bir kimyası bulunma
sı tı:ı.biidir. Fakat i e kimya knrışınca 
h<ıkançlık hadisesi daha ziyade kadınlık 
kimya!'!ına girer. ErkekliRin kimyasını 
<ıormak isin mektup gönderen zat gibi, 
erkek kadınları kıskanınca kendisinin 
kimyasına bir az da kadınlık kimyası 
karışmış sayılır. Vakıa, kadın olsun, er
kek ol!!un herkesin kimyası az çok ka
rışık olduğundan her erkeğin de nz çok 
kıskanç olmasında şaşılacak bir şey ola
mauıa da, kıskançlık. herkeste mevcut 
olmakla beraber, hiç kimsenin tanımak 
İstemediği bir his olduğundan bu hissi 
hiç belli etmemek dahn iyi olurdu. 

Sayın okuruma burasını hatırlattıktan 
~onra. kendiııi gibi kimyaya meraklı fa
kat kıskançlık hislerini meydana vur
mıynn başka zatlar da bulunacağını dü
şünerek. ar7U'ltınu yerine getirmeğe çalı· 
şacnğım. 

Erkekliğin ka~ınlıktan ayrı bir kim
yası bulunduğunun bilinmesi eski. pek 
eskidir. Hormonlar ilmi bu bilgiyi meş
hı•r Bruvn - Seknr hekimin 1889 yılın
da, erkek hayvanların yumurtalıkların· 
dan hülfısayı İnsanlara şınnga ederek 
yaptığı tecrübelerden başlanırsa da biz· 
de koç yumurtalarını kuvvet ilacı ola
rak yedirmek u~ulü, ezelden beri denile
cek kadar, eskidir. 

Zaten o meşhur hekim de erkek hay
van yumurtalıklarında kuvvet verici bir 
hassa olduğunu i~bat etmekle kalmış ve 
ondan ~onra bu kuvvet verici maddenin 
kimyası ne olduğu uzun zaman meçhul 
kalmıştı. Voronof hekimin meşhur genç
lik aşıları da, gençlik veren maddenin 
ne olduğu bilinmeden maymun yumur· 
talığını - körü körüne gibi - aşıla
maktan ibaretti. 

Nihayet 1931 yılında Butenant adın
da büyük bir kimyacı, bir kaç ton mik
tarında erkek idrarlarını tahlil ederek 
onlardan yirmi beş miligram kadar bir 

Artvin, 6 (A.A) - Şa\·şatın Mirba 
nahiyesinin Alaca köyünde 3 - 4 eylül 
gece.si 39 ev tamuınen yanmıştır. Fela
ketzedeler civar köy ve mahallelere yer
leştirilmi~ ve iaşeleri temin edilmiştir .. 
Evlerin kıştnn evvel yapılması için icap 
eden tedbirlere baş vurulmuştur. 

Şarki Karahisar, 6 (A.A) - Dün sa-

Örçilin Nutku 
BAŞTARAn 1 tsct SAHİFEDE 

siddetli muharebelerin beklenebilece
ğini öylemi ve zafere kat'iyen iti
madı olduğunu beyan ederek sözleri
ni bitinni~tir. 

Londra, 6 (A.A) - Royterin par
l~nıento mulıabiri yazıyor : 

8. Çörçil beyanatı ile yine bir nik
binlik havası :) ııratmı~tır. Hiç bir 
müzakerenin 'ukubulmaınıs olması 
Avam kamarasının itimadını ispat et
mi tir. Yakın şarl..'iaki Ya7J~·et hak
kmdaki imalara büyiik bir dikkat 
hasrcdilıni. tir. Bır çok mebuslar bu 
rnes<.'l<.'de iyi tetkik edilmis bir vnzi-
yet ~örmektedirler. · 

hormon çıkardı. Fakat bunun asıl erkek
lik hormonunun kendisi olm dığı tecrü
belerle anlaşıldığından uğraşa uğraşa en 
sonunda asıl erkeklik hormonunu buldu
lar ve adına T estosteron dedıler. 

Bunun • kimyaca formulü şöyledir: 
Cl9 H28 02. Kadınlık hormonu Folli
külinin kimyası C2 1 H30 C2 olduğunu 
hatırlarsınız kadınlıkla erkekliğin arasın
da kimya farkı iki karbonla iki idrojen
den ibaret demektir. 

Fakat kimya bakımından bu kadar 
küçük farkın hayatta ne kadar büyük te
siri vardır! Dünyada her şeyi kimyaya 
vuranlar, aşk denilen duygunun o iki 
karbon ve iki idrojen eksiğini tamamla
mak için yalnız erkeklerde bulunduğunu 
ve bundan dolayı kadınlarda hiç bir va· 
kit aşk hissi olamıyacağını iddia ederler. 
Kimisi de kadınlarda kıskançlık his~inin 
o iki~er atom fazlalıkdan ileri geldiğini 
rivayet ederler. 

.. ~~~~A~ı1i131mZlnıı::!:m:a~'·~m:ı!ll'!:»::\.'1!:.'!liilil:!S ............ ~ 

İçimi gayet leu:etli, mevsimin 
en güzel 

GAZOZLU MÜSHİL 
LİMONATA 1 

olan 

PÜRGOLİN 
Piyasay a çılımqtır

nER ECZANl'DE BULU~"UR 

t:'MU!\li PEPOSU : 

C A H 
LABORATUVAR 
İS BANKASI ARKASINDA 

No. 5 .. İSTANBUL 

• ........ A • - · 
YVKSEK ZİRAAr ENS'l'iriisü VE'l'E.RİHER 
FAKÜLTESİ A KERI KISMJNJN KAYl'l' VE 

KABUL ŞARrLARJ : 
1 - Ankara Yüksek Zira:ıt enstitüsü Veteriner fal-.."iiltesi Askeri kısmına 

bu yıl si\'il t:ıın devreli Lic:e!crden iyi ve pek i~·i derecede mezun olan ve ol
j?unluk imtıbanlarını v0rmiş olmak şartiyle talebe kabul edilecektir. İstekli
lerin aşağıdaki şartları haiz. olması Jfızıındır : 

A) - Türkiye Cümhurıyeti tebaasından bulunmak .. 
B) - Yac:ı 18 - 22 olnı&k .. (2:.> diıl.ildir.) 
C) - Bc:.·dcn tcşekküll"'u \•e sıhhati orduda ve her iklimde faal hizmete 

müsait olmak (Dil rekfıketi olanlar alınmaz .. ) 
D) - Tavır ve hnrek ~tı. ahlakı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak .. 
E) - Ail sinin hiç bir f..ııa hal w şöhreti olmamak.. (Bunun için de zabı-

ta vesikası ıLraz etmek. ) 
2 - İsteklılerin ınüra :a<ıl ıstidalanna şu vesikaları bağlamaları 18.zımdır : 
A) - Nülus cüzdanı vcvn musaddak sureti .. 
B) - Sıhhati hakkınd:ı t~ .. -::ı teşekküllii Askeri hastan<! raporu ve aşı kağıdı. 
C) - Lise ıne7.uniyet ve olyunluk şahadelnamesi '<!ya tasdikli sureti.. 
0) - Okula alındığı tak ... 1:.:d~ askeri kanun, nizam ve talimatları kabul et

tiği hakkında velbinin \'<? !.cndisinin Noterlikten tasdikli 1aahhüt senedi ... 
Talebe okuluan istifa etme~ :~terse okulca tahakkuk ettirilecek masrafları 
birden verir \'e bu da ~.ıhhüt senedine kaydedilir. 

E) - Sar alı, u~·urken ~ezen sidıkli, bayılma ,.e çırpınmaya müptela. ol
madığı hakkında velileriu:•ı Noterlilcten tasdikli tnahhütnamcsi.. (Bu gibi 
hastalıklardan biri ile CJkula girmezden evvel malul oldukları sonradan anla
şılanlar okuldan çıkarılır ve okul m&Srafları velilerine ödetilir .. ) 

3 - İstekliler bulund~k!an mahallerdeki Askerlik şubelerine istida ile 
müracaat ~dccekler ve 5u\,:-lcrince 2 inci maddede bildirilen evrakı ikmal 
ettikten sonra, Ankarada Yüksek Zıraat Enstilfüü Vet~riner Fakültesi As
keri talebe ,\ınirlii:rine gönderilecektir .. Miiracaat müddeti eylCılün 25 ine ka
dardır. Bu t3rihkıı sonr.:ı mi.!.:.-acaat kabul edilmez .. 

4 - O~ula kayıt ve kabul. şahadetname dereceledne ve müracaat sırasına 
göredir. Istekli adedi tnma n olunca kayıt işleri kapanır \'e kabul edilenlere 
müracaat etlikleri Askc?lik ~ubeler:. ile tebligat yapılır .. 

16 - 19 - 23 - 26 - 30 - 3 - 7 ıo - 14 ·- 17 - 20 (1673) 3283 

C. H. P . işçi Esnaf lıurumla1'ı Birliğinden: 
BÜ'l' iJH ESNAF VE İŞÇİLERE 

lzmirin kurtuluş bayramı olan 9 Eylul Pazartesi günü öğleden sonra saat 
13 de bütün esnaf ve işçilerin bayrama iştirak etmek Üzere birlik merkez.inde 
toplanmaları rica olunur. 3643 ( 1843) 

İzmir vakıilar müdürljiğünden: 
Kestelli mescidi vakfı mütevetlilli Nakip zade Sabriye. 
Müte\'ellisi bulunduğunuz vakfın hesabını Yermek üzere on beş gün zar

fında vakıflar idaresine müracaat etmeniz lazımdır. Aksi takdirde hakkınızda 
kanuni muameleye tevessül edileceği ilan olunur. 365 1 ( 1844) 

DOKTOR OPERATÖR 

SAMİ KULAKÇI 
Kulak, burun • .Boğaz hastalıkları 

Mütehassısı 
Muayenehanesi : Birinci lkyler 

No. 42. TELEFON : 2310 
Evi : Ciiztepe Trnmvay Cnd. No. 884 

TEI..EFON : 3fifi8 

Dr . Süleyman Çoruh 
Çocuk hastalıkları mütehassısı 

TELEFON: 2310 
Muayene hanesi 42 Birinci beyler So. 
Evi: Göztepe Karakol karşısı 834/1 
Londrarun (The Hospital For Sick 

Children) ha tanesinde ikmali tahsil et· 
miştlr. 

hah oldukça şiddetli bir yer sarsıntısı 
olmuştur. Hasar yoktur. 

İsparta, 6 (A.A) - İktısat vekili Ke
çiburluda tetkikatta bulunduktnn sonra 
şehrimize gelmiş ve fabrikaları halı tez
gahlarını gezdikten ve faaliytlleri etra
fında izahat aldıh-tan sonra tekrar Keçi
burluya gitmiştir. 

Ev kirası ı r
tıran bir kadın 
Fcvzipaşa bulvarında oturan Bn. Şe

rafet adında bir kadın, evinde yedi se-
nedenberi ayda 6 lira kira ile oturan po
lis memuru Zek Şanlıgençten mahiye 
8 lira istemiş ve cürmü meşhut yapıl
mıştır. 

Bu kadın konluratı yine 6 liradan 
yapmış ve fakat konturatın imzası sıra
sında bir senelik kira farkı olarak 24 li
ra alml§tır. Kendisi milli korunma ka
nununa muhalif hareketten mahkemeye 
verilecektir. 

1 nsanların duycul rını bö.> le kim
ya farkiyle izah etmek ·mdilik birnz güç 
olmakla beraber, erke ·lik hormonunun 
başka türlü tesiri rini h rkcs bilir. 

O tesirlerin bur da tafl!;Jine elbette 
lüzum görmez~iniz. Fak..ıt Fimdiye kadar 
belki işitmemiş olduğunuz bir türlü te
sirini haber vereceğim: Bir kadın, her 
hangi bir sebepten dolayı, mesela ame
liyatla yumurtalıkları çık<ırılarak fence 
tabiriyle kı ır olursa kendisine erkeklik 
hormonu şırınga edilince sesi kalınlaşır, 
vücudu erkek \'Ücuduna benzer, ruhu da 
erkek ruhu gibi olur .. 

Kafatasının içinde çıkan bir ur üzeri
ne erkekle~en k,,zların bu işe sevindikle
rine bakılırsa, ilkin kısırlaştırma ameli-
yatı olmasaydı. Testosteron şırıngalariy· 
le kadınlık kimya mı cleğ'1tirmck arzu
suna kapılacak. galiba, haylıca bayanlar 
bulunurdu. C. A . 

' ' UM A L n 
Ul\tUl\Iİ DE. 'İZ ACENTELil'it LTD 

llELLF.NtC LİNES LTD 
İZMİR NEVYORK ARASINDA HAF

TALIK MUNTAZAM HAREKET 
PATRAİ vapuru 3 - 5 eylfil arasında 

İzmirden doğru NEVYORKA hareket 
' edecektir .. 
HOLLANDİA vapuru 13-15 eyl(U ara

sında İzmirden do;.'l-u NEVYORKA ha
reket edecektir. 
ANGHYRA v;.pı.ıı u 21-23 eylı11 ara

sında İzmirden doğru NEVYORKA ha
reket edecektir. 
ATHİNAİ \ 't.ouru 28 - 30 eyJQl ara

sında İzmirden doğru ~"EVYORKA ha
reket edecektir. 

NOT : Bütün vapqrl~nmızın ambar 
içi elektrik vantilatör te>sisab ile mü
cehhezdir. Gerek .,, .. purların muvasalat 
tarihleri, gc rek va}.ıur isimleri ve nav
hmları hakkında ıH·en~ıız harp dola
yısiylc hiç bir ~aahbüt allına girmez. 

Daha fazla tafsilat almak için Birinci 
Kordonda 152 ımmarada n UMIJAL• 
umumi deniz acenteliği Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunur. TELEFON' : 4072 
••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••• 
OLıVIER VE 

$VREKASJ LTD. 
VAPUR ACENTASI 

ATATÜRK CADDESİ Rees blna.sı 
TELF..FON: 2443 

Londra ve Llverpol hatJan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rım11 sPfer vııpa<'.aklardır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DOKTOR 
CELAL YARKJN 

Jzmir memleket hastanesi dahili has
talıklar seririyat şefi. 

Pazardan maada her gün hastalarını 
kabul ve tedavi eder. 

TELEFON: Evi: 2545 
Muayenehane: 3956 
MUA YEJ\'EHANE adresi: ikinci Bey

ler sokak numara 25 

OPERA TÖR DOKTOR 
AHME'l' CEMİL ORAL 

Fransız Hastane i Operatörü 
ller ,;in öi:leye kadar Fransız hastane
:-.indc, öı:ledeıı sonra Birinci Beyler so
kağında .. No. 42 .. TELEFON: 2310 

DOKTO R 
Demir Ali KAMÇJOQLIJ 

Cilt , .e Tenasül hastnlıklan ve 
ELEKTRiK TEDA \'İLERİ 

Birinci Beyler Sokağı No. 55- İzmir 
Elhamra Sinema ı arkasında sabahtan 
aksama kadar hastalarını kabul f'der. 

TELE.FON : 3t79 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Deniz 
Gazino 

VE 

Restoranı 
Konak \•apur iskelesi üstünde te

miz, ucuz ve lüks .... 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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it 

neticelenmiştir. Ancak deniz kuvvetle
rimizin en mühim cüzütamı ile düşmnn 
harp gemileri arasında bir temas tees
süsüne muvaffak olunamamıştır. Bu ha
rekat esnruımda Akdeniz kuvvetlerimize ' 
büyük takviye cüzüıamları gönderilmiş
tir. 

-± Z!!il!!W A ...... 

n 
ekiller Heyeti yeni memnu hava 

mıntakalarını tevsian tesbit eyledi 
-*-KA A, 6 (Muhabirimizden .. 'J'elef onia) •• Milli üdafaa Vehtileti· 

nin gös e diğ- üzum üzerine.Trafıyadan ··çıiiUı Çelımeceye Eıadar, Ça• 
naldıa eden andırmaya ve lzmit mın alıasında Sa anca31a hadar 
olan saha arın tevs ·an u emnu hava mıntalıala ın olara i cinı Velıiller 
He~etince harar artına alınmıstır. 

aşvek ·ıimizin e • em ·1re er gı ereye 
taarruzlar 

lran dı>det paı·yo111ınc1a.ı bir gönintiş 31 Ağustosta şarki Akdenizde ku"·
vetlerimizi takip etmeğe teşebbüs eyli
yen bir düşman tayyaresi deniz kuvvet
lerine mensup bir avcımız tarafından 
düşürülmü~tür. Aynı günde denizaltıla
rımızın vermiş oldukları raporlarından 
Akdenizde bazı düşman gemilerinin 

Cenazesi dün lstanbulda Dün 34 Alm;Öfaggaresi 
FUARDA TETKİKLER : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• kaldırılarak defnedildi düşürülmüştür 

a seyrü sefer ettikleri ıınlaşılmı>;tJr. Part
hian denizaltı gemımız kruvazör ve 
destToycrlerden mürekkep bir düşman 
kuvvetine taarruz etmiştir. iki torpil 
düşmnn cüzütnmlnrına isabet etmiştir. 
nu esnada bir hava istikşaf kolumuz 
zırhlı kruvazör ve destroyerlerden mü-

-------x.x-------
1stnnbul 6 (Hususi) - Zeynep Kamil hastanesinde tedavi altında bulunan 

başvekilimWn büyük hemşireleri En. Vasfiye vefat ederek c"naz.e."i bugi.in . 
merasimle kaldmlmış ve Sahrayicedit mezarlığına defnedilmiştir. 

-·-Bir ayda Jngilizler-
den 107 5 kisi öldü 

• 
-rı 

• 

Cenaze m~rnsiminde Yalovadan avdet eden bU:Şvekil Dr. Refik SaydJmlrı 
~ehrimizdeki Vekiller, mebuslar, vali, komutan ve bir çok zevat bulunmuşlar
iır. Merhumun mcuı.rına bir çok çelenkler bırakılmıştır. 

Anknra 6 (A.A) - Başvekil Dr. Refik Saydam aşağıdaki 1eş~kkürmımenin 
neşrine Anooolu ajansını tavsit buyurmuşlardır: 

.. 
Londra 6 (A.A) - Ağustos ayı zarfın· 

dn Büyük Britanya üzerine yapılın~ 
olan akınların insanc:ı y:ıptıkl:ırı zayj:ıt 
şunlardır: 

l ,075 öli.i, bunların 627 si c:-rkC'k, 335 c:i 
krdın ve l13 il çocuktur . 

yo·un b- k bi 
• rekkep düşmanın mühim bir filosunun 

denize açılmış olduğunu haber vermiş
tir. Haber verdiği zaman bu düşman 
teşekkülü kuvvetlerimizin bulunduğu 
noktadan takriben 150 mil bir mesafede 
bulunmaktaydı. Temas lemin etmek için 
gayretler sarfedilmiş ise de keşif tayya
relerimiz.in haber verdiklerine göre, ln
giliz kuvvetlerinin civarda bulundukla
rını haber nlır almaz düşman filosu tor
nistan ederek son süratle Oranto üssü 
Üzerine hareket etmiştir. Bu esnada diğer 
lngiliz deniz kuvvetleri şarkta Sardenya 
ve Sicilyanın açıklarında harekatta bu

cBalkapanında merhum Yağcı Hacı Ahmet efendi kızı emekli istihkam li\'a
sı mcrhwn Ethem pU§a refikası ablam Bn. Sa!iyenin vefatı dola}',siylc telgraf 
ve mektup göndermek ve bizzat cenazede bulunmak suretiyle ncılarıma işti-,. 
rak eden zcvnta şükranlarımı arzedcrim.> 

711 i erkek, 448 zi kadın ve 102 si ço-
cuk olmak Uzere ceman 1.261 ağır ya
rah vardır. 

Londra Ci (A.A} - Dün 34 diişınan 
tayyaresi imha edilmiştir. 12 avcımıı 
kaybolmuşsa da bunl::ırın üçiiniin pilot· 
lnrı m·dct etmiştir. alBka uyandır 

Ziyaretçiler, bu pavyonda uzu 
müdde kalarak İr nın modern 

çehresini ve ese lerinı t kdir 
hisleriyle seyre 0 yorlar 

Snadabad paktının büyük rüknü, 
Şarkın en modem ve kudretli ülkesi 
ırandan bahs eylemek istediğimiz :za
man kard~ 11fatını bir az da gurur du
y rak kullanıyor ve iki millet ve memle
ket arasındaki yakınlığı bu sıfattan daha 
beliğ bir tekilde bi\1ka hiç bir kelimenin 
if~de edemiyeceğine inanıyoruz. 

Şnrkın en kudretli hükümdarı, en di
rayetli ve tedbirli devlet reisi olduğunu 
bütün cihana ispat eyliyen Şehinşah Ri
za Pehlevi hazretlerinin mübcccel adı, 
iki millet tarafından aynı takdir hisle
riyle anılmaktadır. 

İzmir enternasyonal Fuannda, sergi 
sarayı dahilinde yükselentran pavyonu 
önünde hepimizin hissiyatı, işte yukarıda 
byıt ettiğimiz dostluk ve yakınlıklarla 
meşbu bulunmaktadır. 

PAVYONU GEZERKEN 
İzmir Fuarının açılma törenine riya

set eden sayın ticaret vdtili B. Nazmi 
Topçuoğlunun refakatlerinde İran pav
yonunu gezerken, vekilimizin şahit oldu
ğumuz hissiyatını bu münasebetle kayıt 
eylemelI isteriz. Ticaret vekilimiz İran 
pavyonunun açılma törenine hususi bir 
ehemmiyet vermiş ve bu töreni bizzat 
y pmqtır. Vekil, sergi sarayı dahilinde 
dört genİf parselden ve 75 metre mu
rabbaı bir yer İ§gnl eyliyen bu pavyonu 
büyük bir ehemmiyetle tetkik eylemiş, 
lran devletinin İzmir mümessili Konso
los Ekseli.ns B. Hüseyin Chods ile gö
rüşmüş, takdirlerini ve t~kkürlerini bil
dirmiştir. 

Bu pavyonu btanbul Güzel sanatlar 
Akademisi Prof. B. Vedad Ar hazırla
nuşhr. Milli Piyango, İngiliz ticaret bir
liği ve i;. bankası pavyonlannı da ba
zırlıyan bu değerli sanatkarımız bilhas
sa İran p vyonunda meydana getirdiği 
güzel eserle muvaffak olmuştur. Kendi
sini biz de tebrik ederiz. 

Eski iran stilinde olan ve tarihi Per
sepolis sarayını andıran bu pavyon ( C) 
talonundn Macaristan, Yugoslavya ve 
Türkiye ticaret odaları pavyonlannın en 
muteiıa bir köşesindedir. 

iran pavyonunun orta kısımı şeref kö
,esi olup bir tarafı Turistik İrnm canlan
dırmakta, diğer kısmı tarihi İran hak
kmda ziyaretçileri meşgul eylemektedir. 

Ortada demiryollarma, İran iktısadi
:vat ve kültürüne, İran inkilaplarma, 
ırandaki İmar hareketlerine, nüfus ve 
mesahai sathiyesine ait harita ve malu
mat verilmektedir. 

Orta kısmı teşkıl eden bu tcref köıe-

sinin iki tarafındaki sütunlarda iki timn
daz rölyefi mevcuttur. Üzerinde lranca 
ve Türkçe olarak iri hıd,lerle ( i R A N) 
kelimesi ve ortasında eski, tarihi lranın 
sembolü olan Fruhar'ın resmi, onun üs
tünde de resmi İran devleti crması, en 
hakim bir yerde de iki kardeş memle
ketin şeref sembolleri olan b&yraklan 
kucakla1rıuıktadır. 

Şeref köşesinde aıdı bulunan iki bü
yük fotograf, altı hazreti Şehil\fllhın 
Atatürkü ziyaretlerine ait hatıralan pek 
beliğ bir §ekilde cnnlandırmaktadır. 

Pavyonun sağ tarafında yün, pamuk, 
her nevi gümüş ve işlemeli sanatkarane 
eşya, kitre, her çeşit kuru yemişler ve 
meşhur İran pirinci ile ipekli ve yünlü 
kumaı nümuneleri vardır. 

Sol tarafta İse kürklük deriler, kun
dura derileri, fil diıinden mozayik ve 
minyatürler, kabartma oymnh ve kak
malı fil difi çerçeve ve resimlikler, nadi
de kutular, bilezikler, gümüşle İpeğin 
kar11tmlmasiyle meydana getirilmiı na
dide kumaılar ve perdelikler, diifeme
likler, tütün, tümbeki, sigara ve purolar 
ve her nevi müskirat mevcuttur. 

Pavyonun bqka bir köşesinde Şehin
ph hazretlerinin agrandisman bir fotog
raflan, halkımızın memnuniyetle seyr 
ettiği bir kısımdır. Halkmuz Sehin?h 
hazretlerini, meydana getirdiği büyük ve 
müstakil Irandan dolayı takdirle yad 
eylemektedir. 

Ticaret vekilimiz Fuarı gezerken lran 
mahsullerini İnceden inceye tetkik eyle
miş, bilhassa İrnnda inkişaf eden sanayii 
takdir eylem~ ve pavyondan aynlırken 
refakatindekilere takdirlerini beyan ey
lemiştir. 

Bizce Fuardaki devlet pavyonlan ara
sında İran, en mutena ba- kö;e işgal ey
lemi} ve birinciliği kauınm~br. iran ba
ldan ve kadın eşyıo.ları, gümüı ve se
defli iflemder kadınlannuzm gıpta ve 
takdirlerini celp eylemiıtir. Pavyondaki 
ranseyman bürosu İran pavyonundaki 
teşhirler hakkmdn ziyaretçileri tenvir 
eylemektedir. 

İran pavyonu bu sene misilsiz bir mu
vaffakıyet kazanmıştır. Şimdiye kadar 
bu pavyonu yanm milyon ziyaretçi gez
miştir. 

Kardeı lranın 941 yılı Fuarında hu
susi bir pavyon inp ettireceğini de öğ
renmekle aürurumuz bir kat daha art
mıştır. Bu pavyonu hazırlıyanlan tebrik 
eyleriz. 

Adnan BiLGET 

lunmakta idi. 
3 1 Ağustosta bu filoya mensup Skua 

tipinde bir tayyare donanma) ı takip et
mekte olnn bir dü mnn tayyaresini dü
şürmüştür. 

1 Eylul günü snbnhı garpteki deniı.: 
kuvvetlerine mensup Snortfisch tipinde 
bir tayynıe Ee - mn tayyare meydanına 
hücum etmiştir. Hasaratı müşahade et
mekliğc imkan olmamıştır. Maamafih 
iınlynn radyosu umumi karar~üh bina
sının bir cenahının ve yerde iki tayya
renin imha edilmis olduklarını itiraf c-t
miştir. 

250,000 kişilik Kral Karo) 
tayyare ile Bük- bir ordu 
reşten ayrıldı 14000 tayyare 

~-·~- -~·--
raı isf fa etmedi, isti- için Amerikalılar tahsi-
f aga mecbur edildi sat kabul ettiler 

~e~ ~e-

i?a k yeni kralı lngiliz ve Amerikan 

ık 1 d filoları birlesecekler 
a Ş a l Vaşington G (A.A) - .. Dün mümes5ıl-

Bu taarruzdan avdet etmekte olan bir 
tayynremiz deniz üzerinde seyretmekte Rumen gazeteleri 
olan bir denizaltı gemi ini görmüştür. 

ler meclisi 2 milyon 250 bin kişilik bir 
ordunun teçhizi için bc..c: mılyar dolara 
yakın bir tahsisat kabul etmiştir. 

Bombası kalmadığı için tayyare dalmak- mihver dev/etleri 
ta olan denizaltının tarassut köşkünü 
mitralyöz ateşine tutmuştur. Bu hare- a/e yhinde yazamaz 
kattan bütün tayyarelerimiz «nğlam ola- Biikres 6 (A.A) _ Kral Karolun is-
rak avdet etmişlerdir. tifası hakkında verilen mahimata göre, 

2 Eylul günü sabahı aynı deniz kuv- başvekil Antenesko devlet erk5.niyle 
vetlerine mensup Svordfis tipindeki tay ~örtiştükten ~oma kraldan iki saat için-
yarelerimiz Sicilya da bulunan Caroinri de istifa etmesini isteıniştu·. 
tayyare meydanına hücum etmişlerdir. 

Başvekil, krala bu ültimatumu vcrir
Rüyetin fena olması hücumu müşkülata 
uğratmış ise de Scııffa da bir projektör ken Bükreş sokakfarında ve meydnnla-

_ Me7.kur tahsisat iki Okyanus donan
ması namını taşıyacak donanmaya ait 
gemilerin tezgahlanmasını ve 14.394 
harp tayyaresinin miibayaac;ını da der
piş Pylemektedir. 

B. Ruzveltin inızasına iktiran etme
den evvcl senatoya tevdi edilecek olan 
bu kanun Hiyihası bu devre zarfında 
milli miidafna için kabul edilm~ olan 
tahsisatı (10) ınilvar dolardan fazlnva 
iblfiğ edecektir. · · 

~rubunn muvaffakıyetle hücum edilmiş rında halk nümayişlerde bulunmuş Vf' 

ve bunlar işe yaramaz hale getirilmi-,tir. cKrah istemiyoruz.> diye hağırmışbr. Nevyork 6 (A.A) - ««Royter> 
Tayyarelerimiz bu harckiittan da sağlam Bükrcş 6 (A.A) - Yeni kral Mihai- Nevyork Herald Tribüne gazetesinin 
olarak dönmü~lerdir. lin tahta geçişi memnuniyetle karşılan· muharriri tarafından Çin suları filosu-

2 Eylulde şarki Akdenizdeki kuvvet- mış ve halk sarayın önüne giderek krah nun .sabık başkumandanı Kontı·amlral 
\erimize Maltanın cenubi garbisinde düş- alkışlamıştır. Bükreşte sükunet avdet Vanıelle sorulmu~ olan bir suale B. 
man tayyareleri hücum yapmışlardır. <>tmiştir. Varnell şu cevabı vermiştir: 
Tahmin edildiğine göre. 3 Eylul tarihli Bükreş G (A.A) - Eski kral Karo) Birleşik Amerika ve İngiliz donanma-

Londra ı; (A.A) - Hava ve AnavataP 
emniyet ne7.ar<'tlerinden bildiriliyor: 

Dün öğleden sonra düşman tayyarelerı 
tekrar hücum ) apmışlardır. Büyük bir 
bombardıman tcşckkülii Kent kontesini.Jl 
sahillerini aşarak iki gruba ayrılmıştır· 
Bunlar sahili takip etmekte olan az mik
tarda tay) arclcrle de takviye edilıniŞ' 
tir. Bu tcşekkliller Taymisin mansabının 
iki sahilindeki ta~·yare meydanların:ı 
hUcuın etıneğ<' tcşebbi.is etmişlcrd1r. 
Avcılnnmızın tanrruzuna uğrıyan bıt 
tayyareler ~eri piiskUr1 ülmiiştür. 

Taymis nehri boyunca endüstriyel 
müesseseler bombnrdımrn edilmistlr. 
Bazı hasar olmuş \'P bundan maada hi'
cum akim kalmıştır. Şi.ındiye kadar in
sanca zayiat kayd dilmemişür. 

Dünkü hUcumlar esnasında varala· 
nanların aded: p"k nz olmakla berabf'· 
bazısı \'ahim surette yaralan nıstır. 

Kent kontesinin ba~ı mıntakalarmd.:ı 
düşen bombalar pek az haS<:r yapmıc· 
tır. 

Kahire G (A.A) - İngiliz büyiik unnı· 
mi karargahı tebliğ ediyor: 

2-3 Eylül gecesi zarfında devriye kol· 
larımızdan hiri üç diişmnn neferi teld 
etmi~ ve hiç bir zayiata uğramaınıştJJ". 

Filistin cephesine ve Polonralı kıtaat 
ciizütamları gelm~tir. · 

Kenya \'l' Sudanda şayanı iş'ar bit 
şey olmamıştır. 

lnj(ili:ı 
tayyareleri 
--.. --( talyan resmi tebliğinin bahsetmiş oldu- tayyare ile Belgmda kız kardeşinin ya- lannın artık kuvvetlerini birleştirmele-

~u taarruz bu hücumlar olacaktır. Mez- nına gitmiştir. Oradan nereye gideceği rini tavsiye ederim. Bu iki donanma Ja-
kur ltalyan tebliği pike halinde hareket mcçhuldur. oonlnrı ve Nazileri mağlup edebilir. Fa- Alman anın muhteıı·ı 
eden ltalyan bombardımancılannın cür- lsviçrede oturacağına dair haberler kat bir teahhlir ,·ahim neticeler \'ere-bi-
etkar hücumlarının mühim neticeler r.lde çıkmışsa da henüz teeyyüt etmemiştir. lir. t k 1 
ettiğini bir lngili:t. tayyare gemisinin po- Biikreş G (A.A) - Baş\'ekil general B. Varnell B. Ruz\·elt tarafından akt- mın a a arını bumbar~ 
oasına ciddi bir isabet vaki olduğunu Antonesko eski kral Karola taraftar edilen lngiliz. • Amerikan itiliıfını tanıa-
bir zırhlı. bir kruvazör ve bir destroyerin olan bir kaç gmcrali tevkif ettirmiştir. men tasvip etmiştir. dıman ettı• 
tam ortalannn isnbet olduğunu ve bun- Biikrcş G (A.A) - General Anlones- Pasifik denizinde buna müşabih bir 
ların hasara uğradığını yazmaktadır. ko Romanya gazeteleri için yeni rejimin itilafla İngilizlerin Amerikaya verebile- --· --
liakikattn bu harekat esnasında gemile- direktiflerini vermiştir: ccklcri üslerin me\'cut olup olmadığına 
rimize hiç bir hasar vukun gelmediği gi- <Harici siyaset hakkmda R<ımanya, dair bir suale şu cevabı vermiştir: Berlinde bir elektrik 
bi keza zayiatımız da olmamıştır. kendi arzusiyle Almanya ve İtalyanın Birleşik Amerikanın S'ngapura ihti-

Bunn mukabil Fulmar ve Glidiator siyaset sahasına girmiş bulundui:'Undan yacı vardır. sanfra/ına İsabetler 
tipindeki avcılarımız ve donanma topla- mihvere hiç bir suretle hücum edilmi- k 
n tarafından beş düşman tayyaresi dü- yecek, Viyana hakem karan aleyhin le Nevyork 6 (A.A) - Brooklyn Engele a ydedi/di 
-.ürülmiiş bulunmaktadır. Bundan manda neşriyat yapılmıyacak ve garp devlet- ~azctesine göre, Groenland'daki Cryvo- Londra, 6 (A.A) _ Hava nezareti 
diğer dört tayyare Sicilyaya kadar takip lerine karşı <la objektif haberler çerçe- Jite madenlerini muhafaza için Birleşik tebliğ ediyor: 
edilmiştir. Bunların hasara uğrarnı~ ol- ·vesi içinde ihtiyatlı ve nazikane bir hatr- Amerika donanmasına mensup iyi silah- Dün gece Jngiliz bombardıman tayyıı· 
malan muhtemeldir. Bu tayyareler dahi tı hareket takip edilecektir. Keza Besa- lanın~ dört gemilik bir devriye filosu releri Baltık denizi üzerinde Stettine kn· 
ltalyan olmayıp Vu 84 tipinde pikeci rabyn ve Dobricadan dolayı da Rusya gönderilmiştir. Aliiminyum madeııinin dar düşman arazisine girerek bir sentetik 
Alman tayyareleri idi. ve Bulgar.istana karşı hücumlarda bulu- tasfiyesinde kullanılan Cryolite yalnız benzin fabrikaınna muvaffakıyetli hü· 

4 Eylulde Marit:rn ve T alato tayyare nulmıyacaktır.> Groenland'<lan ihraç edilmektedir. cumlar yapmışlardır. Diğer bomLardı· 
meydanları deniz kuvvelerine mensup -..f:r--- ---~--- man tayyareleri 1 lan dağlarında Thrih· 
Snordfish tipindeki tayyareler tarafın - Vaıı· muavı·nı· A 'k h ge ormanında ve Foret Noire kara or· 
dan ardı ardına bombardıman edilmiş- merı a ve arp manda gizli olan askeri hedeflere hücul11 

tir. B E • E . Ne\•york, G (A . .A) _ İngiliz _ Aıneri- yapmışlardır. Hücumlardan sonra ınü-
Talatoda meydanda bulunan bir mik- • mm, mntyet umum kan anlaşması hakkında Nevyork Post tenddit yangınlar ve müteaddit infilak· 

tar tayyare imha edilmiş ve mühimmat müdür muavini oldu- gazetesi diyor ki : ler müşnhndc edilmiştir. 
deposundan geldiği zannolunan şiddetli Ankara G (Hususi) _İzmir vali mua- •Almanya He su!h halinde olmadığı- BombnrdımnncılarımıI. aynı 7.nmandn 
\nfiltikler duyulmuştur. Bir kışlada ve vini B. Emin Kırış emniyet umum mü- mız hakikatini kabul etmeliyiz. Fikirler- Berlinde bir elektrik --antnılı ile bir de 
bazı binalarda yangınlar müşahade edil- dürlii6>ii muavinliğine terfian tayin edil- Je ve mallarla Almanya ile karşılıklı tayyare fabrikasını bombardıman etnıi~· 

Jnailiz ta-uyare/eri miştir. Maritznda iki büyük hangar üze- mistir. mücadele ediyoruz. !erdir. 
F T rinde tam isabetler kaydedilmiştir. Pet- YEN! ASIR _ tz.mircle bulunduğu -*·- Evvelki gece bombardımanlara mnrtı7 

y orino üzerinde rol depoları alevler ve kı::ılalarda yan- müddetçe muhite kendisini sevdiren ve MALTAYA TAARRUZ tutulan hedefler meyanında Magdebo· 
1ınlar çıkmıştır. mesaisiule temayiiz eden vali muaoı'nı'- urg da bir benı:in deposu Bremenin cı:· 

· R d d k" d"' d J • Malta, 6 (A.A) - Neşredilen bir rcs-Roına. 6 (A.A) - Italyan tebliğine Söke, 6 (A.A) - Bugün Söke on ı;e- n os a ı uşman tayyare mey an- mizi terfiinden dolayı tebrik ederı"z. nubundn Niemburgda bir emteo. istns· 
1 d · k t · mi tebliğde d\?niliyur ki : "Orc İtalyan h<ıva J...\lvvetlcri Akdeniz.de 'dzinci kurtulu" yıldönümiinii kut1a- arınn enıı.: uvvet erıne mensup tay- yonu ve i"gal altında bulunan Frıınsıı "' ., ı f --*- •Diinkü hava hücumu esnasında bir " d' Kml denizde \'C Atlen limanında gemi- mıştır. yare er tara ından yapılan hücumları AUffl. ~Aft(U ve Belçika mıntakalnrında ınütead 11 

i ·· k" s d o k ı cı.ı. ~ n düşman tayyaresi Jiişüriilınü.ş ve dig~ er 
lnc rrıürssir tanıTuz1arda bulunmuslnr- nenöl, 6 (A.A) - İneaölün on seki- m,utea ıp Y ney ve rion ruvazör e- tayyare meydanları mevcuttur. 
d K l S .. " · · d h"l b l d ~ b" d k Kurtul 1o. iki tayyare d.;ı o derece hasara uğramış- d' ır. e7a Ma ta ve udana da tayyare zinci kurtuluş yıldönümi.i bugiin 1e7.ahii- rının a ı u un ugu ır eniz ·uvve- US. uG''rann Sahil müdntaa hidematına ınenı;up ı· 

1 l 2 d 1 d -' tır ki bunların fü-:Jerinc dönıniiş olmala- h 
:.kınl:ırı yapılmı.ştu. ratla kutlanmıştır. timiz ta ynn 1 a a arın a muhtelif as- Akhisar 6 (A.A) _ Akhbar bugün ger ta} yareler Cherbourgda benzin sa 

· k • h d fi b b n muhtt>rnf'I değildir. I.sviçreden gelmekte olan İngilız tay- -*- erı c e eri orn ardıman etmiştir. kurtuluş hayramuu kutlamaktadır. Bu rınçlarıııa ve Terneuzende rıhtımJnrıı 
yareleri tarafından geceleyin Torino Markiyalo ve E.scnrparto adasının Pega- münasebetle Ciiınhuriyet alanında he- -ııc-.- karşı hücumlar yapmışlardır. 
üzerine bir akın yapıhnış ve evlerde ol- Almanganın ısvı·çreııe din limanında tayyare meydanlariyle yecanlı hitabeler irat edilmiş ve ba.,c;ta Sof yada ----&·---
dukça ıniılıiın hasarlar husule gelmiştir. · ... mücavir binalar bombardıman edilmi!!- Atatürk v~ Milli Sef olmak üzere bil- - T /d,. 
Bir ista~yonda bir çok vagonlar ntcş al- l"htarı tir. Markiyalo tayyare meydanı 155 mi- yüklerimizc ve orduya karşı dumılan Sof ya 6 (A.A) - Kral Boris Crayova 5 a Y yare düşürü ıJ 

ı 1. J'k b .. ı ı k 1 M' J • müzakeralı hakkmda ba~vekille harici-
mıstır. nsanca zayi~t azdır. ımetre ı - o us er e ap anmıştır. üca- sonsuz şükran hislni ifade olunmuştur. Kahı.re, 6 (A.A) _ İn••iliz amiraıııtı· 

KANADADAK . · b" 1 d h' b" · · ~ı k ı ye nazmndan malUmat i-;temiştir. "' J vır ına ar an ıç ırısı sag am a ma- -------------- nın bildirdiğine göre, İngiliz dmıanrJlD 
Berlin 6 (A.A) - Alman gazeteleri, mıştır. Pegadia limanı E.ı:carparto ada- muş ikisi batmı~ biri hasara uğramıştır. -"- sına Maltanııı cenubu garbi...;inde diiŞ 

HOLLANDALILAR İngiliz tayyareleri tarafından bitaraflı- sının ltalyan makanıatıoın işgal ettiği Bilahare 12 nda mıntakasında bulunan BOLU PAHA YIRI man bombardum .. n tayyareleri tarafın 
Londra, 6 (A.A) - Hollanda hüki.i- ğının ihlal edihncsine karşı zaif aksülfı- mevkidir. imandan çıkarak İngiliz kuv- de.niz kuv,•etlerimize düşman tayyar~le- Bolu 6 (A.A) - Her yıl açılması mu- dan yapılmış olan hiicuın esnasında de-

meti. Kanadada hu1unan ve yirmiden 36 mel gösterdiğini ileri siirerek lsviçreyc vetlerine hücum etmeğe teşebbüs etmiş ri tarafından neticesiz hücumlar yapılmı~ tat olan Bolu emtea ve hayvan panayı- niz kun•ctlcriııe ıncnsup tayyareleri' 
:loaşına kadar bütlin Hollandalılan silfılı ihtaratta bulunmakta ve bun.ı siddetle olan torpilci beş Kano otomobilden üçü bunların ikisi düşürülmüş ı.•e en az üçtl rı dUn açılml§tır. Pan.-ıyır altı gün rle- gemilerin bataryah.rı tarafından 5 dU~ 
a!tı .. n~ ç:ıJ:'lnnııga knrar. ~e~i~ir. ~~ •. ~~:S-1:1! .jst~!1?;~~ir. ~ 1ngi!iz _llcx gemisi tarafından topa tutul- hnsnra uğratılmıştır. \ nn1 edecektir. mnn nvv resi ılfö:qriilmiistiir. 
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