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litaret Vekili
"ıitin Sözleri 
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Q•yın ve değerli Tica-

lbj 1' ret Vekilimiz B. Naz-

,t~ 0Pçuoğlunun "Yeni Asır,, 
'- l•dııımızın lstanbuldaki 
llq•b· . gQ ırıne hareket etmeden 

tltc~ Yaptığı beyanat Tica

~l •~lerinde, ticaret tercü · 
t erınde ve ticaretin ruh 

~ ftlsefesinde derin teteb
~ 'e tetkikleri ve daima 

'-ı~'~ telkin eden genış 
~ .. hıyeti olan Vekilimizin 

lili se t' . . v l k -., rve ımızı çoga taca 
~ •elelerle ne ·kadar alika-

dit~ olduğunu göstermekte-

Velcilimiz demişlerdi ki: 

lt~~liyük bir hadise elan 
tidiır Fuarını aç~ak üzere 
t' ;'0 rum. Oir kaç giln son
ti elcrar lstanbula dönece· 

ltı. 

llıi~elciletimiz, dış ticareti
il> 1111 boıünkü ibtiyaçlara 
h t~n olarak inkişafı için 

111~ bazı teşebbüsler yap· 
Ilı tadır. Irak ve diier şark 
~~~leketlerinde yapılan e
llli er nılhbet neticeler ver 

ttir. 

llıiQ•lkanlarla olan ticareti· 
d· t herınn ialii~af halinde-
it 8 

d,' alkan memleketleriyle 
ltt~~ın eden ti cart mukave · 

tıı'tı buiün icaplarına uy· 
~ltı, bir şekilde yeniden mü
'- tt edecek ve hnırlıya 
ııa:•'t. Rumenlerle Ankarada 
tıı 1•kcrelere devam ediyo· 

ııı;b ~umanya ile karsılıkh 
'- •deleleri artıracak yol
"tt 

lraştarıyoruz. 

l~~Sovyctler ve şimal mem
ıtı,~tleriyle ticaretimiz nor · 
&o olarak devam ediyor. 
'ti ~Yet transitiaden° istifade 
hrttiyle ticari mübadeleler 

Pın•lc kabildir.,, 

'd~u nıühim beyanat isbat 
t._ 1~0r ki Ticaret Vekilimiz 
btı;'~i ticaretimize verdiği 
a u" önemle berşeyden 
rı,c, "·ıı· h il · · · 'tb· 1'11 ı ma ıu erımızı ec-

ı.a .. b Para ve kıymetlerile 
t •deleye son derece gay-

dtt. •tnıektedir. işte bizce 
t' Milli servetin ha kiki su· 
'tte • 1 . k' f ,._ Çoga ması ve ıo ışa ı 

tak böyle olur. 

SIRRI SANLI 

1 icaret v; 
buld n şeh 

mız 

mıze 
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Bugün saat 10 da Ticaret y Ndlmt Topçuoğlu lzmir vapuruyla lstanbul-
d•n şehrimize gelmişlerdir. Sayın V ckilimiz Pdsapoıtta bnrar~tle istikbal edilmiştir. Naz· 
mi Topçuoğlu yarın saat 18 de Fuarı bizzat söyliyeceği bir nutukla açacaklar ve Ç r· 
şamba günü lzmirimizden ayrılacaklardır. 

!!LMi 212 Si i D 

lngiltere taar- 1 gilt e o -
ruza 2eçecek ku olmamıştı 

Tass AJansına Göre 
Amerika 1 • 

gı -
• tt d• Londra (A.A.)- Yeni Zf.-

V&Zı ye e lr landa BaFekili d~miştir ki: terenin yan n-
Londra (AA.) - lnS?iliz "istila ve dehşet içinde bu- da harb 

ediyormuş 
levaıım nazırı beyanatında lunan Avrupada yal ıı 
demiştir ki : Ingilteı e korkmamıştır.yenile· 

"Bundan üç ay evvel bü- landa lngilterenin yanıbaşın· 
yük bir tehlikeye maru~duk. da bulunmakla m ftebirdir. 
Fakat ordumuzun yenı t c--

Londra (A.A.) - Tass 
ajansı bildiriyor : hizah sayesinde bu akşam 

vazifesini yapabilecek ica-
hında taarruza geçecek bir 
hale gelmiştir.,, Bir senelik harp müddeti 

zarfında Amerika basımla

rına karşı Latin Amerikada 
mühim bır mevki kazanmış· 
tır. Avrupahlıırı!l müste le
kelerini alabilecek bir şekil· 
de havadan hazırlanan Ame
rika ordusunda dev adımla· 
rıle ilerlemektedir. Hele lo
giltereya 1900 tayyare ver
mekle yaptığı yardım ile 
barba iştirak arasında hiç 
fark kalmamıştlr. 

--o---
Alman yada 
Bazı Fabrika
lar Yandı 

Dük Dö Vindsör ve Refikası 

Vindsor Dükü 
Vazifesine 

Başladı 
---o---

Massaus, 18 (A.A) - Ma· 
hanas adaları . vali ve baş
kumandanı Dük Dö Vindsor 
ve refikası Düşes Vindsor 
Massausa bugün vasıl olmuş
lar ve halk tarafından coş

kun tezahüratla karşılanmış
lardır. 

Askeri üniforma giymiş 
olan Dük refikası ile birlik
te and içmek üzere mebus· 
lar meclisine gitmişlerdir. 

.... , ................ -.. .. 
ı 20 Birinciteşrin Pazar ı 
ı günü yurdumuzda yapıla- ı 

ı cak Umumi Nüfus sayımı- ı 

: nın askeri ve mali hiç bir ı 
ı gayesi yoktur. Amaç ne t 
ı kadar arttığı mızı öğren· ı 
ı mek, daha ziyade artma ~ 
ı çarelerini aramak, bütün ı 
ı Dcvfot ve Millet işlerini ı 
' sayımıza göre genişletmek ı 
ı eksikleri tamamlamaktır. ı 
ı Bu kadar önemli olan bu ı 
ı iş için Ulustan ve her ı 
ı yurtdaşdan beklenen ödev ı 
ı Umumi Nüfus Sayımı gü· ı 
ı nü evınıze ie)en memura ' 
ı doğru ve tam malümat ı 
ı vermektir. ı 
ı BAŞVEKALE1 : 
ı Iatatiıtik Umum Müdürlüğü: ........................... 

(TU K KOR UTU M Z) 
Yazan: GÖNÜL EMRE 

Yarın Bafhyoruz: 
Gazetemiz için çok husuıi bir itina ile hazırlanan bu 

heyecaoh tefrikamıza yarın başlıyoruz. Her Türkün milli 
bir gururla okuyacağına, derin bir alaka ile takip edece
ğine şüphemiz olmıyan bu destan ve romanımız, şanlı Türk 
evlatlarmm fedakarhk ve kabramnlıklarını canlı bir ifade 
ile tebarüz ettirmektedir. Kitap şeklinde neşredeceğimiz, 
bu milli ve vatani eseri, her gün kesip sakladığınız tak. 
dirde kütüphanenizi çok kıymetli bir eserle zenginleştirmiş 
olacaksınız. Bu eser,. size beşinci kol hakkında da malumat 
verecek ve bu hususta faydalı öğütlerde bulunacaktır. 

[ Yarın "Halkın Sesi,, nde okuyacakınnııl ] 

Bugiln bu eserimizin renkli kabını müveızilerden iıteyiniz! 

--- .. 
"'m 

Sahib, Neşriyat Amiri ve Bat ; 
~ Muharıiri SIRR! SANLi . 

1 
idare: lzmir I•nc~ 8. sakağında ~ 
(H .... e .. i) ~at )a~"'"':a basılmışbr m 

~ Geçmiy~n yazı geri verilmez ; 
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Vekili Almanlar en 
arada büyük zayiat

larını dün ak

Ankara - iktisat Vekili 
H6snü Çakır bugün ş "bri
mize gelmiştir. ....... 

lngiliz Donan
masın n imhası 

Maji onun 
Vurulması demak olacaktır. 

Nevyork (A.A) - Ame
rikadaki Fran ız sefiri beya
tına şunlar söylemiştir: 

"Tecrübelerimizden istifa
de ederek söylfiyorum. Bu· 
gün Amerikada bir sene 
evvelki Fransa gibi tehlikeye' 
maruzdur. İng iliz donanma- ı 
sının imhası Majino hattının 
arkadan vurulmasıdır. Hit
ler şayet logiltereyi fethet- 4 

tikten sonre yolunda dura
duram z. Oou durdurmak 
lazımdır.,, 

şam verdıler 
--o---

Loodra (A.A) - Düo AI· 
man tayyareleri Londranın 

müdafaa tertıbatına hücum 

~ tmışltrse de yeniden 1~0 
tayy.ıre kut Jaıı vererek püı
k ürtülıııüşler dir . Almanlar 
t n büyük za)İatlaırırıı dün 
vermişlt!t hü.cu;n tde ı tay 
ya rderden dö tte bıri dü

şürülmüştür. 

---o---

Y onan 2azete
lerinin ateşli 
makaleleri 
Atina (A.A )- Yunan ıa

zeteJeri Helli kruvazörünün 
batırılması münasebetile "lü
zumsuz hareket, affolmaz 
cinı-yet, Hellinin henüz k11-
romamış mezarı, bir biçakla
ma, iman ve cesaret başlık
ları altında "medeniyetin 
namusunu ihlal eden bu 
barbarca cinayet meçhul 
kalmıştır." Bütün millet ica
bında namusunu istiklalini 
korumak için Kralın -.e Me
taksasın etrafmda toplan
mıştır.,, Mealinde ateşli neş
riyatta bulunmuşlardır. 

Bükreş (A.A.) - Roman 
yanın bazı şehirlerinde Al· 
manca tedrisat yapılmak 
üzere dershaneler açılacak

tır. 

______ .. _____ _ 
Konferanscı salonuna gir- t Nitekim Polonya, Norveç, 

diği z aıan ortalığı bir· alkış Belçika harplerinde de b6yle 
tufanı kapladı. Genç fakat olmuştur. Paraşütçülerin çı-
tek kollu asker, dinleyicile- kardığı yangınlara yukarıdan 

rini selamlayarak kürsiye geçti, tayyarelerin attıkları bomba-
notlarını açtı ve ağır ağır )ar da katılmış ve etrafa deh-
sölemiye başladı: şet saçmıştır. 

- Bugün mevıuumuı, pa· Sonra konferanscı daha 
raşütçülerin muharebedeki va- bir çok mühim noktalara 

zifeleri ve piyadelerin bun- temas etti ve uzun boyu iza-
lardan nasıl korunacağıdır. bat verdi. 

Size yakın harpten b.uı Sözlerini, projeksiyonla 
misaller vermek isterim. Mu- fotograflarla tevsik Ye bu 
hare bede, paraşütçülerin bas- suretle halkın daha iyi an. 
kıoı çok müthiş olmuştur. lamasını temin ediyordu. 
Hiç birşeyden haberi olmı-
yan h lk, gökten yağan bu Konferans bittiği zaman 
insan kalabalığı karşında ne vakit epiy ilerl~mitti. Para-
yapacaklnrını şaşırmışlardır. şütçü kız, hep Me~'ud Uçajı 
Sırası gelmişken söyleyeyim düşünüyordu. Sabahleyin de 
ki, paraşütçülere•karşı alınan uğramıt ve sıhhatinin yerinde 
k'-stirme tedbir, inmele- olduğunu görmekle sevin-
rini beklemek ve etraflarını mişti. 
çevırıp kıpırdanmamalarını Birden hemen yine aklına 
temin eylemektir. Çüukü Mes'ude uğramak geldi. Sonra 
paraşütlerin çoğu Üzerlerinde vazgeçerek ağıf ağır evine 

bisikletlerini, hatta mitralyöz- gitti. 
larıoı taşımaktadırlar. Dışarıda serin bir sonba-

Onların yaptıklar en bü- har rüzkirı esiyor, san saç-
yük iş, manevi kuvvetleri larını okııyarak yaprakları 
kuvvetler sarsmamak ıçın bışıldatıyordu. 
yer yer yangınlar çıkarmak
tır. -Sonu yarın-



Fransanın açlı- Dün 86 Aiman Fenerbahçe ve Galatasaray 
Geliforlar ğı nereden tayyaresi 

geli or düşürüldü 14 ve 15 EUlôlde Altau ve Altınordu ile 
maç var 

Meb'usumuz B. Aldemir 
bugün Çeşmeden şehrımize 

gelmişlerdir. 

--o---
Londra (A.A) - Fransız 

hariciye naıırmın, Fransanın 
açlıktan kurtarılması içio, 
laıiliz ablokasının kaldml
maıı lazımdır iddiası yine 
Fransıı ziraat nazırın ve 

Akı;yoner Fransız gazetesi
ain: "Bunun aksini iddiP. 
eden riyecck noksanının 

Almanların bütün yiyecekleri 
kendi aıkerlcri için topla· 

tlıklarım ve Almanların her 
ıeyden evvel kendi milletle

rıaı dllşünmeleri lazımdır, 
Yaktiyle logilterenin yanı ba· 

ıında harp eden milletlerle 
meşıul olmayız" mealindeki 
ılSzl erle çUrümtktedir. 

Bükreş (A.A.) - Rumen 

'fC Bulgar heyetleri Kaleova
ya hucket etmişlerdir. 

--o--

Bombardıman 
Edilen Yunan 

Gemileri 
Hakkında 

--ot--

Le•dra (A.A) - Roytre
ria Yunan budu undan emin 
ltir menbadan öğrendiğine 
K"lre, iki Yunan gemisinin 
bombardıman edildiği, buna 
ltalyanın tarziye vereceği ve 
bu iıleirin bir daha tekrar 
etmemek ,artiyle bitaraf 
Ye ıulhçu Yunaniıtan tara
fıaclan muvafakat edildiii 
zannediliyor. 

---o---
Yabancı döviz

lerin vasati 
çek fiyatları 

,--o--
Eylftl ayı içinde muteber 

elacak olan borsamızda ko
te olan ve olmıyan yabancı 
d6Tizlerio vasati çek fiyat 
ları teıbit edilmiştir. Ster
lin 523, 75, dolar 15907,25, 
lsviçra frankı 2970, drahmi 
99,75, leva 169,75, pezeta 
1389.50, PebiO 2660,75, ley 
62,50, dinar 332,50, lsveç 
kuronu 3101, yen 3285,25 
Finlindiye markı 264, Es
tonya markı 3569,50, rupi 
3922,50 kuruıtur. 

------o---
Londrada gü

ikinci •• nun --
il.lirm işareti 

verildi 
---o--

Londra (A.A)- Dün a'k
ıam liıeri günün ikinci alarm 
işareti verilmiştir. 

Ve Londra üzerinde uçan 
bet Alman tayyaresi düşü 

rülmDıtür. 

----o---
Yunanistan 

-.--

Jallm için silah altına 
asker çaüırıuor 

--o--
Atina (A.A) - Bir talim 

de nesine iştirak ve manev 
rala rda bulunmak üzere biı 
kaç sıDlf ihtiy t zabıt ve d 
rat 1 Eyhild t ıilih altına 

davet edilecektir. 

--o--
Londra (A.A)-Gecc saat 

yirmiye kadar alınan rapor
lara göre düşilrülen düşman 
tayyare,erinin adedi 86 dır. 

Öğleden sonra Birbiri 
arkaıına ve dalga halinde 
ielen düşman tayyareleri 
Londraya nüfuz tmişlerdir. 

Bir saat süren muharebeden 
sonra düşman tayyareleri 

Manş denizi istikametine 
püıkOrtülmltlerdir. 

---o---
Iskenderiye 

--o--
üzerinde bir ıtaıuan 
taggaresi düşürüldü 

-o-

Londra (A.A) - isken
deriye üzeıind ! uçu~ yapan 

ltıılyan tayyarelerinden birisi 

duşü ülmüş Te tayyar ~nin 

mürettebatı esir edilmı.,.' r. 

Yalnız bir tayyaremiz deni.' 

inmeie mecbur olmuş Ye 
müre teb.dı derhal kurtarıl
mıştır. 

--o--
ÇÖRÇIL 

-o-

Yarın beyanat
ta bulunacak 

-·-
Londra (A.A) - Royterin 

parlamento muharririnin yaz
dığına göre, yarın Avam 
kamarasında baş·nkil B. 
Çörçil harp vaıiyeti hak· 
kıoda beyanatta bulunacak 
ve beyanatında lngiliz Soma
lisinden ve garp küresintlcki 
adalar hakkında logiltere ile 
Amerika arasında yapılmakta 
olan görüşmelerden bahsedi
lecektir. Müzakerelerin gece 
yarısına kadar devamı muh· 
temeldir. 

--o---
lngiliz 
Tayyareleri 

--o---
Almanganın muhtelif 
şehirlerini bombaladı 

Londra (A.A) - Dün 
sahil teşkilatımıza mensub 
tayyarelerimize ait bir filo 
Almanya üzerinde muvaffa· 
kıyetli uçuşlar yapmışlardır. 
T.ayyarelerimiz petrol depo
larını ş6mendifer hatlarını 

cephane fabrikalarını ve 2' 
tayyare meydaomı bombala-
ınışlardır. 

---o---
• 

Yunan iaşe 
Nazırı 

Şehrimize aeliuor 
Yunanistan aşe nazırı fuarı 

ziyaret dmek üure yakında 
şehrimize geliyor. 

---.------

Fubol ajanlığının teşebbüsü 
üzerine Fuar zamanında ya
pılacak spor faaliyetlerine 
ilaveten lstanbulun iki bü
yük ekibi bulunan Fenerbahçe 
ve Galatasaray lzmire gel
meği kabul etmişlerdir. 

beklenmekte olduğunu ili
veye lüzum yoktur. Mebu a ı iZ 

Fudbol ajanı B. Suad 
Yurdkoryuu bu iki kuvvetli 
lstanbul ekibini getirmek 
hususunda gösterdiği gay
retten dolayı tebrik ederiz. 

Ş hri e ınsa ıarın ha 

Maçlar Altay ve Altınordu 
ile yapılacaktır. Bu iki kuv
vettli ekibimiz antrenur 
Vahap Özaltayhnın idareıio· 
de idmanlara başlamışlardır. 

Maçlar 14 ve 15 Eyliilde 
Alsancak stadında oynana-

cak turnuva U\uliyle yapıla

cak maçlar büyük alakn ile 

Trablusgarpte ve Kızıl 
denizde bir çok itaıuan 
tauuaresi düşürül~ü 

Kahire (A.A.) - Trablus 
garpte lniilİZ deniz VC bava 
kuvvetleriuiaı müşterek yap
tık arı hücumda 9 Italyan 
teyya ·esi dil,ürülmüş ikisi 
1e tahrib edılmiş ve birisi 

e devler içicd l yaamı~tır. 

İnıııliz iemileri ar&fından 
Trablusgarbın milstahkem 
me•kileri bombardıman edil
miş \ie Trablusgarp - Mısır 
hududunda toolacmış olan 
talyan kuvvetlerinin üıerine 
bombardıman edilerek da
iıtılmışlardır. 

Oiğer bir ltalyan hava 
filosu da dağıtılmış ve bun
dan ikisi de düşürülmüş ve 
ikiıi de alevler içinde yan
mıştır. Ve birisi de kaçmak 
istemişse de logiliz aTcıları 
eşini bırakmıyarak düşün

.ceye kadar takip etmişler
dir. 

Diier bir münsademede bir 
düşman tayyaresi düıürül· 
müştnr. 

Garp çölünde yere indiril
meie mecbur edilen düşman 

Diğer spor 
faaliyetleri 

Fuar günlerinde lzmir Kül
türpark Teniz kortlarında 
lstanbu], Ankara ve Izmir 
Tenizcileri aramada müsa
bakalar yapılacaktır. 

-B gar
1 

• 
um 

anlaşın Si ım· 

za aıııyor 
Bükreş (A.A.) - Havas 

bilıiiriyor : 
iyi bir monbadao öirenil

diğine iÖre Romanya ile 
Buli'aristan araıınd~ Dobri
canın tuki ve nüfus müba
delesi hakkında anlaşmanın 
bugün imza <:dileceii tahmin 
edihyor. 

Ziraat V0kUimiz şere
fine zigaf et 

Bursa - Ziraat Vekili 
Muhlis Erkmen şerefine Ulu
dağda bir ziyafet verilmiştir. 
ziyafette mebusları!Dız ve er-
kinı bü~ fn1ct hnır bulun· 
muştur. 

t.ıyyar ... s: kull:ınılm ş biı hal
de bulunmuş ve pilotları e.ı.;ir 
edilmiştir. 

Kızıl denizde bir ltd lyan 
tayyares; düşürüldü. 

Londra (A.A.)- (Royter) 
resmi tebliği: Kara kuvvet· 
leri arasında hiç lllir kayt 
yoktur. Yalnız normal hava
keşifleri yapılmışttr. 

~-------------------------------

BALÇOVA AGAMEMNUN 
~ ILICALARI 

YAZAN: H. T. 
--Dünkü nüıbadaıı tleT••- Müstecir elinden geleni 

1 
Bundan başka bir de lo- batti fazlasını yapmış, elek-

kanta açılmış, vnktile bu se· trikle her tarafı süslemiş 

1 
ı Muhiddin adında ve eskineye kad r faaliyette o a"' 

fmnda da h r türlü yemek- denberi burada çalış•n çok 
becerikli bir me.ı..ur ve di-ler ve 'iÜ veçler pişermiş, bu· 

ıranın müsteciri Balçovalı ve j'er müstahdimler fırıl fırıl 
Beyhanı sahibi bay hmail dönüyorlar, her gelen müş-
clinden gelebilen her türlü t erilere kolaylıklar gösteri-
fedakirlığı yaptıiı halde fı· yorlar ve memnuniyetlerini 
rının neden işlenıediiini sor- talep ediyorlar. 
dum bana şu cevabı verdi: Buradaki şifa kaynakları· 

_ Farın vesair müştemilat nın kıymeti gözönünde tu-
tularak ve bmirin bir mahususi muhiisebeye ait bu· 

1 hailesi demek olan yakınh-lunduğu için her yı yaptı-
ramazdım, mamafi söyledim ğı düşünülerek her halde 

h bu varidat kayrıağnnn asri söyledim bl•gün veya ut ya-
d" bir şekle sokulması halkı-

nn yaptıracağız denil ı ve mızın ta Gönen'e, Saıt'a, 
böyle kaldı. Kurşunlu'ya ve Eşmeye ka-

Doğrusunu söylemek la· dar bir çok masraflar ve 
zım gelirae bu köşe ıhmal e- zahmetler ihtiyar ederek 
dilecek yer d ğil. iıtmekten kurta ılması ve 

Muhasebei Hususiyemiz para larının bu vilayet da-
buoa lazım 2elen ehemmi- bilinde kalması temin edil-
yeti vermeli ve burasının ta- melidir. 
mire muhtaç kısımlarını be- Yeni Valimiz lutfen bir 

Fuarın açıl sı münssebe· 
tile şehrimize gel n Mebus
larımızdan Rahmi Göken, 
M hmet Ald m"r, N zmi 
llker ve Sadettia Epikmen'io 
kazalara ve köylere giderek 
halkımızın dileklerini dinli· 
yecekl ri haber alınmıştır. 

SÖZ inden 
essir ve daha 

--o---
ı aça ı 

Bu sene Izmir, lstanbul ve 
Ankuradn li maçlarına Ey
lül ayının son haftasında 

başlaoması tekarrür etmiş· 

tir. Bu .-ene !ile muçlarına 

girecek takımlar evvela an· 
tronör idaresinde ç lışacak
lardır. 

---o---
Düşerek 
Ya landı 

Kcçec"ler Anafartalar cad
desiade Mustafa oğlu Ha
san Dü~müş ile hammal Ali 
Redun arasında çılan kav 
gada Hasen sandalyadan 
düşmek suretile başından ve 1 
dudağından bafıf surette ya· 
ralanmış suçlu yakalanmıştır. 

B.lb himöldü 
Bir müddettenberi rahat

sız bulunan vilayet idare 
heyeti azastndan B lbrahim 
dün hayata güzlerini· yum· 
müştur. 

Mehumun cenazesi dün 
vilayet ve belediye eridanı
nın iştirakiyle kaldırılmış ve 
ebedi medfenioe tevdi edil
miştir. 

Havacılık 
Ve Spor 

"Havacılık ve Spor,, mec· 
muasının 268 inci sayısı çok 
zengin mOoderecatla intişar 
etmiştir. Bu nüshada çok 
değerli ve tanınmış muhar
rirlerimizden Şikir Hazım 
Gökmenin "Münevver vazife,, 
kıymetlf aaylavımıı A ':lidin 
Davcrin "Hava ordusu, yarı
nın ordusu,, başlıkla yazıla· 

riyle dahn birçok faideli ya
zıla r vardır. 

Okuyucularımıza hararetle 
tekrar tavsiye ederiz. 

Altı amlası 

bir sesle a 
Bunu söyliyen 

Amerikada bir kı 
_.._.ı 

ve meşvarmden s 
diyor ki: 

"Yakından 

kadın, mirasa 
kalade zengin bir 
Kendisi çok ağır 
üıeriade taşıdığı ehil 
değeri yüzbinlerce 
aşar. Fahat bu bay• 
reketleri tabiilikten 
yapmacıktır. Teb_ .. ,... .. 

içten değil, riyakl d 
Kendileriyle temas e 
vata biraz yüksekte• 
O, ister ki herke• k' _ . ._ ..... 
zenıinliğıae ve 
hayran olsun ve bu ff 
iltfati mazhar olsuk 
met görsun. 

Onun, bu 
sevenler sezenler fe 
bessüm ve hareketle 
reoler derb•l ondaıı 
şırJar, bu kadın biç 
yetede tutulmamış -f 

memiştir. 

Halbuki bunun 
olan bir kadın dab• 
k d. . . fi en ısı ne zengın 
'O kadar ıüıel olm•. 
de sıcak hareketlert 
tatlı tebessümleri k 
birçok dost peyda 
gibi her salonda soll 
rağbet ve saygı ile 
nır birçok da dostJır• 

Ona, bu zaferi te 
şüphesiz sözlerinde~ 
liiinden ve güxellii'1 fi 
yade hareketleri . 
olmuştur. Onun içiO 
bu hususa dikkat et 
kendini her yerde 
melidir. Sevilenler f 
her işte muvaffak • 

(Devall'1 

Yugosl•4 

-·-
Bügük elçisi seh 

Fuarın açılma mer 
bulunmak üzere yu 
büyiik eJçisi bugiio . t~ 
dan şehrimize gelıJllf 

Amer·kaJI 
kollejind 
lzmir Göztepe k~ 

1 Eylfılden itibaren 
mnada her gün saat 

18 e kadar kayıt oılıİ 1 
yapacaktır. Hem el ~ 
de yeni talebeler 1'1~ ~ 
melelerini yaptırıP• 1~ . ·o 

Nehari talebe ıç~ 8~ 

a lyayı 
kafasına vurdu 

men yaptırmalıdır. defa burayı gföseler ve es-
Zira odalar biraz haraba babına teşebbü~ boyurarak Bütün Türkiyede çok se-

ta sidi 8 , daha bu~ 
lar için sende 1 lf 
İkmal imtihanlar' d'' 
den 20 Eylule k• O: 
saat 9 da başlar. 

yüı tutmuştur. Sonra büyük ebedi bir eser bıraksalar vilerek kull .. nılmakta olan n F btİ 
masraflarla bunlar kapatıla· hem Yurd Ulusu için ·fay- bu enfes kolanyayı yalnız ur• a ti~• 
maz. Her halde buranın as- dalı olur hem de sonsuz S. Ferid Ecz.acıbafı yapar. ızmir Memleke~tell-'~ Eşrefpaşa caddesinde Adem 

oğlu Yakup Caod mir Ka
sap H san oğlu lsmail Bin· 
ger ara ıoda çıkan ka7gada 
Yakup Hasaoı saodalya ile 
baş•uden yaralamıı ve ya
~alanmıştır. 

d 1 kd. l k Tnklı'tlerı"nı· almamak ıçın Rontken Mulı~ ri bir hale konulması ve ua ar ve ta ır er az en- " Rontken ve Ele :~ 
l<onforuoun arttırılması la- lar v yü ksek namlarını ip- etiket ve isime dikkat : yapılır. ikine+Jr.~ 
zımdır. 1 ka etmiş olurlar. Depo: Şifa Ecz.an••İ • 29 No. ~ 
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