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t· . 
~~ l'tret Vekilimiz 

1 l~tı TOPÇUOGLU 
~ •tııir ~ 
t~ , llternaayonal Fuarı 
ı, h ~•t 11 de elli bine ya
-•t,,~ kın huıuruzda büyük 
~'•ıııt~le Ti~arot Ve kili 8. 
~lııı1 t •pçuotlu tarafmdan 
• t lt, ,,,,. 
,l,d. 'lalde vali Fuad Toksal, 

' 1ı 'Yt r . ' D B h t, I> d euu r. e çet 
~~d1ı r u kumandanı 2eneral 
h,,;r1•1 hınan Nafiz. ve diier 
lı ' tr' • y 1 , ~ 1\ ımız, ugoş avya-
~t•j!tl:~•ra sefiri, ecnebi 
~ıt.ı tın konsolosları iz-
it U b , 
,\aia ulunan mebuslarımız, 
~k,' '•lisi, parti müfettişi, 
t d lll6diirleri ve güzide 

~iı h '\'et)i grubu ile bilyllk 
~~t:lk kitlesi hazır bulun-

r. 
, ~er,,· 
~- 1ıne askeri baodosu-
~tı,~•ldıtı istiklal marşı ile 
Ü l'di ~11 ve bundan sonra 

t ~~e. reiaimiz Dr. Behçet 
~'~itt·''Ye ı:elerek. ezcilmle 

lt "'. ' ı. 
\ihh.· P.tllbterem ticaret ve

~•t· 
t l§40' 
~'rıtı lırnir Enternasyonal 

' 
1 b6tftmetimiı namı-

1•t~i ~ÇQıak ıçın lımiri 
' 

1
•-, ~tdeıı Ye bu US-
\d, 'tlcanhk etmek liit
~ ''~ bulunmaıu:ı.dan dola
~~. r•lllarımııı arz ede-

' ~ b,..,,t. 
•e..,· 1 1tıili kabul eder.k. 

'1ıdt hıçli ınaümliıde ara-
~i~ bulunmak şerefini 
~. '" e . .. b' ·•ı,tl ~ıriemeyen ecne ı 
~t''İll tt.111 muhterem mü· 
~rıbi ye Türkiyenin 

her tarafından igeleo yurt
taşlarımııı lzmirliJer namına 
hürmetle selimlarım. 

Aıiz yurttaılarım: 

1940 l:ı.mir Eoternuyonal 
Fuarını bu yıl ıiıe daha iyi 
bazırlanmıt bir halde tak
dim etmeie çalıştık. Daima 
yenilik, dei!şiklik ve cazibe 
isteyen Fuar işinde muvaf
fak kılabilmek için lzmir 
Fuarının kurulduğu Kültür· 
park, en güzel ve müsait 
bir zemin olmuştur. 

Büyük eylit yetişti ·mekte 
bahth Ye Yelid elan iıil 
milletimiıin aziz Milli Şefi 
etrafındaki birliii, toplulu
luiu muvaffakiyetlerimizin 
başhca meanedidir. 
Buıüo arhk 17 senelik 

inkilib b&yatımızda memle
ketimizin kazandıiı eserle
rin de bizi tatmin etmediii
ni ve çalışmalarımızm kafi 
olmadıimı anhyoruz. 

Muhterem Vekilimiz: 
Onuncu lzmir Enternasyo

nal Fuarını lfıtfen açmanızı 

ric;, eder ve sevgili Cum
hurreisimiz aziz Milli Şefi
mize, esasını kendilerinin 
kurmuş oldukları bu eserin 
bugiln vasıl olduğu tekamül 
ve yarattığı hareket hak
kında izahat verirken, biz 
lzmirlilerin sonsuz saygı. 

ıevsti ve bağlılıklarımızı da 
ibliğ buyurmanızı bilbasse 
istirham ederim. 

Ticaret Vekilimizin Nutku 
Belediye reisinin çok al

kışlanan ve hoparlörlerle 
şebria her tarafına yaydan 
nutkundan ıonra Ticaret 
vekilim;z aşa§1daki outb unu 
irad eylemiştir: 

- Sayın hemşerilerim, 

Gibel lımirio, bu eti bu
lunma! şehrimizin "onuncu 
enternasyenal Fuarını,, aç-
mak şerefi bana verildiiin
den dolayı bilhassa bahtiya
rım. Pek sayın Başvekilimin 
emrile bu asil vazifeyi ya
parken bu iyi ananeyi ku
ran ve yılmaz bir irade ile 
devam ettiren belediye reiıi 

Dr. Behçet Uz'a daima te- '. 
kemmill eden eseri için, he-: ' 
pinizin huzurunda, talcdir, 
tebrik ve teşekkürlerimi ifa
de etmek isterim. 

lzmir Enternasyonal Fuarı 
bütün memleket ekonomiıi , 
inki~afının hakiki bir baro
metrosu olmuştur. Enteroas· 
yonal lcarakteri ise ber ıene, 
emeklerimizin neticesini ti
cari münasebetlerde bulun
duiumuz dost memleketle
riokiyle mukayese etmek 
fırHtını vermektedir. Burada 
ekıikler daha iyi anlııılmak· 
ta, ihtiyaçlar daha çok te
barüz etmektedir. Ticart ra
bıtalar gıanişlemek te ve kuv
vttlenmektedir. 

lzmirin kalkınması, b. tün 
memleket inkişafınm bir sem· 
bolü halinde devam etmek· 
tedir. Ve devam edecektir. 

Sayım Egeliler, 
1939 - 940 yılı, hup dışın

da kalmış birçok memleket
lerde olduğu gibi bizde de, 
her şeye rağmeil, ticaret 
bakır:nındao harp yıh güç
lükleri ile dolu olarak geç
miştir. Aocak bu müşkilatı 
karşıhyabilecek teşkilatı yap
makta ve icııp eden tedbir· 
leri almakta gecikmedik. 

Bugünün şartları içinde 
memleket miidafaaııının yal 
nız sınırlardaki asker ve 
tahkimatla de&-il, iktisadi 
kudretle takviye edilmiş 

mümteziç tedbirlerle müm· 
kün olduiu berkes'n malu
mudur. Yurd müdafaasının 

birinci şarti haline ielmiş 
olan iktisadi işlerimizi tesa
düfe bırakamayız. 

Toplu iktisadi menfaat· 
lerimir:i balt&layan !ferdi ih
tiraslara meydan veremiye· 
cetiz. Topraklarımızın ebe
di bekçisi Mehmetçiiin ar· 
kada bıraktıklarının bir ik
tisadi soygunluia maruz kal· 
masına müıaade ctmiyece
iiz. 

iktisadi bünyede yer al
mış her fe.-din bir asker ka
dar mukaddes vaı.ifeıi var· 

\. (l) 
~ ( Tftrh Kerkutulama~) 

"-~· 
(7) ( Tfırlı K•rkutulama~) 

>~ 1, \l 
)1 •t tau •IHinler de Hanyayı, Kon-
V ~ reQainler! Diye ... 
, •nlıttı: 

'İ)ia.ı Dbırt evlit .-e on iki torun ıaai
~ eyim! 

r t>lunuı, Çanakkalede d6ğöşUi. 
l ııo 
-~ d ~ti, Sakarya ve Dumlubınarlarda 

0 ktQ, 

'~ıı.b h ~ )t>ld ayabmı bana baiışladı emme 
\t,,, • g6ılerimi kaybettim. Çok ,n. 
t~ı~t\ h4e111)eket kurtuldu ya ... Sizler aa-

S~d' ı, sazdan söz açınca· 
1 ~-)~t ~en, dedi, saz çalm~yı iÖ.zlerimi 

~~t, ~ıkten ve aşağı yukarı kırkımdan 
11ıs' 1( 6irendim. Hani bir laf vardır: 

~~ll lrlcından sonra sa.z çalınmaz! diye. 
ı' ç•layon itte 1. .. 

l'>ttli ve arkaıından ekledi : 
ıı ~' Nilerain gönül eylemek. için ba~-
1' ~ ~•remiz yok ki. .. 

''• . .;~oe haber yoliadık; sazını r•tirdi
tr ••vıili ribi ıaıı kucakladı. 

Tezeneyi tellerde gezdirip sesler araı
tırdı. 

Kendi söylediii ve kendi beste-
lediği şu türkfi)·U candan duyup, glSnü
le duyarak çalmağa başladı : 

Ilive edelim ki, Kör Halil, uıta bir 
sazcı olduğu kadar içli bir şairdir de. 
işte ıize "K'.aderimiz,, adını vcrdiii bir 
şiiri : 

( KADERiMiZ ! ) 

Çiçekli Yayla'yı severim candan, 
Yeşil bağlarının serin durağı. 
Nasıl a-eldim diye sormayın benden, 
Çekti beni bu illerin•suyu, toprağı ... "'. .. 
Gözüm kör değildi, oldu niyleyem? 
G6nül gülüstaadı soldu niyleyem? 
Kad~rime yazanşlar oldu niyleyem? 
Memleket yoluna Yerdik bu canı ... ... .,, 
Güzel iller ıördüm, rüzel mi ıiiıcll 
Her beri bir frenk.istana bedel. 
Sıra daiları vardı yollarında engel 

dır. Bunu takdir ve ehem
miyetini idrakjj etiniyenlerin 
nazarımızda bir asker ka
çaiıDdaa farkı yoktur. 

Bu memlekette refah ve 
au:ıur bulan unsurlarla geniş 
misafirperverliiimizden isti
fade eden, kazanç kayoak-
1arını rahat işleten ya ban<:ı
ların da iktisadi bünyemiz
deki vazifelerini Türk ço
cukları derecesinde ifa ede
ceklerini ümid ederim. 

Yurtdaşlar ; 
Çok ahıkını olduğum bu 

güzel şehrin havası altında 

bir ıulh yuvaıı ve timsali 
olan Fuarımızı, Milli Şefin 
etrafında tek bir kaya par-
çası olarak toplanmış olan 
bütün Yurd çocukları gibi 
meaneketin iktisadi haya-

DUN 
CiLDi 

tında yer almış her ferdio 
de aynı sağlamlık, aynı bağ
lılık ve inanç ile biribirini 
tamamlayan, ahenkli ve şu
urlu çahşmalariyle bütünlü
ğü yapan unsurlar olduğu

na inanarak açıyorum.,, 
Vekilimiz evvela lagiliz 

paviyoounu ziyı:ıret etmiştir. 

Paviyona girilôiği zaman 
istiklal marşı duyulmuş, in~ 

gHiz konsolosu Vekile iza
hat vermiştir. 

Sergi sarayındaki muhte· 
lif pavyonları gezmiş, bil
hassa Hatay paviyooundaki 
yerli dokumalarımızı tetkik 
etmiştir. 

Bilahare sıra ile Macar, 
kardeş Iran, Yugoslavya, 
Alman, Yunan, ltalyan dev
let paviyunlarını gezmiş ve 

Belediye Reisimiz • 
BEHÇET UZ 

çok beğenmişlerdir. 
Dün akşam misafir Yuıos-

lav büyük elçisi şerefine 
belediye reisi tarafından 
Fuar gazinosunda bir ziya
fet verilmiştir. 

-------------- -- --------------
8. ÇÖRÇIL 
DiYOR Ki: 

---o--~ 

Hitler zaptetdiğLiJ!!:: 
ıerdeki . gigecekleri 
Almangaga nakletti 

---o---
Londra (A.A) - B. Çörçil 

Avam kamarasında mühim 
nutku~Ü ffild etmiştir. çö;:
çil 1914 harbi ile şimdiki 
muharebe arasında_ki farkı 
bir mukayes' yapmış ve bu 
defaki logiliz ölü, yaralı ve 
kayıp olarak siviller de d ı-_ 
hi\ olaıak üıera 92 bia kişi-~ 
den ibıret o'd11ğu ve bun-:,
lardan büyük bir kısmıoao 
esir bulundukların;-ı~yliye
rek demiştir ki: 

"Biı, 1941 - 19•2 seneleri 
muharebelerine şimdiden ha· 
ıırlanmalıyız. A.lmanyanın, 
ltalyanın, Franıanın ve di
ier Almanların eline düşen 
sair memleketlerin ablukası
na şiddetle devam edece

ğiz. 
Hitlerin zaptettiii_memle

ketleriu yiyecekleri vardır. 

Romen 
Vapurları 

Bükreş (A.A.)- Romanya 
hükumeti neırettiği bir emir
de Romen vapurlarının ln
stiliz limanlarına ıirmemele-

1 
rini bildirmiştir. 

Bu°'yiyecekle;! Almaolar ta

rafından zaktedilerek Alman· 

yaya nakledildi. Buralarda 
vaz:yet çok tehlikelidir. 

Askeri vaziyetimiz her za
man dan daha kuvvetlidir. 
iki milyonluk bir ordumuz 
vardır. Donanmamız harbin 
başlanğıcından daha kuvvet 
Iidir. Miknatıılı mayını mafı
lüp ettik, tayyare imalitımız 
Almanyanın fevkindedir di
yerek Çirçil hava muhare
belerinden babsetmİf de
miştir ki: 

Hava muharebelerinin neS 
kadar devam edeceğini 
kestirmek kabil değildir. · 

Amerikan 
matbuatı 
neler yazıyor 

---o---
Londra, (A.A.) - logiliz 

bava ve deniz faikiyeti hak
kında Sovyet gazeteleri ya
zı yazaıaktadırlar. Gazete
ler harbin kat'i safhasını 
yakın gördüklerini yazarak . 
diyorlar ki: 

"Ş ıyet Almanlar lagilt•
reyi istilaya karar vermiı

lerse bunu önümüzdeki bir, 
iki ay zarfında yapmaları 
icabeder. Havalar' boıulcluk-

'" 
tan sonra Almanyamn bava 
harekatı duracak ve Almaa
yanın vaziyeti mllşkülleı 
ecektir.,, 

Amerikan matbuatı İH, 
lngiliz hava kuvvetlerini• 
göıterdiği yükaekliii ve ••· 
vaffakıyetinden dolayı ml
tabassis olduklarını yazarak 
diyorlar ki: 

"Son büyük aava mu1aa
rebeleri harikülide olmuştar. 
Yıldırım harp haftası iyi 

neticeler vermemiştir.~Alman-
ya ilk defa havalarda llıir 
mukayemet 26rmüştllr." 

---o----
Fransadaki 
Alman esirler 

_,._ 
Yalnız dftşmanın her halde i 
daha büyük iayretler sarfe- i 
decea'ine inanmamız lizım- f 
dır. l 

Vişi (A.A) - Franıadaki 
esirler Almaoyaya dönmtıı

lerdir. 

Gazetelerin ve ajansların yazdıklarına göre, Amerikanın eskiden lnglltereye yardımı ve 
harbe haıırhiı kaplumbağ'a yavaşhiı ile yürüdüiii halde ıimdi dev adımlıriylı ilerlemek
tedir ... 

.. 
f 

1 
i 
1 
i 
j 

' 1 



AH 11-"'E 2 kın •esi) 21 AC 

Bulun n tın ve 
enlar 

• 
aır 

Romen Ba vekili iz 
1 ileri ka
bul etti • 

y ı m 
Ankara 20 (Husust) - Bur y p k y kın olan Kızılca 

hamamd n bi dirildiğin gCSre Giivcn n hiyesinin Salım 
yaylası civarında Işık dağa etekl rinde ço geniş bir sa
hayı aphyao muhtelif ve zengin madenler meydana çı
karılmıştır. Bunl rın arasında altın, antimv n, ıümüş, nikel, 
altımioyum, demir madenlerine de tes düf edilmiştir. Bu 
madenlerden altın zengin ve işletme kabiliyeti fazladır, 

1 tisadi yü-
•• •• 
uyuş 

iktisadi yürfiyü mecmua
sı Izmir fuarı için üç renkli 
bir kapak içeriıiode 44 sa
laifalık hmirin ve fuarın iÜ
zel resimlerile süılü harı
kulô.de güıel bir 11yı neş · 

retmiştir. 

Macar 
Dl 

cev hı- Hitler Duçeyi 
ve di te t• 

-o--
Bndapeşte (A.A)- Maca 

ceTabı buglin Romen heye
tine tttvdı edilecektir. 

DOKT 

K n Çı 

Vftcudde yer yer gMrülen 
kan çıbanı rı v k 1 rında 
muha ·kek bir def idrar 
tahlili y phrm k lizımdır. 
Gerçi istıfilokok denileo 
mikroblarıu t btı tesirinde 
&ildimiı:de birçok büyük çı
banlar b tU. apseler de zu
hur eder ve bu hergün gö
rnlıoektedir. Fakat bunların 
haricinde her türlü tedaviye 
taannüd eden büyük kan 
çıbanlarınin devamı şeker 
hutalıiının netice idir. 

idrar tahlil ettirilince la· 
akal 30 45 gram miktarında 
Jitrede ıekcrin mevcudiyeti 
tarnlür. 

Halbuki o umana kadar 
hHta da mubiti de bundan 
haberdar değildir. Birçok 
defa ıeker bastahkları bu 
kan çibanları sayesinde te
sadüfen teşbiş edilmiştir. 

Ş6phesiz şekerin çok içmek, 
çok yemek, çok işemek gi
l>i esaslı arazları vardır. Fa
k•t bu her vakit ve her da
kilia mutlak olarak b raber 
förülm z. 

Böylece idarrda şekerin 
meTcudiyeti tahak u edın · 
ce tabit basta o noktayı 01.

sardan tedaviye başl nır. 

TedaTİ ve perhiıe başlanıl

mH1111 mütealıı:iö ':>irkaç gün 
aarfında çıbanlu kaybolma
ia hatlar. 

Cildimizin daim1 deıen· 

fekıiyonuna dıkkat etmeli
dir. Cild çok temiz tutul
mahdar. Fakat bütün dikkat 
ve ibtimamlara rağmen üst
üste çıkan çıbanlarda sebe· 

bin ıeker olmasını düşüne
rek idrlr tahlilini asla ih
mal etmemelidir. 

Altın Damlası 

aütün Türkiyede ço1' se· 
Tilerek kullanılmakta olan 
ltu enfes kolany~yı yalnız 
~. Ferid Eczacıbafı yapar. 
Taklitlerini almamak için 
etiket ve iıime dikkat : 

-o--
· Berlio, ( A.A. ) - Hitler 

Ş rkt Afrik da İtalyan z -
feri dolayısile Duç ye şu 
telgr fı çekmiştir: 

Duçc; ize v ordunuza 
en ı mımı el"mlarımı su· 
nar ve Ş rkt Afrik d ki bu~ 
yük z ferin.zi tebril de-
rim. Adolf Hitler 

--o--

Ş"e 
Kahire (A.A) - it ly nıı.. 
eşrettiği uçuucü li&ted 

şarki Afrik d ltaly n z yi
tı şöyledir: 
45 z bit ö ü, 91 nef~r ö'ü, 

300 y ralı, 188 kayıp tt 

yerlilerden 245, ölü, 42 ya
ralı ve 96 kayıp var ır. 

Bir ka ndcs· 
Nuri i uoa 

vurdu 
Kemerde S dık bey ha

nında Ali kızı Hatiçe Kurt, 
gayri meşru olar k bir ara· 
da y şadığı Mu t fa oilu 
Nurinin bir aç gündenberi 
eve gıtmem si den başka 

bir kadın ~evdiğıni zan ede
rek hana gidip hamil bulun 
duğu bıçakla Nurinio d6rt 
yerıden eiır surette yarala-
dığından y.skalanmıttır. 

--o--
Fil bir sened 

ne yer? 
Bir hayvanat bahçesinde 

beslt:nen bir fil için senede 
yapılan aumt masraf 800 
lirayı reçmemektedir. 

FHin cüssesine niıbctJe 
masraf biç de çok değil. 

Bu s yıda lımirin meşhur 
gazetecilerinden maada Is
tanbulda ve Ankaranan ta· 
nınmış iktisatçılarının Fuar 
hakkında yazılatı bulunmak
tadır. 

Fiyatı 20 kuruştur. Her 
yerde rayınız. 

A a 
ye 

e 

__ _..._ 

• 
ır 

• ,n so u 
--o--- 1 

tomobil ile ir I 
am a garıı- · 

apt ıar ! 
---o--

loönü cadesinde Ahmed 
oilu şoför Sabri ve idris 
olf(u vatman Tevfik idare-
inde buluodukluı otomobil 

v tramv y halkı be. ecana 
duşürecek derecede sevk Ye 

idare ettikleri •e birmetıce 
yekdiğerine çarpıştıklarından 

her ikisi yakalanmıştır. Bu 
heyecanlı yarıştaa sonra 

tramvaylar yarım 1aat işle
memiştir. 

~~~ """'"""''~''""""' 

İlan tarif em iz 
G zete ki2'ılları, tab mal

zemesi fiyatlerioin çok yük-
11clmesi sıazetemiz beominin 
iki Hyfaya inmesi dolayisiyle 
lstanbul Ye Ankara refikle
rimizin ıibi ilin tarifemizin 
beher santimine 10 kuruş 
zam yapmak :zaruretinde 
kaldık. 1 Eylül 1940 tari· 
hinden itibaren tatbik edile-

cek olan yeni tarifemizi 
dairelerin •e huıuıi mllesse
lerin nazarı dikkatine arz 
ederiz. "Ha:kın Sesi,, 

"KAYT 
[MAKBULE KUTLUK 

BAŞLA Dl'' 
• BİÇKİ DİKİŞ YURDU]. 

Maarif Vekiletinia ruhsatile açılan lıtu yurt talebe kay
dına baılamıştır. Yurdun tahsıl milddeti iki senedir lrlfi 
derecede dikiş bilenler imtihanla ikinci sınıfa kabul olunur 
Sene sonunda bilaimtihan Maarif Vekilctinin ve Maarif 
MildDrlüğüniln tasdikile bir diploma verilir. Yurda küçftk 
memur kızlarına licret hususunda mümknn olduğu kadar 
kolaylıklar gösterecektir. Ana ve babalar evlıtlarını nOma
yiş için cihaz yerine dökecekleri masrafları istikbal uj'rua· 
da sarfederlersc evlatlarına baha biçilmez bir hazine Te 
münbit bir çiftlik bağışlamış olurlar. Daha fazla tafıilit 

henüz devam eden sergimize teşiflerinizde müdür Makbule 
Kutluktan öğrenebilirsiniz. 
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ı Nehıui U Ur 1Se51 Leyli : 
: ORTA OKUL - LiSE SINIFLARI VARDIR : 
ı 1-0rtaokul leyli ücreti 200 nehari ücreti 60 li e leyli ı 
ı ücretı210 nehari ücreti 75 liradır. Üç taksitte ahı ır. ı 
; 2-Bfitü 1 m lere 27 ağustosta başlanacaktır. ı 
ı 3- Eski talebe 9 eyliile kadar kayıtlarını yaptırmazlarsaı 
ı yerlerine yenileri alınacaktır. ı 
ı 4-Yeoi ka)d olunacak talebenin kayıd işlerine başlP.n· ı 
• mtşhr. Her gün Liseye müracaat oluaabilir. Telefon: 2080:t 
ı d n 74 a anılacak. D. 12-4 ı 

D•po : Şifa F czaneai .................. ~ .................................. . 
--~-.._~_,.liiiiııliiiıiiliiiiiıiiiiiıııiiiiİiilliili~liiiiiôiiilliiiiiiliil.e-i~ =m ._.~ na:rr r=mzz ' 

liPı a onun A 
lll9eelnden ahnız)Çorakkapu ı>oı 

~riniz· ( DeT) 
• 11 No ~r'1Hnıaa Tahıla ÔDdeıTelefoal497 

üz k re er 
devam ediyor 

--o__,,--

Bnkreş (A.A.)- D. N. B. 
ajansı bildiriyor. Romen 
Bulgar müzakereleri dün 
6ğleden sonra Karaovada 
baş!amıştır. Resmi bir teb
liğ neıredilmemekl ber ber 
müzakereler:in samimi bir 
hava içinde ceryan ettiği 
anlaşılmaktadır. Nufus mü
badele i meselesi tetkik 
edilmiıtir. 

--o---
Ar a dl k a 

Bir 

Londr ( A.A ) - Biiyük 
Britanya hllkfımetine ielen 
bir r pord Italyanl ra karşı 
Arn vudlukta mühim bir 
isyan çıktıgına ve kanlı mu
re 1elerde bllyii telefat Gl
duiu Y Ara vud köyleri 
hhrip edildiii bildirilmekte
dir. 

--o--
Ankara, (A.A.) - BaşTe

kilimiz Dokter Refik Say
dam dün Moskava elçisi Ali 
Haydar ile Cemal Hnsnüyü 
kabul etmiılerdir. 

--o---
Casuslar Ista • 

bul 

lstonbul, ( Husu t ) - iz
mir Ağır cez m bkemeıin
ce mubt lif ceıalarl mah
kdm edilen caauıl r lzmir
den lstanbul ceza evin 
gelmişlerdir. 

--o--
81 h fta için
de batırılan 

gemiler 
Londra, (AA.) - Geçen 

baftn 32,301 ton hacminde 
9 loriliz ticaret ıcmisi b.t
mıı ve evvelki hafta ise 63 

--·-- bin ton ha~minde 13 remiıi 
- • • batırılmıştır. 

apo uada naııız aıeuh- • · ·: · ·-
tarlığı durdu Emınenın yap-

tığı işe bakın Tokya; (A.A.} - Japen
yadaki lna-iliz aleyhtarlı~ı 

kurulm ş bir saatın zili iİ· 
bi durmu~tur. 

J•pon matbuatı yazdıkları 
yazılarda Japonyada Inıilir:
lere naz:ıran Inıiltcrede dn· 
laa fazla j4 ponlarııı bulua
duiunu hatır !atmaktadır. 

Amerikan kız 
kolle jinden 
lzmir Göztepe kıı: kolle ji 

1 Eyl61den itibaren Pazardan 
maada her gün saat 16 dan 
18 e kadar kayıt muamelesi 
yapacaktır. Hem eski ve hem 
de yeni talebeler kayıt mua
melelerini yaptırmalıdırlar. 

Nehari talebe için ilk ıcne 
takıidi 80, daha büyük sınıf
lar için sende 100 liradır. 
İkmal imtihanlar• 16 Eyliıl 
den 20 Eylüle kadardır ve 
saat 9 da baılar.D: 3 3 

Dr. Fahri Işık 
ızmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve Elektrik tedavisi 
yapılır. İkinci Beyler Sokak 

~9 No. TELEFON 2542 

Karantina Çakal deresin
de Bahaettin karısı 50 ya
ş nda Emine, fenr.ı i ehliyeti 
olmadığı halde komşuau bu· 
lonan Halil oğlu Sa9riyeye 

.ıkinin anpulu yapmak ıure· 

tile tatil uzve sebebiyet ver
diğinden yakalanmıştır. ........... _ ......... .. 

: Önümüzdeki ayın 20 in- ı 
ı ci günü yapılacak olan ı 
ı olan Genel Nüfus Sayı- ı 
ı mıoda, okur yazar her şa- ı 
ı hıs Vali ve Kaymakamlar ı 
ı tarafından tayin edilecek- ı 
ı leri sayım ve kontrol me- ı 
ı murluğu vazifesini kabul ı 
: ve ifaya mecburdur. Kabul ı 
i etmiyeoler için (25) lira ı 
ı para c~zası vardır. Bu ce- ı 
ı ı:a hemen ödenmezse du· 1 
ı ruşmasız hapse çevrilir. ı 
ı Bu cezalara kartı itiraz-.e ı 
ı temyiz yolları da yoktur. ı 
ı Maiyetindeki kimıelerin ı 
ı sayım memurhıiunu kaaul ı 
ı etmesine mani ola11 ma · ı 
ı fevkleri için de aynı ıe- ı 
: kilde (50) lira para ceıa- : 
ı sı hükmolunacaktır. : 
ı · BAŞVEKALE1 ı 
ı istatistik Umum Müdürlüğü: .......................... 

- Yaz.an: SIRRI 
ıııın ıııııııımınıım -58-

- iKiNCi KiSi~ " 

Hazreti Muham 
111 

~ 
uvaff akıuet " , ı·~:!i.. 

lıteına 
Zaler Sırları~ ~~ı,,tni~ 

Şarkın y etiıtirditi ror ~ ~taıle 
i lam Dahtlerinin r.t~ 8,' •ndı. 

fakıyetleri Hakkı• ~ ıllıııu 
Ylıt aı 

- 1 - ~•teleri 
Sayın okuyucuları .. 111~ •tt h· 

Jj•· Ilı ır 
yük bi.ı dikkat ve • l ljderi 
takip ettiklerini alcl• 'ltltııdı. 
bir çok samimi mekt

0 Deııeb"I 
dan anldıiımır. "Hayat~, illi, • A~ 
Taffakiyet sırları,, etnt }. )•ili ı,· 
Anupanın ve bilbı••• )\t .ır 1 

~ hır lJ 
kaaın yetiıtirdiii 
adamların bayat ıaf Ilı ~illan 

• et -~it} .. • nHd ısferler temıD ,t --.~ .. r1 
rini ye bu mu\'afhk1: ~ 1I, la 
zafer urlannı . ~1 0Y•l 
mek Ye prenıiplerioe r dh~tlilt ı 

1 .... 'd 
etmek sayesinde o•'1 t 1 

en büyük kuvvet, kudr, ~~ita d 
servet zervesine ula~~:,~ - llıille 
larını yazdığımız da~~,-• !'tadırnı 
sonra Şarkın yt:tiştı. ~1ti,i 
bibakkin iftihar ettii1 

.• l ~li, '. Çbt ... 1v~ ıa , 
Türk ve islim deh• 111 
lerinin de ne suretle i 
dünyanın dört bucai10~ J, 
ki kat ve bidayet 0 oı ~ Poı 
garketmiş bulundu~I•':;# te) 
ayrıca yazmayı bır l , 
bildik. . ~ '•tf\ 

Bu arada hususi b•Y;e~ L. l' 
üzerlerin~ aldıklar~ . ~ ~ .. 
ve kud11 ödevlerı~1 

.. ,,, 

akılları durduraa bırk~ L. 
ve kudretle ifa etti~·~ ll~rı 
gördüğUmüz, okud~~~ ~ ~tl~ı~d 
hakikat, adalet, hQrr11 ~ ~ ~ ~ tı 
istiklil ülkülerini tıP ~f ~ llıb 
güneş gibi hu tarıf• r' ı"tl ftl\ 

maia muvaffak olan ul~ ~tle ~.Y 
ıamberimiz Hazreti ~~ ~''ıı.aı' 
din; dini ve içi .. ı .. 1 ' t...ti,u1 

arasında askeri, ib'~ J:!'"' 
dtinye•i büyOk me-1 lı_ ,._'91 
hayrete liyık yeailikı.t S. ... 
pan Aazreti Ômeria •• ~ 
r1mızda zibialeria Jsa~ 
mıyacaiı bir enerji • ~ İ 
siyle 6llhae mahk6m .. ~ l. 
bir milleti dirilten •• ~ 
türlii asri tcıkilitiyle o~ ~'-
canlı. ve medent mille :'l ~ 
seyiyeıine yli1'ıelten ,4t ·I ~ 
kün Ye bu Türk ıaaefl) 

(Devam~ 

(8) ( Tiirlı Korlrutultt1ma•) (5) ( TArk Korh•tal11ma•) ...../ 

' ~l 
iksiz olmazdı başlarından dumanı. 

* * • "Sazı agretti bana kör göıftm, 

Derdimi anlatamaz oldu sözilm, 
Gönlümü eğlemeye yetiyor sazım, 

Dinleyenler görmemiıler benden usta 
çalanı. 

••• • 
Kör Halil ihtiyarladı, gönül kocamaz! 
Neler bilir, neler kucağındaki bu saz. 
Sonbaharda demeyin gülüstan olmaz, 
Aşkık olmanın varmıd r ki umanı ... ,, 

Bir aralık sazının bir teli kopunca 
kııdı ve : 

- Saz ela karı gibidir. Ban bazı 

nıtZlanıveriyor. 
Onsuz yapamayacağımıza göre kah-

rını çekmek gerek! 
Dedi ... 

Köylülerden biri : 
- Evvelallah sen onu eksik telle de 

ıöyletirıin! 
Deyince gülümsedi : 
- Yok artık deveııin nalı! Ustayız 

dedikH aaııp kaburia1ını .la llanıırta· 

kca. deiiliı ya ıayri ... 

- Kabilmi Beyim! G~z çukurları~ ~ ~. 
kandıiındanberi kulak delikleri•! . ~I~ 
rinleıtiriverdim. .~,1 ' L ' 

Bir kıyıciğer.inde de ıesin i 1 if llltiı 
Termiıtir. Artık ıöılerimiz ı&rdl' :.'~ 
deyi doıtu, ahbabı da unutacak ~l 

liz a... "' 
Oturdu. Konuşmaya ~baıladık. "' 

Kör Halil, elli - elli bet yaşlarıll dt-
bafif sakalh, sevimli yüıln bir ad•"·f l" 
Sesinde kendinden emin bir haki1111 ~ !' 
tin ifadesi vardı. t":. 

Ve tebessilmü, dutlaklarından ek•İ~ ~ 
etmiyordu. 

Bir aralık yanımıı:daki 
biri: 

- Biz, unumuzu eledik; 
çiviye astık ! 

Dedi. 
Sazcı Kör Haiil, 

mndahele etti: 

zeki bir ,aıoıl• 

- Ben de unumu 
kalburu çiTiye aımaclım; 

dım; ~ocuklarıma Yerdim, 

1 d. e•llle, e e ım 
çi•İY• 811118 .. 
ura oalaflll 

. 
'~ 


