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~-----------------------.....-------8 aş vekilim ı z ayr -- -
~ mı Actılar , 
~ ~tclunıuz dünd~n daha kuvvetlidir, yarın 
ıt' ~ bugünden daha kuvve i olacaktır 

~· (•.a) - Sayın baı- ._ , leria bugiinkü vaziyetlerine 
I' , la Dr. Refik Saydam biıbetl• memleketimiz daha 

~"lt 12,SO de COmbu- iyi şartlar altında bulunmak-
,~ h•ının• ıa •eciz nu· la beraber memletimiz dahi 
İ 'S.~ Uı açtılar: bunlar araııadad1r. 
~,ı l"~till Jarddatlarım: Milli birliğimiz kadreti H· 

~· >.._ Clınbariyeti bagla yesiade biltün gliçlükleri ye-
'1 biUrmit bulanmak· neceğiz; bunun için hazırla· 

~~lcaını:sda bıraktıj'a- nıyoruz. Milletimizin ıunu 
~ •ler d&aya tarihi- bilmesini isterim ki tehlike 

'111aaı bulaaayor. Ba henüz geçmemiştir. 
"•a yaratan biylk OıdamQZ dünden daha 
-..ı•tl ba bayramdaD kuvvetlidir, yarın ba1DS'.\de11 

,r \ '•tiıç •• kuYYet da· daha:kuvvetli olacaktır. Ooa 
, .. ~ . m•z bıilalığını teyit ediyo· güv nimiz tamdır. 

t•' ~~lıı:ıllbı dalma ma- ram. Sözümü bitirmeden evvel 
~~•111 lt&ylk 61ç&de Yurddaşlarım. sizden bir ricam var; nerede 
~Ptır. lçericle •• dı· Daayanın bugilokü vaıiy19• olursanız olunuz, f brikadı, 

• '. lld&limlıl koramak ti keranlık •e karışık vaziye- büroda bıkmadan, usanma-
' ~JlL tinden kurtulmaktan bila ~an, yılmadaa çok çalııınız. 

le lakallbı yarata• çok uzaktır, Milletler bütan Her vakit söylediğim sıi-
t.~~flınl:s Atattlrkla v•rlıklarile çarpıııyoılar,muh- bi mesut bir milletin çocak-
~ ..._arlarında mi•n•t teıem abideler yok oluyor; lan bulunmakla haz Ye zevk 
~ile ejiliyoram. Em- harp haricinde kalan millet- duyuyoruz. Cümhuriyet bay-
- •••• •erdiji ra- ler de ba koca buhrandan 1 rmmımızı neşe ile g çirmeniıi 

Ult Seflmiz ismet mustarip bulunuyorlar. ı diler büyük bayramımızın 
lltllletimwa ••r•ıl- Harp harici diier millet· baıladığ"ını ilin ederim. 

··k Millet Bulgar kralının 
• • 

ı açılıyor 

~ ':'~a,ııı. Millet 
ilıiaclteıriade açı-

' ~"' "•bular A. akaraya 
j' k' '-tlamıılardar. 

tlt "1 relılmiz la&n8Dlla 
,~~iade ıöyleyecek
~ •it ıutaklarile Mec

~~ -~ tı deneaia lçiincü 
t~ ttlaıa rirecektlr. t f ......._ __ _ 

1:r tlldenizden 
!\ t-Ya kadar 

beyanatı ve 
';I'ürk dostluğu 

L faa hattı :Sofya - Bulgu ajansı 11-

"'._'--- :: at 1.30: Bulgar luab Boris 
y ~-b (A.A) - itimada bugün Sobranıu yirmi be-
--,, •rlere ı&re rene- tinci devreainln üç&acn cel-
't ltçeD laafta Tifliıi sesini açarktsa irat ettiği 
't 'lt1aiıtır. General Va· nutukta mibvere kartı olan 
~l~d, kıfkaıyannı Ruı Bulgar minnettarlığını tebı· 

•t,, tarafladan m&. rüz ettirdikten ıonra Bulra-
\ •' Alma11 ~rdaları . rilta11ın komıu devletlerle 
~ .. '~ "••ıaıını ıeçe- olan doıtan• mBnaaebattan 
~~dtat.. dotra ilerleme· bahsettiği Ye Tllrldye ile 

L ltl11de K d 1 d olan doıtluğumuz pek 1ami· 
~~ I ara ea ı ea ~ d k 
~ t •ıla ._ d a mı ve H ı tir. 
lt ~ • aa ar muı· Bu doıtluk ıon muahede 
t~,6 Phe t11iıi me1- ile t•yid edilmittir dedi. 

'la • .._ dl'tA8tt&r. __ 
0 
__ 

~~- •ier bir kaynak· 
'l \t hır laabere r6re • Memurların 

, ~'~•el IDareıal Tlmo-
' l~ll~ 16r&1m81 oldu- maaşları 
\ ~t llarmay ıubay· lıtanbuJ-Memurlarıa ikin-
' 't\1~1 °! b61tHlai zi· citeırin maaılarının tevziine 

etı ıeaaedllmek- ıelarimiıcle baglla baılanmıı · 
tar. 

Tebrik ve 
Teşekkür 
Telgrafları 

--.. --
Ankara (a.a) - Çin bay· 

ramı münasebetiyle Cümhur 
' reiıimiz He Çin Cümburresi 

Ninsea arasında tebrik Ye 

teşekkür telırafJarı teati 
edilmiıtir. 

Ankara (a.a) - Afganis
tan krahnıo doğumunuııa yıl 
döaümü müaa1ebctiyJe Cüm· 
burreiıi hmet Inöoü ile Af
gan kralı majeıte Mubam· 

med ban Zahir ıaıındo tob· 
rilt ve trşckkür telgrafları 
teati edilmiştir. __ .. _ 
Albay Noks 

diyor ki: 
-- .... o-------

Vaşington (a.a) - Albay 
Knoka dün bir bitabeainde 

eğer Amerika Fr naanın bu 

günkü vaziyetine dütmek 

iıtemezte berekete ıeçme
miz liıımdır. 

Amerikalıler1n milli tesa· 
niide davet eden Knokı ln-

firatçıl ra hitap ederek 
Ruıya iki sene evvel Rusya 
aiyaıetini takip ~tmi,ti, bu 
siyasetin bugiia ne netice 
verdiiini herkeı görmekte
dir. Amerika ilayle bir ıi
ya11t takip edemez. 

o BEHCET· uz~A 
VEDA ZiYAFETi 

l ~· 

Belediye Reiaimfa 
Denizli mebaıluğuna seçi· 

len aziz ve kıymetli belediye 
reisimiz Dı. Behçet Uz'un 
lzmirden ayrılmaıı m6nase
betiyle belediye aile1i tara 
fından Kültürkpark gazino· 
ıaada bir veda ziyafeti ver
miıtir. 

Bu nezih aile toplaatııın· 
da vali, Kor ve Tuğreneral
ler, bmirdeki mebullar, vill
yet ve ıa bir mecliıi aziıı, 
bankalar müdürleri, matbuat 
mümeHilleri, doktorlar, mali 
müe11ueler müdürleri, mn
hendiıler ve bütün belediye 
ailesi hazır bulunmuşlardır. 

a SUAT YURDKORUNUN 
NUTKU 

Ziyafet e1ııa11ada ıöz alan 
belediye reiıi muavini B. 
Suat Yurdkoru ıöylediii çok 
biıJi ve canlı bir nutukta 
ezcümle demiıtir ki: 

Doktor Behçet Uz, her 
şeyden en•el delediye aile
ıi içinde ideal bir baba idi. 

Öyle bir baba ki, onun 
memleket ve millet işlerin
de kazandığı şan ve ıeref 
cemiyet içinde evlidlanaa 
da bir mevki muhabbet ve 
tefahür ayırmııtır. 

Belediye Rei• Maa•İnİ•İ• 
Oran yeciz bir hitabede ba
luamuştur. Ekrem Oraa, bil· 
ha1ıa ıa aoktayı tebarlb et• 
tirmiıtir: 

- Blyik T&rk milleUaill, 
ı•ımaz, kuv•etll •aııflan•• 
baıhcaluındaa biri •• ••fa· 
kir olma1ıdır. Tllrk milleti 
kendiıini iyi idare edealere 
karşı daima vefakar kalmıı 
ve her •akit içia ••ları 1.t 
tacı etmiıtir. 

Behçet Uı, muhakkakbı 
ki ma,affak olmat bir lııele
diye reisidir. Darmadaa eli· 
dinerek on aeaedea fula 
bu memlekete lıHn aeh 
edea, memleketi kadret n 
kuvYetiyle yDrlHmek, terak• 
ki ettirmek, bilyilk da•ala· 
rıaı halletmek a;rancla ıi· 
riıtiği b6t6a mücadelelerde 
muvaffakıyeti dolayııiyle kea
disine, memleketin ek1eriye
tini teşkil eden Partimb aa• 
mına şükranlarımıza arnt
mekle b&ynk bir ıe•k •• 
iftihar duymaktayım. 

HAYDAR RÜŞTÜ ÔIC· 
TEMiN NUTKU: 

Sonra Anadolu gaıeteıl· 
nin sahip ve batmalaarrlrl 
Tunceli mebuıu Haydar Rll 
ril Ôlstem, hararetle karp• 

-Oda,,. 4 anca ·.-;ı.-

Bir çok ağızlarda · 
rr dolaıan blrsuıı.~ 

Dr. Behçet Uz, belediye -~· 

ailesi içinde bu kadar test r· 
ler yaparak hepimizi azami 
şevk ve heyecanla harekete 
getirmiş, feragat, çalııkan· 
lak, vazife •ıkı gibi iş ha
yatının en miihim muvaffa
kıyet uaıurlaı,ındaa bize en 
yükaek vı necip {örnekler 
vermiıtir. 

Bütün belediye ailHİ ve 
şehir balkının kendisine de· 
ria şükran ve muhabbet hiı
leriyle bağla bulunduğu ıev
gili doktoran daimi muvaf
f akıyctl , sıhhat ve Hadeti 
en samimi temennimizdir. 
Yolu •çık olıu~. 

AVUKAT EKREM ORA
NIN NUTKt1 

· Mtiteakiben Parti aamına 
ıöı ıöyliyen Avakıt Ekrem 

- Ba••~ arkadaılarım •••• 
den• bu ·Jiadu~: dllı&acelllia;l 
dive ıorup daruyorlarl Ba1- ! 
ram müna1ebetiyle karıya •• 
kızlara iki,er &buçuk lirada• 
yedi buçuk lira verip iç 
çift ipek çorap aldım. Bay· 
Hm erteıi :. bu çorapları• 
yırtılıp har•P olduldarıaı lıa• 
ber •erdiler. Bea timdi •• 
yapayım, bana bir akıl &i· 
HttD JOk m8? 



ııımlli ~1110 

r..-·c;;;.~ .. i(~~ !Ja!'o~lar 'Cen~ :_.!!! -~Ş~!!e~b!!i!!!r~H~a~b~e!!r~l e~r!!i~!!! -!! 
f!ın Hatası ! i gız ımpara- i • • 

'

...... 12 .......... • t 1 v : c b • .... -- - .......... ı or ugu um urıyet 
ı~n:k:,::~: :.::~::~a flsga lsgalılarındırf Bayramı 

1hiı ifatle eden gözlerine ıcınaız d8Jl8fi lhgaı: Tirk milletiDin en bfty&k 
nyor. bayramıdır. Büyük bayram 
'- Ne•inim, diyor.Atanı• J Bdİllllidlr ! iaug&o baıhyor, üç glln de-
i•ıaa •ar ayaklarınla. ı Jıponyada yıllarca evvel ı •am edecek. Bug&a saat 13 
~otuyor atlar. Koıayor ı tefekk&I edea bir cemi- ı den itibaren T&rk uluıu bay-
~.p., ve koıayor b&tla a a ı· • Buail Ti k 

ı Yetin prensibi budar. ı r m r rıyor. • a r 
af onlarla beraber 11aki. en. h • t' . 18 . . ldö ı Bu batlık altında b•tlı. ı um urıye ının ıncı JI • 
>atıa • yamaçaada yavaıh· • m&afim&dür. Ba bayramı ıalb 
q., : 1 • d ._ • yacağımız tefrikamızda J•- ı ! 
~ • va ena e aaaa dere- ı ponyanın ıİyHi, aıkeri ve ı ve refah içinde idrak ettiii· 
' t•hta k6prlı8aden ıe· 1 mizden ae k•du mea'uduz. 

1 ·•-ı-ı d D ı ikbıadi abvaliai 1•ıarkea ı I 
• ar laq e. ar bir ı bu cemiyetin esrareaaiz : Bu ıaadeti yine Ctimhuriye· 
~lra yol ile dağ• brmanı- • timize borçluyuz. 
a N · f programını da (tefıir ede· : 
"••r. evia arkasına bakı- • Bu ııece ve yarın ıabıh 
F d 1_ • ceğiz. Çok meraklı ve ı 

ereaia a6püklii karaşık ı Türklük ile alikadar olan •. lzmirin her tarafında ıealik-
'ırı OD• korkatayor. b ler, meıaleJer Canlanacaktır. 
1 Ark d ı u tefrikayı ekumalarını ı 
• ; kar:ı.: ~:1;:~ ~~;!~: ı okuyucularıauza ta,,.iye ı ~::~: ~:ç~!tı:~~m~::~,.z~r~: 
~ ~ ı· bi k h'- h ı ederiz. ı . k ra ••t• ı r ı aa a lerı yapılaca tır. 

•ağuı en yukarısı tepıi 
• 

lngiliz kadın- -.-0

-

ları iş başında Fevzıpaşa bul. yayılıyor. Nevin ve ko-
~ JADJ••a cloruyorlar ora· 
1 

'- Nevin çok rüzelıia di-
1 ıeaç adam. Sonra da· 
~ları frarıııaıa beniz taze
•11 kaybehaiı dudaklarıaı 
or ve onların üzerinde 

1or ıaaki. 
1 1l•tJ• eteğlade tlerenia 
ınaıa yaladıiı yamacın 

ı rlade kerpiç beli:çi kulii-
1İ r6r6a&yor. 
~:apıııada ıiyah ıılvarh 
ilahyar ayakta dorayor. 
1 HflDI röğe kaldırmış 
doian beyaz aya bakı· 
l•ce kanıız dodakları 

• ıeyler mırıldanıyor. 
! ı'' ak r6zleri hlki bir cis

dardan dereye doğru 
~1rlandığını fark edebili

! Byai dakikada ' bir kadın 
ıjını iıitiyor kulıkları. 

~~yar &rklyor, bu canlı tab-
~ ... . 
rallbeye firiyor, uyuyan 
ıaa ayaadırayor. Genç 
çi tellıla kalkıyor, çıkı

-~ .. ,..""' dı .. nya. Derenin &erin
alaıı ıa balkaları gör&-

'!" timdi. 

--1111---
Bir kadın tarafından 16· 

r&lebileceği teabit edilen 
her hizmet, ıimdi lnıiltere
de lladınlara verilmakte ve 
böylece muharip askerlerin 
11yı11 durmadan çoğalmak· 
tadır. 

Bur&ne kadar lngiliz ka
dınlarının vazife aldıkları it 
Hllaıarı ıanlardu: 

Krallık bahrlyeıi kadın 
teıkilih, ıönlll& milis kuv
vetleri, lnzılbaç, krallık ba
va ku•vetleri g6a&llB teıki
Jitı, kralhk nakliye aeniıi 
itfaiye hizmetleri, kadın 16 · 
n&llüler kıt111, kadıa kara 
orduıu, yaralı ta11ma hizmeti 
difi tayyare ~topçuluğu, . her 
tBrlü umumi nakliyat hiı· 
metleri, f•brikal1rda iıçilik 
Ye saire. 

Bir milyondan fı zla aıker 
k•dınların yardımları saye· 
ıiade orduda yer almııtır. 
Bun ilive olarak lngilterede 
difi •ilihları mGbim bir kıs
mını de kadınlar kullanmak
ta, pasif korunma teıkilitı 
bUyük liir ölçde kadınların 

..... 1.lnı,;,; . .ıı ~ a hılkalar büyiyor bü- liiımetine dayaDmaktadır. 
or Ye yoıaala Hrp kaya- Bu h11p vatan miidafaa· 

varı yarın 

açılacaktır 
Fevzipışa bulvarı tama· 

men l açtlmıt -ee parke in· 
ıaab da bayii ilerlemiıtir. 

Belediye reiıi Dr. Behçet 
Uz, Clün bu inıaat için all
kadarlara direktifler vermiı· 
tir. Fevıipaıa bulvarı İDfaa
b ılratle ilerliy•cek ve açıl
ma meraıimi yana saat 1' 
da y~pılacaktır. 

Törende Belediye reisi Dr. 
Behçet Uz tarafıodaa bir 
nutuk ıöyleoecektir. 

Dı. Behçet Uz, 30 teıri
niıani perıembe ı&nil trenle 
Ao karaya hareket edecek 
ve Mecliıın ilk içtimaıada 
bulunarak and içecektir. 

---o--
Emniyet U. 

Müdürü 
Şehrimizde bulunan ve za

bıta te şkilitını teftit eden 
Emniyet umum müdürii Oı· 
man Sabri Adal Kmrakuyu 
yoliyle Aah:araya ıitmittir. 

--o---
Bir yaneın 

1 dibinde kayoluyor. Son ıında kadıoıa b&yük rolü 
a Düa saat 11 de Mer1inlide 91te ayni ire çel'tberinla oldug· unu l"'tkra aöıtermı'ı 

~ d · y y • 1574 öneli ıokakta Zekiye 
n • erıyot. ve lagiliz kadınları diğer J k ıit 3 Hyı ı, 3 atlı abııp 

~111i kaliibeden yaılı bir muharip memleketlere gilıel evin ikinci katından çıkan 

~ 
• çıkıyor. Bu kadının bir örnek olmuşlardır. rilügirın te1iriyle 
~iaia aaaeıi olduğu anla· yangın, 

1 
derhal geaiılemekte iken 

·or. Tittriyor zavallı ihti- NAR N .,..,.,,., .. u. Dine. yetişen itfaiye tarafından 
ıöndürlllmfiştür. Sebep, man· 

Nahiye müdü
rü yaralandı 
Karııyaka nahiye m&d&ril 

Orhan, evvelki rece lkiçeı· 
melikle bir ıolıall içiade bı
çakla iki bacatındaa yara
laamıt vaıiyette balaamuı 
ve Memleket butahaaeaine 
kaldıralarak tedavi altına 
abnmııtır. 

Vak'anın aebebi taiakik 
f'dilmekte ve faili aranmak· 
tadır. 

--·---
,,Anadolu'' 
Kupası 
Cumhuriyet bayramı mB

nasebetile ., Anadolu., refiki
miz dört takım eraıında bir 
kupa vazetmittir. Bu takım· 
Altay - K.S.k... • G6ıtepe ve 
Ateıtir. 

Yarın maçlara aaıt 14 te 
Altay-K.S K. karıilaımua ile 
batlanacakbr. 

Ba maçlardan ev9e) mille· 
kait lzmir muhteliti ile in· 
ıiliz ekibi araııada laMıaıi 

bir ma~ yapılacaktır: 

--o--
Emniyet mü· 
dürlüğünde 

yenilik __ .. __ 
Polis memurları içia yap· 

tırılacak 62 kat ıi•il elbl1e 
ve pardeı6 içia açılan ml
aak•aa d&a ntsticelenmlıtir. 

Flbise 25 lira 40 karuıtan, 
pardeıü 17 lira 40 kuruıtan 
MuH Kiıım Sllr~ne ihale 
edilmiıtir. 

Bir zırhlı 
Batırıldı _ .. __ 

Berlin (a.a) - Alman teb
liii: 25 • 2' ilkteşrin ıecHi 
Ştakalar ıimali Af,ika sahili 
açıklarında büyGk bir loriliz 
harp ıemiıine bomlsılar iH· 
bet isabet ettirerek gemiyi 
babrmı,Iardır. 

1111111ııııınıımımmım1U1111111ım111111111111111111•• 
Cilt ve Zührevi Haıtalakları 

Müteh111ııı 
DOKTOR 

Salih Sonad feci sahneden genç ralnan çıkın kıvılcn~lardır. 
•da ıaıırmıı ıöriinüyor. G 

1
•
00 

• k• Bin•, ıigortası&dır. İkinci Beyler So. No. 79 
~eki ipi kemend yap ıyor, az ve ıç 1 -------------------=~~ 
1 b : T s• d Telefonı 
• a~a11ı.ri1ıe derey~ Lokantası : aıayyare ınemasın a 36-46: •i• urraııyor. s,nra arır d .. b ı 
çokiyor ipi ~ilcan ce1ede EN YÜKSEK ALATURKA fB 22-10-9401 çarııbmbtallıüa2ü matineler eaflıltlı ar~nl d ı 

yor; rerç bir zabit. VE ALAFRANGA MÜZiK i auram m nası 8 B muazzam l ı r 81: 
Birinci Kordonda ea bü-

(ArKHı var) yük bir zevk ve sanat ile i KIZIM DUYMASIN l 
• F.ahrı• J.b·ık ıüslenmit Ye idaresini Bay ı 2 inci proğram: Penny Siagleton'aun temsil ettiği ı 

~ Ş•hıp ribi muktedir bir elin ı Fıanıızca Sözlü ı 

taahhüt ettiği bu nuih ve ıı Karım Patronum (l81Bdl):t h Memleket baıtane1I 
Roatlren mlteha11111 Is•• •• Elektrik tedu·1•1 

• llalael a.,ı., Sfkatr 
u lh TILlt ON. u n 

yiikıek gazino lzmirde bliyftk ve 
bir boılaiQ doldarmattar. t Metiaeler: K. cluymatıa 11 2,20 S 45 '15 ı 
Hararetle taniye ederiz. ı 3 ı K. Patreaum 1 4,25 7,50 ı 

21 llacl ı...- flf 

Mensucat 
imalatı 
Arttırılaeak 

--.cıo--

SimerlMlak fArilulıl•
kum•t iıtih1alib ıoa bir ır 
ne içinde m&bim Ditb•tl• 
••t•ftar. Fabrikalarda ı--.: 
li1et rece Ye rladlı ol ..... 
illere ikiıer İfçi ekibi ile 
temadi ettirilmekte • ••rJ:: 
mi raa41aaa ehle ~ 
tadır. 

BilbaHa NaZIDI ....... 
fabrikaııaıD f •aliyetl ,..
bir ıekilcle artınakta•r~ 

TelİHta yapıl•«;•k 
ilivel~le iıtilaıaliha ~ 
mllhim mikyasta artall~ 
ği aalaıılmaktadaı. lati fi" 
artarken kaliteaia _.... .., • 
ıaaıaa dikkat .c1ıı.ek .. ,.,, 
Filhakika ea b&ylk de IJI 
iıletmemJıia iıtila••:::,.. 
kalite bakıauaclan el "· 
bir aolda dahi JOklat· 

Y. pılan tetkiklere ••"" 
raa Slmerbaak fabrikiibl"" 

nıa pazea, baama ve ~ 
ri bezler • milaaallb ....... -

ihtiyacını• ancak ~,ıs••! 
32 ılae m•acllldir.H•rp ':. 
ladıktaa ve hariçte• ~!.; 
kaClıa kamatlan cel"i .... 

klllta a;radıktaa ıoara_,~ 
merbaak ~beı 98 kam•I""". 
Din iıtilalild bfr mlıli ~ 
mıtbr. 

lbtiyaç ba itibarla ~ 
lemiıtlr. Piya11da karfl~ 
laa aıluabaıa lllithc~ tfl"'" 
de budar. 

Slmerltaak yerli ~ 
• paıarları ve ba aratla .,.,..-

b1r faaliyet ıl.terea~I•~ 
ıabeıi ntıı laasann~ 
di bir blmhiyetle ır:. 
maktadır. Memarlar ıtidf" 
ca cevap [•ermek içi• f,, 
alla ıeç ıaatlerine k 
vazife g6rmekte ve bi,.,, 
itleri tamamlamaküdırl"·., 

lzmir içinde ~ pera .. •• " 
••hılarla ıelarimiıia Hatif~ .. 
karıılaaırkea mlllaaka ... il• 
leri de temin eclilmekt• 

---~Oı.-o-·--

Küçük geı/I 
ler yapılacll" 

-o-- tl!I' 
M8nakalit veklleti•i• i ti 

havuılaırnda klçlilr t•111,,,, 

motör ia1111 içi• •• ,_JI 
&.:arar üzerine Karl>llr~ ti' 
ve çelik faltrikalaril• ,_pa tfe' 
sıöıDımeler mtbbet •• 

ver mittir. ~'' 
Şimdiye kadar Hıllç ti' 

vazlarınd•, yalaız blyl1' 
1
'9· 

mir•t itleri yapılmakt~. 
lat•"t karan liıeria• ~ ~ 
kalıt veklletini• klçl ,,, 

'~'" niı nakliye va•atalara•1 pi 
ten ıe tirmek kDlfeti ~ 
kalmıı bal1111acakbr · 
ı•lu•cla ı...a. .. •ktır · 
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Qrınki cıımhu
'Yetbayramında 

1 
ı .• lo.4 ..... ... .......... .... 

!K hramanlari 

~ • ım11111H1 

• lltı1ethı on 1ekiıhıci iyeti, kara, deniz ve jandar·I 
ı31111 teıabOrab yuıa ma erkanı, veklletler miifet 
~ ~•ılıyacaktır. Bay· lifleri, adliye, maliye, dahi· 
tlb· 1tJber yerinde el· liye, maarif, nafia, ziraat, 
~ lıaılide de blylik posta ve telgraf daireleri 
~ folda kutlanecık· erkinı, ticaret ve iafe, top· 

tb flaleıiDd\: halk rak ofiıi lzmİr ıuboleri, 
"• tlrafıad•n verilecek mıntaka i~tiaat, ııbbıt güm-
~, '-1•r hakkında par- rik ve inhiHr, vakıflar mü-
~Ot;Q'••n Hate ıudar: dilrleriyle lımir müftüıü. 
~ltt( ltPARK RADYO viliyet Ye tehir mecliıi v·~ 
~/)~ZiNDE: daimi encümenleri azasi, rea-

1) tl çarıambı rOnl mi veya yarı reımi bütün 
:• •••kat bay Baba teıekküller mildürleri iştirak 

' Olt0/941 perıembe edeceklerdir. 
~"•t 17 de villyet Saat 10 dan 10,20 ye kc-
1' '1•tl •zHından bay dar konıoloıJar kabul edile-

t''· cektiı. 
, st YERLERDE: * •• 

Kabul reımiade ve C&m-

Takvim, bugün diyor ki: 25 .. cumcutesi, 
Sonra döküyor bıma, renginde vars nesi: 

Hayaller birer rüya, sonra birer hakikat, 
Yükseliyor kahkaham mavi sem da kat, kat, 
içim, içimi yiyor suıki olmuş yabancı, 
Cansız tasavvurumda gene nyoen o sancı .. 
Y alaız kalbim çupıyor d ha b'ızh, daha ıık, 
lıtiyoram demesin: Ati ha ısmarladık ... 

Omuzlarına düıen saçların re gi ipek, 

Arbk ipek saçlau dudaklarım öpecek. 

Siyah kirpiklerinin altıncl gizlenen o, 
Bin bir yOreği yakan iki hülyalı vaz 'l, 

Daha sonra içime att>ş dökeıa dudaklar 
Bilirim dıbı düııd&a reııgiyJe beqİ Hklar, 
Tath gülüşlerini seyreyledim nihayet, 

N.hayet muradıma ben bugüıı erdim saffet. 

Y a~ıyalım gül rek kıskandırıp herkesi, 
Beni, bö1le söyletti 25 cu:nartesi 

B. ş.,balkan 

i Kahramam i 
ı SOBUTAY 1 
:-36- Ya~an:H. O. T. ı ................. ~ ........ 

Sobutayın adamları yla• 
ordudan bir kaç f ID 8Yel 
yola çıkttlar.Termiz mllıtala· 
kem mıevkiai bir kat dalaa 
tahkim ettiler, ç&nkl b• 
mevki -Amodrya meYldiaia 
lulidi mesabesinde idi. il•· 

ı 
rid~müşkül vaziyet!_ 4llltm•-_ 

. mek.,,ve: Celileddiaı.ia aaaw• 
u bir taarruzuna laedef olma· 
ı- mak için iki koldan llanket 

ettiler -ve ·aralarandaei irti
bat. temin için de po"talu 
ihdas ettiler. 

Y olfarınıL üzerine rutla
yan Mera ve~Toı-şelairİÜia( 
ellerine geçirdiler. 

Bu iki.:d~rayeU: 11,-:•efo za• 
manın harp fenninde mabir 
mahir ·olan bütüa kumaadaD
lar b;r .. şeyi eatiace teferri-

'-tılbet öa&ade 29/10/ 
'~t 'llaba ilal 1aat 16 
.- Mitat Okuncak 

'~- ' alt. ~e ayni 1aatte 
\ -,, llia1an Vedide t ltdçııaualikte ba1 ,.._:•i G61rçe, Tilki· 
, .,. •t :bay Murat 

hariyet meydanındaki tri
b&nde teıriflda dahil ıivil 
.zevat frak veya jaketatay 
ile buluaacaklardır. /Vahiye k •1ı abna: kadar ~beHp ~erek 

teş ı atı ilerliyordı. BilhHaalMeroda 
ç1rpı1malar çok ebemmi,.tli 

'°"laramaalarda bay 
,-811tdanlı, Eırefpa· 

{ Kemal Ôaertea, 
~ ••akat bay Halit 
'- 1•1Daa, Baımaha· 
~ "ıllııa bay Reıit 

~~E KABUL RES-

'ri1et bayramı mi· 
,~ı, •illyet makamın· 
9,ts '-'ba r&n& doku· 

~, ,, ' lı:adar bir kabal 
~~I ~ılıcakbr. 

~'laıiae villyet ıuer-
~ ~•llıanaa mebuılar, 

011ııatanı Ye ma· 

---o---
Ruslar lngiliz
lerle mukabil 

yardımda 
---o---

Loadra (a.a) - Ba aabıh 
Moıkava radyoıuaun bildir· 
diiiae ıöre Sovyet ve lagiliz 
ini sendikaları aon zamao
larda Moıkovada toplanan 
Sovyet lagiliz: ıendikalan 
koaferaaııada Almanyaya 
karşı yapılan hubia muvaf· 
fak olmHında tesirini gös· 
terecek kartıhkh yardımlar
da bulunmağı taahhüt ey· 
lemiılerdir. 

•1111 ınıııızca uarın Almanca, .. 
Fiiller - Zamanlar 

I 'l' Verba - Tense• 
' ; be ile to have fiillerinin mazii ıuhudiıi 

"''a......~•t tea1e definite of to be and to have 
' " •a idim we were-biz idik 
~ ••t-1ea idin you were-ıiz idiniz 
~ hli tbey were-onlar . idiler 
h •iın vardı we bad-Siıin vardı 
~ .. •dıt-1enia vardı you bad-aizin vardı 
btz ..,...oıaan Yardı tbey had-Oalat1n vardı 
~ Pttızii fahadi, fiilin icra edildiği ıamaa iyice 

\•• ~e ınuayyea bir mazi ~ursa kullanılır. Meseli: 
"' tıre laıt week-Geçen hafta o burada idi. 

~d •re bere yeaterday-Onlar dün bureda idiler. 
' le.son laat aight - Onun düa akıam dersi 

vardı .. 

ve idaresi ____ , _ .... ____ _ 
Dahiliye Vekilliği nahiye mc memurluğunu y•pıcak· 

teşkil ve idarui hakkında lar, Cümburiyet Müddeiumu· 
yeni bir kanun projesi ha- mileri gelinceye kadar oala-
zırlanmıtbr. Projeye göre rın vaıife ve salahiyetini 
nahiyeler, valılikl~ıin merkez kullanacaklardır. . 
kazaıiyle diğer kazalarına Nahiye katipleri her türlü 
bej-lı kaaaba, köy, mahalle, napiye" işini, nüfusu 5000 i 
çiftlikler ile dağınık evler· reçmiyeu nahiyelerde de nü-
lerden •İliyet idaresi kanu- fus muamelelerini 'yapacak· 
nana göre kuıulacak-ır. Bu ı ardır. Kitiplsr ayrıca na· 
kasaba ve köylerden b yın- hiytmia mükellef ve meaul 
darlık, iktisat, toplu yışayış, veznedar ve mutemedi ola· 
Hğhk münakQle imkia ve caklard1r. 
şartlar1 bakımlarından öte- N AHiYE MECLISLERl-
kilere üıtün •olanlu nahiye NIN iŞi 
merkezi olabilecektir. Na- Nabiye meclisleri kendi 
hiyeye, merkezinin adı veri· kendilerine ·,belli günlerde 
lecektir. Nahiyelerde vali- veya uabiye müdürünün is-
lerin tayın edebileceği bir teği ile t~plaaacaklar, na-
kaç r.ahiye kitibi ile sağlık biye içindeki kaaaba, köy, 
memuru, ebe ve karakol bu~ çiftlik ve dağınık evler• hal· 
lunacaktır. kının düzenini, s ğhğıaı, 

Nabiye merkezlerinde na- şenliğini, allunma ve iler· 
hiye müdÜrünüu baıkanh- lemeııini koruyacak. arttıra· 
ğında bir nahiye mecliıi ku· cak iedbirleri balup teklif 
rulacaktır. Nabiyd meclisinin edeceklerdir. Nahiye içindeki 
üyeleri, nahiye içindeki be· suların · akıtılma ve dağıtıl-
lediyeleıin reisleri ile köy mes:oı mecliılerde düzene 
muhtarları olacaktır. Nahiye 

1• t • koyacaklar, köylerin beraber 
mec ıs t:rı biç olmazSD ayda 
b d f görecekleri işler ve para 

ir e a topl•nact.klıırdır. 
Nahiye müdürlerine bele- harcanması hakkında karar-

d . k- 'li lar vereceklerdir. ıye, oy vı yet buıuıi ida· 
releri bütçelerınden DMbiliye Salmalar için yapılacak 
vekilliğinin göstereceği tipte itirazları ikinci derecede ve 
evler yaptırılacaktır. bir y içinde bir karara 

hl Nabiye müdürleri nahiye· b ğhyac klardar. lhtikirı ön- l 
c~ hamra SIN EMASI i _d_e_u_m_e_•_u_ı _o_ı_a_c._k_ı_a,_,_e_v_ı_en_-~_-__ D_.e._v_a_m_,_4_ü_n_c_ü-.·=-a-b ... if .... e ... d'.'.""e~
'1111ıu,iyet \,ayramında sayın lzmirli m6ıterilerine ı ı ORMANLAR AKJM(TÜRKÇE ı 

'da bkdim edeceği filmi müjdeler... ı : . SOZLU ı 
'Y•ca aJkıtl•aaD ve sevilen iki ıneıhur ve se- ı : ilk Def• Waraer· BAXSTER İLK DEFA ı 

toREi:"1c:"· ff"A·RDI i f Ateşler Diyarı Arizona Gibi i 
•iaa • • • . . .. 2 ı ilk defa Buck Johnes ilk defa : 

bırhkte çe•1rtlıklerı Tlirkçe Sozlü ı ı iki helcca~ · ve dehşet filmlerioi... ı 

ıı-.~CEMI AŞIKLAR i i YENi; SiNEMA t 
~~tı~a~s M lJ;30. 2ü1S M ~00 i e~~sj- 7.~~. 9.00da: :cumhuriyet bayramının birinci gününden itibaren sizlere :j 

a aat • • •m e • uraa ı.. ı taktlim edectktir8ayramda seanslar:9 ·9.45 -12.30 ·3.15 ·6 ·8.45 

. oldU.. Çünkü bu memlekette j 
80 bia kuvvetle boy ölç~I .. • 
ı ,.. .... 

Öııce takım, takım:harbe 
giriştiler; ıonH her·iki orda. 1 
birleıerek kuvayıl umumi1e- ~ 

ır aile birden çok., ıiddetli bir 
taarruza geçtiler. Bu aava~ 
ta da~Sobutay 4, Cebe 6 lu· 
hç değiştirdi. 

Bir saat zarfında bltla 
sabra) ı toza dumana bo1•· 
dılar ve bin Mogol 'aakerlaia 
kaf alarıaı parç•ladılar. 

Sobutay ile . Cebe ller• 
kıtalarmı taramar ederkea 

·Tulay Haa ıoa derece beye• 
f.cına geldi ve hemen abadaa 
aıçrayarak yere atladı pl1a· 

ı,.deler arasına tk•rııh, Jere 
ia•n bit yüduım ıibi 6•la• 
geleni devirdi, \Al- parçaladı, 
kalkanını başına ılper ede·· 
rek alayla .. , tabarlar ;ve kıt· 
alar arHından bir rilırlr 
gibi geçti, m•iyti zat.itleri 
de kendiıini ,takib ediyorl•r 
arkasından sağ .... ve zola•a 
muhafaza ederek Tulaylaana 
havale olunan kıhç, mızrak 
ve ok darbelerinden oaa ko
ruyorlardı. 

Bu şiddet ve • ıoa derece 
ıüraUe koşan ve biltla ea
gelli yakan ve yıkan bu kala
raman kale kapısına cla1••
dı, Mogollar bu dehıetll 
s•vlet ve tufan karşısında 
day•aamaddu firara batla· 
dıl"r ve kaleye sığındılar 
dışarıda kalanların iıi•i de 
Sobutay ve Cebe temizledi
ıcr. 

Bu ıuretlc Meru kaleainl 
dört taraftan \D•ha1&ra altı
na aldılar. 

M erulular 3 gü malraYe
metten ıonra tealim bayra· 
ğıaı çektiler. Fakat lae.,.t 
Cengizin evelce verdifi ta
limat mucibince idam olun
dular. 

Y&r -



OKTO 
VEDA 

BEHÇET UZ'A 
ZiYAFETi 

flıaıtarafı linci aalıilede-ı - Aziz doktoı ! Şebrimi-
!)an bir nutuk iraCl etmiı, zin müme11ili olarak muvaf-
' aair gazateleri adıaa ko- fak oldun. Milletimizin ve· 
~ıtujuna bildirerell Öemiş- kili olarak da muvaffak ola-

1 
1

4 ki: cakıın. Güle güle aziz Beb-
1- Duru, temiz, gümrah çct Uz! 
')darına YC geçtiği verlere VALiMiZiN NUTKU 
- Jiz Ye nete Yere giizel bir Buadan ıonra değerli va-
~~ak, göa&Uere kısmet, fe- limiı beliğ olduğu kadar ıa-
,'"lalak ve eagin bir ıaadet mimi ve candan bir ifade ile 
~~Çlafeden bir amrana kavu ıöylediği nutukta Ciimhuri-

or: yet idareıinin belediyecilikte 
:'bmir ıehrinde belediye tahakkuk ettirdiği tarakki-
1 'iaJiği yapan Babçet Uz, leri Ye bünda lzmir belediye 
' lrkiye B. M. Mecliıiae aza reiıinin yapbğı hamleleri 
~~rak aramızdan t•hsen ay- 1aydıktan ıonra demiıtir ki: 

1 
lyor. ISeace ba aynlık, bil· "Behçet Uz'un eserlerini 

, 
1k Ye çok bayırlı Ye fay- daima ş6kranl• anacağız. 

ı, ı .. ir birleımenin mesut Kendiıi Aakaraya gidiyor 
·~ maazaraııdar. lımirlilerin ve gön&llerimiıi dt. beraber 
l)eıinden milletin bağrına götiirüyor. Behçet u~'u yeni 

J '.h7or, lzmirin içiaden T6rk vazifesinde de, lzmirimizin 
.,'taaıaıa 16ğ1Bae ylkseli- bir müakldbi olarak bulaca-
•~· itz. Biitlia bayabnda ıana 

öz yiirektea mavaffaluyet 
dilerim. Aziz doktor.,. . ıhiye 

Jıh ve 
teşki

idaresi 
1 ----
ııtarafı 3Bncll aalaif ede 
'.aek için gerekli tedbirle· 
_alacaklar, •ıra11nda ek
ı~, et ••petrol! ~ark ko· 
•f.9k1Hdır. M6naıip yer

ı'ı~• iıtihnl •• iıtihlic 
~peratifi kurabilecekler-
i· Küçük bataklıkları ka
·111ak kliç&k dere, çay yol
İ!Jı d&zeaiae koymak, 
l•rı dBzeltmek, proıram 

rlamak gibi itlere ve 
r&, çeıme Ye kuyuların I 

1 kallanllmHtaa bakacak-

!~'· ,ı· 
ı iabiye meclisleri tarafın

abnacak kararlar ilin 
Dacaktır. Ba kararlara 

' ~ırı ıelealerden ve mükel
ı ,etleri y•pmıyanlardaa 1 
ıdan 5 liraya kadar para 
uı alınacaktır. • 

, ~ Hra1a kadar ödünç pa· 
davalariyle, 1 SO lirayı 

1 .miyen her t6rlü itlerden 
:fan divalar nahiye mec
'riain kazai vazifesinden 
caktır. Mecliıler daha 

'! a paralı dijer divaları 
j tarafın anlaşmaıiyle bal 
) blleceklerdir. 

1
•tavalar, baıka bir yerde 
llmiyecek ve kararlar 
·iımzz olacak ve nahiye 
~lBrlüğü tarafından yerine 
ıilecektir. 

livalardan ve bunlara 
1 
6rnek ve kayıtlardan pul 

11~ ıihi para ahamıyacak-

'abiye mecliılerinia ka
vazifeıi seçile.J iki iza 
mabi11 müdürü tarafın-
~ aörlilecektir. 
ahiliye vekilliği bir de· 
i mabıaı olmak &zere 
ıimıiı olarak nahiye 
bilecektir. 

Dr. Behçet Uzun 
Mukabelesi 

Çok alkıılanan bu naıtuk-
taa ıonra Dr. Behçet Uz 
lrad ettiii hitabede: 

.. _Muhterem arkadaıla
rım, 

Buıüakü bu ıofraaın be
. nim için bir haıuıiyeti Yar. 
Oa seneden beri . tertip et
tiğimiz ıofralara benzemeyiıi 
çok yüksek Ye aautulmaz 
bir 1amimiyeti var. Hüku
met adamlarımız, ordu idare 
mak .. nizm111 erkinı, demok
raıinin eaaılarını teıkil eden 
vilayet ve belediye meclis
leri parti aziları belediye 
menıupları matbuat erkinı 
ve güzide arkadaılarla ıüı
Jenen bu ıofrada geçen ıa 
1amimi dakikaları hayatım 
müddetiaca • anotmıyacajım. 

Aziz doktor, bundan ıon
ra lzmire ilk defa n ... ıı gel . 
diğini ve yabancı iıgaliaden 
ıoara bir harabe ve viraae-
ie dönen lzmiri ne ıuretle 
dOıüadüğüaü ve belediye 
reisliiiae geçıikten aonra 
lzmiria inanmadığı Türk 
imarcıhğının ne ıekilde te
celli ederek harikalar yarat
tığını ve harap bir yurd 
parçasından n11ıl muhteıem 
bir mamure vücvde getiril
diğini berkesin bildiği ve 
ve takdir ettiği veçhile zer
re kadar mübaliğaya kapıl
madan izah ettikten sonra 
candan alkışlanu1 nntkunu 
ıu ıözlerle bitirmittir. 

Çok büyük ve kadir şiaas 
bir milletin çocuklarıyız.Asil 
milletimizin hizmetine daha 
pek çok koşacaklar olacak
br. 

Y aşuıa Cümburiyet 
Yükuk huzurunuz.da bü

tün lzmirlileri ıelimlar, ka
dehimi ıercflerine kaldınr 
ve veda ederim.,, 

ınailizlere Göre 
Londra (a.a.) - laıiliz bil 

va nezaretinin tebliii: 
Bomba tayyarelerimiıdea 

miiteıekkil filolar Hambur
ga ve Almanyanıa ıimal ba
tıııada bazı hedeflere ıid · 
detle hücum etmiılerdir. 
Manı üzerinde zorlu bir 
uçuştan ıoara Hambargda 
göıüt ıartlarını müıait bu
lan tayyarelerimiz bir çek 
be defleri bombalamıılardır. 
Şerburgta aıkeri hedefler 
bombalanmııtır. Egeuon açık
larında bir dliıman ıemiıi 
Jakılmııtır. 

Şimali Fransada muhtelif 
hedeflere ta•rruı edilmiıtir. 
B&tna ba harekita lıtirak 
eden tayyarelerimiıden d6r
dtl döamemiıtır. 

Londra (a.a.) - Ba H

bah erkenden lreıif tayya
relerimiz ıimali Fran1a üze
rinde bir keıif uçuıu esna
aında düımauın iki ay tay· 
1areıini tahrip etmiılerdir. 

ALMAN TEBLIGI: 
Berlin, (a.a.) - Alman 

baıkumandanbiının reami 
tebliii: 

D&a gece dliımaa tayya-
releri timali Almanya &ze
rine hücum ederek bomba
lar atmıılardır. 8ilha11a Ham
burg ve Bremende ıivil halk 
arasında zayiat vudır. Diiı
maaın 9 tayyaresi düş&r&l
müıtür. 

ALMAN HÜCUMU: 
Londr•, (ı.a.) - Hava ve 

Dahili emniyet nezaretleri
nin tebliii: 

Bir miktar düşman tayya-
resi Büyük Britan1ınıa içe
rilerinde ve cenup batııı 

üzerinde uçmuıtar. Bir kaç 
yere ablan az miktarda bom-
ba hlfif basar y•pmııtar. 

Kafkas yolları 
Londra, (a.ı.) - General 

Dögol beyanatta bulunarak 
eıcllmle diyor ki: 

.. Almanlar Roıtoftan ileri 
ıiderlerse Rusların mllda
faa11 Kafkaslarda ehemmi
yet kesbedtcektir Oraya gi
den yollar çoktur. Suriye ve 
Irak ve Iran yolları hep ora· 
ya çıkarlar. ,, 

il 

Almanlar Rus-:Moskova ci\fS-
tof tan ileri rında Rus 

• 
geçerlerse ilerlemelerı 

--o-----o---
TahHn (a.a) - General 

Hodes şu beyanatta bulun· 
muıtur. 

Limanlarda her t&rlü ko· 
, laybkları tam bir tempo ile 

inkitaf ettiriyoruz. Şayet 
Almanlar Roıtofan ötHİae 
kadar ilerlemeie muvaffak 
olurlarsa Ruıyaya] Iran yola 
ile yapılacak barp malzemeai 
nıkliyatı Rusların Bal&uyu 
müdafaa için Kafkaıyaya 
çekilmeleri halinde · daha 
büyük bir ehemmiyet ala· 
cakbr. 

lrandan bı~lıca yollar geç
mektedir. Fakat Irak, Su
ri1e Ye Hindiatandaa ıöa
derilen · malzeme de, •ardır 
ki bunlar Nah zamanından 
kalma yollardan ıeçmekte
dir. 

Tutarı 400 kadar tahmin 
edilen kamyon evvelce yal
nız deve kervanlarınıa kal· 
!anıldığı yollardan geçmek
tedir. 

Bununla beraber Bender
ıahpar ile Ahvaz araııadaki 
demiryolanun ce'nup kısmının 
ioıası bittiii zaman artak 
bu nakliyat uıulüue müra
caat edilmiyecektir. Zanne· 
dildiiiat. göre Sovyetler 
birliiine ıimdiye kadar te1-
lim edilen malzeme araıında 
kamyonlar demiryolu malze-
mesi jüt halat ve ayakkabı 

vardır. 

-~ ...... -
Fransada yeni 

bir kanun 
--o---

Viti (a.a.) - Mareıal Pe
teaia riyasetinde toplanın 

kabioe yeni bir kanun fH· 
vip oylemiıtir. Bu kanuna 
göre a.<kırı harekttle~de bu
lunan herkes 3 seneden S 
seneye kadar hapia cezaaı 

ı ile cenlandırılacaktır. 

Kuibiıef (a.a.) - Cep::; 
den rıel~D ıon teJarafl.,al
gÖre Kızılorda Moıkov• 

1 
• 

gesiade mukabil hilcalll; 
re çmiı . Yet bir k11ım ., 
geri al mı . tır. , ffl 

Bunuala beraber aaıla ~ 
kuvvetlerinin Doaıç haf t' 
ıındaki tazyiki devalll ;. 
mektedir. Alman taarr I' 
Ukrayna endOatri b61a••1~. 
kalbine kadar Yarmıı bolk-' 
du;undaa loıili:a: - Amerl J 
yardımı ıittikçe miti• 
bir mahıyet almaktadır. 

-o---
Amerika 
Japonya 
Londra (a.a) -Deyi~ 

prea ıazetesi Albay -" 
ıun ıon beyaaab b•klıı• 
fU aatırlan yazıyor: 

Birleıik Amerika bat~ 
nazırı Japonya ya11lm• ~:M 
setine deYam ettiği takdl' .. 

bir çarpıımaaın ıalnıı~ 
bir hal alacaiıaı ı6yle~ 

Albay bu ıaretl• V aıi~J1 
reımi mabfilleriaia d&t~ 
sini ifade eylemit oldu,.. 
şükhe yoklar. 

--.oo--

Kafkasyanııl 
müdafaası 

----- ~~· 
Loadra (a.a) - Miti' ,ı 

ler Kaf kaıyanın mıd-";ı 
etrafında bir plln baıırl• f· 
buhınmaktadn. Ruıya11111 ..-• 
Hitler tarafıadaa t••'' ~I 
uiradığından beri B .. Ç6~ı· 
hükumetinin faaliyetıı• I•' 
madığıaı iıpat edece" 

0 ,d• 
bu müdafaa pliını ıaıo•~,r 
kıymetini göstecektir. il' . "' vel ordusu ıimdiden bıt d~' 
yoıı raddeıinde tabmi• e 
mektedir. >fJ, 

Antika 
Satın 

ve Stil· Eşya 
Alıyoruz 

Eıki Tnrk gümüıleri, ayaalar, ıamdan ve çay takımları, tatlı takımları eski hattat~~:: 
yazıları ve kitaplara, sevahi kumaılar, istofalar üç etekli entariler, iılemeli uçkur, 1•r t•• 
ve havlular, Saksonya ve muhtelif porselen parçaları, eski Klltahya çini parça 1 

beykoz parçıler, vazolar, hey- keller, kalemtraş, makta ve divitler, eski aılOpt• k••~, 
koltuk, vitrin \PO ıtil yemek od&S1 takımları ve her Devi eski IÜHI parçaları olup Saf 
satmak iıtiyealer, lütfen her glia saat dokuzdan oa ikiye kadar lımirpalaıt• ~ 
Ziyaya müracaatları rica olunur.. ~ 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::;:::::::~~J~.~~;~s:z~ 
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