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e ULUSAL e 
İımirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

Adis·Ahaha'da 
Hristiyan ve l\1nslürnan bll

lilu Habeş'Jer, büyük bir 
miting yaparak halya'yı pro
testo etnıi~ lerdir. 
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ln~iltere silahlanınağa haşlaınıştır 
ltalyanlar, Negelli cenubunda geri 

çekilmeğe mecbur kaldılar 
as Moleğeta; 80 l)İll kişilik motöı·ize edilmiş ordusu

Boora 
Amerika, Avrupa işle
rine karışmamahdır, 

diyor 
Paris, 24 (Radyo) - Ame· 

rika cumurbaşkanlığı için ile Antolo'nun şarkındaki mevzilere çekildi 

as Destava 
• namzedliğini koyan layan 

rl 

akviye kıta 
ı gönderildi 
---·· .. ---Amba-Alagi'uiıı Ital-

azasından (Boora); radyo ile 
uzun bir söylev vermiş ve 
Amerika'nın, ıureti kat'iyy~ 
de Avrupa işlerinden uzak 
kalması lizımgeldiğini kay
dettikten sonra, Amerikayı 
kurtaran. Vaşington'un da bu 
esas ve kanaat üzerine yü· 
rUdUğünü ili ve eylemiştir. 
----.e-t---

Komite 
yan'lar tarahnduu 
zaptedildiği yalan· 

lanı yor halyan sftvarileri Surive meselesini 

Ras Oesıa 

Adis • Ababa 23 (A.A)
as Mulegeta, Makalle'nin 

Cenubunda ve Antolonun 

Desta'ya da takviye kıtaatı 
gönd'erilmektedir. Bugün en 
modern bir şekilde techiz 
edilmiş beşbin kişilik bir ku
vet Bali viliyetine a-öndcril-
miştir. Bu kuvvetin emrinde 
tayyarelere ve tanklara karşı 

kullanılacak toplar da vardır. 
Adis· Ababa, 23 (Radyo) -

Habeş resmi harb tebliğİeri, 
nwua·nıaır; ı ıuu ıu•• ı -··· ·--

tarnfından işgalini teyid et
memektedir. Diier taraftan 
ltalyan kuvvetlerinin muva
sala ve iaşe müıkOlatından 
dolayı Negelli'nin cenubunda 
epeyce geri çekildikleri bil
dirilmek fedir . 

Roma, 23 ( A.A) - ltal
yan bava kuvvetleri Maga
lo'da Adis-Ababa yolu üze
rinde mübim bir Habeı 
merkeıini bombardıman et-
mişlerdir. Yaimurlar dola
yısile tayyareler üçyüz metre 
aıağıya enmeğe mecbur ol 
muşlar ve şiddetli Habeş 
ateşine rağmen erzak ve - -- - . .. . . 
ettikten sonra üssülhareke-
lerine dönmüşlerdir. Diğer ta· 

raftan Vebbi ·Sebeli mıntakasan· 
da da 700develik bir Habeş 
kervanı bombardıman edil
mi,tir. 

- IJeıuımı dürtMıır.li o;u/ıif PAt> -

-------~· .... ··--------
Dün sabah Kemerdt~ bir 

tren kazası oldu 
arkında evvelden baı.ulan- Mehmet Adında biri trene sıçrarken yere yu· 

1111
1 mevzilere çekilmiştir. varlandı, beyni patladı, bacakları kesildi 

Çekilme laareketi bitmiıtir. 
as Muleıeta'ya takviye kı· Dün sabah Kemer'de bir lanmıf, ölmUıtür. Öjrendi· 

taatı gönderilmektedir. Mu· tren kaıaıı olmuı, Mebme_d ğimiı.e ıöre, vak'a ıöyle ol· 
legeta orduıunun mevcudu ı adında biri, Aydın ekpresı· muştur. 
timdi 80 bin kitidir. Ras uia altında kalarak parça· Alsancak poliı merkezi 

..ı_ _____ .__ ........ _. yanındaki bir kahvehanede 

Unanl•standa kahı•ne teQ- yatıb kalkan Zülfikar oğlu 
~ Mehmed, dUn erkenden 

kahvehaneden çıkmıı ve tren 

kl•ı)• gaı•ıesi etraf'ınd. a hattını takiben Kemer iı· 
taayonuna geçmiş ve Al-

• man meı.arhğı yanına ma· 
iya allar uzlaşamazlarsa, Demir- kasa kadar gelmiştir. Sanıl· · ı k dı;ına göre, Mcbmed Aydı· 

ci ' kral 1 o enı rı e le ı·a r na a-itmek niyetinde imiş, 

kabl·ııe teşkil edecektir burada bir müddet tren 
beklemiş ve ekıpresin Karşı-

Dcmircis kabinesi erkAm 

Atina 23 (A.A) _ Alin• ı berlere ~öre, ~i.r 
Ajao11 b'td· · . bükümetLteıkılı 

ı ırıyor. 
4 

dl 
Gııeteleria verdikleri bı • · Deı:amı n 

temerküz 
için aon 
ıahifede • 

dan geldiiini görünce atla· 
mai• bazarlanmııtır. Tren, 
mezarlık önündeki makaala· 
rı geçerken yolunu biraı 

kesmiştir. Bu ıırada Meh· 
med, vagonlardan birine 
sıçramıf, fakat parmakhia 
tutunamadığından aıaiı yu
varlanmıı1 beyni parçalan· 
mış; bacakları kesilmiıtir. 

Zavallı derhal orada öl· 
müıtnr. Makinist kazayı mü

teakib treni derhal durdurmuf, 
adli tahkikat bitinceye ka· 
dar, ekıprea hareket etme· 
mittir. 

Mebmed'io, yanht trene 
bindiii ve .. Kemer'de ılu-

., 

konuştu 

Suriye fe,•kalıtde komiseri 
Kont ,)ö Marıel 

Pariı, 24 ( Radyo ) -
Fraosaı Akdeniz komitesi, 
dün baı\ıakan Mnıyü Alber 
Saro'nun baıkanlığında tep· 
laomııtır. T oplaotıda, ~ıf 
bakaoi Müıyii Fllnden, müs 
temlekeler bakanı ve Suriye 
mümesıili hazır bulunmuı
lardır. Bu toplantıda Suriye 
meselesi konuıulmuş ve Kont 
dö Martel tarafından gön· 
derilen rapor tetkik edil-
miştir. ______ , ____ -

Lik Maçlarına 
Don devanı edildi 

Dün lik maçlarına devam 
edildi. 8. takımları maçla· 
rında Altınordu 1·0 Demir
sporu; Göıtepe 6·2 Şark· 
ıperu; lı.mirspor 3·0 Bucayı 
yendiler. A takımları maçları 
heyecanla oldu. lımirapor 1-0 
Bucaya; Altınordu 3· 1 De· 
mirspora; Göztepe 2·0 Şark· 
ıpora galib geldiler. 

presten atlamak istediii bu 
suretle ldDıerek &ldüğli de 
ıöylenmekte iıe de, timdiye 
kadar yapılan tahkikat, 

vak'anın yukarıda yazdıiımıı 
ıekilde cereyan ettiiini 
ılıtermektedir. 

Dün, muhtelif yerlerde 
33 Halkevi daha açıldı 

~-~----~---~~-
Paı·ti genel sekreteri Recep Pekerin 

söylevi, radyoda dilendi 

lzmir bolkevi 

Halkevlerinin yıldönümü 
olmak münasebetile dün, yur
dun her tarafında olduğu 
gibi şehrimiz Halkevinde de 

tören yapılmıştır. Törene saat 

şarbay doktor Bebcet Uı, 
sıhhat ve içtimai muavenet 
d irektörü Cevdet Şakir, en
cümen vilayet azaları, öiret
menler ve birçok münevver
ler hazır bulunmuılardır. 

Parti başkanımız Avni Do· 
ğan , Manisa Halkevi töre· 
ninde başkanlık ettikleri için 
dün orada bulunmuıtu. 

Tören çok parlak olmuı 

ve bir orkestra da güzel par
çalar çalmıştır. 

Parti genel sekreteri Re· 
ceb Peker'in Ankara Halk· 

evinde verdiii söylev, rad· 
yoda her taraftan dinlen· 
miştir. 

Ankara 23 (Özel)- Halk 

evlerinin açılııı yıldöntimü 

bua-iln büyük bir törenle 

kutlulanmışhr. 

1l5 de istikı!ı makrşbı ile Lb~ı - C.H.P. Genel sekreteri 
ı.,.m, .. tt1'6 • ..ıwıiit~a ı en. 1se 
ıöylev vererek, Halk evlerinin liaşkan.- ı~aı 1 ~uu "&-ut. ... .ı 
ulus severlik yolunda yap· birer söylev vererek Halk 
takları ve daima da yapmakta evlerinin temin ettiği faide-
devam edecekleri hizmetleri lcri anlatmışlardır. Buıüa 
veciz bir dille anlatmış ve yurdun muhtelif yerlerinde 
Atatürk'ün en büylik eser· 33 Halkevi daha . açılmııtar. 
lerinden olan cumurluk sa· Söylevleri müteakiben An· 

· b Ü kara Halkevi temıU kolu yesinde Halkevlerınin erg n 
çoialmakta olduiunu ili ve tarafından bir milaamere ve· ~ 
eylemiş ve alkıılanmıştar. rilmiştir. 

Törende, vali Faıh Güleç - Det•amı tlönlünca salıi.j'ede-

F enerbih·Ç~, Gala-
tasara yı 6-1 yendi 

-------.. ·-· Bu iki takım, yirmi seııedenhe-

ı i bu derece farkla hi ı·bir
lerine yenilmemişlerdi 

Fenerbahçe takımı 

lstanbul, 23 ( Özel ) - Maç, rilıgirı arkaaıoa alan 
Mevsimin en mühim kartı· Fen erin bir hücumu ile ba1-
laıma1ı olan Galatasaray-Fe· ladı . Daha ilk dakikalarda 
ner maçı buıilo Kadıköy Fikret ıoldan iniıler yapıyor, 
stadında 8 bin ıeyirci önDnde Ortaya pas tevzi ediyordu. 
yapıldı . Seyirciler arasında Şaban biri 6 ıncı, diieri on 
Adliye vekili Şükrü Sara· birinci dakikadA olmak llı.ere 
coila da vardı. Saat 15 de iki gol yaph. Bu goller Ga-
evveli Galataaaray, mlitea- latasaraylılan harekete ıe-
kiben Fener takımları alkıt· tirdi. Biltün çalıımalar boıa 
)ar arasında sabaya çıktılar. l gidiyordu. 30 uncu dakikada 
Meratim k111 ıllrdU . - Devam& 4 ncıii sahifede-: 



Lni, 
kendisiııe 

rara 
Lüi, çok heyecanh ve hid

detli idi. Oturduğu yerden 
sıçradı ve a-elen adama: 

- Y etiıir artık! Sözü kısa 
kesiniz ve ne ı6ylemek iı· 
teneniz bir an evvel söyle· 
yiniz. 

Dedi. 
Gelen adam, müıtebzi bir 

tavırla: 
- Arhk - dedi • ıöz ıöy· 

lemeğ'e hacet kalmadı. Bank· 
notlarla cüzdanı sahibine iade 
etmekten baıka yapacak 
iıim yok. işte evvelemirde 
cüzdanı veriyorum. Cüzdan, 

sizindir dej'il mi? Evveli bu
nu iyice teıpit edelim. 

Lüi, cüzdanı almak üzere 

elini uzattı ve ikrar etti: 

- Evet, cüzdan benimdir. 

Şimdi tanıdım, veriniz. 
Dedi. 
Gelen adam, çok sabırla 

1ıörünt\yordu. Elindeki cüz· 
dana bir kerre daha baktı 

Ye ondan sonra: 
- Bir dakika sabırlı olu· 

nuz. Paranızdan bir santim 
dahi istemiyorum. cazdan 

muhteviyatı~ın tamam oldu
iunu razlerinizin önOnde 
iıbat etmek isterim. Bunun 
için parayı saymalıyım. 

- Canım ayle ı•ylere 
lüzum yoktur. Benim ıiıe 
itimadım vardır. 

Dedi. 
Gelen ' adam güldft ve 

Lli'nin yüzüne bakarak: 

- Daha biraz evvel hu
zurunuzdan zorla atmak 
iıtediiiniz bir kimıeye şimdi 
itimad beılediğinizi söyle
menize hayret etmemek 
elden relmez. Maahaza siz 
bana itimad edebilirsiniz, 

fakat inaan, yapacağı· bir işi, 
ıajlam ve yolile yapmahdır. 
Parayı saymak lizımd1r. lıte 
bakınız: Bin, ikibin, ilçbin, 
d6rtbin, betbin. Tamam de
iil mi?. 

Gelen adam, manidar 
bir tarzda delikanlının yll
zl\ne baktı ve sonra: 

- Sabırlı olunuz iıin d1t
hası var, ıerek sizin ve re· 
rekse madam ismini taşıyan 
bir kAğıd da vardır. O ki· 
iıd olmaaaydı, ben ıizi ne
rede bulacaktım. 

Lni, hiddetini yenemedi ve 

24 
(Ulual Blrllk) 

• Bozyaka caddesi canavar ruhlu Kapa Kar 
1 için haklı bir şikAyet d • k •• l .. • 

Bo~yaka o~u~acularımızda~ nı· aslen Sey 1 oy u ıın 
aldıgımız bır ııkiyet mektu ' 

• bunda deniliyor ki: ---------:--:--- d b• 
~ "Onbet yıldanb•r.i kimıe~i~ Atinada karısını öldüren 57 yaşların a ır rtJ 

cUzdanı kapmak üzere K'elen 
adamın üzerine atılmak iste· 
di. Delikanlının bu hali, a-•· 
rek madam Lö Kont'un ve 
gerekıe kızı madmaıel Te· 
rez'in dikkat nazarlarını çek
mekten hali kalmıyordu. 

Gelen adam, Lüi'nin bu 
hareketini derin bir itidalle 
karııladı ve yerinden kımıl· 
damaj'a bile lOzum a-örmi· 
yerek: 

- Ne tuhaf, bu cüzdan, 
esrar kumkumaaı gibi bir 
ıey mişl Şimdi de bir gö· 
zünden bir fotoğraf çıkıyor, 
hem de kadın fotoğrafı! 

Diyerek Madmazel Tere· 
zin ylzOne baktı ve de•am 
etti: 

- Belki de ıizin fetoira· 
fınızdır. Madmazell 

Diye ilive etti. 
Kız, oturduğu yerde başını 

arkaya ~evirdi ve yOzti aap 
aarı kesildi. Terez, fotoğra
fın lıcendiıine ait olmadıiını 
biliyordu. Zira o rüae kadar 
hayatında kimıeye foto;raf 
vermit değildi. Fakat cüzda-
nın içindeki fotoğraf acaba 
kimindi. Nitanhıı ona ihll· 
net mi etmitti? Genç kızlar 
zaten aeriillintikal oldukla· 
randan Terez, bu ihtimali 
düıllndü ve zihnine fena fikir 
......... 'c21n anfıeıı- madam 
Lö Kont için heyecan ve 
endiıe edecelt biçhir sebep 
yok iken, o dahi dllttlameğe 
ve gelen adamın muamele
lerinden bir sır çıkacaiını, 
bu meçhul kimsenin, henilz 
anlaıılmıyan bir maksatl, 
geldiiini bissetmeğe başladı. 

Baba Anri'nin oğlu M. 
LUi'ye gelince, mejum fo
toj'rafın meydana çıkarılması 
ona öldllrücü bir darbe in
dirmiıti. Teeuürü, saklana
mayacak derecede fazla idi. 
Yüzü fena halde solmuş, 
parmakları bir çengel gibi 
kıvrılarak, oturduiu koltuk 
sandalyesinin arkasında ya· 
pışmııtı. 

Bu hali, d11r ağacına sev· 
kedilmek fizere bulunan bir 
idam mahkumuna pek ben
ziyordu. O anda (Lüi) nin 
bu halini hariçten biri sıöne, 
kendisini maktele götürmek 
iıtiyen bir takım cellitların 
elinden kurtulmak için ui
raımakta olduğuna hükme
derdi. 

ali kadar olmak ııtemeclıiı • h d. . ld o r 
Bozyaka ca~desi, artık ~e~i- sene önce SeydiköyOnde de hır ya u 1 ö . '• 
Jemiyecek bır hale ıelmııtır. 1 . d k ıüpbelenmiş ve bir gün ya- ken Yunanıstaa 

l k' Atina garete erın e o un· K · 
Bu yoldan geçen er, san. ı. . kalamııtır. Fakat Kapa Ka· pa ~rayanı, 
yol parası vermiyorlarmış gıbı muGıtur. 1 k &idil· rayani kendisini yakalıyan evlenmıt ve oabef 
yazın toz, topraktan ve kı· eKçen yıK, arıs~~ı. polisin' elinden kurtulmuş ve kadınla yaıadık 

d b . ren apa arayanı nın mu· . d b av• 
ıın da çamur an ezmıf, . b 1 tı M h· tabanı kaldırmak istemıı sonun a u z 
uaanmıt bir haldedirler. O bakem~sı aık~k1111ı r. ~ iıe de bir zabıta kolu tara- bir sebepten i 
• • •1 B k d kemenın tah ı alıca gore, . K dü .. t-cı•ar klSylDlerı ı e ozya a • . 1 . •· fından takib edilmiştır. a· rmut u. 

1
, 

. 'ki . Kapa Karayanı, zmır ın K h 1 ~ oturanların K'elıp ıeçtı erı . .. b' . d d' pa Karayani, yakayı apa, a en 
f l Seydıkoy na ıyeaın en ır. d d Akl baııo 

bu cadde, 15 ıeneden aza B d b d 25 sene ele vereceğini anlayınca a ır. ı , 
u a am, un an . A ar uhlu bır 

bir zamandan beri halile terk 1 S d'kö _ d Yahudi tabancasını çekmıf ve me- can~v r .... d 
ilmi bir vazi ettedir. Şi· ev ve, e: 1 yu~ .e, _ .. rika Polislerinden birini öl· c~nı, .ıençhgın e 

ed f . . . .Y bir zenıınlerınden hırını oldur- diirmüıtnr. Bunun üzerine ıımdı de adalll 
kayetlerımııı dınletecek . müı ve lzmir'dea kaçarak takibatına ehemmiyet veril- alellde bir barek 

makam bulamıyoruz. Beledıye: Amerika'ya gitmiıtir. Ame· mit ve bir müddet ıonra tu· llkki etmekte •• 
. - Mı?t.aka~ız dııında olan rika zabıtası, kendisinden tutarak Adliyeye verilmiş ve dan nedamet b 

hır yol ıçın bırıey yapama· b 
0 

zamanın kanunlarına göre maktadır. 
yız. 

Diyor. Nafıa: 
- Biz karıımıyoruz. 
Diyerek işin içinden çıkı· 

Birlik" imiz vasıtasile u 
ıiklyetmizi halk b'abası ve 10 ıene klireğe mahküm ol- Adana' 
it bilir ıeva-ili valimizin ku- muıtu . 

yor! Biz ne yapalım ve kime 
tiki yet edelim? 

Halk tikiyetlerini yazan 
ve dotruyu Hven "Ulusal 

laiına ulattırmaia karar Kapa, mahkOmiyetini bi· 
verdik. Hi111metinizi bek- tirdikten soara Anıerika hü· 

kümetince Yunanistan'• sür-le-riz. 
1ılir1ün edilmiflir . 

Umumi savat devam eder· 
Bozyaka' da oturanlardan: 

Ahmed, Celll, Nazmi 

Elektrik direklerinin cere
·yan kaf,;ırdığı bildiriliyor 
Halkın hayatile ilğili olan bu meseleyi elektrik 
şirketi ehemmiyetle nazarı dikkate alma~ıdır. 

El kt' 'k direklerinin ce· Elektrik, en ufak bir dik· cukların elektrık tellerıle sık 
reya: ~:çarmakta oldukları, katıizlij'e tahammül etmiyen sık uğraştıkları r~rUIUy~r. 
idarehanemize bildirilmekte· birfeydir. Bu huıuıta herke· Bq. çok mahzurlu bıdr!keykdıtrl: 

· _.li • d'lrlratli nl ı 1a,ımr4ır C.nr.n\r hahalarnun ı a 1 
dir. Ç!,Ç.~! sr.IJl;. .... Mı~ uRK 1 Wull'l11a maf:'aıreıerd? ço~ oJmalarını hatırlatırız. 
ıekajında vukubulan hidiae, -•• 

kulaiımıza akaeden tiklyet- inkılap; ve istiklal konte-
lerin dotrulutunu iıbat et· 

mektedir. Bu mes'ele, çok ) d d • 
m8him ve balkın hayatile rans arı evam e ıyor 
il1ıilidir. Sokaklarda oyaıyan 
çocukların, elektirik direk· 

lerine dokunmaları Ye hltta 
aklı. batında kimaelerin bile 

bazaa K'ayri ihtiyari olarak 
bir elektirik direiine dayan· 
maları veya temaı etmeleri 
olaian ve daima vukuu 
muhtemel hareketlerden· 
dir. 

Halk, haagi direiin elek· 

trik ceryanı kaçırdıiını bil· 

ae, elbetteki o direkten 
ateıten kaçar gibi kaçar, 
likin bu cihet, alikadar 
fen memurlarınca bile kolay 
keıfedilen hususattan deiil
dir. 

Gerçi, h•lkın da bu ribi 
noktalara dikkat etmesi il· 
zımdır. Nitekim, iki üç gün 
evvel Elbamra sinemasında 
ölen, zavallı genç, sırf dik
katsizliğinin kurbanı olmuıtur 

·-·-· Karşıyakalı Hoseyin Avni Ozan çiğ
lide gözet bir konferans verdi 

lnkılib ve iıtiklil konfe· 
ransları, yer yer devam 
etmekb ve halk, yüksek 
inkıllbımızın eserlerini, bu 
konferanslar sayesinde daha 
esaslı ve kuvvetli bir anla
yııla kavramaktadır. 

Karııyaka 'Jı Hüseyin Avni 
Ozan, köylüye inkılib mev· 
zulu konferansını verdi ve 
inkılibımızın yarattıtı büyük 
itleri anlattı. 

Hllıeyin Avni Ozan'ın 
konferanıı, alAka ile dinlendi 
konferansçı, dedi ki: 

teıkil ediyer. 
K<Syiinüsün umranı için 

iıtediği tarzda icrai, iktısadi 
ve hatta ufak işlerde adli 
sahalarda tam bir istikl&le 
sahiptir. Şuurlu hareketinizle 
k<SyünllzQ gülistana çevir•· 
bilirsiniz. 

Arkadaılar, cumuriyote 
olan mubabbetimizle çocuk-

Bir kız en 
yapılıy 

Adana (Özel • 
Adaaa'da, bir 

tilsü yapılması tı 
mit ve bu bu 
K'elen teıebba.-t' 
mittir. 

Enstitü için 
para, mubasebei 
tedarik edilmittif• 

KOltilr BakaDhi' 
lara yazdığı bit 
binanın yaptırıldl 
itinin halledillll 
huıusunda ba 
berdar edilmeaioi 
le idi. 
Arsanın huıuıi 

rafından bu ıuretll 
aarak halledil111İf 
fÖte; binanın ya 
manda baılanac• 
liriz. K&Jtar bak 
iıe zaten karar 
lundaiunu da d 
mlb:deki sene 111 
zin çok IDzumlu 
bir müesteıe dıll' 
masını sevinçle beis 

Dej'erli ilbayuoıf 
Hadi Baysal'ın bll 
koydutunu söyle 
teıebbüıiin de tab 
cetine şüphe yokt 

Bina olarak fİdl 
evinin binası dllt 
dir. Halkevi içio 
daha geniı ve clab' 
Ji bir bina yaptırıl• 
bu günk6 binası 
tiiıüne tahsis edil 

Bunun için de b 
büdceaine tahıi,.t 
m•ıtur. Kültür Ba 
zın bu hususta da 
len yardımları g&tt 
tüphemiz yoktur. 

dahili mndahaleler 
mefluç bir hale 

r;~3;0n Tayyare Si_neması ~r 

.. Arkkdaılar! Çok hassas 
davranalım, ulusal birlikten, 
sevgi ve samimiyetten, mu
habbetten uzaklaımıyaJım. 
Ben, dünün bUtnn elemli ve 
acı hatıralarını taşıyan bir 
kardeıinizim. Beni dinleyiniz, 
cumuriyetin, bugllnkn köy
lüye verdiği geniı selibiyeti 
hlikOmeti mutlaka dej'il, 
batta meşruti hükumet bile 
valisine veremiyordu. Meş
rutiyet kanunu esasinin 108 
inci maddeaile teabit edilmit 
olan tevsi mezuniyet selihi· 
yetinden memleketimizin pek 
çok parçaları mahrumdu. 
Şimdiki adil hllkumetimiz 
bu madde ile teyid edilen 
selihiyetin daha yükseğini, 
daha a-enitini k6y kanuau 
ile k&ylülerimize babtetmit· 
tir. s;zin idare heyetiniz 
hükQmetin ilk kademesini 

larınızı aıılayınız, Cumuriyetin 
güzelliklerini onlara öireti · 
niz. Cumuriyet, milli blki· 
miyeti kolay kolay ele ge· 
çen ıeylerden değildir.Onun 
uğrunda binlerce insanlar 
feda edilir de ıene maksat 
basıl olmaz. Maamafih inki
liplarda bu idare şekline 
varmc.k için aranılacak va
sıflardan en mühimi milli 
karakterin, seciyenin laşıdı
i• huıuıiyetlerdir. 

Meseli, Türkün rubunda 
yaradılııında mevcut olan 
orijinal huıuıiyetlerin bari· 
cinde bOnyeainden çıkan 
gayritabii unsurlar Türk'ün 
bu karakterini aaırlarca sak
lamıı meydJna çıkmaaıra 
mini olmuıtur. Sultanların 
istipdadı, derebeylerin ta
hakkümll, medreselerin, tek
kelerin din taaasubu1 hUrri· 
yet aıkını devamlı bir surette 
darbelemiı ve bu ıerileme 
itiyadile ecnebi mihlahaleaini 
davet etmiıtir. Milli istiklali 
iblil eden kapitllliıyoalar, 

Bu ıedit ve müte• 
üzerine hürriyet • 
kete geçen Türk i 
nihayet maksatlar•°' 
miş ve meırutiyeti 
miştir. Fakat Oıdl 
ratorluğunun içti 
lüyle biç alikall 
Franaa inlulip reji 
biki! yüzlinden 111 
birçok fenalıklar Y 
mittir. MaUtuat b 
mana dini taassup 
miı, ıoftalır, sabt• 
zehirler 11çan ağı 
mıtlar1 hezeyan ku 
lamıılardı. Çok de• 

.:o fi~eOJkadG~Üii.İı~ı:·c•klir 
.. Siyah Gözler" filminde Harry Baur'a oyun arkadaıhğı eden Simonne Simon'un 

bütün bir gençlik, aşk ve tatlı bir mevzuu ihtiva eden nefis filmi 
lzmir'Hlere, Talebe hayatına, sinemanın iç yüzünü, gençlerin eğlencelerini ve bu 

meyanda ne. 'h bir aşk hikiyeıini bu filmde sunmuı olacaktır __________ .... ________ ___ 
AYRICA: .~OKS Torkçe Sôzln DOoy Haberleri 

NAKİL V ASiT ALARI: Her seans sonunda her semte otobüs, Karııyakaya vapur vardır 
Seans saatleri . Hergün .. 1~ • 17- .ı? . 21,lS Cumartesi 13-lStalebe seansı. 

• Paıargunu 13 deılave ıeansı vardar. den .30bin mark irtic .. 
• Dev<Jnıı 4 11ctı t 



Bu evlerin aıkJaştırıJ
ma&ı dDşftntıltıyor 
Y abaai domuzlarla mtka· 

dele, ıittikçe çotılmaktadar. 
K&ylüleri bezdirmiı olaa va 

her aeae blly&k zararlar veren 
l.u muzir mablökun imhası 
içia eıaah ve mOıterek ted· 
birler ahDmakta ve ıllrek 
••ları tertib olunmaktadır. 

Ci•ar villyetlerde pazar 
ı&nleri tertib olunan ıllrek 
••lan, faideli neticeler ver-
ınete bıılamııtır. Bu evlerin 
ıılclaıtarılması d616aOlmek
tedir. 

6,000 
10,000 

16,000 
Yukarıda yaııh etya 9-3-936 ıncı Pazartesi ı&nn saat 

14 le açık artarma ıuretile dahile aahlacaiındaa itiae ıe· 
lealeria ltballt 16mrOiO sahı komiıyonuaa mGracaatJarı 
ilin olunur . 4]8 
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IIzmir yün mensucatıl = = 
!Türk Anonim şirketi! 

Rıza ~ ızmir Yıın Menıucaıı Tıırk A. ~- nin Halka- ~ 
~ pınardaki kumat fabrika11 mamulatmdan olan ~ 

Mocellithanesi ~ ıaevıimlik ve ıu,ı.k, zarir kuma,ıarıa bauaniye, 5 
§ pi ve yon çoraplara, bu kerre yeni açılan Birinci ~ 

\'eni Kavatlar çarşısı § kordonda Cumhuriyet meydanı civarında ı 86r 5 - ~= 

o. 34 ~ numaradaki (~ark Halı TDrk Anonim şir· § 
§ keti) mağazasmda eahlmaktadır. Mezk6r fabrika·;~ 
§ nın meıanel ve zerafet itibarile herkesçe maıu;ü ~ 

Kaip ar~oıyor ~ olan mamulahm muhterem mlltterilerimize bir § 
Eıkideo pohı memurlu· = b · 1 h' .,. h"l" · = 

IUDda bulunub bilibare bu e defa da a tavaıyey ar VtlZh e 1 ırız. 5 
y 'f - -111 eden ayrılan kocam 5 5 
Bıla~eair'in Hacı lımai lmabal· § Toptan satıı yeri: Birinci kordon No. 186 5 
~~ıınden Çaparh Muharrem ~ Şark balı T&rk Aaonim Şirketi ~ 

0
• Q Ahmed'in ıekiı aydaaberi 5 5 
~~yat ve memabndan haber § Perakende salat yeri: Yeni manifaturacalarda ~ 
•mıyorum . Nerede oldu· 5 = 

iunu bilenler inaaniyet aa· § mimar Kemalettin Cad. Saiar ıade biraderler ~ 
IDıaı •t•iıda adresime ma· 5 § 
lu-ıt v 1 • • • d = Kuıu oı· ıu -çarpaı Asım Rııa ve biraderleri = - erme erını rıca e e· = = 
ri111 = = . == == 

lzmir'de BDyOk Salepci il§ Yeni maaifaturacılarda mimar Kemaleddin Cad. §§ 
oilu hanında mukim § Yüalü mallar pazara f. Kandemiroilu § 

ismet §HlllllllllllUllllllllllllllllllllCllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUll 

sı l.Jimited vapu 
acenta8ı 

Ceadeli Han. Blriad k 
doa. Tel. 2 

THE ELLiRMAN LIN!S.L T 
1'LESBIAN .. vapuru 8 ıa 

bat LIVERPOOL ve SVVEN 
SEAdan gelip tahliyede ita• 
lunacaktır . 

.. EG YPTIAN" vapurr 10 
ıubat LONDRA, HULL Y 

ANVERS'ten relip tabliyed 
bulunacak ayni ıamaad 
HULL itin yük alacaktır • 

.. ROUMELIAN,, wapanı 
14 ıubat LIVERPOOL ... 
SVVENSEA'dan ıelip tala· 
liyede bulunacak. 

THE GENERAL STEAM NA 
VIGATION Co. L TD . 
.. LAPVVING" •apur• 14 

ıubatta relip LONDRA içia 
y6k alacaktır. 

Not: Vurut tarihleri •• 
vapurlann isimleri izeriae 
dejiıikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

·-:ı -- - . ·-:.. 

BAŞ DURAK 
HAMDİ NüzuE1~ 

Sıhhat Ezanesi 
y alDIZ taze tenıiz ·~ ucuz ilAç Ye IU· 

valeı çe,itleri utar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanıa baliı Morina Balık yatı hı 
Şerbet gibi içilebilir iki defa ılztHmLtth. 

11<uru/ 

Biricik ıatıı yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi NGzheı 

Sıu HAT EzANEsı 

.. ı 

. 6 ti ıU u-
ı 



lng .ere' 
tün Avru 

Ot 
\ Moris LöhlanınEn Meraklı RoJJl 

h .. ··-------·~ U • Tefrilw soyıJI' a faa ·yeti, 
urmeğe haşladı 

. ikinci kısım: l.\'lftcize taşı! · 
Hiçbi~ 4eyden, fakat .. 
Fakat? 

Tesisi tasavvur olunan fevkalade müdataa ııezareti, denizalt1 gemilerile 
harb tayyarelerinin en yüksek raddeye getirilmesine çalışacaktll' 

lstanbul 24 ( Özel ) - lngiltere'nin, silablenma projesi fevkalade müdafaa bakanlığıt IDgiliz tayyarelerile denizaltı 

Biz bu işi pek yapa· 
mı yacağız. 

Rahibeleri haça siz 

mıblamadmız mı? 
- Evet, fakat sarhoş idik. 

birlikte yola çıktılar. 

kocamnn bir fener 
halde hain Vorski öod 
rüyordu . 

Gündüzden görilO .. 
!utlar, adanın üzeri118 

mışlardı. Şiddetle eıe; 
gir, feneri söndürece 

Bize çok şarab içirmİf idi
niz. 

. . b k' b'' k d - -k k t h ·sattan başka gemilerinin, 1937 senesi sonuna kadar en mütefevvik bir 
ıçın u sene 1 • ~tçeye_ oy ugu. ~u se a 91 

• raddeye getirilmesi esasına nazaran hareket edecek ve bu· 
de idi. 

Vorski birden durd' 
harb tayyarelermın çogaltılması ıçın de ayrca tahsısat ka- nun teminine sarfımesai eyliyecektir. 
bul edeceği Londra'dao haber veriliyor. logiltere erkanıbarbiyesi, müstakbel harplerde denizaltı 

- Bundan kolay ne var, 
bunak herif. işte şarap. İç 
içebileceğin kadar! Konrad 
sen makaraları getirdin mi? 

ranhklarda yanlarında 
bir cismi gösterdi: 

Avrupa devletleri, logiltere'nin, silahlanma işlerine ver- gemiferile kara ve deniz bombardiman tayyarelerinin en 
miş olduğu ehemmiyetten ve birdenbire başladığı ani büyük rolü çevirebilecekleri kanaatindedirler. . 

- Bu da nedir 1 
sordu. 

Vorski, zavallı Veronik'e faaliyetten endişe ediyorlar. • Silahlanma faaliyeti, başlamış ve tanzim olunan pro1e 
Söylendiğine göre, loiiltere'de tesisi tasavvur olunan dahilinde inşaata emir verilmiştir. 

Ouo da: 
- Fransuva'nın dönerek: 

- Bu iki bunak senin için 
________ ............. ....._ ...... 

Cevabını ~verdi. . 

Milan 1 odz •• •• 
goı~uşme ~-

• 
rın.e devam ed

0

yor 
Don, kral Aleksandı·'ııı mezaı~ na 

ve meçhul askeı· ahidesiııe 
çelenk koydu 

Belgrad, 23 ( Radyo ) - sebeblcrini şöyle izah et· 
Çek Baıbakanı Hodza, bu miştir: 
sabah kral Aleksandr'ın ve - Niyetim, Yugoshıv dev-
meçhul askerin mezarlarına Jet adamları ile iki memle-
çelenk koymuştur. Bundan ketin istikbalini alakadar 
sonra batbakan Stoyadinoviç eden bütün mes'eleleri mü· 
ile ikinci defa iÖrüşmüştür. zakere etmektir. Ayni za-
Bu iÖrüımeye dıı bakanlı- manda hissiyatım şu mer-
iında verilecek hususi bir kezdedir ki, Tuna havzasının 
öğle ziyafetinden sonra de· teşkilatlandırılması için yeni 
vam edilecektir. bir teşebbüs icrası için psi-

Belirad, 23 (A.A) - Çe- kolojik zaman gelmiştir. Ve 
koılovakya başbakanı M. sanıvorum ui, hn huııusla Lir 

Hedza yarı resmi Vreme ademi muvaffakiyetle karşı-
ıazetesine, Belgrad'ı ziyaret Janmıyacağız. . • ---------. -----------
Macar - ita yan i 

ı~el müııasebatı ____ ,. ___ _ 
Faşist ltalya, 

alakasını 

'fuııa havzasındaki 

azaltmı)10rmuş .. 
Budapeşte 23 (Radyo) - nutuk söyliycn ltalyan elçisi 

Macar • ltalyan kültür anlaş- demiştir ki : 
maaını temin maksadile ku· " - Faşist hüldimetinin, 
rulan ltalyan kültür enstitü- Tuna havzasındaki alakasını 
aüoiin açılış tlreninde naip az.altmağa çalıştığını sananlar 
amiral Horti'oin huzurunda aldanıyorlar. 11 ----··----Don muhtelit yerlerde33 Ra.lkevi claha açıldt 
-Baştamfı 1 irıci sahifede- ı törenle kutlulandı. 
Berııama, 23 ( Özel ) - Acıpayam 23 (Özel) - Halk 

Halkevimizin açılışının ikinci 
1 

evimizin açılış töreni bugün 
yıldönümü bugün kullulandı. yapıldı. Denizli saylavı ve 
BtUün IBergama'da büyük parti başkam Hamdi Berk-

man da bulundu. 
tören yapıldı. Muzik kolu Ankara, 23 (Özel) _ Bu-
balka, muhtelif parçalar 
dinlettiler. Gece bir balo 
verildi. 

Turiutlu 23 (Özel) -Tur
gutlumuz'da bugi\n Halkevi
nin açılış töreni çok parlak 
olmuştur. ilçebay Said, par
ti başkanı Cevdet, ve bir 
çek hatipler söylevler ver
miılerdir. Gece açılış tere
fine bir balo verilmiş, geç 
vakte kadar eğlenilmişlir. 

Salihli 23 (Özel ) - Bugün 
saat 15 te Salihli Halkevinin 
açım töreni yapılmış ve çok 
parlak olmuştur . 

Akhisar 23 (Özel) - Halk 
evimizin açılış töreni bugün 
yapıldı. Halk sevinç içinde 
bu mes'ut günü kutluladı. 

Urla 23 (Özel) - Halkev
lerinin dördüncü yıldönümü 

günkü Uf us'ta, HalkevJerini~ 
kurtuluş yıldönümünün kut
lulanması ve yeniden 33 Halk 
evının açılması dolayısile 

1 

yazdığı başyazıda Necib AH 

Küçüka, bütün dünyada mü· 

masili kurumlar bulunmakla 

beraber hiçbir yerde Halk
evleri gibi ulusal kültürü 
her bakımdan kavrayan bir 
teşekkül bulunmadığını kay· 
dediyor. 

Bu bakımdan halkevlerine 
düşen vazifenin çok ağır 
olduğunda ısrar ediyor. 
TUrk inkılabını bu toprak
larda eberlileştirmek için en 
çok gerek olan kalkışmanın 
balkevlerine düştüğünü söy
liyen Necib AH, dört yıllık 
faaliyet için diyor ki: 

çalı1ıyorlarl dedi. 
Saat 8,30 da bunlar hep O un - Ya.. Dur bele pıl 

hikl. 

yen 
gazı ile işli

Otom ot ri s inkıtaı> ve istiklal kon· ---··· 
-------·----

r'aı·is'de yapalau tecriibelerde 
İ)1 İ neticeler elde edildi 

Paris 23 ( Radyo ) - Paris - Sart yolu üzerinde, 
odun gazı ile işliyen bir otomotrisin tecrübeleri yapılmı~
tır. Ziraat, Bayındırlık ve Milli müdafaa bakanlarının ha
zır bulundukları, tecrübeler maarifetile neticelenmiştir. 

Otomotris, her beygir kuvveti için saatte on dört santim 

sarfetmektedir. 
----------•ı-•••1• ......... --~-----

~okenherg öldü rü lm.edi 
-~---_..-.4-~--------

Ni,1 oz Tatsman gazetesinin veı·· 

eliği hıı haber yalandır 
Paris 23 ( Radyo ) - Londra'da çıkan Niyoz Tatsman 

gazetesinin Fokenberg'in Rayiştag meclisinin N~renberg· 
te yaptığı toplantısında Yahudi aleyhtan kanunların mü· 
zakeresi sırasında öldürüldüğü haberinin yalan olduğu 
Berlin'den bildirilyor. Fokenberg sağdır ve hissedar olduğu 
Ufa şirketi toplantısında hazır bulunmuştur. 

-----t• ··----
opolo d'ltalyanın ente

resan bir makalesi __________ ......__ 

Avrnpa, ~ vrı1palı bir devlete kaı~şı, 
Afı·ikalı devletler iıtifak ediyormuş! 

Roma, 23 (Radyo) - Po
polo d'ltalya, lngiltere'nin 
Habeşistan'a mali yardımda 
bulunacağı haberinin ltal
ya'da hayretle karşılanma
dığını, çünkü logiltere'nin 
bir senedenberi Habeşistan'a 
yardım ettiğini yazmakta, 
yalnız bu yardımın Eden 

tarafından 18 ler komite-

ıinde mevzuu bahsedilmesin

den endite ederek diyor ki: 

- "lşte zecri tedbirlerden 

sonra, Avrupa, Avrupa'h 

olan bir Devlete karşı 

Af rika'h bir devletle 
ittifak ediyor.,. 

----------~----+•+---------------

gazetelerinin 
Başmakleleri 

tikten sonra, Habeşlerin Al· 
manya'oın idareaini ele al
makı, bu vaziyeti değiştirdi
ğini, çünkü ltalya'oın Avus
turya istiklilinin bakasındaki 
hayati menfaatleri kadar Al

manya'nın da Avusturya'nın 
ilhakında menfaati olduğunu 

söylüyor. Bir Alman· ltalyan 
yakınlaşmasını, iaıkio dahi
linde görmüyor. 

teraoslart de,·anı ltalyan'lar, Nege 
ediyor nubunda geri çe" 

-Buşıaraji 2 inci sahifede- ğe mecbur kald 
akı ben Dervit Vahdeti kıya- -Baştaraji birinci stih. 
mı iİbi hürriyet aşkını yıka· Adiı-Ababa, 23 (J\ 
cak hareketler görülmüştür. Bugün burada bütilll 

Bu muzır unsurların hür- mensup binlerce kifİ 
riyeti siper ederek kara tirak ettiği büyük "' 
maksatlarına varmak ıçın canlı bir miting 
yapmış oldukları suikastlar, olunmuı ve bu oıi 
derebeylik zihniyetile baş kuvvetli söylevler ver•• 
gösteren tahakküm ve te· lüman ve Hristiy•0 

cebbürler hep milli karak- adamları, ltalyan te 
terin ioLdşafma mani kop- karşısında müslüaJ

111 

yalı rejim hataları idi. Hristiyan bütün dio "' 
heplerin müttehit oJd 

lngiliz ve Amerikan'lardan 
sonra 1789 tarihinde hürri- tebarüz ettirmişlerdir· 

Habecı. vatan cedJ! 
Yet inkılibını yapan Fransa ., tertip ettiği bu IP1 

dahi ifrata varan hürriyet- memleketin her tar 
perverliği yüzünden çok kan tekrar edilecektir. 

dökmüş, kiyotinler işlemiş, Fener · Gala t~9 
binlerce baş kesmiştir. 

Türk'üo esas ve ana ka
rakteri ne idi? .. 

Türk'ün ana karakteri 
milli hakimiyeti Türk'ün 

hususi bayat şartları dahi

linde kendi idaresine almak, 
ecnebi ve muzır unsurlardan 

memleketi temizlemek, Tür· 

k'ün bünyesini sarsan taas
ıub zencirlerini kırmak, 
tekkeleri, medreseleri· kal
dırmak, derebeylik zihniyetini 
kökünden söküb atmakla 
tezahür edecekti. 

işte arkadaşlar, bunu, bu 
günkü cumuriyetin rejimi yap· 

tı, millete geniş bir terakki 
ve inkişaf yolu açtı. Türk, 

hakiki domokrat çehresini 
gösterdi. Esasen Türk'ün 
rubunda demokrat vasıfları, 
ahlakı mevcud idi. Buna 
mani olan sebepler ortadan 
kalkınca hakiki ve milli ka
rekter tebaruz etmiştir. 

Arkadaşlar! Bütün bunlar 

6 · 1 yeııdi 
lJcı~turaf l inci sıılıif 

Necdet penaltıdan G• 
rayın ilk golünü yaptlı 
dakikada iCDe hikİlll 
yete geçen Fenerlil•' 
dakikada Naci'nin k 
üçüncü gollerini '11 

Devre de 3-1 Fener 
bitti. 

İkinci devre sert 
Çok sinirli oynıyao I 
ray'hlar birkaç go 
kaçırdılar. 

F ener'liler kısa fi 

paslarla Galataır•Y ol 
faasına sokularak i j 
mağa çalıııyorlardı. 1 I 
dakikada Şaban 4 üO~ 
30 uncu dakikada N•cl 
ci a-olü 40 ıncı dakik 
Riza altıncı golü • 

1 F ~nerbabçe maçı 6· 
bitirdi. 

Yirmi aenedenberi. 
laıan İıtanbul'un bll 
him takımı, şimdi~• 
bu derece sayı . 
birbirlerine yenil01e1111 

Yunanistan 'da " 
teşkili ga} C!'İ etr 
-Ba~tarafi birirıci ı 

bir gayret daba 'I' 
tır. Mamafih bütüo 
tarafından tutulan P' 
to harici şahsiyetler~ 
rekkep bir kabine f~ 
tikçe mevki kazall• 
zemektedir. ~ 

lstabul 23 (A,A)- Bu sa· ı 
bahki gazetelerin hemen 
hepsi Avrupa gazetelerinin 
:ıon günlerdeki tezahürlerile 
meşguldür. Tan, ltalyan-Al
man yakınlaşmasının mümkün 
olup olmadığını araştıran baş 
yazısında büyük harpten sonra 
müstemleke takıimindt!n mem 
nun kalmıyan ltalya'mn, Al· 
manya'ya daha müsait bir 
siyaset takip ettiğini, Fran· 
sa'dan ziyade Almanya'ya 
müteveccih olduğunu kaydet-

.. Bu rakamların bize verdiği 
hakikat karşısında insanın 
derin bir zevk duymaması 

mümkün değildir . ., \ 

Selim Rağıp "Son Pogta,, 
da, lngiltere'oin ltalya-Habet 
savaşında daha fazla rol oy
namağa karar verdiğini ve 
bunu 18 ler toplantısının 9 
Marttan 2 Marta almak su
retile gösterdiğini yazıyor. 

tarihi hadiselerdir. Türk'ün 
Avrupa devletlerinin ilerle
mesine karşı gerilemesini 
hep bu tarihi hidiı~lerin iç 
yllzlinde görürüz. Türk şim
di hususi seciyesinin kudret
le iradesi ile hamleler yapı
yor, ilerliyor. Atatürk'ümü
zün bize yol fgÖsteren göz
lerimizi kamaştıran iDkilib 
semasında şimdiye kadar 
görmüş olduğumuz parlak 
yıldızlardan başka daha ne 
kadar inkilib ziya manzu
meleri vardır. Ömrümüz 
olursa bunları da iÖreceğiz. 

.Dinl .. yiciler, konferanscı
yı haretle alkııladılar, 

lstanbul 24 (Öıel) ,: 
na'dan haber veriliY0

' 

siyasal rical ar•9~ 
temerküz kabinesi 1 

itilaf hasıl olamadıl1 

de tekrar kabine t~ 
mek üzere Demirci•' 
edecektir. 

Yı 
c 
r 


