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·muş, iki kişi ölmü , Oç kişi 

Almanya, Iogiltere'ye yeni 
bir hava andlaşması projesi 

Yollamıştır. Yakında bir beş· 
~ konferansı toplanacaktır. yaralanmıştır. 
~ _ _ ı~we~~-~~-'~u_a_l~g~a_z_d_e_d_i'~~----------------------·----
~ıJ : 2 - No : 451 Telefon: 2776 _ - Cumartesi - 1 Hazıran 1935 Fiatı (100) Para 

Habeşistan Bombardıman Edildi 
~ 5?Y?? - 'x- ~ " = . s;;::::::s;= • -- ---::z:..=x= ~ ----*'- -

Tayyare kurumuna Oye yazılanlar çoğalıyor ' lff af ta tatili Yuoanistaoda seçim 

Kaoun bugün mer'i. l{ralcı Metaksasın Pazartesi günü llhaylıkta 
hüyüli Joplanti var 

yet mevkiioe giriyor 
Kamutayda kabul edilen propagandası 

ve evvelki glln viliyete gelen 
bugiln de resmiJ gazetede 
neşredilecek olan hafta tatili -------=----------------ayyar e kurunıu başkanı bay Fuad hu hafta Islan- kanunu, bugünden itibaren 

huldanmşehı!limize gelecek.~lzmirde üye yazılan1ar 
ıı.ı 

mer'iyet mevkiine girmiş 
bulunmaktadır. 
Bugün öğleyin saat onüçte 

bütün resmi devair, banka
lar ve müesseseler kapana· 
cak, Pazar günü de kapalı 
kalacak, Pazartesi günü sa· 
bahleyin her taraf açılacak· 

Pazartesi günü llbay: Ka-1 leniyor. 
~IQ Dirik'in baıkanlığı al· Pa..ı:artesi günü sabahle· 
•da llbayhk'ta yapılacak yin saat 9 da, daireler bu· 

t0pıantıda hava kurumuna yorumları, 9,30 da, baro 

:~~ Y~zdacak olanların bü- inzibat, sağlık ve tecim 
~ bır yekun teıkil ede· odası hey' etleri, saat onda 

te"'• d h ~ l"ıvvetle muhtemeldir. da işçiler birliği i are ey· 

8 'YYare kurumu baıkanı etleri toplanhsında hazır 
d •yl Fuad'ın bu hafta için· bulunacaklardır. 

6' Zmir'e gelerek kuruma C.H. Partisi ilbayhk yö· 

ğan da bu toplantılara iş
tirak edecektir. 

* • • Hava tehlikesini anlıyan-
lar, biran evvel hava ku· 
rumuna yazılmağa koşmak
tadırlar. Her şeyde birinci· 
liği alan lzmir, bunda da 
enöne geçecektir. 

Yurdda~! 

Biran evvel, en büyüğü
mllzün~ başa geçtiği hava 
kurumuna sen·de üye yazıl! 

Hava tehlikesini anlaya-
rak, hava kurumu.na üye 

yazılan lzmir'lilerin ısım

Jerini:aşağıya yazıyoruı: 

Bay Mehmed Ali Fidan, 
Manifaturacı 20 lira. 
Bay Ali Galib Fidan 20 

Jira. 
Bay Hamid : Polğa, Nafız 

Mustafa ticarethanesinde 

tır. 

Havayici zaruriye satan es· 
naflar bugün ak şama kadar 
açık bulunacaklardır. Paıar 
giinü bunlar da kapa.nacak
tır. • 

Resmi devair, müesseseler 
ve bankalar da hafta tatili 
35 saat olacaktır . 

~~~--------~-Denizlide 
~iddetli sıcaklar 

Denizli 31 (A.A) Sıcaklar 
artmakta, kuraklık devam 
etmektedir. 

Büglin sıcaklık gölgede 
sıfırın altında 37 idi. 

General, muhtelif yerlerde erdiği 
söylevlerde genel aftan bahsediyor 

Met aksa~ 

Istanbul 31 (Özel) - t\ti· 

nadan haber veriliyor : 

Abrar partisi lideri general 
Metaksas, eski Yunanistanda 
propagandalarına devam et
mekte ve her gittiği yerde 
birer söylev vererek, fırkası 
galebe çaldığı takdirde kral 
Jorjun hemen Yunanistana 
avdet edeceğini ve gene) af 
ilin edeceğini söylemektedir. 

Metaksas, dün Golosta iki 
saat süren uzun bir söylev 
vermiş ve Patrasta olduğu 
gibi şiddetle alkışlanmıştır. 

Paristen gelen haberler, 
Venizelosun Metaksas'ı ka
zandırmak için el altından 
çalıştığını bildiriyor . 

Muhalifler saylav seçimine 
iştirak etmek istemediklerin
den Metaksasın fazla rey 
kazanması ihtimali çok kuv· 
vetli görülmektedir . 

f l)'e. Y•zmak hususundaki netim kurulu baıkanı ve 
'•lıyeti tetkik edeceği söy- Yozgad Saylavı Bay A. Do· · Devaml 4 ncii sahifede- Muhlis Erkmen ve Ali Çetinkaya Kamutayda izahat verdiler ............ ____________________ ---~--~----# veznedar 20 lira. 

~ Fransa'da siyasal buhran mı? Bisiklet Aydın hattının satın alınma 
tansa baş?akanı ~lan•Sfir'at~~ŞU~UD~~ ~~8· İnukavelesi onaylandı 
den çekılecek fil}? stata bırı~cı Rırı ıkın· 

~ • cı geldi Tarım · EnstitOleri, lzmir . Istanhul liman idareleriyle 
~Osy J • } 1 12: k JJ ) b • l • Dün, Doktor Mustafa En-
i a ıst er e rac 1 a er an aşa ı ır· y~~ bey ca~deainde yapılan bava yolları işletme ,idaresinin ~bütçeleri tasvih edilrli 
tl'se B F b b k olacak bısıkıet ıür at koşusu ~ok ' ay ernan aş a an heyecanlı olmuştur. 'fuz kanunu kohul edildi 

llav FlandPn 
P,. 

~~til~ıs 31 (A.A) - Pöti 
-...,,,•Yen gazetesi; yeni 
b,) r:ert olacaktar. Fakat 
~'c•k iqden, yalnız kalmı· 
1. tar Her .. d .. •. 
ıh · yon e soz soy· 
'ot cpek ve bu ıözler herhalde 

•rti ü · d • ~,._ zerın e tesır yap· 
ıtlan h ı· k O 8 ı alıyacaktır. 
rtada .. 1 dtkı gorü en bütün bel· 

t,b er (alimetler) hükumet· 
~·ll•dır. 

lihll te1ı gazetesi, daha ih· 
'•ıııe 1 

davranmakta ve par
~il , lltodaki çoğunluğun Ql. 
)'b llilarına (menfaatlarına) 
"4a:~tı kalacatını ummak-

Echo de Pariı gazetesi, Mesafesi 450 metre olan 
hükumetin partiyi kazanmak bu koşuya, bir çok gençler 
hususundaki talibini SRğlam iıtirak etmiş ve neticede 
görmemekte ve bu talibin Altaylı Mustafa birinci, K. 
sol partiler salgıtlarının (be· S. K. h Riri Korsini ikinci 
yeti mürahhasalarının) ya- gelmişlerdir. 
pacakları toplantı sonuncuna Haftaya bir koşu daha 

Devamı 3 ıincii snlıifırle- yapılacaktır. 
----••ı.ı .... ~ ........ ~-----

Bir beşler konteran ı mı? 

Almanya,. bir hava 
projesi yollamı_ş 

Londra diplomatik . çevresi, hu 
• 

tekliften memnundur 
Londra 31 ( A.A ) - Bir 

batı Avrupası bava aodlaş· 
ması ycpılmak için yeni bir 
adım atılmııtır. 

Alman hükümeti, Londra • 
daki elçisine, bay Con Si· 
mon'a verilmek üzere bir 
plin projesi yollamııtır. Bu 
proje Almanya'nın böyle bir 
anlaşma için lüzumlu g6rdü
tu noktaları g6stermektedir. 

Alman pllaının tafıilitı 

daha bildirilmemiştir. Sanıl· 
dağına göre, böyle bir hava 
anlaşması, Fransa ve ltalya 
uygunluk gösterirlerse ayrı 
ayrı konuşabileceklerdir. 

Fransız • Rus andlaıma· 
sının; Fransayı, andlaımayı 

ayrıca konuşmaya uygun ge· 
tirecek mahiyette olduğu dil
şünülmektedir. 

Sir Con Simon'a, ayni ıı· 
-Detıamı dördanciJ sahifede -

Ray Ali Çeıinkaya 

Ankara 31 (A.A ) - Bu 
gün Hasan Saka'nın baş-
kanlığında toplanan Kamu· 
tayda, yllksek ziraat ensti-
tüsü, devlet demiryolları ve 
lstanbul • lzmir Jimanlan 
idarelerinin 935 yılı bütçele· 
rile hava yolları devlet iş
letme idaresinin blltçesi ve 
teıkilit liyibaıı göriltOlmOt· 
tnr. 

Bunlardan yUkıek ziraat enı· 
titOıü bOtçeıiaia ı&r6tlilme· 

sinde bir::soruma l karıılık 
olarak Tarım bakanı)Mublis 
Erken, Tarım bakanlığı büt
çesinin görüşülmesinde an
lattığı gibi bugünkü teşki· 
Jatın tam ve kusursuı olma· 
dığıııı, bunun düzeltilmesi 
yolunda çalışılmakta olduğu· 
na işaret ederek, tarım teş· 
kilatında köye ve köylüye 
doğru gitmek için çalışıldı· 
ğını enstitülerdeki talebele· 
re böyle bir terbiye veril· 
mekte olduğunu, enstitüler· 
de profesörlere tercümanlık 
vazifesini yapanların her bi
rinin meslekten yetişmiş yük· 
sek dereceli şahsiyetler olduk-
larını söylemiş, bir iki branşta 
olan noksanlarının da yakın 
bir zamanda temin edilece
ğini söylemiştir. Bu görüş
meden sonra reye konularak 
kabul edilen kanun liyıbası 
ile enstitünün 1935 masrafı 
kartı lığı olan 1, 137,180 lira 
tahsisat verilmiıtir. 

Devlet demiryoUarı bütçe· 
sinin görllıülmesinde bir sor
guya karıılık olarak Bayın· 
dırlık bakanı Ali Çetin Kaya 
yataklı vaıonlar ıosyeteıile 
evvelce yapılmıı olan muka .. 
veJeain yeniden i6zd~a 1ıe· 

Btn· Mulıli J~ rkmP11 

çirilmek suretile tadil edildi
ğini bu meyanda bu sosye· 
teye ait ahşap vagonların çe
lik vagonlarla değiıtirilmesi 

ve yemek fiatlarının indiril· 
mesi işlerinin temin edildi· 
ğini söylemiştir. 

Kamutay; bu idarenin 935 
yılı masrafı karşılığı olarak 

20,200bin lira tahsisat verilmeıl 
hakkındaki kanun liyıbasıaı 
kabul ettikten sonra, f stan· 

1 
bul İzmir limanları ienel 
-Devamı dördüna; sahifod•-: 



Salüfe 2 

l\larsilya trajedisi 

Paul Boncour'un 
politikaya diyevi 

Fransız gazeteleri, muhakemenin ge 
cikmesinden asabiyet ~österiyorlar 

Birkaç baftadanberi Bük· 
reşte bulunan F ransanın eski 
baş ve dış bakanlarından 

Pol Boncour, Romanyadan 
Yugoslavyaya geçmiş ve Bel · 
gradda çıkan .. Politika" ga· 
zetesine aşağıdaki diyevi 
(beyanatı) vermiştir; 

- "Belgrad'a sayın kıralınızı 
öldürenledn muhakemesi işi 
bakımından danışmalarda 
bulunmak için geldim. Bu iş 
için başbakan, hak işleri ba· 
kanı, saltanat naibi ve bana 
kendilerin temsil etmek ono· 
runu veren S. M. Kraliçeyi 
göreceğimi umarım. işte Bel
grad'a gelişim bunun için-
dir." 

Marailya'da Yugoslavya 
kralını ve onunla birlikte 
Fransa dışişler bakanı bay 
Barthou'yu öldilrenlerin mu· 
hakemelerinin ne yaman ya
pılacağı yödeminde sorulan 
sorguya karııhk veren bay 
Boncour demiştir ki: 

" - Muhakemenin ne ya· 
man yapılacağını daha bilmi· 
yoruz. Bu bakımdan S. M. 
kraliçe ve başbakan ile gö
rüıeceğimi umarım. Muha
kemenin Temmuzdan önce 
yapılabileceğini sanmıyorum. 
Öbür yönden bakılacak olur 
ise Temmuzda mahkemeler 
yaz dinlenmesi için dağılır· 
lar. Buna göre muhakemenin 
ilk teırine doğru olması 
sanılabilir. Bu da tam öldür
menin yıl dönümüne düşer. 
Ancak bizim dileğimiz mu· 
hakemenin elden geldiği ka
dar boı yere sürüncemede 
bırakılmamasıdır. Belki Fran· 

Paul Boncour 
yüzünden uzun sürmüştür. 

Ancak, az önce de söyledi
ğim gibi, Fransadan aynlmak 
üzere bulunduğum sırada in
celeştirmeler sona ermek 
üzre idi. Şimdi yalınız dos· 
yaların jliri'ye yollanması 
kalmıştır. 

* • • 
Fransız gazetelerinden ba-

zıları Marailya muhakemesi
nin bu kadar gecikmesinden 
ötnrü sinirlilik göstermekte-

·;ffrler. Bir gazete bu iı için 
yazdığı bir yazıda, geçmişte 
öldürülen Fransa cumur baş· 
kanı Sadikarno'yu öldüren
lerin çok kısa bir yaman 
içinde muhakeme edildikle
rini ve öldürmeden 15 glin 
sonra başlıca öldürenin baıı 
kesildiğini yazıyor ve Mar· 
silya trajedisi muhakemesi· 
nin bu kadar sürüncemede 
kalması dolayısile Fransa'da 
doğruluk ve haklılık olub 
olmadığını soruyor. 

Bornova 
ıadan ayrıldığım günlerde Ziraat mektebi takı· 
öldürme iti araıtırmaları da 
sonuçlamış olmuştur. Artık 

dosyaların jüri'ye yollanmıı 
bulunması gerektir . 

lnceleıtirme iıleri oldukça 
uzun sürmüştür. Bu ise araş
tırma ve inceleştirmelerin de· 
rinleıtirmesi, yabancı diyar· 
lara birçok komisyonlar gön· 
derilmesi gerekliğinden ve: 
bu komisyonlarca düzenlenen 
raporlar diplomasi kanalı ile 
gönderildiğinden ve bunun 
da gecikmelere ön vermesi 

mı galib 
Dün, Bornova Ziraat mek

tebi takımı ile Bornova 
gençleri arasında yapılan 
maç, çok heyecanlı ve ilgili 

1 

olmuştur. 

Bütün Bornovalılar, bu 
maçı seyir için alanda top· 
lanmıılardır. 

Güzel bir oyundan sonra, 
Ziraat mektebi takımı, Bor· 
nova gençlerini 2·0 mağlüb 
etmi,tir. ., 

elefon: 31s1TAYYARE SINEMASITelefon: 3151 
BUGÜN 

Senenin en eeo ve en güzel iki büyük filmi birden 

1 a Kedö Ayağo 
Harold Lloyd - Una Merkel ı 

iki 11aat mütemadi kahkaha (Frenaızca) 

2 c:I Taun klYIŞlUI 
Gostav Frôlich • Maria Salveg 
Şen ve eakrak ve ı.rkılı film (Almanca) 

illllİıl FOX Dünya Havadisleri 
DIKKA l' : Günlerin uzaması dolayıille ııeans 11aat1eri değiamiatir. 
Bergiln 17-19-21,15 Per~mbe 13-15 talebe aeanı;ı Cuma 13-

15 ila\•e ııeansı. Her iki filim de hfiyük olduğu için tam bir teaDll 
denm eder. Yaluız eon eeans ta gelebilen seyircilerimizin iki filmi 
de görebilmelerini temin için Çar§amba, Perşembe, Cuma günleri 21,15 
eeansıoda °Kedi Ayağı ,, filmi diğer giinlerde "Tali Kuou., filmi gösterilecektir. 
Ucuz Fiat • ~erin salon • iki Bnyok Filim. 

}"iatler Bergftn ve her seansta: 

25 a 35 a 50 kurut· 

(UhuaJBlrllk) 1 Haziran ''~ ~ 
~ ... 

Portekiz 
Bakanları ölüm
den kurtuldular 

Portekiz'de yapılan aske
ri manevraları takib eden 
deniz, kara ve dıı bakanları 

• 

l~L~H~ TTit-1 
EY YUBi.~~-' 

1 Hazıran • 1935 .. Yazan: .W • A 
Tefrika No. 67 

' ölümden kurtulmuılardır.Bu
na dair Lizbon gazetelerinin 
verdiği haberlere göre, m•
nevralar esnasında bakanların 
bulundukları noktada büyük 
bir mermi patlamış ve mer· 
minin kaldırdığı toprak yı· 
gmı , her üç bakanı kapla· 
mış, Merminin parçaları baş· 
ka taraflara dağıldığından 
bakanlara bir zarar olma
mıştır . 

Museviler; Hazreti Yusuf öldükten sonra, kemiklerill1 t, 
almışlar ve Yusut kuyusu civarında gömmüşlermİŞ··· : 

öztürkçe: 

Her gün 
Beş kelime yazıyoruz 

-12 -
1 • Manzara .. 1 • Görey 

(paysage) 
2 - Görünüm, göriim, 
(aspect) (1] 
Ôrnekler:l -Çamlıca sırt· 
ları, lstanbul'un en can· 
lı göreylerinden biridir. 
2 - Bu ıehir halkının 
yoksulluk görünü insana 
acı geliyor. 
3 - Bu mea 'elenin sos• 
yal görünümü üzerinde 
durmak isteriz. 

2 • Nezaret • Göril 
Örnek: Bu evin denize 
olan görüsün&, baıka hiç 
bir yerde bulamazsınız. 

3 • Tarzı ruyet - Görlit 
Örnek: Bu it ilzerinde 
görüşlerimizi uzlaıtırma-

4 -

ğa ben imkin göremi· 
yorum. 
Ticaret • Tecim 
Tüccar • Tecimer 
Ticari - Tecimel 
Örnekler: 1 • Dış tecim 
işlerimiz yoluddadır. 
2 Tllrk tecimerlerinin 
kuvvetlenmeaiai ve art
masını arzu ederiz. 

5 - intihap etmek - Seçmek 
intihap • Seçim 
Miintehib • Seçmen 
Mlintehab, güzide • Seç· 
kin 
Örnekler: l · Bu iki tab· 
lodan hangisini seçtiniz? 
2 - Kamutay seçimi dört 
yıl sonra olacaktır. 
3 - Ben lstanbul'un ikin· 
ci seçmenlerindenim. 
4 - Bay .... Türkiye'nia 
seçkin yazarlarındandır. 

(1) Kılavuz komisyonu ara 
sıra bir kelimeye böyle iki 
karıılık ıekli koyarak, biri 
üsUlnde karar kılmağı ya· 
zarların zevkine bırakmııbr. 

NOT: Gazetemize gönde
rilecek yazılarda bu kelime-
lerin Osmanlıcaları kullanıl

mamasını rica ederiz. 

Bir batında 
Oç çocuk doğu· 

ran kadın 
Son posta ile gelen Atina 

gazetelerinde okunduiuna 
göre, Pire ahalisinden Yiai 
Ruzonos'un 25 yatlarında ki 
kansı Evankelya, evvelki 
gün bir batında nç çocuk 
doğurmuıtur. Doğan çocuk· 
lann üçii de, tam bir sağlık 
içinde bulunmaktadır. 

Sağda ufak ufak tepecik· Kadınların yüzlerinde, el- finledikten sonra ortaya ~ 
lerle çevrilmiş olan Mahna leriden mavi renkte ?•.sırlar lar, başlarını, göğü~le~ 
o.!..•!!_ görünil!:._. Ş!.!!al!__t~afı görülürdü. Erkekler gıbı tar- yumruklıyarak kendıle 8' 
lyal dağını kaplar. Şeyh da- lalarda, dağlarda çalışırlardı. yerden yere çarparak öllill 
silüeti ufuklarda bir karaltı Temizlik namına hiç bir şey üstüne atılırlardı. ~ 
halindedir . tanımazlardı. Hepsinin de Bu meyanda, daha ç~. 

Yakub kuyusu · civarında, kollarında, adi gümüşten, bağrışmak için, para il~ .~ 
gine peygamber Yakub ta- solmuş, rengi atmış /e adeta san tuttukları da vakı 1 

• 

rafından bir (Allah) mabedi bakır haline gelmiş bilezik- Bir tarikata mensub olaoll 
inşa edildiği de söylenir.. ler bulunurdu. rın cenaze merasiminde dl 
Miladi 350 nci yılda impa· Boyunlarında da bir ip vullar dümbelekler çalını 
ratoriçe (Helen) bir gezinti üzerine dizilmiş. mavi bon- Nabiustan Le fite giderlı 
yaparken buralardan geçmiş cuklar, bakır, ınce paralar, .. . d .. 
ve burada lsevilere aid eser kehrüba taklidi adi taşlar, sag tarafta Garızm agı 
bulunsun diye, bir kilise keza kulaklarında da gine züküyor ve sonra ova 
yaptırmıştır.. bakır veya giimüıten birer yor. Buradan geçen yolc 

Yakub kuyusunun 160 kiipe bulunurdu. Yahutta ta uzakta Cemain dağlı 
metre şimalinde mezar, türbe bunların yerine bakır para g&rürler. Selfit yeıilik, 
gibi bir yer vardır. Buraya takarlardı. halla zeytinliktir. Ce 
(Peygamber Yusuf makamı) Genç ve yeni gelin olmuş 
denilir. Güzelliği ve sevdası kadınların ıaçları ekseriyetle nahiyesine düıen kıııaı 
ile meıhur olan bu pey· örgülü olur ve bu örgülerin esarengiz, ıert, taı yığı 
gamber, Mısır'da öldiikten uclarını halkalar, paralarla gibi duran dağlarla 1 
sonra, lsrail evlidları Mısır'a üılerlerdi. Bazılarında kol çarpar. 
giderek onun kemiklerini :ltından boyuna geçen gü· Y olJar sazlık, dikenlik 
almıı, getirmiı ve buraya .. ü tü teklinde zıh· Yabani kuılar, kertenk 

•. .. 1 d. B' 1 h muı, s vane iLi 
gommuıder ır:h. 1b~aekna ey kalar görülürdü. Zengin o· ler, güğercinler çoktur. ,,ı 
burası a tarı ı ır ıymet 1 1 k ki d kı" saırlarına 1 y f d • :s. .. d 

k d d 
.
1
• an ar, ta a arın a T ustan a aya ogru g11 .. 

taııma ta ır, enı ıyor. d 
O il d N bl . gümüş parçaları takarlar ı. bir yolculuk yapılsa, bu 1, 

yı ar a a us ve cı· . 
varındaki halkın giyinmesi Garip adetleri vardı. Gelın cu ekseriya güneşin tc 
de bir tuhaftı: olan kız, ekseriya atla güve· ile periıan olur. Toprak 

Erkekler her iki yanından yinin evine götiirülürdü. Ka· zışır; güneı alev saçar .. "'{ 
bir az kesik, uzun, Etekleri pıya varınca eline bir ıbrık da sol tarafta Refidiye (8' 
açık entariler giyiyorlardı. ile bir parça hamur verir· .. tiiba) tepeleri göriinur. 
Bellerinde kimilen kuşak )erdi. Gelin o hamuru islatir R k saatlık bir ylirliyllıteo ı .ı.tf 
bulunuyordu. Baılarına ve kapıya yapııtırırdı. • s· yol, şimali ıarkiye dOI" 
birer kefiye veya yemeni lan da tuhaftı : 

k d 1 kıvrılır . . -1' 
geıririyorlardı. Sekiz, on tane a ın, e klV_ " Sol tarafta ta aza ... 

Kadınlar, kırmızı, sarı çe· çarparak, ayaklarını yere va· A · ııo•· Dirişerif, sağda ynıaı• 
ber, yahut mavi ırizgili, ade- rarak, def çalarak oynar, d f d'l't " k köylerine teıa ü e ı 1 ;_.,r 
ta gecelik boy gömleği şek· göbek atar, bel, kerdan ı- Yol yavaı yavaı y&kıe~ 
!inde Dima denilen bir nevi rarlardı. 
entari giyer, baılarını örter· Ôlliler için yapılan mera· tırmanmağa baılar : ef 

Bir tepe llstiinde ve • . .,, 
lerdi. Onların da ayakları ıim de garipti: d s b ıtır 
çıplaktı. Yaıayııları cidden Herhangi bir evde bir in· tinlikler arasın a e 

0 
Pı 

çok iğrençti. san öldüğü taktirde o evin kalesi... Yukarıya do f 
Her erkeğin iki, üç, dört içindeki kadınlarla komıu çıktıkca yokuı fazlalaşır, Jı1· 

zevcesi vardı. Ve bunlar, ev kadınlar derhal yüzlerini si- taı ve kum içinde ~· bt· 
Burada eski Beni lsraıl J· 

namı altındaki küçük, basık, yaha boyarlar. Müıtereken 1 p11 
b kilmdarları oturur araı•t ,.o~ 

pis bir odada, hep beraber avazları çıktığı kadar ağn- il da \'-
d Ôı - ı k tahtmıı ve o yı ar ,,if 

yatarlardı. şırlar ı. üyü guze ce e- müdebdeb, mamur ve ıeo1.,, 

Italya • lngiltere bir şehirmif .. Beni lsrai~ 0 

"Samiroim" adını ver111ıt· 

Bir Hahe~ harhıF a- 0
··;: k~.bil bükil"'~ 

' Jarı, ne de büyük lskcll 

şiZmi mahveder bur•l•·d·:r~~=d~ --
uıusaı 

( Taymis ) gazetesinin son ve 
çok önemli . bir baş yazısı 

( Taymiı) gazetesi, son nüs· 
balarından birinin bat yazı-
sını, ltalya - Habeşistan ih
tilafına hasretmiştir. Bu ga· 
zete, ltalyaya karşı ciddi bazı 
hücumlar yaptıktan sonra 
şunları yazmaktadır: 

" Bir ltalya - Habeşistan 

barbı, ltalya için çok zor ola· 
cakbr. Böyle bir harbın baş· 
langıcı ne kadar kolay ola-
caksa, 4onu da o derece 
miitkül ve ltalya için fecaat 
teıkil edecektir. ltalya -Ha
beıistan harbı, ltalyayı de· 
ğil, Faşizm statokosunu or· 
tadan kaldıracaktır . 

Fatizm, ltalya uluıuna karp 

haklı görünmek için birçok 
şeyler yaptığını iddia ediyor. 
Nerede?. 
Faşizm, iktidar mevkiine 

geldiği zaman devlet düyu· 
natı 96 milyar Liretti. Şimdi 
ise bu miktar, 128 milyardır. 
Bu sefer Habeıistan hare• 
kib için yapılan masraflarla 
bu yükü daha ağır bir hale 
koyacaktır . 

Bay Mussolini, son bir söy
levinde : 

- "Ben bir karar verdiğim 
zaman sonuna kadar sebat 
ederim." diyor. Bizde soru
yoruz: 

- Italya bana dayanabi· 
lecek mi ? .,. 

Birlik 
COııdelik ıriyasal gueıe •• ~ 

Sahibi: Haydar R~il ÔftF 

Neıriyat müdlirü : 
Hamdi Nazhet 
T elefoa: 2776 • J 

"klfV 
Adres : lzmir 1 

Beyler ıokafıı 
Abone şartları : 
700 kurut senelik 
400 " alb ayblı 

ilin şartları 
Resmi ilinlar içİll .: ~l 
Maarif cemiyeti il '; 

bGrosuna müracaat ' 
melidir. id,,,, 

Hususi ilinlar : 
hanede kararlqtırıao.,~ 
Buıldığı yer: ANAP 
matbaa11 
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Olivier ve şOreka- Fratelli Sperco Vapur Acentası 
, ran mı? Kitaplarınıza Gtızel Bir 

-~lorafı birinci sahifede - Cilt, Habralannıza Şık 
~ ol~uğunu yazmaktadır. Bir Albftm, Ve sair 

lel" ıyalııtler yeniden Kar- Cilt işleri Yaptır-
dikı Yaşatmak isterlerse, ra· 
lerd~Uer bunu reddedecek· 

ır. 

mak ıateneniz : 

* YENı KAV AFLAR * 
Çarşuında 34 Numarada 

- .. Ali Rıza .... 

il) tier Belçika uıulü ile bir 
u~· birlik kabinesine iı· 
'ld'k etmeyi kabul ederlerse, 
ttkı •ller Bay Flanden'i bı· 
F, •taklar ve başkanı Bay Mücellithanesine uğrayınıı. 

~.~•n Buiszon olacak bir 
'eye yanal (tarafdar) 

O ldardır. 
d,,/1vr gazetesi, bay Flan
aiıa ıtı cesur harekati, kendi· 
life karşı büyük sempati 
11,a '~dırdığını ve bütün eko· 
d;ık organizasyonlardan 
~ .. 

1
•rleme mektupları aldı-

8 Yazmaktadır . 
lo 

11 gazete, bay Flanden'in 
' glhılerde borsa savaıına 

Ali Agah 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 

• 

11-'inci Beyler Sokagı N. 68 
Telt>f on 3452 

·--------------1-dair bazı dosyaları açmak 
isteğinde bulunduğunu yaz· 
maktadır ·. 

lstanhul ve 'frakya 
~eker Fhrikaları Tftrk Auouim Şirketi 
ermayesi3,000,000rfork lirası 
lıtanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

• aze temız ucuz 
ila~ 

Her tOrlO. tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Raşturak No: 37 

N. V. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LtNlE 

"AKKA" vapuru 19 ma· 
yısta bekleniyor, Hamburg 
ve Bremenden yük ç•kara· 
caktır. 

.. ARTA " vapuru 27 
mayısta beklen!yor, 30 ma
yısa kadar Anvers, Roter· 
dam, Hamburg ve Bremen 
için yük alacakbr. 
ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 
uTROYBURG,, vapuru 21 

mayısta bekleniyor, Hamburg 
ve Anversten yük çıkara
caktır. 

JOHNSTON VAREN LINES 
L TD LIVERPUL 

"GUENMORE" vapuru 18 
mayısta gelip Liverpuldan 
yük çıkarmıştır. 

SERViCE DIRECT 
DANUBIAN 

TUNA HATTI 
"TISZA" vapuru S bazi

randa bekleniyor,Budapeıte, 
Bratiılava ve Viyana için 
yük alacaktır. 

.. DUNA" vapuru 30 hazi
randa bekleniyor. Budapeıte, 
Bratislava ve Viyana için 
yük alcaktır . • THE EXPOKT STEAMSHIP 

COf PORATION 
"EXARCH,, vapuru 2 ha· 

zirana doğru bekleniyor, 
Nevyork için yük alacaktır. 

Geliş tarihleri ve vapur
lann iıimleri üzerine meı'u-
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

Tt:J R K iYE 

ltRi \~T 
BAN~ASı 

L• •t t ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
Si IIDI e vapur .. CERES " vapuru 3 haziranda gelip 6 haziranda 

acentası 

Cendeli Haa. Birinci kor· 
don. Tel . 2443 

The EIJerman Lineı Ltd. 
" POLO " vapuru 30 ma· 

yısta Anvers, Londradan 
gelip tahliyede bulunacak ve 
ayni zamanda Londra ve 

Hull için yük alacaktır. 
" OPORTO n vapuru S 

haziranda Liverpol ve Sven· 
ıeadan beklenmektedir. 

.. THURSO ,, vapuru ha· 
ziran ortasında Hull, Anvers 
ve Londradan gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların iıimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

,,..Tayyare ,Piyangosu~ 

Anvers, Rotterdam, Amıterdam ve Hambarg limanları için 

yük alacaktır. 
" SATURNUS " vapuru 12 haziranda gelip yükün6 bo· 

ıalttıktan sonra Burgas, V arna ve Köstence için yük 

alacaktır. 
"ULYSSES ,, vapÜru 15 haziranda gelip 20 haziranda An

vers, Amsterdam, Rotterdam ve Hamburg limanları için 
yilk alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINiEN 
..NORDLAND,, motörü 4 haziranda Rotterdam, Hamburg. 

Copenbage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, Oılo ve lskandi· 

navya limanlarına hareket edecektir. 
0 ROLAND " motörü 22 haziranda Rotterdam, Hambursr, 

Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg, Oslo ve lskandi· 
nav a limanları için yük alacaktır. 

· SERViCE MARITIM ROUMAlN 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam ıefer 

.. ALBA JUL YA .. vapuru 20 haziranda gelip 21 haziranda 
Malta, Marsilya ve Barıelon limanlarına hareket edecektir. 
"PELEŞ" vapuru 14 temmuzda gelip 15 temmuzda 

Malta, Marsilya, ve Barselon limanlarına hareket edecektir. 
NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE . 
lzmir Nevyork arasında aylık mııntazam sefer 

.. T AMESIS ,, vapuru 18 haziranda doğru lzmirden Nev-
yorka hareket edecektir. 

)etleri Satıhvor .• Hamit: llindaki hareket tarihlerindeki değitikliklerden 
:<!_ -0 ., Acente mes'uliyet kabul etmez. 

19 uucu Tertip Bi· 

B 
kik • Fazla tafsilit için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

Oytt ramı ye ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 

30000 l
• edilmesi rica olunur. Telefon: 2004- 2005 • 2663 

l r a llllllll lllllllll llll llllllllllllllllllllllllllllllllll llll lll llllllllll Ulllllll llllll lll il il il il il nm 
_Mnkafaı- ~lzmir yün mensucatı; 
2ö~O-OO lira ITürk Anonim şirketi~ 

~ Bu mftessese, iki yaz bin lira sermaye ile ~ 
~--------~ ~ tqekkOI etmi~ ve Di Oryental Karpet Manu-~ 
Satılık Piyano i ~ fakçörers Limited (Şark halı) ~irketine ait ;; 

Alman marka her ıeyi 
sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla satılık-., 
hr. · 

Almak arzu edenler her 
gün sabahdan akıama ka· 

~ lzmirdb Halkapıoardaki kumaş fabrikasını satın ~ 
~ almıştır. Fabrika bOUln teşkilit ve tesisat ve mOs· ;;;; 
S tahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 ta· =: 
~ rihinden itibaren yeni ~irkct tarafından i'letil- ~ 
5 mektedir. Her nevi yon iplikleri, kumaş, hatta· 
~ niye ve çorap imal edilecektir. Mamulibn emsa· ~ 
~ line fiikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. ~ 

gazetesi idarehanesine mü- = Bu:mamolAt Peştemalcılar ba,mda eski Orozdibak ~-= 
caat etmelidirler. = ittisalindeki sergide te,hir edilmekte ve satış fab. := 
dar ULOSAL BiRLiK 

---------ı• s rika içinde yapılmaktadır. ~ 
Öksftrenlerl Mut· - -

laka (Okamentol) 

aks4rilk şekerle 

rini tecrObe edi 

niz •. 

Ve Pftıjen ~ahapın ~ 

en ftstftn bir mft Q) 
hil şekeri olduğu >b.J: 
nu unutmayınız. J.) 
----0 

Kuvvetli mftshil .-1 
istiyenler Şahap 

Sıhhat atırgtın: ~ 
haplarını Maruf ~ Ct$ 
ecza depolarından 'Jl 
ve ea.anelerden 
arasınlar. 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markalı az kullanılmıt 

bir mot6r aablıktır. Taliple
rin idarehanemiıe m&raca
atlanilla ol••· 

= Posta kutusu: 127 =: - -
~ Telgraf adreıi: lzmi~;Alıancak ~ = Telefon oumarası 2432 ve 3564 =: 
iıııııııııııııııııııııııııııııııı• 11111m11111111111111111111111111111111111111111111nııııııııui 

--Sümer Bank--
Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

Dereke . kumaşları 
F esane kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazaı 1 

lzmir şubesinde bulursunuz 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hanın Rü.&ıem beyin foıograj1ıane1i, lmıirde en 

foıopaf çekmekle şiJhreı bulan bir san' aı ocagıdır. 
ınüfkillpeşenı olanlCJT dahi, burada çekıirdikleri foıokraJ· 

kırdan memnun kalmı1lardır. 
Hamza Rüstem beyin, foıograJ malremesi ıaıan ma-

Razan da muhterem ma,ıerüerinin ince zevklerine glJre 
her çe1it mallan, f oıograr makinelerini bulundu.rmakw· 

dır, Bir zıyareı her şeyi iıpata kafidir. 
(lzmir • Batturak caddesi, Refik 



1 Haııran 93~ 45~ 
Feci bir kamyon kazası 

iki kisi 
' 

öldü, Ü~ 
ltalyaolar, bir tflrln cesaret e.dipte ileriye atılmıyorlar ağır yaralı var 

(5) ltalyan ~ayyaresı, Habeş toprakla-ıkirakıbfahrika kamyonuarasıııd' 
b• k a bomba atmıslar ki yarışın sonu neye müncer oid~ rının ır ısının ' • Dnn sabab Bayraklı yolun- Fakat şoıe dar olduğ~ 

Iıalya hava kuvvetleri k~mandanı, Italyan tayyarelerinin, tecrübe yap· 
tıklarını; bombardımanın, hasımane mahiyette olmadığını söylüyor 
lstanbul 31 (Hususi) - Doğu Afrikasında be\' ftal- ları, manevra seyreder gibi sonuna kadar takip etmi~· 

yan tayyaresi Habeşistan toprakları Qzerinde bir kere ferdir. ltalyan hava kuvvetleri kumandam; tayyarelerin 
dolaşmış ve muhtelif yerlerde istikşaflar yapt.ltan tecrObe için bir miktar bomba attıklarını ve bu ha-
onra boş bir kısım araziyi bombardman etmiştir. reketin~ lıasımaoe bir mahiyeti haiz olmadığım ıôyle· 
Habeş kôylOleri. Jtalyan tayyarelerinin bomba atış· miştir. 

Parti genel yönetim kurulunun ye- Biri ölü 54 kaçakçı yakalandı 49 .. 927 
ni. program üzerindeki kararları def ter sigara kağıdı ele geçirildi 
Ankara, 31 (A.A) - Parti yönetim genel kurulu, parti Ankara, 31 (A.A) - Geçen bir hafta içinde gümrük 

kurultayının yeni prognm ve tüzükle kendine yüklediği muhafaza kurumu ta.ıafından biri ölü 54 kaçakçı ile 1748 
ödevleri önümüzdeki dört yıl içinde nasıl baıaracağını kilo gümrlik kaçağı, 15 kilo ekit kaçağı, 49927 defter si· 
p'inlamak ve üyeler arasında it bölümü yapmak için 29 gara kağıdı, 9506 çakmak taşı, bir tüfek, bir tabanca ile 
Mayısta baıladığı konuşmalara 30 Mayısta devam ederek 51 kaçakçı hayvanı ele geçirilmiştir. 

kararıar vermiştir. • Sovyetler birliğinde ilkbahaı· ekimi 
Alman ekonomık kıırum u, Budapeş- Moskova 31 (A.A) - llkbabat ekimi, bütün SovyetJer 

te'de bir anonim sosyete kuracak birliğinde sona er?1iştir. 25 Mayısta genel eki~ planın 
yüzde doksan beşı tamamlanmış ve kolkozlar planı fazla· 
sile gerçekleımişlerdir bu sarihe kadar 87 milyon hektar 
ekilmiıtir. Bu, geçen yılın ayni tarihe oisbetle 6 milyon 
fazladır. 

da çok feci bir kamyon ka· ve direksiyonu iyi ıd -
zuı olmuş ve iki kişi ölmüş· edemediğinden k•'?~~r 
tür. ön tekerleklerinden bırı, ~ 
Yaptığımız tahkikata göre, nardaki çukura saplaOJ 

vak'a şöyle olmuıtur: ve koca kamyon ön tı ~ 
Şoför Hüseyin oğlu Ali'nin na doğrtı devrilmek ıur' 

idare ettiği ve Çeımeli Ha- le dört beş takla atıDıttıl,, 
ıan'a ait gazoz kamyonet Kamyonun içinde bulu~ 
sabahleyin lzmirden mal ala- ve arka taraftaki gazoı f 
rak Karııyakaya hareket et· salarının üzerinde otur~1 mit ve Mersinli yoluna çık· föriln kardeıi Cemal ile ,J 
mııtır . . yalı Edib oğlu Meh~J 

Bu sırada gazozcu lsmail kamyon takla atarken 'P'~ 
Hakkı'ya iit ve şoför Nazif kasaları altında kalmıtl•' 
oğlu Süleyman'ın idare et· derhal ölmüılerdir. . j 
tiği gazoz kamyoneti de Gene şoförün kardef1 J 
Mersinli yoluna çıkmış ve ve kamyonda buluoall lfJ 
önünde giden rakip fabrika med Ali ile Derviş 
otomobilini geçmek için. son Mustafa ağır yaralıdır. it 
sür'atle yol almağa başla· Yarahblar derhal me~..r 
mıştır . ket hastahanesine kalcl~r 

Önde giden kamyon, sal· r.aış ve şoför tevkif edillllİf 

Budapeıte, 31 ( A.A ) - Bir Alman ekonomi kurumu, 
yakında Budapeıte'de bir anonim sosyete kuracaktır. Sos· 
yete, Alman ve lngiliz tecim piyasalarında doğu Avrupa• 
sında dönmüı kredileri kullanmak suretile it yapacaktır. 
Dıesden'de ve Londra'da birer banka, iki Macar bankaSI 

da bu kurula girecektir. Alman ekonomi kurumunun Bu· 
dapeıte'deki Oruntağı, yeni şosyetenin baıkanı olacakbr. 

hane önüne yaklaıtağı zaman tir. 1 
arkadan olanca ıür'atile ge· Tahkikatı Müddeiulll~tl' 
Jen otomobili görmüı ve ıo- muavini bay Ali yapaı• ,1 
senin sağ kenarını takib dır. Çeımeli Hasan'ıo k tft 
ederek, kamyona yol vermiş· yonunu kullanan şofCSr , • 
tir. ıeyin oğlu Ali'nin vak,' d' 

Bir beşler konferansı mı? Kamyonu kullanan ıoför hiç alikaıı görülmedii•rsısf 
Hüseyin, ıene yolunu kes· öygen (ıerbeıt) bırak• oJI 

~~~~~----·H·..-.·~----~~~~~ 

hattının Aydın 

mukavelesi 
-BQltarafı l inci salıifede -

müdürltikleri bütçelerinin gö· 
rütülmesine geçmiı ve bun· 
lardan birincisinin 935 yılı 
masraf karşılığı olarak bir 
milyon 139 bin 521; lzmir 
Jiman idaresinin masraf kar
ıılığı olarak da 352,924 lira 
tahsisat verilmesini tasvib 
etmiştir. 

Bu idarelerin 935 yıla ıe· 
Jirleri de ayni miktal'da tah· 
min olunmaktadır. 

Hava yolları devlet iılet· 
me idareıi bütçe ve teıkilit 
liyıhasile de, Türkiyede yol· 
ları tesiı etmek ve bu yol· 
lar üzerinde nakliyat yap• 
mak için bayındırlık bakan· 
lığına bağla ve hükmü fah
siyeti haiz hava yolları dev· 
Jet işletme idaresi namile 
merkezi Ankarada olmak 
nzere hususi bir idare teş· 
kil olunarak ve idarenin 935 
yılı masraf karşılığı olarak 
ta 600 bin lira tahsisat ka· 
bul edilmiıtir. 

Bundan sonra Aydın de· 
miryolunun satın alınması 
hakkındaki mukavelenin taı· 
diki için olan kanun liyiha· 
sının görüşülmesine geçilmiı 
ve bunun üzerinde bir sor· 
ğuya karıılık olarak bayın· 
darlık bakanı Ali Çetin Ka· 
ya, bu batta aid imtiyazın 
kısaca bir tarihçesini yapa
rak, Kırım muharebesini 
müteakib toplanan Paris 
konferansı esnasında, Çarlık 

Rusyasına karşı o yaman hü· 
kümetinin ıiyaai bir fikirle 
hareket ederek bazı mınta· 
kalarda demliryou inıası için 
1856 da lngilizlere vermiş 

olduğu imtiyazlar arasında l 
bulunan bu hattan 1866 da 
ftletmeye açddıiıaı ipıet 

satın alınma 

onaylandı 
ederek, muhtelif zamanlarda 
diğer bazı ıube liatları ve 
tesisatı mukabilinde baılan· 
gıçta elli ıene için verilmiı 
olan imtiyaz müddetinin de 
uzatıldığını ıöyliyerek de· 
miıtir ki : 

- "Bu meyanda Afyon • 
Antalya hattının ioıaıı itinin 
bu ıoıyeteye aidiyeti de 
tanınmııtır. 

Antalya hattını yaptırma· 
ğa karar verdiiimiz zaman, 
sosyete bunun in~sı hakkı· 
nın kendine aid olduğunu 
ileri ıOrerek proteatoda bu
lundu. Biz, veriJmiı olan bu 
hakleın berbanıi bir ıos· 
yeleye karıı olduğunu, bü· 
kümetin yaptırması takdi· 
rinde böyle bit şeyin 
Mevzuubahs olamıyacağını 
bildirerek red ettik. Ve gö
rüı.ııek ilzere bir milrahhas 
göndermelerini istedik. Ge· 
len bu murahhaıla görüşme
mizde; murahhas, bu hattın 
inşası ile civarda sosyeteye 
aid kısımların zarar görece· 
ğini ileri sürerek hattın bu 
kısmının hük6met tarafından 
alınarak zarardan korunma· 
larını istedi. 

Biz; kendilerine, böyle bir 
ıeyin bir kı11m Uzerine de· 
ğil, biltün ıebekeye şamil 

olduğu taktirde koauıma mev
zuu olabileceğini ı6yJedik." 
Ali Çetinkaya; bundan son· 

ra ıatın alma müzakeresinin 
ıafahatıoı rakamlara daya
narak anlatmıı ve her iki 
tarafın iyi hislerle bueket 
etmiı olması neticesi olarak 
bugün Kamutayın tasvibine 
arzedilen mukavelenin yapıl· 
maaına imkin hasıl olduj'unu 
ıöylemit ve ıilrekli alkıılarla 
karıılanmııtır. Kanun reye 

Al h • h memiı ve o hızla, rakibinin tır. Tahkikata devam manya, 1 r ava )'amadan i•Ç:ek iste::~~ • .!-aklftt.~d-ır_. - ---.--

p ro j esi yollamış Denız sporları yut 
Başı~afı -~ -in~i •ahiJeıj.e ~-- bugünkü toplanhsında bn so- d u bugün acılıyot 

manda bir Fransız hava rum hakkında birkaç aöz ~ 

proje1i de gönderilmiıtir. söyliyecektir • B Ak d•b. d b• Je 
ltalya ile Belçika'nın da Londra 31 (A.A) - Al· U Şam yor IDaSID a lf 
b b · ı h manya tarafından bir hava 

una enzer proıe er azır· aardenparti verilecektir 
Jamakta olduklara sanıl· plinı projesi gönderilmesi, ~ ol'' 
maktadır. lngiliz diplomatik çevreninde lzmir'de ilk defa olarak eski Gifre deniz b•Dr "' 
Şimdi beı devletin bir kon· Alman hüktlmetini it birliği kurulan deniz sporları yur· rında birde gardenparti 

feranı yapmaıı ihtimali dü· düıüncesi ile Avrupanın ba· du, bu akıam ıaat 19 da rilecektir . il. 
ıünülmektedir. rışı için çahımağa hazır ol· açılac.aktır. Deniz sporlan yurd~ ~t 
Söylendiğine göre, Sir Coa duğunu gösterir bir hareket Yurdun açılma ıenlikinde, ruluna kartı, büyük bar 

Simoa Avam kamarasının olarak telakki edilmektedir. geçen sene yapılan Türkiye gösterilmektedir. Birçok~· 

'fayyare kurumuna Oye yaz.tanlar çoğalıyor 
-8QltaTafı birinci sahifede- mek (toplama itlerini ko· 

Bay Ahmed Nail mücel· laylaıtırmak için taahhutler 
lid 20 lira. her yılın Haziranında alına· 

Bay Salamon lzrail 20Jira. caktır. 
Bay Firuz, it bankası di· B - Hava tehlikesini bi-

rektörü 60 lira. len üyelere bir üye numara-
Bay Oıman Dardağan, iş ıı ile özel bir rozet verilir 

bankası direktör muavini 36 
lira. 

Bay Cahid lşbankası ikin
ci direktörn 24 lira. 

Bay Htiseyin Hüsnü Ero· 
aat lşbaokasında 20 lira. 

Bay Tahsın, lşbankası si· 
rorta şefi 20 lira. 

Bay Galib Saffet Iıbanka· 
sı İf yarlarından 20 lira. 

Bay Rifat C. merkez ban· 
kası baı veznedarı 20 lira. 

Burla biraderler 1000 lira. 

Nasıl Oye yazılacağız? 
Hava tehlikesini bilenler 

üyesi olmak için 
A - Her yıl en aşağı yir

mi lira vermeği taahhut et· 

konularak 'kabul edilmiıtir. 
Kamutayın bugün kabul et

tiği diğer kanunlar ara11nda 
tuzun kilosunun flç kuruıa 
indirilmesi hakkındaki kanun 
llyıbaıı da bulunmakta idi. 

Kamutay, Pazartesi flnO 
toplanacaktır. 

ve isimleri ajansla yazılar. 
C - Taahhudunu yerine 

getirmiyecekler, Türk hava 
kurumuna haber vererek 
üyelikten çekilirler üyelikten 
çekilenlerin isimleri de 
ajansla yazılır, 

Ç - Yirmi liradan aıağı 
yardımda bulunanlar Türk 

bava kurumunun yardımcı 
üyesi olurlar. Bu üyelere 
rozet verilmez ve isimleri 
n~ıredilmez. 

D - Hava tehlikesini bilen 
üye yazılmak için Ankarada 
Türk Hava kurumu merke· 
zine baıka yerlerde de Türk 
Hava kurumu ıubelerine mil· 
racaat edilmelidir. 

Taahhüdünil yerine getir· 
miyecekler Tilrk Hava ku· 
rumuna haber vererek Dye· 
likten çekilebilirler. Senesi 
içinde haber vermeden aida· 
tanı vermiyenlerin iıimleri 
de ajaaaJı yazılır. 

yelken birinciliklerinde · mil· cular, bu yurda üye '/ 
kifat kazananların aldıkları mıılardır . . ti 
tildler merasimle verilecek- Bu!seneki yüzme ıaıDP1'1 bi 
tir. luğu için yurd binasınd• 1'' 
Açılma ıenliğinde, vali ge· glin muntazam çahşmaI~r i~ 

neral Kizım Dirik ve bütün pılacak ve yliziicüleri1111'tif· 
lzmir sporcuJarı buluo'acak· bir tekilde yetiştirilecelı ,f' 
tar . Bu yurdu kuranlara ıJJUf 
Akşam, yurdun binası olan fakiyetler dileriz. --· 
Yevti~ 

istifa mı ediyor? 
Jstanbul, 31 ( Hususi ) -

Selinikte çıkan Volonte ga-
zetesi, Yugoslavya baıbakanı 
bay Yevtiç'in muarızlarından 
pek az bir ekseriyetle say· 
lav seçimini kazandığını ve 

bay Yevtiç'in bundan çok 
müteessir bulunduğunu ha
ber vermekte ve mumailey-
hin, yakında istifa ederek 
yerini General (Zifkoviç) e 

terk eyleyeceğini ilive etmek· 
tedir. 

Ağrı 
Valisi öldo 

KarakCSse, 31 (A.A) - Bu 
ıabah nat 4,30 da • Airı 
valisi Bay ~lmadettin Arda 
kalb durma11adaa 61mlttllr. 

PolonyD 
Pilsudski'nin Jıtf 
hrası için yol 

yapıyor 0• 
. ·o "' Polonya hüktlmetıaı '··,)' 

teveffa Mareşal Pilıuds~ ,-· 
hatırası için Vilna ile ~r 
koviya araıında yı~ f.' 
880 kilometrelik biiY "''~ 
ıenin inpatına baıJa0 ,_~ 
üzeredir. Yol, gayet 1

0
11' 

ve baıtan baıa asfalt ti 
cak, hem methaliade .,J_' 
hem de ıonund•, ıol ta.it'' 
lar da Pilıudıki'niD 
heykeli dikilecektir. 

9 Eyini . 
Armutluyu yeod•

4
,, 

9 Eylül ıpor kulub~,tl 
Armutlu'da Armutlu 11 .-•· 

ile yaptıj'ı maçı 2 -O lı• 
mııbr. 


