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8eynelmilel Ticaret Odası heyetinin iştirakile 1Bay . Lebrun Ihıifalciler, M ad rid şehri 

lstanbul Ticaret Odasında y:i~i~:~~t:ı7/- ui bombardıman ediyor, 
Paris, 29 {Ra<lyo) - Fransa ·-·- M 

b• t ) t Jd ~aisicumhuru BayLcbrun, dün 'Frankonun harp gemı·leri bı•rı 
ır op an ) yapı ) lngiltereni.n ye~ .Paris sefir~n~ •• ,. ~ 

kabul etmış v~ ıtımad~amcsı~ı lsveç vapurunu musadere ettı 
Dr. Fentenerbu; birçok memleketlerin iktısadi düşkünlük. 

ten kurtulmus olduklarını Berfin konferansında paranın ... 

istikrarı mes' efesinin· görüşüleceğini söyledi 
şareketi husule getirmek ga· 
yesile kurulmuş olduğunu ve 
920 senesinde Odaya beş, 937 
senesinde 32 memleket iltihak 
ettiğini izah eylemiştir. 

Konferansçı, beynelmilel ti
caret odasının büyük faydala· 
rını ve yaptığı işleride anlat-

lstanbuldan bir manzara 
' -- - - -- ~ -

İstanbul, 29 (A.A) - Tay· ı d~TJ.~#e.!_ Odasında •akdedi: 

; tıktan sonra cihan iktısad 

siyasetini ve para meseleler!ni 

gözden geçirmiş; Haziran 

ayında Berlindc toplanacak 

olan kongrenin c::hemmiyetin

den bahisle bu kongrede gö
rüşülecek meseleler arasında 
paranın istikrarı meselesinin 
de bulunduğunu ilave et· 
miştir. 

almıştır. Sefır, lngılterenın 
sulhperverliğinden bahisle bir r-:-

söyleı\ vermiş ve Bay Lebrun 

da, Fransanın dahi sulhu mu

hafazaya çalışmaktan geri kal

mıyacağını beyan eylemiştir. --···-Sava nehri 
Belgrad 29 (Radyo)- Sava 

nehrinin taşarak mühim mik
tarda araziyi istila etmesi yü
zünden husule gelen zarar mik 
tarı üç milyon dolar tahmin 
edilmektedir. 

---··---
Bay, ,Eden 

Kabinede izahatta 
bulundu 

Londra 29 (Radyo)- İngil
tere kabinesi, dün bay Bald
vinin riyasetinde toplanmıştır. 

Milisler bir tkasabagı~ ~tahlige ederken -~--
Madrid 29 (Radyo) -Bask sında vuku bulan son muharebe 

kuvvetleri ile ihtilalciler ara· 

Bu toplantıda, Hariciye Ba

kanı Bay Eden'in Brükselde 

Belçika ricalile yapmış olduğu 

temaslar hakkındaki izahatı 

dinlenmiştir . 

neticesinde (Barsena kasabası 
ihtilalcilerin eline düşmüştür. 

Bilbaodan gelen son haber
i;;; göre, Milisler, şehir civa
rında son bir müdafaa hattı 
hazırlamakla meşguldürler. 

te ile buraya. gelmiş bulunan len bir toplantıda, beynelmi
beynelmilel Ticaret Odası hey ~lel Ticaret odaları reisi uzun 
tti şerefine dün park otelin- hir-;öyle; vermiştir. . 
de Ticaret Odaları Türkiye Dr. Fetenerbu, nutkunda cı
llıiUi komitesi tarafından bir han ekonomisini tetkik dere 

Müşür AbduHah(Pş.)nıncenazetöreni 

ihtilalciler, Goniga şehrini 
yakmadıklarını ve çünkü bu 
şehrin, askeri hiçbir kıymeti 
haiz olmadığını bir tebliğle 
bildirmişlerdir. 

Öğle ziyafeti verilmiştir. i~en ~ bi~~o~. n~.emleketlerin ik-
Bu ziyafette şehrimiz ban- tısadı duşkunlukten kurtulmuş 

kacılık ve Mali e alemine olduklarını beyan :tmeklc be-
• Y raber, bu hususta adaha fazla 

mensup şahsıyetler hazır bu- 'kb. l'k .. t .1 . ... . . lu nı mı gos erı emıyecegım 
nmuştur. 'kt· d. k 1 l h 
Z. ve ı ısa ı mu ave e erın, er 

........:::•yafctten sonra saat l 4,30 memleket için ayni suretle tet-

4 kvam cemiyeti kik ve .h~lle<lilcmiyeceğini ila· 
ve etınıştır. 

londrada toplantı Konferansçı, beynelmilel Ti-

ki 
caretodasının faaliyeti hakkın-

yapaca ar da malumat vererek bu teşek-
f..{Londra 29 (Radyo)- Fransa külün 919 yılında Amerika ve 

ava Nazırı B. Piyerkot, dün Avrupa iş adamlarının ticari 
buraya gelmiştir. Mumaileyh, münasebetleri kolaylaştırmak 
Ulu ., t . . k ti ve iktisad aleminde mesai mü-s ar sosyc esının U\<Ve en-

~İrilmesi için Cuma günü Al· 
erhol' da yapılacak olan umu· 
~i toplantıya riyaset edecektir. 

•·••---
lngilterede 
Gıda maddeleri-

Mısır kralı nin fiatleri yük
llqkingam sarayında 
l'emeğe alıkonuldu 

Mısır kralı Faruk 
, Londra, 29 (Radyo) - Mıt kralı Faruk, dün İngiltere 
talırıı . t . .. "'I ) zıyare etmış ve og e 
k~ltıeğini Pukingam sarayında 

•l Jo ·ı b' l"k · · rı a ır ı te yemıştır. 

seliyor 
Londra, 29 (Radyo) - Gı· 

da maddelerinde husule gelen 
pahalılık, hükumeti ehemmi-
yetle işgal eylemektedir. 

Son gelen haberlere göre, 
otobüs şoförlerinin grevi de 
hükumeti dü~ündürmcktedir. 
Şimdiye kadar, on vilayette 

grev ilan edilmiş bulunuyor. 
Grevin, taç giyme merasimi
ne kadar devam etmesi ihti-
mali vardır. 

Şoförler, mesai santlerinin 
azaltılmasını ve ücretlerin zi· 
yadeleştirilmesini istiyorlar. 

- - ··· 
Fransada mali 

vaziyet 
Paris, 29 (Radyo) - Fran

sız parlamentosunun dünkü 
celsesinde Maliye nazırı Bay , 
Vensa Oriyol, uzun beyanatta 
bulunmuş ve Fransaııın mali 
vaziyetini teşrih eylemiştir. 

l " ıri jJ) 

Şehrimizdeki hafidini. {gör- · ı 
mek için lstanbuldan lzmire 
gelen ve ansızın ölen müte· 
kait Müşür Abdullah (paşa) 

nın cenazesi, Dumlupınar va· 
purile fstanbula sevkedılmiştir. 

Dünkü cenaze töreni çok 
muazzam olmuştur. Mü~ür Ab
dullak (paşa) nın naşı süel 
hastanede tahnit edilmişti. 
Cenaze; resmi merasimle saat 
16 da kaldırılmıştır. Cenaze, 
bir top arabası üzerine kon-
muş ve bayrağımıza sarılmıştı. 
Önde belediye zabıta ve polis 
müfrezeleri, bir kıt'a asker, 
süel bando yürüyor ve geri
den Vilayet, Müstahkem mevki 
ve cumhuriyet merkez bankası 
çelenkleri takib ediyordu. 

Çelenklerden sonra cenazeyi 
taşıyan top arabası ileriyordu. 

Cenazenin arkasından mül· 

Cenaze töreninden intibalar 
hakatta teftişte bulunan Vali 
B. Fazlı Güleç namına Vali 
Muavini B. Cavid Ünver, Müs
tahkem mevki komutanı Ge
neral Bürhaneddin, diğer ge
nerallar, şehrimizdeki saylav· 
lar, belediye reisi ·B. Behçet 
Uz, Süel erkan, adliye erkanı, 
halk ve bir tabur asker takip 
ediyordu. Alay geçerken bü-
tün halk, caddenin iki tara
fında durarak cenazeyi selam
lamış, mağaza sahipleri büyük 
askere saygı olarak mağaza
larının kepenklerini yarıya ka· 
dar indirmişlerdir. 

Cenaze alayı, hükumet ve 
kışla önlerinden geçerek Bi
rincikordona gelmiş oradan 
Dumlupınar vapurunun demirli 
bulunduğu yere varmış, o sıra
da limanımızda demirli bulu
nan Türk ve ecnebi vapurla-

rındaki bayraklar yarıya kadar: 
indirilmiştir. 

Süel muzıkanın çaldığı ma· 
tem marşı sona ermiş, verilen: 

- Dikkati kumandasile ölü
ye son selam ve saygı göste
rilmiş, muzıka tekrar matem 
marşına başlayınca cenaze va
pura alınmıştır. 

Müşür Abdullah (paşa) nın 
lzmirde de vaktile epey faali
yeti olmuştur. Haber aldığı· 
mıza göre, Mütarekeden sonra 
Mısırdan dönen Abdullah 
(paşa) kabineye dahil olmuş, 
Harbiye Nazırlığı yapmış, son
ra nezaretten çekilmiştir. O 
vakit niçin nezeretten çekil
diğini soran gazetecilere: 

- Enver (paşa)nın akibe· 
tine uğramamak için. 

Cevabını vermiştir. lzmirde
( Devamı 4üncii sahifede) 

Cebelüttarık 29 (Radyo)

lhtilalcilere : mensup harb ge· 

mileri, portakalla dolu bir 

lsveç vapurunu müsadere et

mişler ve Seta limaı ına götü

rerek hamulesini aldıktan sonra 

V:\puru serbest bırakmışlardır. 

Son haberler, isveç hüku

metinin Franko nezdinde pro
testoda bulunacağını bildir· 
mektedir. 

Madrid ı9 (Radyo) - f h
tilalciler, Madrid şehrini bom
bardıman etmekte devam 
ediyorlar. 

Dünkü muharebede 26 mak
tul ve 60 yaralı kaydedilmiştir. ---···-----
Bay Benes 
Yugoslavya parla. 
mento!reisini kabul 
. ~ '.J Fı etti 

M. Benes 
Pı ag, 29 (Radyo) - Cum

hurreisi Dr. Bay Bencs, bugün 
Pragda bulunan Yugoslavya 
Millet meclisi reisi Bay f stevan 
Çirici kabul etmiştir. Bay Çi· 
riç, müteakiben Çekoslovakya 
başbakanı Bay Milan Hodza 
tarafından kabul olunmuştur. 
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Şarlatanhğın en· ~indista~d~ n~Ier oluyor ispanyada esir ltalyao as· 

yüksek derecesi lpı ~a!<ı~~nın hare- kerleril~~~r görHşme 
Sahte doktor Almanyada tez ketı buyuye ilir mi MeşhurbirSovyet muharriri,lspanyahaA 

• Al b•l • . . . ~ - hındaki raportajlari neşretmeğe başl~~ı 
vermış ama. manca 1 mı yor Gandı lngılızleı·le u yaşmak Tar af tarı- Tanınmış Sovyet muharrir· Bütün kızılları temizleyecegıı 

Fransa'nın Sen. Kenten vi- bu lisanı~ freng! hak~ınd.a bir dır. Fakat Cevahir İstiklal İstiyor terinden İlya Ehre~burg, İs· Güz.el lspany~ . 
layetinin bir kasabasında harp· tez vermış oldugunu ıddıa et- Son günlerde Hindistandan önünü olmak Üzere Gandiyi panyada hükumetçıler tarafın· Senı bu felaketten kurtara 
tenberi doktorluk eden Rone mesine rağmen Almanca bir l da bulunmakta ve oradan cağız~ 

k d. B gelen bir takım ajans telgraf· hapse attı ar. Mülazim, bu şarkının sÖY' 
Heker isminde bir adam, bir kelime söyliyememe te ır. u- ları, bu memleketin şimal hu- Halk yıgv ınları bu suretle Sovyet gazetelerine röportaj 
k ·· h k' l'k d. 1 b b. l ca heye k d S d f ·ı lenmesini efrada emretti .. aç ay once, e ım 1 ıp o· nun se e 1 soru un • dudundaki Veziristan bölge· lidersiz kalınca aralarında din yazma ·ta ır. on e a ası er ~ 
ması gösteremediği için sahte- canla şu izahatı veriyor: sı'nde İpı· Fakı·rı'nı·n ı'daresi al· ihtilafları baş göstermiş, bu tarafından esir düşen İtalyan Bu, mart ayının 14 ün)~ıı 

Y kl ı ·· l d günü cereyan etmişti. Mü :r karlık suçuyle tevkif edilmişti. - aptı arı zu um er 0
• tında bı'r ayaklanma hareketi ihtilaflar, Hindistanı karma- gönüllülerile yaptığı mülakatın te 

ı d f t zim, askerlere ileri hareke Kasabada çok sevilen ve ken· layısile Alman ar an ne re olduğunu haber vermektedir. karışık bir hale sokmuştu. bir parçası şöyledir: başlamaları emrini verdi. Bı.l' 
disine çok itimad edilen bu ediyorum ve artık onların di· Bundan daha evvel de ge· 1919 senesinde Hindistanda Esirler 1en biri bana, ecnebi nun üzerine sadık muharipler, 
adamın doktorluğunun sahte lini asla kullanmamaya vak- ne Hindistanda yeni ana ka- tatbik edilen idare şeklinin lejiyonuna kaydolunan İtalyan- güzel İspanyanın bütün servet· 
çıkması muhitini büyük bir tiyle yemin ettim. nunun kabulü ve kongre se· değiştirebilmesi için geçmesi !ara dağıtılan talimatnamenin lerini unutarak ellerini kaldır· 
hayrete düşürmüştü. Fakat latince - fen grubu~- çimi dolayısile bir takım ha· icabeden on sene bitmek bir kopyesini verdi. Talimat, dılar. Cumhuriyetçiler, b~ 

Denilebilir ki, tıb ve adliye dan lise tahsilini ikmal ettiğı· ketler olmuştu. Bu itibarla üzere idi ki İngilizler Hindis- hayli gösterişli bir vesika üze- "başa çıkılmazları mağlup etti· 
tarihleri şimdiye kadar bu de· ni iddia eden bu adam nasıl Hindistandaki vaziyete genel tana Simonun başkanlığı al· rine yazılmıştır. İtalyan, askeri doktoru, yara' 
rece garip ve meraklı bir ha- oluyor da bir kelime Jatince bir bakışla bakıp bu hadise- tında bir heyet gönderdiler. İlk bakışta bir broşörden lıları bırakarak kaçtı. 
dise kaydetmemiştir. bilmiyor? leri ve neticelerini gözden ge- Milliyetçi hindlerin boykotajla ziyade bir diplomayı andm- Esir edilen 44 İtalyan, curıı· 

Sahte doktor Heker, harp Hakim şahitleri iki kısma çirmek faydasız olmıyacaktır: karşıladıkları bu heyet, mem- yor, muhteviyatı şöyledir: huriyetçilerin yüzüne dost9~ 
esnasında, İstrazburg Üniver· ayırıyor, menfi şahidler, müs- k lekette tahkikatını yapmış, ra· "Her ne kadar Leı'iyonerler, bir gülümseyisle baktılar. Es.ır Bütün bu hadiseler ta büyü . 
sitesinden mezun olduğunu ve ket şahidler. M_enfi şahidler, harpten başlar, o zamanki İn- porunu vermiş ve bunun üze· yabancı lejiyon üniforması gi- lerden biri bana şöyle dedı: 
Almanlardan kaçtıg" mı söyliye· Röne Hekerin, lstraburgta tıb rine Londrada muhtelif hind yiyorlarsa da İtalyan olarak "Ben bir ;,duvarcıyım; işsiı.· giltere hükumeti Hindistan'a d 
rek Fransız ordusuna iltica et· tahsil etmiş olduğunu ispat için k k partileri bu raporu incelemek kalmaktadır ve faşist İtalyan dim. Bizim Afrikayı\ gön e, 

l vereceği para ve as er arşı- e 
miş ve sözlerine itimad edile· zikretmiş olduğu muhayye d ve kabul etmek üzere birinci imparatorlugv unun ordusuna rildiğimi ve orada çalışıp g .. , lığı olarak muhtariyet va et- v 
rek kendisi bütün harp deva- kimselerdir. Mesela bunlar yuvarlak masa konferansına layık olduklarını isbat edecek çinme yolu bulacağımızı soı 

mişti. Fakat harp bitince muh· 1 d r' 
mınca orduda hekim ve subay arasında albay rütbesinde bir çağın mıştı. yolda hareket etmelidirler.,, lediler. Fakat nereye gön e 

k tariyet yerine 1919 senesinde H" d ·ııA k · b k f ds~ 
olarak hizmet görmüştür. Harp· kuzen vardır ki izini bulma ın mı ı ongresı u on· Bu talimatı yazanlar, "İtal- diler? Buraya, her tara ın 

8
• 

ancak gayet mahdut bir sala- f d ' l ·· d d . b b · Y 
ten sonra, askerlik vesikasına mümkün olamamıştır. eransa e ege gon erme ı- yan,, kelimesini göze çarpsın kurşun, om a ve mermı . 

b hiyet bağışlıyan ve her on se· . d b d b. · k b ·· d d.l b11 ı'stinat ederek hekimlik etmeg" e Müsbet şahidlerse asit ve ğın en un an ır netıce çı . diye ita'ilc harflerle dı'zdı'rmek ğan u yere gon er ı er, 
nede bir defa tadil edilecek l d' v V başlamış olan bu adamın sah- mütevazi insanlardır ki, onu madı. Ayni zamanda Hindis- le kalmamış, ayni zamanda tarafta ağır top ar, ıger 

. d p olan bir ana kanun teklif olun- d · hl"k ı· b" ft k. ı· "f ki ~t tekarlıgu 1 ancak 20 sene sonra 22 ikinci teşrin 1890 a a· tan a vazıyet te ı e ı ır şe- altını da fçizmelerdir. Sankı' ra a ma ıne ı tu e er, 
muştu. Bu teklifi kabul etmi· ld d l k 

1 
f l" ttt• meydana çıkmıştır. Kendisi, riste bir terzi ailesillden doğ- kil a ığın an ingi tere i inci bununla bir üniforma mesele- havadan bomba ar aa ıye 

1 
l muş Oldugv unu so··ylemektedir- yen Hind Milli kongresi 0 za· bir yuvarlak masa konferansı· hı.çbir insan ogu lu buna kıır_: itham edildiği suçu şiddet e t b" · t'kl"'l ld t si mevcut olmadıgu ını söyle- ı.ı-,. 

ı · man am ır 15 1 a e e e · nı davete mecur olmuştu. Bu duramaz. Ve nihayet, biit inkar etmekte ve aleyhindeki er. mek yolunda gösterilmeg" e f G d l k mek istemişlerdir. Fakat Gu-
k •· d l"ll v • k d Bundan başka maznunun kon eransta an i, mi li on· d 1 . h d k b bunlar ne için?,. ,,• at ı e ı ere ragmen m ar a b l 1 ·ı· 1 d h t•• a a aıara cep esin e i ta ur-

1 
.• 

b k · k d l aş amış, ngı ız er e er ur· greyi temsil ediyordu. Milli l d f Bu sırada esir, bomba ar I"' ısrar etmektedir. azı es i ış ar a aş arı var· l" l k f k ar a, üni ormalar dahi, efrat I • 
dır ki. onu vaktı.le hurdavatçı u top antıyı, on eransı yasa kongre gene tam bir istiklal k . fişeklerin nasıl yandığını e • Lö Jur gazetesi, 'şimdi gö· 1 h b d f A adar Italyandır. Bu talimat· ı.l(' 

h · olarak etmiş er, atta ir e a m- noktasında ısrar dtigu inden d · rile işaret etti. Yeme~ , rülmüş olan mahkemesinin çırağı, ve mu asıp . h d b d name e, faşist Italyan impa· ~· 
1 d rıtsar şe rin e u yasağı in· bu konferans da akim kal- sonra, kendisi pek met1111 

talsiliitını şöyle anlatıyor: tanımış ar ır. lemiyerek yapılan. bir toplan- mıştı. ratorluğu mümessillerinin, iş· görünüyordu. .Jı 
Sahte doktor Heker, Sen Maznun - Hepsi yanılıyor- tıda halkı dağıtmak için üzer· Gandi bu yolculuktan dö· gal ettiği şehirlerde nasıl ha· "Bize burada iş bulaca~ 

Kenten ceza mahkemesi hu- lar, diyor. l . d·ı . b d h Ik l l reket edecekleri de yazılıdır. d d' 
b d k Ha"'kı'm _ Kollektı'f bı'r ya· erme ateş e ı mış, u yüz en nüşte gene a ı ingi iz er Ş rını vaadettiler ". e. ı. tJ~ Zoruna gl.rdı'gu ı· zaman ir o • 600 H d 1 k · öyle denı·yor· h t l " 

in li ö müştü. aleyhine aya landırdır. lngi- · Dün cum urıye çı er, 
1 

f· 
tordan ziyade bir hastaya ben· nılma olacak diye alay edi- Bu kadar sıkı tedbirlere !izler de bütün milli kongre "Unutmayınız ki, milliyetçi ltalyan esiri daha ald'ı'ı 
ziyordu. ysr. baş vurulmasına rağmen ge· teşkilatını ortadan kaldırmak fspanyolların arazisindeki aha· Hepsi daima aynı cevar1ı5, R .. H k 1 · b~ Fakat sahte doktor Hekerin l' b' · k d I · · d" O e one e er so gun, asa ı ne hareket durmamış, yürü- ve Gandi ile birlikte binlerce ı, ızım ar eş erımız ır. n- veriyor, bir çiftlik ame 
idi ve tiklerini güçlükle zapt· askeri vesikası da onu muha- müştü. 1920 de Gandinin kişiyi hapse tıkmakla muka· !ara karşı istimal edilecek şunları söyledi: ·ııı 
edebiliyordu. sip olarak göstermektedir. başkanlığı altında bir (işbir· bele ettiler. Öte taraftan da herhangi şiddet, bir suçtur.,, "Geçen ayd~nbcri işsiıd~j: 

Mahkeme safhaları adli vaz· Heker, harptan evvel Al- Iiği etmemek) son • coopera· Hindistan merkezi hükumetine "Yılmazlar, başa çıkılmazlar, Bir müteahhıt şunu de 
1 
( 

iyeti kadar sıhhi halini de manian aldatmak için askeri tion cereyanı başlamıştı. O geniş bir salahiyet ve hind zapt ve teshir edilemezler,, "Teşrinievveldenberi ç.S" 
vahimleştirmekten başka bir kaydını bu şekilde yazdırmış zaman bu hareketin başında eyaletlerine dahili muhtariyet diye anılan İtalyan taburları, mıyordum.,, 
şey yapmadı. olduğunu söylemektedir. bulunan liderle 40 bin kişi vadeden bir ana kanun ha- Guadalajarayı almak uzere Bir gemi ateşçısı: 

911
: 

Hakim Grcişin çok mahir Hakim soruyor - Askeri hapse atılmış, fakat gene ha- zırlanıyordu. Bu kanuna naza· idiler. "Son defa ne tarihte ç ıf.' 
sorguları altında Heker adeta vesikanızı Alman makamla- reket durmamıştır. Gandinin (Devamı 4 üncü sahifede) Zabitler, askerlere bir harp tığını bile hatırlayamıyortl 
bir işkenceye sokulmuş gibiydi. rına göstermiye ne ihtiyacınız prensibi bu hareketi hiç kan J"la"n türküsünün yazılı olduğu ka· sözlerini söyledi. 
Herkese merhamet telkin eden vardı? Hem nasıl oldu da dökmeden yürütmekti. Buna ğıtlar dağıttılar. Yüksek poli· Ve bir marangoz: . ,ı 
bu adamın yegane tesellisi Almanlar sizin askeri hizmeti- rağmen Çoraçari kasabasın· İzmir ahkamı şahsiye sulh tikanın bir eseri olan bu tür- "Bir sene, dört aydır ı~· 
kendisine Flavi-Lö-Martel hal- nizi Fransada yapmanıza mü- da yirmi İngiliz rpolisi halk hukuk hakimliğinden: künün kaba taslak bir tercÜ· olduğunu,. anlattı. şU 
kından bazı kimseler tarafın· saade ettiler? tarafından öldürünce Gandi, 1 - İzmir birinci ve ikinci mesi şöyledir; İtalyan , hükumeti, bir t9111ı: dan getirilmiş olan çiçeklerdi. Heker bütün bu sualler kar· hareketi durdurmak istedi. Kordon mevkilerinde kain ve "Bizler, Mussolininin sadık iki kuş vurmağa karar ve~ e~ 
Her şeye rağmen kendisini şısında sükuttan başka yapa· lngilizler de bu ayaklanmanın (368, 368/4, 313 ve 315) nu- muharipleriyiz.. tir. İspanyayı z~ptetmek, 1 

seven ve takdir edenlerin bu cak şey bulamıyor. Tek istinad dan yeni kurtulmuş olan Sen mara tajlı ve terbian 1628.58. ispanyaya gittiğimiz zaman işsizlikten kurtulma~ 
hareketi dikkate şayandır. ettiği delil harb esnasında Kenten mıntakasında muhasib metre murabbaından ibaret ve 

Hakim, sorgularına başla- yardımcı hekimlik etmis ol· olarak işe girmiş, burada dok· şarkı ikinci Kordon, garbı bi- f zmir Vakıf /ar müdür[üğiJfl' 
madan önce, kendisine doktor masıdır. Fakat, o zaman Fran- tor olduğunu söylemesi üzeri- rinci Kordon caddesi ve önce 
yerine Bay diye hitab etmek sız askeri makamları, düşman ne o zaman hekime duyulan Milhavzen iken şimdi Şekercizade den: 
mecburiyetinde olduğu ıçın elindeki mekteplerden alınmış büyük ihtiyaç dolayısile ken- Sabri, şimali Rıhtım Rıhtım şir- ~it1 

~~ özür diledi. olan diplomaların kaybolması disi Flavi . Iö . Martele tayin keti arsası ve cenubu eskiden 
Bundan sonra hakim İstraz- halinde, yeminle tevsik edilen edilmiştir. Milhavzen iken şimdi Şekerci 

burgda Kleber lisesinde tahsil söze itimad ediyorlardı. 1935 de kabul edilen bir zada Sabri ile mahdut iki ev 
etmiş olduğunu iddia :eden Bundan başka, maznunun kanun mucibince bütün hekim ve bir arsanın yarı payı. (Kıs-
maznunun, bu lisenin Alman harb esnasında hizmet görmüş lerin diplomalarını ibraz et· men mülk ve kısmen kadı 
devrinde adı ne olduğunu ve olduğunu iddia ettiği bir has· meleri mecburi tutulunca, ken· llyas vakfına mukataalı.) 
müdürünün kim bulunduğunu tanenin hekimleri kendisini di mır.takasında diplomaların , 2 - İzmirin ikinci Kordon 
hatırlamadığına işaret etti. tanımadıklarını söylemişlerdir. muayenesi esnasında, Hekerin caddesinde kain ve (256, 258) 
Ayni zamanda eski profesör· Heker bu cevablara karşı:- sahtekarlığı meydana çıkmıştır. numara tajlı ve terbian 2829.75. 
lerinden veya sınıf arkadaşla- Tabii, demiştir, o zaman güzel İstintak esnasında Hekerin metre murnbbaından ibaret ve 
rından birinin de adını söyli· bir çamaşırcı kızla meşguldü- hiç Almanca bilmediğini tes- şarkı Mesudiye caddesi, garbı 
yemediğine dikkati çekti. ler, ben onlarla alay ediyor· bit etmiş olan doktor Göbles ikinci Kordon caddesi, şimali 

Hakim kendisine tıp fakül- dum. Bana kızgındırlar. müşahid olarak .mahkeme hu· Apostolidis evi iken tevfizen 
tesile sivil hastahanenin şehrin Hekerin askeri vesikasında zuruna gelince, hakim, maz- Selanikli Kıtapçızade Abdul-
hangi tarafında bulunduğunu sahip olduğu tek diploma nal· nunu bir tecrübeye tabi tutul· laha geçen ev ve cenubu 
sorduğu zaman bile cevap bandlık diploması olarak gös- maya razı etmek için bir kere Dimistoklu Cicika ve biraderi 
veremiyor. "Aradan bu kadar terilmektedir. daha gayretti: Panayot ve kısmen Kıleopatra 
zaman geçti, hatırlamıyorum, Mazfıun 1919 da diploma· - Şerefiniz ı. evzuu bahis- Botumlu ve kısmen Mariya 
diyor.,, smı aramak üzere askeri ma- tir. Bu kadar kat'i bir lüzum Botumlu evleri ile mahdut bir 

Hakim atılıyor: kamlardan izin alarak Straz· karşısında Almanca konuşma- ev ve bir arsanın yarı payı. 
- Ben Pariste hukuk fa. burga gitmiş fakat orada mak hususundaki yemininiz- (Kadı İlyas vakfına mukataalı.) 

kültesinin nerede olduğunu diploma meselesiyle meşgul den dönebilirsiniz. Yukarıda cins ve evsafı kay· 
hala biliyorum. olmamış ve bu hususta kimse Fakat Heker, ben Alman· diyeleri yazılı iki kıt'a arsa ile üç 

Maznun fstrazburg' da tıb ile görüşmemiştir. ladarn nefret ederim, tranesini bap evin yarı şayi payı; ölü 
tahsilini Almanca yapmış ve 1920 de, düşman istilasın· Devamı 3 ncü sahifede - Eme Tiso varislerinin uhdei 

Mülhak Hasta mescit 45/55 ev hasta s. 9~ 
Yukarıda mülkiyeti satılacak ev yirmi gün müddeti~ 5''l 

artırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 29/4/937 Perşembe günll jl~P 
onaltıdadır. İsteklilerin vakıflar müdürlüğüne müracaatlar1

5 
olunur. 10 16 22 29 ~ 
ta5arrufunda olup diğer yarı cek bedel bu malların pıP 

· d · k dd be? .. şayı payının satışı sırasın a şayı payına mu a er tfllı: 

heyeti umumiyesine mukadder Türk lirasının yüzde ye 5' 
kıymet onbin Türk lirasından beşini bulmadığı takdirde-tef 
ibarettir. p ısr· 

Bu malların yarı şayi payı; 

Fransadaki esas terekeyi tas
fiye eden Marsilya hukuk mah· 
kemesine bilvekale mahkeme
miz tarafından satılığa çıkarıl-
mıştır. 

Birinci artırması: 15 Mayıs 
937 cumartesi gunu saat 
12,30 da lzmirin Fevzipaşa 
bulvarında kain Bahçeliler ha· 
nmdaki İzmir ahkamı şahsiye 
sulh hukuk mahkemesinde ya· 
pılacaktır. 

Bu artırma gününde verile-

tış; 31 Mayıs 937 9 ~ııf 
günü saat 14 e bırakılaC9 bil' 

A . . k ede , 
rtırmaya ıştıra ).0ı 

mek için beş bin liraoırı pei 
de yedi buçuk nispe~ind~,ıı~ 
akçesi veya milli hır ~ il 
itibar mektubu getirOle · be< 

• eS1 • zımdır. Artırma kaıOl ıı.P~e 
kesin görebilmesi için :ıJl o~~~ 
me salonuna asılmıştır: tef~ 
fazla malumat almak 15 ~B~e' 
lerin hergün mahkerne jl~ 
mine müracaatları Iüzulllı.J 
olunur. 



Sağlam, Zarif ve Ucuzdur SERViCE MARITIME 
ROUMAIN ·----Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz BUCAREST 

S t Y 1 
• "DUROSTOR,. vapuru 2 a iŞ er rı Mayısa doğru bekleniliyor. 

KôSTENCE, SULINA, GA· 
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi LATZ ve GALATZ aktarması 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMİR oğlu olarak TUNA limanları için 

-v~a~k-ı n-d~a--ç~ı k~ı.;;.y~o~r~· J~~~~:;;~r~ARREN LINES 

izmir gıızetelc· L TD - LIVERPOOL 
rinde çalı~ao beş "JESSMORE" vapuru 9 
muharrir arkada· Mayısta bekleniyor. UVER· 
tın hazırlıım ıkta POOL ve ANVERS limanla· 
olduğu bo mü· rından yük tahliye edecek ve 
kem mel esercle BURGAS, V ARNA, KôS-
Egenin tarihi, ro~· TENCE. SULINA, GALATZ 
rnfl malıiıuntmı, ve IBRAIL limanlarına yük 
i tihsnlat, ihracat, alacaktır. 
kültür, bayıuılır· lık hıırekcılerini "lNCEMORE., vapuru 30 

, 
( 

29 Nisan 937 

Zengin Bir Servetin Anahtarı Olan Yeni Plan Başladı 

o or 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
mütC'hassısı 

ikinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 

Mücellit 
Ali RIZA 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAVAFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ucuz taze ve tem·z ilaç çeşitleri 
Başdurak büyülı Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar 

-Sıhhat eza cinesinde 
bol r" imli olarak Mayısta bekleniyor. LIVER

POOL ve ANVERS limanla· 
rından yük tahliye edectk ve 

lmlacııksıııız. 

Türkçe· 
Fransızca ' BÜRGAZ, VARNA, KÖS

TENCE, SULINA, GALATZ 1 bulunur 1 
·~-~~~~~~~~~~~~· 

Bu katlar ın "i· 

kcmmel bir c er, 
Egede ilk defa 
çıkıyor. E0ecleki 
fisnrıatika, hara· 
beler, me:h11r şe· 
birler hokkınıla 

aranılan mahimat 
hu t• enle kolny· 
ca hulıınac,ığı gi· 
hi yerli ve C<'nı: 

hi hiitüu ıııüe~~e· 

sclerin, lı itı.ı kii· 
çük c nııfııı dahi 
adre leri bııluıııı· 

cnktır. 

Eserin tertibi· 
ne Ticaret ın.ıt· 

baa ında b ı~l.ıu-
mı, tır. Tnf'iltit 
Anadolu ınatb.ıa· 
sında 2776 tele· 
fon numarasından 
alınabilir. 

1 

1 ve IBRAlLe limanlan için 
ı 

1 

yük alacaktır. 

SOClETE ROYALE HONG
ROISE DANUBE MARITIME 

"DUNA,, vapuru 12 Ma· 
yısta bekleniliyor. BELGRAD, 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRA TISLA VA, LINZ ve Vl· 
YANA limanları için yük 
alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE • OSLO 

"SARDlNY A., motörü 22 
Mayısta PiRE, ISKENDERI
YE, DIEPPE ve NORVEÇ 
limanlarına hareket edecektir. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarif el eri 
hakkmda hiçbir taahhüde giri-
şilmez . ., 

Birinci Kordon, telefon 

lzmirPam kMensucatı 
No. 200- 2008 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpckbaş, Değirmen f(amçıoğlu 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi , · 1 l k Cilt ve Tenasül lıastalıklar 
ıma ey eme ·te olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu- . . . 
catına faiktır. ve elektrık tedavısı 

T ı f N 2211 3 7 
lzmir · Birinci beyler sokağı· 

e e Oll O. Ve 06 1 Elhamra sineması arkasında 

Telgraf adresi: Bayrak lzmir T.~~~' ~~19 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 

[ - . Pür. en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bi_r_mB;•. s·-h-il·d-ir-. o·-k-alEd_a_r_ zamr•a•rlR'ls~ız-d-ırm:k:mı•. g•emb•emle .... r~ek-aUllmp-,bEo-.. bmr•e·k-le-, 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederle' 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Montrö konferansi dün Yunanistanda harp tayya 
kısa bir toplantı yaptı releri içinianetopJanıyor 

--·- .•. Nahas paşa, yeni teminat ver- Drama havalisi, bir kaç gün içinde bir 
meğe hazır olduğunu söyledi milyon 200 bin Drahmi iane verdi 

Atina 29 (Radyo) Yuna· Drama havalisi, birkaç gün 
Montrö, 29 (Radyo)-Kon- Nahas paşa, daha geniş -

t · v A d ld · t da t · · · · içinde bir milyon ikiyüz bin ferans, dün kısa bir toplantı vemınat. v~rm.eg.e ama e o u- nıs an ayyare ıanesı ıçın 
yapmış ise de esaslı müzake- gunu bıldırmıştır. büyük bir faaliyet başlamıştır. drahmi toplamıştır. 

------•_.,~_..,...._.. ,... Tütün tüccarları, kendi nam-
lerde bulunmamıştır. F 1 • • • • t ı • ı • • • larına birkaç tayyare satın 

Fransız delegesi B. F ranso· 3 l{} f } pı ll) D e 0 { l ) l Çl 0 almağı taahhüt eylemişlerdir. 
va dö Teşan, dün gelmiştir. , • • 

G. Göring harekata geçildi Prens Pol 
Al f • ·ı ·-• - 45 yaşına girdi 

man se ırı e Asi kabilelerle ilk müsademe- Belgrad, 29 (Radyo)-Salta-

konuştu ) Jd •ı • t d•ı nat naibi Son Altes Rovayal 
Roma, 

29 
(Radyo) _ Al· er 0 U, ası er zayıa Ver ı er Prens Pol'un doğumunun 45 

. ondra 29 (Radyo) - Fakir yapmışlardır. Bu temasta vu- inci yıldönümü münasebetile 
manya Hava Nazırı General ipinin tenkili ı'çı'n başlıyan qa· bütün Yugoslav gazeteleri, sal-
G .. · Fl d · - kubulan muharebe neticesinde 
orıng oransa a geceyı ge· rekat devam etmektedir. Asi tanat naibinin çok nazik bir 

ceyi gtçirdiği vagonda Al- kabileler, Gajora dağlarında Hindliler mühim zayiat ver· zamanda ve Kral Aleksandr'ın 
manyanın Roma sefiri Von İngiliz askerlerile ilk teması mişlerdir. vasiyetnamesi mucibince mem-
Haseli kabul etmiş ve uzun ----~ • _.._. le ket idaresini eline aldığını 

müddet konuşmuştur. Bo a kadal i y g Yugoslavya'yı beynelmilel mü-
General, bilahara Venediğe Z} { 3 ll l 0 ' g e Ç him bir mevkie yükselttiğini 

hareket etmiştir. memlekette asayışı tam bir 

Grev mes'elesi 
konuşuldu 

Londra 29 (Radyo)-lngiltere 
Mesai Nezaretinde dün bir 
meclis toplanmıştır. Bu mecliste 
otobüs şoförlerinin grevi mü· 
zakere edilmiştir. 

Meclis, yedi saat içtima ha
linde kalmış ve bu müddet 
zarfında patronlarla müstahde
min mümessillerini uzun uza
dıya dinlemiştir . 

••••• 
Müşür Abdullah( Pa

şa) nın cenaze 
töreni 

( Baştaraf ı 7 inci sahi/ede) 
ki hatıralarına gelince, Damad 
Ferid paşa kabinesinden evel 
manda meselesi mevzubahs 
iken Cumaovasında bir mik
tar askerin başına geçerek 
mevzii bir isyan çıkarmış, ha
reket ordusu gibi İstanbul 
üzerine yürümeğe kalkışmış, 
hatta söylendiğine göre, kabi
ne bu yüzden düşmüştür. 

Fakat sonradan bazı sebep· 
ler yüzünden beraberindeki 
askerler kendisinden ayrılmış, 

Abdullah ( paşa ) yalnız kal· 
mıştır. 

Hatta o sırada Cumaova
sında; lzmirdeki mühim bazı 
şahsiyetleri de tevkif etmiştir! 

Abdullah ( paşa ), Balkan 
harbinde şark ordusu komu· 
tanlığını kabul etmiş, Lülebur· 
ga7.da Balkan müttefik kuv
vetlerine karşı verdiği harpt . .:, 
evelce tahmin ettiği şekilde 

hazırlıksız ve talimsiz ordu, 
fena bir vaziyetle karşılaşmıştı. 
Sudanda İngiliz ordusu arasın, 
da o vakitki hükumet hesabı
na çalışmak cesaretini göster
miş, kıymetli bir zattı. Umu
mi harp esnasında Mısırda 

kalmıştı. -----
Mes'ud bir doğum 

Şevrole garajı makinistle· 
rinden Bay Reşadın bir erkek 
çocuğu dünyaya geldiğini ve 
adınında Yaşar Daim kondu
ğunu memnuniyetle haber al
dık. 

Anne ve babasına ve bü-
yük babası Bay Sami Gündürü 
tebrik eder ve yavruya uzun 
ömürler dileriz. 

vakit e li.a ela r devam etti şekilde tesis ettiğini yazıyor· 

Bal çıkarmak istiyen Bay Ahmed, az 
daha birkaç bin zeytin ağacının yan. 

masına sebep olacaktı 
Dün gece, Bozyakada mer- etraftaki zeytin ağaçlarının 

hum Osman hocanın bağında ateş almasından korkarak it-
yangın çıkmış ve ıtfaiyenin ye- faiyeye yardım etmişler, kuyu· 
tişmesine rağmen yangın güç lardan su çekerek yangını 
halle söndürülmüştür. söndürmüşlerdir. itfaiyeden zi-

Yangın şu suretle çıkmıştır: yade lkiçeşmelik serkomiseri-

Bağda eski bir selvi ağacı nin çok gayret gösterdiğini, 
vardır. Bu ağaç, büyük ve içi 

ehemmiyetsiz görünen ve fa
oyuktur. Ağacın içinde bal 
arıları vardır. kat birkaç bin zeytin ağacının 

Çukurçeşme'de fırıncı Laz yanmasına ramak kalan yan-

Ahmet, bal arılarım almak gının söndürülmesinde saat· 

üzere ağaca bir kutu koymuş lerce vaziyeti idare ettiğini ve 
ve arıların kutuya girmediğini yangının sonuna kadar yangın 
görünce ağacı.n boşluğunda mahallinden ayrılmadığını ha-
ateş yakarak arıların kutuya her aldık. Serkomiserin bu 
girmelerini temine çalışmış, gayreti, cidden takdire seza· 
fakat kuru bir halde bulunan dır. 

selvi ağacı bir anda ateş al- Yangının çıkmasına sebebi-
m ıştır. yet veren Laz Ahmed, adli-

Civar kulelerde oturanlar, yeye verilmiştir. 
....... ~.~---~--~~~~-

1 s kan borcu 
Maliye Vekaletinden gelen bir 
tamimde, borçların ne suretle 

affedileceği bildirildi 
251 O numaralı iskan kanu· 

nu hakkında Maliye Vekale-

tiuden vilayete bir tamim gel

miştir. iskan kanunu mucibin

ce kendilerine mal verilenlerin 

borçlarının ne suretle affedi

lecekleri izah olunan bu ta· 

mimde deniliyor ki: 
"2510 sayılı iskan kanunu

nun 39 uncu maddesinde (pe

şin verenlerin borçlarının yarısı 

affolunur) denilmektedir. 

Yüzde 50 tenzile tabi tutu· 
lacak peşin tediyenin hangi 

zamanda yapılması icap ettiği 
hakkında kanunda sarahat yok· 

tur. Bu itibarla mülhakatta 
bu fıkranın t.atbikinde tered-
düd edildiği vaki muhahere
lerden anlaşılmıştır. Bu tered
düdün izalesi için aşağıdaki 
esasların tamimi zaruri görül
müştür: 

1 - 885 Sayılı kanun mu· 
cibince iskan edilenlerden 
borçlu kalanların 2510 sayılı 
kanunun neşrinden sonra ve 
iskandan itibaren kendilerine 
verilen sekiz sr:nelik mühlet 

hitam buhıaksızın borçlarını 

defaten ve tamamen ödedik

leri takdirde bu aftan istifade 
etmeleri icap eder. 

2 - 2510 sayılı kanun mu· 
cibince iskan olunanlar iskan
dan itibar(!n kanunen sekiz 
sene nihayetine kadar bir gı1na 
tediye ile mükellef tutulmadık· 
ları cihetle henüz tediye mü
kellefiyeti kendilerine teveccüh 
etmeksizin borçlarını tamamen 
ödedikleri takdirde bu aftan 
istifade etmeleri lazımgelir. 

Binaenaleyh bu iki hal ha
haricindeki peşin tediyelerin 

yüzde 50 tenzile tabi tutul· 
masına imkan yoktur." 

lar. 
••• 

imparatorluk 
konferansı 

Mancester, 29 (Radyo) 
İmparatorluk konferansı Ma
yısın 14 nde toplanacaktır. 
Konferansa, bütün döminyon
lar iştirak edecek ve gümrük 
meselelerile diğer bazı mühim 
hususat müzakere edilecektir. .. ..... 
KontCiyano 
Tiranda hararetle 

karşılandı 
Tiran 29 (Radyo) - İtalya 

Hariciye nazırı Kont Ciyano, 
dün buraya gelmiş ve büyük 
merasimle istikbal tdilmiştir. 

Tiran belediye reisi, İtalya 
Hariciye nazırını şehir hari
cinde karşılamış ve bir söyle" 
vererek, hoş geldin. 

Demişti. ....... 
. Esrarlı bir ölüm 

vak' ası 
Komüsyoncu Çesmeli B. Is· 

mail, dün sabaha karşı mem
leket hastahanesinde ölmüştür. 
Hadise, esrarengiz görüldüğü 
için müddeiumumilik, tahki
kata el koymuştur. Vak'a 
şudur: 

Eski kanaat bakkaliyesi sa· 
bibi B. İsmaili İzmirde tanı-
mıyan çok azdır. Bu zat, ero

in kullanmakta ve bu müthiş 

zehirden kendisini bir türlü 
kurtaramamakta imiş. Tepe· 
cikte umumi evlerden birine 
gitmiş, az evel kullandığı ero· 
inin tesirile baygın bir hale 
gelmiştir. 

Derhal sıhhi imdat otomo
bili ile gece memleket hasta· 
hanesine nakledilen B. İsmail, 
sabaha karşı hast1Ahanede öl
müştür. 

Ölüm hakkında müddeiu
mumilikçe yapılmakta olan tah· 
kikat henüz sona ermemiştir. ____ .... __ _ 

Terfian tayin 
Gümrük başmüdüriyeti ka

tiplerinden Bay Salih Gürel 

29 Nisan 937 

Alman jep- Sovyet Rusyada 

linleri 
İsvicre üzerinde ,. 

ucmuslar ,. ~ 

Paris, 29 (Radyo) - Bazı 

Alman jeplinleri, İsviçre üze· 
rine gelerek ordu manevrala
rını yüksekten takip eylemiş
lerdir. 

İsviçre gazeteleri, bu hadi
seden dolayı Almanyaya hü
cum ediyorlar. 

----~···----Fakir ipi 
- Başlarafı 2 inci sahif~de
ran her eyaletin teşrii birer 
meclisi ve mecliste çoğunluğu 
teşkil eden partiler tarafından 
kurulmuş birer kabineleri bu
lunacaktı. Fakat milli kongre, 
eyalet valilerine umumi em
niyeti ihlal edecek meclis 
kanunlarına karşı veto hakkı 
da verdiğinden milli kongre 
bu ana kanunu da kabul et· 
miyordu. 

Bu yeni ana kan:.m bu sene 
Nisan ayında yürürlüğe girmek 
tedir. Mill'i kongre seçime iş· 

tirak edip 11 eyalet meclisin
den 6 sında çoğunluğu kazan
mış ve kabineyi kurmak hak
kını elde etmiş, fakat valilerin 
veto hakkı kalkmadıkça bu ka 
bineleri kurmaktan istinkaf et· 
miştir. 

Son zamanlarda Hindistan
da vücude gelen ana kanun 
buhranı bu yüzden çıkmıştır. 

İngilizler, şimdi bu eyalet 
meclisindeki azınlık partilerini: 
kabine teşkiline davet etmiş
ler, bu teklifte kabul olunmuş
sa da bu kabinelerin çoğunluk 
partileri tarafından kolayca 
devrilmesi mümkün ve mu· 
hakkaktır. 

Gandi, bugün bu meselede 
İngilizlerle uyuşmak taraftarı
dır. Fakat yedi defa hapse 
girmiş, bu uğurda bütün ser
vetini kaybetmiş olan yeni 
milli kongre reisi Cevahir Lal 
Nehru, gençlik, köylü ve 
amele kütlesiyle birlikte ha
reket ederek bu kanuna karşı 
koymak ve Hindistana tam 
bir istiklal temin etmek yo-

lunda yeni bir mücadeleye 

girişmiştir. Bu yüzden, bazı 

Hindistan şehirlerinde halkla 

hükumet kuvvetleri arasında 

ihtilaflar çıkarmağa, hatta çar

pışmalar olmağa başlamıştır. 
Vaziyet tam bu merkezde 

iken Hindistanın şimali garbi 
hududunun orta ve cenup kıs

mını teşkil eden Veziristan
daki kabileler, İpi Fakiri adı 
verilen bir ihtilalcinin reisliği 
altında ayaklanmış ve İngiliz· 
ler için yeni bir gaile çıkar

mış bulunuyorlar. 
Her ne kadar bu asilerin 

elindt-, hükumetin bütün mo· 
dem harb vasıtaları karşısın· 

da kullanmak üzere alelade 
tüfeklerden başka sılah bu
lunmamakta ise de tuttukları 
arazinin sarplığı ve çetinliği 
bunlara karşı hareketi güçleş
tirmektedir. Son ajans haber· 
leri İpi Fakirinin öteki kabi
leleri de ayaklandırmak için 
beyanname neşrettiğini haber 
veriyor. Eğer bunlar da bu 
davete icabet edecek olurlar· 
sa o zaman vaziyet biraz da
ha müşkülleşebilir. 

yirmi beş lira asli maaşla ter
fian Kuşadası gümrüğü birinci 
sınıf katipliğine tayin edil
miştir. 

1937 yaz spor 
• • 

mevsımı 

Sovyetler birliğinde bu yı
lın spor mevsimi çok zengin 
ve çok enteresan olacaktır. 

Her sene olduğu gibi bu 
sene de Sovyetler birliği fut
bol kupası maçlarına mayıs 
sonunda başlanacak ve 130 
takımın iştirak eyliyeceği bu 
maçların finalı temmuzda ya
pılacaktır. 

Birlik Rugby kupası maçla
rına bu sene 16 takım iştirak 
edecektir. 

Bok şampiyonası maçları 
da mayısta başlıyacak ve iki 
ay sürecektir. Her kategori
den 10 olmak üzere 80 en 
iyi boksör, sekiz şampiyonluk 
unvanı için bu maçlara gire· 
cektir. 

Bisiklet yarışlarına 1100 er· 
kek 50 kadın olmak üzere 
150 sporcu iştirak edecektir. 
Moskovada haziran sonunda, 
erkekler için 100 kadınlar 
için 50 kilometre üzerinden 
sür' at yarışları yapılacak ve 
18 ağustosta da Moskova -
Kiev - Minsk - Mo~kova yo
lu üzerinde 2240 kilometrelik 
bir koşu için 100 bisikletçiye 
depar verilecektir. 

Önümüzdeki mevsimin en 
enteresan hadiselerinden biri
ni de, 32 erkek ve 32 kadın 
ekipinin iştirak edeceği Sov
yetler birliği Basketbol şam
piyonası teşkil eyliyecektir. 

Temmuz içinde 150 yüzü
cünün iştirakile denizcilik şen· 
likleri ve Ağustosta da Mos· 
kovada tenis şampiyonları icra 
edilecektir. 

Gene Moskovada sonba
harda en iyi 100 güreşçinin 
iştirakile birlik güreş maçları 
yapılacaktır. 

Nihayet, Sovyetler Birliği 
hafif atletizm şenlikleri ve mü· 

sabakaları büyük bir sabırsız· 

lıkla beklenmektedir. Bu mü· 

sabakalara memleketin her 

tarafından gelecek binlerce 

sporcu genç iştirak edecek ve 

bunlar Moskovada muhtelif 

şampiyon ünvanları için kar· 
deşçe çarpışacaktır. 

----f -·Hl·----
y eni öğretmen 

okulunda 
Kızılçulluda eski Amerikan 

Kolleji binasında Kültür Ba

kanlığınca bir (Öğretmen oku· 
lu) açılmasına karar verildiğini 
yazmıştık. Haber aldığımıza 

göre, burada açılacak yeni 
Öğretmen okulunda, diğer 
öğretmen okullarında olduğu 

derece ve nisbette ders gös· 

terilmesile iktifa edilmiyecek, 
aynı zamanda ziraat ve san'at 
derslerine ehemmiyet verile· 
cektir. 

Fenni sütçülük, tavukçuluk, 
yumurtacılık, marangozluk, de· 
mircilik kısımlan tesis edilecelc 
ve talebeye ziraat ve san'at 
dersleri de gösterilecektir. Ve· 
kalet, bunun için şimdiden 
san' at atölyelerinin tesisi hu· 
susunda hazırlıklar yapmak· 
tadır. 

itizar 
Yazımızın çokluğu dolayı· 

sile (Ali paşa kira Frosini ) 
adlı tefrikamızı koyamadı~· 
Sayın okuyucularımızdan özllr 
dileriz. 
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