
(f '\\ a1o. 9223 KıRKBIRINCI SENE PERŞEMBE 23 NiSAN 193&_ 
' 44· Gazi Bulvarı-IZMIR-44 

1 
~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~;-~~ 

imtiyaz: sahibi : ŞEVKET BİLGiN 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: ' 
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A.:SC>N"':E ŞE:~İTİ 

Devam müddeti Türkiye için Hariç için 
Se..elik l:~ 2;;011 
Allı rıııill: 7110 moo 

TELEFON : 2&97 

"Yeni Asır,, Milli Hakimiyet 
bayramı ile "23 Nisan,, 

çocuk haftasının ba,ıang.ıcmı 
sayın okurlarına kutlular 

-· 
GuıııJmriyeti•ı Ve CumlııH"iyet E.~niııiıı Bekçisi, Sabahlan ('tkm· Siya81 Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. =;;:;; 

ıv-Yeni bir dünya harbı körükleniyor~ 
Avam Kamarasında işçi meb'uslar Roma 

geri çağırılmasını ve Italyaya yapılacak 
tam ambar~o konulmasını •• • 

uzerıne ...._, 

ngiliz çisinin 
bütün ihracat 
istediler 

Lon dra, 22 (Ö.R) - lngiliz him bir vazifeyi tevdle hakkındaki müzakereyi açarak arrızın taarruzunu akim bırak- derson, Romadakl elçl-
salahiyetıar mabfdlerinde hü· kalkışmaları, mütearrız- demittir ki: mak için icab eden harekette lerln geri çajrılması ve 
küm süren kanaata göre Ce· ların iştahlarını kabar- Cenevrede konseyin önümüz- bulunduğu takdirde bu suretle ltalyaya yapılacak bUtUn 
nevrenin bugünkü durumu bü· tacak ve yeni bir dünya deki mayıs içindeki toplantı· hareket edeceğimizi bildirme- ihracat Uzerlna tam am-
yiik endişeler vermekten hali harbını körUkteyecek ıında Almanyanın Fransaya liyiz. Eğer Fransa Habeşista- bargo konulmasını teklif 
kalmıyor. m• hiyettedir. veya diğer memlekete karşı nın feda edilmesi lazımgeleceği etmı,tır. . 
Bazı devletler-in mü- AVAM KAMARASINDA taarruzuna karşı kaymak için akkındaki fikri müdafaa eder MuhefazakAr meb'us 

tearrızlarla anlaşmağa ŞiDDETLi MÜNAKAŞALAR pakt ınucibince bize terettüb se o zaman lngilterenin Mil- Vlvian Adam, Milletler camlyetl azası ltalyaya 
çalışarak, hatta mütear· Londra, 22 (A.A) - Avam eden b6tün taahhüdleri ifaya fetler Cemiyetini terkedeceğini barbarca taarruzunun 
rızlara Avrupada sul- Kamarasında Liberal Mander kat'i ınırette hazır olduğumuzu haber vermesi icabeder. mUkAfatını elde etmek 
hun müdafaası gibi . mü- . ltalyan • Habeş anlaşma:ı:.lığı bildirmeliyiz. Fransaya muta- isçi meb'us Artur Hen- _ Sonu 4 iincü sahi/edı • Eden ı•e Nam/en 
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23nisan 
Türk tarihinin bir 
dönüm noktasıdır 

Uluslar, ulusal hakimiyetle· 
rini ellerinde bulundurmadık· 
ları zamanlarda birçok fela· 
ketlerle karşılaşmışlardır. Ta· 
rihin kanlı sayfaları içine gire· 
rek esaslı bir inceleme yaptı· 
ğımız zaman dökülen kanların 
büyük mes'uliyetini kral ve 
ıınltanların ihtiraslarında bu
luruz. 

Krallar ve sultanlar sönmek 
bilmiyen ihtiras ve hevesleri, 
fan ve şübretleri için ulusları 
kurbanlık koyunlar gibi mez· 
behalara sürüklemekte asla 
tereddüd göstermemişlerdir. 
Hele Tllrk milleti için bu baht
sızlık bütün milletlerin üstün· 
dedir. Osmanlı tarihi hiç bir 
Padişahın barış içinde sal· 
tanat sürmediğini bütün çıplak· 
lığı ile ortaya koymaktadır. iş· 
)edikleri faciaların akislerinden 
ürkerek kendilerini tevehhüme 
kaptıran sultanlar, ulusa göz 
açtırmamak için her çareye 
baş vurmağı da ihmel eyleme· 
mişlerdir. En eski ve en büyük 
medeniyeti yaratmış olan Türk 
ulusu Osmanlı hanedanının 
baı:icesi olduktan sonra müte· 
madiyen gerilemiş, hatta ben· 
liğinden uz;ak, feci bir duruma 
düşmüştür. Hür doğan ve hür 
yaşayan Türk ulusu, kemirile ke 
mirile nihayet esaret bağlarile 
kıskıvrak bağlanılmak istenilmiş 
tir. Asıl hadisenin acıklı olan 
ciheti şudur ki: Ulusa esaret 
zenciri vurmağa çalışanların 
hakkında ulusun tacını taşıyan 

Padişah da beraberdi. 
Temiz topraklarının yer yer 

istila edildiğini gören Türk 
milleti, hakimiyet tacını eğrelti 
başlardan alıp kendine mal 
ettiği gün, kurtuluş yollarını 
açmış başındaki hakimiyet ta· 
cile bugünkü varlığına kavuş· 
muştur . . 

23 Nisan bu bakımdan Türk 
milletinin büyük günlerinden 
biridir. Çünkü tehlükeye giren 
istiklali kurtarmak için silaha 
sanlan ihtilalcılar, bütün bir 
dünya husumeti karşısında 
muhtelif cephelerde çarpışırlar· 
ken,hakiki kurtuluşun bebeme· 
bal hakimiyetin millet eline 
geçmesinde olduğunu takdirde 
geç kalmamışlardır. 

·- Sonu 2 incı sahi/ede -

23 Nisan çocuk bayramı 

Bugün bütün çocu atipleri tarafından 
söylevler verilece , gösteriler yapılacak ır 
Bugün kamutayın ilk açılışı

nın dönüm yılı ve çocuk haf
tası bayramının ilk günüdür. 
Cumuriyet rejiminin çocuğa 

verdiği misilsiz değeri anlat
ması itibariyle çocuk bayramı
nın manası çoli üstündür. Bay
ram münasebetile bütün mek· 
tebler dün öğleden sonra tatil 
edilmiştir. Tatil pazar akşamına 
kadar devam edecektir. 

Kültür direktörlüğü, çocuk 
bayramını kutlulamak üzere bir 
tören proğramı hazırlamıştır • 
Proğramı aynen ya:ı:ıyoruz : 
1- Türkiye Büyük Millet Mec· 
!isinin ilk açılışının yıldönümü 
ve çocuk haftası bayramları. 

2 - Bayram, ulusal bayram 
ve genel tatiller kanununun 
2 inci maddesinin B. böleğine 
göre 22 Nisan öğleden başlı
yarak Astüz:üğün 14 üncü mad
desinin B. böleğine göre 24 
akşamına kadar sürecektir. 

3 - 23 Nisandaki kutlulama: 
Her okulda sabahleyin Astüzü· 
ğün gösterdiği yolda 
yapılacaktır. 

4 - Çocuk şenlikleri ıçın 

adları yazılı Wcokullar aşağıda 

gösterilen yerlerde saat tam 
10,30 da hazır bulunacaklardır. 

A - Karşıyaka, Ankara, 
Cumhuriyet, Bostanlı okulları 
C. H. P. alanında, Türkbirliği 

ve Fevzipaşa, Örnek köy Fev· 
ıipaşa okulu bahçesinde. 

B - Bayraklı ve Mersinli 
kendi yerlerinde, 

C - Güzelyalı, Müdafaaihu
kuk, Hakimiyeti milliye Gü
z;elyalı Paz:aryerinde, 

Ç - lnöniı ve Necatibey, 
Göz;tepe İtalyan kız okulları 
Necatibey okulu bahçesinde, 

D - Halitbey, Sarıkamış, 
Duatepe, Karataş okulları Eş
refpaşa pazar yerinde, 

E - Zafer, Tınaztepe ve 
şubesi Zafer okulu bahçesinde, 

F - inkılap, T opaltı, lsmet
paşa lnkılab okulu bahçesinde, 

G - Vali K&zımpaşa, Kah
ramanlar' Şehitfazıl okulları 
Vali Kazımpaşa okulu bahçe· 
sinde. • 

H - Misakımil!i, Oltu, Yıl· 
dırımkemalbey Altınparkta 

ı: -· Dumlupınar, Ülkü, Sa
karya, istiklal, Yusuf Riza hü
k6mel konağı avlusunda, 

L - Şehitfethibey, Keçeci· 
ler, Gazi, Alsancak, Kordon 
Kız ve erkek ltalyan, Fransız 
Kız okulları Curnuriyet mey· 
danında 

5 - Her semtte toplanacak 
okulların baş öğretmenleri Cin· 
ceden kendi aralarında bir 
toplantı yaparak bir araya ge· 
lecek olan çocukların bir saat
lık zamanlarını şen ve şakrak 
geçirmelerini sağlıyacak basit 
bir proğram ve her okul ve 
sınıfın yerlerini belli eden bir 
plan hazırlıyacaklardır.Bu proğ· 
ramda mesela şunlar yapılabilir. 

"Manzume, Monoloğ,şarkı 
rondlar, ulusal şarkılar" 

A- Okulların toplantı yerle
rine çocuk esirgeme kurulu tara
fından gönderilecek çocuk ha· 
tipleri söylev verecekler,cocuk· 
!arın bayramını kutlulayacak· 
!ardır. 

6 - Çocuk haftası içinde 
başka başka yerlerde yapıla
cak eğlencelere ilişkin program 
ayrıca bildirilecektir. 

* ~ . 
Bundan başka çocuk haftası 

içinde çocuk esirgeme kurumu 
tarafından muhtelif müsabaka· 
lar tertip edilecek; çocuklar, 
muayyen günlerde sinemalara 
parasız gireceklerdir. Pazart4"!i 
günü bütün sinemalar çocuklar 
için parasız olduğu gibi nakil 
vasıtaları da çocuklardan üc· 
ret almıyacaktır. 
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' ..... ~ , 
- ~ ' ' ••• Ankara da 

Feci bir otobüs 
· kazası oldu 

(lafslUH s Oncµ sayfada 

Vergiler tevhid 
-A!1k_a!a: 22 ~ ~zel ) - Çank~rı Sa~lavı Mustafa Kamutaya yapbğı kanun teklifinde 'ferıilerin 

tevhidını ıstemıştır. Yapılan teklıfe gore, buhran - muvazene ve hava kuvvetlerine · yardıılı Yer• 
ırileri .b~rleştir~ecektir. Mükelleflerden ~lın~ca~ olan vergi nisbeti ayda yllz lira alaıılar için 1lzde 
25.5, ıkı yüz lıraya kadar yüzde 26.S, uçyuz !ıraya kadar yüzde '.l7.S ve ili olacaktır. Artiltlerin 
ıündelikleri de kazanç vergisine tabi oJqcakbr. · · · 

Bugün 
Altınordu · Eskişehir 

müsabakası var 
afsiW 4 Uncu sayfada) 
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Sahife a 

23nisan 
Türk tarihinin bir 
dönüm noktasıdır 

- Bas tarafı 1 inı:isa hi/ede -
Tftrlriye büyük millet mecli

sini 23 Nisan 1920 de Ank•
rada toplanmış ve "Hakimiyet 
milletindir,. düsturunu cihana 
ilin eylemiştir. O tarihten bu 
güne kadar her sahada yapı· 
lan inkılablar hep hikimiyetin 
milletin elinde bulunmasından 
hız almıştır. içe ve dışa karşı 
Türkiye hiç bir devirde bu ka
dar ün salan kuvvetli bir varlık 
ifade edz.memişti. Açıkça söy· 
leyebiliriz ki bu varlığın en 
kuvvetli mesnedi hakimiyetin 
millette oluşudur. 

Galecek nesiller l,u ulu gü
nün değerini daha eyi takdir 
edecekler, Türk ulusunun ta· 
rihinde dönüm noktası teşkil 
eden 23 Nisanı saygı ile ana
caklardır. 

23 Nisan aynı zamanda ço
çuk bayramıdır. Yaşamak ve 
varlıklarını sonsuz kılmak İs· 
tiyan milletler çocuklarına kıy· 
met vermek mecburiyetinde
dirler. Bugünün küçükleri ya
rının büyükleridir. Bugünün 
varlıkları yarın bu çocukların 
omuzları üstünde yükselecektir. 

23 nisan Türk milletine ha
kimiyetini, benliğini veren bir 
tarihtir. 23 nisan istikbalin var
lığı olan yavıulanmızın ulu 
bir günüdür. 

Bu iki büyük mefhumun bir 
günde toplanması bir tesadüf 
eseri sayılamaz. 23 nisanda 
istiklal ve istikbal mefhumla
rının birbirine bağlı müşterek 

ifadeleri mündemiçtir. 
Ulusal hakimiyet bayramı

nın heyecanını kalblerinde ya· 
şatacak olan büyük, küçük bü
tün Türk Milleti kendisine bu 
hakimiyeti, istiklal ve istikbali 
temin eden büyük şef Ata
türkü saygı ile anmayi bir borç 
bileceğinde asla şüphemiz yok
tur. Ulusal hakimiyet 23 ni
sanda milletin olmuştur ve dai
ma milletin olacaktır. 

E'l.akkı C>cakof;1u 
!"'f/////r/.l?Y7/77''//77.T///;. 

Bor~a Haberleri 
DUn Borsada 

Yapdan Salıflar 
~ • 

Uz Um 
Çu. Alıa Fiat 
67 F Solari 
19 H Alyoti 

9 25 11 50 
11 50 14 

18 M J T araoto 
2 T Debas 

12 12 50 
12 50 12 50 

40 Ş Beocuya 9 75 9 75 
146 Yeküo 

505558,5 Eski satış 
505704,5 uumi satış 

Zeytlnyaiı 
Kilo Alıcı 

11800 Muhtelif 40 
Zahire 

Fiat 
44 50 

Çu. Ciasi Fiat 
410 Buğday 5 375 7 
340 Arpa 3 50 3 50 
16 Nohut 8 25 8 25 
74 Akdarı 5 S 

600 Pa. çekirdek 3 25 3 25 
30 bal ye pamuk 36 40 

228 harar " " " 
Bugün şube kitabetine not 

ettirilen ve henüz vizita edil
memiş olan pamuk satışları: 
380 balye pamuk 36 39 50 
121 harar " " " 

Para Piyasası 
22-4-1936 

Alış 

Mark 50 20 
İsterlin 620 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 79 80 
Belga 21 20 
İtalyan lireti 9 92 
İsviçre F ran. 40 87 
Florin 85 30 
Kr. Çeko.lo. 5 24 
Anb'. "tiai 23 37 

Satış 
50 62 

623 
8 30 

79 50 
21 40 

9 94 
41 05 
85 50 
5 21 

23 87 

YENı ASlft 

ŞBBiR &•BBRLBRİ 

meclisi 

·-·-· Dört, beş ve altı sınıflı ilk 
öğretmen okulları mezunların
dan orta okul öğretıııeni olmak 
istiyenler arasında kültür ba
kanlığınca bir müsabaka açı· 
lacaktır. Müsabaka Türkçe, 
tarilı ve coğrafiya, riyaziye, 
fenbilgisi ve biyoloji öğretmen
liği için derece Haziran ayı 
içinde yapılacaktır. 

Sınava en az üç yıl meslekte 
muvaffak oldukları enspekter 
raporu ile saptanmış olanlar 
alınacaktır. Viliyetiniz dahilin
deki bu gibi öğretmenlerin 
listesi Bakanlıkça oruounuza 
gönderilecektir. 

Sınav yazılı ve sözlü olarak 
yapılacaktır. Yazılı Sınav vila
yet merkezlerinde yapılacaktır. 

Her grup için yapılacak sı· 
navın tarilıi aşağıda yazılmıştır: 

A - Türkçe grubu öğretmen
liği sınavı 15 haziran pazartesi. 

B - Tarih ve çoğrafya öğret
menliği 16 haziran salı. 

C - Riyaziye öğretmenliği sı
navı 17 haziran Çarşamba. 

D - Fenbilgisi ve Biyoloji 
sınavı 18 haziran Per,embe, 

Yazılı ıınavda muvaffak olan
lar &azlll sınava alınacaklardır. 
Sözlü sınavlara Ağustosun on 
yedinci Pazartesi günü Anka
rada Gazi terbiye enstitliıünde 
başlanacaktır. 

Yazılı ve söılıl sınavlara gi
ren öğretmenlerden sınavlarda 
azami başanlık gösterenlere 

orta i>ğretim öğretmenliği eh
liyetnamesi verilecek ve bu gi· 
bilerden Bakanlığın uygun gi>· 
receği ortaokullarda öğretmen• 
lik edeceklerine dair bir teah
hütname alınacaktır. 

Yazılı sınavlara girip te söz
lüye alınacak derecede mu
vaffakıyet göstermiyenlerdeo 
veya sözlüye girerek orta öğ
ret"m ehliyetnamesi alacak de-

recede muvaffak olmıyanlardan 
istiyenler yaşları otuzu geç
memiş olmak şartile Gazi Ter• 
biye enstitüsüne leyli meccani 

alınarak kendilerine üç si>mes
ter içinde ders gösterilecek 
ve bu gibilerden üç sömestr
lik tatil sonunda muvaffakıyet 
sabit olanlara orta muallim oku
lu şahadetnamesi verilecektir. 

Mahkumiyet 
Zimmet ve ihtil5tan maznua 

T orbalırun Dirmil köyü muhtarı 
balcı Hüseyin ile murakabe 
vazifelerini ihmal ederek zim
met ve ihtilha sebebiyet ver
mekle maznun ihtiyar heyeti 
azasından Baki <Jilu ÜS1J1an 
ve lbrahim haklarında ağırce
zada devam etmekte olan mu· 
hakeme neticelenmiştir. Muhtar 
Hüaeyniıa idiyen zimmet su
çunda• üç ay 15 gün hapsine 
diğerlerinin otuzar lira ağır 
para cezasına mahkümiyetle
rine karar verilmi,tir. 

toplandı 

Ötedeoberi mekteplerimizde 
gerek talebe velileri ve gerek 
sınıfların kendi aralarında 

talebeler için verdiklerı müsa
mereler hakkında Maarif mü· 
dürlüğüoden bütün mekteplere 
bir tamim gönderilmiştir. 

Müsamereler bir yandan ço· 
cukları muallimlerinin kılavuz· 

luğu altında elbirliği ile, zevk ve 
neş' e ile beraber çalışıp kendi
lerine bir iş ve eıer ortaya 
çıkarıp onu başkalarına da 
gösterebildiklerindeo hem on
ların zati faaliyeti hem de iş 
ve hayat birliği olarak mekteb 
ve sınıf bakımından en değerli 
birer erdirim vasıtası ve mev
zuu sayılmaktadır. Bundan başka 
müsamereler ebeveyni mekteb
lere çekmeke, mektebi ve 
içindeki hayatı onlara tanıt 

makta, muallimle ebeveyn ara
sında gi>rüşmek, tanışmak, ko
nuşmak ve sevişmek için ım

kinlar hazırlamaktadır. 

Ağırcezada 
Köy bütçesinden zimmetine 

para geçirmekle ıuçlu Kemal
papnın Ulucakköyü muhtarı 
Hasarı oğlu Bahri ile köy ka
tibi lbrahim oğlu Alinin ağır 
cezada muhakemeleri bitmiş, 
Bahriıaio üç sene on ııün hap-
ioe ve zimmetine geçirdiği 

750 kuruıun kendisinden tah
siline, Alinin uçu sabit olma
dığından beraetioe karar veril
mittir. 

:E~:Eı::..A.:LVı::Ft.A.. Sineması 
8UOUN 

TELEFON 
2573 

Senelerdenberi görmediğiniz bir mevzuda vücuda getirilmiş lıarikalar filmi 

KAN LEKESi 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Baştanbaşa esrarengiz sahnelerle dolu dehşet ve heyecan içinde geçen aşk, macera, hort
laklar sairfilmeoamlar manyatizme ispirtizmeli bir çok vekayii sinesinde toplayan ve büyük, 
knçük herkesin muhakkak ıörmesi elzem olan sinemacılığın misilsiz ~ir şaheseri ve RU
HİYAT ilminin harikalarla dolu eşsiz bir vesikasıdır. Bu büylik filmden herkesin istifade 
edebilmesi için fiatlara zam yapılmadığı gibi akşamlan 9,15 seanıı herzamanki ıribi tenzilatbdır. 

Pct~amunt Jurnalda : Lindbergin çocuğunun katili Hauptman'ın idamı 
t3 va uı seanslarında taleb e tenzffat 

•• 

Oksüzlere 
Yardım elini uza

tan yurttaşlar 
Öksüzler cemiyetinin müıbet 

çalışması ve kreşlerinde iki yüz 
elli yavruyu barındırması bir 
çok yerttaşların bu kuruma 
karşı sevgi ve alakasını çoğalt
maktadır. Bu cümleden olmak 
üzere Bornova C.H.P. nahiye 
başkanı Bornova kreşindeki 

öksüz çocuklara on sekiz çift 
ayakkabı, on üç takım elbise, 
on sekiz çift çorapla kaput 
bezi, podyalık kumaş ve !istik 
temin ve teberru eylemiştir. 

Şimdilik sergilerle beraber 
müsamere gibi iki vasıtadan is
tifade bahsında bir vas~tas1z'ık 
gibi bazı zorluklar görülmüştür. 
Bu noktaların göz önünde tu· 
tularak bir yandan müsamere· 
leri mekteplerimizd~ tekrar 
canlandırmak, bir yandan da 
onu en iyi ve değerli ted
ris ve erdirim mevzuu halıne 
koymak için nazarı dikkate 
alınacak noktalar, maarif mü
dürlüğünden bütün mekteblere 
bir bildirimle bildirilmiştir. 

Bunlara göre mektebleri · 
mizde bütün ebeveyni çağırıp 
hepsine bir arada bir umu
mi müsamere vermeğe çok 
defa imkan bulunmıyan hal
lerde ve yerlerde yalnız 

sınıf müsamereleri verilecektir. 
Bir sınıfın diğer sınıf çocuk

larına, birkaç smıfıo bir arada, 
birkaç sınıf ebeveynine, birkaç 
sınıfın diğer sınıf çocuklarına 
verecekleri müsamereler bu 
cinsdendir. 

B. Rauf inan 
Maarif vekaletinin daveti 

üzerine şehrimiz maarif müdlir 
muavini bay Rauf inan Anka· 
raya gitmiştir. 

Orada toplanacak bir komis

yonda tedrisat ve terbiye işleri 
müzakerelerinde hazır buluna
caktır. 

Orman yangınları 
Mevsim münasebetile orman

ların yangınlardan konınN&ıı 

için timdiden her türlü ted
birlerin alınması ve ormanlarda 
ateş yakılmasına müsade edil

memesi hakkında bütün kaza
lara bir tamim gönderilmittir. 

Kavgacı kızlar 
Çorakkapıda Bedava soka

ğında oturan Şaban kızı Seher 
ile Hüseyin kızı Seher arasın
da kavga çıkmış, Hüseyin kızı 
Seher Şaban kızı Seheri 1aç· 
larından tutarak yere fırlatmıt 
ve ayaiJnm kırılmasına sebe
biyet vermifti_._r·~~~~~~-

23 l'lısan ........ 

M.Malatere 
Dün Bergamaya 

gitti 
Hııknmetimizin resm1 mitafi

ri bulunan Madam Malatere 
Sellier dün sabah mihmandarı ,.. 
Hariciye Vekaleti memurların· 
dan Bay Haydar oldutu halde 
Bergamaya giderek harabeler• 
de tetkikler yapmış ve hayran
lığını gizleyememiştir. Madam 
bundan sonra Halkevini ve mü
zeyi kezerek uzun uzadıya 

meşgul olmuştur. 

M dam Malatere'in Gözte
pedeki kız enstitüsünde yaptı
ğı tetkikler de çok istifadeli 
olmuştur. Madam Malater, Tür
kiyede hu kadar değerli bir 
kadın v ev idaresi müessese
sinin bu!unduğuna İşaret ede
rek mektebin talim heyetini 
takdır etmiştir. 

Madam bugün de şehrimiz
de tetkiklerine devam edecek 
ve yarın Bandırma yoluyla ls
tanbula gidecektir. 

tobüs 
Kazası oldu 

Dün gece saat 21 sularında 

Konak iskelesi önünde bir oto· 
büs kazası olmuştur. 470 ve 
424 numaralı otobüsler Ko· 
nakta saat kulesi virajını mü
vazi şekilde dönerlerken bir
birine çarparak hasara uğra· 

mışlardır. 424 numaralı otobü
sün hasarı fazlacadır. 

Bu kaza, sırf otobfiscülerin 
birbirlerıne rekabeti yüzünden 
ileri gelmiştir. Son günlerde 
intizamını kaybeden otobüslere 
halkın ihtiyacına cevap vere
cek bir şekil vermek lazımdır, 
samyoruz. 

YA 
KUçUk zabit mektebine 
talebe kabul edilecek mi? 

lzmir askerlik şubesinden 

bilbirildiğine göre Konya ge
dikli küçük zabit mektebine 

talebe alınıp alınmıyacağı mek
tep müdürü tarafından liseler 
müfettişliğinden sorulduğu ve 
alınacak karşılığın bildirileceği 
müdüriyetin 14-4-936 ve 590 
sayılı yazısından anlaşılmıştır. 

Cevap gelinceye kadar mü
racaatlar kabul olunmıyacaktır. 

()deıni~ spoı· 
·ve Tiı·e spor 
2& Nisanda tekrar 
karşılaşacaklardır 
Ödemiş 22 ( Özel ) - 26 

Nisan spor bayramında Öde

miş sporla Tire spor arasında 
bir maç yapılması tekarrür et

miştir. Bu maçın çok alaka 
uyandıracağı tahmin ediliyor. 

Bu iki takım çocuk haftası 
içinde Ödemişe bağlı nahiye
lerdeki spor takımlarile de te
maslar yapacaklardır. 

T.R.Aras 
C.H.P. Kamutay grubund6 

izahat verdi 
Ankara 21 (A.A) - C.H.P. 

Kamutay grubu idare heyeti 
baıkanhğından: 

C.H.P. Kamutay grul:ı bu
gün öğleden sonra Dr. Cemal 
Tunca'nın başkanlığında top
landı. Dış i'leri bakanı Dr. 
Tevfik Rüttü Aras genel siya
sal durum hakkında partiye 
i:ı:ahat verdi. 

Ankara 21 ( A.A ) - icra 
vekilleri heyeti bugün Bqvekil 
bmet Inönünün reisliği altında 
toplanarak muhtelif işler me
riode görüşmelerde buluamat 
ve bu işlere aid kararlar •er-
miştir. ____ _ 
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TUrkçey"e çeviren: R. B. 
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Resmi yuva içinde sevimli ve sıcak 
ikinci bir yuva daha kurulmuştu 

Saat dokuzu vurdu. Bu ce
hennem olan sarayından çıka
rak cennetine gidebilirdi. ikinci 
Aleksandr gümüşten muhmuz
larının ses çıkarmamasına fev
kalade itina ederek topukla ~ına 
basa basa Katerinanın yatak 
odasına girdi. Çocuğun beşiği 
annesinin karyolası yanındaydı. 
imparator kapı eşiğinde odayı 
kaplıyan sükunet ve şefkat 
havasının hayranı olarak durdu. 
Tavanı altın yaldızlı olan bu 
muazzam odanın ağır lüksü 
loşluk içinde bir gölge gibi si
liniyordu. Yalnız küçük kandi
lin yandığı yerden dağılan hafif 
ışıkla Katarinayı ve yavrusunu 
görebiliyordu. Genç bir anne 
beşiğe sokularak uyumuştu. 
Aleksandr ağır ağır yatağa 
yaklaşlı burada diz çöktü. Du
daklarını mavi damarları görü
nen beyaz ele kondurdu. Son
ra sevgilisini uyandırmaktan 
korkarak soluğunu tutarcasına 
çekildi. Fakat bu sıcak dudak
ların temasıyla Katyanın eli 
kımıldadı. Genç kadın gözleri
ni açtı. Bütün Rusların impara
torunu hır ikona karşısında 
dua ediyormuş gibi diz çök
müş gördü. Bu müşahedenin 
ruhuna verdiği neş' e ve sevinç 
nihayetsizdi. Onu çabuk kay
betmek istemiyordu. Gözlerini 
tekrar kapadı. imparator ya
•aşça kalktı ve kendisinden 
daha çok haşmetli bir hüküm
dar karşısında gerileyerek oda
yı terketti. 

NEVA NEHRiNE 
SALiBiN ATILMASI 

Katerin Dolgoruki sekiz sene 
oluyor ki Çar ikinci Aleksan
drın metresidir. Ve asıl garibi 
ıu ki bütün tahminlere, iddia• 
lara, dedikodulara rağmen ona 
en vefakar bir koca gibi bağlı 
ve sadık kalmaktadır. Devletin 
yüksek menfaatlerinin icabı 
olarak pek genç yaşında ev
lenmişti. Tahta çıkarken kendi 
yanında tetviç edilen yabancı 
kadına önce sadık kalmış, 
sonra bu sadakattan ayrılmıştı. 
imparatorun birçok metresler, 
gözdeler değiştirdiği görül
müştü. Balolarda, Rusyanın asil 
kadınları tiyatroda zamanın en 
tanınmış artistleri hep Çarın 
gözdesi olmağa canatarlardı. 
Bir bakış, bir küçük davetkar 
işaret bir gecelik kısa bir aşk 
macerası geçirmesine yeterdi. 

Şimdi hepsi değişti. impara
torun karakterinde inanılmaz 
bir tahavvül başgösterdi. Sa
rayda imparatoriçanın hasta
lığı devam ettikçe imparator 
da sarayın diğer bir dairesinde 

tek bir kadına kalbini vererek 
yaşıyordu. Birinci Nikolanın 
apartmanında devlet içinde 
devlet gibi resmi yuva içinde 
sevimli ve sıcak bir ikinci aşk 
yuvası kurulmuştu. Birindeki 
ibtizara, iniltilere bt"del bura
da hayat renkten renge giren 
neş'eler, heycanlar içinde ge
çiyordu. Yuriyefskiden sonra 
daha bir doğum vak'ası olmuş 
imparatorun Katyadan ikinci 
bir çocuğu daha dünyaya gel
miştı. Bu çocuk kızdı. Kendisi
ne Olga adı verildi. Böylece 
imparatorun gizli yuvasındaki 
gizli ailesi de böylece bir er
kek ve bir kız çocukla ta
mamlandı. Günler geçtikçe Ça• 
rın Katerinadan sogıyacağını 
umanlar artık hayal kırıklıyına 
uji-ramışlardı. Zira her geçen 
sene Katya ile birliklerini de
rinleştiriyor , güzelleştiriyor , 
ebedileştiriyordu. Rusyarla bir 
burjuva yuvası hiçbir zaman 
bu kadar sadelik ve birlik 
içinde saadetin böyle taşkın 
tezahürleriyle karşılaşmamlştır. 
Zira Katerina bir haşmetli 
prenses gibi basit bir aile ka
dını gibi hareket edi 7or, ço· 
cuklarını b!zzat şefkatlı bir 
ihtimam içinde büyütüyordu. 
Akşam olup da ailenin reisi 
olan baba göründü mü yuvada 
sonu gelmiyen bir neş'e duyu
lurdu. Kucaklaşılırdı. Köpekler 
bile bu manzaradan sevinç 
duymakta idiler. imparator 
yere yatar çocukları ve kö
pekleriyle altüst olarak oy
nardı. 

Günün sonuncu raporu gel
mişti. imparator bunu okuma
ğa kaldığından bir saat ge• 
cikti. Katyanın yanına gittiği 
zaman çocuklar uyumuşlardı. 
Geridon yanında küçük bir 
sofra kuruldu. Bir fam dö 
şambr iki aşıklara hizmet edi
yordu. Kotya günün nasıl geç· 
tiğini anlatıyordu. "Olganın ilk 
dişi çıktı, Jorje gelince çok 
haşarı ele avuca sığmaz birşey 
oldu Onu bir türlü zaptede
miyorum. Tıpkı benim küçük
lüğüm ... Şimdi Jorju da yumu
şatmak, uslulandırmak için 
Fransadan ikinci bir matmazel 
Trepo getirmek lazım ..... 

Aleksandr bu raporu da 
dinledi. Gülerek tasvip etti. 
Her hali saadet içinde yüzdü· 
ğünil gösteriyordu. 

- Soııu \'aı· -

Çuval hırsızı 

Kestelli caddesinde uğurlu 
hanında katip Süleyman oğlu 
Adilin boş sebze çuvallarını 
çalan sabıkalılardan Hasan 
oğlu lbrahim tutulmuştur. 

YENi ASIR Sahife• 

Son Telgraf Haberleri-

•
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thiş bir otomobil kazası\ Alman -·-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dış ticareti artıyor 

Ankarada gece vaktı bir otomobil 
devrildi, iki ağır yaralı var 

Berlin, 22 (Ö.R) - Alman
yanın dış ticareti artıyor. Son 
ay içinde ihracat kıymetleri 
21 milyon ihracat 5 milyon 
artmıştır. 

Son üç aylık ihracat fazlası 
82 milyon marktır. Geçen yıl 
ise 150 milyon mark açık gös
termekte idi. 

Arkadan yetişenler, burnu kopan 
ölü zanniyle yol orta.:ında 

hakim Mükerremi 
bırakmışlardır 

Ankara 22 (Özel) - Pazar gecesi Ankarada Akköprüde çok feci bir otomobil kazası oldu. Çocuk haftas1 
Devlet şürası aza mülazimlerinden Mükerrem, avukat Iclalin kız kardeşi Şükran ve Stayin adında 
bir Alman bu kazada ağır surette yaralandılar. Bunlar bir balodan çıkarak ilç otomobille bir gece 
gezintisi yaparlarken otomobillerinden biri Akköprüde devrilmiştir. Diğer otomobillerde bulunan
lar iki ağır yaralıyı beraberlerinde götürmüşlerdir. Yalnız burnu kop~n ve baygın yatan Müker
remi öldü zanniyle kaza mahallinde bırakmışlardır. Mükerrem ertesi gün öğle vakti oradan geçen 
bir kamyonun şoförü tarafından görülerek hastaneye kaldırılmıştır. Zabıta ve adliyece kaza hak
kında yerinde tahkikat yapılmıştır. Yaralılar tedavi altında bulunuyorlar. 

konferansları 
lstanbul, 22 (Özel) - Dün 

gece lstanbul radyosunda pro
fesör Ihsan tarafından mektep 
ve çocuk mevzuu etrafında bir 
konf.!rans verilmiştir. Çocuk 
haftasının devamı müddetince 
her akşam konferanslara devam 
edilecektir. 

Ankara 22 (Özel) - Demiryollarında hazırlanan yeni tenzilatlı tarifeler önümüzdeki Hazirandan 
itibaren tatbik olunacaktır. 
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Barselonda bir otelin Saylavlar hu haberi bü
önünde bomba patlatıldı yük hayretle karşıladı 

Madrid, 22 (Ö.R) - Faşist unsurların tevkifi devam ediyor. 
Madrid hapishanesine atılanlar yüzlercedir. Bütün ispanyada 
mevkuf olanların sayısı binlercedir. 

Kırtabre, 22 (Ö.R) - Sosyalist sindikalar birliğine dahil 17 
işçi teşekkülü 27 Nisanda greve başlıyacaklarını hükümete bil
dirmişlerdir. Bunlar ispanyada Cumuriyetin teessüsünden beri, 
bilhassa sosyalist hareketinden sonra s'yasi sebeblerle işlerinden 
çıkarılan bütün işçilerin tekrar işe alınmasını istiyorlar. 

Almeria, 22 (Ö.R) - Almeria ve köylerinde umumi grev 
patlak vermiştir. 

Bilbao, 22, {Ö.R) - Tramvay amelesi grev yapmışlardır. Vali 
greve nihayet vermek için müdahale etmiştir. 

Borselone, :l2 (Ö.R) - Sabah saat altıda büyük bulvarlardan 
birinde büyük bir otelin methalinde bir bomba patlamış ve müthiş 
bir gürültü yapmıştır. Otel garsonu vahim yaralanmıştır. Bitişik 
bar garsonu da yaralanmış ise de hayatı tehlükede değildir. 
Maddi zararlar çok büyüktür. 

Fransız dış bakanları, dış 

siyasa işlerini görüştüler 
Paris 22 (Ô.R) - Dün Yonne seçim dairesinden dönınüş olan 

dış işleri bakanı B.Flandin akşam Dahiliye bakanlığına giderek 
henüz Cenevreden dönmüş bulunan B.Boncourla birlikte başba· 
kan B.Sarraut'nun yanında toplanmışlardır. Bir saat kadar sil· 
ren görüşmeler son Cenevre münakaşaları hakkında B. Boncour 
tarafından verilen izahata tahsis edilmiştir Bundan sonra ilç ba· 
kan umumi vaziyeti gözden geçirınişler ve günün meseleleri hak
kında ortaya çıkabilecek muhtelif ihtimalleri evvelden tayin ede
rek lüzumu halinde her ihtimale göre verilecek kararları şimdi· 
den tesbit etmişlerdir. 

Amerika da 
Seçim mücadelesi 

Vaşington, 24 (Ö.R) - Çok 
tefsirleri tahrik eden bir ha
dise olmuştur. 1904 den 1908 
senesine kadar Amerika cu
mur başkanı olan kolonel 
Roosevelt, cumuriyetçiler bir
li~inde verdiği bir nutukta 

şimdiki cumur başkanı ve ken
di yeğeni olan Franklin Roo
sevelti şiddetle tenkid etmiştir. 

Belçika' da 
••••• 

Ticari durgunluk 
Brüksl, 22 (Ö.R) - Başba

kan B. Van Zeelandın başkan· 
lığında toplanan kabine mecli· 
sinden sonra neşredilen tebliğ 
Ren 'in Almanlar tarafından iş· 
galinden beri bütün idareler va· 
ridatında bir badaşlama kay
detmektedir. Böylece Mart 
ayı içinde gümrük varidatı 
tahminden 15 milyon frank 
daha azalmıştır. Nisan ayında 
aynı vaziyetin devam edeceği 
tahmin ediliyor. 

Londra, 'ı2 (Ö.R)- Yeni sene büdçesi dün Maliye bakanı sıı 
Neville Chamberlain tarafından avam kamarasına verilmiştir. 
Büdçede evvelki senelere göre fazla merak uyandıracak b r 
değişiklik yoktu. Bununla beraber, Sir Neiville büdçede açık ol
duğunu ve bunu karşılamak lazımgeldiğini söylediği zaman saylav
lar nahoş bir hayrete düşmüşlerdir. Maliye bakanı açığın önüne 
geçmek üzere irad vergisinin yeniden tesisi ve en mühim istihlak 
maddesi olan çay üzerine bir istihlak resmi konulması lüzumunu 
göstermiş, bununla beraber irad vergisinde evli mükelleflerle 
aile reisleri lehinde tadilat yapılacağını bildirmiştir. 1935-1936 
bütçesinin tamamı kabul edildikten sonra münakaşalar talik 
edilmiştir. 

Zecri tedbirlerden Italyanın 
ticareti fazlaca azaldı 

dış 

Paris 22 ( Ö. R ) - " Journal .. zecri tedbirlerin tatbikine 
nes rete memur müteha.sıslar lıomitesi başkanı B. Vestman 
tarafından bu tedbirlerden şimdiye kadar alman netice hakkında 
komiteye verilen bir raporu tahlil ediyor. Bu rapora göre zecri 
tedbirlerin tatbikinden beri ltalyanın dış ticareti ihracat için 
yüzde 38 ve ithalat için yüzde 49 nisbetinde azalmıştır. Eğer 

doğrudan doğruya zecri tedbirleri tatbik eden memleketlerle 
ltalyanın ticari münasebetleri gözönünde tutulacak olursa, bu 
memleketlere ltalyan ihracatı şimdi Habeş harbından evvelki 
ıamana nisbetle yüzde 6 derecesine düşmüştür. 

Merasim programı hazırlandı 

Lehistan başvekili Peş
teyi ziyaret edecektir 
Budapeşte 22 (Ö.R) - Lehistan başbakanı burada beklen· 

mektedir. Onu karşılamak için bir program hazırlanmıştır. Leh 
başbakanı saat 10,30 da gelecek, meçhul asker mezarı üzerine 
bir çelenk koyacaktır. Saat 14,30 da Lehistan elçiliğinde bir 
ziyafet verilecektir. Bunu saat 20,30 da bir akşam ziyafeti takib 
edecektir. 

Cuma günü saat 10 da Avusturyaya karşı Macar istiklalini 
müdafaa eden Leh generalı Toski'nin mezarına çelenk koyacak
tır. Saat 13 de krallık naibi tarafından kabul edilecek ve akşam 
dış işleri bakanı B. de Kenya tarafından verilecek bir ziyafette 
hazır bulunacaktır. Cumartesi günü Maarif bakanının bir ziyafe
tinde ve akşam Diyet başkanının bir kabul resminde bulunacak, 
Pazar günü başbakan general Gömböş tarafından kabUI edilerek 
akşam şehirden ayrılacaktır. 

Avusturya - Almanya davası 

~TAYYARE Y arındaıı itibaren 2 
Filiın 

Almanya-Japonya 
nıünasehetleri Avusturya, Almanyaya 

iltihaka taraftar değil SiNEMASI TELEFON sısı 

H"'"i •:dlilf C'ü'ıV{'"f 'I 'L"ô"Skilt film; 

JACK HOL T tarafından büyük bir kudretle temsil edilen, hava tehlikesini 
t yyarecilerin kahramanlıklarını gösteren büyük film ve a • • 

2 _BİR AŞK HiKAYESi 
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M ld Magda Schneider'in içten gelen bir ilgi ile oynadığı şaheser uze acar yı ızı . 
Aynca : Türkçe sözlü FOX dünya haberlerı 

Bir haftadanberi bütün l_zmi.rlileri Tayyare sinemasına çeke'! 
Elissa Landi'nin çok begenılen, çok alkışlanan meşhur eserı 

KöNiKSMARK 
Bugün: 

Son defa olarak gösterilecektir 

'-----------------~-------------' 

Tokyo, 22 ( Ö.R) - Gaze
teciler tarafından sorulan sual
lere cevab veren dışişleri ba· 
kanlığı mümessili müşterek bir 
Alman - Japon hareketi hak
kındaki rivayetlerin esassız ol
duğunu söylemiş, bununla be
raber Japonya ile Almanya 
arasında ticari ve siyasi müna
sebatın iyinin üstunde olduğunu 
da ilave etmiştir. 

Amerikanın hava kuvvetle
rini artırmağa karar vermesi 
münasebetile sorulanlara cevab 
olarak da, bakanlık mümessili 
Japonyanın da, dışişleri ba
kanlığının direktifleri üzerine, 
silahlanmagı takviye edeceğini 
bildirmiştir. 

Berlin, 22 ( Ö.R ) - Avusturya Ateşemilit>!ri önünde, Avus
turya Generalı Prens Öjen de Savua iki yüzüncü yıldönümü 
için yapılan merasimde Harbiye Bakanı Mareşal Von Blomberg 
orduyu teftiş etmiş ve Mareşal Öjen de Savua hakkındaki 
emri yevmi okunmuştur. 

Milano, 22 ( Ö.R ) - Avusturya Şansölyesi B. Schuschnig, 
yanında Adliye Müşteşarı olduğu halde dün Milanoya gelmiş ve 
Avusturya Elçisile resmi ıtalyan şahsiyetleri tarafından karşılan
mıştır. Avusturya Şansölyesi arsıulusal siyasi tedkikler enstitüsü 
tarafından Mi!.anoda konferanslar vermeğe çağırılmıştır. 

Raris, 22 (O.R) - " Ere Nouvelle ,. gazetesi Avusturya hak
kındaki bir makalesinde Avusturyanın, Nazist Almanyanın kop· 
yesi olan ulusal sosyalist bir millet haline geldiğini yazmakta
dır. Avusturyanın böylece pangermanizim yolunu tutması karşı
sında küçük antant devletlerinin ve ltalvaoın tıe vazivet talnna· 
caldarını <!üşünmektedir. 
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Çocuk haftası baş 
Anneler ve babalarla ·r hasbihal· 
Çocuklarlmızı nasıl ye iştirelim? 

........................................................................... ~ 

Medeni iosanların ekserisi 
için, eyi yetişen çocuk eyi 
manyerler (manieres) kazanmış 
olan çocuktur. Eyi huylu, se
vimli, nazik, dürüst, ihtiyatkar, 
başkasına yardıma hazır olmak 
dürüst konuşmak, eyi giyin
mek... işte iyi maniyerlerden 
kasdettiğimiz şeyler • Bunlar 
hayatte muvaffakiyet şanslarını 
çoğal tar. 

Dr. Victor Pauchet, Gratry, 
Robert Houdin ve Avusturyalı 
ruhiyatçı Freud'un mevzuumuz 
üzerine yazdıkl~rı eserleri tet
kik neticesi olarak hazırladı
gım yazılarımda ortaya kat'i 
bir sistem arzedecek değilim. 
Çünkü terbiye zamana, hadi
selere ve ihtiyaçlara göre de
ğişmek zaruretindedir. Fakat 
sabit ve değişmez kaideler d~ 
vardır. Her yerde ve her za
man sağlam vücutlara, sağlam 
dimağlara, sağlam kollara, sağ
lam seciyelere ihtiyaç görülü
yor. Terbiyeciler takip edile
cek metot hakkında başka 
başka fikir ve kanaatlar taşı
yabilirler.Ancak; "gendere tam 
bir teşekkül vermek lazımdır,, 
prensibi daima yaşıyacaktır.lşte 
bizim gayemiz de budur. 

BEDENi TERBiYE 
Bedeni terbiye vJ bilhassa 

nefes alma temrinleri, mide 
terbiyesi, hıfzıssıhha ve temiz
lik dersleri, hiçbir heyecana 
kapılmaksızın ağrılara, üzüntü 
ve yorgunluklara tahammül 
kabiliyetini iktisaba yol hazır
larlar. Bu noktada Japon ter
biyesi en mükemmel misal teş
kil eder. 

Terbiye bilhasa manevi kıy
metler üzerine dayanmalıdır. 
Zaaf derecesine varan bir has
sasiyetin izalesine, milliyetper
verlik, fukaraperverlik hisleri· 
nin inkişafına manevi muva
zeneyi tutan reflekslerin kon
trolüne şamil olmalıdır. 

Dr. Victor Pauchet bu nok
taya temas ederken çocuklu
ğunda başına gelen şu misali 
zikrediyor: " Çocukluğumda 
bir hatamı itiraf ettiğimde 
öğretmenlerim bana yaptı· 

ğım kötü şey üzerine dü
şünmemi, hareketimin çirkin
liği üzerinde durmamı ve vic
danen muazzep olmamı söy
lerlerdi. Ne büyük hata.. Hiç 
bir zaman kötü hareketin do
ğurduğu vicdan azabını idame 
etmemelidir. Bunu ancak istik
baldeki hareketlerimizde daha 
iyi davranabilmek için kendi
m;ze rehber edinmeliyiz. Ruh 
ve dimağımızda, bizi hırpala
yan vicdan azabı ve teessüf
ler yaratacak ve idam~. ettire
cek yerde daima iyilik yapmak 
itiyadım yaratmalıyız. içimiz
deki kıvılcım yapılan fenalığın 
doğurduğu üzüntü yerine iyi, 
doğru, dürüst, temiz birşey 
yapmaktan doğacak zevk ol
mahdır.,, 

Gençlere büyük bir mefkôre, 
alevlenmiş manevi bir kudret 
lazımdır. Onlars insiyakların 

fenahğından, hotbinlikten ve 

yalandan uzaklaştırmah, doğru
luk, fukaraperverlik, cömertlik 
ve bedeni kuvvetleri idame et
tiren temizliğe ahştırmalıdır. 

Çocukları iyi yetiştirmek için 
ebeveyn hangi usü]e baş vur
malıdırlar? 

Noksanları, iyi ve fena iti
yadları arayıp bulabilmek için 
müşahede en mühim rolü oy
nar. iyi ve olduğu gibi görme
mek için bq çevirmek, hülya-

"Y~~~:n.; 1!\l.re~ed. Sadık Siper 

mak doğru değildir. Ana ve doğduğunu gördük. Esk1 ve 
baba vaziyeti olduğu gibi bü- yeni nesiJ arasında derin bir 
tün açıklığile görmek irade ve uçurum var. Bugünün zihniyeti 
cesaretini göstermelidirler. Ba- başka, ihtiyaclan başka, ihti-
zan hakikat bunlan üzer, mü- yaçların ıstilzam ettiği faaliyet-
teessir eder. Zararı yok ! Ço- ler ve metodlar başkadır. Ha-
cuğun ruhi tahlili lazımdır ve yat eskisine nisbetle defalarca 
bu bir vazifedir. daha güç bir şekle girmiştir. 

Sayan 
dikkatle 

okuyucular, çocuğa 

ve devamlı olarak 
yılmaksızın usanmaksızın bakı

nız. Nasıl yürüdüğüne, nasıl 
yidiğine, nasıl oynadığına, nasıl 

çahşhğına, arkadaşlarına karşı 

nasıl hareket ettiğine bakınız. 
Onu gözetiniz. Fakat bu göze
tiş yalnız bir jandarma göze
tişi değil aynı zamanda müş
fikane ve mülayim olsun ... Eğer 
şu veya bu kusur ve noksan 
varsa bu ekseriya sizin ihmal, 
gevşeklik ve zafiyetinizden ileri 
gelir. 

Kusur ve nakisalara or
ta ya çıkardıktan sonra bun
lan nasıl isJah etmek me
selesi ile karşıl~ırsmız. Ba
balarımız, dedelerimizin güt
tüğü nüfuz ve şiddet usu
lüne mi, yoksa bugünkü neslin 
usulü olan serbestiye mi müra
caat etmeli? 

lkisjne de.. Bununla beraber 
bu mesele çocuğa göre değişir. 
Küçük için amirane ve vaku
rane usül - fakat sakin ve tath 
olmak şartiyle - çocuk büyü
yünce serbesti metoduna mü· 
racaat kafi gelir. 

Hatası, kusuru ne olursa ol· 
sun her zaman şu düsturu tat
bilc etmek lazımdır. Ciddiyet, 
bağırmamak, hiddetlenmemek 
meseleyi feci tarafından ve he
yecanlı cihetinden görmemek, 
daima akımsar ( optimiıb ) ve 
emin görünmek ve sabır ve se· 
batJa nihayet gayeye varılaca
ğım bilmek lizımdır. Eğer mu· 
varfak oluoaınazaa bu sabırsız
lıktan ileri gelmiş demektir. 

istiklal barbını zaferle bitir
dikten ve Cumuriyetten sonra 
sulhu temin ve bunu yeni şart-
lar altında yaşatmak yolunda 
en mühim rolü Atatürk "Ey 
Türk genci birinci vazifen Türk 
istiklilini, Türk cumuriyetini 
muhafazadır,, cümlesile genc
liğe tevdi t:tti. Böylece yeni 

Önümüzde 
yeni bir devir 
açılmışbr. Bu 
devirde yeni 
fikirler uyan

dıraıağa muk· 
tedir yarabcı 
kudretler la
zımdır. Za
manımız bil~ 

tün beşeri 

kudreti ere , 
sağlam dimağlara, 
kuvvetli bazulara, se-

ciyesi kuvvetli f erdlere 
muhtaçtır. 

Memleketi baştan 

başa yapma devri, zi
rai, sanai' ticari kal

kınma devrini yaşıyo
ruz. 

Bugünkü gençliğin 

terbiyesi o şekilde tan

zim edilmelidir ki bu 
gençlik muasır hayatta 

kudretli bir rol, ameli fakat 
asiline bir rol oynayabilsin. 
Öyle bir rol ki kendisine 
sıhhat içinde namuslu bir ka
zanç ve muvaffakiyet vasıtası 
olsun. Asri terbiye bu gayeye 
erişmek için kuvvetli vücutlar 
yaratmah, fikri istidatları in• 
kişaf ettirmeli, sağlam ruhlar 
doğurmalı, temiz ıeciyeler yer• 
leıtirmelidir. 

Dr. Victor Paucbet'den bu 
noktaya temas eden birkaç 
sabrı aynen naklediyoruz : 

0 lsabetli görüt ve fikirler, 
şüphesiz, bizim mürebbileri
mizde yok değildir. Fakat bun
lara can verecek ameli zihni-

yet pek azdır. Kuvvetli proğ· 
ram yolunda yürümek muallim
lerin yardımile ebeveyinlere 
düşen bir vazifedir.Proğramıoız 

çocuğa müstakbel hayatında, 
sıhhat, kuvvet, uzun bayat_ 
enerjik karakter, ameli irade 
temin edecek faydalı şeyler 
öğretmek olmahdır. 

Eğer biz kuvvetli insanlar 
yetiştirmeğe muvaffak olamaz• 
sak, diğer milletler modern 
terbiye sahasında bizi ~eçe
ceklerdir. Ticaretimiz, sanayi
ımız, ziraatımız, memleketin 
zenginliğini teşkil eden her şey 
tehlikeye dütecektir. Bankno
tumuzun kağıt fiyabndan fazla 
kıymeti kalmıyacakbr. Pira· 
tik ve kudretli Amerikalı
lar, kalkınmalarmda enerjik 
Almanlar, gençleşmiş ltalyan
larm hergün bedeni, manevi, 
maddi, iktisadi ve içtimai re
fah yolunda bizi geçtiklerini 
göreceğiz. Amerikaya göz atı
nız. Gençlik bedence ve ah
lakca kuvvetlidir. 20 yaşına 
kadar mektep hayatındaki ter
biye bunları takviye ebneğe 

yarı)or. Hayata atıldıkları za
man bilgileri yoksa bile çalışı· 
yorlar, muvaffak ta oluyorlar.,, 

mirspor takımı' Hergün 
---Bir fıkra 

Dün a}cşam geldi, bugün 
Altınordu ile karşıJaşıyor 

. , 

.. -.. ~~·-......, ... ..,.......,.,.,'~ .. ,,· .. ·,,~.*-~i -~~: ~ ·:::~~;, . '. /-~tt~· 
Altuıordu takımı 

IJk maçlarını bugiln Altınor- rek Orta Anadolu grup şam-
du takımiyle yapacaklarmt ha- piyonu unvanını taşıdıkları için 
ber verdığimiz Eskişehir şam- Demirsporluların burada yapa-
piyonu Demirsporlular dün cakları maçlar şüphesiz ki Es· 
akşamki Afyon trenile şehri· kişebir kadar Ankara takım· 
mize gelmişlerdir. Demirspor- larmı da ilgilendirmektedir. 
lular Basmahene istasyonunda Bugün saat 16.30 da Alsan-
kalabahk bir sporcu kitlesi ve cak stadında göreceğimiz De-
şimendif erci arkadaşları tara· mirspor takımı geçen seneki 
fından karşılanmışlardır. kadrosundan kuvvetlidir. O 

Gelen on yedi fud.bolcunun 2-3 gibi ehemmiyetsiz bir farkla 
içinde K. S. K ın eski muha- galib gelen Altınordu ise bugün 
cimi lsmail ile Altınordu mü- belki de geçen seneki kuvve-
dafaasında oynamış Şevket tinden düşüktür. Fakat ne de 
gibi lzmirin tanıdığı kuvvet- olsa revanş mahiyetini haiz 
li elemanlar ve Beşiktaı ile olan bugünkü karşılaşma her 
Süleymaniye taktmlarmda oy- iki takımdan ziyade lzmir ve 

orta Anadolu futbolünün bir çar
namış Maraton lbrahim, Hayati 

pışması olacaktır. Ve geçen se-
ve Mennan gibi tecrübeli oyun- neki mağliibiyetlerite tatmin 
cular vard1r. edilmediklerini sandığımız De-

Demirspor takımı, Altınordu mirspor takımı busrün za-
takımımız gibi enerjik oynıyan y,fladığı sanılan lzmir fut-
bir takımdır. Atak mühacim bolunun karşısında iyi bir 
hattı kuvvetli bir müdafaaya netice almak için var kuvve-
istinat etmekte olduğundan ta- tini sarfedecektir tahmin edi-
kımlanmızla yapacakları karşı- yoruz. 
laşmalar canlı ve çetin olacaktır. Misafirlerimiz Cumartesi gt!-

Geçen seneki Ankara şam· nü Demirspor, pazar günii de 
piyonu Gençler birliğini yene- Altayla karşılaşacaklardır. 
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ğümüz fikirleri hulasa edersek lara ve açık hava tedrisahna 
şu neticeye varmıı oluruz: alışhrınız. Böylece onlara, mu-

Hayat mücadelesinde muvaf· vaffakıyete, sıbhata ve seadete 
fakıyet ve istikbal kuvvetli en müsaid şartlan teşkil eden 
vücut, ameli kafa, temiz ka- temiz ve saf bir itiyad kud· 
rakterlere malik olanlarm elle- retli bir seciye yapmlf olacak-
rindedir. sımr:. 

Sayın anneler ve babalar! Çocuklara hıfzıssıhhayı ben-
Çocuklarınızın mukadderah ve liklerine nnfuz ettirecek tel-
istikbali sizin ellerinizdedir. kinatta bulununuz. Mesela: 

Size cesaret verecek aıkı- "Yemekten evvel daima 
nızla, ıi.ze nurlu yolu göstere- ellerini yika" 
cek zekanızla, sizi gevşeklik ve 

0Yemeği yavq yi., 
zafiyetten uzaklaıbracak ve ga• "Her mevsimde başı açık 
yeye ulaşhracak irade kuvveti
nizle çalışmak vazifesiyle mü
kellefsiniz. 
Çocuğunuz mukadderatı hu

yuna ve seciyesine bağlıdır. 

Huyu vücudunun, aıbhaboın, 
kuvvetinin makesi olacaktır. 
Çocukta uyandıracağınız hıfzıs· 
sıhha itiyatları bunda mühim 
rol oynıyacaktır. 

Çocuklarınızın hayatta mu
vaffak olmaları için gayre tinizi 
şu üç noktaya temerküz ettir
meniz lazımdır. 

1 - Onları mücadele için 
techiz ediniz. Vncutlannı fU• 

mullO. ve tabii bir muayenenin 
vereceği direktiflere göre tec

hiz etmeniz lazımdır. Bedeni 
nak1selere ehemmiyet veriniz. 

Bilkuvve tedavi (Andokrinote
rapi) metodJariyle yani hıfz..-

ııbha ve bedeni hareketler yar· 
dımiyle kuvvetJi vücutlar mey-

dana koyunuz. Eğer çocuğunuz 
ağzı ile hava alırsa, diıferi 

ayrık, çeneleri müsavi değilse 
dişlerinin tedavisine ehemmi

yet veriniz. Eğer çocuğunuz 
çok şişman veya çok zayif ise, 
benzi sararmış, ağzı açık iıe, 
tenbel yahud hadidülmizaç ise, 
fena uyuyorsa iştihası yoksa 
doktorunuza müracaat ediniz. 

Çocuklaranızı bedeni hare-

gez,, 
H Az et yi, az baharlı şey, 

az çukulata,, 
"Hiç tütün ıçme, alkol 

kullanma,, 
Gibi telkinler. 
il - Onların zekalarmı tec

hiz etmeniz liz1mdır. Bu zekayı 
lüzumlu, faydalı, ameli ve sağ
lam feylcrle döşeyioiz. 

Çocuklarmıza daima kuvvetli 
telkinler, iyi ve faydalı adet
ler vermekten çekinmeyiniz. 
Yorulmaksızın aynı tavsiye ve 
nasihatları tekrar ediniz. Bu 
naıihatlar farkına varmaktıııa 
dimağlarına nüfuz edecek ve 
istikbalde mukadderatlannda 
rol oynıyacak adetleri vücude 
getirecektir. 

ili - Onların karakterlerini 
tahkim etmeniz lizımdır. Bunu, 
kuvvetli bir ah.liki terbiye ile, 
fazilet ve abJlkt lıareketler 
misalleri ile, onlara inanma ve 
kalb vermekle, baıkasına saygı 
nefsine hakimiyet hiılerini ver· 
mekle yapacaksınız. Ailenin 
bu şayanı tebcil hareketi bir 
günün işi olmadığı gibi, ilk 
birkaç senenin iti de değildir. 

Çocukların karakter, yahut 
ahlaki yapılışlan ayni zamanda 
onların huylarına, müktesep 
ldet1erine, kafalarında taazzuv 
eden telkinlere de tlbi ola· 
cakbr. 

Bu telkinlar onlann plıaiye
tini bize if e ~n hareket ve 

YJzan: Eczacı Kemal Akta!l 
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Çocuklar 

Bugün Türk tarihinin büyük 
bir 'safhayı kopayarak daha 
büyük bir safliayı açtığı gün .. 
dür. Kamutayın ilk açıldığı 
yıldönümüdür. Bugünü çocuk
lara bayram günü yapmanın 
manlsını dilşündilkçe hayran
hğım artar. Yarının genci bu· 
günü çocuk iken alkışlıyor, 
çocuk için her dakika, her sa
at her gün bayram olmak ge· 
rektir. Çocuk ruhu bir muam
madır derler. Onun temiz 
duygularına iri istikamet ver
mekle çocuktan bir cihan 
doğar, şozu pek doğru-
dur. Bugün tramvnyları, oto
bU. ve vapurları, sinema vo 
parkları neı'elerile dolduran 
yavrulara dikkatle bakın, bu
gün belki bakıJmağa muhtaç
brlar fakat yarının herşeyini 
üzerlerinde taşıyacaklar onlar· 
dır. Bütün Türkiyede bugün 
her yavru gülecek, oynayacak, 
neş' elenecektir. Dilerim ulu 
Tanrıdan hep gillsUnler .. Dai· 
ma neş'elensinler.. Çocuk1uk
lannda başlıyan bu neş'eyi, bu 
kudret ve şetareti büyüdükçe 
yaşlariJe mütenasip olarak ya .. 
şatsınlar.. Yarın memleketimiz 
daha geniı bir refah ve saadet 
memleketi olsun.. Onu bu yav
rular yapacak, onlar yaşata
caktır. Bazan ah çocuk olsay
dım deıim, bu iştiyakım bugün 
pek fazladır, bilmem siz ne 
alemdesiniz? 

Yeni bir diinya 
harhı körükleniyor 

- Baş tatajı I incı saJ1jatla -

imkanını verdikleri tak
dirde bunun tam mana .. 
slle delillk olacağını söy
lemı, ve demiştir ki: 

Bütüw;ı hu arada medeniyet 
için tehlilke merkezi olan Al
manyanm Nazi hükümeti bek
liyor, takip ediyor ve harekete 
geçiyor. 

INGILIZ DIŞ BAKANLlGI 
MÜSTEŞARI NE DIYOP? 
L~ndra, 22 (A.A) - Dıf ba-

kanlığı müsteşarı Lord Kran
bum, Habeş meselesi hakkın· 
meb'uslara verdiği cevapta 
şunlan da söylemiştir: 

ltalya milletler cemiyeti pak
bnı ihlile devam etmektedir. 
Milletler cemiyeti gayretinden 
vazgeçmemelidir. lngiliz hükü-
meti Cenevrede kararlaştırıla
cak ekonomik ve finansal bü
tün zecri tedbirleri ittihaza 
hazırdır. 

GARiP BiR MUKAYESE 
Paris 22 (Ö.R) - "Oeuvre" 

gazetesinde Bo. Genevieve 
Tabovus Ingiliz siyasasına göz: 
atarak, Loloyd George kabi
nesinin Türklere, yani kuvvet
lilere kartı Yunanhlan hima
yeye cabaladığı için gözden 
düıtüğünü yazmakta ve Baldvin 
kabineıi de Italyaya karşı Ha-
beıiatam müdafaada ısrar ede· 
cek olursa umumi efkar karşı
sında iflAsa sürükleneceğini 
tahmin etmektedir. (!!) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
fikirlerin başlangıç noktası ola-
caktır. Bunlar sizin onlara ve-
recegınız misallerle, onların 
annnde a6yliyeceğiniz sözlerle 
doğacakbr. 

işte çocuğun mukadderatın· 
da oymyacağınız rol Sizin gibi 
kendi arkadaşlarının ve hoca-
larının tarzı hareketleri ve na
sihatJarı da ayni rolü oynarJa,. 
Bu maddi ve manevi çahtm 
haftalarca, aylarca seoderc 
devam edecektir. Sizin onlar 
vereceğiniz bedeni ve ahlak 
itiyatlar ya faydalı ve yahu 
meş'um neticeler verecek. ly 
Adetler doğurmak fena itiyat 
ları doğurmaktan daha zor bi 
İf değildir. Daima müteyakkı 
olmak kifayet eder. 
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Habeşistan dağlarında Bir sergüzeştin bilinçosu 
tiabeşlermukabiltaarruzlarlaltalyan ''Namaglub,, Duçe Italyayı nasıl 20 

ordusunu tehdid ediyorlar sene için harabiye sürükledi 
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Habe,ıer Desslede on yedi ltalyan tayyaresini bir baskın yaparak yaktılar 
ltalyanlar Adls-Abebaya kolay kolay varamıyacaklar 

Adi.s-Abeba, 21 (A.A) -
Adis-Abeba'da dıvarlara hükü
~et tarafından yapıştırılan teb
lıglerde İtalyanların işgal ettik
leri iddiası hilafına olarak bü
kfıınetin; Siolamede, Ankober, 
Pourrailu, Hauach, Harrar, Af
d~ın, Ciciga ve Sasnabur şe
hırleriyle muntazaman telsiz 
ınuhaberatında bulunduğu bil
dirilmektedir. 

Şehir balkının hemen hemen 
üçte biri son günlerde şehir
deu gı tmiştir. Ecnebiler kami
~en elçiliklerine iltica etmişlerdir 
lngiliz elçiliği, etrafında kazı
lan siperler ve konulan tel ör
gülerle bir müstahkem mevkie 
benzemektedir. 

IMP ARA TOR IT AL YAN 
MUVASALASINI KESiYOR 
Londra, 21 tA.A) - Son 

alınan haberlere göre Habeş 
kıtaatı ltalyanların Adis - Abe
ba üzerine yürüyüşlerini dur
durınak için mevzi almış bu
hınmaktadır. Diğer taraftan 
iınparatorun da Dessie ile ltal
Yan muvasalatını kesmek için 
dağlarda mühim kuvvetler tah
şit ettiği bildirilmektedir. 

Italyan hava kuvvetleri Adis
Abebanın şimalinde Selase mın
takasını şidd~He bombardıman 
etmektedir. 

Ogadende general Graziani 
ileri hareketine devam ederek 
Sasabeneki işgal ettiği bildirili
yor. 

ITALYANLAR TEHDiT 
ALTINDA 

Adis - Abebadaki Royter 
muhabirinin bildirdiğine göre, 
Şimalde imparator dağhk ara
ıide mühim kuvvetler tahşid 

etmektedir. 
HALK ADIS - ABEBA YA 

DÖNÜYOR 
ltalyanların ilan ettiklerinin 

hilafına olarak faşizmin · yıldö
n!ımünde Adis - Abehaya gir
meğe muvaffak olamadıklarını 
gören halk küçük kafileler ha
linde tekrar şehre dönmeğe 
başlamıştır. Bunlar yakın olmı
yan bir tehlüke önünde kaç
mış olmaktan dolayı bir az da 
mahcup gözüküyorlar. 
17 ITALYAN TAYYARESiNi 

YAKTILAR 
Heniiz resmen teyid edilme

miş bir habere göre bir Habeş 
müfrezesi Dessie civarındaki 
tayyare meydanına geceleyin 
dağdan inerek baskın yapmış 
ve nöbetçileri öldürdükten 
sonra orada bulunan 17 tayya
reye ateş vererek tamamiyle 
yakmıştır. 

SASEBENEK 
!TAL YANLARDA 

Cenubdaki Italyan ordusu 
nezdinde bulunan Royter mu
habirinin gönderdiği bir tel
grafa göre, kuvayi külliyeye 
muvazi olarak şimale doğru 
ilerliyen Libyalılar kolu Birku
tun 70 kilometre ötesinde bu
lunan Asagagi işgal etmiş 

Dessieden btr 111a11zara 
bu suretle Habeşlerin Sasabe- yaralı olarak 700 asker ve 13 
nekteki sağ cenahının muka· slibay zayiat verdiklerini, hal· 
vemetini kat'i olarak kırmıştır. buki Habeşlerin 2000 kadar 
Bu şehir ltalyanların eline zayiatı olduğunu söylemekte• 
düşmüştür. Libyalılar kolu ileri dirler. 
hareketine devam etmektedir. iT AL YANLAR NEREDE? 
Habeşler bu kolun dümdarla- Adis-Abeba, 21 (A.A)- Dün 
rına Birkut civarında bir mu- ltalyan tayyareleri Balinin mer-
kabil taarruzda bulunmuşlardır. kezi olan Magaloyu bombar-
Söylendiğine göre bu mukabil dıman etmişler ve dört kulll-
taarruz ağır zayiatla püskür• beyi yakmışlardır. iki kadtn 
tülmüştür. Libyalılar koluna ölmüıtür. Buraya gelen bir ha-
karşı duran Habeş kuvvetleri bere göre ltalyanlar Dessie 
yirmi bin tahmin olunmaktadır. yolu üzerinde ve Adis-Abeba-

ZA YIAT MiKTARI dan 160 kilometre uzakta bu• 
ltalyanlar geçen hafta Ciam- lunan Solamedaya henliz vara• 

gobo muharebesinde ölü ve mamışlardır. 

l 
······rtnans ......... bakani" .. .. 

................ mııı ........... 

Emlak kıymetleri 
hakkında izahat 

Ankara, ( Özel ) - Afyon 
saylavı Türker Berçin emlak 
kıymetleri hakkındaki takririne 
cevab veren Finans bakanı 
Fuad Agralı demiştir ki: 

- Takrirde işaret edildiği 
veçhile Türkiyede emlik kıy• 
metleri üzerinde filhakika Is
tan bul, İzmir gibi mühim mer
kezlerde düşüklük vardır. Tak
rir sahibi bu diişüklüğün amil· 
!eri meyanında birinci dere• 
cede Emlak bankası veya
hut böyle emlak üzerine mu
amele yapan müesseselere 
ipotekli olan malların satışına, 
ikinci derecede de devlet elin
deki malların satışa çıkarılma
sını en mühim imil olarak zik
retmektedir. Sayın saylavın bu 
hakiki amilleri iyi teşhis ede
bildiğinde bendf'niz mütered
didim. Maalesef mütalaasına 
iştirak edemiyeceğim. 

Arkadaşlar, bence emlak fi-

1 

verdi 

Haraççı Kardeşlerin 

yatlarının dlişkünlüğü iktisadi 
kanunların tesiratındadır. 8 - 10 
senelik iktısadi hareketler tet
kik ve tahlil olunursa bu ha
kikat temamiyle tebarüz eder. 
Eşya fiatlarındaki yükseklik 
iktisadi hareketlerde geniş
lik bulunduğu 1929 - 1931 
senelerinde görülür ki em• 
lak iradları ve binnetice kıy
metleri de yükseklik arzet
mektedir. Bu yükseklikde 
halkın ihtiyaçsızlığını nazarı 
dikkate almak lazımdır. Ağır 
borçlar altında apartımanların 
yükselmekte olduğuna hepimiz 
şahidiz. Gayri menkul buhranı 
dünya iktısadi buhranının her 
hangi bir manzarasından ibaret
tir. Harbı umumiden sonra bü
tün eşya fiatlerinde yükseklik 
görüldüğü gibi diyebiliriz ki o 
zamanda kolayca servet edin
miş olan sermayedarlar gayri 
menkul işlerinde, bunların irat
larından intifa etmeyi sermaye 
için en tehlükesiz bir plasman 
olarak düşünmüşler ve hummalı 
bir faaliyetle gayri menkul in
şaatına girişmişlerdir.O zaman
larda hakikaten yüzde on ila 
on üç belki daha fazla irat ü
mit ediyordu. Kolay ticaret 
yüksek kazanç, iyi yaşama ih
tiyacı şehirlerde nüfusun teki
süfü gibi daha birçok amiller 
bu iratların, icarların yüksel
mesine hadim oluyordu.Ondan 
sonra dünyayı saran iktısadl 
buhranın bütün eşya fiyatla
rında bir sukut yarattığı sırada 
elbette ki emlak iratları ve 
binnetice kıymetleri de eski 
halini muhafaza edemezdi. Dü
şüklüğün asıl amili, müessiri 

• • • • 
Mobilye meşherını ~e~ınız 

l . 2 . beyler sokak daıreı mahsusa 
zmır ncı • 

Beğeneceğiniz mobilyelerı 

10 T ~~i~~rj~E 
budur 

milletler Duçe'nin namaglub olduğu masalı 
cemiyetinin kudretsizliği üzerine kurulmuştur 

'Ya:z:a.:n; G-.tovaıın.t G-İc;;.::ı:....i:o 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nihayet, Faşist ltalyada ti''*' ~ tını isbat ettikten sonra be:a· 
olub bitenleri açıkça anlata- ·~·' ' • .. · et kazanabildi. 
bitirim. './ ·· .. ·. . ,.,.. ltalyada herkes biliyor ki 

Aylardanberi telefonla söy- f Muşsolininin Habeşistana karşı 
ledığim her sözü Mussolinin ·~ .,. · harp açması ekonomik vaziye-
gız:!ı ajanları kaydediyorlardı. tin süratle fenalaşmasından 

Her telgraf, ltalyada nasıl ileri gelmiştir. Başlangıçta bar· 
' yaşanıldığını, hayalın gerçek hı tasvib edenler bile bu ser· 

yüzünü kimseye bildirmeme gür.eştin ltalyaya hiçbir fayda 
imkan bırakmamak için dik- temin etmiyeceğini şimdi anla· 
katlı bir muayeneye, sansöre mış lardır. Görüyorlar ki lta!ya 
tabi bulunuyordu. bütün Habeşislanı işgal etse 

Aldığıuı mektubların hemen bile bu memleketin meşkük 
' 1-epsi sansürce muayene ed:l· , olan kaynaklarını işletmek İçin 
! mişti. Bir hafiyeler şebekesi t icap eden para yı bu lamıya· 

1 
evımi sarmışlardı. ltalyada ha- caktır. 
yatım tahammül edilmez bir Harb şu veya bu suretle bi· 
hale gelmişti. Heyşeyden evvel tince ltalyanın vaziyeti sergü· 

l yabancı memleketlerde yerleş- zeştin ba ~ladığı günlere nisbetlcı r 
miş bulunan bir zehabı yıkmak , .f' çok daha kötü olacaktır. Erzak 
isterim: Habeş harbının ita!· fiatleri biç durmadan yükseli-
yada popüler bir harb olduğu yor. Zeytinyağı, şeker, kahve, 
zannı yan;:ştır. ' tereyağı meyva ve hatta sebze 

ltalyanlar, heyeti umumiye- fiatleri dört ayda iki kat ol-
ıiyle, kendilerini böyle sevil- muştur. Bir aydım beri elektrik 
miyen bir savaşa sürük- i ve bavagazı tarifeleri de yüzde 
leyen rejime aleybtardırlar, on arttırılmıştır. 
yorgundurlar ve gayrı mem- .. ~ Bununla beraber Mareşal Ba· 
nuııdurlar. Rejimin kendilerini dil d<>glionun zaferleri ve zecri 
harabiye sürüklemekte oldu- "'- tedbırlerin tatbikindeki muvaf· 
ğunu eyiden eyiye ğörüyorlar. fakıyetsizlik Italyan gençliğiyle 
Yine pek güzel idrik ediyor- harbın arasını bulmuştur. Ro-
lar ki ltalya bu Afrika har- r _ _ _ mayı terk etmeden bir kaç gün 
hından galib veya mağlüb Duçı' evvel sokaklarda siyah göm· 
fakirleşmiş olarak çıkacak ve cezasini istilzam eden ağır bir !ekliler şu şarkıyı söyliyorlardıı 
dış ticaretinin hiç olmazsa yir- cı'nayettir. "H b h b k d k a eş ar mı azan ı tan 
mi sene için mahvedilmiş ol- Bir kadın tanıdım ki koca· ı ı d 
dugu· nu görecektir. sonra ngi tereyi e yutacağız .• 

sından ayrılmak, boşanmak is- D · • ı· ld · ltalyada bugün hiç kimse uçenın namag up o ugu 
tiyordu. Polise baş vurarak h b ·ıı ti · t' 'n düşündüğünü ne söylemeğe ne ze a ı mı e er cemıye ını 

de dudaklarına getirmeğe ce- kocasının Duçeye hakaret etti- zecri tedbirleri tatbikteki kud-
g• ini söyledi ve teşebbüsünde t · ı· · · ·· · '- J t saret edemiyor, Bir şahsa mu- te sız ıgı uzerıne ısuru muş ur. 
muvaffak oldu. z · db' J • b 1 d halefet damgası vurulmıya dur· ecrı te ır erın aş angıcın a 

sun can sıkıntıları hemen baş- Maruf muharrirlerden birini faşistlerin maneviyatı hiç te 
lar. Kısaca muhakeme edilir, kıskanan şu mabud kadın şai- eyi değildi. 300 bin kişilik Af-
cezalandınlır. Alelumum böyle- ri de bir misal olarak zikrede- rika ordusunun orada erzaksıı 
!eri Sicilya yakininde küçük bir bilirim. Onun rakibini faşist kalmasından korkuluyordu. Fa-
adaya üç sene müddetle nef- düşmanlığıyla suçlaması tesir- kat Mussnlini son atusu olan 
yedilirler. Mussolininin deli ol- siz kalmamıştı. Muharrir tevkif blöfü de oynadı. 
duğunıı.söylemek on sene hapis edildi. Fakat Faşizme sadaka- (Dally-Telgraph) 

·········~~~-~··············~~~~~~~~~~·····················~····~···~······~· 

Petrol ambargosu 
ZAMANI GELMEMiŞTiR 

DiYOR 
Londra, 22 (Ô.R) - Avam 

Kamarasında mlistemlekeler 
müzakereleri esnasında bir 
saylav, Süveyşin kapanması 
ve ltalyaya karşı petrol am
bargosunun tatbikioi teklif 
etmiştir. Buna cevab veren 
Eden, şimdilik bu tedbirlerin 
ahnmasının muvafık olamıya
cağı mutaleasını ileri sürmüştür 

Grazyaniye 
suikast 

Roma, 22 (Ô.R) - General 
Grazyaniye bir profesör tara• 
fından suikast yapıldığı hak
kındaki yabancı kaynaktan 
çıkan haberler dolayısile ismi 
geçen profesörün Romada ol
duğu ve hadisenin esas olma
dığı bildirilmektedir. 

Ruzvelt Kanadaya 
gidecek .. 

Ohava, 22 (Ö.R)- Hükümet 
namına şu tebliğ neıredilmiştir: 
Amerika cumur başkanı B. 
Roosevelt Kanada umumi va
lisinin misafiri olarak Kanada
ya gelmiye davet edilmiştir. 
B. Roosevelt muvakkalen hu 
daveti kabnl etmiştir. Ziyaret 
yazın olacaktır. 

Kahire, 22 ( Ö.R ) - Çölde 
kaybolan Alman elçisini bul
mak için y~pılan araştırmalar 

hala hiçbir netice vermemiştir. 
Esasen dün şiddetli bir rüzgar 
araştırmaların genişlemesine 

mani olmuştur. Hudud idaresi· 

sinin iki otomobilile birlikte 
çölü baştan başa aramağa çı

kan elçilik müsteşarı Von 
Hodlenin otomobili bu sabaha 
kadar henüz dönmemişti. lngi
liz askeri tayyareleri bugün 
araştırmalarda bulunacaklardır. 

Macdonald hasta 
Londra, 22 (Ö.R) - Geçen· 

lerde ameliyat olan eski baı

bakan B. Ramsey Macdonald 
ıstıraplı bir gece geçirmiştir. 

Sabah vaziyeti hiç değişmemişti. 

TÜRK-FRANSIZ 
MODÜSÜ 

Türk - Fransız Modüs viven
disi hususi takas hükümlerine 
ait talimatnamenin 1 numaralı 
maddesinde son parağrafı şu 
şekilde değiştirilmiştir : 

" Takas tetkik heyetlerine 
verilecek beyannamelerde ithal 

edilecek olan malın cinsi ve 
miktarı ve her hangi tarife 
pozisyonuna girdiği, müfredatlı 
olarak 2österilecektir ... 

ltalyan tebliği 
Roma 22 (Ö.R) -- 192 nu· 

maralı ltalyan resmi tebliğidirı 
Somalı cephesinde kıtaları

mızın ileri harekP-ti devam 
ediyor. Bunlar hareket nokta· 
)arından 150 kilometre ileriya 
varmışlardır. Habeş dümdarlan 
kıtalarımız tarafından dağıtıl
mıştır. Bu müsademede 1 za
bit yaralı ve 50 asker yaralı vcı 
ölüden ibaret zayiatımız olmut· 
tur. 

Şimal cephtsinde gittikçı 
daha geniş bir mıntakada mu
tavaat hareketleri devam edi· 
yor. 

Lord HotP.rıner 
kehanette bulunuyo• 

Budapeşte, 22 (Ö.R) - Ga
zeteler, Lord Rotermer'in bir 
makalesini neşrediyorlar. Lord 
bu makalesinde diyor ki: 

- " Eminiz ki, Rumanya ve 
Çekoslovakyanın Maca:istan
dan haksız olarak aldığı •oprak· 
lar, on seneye varmadan Ma· 
cari ara iade edilecektir ... 
Bir Sovyet tayyareci

sinin muvaffakıyetı 
Moskova, 22 (Ö.R) - Tas 

Ajansı bildiriyor: Tayyareci Be
lachef F ransova Jozef topragına 
inmiş ve bu suretle tayyareci 
Po oniakov ve Makovin tara
fından bu kutup arazisile hava 
münakalesi tesisi için yapılan 
teşebbüs mu ffakiyetle neli
celenmistir. • 



Ei 

n 
K 
re 

ii 

ar 
r. 

a 
p 
e 
in 
n 

a 

d 

' • 

e 

23 Nisan 1sa& Sahife b. YENi A;;;;. ---..... ..;... ............. --.... ..,,,_,._ ..... .,..,, ........................... ---.......... ,,_ __ ----------· .. ----·----·--- .... ---..... --.--~ ................. ,,_""""""""" ..... """"""""""""'-
Sual listesi hazırlandı 

Bitler -Eden 

Duçe Romalılara tebşir etti ~~en'in ~erline .?İtmes. 
ıçın mevsım henuz uzak 

''Küçük bir seyahattan sonra liman göründü - ·, $ ~ ·, ."'i 
bütün yelkenleri açarak yakında oraya varacağız,, 1 •

1 

~~ma, 22 (Ö.R) - 21Nisa.n ·~ .. ııw • ' '.% - - = · · W ?l"tıf'ii • :Jl . .;;' 
tarıbı Romanın kuruluş tarıhı· # " 4@ '1. ·. · ~. 
dir ki Bir çok senelerdenberi zfl " · .· ' 
1 Mayıs yerine milli iş hayra- "' ,./ *' . + " " •C '· q 
mı olarak kabul edilmiştir. Bu t 
münasebetle hu tarihte muhte- 5'r w,w· 
lif bölgelerde bir çok nafia f; 
eserlerinin açılış resmi yapılır. 
Ve en meziyatli işçilere müka
fatlar dağıtılır. 

Bu sene 21 Nisan, iş zaferini 
silaların zaferile birleştiren 
gazeteler tarafından hususi 
olarak göze çarptırılmıştır. Ve
nedik sarayının balkonuna çı

kan hükumet reisi halkın al
lnşlariyle karşılanmıştı. Üzerin· 
de milis fahri onbaşı ünifor
ması vardı. B. Mussolini halka 
şu kısa sözlerle hitab etmiştir: 

" Bugün Romanın Noelini 
kutluyoruz. Çifte bir iş ve za
fer günüdür, Güç bir seyahat
tan sonra liman artık görünür· 
dedir. Bütün yelkenler açık 
olarak oraya vaıacağız ve ora
ya, hervakıt gıbi, Romanın 

kuvvet, adalet ve medeniyetini 
getireceğiz. ,. 

Başbakanın bu sözleri alkış
larla karşılanmış ve B. Musso
lini halka teşekkür için daha 
iki defa balkonda gözükmeğe 
mecbur kalmıştır. 
EDEN HARBi MAHKUM ETTİ 

Paris, 22 (Ö.R)- "Depeche delegesinin nutkuna da bilhassa u Progrs de Lyon ,, Uluslar 
de Toulouse" gazetesi Cenev- Ren bölgesindeki vaziyetten Sosyetesini ve kolektif emni· 
rede konseyin son celsesinde ileri gelen endişelerin hakim bu· "Liberte de Lud Ouest,,kon- yeti müdafaa ediyor. Avrupa· 
B. Eden tarafından söylenilen Junduğunu yazıyor. Bununla be· seyin gelecek toplanışta lngil- da bunun haricinde sulh ola-
nutkun azimklir ve açık oldu- raber Fransanın Afrikada büyük maz. Fransa bu yolda lngiltc-

terenin kaybettiği mevkii mu· 
ğunu, harbı mahkum ettiğini, bir devlet tarafından pakta ya· re ile birleşmeğe mecburdur. 

hakkak tekrar elde etmeğe 
lngiliz hükumetinin Uluslar ku- pılan tecavüzü, imzasını inkar Bu iki demokrasinin birleşmesi 

•t• t 'd ralışacag· ını ve imparatorluk lh • d k · B rumuna ı ıma arzusunu teyı etmesini tasvip etmediğini, bu " su un temim eme tir. unu 
ettiğini ve tekrar zehirli gaz devleti Avrupadaki teahhütle· yollannda kat'i hakimiyeti el· çok iyi bildiği içindir ki Al· 
harbına karşı yükseldiğini rine iadeye çalıştığını ilave den bırakamıyacağını hatırla· manya Fransa ve lngiltereyi 
kaydettikten sonra Fransız ediyor. tıyor. ayırmağa çalışıyor 

•••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Habeşler yurdlarını mertçe koruyor 
ltalyan kıtalarının yaptıkları taarruz püskürtül
dükten sonra Dagahur Habeşlerin elinde kalmıştır 

Adis-Abeba, 22 ( Ö.R ) 
D. N. B. bildiriyor : 

Adis - Abedada sükunet av
det etmiştir. Adis-Abeba yolu 
üzerinde ltalyan ve Habeş kuv
vetleri arasında çok çetin ve 
kanlı çarpışmalar olmakta ve 
Habeşler, beklenildiğinden da
ha büyük bir kudret göstere
rek Italyan taarruzuna muvaf
fakıyetle karşı koymaktadırlar. 

ltayan muazzam kıtalarının 
püskürtülen taarruzlarından 
sonra Sasabenek ve Dagabur 
Habeşlerin elinde kalmıştır. 
Habeşlerin bu muvaffakıyetleri 
kuvvei maneviyelerini takviye 
etmiştir. Habeş çevrenlerinin 
söylediklerine göre, Adisabaoa 
ltalyanın İşgali altına girse bile 
harb bitm•yecek ve Habşistan 
mağlubiyeti kabul etmiyerek 
işgal edilen araziyi istirdad 
yolunda çetin müc;ıdeleler ka· 
bul edecektir. Habeş veliahdı, 

bugün Adis-Abebaya gelmiştir. 
Bu geliş halkın ku vvei mane
vıyesini takviye etmiştir. 

DESSIEYI TAHRIB 
ETMiŞLER 

Asmara 22 ( A.A ) - Al
man haber alma bürosunun bu
ııusi muhabiri bildiriyor : 

Dessie halkı ltalfit0lar i(İr· 

Başkumandan Bal/oiflio 
meden biraz önce resmi dai- j mele gördüğünü anlatmakta-
relerin bir çoğunu tahrib et- dırlar. 

mişlerdir. Bütün yabancılar Italyan mahfelleri ileri hare-
şehri terketmişler yalnız iki ketin zorluksuz devam edece-
Fraosız papası bir hastanede ğini ve son amacın Nisan so-
kalmışlardır. Bu papaslar Ha- nunda veya Mayıs başında el-
beş kıta1arını.n yalnız Asbogal- de edileceğini llmid etmekte-
ler tarafından düsmanca mııa- . .dirler 

1 
ITALYAN HABERi 

Roma, 22 (Ö.R)- Dessie ile 
Adis·Abeba arasında K.orugus 
mevkiinde Italyan - Habeş 
kuvvetleri arasında şiddetli mu· 
harebe olduğuna dair Habeş 
kaynağından çıkan haberler 
Romada hiçbir şekilde teyid 
edilmemiştir. Yalnız şu nok
taya işaret ediliyor ki Ital· 
yan orduları umumi karar· 
gahın Dessieye nakledildiği
ni bildirmekle, mareşal Badog
lionun resmi tebliği Italyanların 
yeni .ele geçirdikleri mevkileri 
yalnız sağlam şekilde tahkim 
etmekle kalmıyor, Aynı za
manda burıısınıı Dessie - Adis -
Abeba yoluna dayanarak, yeni 
bir ileri hareketinin hareket 
noktası yaptıklarını ihsas et
mektedir. 

Italyan gazeteleri şimdiye 
kadar bu yeni ileri hareketinin 
çok yakın olduğunu bildirmekle 
iktifa ederek hazırlığın kudre· 
tini kaydetmişler ve bu hare
ketin parlak ve kat'i bir zafer 
olacağını kaydetmişlerdir. 

Roma, 22 (Ö.R) - Levazım 
servisleri askerlerin ihtiyaçlan 
olan maddeleri ilk hatlara gön· 
dermekle meşguldur. Habeş 
ııol cenahının bozulduğu ve 
Sasabauch şelırinin alınmak · 
üzere bulunduğu bildiriliyor. 

Alnıa11 probag n11da 

Londra, 22 (Ô.R) - Lökar
no devletlerinin son Cenevre 
toplantısında lngiltere terafın

dan Almanyaya gönderilmesine 
karar verilen sual listesi, B. 
Edenin Cevevrede bulunduğu 
sırada F oreing Office servis
leri tarafından hazırlanmıştır. 
Ve yakında Berlin hükumetine 
gönderilecektir. Bu listede, 
Fransız Dış işleri Bakanı 

B. Flandinin Vezelay nut· 
kunda ileri sürdüğü bazı sarih 
suallerde vardır. Listenin Ber
line tevdii diplomasi yoliyle 
olacaktır. Zira şimdiki halde 
B. Edenin Alman Şanselyesile 
temas etmek üzere Berline 
gitmesi mevzuu bahis değildir. 
işler henüz bu raddeye gel
memiştir. ilk önce vaziyetin 
tavzihi lllzımdır. 

Faansız çevrenlerinin kana· 
atince Almanya hüsnü niyetini 
göstermeli ve müzakeratın 
açılıp devamını mümkün kıla

cak teminatı vermelidir. Al
manyanın 7 Mart kuvvet dar
besiyle kaybettiği sözüne iti· 
madı tekrar kazanması için 
yapılacak daha cok işi vardır. 
Alman hUklimetinin bu itibarla 
neye karar \'erdiği, sorulacak 
suallere vereceği cevaplardan 
anlaşılacaktır. 

FLANDEN PONCET 
iLE GÖRÜŞTÜ 

Paris, 22 (Ö.R) - Dışişleri 
bakanı B. Flandin bu sabah 
Parise geleo Berlin büyük el· 
çisi B. Poncet ile Almanyanın 

meselesi hakkındaki temayülatı 

ıını.. ırt D r . O obf'f<> 

üzerinde göriişmüstür. Bu mü· 
him mütakereden sonra 
harbiye bakanı general 
Maurin dışişleri bakanlığına 

liderin B.Flandinle müzakerede 
bulunmuştur, Fransız çevrenleri 
bu nazik dakikalarda Fransa-
nın dış siyasasını idare eden 
daire ile milli müdafaa teşki· 
latı arasında sıkı bir temasın 

tesisini her zamandan ziyade 
elzem görmektedirler. 

ZECRİ TEDBiRLER 
GÖRÜŞÜLECEK MI? 

Paris, 22 (Ö.R) - Salahi
yettar Fransız mahfellerinin 
fikrince ltalyan • Habeş mes
elesi hakkında konseyin 11 
Mayıs toplantısından önce hiç 
bir şey yapılmıyacaktır. Zira 
3 ncü defa olarak yapılan uz
laşma teşebbüsünün akameti 
hakkında 48 saat önce yapılan 
müşahededen sonra şimdilik 
yeni bir muhakeme unsuru 
yoktur. Ancak 11 Mayıshı 
vaziyetin ne olacağı tahmin 
edilemez. lngilterenin zecrı 

tedbirler meselesini ileri sür· 
mesine ihtimal olmakla be
raber, hadiseler ltalyanların 
Habeşistandaki askeri netice
lerine de ehemmiyetli mikyasta 
mani olacaktır. Italyanlar da 
o tarihe kadar Habeşistanda 
kat'i ve son bir netice elde 
etmeseler bile, ileri hareketle
rini tamamile inkişaf ettirerek 
Adis-Abebayı işgal etmiş ola
caklarını ümit ediyorlar ki bu 
vaziyetin şeklini pek değişti• 
re bilir. 

Isviçre federal meclisinde 

Z. tedbirlerin müessir ol
madığı mevzuubahsoldu 

Bern, 22 (Ö.R) - Uluslar sosyetesi müzakereleri Isv:çre 
federal meclisinde bazı münakaşalara sebebiyet vermiştir.Meb'us
ıardan biri Sovyet hükümetiyle komünist enternasyonalı arasın· 
daki münasebete nazarı dikkatı çekerek Rusyanın uluslar kuru· 
munda bulunmasının milletler için bir fayda teşkil etmediğini 
iddia eylemiştir.Bir çok suallere cevap veren federal meclisi baş
kanı, lsviçrenin Italyan - Habeş ihtilafında iyi bir siyaset takip 
ettiğini söylemiş, bununla beraber zecri tedbirlerin arzu edildiği 
kadar müessir olamadığını teslim etmiştir. Isviçre, diğer memle
ketlerin iç siyasasına müdahaleden sakınmakla beraber, arsıulu
sal vaziyetin inkişafını dikkatle takib etmektedir. 

Uluslar kurumu, akamete uğramak 
tehliikesile karşı karşıyadır 

Brüksel, 22 ( Ö.R) - "Echo de la Bourse,, gazetesi ltalyan· 
Habeş ihtilafı hakkında Cenevrede verilen kararı tefsir ederken 
bunun tahminlere muvafık çıktığını yazıyor ve şunları ilave edi
yor: Uluslar kurumunun Habeş ve Ren meselelerinde çifte aka· 
meti elindeki vasıtaların kifayetsizliğini isbat etmektedir. Devlet 
elleri bu müessif hadiseden iki ders çıkarmalıdırlar. Birincisi 
kolektif emniyetin ciddi esaslar üzerine kurulması, diğeri b11 
iıe bütün devletlerin lıtiriki zaruridir: 

lngiliz baıbakanı B. Baldvin lngiliı: dıı •İyaaaaının esasının 
kolektif emniyet olduğunu ıöylerken lngilterenin, milletler 
ailesi iıtirak ederse, bu siyasete daima iştirik edeceiini 
ı!Svlemilıtlr. 



Haftalık piyasa durumu 
•• 
Uzüm piyasasında durgunluk vardır 

incir stokları üç hin çuvaldır 
Ticret ve Zahire borsası ta

rafından neşredilmiş olan satış 
listelerine göre 15 - 21 nisan 
936 tarihleri içinde borsada 
alınıp satılmış olan zehair ve 
hububat ile sair ticaret eşya
sının haftalık satış mikdarları 
ile hafta içindeki en az ve en 
çok fiyatleri: 
Satılan eşyanın 
Cinsi mikdarı 

Çuval 

haftalık fiyatı 
az çok 

Buğday M. 7728 6. 1. 
Arpa muhte. 162 4.25 4.75 
Bakla 874 4.375 4.375 
Mısır darı 50 5.25 5.25 
Akdarı 80 5.50 5.50 
Pamuk muh 2698 bal. 37. 42. 
Pamuk çe. 48935 kilo 3.25 3.25 
Yapağı 7184 kilo 57.50 61. 
Palamut ken 1770 400. 650. 
Palamut tırn 608 550. 710. 
Çam fıstığı 196 kilo 65. 65. 
Zeytinyağı 6000 kilo 41. 41. 
Çekir üzüm 1673 çu. 8.50 12.25 

Son haftalık borsa satışlarını 
bu suretle topladıktan sonra 
belli başlı ihracat maddelerin· 
den hafta içinde nevi itibarile 
satış miktar ve fiatlerile piyasa 
durumları hakkında edindiği· 
miz malumatı dercediyoruz: 

· Arpa 
Hafta zarfında satıldığmı 

işaretlediğimiz 162 çuval arpa
nın 11 O çuvalı yerli malı olub 
kilosu 4.75 kuruşdan ve 52 
çuvalı muhtelif yerler mahsulü 
olub kilosu 4.25 kuruşdan sa
tılmıştır. 

Geçen hafta borsada muh-
telif kaydile satılmış olan 1490 
çuval arpanın beher kilosu 

4.375-4 kuruş arasmda fiatlar 
ile satılmıştı. Geçen sene bu 
hafta borsada 3.625-3.25 kuruş 
arasında fiatlarla 278 çuval 
Uşak malı ve 3.25 kuruşdan 
74 çuval yığar arpa satıp 
olmuştu. 

Haftalık piyasa durumu ge
çen haftakinin aynı alarak ka
bul edilmekte ve yeni arpa 
mahsulünün idraki zamanına 
yakla~ıldıkça fiatlerde düşkün
lükler olacağı tabii sayılmak
tadır. 

Bakla 
1936 senesı bakla mahsu

lünden alivre mübayeat bu 
hafta zarfında başlamıştır. Ni
sanın 17 ve ı8 inci günleri 
yapılan bu muemelelerin yekli· 
nu 874 çuvala baliğ olduğu 
anlaşılmış ve · fiatinin 4,375 
kuruş olduğu da görülmüştür. 

Geçen hafta borsada bakla 
işi olmamış ve geçen senenin 
bu haftasında da vaziyet ayni 
merkezde bulunmuştu. 

Alivre bakla işlerinin başlan
gıcında görülen fiatler şimdi
lik mutedil gibi görünmekte
dir. Mamafih fazla talep vukuu 
halinde fiatlerin yükselmesi 
ihtimali de vardır. 

Bu yılın bakla mahsulünün 
bugünkü durumu hakkında 
alınan haberler çek memnuni
yet verici bir haldedir. Mah
sulün gerek mıktar ve gerek 
kalite noktalarından geçen 
seneden üstün olduğu muhak
kak olarak söyleniyor. 

Pamuk 
Hafta içinde borsada yapıl

dığı borsa bültenlerinden an
laşılan pamuk ııatışları aşağı· 
daki surette ayrİlmaktadır: 

Haftalık fiat 
Nevi Mıktan en az en çok 
Prese 1 ci ha. 933 B. 40 40 

" " vade 1405 " 40 40,25 
" 2 hazır 262 " 37 39 
.. 3 " ıs " 35 35 
" 1 ci eski sa 83 " 41 42 

Yekun 2698 
Bundan bir hafta evvel ise 

borsada aşağıdaki gösterdiği
miz muameleler olmuştu. 
Nevi Mıktarı Fiatı 

Balye az çek 
prese birinci 889 4ı 42 

" vadeli 525 40 41.25 
" üçüncü 74 35 35 

kaba biriocı 30 harar 42 42 
Yekıin 1488 30 

Bundan bir sene evvelki bu 
hafta ise; 39 • 40 kuruş ara
sında fiyatlarla 403 ba\ye pre
se birinci, 38.5 kuruştan 4 bal
ye prese ikinci ve 38 kuruş• 
tan 7 harar kaba birinci pa• 
muk satışı borsaya yazdırıl

mıştı. 
Son hafta içinde pamuk pi

yasası geçen haftaki kapanıı 
fiyatı olan 40 kuruş üzerinde
ki durumunu saklamıı olmakla 
beraber haftalık muamelat ge
çen haftadan fazla olarak tes
bit edilmiştir. 

Mubayaat tamamile ihracat 
evleri tarafından yapılmış fab
rikalar mubayaatta bulunma
mıştır. 41 

Palamut 
Son hafta içinde borsada 

kentalı 550 - 710 kuruı ara· 
sında fiatlarla 608 kental tır-

nak, 545 • 650 kuruştan 1565 
kental kaba, 550 kuruştan 44 
kental refüz, 400 - 450 kuruş
tan 161 kental engin refüz 
palamut muamelesi olmuştur. 

Geçen hafta ise kentalı 250 
kuruştan 99 kental refüz pa
lamuttan başka muamele ol· 
mamıştı. 

Geçen yılın bu haftasındaki 
borsa palamut satışları ise aşa
ğıda gösterilmektedir. 

Nev'i Kental Fiat 
az çok 

Tırnak 576 405 435 
Tırnaklı 65 300 300 
Kaba 592 200 290 
Refüz 50 ı95 195 
Yekun 1283 

Palamutun son haftaya ait 
piyasl\ durumu geçen haftaki
nin ayni gibi olup yazılmağa 
değer yenilikler olmadığı an· 
laşılmıştır. 

Zeytinyağı 
Son hafta içinde borsada 

yapıldığını yukarıda işaretle
diğimiz 6000 kiloluk zeytinyağı 
satışı bir parti sıra maldan 
ibaret olup kilosu 41 kuruştan 
muamele görmüştür. 

Geçen hafta ise borsaya 
24 - 33,5 kuruş arasmda fiat
larla 39291 kiloluk eski satış· 
lar yazdırılmıştı. 

Geçen yılın bu haftasında 
borsada aşağıda işaretlediği
miz zeytin yağı işleri olmuştu. 

Nev'i Kilo 
Sabunluk 14900 
Sıra 52200 
Posalı 1400 
Posa 2800 
Yekıin 71300 

Fiatı 

az 
23 
23 50 
21 75 
6 

çok 
24 50 
24 75 
21 75 
6 

Zeytin yağı piyasası tama
men bir durgunluk devresi ge
çirmekte ve piyasa teşkil ede
bilecek önemli işler olmamak
tadır. 

İncir 
Muamele yoktur. Piyasada 

henüz 3000 çuval incir ve bir 
bukadar da hurda olduğu he
saplanmaktadır. Hafta içinde 
mevcut mallar üzerine bazı pa
zarlıklar olmuş ise de netice• 
lenememiştir. Mevsim eyiden 
eyiye geçmiş olması dolayısiyle 
stokların gelecek mahsule 
devredileceğinden endişe edil
mektedir. 

Çekirdeksiz üzüm 
Gündelik satış listelerine 

göre son hafta içinde borsada 
yapılmış olan çekirdeksiz üzüm 
satışları tarih sırasiyle aşağıda 
gösterildiği gibidir: 
Satış tarihi Satılan miktar 

15-4-936 
16 .. " 
ı1 " .. 
ı8 " " 
20 " " 
21 .. " 

Çuval 
115 
ı5ı 

505 
440 
103 
359 

1673 
Bu suretle çekirdeksiz üzüm 

mevsimi başından son tarihine 
kadar borsada satılmış olan 
miktar 505488 çuval ve 4330 
torbaya baliğ olmuştur. 

Son hafta satışı olan yuka
rıda işaretlediğimiz 1673 çu
vala karşı geçen hafta 673 çu
val üıüm satılmış ve geçen yı
lın bu haftasında da 3663 çu
val üzüm satışı olmuş ve satış 
yekıinu umumisi ancak 305613 
çuval ve 1153 torba olarak top
lanmıştı. Son hafta zarfında 
fiatlar yeııiden ve tedrici düş
künlükler arzetmiştir. 

Geçen haftanın en son fiatı: 
7 numara 9,5·9,75, sekiz nu• 
mara 10-10,25, dokuz numara 
10,5-10,75, on numara 12-ı2,5 
kuruş olarak tesbit edilmiş ol
masma rağmen bu fiatler son 
hafta içinde aşağıdaki tebed
düliitı göstermiştir: 

No. 
7 
8 
9 

10 

ı5-4-936 
fiatları 

Az Çok 
9 9.25 
9.50 9.75 

10 10.50 
ı2 ı2.50 

21-4-936 
fi atları 

Az Çok 
8.50 8.75 
9 9.25 
9.75 ıo 

11.75 12.25 
Bu rakamlara göre son hafta 

içinde üzüm fiatlı.rındaki düş· 
künlük mikdarı 7 ve 8 numa· 
ralarda bir kuruş, dokuz nu
marada otuz para ve on nu
mara da on paraya baliğ ol· 
maktadır. 

1935 senesi Nisanının yirmi 
birinci günü ise borsada üzüm 
fiatları şu surette tesbit olun
muştu. 

Numara 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

az 
8 
ıo 
ıt.25 
ı2.25 

13.50 
ıs 

Fiatı 

çok 
9.75 

ıl 

12 
13.25 
14.50 
18 • 

Bu ve geçen yılın bu hafta
sındaki fiatlarıo mukayesesinde 
elde edilecek netice ise bu 
sene aleyhine olarak: 7 numa· 
rada ı,5 - 2,25, sekiz numarada 
2,25 - 2,75 dokuz numarada 
2,5 - 3,25 ve on numarada 
1,75 - 2,25 kuruştur. 

Hafta içinde hasıl olan fiat 
g<!rilemesi haftalık satı~ın ge· 
çen haftaya nisbetle biraz ile
rilemesini intaç etmiş ise de 
ihracatçıların alış kabiliyetleri 
inkişaf etmemiştir. Buna yeni 
ve e~mmiyetli siparişler aha• 

~anife 7 

Müslümanların 13 Anası 
İslam tarjhinden heyecanlı bir kaç yaprak 

'9 Bölem sayısı: et Yazan : Tokdll 

Mu~am~e~. ona m~h.~em zamanlarında: '' Senin aşkın 
benım gonlumde çozulmez bir düğümdür ,, diye ahitte 

bulunmuş, onu tatmin etmişti 
Sabah Medineye güneşin ay

dmlığını verirken,Müreysiya ta
rafından beş on kişilik bir kafile 
Medineye girmişti, Bunlar atlı 
ve toz toprak içinde çehreleri 
seçilmez hir hal almışlardı. 

Önlerine gelen bir araba at-
lının birisi sordu: 

- Muhammedin evi nerede? 
- Mescidin yanında! 
- Bizi götürür müsün? 
- Hay hay fakat siz kim-

siniz? 
- Ben beni Mustalik kabi-

lesi reisiyim. 
- Hars! 
- Evet ta kendisi 
Hars ve arkadaşlan bir az 

sonra Muhammedin yanında 
idiler. Hars Biliilin delaletiyle 
Muhammedin yanma girince 
yerlere kapandı .. 

- Ben beni Mustalik kabi
lesinin reisiyim. Bütün kabilem 
serbest bırakılmış, fakat kızım 
Cüveyriye sizin yanınızda imiş .. 
Onun fidyesini verib kızımı 

kurtarmağa geldim! 
Muhammed güldü ve Harsın 

kolundan tutub kaldırdı: 
- Kızın esir değildir Hars! 

Kızın en büyük mevkii işgal 

etmiş, en büyük mertebeyi al
mıştır. 

- ..... ? 1 
- Hayret etme, kızın benim 

kanmdır.! 
Hars şaşkınlıktan dona kal

mıştı. Söyliyecek bir şey bula
mıyor, gülüyor gibi bir şeyler 
yapıyordu. Muhammed devam 
etti: 

- Fakat sen babasısın, hak• 
kın çoğu sendedir, Kızını ça
ğırtayım isterse seninle birlik 
gider •. 

Hars kendini toplamıştı: 
- Hayır Muhammed, o se

nin yanında kalmalıdır. Demek 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mamış olması yegiine sebeb 
olarak gösteriliyor, genel ba
kımdan piyasa durgundur. Fiat
lerin alacağı şekil ve varacağı 

netice hakkında şimdilik bir 
fikir ve kanaat söylenememek
tedir. 

8 • 10 kuruş arasında fiat• 
!arla 120 çuval üzüm mübayaa 
etmişlerdir. 
Sair zehair ve hububat 

Buğday 
Geçen haftanın 6828 çuval 

buğday satışma karşı bu hafta 
satılmış olan 7728 çuval buğ
dayın nevi ve fiatlan aşağıda 
gösterilmektedir: 
Nevi Çuval 

az 
Uşak sert 4360 6 50 

., karışık ı20 6 75 
Cumur 2428 6 125 
f)iyarbekir 100 6 25 
T ekirdağı 280 6 875 
Fethiye 350 6 
Andifli 90 6 50 
Yekun 7728 

Fiat 
çok 
7 
6 75 
6 125 
6 375 
7 875 
6 25 
6 50 

Buğday fiatları bu hafta ge
çen haftakinden bir az daha 
gerileme göstermiştir. işler nor
mal olarak devam etmiştir. 

Mevsim icabı olarak sair ze
hair ve hububat üzerine ehem
miyetli işler olmamıştır, 

Pamuk çekirdeklerinde fiat
lar geçen haftaki durumu ol
duğu gibi saklamıştır .. 

Son hafta içinde Izmir piya
sasında üıerinJe durulmağa 

değer yenilik ve değişiklik iÖ· 
rülnıemiştir. 

Abdi Sokullu 

• • • • • • t . . . . . . . . 
Ayşenin hastalığı bir iki gün 

sürdü, geceleri Sude ve diğer 
eşleri onun odasında yatıyor

lar. Muhammed günde bir kaç 
defa uğnyor, eliyle alnını yok· 
lıyor. 

- Nasılsın Ayşe? diyor. 
- Eyiyim ya Muhammed 
Cevabını aldıktan sonra bı

rakıb gidiyordu. Ayşe ikinci 
gün Muhammedin bu haline 
dikkat etti. Muhammette eski 
iltifat ve lütüf görünmiyordu. 
O biraz sıkılmış, kendisine so
ğuk davranıyordu. 
Ayşe buna sinirlenmeğe baş

ladı. Aceba ne var, kendisini 
artık sevmiyor mu idi. Muham
med ona mahrem zamanlarında: 

- Senin aşkın benim gön
lümde çözülmez bir düğümdür. 

Diye ahitte bulunmuş, onu 
tatmin etmişti. Aceba bu dü
ğüm nasıl çözülmüştü. Kaç 
defa: 

- Ya Muhammed düğüm ne 
halde? 

Diye sorduğu zamanlar, Mu
hammed gülerek: 

- Bildiğin gibi Ayşe diye 
onu sevindirmişti. 

Muhammed üçüncü günü Ay
şeye uğradığı vakıt onu biraz 
daha eyi buldu, fakat Ayşe 
çok düşünceli idi .. 

- Nasılsın Ayşe? 

- Eyiyim ya Muhammed .. 
Muhammed gitmek üzere 

iken Ayşe seslendi: 
- Sevgilim? 
- Söyle Ayşe! 
- Ben eyi oluyorum, fakat 

senin nen var? 
Muhammed omuz silkti: 
- Bir şeyim yok! 
- Benimle biç meşgul ol-

mıyorsun! 
- Kusura bakma, belki öy

ledir. 
- Muhammed 

çıktı, gitti. 
durmadı, 

Muhammed Ayşenin hasta-

lahın hainliği anlaşılır zannında 
idi. Fakat iftira sanki bir ha· 
kikatmış gibi dalbudak salınış, 
vak' alarla süslenmiş ağızdan 
ağıza geziyor, hatta Ayşenin 
hastalığını da bu vak' anın içioe 
alarak onun tesirine hamledi· 
yorlardı. istemediği halde Mu· 
hammed bunların bir çoklarını 
işitiyordu. 
. . . . . . . . . . . 
Ayşe artık nekahet devre· 

sine girmişti. Etraftan onu zi· 
yaret eden komşu kadınlar 
oluyordu. 

Bir gün Musattah'ın anası 

"Ümmü Musattah" Ayşenin ya• 
nında idi. Bir saat konuştular, 
bir aralık Ayşe dışarı çıkmak 
istedi. O zaman kendi evleri• 
nin yanlarında hala yapılma· 
mıştı. Menası denilen bir yere 
kadar giderler def'i hacet eder· 
!erdi. Ayşe sendeliye sendeliye 

1 
gittiği için Ümmü Musattah ona 
refakat etti. Kolundan tutarak 

ı 
ağır ağır yürüdüler, Ayşe et
rafı kap~lı halalardan birisine 
girdi, Ümmü Musattah onu 

I bekledi, Ayşe çıktıktan sonra 
geri döndüler. 

Daha bir kaç adım atmamış· 
!ardı ki: Ümınü Musattahın 
ayağı burkuldu ve ihtiyarsız 
bir halde: 

- Oof! diye yere yıkıldı. 
Ümmü Musattah oldukça 

geçkin bir kadındı. Ayşe bir· 
den bire üzerine eğilib sordu: 

- Ne oldun? 
- Ayağım kaydı, fena acıdı, 

Allah lanet etsin oğluma, kaşki 
onun ayağı kırı/sa idi. 

- Neden böyle. söyliyorsun, 
Bedir harbına girmiş bir kah
ramanın anasısın, ona beddua 
etmek doğru mu? Ne müna
sebeti 

- Ben şimdi onu düşünür
ken düştüm. 

Allah Allah, ne diye? 
- Senin hiç bir şeyden ha· 

berin yok mu? Kızım! 
- Ne gibi? 
- Öyle ise hiç bir şey an· 

lama daha ey'. 
Ümmü rvıusattah ağır ağır 

yerden kalkındı ve kalktı. Yü
rümeğe başladı. Ayşe onu tu
tarak: 

- Beni merakta bırakma, 

ne var? Ümmü Musattah bir 
şey mi oldu? 

- Kaşki geberseydi! 
- nitmrdı -. .. 

Doktor RAMIZ 
GUNDOGDU 
Odemişte: 
Hastalarını hergGn Ödemiş 

Gazi paşa caddesinde yedi 
numaralı kılniğinde kabul 
eder. 

Fukara hastalara muayyen 
günlerde meccanen bakılır. 

·-------· Tirede 
lstanbul eski Alemdar 
sıhhat yurdu "926-32" 

hekimlerinden 

DOKTOR 
SÜLEYMAN 
SIRRI TİNEL 

lığı sırasında ortalıkta hala bü- M 
dd 

uayenehanesini yeni cami 
tün şi et ve çirkinliği ile dö-, yakınında portakal sokağı 4 
nı:n ~a~anın tahki~atına giriş- İ 
memışti. Daha dogrusu tahki-

1 
numaraya naldetmiştir. Her 

k~t r•pmak i~tememişti, alelade gün hasta l<abul eder .. 
bır ıftıraclu, onü alınır, Abdul- .. IKl:rı:ı;-lllİı:İHİİİ.3ia.ml;-.;lii3İıllİ(8iıiliiı7•• ____ .......... 
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ln~ilterenin Mısırda mürai bir yol Hulüsi [rel -132- YAZAN : Mlşel Zevako 

Vekilharcı görüp paranızı alınız 
şimdi kendisine söyliyeceğim 

tuttuğu iddiaları temamen asılsızdır sin~~~~=!~~~~rı 
Pazardan mada her gün 

Kapitülasyonlardan şikayet eden Mısırlılara lngilterenin üçten sonra İkinci Beyler - Elinizden kurtuldu mu? 
- Hayır, herif Sen nehrini 

~eçti. 

Mareşal derin bir nefes aldı. 
Pardayan da kendi kendine : 

- Demek ki araba köprü
lerden geçmemiş anlamak iste
diğim de bu idi. 

Diye düşündükten sonra 
yiiksek sesle : 

- Güneş doğuncaya kadar 
kovaladım. Üniversite binasını 
birkaç kere dolaştım. Arhk bu 
işe son vermek için sıkıştır
mağa başladım. Artık kaçamı
yacağını anlayınca kıhncım çe
kerek karşımda durdu. Derhal 
üzerine atıldım. Orada herifin 
iıini bitirdim. Fakat çok yazık 
oldu. Zira bu adam pek baba
yiğit idi ... 
sözlerini söyledi, Mareşal söze 
ablarak: 

- Herif öldü mü? 
- Evet, öldü. Hatta kim 

olduğunu ve ne için yol kes
meğe teşebbüs ettiğini sordum. 
cevab olarak yalnız ağzından 
bir soluk nefes çıktı. 

- Bu nas,I adamdı? Genç 
mi, ihtiyar mı? 

- Siyah elbiseli, kara sa
kallı, kırklık birisi idi. 

- Pardayan bana pek büyük 
bir iş yaptmız. Vekilharcı gö
rüp paranızı alınız şimdi ken
disine söyleyeceğim. 
Oğlunun hikayesi aklma ge

lerek gülen ihtiyar Pardayan: 
- Usta Jil mi? 
- Evet, ismini nereden bili-

yorsunuz? 
- Kendisi söyledi. Bundan 

başka konakta her kes usta Jil 
üstüne yemin ediyor da... Ha!.. 
Demin benim için bir para 
söylemiştiniz. Ne vermek isti· 
yorsunuz? 

- iki yüz frank,. 
- Bir kelime daha sorabilir 

miyim? Monsinyör emaneti ye
rine götürebildiniz mi? 

- Evet, senin ve fedakar 
Ortes'in sayesinde ... 

Pardayan Mareşalı selamlı
yarak çıktı. Uşak Didiya'mn 
ağzını hkadığı odaya giderek 
yatağa uzandı. Elbisesiyle, çiz
:nesile yattı. Fakat gözlerini 
kapamadan evvel uşak Didi
yayı çağırdı: 

- Konakta Jillo isminde bir 
adam var mı? diye sordu: 

- Evet, baş seyisdir. 
- Janet isminde bir de ka-

dın var mı? 
- Kilara bakan hizmetçi 

kızdır. 

- Haydi öıle ise Jillo ile 
Janı çağır. Kendilerini görmek 
isterim. 
Uşak bunları niçin çağırdı

ğma hayret etti ise de yine 
itaat etti. Zira Mösyö Parda
yanla Mareşalın arası pek eyi 
idi. Bunu da her kes biliyordu. 
On dakika sonra sevimli simalı 
saf, kolları sıvanmış, etekleri 
beline sokulmuş, Parisli kızlar 
gibi çapkın tavırlı bir genç kız 
odaya girerek reverans yaptı. 
Pardayan yatakta dirseklerine 
dayanarak: 

- Janet sen misin? 
- Evet... 
- Seni gördüğümden do-

layı pek memnun oldum. Oca
ğın üzerinde duran şu iki 
frangı al da git. Sen çok sem
patik bir kızsm. 

Hizmetçi kız her ne lrndar 
hayret ve korku içinde kaldı 
ise de kendisine verilen bahşişi 
aldı, tekrar reverans yaptı gitti. 

Beş dakika sonra da sarı ve 
.karmakarısık saclı bir ah_µ.ıak 

herif içeri girdi. Kaşlarını ça
tan Pardayan: 

- jillo denilen adam sen 
misin? 

sokağmda 81 numaralı mua-
vereceğİ cevab sanıldığı kadar sert olmıyacak yenehanesinde ııastaıarını 

kabul eder. ( 3436 ) 

Diyince afaUaşan hödük 
seyis: 

- Evet. .. Ben'im! 
- Öyle ise, dostum Jillo, 

şu başın hiç hoşuma gitmedi. 
Saçlarını taramanız ve traş ol
manızı söylemek için çağırmış
tım. 

Jillo gözlerini açh. Çok kork
muştu: 

- Ne duruyorsun? Haydi 
defol! iki kulağını kesmek is
tediğimi hatırından çıkarma. 

Dışarı çıkınca hemen kayb
oldu. 

Pardayan uyudu. Bir kaç saat 
sonra uyanınca Didiya'dan Ma
reşalın kral tarafından çağml
mış olduğunu öğrendi. Parda
yan kendi kendine: 

- Bu Mareşal cenaplarına 
layık bir şeref ..• Elbette bir iş 
için çağırılmıştır. Onu da öğre
nirim, yoksa kapalı araba mese
lesi için mi? 

Diye düşündü. Yatağından 
kalkınca ilk işi, uyuduğu za
man jiJin ocağın üzerine bırak
tığı frankları görmek oldu: 

- işte para yağan ev! Ba
kalım bunun sonu ne olacak? 

Diyerek yüzünü yıkanıağa 
gitti. Paralan da kemerine yer
le~irdi. Çıkacağı zaman: 

- Mareşalı bekliyeyim mi? 
Yoksa fırsat budur diye kaça
yım mı? Haydi şu bizim kar
tal yavrusunu göreyim. 

Diye Martoki Koyni meyha
nesinin yolunu tuttu. Yolda eli 
ile alnına vurdu: ' 

- Sonrı. var-
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

IRLANDA 
Elmadan resim almıyor 

lrlanda hükumeti, lngiltereye 
ithal edilecek elmalann güm~ 
rük resimlerini büsbütüün kal
dırmıştır. 

Serbest dövizler 
Türkiyeden lngiltereye mal 

sevkeden ihracatçılar mal be
deli olarak lngiltereden kendi
lerine gönderilecek olan ser
best dö11izleri Cumuriyet Mer
kez bankasına satacaklardır. 

Great Britain mecmuasından: 
logilterenin Mısırla olan ala· 

kası hakkında ortaya atılmış 

iki türlü düşünüş vardır: 
Bunlardan birisi, lngilterenin 

Mısıra karşı hiç bir siyasa ta
kip etmediği, işine geldiği gibi 
davrandığı, ötekisi ise, büyük 
Britaoyanın Mısıra karşı bes
lediğini söylediği dastlukta sa
mimi olmadığı, biJakis bugünkü 
buhrandan istifade ederek bu 
Nil ülkesini yeniden bütün bü
tün avucu içine almak istedi
ğidir. 

Karanlıkta fısıldanan sözlere 
göre lngilterenin Mısırın üze
rindeki himaye günleri yeniden 
avdet etmiştir. Ve bunun ne
ticesi olarak yeniden 1922 de 
olduğu gibi bir erkinlik ilanı 
hareketini beklemek lazımdır. 

Liretle beslenen propaganda
cıların ortaya attıkları bu düşü
nüş ve görüşler, hiçbir suretle 
tatbikata uyııun değildir. Mı
sırın izzeti nefsini korumak 
yolunda hiç bir tedbir almak
tan geri durmamış olan lngil-
tere bu memleketle her zaman
ki gibi, bugün de elbirliği yap-
mak emelini beslemektedir 
ve bu elbirliği gerçek bir 
şeydir. 

Yeni buhran başladı başlı

yalı, Mısırda Italyan - Habeş 
harbının Mısır hükumetinin di-
Jeği hilafına yapılmasına mani 
olmak için müdafaa tedbirleri 
aJmaktan başka bir şey yapıl
mamışbr. 

Bu bütün propagandalara 
karşı ileri sürülebilecek bir ha
kikattır ve lngilterenin Mısır-

da kendi işlerini yürütmekte 
olmayıp tam bir siyasa takib 
ettiğini gösterir. 

Bugünkü logiliz - Mısır elbir·· 
)iği. daha geniş bir anlaşma 
üzerine yapılmaktadır. Bu an· 
laşma ise hem psikoloji hem 
de politika bakımından gayet 
yerindedir. 

lngilterenin Mısır işlerinde 

samimiyetten uzak ve mürai 
bir yol tuttuğu hekkındaki id-
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Bayan Baharın katili 
Aydın ağırceza mahkemesinde 
idam cezasına mahkum edildi 

Aydın, 22 (Ö.H) - Bozdo
ğan kazasının Alamut köyün
den Bahar isminde bir kadını, 
parasını çaldığı bahanesile öl
düren Hüseyinin epeyce za
mandan beri ağırceza mahke· 
mesinde muhakemesine devam 
edilmekte idi. 

Çok feci olan bu hadiseııin 
failinin bir çok inkar ve tevil
lere rağmen bütün teferruatile 
tesbiti mümkün olmuş ve fail 
Hüseyinin suçu işlediği tama
mile meydana çıkarılmıştır. 

V akada şeriki cürüm olarak 
muhakeme edilmekte olan Veli 
ile diğer bir kardeşi Ali daha 
vardı ki bunlardan biri mev
kufen diğeri de gayri mevkuf 
olarak muhakeme edamekte
lerdi. 

Evvelki gün sona eren mu
hakemede iddia makamını iş
gal ec!en müddeiumumi hadi· 
seyi mükemmelen tahJil eden 
iddianamesini okumuş ve Hü
seyinjn suçu işlediği hakkın

daki delil ve şahid ifad .. elerini 
birer birer 2östermi~ ~ 

Müddeiumumi vakanın yega
ne faili Hüseyin olduğunu ve 
suçuna uyar 450 inci maddenin 
3 numaralı bendinin tatbikini 
ve diğer maznun Veli ile Ali
nin de katilden beraatlarini 
istedi. 

Bundan sonra maznun vekil
lerinin iddianamesi okundu ise 
de çok uzun süren bu iddia
namede Hüseyini bu akibetten 
kurtaracak:hiç birşey yoktu. 

Bundan sonra mahkeme ta
rafından maznunlara son olarak 
bir diyecekleri olup olmadığı 
soruldu. Ve mahkemenin bit
tiği söylenerek tefhim edile
cek kararın müzakeresi için 
mahkeme solonu boşaltıldı. 

Bir müddet sonra karar tef
him edilmek üzere celse açıldı. 
Hüseynin suçlu ve diğerle
rinin katil hadisesinde suçsuz 
olduklarına kanaat getirmiş 
olduğundan taleb veçhile Hü· 
seyinin 450 nci madde muci
bince tecziyesine " idamına ,,, 
Velinin bir ay bahsine, Alinin 
de beraetine karar verilmiştir. 

- . 

Kahiredetı hir eörüniiş 
dianın dayanaca2-ı hiç bir esas 
yoktur. 

Şurasını itiraf etmek lazım
dır ki lngilizler bugünkü buh
ranlı durumdan istifade ede
rek büyük britanya ile bütün 
ilgileri keserek kupkuru bir 
anlaşma yapmak istiyen bir 
kısım Mısırlılarla karşı karşıya 
bulunmak istemezler. 

Bu küçlük, bugünlerde Mısır 
da yüksek sözle söylenen ka
pitülasyonlaTın kaldırılması mes
elesinde daha açık olarak gö
rülebilir. 

Ingilterenin bu meselede ne 
düşündüğü ortadadjr, Bu mes' 
eleyi, kotarılması kolay bir iş 
olarak görmiyoruz.Bugüo lngil
tere ile çok dostca geçinen 
Fransızları ve lngiliz siyasasın 
dan şübhelenen ltalyanları da 
zarara sokacak olan bu kapi· 
tülasyonlan kaldırmak ıçın, 
bugünkü durum müsaid midir? 

Bu suruya, nihayet, menfi 
bir cevab alınabilir. 

lngilterenin Mısırda kötü ni
eytle hareket ettiği ve sinsi 
davrandığı iddia olunuyor. 

Bugün lngiltere ile Mısır 
arasında bir anlaşma yapılma
sını isteyenle, in bu dileklerini 
sempatik görmeyi anlamak güç 
değildir. Fakat bu işin güç
lükle olduğuna işaret edenlerin 
iyi dileklerle hareket etmedi-

ğini sanmak güçlükleri kat
merli bir hale koymak de
mektir. 

Bu buhran zamanlarında In
gilizler, Mısırm bugünkü duru
munu bir defa unutmadılar. Bir 
defa kendilerine danışılması 

gereken Mısır makamları 

ile danışmayı unutmadılar ve 
bir defa, Mısıra himaye altın
daki bir memleketmiş gibi 
davrandıklan hissini vermedi
ler. 

Italya - Habeş anlaşmazlı· 

ğmda Mısır hükumeti de aynı 
hisleri duyarak elbirliği yap

mak dileğini göstermişlerdir. 

Bu hal, umud vericidir. Bun
dan dolayı biz, bugün için 
memnun olduğumuzu söyleye
biliriz. 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

l\'luzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde , ~:_ı ' . ·. 

Şekil No. 8038 Şekil No. 8041 

DAIMON 
YıJdırım markalı bu cep fenerleri seksen metrelik olup 

ziyayı dağıtır ve toplar. Ayarlıdır, kristal düz camlı kristal 
yuvarlak camlı pek çok renkler mevcuttur. 

Deposu: lzmirde Suluhan civarında Anadolu Hurdavat 
mağazası Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesi 

..................... .,.,. .. 
:......... ~t..li:J~.!:E . ... 

Doktor 

Kemal ~aVir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanes. 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane : ikinci Bey· 
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü ,·apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

Tire muhakemesi baş yaz
ganlığından: 

Tirenin Dere mahallesinder, 
tabak Giridli Hasan kızı Saliha 
ile aym mahalleden Hasan karısı 
Fatmanın müştereken mutasar· 
rıf oldukları 300 dört yüz elli 
lira muhammen kıymetli Tin:· 
nin hekim çelebi mahallesi bir 
numaralı ve 1321 tarihli taraf· 
ları sağı Ali solu T osçali oğlu 
Mehmed menzili arkası Süley
man oğlu Ahmed menzili önü 
yol ile çevrili üst katında iki 
oda bir sofa altında bir dam 
bir mutfak bir mıkdar havlıyı 
müştemil ev ile Tirenin cami 
kebir mahallesinde 33 sayılı 
1334 tarihli tarafları ergenli 
oğlu Ahmed vereselerinin kah
ve arsası solu değirmenci Meh
med arsası arkası hara Süley
man oğlu ve Denizlili Mehmed 
arsaları önü yol ile çevrili 150 
lira kıymetinde tabakhanenin 
taşile birlikte Tire sulh hukuk 
mahkemesince verilen karar 
üzerine şüyunn izalesi zımnında 
açık artırmaya konulduğundan 
22-5-1936 tarihine müsadif 
Cuma günü saat 14 den 16 ya 
kadar Tire sulh hukuk mah
kemesinde açık artırma ile sa
tılacaktır. 

2 - Artırma bedeli oranla· 
nan bedelinin yüzde yetmiş be· 
şini bulursa o gün ihale edile· 

cektir bulmadığı takdirde eıı 
çok arbranın teahhüdü baki 
kalmak üzere satış daha on beş 
gün temdit olunacaktır. 5/6/936 
tarihine müsadif cuma günü 
saat 14 den 16 ya kadar icra 
olunacak ve en çok artırana 
ihale olunacaktır. 

3 - ihaleye kadar birikmiş 
maliye ve belediye vergi· 
leri alıcıya aiddir. Artırmaya 
girmek istiyenledn oranlanmış 
bedelinden yüzde yedi buçuk 
nisbetinde teminat akçesi veya 
ulusal bir banka mektubu ver· 
mesi lazımdır. İhale bedeli 
ihaleden beş gün sonra mah· 
keme kasasına yatırılacaktır. 
aksi takdirde ihale bozulacak-
tir farkı fiat ve buodan müte
vellid zarar ve ·ziyan ve faizi 
bila hüküm kendisinden tahsil 
edilecektir. 

4 - Tapuca müseccel ve 
gayri müseccel alacaklılarla di
ğer alakadarlar varsa isbat 
için ilan tarihinden itibaren 20 
gün içinde isbat belgelerile 
birlikte mahkemeye müracaat 
eylemeleri aksi takdirde satış 
parasının paylaşmasından hariç 
kalacaklardır. 

5 - Rüsumu dellaliye ve 
ihale pulu ve tapu harcı müş
teriye ait evkaf icaresi ve ahi
ren neşir edilen kanunu mu-
cibince 20 senelik vakıf icare
Yİ taviz bedeli satıcılara aittir. 
İşbu şartnamenin bir nüshası 
Tire mahkeme divanhanesine 
herkesin görebileceği yere asıl
mıştır. Fazla malümat almak 
istiyenlerin Tire mahkemesi baş 
yazganhğına müracaat edebilir
ler. Talip olanların satış günü 
muayyen saatte Tire sulh hu
kuk mahakemesinde hazır bu
lunmaları lüzumu ilan olunur. 
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Boğazlar notamız 11 mayısta konseyde görüşülecek 

hükOmeti de Boğazlar ak· 
ıı tal as ip eti 

lngiltere tarafından notamıza verilen cevap dün 
Cenevrede neşredildi. Atinanın cevabı da tebliğ edildi 

,ıtololo/ 

Cenevre, 22 (Ö.R) - lngil
tere hükümeti tarafından Tür
kiyenin Boğazlar notasına ve
rilen cevabın sureti bugün 
Milletler Cemiyeti genel sek· 
reterliğine verilmiş ve Cenev
rede neşredilmiştir. 

11 MAYISTA 
Paris 22 ( Ö.R ) - Uluslar 

kurumu konseyinin 11 Mayıs 
alelade devresinde müzakere 
edilecek mühim meseleler bü
tün dış bakanlıklarını şimdiden 
meşgul etmektedir. Bunların 

başında ltalyan - Habeş mes
elesi, Lokarno muahedesinin 
Almanya tarafından ihlale çı
kan Ren meselesi ve boğazlar 
mıntakasının tekrar askerleş

tirilmesi için yapılan Türk te
şebbüsile alakadar boğazlar 
meselesi vardır. 

FRANSIZ DIŞ BAKANLI
GININ TETKiKLERi 

Paris, 22 (Ö.R) - Dış ba
kanlıklarının dikkatını ehem
miyetle üzerinde tutan bir mes
ele de boğazlar mıntakasının 

yeniden askerleştirilmesi için 
Türkiye tarafından yapılan ve 
11 Mayısta Cenevrede tetkik 
edilecek olan teşebbüstür • 
Lozan muahedesini imza 
eden devletler bu talepten 
kanuni yolla ve çok bürüst 
bir usulle haberdar edilmiş
lerdir. Hareketteki bu dürüst· 
lük umumiyetle Türkiyenin 

talebi lehinde bir hava uyan
dırmıştır. Şunu unutmamak 

lazımdır ki, Lozan muahedesi
nin Boğazlar hakkındaki ah
kamının zamini olan devletler 
lngiltere, Fransa,ltalya ve Ja
ponyadır. 

YALNIZ iKi DEVLET 
Yalnız iki devlet doğ-

rudan doğruya Akdeniz 
devletleridir mesele -
nln müzakeresi ve bir 
karara bağlanması şüp
hesiz bUyUk mlkyaııJta 
bu devletlerin hattı ha
reketine bağlıdır. şura
sı da kayde değer ki, 
işgal ettiği bazı adalar 
ltlbarlle boğazların med
halinde hAklm bir mev-

Bııldı•in 

kide bulunan Yunanistan 
Ankaraya TUrk notası 

hakkında mUsaid bir ce
v a b göndermiştir. 

YUNAN CEV ASI 
ANKARA YA GÖNDERiLDi 

Atina, 22 (Ö.R) - Yunan 
hükumetinin Türk notasına 

cevabı Ankaraya gönderilmiş
tir. Türk tezini kabul eden bu 
notanın metni yarın Atinada 
neşrolunacaktır. Boğazlar me
selesi, başbakan B. Metaksas 
tarafından ilk sırada ehemmi
yetle tetkik edilen bir mesele 
olmuştur. 

YUNANLILAR TÜRKIYEYE 
MÜZAHiR 

"Katimerini,. gazetesi Yuna-

Hirota 

nistanın Türk notasına verdiği 

muvafık cavabı tefsir ederken 
Türkiye ve Yunaniatanın müt
tefik olduklarını ve hususi 
bağlarla birbirine bağlı bu
lunduklarını, bu bakımdan 

birbirinin emniyetini artıra

cak talebleri karşılıklı ka-

bulden başka birşey yapamıya· 
caklannı kaydetmektedir. Bu 
itibarla Cenevrede Yunan dele
gasyonu Lürk talebine müzahir 
olacaktır. Esasen Türkiyenin 
çok dürüst ve kanuni olan teşeb 
büsü dost ve müttefik sıfatile 
teahbüdlerine aykırı gösterecek 
biç bir sebep Yunanistan için 
mevcüt değildir. Türkiyenin le· 
şebbüsü ancak kendi emniye
tini korumağa matuftur. Buna 
Yunanistanın hiç bir suretle 
muhalefet etmemesinin diğer 

bir sebebi de şudur ki Yuna· 
nistana ait olan ve Boğazlar 
methalinde sevkulceyş bir mev
ki tutan Limni ve Smendrek 
adaları de Türk talebinin ka
buliyle kendiliğinden silahlan
ma hakkını kazanmış olacaktır. 

KATIMERINI GAZETE
SiNE GÖRE 

" Katimerini ,. gazetesi şunu 
da ilave ediyor: 

"Bununla beraber Yunanis
tan muahedelerin değiştirime

sine daima muarız kalmakta
dır. Yani muabedelerle tesis 
edilen arsıulusal vaziyetin ve 
bilhassa arazi vaziyetinin ko
runmasını sıkı sıkıya istemek
tedir. Bu noktai nazar bilhassa 

Metaksas 
Balkan yarım adası için sarsıl
maz bir kuvvettedir. 

RESMİ GAZETE 
Yarı resmi "Messagei d'At

bevs,. gazetesi de şunları ya
zıyor: 

Yunanistan ve Türkiye rea
list bir fikirle aralarındaki ni· 
zalı bütün meseleleri hallettik
ten sonra her hangi birisinin 
müdafaa kudretini ıslah eden 
tedbirlerin diğeri için de aynı 

derecede faydalı olduğu kanaa• 
tindedirler. 

........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Avam kamarasında YAFA alevler içinde 
lngiltere her hangi bir devlete sümür-Evsiz kalan binlerce Yahudi Telavive 

ge hediye etmek niyetinde değil hicret etmiye b~şladı 
Londra, 22 ( Ö.R ) - Avam " . _ , % . Kahire, 22 (Ö.R) - Kudüs- l ~~--

kamarasında, bütçe müzakere- j ·· ıı;~'! ten bildiriliyor: Araplar Yafa-
. ~~. ~' daki yahudi evlerini ateşe ver-sinden sonra, lngiltrenin elin- ~. 

&'fh~l!>·~ .· diler. Yafadan binlerce yalı udi 
deki sömürge mandalarından ?· >;>1< r .. , ailesi Telavive kaçmışlardır. 
bazılarının Almanyaya devri · }.;• Filistindeki Arap ahalisi yahu-
meselesi münakaşa edilmiştir. dilerin 20 misli olduğundan 

yahu diler yalnız bü} ük şehir-
Sömürgeler bakanı bay Tho- !erde barınabilmektedirler. Ya-

mas istizahlara cevaben demiş- fada bin kadar yahudi evi 
tir ki : alevler İçindedir. Halk dehşet 

- Muhtelif vesilelerle Al- içinde kalmıştır. 
Kudüsteki yahudi gazeteleri, 

yahudiler aleyhinde yapılan 
zulüm ve itisaftan bahsederek 
siyah çerçeveler içinde intişar 
eden haberler veriyor ve 
lngiliz memurlarından yardım 

manya veya her hangi bir dev-
let menfaat na sömürge veya 
mandaya tabi arazinin terki 
mevzuubahs olamıyacağını an
lattığımı zannederim.ilave ede
ceğim noktalar şunlardır: 

1 - Almanya veya diğer 
ecnebi memleketler şu vaziyeti 
layikile anlamalıdırlar. 

2 - Biz idaremize verilen 
memleketleri merdane ve adi-
iane idare ettik ve kendilerin-
den mes'ul olduğumuz yerliler 
idaremizi müsaid şekilde kar
şılamışlardır. 

3 - Eğer mandaların devri 
meselesi tahrik edilecek olursa 
- ki bu da bizim tarafımızdan 
olmıyacakbr - karar vermenin 
yalnız bize aid o!madıiiını bil
mek lazımdır. Zira, imparator
luk itibarile, Avuaturah•a, yeni . -

Eı/uinı /ıarbirrla ko11uş111a/artllda f-tall>I< f:J. r1ktim lııııbiye 

ikiıtd reisi General Şı-rısJ!u/ 

Zelanda ve cenubi Afrikanın kadar etmez. F ransanın ve 
de uhdelerinde mandalar var- Belçikanın üzerinde de manda-
dır ve bu sebeble mesele tah- lar vardır. Ümid ederim kamara 
rik edilirse, lmparatr>rluk bakı- bu meselenin yalnız bir pazar-
mından meselenin umumi hey- lık mevzuu olduğunu sanmıya-
eti müzakere edilmeden bir rak büyük bir insani meselenin 
karar verilemez. Zaten mesele . mevzuu babsolduğunu takdir 
valnıx İmpa .. torluğu da alA- edecektir. 

istiyorlar. 
Kudüs, 22 (Ö.R)- Arapla

rın umumi grevi ilerliyor. Kar
gaşalık büyümektedir. Arap 
dükkanlarından birçoğu kapa
lıdır. Arap liderleri, dilekleri 
tamamen kabul edilinceye ka
dar grevde devam edeceklerini 
bildirmişlerdir. 
Açık dükkanlar, yalnız Ya

hudi mahallelerindeki Yahudi 
dükkanlarıdır. 

Kudüs 22 ( Ö. R) - Filis
tinde gerginlik gittikçe daha 
vahim bir şekil almaktadır. ln
giliz komiseri beş arap cemi
yetinin başkanlarını davet ede
rek nüfuzlannı kullanmak su
retile nümayifçileri teskin et
melerini iıtemi9tir. Arap gaze
teleri, Filiıtinde ·Yahudilere nU-

kimıeye göriinnıeden. gıraı111e- __..,.- ,..- . ·- .-- J ..,. 

Kudüs 'den bir .1!011i11ii} 
fuslarını ve nüfuzlarını arttır- mahallesine civar köylerden ge· 
mak imkanını veren Jngiliz po- len araplar hücum etmişlerse 
litikasını şiddetle tenkid et- de zabıta tarafından püskür-
etmektedir. tülmüşlerdir. 

Kahire 22 ( Ö. R ) - Hay- Hayfada Arap nümayişleri, 
fada Arap tacirleri mağazala- civar köylerden gelen halkın de 
rını kapamağa mecbur etmek iştirakile, arbedelere seb .. biyet 
istiyen nümayişçiler yeni arbe- vermiştir. Hükümet şarki Er-
deler çıkarmışlardır. lngiliz denden ve Suriyeden gelerek 
mandası aleyhinde köylerde isyan lehinde tahrikatta bulu-
şiddetli nilmayifler olmuştur. 

Kahire 22 ( Ö. R ) _ Dün nan bir çok bedevHeri sürme-
aabah Filistinde sükunet var ğe karar vermiştir. Bunlardan 
iken aktam karıtıklar tekrar bir çoğu nümayişlere iştirak 
batlam!fbr. TelaYiv yahudi elnıiflerdi. 


