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• Brezil}'a 
HDkOmetinden başka, cenu· 

hi Amerika cumurlukların 

dad birisi daha uluslar 
syetesioden çekiliyor. 
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Boğazlar işi Mühim Safhaya Giriyor 
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Roğazlar m.es'elesi etrafında mühim Çemberlayn Fransada saylav seçim 

müzakereler başlamak üzeredir Prağ'dan Viya· mücadelesi devam ediyo 
-------- na'ya döndn 

Fransa, (Ren) mes'elesi kadar Boğazlarla da alakadar- Prai 23 (Radyo)- Osten 
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Boğazlardan 

Belırad, 23 (A.A) - Bat· 
bakan ve dış bakanıM.Stoya· 
dinoviç buiÜD büyük elçi 
Numan Rifat'ı Türkiye'nin 
Belırad elçiıi de haıar ol· 
duiu halde dıı bakanlıkta 
kabul etmiıtir. Stoyadi· 
noviç konferanstan ıoora 

gazete müme11illerine be· 
yanıtta bulunarak dost 
ve müttefik devlet dip-
lomasiıinin mümtaz mü-
me11ilioi selimlamakla bah-
tiyar olduiunu keadisile dıı 
ıiyaaanıo buıünktı bütün mes· 
eleler üzerinde noktainazar 
taatiıinde bulunduğunu ve 

M. Madaryaga 
Pariste, M. Flandenle 

sulh için görOştO 

l\f. Madariyaga 
Paris, 24 (Radyo) - Bu· 

raya gelen onüçler komitesi 
reisi M. Madaryaga, dıı iı· 
leri bakanı M. Flinden 
tarafından kabul edilmiştir. 

Flanden'le Madaryaganın 
ltalya'ya yapılacak üçüncü 
sulh teklifi etrafında görü· 
tüldüğü sanılıyor . 

Yeni tefrikau11z: 

Sardanapol'nıı 

ölOmü 
Bugün Başladı. Dördün· 

cü sahifemizde. 

bir gôrOoQ~ 
Türkiye ile Yu1ıoılavya'nın 
noktainazarlarının bir oldu· 
ğunun bir kere daha teeyyüt 
ettiiini söylemiıtir. Stoyadi
noviç ı6zlerini bitirirken bo· 
ğazlar hakkındaki 11 Nisan 
tarihli Türk notasına Yugos
Javya 'nın vereceji cevabın 

Türk tezine müsait olacağını 
bildirmiştir. 

Berlin 23 (A.A) - D.N.B. 
Bildiriyor: 
Romanya'nın Ankara el· 

çiıi Blikreıe hareket etmiı· 
tir. Elçinin Bükreı'e çairal· 
masa Türk dıı bakanlık ge
nel sekreteri bOyük elçi Nu· 
man Menemencioğlunun son 
günlerde .siyasi bir vazife 
ile Belgrad ve Bilkreıe git· 
mesile alikadardır. Boiaz· 
ların tekrar ıiliblandırılması 
hakkındaki Türk teklifinden 
çıkan Türk • Romen nokta· 

inazar ihtillfını bertaraf et- reket etmiıtir . 
meğe Türkiye tarafından Çemberlayn'ın bu aeyaha· 
çalışılmaktadır. Romenlerin tına verilen ıiyasal ehemmi· 
tadilci diye tavsif ettik- yet, tesirini muhafaza et· 
-Devamı 4 üncü .<ıahifide- mektedir. --- - --------4-------
logiltere, ~üstemleke
lerden hiçbir şey ver

mek istemiyo~ 
~-~-·----.·~----~~ 

Başbakan Baldvin, Avam kamarası· 
nııı öğled(ln sonra ki toplantı

sında izahat verdi 
Londra, 24 ( f adyo ) -

Avam kamarası, dün öğle
den ıonra tekrar toplanmıı 
'e saylavlann birçoiu, hilku· 
metin ıabab celıeainde ıö
mürgeler için verdiii izahata 
klfi 16rmediklerinden bat· 
bakan Baldvin'den vazih 
malümat iıtemiıtir. 
Baıbakan Baldvin demiı· 

tir ki: 
Mllıtemlekelerin bir 

kıımını ıu veya bu devlete 
iade etmeji hiçbir zaman 
düıünmedik ve böyle bir 
mes'ele için de müzakereye 
giritebileceiimize daiı de söz 
vermedik. 

Saylavlardan M. Mınderin: 
- lıtikbal için de ayni 

şekilde mi diltünüyouunuz? 

M. Baldvin 
Sualine karıı, 

eski ıözlerini 
mekten baıka 
ıöylememiıtir. 

M. Baldvin, 
tekrar et· 
hiçbir ıey 

Habeş'ler, ltalyan'ları püskürterek 
dört kilometre geri çevirdiler 

8~tün köprüleri yıkmışlar ve Italyan kuvvetlerinin ge
çecekleri yolları büyilk kayalarla kapatmışlardır 

lstanbul, 24 
(Ôzel) - Nisa· 
nın 14 ün den 
17 ~ sine kadar 
devam eden ıid
detli ve çok 
kanla bir muha
rebede Habeı· 

lerin, Halyan'la
ra mühim mik· 
tarda zayiat Yer· 
dirdiklerini ve 
ıimalden ieleo 
Askiri kuvvet· 
lerini durdur· 
dukları gibi buo· 
lan 4 kilometre 
geriye püıkürt· 

tüklerini, F ran· 
sız ııazetelerinia 
aytarlan haber 
dirler. 

;;,; -
Habe~ sO.varileri 

cephedeki madan üç gün devam eden 
vermekte· bu muharebe neticesinde 

Ayni kaynakta• aızan bir 
habere ılre, ltalyaD'lar, dur-

külliyetli mühimmat ıilih 
ve cephane t !rketmiılerdir. 

Roma ıaıeteleri, ltal1an· 

ların, bilahare muavin kuv· 
vetler aldaldarını ve eıki 
yerlerini iıtirdad ettiklerini 
bildiriyorlaraa da bu haber 
teeyyüd etmemektedir. 

Bu mağllbiyetten sonra 
ltalyan tayyareleri, bombar-
dımanı bırakarak pek al· 
çaktan m i t r a 1 y ö z ale
ti a ç t ı k 1 a r ı ve fakat 
bu aletin hiçbir tetir i6ıte· 
remediği bildiriliyor. 

Habeılerin, bütOn köprü· 
leri tahrip etmeleri ve ltalyan 
kuvvetlerinin ieçecekleri yol 
ları büytık kayalarla kapat· 
maları yllzünden ltalyanlar 
bliyük mOıkiUita uğramış 
bulunuyorlar . 

Londra 23 (A.A) - Röy· 
ter ajaaıından : 

Saaabaninin ıarbında ve 
birk11tun tlmali ıarbiıiade 
- Devamı 4 racü ıalıifede-

~-~------~~~-Baş bakan M. Alber ·saro, ) arın 
siyasal bir söylev verecektir 

M. Alber Saro 
Paris, 23 (Radyo) - Fran· 

iz saylav seçimi milcadeleıi 
ehemmiyetle devam etmek· 
tedir. RadikalJar adına M. 
Daladiye, komüniıtler acla•a 
Kasen ve. Franklen Boyoa 
bugün birer söylev verecek· 
lerdir. 

Baıbakan M. Alber Saro 
da yarın her tarafa bildiri• 
lecek olan siyasal bir söyle• 
verecek ve ondan ıonra 
propııanda nutuklarının ar· 
kası kesilecektir. 

Saylav seçimi mllcadeleleri, 
Franaanın, laer tarafında laa· 
raretle devam ediyor. 

Dünya bir volkan 
üzerinde oturuyo 

·-Romanva başbakanı M. Tataresko ., 
mnhim bir söylev ve .. miştir 

Bükreı, 24 ( Radyo ) -
Bundan Uç tene evvel 61dü· 
rülen Romanya baıbakanı 
Duka için yapılan büst, bu 
ıüa törenle açılmııtır. Tören 
baıkanlık eden baıbakan 
Miisyü T ataresko, bu mü
nasebetle ıiyasal bir söylev 
vermiı ve demiıtir ki: 

" Dünya, bir volkan üze-
rinlle oturuyor. Biz sulhu 
ıeven bir milletiz, fakat 
buna raimen her fedakir· 
lıtı ihtiyar eden ulusal mü· 
dafaamız için hazırlanmak 
mecburiyetindeyiz. 30 ıeae 
var ki biz buiünkD kadar 
ıilihlanmak mecburiyetini 
hissetmemiıtik. Bunun için, 
dahili ihtilifları bırakmak 
ve kralı• etrafında toplan· 
r 

M. Tatareıko 

mak zamanı gelmiıtir. " 

Müsyilk Tatareıko'nun bu 
s6ylevi büyük akisler yap
mııtar. 

l. _______ <_u_1u_s_aı __ o_ir_1ı_·k_) __ e_G_ö_re __ -_-_-=._ ____ 
Bir paviyon, 25 yatak 

Veremliler için, sari marazlar b11tahaneaiade bir pa•İ· 
yon daha açılacak. . 

Memleket hastahanesine 25 yatak daha iliYe edileceld. 
E•veli, vilayet meclisimize teıekkür etmeii vicdani borç 

biliriz. Imkin dahilinde ne varsa, esİriememiş, villyetin, 
bıtti mıntakanın sağlık noktaıından bir zaruretine bu 
kadar olsun cevab vermek için elinden ne gelirse yap
mııtır . . Fakat bununla iı bitiyor mu bitebilir mi, imkia 
var mıdır? 

Hiç zannetmiyorum. 
Çünkll hepimizde biliriz ki: 
1 - Memleket hastahanesi, zaman gelmiı, bazı haıtala· 

rını koridorlara yatak sererek kabule mecbur kalmııtır. Bir 
k11mını da ierİ çevirmek mecburiyetine düımOttilr. Hitta, 
bu vaziyet bızan ıazete idarehanelerine acı acı ıikiyetler 
vukubulmasına da sebebiyet vermiıtir. Fakat biı, bir llu· 
tabanenin, kadro, tahsisat denilen bir mübimmenİll •• 
demek olduiunu, hastaunı geri çeviren bir doktorun ne 
bilyilk bir vicdan azabı duydujum bildiiimiı için, bu ılbi 

· DewnN 4 neti t<Jhlfe!lte • 



(fJlual Birlik, 

•Türk kuşuna üye yazımı 
1 devam ediyor 

Uilsiz hamal, 

Nakili: KAMI ORAL 1 • 
·-104- aı Buraya getirilecek planörler, Kay-
Maza hapishanesin- seri'den Ankara'ya gönderildi 

den çıkınca meçhul bir şahıs ~ 
.4 

tarafından kaçıı·ılmıştı 
Piyedoı, Tolbiyalnn bu 

ı6zlerinden mütehayyir kal· 
mıt bir vaziyette: 

- Dilsi zmi dediniz? Hal· 
buki o, çoktan aitti! 

Diye bağırdı. 
Tolbiyak, asabi bir tavarla: 
- Dilsiz gitti ha? Sen 

deli mi oldun. 
Diye hiddetle baaudı. 
Piyedoı, ıükunetle cenp 

•erdi: 
- Hayır deli dej'ilim, 

fakat dilsiz, bulvara doğru 
ılh'atle koşan bir arabaya 
binerek birkaç~akika evvel 
buradan gitti ve biz de, va· 
zifemiz bitti, diye şimdi 
Montabur sokağına gelmek 
lzere hazırlanıyorduk. 

Tolbiyak, Piyedoş'un bu 
ı6zleri üzerine ifrit kesildi 
Ye hafiyenin yakasına sarı

larak kendisini şiddetle sara
bktan sonra : 

- Sen de onun gitmesine 
mOsaade giSsterdin ha ! 

Diye haykırdı. 
Piyedoı; nefsine bu yolda 

tecavtız edilmeıine tahammül 
eder adamlardan olmadığı 
için Tolbiyak'a hiddetle ba· 
jırdı: 

- Yakamı derhal bırakı· 
Dıl 1 

Tolbiyak haykırdı : 
- Hareketin hakliında 

izalaat vermeden yakan elim
den kurtulamaz çapkın! 

Piyedoı, seri bir hareketle 
kendiıini ıilkti ve Tolbiya
k'ın elinden kurtulduktan 
aonra: 

- Fazla ı&ylüyoraun ar
bir, ~kan baııma ııçramağa 
baıladı. Dilsiz kaçmıı iıe, 
kabahat bizde değil, ıizde· 
dir. 

Diye haykırdı. 
Tolbiyak, mlıtebevvir bir 

Hunla: 
- Vay • Dedi • timdi de 

kllıtabbğa baıladın bal 
- Eveti Herifin kaçma· 

aına ıia sebebiyet verdiniz. 
Arabanızı; kapıya yakın bir 
nokta da durduracaktınız. 
Halbuki diğer bir araba re· 
tip daha ileri geçti. 

Tolbiyak atıldı: 
- Lakin ıen bizim ara

bayı g6r0p tanımııtan. 
- Pekte tanıyamadım. 

Evvelemirde, arabanızın fe
aerleri adam akıUı ziya 
•ermiyordu. Saniyen araba· 
canızda boiazındaki ktırkü 
çıkarmıf tı. Şimdi üzeriade 
klrk varsa da, buraya gel· 
diji zaman yoktu. 

- Yalan ıöyliyoraun! 
- Hayır, ben yalan söy-

lemem. Sizin arabanıza ben
ıer bir arabanın, hem de 
aaat tam sekizde ıelipte 
alze blyle bir oyun oynıya· 
catını be• nereden bilebi
Urclim. 

Ben aaat sekizde bu
rada hazır bulunacaiımı 
ADa ı6ylemittim. Sözlimde 
dardum •e tam vaktinde 
ıeldim. 

Caaım, 

~-... --

diJıizi arabaya binmekten 
mennedecek olsaydım; it baı· 
ka renk alacakh. Zira beri· 
fin üzerine çullanmak lizım 
gelecekti. Ben ise, böyle bir 
hareketten mennedilmiıtim. 

- Benim arabadan inip 
dilsize işaret vereceğimi pek 
ili biliyordunuz. 

- Evet, fakat sizin pal· 
tonuz gibi palto giymiş 

bir adam, bize tarif ettiğiniz 
bütün harekatı yaptı. Arka· 
daşım da bunun böyle oldu
ğunu gördü. işin garip ol· 
doğunu ben de biliyorum. 
Likin ne çare ki artık herıey 
bitmiştir. 

- Evet, bu iş gayet ga· 
rip olduğu içindir ki ıenden 
izahat istiyorum. 

- Fakat benden ne gibi 
izahat istiyorsunuz ? 

- Birıey bilmez gibi sıö· 

rünme! Ne demek istediiimi 
pek ili bilirsin. Dilsizi ka· 
çarmak için ne kadar para 
aldın ? 

Piyedoı, Tolbiyak'ın bu 
sözleri üzerine haykırdı : 

- Al sana ili bir iftira f 
Tolbiyak devam etti: 
-Baba Anri, bu iti tasula· 

mak için elbette sana bir 
milkifat vadetmiıtir. 

- Baba Anri mi dediniz; · · 
halbuki o adamı ben busıün 
hiç rörmedim. 

- Sen iıtediiin kadar 
uydur. Fakat bilmeliıin ki 
bu işi b6yle bırakmıyacaiım. 

Bizi timcŞi ( Mon Tabo ) 
ıokatında bekliyorlar. iki· 
niz de benimle beraber ora· 
ya relecekıiniz. lıi. olduğu 
gibi emniyet direkt6r0ne 
anlataaağız. Bakalım kendi. 
ıi ne diyecektir. 

Piyedoı tehevvflrle: 
- E•et ne diyeceğini gö

rürib. işin içinde bir ıey
tanlık vardır. Bunun, sizin 
tarafınızdanmı, yoksa biz
denmi tertib edildiji behe
mehal anlatılmalıdır. Banu, 
ancak emniyet direktörl ta· 
yin edebilecektir. 

Dedi ve oradan geçmekte 
olan bir arabayı çatırarak: 

-Arkcurvar-

Sovyet Rusya'da 
Türk kuşuna üye yazımı 

hararetle devam etmektedir. 
Birçok gençlerimiz, kuruma 
mliracaat ederek uçucu üye 
yazılmıtlardır. Bir mayısa 

" 

paraşfttle atlayanlar 
gelmesi ve bir mayısta Kül
türpark alanında yapılacak 

uçuşlara iştirak etmeleri 
kararlaıtmlmıştır. 

Uçman Anohim ile diğer 
kadar buraya ıetirilecek 
olan ve Kayseri tayyare plioöristlerimiz lzmir üze· 
fabrikamızda yapılan plinör rinde paraıütle atlama tec
ler, Ankaraya gönderilmiş- rübeleri yapacaklardır. 
tir. O~adan da şehrimize Uçucu üye kaydolunan
getirilecektir. Bir haftaya lar, haftanın muayyen gün
kadar, Sovyet mütehassısı lerinde Kültürparkta ameli 
Anohim de ıehrimize gele· olarak ders görecekler ve 
cektir. Anobimle birlikte bir nazari dersler de it saatları 
kaç plinoristimizin buraya haricinde verilecektir. 

~~~~--.... ,. ... _.. .. ~-~~ 
Almanya' da Rokfeller 

Bir "Lenin,, doğa· Meıhur milyarder Rokfel· 
ler bugün doksan yedi ya-

maz mı? ıında bulunuyor. Hususi dok· 
Bundan altı ay kadar ev· torları hayatını uzatmak için 

vel, Amerika'da ve Ruıya· pek büyilk itinalarda bulu· 
da Hitler adını taııyan iki nuyorlar. Onların en ziyade 
adamın me!Cut olduğu gö- çekindikleri şey, ihtiyarın 
rlilmtlı alakadar bükümet· h~leca~a dilt°;'emesi~ir. B?yle 
Jerce bu adamların ellerin· bır halın met um bır netıce 
d k. hn. · t n. d 1 k vermeıinden korkuyorlar. Hal 

e ı uvıye cuz an arınara b k' dü b _ kil k 
1 • d b . . 1 u 1 nyauın urun a-

llzer erın en u 11ım er çı- k h 1. 'ht' ·ı d · 
k l D d d b 

rıtı a ı ı ıyar mı yar erı 

arı mııtı. Doya r a a mütee11ir edebilir. Doktor· 
iki tane Hitler olmaıı . iıte· la bunun için de bir çare 
nilmiyordu. b:lmuşlard1r. Rokfellerin en 

Son zamanlarda Alm.anya· çok aevdiği ve okuduiu sra· 
da da buna benzer bır bi· zete Nevyork Taymistir. Bu 
diae olmuıtur. Darmıtad gazete milyarder için huıuıi 
ıehrinde yeni doğan bir ço- bir niisha çıkarayor ve yahnız 
cuia babaıı Lenin atlını en nikbin havadisleri ve ma· 
vermiş. Fakat nüfus memuru kaleleri dercediyor. Ôyle ki 
komlnizme bu kadar düş- milyarder dünyada btiy&k bir 
man olan bir memlekette sulh ve sükiin olduğunu, her 
Leninin doimuı olmasını şeyin çok iyi gittiğini sıöre
muvafık bulamamış, bu iımi rek memnun oluyor. Böyle 
kaydetmiyerek değiıtirilme· aldanmak ta bftyük bir sa· 
ıini iıtemiıtir. adettir . 

T;ıst00 Tayyare Sineması~ 
---------------------------- --- . Herkesin sevdiği, herkesin alkıtladıiı iki yftksek, iki sevgili yıldızın iki ıtızel filmi 

1 - Hücum Filosu 
Jack Holt tarafmdan bftyftk bir kudretle temsil edilen hava tehlikesini 

ve tayyarecilerin kahramanhklanm gösteren bftyftk film 

2 - Bir Aşk Hikayesi 
Macar yıldızi Magda Schnelder'in içten gelen :bir ilgi ile oynadıiı 

••• AYRICA: TOrkçe sözlft t"OKS dQnya haberleri 
~ S ti . Hncum filosu 15 - 18,15 - 21,30, Bir Aşk Hikiyesi 16,45 ....Je8DS 88 arı. 20Cumartesi ve Pazar günleri13,30da Bir Atk bikiyesi başlar 

D ı kkata çouuk haftası monaseh_etilc bergno 15 Kuruştur U • ve her eeasta duhuh çocuklara 
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Tevarikler arasında 
Çölün ortasında yaşıyan hu eski 
Tnrk kabilesinin k~ndine mah· 

sus yazısı vardır 
Tevaikler arasında uzun 

müddet bulunmuş olan 'Fran· 
11z muharrirlerinden Hanri, 
Lato, Vuala mecmuasında 
buna dair yazı yazmıştır. 

Hazar berberilerine men
sup olan bu eski Türk ka· 
hilesi hakkında Fransız mu
harrir şunları yazmaktadır: 

"Tevarik kadınının cemi· 
yet içinde üstün bir mevkii 
vardır. Afrika ahalisinin 
adettlerini bilenler bunların 
ortasında ya ş1yan bir kav
min, onlardan bambaşka 
ablak sahibi olmalarına hay· 
ret ederler. Hele arapl:ula 
taban tabana zıttırlar. Arap 
kadınlarının çok geri bir 
vaziyette oldularını herkes 
bilir. Burunlarına kadar yüz
lerini kapıyan erkeklerden 
kaçan bu zavallıları gözönü· 
ne getirin. Bir de şunu dü· 
şünün ki, Tevarik'lerin bulun
duğu yere giden her seyyah 
kadınlar tarafmdan kabul 
edilir. Ve kadınların büyük 
bir serbesti ile çadırdan ça
dıra gittiğini ve erkeklerin 
işine karışarak mütaJea beyan 

••• 
Şarlo 

Asya'da bir seyahat 
yapacak 

Şarlo en son filminde 
Meıhur sinema yıldızı 

Şarlo, Aıya'da yapacaiı 
tetkik ıeyahatına bugünlerde 
baılıyacaktır. Şarlo, son fil
minde kazandığı muvaffaki· 
yetten çok memnun olmuş 
ve Asya' da ki gezisinden 
ıonra yazacaiı bir eseri 
filme almağı kararlaşhrmıı· 
tır. Sinemada olduğu sıibi 
muharrirlikte de büyük mu· 
vaffakiyetler gösteren Şarlo, 
bu eserinde ıark hayatından 
bahsedecek ve kimbilir ne 
gülünç mevzular yarata
caktır. 

Foça 
Yolcularına ko

lay Jı k 
• 

Ayvalık, Dikili, Altınova, 

Edremid, Tire Kula, Konya, 
Salihli, bu hatlara yolcu yik 
sevkiyatı, 

Zinet 
garajından her sıün munta
zam ve emin bir surette 
otomobil, kamyon ve tenez
z&blerle temia edilir. 

ettiğini görür. Uzun ve 11111 

çöllerden gelen bu seyyah 
ilk tesadüf edeceii Teva• 
rik'Jeri iÜler yilzlü, ıen gör• 
mekle büyük bir saadet his~ 
ıeder, orada bulacağı aami
mi misafirperverliği hiçbir 
yerde bulamaz. 

Teva;ik kadınının uıun 
siyah saçlars, büyük kest .:ı. ı:ıe 

renginde •Ürmeli gözleri 
vardır. Burunları gaga şek
linde ise de zencilerle karış· 
mış olanlarınki biraz ka· 
badır. Elmacıkları çıkık, 
yanakları dolgun, yüzleri 
beyzi, renkleri buğdaydır. 

Tevarik kadınının esas 
vazifesi çadır içinde değil 
dışındadır. Sürüleri gtitmek 
iıi kendisine aittir. Bununla 
beraber bilyilk bir sevinçle 
yemekleri hazırlar. Tevarik· 
lerin esas gıdası ıüttür. Bu 
gıda kadınların fazla ıit· 

manlamasına yardım eder. 
Fakat Terarik erkekleri 
bundan zevk alırlar. Çünkü 
böyle olan kadınların kızları 
daha pek gençken 'kuvvetli 
oluyorlar. 

Zengin bir Tevarikin karı· 
sında en nadir kürklerle pır· 
lantalar bulunur. Müslüman· 
hk buralara çok yayılmıttır. 
Hili da yayılmakta devam 
ediyor. Fakat buna rağmen 
bu kaYim kendi Adet ve ah· 
likını muhafaza etmektedir. 
Kızlar tamamile serbeıttir. 

Cemiyet içinde maderıahı 
bir yaşayış vardır. MüslümaD 
Arapların adetlerini kabul 
etmek kendilerini zayıflatır 
fikrinde bulunyorlar. 

Çölün ortasında yafıyan 
bu kavmin kendisine mab-
ıu.1 yazısı vardır. Bu yazı 
eski zamanlarda bütün Ak
deniz bavalisiade kullanıl· 
mıı olan yazıya benzer. 
Bunların medeniyetsiz bir 
kıt'a içinde bili yazılarını 
muhafaza etmiı olması hay· 
rete değer hir ıeydir. 

Tevarik kadını serbest 
olduju kadar zekidir. içle· 
rinde tarihte mühim rol 
oynamıt olanları vardır. 
Meseli 1917 isyanında bir 
Tevarik kadını kendisine 
tibi olanlann başına geç" 
miş ve Fran11z karargihına 

doiru yollanmışh. Bunu 
gören bir çokları arkasın· 
dan gitmeğe mecbur kal· 
mışlardı. Bu kafile Franııı 
karargahı öaüne gelince bu 
baı olan kadın hemen sulb 
müzakeresini teklif etmif 
ve bir diplomat giı.i müza· 
kereyi idare etmiştir. 

Aile hayatında erkek kendi 
servetine mutasarrıf cldaitJ 
gibi kadın da kendiıininkiDİ 
dilediji gibi idare etmek 
hakkına maliktir. Bunda p•~ 
rlizel muvaffak olur. Erkejil 
olduju sıibi kadının boıaD" 
maya iıtemek hakkıdır. 
Kadınların çocuklarına kart' 
büyük ıefkat ve itinalafl 
vardır. Onlar için ıon dere" 
cede fedakirlık gösterirler· 
Birçok ıempatik hareketi•'" 
rile Araplardan ziyade Ar 
rupalılar11 benzerler. 
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Almanyada yumurta pi- Küçük zabit Olivier ve şQreki- Fratelli Sperco N. v. 

Olmak istiyenleriçin sı Limited vapur Vapur Acentası VV. ~". H. 
YaSaSJ gittikçe iyileşiyor 1 

- Konya gedikli küçilk acent&SI ROYAL NEERLANDAIS 

--·-Hnkômetimiz, yumurta ihracatı hak 

kındaki talimatnamesi, Almanya

da memnunİ}1etle karşılanmıştır 

zabit ihzari mektebine talebe KUMPANYASI 
k Cendeli Han. Birinci kor-ayıt ve kabulGne baılanmıı "GANYMEDES" vapuru 

don. T eJ . 2443 
ve Mayıs 936 sonuna kadar THE ELLERMAN LINES L TD. 20 Nisandan 25 Nisana ka-

Der Zee 
& Co. 

Almanya yumurta piyasa
larındaki iyileıme ilerJemek
tedir. Yani yumurtaya olan 
tekmil ihtiyaç kolaylıkla ka
tılabilmektedir. Bir taraftan 
mevsim icabah olarak, bir 
taraftan da paskalya yor· 
tularının yaklaıması do
layısile sarfiyatın da iİt
tikçe fazlalaştığı görülmek
tedir. Halen en çok istihsa
lit güney AJmanya'da ol
maktadır. Almanya'nın da
hili ihtiyacı rapor haftası 
içinde daha ziyade yerli 
iatibsa)itla kapatılmıştır. 

mahvetmesine, yahut bozuk 
yumurta yiyerek ııhhatini 

ihlal eylemesine tabii artık 
göz yummamaktadır. 

Halbuki eskiden hükü-
metler bu gibi meselelere 
hemen biç de ehemmiyet 
vermemekte ve yumurta 
ticaretini kendi haline bı
rakmış bulunmakta idiler. 
Birçok memleketlerin vak
tile fazla miktarda yumurta 
ihraç edilirken bugün yahnz 
mahdut nisbette ihracat 
yapabilmesi de, kanaatımıza 
göre, alıcı memleketlerd~ 
yumurta ticaretinin tabi tu
tulduğu hüküml rin ve kont
röllerin bir neticesidir. 

Binaenaleyh, maalesef Tür
kiyemizde dahil olmak üzere, 

Yerli istibsal4t Almanya
nın her tarafında artmak
tadır. Hemen tekmil istihsal 
mıntakalar1 istihlak mınta
kaJanna kifi miktarda mal 
verecek vaziyette bulunmak-
tadırJar. yumurta ihracatlan azalan 

Gelecek haftadan itibaren memleketler, tekrar feyizJi 
h · t d h işler yapabilmek irin ahcı •r1ç en a i m6himce it- y 

haJit yapılacağı zannediliyor. memJeketJerin arzu ve diJek-
Çünkii Paskalya yortuları lerini ve buralarda mevzu 
reJecek haftadan sonra baı- hükOmJeri hHfi harfine göz
lıtmaktadır. Bu sırada en önllnde tutmak mecburiye
ziyade Danimarka'dan mal tindedirler. Bu itibarla h6-
ithal olunacaj'ı zannediliyor. kümetimizce alanan son 

Gene Paskalya yortuJarı tedbirleri berkesin selimJa-
mOnasebetile ateki üJkeJerin maması Jazımgelir. 
yumurta piyasalarının daha Bunlardan razı olmıyanlar 
canJı buJunduğu ve istihsa- bulunabilecektir. Fakat unu-
libn artmasına rağmen fiat- tulamıyacak acı hakikatler-
lerin geçen haftaki seviye- den birisi de, kaliteye ve 
lerini muhafaza ettikleri bir de sandığın ambalajına 
bildiriliyor. Paskalyadan baı- pek o kadar ehemmiyet ver
ka mevsim dahi yumurta miyen tacirin bir taraftan 
iıtihlikini arthrmaktadır. bizzat zarar etmesi, öte 

devam edecektir. dar ANVERS, ROTTER
"THURSO" vapuru nisan D 

2 - Doö-umları 333 ve AM, AMSTERDAM ve 
6 iptidasında LIVERPOOL ve H 

3~4 (askeri yoklamaları ya- J h AMBURG limanları için 
SVVENSEA'dan ge ip ta - yük alac ıkhr. 

pılmamış) olanlardan ve ilk liyede bulunacak. 
Not: Vurul tarihleri ve "UL YSSES" vapuru 1 Ma-okulun 3, 4, S nci sınıfJarJDı r · BUR 

vapurların ilimleri üzerine yısta ge ıp aynı gün -
bitirmiş olanlar (köylü ço- GAS, VARNA ve KÔS-

değişikliklerden mes'uliyet 
cukJan tercih edilecek) ah- TENCE limanları için yük 

kabul edilmez. nacaktır. alacaktır. 
3 - Kayıt ve kabul şart- .. CERES" vapuru 4 Ma-

lan 18, 19 yaşında olanlar. Alı· Rıza yısta gelip 9 Mayısta 
A - Mektep şahadetna- ANVERS, ROTTERDAM, 

mesi veya tasdiknamesi (tah- AMSTERDAM ve HAM-
sil gördüğü halde vesikası 
olmıyanlar imtihanJa alınır. 

B - Kendisinin ve ailesi
nin sOi şöhret sahibi olma

dıklarına dair mahalli hükü

metten alınacak fotoğrafh 
hüsnühal kağıdı. 

Mücellithanesi 

Yeni Kavatlar çarşısı 

No. 34 

• C - Bir seneyi geçmemiş lıı._. ____ ııill ____ ! 
Mutaşı kiğıdı. 

D - Fotoğraflı nüfus cüz- laka (Okamrntol) 

danı. öksflrQk şekerle-
E - Gedikli küçük zabit 

hazırlama mektebine girmek 

istediklerine dair pullu istida. 

_H - istekli 18 yaşını bi· 

tirmiş ise kendisinden bitir

memiş ise kendisinden ve 

velisinden ahnacak taahhüt 
senedi. 

F - Talebenin velisinin 
kim olacağı. 

K - Sıhhat raporu he
yeti sıhhiyeden. 

1 - iki adet vesika fo
toğrafı. 

rioi tecrftbe edi 
uz .. 

BURG limanlarına hareket 

edecektir. 

SVENSKA ORIENT 
. LfNIEN 

"VINGALAND ,, motörü 

30 Nisanda gelip ROTER

DAM - HAMBURG (Doğru 

Bremen ) COPENHAGE -

DvNZIG· GDYNIA ve IS-

KANDIN AVYA limaDJmları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"PELES" vapuru 12·5-36 
da gelip 13-5-36 da PiRE, 

MALTA, ve BARSELONE 
limanlarına hareket ede
cektir. 

"ALBA JUL YA" vapuru 
7. 6-36 da gelip 8·6·36 da 
PiRE, MAL TA, MARSIL YA 
ve BARSELONE limanlarına 
hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket taribJe

rile oavlonlardaki d~tiıiklik
lerden acente mesuliyet 

Türkiye'den Almanya'ya yandan da memleketin ge-
Yumurta ithalihe gelince, ma· nel menfaatl~rini iblil eyle- men müracaat 
alesef bu baftaj içinde dahi mesidir. ilin olunur. 

4 - lıtekJiJerdea kayıt ve 
kabul f8rtlarını taııyanların 
lzmir askerlik şubesine be-

eylemeleri 

Ve POrjen ~ahapın 

en ClaUln bir mo .. 
bil tekeri olduğu 
nu unutmayınız. 

kabul etmez. Fazla afsiJit 
için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tabliye firketi binası 
arkasında FRA TELLi SPER-
CO vapur acentaııaa miira
caat edilmesi rica olunur. biçbir iş yapılmadığJ Yumur- _, _____ , ______ llİll_llİI ________ ,~ 

ta Dairesinin iş'arından an- il • 
1•ıılmaktadır. Fiatlara gelince ZfilJf 

Kuvvetli mftshil 

istiyenler Şdhap 

Sıhhat 

Telefon: 2004 - 2005 - 2663 -

DEUTSCHE LEVANTE La 
" ANGORA " vapura 

nisanda bekleniyor, 2 ma 
kadar ANVERS, ROT 
DAM, HAMBURG ve B 
MEN için yük aJacaktır. 

.. SAMOS" vapuru 6 
yııta bekleniyor, ANVER 
HAMBURG ve BREM 
yük çıkaracaktır. 

.. ANDROS " vapura 
mayısta bekleniyor, 16 
yısa kad~r ANVERS, RO 
TERDAM, HAMBURG 
BREMEN için yOk alacakb 

ARMEMENT H. SCHULD 

HAMBURG 

'"NORBURG" vapuru 4 
yısta bekleniyor, ANVE 

ROTTERDAM, HAMBU 
ve BREMEN için yük 
caktır. 

AMERICAN EXPORT LI 
"EXHIBITOR" vapuru 

mayısa doğru bekleniy~ 
NEVYORK içi~ yük ala 
caktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

.. DUROSTOR" \lapura 1 
mayısta bekleniyor, KÔ 
TENCE, SULINA ve GA 
LAÇ için ylik alacakbr. 
Ayni zamanda aktarma ıa• 
retile BELGRAD, BUDA· 
PEST, BRA TISLA VA •• 
ViYANA için yük alacakbr. 
SPANSKELINJE - OSLO 

.. BOSPHORUS" mot&rl 
9 mayısta bekleniyor. YAFA 
ve ISKENDERUN için ytlk 
alacaktır. 

.. Vapurların isimleri, rel· 
me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahlalM 
ririıilmez ... 

Birinci Kordon, 
No. 2007- 2008 

~alılık motôr 
Y-umurta Dairesi Türk yu- · 
murtalarının C sınıfının 1440 
tanelik bOyDk sandığı için 
Almanya hududu teslimi 46 
mark vermektedir . 

Yün mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

HALKAPINAR KUMAŞ 
FABRiKASI 

8ftrgftn 

haplarını Maruf 

ecza depolanndan 
ve eczanelerden 

araaınlar. 

DOKTOR 
Ali Agih 

Çocuk Haatalıkları 
Milteha111sı 

'"inci BeyleT So~ı N. 68 

12 beygirkuvetiade (DiıeJ) 
markalı az kullandmıı Wr 
... ot6r satılıktır. Talipleria 

idarehanemize müracaatlan 

T6rkiye tarafından neıre
dilen yumurta talimatnamesi 
bGyQk bir memnuniyet uyan
dır1111ıtır. ilgililer Türk bll
lcametince alınan yeni ted
b' ı . ır erın yumurta ibrac~tını 
bayJi arttıracağı ve bilhassa 
kalitedeki bozuklukların ve 
~Undan doğan ıikiyetlerin 
0 nüne geçeceği kanaatını 
beıJemektedir. 

Gerçekten yumurtalanmı
lın s6zıeJimi, Almanya 'ya 
daba fazla ithal ediJmeme
•i .. 
. nının en milhim sebeple-
~11~en birisi de, 1Uphesiz ki, 

•hte mes'clesioir. Gerçek
ten Alman'lar gerek ithal 
tdilen, gerekse dahilde is
t'h k ~al olunan yumurtaların 
•lıteleriae ve saflamtı;ıaa 

id~•mi ehemmiyet vermekte
•rler. 

Bu ehemmiyet; umumi ka-
111•ta göre, tamamen yerine 
~••ruf bulunmaktadır. Çün· 
il Yumurta halkın hem pa· 

'••1111 yerine aarfetmek mH
tleıJJe hem de ııhhatile pek 
r•lcından mtinHebettar bu· 
1ı""maktadır. Hükümet dahi 

1 'Oaen tekmil Avrupa dev· 
~1•ri ıibi, balkın paraaını 

rla11de , •• Yenaeliae 7Aai 

Tarafmdan mevsim 
kumaşlar: 

SAGLAM 
ZARiF 

dolayısile yeni 

VE UCUZDUR 
f eni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı 

tercih ediniz. 

SATIŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK BALI 

T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin 
lUfR OGLU 

Cadddesinde FAHRi KANDE-

'1------------------------..1 
BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Eczanesi 
f alnız taze temiz ve ucuz ilAç ve tu

valet çetitleri ıatar. 

Telefon 3452 
.................. ! .................. . 

ilin olunur . 
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Sabite 4 C(Uluaal Birlik) 24 Na•• 956 

ölümü 
------------~-----------

. Büyük Aşk, Cinayet ve Batıl 

Brezilyadan baQka cenubi Amerika cumurlukla·- itikatlar Macerası 
"< -Birinci Kısım: FECl MUAMMA - 1 --

rından 7 hükftmet Uluslar SOSyeteSİ D de D çekiliyor - ı - Madlen bir hafta_ ev.,el 2~ 
Madlen ve Lftsi yaıına baımııtı; kuçük Lüsı 

alahiyetdar çevenler, 
Cemiyeti akvam tesi~ 

bu hnkômetlerin aralarında hiı· 

etmek istediklerini bildirivorlar 
"' 

l&tanbul 24 (Özel) - Son gelen haberlere göre; Bre· 
zilya'dan başka cenubi Amerika cumurluklarandan Şili 
Paraguvay, Vrugovay, Pero, Polomya, Goatemala ve 
Ekvatör bnkOmetleri de Uluslar sosyetesinden çekil

evvel bu kararlarım Cenevreyc bildireceklerini beyan 

ediyorlar. 

Diğer bir rivayete nazaran da Cenubi Amerika hO· 

kumetleri, aralarmda bir Cemiyeti akvam te&is etmeği 
meğe karar vermişlerdir. 

Salahiyettar çevenler, bu htıkumetlerio, 11 Mayıstan dOtOnilyorlaar. ............. ·-------
Çocuk bayramı General Metaksas itimat 
Yurduo-h-er-t-ar_..a..._fı-nd_a_ç-ok ·gnzel reyi alamazsa çekilecek 

ve neş'eli geçti 
Ankara, 24 (A.A) - Ha- toplandığ'ı istasyon ve Ana· 

kimiyeti Milliye bayramı bu· fartalar cadde1ini takible 
ıün ıehrimizde tezahilratla Çocuk e1irreme kurumu 
kutlulanmııtır. Gene buiÜD binası önüae kadar bir yü
çocuk haftasını baılaması rüyüı yapmıılardır. Alay 
müaaaebeti1e Stadyumda bü· Ulus meydanından reçerkea 
tün memleketlerin iıtirakile 

UJuı meydanında durarak biiyllk bir merasim yapıl-
mıthr. Merasim saat 10,30 Zafer abidesine Çocuk esir· 
da ıtadyumda toplanmıt geme kurumu adına bir 
olan oa binlerce halkın çelenk konulmuıtur. Mer•
öniinde bütlin mekteplerin ıim esnasında Uç tayyareden 
ittirakile ıöyledilderi lstiklil miirekkep bir filomuz ve 
ve ,ocuk , martlarile baılaa· ayrıca Türk kuıu adına bir 
mıı ve bunu çocuk bafta11 bir uçak stadyum üzerinde 
•trafında söylenen autuklar uç111lar yapmıılardır. 
taklit etmiıtir. Çocuk bayramı dün ıeh· 

Merasime son yerilirkea rimizde de çok gilı:el ve neı· 
tekrar lıtiklil martı ıöylen· eli geçmiıtir. Yavrularımız, 
mit ve biltlla talebeler and aabahtaa akıama kadar va• 
içmitlerdir. Bundan sonra pur, tramvay ve ıinemaları 
t•rtip edilea yiirüyüı prog· doldurmuı, bayram yapmış
ramı dahilinde bütün mek· tır. Muhtelif yerlerde hatip
tepler, ~nleriade muzikılar ler tarafından bugünün ehem 
bulu•duiu balcle iki tara· miyetini anlatan söylevler ve· 
fıada on binlerce h•lkın rilmiıtir. . 

~~~~-----~·~·~~·~·--!~----~~~-

Eskişehir şampiy~nu Al-
tınordu'yu 2-1 yendi 

--·--Kaleci 44 OocQ dakikada Said'in 
ayaklarına kapanara~ bu gali-

biyeti temin etti 
Eskiıehir ıampiyonu De

mirapor takımı, dün ilk 
maçını Altınordu ile yaptı 

ve 2· 1 kazandı. Birinci haf
tayım, golsüz ve zevksiz 
ıeçti. ikinci haftayımıa dör· 

mını da 2-1 galip getirdi. 
lıtanbul, 24 (Özel) - Vi· 

yana'nın meıhur Hakova 
takımı, Fenerbahçe'yi 5-1 
yenmiıtir. 

düncü dakikasında Eskiıe· lngiltere'de 
hir'liler, sol açıklarının güzel 
bir vuruı ile ilk rollerini işçilere ehemmiyet 
yaptılar. Birkaç da~ika verilmiyormuş 
sonra Altınordu'lu Said ıahsi Londra, 23 (R.H) _ lıçi· 
bir eaiıle bu role mukabele • ler birleii reisi bir nutkun· 
etti. Vaziyet 1· 1 beraber da hükumetin aatlık ve iıçi 
iken 15 nci dakikada Eski- me1'cleleriae ehemmiyet ver· 
ıehir'liler bir akın daha mediğiai, buna mukabil si
yaptılar. lihlanmağa çok ehemmiyet 

Arap lsmail kaleye kadar verdiiini ıOylemif, bunun 
yaklaıtı ve ikinci ıolü yaptı istikbal •için fena neticeler 
Bundan sonra Altınorclulu· doiuracaiını bildirmiıtir • 

Klod Farer ları biraz canlanmıı, Eıkiıe
birlileri de müdafaaya çekil · 
miı görDyoruz. Son dakika- Bartu'nuo yerine geçti 

lardaA.0 .nun yaptığı bir golü Pariı, 23 (Radyo) - Fraa-
bakem saymadı. Haksız ola- sız akademiıi azasından iken 
rak ofsayt verdi. 44 üncü Marsilya cinayetinde öldü
dakikada Sait kaleye kadar rlllen sabık Fransız dıı ba
ıokuldu. Şut çekmek üzere kanı Lüi Bartu'nua açık 
iken Eskiıehir kaleciıi feda · bulunan yerine, Fran11z 
kirane bir atılııla ayaklarına ediplerindea Klod Farer ae· 
kapandı .,. topu altlı . Takı· çilmiftir. 

• 

Kral muhtelif cezalarla mahkôm 
olanlar için af ilan etti 

Pariı, 24 (Radyo) - Ati· 
na '.dan haber veriliyor: 

Kral Yorgi'nin doj'um yıl 
dönümü mllnasebetile dün 
Atina 'da ve blltlln Yunanis
tan' da büyllk ıenliklcr ol· 
muıtur. Kral, bu vesile ile 
muhtelif cezalardan dolayı 
mahkim olanlar için bir af 
kararnamesini imzalamııtır. 

lstanbul 24 (Ôzel) - Ati-

••'elan haber veriliyor: 
BuriD toplanacak olan 

Yuna• parlamentoıu, Me· 
takıaa kabinesinin prorra • 
mıaı tlinliyecektir. 

General Metakıaı, Popu· 
ler partisi baıkanı M. Çal· 
daris'ten baıka diier parti-

·ler baıkanlarile konuımut 

ve kendisine itimad reyi 
YerilmeıH derhal çekilerek 
mevkiini parlemanter bir 
kabineye tereketmeie karar 
verdilini 16,lemiıtir. 

Liberal partinin Metaksa
ıa itimad reyi vereceii s6y
leniyeraa da henüz belli de· 
!ildir. 

Atina, 23 ( R.H ) - Say
lavlar kuramunda, muhtelif 
partiler liderleri ıöz alarak 
evvelden mllhim Yunan ıi

yaai ıahıiyetlerinin yafayıı· 
larında Yunanistan'• yap
tıkları hizmetleri ıükranla 
yacletmiılerdir. Yalnız bir 
komlniıt saylav, general 
Koadiliı'in bazı hareketlerini 

ıi.tdetle tenkide baıladıj'ı 
sırada sushırulmuıtur. . ···-Habeş'ler, ltalyan'ları 

pfl~kflrterek dört kilo· 
metre geri çevirdiler 

- Baııaraf 1 inci ıahif ede -

Gioı• da;ı etrafında müthit 
bir harp olmuıtur. ltalyan 
taarruzunu Libyalı ve Soma· 
lili kuvvetler açmıı ve bu 
kuvvetlere bidayette ancak 
baıı beyaz ltalyan kıt'aları 
yardım etmiıtir. 

Haya ku•vetleri, Habcı'leri 
mlltemadiyen bombardıman 

ediyordu; Oç rtın süren mu· 
harebe baıaa Habeı'leria, 
bazan da ltalyanların lehiae 
cereyan etmiı Ye nihayet 
üç&ncii rllnil akıamı Habet 
kuvvetleri ltalyaalarıdan geri 
arazi kazanmaya baılamış · 
lardır. Fakat dördllncü gll· 
nü ltalyanlar beyazlardan 
milrekkep kuvayı asliyeleri · 
ni de barba sokmaları üze· 
riae kuvvetlerimiz eski mev
zilerine dönmeie mecbur ol
muılardar. 

Asılsızmış ! 
Sof ya 23 (R. H) - Bulıar 

Ajansı bir Alman Süel hey· 
etinin Bulgaristandaki Endüs
triyel merkezlerini ziyaret 
ettiti hakkında ecnebi raze
teleriade rörillen haberlerin 
asılsız elduiunu bildiriyor. 

• •• 
Bir pavyon, 25 yatak 

ıikiyetlerin 

miıizdir. 

- Ba~tarafı 1 ci sayfada -

büyllk bir kısmına, kendiliiimizden ceyab ver· 

2 - Zllhrevi marazlar haıtabaneıi, hastahiın mahiyeti, 
korkunçluğu ve tahteffuurumuza kadar iılemiı olan hazin 
ve acıklı vaziyeti ile, daha ziyade merhamete ıayandır. Bir 
ııtmalı, bir mide, biı bağ'ıraak bastaaı, bir yaralı, veremlinin 
yanında miltebessim ve bahtiyar bir çehre taıır. Çiinkil 
verem, tedavisi rüç olan bir zenrin illettir. Gıda ister, 
maddi, manevi huzur ister, gilaeı ister, bol bava ister, 
para iıter ve ister oğlu ister. 

Hayabn burilnkil ıartları altında, zenıin olandan baıka 
banri bedbaht veremli b• ihtiyaç listesine bakıp ta kendi 
616milne karıı p~ıinen •ilamaz? 

Çlinkll öltlm artık onun içinde yaııyan, yahut onunla 
beraber ylirllyen bir gölie gibidir. Bugüa deiilse yarın,de
iilıe ilç ay, bir yıl, iki yıl sonra, nihayet roliln& oynaya· 
ca1'tır 

Hullaa: Bizim saihk itinde, bilha11a veremle mücadele
de yep-yeni, halkça, huıuıi teıkilltça, devletçe, müıterek 
bir hamleye ?htiyacımız Yardır. Tek Tllrk'Oa manası ve 
kıymeti ne kadar bDyilktlr?. 

GÖKÇE 

Fraosa'nm Sart ayaletinin 
Sen Kristof kasabacığı, mu· 
bitin en glizel ve rahat bir 
yeridir!. 

Güzel bir yaz sabahı, Tur 
ve Mans bu büyük yolundan 
ayrılan Sen Gil yolundan 
bakılırsa, kasabacık ha· 
fif meyilli bir tepe sırtında 
yeıil büyük ağaçlar arasın· 
da beyaz evleri ile çok ca· 
na yakın bir manzaı a ar· 
zeder. 

Kasaba, bilhassa belediye 
reiıi ve bliyük un değirmeni 
sahibi M. Font Romen'in 
güzel evi, rllzel taraçalı bah· 
çesi ile çok güzeldir. 
Kasabanın 1500 metre 

yakınında gene güzel bir 
Sen Patern kaaabacaiı var· 
d11. Şimendifer hattına daha 
yakın olan bu kasaba hattın 
iıtasyonun llzerinde Sen Pa
tern-Sen Kristof yazılıdır? 

Fakat, kim tahmin edebi· 
lirdi ki bu en mesud, en 
riizel kasabacık.ta zam•••• 
en büyük, en f•ci, en esrarlı 
cinayeti, batıl itikadlar er· 
babı tarafından itlenecektir?. 
Biz, ekseriyetle küç&k, me· 
ıud, havası ve herıeyi güzel 

birkaç rüne kadar yirmisine 
rirccekti. 

25 Temmuz bayramı proı· 
ramı Hat 19 da nihayete 
erdi. Bundan ancak birkaç 
dakika sonra, .. Şarbayın 
kızları" evlerine döndüler. 
Bu ev, kasabacıiın en rllzel, 
en büyük ve bahçe1ile en 
ziyade nazarıdikkati calib 
bir evi idi. Babaları ıar
bay da, bayram münaaebetile 
yapacak resmi hiçbir ııı 
olmadığı için, kızlarından 
biraz sonra eve geldi. 

Aıçı kadın, Leokadi, çok 
mahirane hazırladıiı çorbayı 
yemek maaasınıa üzerine 
koydu. Oda hizmetçisi Roz 
da yemek Hlonunda emre 
muntazır idi . 

G&neı. bu mea'ut ve ıen 
filDe IOn tebeuümferİnİ IOn 
sclimlarını dağıtarak batmak 
ilzere idi . 

M. Font Ronen mustatil 
masanın bir kenarıada yer 
aldı Madlen ıoluna oturdu, 
LDsi de sağına t 

Hizmetçi kız, çorba kise
sini yemek maıasından kal
dırdı. 

Devamı var 

muhitlerde karanlık ve kor· 1 f • J A k 
kunç ihtiraılarıa, kanlı ve n 1 a 
esrarlı cinayetlerin yer bula· 
mıyacatın• inanmıı bulunu- Bir fabrika ha
yoruı:I 

Gayri tabiiliklerle ve ha- rap oldu 
rikulideliklerle dolu olan Londra 23 (Radyo) - Si-
bu facia, 25 Temmuzda oto· fil kaıallaıında h6k6met 
mobil yarııları yapıldığı, Sen aam .,. heaabına çelik tel · 
Kristof kaaabacıtın zevk ve ler yapaD bir fabrikada ia
neteaiain en ziyad• tamam· fillk vukubulmuı ve fabri· 
laaclıia a-lin olmuıt•r. ka, baıtan baıa harap ol· 

Mekaasiyen ve garaj sa· ••ıtur. Hllkfimet talıkikata 
bibi Duras kardeıler tara· baılamııtar. 
fından tertip ve blyllk bir 
meharetle idare edilea bu Hudud da konuş• 
ıenlik ıllaii sabahtan receye muQlar.' 
kadar devam etmiı, kaıaba- v 
cıiın hakim buluaduiu Naiı Tokyo; 23 ( Radyo ) 
havzası, Tur Bluaz, Şinan ve SoYyet sefiri hariciye baka
Somllr'den de gelenlerle em· nıaa riderek Mançari - Mo· 
salsiz bir neı'e içinde devam roniıtan hududları D1:eriae 
etmiıti . rör61m61t6r. 

25 Temmuzda, adetleri ikinci muhtelif komisyo· 
nihayet iki, üç yüzü geçmi· DUD ıalihiyeti ile hudud 
yen, bu mıntakanın ıen gil· meı'elerini hallini kabul et
zel kızları ara1ında, en zi· miıtir. 

yade "ıarbayın kızları" n•- Boğazlar meselesi 
zarı dikkati celbetmiıti.Doi-
rusu, bu iki kız, senelerden- -Ba,ıarafi birinci sahi/ede-

leri Türk hattı hare· 
beri kasabada doğan kızla· ketine karıı rösterdikleri 
rın en rnzel, en ıuh ve neı· muhalefetin sekteye utrattıi• 
elisi idiler! EıHen hayatla- Balkan antantı konseyinio 
rını her zaman Sen Kriıtof· Belgrad toplantısına bu ıu· 
ta, babalarının yanında ıe· retle yol açılacaiı llmid 
çirmiyorlardı. 1924 tu anne- edilmektedir. 
leri öldüitl zamandanberi, Pariı, 23 ( A.A ) - Pöti 
Pariı'te halaları nezdinde, Jurnal yazıyor: 
ayni zamanda kliıik Ye as· Pariı mebafilini yalnıJ 
ri terbiyeyi alarak yaıamak· Franııı-Almaa mllaaaebata 
ta idiler. deiil fakat boiazlar hak-

Fakat timdi, bu bekleme kında Tllrkiye tarafında• 
ve terbiye fasla aihayet bul· yapılan ve Fransa'nın k6çlilı ı 
muıtu. Tatili, sahilde, baba- antant ve Balkan aota11ta 
ları M. Font Romen il~ devletleri arasındaki doıt
halaları dul Madam Julyet larıaı da hoınutıuz edecek 
Oberto'nun liikı villl11ada mahiyette olan talepte meı
reçiriyorlar, dera zamanla- ıul etmektedir. Maamafib 
rında da baba, kızlarını Pa- iyi mal4mat alan mehafild• 
ris'te ziyaret ediyor, ıöril· zannedildiğiae röre Fraaııı 
yordu! cevabı çok doıtane o· ac:alı 

Ah, rDzel, ele bir defa ye Fraaıa laiçbir itiraıd• 
ıeçea ı•açlik.. lllyli liıı, baluamıyacakbr. 


