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Feci bir kaza olmuş, de 

re kenarında dolaşan bi 
adam domuz zannile öldü 
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Yeni Boğazlar Mul{avelenamesi Pa-
zaı~tesi Günü lmzalanacal{. lngilte
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Mussolini gene meydan 1 Fon Papen 
londra sefiri olacak 

okumağa başladı! Viyana'daki 
bitirmiş 

• • • 
ışını 

ltalya baş vekiline göre, zecri tedbirler taraf
tarları beyaz bayrak çekerek teslim olmuşlar 

Gömböş bu ay Romaya gidiyor 

Mussolini Gömböşle birlikte Roma'da 
Roma, 15 (Radyo) - Zecri faşist erkanı da Venedik sara· 

tedbirlerin ilgası ınünasebetile yına gelmişlerdi. Saat 19 bu· 

bugün burada büyük tezahü· çukta Mussolini sarayın balko· 
tat yapılmış ve Venedik sarayı nuna çıkmış ve kısa bir söylev 
Önünde saat 18 buçukta top- vermiştir. Mussolini bu söy· 
lanan halk, Mussolini'yi alkış· levinde demiştir ki: 
larnıştır. Bu esnada bütün " - Bugün, yani faşizmin 

-------~····· 
11,899 göçmen top-

rak sahibi oldu 
- -~---~-

1 kinci parti geleceklerle bu rakam 25 
bine iblağ edilecek ve bunlar da 

toprak sahibi edileceklerdir 
tahsis edilen yerlere yerleŞti· 

Hamdullah Suphi 
k" Ankara, 16 (Hususi) - Hü-

Urnetimiz, bu sene, Romanya 
Ve Bulgaristan' dan 25 bin 

tÖçrncni anayurda getirmeği 
lc.rarlaştırmıştır. Birinci parti 

~ak getirtilen 11,899 göç
. viliyette kendilerine 

rilmiş ve bunlara 6 aylık 
tohumluk buğday da verilmiş

tir. Muhacirlere tevzii mukar

rer olan arazinin temlikine 
başlanmıştır. 

Bir Ağustostan itibaren 

ikinci parti de getirilmeğe 

başlanacak ve bu suretle 25 
bin ırkdaşımız ana vatana 

kavuşmuş olacaktır. ikinci 

partinin gelmesi için hazırlık
lara başlanmış ve yerleri tes

bit edilmiştir. 
Bükreş 16 (Radyo) - Bu 

sene buradan Türkiye'ye gi

decek olan Türk muhacirleri 

için Romanya hükumeti her 

türlü kolaylıkları göstermeğe 

karar vermiştir. Türkiyenin 
bura sefiri Hamdullah Suphi, 
Türk muhacirlerinin hareket 

işlerile yakından alakadar ol
mak.tadır . 

14 üncü senesinde görüyoruz 
ki zecri tedbirler tarafdarlan, 
beyaz bayrak çekerek teslim 
olmuşlardır. Bu zaferimizi ha-
zırlıyan, İtalyan milletinin ira
desidir. Bu zafer, bütün İtalyan 
milletinin zaferidir. İtalyan 
milletinin gösterdiği vahdet, 
yalnız Habeşistan' da değil, 
icabederse Avrupada dan me
deniyet için yapacağımız fe
dakarlıklarda muvaffak olaca· 
ğ-ımızı göstermistir. Bunu her 
Kc~ KV• u •v .~. - - • 

yan milletinin bu vahdeti, 
şimdi olduğu gibi istikbalde 
de devam edecektir. 

Budapeşte 16 (Radyo) -
Macar başbakanı general 
Gömböş'ün, bu ay sonunda 
Romaya giderek Mussolini ile 

konuşacağı haber verilmekte· 

dir. Bu mülakata Paris siya
sal mahafili ehemmiyet veri

,':),a.uuf.ott .. Pa~n 
Almanya'nın viyana elçisi Fon 

Pape'nin, Londra büyük elçi

liğine tayin olunacağı Berlin· 

den haber verilmektedir. 
Söylendiğine göre, Fon Pa

pen Avusturya · Almanya 

ihtilafını halle muvaffak ol

muş ve bu suretle oradaki 

vazifesi nihayet bulmuştur. yorlar. 
- ~····· .... ~---~~~~-

M.ısırda kolera aşı 
sı devam ediyor 
Her mahall;~f~ günde beş

yüz kişi aşdanmaktadır 

Kahire, 16 (Radyo) - Mı
sır sıhhiye nezareti, iki gün 
evvel lskenderiye limanına 
gelen lyori vapuru yolcuların· 
dan birinde görülen kolera 
arazı münasebetile halkın 
derhal aşılanması hakkında 
şiddetli emirler vermiştir. Her 
mahallede günde beşyüz kişi 
aşılanmaktadır. 

Halk, heyecan ve korku 
içindedir. Hav alarm sıcak ol· 

ması, hastalığın genişlemesini 
intac etmekten endişe ediliyor. 

/ngiliz ulusuna gaz 
maskesi dağıtılacak 

Londra 15 (A.A) - Bütün 
sivil halkı gaz maskerile tec· 
hiz etmek isteyen hükumet da· 
biliye bütçesine 850 bin lngiliz 
liralık munzam tahsisat koy
muıtur. 

lngiliz gemileri 
geriye dönüyor -------Dün de bazı harp gemileri hareket etti 

Rodney amiral gemisi oldu 
Kahire, 16 

(Radyo) -
İngiltere hü
kumeti, Ak
deniz' deki ana 
vatan filosuna 
mensup gemi
lerini çek
mekte devam 
ediyor. Bcr· 
vey zırhlısı, 
Çin denizine 
hareket emri
rini almış ve 
Süveyş kana· 
lından geç- lngiliz Zırhlısı 
miştir. amiral gemisi olarak 

Nelson, Avusturalya ve Sid- kalacaktır. 
hir, 4 destoryer ve bir top denız tayyare anv->u ........ _. 

çeker lngiltere'ye hareket et· danhğına da, verilecek emre 
mişlerdir. Rodney dritnavtı, intizaren harekete hazır bu· 
lngiltere'nin Akdeniz filosu lunması bildirilmiştir. ............. 
Habeşler gorede har-

be hazırlanıyorlar 
- ----.-----

yağmur mevsiPıi başladığından beri Ha-
beşistanda çete faaliyeti artmıştır 

Istanbul, 16 ( Hususi ) - ı bulunduğunda~, ı:abeşi~tanda 
Yağmur mevsimi başlamış /Devamı 4 uncu sahifede/ 

( (Ulusal Birlik) e G6re ) 

Fakir çocukları da zenginler 
gibi okutmak çareleri 

Memlekette, okuma iştiyakı gittikçe artıyor. Yeni nesil; Al· 
lah daha artırsın, evleri, mektepleri doldurmaktadır. Her yıl 
bir mektebe giren çocuk ve gençle o mektepten çıkanlann 
sayısı, gittikçe artıyor. Bu vaziyet, hiç şüphesiz, bir millet he· 
sabma çok sevindirici ve ümit vericidir. Bir vakitler yüzde 
doksanbeşi okuyup yazmak bilmiyen bir memlekette bu nis
beti yüzde beşe düşürebilmek; memleketin kültür ka\kmm~ 
sında gururlaişaret edilebilecek bir neticedir. Yalınız şu var ~ı, 
kazalarımızın birçoğunda, orta mektep yoktur. Buna mukabıl 
orta mektep ve Lise bulunan yerlerde o muhitin çocuklarını 
ucuzca barındıracak, ucuzca yedirip içirecek teşkilattanda mah
rumuz. Varsa bile noksandır. Bugün kazalarımızda, köyleri· 
mizde ne analar, babalar var ki, yavrularını okutabilmek İç!n 
dişlerini sıkmış, mahrumiyetleri çoktan göze almışlardır. Fakat 
nihayet, bunların da bir mali kudretleri, bir tahammülleri var
dır. Bunu göze alarak, her orta mektep ve Liseyi, bol kadrolu 
pansiyonlarla takviye etmek icap ediyor. Aksi takdirde ilk 
mektep dediğimiz zengin ve büyük kaynağın suyunu, boşa 
akıtmış oluruz. Bu ağacın verdiği meyve, dalında çürür, kalır. 
Okumağı ucuzlatmaz ve bol imkanlara mazhar kılma~~· 
açtığımız mücadelenin ve halkın içinden gelen coşkun kultur 
hareketinin verimini, kıymetini yarı yarıya düşürmüş oluruz. 

Saniyen okumakta adalet te llzımdır. Zengin çocukları, bü
yük şehirlerde okuyarak daima hakim idareci bir sınıf va• 
ziyetinde kalır, buna mukabil fakir çocuk ilk mektepten son 
hayata atılıp başının çaresine bakmak mecburiyetine dü!erse. 
kültür ve inkılibımızdaki ruhu incitmiş oluruz. Golcp, 
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Arbalet sokağı cinayetinden bahsedilince, 
zavallı Terez'in yüzü sap-sarı olmuştu. 

- Orasını ben de bilirim insana korku verecek dere-
madam, hatta madam, ka- cede idi. 
yın validem, temini maişet Terez biraz düşündü ve 
için çalışmağa mecbur ol- sonra annsine bakarak: 

E .. k d0 'd.' muştu. Bunun için o cihetten - vet, ta en ısı ır. 
kızıma - Ne kadar cüz'i olur- Madam Lö Kont, heyecanlı 

1 b
. · b t d bir tavırla kızının söyledikle-

sa o sun - ır şey ısa e e e- . . . 
ğ. · b d ·· 'd t · rıne dıkkat edıyordu. Otur· ce mı, en e umı e mı- . 
d F k t b k k d

. duğu koltuğu matmazelın ol· 
yor um. a a , u ·ış en ı· 
· · } · b' k't t d .. duğu tarafa doğru çekerek 

sını uç ır va ı anıma ıgım d 
b' d d. l k sor u: 

ır a am nez ıme ge ere , - Ne demek istiyorsun 
kızıma isabet edecek olan 
miras hakkında birkaç müp· 
hem sözler söyledi. 

Ben bu herifin ifadesine ev
velemirde pek ehemmiyet 
vermedim. Herif de gitti ve 
bir daha görünmediğinden, 
söylediği sözleri - o sırada 
kızımın şimendiferde telef ol
masına ramak kalmış olduğun· 
dan dolayı her zaman hatır· 

lamağn mecbur olmakla be
raber- belki de unutmuştum. 

Lakin sonradan bulduğum ka· 
ğıtlar, o herifin gelip beni 
görmesi keyfiyetinin bir mak
sada mebni olduğunu anladım. 

Tanıdığım adamlardı birisi 
de evvel emirde gelip sizi 
görmekliği mi ve sonra o gi
bi familya • kağıtlarını tetkik 
eylemekte mahir olan bir 
adama müracaat etmek1i}i mı 
tavsiye etti. 

Terez, annesine baktı ve 
sonra: 

- Garip şeyi.. 
Diyerek devam etti: 

• • ·--·--~o•••• ..:JVJ 

l<>yorsunuz, bu adamın, ne 
zaman gelmiş olduğunu gü
zelce tayin edemiyor musu· 
nuz? 

- Geldiği vakti iyice tayin 
edemem, Fakat ikamet eyle
diğim mahallede kain . \ rba
let sokağında vukubulan cina-

yet, ortalıkta envai kilükale 

sebep olduğu zamandan bir 
iki gün sonra idi zanedcrim. 

Kambremer, Arbalet soka
gı vak'asmdan bahôedince, 
ortalığı bir kabus kapladı. 
Makasçı, derhal anladı. Çün
kü matmazel Terez'in yuzu 
solmuştu. Validesi madam Lö 
Kont ta teessüründen ter dök
meğe başladı. 

Biçare adam, valide ile kı· 

zın şu halini görünce pek 

l fena halde bozuldu ana kızın; 
~ neden dolayı bu kadar mü-

kızım? 
Diye sordu. 
Terez, annesının sorduğu 

suale derhal cevap vermedi. 
Aradan birkaç saniye geçtik
ten sonra dediki: 

- Geçen son Kanun ayında 
buraya bir adam geldi ve 
seninle söyleşmek arzusunda 
bulunduğu halde ismını ver· 
mekten istinkaf etti. Hatta 
siz o zaman kendisile görüş
mek üzere Lüi'yi gönderme
miş mi idiniz? Yoksa unuttu
nuz mu? 

Madam Lö Kont, hatırasını 
yoklamak için gözlerini kapadı 
ve biraz düşündükten sonra: 

- Evet, evet öyle birşey ha
tırıma gel: yor fakat.. 

Hatta Lüi, kendisinden bir 
takım müphem cevaplar aldık
tan sonra heyecanla yanımıza 
geldi ve bu adamın, suiniyet 
sahibi bir kimse olduğundan 
korktuğunu, bir düşman .. Bel
ki de bir casus olduğunu söy-
lemişti. · 
.... n wc.ıôıgı ıııammatta şımdi 

müsyünün verdiği malumat ta· 
memen tetabuk ediyor . 

Madam Lö Kont hafifçe te· 

bessüm etti ve kızının söyle

diklerini biraz muhakeme eder 

gibi göründükten sonra : 
( Arkası val' ) 

Menemen kazası tapu me
murluğundan: 

teessir olduklarını anlamak 
~ ıstemekle beraber, gayri ihti

} arı olarak işlemiş olduğu 
hatayı tamir için ne edece
ğini bilememekte idi. Hatta 
bir aralık, valide kızı, bulun
dukları csefli halde bırakarak 

Menemenin Tülbentli ma
hallesinin Çınarlı sokağında 
vergice (13) kapu nulu ve (60) 
lira iratlı Ketebeli Mustafa 
namına kayıtlı sağı Günerli 
Ali solu Terzi oğlu Ahmet 
arkası Benli oğlu Mustafa önü 
sokak ile çevrili bulunan bu 
ev için Çukur köylii Mustafa 
karısı Ayşe ibraz eylediği 11 
rebüyülevvel 1316 ve 24/81314 
günlü ve 113/4] O sayılı Me
nemen miilga mahkemei şer'i
yesi ilamile bila velet vefat 
eden birinci kocası Günerli 
damadı Ankaralı lsmail bin 
Abdurrahmandan hayatında 
iken haricen satın aldığını 
idda ve yoklama eylül 313 
gün ve 6 sayılı Ankaralı İs
mail namına kayıtlı bulunan 
bu yer hukuku kıymetini kay
bettiğini ve Ayşe namına ye
niden kayt açılması istenmekte 
olduğundan tasarrufunun tah
kik ve tetkiki için 27171936 
pazartesi günü saat dokuzda 
tapu işyarı mahalline gidece
ğinden tasarruf iddiasında 
bulunan varsa vesaiki tasarru
fiyelerilc birlikte muayyen olan 
gün ve saatta tahkikat mahal
linde hazır bulunmaları ve 
yahfl't ilan tarihinden itibaren 
on gün içinde Menemen tapu 
işyarlığına müracaatları ilan 
olunur. 

z 
k evden çıkıp gitmeği bile ta-
l> savvur etmiş ve bu tasavvu
k runu kuvveden fiile çıkarmağa 
tı teşebbüs eylemiş isede genç 

kız, buna mani oldu ve ğayet 
~ sakin bir halde dedi ki: 

- Evvela gördüğünüz ada
mın hal ve tavn nasıldı? 

v 

- Bu adamın halinde ca
libi dikkat hiçbir şey yoktu. 
Kendisinin üstü-başı mükem
meldi. Kırk beş elli yaşlarında 
görünüyordu. Simasında da 
fevkalade bir alamet müşahede• 
edilmiyordu. Yalnız gözleri 
biraz biraz fena idi. Bakışı, 

(Ulusal Birlik) 
16 Temmuz 936 

otuz Düny?da Ö1up 'ı Ciökc;edağ köy··nde 
Bıtenler , •• 

4öo milyon Çin'lt uc; saat devam_e_d_e __ _ ın 

kazaya uğramış Yüz ev, iki dükkan, bir mektep ve birçok otluk, 
Altmış yıl içinde 400 mil-

yon Çin'linin kazaya kurban samanlık kül oldu, halk canını zor kurtardı 
gittiğini insan işitince, şaşala
yıp kalıyor. 400 milyon dile 
kolay. Bu iddia ilmi araştır· 
malarla tesbit edilmiş olduğu 
halde, rakamın büyüklüğünü 
havsala bir türlü almıyor. 

Geçenlerde Nankin üniver
sitesi profesörlerinden Çaoçi
ming Şanghay' da verdiği bir 
konferansta bu hususta uzun 
uzadıya izahlarda bulunmuştur. 

Malümdur ki, Çin, birçok 
ağır felaketlerle karşılaşan bir 
meleket diye tanınmıştır; açlık. 
bulaşık hastalıklar, kuraklık, 
kahatlık, su baskınları ilah 
gibi felaketle.· Çin halkına 
çok büyük yaralar açmıştır. 

Bütün bu felaketlerin altmış 
yıl içindeki kurbanları 400 
milyon insanı bulmuştur, ki 
bunu profesör istatistik rakam· 
lara istinad ettirmeksedir. 

Hayat yetmişte 
başlar 

Amerika' da bir altın kitap 
çıktı. Bunda hakiki hayatın 
yetmiş yaşında başladığı iddia 
ediliyor ve buna bir takım 
misaller de veriliyor. Bu mi
sallere göre; Komodor Van· 
derbilt, 70 ile 83 yaşları 
arasında kendi servetine aşağı 
yukarı 100 miylon katmıştır. 

Kant, 7 4 yaşında antropo· 
loji, Etik metafiziği, meleke· 
leri çekişmesi isimli estrlerini 
yazmıştır. 

Tintoretto, 74 yaşında 74 
ayak bozunda ve 30 ayak 
enindeki meşhur "Cennet .. 

"Lamark, 78 yaşında "a~udu 
fıkarisiz hayvanların tabii ta
rihi" isimli büyük eserini 
tamamlamıştır. 

.. V~rdi, 74 yaşında Otello 
ısımlı şaheserini, 80 yaşında 
Fal~taff'ı, 85 de meşhur Ave 

· • Maria, Sa bat Mater ve T e 
Deum'u vücuda getirmiştir. 
Oliver Vendel Holmes 79 
yaşında iken "Çay finc~nlan 
üzerinde., adlı eserini_ yazmış· 
tır. Kato, 80 }'aşında Yunanca 
öğrenmeğe başlamıştır. 

Göte, 80 yaşında Faust'u 
tamamlamıştır. Teni son, 83 
y~ş!n.da "Parmaklıkları geçiş,, · 
şıırını yazmıştır. 

Titian, 98 yaşında Lepanto 
harbını tasvir eden meşhur 
tarihi tablosunu yapmıştır. 

Bütün bunları okuduktan 
sonra insanın hatırına acı acı 
gelen nedir, bilir misiniz? 
Bizde otu~ beşini aşan muhar
rirlerden çoğu artık yazı yazma 
devrini geçirmiş sayılır. 

Konuşan kitab 
Bundan yüz sene evvelBra

ille tarafından yapılan icad
danberi körleri okutmak ıçm 
yapılan en büyük ihtira son 
zamanlarda başarılmıştır. Bu 
da fonoğraf ve radyo vasıta
sile vücuda getirilen " konu· 
şan kitap,,lardır. 70,000 ile 
90,000 kelime arasındaki va-

sati bir roman bu usul ile 1 O 
ve 12 yüzlü plak üzerine alın
mıştır. 

Bu plaklar 18 dakikada 
çalmabilmektc ve dielenilebil-
mcktedir. Dakikada takriben 
175-200 kelime dinletmekte
dir. 

"Konuşan kitap,, kütüpha
neleri yapmak için Amerika· 
da 24 yerde tertibat alın
mıştır. 

Balıkesir (Hususi muhabi- tir. karısı akşamdan yakığı ocağı 
rimizdcn ) - Vilayete bağlı Yapılan tahkikata göre, söndürmeğe unutmuş. ateş 
Dursunbeyli nahiyesinin Gökçe köyün Göller mehallesinde buradan tütün sınklarına sı · 
dağ köyünde, 33 saat süren oturan Ömer oğlu Ahmee'in rayet etmiş ve yangın, bundan 
süren ve yüz ev, iki dükkan evinden çıkmıştır. Ahmed'in sonra felaket halini almıştır. 
bir ilk mektep binası ve birçok • •--

otluk, samanlığın yanması ile ş· ag 'da e 
neticelenen hiiyük bir yangın 

olmuştur. • 

n 
Yangın, Pazar günü sabah- 1 bı• r ci 

leyin saat 7 de çıkmış ve · 
y • 

ancak Pazartesi günü akşamı 
söndürülebilmiştir. Dursunbey
li' den jandarmalar ve köylü
ler gönderilmi, Gökçedağ'lılar 
ile birlikte yangının söndüriil
mesine çalışılmıştır. Fakat, 
fazla rüzgar olduğundan yan
gın birdenbire genişlemiş ve 
gayet sık olan ahşap evler 
ateş almıştır. Köylüler, yangı-

nın birdenbir'! çıkması yüzün

den ev eşyalarını bile kurta-

ramamışlnr, ancak kendilerini 

ve hayvanları ateş sahasından 

dışarı atabilmişlerdir. 

Yangın vilayete bildirildiği 

zaman buradan bir hey'ct ha-

reket etmis ve beraberinde, 

Kızılay tarafından verilen üç 

yüz lirayı götürmüş, açıkta 
kalanların iaşesini temin et· 
miştir. 

Evvelki gün de Eskişehir

den çadır getirilmiş ve der
hal kazazedelere gönderilmiş· 

Kiralık ev 
· -·-r'"' ... "' unUJWCl) \.<tUUtı>Hle 

yakın ve elektrik tesisatını 
havi beş odalı kullanışlı bir 
ev kiralıktır. Tutmak istiyen
ler gazetemiz idare memuru 
Hüsameddine müracaatları. - -----
Kadın köşesi: 

• 

Meyvalar --.. -............ -
Cild güzelliği için 

en iyi ilô.ctır , 
Meyvanın sıhhate faidesini 

herkes bilir veya işitmiştir. 
Fakat, güzelliğe faidesi olaca
ğını da bir Fransız kadını 
söylüyor. 

Bu kadına göre, ezilip yüze 
sürülen bjr çilek deriye son 
derece güzel bir tazelik verir. 
Yalnız, çileği yüzünüze sür
dükten sonra sekiz on daki
kika tutacaksınız. Sonra kay
natılarak mikrobu kırılan gül 
suyu veya yağmur suyu ile 
yıkıyacaksınız. Buna on beş, 
yirmi gün, hir İKİ gü~ fasıla 
ile devam etmek lazımdır: 

Yüzü sabahları şeftali ile 
ovalamak ta, ayni güzellik 
mütehassısına nazaran, iyi bir 
netice verir. 

Bundan başka, sütte pişi

rilmiş elma yemek yiizdeki 
kırışıklıklara mani olur. Taze 
tereyağının deriye çok faidesi 
vardır. Süreceğiniz bir yu
murta sarısı da cildi yumaşatır 
ve parlatır. Sütle limonu da 
karıştırıp sürerseniz deriniz 
son derece parlak bir şekil 
alır. Yalnız, fnzla sürmemeli
siniz yıpratır. 

Bunlar, yazın yapılacak ko· 
lay şeyler, kışa da elbet baş· 
ka bir tavsiyede bulunan 
olur. 

Bir sabah karakola gelen yedi yaşında bir 
cocuk, Polislere: annemi öldürdüler, 
' koşun,diye haykırmıştı 

Amerikan polisi esrarengiz Cinayetin olduğu zaman ba-
bir vak'~nın hallile uğraşıyor. ğmp çağırması lazımdı. Saba
Vak'a şudur: ha l.adar nasıl durdu? Ne 

Şikago'da, 7 yaşındaki bir yaptı? Uyumuş olacak. Çünkii 
çocuk, bir sabah saat 9 da uyumasa sabahleyin hiç ol
polis karakoluna giderek gayet mazsa 6 da, 7 de polise koş· 
sakin bir sesle şöyle diyor: ması lazımdı. 

- Annemi öldürdüler, ko· O halde, katil çocuk olma· 

şun ! sın? Polisler şimdi bu şüphe-
Polisler koşuyorlar . Kadını 

banyo dairesinde çıplak bir 
deler. Tahkikat devam ediyor. 

Çocuk ruh doktorlarının 
halde, ölü buluyorlar . muayenesi altına alındı. 

Çocuk sorgudan geçiriliyor. Diğer taraftan, çocuğun 
Küçük Jimmy annesini bir zen f kt. · annesi hafi meşrep, va mı 
cinin başına kiremit vurarak 
öldürdüğünü söylüyor. 

Fakat polis bir şüpheye 
düşmüştür. Çünkü, vak'a pek 
garip görünüyor: 

Çoçuk hadisenin gece yarı

sı olduğunu söylemektedir. 

Sabaha kadar nasıl durmuş? 

eğlencelerde geçiren bir ka
dındır. Kendisini tanıyanlar, 
çocuğun annesini hiç sevme
diğini söyliyor\ar. 

Bu itibarla, ne kadar garip 
görünse de, çocuğun annesini 
öldürmüş olmak ihtimali biraz 
kuvvetlenmiş oluyor. 

Lencı guZe11 seçildi 
-·-· Paris'te yapılan bayrama Necaşi'de çağ-

rılmıştı, fakat gelmedi 
Kadın ve erkek güzellik 

kraliçelerinden sonra Fransa
da bir de (Zenci güzeli) se
çildi. Buna, Paris'in barların
da, çalgılı kahvelerinde çalı

şan bütün oyuncu zenci ka· 
dınlar iştirak etti. Onun için 
diğer güzellik kraliçesi seçim
lerinden daha eğlenceli oldu. 

Bundan başka, zecri kadın
lar tıpkı meınlekelerindekı gi-
bi büyük bir şenlik içinde 
oyun oynadılar ve cazbant ı 
yerine (Tam tam) denilen da-

vullar çalındı. 
işe daha büyük bir revmak 

için, o sırada Paris'tc bulun· 
makta olan Necaşi'nin de 
bu zenci güzellik müsabakası
na başkanlık etmesi bckleni· 
yordu. Fakat Necaşi, artık 
dügün, bayram yapacak vazi· 
yette olmadığı için, daveti 
kabul etmemiştir. 

Neticede Pöl isminde uzun 
boylü, sütlü kahve rengi b!r 
kadın güzellik kraliçesi ilan 
edildi. 

--------~·····_. .. __. ___ ~--
iş kanununun tatbiki 

için hazırlıklar 
--------..-·----~~~-

Merkezi Ankarada olmak üzere 
lstanbul, İzmir ve daha bazı şe
hirlerde iş daireleri teşkil edilecek 

iş. kanununun teşkilata mü- ı Haber al~~ğ~~nıza. ~öre, iş 
teallık maddeleri, neşir tari· kanununun! hukumlerının tat-
hin<len itibaren mevkii mer'i- bikini temin ve takip etmekle 

yete girmiş bulunduğundan, mükellef bir " iş dairesi.. nın 
lktisad V ekalcti bu mes' ele ile teşkilatı için, bakanlık hazır· 
yakından alakadar olmaktadır. lıklara başlamıştır . 

Bu teşkilatın merkezi An· 

Satılık ve kiralık 

Ucuz evler 
Park ve hastahane arasında 

Damlacık cadde-sinde 34 ve 
70/ 1 numaralı evler gayet 
ucuz fiatle satılık ve kiralıktır. 
Taliplerin öğleden sonra Ko
nak yanında Hacı Sadullah 
otelinde Bay Şevket'e mü
racaatları. 

kara' da olacak ve büylik 
şehirlerimizde de şubeleri bu
lunacaktır. Şimdilik ilk şube· 
lcr lstadbul, lzmir ve he!ki de 
Adana'da açılacaktır. Bu teş· 
kilatın vazife ve selahiyet hu
dutlarını gösteren kanun da 
bilahare kamutaya verilecektir. 

iş dairelerine, istenilen ma· 
luınatı vermek, beyannameler 
(Devamı 4 üncü sahifede) 
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11 .. tKAYE 1 Talihsiz arkadaş! j N. · ratelli Sper-
- • ... W. F. H. Van co VapurAcen-

1 Bazı değil, pek çok insan- nına götürmek; tramvaylara Der Zee t 
ar talihsiz olurlar; size hayat bindik, vapurlara girdik, ka- ası 
tarihinin bir safhasını arzede- dmların yanına sokulduk. Bu & Co ROY AL NEERLANDAlS 
Ccğinı Hatem Celil de işte bu suretle herife genç ve ihtiyar • KUMPANYASI 
~~vi insanlardandır. Hatem Ce her kadının istisnasız olarak DEUTSCH LEVANTE LINIE "VULGANUS,. vapuru 13 
~Ü ~.hmak bir insan değildi; koku süründüğünü ıspat ettik. " TINOS ,, vapuru 7 tem- temmuzdan 18 temmuza kadar 

Şunce1eri de yabana atılmı· Bu tabiyemizle herifin bi- muzda bekleniyor, 11 tem- limanımızda olup ANVERS, 
r.•cak kadar nazandikkati ca· rinci mukavemet ve müdafaa muza kadar ANVERS, ROT- AMSTERDAM • ROTTER-
ıpti; fakat adamcağızın talihi hattını kırmağa muvaffak ol· TERDAM, HAMBURG ve DAM, HAMBURG limanları 

yl oktu vesselam!. Verdiği fikir- duk. Herif de bu suretle itri· BREMEN 1 ] için yük alacaktır. eri iman arına yük ala-
I e zengin ve muvaffak olan· yatın sarfiyatı bol, umumi bir "CERES,, vapuru 27 tem-
;r. Pek çok olduğu halde ken· ihtiyaç olduğuna inandı! caktır. muzda gelip 1 ağustosta 
~sı her işinde mutlaka zarar Fakat ikinci iş Hatem Ce· "CHIOS., vapuru 11 tem- ANVERS , ROTTERDAM , 

gorınüş bir zavallı idi. lil'in itriyatının güze1liğini is· muza doğru bekleniyor, AN- AMSTERDAM ve HAMBURG 
Ôyle ya.. Mum dibine ışık bat idi. Nihayet herif bu VERS, BREMEN ve HAM- limanları için yük alacaktır. 

Verir mi hiç ?. hususta karısının temayül ve BURG liınan1arından yijk bo- SVENSKA ORIENT LINlEN 
Hatem Celilin giriştiği iş fikrini kabul edebileceğini şaltacaktır. "GOTLAND,, motörü 20 

:c tecrübelerin en sonuncusunu söyledi. temmuzda ROTTERDAM, ıt · . "ANGORA,, vapuru 20 

k 
rıyatcılık., teşkil eder. Va- Tam sevinecegv i sırada Ha· HAMBURG, COPENHAGE, 

ıa b · . temmuzda bekleniyor, 25 tem- 1 
b· ' ızım arkadaş, kolunda tem Celil, zevki, hissi, tema- DANTZIG, GDYN A, GO-
ır sepet, sokak sokak gezen yülü meçhul ve ağlebi ihtimal muza kadar ANVERS, ROT- TEBURG, OSLO ve ISKAN-

ınis Yağcılardan olmadığı gibi, bir çöl karısının hakemliğini TERDAM, HAMBURG ve DINAVY A limanları için yük 
~Untazam ve mürettep vitrin- duyunca çok meyus oldu.. BREMEN limanları için yük alacaktır. 
v~de .. binbir çeşit lüks şişe Zavallı talihsiz arkadaşımız, alacaktır. "VASALAND,, ·motörü 30 
t goz alıcı renklerde ıtriyat tam bir gece ıztıraplı ve ka- Temmuzda beklenmekte olup 
Şşhir edenlerden de olamadı. buslu bir intizar devresi AMERiKAN EXPORT LINES yükünü tahliyeden sonra 
b ehirin küçük bir mahallesinde geçirmeğe mecbur kaldı; ni- "EXMISTER,, vapuru tem· ROTTERDAM, HAMBURG, 
asit ve mütevazi evinin bir hayet şerik olacak zat gö· muzun nihayetine doğru bek- COPENHAGE, DANTZIG, 
kdacığmda şark ve garbın mis ründü; ve: leniyor, NEVYORK için yük GDYNIA, OSLO, GOTE-
k oku ve esanslarım birbirine - Sizin kokularınızı karım alacaktır. BURG ve ISKHNDINAVY A 
~ atnıak suretile kendi kendisine ayak kokusundan bile fena limanları için yük alacaktır. 
.htriyatcılık,, rütbe ve payesini buldu. Daha iyi koku, mesela DEN NOSKE MIDDEL- SERViCE MARITIM 
ı raz etmişti. ··b k HASLINJE (D S AS ROUMAIN H go e miski gibi şeyler yapar- · · -
şu atem Celil tecrübelerile sanız sizinle ortak ol uru mi. SPANSKELINJEN) "ALBA· JUL YA,, vapuru '30 
f : 1 - Güzel ve sabit, 2 - Dedi. OSLO 1emmuzda gelip 1 ağustosta 
azla kar temin etmekle be- H .f. b .. SARDINIA ., moto··ru·· 20 PiRE, MALTA, MARSIL YA 

tab erı ın u sözleri, zaten 
er ucuz esaslari dahilinde ISKE ve BARSELONE hareket nünı 

1 
canı burnuna gelmiş olan Ha- temmuzda bekleniyor, N- kt une er elde etmişti. edece ir. 

h Hem güzel.. Hem ucuz, tem Celil'i adeta çıldırttı; ve DERİYE, DIEPPE DÜNKERK Yolcu ve yük kabul alır .. 
enı de fazla kar getiren bir hiddetle: ve NORVEÇ limanları için ilandaki hareket tarihlerile 

l'tıeta elde ettikten sonra zen· - Zaten eşek hoşaftan ne yük kabul edecektir. navlonlardaki değişikliklerden 
~d·~ olmak yolu açılmış demek anlar kil Demesini mucip ol- acente mesuliyct kabul etmez. 
1 ı değil mi? du. SERViCE MARITIM Daha fazla tafsilat almak için 

fi Fakat.. Kör talih burada da Ve, bu söz gürültülü bir ROUMAlN ikinci Kordonda Tahmil ve 
d'atem Celilin önüne çıkmıştı kavgaya, mütekabil tahkirlere BUGAREST Tahliye binası arkasında FRA-

16 Temmuz 936 
~~~~--~~~~ 
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·- - BAŞDURAK 

Hamdi et 
Sıhhat eza nesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tuvalet 

ı çeşitleri satar. ' ·~~~~~~~~~~~~-· 
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Pamuk Mensucatı 
Sirke ti Türk Anonim . , 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: Izmir'de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

ı• .............................. , 
lzmir Yün Mensucatı 

Türk A. Şirketinin 
Jlalkapınar kumaş fabrikası 

Tarafından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdur 'Ycceksiniz ki: h ... b "DUROSTOR,, vapuru 9 TELLi SPERCO acentasına 
atta ir iki tokat teatisine, müracaat edilmesi rica olunur. 

- Hem güzel.. Hem ucuz nihayet hakim huzurunda bi· temmuza bekleniyor, KÖS- Telefon: 2004/2005/2663 Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulfıtı tercih ediniz 

Ve hem de karlı bir iş elde rer aylık mütekabil hapis TENCE, SUUNA, GALATZ • 1 s t y 1 • 
~dildikten sonra kör talihe bu mahkumiyetine sebep oldu. ve GALATZ aktarması BEL- Doktor a iŞ er erı 
ış~e artık halt etmek düşer. Eğer yeni kanunlar ilk ce- GRAD, PUDAPEST' BRA- l B • . . v -' d J 8 d ŞAR oğru .. Fakat sermaye .. Asıl Alı· Aga" h ırıncı .n..oruon a 6 numara a 
l'tıes'e'c d .. ·ı 'd' ? zaları tecil etmemiş olsaydı, TISLA VA, ViYANA ve LINZ HA// T A Ş 
L• • • sermaye egı mı ı.r k k b 1 d ç k H t l ki • • • ııatt-m Cdil de sermaye na· Hatem Celili bir ay da "E.: e'c için yü a u c er. ocu as a ı arı 
~ına -~alp bir beşlik bile yok- cenneti. denilen mekiında gö- S. A. ROYAL HONGROISE mütehassısı 1 Mimar Kemalettin caddesinde FAHRı 
k~/or talih, parasızlık hey· recektik. DE NAVlGATlON DANU- ikinci Beyler Sokağı No. 68 IKANDEMJR Oğlu 
~·ı ol~uş, uv~lıHa~mC~ Na~I? H~em Celilint~i~ ffiENNE MARITlM ~-~~T•el•cl•o•n~•34•5•2~~-\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
t ın zaıf, armud çöpünü andı· siz bir adam olduğuna inandı-
an en . b' . .d. sesıne ınmış ı ı. nız mı? 

d Hatem Celile bir sermaye-
}} at bulmağa ahdettik. Nihayet 

Vedi Fikret 

BUDAPEST 
11 SZEGED ,. motörii 13 

temmuza doğru bekleniyor. 
BELGRAD , NOVISAD , 
BUDAPEST, BRATISLAVA, 

rn'~as, boı ve çok hasis bir Olivier ve şü-
01~tekait bulma~a muvaffak 
~k. '" . rekası Limited VIY ANA ve LINZ için yiik . 

0 
I u adam, parasmı, birinci kabul edecekti.ı. 

k~luğundan itibaren pek müş- Vapur acentaSJ "Vapurların isimleri, gelme 
l<e ~artlar altında kazanmıştı. Ccndeli Han Birinci kor- tarihleri ve navlun tarifeleri 
t b~ isini bahriye çarkçı mek· t: •ne Kudüs'ten geldiği vak· don. Tel. 2443 hakkında bir taahhüde giri-
1 bilenler anlatır. Not: Vurul tarihleri ve va- şilmez ... 
k Beş zeytinden fazla zeytini purların isimleri üzerine dcği· Birinci Kordon, telefoon 
i aşık yapanlara "Müsrif., der, şikliklerden mesuliyet kabul No. 2007 - 2008 
;afı en büyük haram ve edilmez. • 
lık nah, hatta katil ve hırsız- THE ELLERMAN LINES L TD. 
gijtan, ırza tecavüze büyük .. GRODNO .. vapuru 25 Alı· Rıza 
r l'lah addettiği için beş zey- haziranda beklenmekle olup 
;n tanesind:ln fazla birşey LONDRA, HUL için yiik Mu·· cellı•thanesı· 
-~~ez ve artan zeytinlerini alacaktır. 
b .. adaşlarına satarmış. Şimdi MARDINIAN 27 
l~:k olan servetinin ilk ha:irand• bekıe."m;~;,"ruoıup Sür' at, zar af et 
.. •nı, tcmeltaşı mektebin LIVERPOOL ve GLASGOW •Ctd';ı~; 1 T h • t 
sat 1~1 zeytinlerden artırarak için yük alacaktır. ye e venıye • 
:~ı zeytinlerin parası imişi "DRAGO., vapuru Temmuz YENi KAVAFLAR Çarşısı _ 

Ccı·oyle bir adamı Hatem ortalarında LONDRA, HUL Numara : 34 
~i ~I: ortak yapmakta. çekti· ve ANVERS'ten gelip yük • 1 ~ ııı:ı~ili~lir biz, birde Allahı· çıkaracak ve ayni zamanda karacaktır. ·~ ?> , IF'\ 1 ILJ 11• 

li LONDRA, ve HUL için yük DEUTSCHE LEVANTE-LINIE / K UI IİllJ / V J 
lu :nfi ald;k, sinemaya gö· alacaktır. "SOFIA" vapuru 25 Hazi- • ~ / ~ 
bi~duk; iltizamı sebeplerle " LESBIAN ., vapuru 15 randa HAMBURG, ve BRE- 1 i} /~ -ı 
di ~o~ yerler değiştirerek kcn- Temmuzda UVERPOOL ve MEN'den gelip yük çıkara- 0 [ &lraCA. - J::u=•·" ' ' L".-:ı 1 

...,;ını birçok kadınların ya- SWENSEA'dan gelip yük çı· caktır. " · - -

liürı• en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Oka dar zararsızdır ki gebelere kalk, böbrekleri 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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Hükumetimiz, Rus-Fransız paktına iştirak etmek 
is erse, arzusu derhal is'af olunacaktır 

Montrö 16 (Radyo)- Boğazlar konferansı, dün akşam geç vakit lop lanmıştır. Bu toplantıda, bütün delegas
yonlar hazır bulunuyorlardı. M. Pol Bonkur'un teklifi üzerine lngillereniıı mukabil projesi tekrar müzakere edil
miştir. Müzakere, çok çetin ve uzun olmuş, neticede Rus, Romen ve Fransız noktainazarı galebe çalmıştır. Bu nok
tainazara göre, harp halinde, Uluslar sosyetesine müracaat edildikten sonra Boğazlar kapatılabilecektir. Şu kadar 
var ki, bu mes'elede, Türkiye bitaraflığını muhafaza edecektir. 

Havas ajansına göre, harp halinde Boğazlar, bütün devletlerin harp gemilerine kapalıdır. Yalınız, 23 üncü mad
deye göre tecavüze uğramış olan herhangi bir devlete gardım için geçmek istiyecek olan devletler donanması, Ulus
lar sosyetesinin muva/akatinden sonra Boğazlardan geçebilecektir. 

Bu şeklin takarrürü ile Rusganın tatmin edilmiş olduğu kanaati mevcuttur. Bu münasebetle Balkan paktında 
olduğu gibi, Rus-Fransız paktında da Türkige'nin iştirak edebilmesi imkanı hazırlanmıştır. Türkiye hükumeti, bu 
pakta girmek isterse, arzusu derhal is'af olunacaktır. 

Son dakika 

Ye_n_i_m_u_k_a_v_e_le_P_~zartesiye imzalanacak 
Ingiltere kendi projesinden yüzde 80 fedakarlık yaptı ve 

böylece işler yoluna girdi 
Montrö 16 (A.A)- Anadolu ajansının hususi muhabirinden: gün imzalanabileceği kanaatindedir. Havas muhabirine,göre Sov-
Konf erans bugünkü umumi toplantısında çok mahsus bir te- yellerin tadil ettikleri 16 ıncı maddeyi, konferans aynen kabul 

rakki elde etmiştir. Muhtelif hcy'eti ınurahhasalar tarafından etmiştir. Romanya, Yugoslavya ve Japonya murahhasları, yeni 
talik olunan noktalar üzerinde de hey'etiumumiyesi itibarile maddeyi kabul tavsiyesi ile hükumete arzedeceklerini bildir-
anlaşma müşahede olunmuştur. Bu, şimdilik ihtimal verilmiyen mişlerdir. Bulgarlar kaydiihtirazi dermeyan ettiler. Bu neticede 
bir müşkülat çıkmazsa pek yakında kat'i ve müsbet bir neti- lngiltere'nin gösterdiği uzlaşma fikri sayesinde doğmuştur. in-
ceye varılacağını gösterir. Konferans mahafili, nihai anlaşmanın giltere, kendi mukabil projesinde yapılan tadilatın yüzde sek· 
Pazartesi gününe kadar elde edileceği ve mukavelenin ayni senini kabul etmiştir . 

-----------.. ~·•t·+--1 .. ----~~--
Avrapa'da vaziyet fenadır! 

Yugoslavya, Almanya 
tarafına mı geçiyormuş? 

-~---------
Altnanya, Lehistanı da kendisine mütte

fik olarak almağa çalışıyor 
lstanbul 16 (Hususi) - Ge- şıya gelerek bir-birini aldat· 

ce yarısında Belgrad'dan nak- mağa çalışacaklarını yazmak: 

len Paris telsiz istasyonunun 

verdiği bir haber, çok mani

dar göriilmüştür. Bu habere 

nazaran, Yugoslavya, yeni te· 

tadır. 
Roma' dan gelen haberler, 

ltalya'yı ziyaret eden Alman 

askeri heyetinin . gelişinin, 

herhangi askeri bir anlaşma 
şekkül etmekte olan Avustur· ile alakadar olmadığını iddia 
ya, Almanya, İtalya blokuna etmektedirler. 

gırecek miş; hatta Yugoslav- Istanbul, 16 ( Hususi ) -

ya'da terviç edenler ve bu Almanya, kendi cephesini 
uğurda çalışanlar da var mış. kuvvetlendirmek için, Lehis· 

Diğer taraftan izvestiya ga- tanı da Dantzig üzerinde 
zetesi Almanya'nın balkanlara kontrollar vererek tatmine 
doğru inmek istediğini yaz- çalışmaktadır. 
makta ve M. Mussolin 'in lstanbul, 16 ( Hususi ) -
Faşizm mütaleaları ile buna Romanya dış bakanı, kabineye 
yanaştığını , fakat bilahire Al- Avrupa vaziyetinin çok fena 
manya ile ltalya'nın karşı kar- olduğunu söylemiştir. -------·-·----------
Kızı I ordu hava ku-
mandanı Prag'da --· ....... 

Almanya-Avusturya anlaşmasından sonra 
yapılan bir ziyarete ehemmiyet veriliyor 

Moskova, 15 (A.A) - Kı· Istanbul, 16 ( Hususi ) -
zılordu hava kuvvetleri baş- Sovyet hava kumandanının 
kanı M. Alkani bugün saat Prag seyahatine ehemmiyet 
üçte tayyare ile Moskovadan verilmektedir. Bu ziyaretin, 
Praga hareket etmiştir. Almanya-Avusturya anlaşma-

M. Alkani matbuat mümes-· sından sonra yapılması, şaya-

lngiltere, Lokarno kon-
feransının toplan
masına muhalif 

Üç devlet ar'!sında yapılacak bir top
lantının ltalya ve Almanyayı 
kızdırmasından korkuluyor 

lstanbul, 16 ( Hususi ) - lngiltere, üç devlet arasında 
Londra' dan gelen haberlere yapılacak olan bir toplantının 
göre, lngiltere hükumeti, bu Bertin ve Roma hükumetlerini 
ayın 20 sinde Brüksel' de top· kızdırmasından endişe eyle· 
!anacak olan Lokarno devlet- mektedir. 
leri konferansının tehir edil- Belçika hükumeti ise, Lo-
mesini istemekte; Almanya - karnocular konferansının top-
Avusturya anlaşmasını ve in· !anmasında ısrar etmekte ve 
giliz sualnamesine henüz cevap Fransa'da Belçika'ya muzahe· 
verilmemiş bulunmasını buna rete karar vermiş bulunmak-
sebep olarak göstermektedir. tadır. 

- ------~· ....... ~------
Domuz zannile bir 

adam öldürüldü 
·-·-Katil dere kenarından geçen şahsı domuz , 

zannetmiş ve çifteyi ateşlemiş 
Dün, Narlıderede feci bir sırada hüviyeti meçhul şahıs ta 

kaza olmuş, hüviyeti heniiz tes- dereden geçmiş· katil içinde 
bit edilemiycn bir şahıs domuz d k 'b l ' "ft omuz urşunu u unan çı e· 
zannile öldürülmüştür. Katil, . . . 
bağ ve bahçesine zarar veren sını ateşlemış ve zavallı adam 
domuzları telef etmek için dere kafa tası parçalanarak ölmüş-
kenarında posu kurmuş, bu tür . -----·-. -~-----

Paris sefi-
• • 
rımız 

U sillerine yaptığı beyanatta, bu nı dikkat görülüyor. 

~ zıyaretin general Fajfri tara- Suı·k •. a_s_d_ 
fından · geçen sene Sovyetler 

Sofya'da 
Büyük bir yan

gın oldu ---~··· .... --
k birliğine yaptığı ziyarete bir Muhakemesine bas-
" mukabele olduğunu bildirmiş ~ 

ve şahsi temasınız Çekoslo- lanıyor 
g t vakya ile mevcud dostluk Ankara, 15 (Hususi) - Sui· 
Y münasebetlerini bir kat daha kasd muhakemesine bugün 
.5eı ; kuvvetlendireceği ümidini gos- Ağırcezada başlanacaktır. Maz-1 

termiştir. nunlar, mahkemenin daveti 

Sofya 16 (Radyo) - Sof- . 
ya' da büyük bir yangın olmuş 
120 ev kamilen yanmıştır.Nü
fusca zayiat yoktur. Zarar 10 
milyon Leva kadar tahmin 
ediliyor. 

üzerine 
!erdir. 

Ankara'ya gelmiş· 

İvan Delboş'la 
konuştu 

Paris, 16 ( Radyo ) M: 
İvan Delboş bugün hariciye 
nezoretinde Türkiye sefiri 
Suad'la lngiltere sefirı Sir 
Klarkı kabul etmiş ve bir 
müddet könuşmuştur. 

ayrılmışlar ve nede köyden Sen Kristof'ta şarbayın !kı· 
veya uzaktan bir misafir ka· zının esrarenhiz surette ka)' 
bul etmişlerdi! O kadar ki bolduğu sıralarda, on bir 

belediyeyi ve belediye reisini Ağustos 1934 te, saat 14 tt 
bile ziyaret etmemişlerdi. Kö- civardaki halk, iki kişilik bir 
yün papazı da bir defacık otomobilin şatoya doğru 
olsun şatonun kalın ve yüksek sür'atla gittiğini gördüler. 
dıvarının büyük kapısından Bu otomobil, her tarafts 
içeri alınmamıştı . binlercesine tesadüf mümkün 

Halk da bu kont değil, olan müteaddid bir markaya 
umumi harple Amerika' da mensuptu. Görünüş itibarilt 
pek çok para kazanmış bir hiçbir fevkaladelik arzetnıı· 
harp zengindir. Bunun para· yordu. 
sını nasıl kullanacağını bilmi· Bu otomobil sür'ati hiç 
yor! diyor ve: kesmeden, evvelden açılan 

"Acaba bu kont şatoda büyük kapıdan şatonun gen!Ş 
mıdır? Diye şüphe gösteriyor- bahçesine geçti. 
lardı. ( Arkası var ) 

Bu sualler, 1926 kanunusa
nin birinci günü çıkan bir ha
diseye cevap verir gibi oldu: 

Bekçi ve ailesi bugün sa
bahliyen kamyonetle kasaba
dan lazım olan şeyleri alarak 
döndüler. Bunlar, bir gün 
keklik, bıldırcın avları ısmar
lamışlardı. Ekmekçiden de 
daha fazla ve beyaz ekmek 
almışlardı. Ve son emre ka· 
dar, günde bu kadar ekmek 
hazırlaması fırıncıya tembih 
edilmişti! 

Ve ayni gün saat 10 da 
Monbelye istikametinden üç 
büyük ve dolu ayni zamanda 
kapalı kamyon ve otobüs te 
geldi,, kasabadan gecerek 
şatöya girdiler. 

Bu otomobillerin birincisin
de Kont Armonza var idi. 
Şof ördsn başka yanında bir 
kimse yoktu. ikinci otomobil
de şoför, oda hizmetçisinden 
başka dört müsyü var idi. 
Üçüncü otoda da üç kadın 
vardı ki bunların hizmetçiden 
başka birşey ~olmadıkları tah
min ediliyordu. 

Civarda bu garip vaziyet 
hakkında eldeledilen malumat 
nihayet bundan ibaret kaldı. 
Tesadüfün ~bundan sonra ve
receği :haberlerde, bu karan· 
lık ve csrarıengiz vaziyeti 

adam-akıllı tenvir edeceğine 

ihtimal vermek mümkün de
ğildi. 

Esasen 9 senelik bir müd
det zarfında fevkalade bir 
hadise ve vak'ada olmamıştı. 
Kont Armanzo yalnız veya 

arkadaşlarile birlikte birçok 
defalar şatoya gelip gitmis, 

uzun veya kısa bir müddet 
şatoda kalmış, fakat bunlar-

dan halk hiçbir şey öğren· 
meğe muvaffak olamamıştı. 

Doktora gelince; iyi bir 
adamdı; elnden şato sahibi
nin ruhundan başka bir söz 
duyulmayordu. 

Fakat bu esar hakkında 
bütün Fransada, hatta cihan
da salahiyet ile fikir ve mü
talea dermeyan edebilecek an
cak altı adam ile bir 'kadın 
vardır. Ve bu maceranın mu
harriri de bu altı kişi arasın
dadır. Sen Kristof ta 1934 
senesi 25 temmuzunda çıkan 
hadiseyi bildiği gibi 1925 te 
inşa edilen ve 1934 teşrini· 
evetinde yanup kül olan bu 
şatu hakkında malumata ma
lumata maliktir. Bu şatoda 

-------Macaristan 
Anlaşmadan mem .. 

nun 
Budapeşte, 15 ( A.A ) -

Hükumetin naşiri efkarı oları 
Uj Maggyar Sag gazetesi, 
Avusturya - Almanya itilafınırı 
aktedilmiş olmasını memnui· 
yetle karşılamakta Vt' şöyle 
demektedir. 

Bu itilaf sayesinde artık 

iki müttefikimiz ihtilaf halinde 

bulunmıyacakları gibi itilafırı 
Tuna meseleleri üzerinde de 
tesiri görülecektir. 

Her iki devlet ve ayni za· 
manda teşekkül halinde bulu· 

nan devletler grubu Macaris· 
tan'ın noktai nazarının ne ol· 

duğunu öğreneceklerdir. Bu 

öğrenmenin ötesi berisi kesil· 

miş olan Macaristan'ın inkişa· 

fı üzerinde kati bir tesiri ola· 
caktır. 

Habeş'ler Gore'de 
harbe hazırlanıyor 
(Başlara/ ı 1 inci sahi/ ede) 
İtalyan'lar müşkülatlarla kar· 
şılaşmaktadırlar. Her tarafta 
çete faaliyeti devam etmek· 
ledir. Adis-Ababa-Cibuti de· 
miryolunu tahrib eden ve bir 
köprüyü berhava eyleyen Ras 

Kassa'nın oğlunun idaresin· 
deki çete ile İtalyan müfre· 
zeleri arasında şiddetli çarpış· 
malar olmuş, iki taraf ta ağır 
zayiat vermiş, çeteler, ltal· 
yan'ların taarruz teşebbüsle· 
rini akamete uğratmış ve 
kaçmağa muvaffak olmuş· 
!ardır. 

ltalyan tayyarecileri, Gore 
mıntakasında, Habeş'lerin har0 

hazırlıkları yapmakta olduk· 
larını bildirmişlerdir. ---·---
İş kanununun tatbi,, 

ki icin hazırlıklar 
I 

f Baştara/ı 2 inci sahi/ ede/ 
doldurmak, iş hayatını takib, 
murakabe, teftiş etmek, soruş· 
turmalar ve incelemeler yap· 
mak, icap ettikçe de iş mü· 
essselerinin her türlü vesaitini 
kontrol etmek vazifeleri veril· 
miştir. iş idaresinin teşkilatı 
ikmal edikten merkez ve şu· 
beler açıldıktan sonra da 
halen mevcud bulunan "işçi 
ve esnaf birlikleri bürosu,, 
lağvedilecektir. 
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