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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ qKTEM 
N~riyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

_Adres: izmir ikinci Beyler sokağı 
!!!onc şartları: Seneliği 700, altı nylığı 400 kuruş 

Ucsmi ilunlnr için: i\lnarif cemiyeti ilaııat 
bürosuna müracaat edilmelidir. 

Hususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
~ığı yer:(ANADOLU) Matbaasi"'" 

Yıl : 3 - No : 847 ............ Telefon: 277 6 

Italya, 

ULUSAL 

fzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Salı 10 Teşrinisani 1936 

u 

Küçük itilaf 
Macaristanın silahlanma
sını ve Habsburg haneda
nının Avusturyaya dönme-
sini kati yen istemiyorlar. 

Fiati (100) Rar; 

~-:::----,------,----,,...,,,.,---,,.-------:---~~::=:~..........__ 

Madrid sokaklarında ' Ru~ sefiri· !Kamut~y, ihtisa_s · encü-
Ademimüdahaıe ko. menlerini Seçti 

a --
lı muharebeler oluyor 

General Franko, halka kısa bir 

mitesi reisi le konuştu 
Londra 10 (Radyo) - Sov

yet Rusya'nın bura sefiri M. 
Mekski, dün lngiltere Hariciye 

• 
••• 

Geçen devreden kalmış ·müs
tacel kanunların müzakere
resine yakında başlanıyor 

..... 

... "Y;~ .... -ri tahliye etmelerini tavsiye 
'"paris, 10.(Rad· 
Yo) - İhtilal 

ve 
··hıet ve m·§ 

mişti 
Nezaretine giderek bir saat 
kadar ispanya işlerine ademi 
müdahale komitesi reisi Lord 
Pilmot ile konuşmuştl!_!. Ko
mitenin tali komisyonu, bugün 0 rdusu, Mad

tid'in büyük 
Cad delerinden 
(General lrkar
do) yolunu iş· · 
&a.I eylemişler 
Ve h Ü k il m e t 
kuvvetlerile so
kak muharebe
sine başlamış
lardır. Bu cad
dede dün, saat 
lS ten on do
kuza kadar kan
lı Çarpışmalar 
devam eyle

---öğleden sonra toplanacaktır. 

İtalya - Yunanistan 
ticaret muahedesi 

imzalandı 
Roma, 10 [Radyo) - ltal· 

ya hariciye nazırı Kont Ci· 
yano, buradan Viyana'ya ha· 
reket etmeden evvel Yunanis
tanm Roma sefirile bir ticaret 
muahedesi imzalamıştır. 

--·~···---- Kamutay binası 

ltliştir. 

li av as ajansı -
llın Verdiii bir 

G l'fttT9 dYlle tnr!l•çantdecfvru lea 
•nlUclıın..- .. ı:ıı.t ._,,"' 1111 ıı!llforme 
ıfWillı'4r .. hatı .. ""' .. f'ft .................. 

Harp olursa 
Balkan paktına da. 
hil devletleri askeri 
kumandası bir olacak 

Ankara 10 (Hususi) - Bü- hesaplarının tetkiki, milli mü-
yük Millet Meslis dün reis dafaa, nafıa, sıhhat ve içtimaı 
vekili Fikret Silanın riyasetin- muavenet, teşkiJatı esasiye ve 

ha.bere göre, ·General F ranko, 
~•drid halkına kısa bir müh
tt vermiş ve şehri tahliye et· 
~esini tavsiye eylemiştir. Söy
kcndiğine göre, general Fran· 

1
?• Madrid şehrini grup ate-
ırıe tutacaktır. 

k· Paris, 10 (Radyo} - Hü-
1. uırıet ordusunun kuvvayı küt
~esi, r Madrid'i terkederek, 
D~drid'in şarkında Alkala 
lho·farus mevkiine çekilmiştir. 
la tıla! orduları, Madrid'in dört 
~dan şehre dahil olu-

l\rn a vutl u k 
~iifusu gittik-

çe artıyor 

l· Kral Zogo 
~ııtı 'ran 10 (Radyo) - Arna· 
~ Uk Kralı Sama jeste Ahmet 
1 ~~ Yeni kabinenin teşkiline 
B ota'yı memur eylemiştir. 
elgrad 10 (Radyo) - Ar-

~~~luk sefiri Yugoslav ga
t'~ •lerine beyanatta buluna
t~~~rnavutluğun büyük te· 

l"ı gösterdiğini, evvelce 
~lıllrı Arnavutlukta 4000 kişi 
~~a. Yazma bildiği halde 
ı~İtı~ bir milyon kişinin bil
~tkt1' Arnavutlukta meslek 
t~kr>leri açılmış olduğunu, 
i~ iençlerin Avrupada 

~Ctıitc tahsillerini yaptık-
1' Arnavutlukta bir üni-

Kaçan Milis askerleri 
yorlar. Esir edilen hükumet Havas ajansının Madrid'deki 
kuvvetleri arasında 14 yaşla- muhabiri, Madrid sokaklarınd; 
nnda çocuklar vardır. Bunlar, kanlı muharebeler cere.yan et-
zorla asker edildiklerini söy- tiğini bildirmektedir. 

Bükreş, 10 
(Radyo) -
Romanya kra· 
lı Sa Majes· 
te Karol, dün 
Bükreşte bu

lüyoriar. Paris, 10 (Radyo) - Mad· 
ihtilal ordusu, Madrid Bar-

selon yolunu kesmek üzere-
dirler. 

Londra 10 (Radyo)- Roy
ter ajansının verdiği bir ha
bere göre, Madrid şehri şid· 
detle bombardıman edilmek
tedir. Mağazalar, baştan başa 
kapalıdır. ihtilalcilerin tayya
re filolan, dün resmi binaları 
bombardıman edilmişlerdir. 
Madrid hapishanesinde bulu
nan bütün mahkumlar, bugün 
Alkaladenares mevkiİne nak
ledilmişlerdir. 

Paris, 10 (Radyo) - Is: 
panya milisleri, şiddetle mu
kavemet ediyorlar. Buna rağ· 
men, Fas orduları, bugünkü 
hücumda ilerliyerek bazı resmi 
binaları ele geçirmişlerdir. 

Ramazan 
pazar.lesi günüdür. 
17mir müftülüğünden: 

Kutlu olan ltamaznnın ilki , 

önümiızdcki pazartesi giinii olıı

cağını an} ıu ulıuıa lıiltliririnı. 

lzıııir müftü ii 

Rahmetullah 
\.. ..J 
versite açınağa lüzum görme· 
diklerini, evvelce 10 bin nü-
fusu bulunan Arnavutluğun 
hükumet merkezi Tiran'da 
36 bin süfusu ve 4 bulvarı 
bulunduğunu, hükumetin çift
çiyi himayey~ çalıştığını, ya· 
kında bir ziraat bankası açı
lacağını, hastahane ve dispan
serler açılmış olduğunu, Ma· 
lariya hastahğile mücadele 
edildiğini1 Rokfeller'in Arna
vutluk'takki sailık müessese
lerine yardım cttikini söyle
miştir. 

rid hükumeti zabıta teşkilatı, 

hükumete isyan etmiş ve Iunmakta olan 
telgrafhane ile postalıaneyi Türkiye, Yu-
işgal eylemiştir. goslavya ve Mrş. Fevzi 

Paris 10 (Radyo) - Buda· Yunanistan erkanıharbiye reis· 
peşte ve Berlin ispanya sefir- leri Mareşal Fevzi, general 
leri, sefarethaneleri zorla iş· İliç ve general Papago ile 
gal etmişler ve ihtilal hüku· maiyetleri erkanı şerefine mü-
( Devamı 4 üncü sahifede) kellef bir ziyafet vermiştir. 

~~~----.... ~--·~·~·------~-------
M un ih ihtilalinin 

yıl dönümü 
Alman ricali, dün hep bir
den Mun • te toplandılar 

Hitler arkadaşlarile bir arada 
Berlin, 10 (Radyo) - Mu- Alman ricali hazır bulunmuş-

nih ihtilalinin yıldönümü, dün tur. Törende, ihtilal esnasında 
büyük törenle kutlulanmıştır. kana bulanmış Alman bayrağl 
Törende, bizzat Hitler ile 
ieneral Göring, doktor Gö- dalgalanmış ve büyük ieçit 
bels, Heı ve daha birçok resmi yapılmıştır. 

de toplanmış ve adliye, arzu· ziraat encümenlerini seçmiştir. 
hal, bütçe, dahiliye, divanı Meclisin, önümüzdeki içti-
muhasebat, gümrük ve inhi- malarında geçen devreden kal
sarlar, hariciye, iktisat, kütüp- mış müstacel kanunların mü
hane, maarif, maliye, meclis zakeresineJ başlanılacaktır. 

~-------------~·~-----~----------G iri d 'de Biraya karşı 
Hürriyetabide- B~ykot açmış~ar! 

Lıl, JO (Radyo) - Bıra sa
Si yapılıyor tılmaması hakkındaki karar 

A . 10 R d G' .d devam ediyor. Bira satan har· tına ( a yo) - ırı - 1 1 . l 
d 1 k l h.. . t ara gazıno ar pekaz kalm1~tır. 

e yapı ma ta o an urrıye B 1 d b ·· b" 
b"d . b .. I d b"t k un arın a ugun yann ıra 

~ ı eds~ u Agb~dn er. e ı mi e satışından sarlinazar etmeleri 
uzere ır. l enm açı ma ht ld" 

. d k 1 'k" . y mu eme ır. 
merasimın e ra ı ıncı or- ---~-·~-------• • 
gi hazır bulunacaktır. Yunan İran 'da 
hükumeti, Fransız generalla· 
rından (Franste Despere)yi de 
törene davet etmiştir. Franste 
Despere, verdiği cevapta, o 
güne kadar topal kalacak ol
sa dahi değneklerle yürüyerek 
hürriyet abidesinin açılma tö· 
reninde bulunacağını bildir· 
miştir. _____ ._.._.._ __ _ 

Montrö 
Muahedesi meri

yete girdi 
Paris, 9 (Radyo) - Montrö 

muahedesinin, tatbik mevkiine 
konduğu hakkındaki (Proje 
Veryal), bugün Fransa hariciye 
nezaretinde törenle imzalan
mıştır. Bu törende; lngiltere, 
Türkiye, Rusya, Bulgaristan, 
Yunanistan, Romanya ve Yu
goslavya sefirleri hazır bulun
muşlardır. 

Paris 9 (A.A) - Boğazlar 
mukavelenamesi bugün tam 
surette meriyet mevkiine gir· 
miştir. 

Bugün saat 16-da dış işleri 

At yarışları 

Şehinşah 
Tahran 9 (A.A)- Şahen~ah 

ve Veliaht, Sonbahar at yarı~
larında bulunmak üzere Mazen
deranda Gorgan şehrine ha
reket etmişlerdir. Türk hey' eti 
de ayın 13 ünde Gorgana ha
reket eyliyecektir. 

bakanlığında Fransa dış işl~ri vesikayı imzalamışlardır. 
bakanı M. Delbos, Türkiye Bu vesika 20 Temmüz 1936 
Büyük Britanya, Sovyet!er bir· tarihli '?ukav~l~namesinin son 

liği büyük elçileri ve Bulgaristan ~ad~esı mucıbınce :r~nsa dış 
Romanya, Yunanistan ve Yu· ı ışlerı Bakanlığl hazı?.eı evra
goslavya elçileri tasdikname· kında saklanıl~ak uzere bu 
lerin yatırıldıtmı tesbit eden Bakanlı~a tevdı olunacaktır. 

) 
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- 30 - Çniren: Fethi Y. Eralp 
Bizim geldiğimizi 

u~aklar koşqştular. 
gören Annem yalnız kalmışb. Onu 

Y 4nımııa iki kadın yana~
nu~tı. Gregoriska onlara kendi 
dilleri ile bazı emirler verdi. 
Ve bana onlan takip etmemi 
işaret etti. 

Hiç çekinmedim ve kadm· 
lan takip ettim. 
Beı dakika sonra belki ıa

tonun en iyi bir odasında 
bulunuyorduk. Geniş, zemini 
murabba şeklinde bir oda: Beş 
altı ceviz koltuk, kıymetli ha· 
lılar, geniş ve i\izel bir kar
yola burayı süslüyordu. 

Bu odaya bir merdivenle 
çıkılıyordu. Köşelerde "Bran· 
kovan. ları temsil eden üç 
heykel vardı. 

Kadınlar benden emir bek
ler bir vaziyetle idiler. 

Giymem için bana çok güel 
elbiseler getirdiler. 

Daha henüz bu değiıik 
lik bitmiıti ki kapının usulca 
wrulduğtınu duydum. Fran
sızca ile: 

- Giriniz, diye eslendim. 
Açılan kapıdan içeri beni 

kurtaran Gregeriıka girmişti: 
- Ahi Madam; Fransııca 

konuşmanız beni ne kadar 
sevindirdi. 

- Ben de siıin gibi iyilik 
yaphlaktan, hayatımı kurtaran 
biri ile kar~ıl~tığımdan ne 
kadar memnunum bil.seniz! 

- Teşekkür ederim. 
- Na111l haber alıp yardı· 

ma lcoıtunuz? 
- Dağda avlanıyordum. 
Tüffck seslerini ve bağrışma

larını iıitince her halde bir 
çarpışma olduğunu anladım. 

Ve oraya doğru koştum. 
Ne tesadüf 1.. Tem vaktinde 

yeti§miştim . 
Fakat sizin bu yerlerde ni· 

çin dotaşbğıniZı sorabilir mi· 
yim madhm? 

- Ben Polonyalıyım diye 
ona cevap vermeğe başladım. 

ilci 'kardeşim, Ruslara karşı 
olan sa a vuruldular. 

Babam ıimdi şatomuzu mü
dafaa etmek için uğraşıp dur· 
maktadır. 

de ba' amın dilefi üze
rine 5abastru manastmna sı

tınmata canlmı kurtarmala 
pliyorci m • 

- Demelc aiı Ruı1arm düş
mansnnz hal.. Bu iyi ey. Bi
tim de hıuır1anan bu savaşa 
bütün kuvvetimizle dayanma
mız lizım. 

Sizin kim olduğunuzu anla-

dım. Şimdi biz kimiz, bunu 
size anlatayım: 

Herhalde • Brankovan. adı 
size yabancı değildir? 

Eğilerek evet der gibi işa
ret ettim. 

- Annem bu ıadın en sou 
prensesidir. Yani •Cantimir .. 
leri yok eden sülalenin kendi 
gibi 'bir prens olan Serhan 
Waivady ile evlenmiş. 

Baham Viyana'da byüümüş, 
orada terbiye ve tahsil gör· 
müş. 

Beni bir Avrupa'lı gibi ye· 
tiştirmek istemişti. Onun için 
Fransa'ya, lta1ya'ya, ispanya· 
ya, A'.lmanya'ya gittim. 

Babam iş1eri b~da iai. 
Ben )'a Almanya'da veya 

Fransa' da kalma'k istiyordum. 
Babamı zaten pek 'Sevmezdim. 

Bir gün babamın katledil· 
• • 

pek çok severdim. Yalnız 

yaşamasına razı olamazdım. 
Onun beklemediti bir günde 

ptomuza döndüm. 
Oraya vardığım zaman bir 

yabancı delikanlı ile karşılaş
tım. Sonra anladımki bu benim 
kardeşimmiş. Yani Kostaki. 
Babamın başka karısından 

olan oğlu!. 
Her yere ben karışırdım. 

Hüküm benim elimde idi. işte 
• bugün size sata~mak cüretini 
nasıl buldutuna şaşıyorum. 

Onun için buradan ayrılma
yınız. 

- Babamın arzusu üzerine 
yoluma devam edemiyecek 
miyim?. 

- Edebilirsiniz, deneyiniz •. 
Fakat bana kalırsa bu iş 

biraz tehlikeli .. 
- Peki ne yapalım? 
- Burada kalmanız daha 

iyi olur. 
işi tesadüfe bırakalım. Fır· 

sat gözetelim. Farzediniz ki 
bir sürü haydut elindesiniz ve 
kaçmak fıraatını gözetiyorsa
nuz. Soğuk kanlı olunuz ve 
sizi ancak bu ıoğukkanhlık 
kurtarabilir . 

Annem, Kostaki'yi daha çok 
bana tercih etmesine ratmen 
iyi, temiz kalpli bir adamdır. 

Esasen bu •Brankovan. yani 
bir prenıeısetir • Kendinde 
fen lık umulmıyan bir kimse!. 
Görecek ve anlıyacaksınız. Kos
taki 'ye karşı sizi korur. Ken· 
dinizi onun himayesine hıra· 
1cınız. Sizi görünce çok' seve· 
celc. ( Beni tatlı bir bakışla 

süzerek) sizi zaten sevmemek 

kabil mi? Bu cür' eti kendinde 
bulabilecek kim tasavvur edi
lebilir?. 

Haydi 1imdi yemek salonu-
na gidelim; yemek valctı 
geldi. 

Annem orada bizi bekliyor. 
Hiç sılalmayınız sakin olunuz. 
Söylenmeıi Jizım olan şeyleri 
ben söalerim. 

Sakın benim bu 'Ziyaretimi 
onlara hiç aç.mayınız. Bizim 
ani mızdan piphe etme
sinler. Bunlar aramı:ıda kal
ım v.c onlara ancak biz bile· 
lim. 

Haydi. 
Onu takip ettim. 
Biraz sonra yemek salonuna 

varmıştık. 
Gr goriska kapıyı açtığı za· 

man anlamadığım kendi dil· 
leri ile bir şeyler söyl~di. 

Bunun üzerine yaşlı bir ka· 
dının bana doğru ilerlediğini 

gördüm. 

Prenses Brankovan idi .. 
Azametli tavırları vardı. 
Kostaki' de onun yanında 

bulunuyordu. Beni eğilmekle 
selamladı. Ve manasmi anla
madığım bir şeyler söyledi. 

Bunun üzerine Gregoriska 
ona: 

- Fransızca ile 
konuşabilirsiniz, kendisi Po
lonyalı olmakla beraber bu 
dili iyi bilir. 

• 
Bu sefer, herhalde öyle 

zannediyorum ki demin mana-
sını anlayamadığım şeylerin 
Fransızca olarak tekrar etmek 
istedi. Fakat annesi elini kal· 
dırarak onun söylemesine 
mani oldu. 

(Uluıal Birlik) 10 Teşrinisani 936 

Kaza mı cinayet mi? 500,000 Dolar <ılmak için 

Hizmetç · havagazı mus- 6 Ka ın, on senede 72 
uğunu kasden mi açtı? çocuk oğu du ... 

iki çoc ığun ölümile neticele- Zengin b~ Ameru .alı, bu reko
nen hadisedeki esrar per· ru yapacaklara ·ervetinin da· 

desi el'an yırtdamadı ğıtılmasını iste işti. Fakat. 
Bir gece bir odada yatan 

üç küçük çocuk, havagazı ko
kusile uyanıyorlar, Üçü de 
boğulurcasına öksürmekte ve 
ağlamaktadır. 

içlerinden bir tanesi yata· 
ğından sıçrayıp kaçmağa mu· 
vaffak oluyor. Diğer ikisi bo· 
ğulup ölüyor. Çocuklara bak
makta olan hizmetçi kadının 
da bir gaz yuttuğu anlaşılıyor. 

Bu korkunç facia bir kaza 
sayılabilir ve üzerinde durul
madadan kapanabilirdi. 

Fakat hadisenin birçok es
rarengiz noktaları vardı ki, 
buna herhangi bir kazadan 
daha büyük bir ehemmiyet 
verdirmekte idi. 

Üç çocuğun annesi olan ka· 
dın bir hasta bakıcı idi ve ço
cuklarile beraber birkaç sene· 
denberi, bir apartmanın be
şincf katında oturuyordu. iş 
icabı, haftanın birçok gecesin
de eve gelmiyor. O zaman ço· 
cuklara hizmetçi kadın bakı· 
yordu. 

Kazanın olduğu gecede ço· 
cukların annesi evde yoktu. 
Kadın, akşam yemeğini çocuk
larile beraber yedikten sonra 

onları hizmetçiye bırakıyor ve 
gidiyor . 

Çocuklann ikisi kız, biri 
erkek. Kızların biri 7 diğeri 4 
yaşında. Oğlan çocuk da 2 
buçuk yaşında. 

Hizm~tçi kadın üç çocuğu 

yatınyor ve kendisi de odasına 
çekiliyor. 

Sabahın saat üçünde, ayni 
k~tta yatanlardan bir kadın, 
bitişikte bazı gürültüler işite· 
rek uyanıyor ve hemen kapıyı 
açıp yandaki daireye geçiyor. 

O zaman, büyüu bir fela· 
ket karşısında karşısında bu
lunduğunu anlamıştır: 

Hizmetçi kadın yerde uzan· 
mış yatıyordu. Küçük çocuk 

yandaki odada acıklı bir ağ-
1-bma içinde idi. 
Komşu kadın evvela koşup 

çocuğu kucağına alıyor, sonra 
yerde yatan hizmetçiyi sürük
liyerek açık havaya çıkarıyor. 
Hizmetçi kendine gelince ço· 
cukları soruyor; küçük çocuğu 
yanında görerek seviniyor, fa
kat; 

- Ötekiler nerpe? diye ba
ğın yor. Boğuldular mı ?I. 

iki küçük kız hakikaten bo· 
ğulmuştur. 

Hizmetçi kadın kaçlı l 
Hadisenin asıl esrarengiz ta-

rafı bundan sonra başlamak
tadır: 

Hizmetçi kadın, "polise ha
ber verelim., diye aşağıya ko
şuyor. Komşu kadın çocuğu 

avutmakla meşguldür. 
Fakat, saatler geçiyor, ne 

polis geliyor, ne hizmetçi. O 
zaman komşu kadın merak 
ediyor ve kapıcıyı çağırarak 
hadiseyi anlatıyor. Kapıcı: 

- Hizmetçiyi gördüm. Ko
şa koşa gidiyordu, diyor. 

Sonra, kapıc.ını gidip polise 
haber vermesini kararlaştırı
yorlar. 

Kapıcı polise mes' eleyi an· 
Iattığı zaman karakolda, hiz
metçinin orayaegelmediğini 
söylüyorlar. 

O halde kaçmış olacak! 
Bu yüzden, hizmetçi, üze· 

rinde ilk şüpheler uyanıyor .. 
Çocuklarının başına gelen 

felaketten haberdar olan hasta 
bakıcı kadın, geliyor. O da 
bunda hjzmetçinin kabahatı 
olduğunu söylüyor ve onun 
üzeriı1deki şüpheyi kuvvetlen· 
direcek bazı şeyler anlatıyor: 

Bir müddettenberi hizmetçi, 
çocuklara fena muamele et
mektedir. Hatta bir iki gün 
evvel bu yüzden koğulmuş, 

fakat, ricası üzerine tekrar 
eve alınmıştır. 

Tahkikattan hizmetçinin bir 
çok kabahatı olduğu anlaşıldı. 

Havagazı musluklarını, mut· 
bağın kapısın çık bırakan o 
idi. 

Evvela, hizmetçinin hadise
deki suçu, bundan ibaret zan· 
nediliyordu. Fakat, · tahkikat, 

hizmetçi kadının üzerindeki 

şüpheleri daha fazla kuvvet· 
lendirmişti: 
Havagazı nerden çıktı? 
Evvela çocukların annesı 

giderken havagazını ka;:'adığı
nı söylüyordu. Sabahleyin, ih
bar üzerine eve koşan polis· 
(Devamı 4 üncü sahi/ede J 

Dr. Demir Ali 

Telefon: 3479 

lZMIR 
Pamuk Mensucatı 

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

Yerli pamuğundan At, ·Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi 1 r nevi Kapot bezi 

1 imal eylemekte olup malları Avrupa'.ıın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak Izmir t• 

Dünyada garip adamlar çok·ı 
tur. Bunlardan biri, Miltar is· 
minde bir Kanadalı 31 Teşrin 
evvel 1926 da bir vasiyetname 
bırakarak ölmüştü. Zengin Ka
nadalı. o tarihten sonraki 10 
sene içinde dünyaya en çok 
çocuk getiren anaya 500 bin 
dolar bırakıyordu. 

Bu senenin 31 Teşrinievve
linde 10 sene oldu. Bu parayı 
almak için altı kadın müracaat 
ettiler. Fakat bu kadınlardan 
hepsinin 9 çocuğu vardı. Ha· 
kikatte bu altı annenin hepsi 
de 10 sene zarfında dünyaya 
daha çok çocuk getirmişlerdi. 
Fakat bir çoğu ölmüştü. 

Bu vaziyet juri heyetini 
müşkül bir mevkide bıraktı. 
Parayı bunlardan hangisine 
vereceklerdi. 

Kadlnlar da işin müşkülatı· 

nı anlamışlar ve bu paranın 

aralarında pay edilmesini en 

iyi çare olarak kabul etmiş
lerdi. 

Fakat içlerinden biri, Mis
ters Kenny razı olmuyor: 

- Bütün para benim haıc: 
kıml Bu para bana verilmezse 
kıyameti koparırım! Diyordu. 

O zaman meselenin daha 
derin ve adli bir şekilde mu· 
hakemesinin icap ettiği anla
şıldı. 

Tahkikat yapıldı: Bunlardan 
hepsinin birçok çocukları do-

ğup ölmüştü ve tabii halde, 

çocuk ölümü yüzde 6 iken bu 

ailelerde yüzde 25 i bulmakta 

idi. Bu altı annenin 1926 dan 
evvel hep birden dünyaya 
getirdikleri çocukların adedi 
elli sekizdi. Bunun 20 si öl
müştü. 

Mükafat ilan edildikten son
ra bu kadınların daha birçok 

çocuk doğurdukları ve çocu· 
ğunun ölü doğduğu anlaşılı• 
yordu. Hepsinin, 1926 dan 
sonra dünyaya getirdikleri 
çocukların mecmuu 58 dir, 
fakat bunlann yalnız 55 şi 
hayattadır. 

O zaman, Miltar mükafatı· 
nın kadınları çok çocuk do· 
ğurmağa ve bu yüzden sıhhi 
vaziyetlerinin bozulmasına 
mecbur ettiğine hüküm ve· 
rildi. 

Hakikaten altı annenin bu 
gün ellerinde bulunan çocuk· 
Iarın hepsi hastalıklı, bakı~· 
sız, kansız bir haldedir. Bır 
çoğu ahmaktır. Anneleri on 
senedenberi 500 bin doları 
elde etmek düşüncesile onları 
iyi büyütmeyi ihmal etmiş ve 
yalnız çok çocuk yetiştirme~e 
çalışmıştır. . 

Bu vaziyet, esasen fakır 
olan bu ailelerin sefil bir ha; 
yata düşmesine de sebebiye 

vermiştir. .. • 
Mükafatı almak için mur;ş 

caat edenlerin biri, 13 yaşı~ . 
evlenmiştir ve 30 sene za ııı 

Bufl· 
da 23 çocuğu olmuştur .. kş· 
lamı 11 i ölmüştür. Gerı 0• 
lan 12 çocuğun da 9 ıu ~~ 
kafat ihdas olunduktan 50 

sonra dünyaya getirilmiştir· 
Bu kadın diyor ki: .cel' 
- Çocuklarımı besliyc 

8
• 

vaziyette değildim. Ekmek ~ş
rasını çıkarmak için de .. :Jerı 
mağa mecburdum. Bu yu 

1 
rlıJ 

çocukları yetiştirmeğe _orı ~o· 
meşgul olmağa vaziyetım 
sait değildi. ,11· 

k d. . ve 
Mükafatın en ısıne se· 

mesini istiyen anne ise ıo ı.ı~ 
ne içinde dünyaya 1 l ç~flıı 
getirdiğini, bunlardan .. Y~dıJ· 
ikisinin öldüğünü sö~~Y/eiJel 
/Devamı 4 iirıcii s~ 

--~--~--~--~---------

T.N. K 
EliJVÜK 

• ' // ----- // 

b(~
nrall ti 

Birverirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen ~ş ~eJllel 
· etın1 ··ıl olmamıştır. Hem yü7lercc vatandaşınızı zcngın au fl.li' 

_L 

yurdunun göklerine birkaç filo katmış olursun·. cdc:b1 

zenginden birinin de senin olmıyacağını kim iddıS 
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10 Teşrinisani 936 - -

\
1}ikligesi tın arayıcısı 
,,~-------~~~~!:m:IIJ .... 11!111i181" rekası Limited 
Marangoz Anders'in dükka- Bu, boğuk ve sert bir ce· 

~ın~n bir köşesinde, yıllardan- vaptı. ihtiyar adam, birkaç vapur acentası 
"erı bir çift çı"zme asılıdı. dakı"ka daha durdu bı"rkaç · ' Birinci Kordon Rees binası tltın arayıcısı" nın çizmeleri! sual daha sordu. Fakat oğlu ri'cl. 2443 
'- ndcrs, bu çizmeleri hiç kul· işitmemezlikten geldi. Rende-
~nnıazdı; zaten bunların içe- lediği tahtayı kaldırdı; düzle- LONDRA HATTI 
tısinde, zehirli bir ilaç kokusu nip, düzlenmediğine baktı, "ANDALUSIAN" vapuru 2 
\'atdı. Ve, tekrar rendelemeğe baş- ikinci teşrinde gelip S ikin· 
de ~.İmin gozune ilişse, An· Jadı. Lavst döndü, kapıya ci teşri ne kadar LOND-
ç .. r ın babasını hatırlardı. doğruldu: RA ve HULL için yük ala· 

Unkü Lavst Erik, altın ara- - Allaha ısmarladık. Dedi caktır. 
r.1.ctsıdı ve çok yılJar önce bu k "tt" 
"iı ve çı ıp, gı 1•••• "FLAMINIAN,. vapuru ikin-.n peşinde Ameri~'ya git· 
llıış b" d h d.. · . "' • ci teşrin iptidasında LIVER-A ' ır a a onmemıştı. Lavst Erik'in kalbini kemi-
tıı:a?,a ne olmuştu? Ölmüş ren, oğlula barışmağa hala POOL ve SWENSEA'dan 

Udu? Oğlu bir haber almış muvaffak olamayışıdı. Her Pa· gelip yük çıkaracaktır. 
:ıdı? Yoksa, yakında mirasa zar, onu görmiye gidiyordu. "THURSO,. vapuru 15 ikin-

1 konacaktı?. K d k d A en isi aya ta uruyor, n- ci teşrinde LONDRA' dan ge-
lar Marangoz Anders, bu soru- ders çalışmasına devam edi- lip yük çıkaracak ve ayni 
b a cevap vermiyor, yalnız yordu. Konuşmıyorlardı. Bir zamanda LIVERPOOL ve 
aşını sallamakla ıktifa edi- Pazar,-sanki dalgınlıkla-Lfıvst 

Yordu Mekt t "k k masanın u··zerı·ne b'ır çı"kolata GLASKOW için yük ala-d~. • ep e ı en, ar a· 
~ları ona bazı şeyler anlat- bıraktı. Ertesi Pazar geldiği caktır. 
~tşlardı: Babası daha küçük zaman, çikolatayı, bıraktığı Tarih ve navlunlardaki dcği-

.~la iken - Anders ve anne- yerde, olduğu gibi buldu! şikliklerden mesuliyet kabul 
•ırı· b 1 ırakarak kaçmış, .kendisi •,.. * edilmez. 
Cş1:dost sayesinde büyütülüp Anders gibi bir köylü için 
tın b" ' fk e ır san at aldıktan son- babasının ne istediği anlamak 
A ran borcunu, herkesin zor birşey değildi. Zavallı al· 
b l'tıerikaya kaçan haydut ha- tın arayıcısı, son günlerinde 
ttıasından bahsetmesini dinle- biraz muhabbet bulmak, kay· 
c ek~e ödedi. Şimdi o, sessiz- bettiği çocuğuyle birleşmek 
e, ıntikam almak ister gibi istiyordu. Fakat Anders, ba-
Y1alnız başına dükkanında ça· basile barışmakta bir sebep 
ışıy d K görmiyordu. Ona karşı kin or u. arısı vardı ve her 

i_ne bir çocuğu oluyordu. beslediği için değil, çünkü 
'"'il babasının anasile kendisini 

nesi çoktan - babasının ka-
Çışı d bırakıp kaçhğmı hatırlamıyor-
'! il an birkaç gun sonra • du bile.. Onun bekledigw i, 
() ltı\iştü. 

• 
B· * * ır gün posta arabası ka-
~a kahvesinin onune ya
.::cı ,bir adamla demir hır 
~ dık bıraktı. Kimse onu 
~rıınııyordu, o da kim oldu· 
~ ııu söylemedi. Yalnız sandı
~ Ü~erindeki etiketten, onun 
dıla erıka' dan geldiğini anla
"· r. Ve etrafa "Altın arayı-
"131 • 
~ ısmi yayıldı. 

~ ahvede yatıp kalkıyordu, 
~ii konuşuyordu. Nihayet, bir 
~ ıı kehdisini tanıyan bir ih
._~ar geldi. O zaman, bu 
ka~llıın 29 sene sonra Ameri
d :an dönen Lavst Erik ol· 
u~nu öğrendiler. 

1\ d vst o gün oğluna gitti. 
?.yn ers, tezgahın başında, 
~~ta duruyordu. işini bırak-

an başıle selam verdi. 
" Merhaba, Aders. 

te~nders, elindeki tahtayı 
elemekte devam ediyordu. 

M Ben senin babanım! 
ta arangoz, gözlerini kaldı

tak babasına baktı ve: 
S:: Evet, söylemiş-dedi-. 

bak Ukut ettiler. L&vst, oğluna 
1Yordu: 

~o' Tahtalara kimden alı-
tsı..ın? 

~~ders, elindeki işi bir 
~\r a bıraktı. Babasına baktı. 
biit:t, bu bakış karşısında 

un ümidini kaybetmişti. 
' Swendsen 'den alıyorum. 

Amerikadan ne vaziyette dön-
düğünü kendi ağzile söyleme-
siydi acaba banşırlarsa, ken
disine yük olacak mıydı'? 
Lavst te bunu en sonra söy
lemesini düşünüyordu. Oğlu
nu denemek ist_iyordu. Bu 
yüzden, ikisi de içlerinden 
geçenleri serbestçe konuşama
mışlardı. 

Hafta içinde kuvvetli bir 
adam olan altın arayıcısı, 

pazar gelince adeta, birden
bire ihtiyarlıyor, marangozun 
evine giderken halsiz adım
larla ilerliyordu. 

* • • 
Bir pazar sabahı, oğlunun 

evine geldiği zaman, onu tez· 
gahının başında bulmadı. 
Fakat içeride, çocuklarile ha
fif sesle konuştuğunu duydu. 
Oda kpısı kapalıydı. Kendi
sinin orada bulunduğunu an
latmak için ayaklarını yere 
sürttü, öksürdü. Fakat, kapı 
açılmadı .. 

O zaman çekil:p gitti. 
• . ... 

Ertesi gün, Anders'a bir 
adam geldi. Elinde bir çift 
çizme ile şişkin bir zarf va .. d1. 
Çizmeler, altın arayıcısının kil 
çıkarırken giydıği çizmeleıdi. 
Zarfın içinde de mektup yok-
tu. Fakat, 250 tane, on kron· 
luk bankonot vardı. 

j. V. Jensen'den 
Besim Akımsar 

Norveçya balıkyağlarınm en halisidir şerbet 
gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

Fratelli Sperco 
vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"AGAMEMNON .. vapuru 

Elyevm limanımızda olup 10 
2nci teşrine kadar AMSTER
DAM, ROTTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. 

"STELLA,. vapuru 7 2nci 
teşrinde beklenmekte olup 
ROTTERDAM, AMSTERDAM 
veHAMBURG limanları iç:.1 
yük alacaktır. 

"TRiTON,. vapuru 15 2nci 
teşrinde gelip 21 2nci teşrine 

kadar ANVERS, ROTJER
DAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. 

" HERCULES .. vapuru 30 
2nci teşrinde gelip 5 1 nci 
kanuna kadar ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURC 
limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"VIKINGLAND,, motörü 

elyevm limanımızda olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
BREMEN, GOTEBURG ve 
BAL TIK limanları için yük 
alacaktır. 

" GUNBORG " motörü 13 
2nci teşrinde beklenmekte 
olup ROTTERDAM, HAM
BURG, BREMEN, GOTE
BURG ve BAL TIK limanları 

için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA,. vapuru 19 
2nci teşrinde MAL TA, MAR
SIL YA ve CEZAIR için yük 
ve yolcu kabul eder. 

ZEGLUGA POLSKA 
KUMPANYASI 

W.F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCH LEVANTE LINIE 

" A THEN " motörü halen 
limanımızda olup ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yük almaktadır. 

"BOCHUM,, vapuru 11 son 
teşrinde bekleniyor, 15 son 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yülc: alacaktır. 

"GALILEA,. vapuru 14 son 
teşrinde bekleniyor, HAM
BURG ve ANVERS'ten yük 
çıkaracaktır. 

AMERİKAN EXPORT LINES 
"EXMINSTER,. vapuru ha

len limanımızda olup NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXHiBİTOR,, vapuru 14 
son teşrinde bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXPRESS,, vapuru 30 ilk 
teşrinde bekleniyor, NEV-
YORK için yük alacaktır. 

EXAMINER,. vapuru 14 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXAMELIA .. vapuru 26 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

PİRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

" EXETER " transatlantiği 
6 son teşrinde PiRE' den 
BOSTON ve NEVYORK'a 
hare ket edecektir. 

"EXCAMBION,, transatlan
tiği 20 son teşrinde BOSTON 
ve NEVYORK'a hareket ede
cektir. 

DEN NORSKE MIDDEL
HAVSLINJE 

OSLO 
" BOSPHORUS " motörü 

halen limanımızda olup DİEP
PE, DÜNKERK ,ve NORVEÇ 
limanlarına yük alacaktır. 

1
' SARDİNA " motörü 16 

son teşrinde bekleniyor, Dl
EPPE ve NORVEÇ limanla-

lzmir Yün ensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Hflfkapına kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Sa Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin caddesinde F AHRıı 
KANDEMiR Oğlu 

, ... ımm ..... mm ... IBSl._ ........ aa ...... _ _.~ 

rına yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT
HAMBURG 

"AUGUST LEONHARDT,, 
vapuru 11 son teşrinde bek-
leniyor, ROTTERDAM ve 
HAMBURG için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN L TD. -
LİVERPUL 

" JESSMORE " vapuru 15 
son teşrinde bekleniyor, BUR· 
GAS, VARNA, KôSTENCE, 
SULINA, GALAÇ ve BRAl
LA için yük alacaktır. 

S. A. HONGROISE DE NA
ViGATION DANUBIEN

NE-MARITIME 
BUDAPEST 

"DUNA" motörü halen li
manımızda olup BELGRAD, 
NOVİSAD , BUDAPEST • 
BRA TISLA VA, VlY ANA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 25 
son teşrindebekleniyor, KOS
TENCE, SULINA, GALAÇ ve 

. . ~~ :· ···-·. ,..., . . ~ ~ ~ . 
. ~~~~ •• :a! ·, . , .... ,.., ' • Müce it 
Ali ü _ıZA 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAV AFLAR Çarşısı 
Numara : 34 • 

1 
.,...:... . ,:. . .,.· .. ( ~ . .. . '( . . . . . 

•ı. ___ _ 

Doktor 
Ali Agah 
Çocuk Hastalıkları 

mütehassısı 
lkinciBcylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 ' 

GALAÇ aktarması BEL-
GRAD, NOVISAD, Bl:JDA· 
PEST, BRATISLAVA ViYA
NA ve LINZ için yük ala
caktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri-
şilmez." 

Birinci Kordoll, telefon 
No. 2007 - 2008 

~----------------------------~~ -------------------------------~ 
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Sahife 4 (Ulusal" Birlik) 

.-

Küçük itilaf devletleri, Macarista-
nın sila lanmasını kabul et iyorlar 
Büyük dev etler buna riza gösterirlerse, Romanya, Y · gos
lavya ve Çekoslovakya hep birden tedabir alacaklar ır 
Paris, 10 (Radyo) - Küçük itilaf devletleri, Triyanon sulh muahedesinin tadilile Macaristan'ın silahlanmasını ve Habisburg 

hanedanının Avusturya'ya dönmesini istememektedirler. Büyük devletler buna riza gösterirlerse, Romanya, Çekoslovakya ve Yu
goslavya, hep birden lazım gelen tedhirleri almağa karar vermişlerdir. Bu .haber, gerek Viyana' da ve gerekse Budapeşte' de 

derin akisler yapmıŞtır. • 
Küçük itilaf devletlerinin, ne gibi tedbirler alacakları henüz malum değildir. 

............. 1 

Fransız sahiller· de Akdeniz meselesi . de 
korkunç fır ına ar uzlaşlla Trmiş -

(iris) adında bir Alman vapu- Mussolini, lngiltere -ltalya ara 
ru battı, seferler durdu sın da bir mü af er et yok diyor 

Paris, 10 (Radyo) - Nor
mandi sahillerinde hüküm 
süren fırtınalar yüzünden İngi
liz ve Fransız posta vapurları 
yollarına devam edememişler
dir. Deniz fırtınası, şimdiye 
kadar görülmemiş derecede 
şiddetlidir. 

Alman bandıralı (lbris) va
puru yardım istediğinden 
(Küin Mari) ve (Senyal) va
purları koşmuşlarsa da Alman 
vapurundan eser bulamamış
lardır. 

Yalnız Alman vapurlarından 
(Ocsterland), (lbris) vapuruna 
aid tek bir sandalla bir yolcu 
bulduğunu bildirmiştir. Şu 
hale göre (lbris) vapuru bat-

Kale, 10 (Radyo) - Şid- Roma 10 (Radyo) - Deyli 
detli fırtınalar ryüzünden Feri- Meyi iazetesinin bura muha-
bot nakliyatı durmuştur. Posta biri, dün Mussolini ile bir mü-
vapurlannın en çoğu da sefer- lakat yapmıştır. Mussolini, bu 
)erine devam edememişlerdir. mülakatta, lngiltere-ltalya ara-

----~~~~--•_... . ._.. - . 

talya çana gölü-
nü kapatıyor mu? 

• 
lngiltere müstemleke nazırı, 

böyle bir şeyden haberdar 
olmadiğını söylüyor .. 

Londra 10 (Radyo)-Avam bu suların kaynağı olan Çana 

ltalya
-YugOS• kamarasının dünkü toplantı- gölünde tatilat yaparak bir 

sında, müstemlekeler nazırı, takım sedler inşa edeceği 
} Nil suları hakkında uzun be- hakkındaki şayialardan haber· 

mıştır. 

avya yanatta bulunmuş ve ltalyanın dar olmadığım bildirmiştir. 

Mü b t h k k ................ ...... 
el nar t ı ~. ~n- Madrid sokakların- Kaza mı, cinayet mi 

a ta Yd~ se ırı da kanlı muharebe. /Baştarafı 2 inci sahifede) 
ne ıyor l l ler de havagazı musluğunu 

B l d ıo (R d · lf er 0 u yor k l 1 d 

d
e gra '. . aas~om'le-kraıl· ( Baştaraf ı 1 inci sahifede) apalı bu muş ar ı. 

m1l namesını mer ı Halbuki, çocukların hava-
naibi Prens Pol'a takdim eden meti bayrağını çekilmişlerdir. 

C b 1.. "k 10 (R d ) gazı ile boğulmuş oldukları 
ltaly.a'mn yeni Belgrad orta e e utları a yo -
clç.i i M. Marino, Yugoslav ihtilal ordusu, Maerid üniver· muhakkaktı; o halde havagazı 
iazetecilerine beyanatında de- sitesi ile büyük hastahaneyi nerden çıkmıştı? 
miştir ki: işgal eylemişlerdir. ihtilalciler Buna verilecek bir tek ce-

- Yugoslavya-ltalya müna- ilerledikleri mahallelerde tes- v.ap vardı: 
sebatı, Mussolini'nin Milano lim olan hükumet kuvvetlerini Havagazı herhalde musluk-
nutkunda sarih bir şekilde esir almaktadırlar. Bugün si- tan çıktı. Yani, birisi msluğu 
tesbit edilmiştir. İki hükume- vil zabıta memurlarından iki açtı, havagazını salıverdi. Son-
tin iktısadi teşekkülleri yekdi- yüz kişi ihtilalcilere teslim ol- ra tekrar kapadı. 
terini mesud bir şekilde muşlardır. • Gece apartımana kimsenin 

m mlamaktadır. Müteveffa Denize düşen iİrmemiş olduğuna iÖre, bunu 
kral Aleksandr'ın yaratıcı eser- yapanın da hizmetçi kadın 
lnine şahid oldum. Üç kişi kurtarıldı olm~ adeta~ muhakkak gibi 

---·.. lzmir'den Bostanlı'ya bir ka- idi. 

T 
Bundan başka, hizmetçi kü-

0 rp l• ı yıkla geçmekte olan balıkçı çük çocuğu kurtardığını, ken-
Rifat ile arkadaşı Ahmed; di odasını penceresini açtığını 

Yı·yen bı·r A 1orveç Karşıyaka' da Osmanzade mev· l Y ı ve ondan sonra kendini kay-
kiinde kayığın devrilmesi yü-

vapuru 
Cebelüttarık, 10 (Radyo) 

Bir Norveç; posta vapuru; 
tahtelbahir tarafından atılan 
bir torpilden haylı hasarzede 
oldu~ halde buraya gelmiştir. 

Göçmenlere 
Buğday dağıtılacak 

Torbalı, Menemen ve Çan
darlı 'da iskan edilmiş olan 
Bulgaristan ve Romanya'lı 
muhacirlere Jskan müdürlü
~ncc kışlık buğday tevziine 
başlanmıştır. Yeni gelmiş olan 
Bulıaristanlı 1645 muhacirin 

bettiğini söylüyordu. Halbuki, 
zünden denize düşmüşlerse de evvela coçukların odasının 
polis motorile yetişilerek kur- penceresini açması lazım ge-
tarılmışlardır. Limanda da bir liyordu. 
kaza olmuştur: Yırtılan mektup 

Limanda bulunan Sadıkzade Hadisenin daha esrarengiz 
vapuruna mal yüklemek için bir ciheti vardı: 
şat üzerinde çalışan deniz iş- Hizmetçi kadın, gece çocuk-
çilerinden Receb oğlu Sadık; )arı uyuttuktan sonra eniştesine 
ayağı kayarak denize düşmüş mektup yazdığını ve ondan 
ve yetişilerek kurtarılmıştır. sonra yattığını söylemişti. Bu 

vapurdan Urla tahaffüzhane- mektupta ne yazdığı sorulduğu 
sine çıkarılmalarına devam zaman mühim birşey olmadı-
ediliyor. Birkaç gün içinde ğını, esasen yazdıktan sonra 
sıhhi muayeneleri tamamlana- göndermeyip yırttığını ilave 
rak bir kısmı vilayetimizde ve ediyordu. 
240 aile de Manisa vilayetin· Halbuki, kadının eniştesini 
de iskan edileceklerdir. buluyorlar ve mektubu soru-

sında hiçbir münaferet mevcut 
olmadığını ve her iki devletin 
müşterek menfaatleri olup bu 
menfaatler dolayısile dost ya
şamak mecburiyetinde bulun
duklarını, Akdeniz mes'elesin· 
de her zaman uzla~ılabileceğini 
beyan eylemiştir. 
Sinyor Mussolini, lngiltere ile 

İtalya arasında Akdenizde hu
sule gelecek bir itilafnameden 
diğer devletlerin korkmamaları 
lazım geleceğini de ilave ettik
ten sonra, ispanya ihtilalciler 
reisi general Franko'nun Bale
ar adalarında 1talyaya bazı ta
vizat vermeği taahhüt ettiği 
hakkındaki haberleri sureti 
kat'iyede yalanla~ıştır. 

KontCiyano 
Viyana'da konuşma 
farına devam ediyor 

Viyana 10 (Radyo)- ltalya 

Hariciye Nazırı Kont Ciyano 
dün sabah Avusturya başba

kanı M. Şuşning ile iki saat 

kadar konuşmuştur. Kont Ciya-

no, öğleye doğru reisicumhur 
M. Miklas'ı ziyaret etmiştir. 

Başbakan M. Şuşning, ltalya 

Hariciye Nazırına bir ziyafet 
vermiştir. 

yorlar: 
- Evet, diyor, bu sabah 

bir mektup aldım. 
Lakin mektubu aldığını iti

raf eden adam dv onu yırttı
ğını söylüyordu. 

Bu yırtılan mektupta ne 
vardı? 

Bu suallt-.re hizmetçinin 
eniştesi cevap vererek şöyle 

diyor: 
- Mühim birşey yoktu. 

Bulunduğu evde kendisine 
yapılan fena muameleden şi-

kayet ediyor ve dert yanıyor· 
du. 

Fakat, mektubun yırtılmış 

olması ve hizmetçinin bunu, 
aramasınlar diye, göndermek 

yırttığını söylemesi onda her 
halde facia ile alakadar bir 
şey olduğunu zannettirmekte
dir. 

Hadise, bu suretle büyük 
bir sır perdesine de bürün· 
müş oluyor. Hizmetçi çocuk
ları mahsus mu öldürmüştür? 
Yoksa bu, hakikaten bir ka
za mıdır? Buruı henüz anla
şılamamıştır. 

Y anya gölünün 
Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 

Birinci kısım: Sararmış, solmuş yaprak gibi ..... 
- 10-

Frosini, Mohtar'ın nafiz ba-
kış · karşısı da de ı-i 
b • zevk hisse mişti 

Müezzinin bu vaziyeti, Fro
sini'nin de merakını tahrik 
etti ve yolun beri tarafında 
neler olduğunu anlamak he
vesine kapıldı. 

Zaten beklemeğe de lüzum 
yoktu; karşı taraftan resmi 
elbiselerini giymiş genç bir 
Türk paşası göründü ve müez
zin yerlere kadar eğilerek 

selam verdi. 
Bu genç zabit, Muhtar pa-

:şanın ta kendisi idi. Frosini, 
bu hakikatı büyük bir heye
canla anladı. 

Muhtar paşa, camile despo
tun evinin ortasına geldiği 
vakit, şuurun fevkinde bir 
tesir altında kalmış gibi başını 
kaldırdı ve Frosini'ye baktı. 

Muhtarın gözleri, ateşten 
bir ok gibi sanki Frosini'nin 
gözlerine ve kalbine saplandı. 
F rosini, istemiyerek titredi; 
Frosini'nin bütün benliği sar
sıldı. Bu gözler, Frosini'nin 
kalbindeki analık ve zevcelik 
hislerini yaktı, kavurdu. 

Bu ikinci ve hiç beklenmi
ytn tesadüf, birinciden çok 
müessir oldu ve Frosini, Muh
tara ne kada: aşık olduğunu 
anladı. 

sadüfle, yolda ne yapacağını 
şaşırdı kaldı . Gözlerini f ro· 

' sini 'nin güzel gözlerinden ayır· 
makta çok büyük müşkülata 
uğradı. 

* * * Muhtarın kendisine karşı 
nafiz bakışı karşısında Frosini 
heyecan ve derin bir zevk hi5 

etti; bu zevk, Muhtarın da 
kendisini sevdiğini anlamaktan 
doğmuştu. Bu sevinç, şuuruna 
hakim oldu ve pencereden, 
henüz çok yeni tanıdığı Türk 
zabitine elile bir selam verdi. 
Muhtar' da ayni şekilde bU 
selama mukabele etti. 

Muhtar, yoluna devam et· 
medi, bu defa doğruca de.s· 
potun kapısına doğru yürüdiİ· 

Despotun evi için Muhtar 
paşanın ziyareti kabul etıne· 

mek mümkün değildi. 
Frosini, Muhtar'ın eve gir 

diğini görünce penceredefl 
ayrıldı. 

Evin asıl bayanı olan M~· 
irini Muhtar paş&yı mevkıe 
göre nezaket ve hüsnü suretle 
kabul etti. 

Bu sırada, dışarıda köşede 
ikinci bir adam, Ali paşafl111 

resmi adamlarından birisi dah' 
Muhtar paşa da bu ani te- 1 ~· bulunuyordu; bu da kari e 

Beşyüz bin dolar 
almak icin • 

( Baştaraf ı 2 inci sahifede) 
Bütün kadınların anlattıkları 

bir noktada toplanıyordu: Se
falet, hastalık, ölüm .. Şüphe
siz ki mükafatı ortaya atan 
Miltar neticenin böyle olmasını 
istemiyordu. Bilakis çok ço
cuklu annelere yardım etmek 
şüncesile hareket etmişti. Fa
kat, böyle bir mükafatın or
taya atılması bu fena neticeyi 
doğurmuştu. 

Bu vaziyet karşısında ha
kimler ne yapacaklarını şaşır
mışlardı. Bir kere mükafatın 
kime verileceğini tayin aciz 
kaldılar. Ondan başka, bu 
paranın verilmesi fena hare· 
ket etmiş olanları mükafat· 
!andırmak olacaktı ki buna 
hiç kimse razı olamazdı. 

mizin tahmin ettikleri veçhile 

mahut Tahir, Tepedelenli p.li 
paşanın müşaviri, vasıtası, ~Ol' 
niyet müdürü Tahir idi. I 

Frosini, eğer Muhtarla fat' 
'f ıı• 

alakadar olmamış olsaydı ki 
hiri de görebilecek ve bel . 
bazı endişelere düşecekti. ~~
kat o, sade] Muhtarın düş0• 
cesile meşgul idi. Pencere11'

11 

Yanından aVYılırken de: ,/. • (11"' 

- Aman yarabbi .. Sen 1 
• 

k' .. se 
dadıma yetiş.. Bu Tür u ·!it'İ 
viyorum, hem de her delı . 

\iı· 
yapacak derecede çok se 1, 

ı:eı
yorum. Bu kadar güzel er 
cihanda yoktur, dedi. . ·ııİ 

Frosini, bundan sonra, ıçı 
derin, derin çekti ve: 

(Arka~, 

T-e-vf-ik-i-;.öliiJJl~ 
Şüpheli görülf116~ 

O zaman. Miltar ailesi işe eııı-
Limanda bulunan felel11 u· 

karıştı ve bu mükafatın böyle vaJ' bandıralı Ağa memnun ., 
fena ve umumi aile kanunla- 1119'' 

runda bekçilik eden Os1 .... . rına muhalif bir netice ortaya ... . 
çıkarmasını ileri sürerek, vasi- oğlu Tevfik ansızın bast:sifl' 
yetnamenin bozulmasını istedi. mış ve memleket hastıırı d• 
Vasiyetname mahkemenin ka- de tedavi altına alınmıŞS~·ııı6 
rarile üozuldu ve altı anneden ölmüştür. Tevfik'in °10 

pS' 
hiçbiri 500 bin doları alama- şüpheli görüldüğünden oto 

_d_a_n_d~o-· n_d_ü_le_r_. _______ Y_a_p_ıı_a_c_ak_t_ır. ___/ 

İzmir Emrazı sariye hastahtt' 
nesi başhekimliğinden: ,e 

Hastahanenin 936 mali yılı ihtiyacından aşağıda miktıı:siıt' 
tahmini fiat ve muvıakkat teminatı yazılı ekmeğin açık e (11e)1 

mesi 10 gün müddetle temdit edilmiştir. Talipler şart08wııe 
her gün hastahane başhekimliğinden alıp okuyabilirler. Ek5~i~te 
16 ikinci Teşrin 936 Pazartesi günü saat 11 de TePeiııııt· 
Emrazı sariye hastahanesinde yapılacaktır. Muvakkat te~00ııe 
larını nakit veya kıymetli evrak verecekler eksiltme g~8 
kadar vilayet veznesine yatırmaları lazımdır. 11 
Teminatı Tahmin edilen Miktan Cinsı 

Kuruş Bedeli Kilo 

4755 
Lira 
634 6500 ek01~~ Birinci 


