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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

s z Komü 

di~~ muavenet etmek isteme
aı61nden dolayı M. Leon 
~ tırn kabinesine itimad reyi 
d:trnemişlcrdi. Bu münasebeti~ 
~I\ bir söylev veren başba· 
del\ .M. Leon Blum, ezcümle 
tnıştir ki: 

~~ 

~ M. Hut 
·h0enos·Ayres, ·6 (A.A) -
d konferansında bir nutuk 

eden M. Gordel Hull, 
bhedeleri ihilal eden ve 
~d 1 hazır lıyan milletlere 
\:.tle hücum etmiştir. 
'I •p, konferanstaki murah· 
l~ra bir program tevdi et· 
~~· Bu program, Amerika 

\f ll ile dünya sulhünün mu· 
~~asını temine matuftur. M. 
' silahların tahdidi, mü· 

\lllat ticaretinin kontrolü, 
~ menfaatlerinin ortadan 
\tılrnası, normal iktisat 
, Scbetlerinin''tesisi suretile 
ijtı muhafazasını istihdaf 
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~ahife 2 (Ulusal Birlik) 
,. 

V~ Alimlerin mütaleaları birbirine zıd.. , 

Bu sene kış şiddetli mi 1 Ha ·i Adsız Yüzük 
Zabıta Romanı 

No. 11 Nakili: Fethi Y. Eralp. 

Bay Hayri'nin titrediği renkten 
renge girdiği görülüyordu. 

Acaba hırsız o mu idi ? 
Bay Ali neye uğradığın ı 

anhyamam1ştı. 
Bağırmak istedi ise de ol· 

madı. 
Bir elin ceplerini yokladı

ğını hissetmişti.. 
Sonra gür bir ses işitildi: 
- işte.. Her şey doğru 

imişi Hırsızı yakalad ık. 
Hırsız budur. 
Bir yandan da Bay Hayri· 

nin sesi işitiliyordu: 

- Tamam .. Zaten aklımdan 
geçmişti bu iş .. 

Bu vaziyet karşısında Eme· 
lin halinde bir değişiklik oldu. 
Gülen yüzü şimdi asıktı. 

O hiç bu işin böyle olaca· 
ğını ummamıştı. 

Gözlerini bay Ali'nin üze· 
rine dikti. 

Nasıl?. Evet nasıl oluyor da 
bu kadar çok güvendiği adam 
hırsız çıksın. 

Yüzüğün onun üzerinde bu
lunmasına rağmen gene onun 
çaldığına aklı yatmıyordu .. 

Bay Hayri de söze karıştı. 
- Bayan Emel odasından 

çıkınca .. Hem gördük .. Yüzü· 
ğü aşırdı. 

Şimdi polise haber verelim. 
Cezasını görsün bu kibar hır· 
sız!. Haydi durmayın. 

Bütün bu ithamlara karşı 
artık Bay Ali cevap vermez 
olmuştu. 

Ne dese boştu: 
Başını onüne sarkıttı. 
Neticeyi bekliyordu . Sonra 

hep birlikte Emelin odasına 
vardılar. 

Hakikat anlaşılıyor 
Emel gözlerini odada gezdi· 

rirken fotoğraf makinasını gö· 
rünce birdenbire bağırdı .. 

- Durunuz!. Şimdi bütün 
hakikat meydana çıkacak .. 
Böylece suçluyu daha yakın· 
dan daha iyi, daha kuvvetle 
tanımış olacağız. 

Ayni zamanda makina ya· 
nına yanaştı. Onu elleri ara· 
sına aldı. içindeki filimlcri çı
kardı ve banyo edilmesi için 
gönderdi. Fakat bu esnada 
bay Hayri 'nin titrediği, renk
ten renge girdiği görülüyordu. 

Ne o? 
Niçin onda bu değişiklikler 

olmuştu?. 
Neden sesi kesilmişti? 
Acaba bu işleri yapan o 

mu idi. 
Yoksa? 
Evet. Suçlu o idi .. Hakika

tın meydana çıkacağını anla· 
mıştı. H ırsız o idi. Yüzüğü 
o aşırın ş t ı. 

Ve demin bay Alinin yanı· 

na yanaştığı zaman usulca 
cebine salıvermişti. 

Maksadı pek açıktı: 
Bay Aliyi lekelemek ve 

böylece Emeli ondan soğut

mak istemişti . 

Hırsızlığının biraz sonra 
meydana çıkacağına aklı ya
tınca: 

- Beni affedin.. Bu ışı 

ben yaptım. 
Diye herşeyi itiraf ederek 

yalvarmağa başladı. 
- Suçlu benim .. itiraf edi

yotum. 

Ustabaşının evinde 
işte bu hadise Bay Ali'nin 

bestekarlık hevesini kırmış ... 
Ve bu hayattan nefret ederek 
"Günlük hayat,, gazetesine 
girmesine sebep olwuştu. 

Bay Ali bütün bu şeyleri 
gözleri önünden bir anda bir 
sinema şeridi gibi geçirmişti. 

Düşünerek yolda ilerleyip 
duruyordu. 

Nereye gidecekti?. Nereye 
g idiyordu?. 

Kendi de bilmiyordu bütün 
bunları!. 

Birçok sokakları dolaşmıştı. 
Şimdi de dar bir sokaktan 

geçiyordu. 
Epeyce yorulmuş ve cyni 

zamanda karnı da acıkmıştı. 
Bir lokantaya gireyim, dedi. 

Sonra vazgeçti. Öyle ya oraya 
gitse epey bir para saHede· 
cekti. Şimdi boş yere para 
harcıyacak zaman değildi. 

Sokağın ortasına kadar gel
mişti ki kulağına bir evden 
gürültüler gelmi~ti. Biraz daha 
yaklaşınca orada eğlence ol
duğunu anlamıştı. 

Bu evde oturanları da tanı-
yordu. Bir usta başı idi bu 
tanıdığı kimse ... 

Kapıya yanaştı: 
Usta başı şarkı söylüyordu. 

Ah bu kızlar! 
Ah bu kızlar! 
işleri güçleri aldatmak! 
işleri güçleri kafeslemek 1 

Bay Ali'yi ustabaşının bu 
bu şarkıları epeyce düşün
dürmüştii. 

Bu .adamın da her halde 
kızlardan kuyruk acısı vardır. 

( Arkası var) 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

lkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 

ık ağı 
Norveçya balıkyağlannın en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhe Ça ar 
ıhhat Eczanesi 

Başdurak.• Büyük Salepçioğlu hanı 
karşısında ·- -. 

hafif mi geçecek ? 
Profesör Fir, güneşteki lekelerin, bazı 
memleketlerde baş gösteren sari hasta
lıklarla ilgili olduğunu ileri sürüyor .. 
Bu sene kış çok mu olacak? benzeyişler ve tahminler acaba 

Bu sual her sene kış mevsimi siyasi hadiseleı e uyar mı? 
yaklaşırken hemen bütün in· Mesela 1564 .senesinde Fran-
sanların ağzında dolaşır. Der- rn Kralı Dokuzuncu Karol Is· 
ken tabiat hükmünü yapar, ge· panya hadiseleri yüzünden büyük 
çer, gider' hersey de unutu· endişe içinde iken zamanın 
lur. ihtilalci protestanlaı ının Hu· 

Fakat bu sene, bu mühim 9uenots hareketleri bu endi· 
mevzuun üzerinde pek fazla şelerinin fevkinde çıkmıştı. 
duruluyor. Bütün Avrupa ga· Bunun da 372 senelık devre 
zeteleri aşağı yukarı ayni şeyi ile bir münasebeti var mı 
sorup, fikirleri birbirine zıt bir diyelim? 
çok alimlerin mütalealarını neş Her ne İS'! heyet şinaslar 

rediyorlar. Nitekim bizde, son önümüzdeki ikinci kanun ve 
defa karşılaştığımız ve hiç şüp şubat aylarında kavurucu so· 
hesiz ki vakitsiz gelen kıştan ğuklar ile karşılacağımızı he-
bir iki gün evvel, bu mes'eleyi saplarken soğuktan korkanla· 
ortaya atmış ve okuyucuları· rımız şimdiden tedbirlerini 
mızın da hatırında olduğuna alırlarsa hazırlıklı bulunurlar. 
göre, kış etrafında yapılan Fakat bu tahminden memnun 
tahminlerden bahsetmiştik. Fa· olan sporcuların keyiflerine 
kat, yukarıda da söylediğimiz diyecek yok. Bun1ar da şim-
gibi, iş Avrupa'da bu kadarla dideu buzlar ve karlar üstün· 
kalmadı. de yapacakları patinajları gez· 

Bir taraftan doktor Jilfer meleri hesap ederek neşelen· 
mütalealannı söylerken diğer mcktedirler. 
taraftan alim heyetşinaslardan 
Fir işe karıştı. Fir şöyle diyor 
ve 'güneşteki lekelerin bazt 
memleketlerde baş gösteren 
sari hastalıklr.r ile alakadar 
olduğunu iddia ediyor. 

Heyetşinaslarını dinledikten 
sonra Norveç'li alimin buse· 
ı'ıeki kışın şiddetli olaeağını 

tahmin ettiğini görelim: 
"332 senelik zamandan iba· 

ret bir devre vardır. Bu dev
renin sonunda arz, ay, güneş 
heyet noktai Cnazarından ayni 
noktada bulunurleır. Yani her 
372 senede bir dda bu üç 
seyyare heyetce muayyen bir 
noktada karşılaşıyorlar. Yap· 
tığım~ tetkiklerden aldığım 
tetkiklerden aldığım neticede 
936 senesi 1564 senesinin 
ayni heyet :noktasına ve ayni 
ahvali havaiyesine tesadüf 
ediyor. Binaenaley 1564 sene· 
sinin tabii alametleri bu sene 

de aynen zuhur edecektir.,, 
Şimdi :1564 senesinin ah· 

vali havaiyesine aid " Kara~ 
kaplı ,, kitapları ele alalım. 
" O senenin kışı pek şiddetli. 
' olup ta bahara kadar şedid' 
soğuklar insanla;.-ka~ü';~uşt~;. 
Diyorlar, Ayni kitaplar da 
1564 senesi yazının çok mu· 
tedil gittiğini ancak Temmuz 
ayında havada bir müddet 

sıcaklık hissettiği söyleniyor 
ki oı a tıpkı bu senenin yazı 
gıbi. Hatta o senenin sonba
harı da busene geçirdiğımiz 

sonbaharı;--aynısı - ha;alarla. 
-geçnıişf-N~eç'Ji ali;;Tetkf:
kikatını bu safhaya:döktükten 
sonra da artık bu seneki kışın 

biri: tirti;:-titrcteceğinde israr· 
edip duruyor. 

Fakat ahvali havaiyede bu 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı· 

Elhamı a siıı.!mas ı arkasında 

No.: 55 

• • 
Aze baycan 
Hüküınet konağı 
Azerbaycan Sovyet cumhu· 

ı 'ynti hükumet konal;,ıı nın te· 
melatma merasimi Bakuda 
yapılmıştır. Bu konak 12 kat 
üzerine inşa edilecek ve 560 
odayı ihtiva eyliyecektir. 

fzmir birinci icra memurlu
ğundan: 

Alacaklı: lzmirde Atiye. 
Borçlu: İzmir Ballıkuyu Ali 

efendi sokağı 101-115 no. lu 
hanede Recep. 

Paraya çevrilecek gayri men· 
kulün ne olôuğu: Bir bap hane. 

Takdir olunan kıymet: 400 
dört yüz liradır. 

Hududu: Sağı eskici Salih 
veresesi, solu Salih veresesi 
hanesi, arkası kabristan, önü 
yol. 

Satışın yapılacağı yer gün 
ve saat 11: lzmir birinci icra 
~emurluğu7:f.937 per-şemb;. 

1 - Yukarıda evsafı yazı· 
lan ipotekli gayri (menkulün 
Atiyeye Recebin borcundan 
dan dolayı paraya çevrilme· 
sine karar verilmiştir. Birinci .. 
artırması yukanda gösterildiğij 
üzere tarihinde icra kılınacak
tır. İşbu satış neticesinde ipo· 
tekli gayri menkule takdir 
olunan kıymetin yiizde yetmiş 
beşi nisbetindc talip zuhur 
ettiği takdirde en çok artıra
na ihale edileceği aksi tak
dirde ikinci artırmaya çıkarı
lacağı ve ikinci artırmanın 
birinciyi müteakib 15 giin 
zarfında 22-1-937 tarihinde 
cuma günü saat onbirde işbu 
ipotekli gayri menkul en çok 
artıranın üzerinde bırak1lacak
tır. işbu gayri menkule ait 
artırma şartnamesi herkesin;.. 

(görebilmesi •için 15· l 2-36!tari-"' - ___ .....;. - --..- ---- -
hinden açık bulundurulacaktır." 
Satılığa konulan ikotekli gayri: 
menkul üzerinde herhangi bir 

:şekilde hak tabinde bulunan· 
' 

lar _.varsa yir~i - gün ~a;fı~d-; 
daireye müracaatla evrakı miis· 
bitelerini ibraz etmeleri aksi 
takdirde hakları tapu sİ<..i lile 
sabit olmıyanlnnn paylaşma· 
dan hariç kalacakları yüzde 
iki buçuk dellaliyenin müşte
riye ait olacağı ilan olunur. 

a ın 
ı:,E ::Bilm:<;i;;mE~~:ı:::::::5lc:::::iC:<ıe!!~r3SllE:i3lBIJ511!, 

VASIL ZAHAROF - Cihanın en zengin adamı beşeri· 
yete en fazla fenalık yapmış bir türcdidir. 1849 da Muğla'da 
doğmuş, gençliğinde lstanbula gitmiş, süflü olmaktan uzak bir 
çok işlere baş vurmuş, Osmanlı hükumetine bir miktar İngiliz 
fabrikaları silahı satmak suretile İngiliz silah ve mühimmat 
müesseselerine çatm1ştır. 

Entellicens Servise dahil olduğu rivayet olunur. Silah satınak 
için birçok memleketlerde isyanlar hazırlatmış, en şüpheli iş· 
lerde bulunmuş ve pek çok para kazanmıştır. 

Monlekarlo kumarhanelerinde büyük sermaye ve alakası var 
idi. Montekarlo' da ölmüş, servetini de övey kızınn bırakmıştır. 
Muazzam servetinden ne Istanbul'daki akraba ve taallukatı ne 
de Yunanistan' da milli veya hayır müesseseleri istifade etme· 
miştir . 

Vasi! Zaharof, dini ve i:n anı, milliyeti para olan insanların, 
en şayanı dikkat bir nümunesidir. 

SAVENTRO LAMAS - 1936 Nobel sulh mükafatını 
almıştır, Arjantin hükumetinin hariciye bakanıdır. 1880 de 
Boenos·Ayres üniversitesinde tahsilini bitirmiş 1932 senesinde 
hariciye bakanı olmuştur. Cenubi Amerika devletleriııden Bo· 
livya ile Paraguvay hükumetleri arasında çıkan kanlı Şako 
ihtilaf ve harb1nda sulhun iadesine muvaffak olmuştur. 

KARL VON DS/Sl\.] - 1935 senesi sulh mükafatını 
almış bir Alman muharrirdir. Bu muharrir 1888 de doğmuş 
ve sulhpervcrlik fikirlerinin kökleşmesi için hiç durmadan 
çalışmıştır. 

1928 senesinde meşhur ve sulhperver (Belbuhne) gazetesin
de neşre başlamış, bu gazetede istilacı siyasetlere ıniltarız~ 
ve emperyalizme, harpcıyane siyasetlere şiddetle hücum etmıŞ 
ve yalnız başına Alman miltarızmını sarmağa başlamıştır. Ya· 
zıları çok kuvvetli ve gayri kabil ve sarihtir. Bunun için 1931 

senesinde Monih'te bir buçuk seneye mahkum olarak yedi ~y 
hapis yattıktan sonı a cezası 1932 affı umumisile affedilmiştır· 

Bundan az sonra, Osiski ayni şekildeki neşriyatı üzerin~ 
Mcklemburg üsera kampına sevkedilmiş ve o zamandanbert 
orada tevkif edilmiştir. 

Nöbel mükafatının bu kalem sahibine verilmesi AlmanNas· 
yona! Sosyalist mahafilinde hiçbir veçhile hoş görülmeıniştİf· 

~--.-:ı~--·~···--t:E~~~ 
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------·-- ti. Bir İngiliz gazetesi, modern Türkiye, yil" 
zünden peçesi kaldırılmış, kadın, kız pıt" 

sütcüler memleketidir. Diyor 
f ngiliz, gazetelerinden Daily Modern Türkiye, yüzünde: 

Mirror, diğer erkeklerin ka- peçesi kaldırılmış kadııı.d~r. 
dınları diye lngiliz kadınları kız paraşütçüler memleket• 

1 

0 
na hasrettiği yeni bir makale Bununla beraber, oraJa ;kı 
serisinde birinci numarasında beş sene evvel kadının ha ı1'i 
modern Türk kadınlarından tanınmaz, aşağı bir rne' 
bahsetmektedir. verilirdi. ..r· 

"Ralfh Dulin,, imzasile ya- Kadın yiizündcn unı?cı/ J 
zılmış bu yazıda deniyor ki: f Devamı 4 ün cii sa hı/~ 
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ııeb" 
Birveri ı sen bin kazanabil irsin. Bir kaybedersen ~ara;eJll dC 

olmamıştır. l 1em yü-rlcrce vatandaşınızı zengin etmıŞ ihde'ce 
yurdunun gökkrine birkaç filo katmış olursun. Bud ybi!İf• 
ztmgindcn birin in de senin olnııyacağını kim iddia c e 



(Ulusal Birlik) 
~--~~~--~-----~~~~~-------

Ismarlama tablo 
~·Salonda süslü ve gürültücü 
ır kalabalık vardı. Bir yanda, 

<ıığ-u musluklu gümüş sema
er mırıldanırken, ta ötede, 
afenin sağında bir havuz 
~dar kocaman, billur bol 
.asesi hışıldayordu. 
. Şen, şakrak bir adam, bu 
taseyc yaklaştı. Tavşan gibi 
ı..tun kanatlarını titreterek, 
~"ayı kokladı. Dilini şaklattı. 
.ıonra: 

- Kevsere buyurun kev
lete! 

Diye haykirdı. Halının üs· 
-lınde, duvarlarda gölgeler 
-Oslaştılar. Birçoğu kalkmış· 
~:dı. Yalnız ~dipteki masanın 
vkercileri, çok dalgındır. Bu 
·aveti duymadılar. 
tv sahibi, hani şu masal

~da geçen, peri p"dişahla
;1n. kızları gibi bir kadındı. 

11erı, vücudünün etrafında 
~ ebeklcşerek, öyle tatlı1 
.ana yakın bir konuşması 
ardı, ki gönülleri su gibi eri· 
Yor, ayaklarına akıtıyordu. 
~.Xaratılış, kıskançtır, derler. 
,Uzel yarattığı gövdeden ze· 
Yı esirger; içini akılla dol

•Ut~duğu kafanın dışını işle· 
ege üçenir. Evet amma, ga-
a bunun karşısında o da 

<ayanamamış ve varım yoku-
• u harcamaktan kendini ala· 
"atnıştı. 

~Adını "Asli" koymuşlardı. 
l'llnıa, t:satirin Aslisi bunun 
~nında hiç kalır. "Aslıhan., 
~bir Kerem'i vardı. Bunun 
\s a!ında tüten tütene .. Kerem 
lısına dişlerini feda etmişti. 

a.kat onun dizlerine yatarak. 
ı °lyle nefis bir kloform ile in-

canmın içinde bile ame· 
~t yaplınr. Yeni "Asli" yi 
enler, ciğerlerini vermişler, 

ttenıden ölmüşlerdi. Hem de 
~ bahtiyarı, ancak rüyaların· 

<>na ermişken~. 

* "' * ' Kevsere buyurun! 
4 Daveti herkesle birlikte onu 
hYerinden kaldırmıştı. Ka

~ 
1 
lerde "Bol,, lar köpürdü. 

'Q 0n, birkaç saniye billur 
ngırtıları içinde kaldı. 
.Misafirlerden yalnız biri, de· 
;rıdenberi Aslı'yı konuşuşile 
.alıyan adam, büfeye gitme
~Şli. Ev sahibi, onu yanında 
"teıneyince, gözlerile aradı. 
'llrıta: 

........, Ha, sahi -dedi- siz çay 
ltt • 

sın iz 
~e k~şup geldi, onun fin· 
't~nı doldurdu. Açıkgözlü
\ erı biri, genç kadının sor· 

dan şeker koyduğunu gö
nce, dudaklarımı ısırarak, 
tardı. Klskanç bir dikkatle 
~~eyi ayrı ayr:ı mimlemcğe 
j1Uldu. 
iiti kadeh arasında, evin eski 
t dostuna : 
~ Şu çayı içen softa kim? 

1Ye sordu ......... . 
Hangi softa? 

örselenmiyordu. Kimseye yüz 
vermez; yalnız güzelliği kar· 
şısında hiç kimsenin hissiz 
kalmasına da dayanamazdı. 
Belki her kadın biraz böyle· 
dir. Fakat asli, sevgi ve göz 
yaşile beslenen bir çiçek gibi 
idi. Balık, nasıl suda yaşarsa, 
o da ahlarla ısınmış bir hava· 
ya muhtaçtı. Gönlünün an
teni, mutlaka etrafında :tiriyen 
yürek (vuruşlarile vınlamalı 
ıdi. 

Bu yüzdendir ki, onu ilk 
görenler, yumuşak bulurlar, 
ümitlere düşerler ve sonunda 
bükülen boyunlarile baş-başa 
kalırlardı. 

Bir gün, bu hayranlar ara
sına, ressam Behiç'te katıldı. 

Fırçası kadar kalem ve dilini 
de kullanmasını bilen bu 
adam, onun güzelliğini her
kesten iyi anlamak felaketine 
uğramıştı. 

Asli, yalnız onun, ötekiler· 
den bir adım ilerde yürüme· 
side birşey demiyordu. Am
ma. yalnız bir adım, bir tek 
adımcık! 

Zavallı adanı, ilkin bu üs· 
tünlüğü, biraz gururla taşıdı. 

Fakat sonra bu üstünlük, bir 
pertavsız gibi duygularını da· 
ha keskin ve yakıcı yapmak
tan başka şeye yaramadı. Bir 
akşam, açıkça konuştular. 
Ressam Behiç bir başlangıca 
lüzum görmeden: 

- Sizi seviyorum. 
Dedi. 
- Biliyorum! 
- Sevmenin ınsana bazı 

haklar verdiğini de bilir mi· 
siniz? 

- Evet! 
- Şu halde sizi gormeme 

izin vereceksiniz. 
- işte görüyorsunuz yal 
- Hayır, böyle herkesin 

içinde değil. 
Genç kadının yüzünde san· 

cı kırışmasına benzer birkaç 
çizği belirdi. Gözleri bulutlan· 
dı. Kirpikleri ağır ağır inerek 
kapandı. Çok hafif, ancak 
ressamın işitebileceği bir ses· 
le : 

- Siz de mi? 
Diye inledi. Bu bir tek 

sözde kırılan bir gönlün bü
tün acısı, biitün ~şikayeti ve 
sitemi vardı. 

Sonra başını kaldırdı: 
- Yarın benden bir mek

tup alacaksınız. 
Dedi. 
Behiç, adamakıllı şaşkın ve 

r.ıişmandı. iyi de anlamamıştı. 
Bu mektup, bir müjde mi 
getirecek, yoksa ümit mi sön· 
dürecekti? Geceyi berbat bir 
halde geçirdi. Saatler, yıl 
oluyordu. Kim bilir kaç biri
ninci kere: 

- Keşke öyle hayvanca 
söylemese idim! 

Diyor, dizlerini 
Nihayet akşama 
mektubu aldı: 

dövüyordu. 
doğru şu 

' Nah, şu 1 
1~ O softa değil yahu, mcş Aziz üstad, 

ressam Behiç ! "Size şarkın " Rubens " i 
~Eski Yunan satirlerine diyorlar. Yaratıcı bir saıı'at-
~1Yor. kara verilmiş mevzular üstün-
~ :6'mma yaptın hal de çalışmak hoş gelmez, 
C!tıki omuzlarını silkti· yü· bilirim. Fakat benim hatırım 

n~ ' 
tı buruşturarak : için buna tahammül ediniz. 
~ Yahut bana öyle görü· istediğim şu: "Kırılan kadın" 
't~rl _Dedi. Sonra "Asli,,nin diye bir tablo yapacaksınız. 
li. erıne kapılarak sürüklenip O kadında beni andıran çiz-

giler de bulunabilir. Eseriniz, 
ıı ~enç kadın, kendisini ku· ·evimin en yüksek süsü ola-

Fratelli Sperco 
vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"HERMES,, vapuru 24-11-

936 günü gelip yükünü boşalt
tıktan sonra BURGAS, VAR
NA ve KÖSTENCE için yük 
tahmil edip ayni gün hareket 
edecek. 

"ULYSSES., vapuru 30-11-
936 günü beklenmekte olup 
5-12-36 gününe kadar ROT
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINES 

"NORDLAND" motörül22-
11-36 günü gelc;rek tahliyeden 
sonra ROTTERDAM, HAM
BURG ve STOKHOLM li
manlanna yük alacaktır. 

"AASNE" motörü 21-12-36 
tarihine beklenmekte olup 
26-12-36 ya kadar ROTTER-
DAM, HAMBURG ve SKAN
DiNA VY A limanları için yük 
tahmil edecektir. 

FINSKA AGFERTYGS 
KUMPANYASI 

"SAVONMAA,, motörü 28-
11-36 günü limanımızaf gele· 
rek 3-12-36 gününe kadar 
P.NVERS ve FJNLANDIY A 
için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA KUM-
PANYASININ 

"SARMACJA,, vapuru 7-
12-36 günü beklenmekte olup 
12-12-36 gününe kadar AN
VERS ve GDYNIA için mal 
yükliyecektir. 

SERViCE MARITIME RU
MEN KUMPANYASININ 

"SUÇEAVA,, vapuru 16-
12-36 günü gelerek MALTA, 
MARSIL YA ve ALG ER li
manlarına yükliyecektir. 

ilanlardaki hareket tarihle
rile navlonlardaki değişiklik-

lerden acente mesuliyet kabul 
etmez. Daha fazla tafsilnt için 
İkinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004/2005/2663 

•• r e ş -
rekası Limited 
vap acentas 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

ELLERMAN LINES LTD. 
"THURSO,, vapuru 20 ikin-

ci teşrinde LONDRA, HULL 
ve ANVERS"ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASKOW 
için yük alacaktır. 

"POLO,, vapuru 3 birinci 
kanunda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka· 
racak ve ayni zamanda LON
DRA ve HULL için yük ala
caktır. 

"DRAGO,, vapuru 10 birin· 
ci kanunda UVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük çı

karacaktır. 
GENERAL STIM 

"PHILOMEL,, vapuru 18 
ikinci teşrinde gelip LONDRA 
için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

N. V. 
.F.H.V n 

er Zee 
o. 

DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 
"SAMOS" vapuru 7 birinci 

kanunda beklenilmekte ve 12 
birinci kanuna kadar ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanlarına yük ala
caktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
"EXPRESS,, vapuru 30 son 

teşrinde bekleniyor ve NEV
YORK için yük alacaktır. 

EXCELLO" vapuru 6 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV-
YORK için yük alacaktır. 

"EXMOUTH,, vapuru 18 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

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

"EXTAV1E,, vapuru 5 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV -
YORK için yiik alacaktır. 

EXl\100R., vapuru 13 ikinci 
kanunda bekleniyor, NEY· 
YORK için yükliyeccktir. 

PiRE AKTARMASI SERİ 
SEFERLER 

" EXOCHORDA ,, vapuru 
4 ilk kanundan PIRE'den 
BOSTON ve NEVYORK 
için hareket edecektir. 

".EXCALIBUR,, vapuru 18 
birinci kanunda - PIRE'de-;;
BOSTON ve NEVYORK 
için hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDDEL-
HAVSLINJE 

OSLO 
"BOSTON., vapuru 16 ilk_ 

kanu~1da - bekleniyor, ISKEN:
DERIYE, HAYFA, DİEPPE 
ve NORVEÇ limanları iç.in 
yükliycceklir. --SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 
· BUC. '\REST 

''DUROSTOR,, vapuru 23 

• 

r 

i Birinci kanun 936 

suca 
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Halka a k maş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

c;ıkardığı kumaşlar: 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih cdiııiz 

a 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 
ıMimar Kemalettin caddesinde F AHRı 
KANDEMİR Oğlu 

ns 1 
Türk nonim Şirketi 

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

ilk kanunda bekleniyo~, KOS
TENCE, SULINA, GALAÇ 
aktarması olaı ak BELGRAD, 
NOVISAD , BUDAPESTE , 
BRA TISLA VA VIY ANA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

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

Birinci Kordon, telefo:ı 
No. 200- 2008 

• 
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Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENİ KAVAFLAR Çarşısı 
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Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Yan ya gölünün kanlı f acıası 
....,..,..,....~ 

lngiltere kralı kati kararını bu gün 
parlamentoya bildirecektir 

Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
Birinci kısım: Sararmış, solmuş yaprak gibi ... 1111 

- 25 -

Frosini,Muhtar paşaya; bilmedetı 
istenıeden seni sevdim. Şimdi 

Sa majesta Edvard VIII; '' hususi hayatımda bende bi va
tandaş gibi yaşama hakkını haizim •. ,, demiş .. 

her şey geçti... Dedi. 

Londra 6 (A.A) - M. Vitston Çurçil, bugünkü buhranda istediği şe kli kabul etmedikleri takdirde ise nazırlar istifa da 
sabır ve müsamaha lehinde yaptığı bir beyanatta ezcümle de- serbest bu lunmaktadırlar. Fakat muhalefet liderlerinin icabında 

istifade edecek kadar küçül
me ve alp lmn. Sana yalvarı· 
rı .n . Olduğun yerden ilerle
me, bana yolu serbest bırak, 
yoluma devam edeyim. 

miştir ki ; bir kabine teşkil etmiyeceği hakkında teminat istiyerek Kral 
- Kral ile parlamento arasında bir anlaşmazlık mevcut de- üzerinde bir tazyik yapmak hakkına malik değildirler. Bu nok-

Muhtar, bu sözler üzerine 
yerinde mıhlanmış gibi kaldı. 
Frosiniyi görmek için ilerle
mesinde hiçbir kötü niyeti 

ğildir. Parlamento ile hiçbir suretle istişare edilmemiştir. Or- tada da ınes'elenin diğer cephelerinde olduğu gibi zaman ve 
tadaki mes'e\e şudur: Kral iktidar mevkiindeki kabinenin fikri sabır lazımdır. " 
üzerine istifa etmeli midir, etmemeli midir? Belgrad 7 (Radyo)- Kral Edvard, henl!z kat'i kararını ver· 

yoktu. 
Frosini'nin bu suizannı 

Parlamantçr rejimde böyle bir fikir, Krala karşı hiçbir zaman memiştir. Yarın akşama kadar istifa edeceği kuvvetle tahmin 
ileri sürülmemiştir. Kral, hiçbir halde burada beş ayda dahi olunmaktadır. Baldvin, Kı alla görüştükten sonra vekillere iza· 

Muhtarı çok m~teessir etti: 

tahakkuk edemiyecc.k bir arzu ızhar etmiştir. lngiliz kanunu hat vermiştir . 
- Frosini! Dedi. Benden 

şimdiye kadar ne gibi fena 
bir hareket gördün ki şimdi 
kalbimi ve benliğimi böyle 
yaralıyorsun.. Sevgili Fnıso .. 
Sana karşı en küçük bir hür
metsizlik yapmağa kendimde 
iktidar bulmıyorum. Emrin 
üzerine gideceğim, geri döne
ceğim ve sendeu uzaklaşa
cağım, fakat bu muamelenin 
beni ne kadar müteessir etti
iini düşünmekliğini rica ede
rim. Bu kadar kötü, bu ka
dar namus hırsızı mıyım? 

esasisinde böyle bir farazi esas üzerine Kraldan Saltanattan Kral Edvard beyanatında : 
vaz geçmek ve müstemirren memleketten çekilmek gibi fev· - Hususi hayatımda ben de bir vatandaş gibi yaşamak 
kalade fedakarlığı istilzam ettirecek hiçbir kayıt mevcut değil- hakkını haiziındir. Demiştir. 
dir. Hiçbir l)azır, Krala istifa tavsiye etmek salahiyetini haiz Londra 7 (Radyo)- Başbakan M. Baldvin, dün Korbelovor 
değildir. Kabine hiç olmazsa, parlamentonun muvafakatını ev· sarayına giderek Kral 8 inci Edvard tarafından kabul edilmiş 
velden istihsal etmeden böyle bir ınes'ele hakkında hükmünü ve uzun müddet konuşmuştur. 
vermek hakkına hiçbir suretle malik değildir. Bugünkü vaziyet M. Baldvin, Londra'ya avdetinde, Dahiliye nazırı Sir Con Si-
için de derhal istifa, kanunu esasi vaziyetine çok mühim zarar mon ve Dominyonlar Nazın Malkom, Makdonald ile uzun 
verebilecek ve bizzat esas teşkilat için muzir olabilecektir. uzadıya görüşnıüştiir. 
Eğer ima edildiği gibi Kral nazırlarına onların teklife mü tema· Londra 7 (Radyo)- Dün, saat 17 buçukta toplanan lngiliz 
yil olmadıkları bir kanunu tedbir teklif etmiş ise, nazırların kabineşi, uzun müddet müzakerelerde bulunmuştur. Bu top-
cevabı bir red cevabı olmalıdır. Kral, bu hususta nazırların lantı, alaka uyandırmıştır. 

14 bin ltalyan gö-
• 

nüllüsü ispanya. 
ya gitti 

( Baştaraf ı 1 inci sahifede) 
Bombardıman, Monklova 

mahallesinden başlamış ve 
büyük tahribat yapmıştır. 

ihtilalciler, bombardımandan 
sonra ellerinde el bombaları 
olduğu halde umumi bir hü
cuma kalkışmışlar ve Monk
lova mahallesini tamamen 
işgal eylemişlerdir. 

Baselo mahallesi, dündt:n
bcri ateşler içindedir. Diğer 
mahallelerde o derece hasarat 
olmamıştır. 

Dünkü muharebede ölen· 
ler çoktur. ihtilalcilerin, ya· 
kında umumi bir hücum 
için hazırlık yaptıkları bildiri· 
liyor. 

Paris 7 (Radyo} - Madrid 
hükumeti dahiliye nazırı Al
vares Delvayo, Uluslar sosye
tesi konseyinde hazır bulun
ınftk üzere Cenevreye hareket 
etmiştir. Nazır, Cenevreden 
evvel Barselondan geçecek ve 
Reisicumhur M. Azana ile 
iÖrÜşecektir. 

Cebelüttarık, 7 (Radyo) 
ihtilalcilerin zaptetmiş olduk
ları Rus bandıralı (Stefan 
Kaltoin) vapuru, general F ran
ko' nun emrile serbest bırakıl-

mıştır. 

Paris, 7 (Radyo) - ihtilalci 

icnerallerden (Kepo Delyano), 
Madrid muharebelerinde ihti
lalci tayyarelerin boğucu gaz 
bombaları attıklarını reddet-
miştir. 

Cebelüttarık, 7 (Radyo) -
ihtilalcilere mensup harp ge
mileri; Fas'tan gelen kuvvet
lerin ihracını müteakip, hüku
metin elinde bulunan bazı 
limanlan bombardıman et
miştir. 

Madrid, 6 ( A.A) - Fen· 
landiya sefarethanesinin kaza 
hakkına tabi tutulmuş olan 
bir binada yapılan araştırma 
neticesinde, 600 kişi tevkif 
edilmiştir. Bunlar arasında 
yüksek tabakaya mensup kim· 

... t t •• •-fiD•--------
KomÜDİStler \Lik Maçları başladı\' Dünya kaa'ırılığı ve 

H ık h 
. (Başta rafı 1 inci sahi/ ede) Türk k d 

a cep esı gru- düğü ile kesiyor yan haken:ı- a ını 

Frosini boğulur gibi yut · 
kundu ve ; 

- Muhtar; o sevda değil, 
bir bulut idi. Bir fırtına do· 
ğurmadan geçti, gitti. Evet, 
istemeden, bilmeden seni sev
dim, yahut seviyor sandım, 
fakat şimdi .. Herşey geçti. 

bundan ayrılıyor 1 lerinin bayrak 'sallamalarına I ~a~t~rafı 2 inci sahifede 1 
ld b·1 · d D tusunu attı, tramvaylarda er-

( Başlarafı 1 inci sahifede) a ırış ı e etınıyor u. ev- k kl <l 
renin 25 inci dakikası tama- e er en ayıran perdeler 

tarak vazifesini terketmiye- K S K f h k,. . t. kaldırıldı. 
k 

. men . . ın a ıınıye ı 

ce tır. altında geçti Bundan sonra Bir adımda Türk kadınları 
Paris, 6 (A.A) - Harici orta zamanlardan yirminci as· 

siyasete aid müzakerelerden canlanan Altaylılar rakipleri· 
sonra hükumete itimad. mes' e· nin kalelerini sıkıştırmağa baş
lesinde komünistlerin müsten
kif kalmaları, bütün gazeteleri 
meşgul etmektedir. 

Populer gazetesinde Resen
feld yazıyor: 

"~omünistlerinin beyanna
melerinin mütecavizane tabir
lerinin okunması, halkçılar 
cephesi meb'uslarile bizim 
sosyalist grevimiz arasında 
çok büyük bir ınfiaal tevlid 
etmiş vahamatini gizlemekte 
hiçbir faide melhuz olmı) an 
siyasi bir huzursuzluk ihdas 
eylemiştir. 

M. Blum tarafından gaze
telere tevdi edilmiş olan mek
tub, vaziyeti teşrih etmekte 
ve amele efkarı umumiyesini 
teyekkuza davet ve komünist
lere mesuliyetlerini ihtar ey!e
mcktedir. 

Ôvr diyorki: 
"Biran hükumetin istifa et

mesi ciheti derpiş edilmiştir. 

Fakat harici ve dahili bir 
takım sebepler dolayısile bu 
fikirden vaz geçilmiştir. Or
taya çok vahim bir ekseriyet 

meselesi çıkmıştır. Blum'un 
elinde yedek bir ekseriyet var

dır. Fakat o bunu istememek-
tedir. Halkçılar cephesi for
mülüne sadık olan başvekil, 

bu cephenin bütün gruplarına 
istinad etmek istemektedir. 
Eğer komünistler başlarını alıp 
gidecek olurlarsa, başvekil de 
çekilip gidecektir. Söz, şimdi 
komünistlerindir. 

seler de vardır. 
CebelÜltarık, 7 (Radyo) -

ltalyanlar' dan mühim bir kuv
vet ihtilalciler!e beraber Mad
rid hükumetine karşı harbet
mek üzere gönüllü olarak ha
reket etmişlerdir. 

ladılar ve birkaç fırsat ta ka-
çırdılar. 

Oyunun bitmesine on da
kika kala, Altay'lılar gene 
Karşıyaka kalesine sokuldular 
ve Basri sıkt bir şüt çekti. 
Direğe çarpan top geri gelir
ken buna diğer bir Altay'lı 
yetişti ve ayni sür'atle bera
berlik golünü yaptı, Bu gol 

Altay'lıları sevindirmiş, Karşı
yaka'lıları da düşündürmüştü. 
Her iki taraf, canla başla ça· 
)ışıyor, galibiyet golü çıkar· 
mağa çalışıyordu. 

Bir aralık Karşıyaka hücu-

m1ı geçti ve ofsayd vaziyette 

bulunan Hidayet, topu kapa
rak Altay kalesine girdi. 
Hakem ofsayd olduğunu gör· 
mediğinden gol kararı verdi 
ve topun ortaya getirilmesini 
emretti. Tam santer olacağt 
sırada, Altaylılar itiraz ettiler, 
yan hakemler de ofsayd ol
duğunu söyl~diler. Hakem, 
deJhal kararını değiştirdi ve 
topu santerden alarak ofsayd 
vuruşu yaptırdı. Birkaç dakika 

sonra da maç 1 - 1 berabere 
bitli. 
Maçları tertip ve hakemleri 

tayin eden beş kişilik hey'et 
azaları da dün sahada idiler. 

Bur.lardan bazıları, hakemin, 
kararını verdiktan sonra de
ğiştirmesini doğru bulmamış
lardır. İlk toplantıda mes' ele 
görüşülecek ve bu hususta bir 
karar verilecektir. 

B. takımları : 
Halk sahasında B. takımları 

karşılaştılar. Altay - K. S. K. ı 
3-0; lzmirspor·Burnova'yı 2-0, 
Buca-Demirsporu 4-0 mağlup 
ettiler. Gözlepe·Egespor da 
3-3 berabere kaldılar. 

Dedi. Muhtar, böyle bir mu-
rın sü'at katarına atladı. Şim· _ - ·---- --- -
di erkeklerle müsavi haklara Papa hasta 
maliktir. Ve parlamentoya in-
tihap edilebilirler. Roma 7 (Radyo} - Papa 

Eskiden Türk kocası, evin on birinci Pi, dün yatağa 
hakimi idi. Hatta karısını hiç yatmış ve ilaç istimaline baş· 
bir geçim vasıtası olmaksızın lamıştır. Papanın, son zaman-
ortaya bırakabilirdi. }arda kuvvetinden çok kay-

Şimdi Türk kadını servet bettiği söyleniy~r. Papanın 
ve çoeuk bahsinde de ayni sıhhatı hakkındaki bülten he-
müsavi hakka maliktir. Ve nüz çıkmamıştır. 
boşanma hususunda da kanu· Belgrad 7 (Radyo) - Pa-
ni salahiyetleri haizdir. panın başında bulunan dok-

Birden ziyade evlenmek o torlar sıhh1 vaziyeti günden 
kadar kökleşmişken. kanuni güne fenalaştığını söylüyorlar. 
tahdidatla birlikte içtimai ha- ------------
kımdan da rağbet bulmıyarak şampiyon yetişmedi. Fakat, 
ortadan tamamen kalkmıştır. beden terbiyesi, ırkı o derece 

Harem hayatının ancak ec- tekemmül ettiriyor ki, sağlam 
nebiler için bir cazibesi ve bir nesil yeti~tirccck mükem-
esrarengizliği vardı. Fakat bu mel genç kadınlar meydana 
hayat Türk kadını için mevki ielmektedir . 
k~ybetme ve hakirliğin tim- Bugünün çocukları evvelki 
timsalidi.. Bugün haremden nesillere nisbetle daha faiktir-
eser yoktur. !er. Şimdi Türk kadınlarının 

Türkiye'nin kadınları zaten harp zamanında cephe geri-
daima tarlalarda çalışmıştır. sinde hizmet görmeleri bile 
Şimdi muallim, katıp, hasta mevzuu bahistir. 
bakıcı, hatta makinist olu- Kadınla erkek arasındaki 
yorJar. münasebet daha sağlamdır. 

Teknik mektepleri ve üni- Eski sun'i saikler kaybolmuş-
versiteleri dolduruyorlar. tur. 

Günün birinde her sahada Türk kadını evde de cski-
olduğu gibi temaşa sahasında sinden daha mes'uttur. 

da bir Türk Bergner'i çıkarak Atatürk yeni Türkiye ya-

ayni yüksek temsil kabiliyc- ratmak için yeni bir kadınlık 
tile bütün dünyayı hayrete yaratmak lazımgeldiği kanaa-
dünşürmesi pek muhtemeldir. tile işe girişmiştir. 

Türk kadınları kazandıkları Atatürk hem yeni ff ürkiye· 
muzafferiyeti asla kaybetmiye· yi hen yeni Türk kadınlığı 
ceklerdir. Tahsil mecburidir. yaratmakta muvaffak olmuş-
Mekteplerde talebe, cins mü
savatı fikirlerile yetişiyorlar. 

istikbal inkişaf etmiş~ kadı
nın ve kadınlığın daha fazla 
inkişaf ındadır , 

Türk kadınları arasında spor 
da pek çok iÖriilen şeylerden
dir. Bittabi henüz bir kadın 

tur. 
Türk kadınları ve kızları 

Ja kendilerine verilen serbes
tiye karşı modern Türkiyeyi 
vücuda getirmek yolunda ha· 
rikulade bir kudret ve tesl'
miyet göstererek mukabelede 
bulunuyorlar. 

ameleyi bu sözleri hiç bekle· 
miyordu. Saşırdı, tuhaf bir hal 
aldı. Yan ya' da Ruınel i nin muh· 
telif eyaletlerinde, biitün Mo· 
ra' da bir dediği iki olıı.ıyan 

Tcpedclenli zade Muhtar iJaşn 

bu vaziyd önüııde F rosini'yi 
olduğu yerde bırakıp gitmek 
istedi. Mndem ki kendisini se\ı 
miyordu, bundan iyi bir ha· 
reket olamazdı . Frosini de 
böylece olduğu yerde mahcup 
ve mağlup kalırdı. Fakat Muh· 
tar bu ilk düşüncesini tatbik 
edemedi, aşk, erkeklik izzeti· 
nefsine hakim geldi ve : 

- Frosini, neden böyle 
söylüyorsun. Beni ~lduğunl 
yerde öldürmek mi istiyorsun'. 
yoksa? Rica ederim sözleı in1 

kes ve geri ali Büyük hüklı· 
metin paşası olduğum halde 
betbaht bir adamım, beni 
büsbütün yeis içinde bırak· 
ma, çok rica ederimi Dedi. 

Frosini, dayanamadı ve ağ· 
lamağa ba~ladı; ve hıçkırıkla!' 
arasında elini kalb ıı.a bastı· 
rarak: 

- Oh.. Kalbim sızlıyor· 
Ôleeeğim, ben de öleceğirtı 
Muhtar!. dedi. 

Frosini bayılmak üzreydi. 
Muhtar, genç ve güzel kır 

dını yakında bulunan bir Bk'' 
cm altına kadar götürdü. ~. 

Frosini, art ık hiçbirşey dıJ 
·· · d C d 0~ şunmıyor u. anın an Ç 

sevdiği Muhtar'ın göğsüne bS.' 
şını dayadı . 

Ve iki sevdazede burad'• 
ihtiyarları fevkinde bir hat'' 
keketle dudak dudağa geldılet· 

ikisi de hayatlarının efl 

tatlı ve en mes'ud bir ,nırı' 
yaşıyorlardı. 

Fakat.. Az ötede kindar 
iki gözün bütün bu hareke~· 
leri sıkı bir surette takip ettı• 
ğinden haberdar değildiler. 

Ve bu casusta, Ali paşsnıtı 
zalim ve merhametsiz ada!11' 
Tahir idi. 

Kı&kanç, Müstebi~ 
Tahir az ötede idi, berıuı ··r· 

Frosini ile Muhtar paşayı go i 
memiş idi. Yalnız hadiseler 
en yakından takip ediyordl.l· 

tıı• 
Ayni zamanda hemen her e 
rafa da birer casus ik8 f11 

etmiş bulunuyordu. ,1 
Frosini ile Muhtar ~aş:~. 

kucak ikucağa ve cürmu [1l pi· 
hud halinde gören de, fa .

5
• 

rin adamlarından Mak~u.~ ~LI 
minde bir Arnavud ıdı, ıı· 
Arnavud kütük kadar n1ut rı· 
assıp bir adamdı; bu rıı 3 

zarayı goıünce: . . 'fB' 
- Po! Pot Dedi, bızıfll vs> 

hir ağanın hakkı var. p· 
reziller vay .. Ağaçları, tO~ı· 
rakları da kirletecikler, bB• 
mıza lanet yağacak! _Dedİ·dıı" 

Maksud, Tahir tarafı?bifıe 
sadece F fOSini'nin tak• ··te' 
mem~r edilmişti. Ondan b~~
sini bilmiyordu. Dikkatle ıır'I' 
tıktan sonra, Frosini ile 

5 
biti 

lan adamın bir Türk ı~ı~" 
olduğu görünce biisbılço~ 
~ayret içinde kaldı ,,e 

kızarak: 
- Arkası vor" 

l 


