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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ôKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 
Adres: lzmir ikinci Beyler sokaiı 

Abone şartlan: Seneliği 700, altı aylığı 400 kuruo 
Resmi ilanlar için: Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edilmelidir. 
Hususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır -Bas~ldığı yer: (ANADOLurMa:tba~ 
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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Bitler 
Eski Alman general/erile 

mühim müzakerelerde bu. 
lunuyor. 
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Başvekilimiz, bu akşam 
Ankaradan ayrılıyor 

Danimarka 
Başvekili 

Bay Baldvinle 
konuştu 

Londra 9 (Radyo) - Dani
marka Başbakanı Bay Stronk, 
dün lngilte'e Başbakanı Bay 

Baldvin tarafından kabul edil
miştir. 

üniformalı san'at 

Almanyada san'at di
siplin altına alındı 

--~-------~----~--Gen er al ismet lnönü, Belgradda dört 
gün kalacak. Sofyadan geçerken, Bul-

Bay Hitler, Nasyonal Sosyalist devrinin 
san'atı da Nasyonal Sosyalist ol. 

mak [zaruretindedir, diyor. 

gar Başvekili ile görüşecektir. 
başvekili M. Stoyadinoviç ile 
mühim mes' eleler üzerinde 
müzakerelerde bulunacak, kü· 
çük itilaf ve Balkan antantı 

devletleri iş birliği için bazı 
kararlar alacaklardır. 

Belgrad 9 (Radyo) - Bu· 
günlerde Belgrada gelecek 
olan Türkiye Başvekili gene
' al İsmet lnöııü ve Hariciye 
vekili Rüştü Aras burada dört 
gün kalacaklardır. Bu müddet 
zarfında mühim siyasi görüş
meler cereyan edecektir. 

iki Başvekil, uzun müddet 

konuşmuşlardır. --·· .... ·---
Alman 

Maarif nazırına zi
yafet verildi 

Atina, 9 (Radyo) - Yuna~ 

Maarif nezareti, burada bulun

makta olan Almanya Maarif 

nazırı doktor Ruşde mükellef 

bir ziyafet vermiştir. Bu ziya· 
felte bütün diplomatlar hazır 
bulunmuştur. 

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

Mısır hükCimeti ecnebile 
re birçok haklar verecek Hitler t1e arkadaşları 

• • • • • Almanyada sanat da ötekr tir ki: 

-
-~nkara, 9 (Hususi) - Baş·I grada geçecektir. Başvekilimiz 

Sofyadan geçerken bir müddet 
kalacak ve istasyonda Bulgar 
başvekili ile görüşecektir. 

Belgradda,~[general ismet 
İnönünü karşılamak üzere ha· 
zarlıklar yapılmaktadır. 

i;'Paris, ~ (Radyo) -=· Türki

Ecnebıler ıçın hususı polıs teş- insani faaliyetler gibi partif 
•• - • tarafından ilham edilmekte, 

kilatı yapılacağı soylenıyorl ldevlet tarafındanlkontrol olun·J 
maktadır. Politikada olduğu• 
gibi estetikte de eski liberal 
kanaatlere yer verilmemek
tedir. 

l Vekil general ismet lnönü ve 
refikaları, bu akşam hariciye 
\'ekili Rüştü Aras ile birlikte 
llelgrada gitmek üzere lstan
btıta hareket edeceklerdir. 
Başvekilimize, kalemi mahsus 
müdürü Vedid, Hariciye veki· 
leti birinci daire müdürü Ce· 
~ad ve Hariciye vekaleti erkanı 
refakat edecektir. 

ye Başvekili ve Hariciye Na- ' 
zırının Belgrad seyahatine, hu· 

..Üçüncü Rayh, artistik ya
radıcılıtın hürriyeti nasıl ko· 
runur, bunu bilir; fakat~{ bu 
hürriyetin hududlarım estetik 

' olmaktan ziyade politik bir 
zihniyetle çizmek icap eder." 
Bay Göbelsin bu tarifine Bay 
Hitlerin şu sözünü de ilave 
edebilirsiniz: .. Hristiyanlık dev· 
rinin sanatı hristiyan olabi-

General ismet lnönü, yarın 
sabah lstanbula varacak ve 
oradan Semplon trenile Bel· 

ra siyasi mahfellerinde büyük 
bir ehemmiyet atfedilmekt~dfr.I 
General ismet İnönü, Belgradda 
kaldığı müddetçe Yugoslavya 

~~~------·--·~ .... ---~--~-~---
Gene ra I Franko ateş hat 

-tına kadar sokuluyor 
tdilislerin, muhtelif yerlerden 
tnühimmat aldıkları söyleniyor 

General Franko 
Londra 9 (Radyo) - Gene· 

tal Franko'nun ateş hattına 
kadar sokularak muharebeleri 
Yakından takip ettiği haber 
Verilmektedir. 

Paris 9 (Radyo) - Madrit 
llıiidafaa komitesinin neşrettiği 
tcami tebliğe göre, dün cum· 
huriyetçilerin hava filoları fa· 
•liyette bulunmuşlardır. 

0
.Roma, 9 (Radyo) - Jurnale 

b ıt~lya gazetesi, ispanya cum-
\lnyetçiler kuvvetlerinin bir 

Fransız generali tarafından 
idare edildiğini ve Fransa' dan 
lspanya'ya 155 milimetre kut: 
runda birçok toplar gönderil
diğini yazıyor. 

Roma 9 (Radyo) - lspan· 
yadaki ecnebi muhabirler, cum· 
huriyetçilerin her taraftan ve 
serbestçe silah ve mühimmat 
almakta olduklarını ve Perin· 
yan yolu ile lspanya'ya hergün 
gönüllü gelmekte bulunduğunu 
haber veriyorlar. 

Son şayialara göre, Çekos· 
lovakya'mn tayyare istasyo· 
nundan dün on tayyare hare· 
ket etmiş ve Madrid' e var· 
varmışlardır. 

Roma 9 (Radyo) - İhtilal
cilere mensup on üç tayyare, 
Bilbaoyu bombardıman et· 
miştir. Bu bombardıman n\!· 
ticesinde birçok depolar tahrip 
edil.. iştir. 

Salamanga, 9 (Radyo) -
Dün öğleden sonraki askeri 
vaziyete göre, ihtilalcilerden 
iki kol, Durango yolunu tut· 
muştur. Diğer bir kol, doğru
dan doğruya Bilbaoya ilerle
miş ve Bratra datlarını tut· 
muttur. 

l lirdi; nasyonal sosyalist devri

Montröden bir görünüş 
Montrö, 9 (Radyo) - Mı· cektir. 

sır hükumeti, Montröda ak· Mısır hükumeti, yabancılar 
dolunacak konferansa bir için hususi bir polis teşkilata 
muhtara vererek, kapitülas· yapacaktır. 
yonların ilgasından sonra Mı- Atina, 9 (Radyo) - Mısır· 
sır hükumetinin bütün ecne· daki kapitülasyonların kaldı· 
bilete her hususta serbesti ve rılması için Montröde toplana
hukuk müsavatı bahşedeceği· cak konferansa iştirak edecek 
ni bildirecek ve konferansa olan Yunan delegasyonu dün 
lazımgelen teminatı göstere· hareket etmiştir. 

~~--~----•ı.-.~•···-~~-~--~~----

Hindistanda isyan eden 
kabileler vahşi mi? ·-·--Taymis gazetesi,bu kabilelerin 

temdini lizım geldiğini yaziyor 
Delhi 9 (Radyo) - isyan asi kabilelerin, 1850 senesin-

devam ediyor. İngiliz tayyare- denberi münferit yaşadıklarını 
leri, dünden isyan mıntakasını 
bombardıman etmişlerdir. ve bunların temdini için ted· 

Taymis gazetesi, isyan hak· birler alınması lizımgeldiğini 
kında yazdığı bir makalede, ileri sürmektedir. 

•• • 
Ankaralılar Amiral (Fon) 

Bu akşam geliyorlar 
Ankara şampiyonu Gençler 

birliği takımı, bu akşamki 

ekspresle geleceklerdir. Genç· 

ler birliği, ilk maçını Doğan· 
sporla yarın yapacaktır. Ha
kem Şazi de lstanbuldan iz· 
mir' e hareket :tmiftir. 

Tolona vardı 
Tolon 9 (Radyo) - (Güin 

Elizabet) dritnavutu, amiral 

(F on)u hamilen buraya gel· 

miştir. 

Tolan belediyesi, lniiliz 
amirah şerefine mükellef bir 
ziyafet vermiıtir. 

nin sanatı da nasyonal sosya
list olmak zaruretindedir." 

Sanata yeni tatbik edilen 
bu teorinin ne gibi ameli ne· 
ticeler verdiği Pariste Centre 
d'etudes de politique Etran· 
gere tarafından basılan· güzel 
bir tetkikte gayet güzel tahlil 
edilmektedir. Bu eser M. E. 
Wernert tarafından yazılmıştır. 
Bu kitap Nazi Almanyanın 
karakteri hakkında birçok ağır 

başlı siyasi kitablarm çoğun· 

dan daha vazıh ve esaslı ma· 

lumat vermekte, vaziyeti tasvir 
etmektedir. 

Yeni Almanya, eski Alman 

sanatmı da üniforma ıçıne 

koymuştur. Sanatı kontrol et
mek Üzere iki ayrı organizas
yon vardır: Birisi parti, birisi 
devlet. Fakat bu iki muvazi 
kontrolf vazifesi aynı adamlara 
verilmek suretile hakikatte 
birleştirilmiştir. Her ikisinin de 
başında, şüphesiz, F urer bu
lunmaktadır. 

Bay Göbels bir defa demiş· 

Tarziye verdiler 
Londra 9 (Radyo) -İngiliz 

bandıralı Galan vapuruna ateş 
açıldığından dolayı Franko 
hükumeti, lngiltereye tarziye 
vermiş ve bu vapurun, Kızıl 
ispanyaya mühimmat götüren 
vapurlardan biri olduğu ze· 
habile ate~e tutuldutunu bil
dirmiıtir. 

- Alman artistleri, kendi· 
lerinin bize ait bulunduklarını 
ruhlarımızın ı uhumuzla heye
canlı olduklarını, hayallerimize 
kanat verdi derini, ümitlerimi· 
zin yıldızını teşkil ettiklerini 
düşünerek gurur ve saadet 
duyabilirler . ., 

Almanya'da san'atı himaye 
ve kontrol için şöyle teşekkül
ler kurulmuştur. Nasyonal Sos· 
yalist edebiyatını koruma ko
misyonu, san'at idare ofisi, 

• Devamı 2 ncı ~alıifede • ...... 
Bay Eden 
Von Ribentropla 

uzun müddet 
konuştu 

Bag Eden 
Londra, 9 (Radyo) - İngil· 

tere hariciye nazırı Bay Eden, 
diin Almanyanın bura sefiri 
Von Ribentrobu kabul etmiı 
ve Avrupayı alakadar eden 
meseleler hakkında konuş
muştur . 

Brüksel, 9 (Radyo ) - ln
giltere hariciye nazırı Bay 
Edenin, bu ayın 25 nde bu
raya gelerek Belçika başba· 
kam Bay Vanzellanda iadei 
ziyaret etmesi muhtemeldir. 

Bay Eden, bu ziyaretinde 
Bay Vanzellanda bir nota ve· 
recek ve Belçika Lokarno 
muahedesinden affedildijini 
resmen bildirecektir. 
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~öyliyerek ayrıldJ. Bu hamma
lın l<arteri takip ve ahvali 
kendisine bildirmek için Kro· 
{ier tarafından satın alınmış 

olduğunu söylemek fazladır, 
Karter, papaz kıyafetini ter
kederek başka bir kılığa girdi. 
Ve Kroseri nasıl yakalıyabile
ceğini düşünmeğe koyuldu. 

Gecenin karanlıkları içinde 
ı;üratle giden trende Karter 
vagondan çıkarak etrafı dik· 
katlice tetkike başladı. Vago:-ı
dan vagona geçerek lokomo
tife bağlı olan vagonun üze· 
rine çıktı. Oradan lokomotifte 
cereyan hali iyice görebilecek 
ve konuşulan sözleri' de işite· 
bilecekti. 

Bir aralık makinistin analı· 
tarı bir tahtaya bağlıyarak 
ateşçinin yanına gittiğini gör· 
dü. Bu hareket kumpanya 
nizamnamesinde mucibi me· 
suliyet addedilmekte idi. Ma· 
kinistin ateşçi ile aralarında 
cereyan eden muhavereyi işi· 

demediğinden daha yakın 

olmak ve sözleri de işitebil

mek emelile lokomotifin tava· 
nını teşkil eden kalın camlar 
Üzerine doğru gitti. Karter, bu 
hareketile kendisini büsbütün 
tehlikeye sokmuş oluyordu. 
Çünkü kolaylıkla hem düşer 
ve hem de görülebilirdi. Fa
kat onun emeli mutlak muha· 
vereyi işitmek idi. Şu sözleri 
işitti: 

- Her ne kadar bana çok 
para verdiniz ise de senin 
senin arzularını yapmak için 
mevkimi terketmek suretile 
yolcularııı hayatını tehlikeye 
sokamam. 

- Lakin ben, sana bin 
dolar verdikten sonra ateşçi· 
yede o kadar para verdim. 

- Kabil değil, seni bura· 
da yalnız bırakmam. Mütlaka 
ateşçiyi çağırmak mecburiye
tindeyim. Evet senden bin 
dolayı ateşçinin muvaffakıyeti 

üzerine kabul ettim. Ateşçinin 
az bir müddet için vazifesin
de uzaklaşması büyük ehem
miyeti haiz olmıyabilir. Fakat 
uzun ~zaman uzak kalması 
mahzurludur. Eğer fazla israr 
edecek olursanız derhal para
nızı iade ederim. Ben, bu pa· 
rayı ateşçinin muvaff akıyeti 
üzerine kabul ettim. Ben ço
luk çocuk sahibiyim. Bütün 
istikbalinıi tehlikeye koyarak 
sefaletimi mucip ahvalden sa· 
kınmağa mecburum. Bahusus 
ki hammal sana: 

- Kaıter trendedir. Seni 
takip ediyor. 

Dedığini de işittikten sonra 
seni hala burada alıkoymak, 
bindiğim dalı kesmekle müsavi 
bir harekettir. Ben, Kartcri 
pek iyi bilirim. O, bir işe par· 
mağmı bastımı, artık o işin 

hayrını gör. O, mutlak seni 
yakahyacaktır. Her halde şer· 

r!nden emin olmak için namus 
ve istikametten ayrılmamalıdır. 
K oser nevmidane : 

- Ateşçi gelirse ben ne
reye gideyim ? 

- Yukarıya lokomotifin ka-
lın camları üzerine ... 
-- Orada öyle daracık yerde 

bu kadar uzun mesafe esna
sında nasıl kalabilirim. Düş
mek muhakkaktır. 

- Ben, senin için orasını 
en selamet buldum. Burada 
kalırsan hem 

olacaktır. Eğer, orllyıt çıkar 
isen yüzde yirmi senin. için bir 
kurtuluş ümidi ve benim için 
mes'uliyet korkusu kalkmı§ 
olur. 

Kroser, makiniste yalvararak 
ve daha para vereceğini vaad 
ederek kendisini hiç olmazsa 
Hodson köprüsü üzerine ka
dar götürüp orada trenia yü· 
rüyüşünü ağırlaştırmasını ve o 
suretle kendisinin nehir içine 
atlamasına ve oradan bir yel· 
kenliye binerek kaçmasına im· 
kan vermesini rica etmişse de 
makinist asla razi olmayıp an· 
cak dediği gibi kalın camlar 
üzerine çıkmasına müsaade et
mekten başka hiç birşey ya· 
pamıyacağını kat'iyyetle ve 
mükerreren söylediğinden ça· 
runaçar oraya Ç\kmağa mecbur 
kaldı. Maksadı Elbaniye var
madan bir yolunu bulup inmek 
ve kaçmaktı • 

Kroser, tam camların üze· 
rine çıkacağı sırada Karteri 
camlar üzerinde ve kendisini 
bekler vaziyette görünce şa· 
şaladı ve yere yuvarlamağa 
ve bu suretle Karterin taki· 
binden ktırtulmağa çalıştısada 
muvaffak olamadı orada her 
ikisi için de pek tehlikeli bir 
boğuşma sonunda vagonun 
ıçıne yuvarlandılar. Orada 
yekdiğerile çok amansız bir 
şekilde boğuştular. Nihayet 
Karter, Kroseri sırt üstü yatır
mağa muvaffak oldu ve he· 
men ellerini kelepçeliyerek 
istasyona götürdü. Orada ine· 
rek diğr bir trenle tekrar 
Nevyorka döndüler. Doğruca 
ansızın müdüriyeti umumiyeye 
getirerek Mikaloskiye: 

- Al, emanetini getirdim. 
Mikaloski, hararetle Karteri 

kucakladı. Kroser, idam san· 
dalyesine oturduğu zaman 
Kart ere: 

-Karterl En sonunda beni 
yakalamağa ve burada ölümü
mü görmeğede muvaffak ol· 
dun. Büyük düşmanım bulun
makla beraber gene sizi şayanı 
tebrik bulurum. Senin gibi 
mahir, cesur ve müstakim bir 
zabıta memuru cidden az bu
lunur. Maamafih gene söyliye
yim ki kendi hatam yüzünden 
ben bu hale düştüm. Çünkü 
İnisi ben öldürdüm. O abtal
lığı yapmasaydım, İnis ne 
yapıp yapıp buradan firarımı 
temin ederdi. Büyük bir hata 
irtikap ettim ve onun cezasını 
çekiyorum. Ben zannettim ki 
onun ölümile meşgul olacak 
ve beni bir müddet unuda· 
caksın ben de bu . müddet 
7.arfında serbet olarak Nev· 
yorktan kaçmağa muvaffak 
olacağım. 

Kartcr, Kroscrle mahza eğ· 
lenmek için dediki: 

- Müteessir olmayınız.Ben 
seni ondan uzak ve mahrum 
bırakmamak için onun yanına 
gönderiyorum. Şimdi bir da· 
kikanın içinde onun yanına 

!lidersin ve onu kaybetmekten 
mütevellid teessürlerin de za
il olur. 

Sandalyaya cereyan veril-
mekle mücrümfer kralı belası 
da ortadan kalkmış ve mem· 
leket te onun :zulmunden, şer· 
rinden ve zararından kurtul· 
muştu. Karter de vazifesini 
ifa etmiş olmaktan mütevvel· 
lit huzuru kalp ile evine dön· 

~iiİ==--=-••"'111· -SON -
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zasına mahkum oldu! · - · 
NtJfJ9Q7ktan bildiriliyor: 
Cinayet teşkilatlarına lc•rşı 

polis büyük bir muvaffakıyet 
kaıanmış bulunuyor: 

Müddeiumuminin dediği gibi, 
"Amerika polis tarihinde ilk 
defa olarak, büyük bir sınai 
haydutluk şebekesi kökünden 
kazılmıştır, 
Amerikanın en korkunç hay

dutluklarından biri baskıncı .. 
lıktır. Çocuk kaçırma, gece 
banka hırsızlığı kadar her· 
kesin gözünü korkutmuş olan 
bu haydutluğun icra tarzı 
tamamen bam başkadır: 

Bu haydutluğun musallat 
olduğu yerler bilhassa büyük 
lokantalar, barlar veya gazino
lardır. Mesela, bir gün, Nev
yorktaki lokantalardan birine 
bir adam geliyor, 

Lokanta sahibiyle " hususi 
surette konuşmak istediğini 

söylüyor ve konuşuyor : 
- Size mühim birşey ha

ber vermek istiyorum: Lokan
tanızı haydutlar basmak üze· 

redir. Bunun için büyük bir 
plan hazırladılar. Yakında lo· 
kantanıza hücum edecekler. 
Sizi bu hücumdan kurtarabi· 
lirim. Fakat bunun için .. 

Bundan sonra pazarlık baş· 
lıyor, yabancı şahıs, lokanta 
sahibi ile bir taahhüde giri· 
ş1yor: 

O, haydutların lokantayı 
basmalarına mani olacak, buna 
mukabil de kendisine aydan 
aya muayyen bir para veri
lecek. 

Fakat, lokanta, bir müddet 
sonra, "kendisini haydutlardan 
koruyan,, adama para vermeyi 
artık kesmek istiyor. 

Ay başında parasını almağa 
gelen adama lokanta sahibi, 
artık para vermiyeceğini veya 
kendisine bir müddet müsaade 
etmesini söyliyor. 

Fakat ( lokantayı koruyan 
adam ) onu tehdit ediyor ve 
artık haydutların lokantayı 
basmalarına mani olmıyacağı· 
Devamı 4 üncü sahifede 

~~~~~----~·~-·..-.----~~~ 

üniformalı san'at 
-Baştarafı 7 inci sahifede

Nasyonal Sosyalist kültür bir
liği, Alman edebiyatını iler
letme merkezi. Bunların da 
birçok kolları komite ve şu· 
heleri vardır. 

Devlet, milli kültür senato
su ve milli konseyi tarafından 
temsil olunur ki bunları da 
yedi ayrı meclisi vardır. 

Bunların içinde milli kültür 
konseyi en ehemmiyetli ola
nıdır; çünkü her hangi bir 
san'at eseri vücude getirmek 
isteyen bir artis buraya kayıt· 
lı olmak mecburiyetindedir. 

Bay Vernert'in söylediğine 

göre Almanyada bir ressam, 
isterse kendi evinin dıvarları· 
nı resimlerle süsleyebilir. Fa
kat "güzel san'atlar odası., na 
girmeksizin başka bir yere bir 
fırça bile süremez. 

Ediplerir. şairlerin, ~~ıhar
rirlerin, tiyatrocuların musiki 
erbabının da edebiyat, tiyatro 
ve musiki odalarına girmeleri 
lazımdır. 

Bu organizasyon hakkında 

Bay Vernertin yazdığı birkaç 
satırı alıyoruz: 

"Teorik bir idare orga:-ıı 

olan milli kültür konseyi. ha
kikatte bütün sanat tezahür-
lerini nasyonalist sosyalist sı

nırlan içinde tutmağa çalış· 

.maktadır. Bu vazifeyi güzel 
ifa etmektedir. Ekonomik sos
yal bütün sahalarda ilerlemiş 
ve acemi her ferd kontrol 
altındadır. İtaat ve uysallık 
ferd için bir nevi temrin ha· 
!indedir. Bir meslek sahibi 
ancak bu şartlar içinde haya
tını kazanabilir. Artistin elinde 
bir tek hürriyet vardır ki o 
da susmak ile konuşmaktan 
birisini tercih etmek hürriye
tidir. Fakat bir defa konuş
mağa karar verdikten sonra 
artık, kendisi duyduğu ve his· 
settiği gibi değil, aldığı direk· 
tife göre konuşmak mecburi· 
yetin dedir,,, 

Bu yeni tedbirler yüzünden 
"Yahudi,,, (Liberal) ve "de· 
kadan., san'atların bütün or
tadan kaldırılabildiği ~üphcli 
olmakla beraber, onların yeri· 
ne konulabilecek bir san'at 
yaratmamış olduğunu söyle· 
mek haksızlık olur. Bay Ver· 

g<'nç Na7.İ şairlerinin, 

yiik bir samimiyetle terennüm 
ettiklerini söylüyor. Yeni san
at, halk yığınlarını yeni bir 
temaşa eseri olan ve Things· 
piel denilen bir temaşa nevi
ne doğru sürüklemektedir. 

Ayrıca yapılan bir takım 
neşriyat da milli ruhu uyan· 
dırmak ve yükseltmek vazife· 
sini görmektedir. Mesela Föl-
-kişer Beobahter şu cümleleri 
yazmıştı: "Ehramlar, Firavun· 
larm hikayesini anlatır; Roma 
yolları Sezarların kudretini 
söyle~;-Adolf Hitİ~ri~-·-yolla'=" 
rı da Alman milletinin ebedi· 
liğine şahid olacaktır . ., 

Bunlarla beraber edebiyatın, 
tiyatronun, resmin ve sine
manın ~hugünkü Almanyada 
uykuda bulunduğunu söyle
mek dürüst bir hareket olmaz. 

1936 senesinde Almanyada 
okunan edebi eserlerin ço· 
ğunu lirik manzumeler, harba, 
kahramanlığa ve tarihe dair 
yazılmış eserlerdir. 

Musiki, nisbeten, öteki sanat 
kollarından daha az tesir al· 
tında kalmıştır. Çünkü musiki 
ile muayyen bir haberi bir ta· 
raftan bir tarafa aktarma et· 
mek imkanı yoktur . 

Almanya'da "neş'e vasıta

siyle kuvvetlenme,, teşkilatı 
vardır. Bu teşkilat, birçok işçi 
yığınlarına mesela Bah'ın 
"Sent Matiu'nun ihtirasları ,, 

ieserini dinletmekte ve işçiler 
bu eser karşısında şaşırıp kal
maktadırlar. 

Vagner, askeri müzik ve 
eski Alman halk şarkıları Na
zi rejiminin elinde bir musiki 
silahı gibidir. Hele halk ha
vaları büyük bir rol oynamak· 
tadır. 

Bay Vernert, genç Hitler 
çocuklarının mektepten çıkar

ken söyledikleri şarkıyı nak
lediyor ki şudur: 

Köylüler, tohum ekmeği bı· 
rakın, 

Kırmızı çiçekler yakında aça· 
cak; 

Köylü çift sürmeyi bırak, 
Biz yakında kılıçla çift süre· 

cef :z. 
Militarizm ile mistiszm Al-

manyanın birçok yerlerinde 
sure.tle biribirine mezcediI-

Eşek kanından ildç, yakuttan il4ç 
Bazı Anadolu köylerinde 

(ince hastalık) denen veremin 
tedavisinde hastaya eşek kanı 
içiril<liğini bilen var mı? Fa
kat bu doğrudur. Usulünü 
izah !edelim: 

Herhangi bir eşeğin kula· 
ğının ucundan ufak bir arapça 
kesilir ve yaradan akan kan 
bir fincana doldurulur, kopar· 
tılan kıllı kulak parçası da 
kanla beraber fincan içinde 
kalır. 

Verem devası diye meşhur 
olan bu ilaç hastaya, gece 
yarısı derin uykusundan uyan
dırılarak, içirilir. Bu meşhur 
bir halk ilaçıdır. 

Eski tıpta hastaya verilecek 
ilaç, onun zengin veya fakir, 

alim veya cahil olduğuna göre 

değişirdi. Fakirlere ve cahil

lere verilen bayağı ilaçlar 
zenginlerin ve ulemaların mi· 

zaçlarına iyi gelmezdi. Onlara 
(Terdir mizacı nazım gül sik
let olmasın) der1erdi.I 

Bazı eski tıb kitaplarında 
(Devlet]uya yapılan ihtikan) ın 
terkibi diye şöyle bir terkip 
vardı!": Üçer dirhem ebekü· 
meci, yapışkan otu, hatmi , 
pazı, sekiz dirhem besfayic, 
otuz dirhem kabuksuz arpa, 
yirmi beş dirhem kudret hel
vası, on dirhem hıyarı şenber, 

yirmi dirhem bademyağı .. 
Devletlu bu tertiple dört defa 
amel olurdu. 

F ratelli Sperco 
vapur acentası 
ROY AL NEDERLAND 

KUMPANYASI 
"BACCHUS.. vapuru el

yevm limanımızda olup ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
AMSTERDAM limanları için 
yük alacaktır. 

"HERCULES,, vapuru 21 
Martta BURGAS, V ARNA ve 
KôSTENCE limanları ıçın 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIE 
"AASNE,, motörü 29 Mart· 

ta beklenmekte olup yükünü 
tahliyeden sonra ROTTER
DAM, HAMBURG vc SKAN-

DINA VY A limanlarına yükli· 

Esma Sult@na 15 ünnap, 
yarım dirhem gelincek çiçeği, 
dört dirhem kabuksuz arpa, 
üç baş Nilüferden mat bublar 
yapılırdı. Fakat asıl kıymetli 
ilaçlar yakut, zümrüt, inci ... 
gibi kıymetli mücevherlerden 
yapılırdı. 

Topkapı sarayında bulunan 
kayıtlar arasında 21 inci def
terden şu reçeteyi çıkarıyo• 
rum: 

Dokuz dirhem . ıci, üç dir· 
hem yakut, zümrüt, laal, bir 
dirhem padzehir, on iki dir· 
hem amber, üç dirhem öd. 

Bunlar ( Ba fermanı hüma• 
yun saadetli! üçüncü kadın 
hazretleri için macün tabhe
dilmek ) üzere hekim Yasefe 
verilmişti. Bundan başka hekim 
Yasef'in iki reçetesini daha 
yazalım=: 

1 - 9 dirhem inci, 3 züm· 
rüt, 4 Iaal, 42 amber, 6 öd, 
1,6 panzehir. 
2 - 3 miskal yakut, 3 mis· 

kal zümrüt, 5 miskal laal, 8 
inci, 3 miskal padzehir, 5 ' mis . 
kal mercan, 5 miskal amber 
4 miskal misk , 

Bunlar meşhur saray reçe· 
teleridir. Fakat doğrusunu 
isterseniz ben bu reçetelere 
inanmıyorum. Çünkü bu reçe
teleri yazan ve yapan hekimin 
adı Y aseftir. Bundan dolayı 
işin içinde akıl erdirilemiyen 
bir kaşkariko olsa gerek. 

Dr. O. Ş. Uludağ 

. ' . . . . ~ .. . . . . . . . "' • 
Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenası"il hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 

İzmir - Birinci beyler sokağı

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 

Telefon: 3479 

. ·: ·~ ... :" ,·, : ~ ·+.~ ', . ... "· . .. 
-DOKTOR~ 
İsmail Ziya Tregul 
Memleket hastanesi Asa· 

yecektir. bige ve Ruhiye mü-
SERVICE MARITlME tehassısı 

ROUMAIN Muayenehane ikinci bey-

"SUÇEAVA,, vapuru 23 ler sokak. 

Martta gelecek PiRE, MALTA Telefon .No. 3990 
ve MARSIL YA limanları için Pazardan maada hergün 
yük alacaktır. öğleden sonra hasta kabul 

"PELES,, vapuru 9 Nisanda eder. ~ 
il•ll'll•-:mtt-llilll~l&lml•••-111••--

gelip PiRE, MALTA, MAR-

SIL YA limanları ıçın yük 
alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

Daha fazla tafsilat için İkin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 

binası arkasında FRA TELLi 

SPERCO vapur acentalığınll 

müracaat edilmesi rica olunur. 

Navlunlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki değişikliklerinden 

accnta mesuliyet kabul etmez. 

Tcleton: 4142/422112663 
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Sahife 3 

··~ 1 ( hl:ıı:ı Singapul'~a bir 6lüm/ 
.. mm .. ııımiiiiıml .......... ~2•&1•• .................... J 
Fransa'ya giden büyük gemi güldü .ve tekrar attı .. Oyun 

Singapura yaklaf!yordu. Daha devam etti. 
gemi demirlemeden yüzücüler Annesi Salange diye hay-
ttrafmda~ dönüygr, yolcuların lprdı. Haydi gel.. Sonra:daha 
~tacakları on, onbeş santimi .sessiz utanmıyor musun diye 
gözlüyorlardı. Güverteden es- ilave etti, kız oyunu bıraktı. 
mer sulara fırlatılan paraları Annesine doğru yürüdü. Bu 
yakalamak için denize dalan esnada mezunen memleketine 
bu sporcu dilencilerin havaya dönen bir em)iha müfettişi ya-
kalkan tabanlarının gemici re- nına yaklaştı. 
.$İmleri gözüküyordu , - Tebrik ederim matma-

Vang ve Hoang en becerik- zel bir kalb kazandınız, Sa-
dileriydi .. Hemen hemen ekse· langc omuzlarını silkti, yürü-
ıriyetle atılan paraları ya biri dü. Vapur, epeyce duracaktı. 
~eya dikeri avlar beş on da- Bu müddetten istifade ede· 
kilca suren bu işten sonra daha rek şehri gezmeğt imkan 
zarif bir oyuna başlarlardı, içi vardı. Müfettiş müsyü Rey-
oyulmuş, her dakika devrilme- rnond bunu teklif etti. 
ğe müheyya bir kütük üzerin· Bir müddet sonra Salange 
de harikulade bir maharetle annesi kızkardeşi müsyü Rey-
tenis oynarlardı. Bütün yolcu- mond sür'atle ilerliyen bir 
lar güverteye üşüşür, mütema· otomobilde idiler. Salange 
diyen çoğalan, kuvvetlenen 
bir dikkatle oyunu takip eder mütebesim etrafı seyrederken 
lerdi. Sonra gene paralar Ho· saçları otomobilin sür'atinden 
angla Vanga yağardı. dalgalanıyordu. Gün ne gü· 

Diğer yüzücüler yalvarır, , zeldi. Hayat ne tatlıydı. 
yakarır hatta tehdit ederler, Annesi akan terlerini kuru-
fakat boşı.ma yorulurlardı.. luyor, küçük kız alışkın par-

insanların sempatilerini dai- malarla burnunu karıştırıyordu. 
ma güzelce, daima daha kuv- Salange yakınlaşan istikbaline 
vetliye çevirmeleri ne zalima-
ne, ne merhametsizce bir bakarken bunların pek far-
kanundur.. kında değildi. Nişanlısı Louis 

Bu iki gencin vücutları, onları Marsilyada bekliyecekti. 
bronzdan dökülmüş şayanı Az zamanda madam Louis 
hayret derecede güzel heykel- olacak, belki de gümrük mü-
ler gibidi. Gemi demir atmıştı. dür muavininin refikası bir 
Bu sefer, toplarını güvertenin 
üstüne atıyorlar, yolcular iade 
ediyor, kuvvetli bir darba ile 
topu istediklerine, istemedik
leri cihete yollıyorlardı. 

sene sonra anne olacaktı. Bu 
öyle güzel bir hayaldı ki. Oto
mobil hayvanat bahçesine 
doğru yol almıştı .. Küçük kız 
maymunlarla oynanıak heve
sine kapıldı.. Durdular. 

- So1111 .. varuı - • 

. -- ------

(Ulusal Birlik) 9 Nisan 931 

N, V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

06vier ve şü•J 
lzmir Yün Mensucatı 

Türk A. Şirketinin 
Halkapınar kumaş fabrika 

Tar af ından mevsim dolayışile y,rı; 
çıkardığı kumaşlar: 

rekası Limited 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rees binası 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE Tel. 2443 
Hamburg THE ELLERMAN LINES LTD. 

"ANGORA" vapuru 26 Ni- "LESBIAN" vapuru 19 mart-
sanda beklenilmektedir. ROT- ta LONDRA, HULL ve AN-
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP · 

CORPORA TION 
" EXECUTIVE ,. vapuru 9 

Nisanda beklenilmektedir. NEV
YORK için yük kabul eder. 

"EXCHANGE" vapuru 15 
Nisanda beklenilmektedir. NEV

YORK için yük kabul eder. 
• 

PiRE AKTARMASI AMERiKA 
SERi SEFERLER 

"EXCALIBUR,. vapuru 9 
Nisanda PIREden BOSTON 
ve NEVYORKa hareket ede-

VERS'ten gelip yük çıkara

cak ve ayni zamanda LON
DRA ve HULL için yük ala
caktır. 

"GRODNO" vapuru 8 ni
sanda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka

racak ve ayni zamanda LON
DRA, HULL için yük ala
caktır. 

"OPORTO,, vapuru lima
nımızda olup LIVERPOOL ve 

SWENSEA'dan yükünü tah
liye ediyor. Ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASKOV 

cektir. için yük alacaktır. 
Seyahat müddeti: "FLAMINIAN,, vapuru 5 ni-

PIRE-BOSTON 16 gündür sanda LIVERPOOL ve SVEN-
PIRE-NEVYORK 18 giindür SEA'dan gelip yük çıkaracak 

SERViCE MARITIME ve ayni zamanda LIVERPOOL 
ROUMAIN ve GLASGOV için yük ala-
BUCAREST caktır. 

"DUROSTOR,, vapuru 2 Ma- THE GENERAL STEAM NA-
yısta b< .lenilmektedir. KÖS- VIGATION ·co. LTD. 
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve bütün TUNA limanları 
için yük kabul eder. 

SOCIETE ROY ALE HONG
ROISE MARITIME 

"AD JUT ANT 11 vapuru ni
san nihayetinde gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. -

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yapt ıracağınız elbiseler için bu mamulatı 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HALI T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 

lKANDEMIR Oğlu 
.t • '•. ~ •',,• ... , • .• ,·: , ... , ,'!"r .. '"';t •'"~• 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim 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. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzm • 

"SZEGED,, vapuru 19 Ni
sanda beklenilmektedir. BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEŞTE, BRATISLA VA, LINZ 
ve ViYANA limanları için Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 

Birdenbire Vang topu ken-· 
disine geçirmesi için Hoanga 
bağırdı. Top elinde mütereddit 
kolunu uzattı durdu.. Güver
tede küçük büyük bana, bana 
diye bağırıyorlardı. Fakat Vang 
elini havada çevirerek bir da
ireS yaptı, top fırladı. Genç 
bir kızın ayaklarının dibine 
düştü, kız sevimli fakat bece
riksiz bir jestle iade etti. Vang 

Doktor 
Ali Agilı 

i yük kabuı eder. Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

İkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 -

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba 
olınamıştır. Hem yüzlerce vatandaşınızı zengin etmiş hem de 
Yurdunun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce 

;enginden birinin de senin olmıyacağını kim iddia edebilir. 

JOHNsroN WARREN LINEs Hamdi Nüzhet Cancar 
1 LTD - LIVERPOOL s hh E h ' ' . d 

"DROMORE,, vapuru 11 Ni- ) at · eza anesın e 
sanda beklenilmektedir. LI-

VERPOOL ANVER&en mal 1 l~~~~~~~~b~u~lu~n~u~r~~~~~~~~:·' getirecek ve BURGAZ, VAR-
- umaau ·- :w 

NA, KÖSTENCE, SULINA, 
GALATZ ve IBRAIL liman

ları için yük kabul edecektir. 

DEN NORSKE MIDELHAVS

LINJE - OSLO 
"BOSPHHRUS,. motörü 19 

Nisanda beklenilmektedir, ayni 

gün HAYFA, DIYEP ve umum 
NORVEÇ limanları için yük 
kabul eder. 

"SARDINY A,, motörü 22 
Mayısla beklenilmektedir. Pi
RE, ISKENDERIYE, DIYEP 
ve umum NORVEÇ limanları 
için yük kabul eder. 

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

Birinci 

Mücellit 
Ali RIZA 

Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENİ KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

• "' • • _ı........_ •• ,.· '. • • • .. _+: . ; 1 
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Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

ay Hitle , eski generallerle mütema
diyen konuşmakta devam ediyor 

Alman ordusu başkumandanınılı Roma seyahatinden bahse
dildiği bir vakitte vukubulan konuşmalar önemli görülüyor 

Berlin 9 (Radyo) - Bay Hitler, iki gündenberi başta mareşal Lodondrof olduğu halde bütün eski Alman gen~rallerile sık 
sık temaslarda bulunmakta ve kendilerile fikir taati eylemektedir. Alman ordusu başkumandanı mareşal Blomberg ın Roma se
yahatinden bahsedildiği bir zamanda bay Hitler'in eski askeri ricalle devam eden bu temasları, alakadar mahafil nezdinde 
hususi bir ehemmiyetle kaydolunmaktadır. 

~~~----... ··----~·~·tt-+t~··~·~· ..... --~~~~ 
hudutları-Sulh i~tiyenlerin, daim~ C:enup 

kuveth olma!~n gerekt~r mızdas on vaziyet 
Lord Halifaks, Kardifteki söylevinde, in· ----
gilterenin harbe haz.ırlanmağını s~yledi Milleti'::'iz, Çete_le~in imhası için jand~r-

Lord, 9 (Radyo ) - Lord kuvvetli olmalıdır. Ingiltere, ma mufrezelerımıze yardım etmektedır 
Halifaks, dün Kardifte bir harba hazırlanmıyor. Aldığımız Istanbul 9 (Hususi) - Ga- Huduttan girerek yağmacı· 

tedbirler, devletler arasındaki zetelerin haber verdikler ne lık yapan şakılerin takibinde, söylev vermiş ve demiştir ki: h · · k d 
a engı temın ma sa ına ma- göre, ihtiyat kuvyetleride silah halkımız jandarma müfrezele-

Sulh istiyenler, daima tuftur k b 
· altına çag~ rılarak kadrosu yük- rine yardım etme te, u _______ ._...~ ....... 

~ehir meclisi dün toplandı seltilen bir fırka askerimiz, uğurda hiçbir fedakarlıktan 
~ cenup hudud·ımuzda, muhte- çekinmemektedir. Bu çeteler-

Hal santral I•, bu yıl mel hadiselere karşı vaziyet den mühim bir kısmı imha 
almış bulunmaktadır. edilmiştir. 

inşa edilecek 

Italya Kraliçesi 
İstanbuldan geçecek 

İstanbul, 9 (Hususi) - Va· 

purla İtalyadan Bulgaristana 

gitmekte olan İtalya Kraliçesi 

dün Triyesteden ayrılmıştır. 

Kraliçe, Istanbul' dan geçe· 

rek Varna'ya gidecek ve ora· 

dan Sofya'ya, kızı Bulgar Kra· 

!içesinin yanına gidecektir, 

••• 
Jimnastik 
bayramı 

Mekteplerde hazır· 
lık var 

19 Mayıs hareket günü ıçın 
bütün mekteplerde büyük bir 
hazırlık vardır. O gün, bütün 
lise ve orta mektepler talebesi 
jimn9.stik bayramına iştirak 

edecekler ve beden hareket· 
leri yapacaklardır. 

Japon tayyaresi 
Bugün Parise 

varacak 
Paris, 9 (Radyo) - Lon· 

draya gitmek üzere Tokyodan 
kalkan Japon tayyaresi, bu 
gün öğleden sonra buraya ge· 
lecek ve Frodon tayyare is· 
tasyonuna inecektir. Tayyare, 
Japonyanın Paris sefiri ve 
daha birçok resmi zevat ta
rafından karşılanacaktır. 

nın arkasında inşa edilecek olan 
hal hakkında izahat vermiş, pazar· 
lar açmak suretile temin edilen 
ucuzluğun, halin inşasınd'in sonra 
daha geniş mikyasta olacağını an· 
\atmıştır. 

Hal için ecnebi ve Türk mü· 
hendis ve mimarlarından yedi plan 
gelmiştir. Ankaradan gelen bir plan 
fevkalade mükemmeldir. Belediye 
reisinin anlattıklarına göre, hal 27 
bin metremurabbalık. bir saha 
üzerinde ve dört yüz bin liraya, 
üç senede inşa edilecektir. Meyva· 
lar için soğuk hava depolarını havi 

olacak, hal içinde berber dükkanı, 
lokanta ve kahve ile yazıbarırln 

bulunacaktır. Halin inşası iı,;in uıt:c

listen tahsisat isten mi yecek, bn yıl 
inşaata başlanacaktır. 

Almanyadan Bay Jlop adında 

bir miilırndisin gönderdiği plan, 
kemerli bir hali tasvir ediyordu. 
Cebhe resminde e~ek üstünde bir 
adam, diğer taraf ta destiler satan 
bir seyyar, daha beride başında 

Arab kadınları gibi desti taşıyan 
bir kadın görünüyordu. Kadının 

telebbüs tarzı da Aralı kadınlarına 
benziyordu. Büyük Türk inkılabın· 
dan henüz haberdar olmıyan bu 
mühendisin planı ve hal cebhesini 
gösteren resmi, Şehir Meclisi üye· 
lcl'ini çok haklı olarak asabiye 
sevketti, bazı üyeler, mühendisin 
bu resmini gülerek istihza ile kar· 
§tladılar. Bay İsmail Hakkı: 

- lnkılab eserlerimize ve f z. 
mir manzaralarına dair resimler 
gönderelim de görsün, öğrensin. 

Dedi ,·e hl}- teklif kabul edildi. 
Hal planları hak.kında mühendis 
tarafından uzun izahat dinlendi, 
1937 belediye hüdçesi, henüz büd· 
çe encümeninde tamamen tetkik 
edilmemi~ olduğu için önümüzdeki 
haf ta peqemhe günii tekrar top· 
lanılmak üzere cclıe tatil edildi. 

·-
Karşıyaka da 

Bir otel yapılacak 
Karşıyakada Soğukkuyuda 

Değirmentepede İzmir hususi 

muhasebe müdürlüğü tarafın· 

dan 16000 liraya modern bir 

otol inşası vilayetçe muvafık 

görülmüştür. Bu otel, her tür

lü konforu havi güzel bir bina 

olacaktır. 

Otelin evelce Yamanlarda 

verem mücadele cemiyetinin 
kamp kurduğu yerde inşası 
muvafık görülmüştü. Fakat 
bazı sebepler dolayısile bun· 
dan vazgeçilmiş, Değirmentepe, 
otel inşası için daha mükem
mel bir yer olarak görülmüş 

ve otelin bu yerde inşası ka
rarlaştırılmıştır. 

1 

Yunan Kralı 
Gezdiği yerlerde af 

ilan ediyor 
Atina, 9 (Radyo) - Yunan 

Kralı, eski Yunanistanı gez· 

mekte devam ediyor. Kral, 

gittiği yerlerde af ilan etmek· 

te ve mahkumların derhal · 

tahliyesi için lazımgelen emır· 

leri vermektedir. ..... 
Yanan hükumeti 

Buğday alıyor 
Atina 9 (Radyo) - Yunan 

hükumeti; Yugoslavya, Roman· 

ya ve Bulgaristandan elli bin 

ton buğday satın almağa ka
rar vermiştir. 

------~-~._...~··~·~·-~ ... ·-----------
Amerika da 7 haydut 

( Baştara/ı 2 inci sahi/ede) 
nı söyliyerek çıkıp gidiyor. 

Daha o :akşam lokantayı 
haydutlar basıyor. Elektrikleri 
söndürüyorlar, müşterilerin 

başına limon kabuğu atıyor 

lar, havaya gözleri yaşar
tan gazlar sıkıyorlar, tabakları, 
bardakları kırıyorlar, camları 
çerçeveleri indiriyorlar. Hulasa 
lokanta haydutların şerrıne 

uğruyor. 

Haydutlar, lokantayı böyle 
büyük bir zarara uğrattıktan 

sonra çekilip gidiyorlar. Fakat, 
bu baskının tekerrür etmesi 
ve lokanta sahibinin daha bü
yük bir zarara girmesi tehli
kesi var. 

Ertesi gün, lokantayı şim
diye kadar haydutlardan ko· 
ruyan adamı arıyan bizzat 

lokantacı oluyor. Fakat, tabii, 
"koruyucu adam" bu sefdr 
daha fazla para istiyor. Yeni 

bir mukavele yapıyorlar. 
Zahirde lokantayı koruyan 

adam, hakikatte haydutların 
arkadaşıdır ve aldığı parayı 
onlarla paylaşır. Lokantadan 
para almadığı zaman, haydut
ları taarruza sevkeden de 
odur. 

Bu tarz haydutluğun her 
zaman bir misali görülmek
tedir. Bu tarzı ilk olarak çıka· 

ran Schultz isminde bir Al
mandı. Fakat, haydutlarla 
beraber yaptığı bir hücumda 
kendisi de öldü. Lakin, onunla 
beraber çalışanlar kendisinin 
başladığı yolda devam ettiler 
ve bu tarz haydutluk Ame· 
rikada yeni bir eşkiyalık şek
lini alarak yayıldı. 

Şimdi Nevyorktaki en son 
teşkilatı tamamen ortadan kal
dırdığını söyliyen müddeiumu
mi hakikaten bu haydutluğun 
en kuvvetli çetelerinden birini 
ele geçirmiştir. 

Fakat, işin asıl kayda de
ğen bir ciheti var : 

Çete ele geçirildikten sonra 
şimdiye kadar yaptıkları diğer 

haydutluklardan da suçlu ol;
rak mı muhakemeye sevkolu
nuyor. 

Muhakemede, çete reisinin 
12 suçu tesbit olunuyor. Bu 
suçları ayrı hapis cezaları ve· 
riliyor ve bu suretle reis 385 
sene hapse mahkum oluyor! 

Öteki haydutların da bir 
çok hadiselerden dolayı suçlu 
olarak meydana çıkarılarak, 
onlara da topyekun ikişer, 

üçer yüz sene hapis cezası 

veriliyor. Bu suretle, yedi 
haydudun hepsine birden2398 
sene hapis cezası verilmiş 

oluyor! 

9 Nisan 937 

Aii paşa ve kira Frosini 
Yan ya gölünün kanlı f acıası 

~~Nakleden7/i.~ Şemseddin Benlioğlu 
ikinci Kısım: Kasırga 
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Ali paşa, oğlunun ne suretle 
öldürüleceğini konuşurken 
Çerkes kızı da dinliyordu 

- Herif tereddüt edıyor. 
Diye söylendi. Biraz tevak

kuftan sonra : 
- istediğin olsun vezirim. 

Yemin ediyorum ki ya bu işi 
yapacağım, yahutta Edirnede 
öleceğimi Dedi. 

- Aferin. Haydi Tahir, sen 
dostumuzu Edirneye uğurla!. 

* . "' 
Ali paşa, Tahir ve Bahir 

ile Muhtarın katli hususunu 
konuşurken, yukarıda izah et
tiğimiz emniyet hasebile yük
sek sesle söz söyliyor, hiçbir 
şeyden şüphe etmiyor idi. 

Halbuki bu muhavereyi bir 
dinliyen vardı, bu da genç ve 
Muhtarı seven Çerkes kı zı 
Zehra idi. 

Zehra, ihtiyar paşanın 

bir kıskançlık yüzünden bütün 
Yanya'nın sevdiği ve kendı oğlu 
Muhtar'ı katlettirmek isteme-~ 

sini nefret ve istikrahla karşı
ladı, İhtiyar ve hain Vezirin 
bu cinayetini akim bırakmak 
için çare düşündü, buna ilk 
hamlede imkan bulamadı, ni
hayet konakta binbir baskı al
tında ve tek başına bir kızdı. 
Muhtar'a haber göndermek 
imkanı yoktu. Katil Bahir' e 
nüfuz edemezdi. Zehra, bütün 
bu manilere rağmen Muhtar'ı 
kurtarmak için çare aramaktan 
·geri durmadı. Nihayet aşkın 
bahşettiği fevkalade kuvvetle 
bu imkansızlığın önüne geçe
kanaat hasıl etti. 

Muhtara 
Mektup 
Tahir, ertesi sabah, Muhtar 

paşayı katle memur çeteyi sevk 
işi ile meşgul oldu . 

Tahir, bu defa bu iş için 
en emin ve kabiliyetli adam· 
lan bulunduğuna inanıyordu. 

Bu sırada Zehra, Muhtarı 
suikasttan nasıl haberdar ede-

r ' Askere davet 
lzmir askerlik;[ şUbe

sinden: 
Yaşıtları ile yoklamıya gel

miyerek bilahara ele geçmiş 
veyahud kendiliğinden gele
rek muayeneleri yaptırılmış 

veyahud askere davet edil
diği halde gelmiyerek baka
yede kalmış veyahud celb 
ve sevk zamanında sıhhi ah
vallerinden ötürü sıhhiye he
yeti raporu ile Vt"yahud di
ğer sebeplerle geriye bıra
kılmış ve henüz askere sev-

. kedilmemiş 316 doğumundan i 329 (dahil) doğumuna kadar 
i slam ve 330 (dahil) doğum

lu gayri islam sağlam piyade 
ve 330 dahil dogumlu musika 
ve 331 dahil doğumlu Jan
darma ve gümrük ve 332 
doğumlu dahil deniz eradı 
ayrıca tayin ve ilan edilecek 
olan toplanma gününde as· 
kere sevk edileceklerinden 
şimdiden hazırlıklarını yap
maları ve bedel vereceklerin 
bir istida ile hemen şüb~e 
müracaat etmeleri ilan ol unr. 

'-----_.._ .... ...,J 

bileceğirıi 

gul idi. 
düşünmek ile meş-

Zehra, Muhtarı kendisine 
karşı hazırlanmış olan suikast
tan kurtarmak için kat'i azmini 
tatbik etmek istiyordu. Bunun 
içinde kendisine bir yardımcı 
lazımdı. 

Zehra, bu yardımcının ko
nak harem ağaların 'an Sabah
dan başkasının olamıyacağına 
güküm verdi. Bu Sabah, garip 
ve her zarnan düşünceli bir 
Arap idi. Parayada fazla mec
lu biyeti va rdı. 

Sabahın garip hallerinden 
birisi de konaktaki kadınlara 
karşı diğer hadım ağalardan 

b.ışka bir tavır takınması idi. 
Ve en ziyade Zebraya düş
künlüğü vardı. Çok zamanlar 
Zehra ile dert oıtaklığı yapar? 
Bir dereceye kadar da Ali 
paşanın genç ve masum kız

lara olan düşkünlüğünü de tew 
kit ederdi. 

Zehra, bu cihettt-n Sabah 
ağayı kendi maksadına göre 
kullanabileceğini umuyordu. 
Buna rağmen harem ağasına 
açmaktan korkuyordu; Ya Sa· 
bah ağa kendisine uymaz, bu 
teklifleri Ali paşaya bildirirse? 

Sabah ağa, böyle hareket 
etmediği takdirde de gene bir 
mahzur vardı. Sabah ağa, 

Muhtar paşaya suikastı haber 
vermeği kabul ederse, bir 
daha Y anyaya dönmemek 
üzere çıkıp gitmeli idi. 

Zehra, bütün bu büyük 
düşünceleri, bir gece ıçın· 

de kafasından geçirmiş ve 
hatta fıiliyata da geçmiş 
bulunuyordu; o gece, bir fır· 
satını düşürerek Sabahı yanı· 
na getirtti ve: 

(Arkası oar) 

Fransa ile ticaret 
muahedesini tem-· 

did ettik 
İstanbul 9 (Hususi) -Fran· 

sa ile aramızda münakit 
ticaret ve klering anlaşmasının 
müddeti, iki ay daha temdit 
edilmiştir. 

Belçika kralı 
Tama men bitaraf ttf 

Brüksel, 9 (Radyo) - Bel· 
çika kralı Leopoldun, Mark· 
sistlerle Flamandlar arasındl 
aktolunan anlaşmayı muvafı1' 
gördüğü yalandır. Kral, tama· 
men bitaraftır. 

Cumaovasın dıı 
Kükürt deposuyanJt 

Dün, Cumaovasında bir yaP' 
gın çıkmış ve kredi Koopera· 
tifine ait bir depo yanmıştır. 

Yangın çıktığı sırada ha11' 
su atarak yangını~ söndürme~ 
istemiş, fakat depoda bulunaf1 
kükürtler su ile karışınca dab' 
fazla yanmağa başlamışlardı~· 

Bu vaziyet üzerine tznııt 
ıtfaiyesi derhal Cumaovasırı' 
gönderilmiş ve yangm söfl' 
dürülmüştür. Depoda, 31b 
çuval kükürt, 25 varil potasıı 
ve 2 varil göktaıı vardı. 


