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lngiltere hükômeti 
Garp Lokarnasu müzake. 

relerini kolaylaştıracak bir 
nota verdi. 

Fiati (100) Para 

ltalya Daha Sulhperverane Siyaset Takip Edecek 
Çin hükômeti, Uluslaı· sosyetesine 

bir nota vermek üzeı~edir 
r 23 Temmuz \IMıSıihükUmeti-ve 
la~~kİ:~~:~nİ;o!~z::İa~~~; mecburAı askerıı•k 
adımların en bırıncı ve kut· 
lusu 23 Temmuz inkilabı ve 
Osmanlı istipdadma karşı 
kendisini göstermesidir. 

Bu notada, Japonyanın mütecaviz olduğunu bildi
recek ve Sosyetenin bir karar vermesini istiyecek 

daha ziyade kolaylıkla icrasını 
temin olduğu tahmin edilmek
tedir. 

Nahas paşa 20 bin kişilik yeni 
ordunun bütçesini hazırladı 

Japon hükumeti ile yakın· 

dan temas halinde olan ma
hafil, şimdiye kadar Hopei ve 
Sahar siyasi meclisinin Japon· 
ya ile akdetmiş olduğu ma· 
halli bütün iti 1 afl arı tanımış 
olan Nankin hükumetinin şiın· 
diki itilafı reddetmesi için hiç 
bir sebep mevcut olmadığını 
beyan etmektedir. 

23 Temmuz inkılabı, bu 
günkü büyük ve tam inkıla
bımızın başlangıcı olmuştur. 
Bunun için milli bayramla
rımız arasında bugünün hu
susi bir kıymeti vardır. 

~---------------J 

Japon a.'ikeri Şurası içtima hali11de 
Pekin, 23 (Radyo) - Çin nın Naııkin sefirine karşı sui-

rneclisinin, 29 ncu Çin ordu- kasd tertibinde bulunmakla 
sunun geri çekilmesi hakkında ittiham edilmektedir. 
Vermiş olduğu karar, Çın ku- Berlin, 23 (Radyo) - Al-
rnandanları tarafından redde· man siyasal mahafili, Uzak 
dilmiştir. Bu münasebetle va· şarkta baş gösteren Çin-Japon 
ziyet yeniden müşkülleşmiştir. ihtilafını büyük bir dikkatle 

Cenevre, 23 (Radyo) - Ce- takip etmekte ve bundan bir 
rıevre mahafili, Çinden bir harp çıkması ihtimalini nazarı 
nota gelmek üzere olduğunu dikkate alarak endişe göster· 
beyan ediyorlar. Bu notada ınektedir. 
Japonyanın Çine karşı teca· Tokyo, 22 (A.A) - Şimali 
\'Üzde bulunduğundan bahse- Çinde vaziyet Çin kıtalarının 
dilecek ve sosyetenin nizamna· geceleyin Lokuşino ve Papao· 
inesi mucibince Japonya hak- çinden çekilmeleri üzerine sa· 
kında bir karar verilmesi iste· laha yüz tutmuştur. 
necektir. Nankinden gelen bir tel· 

Tiyen·Çin, 23 (Radyo) - grafa göre, general Sungeynon 
Bura Japon konsoloshanesi, 19 Temmuz tarihli mukavde-
neşrettiği resmi bir tebliğde, name metnini henüz Nankin 
Reneral (Fen-Yos-Siyan) ın er· hükumetine tebliğ etmemiştir. 
kanı harbının tevkif edildiği Bu mukavelenamenin gayesinin 
bildirilmektedir. 11 Temmuz tarihli mahalli iti· 

Çin erkanı harbı, Japonya- lafta münderiç üç noktanın 
--~~~~ ..... .-...... ~.~ 

lngiltere ve yeni~ garp 
Lokarnosu 
~~~~--·--~~-

41 m an mahaf ili, ~İngilterenin son notasını 
müzakerata başlamak:( ırsatı·. adedi yor_ 

Von Ribentrop 
Berlin 22 (A.A) - Havas 

Aiansı muhabirinden: Berli.1 
•• ~~si mahafilinde istihbar 
k •ldiğine göre, İngiltere hü
b Grneti Cuma günü Von Ri-
>' t~troba garp misakı hakkında 
"t~ı bir nota vermiştir. Bu 
~~•ıka mezkur misakm akdi 
'" ıimdiyc kadar sarfedilen 

mesai hakkında bir takım iza
hatı ve bu bapta teati edilmiş 
olan vesaiki ihtiva etmektedir. 
Berlinin siyasi mahafili bu 
teşebbüsü lngilterenin yeni 
Lokarno görüşmelerine devam 
arzusunda olduğuna delalet 
etmekte bulunduğu suretinde 
tefsir dm ektedir. --·····---Şanghay 
İstasyon müdürünü 

vurdular 
Şanghay 23 ( Radyo ) -

Bura şimendifer istasyonu mü
dürü, meçhul bir şahıs tara· 
fından vurulmuştur. ---···---Fransa 

Yeni istikraz yapmıyacak 
Paris, 22 (Radyo) - Fran· 

sanın, yeni bir istikraz akdet
mek niyetinde olduğu hakkın
daki haberler, Maliye Neza· 
rctinin resmi bir tebliğile tek· 
zib edilmiştir. 

Mısır ayanı 
Mont1öyü kabul etti 

Kahire, 23 (Radyo) - Mı

sır ayan meclisi, Mısırda ka· 
pitülasyonları lağveden Montrö 
muahedesini tetkik ve kabul 
eylemiştir. 

~----~-----..-·~·~·--... -------~-
Filistin in ü~e taksi 

mi mes'elesi 
----------·----------

Kudüs Arapları, Filistin için yeni 
bir idare şekli teklif ettiler 

-A ~ 

Kudüs sokaklarında zırhlı otomobil 
Kudüs 23 (Radyo) - Arap· Gönderilen muhtırada, Fi-

lar, Uluslar sosyetesine bir listin için hususi bir şekli 
muhtra göndermişler ve tak- idare kabul edilmesi ve ekse· 
siıni kabul etmiyeceklerini bil- riyetin hakim olması istenmek-
dirmişler<lir. tedir. _______ .,_ .... ~·~-----
ltalya 12 ada nümayişini 

talik ediyor mu? ----------· -· . İtalyan manevraları Sicilyada olacak ve 
şarki Akdenizde nümayif yapılmıyacak 

Paris 23 (Radyo) - İyi ha· Büyiik ltalyan deniz, kara 
her alan mahafile göre Roma- ve hava manevraları Sicilyada 
da yeni bir cereyan baş gös- yapılacaktır. Bu manevralar, 
termiştir. Bu cereyan Akdeniz her memleketin müdafaası 
memleketlerini kuşkulandıracak noktayı nazarından yapmakta 
nümayişlerden vaz geçmektir. olduğu tabii hareketlerden ad-

Bu münasebetle Sinyor Mus· dilmektedir. 
solininin bütün İtalyan donan· Rodos seyahatine gelince : 
masile oniki adaya yapacağı Ağustos ayı içinde Sinyor 
nümayişkarane seyahatın da Mdssolininin birkaç Façist şe· 
tekli detiştirilmittir. - Devamı 4 ncu sahifede -

Nahas paşa, lngiliz se/irile görüşürken 
Kahire, . 2.2 (A.A} - Meb- ri) ede bir lıa\·a istas) onu inşa 

usan meclısmde Nahas Paşa cdilcecktir. 

hükumetin milli müdafaa teş· Mısır fıükumcıiniu logiltere> 6 
kilatını vücude getirmeğe son ısm:ırlamı§ olduğu mı1hiıuıuat, pey· 
derece faaliyete devam etmek· der pey gclrueğe lıa~laruıştır. 
te olduğunu beyan etmiştir. 
20,000 kişilik bir ordu vücu
de getirileceği ve iki milyon 
700 bin liralık senevi bir büt
çe kabul edileceği tahmin 
edilmektedir. 

Kahire, 22 [Hadyo] - Mısır 
hükumeti nezdinde aekeri mü§avir 
Kolonel [Kornovalj; ~lısır erkanı· 
harbiye reisi Şükrü (Paşa] ile bir
likte Mısırın garb bududlarını ına· 
hallinde tetkik ellikten sonra, hu· 
:ralarda yapılacak istibldimlar hak· 
kında bir plan lıazırlaıııışıır. 

IlazırJanan plıintla, Libya hu· 
dudlarındaki hava istasyonuna yeni 
hava topları ikame olunması lüzu. 
mu ho~ıl olmuetur. 

İıalyo· IInhcşi:ıtıın Larbiıı<le bu 
bududlarda yapılmış olun tahkimat, 
bazı todiliitla tak' İ} e t•dilc(·ektir. 

Sou haberlere göre, İskf'nde· 

Anadolu ga
zetesi 

Bugün 27 yaşında 
Kıymetli arkadaşımız Ana· 

dolu gazetesi bugün 27 ya· 
şına girmiştir. 

Anadolu, bu memlekt-tte 
milli da·ıaların daima en önün· 
de vazife almış, bu sebeple 
geri kafalıların daima kin ve 
husumetine maruz kalmış ve 
pek çok taarruzlara uğramış 
bir inkılap gazetesidir. 

Kıymetli arkadaşımıza kutlu 
ve milli vazifelerinde çok se· 
neler daha muvaffakı} et di· 
leriz. 

----------·-----~-----
Boks şampiyonluk mü-
sabakalan yann başhyor -·--~----------lzmir şampiyonuna madalya 
verilecek. Şehirler arası temsil 
müsabakaları da yapılacak 

-~-·-·-.,------ --- -
c ~ c:ıc • " ... •ı 

< ,. ' r ~ıı 

Yarınki müsabakalara iştirak edecek genç 
boksörlerimiz hocaları ile bir a~ada 

lzmir Boksevinde yetişen genç boksörlerimiz arasında 
Cumartesi günü mühim karşılaşmalar yapılacaktır. Bu müsa· 
bakalar neticesinde şampiyonluğu kazanacak gence, lzmir 
boks şampiyonluğu nişanı verilecektir. 

Müsabakalarda iyi derece alanlar, lstanbul, Balıkesir ve 
Ankara boksörlerle de temsili mcçlar yapacaklardır, 



lı 

Sahife 2 (Ulusal Birlik) 

Anasını Ciör __ Biı· Mühendise Göı·e 
~~~~-----·~~~~-_____ Kızını Al Tarihi büyük hadiseler 

yazan: Sermet Muhtar No. 39 bir iki rakam dahilinde 
- Ev hazır; bütün e~yay~ . müştü. Alınan!~~~~ ;~~~lanları tekerrür ediyormuş! 

aldım ve ·taşıttım. Ve lakin, azımsadığı besbelliydi. Gaston Georgel isminde bir Martinle Jeanna d'Ac (Jan 
bir iki gün daha müsaade Yarım ağız: mühendis tarihteki büyük vak· Dark) arasındaki fasılada bin 
anneciğim!. diye boyun bük- - Eh, pek ala!..... diyor, alar arasında fasıla itibarile yetmiş sekiz senedir. 
müş. Hafizenin: Eda perdelerin, kanapenin, bazı münasebetleri olduğunu Meroingienlerle Bourbonla-

- Ev nerede?. Hangi ma· sezlongun kumaşlarını elliye- ileri sürüyor. rm inkirazı arasında da 1078 
hallede?. diye heyecanlı heye- rek: Bu iddiaya göre, tarihteki sene fark vardır. 
canlı sorması üzerine, sem-• - Vallahi ipekli; bak pırıl büyük vak'alar 2156 seneyi Mukaddes ,kahramanlardan 
tini söylemiş. pml pırıldıyor. derken, acuze dolduran bir zaman içinde ol· Saint tarafından lstanbulun 

- Haydi, gel göstereyim. göstermiyerek, (hımım) der gi· maktadır ve bu müddet her fethi ile inkıraz bulmaktadır. 
demisti. bi yüz buruşturuyordu. biri 539 olan 4 kısma ayrıl- Verdunun parçalanması ile 

Vakit geciktiği için sıkı Eda, hele gusülhaneye ha· maktadır. işte büyük vak'alar Versay muahedesinin arasın-
adım yürüyerek Taşkasabı geç- yılmıştı. arasında geçen fasıla ya 2156 dan da 1078 sene geçmiştir. 
mişler, Tevekkül hamamına - Baksana genişliğine. Bu- senedir, ya bunun yarısı 1078 Omirusla Bante arasında 
sapan sokağın başına gelince. raya bir mangal da konabilir; yahut ta dörtte biri 539. klasik Yunan devri ile Röne-
Hafize: pek ala kese sabun da sürü- Misal mi istiyorsunuz? Mü· sans arasında hükümdar III 

- Şu üçüncü kapı mı? Der lebilir; temiz pak yıkanılabi· hendisi gösteriyor: üncü Kleomanla Hitler ara· 
demez parmaklarını şıkırdat- liri diye çıparken, tahtaboşa İspartalılardaki askeri idare sında da 2156 sene fark var· 
mağa başlamıştı: • çıkıp: Milattan 224 sene evveldi. dır .. 

- Sahi mi allasen?. Ayol - Allah aşkına buraya gel Bugün ayni idare Hitler Al- Bunları ortaya çıkaran mü· 
bilmem mi ben 0 evi, Yağlıkçı cici anneciğim, görüyor mu- manyasmda vardır. Bu iki de- hendis, falan sene bu oldu ise 
Tahsin efendinin evini?. Ona sun karşıdaki manzarayı. Yem vir arasındaki fasıla tam 2156 ondan 2156, 1078 veya 539 
üç oda daha kat, konak yav· yeşil ağaçlar dolu koskoca senedir. sene sonra ayni şekilde birşey 
rusu da, geç öteye!.. bir bahçe. Baksana canım şu Sezar Golü Milattan evvel olacak düşüncesile bazı he· 

Evin içini baştan aşağıya büyük konağın bahçesine, 58 senesinde istila etmişti. saplara da girişiyor ve bu su-
öyle bir tarif etmişti ki yalan Viranelere medrese ve türbe Ondan 539 sene sonra Gol retle bundan sonra alacakları 
yok ve hakikaten biliyor. duvarlarına bakan tahtaboşla· Clovis tarafından istila edili- da, senelerile tesbit ediyor. 

- Hacet yok görmeme, ra mı benziyor? Derken Ha- yor. Bu hesaplara göre, yakında 
bundan ala ev sağlıktır. Varol fize yine hımın çekiyor, du· Garpta Hristiyanlığın zaferi dünya medeniyetin en yüksek 
evlatçığım!. Dedikten sonra yulmıyacak bir mırıltı ile mı· 313 senesindeki Milano beyan· zirvesine ulaşacaktır. Buna mu-
piyazı da geçmişti: rıldanıyordu: namesi ile başlamıştır. Hristi- kabil, 21 inci asrın başında 

Senin tabiat sahibi olduğu· - Allah akıl fikir versin yanlığın şarktaki nüfuzn on· insanlığı neticesi vahim olacak 
na şüphe yok zaten. Baş de· sana, alık Raziye. Yazık yazık, dan 1078 sene sonra Türkler hadiseler beklemektedir . 

meğerse ne ebennaka, ne ep· ~ ... ~..._., .. _____ -=:;... 

lili meydanda: Eda gibi bir lemçüş şeymişsin seni. A 1 a d k 
kıza gönül verdin mi, verme- Eda, alt kattaki küçük odayı, m nya a urnazca ya 
din mi? .. devrim yemek masasını, san- p lan k k 1 v 

Eve girmeği zait bulmuş, dalyaları, mutfaktaki tel do- 1 para aça CI ıgı .. 
- Bu akşam pek geç kal- labı, tencereleri, küpü de gö· 

dım. Edacığım da çoktan gel- runce, zıp zıp zıplamağa baş· /çinde Vasiyetname bulunduğu söylenen 
miştir, beni bekleri diyerek ladı f b • ı · k b k / [ d / • 
yolunu tutmuş, gitmişti. · - • Arkası tJar- zar ' meğer ın ı an not ar a o u ımiş 

Kemankaş, 0 Perşembe gü- • • • Hitlerin iktidar mevkiine ge· istiyorum. Halbuki vasiyetna· 

nü, 
- Herşey tastamam, al an· 

neciğim! Diyerek anehtarı uza
tınca Hafize hemen aldı. Fazla 
durmadı, doğru evine koştu. 

Mahallebici Hakkıdaki söz 
kesiminden sonra, Eda sokağa 
ya bir kere çıştı, ya da iki ... 
Maliyeye hiç ayak atmamıştı. 

Esasen, sanatı olan kağıt ka· 
vaflığına paydos çekecekti ve 
bile ... 

Çabucak yaşmağını örtündü; 
feracesini giydi.. Kapıdan çı· 

kıp yolu tuttular; yeni eve 
geldiler ve girdiler. 

Edacık, görmemiş ve kena· 
rın dilberi.. Hak kuran kafe· 
sinde, patlak ot minderler ve 
kuru tahtalar üstünde, sokak
larda yalın ayak, başı kabak 
büyümüş. Cici annesinin evi 
dersen ondan bir gömlek ya 
yukarı, ya da değil. 

Pembe badanalı gelin oda
sındaki eflatun üstüne güvez 
dallı döşemeleri ve perdeleri, 
yerdeki apal Antep kilimini, 
yatak odasındaki ceviz karyo
layı, içindeki pufla yatakları, 
yastıkları ve atlas yorganı, ma
run aynalı dolabı, havai mavi 
şezlongu, cam göbeği rengin
deki perdeleri, karyolanın önü
ne serpilmiş kırmızılı mavili 
Demirci seccadesini gorunce 
sevincinden çılgına dönmüş, 
çırpınıyordu: . 

-Cici anneciğim, ver elini 
öpeyim. Çekme, uzat, daha 
öpeceğim billahi!.. bunların 
hepsine sebep sensin; hepsi 
senin sayende oldu!. 

Hafizenin yüzü yarım yama
lak gülüyordu. Bu gülüşe de
runden gelme gülüş denemez; 
hatta istihza, alay denebilir. 
Dikkat edilirse, farkına varı
lacak derecede nevri dön· 

Zabıtada: lişindenberi Almanyadan hile mem Berlinde bir noterdedir. 
•••••- ile para çıkarmak istiyen ya· Halbuki doktorlar beni seya-
Bucada hn·sızlık hancılara ve Almanlara karşı hatten kat'iyyen menet:nek

Buca nahiyesinde aşağı Yağ
hane sokağında 2 numaralı 
evde bir hırsızlık vak'ası ol· 
muştur. Kozan muhacirlerinden 
Salim oğlu B. Yakuba aid 
olan bu evde ihtiyar annesi 
bulunmaktaydı. Geceleyin eve 
giren bir hırsız birçok eşya 
çalmıştır. Hırsız, zabıtaca aran· 
maktadır. 

At tepmiş 
İnciraltı mevkiinde bahçıvan 

Bay Sarı Bekirin hizmetkarı 
Çallı Süleyman bindiği atı 
idare edememiş, yere düşmüş 
ve at tekme ile böğründen 
yaralamıştır. 

Yankesicilik 
Alsancakta Mesudiye cad

desinde İngiliz tebaasından 
Marinin tçinde 65 kuruş bu
lunan çantasını kaparak kaçan 
Mustafa kızı Hayriye, Fatma 
ve Saime adındaki üç kadın 
zabıtaca tutulmuşlardır. 

Dövmek 
Şekerciler içinde Mustafa 

oğlu Durmuşu döven Hüseyin 
oğlu Tevfikle, Karşıyaka ban· 
yolarında Sadettini döven Os
man oğlu Ali adliyeye veril· 
mişlerdir. 

Katil Yörük Halil 
suçunii itiraf etti 
Narlıdere köyü civarında 

metresi Fatmayı sopa ve taşla 
başını ezerek öldüren Yörük 
Halilin, ilk tahkikatta cinayeti 
nasıl işlediğini anlattığı halde 
sorgu hakimliğinde ifadesini 
değiştirdiğini ve cinayeti, Fat-
manın aşıkı Süleymanın işle· 
diğini söylediğini yazmıştık. 

Müddeiumumiliğin gösterdiği 
lüzum üzerine sorgu hakimliği, 

şiddetli bir mücadele açıldığı tedirler. 
malumdur. Bu sözlere konsolos şöyle 

Fakat herşeye rağmen bu cevap verdi: 
iş alabildiğine devam etmek- - Hiç merak etmeyin. Bun 
tedir. Çünkü hükumetin şid- dan daha kolay birşey yoktur. 
detli tedbirlerine, kuvvetine Bugünlerde Berline gidece-

kanunlarına mukabil kaçakçı· ğim. Noterinize bir mektup 
ların da şayanı hayret bir hi- yazıp bana verini. Size vasi-
lesi vardır. yetnamenizi getireyim. 

Kürek cezası ve idam gibi Birkaç gün sonra konsolos 
ağır cezalara rağmen geçen Berlinden avdet etmiş ve H. 
yıl içinde üç milyon mark F. ye telefon ederek kendisini 
Almanyayı terketmiştir. görmesini söylemişti. 

işte size şayanı hayret ka- H. F. derhal konsolosha-
çakcılık vak'ası ki, memnuiyet neye koştu. Konsolos onu 
karşısında ve kötülük uğrunda çok beklemeden bürosunun 
insan zekasının kuvvetine güzel gözünü çekerek büyük ve ka-
birer delidir: bank bir zarfı ona uzattı. H. 
H. F. in Vasiyetnamesi F. soğuk kanlılıkla zarfı açtı. 

H. F. elli yaşına basıyordu. içinden yüzlük, binlik bank-
Vasiyetnamesini hazırlamayı notlardan mürekkep koca bir 
münasip görmüştü~. deste para çıkardı. Destenin 

H. F, bunun için uzun za· üzerinde içinde bir kaç satır 
man kaybetmedi. Hazırladığı yazı bulunan küçük kağıt var

dı. Onu da eğilerek konsolovasiyetnameyi Berlinde bir no-

tere teslim etti ve vasiyetna
meyi havi zarfın üzerine de 
şunları yazdı : 
"Ölümümden sonra açıla· 

caktır.,, 

l;L F. Bundan bir müddet 
sonra yabancı memleketlerden 
birisine gitti. Ve bir gün 
gidip bu şehirdeki Alman kon
solosuna müracaat etti: 

- Çok müşkül bir vaziyet
teyim. Bir müddet evvel yap· 
tığım vasiyetnamenin bazı mad
delerinde değişiklik yapmak 

dün maznun Halili tekrar din
lemiş ve maznun bu defa su-
çu kendisi işlediğini söyliye
rek ilk tahkikatta vermiş ol
duğu izahatı aynen tekrar et· 
miştir. 

sa takdim etti. Ve derhal 
oradan uzaklaştı. Alman ko
solosu baygınlıklar geçirmişti. 
H. F.nin kendisine uzatığı 
küçük kağıt parçasına bir göz 
attı. 

Kağıt da şu cümleler ya· 
zıh idi: 

"Bana yaptığımız büyük hiz
metten dolayı hayatımın so
nuna kadar minnettar kalaca
ğım. Servetimi kurtarıp bana 
iade ettiniz. Allah sizden razı 
olsun.,, 

Nadim olan kaçakçı 
Dr. Şaht vergi ve döviz 

kaçakçılarını tatlılıkla yola ge
tirmeyi de tecrübe etmek iste
diği için kaçakçılığını kendi 
kendilerine gelip itiraf eden

Devamı 3 ncü sahifede -

23 Temmuz9.l7 

Bir Bulgar • • art ıstı 
Sahnede oynarken ansızın 

kör olmuştur 
Sofya - Haftalardanberi 

Bulgar san' at alemini garip 
iki san' at hadisesi işgal edip 
durmaktadır. Bütün matbuat, 
musiki üstadları, artistler, hatta 
bütün halk bu hadiselerin te· 
siri altındadır. 

Gazete sütunlariyle bütün 
ağızlarda dolaşan yalnız iki 
isim vardır; Mazarof ve İstan-
çeva ... 

Mazarof, bir çoban iken, 
sesinin güzelliği sayesinde ge
çenlerde Viyanada yapılan Av
rupa teganni müsabakasını 

k ı zanmış, birdenbire hiç ümit 
etmediği büyük şöhretler ara· 
sına karışmıştı. Dünkü. çoban, 
bugün Bulgarların Karuzosu 
olmuştur. 

Bu artistin annesi ve babası 
çok güzel sesli imişler. Babası 
tarlada çalışırken oğlu koyun· 
lan otlatır, babasının söylediği 
yanık türküleri dinliyerek içi· 
nin burkulduğunu hissedermiş. 
Bu suretle babasının ağzından 
dinlediği birkaç Bulgar türkü· 
sünü Mazarof, kendi kendine 
söylemiye başlamış, köy ço
cukları meraklanmışlar, ve kü· 
çük çobanın etrafında halka 
olarak ilk hevesin uyanmasına 
sebep olmuşlardır. Az bir za· 
manda, kendi köyünün yıldızı 
olan Mazarof, ilk tahsilini gör
dükten sonra kasabaya, kasa
badan da Sofyaya gönderil
miştir. Mazarofun sesini du
yanlar, bu çocukta büyük bir 
kabiliyetin gizli olduğunu an
lamışlardır. 

Musiki akademisi profesör
lerinden Jeluminçef, tesadüfen 
çocuğu görmüş ve kendi ya· 
nma alarak musiki dersleri 
vermeye başlamıştır. Parasız· 
lık ve sefalet içinde kalarak 
büyük mahrumiyetlere katla
nan Mazarof, Sofyada birçok 
kimselerin nazarı dikkatini 
celbetmiştir. Bunun üzerine 
Sofya operasına tavsiye olu
nan istikbalin bu büyük san· 
atkarı, yeni bir rakibin ortaya 
çıkmasını istemeyen opera ar· 
tistleri arasında hakir görül· 
müş ve lazımgelen iltifatı bu
lamamıştır. 

Fakat istihfaflardan yılmıyan 
ve sonsuz bir iradel kuvvetile 
behemehal muvaffak olmaya 
azmeden Mazarof, Viyanada 

yapılacak beyn~lmilel teganni 

müsabakalarına hazırlanmış ve 
- ötekinden, berikinden ödünç 
para alarak- Viyanaya gitmiş· 

Olivier ve şü
rekası Limited 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES LTD. 
"DRAGO,, vapuru 10 ağus

tosta LIVERPOOL ve SWEN
SEAdan gelip yük çıkaracak. 

"LESBIAN,, vapuru 21) ağus

tosta LONDRA, HULL ve 
ANVERSten yük çıkaracak ve 
-ayni zamanda LIVERPOOL 
ve GLASGOW için yük ala
caktır. 

"LEGRIAN,, vapuru 15 
ağustasta LONDRA ve HULL 
için yük alacaktır. 

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

tir. Bruno Valter ismindeki 
büyük musiki üstadı Mazaro
fun sesini işitince hayran ol· 
muş ve: 

- işte Beniamino Gigliden 
daha üstün yeni bir kabiliyet 

Diye el çırpmıştır. 

Birçok milletlerin iştirak et
tiği Viyana müsabakasında 
birinciliği kazanan Mazarof, 
Viyana operası tarafından 7 
sene müddetle derhal angaj· 
man altına alınmıştır. K, ndi 
memleketinden ayrılırken bir 
çoban kadar haysiyeti olmı· 
yan Mazarof, müsabakayı ka· 
zanınca, Viyanadan dönerken, 
Sofya istasyonunda büyük me
rasimle karşılandı. Buketler 
iltifatlar ve muhabbetler dün· 
kü çobanın üzerine yağdı. 

Fakat sevinenler ve Sofya 
istasyonunda Mazarofu karşı· 
lıyanlar arasında eskiler giyin· 
miş bir kadınla bu kadının 
kucağında çırpınan bir çocuk 
vardı ki, bunlar, düne kadar 
fakru sefalet içinde yüzen ve 
hiç k' senin yüzlerine bakma· 
ya tenezzül etmediği kimseler 
iken, bugün biitün dünyaca 
tanınan ve büyük bir üstad 
sıfatiyle ve bilhassa cepleri 
dolu olarak memleketine dö· 
nen Mazarofun karısı ile ço· 
cuğu idiler. 

Mazarof, verilen resmi bu· 
ketlere, savrulan iltifatlara hiç 
ehemmiyet bile vermeden va· 
gonundan iner, inmez kendi· 
sine senelerce senelerce sefa· 
let ve aclık ortaklığı eden ve 
henüz eski elbiseli karısı ile, 
boynu bükük evladının yanına 
koştu ve gözleri yaşlı olarak 
iki sevgiliyi kucakladı, öptü. 
Başını onların omuzuna koya· 
rak ağladı .. 

Bu ağlayış çok manidar ve 
yerindeydi. Dünkü çoban, par: 
lıyan yıldızı karşısında gözlerı 
kamaşan rakip ve düşmanla· 
rına böylelikle çok yerinde bir 
karakter dersi vermiş oldu. 

* *"' Bulgaristanda bütün san' at 
alemini işgal eden ikinci ha· 
dise de İstançeva isminde 
meşhur bir Bulgar kadın ar
tistinin sahnede khr oluşu ve 
bu körlük zamanında yaşadığı 
feci aşk hayatı ve en nihayet 
geçen hafta çok hazin bir şe· 
kilde ölmüştür, 

Nadya lstançeva, Bulgar 
milli opera sahnesinin en pa~· 
lak bir yıldızı idi. Çok müstaıt 
kıvrak ve cazip bir kız olaP 
Nayda, sesının güzelliği ".e 
danslardaki büyük muvaffaki: 
yeti üzerine Bulgar artistlerı 
arasında büyük şöhretlerdel1 
birisi olmuştu. . 

Birkaç yıl önce, bir ge~' 
Bulgar milli opera sahnesi~ ~ 
bir temsil verilirken, guıe 
kadın, vazifesini yapmak üzr~ 
seyircilerin karşısına çıktı. .~ 
kat, şarkı söyleyip, rolünu~ 
en nazik bir y-erinde darı~ 
ederken arkası üstü düşere 

a· 
başından yaralandı. Bu ka:ı. 
nın sonunda şen artistin go ·f 
leri kör oldu. Bulgar maarı 

. . . v· a te" 
nezar~t~ art-~stı ı~a.nay bir 
davi ıçın gonderdı ıse de Ilı 
fayda hasıl olmadı, zav; rıı 
kız, san'ata karşı o!an aş 1 

r· 
bir türlü yenemediği içİ!l. :e 
tist arkadaşlarının dela!et•Ja) 
( Devamı 4 üncü sairi/# 



Sahife 3 23 Temmuz 937 (Ulusal Birlik) 
----------------------------------Almanyadak urnaZCa ya 

pılan para kaÇakçılığı 
1 n ti harların sebebi 1 Fratelli Sperco 1#--------------·' 

Son zamanlarda Japonyada iz mi ı· y Ü n Mensucatı 
intiharlar çoğalmış, bunun vapur acentası 

(Baş tarafı 2 inci sahifede) yanına bir volf polis vermiş· 
lerin hiçbir ceza çarpılmıya· ler, ertesi günde şık bir oto· 

üzerine hükumet, bu vaziyeti ZEGLUGA POLSKA A. B. Tu·· ı~k Anonı4m sı·rız eıı· 
tetkik ettirmek ve intiharların KUMPANYASI ' ' ' 

caklarını ilan etmişti. mobil yoklamaya tabi tutul-
Ayni günde hududa yakın madan hududi geçmiştir. Fakat 

~ehirlerden birisinde çok şık birkaç kilometre sonra oto· 
fakat çok ta sinirli gözüken ~obil bir~_enbire durmuş, şo-
hir ada · d · · .. for mevkıınde bulunan Na-m vergı aıresıne mu· 
racaat etti ve itirafatta bulundu zide, memura: 

- Çok pişimanım .. Bütün - Artık ininiz. Size ihtiya· 
sermayemi Jürih'te bir banka- cım kalmadı. Demiştir. Memur: 

- Ya paralar ne olacak? 
~a yatırdım. Çok hatalı bir iş 

Deyince şu cevabı almıştır: 
Yaptığımı, iyi bir Alman gibi 
h - Merak etmeyin yanım-
lreket etmediğimi şimdi an- dadır. 

lıyorum. Fakat paralarımı tek- Otomobilin arka çantasını 
tar Almanya'ya sokmaya ka· açınca, polis hayrette kalmış 
tar verdim . ve bavulun içinde binlerce 

......._Nazi memurlar, bu adamın lira bulunduğunu görmüştür. 

il daimi encümeninden: 
tksiltmeğe konulan iş 

Açın tutarı 
Bu İşe ait şartlar ve 
evraklar aşağıda yazılıdır 

istekliler 

İhalenin yapılacağı yer, 
tarih, gün, ve saatı. 

~ksiltmeye girebilmek 
1Çİn gereken belgeler 

f zmir -- Urla -- Çeşme yolunun 
40 + 000-42 + 800 kilometre-
leri arasındaki şosenin esaslı 
onarılması 
(4164) lira (72) kuruş 

A) Eksiltme proiesi 
B) Sozbağı projesi 
C) Bayındırlık _işleri genel şart-

namesı 

O) Açın ve proje 
Bu evrakları Bayındırlık direk
törlüğnde görüp inceleyebilirler. 

29 /Temmuz/ 937 perşembe gü
nü saat 11 de İl daimi encü
meninde. 

937 takvim yılı müteahteabhit
Jik ve Ticaret odası L elgeleri. 

~vakkat teminat (313) lira. 2361 

il daimi encümeninden 
Eksiltmeğe konulan iş 

Açan tutarı 
Bu işe aid şartlar ve ev
rak aşağıda gösterilmiştir 

istekliler 

ihalenin yapılacatı yer, 
tarih, gün ve saatı 

~~siltmcğe girebilmek 
•çın gereken belgeler 

udemişte Emmi oğlu okulunun 
ikmali inşaatı 
(9582) lira (95) kuruş 

A) Eksiltme projesi 
B) Sözbağı projesi 
C) Bayın~ırlık işleri genel şart-

namesı 

D) Açın ve proje 
Bu şartname ve evrakları Ba
yındırlık direktörlüğünde ğörüp 
inceleyebilirler. 

29/Temmuz/937 perşembe gü
nü saat 1 l de il daimi encü
meninde. 

937 takvim yılı müteahhitlik ve 
ticaret odası belgeleri 

~uvakkat teminat (573) lira. 2360 

1 
lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 

· No. 
205 
206 

Burnava Mersinli Banyo S, 8 taj No. lı ev 
Tepecik Hilal demiryolu 14 eski 28 taj 
No. lı ev halinde kullanılan kahvehane. 

Lira K. 
36 oo 
24 00 

207 Kahramanlar Kayıkçı namı diğeri köprübaşı 24 00 
S. 2- 2/1 eski 2 taj No. lı ev. 

208 Karataş vapur iskelesi. 
209 lmariye Kadifekalesi arkası Havuzbaşı mev

kiinde 4456 M. tarla. 

40 00 
3 00 

Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 15 gün müd
detle artırmaya konulmuştur. İhalesi 2 /8/ 937 pazartesi 
saat 15 tedir. Taliplerin Milli Emlak müdürlüğüne mü-
racaatları. 2390 ... 
lzmirPamukMensucatı 

Türk Anonim Şirketi 

sebebini öğrenmek üzere bir 
komisyon teşkil etmiştir. 

Komisyonun vc~di2i rapora 
göre, intihar edenler en çok 
011 altı ile otuz yaşında olan
lardır ve intihar vak' alarına 
en çok, hava yağmurlu oldu

! ğu zamanlar tesadüf olunu
yormuş! 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEVANTE UNIE 
G. m. b. H. 
HAMBURG 

"CHIOSn vapuru 16 Tem
muzda bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanlarına yük ala· 
caktır. 

"KONYA" vapuru 7 Ağus
tosta bekleniyor. ANVERS ve 
HAMBURG limanlarından yük 
çıkaracak. ---

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
1 

" EXT A VIA .. vapuru 7 
Ağustosta bekleniyor. NEV
YORK ve BAL TIMOR liman· 
lan için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMALI SEYRi 
SEFERLER 1 

"EXCALIBUR,. vapuru 30 
Temmuzda PIREden BOS
TON ve NEVYORK için ha
reket edecektir. 

"EXETER., vapuru 13 Ağus
tosta PiREDEN BOSTON ve 
NE.VYORK için hareket ede
cektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

ARMEMENT MABRO 
"GEORGES MABRO,, va

puru 23 Temmuzda ISKEN
DERIYE ve PORT·SAlD li
manlarından mal çıkaracak ve 
ayni gün KôSTENCE GA-
LATZ ve IBRAIL limanlarına 
hareket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 31 
Temmuzda bekleniyor. KOS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALATZ aktarması TU
NA ıimanları için yük ala
caktır. 

JOHNSTON W ARREN LINES 
LiMiTED - LIVERPOOL 
" JESMORE ,, vapuru ~ 

Ağustosta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla
rından yük çıkaracak ve BUR-
GAS, VARNA, KôSTENCE, 
S ULINA, GALA TZ ve IBRAIL 
limanları için yük alfıcaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE • OSLO 

"BAALBEK.. motörü 24 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: Izmir'de Halkapınardadırr. Temmuzda bekleniyor. ISKEN-

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen DERiYE, DÜNKERK ve NOR-
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi VEÇ limanları için yük ala-
irnal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu- caktır. 
catına faiktır. "Vapurların isimleri, gelme 

Telefon No. 2211 ve 3067 tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri-

elgraf adresi: Bayrak lzm!= şi1'Bir~;;'ci K~:~o;oo~e~:~ 

"LECHISTAN,, motörü 21 
Temmuzda beklenmekte olup 
ANVERS, GDYNIA ve DAN
ZIG limanları için yük ala
caktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVAn vapuru 14 
Temmuzda MALTA, CENO
V A ve MARSIL YA limanları 

için yük alacaktır. 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolayısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur ··-----Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR o~lu --

Yolcu kabul eder. 1 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerin-
Doktor 

Ali Agah 
Dr. Demir Ali 

Kamçıoğlu den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat ıçın 
FRA 'fEILI SPERCO vapur 
acentasına müracaat edilmesi 
rica olunur. 

Telefon: 4142/422112663 -
Çocuk Hastalıkbrı 

mütehassısı 1 

1 
İkinciBeylerSokağı No. 681 

T clefon 3452 

1 --------• 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 
ve elektrik tedavisi 

izmir - Birinci beyler sokağı· 
EJhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar 

Sıhhat Eczahclnesinde 
bulunur 

--

Pürı·en Şahap Tesiri t11bii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
rahatsız •e tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederle"-



Sahife 4 

Cumhuriyetci ispanya ordusu, dün 
mukabil bir taarruzda bulundu 

---------------~-w' Çok şiddetli surette devam eden dün~ü muharebede 
taraf eny süngü süngüye gelmişlerdir 

Paris 23 (Radyo) - Cumhuriyetçiler, dün yeniden mukabil bir taarruz yapmışlar ve ihtilalcilerin ileri harekatını tevkif et-
mişlerdir. 

Çok şiddetlı bir surette devam etmiş olan muharebede, iki taraf süngü süngüye gelmişlerdir. 
Cumhuriyetçilere mensup tayyare filoları, bu muharebede büyük bir rol çevirmiştir. 

Garsonlar 
Patronlarla uz. 

/aştılar 
Paris, 23 (Radyo) - Otel, 

gazino, bar ve lokantalarda 
çalışan garsonlarla patronlar 
arasında muvakkat bir uzlaş-
ma hasıl olmuştur. 

Patronlar, grev esnasında 

aldıkları ~arsonları istihdam 
edeceklerdir. 

Paris sefirimiz 
Dün B. Delbosla 

konuştu 
Paris 23 (Radyo) - Fran· 

sa Hariciye Nazırı B. lvon 
Delboş, Türkiye sefiri B. Su-
ad Davası kabul etmiş ve 
ve uzun müddet konuşmuştur. 

... 1 •• 

Yeni bir hava seferi 
San Fransisko, 22 (Radyo)

Amerikalı tayyareci B. Matem, 
buradan Moskovaya gitmek 
üzere bir hava seferi tertib 
etmiştir. 

B. Matern, Moskovadan son
ra Parise de giderek, Paris· 
Marsilya · Şam hava yarışına 
iştirak edecektir. - - --··--·---

Tali komite 
Bugün toplanacak 
Londra, 23 (Radyo)- lspan· 

ya limanlarına vazedilecek 
olan kontrol mes' elesini tetkik 
edecek olan ademi müdahale 
tali komitesi, bugün Hariciye 
nezaretinde toplanacaktır. -.... 
İtalya 12 ada nüma. 
yişini talik ediyor mu 
/ Baştara/ı 1 inci sahifede J 

file ve. küçük bir filo ile Ro
dos, lstanköy ve daha bazı 
adaları ziyareti şeklinde yapı
lacaktır. 

Sinyor Mussolini, ayni za· 
manda İngiltere ile de daha 
rn:ıslihane bir siyaset takibine 
karar vermiştir. 

ltalya'nın umumi siyasetinde 
görülen bu tahavvül, Avrupa 
siyasi mahafılinde derin bir 
memnuniyetle karşılanmıştır, ---...··-·--·---Maliyede nakiller 

Maliye memurları arasında 

yapılan nakil ve tayin listesi, 
dün şehrimiz Defterdarlığına 
gelmiştir. Bu listeye göre, 
Defterdarlık varidat memuru 
B. Osman Balcıoğlu, Beytüş-

şebap kazası Malmüdürlüğüne, 
Dikili varidat katibi B. Sii· 
leyman Bülbül, Karacasu ka-
zası Malmüdürlüğüne, Maliye 
mektebi mezunlarından Foça 
muhasebe katibi B. Münir 
Ruşen Kars vilayeti muhasebe 
müdürlüğüne, Lüleburgaz Mal· 
müdürü B. Reşid Seçkin 35 
lira maaşı aslile Ödemiş ka· 
zası Malmüdürlüğüne, Kara-
burun Malmüdürlüğüne 35 
lira maaşı aslile Urla Malmü· 
dürü B. Süleyman nakil ve 
tayin edilmişlerdir. 

1 ....... .. 

Fransız komünist par
tisi kongresi 

Parti lideri 8. Tores bugün mü
him bir söylev verecek 

Paris 23 (Radyo) - Kom Ü· cak ve öğleden sonra Parti 
nistler partisi kongresi, dün lideri B. Tores, mühim bir 
sabah toplanmış ve öğleden 
sonraya kadar müzakerelerde söylev verecektir. 
bulunmuştur. Kumünist kongresinin, zen-

Sekreter Kaşen ile Dofeld, gınlerden fazla vergi alınması 
uzun beyanatta bulunmuşlardır. hakkında hükumete bir rapor 

Kongre, bugünde toplana· vereceği söyleniyor. 
~~~~~--... .-.·~·~· ........ ------~-

Elektrik fiatleri 
••• 

Yeni tarife mucibince on yedi 
kuruştan hesaplanacaktır 

Elektrik tarife komisyonu, ı 
elektrik kilovat tarifesi n in 
yeniden tenzili için bugün bir 
toplantı yapa caktır. 

Komi s y onun içtimaına, bu 
mesele ile alakadar :ola· 

rak Ankaradan şehrimize gel· 
miş bulunan .Nafıa Vekaleti 
imtiyazlı şirketler Umum mü· 
dür muavini B. Muhiddin Do· 
ğukan riyaset ed~cektir. 

B. Muhiddin Doğukan, dün 
Şehir meclisi azasından Bay 
Muzaffer ile birlikte bu hu
susta tetkikata başlamış, Bele-
diye reisi B. Behçet Uzu da 
ziyaret ederek görüşmüştür. 

Haber aldığımıza göre, ko
misyonun yarın yapacağı içti· 
mada Elektrik şirketinin hesa· 
batı tetkik edilecek ve bun· 
dan evel 17 kuruş olarak tes· 

bit edilen tarife üzerinden ne 
mikdar tenzilat yapılabileceği 
araştırılacaktır. 

Halen 18,5 kuruş olan kilo
vat ücreti, altı ay evel tesbit 
edilen tarife mucibince ve 
1935 tarihlii zeyil mukavelena
meye göre, 17 kuruşa tenzil 
edilmişti. Bu tenzilat, henüz 
muteber sayılmamakla beraber 
yeni tarife de yapılacak ten
zilatla bundan evelki altı aylık 
devre içinde kararlaştırılan 
17 kuruşluk tarife de tatbik 
mevkiine girecektir. 

lzmir nafıa komiseri geliyor 
Şehrimiz nafıa komiserliğine 

tayin edilen, Bursa nafıa ko
miseri Halid, birkaç güne ka· 
dar gelerek vazifesine başlı· 
yacaktır. 

~~~------~---~~~-Su şirketini satın alıyoruz 
Nafıa Vekaleti, şimdiye ka

dar memleketteki birçok İm· 
tiyazlı ecnebi şirketlere ait 
muhtelif tesisatı satın almış ve 
bunları millileştirmiştir. İmli· 
yazlı şirketlerin, fazla para 
kazanmak emelile halka karşı 
yapageldikleri muhtelif yersiz 
hareketleri hepimiz biliriz. 

Kazançtan başka birşey dü
şünmiyen bu şirketler, zamanla 

Italya 
Gazeteleri 
Fransaya hücum 

ediyorlar 
Paris, 23 (Radyo) - İtalya 

matbuatı, İngiliz planını be
ğenmemekle Fransanın, ispan
ya işini işkal ettiğini ileri sür
mektedir. 

Alman gazeteleri de, buna 
yakın neşriyatta bulunmakta 
Fransanın gizliden gizliye cum 
huriyetçi ispanyaya yardım 

ettiğini ve mühim miktarda 
mühimmat göndermekte oldu· 
ğunu iddia eylemektedirler. 

hükumet tarafından satın alın

dığı için, memlekette faaliyette 
bulunan bu gibi şirketler pek az 
kalmıştır. Ankaradan aldığımız 
haberlere göre Nafıa Vekaleti, 
İzmir su şirketini satın almağa 
karar vermiş ve bunun ıçın 
tetkikata başlamıştır. 

İzmir su şirketi, İzmir hal
kının mütemadi şikayetlerine 
sebebiyet veren türlü hareket
lerde bulunmaktadır. 

Uzayıp giden bu şikayetle
rin ardı kesilmediği için Ve
kalet, bu şirketi de satın al
mak kararını vermiş bulun· 
maktadır. 

Şirket tesisatı tetkik oluna
cak ve kıymetlendirilecektir. 
Bu kıymet, taksitlere bağlana· 
rak ödenecek ve Halkapınar 
su tesisatı, belediyeye devro
lunacaktır. 

Fakat İzmir belediyesi, Hal
kakınar suyunun bedelini öde· 
mektense Buca nahiyesinin 
Tahtalıköy civarındaki mühim 
kaynak suyunu İzmire getirt· 
meği daha faydalı bir iş ola· 
rak kabul etmektedir. 

Paris borsa
sında 

/)ün panik vardı, 
frank gene düştü 
Paris 23 (Radyo) - Para 

borsasında dün bir panik hu-

sule gelmiş ve geç vakit 133 

frank mukabilinde bir Ingiliz 
lirası satın alınmıştır. 

Tüccarlarımıza 
kolaylık 

Muhtelif memleketlerle mer'i 
kliring anlaşmaları hükümleri 
dahilinde mal ihraç eden ta
cirlerimiz, bazı sebebler do
layısile menşe şehadetnamele
rini Merkez bankasına ibraz 
edememekte ve bu sebebten 

gönderdikleri malların bedelle

rini vaktinde alamamaktadırlar. 

İktısad Vekaleti bu vaziyeti 

nazarı dikkate alarak, tacirle· 

rimizin zarar görmemeleri ve 

mallarının bedellerini kliring 

hesaplarına göre vaktinde ala

bilmeleri için Merkez banka

sına bir emirname göndermiş 

ve şahsi taahhüdname vermek 

ve menşe şehaJetnamelerini 

bir sene zarfında ibraz etmek 

şartile tediyatta bulunulmasını 
bildirmiştir. 

• •• 
Bir Bulgar 

artisti 
(Baş tarafı 2 inci sahi/ede J 
el yordamı ile sahnede düş
tüğü yere gelir ve içindeki 
heyecanla, hüznünü gidermek 
üzere hüzünlü şarkılar söy
lerd. Çünkü, bu güzel kızın 
sevgilisi olan bir erkek artist 
vardı ki, Nadyanın kör ol
ması üzerine, başka bir kızla 
sevişmiş ve gösterilen saf ve 
nezih aşka hiyanet etmişti. 

Kız, bu erkeği çok seviyor· 
du. Onu görebilmek için Bul
gar milll tiyatrosu karşısındaki 
Opera kahvehanesinin önüne 
kadar getirilir, içerde bilardo 
oynıyan hissiz sevgiliyi çağır· 
tır, onun sesini duyar, elleri
ni elleri içine alarak koklar. 
Okşar ve kör olan iki gözün
den acı yaşlar akıtarak hün
gür hüngür ağlardı. 

Beş, altı yıl bu aşk ile ya
nıp kavrulan biçare kadın, 
geçen hafta öldü. Son nefesi
ni verirken bile, hep eski 
sevgilisini sayıklayan vefak~r 
artistin tabutu arkasından yüz
lerce san'at erbabı, bütün ar
tistler, gazeteciler, takdirkar
ları hıçkırıklarla ağlıyarak 
mezarlığa gittiler. 

Aşk, böyle hazin bir şekil
de bu zavallı kızı topraklara 
gömdü. 

-· Sezar ve Kornelya 
Eski 'Tcirilıi'il Mace;alarından 

- -5 
Kornelya, kocasına büyük 

bir korku ve itimatsızlıkla 
baktı. O ' Sillayı bilirdi, bu 
adam, kendi emel ve fikirle· 
rine hizmet etmiyenleri hiçbir 
zaman af etmezdi. Bugün ba
şı gövdesinden ayrılmazsa, 

partinin kaydı hayat şartile 
diktatörü olacak idi. Henüz 
mevkii iktidarı eline tamamile 
eline almamış olmakla bera
ber şimdiden bir istediğini 
yapanlardandı; daha geçen 
gün yakın dostlarından biri
sini, kendisi ile birlikte çalı
şamıyacağını bildirmiş ve da· 
ha akşam olmazdan evvel 
evinin Sillanın adamları tara
fından muhasara edildiğini 

görmüş idi. _Bütün Romalılar 
da, Sillanm sabık dostunun 
ertesi günü güneşin dogduğu· 
nu görmediğini, o gece tutula
rak öldürüldüğünü bilirlerdi! 

Sezar da Sillanın siyasetini 
kabul etmemekle kendisini 
daha seri bir tehhkeye koy· 
mayor mu idi? ve rakip tara· 
fa karşı da vaziyet bundan 
daha başka değildi! 

Kornelya bu sözleri kısa 

fakat seri bir tetkikten sonra, 
derin bir kabus içinde bulu· 
nuyormuş gibi: 

- Fakat Sezar, fakat Sezar. 
Dedi.. Sen benden birşeyler, 
belki de çok mühim ve pek 
çok şeyler gizliyorsun!.. Sillo 
herhalde sana korkunç teklif· 
lerde bulunmuştur; ben buna 
eminimi. 

Sezar, kollarını göğsü üze· 
rine çaprast koydu; bir heykel 
imiş gibi vücudunun hiçbir 
yeri kıpırdaman: 

- Evet.. Teklifleri çok müt
hiş ve korkunç idil Dedi. 

Sezar henüz sözünü bitirmiş 
idi; bitişik daireden bir gü
rültü, sanki bir boğuşma gü
rültüsü işitildi. 

Karı ve koca, bu gürültünün 
nereden ve niçin çıktığını dü
şünmeğe vakit bulamadılar. 
Odanın kapısı, kırılır gibi bir 
şiddetle arkasına kadar açıldı 
ve içeriye izbandut gibi üç kişi 
üç silahlı girdi. 

Bu üç kişi, Sillanın müstem
lekelerden seçtiği tedhiş kıt'a

larından üç asker idi. 
Bunların göründüğü her s9· 

kaktan, eski zamanın vebası, 
taunu bile bu kadar tahribat 
yapamazdı. Bunların göründü· 
ğü her evden, mutlaka mev· 
cudun yarıdan fazlasının cena
zesi çıkardı. 

Bunlar, ilamsız idamların 

icra memurları idi. 
Sezar, genç, diç, kuvvetli ve 

iradeli bir adamdı. izzeti nef
sine çok kıymet verirdi. Her 
ş eye müsamaha gösterebilir, 
fakat izzeti nefsine en küçük 
bir hürmetsizliğe tahammül 
edemezdi. 

İzzeti nefsini yaşatacağına 
genç Sezar henüz inanmamış 
idi. 

Sillanın veya başka her 
hangi bir müstebidin olursa 
olsun, böylece harimine kadar 
giren bu vahşi ve şuursuz 
icra memurlarına karşı Sezar 
şimsek sür'atı ve dehşeti ile 
bir karar verdi. Güzel ve 
genç zevcesini bir köşaye itti 
ve hemen kılıcına sarıldı. Ka· 
lın kumaştan harmanisini sola 
topladı. 

Yazan: F. Ş. Benlioğlu 

Bu suretle düşmanlarının 

silahlarına karşı nisbi bir si· 
per - kumaştan olsa · bir zırh 
vücuda getirdi. Ve, titretici 
bir ses, gürliyen, dehşet saçan 
bir ses ile: 

- Haydi satılmış, kiralan· 
mış köpekler, işinize başlayı· 
nız. Sizi bekliyorum!.. Diye 
haykırdı. 

Asker kıyafeti altındaki cel· 
ladlar, biran için şc.şırmış gibi 
kaldılar. 

Sezar ayni şiddet ve hid· 
detle sözlerine devam etti: 

- Merak etmeyiniz, geldi· 
ğiniz konak çok zengindi, 
yağma edecek çok kıymetli 
eşya var<!ıt. Kolay bir servete 
konduğunuzu sanarak buraya 
girdiniz, değil mi?. Fakat ne 
yazık, çok fena bir şekilde 
aldanmış bulunuyorsunuz. 

Çünkü bu evin sahibi henüz 
ölmemiştir. Çünkü bu evin 
sahibi esir değildir. Hür ve 
kahraman bir Romalı, bu menı 
leketin bir;sidir. Romada para 
ile alınıp satılan insanların adı 
bile okunmaz. Talihinizi tec· 
rübede çok ettiniz. Haydi, ya 
defolup gidiniz, yahut f cehen· 
nem yolunu size şimdi göste· 
receğim. 

(Ark.cısı var) ....... 
Kordon otobüsleri 
ucuzlamıyacak 

Benzin fiatlerinin ucuzlama 
üzerine, lzmir mülhakatı ara· 
sında sefer yapan otobüs ve 
kamyonlar nakliyat ücretlerin· 
de yüzde otuz nisbetinde ten· 
zilat yapılmış ve ve otobüsler 
halkı bu fiat üzerinden nak· 
letmeğe başlamışlardır. 

Mülhakata otobüs işleten· 
lerden bir kısmı, dün beledi· 
yeye müracaat ederek yapıla~ 
tenzilattan zarar gördüklerin• 
bildirmişler, ücretlerin yüksel· 
tilmesini istemişlerdir. Fakat 
belediye otobüscülerin bu ta· 
lehini kabul etmemiştir. 

Kordon otobüslerinde de 
tenzilat yapılması mümkün 
olup olmadığı belediyece ted· 
kik ettirilmiş; otobüslerin mun· 
tazaman, saatle hareket ettik· 
leri için, az müşteri 'ile de 
sefer yaptıkları ve bu sebeble 
ücretlerde tenzilat yapılamıya· 
cağı neticesine varılmıstır, 

Susuz mahal
leler cok sıkıntı 

• 
içinde kıvranıyof 

İkiçeşmelikte ve yukarı nıa" 
hallatın diğer semtlerinde ot~· 
ranlar namına beş kişilik bı~ 
heyet, dün belediye reisirı• 
ziyaret ederek halkın susuz· 
luktan çekmekte olduğu sıkırı· 
tıyı anlatmışlardır. 

Heyet, temizlik için değil, 
halkın içmek için bile su b~ 
lamadığını, evlerin kokma~-

.. e 
başladığını ve bunun önU11 

geçilmesi için Vezir ve Os· 
manağa sularının semt, seJJlt 
taksim edilerek haftanın ınu· 
ayyen günlerinde buralara ak•· 
tılmasını istemişlerdir. 

Belediye su dairesi, bu va· 
ziyeti tetkike başlıyacaktır· 
Eğer mevcut ıki membad•~ 
gelen suyun tazyiki yuk~ 

. ,.. 'J 51f1C mahallata kadar su verı nıe 1 
müsait ise bu şekil derba 

tatbik edilecektir. 


