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~ne ~artlan: Seneliği 700, altı aylığı 400 kurue 
.Resmi ilanlar için: Maarif cemiyeti illinat 

hdrosuna müracaat edilmelidir. 
l:!_ususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
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Sahibi: HAYDAR ROŞDO ôKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

......_Adres: f zmir ikinci Beyler sokağı 
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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Dünkü maçta 
Aydın muhteliti lzmir 

sporcularına 5-2 le mağlup 
olmuştur. 

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

.........__Yıl : 4 • No : 1080 Telefon: 2776 - Pazartesi - 16 Ağustos 1937 Fiati (100) Para 

lngiliz l(abinesinde Tadilat Var 
'=:::::------ ~- ~ --~~-~~~------------. ~-------------,,_-~.,...---~-------~~_,....--~~---,---,---,...,..........,,.........,.-~.,......,..~------

~in-Japon muhaserriatı-gün ıögiiiZ ~efiri Afgiın_a ____ s ____ k_e_r..........__i_h_---:;e_y_-
den güne inkişaf ediyor ıo;:~;~a::ı;;;;:~ıs. eti de dün .geldi 

·- • -- anlatacak 
imtiyazlı mıntakalar da topa tutulmuş, Paris, 16 (Radyo) - Lon· 

dradan gelen haberlere göre, 
ecnebilerden iki bin kişi telef olmuştur lngiltereninHindayda bulunan 

Japonya, Çine ültimatom verdi t~:~;:y:e~;~ec~~ ve g~;1:~~: 

Japon imparatoru 

zunu uluslar sosyetesi nezdinde ahvali hakkında lngiltere ha· 
protestoda bulunmağa karar riciye nezaretine izahat vere· 
vermiştir. Bunun için, Eylül- cektir. 
den evvel uluslar sosyetesi --•._. • 
konseyinin fevkalade surette Alman 
toplanacağı söyleniyor. J • 

Tokyo, 16 (Radyo) - Ja· nasyonalist eri 
ponya nazırı Bay Hirota, Nurenberg kongresi 
Yançede tecrid edilmiş olan 
Jakön tebaasının derhal ser· i~in hazırlanıyorlar 
best bırakılmasını, Çin hüku· Berlin 16 (Radyo)- Alman 
metinden bir nota ile talep Nasyonal Sosya:istlerinin Nu· 
etmiş ve aksi takdirde sefirini renbergte akdedeceği umumi 
çekerek münasebatı kesecrğini kongre için büyük hazırlıklara 
bildirmiştir. 1 başlanmıştır. Bizzat Bay Hitler 
- Devamı 4 ncü sahijede - Nurenberg'e hareket etmiştir. 

~~---~----·.,_·~·---.. --~----~-
\'eni Loka roo için müza

kerelere haşladılar 
----~--~--4----------8. Hitler. ltalva basvekilinin 

1 rmektu6una cevap veraı 
-.. 

---~~---~·~----~---
Dost ve kardeş memleket hey 
eti, merasimle karşılanmıştır 

Kahraman topçularımız 
lstanbu), 15 (A.A) - Bü- neral Esedullah Han da Pla· 

yük manevralarımızda hazır palas oteline inmiştir. 
bulunacak olan Afgan askeri 
heyeti Sbaşkanı şahi tümeni 
komutanı general Esadullan 
Han bu sabah 7 ,30 da Semp· 
lon ekspresile şehrimize gel
miş ve Sirkeci garinda lstan· 
Le'm'ıı l..ahıt ı o'y'demır, gene; 
ral kurmay yarbaşkanı Tum 
general Veysel Univer, lstan· 
bul merkez komutanı Tugge· 

Çin M. Nazırı 
Berlin, 16 (Radyo) - Çin 

Mal iye Naz rı Doktor Kong, 
burada dört gün kalarak dok· 
tor Şaht ve Hariciye Nazırı 
det görüştükten sonra Çine 
hareket etmiştir. -.•. -Şanghay 16 (Radyo)- Ame· mıntakasını bombardıman et· 

ti1ca tebaasından, harp saha· meleri yüzünden Japon ordu· 
llnda bulunan Amerikalıların larmm umumi bir taarruz yap
trnin bir mmtakaya nakli ta- maları muhtemeldir. . . 

. neral ihsan Ilgaz, hariciye 
lngiltere' de 
Kasırga ve fırtına 

ıc.rrür eylemiştir. Dün, Nankeroz ımtıyazlı 
Ecnebi devletler tebaasm· mıntakası: bombardıman edil· 

dan olup harp sahasında bu· 1 miştir. Haber verildiğine göre 
hınanlar, üçyüz bin kişiye ha· Japonların bu bombardımanı 
lit olmaktadır. Bunların başka bin ikiyüz kişinin ölümüne se· 
bir yere nakli, çok müşkül bebiyet vermiştir. 
törülmektedir. Eenebi devletler konsolos· 
Ş8ngay 16 (Radyo) - Çin . lan, bu hadiseden dolayı 

Japon muhasematı, günden protestoda bulunmuşlardır . . 
tüne inkişaf etmektedir. Nankin, 16 (Radyo) - Çın 

Çin tayyarelerinin, Japon hükumeti; Japonyanın taarru· , -··· Atatürkün lzn1iri şeref
lendirmeleri muhtemel 

8elediye reisi lstanbuldan geldi, büyükle 
trimiz fuarliçin!büyük ~alakaf gösterdiler 

' vapuruyle şehrimize dönmüştür. 

B. Hitler B. Mussolini ile birlikte 
Berlin, 16 (Radyo) - Yeni Bu mesele hakkında. 1.ltalya 

başvekili ~ B. Mussolmm B. 
Lokarno için İtalya ile Alman· Hitler~ gönderdiği mektuba 
ya arasında müzakerelere baş· B. Hitler müsait cevap ver· 

)andığı söyleniyor. miştir. 
------~--..,..·---··~·~~--~-------

lzmir muhteliti Aydını 
5 - 2 mağlOp etti 

protokol şef muavini Kudret 
Afgan sefir konsolosu tarafın· 
dan karşılanmıştır. istasyonda 
askeri bando Afgan ve Türk 
marşlarını çalmış , askeri kıta 
itiram resmini yapmıştır. Ge· 

Londra 16 (Radyo) - in· 
gilterenin her tarafında kasırga 
ve fırtınalar başlamıştır. Birçok 
yerler sular altındadır. Zayiat 
mühimdir. 

---------------·.,_.~ .... -.~--~~-----
1 n g i lt ere Kabinesinde 

Tadilat Yapılacak 
~----------------~-------

Samoel Hoarın Maliye Neza-
retine getirileceği söyle iyor 

Belediye reisi, Atatürke İz
mirlilerin tazimatını arzetmek 

ve Başvekilimiıe fuar hakkında 
izahat verdikten sonra fuarın 
açılma töreninde kendilerini 

davet eylemek üzere gitmişti. 
Muhtelitimiz (B) muhteliti idi. 
Aydın muhteliti çok çalıştı •. 

lletedige reisi B. Behçet Uz 
Geçen hafta lıtanbula ııit· 

llıit olan belediye reisi Dr. 
B. Behcet Uz, dün Karadeniz 

Belediye reisi, Başvekilimize 

fuar hakkında lazımgelen iza· 

hatı vermiş, gerek büyük şe· 
fimizden ve gerekse Başveki· 
limizden fuar için büyük alaka 

görmüştür. 
Memnuniyetle haber aldı· 

ğımıza göre, büyük şefimizle 
Başvekilimiz, müsait vakit bu
lurlarsa fuarın açık bulunduğu 
zaman içinde lzmiri teşrif ede· ' 
ceklerdir. 

Fuarın açılma töreninde, 
lktisad Vekilimiz B. Celal Ba· 
yar bulunacak ve fuarı ken· 
dileri açacaktır. 

Dün, Alsancak sahasında teaddit fırsatlar, Aydın kalesı 
lzmir muhteliti ile Aydın muh· önünde öldü. 
teliti arasında yapılan maç, Aydın takımında bizim n~· 
çok heyecanlı olmuştur. zarıdikkatimize çarpan en mu· 

Aydın muhtcliti çok güzel him hususiyet, enerıısı ve 
oynadığı halde, lzmir muhte· oyunu, gerek yorgunluk, ge· 
)itine karşı 2·5 yenilmiştir. rekse enerii bakımından baş· 

Aydın gençleri, dün fevka· ladığı gibi bitirebilmesidir. 
iade bir liyakat göstermişler Aydın, birinci devrede dört 
ve kusursuz oynamı~lardır. gol yediği halde hiç yılmamış, 

lzmir muhteliti, en genç bilakis ikinci ldevrede has· 
oyuncularla ve (B) muhtel:ti mına yakın bir' varlık göste· 
olarak hazırlanmıştı. Muhacim rerdk iki gol çıkardığı gibi 
hattındaki elemanların çoğu İzmirlilere ancak, ve oda son 
tecrübesizdi ve bu yüzden mü· ( Devamı 4 üncü salai/•de) 

Sir Samoel Hoar 
Londra, 16 ( Radyo ) -

(Popple) gazetesinin diplomasi 
muhabiri, Bay Novil Çember· 

liynın, kabinede tadilat yap· 
mağa hazırlanmakta olduğunu 
ileri sürebileceğini beyan et· 
mektedir. 

Bu tadilatın gayesi, dünyayı , 
Büyük Britanyanm kendi hu· 
kukunu müdahaleye azmetmiş 
olduğuna ikna için, hükumete 

söglefl uerirken 
daha milli bir mahiyet ver
mektir. 

Bay Çemberlaynın, Bay Vin· 
son Çurçil ile Bay Loid Corca 
nezaretsiz nazırlıklar teklif 
edeceği söylenmektedir. 

Lord Halifaks ile Bay Ed~ 
nin, ba~ka nezaretlere geçe. 
cekleri söyleniyor. 

Ayni gazeteye göre; Lo 
- Devamı 4 ncü &ahif f'Jde -
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Anasını Ciör ___ _ 
-~~Kızını Al 

Yazan: Sermet Muhtar No. 57 
__ B_u_i_h_tı-. m-a-1-le-r-zı"'.". h-n-in-e--g":"'ir..;e;.;;r-;--v-e-rm~iş";'k_e_n.._ salkımı yutması da 

girmez, Şahapta busbütün el çok kere vaki.. 
ayak bırakmıştı. Gayet yavaş Şahap derdini Çavuşa açtı. 
sesle, nefesi kesilerek: Çavuş, omuz silkip dudak 

- Aman gülüm, diyordu, büktü: 
yukarıki odada lamba mamba - Yahu sapıttın mı sen, 
yanıyorsa çabuk söndüreliml. yoksa çocuk mu oldun?. Böy· 

Ayaklarının ucuna basa ha· le dipsiz kile boş ambar zı-
sa, sendeleye sendeleye or- rıltılara metelik mi veriyorsun? 
tada dört dönüyor, merdiveni Arabı da, Kavanozu da, Da· 
de çıkamıyor, .. karısına havale ragonu, Kazaskeri de, hülasa 
ed yordu: alayını görürüm; işi açarım .. 

- Yerimden acele fırladım, İnsan bana, bu cam çerçeve 
damar d" mara hindi. St>n çık taşlama onların elinin altın· 

kar cı ğırn, sö ıı dur ışığı!. dan çıkmamıştır; bu kalleşliği 
Ba~ ı,: t' ü~tün d ,· ki yem ı k ye- etmt>z onlar.. Senin büyük 

dı, erı ve tıı ı r :.az m t'l aı keııın koca karı kim bilir hangi ka· 
) attığ 0 ı y t i i g em ı yordu . badayı taslağına yaptırmıştır. 

Bu t c<ıv 7 Oıı ı ' • rd,· ı ı bıri O kat ırı n ağzının tadını ver· 
t <Hd ı ı , r ı vrtl<l!>r, tı hçt· iistü dirı rı ırı, St>n rahatına baki. 
oddlar en korku laca ( ynler· Şahap, Çavuşu kucakladı. 
dir Daha bırkaç nY t-vvel, • Meııırıuıı 1111 mn-Jn kahveden 
duyulmamış mı id ı k Arap çıkt · Ko· ka yokuşundan yu· 
Abdullah, Etyemezdt- bos~ana kaııy.ıı vurdu. 
bıtışık olan bir evin arka oda
sından, camı kald ırır kaldır· 
maz, küttedek içeri atlamış. 

Evde hoppaca bir taze dulla 
ihtiyar ano~si ve teyzesi var· 
mış. 

Arap, 
saldırma, 

tazeye: 

dişlerinin 

bileğinde 
arasında 

usturpa, 

- Ya teslim ol, ya da ya· 
karıml Demiş ... 

Şahap, karısının eli elinde, 
alt katın sofasında, yani en 
emin yerde, bir saatten fazla 
ecel terleri dökmüş, tehlikenin 
ten sonra, usulcacık odalarına 
çıkmışlar, yataklarına girmiş· 
lerdi. 

O gece, Şahap korku ve 
helecanından, Eda ise kocası
na karşı nefret ve istikrahın· 
dan, sabahı sabahladılar. İki· 
sinin de gözüne uyku girmedi. 
Biribirlerile bir kelime laf et
mediler. İkisi ·de sanki put. 
Kemankaş beyin sabaha 

karşı dili açıldı: 
- Aliyetüşşam, bir saat da

ha dişini sık. Ortalık ışısın, 
fesi basıp dayanacağım Yıldıza 
Nişli Mahmut beyin nezdıne .. 
Bu rezaleti baştan aşağı anla
tacağım. Bak görürsün, Zap· 
tiye Nazırı olacak dızgallıyı 

·tepetaklak · ediyor muyum et· 
miyor muyum? Ona giivenen 
Onikilerin de canına okuyor 
muyum, okumuyor muyum? .. 
Kepazeliğin bu derecesi de 
olmaz. fstanbulun göbeğinde 
nedir bu Alikıran, başkesenlik 

Sahiden ortalık ışırken (şim
di Yıldıza gidiyorum!) diyerek 
evden çıktı. Meramı, gene 
kahveci çavuşa baş vurmak. 
onikilertn alayı!e onun ihvan
hğı vardır. Araya sokmak, 
aman dilemek . 

Şurasını da unutmıyalım: On· 
ikiler, vurdukları vurduk, kes· 
tikleri kestik şahıslar ama her 
hangi bir kimesne ocaklarına 
d.üştü mü, (Karımın yahut ga
comun ırzı, namusu sizlere 
emanet?) dedi mi, heriflerde 
fesi yıkarak cevap hazır: 

- Git, keyfine bak ahbap, 
kılınıza hata gelmez. Bir ça
parize rastladın mı çıtlat bize. 
O çaparize sebep olacak itin 
kuyruğunu iki bacağının ara· 
sına sıkıştırıveririz!. 

Ağızlarındaki basma kalıp 
cevap bu; fakat bir ikisinin· 
kine, hele reisleri olan Ara· 
bınkine kulak verme. T elkinı 

Koc • c;ı kap:dan çıkar çık· 
maz, artık herşeyi göze almış 
olan Eda, yüzüaü bile yıkama· 
dan, sandığındaki eski bir 
yeldirmeyi giydi; başını örtüp 
iyice sarmaladı. Bahçe üstün
deki odada, seccadenin üs
tünde, gene gözl'!ri tavşan 
uykusile aralık, okuyup üfle
mekle meşgul kınamsığa: 

- Teyze, dedi, ben cici 
annnme kadar gideceğim. Ya
rım saate kadar gelirimi.. 

Kadın, ne dediğini duyma-

siper etmiş, (Ha?. ne dedin?) 
diye bakıyordu. On günlük 
gelin, o sabah ilk defa olarak 
evden dışarı çıktı .. Adeta ko
şa koşa en kestirme yoldan 
Hafizenin evine .. 

Hafize daha yatağındaydı. 
iki parmağının arasında sigara 
sabah keyfinde... Kapının üs· 
tüste vurulduğunu duyunca 
(kim o?) diye bağırdı .. 

Sesi tanıdı. Bu vakitsiz ge
lişi hayra yormıyarak telaşla 
kalktı yerinden. Pencerenin 

yanındaki makaralı çekip so
kak kapısını açtı. 

Eda gözlerinde yaşlarla ba

şına gelenleri, kocasının so· 

ğukluklarını, marifetlerini. bir 
dakikasına tahammül edilmez 
hallerini anlatıp dururken Ha· 
fize kalkıp kalkıp oturuyordu: 

- Tuu münasebetsiz, beş 
para etmez, kof herifi. Tuu 
saygısız, iz'ansız, kuş beyinli 
mahluk... Boyun devrilsin se
nin, kalıp kıyafet düzenbazı, 
karaggöz göstermeliği, bostan 
korkuluğu!. 

Çoştukça coşuyor, hep lafı 
kesiyordu: 

- Alık karı, daha başlan· 

gıcında ben sana demedim mi?. 
Söyliyc söyliye dilimde tüy 
bitirmedim mi?. Bunun kaş· 
larına, gözlerine kalıbına al· 
danma; son pişmanlık para 
etmez diye çırpınıp durmadım 
mı?. Bir kulağından girdi, bir 
kulağından çıktı. Nihayet de· 
diğime geldin ama çi fayda?. 
Badehara bül basral. 

Eda, Hafizenin bir elini bıra
kıp ötekini öpüyor, 

- Cici anneciğim kusuruma 
bakma, affet, cahilliğime ver. 
Haklımışsın, kabahatin hepsi 
benimi diyor, gözlerinden şırıl 
şırıl yaşlar akıyordu . 

Şahap, kaleminde masasına 

(Uluıal Birlik) 

Dünya meseleleri: 

Japon siyasetinin 
temel taşları 

--------------------
Çin yavaş yavaş uyandı, bir teh-

like olmaya başladı; sür'atle 
hareket etmek icap ediyor 

Asyanın şarkını ele geçir
mek ve bu uğurda çalışırken 

bütün dünyaya hakim bir nü
fuz sahibi olmak.. işte Japon 
emperyalizminin esas siyaseti 
budur. 

Japonya, 1895 Çin - Japon 
harbi ile, bu programı ger
çekleştirmeğe çalışmış ve 1904 
Rus-Japon harbinden başla
yarak, 1910 da Koreyi istila 
etmek ve 1931 de Mançuriyi 
işgal etmek suretile bu prog
ramın tatbikatına girişmiştir. 

Japonya, Mançuriyi işgal 
ettiği gündenberi Japon ordu· 
su kumandanları ikiye ayrıl
mışlardır. General Ukaki g,ibi 
ihtiyarlar ve mutediller Man· 
çuride yapılan hareketin akı

lane surette tahdidini ve f"lde 
edilen mevzilerin tahkimini 
tavsiye etmişlerdir. Fakat genç 
zal itler, bunların başında 

meşhur general Araki bulun· 
duğu halde, Mançuride daha 
ileriye, hatta Şarki Sibiryaya 
ve Sarınehir sahillerine yani 
Çinin içerlerine kadar gidil
mesini istemişlerdir. 

Bunlar, Rusların ve Çinli
lerin memleketlerinde hararet· 
le ve hummalı, bir surette 
müdafaa tertibatı almaların· 
dan lap,onyanın 1931 sent!· 
<:11uu .... l.:1 ıucu U\- UCld Uc:Uli:& 

kuvvetli iki düşman karşısında 
bulunacağını iddia etmekte
dirler. Fakat Japonlar, Man
çuride ileri gitmekle beraber, 
yeni şehirler de zaptedecek 
olurlarsa, genç zabitlere göre 
ne Sovyet Rusya ve ne de 
Çin, Japon kuvvetlerine karşı 
mühim bir mukavemet göste· 
remiyeceklerdir. 

lşte Japon ordusunun, ek
seriyetle son seneler zarfında 
Tokyo hükumetinin hattı ha· 
reketine zıt olarak, vaki olan 
hareketinin sebebi bu suretle 

1 
anlaşılmış oluyor. 

Fakat imparator, sivil hü· 
kumet adamlarının nasihetlc
rinc uyarak genç zabitlere 
siikilt emrini vetmiştir. Genç 
zabitler, sivil ve asker olan 
mutedilleri hiçbir zaman bu 

birikmiş bir yığın evrakla meş
gul guya. Dosyaları, kağıtları 
zarfları karıştırıp durmada; 
zihni ise işlemede : 

Bir defa olsun görünmeli 
mi, yoksa görünmemeli mi? 

Gözleri de karşı köşede. 

haretlerinden dolayı affetme
mişler, bundan iki sene ev
velki isyanda bir çoğunu öl
dürmüşlerdir. 

Halbuki Çin, teenni hare
ket etmek suretile o kadar 
çok teraki etmiştir ki, Japon· 
ya bugün şarki Asyadaki 
emellerinin tehlıkeye düşme
mesi için daha fazla bekleme
den harekete geçmek lazım 
geldiğini düşünmiye başla

mıştır. 

Bu meyanda İspanya vaka
yii suretile Avrupanm vaziye· 
ti tehlikeli surette karışmıştır. 
Japonya da Çine girmek hu
susunda girişmiş olduğu ha
rekete y~ni merhaleler temin 
etmiye, ve her ne pahasına 

olursa olsun, Sarınehre kadar 
şimali Çini ele geçirmiye ka
rar vermiştir. 

Japonya bu suretle, Sovyet 
Rusyaya karşı · girişeceği as
keri hareket için sağlam bir 
üssülhareke elde etmiş ola
caktır. 

Japonyanın bu tehdidi kar· 
şısmda Çinin hattı hareketi 
ne olacaktır? 

Filhakika Çm, Japon emper
yalizminin, Çinde herkesin nef· 
retini celbetmiş olan kara 
emellerini ötedenberi biliyor. 

kuvvete hürmet eder ve öldür
mekten başka hiçbir medeni 
hareket tanımaz. Çin gene bi
liyor ki, kaybettiği toprakları 
tekrar ele geçirmek ve medeni 
milletler arasında kendisine la
yık bir mevki alabilmek için 
Japonya'ya karşı askeri bir za
fer elde edilmekten başka çare 
yoktur. 

Çin evvelce Japonyanın biitün 
hareketlerine mütevekkilane 
tahammül ederek milli bir te
ceddüt siyaseti tatbikine baş
lamıştır. Çinin vaziyeti maddi 
ve manevi noktainazardan 
bugün oldukça salah kesbet
miştir. Çinde milli vahdet 
bugün tam:ımen elde edilmiş 
ve tehdit edilen toprakların 
müdafaası için sınıf vefikir 
farkı gözetilmeksizin bütün 
Çinliler arasında bir çalışma 
birliği temin edilmiştir. 

Mareşal Şang - Kay • Şekin 
Sian - Fu'da geçirmiş olduğu 
( Devamı4 üncü sahi/ede ) 

Ayyaş Rakım yerinde yok. Ne B Siv ki• k 
4 rede bu sarhoş! Şimdi olsaydı U re l ÇOCU 

Ahmet Halil 

cebindeki ilaçtan üç dört yu· yaşındadır 6Skilodur 
dum çeker, belki kararını da Siverekte bir çocuk büyük 
verır. başı ile bütün dünyada eşsiz 

Başında kan, beyninde uğul- olduğu gibi henüz 4 ya~ında 
tu, yiireğinde ezinti, kahrolur· olmasına rağmen 65 kilo gel-
ken kapının rezeleri bostan miş olması dolayısilc de dün-
dolabı gibi gıcırdadı. ya rekorunu kırmıştır. 
Ayyaş Rakım içeri girdi.. Ahmet Halil ismindeki bir 

Avucunu göğsüne bastırarak: zatın dört sene evvel sıhhatli, 
- Merhaba erenleri.. i çe- giirbüz bir çocuğu olmuştur. 

kerken sermümeyyiz yerinden İlk günlerde fazla nıeme emen 
sıçradı: bu çocuk günden güne şişme· 

- Rakım efendi, bir lahza ye başlamış, nihayet 4 yaşına 
dışarı gell. geldiği zaman yaşı ile müte-

Ellerine yapıştı: nasip olmıyacak derecede şiş· 
- Aman ağabeyciğim dört miş ve büyümüştür. Bu gayri 

gözle seni bekliyorum . . Bana tabii vaziyet üzerine doktorlar 
b. •ıA 1 
ıraz ı aç.. çocuk iizerinde ctiide haşla-

- ·Arka&ı var - mı~ lardır. 

16 Atuıto 

Şaşılacak bir vak'a 

ir genç mualli· 
me kızın rüyası 
Katil olar;-k-gördü ada

mı sokakta tanıdı 
Bir Alman mecmuası, ruh 

alimlerini sonderece mtşgul 
eden şöyle bir vak'ayı haber 
vermektedir: 

"Hedvig ve Lena isminde 
iki genç kız, Münihte beraber 
terbiye görmüşler. Leyli mek
tepten çıktıktan sonra da ara
larındaki arkadaşlık devam 
etmiş. 

Hedvig Pomeranyalı bir ha· 
ronla evlenmiş ve kocası ile 
birlikte kırda, bir köşkte ya· 
şamıya başlamış. Ötekiler de 
Laypzigte bir . mektebe hoca 
olmuş. 

Hedvig evlendikten bir müd· 
det sonra, eski arkadaşını 
kırda ki köşküne davet etmiş. 
Lena o akşam, trene binmiş 
ve az sonra uyumıya başlamış. 
Fakat çok geçmeden müthiş 
bir kabus içinde birdenbire 
uyanmış. 

Gördüğü rüya şu: Arkada'. 
d ld "' gib1 

şımn yatak o ası, o ugu s· 
karşısında duruyor. Genç ~ 
dın, kocasının yanıbaşırı 8 

uyuyor. . . 
Yüzünün hatlarını gayet ıt 

farkedebildiği bir adam htÇ 

gürültü etmeden penceredefl 

içeriye giriyor. ve 
Yavaşça yatağa yaklaşıyo~le 

ı sonra elinde :, sıdığı balta 1 

kdrı kocayı par'rahyor. 
Mecmua bu rüyanın arkası· 

nı şöyle hikaye etmektedir: 
"Lena, bu müthiş rüyan~fl 

korkusu ile birdenbire uya~ I~ 
Fakat bu rüya, üzerinde oY tı 
müthiş bir intiba bırak~~it 
ki, Hedvig'i ve kocasını . ·rı· 

. 1. çı an evvel görmek istıca ı 1 

deydi. . fr 
Hedvig ile kocası mısadı 

· · l r 1• !erini istasyonda bekhyor a 
_ Devamı 4 ncü sahifede _.,, 

Ma;Ien, ga";;i~~ilere ate~ 
Püskürüyor. 

~ı· Sinema yıldızı Marlen Dit- sa arasında mekik dokuma 
· Koc~ rih Holivutta iken tanıştığı hayatını geçıremez. ef 

gazeteci Nena Belmonta çok geldiği zaman da yazaca~ ~et 
mühim sözler söylemiştir. buluyorlar. ~e~ela b.~nı edi' 

Yıldızın Londrada çevır· gün onunla bırlıkte gorrn ti 
ıd ., ırll 1 

mekte olduQ-u "zırhsız şövalye., ler mi, hemen ayrı ıg 9ir 
filminin iki sahnesi arasında dair travadısler veriyorlar. . 
söylenilen bu sözler, bugüne ~ün kumpanyadaki dos~la~~· 
kadar hiç itiraf edilmemiş ha· dan biriyle çıkmak tahn~ı 

0 
kiki düşüncelerin tercümanı ğine uğrasam gazetelerde ş 
olmaktadır. Zamanımızın en yazılar görülür: 
çok takdir edilenlerinden biri "Marlenin so~ gözdesi,, bir 
olan bu yıldız, artistlik mas- Buna mukabıl kocamı 

111 
kesini atarak bize bir kadın, kadınla birlikte görseler zaVB • 

bir anne kalbini bütün açıklı- kadın için "Siebertin .sorı ~:. 
ğıle gösteriyo. feri,, diye yaza~lar. Bır . dde' 

Marlen diyor ki: cık olsun düşünmek kabıl kİ 
Evet, çok doğı udur. Para ğil midir ki bizde birçok. ~;ı. 

kazanıyoruz: meşhur oluyoruz; dostlarla beraber çıkabılı 0 
fakat bunlar ne pahasına? İşte Bahusus bunlar ya evli , yahO 
daha bugün ve dün öğleden nişanlıdırlar. 
b k k rnesO' eri ağzıma bir lokma yiyecek Ben ve ocam ço . kt' 
birşey almadım. Benim istedi- · duz. Takdis ettiğimiz bır ı 
ğim, aradığım hayat bu değil zımız vardır. Bu yavru~~-
idi. İçinde yaşadığım dünyayı ben Birleşik Amerikaya d~,. 
görmek, öğrenmek, kabuller düğüm zamanda burada kildi 
yapmak, ne bileyim hayatın caktır. Tahsilini eski dürıys fi 

tezahürlerinden hakkımı almak yapmasını istiyorum; kocarJt' 
istiyordum. da fikri budur. 

oıııı Yazıklar olsun ki bütün bun- Biribirine pek bağlı ·v· 
lar bizim için yasaktır. Her bütün çiftler gibi, biz de t rıi 
akşam pek erkenden yatmaya lendiğimiz zamandan beri a'f k· 
mecburum. Çünkü ertesi günü sürur ve ayni elemi duydll e· 

• • • Jll saat altıda işe başlamak var. Bilmıyorum, gayretımızı, ç 
Akşamları saat yedi, yahut saimizi, şöhretimizi halka bo~,. 
sekizden önce serbest kalmış !uyuz; fakat bizim de bsŞırııı 
olmak:.g" ım pek nadir birşey- ları gibi hususi bir haya_tı •fi 

? N l b' ıos .. dir. Maamafih şikayet etmiyo· olmasın mı. orma ır ·rıe 
rum. Tabii mesleg" imi severim, bir defa işini Bitirdi mi, e"' ,. 

. d ... .. yaps sahneye çıkmaktan ise erkan gider, canının ıste ıgını Je' 
üzerinde görünmeyi tercih ede- İşle bu bizim hakkımız 1ıı, 
rim. Vakıa ilk 1 çalışmalarım ğildir. En şahsi duy u~ar.ıJ!l de 
sahnede başladı, ama birdaha en samimi diişüncel rımız~ C' 

d h halka bildirmek mecburıY oraya av et ctmiye iç niye-
tim yoktur. 

Halk, hele gazeteciler, be
nim hususi hayatıma dair hiç 
birşey bilmeyorlar. Fakat bu 
bilmemek onların malumat 
saçmalarına bir mani teşkil 
etmiyor. Kocamı hiç görme
diğimi yazıyor ve beni tenkit 
ediyorlar. Fakat kocamı gör
meğe Parişteki işlerinin mani 
olduğunu anlamıyorlar. Paris 
Holivuttan ne kadar uzaktır!. 
Bir adam Kaliforniya ile F r:uı· 

tinde bulunuyoruz. . 1. 
'b' ırıS Biı de başkaları gı ı ol· 

nız bizim de başkalarınd• dO' 
duğu gibi, duygularımı~, t' 

· · ·1 · mız "~ şüncelenmız, sevgı erı . 
11
e 

dır. Biz ne fevkatadeyıı',,911 
l. B. . er~ de anorma ız. ızım 0• 

· · ı · · zirı .l'fl üzerindek1 verım erımı . ·rıde 
kabilini kimse kendi ışı 

veremiyor'. . Jl'lef 
Gazetecıle ır pek fazla . bİ' 

ul nlmaktan hazzcttiklerı 
~ h ' fr,(/1',,....,,. 

De1J11mı 3 llC'll w 1 
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Reisi avukat 
olan bir dilen
ciler kulübü 

Marlen, gazetecilere 
ateş püskürüyor 

(Baş tarafı 2 inci sahifede J 
başka mevzu daha vardır: 

N. V. F ratelli Sperco vapur w. F. H. v an ROY AL NEERLANDAIS NAVY A limanlarına hareket 
acentası IOHvier •• ve şu-

KUMPANYASI 
Deır Zee "RHEA,, vapuru 18 Ağus· 

edecektir. 
"GDYNIA,, motörii 2 Ey

lülde ROTTERDAM, HAM
BURG ve ISKANDINA VY A 
limanlarına hareket edecc::ktir. 

rekisı Limited 
vapur acentası 

Polis, Montrealde bir dilen· 
ciler kulübü bulmuştur. 

Benim Jozef Sternbergle olan 
münasebetlerim. Ona çok 
borçlu olduğum münakaşa ka
bul etmez bir hakikattir. Fa
kat ben de kendi hisseme 
düşenleri yapmadım mı? Pek 
çetin çalışmada bulunmadım 
mı? Benim de biraz liyakatim 
olduğunu kabul etmek lazım 
değil midir? Benim mesleğim
de ve gayretimde tekamül et
mekliğim için çok büyük yar
dımda bulunduğu doğrudur. 
Fakat ben de bir istidat ol
masaydı, onun yardımı neye 
yarayacaktı. Benim kanaatim-

& Co. tosta ANVERS (doğru) ROT· 

Kulübün başında bir avukat 
v r. Kanuni bütün vaziyetleri 
hazırlıyan avukat, kulübü tam 
bir cemiyet halinde teşekkül 
ettirmiştir. Kulübün azası ol
mak için en az 10 senelik 
dilenci olacak ve sırnaşık di
lencilerden olduğu, avucunu 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 

Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 

a~tığı her kimseden en ufak 
miktarda dahi olsa birşey ko
~~rınıya muvaffak olduğu tas-
ık edilecektir. 
Cemiyet azası için tensip 

edilen köşe başları, sokaklarda 
başka hiç kimse dilenmiye
Cektir. 

1 
Hastalık vesaire gibi hal

kr~.e dilencilere yardım için 
ulupte bir de sandık kurul· 

~uştur. Bu sandığa dilenciler 
b~tgün kazandıkları paranın 
ır miktarını verecektir. 
l<ulüp kurulalı 3 sene ol

~~Ştur. Polis kulübü dağıtmak 
J•n teşebbüslerde bulunmuşsa 
a kanuni şekilde teşekkül 

ctr · 
l 
ığinden dağıtmak da zor 

0 muştur. 

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

C·ı 1 
t ve Tenasül hastalıklar 

t1e elektrik tedavisi 

tlı.ınir · Birinci beyler sokağı· 
lharnra sineması arkasında 

No.: 55 

Telefon: · 3479 

ce bir artist dünyaya artist 
olarak gelir. istidat yaratılmaz 
mevcut bulunur. Yetiştiren bir 
direktörün gayreti ne olursa 
olsun bir erkekte yahud bir 
kadında şahsi bir istidat mev
cud bulunmadıkça hiçbir şey 
yap~maz. 

Bu sözlerimden, değerimin 
fevkalade olduğu iddiasında 
bulunduğum zannedilmesin. 
Ben, sevdiğim bir meslekte 
elimden gelen herşeyi yapmıya, 
mümkün olduğu kadar muvaf • 
fak olmıya çalışıyorum . 

Yaşatmak istenilen şahsiyeti, 
ekran üzerinde hakiki bir 
tarzda yaşatmak benim için 
perestişe layık bir çalışmadır. 
Ona her bir noktadan benze· 
miye bütün gayretimi sarfede· 
rim. Fakat bu vazife müdde
tincedir. Bir defa sahne işi 
bitti mi, artık ben, ben olmayı 
da pek severim. Yani bütün 
bu gürültü, patırdıh hayattan 
sıyrılarak kocasını ve çocu
ğunu seven basit bir kadın 

olmak. Bunu da söylemekle 

G. m. b. H. 
HAMBURG 

"YALOVA 11 vapuru:25Ağus
tosa doğru bekleniyor. RO
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORA TlON 
" EXHIBITOR,, vapuru 18 

Ağustosta bekleniyor. NEV
YORK ve BAL TIMOR liman· 
ları için yük alacaktır. 

EXPRES vapuru 3 Eylülde 
Nev York için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMALI SEYRi 
SEFERLER 

"EXETER,, vapuru 13 Ağus· 
tosta PiREDEN BOSTON ve 
NEVYORK için hareket ede· 
cektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 29 
Ağustosda bekleniyor. KÖS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması TU· 
NA limanları için yük ala· 
caktır. 

STE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

"BUDAPEST.. motörü 13 A
ğustosta beeleniyor. Belgrad, 
Novisad, Conıaono, Budapeş
te, Bratislava, Fiume ve Llnz 
limanları için yük alacaktır. 

~ çok birşey istemiyorum?. JOHNSTON WARREN LINES /f_D ___ ;.;.;E~;;;;;;;;:;;:;:;;;;;;;..~--~-_;;,_--- LiMiTED - LIVERPOOL 
~ aimi ncÜmeninden; " INCEMORE ,, vapuru 29 
~ıl~ka~, ~ayındırlık sağlık ve sosyal ya~dım direktörlüklerinin bir Ağustosta bekleniyor. LIVER
iat 't

1
. ıhtıyacım karşılayacak olan (2700) teneke benzin vermcğe POOL ve ANVERS limanla· 

d e. ı çıkmadığından ötürü 2490 sayılı yasanın 40 ıncı mad- rından yük çıkaracak ve BUR
d::; gereğince 4-8-937 den 6·9·937 gününe kadar bir ay müd- GAS, VARNA, KÖSTENCE, 
il' e pazarlıkla eksiltmeye konulduğundan isteklilerin encüme-
ilınd t~plandığı her Pazartesi ve Perşembe günleri saat 11 de SULINA, GALATZ ve IBRAIL 

aırni encümenine başvurmaları. 2673 limanları için yük alacaktır . 
.......................................... 

lzıııiı· Yün M nstıcatı 
Türk Ano•ıim Sirk eti • 
lfalkapınar kumaş fabrikası 
~sim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

~ağlam, Zarif ve Ucuzdur 
~yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz _....._ ______ _ 
Q·. Satış Yerleri 
~~ıncı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anoni~ şirketi 

•tnar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR o~lu 

~ 1 

l~rnirPainUkMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

'r'Şit~etin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınarda<lırr. 
C erl_ı pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
. eyık ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
1l'rıaJ eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu· 

ARMENET H.SCHULDT 
HAMBURG 

"NORBURG,, vapuru ~7 
Ağustosa doğru bekleniyor. 
Roterdan, Hamburg ve Bre· 
men için yük alacaktır . 

DEN NORSKE MIDELHA VS
LINJE • OSLO 

"BOSPHORUS,,motörü 26 
Ağustosta Dieppe ve Norveç 
limanları için yük alacaktır. 

" BAALBEK ,, motörü 23 
eylülde bekleniyor. Dieppe, 
Dünkerk ve Norveç limanla· 
rına yük alacaktır. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

Doktor 
Ali Agah 

~hna faiktır. l' Çocuk Hastalıkl~rı 

alacaktır. 

"GANYMEDES,, vapuru 5 
Eylülde ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG li
manlarına hareket edecekti. 

"GANYMEDES,, vapuru 22 
Eylülde BURGAS, V ARNA ve 
KÖSTENCE limanları için yük 
alarak hareket edecektir. 
SVENSKA ORIENT LINEN 

"BARDALAND,, motörü 
elyevm limanımızda olup 12 
Ağustosta ROTTERDAM , 
HAMBMRG ve ISKANDI
NAVY A limanları için yük 
alacaktır. 

"VIKINGLAND,, motörü 23 
Ağustosta ROTTERDAM , 
HAMBURG ve ISKANDI--

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA-JULUA,, vapuru 16 
Ağustosta MALTA ve MAR
SIL YA limanlarına hareket 
edecektir. 

"SUÇEAVA,, vapuru 7 Ey
lülde MALTA ve MARSIL
y Aya hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder
ler. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerin· 
den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat ıçın 

ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olu-

• 

THE ELLERMAN LINES L TD. 
"DRAGO,, vapuru 10 ağus

tosta LIVERPOOL ve SWEN· 
SEAdan gelip yük çıkaracak. 

"LESBIAN,, vapuru 20 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. 

nur. 
Telefon: 4142/4221/2663 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 1 

Başdurak büyük ... 'ialepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bulunur 1 
-~~~~~~!!!!!~~!!!!!~~~~~~~~~~· 

elefon No. 2211 ve 3067 mütehassısı 1 
elgraf adresi: Bayrak lzmir 1 lkinci~:;!;:~oka~~52No. 68 

~ • 1 ~--~ ... .m ..... ..-.... mm ..................... iiD':~rAI":~~~~~ 

~ÜrJ• en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekle1 ı 
rahatsız •e tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsi e ederler 
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1 Muzaffer Giyyom 

Nakleden: F. Ş. Benlioğlu 
-1-

ti c·ıer, Madrid cephesinde biiyiik v.~:~::t~:~~v:·~~~:~ı:~ 1 
muzaffer ad1m alani Giyyoma 

bl·r taarruz · r· h 1 1 "Kinci Giyyom,, demek daha 

•,·~----~ azır anıyor ar ~!::~~nin°1~:;:::: b~:ı:: ::. 
Biskay cephesinde Cumhuriyetçilerin bütün mevzileri şa fetihlerle dolu beyzadelerin 

hayatı gibidir, Fakat Giyyom 

bombardıman edildi. ihtilalciler, silah taşıyan dö Normandi'nin iki mühim, 
iki büyük zaferi vardır. Bun· 

Vapurları da takip ediyorlar lardan birincisi Matila dö Flan 

) I
.h l" J ı C dre, ikincisi de İngiliz tahtın· 

Paris 16 (Radyo - ti a ci er, umhuriyetçilere silah ve ı mekte olduktan silah ve mühimmatın ispanyaya vasıl olmaması 
mühimmat ğötüren posta vapurlarını şiddetle takib etmeğe için ihtilalcilerce büyük gayretler sarfolunmaktadır. 
başlamıtlardır. Bilbao 16 (Radyo - 9 Trimotör bombardıman tayyaresi, 

Son gelen haberlere göre; Madrid cephesinde başlıyacak Biskay cephesinde Cumhuriyetçilerin bütün mevzilerini bom· 
olan umumi taarruzda Cumhuriyetçilerin, hariçten temin et· bardıman etmiştir. _______ ........... ... 
Konigsberg pa- Rus tayyarecilerin-' Ankaragücü 
nayırındaki pav- d h I • h b 1 

bisikletçileri 
yonumuz en a a 8 eryOk,Deni.zlidenNa.zilliye 

Büyük bir alaka ve Rus hükumeti tayyarecilerı· hareket ettiler 
takdire mazhar Denizli, 15 (A.A) - Şeh· 

o/uyoT bulmak için geniş tertibat aldı ::~:p::~~n o~:n u~:·k::~g~:: 
Berlin 15 (A.A)- Anadolu Moskova 16 (Radyo) - Şi· Tayyareci Levanefski ve ar· sporcularından dört bisikletçi, 

ajansmın hususi muhabiri bil· mal kutbundan Amerika'ya kadaşlarının bulunması için dün şehrimiz bisikletçilerile 
diriyor: gitmek üzere yola çıkan Rus Rus hükumetince büyük te· muhtelif gezintiler yapmışlar-

1937 yılı beynelmilel (Ko- tayyarecilerinden henüz bir şebbüslere girişilmiştir. dır. Bugün! Denizli bisikletçi-
nigsberg) doğu panayırındaki eser bulunamamıştır. Rus hü· Moskova 15 (A.A)- Resmi lerinden iki kişinin iltihakile 
Türkiye pavyonu, bugün me· kumeti, tayyarecileri aramağa bir tebliğe göre, Sovyet tay· 6 ya baliğ olan kafile, saat 
rasimle açılmıştır. Dikkatli ve koyulmuş ve Krasın vapurunu yarecileri, şimal kutbunda mec beşte Nazilliye doğru yola 
titiz bir itina ile Türk elişle· araştırmalara tahsis ettiği gibi huri surette buz üzerine inme· çıkmışlardır. 
rini ihtiva eden pavyonumuz, evvelce ayni yolu takiben se· ğe mecbur olmuşlardır. Krasin Mıntaka mensuplarile bisik· 
büyük alaka ve takdir kazan· yahat etmiş olan tayyareciler buzkıranına beraberine 3 tay· !etçiler, yolcuları şehir dışına 
maktadır. de iki tayyare ile araştırmalara yare alarak barrow burnuna kadar uğurlamışlardır. 

• • başlamak üzere hareket eyle- hareket etmesi emri verilmiş· • ' • ' • 
Çin.Japon muhase- miştir. tir . lzmir muhteliti Ay. 
matı günden güne J - • • • • dını s.2 mağlup etti 
inkişaf ediyor apon siyasetinin temel taşları dakikada, bir gol çıkartmıştır. 

( BaştaraJı 2 inci sahifede) tikbalde zaferin daha emin Aralarında Şevki, Zihni gibi 
- Baştaraf 1 rıci sahifede -

Tokyo, 16 (Radyo) - Rus 
hariciye nezareti, Tiyençin Rus 

sefarethanesinin uğradığı taar-

ruzun tahkikini istemiştir. 

Japonya hariciye nazırı Bay 
Hirota, bu hususta tahkikata 

başlandığını, Rus sefirine ce

vaben bildirmiştir. 

macera hatırlardadır. Kendisini bir surette temin edebilmek lzmirde yetişmiş oyuncular da 
esir etmiş olan kuvvetler, ha- için, Japonya ile her türlü vardır. Bu meyanda sol açık· 
yatına kasdetmek emelinde ihtilaftan tevakki etmek çare· lan ile sol hafları bilhassa 
değillerdi. Bunlar sadece ken· sini arayacaktır. nazarı dikkati celbetmiştir. 
disinden Japonyaya mukave· Bununla beraber, Japonya· lzmir takımında Sait, Fuad, 
met edilmesini istemişlerdi. nın, bütün şimali Çini kontrol Hakkı, Basri, Saim, Adil, Na-
Hatta Çinin kızıl ordusu, Ma· etmek hususundaki iddiasına mık, Hakkı, Fethi ve diğer 
reşale, Japonyaya mukavemete uzun müddet göz yumamaz. birinci sınıf oyuncular yoktu. 

da bulunan kadındır. 

Onbirinci asırdal Ruen ve 
Lil şehirleri iki ayrı hükumete 
tabi iki şehir idi. Bu iki hü· 
kumet te Flander ve Norman· 
diya idi . 

Bu iki hanedanın istikbali 
bu iki gence bağlanmış bulu· 
nuyordu; Flander hanedanının 
istinatgahı, beşinci Kont Bald· 
vin Flanderin güzel kızı Matild, 
Normandinm da üçüncü Dük 
Robert Dö Normandinin oğlu 
Giyyam idil • 

iki Kontluk hanedanı, istik
balleı ini daha sağlamlaştırmak 
için bu iki genci birbiriyle 
evlendirmek arzusunda idiler; 
fakat bu genç kızla bu deli
kanlı henüz birbirlerini bir 
defa olsun görmüş değildiler; 
birbir!nden hoşlanıp hoşlan· 

mıyacaklan da belli değildi; 

belki de her birinin kalbinde 
büsbütün başka simaların ha· 
yalleri hakim idi; bu izdivacı 
iki Kont muvafık götmüş idil 

Hakikat feci idi. Matild, ba· 
basının bu kararından çok 
evvel göğlünü Saksunya asıl· 
zadelerinden Brizzik adlı bir 
delikanlıya kaptırmış bulunu· 
yordu; bunun için babasının 
kendisini Kont Rebertin oğlu 
Giyyoma vermek hususunda 
kararını işitmek bile istemi· 
yordu!. 

Maild, sarı saçlı, mavi gözlü 
ve çok güzel bir kız idi. Buna 
mukabil, göğnlünün seçmesi 
olan Saksonyalı delikanlı ise, 

Matildin bu güzelliğine he· 
men hiç ehemmiyet verınet 

gibi görünüyordu. 
Bu sırada Lil şehrine siyasi 

bir heyet geldi; bu heyet, 
Normandiya dükünü Matiltiyi 
oğluna istemek vazifesile gön· 
dermiş olduğu heyet idi. 13° 
heyetin gelmesi, Matild içiP 
bir felaketti; Fakat Matild bu· 
nu baha başka tefsir etti. Ve 
gibi asil bir kızın, dük Ro· 
bert tarafından oğlu GiygoıJI 
için istenilmesini izzeti nefsine 
tahkir saydı. Çünkü Giygof!I• 
dükün nikahlı bir zevcesindeP 
olmuş bir çocuk değildi, so· 
zün kısası henüz bir piç idil . 

Bu vaziyetin düzeltiriJınesı 
de imkansız denecek derece· 
de güç idi: Çünkü Giygoın~0 

annesi düke layik, dük iç1~ 
zevce olabilecek seviyede b1

' 

kadın değildi, bir halk kt1' 
idi. Asil, şanlı şerefli, haşCJlet 
ve azametli bir dükün ne s~· 

' b'I retle olursa olsun halktan 1 

kızla evlenmesine imkan yokt~ 
Arletta, Giyyomun annesi, bir 
kuyumcu kızı idi. Fakat güıel 
çok güzel bir kadındı. Bu gii' 
zellik sayesinde Normandiys' 

( Arlaısı o!!!), . , 
lngiltere kabinest~' 
de tadilat yopı/ac'1~ 
/ Baştara/ı 1 inci sa/ıifede} 

Halifaks, hariciye nezaretin~ 
geçecektir. Bu takdirde, eıı 
Edenin muvaffak olaıntd1k1 

meselelerde Lord Halifak5~ 
muvaffak olacağı muhakk' 
sayılıyor. 

. : apılacak olan tadilatta v;; 
hılıye Nazırı Con SimonuP . 
Lord Sansolya olacağı ve s~ 
Samoel Hoarın da Maliye Nr 
zaretine geleceği söyleniy0''. 

Milli müdafaa Nazırı S~ 
Enskip, makamında kal11CB. 
ve Avam kamarasında da 81? 
vekil Nevil Çemberlayna '/f 
kalet edecektir. 

Söylendiğine göre, ecnebi 

karar verdiği takdirde kuman· Çünkü bu Çini Japonyanın 
dasın1 kabule hazır olduğunn vesayeti altına koymak de-
söylemişti. O zaman Nankin mektir. 

Şaşılacak bir 
vak'a 

-------~ ........ . 
devletler konsoloslarından bir 
komisyon teşkili ile bu mese· 

lenin tahkiki zımnında Rusya 
tarafından ileri sürülen teklifi, 

Japonya reddetmiş, keddi iş· 
lerine yabancı devletlerin ka· 

rışmalarına müsaade etmiyece
ğini bildirmiştir. 

Şanghay, 15 (A.A) - Çin· 
liler tarafından atılan bomba· 

lar Cathay otelinde bir Ame· 

rikah olmak üzere 8 ecnebiyi 

öldürmüştür. Amerikalı milyo· 

ner Ravliuson da Thibet so· 

kağına düşen bir bomba ile 
ölmüştür. 

Nankin, 15 (A.A) - Röy· 
terin• öğ_rendiğine göre lngil

tere, Fransa ve Amerika hü-

kı'.imetleri Çin hariciye neza· 
retine bir nota tevdi ederek 

beynelmilel imtiyaz mıntakas1-
nın bombardımanın1 protesto 

etmişlerdir. 
Şanghay, 15 (Radyo) - in· 

giltere general konsoloshane· 
sinin servisleri Soutcheku so· 
kağında Metropol oteline nak· 
ledilmiştir. 

Şanghay, 15 (Radyo) -
Royter ajansından: 

Dailye Nevsun Şimali Çin
deki muhabirinden aldığı bir 
habere göre, Çinliler tarafın
dan atılan bombalar Cumber· 
land İngiliz amiral gemisinin 
yanı-başına düşmüştür. Cum· 

hükumeti, asileri tecziye için Hatta Nankin hükumeti bu 
kuvvetler göndermeğe lüzum defa da Japonyanın tazyikına 
görmüş, fakat 450 milyon boyun eğmiye muvafakat etse 
Çinli buna muhalefet ederek, bile Çinliler buna müsaade 
hep birden: "Dahili harp de· etmiyeceklerdir. 
ğil, japonyaya mukavemet Esasen, Çin hükumet adam· 
isteriz!" diye bağırmışlardı. lan, bugün, haklı veya haksız 

Mareşal sağ ve salim olarak olarak, Çinin Japonyaya karşı 
Nankine döndüğü zaman, Çin ciddi bir mukavemette bulu-

nabileceğine ve birçok menabii 
halk cephesi, sessiz sadasız 
bir surette teşekkül etmiş bu· ve insanca olan ihtiyat kuv· 
lunuyordu. Bu cephe, nihai vetleri sayesinde, har'bı uzun 

müddet devam ettirmek sure· 
zafer için esaslı bir amildir. 

Bununla beraber Çin kendi tile Japonyayı nihayet kuvvet· 
zaafını daima müdriktir. Sana· ten düşürebileceklerine kail

yii, milli ihtiyaca cevap vere· 
cek bir halde değildir. Filo· 
dan mahrum bulunan Çin, 
harp zamanında kendisini bes
leyecek emniyetinden de mah· 
rumdur. Bu sebeple milli teş
kilatını yapabilmek için sulhe 
ihtiyacı vardır. 

Görüldüğü veçhile, Çin bir 
harbi kabul edecek kadar ha-
zır değildir. Çin, bugün, is-

berlandın limana bu sebepten 

dolayı girmemiş olduğu tah

min edilmektedir. Gemiye isa

bet vaki olmamıştır. 

Şanghay 15 (A.A)- Sentral 

Nevs ajansının Paoting' den 
bildirildiğine göre, Japonların 
Üç gündenberi hankeu'ya yap· 
tıklan taarruzlar akim kalmış· 
tır. Japonlar Hopei istikame· 
tinde ric'at etmektedirler. 

Çin makamatı namına söz 

dirler. 
Fakat Japonya istediği tak

dirde, Çin de ister istemez 
harbi kabul edecektir. Halbu· 
ki Japonyanın uzun müddet 
düşünülmüş bir planı vardır. 
Japonya son dakikada bu 
planı değiştirmediği takdirde, 
Çin·Japon harbi bu defa içti· 
nabı kabil olmıyan bir hadise 
olacaktır. 

söylemeğe salahiyettar bir zat 

beynelmilel imtiyaz mıntakası· 

nın bombardımanı ve dost 

memleketler tebaasının ölümü 

ile dolayısile teessürlerin be· 

yan etmiş ve Çin makamatının 
Japonlar tarafmdan hareket 
üssü ittihaz edilmiyen Fransız 
mıntakası kısımlarında askeri 
hareketler yapılmasından içti· 
nap edilmesi için emirler ver· 
miş olduğunu ilave eylemiştir. 

• Baştarafı 2 incisahijede • 
Lena rüyasını anlattığı zaman 
her ikisi de gülerek kendisile 
alay ettiler. 

Fakat Lena, hiç görmediği 
yatak odasını olduğu gibi tarif 
edince, kar1 koca şaşırdılar 
ve düşündüler. 

Genç muallime köşkte on 
beş gün misafir kaldı. Hare· 
ket günü Hedvig'in kocası, 
kendisini istasyona kadar teşyi 
etti. 

Bir sokaktan geçiyorlardı. 
Genç kız birdenbire bir çığlık 
kopardı. Baronun kolunu sıkı 
sıkı tuttu ve bir eli ile de 
kendilerini selamlayarak geçen 
bir adamı gösterdi: 

- İşte ol dedi, aman nasıl 
tanıdım. Rüyamda iken boy· 
nunda bir yara r.eri olduğunu 
da görmüştüm. İşte o yara 
yeri de gördüğüm gibi .. 

Lena, rüyası ile hakikat 
arasında bu kadar müşabehet 
görünce, büsbütün şaşırmıştı. 
Barondan, kendisine selam 
veren bu adama o kadar iti· 
mad etmemesini ısrarla rica 
etti . 

Baron dediki: 
- Bu adam, epey zaman· 

dır bizde çalışır, namuslu, ter· 
biyeli bir adamd1r. Sonra biz 
de çalışan herkes bizi seven 
insanlardır. 

- Hayır, hayır. lnanamıyo· 

rum. Siz bu adamı koğunuz. 
Hatta şimdi bu adamı koğa· 
cağınıza yemin edeceksiniz. 

Lena o kadar ısrar etti ki 
Hedvigin kocası, son derece 
namuslu, emektar bir adamını 
işinden çıkarmağa razı oldu. 

Lena, Baronun bu vadi üze· 
rine sakin ve müsterih trene 
bindi. Fakat aradan dört, beş 
gün geçtikten sonra birgün 
trende iken rüyasında gördüğü 

sahnenin tahakkuk etmiş ha
lini gazetelerde olduğu gibi 
okudu. 

Baronla karısı, gece uyur
ken, balta ile öldürülmüş· 

lerdi. 
Mazisi sonderece temiz olan 

katil yakalanıp isticvap edi· 
lince, şu cevabı verdi: "Bilmi· 

yorum, birdenbire gözlerim 
karardı.,, 

Katilin, hiçbir sebep gös· 
termeden kapıdışarı edilmesi 
izzetinefsine dokunmuş, o da 
bir çtlgmlık zamanında bu 
cinayeti irtikap etmişti. 

Eğer Lena, Barona karşı 

ısrar edip te bu adamı işinden 
koğdurmasaydı, o da bu cina· 
yeti işlemiyeeekti. Şimdi bu 
facianın bir nevi mes'ulü vaz· 
iyetinde bulunan genç mektep 
muallimesi vicdan azabı içinde 
kıvranmaktadır. 

Ruh işlerile uğraşan alimler 
bu hadiseye son derece ehem· 
miyet verme tedirlq.,, 

Amerika 
Brezilya'ya ıJapıtf 

vermiyecek ~ 
Berlin, 16 (Radyo) - p. 

man resmi mehafili; BrezilY'~ 
·~-6 muhribin . Birleşik Aıne~if 

tarafından kıralanmasını el1 
'l k .,,,rııP 
ı e arşılamıştır. Amerı~ 

·~ı 
ba kararının Almanya aleYb1 

'd 

bl11''' bi~ hareket olduğu ta Jıf 
edılmektedir. Çünkü J1or ,r 
Hullun son bir nutkunda 6·~· 
zilya iptidai maddeleri üıer'r 
d Al ·· ·· oldu e manyanın gozu 

zikredilmiştir. )/ 

Boynos-Ayres, 16 (RadY
0 ·pı 
pfl 

Brezilyaya verilen 6 IJlll ~· 
burada büyük bir alaka ıJ'!' 
dırmıştır. r;J 

Arjantin deniz kuvvetilOOd~t· 
ve Brezilyanın 60,000 toflfl 
Amerikanın kiraladığı se 1t 

ler bu nisbeti bozınuştı.ı~plgl 
Pan-Amerikan misakını ds 

etmiştir. dY0)
1 

Boenos Aeres 16 (l~~.d~rıv 
Brezilya hükumetin~n, ~iği 6 

olarak Amerikadan ıs~e Afi{ 

torpitonun verilmernesı, ef 
"t 

rika hükumetince takart~,rıtİ~ 
lemiştir. Bu karar, A;l ~,r· 
hükumetince hüsnüsuret e 
şılanmıştır. 


