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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ OKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

---Adres: lzmir ikinci Beyler sokağı 
~ne oartlan: Seneli~ 700, altı aylığı 400 kuruo 

Resmi ilanlar için: Maarif cemiyeti ilinat 
bürosuna milracaat edilmelidir. 

liususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
Basıldığı yer?" (ANADOLU)Matba~ 
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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 
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Atese ., 

Mussolini 
Hitlerle görüımek ve kon. 

greye iştirak etmek üzere 
Nurenberge gidecekmiş .. 

Fiati (100) Para 

Verdiler ~_Japonlar Şanghavı 
Sarayda yapıla~n~b~ü~y=ü~k~re~s~m~i~~M~u~ss~~ı~-~~i-N-ur~e~n~be~~r~ge~g~i-

geçit çok parlak olmuştur derek Hitl~r!e görüşecek 
Fransız gozetelerı, Duçenin Nurenberg 

Balkan antantı devletleri erkanıharbiye reisleri,Dolmabahçe kongresine iştirak edeceğini yazıyorlar 
sarayında mareşal Çakmağın riyasetinde toplantı yapacaklar ... ı vekiller ve Balkan antantı ve 

' Şaı k paktı devletleri erkanı 
f harbiye reisleri ile diğer dev

letlerin askeri heyetleri geçid 
resmini takib eylemişlerdir. 
Yabancı erkanı harplar, saat
i arca devam eden parlak resmi 
geçitten sonra gördükleri in· 
tizamdan ve manevralardaki 
yüksek harp kabiliyetinden 
bcıhis ile Mareşalimizi tebrik 

içtima akdeylemeleri muhte
meldir. 

' Büyük Şef 
İktısat Vekilimizin 
telgrafına cevap 

verdiler 
Takiben CeUil Bayar 

iktisat Vekili 
tebrik etmişlerdir. lzmir 

Geçitresminde tank, zırlllı Hızla ilerleyen endüstrimi-
otomobiller, tayyare topları da zın eserlerini tanıtan lzmir~ 

Şanlı süvari/erimiz 
bulunmuştur. Yüzlerce tayyare, Enternasyonal Fuarının açıl: 
kahraman ordu geçerken ga· dağını ve bu münasebetle sa-

İstanbul, 23 ( Hususi ) - Sarayda yaptığı geçid resmi 
Trakya manevralarına iştirak çok muazzam olmuştur. 

yet alçaktan uçarak resmige· ym yurttaşların hakkında gös· 
çide iştirak etmiştir. terdikleri yüksek ve samimi 

ctrniş olan kıtaatımızın dün Büyük ~ef Atatürk, başvekil, İstanbul 23 (Hususi) -Bal- hisleri bildiren telgrafınızı 

~ ~ Paraşut kulesi dün 
-~ 

kan antantı devletleri Erkanı· büyük bir memn-mıiyetlol· 
harbiye reisleri, Dolmabahçe dım. Teıekkür eder ve yur· 
sarayında mareşal F eni Çak· dun ekonomik inkişafı ve re· 

merasimle açıldı mağın riyasetinde bir toplanb fahı yolunda daimi başarılar 
yapacaklardır. dilerim. 

--~~--------~---
Şark paktı devletleri Erka- ı K. Atatürk 

1 ktisad vekilimiz, bugün~ /par kotrasile nııharbiye reislerinin de bir \._ 
milli bir gurur duymaktayım. J stanbula hareket ettiler kuvvetini milletten, milletin 

---- vatanperverliğinden almaktadır. Hepimiz biliriz ki, yirminci 
asır, yeni yeni ibdalarla, be
şeriyete yeni ve refah verici 
icatlarla doludur. 

açmıştır. 

B. Celal Bayarın 
Şimdi açılış merasimini yap
makla zevk duyduğumuz bu 
eser, milletin liyakatını gös-s6ylevi 
termektedir. Ben, şahsan bu 

Aziz vatandaşlar, eserin açılışına delalet ett; 
Türk . hava kurumu, bütün ğimden dolayı büyük bir zevk, . ... .. . . ..... . 

Bugün, bütün milletler ara· 
sında hava mes' elesi o derece 
- Devamı 4 ncü sahiff'!de 

Uzak şark~a harp şiddetlendi 

Sovyet .Rusya <;ine silah 
-gonetermeğe başlamış. 
Rusya, Çin-Japon harbına müdahale ederse, Al

manya da derhal Japonya ile harekete geçecekmiş 
ı -- -·- -· ~ . ·---~---------
Şanghay, ·karadan ve:denizden topa tutuldu 

, 
r.._ ~ 1 Paraşut kulesi 

- Türk Ha~; - Kurumunun, 

l<ültür Parkta yaptığı Paraşüt 
kulesinin açılma töreni, dün 

Öğleden sonra saat 16,30 da 
Yapılmıştır. Törene, istiklal 
rnarşile başlanmıştır. 

Valimiz B. Fazlı Güleç, kı· 
sa bir söylev vermiş ve ilk 

llaraşüt kulesinin İzmirde ya· 
Yapılması münasebetile hüku· 

rtletimize ve Hava Kurumuna 
lzrnirliler namına teşekkür et· 
rtıiştir. Vali B. Fazlı Güleçten 
sonra lktısat Vekilimiz B.Celal 
Bayar, atideki söylevi vermış 
Ve kurdclayı kcıcrek kuleyi 

Şanghay 23 (Radyo) -De· 
nizden ve havadan devam eden 
bombardımanlar, Şanghay aha
lisini bir dehşet içinde bırak· 
mış bulunuyor. 

Japonlar, Nankeodan gelen 
iki Çin fırkasını çevirmek üzere 
yeni kuvvetler celbetmişlerdir. 

Çinliler, irntiyazh mıntaka-~ 
daki Y anspiv mahallesini işgal 

eylemişler ve oradaki papas· 
ları kovmuşlardır. 

Tokyo, 23 (Radyo) - Ja·. 
ponğa'ieteleri, RÜsya~ın, sa"~: 
günlerde Çine silihgönder· 
meğe başladığı yazıyorlar. Bu 

lga-zeteler; - RÜsyanın müdah-a: 
lesi halinde Almanyanın, der· 
hal Japonya ile akdetmiş ol· 
duğu muahedeyi tatbike baş
lıyarak japonyaya yardım 
edecetini yazıyorlar. 

Londra 23 (Radyo) - Lon· 
dra Ticaret odası reisi Bay 

Japon c:skerleri 
Maşal; Çin ·Japon ihtilafının milyon sekiz yüz bin sterlin 

başlangıcından şimdiye kadar derecesinde bir zarar gördü· 
lnıiltcrenin Şanghayda bir - Devamı 4 ncil ~ahifede -

Hitler, Mussolini ile bir arada 
Paris, 23 (Radyo) - Fran· tır. 

sız gazetelerinin, musıren yaz· Ayni gazeteler, Nörenberg 
dıklarına göre; İtalya başveki· kongresinde ltalya matbuat 
li B. Mussolini, yakında Al· ve propaganda Nazırı B. Di· 
manyaya gidecek ve Nören• no Alkaberinin de hazır bu· 
berg kongresinde bulunacak· luaacağmı ilave ediyorlar. 

~~~~-----~~~·~··.-.ı~----~~~-

lngiliz donanması 
~~----------~---N ozeland yakınındaki adalar-

dan bir kısmını işgal etmiştir 
Londra, 23 (Radyo)- Velington'dan haber verildiğine göre 

lngiltere donanması, Cenubi Amerika ile Nozeland arasındaki 
adaların bir kısmını işgal eylemiştir. Bu adalar, icabında tay· 
yareler için birer üs olabilecek derecede ehemmiyetlidir . ·- ... 
Manisada üzüm bayramı 

çok neş'eli geçti 
-· lktisad vekili de bayramda bulundu 

k6ylülere mükafatlar verildi 
Manisa (Hususi)- Dün Ma· 

nisa fevkalade birgün yaşadı. r. 
10 binlerce köylü, bağcı ve 
münevver, vali Dr. Lütfü Kır· 
dar tarafından tertip edilen bü
ylik üzüm bayramını kutladı . 

Halkevi bahçesinde topla
nan bağcılara B. Lütfü Kırdar 
Dr. Necdet ve diğer birçok 
hatipler söylevler verdiler . 
Üzüm cinslerinin ıslahının ehem 
miyetini, üzümün memleket 
iktisadiyatındaki mühim mev· 
kiini anlattılar. Söylevlerden 
sonra 10 bin kişi bayram için 
yazılan üzüm şarkısını hep bir 
ağızdan söyledi . 

Bayram münasebetiyle tertip 

edilen iyi üzüm yetiştirenler 

müsabakasında Çobanisa köyü 

birinci, İğdecik köyü ikinci, 
Manisa merkez de üçüncü ol
du. Müsabakada kazanan bağ· 
cılara kükürt, göztaşı tulum· 
balan, üzüm bandırma takım
ları hediye edildi. 

Bağcılar, davul zurna çala· 
rak caddeler de dolaştılar. 
Halkevi bahçeıinde milli oyun-

Manisa valisi Lütfi Kudar 
lar oynadılar. 

Stadyumda da güreş ve futbol 
müsabakaları yapıldı 

Saat 19,30 da, lktısad Ve
kilimiz B. Celal Bayarda Ma
nisaya geldi ve üzüm bayra
mına iştirak etti. Vekilimiz 
vilayet hududunda vali, ku
mandan ve Manisa saylavları 
tarafından karşılandı . Halke
vinde bir müddet istirahat 

- Devamı 4 ncü sahi/ede -



Sahife 2 (Ulusal Birlik) 23 Ağustos 93?._., ... 

Yeni Sovyet 
pulları 

Anasını Ciör 1zvestiyanın mühim bir makalesi 

~~--Kızını Al Almanya, <;ekoslovakyayı is Sovyetler Birliği P. T. 'f, 
Halk Komiserliği, Çkalo"' 

Baydukov ve Baliako tarafın· Yazan: Sermet Muhtar No. 63 
bilsin!) diyen bir bakış. 

Koca karı sezdi: 
- Sen, Zühtü Efendiyi ne 

sanıyorsun? Başında takke, 
saçı sakalı perişan, sırtında 

yamalı hırka, yani eline on 
para ver halde gördüğün için 
adam yerine mi koymuyorsun?. 
Vaktile Gümrükde mi, Defter
hanede mi katipmiş. Kalemin
den kan damlarmış. Karıdan 

yana bahtsız çıktığı için içkiye 
vurmuş. İşinden gücünden 
çıkarmışlar. Zavallıcık, elindeki 
avucundaki ile aktar dükkanı 
açmış.. Düşmez kalkmaz 
Allah!.. 

bir 

Zühtü efendi, gözünde göz· 
lük, elinde ( Tercü anı Haki
kat) ceridesi, yanında nargile; 
mütalaa ile meşgul. Dükkanın· 
da da in cin top oynuyor. 

Hafize: 
- Sabah şerifin kalimera!. 

diyerek girdi. Eda da peşin
den. 

Aktar efendi, mosmor bur
nundaki kulaklı gözlüğünün 

üstünden, kan çanağı gözlerile 
baktı: 

- Safa amedi! .. Gel baka· 
lım!. 

Hafizenin biraz evvel tarif 
ettiğinin tıpatıp aynı .. 

Başında, beyazken kirden 
kahve rengi olmuş bir takke. 
Cezbeye gelmiş dervişler gibi 
saçı sakalı perişan. Sırtında 
parçalı bohça misali bir hırka. 
Hakikaten eline on para ve· 
rilecek halde... Orada ne ışı 
var, Eyüpsultana gidip ıskat 
toplasa ya ... 

Gelgelelim, (Safa amedi!) yi 
öyle tecvitli tecvitli, fayı, ayı 
öyle dört elif mikdarı çıkara
rak söylüyor ki mürekkep ya
lamışlığı muhakkak. 

Nargilenin .marpucu elinde, 
fakat ağzında o sası sası tön
beki kokusundan eser yok. 
Nefesi keskin ve ekşimtrak, 
buram buram yayılıyor. Türk
çesi konyağı çekmiş. 

Gözleri fıldır fıldır dönüyor. 
Dükkandan içeri girmiş olan 
soluk yeldirmeliden ayrılmı
yor. Hülasa, yalnız nargile ve 
içki tiryakisi değil, kadın tir
yakisi de .. 

Hafize ile senli benliliği, 
selamün aleyküm deyişinden 
belliydi. Nitekim daha da is
bat etti: 

- Hafizeciğim, ne alemler
desin ba~ayım? Dünyadan, 

• ukbadan, cennetteki huriler
den ve meleklerden, cehen
nemdeki facirelerden ve fası
kalardan ne haberi 

Öyle de gözü keskinlerden 
ki refakatindeki sımsıkı örtülü · 
yaşlı ve, ihtiyar harcı . kıyafet
i inin terütazeliğini, liselebin 
minclesbap bu kılığa girmiş- · 
ligini lahzada çakmış. , 

Görülen köye de kılavu:r İs· 
lemez. O cıvan reftarile geliş, 
o tostoplu göğüs, eski püskü 
yeldirmenin altından kendini 
belli eden o incecik bel ve 
taşkın yanlar, sahibinin ne çe
şit bir mal olduğunu bildir
mede. 

Geçirilecek vakit yok. Ha-
fize, aktara, ağzına girecek · 
derece, sokuldu: 

- Sabah sabah senı ra
hatsız ettim ama kusura bak
ma Zühtü efendicıgim!. 

Herif kusura bakacak hal-

de mi? Apışmış ... 
hükmünü: 

Savurdu 

- Kusuru kelimesini ağzına 
alma .. Kabayih ve seyyiat, tab'ı 
beşer muktezasıdır. Buyurun .. 
Görüyorsunuz ya, Hazret şöyle 
böylesine mürekkep yalamış
lardan değil; okkalarla yutmuş. 

Koca karı boynunu büktü : 
- Bir pusulamız var. Ne 

kadar zahmetse okur musunuz? 
Sakallının gözleri Edada. 

Ne dediğinden haberi olmıya
rak ağzı da cevapta : 

- Emrin başımla berabe1; 
sen de, nezdindeki de başımla 
beraber! 

Ciğergahtan bir {innallahe 
cemilün yuhibbul cemal) çek
tikten sonra, sordu: 

- Dimağ zirüzeber; havatır 
perişan.. Muhatap, ne beyan 
ettindi, lı1tfen tekrar eyle!. 

- Zahmet olacak ama size 
bir kağıt okutacağız. Malum 
a biz kadınlar, okumanın yaz
manın cahiliyiz. 

Aktarın kahkahası yarıda 

kaldı. Öksü~üğü tuttu. Ağzını 
burnunu, tahta bezinden farksız 
bir mendile sildikten sonra, 

- Alerresü velayn! dedi. 
Gene buyurun işte. Aktar 

değil, dehri. 
Hafize, arkaya döndü: 
- Versene o kağıdı yav

rum! 
Eda göğsüne elini daldırır

ken, golun geniş yeni gene 
aşağıya kaymış, yeldirmenin 
de önü ara anmış, dirseğe 
kadar fildişi bir bilekle pa
luze bir sine, sakallının ba
şından alın ştı. 

Parmaklarının arasında kart
vizit sakıü çiğneyormuş gibi 
geviş getirmede. 

Uzatmıyalım, okuyacağını 

okudu: 
"Nigahı mestiniz ve servü 

hıramanınız, kalpleri zirüzeber 
ediyor. Sizin gibi bir mehveşin 
esiri olmamak ne mümkün. 
Ben biçareniz de ateşi hüsnü
nüzden nalan ve püryanım. 
Size malikiyet için her emrü 
iradenize intizardayım." 

Abdülvehhap Paşa zade 
Abdülvehhap Paşa zadeyi 

duyunca yeldirmeli ile ferace
lide şafak atmıştı. Okumaları 
yok ki ismin ayrıca oraya da 
yazılmış olduğunu bilsinler .. 

Aktar, imza girift olduğu 
için bir türlü Ekmeli çıkara
mıyordu. 

- Fesübhanallah, ekmek 
mi? Kemale, İsmaile de andı
rıyor! deyip dururken, artık 
kendini unutarak kolunu rafın 
altına uzattı; kahve fincanın

daki konyağı dikiverdi. 
Tam keyfe gelip laklaka 

baslıyacağı sırada, Hafize. 
- Teşekkür ederiz, eksik 

olma Zühtii efendiciğim! ha· 
sıp lutmuştu caddeyi. 

Sokağın başında biribirle
rinde ayrıldılar; ikisi de evle
rine yollandılar. 

Eda, yüz görümlüğü salkım 
küpelerini taktı. Bol bol la
vanta, az miktarda pudra sür
dü. Hafif bir sürme çekti. Ye
dilik fistanını ve ağırlık olarak 
alınan paradan yaptırdığı ley
laki feracesini giydi. İkinci 
bostan korkuluğuna, tınmaz 
melaikeye gene görünmeden, 
çıktı Kapıdan . 

Daha vakit erken; ö~leye 

tila ic;in hazırlanmaktadır - dan yapılan muazzam Sovyet· DE 

l l l • ·ı • ler Birliği - Amerika biri:· çap ı top ar yer eştırı mış; şik devletleri hava seferi rnll' Hududlarda uzun 
sevkülceyş yollar 

re meydanları 
genişletilmiş, tavva- nasebetile bir seri pul çıkar· 

'J J mıştır. 10, 20, 40 ve 80 ko· 

t • d ·ı • f • pek kıymetindekı bu pullarııt 
eSlS e l mlŞ ır. üzerinde Kutup yolu ile yapı· 

Alman askerleri 
Moskova (Hususi) - İzves- malisi, Berlin gazetelerinin 

tiya gazetesinde "Çekoslovak- Çekoslovak aleyhdarı hücum-
yaya karşı Almanyanın harb larını kaydederek, rayhsver 
hazırlıkları" başlıklı makalede bölükleriyle Hitler siyah göm-
şöyle yazılmaktadır: lekliler müfrezelerinde yapıl-

"Faşist Almanyanın Çekos- makta bulunan propagandanın 
Jovakyaya karşı mütecavizkar daha ciddi ehemmiyeti oldu-
temayüllerinin bila tevakkuf ğunu göstermektedir. Siyasi 
kuvvetlenmesi Avrupa matbu- icmalci, bir A1man zen it topçu 
tının gergin nazarlarını ken- batarya kumandanının dinle-
dine celbetmektedir. "Mances- yicilerine söylediği nutkundan 
ter Gardiyan,, gazetesinin fev- iktibas ettiği parçaları misal 
k81ade malUmattar siyasi ic- olarak göstermektedir. Mezkur 

kumandan nutkunda ezcümle 
bile saatler var .. Aksaraya in· 

şu beyarıatta bulunmuştur: 
di .. Salaş barakalardaki kasap-

" Almanya dahilinde ve ha
lar, manavlar, karpuz, kavun 

ricinde bulunan bütün Almansergileri. 
_ Hacıbekirin kaymaklı la- lar ve Almanya sadakatlerini 

tilokumu!. muhafaza etmeğe mecburdur

- Titreme gerdan bin al
tına, imanım! 

- Anam babem, Edirnenin 

devayı miski misin sen? İleri 
veriştirdiler. Yeşiltulumba kah· 
velerindeki tek tük müştariler 
de daha edep dairesinde söz
attılar. 

Sırmakeş hanına yaklaşırken 
Edanın vücudunda bir ürper
me; yüreğinde aşağ'ı doğru bir 
çekilme .. 

Ne hallere girdiğinin farkın
da ve kt>ndine hayrette: 

Ne idim, ne oldum ben?. 
Bu kadar mı hımbıllaştım, 
mankafa oldum? 

Hanın harap kapısının önü
ne gelmişti. İşte tam orası; 
boyalı bıyıklının çamurlarını 
sildiği nokta. 

Boyalı bıyıklıdan ese.r yok. 
Acaba vakit erken de ondan 
mı? 

Adımlarını yavaşlattı. Tıpkı 
yüzyazısı günü, koltuktaki yü-
rüyüşünün ayni. 

Karşı kaldırıma geçti. Ha-

sanpaşa karakolunun köşesin

den saptı. Mısırlı Zeynep ha
nım konağının duvarına gelin
ce durdu. 

Nereye gidiyor?. Ne işi var 
Veznecilerde?. Esnaf mı ki Fer-
mcnecilcrc camadan, potur 
ısmarlıyacak? 

Döndü geriye. Gem· Sır
makeş hanının önünden Kos· 
kaya doğru biraz indi.. Gene 
nereye?. 

Döndü. Tekrar hanın önüne 
geldi. Ayakları bir türlü ora· 
dan uzaklaşamıyor. Han kapı
sına bitişik takunyacı dükka· 
nının raflarına gözleri daluıış .. 
Keser sallamakla meşgul ta
kunyacı, ·lavanta kokularını 

duyunca 1 a,ını ç vir~Ji. Yılı-
şı ·oı: 

- Arlca~ı 
. 

var -

lar ve onların yardımile Al-
manyanın düşmanları mahve
dilmiştir.,, Ve bundan sonra 
da şu sözleri ilave etmiştir: 

"Almanya, ancak Çekler imha 
edildikten sonra serbest nefes 
alabilir.,, Almanya Çekoslo
vakya hududunda sık mevkii 
mestahkem zinciri tesis etmiş
tir. Bu mevkii müstahkem zin
ciri açıktan bir tecavüzi mahi
yete maliktir. Mevkii müstah
kem hattı Fürtten başlamakta 
Glogaz' a kadar imtidad et
mektedir. Hoyersverd de, cihan 
harbine Parisi ateş altına alan 
toplar gibi, çok uzaklara atış 
kabilindeki toplar vazedilmiştir. 
Vaysvasser'in 5 kilometre şi

maline ve Muskov'un 6 kilo
metre garbine de bu gibi 
toplar yerleştirilmiştir. Bununla 
beraber Almanlar sevkülceyş 

yolları da tevessü etmektedir. 
Debau- Drezden· Burtsen- Pla
uen - Leiptsig hattında da bir 
çok kışlalar, tayyare meydan
ları ve askeri ambarlar mey
dana getirilmiştir. Bilhassa 
Zaydenberg ve Şenbergde bir 
çok yeraltı askeri anbarları 
yapılmıştır. Lihnits ve Bres
lavl' da her biri 15 tayyareden 
mürekkC'p tayyare eskadrelleri 
yerleştirilmiştir. Aynı zamanda 
crkanıh~rbiycnin hararetli fa-
.... - ;,, , . -:,,. : .. . ~--
' ' • - . r • , , • Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
İzmir - Birinci beyler sokağı

Elham ra sineması arkasında, 

No. : 5 -
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aliyeti ve onun Çekoslovak- lan bu muazzam uçuşun trB' 

yayı kendi ajanları ile doldur- jesi çizilmiş bulunmakta ve 
ll' ması göze çarpmaktad ı r. Bu pullar ayni zamanda bu u\ 

ajanlar Çekoslovakyaya Alman şu muvaffakıyetle başaran .0 

hududundan değil, Macar hu- kahramanın efijisini de ihtıvl 
hudlarından geçmektedirler.,, eylemektedir. 

~~~~~~------·------~~~~~~ 
•• 
uııv'- ııın en ıı ~ ti~ 

el 

şehri: Şangbay 
Londra, gece hayatı bakımından Şatıl' 
hayın fena bir mahallesi gibi kalır. 

Yazan : Vard Prags 
' kı,,· 

Meşhur İngiliz muharrirle
rinden Ward Price 13 Ağus
tos 1937 tarihli Deyli Meylde 
Şanghay, içinde hadiseler ge
çen şehir başlığı altında yaz
dığı bir makalede diyor ki : 

Birtarafta bakıyoruz: Pı " 
diliye benzer geniş caddeler: 
Biraz öteye gidiyorsunuz, or' 
da saman dolu yük arabalıt~· 
biraz daha ötede çamurlu b11~ Ç·nı 
nehir ki içinde binlel'ce 1 • . ,, 
doğar, bütün hayatını geçıt 

b 
R 

ıu 

ıu 
ıç 

ıç 

ıç 

Eğer Kensingtonda dehşetli 
bir harp olurken Nayfair' de 
dans ettiğinizi, yahut Mançes
ter'in veya Liverpul'un büyük 
otellerinden birinde rahat ra
hat yemeğinizi yerken Salförd 
yahut Bootle taraflarında bom
balar patladığını ve atılan ma
kineli tüfenk kurşunlarının açık 
pencerelerden içeriye girdiğini 
tasavvur edel ilirseniz o zaman 
Şanghayın enternasyonal ma
hallerinde oturan vatandaşların 

ve ölür. r 
Şanghay kulübünün İngi ıı 

usulü konforunu, lokantalat~P~ ~ 
Cathay otelini andırır göğsll0 

ır 
kabaralar da numaraların ıe ~i 

ne halde bulunduğunu anlıya

bilirsiniz. Bu zavallıların hepsi 

kendi kendilerine şunu sormak 
tadırlar . 

- Yeni bir Çapei' mi ola

cak? 
Çünkü 1932 senesinde Çin 

ve Japon orduları topları, tü
fekleri, siperleri, tayyareleri, 
hulasa bütün modern harb 
vasıtalariyle Şanghay'ın yuka
rıda söylediğim ismi taşıyan 

varoşunda çetin bir harbe 
girişmişlerdi. Burası Astore 
House Hotel'in pek yakınla
rında bir yerdi. O zaman, 
Vangpu nehrinin çamurları 

üzerinde enternasyonal him
metle yükselmiş modern bir 
şehir olan mahallelerinden Av
rupalılar bu harb sahnelerini 
seyrede bilmişlerdi. 

O .hadiseden birkaç ay son
ra orada idim. Burada bom
balarla yıkılmış evleri, bom
barın açtığı oyukları, o harb 
günlerinden kalmış dikenli tel
leri gördüğüm zaman bu ka
dar yakında bu kadar korkunç 
harb olurken 50.000 Avrupa· 
lının bir zarara uğramadan, 
bir tehlikeye maruz kalmadan, 
işlerine devam edebilmiş ol
malarını imkansız bulmuştum. 

Halbuki ecnebi mahallC'lc-
rinc düşen birkaç serseri kur· 
şunun verdiği zarardan başka 

. bu Çapei harbı .Şanghayın 
keyfini asla bozmamış, orada
dikler sanki muharebe binler-
ce mil uzakta oiuyormuş gibi 
gündelik yaşayışlarının y.ürü
yüşlerini bozmamışlardı bile. 

Şanghay, diinyanın "en ro
mantik ~ehirl crindcn biridir. 
Orada yalnı z şark ile garp 
1 iribiriylc hiı le şmt+lc kalmaz: 
ıki i Jc· adam akıllı hallüha-

ginliğini ve dansinglerde ·s 
mücella zemini, sonra bir rarı .. 

d . "klet• mağazasın an gemıye yu u· 
!erek buraya gelmiş olan g 
zel tuvaletlerle dans eden A~ 
rupalı tüccar kızlarını görd; 
ğünüz zaman burayı herhafl 

1 ·ı:pC 
bir Avrupa Payıtahtının 11~1 

nüshasl sanıyorsunuz. J, ) 
( Devamı 4 üncü salı.i~ 

Evlenme pıt" 
zarında 

f f Kızlar nasıl seçi t? 
ve rı asıl evlenir/et· 

Belgrad - Dünyanın e~ 
garip evlenme merkezi Ma~e 

·p· 
donyada ufak bir pazar yerd~ 

,,. 

... 
e 

,,. 

e 

dedir. Cenubi YugoslavY9Si· 
Yunan hududu üzerinde bİ' 
tolya kasabasında her a'j 

pazar kurulmaktadır. 
Birçok köylülerin yağ, ~~ 

murta satmak, şeker, gaz, ~· 
tün almak maksadile kurdı.JJe 
lan pazar yeri son seneler ç 

maksadını değiştirmiş ve g~;i. S 
kızlarla genç erkeklerin bı \· 
birlerini beğenme merkezi 0 ~ 
muştu. Yavaş yavaş yerleşe 

1 "d t .. 1 .. o-ıfl a e e gore ev enme Ç"!7 
1
, 

gelen genç kızlar kol k0 r 
girerek pazar yerine d0Jarl9

1
.: 

de ı 
Sonra evlenmek isteyen r 

· le · kanlılar da buraya gelır 
11
• 

Evvela kızlar sonra delikll11 5' 

lar, kolo ismindeki milli daıı, 
·ııc• 

lan oynarlar. Dans biti . 
. ~(~ 

dchkanlılar, kızlar, kızlar t' 

sında gözüne kestird iğini de~$ 
hal anasına veyahut babaS' 
söy1er. 01· 

Bu zaman oğlan babası, 
1
, 

mazsa anası davulcu ile ~r· 
zıkacıya solo çalmasını sôY eet 
Herkes aralanır ve nsrflı 1 

.. k k k'i guvey ortaya çı ara mızı 
0
• 

ayak uydurur ve güvey d9 

sını oynar. fı' 

Bunun iizcrinc oğlan tar've 
nın büyii~ü, kızın anasıoCI ,~ 
yaiıud babasına yakla~8~f 
kızlarınn talip olclukların• s~ııı 
ler w ktıı; din!lr i tedikle'' 

l>eı·umı 3 nn7 rnlıif11<11 



~hile 3 (Ulusal Birlik) 23 Ağustos 937 

N. V. 
\V. F. H. Van 

Evlenme pazarında 
Devamı 2 rıcı ~ahiferle-

laştırır. Hemen her pazarda 
10-15 düğün olduğu için ev
lenecek olanların ziyade me
raklılar sahayı doldurur. 

1 Fratelli Sperco vapur acentası JOlivier ve şü-
Rov ~~:::~~~~~AIS ~d~~~~r. limanlarına hareket rekisı Limited 

Der Zee 
D & Co. 
tUTSCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
HAMBURG 

t "ADANA., vapuru 25 Ağus· 
r)~a bekleniyor. ROTER
~ M,. HAMBURG ve BRE-
tN ıçin yük alacaktır. 

~ "CAIRO., motörü 6 Eylülde 
~~!eniyor, 12 Eylüle kadar 
" TTERDAM, HAMBURG 
e BREMEN için yük ala· 
caktır. 

liiı"ANKARA,, motörü 21 Ey
q de bekleniyor. 28 Eylüle 
';Q~ar ROTTERDAM, HAM-

RG ve BREMEN limanla
tına yük alacaktır. 

~E:RICAN EXPORT LINES 
ııE: EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
lut "EXPRESS" vapuru 2 Ey
~i de ~ekleniyor. NEVYORK 

n Yuk kabul edecektir. 

sorar. Eskiden bu fiat 20 bin 
dinar idi. Bugün buhran ol
duğu için 3000 dinara kadar 
düşmüştür. Arada bir iki pa

zarlıktan sonra bu para öde
nir ve kızla erkek tarafı, 
Türklerin zamanından kalma 
evlenme hanında bir içtima 
eder ve düğün şeklini karar-

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
icar No. 

Döha garibi, bir hafta evvel 
sahaya çıkan kız, ertesi ay, 
kim koca buldu diye merakla 
seyircilerin arasına katılır. 

Yunanistan hududundaki de
likanlılar da bu pazardan isti· 
fade için Bitolya köyüne ge
lirler. 

216 Birinci kordon Balıkhane altında l No. lu 
Dükkan. 

Ura 
135 

219 Göztepe vapur iskelesi 45 
220 Şehitler ikinci altın sokak 3 tai No. lu Ev 60 
221 Oruç reis mahallesi Kirpi sokak 19 taj No.lu ev 72 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 15 gün müddetle 

açık artt:rmaya konulmuştur. ihalesi 2-9-937 tarihinde per· 
şembe günü saat 15 tedir. Taliplerin Milli Emlak müdürlü· 
ğüne müracaatları. 2845 

lzmir Emrazı sariye hastaha
nesi Başhekimliğinden : 

E "~XMOUTH,, vapuru 14 muştur. 
· ~lu!de bekleniyor, NEVYORK Şartnameler hastahanede başhekimlikte hergün görülebilir. 

Hastahanenin 937 Mali senesi ihtiyacı olan aşağıda cins, 
miktar tahmini fiat ve eksiltme şeklile muvakkat teminatları 
yazılı 5 kc.lem erzak vesaire 18 Ağustos 937 tarihinden 3 
Eylül 937 tarihine kadar 15 gün müddetle eksiltmeye konul-

'Çın Yük kabul edecektı'r. Ek l E l C d T 'k si tme 4 y ül 937 umartesi günü saat 11 r epecı te 
rı "EXIRIA,, vapuru Eylül so- Emrazı sariye hastahanesinde teşekkül eden komisyon huzu-
i ~nda bekleniyor, NEYYORK runda yapılacaktır. 
Çın Yük kabul edecektir. ''Dikkat,, 

lJ.tE: EXPORT STEAMSHIP Muvakkat teminat olarak para ve para mahiyetindeki evrak 
Pu~. CORPORATION komisyonca alınamıyacağından bunları vermek istiyenler ihale 

E AKTARMALI SEYRi gününden evvel teminatlarını İzmir malsandığına yatıracak-
SEFERLER lardır. 18 23 28 3 2867 

"EXCAMBION., vapuru 27 Tahmin edilen 
i~ustosta PIREDAN, BOS
t ~N ve NEVYORK için ha· 

Muvakkat 

e et edecektir. 
t "EXCHORDA" vapuru 10 
Ylülde PIREden BOSTON 

"e NEVYORK için hareket 
Ccf ecektir. 
t "EXCALIBUR., vapuru 24 
Ylülde PIREden BOSTON 

"~ NEVYORK için hareket 
e Ccektir. 
. "EXETER,, vapuru 8 Birin
cıteşrinde PIREden BOSTON 
"e NE.VYORK için hareket. 
edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 29 
A. ~ l &ustosda bekleniyor. KÖS-

E'.NCE, SULINA, GALATZ 
~e GALA TZ aktarması TU

A limanları için yük kabul 
Caktır. 

. s..,, 
ıt. ROYALE HONGROISE 

DANUBE MARITIME 
ı t "DUNA" vapuru 29 Ağus

~sta bekleniyor. BELGRAD, 
c: ovısAD, COMARNO, BU
" APEŞTE, BRA TISLA VA, 

fi at 
Lira K. 
845 62 

2025 00 
495 00 
378 00 

1120 00 

Miktarı 
Kilo 
8250 
4500 
4500 
2700 

40000 

teminat 
Lira Kr. 

63 42 
151 87 
37 12 
28 35 
84 00 

Cinsi 
Birinci ekmek 
Koyun eti 
Süt 
Yoğurt 

Kok kömürü ........... -.:~ ............................. _ 
lzmiı· Yün M nsucatı 
Türk Anooim Şirk eti 
Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

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

Satış Yerleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRİ KANDEMiR o~lu ................................................ 

1 

lzmirPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpckbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. IY ANA ve LINZ için yük 

•1acaktır. Telefon No. 2211 ve 3067 
JQliNSTON WARREN LINES 

LıMırEo . uvERPooL elgraf adresi: Bayrak lzmir• 
" INCEMORE " vapuru 29 -

~ğustosla bekleniyor. LIVER· ve NORVEÇ limanları 
ÜOL ve ANVERS limanla· için yük alacaktır. 1 

~ndan yük çıkaracak ve BUR- "BAALBEK,, motörü 23 Ey· 
~As, VARNA, KÖSTENCE, lülde bekleniyor. DIEPPE, 
sl. llllNA, GALATZ ve IBRAIL DÜNKERK ve NORVEÇ li- Ali Agah 
1tnanları için yük kabul ede- manları için yük alacaktır. 
Cektir. "Vapurların isimleri, gelme 

D tarihleri ve navlun tarifeleri 
~N NORSKE MIDELHA VS- hakkında hiçbir taahhüde giri-

mütehassısı 

Doktor 

Çocuk Hastalıkl~rı 

LINJE - OSLO şilmez." Telefon 3452 

"RHEA,, vapuru 18 Ağus
tosta ANVERS {doğru) ROT
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 
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 ORlENT LINEN 

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

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

"GDYNIA,, motörii 2 Ey
lülde ROTTERDAM, HAM-
BURG ve ISKANDINAVYA 
limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA-JULUA,, vapuru 16 
A~ustosta 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. 

İlandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerin
den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat ıçın 
ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olu· • 

vapur acentası 
Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

"DRAGO,, vapuru 10 ağus
tosta LIVERPOOL ve SWEN-
SEAdan gelip yük çıkaracak. 

"LESBIAN,, vapuru 2<, 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: 4142/422112663 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük ,.Çalepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bulunur 1 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

Kum..., 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETİ 

• "BOSPHORUS.,motörü 28 Birinci Kordon, telefon 
Ağustosta bekleniyor. DIEP- No. 200~ 2008 1 

İkinciBeylerSokağı No. 68 

= .......... ~-• th2~~ii'l!li!llmlml ................................. ~mm~~~~:::s 

liu•• rJ• en Şahap Tesiri tctbii, eşsiz bi; müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekler ı 
rahatsız •e tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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ispanyadaki dahili harp 

Asiler, şiddetli, bir muhareben sonra 
Litou- Delmorineroyu işgal ettiler 

·-·-· Santander cephesinde cumhuriyetçiler bezime 
te uğradılar. 18 hühômet tayyaresi düşürüldü 

Paris, 23 (Radyo)- ihtilalci- Franko askerlerinin, bu mu- cephesinde de şiddetli bir mu-

ler, Satander istikametinde 
ileri hareketlerine devam edi
yorlar. 

Son haberlere göre, Cilda 
Arleta ve Oçeda köyleri ile 
Koparol tepeleri ihtilalcilerin 
eline geÇmiştir. 

harebede binden ziyade esir harebe neticesinde Likon Del-

aldıkları ve birçok! harp mal- morinero kasabasını zaptettik
zemesi elde ettikleri söyleniyor leri bildiriliyor. 

Paris 23 (Radyo)- İhtilal-
cilerin Satander cephesinde Cumhuriyetçiler, bu muha-
Cumhuriyetçilere ,ait 18 tay- rebede binden fazla telefat 
yare düşürdükleri ve Alyarasin vermişlerdir. 

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

Polonyada 
Çiftçiler grev ilan 

ettiler 
Varşova 23 (Radyo) - Po

lonya' nın birçok kasabaların
daki çiftçilerin ilan ettikleri 
grev devam ediyor. 

Pazarlara mal indirilmedi
ğinden gıda maddelerinin bir 
çoğu eksilmektedir. 

Milan Hodza 
Bükreşten ayrıldı 
Bükreş, 23 (Radyo) - Çe

koslovakya başbakanı B. Milan 
Hodza, Romanya başbakanı 
B. Tataresko ile konuştuktan 
sonra dün akşam Praga mü
teveccihen hareket eylemiştir. 

Yeni l alyan 
dritnavtı 

Manilada şid- Sovyet Rusya, Cine silah 
t 

Cenova 23 (Radyo)- İtal
yanın yeni inşa ettiği 35 bin 
tonluk Litoryo dritnotu, dün 
saat 9,30 denize indirilmiştir. 
Yapılan merasimde, Kral Vik
tor Emanoel de hazır bulun· 

detli zelzele gömdermeğe 

yeceğini söylemiştir. 

Bir kişi öldü 31 kişi / Baştara/ı 1 incisahifede) 

l d ğünü ve ihtilaf bugün halle-
yara an ı dilse bile, bu zar;arın bir kat 

Manila 23 (Radyo) - Şid- daha fazlalaşacağı gibi, bir 
detli bir zelzele neticesinde seneden önce telafi edilemi
birçok binaların dıvarları çat 
lamış ve bazı evlerde yıkıl· muştur. 

Yeni zırhlı, 230 metre uzun· mışt•r. Yıkılan evlerin altında Vaşington 23 (Radyo) -

luğund~ ve 18 metre derin- kalanlardan bir kişi ölmüş ve 
liğindedir . 31 kişi de yaralanmıştır. 

~~~~------~ .... ··-~-------~--~~ 
Dünkü maçlar fevkala-

Amerika Hariciye nazırı B. 

Korderhol, gazetecilere vaki 

beyanatında, Çinde bulunan 

bütün Amerika tebeasının geri 

başlamış. 
alınmak üzere nakliye gemi· 
]eri gönderildiğini söylemiştir. 

Şanghay limanında bulunan 
Amerika amiral gemisine dü
şen bombalardan yaralanan 
iki denizci ölmüştür. 
Şanghay 23 (Radyo)-Fran

sız tebeası birçok kadınlarla 
çocuklar, dün Mesajeri kum
danyf>.sına mensup Aramis 
vapuruyle buradan hareket 
etmişlerdir. 

de heyecanlı oldu 
Ateı takımı Demirsporu Al
sancak ta üçoku yendiler 

Dün yanın en romantik 
şehri: Şanghay 

Dün, Alsancak sahasında 
Fuar kupası maçlarına devam 
edilmiştir. 

İlk müsabaka, ateş ile De-

mirspor takımları arasında ya

pılmıştır. Bu oyunun hakemi, 

Alsancaktan Fehmi idi. Fakat 

Fuardaki işi münasebetile saha 

ya gelmemiş ve oyunu, Mus

tafa Senkal takip eylemiştir. 
Ateş takımı, güzel bir oyun 

oynamış ve 4-0 la Demirsporu 
yenmiştir. 

Bu oyundan sonra Alsancak 
ile Üçok arasındaki müsaba· 
kaya başlandı. Oyunun hakemi 
Esaddı. Oyuna saat 17,30 da 
başlandı. 

Her iki takım, oyunu ka
zanmak için büyük bir azim 
ile oynıyorlardı. Top, kaleden 
kaleye dolaştı, durdu. Oyunun 
ikinci devresinde Alsancak 
takımı 3- 2 Üçoku yendi ve 
finale kaldı. 

Her iki takım gayet güzel 
bir oyun çıkarmışlardır. 

~~~~-----..,_._..._~--------~~~~~ 
Paraşüt kulesi dün Manisada üzüm 

merasimle açıldı bayramı 
- Baştaraf 1 nri sahifede -

ye gelmiştir ~i, .milletle!in ~a
biliyet ölçülerını hava ışlerınde 
gösterdikleri liyakata bakarak 
anlamak mümkündür. 

Memleketimizin medeni sa
hada diğer hiçbir milletten 
geri kalmamast için hava işini 
ele almamız lazımdı, biz bunu 
yaptık. Cumhuriyet hükumeti, 
Türk Hava kurumu bu işi, la
yık olduğu ehemmiyetle karşı-
ladı'ğı içindir ki, bize eserlerle 
yeni gurur, neşe ve zevk ver
mektedir. Bu itibarla hava 
kurumunun manevi şahsiyetini 
huzurunuzda hürmetle sela!11-
larım. 

Şahsım için böyle kıymetli 
ve şerefli bir vazife tevdi edil-
diği için iftihar duymaktayım. 

Türk milleti, ruhunda mek-
nuz olan cevherini hava işle
rinde de gösterecektir. Buna 
şüphe yoktur. 

Türk Hava kurumunun bu 
mühim eserini açmak şerefini 
bana bahşedildiğinden dolayı 

çok müteşekkirim. Yaşasın 
Hava kurumu.,, 

Açılma töreninden sonra 
iktııad Vekilimiz, B. Celal 

-Baştarafı 1 inci sahifede

eden vekil, Şehir kulübünde 
şerefine verilen 200 kişilik zi
·yafette hazır bulundu. 

Manisa Valisi Dr. LütfiKır· 
dar ziyafetten sonra kısa bir 
nutuk irad ederek, Manisalı
ların bayramına şeref veren 
B. Celal Bayara teşekkür etti. 

İktisa Vekili de nutkunda, 
Manisalılara refah bahseden 
üzüm icin böyle bir bayram 
tertip edilmesınin çok iyi bir 
düşünce olduğunu söyledi; 
Valiye ve Manisalılara teşek
kür etti. 

Ziyafeti bir gardenparti ta
kip eyledi. Yemekten sonra 
Halkevi bahçesinde de bağcı· 
lar milli oyunlar oynadılar, 
geç vakite kadar eğlendiler. 

Bayar, refakatinde vali B. 
Fazlı Güleç ve birçok zevat 
oldukları hald,e kulenin en üst 
katına çıkmışlar ve oradan 
halkı selamlamışlardır. Halk, 
Vekilimizi hararetle alkışla· 
mıştır. 

Vekilimiz, bu sabah saat 
6 da İpar kotrasile lstanbula 
hareket etmiştir. 

( Baştaraf ı 2 inci sahi/ede) 
Fakat biraz uzaklayımz: o 

zaman Konfuçyus zamanından· 
beri değişmiyen Çin hayatının 
devam ettiğini görürsünüz. 

Burada Avrupa gölgelerinin 
yavaş yavaş kaybolarak yolu
nuzun Asyaya daldığını gör· 
mekten daha cazib de hiçbir 
şey yoktur. 

Nanking yoluna doğru oto· 
mobille giderken binaların 
isimlerinden kendinizi Mont· 
martre medhallerinde, sanır
sınız. Burada Kazanova, Blu
ebird, Moonpalacc, Black cat 
ve bir takım dans salonları 
vardır ve buralarda çalan Fi
lipin cazı Nevyorkdakilerden 
geri kalmaz. • 

Gece hayatı bakımından 
Londra, Şanghaya nisbetle 
uyuklıyan bir kenar .mahallesi 
gibi kalır. Fakat binalardan 
içeriye girer girmez aradaki 

farkı anlarsınız. Çünkü bura· 

ları sizinle altı peniye bir dans 
eden kıralanmış profesyonel 
Çinli partnerlerle doludur. 

Çin ipeğinden yapılmış el
biseleri içinde dans eden bu 
ufak tefek kadınlr, birer tüye 
benzer. Birer maskeyi andıran 
ufak yüzleri o kadar ifadesizdir 
ki gece lbeiseleri ile gelmiş 
yabancı bir turistle ve yahut 
uzun kollu bir kazak giymiş 
Çinli bir katiple dans ederler
ken bunlarda ufacık bir deği· 
şiklik bile göremezsiniz. 

Fakat gecenin ilerlemiş bir 
saatında Çin mahallelerine dal 
mak akıllıca bir hareket olmaz 
Avrupalı bir belediye hey' eti
nin vücude getirdiği modern 
polislerin muhafaza ve kontrolü 
altında bulunan enternasyonal 
bölgelerde Pikadilli'de olduğu 
kadar emniyet içindesinizdir. 

Fakat lngiliz koşu meydanında 
bir taş atımı kadar uzaklaşıp 
dar yollera bir girdiniz miydi 
başınıza Şanghayın bütün es
rarengiz felaketleri gelebilir. 

Şanghayda yaşıyan zengin 
Çinliler, hatta enternasyonal 
bölgede oturanları bile yanla
rında Rus muhafızlar bulun
dururlar. Çünkü çocuk kaçır· 
mak, sonra buna mukabil fid
ye istemek endüstrisi burada 
Amerikadakinden daha iyi or
ganize edilmjştir. 

Şanghayda mevcud bir ta
kım gizli cemiyetler, bütün 
Çin evlerine bir vergi tarh 
ederler ve Vangpu nehrinin 
suları, bu bacları vermiyenle
rin cesedlerini sürükleyip de
nize götürür. 

Çine dökülmüş olan 200 
milyon İngiliz liralık İngiliz 
sermayesinin çoğu buradaki 
büyük bankalarda durur. Uzak 
şarkın bu ticaret paytahtı uzun 
seneler lngilizlerin hükmü al
tında bulunmuştur. 

Burada Bank of England 
kadar eski ve meşhur İngiliz 

firmaları vardır ve bunlar 

Yangeç boyunda yaşayan 250 
milyon Çin köylüsü ile iş gör
müşler ve bu suretle servet 
yapmışlardır. 

Bu menfaatler ilk defa Çin
lilerin milli hareketleri baş
ladığı zaman alt-üst olmuş, 
o zaman Han kov' daki İngiliz 
bölgesi boşaltılmak suretile de 
feci bir hata işlenmişt!. 

Onun için o zaman Şang
haydaki lngiliz tebaası Japon 
ordusunun Çapeide Nankin 
hükumetine acı bir ders ver
mesini memnuniydle seyret
mişlerdi. 

Enternasyonal bölgede Ja
pon nüfuzu da gün geçtikçe 

r- Muzaffer Giyyom 
Nakleden: F. Ş. Benlioğlıı 
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Bu zamanın vak'a nuvisleri, 
Matildin babasının Giyyom ilk 
talebinde niçin reddettiği hak
kındaki sualine cevap olarak: 

- O zaman, ben bu gen· 
cin kim ve ne kabiliyette ol
duğunu bilmiyordum. Lile 
kadar gelerek ve saraya ka
dar girerek beni ayaklarına 

kapandıracak bir cesareti gös
tereceğini hatta tahmin et
miyordum) Dediğini bildirirler! 

Matild bu sözleri Giyyomun 
önünde söylemişti. Matildin bu 
hareketi, dük Giyyoma ikinci 
ve aleni bir tarziye demekti; 
şatonun salonunda hazır bu
lunanlar bıı sözleri alkışlarlar
ken, dük Giyyom da kendisini 
bahtiyarlığın en yüksek dere· 
cesinde gördü! 

* *. Oy kalesinin sabık hakimi, 
mağlubiyetinin acısını çekmek 
üzere şatonun rutubetli ve 
karanlık bodrumlarında mah
pus bulunuyordu. Bu zavallı 
mağliik adam, zindanından 
dok Giyyomun bu mesud ve 
bahtiyar dakikalardaki ruhi 
haletini iyi gördüğü ve fırsat
tan istifade etmeği düşündü. 

Kalenin sabık sahip ve mü
dafii bu fırsattan istifade et
meği bildi ve dük Giyyom bu 
esir asılzadeyi affetti; kendi
sine bütün siyasi ve askeri 
haklarını iade ettikten başka 
bir saray haline ifrağ ettiği 
kaleyi de verdi! 

Ve, bu andan itibaren ka
lenin sahip ve muhafızı, dük 
Giyyom dö Normandiyanın en 
sadık dostu ve adamı oldu! 

Giyyom dö Zumiye "Nor
mandiya vakayii 11 eserinde bu 
hadisenin en küçük teferrü
atını da bildirmiştir. 

Bu, o zamana göre harikül
ade hadiseden sonra, dük, 
genç ve güzel zevcesi Matild 
ile birlikt~ Ruene döndü. Yeni 
evliler mes'ut idi, Normandiya 
halkı, bilhassa Ruen ahalisi de 

artmaktadır. Burada 65 bin 
yabancı içinde 10 bin ingilize 
mukabil 20 bin Japon vardır. 
Bazen belediye lseçimleri ya
pılırken İngilizlerden bir kıs
mı rey bile vermezken Japon 
konsoloshanesinin kamyonları 

en fakir Japonları bile rey 
sandığının başına taşır. 

Şanhayın en zengin adamı, 
servetini Bombaydan buraya 
nakletmiş ve buranın en büyük 
ve zengin apartmanları ile 
otellerini yaptırmış olan Sir 
Victor Sassoondur. Yakın za
manlara kadar onun namzed
leri daimaa Şanghay belediye 
meclisine reis seçilirdi. Fakat 
son zamanlarda ekseriyeti kay· 
betmeğe başlamıştır. 

işte bngün bütün dünyanın 
dikkatini kendi üzerinde top
lıyan bu fantastik şehir böyle 
bir yerdir. 

Bir defa daha Japon filosu 
ve tayyare gemileri Şanghayın 
oniki mil kadar aşağısında 
Van~pu nehrinin Y angçe ile 
karıştığı yerde bulunan Vu· 
sungda toplanmıştır. 

Bir defa daha Japonyanın 
yumruğu merkezi Çinin kapısı 
önünde yükselmiş bulunuyor. 

Bu defa ne olacaktır? 
Bütün uzak şarkın mukad

deratı bu suale verilecek ce
vaba bailıdır. 

"Degli Meglde,, 

çok memnun ve mes'uttu, ç 
kü, Normandiya kıt'ası Y 

kıt' ası yarım asırdan fazla 
zaman Normandiya sarayl 
da Dükün bir zevcesini 
düşes görmemişti. 

Bal ayı geçtikten sonra D 
Giyyom, bütün mevcudiye 
dokalığın mühim mes' elele 
hal ve tesviyesine hasretti. 
büyük azmü gayret sayesi~ 
Normandiyanın muhitteki sı. 
si mevkii fevkalade kuvveti 
mişti. Normandiya dukalığı 
tarihte, topraklarına göz d 
miş komşularla muhat idi. 
komşunun NormandiyadaP 
tediği yerler vardı. 

Hatta dahilde de Gi 
aleyhine çalışan kuvvetler 
unsurlar vardı! Bunlar, ~ 
arşivekini, Giyyom Matild 
nikahını takdis etmemeğe 1 

vik etmişlerdi. Baş papaS 
bu fikirde idi; fakat Giy. 
mun harikülade cesareti, ' 
valyeliğin hüküm sürdüğ"İİ 
devirde baş papasda ke 
lehine döndürmüştür. Ma 
fih, Giyyomun baş pa 
aleyhine papalığa şikayeti 
bu işe . amil otnuşturl 

Giyyom işini mükeııı 
bilen bir adamdı; bir ·tara 
cesaret ve şiddet gösterir 
beri taraftan da hoşa gide 
hareketlerde bulunuyordu; 
gahının takdisi mes' elesi 
de böyle hareket etmiş 
şikayeti yanı sıra, Koen de 
manastır ve bir de körl 
mahsus mektep tesis etrııi 

Cesareti her tarafta tas 
edilmiş bir dükün, bu i 
zeka ve siyaset eserine 
boyun eğmezdi. 

Papa da iyi ettiği bu ist 
lerin hemen yerine getiril 
sinden son derecede meJJl0 

olmuştu. 

Giyyom, Matild de tam ke 
arzusuna göre, bir saray 
dım ruhu bulmuştu. Karı·k 
ayni his ve ayni emelle, ' 
zekavet vı! meharetle iş goc 
bir çiftti. Ne Dük, ne de 
şes, Ruen Arşiveğini ve ~t 
dilerini o kadar masrafa s0 

Papayı hiçbir vakit ın. 
1 görmemişler ve af etmernıŞ 

idi. 
Vaziyet lehlerine 

eder etmez dok ve düşeş 
paslardan intikam almağa 
}adılar, evvela Sen Ste 
papaslarını binbir töhJJle 
itti ham ettiler. Ruen başp' 
sı da dok Giyyomun bu 
naatina iştirak etti; başka 1 

lü hareketine imkan yo~ ti 
Dok Giyyomun Sen Stt 
manastirı hakkında papayı 

bu fikri kabule icbar etti· 
Dok Giyyom, Sen Ste 

manastırının geniş avlusu~ 
kendisi ve sevgili zevcesi ıi 
muazza bir saray inşa et11 
miştir. 
inşa ettirmiştir. 

Matild, şeytanlara taş çı 
tan zekasının ilk eserini 
şatonun inşasında gösterıni; 

Bu kadın, hayata, istik 
karşı başka türlü hazırla 
yaman bir kadın idi. 
hadiseler ihzar ve ihdas 
miştir ki Avrupanın o zarnll 
tarihinde emsali görülmenıiş 

Tarihin kaydettiği ihtitg; 
kadınlar arasında bu NorIJl~ 
diya Düşesinin de mevkii 
yüktür. 


