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ÇALDARlS'lN öLVMV 
Kondiliı ile Veniz.elostan sonra 

Çaldaris'in de ölmüş olduğunu 
haber alıyoruz. Elen dostla~ız 
pek kısa bir zaman içinde üç lıder 
kaybettiler. Partiler ve mensupla· 
rı arasındaki tiddetli anlaşmazlık 
Ye ayrışıklığa rağmen, dostlarT· 
~ her brri kendi yolunda~ re· 
ni yunan hürriyetine ve tarıhıne 
hiznıet eden bu şahsiyetler ar~a
sından yas tuttuğuna şüphe edıl~ 
mez. ilah ve yarı - ilah'lar~. as.ti 
memleketinde, lider sevgısı ~ır 
k Ü l t kuvvetini muhafaza etmış
tir. Orada partiler bile insan adı 
taşımaktadırlar. 

Son harbtan sonra, dıjarıya 
karşı intızam ve içerdeki nifak 
hırslarının üstünden aşarak, An
kara ile samimi bir dostluk kur
ınak, ancak büyük şeflerd.e bulu: 
nabilir bir öngörü ve azmın eserı 
idi, Venizelos Ankara'ya g~' li ve 
ismet lnönünü Atina'ya çağırdı. 
Biz Pire' den Yunanistanın güzel 
ve sevimli merkezine kadar, İsmet 
İnönü ile Venizelosun, bir araba
da, Anadolu muhac.irleri tarafın: 
dan alkışlandığını gördük. l~ı 
nıillet arasındaki derin ay~hga 
karşı, bundan daha radi~al hır te
davi yapılamazdı. Venızelos İs
met İnönüne yunan parlamento -
sunun reislik kürsüsünde yer ve;
diği vakit, yunan - türk dost~ lgU 

eserinin, bulunduğu muhalıfl~r 
sırasında ayağa kalkan Çalda~ıs 
tarafından selamlandığırlı da gor
dük. Bu bir nezaket eseri değildi. 
Ho,. lJinlikten ve küçük düşünce· 
le •n uzak, gene şeflerde bul_u: 
nur bir basiret hassasının delılı 
idi.' Nitekim Çaldaris iktıdara 
geçtikten sonra, aynı d~lu~u, v: 
bazı safhalarında, Vemzelos a rag
men müdafaa etti ve kuvvetlen -
dirdi. Söhreti türklerle muharebe
den g;len Kondilis, aynı ~sere 
kendi yardımını ne kadar .:~ırge
nıediğini Ankaraya geldıgınde, 
Şefimiz ve arkadaşları ile görüşür
ken göstermiştir. 

Venizelos düştü ve isyan ett~. 
Cumuriyet rejimi değişerek, yerı-
ne kırallık geldi. Buhranlı bir se· 
çim devri geçti ve Balkan antantı 
nazik İmtihanlar karşısında kaldı. 
Nihayet biribiri arkasından, üç 
lider kaybolup gitti. Ortada ne 
görüyoruz? İki milletin gerek doğ
~dan doğruya kendi emniyet ve 
ınkişaf davaları ile, gerek bölge-
·~~İnin barış ve güven davasının 
Yiiksek ınuhak~mesinden ve zaru
retlerinden doğan yunan _ türk 
dostluğu, ilk dinçlig" i ve samimi· 
Y t• ·ı e 1 1 e, ayakta ve masundur. 

T" k. ur ıye halkının yakından ta-
n?ıp sevmiş olduğu Çaldaris'in 
guzel hatırası da, bu eserle birlik· 
te devam edecektir. 

- Falih Rıfkı AT AY 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 
!Z 
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Atatürk istanbulu şereflendirdi 
lst.anbul, 17 ( A.A..) - Cum u.rreisi Atatürk, bugün hususi 

trenle şehrimizi şereflendirm~le r'dir. 
Vali ve Kumandan Cumurre isini vilayet hududunda kar

!Pl1ım,~fordır . ..::...__.-------··-11-·-·-· ... -·"-"-'' ----..... ._ ............ _ .......... -.-.... --·----

B. Çaldaris öldii 
Dost Yunanistan, bu ölümle kısa zamanda dör

tlüncü devlet adam1nı kaybetmiş oluyor . 
Atina, 17 (A.A.) - Eski başbakan 

M. Panagiotis Çaldaris, bu sahalı beyni
ne kan hücum etmesi neticesinde Sdat 

1.30 da ölmüştür. 

Eski basbakan ve Halk partisi baş
kam B. Çaldaris'in ansızın ölümü mem
leketin her tarafında hazin ve kederli 
akislel' uyandrrmrştır. 

B. Caldaris cumartesi akşamı azası 
(Sonu 3. üncü s:ııdada) 

'l8 MAYIS 1936 PAZARTESİ 
......................... . ' '""'"' ·-"---........... , 

Son haberler üçüncii ı 

J't , 1111111 

sayfamızdadır / 
--··-

Her yerde 5 kurnt 

Orta A vr~pada vaziyet 

Macar 
Ottonun 

kıralcılan Romaya gidiyorlar. 
kızkardeşi Viyanaya geldi 

Peşte, 17 (A.A.) - Eski ba~bakan 
Kont Batlen'in Viyana yolcu1uğu Peş· 
te sıyasal mahfillerinde hayret uyan
dLrmr~tır. Betlen'in son günlerde Kan
ya ve başbakan muavini Doranyi ile 
yapmış olduğu konuşmalar da dikkati 
çekmektedir. 

Salahiyetli mahfillerde Betlen'in 
Viyana seyahatinin ancak hususi ma
hiyette olabileceği kaydedilmektedir. 

Viyana, 17 (A.A.) - Siyasal mah
filler, B. Betlen ile B. Ekhard'm yolcu· 
luklannm diploması bakımından büyük 
bir ehemiyeti olduğu fikrinde bulunmak-

tadırlar. Komşu f" 

devlet adamla-• - • ;1_,. 

İspanya ihtilal arifesinde mi? 

rmm yakmda 
Roma'ya gide
cekleri söylen
mektedir. Bun· 
Jarın hareketle
rinin gizli tu
tulmuş olması 

büyük bir me
rak uyandırmış
tır. İyi haber al
makta olan mah
fillerde B. Bet· 
len ile B. Ek
hard ve avustur- • 

yalr kıralcı1ar a-

Ölen yunan devlet adamı B. Çaldaris 

B. Çaldaris, dün akşam tamamiyle 
srhatta görünüyordu. Hatta azasmdan 
bulunduğu parlamento komisyonunun 
bir toplantısında bile hazır bulunmuş· 
tu. Mumaileyh, yan geceye doğru yat
mış, saat bire doğru şiddetli bir öksü
rüğe tutulmuş ve öksürüklerden sonra 
gaseyan etmiştir. Çabucak çağmlan 

doktorlar, vefatm vukuunu tesbitten 
başka bir şey yapamamışlardır. 

B. Çaldaris'in öliiınü derin 
bir keder uyandırdı. 1 

Atina, 17 (A.A.) - Atina ajansı bil-

diriyor: 

rasında ö n c e E<>.T,.i mPcar ba,5bakanr 

Asuı·yada vaziyet çok gergın 
Langreo bölgesi askeri işgal altında 

hiç bir buluşma Kont Bet/en 
yaprlmam.~ olduğu temin edilmektedir. 

-B. M11soföıinfo n. $uşnige 
telgrafı 

Madri<l, 17 (A.A.) _ Asturya kö
mür havzasında vaziyet çok gergin bir 
hal almıştır. Langreo bölgesinde grev 
devam etmektedir. İşçiler g.rev komite
sinin verdiği emirlerin tamamiyle yeri
ne getirilmesine nezaret için silahlı 
devriye kolları kurmuslardLr. Bu böl -
ge muhtemel karı~1klıkların önüne geç
mek için asker kıtalan tarafından işgal 
edilmiştir. Üç piyade ve bir mitralyöz 
bölüğü ile beş yüz jandarma Langreo
da ve başka iki piyade bölüğü de Mo -
rena civarında bulunmaktadır Grev 
komitesi bu bölgeden geçecek olan hu
susi otomobillere geçiş vesikaları ver· 
mektedir. Umumi kanaat, bugün vazi

yetin ilkteşrin ihtilalinden ynceki va

ziyetin aynı olduğu merkezindedir. o. 
viedo valisi hükümetin yardımı ile an -

laşmazlığı halletmek için bayındırlık 

bakanı ile telefonla uzun konuşmalarda 

bulunmuştur. 

Bina işçileri de tesanüd grevi ilan 
ettiklerinden önümüzdeki hafta bütün 
Astu.ryada umumi grev iliinr ihtimali 
vardır. 

Roma, 17 (A.A.) - B. Musolini, A-' 
vusturya başbakanına bir telgraf gönde. 
rerek yeni kabinenin İtalya, Avusturya 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

'AA~ YE.NI BUDCEM Z www_ 

Büdce encümeni tetkiklerini bitirdi 
Kamutay Büdce Encümeni 936 büdce projesi üzerindeki tetkiklerini bitirerek 

umumi heyete sevketmiştir. Yeni büdce mizin, hükümetin teklifiyle büdce en
cümeninin teklifini mukayeseli olarak ne§rediyoruz: 

Hükümetin B üdce encümeninin 
te klifi kabul ettiği 

Büyük Millet Meclisi 2 895 712 2 901 480 
Cumur Reisliği 400 880 400 100 
Divanı Muhasebat 593 366 589 590 
Başvekalet 12'i62'10 1334420 
Devlet Şurası 221 260 220 900 
İstatisitk Umum Müdürlü_ği; 317 837 312 200 
Din İşleri Reisliği 1 610 616 607 630 
Maliye Vekaleti ı 7 2!l5 074 17 759 350 
Düyunu Umumiye 46 815 205 45 728 100 
Tapu ve Kadastro l 234 770 1 248990 Dünkü at y~rışla rı heyecanlı oldu 

Dün geceden başlayan yağmur öğle
ye kadar devam ettiği ve hava da tama
miyle açmadığı için olacak yanş yeri 
geçen haftaki kadar kalabalık değildi. 
Ancak birinci koşu başlarken dolu dolu 
otobüsler gelmeğe başladr. Başbakanı

mız, bakanlar ve kordiplomatik yarış 
yerinde idiler. Dün müşterek bahsin 
gördüğü rağbeti bilhassa kaydetmek is
teriz O kadar ki oynanan para mikdarr 
geçen haftadan bir hayli fazla idi. 

Dünkü nüshamızdaki tahminlerimiz 
ekseriyetle doğru çıkmakla beraber ba
zı koşuları (Outsider) lerin kazanışı 

müşterek bahsin ender tesadüf edilen 
neticeleri vermesine sebeb oldu. Mese
la çifte bahiste kazananlar bir liralarına 
mukabil St"'{sen lira aldrlar. Diğer dere-

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

~ ..... owu o l'L'J& ı;,ı: 

Futbol maçları 
ANKARA' da: 

Gençler birliği Kırıkkale ~ücünii, 
Çankaya Altınordu'yu yendi. 

IST ANBUl/da: 

Güneş Eyübü, Galatasaı·ay 
Sülcymaniyeyi, Fener 
Be§iktaş'ı yendi. 

(Yazısı s. inci sayfada) 

iaşbakanımrz, General Kazım Özalp ve 
B. Tandoğan yanşr seyrediyorlar 

Gümrük ve İnhisarlar 5 27< 659 5 101 16() 
Dahiliye Vekaleti 4 466 744 4 680 430 
Matıbuat Umum Müdürlüğü 111 398 136 390 
Emniyet İşleri U. Müdürlüğü 4 496 003 4 538 790 
Jandarma Umum Kumandanlığı 9 589 752 8 871 980 
Sıhhat ve İçtimai M. Vekaleti 5 620 587 5 458180 
Adliye Vekaleti 8 798 88() 8 966 208 
Maarif Vekaleti 10 858 540 10 270 690 
Nafıa Vekaleti 12 550 005 14 660 790 
İktısad Vekaleti 4 479 150 4190 900 
Ziraat Vekaleti 8 779 251 8 040 830 
Milli' Müdafaa (kara\ 48 138 125 l6 314 500 

~ 

Milli Müdafaa (hava\ 8 369 470 7 909 470 
Milli Müdafaa (deniz) 6 049 858 5 761 780 
Askeri Fabrikalar U . Miidürlüğü 3 ~38 155 3 065 270 
Harita Umum Müdürlüğü 766 700 • 745 160 

Veni büdcede hükümetin teklifinde masraf kısmı 216.882.265, varidat krı.'tllt ~ 

l 216.890.000 lira iken büdce encümeninin teklifinde masraf kısmr 212.755.580 
varidat kısmı da 212.764.000 liradır. 
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«Ulus» un Dil Yazıları 
- ... ---- -.. 

Güneş -Dil teorisine göre su meJhunılu · 
kelimelerin analizi 

VII. 
(. + z) ile kıymetlendirilmiş (ağ) 

Su demek olan (ağ) kelimesi 
(. 1 z) unsuru alarak (. + r) un
suru ile aldığının tamamiyle zıddı 
bir mana kazanır. (. + z) geniş 
saha ifade etmekle beraber nefye
den, manayı uzaklara, çok uzakla
ra götüren bir unsur olduğu için 
''a{!az" şekli ile geniş bir su 
anlattığı gibi suyun ortadan 
kaybolduğunu, azaldığını ifade e
~e~. Çoğun zıddı olan az kelime~ 
sının de hundan gelmediğini iddia 
etmek doğru olmaz. Çünkü hol su-

y "lzan: H. R. TAN KUT, 

yu olmıyan manasına gelen az ile 
çoğun zıddı olan az etimolojik a. 
nadliz bakınıınd~~. y~kdiğerinin ay~ 
nı ır. 

(1) (2) 
Bol~ suyu olmıyan az = ağ + u 
Çogun zıddı olan az= ağ + az 

( 1) ağ: ana köktür. Su manası
nadır. 

(~) az: en uzak mesafeyi ve en 
genış sahayı gösteren ve nefyedeo 
bir unsurdur. 
Şu halde "ağaz" = az. Su anla ... 

(Sonu 2. inci sayfada) 



Kuvvetler mıivazenesı 
Rejimler muvazenesi 

1914 senesine kadar dünya poli
tikasını büyük devletler yürütür 
ve milletlerarası diplomasi ilminin en 
derin bahsini "kuvvetler muvazene
si" teşkil ederdi. Bütün istihbarat ve 
bütün diplomatik kombinezonlar ve 
hesablar, "kuvvetler muvazenesi" ne 
göre ve "kuvvetler muvazenesi'' için 
yapılırdı. 

Demokrasinin ileri bir nizamı tem
sil etmesi, kapitalizmin her tarafta 
hak.im olması, Avrupa kültürünün 
tek ve üstün olması, Avrupa emper
yalizmine, o tarihtenberi bir türlü 
feniden ele geçiremediği bir birlik 
ve ahenk manzarası veriyordu. 

Devletler arasındaki ihtilaflar ve 
bu ihtilafların doğurduğu tehlikeler 
ve hatta harblar, tabii şeylerdi, çün
kü Avrupa emperyalizminin dinamik 
yani genç ve sa~lam bir hareket ol
duğunu ispat ediyordu. 

Avrupa 1914 harbmı böyle bir zih~ 
niyetle yaptı. 1914 den önceki poli
tika, ekonomi ve kültür esaslarmm 
ihtiyarlamış ve ömürlerini tamam et
miş şeyler olduğu hakikati, ancak 
1918 den sonra iddia edildi. Spengler 
bağırdı. Islahatçılar bağırdı. ihtilalci
ler bağırdı. Fakat kimse inanmadı. 

Bugün, 1918 den tam on sek.iz se
ne sonra, ne görüyoruz? 

~*~ 

Demokrasiler, yer yer tasfiyeye 
uğramıştır. - Kapitalizm iki asli di
ıeğinin yıkılmasına şahid olmuştur: 
Serbest ticaret, sermaye faizinin kar 
normasma göre ve serbest olarak te· 
şekkülü. - Avrupa kültürü, kendi 
kendisi hakkında şüpheye di.işmüş 
ve kesin bir tereddi devresine mrmiş
tir. -

Emperyelizme gelince: 
Faşizm "bütün emperyalistler bir

leşiniz!" dediği halde sesini bugüne 
kadar dinletemedi. Buna muka
bil, tek başına hareket edebilen em
peryalizmlerin muvaffak olduğu gö
rüldü. Eskiden bir Mançuko yahut 
bir Etyopya macerası, bütün emper
yalistleri iki cephe halinde biribirinf' 
karşı sevketmeğe kafi idi. Bugi.in bir 
ağızdan teessüf etmek ve ayıblamak 
yegane mukabil aksiyonu teşkil et-
mektedir. · 

Ve o meşhur "kuvvetler muvaze
nesi" adeta mefluc bir vaziyettedir. 
Bu niçin~ ~ . 

111*~ 

1918 denberi, ortada, devletler clı
§mda, devletlerden daha büyük kuv
vetler peydahlanmıştır. 

Avrupa 1914 e kadar kendi kendi
sini devletleriyle sayar, devletlerivle 
tartar, devletlerivle hesablardı. Bu 
hesaba .. kuvvetler muvazenesi'' de
nirdi. 

1918 denberi, Avrupa' da üç fikir 
Üç ideoloji aafhasmı yaşadıktan son• 
ta, politik - ekoonmik - kültürel ha
diseler dünyaş~a başka kan Hnrde.n 
nüfuz etmeğe koyularak bu hedise
lerin gidişi iizerinde ba~ka bir plan· 
dan hakim olmağa baslamıı::larrlır. 
Avrnpavı, kendi arahınnda pavltı~· 

n-ıak demi yekpat"e olar::ık ddc c•· 
mek isti ven üç fikir: 

KapitalWn 

Ve bunun iki reaksyonu olan 
Sos~Hnn ve fuşizrn'ôir. 
Bu üç fikirden 191 4 den önce yal· 

nrz bir tanesinin "kapitalizm'' in 
mevcud ve hakim bir sistemi ve hu 
sistem içind~ ~vletleri vtltdı. ) a· 
1izm, bazı memleketlerde ancak fır
kalar halinde, bircok rn~rnl l tler
de de ancak bir~ edebiyat halinı:le 
m~vcud idi. 

!kından di.irt sene önce, 
Bu Üç fikir, kitablarda, gazeteler

de, kahvelerde münakaşa edild.ikl~
ri gibi. parlamentolarda ve nihayet 
sokaklarda, biribir1eriyle mücadele 
ediyorlarClı. 

Fakat bu-;ün. bu üç Iikrin• 
Devletler.i, 
F.L:onomik metodhırı, 
KPndilerine göre ticaretleri, "" 

• Müteaddi pro~lan ve~
eıynnları 

Ve 
f) s politi~t<\n ve bu yüzden en-

ternasyonal politikaları vardır [ r ]. 
Falih Rıfkı Atay, bir başyazısın

da. rejimlerin politikasına esaslı bir 
surette temas etmiştir [2]. Birkaç 
misal de biz verelim: 

1. - Fransız - Sovyet paktı Fran
sa'nın sol partileri tarafından hazır
lanmış ve bunun tasdiki Laval tara
fından sabote edilmiştir. Bu pakt yü
zünden, Almanya Lokarno paktını 
bozmuştur. 

2. - Faşist ltalya'nın Etyopya 
macerasını, dünyanın biitün muha
faz.akar matbuatı ve mahfi1leri tas
vib etmiş, diinvanrn bütün sol mat
buatı ve mahf;IJeri taşlamış ve sank
syonlamış'tır. Laval, oynadı~ rol ile, 
sol dünvanm aksiyonunu sabote et
miş ve ftalva'nın militn aksyonunu 
muvaffak kılmıst'T. Biitiin inrıiliz 
muhRfazak~ .. Jan. fta!va'nm tarafmr 
tutrnmıtur. Rorr"'dan gelen bir tel
g-ra f do<Yru iqe, F.tvoT>va 'nm istisma
rmrl~ . Rlman tekni~ine bir pay ayn
lark!ktır. 

3. - Rt>n böfo·eqinin is~linden 
önce, incrili7. muh;:ofazAkArları t"ra
fmdan miisaid h;r havı:\ esmistir. (P· 
kilen hava nl'lnn Londnnderrv, jı;,r.a] 
sırrıhrında 'Rerlin'd~ "huhınrrnış ve is
galden sonra tıpkı Bay Hitler gibi 
konuşmustur. 

4. - Fransız sollArı, Frl'\nsrz - Sov
yet paktmm suva düşece?iini anlar 
anfo.maz Laval'i düsünniisler, paktı 
tasdik ettinnisler ve kendi aralarında 
teşkil ettikleri "'halk cephesi" ni se
r.imde muvaffak çıkarmışlardır. Bay 
Blum'un başvekil olacağı anlaşılır 
an1asılmaz, bir adamı Eden ile aörüs
mek üzere Londra'ya gitmiş v; İngi
liz sosyalist lideri binbası Attlee . . 
müstakbel fransız basvekili ile konuş
mak üzere Paris'e gelmiştir. 

5. - Mareşal Pilsudsky, Zaleski'
nin yerine miralav Beck'i dıs baka
nı tayin ederken Polonva'daki libe
ral demokrasi sistemine. de bir niha· 
yet VeTİvor ve "miralaylar rejimi" ni 
wmi Polonya faşizmini tesis ediyor
du. 

Bu mhi mİ&'llleri co!YAltmak kabil
.-lir fol·at b•ına liizl'm yokh r. Göri.i
liivor ki. Avrupa'~, arnk yalnız 
J,,vl,..•l .. r rlf'~il. re?imler dP. mevcnd
dur. Devlt>tln, haric·veleri vasıtasiy-
1~ h~maq ed~tmamhr. rPİiml...,.r, jl-ti
dnrda olsunlar muhı:ıl,,.fette olstınhr, 
avnr ·endi :>r~lım1'da temas halin
de b\ılnnuvorl~r. 

B mnn gittikce bellile.<ıen netir,."'i. 
devlPtlerin reiimler etrafmda polori
ze n}nı:ı.hm v~ ttıplanma1andır. ~ns
yali~'t v et Ruc:va ile para syalist 
S"Vnbil~eğimiz ispanya ve ~rr:1nsa, 
valnrz "kuvve ler mnvazen~si" do~ 
lavraiyle de wil "reiiml"r muvazenesi" 
drılnvrsivle de biril-ıirlerine enternas· 
yonal politikada yaktndırlnr. Avus
turya Ü?'erinden yüri1yemi en Al
man - İt;ılvan foşist dostluğu, Ma
caristan üzerinden yürümüş olacak 
ki, son wMımlarda bir h~yli inkisaf 
etmistir. Avusturya iiz~rinde karsr
lıklr bir Jronqesyon yapılabildiği tak
dirde dos luk cereyanı Avttsturya 
kabln~undfl\n da mukavemet görmi-
yer k geçecelctir. -

Bundan b ~ka. ne sosyal:st ne de 
foşist saytll'lbilecek memleketlerde, 
her iki rejimin propagandası son de
rece faaldir. Bir di<Ter mühim nokta 
da, hatta "ba.rıs" derken, bu barısm 
faşistlere, sosy~Iistlere yahut kapita
listlere ~re başka bir mana tasının
srdıc. Mil!etln \..emiyeti bahsinde, 
nynı görfüı tc.-uıdları ve ak~yon cep
he1eri hakimdir 

"'Kuvvctlr.r muvazenesi"'' eskıdir 

p] Kapitalizmin beyaz para enter
nasyonalr ile sosyalizmin ikinci ve ü
çiincii enternasyonalleri k/ifi derecede 
m!ıJUm~ur. Fakat bugiin, faşizmin de 
Jıı'r enternasyonrıli mevcııddırr. Berlin'
de toplanan •1~nti1:omintern" komitesi
.ne Iraıı.iız faşizminin reisi kumandan 
De la Rogue'a kar/ar biitiin faç;ist reis
Jeri İstirak etm 'şle,dir. Fakat brı. nil a
yet rl,.vletler drşrnda gayri resmi hir 
iıarc ttiT. 

r2l 14 1''~ t:2 .. ihli U'm 

ULUS 

ISTANBUl TELEFONLAR/: 

İstanbul Türld<.ıısu 
' çalışıyor 

İstanbul, 17 - Türkkuşunun nazari 
dersleri halkevinde verilmeye başlan • 

mıştır. Bu dersler sayısı şimdiden pek 

kabarık olan üyele.r tarafrndan dinlen~ 

mektedir. 

Kilisede bulunan bomba 
etrafında tahkikat 

İstanbul, 17 - Gregoriyen ermeni 

kilisesinde bulunduğunu dün haber ver
diğim bombanın oraya nasıl konulmuş 
olduğu henüz tesbit edilmiş değildir. 

Be>ınbanm ne kadar müddet önce ko· 
nulduğu araştırılmak üzere bomba 
Merkez Kumandanhğına gönderilmiş ~ 

tir. Rapor alındıktan sonra suçlular 
hakkında takibata girişilecektir. 

Alakadar hir kaç ki~nin ifadelerine 
müracaat edilmişse de, tevkif edilmiş 

veya zannaltma alınmış kimse yoktur. 

«Ulus» un 
(Başı 1. inci sayfada) 

~ı ke'°ndisinden uzaklaşan demek
tir. Türkçede azmak kelimesi ile 
"dere sularının tarlalar arasından 
taşıp aktığı mecra [1] " tarif edi
lir. Her ne kadar azmak aynı za
manda tuğyan etmek manasında 
kullanılırsa da bu; suyun ar'lı su 
medlullerinde olduğu gibi karar
lı ve devamlı olarak akması de
mek değildir. Azan suların ömrü 
kısa olur. Ve onların yatakları 
dört taraftan gelip biriken suları 
toplıyarak uzaklara ve aşağılara 
götürmeğe yarar. Senenin üçte iki
si kupkurudur. Coğun zıddı olan 
az'a gelince onda ana köke vere
ce~imiz mana çokluktur. O zaman 
(. + z) nin vazifesi bu anlamı U· 

7.aklastırmak ve nefyetmek olur. 
1 ~te hu vasıftaki su boylarına Türk 
dilinde azm"k dneilmekle (. + z} 
unsunmun Gitneş - Dil teorisi ta· 
r:> f ından tesoit edilen kıymeti ta
bii ol;ırak tebarüz ettirilmis olu
vor . ..A.ıı"'<-'1alarclaki a:nnl'k dere 
h1•""'t'l tipik ve toponomik bir mi
saliclir. ---

[1] Biiyük Türk Jugati. c. 74. 

ve hala bir rol oynamaktadır. "Re
jimler muvazenesi" ise, enternasyo
nal politikada yepyeni bir unsurdur. 
ve heni.iz tam bir surette hakim de
ğildir. Yalnı:z daha genç. daha dina
mik olduğundan, hakimiyeti tama
:men eline alması ihtimal dahilinde
dir. 

Zaten, devletler arasındaki barışı 
rejimler arasındaki barışsızlık sabote 
etmektedir. Ve bu gidişle, bir harbrn 
cephelerini, "kuvvetler muvazenesi" 
değil "rejimler muvazenesi" tayin 
edecektir. Her harb, bir heyecan ve 
bir dava ister. Eski kapitalist formiil
ler dahilinde bir harb imkansızdır. 
Fakat bir fikir ve bir ideal uğruna 
harb mümkündür, çünkü biribiriyle 
aynı memleketin sokaklarında kar
şılaşan sosyalizm ve faşizm aynı 
memleketin çocuklarını biribirine 
kestirmiştir. 

Enternasyonal politikayı tetkik 
ederken bundaki karışıklığı ve hesa· 
ba gelmezliği, "rejimler muvazene
si" nden başka bir şeye atfetrniye
Jim. Ve .. barış" yahut ··savaş" der
ken ve gittikçe artan tehlikderi tah
lile çal şrrıken, dünvamrzm 1914 de
kinden önceki sade dünya deği1, 
19 ~ 8 denberi devam eden mürekkep 
ve kompleks dünya olduğunu unut
mrvalmı. 

Katolikle prote."'tanlröın boruıaş
tt?r yahut müslümanlıkla hıristiyan
lrnm bocrustuğu devrder gibi bir dev
rev.- ID'"""'"kt,. ohl"l::imJZ pek mu!-• ... 
rnelrJir. VP. Veo:tfalva bansmd n da
ha bir havli uzakta h l• nuyoru;r.. 

Burhan BELGE 

Türkl~uşu 
Bursa' da da şube açtı 
Bursa, 17 (A.A.) - Bursa Türkkuşu 

bugün Atıc:ılarda on binlerce yurdda
şın katdmasiyle açıldı. Törene İstiklal 
marşı ile başlandı. Söylevlerden sonra 
Türkkuşu uçucu ve paraşütçü üyeleri 
balkın önünden alkışlanarak: geçiş yap
tılar. Planörcüler planör hakkında izah
lar verdiler. İki uçuş gösterişi yapıldı. 
Bursada Türkkuşunun açılışını halk 
büyük bir sevinç ve ilgi ile karşıla
mıştır. 

Kilise mütevelliler heyeti reisi bu bom
boınm bi.r hafta önce kendisine gönderi· 
len tehdid mektubiyle alakadar oldu -
ğunu tahmin ediyor. Fakat henüz müs
bet bir kanaat yoktur. 

Bir deniz devi 
lfüyükada balıkçıları 1500 kilo ağır 

lrğında ve 4 metre uzunluğunda bir de

niz devi yakalamışlardır .Halk bu ga -
rip hayvanı merakla seyretmektedir. 

Dil Yazıları 
(ağ+ az) yani ağaz şekline te

sadüf edilmiyorsa da birçok Türk 
lehçeleri bunu ağuz biçiminde ve 
aym manada muhafaza etmekte
dir. 

[ Ağuz Çağatay ve Uygur lehçe
lerinde ırmak demektir. Akmak
tan müştaktır. Lehçe, Kamusu 
Türki, Lugati Ebuzziya. 
Ağuz akmaktan bolsa mümkün. 

"Ağuza turgan nerse - akıtan nes
ne demektir. Söz ağuzdan ağa, tÜ· 
kürük ağuzdan ağa, karure ağuzu 
= çömlek ağızı." Tatar lugati. 

Çay ağzı = mansap. Akdenize 
bir çayın döküldüğü mahallin 
adı [2]. ]. 

Böylece Güneı ·Dil teorisinin 
etimolojik analizi yardımiyle mey
dana çıkan yeni bir medlul ile kar
şı Jc:atşıya gelmiş bulunuyoruz. Bu 
medlulün adı ağızdır. Yani kendi
si ile yemek ve nefes aldığımız ve 
ses verdiğimiz cihaz. 

"Ağız" Garp Türk lehçesinde 
yemeklerin yendiği ve sesin çıkll· 
ı• uzuvdur. Açıklık, ferce, boğaz, 
açacak, girecek, tutup kopacak, 
medhal, menfez demektir. Meca· 
zen ağızmak (Kazan) akıtmak, 
kan ağuzu kan akıtma manaları
na gelir. Nogay ve Başkurt lehçe· 
lerinde bu; avus ve sos şeklinde 
kullanılır. Latincesi os Baskçası 
aoa du [3]. 

Bu suretle yukard:ı yapbğımız 
tahlilin doğruluğu ameli olarak 
meydana çıkmış oluyor. (. + z) 
unsuru su medlullü kelimelere ek
lenince orada uzaklaşan, çıkan ve 
dökülen bir mana ve bir hal alana 
çılanış oluyor. Nehir ağzı dediği
miz gibi. 

Nehirin ağzı aynı zamanda u
cudur da. "Ağız = uç, bir şeyin 
en güzidesi ,ilk ağzına sen doldur, 
ilk ağzı şu kaba boşalt [ 4] taki a
ğızlar gibi. Yine çıkacak yere de
lalet etmek suretiyle ağız kelime
si hududa da alem olmuştur. Düş
man ağzında dediğimiz zaman hu
dut boyunda demiş oluruz. Bu ke
lime bin yıl önce de bu manada 
idi. Dede Korkut da onu bu mana
da kullanıyordu". "Sası dinli Gür
cistan ağzında oturursun" cümle
sinde olduğu gibi. 

Mecazi manada ağız yapmak, 
çok söz söylemek söz çıkarmak 
demek olduğu gibi Urfa ağzı ve
ya Eğin ağzı dediğimiz zaman da 
a!lızdan çıkan bir havayı bir lah
ni kastetmiş oluruz. 

Simdi bu tetkikten çıkaracağı-

[2] Veled Çelebi Türk Dili. 
[Jj Hüseyin Kazım. Büyük 

Türk liı.gati. 
r 4] H. K. Büyiik Türk liıgati. 
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C. H. Partisi Sakarya ka
munu üyelerinin bir 

toplantısı 
C. H. Partisi Sakarya kamunııııun 

bütün üyeleri evvelce de yazdığrmr7 gi
bi dün de Cebeci semt ocağında toplan

'}lar, Cebeci ocağındaki arkadaşlariyle 
bir partili tanışması ve töreni yapmr!'11ar
dır. 

Başkan B. Rauf Bıvk;ınm partWfe
rin partiye ve biribirine karşı ödevl~.-ini 
anlatmasiyle törene b<'~lamrştTT. B. ~a. 
uf iniklilb ve istiklal mevzuu üzeri.,de 
konuşmalar yapm1ş ve genel seh ·tet 
Receb Pekerin 8 . 5 - 03fi tann;nrlp 'ıu
kuk fakültesinde verr1iı'Ti inln1;h +~ .. ihi 
dersi okıınar::ık ıılfrk;ı ilr: rtj.,1 .. ..,.,.,;~ ve 

partilileri ilO'ilPndiren bu ders arkad:>!?la· 
ra an1atılmıstır. ----·----

Ça~rı 
Kamutay Arzuhal ve Hii<l"'e 

Encii.menleri bugii.n saat 10.30 
da toplanacaktır. 

mız netice de şudur: Toponymie 
bakımından gÖzden geçirdiğimiz 
su medlullü bir kelimede eğer 
(. + z) unsuru bulursak o kelime 
bir nehirden ziyade bir nehir ağzı 
için kullanılmış olmalıdır. Şu hal
de azak kelimesi bir deniz parça· 
sının veya müstahkem bir limanın 
adı olmaktan ziyade o civarda de.! 
nize dökülen büyük bir nebiriri 
ağzı için kullanılmış olmak gerek· 
tir. 

Yine su demek olan ağ kelime
sine bir (. + k) unsuru ilavesiyle 
bir su hareketi verilmiş ve tam bir 
su manası temin edilmiş.tir. Türk· 
çede akak [S) kelimesi bunun mi• 
salidir. 

Akak Trakya Türkleri tarafın· 

dan dere ve su cereyanı için kul
lanılan bir kelimedir. Bu kelime
de ne Akarcada olduğu gibi süreli• 
li ve ardı gelmiyen kuvvetli bir s11 
akııı ne de azmakta olduğu gibf 
suyu uzaklaşbrao menfi bir ma .. 
nası vardır. Bu akak suyu da~ 
akan bazen de çok akmıyan fakat 
herhalle su yolu olan bir derenin 
karşılığıdır. Etimolojik analizi şu· 
dur: 

(1) (2) (3) 
akak = ağ + ak + ak 

( l) ağ: Ana köktür. Su anla· 
mınadır. 

(2) ak: Ana kök anlamını tem· 
sil eden prensipal köklerdendir. 

''Ağak" = ak su maddesi
nin başlıca ve hususi bir vasfı O• 

lan cereyan fiilinin ana kelimesi· 
dir. Akmakta ve akıntıda olduğu 
gibi. 

(3) ak: Anlama hareket veren 
onu tam ve mükemmel hale geti-
ren bir unsurdur. Bu suretle (ağ --H 
ak+ ak) ve ana kökün düşme·' 
siyle akak kendisinde tam ve mü
kemmel bir su hareketi bulunan 
demek olur. [S] 

Kanal kelimesinde de (V. -P 
K.) nin hareket vermek rolünü gÖ· 

rüyonız. Etimolojik analizi bizi 
aydınlatabilir. 

(1) (2) (3) (4) 

Kanal = ağ + ak + an + al · 
(ağ + ak + an) = ağakan = 

akan bildiğimiz cereyan halindek_i 

sudur. 
Akan + al şeklinde (. + n un .. 

surunun alabildiğine genişletici 
rolünü görüyoruz. Kanal demek 
uzun bir su yolu ve akıntısı de· 
mekse burada su hareketi gös• 
teren unsur (V. + K) dir. 

H.R. TANKUT 
(Arkası var) 

[5] iki ''k'' yanyana gelemiye
ceği için bunlar'dan birinin 11 i" d, 
lacağı tabiidir. 



18 MAYIS 1936 PAZ . .l.RTı:: · ULU~ 
------~~-----~~--~~---~~----------·..::._ ______________________ ~------------------------- SAY7A J 

--; 

Muc rı · ---:_rıstarı mektuplan: 
~----- -

Balkanlarda tren volcı1.lı12'u ~ ~J 

ki'Geçen sene temmuzunda Helsins-
de toplanmış olan "Milletlerarası 

g~~eteciler federasyonu icra komitet"' i t~raf~dan .. gazetecilerin say bir
k g nı muşterek seyahatler tertibiyle 

'kolaylaştırmak" hakkında verilen bir 
ekran yeri~e getirmek isti.yen ··~u-
,peşte turızm gazetecilen sendıka-

61. nın davetlisi olarak bir haf ta icin 
ıt . .... J i tıgım. Budapeşte 'den geçen gün 
nkara ya döndüm. 
Ankara - Peşte ve Peşte - Anka

ra ... kaç kilometre? Bunu söyliyemi
~eceğim. Fakat beynimde, sinirle
t~mae ve kanımda hala akislerini işi
tn ·b· .. ~ ı olduğum vagon tekerlekleri 
~tıltüsü arasında yaptığım hesaba 
gore seyredilmesi tam yüz on dört 
saat ·· d suren bir diyoramanın karşısın-
ı:.~ amlnuşa benziyorum; bütün yol 
uşahedelerim bundan dolayı vu

z~hsuzdur: Alaca karanlıkta yunan 
cıg~raları satan bir çocuğun tiz fer
Yadiyle uyanıyorum. Birkaç zaman 
8.0 nra, gene yunan toprağına girmek 
Üzere, Edirne'deyiz. Büyük Sinan'ın 
!v1eriç kıyılarına hediye etmiş oldu
gu gÜzel eser, yeşil kadifeler ortası
~a konulmuş bir fildişi kutu inceli
ryle ufukta irtisam ediyor. Sonra, 
I ı~ez tükenmez bir ağaç ve ot bol-
ugu içinde ilerlerken birinden öteki
b~ ~tladığımız sınırlar birer şaka gi-
1 ıdır: üç ülke biribiriyle sanki sak-
a? haç oynuyor. Bir türk polisi de
~ın bir yabancının sorduklarına tem
kinli temkinli cevab veriyordu. Bir
az sonra, bir yunan köyünün bar
ınan yerinde masasının başından 
~iç kınuldan~amış bir sivil kadar 
§~Şrnan bir jandarma ba~çavuşu erle
rıne talim yaptırıyor. Şimdi, Sivilin
grad' (eski bir bulgar bakanının ha
t~lattığı gibi Mustafapaşa) garında, 
~~zgün giyimli bulgar subaylarını 
gorüyoruz. Fakat kılık farkını akla 
getirmeyiniz, anlıyacaksınız ki çeh
reler eştir ve kültür de bir olsa dok
tor Aras'm: "Sınırlar büsbütün kal
kabilir" sözünün doğruluğunu he
men tasdik etmemek için sebeb bu
lamazsınız. Ancak, yanyana yaşa
ınaları mukadder olan bu üç mille
tin gazetelerini düşünürseniz arada-

, ki kuçük hendeklerin gün geçtikçe 
~~ ... ~erin birer uçurum haline getiril
Öıgme acımamak da elimizden gel
mez. Bu halden kimler faydalanı
Yor ~ Zihin yormadan hemen cevab 
\>erebilirim: Hudud sarrafları. Ye
ınek ve cigara ücretlerini ödemek 
İçin drahmiye, levaya dinara ve ote
' liniz~ kadar kendinizi' ve eşyanızı ta
şıtahılmek üzere de pengöye ihtiya
B~z ':ardır. Yunanistanda Pitiyon, 

• ganstanda Sivilingrad, Yugoslav
~ ~a Çarbirod ve Macaristanda Su-

1 

tı~a ıstasyonlarında, kendisine u
~t~ıgmız parayı drahmiye, drahmi
p e~aya, levayı dinara ve dinarı 

~~~;;ye d~~i~.tirecek, bozukluklar 
J·· . tyan buyuk çantalı sarraf, gü-
Utnsıyen ·· · 1 ~ yuzıy e emrinizi yerine ge-

= 

tirmeğe hazrrdır. Fakat türk smırm
da cebinizden çıkardığınız yüz frank, 
sadece sarraf çantasına gireçıka, Ma
car topraklarında en az yüzde kırkı
nı kaybetmiştir. Modern tekniğin şi
mendiferi, otomobili, tayyaresi ve 
radyosiyle mesafeleri yok ettiği yir
minci asırda krral ve imparator su
retleri tasryan nikel ve gümüş sikke
ler mesafenin - yalnız bunun mu? -
bütün hakikati ile var olduğunu is
pat eden i~aretlerrtir. Ve Finans. bü
tiin bu s u r e t 1 e r i , mutlak ha
kimiyeti altında tutmaktadır. Avru
pa birleşik devletleri fikri mi? İnsan
lar, Briyan'ı, daha çok zı:ıman, bı
yık altınd:ın gi.ilerek, yahut hazin 
düşüncelere daları:ık ve vahut hey
kelini kırarak anacal· l~rrltr: R<'C\lite
lere sa~'~ göstermekten başka ne 

b·ı· . '\ ' yapa ı ırızr 

Fakat, Filibe istasyonunda gözgö
ze geldiğimiz güzel bulgar kızının, 
hayranlığımıza bir mükafat gibi, göz
leri parhyarak, dudaklarının hafif bir 
çekilişiyle gösterdiği inci dişlerini 
hatırlamak bu tefelsüf ten daha zevk
lidir. Ancak, insanlar ve hadiseler 
kimseyi rahat bırakmıyor. Sofya is
tasyonunda, Filistin'den dönen bir 
bulgar zengini anlatıyor: 

- Ben memleketinizi ve tiirkle
ri cok severim ve her fırsatta İstan
bulda günlerce kalırım. Bu sefer, bir
kac saatten fazla vaktim olmadığı 
halde geri verilmek üzere polisçe a
lınmış olan pasrı.porttlmu, birçok ma
kamlara başvurduktan sonra üç gün
de elime geçirebildim. 

- Pasaportunuzda bir eksik ol-
mak lazımdır. 

- Hayır, hiç bir ebiği yoktu. 
Bu can sıkrcı sözleri sadece kay

dediyorum. iyi ki yataklı vagon kon
düktörü, güler yüzlü ihtiyar, yarım 
fransızca~ma yardım eden neşeli 
jestleri ile her sıkıntıyı unutturuyor. 
Kendisinden ayrılacağımız Belgrad'a 
yaklaşırken alın yazısını hatırlamış 
olacak ki sormadan izah ediyor: 
"Altmış iki yaşmdaynn. Emekliye 
çıkmak hakkımdır: fakat çalışıyo
rum. Aldığım bahşişler (bize bir ih
tar mı?) geçimi kolaylaştmyor. Ka
mn hasta ve çok sinirlidir. (Açtığı 
elini yere elli santim kalmcıya kadar 
yaklaştırmak. için zorla iğilerek) ben 
onun yanında - inanmazsınız - küçü
ciik bir bebek gibiyim." 

Neden inanmamalı? . 
Ve bu sözlerden sonra bahşişi na-

sıl unutmalı? 
Aynı yoldan gidiş ve döniişte rast-

ladığımız, gördüğümüz ve duyduğu
muz hemen hemen aynı çehreler, 
aynı manzaralar, avm sözlerdir. Kı-n
disi de bir volculuk olan hayat gibi 
esefleri, düşünce1eri, k;:ıhlrnhalarr, 
hesabları. kayıdları, ~ii?:ellik ve cir
kinlikleriyle yüz on dört saatlik bir 
diyorama ... 

Orta A vrupada vaziyet 

·M -----=·-----
. acar kıralcıları 
· Ottonun 

Romaya gid:ynr~· r -
Viyanaya gelrli kızliaı·de si 

, (Ba.•ı l . • ' ·•c )4 . ~ • ıncı sayfada) 
acarıstan irıa1 .. _ _ arasındaki Roma anlaş. 

l 
"-Uıa sadık kala ~ . . 

U ~ cagına daır çekmış ol 
&u telg f • lir. ra tan dolayı teşekkür etmiş-

/ 1 Du,. t l tııet' ~e. e grafnamesinde yeni hükü-
r uı nıuvaffak' · · . . lcrde b ıyeti ıçın samımi dilek-

. ulunmuştur. 
Vıyana 17 (A l:lur ' .A.) - Arşiduk Habs-

!idüg de Otto'nun büyük kız kardeşi ar
~ ~.s Adelayd'm buraya gelmesine bü-
ı 

23 
ır ehemiyet verilmeketdir. 

l'al ir yaşında bulunan arşidüşes, sos
iin· · ır~ler doktora payesini almak için 

1 "Ctsıt t eye devam etmektedir. 
le trıparatorluk çocuklarından on sekiz 

nelik b" · lJ ı. ır menfa hayatından sonra 
au"hu 'l &ın ~ rg arın memleketten çıkarılma· 
a dair o' k . f d lan .an anunun ıJo-asnıdan ay a-

• arak vat .., .d .. 
l~esrr anına ilk olarnk dönen, arşı u-
"e· · G.azeteler, henüz bu dönüşü haber 1 

"'llerdir. 
Arsidük Otto fon Hab~burx" 

Sovyet anayasası 
tadil ediliyor 

Moskova, 17 (A. A.) _ Anayasa ko· 
misyonu umumi heyeti 15 mayısta B. 
Stalin'in başkanlığında toplanarak, tali 
komisyon tarafından hazırlanmış olan 
Sovyetler birliği anayasa projesini göz
den geçirmiş, bu projenin kafi metnini 
hazrrlamış ve bunun merkezi' icra ko
mitesinin önümüzdeki toplantısına su
nulmasına karar vermiştir. 

Anayasa projesi 13 kısım ~zerine ter
tip edilmiştir. Bu kısımlar s:.mla1 dır: 

1 - Sosyal sistem. 

2 - Devlet sistemi. 

B. Stalin 

3 - Sovyetler birliğinde yüksek 
devlet kuvvetleri. 

4 - Federe cumuriytelerde yüksek 
devlet kuvvetleri. 

5 - Sovyetler birliğinin yüksek ida
re delegeleri. 

6 - Federe cumuriyetlerde yüksek 
idare delegeleri. 

7 - Muhtar cumuriytelerde yüksek 
devlet kuvvetleri. 

8 - Mahalli devlet kuvvetleri. 
9 - Adliye kurumları. 

10 - Vatandaşların hakları ve vazi

feleri. 
11 - Seçim sistemi. 
12 - Arma, bayrak ve hükümet mer

kezine ait maddeler. 
13 - Anayasanın değiştirilmesi şart-

ları. -

Filistinde 
l(argaşalıl<lar artıyor 

Kudüs, 17 (A. A.) - Kargaşalıklar 
devam etmekte ve gitgide vahim bir şe
kil almaktadır. Kudüste ve Hayfada 
bir çok bombalar atılmıştır. Dün aksam 
bir sinemanın önünde yahudinin biri 
öldürülmüştür. Hükümet memurları bir 
aclaşma zemini bulmağa gayret etmek

tedirler. 

Fraıısız 

parlamentosu 
İlk toplantısını 1 hazi -

randa yapacak 
Paris, 17 (A.A.) - Yeni parlamento 

ilk toplantısını, Pantkot yortusuna rast. 
lamasına rağmen 1 haziran pazartesi gü

nü yapacaktır. 
Toplantıya, azanın en yaşlısı ve ihti

mal 77 yaşında bulunan Rhone mebusu 
B. Antuan Sal reislik edecektir ve mu

tad nutku söyliyecektir • 

Bundn sonra seçim mazbatasınr göz
den geçirecek olan on bir büronun aza
sı kura ile seçilecektir. Reislik divanının 
seçlimiş, mebusların yarısından bir fazla
sının mazbataları kabul edildikten yani 
üç dört gün sonra yapılacak ve o zama
na kadar yaslı reis vazifesine devam e-

. decekteit' 

HABERLE 
B. Çaldaris öldü 

Dost Yunanistan, bu ölLmle kısa zamanda dör
düncü devlet adamını l:aybetmiş oluyor 
(Başı 1. inci sayfada) 

bulundugu parlamento komisyonu top
lantısında hazır bulunmuş, sonra evine 
giderek yemek yimiş ve yatmıştır. Fa
kat saat bire doğru bir öksürük nöbe
ti ile uynamış ve saat hiri 30 geçe re fi. 
kasının kolları arasında ölmüştür. He
men çağırılan doktorlar ancak ölümü 
~esbit etmişlerdir. 

Yüksek devlet adamının ölümü ha
beri duyulur duyulmaz mumaileyhin bü
tün sıyasal dostları ve diğer şahsiyetler 
evine gitmişlerdir. Hemen hadiseden 
haberdar edilen kıral ve hükümet B. 
Çaldarisin ailesine derin taziyelerini 
bildirmişlerdir. B. Çaldarisin evinin ö

nü yaslr ve kederli büyük bir halk yı
ğını ile doludur. 

B. Çaldaris'in cena7.e alayı, muma
ileyhin yüksekliğine layık törenle, muh
temel olarak salı gi.inü yapılacaktır. 

En büyük sıyasal partinin baskanı o
lan bu yüksek devlet adamı Ve~izelist 
aleyhtarı blokun lid,ri sayılmakta idi. 
B. Çaldaris 1868 de Korent eyaletinde 
Kameri köyünde doğmuş ve hukuk tah
silini Atina<la, Fransada ve A!manyada 
parlak surette yapmıstır. İlk defa ola
rak ı 9ıo da me~us serilmiş 1915 de Gu
naris kabinesine Adliye bakanı olarak 
girmi~ 1920 de de i~ İ§ler ve münakalat 
bakanlığı yapmıştır. Mebuslar meclisi 
t~rafından kabul edilen bir çok projele
rı ve bu arada büyük yan~ından sonra 

~el.a~iğin imarı hakkındaki kanun pro-
1esı~1 ~umaileyh yazmıstrr. Karışıklık 

devırlennde tevkif edilen, sürülen B. 
Çaldaris, 1922 ihtilali harb divanı tara

fından verilen karar üzerine idam edi

len C:,unaris'in yerine halk partisi ba~

k.anlıgına seçilmiştir. Bu sıfatla Çalda
rı~ 1926 da milli birlik kabinesine gir
mış, 1932 deki seçimde kazanmış ve ilk 
kabinesini kurmuş ve 1933 martında, 
Plastiras isyanının bastrrılmasr üzerine 

i~~n~i k~binesini kurmuştur. Çaldaris 
hukumetı, Kondilis ile iş birliği yapa
rak l935 ihtilalini bastırmış ve 1935 ilk
teşrinine kadar iktidarda kalmıstır. Çal-
d . . 
arıs Balkan paktını imzalamış ve kıral-

lığın yeniden kurulması lehinde bulun
muştur. Ölen Çaldarisin devlet adamı 
haysiyetiyle yüksek meziyetleri ve bil
hassa namusluluğu muhaliflerinin dahi 
tasdiki altında idi. 

Cescd, Atina bilyük ldlise.'fine 
giilüriildü 

Atina, 17 (A.A.) - B. Çaldaris'in 
tahnid edilmiş olan cesedi saat 9 da A
tina büyük kilisesine götürülmüştür. 

Bir askeri kıta cesede refakat etmiş ve 
tazim resmini ifa etmiştir B. Çaldaris'in 
cesedi salı günü saat 11 e kadar Atina 
büyük kilisesinde kalacak ve halk tara
fından ziyaret olunacaktır. Bu müddet 
içinde tabutun etrafında efzun askerleri 
nöbet bekliyectği gibi aynca halk parti
si mebusları da sıra ile saygı nöbeti tu
tacaklardır. 

Sah günü saat 11 de kıralm huzuru 
ile resmi cenaze alayı yapılacak ve Çal
daris'e başbakanlık yaparken ölenlere 
yapılan tören icra edilecektir. 

Kıralın taziyesi 
Saray marcşalı Mertakis, Bayan Çal

daris ile aylesine kıralın taziyelerini bil
dirmiştir. Başbakan B. Metaksas bütün 
siyasal şefler, bütün yüksek memurlar, 
yabancı diplomatlar ve öteki zatlar B. 
Çaldaris'in tabutu önünde eğilmişler ve 
Bayan Çaldaris ile aylesine taziyelerini 
bildirmişlerdir. Çaldaris'in evinin önü 
ile bütün kıraliçe Sofi bulvarı mütees
sir ve heyecanlı bir halk ile doludur. 

Akşam gazeteleri, istisnasız sabık 

başbakanın yüksek meziyetlerini ve mem. 

lekete yaptığı büyük hizmetleri tebarüz 

ettirmektedirler. Liberal partiye men

s~b gazeteler de Çaldaris'in büyük me-
zıyetlerini, yüksek ahlakını na 1 1 ~ , mus u u-
gunu ve iyiliğini müttefikan sena eyle
mektedirler. 

B<l§ba!·anm teessii rii 
Başbakan, B. Metaksas, gazetecilere 

de~Iştir ki: .· 

"- Bu ölümden dolayı çok müte
heyyiç bir haldeyim. Büyük ÇalJaris çok 
iyi bir dostumdu. Mumaileyhin ölüınü, 
büyük bir milli kayıptır. Elenlerin en a
sili ve yüksek ruhlusu idi." 

B. Çldaris'in muhalifleri de dahil ol

mak üzere bütün siyasal şefler aynı 

tarzda beyanatta bulunmuşlardır 
Liberal parti şefi Sofulis "Çaldaris'. 

in ölümü milli bir kayıp ve milli bir fe. 

lakettir'' demiştir. 
B. Papanastasiyu, "Çaldaris, bütün 

kuvvetini vatanına hizmete hasretmiş 

yüksek bir insandı'' fikrinde bulunmuş-
~~ . 

V<.' giinliih m;uı yas 
Bakanlar meclisi, üç günlük milll yas 

itan edecektir. Esa.sen bu sabahtan beri 

bütün kurumların bayrakları yas işare
ti olarak yarıya indirilmiş bulunmakta

dır. 

Halk partisi 40 günlük bir yas ilan 
etmis ve Bavan Cal<larise kalpten bir 
taziye mektubu gönderilmesini karar 
::ıltrna almıst•r. P::ırti. c;;n-riilik eski ba
kanl:uch>n miireı~ı PTl bir komite tara
fından ict.,re olt1n.,rıı1<: ve örıiimü7.deki 

korı,,.r 0 'l'" bar 1ccınl•k idn k.:>tl kararlara

lın:ıra '·trr. 

Atina belediyesi ile Vunanistanrd 
bütiin diğer şehirleri belediyeleri de 
milli yasa iştirak etmektedirler. 

E.•lli l>ir br•hrın <lrı i)ldii. 
Atina, 17 (A.A.) - Büyük harpta 

bııc:kurran<lanlıkta bulunmuş olan eski 
bakanhrd;:ın general Paraskevopulos, 
ka 1n se!<tesi..,den ölmüştür. 

G"'neral Parosk:evopulosun cenaz~ 

tö,.,,ni pazartesi günü saat 11 de yapda. 
caktır. · 

Fili bede 
22.000 tütün işçisi greve 

hazırlanıyor. 

. Filibe, 17 (A. A.) - Tütan işçileri 

ıle patronlar arasında ücretler hak· 

kındaki konuşmalar son dakikada ke· 
sil~iştir. İşçiler birliği, fabrika sahip
lerıne b. ··ı · . ır u tımatom göndererek istek-
Jerı kabul edilmediği takdirde yarın 
sabah saat 9 da bütu·· t'·t·· . ·1 .• n u un ışçı erın~ 
grev yapacaklarını bildirmiştir. Eğer 

kontı~malar her hangi bir suretle müs. 
bet bır neticeye varmazsa 22 b' . , ın 1SÇJ 

kullanan 22 fabrikada iş duracaktır .. 

.{ 
f 

Dr. Şaht 
İstifa mı edecek ? 

Alman finans bakanı Dr. Şaht 

Bertin, 17 (AA) Ha . ' · · - vas ajansı· 
nın muhabiri, Finans bakam Dr Ş h ' · . · a tın 
ıstıfa edeceğine dair bir takım şayialaı 
kaydetmektedir. 

. Henüz teeyyüd etmemiş olan bu is
tıfa kararının sebel.ıleri bilinmemektedir: 

Bununla beraber, finans bakam ilı 
nazi mahfilleri arasında Almanyanın fi 
nans ve para siyasası hakkında lı .... l 

görüş ayrılıkları olduğu sanılmakt r. 
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anma 
Doyçe Algcmayne Saytung gazete

sinde, Amiral Gadow imzasiyle çıkan 

bir yazıda deniliyor ki: 

H er yıl ilkbaharda müdftfaıt büdce
l eri görüsülmektedir. Bu kupkuru ra· 
kamların ifade ettikleri ~eyler tı.iykı-i 

ü rpertecek mertebededir. 

İngiltere, büdcesinin yiizde 15,J mi 
t utan 124 milyon ingiliz lirasını silah 
lan maya tahsis etmiştir. Deniz i~let İ· 

ne 1932 de snnraclan katılım 50 milyona 
karşı bu defa RO milyon fnı;iliz l i r;ıııı 

katılmıs olm"sı. ve \lzun llzadıva tarı.il 

edilmi} en ?.00 ita 300 milyon İngiliz l i· 

rasına kadar avrıca iJ ... ,·eler bu hesablaı 

içinde de~ildir. 

Birleıoik Ameri\·a hü1<ümteleri, büc:l
cesinin yüzde l 0.6 srnı tutan 911 mil
yon dolar silahlanma fac;lına koy -
muştur . Bunun daha ziyade çoğal

tılması göz önünde tutulmaktadır. Ya
kın zam:mlarda deniz i~!eri için 531 

milyon dolar istenmiştir. Bunların dı

şında, iki muharebe zırhlısı yap:lmak· 
tadır. Yardımc ı gemiler için aynca 151 

milyon dolar isteniyor. 

Japonyanın müdafaa büdcesi 1023 
milyon yen'di r ki, tekmil büdcesin in 
yüzde 46,6 sıtıt tutmaktadır. Fransanın 

17 milyar frank, tekmil biidcesinin yüz. 
de 35,4 ünii, İtalynarn 4.5 milyar l iret, 
t ekmil hüdcesin in yüzde 20.2 sini bul
.naktadır. Habeş barbmm masraflarr 
bunıın içinde değildi r. 

B u suretle. gerginlik sci.halarmı se
t:ebiliyonız; hangi müteravizin hedefi, 
cent bi A{rika birliai olabilir? 

Japonya binlerce mil, İtalyan H abe
~istanı ise, 20 arz derecesinden daha 
ırakta. etrafı çeviren ülkelerin hemen 
'ıepsi ingilizlerin elinde bu lun uyor. 

Şimal memleket lerinden F inlandiya, 
komşusu Sovyet Rusyaya korka korka 
bakıyor ve diinya hC1rbında rusların füı. 
sülhareke noı':tası vazifesini görmüş O· 

Jan Aland adaların ı ele geçirmeği arzu 
~diyor. 

İsveç var kuvvetle miidafaa ordusun u 
yeniden orr,aniz~ etme!rte, yeni tayya
re filoları kurmakta, harb gemilerini 
.iaha geni~ ölçüde h izmate sokmaktadır 

Haber aldığımı:ıa göre, Norveç bi
le. miiiafaa kuvvetinin azlıuından şi 

kayet etmel.te. irıgifiz tayyareJe:r inin u

çuş sahalarının viisatini göz öni.inrle tu· 
tarak, tehli1'eye is01ret etmekt edir. 

Sm:yet Rtısya ise. durmad"n " afman 
t eh i'·c-inrn" tehd' dinden balısediyor. 

Recımf japon istat isti!tlerine göre, 
bugünl-ii giinde Sovyet ord11c;unun 
1,600 000 askeri. 4000 tankı, 4000 tayya
r esi V?rdır. 

Be)dka, ~e ·o.,Tovakva, Balk~n mem

lf ketTcri gibi diğer A vrııpa devTetleri
n in fTorün'i<- 1eri ise herT·esçe maltımclur. 

GerırinTik sahaları bil{ bir zaman bu· 
günkü k:ırfar bari7 bir şekil almamrştı . 

D ü iincelerimiTe: Aqorur.ıa m~elesi ha· 
kim hıı l 11n• ' en . A vnına 1"'!.'"f'l~inin ise 
nasıl tel:ıkki e•ı ; 1 ci>ği bilirimiyen bir 
keyfivet dc iYi'd ir. 

'R tt ·; ·bir aMerikan ~ctr.,;1'1 · ,., A• 

Telrika: No: 91 

' 

spanya bir ihtilalin •• •• onune geçebilecek midir ? 
' 

L' Europe N ouvelle mecmuasında 

Lorı s Fischer imzasiyle çrkan bir yazz
dan: 

İspanya şüphesiz ki geri ve fakir bir 
memlekettir. Şu veya bu şekilde buna 
bir çare bulması lazımdır. Köylüler ve 
İfçiler vaziyetlerinin düzeltilmesini is
tiyor lar. Sağcı hükümetler, bu gibi is
t ek]erj, daima korkuvla ve as1a yanaş--, 
madan r~detmiştirler: bu VClziyet, sağ-
hırın f so;ınyavı idare etmek hakkını 

kavbctmis \•e 11sla buna muktedir olma· 

değilse bile uzun zaman için iktidar 
mevkiinden uzaklaştrracaktrr. Sağlar, 

büyük arazi sahibleri, kıraJcılar ve bir
kaç endüstriciler tarafından temsil edil
mektedir1er, bunların hepsi cesaretleri
ni kaylietmiş, korkuya kapılmış ve da
ğılmış bir haldedirler ve şimdi son u
mudlarını orduya dayanan bir hükümet 
darbesine bağlamış buhınuyorlar. Bu da 
kendilerini ne kadar kuvvetsiz hisset· 

l'l'Jış olrhıklarrnı h 'l klı ofarak ileri cıüren l 

:~1~:=~ldr~:;~~:~:; ;::f~:~~~.:=~:; ·,ı 
rtf'lil vermh o1tlu. «;;11 h"\1de hadiseler, 
libe.rnl. !!o•w;ıı:.,t Vt' ko"lliinist cıımuri- l 
yetci1ere m 'is2id ,,. .. _.,rtn'.!ekte ve bunlar li< 

o::uurlu hir sıırett,. harelt-et etmekteıiir
ler: so1ların t 2m iki av önce knanrnı-~ 
nlrh11tl ~rT .,.-:ı l.-.r . rl Hc- !"'9"1'"'""1..,, .,.,.~ ,, ı,:~ ... :: .... ·· ... 

rupa'da tanınmış muhabirlerinden biri 
gazetesine şun lan yazmaktadır: 

Vaziyet, Avrupadaki askeri siklet 
merkezinin durnndan Fransa'dan Al
manyaya doğru yürümekte olmasmdan 
başka türlü izah edilemez. Bu tesir al- • 
tmda da tekmil fransıı: ittifakları sal
lanmaktadır ki, Versay andlaşması aley
h inde vaziyet a lınmasından dolayı fran· 
sızların kaygulan büyüdükçe büyü
mektedir. 

H itler partiyi kazanıyor : her taraf
ta sald mr'3zhk and1aşma1arı yaparak, 
bunlara sadık kalmak suretiyle, g-eri 
kılanı yeni Avrupanın cazibe kuvveti
nt tu kedebilir. Bu işlerin dışında kal

mış olan bir kimsenin gi>rüşü işte bu
dur. Oynanan oyundan en çoğunu se
yirci görür, derler. Fakat biz buna bir 

şey ilave etmek istemiyoruz. 
Alman telakkisine göre, işin özii 

k\I C..,.t ve kı1vvet değil. sulhtadır. 

A kdenize gelince, Musolini'nin 1929 

da '"20 yıl içinde şimali' Afrika Roma 
olacaktır'' dediği İtalyanın yeni pro
gramında ki ilk gösteriler başladı. 

İmparatorluğunun sınırlarında 300 

bin ila 400,000 kişilik muzaffer bir or· 
dunun dikildiği, İtalyan gazeteleri dur
madan "Akdeniz' de hava. üstünlüğü" n
den bahsettikleri ve Boer harbı ve dün
ya. harbından önceki devirlerde yazı
lan, çizilen şeylerin h epsinden aıµn atı
hp tutulduğu bugünkü günde, Britan
ya milletinin vak t iy le bir Krüger tel
gra fiyle gösterdiğ i hisliliği göst erece
ğini kim söyliyebilir. 

Bir ingiliz deniz mecmuası şunları 

yaımakatdrr: "İtalyan1ann bu hava teh· 
did ine gelince, herhaTde günün birinde 

Maltanın mı yoksa S'icnya adasının ıtır 

tehlikev~ gfrrliğini göreceğiz. H ele in
giliz imparatorhığunıın nakliye yoluna 
göz d;lcme-ğ'e yeltenec~k olana, İngilte
renin her zamand~n ziyade \<aziyete 
hatim olduğunu söy?emekle iktifa ede
riz. 

ispanya cumur Eeisi B . Azana 

Bu sollar için bulunmaz bir fırsat 

olarak, 16 şubat 1936 da, halkçı cephe 
kati bir zafer kazandı. Sosyalistler ve 
komünistler, iktidar mesuliyetini kabul 
etmemekle beraber, B. Azana'nın ba:J· 
kanlığı altında sol cumuriyetçiler tara· 
fmdan teşkil edilmiş olan azlık kabine
sine muzaharet ettiler. 

B. AZANA'NIN UMUTLAR/ 
B. A zana, son derece enteresan bir 

vaziyet içinde, enteresan bir şahsiyettir. 

İspanya, milli ekonomisini organize et
meye muhtaçtır, ve bunu o kadar kök
ten yapmaya mecburdur ki bu bir inkı
laba tekabül eder. Bununla beraber, A
zana, demokrasi prensipleri çerçevesi 
içinde bir inkişafla bu neticeye varabi
lec.eğini ıımmaktadır. Sosyalistlerle ko
münistle r, buna fazla inanmadan, onu 
çalışmasında serbest bırakmaktadırlar, 

ve yardrm?armr kendisinden esirgeme
mektedirler. Bunun da iki sebebi var
dır : Azana'nın düşmesi sağcı partile
rin iş başına gelmesini intaç edeceğin
den korkuyorlar Azana ise, İspanyada, 
ne faşizm, ne de bo!şevizm olmıyacak, 

fakat kapitalizmin bugünkü şeklini de
rin bir surette değistirecek bir rejim 
kurmak istiyor. Kendisi "çok solcu bir 
cumuriyet, ve bazı sosyalist yenilikler, 

işte istedi~im" demiştir. Bakanlardan 
sosyalist olmıyan Don Mamıel de, "sos
yaliırt yenilikler", 0 kotlektif ziraat''. ve 
"toprakların taT.min.atsu zaptr'• ndan 
balısetmi~tir. Halribt şudur ki, başka 

memleke lerde olsalardı. sosyalizme 
şidd Ptle kar,u dL"l'acak olan birçolı: a-

damlar, bunun İspanya için çok lüzum
lu olduğunu kabul etmektedirler. Bir 
memleketi idare eden sınıf orta bir sı
nıf olmalıdır. Bugün Avrupada bu rolü, 
kendi menfaatine, milletin menfaatine 
ve hatta yığınların menfaatine olarak 
burjuvazi görmüştür. Fakat İspanyada 
burjuvazi asla mevcud olmamıştır. Bir 
İspanyol burjuvazisi yaratmak için ar
tık çok ~eç kalınmıştır; işçilerle köy· 
lüler, sefaletten kurtulmak ve İspanya· 
yı modern ve refahlı bir meml eket yap
mak için bükümetin kendilerine veril
mes:ni istiyorlar. 

İspanyanın nufusu 23 milyon rlur: 
bu n ufusun % 80 i köylerde yaşar. Me
murlarla entelektüeller he!iapt an d iisü
lürse, burjuvazinin geri kalan sayısı 

pek düşüktür. Orta sınıf hem en yok g i
bi bir şeydir. İdare eden sınıflar, b1!
ka kar~ı çok haksız muamele etmişler
dir. Bu suretle İspanyada, 1917 den ön
ceki Rusyanın bütün karaktelerini bul
mak mümkündür. İşte, bu R usyada vu
kua gelmiş olan hadiselerin burada da 
olacağı düşüncesini uyandıran bu ben
zey iştir. 

KÖYLERiN SEFALETi 
Köyler, çoğUJlp toprak damlarından 

yağmur suları sızan, içinde oturacak bir 
iskemlesi bile bulunmıyan harab kulü
belerJen mürekkeptir. Burada köylü, 
gayrisıhi şartlar iç.inde yaşar. Erkek
ler, büyük çiftliklerde günde S pezeta 
ücretle vasati olarak senede üç ay çalı
şırlar. Son zamanlarda hükümetin zoriy
le arazi sahibleri köylülere daha fazla 
iş vermeye mecbur kaldılar fakat üc
retler gene çok aşağı idi. İspanyol köy· 
lüleri şarkın bedevilerinden daha iyi 
şartlar içinde bulunmıyorlar, ot kökle
riyle karınlarını doyuran pek çok İs
panyol köylüleri vardır. Bunlar, hi~ 

şüphesiz ki insanlığın en s.efil örnekle
ridir. Fakat bir çift eıek ve hazan bir 
hektar toprağa sahib olanları da daha 
az acınmaya layık değild.ider. Bunlar
dan birçokları k.armlarını bile doyur
nuktan acizdirler. Otuz. be:ı yaşında bu
lunan karıları elli yaşında görünürler. 
Cesares vilayetinde okuma bilmiyenle
rin nisbeti % 61 dir. Birçok yerlerde 
aym nisbetc ve hatta daha kötüsüne 
rastlanmaktadır. 

TOPRAK SAHIBLERlNIN ACZi 
İspanyol köylüsü yan feodal bir 

aristokrasinin kurbanıdır. Bu menle. 
kette hala feodal rejimin ve bu %ihniye

tin izleri muhafaza eclilmiftir. Ziraat 
tekniii burada Çarlık Rnsynmda oldu
ğu kadar köhnedir ve istihsal istandar· 
dı da o derece ~ağnbr. Toprak sabib
lerinin kendilerine -we istikbale karşı 

itimadlan kalmamıştır. Onun için bun
lardan pek azı kazançları:ın yeniden iş
letmeye yana~maktadır. Esasen içlerin
den pek coğu kendi topraklarında otar

m~l:tr. Ternıb~T "'f'""''"" ve işsiz fakir, iş
te İspanyanın iki derdi. 
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Büyük toprak sahibleri, t oprak iş~ 
!etmenin karsızla§trğmdan ve işçi "' 

l ere d aha yüksek ücretler ödeme~ 

mecburiyetinin bu işletmeyi büsblltüq 
güçleştirdiğinden şikayet ederek, köy~ 
lünün fakirliğ inden kendilerinin mesul; 
tutulamıyacağmı ileri sürmekte ve ts .. 
panya açlıktan kıvranırken bunlar süp ' 
rodüksiyondan bahset mektedirler. İ~ 
panya için hayati bir ehemiyeti olan 
toprak meselesinin ham a:razi sahible· 
rinin elinde değildir. İspanya her şey• 
den mahrumdur, bununla beraber şehir· 
lerinde 700.000 kadar işsiz mevcuddur, 
Halkın pek az parası, bu itibar1a da pe( 
dar bir satmalrna kabiliyeti vardır. Mil· 
li ekonominin iflası da bu yüzdend ir. 

TOPRAK DAV ASI 
Azana bu vaziyete karşı ae yapmali 

tasavvurundadır? Kendisi vaziyetin va .. 
himliğini ve buna derhal bir çare bu
lunması lüzumunu müdrik bulunmakta• 
dır. Şimdiye kadar yapmı~ olduğu şu• 

dur. Arazi sahihlerini topraklarının biC' 
kısmını ziraatçilere kiralamaya mecbut 
eimiştir. Cesares vilayetinde, arazi sa~ 
hibleri bu mecburiyete uymaya yanaş• 
madıkları için birleşen köylüler, bun· 
!ara 24 saatlik bir ültimatom vermişleri 
ve bu mühlet geçtikten sonra, onların 

topraklarında zorla yerleşmişlerdir. Bu 
suretle 69621 hektar 47702 ki~i arasında 

bölünmüştür. Bu fakir topraklarda bir 
aUcyi yaşatmak için en az 30. 35 hek tar 
toprak lazımdır; halbuki her aiJe ancak: 
vasati olarak 3 hektar toprağa sahih O• 

labilnıiştir. Zirai reform enstitüsünün 
enerjik bir surette çalışmış olduğu Ba· 
jados vilaye tinde köylüler 25 mart ge• 
cesi, kendiliklerinden topraklara yer .. 
leşmiş ve bunları işlemeye başlamışlar, 
ondan sonra zirai reform enstitüsünden. 
bu zapt hadisesini kanunlaştınnasUll 

istemişlerdir. Bu da derhal yapılmıştır, 
Burada 120.000 hektar 45.000 köylü ara
sında taksim edilmiştir. Birçok yerler .. 
de zira1 reform, ancak kısmen tatbik e .. , 
dilmiş, bazı yerlerde de hiç başarılama
mıştır. Fakat bu hal değişecektir. Aza
na demiştir ki: "Yarnn milyon köylfl 
yerleştiği zaman mesele halledilmiş Oi 

lacaktu''. Ve ilave ederek, birçok bü<C 
yük arazi sahihlerinin topraklarını. k~ 
nun hükümlerine uygun olarak, tazml41 
natsız zaptetmek mecburiyetinde kala .. 
cağını söylemi§tir. 

İspanya köylüsü, günün birinde çift~ 
liğinin sahibi olacak mıdır? Bunu kim-. 
se bilmemektedir. Ziraat Bakanı bunun 
çok nazik bir iş olduğunu söylemi,tir. 
Herhalde buna bir çare bulmak icab e• 
decektir, ve bu i~ ne kadar ıe~ olursa. 
o kadar güç olacaktır? 

YAR1N7 
' 

Baştiakan, zirai rdoımt1El bıırjıml%f .. 
yi kuvvetlmdireaği kanaatindedir. Fa.
kat bn nokta onu korkutmıyar, çünkl 
burjınui cumuriyct aleyhtarı değildir'. 

Bıı nform tamamlandrktan 110nt'3( 

şüphesiz ti köylii biru f erahlayacali 
yani bim daha fazla doyacaktır, fakat 
bu demek dcğı"lı:fu 1ri 1elıir mahsulkri· 
niıı faal bir müstahsıli haline gelecek., 

tir. Asıl ehaniyetli nokta be bmadadır. 
Zirai nfomı, İspanyol fehirlerini zen• 
ginleJtittcek w yeni endüstrilerin ya. 

' ratılmasında amil olacak bir nsıta ~ 

l lakki edilıDelidir. Aza.na tarafından a

bnmlf olan tedbirler ise bu hedefe var-

ANKARA 

T iirkiye için ise, Fransız dostluğu, Fran
sa'nın çok nüfuzlu olduğu Balkanlar bakr
rnındaıı ebemiyetlid.ir. Çünkü Türk politika
sı, ister i:;tcme:ı Balkanlara ka..ıar uzanmak
tadır. Fransa'ya gelince~ o da Türk dos tlu
ğumı. sük\ınetine bir türlü kavuşmayan Su
r iye dolayısiyle aramağa mecbur kalmıştır. 
Her ne kadar Suriye komşuluğundan doğan 
sayısız müc;k..ülat tamamen ortadan kalkama
rnrşsa da, Türk - Fran.sı.z. münasebetJeri ivice 
konsolide olmuştur. Fransanın Türkiye t - o
r ald arı üzer"nde hi~ bir emeli yoktur. İTI 
d""'V1etin menfaatleri catışınamrıkt;ı drr. P"Jli
tik aksiyonları ise az çok muvni vüriimeHe
d"r ve. tahmine göre, uzun müdd~t muvazi 
y · · · · · ·ı~c.ek ir. 

Musul'u ele geçirmekte muvaffak olmuştur. 
Bununla, bütün arzulan yerine gelmiştir. 
Boğazlan açık tutmakla, Sovyet Rusya'yı 
çıkmaza almakta, Musul gibi stratejik bir 
noktayı elinde bulundurmakla da, Arabistan
daki nüfuzunu yapmaktadır. Hatta Anadolu 
topraklan üezrinde o kadar gözü yoktur ki, 
Sevres muahedesiyle buraların kendi arala
rında paylaşılmasını büyük bir cömcrdlikle 
m iittefiklf"rine havale etmiş bolunuyor idi. 

rilemez) f ngilteret Türkiye ile de harb et
mek mecburiyetinde kalacaktır. Fakat o gil .. 
ne kadar, Asya'da hiç bir devletin menfaatli 
leri İngiltereninki kadar tehdid altında dOI 
ğildir. Bu tehdid, ingiliz tabiiyeti altında bu
lunan yüzlerce milyon insana, milli kurtuJa .. ı 
şun yollarım ve imkanlarını gösteren Türld.ı1 

-Yazaıı: NıHYnt 1"0D BISCBOJ:i'F 
Tiırkçt'yr çnıun : Bıırbaoı BELGE 

Eskiden o kadar mühim olan Fransr.r 
m ektebleri, fcke uğramıştı. Rmnlar~ Erme
niler ve Lövantcnler. yani Fransa"mn politi
ka ve finans aı3D1an ya ortadan kalkmış ya
hut ehemiyetlcrini kaybetmisti Ve Fransız 
rantycleri için bmı1ardan çok mühim olan 
bir şey. Osmanh borçJannm kupon)arı. azmı 
m üddet ödenememiş. de.;eri.ni kaybetmi5 ve 
son• 1nda, krsmen kurtarılabilmişti. 

Bütün bunları unutmak 137.ımch. Bu da, 
~mani~ kabild i. Nihayet. bütün bu parlak 
m azi<l'·u, Fran5a vaz~eçchi1m.<>tir. ş·~d! bu
nun gö'gesine ra::ı:ı olmustur. T tirk - Fran~T. 
dostltıgnnun venidcn tPsis"ne ~ovyet Ru~ a 
çalrsm1 ır O Sovvet Ru. ... ya ki' ont!!'l yi.iz'"n
den de F """~:-t bi"vfü: Z:\radar~ göz yuın'trrl"' a 
m ecb k=ı.lmrc; r·~n ü Dnı-u A· r "'P~~ı pn-'i•;_ 
kası i ... in on·} ın d~ha ~mf ve daha l....,.l!Vvetl i 
bir rn -n"<l h' :ı ·-:ı ıo; ır. F -nsa. Sovyet 
R · .,, •n t ,_·az: yakL.şmcld2. Türkiyc'ye de 
y 11 tır. 

Fa.kat Türk - İngiliz mfüıasehetleri, İn
giltere'nin de Türk toprakları c zerin<le gözü 
o.1mamasma rağmen. dal-ıa problemati1~tir. 

&ırh devletlerinin Osmanlı İmparatorluctu
na karşı yaptıkları İmha mücadelesini hcı· ır-

b yan ve teşvik eeen 1ngütere olmuşbll. ~le
t e··rm lmparatorluğu, İngiliz orduları yık
rn ~1!Ir. Zaferi sayes inde. imparatorluktan, 
istediği büt " n parçalan alchğl g ibi, aleti Yu
nanist a."lm korkunç rnağlfıbiyetine r~ğmen. 
Lanscırme~~ arzu 1 armı kabul ettirebilen y e
gane devlet gine İngiltere olmuştur: İngil
tere, Boğazların silahsız bırakılmasınrla ve 

Fa.kat bu paylaşma yapdamamıştır. Ve 
Domlapmar zaferi, Avrupa ile Asya arasın
daki kara ve hava yollarmın kontrohmu gi
n ~ T iirkive'nin. S.ovyet Rusya'nm müttefiki 
olan T ilrkive'nin elinde bıraktınmştır. Bu
m.m1a. bnvle bir Türkiye, İngi]tere'nin Ön
ve OrtBasva'chki vazivctini daimi bir tehdid 
pltında tutnıakt~dır. Çünkü İngiliz - Rus nü
f·1~ nıi ;,.<l r1,,.1 ~<;in>n Ön - ve Ortaasya'da cere
yan ,. .. t,..,. .. n-;ne hiç ş\inhe voktu:r. 

Mu~ul'da oturan İngiltere'yi Sovyet Rus
ya'n1n K?fkasva illerinden ancak iki üç yüz 
ki1 '\metrelik T ürk ve İran topraklan ayır
maktadır ki, Asy a ölçi.ileri üzerinden bu mesa
fe~ bir hiçtir. İki rakib büyük devJet arasın
daki çarpışma bir bas] adınıı, İngiliz h ücumu, 
T ürk ve İran tonraklan üzerinden yürüye
cektir. O gün, eğer Türkiy~ boyun eğmez
se (ki bövle bir hale bugün asla ihtimal ve-

ye'den gelmektedir. ' 
Türkiye ile İngiltere'nin vaziyeti, iştAi 

bunun için, bir gün boğuboğaza gelecekleıe 
rini bilen fakat bugünün gelmemesini temen' 
ni eden yalınkılıç iki düşmanın vaziyetini 
hatırlatmaktadır. Türkiye, böyle bir ihtima
~ ancak Rusya'dan yüz çevirmek suretiyle 
önliycbilir. Fakat böyle bir hareketin ne fay .. 
dası olabilir? Gerçi, bu suretle, İngiliz tehli .. 
kesinin önüne geçilmiş olur. Buna mukabil,

1 

tek başına kalmış bir Türkiveyi teI1did ede
bilecek tehlikelere karşı İngiliz himayeı:;\ni 
ummak abestir. Türkiyenin böyle hir hare
keti, kendisini, A vrupanm fütüf ve inayetine 
teslim etmesi demektir. Avrupadan bek t ~·ne. 
cek bir lütüf ve inayet olamaz. Bunu yapmak
t ansa. Türkiye, Ruwıı 'ya \•e bund:ın 01ırcı d~ 
devletini ve istiklalin i kontyacak c1;:-n kılr· 
ca dayanarak, e~er Jazrmsa, Asyalı mlletler. 
için mukadder 0

1 an b ir harba h azrr olm ay11 
tercih etmektedir. · 

(S" ,, .. ~ .. ) 
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Ankarada: Gençler Birliği Kırıkkale Gücü'nü, 

Çankaya Altınorduyu yendi. 

!stanbulda: Güneş Eynbu, Galatasaray Süleyma
niyeyi, Fener Be şiktaşı yendi 

Dün, Muhafız gücü alanı, maçların 
)'apılmasına mani olacak derecede ça
murlu olduğundan. futbol heyeti, ku· 
lüplere, Ankara Gücü alanında oynay~ 
caklannı bildirmi,tir. Ankara Gücü ala
Dında yapılan karııllıflNllar neticesinde, 
·Gençler birliği Kırıkkale gücünü 0-9, 
Çankaya A1tınorduyu 1-2 yenmişlerdir. 

İstanbul, 17 (A. A.) - Mmtaka fut· 
bol pmpiyonaaı maçlanna bugün de 

Clevam edildi. Yapılacak müsabakalar i· 
5inde, Penerbahçe • Beşikta§ karşılaş• 
aıası gibi, tampiyonanın alın yazısını 

tıalledecek ehemiyette bir maçın olması, 
&ünün programı üzerinde büyük bir a· 
llkanın toplanmasına aebeb oluyordu. 

Filhakika, bu maçın yapılacağı Tak· 
•lnı stadı, öf leden itibaren clolmıya bat
Jamı,, kapılarda büyük maç günlerine 
lnahaua izdiham maıuaraJan görülüyor· 
du. Müsabakanın bafl.ıyacağı uate doğ• 
ru on bin Jdfiye yakın bir kalabalık sta· 
'dyuma toplanDUf balunuym-du. 

Hava güneşli idi. Fakat oldukça .ert 

\>ir rüzgar esiyordu. 

Güne, - Eyüp mtJ(;J 

Günün ilk maçım G!inet • Eyüp ta

a:ımları yaptılar. 

lllayı temin edecek kadar radikal değil· 
dir. 

Şimdi JröyHUer, Auu Jı:abinesinin 
lr.endilerine temin ettiği lyiJilderden 
tok memnundurlar. Fabt birkaç tene 

eonra bu mutedil tedbirler onlara ki· 
fi görünmes w arui süibleriain bls
bUtün ortadan çekilınesini ve toprakla
rın kollektif ıekilde işletilınesini ister
lerse tspmyol lnujUYUfwi buna bl'fl 
koyabilecek midir? İspanyanın, §iddete 
başvurmadan bir ekonomik inktllb ya
pabilmesi mümkilndür. Fakat bu dünya 
tarihinde benzemz bir bidise olacak
tır. 

Herhalde, kollektiflepne hareketi 
laer gün kuvvetleomektedir. Çorak top
aklarda makiııalı %iraatia köyüleria .le· 
ilinde olduiunu ıören mütehassıslar 
makinaya karp konuimut olan tahdidk· 
l'in kaldırılmaaını hükü.metteıı iatcaUt
lerdir. 

Azanaıııa bu kollektifletme,e tanrf· 
tarhk edeceği sanıhnamaktadrr. Azanı 
kabinesi, sağlarla takviye edilerek, eski 
aıyasaya dönerse ne olacaktır? Bu tak· 
dirde köyttılerin solca sosyalistlerin li
deri Largo Kaı.ltero'ya ı, baJIDI getir
meleri 1111ılmmeJctiT. K9aJlen>, ayasal 
telakkileri itibariyle, ~n 
larkJı olmadJiau açdlıp .aylcmiPir. 
Bu takdirde, halkçı birlik. Azana kabi· 
llesiııiıı ~amanuf oJıılat1I 6'i ...,.,,._ 
C8ktır. Bu arada •ğlann bir bilkilmet 
darbesi yapmaları i1atkmlini de Jıelaba 
lratmak lazımdır. Fakat bu ilıtilnal şim
flJiJc pek yakın bir tıdalike görffnme
lalektedir. .... 

Oyun baştan sona kadar Güneşin bu
lası altında geçti. Eyüplüler, kuYVetli 
rakiplerine, ezilmeden mukavemet et
mesini bildiler. Ve güul bir oyun çs
karmalarına rağmen 4 • O yenildiler. Bu 
gollerin ikiai birinci devrede Necdetle 
Tevhit, difer ikisini de Kemalle Nec
det ikinci devrede attılar. 

Galatasaray - Süleymaniye maçı 
İkind maç, Galatasaray - Sülcyma

niye takımları karşılqtırıyor<lu. 
Oyuna rüzgara karşı oynıyan Gala

tasaraylılar başladılar. tık dakikalar
dan itibaren Süleymaniye yarı sahası
na geçen oyun, Süleymaniye defansı
nın y;ıkıek enerjisi yüzünden kat'i saf

hasına giremiyor. 
Son gayretleriyle çalışan Süleymani

ye müdafilerinin biribirini kovahyan 
Galatasaray hücumlarına ne zamana ka
dar mukavemet edebileceği kestirile

miyor. 

Galatamrayın ilk golü 
Sekizinci dakika, Galatasarayın sol· 

dan bir inişi Daniyalin ortaladığı topu 
Gündüz yakaladı ve kuvvetli bir eşa
peden sonra yavaş bir şutla kaleye gön
derdi. Top yere temas ede ede ters is
tikamette plonjon yapan Süleymaniye 
kalecisinin gözü önünde ağlara takıldL 

Süleymaniyeliler bu golün tesiriyle 
birdenbire canlandılar ve oyun Galata
saray yarı sahasına &eçti. Süleymaniye
liler güzel bir oyun neticesi olmaktan 
ziyade kendilerini takattan düşüren 

fazla bir enerji mahsulü olan bu hücum 
üatünlüğün!.iıı meyvesini alacak vaziye
te bir türlü plcmiyorlımb. Uzun ,,.._ 
r"flar, makaataız istikamette kaybolu· 
yor. OyUD en .ziyade bu ahenbizliğin 
temposuna takılan Galatasaray defan
sının pursuzluğu yüzünden bir türlü 
makul cereyanına giremiyordu. Niha
yet, 21 lnd daldbda, Eşfakın ima bir 
paı iyi lwlJManaı eayesinde, Galata
sarayblar ilrind goDerini de kazandı
lar. 

Bu golden hız alan Galatasaraylılar, 
üstünlüklerini yeniden kurdular. Oyun 
da güullCflDİye baf}adı. 

3 ı inci dakikada: Bir karan 1ttt bil' 
tekilde ten.kit eden Galatasaray müda
fii Lütfü, küçük bir hadiseden sonra 
hakem tarafından dışarı çıkarıldı. 

Galatasaraylılar, on ki§i kalmalarına 
ralmen üstünlüğü muhafaza ediyorlar
dı. Netekim 37 inci dakikada Necdetin 
küçük bir plasesiyle Dçüncü sayılarını 

da çıkararak devreyi 3 - O gaJib bitir
diler. 

I küıci dewre 
İkinci devre, oyunun daba güael 

oynanan partisini tefkil etti. Daha '"° 
urlu bir ıekilde çalıfu SüleymaniJCli
Jer muvauneli bU oyu çılranyodardL 
Bu müsavilik içinde kih ıüleymaniye
liler parlıyor, hazan da galatasarayblaı 
baskıyı ele ahyorlardL 

On dokuzuncu dakikada, bir gole 

ULUS 

doğru ilcrliyen Necdet, çelme ıle dü
şiırüldiı. Hakem penaltı verdi Necdet, 
vaziyet almadan vuruş yapmak yuzim -
den fırsatı kaçırdı. 

Dört dakika ııorı.ra aüleymaniyeliler 
bir firikik kazanıyorlar, ve gfizel bir 
vuru§la şeref sayısını çıkarryorlardr. 
Galatasaraylıların bu gole cevabı ge • 
cikmedi. 28 inci dakikada, Gündüzün 
bir vole vuruşu, Necdetin enfetı bir ka
fa darbesiyle Süleymaniye aflarına 
clördüncti defa olarak takıldr. 

Oyun müsavilik manzarasını kaybet· 
meden, bu neticeyle bitti. 

F enerbalıçe • Bqiklaf mtı{I 
Sıra büyiik maça gelmi~ti. Befikt~ 

lılar, çok bekletmeden alluflar araaın • 
da sahaya çıktılar. Kısa bir faarıla ile de 
fenerbahçeliler gözüktüle.r ve tiddetle 
alkışlandılar. 

Oyuna fenerliler başladılar. İlk hü
cum hemen kesildi. Karşılıklı bir Be -
şiktaş hücumu. aoldan bir iıtikamet ta • 
kip ederek Fenerbah~ kalesine doğru 
süzülüyor. Fakat Yaşar'ın uzun bir vu
ruşu l.>u akını ters yüzü geri çevirdi. 

Sıkı t-•e lıızlı bir oyun 
Ortada çok sıkı ve inanılmıyacak ka

dar hızlı bir oyun oynanıyor. Her iki 
takım da, ilk golü çıkararak rakibinin 
manevıyatmı kırmak için, bu kadar sı -
kı bir maçta ç?k kıymetli olması lazım
gclen enerjıainı hem de bol lxıl harca • 
maktan çekinmiyo.r. 

Beşi ,taş kuvvetle eıen rüzgarla be
raber, Fener kalesine üst üste iki iniş 
yaptı. Bu inişler, tehlikeli mmtakaya 
girmezden önce bertaraf edildi. 

Kuvvetli rüzgara rağmen, Fener -
bahçenin gittikçe artan bir hakimiyet • 
le ?!'.u~u Beşiktaş ya.n sahasına nakl
ettıgını görüyoruz. Sarı • lacivertliler 
yerden ve çok hızlı paslarla Beşiktaş 
müdafaasını zorluyorlar. 

K~an bir fır.at 
Sekizinci dakika: Fikret, Faruk ve 

Hüsnüyü üstüste atlatarak ileriye geçti. 
Ceza çizgisine yaklaştığı zaman, hemen 
bütün Beşiktaş defansını üzerine çek· 
miş bulunuyordu. Bu vaziyette topu 
yerden bir vuruşla ortaladL Sıkı bir ko
şu ile inen Niyazi, üç metreden kaleci 
ile karşı karşıya .• Herkesin muhakkak 
bir A:Ol beklediği bit' anda, Niyazinin 
borzuk bir sol vuruıu ile topu haYalan
dırdığJ görülüyor. 

Fenerin baskısı devam ediyor. Hak
kı ve Şeref, birbirini kovalayan Fener 
hücumlarına kaflı müdafaayı kuvvet· 
lendirmek için geride oynuyorlar. 

13 Uncü dakika: Güzel bir Fener hü
cumu daha topla beraber ilerliyen Na
ci, ceza çizgili iç&riainde makasla dil • 
şürüldü. Hakem, maçm ehemiyetini göz 
önünde bulundurduğu için olacak, 
peaaltı vermedi. 

14 üncü dakika: gene Fikretin ıü • 
rülrlediği bir akın yapılıyor. Top orta
landı ve kalecinin kaçırmasına rağmen 
Niyaai gene kaçırdı. 

Befiktaf auılanıyor 
Fenerin baskısından kurtulmak için 

Beıiktlıf batıarmda bir canlılık cözük
tü. Buaan neticai olarak oyun muvue
neli bir .uipt almaya '-lladı. Siyah -
beyuhlana cleria pulada Ye derin dep

lasmaaJıirla )lkml tecrübeleri yaptık -
lan ıartiltlyof • Peaer midafaua da mu· 
kabil bir liibip De Ye çok fUUrlu oyna
makta. bel ıJI bir m6dafaa tara ve 
aıkı bir_... 

İspartada güller 
(İaparta muubirimizden) - Birinci 

ıanayi programı içinde kurulan &lilya
ğı fabrikası, ikinci yıl kampanyasına 

başladı. Huaların yajmurlu eidifinden 
bu sene gül mahsulü bol olacaktır. !a
parta çevresinde gözün alabildiği kadar 
genit bir saha tutan gül tarlalarında ka-

Betiktaşhlarm gayreti oyuna fazla 
bir heyecan kazandırdı. Buna rağmen 

oyun kabil olduğu kadar temiı: oyn. 
nıyor. Arada aırada tesadiıf edilen sert 
hareketler bu büyük ıörülcn emsalinin 
en aapriai. 

I kinci devre 

Devre bu 1t:kilde, O - O berabe:rlik -
le bitti. İkinci devrede Fenerbahçenin 
rüzgarı arkasına aldıktan aoııra ilk dev
redeki üstünlüğü daha tesirli bir şekle 
getiren Fenerbahçe takımı parladı. 
Beıiktaş kalesine sıkı bir iniş yaptı. Bu· 
nu bir ikinci ve bir tiçüncfi takip etti. 

BeıiktaJlıların, birinci devrenin illr 
yarısında olduğu gibi, iki iç oyuncula • 
rmı geriye alarak oynadıkları görülü
yor. Buna rağmen Fencır, güzel bir 
ahenkle kurduğu tazyiki gittikçe arttı
rıyor. 

Dokuzuncu dakika: Bepktaşlılar 

ortadan iniyorlar. Top Şereften Hak • 

kıya geçti. Hakkı yirmi bet metreden, 

güzel bir fUt ıalladı ve gol.. 
Ha~'-un' 

& oynıyan Penerbahçenin, 

beklenmedik bi.r golle yenilıniş vaziye• 

te düf1Desi oyunu hararetlendirdi. Fe

nerliler çok canlı oynuyorlar. 
11 inci dakikada, Eaadm 30 metre

den attığı güzel bir şut kalenin ÜıJt kö
şesine vurarak avuta gitti. 

14 üncü dakika: Fikrctin hızlı bir 

inişinin sonunda attıiı ıut. kale dire • 

ğini yalayarak avuta gitti. Beşikta,lı • 

lac gole engel olmak için bütün &ayret

leriyle çah§:lrken topu avuta ve taca 
atmayı da ihmaıl etmiyorlar. Hakem bu 
hareketi bariz bir şekilde yapan Eşrefe 
ihtar etti_ 

Fenerlilerin baskısı azami haddine 
vardı. Beşiktaş kalesine üst üste kor • 
n~rler ve fi.rikikler atılıyor. Esad. yü _ 
züne Y11rulan bir tekme ile, kan içinde 
oyuna devam ediyor. 

29 uncu dakikada Bqiktaf aleyhine 
~ir firikik daha verildi. Cevadın vuruıu 
ıle beraber, dört fenerli topu süriikliye· 
rek, Beşiktat kalesine soktular. Kaleci 
topu, kale çizgisinin gerisinde yakaladı. 
Fakat hakem kalenin dibinde ve vazi
yete hakimdi. Gol verdi. 

Betikta§lılar bu uyıya itiraz ettiler. 
Hakem kararında ısru etti Bunun ü
zerine siyah • beyulılar oyuna devam
dan imtina ederek sahadan §ekildiler. 

Hakem, muayyen intiur müddetini 
geçirdikten sonra Beıikt8§J ma&lUb say
dı ve sahadan çıktı. 

Dünkü bisiklet yarışı 
Olimpiyada &idecek bisikletçileri ICÇ• 

mek üzere federasyonun llÇtıp bmpta 
pbpa mporcular ~in tın1ib edilen 100 
kilometıelik bilİklet ,_., baYallUl ya-

• lrtlı obmeı dolaymiyJe. tltia yapıı.a.. 
dı. Federasyon ba ,...., 19 mayıs ..ıı 
.... ,.....lı dtltDnmektedir • 

SAYFA 5 

t oplanınağa haşladı 
dm, erkek hergün öfleye kadar gül aıop. 

lamaktadır. Şehirde Ye .kır 7ollarıncb 

fabrika istikametine doğru laumaıalı bk 

gelif gidif başlamıştu. 

Halk, fabrikanın bu yıl sok iyi ran· 

danan alacağmdan memnundur. 

Kısa Dış Haberler 
* Belgrad - Saray Boana"da sula

rın temelini çürüttüğü bir demiryol&: 
köprüsü yıkılmıı ve bir eşya treni neh
re düşmüştür. Bir timendüfer memun.
ölmü~tür. 

Dublin - Son rUnlerde devletin 
emniyetine karşı suikast hazırlamakla 

ma:rnun 2~ ki§i tevkif edilmiıtir. 

* Viyana - Haymatıutz zimamdar. 
tarı Haymvcren'lerin silih1tz-landrrrlma· 
larma muhalefet etmef e karar Yenniı
lerdir. 

* Assomption - Eıki !Mmurlann 
tazyiki üzerine çekilmek z-orunda kalmt1 
olan iç itler ve finans balmnlarrnm isti
fası yüzünden Paraguay'da Mr kabine 
buhranı çıkmıftrr. 

« Action Franraicp ) 
aleyhinde yeniden 
tahkikat yapılıyor 

Parla, 17 (A.A.) - Sea adliyesi. B 
Leon Blum aJeyhinde ptdetli üç makaı. 
neşretmit oJdaklarmdan dolayı • Acti. 
on PrançaiR" pcteai müdürü §are Kol 
ra aleyhinde kıtale tahrik n mczk6ı 

gacte sahibi a Joad Deleta aleyhine -
bu suça iftirik töhmetiyle tahlrikat yap-

maya hlt'•""f*". 1 
B. llora, yazımf oldup mablcJer

den birinde adimle töy1e cle••ifti: 1 
"Silahlar yasak edilecek oluna mut

bak bıçaklan pek ali ite yarar.'" 

Eskişehirde bir arkeo .. 
Io ji bilgini 

İstanbul fransız arkeoloji enstitüsü 
azalarından B. Raymond Gastine per· 
tembe giinü Eeki,ehire gitmtıtir. B. 
Gastine Yazılılraya Ye Hayonlıbabada 

araştırmalar yapacaktır. Bu hafriyata 
Afyon müze memuru B. Süleyman ne. 
zaret edecektir. 

B. Gastine Benguistik. bilhassa Sii
merologie mütehassısıdır. Eıkişehirde 

iki gün lraldlktan aonra etomobiJle 
Y azılıkayaya gitm~tir. 

= E EZ AS ' Bir6obınop 
NeVJork, 18 (A.A.) - Horoı siklet 

ıampiyouu Balthazar Sanıohili ·•tıpan
ya• Jinvnü Marten'i sekizinci ravundda 
nakavt etmek suretiyle yenmiştir. 

ineç - , .... ,,. ıeı.ı. lllGÇI 

Da4>lia. J7 (A.A.) - lrladalılar ile 
ineçliler ......WU tenis ımçı din bit· 
miftir. Ba maçı, bir plibiyete kartı 
dart plibi:pt)e irlandaJdm bnnm11-
tır. 

Tefrika: No: 58 

Evıııık ve Otesl 
Yaza11: /AK ~RDOll 

Ttlrqq~ çevir~n: Nasuhi BAYDAR 

yüzümü o kadar iyi tanırdım ki. sabah1eyİll 
kalkınca, hangi elbisemi giy&..:etimi bilir
dim ... şimdi ne halde olduğuma11 farkaıda 
bile değilim. 

- ~yır, öyle değil Evden çok zaman 
çılnnadıgım oluyor. Emin ol ki bir evin 11-

:rmtı~ !üç de ~~eğil! wyinni yıldanberi yu-
eşmış hı~etçılerı kogmak istemiyorum. 
Onla~ emır vermeğe bile ancak cesaret gös
terebılıyormn. Halbuki bütün ihmallerden 
mesul olan benim 

• L.-IL! 4 
~-~_de çirlti«üaa_ ..mi kendimde, 
~orm~ ıat~ğim llitüD lmötülükler üze
nme hucum edip beni llüldinderi altına ah
yor~ar. Alber'in olma• istediği olmak Jaıv. 
ve~.1 be~de yok.. Benliğinin ta dibine d .. • 
muşçesıne sadece kendi kendimeyim ,. U§ - -

. Hortau ..ıoaa girdiği vakit Madam Dö
CUı: 

- B•gün 11ac1am Pakari geldi, dedi. 
• Ve aoma, aihni diitiiacelıerle dolu, giılüın

aıyeeak auatu. .... 
Bert, aynaya bakarak 90rdo: 
- Beni dqipnİt mi bulu. rsun? Bana a

'~kça söyle. Biru değişmiş tıuluyoc$UR de
fıl rni? 

Saçlarının ince tellerinde üzeri çilli pek 
beyaz ellerini dolaştıran Alis Bonifas:. 

- Elbisenden bahsediy T~ deJı .. ,. 
.. - Burası ne iyi.. ne s!fü :tnet ! P r 1~ 

g?be·winde ... memnun-;un, dt!gil mi? Ken-iı-
nı P~k yal.,,z hi "etmiyor m 1 !'ıt1"? •• 

S nra, b · ı J~ire gene eski mevzua do
ne, k: 

- De~· ip değismemis o1dniuıuı. soml0 m ... sal i._ genç k 1 n herkes sız~ ı?· 
1 n, çehrenizden bahseder... eskiden 

- Hayır, hiç değiımedin. Gene eskisi ka
dar gözetsin ..• belki de daha ziyade .•. yalnız. 
bel iti pmdi biraz de-ha can"tZalll ... 

Bert, gözlerini önüne doğru indirerek 
sordu: 

- Yani? .•• 
- B~ daha kayıdmz imişain gibi ge1i-

yor. Evlenmeden önce bana: ,.Birlikte sık 
sık kaasel'left, konferanslara gideriz..." di· 
yordlln. Fakat bunu tabii buluyorum ... hatti, 
beni gönneğe gelmekle bile gene nezaket 
gösteriyorsun... 

- Evliliğin ilk yıfmda insanm çele i~i 
oluyor. Fakat ~imdi daha serbestim ... d--'i
iin ı?J"bİ ben de Luvr'a gitmf"k istiyon1m. Sa
h ı:riinü sa::tt iki<le gelir. s~ni ff1m.,., ... havrr ... 
?l-1 ma geldi, sah günü olmaz ... sana yaza
rım. 

- Annen bana birçok davetlere gitmek
te olduğunu söyliyordu. Ne güzel bir yaşayı
§Jll var. 

Sade hali ve hüzünlü tavriyle Alis'e daha 
liyade yaklaşmak istiyen Bert cenb Ymfi: 

Sonr~ ayağa kalkarken gülümaiyerek: 
- Bır kocanın her zaman elvericli bir te1 

olmadığını sen de göreceksin, dedi. 

Bert, evinde, salonun MJbaamı yaktmlık
t~ sonra eline bir kitab aldı. Fakat gözleri 
k!ta~a;.zihni başka şevlerle meşguldü: .. Bel
k~ Abs ın hakkı var. Bazı tevlere karp şim
dı daha zivade kavıd~ı?.tm. Romanlar cam-
~ı. sıJ:ayor. Eskiden Alber bana kitablar ge
tınrdı. s11~lter ıı1orardr, zevlcime havran 1 
d s· ...I' o ur-u. ımnı l:Jıu.,tar umurunda mı? ... " 

Ve, her Alber'i düşünü!)ünde olduğu gibi 
bu sefer de kendini boğan fikirleri gen k 
Jmda sıralamağa başladı: e a -

··.~;lki onu umusaya uğrattnn. Hiddet
lendıgı zamanlar söylediği gibi su 
ve k d · · · · . ·· suşunun 

. en ı ıçıne şekıliş~nin sırn burada ... ben 
bile artık kendı kendımi tanımıyorum. k 
rarsız, zayrl, sinirli ve bazı vakitler şidd~tli~-

Okuma~a çabalıyor, fakat kendi h~;atiy .. 
le meşbu hır halde, gene sııckmı ve 
blannı d" -Y onun ıstı-

ra uşünmeğe başlıyordu. 
Albcr, elektriği yakarak: 

B" 1 - oy e karanlıklarda nasıl okuyab T 
yorsun? dedi. ı ı 

Çiçek getirnıi§ti. 
Bert: 

w. -.Geldin ha! bir )itte gitmiyecebin de. 
gil mı? ~~ w~~ çiçek getinnişsin t leni, kar
şımda gordugume öyle memnmıum ıp ! n< 
kadar memnun olduğumu bilemezsin 

O karanlık düşüncelerden artık .h··· . d 
h. b. · zı nın e 
ıç ır ız kalmamıştL Buket" . al zu . . ını ıp uzun • 
n~ se~sız bır öpme halinde, kokladL Sonra, 

ocaga hır koltuğa yanaştrrarak neşeli neteli: 
- Burada otur, dedi. Hava ao - uk dP-ğil 

~a ~t~ •. bak, ne güzel! wnarım ki yap2caJC 
hıç bır ışın yok 1 
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i:~At Yd;l/fdrı 
Fransız kabinesi 
Cumur Reisinin baş
kanlığında toplandı 

Japon militaı·izminin gayesi 
Pravda ve İzvest ianın iki yazısı 

Dünkü at yarışları heyecanlı oldu Paris, 17 (A.A.) - Kabine, B. 
Flanden'in dış vaziyet hakkında vere· 
ceği izahları dinlemek üzere dün Elize 
sarayında Cumur Reisi B. Löbrön'ün 
reisliğinde toplanmışlardır. 

lzvestia gazetesi, Japonya Sü bakanı ve kızılordunun kahramanlığına güve
nen Sovyet hükümeti. Uzak doğu hu -
dudlarında kundaklarla dolaşan yangın· 
cıların faaliyetini teyakkuzla takip 
ediyor.'' 

(Başı 1. inci sayfada) 
eelcri ve koşuların neticelerini aşağıya 
yazıyoruz: 

BiRiNCi KOŞU: Yerli yarım kan 
lngitiz taylara mahsustu. Mesafesi 1400 

metre idi. Koşuya yedi tay iştirak etti. 
lıahsimüştcrekte en çok oynanan geçen 
haftanın birincisi Bavb•ırd i1e Gülizar
dr. Halbuki koşuyu Prens Halimin Te
ho isminrleki tayı kazandı. Gülizar ikin
ci, Konte~ üçüncü oldu. 

Müşterek bahis Tehonun ganyanına 
bir liraya mukabil on lira verdi. 

iKiNCi KOŞU: Üç ve daha yukarı 
y1ştaki halis kan İngiliz at ve kısrakla
ra mahsus hanuikaptı. Mesafesi 5000 

metre idi. Koşuya yazılı yedi halis ka
nın yedisi de koştu. B. Ahmedin Gran. 
dezzası hem koşuda hem de müşterek 

!bahiste favori gidiyordu. Bu güzel kıs· 

Grandeza koşuyu kanndıktan <;onra 

rak ümidleri boşa çıkarmadı. Cokeyi B. 
İhsanın altında güzel bir koşu yaparak 
birinci geldi. B. Akifin Bekarı ikinci, 
Bn. Binsin Barçı üçüncü oldu. 

ÜÇÜNCÜ KOŞU: Dört ve daha yu· 

karı yaştaki yerli, yarım kan ve halis 

kan arap at ve kısraklarına mahsus han· 

dikaptı. Mesafesi 1800 metre idi. 

Altı at arasında cereyan eden bu ko 

şu çok mücadeleli oldu. Yüzbaşı B. Nu

rinin Ceylan Yekta ismindeki atı çok 

güzel bir koşu ile birinci oldu. Bu atın 

cokeyi olan Halim Seyid bu mesleğe bu 
mevsimde başlamış ve binicilik mekte 
binde yeti~m i ş bir gençtir. Dün, gÜ7.el 
ve idar .. ' i ' : ,. i bu koşuyu kazanmasını> 

amil .:ılım ş .ur. 

Koşunun ikincisi Ünlü, üçüncüsü 
Ceylan idi. Müşterek bahiste ganyana 
oynayanlar 13 lira aldılar. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU: Üç ve daha 
yukarı yaştaki halis kan ingiliı at ve 
kısraklara mahsustu. Mesafesi 2100 met
re irli. Bu koşuda üç at koştu. 

İzmir yarışlarını toplayan B .Akifin 

Tomrisi burada da kolay kazanacak zan

nediliyordu. Dünkü tahminlerimizde biz 

de Tomriyi şanslı göstermiş, fakat B. 

Ahmedin Şoromposuna da şans bırak

mıştık. Dün, B. İhsanın bindiği Şorom· 

po Tomriyi oynar gibi g~çti. Bu koşuda 

iki şey mevzuubahs olabilir. Ya dün Şo

rompo fevkalade bir koşu yaptı, yahud 

İzmirde Tomrinin rakipleri hiç ko.fı 

madılar. Önümüzdeki haftalar bumı 

meydana çıkaracaktır. 

Müşterek bahiste Şoromponun g<.n· 
yanı 355 kuruştu. 

BEŞiNCi KOŞU: 936 senesi zarfın

da koşu kazanmamış yarım kan İngiliz 

at ve kısraklara mahsustu. Mesafesi 2000 

metre idi. Bu koşuda Selten, Nona, Boz

kurt ve Makbul iı:;minde dört yarım kan 

koştu. Koşuyu en çok kazanması ümid 

edilen B. lskenderin Selteni idi. Bunu 

bilhassa yeni cokeyi olan Pavul katiyet

le söylüyordu. Fakat Bozkurtun coke

yi küçük Mecid mükemmel bir binişle 

birinciliği kazandı. Mecidi yalnız ba

bası B. Şabanın atı üzerinde değil, bir

çok atlar üzerinde kazanır göm:ek iste· 

Tiz. Koşunun ikincisi Setten idi. Müş

terek bahiste Bozkurta O}'nayaniar bir 

liraya mukabil beş buçuk lira kazandı
lar. 

İtalyanlar 

ClflUTI IJillANINJ SA Tll\' MI 
ALACAKLAR? 

Londra, 17 (A.A.) - Royter ajansı. 

nrn Cibuti'den aldığı bir habere göre. i
talyanlar AdisabaLa - Cibuti limanını 

satın almayı ve buna karşı fransıtlara 

başka bir yerde tavizde bulunmayı Fran

saya teklif etmiştir. 

Fransız mahfillerinde söylendiğine 

göre, Cibuti limanı Habeşi'ltanın işgali 

üzerine ölmüş bir vaziyete düşmekle be. 
raber bu liaınnrn bırakılmasına strateji 
bakımlardan dolayı imkan yoktur. 

Hükümet, bu toplantı esnasında ma.rt 
ayında terhisleri gerekirken milletlera· 
rası vaziyet dolayısiyle silah altında 

tutulmuş olan 1933 - 1934 sınıflarının 

terhisine de karar vermiştir. 
B. Flanden, "Côte d' Azur .. e gide

cegin•'en mumaileyhin gayr· •'i· 

sında dış işler bakanlığına B. Pol Bon· 
kur vekillik edecektir. 

İspanyr\ 

f)öı•iz wlufülle,.irıi art:rtlı 
Mdrid, 17 ( A.A.) - Maliye b 1kııılı

ğı serb~t döviz ihracını b ş yüıo: pcseta
ya tahclid etmi~tir. Bu mikdar daha ge
çenlerde beş binden iki bine indirilmiş
ti. Bunılan ba <>ka İspanya bankıısı clı. 
şarc1an gelen me:ıkfır b;ınkıı k:ıime' "'•ıi 

<lncak i'uacat i;ı;niyle birlikte verildi~i 

takdir le kahııl etmektedir. 

======================~ 

Adananın ekonoınik 

durumu 
Adana ticaret ve sanayi odasından 

alman rakamlara göre Adananın nisan 
ayı içinde yaptığı ihracat ile ithalat 
arasında ihracat lehine 499,270 liralık 

bir fark vardır. 
İthalat eşyasının büyük kısımları ve 

tutarları şöyledir: 

Ziraat alalı 13.150, benzin 16,634, 

çimento 1,546, gazyağı 9.826, hurılavat 

23,630, kahve 6,110, kanaviçe 5,713, 

kösele 3,226. yerli mensucat 21.816, 

ecnebi mensucat 15,471, makine par
çası 5.788, makine yağı 1,006, şeker 

62.l!i3, ve sı1ire 396,768, numum yekun 
582.837 liradır. 

Nisan ayında Adıtnadan çıkan mal
ların da büyük kalemleri ve tutarı şu

dur: 

Pamuk 520,H?, pamuk çiğidi 37 ,391, 

çiğit küspesi 19,991, çiğit yağı 39,330, 

arpa 530, buğday 6,206, un 21,604, su· 
sam 83:!, iplik 184,836, bez 105,568, 
yapcığı 17.095, bağırsak 4,893, ve saire 
103.484, umum yekun 1,062,107 liradır. 

Geç~ n yıl aynı aytlaki ithalat ve ih
racat ise toptan yekiın şu rakamları 

gösteriyordu: 
İthaliit 271,183 ve ihracat ise 521,902 

lira. Bu iki rakam arasındaki ihracat 
lehine fark ancak 2197 ı 9 lira iken bu 
yıl farkın a~ağ ı yukarı 250,000 lira faz. 
lalık göstermesi Adnnı'nın ekonomik 
durumunun inkişafına canlı bir misal • 
dir. 

================================================-·~ 

B. Teranşi'nin nutku hakkında ezcümle 
şu satırları yazıyor: 

" Bakan, Japonyaya karşı bir Sov
yet taarruz tehlikesinin mevcut oldu -
ğunu her ne pahasına olu.rsa olsun is
bat etmek gayretiyle, herkesçe malüm 
olan bariz vakıaları tahrife kadar gidi -
yor. 

B. Teranşinin söylediklerine göre, 
bir ı;aldırmazlık paktı teklifi Sovyetler 
tarafından ancak beş yıllık plan ikmal 
edilmek üzere iken teklif edilmiştir. 

Fakat B. Teranşi. bu teklifin daima 
meri olduğu hakkında türlü vesileler -
le Sovyet hükümeti delegeleri tarafın
dan yapılmış olan söylevi dikkate al -
mamaktadır. Sovyetler birliği, barışçıl 
tekliflerini kimseye zorla kabul ettir -
mez, fakat beş yıllık planlarının mu -
vaffakiyetine .rağmen bu tekliflerden 
geri de dönmez. 

Japon Bakanının nutkundaki t.n 
kıymetli nokta, "ordunun şimdiye ka · 
dar saldırmazlık paktına karşı koydu -
ğu" hakkındaki itiraftır. Japon milita
ristlerinin, Japonyaya karşı Sovyet ta
arruzu korkuluğuna tekrar neden ihti· 
yaçları olduğunu tahmin etmek güç 
değildir. Ne zaman japon militaristle
ri devlet hazinesinden silhlanma için 
yeni tahsisat istemeye lüzum görmüş -
)erse, bu hurafe ortaya atılmıştır. İşte 
hazan Sovyet topraklarına ve hazan da 
Mongolistan topraklarına yapılan sayı
sız taarruzların hikmeti de budur. 

Sovyet hükümeti, doğuda olsun batı·. 
da olsun, bütün komşulariyle anlaşmaz
lıklardan sakınmak için elinden geleni 
yapmaktadır. Zengin ülkesinin kudre -
tine, milyonlarca insanın yurdlarına \ 
ka.rş.ı olan hududsuz aşkına dayanarak 

Aynı nutuk hakk111da Pravda gaze
tesi yazıyor: 

" Bu gibi müdahalelerin gayesi, 
Sovyetler Birliğinin dış sıyasasınr baş· 

ka türlü göste.rmek, Japon efkarı umu· 
miyesini yanlışlıkla sürüklemek ve ja · 
pon süel hazırlıklarını hakir göstermek 
tir . 

B. Teranşinin japon subaylarının 

taarruz etmek istemediklerirıi aksetti · 
ren nutku, japon militaristlerinin, Sov
yetler Birliğinin daima istemiş ve iste
mekte olduğu Sovyet - japon münase • 
betlerinin iyileşmesine imkan verme • 
mek için, General Araki ve Madzaki
nin heLiınetlerinden sonra da çalışmak
ta olduklarını göstermektedir . ., 

UZAKŞARKTA: 

Yeni l)ir hadise 
Moskova, 17 (A.A.) - Kabarovska 

gelen haberlere göre, 13 mayısta saat 
17 de Nookiesk garbinin 18 kilometre 

ötesinde gezen beş kişilik bir sovyet hu· 

dud müfrezesi, hududa yaklaşan üç ja

pon grupu görmüştür. Sovyet muhafız

ları ile karşılaşan japonlar, iki kilomet

relik bir mesafeden tüfek ateşi açmış • 

lar ve ateşi durdurmaksızın ilerleme • 
ye başlamışlardır. Japonlar, hududa 500 

metre yaklaştkları halde ateŞ;i kesme -
mişlerdir. Hadisenin büyümesine mey• 
dan vermek istemiyen Sovyet muhafız· 
ları mukable etmemişlerdir. 

- !!-

Adisabaha yağmacıları l{urşuna diziliyor 

İ talY.anlar bir~ok yabancıları Habeşistandan 
tıkardılar. 

Adisababa, 17 (A.A.) - Motorlu 
kuvvetler, yağmacılıkta bulunan habeş 
askerlerini kovalamak için Cimma • Ad
disclam yoluna dağru hareket etmişler· 
dir. 

İtalyanlar yabancı ve yerli nufusun 
sayım muamelesini yapmaktadırlar, bun
lar av tüfekleriyle mühimmatlarına dair 

beyanname vermeğe mecbur tutulmakta. 
dırlar. 

Adisababa, 17 (A.A.) - İtalyanlar 
Adisababaya yerleşmiş olan bir çok ya

bancıları ve bilhassa aralarnıda burada 

neşredilen bir fransız gazetesinin direk. 
törü de bulunan gazetecileri memleket 

dışına çıkarmışlardır. Bunların hepsi 
de İtalya aleyhinde propaganda yapmak 
ve casuslukta bulunmuş olmakla it
ham edilmektedirler. 

Öte taraftan askeri mahkeme, yağma 
yaparken yakalanmış olan bir çok yerli
leri kurşuna dizilme~e mahkum etmiş
tir. 

ita/yarı sena.lir llal1eşi.~tnnm illınkı 
lınlıl.-ındcıl.·i kararn<ımeyi 

ta~til,· etti 

1 Almanya, Japonya, Amerika, Çin n 
Brezilya büyük elçilerile Avusturya ve 
Macaristan orta elçileri ve eski İspanya 
kıralı Alfons diplomatlara mahsus loca· 
lardan konuşmaları dinlemişlerdir. ' 

Siyah gömlek giymiş olan B. Musoli.J 
ni, meclise girdiği zaman keza faşist il· 
niforması giymiş o]an senato azası tara· 
fından uzun uzadıya alkışlanmıştır. 

«Hindenburg» yolda 
Berlin, 17 (A.A.) - Hindenburg ba

lonu saat 15.20 de Bişoproh hizasında 

bulunmakta idi. Bilindiği üzere Nev· 

yorka doğru uçuş mukayesesi bu nok· 

tadan başlamaktadır. Balon gayet iyi 
şartlar içinde uçuşuna devam etmek· 
tedir. 

ikinci kM"'hn önce atlar s~h ıı rla gezdirilirken Bir yarrşı heyecanla takib erlen seyirciln 

Roma, 17 (A.A.) - Senato Habe
sistanın ilhakına ve İtalyan imparatorlu
ğunun kurulmasına müteallik olan ka. 
rarnameyi tastik etmiştir. 

ı 2l11ka: No: 56 

-TO?-f~~{U 1 ARB 
Yazan: General LUDENDORF 

'ürkçeye çevıren: lliknıct TUNA 

Terhis edilmişlerin celbi, beygirler!n top
lattırılması, sulh halinde iken mevcud kıta
lara harp vaziyeti verilmesi, sulhta iken 
tnevcud olmayan harp birliklerinin yeniden 
tertibi, müstahkem mevkilerin teçhizi ve 
memleket• içinde yedek asker toplamak ve 
terbiye işlerine bakmakla mükellef memur 
~adrosunun yapılması gibi askeri sef erberli
ğin bilhassa ihzari işlerini ele ahn ''Asker o
luşum ... '' adındaki eserimde bu husus l arı 
liayrletm i ~tım. Bu işler, o zamanki mevkiim 
İca 1 ~cı : , ma saham içinde idi. 

1 lkü ihzari işler, yalnız son fasılda 
.izcı:' • _im müdafaa ordusunun kıtalanna 

inhisar etmiyor; finansal ve ekonomik ~J.ha
ları da çerçevesi içine alarak ulusun hayat 
ve ihtiyaçlarının teminine kadar yayılıyor
lar. Bundan başka, ikinci fasılda kaydettiğim 
gibi, ulusun manevi birliğini idame etmek i
çin İcab eden direktifleri de tesbit edecektir. 

lster orduda, isterse yurd içinde olsun, 
her almanın maddi ve manevi kuvvetini, harb 
güdümü emrine vermesinden başka bir çare 
yoktur. Ulus maneviyatınm, milletin var
lığını idame etmek azmiyle daha harbın baş
langıcında buna vereceği karşıhğm büyük e
hemiyeti vardır. Bu karsılık, "memnun olma
yanlar,, a, ne müessir olacak bir saha ve ne 
de faaliyete geçebilecekleri bir çevre bulaınr
yacaklarmı gösterebilir. Bu karşılı~, bir baş
kumandana, daha seferberlik başlarken boz
guncu unsurların orduya girip girmedikleri
ni de gösterecektir. 

Başkumandan bu karşılıkta, askerlik mü
kellefiyeti taşıyanların hakikaten ne mikdar-

da vazife başına koştuklarını ölçebilecek bir 
ölçü bulacaktır. 

Bu böyle olmakla beraber, "mmenun ol
mayanlar,, ın kastla orduya girdikleri de he
saba katılabilir. Fakat bu bir parça ihtimal
sız gibi bir şeydir. Onlar, tercihan müdafaa 
ordusunun gerisinde faaliyete geçeceklerdir. 

Bu hususta düşmanlarımızın 1914 de, 
memleketimizdeki sosyal demokrasinin harb 
sabotajı'nı nasıl hesaba kattıklarını, bu dü
şüncelerinin gerçekleşmemesi üzerine ne de
rece inkisara uğradıklarını, 1915 de, "alman 
işç i !erine tekrar güvenebileceklerini,, sevinç
le ilan edeblidiklerini hatırlatmak isterim. 

Harba karar verildikten birkac saat: son
ra, bliyük birlikler halinde hava kuvvetleri, 
süvari tümenleri ve motorlaştırılmış kıtala
rı, ordunun, hafif deniz kuvvetlerinin bu ve
ya şu kısımları, bu arada ticaret harbma mah
sus deniz araçları harba tam hazır bir hale 
girmiş olacaklardır. Bunların arkasından mü-

dafaa kuvvetinin geri kalan kısımları var hız
la sefreberliklerini bitirmektedirler. 

Ordunun yukarda sayılanlardan geri ka
lanları, hava ve deniz kuvvetlerinin müteba
kisi, seferberliğin 2 inci günü, sulh zamanın
da mevcud tekmil kıtalarla sulh ordusunun 
ikmaline lazım olan kısımlar 3 üncü sefer
berlik gününden 5 inci seferberlik gününe ka· 
dar, yedek, redif, muhasara ve menzil kıta.: 
ları ilh. ise, ötekilerden birkaç gün sonra mü· 
retteb mahallerinde harba hazır bulunacak· 
lardır. Aym zamanda yedek kıtaların kadro
su kurulmuş olacaktır. (27) 

(Sonu var) 

(27) Bu hususta geçmişteki rakamlardan İl· 

ham alıyorum. Halbuki, sulh kadrosu ne kadcu 
kuvc>etli olursa, sulh zamanında mevcud olan hı: 
taların seferberliği de o nisbette htz.lı bitiril:ni. 
olur. Fransa sulh ordusunu en kısa bir :zamandJ 
müheyya bir hale sokmak 1Umindedir. 
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Yozgat ilhaylığından: 
Yozgat Memleket hastahanesi ve umumi meclis salonu ile riya

!et odasının tefrişine ait açık eksiltme ile satın alınacak ve keşfin· 
de yazılı hastahane için kırk dokuz kalem ''4570" dört bin beşyüz 
yetmiş lira muhammen kıymetli mdruşat ve umumi meclis ve ri
yaset odaları için on Ucr kalem ve "2357" iki bin üçyüz elli yedi lira 
muhammen kıymetli mefrusat 25-5-936 pazartesi günü saat on dört· 
!e Yoz~at vilayet daimt encümeninde ihalesi yapılmak üzere eksilt
meye konulmuştur. Taliplerin şeraiti öğrenmek üzere İstanbul, An
'c.ıa ve Yozgat sağlık direktörlüklerine müracaatları itan olunur. 

(2544) 1~1910 

Ankara Valilii!inden: 
Ankara stadyum ve yarış alanı tefrişat tesisat ve mobilye ima

fltı 25 mayıs 1936 pazartesi günü saat 16 da vilayet adimi encümeni 
odasında ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

Keşif bedeli ( 57) bin liradan ibaretir. 
Muvakkat teminat (4100) liradır. İstekliler bu işe ait mukave

le projesi eksiltme şartnamesi, umumi şartname ve mobilye tesisat 
Jistesile mobilye planlarını 10 lira bedel mukabilinde Ankarada An
kara iilayeti Nafıa müdürlüğünden lstanbulda Galata sigorta han
da üçüncü kcttta dekorasyon Türk Limitet Şirketinden alabilir. h
teldilerin tekilf mektuplarını muvakkat teminat mektup ve makbuz, 
ticaret oaası vesiası ve eksiltme şartnamesini yazılı diğer vesika
larla birlikte ihale güııü saat 15 şe kadar vilayet daimi encümeni re· 
isliğine tevdi etm"leri lazımdır. (984) 1-1807 

' 

ANKARA LEVAZIM AMJRL1G1 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU tLANLARI 

Pınarhisar için 22000 liralık 100,000 kilo sıgıı eti ilk peyi 1650 
liradır. Kapalı zarfla ihalesi 29 mayıs 936 cuma günü saat onbeşte
yapılacaktır. İsteklilerin Vize satın alma komisyonuna g~lmeleri. 

(1017) 1-1897 

İLAN 
1 - Tümen birlikl,.ri ihtiyacı için 180000 kilo sığır eti ~8-5-936 

aaat onbeşte kapalı zarfla alınacaktır. Muhammen bedeli 36000 li
tac'ır. İlk teminatı 2700 liradır. Teklif mektupları saat ondörde ka
iar kabul edilir. Şartnamesi 180 kuruş mukabilinde komisyondan 
ıhnabiJir. İstekliler eksiltmeye iştirak için belli gün ve saatte tek
lif mektupları ve kanunun 2. 3. üncü maddelerindeki vesikalarla 
l.ülebur'!az tümen satın alma komisvonunda buhın'l'!alıı rı. 1-1782 

MİLLi MÜDAFAA VEKALETİ 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU lLANLARl 

- BİLİT-
y A P I : Ankarada bir telsiz istasyon binası kapalı zarfla ek

siltmeye konmuştur. Keşif tutarı: (7 531) lira 73 kuruştur. Keşif, 
f.roje ve şartnamesi bedeline karşı inşaat şubesinden alınacaktır. 
.ıhalesi: 19-5-936 sah günü saat onbirdedir. ilk teminatı: 564 lira 
88 kuruştur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili olanlar 2490 sayılı ka
nunun 2,3 cü maddelerinde istenen belgeler ile birlikte teminat ve 
teklif mektuplartaıı havi zarflar en geç olarak ihale aaatından bir sa· 
•t evveline kadar M. M. V. satınalma komisyonuna ~erai~ler.(959) 

BİLfT 
1 - Kütahyada yaptırılacak yapılar kapalı zarfla eksiltmeye 

konmuştur. 
2 - Keşif bedeli 497,514 lira ıs kuruştur. İlk inanç parası 23,651 

liradır. 
3 - İhalesi 10-6-936 çaqamba günü tam saat ıs dedir. 

• 4 - Keşifname, resim ile idari ve fenni ıartnamesini almak isti· 
yenler 25 lira karşılığında komisyondan alırlar. 

S - Eksiltmeye gireoclClerden ilgili bulunanlar için 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 üncü maddelerinde istenilen ve Bayındırlık Bakanlı· 
ğından alınması gereken fmıni ehliyetnameler için ihale gününden 
ııekiz gün evet mezkur bakanlığa müracaat edilerek buradan da alı
ıacak bilgelerle idart prtnamede istenen ve behemehal verilmesi 
mecburi olan vesaikle birlikte teklif ve teminat mektuplarını da iha
le saatinden en geç bir saat eveline kadar M. M. V. Satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (1078) 1-1999 

ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOGO 1 
SA TIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

Umum müdürlük ve müessesatı arasında yapılacak 
otomatik telefon tesisatı 

Tahmin edilen bedeli ( 10000) lira olan yukardaki cinsi yazılı t e
sisat Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma komisyonun
ca 3 haziran 1936 tarihinde çatşamba günü saat 15 de kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 

.,aliplerin muvakkat teminat olan 750 lira havi teklif mektup
larım mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendi
lerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (1069) 1-1998 

iEVMİYE EN AZ 500 EN ÇOK Umum Müdürlüğü satınalma ko-
1500 KiLO DESTERE VE misyonunca satılacaktır. 

RENDE TALAŞI SATIŞI Şartnamesi para11z olarak ko-
J:zami ve asgari miltdarlarr misyondan verilir. Taliplerin 

yukarda yazılı ve beher kilosu muvakkat teminat olan 123 lira 
30 santim üzerinden bir senelik 20 kuruş ve 2490 sayılı kanunun 
tahmini bedeli 1642 lira 50 kuruş 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
olan talaş 29 Mayıs 936 tarihin- vesaik ile mezkur gün ve saatte 
de cuma günil saat 14 de açık komisyona müracaatları. (1046) 
artuma ile Askeri Fabrikalar 1-1919 

1 ANKARA BELEDiYE REISUCI ILANLARJ 1 
lLAN 

1 - Yeni pazar mahallesinde arabalı sokakta Ali Rıza tarafından 
Uıerine ev yapılan Belediye malı 127 metre murabbaı yer açık ar
tınria ile satılığa çıkarılmış ise de verilen bedel haddi layik görül
mediğinden on gün uzatılmıştır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün Yazı işleri 
kalemine ve almak için de 22 Mayıs 936 cuma günü saat on buçukta 
Belediye encümenine müracaatları. (1072) 1-197S 

lLAN 
1- Belediye talimatnamesine aykırı olarak fazla benzin bulun

duğundan müsadere olunan yedi ten~ke benzin 29 '5 1936 cuma gü
nü sat ~n buçukta belediye encümt:ninde açık artırma ile satıla
caktır. (1054) 
2- :Muhammen acdel 

31,SO 
Muvakkat temint 

2,50 liradır 
1 - 1930 

1 D. D. YOLI..ARI VE LiMANLARI UMUM 
MODORLÜGÜS. A. KOMiSYONU iLANLARI: 1 

İLAN 
Muhammen bedeli 3800 lira olan Kontrol saati yedekleri 18-6-

936 pertcmbe günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada ida
re binasında aatm alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 285 liralık muvakkat teminat ile Ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lizımdır. Şartnameler Anka
rada Malzeme Dairesinde, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdür-
lüğünde istiyenlere parasız verilmektedir. (99S) 1-1873 

İT.AN 
Muhammen bedelleri, muvakkat teminat mikdarları ve eksiltme 

saatleri atada yazılı malzeme 11 Haziran 1936 persembe· günü kapalı 
zarf usulU ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin muvkkat teminatları ile tekliflerini 
ve kanunun tayin ettiği vesikaları aynı gün sırasiyle saat 14 - 14,30 
n ıs de komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daireııinden ve 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 

(1009) 

Cinsi 
Muhammen 

bedeli 
Muvakkat 
teminatı 

510,60 lira 

eksiltme 
saati 

ıs 1 - Galvanize oluktu saç 
2 - Galvanize saç 
3 - Teneke levha 

İLAN 
Muhammen bedeli (10.500) 

lira olan 300 ton hurda dökme 
demir ıs haziran 1936 pazartesi 
günü saat 15,30 da kapalı zarf u
sulü ile Ankarada idare binasın
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 
(787 ,50) liralık muvakkat temi
nat ile tekliflerini ve kanunun 
tayin ettiği vesikaları aynı ~ün 
saat 14.30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 

Acele satılık macar 
hayvanları 

Ziraat enstitüleri karşısında 
ve Çankırı caddesinde Süleyman 
Ağanın hanında bulunan Maca
ristandan yeni getirilmiş beş bey-
gir acele satılıktır. 1-1924 
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5808 lira 

5940 " 
540 .. 

445,50 " 
40,50 .. 

15,30 
lfj 
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l - 1878 
Şartnameler parasız olarak 

Ankarada malzeme dairesinden 
ve Haydarpaşada tesellüm ve 
sevk müdürlüğünden dağıtıl -
maktadır. (1044) . 1-1934 

daima güzel 
l)aima gen~ 
KANZUK 

Balsamin kreıni 

Elli senelik bir maziye malik 
ve dünyanın her tarafında tak
dir kazanmış güzellik kremidir. 
Cildinizin güzellik ve tazeliğini 
daima muhafaza eder. Balsamin 
kremi memleketimizin kibar me
hafilinde rağbet görmüş ciddt 
bir kremdir. Çilleri ve buruşuk
ları izale ederek tene fevkalide 
bir cazibe bahşeder. Ruhnüvaz 
kokusu ile ayrıca şöhret kazan
mıştır. Balsamin kremi katiyen 
kurumaz. Teninizin latif tazeli
ğini, cildinizin cazip taravetini 
ancak krem Balsamin ile meyda· 
na çıkarabilirsiniz. Bir defa Bal
samin kullanan başka krem kul
lanamaz. Tanıtmış itriyat ma
ğazaları ile büyük ecza evlerinde 
bulunur. 
4Wl•llll•D••••••~••••••••~ 

Çocuk Doktoru 

ı• Dr. Sami Ulus 
SERi ve tYt 

BlR ŞEKİLDE 
öGRENEBtL1RSiN17 

1 .. 
11 Ankara Dogum ve Çocuk 
ı Bakımvei çocuk 

mütehassısı 
Adliye Sarayı caddesi, Altan 

sokak Ortaç apartımanı 
Telefon: 3951 

Ankara - Ali Nazmi 
Aparbnanı 

lıtanbul - 373 istiklal 
Caddesi 

Satılık Arsalar 
Y enitehirde Sel inik caddesi

nin Kızıl Irmak sokağına birle
şen bir noktasında altışar yüz kü
sur metrelik iki arsa satılıktır. 

Her gün üçten sonra hasta· 
/arım kabul eder. 

KİRALIK DAİRE 
Çankaya caddesinde vekalet

ler yakınında Sarı köşk karışın· 
daki apartımanın altı odalı kalö
ri ferli alt kat dairesi ucuz kira
lıktır. Telefon: 1791 

1-1972 

• 

M. M. V. Dz. Merkez 
Levazım satın alma komisyonundan · 

Cinsi Tonu Tahmin bedeli Teminatı 
Kömür 10.000 134.000 lira 79SO 
.. 15.000 186.000 .. 10550 

1 - Yukarda Tonları ile en çok muhammen bedelleri ve muvak· 
kat teminatları yazılı maden kömürlerinden 10.000 ton kömürün ka
p~lı zarfla münakasası 1 Haziran 936 tarihine müsadif pazartesi gü· 
nu ve 15000 tonunda kapalı zarfla münakasası 2 Haziran 936 salı 
günü saat 14 te Ankarada M. M. Vekaleti binasındaki komisyonu
muzda yapılacaktır. 

2 - 10.000 ton kömürün şartnamesi 6_70 kuruı,a 15.000 tonun şart· 
namesi de 930 kurusa verilmektedir. 

3 - Münakasası.:ıa iştirak edecel<lerin urflarını Birinci mad· 
dede yazılı günlerde azami saat 13 e kadar komisyona teminatlariy· 
le birlikte vermeleri lanmdır. 

4 - Şartnamelerin Ankarl'!ıla M. M. V. binasında Deni:r. Merkez 
satınalma komisyonundan ve fstanbutda Kasımnac::arla Oeni:r. T.eva 
T.ım ~atmalma komisvon11ndıın ııldrrılmasr. ( 1000) 1-18Q6 

Boğazliyan - Fakılı köpri'na ait 
EKSİT .,T1'11F tLANI 

Yoz~at 
\..,/ 

VaJili~iııdt~ ı: 
1 - Boğazlıyan - Fakılı yolunda yapılacak Şo"e k~•>ıılı zarf usu· 

Jile eksiltmeye konulmuş olup keşif llCrleli 28760 lİC"a 48 ı.uruştur. 
2 - Bu işe ait sartnarne ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukav~1e projesi 
C - H usuc;i sartname 
n - Tahlili fiat ve rayiç 
E - Fenni şartname 
F - Keşif 
H - Keşif hulfisası 
İ - Ocaklar ve vasati mesate grafikleri 
Bu evraktan ek~iltme şartnamesi, mukavele pro;esi. hususi şart

name. rayiç, kesif. keşif hulfisasr, ocak \'asati mesafe ~rafikleri An· 
kara, İstanbul, Kayseri N,.fıa Müdürlüklerine gönderilmiş olup ora· 
tarda görülebilir. 

3 - F,kc:i)t.nıc 21-5-9% perşembe günü saat 14 de Viliiyct endi· 
men odac::•nch yanılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı ıarf usıılile vanılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için N0 ;,r; hesabile 2157 lira 4 kuruş 

muvakkat teminat verihıesine ve bu Y.ibi isleri yapmış bulut\· 
ması ve fenni ehliveti ht':z oldu<runa dair vesika ihraz etmesi ve 
Ticaret ocla•mııfa kavıtlı hnlttnd .. ;;ıınıı tetkik için icap eden ma
kamrlan t,. .,,:ı;kli hir belp-e vı-.. ilme~i sarttır. 

6 - Tc'dif nır!.tuol<'n i\ründ.i martdede vazıh saatten hir saat 
evvelin"' k;ırhr l'nr;;.,.,.n "ıiasın(fa !'hdltme komisvonu reisliğine 
maki '1" mı•'·"'';ı;n..1° v•rilerektir. Viliivet f'nriiıneni narnrna gön
rterilerl'l{ teı,ı;r mrl,tıınt .... , muavvrn "'""'te k"'rhr velmiş olmasr ve 
dıs 1ı1,.rın tr'::ı,:;r"'""''ı ;ı,. ivir~ k:ın.,••1...,,c: olrr.:ıc;r i c:ın f'•ler. Pos-
tada olan P'erik.,.,1'1rr k::ıh••l ertilme,.. (901)'\ 1-lCJClfi 

Boğazlıyan - Fakılı şosasıve menfezleri-

ait EKSİLTME İLANI ne 

Yozgat tlhaylığından : 
1 - Boğazlıyan - Fakılı yolunda 14+ SOO kilometresınde yeni

den yapılacak 2X7.00 m açıklığında betonarme Bekraşlı köprüsü 
ve 6. M. açıklığında acı su köprüsü ile 6 metre açıklığında Cavla 
köprüsü tabliyesi ve iki adet 3.00 metre açıklığında menfezin tab
liyesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş olup keşif bedeli 
14085 lira 83 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme ıartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Tesviyei turabiye şose ve kargir inşaatına dair fenni şart 

name. 
E - Betonarme köprülere ait Nafıa Vekaleti fenni $3rtnameai. 
F - Tahlili fiat ve rayiç 
H - Keşif 
t - Keşif hulasası. 
Bu evraktan eksiltme şartnamesi. mukavele pro1esı, keşif ve 

keşif hulasası, betonarme köprülere ait umumi şartnamesi Ankara. 
İstanbul, Kayseri Nafıa Müdürlüklerine gönderilmiş loup oralard• 
görülebilir. 

3 - Eksiltme 21-5-936 perşembe günü saat 14 de Vilayet encll
men odasında olacaktır. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için % 7,S hesabile 1056 lira 44 kurut 

muvakkat teminat verilmesini ve bu gibi işleri yapmış olduğuna 
dair fenni ehliyeti haiz olduğuna dair bir vesika ibraz edilmesi ve 
Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair icap eden makamdan 
tasdikli bir belge verilmesi prttır. 

6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar encümen odasında eksiltme komisyonu reisliğiM 
makbuz mukabilinde verilecektir. Vilayet encümeni namına gön
derilecek teklif mektupları muayyen saate kadar gelmiJ olınaaı ve 
dış zarfın miihürmumu ile iyice kapatılmış olması icap eder. Po• 
tada olan gecikmeler kabul edilmez. (908) 1-1995 

E~kişehir B.elediyesinden : 
Mezbahada k.!silecek hayvanatın kesim ve nakliyesi 1-6-936 daa 

başlamak üzere bir sene müddetle açık eksiltmeye konutmuıtur. 
İhalesi 22-5-936 cuma günü saat onbeşte Belediye dairesinde yapı· 
lacaktır. Bu işi üzerine almak istiyenler teminatları ile beraber & 

günü burada hazır bulunmalıdırlar. Fazla bilgi edinmek istiyenJer. 
şart:-.ameyi her zaman Belediyede veya Münadide görebilirler. 

(1012) 1-1880 

Telefon: 2062 ye müracaat. 
1-1951 SiNEMALAR [ YENi 1 1 KULÜP) 

lmtİyAz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı ld,ırt 
eden Yazı işleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çan,,rrr caddesi civannd'" 
Ulıu Buımeuinde buılnuıtır 

BUGÜN GÜNDÜZ 

BAY ı-\NI~AR 
GECE 
AKŞAM GÜNEŞ1 
Hans Jaray • Mitchiko Meinl 

Aş ki ,hissi, müzikal nefi! bir. eser 

ı ı ._ Bl!GON BU GECE 

1 

1 
Gizli yuv~ 

1 
Mevsim sonunun en güzel ve en 

muvaffak bir filmi _________ _ 


