
Yayın Tarihi : 29.04.1937
Sayfa : 2

C T J M H U R I Y E T 29 Nisan 1937

Tarihî tefrika : 1C Yazan : M. Turhan Tan
(Tercüme ve iktibas edilemez)

Büyük şair Fuzuli hakkında
Sultan Süleymanm telâkkisi, onun zamana

uyar bir adam, bir kasideci olduğu idi
Hünkâr, uzunca bir tereddüd dakika-

sı geçirdikten sonra izah etti:

— Şah Ismaile kaside sunan bir a -
damdır bu. Şimdi ben ona ikram etsem
babamm ruhu muazzeb olur.

Ve ilâveye lüzum gördü:

— Himayeme giren Zülfikar Hanın
düşmanı, benim düşmanım Tahmasbın
dostu İbrahim Hana da kasidesi var.
Demek ki zamana uyan bir adam. Diin
öğdüğünü bugün kmayor, bugün kma -
dığını da yarm öğecek. Yüz vermeğe
gelmez. (1)

İbrahim, cüret gösterdi:

— Miskinin gidene ağam, gelene pa-
şam dediğinde iştibah caiz değil. Fakat
şu muallâ barigâha şiir düziip arzuhal
eden, hümayun otağmızın eşiğine yüzün
koyan oncileyin bir derdimendi meyus
komak ta şevketlû efendimin şanına ces-
ban değil. Lâyık budur ki ona bir nan-
pare ihsan buyurula.

Hünkâr, müşkül bir mevkie düşmüş
gibiydi. Fikrinde ısrar etse «muallâ ba-
rigâhınm» kadrini, fikrinden dönse ileri
sürdüğü mülâhazaaın kıymetini küçült-
miiş olacaktı. Bu sebeble sert sert İbra -
himin yüzüne baktı, isteksiz isteksiz dü-
şündü ve sonra Kazasker Kadir Çelebi-
ye bakarak şu garib sözleri mınldandı:

— Şiî değilse peki!..

Ilmin ne mezhebi, ne diyarı olur. O,
beynelmilel ve beynelbeşer bir seyyal ve
syyar ışıktır. Şiir de ruhun sesidir, dü -
şüncenin tmnetidir. Yalnız rikkatile, za-
rafetile ve belâgatile temeyyüz eder.
Cins ve mezheb farkı sezdirmediği gibi
öyle bir fark gözetmeden her hassas yü-
rekte makes bulur. Arabın Ebn Delame-
lerine, Ebu Nüvaslarına, Mütenebbile-
rine, Ebul'ulâlarına, İbni Farıdlarına.
Acemin Sadilerine, Hafızlarına, Hay -
yamlarına pek büyük değer veren ve on-
lardan herbirinin şiirini dinlerken - Şiî mi,
Sünnî mi; muvahhid mi, mülhid mi ol -
duklarını düşünmeğe lüzum görmiyerek -
raksa kalkan Sultan Süleymanm Fuzu -
liye ikram etmek için mezhebini araştır -
mağa lüzum görmesi şüphe yok ki gü -
lüncdü, manasızdı, fakat «tükürdüğünü
yalamamak» kaygusile bu garabeti ihti-
yar etmiş bulunuyordu.

îbrahim Paşa, cesur müdahalesile
Hünkân kızdırdığını sezdiğinden birşey
söyliyemiyordu. Lâkin kalabahk bir mec-
liste bahsi şöyle bir çıkmaza soktuktan
sonra ricat etmek de elinden gelemiyor -
du. Bu sebeble keskin zekâsını hızla iş -
letti, mevzuun yükünü ve bahsin mes'ulı
yetini Kazasker Kadir Çelebinin omzu-
na yükletti:

— Burasın, dedi, hoca efendi dâiniz
bilir. Ferman buyurulursa müşkülü hal -
letsin, işin doğrusunu efendime arzeyle -
sin.

Kadir Çelebi de, tıpkı Nişancı Celâi-
zade gibi Fuzuliyi sevenlerdendi. Geçim
derdinden kurtulmak için her kapıya baş-
vuran ve her eşiğe yüzsuyu döken zaval-
Iı Fuzuli, bu Kazasker efendiye de bıı
kaside sunarak felekten yediği silleleri,
alnında dizili olan kara kara satırları
saymış, uzun uzun ve yanık yanık inle-
mişti. O feryadların, o figanlann kalbine
aşıladığı melâli henüz unutmamış bulu-
nan Kazasker, Sadrıazamın kendisine

Jyâr olacağını da düşünerek, erce dav -
randı:

, —— Dâiniz, dedi, bu bedbaht Türkün

bir hayli nazmın gözden geçirdim. Tak-

ye ehli olduğun (2) zannetmem, vebale

Wüşmekten korkarım. Böyle bir zanna

Kanuni Sultan Süleymana parlak kasi-
deler sunan büyük şairimiz; Fuzuli

mahal de yok. Cenabı şerifiniz bu diyan
gerçekten darüsselâm kılmadan Fuzuü
ciharyâr haklarında medıhasera olmuş -
tur. Hatta bir na'tinden şu sözler fakirin
mazbutumdur:

Ey çâr yâri kâmilin a'yani mülkü din
Erbabı stdku ma'deletit re'fetü haya
Devrin bu dört fasü ile bir mutedıl zaman
Şer'in bu dört rükün ile bir muteber bina

Kadir Çelebi bu iki beyti okuduktan
sonra hocahk şevkine kapılarak izaha gi-
rişti:

— Cenabı şerifine malûmdur ki kıt'a-
da sıdk Ebubekrin, ma'dalet Ömerin,
refet Alinin, hayâ Osmanın sıfatlarıdır.
Fuzuli ehli sünnetten olmasa Hulefayi
Raşidinin dördünü bir arada ve gerekli
olan hürmetle yadedemezdi.

Hünkâr mağlûb ve hatta mahcub ol-
muştu. Fakat inhizam acısile hicab aza-

bını bir türlü hazmedemediğinden bahfi
yan tatlı, yan acı kapamak istedi:

— Fetva, dedi, anlatıhşa göre verilr
derlerdi. Kadir Çelebi dâimiz, hem müd-
dei, hem hâkim oldu, kendi söyleyip

kendi dmledi, fetvayı gene kendi verdı.
Vebali bari kendine olsun, Fuzuli de
Şiilıkten §u sayede kurtulsun.

Ve yüzünü, elpençe divan durup mü-
nakaşayı dinliyenlerden biri olan tezke-
reci Ramazan oğlu Mehmed Beye çe-
virdi:

— Miskin şaire ufak bir dirlik veril-

sin. Üç beş akçelik birşey!

Ne kendinden önce gelen padişahlar

gibi semih, ne de sonradan o adı - istih-

kaksız - taşıyan yanm deliler gibi sefih

olan Sultan Süleymanm bu emri, en bü-

yük şairimiz Fuzuliyi zaruretten kurtar-

madı, lâkin Türk edebiyat tarihine ger-

çekten ölmez bir şaheser kazandırdı.
(Arkası var)

(1) Fuzuli Şah Lsmaili türkçe kasidelerle
methetmistir. Malûm olduğu Safevî sulâ-
lesini kuran Şah İsmail Turktü ve türkçe-
de şairdi. Fuzulinin bu sebeble ona arası-
ra türkçe kasideler takdim ettiği anlaşılı-
yor. Büyük sairin gene büyuk sıfatına liya-
kati musellem olan Şah İsmaile sunduğu
methiyelerden birinde şu beyitler görulur:

Mecîis efrûzi bezmgâhi Halil
Cemi eyyâm, Şâh İsmail
Andan asûdedir ganiyyü geda
Halledeîlahü mülkühü ebeda

(2) Takye, cem'i etkiya gelen tekiy keli-
mesinin müennesi olup lûgatte Allahtın
korkup haram işlemekten çekinen, perhiz-
kâr davranan salih kimse demektir. Keli-
medeki ya, aslında şeddeli ise de hafifleti-
lerek kullanılır. Fakat ıstılahta bu kelimt.
hakikî itikadlarını, asıl lmanmı - zaman
icablarma göre - saklıyarak başka türlü
itikad ve başka biçim iman izhar etme'i
mânasına gelir.

izmirde çok çocuklu ailelere mükâfat

Sağda birinciliği, solda üçüncülüğû kazanan aileler

İzmir (Hususî) — Çocuk bayramı münasebetile İzmir Himayei Etfali, en
fazla çocuklu aileler arasında bir müsabaka açmış ve bu müsabakaya elli aile
iştirak etmiştir. Neticede 11 çocuklu 3 aile kazanmıştır. Birinciliği Güzelyalı-
da Çiçek sokağında bahçıvan Mustafa, ikinciliği Değirmendağmda Binnaz
üçüncülüğû de Mumcukahvesi sokağında Şevket ve aile efradı kazanmışlar,
birinciye 50, ikinciye, 30, üçüncüy» 20 lira mükâfat verilmiştir.

f Şehir ve Memleket Haberleri j
Şeker fabrikası

aleyhindeki dava
Şirketin tasfiye haline
rağmen hazinenîn dava

hakkı kabul edildi
Avans ve inhisar resmini vermediğin-

den dolayı Hazine tarafından hali tasfi-
yede bulunan Alpullu şeker fabrikası a-
leyhine açılmış olan 800,000 küsur lira-
lık davaya dün ikinci ticaret mahkeme-
sinde devam olunmuştur.

Dünkü celsede Hazineyi avukat Rifat
Ahmedle Beraet Zeki ve şirketi de avu-
kat ismail İsâ temsil etmişlerdir.

Şirket vekilleri tasfiyenin ilânından son-
ra 1 sene geçmiş olduğunu, Hazinenin bu
müddet zarfmda müracaat etmemesi do-
layısile artık şirketi değil, ancak tasfiye
memurlannın şahıslarını dava etmeleri lâ-
zım geleceğini iddia etmişlerdi. Bu kan-
şık nokta dünkü celsede halledilmiş ve
mahkeme, tasfiye halinde de ol-
sa aradan bir sene geçmiş, olmasına rağ-
men Hazinenin gene şirketi dava edebile-
ceğine karar vermiştir.

Bundan sonra evrak tahkikat hâkimi
Fahriye havale edilmiştir. Bu sekiz yüz
bin liralık davaya devam olunacaktır.

ŞEHIR İŞLERİ
Şehir haricine işliyen otobüs-
ler yolda kojıtrol edilecekler

Sılivri, Çatalca ve saire gibi şehir ha-
ricine işliyen otobüslerin, hareket nok-
tasında istiab hadlerine göre, müşteri
aldıkları, Belediye hududu haricine çık-
tıktan sonra ise yolda beklettikleri
fazla müşteri ve yükleri de almak su -
retile nizama karşı gelmekte oldukları
anlaşılmıştır. Civar kazalarla temas e-
dilerek bu kabü otobüsler yollarda sı-
kı bir kontrola tâbi tutujacak, nizam
harici hareket edenler tecziye oluna -
caktır.

Ahırların ıslahı
Belediye, bundan bir müddet evvel

Edirnekapı dışarısında sıhhî tesisatı ih-
tiva eden asrî bir temizlik ahırı yaptır-
mıştı. Fakat bu ahır bütün temizlik teş-
kilâtınm ihtiyacını karşılamadığı için
şehrin muhtelif semtlerinde başka ahır-
lar da kullanmak mecburiyeti görülınek
tedir. Bu ahırlar ise baştan aşağı gayri-
sıhhî bir haldedir. Bunlarm da Edirne -
kapı haricindeki gibi sıhhî bir vaziyete
sokulmalarma karar verilmiştir. Mev -
cud ahırlar tadil edilebilecek halde ol-
madıklarından yerlerine yenileri yapı -
lacaktır. Bu hususta esaslı tetkikat ya-
pılmaktadır.

Piyasadaki yağlar tahlil
ettiriliyor

Zeytinyağlarmm azamî yüzde yirmi
beş nisbetinde ya susam ve yabut ta
ayni nisbette pamuk yağile karıştırıl -
mak suretile, sadeyağlarımn ise tama -
mile saf olarak satılması ve bilhassa
zeytinyağlarının da ne nisbette karışık
olduklarmm üzerlerindeki etiketle gös-
terilmesi lâzım gelirken son zamanlar-
da buna riayet edilmemekte olduğu gö-
rülmüştür. Belediye riyasetinin verdiği
emir üzerine gerek etiketli, gerek eti -
ketsiz zeytinyağlarile sadeyağlanndan
muhtelif semtlerde birçok nümuneler
toplanmıştır. Nümuneler tahlilhaneye
gönderilmiştir. Almacak raporlara göre,
hareket edilecektir.

Yeni Konservatuar binası
Yeni yapılacak Konservatuar binası-

na aid kanun şartnamesi, Belediye Da -
imî Encümeni tarafından tetkik edil -
meğe başlanmıştır. 750 bin liraya çıka-
cak olan bu binanın ihalesi yakmda ya-
pılarak inşaata başlanacaktır.

Şişlide telefon santrali
Şişlide Osmanbey kazinosu civarmda-

ki bir arsanın Telefon İdaresi namma
istimlâki kararlaşmıştır. Belediyeden
bir heyet, yerine giderek arsaj'i kıymet-
lendirmiştir. Burada yeni telefon santra-
li yapılacaktır. Santral 10 bin abonelik
olacak, ayni zamanda posta ve telgraf
merkezini de içine alacaktır. İstimlâk
muamelesi bittikten sonra inşaata baş -
lanacaktır.

Taksilerin boyanması
meselesi

Boyaları noksan bir kısım taksi oto -
mobillerinin her tarafı hazirana kadar
cam göbeği renginde boyanması ve orta
kısmımn da şimdi olduğu gibi sarı ile
siyah karışık hale şeklinde bırakılması
için otomobil sahiblerine tebliğat ya -
pılmıştır. Fakat otomobil sahibleri ha-
ziranda plâka resmi de vermek mec-
buriyetinde bulunduklarından kısa bir
zaman için boya masrafının da kendi -
lerine yükletilmemesini Belediyeden ri-
ca etmişlerdir. Bu hususta tetkikat ya-
pılmaktadır.

KÜLTÜR tŞLERt

Maarif müdür muavini terfi
etti

tstanbul Maarif müdür muavini Nu -
rullah bir derece terfi etmiştir.

Bütün lise kitabları
gözden geçiriliyor
Yeniden basılacak kitab-
lar içinde birçok nokta-

lar gözönüne alınıyor
Maarif Vekâletinin, lise kitablannı ye-

ni baştan gözden geçirmeğe karar verdi -
ği ve bu maksadla bir komisyon kurul -
duğu yazılmıştr. Komisyon, yaptığı tet -
kikat neticesinde bazı derslere aid kitab-
ların mevcudlarınm kalmadığını görmüş
ve bunları yeni baştan tabetmeği lüzumlu
bulmuştur. Fakat bunlar tabedilmeden
evvel yeni baştan tetkik edilecek, bilhas-
sa lisan bakımından bazı tabirler değiş-
tirilerek bugünkü lise talebesinin kolay -
lıkla anlıyabilecekleri bir lisanla yazıla -
caktır.

Komisyonun üzerînde ilk durduğu ki-
tablar lise tarih kitabları olmuştur. Lise -
nin her üç smıfında okutulan bu kitablar
yeni baştan tabedilirken hacimleri de na-
zarı dıkkate ahnacak ve bir ders senesi
içinde ikmal edilebilecek bir şekle irca e-
dilmek suretile bahisler mümkün olduğu
kadar telhis edilecektir. Bu suretle yeni
tabedilecek kitablann bir ders senesi için-
de, müfredat programlanna tevfikan oku-
tulup ikmal edilmesi mümkün olacaktır.

Vekâlet bu kitablann bir komisyon ta-
rafından değil, her birinin salâhiyettar bir
şahıs tarafından tetkik edilerek arzu edil-
diği şekilde meydana getirilmesini de mu-
vafık görmüştür. Bunun için beşeriyetin
ilk devirlerinclen Kurunuulârun sonuna
kadar devam eden lise birinci sınıf tarihi
Üniversite şark tarihi profesörü saylav
Şemsettine, Ortazamanlann başından so-
nuna kadar bütün vakayii ihtiva eden lise
ikinci sınıf tarihini de Istanbul ve Anka-
ra Üniversiteleri profesörlerinden Meh -
med Fuad Köprülüye, Kurunucedide ve
Asrıhazır vakayiini ihtiva eden üçüncü sı-
nıf tarihini de Yüksek Muallim mektebi
müdürü Hâmide vermiştir.

Bu her üç kitab da yakında ikmal edi-
lerek matbaaya verilecek ve önümüzdeki
ders senesine yetiştirilecektir. Ortamek -
teblerin tarih kitabları da bu kitablara gö-
re önümüzdeki ders senesi içinde yeni
baştan meydana getirilecektir.

Diğer derslere aid kifabJar da yeni
baştan tabedildikçe ifade ve tabirler bu-
günkü Iisana göre yazılacağı gibi hacim-
leri de müfredat programlarına göre, bir
sene içinde ikmal edilmesi kabil bir şekle
irca edilecektir.

MÜTEFERRtK
Kâğıdhane mevsimi geldi
Mevsimi geldiği için, iki haftadanberi

Kâğıdhane mesiresi kalabahk olmakta-
dır. Bunun için, Haliç vapurları idaresi,
haziran sonuna kadar her pazar günü
Kâğıdhaneye muntazaman vapur ışlet-
meğe karar vermiştir. Adi tarifede, Kâ-
ğıdhaneye günde üç vapur işliyordu.
Şimdi pazar günleri kalkan bütün va -
purla Kâğıdhaneye kadar gideceklerdir.

Malatya pamuklu fabrikası
müdürlüğü

Emlâk Bankası umum müdür mua -
vini Ziya, Malatya Pamuklu fabrikalan
müdürlüğüne tayin edilmiştir.

Kıymetli bankacılarımızdan olan Zi-
yaya yeni vazifesinde de muvaffakiyet
dileriz.

Muallimlerin gezintisi
Ölen muallimlere ve ailelerine yar -

dım etmek üzere teşekkül eden «Yar -
dım Sandığı» 23 mayısta Çmarcığa bir
vapur gezintisi tertib etmiştir. Bütün
ilk ve ortamekteb muallimleri bu ge -
zintiye iştirak edeceklerdir.

1 mayısta hususî müesseseler
kapah değil

Bahar bayramı dolayısile cumartesi
günü devairin ve mektelberin kapah ol-
duğunu yazmıştık. Mezkûr günde hu -
susî müesseseler dükkânlarım kapamak
mecburiyetinde değildir. Kanun yalnız
resmî dairelerle mekteblerin ve malî
müesseselerin kapah olacağını kaydet -
mektedir.

ECNEBİ MEHAFÎLDE
îtalyan Kralının kızı Eyübü

ziyaret etti
Üç gündenberi şehrimizde bulunan İ-

talyan Kralının küçük kızı Prenses
Marie de Savoie dün Halicde bir san -
dal gezintisi yapmış ve Eyübü ziyaret
etmiştir. Prenses öğle yemeğini Tarab-
yada yemiştir.

tngiliz elçisi şehrimize
geliyor

Beynelmilel kömür sergisini ziyaret
etmek üzere Ankaraya giden İngiliz bü-
yük elçisi Sir Percy Lorraine bugün
şehrimize dönecektir.

EVKAFTA

Gayrimüslimlerin vakıfları
Gayrimüslimlerin vakıflarını idare e-

decek mütevellüerin ne suretle seçile-
cekleri tesbit edilerek Evkaf Umum mü-
dürlüğünden alâkadarlara bildirilmiştir.

Yeni emniyet
teşkilâtı kanunu

Bundan sonra ancak orta
mekteb mezunları polis

olabilecekler
Yenî polis teşkilât kanunu Dahiliye

Encümeninden çıkmıştır. Yakmda Mec-
liste müzakereye konulacaktır.

Kanuna göre bundan sonra polisliğe a-
lınacaklar ortamekteb mezunu olacaklar-
dır.

Mesleğe alınanlar üç sene namzedlik
devresi geçireceklerdir. Bu müddet zar-
fında 1600 kuruş aslî maaş alacaklardır.
Namzedlik devresindc kabiliyet ve mu-
vaffakiyet gösterenler asıl memur tayin
edilecek ve maaşlan 2000 kuruş olacak-
tır.

Çalışmakta olan polis memurlannın
maaşlan 1600 den 2000 kuruşa çıkanl-
mıştır. Üçüncü komiserler 2500, ikinci
komiserler 3000, birinci komiserler 3500,
emniyet âmirlerinin maaşlan da 4000 ku-
ruşa çıkarılmıştır.

Kalemlerde çalışan polisler merkezlere
verilecek, bunlann yerine yeniden ihdas
olunan muamelât memurlan tayin oluna-
caktır. Muamelât memurlannın şefi
3500 kuruş aslî maaş alacaktır. Muame-
lât memurlan da 4 sınıfa aynlacak ve
3000, 2500. 2000, 1500 kuruş maaş
alacaklardır.

ADLIYEDE
Paçavracîyî öldürenlerin

muhakemesi
Bundan bir müddet evvel paça\Tacı

Salim Hocayı paçavralarmı çalmak için
Ahırkapıda öldüren, Serkis, Abdullah
ve Saimenin muhakemelerine dün A -
ğırcezada bakılmıştır. Dünkü celsede
hazırlık tahkikatını yapmış olan Müd-
deiumumî muavinlerinden Cevdet din-
lenmiştir.

Müddeiumuminin ifadesine karşı ka-
tillerden Serkis:

<— Bana vaktile dayak attılar. Ben
de Salim Hocanın başma sopa ile vur-
dum, demek mecburiyetinde kaldım»
dedi.

Dinlenen Tabibi Adlî Enver de bu ci-
nayetin sopa ile değil, sivri ve keskin
bir aleti katıa ile icra olunduğunu söy-
ledi.

Neticede dava şahidlerin celbi için 11
mayısa bırakıldı.

Aztarar gazetesinin sahibi
mahkûm oldu

Yedikule Ermeni hastanesi mütevelli
heyeti azasmdan doktor Serkis Serkis -
yanla Vekiller Heyetinin kararile ka -
patılan ermenice <Aztarar> gazetesi sa-
hibi Manok Aslanyan arasında bir müd-
dettenberi ikinci ceza mahkemesinde
devam etmekte olan dava dün bitmiştir.
Mahkeme, mesdud Aztarar gazetesinde
çıkan yazıları tahkirâmiz görerek,
Türk ceza kanununun 482 nci maddesi
mucibince, Manok Aslanyanı altı ay
hapse, yüz lira ağır para cezasına, dok-
tor Serkisyana 150 lira tazminat itasına
ve matbuat kanununun 42 nci maddesi
hilâfına olarak dava hakkında yazı yaz-
dığından dolayı ayrıca yüz lira ağır pa-
ra cezsına mahkûm etmiştir. Mahkeme,
Manok Aslanyanm sabıkası olmadığını
gözönünde tutarak hapis cezasım tecile
karar vermiştir.

ÜNÎVERSÎTEDE
Şehrimize gelen Rumen

Universitelileri
Bükreş Üniversitesine mensub kız ve

erkek 37 kişiden mürekkeb bir kafile
dün Romanyadan şehrimize gelmişler-
dir. Dost memleket gencleri Eminönü
Halkevi adma müdür Bürhan tarafın-
dan karşılanmışlar ve Kız lisesine yer -
leştirilmişlerdir. Zagoiça'nın başkanlı -
ğmda bulunan Rumen yüksek tahsil
gencleri şehrimizde dört gün kalarak
tetkıkatta bulunacaklardır.

Pedagoji hakkında bir
konferans

Üniversite Pedagoji Enstitüsü profe -
sörlerinden Sadreddin Celâl tarafından
dün Pedagoji Enstitüsü salonunda ilk
tedrisat müfredat programları ve hayat
biîgisinde tedris usulü mevzulu bir kon-
ferans verilmiştir. Sadreddin Celâl bu
konferansında hayat bilgisi tedrisatm -
dan verimli neticeler elde etmek için ne
gibi usullerin tatbikı doğru olacağını ve
hangi ders vasıtalarından istifade edi -
lebileceğini izah eylemiştir.

DENtZ tŞLERÎ
Liman Işletme müdürü

Ankaraya gidiyor
İstanbul Liman İşletmesi müdürü

Raufi bu akşam Ankaraya gidecektir.
Raufi, Ankarada, İstanbul Liman İşlet-
mesine ilhakı kararlaştırılmış olan Trab
zon Liman şirketi hakkında Vekâletten
talimat alacak ve yeni yolcu salonu hak-
kında alâkadarlara izahat verecektir.

Liman işletmesi müdürü, Ankaradan
şehrimize döndükten bir müddet sonra
da Trabzona gidecektir.

Siyasî icmal
Almanya - İtalya

D
n talya ile Almanya, Orta Avrupaüa;

ve Balkanlarda siyasî münasebet ve
vaziyetlerini yenibaştan tanzime ça-<
Iışıyorlar. Macaristan Harbiye Na <*

zın General Röder Berlini resmen ziya-
ret ederek General Gömböş'ün vefatın*
danberi Almanya ile Macaristan arasm-
daki münasebatın nasıl inkişaf eylediğinj
ve Orta Avrupadaki vaziyetin uğradığı
değişiklikleri Alman devlet adamlarile
birlikte gözden geçirmiştir. Bu ziyarette,
ileride iki devletin nasıl hareket ede *
cekleri tayin edilmiştir. Bu suretle AI *
manya ile Macaristan arasında eski sa-
mimiyet ve iş birliği avdet elmiş oluycr.

Macar Harbiye Nazın Berlinden Vi-
yanaya gelmiş ve bu ziyareti de resmî
olduğundan Avusturya devlet adamla -
rile mühim müzakerelerde bulunmuştur.
Macaristanla Almanyanın arası hiçbir
zaman açılmamış olduğundan, memleke-
tın en mühim devlet adamiarından birî
olan Macar Harbiye Nazın, Alman ri-
calile samimî ve açık görüşmüş, aldığı in-
tıbalardan ve bilhassa Almanyanın A *
vusturyaya olan hakikî düşüncelerinden

Avusturya devlet adamlarını haberdar
etmiştir. Bu suretle bir taraftan italya,
Almanya ile Avusturyanın arasını bul *
mağa çalışırken diğer taraftan Macaris-
tan da ayni gaye ile çalışmış oluyor.

Macaristanın, bunu kendisine iş edin-
miş olması manasız değildir. Avusturya-
nın, bir zaman, Berlin - Roma siyasî
mihverinden ayrıhp Paris - Prag siyasî
mihverine kaymak temayülünü göstermiş
olması az kalsın, Macaristanı tecrid e -
dilmiş bir hale koyacaktı.

Avusturya devlet adamlanndan, iki
Alman devletinin geçen temmuzda anlaş-
malarına ve sonradan bu anlaşmanın in-
kişafma çok yardım eden Dahiliye Na -
zın Horstenau'un Berline gidip Hitler'Ie
yaptığı temaslardan aldığı neticeler da-
hi, Avusturyada, Berlin - Roma mihv«-
rinden aynlınamanın kendisi için çok
faydah olacağı kanaatini kuvvetlendir -
miştir. Venedikte Avusturya ve İtalya
Başvekilleri arasında yapılan mülâkat
iki Alman devletinin anlaşmasını tamam-
lamıştır.

Avusturyada gerek Almanya gerekse
nazilik aleyhinde yapılan son hareket "e
teşebbüslerin Avusturyanın mukadders «
t'nı elinde bulunduran devlet adamlann-
dan çıkmayıp'Habsburg hanedânının iş
başma gelmesini Avusturyanın Paris -
Prag mihverine tâbi olmasında gören es-
ki hükümdarlık taraftan legitimistlerin
entrika ve manvrelarmdan ibaret olduğu-
na artık Almanya devlet adamlan ka -
naat getirmiştir.

Avusturyanın Berlin - Roma mihve-
rinden ayrılmıyacağı ve Macaristanın dî-
hi bu mihvere merbutiyetini bir kat da-
ha sağlamlaştırdığı kat'î olarak bilindı -
ğinden, bugün Almanya ile İtalyamn
münasebetlerini bulandıracak bir mesele
ve ihtimal kalmamıştır. Bunun için her
iki devlet şimdi Avrupa ve dünya mes»-
leleri ve bahusus askerî sahadaki teşriki
mesai hakkında daha serbest ve emin o-
larak temasta bulunuyorlar.

Bunun için Prusya Başvekili ve Al -
manya Hava Nazın General Göring î-
talyaya gelip Mussolini ile görüştü. Bir-
kaç gün sonra da Almanya Hariciye
Nazın Baron von Neurath Romaya ge-
lecek ve daha resmî müzakerelerde bu *
lunacaktır. Mayısm dokuzunda dahi Al-
manyanın Millî Müdafaa Nazın yani
ordu, donanma ve hava kuvvetleri şefi
Mareşal Blâmberg Adis-Ababa'nın İ -
talyanlar tarafından işgalinın yıldönü -
münü kutlulamak üzere Romaya gele -
cektir.

Bu ziyaretler ve müzakereler Hitler'le
Mussolini arasında yapılacak mutantan
mülâkat için hazırhktan başka birşey de-
ğildir. Bu mülâkat kuru bir nezaket ese-
ri olmayıp mutlak otorite esasını kabul
eden iki büyük devletin politika sahasın-
da ve hatta askerî işlerde beraberce yü-
rümek için herhal ve ihtimali tetkik ede-
rek kat'î kararlarını vermiş olduklanni
bütün dünyaya anlatacak bir tezahür
teşkil edecektir.

Muharrem Feyzi TOCAY

Hayreboluda Arteziyen
kuyulaçı

Hayrebolu (Hususî) — Kazamız mer-
kezile bazı köylerinde Arteziyen kuyu «
ları açılmasına karar verilmiş ve bu
maksadla teşebbüsata girişilmiştir.

Cumhuriyet
Nüshası 5 kuruştur.

Senelik
Altı aylık

Oç aylık
Bir aylık

1400 Ki.
750 »

400 »

150 »

2700 Kr
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800 •

Soktaı

Orijinal Boyut : 6 * 15 cm


