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ismet Paşanın 
Rusya Seyahati 
Başvekil ismet paşa Hz. bu 

b'ba~ .. maiyetlerinde güzide bir 
'Yet olduğu halde Ankaradan 

lstanbula gelecek buradan mu· 
•y ' • Yen seyahat porgranu muci· 
bınc:~ hususi bir vapurla Rusya 
Ya gıdecektir. 

Şinıdiye kadar Moskovadan 
Ankaraya bir çok siyasi şahsi
Yeller gelmişlerdir; bilmukabele 
~nkaradan Moskovaya bir çok 
afa hnkumet ricali gitmişlerdir. 

Bu ıeyahatlerin bir kısmı muay
Jen işlerin icabatından olduğu 
libi diğer bir kısmı da sırf iki 
lbemleket arasında mevcut olan 
doıtıuk rabıtalarınm tak•iyesi 
~aksadıyla yapılmıştır. Bununla 
veraber bir Türk Başvekilinin 
Pttoskovayı ziyareti ilk dafa ola
l'llc vukubuluyor. Bu itibarla ls
lbet paşa Hz. nin bu seyahati 
ltrel< dahilde, gerek hariçte u· 
~'11Di bir dikkat ve a!ikayı cel· 
qedecektir. Fazla o!arak Başve-
t!linıizin yüksek şahsiyeti hase· 

1Yle dahilde ve hariçte haiz 
01duğu nüfuz ve ehemmiyetle 
~aber maiyetinde her nol<tai 
llaz.ardan müntebap bir heyetin 
bu ıeyahate iştirak etmesi efki-
~- Uaıumiyedeki dikkat ve ali
qyı arttıracaktır. 

Bolıevik Rusya T6rkiye cum
~riyetinin karagün doıtudur. 
.. 6tareke esnasında bütün dün-
h Ttırkiyenin mahvına yürüdü
h fllnlerde hariçten Ankaraya 
~an ilk samimi dost eli Mos· 

O.adan glrOnmüştür. Eğer 
l'&rkiye bu dostluğun kıymetini 
~'1tmuyor ve Rus milletine karoı 
~rçlu olduğu dostluk hissiyatına 
'-clık kalıyorsa bunu pek tabii 
tarmek, aynı zamanda Türk 
llliUetinin hiss!y3tındaki samimi· 
ttti takdir etmek lizımgelir. 
1...1 Y lua Türkiyenin cumhuriyet 
:"aresıyreRtByamı tatt.ıtk -edtlea 

~kilip idaresi ara sında esash 

1 tr fark vardır. Fakat her mil
!~- kendisi için i stediği idare 
~lini intihap etmekte serbest 
oı~iundan bu cihet her iki 
~iletin mütekabil mUnaıebetle-
:. noktaaından hususi bir ebem· 
it 1Yeti haiz olamaz. Netekim 
u;a,ayla olan münasebetlerinde 
~defa olarak Türkiyenin tat-
1'-a ettiği bu esaslı prensip, bu 

artık bir takım kapitalist 
~ij'P memleketleri tarafından 
8~' takip edilmiye başlanmııtır. 
'1 derecede ki son zamanlarda 
ti tlttebit Amerika cumhuriyetle-

•raıında da Bolıevik Rusyay-
Mehmet Asıw 

'7- 1 Alttıırafı 2 inci say famızda ı 
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Pazar, (4 üncü ey) 1932 Sayısı S Kuruş 
== 

Başvekilimiz Samimi ve yüksek bir heyecan içinde 
Bugün şehrimize 

gelecekler 
Milli Hakimiyet bayramımızı dün Halk 

evinde tes'it ettik 
ea,veklll mızı ve heyetimizi 
hAmll Gruzya vapuru bu ak• 
şam Odesaya hareket ediyor 

Ankara, 23 (Vakıt) - Başvekil is
met Paşa Hazretleri akşam tam saat 
18,:> da posta trenine bağlanan husu • 
si bir vagonla Lstan.bula hareket et • 
mişlerdir. 

Başvekil Hazretlerinin refakatlerin 
de refikaları hanımefendi, hariciye ve 

. kili Tevfik Rüştü Bey ve refikaları 
hanımefendi ve Rusya ya gidecek he -
yet azalarından burada bulunan ze · 
vat bulunmaktaydı. 

BaşvekiJimiz, trenin hareketinden 
beş dakika evvel istasyona Gazi Haz • 
retlerinin refakatlerinde gelmi§ler -
dir. Gazi llazretleri ve başvekilimiz Halk evindeki dGnkG toplanbda 
istasyonda askeri bir müfreze tara -
fından istiklAI marşiyle selimlamnış. Milli Hikimiyet bayramımız dün Halk evinde samimi Ye coıkun tezahüratla teı'it edilmiş Recep, 
Jardır. Başvekili vekillet, paşalar, Cevdet Kerim, Müştak ve Muzaffer Beyler birer hitabe söylemişlerdir. Bu toplantıya ait yazımızı 
sefirler, hükumet erkanı ve kalabalık ve söylenen hit1Jbeleri 5 mci sayfamızda bulacaksınız. 
bir halk kütlesi hararetli tezahüratla =======ıiıı:===========================:::;:::=======t 

ıeş~a:~uiıazretıeri, trenin hareketine Güzel eser Büyük ÇOCuk : LenİD • 
kadar istasyonda kalmışlardrr. Baş - y i 1 dff h f f 
kil, yarın sabah lstanbula çıkacak ve en ş meq er a 1 
akşam davetlileri götürmek üzere ı~ dlln 'f Çlldı 
tanbula gelen Gruzya vapuriyle Ode- . 

saya hareket edecektir. 1-....--
Batveklllmlze refakat 

edecek heyet 
Başvekil Paşa Hazretlerine Mosko-

va seyahatl~rinde refakat edecek zat - ...,.,~A=irrr...,..;-.WF.iiflli:tji'f's::t'I' 

lar şunlardır: \ ,~~ıı====··~ Hariciye vekili Tevfik Rüştü, Halk t iri 
fırkası umumi katibi Recep, Afyon 
mebusu Ali, Hakkı TaJik, Jtüşen 
Eşref, Nadi ~y Vt ref ikası1 Mahmut, 
Yakop Kadri, Falih Rıfkı, Tahsin 
(Yozgat), Himayeyi Etfal reisi Fuat, 
Alaeddin Cemil Beylerle Diyanbeldr 
mebusu KAzım Paşa, Uşak şeker fab
rikası müdürü Remzi, Talimve Terbi
ye dairesi reisi lhsan, Kumaş fabrika-

1 Alttarafı 2 inci sayfada 1 

Almanya 
Artık borç ödemi

yecektlr 1 
Altona, 23 (AA) - Almanya 

maliye nazırı M. Ditricb, ıunları 

Balıkesir - Klltahya hattı dlln lıllyül' 

meraslmlc ll}lctmlyc a~dmıl}tır. Tafsllıl.tı , .e 
bat hakkında hususi Balıkeslr mubablrimldn 
gönderdlA'l pyanı dikkat malumntı ikinci 
sayfamızda bnlacaksmız. Resmimiz bu bat 
ilulrhlde bir k öprU)le bir tUne ll gösteriyor. 

söylemiştir: .. Almanya harbin I========= ====== 
tamamen tasfiyesi için milcadele 
ediyor. Hover moratoryomu ya
kında nihayet buluyor. Fakat 
bundan sonra Almanya bir daha 
tediyat yapmıyacaktır. Eğer Al
manya maliye nazm sıfatiyle 
beynelmilel ibtilitlara müncer 
olmakıızın b6yle bir ıeyi ifade 
edebiliyorsam, bunda diğer mem
leketler devlet adamlarının da 
vazıyeti aarahaten anladıklarımn 
bir misalini görmek mümkün· 
dür." 

Akisler: 

Cuma 
Her sabah, aynı saatte eıılnln kapı

sından çıkmıya alışanlar için, , cunw, 
bir dinlenme günü değil, bir sıkıntı gü
nüdür. Çalışan insanı, hastalık bile 
yatağında güç tutar. Onun için, sıh-

hatte bir iş adanu, hafta tatilinin bir 
saatini bile yorgan altında geçiremez. 

BOyOk hükumet reisimiz, bu
gün, şimal komşumuzu ziyarete 
gidiyor. Bu itibarla timdi blitlln 

gözler şimale çevrilmiştir. Ora

daki yeni hayat tarzını öğrenmek 
istiyor. 

Bu ihtiyacı nazan dıkkate alan 
"VAKiT" kendi hususi tetkikleri 
gelirıc·"e kadar en selihiyettar 

kalemlerin bu yeni alem hak

kında söylediklerini, gördükleri· 
ni karilerine takdim etmiye baş-

ladı. Buiün beşinci sayfamızda 

dördüncü makaleyi bulacaksımz. 

Resmimiz bugünkü yazımızda 
ismi geçen ve eYinin nasıl mu

hafaza edildiği anlahlan büyük 
muharrir "Tolstoy,. u gösteriyor. 

Yunanlılarla Bulgarlar 
yakında anlaşacaklar 

Nim resmi Yunan gazetesi: "Türk-Yunan itillhndan aon• 
ra Yunan-Bulgar itiJifı hud oluraa Balkanlılar Avrupa• 
Wara kar,ı iftihar edecek büyük bir muvaffaldyet ka• 

zanmıı olacaklıtrclır.,, Diyor 

Bir kaç gün evvel Yunanistan· kuk ettiği takdirde Balkinların 
la Bulgaristan arasında yakında cenubunda Türk- Yunan· Bulgar 
itilaf müzakeratına başlanacağı- itilafının vukuunu teshil eyliye-

==============='.=============== 
Reklam oyunlan L. 

Cuma günü, gazeteler, sanki bir ay 
evvelki lıaberleri tekrar ediyormuş gi
bi insana bayat ve lezzetsiz gelir. nı haber vermif, bu iiilif tabak- (Lütfen sayfayı çeviriniz) 

Kitaplar, ukala dostlar kadar can y 1 ' • e d ' 

.. U,terı 
.. ~~lld - On llra mı ? .. Camekl11d• 5 llra yazıyor .. 

.. rr•cı - ae, lira razıror ama. bir tanealnln llzerlnd• 

sıkıcıdır ve sokaklar, kepenkleri inik . avro ar neş e ıçın e • 
kör dükkanlarla boşalnuf bir şehir 

hüznü içindedir. Yolcu kendi ayak se
sinden ürker! 

Cuma günü, meydanlarda dalgın 

ve maksatsız dolaşan kalabalık, kah -
velerde düşünceli gözlerle etralı sü • 
zen halk,, sinema kapılarında kayna • 
şan insanlar hep aynı şeyi beklerler: 
Cumarertesiyi! .•. 

Yusuf Ziya 

iz mirde 
G11zi heykeli 
lzmir, 23 tVakıt) - Gazi hey

kelinin montajı yakında bitecek
cektir. Ankara ve Istanbuldan 
resmi küşada gelecekler için 
belediye hazırlıklar yapıyor. Kü
şat şerefine bir gardenparti ve
rilecektir. 

Çoeok baltaaı cliln çok gtlzel baılamrttır. ~it resmi yapılmış, Cümhortyet lbldMI· 
ne çelenk konma!} ve yavnıla.r, herkese Yalnr.t. De:Je degll, , ·edzl'ln de dağıtmışlardır. Taf
eUAtmı Uç11nctl eaytamızda bulacaJuıınız. Reıtmlml& Abide önünde ve bayrişe UWlndeld 
baloda bul110M eocuklarrmm IÖHerlş~. _,. 
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~~:~~ ::~:a~ ;::~~~!~~r:girmemiz hak- Dün Kütahya - Balıkesir hattı açıldı 

ismet Paşanın 
Rusya seyahati 

L Başm:ıkalemlzden mıbaat ] 

Türkiye ilk fırsatta akvam ce-

miyetine girmeyi ciddiyetle dü- 10 d 2200 k } 
şünmektedir. Mamaafih Rusyanın Sene e İ Ometrelik şimendifer hath yapiık 
Türkiyeyi bu hattı hareketten vaz ----------------------
geçirmek için çalışması muhte- Dün Anl<ara - Sivas-Samsun demiryollarla bağlandı. 12 sene 
meldir. Diğer taraftan Almanya evvelki 23 Nisanda Ankarada Tllrk kabesi' dünkü 23 Nisanda 
ile Italya bu hatıhareketi hara- A 
retle karşılamaktadır. Türkiyenin ise nadoluda iktısat kapıları açıldı 
akvam cemiyeti azalığına nam
zetliği lngilterenin müzaberetile 
de karşılanacaktır. 

Türkiye artık teokratik bir 
devlet olmamakla beraber onun 
Akvam cemiyetine girmcıi, is
Jam devletlerinin müme.11illtrini 
kuvvetlendirecektir. Bunun da 
şark meseJclerini müzakerede 
azim bir faydası o1ur. Fak at 
Ankaranın, Cemiyeti akvam 
meclisinde Lehistan gibi daimi 
bir azalık değilse de, müddeti 
üç senede bir kere tecdit edilen 
bir daimi aıalık temin etmeden 
kat'i kararını vermesi muhtemel 
değildir. 

Akvam cemiyetinin büyük aza
sı kadar küçük devletlerin reyi 
de haizi ehemmiyet olduğundan 
küçük devletlerin haltı hareketi 
hakkında timdiden tahminalta 
bulunmak müşlcnldür. 

Masonlar 
arasında 

üstadı azam değişti 
Mason teşkiJi!a reisi mahiye

tinde olan Üstadı azam Gnlbane 
hastanesi operatörlerinden M. 
Kemal Bey istifa etmif lir. Bunun 
üzerine meşriki azam toplanmıf 
ve M. Kemal Beyin yerine üs
tadı azamhğa Darülfünun fen 
fakültesi reisi lbrahim Hakkı 
Beyi intihap etm=ştir. 

ceğini kaydetmiştik. Son gelen 
Messaier d'Athene gazetesi bu 
mevzu üzerine yazdığı bir maka
lede çok nikbinane bir mütalea 
dermeyan ediyor. Ezcümle di· 
yor ki: 

- Yunanistanla Bulgaristan 
arasında mevcut olan noktai 
nazar ihti1afı - ki M. Venizelos'un 
Cenevrede \'erdiği teminata gö
re halledilmek üzeredir - vaktile 
Türkiyeyle Yunanistan arasında 
mevcut oluf' halledilmiş olan ih · 
lilifa nazaran çok ehemmiyetsiz 
meselelerdir. Halbuki asla hal
ledilemez unnolunan Türk-Yu
nan ihtilifmdan bugün bir eser 
kalmamıfhr ve aradan zaman 
geçtikçe elde edilen neticelerin 
kıymeti daha ziyade anlaşılmak· 
tadır. Yunanistanla Bulgaristan 
arasında aktedilecek bir itilaf 
Yunanistanda memnuniyetle te
lakki edilecektir. Yunanistanla 
Bulgaristan arasmda hiç bir si
yasi ihtilaf yoktur, sadece bazı 
ihtilalci teşkilatların dımağların· 
daki bayalattan maada .• 

Fakat bir kere hususi menfa
atlere taalluk eden mali mese
leler halledilirse bunun diğer 
sahalar üıerinde ıyı tesirleri 
derhal görülecektir. Ve eğer 
Türkiyeyle Yunanistan arasrnda 
mevcut an'anavl düşmanlıklar 
izale edildiği gibi Yunanhlar)a 
Bulgarlar arasındaki ihtilaflar da 
tesviye olunursa garp memle
ketlerinde biraz da istihfaf Ye 
istihzayla Balkanlılar diye tes
miye edilen milletler garpta 
büyilk devletlerin muvaffak ola
madıkları güzel neticeler karşı
lında blbakkin iftihar edebile-

celderdir "" 

Balıkesir, 2:< (Vakıt) - Küşadı 
yapılan Kütahya - Balıkesir hat
tında 37 tünel, 24 köprü, 2 di
yadik vardır. Hepsi 253 kilomet
redir. 

Küşat merasiminde kurbanlar 
kesildi. Dursun bey de tezahürat 
yapıldı. Meclis Reisimiz: Kazım 
Pş. halkla konuştu. Bahkesir 
heyeti burada karşılandı. Kur
ban kesilirken Mubasebei husu
siye müdürü Hüsnü B. nutuk 
söyledi. Ve dedi ki: 
Hoş geldiniz. Gelirken gör

düğünüz kuş uçmaz kervan geç
mez yollar Ankarada doğan 
Türk inkılap göncşinin çelik huz
mesiyle bütün maniaları sarsarak 
buraya geldi. J 2 sene evvel 23 
nisanda Ankarada Türkün kibe
si açıldı. Bu günkü 23 rıisanda 
çelik köprülerle Anadu!unun gö
beğinde ıktısat kapılan açıldı. 
Saltanat devrinde ufak memur 
bile görmiyen Dursunbey bu 
gün Büyük Millet meclisinin reı
sini bile arasında görüyor yaşa
sın meclis reisimi2!.. 

Kfizım Pş. halkla 
Kazım paşa memnuniyetle ha

tibin elini sıktı. Davetlilere Dur
sunbey istasyonunda çay ziya
feti verildi. 

Tren üzerinde .. Aziz vatanın 

her köşesinde ölmez abideler 
yaratan ulu Gazi ve onun kıy
metli mesai arkadaşlarına hfü
met!,, yazılı büyük takın altın
dan geçti. 

Hat üüzergahına dört saatlik 
köylerden tir yığın halk inmiş

ti. Hepsi "Yaşasın cümhuriyet!,, 
diye bağırıyordu. 
Kazım Paşa Hazretleri durak

ta indi. Halkla konuştu. Bir 
hocaya. bir köylü ihtiyara: 

Ankara • Bahkeslr bir oldu 
- Artık ıarzavat ekiniz. An

kara, Balıkesir bir oldu, batlan
dı. dedi. 

Halk trenin gelişinden me'Tlnun 
olarak köylerini, evlerini donat
mıştı. 

Tam iki buçukta Balıkesire 
gelindi. 50 metre evvel Kazım 
Paşa Hazretleri trenden inmişti. 
Balıkesir meydanı halkla dol

muştu.Halk heyecanla Paşa Haz. 
retlerini alkışladı. 
Kazım Pş. kürsüye çıkarak 

veciz bir nutuk irat etti. Bunda 
23 Nisanı, trenin fayda sını, fe
dakar kadınların yol mahrumi
yeti yüzünd~n çektikleri sıkıntı
ları anlattı. Millet Meclisinin şi

mendifer inşasmı milli bir nzife 
bildiğini söyledi. 1 O senede 2200 
kilometre hat yapıldığından bah
setti. 

Sivas • Samsan ballandı 
Paşanın nutku alkışlarla kar

şılandı. Nutkun hitamında mek
tepler, cemiyetler resmi geçit 
yaptılar. Halk sevinç içindedir. 
Şehir donanmııtır. 
Paşaya Ankara - Sivas - Sam

sun hattının bağlandıiı bildirildi. 
Bahkeıir, 23 (Vakıt) - Balık

esir tarif edilemez bir sevinç 
içindedir. Akıam Izmirden gelen 
tren, hattın küşadı münasebetiyle 
donatılmııtır. Bu trenle Fahrettin 

Pş. geldi. As.ecri meras~mle kar
şılandı. Ali Sait, Ali Hikmet, 
Mümtaz, Asım paşalar ve saire 
tarafından karşılandı. 

Tren yolundaki takı zaferin 
bir çok aksamı Sivastan getiril
miştir. 

Hattın faydası ve ehemmiyeti 
VAKiT - flususf Balıkesir rnuha· 

birimizin hat hnkkınd:ı r;önderdiği malO· 
mata göre hattın Yulyus Bcrger şirketi 
tarafınc!an inşasına 927 ağustosta başlan
mıştı Jnş:ıntçılık nokıai nnıarından çok 
mtihim bir eserair, Çünkü mütehassıslar 

bu hattın Türkiyede mevcut hatların 

arıza ve müşkülAt itibarile en mühimmi 
olduğunu söylemektedirler. 

Bu vüzden :ıltı bin metre tutan 37 
tünel yİpılmı~tır. Sınai im:ıl:lt \'e köprü 

Irak petrolleri 
75 senelik mukavelename 

no şekildedir? 
Londra, 23 (A.A) - Irak hü

kümeti tarafından 11British Oil 
Developpement Company,. ye ve
rilen ve lngiliz, Fransız, ltalyan 
ve Alman meDfaatlerini bir ar.ı-
ya top:ıyan petrol imtiyazı, Dic
le nebrinin garbında takriben 
3'.LOO kilometrelik bir ıabaya 
şamil olmaktadır. 

ilk senelik işletme icara, dör
düncü seneye kadar her sene 
25,000 lneiliz lirası artmak şar
tiyle 100 bin lngiliz Jirasıdar. 

Dördilncü senede icar 200,000 
lnailiz lirası olaralC te•bit edilmiş 
bulunmaktadır. 

imtiyaz geliri üzerinden Irak 
hükOmetinin musirren istediği 
yüzde nisbeti, tonilatoda 4 şi
lindir. Kumpanyanm işletme icar 
mukavelesi 75 senedir. 

Beynemilel 
Ekmek Serğlsi 
Roma, 23 (A.A) - Bütün dün-

yada yapılan ekmeklerin muh· 
telif cins ve ıekillerini tanımak 
ve yekdiğerile muİ(ayesc etmek 
malcsadilc 19-30 Haziran günleri 
aruında RC?madal<i Trajan paza
rında bir beyne!mileı eicmek 
serğisi açı!acaldır. Şimdiden Av
ıupanın tark ve şimalinden çe
şitler gelmiye başlamışhr. Cenu
bi Afrika, Amerika ve uzak şark 
tan gönderilen diğer nevilerın de 
gelmek üzere olduğu bildiril
mektedir. 

Şekspirin 
Doğduğu gUn 

DoGdu§u ve ovınln bulundu§u 
yerde merasim yaplldı 

Londra, 23 (A.A) - Meşhur 
lngıliz: edibi ViJyam Şekspirin 
doğumunun yıldönümü dolayısiy
le doğduğu yer olan Stralford-
da merasim yapılmıştır. Saat 
on dörtte Şe~spirin evinin bu
lunduğu yerde inşa edilen mu
azzam tiyatronun veliaht prens 
dö Gal tarafından açılma resmi 
icra edilmiştir. 

Hlndlstanda bir tev
kif ve mahkumiyet 

Bombay, 23 (A.A) - Hint 
milli kongresi reis vekili olan 
Naidu ailesine mensup madam 
Sarojini, zabıta nizamalına mu-
gayır hareketinden c?o!ayı bugün 
tevkif edilmiştir. 

Madam Sarojini Naidu bir se
ne hapis cezasına mabkü:n ol
muştur. Kendisi muhakemede 
bulunmaktan imtina etmiştir. 

Şehirdeki işler kısmen tevak
kufa uğramıştır. 

istinat dU\·arlan f c\'knlade ehemmiyetli 
ameliyelere muhtaç kalmıştır. l lnt kısa 

bir mesafe içinde Kile çarının iizerindcn 
tam dokuz defa geçmiştir. K:1rglr ve de· 
mir olarak ~5 metre inifaında )ÜZ met
re uzunluğunda bir böprü yapılmıştır. 

GüzergAh çok ldtif manzaral:ırla doludur. 
Çam ormanları ve derelerin m:ınzaı ası 

hari~ ulddedır 

Hattın başta iktısadr olarak çok mü. 
him kıymetleri \'ardır Zengin krom rn:ı· 
denleri şimdiden işlerilmiye başlanmıştır. 

Bir ocaktan on beş \agon krom alınmak
tadır ki bu madenin na~ıl bü\ ük bir in
kişafa namzet olduğunu gostirmiye k4· 
fldir. Bundan maada Alaçam ormanı :ısli 

kıymetini kaybetmeden bugün hattın in
şa m:ısr:ıfını y:ıı ı y:ınya karşılıy:ıcak bir 
fayda \"eımiye hazırdır. 

Berliode hadiseler 
900 ki~i tevkif edildi 

Berlin, 25 (AA) - Rayşlag 
meclisinin sosyalist meb 'usu M. 
Vels ve Ko1onya polis müdürü 
M. Burke Kolonyada bir lokan-
tadan çıktıkları esnada Nazis
lerin hücumuna maruz kalmış
lardır. 

Meb 'us tokatlanmış ve polis 
müdürü de kafasına bir şişe ye
miştir. Bir içtima esnasında sos
yalistlerle müfritler arasında bir 
çok kavkalar çıkmıştır. 

Zabata, sükunu iade maksadiyle 
müdahaleye mecbur kalmış ve 
cebren içtima mahalline girmek 
istiyen Naz"sler tardedilmiŞtir. 

Bir çok tevkifat yapılmıştır. 

Berlinde siyasi hadiseler netice
sinde ekserisi Hitler taraftarla
rından ve komünistlerden mü· 
rekkep olan 900 kişi tevkif e
dilmiştir. 

Lustgartende .. Tunç Cephe ,. 
teşkilatının bir nilmayişinde 100 
bin kişi huzurunda nutuk söy
liyen M. Braun. sosyal • de
mokratların Avrupanın istikbali 
namına Hitlerin iktidar mevkiine 
gelmesine mani olmaları lazım 

geldiğini söylemiştir. 

Japon entrikası 
Çlnde vaziyet gene karışıyor 

Tokyo, 23 (A.A) - Yeni Man
çuri hükfı-neti, Japon hükumeti 
memu!larından 4 zatın Şangşun· 
da mühim memuriyetlere tayin 
edilmiş oldukların bildirmektedir. 

Bu tayin keyfiyetinin Japonla
rm maliye, hnriciye ve dahiliye 
nezaretleriy!e Mu!<deıı eyaleti 
polis idaresini ellerine geçirme
lerine yarıyacağı söy:enmetedir. 

Taarruz, bozgun ve işgal 
Tokyo, 23 <A.A) -Ç nlilerin 

üç bin k"şilik bir lrnvveti, Kirim 
hükumetine mensup bir suvari 
livasmı bozguna uirathktan son
ra şarki Çin demiryolunun ce-
nupta iki kola ayrıldığı noktada 
kain San Sabo şehrini işgal et
mişlerdir. Çinliler dem:ryo'.unu 
ve telgraf hat:aranı tahrip etmiş
lerdir. Harbinle Şangşu arasında 
mllnaka1at inkıtaa uğramıştır. 

KomUnfs~ hUkOmet 
T olcyo 23, (A.A) - Amoydar 

Rengo ajansına bildirildiğine 
göre Şangaşuda bir komünist 
hükumet tesekkül etti. 

Tahkik komisyonu, Mançuride 
Mukden, ~3 (A.A) - Cemiyeti 

Akvam tahkik komisyonu, bu· 
raya gelmiştir. 

la münasebet tesisi cereyanllfl 
uyanmıştır. 

Rus milleti bütUn dünya kıt' 
şısında büyük bir inkilap tecrl' 
besi geçiriyor. 

Bu tecrübe şu sahada iyi,.~ 
sabada fena neticeler verebı)ir• 
Bundan miıtevellit kar ve zar-' 
Rus mİJletinin kendisine aittİ~·~ı 

Başka milletler iç.in en maKU' 
hareket keddi milli idarelerioiO 
bütün hususiyetJerini muhafsJI 
etmekle beraber büyük Rus ill' 
kilap tecrübesi jçinden istifıcif 
edebileceği bazı şeyler vart' 
onlara almak, geriye kalanlı~• 
as 1a alakadar olmamaktar. 

Türkiyedeki Rus dostluğun.,. 
b~ynelmilel siya!letle olan müof 
sebetine gelince, bu husu-" 
izahat vernıiye höcet yoktuf' 
Daha bir hafta evvel Harici1' 
vekilimiz Tevfik Rüştü Bey Ct 
nevre tahdidi teslihat konferıll' 
sında Türkiyen:n hiç bir meOS' 
leketle hiç bir şekilde gizli 11111' 
lrnvelesi olmadığını açıkça ili' 
etmi,tir. 

Esasen ismet paşa hllkumetr 
nin harici siyasette en büytl~ 
muvaffakıyet sırrı Rns dostluğO' 
nu muhafaza etmekle berabel 
garp ve şark memleketlerinde' 
hiç birinin zararına hareket el' 
memek meharei.ini göstermesi' 
dir. Zahiren imkansız gibi zall' 
nediJen bu siyaset senelerde' 
beri devam eden fi'li tecrübeler' 
le bütün cihan önünde teeyyOl 
etmiş bir hakikattir. Onun içi' 
Başvekilimiz ismet paşa Hz. ni' 
Moskova seyahati gerek dahildi 
gerek hariçte büyük bir dikk•t 
ve alakayla telakki edilse bil' 
hiç bir tarafta herhangi bir eO' 
dişe uyandıracak değildir. 

Mehmet As~ 

Amerlkada 
Komünistlik 

Nevyork, 23 (A.A) - Süvaıl 
polisler, şehremaneti binası önlill' 
de toplanmıt 400 komünist nd' 
mayişçi kitlesi üzerine hUcu" 
etmek mecburiyetinde kalmıştı~ 

10 kadar polis mcmur.un.ıJ 
ya nmış olduğu l:iir kavga et 
nasında nilmayi~çilerin dağıtı~ 
masma muvaffakıyet hasıl o~ 
muştur. 

D:ğer taraftan Fladelfiyadl 
da mümasili kavgalar olduğu " 
birçok kimselerin yaraJanmlf 
oldukları iı'ar edilmektedir. 

Başvekilimiz 
[ Üst mafı I inci sayfada J 

sı müdürü Şc\•ket Turgut. lk 
vekaleti müşa,·irlerinden Kamil 11' 
rahim. hariciye üçüncü daire müd41 
Vasıf, baş vekalet lrnlemi mahsus :111f 
dürü Yedit, hariciye kalemim~ 
müdürü Kemal Aziz, Akşam gar.eti 
si n ıwma \1 :ıl:i Nureddin, gaze~ 
lerclen Ziya, Matı:iaddin, Sava, fet 
''ant, Hacı Minas, Sa\'a Beyler. 

Surtç yoldat şehrimizde , 
Rus .sefiri Süriç yoldaş dün ).ti 

karadan şehrimize gelmiştir. ~fir Jl~ 
bugün Rusyaya gitmek üzere bu~ 
gelecek olan Başvekil ismet Paşa JlP 
retleriyle birlikte Odcsaya hareket t' 
dcccktir. 

Heyetimize tahsis edilen GrU'f!' ,,. 
bu a~~m ka.lkacaktır. Vapurda ~ ~ 
yet hultiimetı tarafından Daşvekılfl'~ 
zin mihmandarlığına tayin edilen 1'0 , 

orclu kumandanlarından Fokin 1°1, 
daş ve diğer Rus zabitleri bulun-, 
tadır. 

--;:;:-------=------------__./ 
Rusya Seyahati 

Gazetemizin müdürü ve Gire" 
sun meb'usu Hakkı Tarık Be.1 
bugüo başvekilimizle birlllıl' 
Rusyaya hareket edecektir. 
Müdürümüz intibalarını Vakit 
karilerine günü gününe bil
direcektir. 



iş saati sekizden 
Fazla olamaz 
I HükOmet bir iş kanunu bazır
Jdı. Hükumut bu kanunla üxe
f ne aldığı içtimai adalet vazi
kesioi Yapmak istiyor. Fakat iş 
111~0unu henüz Millet Meclisinde 

zakere edilmeden memleketin 
llltıhtelif mıntakalarındaki iş mü
taaeıeleri harekete ge"!tiler. 

~ -
.- Aman ne yapıyorsunuz 

ltt!ı saat i~ olur mu? Bir iççi 
•e ız saat değil on, on iki saat 
Çtlıımalı. Diyorlar. 

T Hem dikkat ediyor musunuz, 
Or~iyede iş oaatinin c.ekize in

~;•ıne itiraz edenler kimlerdir? 
ur1'iyede iş yapan ecnebi ser

lllayedarlarıf Bunların başında, ma-
~~ni ocaklarında çalışanların :::e-
• ıı saatten fazla iş görmesini 
ıatiyenler vardır. 

Ingilterede maden amelesi ye
di ıaat çalııır. Amerikada 6 sa
~tten başlıyarak sekiz saate lıa-•r çalışılır. Almanyada ce!.ciz 
llatten fazla çahşılmoz. Milletler 
te11ıiyeti iş bürosu bile sekiz 
~~at çalışmayı esas itibariyle ka
uq} etmiştir. 

Günde sekiz saat iş istemek 
~u adamlar yaşasın, bu adamlar 

1 
''• alsın, bu adamlar su içsin
'' demek gibi birşeydir. 

Niçin böyle düşünürler. 
I Kendi memleketlerindeki ıJart
•rı bilmiyorlar mı? 
. Biliyorlar, hem de peklli bi

Uyorlar. Yalnız bilmedikleri de
ti1 ·ı, bilmek, 3ğrenmek istemedik-
erj bir nokta var. 

• Dün yarı müstemleke halinde 
11liımar ettikleri memleketi hala 
ll):iı1 ıuurda, aynı mantıkta gör
llıek istiyorlar. 

Bunlardan örnek alan yerli 
~~eıseseler de kazancı yalnız 
-,çinin çabıma saatinden çıkar-

~k istiyen geçen asrın eski 
ı .. ~tü patron kafasiyle dUşünen 
-qanlardır. 

KömOr madenlerinde çalışan 
İtlJia •-.ı...t dPllfanın en ucuz 
rlııın amelesidir. Buna mukabil 

't Irk hilkumeti Türkiyede çıkarılan 
"~~tırleri diğer kCSmllrlelere na
-.-an yllsde yirmi yüksek fiyat-
ı. aatın alır. Yani hükumet piya
~Ya nazaren Türkiyeye sermaye 
t &~enlere yüzde yirmi prim 
trı1or demektir. 

111 
Biitün bunlara mukabil kömür 
•deıılerinde çalışan amelenin 

&ekiz iat aaatten fazla çalıımasını 
d e11ıek Çanakkaleden, Sakarya• 
ı:rıı kurtulanları kuyulara kapa-

ak 6ldürmek demektir. 
ti~ngilterede yedi saate, Ame
lciı •daki altı saate mukabil ıe-
ıcs laat istiyoruz. Bunu da çok 
t reııler Türk nesillerinin haya-
ltıa kastediyorlar demektir. 

Sadri Etem 
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Bir müddetten beri lzmir şeh
rinin imar itlerini te'tkik etmek
te bulunan şehir mütehassısı 
prof csör Yansen işini bitirerek 
şehrimize dönmüştür. 

Profesör, lzmirin şimdi tatbik 
edilen imar planının çok hatalı 
ve masraflı olduğunu bildirmiı, 
ayrıca lzmir belediye reisliği ta· 
rafından sorulan otuz suale ce
vaplarını vermiştir. Yarın Al-
manyaya dönecek olan profeıör 
Yansen dün Vali ve belediye 
reiıi Muhiddin Beyle uzun uza· 
dıYa iÖrüşmüştür. Bu müiikatta 
lstanbul planı meselesinin görü
tülmüş olması muhtemddir. Fa
k at belediye mabafilinde bu hu
susta azami kütumiyet muhafaza 
edilmektedir. 

Profesör dün kendisiyle gı5rü
şen bir mubarririmize şunlari 
söylemiştir: 

- Ankaraya pilanımın tatbi
katını kontrol etmek üzere git-

raya asri ve giizel bir mezbaha 
yapılmış. 

lzmir belediye reisi genç çalış-
kan ve imar işleri hakkında iyi 
ve yerinde fikirlere sahip bir 
zat. Az :zamanda şehirde yeniden 
dört, beş bin a~aç dikilmesini 
temin etmiş, iki park vccude 
getirmiştir. 

lzmirde binalar Istanbuldaki 
gibi çok yüksek değil, tehrin 

umumi görünüşü binaların yüksek
liklerine göre bir anfi teşkil et
tikleri için bozulmuyor. 

lstanbul planı meselesine ge
lince, belediye reisi Muhittin 
beyle görüştüm. Yarın da görü
şeceğim. Fakat ne görüştüğü
müzü size söyliyemem. Birşey 
söylememeyi vadettim. Yakında 
buraya gelmem ihtimali vardır. 

Istanbul, planı yapılması en 
güç olan şehirlerden biridir. Pla
nı yaparken liman, şimendifer 

ve yollar meslelesinin halli la· 
zımdır. ---· ----.. -· ... -···-·--····--··-······-····---····--..... ·····---··-······ 

Çocuk haftası çok güzel başladı 
Geçit resmi yapıldı, abideye çelenk kondu ve yavrular 
sokaklarda ya!nız neş' e değil vecizeler de dağıttılar 

1 Polis Haberleri J 

Dün Sirkecide 
iki ev yandı 
Perşembe günü Sultanhama• 

mında bir yangın baılangıcı ol
duğunu ve Pavli isminde birine 
ait bulunan bu mağazanın, yeti• 
şen itfaiye tarafından kısmen 

yandığı halde söndürüldüğünü 
yazmı~tık. 

Bu binadan evvelki gece bir• 
denbirc yeniden yangın çıkmıı· 
tır. Son yangın neticesinde bi· 
nanın alt katındaki Refet beyin 
mağazası, ikinci kattaki depoşu, 
terzi Pavlinin ve Yuıuf Ef. nin 
dükkanları kamilen yanmııtır. 
Polisin yaphğı tahkikata göre 
yangın, Pavlinin isticar ettiği 
kıs111~da elektrik telini kuntak 
yapması yüzünden çıkmıştır. Ma
mafih tahkikat henüz tamamen 
bitmiş değildir. 

Dün de Sirkecide saat 14,30da 
bir evin tamamen yanmasiyle ne
ticelenen bir yanğın olmuştur • 
Sirkecide nöbethane caddesinde 
Selanik mübadillerinden Mustafa 
Hüıeyin, Ahmet efendilerle Fa· 
ize hanımın hi!sedar bulunduğu 
altı odalı ev henuz anlaşılamıyan 
bir sebepten dolayı tutuşmuş ve 
vaktında yetişen ıtfaiyenin çalış-
masına rağmen tamamen yanın
daki diğer evince üçüncü kah 
kısmen yanmıştır. Su hurtumları 
caddeyi işğal ettiği için tram• 
vaylar uzun bir zaman işliyeme
mişlerdir. 

Yangın esnasında bir de kaza 
olmuştur. Yangının sirayetinden 
korkarak evinin eşyasını taşıma· 
ğa çalışan izzettin efendi ismin
de biri, kazaen başına düıen 

23 nisan Milli Hakimiyet bayramı Bir çocuk kaznmak, vatamn kıy -ı bulundular .... Ve, en nihayet kotuyon bir tuğla parçasiyle ağır ıuretto 
olan dün, aynı zamanda çocuk haf - metli bir köşesini temin etmek demek- tevziati yapıldı .. Miniminilerin balo - yaralanmış, Cerrahpaşa hastaha
tasının da başlangıç günüydü. kü - tir. Buna çalışan Hinıayci Etfale yar- su, bu tevziattan sonra Cinci meyda - nesine kaldırılmıştır. Yangın tah-
çükler, şehrin muhtelif yerlerinde ter- dım ediniz.... nına pek benzemişti. Yüzlerce dil - kik.atına devam olunmaktadır. 
tip edilen müsamere ve eğlencelerde • rlLAYET l'E FIRKADA düğün sesi, kaynana zırıltılanna ka - ArnavulköyUnde bir hadise 
bayramlarını ıhararetle tes'it ettilr. Resmi geç.it alayı Halk fırkasına, rışıyor, balonlar, mantar tabancaları Evvelki gece saat 10 da Ar-
Bu münasbetle bir de otomobille gc - Vilayete uğradıktan sonra Fındıklıda patlatılıyordu Ye, cazbant durma - navut köyünde Akıntı burnunda 
çit resmi y:ıpıldı. 1 Kolordu kumandanlığına gitti. Bura- dan çalıyordu. Teodoridis efendinin gazinoıun· 

Otomobiller, saabh saat onda. Fa - da nöbetçi zabiti Şükrü Naili Paşa na- AKSARAY DA da bir hadise olmuştur: Şehzade 
tihten harekete başlamıştır. 15, 72, ıs, ' mına. alayı karşıladı. Çocuklar tel>- hacımda tiyatro mildürü Celal 
13, 16, 20 inci ilk mektep talebeleri a- riklerini bildirdiler. Himayei Etfal Aksaray şubesi de ~ 

Aksa d C ll·t · dal· Bey namında bir zat Nimet is-rasından seçilen çocuklar, renkli ka- Beşiktaş Halk fırkasına da uğra - · ray a e a çeşmesı yanın ° 
· h d b' toplantı tertip "'tmı· minde bir kadınla egw lenirlerken gwıtlarla bayraklarla s" l" "'ll' oto nıldıktan sonra, alay Akaretler tarı· - genış sa a a ır ' " :.· ' us u "' ' 1 mo- t• y·· ı ektepl" ,.l>LO k e d" bir aralık masadaki kadeh, ta-

bili doldurmuştu. Ön otomobilde kiyle Taksime çıktı. Burada, Kırk - 1• uz erce m ı ~" .. u • m Y .... 
lareıı. mebusu ··e Hı'maveı· Etfal ce _ nın bir kenannda muzıkanın terennü- bak Ye bardakları kırmıya bat· Himayej Etfal cemiyeti azasından • J 1 l d G · h"b" k 
mlyeti reisi J?uat bey ,.0,,.ukları kaı·şı- mleri arasında birbirlerini tebrik et - amıf ar ır. azıno sa ı ı Ta ayı 

doktor Hikmet ,bey vardı. Jkinci o - ~ .. tı·ler Şı"ı'rler okundu .,~ .,. . . polise haber vermiş, zabıta her 
tomobll, ~ocakların Taksimdeki istik- ladr. Küçükler yaşlarından umul - • · _,, - ""'' ınrı 
ıaı abidesine koyacaklan büyük ve mıyan bir ,·ckarla hazırladıkları bil _ ilk mektep talebeleri bir örnek spor ikisini de merkeze götürmüştür. 
mükellef çilengi taşıyordu. Bunu, yük çelengi abide>·e koydular. Canilalariyle jimnastik yaptılar. Son - Celil Beyin üzerinde sustalı bir 
neşeli çocuk gruplarının otomobilleri Sonra, Hürriyeti Ebediyeye kadar ra, Himayei Etfalin Aksaray şubl'si çakı, Nimet hanımın da fazla 
takip ediyordu. tik otomobilde bez bir gezinti yapıldı ve Fatihe dönüldii. müdürü Ahmet bey bir nutuk söyle - sarhoş bulunmasından dolayı ay• 
üzerine yazılmış şu cümle okunuyor • Geçit resmi burada bitti. di. Nutuk ~ok hararetuydi ,.e çocuk • rıca haklarında takibata başla· 
du Küçükler öğleden sonra, muhtelif Jann hepsi de heyecan içinde kalmış - nılmışlır. 

Yoksul anneler, kim8esiz çocuklar mıntakalarda tertip edilen müsamere· lardr. Hattfı 0 kadar ki, bir aralık _G_U_l_h_a_n_e_m_U_s_a_m_e-re-le_r_I 
Bimayei Et/alin kanadı altındadır_ )erde eğlendiler. minimini yükzlerce elin ceket Ye pan- Glilhanenin 932 senesi dobuzuncu 

Arkadan gelen ikinci otomobilde - ÇOCUK BALOSU tolon ceplerinde ~Tu"'I bir tarapa yap - müsameresi bugün saat (17) de yapıla-
ki levha bu cümleyi şöyle tamamlı - Hayriye lisesi saat 13 te bir çocuk tığı görüldü. Büyük "küçük,, ve, c.ep- cah tır. Azanın gelmeleri rica edilmck-
yor: b l · · H 1 "k' lerindeki harçlığı son meteliğine ka - tedir. 

a osu vermıştı. azır anan 1 1 caz- dar bu havırh mu··essn""'-"e vermek i - .. z •• u .. n···b··.ı·r· .. z··a··m··a··n···ş··e··h .. n·:··d .. o·ı·~·;·tı··ı·a .. r ......... -
Bunları temin eden Hinuıyei Etfa- bandin önünde dönen minimini çift - . . . .; . '"""'"J. -s 

le yardım ediniz, ve aza olunuz.. lerin teşkil ettiği manzara karşısın - çın hırbırlerıy)e yanş ettıler. Buseneden itibaren çocuk valiliği, 
Otomobilde bulunan çocuklar, al - da baloda hazır bulunan büyükler bi - !S!fü;)S ıuııuw nıa.C ııq '{aaapa Wl?Aap çocuk polis müdürlüğü \'e saireler il. 

kış toplryarak geçtikleri caddelerde le neşelendiler ve küçükleri alkışladr- Çocuk bayramı münasebetiyle Os- ga edilmiştir. 
sadece neşeli kahkahalar fırlatmıyor- lar. Gene burada süslü elbiseli hanım küdardn. da aynca büyük mü."'3mere - RUGUN 
Jardr ... Büyüklerine kendilerinekarşı kızlar şiirler okudular. Kafkas dans. ler verildi. Çocuklar, eğlendiler, gül- Bugiin aat 14 te Anneler birliği 
olan vazifelerini ihtar eden binlerce ve lan yaptılar. Zeybek oyunu oynadr • düler, söylediler.. tarafından l\laksim ~alon unda bir ço-
cize serpiyorlardı. Ufak uf ak kağıt- Jar. Sonra, hepsi bir araya toplandı, Dün, Tram,·ay şirketi de bir kısım cuk hal osu verilecektir. Her minimi
l ara basılan bu bir kaç satrrlık vecj - ellerini göğüsleri.nde bitiştirerek a - arabalarını miniminilerin emrine tah· I ni kendisini, balonun en tabii davetll-
zelerden işte biri: henkli, ağır bir sesle 'Peri duasr,, nda sis etmişti. Çocuklar, bunlarla u • si saymalıdır. 

Tekinsiz konak 
Kambur Emin Paşayı tanıdı. Son 

saatiıUn geldiğine kail olmuştu. Emin 
Paşa kamburun gırtlağını bıraktığı 

vakit yan ölü bir haldeydi: Kulağı -
na eğilerek: 

Cühbüş hiç seyrine fasıla Yerme -
den şafağa kadar devam etti. Kara bu
lut Hiiseyin kubbeye doğru bardağını 
kaldırdr. Şafak sökmek üzereydi. '!\Iec
lis dağıldı. Kapıdan birer birer çıka • 
rak: 

Bostancılar alkışladı ,.e Emin Paşa bu 
dört volda~ın adını bile anmnm1ştt. - ): 

nu gaddar ,.e zalim adam mahfi 
cübbü~lerinde bulunduğu dört er .. 

8ı - 4 -
ltlı:::dan derisini alırlardr. Bu kandil Hamamın önüne gelmişlerdi. Yol -
içiıt aka hacete deliilet etmek da ne gördüğiinü paşaya nakletti. Ku· 
lt\~l'rınızı \'e yeşil nnge boyanmış lağı kesiği yerin yedi kat dibine 

lı 1nba fener takrlı olacaktı. sokulmrya ]ayık bir şaki olmak üzere 
chıf~tan~ı gökte ararken yerde bul- anlatır. 

:Jlttin P~C<ayı etekliyerek: Emin Paşa yanındaki kapısı hal -
- ultanıma arzı hacete ko;;ar:ım? kından olan adamları geri gönderdi. 
- Ne söylüyorsun? Bostancı oğluna sert sert bakarak: 

trı ka Şurada bir hamama alemin ehli 
!tt~ıdınlarını kapatarak olmadık 
letını Yat irtikap edenlerden Deride,._ 

ıe arzı Şikayete geliyorum. 

SilenE~n Paşaın karanlıkta güç se -
lllış, sınıasında burun delikleri acıl -
.. e' kan ~QkUQ almış bir sırtla~ gi-

lreskJn sbr 
_ . r sesle haykırdı: 

lııre diiş önüme. 

- Deveyi gördün mü yeden ölsiin .. 
Haydi işine!. 

Dedi. 
Cümle kapısınnın rezesi bir göğüs 

rnru~uyla fıl'1adı, Emin Paşa i~eri 
girmişti. Kambur büzüldüğü köşe -
den çıkarak hamama giden kapıya 
doğru koşmıya vakit bulamamış, paşa
nın demir pençesi gırtlağından yaka -
lamı~tı. 

- Söyle! 
Dedi. Kambur dört arkadaşın 

dört kadınla göbek taşında mırmırık 

içerek eğlendiklerini anlattı. 
- Sen şu köşeye gir ,.e yat. Hiç 

bir şey görmedin, bir şey i ·itmedin. 
Emin Paşa soyundu. içeriye 

girdi. Doğru göbek taşına giderek o -
turdu. 

Kulağı kesik hiç tetiğini bozma -
mış, kimse yerinden kımıldamamış -
tı: 

- Merhaba yoldaş! 
Bu dört kişinin merhabasınr müte· 

akip Aliş: 
- Ayşe kız, yoldaşa bir hoş geldi 

sun ... 
Mırmırık bardağını bir hamlede 

Emin Paşa boşalttı. 

-Uğur ola yoldaş. 
Temenni.,iyle ayrıldılar. 

Ertesi gün Emin Paşa Kapısı hal· 
Jnna umum divan emretmişti. Esa -
misi yazılı sipah, dizdar, yeniçeri ,.c 
bostancılar ağır teşrifatla yoklama ya 
pacak paşanın huzurunda alay gös · 
termiye mecburdular. 

Kara bulut, Aliş, Bolulu Mehmet, 
Akduman ortalarının başında, sel:irn -
lığa gelmişlerdi. 

Emin Paşa geçerken: 
- Bu geçe hayırlı mıydı? 
- KuJlukta yaramazlık yoktu! 
- Baykuşu gördün mü? 
- Gözü kördü, .kulağı sağırdı! 
Mehterler çaldı, )'eniçeriler gül -

bank çekti. Sipahiler alay gösterdi. 

): 

keğin ertrsi t'Ün h:~ t:ırıı.narnazlıga 
geldıkkı i:ıi göri.inct>, o da e1·kckçe ha
reket etmiş, bir ni•mertlik yapmamış .. 
tı. 

Tarlakapıh nasıl bir adamdı 
'J'arlakapıh gözü pek, kolu bükül· 

me7.,. yuzu dönmez bir \•enice
riydi. Onun ortalarda bekt.aşilikle şÖh
rcti vardı. Bele testiye kurşun, geçe • 
ye pala çalmaktaki maharetine par • 
mak ısırılıyordu. 

Sonra bu adamın bir zayif yahu1 
bir iyj tarnfı rnrdı. KıJiı göğsündE 
her halde bir rakik kalbin çarptığına 
inanmak lc1zımdı. 

Tarlakapıh ı-;dirneliydi. Asla ev • 
lenmernişti. 

Yeniçeri acemisi olduktan sonra 
Gelibolu sarayıında talim görmüştü. 

{Bitmedi) 
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Cemiyeti akvam mali komitesinııı nıiilıim /Jir raııornl ~ s p o R ~ Kalpte iğne Te•:;·· 
Avusturya, Bulgar' Yu- Mahut maçlar . Nakleden•-; 

nan ve Macar maliyeleri 
-4 

Cemiyeti Aham mali komitesinin 
Avusturya, l\lacaristan, Bulgaristan ve 
Yunan maliyeleri hakkında verdiği mü
him raporun r.eşrine devam ediyoruz: 

Bütçe vaııyeti notainazarmdan 
1931-32 seneıi 600 milyon leva 

açık kapatılacaktır. Komite varidat 
ve sarfiyatm hakikaten tevzini için 
atideki usuller dairesinde aylık 
büt~eler usulünün tatbikını mü
nasip görmektedir. 1- Her ayın 
azami yirmisinde maliye nazırı 

ve divam muhasebat geçe>:ı ayın 
hasılat Ye sarfiyatını tesbit ede
ceklerdir. 2- Eğer dahn evvel 
mümkün olmazsa azami bir haf
ta ıonra nazırlar meclisi gelecek 
ay için müsaade edilen masraflar 
yekununu tesbit edecektir. Bu 
masrafJar geçen üç ayın hasılatı 
vasatisinin yüzde doksanını aşmı
yacaktır. 

Komitenin kanaatince buütçe· 
nin tevzini güç olmakla berab~r 
na kabili temin deiildir. Aylık 

bütçeler sisteminin ihracata ik
ti1adi buhrandan ve ithalatın 

tenakuıundan mütevellit Yaridat 
tenakusuyle mütevaıin bir suret
te tahdit edilebileceğini tahmin 
etmektedir. 

Hali hazırdaki bütçe vazıyeti 

dolayııiyle olsun Bulgaristanın 
hariçteki dayinlerinden talep 
edilmekte olan fedakarlık dola
yısiyle olsun Bulgaristandaki Ce
miyeti akvam komiserinin vazi· 
fesi daha ziyade ehemmiyet 
peyda etmektedir. Komitenin 
mütaleasınca bu vazife daha 
'uzuhla tayin edilmeli ve lcom:
ser Bulgariıtanın mali ve bütçe· 
vi vazıyeti hakkında muayyen 
zamanlarda salahiyettar raporlar 
tanzim e~erek meclise g6ndere
bilmelidir.,, 

Yunanlstart 

Yunanistanın vazıyetinde ev
veli bir tranıfer meselesi, sonra 
bir de bütçe meseleıi mevcut
tur. Aııl güç Ye müstacel olanı 
transfer meselesidir. Mali komite 
"atideki vesayada bulunmıya 
kendini mecbur görmektedir.,, 

" 1 - Vazıyeti hazırada Yu
nan hfikiimetinin harici düyun 
heaabını temamen tediyeye de
vam edebileceği kanaatinde de
ğildir. Komite yapacaiJ teklifin 
ehemmiyeti ve Yunanistanın kre· 
disine mecburi olarak vereceği 
zarar aşikar olmakla beraber 
ıuno tasiyeye lüzum görmekte· 
dir. 

amortismanının talikine mütaallik 
bir teklif Komitece müdafaa e· 
dilmit olduğundan, komite bu 
hususi halde bu iki istikı a?. için 
farklı bir muamele taleb edemi
yeceği neticeıine varmışhr. ltbu 
teklif Yunan hükumetinin bu 
amortismanı tamamen drahmi 
olarak tesviyesi şartına talikan 
ileri sürülmektedir. Umumi ma
liyenin hüsnü ouretle idaresi için 
bu bir lazıme addedilmektedir, 

Komite, bu drahmilerin Yunan 
bankası defatirinde beynelmilel 
maliye komisyonu namına açılan 
bir lıes2ba devredilmesini teklif 
etmektedir. Amortisman bedeli
nin de kat'i hea:ıp tesviyesinde 
kabul edildiği ve bu drahmilerin 
Yunanistanda alakonularak Yu
nan banka:.ı nezdindeki müşavi
rin kabul ettiği bir tarzda kul· 
lamldığı ahval müstesnad:r. Bun
dan başka komite, hali hazırda 
yapılmakta olan irva ve iska 
ameliyatı projelerinin mucip ola
cakları zaruri masarife lıarşılık 
olatak Yunan hükumetine mü
saade olunacak avansları tediye 
için Yunan bankasının muvak
katen bu mebaJiği kullanmasına 
komisyonca müsaade edilmesini 
de teuiz etmektedir. Yunanis
tanın irva ve iska ameliyatıni 

işletmek için hariçte tedayü)e 
çıkaracağı her hangi bir yeni 
istikrazm hasılatıyla bu avanıla
rın kapatılması şarhna talikan 
bu müsaade verilebilir. Komite, 
irva ve iska ameliyatının istihsali 
tezyit mahiyetinde bulundukları 

ve bu ameliyatla Yunanistanın 
traansfer kuvvetini tezyit mümkün 
olabileceğinden dolayı bu teklifi 
muhik görmektedir. 

2 - Yunan bankasına ve Yu· 
nan milli bankasına karşı olan 
deynin amortismanı namına se
nevi yapılacak 300 milyon drah
mi tediyahnın durdurulması Ce· 
nene protokolünde yapılan uz
latmıya muhaliftir. 

- Sonu Yarın 

Emir oğlu 
ŞUkrU Pş. merhumun cenazesi 
Serasker esbak Rıza Paşa mahtumu 
lstanbul meb'usu sabıkı Süreyya Pa· 
şanın, Emir oğlu Ziya Be;>in biraderi, 
sabık sihhiye vekili doktor Ri.za Nur 
Beyle Kocaeli meb'usu Reşit Saffet 
Beyin kayin pederi: 

Şükrü Paıa'nın 
Cenazesi Nis şehrinden gelmiştir. 21 
Nisan bu gün öğleyin Beyazıt ca
rniinde namazı badeleda Silivri kapı
sı haricindeki aile mezarhğına defne
dilecektir. 

Beynelmilel mali komisyon bir 
sene müddetle kontrolüne tabi 
bulunan Yunan istikrazlan amor
tiımanmın tediyesini talika sala
hiyettar olmalı ve beynelmilel 
mali komiıyona taalluk etmiyen 
harici Yunanistan istikrazlarında 
da buna mümasil tedabir tatbik 
olunabiJmelidir. Komite meclisin 
nazan dikkatini ıureti mahsuıa
da şu nokta. üzerine celp arzu
ıundadır ki; bu teklifin, Cemi
yeti akvam himayesinde 1924 
Ye 1928 de aktedilen istikraz
ların amortismanının tediyesini 
talika dairdir. Bu istikrazlar Yu
nanistanın vazı yeti nok
tai nazarından diğer memleket
lerdekinden başka bir mahiyet
tedirler. 

Fransız 
Beyoğlu 

tiyatrosunda 

Cemiyeti AkYamın himayesin
de aktedilen istikrazların karşı
bklanyle garanti edilmiı daha 
eski bir çok Yunan iıtikrazları 

Raşlt Rıza Tiyatrosu 
Bu akşam 21,:10 da Mile ELI-.:~A 

HALKUSl iştirAkile BiR GECE: ,.e 
BiR HAYAT piyes 3 perde. Yazan: 
Yunan edibi Spiros ~felas. ıGişc 
şimdiden açıktır.) 

SUREYYA Tiyatrosu 
ERTU6RUL SADEmN •e ARKADAŞLAJU 

25 nisan 
pazartesi ak
şamı Süreyya 
tiyatrosunda 

Kalaıııı 

, Pausi yonn 
operet 3 perde 

Kadıköy SUreyya sinemasında 
(Alber Pregan) ve (Anebel

la) tarafından temsil ~dilen (Baskın) 
Franilzca SÖ4r:lü ve şarJ.:tlL 

Hakikatin tevile ta
hammüilü yoktur 
Adeta tarafımızçlan hazırlan

mış bar lfıtuf neticesi Türle milli 
takımını iki dafa yonmek mu
vaffakiyctini gösteren Macar 
futbolcülcr bu saatte Bulgaris· 
tanda bulunmaktadırlar. 

Dün, maçların muhtelif gaze
telerde yapı!an tenkitlerini okur-
ken bazı yazılar karşısında bil
hassn hayret ve esef duym~ktan 
kendimizi alamadık. Hele akşam 
refikimizin spor muharririnin 
yazısı cidden bir şaheser adde
dilebilirdi. 

Bu yazının muharririri, hakiki 
bir spor adamımızdır. bu mu
hakkak. Bununla beraber biz 
Eşref Şefi!~ Beyi ayni zamanda 
bütün sözlerinin ve görüşlerinin 
bir hakik&t ve i:Jabet telakki 
edilmesini istiyecek kadar garip 
tab!atlar sahibi bir in:ıan olma
dığını da biliriz. Bu itibarla 
Eşref Bey kendi fikrine ve tek
lifıne aşağı yukarı tevafuk e~
mesine rağmen. i~.:inci mağliıbL-

yclte takımın o şekilde kurul
masınm ve bele mabut çifte W 
siıtemi karik:atürünün belli başlı 
iki amil olduğunu pekala işaret 
edebilir ve herkesin gözü önün
de cereyan eden hadisenin se-
beblerini sadece "Macarlar kuv
vetliydi, takımı!:lız bila mazeret 
yenildi,, gibi hiç de )erinde 
olmıyan bir hükümle hulasa 
etmekle iktifa etmeyebilirdi. 

Eşref Bey pekala düşünebilir
di ki her şeyden evvel öğrenil
memi' bir sistemi kötü körüne 
tatbikte ısrar etmeseydik. bil
hassa esaalı oyuncuların yerleri· 
ni değiştirmeseydik ve bildiği
miz gibi oynasaydık, Macar 
takı:nı kuvvetli dahi olsa bun· 
dan çok daha bafka türlü neti
ce alır ve gene kendi gazetele
rinin i~aret ettiği gibi "Milli 
forma,, mızı korurduk. 

A. Sırrı 

Apullon takımının 
lzmirdeki maÇları 

lzmir, 21 \1 lususl) - Yunanlıların 
Apollon takımı yaptığı üç maçın i~isini 
beraberlikle, birini de galibiyetle temin 
ettikten sonra memleketine gitti. Fakat 
bu mühim maçların dedikoduları hdlıl 
devam etmektedir ve belki aylarca süre· 
cektir. 

Çünkü Yunanlıların .Apollon takımı· 
nın üç ma°Çında da elde ettiği neticeler 
bize göstermiştir ki bu tıkım : TelAş e
dilecek bir me\'cudiyct değildir. I-l:ıtcıl 
Altay ve K. S. K. takımlari}le yaptığı 
maçlarda sıfır sıfıra. ve bir bire berabeıe 
kalışı; çıkacak muhtclite her halde mağ· 
lop olacağı kıın:ı.atini vermişti. 

Ne çııreki hakem intihap edilen zatın 
pek fazla misalirpen·erlik ve bitara[lık 

göstereyim diye gayrete düşmesi yüzün
den bizim oyuncuların bir çok hakları 
verilmedi ve muhtelitin yaptığı bir gol 
de sayılmadı. 

Yunanlılar: O !;adar f:ı\·ullü bir O· 

yun sistemi takip ediyorlardı ki hakem 
bu f:ıvullerin hepsi için düdük çalsaydı 
ve çalmış olsaydı oyunu baştan ba~a 

durdurmak !Azım gelirdi \'e netekim en 
kıymetli bir oyuncumuz olan (K.S.K.) lı 

Lütfi bey de bu şiddetli ve bilA inkıta 
dev:ım eden fa\'ülleı den biı inin kurbanı 

oldu, Yunan takımı sağ :ıçığ'ı Deliynnisin 
çok fıwül ü bir flÇrayışı neticesinde te ~
meyle Lôtfinin ayığı kırıldı ve zavallı 
genç. :;erde inlemiye başladı. 

.ı\lray • Apollon mııçı; birinci h,f. 
t:ıymda şiddetli rüıgılrın da yardımıyle 
Apollonun nisbf hakimiyeıi altında geç· 
mişti. l~inci haft:ıymda Alt:ı.ylılar çok 
faik ve hakim oynadıl ar. l ima maç o 
J..ıdar samimf cereyan etli ki; yere dü· 
şen bir O) uncu, muhasım tar af oyuncusu 
tarafından eli sıkılmak suretiyle yerden 
kaldırılıyor ve oyuna devıım ediliyordu 

K. S. K • Apollon maçıysa karma 
kaıısık bir vazı,·eue de,•am etnı;ştir. ' . 
(({. S. K) takımının çok seri oyun tarzı 

karşısında Apollon takımı didiklenerek 

Ve o günden itibaren kocamın 
katilinden intikam almıya yemin 
ettim. 

Gürcü gözelinin sözlerini din-
liyen bütün salondakilerin ba.~
ları eğilmişdi. Bazılara usulca goz 
yaşlarını siliyorlardı. Katil Bur· 
nölde başını eğmişti. Şimdi de 
aşkının zebunu olarak inliyordu. 
Bu deni ve alçak herif, bütün 
hayatının bir an içinde mahvul
duğunu gördükten sonra kalbinin 
de parçalandığına ~ahit oluyordu. 

Evet, bu kadın için bütün fe
dakarlıkları yapmıya hazırdı. Fa
kat işte o kadın onu mahvedi
yordu. Nasıl oldu da tuzağa düş
tü? Nnsıl oldu da birşey hisset
medi. Aşkı onu mahvetmişti. 

Artık sesini çıkarmıya takati 
kalmamıştı. S:ıdcce ıstırap çeki
yordu. V c bu öyle bir ıstıraph
ki, birgün götürüleceği idam 
sehpa3ı, onun için bütün mana
siyle bir halas olacaktı. Asıl ce· 
zasım, o, şimdi çekiyordu. Bu 
katı yürekli katil, ta kalbinden 
vurulmuştu. I!:lena devam etti: 

- Fransaya gelir gelmez, ko· 
camın ailr.sinden ancak bir tek 
kişinin kalmış oldu3unu haber 
aldım. o da, gözleri kör olarak 
bir vilayet köşesindehi şatosuna 
çekilmişti. Yanında da, yeğeni 
Kont Kastelmeyran yaşıyordu. 
işte bunu öğrenir öğrenmez, Bur
nöl mahvolmuştu. Artık onun 
peşini birakmıyordum. 

Katil, · kontun üzerinde ümit 
ettiği serveti bulamayınca, onun 
nüfus tezkerelerini almış ve 
Fransaya gelmiçti. Burilda da tali 
onu l<ör bir amcayla karşılaşhr
mı!!:h. Bir az kurnazlıt<la kendini J • • , 

asıl kont olarak ileri ::ıüre bilirdi. 
Bunun için evvela, şatoda kalan 
ihtiyar ve eski vekilimizi ortadan 
kaldırmak lazımdı. Zira bu emek· 
dar adam asıl kontu tanıyordu. 
Bu ilk cinayet yapıldı. Sonra, 
kont, bütün diier vil:lyetlerde 
Ye Paristeki emlakini . sathı dı. 
Dostlarmdan gelen mektuplara a 
cevap vermiyerek onlarla alaka
mnı keoiyordu. Bu ~uretle tanal· 
mak tehlikesi ortadan kalkmış 
oluyordu. Artık hadiseler, Bur
nöle yardım eder gibi görünü
yordu. Fakat biz gelerek, şato-

sunun civarında yerleıtik, ve 
muhterem müstantik bey. bura· 
da kendi kendimi itham edi-
yorum. 

- Ne gibi madam? 
- Bir kaç evraka daha ihti-

yacım . vardı. Elimdekiler tamam 
değillerdi. Bu evrakı, markinin 
şatosunda bulacağımı zannede
rek bir gece şatoya girdim. Esasen 
Marki beni tuttu. Kendisine bü
tün hakikati söylememek için 
epey güçlük çektim. Zira, söyle
seydim, bu acı hakikate inan
dırmak pek güç olacaktı. Buna 
mukabil, Kastelmeyran'ın şato
sunda yaptığım iki teıebbüs, •-

···························································· ne yapacağını ~:ışırmış Ytzıyete girmişti 

Yaptıkları bir golle K. S. K. lıların şa
~ırcıcı bir akını esnasında sebebiyet ver-
' dikleri penalu yilL ünden berabe~e kaldı-

lar. 
K. S. K .• Altay muhtehtile Apollon 

maçı; muhtelit oyuncularının kısmen hn
J,im kısmen bozuk akınlarıyle geçti. Bu 
maçta her l.;es gol fırsatını kaçırmıyan 

V:ıhabı çok aradı, çünkü öyle fırsatlar 

geldi ki Yunan kalecisinin boş bır.lktığı 
kaleye bile lüzumsuz aceleler yüzünden 
muhtelit muhncimleri gol atamadılar. Yu· 
nan mllll takımı !ialccisi olan Apollon 
kalecisinin müı.emmel oyununu da he
seba katmak icabeder 

L\li afirpcrverligi; hakemlerin hir Türk 
memleketinde Türk oyuncuların hakkını 

yiyecek <leı ecede ileti \'ardırmaları ka· 
bul edilcmiyecek bir iştir. 

radığım kağıtları bulmaklığıın• 
sebep o:du. Bu hususta baD,. 
her şeyi bilen ve yaşına rağtııe0 

yardım eden Mişel'i de zikret• 
mem lazım gelir. 

Marki söze karıştı: 
- Gelinim, elan nesıl oldu~· 

nu bir türlü anlıyamadığım bit 
tarzda elimden kurtulduktan soll" 

f ' .. il" ra, bana doktor Suvaro u go 
derdi. Sözlerini dinliyerek tedr 
viye başladım, iyi oldum. Ab 
mustantik efendi, dünyayı gör 
düğüm dakikadaki sevincimi ta• 
rif edemem. Hayatımı bu kadl" 
na da borçluyum. Fakat herke5' 
karşı gene kör rolü oynamakt• 
devam etmekliğim lazımdı. Zirlt 
Elena bana her şeyi anlatmıştı. 
Beni, trende karşılamıya gele" 
cek olan adamın yeğeoim ohu•• 
dığını biliyordum. Buna rağmeO 
o nasıl rol oynuyorsa ben de or 
nuyordum. Hem de yanımd• 
sevgili gelinim vardı. 

Mustantik Mariinin sözünO 
keıti. 

- Müsade ederseniz Marji 
hazretleri, size bir fey soracır 
ğım. 

- Buyurunuz mösyö. 
- Bütün bunlar, kasaların nr 

çin çalındığına dair biç bir ıef 
ifade etmiyor, aceba bu ıirkat• 
)erin sebebi? 

- Anlatayım. Bu katil heri~ 
ben vaktile, onun Rusyaya git
meden evvel alınmış fotograft•" 
rından bahsctmiıtim. Oda bll 
resimlerin kasaların birinde oldu· 
ğunu biliyordu. Her şeye rağ

men bu fotoiraflan ele sıeçir' 
mek istiyordu. işte buoun İçİJI 
kasaları çalmıya başlamıftı. 

Larşe hiddetle ıordu: 
- Siz de, dedi, ilk kasalar ça' 

lındıktan sonra hala resimle~ 
orada bıraktınız değilmi? 

Marki güldü: 
- Ben mi, dedi, pek tabU 

fotografJarın yerlerini c!eğiJtİJ1' 
c!" • Fakat yeienim olacak he
rif benim inatçılığımı bildiği içiO 
"hiç bir şeyin yerini değiştirınİ' 
yeceğim, ceıaretleri varsa gel' 
sinler beni de öldürsünler,, de' 
y=şime inandı. . 

Marki katile dönerek ilave ettt 
- Alçak, son kasaları çaldı~ 

tan sonra beni öldürmiye teteb" 
büs etmiştin. fakat muvaffak <Y 

lamadın değil mi? Benim yerinJ1 

yataktaki mankene biçağını sap· 
)arken elin til remi yordu, fakat 
gene Elenanıo sayesinde kurtul• 
dum. 

MYslantik haykırdı. 
- Eh, dedi, sizi de mi öldl1r' 

mek istem"sti? 
- Evet. Bir cinayet dah• 

fazla olsa sanki ne o'urdu? HeO' 
beni öldürerek mirasıma da kool' 
caktı. ~ 

_ fakat bu kendisi için pe 
tc bikeli değil miydi? 

_ Niç te değildi, zira, elini.'' 
nasıl olsa bir maznun vermiştı. 

Mustantik bir müddet düşOO" 
dü, sonra: , 

- Şimdi, dedi. bunu birak~i 
Jım da şatoda olan bitenle • . . z·r" tekrar gözden geçırelım. 1 

esrar, bütün bu izahata rağdiest 
el'an devcım etmektedir. Niba1~ 
tünnihaye cinayetler sirkat ·p 
hakkında hiçbir malumat~ ıabd• 
değiliz. Bu adamın GürcUst~0 • .., 
işlediği cinayet, madam. b•:,. 
kanunlarımiz tarafından ı:PU ti' 
keme edilemez zannederim. J{e ti 
disini ancak sahtekarlık cllrmO 
den mes'ul tutabiliriz. 

{Bitmedi~ 



Son Bir Tetkik 

Bolşevik ileminde ! 
- Yazan: Kontes Karolyl -

Bataklıklara, steplere fabrikalar 
yaptık ki bize çelik yollasın ! 

ltep aynı ruh-Duvarlarda~d resimler - Eski ravzal huzuz
Toıstoy'un evi - Yeni bir sınıf yok - Loytcorç diyor ki: 

Bir kuş bakışı : i 

23 Nisanın 
nesillere 

S - V AJ<IT 24 Nisan 1932 ~ 

sevinç ve heyecanını 
intikal ettirmek ! 

Milli hakimiyet bayramı dün Halk evinde samimi 
ve coşkun tezahürlerle tes'it edildi 

Cevdet Kerim, Müştak, Muzaffer ve Recep Beyler 
birer 
r- -

nutuk söylediler - - - - - - - - - - ., 
Kahraman 

isimli men zum piyesten 

Dünyada tabiatın binbir tecellisi var: 
Korkunç olursa kıştır, munis olursa bahar. 
Görünüşe benzer mi bahsetsem ikisinden. 
Birinin tipisinden, ötekinin sisinden? 
lJazı durgun denizin görünür taştığı, 

Yükselen dalgalann göğe yaklaştığını ••• 
O dalgalar ki yalnız yılda bir (/Ün şahlanır, 
Şalılandı mı ne layı, ne koy, ne yelken tanır! 
Engini altüst eden bir rüzgann adına; 

TJazıları Tayfun der. bazıları fır tına. 
"lara toprakta saklı bir dev ı:ar, geçmez ele, 
l'alnız sarsıntısından büir insan: Zelzele! 
Sonra göklerde gizli başka bir hız tanmm. 
Nuruna şimşek denir, hamlesine yıldırım .•• 
Tanrının gayzı tufan kesildiği bir gün.de, 
imanla kollannı yuca dağlar üstünde. 
Gemisiyle aylarca dolaftıran kaptana, 
Nulı ne ki diyeceksin, adını sorsam sana! 
Bence daha bunlara doğru bir at konmadı. 
Konulan at duyulan. büyük korkunun adı. 
Dalganın, fırtınanın yeri yurdu bu toprak, 
Lazım mı h•r kuvvete ayrı ayrı at koymak? 
Bize sorsan bunların hepsini bir ederiz, 
Sonra onun adına Jlustafa Kemal deriz! 

fa Kemal düşman işgali altında ve 
daima dü§man ordu ve donanması -
nm tehdit edebileceği vaziyette bu -
lunan lstanbulda toplanacak bir mil
let meclisinin serbestçe çalışmasını 

imkansız görerek meclisin dahili vi
lflyetlerden birinde toplanmasını ıs -
rarla teklif ediyordu. Fakat lstanbul 
hükumetinin , .e (Anadolu - Rumeli) 
'Müdafaai Hukuk cemiyetinin lstan -
buldaki azalarından bazılannrn ıs -
rariyle yeniden intihabat yapılarak 

kanunue,·el içinde lstanbulda mecJis 
toplanmış bulunuyordu. 

Meclisin Istanbulda açılmasına ka
rar \'erilince Gazi meclise gidecek 
azalardan vatanın tamamisini, devlet 
ve milletin istiklalini teminden ibaret 
olan gayeyi muhafaza \'e müdafaa 
için müttefik ve azimkar bir grup 
vücuda getirmiye çok düşündü. Bu 
maksadı istihsal için Gazi Mustafa 
Kemal lstanbula daha yakın bulun
mak, ve işi daha yakından takip ede
bilmek için arkadaşlanyle beraber 27 
kanunuewelde Sh·astan Ankaraya 
gelmişti. 

lşte o tarihten itibaren heyeti tem
siliye merkezi Ankara oldu. 

Bidayettenberi meclisin lstanbulda 
açılmasını tehlikeli bulan Mustafa 
Kemal daha evvel meb'uslan topla
yıp hattı hareketleri ve meclis dahi
linde teşkil edecekleri kuvvetli bir 
grup hakkında bunları hazırlıklı gön 
dermek tesebbüslerinde bulunduysa 
da kısmen "itiraz ve müşkül~tla kar
şılaşmıştı. 

Covdet Kerim bey bundan sonra lııtan • 
buldakl rkalln noktal nazanm, meclisi 
mcb'usnnm ecnebi kuvvetl.-ri tarafmclan 
lşgBJinJ, bir kısan meb•uıı1arm t.evklftnl an
lattıktan sonra 11u suretle de\'&m etti: 

Bu anda Ankarada bulunan Mus -
tafa Kemalin hayat ve vaziyetini bir 
Hihze beraber yaşıyahm. 
Ke~iüren bağlan yolu üzerindeki 

natamam ziraat mektebinde portatif 
karyolasının yanıbaşına koyduğu tah
ta masasının üstünde devair mahzen· 
lerir.den fopladığı matbu evrak arka
larına emirlerini, fikirlerini not et -
tirmekle meşgul olan o büyük halas
kar milletin maneviyatından başka 

maddi bütün \'asıtalardan hemen he· 
men mahrum bulunuyordu. Fakat 
bunun yanıbasında bir vatan kurta • 

~ h . 
rıcısma lazım olan en esaslı azme 
elindeydi. O kuvvet Anadolu halkının 
uyanışı \'e ona olan sevgi ve inanışı 
idi. Bir devlet yıkılmıştı. Fakat du
ran koskoca bir millet nrdı. Derhal 
yeni bir devlet kurmak zamanını hi&
seden Gazi Mustafa Kemal bütün 
maddi manevi kuvvetlerini orta A
nadolu-da teksif etmek, ve Ankarada 
salahiyeti f evkaladeyj haiz bir Mil • 

Faruk Nafiz 

let Meclisi toplayıp milli hakimiyeti 
o müstakil ve hür mecliste tecelli et
tirmek kararını verdi. Ve 19 mart 
1920 de Anadolu ve Rumelide kendine 
bağlı bütün askeri ,.e mülki maka• 
lara bu kararını bi1dirdi. 

O zamanki teşkfüıta göre her san. 
caktan beş meb'us olmak üzere veri
len talimat dairesinde intiha\>ata ge
çildi. işte bu günlerdeydi ki, ismet 
Bey de Ankaraya vasıl olmuş ve Ana
dolu ordusunun erkanıharbiye tıefkl

lıitını yapmıya başlamıştı. 

İntihap edilen meb'uslar peJ4erpeJ' 
Anka raya gelmekte han, otel, 'ft kah
\'elere yerleşmekteydiler. 20 aiaaa~ 
ekseriyet hasıl olmuştu. Gazi Matae 
fa Kemalin gayesi meclisi bir an eY

vel açarak milleti işiyle daha )'&km• 
dan ve salahiyetle alakadar kılmak 

ve milli hakimiyet esasına ma.tenn 
yeni de,·let şeklini kurmaktı. Ve ni
hayet 23 nisan 1920 de bir euma ıll
nü öğleden sonra yani 12 sene evvel 
bu saatlerde bugün Cümhurlyet llalk 
fırkası merkezi umumisinin bulandq. 
ğu binada ilk defa Türk.iye Bfiytik 
Millet meclisi toplanmış n bu yeal 
ve asri kuruluş tamamlanmıı bıulaau
yordu. Mustafa Kemal meclisi •P*· 
tan sonra irad ettiği nutkunda .... 
leket ve milletin vazıyetini, vanh ft 
sarahatle tahlil \'e takip edilecek 7• 
lu işaret etmiştir. 

Bu böyle olmakla beraber aplaa 
mecliste el'an bazı müteredclit " 
mütevehhim insanlar yok dellldL 
Bunların başında bilha~ Konya 
meb'usu Abdürrahman çelebi Ye ta • 
raftaranı bulunuyordu. Bunlar la • 
tanbulla anlaşmanın yegane aellmet 
tariki olduğu kanaatinde bulunuyor
lar ve bu maksatlannı verdikleri bir 
takrirle de teyit ediyorlardı. 

o günlerde (27 Nisan) Fevzi pqa 
da Ankaraya gelmişti. Gazi, Fent 
paşayla uzun uzadıya görllşttlktea 
sonra kendisi lstanbuldan yeni pl
mi§ ve vaziyeti bilen bir adam olmak 
srfatıyle vaziyeti meclis azalarına 
izah vazifesini aldı. 

Fevzi paşa Istanbulda anlaşmak 
için tahayyül bile edilecek bir kuvvet 
bulunmadığını, her işi kendilerinden 
beklemek lüzum ,.e hakikatini izah 
etti. Takrir geri alıındı. Meclis artık 
vazifesine başlamıştı. 
Adına (Türkiye Büyük Millet Mee

lisi) dendi. n Riyasetine Mutafa 
Kemal paşa intihap olundu. 

Meclis: Hem teşrii, hem icrai sall
hiyetleri nefsinde toplamıştı. Biıaae • 
naleyh ilk iş hükumet teşkili ... ı .. 
si oldu. 

Bu mesele oldukça nazikti. Çblıla 
(Lütfen sayfayı çevi"""J 
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Velev hayal ve hulya da olsa henüz Arnavutlukta sefaret ---- Takvim ---.ı 
bir Osmanlı saltanatı \'e bir islflm f • d "" • 
hilifeti ve onun ifayı vazife eden bir esıs e ecegız 
hüktlmeti bulunduğunu kabul eden - Arnavutluk hükumetiyle siyasi 
Jer ve padişahı mağdur gösterecek se- münasebatımızın iadesinden son
bepler yaratanlar haylice idi. Fakat ra Arnavutluk hükumeti tarafın. 
Gazinin verdiği bir takrir bu işi de dan bir sefir tayin ediJinciye 
halletmişti. Binaenaleyh (Bir hüku • kadar muvakkaten sefir vazifesi· 
met teşkili 1,aruridir; Türkiye llü • ni görmek fizere Nezir Remzi 
yük Millet Meclisinin fevkinde hir bey maslahatgüzar srfatiyle mem
kuvvet rne\·cut değildir. Türkiye Bü- leketimize gönderilmişdi. 
yük Millet Meclisi teşrii ,-e icrai sa- Haber vcriJdiğine göre hari
lfthiyetleri kendinde toplamıştır. l\lec ciye vekaleti yeni sene bütcesi· 
listen aynlacak bir heyet meclise ve- De Arnavutlukta bir sefaret le· 
kil olarak hükümet işlerini görür. 

sisi için tahsisat koyacak, sonra 1\Ieclis reisi, bu heyetin de rei idir.) 
kayıtlan dahilinde devlet teşckkiil et· Tiran sefirimiz tayin edilecektir. 

• f ArnavutJuk hükümetide par· mışt. k 
Ct-,·det Kerim ney Büyük Mlllet ~ıccıısı Jementoda müzakere edilme te 

hükümctinln Anadoludakl bDytlk kıırtulu5 olan yeni bütcesinde Türkiye 
harbini yapnrnlc c:Umhıırlyetl n3Sıl lldn et- sefareti için tahsisat koymuştur. 
tığlııl de anlattıktan ıııonm "Bıı büyük ı;Un Bütcenin l::abulünden sonra mem· 
için &e\1nı>relc iilmu, olnn ~chltlcrlmlzl hn· 

Pazar Pazartesi 
24 nisan 25 nisan 

18 Zilhicce 19 Zilhicce 
GUn doğugu S,08 5,07 
Gtin batışı J 8,58 I 8,59 
Sabah namazı 5,05 5,0.l 
Öğle " 12.[2 12.12 
lkinr.ll 1600 16,01 
Ak§am " 18 58 18,59 
Yatsı " 20,.98 20.39 
lmsak 3,16 3,14 
Yılm geçen } 109 108 

GUnlerf 

Yılın kalan l 253 cı-o 

GUnlerf J -"" 
L 

Hava - Dün sıcaklık az:ımt ı 4. 
asgart 10 dereceydi Yarın rüzgılr hafif 
\'e muta vnssıt esecek, hava ekseriyetle 
açık olacaktır. 

tırlıynhm, ,.f" nıı~1lk ıwıstrnız Gıız.ı Mustıı· le!<etimizc gelecek sefir tayin 1 
fa Kemalin sruıdct ve aflyctını dlllycllm,. edilecektir. t:falkan konferansında 
dlyerl'k ııözlerlııl bitirdi. Arnavutluk baş mürahbcsı olarak 
MUştak ve Muzaffer Beylerin ~ehrimize gelen Mehmet bey Ko· 

hitabeleri niçenin memleketimize sefir 

RAOYOBugüa-1 
lS'fA?\BUL - 6 dan 7 ye kadar gnımo

/on, 7 den sekize kadar ı:ocuh; hııftruıı hnJ;;. 
l<ında Ali JUfııt h<>y tarafından kontcran.,., 
7 buçuktan 8 buçuğa kadar BedayU muslld 
heyeti, 8 buçuktan 9 buçuğa l<adar gramo
fonla opera, 9 buçuktan 10 a kadar Kemnı 
:ıı;ıynzJ bey he=retı, 10 dan 10 buçuğa ı<n· 
dar tnnı;-o. 

Cevdet Kerim beyin nutlrnnclanson- gönderilmcGt ihtimali çok kuv-
ra Ismail :r.rn~tak bey kürsüye geldi. vetlidir. Şehrimizde bulunan Ar
Gazi Hez~etlerinin büyük nutukların - navutlnr l~ehmet beyin tefirliği 
dan B. 1\1. Meclisinin Anknracla ilk için Arnavtluk hükumeti nezdin
açılışına ait olan kısımları okudu .. Da- de teşebbüsde bulu:ımu;Jlardır. 
rülfünun edebiyat fakültesi reisi l\Iü-ı==========~=:======ı 
zaffer bey yer yüzünde milli hakimj - dığımız heyecanın eksikliği onlara in · 
yet mefhumunun 19 uncu asırda na • tikali sayesinde mümkündür. Bugün 
sıl ya),ldığını, 'l'ürkiyede nasıl doğ • lstanbul Jlalke .. ·i bu intikal \'azifeA • 

nin kendisine düşenkısmını yapıyor. 
İstanbul Halkevi arkadaşlarımı SC\' 

gi ve saygıyla Sl'larnh.rorum.,. 

\1YANA - (~17,2 m.) !;;a.at ıs,so kor
ınr-15,0li çiftçi konfc.ran5ı·llS,80 gitarn mu· 
ı;iklsl • 16,20 konser • 17,50 A\·usturya Ma
cnrlııtnn futbol maçı, A\"usturya ,-e .Al • 
man lntlhııbatmın neUcf'lerl 20 kon· 
&er, 22 Akııam radyosu, 22,15 akşam kon· 
sert, 2-t,ı grıırnoton plakları, İntihabat nt-· 
tleruıı. 

ROMA - (Ul,2 m.) Saat 16,1.'S Napoll· 
den nakli, !;ocaklar ııantı, hu·a. ve !ipor gm· 
mofon, 19,.f,') Sapollılen nalıll, spor rapo • 
nı, 20 zanuın l:tnretl, h&vadis ve ırramofon 
20,•s konıın, 22,56 ha,·adis. 
BUDAPEŞTE - (MO,;> m.) Saat n,ı; 

askeri konııer, 19,20 konferans, 20 operet, 
\',\l:ŞOVA - ( 1411 m.) saat 17," lrnıı 

ser, 20,16 kon!M'r, 22,10 Piyano, 23 Dan. 
musikisi. 

Halis altından bir yüzüğü 
yaldızlanmış adi bir yüzükJe 

kim değişir? 
HaJii aJtından bir yüzüğü yalnızca yalcJızlanmıı 

bir yüzükle değişen insanın ne kadar dar düşünceli 
olması icabeder. Buna rağmen hatta akıllı bazı 
in sanlar vardır ki, bunlar aynı şeyi yapamazsalar 
dahi ona benzer bir şekilde harel<et etmektedirler. 

'' Bir A S P i R i N 11 satın almak isteyen bazı 
insanlarm eylerine bunun yerine başka bir ilaç 
getirdikleri vakidir. Bunlar güç kazandıkJarı para· 
larını vermişler, fakat mukabilinde halis bir mal 
almamışlardır. Siz daha nkıllı davranınız. Size 
verilen tabletlerin üzerinde 9aye:- işaretinin bulun
masına dikkat ediniz. 

Her bir iyi ilaçta olduğu gibi ASPıRiN'in de 
bir çok takhtleri mevcut olup bu taklitler meya• 
011 ela Bayer işaretine pek benziyen işaretler taıı· 
yanları da vardır. Bunlar ASPiRiN değildir. yalnız 
bir A S P i R i N mevcut olup o da bayer i,areti 
altında tanınmaktadır. Her kesin tanıdığı iyi bir 
ilaç olan AS P i R i N, soğuk algınlıklarında, gripte, 
baş ve vücut ağrılarında size pek çok defalar 
yardım etmiştir. Onun için kendi Sıhhatinizi düşü
nerek A S P i R i N d~n baıka hiç bır ~ey almamaia 
dikkat etmeniz lazımdır. 

Nişanlanma ı 
'Son Posta., gazetesi sermiıreıtio 1. 'ı 

muavini lbrahim l~them be}in kerimesi 
llavran ikinci mektep muallimi Huriye 
hanımla Ziraat bankası münteslplerindcrı 
Halil beyin nişan merasimi Fatihte ma· 
ye müfettişlerinden l mail be) in hanele 
rinde icra edilmiştir. Tarafeyne saadet 

Kadın ve do~um hastalıklara 
Mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Natif 
Türbe, eski Hilaliahmer binaı 

No. Tel. 226 2120 

doğunu anlattı. .Alelade bir islfıh~~t 
hareketi mahiyetinde olan tanzimatı 
hayriyeyle milli hakimiyet arasında 
birnlaka bulunmadığını, milli hftki -
miyete biraz ben7.er bir hareketin 1293 
kanunu esasi inin ilaniyle görülür gi . 
bi olduğunu, fakat bu aldatıcı parıl • 
tının çabuk söndüğünü söyledi, 190 

deki ikinci meşrutiyetin manasını tah
lil etti, padişahlık idaresi altındn!.i 
meşrutiyetin hakiki milli hakimiyet 
demek olmadığını izaheW. l\lilH mü
cadele senelerinde lstanbuldaki padi· 
şahide hükömetinin Anadoludaki ha • 
las kavğasına karşı aldığı menfi va • 
zıyetin de bunu teyit ettiğini ilfıYe et . 
ti. Nihayet Ankarada Il. M. Meclis • 
nin ilk celsesinde kabul edilen Ga7J 
Mustafa Kemal Hazretlerinin takrir. 
!erindeki B. M. Meclisinin üs tünde hiç 
bir kU\'l'et \'e hakimiyet olamaz yo . 
!undaki kaydin bizim memleketimiz -
de ilk defa hakiki milli hakimiyeti i . 
lan eden bir ı.öz olduğunu .söyledi. 

Gazinin gençliğe hitabı 
Müteakiben Şehir bandosunu teşkil 

eden san'atkar gençlerimizden bir 
zümre Gazinin gençliğe hitabından 

bestelenmiş bir kısmı okudular. içti · 
mu milli hdkimiyet heyecam ve neşe
si içinde hitam buldu. Dünkü içtima
da söylenilen nutuklar gece İstanbul 
rad)•osunda okunmuştur. 

Gazlre tazimat 

temenni ederiz 

,_-ı•ıllllliWilllllll!'lll/lilllllBOOllW!lllfilll!iim1ı111~1mınııa111~00ü~ u m~ nı ;ıı r~ ~~ n Hııııı m n 

i · Hanımefendiler, 

-~-

Muzaffer beyden sonra bir genç 
hanımla bir genç erkek talebe kürsü -
)e geldiler, vatan sevgisini söylü • 
ren bir kaç şiir inşat ettiler. nu a -
rada Faruk Nafb: beyin yeni yaz -
makta olduğu Kahraman isimli man • 
zum piyesten de bir par~a okundu. Da. 
ha sonra fırkıt umumi katibi Recep 
bey ayağa kalktı \'e şu sözleri söyle . 
di: 

:Recep Beyin nutku 
- Bugün Istanbulda hulunuşum 

bana 23 nisan bayramımızı 1-rtanbul 
Halkevi arkadaşlarım arasında tes'it 
etmek fırsatını verdi. Bunu en yük
sek baht &a),yorum. 

Arkadaşlanm Cevdet Kerim, Is. 
mail Müştak, Muzaffer beylerle ken
dilerini Halkevi kürsüsünde tanıdı • 
ğım iki genç arkadaşım 23 nisan gü -
nünü veheyecanını hize yaşattılar. 

Ben de reali:;t bir adam s1fatiylc 
bu büyük günün bin \'asfı arasında en 
bariz gördüğüm kısa bir tarifi yap . 
ma.k isterim. 

Arkadaşlar! Bizden b~kaları, biz. 
den bahsederken Türk miJletinin kah
ramanlık gibi, fedakarlık gibi bir 
çok kıymetli hasretlerini sayarlar ,.e 
ekseriya sıfat olarak milJetinıizin ku
ruculuk, de\'let kurmak \'C onu iş . 
lctmek kabili,}etini eksik görürler, \'c 

bunu telkin ederler. 
2.'l nisan hadisesi hass.-ıtan hatıra 

gelen ve gelcmiyen bin türlü müşkül 
arasında Türk milletinin kendi asa · 
Jetine lfıyik ve dünyanın modern ta • 
lakkilerine uygun bir de,·let kuru~u · 
nu, de,·let kurmak kabiliyetini göste -
rir. 

lçtimada bu büyük gün münasebe
tiyle Gazi lla~retleıine arzrtazimat ~
dilmesi alkışlar arasında kabul edil . 
miştir. 

DUn geceki balo 
Dün gece Halkevinde Hakimi

yeti milliye bayramı şerefine bir 
balo verilmiştir. Baloya vali, 
kolordu kumandcnı, birçok m eb
uslar ve şehrimizin birçok mu· 
teber ve maruf kimseleri iştirak 
etmiştir. 

Beşikta,ta 

Bu sefer 23 Niean Beşiktaıta 
pe!{ parlak bir şekilde teıit e-
dildi. B~şiktaş muhitindeki 25 
mektep talebesi önlerinde şehir 
ba:ıdosu olduğu halde evveli 
Kaymakamlık ve müteakıben de 
Beşiktaş Halk Fırkası önünde 
tezahürat yaptı 

Talebeler tarafından birer nu
tuk irod '!dildi. Mütealnben 
evvela Vecihe Ziya hanım bade· 
hu güzide şairlerimizden Fatin 
Tevfik Bey tarafından destani 
bir hitabe söylendi. 

An karada 
Ankara? 23 (A.A) - Bugün 

Milli hakimiyet bayramı memle· 
ketin h~r tarafında büyük teza-
hüratla tes'it olunmaktadır, Tek
mil devair müessesat ve çarşılar 
kapalıdır. Şehir bayraklarla do
nanmıştır akıama tenvirat yapı· 
Jacaldır ve Halkevinde müsame
re verilecektir. Anadolu ajanıı 
bu milli bayram münasebetiyle 
tebriklerini arzeder. 
Başveklllmizln teşekkUrleri 

Ankara, 23 (A.A) Hakimiyeti 
Milliye bayramı müuasebetiyle 
gerek telgrafla ve gerek mek
tupla tebrikatta bulunan zevata 
Başvekil Paşa Hz. ayrı ayrı cevap 
vermeğc vakitleri müsait olma· 
dığından teıekkür ve tebrikleri· 
nin ib)agına Anadolu ajansını 
tavsit buyurmuşlardır. 

Mnhtelif şehirlerde 

Aııkadaşlar, ben bundan geriye 
doğru 13 üncü 23 nisanı, bugün bize 
milli bayram tanıtan hadiseler içinde 
geçirmiş bir adam olarak 23 nisanın 
manasına bliyük ehemmiyet vermek 1ü 
ıumuna kani bulunuyorum. Bugün
den ileriye doğru yüzüncü ,.e bininci 
2.3 nisanı yaşıyacak nesillerimizin, e\'· 
latlanmızın, kardeşlerimizin büyük 
günüyle Ye onun yüksek rn.ınasiylc 
dolu olarak çalrşmaları bugün yaşa -

Çanakl:ale lzmir, Edirne ve 
Havzadan aldığımız telgraflarda 
Hakimiyeti milliye bayramının 
oralarda da çok samimi tezahürat 
içinde tesit edildiği bildiriJmek
tcdir. 

İ İPEKİŞ in hu mevsime mahsus 1 nefis ipekli kumaşlai-ından istifade_.., 
fi edebilmeniz imkcinı hazırlanıyor. ~ 

1 Mayısta Ankara' da açılacak 
Yerli mallar sergisini müteakip: 

lstanbul 

- ve -

g Ankara' da 
~ . . B Bilyiik IPEKIŞ mağa-
1 zal1:1rı açılıncıya kadar 

1 hanımlarımızın Avrur 
pa mamulatından 

1 mUstağ~l kalmaları 
1 ıçin : 
g HUSUSi -: 

Satış 
Şubeleri 

açılacaktır 

IPEKIŞ Ankara sergisine büyük 
mikyasta iştirak ediyor 
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7 - V AKIT 24 NiSAN 1932 _,, 

Kibrit kıralının sahtekar
lığı çok mühimleşiyor 

1( Geçenlerde ölen kibrit kıralı 
rcuger'in, ölümünden sonra, ha

Yahnda sürü sürü sahtekarlıklar 
i"Ptığı anlaşılmıştı. Bu sabtekar
ıklar bütün Avrupada derin ak
•~ülimcllcr yapmıştır. Verilen ma-
~~aıata göre Kruger ltalya hü
uınetinin hazine tahvilatı üze-

rinde de sahtekarlıklar yapmış, 
hesaplarını yanlış çıkarmıştır. 

Stokbolmde Kruger'in arkadaşı 
0!an Lange, Huldt ve Holm tev
kıf edilmiştir. Bununla beraber 
hu işleri bizzat Kreuge'rin yaptığı 
2:annolunuyor. 

I Kreuger tarafından tezyit olunan 
talyan hazine tahvilatı, lsveç, 
erkanı harbiye matbaasmda ta
bolunmuştur. Kreuge~ lsveçteki 
nüfuzundan istifade ederek bu 
senetleri erkanı harbiye matbaa· 

~~?a bastırmış ve o zaman ken-
ısınden şüphe edilmemişti. 
lsveç. 2aıetelerinio verdiği ma

lumata göre Krcuger alta sene 
hesaplarını yanlış göstermiye 
llıuvaffak olmuş ve lngiliz muta
hassıslarmın hesaplarını tetkik 
etınelerini kabul etmemiştir. 

kimse onun namusşiken bir ha· 
rekette bulunduğuna inanmamıştı. 

Fak at Kreugerin ölümü üzerine 
onun kumpanyalarına ait işlerini 
tahkik eden heyetin hazırladığı 
raporlardan kibrit kralının ma· 
sasında her biri beş milyon Türk 
lirası kıymetinde 42 Italyan ha
zine tahvili bulunduğu anlaşıl

mıştır. Bunlar Italyan inhisar 
dairesi tarafından neşredilmiş gi
bi gösteriliyor ve üzerinde Ital
ya' maliye nazırının imzası bulu
nuyor. Bunların hepsi sahtedir. 

Bu tahviller hakkında ltalya 
hükumeti nezdinde tahkikat ya
pılmış ve neticede Italya hüku
metinin böyle sahte tahvilat 
çıkarmadı,iı anlaşılmışbr. Tahvil
Jerin üzerindeki imzalar ehli hib-
reye gösterme.iiği zamanlar biz
zat Kreuğerin bu sahte imzaları 
kendi eliyle attığı sabit olmuştur. 

Bütün dünya matbuatı bu 
meseleyle uzun uzadıya meşgul 
olmaktan ve vazıyeti günden 
güne artan hırs ve dehşetle 
karşılamaktadır. 

M atbaamı:za nelen eserler: 
Tevkif edilen üç adamın bir 

~1ür~i tezvirata da alet edildikleri 
1 erı sürülüyor. Şen çocuk 

Bu suretle yapılan sahte işler l\lcmlckctlmizin Pn güzel çocuk mec 

,3. KO. Sa. Al. Ko. dan. , 

lll. K. O. ihtiyacı i~in 500 karam
na pazarhlda alınacaktır. }halesi 26 
- ·i - 932 paazrtesi günü .saat 17 de 
komisyonumuzda yapılacaktır. Ta · 
liplerin şartnamesini almak üzere her 
gün ve pazarlığa iştirak edeceklerin 
de vakti muayende komisyonumuza 
miiracaatlan. (211) (l:i:il) 

il: •• 

K O. kıtaatı ihtiyacı i~in (3000) 
ip yular başlığı pazarlıkla alınacak
tır. İhalesi 26 - 4 - 932 pazartesi 
günii saat 16 da komisyonumuzda ya 
prlacaktır. Taliplerin şartnamesini al 
mak üzere her gün ve pazarlığa i ti
rak edeceklerin de vakti muayyende> 
komisyonumuza müracaatları. (209) 
(1:>49) 

* "' * 
K. O. ha~·vanatr i~in 1000 adet şap

lı deri yular başlığı alınacaktır. Jh:ı
lesi 2-1 - 4 - 932 pazar günü saat 16 
da komisyonumuzda yapılacaktır. :1.';ii 
mune ·ini görmek ve şartnamesini at. 
mak isti.ren !erin her gün pazarlı.Ya i..; ... ~ 

tirak edeceklerin de komisyonumuzn 
vakti muayyeninde müracaatları. 

1527 
* * * 

Halıcıoğlunda 111 üncü Topçu 
taburunda mevcut 50 araba gübre 
pazarlıkla satılacaktır. İhalesi 
25 - 4 - 932 paazrtesi günü saat 
15 tc yapılacktır. Taliplerin şart -
namesini almak için her gün ve 
müzayedeye iştirak için de vakti 
muayyeninde komisyonumuza mü 
racaatları. (208) (15L18) 

• • * 
K. O. için 30 adet büyük kazan a1ı-I 

nacaktır. İhalesi 26-4-932 Salı günü ı 
saat 16,5 ta kombyonumuzda yapıla

caktır. Şartnamesini almak nümune· 
sini görmek isteyenlerin her gün pa· 
zarlrğına i ·tirak edeceklerin de vakti 

iktisat Vekaletinden: 
Kütahya vilayetinin Emet kşzası dahilinde Kml Bük karye· 

sinde şimalen Gedik Harmanından bcd ile Çatıcık deresinin 
Emet çayına döküldüğü noktadan bilmUrur Maşık tepesine hattı 
münkesir, Şa~kan mezkür tepeden Kör tepesine hattı müstakim, 
Cenuben Kor tepesınden Bakıcık Gediğine hattı müstakim, 
Garben mezkür Gedik He Sarıcalar Gediği ve Gedik harmanı 
arasında hattı münkesir ile mahdut ve masahai sathivesi 176 
cerip arazide Acem zade Ahmet efendi tarafından bittaharri 
meydana çık;Jrılan liğnit kömür madeni 99 sene müddetle mu· 
maileyh uhdesine ihale olunacağından maden niıamnamesinin 
36 ve 37 inci maddeleri mucibince bu bapta itirazı olanlar n 
24 - 4 - 932 tarihinden iki ay müddet zarfında Ankuada lktısat 
Vekaletine ve mahaUinde makamı vilayete müracaat oylemeleri 
ilan olunur. (1589) 

Uşak Şayak Fabrikası Türk Anonım şir
ketinden: 

13 Nisan 932 tarihinde vakı alelade heyeti umumiye içtima• 

ında içtimam 26 Mayıs 932 tarih ve Perşenbe günü saat 14 son• 

rada fabrikada içtima edilecckdir. 

Nizamnamei hususumuzun 26 nci ve Ticaret kanununun 371 • 
nci maddeleri ahkamına tevfıkan hissedaramn müracaatları ilan 
olunur. 

RUznameı mUzakerat: 
Meclis idare raporunun kıraeti. 
Mürakip ,. ,, • 
Planço ve hisabatm kabuli. 

Mec:is idare ve .Mürakip tayini. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
4 üncü keşide 11 Mayıs 1932 dedir. 

Rüyü~ i~ronıiye 40,000 lira~ır 
Ayrıca: 15,000, 10,000 Liralık büyük ikramiyeler ve 20,000 

Liralık bir miikafat vardır. neticesinde Kreugerin 105 milyon muasıdır. On beş günde bir çıkar. 
dolar ihHlis ettiği anlaşılmıştır. l)tinya çocuk edebiyatının en glızel par muayyeninde komisyonumuza müra· ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

b caatları. (213) (1570) 
Şayanı hayret olan nokta Kreu· çalıırını ancak u mecmuad:ı. hulabilir~i· * * * rin her gün \ 'C pazarlığa iştirak ede· 4 - 9J2 pazartesi günii saat l:> te ko· 

Derı"n hayatında kendı"s"ınden zer- ni~ Şiiılcri ve hik:\ycleri memleketimizin . 1 . . d 1 , ,
1 

. () ceklerın muayeıı saatte comısyonumu· mı )'on a yapı aca~ ır. Tnhpleıin tanınmış muharrirleri tarafından yazılmal\- K. O. ve 1 inci fırka kıtaatı için 
te kadar şüphe olunmamasıdır. tadır. J:l.OOO kilo bulgur pazarlıkla alınacak- za mürncantları. (212) (1~69) ~artnamC'sini almak iizcre her gün ''e 

liattl onun ölümünden sonra Altıncı sayısı çıkmıştır. Çocuklurı· tır. lhale i 25-4·932 Pazartesi günü ııı ıı: * par.arlığa iştirak edeceklerin de ,·ak · 
kunıpanyalarma ait hisse sene- mız:ı \"e nilc bıb:ılBrına bilhasc•a ta\siyc s:ı:ıt lG d:ı komic:yonumuzdıı yapıla- .K. O. ihtiyacı için ~l:j küçük kaza- ti muayyende kornisyc;,ınumuza müra • 
!atının düşmes\ üzerine hiç bir 1 edeıiz caktır. Şartnamesini alma!• i tc)enk· nın pazarlıkla alınacaktır. İhalesi 26 cnatları. (210) (l:;;ıo) 

··~---------·-~-----~---------------------------------------~--------------

rARtH EL KfTABT --------
(1535) Eceovalı Yakup namında birinin oğlu ve Akdenizin en me! • 
~ur korsanı olan Hızır reis (Barbaros Hayrettin) Alman imparatorunun 
d?n~nmaıile muvaffakıyetle çarpıştı . T unusta, Cezayirde kaleler zapte • 
ıldı. Kanuni Hayrettini Kaptan paş tayin etti. Ve Osmanlı donanması -

nı emrine verdi. Hayrettin Afrikanm şimalini zaptetti. (Preveze) limanı· 
tır .rnuhasara eden Venedikli (Andrea Dorya) nın donanmasını ma~lfıp 
ettı. Bütün Akdenizi Türk gölü haline koydu. Bu zamanda Hinde ıefer ya, 
Pılınııaa da bir fayda görülmedi. 

Süleyman devrinde nüfus, içtimai ve 
siyasi teşkilat 

Hudutlar r 

tn Türkiyenin şimal hudlutları bugünkü Ukraynanın şimale doğru git· 
n ehk §artiyle ortasından, geçiyor, Romanya, Sırbistan bu hudutların ce -

u undan kalıyordu. 
l·· k Şarkta Basra körfezinde başlıyarak İran Azerbaycanın bir kısmını 
t ur lere bırakarak Karadenizin şimaline çıkardı. Cenup hudutları, bir 
a.ra.fta Umman denizi, Afrikada Nubiye ve büyük sahradan geçerdi. 

d B~ zamanda imparatorluk 6 milyon kilometrl? murabbaı genişliğin • 
~ ar~zıye hükmediyordu. Bu geniş imparatorluğun nüfusu da takriben 

nulyon kadardı. 20 milyonu hırisliyandı. 
Sanayi: ithalAt ve ihracat : 

tok Bu devirde sanayi büyük bir inkişaf göstermi~ti. İhracat ithalattan 
fazlaydı. 
O zamanın ithalat eşyası, (kürk, çuha, kadife) gibi lüks eşyasıydı. 
Maliye işleri : 

)~a· f On altıncı asırda şark sanayii ve ziraati garbe faikti. Devlet mali • 
aef ı .ena vaziyette değildi. Fakat istilanın son zamanlarında ZiP."etuvar 

erıS: giderken bütçe açığı mevcuttu. "' 
uleymandan sonra umumiyetle mali vaziyet fenalaşmıştır. 

VllAyetler ve tabi hükOmetler : 

ediy Odıma.nlı İmparatorluğu mütecanis olmıyan memleketlerden tesekkül 
or u M k d ~ d d ~ · •ancak b. e~ eze o~ru :ın ogn:ı~a merbut olan sahalar beylerbeyi ve 

1-:ıra.J O eylerı vasrtaııyle ıdare cdılıyordu. Tabi kırallıklar vardı. Erdel 
1 •ınanl · t b ' • CU-af d ı ımpara orunu .met u tanırdı. Yerli prenslerden biri halk 
Efl~n İntihap edilerek Erdel kırallığına geçirilirdi. 

~en gel ak B'-!ğdan beyleri de böyle idi. Mekkcde Peygamberin sülalesin· 
hğine ten. ferıfler vardı. Bunlar.~ men~u:- verilmek suretiyle Mekke emir • 

G ayın olunurlardi. 
:ra.n hua ar~ ocakları denen Tunus. Cezayir idaresi diğer vilayetlere naza • 

uaıyeti haizdi. 

____ .. a11111wez-w•- l'AillH EL KITABl -----183-
Akdeniz adaları ve bazı sahil mnıtakaları Kaptnnpaşa eyaleti namı 

altında büyük a.miralin idaresine verilmişti. Hulasa Osmanlı imparator 
luğu muhtelif tarzlarda idare edilen bir çok memleketlerin mecmuu idi. 

Merkezi idare : 

Hükümdar merkezi idarenin ba~ındaydı. Bunlar, Hakan ve Han, pa• 
dişah, hükümdar lakaplarını kullanmıtlar, fakat Süleyman ve halefleri 
tarafından halife sıfatı pek az kullanılmıştır. 

Devlet idaresi hakkında kararlar İstanbul sarayında kubbe altında 
toplanan (Divanı hümayun) da. veril!r. Divanı hümayunda veziri azam, 
vezirler, kazaskerler, İstanbul kadısı, yeniçeri ağası, ve defterdar bu • 
lunurdu. Bu bir nevi nazırlar mecli5i idi. 

Memurlar: 

Memurlar dört sınıfa ayrılmışlardı: 
1 - (Tariki mülkiye) idare memurları. 
2 - (Tariki ilmiye) Adliye ve maarif. 
3 - (Tariki kalemiye) büro at.!amları. 
4 - (Seyfiye) Askerler. 

Arazi ; 

Arazi gene timnr, has, zeamet usullerinde idare ediliyordu. Bir ta
rafta da mülkiyeti allnha terkedilmiş mallar vardı ki bunlar da vakıflan 
te§kil ediyordu. 

Bu suretle askeri hizmete mukabil bahşedilen timar ve ziametten do· 
ğan feodalite kuvvetleniyordu. 

Esnaf ve kövlUler ; 

Esnaf lonca usullerine tabidi. Köyler köy muhtarları vasıtaıiyle ida· 
re ediliyordu. 

Kanunlar ı 

Süleyman kanuni diye ~öhret almıştır. Çünkü İkinci Mehmedin ya .. 
rım bıraktığı kanunları o tamamlamı~tır. 

Kanuni esas teşkilat hakkında knnun koymamıştır. Koyduğu kanunlar 
vergilere, cazalara, timarlara, askeri teşkili.ta, verasete, luristiyan tebanın 
bazı mükellefiyetleri hakkındadır. 

Osmanh harsı ; 

Yarım asır kadar (1520 - 1566) süren Kanuni Osmanlı harsınm inki· 
~afı itibariyle dikkate layıktır. M~mar Sinanın Süleymaniye ve Edirne-
de yaptığı Selimiye camileri bu devrın ruhunu ifade etmektedir. 

Edebiyatta halk edeb~yatı çoğ~lmış fakat terakki göstermemiş, sara• 
yın ve münevverlerin cdebıyatı genışlemiş. Baki bu devrin şaheseridir. 

. . Ender!-1~ edebiya~ında lra? te.siri bu devirde pürüzsüz bir hale gel • 
rnııtır. Bakının Kanumye mersıyes1 Osmanlı Enderun edebivatınm vüzel 
bir eseridir. 



lzmit asliye Hukuk mahkeme
sinden: 

Çocuk Haftasında kumbara alayı 2. KAnun evvel. 928 tarihinde lzmit 
mahkemesince Hl'-sına karar verilen iz· 
mitin Nurittin paşa caddesinde Züccaci
Y• tüccan Ali Riza zade Fahrettin bey
den matlubu olan bilumum alacaklıların 
koogordıto müzakeresinin ifası için yev
mi içtima olarak tayin edilen 13.4.932 

f;~V AKIT ıo 
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• içi ne'şe ile dolu ~ Bayram ne kadar tatlı 
Birer kumbaramız var ' Arabamız kanatlı 
Biz aşarız her yolu C> Neş'emlz iki katlı 
Çftnkllkumbaramız var 1 Çllnkll kumbaramız var • 

ı····-·· .. ···-··-·-····················-·······--. ı Tilrklye iş Bankasıi .......................................................... 

tarihinde ekseriyet tahassül etmediğinden 
tarihi ilAndan bir hafta sonı a aynı iş için 
içtima edılmek üzere esbabı matlubun 
toplanma yeri olan lzmit mahkemesi sa· 
!onunda saat 14 de bulunmaları lüzumu 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilıln 
olun ur. (928 370) 

Afyon - Emirdağı Hukuk ha
kimliiindeo : 

Yirmi seneyi mütecavuz bir zcman
dan beri kendisinden haber alınamadığı 
beyanile hakkında gaiplik karan itası bi· 
raderi eski Akviran karyesinden Emir 
oğlu Kadir vekili Şevket efendi tarafın-
dan talep olunan aslan Totrukan muha· 
cirlerinden olup Emird:ığı nufus sicillinde 
mukayyet Emir oğlu rın~anın filh:ıkıka 
yirmi sene); mütecavüz bir zemandan 
heri ikamet ettiği karyeden müfarekat 
ederek hayat ve mematı meçhul kaldığı 

ve yirmi seneden beri kendisinden haber 
ahnamadıA"t şuhudun şehadatt anlaşılmak
la mumaileyhin hayat ve mematından 
haberdar olanların ala ay içerisinde Af
yon • Emirdağ• mahkemesine bilmüracaa 
malumatlannı beyan etmeleri lüzumu ilan 
olunur. (423) 

Klrahk sayfiye - Üsküdar 
larbaşında tophıneli oğlunda altuni 
mahallesinde 46 No. lu beş oda ve 
apteshane ve 300 arşın bahçeyi b 
nezareti kı\milesi bulunan hane kiri 
\"erileceğinden arzu edenler topblll 
oğlunda kömürcü Ali beyle bekçiye 
pazarlık için lstanbul Çenberlitaş Di 
yolu karababa sokağında 10 No da H• 
dar beye müracnatleri ildn olunur. 

wıııw ıoomııııııı~~ ıııı~m~m~ı 
Doktor 

Hafız Cemal 
Dahllt hstahklar mutaha• 

Cumadan maada her gün öğl,. 
sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar Is 
bulda dinnyolunda 118 numaralı 

muayene ve tedavi eder. Telefon: 
tanbul (2. 22398) 

r VAKiT 
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 

Tütün inhisarı Umumi mü
dürlüğünden: 

Edirne Defterdarlığın
dan: 

Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 
2.S8?2 id:ıre 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Vakıt. 

===--Abone şartlan: 
ı 3 tı 12 Ayhk 

Dahilde 150 400 750 1400 Kurut 
Hariçte - 800 1450 2700 

lıtanbul Ambar ve imalathanelerinde mevcut takriben 
(550,000) kilo iıtimale gayrı salih tütün Ye kırıntılar - memleket
ten ihraç edilmek üzere - pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin (850) 
liralık teminatı hamilen (S-S-932) perıembc günü ssat 11 de 
Galatada Milbayaa komisyonuna müracaatlan. (1384) 

N. Mevkii Cinsi Bedeli muhammeni Taksiti !!!,n f&rtlanmız: Lira 
374 Edirne-Dilaver B. Hane 12000 8 Resmi Hususi 

Saun 10 Kt 12,50 ~ 
Balida numara, mevkii ve cinsi muharrer hane bedeli sekiz Santim• 20 • 25 

Gedikpaşa'da J. Satınalma komis
yonu Riyasetinden: 

sene ve sekiz taksitte tahsiJ Ye istifa edilmek ıartile temliken 
satılmak üzere 11 Nisan 932 tarihinden 1 Mayıs 932 tarihine 
kadar (20) gün müddetle müzayedeye çıkarılmış olduğundan ta· 
lip olanlarlD bedeli muhammen inin % 7 ,S nisbetinde depozito 
akçesile birlikte Edime milli emlik dairesine müracaatları ilin 
olunur. (1525) 

KUçUk llAn !artlarımız ı 
1 ~ .i 4 1 - 1 O Ucf ab 

30 50 65 7 5 100 Kuruş 
A- Abonelerimızin her üç ayb

ğı için bir defa meccanendir 
H - 4 satın geçen ilAnlıınn fazla 
atın için 5 kuruş zammolunur, 

J. efradı için a!th, üstlü ve somyalı üç yliz doksan sekiz adet yi iÖrmek üzere her gün ve münakasaya iştirak için teminat ve V AKIT Matbaası 
demir karyolanın kapalı zarfla mOnakaaası 9-Mayas-932 pazarteei teklifnamelerile ~ezk}ir ıilnde muayyen saate kadar komisyonu· Sahibi: Mehmet Asım. amaml 
gGnli saat on birde yapılacaktır. Taliplerin 1artnam~ ve nümOne· 7uma mllracaatlefİ. (1533) .. ,.. . ~ nesrh t müdürü: Refik Ahmet 

--·-····-----------------------------·------------------·-···--------------
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Bu devirde aristokratik edebiyatla halk edebiyatı arasında bir ıahsi
yet daha edebiyat alemini aarmıtbı·.Fuzuli. 

ilim hayab inkişaf etmittir. lbnikemal, Ebüuuut birer ilim adamı 
olarak bu devirde yaşamıılardır. 

Rıyaziyeye ait eser yazan Mirim çelebi Matrakçı Naıuh, Muvakkit 
Mustafa ve tıbba dair eser yazan Ahi Ahmet çelebi de bu devrin insanla· 
rmdandır. 

Bu devrin minyatürcülüğü hakkında Hünername pek güzel bir fikir 
verebilir. 

Saray ihtişamı, israf, inhitat ve inkıraz 
tohumları 

imparatorluk geniıti. Zengindi. Sefahat bqlamııtı. Bilhassa Kanu • 
ninin aon zamanlarıncfa saray kadınlan devletin siyasetine nüfuza baş • 
lamıtlardı. Saray kadınları ile münaıebettar olan sadrazamlar da bu ka
nııklıklara ıebep oluyorlardı. Hatta bu yüzden saray cinayetleri oldu. 

- Sokullu Mehmet Paşa -

Kanuni ömrünün son devrinde muharebelere çıkmıyor, .devlet itle • 
ri7le pek metaul olamıyordu. Ve imparator Maksimliyen Erde) ıehrine 
sarkmblıia batladı, Oımanlı hazinesine vereceği vergiyi vermedi. Bu za
manda Kanuni eıkiden Rumeli beylerbeyliğinde bulunmuı Avrupa si. 
yuetine vikif meıhur vezirlerden Sokulluyu sadrazam yaptı.' 

Sokullu padi~ahı tekrar sefere gitmeye icbar etti. Ve sefer baıladr. 
Osmanlı ordusu Zıketvarı zaptettiği sırada 46 sene hükümdarlık eden 
kanuni öldü (1566). Sokullu Süleymanın son yıllanndan itibaren 15 aeııe 
1&drazambk etti. ikinci Selim ve üçüncü Muradın zamanında hükUmeti 
idare etti. • 

Sokullu Oımanb imparatorluğunu Asyadaki Türk kütleleriyle bir • 
lettirmek İstiyordu. Bunun için Don ve Volga ırmaklarının biribirlerine 
yaldqtıklan yerlere kanal açarak Karadenizden Hazara donanma geçir • 
mek ve tarktaki Türk üktleleriyle alaka peyda etmek istiyordu. Bu kana· 
bn açılmasına baılandı. Fakat Kırım hanı bunu kendi aleyhine bir hare• 
ket telikki etti. Rumlar da mümanaat etti. Kanalın açılmasından sarfı na
zar edildi. 

Dahllt lğtlşaşlar, muvalfakıyetslzllkler, 
Zltva Torok muahedesi 

Sokullu 1576 da bir deli tarafından öldüriildü. Bundan ıonra malt, 
idari, ukert ~tat meydana çıkmlya bqladı. 
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Çünkü, Fransa kıralı ct>ir düftüğü zaman kıralın annesi Kanuniden 

muavenet rica etmişti. Bunab.~ '1ir sene sonra Türkler büyük Macar 
fütuhatile meıguldüler. Fransa kıralı imparatorla (Madrit) ıulhünü İm• 
zaladı. Hatti müahedenin bir maddesi imparatorla, kıralı bir noktada 
müıterek harekete sevkediyordu. Framuva ve Şarl protestanlara ve Türk• 
lere kartı cephe birliği yapacaklrdı. 

Vakıa F ransuva müahedenin bu maddesine sadık kalamdı. 
Fakat Türkler Viyanayı muhasara ettikleri ıırada Fransa imparatorile 

sulh etmiı olduğu için imparatorun ordusu ıerbest kaldı. Kuvvetleri çoialan 
imparator Viyanamn Türkler tarafından zaptedilmesine mini oldu. 
Bunlara rağmen 1535 te Fransa Osmanlı ittifakı heımen imzalandı. Bu 
ittifaktan Türkler bir ıey kazanmadılar, Fransızlar iıtifad eettiler: 

Çünkü Fransızlar 1535 kapitülasyon fermanını aldılar: 
A) Bu fermanla, Fransızlar bütun Osmanlı limanlannda ticaret yap

mak imtiyazını kazandılar. 
B) Fransızlardan bqka ecnebi devletleri gemilerinin Türk liman• 

larında, Türk sularında ancak F ranıız bayrağı takarak dolaıabilecekle • 
ri teıbit edildi. 

C) Fransız tebaası katoliklerin din hürriyeti kabul edildikten maa• 
da, Kudüs ve Beytüllahım kiliselerinin muhafazası hakkı da Fran1ız te • 
baasına verildi. 

Bu imtiyazlar sonradan ıu ıekle girdi: 
1 - Franıanın ıark ticaretini inhisara alması. 
2 - Türkiyedeki hıristiyan tebaa üzerinde Fransanm himayesinio 

bulunması. 
Osmanlı imparatorluğu zayıfladığı zaman Fransaya verilen buimti• 

yazlar diğer devletler tarafından da istendi ve elde edildi. Bunun neti • 
cesinde Osmanlı devletinin harici ticareti, ve tebaası üzerinde kaza bak• 
kı takyit edilmiı oldu. Bu iae istiklalini kaybetmek demekti. 

Rus Çarhlının kurulması ı 

Kanuni Fransızlara sonradan İmparatorluğu parçalıyan imtiyazlar 
verdiği gibi, imparatorluğun inkırazında mühim bir rol sahibi olan Rut 
ç.arlığının da inkiıafına mini olmadı. 

On beıinci asnn ortalarına kadar Rus prensleri Altınordu hanlanaa 
tabidiler. Üçüncü lvan Altınordu hakimiyetinden çıktı. (1462 • 1505)• 
Üçüncü Jvan ıon Bizans imparatorunun kardeıinin kızıyle evlenince 
kendini ıarki Roma ortodoks imparatorlujuna varis telakki ediyordu. 
Uçüncü lvanın oğlu dördüncü Korkunç lvan kendine çar unvanım ver• 
di. lvan şarki Romanın kayseri ilan edildi. 

Çarlık az zamanda etrafındaki hanlıkları istila etti. 

Bağdadın zaptı ve şimali Afrlkanın lstııası 

Türk orduları Macaristanda uğratırken lran ordulan Tebrizl sap• 
tetmiılerdi. 1533 te İranlılar majlüp edildi. Bajdat da zaptoluad• 


