
_ aşvekilimiz Rusyaya Hareket Etti 
~öger Yarın Odesada, perşembeye Mos- . · Bolşevik 
kiıı~~~~~~inamiyle maruf kovada merasimle karşılanacakl~ . Aıearıind~ 

olaıı ı. V AK3T - Bir kaç ...ı&ndtır 
• veçli milyarder Kröger'in · xu 

D ı b ı k R ·ıı· 'T' ' · fevkalide dikkate şayan bir yazı 
ortaya yeni bir mesele ost ug\J um uzun esası o şevi usya ve mı ıyetçi' c, ı.,ür~ silsilesini ne,re başladL Komşu-

~da: Geniş mikyasta beynel-
llaileıOıır. bir sahtekarlık meselesi-:_ kiyenİn men ~aatler arasındakı• ahenge İstin.at edı· vo· r. muz Sovyet Rulyada olup biten-" f J : leri yerinde g6rilp tetkik' etmit 
~~flne kadar dünyanın en Başvekil ismet Paşa Hazretleriyleı b~r Franİız heyetinin müfahade- -
bir • bir bangeri, en emniyetli Hariciye vekili Tevfik Rüştü bey dün • lerine istinat eden bu yazı Hu-
~ lf adamı olarak söhret almış sabah Ankaradan şehrimize ,gelmişler gün de beşınci sayıf~ızda de-
l! KrCSıer meğer beynelmilel ' il akşam üstü heyetin.izin diğer aza- vam ediyor. 
Ull' aalıtekirlar çetesinin başıy- lariyle birlikte Gruzia vapuriyle O -
-..ı D__ desaya hareket etmişlerdir. 

UQ adam it Aleminde haiz 
oldu~ Haydarpa.-da 

•" itimadı suiistimal ederek B~vekil Paşayı karşılamak üzere } 
llteııaieketin resmi matbaalarında sabahleyin bir çok ~evat Haydµpap-
"bte esham, sahte tahvilat ba- ya gelmişlerdir. Bu arada Sovyet se 
"-k d d l fiti Soriç yoldaş ve zevcesi, Adliye· ve-
... erece e i eriye gitmiş. kili Yusuf Kemal, Halk fırkası umu:. 
'1flL_takım ecnebi devletlerin en mi katibi Recep, Afyon mebusu Ali, 
İ..~k memurlanna ait imzaları Af yonkarahisar mebusu Riişen Eşref, 
~e bile ceıaret etmiş. Sanhan mebusu Mustafa Fevzi, Arl-
L ldareai albnda olan sabtekir· vin mebusu Mehmet Asım, Giresun 
• çeteai efradından bir kısmile mebusu Hakkı Tank, Vasfi Raşit, llleth Siirt mebusu Mahmut, Ahmet lh • 
Mlc llm sermayeler üzerine bü- san, vali Muhiddin, muavini Fazlı, 
~ tirketler yapmış. Sahte ola- polis müdürü Ali Riza, Müddei u -

buılaıı esham ve senedatı mumi Kenan beyler, Kolordu kuman-
~ vasıtaaiyle piyasada sür- danı Şükril Naili paşayla Merkez 
i::_I-. Bunlan bazı bankalara kumantlanı, ASkeri erkin ve• diğer 
;:t"dc ghtererek milyonlar al- bir çok zevat bulunuyo~lardı. 
;:-,. "" b Bir bölük aaJcer ve bir müfreze polaet uun gelen mütemmim a• lis, askeri müzika da istasyonda yer 
• lere göre bu suretle Kroge- almışlardı. 

tiıa eaıri altında hareket eden 
~ adedi dört yüze var-

bahsediliyor. 

~ ililillat olan cihet pdur 
..._ bQ sabtekirlık işleri yeni bir 
il._ dejildir. Bir rivayete göre 
~. diğer riYayete göre 1928 
~enberi Krogerin suiisti
~ tebekesi caniyane faaliyetine 

~ etmiştir. En nihayet meı
~ erikalı banger Morgan
~ 3 nııfyon aolfilık Bit ıatnr--
~~pmış, . fakat b~ paralar~ 
.__ bil terhin edeceğ'ı kıymetlı 
~tleri tesellüm etmemiş. bu

~~ne sıkııtırılınca intihar 

"la lerogerin ahlikı en dt:hşetli 
laiutek&rbklara giriıecek bir ka
~t ve mahiyette olduğu mey
de çıkınca intihar badisesinın 

.. bte bir şayıa eseri olma-

' ılpbe edilmiştir. Fakat 
~ ba rivayeti kaydeden ecne-
1..._111•tbuah intiharın vaki oldu
• .._ teyit etmektedir. 

"-A.e..ba otuz defa milyarder 
be il krogerin bu büyllk serveti 

.. ~ .. htekirlık eseri miydi? Yok
il itleri cihan buhranından do· 

Saat onu beş geçe tren istasyona 
gelmiş, ismet Paşa Hazretleri tre
nin arkası.na ilave edilmi§ olan husu
si vagondan innek karşılamaya gelen 
zevatın ellerini sıkmı§, bu esnada mü-

\ 

~ Müdür.ümüz-- - -
..-........ ..--..--Rusyada 

.r - ;...__.; 
BaivekDr111ız Haydarpafa istasyonunda 

zika seJAm havasr~lmıya başlamış - hep bir ağızdan 
tır. "- iyiyiz, Paşam. Alla1t ömürler 

Sevyet sefiri Sotfç yoldaş Bakve • versin. diye bağırmak suretiyle mü-
Jdlin elini sıktıktan sonra: kabele etmişlerdir. 

"- Talihinize bugün hava çok gü- Soriç yoldaş istasyonda ismet Pa-
zel." demiş, lsmet Paşa buna: şa. ve 1'evfik Rüştü beyle ilerlerken 

"- Evet, hakikaten hava çok gü - Başvekil Paşaya Gruzia vapurunun 
zel.,, cevabını verml§tir. Başvekilimiz lstal'ıbula geldiğini söylemiş ve: 
önlerinden geçerken askerlerimizin: "- Vapur emrettiğiniz saatte ha -

"- Nasılsınız': 1) ı misiniz?,, diye r eket edeeektir. Bu akşam baTeket e -
h~tırlanım sormuş, askerler buna , dersek. salı sabahı Odesada bulunmak 

lığımız mükarrer olduğundan iki ge • 
ceyi yolda geçirmek icap edecektir. 
Bunun için eğer münasip görürseniz 
vapur bu akşam hareket ettikten son
ra Büyükderede demirlesin ve sabaha 
karşı hareket edelim. Vapur sür'atli 
olduğu için yann sabah hareket eder
sek Odesada sah sabahı bulunmamız 
kabildir.,, demiştir. Başvekilimiz se -
firin bu teklifini muvafık bularak ka
bul etmiştir. 

Paşa istasyon binasının iç tarafta
ki kapısPnın önüne geldiği zaman bi -
rikr.1iş olan halk alkışlamıya başlamı§. 

Çocuk 

Gazetemiz müdürü Gireson 
meb'uıu Hakkı Tank Bey dün 
Baıvekilimızle birlikte Rusyaya 
hareket etmittir. Seyahat in
li balarını kaiilerimize gilnG gtı
nüne bildirecektir. 

ismet Paşa Hazretleri bunun üzerine 
biraz durarak mütebessim bir ta.vur • 
la şapkasiyle halkı selamlallll§br. 

Rıhtımda da Paşa Hazretleri gene 
alkışlarla karşılanmışlar, refakatle 4 

rindeki zevatla birlikte Sakarya mö • 
törüne geçmişlerdir. 

Dolmabahçe s•r11yında 
Sakarya mötörü Dolma bahçeytt 

yanaştığı vakit Başvekil Paşa milli sa 
raylar müdürü Sezai bey tarafından 

kar~lanmışlar ve sarayın alt katmd• 
ki büyük salona geçmitlerdir. 

Seflrlerl11 zlrareUerl 
Paşa burada Tevfik Riişttl beyle 

birlikte Soriç yoldaşla bir mUddet 
görüşmü~lerdir. 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü heyi 
biraz sonra İngiliz sefiri Sor Corç 
klark ve Japon maslahatgtlzan M. 
Kumabe ziyaret etmişlerdir. 

Tevfik ve Resühi beyler bu arada 
saraya gelerek arzı tazimat etmişler
dir . 

Tokatllyanda 
Başvekil Paşa Hazretleri sarayda 

bir müddet daha kaldıktan sonra saat 
(Lütfen sayfayı revirlnlz) 

Balosu 
Pek neşeli oldu, mini miniler arasında gtlr
bttz çocuk ve zarafet mUsabakaları yapıldı 

lıitad bozulduktan sonra vazi1eti
clak azeıtmek ~~in mi wbu yollara 
lae lildtı? Tabıı fenahgın menıei 
lı teden a-elirse gelsin, neticesi 

aa,veklllmlz vapurun gDverteslnde, a,alıda 
Gruzla vapuru r1htlmda 

ep b· . 
ta ~dır. Onun içindir ki intiba- lit zararlar hangi mali ve smai 

1-ıı fav De baştan başa matem tu- müesseselerin hesabına geçecek-
~ d e~ ahalisi bu hadise karşısm- tir? 
•et enn bir nefret ve elem his- Hadise üzerine baılayan tah-

lbektedir 
Şh..4· K kikat devam etmektedir. Bu tab-

lıi ı röger meselesinin mü-
kikatın vereceği kat'i netic~eri 
bu günden tahmin etmeğe imkin 

yoktur. Fakat öyle görülüyo" ki 

yirminci asrın en büyük rezaleti 

tabirh-le ifade edilen bu sabte

kirhk meselesi içinden inanılmaz 
derecede garip hakikatler çıka
caktır. 

. lb olaa "b B ~ cı eti şudur: u adam 
~•dan maada pek çok Av
ll:aif devletlerine para ikraz et
iııatİ buna mukabil kibrit inhisarı 
.\ Y•ılan almıştır. 'eU::.: Yapılan sabtekirhkların 
~ den bu memleketlerin 
[)~ zarar görecehler midir? 

lahtekirhktan mütevel- Mehmet Asım 

f'""'rrııııı111ıııı11111ııırıı11111ııınıı111111ırıııı11111A•"""ıır111ıııır'\ 

(Yeni ~ 
İ.Ramanımızl 
~-~ ~ı:::: 

Şeker Osman 

ı Yazan: Yusuf Ziya ı 
ı Yakında ı 
\..11nıııııı1111111ıııırııı1111ıııııı1111111ıııııı1111ııııııllbıllllllllıaıııJ 

·Resmimiz dDn Mekslm - ıonlerında verilen çocuk balosana 
ı,tlr•k etmı, ol•n yavrulardan bir kısmını g8sterlyor. Çocuk 
balosuna ve dDnkU dller çocuk eııencelerlne alt razı s inci 
sarlamızdadır. 
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Yunanistan Meşhur iki ı-o-a:9-111 .. ,---T--l---ı---.--b--l--llllll[llllm--.I 
Alman edibi Harici _ e ıra a er er fngfltcreden 

Isvlçre tabiiyetine 
Geçmek lsteyor 
Berlin 24, ( A. A ) - Garp 

cephesinde yeni bir ıey yok 
eserinin mDellifi olup Homanımn 
intlıan üzerine Nasyooaliıt mu
hitlerin tiddetli bOcumlanna ma
rm kalan Ericb Maria Remar· 
pue, Almanyayı terketmişlir. 
Mumaileyh Felemenk Franıada 
ikamet ettikten sonra nihayet 
daimi surette lsviçr~yi intihap 
eylemiftir. Şimdi lsviçre tabiiye
tini iktisap için vukubulan mü
racaab Almanyada hazin Ye elim 
bir hayret teYlit etmiıtir. 

Diier taraftan, senelerden beri 
lsYiçrede ikamet etmekte bulu
nan maruf Alman muharriri 
Emil Ludvig'de lsviçre tabiiyeti
ne geçmek için talepte bulun
muştur. 
-·--·- .... 1 1 ............ -. 

on üçte Tokatliyan ot.etine gitmişler 
ve öğJe yemeğini Tevfik Rüştü, valf 
Muhiddin, Başvekalet hususi kalem 
ınildilrü Vedit beylerle birlikte yemiş
Jer, müteakiben otelden ayrılarak Ko
lordu kumandam Şükrü Naili Paşay -
la vali Muhiddin beye kart bırakmış
lardır. 

ismet Paşa Hazretlerı bundan son
ra Edirnekapıya kadar bir otomobil 
gezintisi yapmışlar n saat on beş o -
tuzda tekrar Dolmahahçe sarayına 
dönmüşlerdir. 

Talebe blrllllnln fllzlmlerl 
ismet Paşa Hazretlerini burada 

Milli Türk talebe birliği namma üç 
kifilik bir heyet ziyaret ederek mek -
teplilerin hürmet ve tazimlerini arzet
mi lcr ve Başvekilimize sayahatlerl 
miiıwıebetiyle seli.met dilcnü~lerdir. 
Başvekilimiz gençliğin samimi alaka
anıdan çok mütehassis olmuşlar, ken
~llerinl ziyaret eden heyetı Sakarya 
:mötörüne alarak vapura kadar götür
müşlerdir. G~ler Başvekilim.izi se
limetleyip vapurdan ayrılırken ismet 
Paşa Hazretleri selam ve sevgilerinin 
bütiin talebe arkadaşlara bildirmesi -
n.i söylemişler ve seyahatten dönüşte 
tekrar görüşmek arzusunu fzhar et -
mitlerdir. 

Halkın tezahUratı 
Heyetimizi Rusyaya götürecek o -

lan Grmiya vapuru öf leden sonra Çi
nIU rıhtım hanının karşısında nhtı -
ma yanB§DUŞtr. ·Sovyet ve Türk bay -
raklariyle donatılm11 olan vapunm 
borclasnda üzerinde san renkte ve 
tflrkçe olarak "Hoş geldiniz,, cümlesi 
yazılı kırmızı büyük bir levha asıl -
mıştL Rrhtım caddesi, civardaki bl -
nalann damlanna kadar Başvekilimi
zi görmek lstiyen kalabahk bir halkla 
dolmuştu. Ellerinde bayraklarla ge
len Esnaf .cemiyetleri mensuplan da 
görülüyordu. Rrhtımın iç tarafındı 
ela şehrimizde bulunan komünist Rus
lar ayn bir grup halinde bulunuyor
Jardı. 

Gruzla vapurunda 
İsmet Paşa Hazretleri nhtıma ya -

napn Sakarya mötörlinden dışan çı -
karak mtintazam bir saf halinde dizil
miş olan uker ve polis müfrezeleriyle 
mfizDmnm önünden halkın mütemadi 
allo§Jan aruıncla ge~tikten sonra 
Tiirk ve Sovyet ba:vraklarlyle süsle -
nllen merdivenden vapura çıktılar. 

Başvekilimiz burada Sovyet hükd -
:metl tarafından mfhmandarlıklanna 
tayin edilen Kolordu kumandanı Fo· 
kin 70lcfat n resmil linlformalr beş 
R• zabiti tarafmdan karşrlammşlar, 
dotnaea alona geçmişlerdir. 

Te,vı merasimi 
Her tarafı iki milletin bayrakla • 

'riyle lrttüen salonda Uirkçe "Dost 
Ttlrtdye mfhneuillerlne samimf se -
lAm,,, "Yqallll TUrldye Cümhuriye -
ti,, ve "Yapsın Sovyet dostluğu,, iba
releri :yazılı büyük levhalar göze çar -
pıyordu. 

Salonun, tam kapının karşısına ge
len tarafmda, ortada "Lenin,, in, iki 
tarafına da Reisicümhurumuz Gazi 
Hazretleriyle Sovyet şuralar ittihadı 
reisi Stalfn yoldaşın büyük fotoğraf· 
lan .. ,...... Aynca bir tarafa is
met Paşa Hazretleriyle Motekof yol· 
daşm, diğertaraf a da 1'edik RUştü 
beyle utviııof T.Oldaşın fotoğraflan 

Alman siyasetine istikamet verecek kat'i gün _ _. ............ _. ...................... __ 
Hükiımet partisi 6, Hitler 160 rey aldı 

Reylerin tasnifine devam. olunuyor. Son 
vaziyet Hitlerin galebesini göstermektedir 

Berlin, 24 (A.A.) - Bugünün ıüphesizdir. Hitler 5 Alman dev- Geçen gece rey Yerilirken ıid-
Almanya siyasetinin istikamet ve leti arazisini yalmz ba,ına ay- dctli hadiseler olmuş, polis he
veçhesi üzerinde kat'i bir tesiri yaresiyle dolaşmakla kalmamış, men her tarafta tamamen scfer
olacaktır. Hitler'cilerin hali Al- aynı zamanda müfrit fırka taraf- bcr hale gelmiş ve bayilk şebir
manya'da iktıdar mevkiini kanu- tarları en büyük faaliyeti köyler- lerde zabıta, silahları omuzların· 
ni vesaitle elde etmcğe mukte- de göstermişlerdir. da kauçuk sopaları kemerlerine 
dir olup olmadıkları, yahut ümit- Müfritlerden sonra en fazla asılı olarak sokakları dolaşmış· 
!erine veda etmeleri lazım geldi- faaliyet gösterenler, komünistler lardır. 
gi bu akşam anlaşılacaktır. olmuştur· Komünistler her yer- Barlinde nasyonal sosyalist 

Prusya'da verilecek olan rey- den fazla hali hazırda idaresile fırkası azasından biri öldürül-
ler bu meseleyi kökünden halle- alakadar oldukları bu devlet da- müştür. Her taraftan biraz ha-
decektir. Çüoku BaYyera'da, bilinde Almnnya'n1n serbest di- raretle hareket eden Alman va-
Vortemberg'te, Anhalt ve Ham- ğer 17 devleti arazisinde oldu- tandaşlarından bir çokları vakit
bourg'ta müfritlerin kazanm111 ğundan ziyade allkadar bulun- lerini ısükiioetle geçirmek üzre 
için ciddi bir talihyoktur. Fakat maktadırlar. polis merkezlerine götilrülmüş-
Prıuya için bu hal ayni de~ildir. Son dakı·ka lerdir. 100 kadar teYkifat yapıl-

"Prusya'yı elinde tutan, Al- mıştır. 
manya'ya sahiptir.,, Eski darbi- Müntehiplerin yüzde 80 inden 
meselinin bugünkil kadar hiçbir Hı•tıer fazlasının intihaba iştiraki çok 
zaman hakb olduğu görillme- muhtemeldir ki, bu şimdiye ka-
miştir. K dar hiçbir diyet intihabında ol-

Prusya, Bavyera, Vortemberg, azanıyor mamııtır. 
Anhalt Ye Hambıurg müntehip- Hindenburg sabahleyin erken· 
leri sabahın sekizindenberi diyet den reyini vermek için sandık 
mactisterinin intihabı için rey Dftnya ve tarih baıına gitmiştir. 
veriyorlar. Yeni bir devrin Hltlerln rakibi 

Saat 17 de kapanacak olan Arefesinde mi? Berlin24, (A.A) - Prusya baı-
rey Yerme hareketi, harptenberi Berlin 24- 25 [Gece yan· vekili M. Otto Braun Havas 
Almanya'da gürülmemiş bir inti- s1ndan sonra saat 3,5 ta alın- ajansı muhabirile iki saat kadar 
hap mücadelesine nihayet Yere- mıştır] _ yalnız Alman siya- görütmüştür. 
ektir. setine . değil belki dünya ıiya- M. Braun, Hitlere karşı yilkse-

Alman mOntehipleri 13 mart- ıetine yeni bir veçhe verecek len mukavemet dalgasının ruhu· 
tenbari riyaseti cümbur intihabı olan Alamanyadiki meb'usan dur. 
için iki defa davet edilmiş olma- intihabına bugece ikmal edil- M. Braun, Pruıya hükumetinin 
aına rağmen mevcut aiyaai ihti- di. Reyler tasnif olunuyor. terkip tarz1nın AlmaoyanlD Al-

istikraz mı yapıy 
Atina, 23 ( Hususi muha 

mizden) - Yunanistanın LoD 
sefiri, bükümete bir teiıraf 
kerek Yunanistanın borç ta 
]erini ödemiye devam et 
şartiy!e, lngilizlerin YuaaDİI 
derhal 2 milyon iıterlln 
etmi ye hazır bulundaklannı 
dirmiştir. Bu haber henDı 
men teyit etmemekle ber• 
drahminin fiati üzerinde t 
icra etmiş Ye dün drahmi 
best piyasada 514 drahmi 
rinden kapanmıştır. HO 
lngilizlerin resmen teklifatta 
lunmalarım beklemekte, iıti 
vermekle beraber, borç ta 
terinin de teciline muva 
edeceklerini limit etmektedir• 

Yunan hilkfımeti, albn • 
sını terketmiye sureti katiy 
karar vermiıtir. Hilkümet 
biyo muamelltın1n tedvirini 
kez ihraç bankasına havale 
cektir. 

16 Haziran 
Lozan konferansının te_..al 

edilen içtima fllrlhl 
Paris, 24 (A. A.) - Fertinas, 

de Paris gazetesinde neşrettifl 
makalede şun lan söylüyor: 

l\f. Tardiyö ile M. Makdonald 
Le usan ne konf eransınm 16 hazird 
rihinde içtima etmesini karar 
mışlardı.r. 

Bu haber resmen ilin edile 
Italya, Belçika, Japonya ve 

m~ny3 glN d3vet edilen 'ltf!mlek 
rin n:uvaffakatine intizar edilJyof• 

Grup n'.lrnına İngiltere hük. 
Çekoslovakya, Yugoslbya, Ro 
Yunanistan, Lehistan ve Portekizl 
vet edecektir. 

İki başvekil aynı zamanda taıtf 
merkezi Anupaya ait mesele] 
Lausanne'da mevzuu bahsedil 
karar vermiJlerdir. 

raalar o kadar ıiddetlidir ki bu Bü dakikaya kadar istihsal manya aiyaseti Uzerinde kat'i 
fiçilncn intihaptan eYvel bile biç edilen netice şudur : bir n•fuzo haiz Cilacağını itlve Tilrklye lsver 
bir yorgunluk ve alakasızlık ema- l\Ieb'us adedi etmiı ve şöyle demiştir: Stokholm, 24 ( A.A ) - H 
resi gösterilmemiştir. Hitler partisi l60 - Almanya Prusya aleyhinde iki mecliste Türkiye lsYeÇ uu .. 

B · 'h 1 'd d'l M··f 'ti b ma Ye hakem muabedeıini t ugün ınti ap arını yapan ve Sosyal demokratlar ı 93 ı are e ı emez. u rı er unu 
50 milyon halk içinden 35 mil- Ataman nasyonal 1 30 biliyorlar. Bundan dolayıdır ki dik etmişlerdir. 
yon müntehibi cem'eden S Al~ Merkez fırkası 1 68 Pnuyada iktıdar mevkiini ele Çfnde vazıyet 
man devleti dahilinde muazzam Komilnist : 56 geçirmek için Omitsiz gayretler Loadra. 24 (A.A)- Mu 
intihabat içtimalan, açık havada Milli parti 

1 
6 sarfediyorlar. gayn muntazam ıyamcilar il 

kUtle halinde nilmayicler devam 6 Vatana hlyanetle itham velinin büyük bir faaliyet 
., Hllkimet partiıi ı B l' 24 (A A ) Alman termekte oldukları s6yleniyor. 

etmektedir. S er ın, . • - -
Hmabyan ıoıyaliıt ı b ndd • • • B 1· RI d J 1 elektrlk ku Fırkalann hepıi g6zü kapalı 

2 
ya aı m eı umumısı, er ın o e ane ro 

lkhaadl parti ı b' M G b il ı h" d panvaaı grevi olarak mücadeleye ablmıtlardır. 2 me usu • oe e s a ey ın e 
Çiftçi ı d d 1 Rio De Janeiro, 24 (A. A.) -

Fakat mücadeleyi en ıiddetle 2 hlyaneti Yataniye en o ayı ta· trik kumpanyası servislerinde sr-' 
idare edenlerin Naıistler olduğu Sosyal işçi : kibat icrasını ialep etmiıtir. lan edilmiştir. Şimdiye kadar 8' 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
vapura gelmişti. Başvekilimiz teşyi- dereden hareket edecek, bir torpi - kalem mUdllrU Kemal Aziz, gazet.ecııerden Jiyat, telef on, havagazı ve el•trlk 

i l · · to G · ' B ğ h · · k ValA Nurettin, Selim Bagıp, Ziya 1'latıt.- reyanları temin olunmuştur. ]erine gelen zevatın ayn ayrı e ennı muz ruzıa ya ~ az ancıne a - addln, 'Yervant Dampcıyan ve Sava Hacı 
sıkarak vedalaştıktan sonra vapurun dar refakat edecektir. Hin& beyler. Bir tevkif 
en üst güvertesine çıkmışlar, kendile- ismet P,. Hz.nln beyanab ismet Paşa Hazretlerinin ve Tev • Parls, 24 (A. A.) - Emniyeti 
rini şiddetle alkışlıyan halkı selamla· ismet Paşa Hazretleri dün Dol - fik Rüşttl beyin zevceleri hanımefen • miye müdürüyeti, Marsilyada :: wl 

lmflardır. mabahçe sarayında kabul ettikleri diler de Rusyaya gitmişlerdir. leri öldüren İtalyalı şakilerden iP" 
Vapur 18 de rıhtımdan ayrılırken matbuat mümessillerine ıu beyanatta Sorlç yoldaşuı beyanatı nin bu sabah mezklir felıirde tevkif 

alkışlar, "Yaşa,,, "Selametle Paşam,, bulunmuşlardır: Heyetimize refakat eden Sovyet se· _d_i_Im_iş_o_l_d_u_ğu_n_u_h_a_be_r_alı_y_o_~_. __ 
nidalan ~oğalmış, Başvekilimiz bu "Rusyaya seyahatte dost Sovyet- firi Soriç yoldaş dün bir muharriri - Gazi Hz. --~• 
sırada kaptan köşküne çıkarak halka lere MUli Türkiyenin muhabbetli se- mize Rusyadaki istikbal proğramı hak .. --• 
şapkasını salhyarak mukabele etmiş- ldmlannı götüreceğim. Senelerden be- kında şu mahlınatı vermiştir: TeşekkUr edlyorlat 
tir. Bu sırada denizde de bir çok san- ri ciddi tecrübeurden geçmiş olan iki _ Vapur 26 nisan sah saabhı Ode-
dal, motör ve istimpotlarla gelen halk memleket dostluğunun esası Bolşevik saya varacak heyet orada şehir be _ Ankara, 24 (A.A) - RiyS
Başvekilimizi şiddetle alkışlamışlar - Ruayayla Müliyetçi Türldyenin yük - lediyesi tarafından merasimle karşı . seti cümhur kitibi umu.UU-
yanyana asılmıştı. Başvekil Paşa sek menfaatleri arasında ahenk r:e lanacaktır. Odesada ylnız bir gün ğinden: Reisi Cümhur hazrel-
Hazretlerini teşyi için vapura gelen müvanesetin ve büyük inkılaplar ge • kalınacak ''e ismet Paşa Hazretleri Jeri 23 nisan bayramı mDD• .. 
zevat ıpek çoktu. Bu arada Italyan çirmiı iki memleket evlatlarında bir· tiyatroda verilen bir temsilde bulun • scbetiyle resmi ve huıual _... 
sefiri Baron Pompeo Aloizi'yle Sov · birinin sözüne ve niyetine itimadın duktan sonra aynı günün gecesi sant kamlarla bir çok zevatt•• 
yet koneolosu Maligin yoldaş, Bulgar mevcudiyetidir. 24 te trenle Moskovayahareket edecek 
konsolosu M. Balamezof, şehrimizde- Dostlarınuzla yakından temas .;e }erdir. Tren Moskovaya giderken aldıkları telgrafnamelerden bll 
ki konso~oslukl~~ erkanr, mebustan - tanışmak fırsatından ben ı:e arkad?ş- Kiyef şehrinde üç buçuk saat dura • suretle haklannda izhar oı.-
mız, Adlıye vekılı Yusuf Kemal, Da - larım ço1'· mem nun olacagım. Sü - cak heyet burada otomobillerle kü • nan samımı hislerden dolat' 
rütfünun emini Müammer Raşit bey - rür ve memnuniyetle yola çıkıyorum.,, ~ük' bir gezinti yapacaktır. Mosko • memnuniyet ve teıekkDrlerlold 
ler bulunuyorlardL ea,veklllmlze refakat eden vaya ayın 28 inci perşembe günü va - iblağına Anadolu ajaoıım taf"' 

RelalcUmhur Hz. namına heyet rılacak ve mayisin ikisine kadar beş sit buyurmuşlardır. 
Başvekilimizi Gazi Hazretleri na . Başvekil Paşa ve Tevfik Rüştü bey gün heyet orada kalacaktır. 

mma teşyi etmek üzere dUn sabah Je birlikte Rusyaya giden heyetimize ~roğrnmın Moskonya ait olan kıs-
Ankaradan gelen Riyaseticümhur hu dahil zevat şunlardır: mı çok yükliidür. Heyet orada bir 
sus[ kalem müdürü Hasan Riza bey de Fırka umumi kAtlbl Recep, Afyon m..... ma:tis şenliklerinde bulunduktan son-
dır. busu All, RUşen Eısrer, Ynkup Kadri, Hak· ra ma)isin ikisinde gene trenle Lenin" 

kı Tarık, Yunus NMJ, Falih Itıfkr, Malını:.ıt, • • 0 

Gruziya rıhtımdan ayrıldıktan son- Yozgat mebusu Taluln beyler, nı)arl><'klr rata hareket edeceklerdır. Lenıng -
ra Büyilkdere önlerine giderek demir- mebusu Kdr.tm paşa, nımn)t'I Etfal cemiyeti ratta iki gün ta\·akkuftan sonra l\los
lemis, \alj Muhiddin beyle Kolordu reisi Fuat, İstanbul mebusu AIAeddln C<"mll. kovadan geçerek Dinyeper nehrj üzc
kumandanı Şükrü Naili Paşa ve di - Uıak eeker fabrikası mUdilrU Remzi, Sil- rinde bulunan Dnepro5'ki şehrine gi
ğer bazı zevat Sakarya motörüyle va- ııl)i umum mUdUrti Şerit, Talim "'c Terbi- dilecek, oradaki büyük elektrik fabri
puru Büyükdereye kadar teşyi etmit- ye heyeU reisi th11&n, kumat fabrikası mu- kalan ve diğer senayi müesseseler z!-

dUrU Şevket Turgut, İktisat vekdletı mll-
lcrd i r. pvirl"rlnden K&mu tbrahlm, Hariciye tt- yaret edilecektir. Bu şehirden sonra 

Vapur gece sabaha karşı gazetemi- çttncu daire mlldUrli vasrı, &ı vckAI t hu-j fürım sahilleri ziyaret edilecek ve Si
zin makineye verildiği sırada Büyük- n.ı kalem müdllriı 'ccllt, darlclye husuai vastopuldan gene Gruzia'yla Türkiye. 

ye avdet edilecektir. 
Başveklllmizl karflla,_-1' 

elan heyet Odesa• ıl 
Moskova, 24 (A. A.) - Ttl~ r.t 

firi Hüseyin Ragıp beyle harl~I' 
miserliği şark işleri şubesi • ._ 
M. Pastukof, hariciye komiser~ 
nin Ukranya cümhuriyeti nezdill~ 
mümessili M. Brodovski ve SO::t 
matbuatı mümessilleri ismet ~· 
Tevfik Rüştü beyi ve difer T~ 
safirleri karşılamak üzere Od 
hareket e~lerdir. / 
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L.. Iktısat _ a---Habererlerl 
. Muhim biristatistik Maarifte: Polist: Adliyede: Federasyon mıntaka .. 
tı Rasim Ali bey 400 lira çalanlar On bir kasa hırsızı uın mafevl'i değil mi? 

t ~ senenin üç ayında mes'elesi Sabıkalı yankesicilerden Hasan Adliyeye verildi 
itbalAt ve ihracat Tıp fakültesi müderrisler mec- Ye piç Agop dün şişhane yoku-

' Ş ~bracat ofisi 1932 Kanunsani, lisi dün öğleden sonra toplana- şundan geçen tramvayda, Kon-
ihu at ve Mart ayları zarfında rak vekaletten gelen iş'ar üzerine yalı Ismail efendi isminde birinin 
k raç ve ithal edilen eşyanın Rasim Ali beyin fakülteden çı- 400 lirasını aşırm1şlardır. lsmail 
•Yıneti ve 31 _ 1930 seneleri karılması hakl<mdaki muameleyi efendi soyulduğunun çabuk far· 

ınu d"l '- k H k ı . kına 1 ~yl~rHe .m~kayeseler ~a~- teKrar tetkik etmiştir. ına varmış vıe asanı ya a a· 

B
da bır ıstatıstık neşretmıştır. Tıp fakültesi diinkü ictimaında mışhr, dört yüz liranın yarısını 

• Una göre ithalat 1930 sene- Rasim Ali beyin muamelesinde alan piç Agop ~açmıştır. · 

1
11

9 
~inunsanisinde 12,011,683, hiç bir noksanlık görmemiş ve Sahte maliye memuru 

3 t d d' · d '- · t" Kendisine maliye tahsil memu-12 senesi Kanunsanisin e ıvana ıa eye Karar vermış ır. 
ı ,~41,446, 1932 senesi Kanun- Edebiyat talebesinin ru süsü veren Naip efendi ismin· 
anısinde 5 321 577 lira 1930 mUsameresl de biri zabıta tarafından derdest 

;;nesi Şub~t a;ınd~ 9, 108,593, Edebiyat fakültesi talebe ce· edılmıştir. Yapılan tahkikatta 

1 
31 seneıi Şubat ayında miyeti perşembe günü Alayköş- Naip efendinin bazı esnaftan 

0,254,672, 1932 senesi Şubat künde bir müsamere verecek, para tahıil ettiği anlaşılmıştır. 
~!ı~da 4, 542,860, lira J 930 se- Cuma günii de Yalovaya bir te- Tehdit 

19
3• Mart ayında 10,833,863, nezıüh yapacaktır. Kurtuluşta bahçıvan Bekir dün 

' 
12 

1 senesi Mart ayında Talebe birliğinin nizamnamesi evinde bulunmadığı sırada, kayın 
y ,85 l ,5'26, 1932 senesi Mart a- Talebe birliği nizamn:ıme en· pederi Mehmet ve kaym birade-
ında 6,918,232,iiradır. cümeni, hukuk fakültesi müder- ri Hakkı. Veli ve hemşirezadesi 
ihracatımız 1930 senesi kanu- ri!ilerinde Muslahattin Adil beyin Nisa hanım evine gitmişler ve 

nusani ayında 11,934,230, şubat yeni nizamnamenin ihza:rında evde hasta yatmakta olan Be-
~~19da 11,362,580, mart ayında yardımmı ricd etmiş ve Musla- kirin annesini tabancayla tehdit 

1 84,494 liradır. hattin Adil bey bu ricayı kabul etmiş, karısı Eliti 500 lirasiyle 
d 1931 senesi kanunusani ayın- ederek işe başlamıştır. N;ıamna- birlikte alıp götürmişlerdir. Za-
9 a 11,093,807, şubat ayında menin hazırlanmasında Avrupa· bita tahkikata başlamıttır. 
,306,131, mart ayında 10,592,957 daki talebe bir.iklerinin nizamna-

9 1932 senesi kanunusanisinde meler:nden de istifade edilecektir. 
~890,172, şubat ayında 7,735,362 Diğer taraftan beynelmilel ta-

art ayında 7,716,425. lebe birliği umumi katibi Mösyö 
1930 senesi üç ayhk ithalat Koşnik birliğe bir mektup gön-

•tkunu 31,954,139, 1931 senesi dermiş, 27 Temmuzda füun şeh-
~ç :ylık ithalat yekunu 35,347,644 rinde toplanacak olan beynel-
9.)2 senes!ndc üç aylık ithalat milel kongreye Türk talebe bir-

.Yekunu 16, 182,670 Jira olduğuna liğini de davt'!t etmiştir. 
llazarao, her sene memlekete senesinde tütün, fınd.~, kuru ü-
Yttpılan ithalat mik1arınm azal- züm, zeytinyaaı, afyon, yün, ku-
lbakta oldugv u O'Örülmekte ve • b 6 ru incir, yumurta ve tiftik ihra-
Undan da memleketimiz sana· catında da noksanhk görülmüş-

.Yiinin inkişaf etmekte olduğu 
il l tür. 
tı aşılmaktadır. 
ıb Buğday geldi 
tacabmı2a gelince geyel 930 se· 5 tıe Dun piyasaya 137, vagon 

3s0ı üç ay ık ihracat yekunu 37,281, buiday gelmiştir. Ayrıca liman-
4 1931 senesi üç aylık ihra

Cat yekunu 30.938.895 1932 se- lardan da 2585 çuval buğday 
lı vürut etmiştir. 
lesinde üç aylık ihracat yekunu ~orsad buğday sataş fiatı 6,25 
dS,342,054 liradır. Bu yekunlar· 6,5 kuruştan muamele görmuştür. 
•ııda anlaşılacağı veçhile ihra-e Perşembeye nazaran yirmi para 

S ilhrnııda 930 senesine nazaren düşülı:ıük vardır. 
.. ~iyon kadar bir noksanlık 
'llruır. Kahve buhranı 

1931 b l 1932 Şehrimizde bat gösteren kah-martına nis et e 
Ilı ve buhranının sE.bebi hakkmda 

art ayında pamuk, arpa, ma· 
den kömUrU ihracatında fazlalık yapılmakta olan tetkikat devam 
iörühnüştür. etmektedir. Tetkikatın neticesine 

1931 senesinde pamuk ihra· göre gümrükten çıkarılan 350 
~atı 26i,659 lirayken bu miktar çiıvdl kahvenin mühim bir kısmı 
\l sene 456,405 liraya çıkmış, tüccarlar tarafındar. diğer kasa-
~rpa da 1931 senesinde 122,907 balara satı!mış olC:uğundan şeb· 

1;rayke11 1932 senesinde 322,824 rimizde pek az kahve kalmış ve 
drayı bulmuştur. Maden kömürü bu yü":den kahve az'.ıiı kendini 

1
; 1931 senesinde 113 lirayken göstermiştir. Belediye, fiatlan 

tn 3l senesinde 354, 151 lira ol· yükselten ve yül sek fiatla sat-
uştur. mak İçin elindeki kahveyi gizli-

~nesine nazaran 1932 yen ve gizli sntan perakendeci 

M. Şeref --

Hava seferleri 
Tekrar başlıyor 
C.l.D.N.A. tayyare şirketi iki 

mayısden itibaren lstanbulla Av
rupa merkezle:-i arasındaki hava 
seferlerine tekrar başlıyacakbr. 

Tayyare Yeşil köyden 4, l 5de 
hareket edecek ve Sofya, Bükreş 
Belgrat, Budapeşte, Viyana, Pe
rag ve Varşuvaya oğrayarak 
aynı günün akşamı sant 20,20de 
Parise varacaktır . 

Adliye vekili 
Birkaç gündcnberi şehrimizde 

bulunan adliye vekili Yusuf Ke
mal B. dün adliyeye gitmit ve 
teftişler yapmıştır. 

esnaf hakkında şiddetle takiba~ 
yapacaktır. 

Afyon sataşı 
Dünkü afyon piyasası hararetli 

ve canh olmuştur. lzmirden ah
nan bir telgrafa nazaran 140 
ıandık afyon lzmir piyasasmda 
11-13,5 lira arasında satılı:ııştır. 
lstanbul piyasasında da 11 - 12 
liradan 26 sandık afyon sahi· 
mışnr. 

Limoncular hakkında tahkikat 
Dün bir gazete, bir limon ta· 

ciri hakkında yeniden tahkikat 
başladığmı yazmıştı. Yaptığımız 

tahkikata 2öre Jimoncular hak
kında yeni yapılmış bir tahkikat 
yoktur. 

diye Macar peşinden getirdiği "Zcy -
nep,, le "Doğan,, bir yerde büyümü~ • 
ler. Doğan serpildik~e yiğit bir deli • 
kanlı oluyordu. 

... !:~:.:. Tekinsiz konak! 
Onu aldukça okutmuştu. Kümü -

şaneli hafız Ali efendi Deli Mehmct
(ağabeyciğim) seninle kavğa ededm. Je çocukluk arkadaşıydılar. Deli Meh
Bunlan ş;martma artık I medin bu evlathğrnı çok ehemmiyetle 

-5 
tni .Acenı, Bağdat seferlerine er • 
ne şk · • ~ihayet baş çorbacılıkla Edir· 

alesı yeniçeriliğine gelmişti. 
ka ~.Unyada bir kızkardeşinden bas . 
la.rı •ntsesi yoktu. Tarlakapı taraf • 
ltla ~nda babadan kalma bir evi, Hadi
\' ga tarafında da bir kaç talası 
ardı. Bu 1 · t · b k tr. Se .. n arı enış esıne ıra ·nuş _ 

tiı11 fer <lonüşünlerinde, sıla izinle • 
c e hrd . . .. . ld tıınd · e~.,ını !!'ormıye Je ıkçe ya • 

r a nıutlaka kız, oğlan birer yetim 
:.OCllk •• 
İki getırırdi. Bunlardan i.ic kız. 
<hı. \!rkek, kardeşinin evinde büyUyor-

Oeı · l\ı 
da va~ı feh~et bu çocuJdarın yanm -
Ja .. 

1 
• t geçırnıekten zevk duyar, on· 

• a ad u 
Ona J • e~ Çocuk oyunları oynardı. 
ken..ı. l~r Yaprnadıklarmı bırakmazlar, 

~ısıne y·· 
l'et kr k uz .'·eıir, şımartır ,.e nilıa • 

z ardeşınden azar c;;itirdi: 

Sen- !lunlara cok YÜZ ,·eriyorsun 1 
gıdin b • · • ce aşıma ~ıı~ıyorlar. Acim 

Abalr gebe1i, iriyarı Deli Mehmet okutmuştu. 
kuzu gibi yumuşak, korkak, kedi gil.Ji Şimdi Doğan on altısına basmıştı. 
sinerdi. Kardeşine hazin bir sesle yal- Deli Mehmet bu gilrhüz delikanlry1 
varırdı bir gün yanına a1amk Mincali başın-

- Ayşeciğim, bırak şurada geçi - daki sipahi ağasına götürdü. 
receğim üç beş gün bana ötedeki yaşa- Elini öptürdü. Ona sipahi oca -
yışımı unutturuyor •.• Bu yanular be· ğmdan bir acemi yeri istedi. 
nim günahla bulanmış kara günleri - Mehmet ağanın evlAthf)ı doğan 
min ak yıldızlarıdır. . . nasıl sipahi acemisi kaydedildi 
. Tarlakapılının te~ız k~lph ~~rde - Sipahi ağası kulağı kesik Mehmet 

~ı bu çocuklara ke~~ı .evladı gı.bı ba - ağanın sefer arkadaşıydı. Doğanı an
kardı. Zaten kendısmın de evladı ol · lıyan bir naazrla baştan a~ağı süz • 
mamıştı. Kocası Hüseyin dayı, karı- dü ':ı. 
sından ziyade bu eylathklariyle meş· .Güclü kuv,·etli bir delikanlı! Acık 
gul olur, onları severdi. ve dü; alnından çenesine kadar c~ • 

Sefer döniişlerinde, sıla zamanın- zip ve rniitenasip siyah kirpiklerle süs
da. gelen Deli Mehmet hemen hemen lenmiş iri ve kara gözler altında bi . 
'\'aktini kardeşiyle bu çocukların ya- raz kemerli bir burunla Jnce dudak • 
nında geçirirdi. ların bu taze civan çehresindeki saf -

Edirne ortasına geldikten sonra fet ,.e güzelliği gösteriyordu. 
bunlar artık büyümüştür, yetişmiştir Sipahi ocağı, "İpsala,, da idi. Sene-

Bir iki :ün evvel zabıta tara
fından ele geçirilen 11 kişilik 

kasa hırsızlara dün adliyeye ve· 
rilmişlerdir. Haklarındaki ilk tah
kikat evrakı beşinci istintak da
iresine havale edilmiştir. 

Kahve ihtikarı davası 
Sultanahmet birinci sulh ceza 

mahkemesinde görülmekte olan 
kahve ihtikan davasına dün de
vam olunmuş fakat ticaret oda· 
sıodan sorulan bir suale cevap 
gelmediğinde daşka güne bıra
kılmıştır. 

Kaçakcıhktan beraet 
Gümrükteki sekizinci ibtısas 

mahkemesi, dün bundan bir oy 
evvel 9 aya mahkum olan Ege 
vapuru tayfalarından Gıresonlu 
Mustafa oğlu Mehmedin muha
kemesini evrakmın temyiz mahke· 
mesinden nal,zcn gelmeı:;i üzerine 
tekrar bakmıı ve Mehmet hak
kmda beraet kararı vermiştir. 

Mehmet, Ege vapuruna fare 
itlafı için giren Memiş oğlu Ha
samn vapurdan çıkarken üzerin
de bulunan 8 metre ipekli ku
maşı Hasana vermekle maznun 
bulunmakdaydı Temyiz mahke
mesi Mehmedin cürmünün sabit 
olmadığı noktasmdan hükmü boz
muş ve mehkemede nakzıa ittı
ba etmiştir. 

inhisarlar mUdUrleri Ankaraya 
gideceklermi? 

Bazı gazeteler, inhisarlar mü
dürlerinin Ankaraya gidecekleri
ni yazmışlardı. Dün yapdığımız 

tahkikata göre müdürlerin An
karaya gitmeleri henuz kararlaş
tırılmış değildir. Bayramdan ev
vel şehrimize gelen ve elyevm 
burada tetkikatla meşgul bu!u
nan Cümrük ve inhisarlar müs
teşarı AdiJ beyin Ankaraya av
detinden sonra bu cihet takarrür 
edecek ve icap ederse inhisar
lar müdürleri de Ankaraya davet 
edileceklerdir. 

Kachnlar birliği kogrası 
Kadınlar birliğinin senelik 

kogrası Mayısın ilk haftasında 
yapılacaktır. Koogranın geçen 
senelere nazaran hararetli olaca· 
ğı ve kadınlığı alakadar bir çok 
meselelerin görüşüleceği haber 
verilmektedir. 

lktısat mUateşarı 
lktisat vekaleti müıJteşarı Hüs

nü bey dün ihracat ofisini ziya
ret etmiş ve akşam treniyle An
karaya hareket etmiştir. 

de üç ay sipahi ağası eski akıncılar 
makamı olan Mincali başı semtindeki 
"Sipahi bölükleri,' kışlasına bitişik 

konağa gelir ve orada mart dokuzuna 
kadar otururdu. Yürüyü§ zamanın
da bütün Sipahi kolu beraber gelir, 
bu kışlada yerleşirdi. Sefer olma -
adn dağılır ve yahut sefer olursa hir 
büyük akından başka kimse kalmaz. 
hepsi Rumeli beylerinin yanında se -
fere giderdi. 

Sipahi ağası, yerinden kalkb. Do -
ğanm önüne glerek iri, nasırlı par •• 
maklı elini uzattı. Yataklı bıyıkla . 
nnın kıvrık uçlarını titreterek: 

- Bütün gücünle sık elimi, bire ı 
Dedi. 

Doğan, bu uzanan geniş avuçlu ı~o
caman eJi yakaladı ve sıktı. 

Sipahi ağası Deli Mehmede döne · 
rek: 

- Yoldaş! Kantarmayı bırakmı · 
yacak kadar gücü var. lyi bir sipahi O· 

Jur. 
Ben, beş gün sonra lpsalaya dö -

neceğim. o vakte kadar hazırlarsın. 

Dedi. Elini birbirine vurdu. lçui 
giren Kollukçuya: 

I 
Macar takımından çıkan meselo 

Şehrimizde iki maç yapan Ma
car tııkımı yüzünden federasyonla 
mmtaka arasında çıkan ihtilaf 
ha!i şiddetle devam etmektedir. 
Macar takımı burada maç ya· 
parl<en lstanbul mıntakası gazete
lerle neşrettiği bir tebliğde ge· 
len takımın Macar B milli takımı 
olmadığını ve idaresi futbol fe
derasyonu tarafından Olimpiyat 
mecmuasına devredilen bu maç· 
larm fazla hasılat getirmesi için 
mez!<ür mecmua tarafından ta
kımm Macar B milli takımı ola
rak tanıttırıldıiım ilan etmişti. 

Bunun üzerine futbol federas
yonu harekete gelmiş, mıntaka
nm bu tebliğmı 24saat zarfında 
tekzip etmesini, aksi takdirde 
federasyonun nızamnameye isti
naden selahiyetini kollanacağını 
bildirmişti. Futbol federasyonu
nun Yerdiği mühlet dün sabah 
bitmiştir. 

Buna nğmen Istanbul mıota· 
kası evvelki tebliği tekzip etme
miştir. Tekzibin yapılmadığını 
gören futbol federasyon.uysa bu
gün içtima ederek bu · meseleyi 
görüşecek, lstanbul mıntakası 
heyeti hakkında bir karar vere
cektir. Futbol federasyonu, mın
tıka heyeti hakkında nizamname· 
nin 200 üncü maddesini tatbik 
edecektir. 200 üncü maddenin 
bu meseleye temas eden tarafı 
şudur: 

"Heyetlerin veya bunların re
isi ve azasının aledderecat ma
fevkleri heyetlerin mukarrerah 
hakkında gazetc!erle veya risale 
beyanname şeklinde bir güna 
tenkit yazıları neşretmeleri ve 
heyetler aza ve reislerinin istifa 
etmedikçe kendi heyetleri mu· 
karreratı hakkında imzalariyle 
her nevi neşriyatta bulunmaları 
memnudur. Bunu yapanlara mu
vakkat boykota kadar ceza ta· 
yin olunur.,, 

Diğer taraftan dün kendisiyle 
görüttüğümüz lstanbul mıntakas1 
reisi Orhan B. de şunları söyle
miştir: 

"Futbol federasyonu bizim 
mafevk heyetimiz deiildir. Çün
kü mmtaka idari vaziyet dolayı
siyJe ancak merkezi umumi ma
fevkimizdir. Futbol heyetinden 
bir karar çıksaydı bu karar bu 
heyetin salahiyeti dahilindeydi. 
DolayısiyJe de futbol heyeti ceza 

(Lütfen sayfayı çcvir'..niz) 

- Bölükeminine söyle, gütüğü ge • 
tirsin. 

Böl ükemini, beyaz, düz sarıklı, 
kırmızı cüppeli. belindeki kuşağında 
kocaman kafalı dört gözlü iri bir di • 
vit sokulu olduğu halde içeri girdi. A
*anın önünde boyun geserek durdu: 

- I\ütüğün acemi künyesini aç. 
Bu },1 zembile dü~en, raltmete kam -
şan kaç tımarlr var .• Ne kadar acl'mi 
hizmete geçti. Bana söyle! 

Bölükemini, kütüğü karıştırdı, ce • 
vap verdi: 

- .\ğa, dört terekkilü var. Sekiz 
acemiden üçü tımara reft. •• Beşi ip • 
kadır. Sazlıdere timarı açık kaldI. 
Sarı Mehmedin tımarı zembile düş • 
müş, iki · i de hassaya çalındı. Şimdl 
bir açık var. 

- Edirne kalesi yeniç~ri çorbacr 
başısı Mehmet ağanın evlathğı Doğanı: 
sipahi acemisi kaydet. Büyüdülme • 
sj için Divan şukka yaz ... Kendin gl .. 

dip efendiye götiir. Kaydini düşür. 
d tikten son ru bana getirirsin. 

BöJükemini, boyun gesip dışarı çık
tı. 

: Bitmedi.~ 
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Cenıiyeti akva1n rnatı komitesinıın nıültim bir raporn Avusturyada 

A t B 1 Y Intlhabatta kanlı ha-
VUS urya, U gar, Unan dlseıer oldu 

ve Macar maliyeleri 
S-

Cemiyed akvam maH komitesinin 
Avustury:ı, Macaristan, Bu!garistan ve 
Yunan m.1.liyeleri hakkında verdiği mü
him raporun son kısmını neşrediyoruz: 

Maamafih mali komite Yunan 
hükumetiyle milzakere etmiş ol
duğu diğer bazı tedbirlerin tat
biki şartile bu tediyltın bir se
ne için tehirine itiraz etmiye 
cektir. Bu tehirler arasında en
mllhimleı i şunlar.dır : 

?erebilirdi. Futbol federasyonunun 
yapaclğı iş olsa, olsa bfai mer
kez umumiye şikayet etmektir. 
Ne ceza tayin eder, ne de ma
fevka müracaat ederek ceza ta
lep edebilir. 

Kaldıki biz bu meselenin esa
sında haklıyız. Israr ediyoruz, 
gelen takım, Macar milli takımı
nın ne A nede B takımıdır. Biz: 
teblifımızda bu hususu ilin ettik 
yoksa Macar takımı temsil maçı 
yapamaz demedik. Buraya ge
len takım Pettedeki üç kulü· 
bün oyunculanndan mürekkep 
bir takımdır bundan başka Ma
car milli takımının forması kırmı
fanile beyaz pantolon, yeşil ço
raptır. Bu rada sabaya çıkan 
oyuncıların giydikleri fanilaların 

rengiyse koyu viçne rengiydi. 
Bundan başka Macar B milli ta
kımının milli ve temsili musaba· 
kal"nnda oyuncuları sol tarafla
nada daima Macar arması bu
lundururlar. Buraya gelen takı
mın oyuncularıysa bu armayı tak 
mamışlardı. 

Bundan başka şehrimize maç 
yapılırken diger dört Macar ta
kımının Romanya, Y oguslavya 
ıre diger iki memiekette ayrı ay
n milll maçlar yapbğmı da bili-
yoruz. 

lzmlr muhtelltl ••hrimizegellyor 
lzmir mubtelitinin 6 mayısda 

şehrimize gelerek lstanbul mnh
telitile temıili bir maç yapmaları 
meseleıi kespi hat'iyet etmiştr. 
Yapılacak maç iki mıntakanın 
hakiki kıymetini göstereceği ci
hetle çok alika uyandırmaktadır. 
lzmir muhteliti V sistemini tat
bik edecek Istanbül muhteliti 
ise eskiden beri tatbık edilmek
te olan ıiıtem dahilinde oyna
yacakbr. Bu suretlede iki sistem 
arasındaki farkda meydana çık
mıt olacaktır. 

Sellnlk muhteliti 
F enerbahçe Te Galatasaray 

kulüpleri tarafından müıtereken 
daYet edilen Selinik muhteliti 
çarıamba günü ıehrimize gele
cektir. Cuma günü stadyumda 
ilk o:ilaabaka F enerbahçeyle ya
pılacaktır. Pazar g6nll de Gala
tasaray karıılaıacakbr. SelAnik 
muhteliti, Seliniğin en iyi ku
IOplerinden dördünün oyuncula
rından mllrekkeptir. 
ae,ıkm,hlar Belgrada gidiyor 

Beşiktq takımı çarşamba gü
nü ıehrimizden Belgrada hareket 
edecektir. Beşiktaş takımı ikisi 
Belrratta olmak üzere Yuios
lavyada dört maç yapacakt~r. 
Seyahat 15 gün kadar ıürecektır. 

Feneryllmaz kulUbUnUn 
kongresi 

Feneryılmaz spor kulübü umu
mi katipliğinden: 28-4-932 per
temb e gtınü akşamı saat 21 de 
kulübllmüzün senelik umumi 
kongresi yapılacağından bütün 
Yılmazhlarm muayyen saatte 
Fenerde kulüp merkezinde hazır 
b ulunmalan rica olunur. 

1 - Hali hazırda tatbik olu-
nan mukarrarata tevfikan hükumet 

borcunun emorti edilmesine Yu-
nan bankasından kendi hissesine 
isabet eden meblağı tahsise de
vam edecektir. ( bu miktar ge-
çen sene takriben 70 milyon 
brahmiydi) 

2 - Yunan bankasının karşı
lığına taalluk eden bazı tadilat 
yapılacaktır. 

3 - Yunan bankasınıo nizam· 
namei esasisindeki idari teşkili 
tın tali lnsımlarmda bazı tadilat 
yapılacaktır. 

Mail komite bundan başka şimendi
ferlerin ıslah ve tanzimini, irva :ameliya
unın asgariye tenzilini, bazı vergilerin 
fıızlalaştırılmasını ve b:ıhusus muamelAt 
yekı'.lnu üzerinden bir vergi :ılı;ımasını, 

posta tarifelerinin kısmen fazlal:ıştırılma

sını, sarfiyatta tenkihat yapılmasını, ith:ı

IAtın azaltılmasını ve kontrolünü, Yunan 
maliye nazınna Cemiyet :ıkvamla resmi 1 

mün:ısebatta bulunac:ı'< bir müşavirin! 
terfikını ta\·siye etmektedir. Sonunda ko· 
mite, beynelmilel himaye altında mevı.ii 

tedavüle konacıılc garantili isti kr:ızlar ak ti 
için teklif edilen umumi pl:lna Yur.anis· 
tanın da ithali mecburi olduğunu beyan 
ile diyor ki: 

.. Eğer Yunanistan bu suretle yakın 

bir tarihte on milyon doları tec:ıvüz et
miyen bir meblağ bul:ıbilirse bu yeni 
akçe mevcudu Yunan e[kArı urnumiye
sini drahminin istikbali hakkında temin 
edebilmiyc çok mü[it olııcıktır.,, 

t'Jacariatan 
Macar hükümeti geçen 23 ki

nunuevveldc tediyah kısmen ta
lik ettiğini bildirdikten oonra 
o vakit neşrolunan beyanname
deki düyunun tesviyesi birkaç 
hafta temin edildi. Maamafih dö
vizler öyle bir vazıyet aldı ki az 
ıonrıı btitün tediyat durdu yalnaz 
Macar kıral!ığı 1924 istikraz ser
visiyle milJi bankanın harici deyni 
üzerine olan faiz tesviye olun
mıya devnm edildi. Bundan baş
ka Macaris~an başka tediyata da 
karşı koymak mecburiyetindedir. 
Posta ve şimendiferler tekas 
beynelmilel ofislerine o~an borç
ların tesviyesi gibi ki ecnebiyle 
olan ticari mübadelitın cereyanı
idide idameoi bunlarla meşrut
tur.,, Şu halde vazıyet gayet 
mühimdir. Müşkülat gelecek 
mahsul mevoimine kadar müte· 
madiyen fazlalaşacaktır.,, 

Macar bankaları ve tıcari mü
esseseleri lngilteredeki kısa va
deli dayinleriyle altı aylık bir 
Stillbaltc itilafı aktetmişlerdir. 

komite Macar hükftmetinin diğer 
dayinleriyle de biç olmazoa altı 
aylık ve bir müddet için kısa 
vadeli ve lngiliz Mııcar itilafına 
mümasil itilaflar oıktetmesini 
katiyen lizım görmektedir. 

Komite Mac:ıristan vazıyetindc mah
sus hiç bir sa!Ah işaret edemediğinden 
dolan müteessif tir. Bir nevi istikrar hali 
mub~faza edebiİmek için bir takım ted
birler alınmışur. Ve bu bapta diğer ted
birler de alınacaktır. Macar hükı'.lmeti ve 
Macaristanın baricl dıyinleri anr müşkü
IAtn karşı koymıık için fevka!Ade mesai 
sarfctmişlcrdir. "Cihanın vazıyeti umu· 
miyesinde hUkilm süren kararsızlığa göre 
hali hazırda kat'i bir neticeye varmıık 

imkAnsızdır. Komitenin noktai nazanncıı 

şimdilik bütün mesai muvakkat vazıyetin 
müşkülAtını imha ve bu hali hiç olmazsa 
gelecek mahsule kadar idareye matuf 
olmalıdır .. , 

Komite atide daimi mahiyette hı..I su
retleri araştırmak !Azım 11:cleceğini Vt 

cihanın umumr lktısadi şer aiti bir az vu
zuh peyda edince bunlara tevessül edil
mesi münasip olacıığını bilir. Şimdilik 
vazıyıtin ne olııcağını evvelden tahmin 
memuldür 

Maamafib bu kat'i halin bir hu
susi amil olarak komite şimdi
den beyan ederki tediyesi mu- , 

Dün akıam, komünistler tara
fından icra edildigi zannedilen 
bir suikast, Andritz eski bele
diye reisi M. Hocbstrasser'e 
karşı ika edilmiştir. ikametga
hından çıktığı sırada arkasından 
atılan bir bomba gerek kendi
sini, gerek tahkik komisyonu a
zasından olan arkadaşını parça, 
parça etmiştir. 

Dün akşam hemen bütün si
yasi fırkalar, teşrii intihabat 
propagandası yapmak için bü
yük kafileler tertip etmişlerdir. 

Şimdiye kadar Viyananm böy-
le bir propaganda şekli görme
digi söyleniyor. Zabıta, bugün 
için istisnai tedbirler ittihaz et
miştir. Yaran gece yarısına ka
dar blltün meyhaneler men'edil
miştir. 

Belediyede: 

Ete narh 
Evvelki günkü nüsbemızda etin 

i'ittikçe pahalılaştığını yazmııtık. 
Bu münasebetle dün daimi encü-
men azasından Avni beyi gör
dük ve daimi encümenin neden 
ete narh kuymak hakkındaki 
selahiyetini kullanmadığını sor
duk. Avni bey diyor ki: 

Daimi encümen mekamın tah
riki olmadan ete narh kuyma:ı:. 
Ne zaman belediye reisi bey 
efendi yaptığı tetkikat eeticesin
de ete ihtikir yapıldığım anlar 
ve narh konmasına lüzum gös· 
terirse encümen ancak o zaman 
harekete geçer. Bugün ise bize 
böyle bir iş'ar yapılmadı. 

$ehir mttclisl 
Şehir meclisi çarşamba günü 

toplanacak, encümenlerden gelen 
evrakın tetkikiyle maşgul olacak 
ve Haliç şirketinin vazıyetini 
grOçecektir. 

Buz maklnaaı getiriliyor 
Belediye bu sene buz istihsli

ni bir miktar daha artıracaktır. 
Bunu temin için Avrupaya yeni
den iki makine sipariş edilmiştir. 
Yeni makinalar yirmi güne ka
dar gelerek yerlerine konacak-
tır. Ayrıca tevzi işi de yeniden 
tanzim olunacak limanımıza uğ
rayan bütün ecnebi Taporlarının 
da buz: ihtiyacı tatmin edilecek
tir, 
MUaadere edilen kaçak etler 

Nuri, Harilos, F azli, Fahri, 
Leon, Hüsnü, Boğos isminde ye
di kişi ellerinde Mecidiye köylln-
den aldıkları et paketleriyle Şit· 
liden geçerlerken za_bıtai bele
diye memurları taratından çev
rilmitler ve ellerindeki etler alı
narak mezbahaya götürülmüştür. 
Yapılan muayenede derdest edi
len 125 kilo etin ekle salih ol-
duğu anlaşılmıısa da kaçak ola
rak şehre getirildiği için müsa
dere olunmuştur. 

M. Yensen bugun gfdlyor 
Mimar Y ansen dün belediyeye 

gelerek fen heyeti müdürü Ziya 
beyle görüımüştür. M. Yansen 
bugünkü trenle Viyanaya gide
cektir. Belediye mahafili, mimar 
Y ansenle görüşülen meseleler 
etrafında sıkı bir ketumiyet mu
hafaza etmektedir. 

vakkaten durdurulmulJ olan uzun 
vadeli muhtelif borçların tesvi
yesini nazarı dikkata. alınacağı 
zaman komite bazı ılbamlanla 
bulunarak beynelmilel mahiyette 
tecrübe ve nüfuzu olan bir veya 
bir kaç şahsiyetin yardımını te
mine amade olduğunu ve bunla-
rın Macar hükumetinin talebi 
üzerine muhtelif istikraz:ları tet-
kik ederek bütün alakadarlara 
teklifatta buluna bileceklerini 
bildirmektedir. 

(SON) 

• Kalpte iğne 
Söz sırasının kendilerine gel

diğini anlıyan Lartig ayağa 

kalktı. v~: 

- Efendiler, dedi, zanneder
sem istediğiniz delilleri biz gös
terebileceğiz. Evvelce yalnız ba
şıma uğraştığım bu meselede 
muvaffak olamadıiJmı görünce, 
aziz dostum Franoy bana yar
dım etmek istedi, ve ..• 

Larşe tebessüm ederek mü
hendisin s5zünü kesti: 

- Mösyö de mi sizin gibi po· 
lis hafiyeliği yapmak hevesin
deydi yoksa? 

Mühendis de aynı şekilde te
bessüm ederek devam etti: 

- .• Ve aziz dostum Franoy, 
halk tarafından bir namı müste
arla daha ço~< tanandığı için, ken
disini ifşa etmek istemeden ça
lışmayı tercih etmişti. 

Artık şimdi kendisinin kim ol
duğunu gizlemiye zannetınemki 
lüzum olsun, size meşhur polis 
hafiyesi Vensan Krapot'u takim 
edebilirim. 

Larşe sap sarı kesilerek aya
ğa kalkmıştı : 

- Ne, Vensan Krapot'mu? 
- Evet, buraya istirahat etmi-

ye gelmişti. Bana Jutfen yardım 
ettiler. Sözü kendisine birakıyo-
rom .. 

Müstantik, meşhur polis hafi· 
yesine dönmüş: 

- Efendim diyordu, kıymetli 
yardımlarınızı esirğemediğiniz 

için size teşekkürler ederiz. 
Fronay gayet sade ve mabvi

yetkar bil' sesle: 
- Emin olunuz diyordu, bu

rada benim yapbğım şey, mös
yö Larşenin yaptıklarından da
ha mühim değildir. Şayet muh
terem meslekdaşım, benim gibi 
ismi gizli bir vazıyette kalsaydı 

ve vak'a kahramanları arasına 
karışmış olsaydı, şilpbesiz o da 
aynı şeyleri bulurdu. Ve şayet 
ben de buraya asıl hüviyetimle 
gelseydim, mösyö Larşenin uğ
radıği akibete uğrardım. Tesa
düf de bana yardım etmedi deiil 
esasen mösyö ·Larşe pek kıymet
li bir zattır. 

Zavallı polis müfettifi, rakipte
lakki ettiği Franoyun bu sözleri 
karşısında memnuniyetten kıp 

kırmızı kesilmişti. Nere deyse gi
dip onu kucaklayacaktı. F raooy 
devam elti. 

- Diğer taraftan dostum Lar
tigin ilk yaptığı tahkikat olma
saydı,' ~üphesiz birtey bulamıya
caktım. Hakikati ancak dün keı
fettik ve düne kadar, mücrim 
olarak madam Gregorovna'yı 
zannediyorduk, ve kontun asıl 
şahsiyeti hakkında hiçbir malu· 
matımız yoktu. 

- Peki amma M. Krapot, sir
katler, cinayetler nasıl oldu, na
sıl yapıldı. Katil şatoya nasıl 

gelip gidiyordu. Ümit ederim ki 
bu hususta malümatınız: vardır. 

- Tabii hakim efendi. Fakat 
asıl beni ıaşırtmış olan mesele, 
ilk gece şatoya bir kadmın gir
miş olması ve hiçbir iz bırakma
dan kayboluşuydu. El'an da nasıl 
kaçtığını bilmiyoruz. 

Kont: 
- Bir azdan, dedi, size anla

tırım. 

- Sonra, Kastelmeyranın e· 
vindeki sirkat teşebbüsü esna
sında küçük dostum Mişelin r-ar
mak izlerini bulmuıtum. Fakat 
dün asıl delilleri ve bütün de-

lilleri bulmuş, ve toplamış b~~ 
nuyorum. Kontun bir mild ef 

d · b'r 1 evvel, bu civar a yem ı 8' 
arazisi satın aldığı malümdur._JL 

· arazide küçük bir k~şk 'faıu"' 
Bu köşkte kimse oturmuyor~ 
ve Kont, daha doğrusu BurD"" 
anahtarı üstünde taşıyordu. • 

Diğer taraftan, kayıkhan~ 
doğrudan doğruya şatoya girf! 
bir methali vardı. Kayıkbaneııi' 
parmaklığı nehrin sathından afi' 
cak bir. m~tre aşağıy~ ini~~ 
Bu mühımdır ve daba ılk ~al 
bunu not etmiştim. ilk sır~t 
için mühim bir ıey yok. Ale 
da bir sirkat. Vakıa köpekl~ 
havlamamış. Bu da basit. Çüok 
hırsızı tanıyorlardı. Fakat Marki 
gözcüler ve nöbetçiler koyu~~ 
şatoya görünmeden gelmek ıçİ' 
bir tek yol vardı. O da, suY-. 
içinden gelmekti. 

Larşe haykırdı: 
- O halde bir dalgıç elbise' 

siyle demek ..• 
- Temam.. işte ben de bll 

dalgıç elbisesini dün bir tesı· 

düf neticesinde buldum. Ki' 
til bu suretle şatoya görünmede' 
ielip gidebiliyordu. 

Mustantik ve jandarmalatı 
Franoy'un sözlerini ağızlarını aça' 
rak dinliyorlardı 

- işte bu suretle şatoya i~ 
len katilin önüne, tesadüf, bit 
hizmetçiyi çıkarıyor. Burnöl bO 
tehlikeli şahidi bir hançerle öl
dUrmekten çekinmiyor, ilk cini' 
yetini yapıyor. Sonra . si~ka.tlet 
devam ediyor. Fakat bır ıhtıyat 
kadın pençeresinden bir ıeylel 
görmüştür. Katilin üzerinde da
ima muhlelif silahlar vardır. K~ 
dınla, yukarıya çıkıyorlar ve dl" 
nemeçli merdiven de onu ·öldd
rüyor. Evet, kadını da öldilref 
odur. V c işte bunun için ortadl 
kımseyi gören olmamıştır. Dil' 
yan da yoktur. Dostum Lartiı 
en ön-:len gidiyordu. Hiç kims 
nin geldiğini görmemiş ve du1 
mamı tır. Hiz ç' e ka 10 Cll 
öyle, hem arkadan gelen bf 
kimse, iğneyi onun kalbine hl 
kadar kat'i bir vuruşla ve onuf 
hiç ses çıkarmasına müsaade et' 
meden nasıl vurabilirdi? 

Larşe: 
E t d d . b noktala' - ve, e ı, u 

benimde aklıma gelmişti. 
- Böyle olmamak ihtimalid1 

yoktu. işte bunun için ikimizd• 
aradaki kapıyle fazl;ı alikad-' 
olduk. Bu kapıdan, görilnmede' 
Patris gele bilirdi, değil mi? 

Bunun üzerine bir gece şat~ 
nun içine de nöbetçiler dikildİ' 
Arhk, gündüzden başka faaliyet 
için zaman kalmamıştı. _ 

Ve faaliyete devam etmek ıı 
zımdı, zira, çaldığı kasalard~ 
aradıklarını bulamamıştı. HalbU. 
bu vesikalar onu mahvedebilir~ 

Elena, Franoy'un gene sözilO 
kesdi: .-

- Bir saniye dostum, bu ar 
lık Bonıöl fena halde tututmuşt&lt 
Çünkü kendisine, KastelmeyrS
nın Görcistanda bir ilk defa 01,
rak evlendiiini ifşa etmiştidl· 

(Bitmedi) 

SUREYYA Tiyatrosu 
ERTU~UL SADEITIN ... ARKAD~ 

Du akşam 
saat 21,30 da 

Süreyya 
tiyatrosunda 

Kala ıaıı 
Pansiyonu 
operet 3 perde r ,, 

Yazan: Yusuf Sururi bey. Best• ıf 
Muhittin f cyzi bey. 
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Pazartesi Sah 
25 nisan 26 ni an 

19 Zilhicce 20 Zilhicce 
Glln doğuşu 5,07 5,06 
Glln bntı§ı 18,59 19,0) . "' . 
Sabah namazı 5,03 5,01 
Öğle 12,12 12,12 

gı 

Şirketlerin elinde kalan 2268 kilometre hatla böraber 
56tı8kflometere demlryolu,mllli hudutlarımız dahilinde 

lldndl 

.Ak§:ım 

Yntsı 

.. 
.. 

16.01 16,02 
18 59 19,00 
20,39 20,40 

mevcuttur.Bu rakomlnr,cUmhuriyet hUkQmetinln şlmen· 
dlferlere verdlAI ehemmiyeti tebarUz ettiren dellllerdlr 

İmsak .. 
Yılm geçen 

3,14 3,12 

} 116 
Balıkeslr - mıtruıya hattmm acıJ013 me· 

raslrılnde, BOytlk MJIJet Mecllsl RelsJ Ktıdm 
Pll§a lbz.retlcrinln eliyledlğl nutuktan dUn
ltU nllshnmızda bahsetmlştlk. 

KfızJm Pqa Baz.retlcrl, nutlmnda C'\'Vclll 
lııı.zrr buluıınnlara Relslcllmhur Gntl Hnzret
lcrlnlıJ ııeJAm ve muhnbbetlertnı bildirmiş, 
hattın arılmaamclAn bahsederek, Milli H4kI· 
mlyct lmyrıımmın yıl dllnUmUnde nılllctln bu 
mU\-affak.lyetlnl tebrik etmek fırsatına nail 
olduğnnd:uı iftihar dnyduğnnn lmyt ve bu 
mU\"llffııkiyetln ebcmmJyetJnl fil suretle JzaJı 
etmiştir: 

Şimendiferin ehemmiyeti hakkında 
uzun beyanata hacet yok. "Demiryol,. 
lnn, insanların kan damarları gibi
dir,, derler. Bu söz pek doğrudur. 
Kati derecede ~imendifer yolu bulun
mıyan bir yerin bugün layikiyle mü -

. dafaası ve iktisaden inkişafı mümkün 
değildir. Asayişin temini, maarifin ta
mimi, milletin medeniyet sahasında 
terakkisi şimendiferin lüzumlu ' ·azi -
fesidir. Harbi umumide demiryolu mev 
cut olmıyan yerlerde askeri harcka -
trn ne kadar müşkülatla yapıldığrnı 
hatırhyoruz. 

l~ğer hudutlara doğru şimendifer 
hatları olsaydı iJrnnetlerimiz icap e -
den mahallere zayiatsız ,.c rnktiylc ye 
tiştirflebflir ve yolsuzluk yüzünden 
binlerce vatan e\'1adı helak olmazdı. 

istiklal muharebesinde milli cep -
helere erzak ve mühimmat yetiştirmek 
fırin muhtaç olduğumuz vasitaJarı bir 
Jahze düşfinlinüz. 

Fedakar Türk kadınları sarp yol -
larda, fona havalarda günlerce yük 
taşıdılar. 

Büyük zahmet ,.e meşakkatlere kat 
landılar. Bu kafilelere ve kağnı n -
l'abalarma cephelerd e intizar ettiği -
miz zamanlar ne kndar istirapla geç -
rnfştir. Bu hal Türk kadını için tarihi 
1\'C cbedr şeref olmakla beraber hazin 
bir hadi edir. Biz, o günleri unutmu -
yoruz. Dizden sonrakiler de bilmeli 
ve unutmamalıdır n ona göre çalış -
mnlrdırlar. 

l\llz.Jm rıı,a ll uctıerl, ~lmendJierlerJn, 
ordulnnn truırnız 'f'e müdafaaları için nınddi, 
~e'\1 ~n nılihlm kuvvatclrden, bllzı yertt•l'
de top, tüfek '\'C ceplunt'den daha .fayd.:ılı c.,., 

duğuna ~ret ve sözlerine ı:ıö,yle dc\'run et
mf tir: 

O manlr imparatorluğu 68 sene e\
l'el Anadoluda ilk olarak lzmir - Ay
dın şimendifer hattı imtiyazını lngi
Jiz sermıı.ye~iyle te~ekkül eden bir şir
kete vermiştir. 130 ki1ometre olan 
bu hat 11 senede yapılmıştır. nunda-ı 
beş sene sonra İstanbul - t mit hat
tmm inşasma başlandı. Bu hattın 

tulü 90 kilometredir. Uç senede yapı
labilmiştir. Türkiyede şimendifer 
fnşaatı asıl 50 sene e\'T"Cl inkişafa. baş
lamış ve o zaman bir çok imtiyaz ta -
]ipleri zuhur etmiştir. Bu cümleden 
olarnk "Asiynyı Suğra demiryoJlan 
:inşaat şirketi,, Haydarp~ - lzmit 
hattını hükumetten satın almış ve bu· 
nu Eskişehir - Ankaraya doğru tem
dit etmiştir. Bilahare bir yol da Es
kişehirdcn Konyaya uzatıldı. Osman
lı imparatorluğu zamanında en cok 
faaliyet sarfedilen hat Hicaz demir -
yoludur. Bu hat rnilJete çok pah:ılr -
yan büyük fedakarlıklara mal olmuş 
tur. Milli idare teşekkül ettiği za -
man hudutlarımız dahilinde 3790 kf -
Jometre tuJünde demiryolu mevcuttii. 
Fakat, bunlnrın hiç birisi hükumete a
lt değildL Hepsi bir takım imtiyazlı 
şf rketlerindi. l\filli hükumet 10 sene
de bu hatlann 1600 kilometresini sa
tın aldı ve aynca inşasına teşebbüs et
tit;-i 2200 lrllsür kilometre tülündeki 
hatların 1600 kilometresini ikmal ve 
faaliyete getirdi. Şimdiki halde hü
kQmetin fdaresj altında i~liyen hatla-
1·ımrzın yekunu 3480 kilometredir. Sir
ketlerin elinde kalan 22G8 kilom;tre ı 
lıatlabcraber 5698 k;lometre demiryolu 
milll hudutlarımız dahilinde meYcut -ı 
tür. Bu rakamlar Cümhuriyet hükft -
metinin şimendiferlere verdiği ehem -
miyeti teb:ı.rüz ettiren delillerdir. 

KAzlm J'ıı.'n HıızrctlerJ nutkunu !!U söz-
lım 9711 ... , 

- Şfmndlfer siyasetinin mlllt var
lık ve dirlik mesele:-i olduğuna işaret 

eden Büyük Reisimiz Gazi Mustafa 
l\eıruıl Hazretlerinin yüksek namla -
rrnı bu eserin önünde hörmet Ye min

GUnleri 

Yılın knlan 

GUnlerl 

117 

~ 
J 
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netle yadederirn. Bu da onun miile- e.-ıazE>::::11m:11ı .. a:ım:zı::ıı=:ıııı:m:ııa:ı:=;;ıı:c::::z::ı::n:ı.e'l 

timize yapbğı sayısız iyiliklerden bi -
ridir. Şimendifer siyasetini bir çok 
müşkülata nığmen isabetle jdarc ve 
büyük bir gayret ve imanla tatbik e -
den muh~rern İsmet Paşa Hazretleri-

JIA\'A - DUn sıcaklık ıız:ıml ıs, nsgn

rl 9 dereceydi. Un gün ha\'a bulutlu olıw,:ıl• 

\'O J'Uzgftr mUW\'115 ıt şldılctto lodo5tan esc

<X'ktlr. llııflf yııtmnr da m:ıhtemcldlr. 

nin bu husutaki vatanpenerane ilim- RADYO 
metlerini şükranla zikretmek te vic • ,, ... ---- _J 
dani borcumuzdur. ----------Bugün 

Şimendiferin inşasında miihendis • lSTANBUI. - 18 den rn a kndıır gra· 

Jcrimizin büyiik kabiliyet ve ehliyet mofon, rn.so dnn 20,80 n kadar Cennet ha· 
gö terdikJerini iftiharla beyan ve ken- nrm \'o Yesari Asım bey J tlraklyle saz, 

dilerini tebrik ederim. Nafia erkan 20,SO dan 21 c kndnr grnmofon, 21 den 22 
yo knc!ar Bcllds h:ınrm iştirakiyle a:r., 22 

ve memurinile demiryolları müstahde- den 22.so ıı kadar orkestra. 

min ''e amelesinin şimendifer işlerin· \'!YANA _ <517,2 m.) Saat 19,16 kon 

de gö termekte oldukları gayret ve teroruı, 19,40 Tiyatro kritik, 20,10 Jngmze" 
faaliyet memnuniyetle kayt rn takdi· tedrisat, 20,4:S orlı:C'SfraJı konser, 28,20 ge
re şayandır. <'o roporu, h:n'n roporu, 28,85 duns musı-

Dlin Anknradan harakct ettikten ldsl. 
sonra Nafia vekili beyefendiden al - ROlllA - <44J.ı2 m.) aat 21 :znınan 1• 

RITti, havndislcr, grnmo!on, 22 l\lllftnodıın 
dığım bir telgrafnamede Samsun - Si- n:ıkfi, ıtnlyıın Amerikan lt11h:ıdının l<onsc-
vns hattının Ankara · Siva~ hattiyJe rl, 28 moda rnponı, 28,10 kanto. 

birleştiği bilclirilmektedir. Bunu siz- OSLO - (1071,4 m.) Snnt 19 atmnncn 
lerc tcb .. ir etmekle bahtryarım. tedrisat, 20,30 ltonfcrnn!I, 21 ltonsor, 22,10 

Politika h:ısbUh:ıll, 28 zamano nıubıı.sl'h!'. ŞerefJj \'C derin bir tarihe malik 
ve en yüksek ve büyük medeniyetin l\fOSIWVA - (18M m.) Rndyo t'lftı;I 

gnzcta'sı, 17 l\Io!ll'nt musfülsl, W So,·yct 
bani i olan asil milletimizin saadeti - Rusyn tııçller ittlha.dı dokumnm kongrenin 
ni temenni ederek sözüme nihayet , .e - ntınanca ,.o lnglllu.e naı.11. · 

riyorum.,, BUDAPEŞTE - (550,5 m.) Sııııt 18,60 

Ziyafet ve geceki tezahUrai 
Balıkesir, 23 (A. A.) - Akşam Bü

yük Millet Meclisi Reisi 1Ulzim Paşa 
Hazretleri şerefine verilen ziyafette 
belediye reisi şehir namına bir nutuk 
irat derek hattın Bahkesire kavuşma
sından dolayı hemşehrilerinin duydu
ğu biiyük haz ve samimi neşe ve rncm
mıniyeti knydetmişti. 

Nafia müsteşarı cevaben irat etti
ği nutukta gerek Kazim Paşa Hazret
lerininve gerek belediye reisinin nu -
tuklarırun Nafiaya \'e şimendifer nıc
murJarınn müteallik aksamında izhar 
edilen iltifatlardan mütevellit teşek -
kürlerini bt!yan etmişt:r. 

Biitün Balıkesir geceyi neşe ve sü
rür içinde geçirmiştir. Büyük fe.ııar 
alayları \'C ateş oyunları yapılmış, 

muhtelif hatipler tarafından nutuk -
lar irat olunmuştur. Bu meyanda 
Uahkesirin fahri hemşehrisi lzmir me 
busu Vasıf bey de şayanı dikkat hiı
hitabe frat ederek hemşehrileri tam -
frndan hararetle alkı~lanmıştır. 

'\'eni hat 
GUzergAh rnedenlerle doludur 

Kntahya 24 (Voıkıt) - Nafia 
müsteşarı Atıf beyle görüştüm. 
Bana dediki : 

Demirli Sazda bulunan kömür 
madeni zengindir. YUzde (25) 
Ereyliyle karşılaşacaktır. Bu ha· 

litayı bu hatta kullanacağız. Hat 
üzerinde işleyen krom madeni 
hattı korum:ıktadır. 

Cıvarda demir madeni de var
dır~ Tavşanlıda krom madeni 
bulundu, Bir de antimodan ma
deni var. Palumut, ceviz kütüğü 
nakliyatı için hat çok faydalı 
oldu. Bu itibarla bu hat, en 
ehemmiyetli hatlarımızdan biridir. 

Tren bugün ilk postasını yap-
mı,hr. 

Kütahya, 24 (A.A) - Heyet 
Kütahyalıların davetiyle saat 7 

de hareket etmiş ve saat 17 de 
Kütabynya gelmiştir. Heyet is

tc:syonda halk, asker ve talebe
ler tarafından hararetle karşıla

narak Halk fırkası salonunda bir 
çay ziyafeti verilmiş müteakiben 
çini ve kiremit fabrikalariyle şeh
ri gezerek saat 2l,20de Ankn· 
raya hareket etmişlerdir. 

tslngene b:ındosu kons<'rf, 20,JO nlmanra 
tedrisat, 20,'10 operadan naltll, kon er, Uet
O\'cn. 

VAUŞO\'A - (1411 m.) S:ıııt 14,45 Rnd 
yo lrnnscrl, 20 mu11fül tefrika ı, 20,16 tbro
nt tagamılJer, 2.2 orltcstm. 

Yarın 

\'ll"ANA - (ö).7,2 m.) S!ınt 19,40 lton· 
frnıns. 20,10 jluırın">tUr, 20,80 zaımuı lşal'('· 

ti, hn,·ı.ı rnporu. 20 ıo ı;:ırkıl11r, :.ll,40 korı -
!e.nımı, 22,10 nli:ş:un raponı, 22,25 lı::ıllr lttın 

seri, 22,80 En yeni BÖ7.lll ıılııcmnnın melo
dileri, 28,4.> dans musikisi. 

ROl\IA - (4.41.2 m.) S:ınt 18 havndl'l -
fer, 18,80 .l.\lozart'dan parçalar, ll>,1G ll:n·:ı· 

ıllıılcr, 14,20 konferans, 10,155 Nopolldcn r:ı

kU, Spor J"aporu, 20 h:ı\'ıı \'t' çlftçllfü rapo
ru, Juwndlslcr, 21 zaman iş:ıretl, hınudis!f'r 

ve gramofon, 21,45 gece lrn:ıııcrl, 28,5.5 lı::ı

"'8 dlıil er. 
O LO - (1071,4 m.) ımnt J9,IG luJI;: 

şnrkılan, 20,SO tııglllzce tedrisat, 28 7.nmn· 
na mtlsnhııbesl. 

1\JOSKO\'A - (1801, m.) Saat l7 l\fns· 
ııenct musikisi, 19 So\'yet Rusylt !)çiler lttı-

lıadı, 9 unru ltoııgrcnin frans11:ca \'C fele· 
menkçe rıııkJI. 

JnTDAPEŞTE - (5S0,5 m.) S.-ınt ıo.10 

operanın orltetıtrnsı, 20.25 fra.nsn:ca tcdrl -
sat, 22 ltonfcmus, 28, ıo ha\·udlsler, hanı 

raporu, ı:am:ın Jş:ırctl, grnmofon. 

YARŞOVA - (141,1 m.J Saat 20,45 rnd 
yo neşrl,rntr, 2ı tcfrikn, 21,15 op<'ret, krrrul
çalar, 23,SO radyo ııcı:rlyatı, 23,40 d:ıus mu
slltlıol. 

BORSA 
24 Nisan 9 32 ~:-A-ç"Tıı_d•-.-"-".;.P.,.•n_d_ı _1 

Le\•n 
l•"lorln 
Kuron 
Silloıı .. • l'ezcts .. • tılark .. • Zlou 
Pengö .... 
l.e\o 

ı Türk llruı Dinar 
<.en oneç I{ uruş 

Nukut 

Fransız Frangı 
Dolar 
lngiliz lırası 
Lirec 

Borsa harici 
Altın 
Mecidiye 
lbnknot 

168 
210 
793 
217 

924 
46 50 

23 

4 t5 sr 
378 2 

79 lS 
2 t3 fJ7 
1 5 50 

925 
47 

23 

KO. Sa. Al. Ko. dan., 

Kolordu ihtiyacı jçin benzin pa -
zarlıkla alınacaktır. lhalesj 27 - 4 
932 çarşamba günü saat 17 de Jmmis
yonumuzda yapılacaktır. Taliplerin 
şartnamesini almak iizere her gün 
ve pazarlığa iştirak edeceklerin de 
vakti muayyencle kQmisyonumuzn mü 
racaatları. (219) (1603) 

1 Mahkeme ve icra iUinları 
Istanbul Beşinci icra ınerPut' 

luğundan: 
Bir borrtan dolan mahcuz botun,. 

"" - hl' bir gardrop, ahı adet dtwar ve yer 
lısı, 27 ·4·932 tarihine müsadif çarşaııı~ 
günü saat J 5- IG dn Beyoğlunda Küç~ 
Hnyram sokağmda 28 No. lu hane 
bilmüznycdc satılacağından talip olanlırıt 
ye\'mİ mczkurda bazır bulunmaları il" 

K. O. ihtiyacı jçin 3000 adet timar olunur. !281 ı) ____.,; 

fırça ·ı pazarlık suretilc alınacaktır. -------------
İhale tarihi 27 - 4 - 932 Çarşamba lstnnbul Yedinci icra MemUI" 
günü saat 15 tc komi yonumuzda ya- luğundan : 
pılacaktır. Taliplerin şartnamevf al - 1 lakb., hapis yapılan ve paraya çtf" 
malı: iizere her gün ihaleye iştirak e- rilmesinc kar:ır verilen Gedikpaşıda 1't' 
dcccklerin ise yevmi mezkiırda im • r:ı bnb:ı tekke sokağında I 5 N: lu 1111' 
misyonumuza müracaatları. (21:> dnm Satcniğin h:ıncsinde bulunan hali 
(1:>99) • · konsol kanape ve gardırop açık artıı111' 

* "' * ile şehri hAlln 30 Nisan 1932 cumırctİ 
Yeni seneye sirayet ettirilmemesi günli saat ı 2 den bire kadar sanlacagtO

emir edilen ekmek mukavelesinin 1 dan memuruna müracaat olunması UiO 
Haziran 932 tarihinden itibaren akte- olunur. (28IS) 
dilmek üzere Kayseri mmtakasmdaki 
kıta.atın ihtiyacı i~in 3(){). bin kilo' ek
ı.u:k kapalı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. lhale tarihi 26 mayıs 932 
perşembe günüdür. 'J'aliplerin şal't -
nameyi görmek iizel'e her gün müna
kasaya iştirak edeceklerin ise 1193 li
ı·a tminat akçelerile birlikte ihale 
gününde l{ayserj satın alma komis. 
yonunn müracaatları. (214) (1598) 

__,, 
IST : Mahkemei Asliye 4 Dil" 

cU hukuk dairesinden : 

* * • 
Manisadaki kıtaatın ihtiyacı için 

15 adet müceddeten orta bakır kaznn 
ve 16! adet miiceddet bakır kapaklı 

bakraç pazarlık sureti1e münakasa 
edilecektir. Taliplerin şartnameyi al
mak üzere her gün komisyonumuza 
,.c miinakasaya iştirak edeceklt•rin 
ise Manisa Satmalma komisyonuna 
müracaatları. (216) (1600) 

ıı: • * 
Birinci fırka ihtiyacı için müteah

hit nam ve hesabına et rnübayaa edi
lecektir. Pazarlığı 26 - 4 - 932 sa
h günü saat 11 de komisyonumuzda 
yapılacaktır. Taliplerin şartnamesini 
almak üzere her gün ,.c pazarlığa iş
tirak edeceklerin rnkti munyycnde 
komisyonumuza müracaatları. (221) 
(160:l) .· 

"' "' * 
fstnnhul yolfamn müdiirlüğü em r 

rindeki 2 numnı'r!lr-Ş:tt i>ıi?.a'tlık su
retile tamir ettirilecektir. İhale tari-

Da\'acı manifaturacı Top bas zı6' 
bacı Ahmet bey tarafından müddeaJe1• 
Fethiyede şahıs \'e ikametglhı maruf ,ç 

bık icrn memuru Mehmet efendi aleylıl" 
ne müddealeyhin ihtilAs ettiği paraııı' 
ma:ıfaiz ve masarifi muhakeme tahslll er 
Jebile ikame olunan da\·adan dolayı 'tr 
pıl:ın tebliğııtda müddenleyhln ikametgt 
hının mechul bulundu!u mübışır tJtt" 
fından ''erilen meşrubattan anlaşılınıı" 
ınumnllcyb Mehmet efendi hakkındl 
14·4 932 tarihinden itib.ıren bir ay ma4' 
detlc ilanen tebliğat icrasına ve tahk:ıKI' 
tın 26·5·932 perşembe gününe talıkııı' 
karar verilmiş olduğu i14n olunur. (2~ 

8 inci icra memurluğundan : 
Bir deynin temini istifası zımnın~ 

tahtı hacze alınan Marbuccularda Jf 

no. lu diıkk:'lnda mevcut bir adet K,.. 
4·27·!:132 tarihinde saat 17-18 kadar si' 
ulacağındıın taliplerin mezkOr gilndl 
mahalli mezkörde hazır bulunmalan ilt' 
olunur. (2815) 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hstahklar mutahaası 

Cumadan maada her gün öğle 
sonra .saat 2,30 dan 5 e) h1ldar J 
lıulda di\"anyolunda 118 numaralı la 
susi kabinesinde dahili hastaııkl hi 30 nisan 932 cumartesi günü saat 

ı:; te komisyonumuzda ynpılacnktır. muayene ,.e tedavi eder. Telefon: 

Tnliplcrin şartnameyi almak üzere i.t~a~n~b~u~l~(~2~. ~223~9öii!!S!!!!!)~~~~~~-· 
J1er gün pazarlığa iştirak edecekle -1 ı K d d - h t hkl 

• d 'h 1 t ·h· d k · a ın ve ogum as a an rın c ı a e arı ın c ·omıısyonumu- M" h 
za müracaatları. (217) (1601) ı ı ute assısı 

Doktor 
* * * 1 

Dört f ırkn ihtiyacı için 822 lira üs eyin N atit 
mukabilinde pazarhkln karavana Jlı· 

1 1 Türbe, eski Hilaliahmer bin.,, 
nacaktır. İhalesi 26 - 4 - 932 sah ll l No. Tel. 226 2120 
giinü saat 17, 30 da komisyonumuz - ~ 

nacaktır. !halesi 264-932 Salı ıD' da yapılncnlitır. 'l'aliplcrin şartname
sini almak üzere her gün ve pazarlı
ğa iştirak edeceklerin \'Ukti munyyen
de komisyonumuza müracaatları. (:?.IS 
(1602) 

* .... 
K. O. irin 30 adet büyük kazan nlı-

.Ziraa 

snat 16,5 ta komisyonumuzda yap 
caktır. Şartnamesini almak nlimıı' 
sini görmek isteyenlerin her gUn 
zarJığma iştirak edeceklerin de 
muayyeninde komisyonumuza mil 
cantları. (213) (1570) 

kasından: 
Karyesi Sokağı 
Maltepe Mektep 

,, Dörtyol 

Cinsi 
Dnkkan 

Hane 

Numarası 
13-1 
8 

" " 
,, Bağdat " 

Pcn~ik Tavşantepe Tarla 

8-1 
13 

,, Hat boyu ,, 

Balada yazılı kiraya verilecek emvnlin müzayede ve ibale,I 

28·4-932 perşembe giinü saat ikide ve pazarlıkla yapılmak Uzer• 
bir hafta temdit edilmiştir. Taliplerin yüzde on pey akçeleril• 
Bnkamıza müracaatları. (1591) 

Zongulda Havzaifahmiye 
umum müdürlüğünden: 

Bir kömür müessesesinin Zonguldak.'ta Gelik mevkiindeki atel" 

yesi için aşağıda yazılı şeraiti haiz bir 1 ürk işci aranmaktadır. 
Bir sanayi mektebinden mezun bulunmak ve maadin müe.,.-... 

aelerinde beş sene çalışornk tecrilbe görmüş bir makinist teıfl 
yeci olm;ık, demirden inşaatın · tersim ve tahtiti ve kömür ııvuat' 
!arının montaj ve tamiratı işlerine vakıf olması şarttır Bu yazife" 
nin muhassesatı saatte otuz kuruştur. 

Bu şeraiti haiz olanların ya bizzat ve yahut tahriren veıailıi 
ile birlikte Zonguldak'ta Havzni fahmiye umum mUdürlOilpl 
müracaat eylemeleri. (1590) 



..... -DQ& BAKTERİYOLOG----
r. Ihsan Sami · 

U BAKTERiYOLOJi r.ABORATü\'ARI 

ne~um kan tablilatı. Frcn~i no!a:ıi 
k .. larından l\Yassermnn ceamtilü) kan 

hurc}vatı savılma'ı tifo ve ısıtma 
astat ki • - ' 1 nn teşhisi. idrar, balgam, ce-
~~ti, kar.~rat ve su tahlildtı, Ulcra f(; ros~.opı, hususi aşılar ıstihz:ırı 

SEYRISEF AlN 
l\1 criceı ldare~i C:ılat:ı köprha~ı B 2623 

Şube ·\, Sirkeci '.\lühürdır zade flan 22640 

tzmir • Pire • lskenderiye 
postası 

(Ankara) 26 Nisan salı 11 

de Galata rıhtımından kalkar. ~da _ure miktarının tavini \'C kanın 1 
~cdıınaıt:ıtion sür'ati. Divanyolu 'nda. 

ultan J\l:ıhmut türbesi No, I89. Te- Trabzon postası ---= lcfonlst. ~ 981 MM' A (Karadeniz) 27 Nisan çar· 

1 ~ V J\KJIT JIIl -
11
11 şamba 18 de Galata rıbtımın-

K dan kalkar. 

~ _ üçük ilanJan ı, :.-------
--=-~ıo detası yüe; kuruştur~!!!'!!!:. Z AY 1 LE R 

1 b Klrahk sayfiye - Usküdar bajl; 
ar ışında tophaneli oğlunda alruni zade 
lbııhıllesinde 46 l\'o. Ju beş odı ve iıd 
•Pteshane ve 300 arşın bahçeyi havi 
l\cıareti k:imilcsi bulunan hane kira,-a 
\'erile ıt-; • ce,.,.nden arzu edenler tophaneli 
Oğlunda kömürcü Ali he} le bekçiye ve 
Pazarlık için lstanbul Çcnbcrlirnş Divan 
~olu karababa soka~ında 10 No d:ı 1 l:ı)'· 
~ye müracaaılcri il:ln olunur. 

Nufos ve askerlik tezkeresi ve 
icra, tarik makbuzları, 28 inci 
mektepten almış olduğum şaha
detname ile tatbik mühürümü 
zayi ettim. Bulan aşağıda adrese 
getirmesi alcsi takdirde hükmü 
yoktur. l{ ocımustafapaşa Canbaziyc 

mahallesi Alay imam so 1,ak 
No. 30 Debaj;: Ahmet 
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• içi ne'şe ile dolu ! Bayram ne kadar tatlı 
Birer kumbaramız var I· Arabamız kana.tlı 
Biz aşarız her yolu 1 Neş'emiz iki katlı 
Çünkükumbaramız var 1 Çünkll kumbaramız var 

y 
B. Para yahut her nevi eşya-·· 

Ükô.met memuruna ı.c[aletle yahut ipo- r- y /A. ll l '1 • 
:~~c I\'erilir. Saat 9 12 a•.~sı~da .. m~ra- Adres: lstanbul Ankara caddesi~ 1 rfnrkiy'e''Iş'''"'88ii"ii8'si! 
h stanhul B:ıhçekapı dorduncu \ akıf \':ıkıt \'Urdu ' • •n asmakat <">9 J ················--·······················•••••••••••••••••• 

s:::!~i~~~~:::~~;·ıı ~~J~~~,:1~!~~:·;.,:
4379 

v• 'ıifüôJiÔ)~isorı umumi nıü~ürlülün~en : lst•n~~~Ha~!~!J!~~u a~n 
SAKARYA

U ı .i tı 12 Aylık Evvelce Han olunmuşken gu .. rüfen lüzum üzerine mübayaası 24 den 27 ci gününe kadar Tuz· 
!:::.!:=:. Dahilde 150 ~o0o0 7

14
50."0 21~1 0000 Kuruş la cıvarıoda donanma tarafm-1 lariçtc l.- ;-; ~ tehir edilmiş olan ( 350) kilo Sarı Yadız ile ( 150) kilo Vernik 

Vapuru P 
şartname ve nümunesine tevfikan pazarlıkla satın alınacaktır. dan top abşları yapılacağı ilan 

t • ilan şartlarımız: ı 
25 Nisan azar esı ~~ - Ht>smf Hususi Taliplerin (°lo7,0) teminat akçelerini hamilen (14·5·932) cumarteıi o unur. 

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

i Ünü akşam saat 18 de Sir- Si Sanrı 10 l\ş 12,50 Kş günü saat 10 da Galatada Mübayaa komJsyonuna müracatları. ll-latbaamıza gelt!n eserler: 
~.i. Santimı '20 .. 25 (1555) 

keci rıhtımından hareketle ~ KUçUk ilfin §Brllanmız: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~I~ 
1Zonguldaok,dlneGbolu, Ayancık, :j:~ 3~ s~' rı5' 7~ ~ö~o ~~~~~ Ged~kpas, ada Jandarma 

amsun, r u, ireson, Trab- · ~ Şair, Behçec Kem:ıl be1in şiir mee· 

R H :: .\- t\l·oıelerlmı zin her üç aylı S t l komı·syonun·" • mun.sıdır. ;\Ju:ıllim Ahmer Halit kütüpha· 
Zon, ize ve Ope ye azi· :.·a. p;ı ıçın bir deta rneccanendir a IOa ma u80• 

• 4 ·ı• ı f ı Al f b" b - · t 'k" nesi t:ırafı nd:ın ne~r edilmi•tir. Tavsive illet ve aynı iskelelerle Görele :: h - satırı geı:en ı :ı.n :ınn aza a ıraoga sistem m eş yuz geyım es er ve on ı ı • . 
' Ü - k d :: :ıtırı için 5 kuruş zamrnolurı.,µr. bin geyim at ki cem'an on üç bin beş yüz geyim nal ederiz 
e nyeye ugrıyara av et !! d Anormal Çocuk 

edecektir. 1·.: ile dört yüz dört bin ye i yüz mıhın kapalı zarfla 
Yüksrk muallim mektebi müdür mu· 

~azla tafsı'la~ t ı'çı'n Sı'rk•cı· .• ·.·=.·. VAKiT Matbaası münakasası 30-4. 932 cumartesi glinü saat on beşte yapılacaktır. "' b M r ... a\'inl 1,:ıci eyin eseridir uallimler 'iC 
Meymenet hanı a\tmda acen- ii Sahibi: Mehmet Asım. umum\ Taliplerin şartnameyi görmek üı.ere her gün ve münakasaya iş- mürcbbi\er için \o~metli bir tet\ti'.c mev· 

t•lığına müracaat. Tele. 22134 jj neşrh .. t müdürü: Refik Ahmet tirak için temin~t ve teklifna?,Jelerile mezkur günde muayyen ıuudur S:ıtış yeri Muallım Ahmet Halit 
~:!a.=:::.-:::..-::::::::..-:=-.:..--:::--·-.::E sa ata kadar komıı .,·onu nuzl muracaatlan. (1411) l<litüphrnesidir 

····---------------------------·----------------------············----···--
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.. ~u taarruzda iJk ric'at eden cephe şimal cephesi oJdu. Çünkü iJk bü 
yuk rıc'at bu günkü Rusyada yaşıyan Tüı-lderde baş gösterdi. Hakim Al· 
lınordu devleti Rus prensliklerine tabi haline girdi. Ve Moskof çarlığı 
teeasüı etti. 

ikinci ric'at Hint cephesinde oldu. Timurlular saltanatı bununla kat 
~tlqtı. Çünkü Türk hakimiyetini arkadan vurmak i~tiyen Avrupalılar c.la
a on betinci asırda hazırlanmışlardı. 

Amerikanın kaşifi Kristof Kolomp Hinde giderek Türkleri arkadan 
~urınak için yola çıkmıştı. Şimal ve cenup cephelerinde muvaffak olnn 
. Vrupa bilahare garp cephesindeki Türkleri de ric'ate mecbur etmiş • 

tır. Garp Türkleri bir asır kadar (cnyedinci uınrda) mukavemet etmiş 
•onra ric'ata icbar edilmişlerdir. 

- lmperatorluğun inhitatı -

Tefevvuk devri ( 1579 • 1684 ) 

Sokullunun ölümünden (1579) Viyananm ikinci muhasarasına 
(1683) kadarki devir, Osmanlı devletinin tevakkuf devri sayılır. 

Tevekkuf devrinin sebepleri : 

Tevakkuf devri bir çok sebepierin neticesinde meydana çıkmıştır. 
. l - Osmanlı devleti garbe doğru ilerledikçe, Karadeniz ve Akde • 

llız etrafında yayıldıkça daha kuvvetli düşmanlarla kartda!ıyordu. 
l 2 .- Avrup~da on a!tıncı asırdan beı·i b.~r değ~ş'?e vardı. Feodalite 
er Yerıne kuvetlı merkezı hük-Umetler teşekkul etmıştı. 

de 3 .--: Avrupa Rö?es~nstan ve Reform'dan. büy~k ~ikri inkı_laplar el . 
h etınıştı. Bunun netıcesı olarak Avrupada faık zıhmyette hır içtimai 
d eyet teşekkül etmişti. Bu yükseliş maddi faaliyetler ve iktısadi sahalar . 
/t da kendini gösteriyordu. Halbuki Osmanlı devleti bu yeni hareketle • 
ın dıtında kalmıştı. 

d 4 - O~rnanlı imp?-rat'?rluğu çok genişti. Muhtelif milletler arasın • 
a vahdet vücude getırılemıyordu. 

d l 5 - Devleti idare edenler zümresi tereddiye uğramışlardı. Hüküm-
• ar ar, devlet adamları, yeniçeriler, tjmar ve zeamet sahipleri kanuniden 
orıra hozulrnıya başlamıştı. 

k" . 6 - Eskiden fetih muharebeleri ganimetlerle nihayetlenirdi. Halbu
~ tı.1mdi eakisi gibi harp ganaimi olmadığından rtikap, irtişa arttı, halk 

Yu nııya hatlandı. 

Tevakkuf devrinin siyasi vak'alara ı 
1 - Dahili isyanlar: . 
Yeniçeri ocağı bozulduktan, timar ve zeamet ehliyetsiz adamların 

... ____ .... Rlltslllll'l ___ mw- TARİH EL KtTABT --.---187 -

•;Herine veı·ildikten sonra mernlekett e asayiş bozuldu. Celali isyanı deni • 
len ve saray aleyhinde yapılan bu is yanlar evvelce kolay tenkil edilebil • 
mişti. Sonralan ihtilaUer korkunç bir hal aldı. 

2 - Iran harpleri: 

1576 da lranda şah Tahmaspm ölümünden sonra İran karışıklık için· 
deydi. 

1577 de lrana tecavüz edildi. lran mağlup oldu. İstanbul müsaleha .. 
sı ile Şirvan, T ebriz, Luri.:tan •e Gürcistan Türklere geçti. Fakat 
şah Abba~ iki harpte biitün kaybedilen yerleri elde ettiği gibi Bağdadı 
da zaptettı. Bağdat Türkler tarafından istirdat olundu. 

Kasrı~irin muahedesi ile (1630) Erivan Azerbaycan İrana Bağdat 
''e havalisi Türklere kaldı. 

3 - Avusturya harpleri: 

Zitvatorok (1606) mu~hedesinden sor.:-a Avusturya ::rcıeıe mc-aana • 
le ediyordu. Bu yüzden hnrp b~ladı. (1663) Avusturyalılar mağlup ol· 
dular. (1664) te Vuvar muahedesi imzalandı. 

. Avusturya idaresinde bulunan Macarlar Avusturyaya kartı isyan 
ettıler ve Türklerden yardım istediler, yeniden harp batladı (1682). 

Merzifonlu Mustafa paşanın ısrariyle başlıyan bu harpte Viyana 
muhasara edildi. Fakat ordu mağlu . .l oldu. Viyananın muhasara edildiği 
zaman Avusturya, Rus, Venedik, Leh devletleri Türklere kar.tı mukaddes 
bir ittifak aktettiler. Bu Türklere karşı Avrupam:r> mukabil taarruza 
geçişiydi. 

4 - Lehistan harpleri: 

Lehistanın Buğdan işlerine karışması harb~ sebep oldu. Lehle? 
(Yaı) fehri civannda mağlup oldular. 

Sulh imzalandı (1620). (1672) de Lehlilerin Ukraynadaki Kazak· 
lara tecavüzü üzerine yeniden harp büşladı. 

Bu harbin sonunda Buças muahedesi imzalandı. (1672) bu muahe· 
deye göre Podolya Türk himayesindeki Ukrayna kazaklarmda kalacak
tı. Fakat yeni Leh kıralı Sobyeski muahedenin şaı·tlarmdan biri olan 
vergiyi vermek istemediği için harp döre sene daha sürdü. 1676 da ver
giden vazgeçilmel~ şartiyle muahede imzalandı. 

5 - Girit muharebesi: 
Şarki Akdenizde Osmanlı hakimiyetini tamamlamak lazımdı.-Gi;i. 

de (1645) te bir ordu sevkine liizum görüldü. Ha~p yirmi sene sürdü. 
Adaya Venedikliler hakimdi. Papaya Fransızlar, Malta şövalyeleri Gi· 
!İde yardım göndermişlerdi: 1~60 da Köprülü Fazıl Ahm ... t paşa za
nanında bütün ada zaptedıldı. 

6 - Kadınlar saltanatı: 

Devlet hakimiyetini elelrine alan paditahların bir kuı.m.ı deli, bir 
kısmı da çocuktu. Yahut kuvvetli şahsiyetten ıcahrum insanlardı. Bu 
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devirde devletin idaresind-? müessir olan valide ve zevce sultanlar vardır 
ki, hakikaten saltanat sürmüşlerdi. 

Kanuninin gözdesi, Rus Hurrem sultan, ili üncü Muradın zevcesi 
Venedikli Safiye sultan, 1 inci Ahmedin Hasekisi Kösem ıultan bunların 
me§burlarındandır. 

- Murat iV ve KUprlllüler -

On yedinci asrın ilk zp.manlarmda, Osmanlı devleti 1 inci Ahmet 
ve il inci Osman gibi çocukların, 1 inci Mustafa gibi bir delinin elinde 
kalmıştı. 

Bu devirde ihtilaller, isyanlar çoğaldıkça çoğalıyordu. Yeniçeri ve 
sipahi isyanlarına hazan vezirler, şeyhülislamlar, ulema da ön ayak 
oluyordu. Dördüncü Murat padişah olduğu zaman (1623) çocuktu. 

Yeniçeriler onu da hal' etmek, katletmek istiyorlardı. Fakat mem • 
leket anar!iden artık bıkmıştı. Bir kurtarıcı bekliyordu. Memleket aha• 
lisi saltanat etrafında toplandı. Murat 21 yaşına geldiği zaman Yavuz Se· 
limin azmini andıran bir tiddetle işe başladı. Bunun tesirleri derhal gei• 
ründtt. Y aziyet halasa yüz tutar gibi oldu. Murat 30yaıında öldü. 

Şair Nef'i, Koçi bey, Yahya efendi, Katip Çelebi bu devirde ya • 
şadılar. Bağdat köşkü bu zamanda yapıldı. 

Murattan sonra Deli lbrahim, (1640 - 1648) ondan sonra bir ço• 
cuk olarak tahta çıkan dördüncü Mehmedin ilk zamanlarında dahili ka • 
rıııkbkl!-r gene şiddetlendi. Maliye pek berbat bir hale geldi. Artık me• 
murlar ve askerlere maaş verilemjyordu. Tarhuncu Ahmet paşa namında 
bir aadraza.m, ( 1625) te devlete bir bütçe yapmıya çalıştı. Ahmet pqa .. 
mn yaptığı bütçeye nazaran devletin 24000 yük akçesi (bir yük 1000 ak. 
çe, bir akçe imparatorluğun son devrinde bir gümü§ kuruş hesabile) va• 
ridatı, 25,000 yük akçe masarifatı vardı. 

Tarhuncu mevkiinde çok kalamadı. Öldürüldü. 

Bundan sonra bir çok sadrazamlar geldi. Fakat işler bir türlü tanzin. 
edilemiyordu. Nihayet işler pek berbat bir hale gelince Köprülü Mehmet 
pa§a sadaret makamına getirildi. Mehmet pa~a tiddetle ordunun intiza • 
mıru iadeye muvaffak oldu. 

Köprülülerden, Mehmet paşadan sonra oğlu Fazıl Ahmet paşa, 27 
yqında it bqına geçti. (1662) 40 yaşında öldü. (1676) Onun yerine 
Mehmet paıanm damadı Karamustafa paşa geçti. 

Tevakkuf devrinin kUkUmdarlar1 : 

Tevakkuf devrinde 111 üncü Murat, 111 üncü Mehmet, 1 inci Ahmet. 
linci Mustafa, il inci Oıman, 1 inci tekrar Mustafa, dördüncü Murat, 
1 inci İbrahim, döndüncü Mehmet devlet reisliği etmişlerdir. 

----·---- TARfH EL KİTABI ------1as ..... 
Sokulludan sonra yerine geçen paıalar arasında kıskançlıklar aldı 

yürüdü. Sokullu zamanında başlıyan lran harbi devam ediyordu. Maliye 
berbat bir haldeydi. Askere maaş verilemiyordu. 

Çare olarak paraların hakiki kıymeti azaltılarak, itibari kıymetini 
muhafaza etmek istediler. Yani içinde kıymetli maden miktarı az, kıymet• 
siz maden miktarı çok para bastılar. Bu suretle piyasa alt üst oldu. 

Maaşlılarla esnaf ve tüccar arasındaki kavgalar başladı. Y ençeri or
dusu sıkıntılı vaziyetten ve iyi kumandanlardan mahrum olduğu için in • 
zıbatını kaybetti. 

Muhtelif asker ocaklarının çıkıırdıkları uygunsuzluklar cezasız kal • 
dığı için bunları İsyanlar takip etti. 

Dahili vaziyet bu haldeyken hariçte yeni muharebelere teşebbüs edil• 
di. Üçüncü Murat zamanında Avuıturyaya bu şart dahilinde harp ilan 
olundu (1591). Bu harpte Erdel, Buğdan beyleri de padişaha isyan etti • 
ler. Bu suretle cephe birdenbire genişiedi. 

Ordu muvnfak olamıyordu. Üçüncü Murat yerine üçüncü Mehmet 
(1596) Eğriyi zapt ve Haçova muharebesini kazanmı§ıa da süratle pa • 
yitahta dönmesi zaferden istenilen neticeyi temin edememiştir. Tiryaki 
Hasan paşanın Kanije müdafaası da bir netice vermedi. 

(1603) te lran da yeniden harpilan etti. 
Gerçi Avusturya orduları mağlup edildi. Budinle Viyana arasında 

Zitvatorokta muahede imzalandı. 
Bu muahedeye göre elden çıkan yerler istirdat edildi. Kanije, Eğri, 

Türk arazisine ilhak olundu. 
Mukaddes Roma Cermanya imparatoruna o zamana kadar Türkler 

Nemçe kıralı diyorlardı. 
Bu muahedenin imzasından sonra kendisine Ro~a çasarı unvanı 

verildi. 
Bu muahededen evvel imparat:>r her sene Osmanlı hazinesine 200 

bin altın vergi veriyordu. Halbuki bu muahedede verilecek vergi miktarı 
kaldırıldı yerine imparatorun gayri muayyen miktarda hediyeler gönder • 
roesi usulü kabul edildi. 

XVI inci asırda Tilrk devletlerinin 
umumi vaziyeti 

On altıncı asır Türkler için mühim bir asırdır. Süleyman Kanuni 
utduları Viyanaya yaklaştılar. Timurluların saltanatı da Hindistanın bil• 
yük bir kısmım zaptetmişti. (1526) da Osmanlı Türk ordusu Muhaç ın11• 
harebesiyle orta Avrupaya girdi. 526 da Babür de Panipat muharebesi • 
le Ganj, lndüs, ve bütün orta Hinde hakim olmuıtu. 

Fakat on altıncı asırdan itibaren her tarafta inhitat başladı. Hıris~ 
yan Avrupa mukabil taarruza geçti. · · · - ~-


