
·'1thallol'u Uldttrdlller 
Sof ya, 19 (Hususi) - Make

~~;'1Ya komite reisi Dimitri Mi
~dof gece saat 8,30 da evine 
liderken Pozitano caddesinde 
~cçbul bir şahıs tarafmdao iki 
ıımrşuola öldürülmüştür. 

IS lncı Yıl • Sayı : 5f57 CUMA , 20 MAYIS (5 inci ay) 1932 Sayısı S Kuruş 

, laşılamıyan Noktalar B. Millet Meclisi 
~ ~ü (VAKiT) ta fransrzca (Jö Milli Türkiyenin llolşevik Rus
lw:, llrtu) mecmuası tarafından neş- yayla dost olması nasıl her iki 

j \~ bir makalenin tercümesi Yar memleketin siyasi istiklallerine en 
t• ~ lllakale Başvekil ismet l'aşa kü~ük bir halel verebilecek bir hadi
~ tltrinin Rusya seyahatinden sc değilse Türkiyenin diğer ecnebi 
~ fatebi mahafilin hissettiği mcm- memleketlerle en samimi dostluk 
~ttsizliği gösterecek bir ve.sika o münasebatı tesis etmesine de asla 
'a ~lak:ki edilebilir. Fakat bu ve- mani olmamıştır ve hiç bir vakit o -
~Ilı ifade etiği mernnu&liyclsizlik larnaz. Netekirn ismet Paşa Hazretle
~ değildir. Sadece bu satırların ri l\toskovadan avdetinden l)onra fır
~lrtcıllda Başvekil paşanın seyahatini ka grubu içtimaında seyahati hakh.m 
>ip Ye aleyhinde tefsir etmek iste- da i1.ahat verirken on beş gün süren 
~de tenkit için tutunacak hiç bir uzun temas müddeti esnasında iki 
'tjta bulamıyan bir adamın neşesiz- tarafın hiçbir devlet aleyhinde tek 

Jtı.töze çar,Pmaktadır. kelime konuşmamış olduklarım lıil -
~ova bUkümetl Ankarayn krndl mi'- hassa tebarüz ettirmiştir. 
' ı, kendi mahsullerlnl, l•f'ndl a<l.-ımlıı- ,Dilrneyiz ki iki memleketin müte-
'ıı ~yormuş. t met Pn§Jlysn Ilu,.Jann 
~avenetlnden Türkiye hrsabma lst\fcdr kabil müna0"batmı dalta açık ifade 
~ istemekle bcnıtx-r TUrklyc~lo r.r.sln edebilmek için ne dernek lazımdır? 
~ da ın~wcut olan ıctımat, llctıssdi ve Bu münasebetle bir noktayı daha 
~ '-rkıan dalma g1>t: önllndo tutuyor - tavzih edelim: Esasen bir ziraat mem
~ ll'akat acaba tsmet Pa.,nnın kty:ısı:tı, leketi olan 1'ürkiycde sanayileşmek 
S Rusyaya göttırmnş oldııAıt ht•yctc arzusu ·vardır. Fakat burada mevzuu 
-..:::' elan arkada5larmdruı baularınm ted-
~' taahhUtlero girmelerine mıı.nı ola _ bahsolan şey büyük sanayi değil, hat 

q'-'lroıış~.. ta orta sanayi bile değildir. Mesele 
~te makale muharririnin zihninde sadece memlekette en basit köyJii ve 
~d iye hesabına büyüttüğü tehlike halk tabakasının muhtaç olclukl:trı 

' tır. Doğrusu Türk - Rus mün:ı - mensucnt nev'inden şeylerdir. Onun 
~ \ bııt bu tarzda muhakeme eden için 'J'ürkiyenin kendi iktidanyle yc
'-d·ltıuhanirln ileriye sürdiiğü garip tişemiyec,.ği büyük işlere giri~mek i~

. 9tıııl§e karşısında hayret, ,.e bu endi tediğini zannedenler çok y:ınhş düşün
\!....~ bililtizam 1'ürk - Rus rnüaa- mektedir. Netekim Türkiyenin sanı.1yi 
..;~ı karanlık göstermek gayretin- memleketi olmadığı hakkında rapor 
h. neş'et ettiğine hükmetmemek tanzim etmiş olduiYundan bahsedilen 
""'kün değildir. Jstanbul l•'ransız ticaret odası katibi 

&fatQmdur ki, Türkiyeyle Rusya a umumisi M. D. Vnlery bile dün bir 
~daki dostluğun on senelik bir muharririrnize 1'ürkiyenin hatta orta 
~ ! ~ardır. On sene milletlerin ha- sanayile meşgul olabilecek vesaite 
~ .'hbariyle kısa bir zaman olsa rnaJik bulunduğunu söylemiştir. Bina 
ltba lki memleket ara.smdal\i müna - enaleyh Türkler bu kabil sanayii 
~tın mahiyetini tetkik n tayin et kendi memleketlerinde yetiştirebil -

için büyük bir mesafedir. mnae mek için nereden en kolay yardım 
Yh bu kadar zaman zarfında Tür görürlerse memnuniyetle onu kabul 

~Yle Rusya arasındaki dostluğun edeceklerdir. Türkler için bu yardı -si \•e mahiyetinden halfL şüphe e - mın Rusyndan, yahut diğer dost l>ir 
ler varsa kabahatin her halde garp memleketten gelmiş olması ara 
~ lerle Ruslarda olmadığını kabul srnda hiçhir fark yoktur. 

~lidir. Mehmet Asım 

~Ugün yapılacak t.ilreş müsabakaları 
\ U~ün saat kide :i _,.,.~ ,., 
~ ksıaı ıalonuoda büyük ve 
~dtn mUhim güreş müsabaka-
~ ,Yapılacakbr. Pehlivanlarımıı 
'il ~r~nm on ikisinde Balkan 
tih lılpıyadına iştirak edecekleri 
~ktle bugünkü müsabakalar bu 
~tadan büyük bir ehemmiyet 
~tadır. Bugün karşılaşacak 
~b pehlivanlarımız arasında 
t_. •il Mehmet , Himmet , 

'· f ' Mehmet, Nuri , Salih 
'~tr de vardır. Bilhassa Çoban 
~ ltactle Himmet pehlivanın 
~rı geçen müsabakada elde 
~tr.i beraberlik neticesini de-

\ 
' ~--------

Dünkü içtimada mü
nakaşalar oldu 

Bazı mebuslar takas komis
yonu teşkili kanunu aley· 

hinde bulundular 

Ankara, 19 (Vakıt) - B. M. 
Meclisi bugün reis vekili Refet 
Beyin riyasetinde toplanarak tah
lisiye U. müdürlüğü bütçesini 

müzakere etmiş 
ve mezkur ida
renin I 932 se
nesi masarifab 
karşılığı olarak 
270.4281ira tah-
sisat verilmiş ve 
varidatı 321.000 
lira tahmin e
dilmiştir. Blltçe 
kanununun bir 
maddesiyle tah
lisiye idaresinin 
maksat Te he-

Refik Şevket "B. defterine ben-
zi yen hizmetler için teessüs et
miş bulunan hayır cemiyetlerine 
icra vekilleri heyeti karariyle 
ihtiyat akçasından 20 bin liraya 

,,......__.,...-- ---·--; kadar yardım-
da bulunmak 
hususunda me
zuniyet veril
miştir. 

Tütün inhisar 
idaresinin 1931 
senesi bütçesin· 
de 55 bin, tuz 
in"ıisar idaresi-
nin aynı sene 
bütçesinde 32 
bin liralık mü
nakale yapılma-

Halll Bey sı hakkındaki 
:. aounlar kabul olunmuştur. 931 

• bütçe kanununun 24 üncü mad
desiyle pansiyon kanununun 
meccani talebe hakkındaki mad
desinin tefsirine dair mazbatanın 
ilk ikinci müzakeresi yapılmış ve 

[ Alttaraf1 5 inci sayfamıda J 

Akisler: 

Cimri tabiat 
Cimri tablaun insaf sız bir insan 

düşmanı olduğundan şüphe etmeme .. 
lL Bunu, bir kısım iltıçlann terkibin 
den anladım! 

Bazı otlar bazı hastalıklara deı•a
dır. Fakat ne gibi otlar? •. Sıçan otu, 
kedi otu, sinameki, altın kökü, deniz 
kadayıfı nev'inden hoş şeyler .. 

Bunlann lıcpsi, zehir gibi acı, i)j -
renç kokulu, renksiz ve biçimsiz bir 

~k nuye çalışacakları anlaşıl
\!; tadır. Eaasen bu maçın kat'i 
~ 11ttice vermesine artık zaru· 
~ ,~t Vardır. Müsabakaların tar- rlimmet ve Mehmet pehllvanl:..ı . r 
~eko Romen,, dir. geçen gUreşlerlnde 

talam nebatlardır. 
Bu ilciçları, devası oldukTan has

talıklardan pek ehven sanmayınız .. 
Bazan insan, lıastalrğı çekmekle bll 
ildçlan kullanmak arasında haylı 

Kimsesiz Çocuklar 
Vali konağında dün gece 

bir müsamere verildi 

Resmimiz gece mUaamere ba,ıarken ahnmı,twr 
Dün gece saat 20 de Vali konağın -

da kimsesiz çocuklar menfaatine bti -
yük bir müsamere verilmiştir . 

Sabaha kadar devam eden bu mü -
samere pek eğlenceli olmuş ve şehrin 
kibar tabakasına mensup bir çok aile -
Jer eğlencede bulunmuştur. 

Bilhassa, İngiliz sefirinin büyük 
muaveneti görülen bu müsamerede 
pek mütenen·i eğlenceler vardı. 

Bunlardan ikisi şu ~ekil de tertip e -
dilmişti: 

Kıymeti sekiz on lira tutan bir kı • 
sım hediyeler ayrı ayn paketler ha -
linde süslü bir küfeye doldurulmuş, 
bunları ~ekebilmek için güzel oltalar 
yapılmıştı. Tanesi } r.nmşar liyara 
satılan bu oltalarla istiyenler bu pa -
ketleri oltalarnıya çalışıyorlardı. Her 
oltanın sahibi oltasını en çok on defa 

kullanabiliyor. Du hareketlerinde e • 
ğer bir paket çıkartabilirse o hediy4 
kendisinin oluyordu. . 

Bundan başka dans salonu 22 ka • 
reye ayrılmış ve her kareye biTden 22 • 
ye kadar numaralar yazılmıştı. Ay .. 
.nca yuvarlak bir tahta da 22 parçaya 
taksim edilmiş ,.e Üzerlerine birden 22 
ye kdar numara yazılmrş, yanına da 
bir fırıldak konulmuştu. 

Fırıldak döndürüldükten sonra 
hangi numarada durursa tam o ~ıra • 
da dans salonunda o numaralı kare 
üzerinde dans eden çiftlere hediyeler 
verilmiştir. 

Davetliler bu sürpemlerden ço~ 
memnun olmu~lardır, 

ikinci müsamere bugün öğleden 
s-0nra saat 15 te ba§lıyacakbr. 

Y oguslav.va' da Neler Oluyor ? 

iralıktır , 13 üncü 
lf ons' a müracaat ! " 

Fransız mebusu küçük itilafın hedefin; 
vefransanın oynadığı rolü anlatıyor 

Fransada çıkan .. Ümanite,, gazetesin
de "kücük itilAE ve Yugoslavyada kay
naşmalar .. serlavhasiyle Fransız komünist 
meb'uslardan Peri şu makaleyi yazmış
ur, naklediyoruz:,, 

Dört beş 2ün evvel,Bclgrad'ta, 
küçük itilaf konferansı, Yugos· 
lavya başvekili M. Marinkov~çin 
riyaseti altmda açıldı. 

Bu son aylar içinde, Fransa
nın, Prag, Belgrad ve Bükreı bil 
kiimetleri arasmdaki bağları kuv-

yetJendirmek istediği hatırlarda

dır. 
Cenevrede de, M. Tardiyö, 

küçük itilaf devletleriyle anlat
tıktan sonra müdahelelerini yap
mış, beynelmilel mukabil ihtilAl• 
ci prögramını öyle vermiıti. Ge
çen mart ayında Fransız harici-
ye nezareti tarafından tasavvur 
edilen Tuna ittihadı plim da, bu. 
gruba şimdiye kadar Franıa te-

(Lutlen sayfayı çeviriniz) "-Jadan alacağımız makinelerle pamuklu mensucat 
ihtiyacımızı temin edeceğiz •• tereddüde dü§er.. ==;::;;~==========•===::==:===========:;:====:::==~ 

Hiç hint yağı içmediniz mi? Hiç 
kayn(JJ1U§ sinameki suyundan tatma -
dınız mı? 

Tabiatın, insanlara şila diye, hu -
dutsuz bahçesinin çiçek ve otlanndan 
ne nimetler ayırdığını anlamışsınu • 
dır! 

Hiç çilekten, muzdan, kayısıdan, 
şeftaliden, nardan Udç yapıldığını i
şittiniz mi? 

Hiç size: Başınız mı ağrıyor? .. 
Bir menekşe koklayınız.. Dişini:: mi 
ağrıyor? .. Bir çilek yeyin:z diyen ol .. 
dcı mu? 

Gerçi, inkıbazdan mustarip olan -
lara, sabahları aç karnına bir kaşık 
gül reçeli tavsiye ederlerse de bu 
kocakarı ilacına da asla innnmayı -
nrz.. Gene barsağın inadını yenen si
namekidir _ O uğursuz sinameki! 

lnsanlann en hiiyük düşmanı tabi 
at olduğuna şüphe yok! 

Yusuf~~ya 

d ola kimlerdir? 

Son gUnlerde gUnDn dfkkatlerlnl bllhaasa kendi Uzerlerlnde 
tophyan Japonlar ve hususlyetlerl hakkında başladılımız 
yazı serisi bUyUk bir alAkayla kar,uanmı,t1r. BugUn 4 Uncu 
sayfamızda bulacaGınız UçUncU makalede çok entreasan 
kısımlar vardır. Resmimiz asrt hayab kabul eden Japon 
kathoJarından__blr ~ıs_mınLJ15i~_!erlJ_C!~ 
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üç suçlu var! 1 o:~·· Tel ral Baberlerl 1 Tütün konferaJl 

Lindbergln çocuğu Harıct lstanbulda bir tilt 
tahkikatı ilerliyor Hindistanda Reddedilen bir Gemlik hadisesi Ofisi açılacak 

Nevyork, 19 (A • .A..) - Lindlıerı:'in 'l'Adll tek Jtfl ! D ün t ütün konfer:ınsı. bc~inrd 
ÇO(:QğU meeel~i her g"i.in başka bir atıf- Kanlı hadiseler Akvam cemlye~ı hllYl!I kornls· Paranın tema mı timaın ı nlctetmi~ ,-e bu içtiın:ıt 

' memleket arasında muhtelif 
ha arzetmektedir. Evv4ı'lki rün suçlu D dl yonunda askert hava kuvvet• Bulundu ph.·asalarında ' 'ak i reka bet üt~ v:ıı.ııyeti milyöner Curti~'d• dün ban- evam e yor J ııı 
riyeli Parzyeh'deydi. Bugünse kilise Boın·baJ", 19 (.A. J..) - Zabrt:ı bu lerl meselesl 96rUşUldU CemJil<' 19 (Vakıt) - Posta- görüşü !mü~, istihsalii t rncse e ·ıı 

hah • k • · d k Cenevre, 19 (.A • .A..) - Tahdidi le.!· haneden esrarengiz bir surette temas ed ilerek bütün bu mesıU mcnsuphı.nndan Boseftn - Peneack· e.n. hır ~ mek atıtbMı ı~ın e ua • Jı'h•t "'•"'a kttnferaft•r, M • ..,11.d11.tiA"'"· 
1 

d 
1 

b " tte teli( 
dadTr. !edilmekte tıtla.ııt külliyetli Miktard• " n~· "' M • ~ahnaft 6178 liranın evvela sası ve ev:rnu ıı· su re 

Filvaki dün akşam ,·erileıt ıtu,ı..ı - :!il!h ele re~irmi~tir. P:kmeklerlı\ al. 2'Uft riyueti altmda teJla.na.rak, U· 2878 lirası Tersane cıvarmda tczekkiri rnzrfe!'!iyle de meşı::ul o 
-u··men he ... ·eti umumiy~ı· -Ur:akera.tı- ·· b" ı-·t·· r· i · te"'kilirıe mat hi1Afrna &larak !n,000 lirayı kndi tına sokularak Mkla11mıo "IH im ıi - .. .J ... bulundu. BiJAhare mütebakisi de uzerc ır u un o ıs nın ;; 
JUR t>.Mslaruu ilu:am meıtlur taU kt- ·ı · t ' namına de""et:ii:., etmiy~ Li1tdberr'i llhlann iııfode bir ~&k br~ak, kaftul ve T . d d k ld rnr ·ren mış ı r. 

,,. ~ 1nisv"nu1t rap&runu tetkike •iri.,r11i~- ersanenın uvarıo an çı arı ı. 17 iknaeden M. Cu?'ti!S elmaY"fp esraren • kti~ük balt11 bulunmuştur. flu arıtbs .; t> ... Failleri aranmaktadır. f"c memleketin iştir~Jdyle t 
giz papazdır. Paı>u, M. Cartis3'in Mccu!f kıyafetine ıirmiş bir ınÜ!'l Ü - tir. r.:ırurf görülen bu ofüıin meıi<" 
beyanatına röre Lindberı'i mü tema - ın~n tanfındarı sevkedilmekteydi. Talt kem.ite, raperuRda bütün Jıı:ı • V l h t. nerede olma~u !ca.p ettiği de tet 
diyen aldatmty3 kendhıini tepik ft - Bu sabh erkende.. şe-hrin. fİmal vat te!Jihatıtl ller huri bir 1tisbet da.. apurcu ar eye 1 Ye bu ofisb t s tanbulda olm:ı~ııtd 
mi;,tir. ıtı&mrnda renide" bir tıı.krm. karia~ll . Jıilinde taarruıt rayeıerde kullıtJ11ıta - Ne bıtlyor? tifak ed i lmiştir. 

~L CurtiM, il he ediyor: "Kendi i. hklar elmu~tur. Meeust ~ulhalar, bileeefinden 1'ah~etm~kte n bu kabil Ankara, 19 (Vakit) - Vapur- Te..,ldlf t emenni edilen ofisiıt 
radem;n hil!fınıt 'hareket edecek bir ~olda.n ıe~en tnÜ!lümanlllra turrur: eil!hlarIJl tedat'it ~yeteri Meselesiıd cuJar heyeti geldi. Bu~ün iste, fr ve ~s :ı l :\hh·et leri ha!\kmd:ı bit 
raddeye ıehrıi~tinı ?,, ıtıni~ler n hunJudıın biri~in.i öldür· ldlie alm:ıınaktl!dır. )eri etrafında meb'u

5
\arla te· por hıtırrl:rn~rak konferans Jıc)"t 

Palis, ~ecuiuR 1 Mart tarihinde 'mü~lerdir. .Almıuıya lftUTl'lhllası M. Brende • mumiresinin p.ız:ır g ünkü ; çtiı:tt • 
s.-ıat 8 l• le arumda. yani h~mlmıo Bunu taki.P edeıt kavğa esn11!unda b"urgı, bütüR askert h.ava kuwetlerJ • mas etti. Cumartesi giinü de yetiştirmek üzere Yunan heyeti 
ld w d b 1 •j-d ı· ·ıt,,. i t• 1 t ;_.· • t l f iktısa.t vcki1iyle görü•cceklerdir. o o ugu fikrin e u unmn.n\.Q rr. .,., ıs, ı.ı n !!C ımıı e m ..... ~ır. " ~ e ve ı.in taa.rrod bir &illh. addedilMf'ein " rahlıa~nsın dan M. I'aramanoi!l, 1' 

..... _................................................... 30 yarsh vardır. müt~atıik bir t.adil teklifi 1'erndştir. Vaputcular inhiıarın tnmamiyle heyeti mu rahh asa.!!m dan M. I\i 
ıirinden hnriç kalmış bir kaç 5~ amele tevkif •dilmi• ve 40 iplik· ıleyhindcdirler. idaresi kendile- ,.e Tu··rkı· ... ,e lıeı.·etı' murahh"s:t~• 
d 1 ıh k k "1" Bu tatil teklifi, uıuft 'MÜnakaşalıı.n .J .J .. 

ev eti i a elmc , bu suretle hanenin kapanmasına Meebutiyet h:ı · rine verilecek -irkct istemekte- H~kkı Nezihi Bey ı·nıı·hap cdilıni~ mÜeİJ' elmuştur. "' 
küçük itilafı kuvvetlendirmek iı- sıl .,lmu~tur. Fransız murahhası M. 1'omHlıİri1l dirler. Konfer:ıns paıttr günü öğleifcı. 
tiyordu. ··t;·;· .. ;;;;;i;i;"i;;tİİ·;;[;; .. t;;·ti~.. Miidııl1elesindea seıı.ra ktt•İ~y ... ' re. Zon~uldab: vllAyeti vel saat ıo.~o da bu projeyi trtl\ 

Loıan milıakerelerinin arife- ettirmektedir. Mahkemeler mü· ye kuşı %! reyle bu ta.ti] tektifi7ıi red. Fırka reısıı ıır..ı müzakere ederek r.ıe5aisine ni 
ıinde, küçük itillfıa toplanıtı -a- ~ \·erece!>.tir. 

" temadiyen nefi ve kürek ceıa· ddmiştir. Kemi9 yew, ken '1 reye Ankara, 19 (Vakıt) - C. H. 
yanı dikkattir. Şunu da unutme- ld H ka- ~z reyle .A.lınaııya, ..A.vueturya, 

ları Yermekle meşgu ür. a~· A
9

' Fırkatı Zonguldak vil!yeti reis· mah ki, bu hDkftmetler, Sovyet I .Ilulpristan. Macaristaı.1 ~evyet llu!l -
metli kralın ı"andatma arı ise bir 1 "· M't t Akı'E Bey tayın edil kuvvetleriyle muhtemel bir mü- ya ve Çi1' tarıı.fııtda.n verileıt Müm.a • ıgıne 1 a -

cadelede ileri karako!u vaıifc- yerden diğer bir yere nakledilen sil bir ~k1iri de reddetırıi~tir. dı, Mitat Akif Bey Zonguldağa 
. . " k d I d. Ç k mahpusları temizlemek fenninde K&misyeı, hurüa PAutah.assıslal' gitmek üzere bu akşam Istan-
sım gorece ev etler ır. c os· üstat olmu11l1Jrdır. bula hareket cttı·. 
1 k b · k"' · R y itli kemit~si ta~lıftdu ~•rdetlite. ı ova Ü um~timn ıon usya Fakat Frımsanın avu~ dolusu 'd 

... tf.klifJerin tefetrüatrnr Münkereye Bursa n aleyhtarı hareketlerde oynadığı pzmı aarfederek beslediii bu ba~l~csktır. 
mOhim roller hatırlardadır. Va- korkunç idareye rnrm•n halkın Irak meselesi Tayyare binası 
nek bir Çek siyasiydi. ve Gor- J.cin ve gayzı Bef~rad sarayı kra- C.nwre, 19 (A. • .A..) _ A.L."VllM ~e • Bursa, 19 [Yakıt) - Tayyare 
gulofun, suikasttan sonra Kı:r.ıl !isine kadar uleşmaktadır. Geçen ıwiyeti kenseyi 'huftüllkii i~timaıRda bina5ımn açı~ması bugün mera· 
bir Rus olarak gösterilmesine senenin ıon fiinlerinde Belg-ratta 1Tak'ı1t büyük BritaJt)'"l.'ırı i«lart , .e _ ıimle yapıldı. Nutuklar söylendi. 
ilk evvela Pragdan teşebbüı edil- Darülfünun talebeleri tarafından ktlriiad .. i~tihlbt •eeelee~i n ce . Vali vekili $evket Bey tarafın-
miştir. yapılan ve 27 teırinsaniden 9 ıtdyeti .1m111 P.tMraflunu:a teıtkisi dan kordelA kesildikten sonra 

Sovyet aleyhtarı mücadeleye, k!nunuevvele kadar devam eden ;9" In«iliz ı.eyeti ta:rafnufn verilen bina rezildi. Geee de Raşit R•za 
kırat Karolnn Roma:ıyaaı da his· •u'htıray<ı t.e1ıkik edeeektir. ve arkda~ları tarafmdan bir tem-

.,uazum nümayitlcrde bahsetmiştir 
«' esini getirmi~ti,..: Rus - Romen sil verildi. 

ı . Maarif nazırı Maksimovi,.i talebe- y 1 t d t .-r \! mı tecavüz misakını yaptar- ... unan s an a Bir mahkdmiye 
·k· ı k !er bir aün, DarüfOnundan ııhk 

r· 'v lj) ı ı meme et arasındaki • 8 J ( Ankara, 19 (Yakıt> - Anka-
b "alarak lrn!Wr..ıu•lardı. Batka bfr OrÇ ar nası ~ mün?,ae etlerin kuilmesi ~ "" y · . ra lbtisas mahkenıesi Ankara 

gün nutuk söyliyen iki naı:na ha- d ? 
sebep timdiki pıens Gikanın o·· enecek . lisesi musiki muallimlerinden Ga-karet etmi~ler ve sonra biiyilk . ırnı.; Ümetidir. Nisan ayı bidaye· ıi Antepli Sabri beyi kaçakçı-

t inde, Dnietcrde Ruslar aleyhine bir alay tetkil ederek gece ya
4 fırka reisleri M. Venlzelosun hktan 6 ay hapse mahkum et· 

1 r15ına kadar Belgrad sol<aklarnıı ı ti d t ı k b açı an matbuat taarruzu, nere· r yase n e op anara , u miştir. 
dola~mışla:-dır. ı ı 8 o tUI 

deyse harbin patlak verrceğini mese ey 9 " ş er Recep bey geliyor 
d. d Daha birkaç gün evvel hırvat Atilla, 19 (Hueust Mulı.abirimiz • 

zan ne ıyor u. Ankara, 19 ( Yakıt ) - Cum· 
Y 1 b zabitler isyan etmişlerdi. Bizim den) - Düıt M'. Veıti.ıelesOR riyaset! 

ugos :ıvyanın u harekete hudyet Halk Fırkası umumi kA-
b k ı ... i~in daha mühim elanı, 8ell"ad altmda, !liya.sl f1Pkal11.rna reisleri to,. 

ya ancı a acagını zannetmek 1 '19 ... • t 'L tı'bı' R•cep bey bu ak•am lstan-d 1 dırfilfünununua L:ap•ıu~urydı • anmı~tır. nO i~tim!.da nane ııııertlar .. Y 

oğdr? o mar:dıd. Geçenlerde, Bel- Bütün vilAyetlerde köylliler iıyan ın~elesi ve lng'iltere tarafındu 1.ııtıi bula hareket etti. istasyonda 
gra ta, asri i !!recilik usullerini Ur; dau~nleriııe b&f"· taksitlerinh• altı.. Fırka erklnı, meb'uslar ve dost~ 

k ediyorlardı. r• ~ 
öğrenme Uzere Rusf a kur1lar el arak tediy!ıl!!i jçi11 vukubulaR btlep tarı tarafoıdan tet' yi edildi. açılıyordu. Gazeteler. bu kurs- "Kıhrolıun Peraıkovi~ ! Kıtil 

· p k d b k .ı tetkik 'fe hüktlJBet tarafuula.!1 bu Jm-ların, yakın bir i5tikbalde yıkı- eraf oviç.I,, iye l!lğmms c.o· 
1 1 d susts ertl!y!L sürültll nıuhtelif tesviye 

lacak Bolşevik reJ'imı'nı'n ı'darcsı' aşmış ar 1• 
8 T d d 1 l euretleri •Ü~akere edilıaiotir. başına geçecek oll!lblıra -abıuı e~rin isani e e ame e er, 

.... b ı k k ~iyatııf fırkalar rei~leri kükdwıet ta olduğunu yazıyorlardı. tale eler jandarmalar a so a • ıııafr .. dn ileri rirülew t.Sviye sureti-

Fransa mukabil ihtilal ocağını Jarda döjü;mü~lerdir. ıti reddetM~ler, keıuUleri 'b~ka trs 
Tuna hanasiyle Balkanlarda alev· Kral Alek5andrn• Pariı seyya- Tiye sureti ileri sürmüşlerdir. 
1-'ndirmektedir. halinde ameleler büyük harflerle M. Venizel~, siyast frrkalıır reis 

Umumi bubrandan çok evvel sarayi kraltnin üzerine "Kiralık- Jerinh• teklifi1tiıt 1turrlar Mtclisi"d~ 
Yugoslavyada kendisini gösteren tır. 13 ncü Alfo11soya müra· tetkik oluttaeainu söyle•iştir. 
buhran gittikçe şiddetleniyor. cısat!,, diye yaımıtJnrdı. :Bu i~ti·ma w.titMİı1tie, herç tıtkıit 

Harici ticaretin ıçığı 1931 se- Şunu siSylemek !Azım gelir ki, ltrinift altt1t &l:ırak ttmyest l~i• '" -
... •amand•nberı· bu k ı r riltere tarafıtıtdıut vu~ultula.t tt.l•br nesinin bidayette yOı milyon di- v .. .,. aynısşma a 
Öurmuı deiiİdir. verHettk ta.Jn•ıirt tevil' hit b~ rtb nar olmuıtur. Buna mukabil mo· 

Pek tabii, Sırbiıtanın Paris se.- s.,nraya bıra.krlnnşttr. Et1ase .. i u .. 
nopollerin getirdiği varidat on f M • 1 k • b ._ b l . !\an harieiye na'3rı, t-..ciliı Mdiri .... Je 
beş milyon dioardır. iri . ~pa a ovıç u na er erı .J 

t '- . .! ' Vaktile Is rörÜ§ÜYke11, Yunui!!1Ül'l11' hor~ tak. Bosna Hersek, Karadaa, Dal euıp eaıyor. panya 
0 fi d I d ra...ıı. t b'· sitlnini ~hndiki luıld• alt,.. ılarak maçya köylüleri kıtlık j,.indcdir. !e ıri e spanya ıs Su•ullc u-

., ... b. l ~ ödemtsinin imkdnstı eldutıınu fİfa • 
Çiftçiler m•hsulJerini satamıyor- "Omfcrma olduAunu oy e !'Oy -.. hen söylemioti. 
tar. Mah.UIJcr anba .. larda ,.üru-- I İyordu. 

• ., 1 b 1 ~iya~t (ırktı rrisleriyle M. Veıtiu-
yor. Vodinada üç sene evvel Bize ıelince; Yogus avya 1' • le.!I arasıftda yeni hir i~tiMft dıtha ak 
36,000 dinar tutan bir ıınıi şim- lunın uyamşını, sadece Balkan tedilecektir. 
di 12,000 dinardır. devletlerinin en büyük diktatör- ~iyasl frrkalar rei~Jeri tarafuu)aa 

Şehirlerde işsizlik gittikçe art· IO~ünli yıkaeağı mft1tasebetle dc4 ileri !!IÜrlile1t tesviye eureti, tudut: 
naktadır. Yalnız: Zagrepte 150,.00& iil, aynı zamanda Frutss emper· frükbnıetin elde ,...nut htılu•u ru 
itıiz amele vardır. Tfllıl1r çoia· yaliımine en kat'ı bir darbe rura la paraY'I ti111didea ~H'hi döviziıte 
J.yor. Bankalar kapılannı kapa- cağı i~in ıciamlıyorur. ~enelerdeıt bhvH etmemek ~artiyle euebi \Jor~-

L • F F · t d ~ tl f annıı. tahsiı ttıHtd. hyorlar. Poıtalu emniyet sandı· acn ran11nın •111 H'ıe ere yap 
ğı mlldürü: tığı istikrazların Sırp iıtikrazı ol· ~l~t fırk:ıl&.T reisleriyle M. Vefti 

d d k b telo~ ll1Mt"dıı bir i~tilMtı. d3h1l aktedi - Tehlike yakla~mıftır. uğunu yu1yor u , unlar aynı 
1ettktir. 

Diye itiraflarda bulunuyor: zamanda birde dolandırıcılık is-
Bu umumi harabi karşııın da tikraııdır. Mazlum milJeller, zalim Grev yapıldı, tedbir ahndı 

h k r A.tina, lS (Hususi muha.blrimi~ • 
ü 6met ancak tatbık ettiii hüktımetler tara ından yapıbn den) _ Pes~, telrraf ve .teleCo1t · Me 

müthiş bir tedhiı siyasetiyle istikruları tanımımakta haklıdırlar. 
murlan. maqlarınd& yaınla" tenAİ • 

tutuna bilmektedir. Ynderce ko- Yuıoılıvyının vaziyeti, ke- · 
katı ~r"tettt.G ftlabadıy1e ırn Uh 

müniıt Belırad hapfth.antlerinde hanetl~rimiıe ıarip bir delil ttmifludlr. Htlkthnet, pnta ınaa .... 
en feci işkenceler altnsda kına- te:tlcil etmektedir. JA.ti;rl•, tel1Taf nuıha.&emtrnm te11ti•i 

nıyor. Aıkeri EÖmr• 1'&yterd• Gebrlel Peri iehı İN'J •-'" ttıilhirleri aha'.llftr. 

M. Löbrön 
f ranaız reıa• c:Umhuru sefirler• 
le ve M. Herlyo ile görUştU 

Paris, 19 (.A... A..) - lleisicümhur M. 
Löbl'911 saa.t ea birde Elysee sarıt),n -
da ıefiTler heyetini, M. Tudiyö haıır 
'buluR.<fuiu halde, kabul etmiştir. 

R&isieüınhur M. wbron Pa-ptt ve -
kili11i1t J11utkunıı verd·iği cevapta. sele -
flftl hUl'll'ld n taktir hislerine i~tidk 
et11tiş \it föyte demiştir: 

- ~Utfü• dUnyıumı bugün kar~ı • 
ht~l'l'lr~ bolu..-ıdufu çetin ve mü~](Ü\ şr · 
Nlit.. hiitti11 lı ükOmet!erin mcnraııt 
düşıüRee8irıdeft uıak kalarak fa.al ,n 
Jnilessir bir surette el birliği) le c:ı . . . 
Jrş11utlr1nr hn vakitkindeın r:i y :ı<le zn -
rurt bir hıt.le ~rtinniştir. 

M. Löbreft hal ve tesviyesi bütiin 
tftMnlık ıllemini alı\kadar eden hu -
cünkü mühim ve vahim me~lelcrin 
birb e?Vel 'hir neticeye rabtı için ee -
ftrler heyetiyle birlikte ~ah~mağr p~k 
ılyade uzu ettifini t'ÖyJiyerek nutk u • 
•a ı.Jhayet ver1nittir. 

Pari.4f, 19 (A. A.) - LöhTnn. Ileriyo 
wı Ul!katnu •~r.uu ha.h~eden l\la tin 
razetesi her iki devlet ll.damınrn Lo:z:nn 
kenf er&.nsr hakkıttda konuşmuş ol -
duklarıınr tahmin ediyor ve çünkü bil -
tün u'n\umt tahminlerin M. Heriyu'nun 
J1arieiye nezaretinde M. Tndiy(i'ye 
hAlef nlıı.cağı merkezindedir. diyor. 

!u raze1e m~clis maha.filindc he • 
nüz teabit edilem~mit bulunan bir ek -
~erlrete istinat etmek suretiyle geni' 
hi.r t•merkUz kabinesinin tesisi Jehint~e 
M.tih bir cereyan teressUm etınekte 
•ldufunu. fakat bir kartel hUktlnıe • 
thtiı meydıtna ıelıniyereğinin mu -
hd:lırak 1'ulundotuını ilhe ediyot . 

Yanan vapurdan it 
kişi kurtuldu? 

Aden. 19 (A. A.) - Bur:ıya 

Mn haberl~re naınran yanan Ge 
Philippart vapurunun erkek ve 
yo lcularınd:ın 70 kişi nok~andır· 

.z:ıude vapu run oda himıet~iler' 
Fransız Mile, Berthe Helbout'Ul1 
ram.ın lığı hass.~ten kayrledi!miştİ 

Alevler gemi); yal4ldıkları sı 

bu matmazel bütün kamaralnrı 
rck müthi~ yaralardan muztariP 

12 yn~ınd:ıJ<i bir kızc:ığı.ıı:ı ebe\.'C. 
atamrya çıkmıştır. Yaralı çocuk· 
Jisiye sandallarından birine n:ıli 
lirhn aldığı yaralardan mütee. 
ölmiiştür . 

Almanyada 
Rerlin, 19 (A. A.) - İstifa ede 

ıırların yerine kimlerin geçccdi 
kında yapıl:ın müteaddit tefsirJet 
nnıııebetiyle selahiyettar m:ıhafil 
Hkil M, nrüning'in kabineyi ·~ 

lamadan e\·vel müstacel mesele 
hallini ve bilhııssa bütçe~in mc' 

kabulünü temine kn.t'i olar:ıl• J; 
vermiş olduğunu bildirmcktedirle 

Reisicümhurun ay sonun:ı " 
Weudeck'tc kalma~r muhtcmeldif· 

Samsunda Uazl gil 
Sa.msun, 19 (A. A.) - Gazi ıtı

milli mücadeleye başlamak uıe 
yıl evvel Sıımsuna ilk ay:ılc ba1tı 

Ma.} ıs Gazi günü merasimi f e~f>ll 
" ile tes'it edildi. Sabah saat 9,•' 

bütün fabrikaların düdüğüyle ıt1e 
simin başladığı ih\n edildi. Litllş 
bulunan vapurlar düdük çalınV 
rctiyle merasime iştirak etti. ' ' 'P 

Jar. motörler ve Samsunun r~"' 
hususi bütün bin:ıları baynıklarfş 
n:ıtıldr. lstiklAI marşım müte:ı!dP 
lediye uıuıından bir ıd far~(ı~ 
bir nutuk irat ediJdi. Asker, J'" 
mıı , polis ve mekteplilerle esnnC 

r.ıiyetleri tarafından yapılan g~~ 
mini miite:ıkip, alay, Gazi kon. 
geleli. Durada fırka azasından ııır 
tarafından bir nutuk irat ediJcre", 
r;ıı.;imc nihayet verildi. Gece fel'I 
• 111d' lay ları ppıl:ıc:'lk \"C Hnlkel' 

· r· b' ·· re"' geccnın ~ere ıne ı r rnusnme 
cekt ir. 

BUtce encUmeninin IAO~" 
karar verdlOI mekteP ot 

Ankara, 19 (Yakıt) - B I 
encümenince Jfiğvı kararlaştı~• d 
şimedüfer mektebi, Eskişeb•r, 
devlet demir yolları mertıllr ti 
çocuklarına açılan ilk mekteP, 
Bahkesirde köy mekteP11 

tatil edildi ·tJf 
Balıkesir, 19 (Hususi) Vı ,o 

dahilindeki bilümum k~Y1~, 
bulunan köy mekteplerı 

edılmittir. ~te 
Çok nüfu5'u kazaların rn~ e~ 

lcri Mayı5 nihayetinde tatıl 
lecektir. 
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km, ne feryat etti, ne 
<Mc.eye dOımDı bir yaY

telifiJle iki ilç kanat 
l>iraz debelendi ve sonra, 
• baygın, g&zleri yan ka
dudaldan yan aralandı, 

kollan arasına yıtıb· 

tabmetsiz muvaffakıyet, 
O.manın içindeki yeni 

iılL7llllllı..ı bir anda ı&ndllrOnr-
\.:_ -· tekrar eski mahrum 
~anlık dllnyaaına atmııtı .• 
d bb hali oruçtu bir ada-
2~•ı bir iıtebayla otur· 
aaıar aofrıaında duyduju 
lctan f arkaızdı.. itte, da
kmıda isteji kalmamıfh. 
rtahu, o dofdujıı gllnden 

---------

OSMAN 
~eri aç çocuk, o dotdup 
gllnden beri ıuıuı çucuk, 
ıanki cami kapııına blrakd
m11 bir kuadaktı.. Ne luçlurı
tam dindiren vardı, ne giz yq
lannı ailen 1.. 

Şeker Osman, k11a bir ayrı
lıktan sonra, tekrar kendine 
danmDttll 1 .. 

• • • 
- Kim pldi ? .. 
- Madam Pavliyof •• 
- Eli bot ıeldiae laiç ılıl· 

me g&rGnmeıin... Buyurun ma• 
dam... Hani paketler ya ? .. 

- Hanımefendi, bilmez tibi 
.Sylemeylniz.. O kadar ince it 
bir haftada nasıl çıkar ? 

- Akhm ermez madam Paw-

n1of... Pasartes1 bir, iki, 
prp11ba De... DDtDne b~ ıD· 
nlmllı kıldı. Daha ortada hiç 
bir teJ yok.. Elbise luı11r de· 
,o. iç cam ... rı.r. hazar deiit ... 
karpia ham dejU,. hiç. hiç birfer 
bam dejil... Hatta bea bile 
huar cl.iUim 1 

Tekrar kapı plam1or, tekrar 
relHler, plealer, koaupnlar, 
lzlr dileyenler, yalvuular, Iİ· 
Dirlenealer o!a1ordu ••• 

Mebrure Hanımef•d~ bu ka· 
kadar ekaiji Oç sllD içinde na· 
ad tam•mlayıcalma bir tlrll ak· 
ima mjdaramayor, lraYı• edecek 
iaaaa, hqhJacalı adam anyorda. 

- Fabamet Haaımefeacliyi 
de bulablli...- bol.. Suki o 
dajil de ben relin olayoram •.• 
Biru keneli itiyle alakadar ol
.. 1c Jols... Acalta Ratibe Hamm 
elitin elbia11i... .. .. Paftl· 
yol İC '9•aprlUnaİ, attm l~çe 
lakarplalerl 1eliftlrmnae koca· 

11111n kartı•••• nasal çıkacık? .. 
Fabamet, kahkahalar atarak 

odadan içeri pcli: 
- Oalllme uaecijim, AUal11a 

JU&lbia fibi çıluYeririmL 
Ba fikri Şeker Olman ela mu· 

Yafılr buldu: 
- Vallahi pek gDzel teklif .. 

Bu ıaretle, çıplaklar cemiyetinin 
latan bul fUbetiDİ tea' a elnıek ıe
refi de sise nuip oJur ..• 

- Hadi, badi, aen saa. •• 
Betin kabahat sende.. Kumat
l1rla alay ede ede, modellerle 
alaJ ede ede, btr ıeyia ıecik· 
__.e aen sebep oldun... Hele 
elbaplarım yetiımeain de bak.. 
Vallahi, ıeni davetlilerin içiae pi
jamayla çıkarbrıml.. 

Bu arahk, tekrar kıpı çalın· 
mıı, Cemal gelmiıti. Yibünde, 
aıiklr bir HYıDI varda... 

F aba mel Hrda ; • 
- Bİrfe, nr ...ıe.. G6zle· 

riaia içi ... .., ...... 

Cemal, aadir ıakalarmdan bi • 
rini yapb: 

- Tuhat ıey •• Benim İçİD 111-
mek bu kadar pyn tabii bir 
ıey mi? •• 

- Hayır. onan demek iateme• 
dim.. Ama, mabıkkak bİı'feJ 
var.. Hadi ıöyJe... 

Cemal, g6dermln içi ılllerek, 
ıuinde, yeni tablan bir zeftia 
heyecanıyla cev•p verdi : 

- Sana, dotOn becliy.-i al
dım Fabamet •.. 

Fabamet, bir çocuk HYİDCİ 
ellerini Çlrparak Cemalin ba;•ı 
na atıldı: 

- Bakayım CemaL Baka,..I.. 
- Dur .• Ba bedi,. Jabm _. 

na değil.. Hem una, hem ken
dime ! 

Cernal, F abametiD tellta için
de cebinden iki fimeadif• bi
leti çıkardı : 

- Perıembe 10Dll dljla. ca
ma pnD lstanbuldan Parile .... 
reket L. 
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1 Adli ye 

'' lzbandut ,, ne demektir? 
Ecnebtmektepıertnde ) Japonlar Kı'mlerdı'r ? O Nakleden• yurt bilgisi E • O Tefrika Na. 

1 

Maarif müdirlyeti lstanbaldaki ~usteeıeııınstsmsı•""ın""e:esssmsı:neesesıııııııı:sesı 11 ısıı:ııııııı111111ıı11ııııı111ııı111111111 ısııee:ıı 111 ıımııı 11111ııııııı 1111ıııııe:sıesğil 
"Yarın,, gazetesi aleyhine belediye tara
hndan açılan davanın bakılmasına başlandı 

bir çok ecnebi mekteplerinin yurt imparator hı· h. d Ik l d v • 
bilgisi dersine ehemmiyet vermedikle- r şe ır e a iŞ a e 

lstanbul belediyesinin manevi (Uç pala bıyıklı izbandut Şehreminln 
rini nazarı dikkate alarak bu mektep •• k "'tJ k l I 
lere bir tamim göndermiıtir. su u a arşı anır . 

phıiyetini tahkir eder mahiyette kapısında bekliyordu) cümlesine gelince. 
aeıriyatta bulunduğu iddiaııvla kanaatime göre, bunda tahkir amiz bir 
belediye tarafından aleylerine cihet voKtur .. Eıbıbt mucibcsl : Evvela, 
da k izbandut tarifi gemici ıstılahıdır. iri yarı. 

Yurt bilgisi dersi büti.bt smıfiar • ff ) 
da, bilhuea. lise, orta ve ilk kısmıla - a k, diz çöker,bekler, bu arada bir sıoe 
nn 90n sınıflarmda muhakkak ola • UÇtUğUDU mükemmelen duyabfffrsfnlZ 

Ya İ ame olunan Yarın gaze- bıbayeğit ıençleri (izbandut ~bi deli· 
tesi baımubarriri Arif Oruç ve kanlı) diye meth etmezmivlz ?. Tarih 
mesul müdUrü Süleyman T eriik 1 bile şan ve şöhr~derl cihan.ın dört bir 
Beylerin muhakemelerine dün tarafına ün salmış deniz kurtlınmszı (iz. 
ağır ceza mahkemesinde batla- bındut yapılı babayeğitler) diye tavsif 
nılmııtır. Davayı teırib eden etmişt ir .. 
belediye Yekilinin ifadesine göre, Reis, mevzuu bahis cümledeki 
Enelce Yarın gazetesinde çıkan ızbandut tabirinde belediyenin 
Ye Arif Oruç imzasını taşıyan mi, yoksa kapıda bekliyen bek· 
"Yere batsın l: öyle belediye,, çil erin mi kastedildiğini SOley· 
bqhldı makale, gazetenin meb'· man Tevfik B. den sormuı ve 
us intihabı sıralarına ait bir di· maznun ne demek iatediğini an
ier tarihli nUshasında neşrolu· latmıya çalışmııtır. 
nan "Üç ızbandut, Şehremininin Neticede mahkeme, her iki 
kapısında bekliyor.,, sernameli maznunun sabıkalarının sorulma· 
haber, belediyenin şahsıyeti ma· sına karar vermiştir. Muhakeme· 
neviyesini tahkir eder mahiyet· ye Mayısın 26 sanda devam olu· 
tedir. Makalede, verem hastane· nacaktır. 
ıine yatınlmak üzere şehrema· Koaka cinayeti davaaı 
netine müteaddit defalar müra· Orhan isminde bir gencin 
caat eden fakat işi sürüncemede ölümü ve Aziz isminde diğer 
kalan bir müteverrimden bahis birinin yaralanmasıyla neticele· 
Ye belediye bu vesileyle tehzil, nen ve Hasan, Edip, Mehmet 
tahkir edilmiıtir. ikinci yaııdaysa Ali isimlerinde ilç kişinin maz· 
emanetin intihabat yapılırken, nun bulunduğu Koska cinayeti 
muhtarlara bulabildikleri her bir davasını diln de ağır ceza mah· 
fazla rey için beş kuruş verilme· kemesinde devam olunmuıtur. 
ıine karar Yerildiği haber veril- Dünkil celsede yeniden bazı ıa
mifti. bitl~r kinlenilmiıtir. Şahitlerden 

Arif Oruç B. isticvabında şöy- pohs memuru Hayri efendi, Or· 
le demiıtir: hanın 61ürken "benim katilim 

- Makalenin hedefi, belediyemizin Hasandır,, dediğini söylemiıtir. 
teşkilAtsızlığıdır. Esasen belediyenin teş· Ve gene Hayri efendi, maznun 
kilttı olmadıtını bizzat kendileri de itiraf Hasanın vak'adan sonra ıaşlun 
ediyorlar. Yazıda ismi geçen genç. bir bir halde dolaıtığını fakat yaralı 
darülfünun talebesiydi. Bize müracaat olmadığını, ancak bir mOddet 
edip yana yakıla derdini anlatırken kan ıonra kendisine "Poliı efendi 
'msoyordu. ŞikAyetimlz, teşkilAuızlık yü· ' 
dinden bu gencin günlerce emanet ka· buna da iıaret koy. Bak beni de 
pılannda biraktlışıydı ... (Yere batsın böy· vurdular!,, dediiini anlatlDJfbr. 
l• belediye) sözü de hıkarat manasına Malüm olduğu üzere maznun~« 
değiL (olmaz olaydı böyle belediye) ma· Hasan, maktulün ve yaralının 
tasına kullanılmıştır.,, t ü ü k ecav z ne maruz aldığını Ye 
· Mes'ul mildilr Snleyman Tev- bunun Uzerine nefsini mndafaa• 
6k Bey de dava hakkında ıun- ya mecbur oJdujunu batta bu 
lan s6ylemektedir : arada yoralandığını iddia etmek· 

- Muhtarları her bir fazla rey için tedir. 
btf. ~ruş veri~~esine karar verildiği ha· 
benru gazetemızın adamt getirmişti, ve Muhakeme, müdafaa ıabitleri· 

rak haftada bir saat olarak okatula 
eaktrr. 
Talebenin nDfua tezkereleri 

Maarif müfettişleri tarafından 
yapılan tefti§ neticesinde bir çok 
mekteplerdeki talebenbt dosyalarmda 
nüfus k!ğıdı ve yahut eenebf tebaası 
ise ikamet vesikalan olmad1ğı görUl· 
müştür. 

Maarif müdüriyeti de mekteplere ı 
gönderdiği bir tamimde her talebenin 
dosyasmda muhakkak surette polisçe 
musaddak nüfus kağıdı ve ya ikamet 
vesikası sureti bulundurulması bil
dirilmiştir. 

Bugday, atron fiyattan 
Dun buıday piyasası ıeYtek 

geçmiıtir. Fiyatlar 4 kurut 35 pa· 
rayla 6 kurut araıındadır. Eks· 
tra ekstra mallar 6 kuruıtan 
satılmııtır. Arpada malına glSre 
5 kuruş 5 parayla bir kuruı 7,5 
paradan muamele görmDıtnr. 

Son afyon sat11lan 13,5 lira· 
dan yapılmııtır. 

Dünkü 72 varon buğday, 3 
Yagon arpa, 1 vagon m111r, 37 
balya tiftik Ye 45 balya yapak 
gelmiştir. 

ltalyan reJl•I Samsunda ahm• 
devam ediyor 

ltalya tütlln rejiai direktör& 
M. Rikardo Kabelani ıehrimize 
gelmit Ye Somsuna gitmiıtir. 

ltalya rejisi namına riden bir 
heyet nç aydanberi Samsunda 
stok tütilnlerden ıabn almı ta· 
dır. ltalya rejisi tarafindan ıim· 
diye kadar Saıoıandan alınan 
tiltilnlerin miktan bir milyon ki-
loya yakındır. M. Kabelani Sam· 
ıunda bu alım itlerine nezaret 
edecektir. 

Albn ı•rlne 9U111a, 

O.man İlminde biri, albn ıu
yuna bahnlmlf iki gilmllt me· 
cidiyeyi altın diye ıilrerken ya
kalanmıı ve adliy(ye verilmiıtir. 

gazetede çıkan bu haber alakadar makam nin celbi için 30 Haziran Per• 
tarafından resmen tekzip edilmemiştir. ıembe gilnüne bırakılmııtır. ı ı ---:;:---;--;--:---:----:-..;__ __ ..:_ __ ::_ ___ .:...:....=.:=.::=:_- _ Gelenler, gldenler , 

Şehirlerimiz arasmda hava m!:11,!:.:~ :c:~;~n ~::: 
Seferler., tesı'sı'ne doğru metimizle muhtelif ecneçi grup-lan arasında cereyan eden mB· 

zakerelere Alman v.ıplarını tem· 

nin ne suretle iıletileceği hakkında silen ittirlk eden Doyçe Oryant Şımrimiz arasında tayyare se. 
ferleri tesisi için tetkikat yapan 
GurtiM Wrigbt, Amerikan tay -
yare şirketinJn mümessili Mr. Robert-
80D'Ull tetkikatını bitirerek raporunu 
hitkdmete verdiğini yazmış, yeni fay. 
yare hatlannın memleketimizin han
gi oehirlerinden geçeceği hakkında t.ıf 
ıdlA t vermiştik. 

Mr. Robertt!IOn memnrp olduğu şir -
kete izaha.t vermek üzere şehrimizden 1 
:Amerikaya gitmiştir. Hazırlanan ra -1 

por hükftmetimize verildiği gibi bir 
sureti de aynca Curtiss Wright şir -
ketlıne ıönderilmiştir. Raporun hU -
ktmeti.miz ve şirket tarafından tetki -
ld bitfrHdikten sonra hava 8eferleri -
kullan~';kj~;;;;~: .............................. .. 

Rusya, Japonlann taarruzunu or -
dula.riyle bertaraf etmiye çalıştıktan 
başka bütiin imperyalizm düşman -
la.nm da hareket etmiye davet e -
denk, her taraftan isyanlar ve iğti -
easlar vukıuuna sebebiyet verecek, 
hatta Japonyanm içi de ihtilallerle 
kaymyacaktir. 

Japonyanın bu planı tatbik ederek 
Rmyaya taarnız ettiji farzolunsa bi -
le onun Rusyaya karşı kat't bir zafer 
kazanmasına, yahut Rusyaya müthiş 
bir darbe mdinnMine i:mlı:ln yoktur. 

Sonra böyle bir harbi mevzitıeş . 
tlrmek te mtimkUn deiildir.c 

Fakat bütün bu ihtimaller ancak 
Ja.ponyanm Ruyaya karşı taarruz 
ftD1etl almuına bakar. 

BU'YB8 Japonya:nm bugünkü 9«!rait 
içinde kolay kolay karar vereceği bir 

' dılllldir· .... ~ 

kat't bir karar verilecektir. Bank direkt6rll M. Lebrecbt 
Hattın işletilmesinin bir şirkete ve _ dtln Ankaradan fehrimize ıel· 

rilmeai muhtemeldir. Yalnız ka • miıtir. 
P?taj .kanunu mUcibince, Tqrkiye de _ § Geçen cuma ıllnll limanı· 
nızlennde oldutu ~bi Türkiye hava. mıza gelen Jcanne d'Arc Fran. 
larmda da seyrüsefer yalnız Türk va _ ıız mektep kruyazörtl dün nat 
tandaşlarmm hakkı bulunduiu için on bqte Köıtenceye h1reket et· 
hattın ~letilınM, teşkil edilecek bir miıtir. 
Türk anonim şirketine verilecek, bu Gemi Köıtencede bir hafta 
şirketbt sermayesine muayyen miktai--. 
da bir hisseyle Gurtiss Wright şirketi kalacak, Varnada iki ınn dur-
de iştiri.k edecektir. Şirket teşkili me _ duktan ıonra tekrar limanımız· 
selesi iki taraf arasında raporun tet _ dan geçerek Berute gidecektir. 
kikinden sonra müzakere edilecektir. § Felemenk cenerallarinden 

Hazırlanan raporda, Türkiye şe. Van Hemri Borel Amıterdam'dan 
birlerinden geçerek Avrupa ve Asya şehrimize gelmiıtir. 
hava nakliyatında muvasala~ temin •00

------·--· 

edecek olan hattın azami derecede teh fırtına ihtimalini tayyare havadayken 
likesiz ve emniyetli olması için alın _ haber verebilecektir. 
ması icap eden tedbirler bildirilmiş _ Nakliyatta kullanılacak tayyare 
tir. Hattın takip edeceği yol üzerinde pilot ve muaviniyle birlikte 8 kişilik 
yapılması lüzumlu görülen mecburi olacak, 6 yolcuyu ve eşyasını, posta 
iniş yerleri, tayyare meydanlan, ban_ paketlerini alacaktıl'. 
garlar, rasat merkezleri, telsiz telgraf Tayyareler iki motörlti olacak, mo. 
ve radyo istuyonlannın bulunacak . törün biri bozulduğu taktirde diğer 
lan yerler harita üzerinde tesbit edil _ motörle u~ak kabil olacafı için ka -
miştir. Hava hattının geçeceği şe . za ihtimali çok azalacaktır. 
birlerden Ankara, Eskişehir, Konya Tesisata ve nakliyata en kısa bir 
Adana ve Diya.nMklrde rasat mer - zamanda bqlanılmuı tekarrUr et -
kezleriyle radyo istuyonları ve ufak miştir. ()'~, dlrt ay sonra memleke. 
m!kyuta birer tayyare tamirhanesi timizde mevcut iiç poeta tayyareelyle 
tesis edilecektir. Her tayyarede bl - tiındilik poeta nakliyatına bqlanacak, 
rer telsiz telefon bulanacak ve hava tesisat tamamlyle bitirftdikten sonra 
Ant surette bozulduğu taktirde ileri • tayyarelerin adedi çoğaltılarak yulcu 
deki istaa;ron rad70 V881tui71e pilota eef erleri de INl§lıJae&ktır. . ,.. 

PolİI fevkalade faaliyet için
dedir. Kurduğu tuzaklara her 
11nıftan komOnistler düşmekte· 
dir. Hatta erklnı harbiye ara· 
sında bile beş zabitten mürek· 
kep küçük bir komUnist şubesi 
keıfedilmiıti. 

1930 da yakalanan 173 kişi 
arasında, 93 tanesi DarlilfUnun· 
lulardı. Birisi de ali mecliı aza. 
sından kont Okaşinin çocuğuydu. 

BDtün bu hadiseler, daha ge
çenlerde, vefat eden imparato
rundan ıonra yaıamamak için 
Hara kiri yaparak ölen ceneral 
Naghinin yaıadıiJ memlekette 
oluyor. 

Şimdiye kadar, nilfusun beşte 
birini teıkil eden bUyük şehirler 
halkından bahsettik, geri kalan 
klSylil kitlesi, elan, kadim haleti 
ruhiye ve fikriyeye sadıktır. 

Japon köylerinin baıhca ilç 
unsuru vardır. Mabet, mektep ve 
daire. Halkın mazisine baj'b ol
duğu itikadını bütün kuvvetiyle 
yaptan Şinto mezhebi, blltün 
klSylere hlkimdir. 

Vaktiyle Temmuz ortasında, 
Uç gün, ecdat ruhlarının kabu· 
lüne tahsis edilirdi. Milittan 
sonra yedinci asırda, Buda mez· 
bebinden bir papas, annelerinin 
ölümünden milteessir olan ço
culdara, annelerinin ruhunun her 
ıene, Uç ıDn, kendini sevenlerin 
yanına geleceğini söylemiıti. 

Sonraları, bir Japon imparatoru, 
bu adeti umumi bir mera1ime 
tahvil etti, Ye on iki asırdır Ja· 
ponya bu Uç gilnU tes'it etmek· 
tedir. 

Arife günU, ev temizlenir ve 
ıüslenir, aile, ziyaretçileri ruhlan 
kabule hazırlanır. Mabet çiçek· 
lerle süslenir •e Buda'nın heyke
linin yanına, beklenen ruhlann 
isimleri yazılarak birakılır. Her 
ıey on iki Haziran gecesi için 
hazırlanmıt olmak lizımdır. Zıra, 
Buda papaslanna nazaran, ruh
lar, gln batarken mezarlıklardan 
kalkıp gelirler. Knçok tehir Ye 
k6ylerde, çocuklar. ellerinde fe
nerlerle mezarlıklara giderler, ve 
gelecek olan ruhlara yol göste
rirler. 

Bilyllkler, kokulu otlar yaka· 
rak rublan, evlerinin kapılarında 

beklerler. Etiklerde ecdadın ayak· 
ları yıkanmak için kovalarla su
lar hazırlanmııtır. Mezarlıktan 
dönen çocuklar neı'eyle karşıla· 
nır ve aile sofraya oturur, ölen 
kimselerin tercih ettikleri ye
meklerden bir yemek yenir. 
Merhumların yerleri de boş bi
rakıhr .. 

Üç glln durmadan evde ateı 
yakılır. Balık tutmak, kuş vur
mak, hayvan kesmek memnu
dur. Mezarlıklarda, ruhlar me· 
zarlıklarını bulsunlar diye, kü· 
çük fenerler yakılıp birakıhr. 

Dördoncl\ günün gecesi, bütün 
aile mabedin önünde toplanıp 
ecdatlarının ruhlarından vade 
alırlar. O giln hazırlanan "ye
mekler Bambo ağacından yapıl· 
mıı tepsilere konur, ortasına bir 
demet kuru ot yahut küçük 
bir fener ilave edilir. Sonra bü· 
tUn aile deniz kenarına veya 
nehre gider, otu yahut feneri 

yaktıktan sonra tepsiyi 
bira kırlar. 

Akıntıya kapılan bu kD 
sallar giderken, aile efradı, 
ları gözleriyle teıyi ederler. 

Büyük şehirlerde terk 
artık sadece bir "çay,, la 1• 
lan bu adetler, klSylerde ye 
çük tehirlerde henllz tama 
tatbik edilmektedir. 

Şinto mezhebinin Japon 
büyük bir siyasi nilfuzu vat 
On iki bin mabede mensup 
ponyahlar vatanperverlikleriDİ 
menbalardan alırlar. Fraold • 
vatan mukaddestir, Alm 
"V aterland,, a tapınırlar, f 
Japonların vatan için yapt 
fedaklrhkta iptidai bir iDIİ 
vardır. 

Japonlann bu vazıyeti, 
bütün milletleri Yatanpe"er ' 
ve cesarette geride bırak 
arzusu Japon ırkının, kendi 
likkilerince, kutai doiUf 
mütevellittir. 

Japon kitleıinin 
dini, " gökten inmiı olan, 
si ,, imparatorlanna illb 
eseri olan milletlerine karfl 
sadakat Ye merbutiyetleridir. 

Babası ecnebileri memleke 
kovmayı düıündüğil halde k 
disi ilk asri devleti kuran i 
rator Meiji'nin memlekette 
heykeli yoktur, fakat ıehirlercl' 
uzakta, ormanların içinde 
tilrbesi vardır ve birçok ziy.-J 
çiler burasını ziyaret et-••~ı 

dirler. 
Türbenin parmaklığı in 

duran ziyaretçiler ilç defa 
rini vurarak tUrbeyi ıeliml~ 
On altı yapraklı kuım çlç 
türbenin kar gibi beyaz pe 
leri, eski Japonyayı temsil 

Daha geçenlerde, Briyan-" 
log misakının imzalanacağı , 
man "tarafeyni akıdin, temıil 
tikleri milletler namına be 
ederler ki ••• ,, Tarzındaki fo 
lil, Japonlar reddetmişlerdi. 

Çünkü Japon imparatoru, 
Jeti namına değil, illbi bir ~ 
veti taşıyarak kendi namın•_~ 
reket etmektedir. Bu seber:.ı 
misaka bu ıekil ili•e ediJ.,,... 
japonyaya imza ettirildi. .~ 

Bunun da sebebi ananea-'~. 

Japonyada pek kuvvetli o~ 
dur. Meseli, Tokyo ameli bl!j, 
mektebi kız talebeleri ıer 
bir defa, kırılan iğneler n•_,; 
dua ederler. d,fl 

Borsacılada, senede bir 
huıusi bir seyahat ihtiyar ~ 
rek borsa eshamı hakkında İO" 
tefe'ülleri dinlemiye giderler·.~ 
senin bu merasimi ciddiye ~ 
mcrsına rağmen yapılmakta dtJP' 
edilir: H 

Vaktile ilahlara merbutİ~ 
rini göstermek için, dindar~ 
seler, Buda mabetlerinin ao ,, 
ki fenerlere mum yakarlardlo _..,, 
gün, bu ibadet tarza kol•J,.... 
tmlmıttır. ~il' 
. Mes.ele sadece elektrik. f'!"J 
tıne bır az para vermiye 2 
eder. Bu fenerlerde kendi k~ 
rin yanverirler. Fakat el. l. 
düimesine basa bilmek İÇİ"~ 
ketin önünde bir snrn ballı ~ 

bet beklerler. Bu hadise de ~ 
bin nüfusu olan bir t' 
cereyan eder. JMJ. 

(Devam~·~ 



~ "t:::::: 
• ~atil Gorgulof kimdir? 
' ~ransızlar Bolşevik olduğunu 
il isbata çalışıyorlar 

6ftt"~ lurnaı,, gazetesi hususi mulıa- ı 
~ London'u, Framnz Reisicüm~ 
' Öldüren Gorgulof lıakkmda 
~ oa.:: yapmak üzere Çekosloı.;<ıkya
~ e~miştL Geo London, talı/.:i-

f' 'derınleştirmek için tayyareyle 

0 ''' gitmiştir. p ,. .,,"'°"a gördüklerini ı•c bulduklarını 
~retıe anlatıyor 1·e Gorgulof'un 
'kkak aurette Bolşet'ik olduğunu 

6' Q ralışıyor: 
f -..ı Gkreş - Burada topladığım 

~6rııat Gogulof'un Sovyetlerle 
'tı 11 nıünasebetten geri kalma
-Gdllı göıteriyor. Bükreş polis 

dl ~ liriinün elde ettiği malumat 
~k kuvvetlidir. Polis müdürü, 

, '-~' Yakında şimdi Çekoslovak
b' -- .bulunan Fransız Emniyeti 
· ~lllır~ komiserlerinden lon 

.g ı'e nın buraya geleceğini 
~di. Burada edindiğim ma-
' lın başlıcası şudur : 

'~ Gorgulof, 1927 senesinde 
- ketler hesabına casusluk yap· 
r'!' la itham edilen Çek ceneralı 
"'Yda• l S tf ' Y a ovyetler arasında 
•• la temin eden bir memur 
11,~Yatinde bulunmuttur. Vak
ttt e büyük bir rezalde sebebi
tt.· Yermit olan bu hldise neti
~~llde ceneral Gayda'nm rüt
~ •ökülmüştü. işte Gorgulof, 
lib taya meşhur seyahati bu ta-
"ı e teıaduf eder. Fakat bu hu
)oı~~ elde henüz kat'i deliller 

"tur 
Qalc;eşten, biitiln Besarabya 

hudut karakollarma emir verile
rek Gorgulof'un oralardan Rus
yaya geçip geçmediği araşıtrıl

maktadır.Eski bir Sovyet adliye 
memurunun Varşova Fransız se
farethanesine verdiği maliimata 
göre Gorgulof 1920 senesinde 
Odesada Sovyetlerin memuru 
olarak çalışmıştır. 

Diğer taraftan ceneral Kutie
pof gibi kaldmlmak istenen ce
neral Te~viç te müracaat ederek 
Romanya polisine bir takım ma
lumat vermiştir. 

Eski kazak zabitlerinden ce
neral Hervoy, zabit Kondrador 
da ayrı beyanatta bulunmuşlar
dır. Bunlara nazaran Gorgulof 
Beyaz Rusların teşkilatına kat'i
yen intisap etmemiştir. Bilakis, 
bu adam, vatandaşları tarafından 
daima şüpheli telakki edilmiştir. 

Gorgulof'un tevkif edildiği za-
man, Rus, Faşisti olduğu söyle
mesi Romanya polisinin nazarı 

dikkatine çarpmıştır. Romanya 
polisinin haber aldı~ına göre 
Gepeu Rus teşkilatı, büyük mer
kezlerde suikastlar tertip edip 
bunları Beyaz Ruslara atfetmek 
için mühim bir plan hazırlamış
tır. Bu plana nazaran F ışist bir 
teşkilat icadı icap ediyordu. Ha
kikatte böyle bir yazı yoktur. 

Acaba Gorgulot'un hareketi 
bu şeytani planın ilk tatbikatı 
mıdır. 

Öüyük Millet Meclisi 
~ [Uıt tarafı 1 iÜci sayfamızda ! 
'lll edilmiştir. Müteakiben ta

komisyonu teşkili hakkıoda-
~nuoun. müzakeresine geçil
~· Bu münasebetle söz alan 
' t •ekili Mustafa Şeref Bey 
~defa kanunun müzakeresine 

"d1-nır.ke~ ~a~ı hatipler tara
~ •n ılerı ıurulen mlit~lealara 
~· •p vererek takaı kanunucun 

~l~t Meclisine arzmdaki zaru
'1 ııab etmiş ve içinde bulu-

~r.ı buhran karşısmda kendi 
' rlarım korumak için başka 
~ lbleketlerce ittihaz edilen tak
~ttan bahseylemiştir. Vekil 

\._ bv meyanda ızhar edHmiş 
~,d. .. bazı endişeleri yerinde bul
~b rını söylemiı ve kanunun 

Q talOnü iıtemiştir. 
'ı tandan sonra sö:ıı: ala:n Ke
' l'uran Bey (Isparta) iıteni
~ . talcas kanunur.un ihracat 
'b~~de faydası olmıyacağmı 
~ 1 t~tbik olmadığım, yalnız 'b lllt ıhracatle ithalatta takası, 
\ı:ı .•dersek faydalı olacağını 
~ dı. 

~iblllıi Bey, ( Sıvas) - Takas 
~llııo~n aleyhinde bulunarak 
~ 1rtıetın umumi takas layihası 
~ ~nıaıı için teklif yaptı. Re
~ Yket Bey ( Manisa ) -Bizi 

·~~ mevkie sokacak böyle 
~l .hakkında geçen celsedede 
\ta eklf~im. iktisat vekilinin iza
~k dıta mOsbet, ameli değildir. 
~~il •ıımız bize cihan vaziye· 

~ ~t bahsettiler ne kontenjan 
~'il •ı ne de döviz meselele
~ en ufak bir noktai nazar 
ıl •erd t d•w• • k d' • . ~~ e me ıgını en ımızı te-
'iiii etlllek için kabul etmek is
~e~iz, bu tedbir bizi maddi 
'~b~ . zararlara glStürnr. Mal 'i ıUnde mal satırok çok 
~ 'tQ teydir. 

btildimetio kararnamesiyle 

tatbik ediliyor. Diyorlar ki dört 
ayhk ihracatımız on milyon faz
ladır. Madem ki öyledir kanunla 
olmasından şimdiki vazıyet daha 
faidelidir. Sonra kanun salAhiyet 
istemek için değildir bu salahi
yet hükGmete verilmiştir. Maksat 
komisyonunun parasını istemekse 

böyle bir kanunun reddi muva· 
fıkhr. Bu kanun Jayibası bence 
maksadı temin etmez. Remzi 
Beyin fikri de <loğıudur. Umumi 

takas meselesi ticareti hariciye
nin canı mesele~idir. Bu maksa
dımızı istihsal noktasmdan faide-

lidir. lktısat vekili komisyon teş
kili esas değildir dediler. Bence 
komisyon teşkili esastır. 

Vekil bile müşkilattan bahse
derken ben nasıl layihanın aley
hinde olmam. Halil B. (lzmir)Av-

rupa hükumetlerinin tedbirlerini 
anlatarak elde mevcut stok mal 

olmadığını, takas muamelesini 
şimdiki vazıyetiyle bırakarak 
miisbet neticeden sonra kanunun 

istenilmesini söyliyerek imtiyazlı 
şirketleri bu kayıttan istisna et
meliyiz. Çünkü elimizde tütün-

den maada stok mal yoktur. 
Hükumet yalmz resmi devair 
için tatbik etsin banunun yeni 

teşkilat için yapmıya lüzum yok
tur. Yeni masraflardan çekine
lim dedi. Müteakiben, 

Celse on dakika tatil edilmiş
tir. ikinci celsede yapılan yok
lama neticesinde ekseriyet bu-

lunmadığı anlaşıldığmdan cu
martesi günü toplanmak üzere 
içtimaa nihayet verilmiştır. 

Fatih icrasından: 
Topçularda 'J'opçu kışlası cadde -

sinde 9 numaralu köşkün 16 - 6 - 932 
tarihindeki sa h~ına dair olan ilanda 
saat yazılmamış olduğundan me1.kur 
satışın yc\'mi mczlı:urdc saat on altıda 
icra kılınacağı ilan olunur . 
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Bugünkü maçlar 
Bu gün Kadı köyünde Fener 

ıtatında Süleymaniye ikinci takı
mıyla Fenerbahçe 3 ncü takımı, 
Perayla Şişli, lstanb\Jlıporla Sü
leymaniye F enerb2hçe birinci 
takımıyla Beykoz birinci takımı 
karşılaşacaklardar. 

lstanbulıpor Süleymaniye mü
sabalrnsı şilt final maçıdır. 

Spor kongresi 
Ankara, 19 (Yakıt) - 20 Ha

ziranda spor kongresi toplana
cakbr. 

KadıköyUnde gUreş 

Bugün, Kadıköyüode, Kuşdili 
çaymnda cia Ankara birinciliğine 
seçilme müsabakalarmm ikincisi 
yapılacaktır. Güreşecekler ara· 
sında Bulgaryalı Arif, Bolulu Ce
mal, Bursalı lbrahim, Uzunköp
rülü Hüseyin, Dramah Hasan, 
Sinoplu Mümin pehlivanlar da 
vardır. 
Beykoz zindeler yurdunun 

idare heyeti 
Beykoz Zindeler yurdunun da 

yeni heyet intihabı yapılmış ri
yasete liman tirketi katibi umu
misi ve C. H. Fırkası Beykoz 
kazası reisi Reşat Yılmaz ikinci 
reisliğe, Beykoz kundura ve deri 
fabrikası kimyageri Dr. Nuri, 
kltibi umumiliğe lstanbul birinci 
hukuk mahkemesi memurların
dan Ekrem, azahklara Macar 
Sefareti tercümanı Saffet, tüc
cardan Emin Beyler ittifakla se
çilmişlerdir. 

Ankara maçları 
Ankara Futbol Heyetinden : 20 l\fa

yıs 932 Cuma günü JstiklAI sabumda 
yapılacak llk maçları: 

Saııt 14 te Çankaya • Alttnordu ikin
ci takırnlan. (Hakem: i\fübar.ek Emin B.) 

Saat 16 d:ı Çankııya - Altınordu bi
rinci 'takımları . (flııke~ Sedat Bey). 

Bir ziya 

5 - VAKiT 20 MAYIS 1932 ~ 

Doğru olmıyan K b 
B~r hab~r . araca ey 
Dun Cumhurıyet gazetesı, buradan H .. d- 1.. .. d 

Pireye taze balık ihraç etmek üzere arası mu Uf Uğun eni 
Pirede bir tüccarla mutabik kalan şeh kilo 
rimizdcki bir müesseseye Piredeki 40000 Motorio 
tüccarın gönderdiği içi çinko döşeli 8000 Gaz 
sandıkların, kontenJanda olmadığı i - 3500 Vakum 
çin gümrük idaresi tarafından mem . l 500 Benzin 

. lekete ithaline müsaade edilmediği ve 1800 Gres 
muvakkat kabul usulüne tabi olarak 200 Valvalio 
ihracı için de yüksek bir de rüsum is - 800 tendiğini yaşmıştı. Dün bu hususta Vejetalin 
yaptığrmız tahkikata göre, bu me\'zuu 2500 Zeytinyağı 
bahis sandıkların ithaline müsaade e _ 700 Sabun 
dildiği ve fazla depozito istendiği doğ- 1300 Şeker 
ru değildir. Da.~ müdür Seyfi Bey de 1700 Pirinç 
bu hususta şunları söylemiştir: 6000 Tuz 

- Bu mevzuubahis sandıkların 2000 Orak ipi 
beyannamesi 13 - 1 - 932 tarihinde Kapalı zarf usulü ile mOnaka; 
Galata. gümrüğüne verilmiş, fakat mu- saya vazedilen balada cins ve 
amelesini takip eden komisyoncu ~la- miktara muharrer on üç kalem 
yıs iptidasına kadar gümrüğe müra- erzak ve mevaddı müıteilenin 
caat etmediğinden bittabi muamele 1 Haziran 932 çarşamba günQ 
intaç edilememiştir. 11 Mayıs 932 
de sandıkların, sahibi müracaat ede- saat on dörtte Hara merkezinde 
rek komisyoncunun hasta olduğunu ihalesi icra edilecektir. Taliplerin 
bildirmiş \'e Ha~im \"e Muammer Bey- teminatları ile ihale günü muay
lerin takibine müsaade edilmesi is- yen zamanında Hara müdüriye-
tenmiştir. tine müracaattan. (1965) 

Bunun üzerine 17 l'tlayL<>ta muame
le tekemmül etmiştir. Fakat bu de
fa da komisyoncu Muammer Bey güm
rüğe müracaat ederek bu sandıkların 
içleri çinkosuz ve çimentosuz oldu
ğundan bahisle ithalden sarfına

zar edildiğini söylemiştir. 
600 lira resim veya depozito isten

diği de do"ru de;tildir. 

Halkevlndeki kUtUpane her 
gUn açıklar 

lstanbul Eialke\·i l.:ütüpanesi cumaları 
da dahil olduğu halde her gı.in saat 13,5 
tan 20 l'e kader açıktır. Kütüpanede 
yeni eserlt'r bulunduğu gibi Türkçe ve 
ecncbr dilleriyle münteşir mühim san'at 
ve ilim mecmuaları da vardır. Her kes 
gelebilir. 

~latbaamıza gelen eserler: . - .. 

Hollvul 
Memleketimizin yeg!ne sinema mee• 

muası olan Holivutun 14 üncü nüshası 
Avrupa sporlannı havi olarak çıkmıştır. 

Şen çocuk 

Memleketimizin en güzel çocnk mec- ' 
muasıdır On beş günde bir çıkar. Için- ' 
deki yazılara bilhassıı itina edilmektedir. 
Dünya çocuk edebiyatının en güzel par
çalarını bu mecmuada bulabilirsiniz. Şllr· 
leri ve hikdytlerl memleketimizin tanın• 1 
mış muharrirleri tarafından yazılmaktadır. 
Her nüshasında en güzel masallar, re
simli hikııycler, oyunlar, bilmeceler var· 
dır. Yedinci sayısı çıkmıştır. Çocuktan· 
mız:ı. ve aile babalarına bilhassa tavsiyı 

ederiz. 

Türkiye Teracümü Ahval Ensiklopedisinin 
3 üncü cildi 1 Haziran tarihinde intişar edecektir. 1930- 1932 

Karacabey Harası Müdürlü
ğünden: 

Haranın Uludağ yaylalannda sağılacak koyun sütleri kapalı 
zarf usulile müzayedeye kooulmuf ve 22 Mayıs 932 pazar günü 
saat on dörtte Bursa baytar müdiriyetiode ihalesi takarrür etmiş-

tir. Şeraiti anlamak istiyenlerin Hara müdiriyetine müracaatlan 
I ve taliplerin de yevmi mezkürda yüzde yedi buçuk oisbetinde 
j teminat akçelerioi ve teklifnamelerini hamilen Bursa Baytar 
) müdürlüğünde vakti muayyende hazır bulunmalan. (1884) 
' -----~~--------------------------_;_--

.:.eçell Mebmet Sıtkı merhum 

Teessürle haber aldığımıza gö
re lskeçeli Mehmet Sıtkı Bey 
dün vefat etmiıtir. 

Muhtelif mekteplerde ve lise
lerde müdürlük eden, talimde ol
duğu kadar yazı san'atı ve şiir 
aleminde de tanıomı.ş olan Meh
met Sıtkı Beyin son vazıfesi Üs
küdar orta mektebi edebiyat ve 
Türkçe hocalığıydı. 

Cenazesi bugün saat 11 de 
Kadıköyünde dut sokağında 37 
numaralı evinden kaldırılarak 
cenaze na mazı Osmanai?a cami
inde kılındıktan sonra Karacaalı
met mezarlığma defnedilecektir. 

Dördüncü icra dairesinden: 
Ilir alacağın temini :için satılma -

sına karar verilen Galatada Keman -
keş mahallesinin Demirciler sokağı 12 
numaralı dükkanda İngiliz llalifaks 
marka Pihlnya ve l\lenkap ve torna 
makineleri 26 - :> - 932 perşembe gü -
nü saat 10 da açık artırma ile mahalli 
mezkur satılacaktır. Artırma birin
cidir. 'l'alip olanlar yevmi mahsusta 
memuruna müracaatları ilan olunur. 

Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: 
Mahallesi Sokağı· No. sı Cinsi Milddeti Senelik muhammen 

icin 

Galatada ithalat g{lmrüğü şerbetçilik 
altında mahalli 

ıcarı 

Lira 
Bir ıene 300 

Merkez kumandanlığı alhnda 381-371DükkAo., ., 240 
Ömer avni hacı Beşir 2 Dükkan ,, ., 120 
Kiğıtbanede imrahor kötkü üç sene 800 

Balada evsafı yazılı emlaki milliyeden olan emlakin ican için 
aleni olarak 20 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. Talip 

olaolarm o/o ~,5 teminat akçelerile bir haziran - 932 çarşamba 
güoii sıtat onda Beyoğlu Defterdarlığına müracaatları. (2068) 

Gedikpaşada jandarma satın
alma komisyonundan; 

Yirmi beş bin yedi yüz seksen bir metre yerli yazlık elbise• 
lik haki kumaşın kapalı zarfla müoakası 4 - Haziran - 932 cu 
martesi günü saat on birde yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi 

görmek üzere her gün ve münakasaya iştirak için teminat Te 
teklifoamelerile mezkur günde muayyen saate kadar komisyonu-

muza mOracaatları. ( 2005 ) 

Karacabey Harası müdürlü
ğünden: 

Karacabey Haraaı hayvanahndan (34) baı muhtelif doğumla 
yarım kan Arap, yarım ' kan lngiliz, Nonius taylarile (11) baş kıs

'"" rak ve keza (60) bat inek, dOve ve manda 26 Mayıs 932 tari
_!'ihi nele ayrıayrı mOzayede ile satılacağından talip olanların mez

kur tarihte küşat edilecek Karacabey panayırında cazır b•lun .. 
malan ilin olunur. (1885) 



1 Devlet Demıryolları llanıilrr J J•r..--· Takvim --- 1 
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----------------------6-----__, Cuma Cumartesi ı /at. Aaliye mahkemesi 4 üncü hukuk 

Mahkeme ve icra ilanları 
1 -

idaremiz için paurlılda aahn alınacak olan 1 Kalem Tele-
20 mayıs 21 mayıs floireıindMt: 

foo santral kordona, Muıamba hrçaaı demir, tutkal, Çelik kab· 14 Muharrem 15 Muharrerw Saime kaıum tarafından mukad .. 

lo, dökmeci kumu, Kokulu sabun, tuz: ruhu renksiz: vernik ve eUa ıle~u -4.~7 4.~7 tfema ~işlide Osman bey uka~ınd:t 

mustafa pnş:ı ma hallesinde fo. 
cadde!linde atik S6 cedit 74 dU 
tamamına dört bin lira ve yine 
Ji mezkiırd:ı atik 82 - 84 JI 

1aire gibi muhte)ifülcina mah:emenin pazarlığı 23·5·932 tarihine eüa 1'att171 lft,~5 1~.!l'I ecıanenin üstündeki tüccardan hml'il gayrı menkulün tam:ımına on 
lira kıymet takd ir edildiği ehl 
tararınd:ın Yerile n rapor mürıı 
tında anla~ılmı~ olm:ıkl:ı keyfi 

lQmunuı: bulunmak , .e icra ifl 
nunun olbapdaki mevadına 

haciz takdiri kıymtt \'arakaJar 
ligi mal\:ımma kaim hulunm 
iltınen t~bliği keyfiyet olunur. 

müsadif paı:artesi günü icra kıhnacaiından taliplerin yevmi mez:- l!abab HMalll •UI 4..25 ı Hakkı B. iı. hant."linde mukim Behiye 
korda saat 9 dan 11,30 kadar mağaıada isbati •Ücut ederek ötıe .. I!,18 I!,T& Jıaı.ı• aleyhine •!dığı hac:r:in fekki 

k. 1 f 1kı.ad1 .. 16 ôl lt,eı tlavMına kaPCt muma.iltyhima Behiye tahriren fiat vermeleri bu bapta ı ma ıemenia mn redat listeıi .,.. 
A.keam • l t !5 1',!5 kaRrN e•vap vermemi:ı ve ikam~t:ahı 

mai"az:a dahilincle asılmıı olup nftmune ıetiriJmeai icap eden mal- Yat.8'ı .. !t,ll !l,11 ı..atea •~hul l>ulul'lmuş olnlıtkJa ce _ 

zeme için pazarlık günü nümunelerinin beraber retirilmesi nü- tMııak • ! M ~.3e va' venuk üıue bir ınah l'lıüdd~tle 
munesiz: vuku bulacak teklifatın kabul edilmeyeeefi ilin elunur. Yılııt &'tc•n l 139 I4e ilbta t•bliğat icra!ıına ve M - 6 -

(2149) eu.nını j 93% puşemb• gÜl'IÜ saat 1' fahki -

Şebekemız: üzerinde işleyen yolcu ve muhtelit trenlerin vakh 
hareketleri 25 Mayıs 932 tarihinden itibaren aı•iıda l'!slerilen 
~ekilde deiiştirilecektir. Ankara • Sıvas ve Ça•km kısmı üzerin
de bir d•ii~iklik yoktur. Fula malumat almı\c İsteye11leri11 Istas· 
yonlara mliracaatJarı ilin olunur. 

Muhtelit Tren Anadolu sür'at: 
Haydarpaşa H. Her gün 19 25 Her gün 18 05 
Ankara M. ,, 16 30 .. 10 00 
Ankara H. Her gün 12 25 Her r«hı 18 42 
Haydarpaşa M. ,, 8 05 ,, 9 55 
Eıkişebir H. Paz:artesi,perıembe 11 50 
Ankara M. ,, ,. 20 ~2 
Ankara H. Cumarteıi,çarşamba 9 40 
Eskişehir M. ,, ,, 18 1 O 

Muhtelit Tren Toros sür'at 

Haydarpaıa H. C:um
5

a
1
,pazar,paz:abrte·fl 11 50 Cumartesi,çarş:ımba JO 40 

ıı, a ı, perşem • 

Adana M. SCuJmartesi, pb~ıartesi}21 00 Pazar, Perşembe 
a r, çar~am a, cum• 

1410 

Adana H. ~U!lll, ~·•rttsi, ru:ırte } 7 30 Pazar, çarşamba 
sı, talı, perşembe 

1415 

Haydarpaşa M. Cumartesi. puar, salı, l 17 :;s pazartesi, perşembe 18 55 
çarşamba, euma 1 

Muhtelit 1 ren muhtelit tren 
Fevz:ipaıa 
Malatya 
Malatya 
Firat 
Firat 
Malatya 
Malntya 
Fevzipaşa 

H. 
M. 
H. 

Her gün 5 30 

" 14 40 
~uft'la,pazarte~i çar~am1'ı 15 1 O rıer~embP, pu:ar, salı g 15 

10 10 
ı7 eo 
16 13 

,, 
" " 

16 05 
" " " 

Perşembe, pıızar, !!~lı 11 00 Cum!.p3zute~ i çarşnıl!tı 

" 
12 14 

M. 
H. 
M. 
H. 
M. 

Her gün ] .3 00 

il 22 25 
Muhtelit Tre11: 

Estişebir 

Kütahya 
H. 
M. 
H. 
M. 
H. 
M. 
H. 

C:umarce~i.paı:me~i.perştmbe 3 18 
tı 

,, ,, .. " 
il ti " 

Balıkesir _ 
Balıkesir 
Kütahya 

euma, Jtl:U.r, çarşamba 

6 15 
6 35 

16 32 
ıı oe 
21 J 

" " " 
•• " " ,, 

Eskişehir M. ~uıurtt~l.rıaT.ırtec i.JterşembeOO 35 

Beyoğlu Kazası Defterdarlıiından: 
Maballui Sokağı Kapu Cinsi Muhammen Mftddeti Hissesi 

No. ıu ıcneYl bedeli 

Galatada Kalafat 64-2 Arsa 
iratlı 

icarı 

Lira KutuJ 
360 00 Bir senedir 80·13 

Arap cami 
Kemerbur· Ağaçlı 
gaz: kariycsi 

4 80 döoilm 394 
tarla 500 

00 Ü~ sene 

dünüm orman 
2 bap hane 

BalAda evsafı yazılı Beyaz: Ruslardan metrOk eluı ern'l\cia 
icarı için aleni olarak 20 ıün mllddctle müzayedeye konulmuş
tur. Talip olanların ~& 7,S teminat akçcleriyle bir Haziran 932 Çar· 
ıamba günü saat onda Beyoilu Defterdarlıiına müracutları. (2066) 

e 

Yazan: 

Telllaılz llonall ILlı··· -~· ... 
M. Şeref 

- 28 -
- Vay, siz burada ha! 
Karıısnıdı, erm•nda hayatını 

kurtaran arslan yavrusu dediği 
kız: vardı v• F ethiyede takdir· 
lerle şimtek gibi eliyle sellmla
dığı genci rörüyordu. 

- Evet, bu yaralı amcamdır. 
- Siz: geee yarısı , bu sokakta 

ne yapıyordunuz: ? 
- Bu uzun bir hikAyedir. Ll

kin sir.den saklanacak bir ıey 
kalmadı. ~uau baıka bir ıaman 
anh1tırıın. Ancalıc demia bir cer
rah Jazırn dedinir:. işte bu müm
kün debildir. 

- Neden mü,..kün olmasın? 
Biz:im koiu' yold•ılarından Var
nalının bir dayısı Yar. Ben evi· 
11i de biliyerum. Gider, hemen 
ıetiririm. 

- lıte, bu o lmaı dediiim de 
buraya kimsenin fİreMİyectti 
içindir. Bitim sizli eve 1tasıl Jİr
diiimizi rlSrtllnBr:. AMcama biz 
bakacatız. Mfimkün oluu11, bir 
yaralıya ne IAz:ımn aız sorar, 
afrenir va retirirsiniz:. Llkin 
biz:ifft burada, lstıaltulda bulu11-
dufumuıu kimse duyma.malıdır. 

Baltacı bir şey anlı yamıyordu. 
- Bu hiklyeyi ıize anlatırım. 

Artık l'İzliytcek bir cihet kal· 
madı. Şimdi ıımcamın hayatını 
ve biz:im emniyetımiıi düfünmek 
lAıım. 

Zülüflü baltacı, kendi kendine 

düşünftyordu: 

- V ıy anasını, bu ıüıel ku:, 
eırar dolu bir şey .• Ortada bir 
yaralı amuca var.. Cerrah iste-

Yılı. hlu \ kat rünü tayinine karar verildiği 'c 
eUıtle-ri J !!!i !M bu baptaki dava İ!tida suretinin m:ıh - lstanbul dördüncü icra 

A keıwt divanhan~ııtine talik olunduğu jjundan: ra----··----------- v~hilt tarihi iltndan itibaren müd - Temamın:ı 690 altı yüz dok HAYA. - IMi•kU 11•aklık ar.a•t !t, as• 
"arı 1 11.,,l!U!J"cll. ıstı ıU• rUr:JAr •utA'<lll deaaleyha Behiye hanımın cevap la - kıymet t:ıktir ed ilen Bugaziçin 
ıUrstt. Jt&)Tllr:aaa ~tttk ve hava •k"'rl· yihası ita eylemediği yevm muayyen • rıyerde Ytni m:ıhalle caddesin 
yeti• ~ık elamlriri. de tahkikat hakimliği hu):uruna gel • Gi - 66 yeni 70 - 72 numarala 
____ R A O y O J ••diği surett• hakkında gıyap k:ırarı nkkam knyden M5 züralı iki 

r verileceği MalOnııu elmak ür:tre gıı:ıe - · lll"!MT \'e halen bir kıt'a al'! 
... ___________ Buıün telerl• de ilh tıluırnr. (%95S) kalholunmu~ olan us:ınm teın 

1~TAJıı"nUL - 18 t"ll 19 a nar Jl'I'& • 
mefıuı, ltt,H da• 19,39 a ka4ar v..ıa aım 
,.. Jlayrlye Huhlttla llaanııtla1'111 lotinklyle 
aaı:. ajanı halterdrl , .• ıaat, !&,SO dan ~1 • 
l<ad:ır Kr.rnu:a •~rett, :ı dta ı~ ye J.>adar 
lad hıunwuıı ı,urııktyıe ıar:, !I deııı ~ı.st a 

lattmbul iki1tel iertı 11t.emurluğmı - çık artırmaya vu edilmi~ ()]U 

tlt1.'lt: 5 - 932 tarihinde ~rtnamesi 

bdar ta•ı•· 
ViYANA (,11,! m. 15 ldlevat 30 %) -

ıı,ıo kH!!.f'r, ıs,te pllk, l'f,46 a.~nscr. ıe,u 
Vaper'dea 14••!1Cr. 

ıtôMA («ı.t •· ıe idi.vat ıee %J -
ıa ,ıak, ıs.•6 tar;aaat ve ke11S('r, 1 'f ,U ka
dnılıtta •ilB1'slw>, 18,H lutftf ı.anıılkl, %1,4:S 

kHser, f!.J!t k••~. 

BtmAP'!!~ (İlt,I •· 11 kll•vat '9 %) 
- ıe,16 ...ı .. •rkedrUI, ıa.ıi kHM-r, 1IJ 
pl&k, 19,39 s:I&aa lllU!ltklsl, ıı,15 epe-rn er • 
kutra,ıııyıa k••M"r, t:.•s uıta. 
O~LO (11'1,4 •· '5 ldl•vat) - 18.31 plAll 

11~ llalk prkıları, ıı klllM-d• keıuıer, %!,~Ş 
'\i,} elo•ııel keıt!W'ri, !S,16 keııff'raaı. 

MO!KOVA. (lSM a. 119 ldelnt) - l,38 

Galatada Ke•al'lkaş ntahall~sinilt 
TeMular cadd~il'lde atik 8! - Si ce -
dit 1! ve atik M cedit 7' numualarla 
•urakkaıw gayrı Menkulatın ~ayiltn 
•utasarrıf elup •lyevm ikametg~hı 
M~lıul bulunan Madam Sofya binti 
K~taki Efendiye. 

Mudanyada. Lutfu B. ve Mütevd • 
fa 'hiraderi NatMİ beye obn hoıcun -
in dolayı şayian ınuta.~rrıf olup 
ta.ht1 hane alınan ve 16 -11- 9:U ta
rihinde ehlivukuf marif etile mah21.lltıı 
ya~ılaa l'ın:ıyet n takdiri kıymtt mu -
ıunele!i iera. kılınan Gahttada Kara -

BORSA 
... n,M • kadar ~rlyat. 19 Mayıs 1932 

V-"ltŞO\'A (1411 111. ııe kllevst Sft %)- Nukut (Smşl 
U,I& plt'ık, H,S:S p\Ak, H!,!6 \'llnedaa ll:ikil,,.._----~---:----...:......--,.,.--
18,S.'S ı.:cn~r. ~8.4.'S radye &'sr.etf'ııl, ~ı t-eıt- l\u r ıı~ Kuru ı; 
tonik k&115f'..r, !S,!ı9 dıuas. te f, P'rııım: 171 - t ~ili n, .~ r. 2~. -

KöNlG\;)Sn:ftllA\'n:N (18~.'S 111. M \.:1 1 sltrrliı i85, - t pczetı 19.-
levat 'f& %) - 'f ]lmnaaUk, 111 loieR~r. 1',:$11 ı dıtlır !ı 2,50 1 Mulı.: !'iO.-
kea~r, :ı9.16 keıuıer, %3,!t Berlindu 11Al.:ll, to liret !te,- 1 zlo ti 
%3.6& "'~"iki. 1 Pen:o 

20 1. Belçika ı it!,- !O ler 
!':\Jtl~ (l'7~ı; "'· ":I kllevat 119 %) - !O drıh"'I 3ô,- 2ry dln&r 

7,U Jlm"aııtllt, 3,4~ pt!k, ıs MTJ'4"'\1 ıı1u•lkl- !O r. fwlçre ll!O. - 1 si, %1 raıl]e keRMr. çervoneç 
ıo leva 211,- 1 Altın 

~4.

~ı.-

25,-
74,-

()37,-

Yann ' 
t nnrln 11~.- ı Mecid ye 43,-

to kuron Çe\; 1! !1,- ı Banknot 23;__-~ 
ViYANA (617.i • · 16 kdevat 89 Y.J- c ı 1 1 ·~ 

11,30 ko•~r. 5 ;pilkt 11 ıı.ıa1~r. n,69 k•w·,.... __ Ç-r--e_k_fl_a_tl_a_r...,.ı_ıup ~~ l.t>J. 
l't'r, %0,(5 er1':Mtra \ • jıı.&, !! ftl"811 .. tı!llkJ- rarf~ {!,Oe 1 
ıl. 

B~E~ (39&.% 19, 1! kUeYat) - i4 
plAk, 19 hatif k••~r. %0,lft keıaMr, %1,49 
pllk, %! epetet. 

&OMA («t.ı 1111. ıe ldlevat 1&& %J - ıa 
pl!k, lll,·US ke..9", ıa,se keHer, !1,H pllk 
ı? .46 ıt~ra. 

~u·u\; 

Mllhe 
~rtikscl 

Atlu 

l'HTDAPE~TZ (Mt,6 1111. ııı klelvat 79 -:0) An1ctm4ı111 

-19,15 pl&k, ıs.es k•aııer, 11 k .. aer, ıı,a 

..... , .... -
•.47~ 

1'cıt 
Vlyıııu 

M:ıdrlt 
9,2:'- fterllı 

3,3~43 \'&r~O\'& 

:'fl,!4~0 re~te 

! ,43 ı:- ı nulı:reş 
67,64:10 l'le lırat 

ı. t~~3 Mn•kO\'ı 

16,06 

4.:!~50 

!I ~2:!~ 
l,9Q I!! 

-4,21l 
-4,:!3!'ill 
o,

~:".1175 

IOM SO -----
l!!sham 

~~.7S 

haneye talik edilerek 20 hrzi 
t:ırihine mili!ad if Pa:r.utesi g'" 
14 den 17 ye k:ıdar İstanbul d 
cü icra dairesinde açık artırma 
tı Jacaktır. 

Artırmaya i~tirak için yüz 
teminat alınır, müterakim ye 
belediye resimleri, vakıf icares 
teriye aittir. 

Icra ve ifla!I kanununun 1 
maddel!line tevfikan hakları t 
cilleriyJe sabit olmiynn ipotek 
caklılar ile diğer :ılakadaranı 

tifak hakkın sahiplerinin bu h 
ve hususiyle faiz ve ma~arife 
lan iddialarını ilan tarihinden 
ren 20 gün içinde evrakı müsbi 
le hildirmeleri lazımdır. 

Ak~i halde hakları tapu sici 
Mbit olrniyıınlar !'ahş bedelini 
laşma!lından hariç kalırlar. 

Alakadarların i~bu maddeyi kilo~ 
. hk -kıt' nıye a Amrna göre tevfiki h:ır ... 

meleri ve daha fazla malumat a' 
i~teyenlerin 9:32 - 303 dosya nulll'~ 
siyJe memuriyetimize mürncaat111rl 
Um olunur. 

---·----~ 
lstanbul dördüncü icra nıcf111r 

ğundan: 

- Galatada Çeçeyan hanrnd:1 
ve Mihrıtn erendile~: 

Kint bedelinden 704 liu oorrrııııl 
.. 1,ıı' dan dolayı evvelce taktı hacze " 

!?6"" 4 kalem demir al!tı bu kerrt .. ,.,_ 
- 932 tarihinde perşembe günU 
10 d:ı Gnlntadaki depoda satılll' 
halen ikametg{Lhı meçhul ol:ın rıt~.d~ 
Mari t~toyanoliçe !'latı~ il~n teblİI ~· 
kamına k:ıim olmak üzere iH\nen 1 fiP• JlllHlklıtl, H aale• •rkf'ııtrıuıı. • ... ,-,-,-.-"~-- .-~.---~.-20 ........ , _T_e_r~-.,,-5 -----

ôSL() (1911,4 •· 16 ldlevat) - 17,39 er· Aıaı!elu !~.!3 c;ı nıcnto Ar. 
keefıra, ıt.11 Mlllt •nıılkl, ıı keıatıer, ı:uı ı l l Re] 4,0S 11yon dey. 

s,- Jiğ olunur. ~ 
!! l,90 ,,·-------- ---_,,Ji .hail« JllUııtklst , !f uaıı. 4 ' 

~ fr hA~ rıye 14,!'lO ~.ıı r lı: de\'. 
HOSKOVA (189' •· H kllent) - t,St 'TrtMvır 46,- 1 a1 yı 

dan !ı,55 • kRC!ar •ttrl.vat,. Uıııtı•I ~ıınrıı ı ı.- ~arı: ""· ccr.A 

!!,:"5 Fatih sekizinci hukuk lıdki,,. 11 

! :
! ,illi 

1.~.11~ 

den: ~,ı 

VAftŞOVA (1411 •· 1!9 kllent q ~) B"•oı tl !~.80 Ttlcfôıı 

- (Ull • · lıt kllıtvat" "-> - 13•19 --,s-t_l_k_r_a_z_lı_ır--1'---Tohvill;r -
IA'mberrdeıa, U,H plik, 18,31 keawr, tt,U 1a---------..,.-~-----·a 
k••IM!r, ıs,ıı k••a.er, ıs,H ..... 

Samatynda Bryıklr Rusnev 11111 ti' 
le , ., caddtsinde G numarolu h~ 

.... ~ .. 
mukim iktn V<'fat eden Ferhat:'\~ f dl 
müte,·effiye r.evce!'li Sakire ha11ırı1 1~ 

IÖ:P.,.1e\"O!D!UL\mEN (18~5 a cı 
lfllnat fi r.) - 'f Jh .. asttk, ıa plak, 11.ı 
l<euıııer, 1',111 keawr, !1 ta11te&I, !S,11 ~r • 
ll•dea •akn, ıs,se ... ,. 

!' Aftt!" (1't3 •· "15 1dlevat il y.) - '71 
jiJ'ltıtUtlk, ı.•3 ..... H .uıalıaM, !I e:t~lıl 
kıraat, n.sı kn!IM't. 

mez:. 8undlft bir şey anladımsa 
beni cin çat p5ı11. 

Fethiye, h~ps:nde11 enel kü
çük kapının sökülen suvesini 
düşü1td6. 

- Pıir: yelclcen huraya 111utla· 
ka ı ... e ıtnaitler. Llkin eu fiz:· 
li yerı lutfede111eıler. Mut laka 
rene ba bımnl haıinuiai ıra· 
dılar. 

Yaldız:h Mehmet aja, ınecal
siı, hayfl" yatıyerdu. Baltacı ıs
Jalc hn,erle alımu ıslatıyordu. 
Göislı, hafif hafif inip katkı· 
yordu. 

y avış yavaı r~ıl•riai ·~tı. 
Can acısından bir lif ıöyliyeMe
di. O zaman baltacı, pırııuıiııu 
dudatma koyarak sükOt işareti 
vermişti: 

- LAf söylemek yuaktır. 
Yaldızlı, kuvvetli, canlı bir 

adamdı. Omründe c;ek defa 
tehlike atlatmıı eski bir kurt 
olduiu fibi kardeıiyle bulundu· 1 

1 

~ar ı.: ti . p•ll arı ~.~ 

O. Mu\'&lllıiılc 41.5tı 
Cıiıuukler ~.18 

~•yıll .. .ılı l ll.:~ 

1'ardaı. 4,:ıe 
j,c"Leıi) e -

ııe~t rl k 

Tr:ım \ ay 
Tü ııe l 

l ı lı ınw 

Aıııd,,1u 1 

• ır 

~.-
4,'15 
11.-

111.,.~ 

~5.J O 
:!,5,tt;'! 

Jlll ÜIUİ! !!I~.! 

iu ceaklerde böyle birçok mıı· 
tak, bıtak, kıh~ yarası yemişti. 
~imdi caaını ıjr:ına alarak sor
mak istiyordu. Buım Fethiye, 
anladı: 

- Hi~ yabancı değil. Gidi 
evimizdeyiz, meral< etme amca. 

Y abur. aea kımıldama ve JAf 
ıö1le•e. 

Baltacı arlık buraya yerleş:':'liş
ti. Zate11 d17arı ~ıkm,k için hiç 
bir delik yektu. Bu üç g:in için · 
de YaJdır.lı Mehmet aga biraz: 
kendine r~ldi. yarası büıbülün 

iyi olmamakla beraber ilk nöbet 
reçmi~. harareti azalmıştı. Şimdi 
biraz zayıflaıını~h. Baltacı Meh
met, Fetiyenin hayatını biliyordu. 

Dinledifi hiklye tüylerini ür· 
pertmişti. Vakia zamanın gadri, 
cevri hakkında bir çok ıeylcr 
işitmiıti. Ancak onun nar.arında 
büyilk tanınmış bazı kimseler 
Yardı. Baıt. paditah olmak üze· 
re blıylik tanıdığı adamların 

müte,·ellide Sahire kızı Sabalt•t i' 
Sllhir oğlu Ya,ara htanbul asli)t ,ı 
kinci hukuk mahakem~i k~ttbesifl~ 

3,, u,rl l' R:ıuf R. mahkemece 19. 5 • 9, .. tıt>.f 
de \':!!ili U\yin edilmi~ olmakla 
yet ilh olunur. ~ 

abile' 
böyle çok zalim işler yap l(eO' 
ceğine akıl irdiremiyordu. dsırı' 
disi nihayet harp ve darp ~ ye' 
bir sert bak11lı, dik sözliı 

.. 1111'' nıçerının evlatlığıydı. Bu .. 
b b .. 0~,uııı"~ era er zamanına gore hik'' 
ynmıştı. Şimdi bu işittiği ~ı.ı~' 
yenin fecaati. onun temiz ru~e~' 
da bir nefret uyandırmıştı. f .,d' 
met ağa da bir h:ıfh :zar 1bjlİ' 
iyileşmiş, oda içinde geııoe ·~ 

etı'' 
yordu. Burası her şeyden e' 
bir yerdi ve kilerinde onları 't .,,,e ı 
nelerce besliyecek peks1 

,,, 

kuru et, kuru iizüm, meyva. d" ,ar 
lAmur;ı peynirler, pekmet 

1 
,,, 

Zülüflü Baltacı, bu güıt t' 
ıı"" kadaşın yanında her şe;i yıf" 

muştu. O, şimdi cennette 

eordu. er( 
Fethiye erkek elbisesini d .",~ . ,., 

tirmemişti. Baltacı bu ir• b'(c' 
gözleri, süsliycn kirpiklere ,tef 
tıkça genç kalbinde bir 

1 alevlendiğini duyuyordu. i) 
(Bitmtd 
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"ı· lımir müstahkem mevki ihtiya!ı için ayn ayrı şartname ,.e kapalı zarf 
~ıle lllÜnakasaya konulan un arpa bulgurun mikdar n ihal~ tarihleri 
'-k •da gösterilmiştir. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ,.c mü
~11 laaya iştirak edeceklerin ise ipale tarihlerinde lzmir müstahkem me\·ki sa-

alına komi~yonlanna müracaatları (265) (1889) 
Cinsi Mikdarı !hale • ... i 
Arpa 349,000 29 - :; • 932 

Bulgur 100,000 29 - ~ - 9;;2 
lin fi89,000 29 - 5 - 93::! 

Pazar günü S. 15 de. 
Pazar günü S. 15,30 dA. 
Pazar günü S. 15 de. 

sa ile ahnacaktır. ihalesi 26 5-932 
pazartesi günü saat 15 te komis
yonumuzda yapılacakhr. Taliple· 
rin şartnameıini almak nzere 
her giln ve mllnaka11ya iştirak 

edeceklerin de vakti muayyende 
komisyonumuza mürac~atları. 

Çatalca müstahlıem mevki kıt'· 
ah ihtiyacı için 7300 kilo sebze· 
si pazarhkla ahnacaktır. lbalesi 
21·5·932 cumartesi günü saat 
14-30 da komisyonumuıda yapı· 
lacaktır. Taliplerin de vakti mu· 
ayyende komisyonumuza müra
caatları. (32 H )2124 t 

lll muhabere alaymdaki 70 
araba gübre pazarhkla sabla• 
caktar. ihalesi 21-5-932 cumar
tesi günü saat 16 da komisyo
numuzda yapılacaktır. Gübreyi 
görmek istiyeolerin mezkur ala· 
ya ve şartnamesini almak iati
yenlerin her gün komisyona •e 
ihaieye iştirak edece!derin de 
vakti muayyeninde komisyonu
muza müracaatları. (319) (2110) 

* • • 
(256) (1853) 

• • • 
K. O. ve 1 inci farka kıtaah ve Haydarpaşa hastanesi i~ln 

'tağıda miktarı ve ihale tarihi ve 1aatleri yazıla odunlar ayrı ay
~ ~artnam~lerle ve lıeapalı zarfla münakasaya konmuştur. Talip
trın şartnamelerini görmek üzere her gün ve münakaaaya itti
raıc edeceklerin teminat •e teklifnamelerife komisyonumuza mü-
~.caatlar1. (237) (1697) 

•nai Miktarı 

'f enıeldik odun 1,458,050 

" 1.541.000 

ihale tarihi Saati 
25·5·932 Çarşamba 15 K. O. Mer

25-5-932 " 
kezinde 
16 1. F. ve Hay
darpaşa hasta· 

GOmtif suyu hastane.ti ihtiyacı 
400 kilo yoğurt paurhkla alma
caktır. ihalesi 22·5-932 Pazar 
günü saat 11-30 da komisyonu· 
muzda yapılacakhr. Talip:erin 
ıartnamesini almak üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak edeceklerin
de vakti muayyende komisyonu· 
muza müracaatları. (328) (2147) 

K. O. kıt'ah ihtiyacı ıçm 
35,000 ki ı o un paıarlıka alınacaklar. 

ihalesi 21-5-~32 cumartasi günü 
saat 16-30 da komisyonumuzda 
yapılacaktır. Taliplerin şartna· 
meıini almak üzere her gün ve 
pazarlığa iştirak edeceklerin de 
vakti muayyende komisyonumuza 
müracaatları. '311) (2102) 

* * * 
K. O. kıt'ata ihtiyacı için 1 h8i ı 

ton odunla ıl. F. kıt'at c2ya it 

• * • 
Birinci fnka kıt'ah ihtiyacı için 

35,000 kilo un pazarhkla aLna• 
caktır. ihalesi 21-5-932 cumartesi 
günü saat 16·45 te komiıyonu
muz&a yapılakhr. Taliplerin 
qartnamesini almak üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak edeceklerin de 
vakti muayyende komisyonumuza 

• • • 

nesinde 
• * • 

2 inci süvari fırkası ihtiyacı için 92 ton odunu pazarlıkla a!ı
için yem torbası ve tavla halatı nacaktır. (halesi 23-5·91l pazar
pazarhkla ahnaca\ctır. ihalesi tesi glinü saat 16-30 da komia

t Oörtyo1'daki kıtaatı askeriye :hti- lstanbul Beyoğlu Üsküdar ci- 24-S-932 talı gOnil 11at onbeşte yonumuıda yapılacaktır. Talip
~rı için l:?0,300 kilo ekmek kapalı hetlerindeki bulunan kıt'at ve komisyonumuzda yapılacakhr. lerin şartnamesini almak üzere 

ı rf usulile münakasaya konmuştur. l h 1 k Taliplerin şartnamesini almak her gün ve pazarlıg· a i•tirak 

mOracaatları. (312) (21031 

Aa. k. Sa. Al. komlayo· 
nu lllnlen 

lıaı müessesat a atane er ve me - üzere her gün •e pazarlıg· a iıı:ti- '# 

t 
.. . e. tarihi 28 - 5 - 932 cumartesi t l k k k " edeceklerin de Takti muayyeode 
11 ep er erza on yem ve e me rak edeceklerin de vakti muay-

Harbiye mektebi talebeleri ih
tiyatı için Uç çift bir takım add
olunmak üzere 755 takım yaka 
allmeti pazarlıkla imal ettirile
cektir. Pazarlığı 22-Mayıı-932 
paıar gllnil ıaat 16 ya kadar 
Harbiye mektebi satan alma ko
misyonunda icra kıhnacakhr. Ta· 
hplerin komisyona muracaatları • 

nu saat 14 tedir. Taliplerin şartna- ki' 1 w 1 lcom· syonamuza müracaatları. 
iti na ıyahnın pazar ıgı yapı a· yende komisyonumuza mOraca· (310) (2101) 
h eyj görmek üzere komisyonumuza caktır. ihalesi 24-5-932 Sah gDnü atları. (314) (2105) • • • 
l er ıün münakasaya iştirak edec.-ek - 6 O d 
er'ın . saat 1 .3 da komisyonumuz a • • • Çatalca Ms Mv. •·ıt'atı ı·btı'yacı l't ıse teminatı mu,•akkate ve tek . " 
ı ntektuplarile beraber Dörtyol sa- yapılacaktır. TaJiplerin ıartna· 2 nci süvarı fırkası ihtiyacı için 35,001.) kilo un pazarlıkla 

tra ı · mesini almak ilıere ber gibi ve için belleme ve gebre maasap atanacaktır. ihalesi 21 - 5 • 932 
1 a ma komı.syonlanna müracaat · la paza 1 ki 1 kt 
ar pazarh«a i!iltirik edeceklerin de yu r r 1 a 8 ınaca ır. cumartesi ailnO saat 17 de ko-ı, (266) (1..:90) • T ihalesi 24-5-932 ıalı gDnü saat b 

* • • vakti muayyende komisyonumu· 15·30da komisyonumuzda yapıla- misyonumuzda yapılacaktar. Ta-
. latanbul ve Beyoğlu Üsküdar za müracaatla!ı }3~7) ı2146) cakbr. Taliplerin şartnamesini tiplerin ıartnameıini almak üzre 
Cıhetıe · d b ı k t' t almak Ozere her gün ve pazar· her gün ve pazar1ığa iştirak (283) (2152) . 

1 rın e u unan 1 a ve K. O. lbtı"yacı ı"çı·n 150 metre d ki · d kt' d llıli ·ı h I k lığa iştirak edeceklerin de vakti e ece erın e va ı muayyen e 
lt ~ssesatı e .astane er ve me - mik'abı taş pazarlıkla alınacaktır. muayyeade komisyonumuza mil· komisyonumuza müracaatları. Harp akademisi ihtiyacı için 

* • • 

perin erzak yem ve ekmek ihalesi 22. 5. 932 pazar günü racatlara. (315) (2106) (313] (2104] 6250 kilo sığır eti aleni müna· 
lltkliyatlan miinakasası kapalı saat 11 komisyonumuzda ya- • • • • • • kı:ıu suretile satın alınacaklar. 
~ltfla yapılaca!<h . lbale!tİ 16·6·932 pılacaktır. Taliplerin şartna· Tophane fırınındaki 1000 kilo K. O. kıt'aları ihtiyacı için Münakasası 11-Hazirao-932 cu• 
~•r•amba günü Hat 11 de kom·s- mes;ni almak ilzere her gün ve ekmek kınntaıı aahlacakbr. lba· 24 ton yulaf miltahbit nam ve martesi günü saat 16 ya kadar 
Y.0ııumuzda yapılacaktır. Talip!e- pazarlığa iştirak edeceklerin de lesi 21-5 932 cumartesi günü sa· ht- 11 bma pazarhkla alınacakhr. Tophanede Merkez Kumandan· 
tin Şartnamesini almak üzere her ı. · d k . at 15.S da komiıyonumurr!, ya- lba.•si 21- 5· 932 cumartesi günü danhğı utan alma kom;syonunda 

:ı va"h muayyen e omııyonumu- ı kt ş . . k a:ıat 17-30 da kom syonumuzda t ... n ve münatcasaya iştirak ede- pı aca ır. artnamesını · na icra kılınacaktır. Taliplerin şart-
c ._

1 
za müracaatları. (3:16) ('2145) iıtiyenlerin ve kırınbyı aörmek yapılacaklar. Ta' .n fartna· 

'• er· d t · t tekl'f • 1 k nam~sini oörmek için komisyona an e emına ve ı • • • istiyenlerin komiıyooa ve fmna mesioi a ma üıc. e ber gün ve • 
~~k~up1arile vakti rr.uayyende Çatalca müstahkem mevki kı- her iÜn ve pazarlık içinde vak· pazarlığa iştirak ed~ceklerin de müracaatlara ve iştirak için de 
0rnısyonumu:r.a mür acaatlara. taah hayvanah ihtivacı için ti. mu~yyeninde komisyona mü- vakti muıyycnde komisynumuza muayyen vaktinde komisyonda 

, (320) (2122) 35,000 ~ i o arpası aleni münaka-- rrcaal au. (2109) maracatları. (316) (2107) hazar bulunme\an. (281) (2153 1 
- .. W e e e e e e e e - - e M • . - - • iııf • • ., .. e; • - • - - - - e e •••• e e - - - - , ~ - - e - - - - e - e e e e - - - - - e e - e e ... e e - - -
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Cenup cephesi : 

Mondros mütarekesi mucibince 1919 kanunuıanisinden itibaren Ur 
'': Ayıntap, Mara,, Adana ve havalisi lngilizler tarafından iıgal edil • 
"1ı!ti. Yedi ay aonra bu havali Suriye ile beraber Fransızlara devrolun
du. Bu esnada müstevlilere mukavemet etmek için bazı tetekküller de 
"iicude ielmiye batlamıftı. Bu milli heyecanın teıkil&tlanmaaı için Mus 
~fa Kemal paşa kıymetli bazı znbitleri Adana, Kozan, Elbistan, Maraf, 
)'ıntap ve Urfa mıntakalarına göndermitti. Tufan (Yüzbatı Osman Nu• 
~ Doğan (topçu binba91 Kemal), sonra yörük Selim (Yüzbatı Selim) 
JS·Ylerin topladığı kuvvetler, Kozan ve Oımaniyeye kartı hareket etti. 

ır kaç misli faik ermeni kuvvetlerini dağıttı. Bu mıntakayı ermeni te • 
~•üzünden kurtardı. 
I Marat cephesinin (lslahiye - Maraş - Pazarcık) teıekkülünde Kı 
ıç Ali (yüzhaıı Asaf bey) in hizmeti vardır. 
~ Bu cephede Aslan Beyin (Eski Marat meb'usu) da hizmeti vardır. 
l lra., halkı Fransızlara isyan edipl920 şubatında Marat milli hudut· 
lr lçine girdi. 
l>'ı Bundan sonra Aymtabm lmrtarılmaaı için Kılıç Ali, Şehit Şahin ve 
,, 

1 lhare binbaşı Recep, ve Özdemir beylerin idaresinde bulunan kuv • 
etler Ayıntabı müdafaa için çalıştılar. 

k Aymtap Fransızlar tarafından muhasara edildi. 10 ay süren ku • 
~ ll.ıa hareketinden sonra Ayınlaµ açlık ve cephaneıizlik yüzünden 
;•naızlarm eline düıtü. (8 şubat 1921). Bu kahramanlıiına mukabil A· 

llta.ba (Gazi) unvanı verildi. 
\J Ali Saip ve Nuri Beyler kumandasında Urfada toplanan kuvvetler 

tf a.yı Fransızlardan istirdat ettiler. 

fdustafa Kemalin Türk mllletlnl ve ordusunu· 
toplamıya başlaması 

~ 

.._ Mustafa Kemal paıa Sanuuna çıktığı zaman Osmanlı ordusunun 
tltcudu 50,000 kiıiye inmişti. Bu kuvvetler üç orduya ayrılmıflı. 

1 Mustafa Kemal Paşa Samsuna gelir gelmez kendi emri altında bu· 
\~ kuvvetlere değil, bütün ol'dularla. ve vilayetlerle muhabereye taı· 

'· Milli istiklalin elde edilmesi için mücadeleye davet etti. 
~er Mustafa Kemalin bu faaliyetine kartı lstanbulda damat Ferit hüku· 
C)l~' .ıngiliz muhipler cemiyeti, Anadolunun muhtelif yerlerine dağılmıt 
ltr llgiliz ve Fransız zabitleri mania vücude getirmek istiyorlardı. Mua 
~: kernal, 22 haziran 1919 da Amasyada bir beyanname neıretti. Bu 
~~tınaıneyle memleket vahdetinin temini için Sivaata bir kongrenin top 
~ bildiriyordu. 

lraururn ve Slvea kongrelerl : 

Mustafa Kemalin bu tamimini haber alan İstanbul hükUmeti Mus 
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taf a Kemali vazifesinden ayırmak için bir çok çarelere baş vurdu. Is • 
tanbula celbetmek, hatta Si\'aıta yakalatmak istedi. Fakat muvaffak o • 
lamadı. 

Gazi Sivuta halk tarafından hararetle kar91landı. 3 te.mmuzda Er • 
zuruma geçti. . . 

Vilayatı ,ar kiye müdaf aai hukuk cemiyetinin Erzurum ,ubesının le 
tebbüsiyle hazırlanan (kongre) Gazinin otoritesi sayesinde 23 temmuz· 
da toplanabildi. . . . 

Gazi kongre hazırlığıyle meşgulken 8 9 temmuz gecesı, va~ıf~ıne 
nihayet verileceğini bildiği için paditaha çektiği bir telgra~ta vazıf~sın • 
den ve askerlikten istifa ettiğini bildirdi. Bundan sonra mıllet ferdı ola· 
rak vazife41ine devam etti. 

Kongre açıldıktan sonra Gazi kongrenin riyasetine seçildi. Gazi 
ilk nutkunda milli iradeyi hakim kılacak bir ıuranm tesisini ve kuvve· 
tini milli iradeden alacak bir hükametin teşkilini hedef olarak ıösteı· • 
di. Kongre 14 gün devam etti. 

Kongrede milli hudutlar dahilinde milletin vahdeti, ecnebi işgali ve 
müdahalesine Warıı tiddetle mukavemet olunması, vatan ve istiklalin mü 
dafaasına merkezi hükümet muktedir olmadığı takdirde muvakkat bir 
hükumet tefkili, milli iradeyi hakim kılmak, hıristiyan unsu~lara içti· 
mat .muvazenemizi bozacak imtiyaz!ar vermemek, manda ve hımaye u. • 
aullerini reddetmek milli meclisin derhal toplanmasını ve hükWnetın 
bunun mürakabesi~e konması eaas prensip olarak kabul edilmitti. 

Erzurum kongresinde çalıtll'ken Millet meclisinin içtimaa davet e • 
dilmesi lıtanbuldaki hükCımetten talep olundu. 

Erzurum kongresi itlerine bakmak üzere bir temsil heyeti bıraka • 
rak dağıldı. 

Mu.ıafa Kemal 2eylülde Sivasa döndü. Sivas kongresi 4 eylülde a• 
çıldı. Gazi riyasete intihap olundu. 

Bu kongrede Erzurum kongresinde !ark vilayetleri için kabul ol:ı· 
nan maddeler bütün memlekete teşmil olundu. Bazı maddeler de tadıl 
edildi. Şarki Anadolu müdafaai hukuk cemiyeti Anadolu ve Rumeli mü• 
dafaai hukuk cemiyeti ismini aldı. Kongre (7) gün ıürdü. 11 eylülde 
kongre nihayet buldu. Kongre i~le::-i kongre namına hareket eden tem • 
ıil heyetine devrolundu. Bu kongredde Anadolu ve Rumeli müdafaai hu
kuk cemiyetinin esasları kuruldu. 

Bundan sonra İstanbul hükume~i Mustafa Kemale kartı bazı aıiret 
derebeylerinin çocuklarına bazı aşiretleri ecnebi parasiyle ilhak etti. 
Bunlar o zaman Harput valisi tayin edilen Ali Galip namında bir adam 
la birleşerek milli kongreyi bastırmak istiyorlardı. 

Fakat muvaffak olamadılar. 
Sivas kongresi hain k~bine aleyhine açtağı cidalde muvaffak oldu. 

Vilayetlerin lstanbulla muhaber<:si kesildi. (12 eylül 1919). 
Muhabere kuildikten aonra Sivastaki temsil heyeti millet mecliaİ• 

nin açdmuı ve damat Ferit Paşanın ıskatına talep etti. 
Ferit paıa hükUmeti 2 teşrinievel (1919) da sukut etti. Ali Rıza pa

ta hükumeti it batına geldi. 




