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Balkan antantı konse· 
yinin resmi bildiriği 
Balkan antantı, kendi meşru mt:nfaatleri 

göıetiltlili takdirde Jtall}a-F ranaa pıotokoiibtln 
gerçekleştirilmesine gardım edecek 

Bükre,, 13 (A.A.)-8-Jkan J um&. TI~o-.fmda, 
antantı konaeJi lcbwaf.,.._ i» 191 ...... Ol~ halde ...... 
gün 8.1.a'en aoma ltliriıli bitir- cldt r.-t bildirili okun,11f\111'. 
mittir. 8. Titilesko, Tevfıir: Ba)Jcan an~ı komni a. 
Rüftü Araa, Makıimos ve PW'l rette 10, 11 ve 13 \fayı•ta Ro.. 

5 çin bir arada Kral Karol tarafıu. m,anya Dqan itleri ikanı JS, 
E clU kabulünden sonra Balkan Titüleako'nun bafkanlıluicla Je-
l devletlerinin dört mümeuili D,. di toplanb yapmıftD". 

fU1 itleri Vekaletine ıelmitleı 
ve Balkan antantı komeyi bat· (Sonu 10. cii Nyt/o . 61~ 
ı.-••lliic•:ı• ıa:a r•ıa:a ••,uıı•-.ı:tiJ1ır•111 

Lelıistanın ulusal kalıramtınr 

VutOTa, 19 
(A.i\,) - Mar .. 
pl Pllaudıld, 

bet aaat can çe • 

kittikten ıonra 

dün akpm aut 

21 ,45 de orclu ı• 
nel müf8'tftliii 
merkesiatle. ltir 
üremi ....... 

Kendisini te • 
dari eden Vifa • 
nalı Venden • 
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ltalya - Habeş Uymazlığı 
Habeşistan Uluslar 
Kurumuna başvurdu 
Fransayla lngiltere Roma hükumeti 

nezdinde bir teşebbüste bulunacaklar 
Cenevre: 13 (A.A.) - Hah& 

ıistan hükumeti, Uluslar Kurumu 
genel katipliğine bir nota venniş
tir .Ha~istan, bu notasında ltalya 
tarafından Haıbeşistan sınırında 

alınmıı olan ukeri tedbirleri a· 
çıklamakta ve müracaatın nazarı 
dikkate alııunaaı için ayak dire· 
mektedir. 

Londra: 13 (A.A.) -Taymis 
gazetesi yazıyo:r: 

Fransa hükilmeti 20 Mayısta 

kargaşalıklara sebebiyet vermesi • 
nin önüne geçmek amaciyle Ro • 
ma hükumeti nezdinde dostça bir 
teşebbüste bulunacaklardır. 

Bu teşebbüsün ereği Bay Mus· 
soliniyi Habeş İmparatorunun ar• 
zusunu yerine getirmeğe meyil 
ettirmek olduğundan bu teşebbü • 
sün evvela Adiaıbaba hükfuneti 
nezdinde her hangi bir müdaha· 
lede bulunulması mevzuu bahis 
değildir. 

toplanacak olan Uluslar Kurumu Londrada Roma hükumetinin 
konseyinde hazırlıklarını tamam· her iki tarafça onaylanmış karı • 
lamış olarak bulunabilmek için ~ık hakem komisyonunun kurul • 
Adisbaba hükumetine şimdiden masmı kolaylaştırması arzu edil
bir uzlatma kornısyonu yapılma- rnekte ve Habeşistan ile olan ger
sını tavsiye maksadiyle İngiliz hü- ginliğin ortadan kalkması takdi • 
kUmetine baıvurmuştur. İngiltere rinde İtalyanın Avrupadaki zor • 
hükUmeti bu anergeleri iyi bir dü- luldarm çözülmesi için daha ziya· 
şüncıe ile karıılamııtır. Genel du- de çalışmak imkanını elde edece
rumun çok nezaketli ve tehlikeli ği söylenmektedir. 
olduğu ve ulusların buna karşı el Paris: 13 (A.A.) - Debat ga

··0-mt§ biTliği yapmala·, gerektiği zetesinin Roma hU6usİ muhabiri· 
..,.. ... .-.da fwlycuun dogu Afri· nin yazdığına. göre İtalyan Kamoy 
eleleri ile bu kadar uğı aş· u • efkarı umumiyes.i yağmur mev· 

ması üzünle karıılanmaktadır. simi biter bibnez doğu Afrikadan 
B. Con Saymen, ltalyan sefiri B. Süel hareketlerin büyük mikyasta 

Gr<\Dfffti \\niffl~tJniıt,ir. inkişafını beklemektedir. 
h?.11~5•,J~ r(A.A.) - Fransız Eylill ayma doğru Afrika ülke-

ve ln.gilız hükumetleri İtalyan - ı sinde süel harel<etler yapılacak· 
Ha~ uymazlığmm bir takını 1 tır. 

Şeyh Saidin kardeşi 
Af f ini istemek için Ankarayade gitmiş! 

Şark vilayetlerindeki isyandan 
dolayı irtiklal maıbkemesi tarafın
dan idama mahkiim edilerek aaı-

~n Şeyh Saidin Malkarada outr· 
maya mabktim edilen kardeşi Ta· 
hirin latanbulda yakalan1p mu· 
hakemeti yapıldığını ve Malkara· 
ya gönderilmek üzere Emniyet 
müdürl:öiüne verildiğini yazmıt· 
tik. 

Tabirin latanbuldan evvel An
karaya da gittiği anlatılmıştır. Bu 
seya:hatlarında kendi nüfus tez
ke:reaini tahrif etmekle beraber, 

ayrıca 1&hte bir nüfus tezkeresi 
daha tqıyan Tahir, lstanbulda bir 
kaç otel deiiftirdikten sonra ya· 
kalanmıtbr. 

Ankaraya niçin gittiğini Şeyh 
Said in kardeti şöyle anlabnı§trr: 

- ·~'isyandan sonra Malkarada 
oturuyordum. O zamandanberi o
rada idim. Hastalandrm. TedaYim 
için başka bir yere nakledilmemi 
istedim. Muvaffak olamadım. Ni
hayet kırk gün evvel çıktım. An
karaya gittim. Affmu istiyecek
tim. Daha önce bir avukatla ko
nuştum. O bana: 

- Bu, idari bir iştir. Beyhude 
müracaat etme. İstediğin olıngz 
dedi. Ben de orada on gün kaldık
tan sonra döndüm. Tedavi edile
cektim. Yakaladılar.,, 

Tabirin ilzerinde on bir altm li
ra ile bir tabanca fiıeii, iki ecnebi 

gümüşü iki de nüfus tezkeresi bu
lunmuştur. 

Tabirin, lstanbula geldikten 
sonra dört gün Ferah otelin.de, iki 
gece Mahmudiye otelinde, bir ge
ce de Trabzon • Erzurum otelinde 
kaldığını yazmı~trk. 

Dün bi,r muharririmize Tahirin 
kaldığı otellerden,Çemberlitaştaki 
Mahmudiye oteli sahibi Bay Mük
rimin ıunlan söylemiştir: 

- "Otelimize otuz nisanda gel
di, iki mayısta gitti. Bize Arif adı 
ile müracaat etti. Nüfus tezkeresi 
de J\rif adlı idi. Geldiği gün ya
nında bir de küfeci vardr. Tum kü
feciyi tanımıyordum. İki gece, ge
cesi altmış kuruştan kaldı. Gider
ken yüz yirmi kuııış verdi. Burada 
kalırken ziyaretçisi falan yoktu. 
Gilndüzleıi hazan otelin önündP. 
otururdu.,, 

- lstanbı1la niçin geldiğini söy
lemedi mi? 

"H . r· - er mısa ıre sorar ve sebe-
bini defterimize yazarız. Arife de 
sormuştuk. Midemi tedavi ettire
ceğim demişti. Giderken Bursajra 
gideceğim diye çıktr.,, 

:(. . . 
Tahir, dün Emniyet Müdürlüğü 

birinci ~ubesinde sorguya çekil
miştir. ikamete memur edildiği 
Malkaraya gönderilmek üzeredir. 

Nüfus kağrdını tahrif ve sahte 
nüfus tezkeresi kullanmaktan, gi· 
deceği yerde muhakeme edilecek
tir. 

Bayram tatilleri 
Ankara, 13 (Kurun) - Bay· 

ram tatilleri hakkındaki layiha 
Kamulaya geldi. Buna göre, mil
li bayram yalnız Cümhuriyetin i· 
lanı günüdür. Her yerde devlet 
adına yapılacak merasim o gün 

yapılır. 

Milli bayram 28 Birinci T e9rin 
öğleden hatlar, 28, 30 günleri ıü 
rer. Merasim için Bakanlar He
yeti ayrıca bir şekil göıterecektir. 

Umumi tatil gün!eri şunlardır: 
30 Ağustos, lkincikanunun birind 
günü, 1 Mayıs, 3 gün Şeker bayra· 
mı dört gün Kurbrm bayramı. Bu 
tatillerle milli bayramın 28 ve 30 
Birincite9rin günlerinde hususi 
yerlerin kapanması mecburi değil 
dir. 

Hafta tatili cumartesi günü saat 
13 den başlar, pazar akşamına ka· 
dar sürer. 

Dil Cemiyeti Genel Sek
reterliğinin bildiriği 

Ankar" · ı:ı \A.A.) - Dil Ce
ıul}'eti Genel sekreterliiiaden: 

Şu sırada Ankarada bulunan 
gazete ve mecmua ıahipleri kenıdi 
aralannda toplanarak günün bq-
lıca devrim iıi olan dil meaeleain· 
de birlikte ve &§ağıda gösteTildi· 
ği üz.ere hareket etmiye karar ver· 
mişlerdir: 

1 - Dil Cemiyeti klayµz komiı· 
yonu tarafından gazete ve mec· 
mua adreslerine hergün beter ke
limelik bir liate gönderile
cek ve bu listedeki kelimelerin kul 
lamt tarzı misallerle izah edile
cektir. 

Ankara 12 (Kurun) - ihtiyatı kimilen, kimyager, eczacı ve dir 
zabitleri, memUTları kanununda çilerin en liyakatlilerinden ~htyaca 
Milli Müdafaa encümeninin yap· ıöre müdafaaya, mzum görülecek 
tıiı tadile söre her tene yapılan miktarı tercihan mekteplerine, 
ton ,.oklama neticesinde asker e- ukerf sıhhi müeaaeaelere; sınai 
dilenlerclen tam devreli lise, yük- kimyagerler, makine mühendisle
eek derecede meslek mekteplerin· rinden lüzum görülecek miktarı 
den mzun bulunanlar ihtiyat za· imalib harbiye, ihtiyaçtan fazla• 
biti yetittirilmek üzere taheilleri· sı 11nıfları ihtiyat zabitan mektep
nin Mvine, kabiliyetlerine göre !erinde altı aıyhk talı.il hizmetin~ 
Müdafaa Bakanlığınca muhtelif tabi tutulurlar. Bunlardan tabip, 

sınıflara ayrrlırlar. Bunlardan 
"Tüccar, kaptan ve çarkçı,, melde· 
binden çıkanlar bahriye emrine 
verilir. 

Askeri ehliyetnameyi haiz o• 
lup ohna.dıklarına g~re aıağıdaki 
müddetlerle talim ve tahsile tabi 
tutulurlar. 

(Hizmet müddetleri mezun bu· 
lundukları mektebe nişbetle değil, 
ibraz ettikleri ukeri ebliyetname
nin derecesine göredir.) 

6 Ay kıt'a, 6 ay mektep, 6 ay 
zabit vekilliği: Aakeri ebliyetna· 
meıi bulunmıyanlar iç.in, 4 ay kıt'a 
6 ay mektep. 6 ay zabit vekilliği: 
Aıkeri ehliyetnamesi o\Qp bmı eh· 
liyetnamesi olmıyanlar için, 2 ay 
krt' a, 6 ay mektep, 6 ay zabit ve· 
killiii: Orta ehliyetnamesi olan
lar için. 1 ay kıt'a, 6 ay mektep, 6 
ay zabit vekillifi: Yüksek mektep 

mezunlarından as:kert f!bliyetna· 
mesi olanlar içın, tiunlarctan ıcrt·a 
hizmeti yapan ve yükiet< ehliyef
nameyi haiz olan tabip, baytarlar 

kimyager, eczacı, dişçi ve baytar
lar kendi tatbikat mekteplerinde, 
aııhhi müe11eselerde altı ayhk hiz
mete tabi tutulurlar. Nihayette 
zabit vekili nasbedilirler. 6 aylık 
hizmet sonunda iktidaraızhkları 

anlatılanlar çav~ rütbesile kıtala• 
ra gönderilirler. iktidarları tasdik 
edilenler ihtiyat zahit vekili nas· 
bedilirler. Altı ay daha hizmet gö• 
rürler; ihtiyat mülazim nasbolu
ııurlar. Muvaffakıyet gösteremi
yenler üç ay daha istihdam oluna
rak yetittirilir. Liya:kat gösteren
ler mülizimlikle, gösteremiyenler 
za:bit vekilliği ile terhis olunurlar. 

Aıkeri lise mezunlarından ya
bancı memleketlerde aıkeri mü• 
hendis, f Eın memuru yetiştirilmek 
üzere .eçile.nler iki ay hazırlık kı
tuında hizmetten, sınıflarile ala-
kadar aıkert fabrikalf.r ve müesse
selerde on ay çalf!bktan sonra li
yakat kifayeti tasdik oluna.Nar ih
'tıy~t zaon ve:~... ·--~
sil ıörecekleri müeaelere gönderi• 
lirler. 

Posta Telgraf layihası Kamutayda 
Umumi miidür ikinci derece, ır 

mum müdür muavinleri üçüncil 
derece, ihtisas ıubesi, fen heyeti 
azalan dördüncü derece, müf ettif 
let' 4 • 9 uncu derece, müfettif 
muavinleri 1 O uncu derece, vilaye& 

l 

2 - Gazete ve mecmuale.r, ken· 
di türkçeleıtirme çalıımalanna 
ayrıca devam etmekle beraıber, o 
günden sonra bu listelerdeki keli
melerin osmanlıcalarmı bir daha 
kullanmıyacaklardır. Yazı itleri 
dfrektörleri ile düzeltme ıefleri 
gazete ve mecmualara gelen yazı· 
lardaki oamanhca kelimeleri liste
lere göre değiştirecek veya yazıcı· 
larma değiştirteceklerdir. 

Ankara, 13 (Kurun) - Posta, 
telgraf, telefon idaresi tetkilit ve 
vazifelerine ait iayiha Kamulaya 
geldi. Buna göre idare hükmi 
ıahıiyeti haiz bu.lunacak, mülhak 
bütçesi olacaktır. idarede, umumi 
müdürün emrinde ihtisas ıubeleri 
reisi, yüksek fen heyeti, tefti§ 
heyeti, umumi müdürlük kalemi, 
posta muamelat, levazım, hukuk 

müp.virliii bulunacaktır. İtleri
nin nazmıhimı ihtisas ıubeteri 
reisi yapacaktır. 

müdürleri beş sınıf üzerinden 4 • 
9 uncu derece, merkez müdürleri 
dört ıınıf üzerinden 6 • 9 uncu de
rece, mühendis fen müfettişletİ 

3 - Bu karar sureti Dil Cemi
yeti taraf mdan toplantıda bulun· 
mıyan gazete ve mecmua sahipleri 
ne de gönderilerek i,mzaları rica 
edilecektir. 

Midilli asileri 
J\tina, 13 (Kurun) - Midilli 

asilerini muhakeme etmekte olan 
Atina harp divanı kararını vermiş

tir. Bu karar mucibince Adalar li· 
vaaı kumandanı General Gulianos 
bet sene, Midilli politikacdan da 
birer eene diğerleri daha hafif 
hapi. cezalarına mahk6m edilmit· 
lerdir. 

Laval Moskovada 
Moskova, 13 (A.A.) - Bay 

Laval, Sınır istasyonu olan N"eko· 
reloe'ye gelmit, orada Framız el .1 
çisi Bay Alfan ile Litvinofwı bir 
mümessili tarafından karıılanmıı· 
trr. f stasyon Fransız ve Sovyet 
bayraklariyle donatılmııtı. 

Merkezde bir idare encümeni 
bulunacak, bu bütün posta mua· 
melatma 1'akaci'ktır. idarede va· 
zife alan imir ve memurların ha
remdeki dereceleri 9öyle olacak -
tır: 

Merkez bankası 

6ncı derece, yalnız fen müf ettit' 
leri üç sınıf üzerinden 7 - 9 unc1' 
derece, hat makinistleri 9. 10 uıı· 
cu derece, şefler üç sınıf üzerİSI" 
den 10 - 12 nci derece. 

En küçük memurun asli maa~ 
1 O liradan hatlar, 16, 17,5, 20 li' 
liraya kadar çıkıyor. 

Posta 1 elgraf Umu1tl 
Müdürlüğünün bütçe .. 

açıgı 

Ankara, 13 (Kurun) - Po 
Telıraf umum müdürlüğünün b 

çe açılını karıılamak üzere 1 
yılında 200 bin liralık bir iıtuat' 
yapmaıı için Bayındırlık B~ 

Ankara, 13 (Kurun) -TürlOye 
Merkez Bankuı kanununun 40 m· 
cı maddesinin deiittirilmesi hak
kında Kamulaya bir layiha veril 
di. Buna ıöre, banka devlet, vi • 

liyet ve belediyelerin borsada 
kote edilmit tahvillerine mukabil 
azami yüzde 80 nisbetinde ve di • 
ier kote edilmiı sailam tahvilata 
mukabil de azami yüzde 70 nis • ------••ww•ı-••-------',,.. 
betinde 3 ay vadeyle avanı vere. tinde olmak üzere maliye hazillf 
bilir. Banka, bu tahvillere hazi ıine avans 'Yerebilir. 

biına 1&llbiyet verildi. 

ne bonolan mukabilinde vadesi ve Bu muameleler mukabiliO 
faiz niıbeti hazine ilebanka idare emiıyon yapabilirse de bu erıı' 
meclisi arasında takarrür ettiril - yon miktarı asıl kanunun 5 • 
mek ve 1934 seneıi nihayetine ka • maddesinin son fıkrasında ya 
dar itfa edilen yü~de 1. faizli .ha · hazine borcuna mahaup edil 
zine bonolarını yüzde 8o i nisbe • miktarı geçemez. 



l 

ılavuz için 
dersler 

Ortamekteplerde imtihan 
Kültür müdürü, imtihanlann nasıl yapılacağını anlab

yor, telaş edilecek vaziyet olmadığını söylüyor 

il SA,N'AT f 
ı Din verilen 

kon er 
Şehrimizdeki Sovyet ......... 

lan düa ikinci umtuat k....rlerinl 
Fr&U1Z tiJatroeuntla Yel'Clilw " 
feYkalide a!Dtlandılar. 

Dinkl 1ıo__. ele racl,-o U. .... 
redilmit w ba mretle ~ 
bulmmuyaalar da tehria laer •79 • 
rinde çabaua •• 16ylen• JIU9l • 
lan zevkle dinlemiflerdir. 

Dünkü kOmerde -1e1s.m.1-
zin maaiki aan'atki.rlannw Wr
çofu, StnJet elçillii erkbr, ,..ıı 
ve ecnebi,......_ ile Miat• 
:ronlu. 

8u .......... ..,.. .................... ~ .. ........ ~ ....... 
hir IÜYUe •..U.Celdir. SttYaN,. 
..... deki hiiktmet erkim •• 
b~ tanımnıı atlar •• ıiJ.ual 
mahafil satmlmttır· . 

Konıeromoar Or....,.,. 8fr 
Koruerini ttl_.. Etl.

Çekotlonk ran'atk&rlanadan 
Vulaclı • Kurticb litQbul K•· 
lel'V&tuvar orkeatrumı bir Jcoıue, 
lçin idare etm9k amuunda halan
mut, bu anuu bW edilerek 
kendisi çaimJmqbr. 

23 Mayıs ,......... .... Wr 
kamer •en1eceJC Ya tiaına ~ 
~ .... tk&r id.- edticeldir. 

s •. ,..,_,.a .... , 
s.n·1111ıar1--er:-. • ...,,. 

VWıuıdltr 
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( Endülüste Kemal Reis 1 
t.TelrikaNo: 102 i 1 Yaza°: lalıok FERDIJ 

Kem~ ı ~eisi öl~ürmeiP. ıeıeı fllf ons, 
sa~il~e ~öYIOlerle ~onüSIYDr~u .. 

Don Alfons, Kemal 
Reisle karşı karşıya 
( Cerine) de intrikah bir sulh 

nıüzakeresi devam ederken, kralm 
kızını almak hülyaaile Kemal Re
iıi öldürmeğe giden Don Alfons, 
l'ürk donanmasının demirlediği 
&a.hile varmııtı. 

Kralın yaveri olan Alfons, Pren
lea (Maryan.a)ya kavutmak ümi· 
dile yaııyorclu. Sahil köylerinden 
birinde Arap kıyafetile dolqır· 
ken, yerlilerden birine sordu: 

- Türklerin buradan gitmeğe 
niyeti yok mu? 

İhtiyar köylü batını sallıyarak 
ıülümsedi: 

- Neden soruyorsun? Bize za· 
rarları dokunmıyan bu din kardeş· 
ı ..... · .. - ımızın burada kalmaeı Endü· 
lüa}ijJer için faydalı değil mi? 

- Size ne iyilik yaptılar?! Gar· 
~atayı dütman 'aarmıf. Orada ay~ 
~rda~beri kapanıp kalan zavallı· 

.ra. hır faydaları dokunabileceği .. 
.ıı ırıi sanıyorsun? 

- Eh .• Kimbilir? Belki de bir 

l
lün Yardmıları dokunur. Biz, Türk 
e . rı çok seviyoruz. Onların f ıpan· 
~ol sahillerinden uzaklqmaamı 
'itemiyoruz. 

h - Yarın Jıpanyol donanmaıilP. 
lı~he t~urJarsa. Türklerin l"a· 

ıeleceaıni umuyor musunuz? 
trı - Şüphe yok. İspanyol donan· 
.~•ı, Türk gemilerinin geldiği 

rundenberi meydanda yoktur. On· 
tlr, ordulariyle Endülüs saltana· 
dllıı yrkmaığa çahııyorlar. Türkler 
~ donanmalariyle bize yardıma 

teldiler. Endülüs devletini hiına
)e edeceklerdir .. 

- Ben de bir Müslümanım am· 
lkıa T"'rkl · hl'k d" t ·· u erın, te ·ı eye uşen 

1
• ndülüs tahtmu, lıpanyollarm e· 
trıden kmtarabileceğini um.mu· 
)oruın. Yazık oluyor Garnatada 
'çlrktan ölenlere .. 
lıl - Yaıa.mak iatiyen milletler, 
. etnleketlerini kanlan ve canla· 
r:ıe müdafaa etmeğe mecburdur· 
) ı' oiul ! Sen gali'ba harpten çok 

1
1 lllr1ıın. Senin gibi bir delika& 
rya ateıten kaçmak yaratır mı? 
d Alf ona ihtiyarın yanından ayni· 

ı. 

d l'ürk gemileri sahili ıarm1tlıar· 
ı. 

c : erliler Türk gemicilerine yiye· 
re. ve içecek veriyorlar, ve Kemal 
eııe b·· .. k b. h 1 ki ) uyu ır a as "r diye tapı· 
0rlardı. 

l(öylülerden biri: 
, ; Siz buradan giderseniz, bu 
.. ;• bıl.leri diifman gemileri saracak 
c e. ızi birer birer kılıçtan geçire· 

et<. 

t Diyerek, Türk akıncılarmm bi~ 
a.~ c!aba kalmalarını rica etımiıti. 

tind eınaJ reis bu köylünün sözle· 
Ilı en o kadar çok müteessir ol· 

Uf, bu m rt k"" I" ·· k d ıe . e oy uyu o a ar çok 
"trı•tti k" ... ı .. 
4"lbd ··ı lü h u pni adını tafıyan bu köy~ 

et' fergün amiral gemisine gelir ra. t , 
•e _,an duyduklarını Kemal rei .. 

- Ne haber var? dedi - hiJi 
o taraflardan gelen giden yok mu? 

Abdülgani, reisin yanına otur· 
du: 

- lıbiliyec:len yeni ıeldiiini 
söyliyen yakıtrkb bir delilranh ile 
göriiftüm. Kral F erd~, Sul· 
tan Abdullah ile IUla ,.._,..l'IDUf . 
Yakmda düflD&D orduMı Gar· 
nataya ıireceklermif, dedi. 

Kemal reiı bu haberi ~ 
yattığı yerden doinılda: 

- Bu adam J>ural_,a ne-"iÇin 

1 . ,, 
ge MI!·•• 

- Kendiıile.fazla konupma· 
don .. Çok garip bir adam. Guya 
buralarda eskiden bir büyük nine• 
si varmıf .. Omın öldüğünü haber 
almıf .. Miraımı almaia gelmit· 

Kemal reis güldü: 
- Burada bize kimtenin zararı 

dokunamaz. O adamı herhalde 
görmeliyim. 

- O halde gidip bulayım. Çar· 
tıda dolaşıyor. Eğer muvafakat 
ederse, gemiye birlikte eetiririm. 

- Pekili. Haydi git.. Oou. 
gemimizi ıezdinneie teıvik et ve 
getirmeğe çalıf ! 

Abdülgani gemiden çlktı •• 
Kemal reis, ltbiliyeden geldiiini 

söyliyen bu adamın lıpanyolılar 
......... ı-.ı ..,.. söa~o .. ilıni, 'bir 'hafiye 

olduiunu tahmin etmiıti. 

Kemal reiı tecriibeli hir adam· 
dı. Ketfinde yamlmıyordu. Büyük 
annesinin miruını almaia gelen 
bu garip tavırlı bir adamı herhal· 
de bir defa olsun görmek lazımdı. 

Abdülgani de cahil fakat uya· 
nık bir gençti. Türklere yabancı· 
lar tarafından bir zarar geldiğini 
istemezdi. Kemal reise, bütün sa· 
hil boyunda, ne kadar füpheJ.i a· 
dam varsa, hepsini yakalatmıştı. 
Türk kadırgalarında üç binden 
fazla - bu suretle sahil boyundan 
toplanmıf - esir vardı. Bunların 
içinde lspanyollar tarafından gön· 
derilmit casuslar da yok değile!!. 
Hatta bunlardan bir tanesi kra! 
hanedanına menau.p büyük rütbe· 
li bir askerdi. Sahilde Araplan pa· 
ra ile Türk donanmumı yakmağa 
teıvik ederken yalmlanmıtb· 

Abdülpninin Türklere büyUk 
ve unutulDz fedakarlıkları var· 

dı. 
Acaba, hbiliyeden geldijini IÖy~ 

liyen Don Alfons yakayı ele ve· 
recek miydi .. Yoksa üzerine aldıiı 
iti yapmağa muvaffak olarak geri 
dönebilecek miydi? 

(Devamı var) 

iki torpito çarpıştı 
Havay • Pearl • Harbu 13, (A. 

A.) - Amiral Reewa, çok _gizli 
tutulan deniz manevralarmda 
"Sikar,, ve "Leo,, torpidolannm 
çarpıtt.ldarım ve bir neferin öldü· 
ğünü haber vermektec:lıir. 

5-KURUN 14 MA TIS 1935 -

Parti ve devlet • • 
~ CBaşmakalden devam) - ~ \;:::i:\ il~ ILll Şimdiye kadar sadece Cümhuriyet rl"'A~::.-·· Ad~ ... H~kPart~~in umb~ü okr~ ~~~~~~~~~~~~~~!L~~~-~~~.~~-~-~~~ 

tan~ bu vuıflar batyaaamızada Yazan: Niya:d Ahmed Okan 

(tetkılatı eıaaiye) mize girecek }' d , • • l 
on an ıonra Cümhuriyet Halk enıcamı nası l' J ? 

Tefrika No. -137-

Partisi il~. ı:ürkiye Cümhuriyeti 'f/ Q p l U le 
arasında ulkü bakımından ta 
bir birlik ve kaynatma olacaktır~ ~unun .için, ~ili.e.~e s.inagogun 'toprağa benzer, on dirhem mikta-

Şimdiye kadar (altı ok) ile gös- yerıne vıra·n hır kılıae ıle bir Si· ı rı bir akçeye. Oldah' b 1 
t ·ı l . . ·ı k E ı u unmaz. 
erı en a tı ulutal amacımız vardı. nagog tunır ettırı ece · evleri YI· Andan sonra herkes bir tar f . 

Bu altı am- fU k ı· 1 · 1 kılanlara da iki misli u"icret verı'le· . · 1 · · a a pe ~ e ıme enn ana. rışan o up gıttı.,, 
mında toplanıyordu: cekti. Yeni camii, dördüncü Muradın 

1 - CümhuriyetçiÜk Bu karar verildikten sonra ev· · T h H d annesı ur an a ice aultanın ne 

2 - Milliyetçilı·k ler derhal yıktırıldı. F aıkat birçok- 1 
1 

suret e yaptırmağa baflattıiı bak· 

3 - Halkrılık arına paruı verilmedı'. Bı"na e· k d k 3' ın a i i rivayet vardır. Biri, Tur~ 

4 - Devletçilik minliiini yapan Dergah Ali kapı· han Hadice ıultamn ~ata 
5 - Laiklik ~=~=:ın~~::=~t ô~:~ ~:: camiini tamir .ettirmek istediğini 
6 - inkılapçılık budilerin Sinaıoiu yapt duyan aer mimaranı hana Muıta· 
Fakat bu amaçların devlet tet4 yalnız Hrristi,,anlara ait=~: fa aia, Yeni camiin bitirilmesinin 

k·ı· d I k''! · da:ha doğru ola.caiım ~ru··ıu··-.:;n ı abn a yer a maıı Cümhuriyet ı11ıe tamır edilmifti. Bütün bu "'I" ..... 

Halk Partiıinin yüksek durumun· gizli iş1eri, Yeni cami baılandrk· oğlu Fazıl Ahmet p&taya söyle· 
dan ileri geliyordu. Bu amaçların tan tam sekiz ay sonra iJk önce miş, Ahmet P&f& da hu teklifi doi· 
Cümhuriyetten batkaıı açıktan şeyhislam Sun'ullah efendi duy· ru ve yerinde bularak Turhan ıul· 
açıja devletimizin bqyaıasına git· mutlu. Şeyhislam, vakit geçırme· tana arzetmi§, bu ıuretle camiin 
memit olduğu için Cümhuriyetçi· den meseleyi üçüncü Mehmedin tekrar yapılıtma b~lanmııtır. 
lik, Milliyetçilik, Halkçılık, Dev4 annesi Safiye Sultana bir tezkere Diğer rivayete göre (Evliya Çe-
letçilik ve inkılapçılık ülküleri bir i1e bildirmit "asari hayrıyeniz lehi ci]t 1 sayfa 303) §Öyledir: 
takımlarına uluıal olsa bile dev .h dakaızhklarla p.ibedar oluyor., , "H:uiki meşhurden sonra Meh-
letçe tanınmıt bir prensip gibi gö· emitti. medi rabiin valdesi Sultan Jstan-
rünmüyordü. Bu kere Büyük Safiye Sultan, hemen bina emi- bulu gezerken bu caıniin esasını 
kongre bu amaçları devletin ni Kara Mehmet ağayı azlettimıış, kcşf edıerek helal malından beş bin 
Başyaıaıına koymak kararı- yerine kapıcdar kahyuı Naıuh kese ifraz ile binasına şuru ederek 
m v ... rirae (Parti) ile (Devlet) ül- ağayı bina emini tayin ettinnitti . adını "Adiye,, koydu (1) 

kü alanında birletmit olacaktır . Bununla beraber, aekiz ay v.1·n- I "3' stan bul da cevamii salatini 
Ondan ıonra Cümhuriyet Halk de cami hayli yapılmıttı. Camiiı•. n o-nuncusudur.,, 

Partisinin kendisine ülkü olarak yapılıtını gören Seli.nikli Muata. T 
çizdiii yollar bütün particiler için fa efendi, tarihinde, Yeni 'camı urban ıultan ca.mie batlattığı 
aykırı ıidilemez birer prensip ola· önlerinin deniz olduiunu, suların vakit, buradaki evlerin de birçoiu 
caktır. Günün birinde Cümhuri. tulumbalarla çıkarılmakta olduğu· yamnıftı. Harabeleri satın a'larak 
yet Halk Partiıinden batka bit nu y:azmaktachr. itte bu tarihten yerlerini camie ekledi. Bina emin· 
parti kurmak iıtiyenler çıksa biJe birkaç ıatır: "Sahili bahirde dağ liğine elhaç İbrahim ağa tayin e· 

artık bu prenıiplere aykın bir yol eteği maıhalli olmakla, leylün.ehar dildi. llk önce bir minare bir med· 
tutmalarına imkan kalmıyacaktu tulumbalar ile ıuyu degwirme J rese, yanına bir de türbe ilave e· n er,, d l 

Camiin mimarı, sanatında da'ha i mişti. Yeni cami 1074 yılında 
Türk ulusu buıUnkU varlığını 

ve benliiini Büyük Önder Atatür· 
kün kulu eliyle Cümhuriyet Halk 
Partui için çizmit olduğu ulusal 
direktiflerde bulmuıtur. Bu direk· 
tifleri Türkiye Cümburiyetinin 
bat yaıuının batına yazma}t ülke
mize ve ulusumuza yalnız ıeref de
ğil, hem de bahtiyarlık getirir. 

ASIM US 

Yeni Çıktı 
KÜLTÜR 
SERİSİ 
No.: 18 

DIDERO 
Haydar Rıfat 

FELSEFE 

önceleri büyük maharetler göate· tamam olmu~tu. Kapısı üzerıne 
ren Davut ağa idi. şu beyitler yazdırıldr:-

Davut ağa, üçüncü Muradın son Camii valide sultan bulup itma-
mı 

yıllarmda ve iiçüncü Mehmet ku
rununun başlangıcındaki inşaatı 

kendisi idare etmiıti. 

Davut ağa, bir yıldan fazla ca· 
miin yapılıtını idare etmişti. 1007 
yılında büyük mimar, ~özlerini 
kapadıktan sonra ücüncü Mehıne· 
din annesi Safiye 

4 
Sultan dalgıç 

Ahmet çavuşu mimar tayin etti. 
Ahmet çavuş 1007 yılından 1012 
yılına kadar camiin yapılışını ida· 
re ebnitti. Üçüncü Mehmedin ölü· 
mü ve Safiye sultanın da usul ü-
zere etki saraya nefyedilmesi, ye· 
ni camiin yapılıtını yarıda bırak· 

mıftı. 

Safiye ıultan eaki sarayda ıstı· 
rap ile geçen iki yılından sonra öl
müt, Yeni cami tamamile unutul
muştu. Cami ancak, pencerelerine 

Oldu her ki.işesi bir şeyhi güzı
ne mer'va 

Sali itmamına tarih murad et-
mi'.?tim. 

Biri kalkup dedi ki: ka'bei eh
lüttekva. 

' . Sene 1074 

Camiin sonradan yapılıtı için 
üç b\n ıeksen keıe akçe sarfedil
mitti. 

Camiin açılışı büyük bir mera· 
simle yapılmı§lı. Cuma namazına 
dördüncü Murat, Köprülü Fazıl 
A!hmet paşa ve daha birçok devlet 
erkim gelmi§ti. Valide sultan pa 
dişahtan en ufak memuTa kadar 
hediyeler vermiıti. 

(Devamı var) 

kadar yapılmış bu.Junuyordu. 

Y 
· .. ( 1) Evliya Çelebi, Yeni Cam1•1• 

enı caımıın yapılışına ikincı 
defa başlanmasına büyük 

1071 
Fatihln validesi, on Mısır hazin es 

yangını sebep olmuştur. Bu yan· ral'file başlandığını, öldükten SOil· 

gın, üç gün sürmüş, halk sefalet ra harap ve natamam kalması Ü· 

içinde kalmıştı. Herkes, cami avlu-
7~rine adın,a "Zulmiye,, dendiği 

larında yatıyordu. itte bu yangını !.;:eydctmektedir. 

fSTANBUL 
1935 

canlandıran yazma "tarihi Gılma- 11.,.••••••llJll••••• 

1 

ni,,denbirkaçsatır: "Ateş suyol· DenizyÔlları 
larmı ve deği1111enleri bozdu ve 
un ve buğ·dayı ve ekmekci dükkan- i Ş L E T M E S 1 

' Ianm bilkülliye yılap harap ettı. Accnıelerı. l<araır.e>y • f<tıtri~aJı 

Satıldığı Yer : 
V A K 1 T KUtUpanesi 

Fl•ll 3& Kuru' 

AMASYA ECZANESi • EK· 

REM BiLGEN 

Bu gez halk valehu hayran kaldr- Tel.42392 - Sirlr.ccı Maltirurıaae 
l~r. Şöyle kim bir etmek bulunsa l-bn Teleloo H740 __ .. 

bın ak~eye ah1rlardr. Bu minval ü- Ayvalık Yolu 
zere dort beş giin miktarı aç ve BANDIRMA vapuru 15 Ma. 
susuz ve evsiz herkes ne vcrde a- yıs ÇARŞAMBA günü aaat 
teşten necat bulduysa geci;di. Son 19 da Ayvalığa kadar. (2628) 

j ı~: tedricile herkes bir ~rikle Üs-

:•ııatırdı. 
4"l'bdü'- • illi . ...anı, o sabah amiral ge· 
••ne r Jıd·ı· ll)Pku e ı ı zaman, Kemal reis 

)'\i :an yeni uyanmııtı.. Köylü. 
lurl1nce: 

Kaza, akı diritnotun zirifiri ka· 
ranltkta dokuz denizaltı ıemiai ta· 
rafından tetkil edilen maniayı q
tıklan sırada olmufhır. ~aze ve ucuz yerli ve yaban· 

Diler taraftan, Saratoga tayya• er ıliçlar • itrıyat, fenni gözlül 
re gemisinden uçan bir uçak, iz • laıtik ııhhi levazım. bırakmadan batm?f'lır. __________ _. 

1 

kucmr ve ~ultan Eyüp den ve Top- Trabzon Yolu 
haneden nıee yüz bin dert ve h 1.. KARADENiZ vapuru 14 
·ıe d f'" e a ı e ~ı ramak miktan ekmek Mayıs SALI günü saat 20 d 
ve yemış getirip ehlii avalile ifa-

2 
Rizeye kadar. (2592; 1 

kat buldu. Ve aldrklaı:r ekmek • 
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o Kadın ve Gizellik o 

• • • Beden Güzelliği • • • 
•>;*«»se poza; f G O 1 PWCWA < ı+ . .. ...... .. -

iki takım da birer penaltı cezasından istifade 
edemediler . • Maçın sonu gak/aşmış, sinirler 

gerilmişti. Bu sırada Vahabın bir şütü ••• 

. lamir, (Kurun) - Cuma ıünü 
~lu.ucak sahasında yapılan Al • 
tay - K. S. K. maçı, 935 lzmir 
tampiyonasını tayin etınit gibidir. 
Ve bu pmpiyon da, rene ~)tay • ı 
dır. Bu takmı, önümüzdekı hafta 

1 
bir maç daha verecektir. Çarpııa-

·- v,..,.,. 
.... ..-ıY. bndiR ile •1!'3 Cleiil· 
41ir. la .ebeple fMllPiyonluia 
bah•Wmk gösifle bakılmakta. ..... 
M·~~ sa}ia(la. ~~k ltir 

.. rirci ldltletl topl•nmıfh· Altay, 
lllaila.. .... ~ ........ kal • 
laJdı, panntaj TUiyeti altüst o • 
~. Altay, Altmordu ve K S. K. 
...__da 1eni maçlar yapılacak • 
tı. Bir lama sporcular da bunu 

-kliJOl"lardı. 
Maçın ehemmiyeti dolayııiyle 

lıakma olarak latanbuldan Bay 
Şqi ıetirilmifti. Her iki takım dj 
1-riz bir lbeY.ecan içinde bulunu • 
Jordu. 

Birinci devrenin ilk dakikala • 
l'lnda K. S. K. Akayı tazyik eder 
aibi röriindü ki, Altay kalesi, bir 
tehlike atlattı. Bundan sonra Al • 
taym tazyikleri baıladı. K. S. K. 
lcalecisi Cemal, bqün çok mü • 
kemmel lcurtarıılar yapıyordu. 
Altay takımında talihsizlik ıözü· 
)diyordu. 

En ümitli ve muhakkak vazi • 
Yetlerde aol çıkmıyordu. Vahap 
l>ir penaltıyı da kaçırınca Altay 
t.rafları arasında bir ümitsizlik 
'-tladı. 

Oyun çok seri, çok heyecanlı ge· 
Çİyor, seyirciler kend4 oyuncularr 
lllJı hesabına tezahürat yapıyor, 

onları tetci ediyorlardı. 
Teknik itibariyle \'e oyundaki 

lesir noktasından Altay, rakibine 
9Peyce faik.. Fakat K. S. K. un 
ıeıaç ve enerjik oyuncuları da ra· 
lciplerinin akınlarına mukabele • 
den ıeri kalmıyorlar. Altayın en 
iyi oyuncularından Mehmet sakat 
0 1duju için yerine B takımından 
Ceınif alınmı,tı. Bu oyuncu mu • 
-.affak olamıyor ve K. S. K. bu 
t.raftan bir netice almağa çalıtı • 
Yordu. Devre O - O bitti. 

ikinci devrede oyun daha can· 
laınnrttı. Bu arada sık sık favüller 
IÖrülüyordu. Her iki tarafın hü • 
tun gayreti bo~a g · c1 İyordu. K. S. 
~. 111\lhaçimlcrinde, Hilmi müs • 

teana, tüt yok. Buna mukabil Al • 
tayın tehlikeli akınlarını Cemal 
kurtarıyor. 

Son dakikalara yaklaııyoruz. 
Bu aralık Altay aleyhine bir pen
altı verildi. Talih, Altay aleyhine 
mütemadiyen iıliyordu .. Bu ceza, 
zaten yeıe düten Altaylıların si • 
nirlerini büsbütün bozmuıtu. 

Fakat Şevket, topu avuta çı • 

kardı ve atamadı. 
Bundan sonra Altayın yeni bir 

gayret ve enerji ile K. S. K. kale
sine indiğini görüyoruz. Bu akın· 
lardan birinde Vahap, Şükrüden 
aldığı topu sürerek iki müdafiin 
arasından sıyrıldı ve takımının ilk 
ve son ıalibiyet aayısım kaybetti. 

Bu netice Altayhlar tarafından 
tezahüratla karıılandı. Gece, ta • 
kım ı~refine ziyafet verildi, eğ -
1enceler yapıldı .. 

lzmir Karabina Kurultay spor 
klüpleri Cuma günü 27 kitilik bir 
kafile ile Armutluya gitmit ve Ar· 
mutlu gençleri ile bir maç yap • 
mııtır. Armutlu ıençler birliği o
yunu 1 - 4 kazanmııtır. 

Dariif•afaka 
Kabatatı yendi 
Gazetemi:& tarafından mektep 

takımlan arumda tertip edilen 
>futbol mo.~lo.ı-mdon, ges--n f.afta 
haftDDl bo~ı yüıiiDden te • 
hir edilen Darütfafaka - K.ha • 
tat maçı dün Hakma izzet Muhit· 
tin Apak'm idaresinde oynandı. 

Darünafab talmn1
: 

Selim - Sadi, Hayati - Sa • 
im, Litif, Celil_:_ Faruk, lhaan, 
Cemal, Ali Muhittin, Sıtkı. 

Kabatat tatmn1 : 

Hayati - c.hit, Rifat - Mu • 
rat Turpt, Huaıı - Celil, Ci • 
ha;, Bedii, Cihat, Raufdan terek-

Vücu&lu rüRJle,tirme1' itinCle 1 idmana •lı;f;rmalnmuz. Bu Jiare-ı Nlretl blrfi.ç CWa telirar ~nce 
omu•ı..m, pvdenin, belin de çe- keti yapacak olan adaleleriniz bu kolaylqır, bele, vücude, omuzlara 
Tikliiini aöz~e tu~ lizım suretle hazırlanmış olmalıdır.,, çe~iklik vermekle beraber adale
dil'.~~ tem?' e~ JÇm Lam- "Diz köprü•ü,,nü yapmak için l~rın teki.mülüne ve netice itiba· 
bal stüclyoeu dırektoru Bayan Kar- ille: vaziyet töyledir: Diz çökmek rıle vücudun rüzelliğine yardım 
lanın taniye ettiii "diz köprüleri,, k il dA 1 k k ' etmit olur. 
· Kari d' k" o arı amu ı o ara yu arıya u- . . . 

nı de yazıyoruz. a ryor ı: zatmak b k 1 . Tabıidır ki ıüzeHikle· beraber 
''Herkes bu hareketleri yapa- ' •tı ar aya mey ettırmek "k b' ·· d ı:ı. ı k - bunda so b .. .. çevı ır vucu e ma • o ma zev· 

bilir. Ancak her şeyden önce ace- .. ~ nra yavaı yav.&f ütun ki bu husu.ta tesadüf edeceiiniz 
le etmemek, azami kuvveti sarf ey- vucut ıle ~rkaya meyledılerek ~l- ıüçlükleri aize unutturmuı battl 
lememek lazımdır. Vücudunuzu ler tamamıle yere temas edecektır. o güçlüklerin bir mükafatı olmuı 
muht:elif kısnnlanm derece derece İptida güç gibi ıörülen bu ha- olur. 

r :=::::1111m111111 ı n ıw 111111111111111a1111m11 ... 

mıntakası Liğ maçları başladı 
ku .. p edı'yordu. ıı ı w -=ıam::ı:•ıa ım=m:::n:::an::r.::ı:::ı:nw umu 

Oyuna Dariiffafakalrlar batla· kaleıini 11kıttırmaia batla • U k 
dı. ilk dakikalar mütevazin aeç • dıimı rörüyoruz. Nihayet 17 inci Ş8 
ti. Fakat bu d-'·ikalarda, Darüt • dakikada aaidan gelen pası ka • 

sa pan Cemal ıahsi bir hücumla be· 
ıafakanın hugün iyi bir oyun oy • raberlik ıayısını yaptı. 
namadığı göze çaTpryordu. Her lıte bu gollerden sonra Darüt· 
zaman ıeri ve takım halinde oy- ıafaka tamamiyle oyuna hakim 
nıyan Darüı··'akalılar dün iti ld S . t 1 a oyn v b ,_ o u. erı, a ı g n amaga aı· 

ıahsa döktüler. ladı. 20 inci dakikada soldan bir 
Bu yüzden topun Kabataf 0 

• akınla Cemal galibiyet golünü de 
yuncuları ayağından ayrılmadığı· ailara taktı. Oyun bu ıerait için· 
nı gördük. Daı'Üflafaka her ne de 1 - 2 Darüttafa'kanın galibi • 
kadar Kabatatın tazyikinde kah • yetiyle bitti. 
yona da müdafaanın iyi. oy~an • Galibi tebrik ederiz. 
ması sayı fırsatını verdırmıyor -

du. 11 
28 inci dakikada Kabataı ı a· 

rın güzel bir akınına tahit oluy~ 
ruz Fakat bunu Darüttafaka mu· 
daf~ası kornerle kurtarabiliyor ... 

itte bu kamerden Kabatat Cı· 
hadın ayağiyle iik ve son aayı~mı 

k Yor ilk devre böylelıkle 
ftzanı · 

bitiyor. 
ikinci devre, Darünaf akanın 

kapıldığı 0 yun tarzını bili muha· 
faza ettiğini görüyoruz. Fakat 
nef eı kabiliyetleri fazla olduğu i· 
çindir ki, nihayet kendilerini top· 
lıyabildiler. 

Oyunun 15 inci dakikasından 

10nra Darüff&f aka hakimiyeti 
kon· n a:• rna affak oldu. Darüş • 
taf ak~ forvetinin Kaba tat 

Tebliğ 
Mektepliler 

komiteılnden: 

ıampiyonası idare 

16 Mayıs Per~embe günü Şeref 

stadında ) apılacak futbol maçları 
şunlardır: 

Saat tam (14) de: Yenilise - Yü
ceülkü. (Hakem: Halit Galip Ezgü,) 

Saat (15,10) da: Boğaziçi - Da -
rüş..qfaka (Hakem: Halit GaHp Ez· 
gü). 

Saat <16,20): lstanbul - Yefa 
(Hakem lzzet Muhittin :\pak). 

• aat (17,30): Ameli Ha) at - Per
tevniyal. (Hakem: lzzet Muhittin A· 
pak). 

NOT: 
Kabataı - Boğaziçi maçı halta 

orta11ında bir günde oynanacaktır. 

Hu marın yerine evvelce telıir edil -ı 
miı olan Boğaziçi - Darünataka 

Uıak (Kurun) - Mıntakamız 1 

1934 - 35 mevsimi Iik maçları -
na baılandı. Likin ilk karırlaı • 
maaını Erıenekon - Gençler bir· 
liii birinci ve ikinci takımları 
yaptı. 

Evveli küçükler karıılaıtılar. 
içlerinde umutlu gençler bulunan 
küçüklerin zevkli oyunu seyircile-

ri sevindirdi. Oyunun sonuncu • 
sunda Gençler birliği küçükleri 
bire karıı dört sayı ile oyunu ka • 
zandı. 

Günün en mühim karşılaşması 
bu iki klübün birinci takımları a· 
raıında oldu. Gençler Birliğinin 
1934 yılında kazandığı ıehir ku • 

palarını mıntaka futbol heyeti 
batkanı Bay Yuıuf Aysal kısa bir 
söylevle birinci ve ikinci takımla
rın kaptanlarma sundu. 

Günün çok heyecanlı karıılaı· 
muı bqla.mııtı. Her iki takım da 
canla, batla oynuyor ve kazan • 
mak yolunda hız almağa ça.bıı • 

......., H•M _, ..... .,.._ A144AMWi IA i • iti --

maçı alınmıftır. 

Oyunu olan takımların davetiye -
lerinl Çar~amba giinünden itibaren, 
(Kumn) kitap satıı kıamından alma· 
ları lazımdır. 

yordu. Birinci 
bitti. 

devre ııfır 11f ıra 

ikinci devre battan sona kadar 
heyecan içinde ıeçti. Oyunun ba· 
zı dakikalarında her iki tarafın 
da aert ve seri bir ıistem &'üttüiü 
görünüyordu. 

Hakem Bay Yusuf Aysal en u
fak bir kaynaımayı kaçırmıyor, 

oyunun düzen içinde yürümesini 
kolaylaıtırıyordu. 

ikinci devrenin yirminci daki· 
ka1arına doğru ıençlerin bir ha • 
tası penaltı cezasmı dojurdu. Er· 
genekon bundan ilk aayıımı yap• 
tı. 

Az sonra Gençler Birli;inin 
seri hir initi Erıenekon kaleeine 
kadar uzandı. Melihin ııkı bir ıü· 
tü rolle netice1endi. Ve beraber • 
lik cloidu. Oyunun bundan sonra
ki knmı hep heyecan İçinde ıeç· 
ti, iki taraf da canla hatla oynu • 

yor ve kazanmak yolunda çırpını· 
yordu. Fakat belli netice deiit · 
medi ve oyun bir bire berabere 
bitti. Haftaya Turan - Erıene • 
kon kartrl~ıması vardır. 

.. . 
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Polonyanın kahrama l 
Maresal Pilsudski kimdi? .s 

TAKViM 

• SM.I 
14 Mı~ıs 

11 SF:rER 

Çarşamba 
1~ Mayıs 
12 SEFF.R 

\ 

Mareşalin ölümü, Lehıstanda tehlikeli 
particiliğin yeniden canltıftması 

korkularını uyandırdı 

.... ~ 16ail•1ii aderl lir nwraitride 
(Arken döniilı, pos bıyıltlı zat) 

BUlb lftlm haberini ne§l'ettljl • kavemet., iizerlnde toplanmıştı. Fa -
JDb LeJmtama milli kahramanı "Ma· kat cephanesizlik yüzünden Rus -
repl ~ .. devrimlsin en bariz Japon harbi sırasında bir isyan 1a -
ve a kllflt1tll phslyetlerinden biri pamadı. O da kalkıp JapoDJ&t& ptti 
idL Leblstanm -.akadderatı onun çiz- ve Japonlann yardmum telala etaek 
dJti :yolda Jtirtl7or, onun iradesi mil- isteclL Fakat Japon,.._ ~ ile 
u iradeyi te...U ediyordu. karplandıiı lpn 1a....r ,_.t ile 

Marepl ptlndski 1876 da Vilna faallyetllll ı.ı...ıe çalıttı. 
ftibetinln Zalov kazasında dOğdu. 1905 a- llltlllll n Dumanın top. 
Kendisi Utvanyada prenslik eden Janma• tlzerlne Lehlstanın lhtilll 
91 bil'. aileye mensuptu. EvvelA Vll· harekeU blru tavsar rtbl girllndtlf· 
na Clmnazyomunda tahsil gören se de Pilsudski çalrpnala devam et
Pilsudskl daha sonra Harkoo tJni • Un hmasl bir Leh ordasa Ttlcpde 
nrsitesinin tıp fakültesine devam e- getirmek için uirqtr. 

GliD dotDJU 4 45 4 4 1 

Gtln batısı tQ. ı7 19.19 
Sabah aımu. 4 16 • 16 
OJle namuı t i.10 11. 10 
!tindi 111maz, 16 06 rı;,07 

Atşam namuı l<J.17 19.19 
Yauı namazı tl.06 11.09 
imsak ! 42 ~.39 

Yılın ırçen ıDalerl 144 14~ 
Tıhn kalan ıDnlerl !tır 2tl 

1 RADYO 
BugUn 

ISTANBUL: 

1 

18: Dans mMikisi, pllk, 18,30 
Jimnastik :ea,... Azade Tarcan, 18, 
50: Muhtelif p1Akl8r, 19,30: Haber • 
ler, 19,40: Cemal Refit piyano aolo, 
20: Maliye Bakanlıtı namına konfe
rau, 20,30: Demir caz, 21,15: Son 
haberler, bonalar, 21,30: Radyo or • 
klltralan ile MUnir Nurettin (pn). 

BORSA 
Hız1lannda •ıldız ısaretı 'llanlaı lize· 

rinde ı 3 S-935 de muamele ~örenler· 
dir.] Rı amlıtr k .apan1ş flıtlanm ıösterir 

tf ukut (Satı ) 
• Loadra ttıo. - • vı1 .. , H.-
* NeyYOrt ite.- • Mldrtı 17. -
• Parls 161. - • Berltn 4.\ -
• Mlllao --- • Vaqoyı !4.-

• Brtilıae 86, - • Badapewıe ts, -
• Atlaa !4, - • BUtreş 16.-
• Ccaene 811 -- • Belım Ş4,-

• Sorya H,- * Yolebama M.-
• Am1terda11 84,- .Aıua 921. -
• Prıı 1oı. - * Mectd11e 46. so 1 
• (tntho'm !'2. - .. 'Raatııor tıtt, -

Çeki• (kap .... 18) 
• Loadra 6l:J..- ...... 8.16117 

• ~"JO" 0.791!1 • VIJu• 4.2430 
.,. Pıtlı ıt.(16 ........ 5.119~ 

• Mllbo 9.60 t Berlla l,973S 

• frlltse 46941 ı VIJlOYa 4,2166 
• Atin• 8411 t Badıpeştr 4,69!~ 

• Cınnrı 2.45~0 • Bllkreş 78.50 
• SolJ• 61.71• .neıam U.9616 
• Aaıaterdam 1.1780 • Yotolaama t.77 
• Prq 19.CUIO • MOlt~ IOll~O Jerken çarlık aleyhinde tertip ola - 191' 11bnm ıubatında -PUndlrkl Pa-

ıın bir suikasde katışq aaJduak rlste balan111ordu. Bu lll'ada Parla ••--==.-==s=-H===A-=M-=--=-=~• 
vfdf celiıD•q., • ecle ~ • Cma(n eutiyeJi ka~da Wr ım-=lllllllllİ;---=--ıı;-==----ıı==ı 
"pJ" ~! ç tti:.., bali:le be~ se- konferaos iı:at eifere) umumi bir .Zı~ 'i::4ô 

e ktirfğe mahk6m edilerek şarki Si- harbin l\opacağını söyJedikten sonra Re 1 -.-· 
beryaya. önele ;ımi ti. l~histan b,ık ımmdan bu muhnrebe • ~ ir. ı ayriye ıS.!iO ~ıırıc Dc:t. -.-

Pil ud ı,;· hu ma umhet müdde- de Avu tuı}a ile Almnn}anın Ru • •'1erkuBanka ı Sı\.!ıO P.al}ı -.-

tini biti dı ten onra \ ılnaya dön· }a} ı tnağlUp etmeleri, Frans..ı.nın da l. sı~ort - .oo C'ar\: m. ec:n -.-

dti n i). i faaliyete bir os)alist o- Almanyaya karşı bir zafer kazanma- ıi :~='=om=o=n=t==t=f.=65=:-:l=e=lef=o=n=~-=·-=:-tl 
tarak gll'dl. sı lazım geldiğini anlattı. latlkrazlar t•hvlller 

Pilsud ki sos)alist olmakla bera- Mareşal, bu kaanate sadık kala • lll;;ı;:;;;;;;iil=:a;;ı;:=;;;;;:;;;;;;ı;;;;:=;;;;;;;;;-~;;;;:;ıı-ı 
ber sosyalistliğin inkişafı için her rak harp kopar kopmaz evveli A • * 1933TilrkBor. ı !'0.67fı F.lcktrtk -. -
-yden önce demokı"llt bir de\ Jet vü- vusturya ile birlikte harbettl ve a • * · · 11 28

.8° Tramn' 3 ı 10 
-r 1 d • • • 111 7U5 Rllıtlm 17.00 
cude getirilmesi lizım geldiğine ka • dam ann an (3000) niıtl Avueturya· 1 lstıtraı.ıDahlll r 93,.50 • Anadolu 48,40 
naat getirmiş, onun için tesis ettiği ya, <7000) nlni Macaristana gönder • lrı11t ıstlkraxı 94. Anadolu ıı 43.41> 
Lehli soeyalist partisinin programı - di. Daha soara Çarbk Rusyasırun 19'8 ,. l\1 10. Aaadola m 46.-

• Leblstarun istikl!ll ilmdesint koy- yıkılması Uzerlne Anatvya ile Al - • Sıv .. ·lr.ıunm 9~. - •"••-il A, ııun 
mu tu. manyaya karşı dlndU. 

Pilsuüld 189' te "İşçi,, adını taşı- Orta Avrupa devletleri 1916 yılı • 
,.n gi&ll bir gazete ne!4rine başladı nın 5 Teşrinisanisinde Lelaistanın ls
ve 'fm pzete ile on yıl Lehlilcria en tiklAHnl illa ettikleri zaJDU Maretal 
ileri, en taşkın fikirlerini ifade etti. )eni Leh kabinesinde Harbiye nazır • 
Bu gazetenin muharriri, tabii, naşiri, için yan gizli Leh askeri tefkilatı 
müvezzii hep kendisi idi. Her an, kü- ~ ücude getirdi. 
reit mahktm olnıak cezası, bu ada • Ve daha sonra 1918 de bu tefki • 
mı yıldırmamış, bilakis kendisi, her Jat sayesinde Lehistandaki Alman 
nenye gittiyse muhite emniyet ve f. ve A;usturyahlann silAhlarını elle • 
tfmat telkinine maftffak olmUf, ce • rtnde:ı al mata muvaffak oldu. Al • 
aareti, cazip pbsiyeti, güzel terbiye- manyanın harpte mağ10p olmasın • 
si ile çalışan sınıflana Adeta mabu • dan sonra (Pilsudski) nin viicude ge
du sayılacak derecede sevilmiş, mü • tirdiği teşkilit Lehistanın istiklalini 
nt.ner snufiar tarafından da kanaat- korumata çalıfllllf ve kendisi itti • 
lerlnde Mbatı, korkusuzluğu ve de • fak ile devlet başına getirildikten 
mir tra8esl yidaclen saygı ile kar - baska Lehistanm birinri Mareşah i · 
planmıştı. lan olunmuştu. 

Pilsudski 1~ te Bayan Mari Piisudski 1920 de Lehistan - Ok-
Jmzldevrcz He evlendi ve kansı o • ranya federasyonu vücude getirmek 
81111 siyasi faaliyetini geni9letmealne için bazı mühim askeri hareketlere 
yardım etti ve bu sırada Pilsudakl atrlJmi1t ..tulceyt ~satlarını 
fırka•••• prnramına Çarlığın zü - gerç*lettinüt ve btltfln Avrupayı 
lftmlerine karşı silahlı mukavemet bir yeni umumi harpten kurtarmış • 
umde:tini ilave etti. Onun için amele tı. 
ta;tafmdan ntimayiş yapıldık~a bun • Daha sonra Mareşal Pil&udsld si· 
lam biı: imalı sllillanıyor ve bunlar yasl hayattan çeklldlyae de memle • 
icallmda abda kuvvetlerine karşı ketin içinde bqbyan fırka mücade • 
ıelb"ordu. lelerinin Leh Cümuriyetlni tehlikeye 

Pilsudski ile kansı 1900 de yaka - düşürdüğünü görünce ordunun sada· 
lanarak bir sene Varşova kalesinde katine ve bağlılığına güvenerek CU • 
hapsedildiler. murrelslnin nüfuzunu satlamlamak, 

lpn 80DU milebbet kUrekti. Pil • sttrtl aUril fırka.lana elinde nüfuza • 
~ bundan kurtulmak için ken - nu kaybeden parlimentoya karp 
dini aldıaı kaçırıwş gibi göstermeğe hWdimetin lstiklAllnl korum(lk, saiis· 
n\uvaf(ak oldu, bu J üzden Leningrat- timalden mesul olan phıslan ceza • 
it lıptaneye gönderildi ve bir )3 çarpmak için dtrbal faaliyete seç· 
sene sonra hastahaaeden kaçarak ti ve mühim mücadelelerden sonra 
Londraya il~ etti. Orada bir müd- muvaffak olarak 1926 da CUmurreis· 
det kaldıktan ::ır 1902 de 1\rako~ liifne getirildiyse de Mareşal Harbi-
a dönclu e nazırhğ't ile iktifa ederek Cümur· 

Onun buıun faaliyeti "Silfilılı mu· reisliğine Profesör Mosiddaia geti • I 

rtlmeslnl iatedL Mareplm llimbe 
kadar vaziyet bu tekilde devam etti. 

Marqal Pilsudski bu seneler r.ar
f ında Lehi5tanın parasını istikrar et
tirmiş, bütçeyi denkleştirmele, dev • 
let idaresini dUzeltmtfe, maarifi 1 • 
lerletmeğe, içtimai ıslahlar yapınafa, 
hüldbnet otoritesini yükseltmete, par
lbıentoyu canlandırmak. siyasi an • 
aneleri ahlakileştirmek için çalıp111 
ve çok geniş bir ölçii içinde muvaffak 
olmuştur. 

Bununla beraber Marepl Pil • 
sudsklnin Lehistamn kencllsinl çok a· 
rıyacağı bil- sırada öldtiğUnden fÜP • 
he yoktur. Çünkü onun ölilnJI ile Le
histanda eski tehlikeU fırkacıhğın 
tekrar canlanmasından ve eski vazi • 
yellerin yeniden tahaddüs etmesin • 
den korkuluyor. 

Difer taraftan Mareşal, Lehista
nın harici ıiyaaet bakımından bir dl. 
nüm noktasında bulunduğa llll'&da 
vefat etmiş bulunuyor. Lehilıtaıı en 
çok korktutu Almanya ile uzlaımıt 
onunla on yılbk bir ademi tecavb 
misakı imzalamıtt onun bu hareketi 
Fransa ile Lehistan arasında ittilak 
üzerinde fena bir tesir yapmış, son 
günlerde Fransız dlplomasl4'i ~his • 
tanı yeniden kendi zümresine almak 
için yeni teşebbüslere girlşmifti. Ma
reşal, tam bu teşebbüsler üzerinde 
karar verileceği sırada ölmUt bulu • 
nuyor. 

Mareşal Pilsudskinin ilUınU J..e • 
hlstan, eşsb; bir kayıba uframış, 
devrimizin en bariz ve en kudretli 
şahsiyetlerinden biri sönmUttfir. 

Omer Raa Dofrul 

Umuınf Harpte 
Kafkas cephesi hatıralan 

--40 - Yazan: ır.ıncan Saılava Aziz Samih 

Grandük Nikola Trabzon, Erzinca 
ve Muş havalisini işgal için bir pli 

hazırlamıştı. Muvaffak da oldu 
Vazifeai menzil mmt•kaımın ıe • ( 
risindeki ordu mmtakaıında bu -
lıunan kıtaat& kumanda ve menzil 
hidematmı ifa idi. 

Hiç bir mana ifade etmiyen bu 
vazifeyi lrak cephesinde ordu aa· 
lihiyetini haiz oklujundan dola • 
yı K. O. K. nı tenzili makam aa -
yan Nurettin Beyin nuıl kabul 
ettiiini anbyamadım. Çünkü ıeri 
mmtakaaı bir fırka kumandanbiı 
bile deiildt Mumaile,h hu ıeri 
mıntakasınıcla kenditine nüfuz ve 
aalibiyetler teminini dütünerek 
bütün valilerin kendi emrine Ye • 
rilmeaini iltedi. Dahiliye nezareti 
tabii razı olmadı. Zaten hiç bir 
manuı olmlJ.Ul bu teıkillt 12 
Martta ortadan kaldmldı. 

Ruslar (15) Martta Ofu itial 
ettiler. ( 4) Nisanda Trahzona ıir· 
diler. Bu esnada Erzincanm p.r • 
kmdaki cepheye biç bir ciddi ta • 
uru olmadı. 3. O. 2. O. nun top
Ja....,.ımı ve taarruza ıeçmeıini 
beldiyerek pek perİf&n olmut o • 
1-p kıt'atan takviye ve tamim ve 
kendisine ilaak olmaan 5. K. O. 
nun gelen lut'alamu Erzincanla 
Trabson .,...... bpanmuma 
teTkediyordu. Bundan sonra .ka • 
ratıl:htan aynldlfmı cihetle lıatı
ratm da ban.ela DİllaJfl!t buluyor. 
Yalnız Rualarm mahtelif uman • 
ı.....a.. 1: rı - 1-.,..._,.ı.ı_:. L'9. 

vetleri ıhaklqndald Defriyatıa.ı ba
zdannı ald1191, 

Rus neşriyatına göre Enurum 
taanıızu ( 1) 

Grandükün bu enditeleri bey • 
hude idi. Çünlcü kar~ umu 
3. O. nun Rus ordusuna kartı m~ 
dafaa ve hatta taarruz yapabile • 
ceğine tamamen mani idi. 

Rualarm taarruziyle Erzuru • 
mun sukutundan sonra dahi anc 
birer fırka kuvvet göndermeie r 
zı olabilmit ve Ruı taarruzun 
teveuiiü üzerine 2. O. J1I 
karar Yermiftir, 

3. O. cepheaine alnderiten f 
blarm birer birer tahais Ye so 
bir ordu anki teıeWiiaü Karar 
ıitu IJaMmünin ....taaner pi" 
delil, icharı YMaJİ)e hareket et 
tiiini ıa.teriror. Rmlar ne ppa 
caldarmı clfitünüp brarıutıırm1 
ve hamrlanmqlar ve tertibadan 
Dl lanal Merek hbi hUdl~
.,. .... ulnıtınıtfanlır. 

lrzunmıia taarrm edeo R 
Jat'alan tn tabur 31 Süvari 1'1lü 
16 ft 199 laptan ihuetti. 

Bantanlan maada 1. K. O. 
2. Opolçenye lrvuiyle iV. K. 
elan almmıı bazı kuvvetler 
millaktı. 

(Devamı var) 

( 1) Ruslara müteallik kısın • 
merhum Nihat Beyin 
Harpte Türk harbi kitabından a. 
lmmıştır. 

(2) Merhum Nihat Beyin B .. 
JJ°•~m\"- lta,.ft; -.. · 0 )t..:_ 

&yıfa: 861, 862. 
(3) Merhum Nihat Beyin ·· ·· 

Harpt.e Türk harbi eseri Cilt: 
Sayıta: 868. 

1915 HDeai E.,ıalünde Kafkas -------------'• 

Bigada mektep v 
mahkeme işleri 

Hıdi•liline taJin ohman Grandük 
Nikola kar Kafku claltannı ört· 
meje hqladıiı ıll'&Cla Erauıum 
mevkiine taarruz •e Türk ordusu· 
na imha •e Rus orduaunun Yesait 
•• teçbizatmaa mitaadeti derece
aiade nmnfhriJetiai tnai ile 
Trabzon, Erzincan, Mut biıalan • 
na kadar il.temek esuatma isti· 
nat eden pliıu tri.P etmifti. 
Grandükün yükıek nüfuzu tahai • 
al aayeainde Kafkaa1adan kuvvet 
almmedıiı ıibi prpteki Raa or • 
clularma ihtiyacına raP..en Kaf • 
kaayaya demityolu maizemeıi, ıi
lah cephane, tanare filoau, oto • 
mobil ve kamyon aibi Teaait veril· 
diii aibi evvelce Anupa cephele
rine almmıt olan Kafba ıiivari 
fnbıiyle 1, 2. Pluton livalan 
Kafbaya1a iade olunanıttu. 

1915 aen .. i nihayetinde yani 
1331 HDeti K&nunuenelinde Bo
deniç ordmu (107) piyade tabu· 
ru Ye (60) ailYari bllüjüne malik
ti. Graaclükün elinde ayrsca (107) 
ikinci hat tahana nrdı. (2). 

itte Ruslar Kafku orduaunu 
lau derece takviye «tikleri halde 
Batkumandanlık Grandük Niko • 
lanın Kafkuyaya ıeldiiine bile 
inanmak istemiyor-ve lutm bare • 
kit& maiiyeti, guete haYacliıleri
le oyalanıyordu; 51, 52. F. lana· 
lıp Irak& yolluyordu. 

Grandük Nikola Gelibolu ya • 
nmadumm müttefilderce t.ıma • 
men tabliyesi üzerine Türk karar. 
,ahı umumiainin Kafku cepbeai· 
ni ilkhalıarda kuvvetli aurette tez. 
yit etmeeinden eadite etmit ve bu 
aebeple tiddetli lata rainıe'- ~· 
naza seçmele karar vermifti. (3) 

(B(Jftarofı 6.cı aoy/ada) 

Btırada pek az doktor vardıt 
Belediye doktonı yoktur. Bir h 
kGmet tabibiyle bir de serbest d 
tor bulunmaktadır. Hükilmet 
bibi de izinli gittiğinden itler 
züatü kalmıı, doktorsuzluk yü 
den halkm maneviyab saraılmlf 
br. 

Burada (34) yatında koca~ 
bir telli kavak atacı aebepaiz 
re kökünden kesilmiıtir ! Yum 
cak pnlerinde etrafını ıölpl 
diren hu kıymetli aiaca naııl 
IDUf da kıymıtlar ! Bütün ka 
kallu bu ite çok ıinirlenmiıler 
Aiaç yetiıtirmek için ufratıld 
bir devirde, hazır yetitmit ve 
ıeıinde nice kimıeleri harın 

tıııt olan bu atacın kesilm 
kartı niçin azap duyulmaaut 
Sordum. Sudan bir cevap ve 
ler: Güya, kökleri gazinonup 
mellerini harap ediyomıut ! 

Esasen aokaktaki ağaçlar 
lediyelerin malıdır; pluılar 
lan keaemez, belediye mü 
etmiıu o da doiru yapmamıt· 

BiR DELi 
Şehrin en iflek ve kala 

yerlerinde dolqan uıın bir 
var. Bu betbahbn baimp 
muı herkeein huzur ve 
bozmakta, pefine takılan bir 
çocuklarla bir afaiı, bir 
kOtJDUı da hem tuhaf, hem 
bir manzara tetkil etmektedir. 
nun önüne. ıeçilemez mi? 

Ragıp Kemal C 
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Bay Recep P ekerin Mühim Beyanatı 
.... (Ba~tarafı 1. ci sayıfada) 

Yurdun kurtuluşuna ve yeni Tür· 
lciye devletinin kurulU§ ve ilerleyİ· 
!İne bitişik, onun içinde ve onunla 
beraber yu·· ce ve bütün yeryüzü . ' 
ıçin enteres.a.n bir hayat hadisesi· 
dir. Bunun gibi ve bundan dolayı 
Parti, bütün doktrin ve prenaiple 
rinde, baştan bugüne kadar kurdu· 
iu ve kovaladığı yoUarı herhan· 
gi bir nazariyecilikten değil, ha· 
Yattan, hayalın kendisinden ve bi· 
~i etraflayrp kuştatan, kaplıyan 
ıe) ve genel şartların heyeti umu· 

hıiyesin.den alıp tespit etmiştir. 
Şimdi konuşulmak için yüce katı· 
•ıa. sunulan Parti programı tasla· 

~ 

r, gecirdiğimiz dört yılın görgü· 
leı-inden ve tecrübelerinden fay· 
dalanarak, günümitze ve ilerimi
e uygun bütün imkan ve saatlar 
ÖZÖnünde tutularak, hazırlanmış 
e Yüce kurultay tarafından konu· 
labilecek değerde olduğuna i
nla, konuşmamıza, incelememi
' çalışmamıza verilmi!tİr. 

. Bu hazttladığımız, yalnız ken
llnize, kendi yaıayış ve prtlan· 
.~a göre de yapılmamııtır. Bü· 
k bir ilgi ile dünyanın fikir. 

.iiltür, politika ve ökonomi alemi 
lr&deki gidişi gözönünde tutularak 
. di yollarımız kendimize göre 
tıilriii!tir. Bu eser Partimiz gibi 
.. ve ulusal bir varlık için dört 
ılll'k hareket düsturu olacak kıy-

e ıetirilmek üzere bütün iç ve 
ce~yanlar, ve gidifler kartı· 

lrtd&Jri tartlara göre kendi halimi-
:.~ en uyan bir teY olduğu kanaa· 
l)'}~ IÖnderilmiftir. 

.l\rkac:le.ıJar, bunu Partinin yü· 
te ~.~ ı .. --J- • "d \., · r Tgı olan kurultay ..... ıyı en 
;~: ~ İnceleyip ıörüfebilmek ve 
~e~ .ı.,~, dört )l'ı.Jm diiaturlarını kuv 

Çe ve değerce üetün kıymette 
'it edebilmek için, arkadatla· 
ll'rıı daha önden hazırlığa eau o-
' ~I\ '"'"~ fikirleri anlayıp kavrama· 
'ill"t llda faydalar vanltt. Bunu ben 
' :\rı• l 1 Program encümende konutu· 
11·lten tecrübe ettim. Oradaki iza· 
ıaue.rıın maddeleri, kısımları mü
~ered~ kolay anlatmaya yardım 

, ~1! oldu.Bu sebeple ayni vazifeyi 
}'ııi güdü,le katınızda da yapaca· 
•ttı. 

• 'itr.u PROGR~M T ASLACI 

.\rkadatlarım, yeni tulaıkta da 
• llrtinin Hk günlerindenberi bize 

~iitırıez yol olarak çizilmit olan 
~V'liınciJik ana yoludur. Partinin 

1 prensiplerine sakadatimizi 
~ha kuvvetle tekrarlıyoruz. Parti 

' ~C)traınımızda, sosyal bakmıdan. 
0noınik bakımdan, hethangi sağ 

' ~•ol telakkilere imkan bttakmı· 
~tak bir acıklrk vermek icin, ye· 

t - -
lalağın hazırlanmasında bil· 

'~ dikkat gösterilmittir. Yeni 
' ctk, ilerideki dört yıl içinde 

1~ttinin bir temel programı halini 
1ktan sonra öyle sanıyoruz ki, 
l>t.rtiye bağlı olan her yutdq 

~l\diıi icin cizilmiı olan yolu, sa· 
; 80la. aynl;k imkanını bulmak· 
~ın, Prensiplerimizi dümdüz yol· 
~n k<>valayaca:ktır. Ondan batka 
~den olmıyanlar da bizi daha iyi 

1Yacaklar, bizi bizden baıkala-:a benzetiş yolunda aöylenmit 
=tılınış yanhs fikirlerin tekrar· 
lltn ~ 

\l} ••ına yeni programımız ka· 

1 olullduktan sonra hiç meydan 
r lnıyacaktır. Bizi bizden başka
i br~a benzetiJ yolundaki herhan· 

lt .. 
toz ve yazı kartrsında, biz 

oı:ııla.ra daha açık ve aydm1rk 
.. • cevap vermek icin hazır bu· 
•ıa.c ıc. -

a.15ız. - Alkışlar -
.\rk d . a •tlarım, yenı programm 

göze çarpan ve kendini duyuran 
bqhca farikası yeni Türkiyede za
ten bqtanberi devletle bir ve be
raber çahıan Cümhuriyet Hak 
Parlisinin varlığı, devlet varlığı i
le birrbirlerine daha sıkı bir suret· 
te yaklaıryor. 

Esasta partinin ana vasıfları 

olan Cumuriyetçilik, ulusçuluk, 
halkçılık, devr~cilik, devletçilik 
ve laiıklik yeni program onaylan • 
drktan sonra yeni Türkiye devleti
nin de vasıfları halini alıyor. 

Kendi üzerinde derin konuş • 
malara mevzu olacak kadar ehem· 
miyetli görülmesi tabii olan bu 
noktayı, bu kürsü konuşuşunun 
müsait bulunacağı çizgiler içinde 
aydınlatmak için mümkün oldu -
ğu kadar kıaaca fikirlerimizi söy· 
!emeği faydalı bulmaktayım. 

CüMHURIYETÇIYlZ 

Arkadaşlar, biz Cümhuriyetçiyiz. 
Bugünkü Türk devleti bir Cümhu· 
riyettir. Bunun üzerinde parti ve 
devletin yakınlatmaaı bakımın • 
dan bir yenilik mevzuubahis de • 
ğildir. Çünkü Türk tetkilatı esasi· 
ve kanununda - Türkiye devleti 
bir Cumuriyettir-: denmektedir. 
Ve bu kanunun bu hükümden 
batka hükümleri, malum olan u • 
ıullerle pri>sedürlerle değişebile • 
ceği halde, bu vafıı kanunda de • 
ğİflllez bir nokta olarak yazılıdır. 
Fakat kültürde, siyasada, ökono • 
mide, bütün anlayıt ve ileri gidiş· 
terde, yeni Türkiye devletinin fili 
bir hai olarak esaı tuttuğu diğer 
bet va11f bugüne kadar devletin 
mevcudiyetinde bir kayıtla ifade 
edilmit değildir. 

Arkadaılar, uluaçuluk bir parti 
vasfı olarak ka1sın, devlet kanu· 
nunda, devlet vasıfları içınde yer 
almasın, bu ne doğru, ne hakikate 
ve ne de devletin varlıiını müey
yedesiyle ana fikirleri ve ihtiyaç• 
!arına uyar bir fikir değildir. 

Türkiye Cumuriyet olacak, fa · 
kat milliyetçi olmıyabilir, yani 
arsıulusal cereyanlara Türkiyenin 
kafası ve kapıaı açık bu fona bilir. 
Su fikrin doğruluğunu kim kabul 
eder. Cumuriyetçi olmıyan bir 
Türkiyenin varlığı nasıl tasavvur 

edilmez bir hal iıe cumuriyetçi 
de olsa milliyetçi omıyan bir Tür· 
ki yenin, ıan ve ıeref e ve ayni za -
manda zorluklarla dolu istikb1ll 
yoluna giditi de o kadar zayif ve 
topal kalmıya mahkUındur. 

Cumuriyetaiz fakat milliyetçi -
lik id·diasmdaki bir Türkiye ne ise 

milliyetçi olmıyan bir cumuriyet• 
çi Türkiye zihniyetini de onun gi-
bi görmek en doğru bir dütünü§ o· 
lur. ileri yaıayııımızın emniyeti i
çin uluı;uluk vasfımız o kadar 
mühim ve o kadar üstündür. (al· 

kı!lar). 

Coğrafya bakıımından Türki • 
ye dünya içinde öyle bir vaziyet • 
tedir ki, şimdiden, cenuptan, do · 
ğudan, batıdan her taraf ta~, her 
çeıit rüzgarlar bizim üzerimızden 
geçer. 

Yurdumuz için coğrafi bakım· 
dan bu her cereyana maruz kalıt 
hali fikir politika propagandala
rı b~ımı~an da aynidir. Anar -
ıist, Marıist, Fatiıt, Hilafetçilik, 
ve beynelmilelcilik propagandala
rı ve buna benzer birçok propa • 
gandalar hep üstümüzden geçer. 

halkını korumak ·!rul ,imdiye ka
dar partinin ana vasıflarından bi· 
ri olarak saydan ulusçuluk kilidi 
ile Türkiyenin kapısını sımsıkı 
kapamak için bu vasıf da devlete 
mal olacaktır. -Bravo s~sleri -. 

BIZJM ANLADI~IMIZ 
HALKÇILIK 

Biz halkçıyız. Bizim halkçdı · 
ğımız bizim a.nladığım1z mana -
dadır. Batka birçok yerlerde de 
popüler, popülist gibi adlaı· ta§ı • 
yan halkçılık davasında birçok 
partiler vardır. Fakat bizim önem• 
li bir vaıf ımız olan halkçılık on • 
larınki gibi bir kliteden ibaret 
değildir. Biz her yurtlatın elini 
yurttaş olarak ukarken, beraber 
çalıtırken, onda saygı ile tanıma • 
ya değer vasıflar görür ve her ·va· 
tandaşı müsavi haklı, müıavi ıe -
refli, inıan olarak tanır ve imli· 
yaz davasında bulunmıyan yurt · 
tatlar kütlesini halktan ve halkçı 
olarak tanırız. ( alkt§lar). 
mımızda halkçılık vasfı gayet e • 

iı8liyonunuz ki, eski progra • 
hemmiyet verdiğimiz bir nokta · 
dır. Bugünkü programımızda da 
yer alan ~u nokta devletin vasıf · 
ları arasında yer alacaktır. 

Türkiyede sınıf yoktur, cins 
yoktur, imtiyaz yoktur. 

Mmtaka menfaati, derebeylıik, 
ağabk, aile, cemaat imtiyazı fikir· 
leri yoktur. Türkiyede değer an
cak bilgi üstünlüğü kapasite ve 
çalıtma ile yükselebilir. Bir taraf
tan İtçİlerin çokluğu ve parti kuv· 
vetine dayanan kuvvetle uluaal ç.a· 
lqmanın a·hengini bozacak zorlu 
hareketlerine ve öte taraftan ser• 
maye sahiplerinin, büyük iı sahip· 
)erinin para ve varbk gücüne daya 
narak işçilerinin haklarını çiğne· 
mesine yol bıraıkmıyonız. Binaen· 
aleyh ıımf kavgası, tahakküm, im· 
tiyaz mhniyetlerini kökünden ıi· 
len bir zihniyet, memleketin zihni· 
yetini tamamhyacaktır. Ancak bi
zim i&tediğimiz ve anladığımız ma 
nada haJ.kçı olmaktır ki milliyet• 
çiliği en temiz ve saf bir değere 
çıkarır. Sade milliyetçilik Türk va 
tanının sınırı içinde, dil birliği, 
kültür birliği ile mazi hatıralarma 
ve gelecek zamanın emellerine 
bağlılıkla birleıme yapar. Fakat 
bu anlayıfta birleımemi§ olsa, da
ha içinde, smıf imtiyaz çarpıtma· 

laTJ kopmıyan yani halkçı bir duy· 
gu ile birle§memif olan bir ulus 
yığını hak ve terefte müsavi tek
lerden kurulmu§ bir ulusal birlik 
kütlesi vücuıde getiremez. 

Ulus yığını bu saf duygularla 
halkçı olmalıdır. ki halk yığınları 
ulusçuluğun yaptığı büyük kuv
vetle biribirini seven biri·birine 
bağlanan büyük bir varlık tetkil 
edebilsin. - Bravo sesleri-

HÜKUMETÇE DE,P ARTICE DE 
DEVLETÇJYIZ 

Ondan sonra arkadaşlar, biz 
devletçiyiz, filiğ olarak hükumet
çe de, partice de devletçiyiz. Buna 
kartı olanlar • liberahk da serbest 
olsun - diyorlar. Arkadaşlar, bu· 
nun ne demek olduğunu, davanın 
ehemmiyet ve değerini hepiniz an 
laraınız. Liberal sistem demek bu· 
gün bu ulusun varlığında gözleri· 
mizi kamaştıran, en büyük muvaf· 
f akıyet yollar mı kapamak demek· 
tir. 

masaydık memleket evlitlar.nın 

akrtılmıt olan yüce kanları pahası· 
na elde edilen Türk vatanında 
memleket malı yerine ecnebi malı
nın serbestçe ıabşına yurt kapı· 
lan açık kalır, ecnebt'mallan Türk' 
pazarlarını i\ti}P. ederdi. Bir dev· 
letin tam manasile müstakil sa· 
yılması için sınırlarmın dütman 
silahlarından ve ordusundan mah
fuz olması kafi değildir. Ayni za
manda milli pazarları ecnebi ma· 
nif aktürün istilasından da mah· 
fuz kılmak lazımdır. Bugün rahat 
yaşıyoruz, yurt kurtulmuttur der
ken iç pazar ecnebi ürününün İtli· 
luı altında mahvolmaya mahkum 
oldukça yarınımız için en d~rin 
yokıulluık ve felaketlerin varlığı
mızı saraacağma ıüphe etmemeli· 
dir. Şu hakle, devletçilik te bir 
parti vasfı olarak kaFmamah dev
letin vasıfları arasında yerini al· 
malıdır. Bunu bir söz değil içinde 
bulunduğumuz devrin bir hayat 
meselesi olarak kaydetmeliyi-ı. 

LAiKLiK VE DEVRiMCiLiK 

Laiklik ve devrimcilik hakkın· 
da söz söylemeyi artık zait bulu· 
rum. Çünkü bu iki mefhum olma· 
yınca yeni devlet varlığının da· 
yandığı iki dayanak direği kökü~-
den yrkılmıt olur. Her ıeyimiz tam 
dır, düzenimiz yolundadır. der de 
devletin tekamül usulüyle ileri 
gitmesini muvafık bulacak olur

sak, ileri gitmek için bütün mÜ!• 
külleri yenmek huau•unda da bu 
eUTetle hareket ec:lenek, yalnız 
ileriyi değil ıimdiye kadar elde et 
tiğimiz bütün inkılap neticelerini 
de tehlikeye düşürmiif oluruz. Bu 
anlayıf devrim fikrinin anaıı olan 
kutsal heyecanı söndürür. Bu a
sırların biriktirdiği kokmll! fikir
lerden mülhem kar&nlık yollara 
dönmekten ve dünyanın bugiinkü 
ilerleyif hızına ayaık uydurmayı 
bırakarak dirlik ve adamlık sava· 
tmJa yüzaeri etmekten baıka bir 
,ey değildir. 
Şu halde partimiz yıllardanıberi 

kendisine çizdiği ana vaıf ı devlete 
maletmekten uhnun yaıama kud· 
retini koruma yolunda en iyi ve 
en ileri kuvvet adımı daha atmıt 
olacaktır. 

Arkadatlar, bu yoldaki fikir a· 
kıtımı tamamlamak için yardımcı 
olacak bazı ıeyler daha söylemek 
isterim. Biliyoraunuz ki insanlık, 
ilkin feodal bir idare devri geçird.i 
Yer yer tahsi arzulan tek adamın 
tahakkümlerini, tek ailenin kap
rislerini tatmin edici yollardan 
devlet sistemleri uzun aıırlar düıı

retinin masuniyeti hiç ıozonune 

alınmıyordu. Herkes her ıeyde 
hür tek tek olacaktı. Hepıi bir ta· 
rafa çeken, hepıi biri birini yıpra · 
tan ve devleti dütüren fikirler, söz 
ler, yazılar ıürüp gitti. Beşeriyet 

medeni kabiliyetlerin bol meyve 
larını almaya imkan bulucu bere 
berlik yerine anartinin tesiri altın
da uzun müddetler bocaladı duı 
du. Okonomi alanında liberaliz 

min tatbikleri de daha az feci ol
madı. 

Büyük sermayeli insanlar kul 
landıkları iıçileri ve fabrika ürün 
lerini vücude getirmek için muhtaç 
oldukları ilk maddeyi yetittiren ve 
nihayet büyük istihsali temin ettik 

ten sonra koskoca miiltahsil kütle
sini baıtanbata istismar ettiler. Bu , 
nun neticesinde bütün hakları çiğ 
nenenler, liberalizmin yaptıiı ça 
t19malardan doğan bu bür.ük nef. 
ret duyguları içinde karıı kartıya 
cepheler kurdular, boğuftular. 

lman yığınlan ardı arası ıelmiyen 
bir kavga içinde ya9adılar. Lib~· 
ral devlet sinesinde her türlü za 
rar ve karıtıklık ve kavga umurla 
rı yatamıya müsait bir zemin bu! 
du. Çünkü herkes bir ıey yaptı. 

Arkadaşlar üzerinde daha çok 
dwmaya deier bulmadıjım bu 
mevzuu bitirmek için liberal dev 
let tipinin de bütün bu ıebeplerlt 
artık cıın çekitmekte oldujunv 

söylemeliyim. 

Feodal devlet battı, onun yerine 
gelen liberal devlet de kendi i 
çinde tef e11üh neticesinde dünya 
nın her yerinde çöküyor. Yerine 

çefit çeıit devlet tipleri kuruhıyor. 
Arkada9lar, feodal devletten son
ra gelen liberal devletin yıkıbtı U· 

lusal devletin doğufu devrini getir. 
mittir. Ulusal devlet keyfi bir İ· 
dare d~ğildir. Her kafadan bir 
ses çıkaran dağıtıcı bir idare de· 
mek de değildir. Bizim anladıiı· 
mıı ulusal devlet, nizamlı bir i 
darede herkesin özel letebbüaü de
mektir. 

Bir takım insanlar "liberal de't· 
let çöki,yt:r, onun yerine sınıf dev· 
leti geliyr.r,, diyorlar. Biz "hayır,, 

diyoruz. Liberal devlet yerine ku
rui~cai< elan ımıf devletinin, e.f 
geç mui.laka doğru yolu bulacaiı· 
na ie muvaffakiyeti ancak uluaal 
devlet voJuna girmekle bulacakla· 
rına kani bulunuyoruz.,, 

Bay Recep Peker'in be· 
yanatının sonunu yarın vere· 

.., . 
cegız. 

yada hüküm sürdü. insanlık bu ======================
esirlik devrinden çı~ak için ih 
tilaller yaptı. Yer yer ihtilal a • 
tefleri yandı. Bütün bunlann ne . KURUN 
ticeıinde insanlığa bir hür ya§ama Gündelik Siya.si Gazete 

devri geldi. Ve feodal devlet tipi lstuıbul Ankara caddesi, (VA.KIT) yurdu 
TELEFON NUMARALAR!: 

yıkıldı. Yazı ltlerl telefonu: Hl'19 

Onun yerine liberal devlet ku idare telefonu : W'10 

ruldu. Liberal devlet acıklı esirlik Teırrat adresi: letanbol - nrn&UNJ 
ABONE BEDELl.&RI 

devirlerinden çıkmıt insanlığı bu Posta kutuıu No. •6 
hür Y&fayıt ıarhoıluğunun tesiri Türkiye Ecnebi 
altında bulundurduğu zamanlar li- Senelik HOO Kr. 1'180 ar. 
beralizm aldı yürüdü. Onun ana 6 aylık 730 ,, 1450 , 

çizgileri olan haklarda hürriyetiu 1 aylık toe • '" • 
ı aylık ııo • aeo • 

ve çalr,mada, kazanmada hürriye- ll&n öcretlerlı 
tin tatbik edilitleri zamanla derin rtcart nanıarm u&n aayıf&l&rmda 11&D • 

suiistimallere uğradı. Haklardll Uml 80 kul'Uft&lı baflar. bk aa)'lfada 230 
kunl§a kadar çıkar. 

hürriyetin suiistimali insanları yı Btıyllk, fazla devaınıı ua.ıı Yerenlere 

kıp çürüten bir anarıi devrine gö ald ayrı tenzlllt Yudır. 

türdü. Herkes kendisini hür sayı -~;mu ilanlann bir satın 10 lcuruıtuı 

k d• l Ktıçllk UAnlar: yor, en ı var ığınm hürriyetini 
Bir defa 30, Ud defam 60, Uç detuı e~. 

sınırsız bir genitlikte kullanırken dört c:ıefa.11 76 " CJD defuı ıoo k\l?'Uftur. 

Bütün bunlar karşısında Tür · 
kiye ancak ırkı bir ulusçuluk ima
nına ıarılmıt olmalıdır ki, biri ö • 
tekini beıliyen zehirli cereyanla · 
ra kartı kendini koruyabilsin. Bu 
cereyan1ar kar§ısmda Türkiye 

Biz devletçi olmasaydık paramı 
zın bugünkü kıymeti temin edile· 
bilir mi idi? Dıt ticaret ve ödeme 
denkliğimiz iç sanayiin koruma 
altıru:la doğması ve yaıaması müm 
kün olur mu idi? Biz devletç; ol-

kendi öz varlığmın yanıD<la bütün Oç aylık nan Hrenlertn bir defam beda

tek varlıkların yekUııunu da koru. vadD'. Dört aatm geçen lltnıarm tuıa 
1&brları bq kuruttan beaa.p ed.Wr . 

mak ödevinde bulunan devlet kud-----------~-; 
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Lehistanın kahramanı 
~ lBaş taratı ı. cı sayıfada) kam .. l veren yalnız onun Sovyel • 

ıal Pilsudıkinin ölümü haberi ıe· den kocunmuı değildir. Mareıal, 
ce duyulur duyulmaz bütün mem· hak;t.ratte f ransı:z siyasasının aü w 
leket derin bir heyecan ve acı İ· rektaiii hakkınc!aki kuıku1Jlrını 
çine dütmiiftür. Tiyatro, konser gizt'!miyorou.,, 
ve toplantılar kendilerinden da Övr dikor ki: 
ğılm19lardır. Şehirlerde ve ıo "Pilıudski öldü. Bütün Poıon· 
kaklarda ağlıyan erkek ve kadın. ya y~iı içi•ıdedir. Mareıal illik· 
lar görülüyordu.. Gece Vartova · lil v-, kurtuluı için ıavaıı canlı bir 
da birçok kimseler Mareıalin ya • tektide temıil ediyordu. Onun dik 
tadıiı ve öldüğü aaraya doğru tatö1 hiğüne bat eğen ulus, ondan 
IJ'UP halinde ıitmitlerdir. Gece ıonra geleceğe de ba! eğecek mi· 
yar111ndan ıonra reiıicumhur ve dir?,, 
hükUmet üyeleri ve daha soma da figaro'da d'Ormeason da diyor 
Mareıalin yerine ordu ıenel mü · ki: 
fettiti olan Ridz Smiıli aaraya ıe· "Pilsudski ulusal bir kahraman
lerek ölünün önünde eğilmitler· dı. Yatayııı taıılacak bir mace. 
dir. Her tarafta bayraklar yarıya radır. O, ıimdiki Avrupayı yu· 
indirilmittir. ğuran, seri harici bir avuç kadar 

Bütün ıazeteler yas ,.~rçeveai evlatlarından biri idi.,, 
içinde çıkmıttır. Gazeteler> Ma · AlmanyaJa Ja T eenür 
replin Krakovide ıömüleceğini Berlin, 1~ (A.A.) - F olkiıer 
ıanmaktadırlar. Beobahter ıazeteii Mareıal Pil· 

Şimdi ceset tahnit edilmektedir. ıudıki'nin ölümü dolayısiyle ~un· 
Sonra halka gösterilecektir. Bü · lan yazıyor: 
tün gazeteler, Leh uluıunun bü · "Maretal Pilıudıki'nin ölümü 
yük acı ve yasını kaydederek Ma· haberi yalnız Lehistanda değil, 
reıalin Lehistan devletinin gerçek Almanyada da en derin kederlcn
kunıcusu ve yüzyrllann en büyük me duyguları uyandırmıttır. Pil· 
Lehliıi olduğunu söylüyorlar. sudski adı öyle b{r siyaıal fikrin 

Varıova, 13 (A.A.) - Kabine, çemdetidir ki (müteradifi) bu fi. 
Jialkı aakin olmaia davet eden bir kirde en yüksek uluıal otorite yö-
lahlii neıredecektir. neltici sıf atiyle birleımekteydi. 

Cümlmrreüinin Ulum Biltliriii Yeni Almanya, kartıbkh bir 
Val'fOY&, 13 (A.A.) - Reiıi • güven üzerine kendiıiyle yeni 

dhnhur ulusa qairdaki bildiriği devreye uysun çahıma beraberli· 
çıkannqbr: ğine giriımek yeğitliiini göıteren 

uMareıal Jo:zef Pliıudaki biz · bu büyük devlet adamının ölüm 
den ayrıldı. Pilsudıki, hayatının yatalı önünde eğilir.,, 
büyük acılariyle, ulus için bir Pilautlılti'nin ıelarimiztle 
kuvvet ve dayanma ömeği olmut- bulunan yeğeni neler anlatıyor? 
tur. Hayatını bütün enerjiaiyle Lehietanm ulusal kahramanı 
devletimize vermittir. Çalııma • ve busünkü kabinenin He.rbiye 
ıının öndülü olarak, devletimi • Bakam bulunan Maretal Pilıud•ki 
:zin doğmasını ıörmüı, ordumu • nin ölümü cliiD.. aehrimizdeki ecn~· 
zun ftldwmu ve tenflerinı Y&f& • bt diplomaai mabafilinde büyük 
mıttır. --C-eleceği, inaanbk üs · tee.sür oyandmnıt resmi tezahü· 
tünde bir kuvvetle görüyordu. Ar· rat yapılmrytır. Bütün konsolosluk 
tık kendiıini dütünmüyordu. Çün- binalarmde. her milletin he.yraiı 
kü ıüredenberi kuvvetinin eluil- yarıya kadar çekilmi,ti. 
dijini duyuyordu. Bunun için a- Dün Lehistan konaoto.luğuna 
damlar aradı ve bunları bijtüıı so- ıiderek ölen mareıal hakkında 
ravı (mesuliyeti) üzerine alabile- 'bazı ibti.ular ve malumat almak 
cek kapasitede erkin fikirli olma· nteclik. 
,.a yöneltti. Ulusa devletin ıerf'f Şehrimizdeki Lehiıtan elçiliğin· 
ye erkine dayanan fikirlerini kıJ.· de Mareıal PilıMidskinin akraba· 
bi (miru) bıraktı. Biz, yq&yan· ıından ve elçiliiin matbuat kımıı 
1ar hu tutauyu kabul ediyoruz ve müdürü bulunan Bay Gqtoft ile 
OJIUft eserini yürüteceğiz. Onun göriiftük. Bay Gqtoft Mareta1 
clehasmm ve bizim ıelecek nesil· Pilaudıkinin yeğeni olmak itibari-
1ere karıı olan soravlarnnızm acı. le evveli memleketi namHm. bir 
elem ve kederimizin u1uıun· aorav kayıptan sonra aile İçerisindeki 
cluyguıunu artmnaıma yardım et- bir ekıiklikten çok müte~r ıö-
ınetini dilenir.,, riinmektedir. Bize Pilıudtkinin 

Hitlerin T aiyeti Lehistan için harcadığı kahr&IDUl• 
Berlin, 13 (A.A.) -Bay Hitler ca emeklerini bir de k~ndiıi anw 

Mareıal Pilıudıki'nin ölümü mü- lattı. Bilhaaaa Pilıudakinin Varıo
nuebetiyle Lehiıtan reiıicümhuru· vada ıizlice nqrettiği ve kendi e· 
na qağıdaki taziyet telpafmı \iyle dizip butığı ıiyaıi ıazeteıin· 
çelaniıtir. den heyecanla bahsetti... Bütün 

"Mareıal Pilsudski'nin ölümü Vll'fOTa altüst olduğu ve herkesin 
liakıkndaki haberden derin bir eline gazete dağıldıjı halde bunu 
surette nriiteheyyiç olarak, ekse- kimse bulmaia muvaffak olama· 
lamlanna Ye Leh hükGmetine sa- mıttır. Çünkü genç ve ihtilalci 
mimt taziyelerimi arzederim. Le- Pi .. üdıki, bir binanın birçok dikit 
hiıtan de'Yleti baniai ile birlikte, en ve yazı makeneleri ıürültüaüne 
ıadık oğlunu kaybetti.,, boğulan gizli tabı makinesile kü-

Alman ulusu Lehiıtan ulusunun çük bir dairede kimse ıörmeden 
bu büyük vatanperver için olan raıhatça ıazeteıini buıp çıkarmak 
matemine ittirak eder. Bu büyük ta idi. 
vatanperver Almanya ile olan te19 Pilsüdakinin ıehrimizdeki yeğe· 
riki meaaiıiyle, iki memleketP en ni birçok fırsatlarda Pilsudıki ile 
büyüh fayda1ar temin etmekle kal- birlikte ç.alıtmııtır. Epey zaman· 
mamq, ayni zamanda Avnıpada dır memleketimizde olduiu için 
hanıın tahakkukuna kıymetli bir türkçe de konupbilmektedir. 
surette hizmet etmitlir.,, ULUSAL YAS 
Pilıatlılri'nin YClfa)'lfı Şa,ılMaJı Vartova: 13 (A.A.) - Banka· 

Bir Maceradır lar kunmnı, ulusal yas tutulmaıma 
Pariı, 13 (A.A.) - Frar.ıız karar verm~tir. Sü Bakanı ordu

matl-uab Marepl Pilıuclıki'nin ö- ya kartı bir bildiriğ neıretmittir. 
lümünU bol l»ol tefm ediyor, J"1Jr• Bu bildirigde bilhassa deniliyor 
nal da Salnt • Brice diyor ki~ ki: "Ulusun ve ordunun bu kaybı 

'Pibudıki'nin siyaaaım"A ;ıti· hiçbir zaman askerlik hizmetinin 

Balkan antantı konseyinin bildiriği 
~ (Baıtarafı ı. d sayıfada) ler koyarak daha geniı bir ıer w kan antantı konseyinin müzak 
Konıey, Avrupa genel duru beıtliğe doğru -ve tedricen gidil - ettiii bütün meseleler ve bu 

mun derin bir tarzda tetkiki ile mesi, ihracat kunımlarmın teıri • zakerelerin vardığı bütün mü 
ite batlamıf, Balkanlar durumu- ki meıaiıi, ve daimt mahiyette neticeler krala etrafiyle ani 
nun gerek barıtın idameıi, gerek sergi, panayır ve saire yardnniyle mıttır. 
Avrupanın bu kısmında komtuluk kartılıklı istihıa1atın daha iyi ta. Romanya bqbakam bu ks 
münasebetleri baknnından dütiin· mnması suretiyle Balkan antantı hazır bulumnuıtur. S.M. kral· 
cele\-c meydan verecek mahiyette memleketl~ri aruındaki mübade· ci Karo} Balkan antantı me 
olmadığını görmüt ve bunu se· leleri inki!&f ettirmeye matuf bir ketleri bakanlanna memnuni 
vin~le aaptamııtır. Daimi konsey takım tedbirler almııtır. ni beyan etmek lutfunda bu 
bilakis Balkan antantının Balkan. Daimi konsey ödeme vaııtala· muttuı-. 
lardaki icraatında bir takviye ve rı muamelatına müteallik ve ah~ ONIVERSAL GAZETESiN« 
geniıleme husule geleceği anının re kartı darutıklı harekette bu • GÖRE 
yakın olduğu kanaatini elde etmit· lunmak hususundaki teklifleri de Bükret, 13 (A.A.) - B 
tir. onay1amııtır. antantı konferanıının çahım 

Daimi konsey bundan ıonra, MÜNAKALATIN KARAR· hakkında dütündüklerini 
gerek Balkan antantı devletlerini LAŞTIRILMASI Universal gazetesi diyor ki: 
bir arada, gerek bunları ayrı ayrı Konferansın programı düll 
ilgiliyen bütün meseleleri özel ile Münakalat alanında daimi tecek idi, fakat tetkik edilen 
incelemiıtir. konsey, münakalatın kolaylatbrrl· selelerin önemli olmasından 

Konıey, genel ve özel Balkar. maıı ve inkişaf ettirilmeıi için a • akşam ancak ıiyaıal meıelel 
antantı menfaatlerinin ancak İı· la kadar idarelerce alınacak birta- tekikinin ıonu alınabilmittir. 
tiınaıız bütün memleketlerin ve kım tedbirler tavsiye etmittir. di dün öileden sonra tetkik 
bilhasaa küçük antantın Avrupada Hemen meriyete konulabi • lemiyen iktiıadi meseleler k 
barııın durluğunu tetkik etmek Ü· lecek bir poıta mukaveleıi tır. Çünkü program mucib

0 

zere tefriki mesaiıiyle devamlı bir projesine huıuıi bir özen ıöa- murahhasların parlamentoya 
aurette temin edilebileceğini tes- terilmittir ki, bu auretle meleri kararlaıtırılmı!b. 
lim huıuaunda müttefik kalmıtlar· çok müıait ~ta, telgraf ve Universel, bütün meseleler 
dır. te1efon münasebatı Fransa, kında murahhaslar arasında 

Daimi konıey, Doğu Avrupa Almanya, ltalya, İıviç.re ve Avua· bir doıtluk havuı içinde derill 
emniyetinin müstakbel tqkilitı· turyanın mecmu arazisine mütavi surette tetkik edilmit bulun 
nın bir eıas olarak telakki ettiği bir toprak üzerinde yakmda teaiı nu yazmaktadır. Balkan an 
Franıız - Sovyet kartılıklı yardım olunacaktır. timdiki meıelelerin arsıulusal 
muahedesini sevinçle ıelimlar. Daimi komey, muntazam hava ıurette hal ve te1viye edilmeıi 

Roma uzlaımalarına ıelince, hatlarının ve bava turizmin.in teais yardımda bulunmaya haz 
Balkan antantıt kendi metru men- ve inkifaf mı kolaylqtırmak, ·ve Yalnız Balkan ve küçük a 
f aatleri ıözetildiii takdirde, 7 / 1 ticaret tayyarecilikleri araımcla devletlerinin ulusal aıığları 
1935 Liva}. Muıolini protokolun· bir teıriki meMİ yaratmak lüzu· kalmak ıartiyle. 
da iıtihdaf edilen bütün memle· muna cevap veren bir hava muka· Balkan antantının durlulO 
ketlerin tetriki mesaisiyle bu eıe- vele~i proj~ı~ni de bazı zeyillerle ayrılık kabul etmiyen önemi il 
rin gerçekleıtirilmeıine yardım e- tasvıp etmıttar. yapılacak arsıuluıal konu 
decektir. . Turizm aahuında, mü•bet tek· da büsbütün ıerçekleıecektir. 

Bu menfaatler arkı ve etraflı lıhflerkka~~l "nkol~nmf Uft~r. Turizm Buıünkü oturum, ökonomik 
bir tetkike tabi tutulmuı ve hu are. etını 1 ışa ettırmeye m~. · selelere haaredilmit ve bu otu 
...ı..ı. --ia .. --.ı.ı.on10 ..,7..ı .. 1 ..... 1 tuf.Jnr_.takmı teknik tedhiııler dr_r ıı.1ca okvuv ... : •--~-_._- ı.-,1 
tam bir ıörüt mutabakatını müta· ileri ıürülmüıtür. l d bulunmuılardır. D 
hede imkinını vermekle kalma • Ökonomik kon.eyin ~elecek top ~::l:, Ankara ve Atina ticari 
mıf, fakat ayni zamanda Ba1kan lantı~".'~a ~ hu.~ta bı~ mukave- ğiımelere ve ihraç bankalanıll 
antantı devletleri arasında öyle leye ınt ılebılmek uz ere ıcap eden olarak verilmit olan kararlafl 

bı·r te•• .. u""t ve ayrılamamazlrk tetkikata devam olunacaktır. k"k" bunların onaylanm 
.... BALKAN BANKASI 1 ıne .. ve • 

ıöıtermi!tir ki, daimi komey bu • teveuul edecektır. 
Bir Balkan bankası kurulmaıı 

nu birinci sıyual direktivi olarak BOKREŞ ELCIMIZIN ZIY Af 
meaeleai hakkında, Türk heyeti -ilin etmyei ödev bilir. 
murahhuaıınm tevdi ettiği pro. Bükreı: 13 (A.A.) - Tür 

ÖKONOMIK MESELELER je tulağı ihraç bankalannın tel· elçiai B. Tanrı Överin ıefare 
Ökonomik meselelere ı~lince, kiıkine vazolunmll!lur. Bu han.ka· nede vermif olduğu ziyafet 

daimi konıey, Balkan antantı e • ların müdürlerinden hiç olmazsa derece parlak olmutlur. 
konomik konıeyinin 9 - 11 - ıenede bir defa toplanmaları rica Ziyafette Balhan nntantları f 
1935 de Atinada ve 25 - 4 - edilecektir. le heyetleri azuı, baıbakan B. 
1935 de Ankarada tanzim ettiği Keza, dört memleketin hu•uıi tareako ve refikaıı, dıprı • 
protokol ve raporları, hükUmet • kredi müme11illeri de her ıene bakanı B. Titulesko ve ref 
lerden her biri tarafından tasdik toplaıt.maya rlavet olunacaklardır. bütün hükGmet erkinı ve refi 
edilmek kaydiyle, tasvip eylemit- Daimi kona~y, ittihaz oluna" n ayan ve mebutan meclisleri 
tir. tedbirlerin, ökonomik ,artların kanları, aaray mütiri , erkin• 

Daimi konıey, gayretleri mü • hi11olunacak derecede iyileımeai· biye reiai, ba9larmda papanın 
terafik kılmak, mübadeleleri in • ni teminden h!.li kalmıyacaiı neti· kili olmak üzere bütün aefirkt 
kitaf ettirmek ve binaenaleyh cesine ,,...rmı~tır. diğer birçok kimıeler hazn' 
tartları ı•lah etmek için icap e • Balkan antantı devletlerjnin muılardır. 
den 9eraitin mevcut olduğunu dört bakanı hugi;n saat 6 da S. M. Bu ziyafet ve kabul resmi, 
müıahede eder. Kral ikinci Karol taraf mdan top· mi bir hava kinde gece geç 

Binaenaleyh daimi konsey tu · lu olarak 1rabt1I e~ilmitlerdir. Bal· ı kadar ıürmii!tür. 
na karar vermiıtir: 

A - Balkan antantı içinde ve 
aher devletlerle olan ticaret mü • 
badelelerinin tesiıi. 

B - Münakalitın inkiıaf ve 
11lahı. 

C - Türiıtlik münuebetleri -
nin tekıifi. 

D - Banka meıelelerinin tet • 
kiki. 

Daimi konsey, ticaret hususun
da daha a~ık ve daha baıit kaide· 

kıymet kuvvetini azaltamaz.,, 
HOKOMETIMIZIN T AZIYETI 

Ankara: 13 (A.A.) - Mareıal 
Pit.udıkinin vefatı dolayııile Ha
riciye Vekaleti protokol daireıi 
şefi buıün Polonya 5ef aretine gi
de~k büyük elçi B. Potocky'ye 
Cümhuriyet hükUmetinin taziyeti· 
ni bildirmİ!ti~ •. · 

!inhisarlar U. MüdürlüOünde~ 
Çamalb Tuzlaamdan Karadeniz ambarlarına 15000 
Çamaltı Tuzlasından Akdenİ7 amba~larına tOOOo 
Çamaltı Tuzlasından Adalar denizi ambarlarına 1000 
Çamaltı T uzlaıından Marmara ve latıubul ambarlarına 4000 

3000o 
Yukarıda mahal ve miktarı yazılı tuzların taı·tnameıinde 

lı ıeraiti daircıinde nakliyesi pazar lıkla eksiltmeye konulmuıtut• 

1arlık 16-5- 935 tarihine müıa dif perıembe günü ıaat 14 d• 
kılınacağından talip olanların tart nameyi ıörmek üzere her '
pazarlık için de tayin olunan ıün ve aaatte "to 1,5 güvenme 

birlikte Cibalide alım, aatnn komisyonumuza müracaatları. ( 

Almancadan Türkçeye ve Türkçeden Almancaya bibakluO 
meye ~uktedir bir mütercime iht:yaç vardır. (100) lira ~ 
lip olanların 16 - 5 -- 935 perf~mbe gününe kadar memurin 
ze müracaatları. Diier bir ecnebi liaam bilenler te-rcih olıun...-.... 

(2539) 
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Oeullf 011imll1rı ıe li11111rı i~mıe Uıuı iirıi illl11r1 
Devlet Demiryollarının bititık hatları üzerinde (Hay darp __ 

Samsun, Eakitehir - Eliziz, Alayunt - Balık•ir, Afyon _af;..ir 
- Bandırma, Ulukıtla - Kayaeri, Merain, Çankırı, Adapazan) kul
lanılmakta olan vakti hareket tarifeleri 14/ 15 Mayıs 935 ıec• yarı

Türkiye 
MERKE 

Cümhuriyet 
Z BANKASI 

sından batbyarak deiiıtirilecektir. 
91511936 vaziyeti 

Bu tarifeler muhterem yolculara •tafıda yenilik ve kolaylıklar 
temin etmektedir. 

1 - Şimdiye kadar E&kitehir - Konya yolu üzerinden iti emekte .AlKuaH ~,, 
AKTiF 

2 
o an Toros sur at katarları, bundan sonra Haydarpq• - Ankara Banknor ................................... -- .. 8.466. ı 67. -1 

.. , n tın: il ıwogram 15.910 923 1L22.380.033. 5 

- Boğazköprü - Ulukıtla - Adana - F evzipqa yolundan sidip ı• Ufaklık ·····-----------·-·-·~ .. 695.337. 8 5 

leceklerdir. Dahlldekl Muheblrler: 
Adi katarla 24 saatte katedilen Ankara - Adana mesafesi, T o-

roı ıür'at katariyle 15 saatte katedilecektir. Tür . lirası - ........................... JL 864.392.76-

2 - Toros sür'at katariyle aeyahat dolayııiyle Haydarp&fa - Hariçteki Muhabirler: 
Adana araımda mesafesi uzayacak herhangi iki iıtaıyon araımda yol- Altın: Saft ~ilogram 3.806- 986 l 5.854.842. ı 
cular, gidecekleri hakiki mesafe ne olurıa olsun, bu iki istasyon ara- ~ltını tahvili kabil Seıbest döviıı:l tı .12.517.884. 72 

smdaki en kııa yol ücretini ödeveceklerdir. Hazine Tahwlllerl: 

o 

Derulıte edilen en'lkt nakdyt l 
3-Ankara -Samtun-Ankara, Ankara - lzmir - Ankara kll'fılığı L.15&748.563.-

d h ftad 
·k· d f • b' le k l B Kınunun ö ve 8 inci mıd· arum a a a ı ı e a idi ırer JO u atan yapı mııbr. u katar- delerim• rtvfihn Hnine tarı- ~ 

)arda mer yataklı ftlOD Ye JOlculara bulundukları komparbmanlar- fıodtn vaki tediyaı il " l0.
479

.480.-

da ucuz tarife üzerinden ucak yemek verecek yemekli - furıon bu- Seneclat CUzclanı : 
lunacaktır. Hazine bonoları ........................ , [.. S.6 ı ı .500 -

Ticarf senetler _ ......... ............ .. 2.801.826.l 6 

Şimdiye kadar 32 aaatte yapılan İzmir - Ankara yolculuğu haf· Eeham ve Tahvlllt CUzdanı : 
tada ild defa iıleyecek ıeri yolcu katarlariyle 25 saate indirilmittir. l Deruhte edilen evrakı nık· 

Adi katarla 34 aaatte yapılan Samıun - Ankara yolculuiu yolcu A tiycnin karJllıJ! esham 'fe ,, 30.436. 202.!0 
katariyle 30 saate indirilmiftir. talı'fillt [itlbarl kıymetle] 

Şimdi b~-- a____ 1 · il ba d I 
1 
.. ı. .a _ B) Serbest Esbun '"Tıh'flllt .. 4.690.611.70 

ye uar ~ - zmır m naN bn a yo cu -, l'UI· 

lrarada bir ıcce kalmak ameliyle inkitaa utramakta idi. Yeni ihdu Alan ~e d8m tlzerinc aYıns 1 • ff.889.99 
olu • 1 • ka • 1 •--- f d I S T ahvlttı Uıerine ınns [ .,. t.tS0.141.88 nan aerı zmır tariy e .... un tara ın an ge en ve amıun tara-
fnıa ıiden Eıkifehir - Afyon - bmir istikameti yolcuları inkitatız Hlueclarlar· ... - ·--.. --·· .................... -.... .. 
Yollarına devam edebileceklerdir. muhtelff YekGn 

Llr11 
"' 

1 

31.541.53837 

864392.76 

17.872 726.82 

ı 48.269.083 -

6.4t2.8!6.16 

39.lte.m.20 

!27898137 

fSOOOOO-
982452469 

ıBi:ı88.84S.81 

PASiF 

Sermaye ---------· 
lhtivıt akçesi ..... --------·---·· .. 

T edavUldekl Banknotlerı 
Deruhte edilen evrakı nakdye [ 158.748.568.
Kınunun 6 n 8 inci madde· 
terine tevfikan hazine tırı· 
fından vaki tediyıt 10.479.480.-

Deruhte edilen cnıkı nıktlyt 

Lire 
l S.000.000.-
1 026.756.61 

bıkıyesi -··-·······-...... - 148.269.08&- , 
Karşılığı tamamen albn olarak 
tedavüle ilAvetcn vazedilen f: 10.000.000.- 158.260 083 • ...; 

turk Lir••• Mevduatl : 
Vıdtsiz - -····-· 1 17.!7!9".7 
Vadeli ~ 17 172.944.73 

Döviz Mevduata : 
Vadesiz 
Vadeli - --! ı t.482.182.2 

.813.420.09 12.295.552 29 

Muhtelli -·- :=-:··-=-:::: ... ::: .... =~::=:::::::~:: ... ::.~. ~. - - 52.424.SOB.CiB 

YekGn 256.18&845.37 

4 - Haftada iki sün Bandırma tarikiyle lıtanbul - lzmir seri 
lef erlerinden batka haftada iki gün Haydarpafa - Eıkitehir - iz. 
nıir araımda kara tarikiyle de iki seri münaıebat teıiı edilmittir. Adi 
trenlerle 34 ıaat tutan bu yolculuk haftada iki gün 25 ıaatte yapdabi
leceJctir. 

2 Mart ,na tarihinden itibaren: 
lakonto haddi yUzde 8 1·2 - Altın üzerine avana yUzcle 4 1•2 

5 - Haftada bir defa itlemekte olan Ha7daıpqa - Elbiz ya
t~Iı vaıon ae"iıi iki defaya çıkanlmıt ve laia ........ ...,.. ,.nftı1i Wr 
Yentekli vagon ıerviıi de illve edilmittir. 

6 - Toros katarlarının Ankaradan ~Jle Wr 
defa Adanada aktarma suretiyle Ankara - Elbls - Anin• ar&• 

•nda yataklı vqon aerviıi temin olunmuftur, Ye timdiJ9 Cdar 57 
•lte hpılan El&ziz - Ankara yolculuğu Toros kat..Tlanyle 44 

~ate İniliiiJiliiftir. 
Bütün ,.beke üaerindeki yolcu MrYİaİ 

•arımıza aaılmııbr. Fazla izahat almak i 
'anmıza bat vurmalarım dileriz. (2418) 

Mukaddema Bebek Ayazma mahalleai İtalyan çifti••• bili· 
rıumarab hanede mukim iken halen lk.--.lhı .,.Pul....._ ölii 
leon karıu Varv~raya 

lıtanbul ikinci icra Memaılafrmtlan: 

Emniyet Sandıiına rehnetm ek auretiyle mezkGr Sandık idare
•inden 1__.9 - 1930 tarih ve 39177 numaralı aenet IDllCiMnce iltik
raz erledifiniz iki yüz elli liraıını tesviye edilmemeai bueltiyle mef· 
liğı mezbur borcunuzun yüzde dokuz faiz ve yüzde Uç lcumsüyon Ye 
faiz ve kumaüyon ve masarif yekilnundan Jiizde iki buçuk muamele 

"errui ve masarifi icraiye ile maan tahlili huauaunun temini zıwmm
da nıerhun bulunan ·bir çift pırlanta küpe, iki pırlanta yilsük, bir pır-
lanta pantantif, icra ve iflas kanununun 145 inci maddeıine tevfikan 
Paraya çevrilmesi için daireye müracaatta bulunan alacaklı mezkar 
Sandık idaresi tal"afından talep edilmeai üzerine olbaptaki maddei 
kanuniye daireaiude tanzim ve berayi teblil mübqirine teYdian tara· 
fınıza ıönderilen ödeme emri zahrı na mübatirinin vermit olduiu met
l'Ubatta mezktir mahalde ikamet et meditiniz bildirilmiı olmuma meb 
lli leblisatı muktaziyenin bir ay müddetle illnen teblili takarrür et
Zlıit olmakla tarihi ilandan itibaren~34 11630 doaya numaruiyle müd· 
deti nıua,,.enei mezkUre zarfında icranın durmumı mutuammm tifahi 
"en tahriri olarak bir itirazı kanuni ıert veya borcunuu eda eyleme
difiniz takdirde müddeti mezkUrenin hitamını müteakip be"eçbi ta· 
;ep nıerhun mücevheratmızın para ya çevrilmeıi huauıundaki muame-
ltı icraiyenin gıyabınızda infazına iptidar Jalm&C4fı malQıınınuz ol
~ ve bu hU1U1taki ödeme emrinin tebliti ıÜkamma kaim bulunnııak 
uaere keyfiyet illnen teblil kılmır. (2618) 

inhisarlar lstanbul Baş 
müdürlüğünden: 

içki ıatıcılıiı tezkelerinin hükmü bu Mayıs nihayetiacle bitiyor. 
y eniJemek gerektir. Haziranın ıbir ine kadar teskereaini yenilemiye • 
reJc içki satanlar kanunen ceza 13 rürler • 

Kolaylıık olmak için BeYoilu satıcılarına Maywn onundan yir-
~ .ikia- Te lıtanbul ve diier mahaller atıcılarına da Mayı•m yir • 
llıai İkiaiaden aonuaa kadar her pn taJİd edilmiflir. Son rünlere bı • 
.... lnuyarak vaktinde müracaat e lalelerini rica edoriz. 

Gelecek baJiler nüfua teslcer eleriyl• eski tcmkcrolerini ve ikiter 
adet fotofrafmı beraber setirmeli dir. (2228) 

c:lJA """ :ı 
~~ 
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12 AY VADE iLE SATiLIR Sergiyi ziyaret ediniz 
.......... llİIİI ...................................... ~ ............................................ .. 

Ks~aırnbul Tramv21y 
Şirketi 

Ist.anbul ~ inci lflf:ı.s 
ğıından: 

memurin-

Taksimde Pertev aparhmanında 
oturmakta ve evvelce Mülenrüjü 
::!-ırc etmekle meigı.l bulun· 
makta olan Dervi~ zade 

1935 ı'ılının Gidiş - Geliş Proğramı 
1 Mayıstan sonra 

No. Sınır Kalkış Ara ilk Son 
kalkış nnş 

' lbrahimin ifli.ıı 27 / 3/ 935 tarihin· ı 
de açılıp tasfiyenin ~di tekilde 
yapılmaama karar verilmit oldu· 
ğuıidan: 

10 Şi§li • Tün,ı 

11 Şişli • Beyazit 

12 Harbi.) e • :Pattı 

12 A Harbi:te. A'ksaray 

15 Taksim . ~iri ftft: 

16 Maçka • Be,>azıt 

16 A Maçka • Eminönü 

ı i ~işli • Sirkeci 

17 A Mecidiyeköy · 
Eminön·: 

19 Kurtuluş. Beyazit 

19 A Kurtulu~Eminönü 

22 Behet, - Eminönü 

23 Ortaköy • Aksar-.ı) 

34 

(Şiıliden • Tünele 
(Tünelden • Şişliye 
(Şiılidcn • Heyazita 
( Bezayitlan • Şi§liuc 
(Harbiyeden • Fatilıc 
<Fatihten - Harbiyeye 

(Harbiyeden • Aksara11a 
(Aksaraydan • Harbiyeye 

(Taksimden • Sirkeci11e 
<Sirkeciden • Taksime 

(Maçkadan • Bcya:ita 
(Begazittan. Maçkaya 

($i,Ziden • Enıinönüne 
( Maçkadan • b'minöııilne 
(Eminönünden • Maçkaya 
<Şişlideıı • Sirkeciye 
(Sirkeciden - Siıll,ue 

(Mecidiyeköy • Eminönüne 
(Bminönü11dcn • Alccidiyek. 
( hfecidiyckogünde11 - b'mirıö. 
( Eminönünden • JUccidiyek. 

<Kurtuluştan · lleyu:lla 
(Beyazittan • Kurtuluşa 

(Şişliden • Emfrıijnünc 
(Kurtuluştan • Enıinöniine 
( Enıinünürıden • K11rtuluşa 

( Be1ikta5tun • Bebeğe 
< Be§iktaştan . Eminönü ne 
(Bebekten • Eminönii11e 
( Eminönünden • Bebegc 
(Bebekten • Be~ikt011a 
(Ortaköyden · Aktınraya 
(,r11caaraydan • Ortaköye 

3' 6' 
9' 

!2' 
26' .. , ,.., 

·> 1 

9' 
14' 17' 

28' 

5' 

17' 
7• 
ıı· 

s· 
12' 

'.!l' 

6' ~ı· 

17' 

7' 
ı;;· 

6' 
ıo· 

20· 

s· 
l:l' 

7• 

1 - Müflisle alacağı olanların 
s . .ıo 23•40 ve istihkak iddia11nda bulunanla-
6.00 24.00 

6.20 23.30 
7.02 24.1:.! 
6.30 24.00 
5.46 23.20 

rın alacaklarım ve iıtihkaklarııu 

ilandan bir ay içinde 2 inci lfliı 
dairesine gelerek kaydettirmeleri 
ve delillerini (senet ve defter hü-

6.40 23.30 li.saları ve saire) aaıl veya mu-
6.00 22.50 saddak suretlerini tevdi eyleme}~ 

7.15 19.10 
7.3:; 19.30 

6.15 23.20 
6.55 24.00 
6.10 -
7.10 20.20 

. 
rı. 

2 - Hilafına hareket cezai Dlft' 

uliyeti müstelzim olmak üzere 
müflisin borçlarının aynı müddet 
içinde kendilerini ve borçlarını 
bildirmeleri. 

6.40 2045 3 - Müflisin matlarını her ne 
6.2:i 20.00 ııfatla olursa olsun ellerinde bu· 
6,:;5 20.30 luadura.nların o mallar. iizarincleki 
6·4:; 9•40 hakları mahfuz kalmak fartile bun 
7.17 10.12 l . dd .. d d . . 

14•28 18•45 arı aynı mü et ıçın e aıre cmrı 

ı:ı.oo 19.15 ne tevdi etmeleri ve etmezlerse mak 
bul mazerleleri bulunmadıkça ce• 

6.00 23.10 zaf mes'uliyete uğrıyacakları ve 
6.45 23.55 rüçhan haklarından mahrum ka-

lacakları. 6.0:i -
7.0;J 20.10 
6.3;) 20.40 

5.25 -
:i.35 -
).4;; 23.40 
5.5:; 24.20 

1.00 

4 - 20 5 935 tarihine mU.adif 
pazarteıi günü ıaat 14 de alacak
lıların ilk içtnnaa ıelmeleri ve 
müfliı ile mü,terek borçlu olanlar 
ve kefillerinin ve borcunu tekeffül 
eden sair kimselerin toplanmada 

5.r>O 20.;;o bulunmağa hakları olduiu ilan o-
&..15 21.10 lunur. (11470) 

• 2 ve 20 komortmelilc ambalaifarda bufun1tr; 

Ambalaj ve lcomprimelerln üzer"inae hırrs. 

liğin timsalt olan EB markasını ırıytnız 

Nafia Bakanlığından: 
Muhammen bedeli 100.000 lira olan 2000 ton Kr<-ozot k~p,Jı 

z:lrf uıulü il~ ekailtmeye konulmuıtur. 

Eksiltme 24 Haziran 935 tarihine raıtlayan pazartesi günü ,,; 
15 de Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Taliplerin tekliflerini Ticaret Odaıı veıikaıı ve 6250 liralık ,_, 

vakkat teminatlariyle birlikte Z4 Haziran 935 pazartesi günü .-'1 

14 de kadar Malzeme )lüdür1üğüne tevdi etmeleri lazımdır. lst~ 
ler bu huıuataki tartnameleri 5 lira mukabilinde Ankarada Bakaıtl•• Beşiktaş • Fatih <Befiktaıtan • Fatilıe 

(FaWıten • Reşikta~a 14' 
6.30 20.40 
7.10 21.20 ' Malzeme Mudürlüfünden alabilirler. (2478) 

32 Topkapı • Sirkeei 

33 Yedikule. Sirkeci 

( Aksaragdan • Topkapıya 
(Topkapıdan • Sirkeciye 
(Sirkeciden · Topkapıya 
(Topkapıdan • Aksaraga 

< Aksaragdan - T edikulege 
(Y~tlikuleden • Sirkcci11e 
(Sirkeciden • Ycdikulcge 
(Yedikuletlen • Akıaraga 

(Aksa raydan • Edirnekapıııa 
37 Edirnekapr ·Sirkeci (Edirnl'lı:apıdan • Sirkeciye 

<Sirkeciden • Edirnekapıya 
(Edirnekapıdan • Aksaraya 

... 
\l 

8' 

16' 

10" 
16 

5.2S -
:i. ıo 2.3.ao 
6.12 24.00 
- 24.3:> 

!i.30 -
5.45 23,3;; 
6.17 24.05 
- 24.40 

5' 5.25 -
10' 5.45 23.25 

15' 6.14 23.55 
- 2~.2:> 

Beyoğlu Tahsil Müdürlüğünden: 
Verıi borcundan dolayı Gra ham markalı 4 kitilik kapalı bir o 

tomobil Tophane Maliye tubesince satılacaktır. 
Talip olanların 29 - 5 - 935 tarihine müıadif çartamba günü 

ıaat 14 den ıonra mezkur tube tahsil bat memurluğuna müracaatları. 
(2585) FRANSIZCA-ALMANCA DERS 

. 

Almanyada tahsil ıörmii! bir 

S P OR P O S TA S 1 
Türk bayan en modern 111ullerle 
fransızca ve almanca derıler ver • 
mektedir. Arzu edenler Kurun ıa· 

i\llemleketımızde •e ecneb memleketlerinde biltiln spor •e zetesinde A. F. remzine müracaat. 
gençlik hareketlerini ve aporcu gençliie •erilmesi lizım gelen (7053) 
yeni ıekiller hakkındaki yazıları muntazaman takip etmek iste· ı · 

y•ler münha1ıran S P O R P O S T AS 1 nı okumalıdırlar. Selıibi: ASIM US 

Her yerde fiata S karuttur. mutlak okuyunuz. Nqriyat Müdürü: 
REFiK Ahmet SEVENGIL 

~ _, -· __ .. _. - - .. -- -- ---- - - - V AKIT Matbaası - lıtanbul 


