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ismet Paşanın 
istikbali 

Atina ve Peşte seyahatinden 
d6nen ismet Pş. dün sabah, ha
vanın biraz bozuk ve yağmurlu 
olmasına rağmen İstanbul bal· 
kının aamimi alkışları ve iltifat
ları arasında Türk topraklarına 
ayağını bastı; sevgili başvekili
miıio istanbula girerken gördü
ğü bu tezahurat büyük bir mem
nuniyet ile kaydedilecek bir ha
disedir. 

Amerikalıları 
taziye ettik 
Büyllk muhteri Edisonan &ili· 

mil dolayısile Maarif vekili Esat 
bey Amerika Maarif nezaretine 
bir telgraf çekmiş, ve bu elim 
ziya karşısında Türk milletinin 
samimi teessürlerini bildtrmiıtir. 
Maarif veklllmlz mektepleri 

teftlf ediyor 
Maarif vekili Esat bey din 

orta tedrisat ve kalemi mahlul 
mndnrlerile beraber baza mek· 
tepleri gezmiı ve Niıantapada 
F eyziye lisesini ziyaret ederek 
bir buçuk saatten fazla kal!Dlf
br. Bu· mllddet zarfında , 6 mca 
ımıfm Tllrkçe dersinde bulwı
mut mektebin Fizik - Kimya 11-
bor~tuvarmı Ye yatakaneaini pek 

Fakat bu hadisede memnuni
yeti mucip olan cihet bütün si
yasi ve askeri hayatında her 
Yakit devlet ve millet için bü
yük hizmetler görmü§ bir devlet 
adamının son muvaffakıyetlerini 
takdir etmek gibi bir kadirşi
naslık manası bulunması değil
dir. Daha ziyade Atina ve Peş
tede, hatta İtalyanın Tiryeste ve 
Venedik şehirlerinde bu dost 
memleketler tarafından ismet 
paşanın fabsi ı olıyısile Türk 
milletine ve Türkıye cümburiye
tine karşı gösterilen toveccüh 
ve muhabbet eserlerine bir nevi 
mukabele teıkil etmiş olmasıdır 
iri !:>u tezahürata kıymet ve e 
hemmiyet vermiştir. 

İkinci balkan konferansı bu sabah 
Başvekilimiz tarafından açılacak 

ı beğenmiştir. 
Vekil bey bug6n de Feyziatl, 

lsbtnbul ve Kabataı liselerini 
ziyaret edecek, alqam trenile 
Ankaraya gidecektir. 

Cümhuriyet hayra· 
mına hazırlık Konferansta akalliyetler meselesi üzerinde har etli 

münakaşalar yapılacağı tahmin ediliyor Ankara, 19 (Hususi) - Cllm
huriyet yıl dönilmilnün fevkallde 
tezahüratla tes'idi için bir pror 
ram yapıldı. Merasime biltün u
kert kıtalar1mızla beraber (150) 
izcı, mektepler, esnaf cemiJetle
ri iıtirak edecektir. Meclis cad
desinde tribünlerin inıa1ma tim. 
diden başlanıldı. Gazi huretleri 
için hazırlanan tribünün yanına, 
o gnn şehrimizde bulunacak olan 

Umumiyetle herhangi iki bü
k6metin arasında dostluk teessüs 
edebilir. Bu dostluk hüku-
metler münasebatında fili ve 
ameli neticeler verebilir. Fakat 
bu nevi resmi dostluklara halk 
tabakalara arasında kök salma-

[ Aıt tar.ıfı 4 üncü sayıfada 1 

.Alelrme' Asım 

ikinci Balkan konferansı bugün 
Dolmabahçe sarayının büyük salo· 
nunda merasimle açılacaktır. Mera-

sime ı:;abah saat onda haşlanacak, kon
ferans reisi Trabzon meb'usu Hasan 
beyin kısa bir nutkunu müteakip 
Başvekil lsmet Pll§a Hazretleri nu
tuklannr söyliyecekler ve İstanbul 
konferansını açacaklardır. 

llnşYekilimizden sonra murahhas 
heyeti reisleri de birer nutuk söyliye
cekler, muhtelif sahalarda faaliyet 
te bulunmak üzere mütehnssrslardan 

Y nan e Bulg r elek-
taşları · e ... 

Matbuat Cemiyeti dtln akşam bttyUk ve 
parlak bir ziyafet verdi, samimi nutuk

lar s6ylenlldi. 
Hakkı Tank Bey Irat ettııı nutukta matbuatın mUşterek dost· 

luk etrafındaki ehemmlretll vazifesini anlattı. 

Bulgar meslekta,ıanmız Sirkeci istasyonunda 
Balkan konferamı müzakerah- namına Hakla, Halk fırlCası na

nı ta.kip etmek üzere Matbuat c~- mına Rüknettin, vilayet hususi 
miyetimiz tarafından davet edı· kalem müdürü Ekrem Besim bey· 
len doıt Bulgar meslekda,larımız lerle gazeteciler tarafından karşı· 
dün sa.at 12 20 de trenle ,ehrimi- lanmışlardır. 
zc gelmiıler'dir. . • Heyet reisi sabık :draat nazırı 

Bulgar arkadaşlanmız Sırkecı ve (Preporeç) gazetesi muharrir
iıtaayonunda Matbuat cemiyeti lerinden M. Grigor Vasail~cf tem-ı 
reisi Gireaon meb'usu Hakla Ta- den inince, Türk matbuat cemi
nk, belediye namına iktısat mü· yetinin geçen seneki Sofya ziya-
dilrü Kemal Ömert ticare odası [Alt tarafı 6 ına sa}·ıfada J 

mürekkep altı komisyon teşkil edil
dikten sonra konferansın birmci cel
sesi bitecektir. 

Teşkil edilen ilıt.lşn.s komis:onları 
öğleden sonra Yıldn saryında topla· 
nnra~k konferans umumi heyetine veri
lecek raporları hazırlamağa başlrya
caklar<lır. 

Bu akşamki ziyafet 
Murahhas heyetler şerefine bu ak· 

şarn ToJı:atlıayndn şehir namına 300 
kişilik büyük bir ziyafet verilecektir. 
Ziyafette belediye reisi Muhittin bey 

Vali bey Ankara· 
dan geldi 

iki gün evvel Ankaraya giden 
Vali ve beleCiiye reisi Muhittin 
bey dün sabah şehrimize dön
müştür. Muhittin bey Ankarada 

İstanbul şehrinin muatakbel pi· 
lanı ve imar projesi etrafında 
Dahiliye vekAletile temas etmiş· 
tir. Bir kaç gün sonra tekrar 
Ankaraya gitmesi muhtemeldir. 

Greta Garbo 
Perşembe gtintt bu 

cazip tefrikaya 
başlıyoruz 

Greta Garbo, sinema alemi• 
nln yeglne, gUrUltuden, de• 
dlkodudan uzak kalmış ve 

kendi içine çekUmı, 
ylldızıdar. 

Milyonlarca insanlar onun 
garip, anlaşılmaz cazibesine 
kapılmışlar, onun hayatının 
sırlarinı anlamak istemişler
dir. 

Bu arzuya muvaffak olan 
yalnız bir kişi vardır. işte o 
size perşembeden itibaren dik· 
kat sütunlarında öğrenmeye 
muvaffak olduklarını anlata
caktır. 

Yalnız bir gUn sonra 

bir nutuk söyliyerek murahhasları şe· 
hir narnma eelamliyacak, başınurah

haslar da birer nutukla mukabele e
deceklerdir. 

Yarm sabah komfeyonlar Yıldız
da tekrar bir toplantı yapa~aklardır. 
Murahhaslar öğleden sonra eski eser
ler müzesile Topkapı sarayını geze. 
cekler, akşam saat on yedide şeref
lerine kadm birliği tarafından bf r 
çay ziyafeti verilecektir. 

Konferans umumi heyeti ikinci 
IAlt tarafı 4 ünctt sayıfada 1 

Sovyet Hariciye komiseri M. Ut 
vinof için de bir triblln buarla
nacakbr. 

Basvekilimiz çok samimi 
.:. 

tezahüratla karşılandı 
·ısmet Pş. Hz. Atlna ve Peşte ziyaretlerinde 

tkl memlekette vaki temaslarından 
memnunJyetle bahsettiler 

Betvekll Pa'8, .. Ege,, vapurunda TUrk gazetecllerl.
kırmeUJ tevec..cnhlerde bulundular 

,---- --
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aa,veklllmlz lstanbullular arasında 
Bqmdl lsnM!t Pqıa Hazretlerf ile bulunmasına rağmen birçok halk er

HarJcfye vekilimiz Terlik RUştil be- kenden vapurun g~eceği saldllert 
yt ve refakatlerindeki zevatı getiren birikmişti. Şehirde her yer, denJzde 
Ege vapuru dün sabah saat 12 de li- motörler, Jstimbotlar bayraldarla 
manmuza muvasalat etmiş ve büyUk sUslenmfşti. Resmi teşekkiiller ta~ 
bir merasimle karşılanmıştır. fından tutulan şirket vapurlan Sey. 

Belediye rfyasetfnce yapılan istik- risdaln rrh'bmına yana,..alf, pafa)'I 

bal programında Eegenin muvasalat karşılamıya gidecek olan dawtlDtrla 
saati kat'i surette tesbit edll~miş gelmesini bekliyordu. 

' olmasına Ye haftDm çok yağmurlu LOtlen aaııta111 pvirlılla 
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Ti.CARET 

VE.İKTİIAT HAYATI 

lthalit ve ihracatımız 
Ofis üç senelik mühim bir istatistik 

vücude getirdi 
İhracat ofisi, 929 _ 30 _ :a se·ı 

~elerinde ilk sekizer aylık ithı1tat ,.e 
ıhı:ac~tımn.ın istatistiği vUcud:ı ge·ı 
tfnlmıştir. Bu istatistiğe nazaran 
929 senesindeki ithalatımız ı 7 mil· 
yon 994,865, 930 daki 92,668,178, 931 
seneeindeki ise 90,033,232 'fürk lira
sıdır. İhracatımıza gelince; 929 dn 
92,498,421, 30 da S:>,30-t,l 17, 31 de 
69,932,318 Türk liralık ihraca~ yapıl· 
mıştrr. 

Gene ofisin bir istatistiğine naza
ran bazt mühim ihracat mııclcleleri. 

mizin 931 senesi sekiz aylık ihracat 
kıymetleri de şudur: 

Yaprak tütün 13,85-i,346. hanı pa. 
muk 3,086.6 , iç frndtk 4,679,62:i, ku. 
ru üzüm 3,SSG,077, zeytin yağı :-, mil
yon 807,824, afyon 2,04S,l'il, yün 
1,085,349, kuru incir 769,701, arpa 
800,933 Türk lirasıdır. 
Bir haftahk UzUm ihracatımız 

Son hafta zarfında üzüm jhraca
bmrz bir milyon 387 bin kilodur. Mev
fiim başlangıcından 15 teşrirıiel'velt> 

kadar umumi ihracatımn ise 10,229 
tondur. Son hafta zarfındaki incir 
ihracatımız l,861,273 kilodur. Me\'· 
sim bidayetinden ı:l teşriniewele kn-

Saat sekize geliyordu. Dolmabah
çe sarayı önünde demirli buiunan vc 
bir gün evYel donanmamıza büyük 
merasimle iltihak eden Kocatepe ve 
Adat.epe muhriplerimiz demir alarak 
Marmaraya doğru açıldılar lıu iki 
muhrip Egeyi uzaklardan karşıhya

caklardı. Yağmurun devam etmesine 
rağmen Seyrisefain rıhtımıncta halk 

klitlesi kesafet peyda ec1iyor. bu nrn-ı 
da Egeyi Yeşilköy sahillerinde btik
bal -edecek olan İstanbul hcy<'ti az:ı. 
!arı da geliyor, rıhtıma yanıı,:;nıış hu-t 
lunan tütün fohisarrnrn Sayyad i'ıluş

una biniyorlardı. 

dar olan ihracat miktan 10,:;27 ton· 
dur. 

Brezilya ofisi mUdUrU 

Brezilya ofisi müdürü :\f. Tomn
çiç dün lstanbula gelmiştir. 

DUnya buQday stoku 
Bir i tatistiğe nnzaren 1 eylülde 

dUnyn buğday stoku 500 milyon bu
va~o (36) kilo tahmin ediliyor. ts
tatı tik tetkik edildiği zaman buğday 
stokunun her sene biraz daha ar~ 
makta olduğu görülmektedir. Stok 
miktan 926 da lS.1 930 senesinde 4f9 
milyondu. 

Cenubt Amerlkada yUn 
istlhsalAb 

Cenubi Amerikanın bu seneki yün 
1 tihsaHl.tı bir milyon balya tahmin 
ediJmektedir. 

Pamuk fiatlars iniyor 

Amerikanın 1931 senesi pamuk is
tih aHltı 16 milyon 284 bin balya tah
min edilmektedir. Geçen seneki is
tihsalatı 14 milyon 828 bin balya idi. 
Bu seneki i tihsaliit fazlalığı iki mil
yon 561 bin balyadır. Bu raporun 
neşri pamuk piyasasında mah:ms bir 
tenezzül husule getirmiştir. 

yi takibe başlamışlardır. Biraz son
ra Ye5ilköy açıklannda lstanlıul hc
)cti muhfcremesini hamil hulunnn 
Sayyad Mu u Egeyi karşıhımı ve 

üratini pt-k yavaşlatan Egeyi lstan

bul heyeti geçmic;tir. Başında kasl•et 
ve arkalarında gri renginde pardesü
r ü lfıhis bulunan Paşa Ilz. güvertede 
bulunuyorlar, refakatlerindeki zev:ıt 

ile görüşüyorla.rdı. 

Paşa Hazretleri pclc samimt hir 
urette ve bcşüş bir çehre ile heyeti 

knr ı lamış, bütün azalara ~nı avn 
iltifat buyurmuşlardır. Hey~t P~şa 
Hazretlerine lstanbulun pek derin n 
lfıyezal tazimat ve tebrikatmı arzet
miştir. 

Paşa Hazretleri bu tazimat \"C teb
rikfıttan çok mütehnF is olmuşlardır. 

Ege yoluna de\·am ederken l'aEa 

Hazretleri güvertede kendilerini kar. 

Son 
Afganlstanda 

Nadir şah bUyUk meraslmle 
taç giydi 

Londra, 19 (A.A) - Kabilden 
bildiriliyor: Geçen hafta taç giy
me merasimi yapılan Efgan şahı 
Nadir Hanın şerefine tertip o:u
na n merasim meyanında ezcümle 
40 kadar zırhlı otomobil ve bir 
miktar tayyare ile takviye edi
len ve bir Alman kumandanı ta
rafından idare olunan bir takım 
piyade ve süvari kıtaatına fenni 
bir surette yaptırılan manevra
ları zihetmek lazımdır. Rus ıe· 
firi, süfera namına şahı tebrik 
ylemiştir. Bu rasittJe bittikten 

sonra 10 piyade ve süvari tara· 
fından bir geçit resmi yapılmış
tır. 

,.e ''apurlarda bulunanlar cıkmısJar 
~ .. . 

rıhtımda Paşa Hazretlerini intizara 
başlamışlardır. 

Rıhtımda birinci ordu müfettişi A
H Sait, Cçüncü oklordu kumandanı 

Şiikrii Naili, H:eramettin Paşnlarla 
şQrayi askeri azaları, mcbuı-lar, rü· 
esnl memurin, darülfünun m'üderris 

ve talebeleri, Cümhuriyet halk fır

ka ı teşkilatı azaları, muhtelif teşek-

küller mümessilleri, sporcular, mu
zikn a keri ve polis müfrezeleri :ıhıı 
mevki etmişlerdi. 

Tam saat 12 de İsmet Pa~a Haz
retleri \'e Haridye ,·ekili Tm·fik Rüs-.. 
tü Bf. ile n!f akatıerindeki zevat S:t· 
ka-rya motörü ile rıhtıma çıkmışlar-

dır. Başvekilimiz burada kendıleri
ni knrşılıyan paşalarla görüş::-ıüştür. 

bu sırada büyük bir alkış tufanı kııp· 
muş, yağmurun gene devam etmesi· 

ne rağmen askeri ve polis m üfreıe
Ierini teftiş etmiş, herkesi randan 

selfımlamı~ Seyrisefainin )oku sa. 
lonuna ilerlemiştir. Kapıda paşaya 

bükctlcr takdim edilmiş, sonra Paşa 

Hazretleri herkese Allah ısmarladık 
demişler ve yaşa varol sesleri arasın
da otomobillerine binerek Dolmabah· 

çc sarayına gitmişlerdir. Paşa Haz
retleri dün akşama kaclar snravda 
meşgul omuşlar ,.c kece Egede kal
mışlardır. Bugün akşam trenile An
karaya gitmeleri muhtemeldir. 

lstnnbul, 19 (A . .A.) - Hariciye 
miisteşarı Numan bey Avrup::ı

daki tedavilerini ibnal ederek hu-

Saat tam sekiz buçukta Mu. hare
ket etti. İstanbul heyetini Cümhuri
yet H. F. sı umumi katibi Rececp, fır
ka grup reisi Afron m~b'usu Ali. Ma
arif '"ekili Esat, Meclis reicıi vekili 
Hasan, \•ali mua,·ini Fazlı, beledi
ye reisi muavini Hfımit İstanbul mcb-1 
u lan Salah Cimcoz ve Hamdi, Tah

ran sefiri Hüsrev, fırka vilfıvet ida
re heyeti reisi Cevdet Kerim: c;ehir 
meclisi reisi ,·ekili Necip, ticı r~t o
dası resi Nemli zade l\litat, darül
fünun emini Muamer Raşit beylerle 
kadınlar birliği reisi Latife Hüsnü 
hanım teşkil ediyordu. 

ılıyan ze\'at ile ayrı ayn memleket 
meseleleri etrafında görüşmiişler, 

malfımat almışlar, bu arada Yuna
nistan ,.e :Macaristanda gördiikleri g·iin lsmet Paşa Haıretleri ile bir-
tarifi mümkün olnuyan ~arnimi karşı- tikte Ege 'apuru ile şehrimize av
lanma ve tezahürattan b:ıhsctnıişler, det etmişlerdir. 

Saat dokuza doğru da vapurlara 
binecek olan istikbal heyeti azaları 
gelmeye başladılar. Belediyenin tut

tuğu Şirketi Hayriyenin 74 numarnlr 
vafurUJta şehir mecli azaları, ~ledi
ye ve vilayet erkAnı, darülfünun mü
derrisleri, rüesayi memurin, maa
rif mensuptan, hayri, içtimai teşek

kiiUerfn mümessilleri, Halk fırka ı· 
nın tuttuğu Seyri..c:ıefainin Ka lanıış 
vapuruna da İstanbulda bulunan 

meb'uslar, hayrt, içtimai teşekkül
lerin mümessilleri, İstanbulda bulu
; an meb'uslar, fırka teşkilat reisi ve 
,...,.alan, gazeteciler, ticaret odasının 

tuttuğuŞirketi Hayriyenin 78 No.h ,.e 
puruna da ticaret odası borsa memu· 
rinf, ticaret odasına kayith tüccar
lar ve miiıessesat mensupları biniyor
lardı. Saat dokuz buçukta evvelfi 
Halk fır.kasının tuttuğu Kalamış ,.a. 
pvnı. müteakiben 73 ,.e 74 numara

lı vapurlar kalktılar. Arkalarından 
birçok motör ve istimbotlar da gidi
yordu. Bunlan esnaf, amele, cemi
yetleri tutmuş, bayraklarla ve ce
miyetlerinin isimleri yazılı Iavhalnr
Ja süselnmişlerdi. 

llk olarak Egeye küçük Çekmece 
aÇlklannda Kocatepe ve Adatepe 
muh~lerimiz mülaki olmuş, düdük 

ve bayraklarla Başvekilimizi selamla 
m11lardır. Bunda,.. sonra iki muhri
bhntz manevra yaparak dönnıiişler
(fir, Ve Kocatepe Egenin sağında, 
'.Adatepe 1e>lunda mevki alara.k genıi· 

Yunanistanda J\I. Venizelo , l\lacn- İstanbul, 19 (A.A.) - Başvekil Js
ristanda Amiral Horti cenapları ile met Paşa Hazretlerinin yarın akşam 
samimi mülakatlarından büyiik bir Ankaı~ya avdet buyurmaları muh· 

memnuniyetle bahsetmişlerdir. Ilu temeldır. 
temasların memleketler arasındaki Beşveklllmlzln gazetecllerlmlze 

her türlü siyasi ,.e iktısadi yaklaş
mayı takviye ettiği de görülmüş, !>a
şa Hazretleri seyaahtten pek fazla 
memnuniyetle döndüğünü tel~rıırl:ı
mışlardır. 

Ze.}11nburnu açıklannda rnpurhr 
Egeyi düdüklerle karşılanıışlardır. 
Vapurlarda bulunanlar şapkaları, 
bendilleri ile Paşayı selamlamışlar-

dır. Paşa bu coşkun tezahürntn şnp 
ka ve menbillerini sallamak suretile 
mukabelede bulunmu ]ardır. Ege 

önde, kar ılıyanlnrı taşıyan vapur· 
Iar arkada iki hat üzerine yollanna 
devam etmişlerdir. l\lotör ve L tim
botlar da vapurları takip etmişlerdir. 

Ege limana yaklaştığı zaman bay
raklarla süslenmiş n tam on bir bu
çukta Sarayburnuna muvasalat et· 

miştir. Bu esnada Sarayburnıı sahi
linde biriken halk alkışlarla, gemiler 
düdük çalarak Egeyi selamlamrşlar
dır. Hamidiye zırhlısından ve Seli· 

miyeden toplar :atılmıştır. 1\luhrip. 
ledmiz şamandıralar hizasında ayrı· 
larak Dolmabahçe önüne gitmişler ve 
Ege yoluna devam ederek Salıpazarı 

önUnde demirlemiştir. Ege demir a
tıncıya kadar dakikalarca, vapurlar. 

motörler, j timbotlar tarfından dü
dük çalınarak selamlanmr~tır. l\ar
şılıyanlan taşıyan \'apurlar dnha ev
vel Seyrise!ain nhtımına yanaşmış 

kyıme~ll iltifat ve beyanatler1 
J.;ge vapuru, 18 (A.A.) - lsmct 

Paşa Hazretleri bu akşam yemekte 

TUrk matbuatı ve Hariciye ~kili 

Te\•fik Hüştü bey hakkında ..,özler 
söylemiştir. Seyahatin son gecesi ol-

duğu için sofrada Sadullah hey aya. 
ğa kalkarak büyük himny<!leri ile 

Serrisefaini şereflendiren büyük baş
vekile arzı tazimat etmiştir. 

Hundan sonra, Akşam ~azctesi 
başmuharriri Necmettin Sadık bey 
söz alarak bütün seyahat müddetince 

gazetecilerimize gösterdikleri muhah· 
bet ve te\'eccühten dolayı Tiirk ga-

zetecilerinin memnuniyet ve şükran
larını ifade etmiş. vatan ve memle

ket için yeni ve mu.,·affakıyetli ~era
hatler temenni eylemiştir. Başvekil 
Paşa Hazretleri Tiirk gazetecilerinin 
bu seyahatte kendilerine refakat et

miş o]malarından fe,,kalıide memnun 
,.e mütehassis olduklarını öyliye. 

rek, matbuatımızın ,·atan \'e memle
kete hizmet yolunda mütemadi çalış

malarının ve isabetli görüşlerini tak
dirle kaydetmiştir. 

lsmet Paşa, sofradan kalkarken 
Atina ve Peşte seyahatlerinin husule 
getirdiği memnuniyetli intibalara 

işaret ederek, senelerdenberi harici 
siyasetimizi muvaffakıyet ve dirayet· 
le idare eden Tevfik Rüştü bey hak· 

Telgral Baberlarl 
Japonya cemiyeti akva· 
mın kararnnı dinlemiyor 
Tokyoda diktatörlök iU\nı için çalışan bir 

fesat cemiyeti meydana çıkarıldı 

Tokyo, 18 (A.A.) - Nevyork He
rald gazetesi, yeni hükumeti ~~··ir· 
mek ve yerine askeri bir dikh•törlük 
ikame etmek üzere a....-.kerl bir fesat 
tertibatı meydana çıkanlmış olduğu
nu yazmaktadır. Fesadı yapanlar, 
şimdiki hUkQmetin Çin - Japon ih· 
t~lflfı esnasında takip etmiş old•\ğu 
sıyaseti ~k zayıf telakki etmekte
dir. Küçük rütuede 5 zabit tevkif e· 
dilmiştir. 

Japonya cemiyeti akvamdan 
çeklllyor 

Takyo, 18 (A.A.) - ltimadn şa
yan bir membadan bildirildiğine gö
re kabine hadisat ne şekil nlıı·sa aJ. 
sın Japonyanın Cemiyeti Akvamdan 
çekilmesine karar ,·ermiştir. 
13 ler Japonyadan askerini 

çekmesini lstlyeceklAr 
Cenene, 18 (A.A.) - l\ferföı, ya-

rın sabah her iki taraftan artık şi

kayetlerini değil, meselenin musliha
ne bir surete halli için kafi tema
yüllerini bildirerek vaziyeti tanih 
etmelerini talep etmiye karar vermiş· 
tir. 

Diğer tarafın mutabık kalmaları 

beklenilmemekte olduğundan M. Bri
yan, mUdahalede bulunarak mecli· 
sin noktni nazarını teşrih edecek
tir. 

Bu sabahki celse esnac;ında ls
panya murahhası M. l\fadaroganın 

kat'i bir müdahalesi üzerine ı:ı IHin 
her türlü mütekaddim müzakerat· 
tan enel Çindeki arazinin tahliyesi 
lehinde vaziyet aJmış oldukları is· 
tihbar edilmiştir. 

.Taponyanın, Amerikanın mecli~e 
kabulü hakkındaki nota ı serttir; 

maamafih Sovyet1er hakkmp:ı yapı· 
lan telmih ile nihai ihtiyat kaydının 

Kanlı arbedeler 

Ilerlin. IS (A.A.) - Hitler hücum 
kıt'nlan kongresine iştirak etmek ü

zere 74 bin kişinin Briinswike gel· 
mesi bekleniyor. 

Berlin, 1 (A.A) - Brünswik 
nasyonal - sosyalist kongr"si kanlı 

arbedelerle başlamıştır. Birçok ya
ralr vardır. Hitlerciler, amele ma

hallelerinde mukabelei bilmisillerde 
bulunmuşlardır. 

kında çok sitayişli n muhabbetli 
beyanatta bulunmu:.tur. 5-0yıisefain, 

bu akşamki sofrada yaptırdığı tem
sili bir tabloda idarenin İstanbul ve 

lzmir ile Triyeste, Marsilya, !lam. 
burg, lskenderiye hatlarının tee -

fü.; ve inkişafı arzusunu ifade ediyor· 

du. 
Donanma kumandanı Şükrü bey 

imzasile tsınet Paşaya gelen bir tel

sizde bayrak merasimi yapılan iki 
yeni torpitomuz yann kendilerini 

Marnıarada istikbal edecekleri bil
dirilmiş ve lsmet Paşa donanmanın 
bu nezaketine teşekkür etmiştir. 

Seyahatin bu son gecesinde Baş
vekilimiz sofrada ayağa kalkarak, 

bilyük Gazinin şerefine ve sıhhatine 
idarej akdah etmiş ve şiddetle al
kışlanmıştır. 

Ankarada haz1rhk 

Ankara, 19 (T elefoo) - Baı
vekilimizi parlak bir surette kar
ştlar:Jak maksadıle hususi bir 
komisyon tarafından istikbal 
programı hazırlanmaktadır. Me
raaime bütün mektepler, halk 
ve esnaf teşkilata da iştirak ede
cektir. 

Başvekilimiz öbürgün 
mizde beklenmektedir. 
bütün ıehir donanacakhr. 

Samimi telgraflar 

şehri

Ogün 

Peşte, 19 (A.A.)- Türk dev· 
Jet adamlarınm son ziyaretleri 
münaıebetile bir taraftaıı Tür-

Tokyonun bir maceraya atılacaıır.-• 
derpiş etmeğe müsaade bahfflmad 
zannedilmektedir. 

Japon matbuatının haraya i"el 
hulasaları, ükun bahşedecek bl 
mahiyette olup iyi bir tesir yapm 
tır. · 
Japonyanın yeni bir 111uhb,... 

Cenevre, ıs (A.A.) - Japonya 
rafından efkan umumiyeye hita 
kaleme alınmış olan yeni bir muhtı 
neşredilmiştir. Bu muhtırada M 
çuridc tahrikutın ve galeyanm 
eylülden beri artmıt oldaia ve ha 
lin l\lançuride bulunan Japon te 
sının can ve malını ciddi tehlikel 
re maruz bıraktığı beyan olum.,. 
tadır. Çetelerin göstermekte old 
lan faaliyetin, kaçak uker1erin 
bir ve şiddete müstenit hareke!le 
nin gittikçe şiddetlenmesi bu nzi 
bir kat daha karıştırmııtır. 

Dundan başka Çin kunetlerln 
tehditkar bir 8urette tahtit edil 
de ayn bir tehlike tefkil •tm 
Çünkü Japonyanın Mançuride bul 
nan a~keri kuvveti on dört bin k 
den ibaret olup bunlar da 1200 ki 
metre imtidadında bulunan df'ml 
Ju boyunca dağınık bir halde 
tutmuş bulunmaktadır. Halbuki 
çok şakileri nve kaçak askerleria 
ca,·üzlerine maruz bulunan bir 
dahilindeki yüz binlerce Japon 
asının muhafaza ve himayesi bu 
dört bin kişilik kuvvetin uhdHiM 
di edilmiştir. 

Muhtıranın sonunda Japony 
daha ilk günlerde bildirmiş o1d 
,.crait dn.hilin~e a~lerial __.,. 
mak niyetinden vazgeçmem1t ota 
beyan edilmiştir. 

M. Lloyd Georg• Soapllel 

Londra, 17 (A.A) - Sundar 
press gazetesi, M. Lloyd Geo 
libarellerden a)Tılarak BOSJalis 
re iltihak edeceğini istihbaratına 
fen yazmaktadır. 
Liberallerin sol cenahı ile yeni 
fırka teşkil edecek olan mum:ıil~ 
bu fırkam (terakkiperver fıJi(a 
namını alacaktır. Mumaileyh 
fırkaya iki yüç :ıza alacaktır ki 

serisi paı-lrl.mento haricindedir. 
JJloyd George, sosyaliatlere fiti 

için art olarak serbe&tl milı.deld 
başında bulunmabını ileri ailr 
tür. 

Bulgar kral ve knıllceal 
ltalyada 

Sofya, 18 (A.A.) - Kral ve l•r 

çe kısa bir müddet ikamet etmek 

re, ltalyaya hareket etmltlerdlr. 
şarünileyhima, mü&eae1ddren 

hat etmektedirler. Jtalyada, Ital 
kral n kraliçesinin misafiri ol 
lnrdır. 

Foto Fra-
Dünkü sayımızda çakan Ba~ 

kil ımet paşa baa-etlerİllİll 
simleri Foto F raue ..Wbi 
Vaynberg tarafından •ima• 
son fotoğraflarından biridir. 

Mapllah çaht17orlaıl 
Darülfünun emini, kanun çıttman 50 
gün sonra, darülfünunu tctlmlll etdt" 

mek için bir r roje yapıcatlanat 
söylemişti 

Tam 34 gUn geçti 
HAIA bir ses, bir hareket yok! acabl 
buistikbal sig:ısının hududu nerede f 
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İsmet Paşanın 
İstikbali 

l Bıış makalemizden mabaat ] 
dıkça devamlı ve hakiki bir 
dostluk saymak doğru değildir. 
Onun için iımet paşa ile bera
ber Atinaya gitmiş olan Türk 
gazetecileri orada her şeyden 
enel iki memleketin yüksek ri
cali arasında başlıyan dostluk 
münasebabnın hakikaten Yunan 
milleti ve Yunan halkı içinde 
yer bulup bulmadığı noktasını 
anlamaya çalışmalıdır. Atinada 
yapılan büyük milli tezahüratı 
gördükten sonradır ki Türk ga
zetecileri müsterih olmuşlardır. 
Ancak ondan sonradır ki Yuna
nistanda Türk dostluğunun artık 
bütün Yunan milletine mal ol
muş bulunduğuna kanaat etmiş
lerdir. 

Yunanistanda Türk dostluğu 
hakikaten milJi bir şekil ve cer
yan halini alınca lo:ıanda milli 
amalini tatmin etmiş olan Türk 
milletinin Yunanlılara aynı suret
le mukabele edeceğinde bizim 
asla şüphemiz yoktur. Bu 
hakikate Türkler kadar Yu
nanlıların da inanmaması 
lazımdır. Bu itibar ile Atine 
seyahatinden avdet eden ismet 
paşanın istanbulda ve Ankarada 
göreceii kabul tarzına ~er hald.e 
dikkat olunacaktır. Atmaya gı
den Türkler nasıl Türk dostlu-
ğunun Yunan mill~Unin ekseri
yetine sari ve şamıl olup olma
dığına dikkat etmişler ise Yu
nanlıların da kendileri tarafından 
gösterilen dostluk arzusuna Türk 
milletince ciddi ve samimi bir 
mukabele görüp görmediğine 
ehemmiyet vereceklerdir. 

Bu noktai nazardan dünkü 
parlak ve heycanh islikbal me
rasimi ismet paşaya karşı Ati· 
nada yapılan tezahürata bir nevi 
mukabele suretinde telakki edi
lebilir. Çünkü bu tezahürat Tür
i!iyenin en hassas bir unu olan 
vatanperver ·İstanbul halkının 
samimi hislerini göstermiştir. 

Herkes bilir ki ismet paşa her 
nevi tantanalardan ve gösteriş
lerden tamamile çekinen bir 
devlet adamıdır. Bu cihetle ıa· 
hıı hakkında şu veya bu suret· 
le yapılacak merasimin kendisin· 
ce biç bir ehemmiyeti yoktur, 
Bununla beraber öyle ıannedi· 
yoruz ki dün (Ege) den Istan• 
bula çıkarken ismet paşanın 
gördüğü fevkalide tezahürat 
hayatının en nadir ıeyuç saat• 
larmdan biri olsa gerektir. Çu. ~ 
kü bu tezahürat senelerdcnberi 
memleket ve milletinin refah ve 
saadetine matuf olarak takip 
ettiği basiretkirane bir ıiyase
tin kıymeti millet ve memleket· 
çede takdir olunduğunu pek 
canla bir surette ispat etmiştir. 

Bundan baıka ismet paşanın 
diln lstanbula gelişi Türk-Yunan 
dostluğu meselesinde vatanper· 
ver Istanbul halkının temiz ve 
heyecanlı hissiyatınm tezahürüne 
vesile olmakla kalmadı; lstanbu
la gelen ismet paşa ile beraber 
onu istikbal için sahillere koşan
lar italyadan yeni yapıla!ak da
ha bir gün evvel gelmış olan 
(Adatepe) ve (Kocatepe) torpi· 
dolanmm da gördü. Cümhuriyet 
donanmasını süsliyen bu iki gü-
zel torpidonun dünkn istikbal 
merasimi arasında görünüşü is· 
met paşa ile beraber bütün Is
tanbul balkı için bUyük bir ıe· 
vinç ve bahtiyarlık vesilesi ol· 
muştur; çllnkü sevgili Başyekili-
mi:ı bütün dOnyanın emsalsiz 
buhranlar geçirdiği bir devirde 
pek çok müşküliUar ile ..-ücude 
getirdiği güzel eserleri gözlerile 
ıörmiiş, halk da milletin hazi· 
nesinden verilen paralann boıa 
gitmediğini bu eserleri ıörmek
le anlamışbr. 

Yarın Akıam 

MELEKsinenıasm~a 
MURNAU'un şaheseri, aşkın fİİri olan 
ve tamamen Cenubi denizlerin adaları 

ihtişamı içinde sinemaya alman 

,, n_ ... , 
:J~--

TA B O U ' 
filminde 

~ güzellikte inkilip... Gözlerde ihti-
~:Jırı:'.j,_4~~~-~- :~: şam... Kulaklarda neşe... Ve kalpte 

;. , . • -.· küşayiş... Hissedeceksini% ..• 
PARAMOUNT filmidir. 

Yarm Akşam 

EL HAMRA sinemasında 
Bütün dünyanın en meşhur dansözü ROSIT A MORENO 
ve (Rio-De-Janeiro) milli tiyatrosuna mensup FERNAND REY 

ile bir çok büyük lspanyol yıldızları tarafından temsil edilen: 

$en insanlar 
Tamamen Ispanyolca sözlü ve şarkılı mu
azzam opereti ilk defa olarak gösteri

lecektir. Yerlerinizi tedarik ediniz. 
Paramount filmidir. 

JillJl9A-- Büyük muganni: Al Jolson --....... 
Onu Şarkile Söyle 

.._ __ MAJIK'te büyük muvaffakiyetle gösteriliyor. __ _, 

(Niebelungen'in Siegfried'i) sevimli 

P A U L R 1 C H T E R'i 
Viyana Operasına mensup 1 R E N E E 1 S 1 N G E R 

ile beraber temsll ettını 

Kl~ALIN GöZDESi 
Birinci Almanca sözlU ve ,arkıh fllmlnde görmene hazır

lanınız. 22 Teşrln6vvel Perşembe akşamı 
A R T i S T i K' te 

• 
ikinci Balkan Konferansı 

---Konferans için dUn yapılan hazırllk Jçtlmaı 
[Ost tarafı 1 inci sayıfadaJ k!tibl Topaloviç 'İ"ugoelav sosyalist 

toplantısını cuma günü Yıldız sara. f.ıri<ası lideri ve .fşçilerin organı olan 
)'l11da yapacaktır. Radlnlve Norive gazetesi başmuharrl· 

konferans mecllsl dDn toplandı rldir, Ayni zamanda mesai odası u-
Altı Balkan memleketini temsile- mumt litibi olan M. Topaloviç dün 

den heyetlerden Uçer aza ve başmu- bir muharririmize şu beyanatta bu
rahhaslardan teşekkül eden konfe- lunmuştur: 

rans meclisi dün saat 16 da Hasan - Bu konferanstan çok iyi netice
beyin riyasetinde bir toplantı yap- Ier alınacağını ümit ediyoruz. Zaten 
mıştrr. ilk konferansta bu defaki müza.kere-

Geç vakte kadar süren toplantıda lere esas olarak zemini hazırlamış
konferansın ruznamesi tesblt edil- tık. Bundan başka bu konferansa 
miştir. Toplantıdan sonra Hasan B. gelen murahha.~lann birinci konfe
taraf ından meclis azalan na bır ziya- ransta biribirleri ile tanışmrş ve ara
fet verilmiştir. Iarında arkadaşlık tesis etmiş olma· 

Konferansta altı Balk.an memle· sı mesaimizi çok kolaylaştcracaktır. 
ketini temsil eden murahhaslar 200 Hepimiz biliyoruz ki Balkan iti
kişidir. Murahhasların hep i şehri- Jafı Hlznndır. Ve bunu istiyoruz. 
mize gelmiştir Hatta diyebiliriz ki buradan itilMı 

16 rnurahhastan müteşekkil olan yapmadan gitrniyeceğiz. 
Yugosla,·ya heyetinin geri kalan bir Konferansta görüşülecek bir çok 
kısmı da dün gelmiştir. Heyetin rei- meselelerden hepsinin bu konferans· 
si sabık nafia nazın M. Yovanoviç ta bulunması tabit imı'kbsrzdır. En 
Yugoslavya intlhabatr dolayısile ge- evvel kolav ic:ılerden başlıyarak bun
Jememiştir. Kendisine ikinci reis l\f. )arı intaç ~ttikten sonra diğerlerine 
Yuniç vekalet edecektir. Heyetin u- geçmek muvafrktcr. Hangi mesele
umumt katibi M. Topaloviçln uvce~i ]erin bu defa halledileceğini şimdi
Yugoslavya kadm birliği murahhası den kestirmek kabil olamaz. Bulgar 
olarak konferansa iştirak edecektir. dostlarımız konferansta ilk iş olark 

Yugoslavya murahhasları akalllyetler meselesinin müzakere e-
Yugoslavya murahhasları dün sa- dilmesini istiyorlar. Bittabi konfe· 

at 14,30 da Kontinantal oteline gide- rans ruznamesi murahhasların ekse
rek Bulgar murahhaslarını ziyaret rlyeti kararile yapılacak, btz de bu
etmişlerdir. Bu toplantıda bilhassa na uyacağız. Akalliyetler meselesile 
akalliyctler meselesinin de mevzuu biz de alttkadarrı. Ve bunun halle
bahsedildiği ve Bulgarların noktai dilmeslnde bizim de menfaatlerimiz 
nazarlarında ısrar ettikleri tahmin e- vardrr.,, 
dilmektedlr. akalllyetler mes'elesl 

l"ugoslav. murahhaa heıeti umumi _:Yugoslav. murahhaslarmdan P.,ro-

• • 

1 
[Vakıt] ın Tefrikası., 

No.: 79 Hz. ISA 
Yu:aıı; 

ömer Rıza 

• • 
isa, her insan gJbi doğmuş, 

yaşamış ve ölmüştür 
Ona llAhlyet isnat edilemez 

Fakat yukarda söylediğimiz gibi 
kur'an Isanm doğmasından mesihlik 
vazifesini ifaya başladığı müddet 
arasında Isaya müteallik vekayi ile 
alakadar olmaz. lsa, mesihlik vazi
fesini ifaya başladığı zaman "Il<'n Al 
lahın kuluyum. Allah bana kitap 
vermiş ve niibilvvet ihsan etmiştir. 
Bana namaz ve zekatı emretmiştir. 
Valideme karşı, itaatkar olmamc 
istemiştir.,, mealinde sözler söyJiye
rek vazifesini yapmrya başlamıştır. 

Kur'an, lsaya isnat olunan akait 
ile daha fazla meşgul olduğu için 
lsaya ülfilıiyet atıf, yahut onu ana. 
hm oğlu telakki edenleri ret ve cer
he ehemmiyet vermiştir. 

Bundan dolayıdır ki İsayı bir 
kadmcn doğurduğu, bu kadının, bü
tün hamil ıstıraplarma ve acılarına 

tahammül ettiği, onu:n için böyle bir 
mevcudiyete ila.hiyet isnadına imkan 
bulunmadığı, bilakis Isanm tam bir 
insan olduğu gösterilmiştir. 

Sonra Isanm nübüvvetinden bah
sedilirken de onun bu vaziyetine e
hemmiyet verilmiş, onun için Isa 
milletine hitap ederken ilk evvel 
"Ben allahm kuluyum,, diye söu 
başlamıştır. 

Kur'anda 1sanm bcı vaziyetinden 
bahsedilirken onun "Allah kulu ol
maktan istinkif etmiyeceği, onun bir 
peygamber, biT nebi, İsrail oğull~ 
nna gönden1en bir resul olduğu, ge
lip geçen peygamberlerin birinden 
farkı olmadığı, "Rabbim ve rabbiniz 
allahtır ,o halde yalnız ona kulluk 
ediniz,, diyen bir peygamber olduğu, 
onun ve validesinin her insan gibi 
yeyip içtiği, her faninin muhtaç ol
duğu her şeye muhtaç bulunduğu be
yan olunur. 

Hatta lsanm kendisi de kendine 
atfolcınan UlQhlyetıl en açık lisan· 
la tekzip eder ve der ki: 

"Cenabı hak buyuracak: 
- Ey Meryem oğlu Isa! Sen insan-

__. ... ·-·······-·-·-·------······· .............. . 
tesör Elozoviç de şunlan söylemiş-
tir ı 

lara beni ve validemi, allahtan gar.· 
ri iki ilah tanıyınız dedin mi? 

1sa diyecek ki: 
":"""" HAş!, zatı ülUhiyetin müne'/J" 

zehsin. Ben hiçbir vakit söyle
mek hakkını haiz olmadığım bir şeyi 
söylemedim.,, 

Kur'anda l'3ya atfolunan tilühf. 
yeti iptal için onun vefatından il§ 

kere bahsederek der ki: 
Cenabı hak buyurdu ld: Ey lsal 

Seni vefat ettireceğim, nezdime yill« 
selteceğim, seni münkirlerin tefe~· 
vühatmdan pak dedceğim. Sana ina• 
nanlan, inanmıyanlarm fevkint" ç~ 
karacağım.,, 

Isa diyor ki: ... -
"Ben onlara, sizin bana emrettf4 

ğini?:den gayrisini söylemedim. On11V 
ra sizin ev benim rabbim olan nllaha 
kulluk ediniz, dedim. Ben onlarm 3"' 

rasmda bulundukça onlara şehadeC 
ediyordum. Siz beni vefat ettirdıik
ten sonra, onların şahidi siz otduıı 

nuz. Zaten siz her şeye şahitsiniz.,. 
Gene kur'an diyor ki ı 
"Meryem oğlu İ8a allahtır diyen

ler, küf ret mi§ olurlar. Eğer; al• 
Jah Meryem oğlu mesih ile valf desf.ıtf 
ve bütün yer yüzündekileri hcldk et
mek isterse onun iradesine kim karf 
gelebilir.,, 

Bütün bu betler, lsanm vefııİ 
ettiğinft lsanın hiçbir vakit UlOh'4 
yet iddiasında bulunmadığını, bu id• 
dianın bilahare onun taraftan göril" 
nen insanlar tarafından kat edildi
ğini, nihayet Isanın şayet ilah olsa1" 

dr, onun kendisini ölilmden kurf.ılP 
mam icap ettiğini, buna yapama.d~ 
na g6re onun bfr lmıa.mltuı. ba~a ps• 
şey olmadığı izah ediliyor. 

Kur'an bu noktalan daha faı:l• 
tavzih ederek bütün peygamberl~ 
rin gelip geçtiğini, lsanm da öldli!Ü• 
nU, çünkü onun da ondan evvel geı 
len bütün peygamberler gibi bir jıt• 
san olduğunu izah eder. 

- Şimdiki halde akalliyetler me-
selesi bize bildirilen ruznamede yok- ==ı::::=======-=B=l=tm::ııe=d=I-~#' 
tur. Biz bu konferansta ancak ruz. leden sonra saat 4 te Yıldız sarayında 
nameye dair meselelerle meşgul ola- toplanmıştır. 
biliriz. Konferans umumi heyetine Meclis, yann aktedilecek olan ktıfat 
arzedilecek meseleler daha evvel mu· celsesinde ilk olarak Hasan Beyin ılSS 
rahhaslar arasında görüşülerek esas almasını, badehu Başvekil ismet Pş. Hz. 
itibarile bir anlaşma temin edilecek- nin blr nutuk Irat eylemesini. bu natuk• 
tir. . tan sonra riyaset divanının intihabım ~ 

Miiza'kerelerin tamam"!n dostane miltealdben tebrik tılgrafiarının okunma• 
surette cereyan edeceğini zannediyo- ıını kararlaftırmıştır. 
ruz. Ayn, ayn uzlaşmak yolu kon- Bundan sonra komisyonlara riyaset 
feransm sakin olmasını temin ede- edecek olan zevatın intihaptan yapılmıŞ· 
uktiL b~ 

MUrahhaslara hediyeler 1- Teşk:llAt komisyonu; Reis} Hasa.il 
Murahhaslara hediye edilmek u. Bey (Türkiye) 

ure üzerinde Balkan birliği bayrağı 2 - Siyasl muklrenet komisyonu; 
ve (ikinci Balkan konferansı hatıra· Rciı M. Stefan Cocio Pop "Romany"' 
sı) cümlesi bulunan husus! sigara- 3 - Harıl mukarenet komisyonu; 
!arla rozetler haztl'lanmıştır, Reis Mehmet B. Konistza "Arnavutlulc .. 

Yıldız sarayında 4 - lkum komisyonu; Reis l\f.. 
Yıldız sarayında son hazırlıklar Papanastassiou ''Yt•nan,. mumaileyh ayıtl 

da bitirilmiştir. Sarayın methaline zamanda Balkan misakı komisyonuna dJ 
Balkan birliği bayrağile altı Balkan riyaset edecektir. 
memleketi bayrak:lan asılm1ştır • 5 - Sıhhat ve içdmal siyaset kO'" 

Sarayda bir istihbarat ve neşriyat misyonu; Yanltch "Yugoslavya.,, 
bUro5U teşkil edildiği gibi Türk ve 6 - Nünaka!At komisyonu; Reis M· 
ecnebi matbuatı mümessillerine mah- Sakazoff "Bulgaristan.,. 
sus ayn, ayn daireler ayrılmıştır. Meclis; te~kilAt komisyonunda muhtelif 

Konferans zabıtlannt dört siten o- heyeti murahhasalan temsil edecek el•" 
daktilo tutcaak, zabıtlar toplantı- atide isimleri münderiç marahhastarı ca· 
lardan pek az sonra çoğaltılarak mu- yin etmiştir. 
rahhaslara dağıtclacaktır. Arnavutluk; Mehmet B. Konitza. f\{ 

OçoncU konferans Leonlda Natchi M. Bedri PejanL l\f. 
k f 1 Bulgaristan.: 1\.1 Y anko Sa.kazoff. 

Üçüncü Balkan 00 eransı ge e- Andre Tochev, ?.1 le Professeur P. Gbf"' 
cek sene Bükreşte Romanya başmu-
rahhasınm riyasetinde toplanacak- nov. ~ 

Yunanistan; M. Paponast:ı.ssloı.ı. 

tır. Mylonas, M. Bakalbassis. .., 
Taksim Abidesi tenvir edmyor Romanya; M. Cocio Pop, M v. v· 

Bel~diye şehrimizde bulunan Bal- Pella, M Vladescu Rocoasa. 
kan murahhasları şerifine dün ak- Türkiye: Hasan a Ruşen , Eşref a., 
şamdan itibaren Galata kulesi ile Ali Rana B. rd. 
Taksim abidesini elektriklerle tenvi- Yugoslavya; M. Velibor Yonltcb. b. 
re başlamıştır. Givko Topalovitch, l\1 V. Ojordjevlte 

Resmi tebliğ Meclis, tevhidi hukuk komlsyonuı;;~ 
ikinci Balkan konferansı umumf H- harst mukarenet komisyonuna rapte kil 

tipliğlnden: mesine ve başka yeni komisyonlar teŞ 
Balkan konfcwıaı meclisi bupüı eı· cdllmcmWnc wu ver~ıiL 
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ıatanbul terblyel bedeniye sporıHallç idman klUbUnUn boks ve 
klUblle Arnavutköy spor klUbU ı futbol takımları çarşamba ak· 

arasındaki futbol maçı ..-mı Eakl,ehlre hareket etti 
9 Tetrinlevvel cuma günü Arna

fttköyiinde (İstanbul Terbiyeibedeni 

79) apor k1Ubü ile (Arnavutköy rum 
spor kHibü) arasındaki futbol maçı 
çok heyecanlı olmuş ve neticede Ter
bfyeibedenlye klUbü galip gelmiştir. 

tstanbul Terbiyeibedeniye - takimı 
sabaya şu şekilde çıktı: 

.Arif 
Manol, Hasan 
Niko, Namık, Haşim, 
Faruk, Salim, Riza, Mustafa, Ta

rık· 
Birinci devre Terbiyeibedeniye ta

Janlmın hakimiyeti altında geçti. Bu 
den-ede (4) gol yapan Terbiyeibede
nlye takımı ikinci devrede iki ~ol da
ha yaparak galip gelmiştir. Uumlar 

ancak ikinci devrede bir gol yapmı
ya muvaffak oldular. Gollerin iki
l!llnl Riza attr. Diğer sayıları ise Fa-
ruk, Salim, Mustafa, Tarık beyler 
atmışlardır. Gençleri tebrik ederiz.. 

Birkaç maç yapmak için Haliç id
man klübünün futbol takımı ile (10) 

boksör çarşamba günü Eskişehire ha

reket etmiştir. Seyahat bir hafta 
kadar devam edecektir. 

Galatasaray llseslnde tenis 
maçları başadı 

Galatasaray lisesinde (1931 - 1932) 
tenis maçlarına başlanmıştır, Maçla-
ra muallim muavinleri ile talebe işti
rak eylemektedir. Sporculardan 
Semih ve Rasim beyler bu maçlarn 
iştirak edeceklerdir. 

Gençler temaşa grubunun 
mUsameresl 

29 teşrinievel cümhuriyet bayra
mında (Gençler temaşa grubu) 19~1 -
1932 kış temsillerine ba~lıyacaktır. 

Cümhuriyet bayramı şerefine bir 

resmi kabul yapıldıktan sonra (Kör) 
piye i temsil edilecektir. 

Gençler temaşa grubunun 'Amatör sahneleri arasındal 
senellk içtimaı . 

l6 te§rinfevel cuma günü (Gençler TUrk gençler blrliOinde 
temaşa grubu) azası Sultanahmette- fnsao Sarrafı 
ki merkezde toplanarak yeni sene Komedi 2 perde 
faaliyetleri hakkında uzun münaka- 16 teşrinievel cuma günü Türk 
plardan sonra heyeti idareyi inti- gençler birliği (İnsan sarrafı) nı 
hap etmiştir. Geçen sene yapılan oynadı. 
falfyetler hakkında eski heyeti ida Eser nasıl oynandı? Geneler ~e 
re izahat vermiştir. Yarım saat is- dere\;e muvaffak oldu? diye sorarsa-

nız size şu cevabı verebilirim .. tfrahatten sonra yeni heyeti idare 
ilk kararını vermiştir. - Gençler eseri oynamadılar .. Bize 

ı - Şeker bayramında birka~ tem- okudular. Eseri kurtaran ve bu o-
ıll vermek üzere Borsaya gidec~k o- kuma tarzından dışan çıkaran iki 
lan grup arife günü sabahleyin Y11- kişi vardı, 
'luva tarikile Borsaya gidecek ve Iliri 1\le,Ja JNurullah) diğeri ter-
bayramın dördüncü günü avdet e- zi (Musa) dır • 
decektir. l\folla n terzi eseri kurtarabildi. 

Yol ve Jaşe masrafı heyeti idare- Ier. 
ye (10) gün evvel teslim edilecektir. Fakat bu gençler bazı yerlerde 
Seyahati idare edecek zatı heyeti ida· fazla mübalağa ediyorlardı. 
re intihap edecektir. U ak rolünü O) nı) an (Muhli.) 

Heyeti idare şöyle intihap edilnıiş- rolüne hiç ehemmiyet \'em1edi. Ilir 
tir: uşaktan ziyade bir beye benziyordu. 

O kadar ki efendinin karşısında el-1 - Reis: Avni hey. 
leri cebinde dolaşıyor. Ve ona bir 

2 - Muavin: Alaettin hey. arkadaş gibi hitap ediyordu. Za-
3 - Muhasip: Recai bey. 

ten o rol hiç tipine u~-muyor. O gün 
4 - Harici ve dahili i:;ıler müdürü en fena oynıyan amatör (Muhlis) tir. 

Necmettin bey. 
Dekorcu 

Yeni heyeti idareye muvaffakıyet.--;===========;;;;-
ler dileriz. 

Çırçır spor klUbUnUn 
mUsameresl 

Haber aldığımıza göre Çıı-çır spor 
klUbtl cUmhuriyet bayramında bir 
ntlleame" verecektir. Müsamerede 
Vedat Nedim beyin (Kiiı) ismindeki 
Uç perdelik piyesi oynanacaktır. 
! 

Yeni bilmecemiz 

Deş harfli bir hayvan ismi bulu
nuz bu kelimenin son üç harfi göl 
manasına gelsin. Baştan üç harfi 
hakaret ifade etsin! 1 

Doğru halJedenler takdir varaka
larını matbaamızdan alacakla1·dır. 

Tefrika 
No. ı 36 üizli Kıuuetıer i~in~e 1 

TercUm 
eden: 
Dooan 
Ylldız 

(jğle geçmişti. Topsu kararg4h 
kumandanlığına geldik. Genç bir 
kaymakam bizi karşıladı. Kısaca be
ni ietİC'\'aP ettikten sonra karargah 
kumandanlığının hakkımda iyi fikri 
olmadığını bildirdi. Ben itiraz kabi -
Unden buraya erkAnı harbi}enin da· 
Yetil konferans vermeye gel • 
mlf :lduğumu anlatm~ isted~, fa
kat kaymakamdan "Boyle hır şey 
ımU.mkiln değilidr,, ce\·abını aldım. 
Topçu karargA}ı kumandanlığı hiç 
blr Alman zabitinin hud.ut. h~ttını 
seçmesine mii6aade etmemış ımış. 

Geçtiğim RUl5 siperleri dünden iti
ba"n başka bir kolordu kumandanı
nnı emrine verilmiş bulunuyor. Bu 
haberi l§ittiğim zaman yıldırımla v~
nalmqa döndüm. Korktuğum fela
kete ufra.mıştım. Dünden itibaren 
M alperlere gelen dördüncil topçu 
alayının ne mal olduğunu çoktan bl· 
~rdum. Hudut boyunda. mensubi
nt ne temasa gelemediğimiz yalnız 
h aJay fdL Hatta bir kaç defa bu 

husus iç.in teşebbüste bulunduğumuz 
zaman ateşle mukabele görmüştük. 

Ordu erkAnı harbiyesine geldiği
miz zaman gece olmuştu. Baron 
(Gilgenkamp) ın benimle görüşmek 
istediği bildirildi. Kır saçh jeneral 
le karşı karşıya idim. Bir kelime 
konu:.madan beni müteaddit defalar 
ba§tan aşağı süzdü. Nihayet elinde 
ki kamçı ile çizmelerine ''urduktan 
eonra" Buraya ne maksatla geldi
niz?,, Diye) ükseı<. sesle sormaya baş
ladı. "Askerlere inkıiap fikri aşıla
mak istiyorsunuz öyle mi?.. Fakat 
buna muvaffak olamıyaca.ksınız! .. ,, 
Hiddetle baktıktan sonra "Sizi astı
rac.ıgım ! . .,, Bu son ciımle ile hiddeti
ni teskin etti. lki dıtkikctlık bir sii
kuttan sonra gene galeyana gel
ırJştf 

"Siz bir asker olduğunuzu söylü
yorsunuz öyle mi? Fakat siz bir in
kılApçı, bir casus, bir domuzsunuz?_ 
, Cevap Termek sırası bana gelmiş-
ti, ben daha ağzımı açmadan iki as-

1 Gençlik ve edebiyat 

Midilli 
önlerinde 

Hava kararmağa başlamıştı. Se
mada sanki sıkıntıdan takallüs et
miş parça parça esmer bulut küme
leri diyar diyar gezmeğe çıkmış ser
seri seyyah dervisleri andırıyordu. 

:ıi 

Denizin siyah sulan uzun bir didiş-
meden sonra yorgun düşen bir ordu 
gibi gittikçe mücadele şiddetini 

kaybediyor; geminin bordalarınr, 

hafif okşayıp sakinleşiyordu. 
(Kara bumu) geçmiştik. (Gülce

mal) sahile müvazi bir istikamet ta
kip ederek (Midilli) nin açıkların
dan geçiyordu. Güverte derin bir 
ses. .. izlik kuyusuna düşmüş gibiydi; 
çıt çıkmıyordu. Herkesin gözü sabit 
bir noktaya dikilmiş, için için bir 
hasret acısı göğüsleri sıkıştırıyor; 
bunaltıyordu. Geminin denizi yarar
ken çıkardığı sağır gürültüler mut
tarit bir ahenkle bu hazin sükuta 
tempo tutuyordu. 

,, ,, ,, 
Küpeşteye dayanmış (Midilli) nln 

küzük çam ormanlarını yeşil bir yap
rak deryası gibi uzanan bağlarını, 
sahile sarkmış gümüşü .zeytin ağaçla. 
nnı, seyrediyordum. Uzaklardan 
adanın kasabası gözükmeye başladı. 
Muntazam bahçecikler içinde gayet 
beyaz küçük köşkler, deniz kenarı
na sıralanmış büyük mor yalrlar 
gözlerimin önünden birer birer geçi
yorlardı. lki tepenin arasından gü
neş taze bir bakır kızıllığı ile denizin 
morlaşmış sathına aksederek (l\lidil
Ji) )i karanlıkların kucağına bırakı

1 Gençlerin Fikirleri 1 

Talebe birliği ne halde? 
Geçen sene yüksek tahsilin dokuz 

şubesini temsil eden murahhasların 

iştirak ettikleri milli 'fürk Talebe 
birliği kongresi; mütaddit içtimalar
dan sonra vazifesini yapmış idare he
yetini intihap ederek birliğin ihyasın
da ilk hamleyi atmıştı.. Bu ilk ham· 
lenin neticesiz ve boş bir gayretten 
ibaret olduğu hakkmda gençlikte te
hassUl eden kanaatin umumi bir ~ekil 
almaya doğru temayülü ve birlik ida
re heyetinin hakikaten s~siz n !ltıl 

vaziyeti bugün gençlik sütununda bi· 
zi bu mesele ile alakadar kılmaya 
sevketmiştir. 

Bugün talebe birliğinin ismi var 
cismi yok bir müessese halinde kal
masının ne gibi zararlaı-a sebep oldu
ğunu basit bir müşahede derhal mey
dana çıkarır. 

Ağustosta Bükreşte beynelmilel 
talebe kongresi toplandığı halde ne 
yazık ki Türk talebesini temsil eden 
bir şahsiyet bulunamadı.. Londra
daki beynelmilel talebe konf ederas
yonu beş altı ay evvel müracat ede
rek viıe ve sair hususatta talebenin 
teshillta mazhar olması için talebe 
birliğinin karne usuli.inü tanzim et
mesini istiyor. Gerek Avrupada se
yahat edecek Türk talebesinin, ge
rekse Türkiyeye gelecek ecnebi tale
benin miltekabilen bu kolaylıktan is
tifadeleri için bazı teklifatta bulunu
yordu. 

içtima edecek bir odası bile bul~n
m1yan ve mevcudiyeti baZ1 merasım· 
lerde bir iki kişinin bulunması ve a-

tamamen bozulmasma değilse bile &o 

hemmiyetli surette sarsılmasına badi 
oldu. Heyet azası kendilerine tevdi 
olunan işi müttehiden başarmaya uf .. 
raşacaklarına kabahati birbirlerinin 
üzerine atarak hepsi bir tarafa çekfi.o 
diler .. 

Harici sebeplere gelince: Bunlar 
da bu teşel-vüşün devamında mühim 
rol oynamışlardır. Heyet hariç.ten 
muavenet görmek şöyle dursun maa
lesef mütaddit mesailde müteaddit 
müşkülatla karşılaştı. Eski heyeti 
idare zamanından kalmış (1800) lira 
gibi mühim bir para), alamadı. Bina 
meselesindeki teşebbüs de bir netice 
vermedi. 

Bu suretle tetkik edil~k olursa 
bugünkü vaziyeti doğuran amillerin 
biraz muğlak olduğu görülür. Falmt 
bu halin ilelebet de\·amı asla caiz de
ğildir. Yapılacak şey basittir: BiJ\oı 
lik; bu Aciz vaziyeti ile lciz bir mües
sese olarak kalmaktansa, temini za
ruri bJr ihtiyacın mahsul il olmadığı .. 
m itiraf ederek dağılm:ıhdır .. 

Eğer ihtiyaç böyle bir m~e
nin yaşamasını Amir ise, eğer ytikıo 
sek tahsil gençliği böyl~ bir konfede
rasyonun lüzumunu bihakkın arzu 
ediyorsa o zamanın idare heyetinin 
çalışması espabı kongrede taharri o
lunabilir. Fakat hakiki nziyet oldu· 
ğu gibi tetkik edilecek olursa bu şekil 
dahilinde devamın faydası mazarratı 
davet etmekten başka bir şeye yara.o 
mıyacağı aşikardır. 

H. Ş. 

yordu. rasıra gazetelerde çıkan tebrik ve ta- Q . 
,, ziyetlerle malO.m olan birlik idaresi yun yerı 

Vapur biraz "d:ha ilerlemişti. s~ faaliyet programım çizmek şöyle J f 
dursun hala vazife1erın taksimi gibi Adanada gençler ç n bilin yalçın kayalıklarına abanmış 

kıl incir çekirdefini doldurmıyan m~ "Ok istif ade]f bir yer 
müdevver burçlanyJa, YI mış maz- lelerle uğraşa uğraşa bir ~kmaza su- Y • . • 
gallanyla, altı yüz senelik bir ma. rüklendi ve hAl! da sürükleniyor.. Adana muhabirunız yanyor. 
zınuı ağırlığı altında çökmüş (l\li- K rahh 1 ·c 1 Altı sene evvel açılan oyun yen,, 
d . . d ongre mu as arının vazı e e- Ad 1 'ğ' . h .. k ıllı) kaleleri gözükmeye başla ı. . 1 bihakk jf t d'kl . fdd' ana genç ı ının er gun o uma ve 
B nn ın a e me ı en ıa . . . 

u kahramanlık ve ölüm abidelerinin .1 ıu· t •t· . tt' beden ıhtiya~larını tatmın eden bır 
edı emez. ınevcu şeraı ın ıcap e ır- . .. . . . . . 

korkunr enkazı içinde, aslancasrna d'w h 1 d h'l' d 11 rı'nde 1 yerdır, mudavımlennın eksensı mek 
Y ıgi a va a ı ın e e e n ge e- . • • 

çarpışan uzun kavuklu, sırma çep- ni yaptılar ve ortaya bir idare heye- tepli gençlerdır. Mektep tatıhn~en 
kenli, pala bıyıklı, iğri keSkin kı- t' k k b'.tün işleri onlara tev- sonra he.r genç derhal oyun yenne 
l ı çı arara u b" ·· .. 1 d' ;y ıçlr, Türklerin hayallerini görür d' tt'l ld heyetinin adem· mu· koşar \'e utun gun yonı an ıma_.rnı 

·b 1 te d ı e 1 er. are ı h · " tal' 1 'l d' l d' gı i oluyorum. ş daha öteler e ff k 1 .. hazırlıyan sebeplerin er nevı Jımnaz ım ene ın en I" 
ld va a ıye ını . 0 . ild . 1 . i 

YI ınm süratile giden yüzlerce sip:ı- bi k dahilt bir kısmı da harici- nr. yun yen; m avım erm n 
hinin (Midilli) ye doğ.~ kahramanca di~ .. r;;;~ncisi ~azlfelerin taksimin- e~~ri~et~n.i .m.e-ktepliler teşkU etti .. 
at koşturdu!klan gozlerimin önıiin- d ki .. külAttr. Kabinenin teskili ğını bıldığı ıçm a~lma saatleri de 
de bi 'bi 1 e muş :. .. 1 _.;ı·1 · t' H " r serap gı can anıyor.M il ğraşıyormuş gibi günlerce, aylar- ona gore 1esap ..-uı mış ır. er gun 

• • • e ~ şmalar devam etti_ Bittabi saat üçten altıya kadar ve cuma gü"'" 
Diyetini verme)"İP kesi1en kolunu ;1 1 onu heyet arasındaki tesanüdün leri de sabahtan öğleye kadar açık .. 

yaş1r gözleriJe seyreden betbaht bir .. un ~~ ....... -·-.. --·---................ _.. tır. Heııkes oyun yerine - usul ve 
mücrim gibiydim- Asırlarca Türkle- desi indi. nizamına riayet etmek şa.rtile - gil'l-
'rin sıcak nefeslerile ısrnan (Midilli) Gözlerimiz yaşlıydı, gönüllerimiz mekte serbesttir. Oyun yerinde da.o 
benden gittikçe hissiz ve k~tum u- malızun. ha sıkı bir disiplin temini için ilkmek .. 
zaklaşryor; arkamı~da bir yığm si-ı mtSramın derin izlerini ruhumda tep talebeleri ile diğer küçük ço-
yah dağ kütlesinden başka bir şey duyar gibi oldum.. cuklar haftanın üç gününde, büytik· 
kalmadL. gözlerime ağır bir ya~ per· Ahmet Nusret Lütfen sayıl ayı çevirlniı 

kerin zorile dışarı çıkarılmıştım. Be- kağıtları ne suretle mahvedebilirim• birkaç da müsellah asker vardı. Ara
ni yan tarafta bir binaya soktular. diye düşünüyordum. Uyumak zama- banın etrafını saran muhafız siivarf. 
Bina iki odadan ibaret idi. Odanın nı geldiğini bildirdiler, benim odam- lerle arabadaki askerlerin miktan on 
bir.isinde ben hapsedilmiştim. Nöbe~ da.ki çavuş uyumaya başlamıştı. El- iki kişi idi. Hiç kimse benimle ko
çllerin çerkes oldukları kryafetlerin- ]erimi pantolonumun cebine sokarak o nuşmaya mezun değildi. Yalnız gen§ 
d.en belli idi. Hepsi de uzun boylu, turduğum yerde titremeye başladım. mülazim her on beş dakikada bir kere 
sıyah mantolu sa.kin, muti adamlar Bu suretle çok soğuk olduğunu bil- bileklerimdeki keleMeYi yokluyordu. 
dı. Bunlardan hiç birisi beni tahkir dirmek istiyordum. Nöbetçilerden Oğle olmuştu, küçUk bir çiftlikle 
~mlz bir kelime söylemedi. Bulun- birisi merhamete gelmişti, üzerinde- mola verildi. Atlara yem verildi, as
duğum odada portatif bir karyola ki Çerkes paltosunu üzerime örttü. kerler de yiyeceklerini yemişlerdi. 
Yardı. Biraz sonra bir masa ile bir Kendisi kapıdan dışarı gecenin yıl- Açlıktan susuzluktan kıvramy<>r
de sandalye, bir de mum getirdiler. dıdı semasmı seyre koyuldu. Yü- dum. Hiçbirisi benm halimi sormu
Bir köşede demir soba vardr amma cuduma sarılı kağıtları elime deste- yordu. Yalnız bunlardan bir çerkes, 
havanın müthiş soğuk olmasına rağ- ledim, bir aralık sobaya atarak mum- zabitin uzaklaştığını gördüğü zaman 
men içerisinde ateş yoktu. Nöbetçi· la yakmaya muvaffak oldum. l\lüt- matrasından bir yudum su verdi. E.. 
lerin çavuşu benim hapis bulundu- hiş bir beladan kurtulmuştum. KAfi lindeki sigarasını dudaklarrmın ara,.. 
ğum odada kaldı. Müthiş. ~usuzluk derecede ısınmış gibi nöho!tçiye pal· 
ve açlık hissetmeye başladım. Fakat tosunu iade ettim. Gecenin müteba- sına sıkıştırdı. Bu adam bana gece 

. paltosunu veren rerkesti. Yolumuz !kumandanın emri üzerine bana ne ki saatlerini odada dolaşmakla geçır- ~ 
su ve ne de bir parça ekmek verme- dim. Çok korkunç fikirler hatırıma ormanlardan geçtikten sonra akşam 
diler. Saatlerdenberi ağzıma bir şey geliyordu. Firar etmeyi de düşün- olmuştu. Küçük bir köye geldik. 
koymamıştım. üzerimdl' Rus asker- düm lakin civan tanımıyordum, ya~ Nobetç.ilerin ortasında otlardan ya .. 
]erine vermek Uıere getirdiğim kiiğıt- nımda siJAhım da yoktu. Ne tarafa pılmış bir yatakta bann da yer veril
Jar bulunuyordu. Bunun jçin mü~ gidebilirdim? rnişti. ilk defa olarak bu gece ufak· 
hiş surette içim sıkılıyordu. Dar Sabah erkenden ellerim kelepçeli. hklarla teşerrüf ettim, Açlık ve so
olan bu odada gezinmeye başladım. iki atlı bir köylü arabasına bindi- suzlukla beraber bu müz'iç hayvan .. 
Propaganda kağıtlarını vücuduma rildim. Araba, fena dfü;enmiş şose lar da beni rahatsız etmeye başladf4 
sarmıştım. Şimdiye kadar üzerimi üzerinde sarsıldıkça aklım başım- lar. Açlık müthiş bir baş ağrnn il• 
aramadılar, lter dakikada 'bu k~ğıt- dan aynlır gibi azap duyuyordum. A- son şiddetini gösterdL 
ları ~ı ihtimali var. Bu :raba.da benden bqıka g~n~ bir zabit. !BUmedij 



[Ust tarafı l inci ~ayıfadaj 

retinde tanıttığı Hakkı Tarık 
beyle öpüşmÜ§, sonra arkadaşla
rını cemiyetimizin reisine, Tarık 
bey de Türk gazetecilerini kendi
sine takdim etmittir. 

Bulgar gazetecileri Matbuat 
cemiyeti tarafından Perapalaa o
teline misafir edilmiflerdir. 

Gelen heyet dördü kadın ol
mak üzere on kitidir. Heyet aza· 
sının iaimleri §Unlardır: 

M. ve Mm. Grigor Vassilief, 
Bulgar ajansı umumi müdürü M. 
Trayko Popof, La Bulgarie ga
zetesi ba§muharriri M. Nikola
yef ve zevcesi, Matbuat cemiyeti 
ikinci reisi ve (Utro) gazetesi sa
hibi M. Stefan T anef ve zevcesi, 
(Nezaviıimost) gazetesinden M. 
Zagarof, sabık nazırlardan M. 
Hristi Statef ve zevcesi, (Dinev
nik) gazetesinden MU. Vaneva. 
Filibede çıkan (Yuk) gazetesin· 
den M. Govedarofun da bugün 
şehrimize gelmesi beklenmekte
dir. 
Matbuat cemiyetinin verdiği 

ziyafet 
:Matbuat cemiyeti dün akşam Tak. 

simdeki Park otelinin ı-alonlarında 
Yunan ve Bulgar meslekdaşlarımız 
~refine büyük bir ziyafet tertip et

mi:-tir. 
Ziyafet saat 20 de ba.,lamı~ ve :!4 e 

kadar çok amimi bir hava içinde de· 
vam etmiştir. Bu münasebetle otelin 
methali ve salonlar 1'ürk. Yunan ve 
Bulgar b:ıyraklarile süslenm!şti. 

Ziyafette misafir meslekdaşlnrı

mızdan ba.,.ka Bulgar sefiri ve sefire· 
i, matbuat erkanımız n diğer tanın· 
mış zevat hazır bulunmuşlardın Zi
yafet esnasında cazbant evvelii. io;tik· 
lal marşımızla Yunan ve Bulgar mil· 
U marşlarını çalmış, marşlar ayakta 

dinlenilmiştir. 
Ziyafet son unda cemiyet l'eM Gi· 

reson meb'u u Hakkı Tarık b<>) mü
him bir nutuk ı;iiylemiş, muharrirlcr
(\en Jlilali hr,:r hu nutku Yunancnya 
terceme etmi~tir. • ~ utuk ık ık fası· 
lalarla birka(' defa si.irekli al!u:.larla 

karşılanmıştır. 
Haki ı Tarık be>i müteakip Bul-

gar meslekda~larımızın rei. i !\l. Gri-.. .. 
gor Vasilyef Fransızca bir nutuk oy-
leyerek iki memleket arasmdal,i clo t· 
luktan bahcetmiş ve ezcümle demiş
tir ki: 

"Türk ve Bulgarlar birbirlerini 
çok iyi anlamışlardır. İki millet nra
!;ındaki do tluk bugiin her znnıankin
den kuv..·etlidir ve öyle olacaktır. 

Yunanlılarla aramızda bazı ihti· 
H\flar vardır. Falrnt hunlar, ~iiste. 
riJmekte olan hüsni.i niyetlerle. yakın
da ortadan kalkacaktır. Balknn mil
letleri ara mda teminine çal•-:;ılan a· 
henk yakın zamanda tahakl~uk ede· 
cek ve Balkan federa_yonu da hu!'ul 
bulacaktır ... 

~f. Grigor nutkunu, Gazi Hazret
leri hakkında Bulgar milletinin mu
habbet ve selamlarından balısetmck 

suretile bitirmiştir. 
Bundan sonra Yunan gazetecileri 

heyeti reisi M. Kranyotakf de hir nu· 
tnk söyliyerek Türk - Yunan siyasi 
münasebetlerinden bahsetmiş ve Yu. 
nanistanın dalma dostluk istediğini 
söylemiştir. 

fatbuat cemiyeti reisi Hakkı Ta
rık be\·in irat ettiği mühim nutku ay. 
nen ya:ıryoruı: 

Hakkı Tarık B. in nutku 
Muhterem hanımlar, efenıfüer, a. 

ziz arkadaşlar, 
Türk gazetecileri geçen yıl Bu 1· 

ler de diğer üç günde devam ederler. 
Oyun yerinde gençlerin istifadehiıni 
gözeten kitaplar, gençlik cereyanları
nı bildiren mecmuaları ihtiva eden 
bir l<itaphane vardır. Bu k:itpal:ırm 
hepsi yeni harliledir. 

Bundan manda spor merak ve as
kı her gün gençlere a ılanır; , ole~·
bol, basketbol, beyizbol, ping pon~, 
her gün gençlerin oynadığı O)'unlnr 
arasındadır. Oyun yerinin idaresi 
de gençlere tevdi edilmiştir. Dört 
genç müdürün nezareti altmdn oyun 
Jtl'i idare edilmektedir. 

Ge~ff konıyan ve scnçlik için 
çah~n oyun yeri mi.iessislerine te
şeıkklr; ıene gençlik için bir borcf ıı r. 

. R. T. ı 

garistanın güzel topraklarında dolaş. 
tılar. Vitüs tepelerinde anın en te
miz havası ile yalnız maddiyet1eri 
değil mane,·iyetleri de yükseldi. Bul
gar meslektaşlarının hazırl~dıl\lan 

bu fırsat, hatırlarsınız, iki n:eslck 
mensupları hududunu geçerek ild 
komşu memleket arasında bir gönül 
temasına vesile verdi. 

Gene 'l'ürk gazetecileri gecen ha(. 
tal:ır, şirin Yunan ellerine da~·ııt edil
diler; ihtiyar Akropol; Türk • Yunan 
dostlui;'llnUn engin ve derin mana
sını, iç içe mahiyetini yakından ya
şatan hakikaten müstesna bir kvha· 
nın şahidi oldu. 

l\lilli me\•cudiyetimizi miiteha ;;is 
eden bu iki tezahürü yakından tatmış 
olmak saadetine eremiyenler icin 
de bu akşam bu sofranın mtıhiti öy
le tahmin ederim büyük bir fatmin, 
büyük bir teselli olacaktır. 

Ben şahsen ikincisindeki mnhru
miyetimin acısını unutturacak lıiitıin 

sebepleri bumda hazır buluyorum; 
iiyle ki Ti.irkiye efkan umumi)c i bir 
anda iki J·omşu memleketin 4'fkarı 

umumiye ile kucaklaşmış olmak fır
.satını elde ediyor. Gazetecilik ..,3. 
hasında boyuna ilerliyen ve ylikse-
le-n muvaffakı) etlerıni kelimenin 
türkçedeki bütün şümu1i1e m::ıtlrn o. 
lan eserlerinde, çok zaman gıpta ile, 
fakat her zaman alkışladığımız iki 
memleket matbuatının güzide mii· 
messillerini aramızda buluyoruz. 'l'ür 
kiyede kendilerinin ilk sel:ımlıyan 
yer olmakla İstanbul bahtiyardıı·; bu 
gece hize huzurları ile şeref ,·ermiş 
olduklnrı için de biz mcs'uduz. Ililir
~iniz ki hi('bir yerin toprak 'e su 
güzelliklerinde, ha\'a kü a:rişlerin· 
de insan simalarının telkin ettiği s,i. 

birli te ir olamaz; hususile bu insa.ı 
simaları, gördüğümliz gibi böyJe dost, 
sevimli, cana yakın şah iyetlrr olur
sa .. Su dakikada biz bu dost, bu se
''imli, bu cana yakın simalarda hü· 
tün Yunan ve Bulgar diyarını selftrn
lıımış olmak hazzını duyuyorul. 

Muhterem hnnımlnr. efendiler, 
lfondilerinl aramızda görm<'k ve 

yürekten selamlamakla mes'ut oldu-

ğumuz hu me leJ,taşl:ır içinde 'l'iirk 
tarihini bizden iyi tanımış ve h~nim
semiş olanlar 'ar. Miişterek tarihi
mizin safha !arını ilmi kudret n ki· 
fayetle acmı<; ,.e ya nmış olaniar var. 
Yannld tarih cel'eyanlarının bugü:ı· 
lerin sine inde sızan kaynaklarını: 

sczcn!er ve taı ihe rehperlik edenler 
var. Dün bir cephede silfıh nrl,adas
lığı ettiklerimizle bugün bir yeni 
cephede fikir yoldaşlığında hulun
duklarımız bcraherdirler. Buı;tınün 
tarihi demek olan gazeteleri l azıp 
dünya efkarına tanışıklık edenlerin 
)anındayız. 

Bu kıymetli tem fırsatmclan is-
tifade ederek tebarüz ettirmek i te
rim ki Dulgnristan ve Yunanıstanın 
bu kadar güı.ide şah!'liyetlerile ayrı 
ayrı yapılmış hu iki ziyaretin1n ale· 
liide ~yyah ziyaretinden farklı ,·c 
yükc:ek bir mahiyeti, aleliıde hir ta-
nı madan doı{acnk anlaşmalardan 
yüksek bir anlaşma kıymeti olmal< 

tabiidir. 
Biz gazetecilerin ~a1tsi birer nc

ıo;ir rn~ıtal:ırımız vardır. Ver':liğimiz 
haberler sırasıncla söylediklerimizi 
okuyanlar bunların kendi kUrsil· 
sünde kendi fikirlerini, kendi hi lc
rini söyliyen birer fert oldu\darını 
bilirler; fakat ~k. criya hu sörlenen 

özler o l\adar müşterek fikirlerin 
tercümanı olur. o kadar umumi lrn· 
naate intılml< eder veya bu sahifeler. 
sütunlar o lmdar umumi hissin tesiri 
altında kalır ki bu neşriy::ıt ,·ası!a· 

lannı, efkarı umumiyenin kendisi O· 

lnrak kabul etmekte muztar kulmz. 
Bu türlU gnzetder bir mill~t nok· 

tai nazarından mükemmel gazeteler

dir. 
Bence millet noktainazarrndn.n 

gazetecilik, ancak tahriften korlmr, 
ve hakikatleri olduğundan başkn tiir
lü . öyfomek ne kadar tahrif ife 
hakikat olanları ifade etmemek Yeya 
etmeden kn<'mak da bir tahriftir. 

Hakikatleri tahrife uğramadan 
aksettirmeye muvaffak olan gaze· 
teler; milletlerin muhtaç olduklnr. 
ıttıla vasıtalarını temin ederek milli 
'"azifelerini yapmış olurlar. Dahil
de olsun, hariçte olsun yanlış, eksik 
ma16mat nlıp vermek suretile e!t-.-arı 

umumiyenin hata üzerinde teşekkü· 
lüne sebep olan neşriyatm mes'uli
yeti o efkarı umumiye.nin mehabeti 
kadar ağır değil midir? 

Bazan da umum seviyenin f e\'kin
de bir görüşle görülen hakikatler 
olur. Cereyana uymak değil, efka
rı umumiyeye tekamül yolunu işaret 
ederek doğru yolu bulanfarla hirlikte 
yürüme rehperliği yapmak lıu ga. 
zeteye düşer. O gazete bir millet nok
tai nazarından daha mükemmel hir 
gazetedir. 

Bu sofra etrafını alan ''e iki kom· 
şu memlekete men~up olan gazete
ciler: benim memnuniyetle müşahede 
ettiğime göre kndi yurtlarmırı yük· 
sek menfaatleri için işte b5yle ve 
'l'ürk matbuatının ezeli seciyesinin 
pek kolay anladığı bir dille çalışan 
bir matbuatı tem il ediyorlar. 

Kendilerini mu,·affakıyetlerinden 

dolayı tebrik ederim. 
Bakınız. biz geçen yıl Varnaya a. 

yak bastığımız zaman Bulgar meslek· 
taşlarımızın matbuatta bir mesai 
birliği teklifi ile karsılaşmış n Sof. 
yadan lstanbula elimizde böyle bir 
itiliifm kıymetli ,·esikası ile dön
mü~ tük. 

Iliribirleri aleyhine bethahan~ neş· 
riyata sahne olmaktan çekinmek, 
memleket matbuatını iki memleke· 
tin inkişafını ha},rhahiıne taJ;ibıı ve 
bunu kendi efkarı umumiyelerine ol
duğu gibi arza se .. ·ketmek. Tiirk • 
Dulgar düşmanlığını besliycn neş
riyatın bertaraf olmasını i.:;temek, 
mazinin her hangi bir safhasına ra. 
ci ve iki memleketin dostluk müna
sebetini bozacak mahiyette hatıra
ların şimdi olduğu gibi ilerde de tek
ranna yer vermemek temennileri bu 
itiJflfın esasını teşkil ediyordn. 

lki taraf gazetecilerinin keneli kon· 
grelerindc sonradan ta.-:dik ,·e hük
müne memnuniyetle riayet ettikleri 
bu itilafı Türkiye hariciye vekaleti 
ile Bulgar hariciye nezaretinin im· 
zaladığı do tıuk muahedesinin bir 
mütemmimi saymaz mısınız? 

B ne ul nr me lektn lnnn11· 

zrn takaddüm ettikleri bu teşelıbi:S; 
rnilJetler arasında matbuat tesanü
dünün kökleşmesine ve bunun neti
cesi olarak da milletler arasında sul· 
hiin kuvvetlenmesine yardım eden bir 
tohum taşır. 

Fili "e hakiki Lıir matbuat sıılhünün 
aktcdilmediği yerlerde resmi dos~ 
htk muahedeleri, rüzır.1rlnnn faliine 
atılmış bir uçurtmadan ibarettir. Hen 
elerim ki harbin ve sulhün mücyyi· 
desi orduda ise, dostluğun ve süku
nun tecyyüclii mathuattadır. 

l\luhterem hanımlar, efen diler. 
Memnun ve müsterih olabilirsiniz, 

matbuatınız hu teeyyüt altrr.dadır. 
Yalnız uzak yakın mazilerine kanlı 
savaşlar karışmış komşular ara~mda

ki bu sık dostluk alakalarını, siz 
de takip ediyorsunuz, okuyorsun:ız, 

bizden ziyade, bizden olmıyanlar ga
ripsiyorlar! Bu miişahedenin dikkati 
celhetmemesi miimkün değildir. 

Kim ink{ır eder ki biz yak•n de
virlere kadar kavgalı değildik? Lrıkin 
milletler hiribirlerile müebbeden bo· 
J"azlaşmak için yaratılmış biçareler
den ibarettir hükmünü ''eren zalim 

kim? 
Bu ltükmü onlar verchilirlcr ki 

beşeriyetin muztarip zümrelerini dü
şünmemişlerdir; başka milletleri 
)>endi nam ve hesaplarına mezbaha • 
lara sürüklemeyi bir menfaat, bir 
zeyk meselesi yapmışlardır; d?ha 
kaviler yanında zaif kalması tabii 
olan bütün sınıflar eğer bir yere 
toplanırsa km"·et olacağını ve bu 
kuvvetin emperyalizmi muhakkak 
boğacağını anlamışlardır. 

Hakikatte bizim bu mazi müca-
delemizi tahrik t-den de hir gi.irı im. 
perator i. e bir gün emperyalistti. 
Osmanlı deo.·Jctinin ayn ayrı dil 
konuşan unsurları imperatoru ayrı 
ayn ret ve inkfır ettiler. l'\1illiyet 
fikri her yerde emperyalizme kar
şı en keskin siliıh olarak çatılrl'. Her 
millet kendine göre bir idare şekli 
alarak inkişaf yolunu tuttu. Tiirkler 
imperatoru ret n inkarda en sona 
kalmışlarsa daima birlik fikrinde bu· 
lunduklanndan ve birliğin kökii ol· 
duklanndandır. 

Her halde eski mücadele'ier nere
den çıkarsa çıksın mücadelenin !ıitti· 

,_ BORSA 
ği gün aldığı şekil ile beraber coğraf -
ya ,.e tarih, ve iktisat her millete ha
yat şartlarının yeni icaplarını dikte 
ettfriyor. 

Onun içindir ki biz; bugün llalkan 
birlikleri zemininde konuşuyoı·sak, 
bugün mü:. terek menfaatlerden bah
sediyorsak, asıl tabiatın çizdiği iktı
sadi hudutlar içinde biribirlerinin in
kişafına engel olabilecek aMİ11eri 
ortadan kaldırmak istiyorsak, uya
nık milletlerin a ri hayat ve nıilli is
tiklal şart in rını hatta hiçhi r politi· 
kaya e.c;ir olrn:yacak kadar mü~terek 
benliklerinden kuvvet almış istiklal 
Bartlarını ve milliyet cereyanlnrınrn 
en kunetli, en seri inkişaflarını göz. 
den lmçırmaksızın n göz önünden! 
a),rmaksızın, söylüyoruz. ı 

Henüz sanp sarmalamıya uğraştı· 
ğımız yaraların içinde yeni Ye haş-J 
ka bir cidal ihtimalini bırakmamak, 
insaniyete intisap iddia eden bir 
neslin ilk ,·aıifesi olmasıdır. 

'l'ürkiyecle Ga1i deni, mazi deni 
değil, istikbal de\·ridir. Biz milliyet 
çiJ;z; hence hakiki milliyetçi, haşka 
bir milletin vücudiinü kabul etmiş ve 
onun mevcudiyetine keneli rnneudi
yeti derecesinde hürmet borçlanmış 
olur. 

Ben bu fikir, bu his ,.e kanantlt-
bugün ayrı ayn dost olacak Halknn
lılann - yani Arna\'utların, Bulgar-
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rın daha mes'ut bir istikbali kendile- ... ll!!!l!!ııım~----.ı..1111!!!-._. __ 
rine müşterek ideal yapmalannı DIU· Poıı· s mu·· du·· rı· -
hal görmüyorum den;em bunu saffe-
time ve hnynliliğime değil, muhali • d 
mümkün yapmış \'e onun miimhün yetın en: 
gördüğü muhal olmamış bir şe!c olan 
intisabıma bağışlayınız. 

l\luhter<'m hanımlar, efendiler, a. 
ziz arkadaşlar, 

Kim bilir, kaç milyon inı::an oğ
lunun on binlerce ),1 daima meç
hul nefer n tarih deninde bile pek 
aza kısmet olmuş eizze marufi}etile 
sarfettiği saburane cehtin bil'ikinti i 
ve temadi. i olma!;aydr. bugiin U!k bir 
aile efradı gibi dü Unen mllletlc.r 

vücut bulur mu, mesela böyle şuur
lu, biribirine bağlı, istikbaldf>n emin 

Karakolların ihtiyacı için mftnııt 

kasaya çıkarılmış olan S iiı\ 
10.000 kilo gazın kilosuna te1" 
lif olunan on sekiz buçuk J<U• 
ruş fiat haddi layik görUlmediği11• 

den münakasa bir hafta miiddetl• 

temdit edilmiştir. Tenzilatla itsS1
' 

na talip olanların 25 teşriniev,·el 931 

pazar günü saat 15 te defterdarlı1' 
dairesinae mil~şe ·kil mübayaa 

misyonuna müracaatları ilan olU-
fertlerden miirekkep bir Bulgar mil- _n_u_r_._(_3.1:_3_,_> _________ ~ 

leti, i~ce,. zeki, vatanpen-er bir Yu· DarUşşafaka mlldfi~ 
nan mılletı olur muydu? 

H<!pimiz hemen her cümle tlaşm- l üğünden: 
da müşterek oldu(t'undan hahsetmi· Darüş afaka 350 talebesine. ytlP" 
yor muyuz? Ye sulh kadar mii~krck tırılacak harici elbisenin kumaşı ntÜ• 
bir ihtiyaç olur mu? Eğer bu iştirak nakasa ile alınacaktır. Şartnamesini 
hakikaten varsa, hakikaten birliğin görmek istiyenlerin her gün ve mil• 
mevzuu var demektir ve bizi tabiat nakasaya i.Jirak için 28 teşriniev,·el 
cebredecektir. 931 çarşamba günü ~aat on da :NıJ• 

Hususile biz .ve Ilulgadar ve ruosmaniyt>de cemiyeti tedrisiye mer· 
Yunanlılar yalnız hudutlarda yan k · .. tı (332~) 
yana yaşıyamıyoruz; adetleri, zevk· ezınc muracaa an. · · ·l ~ 
leri, ruhları aşağı yulmrı biribiri- cak? Bunu kestirmekte güçlük ~eki• 
ni andıran memleketlerin çocukları· Jebilir; fakat aksi halde, dostl\Jı 
yız: ihtiyaçlarımız aşağı yukarı biri- olmadığı halde de hangi tal'af fazl• 
birini :rndıran memleketlerin çocuk- zarar görecektir, elbette onu k& 
Jarıyız; ihtiyaçlarımız aşağı ynka- tirmek de güç olacaktır. 
n biribirinin aynıdır. Birihir!miıden Dünyayı saran buhran biribirirı' 
ne ?.engin, ne fakiriz. menfarıtleri · benziyen n biribirine benzediği tçllJ 
mizde birlik vardır. Halbuki bir <le cem'i milmkün olan kom uları biri• 
bu menfaatin blitün Avrupa. bütün birine daha sıkı sanlmıya davet edi-
diinya sulhünün de menfaati oldu. yor. Oturduğumuz yer Robcnsorıtııl 
ğunu düşUnünUz, tabii ve hüyiik iş 
bölümlerinin kendi topraklarımıza ada ı bile olsa temelinin kuruldui1' 
ayll".ıp verdiği kabiliyetler ,.e temin toprak tabakasındaki birlikle bu sllfW 

edeceğimiz enerji Ye kuvvet i~,.nfı- sıntıdan mliteessir olmıyacak yoktur• 
nın men'i sayesinde Balkanlarda _ Evet, dostluğa, birliğe gidıyoruı: 
halledilmemiş kalan ihtil:lflar ,·ar. n fakat Sof yada söylediğim gibi birıtf 
düğümlerini çözecek ,.e e ki mede- daha çabuk olalım ki karanlık b8 '° 
niyetlere yuva olmuş yurtlarımız ii . masın ve karanlık geceler !çin öyle 
tünde yeni, müşterek bir medeniyet büyük bir ateş yakalım ki ufak tefe~ 
kuracak - Bir yeni dünya inkişafı- rüzgarlar öndürmesin. 
nrn anahtarınr sakladığınıi'.ı teslim Siz bize dost ,·e aşina :;esler getlt°" 
edeceksiniz. diniz; memleketlerinize döndüğ1ı116f 

Muhterem mi~firlerimiz, dost zaman vatandaşlarınıza bizden rnıı-
meslektaşlanmız, . habbet ve bize karşı emniyet, bu f110" 

Sizin için ben ne söyliyeblıirim': habbet ,·e emniyetten örülmüş ıniir 
Bulgarlar için düşündüklerimizi ge- terek bir ideal götürünüz. 
çen yıl bi.iy\ik resimiz Gazi !-Öyledi; •ğf" 
Yunanlılar için düşiindiiklerintizi Memleketlerinizde bize gö. tcrdı ~ 

d · J> niz iyi kabulün karşılığını verebildi ' 
başvekilimizin dilinden dinle inı1~ -.u bf· 
iki dil ki bir milletin ruhunu srıhyan se diyemem, fakat hunun bizde .1• 

değil, ayni zamanda 
dildir. 

rakh'" minnettarlıg~ı iCnde edebt ona ruh nren o· 
dikse o bize yeter. 

Dostluğa, birliğe gidiyoru1 .. Bu 
gidiş ileri gidiştir. Terkediyoruz \'eh
mini \'eren menfnatleri birlik ile ka
zanılan menfaatler karşılıyacnkhr. 
lsmet paşanın Atinac'laki sözünü ls
tanbulda tekrar okuyoruz; Tiran
da, Sofyada. Blikreşte, Belgratta da 
oku)ahiliriz: Dostluk politilrnlan~· 
da hangi taraf fazla müstefit ola-

Muhterem efendiler, aziz arkndtıf 
lar, f. 

Sabnnızı suiistimal ettim. HeP 1 
nizden af diliyerek davetimizi )\ııbU 
lütfunda bulunduğunuz için tfc te-
şekkür ediyorum, Bulgar, Yun•: 
memleketi, Bulgar, Yunan mnt.bUl1 
ve onların güz.ide mümes illeri r'rr 
f ine Imdehimi kaldırıyorum. 
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Emri .._. .-ı u.1s.,... g~- mlror Ye ubmua 

•emnuoım.pJlla-=-· ~ 
mhaliaum 

JL o. Ye L F. kRaatı tçin senelik Hayclarpqa nbbmmda iaclibam olduju zamaalarda D. D. 50 
•111pr kapalı zari uullle 31 - 10 - No. Jı tatili ecleftt tarifesi apİIJa yazab buaaai prait alhnda 
131 cu .. n.ı &11nii aaı 15 '- ibaleei tatbik edilir. Bu tuaitia tatbik zamam her defumcla DeYlet 
lera lolmacaktır. Taliplerin ,artna- Demi-ollan idarwden teabit Ye tatbikinden llakal bir fla 
...mı almak ve milnakuafa iştirak • ı 
ttmek iizere yevmi mezk4rilı.. te-mlnaı. eYvel illa olunacajı gibi metninde yazıb saatlar dahi esasa halel 
tı akk te 11, elerile bir ıelmemek ıartile idarece her Yaldt tadil edilebilecektir. HURtt r_._._ .. •--'alllr mektelti IPI llnma ôlaa 11000 kilo koyan muv a ve tek nam · 

...... - .,.. llkte tayin olunan saatten evvel ıer11it Haydarpqaya relen tam hamuleli vagonlarm vurutlan 
eti Jr.,.t. ..... .._b•ya konmafblr. Talipler prtname almak B,OM. a vermelerL ('11) - (;s028) -.ezinleriher pıabableyinaaat8cle ambardamaballimabsusundald 

..., ....... mlcl&rllilne mlraeaat etmelidir. Mlnaka· • • • tahtaya yazılarak illn olunur. Saat 12 ye kadar vezinleri talep 
...... tPa 495 liralık teminat ilamdır. la temiaat ya Evvelce pazarlıkla tamirıaln Jcra edilmemq -.agonla~ vezin edilmez. Ula sGnOa&a aaati meuill 

..... ft depozito mretile yahut hDk6metçe muteber tanınlDJf edlleeefl illn edilen Yetflköy Han zamada bu vaıonlann ailo ve antrepo veyhut denize talıliyeı.i .. •h.... lalriacl• ....,.tirilecek ,temiaat mektubu ile olur. ifbu IDlfrewf kumandanlık binuınrn tamı hli l • --=•-= 
.__., ld ~~L. ile ...:1-1~ ktaba rine talip ~madıiından pazarlıtı 21 istenilmek mecburidir. Silo ve antrepora ta ye eri iatııı::uuuuyea 

t ı P "' • • ap Ye ııum&uam ..,ma-. t..... me •• ve ·10-931 çal'§amba eaat 15 19 talik edil· -.aıonlar deniz tahliye hatbna iatenilmit addo!unarak silo Yeya 
tlaret oda .. cla bJd)a oldujuna dair Yeaikayı zarfa koyarak •ittir. Taliplerin ~ini almak antrepoya tabliye edilmeyOp deniz tabliye hathna sevkolunur. 
ihale pil olan 2 • 11 • 931 pazarte1i ıOull saat on bep kadar Te ketifnameyi de almak bere Kom. a Bu tabliye hattnıa seYkobmmu• olan varonlann tahliye hattma 
Daimi eaclm•e •ermelidir. (3136) mllracaatlan. (403) (3020) lronuldakları andan itibaren 3 saat zarfında tahliyeleri için mal 

Kr··-·~-de satılık arsa • • • sahibinin bilcOle tedabiri ittihaz etmeai mecburidir. Mal •bibi UULuı u..u Ordu uhhi)'eaı ih~ için kapalı 
.... metre mural»bama on yecli lira k.,..t takdtr edilen zarfJa tülbent ve gaz saf ile katgüt tarafmdaa muktazi tedabir ittihaz edilmemek dolayllile mllddeti 

v_..1.1.a- ln.-ı-x..__da'...! 77 L--1&- na-·•alı 480 -.-a- murabbaı •e Neoealnnan mUbaJU edilecektir. mezlı4re zarfında tabliye edilmiyen vaıoalar zarar Ye muaıif 
~ --.uu u 11U1U1 - , ...-w• ihaleleri tiilbent 'Ye p1 safın 24 teş· 1 h b 1 b ı U · J • • d inla 
•hamda arıa sablmak 8zre kapab urfla mlzared•J• kOUlut- rinfnel 93l cumarı.l aaat ıs ıe ma ıa i ine ait olmak üzere ıtan u man ıt en ı area 
a- Taliple _...____ •--•- • L ...... ı mldlrlu.A..e katdtfin 15 buçukta, NeoBRlvarsanın mabafaza11 alt.ada bu idarenin mavnalarma da tahliye edilehlllf .._. ..-,._.... •llllA& icın aer •- nam• .._.... 18 da komisyonumu•"& icra kılınacak d "tib tabii _._ t Ji 612 ı· -•-•- k - ve tabliye hattma konulmUf olduklan zaman an ı area J• ...... caa etme "dir. M&zayedeye fÜ'lllÜ için ır1111& maya • tır. Taliplerin §&rtnameslnl Plmak ·1e 

2
4 li 

~ teminat ilamdır. Ba teminat ya ukclea YeJ• depozito mre- ıntlnakasaya fttlrak 1~ yenıi meı- ameleıinin intizamına kadar geçen miiddet için "rayı tecaru 
aıt- ,.but b•L.ıı.met,.. mat_.__ •-- l>ankalarm birinden ge- ktlrcla teklif ve temlnatlarile birlikte etmemek nzere tatili edevat llcretine tabi tutulur. Zikreclilea 
~ uau ...- 9UCI" --- Fındıklı K. o. 3. SL Al. komisyonuna 3 hl · • · "ha ti d erteli 
tlrilecek teminat mektuba ile olur. Bu tekilde teminat akçem ile miiracaatıarı. (S7S) <28'18> •at mi ette illa pn&nliD aaati mea111 nı ye D en 
t-aher 22-10.931 peqeabe ,..a ... ı OD bete kadar daimi • • • sGDI aut 7 ye kadar seçe• maddet dahili beaap edilmez. (S258) 
eadlmene m•-caat edı"l...Uclir. (2856) FaldUu talim tabanı 1C. dan -•·-·--'- -•--

una ---- Ba MJle dariilflinaa talim :&buru. DeYlet Demiryollan matbaumda toplanan ve to.,-gm VMm 

B-.ildq beleclif_.em OrtaklJde Mehmet P1o tolnıpmun na kaydolunmak istiyen darülfünun kırpıntı kijıtlarla bitin i•hııyon ve aemalerde teraklm edea 
lst L--- k h il d kurta ak L.I• kor- ft bana mu•dil Y8ksek mektep mezun- '-U '-·- bil 1 f b d . k" hurda evrak ft _,...dald blchnm ao tamnı eye n aa rm 9l'"" Jarfle lise ve muac1n ınekWP1er Ye er- au aaı....,. et, te gra an ı ve •ır e1 ı ve 
bluk duyan ~rbk .-retile lap eltirllece;ind• talip olanla- kek muallim mektep menalarmm ta- defterlerin Mr aene mOddetle ıatıfı mOzayecleye konm~ 
nn 21 tepinienel 9Sl parpmba tlDI aat 14 de Betiktq be- burca kayıt m•ameı.ı 5 - 19 - 931 Mllzayede ~2-10-931 tarihine mU..dif perıembe gOnll aaat 14te 
leci• ..r.ı 8r tlan uıa olan• (5201) den itibaren bu ayıa 80ıayetine kadar H d T la la "ti ıyeü enclbaeı,.. m acaa • cleY&m edecek 'Ve ikinci ıetrfn 931 bl· ay arpap matazaamda icra kıbnacakhr. alip o n rm fefAI 

ilk mektepler için Hizama obua 600 adet sandalya kapab zarf- rfnd rhUnden itibaren tedrisata baş.- &trenmek llzere her f1bı mezk6r maiaza mtldOrlOiOne mllracaat 
Ja mlDÜ ... J• koaalmqtUr. Talipler prtname almak için her :!'::':t'!~~r:Bu makatla ita teralti edebilecekleri ve yeYmi mezk6rda 100 liradan ibaret pey akçe-
.... tnmm mldlriyetine mBracaat etmelidirler. M&zayedeye A _ Mektep ........,., diplomuı sini hamilen iıpab vGcat eylemeleri ilam relditi illa olunur. (S196) 
sirmek IÇla 54 liralık temlna~ llzımclar. Ba teminat ya nakden B - Mı 'Ve sıhhat raporu 
Ye depozito 1111etile yahut hlk6metçe muteber taDJDllllf banka- ~ = :!::iı:Z:::.=ti masad- Istanbul Evkaf müdür

lüiünden: 
lana ltlrh*len ptlrilecek temhiat mektuba He olar. ifbu tem1nat dak hllsnUhal Yarakur 
mektabm YeJ• temiaat mektuba ile prtname. tôlif mekbaha- · M - 4 •det fototraf ile birlikte 

a1_._ -_ ... ___ ... _ b_..• ld..&...- dair etik llalrll latanbal Bayazıtta gbar kumaa-
• ye ......-t VUll9lllUll 7•.... o --.- Y aya m danlılına teraiti anlamak bere her 
aaıfa n,..a Me ~ olan 22 TepinieYYel 931 perwembe afi1ı mUracaatıan illa olunur. (382) 
.... IUt • ..... -bllar daimi eacllmeae nrmelidir. - (2915) 

Kıymeti mubammen•i 
Ura Kan11 

~q Belediye binasının tamiri esnasında a&kBlen kaplama • • • 
lildalari puarLk suretile sablacağmdan taliplerin garnıek için Halıcroflu ukerl w.a ve ahırları· 

386 67 Tamamı otuz yedi zira terbiinde Galatada Y eal-

tlba Ye almak imyenlerin yevmi ihale olan 21 Tqrinienel 931 nın tamiri için pazartıtı 20 -10 - 9!\1 
Ç.Pmba ... ..ı 2 ele 8-tildat bel~e fGbaİ eaclmeniae tarih salı ıJinU aaat il te yapılacak· 
ID .. CMtlan illa ........ ('lACA.: tır.. TaU..a.~~ pn.-111 almak, ke-

cami mahallesinde vaki 49 atik 39 cedit Ne. ile 
murakkam fevkinde bir odayı mlftemil kip 
dlkk•ma 180 hiue itibarile 14,5 hlaieaL 

_,, tlflerl drmek ynml •uayyende pa· 
Semti Ye -biı Adet im,.. aıtıta lftfrak etmek ı-re Fındıklıda 

551 25 Ta•• 2105 lira t•biiade Omklclanla C.-.. 
Huu pap malaalleaiade Taambafl caddeaiacle 
atik 51 No. ile murakbm bir kıt'a bahc-ia mala
iti _, hiueai. 

Wllapa .... CMleı.a...... 1 K. O. 3. SL Al. JCom. nuaa mira· 
..... .-..1~.u 2 caatlan. ("4) (317') 

" " unJ7ualllllU9 ••• 
" ., llarifetname sokajı 1 768 32 Ta ..... 134Uflll16 santim terbiincle Yeclilmlecle 

imrahor Jlyaa be' mahalleainde atik Narblrapa 
cedit Malazea ıokajıncla atik 126 mtlkmv cedit 

.. •• Se.;. Omer M. Ereylı ldHae dy--.1;.. 2 Gflvercin maı..-..ıne ihtiyaç oldu· 
ı- -~ fundan m - 10 - 931 l&b ıln8 1"30 

1 da P&zarhtı icra Jalıaacaktır. Talip· 
2 lerfn Prtnamqt al•k Te nllmanele-

.. .. .. " ... " 
" " Silim meydanı clvannda " 
" " Çakurboltan sobjı 2 rini alnnek tlsere .. r sUn ihaleye lt

7 No. tle murakkam Gç oda, bir sofa, bir matbala 
ye Wr bellJI mlftemll iki katla mu baltıce ahpp 
bir hanenin tamamL F atıla Daireai mlcliriyetinden ı 

Harik mahalleri dahilinde olup semti ve aokaklan yazalı 
~ bulunan •la açık ~m ahab...,.. ikametılblan 
~al baluam._. biaaen kencliletj!Je tebliıat ifa eclilememiıtir. 
Her aa teblibdea bali olUlllDİyaa mezldlr kayulann ajıdan btr 
tafta urfmcla eahabı tarafmdaa bpablmadap taktirde dairece 
........ rak lulei mılamr edileceti Ye muerifi vakıamn ealtabm
tf ..,..., -Ac-*.' m-.16m, ~~ 6-e ilim kt!Jfiret ohunır. (3333) 

114 

tanbul Evkaf müdür 

25 

• 

Tamamı 128' .,,... terWh.d~ INhlaaa AbVar
da Kovaoefede ma~de ~e hoCa IO-

kajında 12 No. 11e mbralciam 1>ır •ıta ananın 
tamamı. 

Ta .. ma 15 Uf•D terbiinde bulunu Geclikpap 
ela Çadıia Ahmet Çelebi mahaUeainde Ge-
dikpqa caddeaiacle atik 96 cedit 1ı2 No. 
ile murakkam bir bap kip baneniil 70 
hian itibarile 39 biueai 

Belada ,..t, •haDe, sokek Ye numaralan muharrer emllki 
whllle llblmık &aere dlrt hafta mtldd'etle Dlna vazolunmut· 
tm ~ tepinİAllİlliD 24 ine& Alı .... Aat 15 tedir. 
Tallp dlmak i9fiyealer kı,...U muhammeneala ylzcle Jecff ha
Na aiıbetillde pey akçelerile benber Çeaherlilafta htanbal 
'IJtlllaf· mllcllripti htnanda Varidat 18'dlrlyetl mehlalıt kale

illlraeaatlan illa olunur. (3522) 
ilnt•; l '. '. 

t-mr~.~m erkek san'at mektebi 
Talebe ka,._, deY•• edilmektedir. Maranıozluk, TeaYiyeci 

ft motlr lr, el~çilik, ahlaf te,iaatçalhk tuheleri vardır. 
itlerde çala .. •r 1a11la. Her ,Un f5iled• ıwa an

,~._.._ ...................... *'._ lipadac!aktir. ('217) 

tirak edeceklerin dı •••nen ftkftte 
3. K. O. Sa. Al. kolda1onuna mira· 
caatlan. ( '55) (3*) 

• • • 
K. O. Te birinci fır~ Dttiyaa için 

kara btim 21 - ıo - 931 çarpıaba 
rtlntl uat 14 te ,..arlrkla alınacaktır. 
rnllplcrh: prtnamtYI almak lure 
°1er ıUn Yf' lluıl•ve ltttrak etmek ti· 
zere maa11en nktta•• K. O. 3. Sa. Al. 

Clul ~• kıymeti ballda irae olunan emllki mabltle tlart 
hafta mlddetle aleni olarak mOzayedeye koamuflur. MtbayeclHI 
Tefriaienelin 27 inci Alı sGnll saat on befteclir. Talip olmak 
iatiy....., ballda muharrer kıymeti mulaamm••İD yGade , .. 
bu~ap ailbetincle pey akçelerile birlikte yeYlllİ ve ... ti melk6ra 
kader Ç•berUUfta lataabul EYkaf mtlcl&riyeti biusmcla ftriclat 
mldlriJltt mablallt k11mma mllracaatlan illn olunur. (2790) Ko. ".1ilracıatlın. ("6) (3281) _...__ ____________________ _ 

ram ftatı .,;. ~" ...... Istanbul Evkaf Müdi-
mlteallhld• atı ol.ak ttare bir adet 

yeril fit dola .. n.10-931 çıiıpmba si- n·yetı·nden ,· al aat 15 te IUlesl icra luhnaeaktır. 
Taliplerin ..,ınam•lnl Ye krokisini 
aJ.U ._.._ komlqopa mınicaatıan. Kaymeti mahammenui 

<"'7> - (3388) Ura it'--•.. ._.., 
lstanbal 1eftam etJa •e teelailat 53 2' 

antban ı~ın 22 - 10 - taı peqeRlbe Tamama S3 zira 26 .. tım terbüade huhmd EJlpte e--4 
dal aut 16 da alent Dlfiaakasa De Kuımpap mahallainde ÇamJekçiler sokapda atik 30 • 32 No. 
balya IPI alınacaktır. Taliplerin prt- ı k 
namesini almak •• mtinakbaya sfr· ile murakkam tamamı mahllll bir bap dakkla arMll •iL•• 
mek üzere ınezktr alla ve saatte te- Dlere dlrt hafta mllcldetle illa ye mllayecl.,e koamafbll'. Mlza
minatlarfle Fındıklıda 111. K. o. Sa. yWeai T--rini1aninin oaunca Sala -n-ı ... t on befteclir. Talip 
AL Kom. nana mlracaatıan. (313) ....,.. •-

(28'73) olmak iatiyenler kıymeti muhamm•eala ylade yedi huçaju Diabe-• • • tinde pey akçelerile beraber Çealterlitqta ı.tanbul Evkaf m&dl
riyeti bina11nda malil6llt lclareaine mllracaaUan ilin ohumr. (3160) Hahcıoflunda K. O. lıtfMdlm ta· 

burunda mevcut arabalar pamrhk 
euretile tamir ettirilecektir. Taliple- -----------------------
rln prtnameslnf almak Ye pazarlrfa Jendarma satın alma komis
lftirak l~ln 22 - 10 - 931 perpmbe 
ıiial aat 1' te Kom. a mtlracaat1a· yonundan: 
n. (470) (3328) 

Cinai Mddan metre 
·ı•-•• Dr. ibun Saaii ~ .. - Fabrikalar mam..W. 7600 

Gonokok aeııı yerli baki pamuk bezi 
Belaojuklap ve ihtilltlarma Ci• Ye milrtan -Landa •a11h L-ı kapah zarfla _.__ __ ...._. 
lcartı pek telirli ve taze ap- 7- ı uc ~ 
dır. Dlvanyolu Sultan Mahmut Mlaaka• 9-11-931 pewtem glntl aut 15 teclir. ~ 
t eai No. 189 ..... ek için berı&n Ye mlnakuaya ııtirak için de ,... ..... 

kOrcla Geclikpqada jaadanpa Satua alma k:~ııc..-..~,_ ..... 
caatlari: tDD. 
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Anadolu ciheti 

ELEKTRiK 
Fiatlarında Tenzilat 

Eski flat: 21,20 kuruş Yeni fiat: 19,3 O 
0/0 10 Tenzilat 

Yeni kilovat saat başına 70 para ki aynı meblağ ile eskisinden 
daha fazla elektrik sarfedebilirsiniz. Bundan başka muayyen 
bir sarfiyattan sonraki kilovat saatleri O J o 50 tenzilata tabidir. 

Bu hususta daha fazla malumat almak için 

Ameli Elektriğe 
ve atideki bürolarımıza müracat ediniz: 
MUhUrdar caddesi No. 73 - 75 Kadıköy. Telefon: Kadıkay 783 

312 Şirketi Hayriye iskelesi No. 10 Üsküdr. ,, 

Jandarma satın alma komis
yonu riyasetinden: 

15000 Takım kısa kol ve bacaklı çamaşırın kapalı zarfla mü
nakasası 4-11-931 tarihinde çarşamba günü saat 15 te yapılacak
hr. Şartnameyi görmek üzre her gün münakasaya iştirak için de 
yevmi mezkfırda taliplerin teminatlarile birlikte Gedikpaşada 
jandarma satın alma komisyonuna müracaatlan. (3177) 

IogiJtere'de imal edilen 

Qillette 
Tıraf makinele
rine tatbik edilen 

iv\[§~ 
D_Eı LlJXE 
Tıraş bıçaklannın 

l O adetlik paketi 
100 ve 5 adetlik: 

Ganrımübadiller takdiri kıymet 
komiseyonu riyasetinden: 

Karar numaraları 1081 ile 1111 ara
sında bulunan gaynmübadillerin 
yüzde 20 hasebile bonolarını almak 
üzere teşrinievvelin 20inci salı günü 
saat 10 dan 16 ya kadar komisyona 
müracaatları. (3339) 
) As. mk. Sa. Al. Ko. müdürüğünden 
Askeri mektepler ihtiyacı için 

30,000 kilo şeker kapalı zarf suretile 
satın alınacaktır. ihalesi 27 Teşrini
evel 931 sah günü saat 14,30 da Har
biye mektebindeki mahalli mahsusun
da icra edilecektir. 1'aliplerin şart
namesınt görmek için komisyona 
müracaatları ve iştirak için de şa!fr 
namesi veçhile hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını vakti muayyeninde mü
selsel numaralı ilmühaber mukabilin
de komisyon riyasetine vermeleri (77) 
(2753) • • • 

Askeri mektepler ihtiyacı isin 7000 
kilo kırmızı mercimek aleni münakasa 
saretile satın alınacaktır. ihalesi 4 
teşrinisani 931 çarşamba günü saat 
16 ya kadar Harbiye mektebindeki 
mahalli mahsusunda icra edilecektir. 
Taliplerin şartnamesini görmek için 
komisyona müracaatları ve iştirak 
kin de vakti muayyeninde lıazır bu
lunmah~n. (102) - ('nSl) 

• * • 
Askeri mektepler ihtiyacı- için pa 

znrlıkla beş şartnamede 20.000 kHo be
ynz peynir satın alınacaktır. Pazarlı

ğı 24 - teşrinievvel - 931 cumartesi 
gtinU saat 16 ya kadar Harbiye mekte
bindeki mahalli mahsusunda icıa edi
lecektir. Taliplerin şartnamesini gör
mek için komisyona müracaatlan ve 
iştirak için de Yakti muayyeninde ha
zır bulunınalan. (110) (3316) 

• * * 
Lernmn dDtlm evi ihtiyacı l~n 

..J85Q kilo makfne 111ğx talibi uhdesin· 

dedir. İhalesi 25 teşrinievvel 931 pa
zar günü saat 16 ya kadar Harbiye 
mektebindeki mahalli mahsusunda ic 
ra edilecektir. Taliplerin şartname
sini görmek için komisyona müraca
atları ve iştirak için de vakti muay
yeninde hazır bulunmaları. (109) 

Kilo 
110000 
150000 
100000 

80000 
11000 
5000 
7000 

70000 
533000 

Kilo 

(3315) 

* * * 

Süvari l\fp. 
Topçu nakliye Mp. 
Topçu atış Mp. 
Olçme taburu 
Gülha.ne hastanesi 
Maltepe li~esi 

Gedikli Kç. Z. Mp. 

3900 Tıbbiye Mp. 
5.100 Tatbikat Hs. 

80000 Piyade Mp. 
7800 Kuleli lisesi 
3500 Gengelköy Ort. Mp. 

33000 Baytar Mp. 

133700 
Yukanda isim ve mfktarlan ynztlr 

mahallere iki artnamede paz:ırlıkla 
ot satın almacaktrr. Pazarlığı 24 
teşrinievvel 931 cumartesi günü sa
at 16 ya kadar icra edilect>ktir. 1'alip-
1erin şartnamesini görmek için ko
ml8yona mUracaatlan ve fştfnk için 
de vakti muayyenlnde hazır bulun
maları. (108) (3314 

SEYRISEF AiN 
Merkez acentası: Galata köprü başı B. 2362 

Şube A. 51rkccl Mühürdar zade han 2. 2740 

TRABZON POSTASI 
( 1NEBOLU) vapuru 20 

Teşrinievvel Salı 17 de Sirkeci 
rıhbmından hareketle Zon
guldak, lnebolu, Ayancık,Sam
sun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gire
son, Trabzon, Rize, Mapavriyc 
gidecektir. Dönüşte Zonguldak 
yoktur. Sürmene, Göreleye de 
uğrıyacaktır. 
AYVALIK SUR'AT POSTASI 

(Mersin) 20 T. evvel Salı 17 
de Sirkeci Rıhtımından. 

V sküdar sulh malıkemesi birinci 
hukuk lıô.kimliğinden: 

Sarafim efen dinin zevcesi 1\-L A
n as tas ya ve Salamon efendi ile şa
yian ve müştereken mutasarrıf oldu
ğu Kuzguncukta lcadiye caddesin
de sağ tarafı Hiristo ve saire dükka
nı Şaban efendi ve hisse dan arsası 
ve Rebia hanımın bahçesi sol tarafı 

bakkal yorginin z~vcesinin ve saire
nin bakkal diikkaru ve bahçesi ve ar
ka tarafı Tahtalı bostan sokağt ve 
cephesi lcadiye caddesi ile mahdut 
ve 84 atik ve 48 ve 54 cedit numara
larla murakkam ve üstünde iki oda 
ve alt katta bir n.utfak mahallini ve 
arka tarafta. bahçeyi havi ve iki bin 
lira kıymeti mukaddereli bir bap dük· 
kanm izalei şuyıı suretile satılmasına 
dair Üsküdar sulh mahkemesi birin
ci hukuk h.!kimliğinden verilen 10 -
7 - 931 tarihli karan havi ilam ü
zerine mezk\lr müşam arttırma su
retile satılması talep olunmakla işbu 
tarihi ilfuıdan itibaren mahkeme ka
lemin.de yirnti gün müddetle açık bu
lundurulan satış şartnamesinde mu
harrer şeraiti dairesinde ve peşin pa
ra ile 23 - 11 - 931 tarihine m llsa
dif pazartesi gUnü saat 14 ten 16 ya 
~adar Üsküdar sulh mahkemesince 
icra kanununa tevfikan satılacnğm

<dan talip olanların yüzde y~di buçuk 
teminat akçesi ita etmeleri lazım ol
duğu gibi kanunu mezkQı un yüz 
doksan birinci maddesi mücibince 
müşaı üzerinde bir hak iddirı. eden
lerin yirmi gün içinde evrakı mili;.. 
bitelerile mahkeme başıkatibine bil
dirmeleri aksi takdirde satış bedeli
nin paylaşmasından hariç kalacakla
n ve fazla maJOmat istiyenlerh mah· 
keme kalemine 931 - 31 do"'ya numa
:ra..c;ile müracaat eylemeleri lüzumu 
·beyan olunur. (1872) 

Beyoğlu ikinci sulh hukuk lıaklm
liğinden: 

Müddeiler: Doktor Hüseyin Ke. 
mal ve Ali Rrza beyler tarafından 
müddeialeyhim Teodor ve Madam 
Serpuhi ve saire ile ~yian ve müşte
.reken mutasar11f bulundukları Top
hanede Karabaş mahallesinde Utiicü 
ve elyevım Sangül sokağmda kain 
3, 5 numarlı dükkan ve odaların 
izaleyi şuyuu hakkmda ikame olunan 
davanın icra krlman mahkeme3l ne
ticesinde mezkur emlakin gayri ka
·hili taksim bulunması ha.sebile izale
yi şuyuuna gıyaben karar verilmiş ve 
müdeialeyhler meyanında olup mu. 
kaddema Beyoğlunda Anado!u l1anı 
altrnda Alyom sokağında 9 numaralı 
aşçı Yorgi nezdinde ikamet ~en Vla
dam Sivastinin halen ikametgahmm 
meçhuliyeti ha.sebile tebligatı sabıka 
misillU şuyuuın izalesine dair sadır 
olan kararın kendisine ihban husu u 
ilan suretile ifast icap eylemiş oldu
ğundan keyfiyet tebliğ maknmrna ka
im olmak ü~re ilan olunur. (1873) 

- lstanbul üçüncü icra memurlu
ğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi nıu
karrer olup birinci arttırmada kry. 
meti muhamminesini bulmıyan bir 
adet maa teferruat yün kurutma 80· 

bası ve bir adet maa teferruat tarak 
makinesi ve iki daet maa teferruat 
varegel makhtesi 25 - 10 - 931 ta
rihine müsadif pazar günü S'.lllt on 
buctiktan on bir buçuğa kadar Eyüp 
te ~Baharh·ede Atun YıldrT. men5ncat 
fabrika~nda ikinci açık arttırma ı:ıu

retile sat1lacaktrr. Almak iıoıtiyenle
rln yevm ve vakti rneikurda mahal
linde hazrr bulunacak menmnınn 

müracaatlan ilan olunur. (1874 

Dolmabahçede Eski Has ahırlarda 26 
teşrlnevvel Pazartesi saat 14 te 

AÇILACAKTIR 
Sergiye at, kısrak, tay, eşek, katır, yavrulu kısrak, inek, boğa, 

dişi manda, manda boğası, koç, koyun kabul olunur. 
Kaydü kabul: 17 teırinenel Cumartesinden 21 teşrinevvel 

Çarşamba akşamına kadardır. 

Istanbul Evkaf müdürlüğün
den: 

Bir sene müddetle 
Pazarlıkla kiraya verilecek emlAk 
1 - Bahçekapıda dördüncll Vakıf hanın zemin kabnda 8 ve 

12-4 ve 14-7 No. lı mağalar. 

2 - Hanın zemininde 1 No. lı depo (dipten ikinci direğe ka· 
dar) 

3 - Hanın asma katında 2, 12, 14, 16, 35, 36 No. lı odalar. 
4 - Hanın birinci katında 8-1, 26, 27, 28, 33, 35, 36, 37 No.h 

odalar. 
5 - Hanın ikinci katında 8-1, 10, 12, 14, 16, 18, 29, 30, 31 

32, 34 No· lı odalar. 
6 - Hanın dördüncü katında 12, 14, 16, 18, 21, 22, 27, 28, 

29 No. lı odalar. 
iki sene miiddetle 

Pazarhkla Kiraya verilecek emllk 
7 - Hanın dördüncü katında 26 No. lı oda. 

Oç sene miiddetle 
Pazarhkla kiraya verilecek emllk 

8 - Hanın zemin kabnda 22-5 ve 66-17 No. lı mağazalar. 
9 - Hanın zemin katında 6··2 No. lı telefon dolabı. 
10 - Hanın asma katında 1 No. lı oda. 
Mebdei icarlar: Eski müstecirler için akdı sabıkın hitamı yeni 

müstecirler için teslim tarihidir. 
Müddet: 27 T. evel 931 salı gllnli saat on beşe kadar. 
Yirmi gün mUddetle ilan edilen balida muharrer emJAkio 

pazarlıkla kiraya verilmesine encilmeni idarece karar verilmiıtir. 
Taliplerin şartnameyi okumak ve teminat ita ederek icara ait 
taleplerini dermeyan eylemek için İstanbul Evkaf mlidllriyetind• 
varidat müdürlüğil akarlar kalemine milracaatlan illn olunur. 

Evıaf ve müştemilib hakkında malQmat aimalC litıyenl r nıü• 

zayede odasındaki ecri misil raporunu okuyabilirler. (3324) 

Kocaeli Vilayeti Daimi En .. 
cümeninden: 

izmitte tesis edilecek kimya llburatuvan için alınacak tabmi: 
nen 1469 liralık alit ve edevat ile eczayı kimyeviye şartnameS• 
mucibince Teşrinisaninin 11 inci çaraamba günü saat on beşte 
ihale edilmek üzre alenen münakasaya konulmuştur. Talip olan" 
lann mezkur tarjhte yUzde yedi buçuk nisbetinde teminat mak
buzu veya banka mektubu ile Kocaeli viliyeti daimi encümenine 
ve. ıartnamcsini ve eşya ve ecza listesini görmek istiyenlerid 
Kocaeli sıhhat mildilriyetine müracaatları. (3326) 

Kocaeli Vilayeti Daimi En .. 
cümeninden: 

Kocaeli sıhhat dairesi için 300 liralık kinin ile aynca 500 li" 
rabk Neosalvarsan ve Bizmejenol aleni münakasa suretile mUba"' 
yaa edileceğinden talip olanların ihale tarihi olan 11 Teşrinisani 
çarşambu günü saat on beşte yüzde yedi buçuk nisbetinde te
minat mektubu veya banka makbuzu ile Kocaeli daimi encüm~ 
nine ve şartnamesini görmek: istiyenlerin Kocaeli sıhhat mlidüri"' 
yetine mUracaatlah. (3327) 

~--------------------------------~---------------------------------------_./ 
Tütün inhisarı umumi müdür
lüğünden: 

5-9-931 tarihinde mOnakasaya vaz ve ilin olunan 560 to~ 
Ereğli maden kömfirü için tüccarın teklif ettikleri fiatlar haddi 
liyık görülmediğindeıa münakasa keenlem yekun addedilmitt.İf• 
Şartnamesine tevfikan mezkur miktar Ereğli Kriple kömOrO 
kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlann tartD~ 
meyi almak üzere hergUn ve teklif teminat mektuplarını veraıe 
üzere de 38-10-931 çarşamba günü saat 10,50 da Galatad• 
mübayaat komiıyonuna müracaatları. (3307) _,I 

iKRAMiYELi 

Emniyet Çayını ,_ 
Arayın_., 


