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Beıinci aayıfamızda 

Matbuat hatıraları 
Muharriri: Ahmet ihsan 

Hükılmete müttefikan itimat edildi 
Başvekilimiz nutkunu alkışlar 'Rus bankası K. Volpi Kurşlİna dizilirken· 

arasında irat etti Çar·tabiiyetin- Bug/in şehn:- Şahitler Sakazadenin cinayet· 
"'Memleket, kuvvetli, canlı, diri vatandaş

ların iktııadi kabiliyeti yüksek ve iyi 
idare olunan yurdudur. ,, 

de olduauiçin nıi::.e {!,-eliyor lerinl anlathla~ . . . 
knpahldı İki ayag" ı, bir kolu kesilmiş bir şahit dınlenıldı, 

arasında tam dostane mü· ı tin inkiıaf ve saadeti 
nasebatın bütün cihazı bizim en samimi dileğimtz-

Merkezi Galatada olan Rus 
ticaret Hariciye bank1&1 tlcarel 
mUnllrlyell tarafmdJn kapatıl-

Yakında buradan 
Selaniğe gidecek 

Ankara , 9 ( A.A ) -
ltalya esbalc maliye nazm 

sonra ... .... 
Ankara, 9 (A.A) - Bü- J 

Yük Millet Meclisi bugün 
ıaat 15 buçukta reiı Ki
zım Pı. Hz. 

tamam oldu. dir. 
Macaristan 

dostluğu bi
zim için kıy
metli bir mü-

mı~tır. 

Bunun ıebebl bankanın çarlık Kont Vol pi cenapları T ev
fik Rüştü Beyin Romada 

Efganlıtan tahtını bir 
müddet için gasbeden Ha
bıbullabm, nazırlarile bir· 

kolunu da izale etmif, 
bir kaç tesaddiden son· 
ra hu adam yeniden 

likte idam • ~===::;iiİiii~ 
dirilmit ve 

hin rJ1aıeti 

altında top

lanmıflu'.Celr 
&enin küta· 
dını mntea· 
kip Manlıa 
ıneb'uslufu • 
lla intihap 

edilen Mitat 
Beytn tab 
lifi yapılmıı 

\te ondaD 
&onra BatYe· 

kil İımetP .. 
Hz. ıöz a• 
larak atide· 
ki beyanatta 
bulunmuttur: 

.. MilleUn "'ok ıayeı de
ler vekilleri. 

. 
Bulgaristanla münas~ba-

bmız iyi hissiyat ile meı-

nasebettir. 

İran ile 
münaıebah-

mız normal 
ve doıtane
dlr. -....--. 

Yunaniı· 
tanla mual
lak mesele-

mizi halle
dem ed tk. 
Mecliste ıe· 
çen son be-
yanattmda 
ihtilaf biti. 
yor diye söy

lemiıtim Son anda çı
kan komıu memleketteki 

Harici münasebatımızın budur. Komıu memleke- [ Alt tarafı 4 üncü eayıfamızda ] 
Jenl tarakkilerlni arzede- ı----------------------h----------------------ı 

Rusya11 tabiiyetinde bulunması 

Ye halen bu tabiiyeti mu haf aza 
etmeıldır. 

Son zamanlarda faaliyeti 

azalan banka batka bir hoka-
metin veya yenl Ruıyanm 

tıbllyeUne ıeçerM faalıyetlne 

m011ade edllecektır. 

görüştükleri esnada vuku 
bulan davetine icabetle 
Türkiye cümhuriyeti erka
nını ziyaret ctmelc üzre 5 

edil dikle ri nJ ~ 

telıraRar ha

ber vermf tti • 

0.-yli Meyi 

Sakazade mu. 

hakeme olu-

nurken onun 
memlekete 

Teşrinisani 929 da An icara- gazete ıl nJ n 
ya gelmişti. Kont Volpi Petaver mu· 
Anlcarada 4 gün kalmış ve habirl bu ha· 
erkanı hükumet kendisinin disenin dtk
ilminden ve yiiksck ihtisas kate f&Y&n 
ve tecrübesinden mcmnu

yapttığı ter
bip devrini 

mufassal bir 
surette anla .. 
tmıtbr. 

niyetle müstefit olmuştur. 

Müşarünileyh, buiÜn Anka
rıc:!an hareket etmi~tir. 

Ankara, 9 (Telefon ) -
M. Volpi latanbuldan Se
lanite gidecektir. 

ltaly•n maliyeci Turhi
yemlzden takdir ve hay

retle baruediyor 
Birkaç gÜndür, Ankarada 

bulunan ve bazı mali tetkikat 
yapan italyanın sabık maliye 

tafsilitını ba Şahitlerin 

la ti maı ndan 
ber veriyor. Sakazade Sakazade idama 

Bu malumata göre ha- sonra ak 
yatanın bqlıca hadiseleri, mahküm ohnUf ve bu i· 
sakalık, çaycılk, e,klyahk beti ceıaretle kartılanuthr. 
ve hırsızlık olan Habibullah Geçen petembe günü 
muhakeme olunduktan son- Habibullah ile arkadaılan 
ra idam edilmiıtir. Kabil kalesinden tayyare 

H b b il h 1 h d k 
.. Lına getirllmiıler, a i u a a ey in e fe- ararıa11 

hadet eden birçok phitler yollarda biriken halk bun-
dtn lenmiı, bunu müteakip lara kartı en husumetki· 
hüküm verilmiıtir. Dinle- rane nümayiılerde b lun· 
nen tahitlerden biri, pek muılardır. 

c:efim: Malôl Gaziler cyeff f o plandı 
Rusya Oe mGnuabab· 

mızda eski ve tecrübe... Pazar 55000 liraya 

• nazın Kont Volpi bugiin ıeh

rimize ve buradan ltaiyaya 
.....,~...-·it aYdet edecektir. Kont Volpi 

feci vaziyette idi. Sakazade Sakazade ile kardetini ve 
tarafından casuslukla itham on nazırını kurıuna dizme
oJunan bu zavallı zencir- ğe memur vezirin kabilesineı 
lerle baflandıktan sonra mensup aakerler kartısında 
bir kamyonun arkuına duran Saku:ade gözln;nı 
takılmıf, aaatta 40 km. baflatmamıı ve son daki
süratle hareket eden kam- kasım tebesıüm ederek 
yonla Kabil ıokaklannda beklemitlir· 

çtrmlı dostluk kuvvetini ild 
ınuhafaza etmektedir. Ti- tasfiye ed• i 
caret münasebetlerimizin 

Rus licarttf lıariclye hanl(ası 

Yunan sefiri ıe>zetllmesi için ciddi ve 
&&mimi gayretler aarfetmek
te)'lz. Müıbet neticelere va· 
racatımızclan ümitliyiz. 

italya ile münasebetimiz, 
c:iddt, dostanedir. iki ta· 
rafta birbirimize itimat 
hiui esaslıdır, mütemadi· 
Yen inkipf etmektedir. 

Fransızlarla olan mual
lak meseleler, mesut neti
celere batlandı. Hudut ta· 
)1111, Menin - Adana timen-
dlf erinin satın alınması iki . 
tarafın muvafakatlle niha· 
tete erdirildi. Aramızda 
teni ticaret muahedeıi im· 
~ edildi. İki bükümet mü· 
llaıebatımn arızasız bir saf
haya gtrdijini zikretmek· 
len memnunum. Hudut 
~alt'alan b"b6tün bitti 
diyemem, filit ıimdiden 
lceııdtni ıöstaen iytlik sı
lllır boyunda iyi geçinmeli 
leınin kılacağını umdur
~tadır. 

lngiliz donanmasının 
lrıeınleketimizi ziyareti bir 
doatıuk eseridir. Bu güzel 
"-diıeyi • memnuniyetle 
k.Ydetmek isterim. lnail
'-e lle ticaret ve ikamet 
~hedesi müzakeresi müe
~t bir neticede_dir. 

Almanya ile iyi müna-
.. betlerin muahedeleri 

Demirbaş eşya ne yapılacak? 

Malal Gaziler heyeti umu-
• 

mlyeıl don ~leden eonra blr 
içUma yapnuıtır. 

Zeki Paşanın riyaset ettlAl 
bu içtimada tasfiyesi biten Ma
lal Gaziler pazarının hesabatı 

tetkik edılmtıtlr. 

Btllnçoya nazaran pazarın 

Bütün efYUı 55000 lıraya 

aatılmışbr. Y ~lnız demlrbaı q
ya için verilen lıat pek dun 

oldıJ~undan bu eıyalann ne 

yapılacaAınln hükOmetten ıo
rulmasına karar verllmlfllr. Ellı 

bq bin lira zlrut b1Dkasına 

yatınlmıtbr. 

Karahan ne zaman 
gelecek? 

• 

Hareketini tehir etti 
Atina 9 (Aneksarlitos)

Türk • Yunan mesele,inin 
daha ziyade tamikine lü
zum görüldüğünden gele
cek hafta da tetkikata de-

vam olunacaktll'· Bu itibar
la eni yunan sefiri M. 
Pol~hroniyadiı 17 teırin· 
saniye mütadif pazar günü 

lstanbula vaııl olacaklar. 

Nihayet bir iki güne kadar ..• 

v 
A 
K 
1 
T 

Yeni 
şekilde 

12, 16, 24, 
32sayıfa 

6 7 Renkli resimler, eğlenceli faydalı, 
'yazılar, en son, en doğru haberler 

TGrkfye Ye Ankaraya dair fn

ıibalan hakkında ıu beyanat
ta bulunmuıtur. 

-Türkiyeye vuku bulan bu 

seyahatimi yapbjımdan dolayı 
fevklle memnunum. 

İtalyanın murahhaıı olarak 
iştirak etmek ma:ı.hariyetlne 

nail olduium 1922 Lozan ıulh 
konferanıında memleketinizin 
birç0k ıiyaıi ricalile tanı~mış 
ve bu tanııma neticeıinııle İtal
ya ile ıiyaıi ve iktiıadi müna
ıebatta bulunmakta olan, ayni 
zamanda mütemadi bir aayü 
inkiıaf tecelli ıahaıı olan 

memleketinizi ziyaret etmek 

arzuıu bende uyanmııtı. 

[ A,lttarafı 4 üncü sayıf ımızdadır] 

sürüklenmittir. Bunun neti- Sabahın saat yedisinde 
cesi olarak bu adamın 

verilen emir üzerine Ha
ayakları parçalanmıf, kol-
ları kırılmı~ ve yüzü, vü- bibullah ile ,arkadaşları 
cudu kamilen zedelenmiıli. dütmüı\crdir. 
Bütün bu i~kenceye uğra- Sakazadeyc ölümünden 
yan bu adam ölmemiı, evvel Kabil, Herat ve 
Nadir Hanın ~ ordulan Ki.- Kandaharda yağma ettiği 
bile girerek Kabil kalesine 
ilerlerken bir adama tesa
düf etmiıler, bir doktor ona 
derhal ameliyat yaparak 
iki ayağını kesmiı, bir 

hazineleri ne yaptığı sonıl
mufS& da bunu aöylemektm 
imtina etmiıtir. Bunlar Ki.
bilin ıimalindeki dallarda 
taharri olunacakbr. 

~ esika ticareti meğer ec
nebilere yarıyormuş! 

Valiler 
Tetkik tezleri ha

zırlıyacaklar 
Ankara , 9 ( Valcıt) -

Dahiliye ve~ileti valileri • 
Iktısat vekaleti 

•• 
ınusteşarı 

Şakir Bey 

tetkikat için dün 
ıehrimize geldi 

m~sleklerinde tetkikata teş
vik için her valinin alh ay-
da bir ayni mevzuda bir 

tez hazırlamasını kararlaş .. 
tırmııtır. Mevzular vekalet

çe seçilecektir. ilk mevzu 
mahalli idareye aittir. 

Düzme neıriyat 
Ankara, 9 ( Vakıt ) -

Atinada çıkan Atinaiki ga· 

zetesinin, guya Ruslarla hü
kumetimiz arasında ecnebi 

~amlanmaktadır. Ara- . 
~aki ihUsadi münaaebat 

Ankara,6 01 akıt) - Sov
yet Hariciye komiseri yol· 
daş Karahanm ay ıonunda ı 
memleketimize gelmesi bek· 
lenmektedir. 

ilim, ·fen, ~ebiyat, mi
zah, ıpor, ticaret, ziraat, 

deniz, asker, hukuk, ame
le, ameli hayat aayıfala

n- Memleketin her ye

rinden ve en mühim mer· 
kederden muhabir mek
mplara-

, r Salttr B. 
memleketler için istihbar 
teşkilatı yapıldığı hakkın· 
daki neşriyatı tamamen 
düzmedir. 

~ .... f halindedir. 
lunerika müttehit cüm· 

""1iYetlerile münasebah· 
~ ticari ve lkbıadi inkl· 
~file iyi bir ıtdiftedir. 
~~bir tlcaret muahedesi 
~--.ınıt oldqiumum ifade 
etıııek iyi •• Dtlllti~"' 
~ ... ---fll!!'j~~ 
~ ............ ~ 

Lehistanda 

Oatat Hüae,U. Rahmf11in 

-ı\iinll\U Adam. f'OIDa· 

",... ........ 11~ .. 

Permi usulünGn ilgası 
üzerine Ruaya ile ticaret 
yapan tüccarların lktıaat 
veklletine müracaat ede
rek tikiyette bulundukları 
yazılmııtı. Bu tüccarlann 
müracaat ve tiki.yetleri 
tevali etmektedir. Bu bıa
au•ta 7-8 lmzah bir lıtlda 
ile Ticaret odasına ela ~· 
racaat eddıDtıtir. Bu istida, 
oda tarafmduı hiç bir mO· 

Emniyeti umumiyetle 
yeni bir şube 

Ankara, 9 ( Valnt) -
Emniyeti umumtJe miidir
lllGncle o ırl,.tler itine .,. .. e• ezen yem bir 

ohmclu. MGdGr-
1tUr.wa Be1t&Jla 



Eczacılar "VAKT,, 1 ET HABE~LE~ 
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Ceıniyetklare hevetile 1 AdHyede 1 Oktruva 1 Memıek~t. haberıerı • :ı JUfl·..ı. •sı· 
ihtilaf haknde değil t lfllll 
a=:;,:run:.::.ı::r Hırsızlıklar Yeni tarifeninin tetki- Buna hekimler cevap versml 

Din buı ,eftklerim1z ec:zacı1ar Pangalb, Taksim, Ga- kine başlanıldı 
cemiyetinde heyeti tdare ıle latasaray ' Sultanah- Umum1 Bdedlye medist 

t. .. ı f k 1' idare encümeni don sabah ..ı... aruanda lnwl çı bısma met sem .. '-rtnde 
ft yeni heyeti ldlrenle ecz.a.. __!!! ecıaa Nedp Beyin riyaseti 
f.nel..m tahdidi hakkındaki IHUıkAn .soyctıı K.fzım- 1Jltında toplanmıı, Emanet tara· 
kanuna mugaylr hareket ettıttnl la arkadafının muha- fından hazırlanıp mechse Terilen 
ymyM ve bunun tçln heyeti kemesine b~dı yent oktrun ıartffflnl tetkik 
umaaıyetaln derhal tçttmaa çal· Muhtelif tarihlerde Pan- etmlye baıl~ır. Dünkü içti· 

rUcetnaı h..,_ ffl'tyof'du. plb, Tabim, Galatasarav, meda Emanet oktruva miidürü de 
il"."----•- -ıyetl kitibt S (ta h 1 d. bulunmut ve bazı maddeler ~ ~·.. u na met semt erin e 

mnamt Ho.eyln Hemo B. bir dükkan soymakla maznun hakkında encümen ızaana iza-

m--L---'-l'"e bu thufafın mev· K"' b h I ki d hat Termiıtlr. un111Tu 111 .. azım ve u ınız ı ar an 
cut olmadıtanı .ayleyer~k demit- ikisinde alakadar olmakla Endimen yarın te~rar t~ 
tir ki: maznun Mehmet, dördüncü lınarak tctkikatına devam ede· 

-HeJtAI ı41areye muhebf aıa müstantik Salih 8. tarafın· cek ve yeni tarifeyi kasa hır 
kauyen yoktur. Veni toplanan dan verilen muhakeme ka- umanda rnedlee göndermiye 

heyetimiz ..1 eczahanelerta rırile lstanbul üçüncü ceza çal11awtır. 
e.hdldı kanunueun tathlkt lle mahkemesine gönderilmiş- Dıaer taraftan Milli aanayl 
me1Pl oluyer n olacaktır. ferdi. birliği, trikotajcıların oktruva 

EY.t, m•huf bu bauna riayet l'ı bırsııhklan maznun- hakkındaki ııklyctlerlnl yakında 
etmeyen Şlflıde, Beyo~lunda lann ikisi de inkar ediyor- encümene bıldirmek için hazır· 
- V _..1.LayQpdc bazı hll& ) o·· hk d b lanrnaktadır. 
.. w ~u ar. un ma eme • ir-
eçak duran ve reçete yapan çok pi.it dinlenilmiı, muh-
eaabaneler vardır. telif yerlerde yapılan hır-

Bularla .addetle metaul aızlıklar hakkında malumat 
oluJOlr ve halka penle1ade alınmııbr. 
olarak mastaliı.er•t satan bazı Hadiselerin başka şahit-
ecza depoluile utr•yoruz. leri de v1rdır. Bunların da 

6 milyon lira 
Bir senede içilen içki· 
ye nazaran dünyada 
sondan ikinci imişiz l 

Mütkirat umum müdürü 
Zeüi Bey icfarenin faaliyeti 
hakkında ıu malQmah ver· 
miştir. 

- Satılan rakıların fena 
olduğu hakkındaki iddialar 
dotru detildir. Rakılar en 
iyi üzümden yapılmaktadır. 
Memleketimiz Finlandiya
dan sonra en •z içki içen 
memlekettir. Geçen sene 
bütün Türkiyede "6000000,, 
kilo rakı içilmi~tir. içilen 
bütün içki ye1dlnu •s. mil
yon kiloya balit olmaktadır. 
Cemiyeti akvamın yaptığı 
bir listeye nazaran içki 
istihlak Men memleketler 

Hatuinde biz nihayetten ikin
ciyiz. Çok içenlerin bqanda 
FrllDM vardır. ikinci Yu
nniltan. üçüncü ltalyadır. 

dinlenilmesi için muhake
me kalmıştır. 

Yavuza dair 
Haberde askeri esrarı 

ifşa mahiyeti görülmedi 
lltanLaJ btrtnd ceza mıhke

mestncle, mtlddelumumılik tara· 
fından 11 MtRtyet ,, rdildmlz 
aleyhine aç.lan uker1 e•arı flf 
cr.,111 din rOyet edilmlftlr. 

Bu bava "Y aYUı denize 
lndırlliyor,, tekllode bir haber
den dolayı ceza bnunaoun 
195 lad mııddeel muctbtnce 
açılmıttır. 

Gazetenin mes'ul mOdürQ 
Burhan B., mahkemede haı.r 
buluomuı. bunwı ukerr esrarı 
\ita mahtyetınde olmachiını lıah 
etmlf, müddet umumlnJn müla· 
lea11 ılınmııtır. 

Müddeiumumi, ukert makam
lardan hır flk&yet nlı olmadıAı 
tlbt eaum ymdı ıtke1ı e1ruı 
faı mahıyetl a&'Qlmcdlflnderı, 
benet lı:aran llfemlJtlr. 

Mahkeme, carom kaıtı ve 

Mi 1 . . ıu·. Hkert wan (q mrblyctl aısrcıl-tra yoz ınedtit11deo, b«ıet karın ver-

m ot ör l er 13~ lirahk ibraname 

Gnmrük muhafaza 
teşkilibnda kullanılacak 

Umum p•rilkler müdü
rü Ihsan Rıfat B. bir iki 
pae bMlar ,ebrimize ple
~. lluan Rıfat beyin 
Kar11deni:r Ahil gümrükle
rini teltiı• fideceti aöylen
•ektedir. 

hndaa maada umumi 
midir Avrupaya evvelce 
aiparlf edilerek inıaları bi· 
ten muhafaza motörlerinin 
tr.sellümüne ait hususat il• 
de metgul olacaktır. 

Aldıtımız malQmata göre 
inpatı ikmal edilen bu mo
tôrler on tanedir· En son 
lit\em makinelerle mOceb· 
hn olan motCSrler yirmi mil 
türate maliktir. Her birinde 
birer lbitralyöz vardır · 

Bu aaititler 1tÇJk deniz· 
ler için inp edibniflerdir. 
lir lm•ı Karadeniz, dijer 
lu11a1 Akdeniz sahillerinde 
kaçakçalak takibatında kul· 
lamlf._~klard11. 

~anevvel bidayetin· * t.willia ecliltcek olan 
ataliflet' lçilt Avrupaya bir 
iPlllllODit: lıier-.ıi plecelctir. ._....,....., ... -ı. btı mc1ele 
ile • • ,.., .,lllal~ 

Y Mal Şekerotf u EE. ve dtter 
buı 1MZDU11lar ıle1htndekı kA
tlbladilltkte 13,000 ltraktk aah
te ıbruame tanılm d.va11nın 

rtyebe din • ceuda de
.._ olunmlllbJr. Madafu ya-
,.a.lf, mocWunm Jkıulı ayın 
"'1nC*t btr.blDUflır. 

LlkiSr ve konyak 
Şehrimizde bir fabrika 

açılacak 
Miillcirat idueai Konya 

Ereflilinde bir ispirto fab
rikası ve tehrimizde de kü· 
çük m·kyaita bir likör ve 
konyllc fabrilwi açacak· 
tar. Bu huauata hazırlanan 
rapor Maliye vekaletine 
ıönderilmittir. 

Sadullah ve Behçet bey
ler geliyorlar 

Seyrisefain müdirii umu· 
misi S.dullabBeyin Yalova. 
dan ve Tütün inhisar müdürü 
umumisi Behçet Beyin An· 
tcaraclia iki tüne bdar 
ıebrimize avdetleri beklen· 
mektedir. 

Ntklh 
Merhun Mqılk &., mt· 

meal Şebter t-..ıı lltaat 
bankuı mofetutlerlnden l{elftal 
~ aiahlan kı• edlfmlftir. 

Kimlerin tekaütlük 
aidatları iade 

olunacak? 
Devletle allkaları keiilen as· 

kert, mülki memurlarla ı.ab1tan, 
eytam ve eramllin tekaütlilk 
aidatltrının ladesLrı dair kanunun 
tatbikine alt ba:z.ırlanan talimat

name allkadarlara tebliğ edil· 
mdc üzeredir. Bu talimatname.
ye nauran 23 nisan 338 tı

rıhlndcn itibaren adlı İr.ahkc· 
melerle divaoı lli ve dinnı 
harplerden Ye llt karar hey' eli 
mahsuaası gibi aalllılyettar mah
keme ve hey' etlerden ndır 
olan kanırlırla memuriyetten 
tart, nlsbetl askeriyeleri btedl
leo, yahut a~ır cezaya mıah
k.Om edilen, bkClmet veya 
millet medlll kar•lle Tork 
tabtlJetloden ıskat olunan milh 
hudut haricine çık•nlan, askcrt 
mülki, janduma mütekaitlerlnin 
hizmette bulundukları zaman
lardaki memuriyet m&aflarınan 
ilk mııf terakki maaşı dahli 
olmak üzere kcailmif tekaüt 
aidatının yüzde dil ll&nıile 

tesviye edalerek ilitiklert kat· 
olunur. Bunların on ame 
hi~mettc bulunmaları tartlır. 
Daha aı hizmet edenler aldat 
namtlc bir ıey alamazlar. Hu
dut haricine çıkanların alacak
ları ıdetertne Yerilir. T alııll 
•ey• tedivl için b.tka memle
kette olulann nkıllertne teYdt 

olunur. Ceza mahkemeleri usu
lı kanuaunan 421 lnd mıdde
ıtle tecziye echlenlerln ı~alan 
temamlle ka&oJunmak IOıumu 

yeni tıllmatnımede tasrih cdll
mııur. 

Tevkif 
Bir Utlı#l memuru 

luılclantl.ı 
Kulekapı rnaltye tahııl me

murI.ıddu Alt Eieadi amirine 
hakaret ettllfodtn Defterdarlıkçı 
teYklf olunarak muhakeme altına 
alınmuına lozum _aötterllmiftlr. 

Makam~ hakkında 
tetkikat yapıhyor 
Makarnacılar arasında son 

günlerde yapaJan hususi bir 
ınlışma netice1inde ffatl:ır 

uzerinde lhtiUra · sapı!dı~n
dan bahsedilmişti. Emanet 
iktısat müdürliilil bu hususta 
tetkikata başlamıştır. Şlm

dikl halde mıkamaJann hangi 
cins buğdaydan yapıldığı 

tetkik olunmaktadır. Bunun 
netlcesiade tuzum &firülürse 
makarnalar için vasad bir 
fiat tesblt olunicakrır. 

Nefuendikat direk.toru 
H~dlbt pi ktımpın

yill dlr~tonı dUtı seç vakit 
vlllyete ttdetek Tılt 11eklH 
Muhittin Sey tarafından ka
bul edılmtşdr. 

lzmir gazeteleri belediye rei· 
sinin beyanabnı neırettiler 
lzmirden gelen son ma

hlmata gfüe İzmir belediye 
relsilc lımir gazeteleri ara
sındaki ihtilM devam etmek
tedir. 

Gazetecilerden bir kı. nu 
belediye reisl ı JulCısi Bey 
aleyhinde dava açmıya ka
rar vermişler, cuma gi.ınii 
de, bir J:>tanbul gazete i mu
habirine• styahatı hakkında 
uzun beyanatta bulunan 1 lu
lfısi Beyin bu bcyanannı Js
tnnbul ml hnllirleri vaqtasile 

almışlnr ve aynen neşretmi~
lcrdir. 

J lizmec refikimiz: " Bu 
dcfaki seyahatimde muhte
lif memleketleri gezdim. Fa· 
kat bu s1:yahatlm ne bir 
tetkik seyahati idi ne şu 'e 
ne bu .. lkt . cnc<lir rahatsız

dım. Viy:ınad~ Parim• ken
dimi muayene ve ceda\ i 
ettirdim .. " dıye lıaşlıyan lıu 
beyanatı ~nr. HulCısi B. Ttir
ki~ ede lcendisiı. mua) ene 
ettirecek bir hekim bula
madı mı? Buna hekimler 
cevap versin,. serle\lıssı ile 
neşretmekte.dir. 

Diğer carırtan Ak~am re· 
fiklmizc gelen bir telgraf 
haberine gore Dr. I lulösi O. 
bu hi.ıcumlar karşısında i ti
foyıt kalkmış, fakat bun.ı 
fırka mutemedi mani olmuş· 
tur. Bu mumartıatı l lizmet,, 
şiddetle tenkit ctmJştir. 

~aıillıre ıımli~ 
Maliye vekaleti mühim 

bir karar verdi 
Yeni asır reflklmlz.le- okudu

AtJmuza göre Maliye vekllett 
l:ımtr metruk emlak tdaretine 
mühim bir emir göndermlıtlr. 
Bu emre nazaran halı huırdı 
ubıtan, memurin ve sair eıha
sın tahtı itgallcrlndc bulunan 
Rum ye Ermeni emnlt metru

kesi hali baı:rdakt ~ne 
bcdı'lı 20 takııitte ödenrne~ 
Oiere temltk edikcektir. --Akhisar hadiıeai 
failleri yakalandı 

.Akhisar kaymakamı Refik 
beyin evine sllı1hla taarruz 
edildiği yazılmı~tı. Son gelen 
malitmata göre bu çirkin 
hadisenin failleri tamamen 
yakalanmışlardır. 

Bunlar Emetli Mehmet 
kılhveci Durak, semercinin 
ı hisyln ve nltın diş Niynzi 
i mltrini taşımıkıadırlar. 

1 lizmet rcfikimiıdc oku
duğumuze göre hadise mii
şcvviklnin kftymekam 7.ıdc 
:\lusrafa bey olduğu hakkında 
Jrnvvetli delfller v3tdır. 

Bir mektepte isyan 
Adanadn ziraat m&kinist 

mektebJnde bir hadise ol
muş, bazı talebe isyan etmiş ve 
talebe, iki mlı;c\·vlk talebenin 
tevkifi üzerine mektepten 
çıkıp gitmek f ııtemişlerdir. 
Bu hadiseyi çıkanım talebe 
Ankaradaki mııkinist mekte
binin ı:ııvı üzerine Adanaya 
gönderilen talebedir. Bu F...
fendller Adını mektebini daha 
Uk günden bettenmcmişler , 
şiklyeflert başlamışlardır . 

Bimlltdan ikisi daha ileri 
giderek d~Mıı isyana t* 
vlk etttlftt bunun üzerffte 
mektep idaresi bu iki talebe 
hakkındı cart kararı lermi~ 

tir. Hunun üzerine isyan baş· 
lamı:;-, bittabi zabıta işe mü
dahale etmiş, rardedilen iki 
ra lebcs i götürmek isteyince 
diğerleri de beraber gitmek 
istemişlerdir. Bilahlra yaptık· 
!arına pişman olan talebe 
mektebe avdet etmiştir. 

Hükumet doktorları 
ıhhat vekAlcti hesabına 

'1 ıp fakiı!tesinde oku}arak: 
geçen sene tahillcrini ikmal 
eden \'e bu sene stajl:mnı 
biti ren doktorlar hükömet 
tabiplıklerine tayin edilmiye 
bı~lamışfarclır. Bunlar arasın
da Ziver Salih li. de Muş 
hükömct dotorluJtuna ve vi
IAyec sıhhiye müdür \'ck!lc
tine tayin cdılmiştir. 

İki feci cinayet 
Üç giin evvel İzmirde iki 

feci cinayet yapılmıştır. Bun· 
Jardan biri Scferibisarda ol
muş ve oranın ileri gelen
lerinden addedilen l\1isçl za-
delerin damadı Abdullah Bey 
bir dukknn kirası hakkında 
vaki hir ihtiJAf neticesi Ab
dürrahim bminde hir şahis 
tarafından blçakla cerh ve 
katledilmiştir. 

İkinci 'ak'a ise Çeşme
liktc yapılmı~tır. Bu daha 
feci ve daha vahşiy:ıncdir. 

Tatar l\1urat Efendinin zev
cc~i Şahendc 1 I. kardeşi 
tarafından bıçakla katledil
mi~tlr. 

E\ velA d ıayct laJlinin Şa
hcnde hanımla dargın bulu

nan koc:ısı olduğu Zunnedil
miş ise de Yak'aya şahit olan, 
zavallı kadının 5 pş1ı1dıki 
oğlu i~i ba~ka turlü anlatmış
tır. 

l\Jaznun henüz derdest 
edilmcdıği ıçın vak'a faili 
ve cinayetih sebebi kat'iyen 
h!sbic edilmi~ değildir. --Serbeıt dcrılcr 
atlul &an; 4'l•r blrli
llnfle tedrlMla hf

lanı}'or 
Güzel san' atlar birliği 

Müdürlütünden : Tiyatro, 
musiki meccam serbest 
derslerine bqlanacakhr . 
T alipolan hanım ve beyle
rin kayt ve şeraitini anla
mak üıet"e hergün saat 
16 dan sonra Giilhane 
bahçesi methalindeki birlik 
Müdürlüğüne müracaatları. 

T aksimett-;ler tnuaye-
ne edilecek 

Habet aldığımıza göre 
Şehremaneti otomobil· tak
simetrelerinin sıkı surette 
tetkik ve muayeneden ıe· 
çirilmesini kararlqtırmıı , 
bu liususda seyrüsefer mer· 
kezine emır verilmiştir. 
Tahkikata yakında baılam
lacak ve bozuk taksimetre· 
lerin kullanılması yasak 
edilect:ktir. 

Çatalcada işten el 
çektirilenler 

On beş gün kadar evel 
yapılan tahkikat ndicesltı· 
de lstıranca nahiyesi Mü· 
dürü ile Çatalca i.&ran ve 
taeu memurlarına itten el 
~ektirilmiftir . 1-fabet aldı· 
gımıza göre bunlara ait 
taİıkilcat fezlekesi bitirilmek 
üzeredir . Bu melbtirlarlli 
yapbltlatt &~tar• i*araıl 
dölf\kftti •ctftıyt Mabke· 
meye gôndnt!meİttiDe ih· 
limal verilıtt~ktedir. 

Beynelm~el kongre için 
hazırhklara başlandı 
On gündcnberi şehrimiz· 

de bulunan beynelmilel 
turing kulüpler ittihadı Ü
tib; umumisi M. Pol Düv.1t 
Fransaya avdet etmiştir. 

M. Düşen 4 Haziranda 
ıehrimizde toplanacak bey
nelmilel turing kulüpler 
kongresi için tetkikat yap
mışbr. Bu meyanda Tür-
kiye turing kulüp reisi 
Reşit Saffet beyle birlikte 
kongrenin ruznamesini tes
bit etmiştir. Kongrenin 
toplanacağı bina meselesi 
için Emanette hususi bir 
komisyon teşkil edilmiştir. 

Diter taraftan M. Düşen 
kongreye iştirak edecek 30 
memleket murahhaslarmın 
lstanbulda rahatça yerleş
mesi için otelltri tetkik et
mış ve matluba muvafılç 
bulmuıtur. Oteller kongre 
azasına tenzilat yapacak1an 
gibi vesait nakliye kum• 
panyaları da tenzilatı kabul 
etmiılerdir. 

lngiliz lirası 
lngiliz lirası din sabah 

1030,5 kuruşta açılmış, 1034 
kurup çıkmış, akşam 1033,S 
kurutta kapanmışbr. 

lngiliz lirası dün hafif 
bir tereffü göstermiftir. 

Tehdit mektupları gön· 
dermenin zamanı 

geçmiıtir 
Dün Dr. Kaaapyan isimli 

bir zata Ermenit.. tanfın· 
dan bir tehdit m~lctudu 
gönd ~rildiğini yazmıftak. 

Bu hususta göriiştütfimüz 
bir zat bize dedi ki: 

"Mektuplann kim tarafın· 
dan yazıldığı poliıimizce 

malumdur. Bunlar esuen 
pbıi menfaatleri için Tül" 
kiyeye difmanlık etmiş 

kimseleri iş b .. ına ıetirme
mek hususunda çok çah.ı-

mlf ve çok vuatalara mi
rac11at etmi,&erdir. Fakat 
tehdit, tecaviil ve biyanet· 
le iş görmek devri ıeçıaif
tir. Onların istedikleri kim-
~lere bu memleketin lta
pılan lcapanmıfhr. Kendi· 
leri de yakayı ele vermekte 
gtcilcmiyeceklerdir." 

Dişçilikte yeni usuller 
gösterecek 

Amerikada tahsil eden 
ve ayni metotlar dairelitıde 
yeni iıler yapan M. Jotef 
Ôptitz, hakkında vuku bu· 
lacak haıı nepiyab tashih 
ederek kendisinin hiç bir 
fabrikanın veya herhangi 
bir müessesenin rekllmcııı 
olmadıtım, ancak atrendifi 
ve yapblı diş itlerini g61-
termtk isteditlni, bunlar 
ıörüldükten aonra ken.disin
den istifade edibbek itte • 
nilirse bunu memnuniyetle 
yapacağını ıöylemiıtir. 

İrtihal 
Es~ ıazeteci arbdqla

nmııdan merhum Münir 
beyin helllfİreaİ ve Güzel 
Sen'atlat Akaclomili heyeti 
idaresinden Nimet banamın 
anneli Vas&,e benım An
brada damadı U• meb
usu IWet lteyin evincla ir
tihal etmiıtir. Allah rah
met etsin. 

Yeni tedbw 
H1Tsızlığın azalması i 

neler yapılıyor1 

Gece teftlfleri netice 
sliıde " beJcpnln 
fe-.e nflta7el ..... .,~ 

Şehirdeki hırsızlık 
selerinin azalması busu 
da alınan 11kı tedbiri 
çok .faydalı neticeler 
ği bildirilmektedir. Yap 
tetkikat aetieelinde d 
bazı polis mcrkezleri!Iİ' 
kadroları, yeniden gönderi
len sivil polis memurlarilf 
takviye edilmiştir. lkind 
ıube hırsazhk masası aınif'. 
leri evvelki gin ve d8' 
Galata ve Beyoğlu mınlf 
kalarmda teftişatta bul# 
mutiar ve yeniden ha' 
tedbirler almmasana lüJul 
göstcnniflerdir. 

Diker taraftan polis ~ 
betçi müdürleri gece ıca-

tiılerine ehemmiyet yerllld 
hususunda emir almı,lardı" 
ôtrenditimize göre 
nöbetçi müdürleri tar 
dan son bir hafta için 
yapılan gece teftitleri 11ett' 
ceıinde muhtelif maballele' 
re mensup ~S kadar bet.' 
çinin, gece yarısı ~zifenİ' 
en koyu bir zamanı11dl 
evlerinde uyumakta old; 
lan anlaıılmıı ve heplini' 
de derhal vazifelerine nibt 
yet verilmiştir. 

Bunlardan bqlca, maıt• 
reti olup da izin i~ 
poliılere ılmdiy6 
mişamahakir davramlay 
du. Son alınan tebdirl' 
arasmda polialere izin 
mek hususunda da çolc dt 
katli davranılması ve ptJ 
ciddi özrü olmayan poli 
resmi hafta tatiUerind 
bqka izin verilmemeli ki' 
rarlaftmllJllfbr. Doktor r' 
porlarile verilen iMtiı .... 
lerde de bu kararın i' 
önünde buluttburulma11 ,Jt 
kadarlara t)ildirilmiftir. 

Köprüde seyyar stP' 
bulunmıyacak 

Son günlerde ~ar '! 
hcıwın köprii 6zerillV' 
fazla biriktiği görülmeld': 
dir. Bunun men~~ 
için Belediye zabıtuana ' 
nidcn emir verilmit ve u:-
emria tatbikine düntleo ,., 
ı.- bqlaıiılmıftır. 



. ransız a ınesıne eyan l 

Kesik başlar! 
Qün bizim " Vakıt ,,ta 

korlwnç bir resim 
Çıktı. Cenup hudutlarında 
)olkes~n, kervan vuran, 
tan 'Ve namusa kıyan üç 

haydudun kesik kafaları. 
lstanbulda çıkan bir ga· 

~tlenın l:ıtanbullu okuyu· 
CUlnrı için çok korkunç 

20tünen bu kanla resimler, 
belki bazılarımızda ürper
"ıeler uyandırmıı, fena te
,. 1 
ır er bırakmıstır. 

İtiraf edeyim ki ben de 
0nları ilk gördüğüm daki
kada bahsettiğim ürperme
lerden birini geçirdim. Fa
kat içimi kaplayan bu bi-

t'itıci histen sonra ıuur ça
lıırnıya baılayınca, içim, 
ilırur ve emniyetle doldu. 

Eğer siz de yalnız resme 
bCÜcınakla kalmamış ve ya
~tları da okumu~sanız, ba
lla hak verirsiniz. 

Bugün, soğuk bir çinko 
kıliıenin tramları üstünde 
fect takallüslerle buruşan 
0 kafalar kimlerincU, niçin 
bu kanlı akibete uğramı§· 
1~rdı? Zihin, bir kere bu 
k~ranLk yola girince, ar· 

tık görükn manzaradan 
~cı duymak imkanı kal· 
ltııyor. 

h " Yado ,, adını ta§ıyan 
U haydudun Cenuptaki 

~Ulınii öyle bir dereceye 

"arını, ki halk jandarma 
ti 
e omuz omuza b, raber 

~il.t'pışmış. Sıcak yatağını 
ltakıp kur un yağmurları 

'!tında saı p dağ yolla.ı ına 

qiişmek kolayca kabul e· 

di ir ıeylerden değildir. 
Demek Zf(\.·allı halk bu 

~atiilere karşı derin bir 
~il.Yzile salacak bir hale 

gelnuş. Eski ile yeni Türki

}'e <ı.rasındaki geniş fark

l\lrda.n biı-ini de bu vesile 
lle a- -

t:.oruyor..ız. 

Ben Makidonyada doğ
duın, eıkiya derdini ilk kor

ku olarak tamdım. Genç 

~a§unda Aydın dağlarından 
teçtinı. Memleketi ka vu
tittı, devlet haysiyetini ik1 

&>aralık eden, halka kendi 

\t~tanını zindana çeviren 
~kiya felaketini ya.kından 
~ırını. Yeni Türkiyede 

h~tıfük maddi ve manevi 
•elcillerde görünüyor. Ça-

~cah, yerine göre kah 
it- 'Veli, kah bir halaskar 

ttbı dağlarda ferman okut-
' ttl, ICöylü, onu bir kahra-

ttıan bildi, yataklığını etti. 

~ehaletin bundan kuvvetli 
llıi iÜini aramnk beyhude 
()1tnaz mı? 
ltg Bugün cenubun Çakırca-

ltla pusu kuran, onu tcn-

lti} eden, kesik kafasıni 
4-ı Yığınları üstüne fırla
~ lıalk ile, haydutlan 

Ut kahraman bılen, on· 

~Jandarmadan ıaklıyan 
, ft.lJc ile, tim d!kt ahali ara· 
~tlda ne büyük fark var-

t? o in k 1 .... 
tl~.. resm an ı goru-
l u karvısında iıte bunun 
~il fl\lrur ve emniyet du .. 

~oruz, 

Seyyah 

'ltiNi>Yit;"PARA~, 

~~riyanınn~U ~ı-~~~;~--~~~~~-~~~~~1~~ı::::a:u:·:n~u_-~"~-s~ıy~a~s~e~~-·~~~~*~f IK-Ok "•-M- 1 
~}".~..!!}~~-.. A Vam kamaraSında Mütarekenin yıl dö-

Fransayı tehlikeli bir yola sapmış g().. < s.101
"• > nu··mu" mu-nasebettle 

d k Elhamra ı Üç ntl(dh '" 
rüyorsanız OilU ora an Çl annız ! Melek : Para kurdu Şu son hafta Makdonald bir teferrüç değildi. "'işsiz- merasim 

ı d 1 kah. · · ı ld t-.. endi tik nazırı Kanada şimen-Paris, 8 (A.A,) - Meb'usan mec isin e ce se tek- Opera 1 Aşk zambalı ınesı ıç n O u"'\4 • J 
ld ., Ik 1 ile selamlan M şeli olarak geçti. Amele döferlerinde ngiliz kömürü rar açı ıgı zaman umumun a ıt ar an • Majik : Nına Petrovna. 

Briand, Fransanm harici aiyasetini bir vekar ve azım Ekler : Namuş bcJdşı fırkası resikira geçeli ille İç;n bir mahreç tedarik et-
siyaseti olmakta berdevam olduğunu söylemi§ ve bu Asri : Çanulç defadır ki avam kamaraaın· mek v' ayni zamanda Ka-
siyaset benim ıahsi siyasetim defildir. O bir birini ta- Etuval : VoyıJo da muhalifleri ile boy ö(.. nadaya muhacereti tezyid 
kip eden kabineler tarafından teyit edilmi1ı M. Poinca- Şık : Şeutanl re,\~.9e çüşüyor. etmek istedi. Şurasını da 
re tarafından tasvip olunmu§ ve teırii meclislerin mü- Avam kamaraııada mü- ilave edelim ki muhaceret 

Alkazar : Alr,sayı ,arkta k ed ı k ··h· zaheretine nail olmuıtur,,. demiıtir. za ere i ece üç mu ım meselesi amele fırkası prog-
M. Bn·and bundan evelki kabinede M. Tardieu ile uah,el mesele vardır: işsizlik, ma- ramına muanzdır. Amele 

tamamile hem fikir bulunduğunu ehemmiyetle kaydey- Lüktembura : Ben babamı denlerde mesai, Hint ka· fırkası bir lngilizin lngilte. 
!emiştir. fşterlm nunu esasisi. 

Muhtelif tenkitlere cevap veren mumaileyh, harici (letaub il) Muhafazakarlar olsun, Lo- rede İf bulması icap eyle· 
meselelere hiç bir zaman bir maglup ruhu ile temas Ferah : Caşuş ftaclın yit Corç olsun, bu üç me- diki kanaatindedir. 
etmemif olduğunu söyledikten sonra mukadderatma Mflb : Beyaz eşfre seleden en canlı olan ikisi- işte bu iki nokta, M. 
hakim olan Franıanın sulbü ile temas etmemtı olduğu- Alemdar : Gelin duvaıı ni hücumlarına vesile itti- Tomosa karşı itiraz tufa· 

nu So .. yledı"kten sonra mukadderatına hakim olan Fran- haz ettiler: Biri müntt!hip- nmm yükletmesini icap et· Kemal Bey : Düşman 
b k h fa ..... sını temine • ık lcr üzerinde en büyük le· tiriyor. sanın sulh ün a a ve mu a - vası m • OCadıkBr) 

yasata medar olacağını beyan etmiıtir. Ve kendisinin siri gösterecek olan işsiz- Muhafazakarlar olıun, li-
d Süreyya Pı. : Ankara poşta~ı ı·k d"ğ · d 1 ·ı· berallar olsun Makdonalt asla basıretsizlik göstermemit ol uğwıu ve iki senelik ı , ı erı e ngı ız em· 

askeri hizmet kanununun meriyet mevkiine vaz'ı teıeb- Tayyare kazasında peryalizmini darbeliyecek kabineıinln Hint siyasetine 
büsüne önıa.yak olmak cesaretini daha 1914 senesinden bir mevzua temas eden de hücum ettiler. Bu bü-

Londra, 8 (A.A) _. Surrey H 1 · b evvel göstemıit bulunduğunu ilave eylemitUr. int mese esı. cum irinciden daha mühim 
d k eyaletinde daıen Alman tayya· l d ·ı k b" d h h M. Briand, sözüne devamla emiıtir i: Bu tedbir Birinci mese e e işçı er ve a me için a a e em-

rasinden ağır yaralarla çıkal 1 en 1 1 · 
sulh zamanında yapıldıktan sonra artık haksız ıüphelere kabinenin muarız arına i tı· miyetli idi. Hindistan valii-
istihfaf nuarile bakabiliriz. prens von Suchaumburg-Llppc hak et~iler. Şikayetlerinin umumrsı Lort lrverinin 

Mumaileyh, harp esnasında zaferin temini için hiç mülhit evca içinde ölmOtlilr. mezuu M. Tomasın işsizliA-e Hintlilere "Dominyon,,, luk 
bir şeyi ihmal etmemit olduğunu söy1emiıtir. Binaena· Kazazedelerden ancak İngili:r. deva bulmakta taallül et· imtiyazatını vadetmesi her 
leyh, timdi bütün cehtü gayretini sulh~n teminine sar- tayyare mülhiml Kindson sağ mesidir. Ayni sözleri muha- iki fırka mahafilinde büyük 
fetmek hakkına malik bulunmaktadır. icra etmiı olduğu kalnıışıır. fazakar lideri M. Baldvin heyecan tevlit etti. Her 
müzakerat esnasında Fransanın manevi şeref ve azeme- Hem muharrir, hem cani de tekrar etti ve dedi ki: teraftan Hindistanın henüz 
ti hiçbir zaman ihlal edilmiı değildir. Laheyde Fransa Berlin, 8 ( A.A) Muharrir· "M. Tomas Kanada seya. yetişmemiş olduğu itirazı 
Yugn planının kabulü hususunda müttefiklerile tamamen lerden Lampelle 1920 senesin· haline çıkacağına işsizler yükseldi. 

hemfikir bulunuyordu. de Saintewehme cinayetine meselesi ile iştigal etse idi M. Baldvin " Hindin 
M. Briand, Bundan sonra Lokarno itilaflannın ne ve cenub"ı Amerikada lngi-

b b im 1 l h d iştirakinden dolayı tevkif edil- kanlı mazisini ,, mevzuu 
Fransız ne de Alman olmayan ir eyne i e u ut liz menafiini hüsnü suretle 

bb ld ğun b "k miştir. bahsetti. 
ihClasına matuf bir te~e üs 0 u u eyan etti ten müdafaa etmiş olan Lort 

F 8 l k · 500 k· · t 1 f ld Maamafih Makdonatt ka· sonra demiıtir ki: "Almanyayı ransaya, e çi aya, ltal- ışı e e O U Dabernonu Kanadaya gön· 
· h b ınk kıl binesi her iki hücumu at· ya ve İngiltereye bağlıyan ve ar i mü ünıüz an Guatemala, 9 (A.A)- san- derse idi daha iyi ederdi.,, 

bir misak aktedildiği bir günde, Almanyanm Alsasa-Lor ta Maria yanar<lağınm lav Filhakika M. Tamasın latmağa muvaffak oldu. Şu 
rainenin sureti kat'iyede Fransız olduğunu kabul ve tes- akıntısı durmuş olmakla vaziyeti biraz gariptir. Ken- suretle yeni hücumlar]a 
lim eylediği bir günde Versay muahedenamesinin kıy- bereber afetten kurtu1muş disi amele fırkasının en karşılaşmcıya kadar epi 
met ve ehemmiyeti zail mi olmuş olur? olan ahali yeni bir indifa durbin ve en mutedil aza- müddet kazanmış oluyur. 

Bunu müteakip harictye naaarı mtieYeffa M. Şt..... vukuu korkUSQ;- içinde y~- sandan olarak tanalmışbr. Esasen kabinenin hakikaten 
manı methüsena etmifllr. maktadırlar. °hkfann mfk- Heyeti vükelaya memur -;;;G,lriil bir mevlcie dfiJmesi 

Almanyanın cemiyeti akvama girmesine telmih eden tarı ykônu 509 kadar tah- edilmiş ve işsizlik mesele • için liberallarin müzahare-
M. Brian, bugün Franaada 60 milyondan fazla nüfusa min edilmektedir. Mamafih, sinin halli ona tevdi olun. tinden mahrum kalması 
sahip bir milletin cemiyet haricinde bırakllabileceğini cesetlerin bir çoğu ateş dnl- muştur. M. Tomasa, deruhte 

lazımdır. Halbuki Mister 
habrına getirebilecek tek bir akıllı adam tasavvur <111lan içinde tamamen yan.ıp tttiX.i müşkül vazifede mu-

V ".. d h k kt 5 Loyt Corç kazanamıyacağı 
edilemiyeceğini söylemit ve bundan sonra ersay mua- kül olmuş oldu~n an a 1 • avenet için, kabineden iki 

l .. ilik ddel · h kk d b"ll mevkii icrayı muhafazakar-hedesinin Ren iHa ine mutea ma erı a ın a miktar hiç bir zaman ı ne- zat terfik edilmiştir: Nafıa 
lara tercihen amele fırka-tefsiratta bulunmuıtur. miyecektir. nazırı M. Lansbüsey ile 

M. Brian, bu muahedenin en esaslı vasfının bey- Papalık bankası ... "Lankaster,, dukalığı vekili sın da birakmakı şimdilik 
nelmüttefikin olması olduğunu göstermiıttr. Ro 113, 9 (A.A) - Ciyor- sör Asvalt. tercih ediyor. Ancak o ~u-

M. Makin'in nutkunu ink1taa uğratmak için yapmıı nale Ditalya gazetesi, papa- Halbuki M. Tomas hare· retle fırkayı eskitebileceğini 
olduğu bir teıebbüsten ıonra tekrar sözüne devam lann ecnebi hükümdarlara katında tamamen serbest bilen sabık başvekil hücum 
eden Versay muhadesininin kukuki ahkamının tefsir hiç bir zaman iade.i ziyaret dc~ildir. Kasanın anahtarı, 

ddi M ıçın zamanını bekliyecelC etmiı Lahaye itılafalannın Fransız metbuatının ticari- etmemiş oldukları ı asının . Snovdenin elindedir. M. 
~ t i d ı+.n yazmaktadır S d kadar soğuk kanlı ve dur-lqtirilmeaini temin için Almanyanın verece15• em nata yanlış ol u6 ... nu · · nov en ise muavenet mık-

müteallik olan aksamı hakkın birçok teknik taırihatta Papanın ziyaretlerde bulun- tarının tezyidine kat'iyyen bindir. 
bulunmuttur, ması ihtimali şayanı hayret muanzdır; eğer amelenin M. Ga.11ur 

Kahirede bir sergi 
açılıyor 

M: Brian, tahliyonin kin husumetleri izale edeceği bir sey otmıyacağı temin mütalebatı is' af edilse hükii-
ürnidtni izhar eylemtı ve hudutların tahkim mesele- edil~ektedir. Malt mahafil, met bütçesi beş milyar 
sinin birbirini velyeden bütün hükumetlerin meıgalesl Vatikanın bir papalık ban- franga baliğ olacak; du da 
olmuı olduğunu söyledikten sonra demiıttr ki: kası maksadile bir takım M. Snovdenin işine gelmi-

" Bir program kabul ettim. Bunu icra ve tetkik ede· lngHiz ve Amerikan banka- yor. 
ıarı·ıe tekrar müzakarata giriş- M T K d 

ceğim . · omsonun ana a 
ml·ş oldulf·nnu beyan etmek- ıeyahat· b" k kiti Mumaileyh, Alman Nasyonalistlerinin arayı umumi· 6 ... 1 ır ço ten · eri 

yeye müracaatlannın tesiri altında kalmamasını mec- tedir. davet etmiş İsede, bu, havai 

listen talep eylemiı ve Sar meselesinin münhasiren bir 
Fransız - Alınan meselesi olduğunu ilave etmiıtir. 

Kendisine Fransız, Alman müzakerabnın mevzuu 
olan raporu nazarı itibare alıp almadığını meclise 
söyleınemit olmakla itham eden M. Franlin Bouillo'na 
cevap veren M. Brian gayri muayyen olan ve bir 

çok kısımları ta harpten evelkl zamana ait olup bili· 
hare bir takım tadilate uğramıı olan bir program mev· 
zuu bahsolduğunu tasrih etmiı ve esasen 'sefirler kon
feransının bu husuıu müzakere eylemiı oldufunu beyan 

ettnittir. 
Netice olarak hatip, meclisten rey vermesini talep 

etmit ve demlıtir ki:Eğer Fransanın ·fena bir yola 1ap• 
mıı olduğu fikrinde iseniz onu o yoldan çıkannız. La
haye itilaflar.nı ve Y oung planını yırbp parçalayınız 
ifgal kuvvetlerini yerleri~de ipka ~dini~: Fakat, böyle 
bir siyaset benim siyaaetım değildır. Çunkil bu siya· 

ıet ıulhü uzaklaıtınr.,, 
Meclisin hemen hemen bütün aza11 ayağa kalkarak 

M. 9riandı alkıılamııtır. 
Celse saat 16,48 te tatil edilmiıtir. 
Celse tekrar açıldıfı zaman radikal ıosyallstlerden 

M. Francois Albert yenide kabineye hücum etmiş ve 
M. Briyanın Locarno siyasetinin aleyhtarları arasında 
m~ Ye tecrit edllmft bir vaziyette bulunduiunu ....... ~

t' {"AA ) - Meb'u.an meclfıtncle hlkOmet sol 

"enah "radikallerinden M. Thomson tarafından verilen 
takriri kabul etmlıttr. Bu takrirde cümhuriyetin esaslı 

kanunlarına riayet, dahilde ıulh ve sükün, emnü selamet 
ve milletler arasında . mukarenet namına bükümete 
itimat reyi verilmesi ıstenmektedir. 

Pariı~ 9 (~,A-~ - .M. Tomson tarafından verilen 
takrire: Meclıs laylk!ık prensiplerini tiddetle müdafaa
ya azmetmi9tir: suretinde bir fıkra ilavesi teklif edil· 
mesi üzerine hukümet itimat meselesini ileri sürmüıtür. 
Bu teklif, 256 reye karıı 327 rey ile reddedilmlıtir. 
Bundan sonra M. T omsonun takriri rey k 
253 muhalif reye ka11ı 332 rey ile kah eul d~nlm~~ ve 

e ı ıtıır. 

11 komünist 100 sosyalist, 109 radik l 12 1 . h . a, sosya ist 
cü~hüriyetçı ve mu lelıf gruplara m 
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d 
en sup aza 

hükumet aleyhin e rey venniı M Fra ki 8 · ıı en uyon 
ile tld radikal dahil olduğu halde 14 .. _ kif aza muste 
kalmıtlardır. Meclisin mütebaki azası !kab· 1 h' d 

ıne e me e 
rey vermittir. 

Komünistlerin nümayişleri 
Bükreı, 8 (A.A.) - SovyetlerJn yıl do""n·· ü .. urn muna· 

sebctile komünistler zabı\a tarafından evelce , d ı mene i. 
mit olmalarına rağmen bir miting yapmağa teıebbüs 
etmişlerdir. 26 kiti tevkif olunmuıtur. 

Hamburg, 8 ( A.A. ) - Zabıta ile 500 komOnilt 
arasında bir çarpııma oJmuıtur. Pobı efradından bir 
çoğu yaralanmıtlır. Müteaddit tevkif at yapılmqbr. 

Kahirede bir sergi açıl

ması tekarrür etmiıti. Bu 

sergide pamuk, yün, ipek 

mesücatla cam, deri, ayak

kabı, ip ve sair mamulat 

teıhir edilecektir. Sergiye 

T:ürk tüccar ve san'atkar

larımn da ittirak etmesi 
için Mısır konsolosluğun~an 

Ticaret odaaında bir tez
kere yazılmıfbr. 

Mek_attbl aliye miıbayaat /romt· 

syonu riyasetinden: 1\lülkiye 
ve yilksek muallim mektep

lerinin k~nunu cvel 929 ip
tida ından mayis 930 niha

yetine kadar olmak üzere 

altı a) lık yaş sebze ihtiyacı 

aleni munakasaya konulmuş

tur. Talip olanların şeraiti ı 
anlamak tizere yıldızda mulkiye 

mektebi mCldürlu.ğüm: \'C 

lhale gi.ini.i otan 26-1 1-929 

tarihinde Fındıklıda güzel 
sanatlar akademisinde yüksek 
mektepler muhasebciliğinde 

mübayaat komllyonuna mil
rac.1atları ve münakasanıtı 

saat 13 ten 15 e .kadar ·de
vam edecelf nan olunur. 

Mitatekenin senei deTriyetl 

miauebetlle buıiin saat 10, 

30 da FeriköJiudeW Fraauz 
meudııtında metaaim yapda

caktir. Bdlhare aut 12 de 

Beyotlundaki f raDMZ kllilesln
de ayni ndaaal ........... Y•· 
pılacaktır· 8a ~ 
Union Fr....-de bir •afet 
verilecektir· 

• ltalya kıratı Vlktor Em
manueltn duldala pü olma-
11 ariinuebedle yann saat 

Jl,30 dan J3e kadar Tepeba-

d b-'- ltalJa sefaretinde 
flD a aa aa 
ltalyan koDIOloea M. Arduinl 

tarafından bir ziyafet verile
cektir. Bu ziyafete erklnı bi

kümet ve matbuat ile ecnebi 

diplomatlar davet ec:lilmittfr. 

• Atin• tefiriınlz Enis Bey 
bugün tebrİJllize muvaselet 

edecektir. 
~ Kibrit inlıitar• ~elecek 

haftadan itibaren pıyaMya 

çakmak tap çıkaracak ve bu 

tatların taneli 10 kurut• ilah· 

lacaktır. 

• Sulh zamanında askere 

il n. ö"-ttlmeai hak
ziraat uau e •• -
kında 415 nuıoaralı kanunun 
tatbikine dair tadilen yapılan 

al
. ı"cra yeldlleri be-t ımatnaıne 

yetiece kabul edllmiılir· 
Bu talimatnameye nazaran 

fili hizmet erbabına yeni ve 

faydalı ziraat uaulleri öiretile-

cektir. 
~ Şehremaneti şehrin bazı 

yerlerine yeniden (100) limba 

koydunnata karar vermiştir. 

Hatıra gelenlerı 

Elbisesi için 
fsveç krallçuı K.rttıtin 

dalma erkek elbisesile ge
zerdi. Fransayı ziyaretin
de Fontenblo sarayına 

gittiği zaman bir çok asil 
kadınlar, kendisini dera· 

guı ederek yanaklarından 
öptüler. K.raliça o zaman· 
ki Fransız cemiyetinin bu 
itiyadına vakıf defi)di • 
Hayretle ıordu: 

- Bu hanımlar beni 
öpmeğe ne kadar hava
kar! Yoksa erkek kılıfın
da olduğumdan mı bayle 
yapıyorlar! 

• 
Meıhur ıafr • Dante • 

" f1orans ,, tan nefyedil
diği zaman 11 Veron ,, a 
iltica mecburiyetinde kal

dı. 

"Veron,, prensi 11 Alb~;r
ento Leskal,, 11 Dante,, den 
ziyat!e kendi bflıaına ilti
fat ediyordu. Şairin dost
larmdanbiri prensin hu 
hareketinden dolayı hay
ret gösterdi. Ovakit "Dan
te,, dostuna dedi ki: 

"Şaıacak ne var? Her 
keı emaaltnden ho§lanır!,, 

• 
ispanya kralı dördüncü 

fllip, Portekiz kll'allıjuıı 
ve dal a birçok eyaletleri 
kaybetti~ halde namına 
"büyük,, sıfatını izafe et
tirerek "b6y6k Filip,, de
nilmeaini irade eyledi. 

İepanya ricalinden dük 
dö Medtna • Çell bu ira· 
de}rt duyunca dedi kt: 

- HOktmdanmız de
liklere benziyor, ne kadar 
erazf kaybolun& o kadar 

..,..,~ 



lı ık liıiz HlkHD İfil etti K. Volpi 
(Üıt tarafı blrtnd ıayıfanmdadır) tepik Ye YUdun ediyoruz. 

baza nepiyat ve muame- Bu zirai kooperatifler için 
lit ta havayı yumuptacak ziraat bankumm delileti-

le ilk tefebbüaler 6mit ve
mahiyette detddfr. Ancak rld bir man:ıara röetermek-
bugGn Yunaniıtanı idare tedir. Mühim mesele bu 
eden zabn iyi münaaebat kooperatiflerin idareıinde 
kurmak arzusunda samimi malt olarak muvaffak ol
oldufunu zannetmekteyim. makbr. Bu muvaffakfyet-

Burada zfkretmecliifm ten kuvvtle Gmft besliyoruz. 
beynelmilel mGnaaebetleri- Tohum ıslahını her va-

-•---L rmal ııta ile kola-'--brmak ia-miz umumi ouuaa no T-t 

ve anzuazclır. Sulh havuını tiyoruz. Halkın intibahı 
kuvvetlendirmek, beynelmi- memnuniyet varecek bir 
lel ıhtili.fları mutlaka aullı haldedir. Adanada yetit
yollarile halletmek için uz- tircliilmtz iyi tohumlar 
lapa ve hakem usullerini tehalükle aranmaktadır, 
memnuniyetle kullanmak Hububat tohumlan zayıf 
ldkkatle takip ettiiimfz olan bazı mıntaklar 
bir harekettir. ( Alkıılar ) iyi tohumlar için büyük 

Şimdi ılze dahili ahva- rapbat göıtermektedirler. 
limizden bazı noktalar Baicılıkta, ipekcillkte, mey
hakkmda malfunat vere- va bahçelerinde yetJıtir· 

diilmlz iyi fidanlar halkı· -~im: 
~ mwn artırma ve kuvvet-
Şıbm Karahfaarda yazın lendinnefe verdiğimiz 

zelzele olmuıtu. Bilbaua ehemmiyetin yerinde ve 
5ufehrinde ve köylerin- müstacel ihtiyaca kartı 
de bir çok binalar yı- olauiunu göatenniı oluyo
kıldı. Alınan tedbirlerle rum. 
afete uğrıyan halkın ıstırabı Bazı bult tedbirlerin 
hafifletilmii ve yıkılan ihmali ne kadar zararla ola· 

bileceğine misal olmak 
binalar kıt basmadan üzere üzüm mahsulnııa 
klnıilen tamamlanlDlflır. sermek için tente örtüler
( alkıılıtr ) deki kayıtaızlıfı zlkredebi-

Oftaki aeylip ve heye- lirim. Bu sene lzmir üz6m 
lln daha çok tahrt!,at ,...,. auntalrallllda memul ve 
t.. Burada husull, resmi, enfea mabwl anmm ı•n• 
bGtün pyretler felaketi ficLletlt Jaimurdan çok 
t.aftfletmek için aaıfedildt. zarar ıördü. Tenteli ıergjyf 

ı kanunen m~buri kılmak 
ta nihayet heye ln mın • tedbirine müracaata mec· 
talıaana dGten bazı köy - bar olmakiızm iktisadi 
teri tetkik eden mtlteha. lntihehm balkı ikaz ede- · 
._ alimlerin tavsiyesi de cefini umuyoruz. 
Bayburt ve Maçkaya nald- Ttitün mabaulGnde geçen 
dmelert ihzar edllmlftlr. seneki hutahk miicadele
Da!tlll ua)'fte alt her adi linin iyi ve mGabet netfce• 

leriai elcle ettik, temiz ve 
ftk'aJI dahi muntazaman aalim mahsul kıymeti a,l· 
... ediyoruz. Şuçlulann ka- mıı olarak alıcılan mem
e-1 takdMt karpmıcla ça- ~ etmeldealr. 

1twlz kalchklanm :dlu•melr ~ ···t.aıWde w 
_._.,.... ....... oldaiuiıu ba MDe fftıkallcle bir 
a,lı•ek için klftc:lir. ebtldik oldu. idrakten 

MemlekeUn umumi hava- evvel ticari ıaünaıe.batta 
• ~dapn çalıpnak, 1f- buhmmut olanlann bGyük 

~~Y, lelliım;~•nm.ak anuade ve iktiaadt tedbirlerde ve 
~. C&mlauatyetln kanuni yollarda çare ara· 
kammlanaa "fe kuvfttlerlae main zaruridir. 
J1rekten c6Yeamek n da- Meclise mlhlm ve ikU
,.ımak açdı - ...... hlr •dl kanunlar takdim ede-

de __._ .. ceib. Yeni a1mrük tar1-~~1tGnce ~--- • • hierl teclrlcen tatbik olun-
Jf ...-ır emele çalıpnak! mata baıJadı. Tarife ıiya
flfe bqGn ntandqlann letbntz mlfrlt ve hesapsız 
... olarak, cemiyet olarak hlr hlmayedllk fikrinden 
~,.... yln ....- uzakbr. Ticari muvuene-

1Hadur. timlzf bayati bir ehemmi-
Şimdi ddltadl ve mail Jette sörlyorm. Bu ihti

L- meeeleler hakkmda yaca ve emaaline niabetle 
_. imim tarffenüz ancak za-
..,..._ua bulunacaıım: nul ve uprl bir tedbir 

[Üst tarafı 1 inci sayıfamızda ] 
Milli kahraman Gazi huret

lerinln J'eni Ye canlı eserler 
tanzim etmekteki kudretini 
Mmimf &mette takdir Ye haJ'-
ret ederek Ye mesai arkaclat
lanm bilhusa bükümet ricali
aiıı batında bulunan ve Türk 
milletinin yeni hayabnı tanzim 
Ye ihya eden kük6met reisi 
l.met Pata hazretlerinin dev· 
letin kunet ve disiplinini ter
tip eden umumi Merle-
rini, sanat, zirai sahalardaki 
faaliyetlerini al&ka ve takdirle 
aördüm. 

Memleketin bu çok müsbet 
tetebbialerle birçok mütkillt 
içinde de olaa mali ve iktıaadl 
bütçesini takviye edebileifne 
fÜpbem yoktur. Yeni ıene zar
nnda bu yolda büyük ve M
mereli bir mesafe katedilmit
tir. 

Siyasi kudret n nüfuz ile 
teknik esulara iıtinat eden 
terakki ve inkitafında bu dü.
tma tebaan hareket eden fa· 
tift balya bGyGk reisi Sinyor 
Muaoliniııia idaresi altında 
önüne çıkan bir çok mesaili 
hallederek flerlemektedlr. 

T elmik mesai) beynelmilel 
sahada da ittirald mesaiyi is
tilzam eder. 

Memleketinizin iktıaaclt te-
rakki ve lnldtafına ltalyan 
teknik tecrübelerinin de bura· 
da tamamen tatbiki iyidir. 

Şurasını biliyorum ki bu te
klld~ bir ittirakt f talyan ikbıadt 
Ye mali mahafllinde memnu
niyetle kal'fllanacakbr. Bunu 
hen de çok arzu ve temenni 
ederim. 

Tirk milletinin durmaz ve 
yOruJmak bilmez faallyetinJ 
mifahecle etmekte bahtiyanm. 

Gui MUltafa Kemal haz
retleri tarafmclan kabul edil
mek tereftne mazharlyetimdea 
dolayı çok 111e1maunua 

Bu mül&katta millet Ye 

memleketin teallai, kurtulUfUll 
bizce malüm olan menkibeıi 
hayret ve takdirlerimi bir kat 
daha arttmnıthr • 

Ealllen muhterem Hariciye 
ftkilinJz TeTflk Rütti Beyef. 
Romaya . vaki seyahatlerinde 
TGrk milleti tarafından ı&te
rilen hüylk ı•Jl'et ve faallye
ti derin bir •11nla W. ta-
mtmala ~ olmutlar . ... - ....... 
,,. 1aaW m Lir kat 
daha tabiye etmlflerdir. 

Muhterem Maliye vekili 
Sarac:oiJu Silai Beyefeninhin 
ne:ıaketi rurk devletinin ma· 
llyeainde lltihaal ediLnit ve 
edilmekte olan b(ly6k taraldd 
ve tekemmil ....lerinı mifa• 
hede ebDek fnabaı baaa .ba
htetmittb' • 

Memlelıetfaizin paİ4ak ı.tik
bali baldwıda basıl ettliim 
eamiml ve cloetane bir ibtisu
la Anbradan a,nlacaiua. • 

,\'t ., li lı \' 1 "ıı , . "1 • ' ·ı ' 

leketimize getirdi. Paramı
zın fazla bir miktar tenez
züll bu sunl aebebtmdir. 
Miaal olarak baza ltballt 
rakamlan zikrecleyim. 

Dört aylık lthallt ( 928 
bütün Tiirkiye): 

Eczayl bbbiye 383.000; 
Müskirat 27.000; lpeketJa 
70.000, kiremit ve tuila 
3.260.000; pamuk ..,.. 

~ arazi ela- ...uı1ettndecltr. Hatta bir 
-labl ... madan baheeclece- çelE mGhim kalemlerde 
..... l,ledtldert ...... 1s... tenzlllt bile JapDUf bqlu
dl mallan olmayan •ata. n~ruz. BuidaJi bilhaaaa 

hlb himaye ettfllmtz dofrudur. 
tfıtlw toprak ea 

1 
yap- Batd&y pollttkaunm l>u-

6.500.000;,.an··· 3.299.000; 
bakır çinko mamulib 627, 
000; yallar 2.000.000; çay 

liaM lf;til &u sene bazı tark alne bclar aetic:elert f• 
9111,.derlmlzden ite bat- rala ...... bir haldedir. 
ladık. Blrlnd umumi m6- 340 ela 18 Ye 341 de 10 mil
fettftlik clahlllnde pmdlye yan llrahk lthallt 926 da 
üc1ar hazineye aft arazi- 2 buçuk mtt,-, 927 ele 8 
~ısu 90 bin clanlm toprak ,.. 60 aeldz bin ve kurak 

Watblc. Aynca lltlmllk aenetl olan 928 de 5 mil-
_.... ve beclehnl Pettn yon liralık lthal&t ıöıterdf. 

~......... Un ttbal&b 339 da 3 mil-
~-- f.() bin clanGme yon, 928 ele '18 bin llralık

ydfn UUi verdik. Bun- br. Bizim laa•••ın y0z
._,..da prp vdlyetle- de yetmifl çiftçidir. Takip 
:tti' br~ hulaeye ait olan etttllmfz htniaye atyueu 
....,. tabii aJchlmm bam y6zde yetmif çiftçiyi kuy. 
.... .,_ vet.lendirmek bununla be-
~ k6Jhlye malet- raber alikaclar olan )'(bde 

mUYaffak olduk. BI- yirmiden fula sair mü• 
:?.~• .. lttm beldeclilladz tahnlleri aarunıyacak bir 
~ ka)IGJe kendi yoldur. Senelerden beri ta
... ,..,._IJmn; tarlan- kip ettlfkııi& bufday biına
• ~ tmldaau ha- felind ~·••...,•efil Jtz. 
~---.;.La..-• ...._ .. ~J....~nl&nipnba sefaleti .,.. 
.............. ---~ clell8e olarak vupçmly• 
~ btl9'k ~ ttW-- ceits. Bu memleketm her 

-··.-.~ olan .., .. Y'I ..... .... ... ....,. alraattaD Çl-

.... 'Dik bia ....... lltlaat eder. 
... .. •• ola- ,.... kl,Rblba6 ....... 
rak ........... da fJI falito ...... phfıuk ....... 
...... ft bundddamiı ....._ ... f-tlaNadancL.. 

• IFDllD ~ Yem ........ tatbJki. 
~ ae.\ mel '* tlccarm laa-

~ , tellp memleketm 
..... ~ ... P. a,tık ltWlt eğa-

500.000 ; afaç mamullb 
444.000; lastik mamullb 
500.000;mahrukrt 18.000.000 
pz IL000.000: 

929 da (iç b6y6k liman 
(lzmir, lıtaubuJ, Menin): 

Eczay1 bbblye 6.494.000; 
mtbldrat 387.000; ipek et
ya 823.000-,ldremit Ye tul
la 10.000.000; pamuk efY& 
10.890.000; y6n etJa 4,420, 
000; balar çinko mamullb 

1476.000;yailarçayl4,000,000; 
960.000 ;afaç mamuJAb 10.00. 
000 t.ıtik mamullb 1289.000; 

mahrukat 29.000.000; ıu 
46.000.000: 

işte bu rakamlara rağmen 
bile milli para mukavemet 
ve istii(rarıru hayretlere şayan 
bir kuvvetle ispat etmiştir. 
ihracat eşyasının bedelleri 
daha henüz nwf derecesinde 
bile lstf fa tdilip memlekfte 
girmedi fatadstikler şimdiden 
göstermlJ• b.atladılu ve. ie
balAt qyuanın, f(mdUü bUJük. 
atoklardan sonra geJeMk .,_. 
a..da daba u olaca~ n lk&r
dır. Görüluyor kı mi.~ ~ıa
mn bünyesi en büyük farh· 
nalara bile muzafferiyetle gö-

lüs gerecek kadar salimdir. 
B8 -.e b~ük meclise 

esika ticareti meğer ec
nebilere yarıyormuş ! 

Si.nemalar 
•~••••••r•••••a••••••••••••••••••••••••••"•••• • • • • • • • • • • • • 

r Üllm'afı Biıtnd ıayf•m"dedır 1 
Ticaret odası kittbı umu

mlıi Cemal B. clün bir 
muharririmfze tuccarlann 
ıikayeİI hakkında demlf· 
Ur ki: 

- lktıaat vekili Şakir 
B. geçen ıene verilen 
permelerin ıul iıtimal edil
diğini nazan itibara alarak 
bu sene permilerin milli 
bankalara verilmelinl ten· 
ıip etmiftlr. Şimdi tilccar
lar bu karara itiraz edi

yorlar. Ticaret odaıı bu 
ibtillfa müdahale etmfye
cektir. Bu hususta hiç bir 
mütalia dermeyan edecek 
mevkide değilim •• 

Permi usulün6n ilga
sindan fikiyet eden tüc
carlar, bundan bilhaua 
mGatalıaillerin zarar göre

celbü, çünkü Ruayaya 
mal aevkeden birçk tücear
lar ferine yalnız bir ban
ka ve meıall Ziraat ban· 

kUuuiı kaim olacafım, 

bunun iae rakabetl orta
dab kaldıracafını ileri 
st&meltedirlCr. 

BmWan ba,ka Ru.ya 
ticareUle lttllal eden tüc
carlarin bundan pek ziya

de liutuarnr olacalım 
iddia etmektedirler. 

EVYeUd ,an bepnabm 
nepMllllmiz Baba ettin 
Hamdi 8.clün bir muharriri
~ jmlan a6ylemiftlr: 
~ ....... uaal6nGn flaa

mıda• 'F&k tacirleri hiç ....... ~. 
Zira pa dw o kadar 

laelab\lalt ıacc.r araunda 

tGcaann eline meseli ancak 
bir ton valeks, 1500 kilo 
badem, 250 kilo deri için 
permi veriliyordu. 

Tabii hiç bir tüccar bu 
kadar az bir miktar iç.in 
kalkıp Rusyaya gidemez 
ve bu itle uğrqamazdı. 
Bu vaziyetteki bir tüccar 
için ya hariçten permi top
lamak, yahut da permile
rini satmaktan batka bir 
çare yoktu ve alelekıer 

permiler aablıyordu. Sab· 
lan permileri Ruı. ticareti 
hariciye mümeuilliği ile lkl 
ecnebi Ulccar alıyor ve bu 
ıuretle Türk • Ruı ticareti 
ecnebi1erin: ellerine l'eçmiı 
bulunuyordu. Vakıa Rusya 
ticareule ufratan Türk 
tftccarlan da yok delfldl. 

Elyevm bütün dillerde d 
olan sinema eseri azim 

vaffakiyetlerle 

i< 
ftuaı sinenıosınıı .. 

her saatte hıncahmç 
salonunda gösterilmekte o 

• •' • • • VOYVO 
• • • filmidir. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••a••••••••••• 
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OPERA SİNEMASINDA 
Gösterilmekte olan 

iDEAL BiR AŞK GECESi 
ve AŞK ZANBAGI 

Sesli filimlerini irae edilecekleri bu son üç gün-
den istifade ederek, temaşa etmeğe şitap eJiniı. 

1 Operanın sesli filimleri Beyoğlunun sair sinemaları
nın hiç birinde gösterilmiyecektir. 

==mnf'9iiJEil 1:1.:ı==:====a.-::::aA..&:.:Camsc::::::r.:::::1 

Fakat bunlar da hariçten 1--------~~--~-.l!ımıı ...... ~---.. ~ 
permi satın almadıkça 11 DehakAr GRET A GARBO epebqı tiyatrosunda 

yapamıyordı. Ôyle de, böy-
le de olsa it vesika ticare
tine müncer oluyordu. ik
tisat vekileU bu ıon kara
ri1e Rusya ticaretini Türk 
müıtahallleri lehine himaye 
etmfttir. Çünkü veılka 

ticareti, vesika aul iıtlmall 
bu UcareU TGlderüı eUe
rlnclen almakta Ye Ruayaya 

aktam saat 21,30 da. 

Remin 
brtıı 

TGrk malı diye ecnebi uma aCIJafert matiae saat ı 
malı lffkohmmakta leli. lcr cumartesi .ktamlaıı içia 

Şimdiden sonra yalnız LEvfS STON-ve NILS A.te "••larda-t•emüt-Iİy:=~=-1111'11 TGrk mah aevkolunaft•~na ub nll ııı 
ö -.• m te,em mlzame KADIKÖY KUŞDiLi 

1 re, iki vaziyet arasında ŞEHVET Diyan YATROSU J o teşrinsanl 
yapılacak bir mukayese filminde aörilneceklerdir. zar günü akşamı Cevdet 
elbette Ttbk müstahsilleri- heyeti temsiliyesi ( 

4 rinJn lehmde neUce verir. Pek yakında MAL AL'ıN ) ( VOYVv 
Tiirk tacirleri rakabetten ASRI Sinemada komedi, Hafız Ahmet 
taUfadeyi clOtGnmtyerek mtl- ince saz heyeti. 
b IMık•lann kenclderlnt -------------.:...~---~ 
himaye eclecettnden emtn Mevsimin ildncl baloau 

.. ._ edOIJo""' ı.ı her ~ bılltb illlll lllrillleli liaDll. 111 1 
takcfim onilimiç bütçenin ve muayyen bır hesaba koy- A• ı d al pZ 
hususiyeti yekllnun geçen se- muş Is, sağlam muvazeneli ı e ans s onu 
ne bütçesinden pek az fark- bir bütçe ile dahut ve harid a 
1ı Ofmasıdır. Mühim bir tc- bütün tedJyeJeriniintizam ve 119'1 14 Tqrimani 1929 Perşembe günü akpmı 
1.ayüt kuvvetle memul oldu- istikametle ifa edebilmekte liliil saat 20 den aabaha kadar deV811l etmek 
gu halde sene nihayetine ka- ise, eler vatandqlar har•p 1 üzere salonumuzun ikinci ve daha muazzam 
dar varidatın hakiki rakam- ( H ) isimli balosunu verecetini muhterem yuvalanru tamir ederken ayl. ı · d ı 
ıannı eıde etmeden yeni müşteri erimize müj e eriz. 

nca yeni şömendüferler için Caz Ef d 
masraf açmacbk. Malt zihni- b il ; viyolonist Muırllyon en i riyase-

ıı fiine kadar 100 milyon tinde her günkünden daha muhteşem bir 
Yetimizde intizam ve muva- Ura s f d bn-ı .. ı ise bu 

h a e e ~er fi surette programlan!'a devam edecektir. Müt-
zeneye verdiğimiz e emmi- memleket kuvvetli, canlı, diri terilerinden gördutü teveccühe binaen 
yetin bu derecesi hakikaten vatandaolann iktisadi kabili· müdiriyet hiç bir fedakarlıktan çekinmiyerek 
dJnkate JAyıknr. yeti yüktek ve iyi idare o - 1 memleketimizin tanınmış ve yüksek artistle· 

Borçlarımızı muntazaman lunan yurdu denilebilir. Tem- rini intihap etmiştir. Danıla beraber muh-
ödükyoruz.Yüksek topJanrna- sil eetilimiz bu güzel mem- telif varyete Kadıköy dans sa-
nız nihayete ermeden dalgalı lekette bmm mes'uliyet mev- l!!I numaralan ••• 

borçların tasrih ve tesbiti kilnde kalmarnızı kan:ıannıza ~ lonunda verilen balo hiç 
mümkün olaca.kor. uytun görüp görmediğinizi • bı·r duhulı.yeye tabı· de· 

Yeni vergiler teklifini d6- reylerinizle bildirmenizi rica . 

şünmöyoruz. ederim.. a g"" ildir 1:eı~f .e~ecek muhterem müşte• 
- Devlet bankası ihdası Müteakiben araya müraca- • nlenmızın 6 yqmdan aşağı ço· 

Jçin cetkikatımız çok ilerle- at edlllllİf ve 264 rey ile cuklan getirmemeleri rica olunur. 

miştlr. Bu içtimada icap eden müttefikann hükömete be- a M1ıazzam Balo 
kanun JAyıhasını takdim et- yanı ldmat edUmlştir. Bunun 
melde bahtiyar olacağız. üzerine ismet paşa hazretleri 

Muhterem Efendiler, kUrsiye gelerek izhar edilen 
Memlelcedn iktisadi vazı- itimattan dolay! heyeti umu-

yedni mütalea etme.le için miyeye arzı teşekkür etmiş
bUtün vesaiki ortaya dökü- tir. Meclis . pazanesl günü 
yoruz, memleketin idaresinde saat 14 te toplanacaknr. 
açık ve hakikt hesaplan in
tizamla 7ürütüyoruz. Ciddi 
bir gayretle ithalAt ve ihra
cat Jstadstiklerlnin şimdiye 
kadar btriken 926, 927, 928 
se...ıednl neşrettik. 929 büt
çesinin kati hesabım. B. M. 
takdim etmek üzereyiz. De-
met isdyorum ki bütçeleri
miz kat'! hesaplar ve rak-
ımlar üzerinden mütaleıya 
açıktır. Bu mütaleı memleke
dn tuvyet ve hayabna şa
hadet ,debtlir. Fasih bir dü
f{im:e 1-şka bir ihtimale mey
daa bırakmaz. 

1ki ~t faala süren sakil 
~.,.. ve onun e~
••tlb.W.c anı. e&er 
-~, ..... ~ 
ya •e .Jblil4flannı balletmlf 
hıqa ~ aOııısebedert 
! · rmus is~ harici Te da~ 

o ,iarını wJ ıma&ı bli~ 

intibalar 
Ankara, 9 ( Telefon) -

Batvekil ismet Pqa Hz. in 
M. Meclisinde irat ettili 
nutuk sürekli allaılar ara
sında ve büyük bir alika 
ile dinleDildi, neticede ka
bineye meclisi dolduran 264 
azanın ittifakile itimat olundu • 

Samiin localan battan 
bap dolmuştu, localardan 
birini Kont Volpi ifra1 edi
yordur. Sefirler locasında 
bot yer kalmamış, Devlet 
Şurası reiı ve azalan, lllİİl
teşarlar, umumi müdürler 
laüldlmet ıoc..... doldur-.... 
-.. l-i • - d ....... a1m-. aruuıda ldtabet 

ldiriüliDe çıbrak • Milletla 
çok UJll er vekilleri. 

Cumaya yacak olan lik maÇI 
ve Şilt tumuvuı fikstürlerini 

görmek iateneniz 

Tirk Spor un 6 
sa ısmı alınız •• 

başladı, dahili ve harici 
ıiyuetimizin ana hatlarına 
sulh yolundaki mesaiyi, 
Y unahlann itilif esaslannı 
çipemek sureti~ yapbk
ları mızıkçılıtı sarih cümle-
lerle anlattı. Bu arada çiftçi· 
lere 110 bin dönüm arazi 
tevzi eclUditini, Türle köylü
sünü zenıin etmek aiyue
timlzin esas noktalanna 
bildiren dimleleri ~ 
aünddi •llcaelar \!• bravo 
11lleri~~ 

T••r•n-rıl 
C~88atf: 

l!lil 
Pazar 



: Muh•rrirl: 
• : Alımel lhwn 

Matbuat hahralan 

Kabuslu gazetecilik 
Nufus kAğıdı bastırmak. entrikaları - Sadr

.tzam arnavut Ferit Pa~nın himmeti .. 
O zamanın adllye$İ 

ilk defa olarak memle -
ketimizdcn 1883 de nüfus 
yazılmış ve nüfus tezkeresi 
dağıtılmış, Türklerin hüvi -
yetini gösterir birer kağıt 
ortaya çıkarılmışb. Ben o 
%aman Mülkiye mektebine 
yeni gir iştim. Küçük ko -
vacılard ki maha lem?zde 
bizi de kaydetmiıkrdi. Son
ralan "Hanıidiye,, ünvanı 
verilen bu nüfus hüviy('t 
kağıtlarına her kesin san'atı 
yazıldığı için imam bana 
da " mektebi mülkiye tale-

besinden" yazmıştı; ben mek
tepten çıkah çok seneler 
geçtiği halde hali nüfüs 
kPğıdımda mektepli yazılı 

idim; teık ~relerin münderi
catı üzerıne vukuat yürüt -
mek adet edilmişti; bir 
türlü tashih ettirmiyordum, 
matbaacı ve gazeteci yaz -
dırmak kabil olmıyordu ve 
ben buna çok kızıyordum. 
Ondan dolayı 1902 de 
tekrar nüfus tahrir edilece-
A ini duyduğum zaman çok 
sevinmiştim, çünkü nüfus 
kağıtları ile kendi aramda 
bir alaka taıavvur ediyor -
dum. 

ilk nüfus yazıldığı vakıt 
hüvviyet kakatlarmı mer
hum Ebuziya basmı~tı; bu 
sefer kendi matbaamı bu 
işe karıştırmak istiyordum. 
Vakıa zavallı Ebuziya mer
hum bir kaç sene evvel 
Konyaya nefyedilerek mat

baası kapanmıştı. Matbaai 
Amire dahi Devlet salna
mesinde olan bir yazı ha
tası yuzünden Abdülhami
dln iradesilcı kapahlıp ka
pısı bile mühürler. mişti. İs
tanbulda Türk elinde ancak 
dört. beş matbaa vardı: 
bizim matbaa bunların mü
himleri sırasına geçmişti. 
Mutlaka bu iıe girişmeliyim 
diyordum. Halbuki Baba 
Tahir hususi irade ile nü
fus kağıtlarının tercihen 
lcendiıine verilmesini temin 
etmişti. 

Yeni vesikalara neler ya
zılacağına, ait olduğu neza
ret bir türlü karar veremi

yor, her kolim~i Saraydan 
soruluyordu, bir türlü tab 
ınüsveddeleri ortaya kona· 
nııyordı, Baba Tahir bu işe 

baılıyamıyordu. Bu tevak
kuf devretinden istifade 
ederek Halil Rif at paşanın 
lon zamanlarile Küçük Sait 

Pajanm kııa sadareti za
oıanrnda arzuhaller verdim; 
Baba Tahir matbaasının 
fiyatından çok tenziller va
deyledim. Hiç tesiri olmadı. 
Bu iki sadrazam zamanında 
henim arzuhallar hasıraltı 
edildi. Avlonyah Ferit paşa 
sadarete ıelince bir daha 
ta)ii tecrübe ~delim dedim. 

Bu defa iyi bir haber al
clım. Ferit paşa arzuhali· 
!bin altını •Hazinenin men· 

fa.tini temin edeceti cihet-
le kemali chemmiY.etle Da-

hiliye nezaretine. diye blr 
havale yazmı~ ... Derhal Da
hiliye müıtcşarı Fuat Bey 
tarafından çaiuıldım. Ga
~tcın tatile ujradaii za. 
illan ban. eziyetlerin türlü
liİllii yapan ve be.l kurla-

;;- tut.ildi 1Ulir prov• 

~t ..... a1*'*'U 
::•·Ju:•;··~·~ı~ 

Seyriaef ain 
Merkn. ıcentetl: Galata KöprU 

batıadL Beyoflu 236l Ş~ 
ıcenteıt: Mahmudiye Hanı ııltında 

lıtanbul 27 40 

Trabzon birln~i postası 
(Cünıhuriyet) vapuru 11 T cırlnıanJ 
Paz.arteıl 12 de Galata nhhmın· 
dan hareketle lncbolu, Samıun, 
Cireeoıı. Trabı:on, Rize, Hopıtya 
gidecek ve dönUıte Pazar iılcele· 
ıde, Rtzc, Sünncne, Trabzon, 
Tırcbolu, Cfreıon, Ordu, Ünye, 
Samsun, focbolu, Zonguldaga 
u~rıyaralc gelecektir . 

Hareket gunü yülı: kabul cdıl· 
mez. 

VAKiT l 0 Teşrtnsanl Sayı fa 

EMLAK ve EYTAM BANKASI 
30 Eylül 1929 Vaziyeti 

MATLUBATveM~VCUDAT D0YUNAT 
1 lcniı7. talep cdılmiycn '"B,, hiss.csi 
Dcrdeı;ti tııh~il "A 'f'J hi. se~i 
J Iissei i~tirak muk:ıbill gayri menkuller 
Kasa ve bankalar mevcudu 

' E"ham ve pıh\ ihit cüzdanı 
Gayri mcn~nllerimi;ı; 
l\Jobi'yc ve ilk tc i:s masrah 
ipotek mukabili matlubat 
Scnedat cuz(~anı 
i\luhtelif teminaclı avanslar 
:.\Juhtclif Lorçlulor 
Nazım he,.,aplar 

10.000.000. 
3.7"58.254. 64 
2.372.:386. 
1.475.072. 5C) 

2.068. 40 
134.395. O? 
97.860. 22 

8.630.401. 30 

1.228.036. 37 
l.lSf.931. 52 

648.212. 37 
13.829.054. 08 

43.l57 .672. 56 

Sermaye 
Ih ti yat akçeleri 
\" adcli ve vadcsir. mc\·duar 
EytJm hesabı carileri 
J lnrici muhabirler 
:\luhcclif alacal-lılar 
• ·azım hesaplar 

-

1 

20.000.000. 
3!4.306. 22 

2.732.980. -
5.725.912. 26 

33. ı 81. 75 

732.238. 25 
ı 3.829.054. 08 

43.357.672. 56 

Em1Ak ve Eytam bankan 
Umüm müdür Umum ınuhuebe müdiirG 

Halr.Jr.ı Salvel Zi11a Tahsin 

Beşlncl sullı mahke· 

me'I icra dairesinden: 

Emine Refiye 1 lnnın1 
YC Mehmet l 'ctih 

Beyin Cemile I fa

nımdan şayian mu -
ca arrıf oldakları .\r
n:ıvutköyundc Sucu 

Denizli ~ele~iyesio~ea: üsküdar-Kısıkiı-Aiemdağ 
.. 26-1 o-929 tarthiQde ihaıe edilmı:t..: Halle T ramvaylan Türk Anonim 
~zere knpnlı zarf usulile miiııakasaya Şirketinden: 
1 onul:m Denizli Elektrik tesisatı iha· 
le$İılin görlilen lüzuma binaen 30-t ı 
•929rarihin~ talik edildiği iU\n olunur. 

· kaıHnda cedit 3 ve ::;: bahçe:,l so ır,· • '' numaralı mur:ıkkam iki bap 
hane uvuunun iıalcsı zımnında ilk artırın ·· id · 

~ • a muzay e::!I ne-
• • Je 3 numııralı h:ıne 1850 ı · tıct.>sıneı • . . \ ıra ve 5 numaralı hane 
ı ı :::o lim Jle c:ılıbı uhdcsınc birinci 'ıhale · · ı t ., . . . ı ıcra o unmuş ur. 
l\Jczklır hanelerın cephe ı Sucu sokağından olup 3 numaralı 

· kıık hapısından gt lld'k hanenın so . r ı te mslta taşı ile mefruş 
kebir bir. taşlık sağında !.kı ve solunda bir oda, bir mutfak 
ve itti:ıalınde bir hatıl ust katı"na çıkmak için iki taraflı 
merd~ven ~le ~ık"ıld~kta came~An ile tefrik olmuş bir kapıdan 
nirı"ldıkce kebır bır sofa, dort oda bı'r h J' b' k ·· f r.· , a a ve ır 'Omt r-
lllk, UÇÜOCÜ katında bir oda bir sof!! ı'kı' b.. "k d J 1 _ alı . han, . ' ..., uyu o ap vım ır. 

Be" .num:ır . l!) c sokak kapısından girildikte bir 
t !'lchk bır oda, l>ır mutfak ve bir h•I·\ ku" "k b h .. ...., ' ı k ki · " c1 çu a çeyc mu-
c:abih bir ara ı f ncı katta küçük b' f .. d bl 
~ h I"' .. .. .. k ır so :ı, uç o a, r 
sofa, bir 8

"' uçuncu atca bir so~ dört odadan ibaret 
kAglr ve klsmen muhtacı tnmlr hane 1 .. 

1 · 'kda kılfi o up uç numara ı hanenın mı . rı b~hçesindc kuyu varılır. Derununda 
hissedar Cemile 1 Ianım 1.kamet ccmektedlr. Taltp olanların 
ve fazla ma!Omın almak ısteyenlerin kıymeu· h l . 

(6 000) liranın ·· d mu ımmene en 
olan ', . yuz e onu nisbetindc pey akçesini 
müstahsi?en Bc:şı~taş s~ı~. mahkemesi icra mcmurluJtumı 28 
teşrinsanı ı '.~ ~ gunu saat on he~te Beştkt.ış sulh icra 
memurluğuna muracaatlırı ilin olunur. 

istanbul san' at mektebi 
müdürlüğünden: 

Akşam erkek san'at mektebi derslerine başlanmıar. Ma
kinistler. m.trangu:daı, elektrltçller. bilgilerinfzl attttrınrz. 
Ancak: bu •)ede iflerinizde daha iyi muvaffak olur kazan
cııua ırttırabUirilnlz. Aqamlan saat 6 dan 8 c kadar bu 
<imlere .S.vMll td.ırek ~hadcuuame alaaız. Kaydi bbal itfn 
pç kalmldan mür:lc.at ediniz. Her fCY meeamenda itlıJd 
tesiat Ş\lbesi tflkntttar. DöfemecUite talebe ~. 

Şirketimız esas mukavelenamesinde yeni mmtabl 
imtlyaziye dolayıtile icra edilecek tadil1t için IAalral btr 
hiNeye malik bulunan hllledardarlai', mult&Yelen&menfn 
56 ıncı maddesi mucibince, 25 tepinaani 9219 pazartesi 

rünG •at 15 te OıkGdarda idare! umumiye binasında 
fevkalade olarak vuku bulacak hey' eU umumlfe lçthna
ına davet olunur. 

lttlrak edecek zevatın 67 incl madde mucibince 
içtima tarihinden bir hafta evveline kaclar Şirket mer
kezine biaae senetlerini tncli etmelari •• duhullJe kartı 
almaları ıartıır. 

Ruzname ıudur: 

1 - Eıaı mukavelenamenln Gçüncö ve clardGncG mad
delerinin tebdili, maddeler böyle teWtl ohmac:akbr: 

Madd.a 3 - Şirketin un•anı "Ümii&lar-lıa•ldSy ve 
havalisi halle tramvayları TGrk anonim prketi,. olacaktır. 

Madcle 4 - "Şirket 1 mut 1922 ~ imtiyaz 
mukavelenaıneai mucibince Oıküdar Kuddı battmm it
letilmeıi ve hattın reralU mukarrereaie Aı..daima 
kadar temdidi ve itletllmesi 2 temmuz 1929 tarihli mu
kavele mucibiace Oaküdar dabil ve haıicl ile BeJkoz 

Ye Anaclohı Fenerine kadar elektttldt T....-.1 batla
nnm mecburi Te ihtiyari k111mlannm iDpal " ifledd
meıl için teıekkül etmitllr., denecektir. 

2 - Oildldar - Kı•ıklı ve Kıaıkh - Alemclai elek
tirlkli tramvay hattının teala ve tti-ttbeıi imtiyazının 
ve Otldidar - K.ad*öy dahil ve ltadd de Beykoz Ye 

Anadolu Felleline bdu elekUrlldt bWf&y llatlanam 
tetNt i1e ~ iMtlJUllU• t.t..w ~ 
ile ......... ıs Mart 1929 tarihli ..... ...,,. •u-
~ th'letimtze demi feralını11 .. ... 

na 



llUl ~ lft1lJf\: 
Gazetemizde çıkan yazı " 

reıimluin büUin haklan mahfuzdu . 
,., ru,·ede Harlçt Gut tcyc çi nccrlleetk n d:tuplarrn Uıtrfne 

.. !ı!are içime (idare • 'aıl\ a aıt•e ( Yaıı) 
Kuruş 

1 Aylrtı 150 

,..uru~ 1 i:areti lonu'rr:ıhdır 
000 -·-

' • 400 
• • ;::o 

fOO 1 P•nJnııyan ••l.luplann lu:!ulrıtlen, 
J"4f0 nnıkadderula n-el.lvplua lıon'lıllm.. pu•ların 

~~00 1 ' ı ., boln-.. mc:!an , e 1111!larm mcn~ercatmdan 
12 • 1400 klare mu uJ cleflldır. 

~~------

E es: 

~ ...... ----------------------, 
Borsalar 

Kambiyo 
Londra ur.erine ı lngills lirası, ıcurus 
Nu)otlc " " T .L. mukabili Dolar 
Pıris " " " r rank 

Mlllno " " • 
Brüksel " " " 
Atlna • " " 
Cinelre " " " 
Sofyı " " " 
.Amstrrdarn " " " 
Prat 
Viyana 
Madrit 
Berllo 
V~ova 
Peşte 

Bül.:.reş 
Belgrat 
Moskova 

1 fsterlin 
J Dolar 

!ICI Fr.tnlı: 

20 I.ıret 

10 Frank 
IO Drahmi 
10 Frıot 
IO Lc,·a 
ı l'lorln 

.. .. .. ,. 

.. .. .. .. .. .. 
" .. . 
"20 Ley" 
" ı Türk il rası 
" ': .:<otıeÇ 

Nukut 
Jnııillz 
Amerika 
tr:ıosız 

1taly:ı 
Dclçlka 
Yunan 
ln·lçrc 
JltılJ:'ar 
f r lemcnk: 

Llrct 
Belga 
Drahmi 
:Frank 
(..C\'a 

Florin 
Kuron 
Sıllng 

}>eıetıı. 

Mark 
Zloti 
Pengö 
Kuruş 

Dinar 
Kuruş 

IO Kuron Çekoslo\"alı: 

1 Şıtng 

!'auta 
Ra)şmark 

ı 7.loll 
r Peoıö 

!O l.ey 
to Dinar 
r Çevoncç 

Avusturya 
Jspınya 
Alm:ınya 

l.ehlstıın 
Mac:ırist:ın 

Romany:ı 

Yugoslovya 
Sc') et • 

Altın } 
Mecidiye ~ 
Banknot J 

Bomı harici 

Tahviller 
istikraz dahili • vadeli • 
Dtıyunıı mtıulılde 

lkrımlyell denıl:-ytıla 
Jnanbııl tramn y ~lrkcıl 
Rıhtılll Dot ,., Antrepo 
1i!Hbtıl anoala ,:11 ılrkeıl 

Hiue ıenetlerl 

it bant:ırı 
Osmulı bankası 

T eşrinsani 7 1929 
A ıldı 

ıo3o !,. 
0,47 34,37 

12 oı.~o 
9 03,So 
3 38. 

36 35 
2 44 

65 •~.:so 
1 1 ıi,12 

ıs 102 so 
3 3tı 
3 33,2S 

l 
1 97,55 
4 19,2S 
2 7050 

25 25 
26 97,50 

ı >87 

l lo2S 5,, 
210 ~ 5 
Jfı6 

220 :.!5 
117 25 

54 ı ·s 
810 25 

30 25 
84 i5 

124 :'5 

2<> i5 
:ıo 

:10 50 

23 ! i5 
36 :'S 
25 

74 25 

895 50 
69 5o 

241 So 

97 37,50 
215 75 

6 60 
4 40 

17 30 
t7 

J I 25 
128 

K:a andı 

'""' I,. 
0,47 ~1.87 

11 98,5•> 
9 ••I 
3 3:' 

atı J3 
2 4.l,2S 

65 
1 16,65 

15 197,:'io 
3 3:;,25 

3 ,2,~5 

1 97 
4 I~ 

2 169,5) 
25 !t) 

26 1 <ıo 
lh~9 1 

1 

IOJl 150 

210 150 
16(1 

220 25 
117 25 

54 187,S<ı 
815 

3o 2S 

84 1 
124 , 5 
29 7ş 
3o 
!10 So 
2.'i 7~ 
56 7S 
25 
:'4 25 

8Q7 So 
69 75 

241 5•l 

216 50 

6 60 

Ticaret ve zahire borıası 
F fatlar Ticaret borHıı l&itibhınaımlliii tarafından verilmlttir. 

Oklraıı 

As-1111 Aııarl 

K. P. K. P. 

BottJay • 0 Çavdarlı 
Yumuşak 15 20 16 20 
Kızılca 
Sert 15 7 16 20 

Dllnme 

- Zahireler -

ça,·d:ır 13 l.i 5 

Arp:ı 9 55 
Muır 10 ıo 

Fwulyı 22 34 3o 

- Hububat -
Susam 
Kuncmı 

sc 20 3o ~o 
~6 :.?O 2fi 20 

- Un -
Çuuıı kilosu 
Ekstra ekstra 
Ek.str:ı 

Birinci yumu~ak 
Birinci sert 
t'çuncu 

160<> 
1240 
J.260 
118<1 
950 

- Tiftik -
Kasıamonı 
Yozgat 
<:engellikonya 

1~25 

ll&ı 

1150 
1!50 
SoO 

lstanbul vilayetinden: 
Yol mükellefiyetini nakten ifa edecek olanla ·k· · . nn ı ıncı 

taksit zamaııı hulôl etmış olduğu gibi mükellefiyeti mezkO-
r _ yi bedenen ifa eyliyccek olanların şehri hal gayesine k _ 
dır İstanbul vilt yeti yoHar baş miıhendisJi~inc müncaaJ 
alacaklın vesika üzerine yolda çalışmaları l!lzım gclec~ği v~ 
t~rinsani gıytsJne kadar şu. suretle bedenen ifayı mükcllefi
y,.t ermiyeceklerin yüzde ellı zammlle mükellefiyeti naktJyc •i 
:cdiyeyc kanunen a ı kamı mecbur olacakları gibi bu gibi!) 
hakkında tahsili em\'al kanunu ahkdmı tatbik ve icra edil:~ 
cepi hcyan olunur. 

Nafia vekaleti yol
lar miinakasakomi
syonundan: 

Kütahya vilAyf ti dahilinde ve Kii rahyı · Afyon yolunun 
(:O) uncu kilomcrrosuncta, Porsukçarı üzerindeki ( B.1~ 83 ) 
Porsuk köprüsiiniln mevcut ayakları iiztrlne yapılacak be· 
tonarme üst yapısı kapalı zari usulüle milnııkasaya konul
muşnır. 

Münıkasa 20 teşrins:ınl 1929 çarşamba günü sasnt ( ı 5) de 
Nafia \'ekAlctl miistc~arlık makamında mliteşekkll komisyon 
taıafındın icra kılınancwğınd:m ta~lplcrin mlJnıık11sa müzaye
de ve ihalAt kanunu Ue olbaptakı şarrnameJer tarifatı dııl:-e
sinde hazırlıyacıkları teklif m(lktuplarının makbuz muka
bilinde nkAlct müsrcşarlıA-ınıı tcYdi eylemeleri ve şeraai 
öırenmek üzere Jı;tımbul ve Kütahya Nafia &şmühendb
liklerine ve Ankarıda yollar umum müdiirlüğiınc müracaat 
etmeleri Jizımdır. 

Proje ve şartnameler Ankarada yollar umum müdürlür
lüğunden (JO) lira bedel mukabilinde alınabillr. 

Muoakasaya işdrak edeklerln ehliyet vesikaJannı bcrayı 
r.etkik munakasa günundcn JAakAJ 2 gün evvel Ankırıdı 
·oliar umum müdürluJünc ce..U eylcmeJert 1DtfJ11tt1U'. 

Taşrınsan\ 19 
;g 21 

=-H~ GUN ~ TORK GAZETESi = . ' iL lN T ARiF ES1
: Türk mekteplerfüı faydah eeerlin 

illnlarında • /o 20 tenzilM yapıhr 

Bôyulc ve va b!r çok defa için vcrıle:t llhlıı.rla 

Satırı ~.-.ı 

6-S l11cl sayfıd.ı :t,3'.> 
s • ıs 

1 

hususi mıhlrettcki lllolart'l tıcml 4 .. 40 
idare ile kararlaştırılır. 2 .. ,. 100 

--- - l 1 .. • 20) 

h ıccctl ay,' } Sayısı 
itan bul, Babıali, Ankara caddesinde "V akıt,, yurdu L 

CautMılı.~ lıuuwıl dh ka':t.ıl MU 71r ıl ı-~ no::l sayıt d 1 \t:> 
H. s. H. lllra.t • c H h•l , 11 res'lll l1An1 ır / 

•~~~~~~!!!!!!!iı!!!~!!i!!e-~!!!P.~~~ - ~ . ~ -----· ~=---

tel b7o ldıırc ı~ll:rl 197 ı , il7.ı ısle. I ,. tel(r.al \ AKI r posta kutusu. 41· 

Manisa vilayetinden: Anbar inşaatı 
lltln in~isarı nınum mo~ırlllün~en: Manisa 'ilAycti merkezinde in~ası mutal)~ıncr \'ali konar,ıııın proje 

v_c evrakı keşfi) esinin rnnzimi keyfeyeti nuısalıakaya konulmuştur. ~:n 
zıyade b-.yenilc:n proje sahibine encümeni vilfıyctçc dortyu1. lira mükafat 
verilecektir. 

Konağın miı~tenıllatını natık liSte ile yapılacak binanın zeınininini irae 
eder resim \'C 11.:th:ıtı saire fstmıbul \'C lzmir nafia b:ış miihcndisliklcrine 
gönderilmiş oldup;undan daha fazla td~il:lt almnk bteyenlcr mezkt)r baş 

mühendisliklere muracaat etmelidirler' Projeler nihayctiinnilrnyc 23 tc~rin~ani 
929 tarihine mü5ı.ıdif cumartesi giinii saat on dörde kadar :\Iunisa vilaye
tine gönderilmiş olacaktır. 

~\rzu edenler yevmi mczkCm.la projelerini bizıac \'ereceklerdir. 

-Ot -Ot -o-
Manisa vilayeti merkezinde inşası 

mutasavver vali konağı atideki taksi
mat ve müştemilatı ihtiva edecektir: 

I - Bina arsanın tam ortasında yapılacak ye etraf bahçe ittihaz 

edilecektir. 
2 - Bodrum katından mada iki katlı olacaktır . 

3 -· Alt ve iist katlarında: 

Adet 
ı :\Iesai oda"ı. 
I l\lisafir knbul salonu . 
4 Yatak odası. 
1 Bliyük yemek salonu. 
1 1~ odası . 
2 Gündı·lik oda . 
2 Oda. 

Tlittin inhisar idarc-.i Kuruçcşme yaprık tütün anbarı bahçesinde in1a 
edilecek :ınbar kapalı zarfla miinakasaya konulmuştur. 

l\JezkCır in~aata ait proje ,.e şartname 'e saircı::i 15 lira mukabiliııç{c 
verilecep;inclcn taliplerin idarei umumiye mimarı ~ulıe ine mlirncattln al· 
mcıları 'e 16 kanunen el 929 cıırihindc de zarflarını Galatada mi.ibayaat 

komisyonuna tenli etmeleri. 

~r:;:.-::ıc--::ı~c:--::ta-~EteJC~:lC.-::ıc-JC:~::=c:-.:::1~ 

~ KAPPEL . . ~ 
~ tamamile tekemmül efmi~ ~ 

~ Fran•~ ~ü~Lu.: :.~ !.~~ ~ 1ıc<cih ~ 
~ ettiii makina KAPPELdir Hafif, metin ve zarif ~ 

~ 
Her ciheti teahhüt olunur, ve takaitle satılır. ~ 

Türkiye yeıine umumi acentesi 1 
Y. Şinorkyan. İıtanbul. Sadıkiye • han 31-33. Tel. S. 2256 

~c--:J04'Aac--::ıc.s:a~c--::ao-~~c~:=a------c-~ 

Devlet demir yollcı.~ı ve liman
ları umumi idaresinden 

l\luhtclif tipte lokomotiflere llizumu olan bakır ocak ve aksamı kapalı 

zarfla miimıkas.ıya konmuştur. 

Münakasa 7 -12-929 cumartesi glini.i saat 16 da An karada de\'lct 

demir yolları idaresinde ynpıl:ıcaktır. 

bulunacaktır. Bu iki biiyiik oda salonun 
nuitckubil dhctlcrindc olacnk ve kabında 
açıldığı taktirde salonlu birlikte istim[ll 

edilecektir . 

?\lünakasaya i~tirak edeceklerin teklif mektuplarını Ye muvcıkknt temi

natlarını ayni günde sant 15,30 a kadar umumi miıdi.irliik kalemine vcr

mclc:ri ldzımdır. 

Talipler miinnknsa şartnamelerini 20 lira mukabilinde Ankarada, 

4 - Binanın üı,t katında bir held , ve bir banyo, al t katında yalnız 
bir hclA bulunacaktır . 

malzeme daiıc~indcn, lstanbulda Hayıiarpaşı mağazasından tedarik 
edebilirler. 

5 - l\Jatbnh ile kiler, hizmctci ve jandarma odaları bahcc derununda 
ve binanın müm~slp görülecek bir noktasında yapılaccık ve bina 
ile muttasıl bulunacaktır. 

Vilayet daimi encümeninden: 
6 - Binanın iist katındnn alt katile ihtilat peyda e) lcmc:ksizin harice 

çıkılabilecek bir surette merdiven tertibatı bulunmalıdır. 

San'ııtlar mektebi için dokuz bin kilo To ya ) ah ut Boyabat pirinci 

pazarlık surctile alınacaktır. Beher kilosuna otuz yedi kuruş yirmi beş· 

santim teklif olunmuşnır. Dah:ı dun bedel ile vereceklerin J 6-1 l · 929 

pazar günü saat on bire kadar encümene müracantları. 
7 - Bina inşaatma 30 bin Jira sarfı tahmin edildiğinden tanzim 

edilc~ek proje bu mıktari tecavüz etmemelidir . 

Devlet Demiryolları ve 
limanlar·ı Umumi idare
sinden= 
Eskişehir - Konya hattı ü

zerinde Saray önü ve Pınar 
başı istasyonları arasında 
ve 3 9 5 inci km. çivarındaki 
ocaktan çıkarılacak 15 O O O 
m 3 balast tekrar kapalı 
zarf usulile münakasaya 
konmuştur. Münakasa 24 
teşrinsani pazar güuü saat 
15 te malzeme dairesinde 
yapllacaktır. Müuakasaya 
iştirak edeceklerin teklif 
mektuplarını ve muvakkat 
teminat akçalarını ayni gür.
de saat 14,30 akadar u
mumi müdürlük kalemine 
vermeıeri lazımdır. Talipler 
münakasa şartnamelerini 
2 lira mukabilinde Ankara 
Maliye ve muhasebe işleri 
eairesi reisliğinden lstan
bulda Haydarpaşa vezne
sinden ve Konyada Konya 
veznesinden tedarik ede
bilir·ıer. 

Elbise yaptırılacaktır 
Gii111riikler t1ı11ııın rrıiidiir-

lüğüııclen: 
ı - i\ lemurini muhafazaya yaptırılacak elbiselerin yevmi 

mlinakasası olan 22 teşrinicvYcl 929 tarihinde mliraca:ıt 

eden taliplerin YC!'.'aiki .,nrtname) c muhalif bulundugund:m 
mlinakasa giinü 2 teşrinisani 929 tarihine tehir edilnıi~ti. 

2 - 1şlıu tarihte zuhur eden ta1ipler meyanında zabi· 
tanı bahriye elbiseleri için en (hven fi:ıt teklif eden talibe 
mezkur elblse!er ihale edilmiş \ e mütebaki muhafaza mc
mıırları ve sandalcı ve cf rada ait kııput, elblse tekili olu
nan fiatııı haddi Iayikinde göriilmcdiğinden bunların pazar· 
lıkla mlinakasasına karar verilmiştir. 

3 - Taliplerin yevmi ihale olan 18 teşrlnsanl 929 
tarihine müsadif salı günii saat ikide lst:mbul Gümrük b:ış
miidürlii~ü binasında Gümrükler umum müdürlüğü mübayaa 
komisyonuna müracaatları. 

Galatada Topcular caddesinde 258 No dükkan . 
Kapalı çarşıda I lacı J lasan sokağında ı 6 No dükkAn. 
BalAtta Hızır çavuş mahallesinde 143 No dükkAn. 

"' " " " " " " üzerinde 
2 Xo hane. 

.Zeyrekte Zcnbilli Ali Efendi mektebi. 

Vilayet daimi encüme
ninden: 

Baldda muharrer emh\k icara verilmek üzen~ 17-11.929 
pazar giinli saat on bire kadar müzayedeye konulmu~tur. 
Taliplerin encümene müracaatlnrı. 

Vilayet daimi encüme
ninden: 

Bedeli keşfi bin altıyiiz yetmiş beş liradan ibaret lstan
bul - Silivri tariki üzerinde kAin Çanta köprü5ii tamirın 
17 • r 1-929 pazar günü saat on bire kadar münaka51ya ko
nulmuştur. Taliplerin cnciimcni vilılycte mUracaatlan . 

lstanbul Vilayeti Defterdar1ıiı ilinatı 

Sinop defterdarlığından: 
Sinop Rusumat anbannda mahfuz bulunan 447 ton 

maden kömürii 22 teşrinievvel 929 tarihinden itibaren bir 
ay müddetle pazarlık surcdle satılmak üzere müzaye
deye konulmuştur. Talip olanların Sinop defterdarhlJnı 

müracaattan 

lstani ul dördüncü fcra da

frt! fndt n: Hnyrl) c 1 lüsniye 
l Janımlarla Müstafa Em er 
Efendinin Klconiki 1-fanım:ı 

ohm borçlarından dolayı 

mahcuz bulunan l;ııJatada 
Y cnlcami mahallesinde Ec:kl 
balık pazrı sokağında (Şurnp 
iskelesi mcvkıinde) kO.in -36· 
miikerrer 110. bir kıt'a :ırsıı

mn ) amı birinci ihalesJ ya· 
pılmak üzere otuz bir giin 
miiddetle mevkii muzayedeye 
konularak üç bin lire be· 
dellc talibi ubtcsinde olup 
kat'i ihalesi icra kılınmak 
üzere yüzde beş zamla on 
beş gün miiddetle alelusul 
mevkii m:.il.ayed~ye konmuş· 

tur. Hududıı: Bir tarafi Kö
çeoğl u emlaki, bir tarafı 
Ürküplü k<\tlp Beyin ars:!Slı 
ve bir tarafı deniz, ve bir 
tarafı tarik ile mahdutdur. 
Mcsahası: Y edl yüz elli a.ln 
zır:\ ve !=ekiz parmakur. 
Arsa halen boş, deniz clhc· 

tinde Rusumıtı ait ah~:ıp 
bir baraka vardır. Beher 
arşın murabbaına kırk lir• 

hesabile temamınu otuz biO 
iki yüz elli üç Jira otuı 
dört gumş (30253 L. 34 G.) 
kiymct tahmin edilmiştir. ij
bu gayrı menkul arsanın iş
tirasına calip olanlar ,.e d:ıba 
fazla malômat almak iste· 
yenler hisseye musip kiY' 
meti muhamminesinin yiiı<1c 
onu nisbetinde pey akçcsinlfl 
929-5944 No. dosye nuın:ı· 

ralı İstanbul dördlincü icra 
me'murluğunı müracaat et· 
melcri ve 28-11 -929 ı 4 deJl 
saat on beşe kadar kat'! ih•· 
lesi yapılacağından miışteri· 
terin bizzat ve ya bil\'e
k!lc hazır bulunmaları iJtl' 
olunur. 


