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Muvazene 
Türkiye umumi hayatında 

bir muvazene tesisi muadele
sile me guldür. Devlet haya
tında efradın hayatında her 
tesebbüs bu muvazene ile ala-

• racat e elesine müdahale t 
ve • • u ış inzıbat a t na aı~a ı • 

ı zamanıge 
' karlardır. Onun icin memleke-

tin muvazenesini az çok boza
cak hiç bir iş faitleli sayılamaz. İhracat meselesi mühim 

bir safhaya girmiştir 
• 
lkt1sat vekilimiz 
Jl usyaya ihracat . . 

i~il<· nıe~gul .. 

Ali Cenani B. !. lfWWll----"'Wı 
Asrın, unutma, barlkalar 1 

Nerede bulunduğu asrı feyzldlr, · ı 
Her gıldrrımda bir gece, 

'zala anlaşılamadı bir gölge deı•rlllr, 

Kadri Cenan/ B. 20,000 
liralık bir alacak 
davası açıyor 

Bir ufku itlUJ açılır, 
yükselir hayat, 

Yilkselmlyen düşer; ga 
terakki, 11a inhitat/ Bundan bir ay evvel tagay

yüp eden Ali Cenani bey he-• 
nili: meydana c;ıkm·,,ıı. Teııfik Fikret ı 

Gazi ve inkı a 
< Ya.ıan: !11/rl M~busu Mah 

J 

-44 -

Yeni Türlıiyenin sig{l 
ve askeı·i hedefleri 

ne olacaktır? 

Türkiye her şeyden evvel 
bütçesini tevzin etti. Bu neti
ce haddi zatinde ifadesi kadar 
basit, kolay değildir. Bir ç~k 
didinmeler, yorulmalar, sarfı
yatı taht'lit etmel~r. hatta ikin
ci derecedeki · tiyaçlan krs -
malar neticesinde bu gayeye 
varlımıştff. İlk seneler yerli ve 
ya•bancılann hayali zannettik
leri bu netice şimdi bir haki
kat halinde devletin idari ru
huna girdi. Bundan böyle büt
çede tevazün devletin mali ve 
idari hayatında bir an'ane oldu. 
İktidar mevkiine gelecek olan 
her devlet rıdamı artık bu an'c 
anedt>n vazgeçemez. 

Aldıgnnız m. i 
Tacirler ticaret şirke-. ıfunata göre, E ı' - · · -

b k Yenı· b rsa 8 n hiç kimse bu milletin mu-imek lazımdır. 
tinin ka]dırı}rnaSilll d~rüteş~~~!nrrsl. 

1
• I 'kadderatında müşareket sahibi Milletimizin en mühi 

1 d 1 
İsmail Cenani l 8 ima nameS o mız. Bunu tetlif edecek hiç çiftçidir, çobandır. B 

ta epe iyor ar - ---- bir millet vekili bulunamaz. Bi- çiftçiler ve çobanlar m 
merhumun maı u ) · h 

Bütçe açığının terbiyetkar 
bir tesiri olduğu h2ıkkında vak
tile bize telkin edıilen felsefeyi 
artık yeni neslin kafası alını
yor. Devlet bütçesinde teva
zün husulü harici politikamız
da bile tesirini göstermiştir. 
Açık bütçe her devlet için si
yasi bir zaf, siyasi bir (stirap 
ifade eder. Memleket bu tec
rübeyi muvaffakiyetle atlattı. 
Türkiyenin siyasi ve mali su
kutundan kendi ht>Saplarına bir 
menfaat umanlar Ş<imdi bütün 
nazarlarını iktisadiyatimizdaki 
muvazenesizliğe, harice olan 
tediyatımızdaki muvazenesizli
ğe, elhasıl ticari mi.ıvazene
mizdeki açığa dikmiş bu
lunuyorlar. Hiç bir memleket 
tı.<un müddet bu açığa dayana
maz. Bundı;.."1 başka bir mem
leketin ikt•sadi muvazenesini 
kurmak yalnız hükfunetin elin
de de~ildir. Bu gayeye varmak 
irin biitün milletin mi.ı7.ahereti 
-ıa rttır. Acaba Türlt milleti bu 
ı;eliideti göstereıbilec.ek midir? 
cel5.de~~ gösterebilece kmidir? 

lr.te herkesin beklediği, an
lamak istediği şey budur. Türk 
milleti yeni mücadelesile yeni 
bir imtihana ginru"Ş bulunu
yor. Takip edilecek yol açık
tır, aydınlıktır. Devlet resmi 
movazene ve iktısat hesapla
rında çok dik.katli ve titiz bu
lunacaık, siparişlerinde, müba
yaalannda, tediyeJ.erinde yal
nız muvazene düsturile mu
kayyet olacak. Lazım ki her ' 
Türk vatandaşı da hususi ha
yatında, aile • bütçesinde ta
sarruf ve mi ili iktisat gayesini 
daima göz önünde tutsun. 

Türk milletinin reşit ve me
deni bir millet oldı.ığunu, şeref 
ve istiklillile yaşamağa hak ka-ı 
zandığını yeniden ve fakat da
tıa arrk ve canlı bir misal ile 1 
gösterrneğe mecburuz. Mem- 1 
leketinetoi cdl b . n eao shrdcf 
leketin mukadderatına bizzat ! 
ha.kim kalmanın başka yolu 
yoktur. 

Siirt mebusu 
MAHMUT 

M. Çiçerin avdet etti 
MOSKOV A, 6 (A. A. ) -

Hariciye Komiseri M. Çiçerin 
Moskovaya muvasalat etmiş
tir. 

Eczav1 tıbbi ·eş;rketinin 
" . 

lktı~at vekili Şakir Hty 

Ruslar tacirlerin ş;ka
yetlerine karşı ne 
cev p veriyorlar? 

lktısat vekaleti Rusyaya ihracat işleri hakkında veki olan 
şikayetleri nazan dikkate alarak bu mesele ile ehemmiyetli 
surette meşgul olmaktadır. 

Vt>kalet, Rus ticaret mümessil/iği tarafından bu seneki 
kontenjan listeye dahil mevattan satın alındığı iddia edilen 
mal/ar hakkındaki cetvelleri muhtacı tetkik görmüştür. 

Çok karışık ve zararlı bir hale geldiği söylenen bu ihraca
tın sureti cereyanını bizzat takip ve tetkik eden iktisat Vekili 
Şakir bey, bıı hususta tahkikat icra ettirmektedir. 

Tacirler Rusyaya ihraç edile
cek malları sev<ketmek için te-
şekkül eden Limitet şirketin 
iıhraç hakkını Rus ticaret mü
messilliğine bırakması üzerine 
komisyonu beklemekten başka 
4ıir işi olmadığını söylemekte
dir. 

Alakadar tacirlerden bazısı 
vaziyeti şu suretle izah etmek
tedir: 

- Rusyaya yapılacak ihra
ca1: için teşkil edilen şirket, 
kendisinden ·beklenen faaliyeti 
gösteremediği için mevcudiye
tinin manası yoktur. 

Ortadan rekabeti kah' mak
tan başka bir icraatı olmıyan 
şirketi kaldırmak, tüccarı ihra
cat hususunda serbest bıra'k
mak lazundır. 

Ruslar, muahede mucibince 
almaları icap eden emtiayı pi-

( 

Sanayi ve Maadin Bankası 
mlldlirı1 Sadeddin Bry 

yasa fiatile almak istemiyor
lar. 

Bu vaziyete göre Ttirk tacir
lerinin Rusyaya göndermek üz 
re hazırlayıp ta ellerin

[ lif abadı be~inci sahJfede] 

Esnaf ma .. s~eselerı rni/fi tasarruf cemiyetinde 

Milli tasarruf cidali 

Esnaf nıiimessilleri tasarrufa 
ria ve1 t•flcceklerini vade:ttiler 

mukavelesi 
nAkara ,6 (Telefonla) - Ec
zayı tıbbiye anonim şirketinin 
mukavelenamesi mill iradeye ik 
tiran etmiştir. 

Milli tasarruf cemiyeti hey'e- ibaret olan esnaf cemiyetleri 
ti idaresi dün de Halk fırkasm- namına da dün bu cemiyetlerin 
da Hakkı Şinasi Pş.nm riya~- reis ve katibi ıımumileri Halk 
tinde toplanmış Cuma günü f~rkasında toplanmıştrr. Bu iç
Darülfünunda açılacak olan tımarla esnafın cemiyete aza 
seı-gi ile hanunlarımızın yedi kaydı, şekli müzahereti, yerli 

Gazi Hz. ve geni malından modaya muvafık eı- mal kuııarunaıan etrafında ko-
Türkige bise yapmaları etrafında görüş ıııuşulmuştur. Esasen tasarrufa 

D k 'd Kallen- müştür. herkesten fazla riayetkar olan 
anımar a a bu esnaf bu milll ile d lenin 

burg telsiz istasiyonu 7 ka- Cuma günü Y.erli. kımı~~lan ön saflarında yiirü~ce~t~. Ce
nunusanide saat 19,30 ta c:ınI1 1_.~b e1ııer üzenafndete gomste- miyetler murahhasları esnafa-

. T.. k' G · H rı ecen., un arın zer ve o- d 1. 1 yenı ur ıye ve azı z. d .. b .,_ A allanna rasm a yer 1 ma ı kullanmak 
. k f a ıtı an.., vrupa m husuaund büyük. b. 1 

kkında bır on erans ve- ne dereceye kadar rekabet ede- a' ıc mey mev 
·ekt' .1 •. ..k 1 ık cut olduğunu ve badema yaptı-. ır. bı t>eegı mu ayese o unaca ve 1 _,_ !'-'- 1 • 
T 1 · b 1 k · ··· . h · hükm. .. rı ac-. e uıae erın her halde e sıze a one o an arı- bu hususta 1un eyetı · u- r mald 1 - b.ldir 

ı · · k f a· . T f . yer ı an o acagmı ı _ 
enmıze bu on eransı ın- nü verecektır. asarru a na- mişlerdir. Cuma günü .. t 

Jemelerini tavsiye ederiz. yet ve yerli malı kullanmak hu- r-ilecek modeller için deg~a; 
İstasiyonun tulü mevci susundaki cereyanlar kuvvetli eden hazll'hklar ikmal edilmek 
1153 tür. vol almaktadır. Aded~ 42 ~en üzredir. 

ına ıye nıiisteşarı naenaley firari Halifeyi hal', duldan tarlalarda çalı§ 
1 dumu ve A ı ! · · h c . b .. r yenısini ınti ap ve bu meı.zua ve çalıştıklarından aza 

enam beyi ugun ge ıyor müteallik bütün muamelatta de edebilmek için hiç b' 
amcazadesi K• ı d 
d · F.cnebi anıele memleketine söy e iğim noktai nazarlar da- tan mahrum değildirler 
rı Cenani bey h· ı· d h ) Ali Cenani B. iı ne kadar para ı ın e are <et etmek zaruridir. kandırlar, müteşebbisti 

alacaklıları ar göndPrebllecektir ? Bnşka türlüstinc kat'iyen imkan türlü mihnete müteha 
· yoktur!,, 'ler. Yalnız, çiftçileri 

smdadır. Kadri ANKARA,6 (Telefonla) - • • güzide evsafile tarlasın 
B., Ali Cenan .'tfaliye müsteşarı Ali Rıza bey Gene lzmit r ıtkuna geliyo- mak imlsaruru şimdiye k 
B. den Adanad<ı bu akşamki ekspresle İs tan bu- ı uz. Gazi Ha, :ıleri bir kaç da- lamamıştır. Onlar tar 
ki emlaki dolayı- K. Cenani B. la hareket etti. lstihbaratıma kika lenc~füsten sonra yeniden sabanlarile, koyu~laril 
sile ecri misil olarak matlubu nazaran Maliye erkanı tarafın- devam edıyor: maktan menedimişlerdi 
olan (20,000) liranın tahsili i- dan tetki•katı ikmal edilen bor- Gazi - "Arkadaşlar, şimdi kü ordular halinde f 
çin dava açacağını, aralarında sa mürakabe talimatnamesi sualleri. çok kolay, fakat cevap- gönderilmişlerdir. Bug 
ak.~~balık olma~la bera~er 11Z1;1n kat'i şeklini iktisap etmek için lan çt>tın noktalara geldik. Mü- dar mütemadi ıurett 
~~ .. dette~ _ ~e.n kendısıl~ . hıç hastalığı dolayısile Vekalete teaddt arkadaşlarımızın muhte- vam eden harpler 
goruşmedıgını, sabık ':'ekılın bı~ gelemiyen Saracoglu Şükrü lif tarzlarda sordukları sualleri atteessüf çiftçiliğimlz' 
p~r:ıyı. sen.elerden b~rı .':'.~rrned: beyin iyileşmesini ve mütalaa- ikisadiyat namı altında cemet - (Devamı var.) 
gını, _şımdı Mısıra gıttıgı §ayı ı;ının alınmasını beklemektedir 
oldugunu ve ~eredı;_ bulundugu Bu talimatnamede memleke
hakkında k_at ı ~.alum~t . mev- timizde çalışan ecnebiler için 
cut ~lmadıgı!"ı so~lemı_ştır: bir maiş~t tarzı tesbit edilmiş 

Al~ ~enam ?ey~n aılesı de, tir. Mesela bir ecnebi amele-
kendısmden hıç bır haber ala- · T" k" d d 100 r il 
madığını beyan etmektedir. Ali nın. ur 1.ye e ayk ba 

1 1 
ıra e 

C · b · 1 c d geçınmesı esası a u o unmuş 
enam eyın ortaK an ev et t f ..... · dek' k 

lzrap ve 1 hak Refet beyıcr An ve ..nun ev:ı>m 1 • a~an~ı
'· d hri · 1 · 1 nın nısfının harıçtekı aılesıne .. ara an se mızc ge mış er- .. d . · k 1 
d . B ı k d·ı ·ı ·· ·· gon erılınesı arar aşmıştır. 

ır. un ar, en ı en e goruşen B nd f 1 .. d k 
K el · c · b h b u an az asını gon enne -a rı enam eye, esa atın . kii .1 · kt. 
tasfiyesi neticesinde alacaklı- ımEcnıbv_erı.:;ıy~ce ~r. b'l' 
lan tc.tmin edecek bir sureti ne ı şı. et er .. ~ anço 
hal bulduklarını, sabık şerikle- ve defterlerınde gosterılecek 
rinin nerede bulunduğundan kazançların•n ancaık muayyen 1 
rnalfunatları olmadıklarını söy
lemişlerdir. 

Kendilerinin, bu işin tasfiye 
si hakkında Cenani beyin ailesi 
ile görü§mek üzre şehrimize gel 
dikleri muhtemel görülmekte
dir. 

Bütün alakadarların ifade -
!eri, Ali Cenani bey meselesi
nin gittikçe daha ziyade esrar
engiz bir şekil aldığını göster
mektedir. Ailesi, kendisinin av
detini beklemektedir. - .. .--....... --

Ankara telsizi 
ilk kon.~er diin ak-

,ııı Riza Bey 
bir kısmını harice gönderebile
ceklerdir. 

lnglltenryt davtt tdl/tn Galatasaray takımından bir kaç oy 

G. Sarayın Ingiltere seya 
ilk defa Lir Türk kliibii, lngilte 

maç )'aprııağa davet ediliyo 
Takriben bir ay kadar evvel, 

futbolumuz için çok mühim ad
dedilebilecek bir haber alınıştık 
O haber şu idi: 

Galatasarayın dostlarından 
bir İngiliz, bu klübümüze İngil 
tere darülfünunlarmdan bazılari 
le bir ve ya iki maç yaptırmak 
üzre bir İngiltere seyahati fır

Müskiraf miidürü satı hazırlamak teşebbüsünde 
· --- bulunmuş ... 

A.~ım lleıı diin Bu haberi aldğımız zaman, 
A.nharaya gitti. membam mevsukıyetinerağmen 

Müskirat inlıisari umumi mü itiraf edelim ki kat'iyetine emin 
1 diirii Asım B. clL'n nl<şam Anka oımadıktan sonra karilerimize 
lraya hareket c · bildirmek cesaretin'. göstereme 
miştir. Müdür dik. Maamafih bu ,Galatasa - Galatasaray kaptanı N/ha 
B . Ankarad~ 

1 
ray klübiine mensup ve en miifit .. . 1 . . de b' . 

maliye vek5.Ieti ve müsait beynelmilel temasları ~~essesıs erımız n ıkln 
ile temas edecel başarmakla maruf bir zatın İn- atasaraya 

1 
vı: otun .

1 ive yeni vazifesi gilteredeki aU\k;ıdarlarla temas ~~~~up f~nç e~n b'ngı t 

yaseti 
orkesterası tara
fından ilk koıu;er 
verilıniştir. Şelı 
rimizde konser 
ler gayet iyi alı 
nabilmiştir. --.. ---. 

· hakkında tali - ve muhabereye geçmesine mani ru un~ u an 
1 
ı ~ ır ma 

~;;;;;~ mat alacaktır. teşkil etmedi. Dün bu zata İn- ma~ı, ~. m~ e tt-genç 
Avrupada 'tet gilterede Oksfort Darülfününu ~ın ~ • spo~h ~st ~';;1" v 

Muayc;:ne kikatta buluna" ıa tabi "Trinity College,, fut- ?5t ~gu ~ık~ end~nğ 
müskirat heye -· bol şubesi ı utibi umumiliğinden ~ıyet e te a e ı e e 

~...,,, tine riyaset eden Asım B. 1 gelen taahhütlü mektubu biz- ırB. . 
1 1 

• 
~, Asım bey tetkiklerde vasi! oldu zat görüp okuduktan sonra, Ga u ış e m~ş~ .~a~a 1 

ğu neticeyi ve idarece yapılma latasaraylılarm her teşebbüsle- dan başka .bır puruzü 
sı lazım gelen i !eri vekalete ini muvaffakıyetle başarabile - bu seyahatı yapıp yapını 
bildirecektir. ceklerine bir defa daha kani ol rını sorduk: 

mektepliler 
mllsabakası 

35 inci hafta 

duk. -"Bu mevsimde bu 
Okucl~ğumuz bu mektuba na kalkışmak işi bir az ace 

zararı, "Trinity College,,in fut- tirmek olur. İlk defa G 
bol şubesi fahri umumi katibi raya teveccüh eden bu 
büyük bir nezaketle "Galatasa- tam, en iyi ve tamamile 
rayla bir maç yapmağa amade lanıtıış bir kı>droyla ya 
olduklarını ve bundan zevk du- teriz. Esasen o.imdi tik Mektepliler mOsabıll<aııının " 

35lncl haftası batlamıştır. Ga- yıı.caklanru,, yazmakta ve bu nın ortalarında bulunuy 
zetemlzde çıkan haberlerden maçı yapabilmek için her sene nu nazarı itibara alarak 
ea mOhimlnl seçip cumartesi müsait bulunan ayları bildirmek yahatin gelecek mevsim 
aktamına kadar gazeteıniz tedir. Bu suretle Galatasaray, ması fikrindeyim. Klüp 
müsabaka memurluğuna n-1\n- İngilterede futbol maçı yapmak reci arkadaşlarımla g· 

- 3 Kere 33 devini 
' 

1 deriniz. ' ı [imkiinını elde eden ilk Türk klü ten sonra bunu gelecek 
-1191 ı.lıılll••••••••••ıııii- bü olmaktadır. En başlı irfan i~in temin edecegim .•. 



TE ALDIGIMIZ HA 

• Tahdıdl teslihat • sl!zlerine rağmen gittikçe mükemmel Olr 
ııale konan tanklardan biı i 

H.er şey lafta kalıyor! 

---

Felemenhe 1 •------·--·---~· 

T. . - 1 . . ! Bugün i 
amıra ışı -- ------· 
------ Konferans toplan 

Youllg planı etra/ın-1 dıktan sonra 
da müzakerat 

. . . 

RL R 
Bulgaristanda 

Türk-Bulgar 

Dostluk günden güne 
derinleş ·yor ----

-~-

&IE:ttmff 

Kambiyo a ıının ı a 
mine matuf tedbirle· 

. 
1 

Bı:ışlanmış olan bir işin iknıali ıçin '' rli 
manıulatı ;stimali mümkü, 0 1 111 a~ ~h 

• 
valde bu iş gelecek seııe ·e tehir e ilecek 

Mil it tasarruf cemiyeti 
--....... ···~·~·"··~· ... ·---

On kanunusani cuma günü yerli malla
rın~ teşhir günüdür o gün saat ikide Darül
fünun konferans salonuna gelmeyi ihmal . . 



Radyo şirketinin 
vaziyeti 

Şirket faaliyetini tevsi 
edecek mi? 

Şirket müdürü atiden 
ümit var 

iki mesele 
Ticaret odası mec- ' 

lisl toplanıyor 

Asma lı6prQ ııe memurlara 
ikramiye meseleleri 

111Jri1şQlecelı 

1930 

IQW§~ 
Şüpheli ölüm 

Cesed dün Morga 
glJneerildi 

Mahkemelerde 

Divan yolu 
cinayeti 

Tek ta 

Kadın fO 

Emanete tasar 

HilAliahmerde içtı 
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~ ı zan ipin ucunu kaçırıyorum ga- ı 
11·~~·t liba:Çünkü muha.kememde bir l" ;J ~ z'rzoplıık hasıl oldu: Mesela 

Cemiyeti Belediye İstanbttlda 
300 sokağın adını değiştirmiş. 

Asrın Umdesi "Milliyet" tir Vilayet encümeni de Pavli a-

7 Ka·nunusani 1930 dasına "Safa,, ismini vermiş .• 
Ala şeyler amma başka yapa-

>AREHANE _ Ankara caddesi ca-k iş mi yok? Diğer bir süal 
. 100 Telçaf adresi: Milliyet, lı- aklıma geliyor. Tabii bu doğru 

:bul bir görüş değil. . . Muhakkaık 
ki muhaıkememde bozukluk 
var. . İşin fenası şimdi Peya
mi Safa bir müddet sonra Kont 
dö Monte Krisıto'nun Monte 
Kristo ismindeki adaya tasar
rufuna benzer bir şekli taııar
rufla Safa adasını kendiııine 
maletmeğe kalkarsa hak kaza
nabilir. . . Bana sorsalar behe
mehal adanın adı değişmek la-

l 

Telefon aumaralaru 
lıtanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLER! 

aylığı 

" 
" 

Türkiye için Hariç için 
400 kuru' 800 kuruı 
7 50 " 1400 " 

1400 " 2700 " 

zım ise "Pite adası,, derdim. 
Gelen evrak geri verilmez Geçen sene oraya gidenler bu 

iddeti geçen ıı.ushalar 10 kuruştur. 

Gazete ve matbaaya ait işler için 
müdiriyete müracaat edilir. 

tesmiyenin ne kadar haklı ol
duğunu bilirler. 

FELEK 

; 

Kütü~ Hi~~YE 
Paskalya gecesi 

Esraren·giz bir kaç tablo 
Yazan: Andre Dahi 
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«Sen - Brüno kil~eei. Ra

hip papaz yamağı ile konuşur.• 
Rahip - Anlıyor musun Gü

iyon? Şimdi bir telgraf geldi. 
Cumartesi günü ra'hip Leten 
bu~a vaız veıreceıkmiş • 

Yamak-Ala! 
Rahip - Bu kiiisede ses iyi 

duyulmaz. Çok kalalbalıık da 
olacak. Bunun için bir mikro
fon!~ itki tane oparlör kıoydura
cağnn. Git bana elektrikçiyi 
çağır. 

-2-

yere. Oparlörlerin biri orgun 
yanında öteki kurşüniin arka
sına konulacaık. Haydi, iki saat 
sonra iş bitmiş olmalıdır. 

-4-
Grijü - Ömrümde kiliseye 

gıirmiş insan değjlim. İsa nıere
de? .. Hah, buldum. 

«Mikrofıonu günah çıkartma
ğa mahsus olan locanın içinde
ki hazreti İsarun heykelinin 
başına koyar.» 

-5-

7. 1. 929 Programlan 

(İstanbul ayarile) 

lstanbuJ. 1200 m. 5 Kw . 
17,30- 18.00 Saz heyeti? Borsa 

haberleri. 
18,30 Z0.3: Jazz - band: Orkes

tra: Anber, Tra Diavolo, ou.. 
verture. Manfred. İnanitc, 
Delibes. Saneme Fantasie 
Sgambatti. Serenade - Valse, 
Lamav. La Passion. 

20,30 - 22.30 Saz heyeti, Anado
lu ajansı haberleri. 

-0--

Belgrad 429 m. 
16. Tzigan orkestrası 
18.40 Milli şarkılar 
21. Noel şarkılar 

••••••••••••••ooc~~ 
Yarın akşam 

OPERA 
SlNiMlll 

lLTIN 
ıakdlm edecekdr. 

Dünyanın bütün ekranlarında azlm muzafferlyeler gören Metro G 
dvin Mayer şirketinin sesli ve ~arkılı bu muhteşem eserindeki ba 
tablolar ve ezcümle AL TIN arama!!• giden binlerce insanların 

kar çığtı altında diri diri nasıl gömülü koldıklarını tasvir eden t 

İ • .. ~ Gazetemiz ilanların mesuliyctini 
Rahip - Bonjur mösyö 

Blandaz. Sizi acele bir iş için 
çağırdım. Bir mikrofonla iki 
oparlör istiyorum. 

Rahip - Mikrofonla opar
lörleri koyduk ammıı tecrübe 
edemedik. Herneyse (Hallka) 
Rahip Letenin vazmdan evvel 
dua edeceğiz . 
Ha~k - A1nin .•• 

22.10 Milli havalar (Orkestra) 
23.10 "Mon Repos" orkestrası 
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sahne seyirciyi titretmektedir. 
Mümessilleri: DOLORES DEL RtvO ve RALF FORBES 

••••••• Biletlerinizi evvelden tedarik ediniz ----
I. kabul etmez. 

a ıt •• l'i..----------·ı 
1 a< 

:it Dün hararet en çok 7,5 en az 6 
~ r erece idi . Bugün rüzglr poyraz 
r 1 • eecek ve yağmur muhtemeldir. 

. ~ 11 ~FELEK 
·t., ... lzehlrli yapraklar 
r" . ....Jo. 

j~ " . llebatat imtihanı olsam da 
~ 1a dünyada en zehirli yap-

r: nedir diye sorsalar: 
~ t._ Kaçak sigare kağıdı! Cer l>ıını veririm. Çünkü mübare
l! ı '1 her yapragına bilmem kaç 
~ ı :ı,ış ceza almıyor.. Alınıyor 
. jtyine kaçakçılığın önü alına
ı/ ~\ror. Bana kalırsa kaçakçtlı

önünü almak için kaçakçı-
.3 ı ; ~ mahal bırakmamalı, kaçak 
: 1 '.la müşteri kalmamalı.Vakti

• lı~igara kağıdı serbest satılır-
\ al i .lCfütün inhisar idaresi kaçak 

J 2ünün içilmesine mani olmak 
i ı sigara kağrdını inhisara 
~' ve her paıkete bir defter ko 

ak tütünle birlikte satmaya 
11 1 • ' ladL Yeni ve ikinci biır ka
r• ,. 1: çılığa yol açmasına rağmen 

,ı ı · ameli ve iyi idi. Lakin bu c! :.. l e şimdi her pakete o'kadar 
~ ' igara kağıdı koymaktadır 

·ı r ı. vvelden kaçak tütün ve ya 
.1' . 1 ·,ara kağıdı ile hiç alakası ol
,~· 

1 
,t ranlar, şimdi Rejinin tütü

r:;ıı~ c ü içmek için kaçak kağıt ara 
1

1 ya mecbur oluyorlar. Çükü, 
.ıı: ı c i isa'f' idaresinin paketlere 

leklepliler mnnb~tnı 

193'.:> bütçesi 
34 üncü haftanın 3 üncülüğü

nü Darüşşafaka lisesinden 964 
Abbas Bey kazanmıştır. Yazısı 
şudur: 

Bu haftanın en mühim habe
ri 1929 bütçesini temiz bir su
rette idare eden İsmet paşa hü
lkilmetinin 1930 bütçesini de 
1929 bütçesine nispetle 2425849 
lira fazlasile 222,834,330 lira o
larak meclise takdim etmesi
dir. Milletin alın. teri le kazan
dığı ve gene milletin refah ve 
saadetine sarf edilecek olan ye
ni bütçemiz büyük bir tasarruf 
ve gayretle vüdıde getirilıniş-
tir. 

Bu sene bütçesinin tanzimin
de en ziyade nazari dikkati ce
lbeden karar tahsisatın dörtte 
birinin halkın sıhhati,istirahati 
ve irfan yollarında serbestçe 
yürüyebilmesi için ayrılan pa
rad:cr. İsmet paşa kabinesi vari
dat faslını 222,990,000mesarifat 
faslını ise muktesidane ve doğ
ru hesabatla 188,000 lira hazi
ne lehine olmak üzere 222,334 
bin 1ira olara:k kabul etmişti . 

MasarHat faslında geçen se
neye nisbetle kabarık bir yekUn 
tutan Nafia tasisatı 43,006,000 
liı-adır. Buradan anlaşıldığı 

veçhile hüıkfunetimizin en mü
him ·gayelerinden ıbiri saltanat 
devrinde iıhmal edilen vatanı 

~'; l _'tduğu kağıtlar, bilhassa ince 
za )'.ıh.ra içen kadınlara bir paket 

-:;, •1tiin içirmeye kafi gelıniycır .• 
.ı. <l.tııba bu defterlere onar yaıp- demir ağlarla örmek ve Türk 

rıır.~·ı'.llı ilave edilse pek mi güç o- iktısadiyatmı parlatmaktır. 
,:ıe ~r e• 
T'.' 'l,lıı.yımn edebiyat . ili emine 
1~ .(.~ duhulü 
~ı ... 
.•' ': 1 ~nkü "Milliyet"in edebiyat .:J ~!'~asında bir şiir gördüm. Si

• ·• Jı~1ıynen nakle müsaade buyu-
1• )ı:. :U: 

ı . 1b<- dallar başında gamla çeken bir ayı,, 
.:-3 \' ~3:1arda haykırarak nasıl çıkarsa inden" 
'f.jl ~l· ben de bu sabah terkettim inzivayı,, 

1.' • ~ ~ le haykıracağım eteğinde derindenu 

tı:.ı yıların edeıbiyat alemine 
1
: \ı ~Ul:ullerini ~esbit eden bu parça 

~ ~ :layam dıkkat ve ayıya ben
"ıı i!" ek isti yen şairi "orijinal,, 
• Fnaz mısınız? 
~ lı Cerak ettim: Acaba iri yan 

< ' T 

'·ı.jl M''h' k 1 ·,: u ım arar ar 

Bütçenin tanzimi esnasında 
vergilerde mükellefleri mem
nun edecek ve ihüıkumet tatbi
katını kolaylaştıracak bazı ta
dilat yapılmıştır. Memlekette 
hayvanata verilen ehemmiyet 
ve vesaitin artması neticesi o
larak sayım ve maadin rusum
larının getirdiği varidat gün 
geçtikçe kabarmaktadır. Bü
tün bu rakamlar gösteriyor ki 
1930 a sağlam bir bütçe ile gir
dik. Şüpesiz 1930 bütçesinin 
semeresini 1931 de tasarruf mü
cadelesinin ve İsmet Pş. kabi
nesinin gayreti sayesinde ta
mir edilmiş bir mazi ve parlak 
bir istikballe tesit edeceğiz. 

Blandaz - Kolay efendim. 
Rahip - Yalnız mi:krofonla 

oparlörler görünımesin . 
Blandaz - Peki. Ne günü 

lazım? 
Rahip - Öbür gün. 
Blandaz - Hazırdır • 
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Blandaz - Majöııel nerede? 

Bu gün Sen - Brüno kilisesine 
oparlör koyacaıktı . 

Griju - Pariste kaldı. Bir 
asansör taıvana çıkmış onunla 
oğraşıyor. Burdaki işi belki 
ben yapabilirim . 

Blandaz - Y aparsm ya ••• 
Mikrofonu İsanm başı arkası
na ıkoyacalı:sın • 

Griju - Neresine? 
Blandaız -Artkasındalki oyuk 

~ILLıYETIN 

huıı:11nkll yeni 
lıllmecemlz 

SOLDAN. SAöAı 

l - Serpuf (5). Pençereye geçi
rilen (3) 

2 - Zaman (2). Beygir (2) Do-
ğurtan (3) 

3 - istikbal (3) 
4 - Az srcıık (4) '•J'amL 
5 - Tabeden (4) • 
6 - Kayırmak (7) 
7 - l,aret ( 3) 
8 - Valde (3). Ezmekten enırİ· 
hazır (2) 

9 - Kapan (5). Bir kutuı> hay
van (3). 

Rahip - Vaıaroan sonra gü
nah çıkaM:mak isteyenler loca
ma gelebilirler ... 

«Dua başlar ... » 
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Rahip - Dua bitti. Amma 

oparlörlerden ses çıkmadı. A-

Budapeşte 550 m. 20 kw . 
18. Gramofon 
19 ,35 Fransızca dersi 
20,IO Tzigan orkestrası 
21,30 Opera orkestrası kon.,eri 
23,30 Dunapalota oteli jazz -

bandı . 

yar edemedik gaıliba: . . . Her- -o-
neyse, ıhele günah çıkartmağa Bükreş 394 m. 12 kw. 
ıbaşlıyalım . 16,30 J azz - band 

«Günalh çı:kartmağa mahsus ! 20. Radyo orkestrası 
olan locanın !kapısını açar . » 20,30 Konferans 

- Seni dinliyorum evladım! 20,45 Radyo orkestrası 
Oparlör - Gür bir sesle - Ra- -o--

hip efendi, kocama on senedir Katovic 408 m. 10 kw 
ihanet eıdıiyorum. Köy halkının 18,45 Konser (Varşova'dan) 
metresiyim. Daıha geçen hafta 20,50 Opera (Poznan operasm 
eczacı çırçıplak soyunmamı dan) 

Yarın ki 8 Ununsani çarşamba akşamı 

MELEK SİNEMASI 
kitabı mukaddesten m'nkul meşhur bir vak:'ayı ve onı mütabl 
olmak üzere Viyananın kabarelerinde, zevk ve sefahat yerlerin 

geçmiş ani bir dramı musavver 

JODiT ve HOLOFERN 
10 kısımlık büyilk ve heyecanı aver filmi takdim edecekdr, 

Mümessilesi olan Rus dansözü 

JIA RUSSKAIA 
Bedii danılannda arzı endam edecekdr 

istedi. Uç kıere günaha girdim. 
Ü çüncüsiinde .•.. 
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Moravska • Ostrava 263 m. ••1141MIC oee OCDOCC~OCl.004 
M.M. 

EGLENCELERI 

Dtınlr.tl bilmeceml:ıl• 

balledllmls fekli 
YUKARDAN AŞACI: 

1 - Muatesna (3). Anahtarın ar-
kadap (S). 

2 - Zmnan (2) • 
3 - Aletler (4). Çok değil (2). 

4 - Sert (4). Yoketınek (4). 

5 - Eski (4). Beyaz (2). 
6 - Uzak maaıı (2). 
7 - Çekmek (3). lıyan eden (3) 
8 - Su (2) Baba ~(2). Rakı (3). 
9 - Mahal (5). Bir diş ismi (3). 

10 kw. 
17 ,30 Şarkı ve piano konseri 
18,15 Rus romansları 
19,20 Fransızça dersi (Bırno

dan) 
20,05 Askeri bando konseri 

(Birnodan) z z z z 
22,30 Gramofon 
23 Orkestra (Prağdan) 

--0--

Prag . 486 m. 5 kw. 
17 ,30 Konser 
19,20 Fransızça dersi 
20,05 Şarkı ve orkestra 
21 Askeri Bando konseri 
22 Halk şarkıları 
22.30 iano konseri 
23,15 Autoklub orkestrası -Roma: 441 m. 50 kw. 
18.30 Konser 
22.02 Neşriyat veya orkestra 

konseri 
-0--

···············~-~~~-~-~~~M • Bugün matinelerden itibaren 
FRANSIZ SiNEMASININ 

iraeye b•şlıyacağı 

&EFiLLER GEMIS1 
lsran engiz aşk ve ihtiras filminde meşhur sinemı yıldızı 

SONYA GULDMAR 
• arzı endam edecektir 

ı 
Di~er mümessillor; RUDOLF KLAYN ROJ ve HELGA TOMA 

ilaveten meşhur MAx ın yeni repertuvarı 

••••••••••••••••••••••• 
1 Muvaffakıyetten muzafferiyete 

gitmekte olan 

EL BAM R l Sinemasının 
Dün akşam irae ettiği 

lBTELBABIR 
çok müessir ve şayanı hayret, ses
li sözlü ve şarkılı filmi bütün se· 
vircilerin takdir ve •lkışlarını 

Yarınki çarşamba akşamı sa 
21 1/2 da 

MlJll ~ineınasın~ 
MANOLESID 

filminin son suvaresl JOS 
PAD1Li..A ve refiklerinin ved 

Viyana: 516 m. 15 kw. · celbetmıştir. temsili müna~ebetlle husu, 
16.30 Orkestra ilaveten: gayet mütenevvi v.e me· 1 program 
20. Fransızça dersi rakaver FOX SESLi ve SÖZLÜ •ı•••llllllll•iıll••••• 
20 35 t ·ı· d · DONYA HAVADiSLERi 

, ngı ızçe ersı !!lllm!!ıımllll!!!•••llll!!!!!ll••ııııl 

::~~~~~7i~~e~b~ı:er:~~ fFERA H -siffiıü.!1 Kırali enin Javeri 
neşriyatı. !! Yarın akşamdan itibaren mü- I im•••llli••••••~ 

ttihadı Mill1 
j! kemmel varyete ile dirlikte Yarın akşam 

Erkanı H:~~~:mumiye reisi il iMDA Ti f Melek lineınasınd 
::~;~.;t%:r:=n ~~~~~:~\~~~h ::::~:~m~~~r::~=:: , B~Y~K . ~~HrHiZ 11 1 
!Ef~::t~:::!~~isı~~~:;1:~:;: ~ p E R E ' T ı· ' ~ ı . . .• 

Türk sigorta şirketi 
Harik ve hayat üzerine sigorta rnuamelesi 
icra eyleriz. Sigortaları halk için müsait 

şeraiti havidir 
A-lerkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadır 
A<'ntPsi l•ıılunmayan şehlrler<le aceıııe aı .. ı·ı •ı-ıl<t t lı~ 

•Telefon: Beyoğlu - 2003 .. 

deleri, Mütekaidini Umerayı Askeri- • (} (} • lstanbulda ilk defa olarak 
yeden Müslim Srtkı Beyin refikaları ~ ' ~ heyecanlı varyete 
Hatice Hanımefendi dün vefat etmiş- Mümessilesi . . 
tir. Cenazesi aile makberi olan Bakır- B 1 L L 1 D O V il Fıatlarda zammıyat yoktut 
köy kabristanına defnedilmiştir. <!J~• • • •E>• • • • • •E> ••••••••••••illi 

Rahmetullah · ı j mtife söylemiyorum. Ben ba 
.; .ı.,,._ --"""!''"'!!!!!!!~"'!"!!!'2!!_!!'!!..!!'!~!!"!!!!""""!"!~~'!!"!!" ...... ~~~~~!!"!!!!"-"""!'!!!!!!!!!'!!"!!!!""""!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!'~~=~~~!!!!!!!!'~7':~~~~~~-!!'~:="""":'~~~~~~~~=~~~~~~~c~~!!!!!!!!'!!!!!!!!'~!!!!!!!!'!!!!!!!!'~ 

1 1 "Milliget,,in tefrikası 33 sin. bu sorgu sual kafi ... Beni sor- - Sen son zaımanlarda çok - Hayır Şefik, sen sinirle- dmn: 
lı ; 

1
, ----------- - Evet. guya çekmemeni ri<:a ederim. raman okuyor musun? diye rinden muztaripsin. - Ben böyle yaşamağa t 

ı. . • l!JF" - Yanılıyorsun. Eğer aşık - Bu sözlerimi sörgu mu te- sordu . - E~r asabm muztarip ol- raftar değilim. Anlaşalmı. 
; ·r"'1 olsaydım otunnazdım evden 13.kki ediyorsun? Bıen hiç bozmadım: masa, ·böyle çocukça, manaııız Kızıyordu, kızdığını farked 

t· çUl:tığım .yok. - Evet. - Neden sordun? şeyler tasavvur etmezsin. yorduİn. 
;: İt - Sen birini seviyorsun Şe- - O başka .•• Yalnız yanıl- - Okuduğun saçmalann tah - Ben manasız Şe:''1 er tasav- - Anlaşaeaık bir şey yok. 

fik. dıgı:m· ı söylememe müsaade et. tı tesirinde kalmışsın. vur etmiyorum, sen ı. . i<:ündük- - Var. Evet halinde var 

~ :.ı -,. 
r• Omuz silkti, gülümser gibi Ben ihakim değilim, mustantik - Acaba? !erini benden gizliyorsun. Fik- Söyle ne oluyorsun? Nen var 

.ı ~ 1 oldu:, hiç değilim. Sana bütün sami- - MU'haldtak. Ben ne değiş- rinde, benden saklaman lazım Hasta mısın? Yeisinin seb 
~f-- -Canım sevmek, aşrk olmak miyetile, bütün m11habbetile tim, ne de bedbahtım. Her za- gelen şeyler var... nedir? Eğer hastaysan bira 

ı ~~ •'t:;.;M~ ne demek?.. Ben mekıtep tale- sığınmış bir kadınım. man ne kadar mesutsam, gene Şefiık bir müddet sustu. Son- seni tedavi edeyim. 
',.:~.c:-.Jı=:::~-J..~,_ _ _.~.__._. •• ,., • besi miyim? - Sığınan kadın, sevdiği er- o kadar mesudum. Saadetim- r~, omuzlarından ağır lbir yükü Derin bir göğüs geçirdi: 
1 .; 1; çok yoruldu, fikren durgu- mıyonım . - Keşke mektep talebesi ol- keiH sıkboğaz etmez . den eksilmiş bir şey yok. Evi- atıyormuş gibi: - Eğer hasta olsaydım, ken 
·~ , • - Demek artrk sana bakışla- saydın. - Sözlerimi neden sili tevil me misafir d<l'Vet etmek, bir a- - Farzet, ki var, dedi, ne o- dimi sana tedavi ettirirdi 

Ben senin senelerden beri rım bile yabancı geliyor,. Ala!.. - Neden? ediyorsun? Haleti rühiyemi an- !ay sersemin gönlünü eğlendir- lacak?.. Amma hasta değilim. Siiıkün 
m yorulduğunu görmedim. Cali bir hiddet rolü oynadı. - O zaman korkmazdım. Se- lamaman için benden çok uzak- mek istemiyorum. Biraz din- - Ben de lıunu anlamak is- huzura, sessizliğe, Uzlete iıhti 

, - • ı: Şimdi görüyorsun işte. Kendi siliihımı gene kendime nin yaşında bir adamın aş.km- laşmrş olman lazım. Benden bu lenme~, baışımr dinlemeğe tiyorum. yacını var. Tecesüs ve hafiye 
· Bu durgunluğ·un çalışmak- çevirtmcğe çalışacaktı. dan korkulur. kadar mı uzaklaştın? hakkım vM"dır zannederim. - İsteme ve bahsı kapat. lik sinirimi bozuyor, beni raha 

'Tlütevellit olduğuna inan- Yaklaştım, elini tuttum: - Çocuk!.. - Sana her zamanki gibi ya- - Yapyalnız kalmağa bu Ben sustum. Bu mevzuu kurcıt- bira'km, işte bu ıkadar ... Şimd 
~ · · >rum ki . . . - Şefik!... - Çocuk deme .•. Bursa se- kinim. kadar mı ihtiya<:m var? lamak, ikimizi de müteessir musaade ette biraz çalışayr 
) c İnan. Ta gözlerinin içine bakıyor- yahatı... - Öyleyse değiştiğinin fa'f'- - Yapyalnı·z değilim, sen etmekten !başka bir şeye yara- Nimetçiğim ... 
i: ~ i Hayır, s·en ne kadar çok duın: - Kuzum bu meseleyi açma. kında değilsin. Zannettiğim- varsın. mıyaca:k. Masasının üstünde ki kağıt· 
i f lrsan, o ka<lar fazla neşe- - Kalbini görüyorum Şefik .• Mademki İstanbuldayım, ma- den çok daha fazla değişmiş- - Benimle artıık konuşmi- - Böyle mi yaşa(Yacağız? ları ıkarrştırmağa ba~ladı. 
ı sin. Senin çalıştıkça key- Kalbinde . . . demki geldim, artık Bursadan sin. Ayni zamanda da bedbaht- yorsun. Konuşsan bile yarım a- Sert ve kısa cevap verdi: O gün, ağzından fazla söz a· 

cı.elir. Çalışmak seni bu ha- Sözümü ıkesti:, bahsetme. sm. . ğızla konuşuyorsun. - Evet. lamıyacağımı anladım. Hero 
ı ıymaz. Gozlerinde bile de- - Anladım. Kalbinde başka - Öyle amma... Gülümsedi, işi alaya vurmak - Senin asabın bozuk Ni- Bu keskil) cevaptan sonra, esasen öğreneceğimi öğrenmiş-
,! ;Li!k var, bakışlarını tanı-1 bir kadın var, aşıksın! divecek- - Öylesi böylesi yok ... Hem istiyormuş gibi: met. susacağımı zannetti. Susma- tim. 
ez 
l 



-
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MiLLiYET SALI KANUNU:ıM l 

Tütün şirketler Emanette 

Nümerotaj 
U d ' atı (Birinci sahifeden mabat) 

6200 sokak levhası Y urnıa neşrıy n 
Vali vekili iki ay me- hedefi ve nıemleketi- ,de kalan milyonlarca li- , 

b · ı zuniget aldı mı? yapılıyor zararları ra kıymetinde malların di- i 
··~~}İll g{İ veyle giden OtOffi() . l -.. ,, Değiştirilmesi icap eden cad- mıze ğer memleketler piyasa-, 

u <.1 If/uhlddin beg gelince Avru- de ve sok~k is.i.~!er!- ~eğiştiril- rın diğer memleketler piyasa- 1 

ll'U J'U illa "Vll yarlandı 8 yaralı \Tar paga gideceği slJglenigor ~ek ~e!ile butun ısımler tes- 8 . ka - eYTel et • d !arına arzedilmesi çarelerini 
~ J 'bıt edilmiş olmakla 6200 lavha Triye:te d~ f; tiitün ,n-f~ =m~ anyoruz. Ruslar şimdiye ka-

Memlekette 

~eci otomobil kazası 

ilıracat ı1ıeselesi VilAy~tte 

Muhiddin B. 
Te,:ıe!>aıı ti~at· 
ro ncl.ı hu 
ak"Otst 

'llJ• Js 
v ı ı a11 
\e • khe\e 
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1 I 

lla n C 
Vali Vekili ve Şehremini nm yapılması müteahhide iha- dan aalıtekirlık yapdclığı Türk men· dar ehemmiyetli bir şey alma-

l . !unda mağa başlamıştır. Muhhidin Beyin iki ay mezuni- le olunmuştur. ıe febadetnamesile Mısır ve Çekog. : drkları gibi öyle bir niyetleri o · • 
~-mır~~ Ke~l. P~.şa ~od bü G..,.en gun·· Tirede sarraf Ha yet aldığı ve buraya gelince te- -o-- lovakyaya maiM tütün ihraç olun· de yoktur.,,. ~·••'-""-' 

ıklar koprusunun uzenn e • 3 d · · · A ' "d -· p ı· b l' bu eh ~ .. . . obil yım efendinin dükkanından bir avı ıçın vrupa ya gı ecegı o ıs e C( ıyeye duğu ..., Triyeste de menşe ı a- R . .. .1r.. . """ 
uk bır faua olmuş ve otom . . B . kat haber veriliyor. Fakat mu hu- . . . tiluali . . al81uıd .. u? bcaret. mumessı ıgı ı;;e _ "'""· , ~ 
>Ütün sür'atile giderken dere av densı çalınmıştır. u sır ta h .. • b" 1. t yardım edecek i:.tnamesınını:.ooo lira~ıvet v":. Turkıyeden ıcap eden emtıa- f•mlıl•r - Senolcndrrir - ldarelıd.ı 
•e uçmuş 8 kişi muhtelif ma- filinde her nasılsa biçare çocuk su~ enuz resmı ır ma uma L"'. . ... 

1
d .. -·· takdird rildi~iacle bir haYadi• nqret- nın mübayaasile meşgul oldu- Mülga Harbiye~r~iinın-

ıallerinde~ yaralanmıştır. fail gösterilmiştir. yo tur. bütünuzp~ goru u~ abıe dilmİfti. Bililıare mezkur baYadiain , ğunu iddia etmektedir. dan Kadıköy Belediye reisı sabıkı, 
·ı d ' · k Halbuki mesruk deri bilfilıa- -o-- 0 s memur z - biaul oldu - İzmir Emlak Bankası Fen heyetı şe-Otomobı ' ger ege gırece o- . ahı bul l\leyhaneler tai belediye memurlarına mua- musanna ve Ye eaa gu ~n: Mümessilliğin ticaret şubesi fi Vasıf Fabrikatör Şevki. Konya Li· 

an iki genç çifti Salihliye götü- re başk~ bır Ji . ya . unm~ş . . I venet eylemeleri hususu polis Japlckim~ ı..._p~ - _,,..,ı~ müdürü M. Kin şunları söyle- sesi Müdür muavini Süreyya Deyle-
·üyormuş.. tur. Polis d~rcsıdaki~zedtı. alıp hu- Meyhaneler ıçın yapılmakta merkezlerine tebliğ edilıniştir ~ ~tm::.,ı~~-'~~ük.şeı!::· miştir: rin pederleri ve Anadolu demir yol-

Gelin, Namazgahta 29 numa kil.met konagm aıreye ge olan yeni talimatname bitmek • t ~tıces _.. · .. . lan hukuk müdürü Muammer L yin 
d H k . . Esma ha tirmiş ve dairenin altındaki bod üzredir -o-- de .ı.(redarlıırclan ııera çekmek mak- - Turkiyeden muahede mu- kainpcdcri Rifat Bey kısa bır hasta· 

·a a asan enmesı km tu . Telsı"z antenlen· .. dile ı.a gı"bi ı..vadis tasni eden bir dbince almaklıg"ımız Jazımge-l E h 19 yaşla ruma sa uş r ·-~ lığı müteakip irtihali daribeka e»-· 
umc ır. ~ik ~ ve sevimİi Meselenin bur;dan sonrası; B d 1 Telsiz antenlerinin tramvay r":tet~~-~~de 'f:,kos len emtiadan iki buçuk milyon miştir. Allah~m:!..:!ı~~n. -
:~cı:ı:~;:dır.' ~!inden ve yü- biri polisin id~iasına, diğeri de aytar n1Ü ür üğü ve elektrik tellerinin üzerinden t~stü ~':.f .• a.r;;,.re~~ü..ıe.;: lki~~lı~dkısmını _aldıkF. Mk ütebba- Eskı'~e~ı·r Bankası 
·· d r lıdır. Gelinlik elbise rivayete ve tabıp rapoı:ınun şek hütçesİ geçmesi tehlikeli görüldüğün- boykot ilan oltınduğıınu nc,ir ve i;ae · ısını e alaca~z. a .at un-
~nkanen .Y~ ~ k ı t Zaval- !ine göre değişmektedir. Umuru baytariyeye ait 930 uen antenlerin daima alttan ge etmiılerdi. Tütün ihracatoru2 icin ne !arı İstanbuldakı tacırlerden 

'
1 ıkıçın e la mış .. rrl.emı'şu·r. Polisler diyorlar ki: b"" · 46 b" lira !arak b" · ·ı · !"''- d 1 b.ld' ·ı kadar muzir ve tehlikeli oldu.ğunu değil, memleketin muhtelif ~· ~ ı ı ti 
ı gençA zhşun adrı soytomobı"le. - Bu cocug· u biz mahzende utçesı ın o tes ıt çın mesı a .u<.a ar ara ı ın - takdir eden "" ba.n. c!ruı.. m_ üteessir o- yerlerindeki müstahsillerden ısse ar arının ı~ ınaı _ rap anın an 0 . , . . . edilmiş ve Vilayete bildirilmiş- miştir. lan en muteber tutun tuccarlanmız- im "h d" . 
ıindik. Ko'duca önlerine kadar y~Inıı:. bırak_tık. Kendisını asmış tir. Baytar müdüriyetinin Vila- -- :an lıazılan Ticaret od•""" müraca- a ayı tercı e ıyoruz.,,. 1 
yi gittik. Buralarda şoför değiş hız gorme~k:. yet binasına nakl.i ~çin, mü~?ri- Otomohillerin dikiz at ederek ~dar devairin nazar•' Türk tacirler ise bu iddiala-ı Eskişehir Bankası Türk Ano-
i. Koklucadan sonra artlk oka Halbu ki nvayetlere bakıla- yet tarafından Vılayete mura- ayna lan dikkatinin cıelbol-AD• talep ve nn kat'iyen doğru olmadığmr nim Şirketi Hissedarlarının se-
'ar sür'atle gidiyorduk ki bir cak olurs~ çocuk b~rada b~~ına caat edilmiştir. Dikiz aynalarının kaldırılma istirham ctmiılerclü-. ı beyan ederek şunları ilave et- nelik Umumi Toplanışı (23 ka-
.aç defa şo'öre: vuru~an. bır_.darbı:_nın tesınyle ·-~ sı hakkında verilen emre itaat Mezklir istida da~~. atidekilmektcdir: lmmusani 1930 Perşembe) günü 

-Aman acele gitme Nezfı dımagıye uırramış veba- Dan1ızlık hoX.alar f.laahır "'yanı dıemmıyettir. . 1 - Rusların dog-rndan dog-ru- lsaat (14) te Banka binasında ' . B · ~ etmiyen otomobillerden evelki "Son zamanlarda bu nqnyatın 
Dedik, fakat dinletemedık. yılmıştır._ u vazıyetten s~:m~ Encümeni daimice köy lüle- gün 50 ve dün de 40 ayna kal- memleketimizin tütünc:ülüğiine ve ik· ya istihsal mmtakalarından ı yap~lacaktır. . . . . 

!erde lşıklar köprüsüne yakla- çocuk bogazmdan geçen hır ıp- rin damızlık boğaya olan ihti- dırılmıştrr. Pek yakında hepsi tısa<liyatma son derece muzir bir şe-' mal almalarına imkan yoktur. N~m~ altmış birınc~ 
ıyorduk. OtomoJ;>il döne~.e~e le n;anzende asılı b_uıuıuı;u~tur. yaçlarını temin için 10,000 lira- kalkmış olacaktır. kil alma~a lıa:ı!a~ğmı kemali teessürı Cünkü i<hraç edilecek mallar 1 n;add~sı mucı~ınce en. az_ e_nı 
ereye doğru gidiyordu. Duşun Tabı~ rapo_ı;ı çoc~gun. ın_~har lık boğa alınması takarrür et- --o- ve teeesüfle goruyonız. İstanbuldaki tacirlere gönderil ı hıssesı olan hısse sahıplerının 
.ıeğe vakit kalmamıştı. Gözle- ~.ur~t;~e ~eg.~l nezf~ .dimagıden miştir. Sevrüsefer merkezi Bu eümleden ~ - ""'!"'~~- mi tir. ;aşa.ğrdaki ruznamenin müz:ke-
erimi kapadım ve hepimiz yu- oldugunu gostermışbr. • mizden her sene li.abl aç dört -1ı-ı R 

1 
b 

1 
d • . f ti _, resınde hazır bulunmak uzre 

hal ldik B -o- Bt'r tavzih müdürivet olacak yon tütün nwlıayaa eden - meonle-. llS ar un arı egen. ıa er liçtimadan bir hafta evveline arlan~ı~, ~~ ~ B. ;.: iki katilin idama S .. f ., k . . ketimiale samimi munasebat idame le almamak icin fiatlenn düş-ı· kadar Banka merkezinden du-
ok talisız ır • un İskan idaresinde vuku bulan eyru~.e er mer ezının mua- eden Çekoslovakya ile yine memle- : mesini ve alacaklan mal mik- h r 

1 
. . im 

1 
.t •• ~~ 

yvel bU: ya~k1.ı;m ~ardı .. Onu mahkün1i •eti suiistimal meselesinin muhake- me!atı gunden. güne5oğalıyor. k~~ea senede d~~-l>eş mil!_y~n ·tarının mümkün mertebe azal- j d u ~~ erın; a ~ aı; ve~";j': 
ıır mecliste oldurmuşlerdı. Bu _ . d . . Şehremaneti seyrusefer mua- tutöa ellıeden Mıur tiıtüıa ~tunun dı -

1 
istihdaf ettikleri muhak- I a ~an. ar~n mı. v;. e e 

•ece evlenecektim başımıza bu Kastamonu agır ceza mahke m~ı esnasın. a ısmı g~cn Baha melatmı daha iyi bir şekle koy- tütünlerimizi boykot ettıklerı ve Çe- k~ . ceklennı bıldırmelerı ılan olu-
! ld" Çok llk.. - kaldı mesi iki katil hakkında idam ka B. ısk \ ıda ucretle mustahdcm mak · çin kadr teşkil.tını koslovakya lnlııiaar idaresi memur- , · l nur. 

a ge ı. ş ur sag - rarı vermiştir. Vaka şudur: müsevvit olup teffiz memuru . 1 : k 193~ v~ .. ; .. ge larının küçüğünden büyüğüne kadar Rus ticaret mümessilliğinin 1 Meclisi İdare ve mürak"Ip-
,ımDızama ... dm • . İbrahimdir ve Kastamonuda Eymür köy\'!- Baha B. değildir. nıkalşbeedereeceku·r a mu urıyete h~tti ~tı.,ı;u ~I ı.al;ı .odldabğal haldukdc ticaret yapması doğru değildir . !er raporlarının Okunması. 

a ıSllll İsm . . . d b' • ruıvet ve ır .... p ı e u e u un • ç·· k" . kl tü • 
Jaiihlilid" Esmerce 28 yaşla- de oturan aıl ısının e ır a- K b. f" ti --o- lan meelinde biseriiben neşriy•t te- . un u ış yaptı ~ı ccarın 2- 1929 senesi pilinçosunun 

am~-~:_rlı~ençtir. Esınk' adih~l- ~= b~:b~~~:fett:~:~ ~:m~~~~ Dü::r::a: İ~=ili:~irası Terk.os ~ukavel~inin ma:,~:::~~e aenede on'-- yir-· ~:;:;:~~an d~;~~~s~~ı~t:::::_ tasd~~ ve meclisi idarenin ibra-
nı....,, anmış ve en sını a a . . ··ıd·· .. .. feshı m ) ""' . • f 1 nnd b h • ·ak ·· - k · - ti İb Hakkı efendiyı o urmuştur. 1025 kuruş otuz parada açılmış ese esı mi miliyon liralık tütüı> mubayaa e- man sıyası sı ata an a sı- 3- 1929 senesi temettü hisse· 

ıim gfotiirındi e .. ı~tedmış r.: danra- İsmail bu işi yalnız yapma ve bir aralık 1027 kuruş on pa. Tcrkos şirketi hakkında Da- den müşterilerin tütünlerim.izi boy- le bu davete icabet etmemiş- leriniıı tevzii. 
e en , yuzun en, agzm M h" · · d k d k ·ı· ki . k t ettik! · · · aa etmek memleketi ı d" 1 h" • · · ! ·ıe elinden yaralıdır. ~ vek ydanma d a-ı~ •• ısmın e ~~~ a ar dı ~ktan sonra hı.ıy; ~ li Şükrü Kaya bey de ..:ın tüt::'iil~ie ve iktisadiyatnıa. er ı.r. . 

1 1 
ak . • 4- n ılal eden Mcclisı dare 

Diğer yaralılar da şoför Sab bır ar a aşını a =·~tır ı. . .ot~ P:U-a a .~panmıştır.. mıştır : . ne derece hainane bir suikast teşkil Turkıyeden ma a m ~çın azalığına Meclisi İdarece mu-
; ile İbrah" f di ·n annesi Muhakerr.e safahatı arasında İngılız uzerınden dun hararetlı Raporda mukavelenin feshinı 1 tti ... izaha lüznm .. iz. Sali- memleketin .kanunları aıhkamı vakkaten İntihap olunan Aza-
~eynep, ge: !ecııgü:Cyin akra: İsmailin. babası ile m?ktul Hak muamele olınamış~r. mu~ip ma~~eler görülürse bit- ;ı.a:tların pençei .a:ieaıim ve dahili~de .iş ~örecek Rus. şir- nm tasdiki memuriyeti. 
ıasından 12 yaşında Hamdi, 25 la efen~ı ar~sında hır toprak Altın 898 .. den, ~~ret 9,07 den tabı ona gore muamele yapıla- füzzik_ir boykot şayı~larını ':"eydana ketlenne ıhuya~ ~ardır. ~ıca: 5- Müddetleri hitam bulan 
ıasında Fahri e, 35 yaşında Es meselesı oldugu :ın:Iaşılmış.tı~. muamele gormuştur. taktır. mezk~ ~e "'Y~ bir.":" ev·ı ret mümessilliğinın vazıfesı meclisi İdare Azalarının intiha· 
na'. 27 d~ Hat edir Neticede lsmaıl ıle Mahır ıda v~ munasıp .•u;ette ~~kzip ettırılme- sadece mürakaba olmalıdır. batı. 

' yaşın ç · ma İsmailin babası Tevfik te 11 espabınm ıstikmali. Ticaret Odası R ı kl ··b t 6- 1930 senesı' içm· mur·· akıp- 1 --<>-- b · ·d ·· · ·ı. t _,_,,, ti" • us ar, yaptı arı mu ayaa 
t . - - - 20 sene hapse ınahkfun edilmiş H " ••ti a .'"''"~ ' twı v~ille nın .. , . 1 . . 1 ta . .. ti . . tak zmır gumruğünde . an· cı· ye memurları nazarı dıkatmı ~ıı.e<.mege karar hususun.da _Turk tacır erı yen- ~r. yın ve ucre ennın 

. . . . . l tır. verdi ve o suretle ıcabı ıcra olıımnaı- ne gayrı Türle anasır la teması tın. . . 
azını hır suı ıstıma -<>-- tur. Omidedcriz ki ali.kadar devair tercih ediyorlar.,.. Eskışehır Bankası 

İzmir refiklerimizin verdiği ma c~nupta soğuklar arttı tütünlerimizi istih!Ll< piyasalarıaa ih- L' . "rk tın" •• ·n T 1 . . . . . . I J . . . ra ... retile memleketimize miliyon· ımıtet şı e mumessı e-r reparso 
limata göre.tzmırd.e Çu~, ~~- Cenup vılayetlerımızd~ şı?- · arICJ}TC'."C IJltİsaı) Ctnıek İstiycn ..:.,.. tino celbeden ,irlu!tleri inç ve rindcn olan Sanayi ve maadin 1 
este süüstımalle_rile Gumrük detti soğuklar vardır. Gazı Ayın aynı zamanda tütünlerimizin boyta.. ban'kası müdürü Sadeddin bey, ı - Tableı halinde -
leyhine tahrif cdılen makbuz tap - Fevzi paşa arasına ve Ma lef lla.SJl tefrik VC İntilıap edil~.-·nk ta maraz bulunduklarını neşr ve i""'' şirket aleyhindeki hücum ve Frengi il!cıdır 
ar ve buna benzer yolsuzluklar raş tarafına müthiş kar yağmış '--''- etmek. ıuretile hainan~ propaiıanda- 1 şikayetlerin varit olmadığı ve 1 ısıaobul Bolıçekapıda 
evam eden teftişattan sonra tır.Bu hafta Kiliste de şiddetli lad~·~"-~;.:;ı:"t.':.:.a ~t:1· vaziyepn icabına göre hareket ıı..- Ecza deposu •-ıi 

nahkemeye intikal etmiştir. El soğuklar başlamıştır.. ANKARA, 6 (Telefonla) - lunmadııh takdirde namzetler mteayaırca~.,:.dır." cdildi~i iddiasındadır. 
l t d A M H . . V k•I · .,. Piyango Müdüriyetinden: e edilen neticeye göte; zmir Kar yüzün en yıntap, a- arrcıye e a etı memurin ka- evvela bu mekteplerden b"ın'n- N 

Wnııneleri veçhile 1000 adet de tlmrük idaresinin 2,000,000 iki raş ve Kilis arasında postalar nununun ikinci maddesi de okunan derslerden imtihan ter tab ettirileceğinden taba talip 
0

• 

:nilyon küsur lira alacağı an~- ~!~Y~;.:r::.~!!:~!r.~ .•• '"''-- mucibince yeniden tayin verdikten sonra kabul müsaba- lacaldarm pey akçalan ile birlikte 8-
!':ılnuştır. Bu ikimilyon lira gıbi Ekonomi edilecek memurlarla idare kasma i~tirak hakkını ihraz e- BUlOK TAYYARE Pı'YAN~~su l-!llO ve !l-l-93o Çarşamba ye P:r-azim rakamın içinde en büyük ve ihtısas sıfı.ndan mcs- derler. şembe saat 15 te piyango.müdürlü. 
ve nazan dikkati celbcdeni Borsa meclı"sı· rı·,,asetı• Iek sınıfına intisap ede- ğünde müteşekkil tayyare cemi} eti 

1 Madde: 7 - Süallerin tertip mübayaat lromiııyonuna müracaatla· 
700,000 liradır. ki bu para ( s- Kambiyo borsası yeni mec- cek memurların şeraiti im- ve imtihanların icrası tarzının J l TERTİP 
tandart gaz şirketi) zi~etin- lisi dün akşam ilk içtimaını yap tihaniyelerine dair hazırlanan. tayini, imtihan komisyonuna YED NC ıtaabul ikinci icra Menmr\a~a-
:ıe g~rül~ektedir. Bu şı:.k~t Y~ tı. Meclisin dünkü içtimanda mcr.but talim~tna~e. Heyeti aittir. 6. JNC[ KEı;;:İDE dan: Bir borcdan dolayı mahcuz ve 
ıan ı galı zamanında kullıyetli evveli meclis reisliği intihabı vekılcce tasdik edıldı. M dd . H . . • AS furuhtu mukarrer istilcran dahili tah 
nıikdarda gaz getirmiş ve bun- yapılmıştır. Riyasete Fehmi İs Madde: 1 - Hariciye vw- 1 f ad~- .. ::~ye Veka- 11 KANUNU SANİ 1929 :ı:tt;a/~~~~3~:1ı~) =~:ı.:-
ardan kısmı küllisini gümrük maı·ı bey ı'ntihap edı'lmı·~Ur· Per !etinde 'bir memuriyete talip o- ~ dı1?ekt mus !"kas~ ge-
- . d k ~ . 1 nıa 1 . d v kat çır ı· en ve namzet ı mudde- Bu-yu-k ı"kramı"ye. ve tahviıat borsasında bilmüzayedc 
esnuB vennle en çıf armışda dtır. şembe günü borsada tetkiki iti- a rın elvve·k eml ır~ılmeck . e~e 1 tini i.k:ınal ettikten sonra mes- • furuht kılmacağmdan talip olanların 

u rncse e etra m evam raz heyeti intihabı yaprlacaktır. namzet o ara a m ..... ı ıçın 1 • ef .k ed"lm k . . 

00 000 
} " dır mezkur gün ve aaatta mahalmde ba· 

'den t fti t tahkikat eti la matlup olan ilmi mükt ebatı ege t n 1 e ıstıycnler 2 ıra lunacak memuruna müracaatları ilan 
:ind et ~ gümrükv_~ •• Müf" nt . ce Bu intihaba yalnız acenta r ha· 1 '--dıklar ets tk"'· bir fili me'ktcp mezwıu olmak ' olunur. 
. e iffill" e tış- değil banka direktorleri de iş- ız o up Onı"' ını e hı. ·ı "f . "fed k" d . 50 000 ·---
.ıği tar<ffmdan tanzim kılman fe tirak edecektir. ve meslek yahu~ i~tisas sınıf- ~b.1/ ı a

1 
Yl. vdazı ~ ı d'ereceı Aynca : , - fstanbul ikinci icra Memurluğun-

•lcke ve tahkikat evrakı umum lanna geçmek rstıyenleri tef- .. 1 ıyct en e tayın .. e ılmı:k 40,000 .W.: 
•nüdürlüğün tetkikinden geçtik • -o-l"k _ rif etmek üzre bir imtihan ko- uzre Fransızca tekellıııın ve ki- Mulga Harbiye nezareti dördün-
~n sonra mahkemeye aksetmiş Bır sen~ ı tutun misyonu teşkil edilmiştir. tabetten imtihana tabi tutulur- 30,000 ~el~ ~~~~i~u;:,~elyc~n;:~!,"~ 
ır. Bu irk.etin muhakemesine zerıyatı Madde: 2 - Bu komisyon·ı lar. 20,000 Aziz beye. 
>ir kaç güne kadar başlanacak- Geçen sene memleketimizde inzibat komisyonu azayı tabii- Madd~ =. 9 - İhh!'15 .memur- 15, 000 Doyçe Oriyent Bankasına borcu 
ır. 661 252 dönüm tütün ekilmiş ve yesile ticaret konsolosluk ve l<;ın Hancıye Vekil~ mcmu- lO,OOO Lı"ı·alı'< 'k . l naz bultınap tesviye edilmeyen dört 

-0- 43 000 000 kilo mahsul alınmış muhasebe müdürlerinden te- nn kanununun 7 ncı maddesi 1 l ramıye er yüz elli be§ liranın maa masarif tah 

Polis karakolunda tır'. Bu' tütün zeriyatx ilel00,000 reklküp eder. muc!bince smıfla:rma ~öre yiıı(- ve 100, 000 )) Bir ınü afat ~n z::..c: v~';."~:.~ı:~ ~ 
esrarenrnz ölüm kişi meşgul olmuştur. Madde: 3 - İkinci madde<le ~k ihtısas meloteplerınden bi- nlmek suretiyle turuhtu takarrur e· 

. . n·. Geçen sene içinde S milyon li sureti terekkübü tayin olıman nı;ı.den. n;:ı:un ol~ak (Hukuk den tahvilituı 13-1-930 tarihine mu 
lzmır .. gaz~elennde o.kundu- ralık tütün sigara imalatında al komisyonun kararları inzibat muşavırlıgı heyetı.) ve yahut sadif Pazartesi gUnü saat (10) oııJ 

T d li k f h hl 

F ri ~ tt ı 
esham ve tahvilat borsasında müza-,una gere ıre e po s ara_- tı milyon tütün de diğer ima- komisyonu tasvibine arzoluna- sını a m_a sus e_ ıyet .v.e ~aıa- 1) J ne a yede ile satılacağı malumunuz buluıi 

.oJ~nda heyecanlı, ~anlık b~ !atta kullanılmıştır. Elde mev- caktır. ma~ı ha~z oldug~ b.ı.luntıhan U mak ve ihblr makamına kaim olma 
•adise cereyan etmışbr. Polis cut tütünler de işletilmektedir. Madde: 4 - Hariciye veki- (mutercımler) bıttecriiıbe (arşi- üzre ilini keyfiyet olunur . 
.airesi ve polis memurlan bu ı !eti memuriyetlerine talip olan vistler) sabit olmak lazmıdır. Tt.itu·· nı inhisar unıuın n1iidiirlii- Beyoilu dördöncii SuUı 
.adıse~ bir ~nt~dan inıu:et ~~~I~~1LE B~RL N namzetler bilmüsabaka tefrik . ~V AKKA T Madde: _ Ha- mahkemesinden: 
ıulundug=:u ıd~a etmet_~r- FOTO"'RTAFEL ZLE olunurlar. .. .. rıcıye • Vekaleti kadrosunda v •• d Beyoğlunda Hamal Başı cadde 3 
e H lb ki tahkik t hiikU u M dd s D hul b b 1 • g"Ufi en: sinde 13 numaralı aparttmanda sakir1 f r. a u a ve - LONDRA 6 (AA L dr a e: - u musa a- u unup ta meslege tefrik için u iken 20-12-929 tarihinde ınnhtcrikaı""l<J 
'let tabibi raporu hadiseye ka- . . ' d · 1 ·zı ~n ~ ka imtihanları münhal varsa isbati ehliyet etmek haklan İdarenin Azapkapı anbarmda mevcut bir adet müstamel vefat eden madam Marini.n ıerckesiıtu 
ıl şeklini vermektedir. ıle _Berlıı:~ ~asın. ~ te sı ~ 0~~g senenin muayyen devrelerinde mahfuz kalmış olan memurla- Fart kamyoneti pazarlıkla 13/1/930 Pazartesi günü satılacağm- ne vaziyet edildiğinden tarihi iliın ~ 
Aldığımız tafsilatı veriyoruz: r.afı teatısı servısı yalrm ıarafngı ız (haziran, eylil.l, kanunuevvel ve rın mesleki ve ilmi evsaf ve ı · ·h· dan itibaren müteveffiyenin alac:al- il 

K: kiin. d b" ve alman posta naZil" ant ın la d ) . "h dan taliplerin hergiin anbarda kamyoneti görme en ve tan ı ıan·ıe borclularırun bir ay ve v n•e azanın Lonca mev e ır .. . . İ . mart ay rın a ımtı an günü malfimatx haiz olup olmadık- d "' 7 5 · ·· kk ı ·ı G ı d J~r'UI dan en kuşat edılecetır kı mezkil.rda saat 11 e / o , tenıınatı muva ate en e a ata a nin üç ay zarfında Beyoglu d'ir<lıinc 
'an kebapçılığı ile meşgul Meh r~. k b" f • afİ evvelce ilan edilmek suretile !arı ve Fransızcaya vukufları mülıayaat komisyonunda bulunınalan. sulh hukuk mahkemesine müracaat 
net çavuşun 17 yaşlarında mü naz~, mute a ılen otog~ arı- icra edilir. dereceıısi İmtihan komisyonun- ·an ı 
eveffa Mustafa oğlu İzzet is- ru ~onder~cekler ve ~endi ~!yazı Madde: 6- Müsabakaya dü- ca tayin edildikten sonra bu 'ev~zıını "ırtası"ye ınu"~ayaası Tiı~~;c:-_st_il·aet_n_bu!D_o_·u··-Mahr~-u-r··n·-kcd-enm-,-.-Asl-i-y-es-i""l-ki-n-1,,,_,·_ J 
ninde bir çırağı vardı. Bu ço- !~le ~edam ve te?rık kelimele hul şeraiti bervcçhi atidir: g~ilerin talimatın ilinrndan J.ı U 1 U _ _ _ ·· ~ 
uk gayet namuslu ve halil.k bir n teatı ede~e~r. . a) Hukuk. mülkiye, ulıimu itibaren döl't sene zarfında tef- •• d .. 

1
.. Beyoğlunda İstikW c.add sind 

'>cuktur. Küçük yaşında baba- BEYNELMİLEL KÖMÜR siyasiye, ulumu içtimaiye ve rikleri icra edilir ve 0 tarihten TÜtÜn irılıisarı U lllUlll ın ll tlf ll- (316) nı;meroı~ m:~aza~a mukim llcı 
ıt..ın vefatı hasebiyle validesi KONFERANSI iktisadiye fakülte derecesinde- sonra mevcut memurların tef- 'ppkaalilıle mu~egıl - iken 3 Ttn bi 
•r köylü ile evlenmiştir. İzzet CENEVRE, 6 (A.A) - Bey ki yüksek ticaret mektepleri rik muamelesi kat'iyet kesbe- (;.ttnden· =-~;:,.:a:.,~:ı~~e:ı;~~em~~~k~la ltıil 
•büyük biraderi Mehmetle kal nelmilel kömür konferansı açıl veya hariciye mesleği ile ala- der. Bu •kabil memurlardan ali b • Efendinin alacaktılamıa teklif eyi d 
11 tır. M hınct şimdıki halde mıştır. Konferansta Almanya, kası bulunan mümasil yüksek mektep mezunu olmıyanlar İdare için alınacak 69 kalem levazımı kırtasiye için kapalı ği konkurdatonun devamı m~ker 
Skerdir. İzzet bu küçük yaşın Avusturya, İspanya, Fransa, mekteplerden birinden mezun mesleğe tefrik edilseler bile zarfla S0/12/929 tarihinde verilen fiatlar haddi layikte görül- si zımnında bü~iln ~laca~ıl~. ile al 
a b.. İ F nk ç . . . •ıA 1 -'·l"fl · •- 1 rf larak / kadararun mahi halın 13 uncu Paz · uyük validesini geçındirme ngiltere, eleme , ekoslo- olmak. terfileri ve vasıl olabilecekleri medıgmden tenzı at ı t= ı enn ><apa ı za ta o 13 1/930 . . .. .. t bq raddelerin 
~ ve her türlü ihtiyaçlarını te- vakya ve Lehistan murahhasla b) Bu kabil mektepler şe'ha- derece hususatmdan teadül Pazartesi günü saat 10,30 a kadar Galatada mübayaat komisyo- j ~~b~~ i~s Odasına gelmele 
111 edebilmeğe koyulmuş, çalıs n hazır bulunmuştur dP•namelerini haiz talipler bu- ahkamına tabidirler nuna tevdi edilmesi lüzumu ilan olunur. 



ı • 
BlN SÖZ 

BİR llESl~f 

illet mekteplerinde oku -
yanlar için ders 

. . . ;,.·<>: ·• •. • • 't .. 

Naiıne Halit - ~1uallim Ahınet Halit 

Yurt bilgisi 
•••••••• 

'r'eşkilatı esasiye kantınu 

SALI 
7 K.SANi 1930 

l 

lsanbul kız~Iua lim~l 
tehi ~lüdürlüğünde 
Çapa kız muallim mektebi 

açılan ana mektebi kayıt ve 
bul muamelesine b;:~lar mı§ 

5-6 yakşındaki çocuklarrn( 
fus tezl:eresi, aşı şahadetn 

si, ve iki adet foto{,rafla) be 
ber her b İ;I' ogleclen evvel ;> 

(10-13) te t;ı bikat kı~mına 
racaatl..ır . 

Doktor Kokolato 

Türklerin umumt hakları 
Emrazı dahiliye ( Göğüs, ka 

Hilaliahmer İstanbul heyeti merkeziyesi dUn toplandı. Resim ı Tül'k anneler birliği dün Himayei Etfal binasında bir içtima mide hastalıkları tabibi mütehassı 
içtim~ iştirakini göstennektedir. yaptı. Resim Birlik idare heyetini gös_t_e_rm_e_k_te_d_ir_. ______ B_eı'-•o..:.ğl_u_nd_• sakızaj!;acındo 32 saat H 

Geçen dersimizde teşkilatı esasiye kanununun esas 
rıaddelcrini gönnüştük. Bu derste de TürkJerin umumi 
ıaklarına ait bazı nlacldeleri göreceğiz. 

Madde 68 -- Her Türk hür doğar, hür yaşar. Hur
iyet başkasına ınuzur olmıyacak her türlü tasarrufatta 
ulunmaktır Hukuku tabiiyeden olan hürriyetin herkes 
:in hududu başkalarının hududu hürriyetidir. Bu hudut 
ncak kanun marifetile tesbit ve tayin edilir. 

Bu maddede b~kalarınm hürriyetine tecavüz etme
aek ve başkasına zarar vermemek şartile herkesin İste
liği gibi harekette hiir ve serbest olduğu tasdik edilmek
edir. Binaenaleyh herkes dilediğini işlemekte hür ve 
erbest olduf,unu düşünürken bu hürriyetini başka biri
inin hürriyetine tecavüz şeklinde kullanamıyacağmı da 
ilmelidir. 

~~~~~ 

Şeklen taklit edilmiştir 
Yalnız her taklit edilen şeyde oldu.ıtu gibi KREM PER-

Madde 69 - Türkler kanun nazarında müsavi ve 
ıiliı istisna kanuna riayetle mükelleftirler. Her türlü 
ümre, sınıf, aile ve feı:-t imtiyazlan mülga ve memnu-
• TEV in de pek miihim olan havassını taklit edemediler. Binaen·· • ıur. 

:ı 'Y B 
c lV u madde kımun nazarında, İster ağa, İster efendi 

" 1 ' bun büti.in Türklerin bir tutulduğunu anlatıyor. Eski
aleyh f kAnunusani 930 dan itibaren K U T U denınuudaki 

KREM RERTEV şekilde görilldüğU gibi yeni Tıirk yaıııs 
len oiduğlı gibi eşraflık, hanedanlık gibi manasız ve 

ve alunıinyumdan mamul pek zarif kutular derununda olarak ıalkm zaranna olan imtiyazlar artık bitmiştir. En bü-
satılmaktadır. Fimabait teneke kutular derununda ve KR El\1 iik bir memurla en fakir bir köylü arasında hak ve ka-

.un noktasında asla fark yoktur. PERTEVe az çok müşabih ambalajlar ile KREI\1 PER-

Madde 70 - .Şahsi masuniyet, vicdan, tefekkür, ke- TEV namı tahtınoa herhangi bir kremi teklif ederlerse kahul 
• 'im, neşi.-, seyahat, akit, sayü amel, temellük ve tasar- etmeyiniz. Kutu halind<' hakikl KRE!\i PERTEV yalnız 

~1' . a uf, içtima• cemiyet, ~irket hak ve hürriyetleri Türkle-
4 • b" h ı ıl d -'- aluminyum kututar derununda imal edllegelmektedir.ı\lUHTE-rı , b' ın ta ıı \lKt ~un anwr. İ 

"' :; 
1 ~ ç Madde 71 - Can, mal, ırz, mesken her türlü taar- RE!\l EHAL NİN pek çok mücerrebi olnn l\RK\l PE.RT~:v 

c · uzdan masundur. yerine her HANGİ BİR KREı\1IN nafioş ttsiratına maruz 

I~ <l~.t Bu ikin:. ıadde bize en mühim hürriyetlerimizi anlab- kalmamak için bu noktaya bllhassa atfı ehemmiyet eylemeleri 
• r, f1 ·or~ rica olunur. 

.. ı ~ r' . Her Türk-ün ıJahsı her türlü taarruzdan masundur. ---T--.. ------8--- M 
:!· 1,ıı;; ıayet bir kimse başka birinin şahsına tecavüz ve taarruz ~ uccar ve anka emuru 
-~ıı~~ü derse ~anunun pençesi yakasına yapııır. .- 1 1 

n\s; 1c_r<. Evvelce.şalııs hürri;y;etine ~he~miye~ verilmediği O L M A K Ç N 
·"', ıııs amanlarda ırısanlar (esır) yanı (kole) dıye alınıp satı- Pazartesi ve perşembe günleri saat 15-17 ve gece 
f:. ~\d rrdı. Demek tahsi hürriyetlerine sahip olmayan ihaan- 18 - 20 arasındaki sınıf açılmışbr. Malfunab ticariye, ilmi 
·~ ·;.~ ırm esirden ~arla yoktur. . • hisap ve usulü defteri, basita, müzaafa, pakradomar, 

.,_ <'\-ro Herkes .. vıc~a°;lnd~n ken~sı .mes'~l~ü.r.. Amerikan usulü ve banka muamelab DÖRT AY zar-
r• "llı il Tefekkür Iıurrıyetı herkesın ıstedıgı gıbı düşünmek- bnda kamilen tedris olunur. Son imtihanda muvaffak 
·! '1r P '~ ıe~best <?lmr.ısı demektir. Bu hürriyet hiç bir zaman, olanlara muhasebeci şehadetnamesi verilir ve iş tedari-
1,. :ı'.~} ıç hır devu·de önüne geçilemiyen bir hürriyettir. kinde muavenet edilir. Dersler hemen başlamaktadır. 
~~ ,

1.f Kelam hürriyeti, İnsanın düşündüğünü dilediği gi- Programı mecc.ınen almak ve kayıt olmak için lstanbul-
d_ ': 1•ü: i söyliyebilmesi&.r. Eğer İnsanlar bu haktan mahrum da Alemdar caddesinde 23 numaralı AMERİKAN LİSAN 

'vı, 1 :ifa lsalarclı düşünmeğe de lüzmn kalmaz ve insanlar bu ve TİCARET DERSANESİNE müracaat. Hususi ders 
".!~1 41ıy ünkü medeniyete eri~emezlerdi. dahi kabul olunur. Müdürü Agop Pakraduni 

a;-~ ..,.b=.ı. .•. Neşir hürrireti, her~esin düşündüğünü ve söyledi- lngilizce, Fran5ızca, ve daktilografi 
•j' .,~·.,, 'lnı gazete ve kitap şeklinde neşredebilmesi demektir. 
'.j,.1 .3~"' He: vatandaş memleket dahil ve haricinde seyahat .... kış kursları da başhyor. 
•
1 
~ 1: ı debilir. 

lı)yı .!. ~e~ Türk i~~ediği gibi alım satım yapabilir ve dile· 
r ~~:ı;1 ıgı gıbı çalışabılır. Mal ve mülk sahibi olabilir. 

_i \a~ Vatanda'?l.ar kanun dairesinde yani milletin raha; ı::.,. mı bozmıyacak ,.~ zararın~ mucip olmıyacak şekilde 
~ . ı; !eı oplantılar ve cemıyetler, şırketler yapabilirler. 
r ı' "1:f , Can~arı, mallan. ve ırzları taarruzdan masundur. 

ç: ~~un hır sebep ve lüzum göstermedikçe kimsenin evine 
J ı,ıat ırılemez. Her Tüı-kıin evi kendisi için bir kale demek-

• , ~1·- İr. İstipdat devirlerinde birçok hürriyetler gibi bu hak
• ' ", an da mahrum olan ınillet kendi evinde bile rahat ve 

i1 •.', - erbest bir dakika geçiremez, korku içinde Yll§ardı. 

;; ·,; Emlak ve E~anı Bankası lslanbul ;ubesinden: 
' 

1 Taksitle satılık t ~ Esas i\leki ve ncvl 
l Kıymeti Ç, 166 He~be la~ada yalı sokaP;ında 8 No.lu dUkktn 450 Lira 1 ', f Ilı 169 Şlş\ı Ruyukdere ceddesi Hacı Osman bavın gazino 4940 

1 1 ~ ve odayı mıiştemil 14 dönüm dutluk · ' 
• ı çc 171 Evüp Topçular mahalle ve sokajtı cedit 2No.Hane 2520 

•• ~ • 172 ,, ,. ,, ,, ,, 23 ve 25 300 " 
~ B 1\lo.lı dlikkAn " " 

S ·. . 173 Kandilli Vııniköy caddesi 12 No.lu kayıkhane 

' · · ~: Peşinen satılık 
• 

1300 ,, 

~. ,nü f 98 Biıyiikdcrc Hacı Osman bayın 8 No.lı Büyükderc 4000 ,. 
c ru karakolu ve miıştemilAtı arşa 

~· ~ Satılık akanz 
ID ı r ın; K.ındil ide Vanıköy caddesinde 12 No.lı kayık- 140 

3ir ha'lenJn ankazı " 
ı.: teli Balı\d~ ev~afı muharrer emlılk bilmtizayede satılacağından 

ıyrra~lple• '1 ıhaleye müsadif 11-1·930 cumarte<t günıi saat 16da <uhc-
1 J,j41nızc muracaaıları ilan olunnr. 
e 
11 

Eınlat ve E~aın Bantası umu n nıü~ürlO~ün~en 
Geçen 30/12/929 Pazartesi günü ihale edilmek üzre kapalı 

zarfla ve sekiz taksitle müzayedeye koymuş olduğumuz İstan
bulda Beyoğlunda Avrupa pasajı ile Buğaziçinde Bebek bahçe
sinin görlilen lüzum üzerine ayni şeraitle ikinci Kanunun 16 cı 
Perşenbe günü saat on altıya kadar müzayedesinin temdit edil
diği ilan olunur . 

BlDiOM r~MlDl~I 
Romatizma, siyatik ve slnlr ( nevralji) den muztaı ip olan !ara 

RADIUM POMADASI 
tedarik etmeleri tavbiye olunur. 

Radium pomıdası, sair bütün buno milma il ilAçl&r~ faik ve tesiri 
kaı'I ve muhakkaktır. R•dium ponud•sını ku\\anmış binlerce h&>ta, 
müsmir neticeler görertk şlfıyap olmuşlar ve ek•erlsl ıeşekkümame\erle 
tıkdirotta bulunmuşlardır. 

Al!kadarlor llc Türk!yede mümeS<i\\ik etmek i;te\·enlerin zirdeki 
adrr>e müracaat etsinler. Muhabere Türkçedir. 
hpanıh flonçcff, "Radium,, imalathanesi, "Robotnik,, sokaj(ı. N.6 -----w• Sofya (Bulgaristan) 

Darülfünun emanetinden: 
Darülfünun fakülteleri tarafından neşredilmiş ve edilmekte 

bulunmuş olan mecmua ve asarı.1 Darülfünun merkez bina&ı 
dahilinde satılmakta olduğu ilan olunur. 

·----~-~-

Vilayet daimi encümeninden: 
İdarei husu,,iyeoe 930 senesinde istimaline lüzum görülen 

evrak ve defatirin nümuneleri veçhile tab ve imali 29/1/930 J 

çarşamba günü saat on bire kadar aleni münakasaya konul
muştur. Taliplerin Encümeni vilayete müracaatları. 

~eJri seıain 
--•www-. ...... ~ ~ 

'\frrh< Acentası; G•lıtı k<i~r'I 
hııın•' a Bevo~lu 'l.16 ~ Şu'> 
centuı; \la'ımu !iye ilanı altıtch 
l.'t•nt.,.ıl 740 

Mu~an1a ,ustası 
Cuma, Pazar, Salı, Çar

şamba gtinlcri idare rıhtımın· 
dan 9 da kalkar. 

A vvalık sür'at postası 
(MI RSIN) vapuru 7 k:\nunu 
sani Sa ı ( 17) de Sirkeci rıhtı
mından harekede Gelibolu Ça· 
nakkale Küçükkuyu, Edremit, 

Rurhaniye, Ayvalığa gidecek ve 
dönıi;tc mezkur iskelelerle 
birlikte AltınohıP;a uğrayarak 

elecekrır. 

Cclibolu lçin valnız yolcu 
alınır yük alın ma7. 

Tra~zon itinci ~ustası 
[Ankara]vapuru 9 K:\nunu

sanl perşembe akşHmı Galata 
,ıhtımından harek tle Zonguldak 
lnebolu 'nop Sıımsun Ünye 
FatsR Ordu Gire on Tra!'ıwn 
Rizeye gidecek ve Of Trabzon 
Polntlıanc Giresun Ordu Fatsa 
Samsun Sinop lnelıoluya uıı;

ra vRrnk gdecekti r. 

f f, 12 2ind k:lııun· IJ,30k ıdınlara 
f ::l-2 •• ,, ,, Erkeklere 
Türkiye Scyrisefnin idaresi 

miitekaidin, eytam \'C erami· 
linin lıiriııı.:i k:lnun 'l.!!J ma· 
aşları lıalada muharrer gun· 
[erde \erilecek tir. 

Bartın - Cide Postası 

HİLAL 
vapuru 9 . Jlr l'St ~fil be 
kanunus:ını , · 
günü ak;amı Sirkeci rıhtı mı dan 
hareketle Ercgli , Zonl'.tıldak, 
Bartın, Kunıı.:aşilc, Cide, lnebo\ıı 
lskclclcrinc azimet ve avdet 
edecektir. \ iık ve yolcu için 
~irkecidc yeni handa 1 numrolu 
accnra>ına müracaat Telefonu 
lstanbul .110.'i 

IJlJ) ı,.I: J.E\' A, T LI. 1 YHi 
[faınbıırg, Brom, Anvero. 
Istanbıı\ ve lhlıri Siva'ı ara
nnda a1.iınet vo avdni nrnnta 

,!.'\m postası: Ifambıırg, 13rem 
~tetiıı, Anvor;; vtı Hotcrıiam. 
dan linı:ınımı7.a mııva~eleti 
lıoklenen vapurlar ; 
Vater\and vopuru limanımızda 
Ostes • 1 :ı Ksaniye dop;ru 
.\llilos • 14 • 
Delo• tt 18 • • 

1 Burgaz, V•m•, Kö>tence, K•\ıs 
ve lbroil ıçın limanımızd&n 

hareket edecek ,·apur\ar: 
Ost'e vapuru 1 J.14 K~nunusani· 

de t•hmildc 
Ddos 

Andros " 

tı; 20 klnunusani-
de ıahmilde 

24·28 kanunusoni· ~ 
de tahmilde --Hamburg, Brem, Anver!I, Roterdam 

ve Dançlg için yakındı limanımız· 
dan h•reket edecek vapurlar: 

Vaterland vapuru limanımızdı 
lmbroz v•punıl0· 14 k. sanide 

tthmilde 
Akayı vapuru 14- 15 kdnunusani

de tahmilde 
Doğru Londr& için l(idecek vapurla 
Döyçland vapuru limanımızd• 

Fazla taf~i!At için c;aıatada 
Ovakımyan Hanında kain 
umııın! acenle!ıı?ine ınCıraraaı 
Tı,!efoıı: llevı1ğlıı 641 -674 

rv1~öTiF' ~!Mıl MıH~~M~ 
• Müessesatı 

Bazı dairelerin • 

LGASI • 1 
Dolayısile 

A'\ühim ucuz satıs 
' 

Devlet ~oıniryolları ve limanları umumi i~aresin~ 
Mersin - Yenice hattı üzer~de Hacikiri istasyonu civarınd 

!d ocaktan çıkarılacak sekiz bin ve Eskişehir Ankara hattı iiz 
rinde Çubukova istasyonu civarındaki ocaktan çıkarılacak 7 
m 3 balast ayrı, ayrı ve kapalı zarfla münakasaya komuştur. 

Münakasa 25/1/930 cumartesi günü saat 15 de Ankarada De 
Jet Demiryolları idaresinde yapılacaktır . 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muv 
kat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Umumi müd"' 
lük kalemine vermeleri lazımdır . 

Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira mukabilinde A 
karada Maliye ve muhasebe işleri Reisliğinden ve Mersin hattı 
na ait olanları Konya veznesinden de tedarik edebilirler. 

Yelkenci vapurları 

laradeniz lüks Yü süral Poslası 

Vatan vapuru 8 
kanunu.qani 

Çarşamba 
günü akşamı Sirkeci nhb
mından hareketle doğru 
(Zonguldak, İnebolu, Sam
sun, Ordu, Gireson, Trab
zon, Sürmene ve Rize ) ye 
gidecektir. 

Tafsilat 
Yelkenci 

için Sirkecide 
hanında kain 

acentesine müracaat. 
Tel. İstanbul 1515 

1 Günırütf er umum 

nıii~ürlü~ü~ ~en; 
1 - Umum Müdürlük biıı6 

sının cümle kapısında ınevcıl 
plana tevfikan inşa ettirilece 
lastiklik bedeli keşfi olan 4 
lira üzerinden 20 gün müdde~ 
ve münakasai aleniye ile 111~ 
nakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnameler Gümrüklt 
Umum Müdürlüğü Leval71m~' 
dürlüğünden alma bilir. 

1 

3 - Talipler '}'o de yedi l'ı~ 
çuk teminat akçesi bulunan :;. 
lirayi kamilen 11 Kanunusa~ 
930 tarihine müsadif cümart1 

si günü saat 14 te Umum r.i~ 

1 dürlükte müteşekkil müba< 
Şchrenıanetinden • komisiyonuna müracaatları· , 

Beyoğlu dairesinden: Tak
sim Z. B. mevkiince üç koyun 
bulunmuştur. Sahibi bir hafta 
zarfında müracaat etmezse sa
~:tlacaktır. Müdürü Mes'ul Burhaoeıl 


