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Hu numaraya 1 maı t .. 
ta kur'a çekilecek, 

ertesi 2 mart nüsha-

l
mızda itan edi!eı ek hediye!eri 
verilecekt r. -

Resmi, nim esmi daireler paralarını bankalardan geri alacaki;°; 
Sabık Efgan kıralı geldi Bir tebliğ· Borsada vaziyet: 

Dün akşam Ankaraya giden Amanul
lah Han muharririmize neler anlattı 
Sabık Efgan 

kıralı Amanullah 
lian Hz. diln 
&abab saat ye-
dide Semiramis --..... 
Yapurile ıehri
mize muvasalat 

etmiıtir. Ama

nullah Hanı va

purda vali veki· 
li Fazlı ve po

lis müdürü Şe· 

rif Beylerle Ef
gan sefıri Gu
linı Ceylani Han 

lcarşılam ışlardır. 
Anıanullah Han 
hıotörle nhtıma 

~nıışlar, doğ
ruca Perapalas 
oteline gitmiş
lerdir. Akde -

ııizdeki fırtına- r.-"'-·.,..., 
dan fazla mn-

teessir olan A-
~~nu lah Han Amanullah Hanm Pert11>ala~ odasnda alınmı~ 1esmi 
0 2 eye kadar istirahat etmişler görüıtükten sonra İstanbula dö-
J\&ı .. .-• ._ ~ 1 • •_.:I J. L_ Qn- 9•n ..... ızn• anz uo-ği-. Darada ela bir m&ddet 
nan Efganlılan ve bilihare Tftrk kain pederimin yanında kaldık
gazetecilerini kabul etmiılerdir. tan sonra ailemin yanma döne

Saat altıda Amanullah Han ceaim. 
~otörle Haydarpaşaya geçmiı· - Türkiyede daimi surette 
~r Ve yedi trenile Ankaraya ikamet buyurnc--ığınız: mevzuu 
Ritnıislerdir. bahsoluyor? 

-Tnrkiyede 
,erleşmek husu
sunda bir karar 
vermit değilim. 

- Efganista
na tekrar dö
necek misiniz? 

- Efganista
nı, memleketi
mi pek çok se
verim. Onu re
fah 9/e ıaadete 
eritmeai de en 
bllyük emelim
dir. Memleketi
me dönmiye 
her zaman Ama- 1 

deyim. Yalnız: 
benim memle
ket hakkındaki 

A il 1t H, H. J program ım ın 
manu a an ayamf>01ada oagonda tamamen tatbik 

ti A~anullah Han kabul etti- edilmesi ıartile... Memleketim 

1 
bır muharrirmiz:in suallerine için çok çalıştım, çalışıyordum. 

~ ttvapları vermiştir: I İnkılAp yapıldı. inkılap ileri ab-
"i :-- Türkiyeye sebebi seyaha- lan adım demektir. Halbuki ya-

lı öğrenebilir miyiz? · pılan inkılap ileri değil, geriye 
h· ...... Türkiyeyi, Gazi kardeşimi dönülmüı, irticai bir inkılap ol-
ılh muıt~r. Benim memlekette pe-

a~ •ssa çok severim. Her Türke çelerı zorla açtığımı söyledıler. 
~ "trıez bir muhabbetim vardır. Senelerdenberi Efganistanda ka
lJ;ltıııdE\ son zamanlarda sıkıldım. dmlarm dörtte üçünün yüzleri 
""· alc bir seyahat yapmak iste· açık bulunmaktadır. Ben ne zor
,.,ttı la açtım, ne zorla kapadım. 

ı ~,h. Sevdiğim Türkiyeyi bir Memlekette maarifin ilmin te
l, . a. görmek, Gazi Hz. ne arzı rakkisi içi~ birçok ' mektepler 
,~ı'rnat etmek için geldim. Bu a~tım. Harıce talebeler gönder· 
) '-rn hemen Ankaraya gidi- dım. Ne kadar çalıştığımı düş-

• 't'\a11ı. manlarım anladılar. Fakat dost-

~~~ Ankarada ne kadar kala- larım anlamadılar. Şimdi hatıra-
~'llınız? tımı memleketimin tarihi inkıla-

' bını yazıyorum. İnkılibın bütün 
~ . Ankarada birkaç gün ka- safahatım kaydedeceğim. Yakın-
~k G . . . ·ık 
1

,._ ' azıyı zıyaret ve ı ge- da bu husustaki mesaimi ikmal 
de taD.lflığım dostlanmla edeceğim . ., 

Spekülasyona mani 
olmak için 

H n live Vı kcfleti muhim biı 
karar ittihaz etti 

Ankara, 24 (A.A)- Maliye 
vekaletinden tebliğ olunmuştur : 

Elyevm ithalat ve ihracabn 
binnisbe durgun ve Türk para
sına olan ihtiyacın mütenakıs 
olduğu bir mevsimde yaşıyoruz. 
Şu sırada bankalara vuku bulan 
mevduatın ıpekülisyon icrasına 
alet ittihaz edilmek istenildiği 
hakkında bazı istihbarat mevcut 
olduğundan reımi ve nim res
mi müesaesatın bankalarda bu
luuan mevduatını muhtemel spe· 
külasyona mani olmasını temin 
maksadile bankalardan istirda· 
dı ile kasalannda hıfıetmeleri 
vekaletçe tensip ve bu bapta 
m?e~sesata tebligat ifa edil
mııtır •. ~.ekiletin bu bapta itti
haz ettıgı tedabir vesilesile hü
kumetin tediyatta moretoryom 
ilin edeceği hakkında vukubu
lan bethahane tayiabn hiçbir 
a~ıl ve esasa müstenit olmadığı 
hır kere daha ve sureti kat'i
yede ilan olunur. 

Mr. Vayt 
fngiliz dayinler vekili 

şehrimizde 
lngiliz ve Holanda DDyunu 

umumiye hamilleri vekili Mister 
Vayt dün sa· 
hah ıehrifiiZe 
geldi. Mister 
Vayt, Fransız 
dayinler veki li 
Mösyö dö Kloz · 
yer ile beı a

ber Düyunu u

mumiyeyi tem
sil etmektedir
ler. Bu ıonun
cu zat da gel
dikten ıonra 

Mr. Vayı beraberce An-
karaya gidecek.er ve Maliye 
vekili Saracoğ lu Şükrü Bf. ile 
görüşeceklerdir. Dun kendisi 
ile görüşen bir mubarririmiı~ 

Mister Vayt şu cevapları vermiştir: 

- Ankaraya gidcce~im tari
hi henüz bilmiyorum, refikim 
Mösyö dö Klozyer gelir gelmez 
gidip hükumetle temasa geçe
çeğiz. 

-Osmanlı Bankasının Dfiyunu 
umumiye ile olan alakası ne 
derecededir ? 

- Düyunu umumiyenin mu
amelesine bakan bir bankadan 
başka hiç bir alakası yoktur. 

- Mali vaziyet hakkında 
mütaleatınız ? 

- Henüz geldim, kimse ile 
temas etmedim, tetkikatta da 
bulunamadım. 

Maaş başlıyor 
Maaş cumartesi günü verile-

cektir. 

Bedi Beyin muhakemesi 
Dün aoırcezada başladı 

~~~~--~~~~~ 

Maznunla 
-ınuayeneyı 

iki 

beş şahit dlnlenildl, ilk 
yapan doktorla diğer 

şahit çaAınlacak 

Bedi Bev a4ırceza mahkemesi huzurunda 

Gazetemizin müdürü Gireson 
co'usu Hakkı Tarık bevi yara

hyan Bedi beyin muhakemesine 
:iün İstanbul ağırceza mahke
mesinde başlanmıştır. 

Mahkeme heyetı, Nusrat beyin 
riyasetinde Asım ve Tahir bey
lerle teşekkül etmişti. Müddei 
umumiliği, Burhanettin B. temsil 
ediyordu. Tank B. , mahkemede 
yoktu. Bedi B. , iki jandarma 
refakatinde salona girdi. 

Ahmet Bedi beyin hüviyeti, 
meşguliyetleri soruldu. Bedi B. , 
babasının ismi Ali Rıza olduğu
nu, 44 küsur yaşında bulundu
ğunu, İstanbulda doğduğunu 
söyledi. 

Evrak okunuyor 

İkinci müstantik Hakkı B. in 
kararnamesi okundu. Bunda 
Bedi B. in 13 kanunusani pa
zartesi günü bir hesap mesele
sinden çıkan münakaşa üzerine 

tehevvürle mfikerreren kurşun 
sıkarak Tank B. i öldürmiye 
teşebbüs ettiği, Tank B. in bi
leğini yakalaması gibi " yedi 
ihtiyarında olmıyan esbabı ma
nia " dolayısile katil filini işli
yemediği yazılıyor, ceza kanu
nunun 62 inci maddesi delaleti 
ile 448 inci maddesine göre 
muhakemesi lüzumu kaydedili-

yordu. Polis raporu, Tarık B. in 
" Afiyet Yurdu ,. nda müddei 
umumi Celal B. tarafından alı
nan ifadesi okundu. Tarık B., 
sık sık matbaaya gelen Bedi 
B. in inşaat işlerine merakı ol
duğunu, matbaada inşaat işleri
ne nezaret etme5İne müsait bu
lunduğunu, Bedi B. in kendi 
evindeymiş gibi hareket ettiğini, 
licretli bir adam muamelesi gör
mediğini, vak'a günü Bedi Beyin 

( Alı tarah 6 ıncı sayıfamızdadır) 
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IJ. F okas geldi 
• 1 

ı 

amen 11 mza anma-
sı için bir şar varmış, o da 

Mübadele komisyoqu Yuna 
heyeti reisi Mösyö F okas dün 
itjlifılameyi hamilen ıehrimize 
gelmişve bir muharririmize ıu 
beyanatta bulunmuştur : 

- İtilafname içip Yunan hü
kumeti Ankarada kararlaştırılan 
esaslar üzerinde mutabık kal-
mıştır. Yalnız bunun imzalanma
sı için diğer siyasi muahede erin 
(dostluk, ticaret gibi) aktedıl-
mesi lazımdır. Bu muahedelerin 
müzakerata Ankarada yapılacak
br. Zannedersem bunların imza
sında M. Veniıelos qa buluna
cakbr ve refakatlerinde hariciye 
nazırı olduğu halde Ankarayı 
ziyaret edecektir. 

BitarafJarın rolü itilafname 
maddeJerini tatbjkten ibaret ola
caktır. 'Y almz jhtilafı mucip plan 

1 
bir tek madde vardır ki o da 
~übadillerin emlik eselesid;r. 

Bu mesele bitarafların hake!P
Jiğine havale edilecektir. 

Ben birkaç güue 'kadar An
karaya gideceğım. 

indi a.nda istiklft.l 
müc<ıdelesi 
~~~~~ ··~~~~-

VA 1 

T ürkıyeden gid6n Rumlar 
\ u 11 ani s ta ı ı da ş 11 ı ar ık ~' lı ir 

nı iti rıg ya lltılar! 
Yunan hiikiimeti bunlara raQ!J1~n ~ewarızrı 

y{jriiyecegi fikrinde! 
Atina, 24 (Apo.)-Dün muha

cirler teşkilata bir içtima akte
derek mübadil emlakin tasfiyesi 
için hükumetçe ittihaz edilen 
mukarrerata protesto etmek 
üzere bir miting tertip etrp,iştir. 

Miting heyeti tef1:ibiyesı efkarı 
umumıyeyı kışkırtmak için içti· 
madan evvel neşrettiği hır be
yannamede mutasavver ıti aftan 
Türkiyenin Rum muhafir.ennin 

zararına olarak iatif ade et
qı~kte pu!pnduiJI i~diı t;4i\
miş, mübadele mukavelesinin 
tatbiki istenmiı, M. Venizelosla 
M. Mibalakopoluıun Ankaraya 
mutasavver ıeyahatJeri protosto 
edilmiştir. Hükumet mabafili bu 

protestoların nazarı itibara alınmı
yacağını ve çizilen hattı bar~
ketten rücu edilmi~eceiini 
beyan ediyorlar. 

Fransız buhranı 
: L il ı 

Yeni hükumet bir sol cenah ittihadı 
mAhiv~tinde deJildir ! 

Baris, 24 - (A.A) M. Chaut emps, Kotidien muhabirlerinden 
birine şu beyanatta bulunmuştur: 

" - Y:eni hükumet bir sol cenah ittih•<h ma\ıiydbade değildit. 

hııberleri 

Sevdiği ltalyanla ka 
çamayznca 

İzmir, 24 (Vakft) - F ... isrnin
de zeogin Ye güzel bir H.sevJŞ 
tiği genç bir ltalyanla fstanbu-
la kaçarken Gülcemalden ge~ 
çevrildi. intihar edeceğini sör 
emektedir. 

Kapanan Rumca gazet 
J\nkara, 24 l Vaktıt) - Rul( 

C4l Hronika gazetesinin cürral 
sabit olmadığından tatil karat! 
geri alınmıştır. 

Her ~ün 
bir kur'a 

On hediye 
Her gün bır kariimize 

beı liri!, dokuz kariımize 
muhtelif hediveler veri' 
voruz I 

Gazetemizi almak için her 
gün verdiğiniz 5 kuruş ile 
size $ lira kazan~ırabılecek 
bir kur'a numarası aldığı
DiZI unutmayınız. Bu numa
ralar VAKiT ın ilk sayıfa-
•ının yı.ıkariki sağ köşesin-

b 

R 

Ga ndi 'Pir beyanname neşrederek bütün 
Hintlileri gayrete davet etti 

Kabine teşekkül etmeden evvel sol ceaa~ fırkalNile bir ualqma 
hasıl olmamışpr. Ben, bütün climhuriyeçilerin reylerini te>plapbil~ 
cek bir kabine teşkil etmek istedim. Sol cenah fırkalanna istinat 
etmek üzere vücud~ gelen ekseri azası Radıkallerden ibareı olan 
ve zamanın ihtiyaçlarına uygun demokratik bir proaroıala it 
başına gelen bir hükumetin ekseriyet kazanmuına imkb yar
ıa o ekseriyeti ben de temin edebilirim.» 

dedir. ~ 
fler gün ayni yerde ve ! 1 

her nüsha jçin ayrı ayrı ol
ınak üzere neşro!unacak 
olan bu numarayı iyi sak
layınız ve gene her gün ga
zetemizde kazandıkları ilan 

' icap ettijl anlaq'dık~an sopra 
şu sözler aöyjenıyor : 

Son posta ile gelen Londra 
g<Jzeteler·ne göre H·ndistanda 
kil! ·stildi! il)raıı ·çio P~n4i 
tarafından başlıyan son hareket 
yt:ni ve mühim adımlar atmıştır. 

Lahor kongresinin icra heyeti 
4 gün devam eden bir i~ti'nuu 
pıüteakjp Gctpdiyt:. uıilli hare
ket muvafık gördüğü şekilde 

idare ıçin tam saJahiyet eril
miştir. Bunun üzerin~ Ciandi 
yeni bir beyanqitme pfıredere~ 
milletı ..-~ni bir istiklal cif!fllıne 
davet etmiştir. 

«Umqmi hareketin pql;upqsı 
üzerine herkes, istiklal uğrunda 
vuku bulacak son mücadeleye 
iştirak edecek ve hiç }iimse g~
ri kalmayacaktır:"" 

Bahri siyas~t değişmiyeeek! olunan numaralan tetkık e
derek kendi numaranaza bir 

Gandioin bundan ıonra takip 
edeceği hattı hareket şudur : 

Gandi f-lindistamn muhtelif 
yerlerinde merkezler intih~p e
derek, medeni isyanın tatbı kata-

Paris, 23 (A.ı\) - Temps gazetesi yazı~or: Chautem~ kabi
nesi ne olurıa olsun Fransanıo bahri siyaseti tebeddül etiniyecek 
ve Fransız t ;ıleri dün n idi ise yarın df o olapktır. F-raDS1a 
prograpı kqnferansta pıüzakere edilrlek pzere tanzim edilmiıtir. 

Bu program Fransanın emnü ıellmeti için llzım 'elen ıeylere 
tam,..men tekabül etmekte o up bu esas telılikeli bir surette ihlll 

ikramiye isabet ederse VA
KiT idaresine müracaat 
4ldinİZ. 

* Dibı 20 Şubat gilnü 
tevzi edilen numaralar 

edilmedikçe programm tadili mümküp, de~dir. 
üzerinde kur•a çekildi; 

930 
Bizzat Gandi tarafından ya

zı 'dığı anlaşılan bu beyanname
de, medeni isyana başlanılması

nı tavıiy.f! etlJli§ ve 4CPUrRa Sva
raj• yani tam istik lil yolunun 
bu ~lduilJnlJ söyledikten ıoqra 
111eclcni isyanın ilin tarihini tes
b t için tam salibiyeti haiz ol
q~ğunu bildırmiıtir. 

Ueyannamede medeni i•YJ!nın 
ilim üıerıne berkesin itidal ve 
si" b.fın dairesinde hearket etmesı 

nı gösıerecektir:. Evveli balkan 
b-~üıp~te verai tediye etmeme· 
si ~in telkinat vuku bulacak, ver
girı in tediye edi memesi bare-
"etinin nasıl idare olunacağı 
aöıterilecektir . Bunq müteakip 
hük6metiq tuz jnbinrile cıda! 
edilecek ve J>iızat Gandi bu 
hareketi kontrol edecektir. 

Belgrat sefiı i 
Belgrat sefirimiz Haydar B. 

Belgrattan ıebrimize gelmiıtir. 

lzmiFliler-
-·-

Gazi Hz. ni büyf.ik te
zahürlerle istikbale 

hazırlcınıyorlar 
İzmiı, 2i (Vakıt) - Gazi Hz. 

bu cuma sabahı lzmiri teşrif et-
miş olacaklardır. Gazimiz ken
disi hakkında merasim yapılma
masını arzu buyurmuşlardır. Halk 

ver~iğiP,tiı do~torların konsül· 
taşyoplan da bu bizimkinden çok 
far~h qeiildir. 

Suduri - Üznü eymen yana 
yana lnı~rnnf ... . 

V AKll ın tefrikası: 101 Ali Saf~er - Yüreğiniz ~ok 
ate§lenmi~ Hanım Efendi .. 

yazan : Hüseyin Rahmi Hasta - Doğru doğru yüre-

D L g· imin çayır çayır yandfg-ı anlar 
OK tor hastanın kalp nahiye- lak tan çoğunu kurtardım ... 

ıini dinliyerek : Avnüsselih - Ne suretle? olurdu·· 
- Şiryapı eph~r mültebep. Doktor - Tetanos tedavııi.. Doktor muayenesinde devam 
Avnüsse atı - Sebep 1 çünkü örümcekler içerde bin- ederek: 
S d · l - Buteyni eymen alev üze-

u urı - Ç-ftrjıi tyval darenye lerce yumurta bırakırlar .. 
..J l rinde bir tencere gı·bi fıkır fıkı .. ,..q u... Ali Safder - Onların kökünü ., 

Ali Safder - Tub~f ş~y.. Bu nasıl kazımala? ~aynıy~r .. Bllteyni ey~erig tuz 
Hanım örümce~ mi yutgıHf ?.. Doktor _ Elektrisite ve K- tutarak kalayı bozulmuş .. 

Doktor - Nadir vaka fa}fat loroformizasyon. Avnüsselah - Tıbbın bu te· 
bal<ika .. Ali Safder _ Bravo... kemmijlij zamanında yeniden 

Hasta - Ağz?m açık uyHyor- Doktor _ ( Hastanın kalbini kalayhmması mümkündür .. 
ken belki yutmuşumdur .. Doğru dinliyerek) Valviil mitral paslan- Do~tor - Hay bay; içeriy~ 
teşhjs ettiniz. mıı iyi işlemiyor... bir pilitin tel salarak galvano 

Avnüsselah - Teşhisiµ doğ- Avnüsselah _ Bol vazelinle plasti suretile buteynin cidarını 
rµluğunu neden anlıyorsunuz? yağ ama ı.. gümüşleriz ... Şimdi epheri nazil-

Hasta - Çünkü Efendim, bazı Doktor - Bir az da P,Ogıat den aıaiı iniyorum. Bu da müs-
)Jazı yüreğimin içinde yüzlerce damur. lamel tulumba borusu gibi yo-
örijmcek ayaklflrmm kıpırdadık- Ali Safder - ( Avnilsse!Abın ıunlanmı§ .. 
larını duyarım... kulağına eğilerek) Pek alay edi- Doktor, tf~p.ım1n vj)cudllnü 

Ali Safder - Ne yapalım yoruz.. Kadın anlayacak... santim santim muayene ederek 
şimdi 1 Avnüsselih ( Yavaşca , nihayet havzai beşere endi.Sevda 

'dd"-11! ....... UAl_,_.....__IUAJ...__ _ _..,__~La.l.JUI~ 

ve cemiyetler tezabftptta ~ulun
mak için fırkaya müracaat et
mişlerdir. Bayra~ ilk ggnij 
akfamı b&yllk bq f-...- ~~yı 
tertip o unacakbr. latik~,ı pro
gramı h~zırlamyor. Refakatl~i~-
de Dahiliye v~kili ile ~ap 
qıeb 'uslansnız buluqcakİJr~ar. 
Ank~fa, 24 (Yakıt)- Gpi 

flf· Ç•rt!fll~ ··~ la~• 
tr~pl~ ye lipkiıel»r - Affoa tari· 
kile lımıre bare"et bııJt&r•ffk· 
!ardır. 

numaraya beş lira isabet 
etti; diğer muhtelif hediye
ler kazanan numaralar şun· 
lardır: 

1239 1956 395 
5003 6099 876 
5301 513 6150 

Yann da 21 Şubat günil 
tevzi edilen numaralar 
üzerinde kur'a çekilecek, 
neticesi öbür gUnkü nüsha
mızda ilin olunacakbr. 

knuta muf,~•I mal6ut~ı ff i. - z~ivacımzın ılk günl rin 
Hanım bu cihett~ Mr•P ve ~e kocanız size karşı hep bö 

de iği deşiği d'vamh t@mire ~tepiz, kayıtsız mıydi? 
muhtaçtı. Hakikat keqd~i~e •P- - Evet hep böyle hep böyl 
latıldı. O gün epice partı-• alıl\~l. - Ne demek hep böyle? 
Cismin DJUaYFDUind,q ~ar~ - İzdivacımız müddefnce 1' 
ruhun tedavisine geçildi. Ruh camın bana şöyle aşk!a şevı. ) 
mqtabassısı ~vnlisselib fl~r~li ıımııkı sarıldığını hiç bifıı>İ iti 
kadını istiçyaba rritti· YQl'.YID •• 

- Hanım efendi ~~v~p\~ iJe - Sımsıkı sarılmak ns ~ 
aranızdilki "-arılık ~Rc,\ık mut· olur? Siz bupu başka erkekle 
m~latına dair ~f\ıı şerl~r IO{ft· k~ll8fl ara!iıp~a tecrübe et 
caı IJJ•· niz mi? 

Hctmm teeısıirf:l~D pırlıy•n 
gözleril~ muhAttabıpı ıtizeıek: - ~lhet\e elbette.. Heki 

S li~te a)'.lfl olm u mış işte sö - orunuz. .• 
y9rum ki elbette.. Çü kü .. 

- Mallltnf a tabpbette ayıp Kadın hafakana tutularak 
olmaz.. Arpk beyinizle beraber · 
yatıp kalkmtyQr mu§unuı;? . çünkünün ark asım getiremedı •' ~ 

Avnüsselah bir müddet 
J3u sual kartw.tn9a çebrppini ledıkten spnra tekrar etti: 

11teı ba11n H,pıın ıpylc laay-
kudı : - Ey çünkü? 

- lıihi doktor Bey efendi - Çünkü intikamımı bst 
kocamım yUzünU bir d6şekte nasıl a abilirim ... f 
değil ya bir odada bile gördO- - Niçin intikam alıyorsunııı 

k - Almaz mıyım keratad~.,. 
ğUm yo .. 

- Ne zamandanberi d6fek- - Belki kocamzın bulki 
leri ayırdınaz? tinde cinsiyet hararetile 

- Yı !ardan çok uzun yıllar- ateılenmek hala yoktur. 
anher· ~-~~~~~~~~~~~~~~~~=..:.:.::..:~ 



Doyçe Oryapt Bank 
Müessese müdürp Ankaraya 

niçin gitti, neler yaptı? 
Türk . Atman ti~aret mMAh@~esi 

pıj.jz~k~rAtında şon s~fh~lar 

Doyçe Oryant Bank ~e~fiqıiı ıµbesi müdürü Möayj P,rostun 
Ankarada Maliye vekılipıiz ile Qlftil pıülikatı ıebıipıiJ ~•li 
rııah fı inde bazı şayialara JiiebeR P,!~UfP.fr. J:?üP. kif: pm· 

harririmıı Mosyö ~rosttan şu malilpıctıı al1Qııtar : 
cc Ben, Ankaraya, Alman Jeneral JÇoosgh~!u Qofftqf f ttblrisiyüıtii 

görqıiye tti . Doktor Fabriçiyps Ankarada Türk - Atman lif!r~t 
lhuahed lİ.lzakeratını idare etm1=~f e pJdHjupdaff ~FR~İffle ~fari 
baıı iş er hakkmda görüştük. 

Aokaraye gıltiğim için, pek tabii ohH·ak PrııliYC V~1'iJi 1$f. Jİ 
ıiyaret ettım . Kendilerini ziyaretim t;SQQ4Qda Alili v~ qRri 4t\_
va dende bahsettik. 

Fakat, mensup olduğum mali tqekldil nJmına hiç bir teklifte 
bulunmadım. » 

Hilali~hmer 
rozeti 

B,,t'f Am•n ilk llYDY 
dağıtılacak 

. ~ilflialım~r, her ıepe ol4u~ 
&:ı~ı. bu sene de bayramm bi· 
rıncı gilnii tozet dağıtactkbr. 
Bunun için 1000 kadar ~utu 
sepet "F ~afi ~*t'\r~a rq:fet 
h~zırla~ar~k ilk me~teplere 
gonderılmıştir. İlk aıektep ço
cukları bu rozetleri balkın giğ-
• qe takacaklardır. 

Halkın Hililiahmer rozetlerine 
çok rağbet glstereceji fı.iphe
sizdir. Rozet hasılatının SOOO 
lirayı bulacajı tahmin edilmek
tedir. 

Münip B. meselesi 
Müddei umumilik, Ba
ı:enun son kaı:anna da 

itiraz etti 
Dığer taraftan, öğrendiğimize nazaran, evvelki gnn Mbri

nıize gelen Mösyö Şvarts, Doyçe Bankııt 'tmum ~Od~ ~Jıpayıp 
Dresdner Bankın Şark memleketlerile olan işlerini i~ edeıı ve 

b~. ~~zif~yi . yeni kabµ} et~ış olan •mirdir. Bu ı~yahf*' ise ~ff 
nıqdurlerı ıle hmışmak. uze~e yap~akt9dır . ~~ff~''i fCJm~~P 
Rqman, .adan gelmektedır. Bır kaç ~n ftp,pra ~~ f\~PJ~ lıaf~et 
edt!cektır. 

Bldnc( ·~-~ 
er~ ht~!mflı ~·r 
. v~~~ 

Bar mn~~•t ~'!Jel mn~~I yp 
avukat Ap~~ap M~ip B. in 

Ford yo 
~·- ----~ 

onanedeki fahri- 8iF 4meFikan ıir-, 
· Yı kfıpata.cak m~ keti ııletmeye talip 

~nç y~tpini 
~ltdıjı v:e bu 
vergiff q tahsili 
';ha dördiiııcil 

~'!P.~ gıa~,-
1'eaindea ha
~Qısa alındığı 
menuu balı ı 
ediJerek, kendj· 
siain vergi sak
lamıt olması 
itibarile, mes -
lekl haysiyet 

ctab~r tekzip ediliyor 'e E@YAD V~fİl~ffk 
~ : ", Aldığımaı malt194ta nazaran 

Fani /olw""1an 
!'t Dlln bir reflkimizde yazıldığı
t.· gare, ford Topanedeki mon-
1-J fabrikuım, ~rdll~ mlitkli-

ttan ve beklediji neticeyi al-

~catım zannettiğinden tatil 
h !e karar venniftir. F ordun 
l'İkasını K6stenceye naklede-

li ve h~tta bu s~b~ple geçep 
~ ıehrimize ıelen Rqmanya 

~ çe-iıai F ord flti'tq~iJini" 
di( ttıı.pny~ gittiği IYJICf ~_yde
t.ı::•ktedir. Bu n~ keyfiypti 
~kuk ettiği takdirde fabrika 

, ( buyük ••rqıayeli bir Amerikan 
· gru~'f T elıiz telefon titk~tine 

ve alikadar makamata milracaat 
etmiş, Ankara · ve lıtanbul 
ryh.~ ....... ~ 
oldupnu bildJnpiftlr • Gu-
rup İfletme huauaabD&D J• k~
diaine temamen verilmpipi ve 
yahut sermaye koymak ıııretjle 
telsiz istuyonlarım T~k Telsiz 
tele~o? tirketilc ~irlqerek iılet-
mey~ ··~e ... e~tp~jr. "" m@racaat 
T elsız telpfffff tirketipin ~ey' eti 
~m\l!DiY• icJim~~A ga..n.nı~ 
t;~. rnı~ 

Sanayi Maa.din 
Bankası mildürü 
Ankaı~1a g!ttl 

til ilin tekrar Seyrlsefaine ve-
tce" · ) gı ve bundan maada T~rki-

tdeki manganez madenleriııi 
'lıııiye gelece(i bildirilen M. 
~dun gelmiyecegi de beyan 

Sanıtl'i VP ftf P1diQ.. bankası 
umum mftdftril Sadettin f:l. 4nn 
aktam veklletin daveti tlrerin4j 
Ankaraya gitmiıtir. !1evsuk bir 
menbadan aldığımız Pi• tlma~ 
g6re mumaileyhın bu ıeya~atj 
bilhassa Adan~da vtlcuda geti
rilecek ol'n büyft~ parquk 
tesisatı ile allka~prdır. Bu halt, 
içinde lkhaat veki ı Şakir ~fl'
birlikte Ziraat ban~uı mqditj 
umumisi ŞOkrtl ve Sadettiff B. 
ler tetkikatta bu unmak Ozere 
.Adanaya gidecekler ve asri ve
saitle teçhiz edilen bQJtik bir 
fabrikaqıq ..,.,, ~ecek
lerdir. Aynca ve1'jlet Adanada 
Sanayi ve Maaclia bankasın•b 
lı ir IP.~f!: 1lÇll141Pı flAaıınm,k-

b 'llektedir. 
'1n F ord fabrikasının mil
. lerin~en bu huıuıt. izahat 

ı. 'k. Pize şunlan tivlt'diler: 
'Cosıtaj fabrikasının baılca 

.. 'ere pakledildjji kat'ıyen 

· qeiHdır. F abrı~a tapliye-
~~devam etmektedir. Rusyaya 

•lkanlara otomobil sevkiya
baştanmışbr. Yakında diğer 
lllemleketlerine de sevkiyat 

l•~tır. Biz iıiqı\zle mq
Bu gibi haberlere cevap 

• una bile kani değiliL Hatta 

-·-"'· bu ı~r;leriJ!ljzi ~ile ~aze
yazmasam:r. çok iyi yap

~unuz. M. F rdın T6rkiyeye 
iine ait maltimatuqız 

tedlt. ~ 

StılUlYi ~ergtai 
Aakarada açıl4uk oluı Mili 

unayi Hl'gİfiae ev~lce verile aii
muneden bq~ ~lrfey gönderi _ 
ıqiyece~ti. o;.. sergi merkezin
den Ticaret odasına ıelen bir 
tez~erecl~ ~\JPUn kaldıJıltrf ~ 
her tncwın •••rafı keqflmn9 
ait oım._k üzeff •eraicto Hhf 
yapalabilıaeği blldır l•iftis. 

Apturralıman • noktasından bu 
~~ B hueaatt bir ka-

IP. ~~RICk UZ.:, fDliddei 
u~umıhk, keyfiyeti Baroya bil-
~' ~rp, ba hususta mua
mele tayinine mabaJ olmadı;ına 
karu verlllİf, müddei umumiıi~ 
kprar~ itira~ tlP.!iJ. ajır c'~ 
illllhkemesi, 13.arP.n~q ~•--•nqı 
refetmifti . M~~Je, i~inci ~eff 
olarak. Baroya sevkolupmUf , 
Baro, ılk kararını tavzjb yoJfµ 
ikinci bir karar vererek bu hu-. 
-:ı-tt keDdisince muamele tayi
aıne mabat olmadıjında israr 
'ı"IİI· ıı,tice olarak eaas hak
kında karar ittihazını kendisine 
~t Jiirm•fP.itti· 

§ilrgff\Mı bg ~n karan mlld
~ci Hmvmilijf ~Udirfüai,, müddei 
ffmsmiJi~ ~" kM~ra da ıAfı,. 
f!J~b~~Mi ffts'-4iff~e itirM ıl
mltır. 

st,nb9J bitjm:i ~"~ pıab· 
ke~qi, fakında eyrpJR ve Mfitde 
B. ın "1iidaf~uını tetkik F~ere~ 
esa.sa dair karar v~rec~k, Mnıq~ 
B. ın vaziyetini tesbit edecektir. 

~O nisan kPna-reıi 
20 nisıın umuaı Sanarı kon· 

v.esi için Milli Tasarrnf cemiye
ti Ticaret odasından bazı sual
ler sor muş ve malftmat istelJlit· 
tir. Bundan başka cemiyet tara
fından itbaJlt ve ihracacatımızı, 
b,.... temevvilflerini giateren 
reakli grafikler hazırlandı;. sibi 
muhtelif sanayi erbabı da şube
l~r.i•• ait rapcirlar Ja&•ya Nf" 
1-aut!aıdır. 

-S-ad_....~f~i~h--B~, .. 
ldaareye ait bH• meseleler 

hakkında izahat vermek ve bOt· 
çe)'i ta.lık ettirmek için Anka
,.,. gitmlt olan 5eyrisefaia u· 
mum mildllrii • Sadullah B. dfin 
Aakaradu ,.tmmize dönmüttür. 

Liman ıtr~eli maJ0ra ~lırFmanetinl /r.anclırmıga çalıııgar 

Kar~kQy köpriisünii kal 
dırmak.,. Niçin ? 

LimaH şirketi nıüdürü itirazlara 
• cevap verıyor 

T
caret odasının hazırladığı dan karııya bir dakika evvel 
r.apcaıda latanbuı lima- geçmesi için koca bir liman '"'"1 ~lfip~ i'"' "-•rı· feda edihuemiştir. 

"1 ~lprl\IQq\"-ı U""4pqına Bp feribotlar bi\Uin usaiji 
nakli vo. l'ıHİiiJ il~ t:lliııJ.Qii gı~liyeyi ve insanları s~r'~th~ 
Ml'"14t t\Hıb'~ıı.ı ferib~tla ya· ~eçitir. ~~zde şjmdi ~lıM~ köp.tji 
pılması teklif ec:GlmektedU. lit-- f ıtfMile bıı n!t_.kljy~tı YtmW 
lf ~ ~tlf!I llf ~ ~lô fabiJdJi. ffatta fen"botla y·~ • .. .• ~ ı:::::bpt- naldiyaba Şehremanetine, wa-~'Rfl}fıQp_ mr we. -~.;.l;.;..:.. ' ~rla ~İJI~ f,• 11!9 •lif~· kly 6prilsiln0 tamir, idame İf-
ıpuf.IP Qlma)fta • lctaaı muarifindea daha ptbu 

RQP. bu fikrin en ~tli >'• ....ı talouyar.ajl da iddia ecli
tlff~a" J! H~ ~pıg"YOf'Hfft!P 6-biliı. Bu taı'daki aaldiyat 
q=iti ~ lJ!IH~İ ~•ıi ıtr!~ la.ılım me~atine de 11ypadur. 
ff•Dffli f?!r jtj~ fi ~,!Jp C~@ kARrilde .. >!•~ ~ 
vermemektedir : ~"'8 )l'ğpıın·, ~ar ve rüz~ 

- ~m~'Y ~~~ )fal- K~ıtn gııfteeuir: olm~a VJ ba
d~'auası ilF ~Mffda~ ~~ ff f~ d~ b)rç~~ ki'l'şeler dol~ 
q~\tfllH ~llt~ııfllt ürtb.lt!l881 bir a~~m ~bµ- e~il~n ~y~Jdıwlt 
~~jldiı. P.qff~ i5fn IJilt~. ~IP,r. ıeçmektedirler. 

19 
fiqapnlırMtdt offJ~ F.IJİ ~ Feribotlar mahfuz, muntazam 

llMB HAwll 19~at l'-~ asri vesaittir. Bizim bu feribot 
eden f~~""" vaAhf J@W'~P.tı teklifimiz 9 kadar gıtribe gide
Anm11 4~enfpm ~~fPburK cek bir . teklif değildir. Bu~ 
tt~i Malt~ fffİY~~~~tri lı~- dila~• ımtaaltlrında bu şeki.de 

t.ic ~iffliqd~ lf!tM Mfp.· nakhyat yapılmaktadır. 
Af! n"ı • ' • • 1 ' 

MiJi;~u ~qman yok! 
Caıni Q~y 14b~Ôim 'ftôma mümessilli· 

timden bugün, kAda.r 10 sene 
elmadı!,! diyor. · 

•f Dev •t dpJandı•ılmaz. Haka,et için 
INıka kelimtı bu µ'1flh liıf:t,!,, . 

DOn bir arka~afııpız Camı 
Beye Aka GDnd&z Bey t.ar.afın: 
Jaa isPt etlilen para su ıs~ıma ! 
• .,eıeaıa.ıen dcalayı Ad~c!dt:ı 
'ltluoıiOii! 'aki~ıt yap\J!mU'! 
9tını, . ç~q~~ bu ~Qlilll~lftf\1!~ 
ha3tJ~ının mP.ıu~ zamana ui
raClııını yazıyordu. 

Bu iddia kar,ısında Cami 8. 
din bir muharririmize şunları 
slyl~ıaittis : 

••-Aka Gladnz B., Maltay
ıia«lıri en parayı bir }fallaacaya 
~a~ffıMd·. diYf m!Fliff J!~•itft'' 
iddia ~ ıycw 8qnrp~a~ p&ı~ 
kanıan bir gaıete ise paranın 
m~vuzıa lehine srfedılme~i~ni 
s6ylllyor. Asıl siz sahibi Aka 
68ndftz 8. oldutuna gilre bu 
ikinci bir tefair vefa ıerb olsa 
ıe•ek... Her ne hal İM, bu,en 

df o .muhterem gazeteye cevap 
vereyıpı: 

Ben 1921 "en~&· kinu(lqAQİ
sinde Roınadrıki vaz feme fılen 
bfi i ~~,m. "" lS 11Y •oqrJ ~ev· 
kiınü h. iehJDe c ~vred~r~k b~ 
bıqu ve e.d~kı p ra an v~~~qı 
Biqa n ıeyh haııı en n b~kukuqu 
aran t a m:ını o acak bir mftruru 
zaman kavdi yoktur, buyurduk
Jara gibi on sene g~çmemittir. 

Ancak şunu ı ive etmenizı 
rica ed~rim: Hiç bi.f §U~ hür
met elmtyorlar. H.ç ol~aqa 
Türkçeye hOrsnet elşeler,.. Dev· 
let haı nestQde çalınır, illti~l! 
edillr, fakat dolandmlmaz. Ha
k~Nt ıçin başka kelimeler bu
Juaabilir.dı; bari Türk kelimele
riniq kıy \ini ağı aı .. f~da ~t
mueleaıdı.,, 



- 4. - V AKIT 25 Şubat 1930 

Münürün konseri 
•• d 
Uç ı..: zun hasret yılın an son-

ra, dün gece ilk konseri 

Ruhi Beyin defteYinden : 6 

Ah, canım dadıcığım! 
[ V AKIT iN ŞEHİR 

dinledik . Bu konserin ehemmi
yeti, sade birikmiş hasretlere 
cevap vermesinde değil, onunla 
şark musikisinde yeni bir çığır 
ve yeni devir açılmasındadır • 

Solist konserleri, bize yabancı 
sayılır ve musiki tarihimizde bir 
eşi de kaydedilmemiştir. Şekle ait 
olan bu yeniliği işaret ettikten 
sonra konserin asıl hüviyet ve 
bünyesini talile çalışabiliriz· 

Program, dörde ayrılmıştı· 
Her kısımda ayn bir itinanın ' 
kuvvetJi bir seçme kabiliyetinin 
izleri görülüyordu. İlk eseri 
« rast ,, gibi anaç bir makam
dan almak ve Dedenin " Karı
nev » ile başlamak, ince bir 
zevke delalet ettiği kadar mu-
azzam bir ruhun fatihası da 
olmuştu . Bu konser, o kadar 
hücum edilen zavallı alaturkanın 
ne şanlı bir varlığı olduğunu 
ispat ettiği için iki değil, bin 
kere kıymetlidir. 

Perde açıldığı vakit, boş bir 
sahneyle karşılaştık. Biraz sonra 
önde Münür, sonra büyük Cemi
lin oğlu Mes'ut, sonra Ruşen 

girdiler. 

Salon en kOçfik bir mızrap 
dokunuşile ürperen tellerin inil-
tisini baştan başa gezdirecek 
kadar derin ve hassas bir sükut 
içindeydi. Bu ibadet havasında 

kaba rasb yoklıyarak dalgalanan 
boğuk kemençe nağmeleri du-
yuldu. Küçük fakat san'atkar 
bir taksim biterken karınevin 
ilk mısraı ruhani bir fetihle gö-

nülleri kucakladı. Münürü "Biri
cik,, yapan o yumuşak, o ipek 
ses tutuşturduğu gönüllerin 
ateşine uzanıyor ve zaman za
man bu ipek ses, ateşe düşmüş 
bir tel saç gibi kıvrılıyordu. 
Surdinler, kalbi nağmeler, vari-
asyonlar harikulade idi. O sesin 
sihrile sanki sazlar da kendinden 
geçmiş , birer gö ge haline gel-
mişti. Allahm sazı karşısında 
kul yapısı varlıkların bu hay-

Yarım asır eı;vefki : 

VAKiT 
24 Şubat 1880 --·········-·····-----· ............... -...... . 

Ne oluyorsun yahu? Hiç Öyle şey 
olur mu? Ben medyom muyum? 

Sonra ellerini masanın 
altına uzattı ... 

Emanette 

Mağşuş gazlar 
Kolza fabrikaları 

ka~ atılacak 
Yapılan şikayet üzerine Ema-

net gazları tahlil ettirmiş, netice
de bir çokıanmn kolza yağile 
tağşiş edildiği anlaşılmıştır. 

Emanet tahkikat yapmış, Şiş-Ah a d dıcıg .. ım ı Ellerimizi, baş ve küçük par-
, c nrm a · lide, Topanede birkaç kolza İlanı hürriyetten bir sene son- maklarımızı bir birine temas et- b' 

ra idi. Selanikte, Kurrahane tirmek suretile masaya koyduk. yağı fabrikası bulunduğunu tes ıt 
etmiştir. karşısında üçüncü kulübün be- Pek hafif tutuyorduk. Bu fabrikalar yüzlerce ton 

t. 'd d d tu duk Bir iki dakika geçti İ.. Heyin ye ı ı are o asın a o ruyor . kolza yağı çıkarmaktadırlar. 
Kolağası C ... ' yüzbaşı N ... ' verdiği bir emir ile sehpa bir Halbuki memleketin hakiki kolza 

' ·ıı d Ş R 1 Be ]er ayagv mı kaldırdı, sonra İ... Bey, sıvı er en, ... , ··· ' ··· Y yağı ihtiyacı birkaç tonu geç-
vardı; öteden, beriden konuşu- C ... Beye dedi ki. memektedir. Emanet bu fabri-

d k C B d d. k' - Bu oJdu, şimdi ne istiyor-
yor u i ·•· ey e ı 1 

: kaların kapatılması için Ticaret 
- İspirtizme mi, nedir; hani sunuz? müdüriyetinde teşebbüste bulun-

k ld - Canım sevsinler, benim masa ayağını a ınrmış ta so- muştur. 
ruJan suallere cevap verirmiş? dadıcığımm ruhunu getirir misin? d uf 
Dün gece, beş on arkadaş biz- - Çalışırım; fakat siz şimdi Bütçe e tasarr 
de toplandık. Uğraştık, uğraştık hiç bir şey söylemeyiniz. Cemiyeti belediye Bütçe en-

dık B · 1... Bey masadan C... Beyin cu .. menı· dun·· toplanarak 930 bir şey yapama . u işı yapan 
birini tanıyor musunuz? Pek me- dadısını istedi. Bir dakik sonra bütçesinde tasarrufat yapılması 
rak ettim doğrusu. masa da harekete başladı: için müzakerelerde bulunmuş, 
Ş ... Bey manalı bir nazarla - Tak .. tak •. tak.. muavin Hamit ve muhasebeci 

1... Beye baktı ve sonra : - Sen kimsin? Nuri Beyler davet edilerek ken-
-Pek uzakta değil, dedi, işte - C .. Beyın dadısıt dilerinden izahat alınmışbr. 

karımda duruyor. - İsmin? Bütçede maaşat kısmından 
- ... ( not defterlerimde bu- 90000, müteferrik masraflardan C... Bey yerinden fırladı; o 

ı B rası biraz silinmiş olduğundan 30000 lira tasarruf yap1Jacakt1r. zaman pek genç olan ... eyin okuyamadım ) 
boynuna sarılarak: Biz hayretle bakıyor ve dinli- Tercümanların imtihanı 

- Oh, benim cici beyim ne yorduk; hele C •.• Beyin hayret Dün Emanette 14 tercümanın 
olursun? Allak aşkına, bir masa ve memnuniyetine nihayet yoktu. lngilizce ve Fransızcadan şifahi 
bulalım da bir şeyler yapıver; 1... Bey sordu: imtihanları yapılmıştır. Perşem-
bi1sen nekadar merak ediyorum, C .• Bey, nasıl? beye tahriri imtihan yapılacaktll'. 
haydi anam, haydi kardeşim. - Odur; vallahi ismile, cis- eee---

Diye yalvarıyordu. Hep birden mile odur. Hüseyin RağJp B. 
zavallı gence hücum ettik. - Dur canım, yemin etme; Moskova büyük elçimiz H11-

- Peki, de~i, bana bir sehpa ismini işittin ama cismi nerde? seyin Rağıp B. evvelki giin 

getırin. Onu görebiliyor musun? Bak Odesadan hareket etmiştir. El· 
Ondan kolay ne var? Hemen dinle, soruyorum: çimizin bindiği Loit Tryestinonun 

içtima salonundan bir sehpa al- - Sen kaç sene evvel öldün? Kampidogliyo vapuru perşembe 
dık. 1. .• Bey aramızdan daha iki - On sene. günü limanımıza gelecektir. Aziz 
kişi ayırdı, bir de kendisi, üç! (BıtmeJi)-= elçimiz ertesi cumaJ günü an-

l=~~~========b~==b=ı·r==m=ü=.k=e=m=m=e~ll~&=y=a=ş=a~h~~=n=~~ bra~gid«e~ır_ 
ranlığı, bu vecitli silinişi, ana 
birkere daha kul ile rabbin ara- konser kabiliyetin son ufku Besim Ömer Pş. 
sındaki dolmaz uçurumları ha- değildir. Eğer Münür isteseydi, Üstat Dr. Besim Ömer Pş. 
tırlattı. bu ufka yeni bir asuman daha birkaç gündenberi ıı-öğüs dar

Karınev bitince Ahmet Rasi- ilave eder, yeni yıldızlar, başka lığından muztarip bulunmaktadır. 
min suzinak şarkısına girildi. güneşlerle gözlerimizi kamaştıra- Hastalığı daha birkaç gün de-

Bir şarkının ahenkli bir nab- bilirdi. Çünkü utkun bakanların vam edeceği söylenmektedir. 
ka ile nasıl konuştuğunu duy- seviyesine göre değiştiği meşhur Kıymetli müderrıse acil ıifa 
mak için, onu bu genç yaş~da bir hakikattir. temenni ederiz. 
büyüklük payesine ermiş san'at- --.... -~--

Belki nezlesindendi genç 
karın ağzından dinlemeli. san'atkar asıl ana sesini pek Borsa.da. 

"Neden hiç durmadan ..• " M h . k ı· tngı'lı'z lz·rası az kullandı. a ur ytl se ış lj ı. , şarkısı Mes'udun mes'ut bir gi-
b istisna edilirse hep kanmıyan İnailiz lirası dün borsadal041 rizgahile aşladı. Tambur, zaten o-

Efganısfan ümerasın- içli bir saz, ilhamlı bir mızrap susamış çöl yolcuları gibi bu ses kuruşta açılmış ve 1044,5 kuruşa 
dan Hehmei Canın bu ona ne engin bir belagat veri- serabında dudaklanmızı uzatmış- kadar yükseldikt'en sonra 1041 

k I d t k a · · k Ok t d gw 'ş'kl'k lb tt kuruşata kapanmıştır. Son gün-.va ın ac a e r r ıngı- yor. Bu fasıl başladıgw ı gibi yük- tı . uyuş a e ı ı ı , e e e 
l . i h - d .. · k · · 1 - • d" \ lerde ihracat dolayısile döviz zz ere ucum e ecegı sek ve müstesna bitti. ço ıyı, amaası ana sesı ın en-
...-~b ·ı U" lk -ı -' ·ı ·k f ld k M 1 satışları arttıgw ı gibi dün de bor-.u.a ı .na u eue ı ı a O muhallet nağme sahifesine dirmekte kullanı ı ça... ese a . 

Vilayette: 

Kolaylık 
lşler kırtasiyeye bo' 

ğulmıyacak 
Vilayet rüesası ve daire ııı0' 

dürleri vali vekiJi muavin Faılı 
Beyin riyaseticde toplanat~ı 
vilayet işlerine dair görüşmüşlell 
ve bazı karalar vermişlerdir. 

Bu kararlar arasında bilhass' 
kırtasi muamelatın önüne geçe' 
cek bir karar vardır. Bu karar' 
göre, vilayetin her dairesind• 
haftada veya on beş günde b~1 

yabılacak içtimada o daire aı:nitl 
tarafından memurlara cari JIJll' 
ame.lıat için lazım gelen anıel 
malumat verilecek, icabında kell' 
dilerine kanuna , talimatna' 
meye dair sualler sorulacakt:d 
Çünkü memurlardan bir çoğ' 
muamelatın ne suretle yapılınal 
lazım geldiği bilmediklerindeJlı 
bir mesele hakkında birk• 
defa daha yüksek makamda' 
istizan etmektedirler. Bu suredf 
işler uzamakta, muamelat kıf 
tasiyeye boğulmaktadır. Bu k•' 
rann tatbikından sonra memur' 
lar muamele usullerini daha i{ 
öğrenecekleri için işler dalı' 
çabuk çıkarılabilecektir. Bundsf 
mesalih erbabının çok istifadf 
edeceği şüphesizdir. 

İn hisarlarda.: 

Tütünlerimiz ve Mıslf 
Mısır hükumeti yeni gümrill 

tarifesini tatbika başl1YJ1ıt'1' ı 
Şimdiye kadar Mısırda eÇM» 
tütünlerinden alınan 100 kurıJ 
gümrük resmi bir cemile olm8 
üzere bize 80 kuruşa indirilmifV 
Halbuki yeni tarifede bu kaldı 
nlarak bütün tütünlere 85 kur&'
resim konulmuştur. 

Haber aldığımıza n~zart 
Türk mahsulünü rakipsiz bıt( 
kan eski müsaadenin tekt~ 
verilmesi için tütün inhis!; 
idaresi tavassutta bulunmal 
karar vermiştir. 

Şişe fabrikası 
Müskirat inhisarı her se~ 

idarenin harice verdiği iki Y 
bin liradan fazla şişe parasıJJ~ 

k . · .. t~ dahilde almasını temın lY, 

memleketimizde bir şişe fabtl' 
kası açmağa karar vermiştir. ~ 

Küçük ecza şişeleri ve el~ 
tüpler de yapabilecek olan ~.1 
asri fabrikanın henüz yeri teS~~ 
edHmemiştir. Müskirat inhiS8 , 

umum müdürü Asım B. bu bil 
susta bir proje bazırlama1'tl olunmakta olduğu bazı kl d sada İş bankası 13500, Doyçe 

zaten « şehnazdivan >> dan daha kirınev gibi klisi er e bu yol Oryant bank 5500, Selanik bankası 
mahallere gelen telgraf- Ah h tk~-ı ki ll••----------.....-1 güzel bir imza alamaz. Her bırakılabilirdi. o dlll ı ·• 2500 Hı'rı'so ve Levi 1000, Şar-ardan anlaşılmıştır. 

Jf. "Heyhey,, e sanki « Çamhbel » Bakın, bir az evvel hem nezle kı karip, Kommerçiale İtalyana 

dır. 

Tulumba all1vı mira- den akisler geliyor, sanki sazla- olduğunu söyledim, hem seda ve İlyosko bankaları 5 yüzer ls-
lavı Kont fişinin birkaç nndan ayn düşmüş işık ruhlan namahremliğinden şikayet edi- terlin satmışlardır. 

1 

g ündenberi namı~"'.aç ol- cevap veriyordu. ın· l k · t b' tül" 
~ İkinci kısımda saza öbek öbek yorum. san ı ış e, ır r u 

duğu mervidir. kusurdan kurtulmak kabil olmu-
lf. kıvılcım yağmurlan halin de ka-

nun da kanştı. Fıkırdak bir yorl .•. 
Dunku gün Moskova Yalnız son söz olarak ilave 

şehrinde zü.hur eden ha- ahenk kaynadı. Artaki, ne per-
vasız parmaklı bir san' atkirmış edeyim ki Münür, yaratılışın ıikte mektebi tllnun ile olduğu kadar, sayin de harika-

biıçok müzehaneler muh- meğer!... k 
Gecenı·n en dilber eserlerin- sıdır. Yıllarca süren meş ve terik olmuş ve hayli 

tiılebe tevkif edılmi#ir. den biri de "Akşam olur" par- aşkının mükafatım sabrına borç
çasidi. Daği makamı Türkün ludur. Genç istidatlar ona ör-

lf- haz denizleri üstünden bir fırtına neklerinin en güzeli diye bak-
Avcupada tedarikafı se· gibi geçiyor. Halk çııdırdı ve onu malı, bu nağme üstadının yara-

/eriye moda hükmüne bir kere daha istedi. tıcı ruhundan feyz almalıdır. 
girdiğinden ispanyanın lf. Ben ona ne diyebilirim ki şark 

Bayram 
Pazar günüdür 
İst.anbul müf/ütüğünden : Ramazanı 

şerifin yirmi yedinci gecesine müsadif 

26 şubyt 1930 salı günü akşamı (Çar
şamba gecesi) Leylei kadir 2 mart 930 

pazar günü de Bayram oldğu füln olunur. 

Fifre 
Aı~ Orta Edna 

Kş. Kş. dahi kuvvei malivesi mfi- Yukarda konserin hususiyetin- musikisinin bizzat kendisi, incin-
ki .Jr Buğdaydan sait olmadığı ha e uç den bahsetmiş, dilim döndüğü miş, yaralı vücudu ile ona selam Arpadan 
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Zampa~a Kır al 
~============5:1 _, 

iki rakip gözdenin karşılaşması 
Madam dö '' Pompadur ,, kahya kadının 

koluna dayanarak peçesi altından 
küçük piçi süzdü ... 

Madam dö "Pompadur" vazi
Yeti anlayınca blitün bütüne en
dişeye kapılmlfb. Bu tehlikeli 
llıahsulü bir defa görmek istedi. 
"Sevr,. fabrikasını ziyaret vesile
aile Madam dö "Hose,, ile ora
ya gitti. Fabrikadan bir kaç fin
can satın aldıktan sonra Madam 
dö «Hose» ye: 

"Bulonya ormanında biraz ge
zeyim,, dedi. Ve istediği nokta
la teveklruf edilmesi emrini 
verdi. Madam dö "Hose,, der ki: 
Madam dö "Pompadur" tama
men malumat almış. Çocuğun 

bulunduğu yere yaklaşınca 
bana kolunu verdi, güzelce bü
rUndü. Ve yüzünün alt kısmını 
nıendili ile örttü . 

Bir müddet dar bir yolda 
dolaştık • Olduğumuz yerden 
Çocuğun emzirilmesini seyrede
biliyorduk. Matmazel dö "Ro
bıans,, ın gürbilz ve siyah saç
ları elmasla milzeyyen bir tarakla 
toplanmıştı. Bize dikkatle bakb. 
Madam dö "Pompadur,, onu se
llmladıktan aonra dirseği ile 
beni dürttn ve: "Şununla konu
tunuz r,, dedi. tıerliyerek genç 
kadına ıordum: "Ne güzel ço
cuk!,, Cevap verdi : "Evet her 

• • be kadar benim evladım ise de .... ...._ 
6 uz;el olduğunu ılÖylemeld:en 
çekinmem. ,, Benim kolumdan 
tutan Madam dö 11Pompadur,, tit
riyordu; ve kalbinden pek emin 
bulunmuyordum. 

Matmazel dö "Romans,, bana 
~rdu. " Bu civardan mısınız ? ,, 

1 
E:~et Otöyde oturuyorum.. Diş

ben. ağnyan şu madamla bera-
erız. ,, "Dişi mi ağnyor? Vah 1 :ah! Diş ağnsının ae milthit 
ert olduğunu bilirim. ,, 

d' l<imıe bizi görGp tanımasın 
1Ye etrafıma endişe ile bakı

)Ordum. Biraz cesaret toplıyarak 
lordum : " Babası gtizel bir 

:~ mı ? ,, "Çok güzeldir ma-
'11ı.. Adını söylesem siz de 

rtlıelli v. • 1.--d'k d . . 
"~-- gını uut ı e ersınız. ,, 
~ halde onu tanımakla mllşer-

~fi11ı 6yle mi?,, "Ağlebi ihtimal 
'"'tlld' llD ••• ,, 

Madam dö " Pompadur ,, ge
~lllerden birisinin bizi tanıma
~~an korkarak, onu taciz et
J111ıizden dolayı birkaç tarziye 
~ kekeledi, ve mllsaade ala-

uzaklaştık. Bizi takip edip 
'tiıaediklerini anlamak için bir 
lc.ç defa d6ndil; nihayet kimse 
rl'llıeden arabaya vardık. Ma
~ dedi ki : " Doğrusunu söy
lıt lllek llzım gelirse hem ana 
~ '1tt evladı çok gilzel feyler ••• 

"Romans,, ın kendisi ile görüşen 
iki meçhul kadından kırala bah
setmiş olmasından korkuyordu. 
Madam dö " Mirpua ,, madam 
dö " Pompadur ,, a dedi ki : 
" Madam, kıral evlatlarını asla 
umurlamaz. Bakımz kendisine 
o kadar benziyen kont dö "Lük,, 
ile hiç alakadar oluyor mu ? 
Ondan asla bahsetmez ve onun 
için hiç bir şey yapmıyacağına 
eminim. Bir defa daha size 
tekrar edeyim arbk 14 üncil 
Lui devrinde değiliz ! ,, Madam 
dö " Mirpua ,, haklı idi. Mat
mazel dö " Romans ,, ın nikah
sız kıraliçe tavurlan, ağzından 
kaçırdığı sözler, öğünmesi, hü
kümdarın nazanndan onu dü
şilrdn. Evinde taharriyat yapıla
rak bulunan blltün evrak müsa
dere edildi ; yalnız çocuğun 

kırala ait olduğunu ispat eden 
kağıtlar bulunamadı. 1765 te 
Matmazel dö " Romans ,, " Sen 
Döni ,, deki " Ürsülin ,, manas
tırına nefyedildi. 

Eski gözde o manastırda iken, 
11 kinunevvel 1766 da genç 
yeğeni "Mari-Madlen-Vamiye,,yi 
2000 bin livr getiren bir tra
huma ite Gaskonyalı bir asılza
deye verdi. Filhakika on beşinci 
Lui oğlunun Talidcsini sefalet 
içinde terketmemişti. Kırmızı 
kitap yalnız bir tek sene için 
matmazel dö " Romans a 

" 500,000 livr verildiğini kayde-
diyor. " Lui Eme dö Burbon a ,, 
gelince büyük ihtimamlarla bü-

yiltüldü. Ve erkenden kendini 
rahiplik mesleğine tahsis t . 
Henüz on üç on dört yaşında ıKen 
« Sen Magluvar » rahip mekte-
binde bir çok rahipler huzurun
da mühim bir tez müdafaa etti. 
On altıncı " Lui ,, delikanlı ile 
aynca meşğul oldu. 1783 te Paris 
kılisesi kıralın talebine binaen 
delikanlıyı fahri bq rahip 
naabetti. 

(Bttmedı) 

1 VUKUAT 1 

Bomba patladı 
ee 

Bir ötü, bir a§ır yara· 
h, iki hafif yaralı var 

Şilede diln bir kaza olmUJ, 
bir adam ölmüş, bir adam ağır, 
iki adam da hafif yaralanmıştır. 

Hadisenin tafsilib şudur: 
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Bayram he y s 
Ku111.bara alınız 

çe yaralanmışlardır. 

Ağır yaralı Halit Haydarpa
şa hastanesine kaldırılmıştır. 

Bohça içinde ne var? 
Tahtakalede Karakulağın kah

vesinde oturan Halil oğlu 

Halil elinde bir bohça ile Fın

dıklıdan geçerken şüphe ilzerine 
çağmlmış, bohçanın içinde 16 
parça kadın eıyası çıkmıştır. 

Bu eşyalann Kabataşta Feridun 

B. in evinden çalınmış olduğu 

anlaşılmıştır. 

Gramofon çaldı 
Beyoğlunda istiklal caddesin

de Sahibinin sesi gramofon ma
ğazasına müşteri sıtatile bir 
adam girmiş, hademe Boyacıyanı 
iğfal ederek bir gramofon ma

kinesi alıp kaçmıştır. 

1000 Lira 
il# A 

MUKAFAT 
1 Marta kadar kumbara alanlann 

numaraları üzerinden 1 Nisanda birinci 
kur'a çekilecek kazananlara ıu miiki
fatlar verilecektir: 

1 Kişiye 
ı 

ı 

2 
ı 

ACELE 

500 Lira 
200 
100 

" 

15 şer" 
50 ,, 

EDiNiZ 

Sinemaları 

Majik - Benli -Kadın 

Etuval - Pcrestiı 

ı----------111 11 Alkazar -
1 Lüksenburg - Esrarengiz hane Tepeba/l tgairOIUfltlıı bu akJam gaaJ 

21,30 da. 

Bir kitap ŞEHREMANETi 
Fa«• 4 w.ıe m ~ ~ 
onlardan ............ ili 
b

. . Ko'Tleal 
zrz 3 perae 

Nakil ve ter
cüme eden: 
1. Galip 8. 

1111 

11111111 
Cuma maline saat 14-30 da 

ZEKAT VE FiTREYİ TAY
y ARE CEMiYETiNE 

VERlNİZ 

Ekler - Kızıl saçlar 
Melek - ilk Macera 
Opera - Kartiyc laten 
Şık - Ankara postası 
Elhamra - Nuhun gemisi 
Milli - Çıplak Aşıklar 
Asri - Zoraki korsan 
Fransız - Şarlatan 
Alemdar- Vatansızlar cehennemi 
Beşiktaş Hilal - Cehennemden 

firar. Sevmek hlikı. 
Tlyatroıar: -

Darülbedayi - Bir kitap 

Bar ve Müzikholler ı 

Garden - Mezeyi ba:<!ti, Yamato 
· Maksim - T almaç ve Siril, Jülyet 

Jirardcn 

Mulen Ruj- Maymunlar revü~ü 

banın gOzelliğini de yabana 
~~aınalı. Çocuğun gözleri tıp
tı . bibasınmkilere benziyor. 
~ er biz orada iken kıral geli
" 'şl'aeydi acaba bizi tanır mı idi?,, 
~ llphesiz Madam, onun İçin 
~ korktum... Ne feci bir sah
~ olurdu... Hele kadın hayret 
~e kalacakb! ,, O akşam Ma
" da " Pompadur ,, kırala 
~Se.r ,, de aabn aldığı fincan
~ ~~diye etti, fakat tenezzüh 

İ•lll söylemedi. Matmazel dö 

Şilede 31 yaşında Mustafa is
minde bir adamla kendisinden 
3 yaş "llçllk Ali oğlu Halit de
nilen bir arkadaşı vardır. Bu 
iki arkadaş dün bir eski bomba 
ele geçirmişler ve bu bomba
lann barutunu çıkararak bununla 
balık tutmak sevdasına kapıl
mıtlardır. Fakat barutu çıkar
mıya uğraşırlarken birden bom
ba patlamıştır. Mustafa hemen 
oracıkta ölmüş, Halit de ağır 
surette yaralanmıştır. Bu iki 
arkadaştan başka cıvarda bu
lunan demirci dükkinmda de-

!S~! §!~ffi~J!NS~~~~ıJI T~ü~r~ku!i!!!v~az,;;_-~~~~~f:·J.~~M~e~ze~yi~~[ \; 



edi Beyın .rııuhak ~me-iİ 

Bir ret Üst l!lfafı 7 inci aayıf amızdadır 1 
her zamanki gibi dostane ko
nuşmadan sonra bir pusula 
verdiğini, hesapta aralarında 
fark olduğunu gorunce bu 
işin hakeme havalesini ka -
buJ ettiklerini, Bedi Beyin 

Hakkı Tarık Bey diyor ki: 
Matbuat Cemiyeti için alınması 

• düşünülen binayı gezme ücreti 
olarak yirmi beş lira kaydettiğini, 
kendisinin bu i'e böyle b!r 
ücret vermeyi vadetmemiş oldugu-
nu söylemesi üıerine Bedi Beyin 
ısrar ettiğini , bunun . üzerine 
kendisinin Bedi Beye hıtaben: 

"Bir insana söyJemediği bir sözü 
iınat etmek, ııamussnzluk olur,, 
dediğini, bunun üzerine Bedi B.in 
elini arka cebine götürüp taban
casına davrandığını, kendısinin 
buna karşı Bedi Beyin kolunu 
tuttuğunu Bedi B. in gene fırsat 
buJarak üs!ilste ateş ettiğini, 

kardeşi Rasim B. İn ıçeriye gi
rerek 1'Be<li1 ne yaptın?,, deme
si üzerine yaralcındığını farketti
ğini anlatayordu. 

Adliye doktoru Hikmet beyin 
raporları, bu arada yaranın iki 
haftada iyileşeceğine ait son rapor, 
tabanca muayenesine, keşfe ait 
diğer raporlar okundu. Sıra Be
di B. in isticvabına geldi. 

Bedi Beyin ifadesi 

Reis Nusrat B. , sordu : 
Pederiniz ne işle me§gµl 

olurdu? 
- Şeyhti, .. tekke şeyhi idi. 
- Siz e~wel~e hiç hast!J.lık 

çektiniz mi ? 
- İki sene w~l zatürree 

ve menenjitten muztarip pldum. 
Maahaza, bazı asabi rahatsız
lıklarım da oldu. Den·z tedavjsi 
yaptım. Bu hastalığım ~§'Hı fa
ki t nüksetti. 

- Şimdi vak'ayı anlatınız. 
Nasıl oldu? 

- Hakkı Tarık 8. , ~skid~n
beri arkadaşımdı. Daima konu
şurduk. Bir dostluk lazimesi 
addedilecek surette bazan işle
rile alakadar olurdq.m. HocfJIJk
tan çıkınca, yeni vaziyetimi mev
zuu bahsettim, matbaaôaki ın
şaat işlerine nezaret etmem .ka
rarlaştırıldı, bana : " Tabii ça
lışan ücretini alır ! ,, dedi. Bu 
şerait dahilinde çalı~mıya baş
ladım. Arada sırada para da 
aldım. İş bittikten sonra ücret 
istedim. " Ben sana baliganma
belağ verdim ,, dedi. ikimizin 
hesaplarımız arasında çok fark 
vardı. Münakaşa ettik, ben ay
rılmak üzre iken önüme geçti. 
verdiğim hesap pusulasının bir 
noktasına işaret ederek "Ben 
Matbuat Cemiyeti binasını be-
raber gezdiğinden dolayı sana 
25 lira vadettim mi ? ,, dedi. 
Ben, Matbuat Cemiyetinin lalası 
olmadığımı, bu iş jçin bana 
para vadettiğini söyledim. " Ha- . 
yır, yalan söylüyorsun, namus
suzsun ,, dedi. Alnıma doğru 

şöyle bir el hareketi yaptı. Ben 
" SözünUzü geri alınız ! ,, de
dim. " Ortada geri alınacak bir 
!'ÖZ yoktur ,, dedi. Bu sırada 
beni ani bir sademe ile odanın 
köşesındeki sobaya doğru itti. 
Bir elite boynumu tuttu. Ben 
mail vaziyette idim. O, şakuli 
duruyordu. Aramızda mücadele 
ayak patırdısı oldu. Kimse bizi 
ayırmak ıçin gelmedi. Tabanca
mı çıkardım, etraftan gelsinler, 
diye havaya doğru attım. Tarık 
B., başımı, sol elimi ve ayakla
rımı tazyik ediyordu. Teneffüs 
edememek, istimdat için başka 
vasıta bulamamak, silah atma-
ma sebep oldu. Arkamda ve em
niyette idi. Onun yüzündeki 

13 kanunusanide biribiri ardı 
sıra başıma sıkılan kurşun arın 
dün muhakemesi başladı. 

17 senedir kendine (dostum) 
dediğim ve hakkında, belki her
kesten fazla, hayırdan başka 
birşey düşünmediğim bir adam
la, bu hadiseden ıonra, hele o 
mevkide bfr kere daha kartllaş
manın ne acı bir şey olduğunu 
karilerim takdir ederler. Ben bu 
acıdan kaçtım; en son bir ba
yırhablık olarak müşteki ve 
müddei yerini dün istiyerek boş 
bırakbm. 

Bundan cesaret alanlar, görüyo
rum ki, o gün başıma sıkılan kur
şunları bugün haysiyetime tevcıh 
etmekte bir ıstırap duyrpuyorlar: 
Açıkta kaldıktan sonra siyi ile 
geçinmeğe mecbur olmuş bir 
adamın hakkını yemek istedi
ğimden, « namussuzsun » diyip 
üzerine yürüdüğümden, yüzü ko· 
yun yere yatırıp boğmak iste
diğimden bahsediyorlar. 

Allah kimşeyi sui kastın bu 
kadar ağırına düşürmesin. 

Bedi Bey teşrinievvelin onuna 
doğru Ankaradan işini bozarak 
geldi; elinde resmi hiç bir inıaat 
salahiyeti bulunmıyan bu dosta 
ışını düzeltinciye veya başka 
bir iş buluncıya kadar bir ge-

bir kenara oturdum. 
-Tabancayı ne yaptınız? 
- Bizi ayırdıkları zaman so-

banın üzerine koymuştum. 
- Ne vakit doldurmuştunuz ? 
- Dört, beş ay evvel Dört-

ten fazla fişek koymuştum. Bu 
kadar hatırlıyorum. 

Müddei umumi Burhanettin 
B., sordurdu: 

- Tabancayı sobapın üstilne 
ne zaman bırakmışlar, hari~ten 
kimse gelmeden mı, yoksa? 

- Ferahlayıp nefes almağa 
başladığım zaman. 

- Sıhhi hallerini kendileri 
anlattılar. Niçin silah taşıyorlar? 

- Evim, Erenköy istasyonuna 
yanın saat uzakbr. Gece ka-
ran ıkta eve dönerim,geç vakit .• 
Onun için. 

- Kaç kurşun varmış taban
cada? İyi düşünsünler! 

- Ben riyaziye hocasıyım, 
riyaziye hocalarının yüzde dok
sanmın olmıyacak şeyleri akılla
nnda tutmaları için sebebi ma-
kul yoktur. Maamafih tabancada 
yedi kurşun bulunmaŞ.ı akvayı 
ihtimaldir. 

- Tarık B., ifadesinde söy
lenmemiş bir sözün isnadını namus

suzluk olarak tavsif ettiğini söy
lüyor. Buna ne diyecekler? 

-Kendilerinin bendeki intibaı 
pek şeditti. 

- Yani kendileri mi dedik
leri şekılde anlemışlar? 

- Hayır. Doğrudan doğruya 
"Namussuzsun,, demiştir. Sonra 
bir şey söyliyeceğim. Yüze isa
bet eden kurşun, bence duvara 
çarmış ve inikasla yüze gelmiştir. 

Şahitlerin ifadeleri 

Şahitler davet olundu. Evveli 
gazetemızin muhasebecisi Hasan 
Rasim B., dinlenildi. Şöyle anlattı: 

- Bitişik odada çalışıyordum. 
Bedı B. in sesini işittim Her 
zaman olduğu gibı Bedi B. yük
sek sesle konuşuyordu. Bu yük-
sek sesıe konuşma, gayri tabii 
bir hal değildi. Yanımdaki ar 

yarayı sonradan gördüm. Kan 
görünce bana baygınlık gelir, 

kadaşımla çalışmıya devam ettim. 
Bir aralık ayak sesleri, görültü 

çinme vasıtasını, etrafımın bütün Buraya kadar yazdıklanmı 
muhalefetlerine rağmen ben böylece hatırlatbktan sonra, pek 
verdim, ve bize belki yüzde yüz tabii gördüğüm bir müdafaa 
fazlasına malolan bu meşgale zaruretilc kendisini kurtarmak 
için, son yevmiyelerin verildiği için dün mabk~mede söylıediğini 
16 kanunuevvele kadar takriben işittiğim nıütecavtıane söıler 
iki ay içinde 550 liraya yakın yerine zengin muhayyilesinin 
para aldığı, beni öldürmek iste- başka ifadeler bulacağım ümit 
diği gün, bana bıraktığı kağıtta, ediyorum. Çünkü hala kendisini 
kendi el yazısile yazılıdır. herşeye rağmen namualu gör-

mek, 17 sene kendisine yiirekten 
Bununla beraber, bana silah 

bir arkada~lıkla bağlanmakta 
çekmeden 5 dakika evvel bana aldanmamış olduğuma cl'an inan-
söylemeyi kabul ettiği, birlikte mak istiyorum. 
çıkmak ıçm ayağa kalkarken Tabancasını kullandırmamak 
tekrar etmem ü:ı:erinede « düşü- için yaptığım mÜJRanaat hare-
nürüm, söylerim » dediği ısım k ·1· .. 

i eliqin tevı ıne gore meğer 
yanında bütün stanbulun vukuf hakiki cani ben i;1şim,·. ve bir 
ve adalet adamlarını çağırır ve dostuma bir cemiyet ~asasından 
bunların ekseriyetinin değil, iç- 25 lira aldırmamak için kendisini 
!erinden her hangisi olursa olsun boğmak istemışim. 
bir tekinin teklifini kendime Yatabbi, i11sanları ıki paralık 
borç olarak kabul ederim. hayat kaygısı ne derekelere düıü-

Ancak Matbuat cemiyeti için rüyor. Çok tllıtür, onun beni on kere 
25 lira vermeyi kabul etmiş bu- yeN yıkacak kolları kendi ya
lunsa idim, bunu ödemek bile bana nında duruyor ve beni vurup 
ait değildi ki. Neden inkar etmiş, zabıtanın duvardaki metfeninden 
nedeıı Bedi gibi ihtiyacile alaka- aldığı kurşunla delinen soba 
dar olduğum bir dostun ısrarına borusu bili yerindedir. ~oksa 
karşı ısrar etmiş, neden bunun hemen hemen ben cani mevkiin
i~in kendisine durup dururken de kalacakmışım ve bugüne 
namussuzsun diye bağırmıı ola- kadar mahkfi.miyeti peşinde koş
yım? Hele böyle dedikten sonra mıyan ben onun yerine mahkum 
neden üzerine hücum etmit ve olacakmııını. 
poğazına sarılmış bulunayım ? luthkı ttırık 

oldu. Kapıyı açtım, tabanca duğu jçio ben Bedi Beyi ta)tip 
patladı, tekrar gayrı şuuri ola- ettim; sokakta kendine yetiftim. 
rak ke\pıyı ~apadım. Dört ~l «Geçmiş olsun Be4i. Ne ol
silah atıldı. Ses ~esilince ka· du böyJe, bu nasıl iş?,, dedim. 
tekrar kapıyı açtım içeriye Bedi B., mtitekallis, ~sabi duru
girmiş bıılunuyorclum. Tank ağ~- yordu. «Monşer, paramı vermi
beyim avakta idi. Bedi B. in 
elini tutuyordu. yor, kavga ettik. Bana namussuz 

Müstantiklikte muallim dedi,, dıye anlatmağa başladı 
Ahmet Halit B. in bir sözünden Ben "Canım, bu kadar senedir 
bahsetmişşiniz? ta~ıyorsunuı. 

- Evet, Halit 8., Bedi B. in Hiç Tarığın sana ciddi olarak 
hadiseden evvel kendisine zan- hakaret edeceğine inanır mısın?,, 
pederim "Hakkımı vermiyor, Dedim. Alaettin çinkografanesi 
kavga edeceğiz,, dediğini söy- yamna gelmiştik, durdu. Galiba 
!emişti. vak'ayı anlatacaktı. PoJis, "Ka-

Gazetemizin tahrir mlldürü 
rakolda söylersin,, dedı, yilrilttil. 

Refik AhmetB., ıahit olarak din-
lenildi. Şunları söyledi: Polis, müdüriyetine gittik, Bedi 

B. müteferrika odaaında kaldı, 
- Odamda otururken silah 

sesi ve çığlık iıittim. Sonradan ben matbaaya döndfim, Tank 
öğrendik, haykıran küçük kız Beyin Afiyetyurduna götürfildü
Tarık Beyin oda hizmetçisi Tür- ğünü öğrendim, oraya gittim. 
kanmış. Koşl\şma oldu. Ben de Reis - Hakkı Tarık Beyle 
kalktım, matbaa mensuplarının vak'a akibinden görüşüp hadi
~oştuğu Tarık Beyin odasına senin nasıl olduiunu sordunuz 
girdım. Tarık ve Bedi B. ler mu?. Bilhaaaa fU namuuuduk 
ayakta idi)f!r. Tar~k B., y~ zün· meselesini? 
den yaralanmıştı. Dışarıya çık- _ l:.vet 
tım, en yakındaki eczaneye ha· 
ber gönderttim. Dönerken bir 
polisin tabancasını çekmiş, mer
divenden çıkmakta olduğunu 

Hakkı T ~ık Bey 
hastanede o gün hadisenin cere
yan tarzını anlattı. Matbuat ce· 
miyeti binası için çıkan münaka
ıada 25 lira meselesinde «söyle
mediğim bir sözij b?ma isnat 
~tmek namussuzluktur, dedim.,, 
Dedi. 

gördüm. 

- T L.bancasını aşağıda iken 
mi çekmiş? 

- Evet, yukarıda hadise de
vam ediyor sanmış olacak. Ben 
vaziyeti izah ettim, tabancası 
elinde olarak Tarık Beyin oda
sına girdi. Hakkı Tarık Bey 
ayakta idi, polise : " Ben Hak
kı Tarık, Gireson meb'usuyum, 
bu zat da muallim Bedi Beydir 
hadiseyi görüyorsunuz ,, dedi. 
Polis memuru Bedi Beye : -
" Yürüyün ! ,, dedi, polis soba 
üstünde duran tabancayı aldı, 
beraber çıktılar. Dışarda ecza
cımn, elinde pansıman pamukla
rile gelmekte olduğunu gördüm. 

Hakkı Tarık B in sıhhatinde 
bir veham~t olmadığı ve yamq
da başka arkadaşlar da bulun-

Bedi B., bu ~badete kar~ 
kendisinde tebeyyiiçten ziyade 
te~s$Ür, alaimi bulunduğıınu i•eri 
sürdü. Refik Ahmet B., föyle 
tasrih etti: 

- Zannederim,teeuür de bir 
nevi heyecandır. Bedi Bey mn
teheyyiçti, dedim. Bedi B. de 
hadisenin tesiri altında ez.ilmiş, 
büyük bir işten çıkmış bir adam 
hali vardı. 

Şahit Türkan H., matbaada 
annesile birJikte kapıcılık vazife
si gödilğijnü, o gün Tarık ve 
Bedi B. ler konuşurken birkaç 
defa odaya ~rip çıktığını, bir 

aralık tabanca sesi işittiğini,içt' 
riye girince Bedi B. in tabaoc' 
attığını gördüğünü söyledı. . 

Makinist Zihni ve elektrık~ 
Antranik Ef. lerin de vak'a e 
rafındaki malumatları tesıı 
edildi. 

Müddei umuminin talebi 

Müddei umumi '.Burhanettİ! , 
B., müstantikin davayı 62 
448 inci maddeler ~ucibiJ1cı : 
sevkettiiini,mecruhun teşrii nı' , 
spniyeti haiz bulunması itibaJ'I ; 
62 ve 450 inci maddelere gô . 
sevki lazımgeldiğini, maıı>1 ~ 
vekillerinin gelecek celse" 
bu nokta etrafından mülahasl ~ 
larım bildirmeleri mütaJeasııJ& 1 
bulundu ve iki şahidın daha c 1 
bini istedi. 

Vekilin talebi 

Bedi B. in iki vekilinden ~ 
büyük kardeşi Scniyüttin B. 
Kardeıinin ifadesine ıstinat ed 1 
rek duvara çarpan bir kurşuıı 2 
Tank B. in yüzüne akis sureV 3 
gelmesi muhtemel olduğu ki 4 
dile bir keşif yapılmasını miid 5 
faa için luzumlu gördüğünü, 13' 6 
di B. in havaya silah altığı şJ 7 
lindeki ifadesinin bu du\"S 8 
,arpmanın sübutu teyit edeci 9 
ğini söyledi. 1 ( 

Mahkemenin karan 1] 

Mahkeme, evvela şahit A 
nan ve Ahmet Haljt B.lcrin ~ 
mccrubataki yara etrafında b ı 
rut lekesi olup almadığı snlaf 
mak üzere, Tımk B. i ilk ınıı 2 

yene eden Dr. Kerim Seb8 s 
B.in ıahit sıfatile celplerine, ot 4 
dan sonra matbaada keşıf ya~ 

5 
lıp yapılmamasının düşünülıneS1 

karar vcrdı. 6 

Seniyüttin B., bu sırada ot ? 
di ki: 

- Vaziyet, bir dereceye ~' 8 
dar tevazuh etmiş, mahkeıPe' g 
kanaat b~ıl olmuştur. Iı 

Tahliye talebinde bulunuf 
rum. Gayri mevkuf olarak il'( 1 

hakemeye devam edilşin. . 
Reis Nusrat 8. , mahkemeP ...... 

kanaatini şimdiden kestiref 
yeceğine işaretle tahliye bs. 
kında istidala müracaat edildV . 
takdirde bu huımsta ayr,ca !~ 
karar verileceğini şöyle~i. ~ h 
hakeme, on mart pazarted ırı ıı 
nü on üç buçuğa kaJdı. ı.: 

1 •••• ••••••• ··a:··ı·ı .. ·ı· •• ,. :·· •• : ••••••••••••• ·:·.:: s······ .. ·- .. · ··· ... · ···· ·············· n 
il SELANiK BANKA L 
ff l 88r; ıh· ıesıs edılrui~tıf d 

!(sERMA YESİ 30 000,000 fR.ı\ 
I: Merkez1 umumi. htanbul 

qTürklye şubele 
il Galata. lstanbul, İzmır, SanısLJ!lı 
i• Adana, mersin. 
: Yunanstan şubeleri 

SelAnik. Atina, Kavala 
1 ler tiirlü hanka munme14r 

~\ ırihar mektupları. ber nevı ıı ~ 

üzerinden hesabacı cariye, çe 
• muamelAtı .... , 

ı:·::;,ı:J:::: :;:::;: ::: : : :: :: ~: :::::~:: :: : ··~. 

........ ... N ı· Ç ~ N ? ~·:=17 =-······ ,.....- • .. 
Reklam v~pm1yor' ' 

sunuz? 
Bugün az l!azanıyor, yahııt 

kaybediy~rsanız sebı;:bi rek~ 
lam yapmamamzdır. 

B İşte ilan tarıfemiz: 
Ü 12? ' 

i 
Sonuncu ~ayıfada Satırı Kuru~ ~S 

5 inci .. .. ,, 
40 

4 .. .. .. ,, ıoO 
2 " " " " ıoO 

Ü 1 .... ". t'f· 
U Re mi ıı4olar, sonuncu sayıfoda JD <;' 
f! l A • f8, • lan memurumuz sıze .._,, 

d l b o 'IA k' ı• a ı ır ı anın şe ıı ve Jıll' 
reti İfİn hizmet elJlleğe 
zırdır. 
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BugD.nka bulmacamız 
~ldan sağa ve yukardan qajı: 

- Kıral 8], Afrikada bir memleket [8], 
2 dü [3] 

- Etrafı deniz olan yer [3]. berrt [3]. 
a •ıbah dumanı [8] 

4 
._ Hatırlıtyış nidası [i], ile [2] 
- Gözün üstü [3], bir kümes hıy-

8 vanı [3] 
- ~Jrota (2], üzüm içkisi [5], mlllt 

6 bankamızın ismi (2) 
- Bul (3), Kızıl bir millet rsJ, w

r Zlnda [3] 
- Nota [2], etçi (5], zamlJllil en 

8 aıı [~] 

9 - Kulp (3], ihtiyar [S] 
ıO:: :tı~a dumanı [2], saman [!] 

[3ır] cını yaprak [3], ... ya kadtr 
ı ı • dön duvar [3] 

- ~ peygamber [S], şeref (3), ek-
11111. değil [3] 
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ille ~caret kanuaunun 361 inci mıdde
~Zamnamei dabtlinbı ahkAmt mahsu· 
lıey tevfikan Ereyli şirketi hissedaran 
-~ umumiyesl berveçbl Ati ruzname! 
tGrı eratta mevcut mev•dJD müWere-

~ ~ karar ıtlDllUlck Jelccck tchri 
~ bifdftrmi yedinci pcqelQbt günü sut 
s:~ şirketin Topanede ktin merkezi 
' de

1 
sureti adlyede atıl lçtimu 

o onur. 
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- Meclfşi idare raporu Ue mar.ldp 
k:!esıbat Müfettişleri raporunun 

·- d; 81 kinıınevvel 929 taribtnde 
blllnço ve hesabıua Wdiki ile kir 
\'e z4rar !ıesabı mathlbau bakiy,_ 

a ..... •inin tevzii teklifinin tasvibi • 
i ......_ Meclisi idareye aza intihabı ·' 
• ~ürakip intihap ve tayini ; • 
e ....... H ... ba&: müfettitleri ta)ini ; 

lüaumq takdirinde ticaret kanun~ 
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-n meclisi idare azalanna seltbJ .. 
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';/edinci maddelerile ticaret bna· 

371 inci maddesi ahkAmına tev-
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-- ---·····-··-- ·····-·- - 1 ili _... --------------· 

:::5füfü lkty;.uu şekeri için şimdideu sipar iş ve~!~~~~!.'.~~ ... ~.ı-~!!!!!:._f:iiii= .. -· ..... 

~9UIQJ~ il]] __ 
BARTIN hattı ıüu Postası 

ekspres 

Plf kerre tamir ve telvinab ik-

mal olunan 14 mil ıUr'ale malik 
AYDIN \'apuru Caraamba 

26 Şubat 1 " 
Sirkeciden hareketle Ereili, 
Zonguldak, Bartın, AmQra, Ku
rucqile ve Cideye aıimet 
ve avdet edecektir. 

T afail4t Jpn: latubeılda Yat 
iakel~i KJDtar oeak ,.oka~ No. 

16 Bartın aıabınq1 müracaat. 
Telefon: latanbul 2115 

Am~t sürat pastaSI 
( M f: R S 1 N ) vapuru 25 

Şubat &,ı, l 7 de Sirkeci 
nbb11aaııdaa barekr:Jfe Geli
bolu, Çanakkale, K&çtıldmJU, 
Edre.it, Burhaniye, AJYahp 
gidecek ve d&nOfte mezklr 
iak.ıelerle birlilüo Al~hıit 
uğnyarak gelecektir. 

A.Jisııette Gellbohı içjn 
yllk almmaL 

• 

~ Kadıköy iskele üzerindeki ~ 

lokı-ı ııziRB ue ~OJük ıile ~ıns solonu 
Salonumuz tezyinat, mefrutat, mevki itibarile btıpıbulda 

bulunan salOblarm fevkinde olduğu gibi müzik ve ~ir eğlence 
cihetile de programımız gayet eğlenceli ve neşelidir. MOzik 
mqhur M. Nesim riyasetinde fevkalade numaralarla 
deftlll etmektedir. s.ıonda her pn saat J8 den 24 de ve 
Cuma gJıııleri de 1 d• 24 de kadar Dans mubteıif eilence
lerJe devapt etmekt~ir. 

E!eyrgm ıçt n; 
llabtelif eğleaceJerJe program · bir kat daha tezyin ve gü

ıellettirilmiftir. Oç gln bayramda salon 1 den 24 de kadar 
açakbt. Fiatlanmıı feftaldade ucu:ıdur. Salonumuza ıelerek 
neşeli vakitler geçirmenizi temenni ve tavsiye t deriz. 

Müdiiriyet 

ile friksıyon yapmak ıuretiyle bc151Je btr 
• ut.qrıma mani ol6biliraini.z • 

Bu ıııahl~ cD~ le•a•l~J• 

l91fU ••• YtiAsıe ilaçdr • 
Göztepede btriJld oru IQbkta 4 No.lıı 

:SJ!~a1tm:efunetT~ ='ect: Trabzon ikinci post111 
nhımzhğı müteakip Tefıt etlnlfdi. (REŞiT PAŞA) vapura 27 

Naşi mı~ Paktı '"-' ıs lqd fflı Şubat PCl'fembe akpmı 

~~ &:ıar::~~n E;; Gali.ta nb~mµıdua baı-eketle 
sulwıı natlodQe°" Eytp camllpırifinde Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
ögle nlDWf ed4 edU~n IODrl Jilc:fi S O F "-- Ordu mezarhğına defnolunacütır. amaun, nye, aust1, , 

aJi • GiraoAt Trabzon, Riz• ye 
llilAlı m~l/,.aetelerliu: Hopaya ıideeek ve dlalfH 

$tktr beyramında Çtbcak olan Pazar iıkelealle Rize , Of, 
Hillliahmer sııereı.ıııe illn vermek s1nn,,., Trabı.,n, PpJatııu,. 
ldyenlerin Ankara çaddeainde Hofer ilan G&rele, Gireson, Ordu, F aba, 
maeaeaeıine mttneaadan. Son nyıfada 
ADdall 80. qcJaq bir •YWikl •Jlfada s~' Sinop t lnet>olqya 
40 kuruftur. uğnyara\c plecektir. 

lika; Yirat: 1-f ~ IQ. malik olup , .. _________ _ 

hisse senetlerini 7cV19t lçtiQıadg laakal 
bir hafta evvel mlnbulda l'>Maaiili" hfllb
llDI ve Parille .. Mey..,_ .. lobtnda 7 
numarada Utn ıncıktr b~ lftff'kf
zlne tevdi eden hisaedaran işbu l~da 

. ._., bulpaıblllrler. 

laıonfw/ ~ u .,,. ~ .. -
hu~t Jaıremaden: Galatada Emek 

Jtlan/Jul """*' tnfl aabgai llt!nd licarf/ tlaıruintkn : 
Mahkemece J-S-919 caribinde iflbtna tarar verilmiş olan Fıratclli Sera "lmpeıeze 

Mlrld'"" ~· alt elap ÇaııatPlede Nara limanında derı>irli bulun• lfllıda 
. mi ve ,aSıftan muharrer geoıUer, babı1 ve ihraç vesaid icra ve iflas kanununun 
~ uncu maddesinin fOll tıtrPı delıl~ 113 VJ ınüt~kip maddeleria~ tevfikan 

AQk ariırm• ıurufilt' ıatılacaktır. 
4dtt """ v~ Vf nev1 Hacmi ton llandır111 
l P•• RoıiKırköi 14 ltalya T•hllslye tolumbua ve 

hortuınlan 

ı 

ı 

ı 

ı 

6. 1 • 

.. 7 • 
Ytlk şeıı>fsl 353 ,, 
Maçula ( 35 ton sıkl~t kaldınr 

cesamet ve kuvvetinde] 
.. ı ~o • • 

ı V'ttrbo MançhsP [ 7 !<>P stklflt kaldınr 
' c~paçt ve kuvvetipçle] ,, 
Arm~ Duba 20 ton 
f'lrıç Du~ı agaçtan mamul ı 5 ,, 

Su tulıımbuı mu 
hPnQm 

Ergani Bakırı Türk Anonim Şirketinden: 
~~'!td Batın TQrk tnontn ıirketi ı..eciaranımn, dahllt ~ J4 IDeO 

~ tevfikan, 25 Mart 1930 tarlhiarı ~ 8" alol eaat J 1 1/2 ta l1INd • 

' Mti içtima eyleyecek olan beyıl aaumiyede hmr buhmmak llleN, ,._. mea
l\ •irkettn Galatada, Sigorta hanında kain ~ -~ lefrtf bayannaJaq. 
~~ lçtlsıv·d• bir hafta eyell.e kadar ;rbt merbzbı6 teYdl erem• 

yııqq ~k-ğplda Ter~oe ÇCtfQ~ 
sinde 6 numarah hanede ....
kim Mustafa efendi tarafmdap 
ç-.1111 mo1claaP1d• ~mt1'r.
mez mahallesinin Acı ~"fmO 
yanında 6 PIJlll.,_.. hanede mu
kime Mllnevver hanım aleyhine 
ikfıpe t)'lodiii itat41' davpından 
dolayı mezbure namına ~d• 
rilen dıv~tiyeQIQ ~ftUı -ez
kardan çıkıp bir memti meçhule 
gitti~ ıerbile bila teblft iadtı 
edilmiş ve illnrD ıc~Ut~ı icrş .. 
karargir olarak emri muhakeme 

ı 
ı 
1 
1 

Mırte Duba 30 • 
ç.ove • 30 ,, 
VtıAM'I • 30 • 

Müukerat ruznamesi 
~ Jdtfc= 

1 
' - Şir\etiD 1929 eeneti zartmdakt muamelebm m8benta m~ 1'lare rapo-

kır .. u. 
ı - Mqr~plcr a,rafqadela ~ ~ 9..U. 

- 1929 aeqeai ~ 11! kir ~ q' ... t.•'-• ·~ ................... 
~leri ~ t.uıan •cllai ~are Azalamua Jest. m ......_ 
1128 .-a lçla lllrakipls lalibabtle lcrederlalD taybd. 

26 tubat 930 $8rpmba Jft.ntl 
'"t 14 dt talik ıttiril•il ol· 
datundan ,...ı mezktrcla mah-
kemede hazw t:.wqqq"" l&zumu 
ıa- tebUi obmur. 

• ı Joqpff ~peljf)ij ve dılltf 
makineli sandal] 3 .. 
(Ppba şaç ve bur~ 
laallndc] 200 .. 

ı MI 

ı • ~ dubası 20 • 
J • 5-Pdal yedi üçer tQD hacqıinde 
ı ,. Motorbot 

Türk 

ı ,, lstimpot 
Arta• sureJile "tıf ~-"1aıt-9l0 Cqm8'teJI gllnl 5-at on darttp on a1tıy4 

bdar latanbulda, Sultan Ahmette adliye saraytada tam ıtinci ticaret mahkemesi ff.. 

ili ACtaan~ t~ e4fle~. .. .. 
Amnınt ~qıtli ıO-qı.n-P30 aımJıif>df;n idbfı'Jn ıı.r keş tıtr4f~PAQ g~lcbile 

41eğinden allkadarlann fkicnl Ticaret pıahteqı~f talemlne müracaat ıle sanş şartna-
~Ml ıetki .. ccıııclm ' Qetl ,aau Htıl aı@allindc hazır bulunmalan ilAn 
.._ur. 



Gazeteuılzde Çtkan f'IUJ "" rulmlerln bütün haldan mahfuzdur 

Gazeteye gönderilecek mekcupların iızcrine idare içinse ( 1dare) yazıya i 
alt se (Yazı ) işareti konulmalıdır. 

Baııbnıyan mektuplann ladeılndra, .,,,,,.,ti mukaddrredz mektuplara k nulmaı paralann 
b7bolma1mdan •e ILinlann mündericabndan I~ ırea'ul deilldlr. 

.-===--=::!. 

~SAN KUVVET 

,p===============~=-·======-============="'==-~ - SAYISI HE~ VEFU:E l"ı KUl"~UŞ 

MATBAA Vt. !IJAREHANE: 
lSTA!\BUL, Babıali, Ankara caddesinde •VA KIT YURDU. 

Tel. 1970 ( irARE f~LERI) 1971 (YAZ! ~LERİ) T~l•ral: VAKiT. poıta kut.ısıt: 48 

- ,,J 

dip.omalaria ınusad. 
++b Av;~pada birincili~ 

daktır. Zaafı uınuıJI~ uru u kansızlık, romatiz'"' 
sıraca, kemik, dao>111 

göğüs, ademi iktidar, verem, sinir hastalıklarına gayet nafidir. Çocuklar, büyükler her mevsimde istimal edebilirler. 

·······-····-·--------------------------------------------------·---------· Köhne malzeme satışı Bayram münasebetile şimendifer 
Tütün inhisarı umumi müdür- Ücretlerinde tenzilat 

lüğünden: Devlet demiryollan ve limanları umumi idaresinde 
Toptaşı, Çapa ve Bahariyye anbarlannda mevcut 2626 kilo çul, 

Ramazan bayramı münasebetile şebekemizin Haydarpaşa - Ankara - Kayseri - Eskişehir - KoP 8532 kilo ip ile 1600 kilo kınnap 17-2-930 tarihinde verilen fiat
Adana - Mersin - Arifiye - Adapazan - Alayunt - Kütahya - Tavşanlı kısımlarında ( Banliyö hariç ) a 

lar haddi layikte görülmediğinden yeniden 4-3-93o çarşamba günü katarlarla seyahat edecek yolculara 26/'l7 şubat gecesinden başlıyara.k 8/9 mart gece yarısıPİ 
Pazarlıkla satılacağından taliplerin yevmi mezkiirda saat 10,30 da ..ıı 

k hitam bulmak üzere on gün müddetle tenzilath Bayram tarifesi tatbik olunacağı iJan olunur. fav 
Galatada mubayat omisyonunda bulunmaları. 

tafsilat almak için istasyonlara talik edilen ilanlara müracaat buyuru!ması muhterem yolculardan ri 
~DDDDD&D~5DJ&D~-~~ljlj 'olunur. 

1 K A R L 1 İ S L E R. '.ı -E-~-k~-r~-~-m~-retl-~-in~-~-umM-u ol~~O~~~~~?~~~~~i 
~ ŞERİT MAKİNELERİ ~er cins ipe~ ve lastik şerıtler g münakasaya vazedilerek Martm sekizinci Cumartesi g~~ü saat on 
~.;, ımal eder, basıt ve ucuz. L dörtte ihalesi icra olunacağından talip olanların şeraıtı anlamak 
~; ÇORAP n Düz ~e çiçekli el ile ve otomatik. ~ üzere her gün levazım idaresine ve ihale günü de idare encüme-
~ı S~~ sıst~m Kappel °:'arka. te~e~- a nine müracaatları. 
~KOTON " ~ı~mq~~~~nelm,buyuk~------------------------
~ miktarda, Avrupa usulü. 1$~ D 1 D 

1 
ı L 

~ RAŞEL H So~ tekem~ülatla mü~ehhez. . g ev et emir yo arı ve i-
~ BRODE ,, Enlı tamamıle otomatık brode ışler. ~ 

rı~ DİKİŞ " Trikotaj, kürk, Overlok ve saire. ~ l UmurnAı ı· daresı· nden ·. 
~ TEZGAHLAR Çuval Bayrak ve sair her cins mal ~~ ffi afi af l 
~ dokur el ve motör ile müteharrik. ~ 1200 meşe travers kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
~ BASMA MAKİNELERİ İpekli. ve .yünlü kumaşlar üzerine D Münakasa 15 mart 1930 cumartesi günü saat 15 te Ankarada 
~ ~'."> her cms çıçekler basılır. ~ ~ 
ı~ ~ Devlet Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 
ıM . . . ve sair sanayie ait her cins makineler. Türkiye umumi ~ 
~ acentesi Y. Şmorkyan, İstanbul Sadıkiye Han 31 _ 33 ~ Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat 
~ __, l ~~ teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyo-
~ Tel st. 

2256 ~ nuna vermeleri lazımdır. n Terrıi11at ,,e hü yii k sul1ulet g Talipler münakasa şartnamelerini üç lira mukabilinde Ankarada 
iN~~~3~~~~W~~~~~~~~~ malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağazasından tedarik 
~&~~~~~~~~~~·~~~~~~~~ edebilirler. 

Sipahi ocağından: Ş_a_r_k_D_e_m_i_rv_o_l_~-r-.-,-.ş-k_d_i_a_·~.-hl-ra-de-rle_r_n_~-~-~-~-Ç-R_m_E---~ 
kumpanyası Türk Bal de Banpue Commerciale de Bal da, 

Azayı muhterimenin bayramlaşmak ve tebdilen 
intihap etmek üzere bayramın üçüncü günü saat 
teşrifleri rica olunur. 

8İ~Cİ BÜYÜK 

idare heyetini 
17 de Ocağa 

Tayyare piyankosu 

anonim .,..irketi Jcnev ve Seııgal de ve ZORHI de: Credlt 
V' Sulsse. 

DAVETNAME Şark VemiryoUarı iş/edici kumpanyası 
Şark Demlryolları lşledlcl kumpanyası İs· 

tanbuldakl Türk anonim şirketi bisscdaranını 

fstanbulda, kumpanyanın Sirkeci me\'kliinde 
müdüriyet binasında 1930 senesi marttnm 

29 uncu günü kablezzeval saat 11 de alelade 
olarak içtima edecek heyeti umumiyeye davet 
etmekle kesbi şeref eyler. 

_ Ruzname! müzakerat -

Meclisi idaresi 

Akhisar Tütüncüler ban
kasından: 

Emniyet saı1dı~ 
müdürlüğünden 

Refia ve Rıfkiye H. larm 131 
ikraz numarah deyn senet 
mucibince Emniyet sandığınd' 
istıkraz eyledıkleri meblağ ıo' 
kabilinde sandık namına rotl 
hun bulunan Bayazıtta KalıçJİ 
Hasan mahaUesinde Makasçıl'ı 
sokağında eski 37 yeni 35 ti 
rµaralı ve yırmi iki arşm atf 
üzerine mebni iki kattan ib~ 
bir odayı havi bir dükk~ 
tamamı vadesi hitamında bo;~ 
verilmemesinden dolayı sablılı 
çıkarılarak 580 lira bedel · 
müşterisi namına kat'i ka.J 
çekilmiş iken bu kere yüzde ~ 
zam ile başka bir müşteri çı~1 
rak müzayede bedelini 638 Jirs 
iblağ eylemiş olması cibt~ 
mezkiir dükkanın 26-2-930 ~ 
hine ınüsadif önümüzdeki ç'1 
şamba günü tekrar son nıilP: 
yedesinin icrası ve muamelesi~ 
ikmali mukarrer buJunduğund 
talip olanlann mezkur güıı 
nihayet saat on beşe kad'1 
sandı~ idaresinde hazır bulıı# 
maları lüzumu ilan olunur . 

2 indi keşide: 11 Marttadır 
BÜYCK IKRA~IİYE 3 5, O O O LIHADIR 

AYRICA: 15,000, 10,000 LİRALIK İKRAMİYELER VE 
10,000 LlRALIK BİR MÜKAFAT 

ı - 1929 senesi zarfında kumpanyanın Jda
resi hakkında mecfül idarenin raporuı 

2 - ıı,29 senesi hesabatı haki.::ıııda hesabat 
mürakip \·e hcsabat komiserlerinin raporu; 

3 - lle~abatın tasdiki, meclis! idare aza-

Bankamızın h ssedaran heyeti 
umumiyesi 18 Mart 1930 salı 
gunu sureti adjyede olarak 

Esas Nizamnamemizin 24 üncü 
Profesör Doktor Akhısarda toplanacaktır. 1 

maddesi mucıbınce esaleten veva 1 Dahili ve 1ntanJ haat..larmı Cuma Ye p 

M. Lutfi 

tertipte kaz;ınan numaralar tekrar dolaba konlllm:ız 

lstanbul vilayeti defterdarlığından: 
336 sesinden 927 mali senesi nihayetine kadar milli hükümet 

bütçelerinden matlubu olanlarla gerek milli hükumet ve gerek 
sakıt hükumetin adi cmanat ve milli hükümetin bütçe emanab 
hesaplarında mukayyet olanlar ve gerek 927 senesi gayesine kadar 
ifa edilen hidemattan mütevellit alacaklar 928;929 senelerinde 
bütçe emanatma aJınmıt olanlarla eytam sandıklan tasfıye komis
yonundan 927 senesinde hazineye devredilip hazinece 928 
senesinde ait olduğu malsandıklarına naklolunan mebaliğ tasfiyeye 
tabi bulunduğundan bu gibi alacağı bulunanlar şubat 930 nıhaye· 
tine kadar arzuhal ile bulunduktan mahallin en büyük malınemu
runa müracaat eyleyip yetlerindeki matlubat vesikalarını vererek 
mukabilinde müracaat vesikası almaları lazımdır. Bu müddet 
zarfında müracaat etmemiş ve vesika almamış olanların (ddia ettik.eri 
alacak 1 513 No lı kanun mucibince katiyen hazine lehine sakıt 
olacaktır· Şubat 930 nihayetinden sonra hiç bir mazeret kabuJ 
edilmiyeceğinden alacak iddiasında bulunanların 930 senesi martın
dan evvel bulunduklan mahallin en büyük malmemuruna müracaat 
etmeleri ilin olunur. 

Satılık mürettıphane 
levazımı ve hurufat 
Babıali, Reşit Efendi hanında (Yeni matbaa) nın hurufatile 

mürettipbanesi 23 şubat pazar günü sabahı saat onda milza
yede iJe satılacakbr. isteklilerin hazır bulunması. 

larının ibrası; 

4 - Dividandın ıesblti; 
5 - Meclisi idııre azalarının intihabı; 

6 - 1930 sene~! için hesabat komiserleri 
ile mürakiplcrın ıayinı ve bunlara verilecek 
tahsisatın tesbiti; 

7 - Kumpanyanın muamelatı ıımumlyesini 

tedvır ile mükellef bulunan müdürler veya 
meclisi idare azalarına verilecek tahsisatın tes
blti zınıııında meciisl idareye salAhlyet itası; 

8 - Ticaret kanununun 323 üncü maddesi· 
mucibince meclisi idare azalarına verilecek 

mezuniyet. 
Nizamname! dahilinln 25 inci maddesine 

tevfikan, heyeti umumiye, gerek asaleten ge· 
rekse veka.letcn asgari 10 hisseye mallk olan 
hissedarlardan mürekkeptir. 

Heyeti umumiyenin beher azası asaleten 
veya vekAleten malik oldujtu her 10 hisse için 
bir reye malik bulunmaktadır. 

Maamalih ticaret kanununun 365 inci 
maddesi ahkamı mucibince 10 reyden fazla 
reyi. nefsinde c~medemez. 

Reye hakkı olan blssedarlardan işbu alelA
de lçtlmaa iştirak etmesini arzu eden zevatın 
nihayet gelecek 20 mart tarihine kadar hisse
lcrlııi atide gösterilen yerlere tevdi eylemeleri 
ıazımdır: 

TORKIYEDE 
1stanbulda Sirkecide kumpanyanın merke

zinde. 
!standulda Galatada memallkl şarkiye Fran-

şız bankasında. 

AVUSTURYADA 
Vlyanada VViencr bank - Verein, 

BELÇiKA DA 
Brükselde !'\amür soka~ında 48 numarada 

Sosyete Generale de BeJgik şubesinde, eski 
Outre-Mer bankası, 

FRANSA DA 
Parlste Boulevard des 1tallens 16 numarada 

Banque Natlonale de Kredlt de 
Pariste La rochefoucauld soka~ında 6 nu

marada jacques Menasche ve şürekası efendi· 
!er nezdinde, 

UOUND,\DA 
Amsterdam da TEIXEIRA de MATTOS 

vekaleten Jaakal on h'.sseye dan mada her a{ln ikiden •onra Dinli 

malik olan hissedarlar içtımaa Şekerci Sokak N. 7 de kabul etmektedir• 

iştirak edecektir. ii•lıiı'l11!1=~·~•-••••••••~I 
Burdur mahkeme/ us/iye riyaseti 

26 ıncı maddeye tevfikan his· Burdurun Divanbaba mahallesitl 
sedarlarımızm 8 Mart 1930 tari- Hacı mehmet kızı Saadet Hanım ı 
hine kadar bankamıza müraca: Vanlı Sait oğullarından Hüseyin 

atla duhuliye varakası almaları ve Yusuf aleyhine ikame eylediği boı 
içtımaa teşrifleri rica olunur. davasının cereyan eden tahkikatında~ 

Ruznamei müzakerat: deialcyh Yusufun bir ay içinde zevce 
hanesine avdetle evlilik vazifelerini bir 

1 - Meclisi idare ve murakıp niyetle bihakkin ifa eylemesi lüı" 
raporlarının okunması ve kabulü. 

2 - Bilançonun tastıki ve 
hissei temettüün sureti tevzii. 

3 - Meclisi idarenin ibrası. 
4 - Münha: bulunan ve isim

lerine kur'a düşen meclisi idare 
azasının yeniden intihap veya 
tebdilleri. 

5 - Sermayenin 
vele mucibince bir 
dine karar itası. 

esas muka
misli tezyi-

6 - Murakıp intihabı 
retinin tayini. 

ve üc-

il~n olunur. 

SIHHA'T 

SİGORT 

ı · 
.__ ____ ~ __ A __ Y"_ı_L __ ı:; __ ~ ______ J .::;u•ş•tu•r•· .......... ~~ 

Tatbik mührümü kaybettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisınin hükmi.ı olmadığı 
ilAn olunur. 

Adrea: Tekırdatı bük\lmet caddealnde 
5 No. Ani tuhafiye mafftzaaı aehlbl 

Hafiz Eşref Ruşen 

Pasaportumla Jkamet kdğıdı ve iki 
adet senet zayettim. Yenilerini çıkaraca

ğımdan eskilerinin hükmü yokcur. 

Halil 

... 1

MMUafClııta n o 

Kacltn Terza.t 
H. Margrit Atanasopufo 

Aznavur Han son kat No. 3 

Yerli mallarla ucuz giYİ 
mek istiyen hanımlar det~ 
müracaat etsinJer. 

~...:mı .............. ~ 
Mes'ul müdür: Refik A 


