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lhtikAr Aleminde mali 

takriri sükiın 
İhtikar yapan arın tecziye edileceği 

maddeler nedir ? 
Büyük Millet Meclisi tarafın- meti şimdiye kadar Millet Mec-

dan evvelki günkü lÇtimada ka- lisinden ahval ve şeraitin icabı 
bu l o unup suretı dünkü nusha- olarak büyük ve fevkalade 
lhızda neşro u - ,... - '\ salahiyetler al-
tlan kanun ef - abık Carp cephcsı knmnndnnı mış. Bununla 
tftrı umumiyede ismet Pn~a bu defa b. şvckıl sıfntilc, berabt bu sa _ 
:he . t l fakat gene Garpta yeni bir miıcadele ıa· hı·yetleri kul-

mm ı y c e d 11 .. "k '1'11 • I vazifesini üzerine al ı. ıuvu · ·' ı et 
•arşı an m t lanırkeo son )·· ış .. 1r.: .\JeclLi de bu yeni ,·azifesinde mu· 

Un cuma ~unu , affııkh etin~ ccınin için icap eden derecede dik -
tlcnak hesabil tam ;alahivcti kendisine verdi. kat ve ihtiyat 
.oorsa ve ban : , Gerek me~li~ ve gerek hükumet ile hareket ey-
kalar kapa 1 ol- için şarnnı rnkd.ir ~~an. yeni miihim !emiştir. Müra-
dugu~ nd., l kararların hedefı TurkıyeJe namus- h c.n ası 1. b caat ettiği er 
alaka d 

1 
k:1r:ıne çalışan yrr ı \eya Yll ancı 

U
.. nr ar 1 n mue,., e•elı:r değildir. Bu kararlardan tedbiri daima 
zer· l k. · d rf t ınuc ı te - korkmnc:ı l~zımgelcnler ,·arsa bunlur yerın e sa e -

aıri tabii anla - ancak borsa O\ unu şeklinde fakir miştir. 
§ılamaınıştır. Tiırk mifletini soyanlar, sp~külasyon İşte B M. M. 
Fa~ at kanu _ namı altında medenl hnydutlüğun bu hakikati pek 

nun hük- t en şeni'lerini yapanlar. nihayet Turk 1.yı· takdı"r ettı•gıv. 
· ume e ·ıı · · ı· k · · d 1 \>e d·~. l .h. mı ctını ma ı muza} n ·nıçın e m· 

nı1lr'.-.ııı:m:ııı::m:::::ı:• =nr:::::ı::::::ı:ı:ı•l."E• :l:ll ·=-:-:::-:-- """'."'":I 

Bu numaraya 26 şu
batta kur'a çekilecek, 
ertesi 27 şubat nüsha-

lg 001666 

m1zda ilan edileı ek hediye~eri 
lı.. verilecekt r. 

Kadıköylüler yerli mal 
kullanmağa andettiler 

ı iktısat cephesinde hükumet, millet beraber yürüyecek 
ve öteki muazzam eser gibi bu mücadele de 

zaferle neticelenecektir ! 

r. ıgı sa a 1 - naluırak me,•cudiyet ,.e hay:ıuna için « Mili pa-
Yetın derecesi- suikast r·denler o'acaktır. raom korunması>, 
tıe ve şekline ti hakkındaki ka-
bakınca buna bir nevi " Mali nunu derhal tasvip etmiştir. Bu 

~lal<riri sükun " kanunu demek noktai nazardan Meclisin mez-

1~geliyor. ismet Paıa hükti- kür kanunu kabulO ismet Paşa 

F f
. , hükümetine karşı yeniden kuv-r an s 1 z s e 1r1 ::~ti~.ir itimat reyi vermek de-

l<ont Döşambron dün 
Parislen geldi 

Franıız ~efıri Sirk.tef garın-la 

b İki aydanberi mezunen Pariste 
~Unan Fransız sefiri Kont 
~ f~tnbron dünkü .ekispresle 
brırnize dönmüş ve ıstasyonda 

~faret erkanı ile hariciye mu 
fıtı bhashğından b:r memur tara-

dan istikbal edilmiştir. 
h Sefir son Türk - Fransız mu

' edesinin haiz olduğu ehem-
~h. t• k . ·ı!!C.J ~ ,e ı zikredere ıti aı arın 
b arJ>tenberi muallakta kalan 
~ aıı meseleleri kat'i surette 
allett·k1 · · · · · b. t f ı erı ıçın mazının ır as-

1'."itsi hükmünde olduklar1nı ve 
,:~ali Suriyenin hudut mantaka-

t llda iki memleketin dostça 
~.t'k lr 1 i rnesaısını hazırladıkları 
~:~ .. ~t~ için de bir zemin teşkil 
\'ll~'ını söyliyerek bundan mem-
81Y~tle bahsetmektedir. 

~-.:fır cenaplannm bugün An
Ya gitmeleri muhtemeldir. 

Türk milletinin bu kadar 
büyük bir itimadı ile yeni mü
cadeleye atı ' an İsmet Pş. Hz. 
nin kat'i muvaffakiyeti şüphe
sizdir. 

Hükumetin yeni kanunu tat
bika başlar başlamaz bir takım 
yeni ve mühim tetbirler alacağı 
anlaşılıyor. Bu tetbirlerin bir 
kısmı bilhassa büyük ecnebi 
bankalarını alakadar edecektir. 
Fakat şimdiden temin edebiliriz 
ki milli paramızın kıymetine 
karşı dürüıt hareket eden yerli 

ve ecnebi hiç bir banka bunlar
dan zarar görmiyecektir. Zarar 
görecek olanlar ancak spekülas
yon yapanlar olacaktır. 

Binaenaleyh hükümetin ve mil
letin giriştiği ihtikar mücadele· 
sinde herhangi bir ecnebi düş
manlığı görmek doğru değildir. 
Böyle bir iddiada bulunanlar çı-

karsa bunlar mutlaka borsada 
ihtikar menfaatlarma halel gelen, 
yahut geleceğini anlayanlar 
olacaktır. 

( Alt tarafı 4üncü sayıfamızdadır ) 

M. Vekilimiz 
Milli paramızı koruma kanunu 

hakkında dünkü nüshamızda 
B&şvekilimizin M. meclisinde 
irat ettiğı nutukla beraber Ma
lıye Vekili B. in nutkunu Anka
ra muhabirimizin telefon haberi 
olarak neşretmiştik. 

M. Vekili B. in Anadolu ajan
sından bu nutka ait aldığımız 
telgrafı ( 6) ıncı sayıfamızda 
neşrediyoruz. 

Ta;ar 'ruf cemiyetin ın KadıklJvun'de yaphgı foplantıdan bir intiba 
Dun sabah saat onda, milli Saat onda mUderris Faııl Bey Fazıl Bey, ha~ka. meih~eke~-

tasarruf ve iktısat cemiyetinin kürsiye çıkmış, mi.t i tasarruf lerd.e. ~uva~eneı ıktı~adıyenın 
t bb.. ·ı K d k.. ·· d S ı· malları tercıhan kullan- temını ıçın muracaat edılen usul-
eşe usı e a ı oyun e firey- ve yer ı b. · d · · k. 

ya sinemasmda bir toplanb ya- mak mevzuu etrafında uıun ır lerden bahsetmış ve. emıştır ı : 
1 t k 

·· lemictir « Osmanlı devletı zamanında 
1 ~p~ı~m~ı~ş~ı~r·~==================~n~u~tu~;s~o~v~;;,,y~·-=::-========== ı= · istikraz yapılmıştır. Bu paralar 

Romanya prensesi Ilena 
Dün annesile beraber şehrimize geldi 

llarına 

P 
.. es ilena Galata rıhtımında 

Kraliçe Mari ve ren., 
· saat 14,30 da Galata rıhtımma 

Romanya kıraliçesi Mari 1 e 
ı d R yanaşmış ve şehrimiz Romen 

kerimesi prenses lena ün o- f d f konsolosu tara ın an misa irlere 
manya bandrah Doçya vapuru bir buket takdim edildikten 
ile Köstenceden şehrimize gel- sonra istikbale gelenlerle mat-

d h··k- t mişler ve rıhtım a u ume buat mümessilleri vapurun hu-
. . F r Eına- k namma vali muavım azı, susi salonunda ıraliçe ve keri-

net katibi hususisi Ekrem, p9lis mesine ayrı ayrı tal<dim edilm ş-
müdürü Şerif Beylerle sefaret lercı ir. Kıraliçe burada kendisi 
erkanı ve yüzlerle halk tarafın- ile görüşen gazetecılere : 
dan kaı şılanmışlardır. Vapur Alt tarafı t. inci aayıfomızda 

memur maaşları, saraydakiler:n 
zevkleri için kullanıldı. Bu para
larla ne bir fabrika, ne J.> 1r 
adım demir yolu, ne bir mektep 
açmadılar. 60-70 senede 500 
milyon lira istikraz yapılmıştır. 

Bu istikrazlar yüzünden bu 
günkü nesil tahammülfeı sa bir 
vaziyet içinde kalmıştır. Düne 
kadar memlekette bir himayei 

Maskaralar 
Şehir sokaklarında 

dolaşıyorlar 
Karnaval mevsimi başladığı 

1 için BeyoğJunun bir takım so
kaklarında tuhaf tuhaf kıyafet
İ'.:rc girmiş kadın ve erkeklere 

\~sadüf edilmekte idi. Dnn cu
'~ olmak münasebetile maska-

ralık f a olmuştur. 

, 
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İ.~areı . er 

M11letin hakkı, 
ferdin ha"sı yet i 

Aka Gündüz.ün neşriyatı 
üıerine müddei umumiye 
müracaat eden Cami beyin 
bu hareketi ile şayanı dikkat 
bir hadise çıkmıt o uyor. 
Çünkii bir tarafta bir mille
tin hakkı, diğer tarafta bir 
ferdin haysiyeti adli bir tah
kikat açılmasına lüzum gös
teriyor. Eğer hakıkaten 

Akanın iddiası doğru ise 
milJctin balckı Cami beyden 
alınmalıdır.Şayet değilseCa
mi beyin haysiyeti iade o un
malıdır. Mıllete ait bir hak
kı almak ne kadn lazım 
ise o millete mensup bir 
fert olmak itibarile şüphede 
kalan ferdi bir haysiyeti ta
mir t>tınek o kadar lazımdır. 

ktısadiye mevcut değildi. Kapi
tü asyon belası elimizı kolmuzu 
bağ:amıştı • 

Bugün kapjtühisyonu ilga ettik. 
O günden beri gümrvk erimizin 
l apısı kendı mal arımızı himaye 
ed~cek şekilde ecnebi mallarına 
kapanmıştır. Bundan sonra ist h
salab arhracek, istiblikatı azal
tacağız. Bu ikbsat programımı

nn en birinci maddesi olacaktır. 
Ferdi tasarruf, içtimai tasarruf, 
vatan, irfan, memleket borcu
dur. 11 Bundan sonra Cevdet Ke-
rLm bey kürsiye çıkmış, istiklal 
mücadelesinden, Türk miUetinın 
istiklal mücadelesinde gösterdiği 
cihana hayret veren cesaret ve 
fedakarl ı ğından uzun uzadıya 

bahst-tmiş ve şunları söylemiıtir: 
"Minder il.zerinde çökmü~ bir 

biçare halinde senelerce yaşayan 
Türk milleti siyasi inkılabile 
uyanmış, güode'ik siyasetini te -
ketmiş, istiklal için, yaşamak ve 
kendinden sonra gelenleri re ah 
ve saadet içinde yaşatmak için 
iktısat mücadelesine girf!1İştir. 
İktısat cephesinde hükumet, mıl
let beraber yürüyecek, öteki 
muanam eser gibi bu mukaddes 
mücahede de zaferle neticelene
cektir.,, 

Cevdet Kerim Bey bundan 
sonra iktısat mücade•esindP.n 
maksat ecnebi mallarına boykot 
olmadı~ım, meınleketıe büyük 
sanayiin teessüsü iç in kısa bir 
laman için münferit sanayie 
dönmek lazım geldığini de söy
lemiştir. 

Bundan sonra Kastamonu 
meb'usu Hasan Fehmi Bey de 
birçok sözler söylemiş ve de
miştir ki: 

"Ey Tfirk! yerli fabrikalar ku
ruluncıya kadar elbisenin içini 
dışına çevirterek, yama vurarak 
~iymelisin. Bunu yaparsan va
tanpeı versin . 5 lirahk ipekli 
mendili göğsüne takarak gez
mek, 20 liralık şapka giymek 
ve ondan sonra vatanperverim 
diye gezmek vatanperverlik de
ğildir. Hekes sana vatanperver 
dese, ben sana vatanperver de-
miyeceğim. Çocuğunun kundak 
takımı için verdığin para yirmi 
sene sonra çocuğunun başında 
bomba, kurşun olarak pathya-
caktır. Masrafını azalt, yer.i ma 'ı 
kullan. İşte senin çocuk'arın için 
refah ve saadet yolu . ,, 

Alkışlanan bu nutuklardan 
sonra İş bankasının tasarruf 
filmi ve yerli fabr. kaJarın fiJim
leri göıterilmiş, üst katta teş

hir olunan yerli malJar halka 
irae otunmuitur. 

l VAKiT ın telgraf ve telefon haberleri -------------------
Fransız buhranı 

M. ~otön ~a~ineyi te~~ile memur e~il~i 
Bu zat Tardiyöyü de kabineye almak arzusunda 

Paı is, 20 ( A. A ) - M. Şotan, yeni kabinenin teşkiline 
memur edilmiştir. Mumaileybin Londradaki Fransız heyetinin 
riyasetinde M. Tardiyöyü muhafaza edebilmeği fevkalade arzu 

etmekte olduğu söyıenmektedir. M. Tardiyö, Reis1cümbur M. 
Dumerg ile uzun uzadıya görüşmüştür. Franklen Buyon 

grupu, temerküz düsturuna mütemayil ve fakat sosyalistlerin 

muzaheretine istinat edecek her türlü kombinezonlara düşmandır. 

Jor~iYö ~o~uıe mütemayil ıörünüyor 
Briyand hariciye naıırhğını kabul edecek 
Paris, 20 ( A.A) - M. Şotan, M. Tardyö ile icra etmiş 

o'duğu kısa bir mülakatta roumaileyhe bahriye nezaretıni ve 

Londradaki Fransız heyetine r .yasette devam edebilmsi iç:n baş

vekalet muavinliğini tektıf etmiştir. M. Tardiyö, kat'i surette red

et memekle beraber bir çok itirazlar serdetmiştir. İki recülü devlet, 

saat 15 te tekrar görüşeceklerdir. Umumi intiba M. Tardiyönün 

yeni kombinezon harıcinde kalmağı tercih edeceği merkezindedir. 
M. Şotan, M. Bryam da zivaret etmiş ve mumaileyhe hariciye 

nezaretini teklif ey emiştir. M.Briyandın bu teklıfi kabul edeceğıne 

muhakkak nazari le bakılmaktadır. Mumaileyh, hatta M. T ardiuyu 

görmeği ve mumaileyh nezdinde Londra hey'etinin idare ve faa

liyetindeki vctbdetin muhafazası lüzumunda israr eylemeği vad

etmi~tir. M. Şotan, öğleden sonra M. Puankaıeyi ziyaret ede

cek ve pariamentodaki gurupların reis'erini kabul edecektir. 

Kabine bilkuvve teşekkül etti 1 
Paris, 21 (A.A - M. Şotan, bütü gece istişarelrine devam 

etmiştir. Kabine, bllkuvve şu suretle teşekkül etmiştir: 

M . .Şotan Başvekil ve dahiliye nazırı 
M. Steeg Adliye nazın 
M. Briyand Hariciye nazırı 
M. Benar Harbiye nazırı 
M. Sarro Bahriye nazırı 
M. Dümon ve yahut M. Lamurö Maliye nazır1 
M. Da1ayer Maarif nazırı 
M. Ffanden Ticaret nazırı 
M. Düran Nafia nazırı 
M. Köy Ziraat nazırı 
M. Piyetri Müstemlikat nazın 
M. Louşör Mesai nazırı; 
M. Daoyie)u: Ticareti bahriye nazırı; 
M. Bonnait: P.T.T. nazırı: 
M. Eynacl<: Hava işleri nazırı; 
M. Rickofe: Tekaüt nazırı; 

M. Flandin, M. Piyetri ve M. Riko'fi sol cenah cumhuriyetçile

rinden olduklarından kendilerıne teklif edilen nezaretleri kat'i 

surette kabul etmezden evvel mensup oldukları gurupların muvafa
katıni talep ve istihsal etmek me!!buriyetin iedirler. 

Vakıt - Billrnvve teşekkül eden kabinede eski kabineden 

yalmz M. ·· Briyan,, , "Luşör,, , ''Eynak,, , "flanden,, ve "Piyetri,, 
bulunmak tadır. 

M. "Saro,, M. 1'Köy11 Puankaramn kartel kabinesinde aza idiler. 
M. "Steg,, sabık Fas valii umumisidir. M. DaJadye .ise radikal 
sosyalist fırkasının reisi bu!unmaktadır. 

Şotan kabiDesinin mec'iste itimat reyi kazanması ihtimali pek 
az olduğunu ayrıca işaret edelim. 

Kabineyi deviren bir tek rev !miş ! 
Pariı, 20 (A.A) - Reylerin tasnif ve tetkiki neticesinde kabi

neyi deviren ekseriyetin kabineye itimat edenlerin reylerinden bir 
rey fazla olduğu anlaşılmıştır. 

Taıdiyö kat'i surette reddetti 
Paris, 20 (A.A) - M. Taıdıyö, yeni kabine ile teşriki mesaiden 

imtina etmıştir. 

Rus - İngiliz münasebatı ve Lortlar 
Londra, 20 ( A.A.) - Lortlar kamarasında Lorl Birkenhed, 

Rusya ıle Ingıltere arasında siyasi münasebatın iadesine tekaddüm 
etmesi lazımgelen şeraitin Sovyetler tarafından ihlal edıJmesi üze
rine Rusya hükumeti nezdinde teşebbüsatta bulunulup buJunulma

dığmı sormuştur. Hükumet namına cevap veren Lort Parmor, 
demiştir ki : Biz bu şeraitin ıhlal edilmemiş olduğu fikrinde bulu
nuyoruz. Biz Sovyet hükfimetiJe üçüncü enternasyonal arasında 
hiç bir fark gözetmiyoruz. Üçüncü eİıternasyonalın siyasi münase
ba~ın inkitaını icap ettirecek her türlü beyanatı bizzat Sovyet 
hükômetind en sadir olmuş telakki ederiz. 

0 ok torluk 
İhtisas vesikaları 
Vekaletin bir teblıği 

Ankara, 21 (A.A) - Sıhhat 
ve içtimai muavenet vekaletin
den tebliğ olunmuştur. Tababet 
ihtisas vesikalan hakkındaki ni· 
zamnamenin 9 uncu ve 12 inci 
maddelerinde muharrer teraiti 
haiz buiunan ebbba bu nizam
namenin neşri tarihinde itibaren 
bir sene zarfında mliracaate 
mecbur bulunmaktadır. Nizam
namenin neşri tarihi 29 haziran 
929 dur. Bu itibarla muhletin 
bitmesi yaklaşmış olduğundan 
alakadar doktorların vesika ve 
sair evrakların asıllarını Vekale
te göndermermek üzere Sıhhat 
ve içtimai muavenet müdürlük
lerine bir an evvel tevdi etme· 
leri lazım gelmektedir. 

Matbuatı bedbin 
eden noktalar 
Londra, 20 (A.A) - Matbuatt 

atideki sebeplerden dolayı umu
miyetle bedbin davranmaktadır: 
1-Tardıyö kabinesinin sükutu 
dolayısile zaman kaybolması. 
2 - İtalyanın Fransa ile teadül 
esasına dair mutaJebatta bulun
ması. 3 - Bir teminat muahe
desi akti aleyhinde ayandan M. 
Robenson tarafından yapılan 
beyanat. 

Filistin hakkındaki 
vesaik 

• 
Cinevre, 20 ( A.A ) - İdari 

vekaletler komisyonu İngiıtere
nin Filistin hadiseleri hakkında 
tevdi etmiş olduğu vesaikin tet
kiki tarihini haziran bidayeti 
olarak tesbit etmiştir. 

-----

Honınnyu prensesi 
Üst tarafı 1 !nci sayıfamızda 

- Gördüğüm hüsnü kabul
den son derece mütehassis ve 
müteşekkirim. Kmmla kliçük 
bir seyahat yapıyoruz. 

Bu vesile ile evve!ce de ziyaret 
ettiğim güzel İstanbulu tekrar 
görmekten derin bir memnuni
yet duyuyorum. » demiştir: 

Kıraliçe bu aralık orada bu· 
lunan F ort mümessiJine iltifat 
ederek. 

- Hani siz Fort fabrikasını 
Köstencede yapacaktınız? diye 
sormuş, F ort mümessilide buna 
gölerek şu cevabı vermiştir. 

- O ilk proje Karadenizde 
suya düştü. 

Kıra 'içe bundan sonra vapur
da çok kalmıyarak prenses İlena 
ile beraber Robertkoleje gitmiş
ler ve a~ şam şereflerine mek
tepte ver len ziyafette hazır 
bulunmuşlardır. 

Kraliçeye kerimesinden başka 
yaveri miralay Zivedr·k ve em
niyeti umumıye müfettişi Dob
resko, nedimel.eri madam Laho
vori refakat etmektedir. Kıraliçe 
ve maiyeti bu sabah Tophane
deki F ort imalathanesini gezecek 
ve şehirde otomobille bir gezinti 
yaptıktan sonra öğle yemeğini 
lngiltere sefaretanesinde yiye~ 
cektir. 

Daçya bu akşam limanımızdan 
ayrılarak kıraliçe ve ma,yetini 

Lotus vapuru 
Bu vapur bu defa da kat8' 

•ta oturdu, fakat kurfaı ıld 
~ 

f{ 

ç 

Evvelki gece Beruttan liııt•' 
.umıza gelen Lotüs vapuru Bt; 
şiktaş önünde karaya oturıntlf B 
tur. Hadise pek ini olmuş '/! O 
cenin zifiri karanlığında nef Ö 1 
uğradığını bilmiyen yolcull' 
müthiş bir telaş ve heyecaıı' 

düşmüşlerdir. Derhal gelen tab 
lisiye vesaiti ile vapur anJ 
gece yarısından sonra kurtarılf 

bilmiş ve Galata rıhtımına çr 
kilmiştir. Dün gece vapurda b 
İtalyan askeri de ölmüş ve c~ 
zesi dün gemiden alınarak itJ nı 
yan mezarlığına gömülmüştiil' 

B 

Polis müdürl(1ünde 
Polisteki kalemi mahsusııf 

kaldırılması ve bu kalemin gaf 
düğü işlerle eskiden olduğu gi~ 
üçüncü şubenin meşgul olmsl 
tekarrür etmişt;r. 

Her ~ün 
bir kur'a 

On hediye 
Her gun bır kariimizt 

,beş lira, dohuz kaciimizt 
muhtelif hediyeler vert1 

1 voruz ! 
Gazetemizi almak için her 

gün verdiğiniz 5 kuruş ile 
size 5 lira kazandırabılecek 
bir kur'a numarası aldığı .. 
nızı unutmayınız. Bu numa
ralar VAKiT m ilk sayıfa
smm yukariki sağ köşesin .. 
dedir. 

Her gün ayni yerde ve 
her nüsha jçin ayrı ayrı ol .. 
mak üzere neşrolunacalc 
olan bu numarayı iyi sak-
layınız ve gene her gün ga
zetemizde kazandıkları ılaJJ 

olunan numaralan tetkık e" 
derek kendi numaranıza bit 
ikramiye İsa bet ederse VA
KIT idaresine müracaat 
ediniz. 

* Dün 17 Şubat günU 
tevzi edilen numaralar 

üzerinde kur'a çekildi ; 

1762 
numaraya beş lira isabet 
etti; diğer muhtelif hediye' 
ler kazanan numaralar şuP" 
Jardır: 

365 2362 1010 
727 601 1887 
953 378 2761 

Yarın da 18 Şubat giinÜ 
tevzi edilen numarahıt 
üzerinde kur'a çekilecekı 
neticesi öbür günkü nüsha' 
mızda ilan olunacaktır. 

·-' ---

d 1. l d · .. =--ı··r~ce• 
oğru s ..:en erıyeye go u yf-

ve sırasile Kahire, Yata, flıı ~ 
Filistini ziyaret edecektır. rJ:~ 
sonuna kadar devam ede',,, 

"' olan bu seyahatten sonra ııe 
P·reı 

liçe 29 martta Hayfadan 1 ·t . ktı . 
ve doğru Istanbula gele~e. gO~ 

Avdette kıra ı çenin ıkı ıoif' 
şehrimizde kalması nıuhteJJle 

otur 
ibra 
ran 
SÖzf 
birli 
icar 
daş 
Ge 
sind 

v 
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l(aıra.nlıık sokaklarda boğazlaşan yedi ınecnunl 

Cemberlitaş facı ası na
sıl başladı, nasıl bitti? 

Gene kadın 

Polis cir.ayetin 
sebebini böyle 

tesbit etti 

Boıazlaıanlardan biri 
Öldü, üçü ağır yaralı, 
diterleri mevkuf! 

E nelki 1rece Aat onda Çen-
berlitaşta Aptullahın kah

v~inde bir cinayet olduğunu, 
bır adamın öldüğünQ dün yaz
llllftık. Bugün cinayetin tafsılib
lb neşrediyoruz: 

Ellence başlıyor 
Beyazıtta Karakulak hanında 

ilura? Harputlu seyyar halıcı 
brahım Hamza, ayni handa otu

ran halıcı Necmı ile gündllzden 
... 1 
h~z .eşmi $lcr, akşam kadm!ar:a 
ıtlıkte eğlence yapmıya 

~arar ve miş'~rd·r iki 2rka· 
aş Çenberlifaş~a do'aşırlarken 
~edikpqeda Divanılli mahalle
sınde Doğramacı sokağında 12 
numarab evde oturan ara bacı 
~ilseyine raatge mişlerd&r. Hüse
Yın de geceln eğ enceye bir ka-
dınta birlikte geJecefinı ıöyle
llliştır. 

Aı>ıulıahın kah.,esindt: 
Saat dokuzda Oç arkadq 

~~larmda hl.er kacluı o!duju 
lialde çen berli tap Aptu.lalun 
d~vuı zurna çabnan kahvesine 
r;miıler, basık tavanh bu ufak 

hvede bir k6feye oturmuşlar:r. Bu Oç arkadaıın birer ka-
llala gelmeleri kahvedekilerin 
~tı dikkatini celbetmif, bil
..._ mukabil k&fede oturan 
lbaıaav Abbu, Halil, İbrahim, 
tlcıcı lamail kadınlarla eıkiden
'f ri al&kalan olduğu için Oç 
Q lc.daıı göz hapaine allDJflardır. 

_ç arkadaş bu bakışlardan ai
~eıamı9lerae de kahvede kavga 
~'llCIDek iatemiflerdir. Bunların 
~lllalannı korktuklanna bam

en yıkıcı lsmail ve arkada9lan 

M~ıJku/larJan tkıst 
İfİ azıtmlflar, kesik kesik öksü
rükler, yemit kabukları ile ka
dınları tacize devametmiılerdir. 

Bunun Ozerine Oç arkadaş hiç 
bir şey söylemeden kahveden 
çıkmıtlar yandaki Atik Alipaşa 
camisinin dar sokağına sapmış

lard1r. BunJan mfiteakip müte
cavizler de kahveden çıkmışlar, 
kadınlı erkekli gurubun arka
ıına takı:mışlardır . 

Kadınları istivoruz 
Karanlıkta ilç arkadaş kadın

lan hemen yanlarından savmış· 
lar, geri dönerek peflerini takip 
edenlere ne ııtediklerini sormuş
lardır. 

Arkadan gelenler: 
- Ne istiyeceğiz. Kanları ... 

dem'şlerdir. 
Bu söz yedi kişinin bir birinin 

üzerine saidırmasına kifi gelmiş 
c!:ır ve karanlık sokakta kanlı 
bir kavga baş'amıştır. Tabanca
hat patlam• bıçaklar vOcutlara 
girip çıkllllf, vak'a mahalline 
polislerin gelmesile facıa niha
yet bulmuştur. 

Kavgacalardan yerde yatanlar 
otomobille hemen Cerrahpaşa 
hastanesine kaldırılmışlar, ayak
ta olanlar yakalanarak Ayasofya 
merkezine g6türülm0tlerdir. İs
mail yolda çok kan kaybett ği 
için 61mnıtnr. MRnav Abbas, 
Halil, lbrahım yaralan ağır ol
duğu için tedavi altına ahnmıı
lardır. Dlin katiller, kadınlar, 
kahveci Aptullah polis tarafın
dan isticvap olunmuşlardır. 

Vak'aya müddei umumilık de 
vaz'ıyet etmittir. 

V AKIT ın tefrlkasıı 98 
L:._ Yazan : Hüseyin Rahmi 
... ll'er baklfla doktora yaklqarak: adetten kesilme mevsimine aj krıtik 

'""- Ne var? ( Age critique ) diyorlar... Bu 
'""- Dalyana bir canavar d6ftll. onlar için buhranlı bir devirdir. 
...... Aman atı paralam•11n.. Ellilik kadınlar bazen gençlerden 
~ Ağı paralatmadan yakah- . ziyade azıyorlar.. Fırenk doktor-

iliraek itimiz İf·· lan bu kızgınlığa da ( Le feu de 
'""- Ne yapacağız? la cinquantaine ) yani el i yaşı-

' - Canlı canlı kafese koyup nm ateıi tabir ediyorlar ... 
~~e seyrine baktıracağız. U- A vnnuelih Sudurinin çenesini 
~· çok para var.. Şimdi ge- okşayarak: 
)ok tiden pupe layafetlı kan - ~en bu doktorcuğuma boş 

mu? yere dıploma vermedim. Bakınız 
...... Ey? o bize meselenin psikolojisin-

~""-:' O lyle pntaz madeni ki den bahsediyor. 
~tletebilinek yGldlınlizil tu- Safder - Bu asır ilim ve te-

rakki asrıdır. Dolandmcılıklar 
~~Gaaellh mühim bir ite bile fenni olmalıdır. Hokkabaz

~llUya hanrlanan bir adam hklar fenni olmalıdır. Hırsızlıklar 
~e et çırpank: ahllksızlık'ar, fenni olmalıdır .. 

._.."" Mulahabn tutulacak ucunu Biz nazariyatçıhktan ziyade ame-
.,_u anlat bakalım.. liyatçı mOtefenninleriz. Yeni 

"""" Firenlder yqla kadmlann usul mektep tedrisab da böyle 

Akıl öğre n ! sevgilisini kaybeden bu 
biçare _delikanlı ne yapSın ? 

B izimyazdığımız ve sizin .-- , İstanbul~ . hareket ederken 
okuduğuduz bu sayıf.tlar- '"°'~ ondan yenı bır haber almış, ai-

da bazen bir iki satırcık içine f lesinin onu kendisine vermeğt 
sıkışmış ne hikaye'<'r, ne facia- 1 razı olduğunu öğrenmiştir. Şu 

lar vardır. Muhayyelesi geniş ~ 1\ Y-~ ~~ ha 'de iş düzelmiş oluyor. Fakat 
bir adam İçin bu satırc k ar bu \ her şeyden evvel kayıpları bul-
zabıta vak'aları, bu gaıp aranı- ~ ~ mak lazım. Bir otel köşesinde 
yor ilanları ekseriya saatlerce -"',·, 

1 

i .1~ ~ (_ ~ '~-uğraşmalara, düşünmelere va- ...__:,/ ' " sessiz sessiz göz yaşı döken de-
kit geçirme ere vesile olur. likanb eline kiiıdı kalemi ala-

Dün karilerim zden btrisinden rak .. 
kısa bir mektup a ldık. Kari miz Delikanlıyı memleketinden kal- işte size bir gaip illmnın mu· 
bize hitaben yazdıgw 

1 
dört beş dırıp getirten yalnız sevgiJisine fassal şekli. Eğer sahibinin işine 

karşı duyduğu ümitsiz aşk de-
satır içinde derdini anlatıyor, w ·1d· yararsa memnun olacağız. 
~re b~mamıu ~ti~~u. Eğu -g~ı~•~~~~~~~~~~~~~~~~~-== ~~~~~~~~~~ 
kariimiz müsaade etseydi yapı
lacak şey basitti: Kağıdı kalemi 
ele a arak şöyle bir ilave yaza- Dün gece Defterdarlık 
caktık. • • -

Gaip aranıyor /ki yangın olmuşsa da Sapancalı Hakkı B. den 
• . . . latan hııln gelen. . . B. ailesini d h f . , d · • • ·1 " tii' kazanç vergisi istiyor 

arayorum. Adreslerini bi!enlerın bana ma- 1 er B son uru muş r Kaydedildiğine pre, Yavuzmı 
lümat vermelerini insani\ et namına rica Dün gece Beyoğlunda Keşiş tamirini deruhte eden Sen Na-
derım. · :ı salı r · 

• • 1 • • . • sokağında bır evden ve gece zar ıirketinden aldığı komiayo-
Şımdı .yukarda söyledıgımız saat 9 sıralarında Fındıklıda nun istihlak resmi olarak Sapan-

ş1.ekle Btev~ı~en birlikte düşüne tramYay caddesinde bir tütilncO calı Hakkı Beyden defterdarlık 
ım u ı an · · l t · . . nıçm yapı mış ır. dükkanından yangın çıkmışsa da 22,500 lira istemiıtir. Bu resim 

yazan kımdır, aranan nerededir? rt hal etfaiyenin müdabalesile 0/o2,S üzerinden tahsili içap et-
Anadolu 'ehirJerinden birin- .:~dilrOlmOttilr. tiğine göre Hakkı beyin bu İf-

de geçen aşk hikayesi. .. ailele- r. ten 250 bin lira kadar bir para 
rinden gizli birbirlerini seven aldığı anlqılmaktadır. Verginin 
bir delikanlı ve bir genç kız.. tahsiline teıbbüa edilince Hakla 
ıehir küçük muhit dar, dediko- 8. mahkemeye mflracaat ederek 
du mebzui. Fakat aşkin gözü defterdarlık aleyhine bir dava 
görür mil? açmışbr. Davanın meraklı ola-

Genç kız ve de ikanh bir giin cağı tahmin ediliyor. 
ansızın yakayı ele veriyorlar. Diğer bir habere göre def-
Mesele derhal dallanıp budak'· terdarlık Hakkı beyden kazanç 
nıyor, bütün· şehre yayılıyor. vergisi de alaca •• khr. , ,,:,, , tsci 

İşi bir izdivaçla tiltıYa bağlamak · -

mümkün. Fakat kızın ailesi Devlet bankası 
buna taraftar değildir. 

Gittikçe büyüyen dedikodu 
karşısında şehirde daha fazla 
kalınamıyacağını anlayarak ha
reket ediyorlar, kalkıp istanbula 
geliyorlar. Bu aynlış genç kızı 
da delikanlıyı da çılgına dön
dürmüştür. Aradan çok geçme
den genç aşık ta işini gücünü 
bırakarak yola çıkıyor. istanbula 
geliyor. Fakat İstanbul büyük 
şehir ... k im kime? Anadoludan 
gelen bir aile denizde bir damla 
gibi ayrılabilir ıni, aran bilir mi, 

ı aransa buluna bilir mi? 

değil mi ? Dünyada ve ahrette 
kıtap yok pratik var.. Herşey 
sinema oldu. Bakacaksın öğrene
ceksin.. Hayat ta böyle oldu. 
Gördüklerini zekanla karşılaştı
rarak tecrübelerinden türlü işler 
çıkaracaksın.. Şimdiki yatta aç 
sefil kalanlar varsa bun)ar ah
maklar. helilzadelerdir. Haram
zadeler için kazanca hat ve 
nihayet yoktur. Herşey onların
dır. Elini uzatıp ta kapabildiğin 
şeyi cebine indirirsen o senin 

olur .. Dünya kaparozculukta ustat 
olanlarındır. 

Avnüsselah - San'atm tekni
ğini anlattın. Bu karıyı nasıl 
soyftcağız oraya ge elim .. 

Suduri der in düşünceli müli
hazakir ar gibi gözlerini ufalbp 
başını kaşıyarak : 

- Bu ciheti aramızda ince
den inceye müzakere edeceğiz .. 
Biraz dinleyiniz mes'elenin fenni 
cihetini bitireyiın .. 

Avnüsselih - Çok derinleş 
me. Malum a diplomayı benden 
aldan .. 

Suduri- Dinle hocam.. Genç-
bkte kızanlar şehvani hırslarını 

Tepebqı tiyatrosunda don aJ.
şam bir milsamere verilmif, DA 
rülbedayi sanatkArları?dan ~a: 
zım Bey kalabalık bır aeyırcı 
kitlesi huzurunda çok muvaffak 
bir şekilde Karaköz oynatmlfbr. 
Resmimiz san'atkAn bu mösa
merede g&steriyor. 

t k. için türlü kolaylıklar es ın .. 
bulabilirler. Fakat geçkinler ıçın 
keyfiyet böyle değild~r. Bilbaaa 
ihtiyarlık devresine gar~n kadın
larda birdenbire gayn melhuz 
bir 'iddet peyda olur. Hayzdan 
kesilerek yeni yumurta husulü 
inkıtaa uğrayınca yaşlı kadının 
dahili ifrazatındakı muvazene 

b r Adetle defolunarak ozu u. . 
sükunet getire<'ek kan ıçerde 
kalır binaenaleyh kadınhk uz-
vünde iht kam yani dem h~cumu 
vukubulur. Kadın ateşlenır. Bu 
fiziyo!ojıki ihti il kadının manevi
yatına da tesir eder. Mukave-
meti müşkül şehevi bir azap 
başlar. Bu ya~ta kadınların koca
lan da altmışı geçkin bir çağda 
bulunurlar. Uzun fasılarla görüle
cek küçük intibahlardan başka 
bir kudretleri kalmaz ... 

Safder Zavallı kocakarılar .. 
Avnüsselih - Acınacak hal.. 
Suduri - Evet.. Çünkü.. Ko· 

cadan hayır kalmayınca kocakarı 
bu ateşin şiddetile her şeyi göze 
aldırarak aşıfteliğe de kalkışsa 
yüzüne kim bakar •.• 

Devlet Bankw IAyihaıının bay
ram ertesi ikbsadi programla 
birlikte mecliste mllzakereaine 
bqlanacakbr. Llyiha çıktıktan 
ıonra, banka, derhal teeula 
edecektir. 

Tamamen kendi paramızla te
eAOs edecek olan banka ano-

, nim bir firket olacak ve halk 
ile müeuesat hiue almak aure
tile hiuedar olabilecaktir. Btınka 
mOdürliliQne Diyanbekir meb
usu Zeki Beyin tayini mevzma.. 
bahistir. 

Avnüuelih - Param ftl'la 

ben bakanm... Elli betlik, alt
mlflık hanım ninelerle evlenmİf 
ne yakışıklı delikanlılar bilirim.. 
Para bu oğlum.. Kocakarı genç 
bir erkeğe bir kerre sevdayi 
sararsa malını mlllkünn canım 
her şeyi feda eder.. Bu da bir 
meslektir. Bu san'atla nikibh 
nikihsız geçinen çok kurnazlar 
vardır. 

Safder - Kocakanda paralar 
suyunu çekip te hali kızgınlığı 
geçmezse? 

Avnüsselah - O zaman mer
kumeyi buz banyosuna sokarım •• 

Suduri - Bu vaziyette kallDlf 
kocakarıların t>Vİn içini kaaıp 
kavuracak de-recede neden hır
çın . andıklarını şimdi anladınız mı? 
En ziyade düşman olduğu geli
nidir. 

A vnüsselih - Ahlikça CeD

nettcn huri getirsen geçinmez. .. 
Suduri - Vurur, döğer, atar, 

kırar.. Kocasına bir cehennem 
bayab yaşatır. Ayde bir hizmet
çi değıştirilir .. Kimseden ve biç 
bir ıeyden memnun olmaz ... 

(Btımeaı) 
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w~~nrır 
Malı takriri sükOn 

Büyük Millet Medisi mühim 
bir kanun kabul etti. 

Milli paramızın korunması için 
icap eden tetbirleri almak hu
susunda İsme" Paşa hükumetine 
tam bir salihiJ .... ; verdi. Bu ka
nun mahiyeti itibarile büyük 
mücadele günlerine mahsus fev
kalade tedbirlerden biridir ; bu 
noktai nazardan Millet meclisi· 
nin kararını mali sahada bir 
nevi takriri sükun tedbiri ola
rak telakki eClebiliriz. 

Hükumetin mali sahada mü
him idari tedbirler almak ihti
yacını hissetmesinin sebebi para 
mücadelesine başlar başlamaz bir 
müddet tevakkuf ve intizar vaziyeti 
almıt olan borsa muhtekirlerinio 
son günlerde yeniden faaliyete 
geçmek teşebbüslerinde bulun
malarıdır. 

Malumdurki hükumet paramı
zın kiymetini muhafaza etmek 
için bütçeden döviz mübayaa· 
sım icap edecek her türlü sar
fiyatı tevkif etmiştir. Bu nevi 
sarfiyatı ancak hayati zaruretlere 
hasretmiştir. 

Nctekim bizzat İsmet paşa 
Hz. nin Mecliste izah ettikleri 
veçhile şubata kadar bütçede 
döviz mübayaasım icap edecek 
tahsisatların yekunu (15) milyon 
lirayı bulduğu halde hükumet 
bu tahsisatların on parasını bile 
sarfa müsaade etmemiştir. Bir 
kulakları İstanbul borsasında 
bir kulakları Ankarada olan 
isterlin spekülasyoncuları tabii 
15 milyonluk sarfiyatın tevkif 
karanm duyar duymaz önümüz
deki mart içinde hükumetin 
milyonlarca liralık isterlin almak 
zaruretinde kalması ihtimalini 
düıünerek fırsat gününü bekle
mek üzre el altından spekü
lasyona koyulmuşlardır. Son 
günlerde İngiliz lirasının birden 
bire 1030 dan 1070şe kadar fır
laması bunun neticesidir. 

itte İsmet paşa Hz. bu vazi
yeti nazarı dikkate alarak spe
külasyonculara karşı şiddet1e 
harekete geçmeğe lüzum gör
muştür; ayna zamanda hükumetin 
15 milyon lirahk tahsisatın sar
fını tevkif etmesi isterlin müba
yaasının tehiri demek o'madığını 
yüksek sesle Millet Meclisi kür
süsünden ilan etmiştir. 

Belki borsada spekülasyoncu-

Yarım asır eı:vc/kt : 

VAKiT 
21 Şubat 1880 

·--················································ Rusya imperatorunun Şitai-
ye sarayında ateş alan la
ğam dinamit barutile imla 
edilmiş idi. İmperatör haz
ratleri Bulgaristan prensile 

mübahase etmekte olduğundan 
taam odasına gitmeyi tehir 
etmiş ve bu teehhür ımpe
ratoru tehlikeden halas ey
lemiştir. 
İspanya kıralına sui kast 

eden Otronun muhakemesi
ne bedolunup merkumun 
mecnun olduğu avukatı ta
rafından etibba şahadetna
mesine istinaden iddia o
lunmuş olduğundan bu bap
ta evvel emirde tetkikatı 
bbbiye icrasına karar ve
rilmiştir. 

ihtikar aleminde Ruhi Beyin defterinden : 3 ·ı. =-~· e~E·· ··· ~-~,· ı ··'·s· · -- ı· · ··,. -....... ·.'~ ... , :, , ... ~ .. ":"*- ' . 

. 'C' O" ·z -=-L - , 
( Üst tarafı birinci fA) ıfamızdadır ) 

35S ve 359 urıcu maddeler 
Mecliste kobul ediJen Türk 

O ge e n et ekleme
parasımn kıymetini koruma ka- ğe karar verdik ! 
nununun metnini dün aynen 
netretmiştik. 

Bu kanunun 4 üncü maddesi 
her nerede ve ne suretle olursa 
olsun icra vekilleri heyeti ~arar
larına muhalif hareket eden ve
ya ettiren banka ve müessese
lerin müdür ve alakadar memur
larile sair şahısların Türk ceza 
kanununun 358 ve 359 uncu 
maddelerinde yazılı ceza arla ce• 
zalandırılacaklarını işaret ediyor
du. 358 inci ve 359 uncu mad-

''Şu musluğun başında dur ; bunu bir 
açan var. Görünce hiç tereddüt etm~
den kafasına kurşunu yapıştırırsın .,, 

••••• 

deleri aynen yazıyoruz: 
Madde 358 - Her kim yalan 

havadis neşir ve işaasile veya 
saır hileli vasıtalarJa umumi 
pazarlar yahut ticaret borsala
rında amele ücretlerinin veya 
erzak veya emtia yahut umumi 
pazarJard:ı alınıp verilen veya 
esham borsa1arma kabul edilen 
evrak ve senedat piyasasının 
artıp eksilmesine sebebiyet 
verirse 3 aydan 3 seneye kadar 
hapis ve 100 liradan 500 lira
ya kadar cezayı nakti ile 
cezalandırılır. 

Madde 359 - Bundan evvel
ki maddede yazıh cürüm resmi 
ruhsatı haiz simsar yahut Borsa 
dellalları tarafından irtıkap o '. unur
sa failin göreceği ceza 1 seneden 
5 seneye kadar hapis ve mes ek 
ve san'atın muvakkaten tatili ve 
50 1 iradan az olmamak üzere 
ağır cezayi naktidir.» 

Dün çıkan kumın hülasllsı 
[ S... Bey yeni ta.şındıklıırı konağın 

tekin olmadığı şayialarına ehemmiyet 
vermiyor. LAkin daha ılk gece, hizmetçi 
odasında döşeme altından sesler geliyor. 
S... Bey bunun hakikaunı anlamağa 
çalışıyor. ] 

T ahtalan tekrar yerine koy
durdum; bu muvaffakiyetsizliğim 
üzerine evdekiler, bana manalı 
manalı 'bakıyorlar, belki de za
ferlerinden memnun oluyorlardı! 
Kimseye birşey söylemedim; ge
ceye intizar etmeyi muvafık bul
dum. . 

Nihayet, efendim, gece aynı 

hal fakat daha şiddetli, dah~ 
sürekli bir surette devam ettı. 

Ben tahtaları söküp, fenerle boş
luğa bir bakayım derken, yuka-
rıda kadınların müthiş bir çığ'ık 
kopardıklarını, aşağıya doğıu 
kaçıştıklarını işittim; hemen koş-
tum. Otur şey değil. 

Onlar odada oturuyorken göz
J eri önünde bfr gölge be irI?iş 
ve kapalı kapıdan çıkıp gıtmış. 

Bayılanları ayılttıkta~ . sonra, 
kardeıim İ... Beyle cllerımızde ta-
banca, bütün evi aramakla ge
ceyi geçirdik. 

Sabah olunca herkesi evde 
hapsettim, kapılan açtırmadım; 
kardeşimle bet aber, tabancala-
rımız elde, kapıya ~~len sütçü

luk yapan adamlar resmen dev- ye, ekmekçiye çıkıyor; ne, eve 
tet blitçesine girmit tahsisatların · kimseyi sokuyor, ne, evden 
nihayete kadar tutulamiyacağını, kimseyi çıkarıyorduk. 
mutlaka bir gün borsadan kül- Sabah işleri bittikten sonra 
liyetli miktarda isterlin mübaya- evi araştırmıya başladık. Dam, 
asına hükumetin muztar kalaca- tavan arası, odalar, sofalar, ha-

lalar, kiler er, kömürlük, odunıuk 
ğını zannediyorJar. Eğer böyle hülasa aramadık bir yer bırak
ise bu adamlara ihtar edelim ki madık. 
zanlarmda çok yanılıyorlar. Bu k d · 1 B k Gece ar eşım ... ey yu ar-
hatalarını anlamak için Türk da ben aşağıda nöbetçi gibi 
milletinin daha 10 sene evvel doİaşıyorduk. Aşağı sofada bir 
istiklal mücadelesine girdiği za- musluk vardı; açık bırakılmış 
man büyük müşkülata karşı ne olacak ki şırıl şml akıyordu; 
tahammül gösterdiğ ni, bu yo!da kapadım, geçip gittim. Arkam• 
ne harikalar yarattığım bir kerre dan : 
hatırlamaları kafidir. - Şırrrr ··• 

- Şırrrr ..• 
Tekrar dönüp baktım, musluk 

açılmış, sular akıyor! 
_ Şırrrrr ... Şırrrrrr ... 
Yine musluk açık; çıldıracak

tım. Biraderi çağırdım, 
- Şu musluğun başında dur, 

buru bir açan var, görünce hiç 
tereddüt etme kafasana kurşunu 
ya pıştırıver. . 

Dedim. Parmağım tetiğe koy
du, hazırlandı. 

Ben yukarıya çıkıyordum. f... 
B. bağırdı: 

- Beyefendiiii, beyefendiiiiiii! 
- Y etişiiiin imdaaat!... 
- Amanmn, şeyh efendi gi-

diyor .. 
Hemen merdivenlerden zıplı

yarak çıkarken şeyh kıyafetli, 

ak sakallı bir adamla karşıJaştım. 
Bana derin derin bakarak te

laş ve endişe etmeden iniyordu. 
Boğazından yakalamak için eli
mi uzattığımı hissetmiş olma1 ı ki 
hızlı hızlı inmiye başladı. Arka
sından takip ediyor, fakat yetişe
miyorduk. Nihayet ilk hadisenin 
cereyan ettiği odanın önünde 
kayboldu. Kapı kapalı idi. Açıp 
içeriye girdik. Lakin kimse yok
tu. Pencereler de sımsıkı kapan
mıştı. Şeyh Efendi sırrolup gitti 
demek. 

Arbk ertesi günü başka bir eve 
taşmmıya mecbur olduk; bu ha
diseden sonra hiç bir şeye itiraz 
edemez oldum. inansam bir türlü, 
inanmasam bir türlü. Bir tarafta 
maddi kanaatlerim, bir tarafta 
gözlerimin şahit olduğu hadise! 

S... Bey susmuştu, fakat ge
çirdiği üç büyük gecenin deh
şetleri ha a yüzünde hissedili
yordu. 

[Bilmedi} 

1 Küçük haberler 

Mart maaşı 
Mart maaşı ayın birine tesadüf eden 

gelecek cumartesi günü verilecektir. 
A Darülbedayi martın yirmisinde Anka

raya giderek Türk ocakları tiyatrosunda 
10 gün temsiller verecektir . 

.A. Suriyeye kaçan Diyanbckir müddei 
umumi mı avini Adem Bey Fransız hükCı
meti ta.rafından mücrimlerin iad"si muka
velenamesine tevfikan hükumete iade 
edilecektir. 
A Güzellik kıraliçesi Mübeccel t\amık 

H. Paristen bugün saat 3 buçukta şehri
mize avdet edecektir. 
,& Maliye Vekilimiz Osmanlı bankası 

müdürüne tahriren cevap vermiş ve hü
kOmetin mühim işlerle meşgul bulunduğu 
şu sırada me1:tubun münderccatı hakkında 
bir şey diyemiyeceğini tasrih etmiştir. 

Bunun üzerine banka müdürü [\ l:tliye 
vekili beyden 10 dakikalık bir mülakat rica 
etmiştir. Vekil Bey müdürü bugün kabul 
edecektir. 
,& Ankarada bu hafta sonunda !\Taliye 

Müfettişleri kongresi açılacaktır. 
,& Umumi vilAyet meclisi toplanmış, 

Sile belediyesine 3 bin lira muayenete 
karar vermiş. meclisin fırka gurupu içti
maında da amell hayat mektebi suiistimali 
meselesi tetkik edilmiştir. 

. ~. . '!'°' . . ·~ L:. . . . . 

' Eski adetlere voyvo· 
at· Geçen akşam geç vakit Ill . 
'dı· baadan çıkmıştım; vapura gı 
• ıO yordum. İlk bahar berberıP 

önüne topJanmış bir kalabaıJ 
gözüme çarptı. Ne var diY 
vapur tarifesinin imkanı nisb 
tinde durakladım. 

Baktım ki orta yerde es 
Ramazan gecelerinde oldu· 

gibi mani söylemeğe uğraş'
bir keten helvacı duruyor; etr• 
fında da haşarıca delikanJılaf 
Adamcağız mani söylemeğt 
destan okumağa kalkıştıkça b' 
gürültü, bir patırtıdır kopuyol' 
du. 

Nihayet aslı bu memleke 

olmayan keten helvacı Ank,tf 
caddesini tuttu, Babıali yoku~ 
na doğru tırmanmağa başla~ 
Haşan delikanlılar, arkasınd 
seslendiler: 

- Voyvo! Voyvo! 

Bana öyle geldi ki ~ 
voyvolar, keten helvasına değ' 

artık birer birer terki liı• 

gelen eski adetlere hitabe!' 
savruluyordu. 

Toplu li!.tw 

Yeni gümrük tarife: 
tatbik olunuyor 

Deyli Telgraf gazetesi Mı 
hükumeti tarafından kabul ol:~ 
nan yeni gümrük tarifesi~: 
meb'us ve ayan meclisleri ta 
fmdan tasdik edildiğini, kı 
Fuat tarafından imzalandı"' 

ve şubatın 17 sinden itiba 
tatbikine başlanıldığını hab~ 
vermektedir. 

Mısır hükumeti ile ticari itr. 
lafnameler aktetmiyen hükuınel'. 
lerin ithalabndan eski tarifeO' 
dört misli alınacaktır. Mı 

hükumetile itilaf etmiyen hü~ 
metlere bir ay mühlet verilec ·ı 
tir. Halihazırda Mısır hükumetJ 
on devlet müzakerat icra etme 
ve İngiltere hükumetinin Y 
tarife dahilinde Mısır hükunı. 
ile itilaf etmesi beklenilmekte J, 

Mısır hükfımetile yapıla i. 
muvakkat itilafnamelerin ıııOJı 
deti bir sene olacak ve 
müddet zarfında Mısır ile de11 
ler arasında ticari mukavelelç 
imza olunacaktır. 

Mısırın yeni tarifesi .. 
1 istiklalinin en müh m tezahilJ' 

rinden biridir. 

Eğer borsa spekülasyonculan 
istiklal mücadelesinde ünifor
malı birer kumandan veya zabit 
olarak bütün bir husumet ale
mine karşı harbeden kahra
manları bu gün karşılannda 
smokinli, yahut fraklı centilmen 
adamlar kıyafetinde görüyorlar, 
bu hallerine bakarak onlan de
ğişmiş zannediyor1arsa aldanmış 
olduklarım çok sürmiyecek, h -
kikate başlarını çarparak anh
yacaklardır. 

Temenni edilir ki bu suret
le nihayet hakikati an ıyacak 
o anlar B. M. Mec1isinin hüku
mete verdiğı yeni kanun kuvve
tini istimale ihtiyaç bırakmasın
lar. 

- Musluk açıldı, fakat mey· 
r and kimse yok. 

,& Ilükflmetimizle tema~ etmek üzere ı-===-~-=====:-=:=-'7": , 
.-.u geceıd •' ingiliz dainler vekili l\lr. Vayt pazar gü-

Her kes iyi bi melidir ki cüm
huriyet kanunları gizli ve açık 
her türlü şekaveti şiddet e men
etmiştir. Spekülasyon ise böyle 
mühim zamanlarda memleket 
ve millet için en büyük şekavet 
kuvvetlerinden fazla bir tehlike
dir. Binaenaleyh medeni haydut
luğun en ıenılerinden olan spe
külasyonda kar ve menfaat arı-

yanlar kanun kuvvetinin kahrından 
korkmalıdır. 

Alehınet A$tm 

D ! k"n yukarda kıyametler 
de nptu; 

-----~ı 

Glakso 
Bütün dünyada gördüğü 

muvaffakıytıti tamaıuile 

~afi olnıas111a kola, uıı, 
malı gıbi mevatlı muhtevi 
olma(hğına tanıanıen kabili 
lıazim ve cok kavmaklı 

• ti 

olmasına medyundur. 

nü, bir hafta sonra da Fransız dainler 
vekili M. Dökloziye şehrimize gelecekler 
ve Ankaraya giderek i\Ialiye V~kilimizle 
görüşeceklerdir. 

Şshrimize gelen Dainler Vekili ZekAi 
Bey he) anatında hükflmetin mayıs niha
yetine kadar taksitleri tamamile tediye 
etmiş bulunduğundan ortada bir tediye 
meselesi mevzuu bahsolmadığını, Ankarada 
yapılacak temasların her iki tarafı mem
nun edecek bir netice vermesi ümidinde 
bulunduğunu söylemiştir. 

Zekii Rey de gelecek hafta Ankara ya 
gidecektir. 
,& lstanhul Düyunu umumiye binasın

dalı:i tasfiye mayıs sonunda bitecek ve 
bina hükOmete intikal edecektir. 
,& Evvelki akşam hareket eden Ankara 

treninin lokomotifi yolda bozulmuş ve 
tren arkadan gelen Adapazarı treninin 
olkomotifi tarafından sevkedilmiştir. 

Cumartesi 

mm 
Şubat 

1930 
J. 51 

r J ' 6,47 - balı•• : 1 'gt \.Jüneşn acguşu: r 

Ayın doğuşu : 3,36 - batışı : f f, 

itfar ; 12,50 imsak: 5~ 
Namaz vakitleri 

Sabah Otıe ikindi 

5 26 12.29 15.28 
4ktam 

17,51 

Bugünkü hava #ıllrJ' 
RüzMdr Poyraz , haıJ<J 

olacaktır. 



I' 

iş bankası umumi M. 
Celil B. in beyanatı 

Bundan yedi sene evvel küçük bir binada işe başlıyan 
bıı teşehkülün geçen ıeneki p/Anço vekiinu tJO mllyon 

liravı bulmaktadır 

İt bankası umum1 müdürü Cehli Bey 
b~nlcanın faaliyeti hakkında kendisile 
gorüşen bir muharririmize berveçhiati 
beyanatta bulunmuştur : 

-Biliyorsunuz ki bu ayın yirmi 
beşinde bankamızm hissedarları 
alelade heyeti umumiye içtima
ına davet olunmuşlardır. Banka
mız şubelerinin artmasına ve 
binnetice muamelatımızın daha 
ziyade genişlemiş olmasına rağ
lnen bu sene, alelade heyeti 
Umumiye içtimaım, evvelki sene
l~re nisbet e iki ay evvel davete 
~uvaffak olduk. Bu hadiseyi 
bılhassa işaret etmek isterim. 
27 şubesi olan bankamız basit 
bir plançoya sahip olan küçük 
b~r şirketin bile gösteremiyeceği 
hır sür'atle bilançusunu bazırlı
Yarak hissedarlarının huzuruna 
i r n ızammın, muvaffak olmuş sağ-
laın bir mesai tarzının beliğ bir 
if d . 1 a esı o arak memnuniyete şa· 
Yan rakam!arla hesap vermiye 
çıkıyor. 

Müessesemizin menfaalı kadar 
aziz memleketimiz ihtiyaçlarını 
da göz önünde bulunduran ve 
h~lkın iktısadi inkişafına ehem
m·yet veren Bankamız bu görüş 
ve düşünce iledir ki 929 senesi 
Zarfında mevcut şubelerine 13 
şube daha ilave etmiş bulunu
Yor. Piyasada halkın lehine fay
dalı bir nazım mevkiine geçen 
her yerde haklı bir itibar ve iti
mat ka7anan bankamız bu sene 

.. zarfında bir iki taneden başka 

... t~e açmayıp mevcut şubeleri
nın faaliyetıne inkişaf sahası 
teınin ve muazzam teşkilat ile 
~~ha iyi bir randman almıya ça
<&facaktır. 

Bu sene hissedarlanmıza tak
dim edeceğimiz bilançomuzda 
ieçen senelere nisbetle dikkate 
fayan farklar vardır. Yedi 
~~ne evvel Ankaranın mütevazi 
ır binasmda cüz'i memurla fa

aı· •yete geçen bankamızın her 
~ne mütezayiden gösterdiği in
ışafı kolaylıkla anlıyabilmek için 

' 0n üç seneye ait bilançolar ü
:rinde basit b ir mukayese yap

ak kafidir. 
lJiUinçolar üzerinde 

mukave~e 

, '1eseli: 927 de senedatı tica
~e mevcudu 3,778,875 iken 
d 8 de 8,131,163 olmuş ve 929 
~· 10,161,167 ye baliğ olmuş-
12r • Ikratatı saire 927 de 

2 
' 133, 843 iken 929 da 

~,760,167,41 e çıkmıştır. Ban-
Ya tevdiat sene besene ehem

'-liyetli nispeHer dairesinde yük
~llıiş ve 927 de 23,907,202 
• de 34,588,898 ve 929 da 
:e bilançonun bu faslını 
~,839,656,97 olarak görüyoruz. 
,
6
eçen sene bilanço yekCinu 
,525,357,86 idi. 

1. Bu yekünun seksen milyon 
ltaya yaklaşması bankanm u
~llmi muamelatının ehemmiyet 
e VUs'atini kolaylıkla gösterir. 
Geçen sene zarfında banka

~'. İzınir belediyesinin hükü
cl tlın müteselsil kefaleti altın
cl' tahvilat ihracı suretile ak
ab~ği iki milyon liralık istikraz 
İıti i•syonları her iki taraf için 
llt !adeti ve muvaffakiyetli bir 
ille tice vermiştir. Bu, Türkiyede 
~ d.efa kendi aramızda yapılan 

finansman işidir. 

Bankanın komür şirketleri 
Bankamızın alakadar olduğu 

kömür şirketlerinin vaziyetleri 
hakkında da size izahat vereyim. 
Bu şirketler üç tanedir. Zongul
dak kömür şirketinde maliyet 
fiatmı indirmek istihsalatı ço-
ğaltmak maksadıle bu şirket 
ocaklarında tesisat ve iş 'etme 
usulleri tekamül ettirildi ve la
zım gelen ıslahat yapıldı. Yalnız 
bu şirkette günde beş yüz elti 
ton kömür istihsal etmekteyiz. 

Kozlu kömür işleri Türk Ano
nim şir keline gelince, Bu şirke
tin sermayesi üç milyon liraya 
iblağ edildi. Burada kömür me 
nabıi şirkete ilave olunan ocak-
larla arttı. Umum servetin 70 
milyon ton kömürü mütecaviz 
olduğu salahiyettar mühendisler 
tarafından teyit olundu. 

Şirket son zamanlarda mü -
kemmel ve asri bir livvare ve 
bir de Elektirik santraliue malik 
oldu. 

Banka gene Zonguldak şirke
timizin ocaklarının, ittisalinde 
bulunan ve pek mühim mıktarda 
madeni ihtiva eden Kilimli ş ir
ketinin ocaklarını imtiyaz ve 
bütün tesisatı ile birıikte satın 
aldı. Bu ocaklar için Avrupadan 
yüksek bir otorite celp ediyoruz. 
Bu mütahassıs ile mukavele yap-
tık. Kendisi nisanda geliyor. 
Vereceği rapor üzerine burada 
da yeni bir faaliyet devresine 
geçilecektir. 
lhtiyat akçesine ehemmiyet 
Bankamız teşekkülü tarihin

denb~ri ihtiyat akçesinin tezyi
dine büyük bir ehemmiyet ver-
mektedir. Müessesemizin bün
yesini takviyeye hadim olan bu 
tedbir bankanın hissedar ve 
müşterılerinin menfaatlerine çok 
uygundur. Bu mülahaza iledir ki 
Kozlu şirketine verilen yeni 
şekilden dolayı Bankamıza hisse 
olarak temin edilen menafiden 
(780,000) liranın ikinci fevkalade 
ihtiyat akçesi olarak tefrikini 
hissedarlarımıza teklif edeceğiz. 

1928 senesinde İtibarı Milli 
Bankası ile füzyon esnasında 
ihtiyat sermayemizı de hissedar-
larımıza hisse ve nakit olarak 
tevzi etmiştik. Hali hazırdaki 
iki milyon liralık ihtiyatımızda 
bu meblağ dahil değildir. 
Tevzı olunacak temettü 
Bu sene geçen yıllarda oldu

ğu gibi yüzde 15 temettü tevzi 
etmemeği ve yüzde 12 tevzii 
ile iktifa etmeği hissedarlanmıza 
teklif edeceğiz. Bu fark hiç bir 
zaman banka muamelabnın ge
çen senelere nisbetle daha dun 
bir netice verdiği zannını basıl 
etmesin, bilakis bu sene de ge
çen seneelcr gibi yüzde 15 te-

. mettü teyziine imk!n gördük, 
ve bu imkan vardır. Fakat ih
tiyati mülahaza bizi böyle bir 
teklifte bulunmıya sevketti. Ve 
şunu da ilaveten söyliyeyim ki 
yüzde 15 e nisbetle bu sene 
eksik tevzi edi ecek olan 
( 126,250 ) lirayı Umumi ihtiyata 
değil gelecek senenin karına 
nakledeceğiz. 

Binaenaleyh bu meblağın tev
zii veyahut büsbütün ihtiyata 
nakli 930 senesi Hey' eti Umu-
miyesinde ve erilecek karara 
bağlı kalacaktır. 

929 da ayrılan ihtiyat akçe
mizin mıktarı bir milyon yüz 
bin lirayı buluyor. Buna rağmen 
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mJ ~ b al z L~ m ıı.unı. ara ını l~ 
EJ Bankamız Kumbara a lan- [ti ~ H l~ lara senede iki defa kura ile ~ı 
L~ nakdi mükafnt vermiye karar l~ı 
f~J vermiştir. Birinci kura ı ohan L~] 
f.~] tarihinde Ankarn merkezi- ~] 
l~l mizde çekilecek ve kazanan eı 
[~ı beş numaraya ıooo ha mü- Mart lm 
!~.-~- kifaf verecektir. Bu koraya Bu l~_ ~+ij '"' -~J tarihten evvel kumbara ~ 

[~J işt·rak edebilmt:k için 1 mart alınız [~J 
i~] tarihine koda; KUMBARA ~ı 
;~ı almış olmak lazımdır. ıBJ 

.~'. Çocuğunuza hem faydalı bir Bayram hediyesi hem de [~ 
ı~] bu kuradan istıfade imkanını vermek için .a 
~\ mı 
r~: &. CCJEILJE JEID)Jİ~Il7l. l~ B B J}~~ Derhal bugün çocuğunuza bir kumbara alınız [mJ 
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tevzi olunacak temettüü % 12 ye 
indirmek istememiz bankanın 

karlı olduğu· halde bu tenzili 
talep etmesi sadeee istikbale 
ehemmiyet vennesirıdeo inbias 
ediyor. Esasen % 15 yüksek bir 
dividant idi. 0 

012 dahi yüksek 
ve makbul bir temettüdür. Ge
lecek sene memleketin iktısadi 
inkişafına ve bankanııı tezayüt 
edecek mesaisine göre hissedar
larımızın bu farkı telafi edebile 
cekleri pek tabiidır. Temettü 
tevziatına dair teklifimiz hey' eti 
umumiyede kabul edilecek o"ur
sa tevziata 1 marttan itibaren 
bütün şubelerimizde başlanacak
tır. On liralık beher hisseye 
yüz yirmi kuruş ve müessis 
hisse senedine 20 Türk lirası 
temettü tevzi edilecektir. 

Bankamızın ana prensiplerin
den birini teşkil eden tasarruf 
meselesine ve iş bankasının bu 
büyük mevzua verdiği ehemmi
yete temas etmeden evvel ban· 
kamızın kambiyo muamelatında 
tam bir muvazene içinde ça ış
mış oldu ğunu, ani temevvüç
lerden hiç bir suretle müteessir 
olmadığını söylemek isterim. 
İkraz muamelibnda da İş ban
kasının ~29 senesi zarfındaki 
mesaısı tamamen normal bir 
safha arzetmiştir. Geçen sene
ki heyeti umu.miy~de i~racı 
karargir olan bır mılyon hralık 
hisse senetlerimiz de tamamen 
sahlmış bulunuyor. 
Hissedarlarımız tehalükle hakkı 

riiçhanlarını kullanmışlardır. Ge
ne ayın ( 25 ) inde toplanacak 
fevkalide heyeti umumiyede 
usulen bunların satılıp satılma
dığı tetkik olunac~k ve ver~ceği 
karar üzerine 1 kanunusanı 930 
tarihinde sermaye hesabımıza 
naklolunacak yüz bin hissenin 
tehsil edilen tam bedeli üzerin
den ( 5 ) aylık olmak üzer~ 
hisse başına elli kuruş teınettu 

1 

.-~~~~~·Yarından itibaren .,........,~~~~öJııı 

Alemdar Sinemasında 

Vatansızlar Cehennemi 
~-----;.;-.• Mari Nolan - Levi St.on ""~~~-
verilecektir. Bankamız tarafın
dan ortaya atılan kumbara ışi 
layık olduğu rağabet içinde 
muvaffakiyetle devanı ediyor ve 
tasarcuf sandığı, mevduat liste
sinde göze çarpan bir rakkam 
halini buldu. 

Yeni senenin başında bu fasıl 
( 2.589,836.46 ) lirayı bulmuştu. 
Tasarruf işi cereyanını ah~ıştır 
yürüyor. işin artık endışeye 
tahammülü yoktur.» Celal Bey 
b rada sözünü kesti. Masasının 
•• l' • de duran bankanın dahili 
uzeıın 

nizamnamesinin sayıfalarını ka-
rıştırdı ve sözüne devamla: 

B bizim dahili nizamname-u, 
. dedi. Mahremdir. 928 sene-

mız, 1 sinde (Hakimiyet) te bası.mıştır. 
İki senelik bir hayatı vardır,. 

Ve ( 113 )üncü sayifeyi bıze 
- tererek, bu sahifada yer bu-

gos 20 · · d lan nizamnamenin ( )ıncı nıa -

d "nin son fıkrasını okudu bu 
esı . 1 .d. 

fıkra aynen şöy e ı ı: 
" Tasarruf ve f ı kir ve hare-

ketini tamim ve küçük tasar
ruflardan memleket ve bankamız 
hesabına topluca istifade te ·nin 
edebilmek için halka azami 
kolaylık gösterilmelidir. Banka· 
mızın tasarruf sandığına ait ı 
şerati ve yaptığı muamele diğer 
bankaların şeraitinden sureti 
kat'ıyyede daha müsait ve sühu
letbahşolmalıdır.,, 

Celal Bey ilave etti : 
Şubelerimiz tasarruf işini bu 

maddeden ilham alarak yürüt
mektedirler. 

7 epeb:ı~ı ly alrosunda bu a/e~am saat 

21,30 da. 

}Jir kitap ~EHREMANETI 
Facıa 4 percte 

m~ ~ ~ onlardan 
b. . K <J71edl 

lrl 3 p•rae 
1111 Nakil ve ter

cüme eden: 
1. Galip B. 11111111 

• 

HATİPLER . 
MUGANNILER 

SPORCULAR 

YALDA 
hstnıertnı Tecruôe Ediniz 

fetkalide IT!emnuo 
kalacaksınız 

Bütün e~ H ecza 
depolRnnda 

ıatıhr. 

VALDA 
ismini taşıJID kutulu 
deruniinde ı.ııp edlalı 

Çifçilere 
Atmakta olduğumuz birçok 

şeylerin içinde servetler sak
lıdır. Bunlardan istifade et
mek isterseniz Ka11bolan servetler 
kitabım alınız. Ankara cadde
si Muallimler kitaphaneıi fi. 
25 posta ücretile beraber 35 
kuruş. 
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Maliye Vekilimizin beyanatı 
Devlet taahhüdatznz giinü giinüne ifa 

etn1iştir ve edecektir 
Dün Millet meclisinde Başvekil 

ismet Paıa Hazretlerinin nut· 
kunu müteakip Maliye vekili 
Saracoğlu Şükrü Beyjn irat eyle
diği nutku hulasaten dercetmiş
tik. Bugün Anadolu ajansının 
bu nutkun metnine ait göndermiş 
olduju tafsilata yazıyoruz. 
Mali ve vekilinin nutku: 

"Muhterem arkadqlarım,hepi
niz biliyorsunuz ki birkaç aydan 
beri memleket ecnebi parası 
ihtiyacı ve döviz sıkıntısı geçir
mektedir. Geçirmekte olduğu
muz bu sıkıntı zaman ıaman bir 
buhran kokusu da neşretmemiş 
değildir. Sadece bir döviz buh
ranı belki de tek başına çok 
büyük ehemmiyetle mütalea edi
lecek hır mevzu deği dir. Döviz 
buhranından çıkabilmekte olan 
diğer neticeler vardır. 

Meınleketin maliyesini, iktısa

diyatını, ticaretini birer birer ve 
birbiri arkasında bir buhrana 
aUrilkliyebilir. Maliyeyi bozar. 
ÇUnkü evveli alınan maaı ve 
ücretler alanları geçindirmez 
bir hale getirir. Saniyen masraf 
tertipleri gayri kafi gelir, bun
lardan tevkif edilmiyenlere mun
zam tahsisatlar verilmek zaru
reti tehaddüs eder ve böylece 
blitçedeki tevazün bozulur. iktı
aadiyatı ve ticareti bozar. 

ÇUnkü hiç kims uznue müd
detli işlere cesaret edemez ve 
aldıimı aldığı zaman kaça ve 
aattıiını aattığı zaman kaça 
atmıttıl' emin olama~, onun 

içindir ki tesiratı itibarile d6viz 
buhranı çok ehemmiyetli bir 
buhrandır ve behPmehal bunun 
önüne geçmek için icap eden 
tetbirler bir an evvel alın

mak lazımdır. Bu kabil buh
ranlar başlıca iki imil tahtı te
rinde tabaddüa eder: bunun bi
risi sadece iktısadi amildir. 

Yani memlekette tediye mü
vazenesinin o memleket aley
hine tedricen bozulması tabii
dir ki ecnebi paruı ihtiyacını 

bu açığı kapamak için artınr 
ve bu artış tedricen milli para 
üzerine teairahm hissettirir. 
Tediye müvazenesi batıra gel
diği zaman tabii onun üzerinde 
teıiratı olan ve en ağır yükünü 
veren bittabi ıdhallt ve ihracat 
meselesi hatıra gelir. 

Dığer amil de ıpekulatorların 
spekulasyon, yapanlann her nevi 
vasıtaya müracaat ederek ihdas 
ettikleı i vaziyet ve haleti ruhi
yedir. Bu bittabi ihtiyaca müs
tenit olmalcaızın birçok alışları 
kendileri yapmak, sonra arkala
rından ayni veçhile birçok alış
ları tahdi~ edebilmek için azami 
propaganda kuvvetine jstinat 
ederek haıkan emniyet ve itıma
dını bozmak surctile tezahür 
eder. 

Bizdeki döviz sıkıntıaı en 
evvel öyle bir zamanda başladı 
ki bundan hiç bir vakit ikinci 
şıkkı yani spekülbyon ve haleti 
ruhiyenin bozulması ihtimalini 
haric görmemekle beraber ondan 
evvel tarifelerin artmıt olması 
ve tacirJerimizin ihtiyaçtan çok 
malı memlekete getirmiş bulun
maları bu buhranın daha ziyade 
ikbsadi olduğu kokusunu veriyordu 
iktıaadi olan bir buhranın daha, 

ziyade bu noktada toplamış 
olmasından naıi iktiaadi tedbirleri 
derhal aldık. 

Aldığımız tedbirler o kadar 
büyük mikyasta, o kadar cezri 
bir şek• lde idi ki bunun muvaf
fakiyetli neticelerini mahdut ay
lar içinde elde etmemiz r azım 
geliyordu. Esasen bizzat buhran 
kendisini bissettirmiye başladığı 
günlerde bu buhrana karşı alın
ması lbımgelen en biiyük tedbir 
zaten alınmış bulunuyordu, bu 
da gümrük tarifemizin ecnebi 
emtiasının memlekete daha az 
duhulüne imkan bırakacak de-
receye yUkselmit olması idi. 

Bilirsiniz ki tarife kanununun 
meclisten geçtiği sırada söylediğim 
gibi bizim sıklet ve hacim üze
rinden aldığımız resimlerin eş
yanın kıymetine nazaran yüzdesi 
takriben yüzde 99 nisbetınde 
idi. Yani Türkiyeye ithal edilen 
emtianın kıymeti üzerinden san
ki biı yüzde 11 resim alır vazi-
yetinde bulunuyorduk. Bu resmi 
tar;fe kanununu tertip ederken 
öyle istedik ki vasati nisbet ilk 
devrede konduğu de!ecede çık
sın. 

Bu nisbet takribi olan yüzde 
20-21 arasında bir nisbet idi. 
Fakat bu defa yeni tarifeyi iş-
lerken ilk devrede konduğu za
man alman yUzde 19 veya 21 
arasında değişen ithalat resmini 
yeniden eıki seviyesine irca 
ederken gayemi mali olmaktan 
ve vergi istihsal etmekten daha 
ziyade iıtinadi esasa jstinat ede
rek memlekdtimizde kabili hi
maye olan ma•adı azami hima· 
)'eye tevaasül etmek olmuştu 
bunun içindir ki vasati nisbetın 
yüzde 19 ili yüzde 21 raddesi
ne çıkmış olmasının manası ta
mamen başkadır. 

Onun içindir ki vasati nisbe
tin yüzde 19 ili yüzde 21 rad
desine çıkmıt olmasının manası 
tamamen başkadır. Biz bununla 
memleketimiz ihtiyacını kamilen 
tatmın edecek derecede bulunan 
ıstihıalltımızı memnuiyet dere
cesinde yaklafan resimlerle hi
maye etmiş bulunuyorJuk. 

Saniyen mahdut seneler için
de ihtiyacımıu tatmine kafi ge
leceğine kuvvetli bir nisbet da
hilinde himaye ettik, diğer me
vadın kaffesinde de sadece ver
gi esasatını takip ettik. Onların 
tahammül edeceği nisbette re
simler koyduk, o halde bizatihi 
bizim tarife kanunumuzun birin-
ci ve mühim iktisadi tedbiri 
buhran tehaddüs ettiği zaman 
alınmış bulunuyordu. 

Bundan başka derhal tesiri 
görülebilecek olan bir tedbir 
daha aldık : o günden itibaren 
devletin sarfedeceği paraların 
bilvasıta veya bili vasıta ecnebi 
memlekete gidecek olan aksamı
nı kAmilen tevkif ettik. Bunlar 
arasında bilvasıta dedim. Çünkü 
memleket dahiline gelmiş emti
adan dahi hükftmet ihtiyacı için 
satın alınabilmesi heyeti vekile 
kararına bağlı idi. Hatta devle
tin bütçesi içinde derpiş edilen 
sarih sarfiyat fasıllarının istima-
line de müsaade edilmedi. Bu 
kııım paralardan ~bundan sonra 
da aarfedilmeyecektir. ÇUnkü 
vekl'etler bu kısım paraları 
bulundukları fasıl ve maddeler
den da bili emtia fasıl ve mad
delerine nakletmektcdirler. 

Fakat biliyorsunuz ki heyeti 
veki.e kararı sadece devlet • 

bütçesini bağ ıyan bir karar 
değildir. 

Bundan başka idarei hususi
yeleri belediye eri, devlet teı:1 -
satlarını, inhisarları ve imtiyazlı 

Fut bol ve Boks 
şirketlerı de bağlı bir surette 
sıkmıştır. Bunların da telep ett ği 
dovizleri sıkı bir mürnkabe al· 
tında kabili tehir olan l arını tehir 
cttirdık. Başka bir cihette sar· 
fedilmesi imkanı olanları o cihe
te imale ettik, sadece zaruri olan 
fabrikalarımızın itlemesi için ik
tıza eden yağ gibi mevadı ipti· 
daiyeye müsaade olundu. 

Kadıköyündeki sahada F enerbahce 
Makabiyi (l)e karşı (6) sayile yendi. 

Boks maçlarının neticesi 
Dün kadıköyünde Fenerbahçe stadında müteaddit futbol maçl 

yapılmıştır.Evvel··· Fenerbahçe Uçilncü takımı Kasımpaşa ikinci takı 
He karşılaımıı ve 
gilzel bir oyun - !#"''" • 
dan sonra ıı· 

A ;c w;q #W """*" " 

fıra karşı 2 sayıla 
galip gelmişttr. 

Müteakiben 
Fener ikinci, Ka
sım paşa birinci 
takımı ile yap
tığı maçı 1 e 
kartı 2 goJle ka
zanmıştır. 

F enerbahçe bi-

Devlet ihtiyacından on milyon 
liradan fazla bir ıhtiyacı diğer 
bir yola imale ettiğimiz gibi 
diğer taraftan vaki olan beş 
milyonluk bir ihtiyacın üç mil· 
yon lira kadarı da dahili sarfi
yat yoluna imale edilmiştir. 

Yani normal senelerde on beş 
milyon Türk liralık dovizJe tat
min edilen ihtiyaçlar iki milyon
la bertaraf edilmiş oldu. binaen 
aleyh bu dahi icap ettirir ki 
iktısadi bir buhran karşısında 
bulunsaydık gümrük duvarının 
ve heyeti vekile kararının tesir
leri ile o buhranın çoktan zayi 
olması va tabii hayata girm~ 
miz iktıza ederdi. 

rinci takımı da, 
pazar lik maçla
rının en kuvvetli 

Dun ,elırtmizt gtkll Rom~n hok! ~mpiyonu ( Karten) 
müJ/alr.bilin arasında 

Vekil B. muteakiben gümrilk 
tarifesinin tatbikinden evvel ve 
sonra gümrük erde a' ınan resim
lerin yekunları üzerinde muka
yeseler yaparak gümrük tarife
sinin tatbikine tekaddüm eden 
aylar zarfında fazla mal itha
linden dolayı giriftar olduğumuz 
sıkıntının tarifenin tatbika gir· 
diği günden bu aya kadar ka-
fesi değilse bile ona yakın olan 
bir miktarının bertaraf edi miş 
olmasına ve alınan tedbirlere 

takımı Makabi ile oynamıı ve 
Musevi takımımn yaptığı 1 
sayıya 6 sayile mukabele etmek 
suretile galip gelmiştir. 

Maç baştan apğı San - Laci
vertlilerin faikiyeti altında cere· 
yan etmiştir. Makabi yalnız bir 
an için bu tazyik albndan sıy• 
rılmıı ve bu bir tek aayııım 
yapabilmiştir. _ 

Bu maçtan evvel birinci kn
menin genç takımı İstanbulspor 
ikinci kümenin en kuvvetli ekipi 
Üsklldarla karşı laşmış ve vakit 
geçtiği için ikinci baftaym on 
dakika oynanmıştır. 

Maamafih bu vaziyette oyun 
durdurulduğu zaman İstanbul 
spor 1 e karşı 2 sayile galip 
vaziyette idi. 

rağmen buhranın devam etmekte 
ısrar etmesi buhranın münhasi
ren iktısadi müessirleıin tev.it 
ettiği bir buhran o madığını gös
terdiğini beyan etmiş ve demiş
tir ki : 

- Ayni zamanda bu buhranda lf 
spekülasyonun ve idari, adli, Galatasaray kullibü tarafın-
siyasi sahalarda tam istiklalini dan tertip edilen boks maçları 
almış olan memlekete ikbsadi dün akşam kulubün bin .. sında 
sabada bunu esirgemek istiyen· oldukca kesif bir seyirci kala· 
lerin bilyük tesirleri vardır. Ma- balığı önünde yapılmıfbr. Genç 
demki iktısadi olduğunu zannet-
tiğimiz devrede ikbsadi tedbir- Boksörler aramda yapı an kartı· 
lerle bunu menetmeğe çalıştık !aşmalardan sonra günün ilk 
ve iktısadi tedbirlerimizin, ölçü- heyecanlı maçı Bahriyeli Hüaa
lerimizin ve rakamların scrha- mettin ile geçenlerde Melihe 
tinden anlaşıldığına nazaran karşı sayı hesabile galip göste
şimdiye kadar bunun kafi gel- rilen Kapoa arasında geçmitti. 
mesi ve buhranın bertaraf olma-
sı iktıza ediyordu 0 halde görü- Müsabakanın ilk devrelerinde 
llıyor ki başka amiller, başka HUsamettin rakibini güzel bir 
kuvvet er müessirdir ve bunlara yumrukta yere düşürmUf, fakat 
karşı münhasiren iktısadi tedbir- ikinci darbesi hasmı yerden 
lerle mücadele etmek kabil de- kalkmadan vurduğu iddia edile
ğildir. Bunlara karşı da muvazi rek mllsabaka haricine çıkarıl· 
tedbitler a lmak lazım geı miştir. mııtır. 
ve idari tedbirlerle dahi mUda- Kadri ile Yorgos arasındaki 
hale etmek zamanı gelmiştir. müsabaka Yorgosun galebesile 

Badehu Vekil Bey istikla l neticelendikten ·sonra günün 
harbı esnasında paramızın vaziye· as ıl mühim karşılaşması olan 
tinden bahsetmiş, ve .müteakıben Saranga _ Frangi Marten maçı 
demiştir ki: 

_ Dev et her tarafta taahhü- yapılmıştır. Geçen defa Saran· 
datını ifa ve borçlarını eda gayı ilk devrede nakautla mağ
etmeyecek ve moratoryom ilin lftp eden profesyonel Frangi, 
edecekmiş, harici ve dahili teah- yüksek bir döğüşü müteakip 
hüdat teehhura uğrıyacakmış Sarangayı bu defa da üçüncü 
gibi şayia1 ar devam edip dur- ravuntta ayni suretle ve ayni yum
maktadır. Şunu arzedeyim ki rukla yenmiştir . 
dev.et teabhüdatını günü günü- lf-

ne ifa etmiştir. Müntazaman ifa Bugünlerde şehrimize gelmesi 
etmektedir. ve ıstikbaldede gü-

b'eklenilen Romen boks tampinü gününe müntazamen ifa 
edecektir. yonu ( Karten) dün Graçya 

Gerek memurların, gerek üc- vapurile gelmiıtir. Yarın aaat 
retle istihdam edile!' kimselerin 19 da Galasaray kulübünde 
ve gerek bizimle alış veriş eden ( Karten ) le ( Küçük Kemal ) 
bize mal veren bizimJe mukave- arasında çok mühim bir boks 
le yaparak malzeme teslim eden maçı yapılaeaktır. 
mfiesseselerin itimat etmesi li- Bu müsabakadan evvel birçok 
zım gelir ki bu tediye intizamı tanınmış bokslSrler arasında 
bundan evvel nasıl idise, bugün müteaddit maçlar icra o una
nasılsa yarıu da öyle olacaktır. _ caktır. 

itizar Bayramda lstanbula 
"Zampara kıral .. tefrikaını7., münderi- Gençler bı·rli~i geliyor 

caamızın çokluğuna mebni dercedilcmedi. 5 
itizar ederız. Bayramda iki milaabaka yap-

mak üzere Ankara Gençler ' 
Jiği takımı btanbula gelecektit 

Yapılan programa göre b 
ramın birinci günü için Gala. 
aaray - Beşiktaş, Gençler bir 
Fener, bayramın üçüncü 
için de Fener- Beşiktaş, Gen~ 
birliği - Galatasaray takıml' 
arasında birer müsabaka ic~ 
tanzim ve tesbit e~ilmiştir. 

Dün ti,plandı 
Türk Ocağının geçen haftl 

dan tehir edilen derneği d~ 
öğleden sonra toplanmıştır. ~ 
yascte Ihsan Sami bey, katifı 
liklere Kazım ve Şekip beyl 
intihap edildikten sonra umıa 
katip Fethi bey iki senelik f 
liyet raporun okumuştur. M 
zakereye başlanmadan e 
Gazi Hz. ne, BaşvekilimiS 
Meclis riyasetine tazimat t~ 
grafları çekilmesi alkışlarla Jıl! 
bul edilmittir. İki sene için 
ebediyen kaybedilen arkadaş 
için fatihalar okunmuş, Oca 
1000 kitap hediye eden Nivy 
baı şehbenderi Münir Süre 
beye teşekkiir edilmesi kar 
!aşmıştır. Bundan sonra id 
heyeti raporunun münakaşa 
ba9lanmıştır. Ocakta ka 
olup aidatım vermiyenler h 
kında verilecek karar şidd . 
münakaşalara sebebiyet ver 
neticede mükerrer müracaatı 
rağmen aidatını vermiyeııl 
hakkında yasa ahkamının t•. 
biki için idare heyetine sal 
yet verilmesi kararlaştırılmıştıt: 

Anadoludaki Ocaklara şe 
belediyeleri yardım ettiği hal 
İstanbul Emanetinin Ocağa Y 
dımı kesmesi de münakaşal"v 
yol açmış, neticede cemiyet 
belediyeden Ocağa yardım ' 
mesinin talep edilmesine kafi' 
verilmiştir. 

Bütün Ocaklıların milli us;; 
ruf ve iktısat cemiyetine bJ 
olmaları memnuniyetle ks O' 
olunduktan sonra idare ve JIJ ,ıt 
rakabe heyetlerinin raporl ı' 
tasnif edilmiş, hasta bulıaaJ "'1 
Nakiye Hanımın hatırı soruJIJJll d• 
çocuk haftasının bu sene JJ* 
Occakta yapılması, konferde' 
ve konserlere busene de eJı 
vam edilmesi kabul ediJet 

0
, 

yeni idare heyeti intihabat~ 
başlanmıştır. Gizli reyle yapı";U 
intihap neticesinde Vali ~O~ 
Muhittin, Hüsamettin Fuat, dl}' 
nettin, Nakiye Hanım, f ~,i' 
Ihsan sami, Cevat, ":1tJsaJ'
Beyler idare heyetine Nacı, lcİ~ 
Arif Rüştü Beyler de müra 
seçilmişlerdir • 
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nzzamnamesi 
le 304 senesinde yapılan DarW
L -tıe nızamnamesinin tadiline 
~..... ·ı . t" ven mış ır. 

matedcr. 

Bugünkü bulmacamız 
Solda~. sağa ve yukardan aşağı: 
1 - \ ucudun maddelerinden biri [<> 

Ma7arca sen [2], durgun [5] - ' 
2 - Sabıt olmak [8], nota (2) 
3 - Hilesiz [3], namus [2] 
4 - Keder (4], kıyı (5) 
5 - Yama [2], çayır çimen yer [S) 
6 - Bahriye nezaretinin eski yeri (g) 
7 - Yilz [2], bir yem [4] 
8 - Beyaz (2], halk gazeli [4) 
9 -- Yapılan [6] 
1 O- Yapmak [4], geber [2] 
11 - Ok [S], pis [5] 

Seyrisef ain 
!Y ~rkeı. tccııtegt: (salata Kopr!ı batınd 
eyoğlu l 6l. Şubıı erenıes\ Mııhmu 

diye Hııııı ıı tında ~ııınbu l74 J 

Bozcaada postas ı 
( G E L İ B O L U ) vapuru 

22 Şubat cumartesi 17 de idare 
rıhtımından hareketle Gehbolu 
Lapseki , Çanakkale, İmroz, 
Bozcaadaya gidecek ve Ça
nakkale, Lapseki Gelıboluya 
uğrıyarak gelecektir. 

An alya postası 
(KONYA) vapuru 23 

Şubat Pazar 10 da Galata 
rıhtımından hareketle İzmir, 
Küllük, Bodrum , Rados , F et
hiye, Finike, Antalyaya gide
cek ve dönüşte mezkür iske
lelerle birlikte Aııdifli Kal -
kan, Çanakkale Geliboluya 
uğrıyarak gelecektir. 

l udanya postası 
Cuma, Pazar, Sah, Çarşam

ba günler; idare rıhtımından 
9 da kalkar. 

24 şubat pazartesi Trabzon 
• birinci postası yapılmıyacaktır. 

Ltıleburgazın M:ındıri<ı.ı kar e nden olup 
Çatalcanın Gc.ikçeli kari} esındc sakin 

Ali oğlu Jlü~e)in \ğa\a 

Çatalca hukuk hdkımlığlnden : 1 J üse\ in 
Avni Bey tarafından ııle\hınize ikame 
olunan bin 'cdı 'uz ~eksen lira alncnk 
dava ının cerc\;ll eden muhakemesi 
neticesir.de m"blt\,.ı mezbıırun cıırihi 
da,·::ı olan 25 mn\ ıs 929 tarihinden 
itibaren ına:ı faiıi nızami tahsililc mi.ıddc
İ\ c ıtnsına , e Oll knddl:mn bu bapt:ı 
mevzu hnczi ihtı, :ıtırın ı:ısdikine ve 
yüz lira ücreti 'ek le tin uhdcnize tahmi
line J 5 kftnıınııe\ 'eı 929 tarih nele karar 
\erilmiş \C bu hı :.ı taki ıllın ıkamctgı1-
hınızın meçhul olnın~ı hascbıle m:ıhkcme 
dh nnhnne ine talık kılınmış oldugundan 
tarihi ill\ndan itıbaren 15 gun zarfında 
işbu karan tem} iz ctmediğıniz takairdc 

kesbi kat'h et cdecl:ği hukuk usulü 
muhakemeleri kanununun me\ adı mute
allika.,ına te\ fil,an tebligat makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

7 . - VAKiT. 22 Şubat 193& -

Devlet Demir yolları ve Li-
manları Umumi idaresinden : 

1200 meşe travers kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 15 mart 1930 cumartesi günü saat 15 te Ankarada 

Devlet Demiryolları idaresinde yapı lacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat 

teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyo

nuna vermeleri lazımdır. 
Talıpler münakasa şartnamelerini üç lira mukabilinde Ankarada 

malzeme dairesinden, ls.tanbulda Haydarpaşa mağazasından tedarik 

edebilirler. 

Devlet Demir yolları ve Li
manları Umumi idaresinden: 

Muhtelif eb'atta ceman 200 M3 çam, meşe, gürgen ve dişbudak 
kereste kapalı zarfla münakasaya konmuttur. 

Münakasa 12 mart 930 çarşamba günü saat 16 da Ankarada 
Devlet Demir yolları idaresinde yapılacaktır . 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 

teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar Umumi müdürlilk 

kalemine vermeleri lazımdır. 
Talipler münakasa şartnamelerini üç lira mukabilinde Ankarada, 

malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa mağazasından tedarik 

edebilirler. 

Devlet demiryolları ve limanları 
umumi idaresinden: 

C} lemelcri H:ln olunur. 



c ? !: ..... _ .. ......., .......... .....,_._ 

Gueteye &önderllecelc mettoplann üzerine idare içinse ( idare ) yazıya 
alt se (Yazı ) lşuetl .konulmalıdır. 

• 1 - • le (![ - ... t .... ........ ••k ......... ~ k ...... ......... •. ... . -........ ......,~ ...... _ ......... . 

A DD!
KARLI iSLER 

ŞERiT MAKiNELERi ~er cins i~ ve lhtik ıeritler 
ımal eder, buıt ve ucuz. 

ÇORAP ,, Dnz ve çiçekli el ile ve otomatik. 

KOTON 

RAŞEL 
BRODE 
DIKlş 

" 

" 
" 
" 

TEZGAHLAR 

Son sistem Kappel marka tekem· 
mili etmiı çorap makineleri, büyiik 
miktarda, Avrupa usuln. 
Son tekemmOlitla mllcehhez. 
Enli tamamile otomatik brode itler. 
Trikotaj, kürk, Ov~r!ok ve saire. 
Çuval Bayrak ve sair her cins mal 
dokur el ve mot6r ile milteharrik. 

BASMA MAKİNELERi ipekli. ve . ytınln kumaşlar llzerine 
her cıns çıçekler basılır. 

BeyoQlu mal müdü
riyetinden: 

SATILIK APARTIMAN.-No 
41 Hacı Mensur sokak Şifli: 
bodrum kat altı kömllr tik altı 
odunluk bir çamaşır hane bir 
banyo hamam bir oda bir hali: 
birinci; kat d6rt oda bir mutfak 
bir hail; ikinci kat dört oda 
bir mutfak bir hali; üçüncü kat 
d6rt oda bir mutfah bir hali, 
dördtbıcil kat dört oda bir 
mutfak bir hali; bqinci kat 
dart oda bir mutfak bir bal&; 
albncı kat d6rt oda bir mutfak 
bir hail Oat6 açık daraça su 
deposu ve tulumba elektrik ve 
terkosu havidir. 329 senesinde 

= SAYISI HE~ 'YERDE & KU~UŞ = 
MATBAA VE iDAREHANE: 

fSTAl\RUL, Babıali, Ankara C'addeslode • VAKiT Yt:;RDU • 

Tel . ım ( lrARE l~LEltl) 1171 ( YAZJ l~LERI) Telpaf ı VAKiT, ..- ..... 

0000~00000000000000000000000 

Feyziati lisele 
ğ Saraçane başında 
g Münir paşa konağında 
g Feyziati lis~leri şubatm 22 ıncı cumartesi giinii 
o S traçet nebaşmda Miiuir paşa kouağında yeniden 
g açılacakur. 
o )Juallimlerimizle leyli ve nihari umum taleberıi 
a 
0 mezkur günde saat sekiz buçukta mutat progranı 

••• ve safr sanayie ait her cins makineler. Tilrkiye umumi 
acentesi Y. Şmorkyan, latanbul Sadıkiye Han 31- 33 

Tel lat . 2256 

Tenıinat ''e büyiik 

ı iııta edilmiıtir. Tramvay istas
yonuna iki dakika mesafededir. 
Tahmin edilen kıymeti 15000 

a veçhile derslere başlaunıak iizere mektep binasınd 
g hazır buluıııuaları. 
o İhtar: Leyli taletie bilumun1 leyli levazınıun g 
o . l'd' 

~~- 1 
Istanbul ithalat güm-

rü~ü müdürlü~ünden: 
8 Paket 

2 " 
1 " 
2 " 
2 

" 1 
" 3 " 6 
" 1 
" 5 .. 

1 
" 

' " s " 
1 

" 4 " 
1 

" 1 " 
1 " 
1 " 1 " 
1 " 3 .. 
2 

" 2 
" 2 " 1 
" 

ı " 3 .. 
6 Çuval 
4 Sandık 
1 Paket 
1 Sandık 

1 " 
1 " 

Kilo Marka No. Cinsi eşya 
69,720 • • ipek pamuklu harç 
14,250 • • Pirinç ve kaplama lordun 

Pirinç kiipe 4 • • 
14,530 
9 
4,650 

13,650 
40,550 
2,200 

31,870 
6 

28,200 
33,650 
4,250 

26,760 
3,100 
S,600 

850 
S,520 
7,820 
5,250 

20,970 
13,270 
7,150 

11,200 
3,800 
2,20 

224 
133 
336 
14 
77 
29 

104 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

• • 
• • 
• • 
• • 

• • 

• • 
• • 
• • 

İpekli yiinlil listik ıerit 
Ostnpn 
Ustik yashk 
Livanta 
Seltlloit cep aynası 
Listik balon 
Pamuk ipliği 
Bakır fınn 

Dilli····-1,elr INrftH\ı 
Keçe ppka 
Pamuk ıerit ve seccade 
ipek ve yiln ipliği 

• • Pamuk korsa 
• • Yağlı boya resim 
• • . Galalit iğne 
• • P11inç tife kapağı 
• • Mlizeyyen kutu 
• • Podra 
• • Sunt ipek boyun atlası 
• • Lastik ia':.arpin 
• • Suni ipek 
• • ipek ve pamuk yastık örtii 
• • Düğme 

T F C 8904 - 6 Listik ve toka 
1198 O Ağaç kabuğu 

W F B O Demir çakı 
B C 1 402 Kart postal 
P E A O Elektririk motörll 
H P O Vernikli boya 

R Z C C O O Pamuk harç 

Bal&da muharrer 34 kalem qya 24 - 2 - 930 tarihinden itibaren \ 
l.tanbuı ltballt gilmrllğil aabf anbarmda bil milzayede satı1acap 
ilAa olmaur. ı 

Satılık mürettıphane 
levazımı ve hurufat 
Babılli, Rqit Efendi hanında (Yeni matbaa) mn hurufatile 

mllrettiphaneai 23 tubat pazar günll sabahı saat onda müza
yede ile satılacaktır. isteklilerin hazır bulunması. 

lira nısfı pqin nılfı dığeri bir 
sene aonra almacakbr. Satıt 
muamelesi 22· 3 - 930 tarihine 
müsadif cumartesi gllnii saat 
15 te beyoğlu mal mildOrlilgünde 
pazarbk suretile yapılacaktır. (R) 

* SA TIUK EV - Beşte bir 
hissesi : No 19: Galatasaray 
Hacı Mimi mahallesi Tercilman 
çıkmaz sokak ( Beyoğlu ) : Bet 
katta sekiz oda bir mutfak iki 
hail d6rt koridor llç kiler açık 
daraça terkos ve elektrik : tak· 
dir edilen kıymeti 700 lira 
ihaleyi mntaakip alıaacakbr. 
Sabf muamelesi 22-3-920 tari• 
bine mllsadıf cum .. rtesi lf(lnll 
saat 15 te Beyoğlu mal mOdllr
lnğllnde pazarlık auretile yapı
lacakbr .(R) 

o tırme ı ır. 
aooooooooooaooooaaoooaaooaaa 

Karamürsel mensucat ve tica 
Anonim ıirketinden: 

Şfrk:edmlz hlssedaran heyeti umumiyesi 1930 senesi marnrun 24 Dncü pa 

günll saat onda Süleymaniyedeki fabrikamız salonunda ıureti adiyede ~aa 
olunur. 

RUZNAMEI MÜZAKERAT 
Madde: 1 - idare meclisi ve mUrakipler raporlanmn ökunmıla. 
Madde: 2 - 1929 senesi bilAnçosu ile klr ve zarar hesabının 

idare meclisinin ibrasa, 

Madde : 3 - fdare meclisince tevzii teklif edilen k!nn kabul ve wditi, 
Madde : 4 - Jdare meclisi azasından müddetleri hitam bulan ild zatın 

aza intihabL 

Asaleten veya vek!leten on hisseye malik olan hissedarların içtima gün .. 
ewel on gün zarfında şirket merkezine müracaatla duhuliye varakası al 

rica olunur. 

Istanbul ithalat gümrüğünden: 

7' san<lık 3750 kilo miimul şeker 
Balada muharrer bir kalem eşy 

24-2-950 tarihinden itibaren Istan 
bul ithalat gümrü~ü satış anbarınd 
bilmüzavede sablaca~ı ilan olunur 

.. ·-··--,.---..;.;=::~:.=:=::=:;;:;.;:::===..::===· 

... Kad1n Ruhu ... 
BUGÜN ÇIKTI 

Yazan . S!!flv~ Mıthat 
Kend:sini seven herkes bu 

içtimai eseri okuyarak baya· 
tını tanzim etmelidir. Hayati 
ve faydah mevzular üzerin~ 
olma••na rağmen tanesi 25 
kuruştur. Muallim Halit 
•-• Kitapbanesinde •-• 

~TANDAl\T 

1 GILIZ 

KARYOLALARI 
Gayet sağlam ve rahattırlar 

Beyaz ıs, s yah 14 lira 
Beyoğlunda 370 numaralı 

B \ KEi\ )fağazalarında 

Sermayesi: 10,000,000 lngiliz lirası 
l~ıa11hnı ..ı c•..-111.-I ({ TelPlon lstauhul 1948 

Beyottu da•~•' - T e elon Beyotla 1303 
Senedar ve, polıça mukahılinde muayyen ve vadeli veya he· 

Yenı icra ve iflas kannnu ıerhi 
Hakim oğlu Ahmet Refik Bey 

Mahkeme! Temyiz Hukuk ve icra azasından 

3 üncü cilt neşrolundu 
Blltün nilmunelerilc ameli ve nazari milhim bir ıerhtit• 

Her cildi 150 kuruştur. Satıf merkezleri: lstanbul Ankara cad
desinde V AKIT, CiHAN ve iKBAL kntnpaneleri. 

DıEi~*ieiiaee&eeeeeeeeeee~aca~:DS• 
Mes'ul müaür : Refik Ahme t • 

··matbaamız·"-HiZir~~-ia·müceiihez&r 
Tamanıen menıleleı yapısıdır. Resnıen kabul edilmiştir. Memleleıinıizde geçen sene kurtardığı servet iki milyon 1 rayı ıuütecav.zd~ 

Galata, Eski Gümrük caddesi, Halis SelihaUin Telefon. 8.0. 1447 


