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Rakkamların gösterdiği manalı 
vazıyeti göz önünde tutmalı - -

f Türkiyenin muhtelif memle
ketleriyle olan harici Fcaret 
vazıyeti tetkik edilirken bilhas
sa Almanyayla olan iktısadi 
rnünasebatımızın mübadele pi
lançoları birkaç cihetten dikkati 
calip bir manzara gösteriyor. 

Bir kere geçen gün (Mılliyet) 
refikimizde Siirt meb'usu Mah
rnut Bey arkadaşımızın işaret 

ettiği veçhi~e Tiirk ticareti ha
rıc ye ofis=ndcki istatistikler 
Almanyanın Türkiyeye itha!iita 
Türkiyenin Almanyaya olan ih
racaundan çok fazladır. Vakia 
Alman mahafili resmiyesi tara
fından böyle bir fark olmadığı, 
bilakis itnalatiyle ihracatın he· 
rnen mütevazin bir halde bulun
duğu iddia ediliyorsa da cemi
yeti akvam t~rafından tertip 
edilen is tat· stikler Almanların 
iddialarındnn ziyade Türk kctyıt· 
Jarının daha ziyade hakikate 
yakın olduğuna delalet etmek- 1 

tedir. Bunun için bu mevzu 
üzerinde ciddi suretti! tevekkuf 
etmek lazımdır. 

Filhakika bizim istatistikleri
mız son üç sene zarfında Alman· 
yayla Türkiye arasında mübade
le edi.en ticari kıymetleri şu 

suretle tesbit etmiştir: 
Türkiyenin Almanyayla 

harici ticareti 
!'ent' lthaldtımız liın ihracatımız lira 
ı 92<> 39, I 72 354 20.55 l ,611 
19.Hı ~7,37G,2tı7 19,838,183 
1IJJ1 ~7.048 541 ı 3,649,042 

Şu rakamlara nazaran Alman· 
yadan Türkiyeye 7 milyondan 
J 8 milyona yükselen fazla ilhallt 
vuku bulmaktadır. Bununla bera
ber şunu da ilave edelim ki Al
manyadan Türkiye Ji mantarına 
gelen ve Türk gümrüklerine 
kaydedilen mallar tamamen Tür
kiyede sarfedilir, halbuki Türki
ycden Almanyaya giden bütün 

Mehmet Asım 
l Alt taı afı 2 inci sayıfada] 

Konten,jan işleri 
Devle bankası tarafından mu
vaffakıyetle tanzim edilebilir 
Mutahassısların 

Dıvlet bankası idare mecfüi rei!i 

Nusret Bey 

1ıtaleaları soruluyor 
Haber aldıfımıza göre kon

tenjan tatbikatının değiştirilerek 
bu işin devlet bankası tarafın
dan görülmesi hakkın da tetki. 
kat yapılmaktadır. Bu hususta 
lstanb!ll mali mahafıline mensup 
milli bankaların idare meclisin
den bazı zevatın fikirlerine 
müracaat edilmiştir. 

Diğer taraftan bu meselenin 
ecnebi banka direktorlarının 
dahil olatakları bir komisyonda 
tetkik edileceğide mevzuubahs
olmaktadır. 

Devlet bankası şimdiki halde 
kambiyo mürakabe işini gör
mekte olduğundan Döviı kon

i Alt tarafı 2 inci ~ayfada 1 

Alman Reisicilmhur intihabab münasebetiyle 

· Jlitlerin rii yası 
· ' - Bir Fransız karlkatUrU -

Mücadele 
10 Nisanda 
Tekrar edilecek 

Berlin, 14 (A.A) - 37,387,000 
intihap pusulas1nın netic~leri: 

Hindenburg, 18,487,000 rey, 
Hitler, 11,300,000 rey, Thael
mann, 4,940,000, rey, Duester
berg, 2,456,000 rey, Winter, 
103,000 rey, 

Hindenbuurgun mutlak ekse
riyeti haiz olması için takriben 
400,000 rey noksandır. 

Reylerin tasnifine müteallik 
resmi muamelelere hitam vermi
ye imkan yoktur. Zira taınif i~i
ni görmekte olan Berlin memur· 
larmdan biri Berlinde 800,000 
reye ait neticeleri gösteren tab
loyle birlikte ortadan kaybolmuı
tur. 

Berlin, 14 (A.A) - Berlin 
intihap dairesinin bir kısmına 
ait intihabatı gösteren cetvelle 
birlikte ortadan kaybolan me
mur bu vesaik elinde olduğu 
halde bir lokantada yakalan
mışbr: 

Mamafih Berlin ve eyaletlere 
ait reylerden takriben 800.000 
reyin ne olduğp malum değildir. 

Berlin, 14, (A.A) - Rctslcnm
hur intihabatmm neticeleri, baı-
vekil için dolayısiyle bir zafer· 
dir. Hükumetin rakipleri mare
şalin müntehipleri meyanında 

bulunmasına rağmen mumailey-

f Alt tarafı 2 inci sayıfamızda ] 

Telefon şirketi 
mahkemede! 

Belediye müfettişlerinden Ali 
Yaver B. tarafından telefon şir
keti aleyhine açılan dava evrakı 
altıncı müstantikliğe verilmittir. 
MüddeiumumtJik de ayrıca şirket 
müdürü M. Vatson aleyhine da
va açmıştır. 

Yeni Belçika 
Sefiri geldi 
Başka bir vazifeyle memleke

timizden ayrılan sabık Belçika 
sefiri M. Lec!erc'in yerine tayin 
edilen Belçikanın yeni Ankara 
ıefiri M. De Raymond dünkü 
Avrupa ekspresile şehrimize gel
miş, istasyonda Belçika sefareti 
müsteşarı M. Mott'!a Istanbul 
Belçika başkonso~osu M. Filipos 
tarafından karşılanmıştır. 

Belçikanın sabık Çekoslovak
ya sefiri olan ve şehrimize Pe
ragdan gelen yeni sefir dün bir 
muharririmize şunları söy!emiştir: 

- Türkiyeye ilk defa geliyo
rum. Memleketinizi şimdiye ka
dar ziyaret etmiş olmamakla 
beraber çok takdir ediyor ve 
buraya gelmeyi çok arzu edi
yordum. Bu arzumun tahakkuku 
beni pek memnun etmiştir. 

Tilrkiye ile Belçika arasındaki 
mi.lnasebat dostanedir. Bir iki 
güne kadar hükumet erkaniyle 
temas etmek ve itimatnamemi 
reisicümhur Hz. ne takdim eyle
mek üzre Ankaraya gideceğim. 

1 • 

Hariciye vekilimiz geldi 

Siyasetimizin hiç bir 
gizli tarafı yoktur 

Tevfik RUştU bey istasyonda 

Hariciye vekilimiı Tevfik Rüş- ordu kumandanı Şükrü Naili Pa• 
tü bey iki buçuk ay kadar sil- şa, vali muavini Fazlı, polis mü• 
ren Iran ve Rusya seyahatinden dürii Ali Rıza, muhtelit müba· 
sonra dünkü Avrupa ekspresile dele komisyonunda baş murah· 
Sofyadan şehrimize ıelmiştir. hasımız Şevki beyle murahhas· 
Ekspres Yugoslnvyadaki kar fır- Jardan Kerim bey ve M. Ander• 
tınası yüzünden Sofyaya teehhür- sen, M. Holştad, Amerika sefa-
le geldiği için Tevfik Rüıtü bey reti müsteşarı M. Şov, Sovyet 

ancak on altıda şehrimize var
mış, Sirkeci istasyonunda polis 
ve asker müfrezeleri tarafından 

konsojosu M. Maligin, Bulgar 
konso '.osu M. Balamezof, ticaret 
odası reisi Nemlizade Milat, be
lediye reis muavinlerinden Hl· 

selimlanmış bu sırada askeri mit beyler ve diğer bir çok ze• 
bando selam havası çalmıştır. vat bulunuyorlardı. 

Hariciye vekilimizi karşılamıya Hariciye vekilimiz trenden in-
gelcnler arasında Bükreş sefiri· dı kten sonra Tokatlıyan oteline 
mız Hamdullah Supbi beyle kol gitmiştir. Bu akşam Ankaraya 

r- - - -
• 

icra ve 
- - - ... ._. ___ 1 

iflas 
Yeni kanun layiha

sının son şekli 
- Dördı.inci.i Sa)•fada -

Darülfünun 
nıeselesi 

hareket edecektir. 
Vekil beyin sözleri 

Hariciye vekilimiz, seyahati 
hakkı~da gaı.etecilere şu beya· 
natta bulunmuştur : 

" Seyahatim bu sefer biraz 
uzun sürdü. Tahrandan Moskova 
ve Berlin tarikiyle Ceneneye 
geldim. Kar ve yolların kapan
ması buradan hareket ederken 
tasarladığım seyahat programını 
değiştirmiye mecbur etti. Bütün 

L - Alcıncı sayrıda - / arzuma rağmen Bağdata ziyaret• 
~:-.--.--..-----------.---.----..----~1 (Lütfen sayfayı revirirıizJ.. 
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Kitap kuponları
~ mızı birik~iriniz ! 
l----- J 

Gazi Hz. 
Ankara, 14 tVakıt) - Gazi 

Hz. bugün Cümhuriyet Halk Fır· 
kDsı merkez:ni teşrif buyurmuş
Jnrdır. 

Kaymakamlar arasında becayı, 
ve tayınler 

Ankara, 14 (Vakıt) - Dahi· 
Jiye vekfileti on beş kadar kay· 
makam arasında becayif ve yeni · 
tayinler yapacaktır. Vste hazır
lanmaktadır. 

OrrUlfUnun mutahassısı 
Ankara, 14 (Vakıt) - Mem· 

leketine dönen darülfünun mu· 
tahassısı marbn 25 inde tekrar 
avdet ederek f Pt kikahna devam 
edecekt•r. 

Kontenjan 
işleri 

Urs tarafı J in .:i sayfada 1 
tenjan işlerinide kolayca tanzim 
edecek bir veziyette bulunmak
tadır. 

Bu mesele etrafında salibivet· 
br kimselerin fikirl'1ine ~öre, 
gümrüklerden muayyen miktar 
da eıya sokmak usulü mütk,lilah 
mucip olduğundan bu usu!Dn 
kaldm1arak, mali arın siparit Te· 
rileceği uman kontenjana tabi 
tutulması daha muvahk ofacak
tır. Bu takdirde Döviz va.rsa si-
pariş verilebilecek ve Döviz yok
sa verilmiyecektir.Bu şekilde ah· 
nacak esaslı tedbirlerle piyasada 
yapılmakta olan spekülAsyonun 
da önüne geç'lebilecektir, 

ten mahrum kaldım. 
Tahdidi teslihat konferansı 

dnba ziyade intizara imkAn hı· 
rakmadı. 

Bildiğiniz gibi dönerken Bul
garistanın kıymetli başvekil ve 
bUyük devlet adamı M. Muşa
nof'un cok nazik daveti Ozerine 
çok büvük memnuniyetle dost 
Bulgaristan dost Bulgar hüku
metini ziyaret ettim. Sofyada 
on ıekiz saat kaldım. Komşu 
hallun fahsımda Türkiyeye karşı 
gösterdikleri bfiyük tezahürat
tan çok mtitehassis ve mütehey
yiç oldum. Her adımda ve her 
yerde Sofyada gördüğümmubab. 
bet alametleri bizim, Türkiyenin 
haklarındaki beslediğimiz hisle
rin tam bir makesiydi. Bütün 
bu seyahat esnasında her yerde 
gördüğüm Te görüştüğüm şey· 
lerden ajanslar halkımızı günfi 
gününe haberdar ettikleri için 
artık onları tekrara lüzum gör-
miyorüm. · 

Çok iyi taktir edersiniz ki her 
§eyden evvel Ankaraya giderek 
büyük ıefimiz reiı:cümhur haz· 
reU rinc ve büyük başvekilime 
ve hukumctime malümat arzet
meden evvel şimdilik daha fazla 
beyauatta bulunmakta mazurum. 
M anıafih şurasını da tasrih et
mekten vaz gemem ki temiz ol-
duğu kadar açık olan siyaseti
mizin hi~ bir gizli tarafı ve saf-
hası yoktur. Onun için Ankara· 
ya avdetimden sonra dahi mey· 
dana çıkacak esrarlı bir şey bek
lemessiniz. Çok tabiidir ki bu 
seyahatim bütün safahatını mu· 
tat olduğu üzere hariciye encü
menimize derhal arzedeceğim 
gıbi bu seyahat esnasında imza 
ettiğim vesikaların tetkik ve tas
vibi ricasıyJe Millet vekillerinin 
huzuruna takdim ettikçe Büyük 
Millet Meclisinde iktiza eden 
maruz.at •• izahatımı da iıidc· 
ceksiniz. Bu itibarla şimdilik 
benden daha fazla bir ıey sor· 
mamanızı çok rica ederim. 

1 
Dahili 1 Ve 
Harici Son elgrallar 1 

Ecnebilere mem 
mizde yasak 

keti-
er 

Adliye encümeni kanun layihasının 
tetkikini bitirdi 

Hllktl.met yasak san'at arasına başka 
san'atları da koyabilecek 

Ankara, 14 (Vakıt) - AdJiye eocümenı bugün Türk vatan· 
daşlarına tahsis edilen san'at ve hizmetler hakkındaki layihayı 
tetkik ve intaç etmiştir. Enciimen harıciye encümenince bir ıe· 
neye çıkarılan müddeti hükumetin teklif ettiği g ibi altı ay bırak· 
mış ve ıunlan da ili ve etmiştir: 

Duvarcılık, nakkaşlık, sıv.tcıhk, kaldırımcılık, tesviyecilik, tor· 
nacı!ık, hamurkarlık, fırıncılık, alelumum ışçilik, hamallık, kü· 
feciJik, kundura boyacılığı, danzig ve barlarda kadın ve erkek 
lizmetçililc,bar oyunculuj'u ve şark cılığı, hükumetin teklifindeki 
matbaacılık ka dmJmıf, bliyUk şöhreti olan artistlerin hükumetin 
müsaadesile gelebilmeleri ilave edılmiştir. Musiki alatı ı mal eden
ler hükurnetin müsaades'lc ge!ebileceklerdır.· Kanun neşri ta~i~ 
binden muteber olacak ve ecnebilerin altı ay zartında ışlerını 

bırakmaları mecburidir İtlerini bırakmıyan lardan sulh mahkeme· 
ai karar yle elli Jıradan yüz liraya kadar ceza a lınması ve bir 
ızahname yapılması da kabul edilmiştir. Encümen hükumeti, ya· 
sak aan'atıar arasına baıka san'atları da ı< oymıya mezun bırak· 
mak için livihaya bir kavıt kovmuştur. 

Yeni bü çe 
Maliye tetkik komisyonu var dat miktarını 

tespit etmiştir 
Ankara, 14 (Vakıt) - Fırka grubu yarm toplanacaktır. Yarın 

ne müzakere edileceği belli değildir. Fırka mali komiıyonunca 
hazırlanan rapor grupta. müzakere edilebilmesi için tevzi edil· 
mediğinden yarın müzakeresi şupbelidir. Ağlebi ihtimal pertem· 
be veya cumartesiye müzakere edilecektir. Maıi encümence Ta· 
ridatın yüz elli yedi milyon tahmin edildiği aulaşılmaktadır. 
Aarıdat bütçesi ona R"Öfe hazırlanacaktır. 

lsveç gurubuyla müzakere 
Gurup hilkftmetJn lideme şeraitini 

kabule miltemayildir 
Ankara, 14 ( Vakıt) - Fenipaıa, Diyarbekir, Filyos, Irmak 

hattını inşa etmekte olan ineç grubu mümessilleri Kampman ve 
Sakala muhasebat umum müdürüFaik beyin riyasetindeki komis· 
yonumuz arasında dün ve bugün müzakere cereyan etmiştir. 
Müzakereye yarın da devam edilecek ve ağlebi ihtimal yar1n 
müzakere nP.ticelcnecektir. Mümess:ııer hükumetin teklifini ka· 
bule mütemayıldirler. lstihbıtr1ma göre hükömet iki hattaki in· 
şaatm bir sene fazlasile 935 senesinde bitirilmesini, taksitlerinde 
938 ıenesine kadar hesap edilerek ödenmesini istemektedir. Hü
kümetçe verilecek taksitler müzakere müsbet neticelendiği tak
dirde yarısı nakit yarısı hazine bonosu o larak ödenecektir. 

Büyük Millet Meclisinde 
Ankara, 14 (Vakıt) - B. M. Meclisi bugün reis vekili Refet 

Beyin riyasetinde toplanarak Seyriıef ain idaresinin l 927 senesine 
ait mutabakat beyannamesiyle idarenin ayni sene hesabı kat'isi 
hakkındaki kanun layihasını müzakere ve kabul etmiştir. ihtiyat 
zabitleri ve askeri memurlar hakkındaki kanunun dördüncü 

·maddesine bir hkra ilansine dair kanun ikinci müzakeresinde 
kabul o'unmu~tur. Mecliı derşembe ~ünü toplanacaktır: 

Dünya piyas 
sarsan öle• 

1 

Kibrit kra!ının intiharı etrafında 

Mücadele 
(Üst rarafı l inci Sayıafad ]' 

hin siyasi vaziyeti bundan dola· 
yı kuvvet bulacaktır. 

HitJer fırkaaı, 11 ,5 milyonluk 
bir blokla Almanyanm en kuv· 
vetli siyasi firkası gibi görül· 
mektc olduğu münakaıadan 
azadedir. Müfrit milliyetperver· 
Jer, Reichstag'ta 200 azaya malik 
olacaklar ve Reicbtag reisi de 
bir Naziı · olacaktir. 

Rcisicümhur intihabatında muh· 
telif namzetlerin kazanmıı olduk· 
ları reyler, intihabattan evv~l 
15 milyon rey tophyacaklarını 
ilin etmiş olan Hitlercileri yese 
düşürmekten bili kalmamııtır. 
Hitlere karıı mevcut olan te· 
veccüb ve incizaplar da zafa dil· 
çar olacaktır. 

Kendi kuvvetleriyle meşru bir 
surette iktidar mevkiine gelme· 
nin mümkOn olmadığı sabit 
olmuştur. Bunun için suyuna şa· 
rap katmıya, bir koalisyon ka· 
bulüne metruti ıurette icrayı 
hükumete karar vermiye mec· 
bur olacaktır. 

· Hltlerln beyennamesl 
Münib, 14 (AA.) . - Hitler 

Nazıa'lere hitaben bir beyanna· 
me neşretmiıtir: 

Birinci mlicadele, bitmiştir 

Merkeze ve marksiıtlere kar 
şı taarruzumuza daha ziyade 
şiddetle girişmiyc sizi tımdiden 
davet ediyorum. Evvelce irat 
etmiş olduğum nutuklarda 13 
Mart intihabahnın neticesi ne o· 
tursa olsun tekrar iı başında gö· 
rUleceğimizi ehemmiyetle kaydet-
miştim. Şimdi hiçbir ıey bizi 
tuı<if etmemelidir. Siaden ka· 
tıyyen tercddilde kapılmaksızın 
gayretinizı teşdidetmeoizi bekli
yorum. lkinci intihap mücadele· 
ıi buıün başhyor. Evvelki mü· 
cadele gibi bunu da bizzat ken
dim takip ve idare edeceğim. 
Hlndenburg, tekrer namzet 

Berlio, 14 (A.A.) - Handen· 
burı intihabatın ikinci devre· 
sinde de namut olarak kalayor. 

Olen komUnlstler 
Berlın, 13 (A.A) - 3 Komü

nistin Nat.isler tarafından itlif 
edilmesine sebebiyet vormiı o
lan ve Hueckswagen'de vuku 
bula~ kanh milaademe haricinde 
Reisicumhur intibabah her ta-
rafta sükun içinde cereyan etmiş· 
tir. lotibabata iştirak edenlerin 
miktarı JJisbeten yüksektir. 

Berlinde Mareşal, Riyaseticüm· 
bur sarayından çıkmış ve bina· 
enaleyh intihabata iştirAk etme· 
miştir, halbuki 1925 intihabatı· 
nın ikinci devreıinde reyini ver· 
mişti. 

Vlyanada arbedeler 

Pariı, 14 (A.Aı - M. Kreu· 
ıerin intıbar etmış olduğu kat'i 
surette sabit olduğundan adliye 
makamah bu gün defnedilmesi 
ıçın bir rubsatname verecektir. 

Viyana, 14 (A.A.) - Hemalı'
daki Nazis kışlasmm kUşat resmi 
münasebetile dfin • Viyana civa· 
rında Hitlercilerle kortJinistler 
arasmda oldukça vahim arbede· 
ler çıkmıştır. Birçok kimseler 

lngilterede akisler yaralanmıştır. Bunların çoğu po· 
Londra, 14 (A.A) : 

Stokbolm, 14 (A.A> - Kreu
gerin intiharı, tasvri gayri kabil 
bir heyecan uyandırmıştır. Borsa· 
nan bir kaç gün kapalı kalacağı 
zannolunuyor. 

Mali mahafilde bütün dünya· lis memurlarındandır. 20 kadar 
da Nazis vardır.Arbedeler, saat ya dalbudak salmış olan bu 

mliessesenin başına gelen işlerin 8, 'de batlamıt ve bütün gün 
tıcaret ve sanayi alemindeki Ottakrin ve Hernals'daki amele 
akisleri ne olursa olsun bundan manallelerinde devam etmiştir. 
tevellüt edecek bütün zararların Buralarda komlhıistler kuvvet-
ancak alakadar şirketlerin hisse li propaganda yapmıılar ve üni· 
senetlerini hamil olan lngiliz ef· formalarını giymiş oldukları hal-
radma ait olacağı söylenmiştir. de sokaklarda nümayiıler y•pan 

Türk-Almaı:ı 
Ticareti · 

(Ba, maknlcmlzden mabut 1 
mallar Hamburg limanına çıka· 
rılır, buraya çıkarılan malların 

yalnız bir kısmı Almanya dahi
line gider, orada sarfedilir, ge
riye kalan kısmı ise ıerbest 
mıntakadan muhtelif şimal mem
leketlerine dagıhr. Demek otu
yor ki gümrük iıtatistiklerinde 

Almanyadan Türkiyeye itbnlit 
kaydedılen rakkamlar hakiki 
miktarı ifade ettiği halde Tür
kiyeden Almanyaya ibraçal o la· 
rak kaydedilen rakkamlar bila
kis hakikatin çok aıağısmdadır. 
Binaenaleyh Türkiyeyle Alman
ya arasında mübadele edilen ve 
Türkiye hesabına menfi suretle 
fark veren rakkamların hakiki 
kıymetini takdir ederken bu ci
heti de hesaba katmak il<tiza 
eder. 

Türkiyeyle Almanya arasında 
mübadele vazıyetini bu suretle 
tesbit ettikten sonra bir de Al
manyanın Yunanistan ve gene 
Almanyanın Bulgaristanla olan 
ticareti hariciye muvazenelerine 
dikkat edelım: 
Yunanlstanın Almanyayla ha• 

ricl ticareti 
Sene lthalAt llra . ihracat lira 
1 ~-J 34,704,1 00 44,835,000 
ı 930 30,492,000 38,666 000 

Bulgaristanın Almanyayla he 
rlcl ticareti 

Sene Irhaldt lir:ı Ihr:ıcaf lira 
1929 26,752,000 29,870,000 
1930 16,647 000 25,321,0UU 
Bu rakamlara dikkat edılirse 

görülür ki Yunanistan ve Bulga· 
ristanla Al·nanya arasındaki ti
cari münasebet Türkıyenin aksine 
olarak Yunanistanla Bulgaristanın 
Je incdir. Yunaoialau ny.aya 

1929 senesinde 1 O küsur mı iyon, 
l 930 senesinde sekiz milyon kü· 
ıür milyon lirahk fazla mal sevk 
etmiştir. Keıalik Bulgaristau 
Almaoyaya 1929 senesinde bir 
küsur mil} on, 1 g30 senesinde 
ıekiz küsur milyon lira fazla 
mal satmıştır. 

Acaba Türkiyenin Almanyaya 
ihracata neden dolayı böyle aza
lıyor? En ziyade hangi ticaret 
malımız bu vazıyetten zarar gö· 
rliyor ? Bu suale tereddütsüz 
olarak .. Türk tütünü,, diye c~ 
vap verebiliriz. 

Zira Türkiyenin Almanyaya 
olan tütün ihracatı son sene 
zarfında büyük bir nispette te• 
na~us etmıştir. Yani 1930 sene• 
nesinde Türkiye Almanyaya 
8.447.071 liralık tUlün sevk ve 
idtıal ettiği hald~ bu miktar 
1931 senesinde birdenbire (6) 
milyon liralık azalarak 2,05~,897 
milvona inmiştir, 

Diğer taraftan Yunanistan bu 
memlekete 1928 senesinde 37 
milyon, Bulgaristan 13 milyon 
liralık, kezalik Yunanistan 1929 
senesinde 32 mily~n, Bulgaristan 
ise 15 milyon liralık tütün ithal 
etmiştir. 

Binaenaleyh her memleket 
muhtelif milletlerle olan ticari 
müoasebatını kontenjan eıasla
rıla tanzim ederken bizim de 
yukarıya kayt ve işaret ettiiimiz 
rakamların g8sterdiği manalı va• 
zıyeti göz önünde tutmamıi bir 
vazifedir. 

M~hmet Asını 
Maıfımattar mahafil, bu inti

harı kredi açılmasına müteallik 
olarak Amerikada girişilmiş olan 

Fransada aklsler Nazialere hücum etmiılerdir. Ru• sefirinin ziyareti 
Paris, 14 (A.A) - Krcuger'in Naziı'lerden yaralananların Ankara, 14 (Vakıt) - Bugüo 

müzakeratın akamete uğramış 
olmasına ve bazı mahalli kredi-
lerin tediyesine ait vadelerin te· 
biri imkinının mevcut olmama· 
sına atfetmektedir. 

Stokholm piyasası iki gilnden 
beri bllyük betbinlik izhar et· 
mektcdir. 

ölümü Paris borsasında evvelce miktarı. 20; komUnistlerinki ise Rus sefiri Suriç Yoldaş hariciye 
tahmin edildiğinden daha fazla daha fazladır. Gece, halk ile vekaleti vekili Şükrü Kaya beyi 
bir tesir yap':Jlıştır. Nazı''ler araaında arbedeler ol-

ziyaret etti. 
lsvlçrede mut tur. . ... .uıı 

Beme, 14 (A.A) - Zürih'teki l====''==========::ıı== 1nııııııııııııınuııııııııııııuııııınıııııııuııııııııııııııuıııuınııPlrııa-
ticaret senetleri borsası idare tahvillerin bugün fiat cetveline Telgraf haberlerlmlzln bll' 
meclisi Kreuger konsorsiyomuna ithal edilmeme.ine karar ver• kısmı 6 ıncı saylfamızdadır._~ 
ait her türlü hisse senetlerilc miştir. ıuııı1111111ııııınııı11111uıııı111ııuııııııvUllllllll111ııııı01llllllflnııııır 
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Timsah, yılan, arslan 
kaplan pazarı! 

Ber]inde işe girişen bir şirket mu
vaffakıyetler temin ediyor 

Birkaç senedenberi, Berlinin 
tam ortasında, büyük bir bina· 
nıo beşinci katında bir şirket 

teessüs etmiştir. Orada, mahdut 
bir daire içinde hemen hemen 
bir hayvanat bahçesi Yardır Bu 
dairede, timsah, yılan, Bukalemun 

veya büyük kaplumbagiilar bulunur 
Bir sirk sahibi, buradan, iıtediğ1 
hayvanı getirtebilir. Sipariş ge
lir gelmez, hayvanlar derhal san
dıklara yeşleştirilerek gönderilir. 
Bu dünyada cıi olrnıyan ticaret
hane, teessüsündenberi, büyük 
bir inki~afa mazhar olmuştur. 

,... 

Hergün, ,, uı•ın .. ört tarafın
dan, Kan _<ladan, Şiliden, Roma 
veya Paristen buraya siparişler 
gelir. Şirket, sipa.·işlerini en seri 
vasıta olan tayyare postasiyle 
göndermektedir. 

Geçenlerde, Londraya sevke
dilen bir arslanın, tayyarede, ka
fesinden çıkarak salona girdiğini 
bildiren bir havadis neşretmiştik. 
Bereket versin orada bulunan 
mürebbisi tarafından tekrar ka
fesine konmıya muvaffak olun
muş olan bu arslanı da, aynı 

şirket aevketmişti. 

,~ i nevi ekmek 
Bu ılikrin de fayda ver

m .. yeceği söyleniyor 
- ---· 

Buğday meselesi günün clıemmi- yet karşısında ikinci nevi ekmek 
IJctli mevzularında.., birisini teşkil et. yemiye başlıyacakları mubakkak
nıckte devanı etmektedir. Dün de mev 
cut fikirlere ilcir•eten ekmek; bir za- tır. Bundan başka ekmeğin bir 
manlar olduğu gibi iki nevi olarak ya. nevine yapılacak zamdan da 
Pılması fikri ortaya atılmıştır. çifçinin faide görmesi güç ola-

r11Dfil ın '~m!llllll il fil ı - m ın lllillliıl wııı~nı· 111 -

1 GEN LIK ~ 
111mıııınııımııınıııııınooımıı•ım~ıımınıııımıııı•nııı•mııııını•ıımıııııııı11mımım8B!!ll!!lııımınııııırınmıııJ1ııı•1mFJ1J 

Ecnebi mektepler-yardım gören çocuklar! 
deki Türk gençleri . 
Bu sene bakalorya imtihanları 

resmi TUrk mekteplerinde 
yapllacaktır 

Bu seneye kadar ecnebi mek
teplerine devam eden Ye sonra 
darülfünuna girmek istiyen genç
ler, Türk mektepleri bakalorya 

imtihamna tabi oldukları halde 
mekteplerinden aldıkları şeha
detnameyle darülfünuna ve yük
sek mekteplere giriyorlardı. 

Halbuki geçenlerde yazdığı
mız gibi Maarif \1ekileti bu 
sene ecnebi mekteplerinden çıka-

cak ırençlerin darülfünun ve yüksek 
mekteplerde bakalorya imtiha
nına tabi tutulmasını emretmif
tir. Hatta geçen sene ecnebi 
mekteplerinden çıkarak yüksek 
tabıile başlamış olan gençler de 
bu ıene resmi bir Türk mekte
binde bakalorya imtihanı vere
ceklerdir. 

Bu gençlere bilhassa şimdi
den bazı tavsiye!erde bulunmak 
isteriz. Ecnebi mekteplerinde 
çok defa ihmal edilen Türk 
lisanı, Türk edebiyatı, Türk 
coğrafyası, Türk tarihi ve Yurt 
bilgisi üzerinde şimdiden ciddi
yetle çalışmıya başlamaları la
zımdır. 

1r=G=;~=~1~;===dikk=~1=r!i 

~ 

Devlet demiryolları Konya istasyon memurları fakirlere yar
dım için bir cemiyet tetkil etmitlerdir. Bilhassa memurların aile
leri bu cemiyet içinde faal bir rol sahibidirler. 

"Konya istasyon semt ocaiının ilk faaliyeti 20 fakir 
çocuğa dıf ve iç çamaşırı temin etmitlir. 

Resmimiz yardım gören fakir çocuklarla cemiyeti teskil eden 
hayırkar genç şimendiferci ailelerini göstermektedir. 

1 Mektepli sporcular 1 

Galatasaraylı Kemal Şefik anlatıyor! 
----- --

Milli takımın teşkili bir teknik ve tecrübe 
meselesidir. Böyle düşünüyorum 

Kemal Şefik mektepli sporcu
larımız içinde hemen hemen en 
ön safta bulunan bir. futbolcü
dür. Elyevm Senbenova mekte
binde okumakta Galatasaray bi
rinci takımında oynamaktadır. 
Genç sporcu suallerimize büyük 
bir nezaketle ceYap Yerdi: 

- Bundan on sene evYel Na
mık Kemal zade Ali Ekrem bey 
efendinin delaletiyle Galatasaray 
lisesine kaydedildim. 

Sevdiğim bir mektebe kavuş-

makla beraber, meşin topu, ve 
o :zamanın meşhur milli takım 

oyuncularını sık sık görmek fır
satına da nail olmuştum. Büyük 
sporcuların oyunlarını ı:evkle ta• 
kip ediyo:rdum. 

işte ben de bu .:suretle yavaş 
ii Bu sene tarih bakaloryasına ~i 
ii kolayca hazırlanmak için mü- il 
ii tebassıs bir heyet tarafından ii 
s~ YÜcuda ietirilmiş olan tarih ii 
Ea el kita hını ( Va kıt) ta takip ii 
ii ediniz. Tarih el kitabından ~i 
H alamadığınız sayıları matbaa- i~ 
g mızda bulabilirsiniz. ii 
::mx::s:s:::a:ı.-:::u: -----·-·:: - -------------

Haberler 

' 

Edebiyat !---
Talebe gecesi Bu mevzular üzerirıde görüşmele. caktır. Bu işten belki bazı mu-

rimize dün devam ettik. Galatada ô- tavassıtların istifade etmderi Çarşamba akşamı istiklal liıe-
nıerabit hanı11da zalıirc tüccarı Melı- kabil olacaktır. sinde son smıf tarafından bir 

Şehirden 
Parçalar 

met Ali Bey şunları söyledi: Çifçinin refahını temin için müsamere verilmiştir. Bu müsa- . Yedi dağın yamaçlarından birin-
E'<mek fiatlarına zam yap- çare aramak ve çifçinin mahsu· mereye Servet Beyin serbest de etrafına kafe~antanları, birahane· 

nıak suretile çifçiye refah temin f Jeri toplamı~ bir yokuş ,·ardır. Bura-
lünü kıymetlandı'rmek ıa··ımdır. münakaşalı kon eransiyle baş- s· k . • ·ıd·-. .b. 1 edilemiyeceğ tam amile tevazzuh .. dan ""ır ·ecıye mı ıgı gı ı, gene m 
"le bu bir memleket meselesidir. lanmıı, müteakiben tiirler, mo- yol bir çok kişileri daha a~ağılara ka 

~tmiş bfir keyfiyettir. Ortaya atı- . Lakin bunun için ekmeğe xam noloğlar okunmuştur. Bilhassa dar indiriyor. Galatasarayh Şefik bey 
an bu ikrin tahakkukunu temin lstı.kbal ı"çı·n çok feyl•r vadeden ·r· - ı k yavac. kendimi futbolün cazibe-m k d'l b.lh l yapmak kat'iyen maksadı temin '" Jfo tarı ıni yaptıgımız l o uza ta ~ 

a sa 1 e 1 assa garpten a ı- kudret B. çok güzel diyeceği- değildir. Şehremanetindes tramvay sine kaptırıyordum. 
na · 11 .. ··kt.. M IA edemez. Bu mesele bugün mü· A~ b ı · · b" · t l n mııa er çuru ur. ese a miz taklitli monoloğunu söyledi. ıkalk1ıktan sonra :sesleri dinleyiniz. g-a ey crımı ır araya op ı-
F ransada ekmek fiatının şu ka- nakaşa kıymetini kaybetmiştir. Ak d'd b d yan Galatasaray ekipine,· zaman 
d K h 

Sonra Bir damla yaş, bir deniz, ·şam ~aat ye ı en sonra ura a se-
ar, Almanyada bu kadar ve öylünün isti salatını ucuza !aletin debdebe.sini, sukutun şfı'şaası- zaman genç kardeşlerine bırak-

b bir umman piyesiyle Pitkinler 
ilmem hangi garp memleketin- maledebilmesi ve istihsalat için 1 nı görmek kabildir. tıkları yerlerden birisini de uzun 

d komedisi temsi edildi. Gençler 
c ne kadar olduau ileı i sürül- paurlar temin edilebilmesi köy- lki çapraz \'.amekanın arasındaki bir zaman sonra ben işgal ettim. 

• cidden muvaffak oldular. Tebrik G G dü. Bu rakkarnları misal olarak lüyü ancak refaha kavuşturabilir. geniş kapıdan içeriye bakınız. Söyle- ayem de buydu. alataHray 
·ı ederiz. mi'-'e hacet '-·ok, hu camekfrnlar şişr• t ı. d m k s or a z mu 1 eri sUrenlcrin bu memleketlerin Hinaenaleyh mesele bu cepheden J J aıumın a oyna a p r u 
lllüstabsıl olmaktan ziyade müs- tetkik edilmelidir. izcilerin Seyahati lerle doludur. lçerde ••Yar ile 7.anu tamamiyle tatmin ettiğinden ta-

bezanu cam ile leh ber bebir,. mısraı- k b d b- .. k b" tcblik olduklarını ve hariçten istiklal lisesi izçileri bu ay ımın er maçın a uyu ır 
m hatırlatan bir manzara var. zevk ve heyecanla oynuyorum. 

lllilyonlarce ton ithalat yapmak Darülbedayide sonunda yani kurban bayramı- K d t 1 ı· d kah,·e d" 
arşı a a M? asın a ' ıye ya - Yakında yapılacak Galata-

lllccburiyetinde bulunduklarını akşam saat l•t•nbul B•l•diııesi na yakın, bir Bursa seyahati zıJı kuytu bir dükkfrndan ağzı rakı ko 
b·ı • u ~ ~ ıı 5 saray - Fenerbahçe maçinı her ı mediklerin kabul edemiyece- 21,30 da ~•hı"l'lTı,.•"n"İ~O'U yapacaklardır. eyabat bir hafta kan bir gramofon bağırıyor. Kadın, 
.. • "'"' l" ij~u • ıt d halde iyi hazırlanmış takımm ka· Rıoı. kadar devam e ecektir. kar~ısındn bir erkek. önlerfode bi rma 

Bizim bu gibi meselelerde ör- K a 1 8 ta s 1 1 1111!!1'.!ılillill,I sa ve onun ii ·tiinde ~işeler, kadehler ' zanması ihtimali daha fazladır. 
tıek 1 k 1 v F Mektepliler futbol ve sürahiler... - Milli takım meselesine ge-

o ara a acagımız ransa, ~\!~~ 1:1\~. ~ •• ','!!' T k t lince: Almanya değiJ, ziraat memleketi 15 tablo ~ · ~ a ımı urneye Burada ~efalet gündüzleri yorgun 
J ı;ı Ç k k ve kınılmı~ olarak yatar. Milli takımı gençleştirmek ve 

o an Bulgaristan, Romanya ve Yazan: Nazım lıııı.ıjı:ı:ı.ı·:,~j;;i,·J,·.,!,I 1 8C8 kuvvetli bir takım teşkil etmek 'f H k .'· ' Geceleri bir nehire düşmüş saman 
b Ugoslavya oJabili~. Halbuki i met Mevsuk bir membadan haber par~alarr. gibi rlöne döne akan ve biri meselesini spor uğrunda s.ıçları-
) Unlarda çifçiyi terfih için yapı- Talebe gecesi aldığımıza güre teşkil edilmiş girdaba yuYarlanan .sefiller iki sahile nı agartmış Avrupada büyük 
d~~. teıebbüslerin ne netice ver- Yakında: Saatçi ikinci musiki bulunan mektepJiler futbol takı- çarpa çarpa ilerler .. Bunlar gün ay- maçlar görmüş ve işin teknik 
ıgıni bilmemiz lazımdır. Ji komedi yazan ve besteliyen mının bir turneye çıkması kati- madan sokaklarda gezerler. Bazan kısmına vakıf mütabassıslara bi-
lki nevi ekmek yapılarak bu- Celal Esat leşmiştir. Bu seyahat haziranda bir sinema dönüşü, tam on ikide elek- rakıyorum. 

bun bı·r nevı·n·ın fı'atını yu··kselt- 22 triklerin bir sönüşü vardır. Takımlarında yer almıf bütün mart salı günü akşamı bü- yapılacak ve genç mektepliler 
ltıck fik d d Zannediyorum ki o zaman ~ehir futbolcü arkadaşlarımı ayrı ayrı ... ri e ameli bir çare e· yük ihtifal Go··te gecesı· 100 Bulgarı'stan Macarı"stan ve A- f 1 t" · ·· k · · ·· ı · · k 
ıfald· ·· ' se n e ını gormemc " ıçın goz ermı a meziyetlerinden dolayı takdir edi-k ır. Bu tal:dirde bugün beyaz üncü senesi tesidi temsile tam nadolu dahilinde maçlar yapa- par. yorum. 
! ,!1ek yiyenler böyle bir vazı- saat 21 de başlanacaktır. caklardır. RURHAN HALiT Nusret Sefe 

·---------------------------------------------------~---------------------" Tarih el kitabı 
'' 

yazımız yarın devam edecek 
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l_s_r_o_R_I 
Pertevniyalde 

Yeni teessUs eden lisede ta• 
lebe teşklllb hergUn biraz 

daha kuvvetleniyor 
Bu mektep yeni açıhı:asıoa 

rağmen mühim talebe teşkilatını 
yapmıya muvaffak olmuştur. Ez· 
cümle kooperatif teşkil edilmiş, 
ve bu teıkil talebeye kaideli 
muaYenetlerdc bulunmuştur. Yal
nız spor teıkilitı henüz zayıftır. 
Bir tek voleybol sahası ihtiyaca 
tekabül etmemektedir. Mektep 
oldukça kuYvetli bir de futbol 
takımı çıkarmııtır. Bir takım 
olempiyat kupası müsabal<alarına 
ittirak etmektedir. 

Voleybol maçlar1 
istiklal Jisesinde voleybol maç· 

larında baılanmıştar. ilk maç 
7 • 6 arasmda icra edilmiş 7 inci 
sınıf galip gelmiştir. ikinci maç· 
ta 8 inci sınıf l O uncu sınıfa 
mağlup olmuıtur. Bu maçlar çok 
zevkli olmakta talebe heyecanla 
takip etmektedir 

ihtisas mahkeme
lerinde 

Istanbul gümrüklerindeki ihtı
aas mahkemesine şimdiye kadar 
39 dava gelmiştir. Bunlardan 
23 ü 1510 numaralı kanunun 
mer'ıyeti zamanında olduğu ci
hetle ilk tahkikata tabi tutulmak 
üzre karar hakimliğine verilmiş· 
tir. 6 tanesi noksan tahkikatla 
ıeldiğ!nden palis ve gümrüğe 
iade edilmiıtir. Mütebaki 10 ki-
tiden 3 ü mahkumiyetle netice
lenmiştir. Biri beraet etmiştir. 
6 ıi de bakılmak üzredir. 

Gümrük idarelerile bazı güm
rük mfifettiıleri tarafından tan
zim edilen tahkikat evralu, bil
hassa kaçakçılık iş:eri hakkında 
yapılan zabıt varakaları kanunun 
54 ilncll maddesinde yazılı olan 
tllftfita uygun olmadığından 

milddeiumumiJik bunlardan ba
ıalarını başmüdürlüge iade et· 

ıniştir. 

Halk evlerinde 
Geçenlerde Ankaraya gitmit 

olan Istanbul halkevi umumi 
reisi Hamit Bey dün şehrimize 
dönmEştür. Bu cuma Halkevinde 
içtimalara batlanacak ve henüz 
komitesi teşekkül etmiyen şube• 
lere intihap yapılacaktır. 

Evlenme 
Muharrir Nudiye Hüseyin Ha

nımla muharrir Nizamettin Nalif 
Beyin evlenmeleri dün Eminönü 
evlenme dairesinde tescil edil
miştir. Tebrik ve aaadet temen• 

ni ederız. 

i Gelenler gidenler ( 

Bır müddetten beri Ankarada 
bulunan Halk fırkaaı viliyet 
idare heyeti reisi Cevdet Kerim 
Bey dun tehrimıze gelmiştir. 

§ ihracat ofiıi müdürü Cemal 
Bey Ankaraya g:tmiştir. S~yle
nildiğine göre Cemal B. Anka· 
rada kontenjan hakkında bükQ
mete izahat verecektir. 

Matbaamıza gelen eserler: 

Kafatası 
Şair Nazım Hikmet B. bu 

isimle bir piyes yazmış, kitap 
Suhulet klitUphanesi tarafından · 
gOzel bir kapak içinde, temiz 
bir tekilde basılmııtır. Nazım 
Hikmet beyin· piyesi on beş 
tablodur; gerek fikir, gerek tek· 
nik itibarile yep yeni bir eser· 
dir, bu geceden itibaren Darül· 
bedayi sahnesinde de temsiline 
başlanılacaktır. Tavsiye ederiz. 

Amca beye göre 
Cemal Nadir B. bu isimle gil· 

zel bir karikatür albümü neşret· 
miştir, Güıide san'atkirın ince 
zeki11, tatlı mizahı, kunetli çiz· 
gi•i bu albOmde birleımiş, ortaya 
pek zarif, muHffak ve etlenceU 
bir eser çıkmıştır. T aniye ede
rız. 

( Devlet Dem Jryolları llanlllrı 1 
Haydarpaşa ve Usküdarla civarında mukim demiryollar men

subninin tedavileri zımnında her gün gidecek doktorlar için bir 
ıene müddetle ve aleni münakasa ile bir otomobil kiralaaa· 
c:aktır. 

Bu jşe talip olacaklarm Haydarpaıaişletme mllfettişliği ka
leminden tedarik edecekleri şartnameyi okuyarak 26-3-932 cu-

martesi günü saat 15 te mezkfır mOfettişlikte icra edilecek mü
nakasaya yüz lira teminat akçesini hamilen i,tirikleri ilin olu
uur. (947) 

J ____________ a_. ___ K_. __ o_. __ s_A __ . __ A_L_. __ K_o_. __ d_a_n __________ _. 

lıli.hiyede bulunan kıt'alar hay· da satılacaktır. Taliplerin mez· 
vanatının ihtiyacı olan 227.800 ki- kur şase ve teferruaboı mezkur 
lo arpa kapalı zarf usulile mürı.a • garajda görme~eri ve şartnameyi 
kasaya konmuıtur. ihale tarihi almak üz~re KOM. a yevmi 
20 - 3 - 932 pazar günü saat ihale günü münakasaya iştirak 
10 dur. Taliplerin fartnameyi gör d k . · t ı.k 

e ece lerın temına ı muva" amek üı:ere her gün münakasaya iş-
tirak edeceklerin iıe ihale tarihin- telerile birlikte KOM.a müraca• 
de lılahiyede Dnğlivası Sa. Al. atları. 92 (687) 
Kom. nuna müracaatları. (95) • • • 

(733) . Haya kuvvetleri için almacak 4 
• • • 

Zafranboluda lotaatın ihtiyacı için 
:i700 kilo sade yağ kapalı zarfla mü· 
nakasaya konmuştur. lhale tarihi 28 

kalem tayyare malzemesinin itasını 

müteahhit taahhüdünü ifa etmdiğin 
de.n mezkur dört kalem malzeme pa· 
zarlık suretiyle 15 mart 932 salı günü 

11 ~~;~.\~;ı3· 
CıGaloAlunda satıhk mU· 

kemmeı hane - Cığaloğlunda k:\
gir dört lıattan ib:ıret on oda, bir salon, 
bir cıhannümo, bir mutfak, bir kiler, bah· 
çc \'e müştcmi!Atı saireyl havi mükemmel 
hane satılıktır. Talip olanlann Galatada 
Mehmet Ali paşa hanında (41) numarayı 
müracaat eylemeleri. 

Setıhk kAglr hane - Divan· 
yolunda tramvav caddesinde kAgir dört 
kattan lbı~t dört oda, bir mutfak, bir 
sarnıç. bir kuyu, daraçarı havi munıı· 
ıam ve nezaıcti fcvkalldeli kAgir hane 
satılıktır Talip olanlann Galwıda !\leh· 
met Ali p:ı~ı hanında C4J) numaraya 
mUrıcaat eylernclerl. 

Ucuz ve acele satllık otel 
ve kahvehane ve garaj - Sir
kecide SalkımsöğUue tramvay caddesinde 
(12) oda, iki salon, ve müştemilAn sai· 
ıeyi ha\ i otelle altındaki kahvehane 'e 
itıisalindcki gam) ucuz sanlıkur. Talip 
olanların Galatada Mehmet Ali paşa hı· 
nında (41) numaraya müracaat eylemeleri 

Sallam ve keleplr Irat sa~ 
tın almak lstlyenlere - 1stanbu· 
!un şerefli n eğlenceli bir mevkilndc 
senevt 17.000) lira kira getiren eml4k 
satalıırnr. CUedeli için hir kısmı peşin alı
narı1k mütebaki mukasseten ve yahut iki 
.se~e. aobrı verilmek üıere kolaylık gös· 
ttrılır) fazla mtılOınat ve tafsilAt almak Is· 
tiyenler Galıt•dn "1ebmet Ali paşa ha· 
nın~a (41) numaraya müracaat eylemeleri' 

Acele ••tıhk hane ve f1rın
Rumclihisannda Alitorlak mahallesinde 
çeşme sok:ı~nda bir kan kAgir bir L:atl 
ahşap iki kattan ib3ret dört oda. bir 
mutfak, bir h:amnrn, bir kuyu. bahçe, 
elektrik ve müştemilAtı saircyi ilmi hane 
ve ittisalinde fırın satılıktır. Talip olan· 
lann Ga'atadı l\lebmct Ali pıışa hanında 
(41) numarayı müracaat evlcaıeleri. 

Satıhk dUkkAn - Mahmutpa· 
şadtı Küı kçii hanı alt katındıı aydı (14) 
on dört Ura kirası olan bir dükkAn sa· 
tılıktır Talip olanlann Galatada Mehmet 
AIJ pqa hanında (41) numaraya mura· 
caat eylemeleri. 

Acttle ve ucuz sallhk ha· · 
ne - Beyoğlunda Kamer hatun mab:ıl· 
lesinde kdglr dört kattın ıbaret (G) oda, 
bir mutfak, iki sora. hir sarnıç, bahçe, 
elektrik ve müştemilAtı !alı eyi ha\i hane 
acele ı·c ucuz .sıtılık olduttu gibi bir 
katı kiralıktır. Talip olanların saat on 

buçuk tan beşe kadar Galuada Mehmet 
Ali paşa hanında 141) numroya mürac:ıar 
eylemeleri. 

~ ~~l]!!~l~lli~~m llıı '1JW~lıl 
Doktor 

Hafız Cemal 
Dahllt hstahklar mutahassısı 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra saat 2,30 da.ı 5 e) kadar lstan· 
bulda dh·anyolunda 118 numaralı hu• 
susl kabinesinde dahili hastahklan 
muayene ve tedavi eder. Telefon: ls
tanbul (2. 22398) 

ı:::s::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ı:::::ıca::ı 

la alınacaktır. ihalesi 22 - 3 -
932 ıalı günü saat 15 te komiıyo -

Istanbul Evkaf Müdi-
riyetinden: 

Mahalle Ye mevkii Sokağı 

Beyoğlu Hüıeyinağa Zambak 
,, Pangalb Yunuı 
,, Kamerbatuo El eni 

Galata Bereketzade 
Feriköy Rum kiJiıeıi 

" 
Pangalb 
Arnavutk&y Y enima-

ba ile 
Kadıköy Osmanağa 
Ortaköy 

Znrefa 
Arka S. 
Akasya 
Cedidi ye 

No. sı Cinı i 

3-5 Hane 
4·46 " 

11-13 n 

18-24 " 
22-12 

" 41-14 " 
155-185 

" 10-52 
" 

19 " 
19 ,. 

Müddeti Ec:rtmfslt 
icar Ura 
l•sene 40 

" 
" 
ft 

" 

" 

" 
" 

12 
26 
16 
10 

3 
8 
4 

Hydarpaşa lbrahim 
ağa 

Feridiye 

Taıçı 
Camiiterif 19 Muvakkithane H 

21 
23 
2 

Şişli MecidiyekCSy 13-15·9·11 DUkkAn 
~udiye 

Pangalhda Çayır S3-63-1 Dükkan 
Galata Bereketzade Ynkıekkal· 53 ,, 

duım 
Taksim Firuzağa Sıraselviler 105 ,, 

" " 107 " 
Galata Arapcamü Mahmudiye 6 ,, 
T opbane KılıçaJi Medrese 8-1 O ,, 
Ortaköy 1 aıçılar 20 ,, 
Erenköy istasyon caddesinde 1 ,, 

" " " ,3 ,, 
" " ,, s . " 

Beyoğlu Feriköy Akasya 14 Baraka 
Takıim Kazancı Çeşmearkaaı 87 ,, 
Erenköy Hatboyu 1 -2- oda 
Şişli Mecidiyeköy 9-11 Garaj 
Ortaköy vapur iıkeleıi caddesinde 6-4 Gazino 
T opbane Karabaı Mektep çık· 38-40 Arsa 

mannda 
Kadıkay Oımınağa Haydarpaşa C. 1 Hane 

,, Y ogurthane 3 ,, 
Erenköy lttasyon caddesinde 2 Dnkkan 
Kadıköy Osmanağa Haydarpaşa C. 60 ,, 
Kadıköy Caferağa Ruşen 1 Hane 
Galata Y enicami Perıembepazarı 16 DükkAn 
Galata Arapcamii Kalafatçılar 179·161 Baraka 

,, Hacıama Şehit Meh- 6 Bodrum 
metpafa ca
mü altında 

maa ,, 

" 
" 

" ,, 

" ,. 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
" 
" 
" 

2-sene 

" ,, 
" 3-seoe 

" 
" 
" 

8 

5 
36 

6 
14 
9 

6,5 
8 
ıs 
17 
ıs 
ı 
4 

10 
8 
3 
4 

20 
ıs 

6 
23 
35 
70 
6 
3 

Fındıklı Ayaspafa Yeniyol 71·81 Dnkkin ,, 10 
Erenköy istasyon caddesinde 1 ,, ,, 38 

" " " 3 " " 17 
,, " " 7 " " lg 
BaJida mevkilerile cinsleri yazılı olan vakıf emlAk hizalann· 

daki milddetlerle kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuttur. 
ihaleleri Martın 23-cü çarşamba giloü saat 14 te yapılacaktır. 
Talipleıfo yevm ve saati mezkura kadar Çemberlitaı'ta Evkaf 
müdiriyetinde Akarat kalemine mOracaatları. (812) 

(,~ _______ A_•_·_ID __ k_._s_a_. __ A_ı_._k_o_nı __ i_•y __ o_n_u __ il_in...-oıl-a_r~ı--~""."---' 
.Maltepe Askeri lisesi için 700 da-ı Konya Askeri Orta Mektebi 

bili ve 700 harici fotin bir şartname- için 900 adet filidikos fanill alc• 
de pazarlıkla satın alınacaktır. Pa- ni mfinakasa turetile sabn alı· 
zarlıf'ı 16 mart 932 çarşamba günü nacaktır. Münakasaıı 19-Mart• 

saat 16 ya kadar Harbiye mektebin- 932 Cumartesi günü saat 16 ya 
deki satınalma komisyonunda icra Jn· Harbiye mektebindeki sabn al• 
lınacaktır. Taliplerin şartnamesini 

görmek için komisyona müracaatları 
ve iştirak için de muayyen vaktinde 
komisyonda hazır bulunmaları. 

(243) (938) 

ma Komisyonunda icra kılınacak• 
tır. Taliplerin şartname ve nU. 
munesini görmek için komisyona 
müracaatları ve iştirak için de 
muayyen vaktinde komiiyon ri· 
yaıetioe vermeleri. (223) (692) 

numuzda yapılacaktır. Taliple • ~~~~~~~~~~~~ E:ii?" 

rin §artnamesini almak ve nümu • Doğum ve kadın hastalıkları 
mOtebassısı 

ne.ini görmek üzere her giin ve Doktor 
münakasaya ittirak etmek üzere ff H • N • t 
teminat ve teklifnamelerile birlik useyın aşı 
te vakti muayyende Kom. 8 mü • I fürbe. eski Hi!iliahmer binası 1

11 racaatları (103) (798) , No. Tel. 226 2120 . . .. . 
- 3 - 932 saat 14 tür. Taliplerin 
§a.rtnameyi görmek üzere her gün mü-
nakasaya iştirak edeceklerin de iha. 
le tarihinde Zafranboluda Sa. Al. 
Xom. riyasetine müracaatlan. (U.I) 

saat 15 te ihales icra kılınacaktır. T• 
Anadolu Anonim Teahhüdiinü ifa etmiyen mUteah· 

Jiplerin şartnamesini almak ve pazar- bit namı hesabına Telcirdağındaki .in• 
lığa iştirak etmek üzere yevmi mez- taat ihtiyacı için 130000 kilo ekmeklik Türk Sigorta Şirketinden : 

Kuleli Askeri Lisesi ihtiyaca 
için 450 adet karyola somya11 
aleni münakasa surutile satın alı
nacaktır. Münakasası 19·mart-
932 cumartesi günü saat t 6 ya 
kadar Harbiye Mektebindeki sa• 
tın alma komisyonunda icra lu
lmacak~ır. Taliplerin şartname 
Ae nümunesini görmek için ko· 

(899) 

l. Tayyare T. B. iie tayyare 
mektebine ait ve Şişlide tram
\'ay garajı caddesinde Fort Ot
IDilmötür garöseri fabrikasın da 
iki adet beş yüz yedi modeli 
IDüstamel 59. parçadan ibaret
ıase motör ve teferruatı aleni 
•nakaM u•ulü ile ve 16 3-932 
~rtamba günil saat 15 te Kom. 

kurda komisyona müracaatı.arı. un pazarlıkla münakasaya konmuş- 3 Mart 193;2 tarihinde Anhra'dı 
(126) {961) tur. İhale tarihi 20 mart 932 pazar gü- Türkiye iş Bankasında alcl~de olarak 

" • * nü saat 14 tedir. Taliplerin ye\•mi inikat eden hissedaran heyeti umumiye· 
K. O. ihtiyacı için benzin alma· mezkfırda Çorlu Satınalma komisya. sinde şlrlcerlmlz hisselerinin 7 numcrolu 

caktır. lhaleıi 21 Mart 932 Pa- nuna müracaatları. (128) (993) kuponu mukabilinde kazanç vergisi bit· 

d cak * • * tenzil hisse ba~ına 150 kuruş itası tak:ır· 
zartesi günü ıaat 15 e yapıla • Harp Akademisi elektr.ik tesisatı ıür etmiş olduğundan l Nisan 1932 ta· 
lır. Taliplerin ıartnameıini "imal< tamiri 381 lira 8 kuruş bedeli ke~fiyle ribindcn itibaren Türkiye iş Bankası An
üzere her gün ve münakasaya it· münakasaya konmuştur . ]halesi kara idarci mcrkeziyesi ile Izmir ve 
tirak için de vakti muayy~.,ind~ 17 - 3 • 932 perşembe günü saat 15 te Bur.sa şubelerinde ,.e 1.sranbul'da Dbr· 
komisyonumuza müracaatları. • yapılacaktır. Keşifnamesini görmek düncü v8ı.,f ilanındaki ~irketimizin mu· 

* * • 
(98) .:'58) istJyenlerin her gün ve pazarlığına İ§ amelAt merkezinde ve avnı zamandı Ga· 

tirak edeceklerin yevmi muayyeninde lata'dı ÜnyOll Hanında. Şirket umumt 
K. O. ihtiyacı için 14250 kilo koml!yonumuza miiracaatlan. ıcentalığında tedi,ara hı~lanıcaıt hiscc-

yatak ve ~aıtık yünü kapalr zarf: (127) (992) darl3rımııın nazarı iulllını u2olunur. 

m'syona müracaatları ve iıtirak 
için de muayyen vaktinde ko
misyon riyasetine müracaatları. 
(22l) (691) 

su,·arıi mektebinde me,·cut 62 eğer 
Ye teferruatı pazarlıkla tamir ve ik· 
mal edilecektir. Pazarlığı 17 mart 932 
perşembe günü saat 16 ya kadar Har· 
biye mektebindeki satınalma komis
yonunda icra kılın:ıcak1ır. 

Taliplerin izahat almak için her 
gün komisyona müracaatları ve pa
zarlığa iştirak için de muayyen vak· 
1inde komisyonda hazır bulunmalan. 

(245) (999) 
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lstanbul Belediyesi ilanlara 1 fj apUrU be günü ia 
. ;; Sirkeci rıhtımından hareketle ii 

Teminat 
Cıbangir yangın yerinde 23,35 metro murabbaı arsa 14 lirad1r. 
Fatib yangın yerinde 41,74 metro murabbaı arsa 5 " 

Yukarda yazılı arsalar ıatılmak üzere müzayedeye konmuştur. 
Tal ip olanlar taf s i at almak için her gün Levazım müdürlüğüne 

ve ihale günü olan 7 - 4 • 932 Perşembe günü de teminat mak
buz veya mektubu ile saat onhete kadar Daimi encümene mü
racaat etmeJidir!er. (996) 

Şebinkarahisar vilayetinden: 
Şebinkarahisar Su4ehri arasında ve Kelkit ırmağı üzerinde 

allı bin yüz on sekiz lira muhammcı l:edeli olan ve kırk bış 

metrosu münhedim bulunan ve halen üç yüz on beş metro tu· 
lündekı Tonuk köprüsünün ahşap ve demir aksamı 28 2·932 ta· 

ribinden itibaren yirmj bir gün müddetle ve kopalı zarf usulile 
müzayedeye vazedilmıştir. Bedeli ihale üç ay zarfında iki taksit · 
te alınacaktır. Keyfiyet ilin olunur. (839) 

Mahkeme ve icra ilinlan 

latanbul dördüncü icra memurlu.1 kuk dairesine müracaat etmeleri ilan 
ğııradan: olunur. (2619) 

H Zonguldak, lnebolu, Ayancak, !! 
i5 Samsun, Ordu, Giresun, Trab- ii 
ı; · HO E . :: !i zon, Rıze ve P ye azımet g 
ili ve ~ynı iskelelerle Görele ii 
l. ve Ünyeye ufrrıyarak avdet !i 
:: d c kt' :: ~ e e e ı~ ~ .. .. 
!! Fazla tafsilat için Sirkeci ii .. .. f: Meymenet Ham altında acen· ii 
Ü talığına müraacaat. Tel. 22134 ~ 
1:::::::::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

lttüıadı .Yaadin Türk Anonim 
ıirketinden: 

İttihadı l\laadin Türk Anonim şir• 
keti hissedaran heyeti umumiyesini 
sureti adiyede 31 mart 932 perşembe 
günü saat on birde Galatada Kara 
)fustafa Paşa caddesinde- Hovagim
yan hanının ikinci katında kain şir• 
ket merkezi idaresinde aşağıda yazılı 
ruznamci muzakeratı tezekkür etmek 
üzere içtimaa daYct olunur, 

Ruznamei nwzakerat 
1 - Meçlisi idare raporu 
2 - Murakip raporu 
3 - 1931 senesi bilanço ve mevcu

dat defteriyle karü zarar hesabı Üsküdarda lcadiyerte Kerpiçhane 
sokağında 49 numaralı hanede mu· 
kim elyevm ikametkahları meçhul o
lan Kopernik ve Aleksandır Efendi· 
lerle Agavni Hanrma: 

latanbul 8 inci icra daireainden: 4 - 1931 senes; mürakip ücretinin 

Hissedar ve murisiniz Dikran ağa 
ile müştereken ~ebuh oğlu Andon 
Yavruyan Efendiden istikraz ettiği. 

niz 2000 liraya mukabil vefnen ferağ 
ettiğiniz mezkur Kerpiçhane sokağın 
da 1, 3, 45, 47, 49 numaralı emlakini
zin 29 - 12 - 931 tarihinde 2000 lira l 
kıymet taktir edilmiş olduğundan i~· 

bu k.rymete bir itirazınrz varsa tebliğ 
tarihten itibaren üç gün zarfmda 
931 • 103 numara ile itiraz etmenfa 
hakkında işbu haciz zabıt varakası su 
.reti ilanen tebliğ olunur. (2622) 

lıtanbul ikinci Hukuk mahkeme
ıinden: 

Madam Elisavi ile Defterdarlığın 
şayian mutasarrıf olduklaı·ı . ultan· 
selimde Cebecibaşı mahalle. inde Ki· 
reçhane sokağında eski 21 yeni 29 nu· 
maralarla murakkam kagir ,.e iki kat 
tan ibaret ve altı oda n iki hala ve 
bir mutfak ve bir !'lanrıcı tıa\'i hane
nin izaleyi şuyuu zrnunda furuhtu 
takdir etmekle mevkii müzayedeye 
,·azolunmuş 26 • 4 • 932 sah günü saat 
15 te ihalesi mukarrer bulunmuş ol
makla talip olanların kıymeti muham 
minesi olan 1800 liranın % 10 u nis be 
tinde pey akçesini hamilen Sultanah
met 8a1il hukuk mahkemesi ikinci ha 

Bir deyni mahcuzun bihim temi tah tayini 
sili için Beyoğlunda Taksimde Şişli so 5 - Müddeti hitam bulan mec:li i 
kağında 1:> numaralı perukar dükkii· idare azalarının yerine diğerlerinin 
nında tahti haclze alınan 33 şişe ko- intihabı ve adedinin indeliktiza beşe 1 
Jonya, ayna, koltuk n~ sairenin satıl· ibl:i.ğı için meçlisi idareye selahiyet 

itasr 
ma.."'r muka rrer olmakla 17 mart 932 
tarihine müsadif perşembe günü saat 6 - 1932 sene i için murakip inti-

hap Ye tayini (262.1) 
U buçukta mahallinde bilmiizayede l\fec1i. i idare 
satılacağından ye,·m \'e mahalli mez- --------
kurda memuruna müracaat edilmesi 
ilftn olunur. (2621) 

Beşiktaş icra dairesinden: 
Borçtan dolayı mahçuz ve satılma• 

sı mukerrer bir adet Alman mar:kah 
piyano bir halı Ye sair eşyayı beytiye 
22 mart 932 tarihine müsadif salı gü

nü saat 14 raddelerinde Sandal he
destanında açık artırma ile paraya 
çevrileceğinden talip olanların yevm 
ve saati mezklırda hazır bulunmaları 
ilan olunur. (987} 

ZAYILER 

Fatih mal müdürlüğünden al
makta olduğum maaş cüzdan 
ve mührümü ıayeylediğimden 

yenisini alacağım, eskisinin hük
mft olmıyacağını ilin ederim. 

Babıfetva sicil kaleminden 
mütekait Cemil 

-VAKiT 
Adres: lstanbul .\nkar:ı caddesi 

Vaku yurdu 
Telefon: Yazı ışleri 2.4379 ve 

2.3872 idare 2. 4370 

Posta kutusu : 46 . 
Telgraf: Istanhul VakıL 

Abone şartlar1: 
l 3 tı 12 Aylık 

11.ılıilde 150 400 750 1400 f{uru~ 
fl:ıriçce - 800 1450 2700 

!!!,n şartlar1mız: 
Resmi 1 lusus1 

Satırı ı O Ks 12,50 Kş 
Santim• 20 - 2:'i 

KUçUk ilin !artlarımız : 
ı ~ ,1 '4 I • 10 Delatı , 

SO 50 65 75 100 Kuruş 
A - Ahonelerimızln her üç a\'lı 

ğı için bir defa mccc:ıncndir 
B - 4 satın geı;en ilAnlıınn fazla 
saurı için 5 kuruş zammolunur, 

V AKIT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım. umum\ 
neşriıat müdürü; Refik Ahmet 

Pazarlıkla sahlacağı evvelce ilan oJunan: 
(71 O) kilo köhne kınnap 
(4800) ., 
(743) " 

" ıp 

çul 
(17151) " " kanaviçe parçalarına teklif olunan fiatlar 

haddi layık görülmediğinden bu levazımın yine pazarlıkla satıl
ması (24-3-932) perşembe gününe talik olunmuştur. 

Taliplerin ( % 7,5) teminat akçeJerini hamilen yevmi mezkürda 
saat 10 1-2da Galata Mübayaatda Komisyoyuna müracaatları. (807) 

1üı·k 

[erinin en 

büyük ı 'azil esi 

nedir 

Çocukların1 

Ohalde derhal 

Tutumlu 

Muktesit 
VE 

Yetiştirmek. 

Ziraat 
Bankasından 

Bi~ Hll~ll 
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Adliyede: 

Uyuşuruz ... 
Diyen hırsız ceza

sıııı buldu 

11 .. ___ O_l_a_l_• _____ r_~_e_r_ı ......... _.....,I' Tü:o:d~h~~~ 
Beşiktaşta, güpe gündüz 24 -

üncU ilk mektebin alt kat cam
larını kırarak içeri giren ve bazı 
eşya çaldıktan sonra kaçarken 
derdest edilen Hüseyinin muha
kemesine mevkufen dün ikinci 
eczada ba,Ianılmış ve aynı cel-
ıede maznun ma hkfım edilmiştir. 
Hüıeyin, bir ay evvet, talebenin 
derste bulunduğu sırada, cam· 
larını kmp mektebe girmif, ve 
eline geçenleri eski bir torbaya 
yerleştirerek dışarıya çıkmıştır. 
Fakat tam bu sırada mektep 
hademesi Behiye H . • karımna 
çıkmış •e elindeki torbaya dik
kat etmiyerek, sadece, camı ni· 
çin kırdığını t:ormuştur. Bir müd
det münakaşa etmişler ve Hü
seyin kırdiğı camın bedelini ver
miye razı olmuştur. Yanında pa· 
rası olmadığı için kadınla bera-
ber eve gidecekler ve cam pa
rası orada verılecektir. 

Yolda bir polis memuruna 
rastlanılmııtır. Behiye H. her 
nasılsa o anda şüpbelenmit ve 
hadiseyi memura anlatmıştır. 
Polis memuru Celalettin Ef. , 
Hüseyinin taşıdığı torbayı araş
hrmıya füzum görmüştür. Tor· 
bada çıkan eşya şunlardan iba
retmiş: 

Mektebe ait üç süpürge mü
dire haDJmın tamponu, bir gaz 
ocağı, dört kalıp sabun, bir 
elma, bir armut, bir portakal.. 

Hasan, bu vaziyet karşısında 
temkinini bozmamış ve Behiye 
Hanımın sırtını okşıyarak : 

- Sen işine bak valde .•• Biz 
Efendi biraderle uyuşuru;; .. de· 
miştir. Vazife şinaı memur der· 
bal hırsızın yakasına yapışmış 
•• lcaralrola Urüklemiştir. Mah
keme, cürmü sabit görmüş ve 

maznunun bir y ı l gün müd
detle hapsine karar vermiştir. 
Esk1 kar1sı Zehrayı öldüren 

hakkındaki karar 
E-ski karısı zebrayı katil kas

tiyle yaralamaktan m zoun ço
rapçı Alinin ağır r.ezada görülen 
davası dün bıtirilmiştir. 

Müddeiumumi maznunun 7 se
ne hapiılc tecziyesini istemiş, 

karar bugüne bırakılmıştır. 
Ortaköy yangını şUpheli sörilldU 

Ortaköyde Şevki ve Suat bey
lere ait tütün deposunun yandı· 

Poliste: 

Sahte yirmi beş 
kuruşlar! 

Adapazarı trenile lstanbula 
gelen Gemlikli Osman, dün 
Haydarpaşa istasyon bnfeainde 
kalp 25 kuruşlukları sürerken 
cürmü meıhut halinde yakalan
mış ve bekkında takibata baş
lanılmıştır, 

ğını dün yatmıştık. deponun 25 
bin liraya sigortali bulunuşu yü
zunden yangın şüpheli görülmtiş 
ve adliyece tahkikata başlanıl-

mıştır. 

Apoye Metini hakknıd3kl kara 
Moris Dokobranın "Bir mil· 

yonerin tarihi,, ismini taşıyan bir 
romanını tefrika ettiğinden do· 
layı Apoye Matini gazetesi 
aleyhine açılan davaya birinci 
ceza mahkemesinde dün de de-
vam edilmiştir. Dünkü celsede 
gazete vekilleri müdafaalarını 

yapmışlar ve muhakeme karara 
bırakılmıştır. 

4 esrarcı mahkOm oldu 
Evini bir esrar tekkesi haline 

koymaktan maznun Hayri ve 
buradaesrar çeken Ziya, Müzdat 
dat, Semih isimlerinde üç kişinin 
Ağırcezada görülen davaları dfin 
bitırilmi§ ve Uçü de mabküm 
edilmiştir. Mahkemenin Terdıği 
karara göre, Hayri 7 ay hapis 
yatacak Ye 116 lira para ceza
sı verecektir. Ziya Ye Semıh iki
şer ay mabpuz kalacaklar Ye be
şer lira ceza vereceklerdir• MDz
dadm, ya§ı nazarı itibare alın
mış ve cezanın yarısı indirilerek 
bir ay hapsine ve kendisinden 
3 lira para cezası alınmasına 
karar verilmiıtir. 
Sallhattln bir sene hapse 

mahkOm edlldl 
incirli çiftliği civannda Mecit 

isminde on bir yaımda bir ço· 
cuğa taarruz: etmekten suçlu 
Sallhattinin gizli iÖrülmekte 
olan muhakemesi diln bitirilmif 
ve karar alenen tefhim olun· 
muştur. Mahkeme, Sallbattinin 
tevkifinin başlangıctodan itiba· 
ren bir sene mOddetle hapse 
konulmasına karar vermiıtir. 

Cevdet mollanın kayın biraderi 
namında mahakeme edilecek 

Yedinci müstantiklik, mülga 
meşihat müstefan Cevdet mol· 
layı YUran kainbıraderi Hamdi 
Ef. hakkındaki tahkikatı bitir-

:mııııııımınmnııııııııı ı~ 

Mahmut Nedim Bey · 
( Son Yemen valisi ) 

30 e elik s·yasi Esrarı 
ifşa Ediyor ! 

mmııııııııırımmıuııımmııııwmıuııılinıaummuunııınınmmmııııuıwmııııııııııııııınıııınuıımııııımınmımTefrlkaı62 ımıııııınınııı • 
Tercüme ve iktibas hakkı mahlu~ 

Fakat o günden sonra Kibıi 
bambaşka bir adam olmuştu, 
asabi, korkak, sinirli... Geceleri 
evinden çıkmaz, hatta meclise 
bile eıkisi gibi herıün gelmezdi. 

Meclis korldorlar1nda 
Birkaç gün sonra Meclisi meb'

usanda iki celse arasında Kibsi 
gene yanıma geldi, meclis sa· 
babtanberi ha1i içtimadaydı, Kib· 
si o gün biç mecliste görünme
mişti, ~imdi dışardan geliyordu, 
her vakit sarık .sardığı halde 
bugün başında kalıpsız, garibüş· 
ıckil bir fes vardı. Koluma gir· 
di, beni küçük odalardan birine 
çekti, kapıyı ihtimamla kapadı. 

- Ne olacak benim bu halim 
Nedim bey, dedi, ne olacak 
bu böyle, benden ne istiyorlar? 

t:layretle yüzüne bakıyordum, 
O devam ediyordu: 

- Dün ıı-ece başıma ielen 

fellketi duydun mu? 
- Hayıroia, dedim, ne fela

keti, anlat bakalım? 

Odada yalnız olmamıza rağ
men bfisbUtün yanıma ıokuiarak 
adeta kulağıma dudaklarını ya• 
pışhrarak: 

- Hayatım teb!ikede... Dedi. 
Sonra iÖzleriyle etrafını araı

tırdı ve devam etti. 

Dün gece evime giderken kar .. 
şıma çıkan eli silAhlı adamlar 
beni açıkça · tehdit ettiler: "Bu 
memleketten çık, defol ak5i tak· 
dirde ~eni parça parça edece
ğiz!..,, Dediler. 

Bunlar siyasi bir suikast me
muru olmasalardı beni ıoymaz
larmıydı. Sonra da Sultanabmet 
gibi şehrin gediği olan bir yerde 
dahıı ortalıktan el ayak çekil· 
mediği bir satte b6yle bir teh
dit Te taarruz ..... 

Server Cemal beyi 
niçin öldürmüş? 

Merhumun aile 1 dUn Marsil· 
yadan şehrimize geldi 

Geçenlerde Marsilyada feci bir 
şekilde öldürülen Marsilya bat 
konsolosumuz merhum Server 
Cemal beyin ailesı dünkü ekı· 

presle tehrimize gelmiştir. Büyük 
bir teeısür içinde bulunan ve 
dün lıtanbula ağhyarak ayak 
basan merhumuu zevcesi gazete
mize bilvasıta, cinayet hadisesi 
etrafında verilen telgraf haber· 
!erinde bazı noktaiarın yanlış bil
dirildiğini söylemiş ve şu izahatı 
vermiştir: 

- Katil Oıman, Server Cemal 
B. merhum tarafından kat'iyen 
tekdir edılmemiştir. Binaenaleyh 
cinayeti bu yüzden yaptığı ha
beri yanhşhr. 22 yaşlannda olan 
ve yedi yaşındayken Marsilyaya 
hicret ederek on beş ıeneden
beri orada bulunan katil son za
manlarda Türkiyeye ielmek isti
yordu. Fakat kendisi Selinikliydi 
•• nüfus kayıtlarını bulmak da 
kabil olamayordu. Bunul'l için 
Türkiyeye gelmesi için kendisine 
pasaport verilmesi işi oldukça 
uzamııtı. Biraz mecnun olduğu 
anlaşılan katilin cinayeti bu se· 
hepten iılediğini znonediyorum.,. 

Merhumun cenazesi yarın Loyd 
kumpanyasının vapurile şehrimize 
getirilerek merasimle defnedile
cektir. 

miştir. Oğrendii'imize göre tah
kikat evrakı müddei umumilikçe 
ağırcezaya gönderilmiştir. Muha
kemeye yakında batlanılacaktır. 

Şevket bey yeniden muha· 
keme edilecek 

Karııı idil hanımı öldüren ve 
geçenlerde 12 sene hepse m h· 
kiim edilen Güzel san'atlar aka
demisi müdür muavini Şevket 
bey hakkında Ağırcezanm ver
diği kararı temyiz nekzetmiştir. 
Şevket beyin muhakemesi yeni· 
den görülecektir. 

Koca Kibsi ağlayacak nere· 
deyıe yıkılıp bayılacaktı. Rengi 
ıap sarı, dudakları titreyordu. 
Ellerimi tutarak: 

Ee, şimdi ben ne yapayım, 
bana bir akıl öğret kuzum Ne· 
dim bey, diye yalvarıyordu. 

Benim ona öğretecek aklim 
olmadığını kendisine anlattım. 

Odadan beraberce çıkıyorduk, 

içeri Cide meb'l!su Kasım Zey
nel B. girdi. Kasım B. kibsiyi 
biç gC>rmemiş gibi bana doğru 

yürüdü, sonra Kibsinin perişan 
hılini farketmif olacak ki: 

- Bu herifin gene ne derdi 
var? Diye sordu. Ben ses çıkar· 
madım Kibsi derhnl iki btiklüm 
olarak ona yaklaştı: 

- Kasım B. , bari ıen ve se• 
nin gibi arkada~lar beni himaye 
ediniz. Uğradığım haksız hücum 
ve taarruzlardan beni sıyanet 
ve muhafaza kılınız! 

Kasım Zeynel B. o iri vücu· 
duyla Kibsiye hücum eder gibi 
bir vaziyet alarak: 

- Sen mi, diye bağırdı, sen 
bu meclisin kirisin, defolup git· 
mezsen seni ilk lepeliyecek be· 
nim, alçak! 

Kibsi yangından kaçar gibi 
odadan fırladı. Arkasından biz 

Vi•avette: 

üaireler için IAzım 
olan eşya 

Ünümüzdeki aene için devair 
ve ıuaabata ne kadar malzeme 
ve eşya lazım olduğu ve bunun 
ne miktarının kambiyoya dahil 
ve hangilerinila kambiyodan ha· 
riç olduğunun ayrı ayn birer 
listelerinin yapılarak Ankaraya 
gönderilmesi bu eşyanın ne gibi 
işlerde .kullanılacığmın da illi· 
veten bildirilmesi istenmiştir. 
FOçUk çocuklar1 tiyatro ve 

sinemalara ahnmalar1 yasaktır 
13 yaşmdan küçük çoculdarın 

tiyatro ve sinemalara girmeleri 
memnu olduğu halde buna ria
yet edilmediği görülmüştür. Be
lediy~ riyaseti tarafından dün 
ıuabata gönderilen bir tamimde 
12 den kücük çocukları müease
sclerine kabul edenlerin ıiddetle 
tecziye edilmeleri bildirilmişt· r. 

Yangın çıkmasına se
bep olan .Amiller 
İtfaiye müdürlOğü yangınlar 

hakkında tetkikat yapmıt •e 
belediye fen müdürlüğüne bir 
rapor vermiştir. 

Bu rapora göre, oda oda ki-
raya verilen eski allşap konak
larla eski ıbıap tiyatro ye si· 
nemalann ve bazı otel ve panıi-
yonların yangınlann çıkmasında 
başlıca amil olduğu bildirilmiştir. 

Belediye fen heyeti bu gibi 
yerlerin daima ve çok sıkı şe
kilde kontrol ettirilmesine ve 
buralarda bazı tedbirler alınma
sına karar vermiştir. 

Dr. Burbaoettln 8. 
Cerrabpaıa hastahanesi başo· 

peratörü Burbanettin beyin mea· 
lekj tetkikatta bulunmak üzre 
Avrupaya gittiğini yazmıihK. Dr. 
Burbanettin B. Berlin, Kolonya, 
ve Pariste tetkikatta bulunduk· 
tan sonra Madride Kitmiştir; bu
gün Madritle toplanacak olan 
beynelmilel cerrahi kongresine 
iştirlk edecektir'.. Burhanettin B. 
Madritten sonra tekrar Berline 
gidecek, ayın yirmi dokuzunda 
orada toplanacak olan beynelmi
lel cerrahi konıresinde buluna
caktır. 

de çıktık. Be§ dakika sonra 
Kibsinin Talat Bey merhumun 
yanında el eri ka.uşturulmuı, 
süklüm püklüm yllrUyerek bir 
şeyler anlatmaya çahıtığım gör
dük. 
Yanımızdan 2'eçerlerken Talat 

Bey manidar bir na:ıarla bana 
bakbktan sonra, birdenbire dur
du, yanındaki Kibaiye çok so
ğuk bir edayla: 

- Peki peki, ıiz müsterih 
o?unuz, meseleyi bir anlıyahm 

dedi ve ondan ayrılarak bana 
doğru yürlidü: 

- Nedim Bey, bu herif baş 
derdi oldu, kurtar beni şirretin 
elinden, ılllük gibi yapışıyor, 

bunun bir çaresine bakmalı .. dedi 
- .Çaresine bakmah... Fakat 

nasıl? 
- Yoo... Bir suikast falan 

mevzuubahs deiil, zaten eti ne, 
budu ne ki? Fakat mecJiste bu 
çeşit adamların vücudu biç te 
tahammül edilir bir hal değil... 

Bilmem ki ne etmeli? 
Sonra birdenbire: 
- Şuna siz iıtifayle çekilip 

Yemene gitmesini ta niye etseniz. 
- Etmez, dedim, etse de Ye· 

mene gitmez Mısırda kalır bizi 
daha çok yorar ••• 

O halde? 

Yed Jlmoncu mttddel 
umumiliğe verildi 

lstanbul tİc8ret müdüriyeti lf. 
mon hakkındaki tahkikatını bi· 
tirmiş ve bir kısım limonculan 
müddeiumumiliğe vermiştir. Di· 
ğer birkaç ev hakkındaki tah
kikat da bugünlerde bitirilecek
tir. Müddeiumumiliğe verilenler: 
Mandelo, Varyemezler Pandeli, 
Potini, Pelini, Poliğrino, Kigadis 
Ef. Jerdir. Bunların ikisi Türk, 
ikisi Italyan diğerleri de Yunan 
tabiiyetindedir. 
Fatura Uzerlne mahkemeye 

ilk mUracaat 
Istanbul mmtakası ticaret ko

miseri Bahri B. Beyoğlunda Is· 
tiklil caddesinde Kifidis ticaret• 
hanesinin ihti!dir yapbğı hakkın· 
da müddeiumumiliğe müraca t 
etmiştir. Bahri B. • beş ay evvel 
fiati 13 liraya olan bir çift varil 
çorabını 16 liraya aldığ;na dair 
mUddei umumtliğe bir fatura da 
vermiştir. 

kahve m&seleai 
Kahve ihtikarı hakkındaki 

tetkikata ihtikar komisyonu de
vam etmektedir. Bu meselede 
alakadar olanlara ait tahkikatın 
bazı noktalardan tamiki icap 
ettiği cihetle komisyon iıini he
nilz neticelendirememiştir. 

Seyrlsefain idaresln· 
deki hadise 

Seyriıefain idaresinin Azapka
pı fabrikasında çalıtan amele• 
!erinden bir kısmı yevmiyelerini 
olamadıkları için grev yapmıy 
teıebblis etmişler, fakat fabrika 
müdürl\ Cemil beyin kendilerine 
vazıyeti izah etmesi ve el cak
Jarınn mahsuben 1250 lira da· 
ğıtılması üzerine vas geçmişler
dir. 

idare heyeti, hadisenin izam 
edilecek bir mahiyeti -olmadığını, 
bir ticaret müesseıeıi olan Sey
risefainin buhran ve kıt mevsimi 
dolayısiylc işlerinin azalması yü• 
zünden yalnız amelenin değil~ 
baıı memurl nn da maaşlannm 
biriktiğini söylemekte Ye JU ge
Jince işler çoğalacaiJ cihetle va• 
ııyetin düzelecetini ilave etmek· 
tedirler. 

- Bence, dedim, şimdi vaııye
ti kendi haline terk etmeli, bele bl· 
raz daha bekliyelim, Te bu m6d• 
det zarfında çarnaçar buna 
dertlerini dinler görUnelim. 

- Öyle olsun.. Haydi tiyle 
olsun.. Am rica ederim heni 
mümkün olduğu kadar az iı'a~ 
etmesini siz temin ediniz.. 

T elôt beyden aynldıktan ıon
ra, hemen bir n sonra karpma 
gene Kibsi çıktı, meğer demin·. 
denberi koridorun bir ken r1nd11 
biıi ırözetliyormuş: 

- Ne dedi, Allah atlana no 
d. ? 
ıyor ... 
- Kib i gibi gayyor Te va• 

tanpencr bir arkadaıımızın dün 
gece maruz kaldığı taarruıdao 
çok müteessir oldum, derhal 
icabına bakılmasını temin ede· 
ceğim, herhalde müsterih olsun 
diyor, dedim. 

Hayret edilir, nasıl inandı, .. 
Dtrhal gözlerinin içi güldü, ve: 

- O halde gidip şimdi Telat 
beyin ellerini öpeyim ve teşek-

kür ediyim .. 
- Y o o.. Diye ko!unu tuttum 

Telat B. öyle şeylerden hazzet• 
me2, onu sık sık ziyaret eder-. 
sca soor gUcendirirsın bunu da 
bilmiş ol! 

(;şit.1nedi) 
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Salı 

ıs mart 

7 Zilkade 

6,12 
18,16 

Çıırş:ımbıı 

16 mart 

8 Zilkade 

6,11 
18,l';' 

Yen· liyihanın son 
aldığı şekil 

Gün do~u~u 
.. batı$t 

Sabah namazı 

Öğle " 
ikindi ,, 
Akşam ,. 

5.16 
12,23 

5,15 
12,23 

15,45 
18,17 
19,47 

Tadiller ve talikler- icra tebliğler~- takip 
talebi - ödeme emri ve itiraz Yatsı 

tmnk 

1544 
18.16 
19,46 
4,34 4.32 

Yeni icra ve iflas kanunıı layihası 
nzn ıon müaadel metinleri hakkında 
malumat vermi~tik. Bu gün devam e.. 
diyoruz: 

Sellhlyet ve ltlrazlar1 
Para veya teminat borcu için takip 

hUkuk usulü muhakemeleri kanunu 
mucibince selahiyetli olan icra daire
sinden talep olunur. 

Takibe esas olan aktin yapıldığı 
icra dairesinde takibe selahiyetlidir. 

Sel!hiyet itirazı esa."' hakkmdaki 
itirazla birlikte yapılır. Tetkik mercii 
tarafından önce selahiyet meselesi 
tetkik ve katı surette karara raptc• 
lunur. 

İki tetkik mercii arasmda selahi
yet noktasından itilaf çıkarsa hukuk 
usulü muhakemeleri kanununun 25-
inci maddesi hükmü tatbik olunur. 

Tatlller ve talikler 
Haciz yahut acele mu haf aza ted• 

birleriyle tebligat işleri müstesna ol
mak üzere: 

1 - Güneş battıktan doğuncıya 

kadar, 
2 - Tatil günlerinde. 
3 - Kanunda tayin edilmiş selM!p· 

lerden dolayı borçlu hakkında icra ta l 
lik edilmiş veya konkordato için miih• 
Jet verilmiş ıise hiç bir takip muame· 
Jesf yapılamaz. 

Karısı yahut kocası ve kan ve sıh
riyet itfba riyle usul veya furuundan 
birisi ölen bir borçlu aleyhindeki ta.• 
kip, ölüm günü ile beraber üç gün i
çin talik olunur. 

Terekenin borçlanndan dolayı ö
lüm günü ile beraber ü~ gün içinde 
takip geri bırakılır. Mirasçı mirası 

kabul veya ret etmemişse bu hususta 
kanunu medenide muayyen müddet
ler geçinciye kadar takip, geri kalır. 

İcra takibi smunnda borçlu öldü
ğünde terke henü~ taksim edilmemiş 
veya resmt tasviyeye tabi tutulmamış 
veyahut mirasçılar arasmda aile şir• 
keti tesis olunmamışsa. borçlu hayat
ta olsaydi hangi usul tatbik olunacak 
idi ise terekeye karşı ona göre takibe 
devam eder. 

Bu takibin mirasçıya karşı devam 
edebilmesi ancak rehinin paraya çel·· 
rilmesi yolunda veya cı mad 
ded~ yazılı iştirak müddettnin geçme
m prtiyle haciz yolunda kabildir. 

Mümessili olmıyan bir mevkuf n
ya mahpus aleyhine takipte mümes
sil tayini nsaset makamına ait olma• 
dıkça icra memuru bir mümessil tayin 
etmesi fçin kendilerine bir mühlet ve
rir n takibi bu müddetin bitmesine 
bırakır. 
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'l'ürkiyede göstereceği ikametgahı, i· Yılın geçen günleri 76 
kametgah gö..,.terilmezse icra dairesi ' .. kıılan .. 288 
ikametgah sayılır. ~--ıa::::ıı=-•·-a::;;-.a ___ ..t 

2 - Uor~lunun ve varsa kanuni 
mümessilinin isim, şöhret ve ikamet

gahı. 

Hava - Dün ı:ıcaklık az:ımr 6 
:ısgarl bir dereceydi. Bugiln hava 
bulutlu olacak, rüzgılr poyrazdan ese-

Bir terekeye karşı yapılan talep· cektir. 

lerde kendilerine tebligat icra edile• ------------
cek olan mirasçrların isim, şöhret ve Radyo 
ikametgihları, 

3 - Alacaklının \·eya talep olunan 
teminatın Türk parasiyle tutarı ye Ca 
izli alacaklarda Caizin mıktariyle İŞ· 

lemiye haşladığı gün, 

4 - Senet, senet yoksa borcun ~
bebi. 

Rehinli alacaklarda buna ait mac!• 
dedeki kayıtların dahi ilavesi lazım· 
dır. 

Alacak ,-esikaya müstenit ise as· 
lrnın \'eya tasdtkli suretinin takip ta• 
lebi anında icra dairesine tevdii mec
lıuridir .. 

Talebi ü1erine alıtcakhya takip ta 
lehinde bulunduğunu ve tevdi ettiği 
,·e.::;ikalara ve verdiği masraflara da· 
ir bedava ,.e pulsuz hir makbuz ,-eri• 
lir. 

Takip masraCları borçluya aittir. 
Şu k:ıclar ki alacakh. yapılmasını ta
lep ettiği muamelenin masrafını pe

in verir. Vermezse talep hükümsüz• 
dür. 

Alacaldr ilk ödenen paradan mas· 
ra fln rını alabilir. 

Odeme emri ve itiraz 
Takip talebi üzerine icra dairesi 

lıiı· ödeme emri yar.ar. 

J<;mir: 
1 - 58 ind madde mucibince takip 

talebine derd 111.7.ım gelen kayıtlar. 

., - Borcun ,.e masrafların on 
gün i~inde ödenmesi, borç teminat i
tasr mükelJefiyeti ise teminatın bu 
müddet r.arfında gösterilmesi ihtan. 

3 - Borcun tamamına l·eya bir 
kr~mma yahut alacaklının takibat ic· 
ı-ası hakkına dair bir itirazın \"arsa 
gene bu on gün içinde bildirmesi ve 
bildirmediği t:ıktirde bu müddet için 
de 74 üncü madde mucibince mal be
yanındn bulunmasını \ 'e bulunmazsa 
hapis ile tazyik olunacağı ihtarını, 

·i - Borç ödenmez veya itiraz o
lunmaz.4'a cehri icraya devam edilecr• 
ği beyanını ihtiva eder. 

Ödeme emri borçluya takip tale
binden itibaren nihayet üç gün içinde 
tebliğ edilir. Takip vesikaya müstenit 
se alacaklı nya mümessili tarafın

dan verilecek imzah sureti ödeme em 
rine raptolunur. 

latanbul - 6 dan 7 e kadar 
gramofon 7 den 7 ,30 a 
Burhan bey, 8,30 dan 
gramofonla opera 9 da:-ı 
Hafız Burhan bey, 10 dan 
or l\ estr:ı. 

kadar Hafız 
9 :ı kadar 
10 a kadar 

! 0,30a kadar 

Viyana - 11,20 çocuklar için -
12,30 konser - 13,40 Fanny Heldy ta· 

rafından taganni - 15 opert't parçalan, 
plakla - l 6,50 piyano konseri - 18 
konser - 20,45 musiki : muhtelif mil
letlerin parçnları - 23,25 konser. 

H0llsberg - 7,:-k) cimnastik ve 
konser - 9,30 cimnastik - 12,15 O:;n· 
zi~den nakil - l 6,45 ritmik musiki -
20,15 musiki ve t:ı.ganni - 20,45 kon
ser - 22,I 5 Q3nzigden bir piyesin 
nakli - 23, 15 spoı haberleri. 

BUkreş - 13 plak: - 18 ve 
19,10 hafif ıııusiki - 21 orkestra -
21,45 tagannl - 22,15 orkestra. 

Roma - 13.45 sıs ve musiki 
konseri - 18,30 konser - 21.45 kon
ser - 21,45 oda musikisi - 22,30 bir 
komedi - 23 musiki. 

Praga - 11 plak - 13.45 Brün'
den n:ıkil - 17,JO musiki - 20,20 
konser - 21,45 opera. 

Sudape,te - 11 musiki - 12 
dint musiki - 13 orkestrayla konser -
16,30 marş - 17 konser - 20,30 o
peradan nııkll sonra Tsigan musikisi. 

Moskova - l 1 çocuklar için 
12 iş - 13 konser - 14 haberler -
15 cd~biyat - 16.30 çocuklar iç!n -
J 7 Oktobr der si eri - 17,30 eğlenceli 

nc$riyat - 18 zirat propaganda - 19 
radyo gazetesi - 23 Fransızca sosya
lizma \'e kapiıalizma hakkındı konferans. 

Vartova - 13,10 dan 15,45 e 
kadar plak - 18.35 senfoni!< konser -
19,50 muhtelif neşri yat - 21 Lemberg· 
<!en nakil - 21.15 i\lacar musikisi -
23,10 piyano konseri - 23,5 dans. 

Daventrl - 24,35 de Jack Harris 
cazbandı. 

Yarın 16 mart 
Viyana - 12,30 Konser - 13,40 

klak - 17,30 gençler için - 18 kon
ser - 21 orkestra konserı - 23,!5 
dans. 

(Devam edecek) 
Takip borçlunun mümessil tayin---------------

Hellsberg - 7,30 Jimnastik ve 
musiki - Q.30 jimnastik - 13 Königs· 
bercrden konser nakli - 17,35 konser-
21 Stuıtgımen nakil - 21.30 dans -
23 30 haberler. edemlyecek derecede ağır hastalığı ha 

Jlade muayyen bir zaman için icra me 
muduğunca talik olunabilir • Ağır 
hasatlığm resmi vesika ile tahakkuku 
Jbrmcltt. 

Tatmer ve takip talikleri esnasın .. 
da ım1lddetlerin cereyanı durmaz, fa
kat mlddetin nihayeti bir tatil veya 
talile ıününe tesadüf ederse müddet 
tatil yahut talikin hita.mmdan sonr:ı, 
bir gUn daha uzatılır. 

icra tebllllerl 
İCJ'af& aıt ~bliğatta hukuk usulü 

muh8':emeleri kanunu hükümleri ca• 
rldlr. Mıcak borçlu, kendilerine kanu 
nen mitmeuil tayin olunması icabe
den phıslardan ise icra memuru kısa 
bir zamanda mUnte8llfl tayiin edHmesi• 
nıi ait oldufu makan1da.n ister. 

Tebliğ kanunu kanun medeninin 159 
ve 396 meı maddelerine göre mezun 
olanlar meslek veya san'atma müteal 
l:ik muamelcrden doğmuş bir borc:ı 
dair fee kendilerine yapılır. 

Takip talebi 
Takip talebi icra memuruna yazı 

ile veya şifahen yapılır ve talepte şun 
lar gösterilir: 

1 - Alacaklmın •e varsa vekilinin 
W., şlhret ,.e tkamet~hı; ve atacak 

BORSA 
14 Mart 932 

Kambiyo 
F rnm:; Frangı 

Açddı 

ı Jngiliz lirası Kr. 1 76 
"T.I. mokahll1 Dol:ır .. . 

. .. 
• • . . 
• • .... 
.. . 

Liret 
Relııa 

Drahmi 
lı. Frank 

I.evıı 

florin 
Kuron 
~lllnı: 
Peıeı.ı 

Mark 
7.loıı 

T'en;:ll 
1 ev 

1 Türle lirası l>ioar 
(,'en oneç Kuruş 

Nukut 
20 Frıınk [franm: 

ı !sterlin (logllizı 
ı Dolar (Amerika) 

20 Liret [ita!)'& 

16~ 

76 
20 
218 

BORSA HARiCi 

Altın i 92~25 l 92~2~"0 Mecidiye ., 
Bınkonot 

Jı yabana memlekette oturuyorsa,•--------------• 

BUkre, - 13 Plak - 18 musiki -
20,40 musiki ve tag:ınni - 21 viyolon· 
sel - 21,45 piyano ve t:ıganni - 22,15 

keman konseri. 
Roma - 13 plak - 1345 ses 

ve musiki konseri - l 8 30 konser -
20 plak - 21,45 operadan nakil. 

Praga - 14 saat başı - 18 jaz 
orkestrası tarafından konser - 20,20 
saksafon ve armonikle konser - 21 
Smctnna salonundın n:ıkil 

Budapeşte - 10,15 salon or· 
kcstıasile nakil - 13,05 konser - 19 
Tsigan musikisi - 21 ,30 operet parça· 
]arı - 23,l 5 J..onser - 24, 15 Ritz O· 

telinin orkestrasıyla dans. 
Moakova - ı l den 23 e kadar 

nt'Şrİyat 
Var,ova - 18,35 balet musikisi 

20,-10 radyo gazetesi - 21,15 konser-
22,25 piyano \'e taganni - 22,55 ke· 
man konseri - 23 45 Lembergden na· 

kil - 24 dans. 

Ekmek 10 para artlı 
lstanbul Belediyesinden: Mar

hn on altmcı Çarşamba günün
den itibaren ekmek yedi kuruş 
on para francala on bir buçuk 
kuruıtur. 

• 
iğne 

Tefrika Kalpte 32 

. 
Nakleden: fa. ---- -

Mükaleme burada biiti. Kont 
polis müfettişini götürüp odasına 
gösterdi. Larşe sordu: 

Mişel, Kastelmeyran'a doğru a· 
tıldı: 

- Acaba, bütün odaların 
anahtarlarını alebilir miY,im? Ge

ce lazım olu•erir .. 

- Niçin lartig, dedi, gelip ba· 
na eskisi gibi hikayeler anlatmr 
yor. Artık beni sevmiyor galiba. 

Kont anahtarları getirtti. Mü-

Kont yarı çocuğa, yarı da anne 
sine hitap ederek: 

feltİf memnun aldu: 
- Eh, dedi, şimdi artak iste· 

diğim odaya girebilirim. Belki 
de şansa yardım eder de bir 
şey bula biliriz. 

- Lar:ig, dedi, bu günlerde bi· 
raz düşünceli. Zannedersem kız 
kar:cşinize a:ı: 1:~. Ne dersiniz ma· 
dam? 

- Haberim yok, (çocuğa) hay 
di Mişel, gitte biraz oyna. 

Kont elini sıkarken: 
_ Tefllenni ederim, dedi. 
Aşk Kastelmeyran'la Lartig~i 

mütemadiyen güzel Rusların evı· 
ne çekiyordu. 

Çocuk koşarak gitti. 
Kont, Elena'yı hayran hayran 

seyrediyordu. 

Mühendis, Elena ile Sonya aley 
hine delail topladığı ve onların 
mücrimiyetine kani olduğu halde 
köşklerinin yanma gelince derhal 
za'fa duç:ır oluyor ve istemiyerek 
Sonya'nın gözlerinin tesirine ka· 
pılıyordu. 

- Bir hafta, dedi, bir hafta o· 
luy-.rki sizi görmiyorum. Ne diye 
benden kaçıyorsunuz? 

Lartig onu seviyor ve bu aşktan 
bir türlü kendini kurtaremıyordu. 
Kastelmeyransa ihtirasını açıktan 
açığa meydana vuruyordu. Esa~ 
sen herkes bunu görüyordu. Hat· 
ta, civar köylerde bile bunun de·
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dikodusu yapılıyor, ve güzel Rus 
kadınının; kontla evlenmediği i
çi:ıı r .• 3tallığın lan bahsediyorlardı. 

Elena niçin razı olmuyordu? 
Çocuğunu mu dütünüyordu? Hep 
yalan... Mühendis, onların ne fe
na niyette olduklarını ve Elena
nın ı;ocuğunun ne gibi itlerde kul 
)andığını biliyordu. Küçük Mişel· 
in parmak izi elan cebindeydi: 

- Bu muammanın anahtarı her 
halde budur, diyordu, küçüğün o· 
daya ne aramıya gittiğini bir bil
sem, üst tarafı kolay. Zira, Marki· 
nin ,atoauna giren hırsız kadlJ\" 
dan sonra, Konttaki hırsızlık "te-
şebbüsü oldu. Bu teşebbüsü Son· 
ya ile Mişel yapmışlardı. Elena 
bizimle beraber yemekteydi. Lar
şe bu meselelerin biribirine bağlı 
olduğunu bilmiyordu. 

Eğer bilse, bu meselenin aile~i 
bir mesele olduğuna hükmederdı. 
İşte asıl muam.ma burada. Mesele 
de bir Rus var. Fakat Oviyak'lar 
hiç bir vakit Ruslarla münasebet· 
te bulunmu, değillerdi. Her halde 
bu iz bizi gene bir meçhule götü· 
rür. Franay ne diye susmamı tav· 
siye ediyor! Bildiklerimi Larşe'ye 
söylesem her halde bir netice çı· 
karabilir. 

Bununla beraber, Mühendis 
'7ran:>vun · . .. siyelerini dinliyor ve 
iki kadını giSz altında bulundur
malda iktifa ediyordu. 

Şimdi, Elena her gün Markiyi 
ziyarete gidiyordu.- G~~ünüşe .na· ! 
zaran, Elena Markıyı tesellı et" 
mek için elinden geleni yapıyor· 
du. Yalnız, gürcü kadını şatoya, 
orada Kont yokken gelmiye çalı
şıy~: ve ""mvaffak da oluyordu. 
Bu suretle, Kontun ihtirası gittik· 
çe artıyordu. Acaba E!ena'nın 
maksadı neydi? Yoksa, evlenme· 
den Kontun servetini elde etmek 

. . . d ? . mı ıslıyor u .. 
Bu suretle altı gün geçti. Altı 

gün Elena Konta görünmemişti. 
Şatoda, Larşe sinirleniyor, arıyor, 
hırsız ve katilin muhakkak şato· 
da olduğunu iddia ediyordu. Fa· 
kat bütün taahrriyat akim kalmış 
tı. Bunun icin artık şatodan gide~ 
ceğini söylüyordu. 

Gazetecilere de bir şeyler söy· 
leyip meseleyi kapatmak lazımdı. 
Onların lıirço~uda darılmıştı hicbi 
riıini şatoya kabul etmemişti. Bu 
yüzden bir sürü de düşmen kazan 
mı.ştı. 

Kont, Rusla•·m evine gittiği :za
man Elena'yı orada bulmuştu. O
nu görmiyeli yedi gün olmu,tu. 
Elena beyaz bir elbise giy.mişti. 

Saçları alnını bir tac gibi çev
relemişti. iri gözleri bakışlarım 
tatlılattırıyordu. B!r kelimeyle E· 
lena harikulade güzeldi. 

- Hayır, kaçmıyorum, ne mü· 
nasebet. Hem niçin kaçayım? 

- O halde şansım yok. Bir haf 
ta sizi görmeden geçir.menin be
nim için ne demek olduğunu bili
yor musunuz! Ne istırap çektim, 
nekadar sabursuzluk duydum, ne 
kadar hiddet ettim bilseniz. 

- Bu kadar çok hislere hayret 
ediyorum. 

- Oh .. Rica ederim eğlenmeyi
niz. Biliyorum güzelsiniz. Fakat 
marhametsiz de olmayınız. Size a 
çık olarak hitap ediyorum. Bütün 
servetimi ayaklarınızın dibine ko 
yarım. Biliyorum size bunlar az 
amma. Ne yapayım? 

Elena marhametsiz bir istihza 
ile: 

- Eğer sevseydim, dedi, kalbi
min intihap ettiği adamın serveti 
olup olmaması benim için müsavi 
olurdu. Sevdiğim adam dünyanın 
en fakir adamı bile olsa ona kol .. 
larımı açard1m. 

Kont titriyerek ayağa kalktı: 
- Halbuki beni reddediyorsu-

mem. 
- Üç aydır sizin için deli olu

yorum. 
- Derin derin düşünmeden bir 

şeye karar veremem. 
- Aşkın düşünce ile alakası 

yoktur ki.. Çok düşünen ıoeve .. 
mez. 

- Ö yle olsun. 
Kont tekrar yalvardı: 

Elena, beni son raddeye ge· 
tirmeyiniz.. Yemin ederim ki ai
zi seviyorum, beni tecrübe mi edj .. 
yorsunuz ~ 

Elena kahkahayla güldü: 
- Değmez ki ... 
Dedi. Kont bu sözleri şakaya al 

dı ve acı manasını anlamamazlı· 
ğa geldi. Elena ağır ağır devam 
etti: 

- Tecrübe, komedya oymyan· 
lara tatbik edilir. 

Kont bu sefer anlamıftı: 
- Elena ne demek istiyorsu· 

nuz? Bu ' 'komedya,, kelimesin
den bir şey anlamıyorum. 

- Hakikattan bahsediyorum 
aziz dostum. Bana ateşli itiraflar
da bulundunuz. Sözlerinize hiç 
bir kadın mukabele etmeden du· , 
ra.maz; fakat onları hakikat ola· 
rak kabul etmiye gelince ... 

- Eğer bir kelime bile hilafım 
varsa Allah beni çarpsın. 

- Vay vay .. Demek ölümü bu 
kadar istihkar ediyorsunuz de· 
mek. Eğer bu işlere Allah karışa• 
cak olursa, size bir tabut ısmarla• 
maktan başka yapılacak bir teY 
yok .. Haydi.. Haydi.. Doğrusun\J 
söyleyiniz .. Bana izdivaç vadedi
yorsunuz... Don luan da öyleydi, 
unutmayınız .. 

- Şerefim ve namusum üzeri· 
ne yemin ederim ki, emrederseniı 
yarından itibaren resmi muame· 
leye başlatırım. 

Elena tekrar kahkahayla gül" 
dü: 

- Aziz dostum, ne de güzel ys 
lan sövliyorsunuz? 

- Yalan mı söyliyorum zanne" 
diyorsunuz! 

,(Bitmedi) 


