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Formoz adasındaki zelzele pek tüyler ürperticidir 

Bulgar kabinesi İran İtalya veJaponyadaki 
Gene Zllitef tarafından ~elzeleler: A~manya 

..... 

mı kurulacak ? Lıtvanya hududuna 
742 ölü 2979 yaralı •• asker yığıyormuş .. 

Kabinenin ask~r~. ?.iması 
muhakkak goruluyor 

çankof taraftarları 
gizli beyanname 

dağıttılar 

Zlatel 

"Burası 

_yökec ktir 
kalas koyun,, 

Dün, devam etmekte olan 
((abine buhranı haberleri üzerine 
Bulgariatanda bir isyan çıktığına 
dair tehrimizde bir ıayia çıkmıt · 
tı. Bu sabah bu ıayia daha kuv
vetlenmif, gazetemize telefon ede· 
rek isyanın doğnı olup olmadığı 

<Devamı 2 incide) 

. Kavala divanıharbi 
8 kişiyi idama 

mahkum etti 

Atina divanı 
harbinde de 
:kJs nln idamı 

istendi 
Atina, (Hususi saat 13,30) -

Şimdi Kavaladan aldığım bir te 

~ • Lltvanya Hariciye 
2280 bına yıklldı, 2348 1 Nazırı&"kendlmlzt 
oturulamıyacak hale geldi mildafaa 

için hazırlıklarda 
bulunuyoruz,, diyor 

İngiliz gazetelerinin yazdığına 
göre Almanya Litvanya huıludu -
na asker yığmaktadır. Şimdi Pa
riste bulunan Litvanya Hariciye 

Nazırı bir beyanatında "tehlike 
o kadar büyüktür ki, kendimizi 
müdafaa yolunda bütün hazırlık
ları yapıyoruz,, demiıtir. 

Diğer teraftan Alman, "ade
mi tecavüz,. misakı imzalamağa 

hazır bulunduğu milletler arasın· 
da Litvanyanın ismini zikretme • 
mektedir. 

KARA 
MASKE 

Faciadan S gttn evvel 
bunu ölen Rifat'm 

lefon haberinden öğrendiğime na- z l l . h ..... 
. h b" b e ze enın arap ettıgı zaran, Kavala dıvanı ar >, u-

anlatı lan (üıtte) Babul ve Pehlevi tehirleri Yarın biişhyor 
enlştesl söylemiş.. ~ünkü c~lsesinde,_ Bulgaristan& il- ...... , ...... 111\11111# .. W:MI• .... 

Ç b 
·· ·· Jımetiye cad • tica etmıt olan aaı General Kame· ------------------- ------ -----------

(Yazısı 2 nci sayfada) 
arıam a gunu • . . Osküdarda kanii bir c1nayet 

d 
· d vukua gelen çökmenin ve ıdama mahkUm etmıftır. _ _ __ _ __ __ _ _ 

eaın e . h b al olan faci- not ile maiyetinden yedi kiıiyi i 

bir genem aya n~ .ın eti·ceai ha- Atina, (Huıuıi aaat 14,10) - Bı· r adam, Ha~ le sı· neması tüylel' ürpertıcı n . d" h anın .
1
. . Bir ta- Bugün toplanan Atına ıvanı ar-

ı · h tırlardan ıı ıneınıyor. . k k. 

r:ft:n belediye ıniı •. h~n~i:l;~k !~ı ~~:d:ı:::~:;::· :r:~:~;.i~e o·· nu·· nde karısını bıçakla çöküntünün ıebep erını e 'd ) (DevaJnı 2 ncide) 
(Devamı 2 ncı e 

iSVAN 
on iki adada yeniden 

patlak verdi 
Kalimnos hapisanelerinde 

mevkuflara artık 
yer kalmamış! 

(Yazısı 2 ncı sayfada) 

Karısının başkalariyle 
gezmesine dayanamamış 

lstanbul esnaf birliğinde yapı - ki paralamı kanatlanarali 1'ut gl· 
lan yolsu:ıluk tafsilatını u2un uza· bi meçhul bir istikamete doğru u-
dıya anlatmıt ve eınaf kasasında- <Devamı 2 incide). 
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~ naf 
Cemiyetindeki 

yolsuzluk 

Formoz . adasındaki zelzele Kadınlar 
bugün bilyllk bir 
miting yapıyorlar 
Dün de bildirdiğimiz gibi Dün pek tüyler ürperticidir 

( Baştaralı I ncide) • d 
çup gittiğini söylemittik. J a p o n ya a 

Bug~n. de bu f adanın ?aıka bir Tokyo, 21 (Hususi) _ Japon • 
cephesını ele alıyoruz. Bır muhar· anın cenubunda F ormose adasın· 
ririmizi evvelce esnaf bicliğinde ~a müthiı bir zelzele olduğu ha • 
bulundukları halde son zaman - her verilmektedir. Gelen haber -
larda bu birlikten ayrılan manifa- ler zelzelenin pek kuvvetli oldu -
turacılar birliiine gönderdik. Ma- ğunu ve adayı hemen tamamiyle 
nifaturacılar birliği reisi Salahat· tahrib ettiğini bildiriyor. Zararın 
tin esnaf birliği hakkında muhar- hakiki miktarı henüz tamamiyle 
ririmize fU sözleri söylemi§tir: anlatılmıt değilse de resmi bir 

- Biz 1928 senesinde i, baıın:ı tebliğde verilen rakamlar zelzele
geldik. Daha evvelki manifatura- nin ne kadar feci olduğunu göster
cılar cemiyetinin biraz borcu var- mektedir: 
dı. Bu borcu ödedikten sonra 742 ölü, 
muntazaman para arttırmağa, ve 2979 yaralı 

cemiyetim:z mensuplarının ihti - 2280 yıkı1an binalar, 
yaçlarına bakmağa baıladık. 2348 harab olan binalar. 

Sonra e!'naf birliği teıekkül et- Ada ile telgraf muhabereleri 
ti. Bizi bu cemiyete sokmak için kesilmittir. Haberler vapurların 
müracaat f'ttiler. Cemiyete girdi • telsizleri vasıtasiyle alınmakta -
ğimiz takdirde umumt .masrafın dır. Şanghaydan ve Hong - Kong'· 
azalacağını, buna mukabil vari- tan imdat için bir çok gemiler ha
datımızın artacağını söylediler. reket etmiılerdir. 
Bilhassa ccmir.etin muhasebesini, HABER- Formose, Japonya -
masarifini kontrol edebileceğimi nın cenubunda 34550 kilometre; 
zi vadettiler. mürabbalık bi.iyük bir adadır. Nü-

Fakat bu sözlerini kat'iyyen fusu takriben üç buçuk milyon -
tubnadılar. Varidat ve masarif · d ur. 
ten bize hiç malumat vermiyor -
lardı. Müracaatlarımıza karıı da 
"divanı muhasebat usulünii tatbik 
ediyoruz. Umumi heyetin tasdiki
ne lüzum görmeden maaraf yapa· 

1 

biliriz.,, diyorlardı. Nihayet birin· 
citeırin ayında mürakabe büro -
sundı:ın bir tez!;:ere aldık. Tezkere 
cemiyete 1135 lira borçlu olduğu 
muzu bildiriyordu. 

Volkanik bir mevkide olan ada 
çok münbittir. Senıede iki, hatti 
üç defa pirinç mamulü veren yer
letl vardır. Tütün, teker kamııı, 
çay istihsal eder. Kömür maden· 
leri de vardır. 

Ada evvelce Çine aiddi. Bir ara· 
lık Fransız1arın müstemlekesi ha· 
linde idare edilmiı, nihayet 1895-
de bir muahede ile Japonyaya 

Yani bi:ı cemiyete varidatmn7 geçmittir. 
~rtacak UMU:liyle rirdiğimiz hal - --------------

"'de ustellk borçlu ~·ktık. Burası ço·· kecek 
Kendi muhasebecimiz Fazlı 

'etkikat yaptı. Ve cemiyetin bir 
çok yolsuz i§ler yaptığını meyda · 
na çıkardı. Bunun üzerin-e Anka
raya müncaa\ etti. Buradaki ce· 
miyet, paramızın diğer es:ıaf ce · 
miyetlerinin borçlarına yatırıldı -
.:;mı söyledHer. 

Biz ayrıJmak için müra<"aat et· 
tik. Kabul etmediler. Nihayet bize 
varidatımızrn yüzde 35 ini, yüzde 
45 ini bırııkmayı teklif ettiler. Biz 
ayrılmakta ısrar ederek eşyalan -
mızı ıeri iıteclik, vermedi!er. Def
terlerimizi istedik, onlan da ver -
mediler. Bizi sözde bir dam altı • 
na toplıyacaklardı. Halbuki bir 
lcaf es altına topladılar. 

Bize masraf diye ıasterdikleri 
sebeplerin de hepei ıülüAÇ. Bir 
daktilo evlenmiı, 150 lira vermiı
ler. Diler bir daktilo daha evlen
mİf, ona da 120 lira vermiı?er. Bi· 
rader, daktilolar evlendiyae bizim 
ne kabahatimiz var. Kendileriyle 
bi.J evlenmedik ki paralarımızı 
verelim. 
ı Bu cemiyetten g8rdüiümüz za. 
rarlan ıu ıekilde kısaca anlatabi· 
liriz. 

Manifaturacılar birliği timdi
ye kadar bu cemiyete kendi vari • 
dalından 4000 liradan fazla para 
vermiıtir. Buna mukabil cemiyet 

(Bqtarafı 1 ncide) 
derlerken diler taraftan bu husuı· 

ta mühim bir iddia ile karşılaıtık. 
Bu iddiayı yapan zat çökmenin 
neticesincle ölen Rif atın eniştesi
dir. Bir inşaat ustası olan RJlıit 
ismindeki bu zat diyor ki: 
"- Vak'adan üç gün evvel te -

mel kazılan yere ıitmittim Apar· 
tmıanı yaptıran Bay Fehmi de o -
rada idi. Daha oraya girir.ce §İm· 
di çölonüt olan ve faciaya sebebi
yet veren kısmın tehlikesi nazarı 

dikkatimi <"elbetti. 
Bay Fehmiye burasını göstere

rek kalaslarla kapatılmasını ve 
bir tehlikenin önüne ıeçilmesini 

söyledim. Hatta bütün ustaların 

önünde dedim ki : 
"- Eğer burasını kapatmazsa· 

nız bir çökme olabilir ve bir kaç 
kişinin hayatına mal olur.,, 

Bay Fehmi buna başını salla
makla mukabele etti ve itte iki ka· 
lu vurulmadığından bu facia ol
du. 

Şu ıayanı dikkat ciheti de ıöy
liyeyim ki bizim adresimizi facia
dan ıonra bütün uatalar poliıe bil
dirdikleri halde cenaze 30 saat 
Mercan camiinde bırakılmıf ve 
polis bizi bulmak külfetine bile 
katlanmamııtır .,, 

yalnız bir defa bir manifaturacı - 8- 1-r-A_l_m_a_n_t_a_y_y_a_r_e_s_l_ 
esnafına 10 lira yardmıd1 hulun-

Fr&DSIZ lstlhkAmları 
ttzerlnden uçtu 

muıtur. 

Yani 4000 liraya mukabil 10 
•ira. Paritten bildirildiiine göre A:l • 

En nihayet kasası bir takım man hududuna yakın Tionvil ci -
gayri mes'ul adamların imzasını varında Fransız istihkamları üze· 
ta~ıyan senetlerle dolu olan cemi· rinde D itaretli bir tayyare bir sa
yetten ayrıldık. Elhamra hanında at müddetle uçmuıtur. Bunun 
bir oda tuttuk. Defterlerimizi ver- bir Alman tayyaresi olduğu anla
med~ler\nden noterlikçe tasdik tılmıı, ve hidise heyecanla kartı -
edilmiı yeni defterler aldık. Ve lanmııtır. 

.................... _ ... tfWllN19Hf ....... l .......... l_.,l~llttlfffll ... 

kendi itimizi kendimiz görmele kında kanuni yollara müracaat e-

italyada 
Roma, 21 (A.A) - 'frablus 

ve Sicilyada, dün öğleden sonra 
4,30 ile 7 arasında bet defa, sü -
rekli zelzeleler olmuftur. Dün ge· 
ce ve bu sabah saat 6 da zelzele 
tekerrür etmittir. 

Nüfusça ve malca zayiat yok • 
tur. 

ıranda 
İstanbul rasathanesi evvelki ge· 

ce ve dün sabah merkezi lstanbul
dan 1600 kilometre mesafede f id
detli iki zelzele kaydetmittir. Zel· 
zelelerin timali lranda olması 

muhtemeldir. 
Tahran, 20 (A.A.) - lranın 

ıimal vilayetlerinde ve bilhaasas 
Mazenderan da zelzeleler devam 
etmektedir. Mühim zararlar ve bir 

1) 

oçk insan telef atı olduğu söylen -
mektedir. • 

HABER - Şimali Iran, yahut 
MaZi;:!nderan Iranın en münbit, ve 
en mamur yerleridir. Burada ge -
çenlerde mühim zarar gördüğü 

bildirilen Şahi, Babul, Reşt, Peh -
Icvi gibi yeni yapılmış modern şe
hirler mevcuttur. Ayni zamanda 
Iranda demiryolu yapmak faaliye
tinin merkezini de buralan teşkil 
etmektedir. 

ya Kadınlar Birliği kongresi aı• 
ları bugün Boğazda bir geıiıı 
yaptıktan sonra aktam saat 11' 
de Tepe batı tiyatrosunda ser 
bir miting aktedeceklerdir. 

Mitinge Türk mürahhas heY 
reisi Latife Bekir ltık reislik ede 
cektir. Anatlya saylavı Türki 
Bat Tuğ, İngiliz parlamentotU .. 
zasmdan Ledi Astor, laviçre JIJ11 

rahhası Gur, Romanya mürahh 
Prenses Kantakuzen, Fransız aıiİ 
rahhaıı Bronsvig, Hind ve A'f1l• 
turalya mürahhaslan söz söyle 
ceklerdi. 

Kavalada 8 ki 
idama mahkO 

ISVAN12 adada oldu 
~- ( Baştaralı 1 ncülı) 

bakrlmıı, divanı harpte zabit b 
kfunet komiseri büyük bir he1 
can içinde iddianamesini a 

patlak verdi 
Deyli Kronikıl gazetesinde o

kunmuştur: 
Yunanlılarla fatistler arasında 

çıkan tehlikeli bir kavga üzerine 
on iki ada grub~ndan Kalim· 

nos adasına iki İtalyan torpidosu 
sür'atle gönderilmittir. isyanda 
bir ölü ve aralarında kadmla ço • 
cuk da dahil olmak üzere ıbir çok 
yaralı vardır. 

Tevkifler o kadar geniı mikyaı
ta yapılmaktadır ki hapiıhanede 

artık yer kalmadığından mevkuf -
lar komf u Rados ve Koı adalarına 
gönderilmektedir. 

isyan ltalyanlann dini mesele
lere karıtmaia teteb~Us etmele • 

rinden patlak vermiıtir. Vuruş -
malar tamamiyle durdurulamadı· 
ğından hala devam etmektedir. 

Romadan resmen tekzib edilmiı 
olmasına rağmen Kalimnoı ada - . 
sında geçen Kinunuıani ayında 

da bir isyan olmuıtu .• 

ltalyanlar 1912 de i!gal etmit 
otduklan bu adaları umumi harb 

esnaıında Yunanlılara vermeie 
vadetmiılerdi. Ancak F atiat hükU
meti iktidar mevkiine ge;:ince bu 
vadi hiç tanımamıtlardır. Muso -

lininin idareıi altında adaların • 

Yunan ahalisi ıittikçe aaalmak -
tadır. 

ve general Papulas ile General G 
miıiz ve miralay V akasın ida 
diğer bir çoklarının da muh 
cezalarla tecziyesini iıtemİf 
Akıam üzeri maznunlar müda 
alannı yapacaklardır. 

Bir Kadın 
doğururken 

öldü 
61üm şllpheJl g6rUI 
düğü için morga 

Bulgar kabinesi 
gUnderlldl 

Çenıelköyünde dün ıece 
kadın çocuk doğururken ölıoO.t 
tür: 

Çengelköyünde oturan Ha 
nın hamile olan karıaı Feri de 
ıece aaat on ikiye doiru aanc 
mıı hemen yakınında oturan 

ebe uyandırılarak eve getiri 
tir. Ebe, kad1D1 muayene e 
sekiz aylık ıebe olduğunu, h• 

(Battarafı 1 ndde) yapmak için krala yardım,, ada· 
hakkında malumat soranlar ol- vet etmektedir. 
muştur. 

Halbuki bugün saat ikiye doğru 
telefon eden Sof ya muhabirimiz 
böyle bir isyan olmadıimı bildir
miıtir. 

Kabine buhranı henüz halledil
memif olmakla beraber Bulgariı • 
tanda bir iıyan hareketi yoktur . 
Muhabirimiz diyor ki: 

"Kabine buhranı devam ediyor. 
Yeni kabine bugün öğleye kadar 
teıekkül edememitti. Eski nazır· 
!ardan T oıef, bir çok mii!küllerle 
karşılatması üzerine, kabineyi 
teıkilden vaz geçmittir. Totef 
istifa eden adliye nazın Dikof'a 
yeni kabineye girmesini teklif et· 
mİf, Dikof doktor Çankofun affı 
ıartiyle bunu kabul edeceiini bil
dirmiştir. 

Eski nazırlardan general Radef 
ve miralay Kolef bu teklifi reddet
miıler, kabul edildiği takdirde 
kabineye giremiyeceklerini söyle -
mitleıdir. 

Eski batvekil Zlatef de kendi
sine teklif edilen harbiye nazırlı
ğını kabul etmemiıtir. 

Kral dün aktam geç vakit To -
tef ile eski ba9vekil Zlatef'i kabul 
etmiıtir. Totefin bu mülikatta 
kabineyi tetkilden vazgeçmek 
mecubiriyetinde kaldıiını krala 
söylediği tahmin ediliyor. Yeni ka
bineyi gene eski bafvekil Zlitefin 
kurma11 ihtimali de vardır. 

Fakat her halde yeni kabine aake -
ri bir hükumet olacaktır. 
Diğer taraftan Çankof taraftar• 

ları Sof ya sokaklarında beyanna -
meler dağıtmı§lardır. Bu beyan -

Bu beyannameler polis tara • 
f ından derhal toplattmlmıı, ve 
dağıtanlar hakkında takibat ya -
pılmaaına baılanmıştır. 

Askeri birlik ile Çankof taraf • 
tarları arasında ıimdilik ıiztice 

devam eden mücadelenin vahim 
ve aleni bir ıekil almak üzere 
bulunduğunu iddia edenler çok 
tur. 

doğurma vakti ıelmediiini tlJ1 
mittir. Ebe sancıların biraz •O 
ıeçecejini de ilave etmittir. 
gittikten bir saat ıonra ıaDC 

f iddetlemniı, ebe gene çağrıl 
br. Feride bu ıefer ıiddetli iı 
lar içinde ölü bir çocuk do.,.,".....,. 

üsküdarda tur. Çocuk dolduktan ıoara 
cılar kesilmemiı, Feride iki 

kanh cinayet kadar bafllD yatbktan IOD ... 

(Baıtarafı 1 ncide) den bire fenalaımıı, aaat ilçe 
ru da ölmüıtür. 

geçerek kendiai ile eıkiıi ı;bi J•· 
ıamaları lizım ıeldiiini bildirmit- Her iki ölüm hidisui hemeO 
tir. Bu mektup ta cevapaı.ı kaim. bıtaya ihbar edilmif, bel 
ca Ihsan bir bıçak tedarik etmİf, doktoru ölvleri muayene 
Sadiyenin yolunu beklemeie bat- füpheli ıördüiü için rapor 
lamııtır. mittir. Bunun üzerine O 

müddei umumi muavinle 
Sadiyenin ıinemaya ıittiiini Bay Nazif tahkikata bat 

haber alall iman Çartıboyundaki cesetlerin morga kaldml 
ıinemanın kartı kötesinde dur - lüzum göstermittir. Tahkikat 
muf, Sadiy~ sinemadan çıkınca vam etmektedir. 
peıine takılmıf, yirmi beş adım ------====-:::=-
sonra yanına yaklaıarak bıçaiını 
kadının sağ kalçasına saplamııtır. Çocuk hırsızı 
Bu ani hücum karııaında Sadiye idamdan f 
tatırmıf, feryada baılamıı, poliı - kurtulabilecek ı0l( 
ler yetitinciye kadar lhaan bıçağı· Tranton • New Jeraey, 21.; 
nı bir kaç defa daha aaplamııtır. A.) - Hopmanın istinaf~ J/I' 
Kadın kaalar içinde yere dütünce nın ilk safbuı bqlamıttlf• "' 
Ihsan elinde bıçağı ile kalakal maileyhin avukab alikad~ I 
mıı, yet it en polisler ihsanı yaka- kamata kendisi bakkındald,, 
lamıtlar, yaralı kadını da hasta - kararını nakzettirmek içio 1 

neye kaldırmıılardır. Sadiye hu- Hl aerdetmiıtir. Avukat • 
taneye ıiderken ölmüttür. Uskü· muelenin Birleıik AmerU-
dar adliyeaince tahkikata 1: a~l=a.::n_ı_· :::Se:::k:......:..:M;::a::.:h::..:k::::e::::m:e:::s:.::in:::e=-=ae.:.v.:..:k::;;;ed--..i _ _. 
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!Beffiffı qiitÜŞÜ!fı; 
....,..__ - - ~ 

Kadınlardan 
şikayetlerim var! 

itiraf edeyim: O kadar coıkun 
f emini.t değilim. Hatta, bundan 
çok uzağım. 

Bunun de Hbeblerlni her fınat 
düttükçe anlatmaktan ıeri durma
dım: Yükıek tabaka bdmlarmın 
hıf eyliliği, fakir tabaka kadın~& : 
nnın mağduriyeti ile takasa tab~ 
tutulursa, terazinin zulum kefeıı 
erkelderin zararlı çıktığmı ıöate • 
recek tekilde ifilir. 

Böyle dütündüğümüzü niu ni
ce defalar tekrarladım .• 
Yükıek tabaka kadınm tufeyli· 

lik zihniyeti, fakir, ıınıflara da te
ıir etmektedir. Öyle ki, kadm, it 
bölümünde üıtün düten vazifeyi 
hemen umumi kaide o1arak arızi 
aayıyor: 

Velev bir delikanlı ile ayni 
tahsili, ayni ıtajı ıörmüt ols~n, 
evlendiler mi, bütiln çahtma yü : 

yu··kJetmeiı klinü onun ıırtma 

'>oynuna borç biliyor •• 
Bu yat• ıeldim, az memleket 

ıörmedim; hemen her yerde ka. 
dın buna can atmaktadır: 

yıpratıcı ev itlerinden, aile 
zapt ve rabtından yakayı sıyır -
mak aokak iti yapacak dereceye 
yük:eımek; fakat eokak işini de 
yapmayıp evine dC?nmek ! .. 

Öğleye doğru kalk, ikindiye 
doğru sinema, akıam üıtü çay, ıe
celeyin balo.. Ve zenrin, tirin, 
ıenç bir koca ki, her ekli.fi dütün
eün .. 

itte ideal •.• 
Bu gayeıinl yerine ıetiremi -

yen kızlar, kadınlar, Amerikada 
da betbaht1 A~da da Aga • 
da da ... 

Anla •tığımın asksi arzudaki 
Hav\"& kızları, ne bileyim, meseli 
yüzde birdir! .• 

Ben hakikati oldulu •ihl JBr • 
meğe çalı§an bir muharririm. ~e
le siz de ortahijı bir kolaçan edın, 
ayni neticeye varacak mısınız ba-

kalım ... • . . ' . 
Bütün bu ıöylediklel'imden 

aonra beni isterseniz antif eminist 
aayın;z ! F~kat, emin olun ki, ka • 
dınlıja diltman dejilinı .. Ruhum· 
da bir harem aahibi papnm ben· 
Jiği hortlamadı! Sadece istedijim, 
iki cinıin biribirine ıadretnıeuıe • 
ıidir! 

Fakat, heyhat .• 

Otobüsde 
unutulan çanta 

Bir şoförün dftrUst 
hareketi tekdir 

edildi 
Kadıntar kongresi azasından 

h:r bayan Tepebatından Yıldıza 
ritmek üzere bindiği otobüste, 
içinde kıymetli mücevherat ve ol
dukça mühim miktarda para bu • 
lunan çantasını unutarak çıkmıt • 

tır. 
Mütterisini kimilen botalttık -

tan sonra otobülıün içini kontrol 
eden toför Mehmed Ali bu çantayı 
bulmut ve derhal konıreye me -
mur zabıtaya müracaat ederek ıa· 
hibini arattırmııtır. 

Bir hayli araıtırmadan sonra 
çantanın sahibi bulunmut ve 
emanet kendisine tcs1im edilmit -

tir. 
Bu düriistlükt.en sonra son de • 

rece memnun olan bayan, toföre 
mühimce bir hediye vermek iste • 
mit, fakat fakir bir gündelikçi o
lan toförden fU cevabı almıttır: 

_ Ben vazifemi yaptım bayan, 
hediye kabul edemem! .• 

Mehmed Alinin bu civanmert • 
lifi vak'aya tahid olan kongre ü
yeleri ara11nda büyük bir alika 
uyandırmıt ve Türk toförünün 
mertliji takdir edilmittir. 

Otomobilciler Cemi)·eti, bu ha
reketi ile toförler hakkındaki yan
lıt kanaatlere yerinde bir cevab 
vermiş olan lbu değerli azasına bir 
takdirname vermiştir. 

Betonarme boru 
fabrikası 

Aldığımız malumata K<>re teh· 
rimizde yakında belediyenin tavas 
ıutile bir beton anne boru fab
rikası kurulacaktır. Belediyenin su 
kanalizasyon itlerinde fazla mik
tarda horuya ihtiyacı olduğu için 
bay le bir fabrikaya lüzum görül· 
mektNlir 

--o-

yıldan yıla 
artıyor 

Belediyece hazırlanan atatistik
lere fÖr~ fıtan1ndda eT)enıenJerİn 
niabeti seneden ıeneye artmakta· 

dır. 
929 seneıinde 3919 çift evlen -

diği halde 934 de 5607 çift evlen -

mittir. 
En çok e•lenen Fatih kayma -

kamlriı mıntakasındadır. 

liAHt;K - Akşam l'OStaıu 

EIJÜP 
Hattında lşliyen 

Otobüsler 
belediyeye mi 

geçecek 
Mahkemede olan Haliç Şirketi 

- belediye davasının neticelenme
sinden sonra belediyenin itletme
ğe karar verdiği Haliç vapurları, 

Eyüp - Kresteciler otobüıleri için 
yeni bir vaziyet ortaya çıkarmak
tadır. 

Belediye, Haliç Şirketi halkı 
taııma vazifesini tamamiyle ifa 
etmedifinden ve tirketin elinde
ki nakil vasıtaları da senede en az 
bet milyon yolcunun istenilen sü
ratle tqınmaıına müıait olmadı-
ğmdan Keresteciler ile Eyüp ara
ıında otobüs it1etmek için bazı 
hususi ıahıslara müsaade etmitti. 
Bugün Keresteciler ile Eyüp ara-
11nda yirmiden fazla otobüs itle-

mektedir. Halbuki buna mukabil 
Haliç ıirketinin elinde bulunan on 
bir vapurdan ancak yedi taneıi da· 
imi ıefer yapabilmektedir. Halk 
ta tabii bu vaziyette otobüsle 
ridip glemeği tercih etmektedir. 

Belediye, tirketin itletlmesi için 
tetkikat yaparken bu otobüslerin 
vuiyetile kar~ılaımıtlır. Esasen 
belediyeye ait olan otobüs itletme 
hakkı kullaru1arak bu otobüslerin 
ortadan kaldırılması muvafık aö
rülmektedir. Belediye mahafilin
de, Haliçte doğru postalar işlete
rek kafi ür t temin edileceği kf\-
a-tl .-ardır. 

Ecnebi 
marangozlar 

Yerlerini TUrk 
lşçllerlne terkedlyor 

Jıtanbul valiıi ecnebi tebaası o
lan ve aiaç itleriyle metgul bulu -
nalradna bekarların 21 Nisandan 
ve evlilerin 22 Mayıstan itibaren 
kanun mucibince artık memleketi
mizde çalıtamıyacaklarını bildir • 
mittir. Bunun üzerine Marangoz 
Cemiyeti bir defter açmııtır. Vuı· 
tamı'.!a ~u tamimi de ne,rediyor: 

Ti:tk ıebası o1up da itıiz olan 
marangoz ve doğramacı itÇileri • 
nin it bulunmak üzere, Galatada 
Adalet hanındaki marangozlar 
Cemiyeti merkezine müracaatla a· 
çılan deftere iıim ve adreslerini 
yazJırmaları. 

Yeni bir çocuk 
bahçesi 
bu bahçe 

Çarşambada 
yapılacak 

Hiç bir vakit tahammül edilemi
yecek olan bu halin önüne geçmek 
için zabıta daha büyük bir tid • 
cletle çalrtmaktadır. Fakat bunda 
zabıta kadar halkın da dikkat ve 
alikaaı lizımıelmektedir. 

Belediye Modadaki çocuk bahçe
sinin tamamlanmasından ıonra 

Ça11ambada da bir çocuk bahçesi 
yapmağa karar vermitti. Bu yaz 
bu civar çocuklarının iıtifadesi i
çin buradu derhal bir çocuk bahçe
ıi yapılmağa batlanacaktır. Bahçe 
belediyenin eıki Fatih belediye a
hırlarının yerinde kurulacaktır. 

Eski bir konağın arsası olan ve 
karıısında lstabulun en modern 
mekteplerinden biri bulunan bu 
arsa Halice ve bütün lıtanbula ha
kim bir mevkide olduğu için ço
cuk bahçesi yaprlmağa müsait gö

rülmüttür. 
-0-

Belediye mUhendls
lerl vazifelerJni 

yapıyorlar! 
Beyoğlunda Papasköprüsünde 

bir ev yıkılarak dört kitinin ölü • 
müne aebeb olması üzerine hare
kete reçen belediye mühendisleri 
ıehirde yıkılmaya mail evleri göz
den geçirmektedirler. 

Yeniıehirde Serdarpafa cadde
ainde 23 • 25 numaralı evin yıkıl • 
mak üzere olduju görülmüt, sahi-
bi aranmıısa da bulunamamıttır . 
Bir hafta zarfında ıahipleri çık • 
mazsa ev belediye tarafından yık
tırılacaktır. 

-0-

Edlrnekapı - Vedlkule 
yolu 

Belediyenin bet ıenelik programı
na • hil olan Edimekapı - Ye
dikule asfalt yolu intaatma büyük 
bir faaliyetle bqlanmıttrr. Jstan
bulan etrafını çevreli yen surları 

boylu boyunca takip edecek Te 
Marmarayı Halice raptedecek o
Jan bu en k11a asfalt yolun bu ıene 
için mühim bir k11mı ikmal edile· 
lecektir. Dünden itibaren yolun 
orta temelini ve yüksekliğini tes
bit edecek tatların yerletlirilme
ıine baılanmııtır. 

s 
zw 

1le uac, 1le ya4 
-. ıawa -~ 

Bir seyyah, bir 
vagon salama bedel 

Vorld Banka aelen raporlar 
A··rupı..rla takas ve klering iıleri· 
nin nasıl hir inkiıaf seyri takip 
etmekte olduğunu göstermektedir. 
Macaristan ticaret mUvazeneaini 
hesaplarken, bir seyyahın bir va
gon salama bede] olduğunu tespit 
etmektedir. İsviçre ise bi· turisti 
üç vagon kömUre bedel tutmakta 
dır. Fakat her iki memelkette de 
bu değerin, seyyahın millıyetine 
göre değişip değiımediğine dair 
bir kayıt yoktur. 

İtalya, Avusturya ve Macaris -
hın arasında imzalanmıı olan iki 
taraflı andlaımalarm tuhaf cilve· 
İerinden birisi de tudur: Avuıtur 
ya unu müstahsil olan Macaris • 
tandan art•k ıatın almamaktadır. 
Çünkü bunu müstahsil olmıyan l· 
talyadan hemen hemen yok paha
ıına, yalnız Triyesteden olan nak
liye masarifini vermek ıuretile, 

temin edebilmektedir. halya ihra
catçıları Avusturyaya gayet ucuz 
un satabilmektedir. Çünkü ltalya 
hükumeti bu gibi ihracatı prim 
vermek auretile teıvik etmektedir. 
İtalya hül<umeti takas yoluyla 
Peıteye pcrtakal gönderebilmek 
için bu fazla unları Macaıistan • 
dan ithal etmektedir. 

• Ke~esuyuna otobUs 

Yaz kokuları artık iyice J<endi
ni gösterdi. Halk-ı Cumaları kırla · 

ra akına baıladı. Eskiden Kadı • 
köy ile Sul'ldiye araıında iıliyen 
otobüsler bet altı aydır Fatihle 
Rami arasında i§lemeğe bqladığ1 
için bu yıl Rami, Topçular mesi· 
relerine gidenler ~ .fAiMPU'ill 
batladı. O hatta iıliyen otobüsçü· 
fer evvelce arabalarını Ramiden 
Sirkeciye kadar iıletmek istemiı • 
ler; fakat belediye buna izin ver
mem itti. Şimdi artık yaz geldiği 

için ayni otobüsler Ramiden ya • 
rım saat ilerideki Keçe ve Valide· 
ıuyu meıircleri ile Fatih arasında 
Cuma ve Pazar günleri ya'l ıefer-

leri yapmak tasavvurundadırlar. 
Bunun içtn yakında belediyeden 
izin istiycct"klerdir. Esasen lstan· 
bulun belediye hududu Keçesuyu 
ile Validesuyu arasındaki Küçük· 
köye kad;ır uzanmaktadır. 

Bir ayda yapılan 
binalar 

Yirminci urın pek çok kadm • 
larmda eski uırlarda erkeklerden 
sulmn 8'6ren anneleTinin intikamı• 
111 almak için bir hazırlanıı HHI' ;;;;; Bay:~~:rı -(--ş-==E====H===R==.l==N=====D====E===R==D====L==E====R==İ--=-. =-=-=-] 

ç•0:::e.n.':::~:;ı0- KüçükpazarJıların derdi 

Mart ayı zarfında lstanbulda 
35 ev, 7 apartrman, 5 dükkan, 7 
muhtelif bina yapılmıt, 16 binaya 
kat ilave edilmit, 294 bina adl ıu· 
rette tamir edilmittir. 
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Unlversltede imtihan 
Bütün Üniverıitc fakültelerinde 

denler yirmi Mayııta kesilerek 
imtihanlara baılanacaktır. 

umuyorlar 
So günlerde ,ehrimizde falcı· 

)arın n çoğaldığı nazarı di~k~ti 
celbetmektedir. Hemen lıepsı çın· 
ıene olan bu falcı kafilesi bir bir 
tehrin her tarafım taranıakta bat
ta fal bakt?klarını baiırarak ilan 
bile etmektedirler. 

Şayanı dikkattir ki çinıene fal-
cdar ıehrin kenar semtlerinde ıe~
melde de kalmamtlar lbu f uh
yetlerini Beyoğlu, Şitli gibi en ıö
ze batacak yerlere kadar ilerlet· 
mitlerdir. Şimdi l>iltıuaa Şifli mu• 
hitmde ~insene fakılara fal bak
tırmak Adeta rünün bir modan ha
line relmeie batlamrttır. 

Kilçtik pazar şehrimizin ikinci planında gelen en jş
Jek semtlerinden biridir. Bllhasg sabah \'e akpmları 
MeyvehOf& gidip gelenler, Fatih civannda oturup 1 Jeri 
dolayısiyle Yemişe, Balıkpazarına inenlerin hep i bu 
yoldan geçerler. 

Dar, 1ena döşenmiş, kışın çamuru yazın tozile meş· 
hur olan bu semtin başına bir bu~uk sene \ 'ar ki daha 
bil) Uk bir dert a~lmıştır: 

Kanalizasyon .. 
Bir buçuk sene t\'vel belediye yamrı yumru caddeleri 

kazarak kanalizasyon yapmağa ba~tamış.Başlama o baş
lama- ltne ile kuyu kazar gibi bir buçuk senedir hAIA. 
bitirmemiş. Ye daha bir iki sene bitireceği de yok gt. 
bi .. Buralarda çukurlardan çıkarılan toprak caddenin 
ortasında insan boyundan yUksek dağlar \1lcude ge
tirmft ! .. Yanından otomobil, araba değil, ,·esaiti nak· 
liye geçemiyecek vaziyette! .. 

Bu semtte oturanlardan Bakkal Haydar diyor ki: 
- Şüphe 11ok kl 11apılan kanaliza8yon ,ehir için f aıı

dalı bir ıe11dlr. Fakat on amele çalııtırılacak 11erde 11üz 
tDrMle çalıflınlıa tla inıaat biran evvel bitse ne olur? 
Bundan kinı zarar eder? 

Bögle mahpıu gibi kaldık.Alış verifimlz dörtte bire 
t111,ta. tlnellk dlJklrdn da romur lrfnde kaldı. 

Bu yıl Üniversitede imtihanlar 
Gene Küçüpazarda kunduracı Hilseyinle, berber bir ay ıürecektir. 

Ali de şöyle diyorlar: ---<>-
-Çok şükür dükktinlarımızın 6niJndekl inşaat bitti 1 S d 

de ra~at ettik. Doprusu if fOk 11a"!'f gidiyor. Bizim fi· OY a 1 
kdyctımlz caddenıız ço~ to::lu olduou halde kat'iyyen Kok ve maden kömür·· tüccan 
ıulanmanıasıdır. u 

Cevdet Hakkı ve ailesi ıoyadı ola· 
rak "Cebe,, adını almıtlardır. 

Derber Ali co~tu: 
- Ben on iki senedir burada berberlik yapıyorum. 

Şimdiye kadar 11alnız bir defa bir arazözün önümüzde
ki caddeyi suladığını gördüm. Sonra yandaki ıokakların -------------
hali de acınacak bir haldedir. Mlıal olarak "iflek" ve 
"dola'! çıkmaz,, sokaklarını göıterebilim. Buraları hem t11Ullllllll1111111111ııııın11q1111!1!1lnlnn1 unıııımt~ 
çok pıs lıem de çok berbattır. Htr ne dense bu aemte ı 
çöpçüler de ~k Utilatdmlyorlar! · • 

Giderken kunduracı Hüseyin: 23 Nuan 
- Bari las~i~ ayakkaplarından dolayı işimizin berbat 

bir hale geldıgıni de yazını:. Hu gidişle dükkanı kapat· 
mak ldnm gelecek. 

Berber Ali de: 

Çocuk Bayramı haltaıının ilk 
günüdiir. Yavrularınazın bayramı 
için hazırlanınız. - Şu jilet bıçakları da bizi malıvediyor. Hele piya8a· 

1/0 bir kuru,a, ylJz paraya Jilet çıktı rıkalı biJıbiJtün ,,. 
ler keıatltlftı. 1111· -UlllMlıtlıılllllllllllattıılNl lllMıuMI......._ 

Diye ilive ettiler. 
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~ ............................... ~ ~ Sabah Gazeteleri Esir Kadın ,._ne_d_ivo_rıa_r?_ 
HA DER 'in 

tefrikası 

~·---······················· 
. No. 60 
S Aşk ve His Romanı • . ································ 

Kamile, ölmü§ ku§a dalgın dal· / - Ah, Ditlekçiğim .. 
gın ve hazin hazin bakarken, öte- l Köpek, ona, sarı gözleriyle, su
kiler, hiç oralı olmıyorlardı .. Yi • aller sorarmıt gibi bakıyor .. Hay
yeceklerini, sularını istiyorlardı .. vanlar ne kadar hassas olur .. Ha
Hayat, işte!. • ı rumının bir düşüncesi olduğunu 

Oğlunun "Mösyö Facton,, adını anladı, sanki ..• 
taktığı ku§, acaba niçin ölmüştü?.. Kamile, sonra , avuçlarım açtı . 
Gece, soğuk mu, soğuktu? Yoksa Küçük kuşun cesedi karşısında 
hasta mıydı?. Bunun için, belki düşünmiye daldı .. 
diıisine sokulmuştu, ısınmak iste - Evi, bahçesi, bütün mevcudi • 

"Bulgaristan 
ahvalinin içyilzil,, 
KURUN - Asım Us bugünkü baş

yazısında Bulgaristan ahvalinden 
bahsetmektedir. EvveM geçen sene
denberi devam eden lıükumet bu/ıra-
nını anlatıyor. l' e esas itibarile askeri 
grupun kral aleylıtarı ve cümhuriyet· 
çi olduğunu söylüyor. Kralın da Zla· 
tef vasıtasiyle kralı tutmayan Gorgi-
ilefle Çankofu Soiyodan uzaklaştırdı· 
ğını, diğer taraftan henüz sağlam bir 
lıül:umet kurulamadığı için yakın bir 
istil.hclde Rulgari.<ıtanda bir karışık· 
lık olması muhtemel olduğunu il<iue 
ederek yazısını bitiriyor. 

Talebenin 
idman şenliği 
Bundan sonra hep 
26 Nisanda olacak 
Her yıl 5 Mayısta okullar ara • 

sında yapılan jimnastik şenlikleri 

bu yıl 26 Nisan cuma günü saat 
on buçukta Kadıköy Fener ıtadyo

munda yapılacaktır. Bakanlık 

bundan sonra jimnastik şenlikle • 

rini 26 Nisanda ve Çocuk Hafta • 

sında yapılmasııu münasip gör -
mişti.. . yetleriyle, onu çağrıyor.. Plaja 

Erkekler, istırap çektikleri za - doğru ko§acak yerde, başını arka· 
man, daima dişilerine sokulurlar . Si!'.'&. çevirdi, bakıyor! .. 

ClJ.UHURIYET - Yunus Nadi bu- müştür. 

Lakin, kuvvetli oldukları zaman, Penrerelerden bazılarının pan
kadınlarını yanlarından itip u· cur1arı açık .. Oğlunun odası .. Mü
zaldaştınrlar. rebbiyesinin odası .. işte şurada da 

Kamilenin etrafında, kuşlar, Vahid uyuyor .. 
canlı canlı uçuşuyor.. Taze yem· Kamile, ilerledi.. 
lerle, taze suyla dolu çanaklara Tam denizin yanına vardı .. 
yaklaııyorlardı. -Haydi, geri git ... Haydi Diş-

Genç kadın, bir müddet bunlara lek ! 
baktı, baktı. .Sonra, kendini top -
!adı .•. 

Bir taş alıyor .. 
Köpeği korkutuyor .. Geri kaçı-

günkü yazısında Türk gemiciliğinin 

mazisinden balısediyor. Ve bir memle
kette denizciliğin ilerlemesinde mazi
rıin de elıemmiyctli olduğunu söyliye
rek yazısını şu şekilde bitiriyor: 

"Gemilerimizin ve gemicilerimizin 
tutumları çok iyidir. Yalnız gemilere 
bakmakta biraz dalıa artık özen ı:e ti· 
tizlik istenebilir. Gemiler lıiç ard ara 
verilmeden yıkanıp temizlenmeli, bo
zuk yerleri varsa yapılmalı, boyana
cak yerler boyanıp durmalıdır. Bunla· 
rın eksik olduğunu söylemek istemiyo 
ru:. Dalıa artık olmasını istiyoru::.,. 

Bu suretle talebe Mayıs ayında 

serbest kalarak d~rslerine daha 
" ziyade çalışabilecektir. 

Şenlik geçen yıl yapılan proğra
ma göre olacaktır. 

Şenliğe !ehrimizde bulunan 

yirmi altı lise ve orta okul iıtirak 

edecektir. Önümüzdeki pazartesi 

günü saat on dörtte Kadıköy 

stadyomunda umumi bir prova 
yapılacaktır. Provaya gidecek ta -

. --

2 - Y anş iki sınıf üzerfod~~ 
olacaktır. lkinci sınıf bisikletçı 
ler Mecidiye köyünden hareketi• 

Hacı Osman tepesine gidip gele' 

cektir. Mesafe 21 Km. 

Birinci sınıf bisikletçiler gerı• 
Mecidiye köyünden hareket ed~ 
cek ve Hacı Osman tepesine 1 

defa gidip geleceklerdir. MesJ• 
42 Km. 

3 - Yanşa girecek müttefi) 
klüp üyelerinin pazartesi ve çar· 
şamba günleri saat 17 den 19' 
kadar Beyoğlu Halkevinde bisi1'' 
let heyetine gelerek kartlarını sl' 
malan Iazrmdrr. Kartı oıınıYs' Etraftaki ıf ıklar daha bari~'"ı'~ı -

mişti .. 
Acaba kendisini kimse görmi -

yor muydu?. Uyanan olmamış 
mıydı?. 

rıyor ...• 

Bu kadında hicab hissi o derece 
kuvvetliydi ki, tamaıniyle çırıl • 
çıplak soyunarak denize giremi -

!tllLLIYET -Ahmet Şükrü Esmer 
buqünkii; başyazısında Boğazları tah· 
kim etmemiz lcizımgeldiğini müdafaa 
yollu bir yazı yazmıştır. Bunun taar
ruzi değil, tedafüi bir hareket olduğu. 

lebeler için hususi vapurlar hazır- yarışa giremez. 

Eline, küçücük kuşun cesedini 
aldı .. Yürümeğe başladı .. Cesedin 
soğukluğunu avuçları içinde hisse
diyordu. 

Şimdi, hala, geniş yatağın için
Cle, Vahid uyuyordu .. Ve memnun
clur .• Zira, eski dekorunun kendi 
etrafında yeniden belirdiğini gö -
riiyordur: Kuşlar, çiçekler, deniz, 
şiir, ve kendi .. 

Hayır, hayır .. 

:Vahid, yanılıyor ..• 
Doğru de~il, doğru değil!. 
Dimağında bir takım felsefeler 

yiirütecekti .. 

Fakat bir çift gözle karşılaş -
•ı: Köpeği Dişleğin gözleri .. 

- Sen misin?. Gel bakalım ... 
Hayvanın ba§mı sevdi.. Küçük 

cesedi de bir elinde hala bırak -
mıyordu. 

'.Ağaçtaki kiraz1ar, ona, Vahid -
le vaktiyle yaptıkları gezintileri 
liahr1attı .. \ 

Fakat bu düşünceyi · hu§unetle 
dimağından uzaklaştırdı .. Birden
~ire, denize doğru döndü .. 

Denize ...• 

Bahçeye çıktığrndanberi,, de -
nize bakmaktan daima çekinmiı • 
ti. 

Deniz.. • Kimilenin diğer bir 
'dostuydu bu .. Tem bel tembel kı • 
mıldarup duruyordu .. 

Açık denizde tam bir sükunet 
vardı. Ne bir dalga, ne bir buru -
tuk ... 
-Güneşin yavaşyavaş doğması 

üzerine suların yüzünde mütema· 
C:li ziya oyunları oluyordu. Deniz, 
yalnız kıyılarda hareketteydi .. 

Kamile, parmaklığa dayandı .. 
Saçları, omuzlarına döküldü .. 

yor. 

Evvela, kolunun bütün hıziyle, 
denizin ilerisine doğru, küçük ku
şun na'ıını attı .. Cesedin düştüğü 

yerde bir ha1e hasıl oldu .. 
- Haydi. uılurlar olsun.. 

(Devamı var) 

un da söylüyor. Ve Boğazların talı· 

kim edilmesinin barış için de çok fay
dalı olacağını iUic:e ederek yazısını bi
tiriyor. 

ZAM AN - Zaman imzalı yazı da 
bugün llulgaristandaki son vaziyeti 
izah etmeğe uğraşıyor. Neticede bu
günkü Bulgaristanı, cümlıuriyetten 

Niif evrıelki ispanyaya, Kral Borisi de, 
USUMUZ 18 milyon lıal'edilen Kral Alfonsa benzetiyor. 

Statistik şubesi tarafından ya - Yazı şu şekilde bitmektedir: 

lanmı!hr. 

Romen milli takımı 
geliyor 

Fütbol Federasyonu önümüz
deki mevsimde, milli futbol takı • 

mımızı komşu bir memleket milli 
takmıiyle karşılaştırmağa karar 

verdiğini bildirmittik. Bunun için 

evvela Yugoslavyaya müracaat 

etmiıse de Yugoslavya gelemiye -
ceğini bildirmiıti. 

Federasyon bunun üzerine Ru., 

Balkan 
olimpiyatlarına 

hazırlık 
Türk Ateltizm Federasyonı.JJI 

dan: 26 Nisan cuma günü ,,J 
14,5 de Balkan Olimpiyadı ha:ıd 
lığı tecrübesi olarak bayrak Y' 
rışlarr yapılacaktır. Müsabak•1' 

iıtirak edecek klüplerin esaıni ~ 
telerini 23 Nisan salı günü akf' ' 
muıa .kadar F edere.syon merkeıi' pılan nüfus sayımı için çalışmalar .. Bu itibarla Bulgaristamn umumi 

devam etmektedir. Bu sefer nü -, ahvali bize lmyüden lıayliye karanlık 
fusumuzun 18 milyondan fazla ve karışık göriinmektedir.Her vakit de 

men milli takımuu çağn::ıµrştı. u ne göndermeleri rica olunur 

teklife cevab gelmiş, Rumen milli Yarışlar: 
çıkacağı: umuluyor. diğinıiz gibi bu canlı, fakat haşarı ve 

/ kızgın komşumuz, siyaseti hariciyesin 
de olduğu kadar dahili işleri itibarile 
de llalkanlar için mütemadiyen bir ra 
alıtsızl1/; unsuru olmaktan kurtulma
maktadır.,. 

takımı bu cevabında 8 Haziranda ı _ 4x80 Bayrak bir tur. 
lstanbulda maç yapabileceğini tur. 

bildirmiıtir. 2 - 4 x 350 bayrak herkete ~ 
Fakat, 8 Haziran cumartesi gu" • t ur. 

Pazarda kavga AKŞAJJI - Akşamcı bugünkü yazı
sında memleketimizde bir türlü doğru 
dürüst mali vaziyetini düzeltemiyen 
ecnebi mekteplerden bahsetmekte, 
bunların ya doğru dürüst çalışmaları, 
yahud da kapanmalan lô.zımgeldiği-

nüne tesadüf ettiğinden futbol fe- 3-1000 metre hendikap. 

Samatyada Cumartesi pazarın
da balık satan Nuri ile lsmail ara
sında kavga çıkmış, balıkç' lsma
il Nuriye bıçak çekmiştit. 
At tepti ni söylüyor. Ve lJlaarif aBkanlığının 

nazarı dikkatini celbediyor. 
Galata rıhtımında hır teygire SON POSTA_ Yoktur. 

yük yükliyen hamal Mehmede -------------

beygir bir tekme vurmu§, Mehmet 
baıından yaralanmıştll". 

Yangın 

Artist Halide ve 
arkadaşları 

Pazartesi günü Üsküdar Hale 

derasyonu yeniden bir mektup ya· 
zarak milli takımların 7 Haziran-

da çarpışmalanm, ayrıca 9 Hazi ~ 
randa da iki §ehir muhtelitinin 
karıılaımasmı teklif etmi§tir. Bu 

teklifin de kabul edileceği mu -
hakkaktrr. 

Diğer taraftan zabıta, dün yaz • 
dığımız F enerbahçe - Libertas ma· 

çı hadisesini ehemmyietle takib 

etmekte, ve tahkikatı ilerletmekte

dir. Dün gece saat 22 de Kaııımpa· 
tada Kadı mahallesinde Çeşme so-

kağında Mehmet çavuşun evinden 
Salı akşamı Bakırköy Miltiyadi ileri Bozkurt 

yangın çıkmıt, sirayet etmeden tiyatrosu klübilnlln kongresi 
söndürülmüttür. Çarşamba akşamı Beşiktaıt.a !Ieri Bozkurt klübünden: 

TecavU:;ı.e uğradı Suat Park Cuma günü toplanan kongremiz 

Galatada Safa otelinde oturan Velinin Çocuğu şu kararlan vermiştir: 
Mehmet Ali, Abanozdan geçer • k d' . 1 - Klüp merkezinin, Defter -ome ısıni oynıyacaktıı·. 
ken F atm.\ isminde bir kadın ta- ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ dardan, Fener nahiyesine bağlı 
rafından tecavüze ... d - Sullanhamam fırka semt ocağı 

ugramıı; a ,.. ······································-·•••••••••••• .. ••••• bı'nasına nakledı'lecektı'r. ............................................................ 
yak yemiştir. fi Doktor !i 2 - Klüb hami reisliğine (HA-
Kumarbazlar i :: 

E Al• • ·ı :: BER) gazetesinden Vala Nured -
Şehzadebaşında Halk Kıraat·;; 1 ISmaı :_;~. 

4 - 3000 metre hendikap. 

5 - Yüksek ve uzun atlaroa-

6 - Disk, Gülle, Cavelo. ~ 

Gül, Limon, Anber, Fujer, ş· 
Leylak, Revdor, Flördaaı 
Acıhadem, Aka.aya kokulıl 

~asan luuaıeı 
ve 

ü liserin ~ o~un·ı~rı 
Hasan zeytin yağından ve fi 
kreminden ve Hasan itriyatıaı 
yapılmış olup gliserinli n tu ı" 

icin nevileri vardır. Cildi yuınuşJ 
Güzel ve nazik ciltli kadınlar" 
cuklara şayanı tavsiyedir • .A~ 
nın terkibi meçhul yağlannda11 

prlmış sabunlar cilde mazarrat 
ceğinden bunlardan sal011 

10 - 15 - 25 - 35 kuruştur. 'foP 
lara tenzilat. Hasan deposu, .Art 
İstanbul, Beyoğlu. 

Dimağında çok güzel bir tasav
vur vardı. Öyle bir tasavvur ki, 
bunu kuvveden file çıkarmaması • 
na imkan yoktu .. 

n din, Fahri reisliğe gümrük bat 
hanesinde garson Abdüllatif ile ft Haydarpafa hastanesi bevliye~~ muhasibi Hüsnü Yalçın seçilmit - 1111••••••••••~ 
Niyazi, lsmail, Sadık isminde üç - :: :: lerdı'r. ~ 

Bu soğuk ve rengarenk suların 
içine girecekti ... Açılacaktı, açıla
caktı .. Güneş doğduğu vakit, o 
kadar açılmış bulunacaktı ki, ar • 
tık geri dönmenin imkanı eılmıya
caktı .. Sıcak huzmeleri altında ve 
bu sevgili denizin sonsuzluğu için· 
de hayata veda edecekti .• 

Niçin tereddüd edecekti?. 
Bu ölüm, ona o derece güzel 

görünüyordu ki ••• 

:: mütehassısı :: 
kişi kuma.- oynarlarken yakalan.:: il ::S- IJ<"ıre heyetine Halid Ak - Galatasaraylı-' :: Vrologue - Operateur :: 
mışlardır. :: :: yürek, Hald Dönmez, Refik Ata • 

~i Babıali caddesi Meserret oteJ, .. : ı 1 Çatı 4jöktU .• car, Hamdi, Ali Rıza, Adnan, Ca- arın çay 4'jef 
Davutpaşada Tekke sokağında H li 88 numarada her gün öğleden:~ vid ve Yunus intihab edilmiıler • Galatasarylılann bürosutJO:, 

39 numaralı evin çatısı ansızın ~~ sonra saat ikiden seki7 e kadar.ii dir. ~ .,.. 
çökmü,tür. içindekilere b!.· §ey ol- :::::::::::::::::::::::::::::::::··---:::::::::::::::::: , Milli hakimiyet bayraırııJl ~:J" 
mamııtır. dan dütmü§ yaralanmıştı.r. 111ııııııııııı11tHHlllllllllU1ıııııııııııınıııııııııııııııınıııılfflN1lllllllltııı sadüf eden önümüzdeki 23 ~' 

Araba 4jarpb 23 Nisan 1935 sah günü sat 17 de 'fO ıtJÔ' 
DUştU 

Fatihte Şekerci hanınd:ı otu -
ran Mehmet oğlu Hasa;ı dün 
Fevzi Pa§a caddesinde tramvay· 

Fatihte Fevzi Paıa caddesin- Çocuk Bayramı haltaıımn ilk yan salonunda mevsim soıııı ~ 
den geçen Vesile isminde bir ka - günüdür. )' avrularınızın ba}ramı nasebetiyle verilecek oııııı G-J' 
dına Nul"inin idaresindeki yük a - için hazırlanınız. Galatasaraylı arkadaşlar"'~. 
rabası çarpmıı, yaralamııtır. lllh .... -..ıt111111a.....-...... ......... n..... 111111 - tasrayr sevenler davet oiııJl 

.... ........ ._..,_."'111111111"" '''""" 1111 
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llıliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'Sii* ™iii-iiiiiiiiiiiiiillliiiiiiiiliiml-lı(~~a:iı:am=:ış+=ta~sa:;t:iıııd:k,k~öşk Gözteped 
Çocuk Haftası - Kumbara Haftası ve Kıztaşında arsa 

Kmtafında Sofular cad 
D&t,ol alzıncla Fatih 
clÜraimm p~k yakmmcla 70I 

ımcla OD oda, iki salonu, asri kon- re murabbaı ve üç caddep 
foru havi Jeni Ye içi dıtı bo,ah olan, etrafı tamemlle .. ..
viai nezaretli bir k6tk satılıktır. 

Kal&mlfta iki tramvay hattı a
rumda Uç buçuk dönüm mütemv· 
Ti ajaçlan olan bir babçç orta · 

arsa sabbkbr. 
• • • 

Gaztepede Rıdvan Pat& cadd• 
ıincle, Erenkly Kn Lı ... ı kartı · 
ıında takriben bir buçuk dlnGm· 

Talip o•anlarm Beyuıtla 

rac Lhak mahan..incle F• 
aolcakta 41 numaralı banea 

· lük bir ar• aablıktır. ŞeYldye mtlracaatlan. 

1 ıstanbul Beledlyeaı llAnlan 

Senelik Muv 
ki rapı 

Balatta HwrçaYUf mah. Bekrimuıtafa ı. ye-
ni 2 No. b iki katlı iki oc1a mutfaktan ibaret 
ki,ira~ H 

Karaaümrükte Sütçü Mahmut Mah. Kiliıe 
S. yeni 26 No. h 13 oda bir kuJU Ye bahçeli 
Mesih Pap. meclreseai. 132 

Akaarayda Gureba Hüseyin Ala Mah. Hor· 
hor S. yeni 62 No. b d&rt oda bahçe, mutfak 
kuyulu Hintler tekkesi binası. 

Beyoflu Hu..,.lnaia mab. Tarlabap S. ymi 
51 No. b ldıir cffikkin. 

Arna'ftltldSy Letfiye mali. Kilçlk A)'Uma 
S. 18 - 23 No. b dart oda bir mutfaktan iba · 
ret Ud katlıklafr .... 

Arnavutköy Ltltflye mah. Ktlçlk Ayazma 1. 

(Elçi aokak) dört oda bir mutfaktan ibaret es· 
ki 25 No.h iki katlı klsir n. 

Beyoilu Hilse)'inala malı. Tarlabaıı ı. eaki 
49 yeni 45 No. lı dart kat cllrt oda bir mutfak
tan ibaret klsir eY. 

Halıcıoilu Keçecipiri Mali. Kumbaracı Ca. 
yeni 52 No. h Ye odab kialr d«drkln. 

Eyüp Nif&DCı Mah. Sanaamur ı. Yeni 36 
No. lı iki odalı kqir Mehmet pap. m~bi. 

Aynuan.J LoDC& Mab. Aiaçb ~ s.· 
Nalqldll VaHde mektebi 1'lauı. 

Ortaköy Cavit Aia Mah. (Eaki Türk) 2 ye
ni No. h ahfap dükkin. 

Arnavutköy LOtfiye Mali. K6'ilk Ayuma. , 

Siz tle gt1t1rıınııza lı Bankaaından bir kumbara alınız. Gel!!celc aene bıı 
Atıfta çocııfanazıın da birikmiı bircok parası olacaktır. 

S. ymi 24 - 48 No. b iki katlı dört odalı klcir. 
n. 

Toplrapı Fatma Sultan Mab. Ahmet pqa 
medreM9inin ıs No. h oduı. 

QıPA 
1 

- Asidm bir ne va
kit seyahate çıkam m,ı 

f'iA n "A hakkak ranıma ,u rör 
"'\~ Jiltun NEVROZlN'den 

alınm. 
Müı4a~ıaralı - Seyııhatle NEV 

ROZIN'in alAkuı ne 
HUBUBATUNLAlll dir? 
SıHHAT - Her yerin ha~ 

VE vuı biribirine uy • 
KuvvıT maz, bazan aoiuk 

memleketten, ııcak 

1 
memlekete, ba -
zan da ııcaktan ao

iuia ıitmek imanı 
baıta edebilir. Bu • 

Topkapı Fatma Sultan mah. Cami avlusu S. 
Ahmet pqa medresesinde 12 No. lı odL 

Be;roilu Lala Ha71ettin Mab. Fatma Sultan 
S. 10 odalı bir çam&fırhane, bir kuyuyu havi 
Hacı Setir aia medreaesi. 

Vefada Kırkç91me mah. Kovacı Ca. 14 oda· 
lı Gazanfer aia medresesi. 
Topkapı Fatma Sultan mah. Cami avluau ı. 

PiL!' medresesinde 7 No. lr oda. 
OskUdar Hacı Huna hatun mab. yeni dün

ya yokuıu ı. 2 No. lr iki oda Ye akar IUJU havi 
etki Mihrimah mektebi binan. 

Cerrahpqada Hobyar mah. Yokut çetmeti 
yeni 32 No. lı biri bü,.uk diler küçük ik1 odalı 
etki Ahmet P&f& mektebi binan. ı Dun için aeneler 

ce tecrilbe ettifim Topkapı Fatma Sultara mah. Cami avluıu S. 
Ye çok bliyUk fay .. Ahmet pqa meclreHSinde t 1 No. lı ocla. 
dalarını gördüiüm Amavutköy Lutfiye mah. Küçük Ayazma 
lq, Dit, Bel Ye R• S. eıki 11 yeni 17 No. h iki btlı üç oda bir 
matiama ainlamun mutfaktan ibaret eY. 
Jeglne illcı NEV • Kadıköyünde lbrahim ala mab. Kota Ca. 

lstanbul Dördüncü lcra memur· ROZIN'i J&DJmda iki odadan ibaret yeni 15 No. it lbrahün ata 
luğmıdan : eksik etmem. lıte, mektebi binası. 

T•mamma yeminli ehli YUkuf NEVROZIN'in M • Fatih Etfalzade Mah. NifADCı C. a!tı oda 

60 

80 

98 

240 

24 

38 

72 

30 

30 

300 

180 

30 

36 

60 

30 

60 

tarafmdan iki bin üç yüz on do .. 1ahatle alikaıı. bahçe ve kuyuyu havi 54 yeni No. h küçük 
km buçuk lira kıJmet takdir edi • Artt~ bedeli muh;~en kıy· ı alacaktıi;;ı;-diier - alakadarlarm medrese. H 
I• Oeldldar• Kefçeclede mahal- metin yüzde ;retmit betini buldu• ve irtifak hakkı sahiplennin bu Eyüpte Büyükcami malı. Hamamı. 4 yeni No. 
ı .. inde Karacaahmet cadcleainde lu Ye birinci derece mükelefiyeti haklarını ve huıuıiyle faiz ve m&• b iki odah Hekim mektebi binası. 
eaki 97 yeni 367 • 369 No. h iki temin ettiti takdirde mütteriıine ıarife dair olan iddialanıu evrakı 
bab hane açık artbrmaya konul • ihale edilecek akıl halde en çok müshitelerivle 20 ,Un icinde icra Beylerbeyincle Çamlıca C. 3/ 6 No. la Uç oda 
lll1ll olup s. 5- 935 tarihinde pıt utbramn taahhüdü baki kalmak daireıine bildirmeleri llznndır . Ye bir aTluyu havi Hamidiye mektebi b:nuı. eo 
namesi divanhaneye talik edilerek üzere arttırma on bet sün daha Alfsi halde haldan tapu ıicillerile Ortak8yde Cavit ata mab. aki Türk S. 4 
22 / 5 / 935 tarihine müsadif ~ temdit edilerek 6/ 81935 tarihine sabit olmadıkça satıı bedelinin No. lı odL 24 

72 

7 

9 

4 

4 

7 

18 

1 

z 

l 

1 

2 

2 

13 

2 

2 

4 

2 

' 

2 

pmba tünü saat 14 ten 16 ya ka· müsadif pe1fembe tünü saat 14 • Pt'Ylatmumdan hariç kalırlar. A· Yukarıda yudı mahaller 936 senesi MaJlllDDl 
dar lıtanbul dördüncü icra daire • den 16 ya kadar ikinci arttırması· likadarlann it bu madde; kanu · dar kiraya , erilmek için •11'1 •Jn açık eluiltmeJe konulnllll'~ 
ıinde açık arttıram ile satılacak • yapılacak birinçi derece ala - niye ahklmına tevfikan ı hareket teklil• fel'&lti anlamak ilDN Mr tün LeYamn Müdürlüıa--
tır. Arttırmaya ittirak için yüz • caiı temin etmek putiyle en çok etmek ve daha fazla malGmat al· • . . . . 
de ,.dl lJaçuk teminat akçası alı • artbrana ihale edilecektir. 2004 mak isteyenlerin 34/ 288 doaya maya 1111DM ıçın de hizalatında ı&terileaı t.miDat makbl-~ 
1111'· Mtıterakim Yergi ve belediye No. h icra kanununun 126 mcı No. 11 ile memuriyettmize müra • ber ihale günü olan 22/ 4/ 935 Paart.i IÜ1Üİ aaat 11 tle 
ye vakıf İcaı'elİ mütteriye aittir. maddesine tnfikan ipotek sahibi caatlan ilin olunur. (10894) cümende bulunmalıdll'. ,{1729) 
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Haşarat uyanmadan yu· 
valarını ve tohum.lannı FAVDAiletahriped·n 

4 ve 20 komprlmelik ambalejlarda 

bulunur. 

SAÇ BOYALARI 
ı Kanzuk Eczahaneıi Müıtahzera -
tından: 

SATlŞ DEPOSU: 

Zabıta memur. • 
lanna mahıuı 

200 M. meaafey1 
gösterir. 

Daim on 

Ambalaj ve komprimeferin 

üzerinde halisliOin timsali 

olan$ markasını arayınız. 

Saçların sabit ve tabii renklerini 
iade eder. Kumral vo siyah renk -
lerde tertip edilmiştir. Ter ve yı -
kanmakla dahi çıkmaz. Dalına sa
bit kalır. Yegane zararsız ve sıhhi 
saç boyalandır. Tanınmış ecza .. 
nelerle itriyat mağazalannda bu -
Iunur. 

Safuzade Mehmed Emin-Hak
kikoilu Silfkeli Rahmi-Menin 

Ceb fenerleri 
ıelmiılir. Her 
yerde 1526 No. 
tahbnda arayı • 
Dm.. 

--------===--
Türkiye Ziraat Bankası idare meclisi 
fevkalade umumi heyet üyelerine. 

• bit TtlUJI 
k3flllın d ı ı m 3 
Mylc hpıtı mı 
duu undı ecu 

Ankara: Hüaeyln Hüınü • 
İzmir: Tursun Eıref • Samıun 

Bildirirki: Umumt Heyetin toplantı ~nU olarak ilan edilmi' 
olan 9 M~• .. Peraemhe ıwU. C. J:L.l.ı.Jlüx.i\k JS.urulta,ııııın to,P.lantı 
günUne rastladıtından Umumi He yetimizin toplantı günü 19 Mayıı 

"iii~llı;;..- eıcrte sclılır. 

Pazar, saat 15 e bırakılmııtır. (2041) 
i& 

20 - RAGASTANIN OGLU -

Jükle yol alarak gıcırdayan tekerlek 
giirilltüleri duyuluyordu. .. 

Dunu uzaktan takip ederek yüru· 
:rneğe basladı. Yirmi dakika kadar 
sonra ~ürültU birdenbire kesildi, 

Mnnfred: 
_ Tuhaf şey! Büyük darağacının 

altında durduğuna bahise girerim! 

Sözlerini mırıldandı. 
SUratle yürümeğe başladı. Böğürt

lenlerin çalıların arasından geçerek 
darağacına yaklaştı. Ukin birdenbire 
öyle bir şey gördü ki hayret ve deh· 
ıctlnden titrediğini duydu. 

Orada kendisinden bir kaç adım 
8tede mUthlf ölüm makinesi duru· 
yordu. Bir kadın, kendialnl darafacı· 
na 'sUrUkllyen diğer bir adamın ku
cft!ında af ve merhamet dileyerek 
çırpınıyordu. 

Manfred bu korkunç manzarayı, 

kımıldanmadan, MS çıkarmadan seY· 
rediyordu. 

Birdenbire havada •llanad kadı· 
nın ,·Ucudunu gördü. Herif de araba· 
)'tı atııyarak Mon Marter köyüne dol· 
ru ııtlnrını sürdü. 

şaşkınlıktan kendini alamıyarı 

:&fnnfred: 
_Bu milthlş! .. Diye haykırmaktan 

kendisini alamadı. 

0 ,-akit ntılmak, duvara trmanmak, 
kndını kollarından kaldırmak, han· 
çeriyle ipi kesmek, zavallı kadını yere 
yntırmak- işte bunların hepsi bir kaç 
saniye i~inde, sanki bir rüya ıibi; ya-

pıldı. 
Manfred kadının yanında diz çö-

kerek elini' göfsline koydu- Kalbi 
çarpıyordu. O vakit daha yakından 
bakarak afzrndan §U takdir sözlerini 
k9rmaktan kendini alamadı: 

- Sıırarmış olduğu halde ne kadar 
da g(Jzel? 

Bir dakika kadar geçtJ ı 

Ya,·aş ya,·aş meçhul kadın kendine 
gellyordu. Henüz korku ile dolu göz
lerini açıyor, etrafına §aşkınlıkla ba· 
kıyordu. 

- :Madam, kurtuldunuz! 
Zorla doğruldu. Boğuk bir sesle: 

- Kurtuldum mu?. Kelimesini mı· 
rıldandı~trnfına bakındı. Yuaş ya· 
,·aş kendilri topladı. A:raf'a kalktı. 

Düyük tehlikeler atlattığından do
layı değil, müthiş kinli bir ifade ile: 

- Kurtuldum! Yaşıyorum, evet ya
şıyorum! Oh, vay şimdi o alçağın ha· 
line? Vay senin haline Fransu,·a ! .. 
Madlen öyle bir intikam alacaktır ki, 
bunu llerlde her anan içinin ürperdi· 
flni hissedecektir. Mfuıyö 8fze yaşadı· 
fım müddetçe bir hayattan daha hii· 
yük bir şey borçluyum! Jsıniniz ne-

dir?. 
- Mnnfred Madam! 

- Eğer fakir, hak ızlığa uğramış, 
aç \'e fedakArhğa muhtaçsınız i • 
tediğinlz zaman, ne vakit \'e hangi sa
atte olursa ol~un Tü\"iyJeri meyda
nındaki kUçük e\'e gelerek isminizi 
IMJylemeniz kMldir! 

Bu sözler üzerine, Madlen Ferron, 
olduğu yerden kalkarak delikanlıyı 

p~kınlık fçinde bırakıp karanlıkta 
gözden kayboldu. 

Manfred bu tuhaf kadını takip et
mek üzereyken otuz adım kadar ileri· 
sinde hir takım gölgelerin kımıldadı· 
flnı görUr gibi oldu. 

O Mösya dö MonkJarı unutmuştu!. 
Fakat o kendisini unutmamıştı! 
Evet bunlar, tırmanarak ilerliyl"n 

askerlerdi. 
l\fanfred, darağacının kaidesine 

yaslandı. Kimbilir, belki de kendisini 
görmeden geçerlerdi. Bu kaide, mnh· 
zen tarzında oyuk olup )-anlarından 
birinde hlr demir kapıSJ Yardı. 

işte Monf o kon darafacına asılan 
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-Teşekkür ederim Metr Dole ! Şim· 
di hemen kapını'ıl kapny:ınız.1 Yakında 
görüşürüz.. 

Bundan sonra dışarıya fırlnynrnk 
Sen Denise doğru karanlığın içine 
daldı. 
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Kral Birinci Frnrurnva, gözlerini 
.1\fanfredle Jlycte dikerek biran kadar 
kımıldamadan durdu. Sonra bayılan,, 
belki de ölen Jantlyomlıırına bnkmıı· 
fıı tenezıUl etmlyerek 8CSSizce yUrU
mcf c başladı. 

ıanfredin aklına gelrniycn bu ge
ce hafiyeliğini Kral yapıyordu. Uzak
tan Jiyetin, Dolenin e\ine girdiğini, 
kapının kapandığını, Manfredin çıkıp 
uzaklaştığını gördU. 

O vakit yUrüdiJ. EvJn önünde kor
kunç bir tavırla durdu. Birdenbire 
tüyleri ürpererek kulak kabarttı. BI· 
ra:ı evvel Man!redin de duydegu gü
rültü süratle yaklaşıyordu. 

lUrinci Fransuva bir toprak yığı

nının arkasına seğirterek gizlendi .. 
Ne oluyordu? .. Belki de bir i yan .. 

Elini hançerinin kabzn ına götür· 
dU .. O sırada birdenbire bir sürü a
dam meydana çıktı. Fenerlerle yolu 
aydınlat.arak yana ık nizamda yürü
yorlardı. Kral derin bir se\•in~lc tit
redi. 

Bu bir isyan değtldil 
Bunlar seneriler değil diler ı .. 
Bu Parisin devriye kolu idi 1 
Kral yerinden fırladı. se,incinden 

SJk sık nefes alarak elini en başta yü
rüyen adamın omuzuna koydu. 

Kumandan: 

- Kral! Diye ha.)rctlc bağırdıktnn 
sonra kıt'asınr durdurdu : 

- Şevketmaap! Hu ne tedbiı·sizlik! 
-Sus Monklar ! Dinleyiniz.. Uu er-

Rri .. Bu :Manfred_ 
- Se,·ketmaap! Onun izini ko,·ah-

yorum. DiltUn sokaktan askerle tut
turdum. Canı artık ellmden kurtula
maz! 

Kral bUtUn kJn ve hiddetinin ta,.. 
tıfı bir sesle: 

- Şurada, be§ yUz adım kadar .... 
r.aktadır- Monklar, bu adamı tutu .. 
nuzl Mutlaka gebermelll Bu geceden 
tezi yok, f~ence ile gebermell... Den 
mütht, hlr tş:kence yapılmasını fstly0e 
rum. Çabuk Monklar, k°'°nuz! 

Polf~ ınildürO blr f~ret etti. Mu· 
avinl on iki lkC\kerle beraber Kralın 
arkasında yer aldılar. Sonra Kont 
dö Monklnr, lot'asının geri kalan kırk 
kadnr nef crlyle Jlirinci }'ransuvannı 
gösterdiği tarafa doğru koşa koşa git
ti. 

Kral, intikamının alrnacağfii'd'iüi 
doğan 7.alim bir se\·inçlc gülümsedi. 
Sonra polis müdür muavinine döndü: 

- l\lösyö? Du kapıyı çatınızı Diye 
emretti. 

~ Zabit itaat ederek tokmağı çnldı. 
Kapı açılmadı. 'I'okmnk yeniden , 0 

daha hızlı urette , uruldu. Gene sü
kQt! 

Zabit Krala baktı. 

Krnl, dişlerini ıkrnı , ) iizü aman
sız bir inatla biJkülmü olduğu halde: 

- Kapı kmlsın l Emrini \'erdi. 
Askerler ilerlediler ı 
Bu anda meş'um bir s ~ecenin 

karanlığı içinde inledi: 
- }'ran uvn ! •• l•'ran uva !., Kızımızı 

ne yaptın?. 
Kral titredi, sarardı. 

- Oh .. Deli Mnrjnntln? Oh bu kor
kunç çığlık! Diye mrnldnndı. 

Evet bu Mnrjantindi. arışın .Mnr
jantindi. Zavallı ana; karanlık oknl • 
larda dolaşarak, ağlayıp haykırarak, 
her önüne gelenden kır.mı istiyordu. 

Hayalinde on iki sene cncl 1\R)• 

bettifi km vardı. Onu dnirnn hiç biı
Fornıa: 3 

7 
m 
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yümemiş, hep öyle ufak, son gördüğü 
günkü gibi farzediyordu. 

Zavallı ana saçları dağınık, vücudu 
yarı yarıya çıplak olduğu halde Bi· 
rinci Fransuvanın önünde durdu .. Bir 
saniye kadar tereddüt etti. Sonra acı 
'uçkırıkların titrettiği bir sesle: 

- Mösyö! Belki ona rastgelmişsi· 

nizdir .. Söyle}iniz! .. Mösyö, küçük bir 
kızcağız. .. Altr yaşında. Güzel. Çok 
güzel .. Böyle bir havada .. Oh! Söyle- ı 
)iniz Mösyö! .. !sterseniz size ismini 
de söyliyeyim ! Güzel bir isim ... Jiyet .. 
tsmi Jiyettir. Jiyet! ... 

Bu son sözler Birinci Fransuva· 
nın üzerinde büyük bir tesir husule 
getirdi. 

Bütün vücudu ihtilaçlı bir titreyiş· 
1 

le sarsıldı. Etrafındakileri unuttu. t 
Şimdi yalnız l\larjantini, eski metre- 1! 
sini görüyordu! 

- Jiyet! .. Senin kızın! Yarabbi, ya
rabbi bu mümkün müdür.. Sözlerini 
~ekeledi. 

Deli, bu sözleri işitmedi. Son de
rece tatlı, şefkatli bir sesle: 

- Jiyet ... Güzel bir isim değil mi?. 
lşte çoktan beri onu arıyorum.. Onu 
Bluva'da kaybettim. Bluvayı biliyor· 
musunuz? .. Zavallı kızım, henüz altı 

yaşındadır. Si~e Bluva'da diyorum. 
Orada sevdim .. Oh .. Sevdim .. Sevdim. 

Sonra dehşetle haykırdı: 
- 1''ransuva! Kızın nerede? .. 
Mahvolduğunu hisseden Kral: 

- Oh bu pek müthiş! Ben kendi 
kızımı seviyormuşum. Kızıma el uzat-1 
mışım ! Sözlerini mırıldandı! 

Yiyecekmiş gibi l\farjantine baktı .• 
Belki ona çok şeyler söyliyecekti. Bel· .

1 
ki gençliğinin eski aşk günlerinden 
fırlayacak bfr ışıkla onun karanlık j' 
dUşUncesini aydınlatacaktr. 

Fakat bu anda birdenbire boğuk j 
bir tekerlek gürültüsü duyuldu. Ka· . -

ranlık içinde dört nala kaldmlmı~ bir 
araba yıldırım gibi bir süratle geçip 
gidiyordu. 

Marjantin arabayı gördü. Bozuk 
dimağına yeni bir fikir doğarak: 

- Kızımı kaçmyorlar ! .. Çığlığıyle 
arabanın arkasına atıldı. 

Bir saniye sonra büsbütün gözden 
kaybolmuştu. Arabanın sesi uzaktan 
uzağa aksediyordu. Taş gibi donup 
kalmış olan Fransuva onun uzaklaş

tığı tarafa doğru bakıyordu. Askerler 
bir şey yapmağa cesaret edemiyor
lardr. 

Zabit sonradan hatıra def terine şu 
satırları yazmrştı: 

"Kral, kadının arkasından atılmak 
istiyormuş gibi bir harekette bulun· 
du. Sonra durarak iki elini alnına gö
türdü. Jçini çekti. Anlaşılmaz sözler 
söyledi. Bunların içinde: 

- Oh .. Fakat bu canavarlıktır .. Ha
la onu sevdiğimi hissediyorum. Bed
baht!. Kelimeleri kulağıma çalındı.,, 

Kral Dole'nin kapısına gözlerini 
deli gibi dikmişti. Acaba bu anda kal
binden ne gibi şeyler geçiyordu? 

Orada şehvet duygularıyle, babalık 
duygulan arasında nasıl bir çarpışma 
oluyordu. Yoksa babalık duygularınm 
harabesi üzerinde '.Kızılbaş,, lık emel
leri mi baş kaldırıyordu. 

Bunu kimse bilemez?. 
Zabitin bir sorgusu Kralı kendisine 

getirdi: 
- Şevketmaap, ne yapalım? .. 
Kral tuhaf ' 'e korkunç bir sesle ce· 

vap verdi: 
- Mösyö! Size bu kapıyı kırınız I 

demiştim .• 
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MEZAR 

Manfred, koşmadan yUrllyordu. 
Tecrübeli kulağı her saniye devriye 

il 
Si 

~ Ma.sk 
il Yarın 
1 başlıyo 

(DftJam etUcel:) 
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kolu ile kendi arasındaki mesafeyi öl
çüyordu. 

. llk sokağa sapmak istedi. Fakat 
mızrakların parıldadığını gördü. 

Omuzlarını silkti. Ve doğru yürü
dü: 

- Polis müdürü eğleniyor! Sözleri- ı 

ni mırıldandı.. / 
ikinci sokak da tutulmuştu. 

- Ah ... Ah ... Eğlence deYam ediyor. 
Uçüncü, dördüncü, hulasa büyük 

caddeye çıkan bütün sokaklar mızrak· 
larla kapatılmıştr. 

Manfred: 
- Ne ala? .. Hakkımda büyük bir 

hürmet gösteriliyor! Bütün Paris hal
kı yolumda silah çatmış bekliyor .. de· 
di. 

Birdenbire arkasından devriye ko
lunun bir kısmının koşmakta olduğu
nu işitti. 

Önünde Sen Denis kapısı vardı. 

Fakat bu saatte kapalıydr. Sağda ve 
soldaki yollar da tutulmuştu. Arka
sından devriye kolu geliyordu. Kapa
na kısılmıştı. Kaçacak bir yer yoktu. 
Artık yakalanmak veya ölmek üzere 
bulunduğunu anlıyordu. 

Düşüncesi biran için Metr Dole'ye 
bıraktrğr genç kıza gitti. Kalbi daha 
çok çarpmağa başladı. Ufak bir keder 
ince dudaklarını büzdü: . 

- Adam sende! Ben rahat ve kibar 
bir aşkla yaşamak için doğmadım! 

Diinyaya serseri geldim, serseri gide
ceğim. Fakat bu rezil tazılardan bir 
kaçını hakJamadan da postu vermem! 

ŞöYalye, zamanının en büyük kah
ramanına parmak ısırtacak bir tavır
la uzun kılıcını çekti. Hücuma hazır

landı. 

Monkların sesi yükseldi: 
- 1Jeri ! lşte onu yakahyoruz. 
MI nfred bağırdı: 

- Henüz yakalamadınız? 

Khcıru kaldırdı .• Fakat karşısında 
kırk kadar mızrak vardı .. Her biri o
nun kılıcından üç misli uzunluğun

da kırk mızrak!. Delikanlı bir şeY, 

yapmadan öleceğini anlıyordu ... 
- Teslim ol! 
Teslim olmak .. lşte onun yapamr

yacağı şey .. Baş eğmektense baş ,·er· 
meği cana minnet bilirdi. Kılıcı ha-
,·ada şimşek gibi bir daire çizdi. Çıl

gın bir cesaretle ileri atıldı: 
- Açılın köpekler! .. 

Bir saniye kadar mızraklarla kılı· 
cın çatışmasından doğan bir takırdı 

yükseldi. Fakat birdenbire devriye as· 
kerleri arasında bağırmalar, gürültü· 
ler işitildi. Bir araba önüne geleni de
virerek ok gibi Sen Denis kapısına 

doğru fırladı. 

Sen Denis kapısı açıldı. 
Kimin tarafından, niçin?.. Sonra· 

dan tevkif edilip l\lanfred ile bir ta· 
nışıklrfı bile olmadığı anlaşılan kapı 
karakolu çavuşu bunu bütün tazyik· 
lere rağmen itiraf etmemişti. 

Manfred, arabnın kapıdan ge~mek 
üzere olduğunu gördü. Bir sıçrayışta. 
kapıya yetişti. Karşısına çıkan bir ne· 
feri kılıcının kabzasıyle bir vuruşta 

tepeledi. Çavuşu yere yuvarladı. Kıra 
fırladı. 

Kurtulmuştu! 

Koşarak yüz adım kadar yol aldık· 
tan sonra durarak Parise döndü. 

Kendisini takip etmiyorlardı. Sa• 
kin bir surette güldü: 

- Mösyö l\lonklar, size bu gece be
ni yakalayamıyacağınızı söyledilll
Zararı yok, bu arabanın sürücüsüll• 
bir şişe şarap borcum olsun! cesut 
arabacı .. 

Böylece söylenerek arabanın tut
tuğu yola baktı. Onu göremedi. yal
nız Monfokon yokuşu tarafından giiV 


