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olfiisün öldürülmesine sebep neydi? 
Avusturyanın Roma sefiri de 

ortadan kaldırıldı 
Avrupa 
postası 

-~ 

"tlıiı~\r°Qıturya bapekili M. Dolfüıün, ltalyan ba§
İlld~: .. ~· ~usolini ile mülakatından bir gün evveı 
ıı1d11~l.llfllegı, bu mülakatın yapılmamasını temin için 
ııı~~nu gelen haberler teyit eder mahiyettedir. Bu 
~ h ebette M. Muıolininin kendisine çok benziyen 

'Ykelini neşrediyoruz •. 

Avrupa ortasında bir 
dolap dönüyor 

:·········-------.... ·----·· ... ··-··· ..... -----.. -..... ..._....._. i Hitler Fon Papeni Avusturyaya i 
i elçi olarak gönderecek j . . .......................................................................................... 

Bunların hangisine inanalım ? 

it alga 
hududa 
asker 

gönderdiğini 
söylüyor 

/talaya 
hududa 
asker 

göndermediğini 

J söylüyor 
Milli Sosyalist müfettişi azledildi 

Naziler, Avusturyayı Almanlık vahdeti ıçme 

sokmak isterlerken, Dolfuı, Avuaturyanın iatikla • 
Iini muhafaza edeceğini ileri sürerek, memleketi 
her gün biraz daha ltalyaya yaklaıtırıyordu; o • 
nun tesiri altına sokuyordu. Hatta, suikastten bir 
gün sonra, MusoHni ile yeni bir mülakatı vardı. 

İtalyan Bafvekili mülakat mevkii olan 
-------------------·----- Riccioneye gitmişti bile .. Dolfusu, 

orada beldemekteydi. Bu meselE' 
hakkında, Anadolu ajansı şunu 

bildi&-mektediM 
lioma, 27 ( A. A.) - Mütevef

fa M. Do1fusla mülakat için ~tti
ği Riccionede bulunan M. Musso
lini Viyana ile daimi temas halin· 
dedir. 
Yarı resmi mahafilde, İtalya

nın Avusturya hadiselerini deı;r 
bir alaka ile fakat sükunetle ta -
kip ettiği söylenmektedir. 

~~::f :.;aya ö:h;:;uz sıcakla;:u .. 6 .... saydada) 

~ttiler dan 
~~tp B l · · l b ey genç erımız e 

sonra 
Hararet 38 den 

15 e düştü 
h areketten evvel 
li ~bıhalde bulundu 

tik&\'' 
ı İl 1 namına Sovyet sporcu-
'ltl~ temas edecek olan Türk 

~ ... d·· k ae . un a ıam Cevdet Ke-

lstanbul dün akıama kadar 
gene sıcaktan yandı, kavruldu. 
Hararet derecesi 38 e kadar çrk
mııtı. Halkın deniz kenarlarına, 

ram dokuz saat teahhürle 
gelecek 

.. } 
. ., 

Sabahleyin sekizde lstanbula 
gelmesi mutat olan Avrupa ekı· 
presi dokuz saat rotarla gelecek· 
tir. Ekspresin be,e doğru Sirkeci 
istasyonuna muvasaleti beklen
mektedir. Bu gecikmenin, Avus· 
turyadaki son hadiseler yüzünden 
ileri geldiği söylenmektedir. Av -
rupa konvansiyoneli de ekspres
ten bir kaç saat sonra gelecektir. 

Kar1sını çocuklar1nı Musoli· 
niye emanet eden Dolfus 

Katil 
Osman 

"Nazmiyeyi ben 
öldürmedim,, diyor 
Kasım paşada 

Bedrettin mahal -
lesinde oturan 
metresi Nazmi -

Kurultay 
Hazırlığı 

. yeyı öldürdük • 
Dolmabahçe sarayındakı hu- t t d k en sonra o ur u • 

susi dairede Kurultay hazırlıkla- 1 d z 
arı o anın e· 

rile meşgul olan Türk Dili Tetkik . . .. k 
mımne gomen a-

Cemiy.,eti merkez bürosu dün ikin- til O 
ci reınit toplll~tmı yapmıtiır. luda:'"":etirfı°mif, 

Öğleden evvel ve öğleden son• tevkifhaneye gön -
ra iki defa toplamlmışbr. derilmiştir. Katil 

Umumi katip lbr,.him Necmi hakkında tahki • 
Beyin riyasetinde umumi merkez kat devam etmek • 
heyeti azasından Çanakkale meb' teclir. Osmanın il· 
usu Ahmet Cevat, Ordu meb'usu zerinde çıkan bı • 
Ali Saip, Doktor Saim Ali Beyler çak, Nazmiyenin . 
bir araya gelerek mevcut tezleri elbiseleri adli • Katıl Osman 
tetkike devam etmişlerdir. yeye teslim edil- ve rlazmlye 

Tezlerin yekunu 50 - 60 ara - mittir. 
d d K b l .. · · ")"" edı'len Katil Oıman sorguya çekildiği 

sın a · ır. a u u ıçın ı an . . . 
.. dd t b't . ld .., d rt k zaman demııtır ki: mu e ı mış o ugun an a ı 

t l kt d - Ben Vakfı Kebir kazasmın ez a ınmama a ır. 

w 

1 
Yalı köyünde Hacı oğullarında -

. Kurultay 18 Agustosta açı a· nım. Mevlude iıminde bir kadınla 
caktır. Bu sefer, Yıldız sarayında evli iken Nazmiyeyi ikinci kadın 
açılacağı söylenmektedir. olarak yanıma nikahsız aldım. Bu 

Kurultayda aza olarak buluna· sırada aşkere alınarak lstanbula 
bileceklerin şeraiti ilan cdilmiı ve geldim. Nazmiyeyi de lstanbula 
müddeti bitmiş olduğundan geri getirdim. Kendisine Kasımpapda 
kalanlar, ancak dinleyic: sıfatiyl( ev tuttum. Nazmiye Çeımemeyda
bulunabileceklerdir. Bunların ya- nında inhiıarlar tütün deposunda 
zdma zamanı, Temmuz sonuna çalışıyordu. 
kadardır. (Arkası 6 ıncr sayıfada) ~,h. )ın teiıliği altında olarak 

· .... itle· 1tl~td' rı vapurile Odeaaya git-
'lk f ır. Sporcularımız vapurda 
~~. J:' •rtaaı umumi katibi Recep 

plajlara akın ettiği görülüyordu. ---------------------------------....--------

=.:::ı::erd::r~:~cağ~u day::: biz Aliyi baltayla öldüren 
'tl'tt e. Reiıi Cemal Bey ile bir 

'tl~r;rcular tarafından uğurlan 
~"c~ı ır. Recep Bey güvertede 
~. arla haabihalde bulunmu§· 

da belediye zat işleri kaleminde ı hk A d•ıd•ı 
ve seyrüsefer merkezinde iki me• ana ogw u ma um e 1 ı er 
mur öğleden sonra çalışırlarken 
bayılmıtlardır. Rüzgar akşama ka 
dar istikamet değiştirerek esmit • 

~ tir. Aktam aaat 

Cll deposunda be, buçuğa doğru 
ha va kararmıf, 

j Ş t İ 31 gök gürlemit, yağ-
~!' mur serpiştinnit· 

"lllananOjm•t · z ti. Yağmur gece 
~ttait h ı rı, eynep yarısına kadar fa-

ast • d ··ıd·· Oak·· anesın e o u sılalı bir surette 
de. ~~llrda Arastekapı soka· yağdı. Saat onda 
'lltıd ıhahn kiraladığı gaz de- da 30 - 40 saniye 

~İtıd a .~iınitri, Maı-ko, Kanber süren oldukça fid-
e uç kini gaz tenekeleri Je- detli bir zelzele oldu. 

.(Arkaaı 6 ıncı 1ayıfada). ,(Arkası 6 ıncı aayıfada). 

Hafize kadınla oğlu yedişer sene ağır hapis yatacaklar 
Bartın, 26 (Hususi) - Dört ay 

evvel Sütlüce köyünde Hanife is· 

minde bir k•dın oilu Osmanla bir 

olarak Liz Aliyi balta ile evlerin· 

de öldürmütler, sonra cesedini u· 

zaklara ıötürüp çablar arasına 
atmıf lardı. 

Bu feci cinayetin muha~emesi 
Bartın Ağır Ceza mahkemesinde 
neticelendi. Hanife ile oğlu Osma 
nın onbeıer aene aiır hapıe, ceıe· 
di aaklemakta ;r.ardım eden İlma· 

ilin üç ay hapse konulmasına ka· 
rar verildi. 

Ancak, maktül Laz Alinin ge· 
celeyin habersizceHanifenin evine 
girerek kolundan zorla tutup çek-• 
mek istemesi yüzünden ana ile 
oğulun cezaları yediıer buçuk se
neye indi. Osman henüz 18 yatını 
doldurmadığı için cezası tekrar 
indirilerek 3 sene ağır hapse ko· 
nulmasına karar verildi. lımailin 
de ya,ı küçük olduğundan cezası 
bir buçuk aıa inıdirilmiıtir. 

Aydın 
tapu memuru 

Bir balta ile öldürüldü 
Aydın, 26 (Hususi) - Aydın 

Tapu memuru Süleyman Bey bir 
it için Ortaklar köyüne gitmittir. 
Süleyman Bey köyde borçlular· 
dan birinin taaarruıuna uiramıt 
balta ile ba,ı parçalanarak öldü

rülmüAtür. Katil lakal•"1"tbr· 
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Türk-Japon prol sveçde 
Silalılanmak lüzu

mu hissediliyor 
Time& gazetesi şu haberi veriyor: 

"lıveç Umumi Erkanı Harbiye Re -
isi Jeneral Nygren Milli Müdafaa bü
tçesinin nrttınlmasım istemiıtir .• Er • 
kanı Harbiye Reisi, Ordu Meclisine 
gönderdiği bir mektupta, kara müda
fnnsının inkiıafı için tavsiyelerde bu • 
lunmuş ve bu husus için laznngelen 
masrafın önümüzdeki iki üç senenin 
bütçelerine taksim edilmesini müvn • 
fık gördüğünü bildirmiştir. 

Jcneral Nygrcn, scvkuceyt bakı • 
mmd:m, ehemmiyeti dolayısıle Got -
land hnvalisinin müdafaasını kuvvet -
lendirmeyi tavsiye cylemiıtir. Bu me
yanda hava hücümlnrına karşı müdafaa 
silahlan, ngır toplnr ve muharebe zii. 
manlarındn snhil müdafaası için uzun 
menzilli sahil bataryaları istemekte • 
dir Ayni zamanda hava müdafaa ko • 
mite.sının tavsiyeleri Üz'!rine hava ku· 
\•vetleri:ıin clcrhal arttırılmasını, ihti
yat lnıv;.::!=inin tezyidini ve iktisadi 
bir tedbi':" o!arak si?ah altına alınmayan 
1931 efradının askeri talim ve terbiye 
rörmesini istemiştir.,. 

--0-

lngilizler ma11arımızı tah
ditlemi idhal edecek 

Londrn, 26 (A.A) - Avam 
Kamarasında, Türkiye gümrük 
antrepolarında İngiliz mallarının 
birikmekte olduğu meselesini ileri 
sürerek bunların çıkarılması için 
Türk hükumeti nezdinde teşebbü
satta bulunulmasının muvafık o • 
lup olmadığı ve aksi takdirde 
Türk mallarının lngiltereye itha -
lini tahdit için mukabele bilmisil 
tedbirleri alınmasıqa dair bir meb 
us tarafından sorulan suale ceva
ben ticaret ofisi reisi M. Colville 
meseleyi bildiğini ve yakında baş
hyacak olan Türk - İngiliz tica
ret müzakerelerinde bunun görü· 
§Üleceğini söylemiştir. 

-o-

Sıcakların tesiri 
Sanfransisko, 26 (A.A) - A

merikada sıcaklara kurban olan • 
ların miktarı 1012 ye baliğ olmuş
tur. Mısır rekoltesi, 1901 senesin
denberi en zayıf olan rekoltedir. 
Yalnız başına Missori mıntakasın· 
da 89 milyon buçel rekolte noksa
nı vardır. Atlas Okyanusunda sağ 
naklar olduğu haber verilmekte· 
dir. 

-o-

Türkiye - Yugoslavya 
ticaret mukavelesi 

Ankara, 26 (A.A.) -Türk ofis 
tebliğ ediyor: 

Türkiye ile Yugoslavya arasınh 
da aktedilen tediye muvazenesi Vf: 

Kabahat Samur kürk olmuş, kimse üzerine almamış 
11ıı11111ınııı11111ıııııııu1111rıııııu1111ııırn11111ııııı11tı1111ıııııı111111ıııııı11Hııınııı1111ıırıııııı111ııınrıı11111ıııııııu11ııırıı1111111ıııııı111ıııııııırı1111ıırııııı11 11 ııııtıııuırıııııııııuııırıııııı .. ıııııııııu11 ııııı 11trttıtlffl 

Hitler, Dolf üs ün ölümünü öğrenince 
teessüründen kon5eri durdurmuş!! 

Bütün dünya, Almanyayı, Dol· 
fusun katili olmakla itham edi· 
yor. Hatta, Almanyanın Avus· 
turya sefiri, Başvekalet binasın 
basarak Dolfusu öldürenlerin Al· 
manyaya alınması etrafında bir 
teklifte bulun.muştur. Bu, Alman· 
yayı büsbütün töhmet altında hı 
rakıyor. Bunun üzerine Hitler 
Viyana sefirini azletmittir. Al· 
mnnyada, suikastin nasıl telakk' 
edildiğine dair tafsilatı aıağ•: 

dercediyoruz: 
Berlin, 26 (A. A.) - Alman 

Yeni bir itilaf 

Estonya ile Lehistan 
anlaşıyor 

Tallin, 27 (A.A) Estonya 
Hariciye Nazırı M. Seljamaa ile 
Lehistan Hariciye Nazırı M. Beck 
arasındaki mükalemelerin hita • 
mında neşredilmİ§ olan tebliğde 

her iki nazırın, aralarında bir nok 
tai nazar ayniyeti mütahede etmiş 
oldukları beyan ve bilhassa iki 
memleketin Şarki Avrupadaki 
teşriki mesailerine ayni dostluk 
ve samimiyet zihniyeti dairesinde 
devam edileceği tasrih olunmak
tadır. 

Amerikanın yeni 
üssübahirleri 

Vaşington, 26 (A.A) - Mat -
buat mümessillerinin sormuı ol
duğu bir suale cevap veren bahri· 
ye müsteşarı M. Swanson, Alaska 
da bir üssübahri vücude getirilme 
si imkanını kabul etmittir. Muma· 
ileyh, hükumetin programı muci- . 
hince büyük Okyanus sahilinde 
iki ve Atlas Okyanusu sahilinde 
iki üssübahri vücude getirileceği -
ni söylemi§ ve Alaakanm üaaübah 
ri haline getirilmesi mutasavver 
on iki noktadan biri olduğunu ila-
ve etmiştir. 

-0--

Şarköy kaymakam lığı 

Ankara, 26 (Hususi) - Şarkö) 

kaymakamlığına, vekaletini ya • 

istihbarat bürosu resmen 
ediyor: 

tebliğ 

Avuıturyadan gelen resmi ha· 
berlerden anlaşıldığına göre A· 
vusturya hükumet azasile Avus· 
turya asileri arasında bunların 

Alman hududuna kadar sevkedil
melerine dair bir itilaf akdolun· 
muştur. Bu itilafın Almanyada 
hiçbir kıymeti yoktur. Ve Alman 
hükumetini ~içbir taahhüt altına 

sokmaz. Binaenaleyh Alman hü
kUmeti asiler Alman hududunu 

ğunu yazmaktadır. 

Fransızlar ne diyor? 
Paria, 27 (Hususi) - Bütün 

Fransız gazeteleri, Dolfusun ka· 
tillerini tel'in etmektedir. Suikas· 
tı, Almanyanın teşvikile olmuş 

addetmektedir. Almanyanm borç 
larım vermiyerek biriktirdiği pa • 
ralarla Avusturyada fesatlar çı • 
sosyalist gazeteleri, sosyal demok 
kardığını yazmaktadırlar. Yalnız 

ratları katleden Dolfuımn cezasını 
bulduğunu yazıyor. 

geçtikleri takdirde bunların der· --------------

hal tevkifi için emir vermiştir. F ransada buhran 
Avusturya hükumet azasının ve 
asilerin daveti üzerine iki taraf 
arasında aktolunan itilafı hliku
metine haber vermeden tatbike 
amade olduğunu bildirmiş olar 
Almanyamn Viyana sefiri M. 
Rith azlolunmuş ve Berline da· 
vet edilmiştir. Başvekil M. Hitler 
Avusturyadaki elim hadisele· 
kar§ııında Beyreuth'ta verilmek· 
te olan konserleri yarıda bıraka· 
rak Berline dönmüttür. Hariciye 
nazırı V on Neuraht da A vustur· 
ya hükUmetine bir telgraf gönde 
rerek başvekil M. Dolfusun vefa· 
tından dolayı Alman hükumeti
nin taziyelerini bildirmittir. 

Sulkaatc;dar Alman,aya 
kafjıyor 

Viyana, 26 (A. A.) - T enki1 
harekatı normal bir surette deva 
etmektedir. Her tarafta hükumet 
kuvvetleri vaziyete hakim bulun· 
maktadır. Naziler kütle halinde 
Alman toprağına kaçmaktadırlar 

Naziler tarafından esir edilmi§ o· 
!anların kaffesi serbest bırakıl· 
mııtır. Birçok kimselerin tevkif 
edilmi§ olduğu ve mühim miktar· 
da esliha müsadere edildiği ha 
ber veriliyor. 

italyanlar bu hale nedlyor 
Roma, 26 (A. A.) - İtalyan 

gazeteleri M. Dolfusun katli do
layısıyle §iddetli bir infial izhar 
etmekte ve Almanyarun bundar 
mes'ul olduğunu kuvvetle iler' 
sürmektedirler. 

G'hautemps 
töhmetten kurtuldu 
M. Tardieu, bir münakaşa neti· 

cesinde, eski Başvekil Chau· 
temps'i Staviski rezaletinde amil 
olmakla itham etmiş, bu yüzden 
milli kabinenin vaziyeti bile sar· 
sılmıştı. Şimdi, fırkası, Chau· 
temps'i, her tlirlü şaibeden tebrie 
etmektedir: 

Paris, 26 (A.A) - Radikal 
sosyalistlerin parlamento grupu, 
M. Chautemps'in iffet ve istika
metini takdir eden ve kendisine 
tamamile itimat beyan eyliyen 
bir takriri ittifakla kabul etmiştir. 
Takrir, ayni zamanda radil<al sos· 
yaliıt nazırların kabinede kalma}~ 
kararlarını da tasvip etmektedir. 

Amerika i 1 e Sovyetler 
anlaşıyor 

atington, 26 (A.A) - Borç· 
ların tesviyesi hususunu müzake· 
re için Amerikan murahhasları ile 
Sovyet sefiri arasındaki ilk kon • 
feransın hitamında resmi bir teb· 
liğ neşredilmi§tir. Bunda müzake
relerin g~yet dostane bir zihniyet 
ile yapılmış olduğu ve her iki ta· 
rafın bir itilafa vasıl olmak için 
samimi bir arzu izhar etmiş bulun 
duğu beyan edilmektedir .• 

Yeni korJerans, önümüzdeki 
hafta zarfm:la aktecli!ecektir. 

umumi klering esaslı ticaret mu · 
lcavelesi Heyeti V ckilece tasdik e· pan maliye mezunlarından Hayr· 

Meiıagero, Alman elçisinin ka 
!iller lehindeki müdahalesinin 
manalı ve diplomasi tarihind• 
misli geçmemit bir hareket oldu· 

Roosvelt seyahatte 
Havai, 26 (A.A) - Reisicüm· 

hur M. Ruzvelt bu sabah saat 9,20 
de burada karaya çıkmıştır. M. 
Ruzvelt Havai'ye gelen ilk Ame -
rika reisicümhurudur. dilmiş olduğundan mukavele mev Bey tayin edildi. 

kii tntbika girmiştir. Alakadar V'IP~---------------------------------------ı 

~~:!~~~l~i~::!~~:;:a:;~1:.~~k-I Sabah gazeteleri ne diqorlar? 
---0--- ıa-----------------------------------rm=r:----·-------------------------------= Müthiş bir su baskını 

T exas, 27 (A.A) - Şimdiye 

kadar misli görülmemiş derecede 
şiddetli ve bir met dalgası ile mü
tcrafik bir fırtına on kilometre ka 
dar içeri girerek Meksika körfezi 
sahillerinde 150 kilometre tulün
de bir sahada mühim tahribat 
yapmıştır. On iki kişi kaybolmuş· 
tur .. Hasar bir koç milyon dolar 
tahmin edilmektedir. 

-0-

Belgrat sefirimiz 
Ankara, 26 (Hususi) - Bel • 

grat elçimiz Haydar Bey yarın İs· 
tanbula hareket edecek, oradan 
9clgrı.da gidecektir. 

\'AKIT - lm:ıası:ı olarak, DoUus hAdl· 
esine yaz.dığl bir mukaddrme makalesinde, 

Snrnybosna clnnyctlnln 1914 umumi bnrblnc 
sebebiyet \'crcllfl gibi, Dolfusun katli ııebc· 

lıllc do yrnl bir harp ~ıkabllcceğtnl nnl:ıh· 

yor. 

CÜMHURİYET - "Siyasi İcmal,. alltu· 
nundıı, l\Iuharrrm Feyzi &y, "A\'Usturyada· 
ki son hMlııelcr,. acmtımealle, Hltler tuırelm
tlnln, yalnız Almanyadakl değil hariçteki Al· 
mıınl:ırı d3 son deree<'de alAkadar etUğlnl, 

bu kadar genl!J bir tabakayı arkasından sil· 
rllkllyen bir cereyanın ıılmdlye l;:adıır görfil
medlğinl anlatıyor. 

Bunu farkooen Lehlller, ~yet doğru tuıre
ı;:et ooerek, kendi hUkUmranlıklan altmda 
bulunan Dıın:ılgtc, Nııı.llc.re mfilAylm davra· 
namlt, bUytlk bir belA doğurmak istidadında· 
ki bir lhtllı\fm önUnıı gectller. F'ııkat A\'llll· 
turynda ayni DCY ynptlamadı. Dolfmı, devlet· 
ferin ve papıı!.il:ınn t~lrlle Naz.iliğe knrıı 

dum1alt lsfodl. ı-~akııt, l\luharttm Feyil IJo -
yln ltndcs1nden, bu bUyOk harekete kal'§ı hlt 

bir kU\"\"CUn dunımıyncafı kanaatinde oldu- ı 

ğu aı~ılıyor. 1 
• A3nt gazetenin başmakalesi .'.\I. lleryo· 

nıııı "Şarl>., 1 mile yaz.dığı bir ldtabın tabii· 
llne1 alttlr. Fraıısı:ı radllml scsyalistlcrlnln 
relııl, kltnbmm dörtte llçünli Sovyetlrrc. dl • 
S:,-.·r kuımmı d:ı. Btıl~rtı;tuna, l"unanlstana \'C 
bl:r.ıı luısretnıı,ıır. Alılettln C'rnıll Bey, bunla
rı ıınlafı,\·or. "Tlirkl~·ryc tahshı edilen 100 
l•ndar aayfnnın en kuvvetli ııatırarı c;ıizı 
lln:ırrtıerlne dair olanlarıdır.,, diyor. 

Faknt, bu bıı,mnkıtlf'yi okuyanlar, .'.\I, Her
)Onun kitabı hakkında fikir t"dlnemlyorlar. 
Altıcttın CJornil Rey, iki ıılltun yn:ıı )a:ıması
na rağmım, l\I, Heryonun "" dediğini hulA· 
aten anletnurnıştır. 

ZAMAN - f:bllı.:ılya Zade Velit Rey, (Su 
lkııst modruıı) ımrllh·bııı11 altında, son zaman· 
tarda taıımmUm eden bu a:ıldm u911Jdnn b:ıh· 
ııcdlyor. Altı ayda yaptlıın bUtiin ııulkaatlım 

-Lelıl!hm Dııhillye Nu;ınnınldnl unuta .. 
rak- eeyıyor. . 

\'cllt Bey, suikasttı ~lhnlyetlnln bir mll· 

ıct ııtyaslyatında mı fena Amil olacakJııı an· 
!attıktan sonra, Dolfuswı başına gı-lcn bu 
belfinııı da tl'thlşçlllği ileri 1:Utürmeslnık:ı 

ıloA'duğunu .,.anlatıycr: Hltlerl'llrrc kareı gel· 
mak lı;ln ımııynl dı-mokratlarla blrle,mesl 111.-

7.mı grllrkP.n, onl:ırn l•ar,ı d:ı kanlı bir crp
lıe atmış, bu bllyük mUcadelryl hlttabl idare 
edememı, olan DoUusıın r.aten bir lmrııt fı· 

çun Uıtündf' oturmakta olduğunu f!Ci~ tilynr. 

De\'letJP.rln yardımllc hüld'mıet baııındıt 

lcn18&1ar bile, artık, Dolf11sçul:ırın mr\"ldlnl 
çürük gUrUyor. ÇllnkU, ~'lllnız Nndlr.r de· 
ıtıı, intikam Jıe\'e!!lne knpılnn ııosyal deınıık

ratlıU' da A \"Usturyayı kıırıştıncalı.lardır. Du 
ımlkastlıı, A\'nıpa sulhu tehlikeyi' ı:-trlynr. 

l\ltLLtl'ET - Siirt l\leb'usu l\l:ıhmut 
Rry, Fmnsadnkl ııon buhranlı \'tl:ılyf'tl nnl:ı

tıyor. "Ar.aha bunun nctlcslnde neler ola
cak?., diye bir takım ımnllfor ııoruyor. l..Aldn, 
Parbıten ya:ıdıl:'ı mC'kfup posta flr ı::-cllnd~eı 
l<nd:l'I', ,·nzlyı·tlıı ne olduğunu tel;:-rnnrır bll
dlrdiğlnr gllrt', malmlenln glınll ı;rçnıı,, kıy· 

mctı kalmamıııtır. 

kolleri imzalan 
Ankara, 26 (A.A.) - •it 

öğleden sonra hariciye yek~ 
de hariciye vekili Tevfik R dJ 
ile Japon büyük elçisi ar•11~ 
d. ·· · ınU5 ıye muvazenesı esasına I 
Türk-Japon ticaret protok0 

imza edilmittir. 
Japon büyiik elçisi i111zaY1U 

teakip lsviçreye hareket e~ 
istasyonda hariciye vekaleti 
nı ve iktisat vekaleti ve ru . 
erkanı tarafından te§yİ edil~ 

Ankara, 26 (A.A.) -
büyük elçisi Vikont Kintooı0 

hakoji Jusammi Cenaplsrı,, 
günkü ekspresle lsveçreye 11 
üzere lstanbula hareket et 
evvel bir muharririmize iınZ11 

len Türk - Japon ticaret Pd 
kolü ve iki memleket arasırı 
ticaret ve iktisat münasebatı I 
kında aşağıdaki beyanatta bil 
muştur: 

"- Türkiye ile Japonyanııı 
tisadi ve ticari siyasetleri ve bU 
hada tatbik ettikleri sisteınler 
birinin tamamiyle zıddıdır. 1 
ye bu hutmıta çok moderndirj 
Avrupada ekseriyetin ksb&l 
tatbik ettiği bir sistem takip e 
tedir. Bu sistem takas, ko11te~ 
ve döviz tahdidatı e:sasları üı' 
müessestir. Halbuki JaponY' 
tisadiyatını eski usul ve nızarı' 
iresinde tedvin etmektedir. J• 
ticaretinde takas, kontcnjatı 
ya döviz tahdidi kayıtları yo~· 
Bu sistem mübayenetindcn d0 

yıdır ki, miizakerelcr cok zah 
li olmuş ve çok uzun sÜrmüşt~' 
ra iki tarafın da sistemleritl 
fedakarlık yapmaları hemen 
men gayri mümkün bulunuyo 

Müzakereler bir senedetl\ 
devam etme!de ve herkes bu' 
lığı hayretle kartılamaktayclı· 
kat her iki tarafta bir itiliı.f• 
olmak emellerinde sebat ve .,:. 
net göstermi§ ve bu husus 
mümkün olan her şeyi yapını~ 

Bu müddet zarfında gerek 
fik Rüştü ve Celal Beyefendife: 
gerek hariciye ve iktisat ve1'' 
erkanı ile müteaddit defalar " 
uzun görüşülmüş ve nihayet 
itilSfm mübeş~iri olmak üzere 
zim edilen protokol bugün 'fe' 
Rüştü Beyefendiyle tarafıı11 
imza edilmiştir. 

Asıl itilafı imza için hül~(ı 
timden emir beklemekteyin1· 
tnlimat gelir gelmez ticaret r11" 
velesi derhal imza olunacıı!r 
Mütekabil münasebetleri gf 
dostane olan her iki memlc.kel 
rasmda vuku bulan bu a11f.-' 
.. . b 0 k d bt'1 
uzerme, ır aç zaman an 1 .. ıı 
tnlet halinde kalan ticaret 1111

• 

ısebatımız her iki memleketifl 
faatleri lehine olarak inkişııf 
taazzuv edecektir. Bu in1'it' 
her iki taraftan gösterilen h~1 
niyetin çok büyük tesiri oiınılf ~ 
Ve bundan sonra olmakta ~~\İ 
vam edeeektir. Şahsen bir ıt 
vasıl olunduğundan dola>·• J 
memnun ve bahtiyarım. BeJ1 le' 
ponya he~abına bir çok fed~.~ 
lıklarda bulundum. Fakat fııi. 
yede bilmukabele bir çok c:eı1't 
karane hareketlerde bulunfııılf 
Bundan sonra vazifemiz ticıı.rİıı1 
nasebetlerimizi inkitaf ettır 
olacaktır. 

··e 
Bu hususta Osakada J11U 

Türk - Japon ticaret aso•Y~', 
nu gibi müesseselerin pek ı.'{eı 
yardımı dokunacaktır. Vşt.t ~ 
lsviçreye gidiyorum. Bir aY3 ~ 
dar döneceğimi ümit et111e 

yım.,, 



• 

~ im q,ö.cüşiüH,: 
lı - -- ... _....,..... 
qaJlrın ehemmiyet 

verdiği 
Din, A vrupadan beldeclifimiz tel

;::: alabilmek için, gazetemizi, bil· 
? ... bir aaat kadar seç çıkardık. 

llLii dejil mi ya: lıtanbulun hakiki 
:;:-ıyle aktam pzetesi Haberdir. 

•on telanflan ko)'IDITacak olur· 
"ile kıymeti kabr? ... Bahusus Avuı· 
~a Baıvekili öldtirülmüı! Buna da · 
..... en ıeniı malUınatı vermekle kendi
"hıi mükellef addediyorduk. 

- Beyim •• Niçin geç lraldıl!? 
- Son telgraftan bekliynruz •.• 
- Ne telaraflan? 

il - Dolfuıun öldürülmesinin tafıi
tı... 

, MüvQziler, baılanm salladı. "Hey 
ildi hey! Bak hele! Nelere de ehem -
llU:ret veriyorlar ... " Gibi safiyetimize 
lfildiiler. 

- Canım, pqam ... Bir kamyon bir 
Çoeqia çiinemitti .... Resmini de aJdırt· 
bıua Ya ... Onu koyun ... Bak 112e1l sa
~ Siz timdi Dolfuıu falan bıra
~ O, Avuıturyada olmu9 bir it .. 

aldumaz. .. 

cliy Keneli kendime: "Cahil adamlar .. " 
erek gülümsedim, seçtim ... 

, Fakat, sonradan, climaiım, müvez· 
ailt erin decliklerini yavaı yavq iıleme-
1.~L~Jadı. Bunlann bir bakıma da 
-..ı Yok muydu? ••• 

Geçenıercle, Hit~ de bir ıuikaıt 
ohnuıtu... Bu mevzu etrafında canla, 
1-tla çalııtık ••• En yeni haberleri ver· 
1-aeie uirqtık. Verdik le ... Fakat, ga
~tenin ıürümü, eh, ıöyle, böyle, belli 

lirsiz lcnnıldadı .... 
Halbuki, lıtanbulda, lilettayin bir 

'-elin !lafına selu bir kua, efkin u
lllaıniJemizi, bir Avrupa hükimet re
İaiıai.n dikkate pyan maceraundan da· 
lı. fazla alikadar ediyor. Bunu gazete 
llbılarmdan anbyoru. 

Bir kant çoc:afun aokakta ezilme
li, hallmnmn mda, Dolfuıun ö • 
IGnıinclen daha ehemmiyetli! ... Mad • 
deten ilmi de api iloJda olan bu iki 
:AUlaiyet.i, manen de eı aamyorlar ... 

Bu dütiinceJ.in n"hnhni lmmlla -
lllaaı üzerine, ser bayilerimizden Ki
lllil Ağabeye aordum: 

- Dolfuıu bet ıütin iinrine koy· 
d.ak... Ezilen çoc:uiu, qaiıya, tek SÜ· 

t.an üzerine, mini mini yazdık... Aca· 
laa, ıuetecilik noktannclan yanlıt mı 
hpbk? 

Kamil Aiabey, bu ıuale, ancak dü
t61ıdükten aonra cevap verebildi: 

- Yok, hayır, rdcrimce fena etme· 
dirüz.. Dolfuıun ölmesi de ihmal edi
leınez... Vakıa çocuju kamyon ezme
•i pek ehemmiyetli amma-. . . . . . . . . . . 

Göstermek iıtecliiim: Halkımızın 

"-rici aiyaaete kartı ne kadar li.kayit 
0ldujudur. Onu ancak, gözlerinin ö • 
l'lÜnde cereyan eden vakalar alika
ct.r ediyor. Dikkati, böyle teYlere celp· 
0buıuyor. Ancak bunlan yazmak su
tetiyle onun eline sazeteyi vermek 
le.bildir. Evveli, çocuiun kamyon al
lıııda naıd ezildiiini okuyacak... Acı
l'llcak... Sonra, bunu okumak için al· 
clıtı gazetede, vakti olur, aeviyeai mü
llade ederse batka ıeylere de göz ata· 
'-le ... . . . . . . . . 

Yeni Matbuat kanununda, bu nevi 
"-berlerin sazetelere derci bir çok ka
ht ve tartlara bailanacakmıı diye IÖy· 
leııi1or. Bunun umumiyetle gazete sa· 
lııl.nna (binaenaleyh cliier fAydalı ya· 
ı.ı.,,n okunmasına) ne kadar zarar 
~iini anlatmak için yukanki mİ· 
•aU Yazdım. 

, Ha)'Jr, bu makalemle, alabilcliiine 
tiııayet, lrua tafsilitı yazılsın fıkrini 
"'1idafaa etmiyorum. Netekim, biz, ıe
~ Dolfusu bet. kamyon kazasını bir 
:~_tıaa herine verdik ... Halkm insiyak. 
~ Petine körüköriine takılmıt deii· 
~ Uldn, Wr hakikat vana, ıeni, 
~ tabakalannm nuarmda, Divan • 
~da ailen Wettayin bir çocujun 
aiıaihrıü, Ayqıtarya Baıvekilet daire • 
..:,• brtanlanan Dolfuaunkiııden 
~ehemmiyetlidir. Bir tok imanlr, 

teyt, MrW .. vadiı için alıyor .. 

(Vl·l'UI) 

SİYASET 
._ 

iktisat Vekili Celil Bey dün Yerli 
Mallar Sergisini gezdi 

Dolfusun ölümün
den sonra •• l 

Dolfuaun ne ıuretle öldüriiJdüiü • 
nü dünkü gazetemizde yazmıtbk. Ma· 
lilm olduğu üzere, Awsturyada ü~ 

mühim kuvvet çarpıııyordu. Bunlar • 
dan biri, Soıyaliıt demokratlardı. On 
sene evvel bütün r:!ünyada a!tmıı yet
miı azası olan bu müthiı b~ynelmilel 
aosyaliat teıekkülün en büyük kayna
ğı Viyana idi. 

"Sergiye iştirak edenlerin mesaisi şayanı takdirdir, bu 
tarakki kemmiyette değil, aynı zamanda keyfiyettedir.,, ikinci kuvvet, Avuıturyamn siya· 

ıi iatiklilini muhafaza etmek iıtiyen 

Dolfusculardı. İtalyan usulü bir Fa • 
ıizm ihdas eden Dolfus, ilk tedbir ola
rak, Sosyal Demokratların köküne 
kibrit auyu ekti. 

Dün, Galatasaray binasındaki 
yerli mallar sergisini, iktisat Ve
kili Mahmut Celal Bey ziyaret et· 
mittir. 

lktııat Vekili Bey, bütün pav· 
yonları birer birer gezmit, satıcı· 
ların dileklerini sormuf, hükUme .. 
tin alacağı tedbirlerden bahset· 
mit, sonra mektebin bahçesinde 
Milli Sanayi Birliği tarafından ter 
tip edilmiş bir öğle ziyafetinde bu· 
lunmutlardır. 

Vekil Beyin milli sanayii.mize 
büyük bir irşat olan sözleri tunlar· 
dır: 

Celal Bey, Halkevi içtimaiyatı 

Bir profesör daha 
geliyor 

Berlin Üniversite profesörlerin 
den, dahiliye prof eaörü doktor 
Frank ile mukavele aktedilmittir. 
Profesör üç haftaya kadar tehri· 
mize gelecektir. Profesör Frank 
Tıp Fakült~si ikinci dahiliye seri· 
riyalına tayin edilecektir. 

-o---

Razgrat hadisesi 
Razgrat hadisesi dolayısile ya· 

ıubesi pavyonunu ıe~erken: 
"Dünyanın her yerinde sanayi

in ayn bir hususiyeti vardır. Bu 
kısım sanayiin himayesi için bir

1 
şekil tespit qdiyoruz. Bu kısımda 
çalışanlann da biraz daha modern 
bir tarzda çalışmaları lazımdır ... ,, 
demittir. 

Vekil Bey, modern mefhumu Ü• 

zerinde huaaten durmut ve hah 
pavyonunu aezerken: 

Milli sanayi birliğinin bunu gös
termek ve tebarüz ettirmek başlı
ca vazifesidir.,, 

iktisat Vekili Bey bundan &on· 
ra gazetecilere de şu aözleri söy· 
lemiıtir: 

"Her şubede büyük bir terakki 
var. Sergiye iştirak eden sanatkar
ların mesaisi şayanı takdirdir. Bu 
tarakki sadece kemiyette değil, 
ayni zamanda keyfiyettedir. Şa
yani memnuniyet olan da budur.,, 

Mektebin bahçesinde sanayici
lerin verdiii öğle ziyafetinde he
men tamamen, aanayjimiz üzerine 

Kumatların boyası hmusunda: hasbihaller yapılmıttır. 

"Halılarnmz çok nefis. Yalnız 

yeni desenler göremiyorum. SiıZ
den yeni desenler isterim.,, demit· 
tir. 

"Tedbirler alacağız, burada bir -
boya santra1x vücuda getirmek ıa.. Şoför Pol tevkif 
zmı geldiği kanaatindeyim,, de· d• td• 
mittir. e 1 1 

Vekil Beyin, bütün satıcılara 
iıaretleri ıunlardır: 
"Şunu bilmek ve herkese öğret

mek la·z;ımdll' ki Türk sanayii, yal
nız patrona menfaat temin etmez. 
Memleketin umumi refahını, işçi
nin doymasını ve umumi kalkın
mayı temin 'eder. Sanayi, bütçenin 
umumi vaziyeti merinde 
tufeyli bir unsur değil, bilakis 
memlekete bir refah vasrtasıdir. 

Divanyolunda bir çocuğun 
kamyon altında kalarak parçalan 
dığmı yazmıttık. Kamyonun tofö
rü Pol bir kaç saat sonra bulun· 
muf, Sultan Ahmet Sulh Ceza Ha· 
kimi Salahattin Bey taraf mdan 
sorguya çekilmittir. Alman tebaa-
11ndan olan Pol demiıtir ki: 

Fakat, üçüncü kuvvetle karp kar
ııya kaldı. Bunlar, Almanyadan örnek 
alan ve iki Cermen memleketini bir • 
leıtirmek, Hitlerin bayrağı altında top• 
lamak iıtiyen Milli Sosyalistlerdi. 

Bu üçüncü kuvvet, kısmen, Alman• 
yada, Bavyeraya tahaaaün ederek, A· 
vusturyanm ötesinde, beriıinde ted
hiıçi tezahürlerde bulunuyordu: Bom
balar patlıyor, isyancıklar tertip edi • 
yordu. Hatta, bir müddet evvel, Dik~ 
tatör Dolfuaun yazı maaası üzerin • 
den bir mektupla bir bomba çıktığını 
bile yazmııtık. 

Böylelikle, Almanya, gayri reımi 
ıurette, A vusturyayo kartı garip ve o
rijinal bir harp açmıf gibiydi- Niha· 
yet. itte, it büyüdü. Suikastçiler, bir 
hükumet darbesi \.etebbüıünde bulun
dular. Bizzat Dolfuau ve bazı münte
siplerini öldürdüle\" .• , 

Buna rağmen, Avusturyada, hüku· 
met Milli sosyalistlere intikal edeme
di. Gene Dolfuaçulann elinde kaldı. 
Almanya, zaten bozuk olan harici •İ· 
yuetinin büsbütün ıarpa ıarmamuı 

için, Avusturya hudutlarını kapadığı
nı ilin etmiı, böylelikle, bu itlerle ali· 
kası olmadıinu bildirmek iıtemiıtir. 

pılan nümayiften doğan davaya =============== 
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- Kaza eanumda ben kam· 
yonda bulunmuyordum. Ayın yir· 
misinden beri kireç f abrikaıında 
çalqmıyorum. 

A wıhll'yadaki MilU aoıyalistlerin 

kendi kuvvetleriyle hükUınet bqında 
tutunmalanna imki.n yoktur. Çünkü, 
hasımları olan Dolfuıçular, diğer bü· 
tün devletlerin müzaheretiyle hükUmet 
bqmda duruyorlar. Hatta, onları mü
dafaa için ltalyama hududa uker bile 
sevkettiii, Fransa ile İngiltere. muva
fık ıöriirae bu askeri Avuıtaryaya 
sevkedeceğini de blldirdiği dünkü ga· 
zetemizde yazılmıfb. 

serdi için bqka güne kaldı. 

Mütehassıslar geldi 
Memleketimizde muhtelif sa • 

halarda iktisadi tetkikat yapan 
mütahaaaıılar tetkiklerini bitirmit 
ler ve tehrimizde toplanmıılar· 
dır. Altın arayan, petrol taharri· 
yatı yapanlar da gelmitlerdir. 

~ütahaaaıslar dün gece Tarab
yada T okatliyan otelinde iktisat 
Vekili Celil Beyle birlikte yemek 
yf'lmitlerdir. 

Çanakkale ziyareti 
Çanakkale tehitliklerini ziya • 

ret ed<>cek olan kafile dün a·lqam 
saat altı-:!~ Denizyolları idaresinin 
Gülcomal ' 'apurile hareket etmit -
tir. lstanbuldan bir çok kimaeler 
her sene mutat olan ziyareti ifa 
için tehitlikleri imar cemiyetinin 
hazırladığı bu seyahate ittirak et· 
mit olduklarından Gülcemal va • 
puru çok kalabalıktı. 

Kafileye Cümhuriyet Halk Fır• 
kası lıtanbul vilayet heyeti azasın 
dan Halkevi Reisi Ali Rıza BeyJe, 
tehitlikleri imar cemiyeti idare 
heyeti azaları, vilayet, belediye ve 
kolordu erkanından bir çok zevat 
dahil bulunuyordu. 

Kafile vapurdan karaya çıka • 
rak tehitlikteki Mebmetcik abi • 
desine kadar gidecek, burada ha· 
zırlanan program mucibince me· 
raaim yapılacaktır. 

Emir geldi 
Yeniden inıa edilecek paviyon· 

lara aarfedilmek üzere Telefon 
Şirketinden alınacak fazla müki· 
leme ücretlerinin belediyece tah· 
sil edilmesi ve proje mucibince 
sarfiyat yapılması için Ankara· 
dan belediyeye emir gelmittir. 

Tamamen yandı 
lçerenköyünde Süreyya Pqa • 

ya ait ve Nazım Beyin oturduğu 
köfkten dün gece yangm çıkmış, 
itfaiye gelinciye kadar kötk tama 
mile yanmıttır. Yangın lambadan 
oda perdelerinden birinin tutut· 
maaı yüzünden çdanııbr. 

lklal de yakalandı 
F eriköyünde sakin Kadri ile 

idris geçimsizlik yüzünden yekdi· 
ğerile münazaa edip sarhoı olan 
Kadri sustalı çakı ile ldriıin üze· 
rine hücum etmİf, ldriı te Kadriyi 
aopa ile yaralamıtbr. Her ikiıi de 
yakalannuftır. 

Araba devrlldl 

Şitlide sakin Ali arabası ile 
geçerken hayvanı ürkerek araba 
devrilmit, içinde bulunan çocuk 
ile Ali batından mecruh olmut· 
tur. 

Yere itti 
Pire Mehmet sokaimda kahve· 

ci Sefer, Ahmet isminde birisini 
yere itip batından yaralanmasına 
sebebiyet verdiğinden yakalan
mıttır. 

EH aıkıtll 
Sultan Ahmette sakin Ahmet, 

Köprüden vapura bilet almadan 
bindiği görülmüş, kaçmak ister • 
ken eli zencire sıkıtarak mecruh 
olmuttur. 

lbrahim Tali bey geldi 
ikinci Umum Müfettit İbrahim 

Tali Bey dün tehrimize ıelmiıtir. 
İbrahim Tali Bey, Pazar günü 
Bursaya giderek, Bursa kaplıca· 

11nda romatizmalarını tedavi ede· 
cektir. 

Hakim dosyayı gözden geçir· 
mİf, Polün tevkifine karar vermit 
tit. 

-0--

Şirketihayriye zararda mı 
Şirketi Hayriyede tasfiye ya· 

pılmak iıtenildiği, hissedarların 

kazanmadıkları için paralarım 
geri almak istedikleri hakkında 

intitar eden haberlere doğru na· 
zari le bakılmamaktadır. Şirket 

halen ziyan vaziyetinde değildir. 
--0-

Vasıf bey geldi 
Bir müddetten beri mezunen 

Ankarada ulunmakta olan Roma 
sefiri Vasıf Bey dün sabah ,ehri
mize gelmit, buradan lzmire git· 
mittir. Vasıf Bey lzmirde bir kaç 
gün kalacak, oradan memuriyet 
mahalline gidecektir. 

--0-

Rana beyin tetkikleri 
Gümrük ve inhisarlar Vekili A· 

li Rina Bey, dün inhisarlar idare· 
sine giderek geç vakte kadar meş· 
gul olmutlur. inhisarlar Vekili 
şehrimizde Barut lnhisarının yeni 
bir teıkilit ve kadro ile inhisarlar 

Her halde, A vasturyamn Alman· 
yaya iltihakı, hiç kimse tarafından is
tenmediği için, Milli Sosyaliatlerin hü· 
kUmeti ele almalanna devletler müaa· 
ade etmiyeceklerdir. Ancak, burada, 
büyük devletler arasında ihtilaf çıkma· 
11 da vardır. Fransa, ltalyanın Aws· 
turyaya el atmasına razı olacak mıdır? 
Bu takdirde, küçük itilafa kartı, hal· 
yamn hakimiyeti artacaktır. Her hal· 
de, Fransa, Avuıturyac:Jıııki hareketi 
küçük itilaf vuıtahiyle )atqbrmak is
tiyor ... Buna da İtalya nasıl l:akacak• 
br? •• 

Fakat, her ıeyden evvel, Almanya• 
mn Avusturyayı ilhak 'SByesinde ge • 

niılemek tehlikesi vardır ki, buna, hiv 
bir devlet müsamaha ile bakmı)'llcak• 
tır. Onun için, Dolfuıun öldürlibnesi
ne rağmen, Dolfuaçulann hala hükU· 
met batında kalacağım timdiden bir 
emrivaki telikki edebiliriz. 

ileride, bütün Almanların gayri ıiya• 
ıi teıekkül içinde birleıemiyecekleri c l· 
bette iddia edilemezse de, bugünkü va• 
ziyette nazi idealinin tah.kbkuna dn • 
Jetler fÜphesiz mani olacaklardır. 

HUaeyin Faruk 
umum müdürlüğüne raptı işlerile ~=-=-=--==-~-=-=-=========~ 
ve gümrükler idaresinde takas ıui Damgasız menba suları 
istimali tahkiaktile meşgul olmak Son günlerde ıehirde satılan 
tadır. memba suları 11kı bir teftiıten ıe-

Rana Bey, ayni zamanda inhi- çirilmiıtir. Bu teftitat esnaamda 
sar memurlarının tekaütlükleri damgasız memba sularına tesadüf 
hakkında önümüzdeki devrede edilmittir. Bu vaziyet beledi1e 
meclise verilmesi mukarrer olan varidatına ve ,ehrin sıhhatine ta• 
layiha etrafında tetkikatla meşgul rar vermekte olduğundan suların 
bulunmaktadır. sıkı surette mürakabe edilmesi a • 

--o-- li.kadar memurlara bildirilmiıtir• 
Mehtap gezintisi -o--

Veremle mücadele cemiyeti 
tarafından tertip edilen mehtap 
gezintisi dün gece yapılmııtır. Te
nezzüh saat bete kadar devam et· 
mit ve çok eğlenceli olmuıtur. 

At yanşları 
Yazlık at yarıtlarmdan birinct. 

si bugün yapılacaktır. Yarı,lar 
bahsi müıterek te bulunacaktır. 



Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 
Tarihi tefrika: 17 

Geçen kısımların hulasası 
ı Abdülhamit, Paristeki Jün Türk -
lerle muhabere ettiği vehemiyle (Nec
öet) isminde bir Tıbbiyeli genci sa -
rayda tazyik ve istiçvap ettirmekte -
oir. Bu sırada Abdülhamidin gözdele
rinden (Necmiseher) Hamm ile Pa -
risli rakkase aralarında müthiş bri kıs
kançlık başlamı~tır. Ayni zamanda pa
C:lişahm damadı Kemalettin Paşa ile 
Hatice Sultan arasında başlıyan bir 
sevişme yüzünden Kızıl Sultan kızını 
Kemalettin Paşadan boşatmış ve Bur
ı;aya nC'fyetmiştir. Halbuki Abdülha -
midin (Saadet) ismindeki diğer bir 
gözdesi bu esnada Tıbbiyeli Necdeti 
seviyor ... 

- Çılgınlığı bırak, Necdet Bey! 
Ben buraya kellemi koltuğuma a· 
larak geldim. Seni bir aydan beri 
~viyorum ! Ben heyecanlı erkekleı 
den ho~lanırım. Hayatımda senin 
gibi kanr damarlarından taşan 

co§kun ve heyecanlı bir delikanlı
;ya ilk defa rastlıyorum ! Biraz sa· 
kin ve mutedil ol.. Biraz beni din
le! Ve benden b)rkma ! 

Necdet Aylardan beri kadın 

"üzü görmemişti. 

Onu çok sevdiği ve sıksık ge· 
1 

~ip aradığı kız kardeşiyle bile gö· 
'rüştünnüyorlardr. Genç kıza son 
ıgeliıinde: 

- Bir daha buralara gelirsen 
aeni de hapsederler ... Zindanlar -
<la geberirsin! 

Demiılerdi. Necdetin bundan 
haberi yoktu. Gözleri yollarda, 
her gün, biricik hemtireıini bek • 
liyordu. 

Saadet: 
- Biraz gözlerimin içine bak, 

Necdet Bey! Ben ıana fenalık ya
pacak bir kız mıyım? 

Dedi .. Necdet, Saadetin yüzü -
ne dikkatle baktı. 

Genç kadının gözleri sulanmış
h. 

Fakat, niçin?! 

Sahiden Necdeti seviyor muy -
Ö ? u. 

Yoksa korkudan mı gözlerin -
aen yaf gelmişti? 

Necdet tereddüt içinde boca -
lıyordu. 

- Saadet Hanım ... Siz buraya, 
bana bir iyilik yapmak için mi 
reldiniz? 

Diye sordu. 
Saadet samimi bir tavırla ba

şını salladı: 

f efrika numarası : 30 

Yann: ishak Ferdi 

- Evet ... Size elimden geleni 
yapacağım.! 

- O halde bana evvela benim 
burada ı.eden işkence gördüğü -
mü söyleyiniz! Çünkü, bu işken ~ 
cenin sebebini anlamadan ölür
sem, gözlerim açık gidecek. Me· 
rak ediyorum .. Bendeıı ne isti· 
yorlar?. Beni her gün ne4en dö • 
ğüyorlar?. Benden ne öğrenmek 

istiyorlar?. 
Necdetin Paristeki Jön Türk · 

lerle muhabere ettiğine ve bilhas
sa matmazel (Meyan) ın buna 
tavassut ettiğine Saadet bile İ· 
nanmışh. 

- Bunu siz benden iyi bilirsi· 
niz ,Necdet bey! dedi. Siz, efen, 
dimizi tahtından düşürmek isti
yenlerle muhabere ediyor muş • 
sunuz ! Bunu itiraf ederek, üç de· 
fa (Padişahım çok yaşa) diye 
bağırsanız ve (Nasılsa bir çocuk· 
luk yapmışım .. Beni affediniz!' 
deseniz, her şey bitecek, Necdet 
bey! Padişahımız emin olun k: 
sizi hem af, hem de taltif ede
cekler. Fakat, siz böyle yapmı· 

· yorsunuz ! Bütün şüpheleri üstü -
nüzde topladınız ! Sonra matma· 
zel (Meyan) ile hafi münasebata 
girişmeniz .. Doğrusu çok şayan• 

hayret bir cür'et ve cesaret sahi
bisiniz! Size çok acıyorum, Nec
det Bey! 

Necdet gülmeye başladı: 

- - Padişahın hayatından bu 
derece ümidini kestiğini bilmi· 
yordum. Eğer padişah benim iiç 

defa (Padişahım çok yaşa) de· 
memJe yaşıyacaksa, bunu kafa • 
mı kesseler söylemem. 

Ve birden kaşlarını çatarak: 
- Ben ne Parisle muhabeı· 

ettim .. Ne de matmazel Meyan 
isminde birini tanıyorum. Bunla· 
rın hepsi yalan. Hepsi uydurma 
hanımefendi! Kim bilir şimdi siz 
de neler uyduracaksınız! Uydu · 
runuz .. Çünkü efendinizin gözüne 
girmek için, elinize bundan d
ha güzel bir fırsat geçemez! Ba
kınız, ne mühim mevzulara te
mas ettik: Paris .. Matmazel Me· 
yan .. Padişahın tahtı .. Jön Türk
ler ... 

- Allah aşkına, çok rica ede
rim .. Şu son iki kelimeyi bir da
ha tekrarlamayınız! 

Aşk mı, Servet mi? 
Nakili: (Va - Nil) 

Ge~ft ktsımlaran hUIAsası 

İlhaı:ni Bey, servetini kaybetmiş/ 
tıir Pa;azadadir. Fakat, eski debdebeli 
hayatı tec~tmek istemiyoır. Onun için, 
lfur 'l'ürkan Hanımı Cemal Bey ismin
de bir zengine vermek eınelindedir. 

Halbuki, Türkanla Fikret sevişiyorlar. 
İlhami Bey, Fikrcti, oğlu gibi büyüt
:qektedir. Ona, kızdan vazgeçmesi için 
rk:ı ediyor. Banka memuru olan Fik
retin önUne, tes:ıdüf, Şadiye Hanım 

isminde ::engin bir kadın çıkarıyor. Bu 
hanım, da delikanlı ile alakadar oluyor. 

- Kim? 
- Cemal Beyin ymıekte evde ol-

dufunu Türkan ıöylemitti de ... 

- Adam sen de ... O da misafir mi? .. 
Kı:nmm niıanlmt Birlikte kalular, baı· 
.. fa yemek yerlerse, t'aha iyi değil 
mi? ... Büsbütün anlatmalarına ve.ile 
teş~I ede!.>._ 

Fikret: 

- Evet. .. • Diye kekeledi .. - Hak· 
kımz var ... 

Fakat içinden: 
- Ne mükemmel baba... - Diye 

iıtihfaf etti. 
Sonra, kendi kendine: 

- insanlar ne kadar hotbin ... Di
yerek, dü§Ünmekte devam etti. - Eğer 

bu adam, heni Türkanla yalruz başı -
mıza bn-aksaydı, böyle düşünmezdim .. 
Halbuki, başkası hakkında ayni şeyi 
yapınca, hiç te nhlaka, usule muvafık 
bulmıyorum ... 

- Daha ilk defa olarak tam mana
aiyle yalnız kalacaklar ... Çabucak an
lat11nlar ki, nik8hlanru bir an evvel 
kıyalım ..• Bence, buna da hacet yok 
ya, boş ... Nikahta keramet vardn- ! ... " 
düsturuna tama.miyle İmannn var ... 

Bir ıürü uzun uzun f elseleler daha 
yÜrütüyordu amma, Fikret dinlemi -
yordu. Dalmııh... S!lallere mihaniği 

ıorette cevap veriyoYdn. 

Fıkra müsabakası 
En iyi, en ~üzel fıkralan bize gön· 

dereceklerin yazılan; burada nqredi· 
lecektir. Yalmz bu fıkralann uzun ol· 
mamaıı, ıeçme olması ve okunaklı 

yazılması 18zımdır. 

Bir yaşında! 
Nüfus memuru, bir bektaşinin 

nüfus kaydını anlamak için yanı· 
na sokulmuş: 

- Adın ne baba?, 
- Kalender .. 
- Babanın adı? .. 
- Derviş .. 
- Memleketin nereıi?. 
- Kouya .. 
- Yatın?. 
- Bir .. 
Memur gülmeğe başlar: 
- Ayol.. Sen çıldırdın mı?. 

Saçların bembeyaz olmuş. Ba· 
bamdan ihtiyar bir adam bir ya
'mda olur mu?. 

- Vallahi bir yatındayım, e· 
renler ! Daha nüfusa yazılma· 

dım .. 

- Ne o?. Siz de mi (Jön Türk) 
düşmanısınız?. 

- Ne bileyim ben?! Sarayda 
hu kelimeleri söyleım.ek yasaktır. 

Bize: (Dilinizi keseriz!) dediler 
Ödümüz patlıyor. Ah .. Bu iki ke
limeyi hiç işitmek istemiyorum .. 

Necdet kahkahayla güldü: 

- O halde, beni şimdiye kadaı 
· sevdiğinizi farz ve kabul etsem 
bile, bundan sonra hiç sevmiye
cekainiz .. Siz de ötekiler gibi 
benden nefret edecek ve korka
caksınız! Çünkü ben de .. 

Saadet c' ali bir heyecan göste· 
rerek, telatla Necdetin ağzını ka· 
padı. 

- Rica ederim, susunuz! .• 
Necdet, kuvvetli bilekleriyle 

genç kadınm kollarını tuttu: 

- Evet hanmıefendi ! Ben de 
bir (Jön Türk)üm .. Ben de on
lardanım. 

• • • • 

Abdülhamit sabahleyin göz • 
lerini açar açmaz Cafer ağayı 

çağırdı: 

- Bu gece gene rüyamda c 
heriflerin ruhları beni çok tazip 
etti. Eski divan evrakı arasında 

kırmızı bir torbada Rados ve Ta
if kalelerine ait evrak vardır. Bu 
evrak arasmda (Namık Kema1) in 
vaktiyle Radostan gönderdiği u · 
zun bir mektup olacak. Onun Pa· 
riıteki hataratla alakası yoktu. 
Fakat o mektupta (Milli teşek
kül1er) diye bir tabir vardı. Bu 

(Devamı var) 

" - Demek ki, şimdi ilk defa ola
rak başbaıa kalıyorlar .... Türk.an, ben
den intikam almak için, kim bilir, bu ilk 
baıbaşa akşamını naııl geçirir •.• ,, 

Fakat, aradan bir çeyrek geçtikten 
ıonra, dona kaldı .. 

Klübün ıa]on kapısı açıldı. içeriye 
kin girdi, biliyor musunuz: Cemal Bey• 

Perişan bir haldeydi... Yüzü gözü 
sapsan keıilmişti .. Bariz bir surette tit
riyordu .. 

llhami Bey telaı içinde: 
- Oğlum, neniz var? Niçin buraya 

geldiniz?. Hani bizim eve davetliydiniz? 
Unuttunuz mu yokıa?. -diyemiyordu. 

Cemal Beyin şaşkınlığı devam edi • 
yordu. Kekeledj: 

- Ben .. şey •. eve gitsem.. fakat ... 
Türkan Hannn asabi.. Beni istemedi .• 
Kendisini fazla kızdırmaktan çekindim • 
lsrar edemedim .. lşte kalktım buraya 
geldim .. 

Dudaklarında manasız bir tebeuüm
le ilave etti: 

- Maamafih zarar yok! •. Onun bu 
gibi kapriılerinc alı,tnn. Havaaı yakın
da gene dönüverir .. 

Fikret, Cemal Beyin bu hezimetin -
den ıon derece memnun olmuıtu. Hele 

Nakıl ve terc6.me hakkı mabfa:ı:dlll' 
Yazan: M. Gayur 

- 66-
Şeker 160 dereceden fazla mblır· 

sa ıuyunu kaybeder ve esmer renkte 
karamel haline girer. Daha fazla hara
rette yanabilir gazlar inti§ar eder ve 
geride ıaf teker kömürü denilen kö • 
mür kalır. 

Keıif hamızı kibrit tekeri ıüratle 

tahrip eder. Şekerin suyunu alır geri
de kömürlü bir bakiye kalır. Şeker, 

hamızı kibrit veya diğel' hamızla-

nn teıirinde bir molekül ıu kazanır 

ve bir molekül glükoz ile bir molekül 
Levülaz'a inkılap eder. 

C12 H 22 O" X Hı O = C8 H'2 0 8 + 
es Hn oa 

Hamızlann tesiriyle şekerin glüko
za tahavvülü ııcakta pek süratle vu -
kua gelir. Bu teamül su temasında da 
c>ıür:- · · · 

Munkalip feker: Glükozun kıvamı
nı haizdir. Sudla. sıcakta evvela sarı, 

sonra esmer bir renk alır. 

Feling mahliilünÜ · İrca eder ve kır· 
mızı bir tortu verir. Halbuki glükozla 
tağşiı edilmemiş ve münkalip şeker ha
line konmamış şekerlerde bu bassalar 
yoktur. 

Şekerin ıuda mahliilü bira mayası 
ile kanıtınhp hava temasında bırakı
lırsa bir müddet ıonra bu mahlul bira 
mızı bir tortu verir. Halbuki glükozla 
Şekerin tahammürü ile glükozunki a· 
raunda fark vardır. Şeker evvela bira 
mayasnın ifraz ettiği envertini veya 
stazinin tesiriyle münkalip feker olur. 
Bu da bilahara maya mikroplarnın te-

ıiri ile küul ve hamızı karbona ayn • 
Jır. Şeker pek mühim bir gıdadır. Kes
.retli miktarda ıarf ve istihlak olunur. 

Şeker pancar, şeker kamışı, hurma, 
ditbudak gibi bir çok nebatların ter • 
kibinde vardır. 

' Şeker vaktiyle yalnız ııcak memle-
ketler mahsulü olan teker kam.ıtından 

istihsal olunurdu. Halbuki şimdi pan· 
car şekeri kullanılıyor. Bunun ıebebi 

Napeleon Bonabartanın lngiltel'e ile 
olan muharebesinde ilan ettiği kıt'a 

muhaıarasıdır. Şeker kamışı İngiliz 
müstemlekelerinde bulunuyordu. Bun
lann mahsulü Avrupaya giremeyince 
pancardan teker yapılm~~a başlandı. 

Şekeri alınacak pancar yıkanır. 

Mümkün mertebe ince dilimlere ayrı· 
lır. Bu dilimler üzerinden evvela bir 
ıoğuk ıu cereyam geçirilir. Sonra di
liıiıler ıu buharında teshin edilir. Su, 
pancann terkibinde bulunan şekerin 

mayasının ifraz ettiği envertinin veya 
lasmı küllisini, emlalu mademyiyi ha
mızlan ve boyayıcı maddeleri aymr. 
Yalnız zülali maddeler höcere]erin İ· 
çinde kalır. 

Elde edilen şekerli usaresinin taıfi
yesi lazımdır. Bu tasfiye kireçle yapı • 
ln-. Kireç usarelerde bulunan ecnebi 

onun lakırdı11m şaşırdığını görmek o 
derece hofuna gidiyordu ki... Demin 
llhami Beyin verdiği tafıilat Üzerine 
ıevdiği genç lazla rakibini ilk defa ola· 
rak başba13 kalmış, seviımiş ve anlaş -
mıı tevehhüm ediyordu. Onu bütün 
'ün evde hoş yere bekleyen Türkan 
zengin tüccarı da artık Fikretin yerine 
koyıa pek haklı değil miydi? Buna rağ
men Iıhami Beyin lazı iıte Cema1i ya -
nında alıkoymamış, davet ettiği halde 
kimbilir ne delilikler yaparak evden ka· 
çırtmıştı. Hem Cemal Bey ufak tefek 
iıtiıkallere o kadar ehemmiyet vermedi
ğini evvelce müteaddit defalar İspat et· 
miş değil miydi?. 

Demek ki Türkan bu sefer bir aştrı 
muamele de bulunmuştu ... 

Fikret bunları dü,ündüğü sırada lı. 
hami Bey kıziyle müstakbel damadı a
rasındaki münasebetin bozulacağından 

korkarak bir Cemal Beye bir telefona 
ko,uyordu: 

- Ah! Ne 'ımarık kız o, yarabbim .. 
Siz onun kusuruna bakmayın .. Vallahi 
size karıı lakaytliğinden değil.. insan 
sevdiğini üzmek ister .. Nazı geçiyor da 
ondan .. Y okıa aranızda resmiyet ve sa
mimiyetsizlik olsa bunlara cesaret ede· 

maddelerin lasrnı azamını tere11Üp et• 
tirir. Ve şekerin bir kısmı ile birleıe • 
rek kalaiyom sükrat'ı husule getirir· 
Kalsiyom sükratı milhi hamızı karbo" 
cereyanı ile tahlil e~ir. Bu eınada ıe• 
ker ve karhoniyeti kalsyom husule ge
lir. Şeker ıuda erir. karboniyeti kalsİ• 
yom ile terettüp eder ve gayri münhal 
ecnebi maddelerle birleşir. 

Ameliyattan sonra usare hali iıtira• 
hate bırakılır. Sonra mayi aktarılır· 
Filitreden süzülerek daha ziyade tas • 
fiye edilir ve fahmı hayvani yahut ıa• 
zı kibriti ile rengi almn-. 

Şekerin glükoza tahavvül ebneme• 
si ve galeyanın dun bir derecede vukua 
J(elmesini temin için usare havaaı tah• 
]iye edilmiş bakır kazanlarda mtıhr. 

Bu esnada usare 60 dereceye yakut 
bir aühunette galeyan eder. Usare mat• 
hip kesafeti bulunca soğumağa bıra • 
kılır. Bu suretle hu!ule gelen şeker bil• 
!Urları melas içindedirler. Şekeri mela•· 

tan ayırmak için türbinaj dedikleri a· 
meliyat yapılır. Bu ameliyatı yapmak 
için türbin aleti kullanılır. Bu alet ku~· 
vetinde nsabit bir üstüvane dahilinde 

mihveri etrafında süratle dönen made• 
ni bir tel üstüvaneden mürekkeptir. Şe
ker billurları melas ile birlikte gaz üı• 
tüvane derunüne konur. Cihaz işletiliıt• 
ce melas istivanenin yanlanndan çı • 
kar ve dış istivanede toplanır. Şeker 

billurları ise iç istivanede kalır. 1 

Türbinaj ile elde edilen şekere bi • 
rinci tertip şeker - Suere de preunir 
jet der.ir; renksiz ve saftır. "Kelle" ha• 
linde bulundurulur ve ticarete ıevk· 
olunur. 

Birinci ameliyattan sonra kalan 
melas tekrar boşlukta tekıif edilerek 

billiirlaştınhr. Bundan az saf ve ıa • 
rımtrak bir şeker elde edilir. Bu ikin• 
ci tertip şeker ıuere de denixeme jet 
dir. 

Melas tekrar teksif edilerek billur
laşmağa bırakılınca daha ziyade gayri 
saf olan iiçüncü tertip ~eker suere de 
troisieme elde edilir. Ameliy&tta baki 
kalan melaı da yine şeker ve şekerin 
talJammurundan husule gelmiş glükoz 
vardır. Binaenaleyh ihtimar'a bırakı • 
lır ve tathir edilerek küul elde edilir. 
Taktir neticesinde kalan maddeye ge

lince o da sanayide müberrit olarak 
kullanılan klorü metil istihsaline ya • 
rar. 

ikinci ve üçüncü tertip !ekerler saf 
olmadıklarından ticarete sevkedilme -
den tasfiye olunurlar, Bunlan taıfiye 
için evvela suda h0llederler. Ve huıu• 
le gelen şuruplar süzülerek renkleri İ• 
zale edilir. Sonra hala da yetmiş de· 
recenin dununda tebellur ebneğe bat· 
layıncaya kadar teksif olunur. Sonra 
kalıplara dökülür. 

"Daha bitmedi" 

bilir miydi?. 
Cemal afal afal: 
- Evet tabii! - diye söyleniyordu· 
ihtiyar adam telefonda kızını bul• 

du: 
- Çıldırdm mr 4"vladrm, gene bu ak· 

şam yaptığın nedir?. Bak Cemal Be)' 
senin her deliliğine müsamaha ile bakı· 
yor. Hakkında cemilekar sözler ıöy • 
ledi .... 

Şrak! .• 
Bu esnada telefon kapanmıştı .. UJ<ltı 

kıziyle zengin damadının arasını açmalc 
istemeyen müflis asilzade bu tahkiri 
belli etmemek için ahizeyi kulağına ha'· 
tırdı ve muhatabı olmıyan şu sözleri 
telefonda söylemeğe devam etti: 

- Peki yavrum, peki kızım, af di• 
lediğini Cemal Beye söylerim .. Tabii, tıı· 
bii! Sen çok ince ruhlusun. Hiç istiye• 
rek öyle terbiyesizlikler yapar mıaın1 
Bir anlık aıabiyctr Aziz miıafiriıni:ı:i 
evimize gene beklediğimizi söylüyor• 
sun değil mi? Elbette .. bu ricant oğlur1' 
Cemal Beyefendi kabul edecektir •. 

Başını çevirdi .. ifadesi bozuk bir te· 
bessümle yağ tüccıınna baktı ve : 

- Değil mi azizim?. d i..,,. ~ordu. 
C Devamı v&r) 



Baba katili ] 
~~Yfacı:ıki resme bakın!-
• ı. llılııeııın. Serıarcliyam ra-qr.___ • , 

...., t.t;e'ıne airdi: 
"*ıelikterem peder! - dedi.· yir 
oiaıı ınabkamiyetini doldur
ed'J Conni Hiram buıün tah 
.. 

1 
ecektir. Bir kadm onu al· 

;;ere ıeldi ••• Lütfen merui· 
~ llıız ... 
'P~, incilini rafa koydu. Bol 

•Yeıi üzerindeki zünnarını 
· ;6ti nıünaaebetile gevıet· 

. ekrar bailadı. Uç kere 11· 
~tareti yaptıktan sonra deh 
i ı.Sandallannı ıüre ıüre yü 
e '-tladı ... 
• 

~· . . . . . . . 
tah~' ~ardiyanlar, kapıyı aça· 

L ıbı, Conni Hiranm odaıı-
tJ~ıtlardı. 

1 Y&flarmda kadar bir adam 
\~m, ayaia kalktı. So-

11' ...::_.. h . b' h ı· d J'Ul';U, azın ır a ı var ı. 

ı:'" ~i~rek hafif bir reve' o:.•bı aelimladı. 
• , evladım... Sana, ıon 

L~_i Yapbrmala geldim ... Ta 
"""IÜQ tahliye edileceiini bi

.. Hapishanemizin adeti, 
koyuverilmezden evvel, 

IÜnah çıkartmaia ıelme· 
Bittabi, söyliyeceklerini 

e haber verecek delilim. 
~bu rüne kadar hiç kimeıe

etmediklerini, muhake· 
\iJd~lediklerini, hatti bize bi· 

ll'ılıediklerini timdi bana an 

d 
.. Çünkü, mademki tah 

e ili• L._..1 • • • • ,,. onwı, uouenmm JÇın· 

, ~ adam hüviyeti ölü
~, yeniden dofuyonun. Gü 

dan temizlenerek piripik -"'--· ın ... Bunun için de bütün 
anlatmaktan bqka çare 

P.t ... 
, ~un ı8zleri daldı: 

lflyata yepyeni dofuyo· 
&edenimin içindeki mah· 

ı.~ hüviyeti ölüyor ... Gü
::""'lllıı anlatmalıymıtım... Gü· 
it ... 

e)e bu son kelimeyi pek ma· 
· liSyledi. Sonra, birdenbire 

i. Yüzünde bir azim ifadeıi 
ol-... __ • • 

' :-llflU· 
· 4ıılatacatım... ·dedi.· Her 
'd~atacağım •.. Ben, dindar 
'-ını ... Söylediklerinize ina 

•·• Şimdiye kadar hakikati 
eı.ıdeki ıebep, babamın na 

. Ye kendi hayatımı vikaye 
l, 

~ip bir feY anlayamadı: 
, &.banızm namuau mu? •. 

t .. .- Öld'. d....... d ... ~... ur ugum a anı 

dı... Onu niçin katlettiiimi 
~erıeydim, namuıu lekele

İitcl::· Ben, bunu iıtemedim ... 
Ufüm adamın babam oldu 

~her verseydim de ıebebini 
)drm, bunu, eıbabı müted· 

'li ~~edeceklerdi ... Beni baba 
~~)~ idam edeceklerdi •.. 

1• •hın gözleri fal tatı ıibi a· . 
'~ l>ellıek ki, ıiz, baba katiliıi· ... 
' t,.et... -di•erek mahkam 

du. Tam minuile alkolik olmut
tu. Galiba, frenıi hutalıjı da al· 
mıt··· Ve bu hutalık, beynine vur 
muf ... Adeta deli keıilmifti... Ol
madık, fikirlerin peıine dUıüyor
du .•• Bu meyanda, benim aldıgım 
kadına, aevrili zevceme de ıönül 
verdi ... Dütünün fecaati... Gelini-
ne ... 

Se"etine rağmen, aaç aakal 
karmakarıtık dolqıyordu... Kor· 
kunç bir hali vardı .•• Evimizi ayır 
dık ... Fakat, ıokaiımızda tavaf 
ediyordu ... Çat kapı gece yanları 
geliyor, aarhot aarhot odamıza ai 
riyor, aöylemediii ıözleri bırakmı 
yordu . 

Tabii, babamdır ... Ben de, mah 
çup bir delikanlı idim ..• Seı çıka· 
ramıyor, iti nezaketle ve hürmet· 
kar bir oğula yakıtacak tarzda at
latmağa çahı ıyorcİum ... 

Fakat, aradan bir müddet da
ha geçtikten ıonra, babamın hali, 
büıbütün tecavüzkar bir mahiyet 
keıbetti. Karım: 

- Dayanamıyorum... Bu tehir· 
den gidelim ... -dedi.· Seyahate çık 
tık ... Bir müddet gezdikten soma, 
avdet ettik... Babamın aakinleı
mit, uılanmıt olmaımı temenni 
ediyorduk ... Fakat, avdetimizde, 
fikri sabitinin büıbütün köklepnif 
bulunduğunu gördük ... Kanma yj 
yecek gibi bakıyordu... Havaala
nın almayacağı tözler IÖylüyordu. 

Bunun üzerine karar verdim: 
- Artık, onun ae"eti de ken· 

dinin olsun... Ben, annemden ka
lan uf ak bir para ile cenubi Ame· 
rikaya gider, hayvancılık ede
rim ... Büyük babam, çok çalııkan, 
çok müteıebbiı bir imandı ... Tq
dan ekmeiini çıkarırdı ... Görecek 
ıin, kancıj1D1y ben de, onun sibi, 
kendi dyüilte se~lm. •• 
Bu maceraya atılmağa razı mı· 

ıın? •.. 
- Tabii ... Seninle cehenneme 

bile giderim .. . 
Artık, babamı evime ıokmu· 

yordum ..• Seyahate hazırlanıyor· 
dum ..• Gideceiimiz yeri de kendi 
ıine bildirmemittim ... Irkı ahmer· 
den bir hizmetçimiz vardı ..• Onun 
la beraber, yola çıktık ... 

Şimdi, aahralarm ortaamda, bü 
yük bir çadır içinde yafryorduk ... 
Fakat, birkaç sene sonra aaray
lann aahibi olacaiımıza emin· 
dim ... O derece canla batla çalrtı· 
yordum ••• 

Fakat, meğerae, babam, bizim 
kırmızı derili hizmetçiye para ver 
mif ... Onu, kendi adamı yapmıf ... 
Bu kadm da, babama, bizim bu· 
lunduiumuz yeri haber vermit··· 
Hatta, ne zaman çadırdan çıkıp 
karımı yalnız bıraktığımı da söyle 
mit ... 

....... T\~.,. ..... -·' • ..,. • 

Sıcaktan dört enstantane 
Açıkhava yatakhanesi - Gaz varillerinin içinde - Su 

içme şampiyonları - Denizde Allahın kulu! -
Beykozda bir köşe kapmaca! 

Gazetelerde günün en canlı 
mevrmu §imdi sıcaklar oldu. Fa
kat gazetelerin duyup göreme
dikleri ve bunun için yazamadık
lan neler var ki sıcakların asıl ta
dından yenme-z cilveleri bunlar
dır. Alın size o manzaralardan 
birkaçını enstantane olarak gös
tereyim: 

Gece ıaat on buçukla on iki a
raıı ... Kenar ve fakir mahalle le :in 
birinden geçiyorum. Geçtiğim yol 
biraz darca, fakat yolun solunda 
genitce bir araa var. Mehtapta 
batımı çevirip içinden cavultu cu
vultu gelen arıaya bakıyorum ki, 
ortada dört bet yatak ve her ya
talm içinde birer ikiter kiti mıtrl 
mıırl uyuyorlar. Bu üıtü açık ya· 
takhanenin yanı batında ve kar
tıaındaki evler tabii timdi bom· 
bot••• Elbet bot olacak! Zira han· 
ıi akıllı bu mehtaplı recede açık 
hava uykuıunu bırakır da içleri 
Belediyenin ütü makineleri ribi 
imanın vücudunu ütüleyen bu 
köhne tahtaku"!!IU ve pire yuva· 
lanna tıkılır? 

• • • 
Akpm Mat yedi ile ıekiz ara· 

ıı... Şehir dıımdaki aile babçeıi 
denilen bahçelerden birindeyiz .. 
Mevki yüluek ... e havadar ama bu 
alqam rüzgar n&mma ortada bir 
teyler yok; hava okadar inbat ki 
uzaklarda ve çukurlardaki vapur 
&acalarmclan çıkan dumanlar o
~ •elen haıve1in. bızile ba
calardan çıktıktan .onra ancak bi 
rer ikiter metre kadar yükaelebi
liyor, sonra manda bilmem nesi 
gibi olduklan yere yığılıp lipat· 
lryorlv, koca bahçenin içinde kı
mıldıyan bir tek yaprak gösterene 
atkolıun! 

Bahçenin dört ayaklı bekçile
rinden kara burunlu İri bir çoban 
köpeii mua masa dolqarak ora
da yiyip içenlerden buz dileniyor 
ve önüne her atıian bir parçacık 
buzu arsız çocuklann akide ıe
keri yemeıi gibi yılrtarak, ıırıta· 
rak kıtır kıbr yiyor. 

Ceketler, boyun balları, göm· 
lekler hep ağaçlara uılr... S.hçe
nin bir köteıinde suyu el tulumba 
11 ile çekilen kuyunun bqmda dir 
ıekten aıaiı ve enseden yukan 
yarım dut için nöbet bekleyen 
bekleyene! 

Neden ıoma bava kararmaya 
batlayıp ta bahçe tenhalaımca 
bağn yanıklardan biri kalkıyor, 
kır gazinoıunun yanı l>atında du
ran bot gaz ... arillerinden üçünü 
yakalayınca kuyunun batma ıü· 
rüklüyor ve garsonların da yardı· 
mı ile bu variller tepeleme ıu ile 
dolduruluyor? 

Deniz hamamında aerinllyenler 
- Ondan ıonra ne oluyor? - Maıallih, hani yarım ıaat 
Diyecekıiniz. Ne olacak, kafa- içinde girip çıkacaktın, aaat üçte 

lar zaten biraz tütsülü olan üç ya· girdin, timdi saat altı yahu! 
nık çavutlar, ıoyununca haydi bu - Ben gene çıkacak deiil· 
varillerin içine ;?iriyor ve masala· dim, fakat hamamcı bizi çıkıla
rınr da varillerin yanına getirtip dı ! 
suyun içinde abttırmalarma de· - Ne diye çıkıladı? 
vam ediyorlar. Ah, gözü kör ola-

Karakulakta gök kayaya 
t1rmananlar 

11 fotoğrafçılardan biri o aralık 
orada olaa idi, ben timdi onları 
ıize burada aynen göıterirdim ! 

Celal Bey isminde bir sigorta
cı anlatıyor: 

Geçen gün çoluğu çocuğu top· 
layınca ıabahleyin erkenden F ıı 
tık ıuyunu boy!ıııdık ... Fıatrk ıuyu 
ki ormanı, gölgeıi serinliği ve 
buz ıibi ıuyu ile methurdur. Fa
kat bizim oaün o ıık ormanın i· 
çinde bile aabahtan akıama kadar 
ellerimizden teıti, bardak düt· 
medi. Çocuklar ogün adeta IU İç· 
meden aaka kırbaıma döndüler. 
Hele bizim küçük Nermin ile kom 
tunun Necla ogün orada ıu içeme 
rekorunu kırdılar ve ıabahtan ak
ıama kadar otuz ikiter bardak 
İçerek arkadaıları araımda ıu iç· 
me tampiyonu oldular. 

Bunu da bir deniz hamamının 
yanındaki kahvede dinledim: 

- Efendiler, dedi, rica ederim, 
bu ıu da Allahın kulu, o da can 
ıahibi ... Rica ederim, çıkın artık, 
biraz o da dinlenıin ! Sabahtan 
beri yüzlerce inaan içinde tepe 
taklak atıyor, o da yoruidu, o da 
bitti, onda da hal kalmadı! 

- Hamamcı ıizinle alay et • 
mit! 

- Alay etmeıe idi bizim de 
çıkacağımız yoktu ya! 
. . . . . . . . . . . 

Yedi arkadat kalkmıtlar, ıe· 
çen Cuma &e,.koza ıitmiıler, ol
mamıf ... Dereaeküye uzanm11lar, 
gene olmamıı .. Akbabaya yollan 
mıtlar, gene umduklarını bula
mamıılar ... KarNnıiağa çıkmıt· 
lar gene iıtedikleri aerinliii bula
mayınca orada köylü çocuklar • 
dan biriıi önlerine düpnüf: 

- Gelin ıizi, Gökkayaya çıka 
rayım da biraz hava alın demiı ! 

Berikiler de çocuğun peıine 
takılmca, aanki Himalaya daima 
tırmanan ıeyyahlar gibi gelip bu 
yükaek ka1anm üatüne çıkmıtlar. 
Kendilerine ıordum: 

- Nasıl bari orada aradıimız 
havayı, ıerinliii bulabildiniz mi? 

- Ne gezer birader? Orada 
büıbütün günetten yandık! 

- Peki ... Madam ki öyledir, 
ne için orada oturdunuz? 

- Sıcaktan ve yorıunluktan 
bir adım daha atacak halimiz 
kalmadı da onur için mecburi o
rada mola verdik! 

- Sonra dönüıte ne yapbnız? 
- Gömleklerimizle fanilaları 

mızı ıu ile ıilatıp giydik ve aktam 
üıtü geriye öyle döndük! 

Oaman Cemal 

. ~ ' , 
öııiine eidi.- Maalesef •.. 

Bir akf&m, köpeğimin dehtetle 
havladğını uzaktan itilerek, çadı· 
ra kottum ve çadır kapııı önünde 
yanan atetin üzerin.den atlayarak 
içeri girdim... Zira, babamm teh· 
titkar ıeıini ititmiıtim ... Bu adam, 
kıt'alar •tarak karımın petinden 
ıelmitti... Şimdi de elinde bir ta· 
banca ile, gelinini tehdit ediyor· ---------------------------

\ile ' bu iftaat, ıizin üzeriniz· 
't -.ı1 menfi bir teıir bıra
.. ·•• Fakat, hikayemi dinle· 

• • il • • • • • • 
. '"·-~ Amerikanın çok zen· 

'l' • &nndan biridi. Fakat, 

11~1 k~~i kendiliiinden yap 
~·--: Buyuk babamdan teva· 
"lllfti. 

~ ha:ratmr sefahatle, içki 
llllaı-la ıeçirmit 'bulunuyor· 

du. 
- Ben, oilumun ıebebi haya· 

tryrm ... Onun her ıeyi benimdir ... 
Sen de benimain ... ·diyordu ...• 

lıte, ozaman kendimi kaybet
tim ... Boğazına ıarddım ... Babamı 
boğdum ... Günahım budur... Af· 
fedilmeıi için dua edin ... 

Rahip bedbaht mahk6mun ba· 
tını okıadı: 

- Senin hiç günahın yok ... 
MaMdlnıun ,aderlnden Mr 

damla yat aktı: 

- Günahlar fertlere ait delil· 
dir ... Ekıeriya, babalanmızın ıuç
Jannı da biz öderiz... Fakat, artık 
ödedim •.• Yirmi ıene bu... Yirmi 
sene ... 

• • • • • • • 
Conni Hiram, bir aaat ıonra, kır 

ıaçlr kanıınm koluna girerek, ye· 
ni bir hayata kavuımak üzere ha· 
piıhane kap111ndan çıktı ... 

(Hatice SUr•n•) F•ttk auıunda au l~me mUaabakull 
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Dolfiısün öldürülmesine 
sebep ne idi? 

(Üıtt t,arafı 1 inci sayıfada) çocuk.lan ve karısı ile me§gul ol· 
ması için M, Mussolini nezdinde 
tavassutta bulunma11m rica et· 

Fakat, bugün, ayni suikast me· 
selesiyle alakadar olan diğer bir 

miştir. haber, bütün dünyayı büsbütün 
Viyana, 27 (A. A.) - Mütevef· 

hayrete düşürmüştür: 
Viyana, 27 (A. A.) - Avus

turyanın Roma seffri v~ sabık ter
biye nazırı M. Rintelen dün 
saat 13 te vefat etmiştir. 

fa M. Dolfusun zevcesi, dün saai 
13 te buraya gelmiftir. 

Riccione, 26 (A.A) - Madam 
Dolfus bu sabah saat 8 de tayyare 
ile Viyanaya hareket etmİ§ ve M. 
Musolini ile zevcesi tarafından 

selamlanmıthr. M. Musolini Ma • 
dam Dolfusun hareketinden son • 

HABER - Bu zat, İtalya i 
Avı.1sturyamn arasındaki sıkı kay· 
naşma münasebetini temin eden 
birinci derecede şahsiyetti. lk" 
memlchet anlaşmasında Dolfus· ra otomobille Romaya dönmüştür. 
tan Wl!~·a o P.m:!di. Bı• ziya üze· 
rine, İtalya ve Avustury~ anlaş 
masımn iki kuvvetli rüknü c 

Devletler, Avusturyaya 
nasıl müdahale edecek 

dan kalkmış oluyor. ltalya asker sevk etmedl§i 
Filhakika, onun, Riccione ' iddiasında 

mülakatı arifesinde, Dolfusle be 
raber ölüvermesi alelade bir te:
düfe hamledilemez ... 

Avusturyanın Roma sefiri öldi: 
Cliye her taraftan telgraflar gel· 
mektedir. Hatta, Avusturya sef
reti de, bunu resmen eyit etmi '" 
tir. Buna rağmen, ajansta ~öyl' 

bir telgraf vardır: 
Viyana, 27 (A. A.) - Başve

kalet dairesi, her tarafta inti 'a' 
etmiş olan haberlere rağmen, M 
Rintelenin vefat etmemiş o1dtı · 
ihmu temin f'tmcktedir. 
Do1tiis kar.sile ~ocuklarını 
Musolinlye yasiyet etmiş 

Viyana, 27 (A. A.) - Salah·
yettar bir ltalyan menbamdan 
bildirildiğine göre M. Dolfus öl· 
m eden evvel nazırı M. Feyder 

Dün evvela bizim yazdığımıza, 

bugün de bütün sabah gazeteleri· 
nin bildirdiklerine göre, Avus· 
turya hadiselerinin Naziler lehi
ne inkitaf etmemesi için, ltalya~ 
nın askeri bir müdahalede bulun· 
mak üzere, hududa ordu ıevket· 
tiği hildirilmi,ti. Bugün iae, ltal· 
yan mahafili, bu havadisi tekzir 
zaruretini duymuşlardır: 

Roma, 27 ( A. A.) - A vustur
ya hududuna asker tahşit ediJ 
mekte olduğu haberi kat'iyetle 
tekzip edilmektedir. Balzano ko 
lordusu, şubat aymdanberi takvi 
ye edilmiştir. Manevralar hazira· 
ayındanhcri devam ediyor. He> 
hangi bir kıt'anın Avusturya va
kayii ile alakadar olarak şu vey 

• 'I 

buraya nakli için bir emir veril 
miş değildir. 

Prag, 27 '.(A. A.) - Çekoslo
vakyanm A. vusturya hududunda 
askeri istirahatte bulunmakta ol
'dluğu haberi salahiyettar maha
filde tekzip e·dilmektedir. 

ltalya, devletlerden, askeri 
müdahalede bulunmasının terviç 
edilip edilmediğini sormuştu. A
ıağıki telgraftan, henüz bu mev· 
zu etrafında bir karar verilmediM 
ği anla§ılıyor. Devletler, İtalya· 
nın müdahalesiyle kendi menfa· 
atlerinin, ne dereceye kadar ha· 
leldar olcaağıru düşünmektedir

ler: 
Londra, 27 (A. A.) - Londra: 

Paris, Roma arasında A. vusturya 
vakayii muvacehesinde ne gibi 
bir hattı hareket ittihazı muv~ 

fık olacağına dair noktai nazar 
teatilerine devam edilmektedir. 

Styrie, 27 (A. A.) - Kat§ık· 
Irklar devam etmektedir. Bununlr 
beraber hükumet kıt'aları ile asi· 
ler arasında yarın sabaha kada· 
ve asiler yarın silahlannı teslir: 
etmek §artiyle bir mütareke ya· 
pıldığı söylenmektedir. 

Hmatschutz azasından ıeki:

kişi ölmüştür. 

Berlin, 27 (A. A.) - Almanya· 
da bulunan Avusturyalı liderle · 
rin reiıi M. Habicht Avustury; 
milli ıosyalistleri müfetti,liğh· 

den azledilmiştir. 
Roma, 27 (A. A.) - Stefan' 

ajansı tebliğ ediyor: Batvekil 
Dolfusun katli bildirilir bildiril
mez, yani 25 temmuz ıaat 16 da 
karıtıkhklar ihtimaline mebni 
hava ve kara ordularının hareke 
te geçmeleri için emir verilmiş· 
tir. Krenner ve Carinthic hudut· 

larına gönderilen kuvvetler heı 
ihtimale k- ··~ı kafidir. Bununlr 
beraber Avuaturyanın vaziyeti 
tabiiliğe doğru gidişine göre, bt 
ihtiyat tedbirlerinden daha Hersi· 
ne gidilmesine lüzum kalmıyaca· 
ğı ümit edilmektedir. 

Londra, 27 (A. A.) - Röyter 
ajansının Berlin muhabiri bildi· 
riyor: 

M. Hitler mahdut bir zaman 
için Alme.nyanın Viyana orta el· 
çiliğini kabul etmesi ricaaiyle M. 
Fon Papene bir mektup yaz.mıJtır 
M, Hitle,· bu mektubunda Fon 
Papene takdirlerini bildirmekte 
ve kendisine karşı en ,fiiksek bir 
itimada sahip olduğunu temin et· 
mektedir. M. Hitler, M. Dolfusun 
katlinin esasen gayri müstakar o· 
lan Avrupanm vaziyetine yapabi· 
leceği tesirleri teessüfle kaydet· 
mekte ve vaziyetin hafi' r •• 

ne yardım arzusunu izhar eyliye 
rek Avuıturya ile Almanya mii · 
natebatının tabii mecralarına av· 
detini temenni etmektedir. 

Viyana, 27 (A. A.) - Avın 

turyahlara radyo ile bir hitabede 
bulunan miralay Ads-.m, dünh 
hadiseler esnasında, Alınanyanın 
resmi istihbarat ıervisinin yalar 
ve yanlış havadisler n'!çredere1 
açıkça milli sosyalist tethişçile · 
rin taraf mı ve hareltctlerini ilti· 
zam ettiğini kaydetmiştir. 

Miralay Adam, bu hareketin 
korkunç bir ehemmiyeti haiz, !i. 

yasi niyetlere atfedilmesi icap 
ettiğini söylemiştir. 

H~t_ip ··.Avus~ri~m. isyaıv··' 
rın planını iltizam eden A lmnr 
hükumeti resmi istihbarat servi· 
ıinin mes'uliyeti hakkında susrr-

(Üst tarafı 1 inci sayıfada), 

Nazmiye ile çok ıevit 
Bundan on ıekiz gün evvel 
miye depodan eve dönmedi· 
li aradım. Bulamadım. Polil' 
haber vermemiıtim. On giiJJ 
ledim. Nazmiye meydana Ç 

yınca fazla teessüre kapıldıısl' 
pura bindim. Memleketinıe ,.

1 yordum. Nazmiyenin öldiitil 
ğünü soruyorsunuz? BundaJJ 
rim yok .... ,, 

~----------------_./ Dehşetli sıcakl 
(Üst tarafı 1 inci sayıfada) 

Bu sabah hava kapalı idİ· 
d · 'k·d e~ raret ereceaı saat on ı 1 e 

şağı 15, en yukarı 25 derece , 
Rüzgar yıldızdan eımektedit• 
ati ıaniyede 20 metreyi b 
tur. Havanm, aktama kad•t ~ 
pah ve yağmurlu geçmesi rı1 
meldir. 

Gaz deposunda 
(Baş tarafı 1 itte• sayı fan.•'""' ... ~" 

himlerlerken ateşin yakına . 
ması yüzünden gaz tenekele'

1

1 a,f 
den parlamıştır. Alevler aJ'.. ı~ 
kalan üç kişi kendilerini l~~e 
dışarı atabilmiılerdir. Jtfaıf ~ 
lişmiş, büyümek istidadıJll ~f 
ı-en yangını söndürmüştür· ~ 

lanan üç kişi hemen Ze~~~et 
mil hastanesine götürühnll'. 
Bunlardan ihtiyar olan Di~~I 
vücudu ;ok yandığı için 'oii 
memiş, bu sabah ölmüştür· 
lerinin yaraları hafiftir. 

yaca(Jım teıbit etmi§tir. ~~ 

Viyana Vatanperverler ':1~ 
si müdiı iyeti bütür. a,;al'. ıv 

• jOI 
ay başvekil Dolfu,un yeı5 

masına karar vermiştir. 
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Hasan Yulaf özlü 
HABER - Akfi!~ P~stası 

Unu Vitamini ve Kalorisi 
Pek Mebzul 

7 

Çocuk gıdasıdır 
Doktorlarınıza ıorunuz. Yulaf çocuklara hayat ve ruh verir. Netvünemalarına ve çabuk yürümelerine ve afiyet ve ııhhat içinde yaşamalarına sebep olur. Hastalıksız 

neı'eli, tombul yapar. Yulaf özile pirinç, nitaıta, patateı, arpa, mııır ,irmik, bezelye, mercimek özü unlannı çocuklarınıza bol bol yediriniz. Tabiatin bu sade v~ hakikt 
gıdası çocukların hayati bir gıdasıdır. Haıaı.;aı özlü unlarile yapılan mahallebi, tatlı ve püre ve çorbaların nefasetine doyum olmaz. Haıan markasına ve ismine dikkat. 

SİNEKLER 
bulaştırıcı hastahklar 

tevlit ederler. 
• •• onları FLiT ile öldürünüz. 

Zahiren zararsız gibi görünen fa· 
kat, Hum mal Tifoldl, Skarıatln ve 
hatta Verem gibi öldürücü hasta· 
lıkları bulaştıran bu ehemmtyet· 
siz fakat pis sinel<ler, sonderece 
tehlikelidirler. Böyle olduğu halde 
baı:en bunları öldürmek için te· 
slrden arı ve yalnız şaşırtan onları 
A.dl haşarat öldUri.loil mayiler kul· 

~,.~~!;;;;;~ lanırlar. Sakınınız ve her halde 
~ FLiT dört harfli F-L-1.T tedarik 

ediniz. Siyah kuşaklı ve asker 
~Jiilll resimli sarı tenekelere dikkat ve 

onları muslrren talep ediniz. 

Umumi Deposu ! JÜL KREPEN, lstınbul. Galatı, Vorvodı 11ao Ho. ı 

M OB • L y A Salon, Salamanje ve yatak 
1 odalarmm enYamı ucuz fiatla 

lstanbulda Rızapaşa Yokuşunda 66 numarah 

Asri Mobilya mağazasında 
bu'abilirsiniz. Telefon: 23407. Ahmet Fevzi 

,, -.'I 

SAT 1 E 
tarafından Veresiye satılan 

elektrik cihazları sayesinde 

1111 Ylzll Adam _J 
BUtUn dUnyaca tanınmı9, fevkalade merakh zabıta ve tahlil romanı 

Tefrika ": 4 28· 7 .934 Çeviren: Hikmet M'lfnir 

Geçen kısmın hUllsası 

1ki arkadaştan biri, bir akşam 
gezintisinde, bu romanın en kor
kunç şahsiyeti olan adama dair, 
hatırasını anlatıyor: 

Bu adam, bir gece dokuz yaşın 
da kadar bir çocuğu çiğnerken ya
kalanmış ve kendisinden bir mik
tar para istemek kararlaşmıştı .. 

Adam, kendisinden hiç umul
madığı halde bu parayı kısmen 
nakit, kısmen de çek halinde der
hal veriyor. Fakat çeke attığı im
za ile, kendini tanıttığı isim ara
sında fark vardır. 

İki arkadaştan biıi avukat A
terson o gün evine dönünce, ken· 
d~ine esrarengiz ahbabı Doktor 
Cekil tarafından verilmiş uygurı· 
suz bir vasiyetnameyi tekrar göz
den geçirdi. 

Muhteviyatından hotlanmıyor· 
du. Heie, içerisinde iami geçen a· 
damı tanımaması bir avukat sıfa
tile, haysiyetine en dokunan nokr 
taydı. Bereket verıin bu ıon cihet 
hiraz aydmlanmı§tı. Öyleya.. Bir 
iımin sadece bir isimden ibaret 
kalması ... Tahammül edilir fey
miydi ! Bundan başka bu ismin, 
mütemadiyen kötü rivayetlerle 
örtülegelmekte olmaıı, iti daha 
fenaya vardırıyordu. l§te timdi bu 
eıaa11z buğular, müphemiyet, ha
kikatin üzerinden yavq yavaş da
ğılmağa bathyordu. Fakat altın -
dan çıkana bakın: Bir haydut! 

ıöylendi. Fakat timdi, biı:- münase 
betaizlik halini alıyor ... ,, 

Böyl"cf:, ıfığı ıöndürdü. Sıı tma 
ağır bir pıtlto geçirdi. Evden c:ıka
rak Keyvı;ndiç meydanına doğru 

.. .. • b l 1 
yurumeg~ at• . ı. 

Arkadaıı doktor Lanyon'a gi· 
diyordu 

Bu m~ydando. Dr. Lanyon'un 
büyük tedavihaneıi vardı. Bütiin 
haatalarını burada kabul ederdi. 

Avukat Ateraon, "bu işi bilse 
bilıe, doktor Lanyon bilir ... ,, Jiye 
dütünmüıtü. 

Utak kendisini tanıyordu. Ka
pıyı açar açmaz doğru, doktorun 
odasına götürdü. 

Doktor, odasında tek başına şa· 
rap içiyordu. 

Kırmızı yüzH1, sıhhati yerinde. 
saçları hafifçe beyazlanmağa yüz 
tutmuş bir adamdı. Mister Ater
ıon'u görür görmez, yerinden ınç· 
radı. iki eliyle kendisini karşıladı. 
Bu iki arkadaş küçüklükten beri 
beraber yetişmiılerdi. 

Biraz öte beri konuştuktan son
ra, avukat, dimağını çirkin ;urette 
iıgal etmetke olan mevzua derhal 
temas ederek: 

- Zannedersem, azizim, dedi. 
Sen ve ben, Henri Cekil'in en es
ki dostlarıyız .. 

Doktor Lanyon, latife yollu: 

- Ah, dedi. Ke,ke bu iki ar • 
kada§, daha genç olsaydılar ... E -
vet, en eski arkada~larıyız L. Ne 
olacak? .• Son zamanlarda kendi-

olduğunu sanırdım. 

- Evet vardı. Fakat, on 3eneyi 
mütecaviz bir zamandanberidir 
ki, Henri Cekil, benim için, inılya
perest bir adam haline girmiştir. 
Yolunu şaşırmağa başladı, zihnen 
ıaşırdı ... Fakat bittabi, keudisile 
hiç te alakadar olmuyor değilim .. 
Eski hatıralar hatın için arada bir 
buluturum. Ama pek seyrek .. 

- Doktor Cekil'in himaye et -
tiği bir adam tanır mısın?. HA YD 
isimli bir adam .. 

Doktor Lanyon, ismi bir defa 
daha tekrarlıyarak mukabefo etti. 

- Hayd mı? .. Böyle bir ısım 
kat'iyyen ititmedim ... 

Avukat Ateraon, o gece, koca -
man pufla yatağına dönerken, 
malumat dağarcığına eklediği ha
ber, bundan ibaret olmuştu. 

Gece, geç vakte kadar yatağın 
içinde döndü, kımıldandı .. Bu ge· 
ce, ona, yüreğini ezen, dimağını 
durmakaızın mefgul eden, Jayısız 
sualler çıkaran bir gece olmuştu. 

Y anıbaşındaki kilisenin çanla
rı saatin 6 yı bulduğunu bildirdiği 
halde, o elan uyumamıf, me3ele -
nin daha derinlerine nüfuz etme -
ğe çabalıyordu. 

O zamana kadar bu mesele, o· 
nu, yalnız fikren işgal et::ıektey
di. Fakat timdi, tamamen hayali
ni kaplamış, adeta esareti altına 

almıştı. Perdeleri kapalı, muzlim 
oda içinde iki yana döndükçe, ar· 

Avukat Atenon, vasiyetname· ıini görmüyorum. kadaşı lnfild'in anlattığı şeyler 
yi tekrar yerine koyarken: "Ben Avukat hayret etti: gözünde aydınlık resimler halin -
buna bir delilik diyordum, diye - Yok canım. Ben senin dok · de canlanıyor, sıralanıyordu. 

tor Cekil'le müşterek bir alakan (Devamı r) 
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YEDi SATIŞ MAGAZASI : 

Metro Han Beyoğlu Telefon 
Cumhuriyet meydanı Taksim 

" Necati Bey caddesi Salı Pazarı 
" Elektrik Evi Beyazıt .. 

Muyakkitbane ~:ad. No. 83 Kadıköy ., 
Şirketi Hayriye iskelesi Üsküdar 

" 
~ 

13 Nisan caddesi No. 19 Büyük ada ,, - ı2ı6 

44800 
40918 
43439 
24377 
60790 
60312 
55128 

liş 
Siz de 

BANKt!\Sl'n-
) dan birer kumbara 
= 
\ alınız. 

iş bankasından kum-\ 
bara alan on binlerce I 
vatandaş, biriktirdikleri ı= 
para ile, bir kaç sene 
içinde, birer sermaye -
ve iş sahibi olmuşlardır. = 

= .§ ~ 
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iktisat Vekili · Y er]i 
Mallar Sergisini 

gezdi 
Ş lkAyetler temenniler 
~..-iııılııı .............. .. 

Hala eski memur 
zihniyeti 
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Türk Ticaret ve 
Sanayi 

Bankası Tasfiye Memur• 
luğundan: . 

Hali tasfiyede bulunan Türk Tı • 
caret ve Sanayi Bankasının alacaklıla• 
riyle akteylediği k~nkordatonun birit1• 
ci Ticaret mahkemesince tasclildne 
dair sadır olan ka\·ar kesbi katiyet er 
lediği cihetle konkordato mucibince 
tediyat icra edileceğinden alacakhların 
alacaklarını ve hüviyetlerini müıbit 
vesaiki hamilen 30 Temmuz 934 ta • 
rihli Pazartesi gününden itibaren her 
gün sabahlan saat 10 • 13 e kadar 
Taş Handa beşinci katta kain Tasfiye 
memurluğuna müracaatları lüzumu ilall 
olunur. (1~ 


