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"CENNET FEDAY1LER1,, BUGÜN Ni

HAYET BULDU. YARINDAN 1T1BAREN 
OMER RIZA BEYlN "KIZIL GÖMLEK 
UNVA...~LE YAZDIGI YENl ESERl TEF~ 
RlKAYA BAŞLfYACAGIZ. COK CAZlP 
VE ÇOK MERAKLI B!R MEVZUU OLAN 
BU ESERiN KARlLERl.L nz TARAFIN
DAN BuYUK Btn ALAKA 1LE TAKIP 
OLUNACAGINDAN ŞÜPHE ETMiYO
RUZ. 

Irmak -- Ereğli 
Hattında inşaat iki taraftan 

süratle ilerlemektedir 

l!il#fl .,..,.,. fttzl'llllUlz i-Y 1Jztrl11dl ya "" '/Jrlo~Ol'llla llapr/l 

SW.. hattmm açdmı11 dola- had kilometreye kad ik 
,.Ue ..... lier•de bulunan bDtlha olanmu.,..· ar mal 
~ balue~k. B , .... r. 
ah ele; ~ Anacloluda .,.ı..': . ~ ~iniaaniye kadar da 132-
ect.. Wr maharrirlmmn Irmak. mcı kilometreye vlld olunacaktır. 
lrelll hatla illerinde yapbfı Bu auntakaya kadar ferpyat ta 
"tlribta ,...,._. Zongalclak CAlı taralı s lncl -..tada] 
ft baftlfiiai Ankara Ye blltlha 
"81-~ tlemlr-aiJa bapyacak 

Gazi Hz. 
Oün Jiat9ekdimizJe 
birlikte bir otomob1 

Jlezintiıl yapblar 

lla •t eok ilerlearit bir 
Ylflll,.Ulldlr.. Malaabirimiz fU taf
ıiJıab .....,. ... 1 

lim•k lntB ntbnda lnfaata 
iki taraftan clnam olilnmakta
d1r. Ankara latuyonuadan 70 
kile metre makta balulun Ir-

işlerin sür'atle yapılması ciheti gör.üıüldü 

maktan itibaren Erejliye kadar 
oı.. meufa her iki taraftancla 
kasımlara ayrdmif Ye fıer biri 
mlfeahh itlere ihale olunmuftur. 
lrmakt an itilsarea Gçtıncl, dlr
dibiell, l>eıinci, :albacı kısımlann 
iapab kat'ı heıaplalile beraber 
lkm.l eclilmiftir. a. mmın alt yap kısmı 120-
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Çocuk Sav1fa11 

Dlln saat 17 de Salla ceza bllıWeıt •lddel amaud K-. 
B. ia riyuetinde to..._a itleria lliatJe: iataci ve 7eai ltlled~ 
ye kanunu muc"bince pollaia tahredeceli aaldl c:ealarda 
raz merdinin Sulh mahkemeleri oJiaw .-,.-.. INı •-•w1&-. 
aynca giriilmllftiir. 

Fethi B. nutkunu ·bu 
irat edec t 

Tevkil edilen er y 
dokuz kişidir 

Dün akıam memleket dabiUnde bir 
tetkik seyahatine Çıktılar 

l>atlllflMın Fen F aldlltest Tdm
J• dmre'1 aommıf talebell 
mllclenWeıi Cevdet Mapar, 
Nazmi Aaaf Beylerle birlikte 
40aa1ı_.. Gllsedal ....... 
•u.n~-;~· Ba 11 .. 
~ ~v~~ ,.,. 
................. Upk 

Şeker fabn"knaiu, hpaita 
~ remek .... 
••• 1nec1. allkaclanlaiı 
4Nlecelderdir. 

Ba tetkikat oabet sin kadİlr 
denm edecek, talebe ayni ... 
manda okuduklan llabialer ..... 
riDde tatbikat ela yap&calducla 
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ti. Muharririmiz bu telarafında şu ne a itti. Tavanın penceresinden fık beye S. C. F. lstanbul tcş· yesi türk tacirlerini, dürüst türk iş~ 
tafsilutı vermektedir: jiçcriye baktım, aşağıda dükkiındn kilatında vazife verildiği ve l<en- çisini, çalışkan çiftçiyi ve bu:.im 

Bazı kimselerin Anadolu gazett: oturan kimseler vardı, onlara ses· disinin bu fırka tarafından lstan- halkı refaha kavuşturmaktır. Niçin 
si idarehanesine giderek orada bul lendik. bul şehir mec:Iisi azalığına na- lmvuşlurulınasm. Refah hakk.mız-
dukları muharrir Nuri Beye Fethi! Bize itfaiye merdivenine benzi- mzet gösterileceği yazılmıştı Refik dır. Milletimiz zekidir, kabiliyctli 1 

-ırka 
\'e 

cakları 
Bey aleyhinde yazı yazmamağa ye yen bir şey uzattılar, ona tutuna- B. dün gaıetenıize bir mektup ve çalışkandır, refaha kavuşmak i 
min ettirdiklerini işitince doğru oto rak indim. Dışardan mütemadiyen d k S C F • d çin Jazımgelen evsafı haiz bulunu· ı\1eçlis reı~ınlİZ varın 
bile atlıyarak Anadolu idarehane- silah sesleri geliyordu. Bu dükkan gön erere · · ırKasına a- yor. J 

sine gittim. Bu sırada matbaa zabı kapalı idi. lçerden Fethi Beye tele hil olmadığını ve ismi etrafm- Karşiyakaea İzrn1rc hareket ediyor 
tanın muhafazası altında bulunu- fon ettim, Yakıt muharriri olduğu· daki ne9riyatın tashih ediJme- lzmir, 6 (Hu. Muhabirimizden) Elyevm Balıkesirde bulunan 
yordu. Yukarıya çıkınca Anadolu mu söyledim, kendisine hadiseyi sini bildirmiştir. Karşıyakadn tezahür fazla oldu. B. M. Mec\:sj reisi Kazım Pı. 
muharrirlerinden hadise hakkında anlattım. Kocaeli meb'U$U Bazı hanımlar fırka forması nakşi· Hz. nin fzmirin 9 eylül kurtulUf 
tafsilat istedim, onlarla konusurken - Şimdi oraya geliyorum! Diye lzmitte çıkan Hür fikir refi- le Lidere bir bayrak hediye ettiler. b d b 1 k ü 
pencereden dışarıya bakanlardan cevap verdi. Kısa bir zaman son- ayramın a u unma zere 
biri: ra bir askeri müfreze vak'a mahal- kimiz «Halkın teessürü. başlızı Bazı gençler tezahüratta bulun~ yarın Balıkesirden lz~ire harc-

ı . l altında şunları yazıyor: rak nutuklar söylediler. İnce saz k d . h b l 
- Geliyorlar! ıne ge di, müfreze kumandanı: Kocaeli meb'usu lbrahim Hak- (Gazi, lzmir) mar~lannı çaldı. Ba- et e eceğı a er a ınmıştır. 
Dedi, kim, ne, niçin geliyorlar- -Türk türke silah çeker mi? f f zr gençler Fethi Beyin sesini işit- «Türk dili» refikimizde okudu· 

d[?. Bunu anlamak ı'çı'n pencereye Diye bagvırarak halkın arasına kı B. in muhale et ırkasına geç- v - B l'k · 'ttiv · .....n. . 1 v·ı . . h Ik Ü mek arzusunu izhar ettiler. gumuza gore a 1 esıre gı gı 5un 
Yaklacıp dıcanya bakınca kalaba- mrdi, ahaliyi yabıı.tırdr. Ben de 11- mış 0 ması 1 iyetimız a 1 ze- F 

"" ::ı: 0
• ::ı: • d k fi b" · b k ethi B. avdette otomobil üs- Türk ocagv ını ziyareti esnasında Ki 

lık bir zümrenin matbaa önünde ğındığım üzüm mağazasından ce- rın e ço men u ız ıra mıf-
B n. Ü b b" lb h' tünde fu .. n.u. tku sö_yledi: . . ıım Pş. ocak azaları arasında yeni ha.smane nümayişlerde bulunduğu- bime doldurulan üzümleri yiyerek tır. u teessur n se e ı ra un B k G H b 

d d ktnn ı B · b' b l f t f rk eç - uyu .. azı . z. nın. tesıs. u. - fırka a ı'ltı'hak edecekler olurıa nu gördüm. Bu sırada ışarıya çı- ışarıya ç.ı , zmir Palas otelin• • ın ır mu a e e ı asına g - d ki h d Y ... d d b lk' yur u arı cum urıyet ı aresınm . . ., 
kıp kalabalığa karışmak ve'ç.ekilip gittim, Fethi B. beni görünce: miş bulunmasın a eğil e ı feyizli neticelerini yakında ikrak b~ arkada~.Jarın vazı!etı ne olur: 
gitmek mümkündü, fakat gazeteci· - Geçmiş olsun! reylerini suiistimal etmiş olma- edeceksiniz. yaşasın Büyük Gazi, Dıye sormuş, ocak ıdare heyeti 
lik merakı ve vukuu muhtemel Dedi, hadiselerden çok mütecı- sındadır. umumi fikir şudur. YR.§asın Karşıyakalılar, yaşasın lz- de: Türk ocaklan Cümhuriyet 
her bangı· bı"r hadiseyı' tamamen sirdi. lbrahim B. Halk fırkası na- · · k h 1 d 

mırın a raman ev a ı, yaşasın Halk fırkasının hars şubeıidir. 
mahallinde görebilmek arzusu ol· S. C. F. IZMI RTEŞKlLATI mına olan meb'usluğundan istifa hür Türk milleti!... Binaenaleyh Cümhuriyet halk 
duğum yerden ayrılmama imkan İzmir, 6 (V AKIT) - Öğleden ve sonra bildiği gibi hareket lZMIR V ALISIN1N . 
bırakmıyordu. sonra umumi bir kongre yapdd,. etmeli idi. BEY ANNAMESl fı~~asından ç~kılen ze~abn 

Matbaada ne olacağına intizar Heyete Doktor Ekrem Hayri B. Re O zaman itimat ve muhabbeti- Dünkü hadiseden az evvel İzmir 1 urkocağı azalıgından çekılme• 
ederken dışardaki gürültü yaklaş· is oldu. Azalar Avukat İbrahim mizi daha ziyade kaz.anırdı. Biz Valisi Kazım Paşa, bir beyanname leri lazımıdır, demi,lerdir. 
mrya ve: Etem, Nuri Fettah, tüccardan Se- ahde vefa itıkıyız. ne§retmiştir. Beyannamenin metni 

- Kahrolsun Anadolu muhar- 15.hattin Beylerdir. F h• B • • §udur: Taksi meselcıf 
rirleri' Yannki nutku dinlemek iç.in et 1 • 1 zıyaret "H lk b ak k 'd d v• .. . . . . . .. . . I . k" a ın ayr e§ı e e ecegı F f b l J d• 

Avazelen ışıdılmıye başlandı, mulhakattan bırçok kimseler gel- zmır, 6 (V AKIT) Mev 11 günleri kanun ve heyeti vekile ka- ort a ri {3SI Be e ıyeyc 
~rkasmdan büyük kaldırım taşları- mektedir. müstahkem kumandanı saat 22 de ran tesbit et.mittir. Hüki'imet vazİ· bir teklif yaptı 
nm matbaanın duvarlarına, şurası- Esnaf cemiyetlerinden bazıları- Fethi Beyi ziyaret et.mittir. fesini yapmıştır başka yapılmış 
na burasına yağmur gibi yağmıya nın ve liman tahmil tahliye tirketi Bir tehdit bir muamele yoktur. Bayrak asmak Fort fabrikası belediyeye mO• 
başladığı gö~l~ü. T~şlardan biri amelesini?Jır~aya _girmeki.iç.in mü lzmiı:, 6 Saat 22,30 (YAKIT) _ve astırmakta tahrik ve icbar eden racaat ederek taksi için kendi 
pencerede!1 ıçerıy~ ~ır~rek odada racaat ettıgı soylemyor. Demin yeni bir hadise oldu. Bekçi· ler vardır. Polis bununla da meş- modelinin kabulilnü teklif etmiftiı 
Cfuran polıs komısermı yaraladı. C F Jilş:ten matrut Mustafa iıminde biri gul olmuştur. Bu esnada mü§teki o- Belediye bütün taksiler &zerinde 

Kalabalık matbaanın mcthaline • • • si etrafına birkaç kişi toplıyarak !anlar varsa usulen şikayet ve mü- tetkikat yapmaktıı olduğu için 
~oğru yaklaşıyor, içeriye girmek is t b J b• . Çorakkapr karakoluna gitmi§ "be· racaat e_yJem~leı:i J?ek t~biidir. bu müracaata henüz cevap Vel""" 
:tiy~rdu .• Bu sırada kapı~~ durmak stan U teşkilatını ıtır- ni iıten· çıkardmız,, ıözlerile kara- Fethı Beyın ıs~ıkbalı esn~sın(l:' memiştir. 
ta olan Jandarma neferının: miye çahsıyor kolu tehdit etmitıede yakalanmıı· nhtmıda grup halınde tesaduf edı-

- Yaklaşmayın, yakarım ha!... • tır. len ve öteden beri polisin dikkatini F ~rt otomobille~ide bu tetkike 
Diye bağırdığı işitildi; fakat hü Re tik Bey ıekzip edivor 1 . 6 (V AKIT) _ F th · B celbetmit olan müteaddit kimsele- dahıl bulunmaktaöır. 

cuma hazırlanan kalabalık bu emri Serbest Cümhuriyet fırkası bug~:~fama doğru ref ~t~nd~ rin tezahüratta bulunurken polisi .. • • 
dinlemiyordu. Polislerin, jandarma lstanbul merkezinde Istanbul ~ kilerle Bahri baba parkını gezmit o tahkir eylemeleri ve birini denize k~fa Ahmet ve ~omunıstJiktea mah 
ların havaya silah atmıya başladık cnk heyeti toplanmış irtima geç radan Bucaya gitmiıı. badehu akra yuvarlamalan komisere tokat atma kUb' m olan hKerım ve bu ~eyancla 
l - ··ld" b t ku l · · • ~ y, J d'W · b ak kın l · ır kaç sar oş ve sabıkalı kbneeler-an goru u, za 1 a vvet erınm vakte kadar devam etmi~r bpından avukat eski Edirne meb'- an ve ıgerıne ıç çe e erı · 
ateşi ateşle mukabele gördü. Kur- Dünkü içtimada fırkanın. Is- F 'k B . . . . t tm' kanun ve ahlak ve haysiyetle telif dır. . . . ,. • 
şunlar matbaanın penceresinden i- t b 1 t k"lib _rü iil n b · ~ıu aı .ın evını zıyare e 1t"' edilmiyecek surette çok çirkin biı· Valının ~e vılay~tin Cümh~et 
çeriy~ ırirmive başlamıştı, bu vazi· an ~ eş 1 go ş m f, u tır. .. . . . .. hareket bulunduğundan, hükWnet Halk fırkasıle ve mıllet vezaifile Qto 

tt br:- · d rı "' b f 1 k 1 k teşkıUilta çalışacak zevabn ta- Muteakiben ısmı (Serbest Cum t 't . . f' . d h lan alaka ve mes'uliyetini vaı: ·. '--· ) e e ura a aa a az a a ma . . . • • h • ) I h' l . d o orı esını ve §ere ını ve ara a mu ., -
hayabmı lmumsuz yere tehlikeye yınlerme deyam edılmııtir. Ka- urıyet 0 an s~ 1 gazı':'o~un a. o- tel olan inzibatın iadesi ve bu mü· nundan "''1 milletin ruhundan al-
koymak olacaktı, artık, kapıdan za, ve nahı ye ocaklında çalııa- ı,'!°u§, ~v~e!ınde Gaz~nı!1 vahde naaebetaizlikler esnasmda Fethi malda en büyük iftihar duJJD&kta• 
çıkmak imkansızdı, matbaanm baş caklann isimleri fırkaca gayet sının kabr~.nı z~ya:,et etmıştır. Otele Beyfendinin ıahıslannı müteessir dır. . . .. .. . 
ka çıkılacak yeri de yoktu. Yalnız mektum tutulmakta şahıslar fi- ~;JO da ~onmu§tür. . • • _ edecek bir muameleye mahal kal- Mılletın en kuçuk ferame ria,et 
camlı tavandan çıkmak belki müm zerinde her hangi bir münakaşa- Bahnbabada kendııını goren• mamak üzre hükkUmet lizrmıelen ve canlı bir alaka ile meıpl olmalr, 
Jrun olabilirdt Tavan otuz metro ya meydan verilmek istenme- !erden bazdan: • • tedabiri tam bir itidal ve isabetle, bugün ve yarın daima en e1aalı hor 
yüksekliğinde idi, buraya tırman- mektedir. • :-- H?! gel~ın ..• S~nın pren~.ıple zamanında almıfhr. Jandarma krt' cumuzdur. ~ . 
.ıruya başladım, içeriye yağan ate- Fırka katibi umumisi Kfitahya nnı benımsedık.- dıye tezahurde ası polis vazifesinin haleldar oldu· :iJ lzmlr Valld 
Şİn kJır§undan matbaada barınmak meb'usu Nuri B. cuma günfi iz- · bul~u§lardır. ğu yerde müzahir kuvvet olarak < --: • Kclıun Pı-
imkinıru biılamıyan Anadolu mu- mire gitmiştir. Lıder buna §u mukabelede bu· kullanılmııtır. lzm1r valısı KAzım J>ş: 
lıarrirleri de beni takibe başladılar. Bu ani azimetin son Izmir ha- lunmuştur: Bu da tam yerinde yapılmıf ve IZMlR KURTULUŞ GONONO 
Komiseri telefon başında imdat is- diselerile alakadar olduğu anla- - Muhterem Karşıya}talılar ! kıt'a zamanında geri alınmıştır. TES:1DE HAZIRLANIYOR>. 
:!emekle meşgul bıraktık, biribiri~i şılmaktadır. Size. bir borc~d~, bunu ~fa ede .. Orada polislere hakaret eden hı· İzmir 6, (VAKiT) _ lzmir, ~ 
tre yardnn ederek tavan pe!'ceresı· Dün lzmirden gelen bir tel- cektım. Fakat sızın de m8:1umw_ıu~ çak ç~ken~ tokat .. ~tanlar ha~n- tuluş günü olan 9 eylüle hazırlan
be txnna!1dık~ dama çıktıgmı za grafta fırkanın matbu nizamna- o!a~ eabapt~n d~layı bu zıyaretımı da mudd~ıumumılıkçe tahkıkata maktadır. Müteaddit taklar yapılı-
~~n _elbısem~n ~I~'! olduğunu melerinden istenmektedir. ~agune tehı~ ettım: S~rbest C. Fır bqlanmıftır. _ _ •. yor. Başvekil İsmet Pı. Hz.leriniD 

trdum. Aşagıda gurultu devam e- kuı, medenıyet daıresınde halkın Bunlar da Şen gazıno mustecın 0 gün buraya gelmesi bekleniyor 
yordu, buradan bitişik dama geç Refik B. tekzip ediyor refahına çalışacaktır. Mücadelemiz Hakla, garsonlardan sabıkalı lngi· 4 , • • 

m, bu bina bir üzüm ticarethane- Sabık lstanbul icra reisi Re- fikir mücadelesidir. Fırkamızın ga liz Hakkı, ıef garson Ziya, çatlak [Telgraf lıabcrlerimiz 6.JllCI aaglaıt1ra1 
VAKıT in tefrikası: '77 
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' ~ken, gayri ihtiyari gözlerinden 
• tild katre yaı ta knçllk tabutun 

' 1 0 0 -:=& .. - tü. Biran eli, onun Ozerine top-
-~~ . beyaz tahtalan Ostnne düşmllı-

~~·: \o o MUHARRiRi: SELAHATTİN ENİS .' rak örtememişti. 
D01UDdO ki eğer ölmOşse , 

Ölü müdürler, yaşıyorlar mı an- daha derin ~a~~ famil_df. Tab~- kim bilir, hangi mezar kazıcı, 
lama . ., Buna değil insan, taş olsa tun mezara ınışı en nıhayet bır oğlu Turbanın toprağını hafret-
.dayanamazdı. Gene sabırlı ço- müntehanın manzarası idi. Fakat • b kfi Uk ölDyü b' b b _ 

k k b d v .. U 1 • k d b ki , ınıı, u ç , ır a a cu tu i u acıyı içine yediriyor, ügun g n erı apısın a e e- • 1 lla d b • h ti 
mahallenin çocuklannı ayrı ayn diği evlerin içinde kurulan yu• t nın nası yı r an en asre e 
kendi kaybolan çocuğu adde- valnrın birkaç ay ıonra çöküşO \ ~dığından bihaber, kayıtsızca llze-
derek onunla teselli buluyordur. güzel bir mebdein acı bir o:nn- rıne toprak örtmUştü. O mezar ka-

old k kib b' . . .. zıcı, belki onun kabrini nizamın 
u ça ar ır zümreye teha ıle mhayet buluşunu gos- . . .•. k"ld bil 

mahsus olan emtin mezarlığında termesi ve bir hayat tarihini ve ıerıatın emrettıgı şe ı e e 
mezar hafri, bu mahalle bekçi- ifade etmesi itibarile daha acı kazmamıştı. ihtimal üç beş ktlrek 
liiinin imtiyazı ve vazifesi dahi- ve daha elimdi. toprak çıkarmakla Te sonra kDçllk 
linde olmakla beraber ROştü, bu Mezar kazmak hoş birşey de- ölüyll oraya atıp üzerini geliıi gtı
iften memnun değildi. Ayni su- ğildi. Şimdi e kada kısmetine zel örtmekle iktifa etmiıti. Belki, 
retle dü~iln olduğu günler dü- daima büyüt inaanl:rın mezar- belki bunlann hiçbiri dejildi. 

ğü·n evinin kapısında oturmak ta larmı hafretmek dü .. tO U Harbin tevlit ettiği muazzam 
ımuş • f • d d 'd' U " ona ayni derecede ıstırap veri- lcin bir gtln gelen ölünün küçllk acıa mey an a 1 ı. mumı 

yordu. Çünkü düğün günü böy· bir çocuk ölüsü olduğunu gördüğll harpte bu toprak neler, neler 
le kapısınd beklediği birkaç zaman, o kadar müteeuir ol- yutmamıştı? Tabutsuz ölnler mi, 
ey biliyordu ki, fiç beş ay geç- muştu ki benzi atmıt ve top- kefensiz cenazeler mi, neler, ne
meden, bu yuvalar an kovam rağa inen kazmanın, toprağa de- lcr, yutmamışb? ••• Kim kendisine 
halini almışlar, güm diye çökll- ğil, adeta kendi yüreğine ini- temin edebilirdi ki Turbanın 6-
vermiflerdi. yormuş gibi kendisine derin bir lüsn ortada kalmamış, aç köpek-

Bu, o kadar acı bi. şeydi ki ıshrap verdiğini hissetmifli. O· lere lokma olmamıştır? •• 
onun RüştUye verdiği ıstıraptan nun tabutunu toprağa indirir· Umumi harbin müthiş mena· 

kıbı henüz kulaklardan silinme
miıti. Binlerce aç insanlann 

sokaklarda sinekler gibi öldük

leri gtınlerde ayni ıehrin kaldı
nmlannda bu facialardan istis· 

mar eden diğer bir dınaf insan, 

etraflarını kaplıyan haileye karşı 

kayıtsız, kapılan önünde açlıktan 
can çekiıen insanların iniltilerine 
karşı geviş getirecek cığarala
nnı içmemiıler, bu sesleri bir 
sinek vızıltısı sanmamıılar mı 
idi? •• 

Bu bllyük facia ortasında ba
bası harpte olan ve annesinden 

başka hiçbir penahı bulunmı

yan küçük Turhan bir zerreden 
batka neydi?... Hududu ufukla
ra kadar imtidat eden bu koca 
şehrin iki değirmen taşını andı
ran göz d6ndOrUcü azim çarkı 

arasında kUçllk Turhan nasıl tu

tunabilirdi?. 
Ölüye aevinilmemekle beraber, 

gömUlen kOçUk ZSlüniln bir kız 

olması, RUştnyü biraz müteselli 

etmi~ti. Gene bu küçllk ölü, 
bahtiyardı ki belki son nefesini 

ana baba kucağında vermifti. 
Fakat ya eğer Turlwun m..a 
ölmüşse, anasız, baba11Z kalall' 
Turhan, son nefesini kim bilir 
nasıl cehennemi bir klf ıbGnlD 
bora ve fırtınalan arumda ft 

hangi meçhul harabenin izbe. 
sinde hakka teTcli etmJr 
ti. Kendisi razı idi: Tek bir k .. 
rccik oğlunu görseydi... Hatta 
şu dakikada küçük Turbanı aoa 
nefesini verirken göneycli, elle
rile onun aç.ık kalan kllçtlk ,as 
kapaklarını örtseydi. .. 

Rüştü, buna bile razı idi. Ba
nu bile hayatı için bir teaelli 
addedecekti. Lakin ne elimcli ki 
tali, bukadar acı bir uadeti 

bile kendisine çok glrm&ftl. Bir 
daği davirseydi, bukadar yorgun
luk duymıyacakb. KOçOk 1-
lünUn mini mini kabrini hafret• 
mek, onu yalçın bir tqa oymak 

derecesinde yormuştu. Kum bat 

ucunda yere çömelmif, hıçkıra 

hıçkıra ağlıyor ve zaman zaman 
mendilile 2öz yaşlarım siliyordu. 

f Bitmedi) .. 



----~~~-~~~~~-~-~~~~~~~~e ~ ı• 3-nm7~~ ı~~ 
Ko~nünistler GiJlmeli mi , ağlamalı tnı ? 

Komllnit. mevkuflann tahkika· 
bna deva edilmektedir. T et· E • tt l l b · d } • kilitı idare ettiği tesbit olunan yı saa e o sun ar ır e ı-

101 kiti ile 
mülakat ... 

Teabelhanede 
Hasan Ali h ey'e berabe Cemal d 1 b ) } 
isminde bil" genç ~ tutul- kanlının i ini ağ amış ar 
muttur. Hm~1• Ali beJİD ebe-
riya Nezir ialf.uini bfldıiı da tea-
bit edilmiftir l 

' -»-
O'tıls..... ......... -rll- )lllbt ........ ·-

............. ._... .._heJltıae., .... JUlılm ftllde de: - Pekli at· ru ettim. Ben fıu eUfkp o, 

....._ · ' ı 1er w e'r=mJılar l"llr- lw; db'or; IDllhdaa heJ'ba Jaer einrlai etti. 

...... .........,._ 7Vine setlrlTor. &üadVe dek 8'alJeyjm - Bfendimls, sau ....,_. sllıl. 
~ ...,_.. _., ne mal ,.U, ı&mı Diri apartnua. ...,_ Mr ••• ., bit ..•• fiı1r;ete 1ıı1r _., 
- UJaıw. Derlll 11Jb... Bir•••••· Bumellde it_... Ve• ftl'lllelde, hlr ~ ~···· 
- 1111 ..at ll.30 da 11111DV mat 1ıı1a laid altm. S8lz defa evlendi ve ID&bat hMd olur .. · 
- B.,. laep 117111'; Adeti ~ ... dl IJeliıdlr. • •• - Ö71e saıme~ 
- Yq ~bey! - O, l)ie. •• Ya - qln k ._. - Mah~et ba~ 
...:. O baafiD llJlmdaa ~ bellik denklade Jfld7onmıt lrkl 
- BIJtlk laanmef•dlT - Azizim, •• dellen dotra. Sana Kurtuıaı ;yok. T en de • 
- O, rahatm. •aJıtkaU dflpedk anlata111D: Tembel- ;yorum. Ş6yJe bir 
...... Sa labık pa1"alıttn '100 bin ilk pelanezden tatlı. Yq mk eeklz. meebmf7etinde kaldtm: 

•lhR aramıda im~ ı.mhel n papa· Şlmdl19 kadar atmedlm. Sayelerinizde - Şirketi bilmlrirum. Jl'abt omm 
•• ftl'dır, l»Wr •tmfz7 lfr. Jaeai:'ın pçiadlk. Budan 80Dl'a tc).100 lira için clfrektöril.n(i tanıyan bir UJrad8§11DÜD 
lıdatt.ttklerl budan baluıetadJer. Ll· &mirlerin alpı kahnm ~T Niçin bir t&vsf7e abp size ...,ına. 
kla tlarlerlae lllt tal••M• mlnJma. ldleJlmT Neden kalenderlfie nilıa;yet - AJlah ömürler ;yenin, efelldlme 
la l&1* pepad.-.. adedi pl'flldıeD vereTfmT Tavsiyeyi tedarik eıUfm. Şirket at:-
~. • ••••• Dola, dola, JDemleket tiplerle dürünün verdifi ceva~ aJlleD: 

Tip: Natik .Bq. 817Je lllyle lllr pas dolw. •• Ah, f1I aaall&IJe kahveluuıeJeri! • •••••• beyi şfrkethiUse almak ...... 
pnde. 'O.t, bat W Gnül sefalet- lılallalle kahvehanelerinin onda biri m amalimiz idi; zatea Tirk usurua
tea clrea dlam"' Klrll .,. Utta pis kadar fabrika ft t.cAhmuz olsaydı I dan daha fazla m~• almaia nıs
lrobJw. Gmt eldwla llalcle ctifleri ta- Haft,t nllliml morfin ve afyon koku- men bol'çluyuz. BundJa ba§b efendf· 
k--te; plıdild8ll, 8lpra Wnden apı. ,_, U7ka, o bir diktatör... mızın" • em . . rl -ıtinnek bizim i .. ln __ .._~- rını ye ne •ıı- ~ 
11111 •w-... aau. pu .,. lekeden Wr laale ••••• ~ g8n blldiifm bir ru•un b" ~ Ukfa. bev 
hud olmllf. Dit enba ,...n, slJah, tir- dBldrlnma girdim. Bir kahve ve s ır r.evki mahsus ol-:-:T..u. :· 
18. ma'fl. •••• Atzı 'bir lobmotlf baca- i~ Orada bir 11111haaip (yani kasa ek uil, nazik, terbiyeli, mlstakun, a-
... d.._llf. l>lf &'lmleff pqaanm otvan) ve bir tahsildar nazan dikb· if olmakla beraber (~affyen arzedlyo-

. papYl'Ullldaa düa alleneıl. Bir ıi- timi ~ktaa ~yordu. Sordum: ruı) yeni harflerle yı/zı ,.azmala muk 
si pp,klr, Dair. - Mahasip ne iş riıö;yor? tecUı defildfr. Müp~ kendisini 
~ - Na.tak Bql " - Kua. Senede J.80.200 bill llra elin· eski )'8Zldan imtihan l.tı. Maatteessilf 
4 - Bf•tllm. den ıetlYor. Dlrt JJsanda muha&ebe behresi bir ilk mekteJ~unu pek 

- Aab.rada .. M JlraJık Wr me- 0110 jpdir. Tfirkp defter tutar. Pek geçmemekfedh CeQ tamı biliyorsa 
.............. taJia edildiiia ppr&§lk olan ..... ft d....... itleri • . . 
dn lrqııNf, ..,... J.eaabalda aımı. bitin hltlla oaa aiUir. ela, diJer ameliyelerdej acemıdir. Emir-
-. a. ae tmWl•t _ Maap? .... ıertnde Fl'81181zea bilditi de mu-

- IDda baa 1f, bet lll&r& ver de - '15 lin. • ~ samda ise de fraasmda• 200.aoo keli-
81Nlra .._,......... - Ya lteid? me arasında ve kırk senetlenberi bu 

- Bltla pebtl al. - O, faturalan Çlkanr. Her gttıı :rekhu r~. Ballndd tirketi-
- Ba fl;yle. •• 90 kWr liraJık işi dolapp onlan tahsil eder ve yeni işler mizde Uç lisan ,bllen, ~ tahsil gö-

.._ l'1* slril7or muan 1 getirir. Gtinde en apb on saat koşar. ren, v.s.. ••• .,,, 
- U1*. elyak. Cıeblnde bir para Dü"Anı temizlemek, açmak, kapamak, Bu mektubu atlkadara gösterdim: 

Sonra mezardan aıırdıtı tAfı yerine koyunca 
affedip tekrar çözmüele .. ! 

"*- Her da wwi ~ dolıpca~ camekan, posta, banka.ya para vermek - Fesüphamtlfıth dedi. Eski devfr:. 
._, .. almt .... .. ...... ~ e)SÖ.dıli~"f-..;!: ........ , .... _ - ...,... l'a al•dıJaıt ım? JI ....... fasih ,.... 

olA&.. of, el, of, ...... - • ltn. rat6 Wtas arttmMil& 1UIYOnuı? 
...... IJlakhk .. _. ... tocaklan h· kemllllu._ w•n. .... Oblr taı:atıan. Tlıtrpıa.i --~ 
na Yali ......... :auıa ide 111r 111 ıa. ... ... Ann w ._ ltlll ıePf. Bir .., raktilopatt, stenoardf, ....., 
1* ... 17er1ar. ...... ._....,._ f.efıif dmiftL t11tmak usaHI Wlen. franeaeay.a $ifna 

-Ptt: AJA. •• Llldll p c1obaa Udr Lolma et& 'K•6bd dlrt bet eene- bir aenei seöaderdlk, 60 liJ:a Be llah1 
llt.aJr .... ..... • ıdlD? Bet ... dlr glrmedfilm b1I •t atlfUr, miista- ettn '()' ı.a. rs i Hlda. 
f'ı '* ........ de 11111111 ..._ Ala- Jdadlr, umutudur, .fabl ...ıı ea- er. ? ay 80lll'S ay ... 
~ Gill ,......_ • kl_..tis ldllerclen .,. A)'dı lnadala'ırdaacbr. Dil'ektör &Uylib'orınll§: 
4le GI .......... 1aff bir IDlldelıt - EDtrllllsT - Gö\ıderdJlimz efeadiDhl iktidarı 
~ 11ft lir ~ ltlr •--1- - llelf1m •etadl, )J.ulunu _. azdı. 60 ı batirm1' i~ verdik. UJdn 
'1-e Wa• ..... A9am, o sindi. ltia• o.mm., deni ltamfdtcle- ICYet tendlainln cı•tU bir ...,eti 'f&r: 
......... ., ... ., ..... - .... ftrllkte ~ 1iO,ooo karat maaşla <-> SOD de.-. pı ..... Yal• ftimid.... OD . ~ .. .J~.. B• lııirlals Mr idi& ille IU ..ı Wi .. Jlm &irillaedi. mekle kalmıyor, Jf ve dil ~r. adım ilerde etki bir meunn 
--..,.. ~ .,._,. olaaYdnm melta8 be7fendL VeldeJd 10 ı...v. Sirketl Jıem Wt if yeri, Jaem hk _.. bqmcla dikili bahmaa tafa çıkar
• •......,__. .ıaıı.._ lmı1an:rdt- Ot.••• e:nt, lfte o da.••• O da, hdn adcletmf§tır. H ç. Abbanea ~u, dım, ıetirip yeai mesarm bqma 
-. apita71m. Jıleli• 'be18teacf4; deWeti- ........ ~ üç ayda ikO seaeJik diktim. Baııdp aoara dinip 

- Jrah•at ._tllıtz.. nbr1 rica ,.. Wl:rUma aeldlm. Usan talud1 eöL Blyle 1i4er, h117Q1111 kalweye ~ 0 pce mt 
~ - N.,_t •bel;:'*__.. fiıkette iş latbw. 4~ bel _. aoara .. titlU- ikid kah ecleld odama çekil ... 

-~ 11er ,w111af ffdM Ba ~ -~ ~ ltbnı iatediilal•• bDdWnl 1580 Ura e ., da 1...a...._ 
~ ...... : - ..... &it .... isla Tlrttea dlnld&-, --- .,ııyor. •••fi• :rüime ttkHf ft taftlJ'e .ıeJ». J8Hım. 'IJh ~·:.u~ 
baıraı._ .....,... '* Ura IMıJ. Oa larımt ta. •o l$bl- llda. aıkdchjuu, ta.• 1 _.. 
Jllata aJ. Pabaplarmı da lloJa&. BeıaeM eti Mı JJllmQonua. tu.. CeW Nan i• atbldanaa laiutttim- Fakat 
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t 

thi Beyin lz. 
betile bu sil-

lşaı t r: 

B r !-' erbela ve bir 
1-lüse in azım ! 

Piç hükümler lzmirde h . 'i e}ler oldu. Bir poh-. 
ciğerleri bozulan, gözleri denize dü.,tü, bir ha} rak yırtıldı. 

tehlikeye düşen bir in- Bir kulüp taşlandı, bir çocuk öldü. 
ıan g&rdük mü: bazı adamlar yakalandı. Hararetin 

- Aman. durma, viyanaya ve biraz da bulanık tahrikin eseri 
git. olan bu hadiseler bir elektrik cereyanı 

• 

FEDA YILERI---.==v_cz --~ 
Şeyhülcebel ve bütüu maiyye-.i 

' 
Kendilerini yalçın kayalı uçurumdan 

aşağı attılar Deriz ve tehlikeli bir ame- gibi kitleyi saran bir heyecan ra.,.c:ıesidir. 
liyat hastaaana, hiç düşünmeden Kitle her zaman he)ecana gelince man 
Avusturya cerrahlanm sağlık ve- tık ve şuuru üzerinden kayar. Fakat bu - 1!J1 -

ateş1i, bu heyecan1ı hamle kitle için de- Şeyh, geride kalan adamlarını Bunlar da birer birer at.Jldılatı ririz. Hulüa garbın o yerlerini 
vamlı bir şey değildir. Za~n ful topladı. Kale kapısı ile bütün kale- ve mahvoldular. 

ilim Ye fen kaynağı, tifa sebili teşekkül etmeden ne yapacağına karar yi çeviren müthiı uçurumu bitit· Erkek, kadın bütün fedayilell 
diye tamnz. Üfnrükçnlüğe, ti- Yermiş bir halde değildir. tiren köprüyü yıktırdı. Cebelin bü- inandıklan masalın kurbanı olmur 
rinlik mıskalanna arkamızı dö- Kalabalık dağılıp folu teşkil eden in tün kıymettar etyaaıru, uçurumun lardı. Öte taraftan Sultan Salaha 
neliberi Viyana yeni bir hacet sanlar kendi başlanna kaJdıklan za. en derin kısmına indirtti ve geride tinin askerleri, arbk bir mukav 
kapıınız oldu. Uyanık tabakadan ük11. iti tl 1 t ki kalan adamlarile son mukaveme- mete uğramadan köşke ilerliyo man s una ve ya an o an man ı t h 1 d l d 
t halk k d · b f h ta d.. J O tık f tl e azır an 1• ar 1• 
a ımıza a ar men u en ~ya ~ner e~. zaman ar er ~r Zeydun kalenin kapılarma da· Şeyhül Cebel, başdaisine baktı: 

bGrmeti, sevinmiye değer bir ileri içın ful hır acaıp hatıra ve çok defa hır t K l kıl fakat _ Aziz ba,daim ! Biz ne yap• 
hamledir. Her vesilede tekrar- DC\i pişmanlıktır. Fuller daima böyle yakm

1!t r apı ar. Yf o'' .. th' cağız? 
1 k • d cabuk parlar ve bir saman alevi gibi aa er ı er ıyemke~!f ı. ~u ~f du· .Bı'z de adamlanmıza kavu• ar en sevmç uyuyoruz. ~ çurumu geçme ıçın onun uzenn e - s 

Sonra Viyana, yalnız çetin geçer gider. lzmirde patlak veren bir köprü kurmak lizımdı. cağız. 

Ynzln ilim tarafiyle irimizde ya- ful haleti rnhiyesi de bundan başka Fak t b b' k .. lük" • t' - O halde haydi ••• Düıman r 
~ h. d a u, ır aç gun ıı ı. ı· d d b . . . 1 d. r 

ıamıyor. bir şey değildir. Bu haleti ru ı~e en Askerin bir kıımı bu derin uçuru· !ne ütme en u ııı ne ıce en ır 
Onun ahenkli baıka bir ben- mana çıkarmak ve bununla ~mıml~~ mun etrafım alımı, fedayilerin ona lım. • • . • 

Jiğini, san'atkir tarafını da bi- yaparak siyaset ve fırka mantıgma go- yaklaımalarına imkan vermemiı Ba,daı çıktı, ıki ş~ap kadehıl• 
liyor ft seviyoruz. Şuurumuz da re kaftan biçenler aldanırlar. Siyasi bir kısmı da uçurumu da tat ve döndü. Bunlann birim şeyhe suJI"' 

faaliyetlerde fuller değil (teşkilat) lar kumla kapamag"' a __ 1·•mı•tı. Ask~ du. B~r~ni ~endi 'aldı. • . • 
Viyana hekimi, Viyana hastane- hal.imdir. Bunu böyle bılen politikacı· rin geçebileceği kö~'S'taı:uiduktan ~k.ıs~ b_ırden kadeh~~" .. dıktıl-:' 
si kadar Viyana bestekan, Vi- lar fullerden istifade etmeyi tercih ıonra Cebelin akibeti taayyün et· ve ıkısı ~ırden yere duştuler. Bit 
yana operasının da saltanatı ya- etmezler. mitti. kaç dakika kıvrandıktakn .on,. 
şıyor. BlltOn vatandaşlarım gibi, Fulleri harekete getirmek, fu11eri Şe h T . d k I b••t•• uçurumlann kayalarına çarpan a• 

y anı, ıçer e a an u un d 1 k'b t• " d I 
ben de böyle düşünüyor, böyle peşinden sürüklemek devanllı politika adamlarım topl&mlf, hepsine emir anıl a~ru~ a. 1 ~ ıne ugra 1 ar.detl 
inan1yordum. Fakat dnnkll ga- eseri olamaz. Bu usulden istifade et· vermitti • f bıtmı§tı. Ilır saat geçme 

1 itiraf etmemek zetelerde okuduğum bir haber mek istiyenler siyasetin bezirganlan, - H~ydi t Hepiniz cennete! ~rdKu, 1Ce~elhin her t;r~ın_ı :~gal::;. 
· 'k d · · d .. h ı· r!lpuJculan ve halkı al<!atmak irin o- D . . tı. a enın er tara ın a ıs am s ıh a ımı sarsh ve ıçım e şup e ı :r" k . . , 

1 
. :ır emııtı. cakları dalgalanıyordu. ZeyduO ethi Beyin yeni bir 

b\llis ettiği zaman 
J: ır sı mahafilinin 
h · ü tclilkki teza-

!=-l.l di lzmirde Fethi 

"acaba?, )ar kıvnlmıya ba•ladı. nu uyuşturma Lc;t9en erdır. Bunların hepıi kendilerini par- k .. k · · b' ı 'l b. I"kt• -r • • ' oş e gırmış, za ıt erı e ır ı 
Artık eskisi gibi Viyana ilmi- Mode;ı' f;ka~~:h b.u .:ıl~ha ~lal el maklıkaız taraçanın kenarından her tarafı dolasmış, nihayet ~yhül 

ne, Avusturya fennine, san'atına uzatmaz ar. u 81 a. ıptı ~ı cemıyet er mahut gayaya atılmıılardı. Cebel Tavus il~ onun baıdaisiniıl 
de demagoklann ehnd.e _hır vasıtadır. Ortada bir kendisi bir de ba!• cesetleri karşısında durmµ,tu. Bull"' 

gCSzli kapalı inanmak elimden Balkanlarda ve bazı latın memleketle- daisi ile haremdeki kadınlar kal- 1 d ··ı .. 1 d' s··ru· kalede 
ı · I e · d F 11 d · tif d d tek :..+: ar a o muş er ı. u n ge mı yor. nanışımı sarsan ş y, rm e ~. er en ıs a e e en, e gw mıftı. Şeyh, bunlan da toplattı. bir ziruh yoktu. 

ODU bana rahip heyetinde gös- yen pohükacılar vardı. Fakat onlar da Onlara da ayni emri verdi· e·· .. f d ·ı h 1 -
t b b d • . • utun e ayı er mu ayye cc-·-
eren a er ır. bunun çıkar hır yol almadığını anlamış H d' t ! 1 · k ı d ı 
Bakınız Avusturya tefri mec- lar fullerin hislerine hitap etmekten ise ~ d'ay 

1 cmıne e net erın~ a;;ılmTşT l 1 ·_: • • 

lisine yapmq? Kanlanndan ay- teşkil:ıt kuvvetine ehemmiyet vermiye 1 •11~1111 1 -·-----------
nhp tekrar eYlenen, izdivaçlan- başlamışlardır. Her halde S. C. F. ful 

1 haleti ruhi;>esini istismar ederek bula- MemlekC't 
nı Mlllllt dnlet kayıtlanna ge- nık suda balık avhyacak kadar iptidai ------------------------
çiren ellibin ailenin niklhlarını fırkncı1nr elinde değildir. Buna inan· 
bozmuş Ye doğan onbin çocuğun mak istiyoruz... Fakat Denagojilerini 
alnına ''piç,. lip kara damga- herkesin cebinden beş kuruş çekmek su 
sanı wrmuı. retile satan mahut bazı gazeteler ful 

Şimdi yuvalan karanlık bir psikoıo~· 'ni en fena şekilde istismar e· 

Motör cinayeti 
Makinist neler anlatıyor ? 

zilhtün topuzlan ile yıkılan zavallı di~ orlar. Bakınız efendim. Ne tuhaf lzmirdeld motör cinayeti tahkikatı- dar arabacı aradım. Bu arada hacr nr 
karıkocalar yey yer toplaşıp bir serlevha: na devam edilmektedir. Motör maki- mında bir aıkadaşımı gördüm bana' 

n m 'uliyet ideli· mitiniğ yapıyorlar, bağınp, ça- B J U YAVRU Ş EH t T OLDU ... nisti Rizeli Yusuf ~~ m~tlı_i§ cinayet cBaban tela la s~ni. arıyon dedi. .Me-
. ir. Fakat bütün ğınyorlarmış. ve altmda şu yazılar: hakkında şunlan soylemıştır: rak ederek e'e gıttım. Karşıma evvelA 

Engiziaiyon hllk6metlerini pek "Size u telgrafı ağlıyarak çekiyo- "- Biz vak'a günü gece yansı İzmir- kanm çıktı. 
d b k k lik t _ rum.. den aynldık. Tam Tuzla açıklarında Fakat kanmm yüzü kederli olduto" 

an ıran u arar ato aas . . . . birbenblre durduk. Bizim bu ant duru- ·· . · 
subundan doguw yor Ve buna Yenı fırkayı ve onun azız Jıderinı . b 

1 
_ nu gosterıyordu. «Neyın var7» di1' 

T f ' t f tÜıl . selamlı) an (12) yaşında (yaşa dikkat şumuz bıraz u.zakta u anan d~sum:ı~ sordum. Söylemek istemedi, ısrar e~ 
ı ım, en, slan ~1 e er~ kodca- buyurun 1) bir mektepli vatandaş kur· muhafaza motöril~il: nazan ü katını tim. Babamla aralarında geçen çirki• 
mAan, ıan 1 cı.1t11 e~ • teşkh~k' ele~ şun ile (Şehit) edildi. Bir polisin öldür celbetmiş 1~l~c:töril ebaşme::U: ~e yta· vaziyeti ve baba.mm cebrini anlattı, md-

vuaturya mı etının a ım erı nımıza ge n aye e ·~· ld 0 d kalk d ğru-
• düğü bu vatan yavrusu sancağımıza kadar tamamile taharri ettiler. Hiç bir ~ır o um. rn an ıp o _. 

taha.mmnl edıyor.. • sarılarak Fethi Beye getirildi.,, ıteY bulamayınca baş tarafta oturan ka· babamın (\dasına çıktım. 
Vıcdanlara zıncır vurmıya Hazin bir kazanın demagok kaf a.-,ı çakçı tilccardan Cemal -ve Balili gör· - Baba, karım bana bir şeyler ar 

kalkqan, masumlara söven bu ile nasıl isti mar edildiğini görüyor dUler. «Bunlar kimdir!> diye motörtin lattı ne dersin dedim. 
papasça bOkme şaşmamak, bu musunuz? sahibi Osman kaptana sordular. O da Babam: 
yirmıncı asır engizisyonundan Gürültü patırtı arasında maalesef cevaben: - Evet, ne varmış ayıp mı, cevabnd 
iğrenmemek elde mi? Bence silflh patlamış ve 12 yaşında bir yavru - Bunlar gece nfibetçisidirler, gece verm~kten hiç sıkılmadı. Bu~dan haf' 
doğan masum çocuklar değil, cağı kör bir kurşun öldürmüş... deniz· otururlar, gtlndUz uyurlar, dedL ka hıddetlenerek ulu ~rta kufr~tmeğ'f 
uıl bu gilnahkir hüküm de boğulanlar gibi, tramvay altında e RQsumatçılar Osmanın söyledikleri· başladı ve tokat atmaga yeltend~ Gö• 

· tiri zilenler gibi hazin bir kaza... Hayır de- nin doğru olduğuna inanarak gittiler. lerim karardı. Karı la. olan vazzyetle-
masına sebep ol n adamlar bulunacak. pıç <'-........ & k . • i ır. 1 kitlen· h Eter onlar vazifelrlni hakklle yapblar ri gözümün önünde canlandı. Omuzunı• 
kanuni ce l n verilecektir. ·--- ·-----.:=!!!::_ kamago ıçın ş azım . tın ru unu Te bu yabancılar hakkında verilen ma- da duran çifteyi çek'nce babamın ilze-

B li -l hesind b. - t · 1 d' F kat b .. d mçılamak JaZ1m r sıyase meydanına . 
1 u e m vauret muv ce e ı- ga aze mıı er ır. a u yenı ı are b. K b 1,. b. H.. . ı~- JQmata inanm---1r kendilerini alıp rlne ateş ettim. Babam yaktın beni d • 

• · · t lı· · f , bi k'n · t · · te · tt•·· h" · t ır er e a ve ır useyın cu.ım-· &.Jcıu-zmı ı ,., m c p o an r no 14 sıs emımn lllln e ıı,"l urnye ve ser- S b JI .. . . f ka 1 d gitseydller bu -'-ayet olmıyacaktı biz yerek yere yuvarl ndı ve beş da~ · t .. · L-t' · lek '"- k 1 . onra u useyının ır yo un a kur ~ID , •• •• • 
:Tar o t Pa HuMımetmln ~ ıyı me1n ewa anun an ve nızam b Jd • .. 

1 
k 1• . de ı...a.. ı.-.-na 1..sryıe -n-nracaktık. sonra oldu. D n vurur vurmaz p şımaO 

ld h 1 'hl"I t k ı d JI an o u unu oy eme azım_ ve nı- uvgou uv~u uv J- -J 
a ı me ne attı hare- armı ı a e me yo un a ku anacak h h 1 . 1 Bundan ı....a1r.. clnavet 1..-1.km..1- oldum. :fakat ne çare ki iş · ten geçmif 
k tt ti ld ""- la ı b h eketl · · kıbtt• d ayet eyecan anan ınsan ar ara- ~ J .uaa u. .. .ı e • rt n ne o al!t .. nn o n ar u ar erının a ın en • .,,. • • • • • .• • Yusuf demiştir ki. ve babam olmus bulunuyordu. Jandat-
Başv 1 azretlerinin ga. şiddetle mes'ul olacaklannı hiç bir va- nda ho}goylu K~r~la ıl~~ıl.e~ soyli· c· · k 

1 
malar gelerek beni aldılar, ellerime ke 

zete . . nda inti§ar e- kit hatırlarından çıkarmamalıdır. yerek dolaşan sebılcıJer gıbı ıçı dema- . -: mayeti y~pan Osman aptan a lepçe vurdular.,, 
d n b bir surette gös- lzmir niima)'işleri hakkında gelen goji dolu çangını acip (tiraj) keşkülü- çınfı~o~ Ahmetür. Osman ka~~n ~ 'Ik ) d f 

haberlerden anlasılıyor ki Fethi Beyin nü doldurmak lazım! ma e iki kurşun attı ve daha 0 me en 1 <a 10 en memuru 
tl · b d t kil tt•;ı;,ı • f k G · H . ğild' K ayağına taş bafbyarak henis ~ ~e-en ura a ayne eş e '•& yem ır aya azı z.nın Bu politikacılık de ır. urunu ki . k d i 

1 ·· h t ·· te · · H ı k F kas §lr en en ze attı ar.,, muT.a ere ıos rmesını a ı ır ı· Vustai bir şeklide kitleleri karışıklığa b ) ld- d .. ? 
r<terının ~:mensup. nın adeta yıkılması ve dağıtılması mat sürüklemektir. Ba astnı nası ö ur u 
· md bb~r1 se~~tibT~ ltQp ve mnıtezim olduğuna delil gidbi gnö~ 0 manlılar, ( 1 ve Osmanlı tarihini bi-. Kemalpaşa kazasında babhası Ali 

r c e ı mesı ıçın ü- ererek propaganda. )'apanlar var ır. u 1 1 k tl . . dema ki Haydar Efendiyi, kansile meş ut cü-• en er çocu cese erının go ar e- .. . 
1 1 rını m hnllı maka- tererek propal!'anda )apanlar var. Bu . . . • _ rUm halinde yakalıyarak oldUren Meh· 

1 r ettiğim fikirdir tarzda propaganda yapmak Gazi Hz.nin hn~er.na:"1.1 hır takrık bayragı oldugunu met lzmlre getirilmiştir. Mehmet hadi· 
r. Herhangi bir fik· yüksek isimlerinden kuvvet alarak o· pe al.ı bıhrler. seyi şu şeklide anlatmıştır: 

na ğı izah olunma· nun kendi eserini yıkmağa çalışmaktan ...... , -··• ,. , ... _ ....... -~;,...~;, __ , - Babamla kanmın vaziyetlerinden 
d n kabubl oluna· başka bir şey değildir. Bu yolda çalı- oldu u elbette tahakkuk edecektir. An· ötedenberl şilphelenlrdim. Son gUnler-

h adır.. şan adamlar !Ahiren Fethi Bey fırka· cak bütün dünya unu bilmelidir ki de bu hal daha çok gözüme çarpma.fa 
1 ar ında söyle- sı taraftan gibi ortaya çıkıyorlar. Fa- Fethi n > taraftan şeklinde memleket ba Jadı. Netekim annemin de gözünden 

iyet tan"hfmiıe kat hakikatte bunlar Fethi Bey taraf· 'e cilmhuriyet aleyhtarlr ;,ı } apvılara hiç bir suretle kaçmıyordu. 
m a la)'1ktır. tan değil, tamamen memleket ve eüm- Gafi in i minden gilya kuvvet alarak Vak'a günU iki araba tıeftall topJa. 

ç eleri altından buriyet aleyhtandır. lzmirdeld hadise- onun kendi ~erlerini yıkmağa çalışan- mıştım. Bunlan Jzmire göndermek IA· 
t p • ::darda h ki· lerin esası tahlil edilirse neticede ha ara me}dan ve imkan verilmiyecef tir. zım geliyordu. Araba tedariki için b ni 

sistemi Jaınaa. &ibi adualarm mtl1aan'.ik va~etinde ~ ~ babam kahveye gönderdi. Bir saat ka-

işbaşında 
Buna vilayeti Nafia fen me

murluğuna Nevzat isminde bir 
han1mın tayin edıldiğini yazmış• 
bk. Yeni fikir gazetesinde oku• 
doğumuza göre buhaber Bor-
sada pek ıziyade merak uyan
dırrnıştır. Nafia da'resine gide· 
rek Nevzat hanımı gören me
raklıların miktarı bir bayii yo
kuna hali w olmuştur. 

itine baılıyc\n Nevzat. hanılll 
Mudanya yolu a nez et ede
cektir. 
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Orta mektep muallimli~i Vilayette d :r Eyl'ifl Pazar gJO 
~ Yeni i are oh de Hançte 

il. .... 

Darülbedayi 

1 ayfıaı Kun1t 1 SO 
3 • • -100 800 
6 .. ~ 750 1450 
\2 .. .. 1400 2700 

Rebiülahır 

1349 
Bu geoekı Ay 

Gonqn tiofulu: 5.32 - 6atıp 18.34 

A1ı1ın tJolula . 18.49 - balıp: ~,o 

Namaz nkitl.t 
Sebab Ôll• lklo• Akta• y ahi l ... k 

4 07 12,tl 11,10 11.34 20 Ol s.• 

Havaı 

Dün azaml hararet Uderece otmut
ıur. Bugün mutavısıt ştddetle poyraz 
esecek, )lava bulutlu otıcakar. 

Radvoı 

Bu aktam Ankarada 
Riyaseticflmhur DlDSikl beyed 

Sut 19 Buıdo 

ı - Jauavuz uft1Nr pena IDID-

zatem. 
2 - Muton sult empresyon epodt. 
3 - Popa eJlpta. 
4 - Leon delip fantesl toyelya. 

S - lstraWS ftll paM. 
6 _ Suza mart eltıpltan. 

Bu akıam latanbulda 
Saat ıetlzdela ona kadir alatmb 

fulL 

Günün müzayede 
ve miinaka.aları 

A 340 çeki muhtelif cins odun ite 
soooo kilo mangal tömürll m6naka• 
llSL Defterdarlıkta mtıtetekk111 komfl. 
yon s. 15. 

Sinemaları 

Alken• - JCuaua balat 
~ - AbaJI ..- nbfet 
........... -VcrdOD 
r.w. - Kunedll hOkUmdlll 
Elt.- - $udet ,. ............... 
f,._ - Memnu audec 
.... - Dc8De uuba 
... -Atat .. .,,. s.•ı.a~ - ,.. .,...... Atfnada resmen lıtJk

hll olunacak 1------...ııı~ 
Atlnada mDntetir ( Patrll) ( v U K U AT ) 

pzete1i DarllbedaJÜD Atmaya di 
ft Sellniie yapacala MJahattaD Bı•r ha ese 
bahlederkea cliyorld ı T8rk 
twil hey'eti, Atüaada ,.__. Bir mektep mtldflrl 
latikb&I eclilecektir· HariciJe _. dd _._._. •araladı 
llft il. Milaalakopal• da ...,... .... .J. ,, . 
ettiii Teçhil• Ymaaa btlktmetl Kadllrl11iacl• Yeld .......... 
ba ı.maata mm1 maftHl n ele Yala ......._ 20 ••111 
prdımda bahmacakbr· bd mil- eTcle ....... 45 IDcl meldllp 

letlD ilb°kblide tepikl ·-: :::= =dclia ... 8?!: = 
için elele nrmeleri .. ..,.. ............. Reftk " KadaklJ 
bu zi1aret. • •tlk•mel Wr uk.uk fÜe9I mllbak bin.,.._ 
TU1tadar. , dalla Kemal Defler arumda allftl 

Bir defa elan - at. bir meMleaeD kavga çılamfbr. 
dlae kadar WrblriM ..... Ba mleuif hadise ........ 
balammll ola dd milleti teült v ellyttttiD B. tabQCUIDI pkelt 
etmete .. banfbrm*P .,mıa· Refik Beyi bacajmcla, K...ı 
cakbr. Beyi batandan,............. Y .. 

···-· ect• L ... •I• l9ln kemblJO 
m .. ••d••I latendi 

Eleldlrik firketilliD tehrin muh· 
telif yerleriM uacajı 500 lamba 
mal&rift lçlD belediye Aakara
da kambiro mlllaadeli iatemit
tlr • 

rahlar Tıp fakllmiae ,....... 
VeHylddba B. te•if eADiltb'· 

ee 
Taksim Abidesi 

Tabhnlbldeaiaba..__.. 
moıailderiD k .... Wbnlls 1-
biclenia etrafmclald tela. ....... .......... 
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Yeni imparatorluk fırkası p 
R tayyareleri Ankarada 

Uçuşları sey;re _giderken Rus ~fir.i hafif bir oto
motiiıJ illa•• geçırdı 

.Anlrmaya laerk• 
[l:taaosl fototnf m,ba'birilnizin 

. derdigj raimlcrden] 
Mo.kova, 5 (A;A) - Dem ..,.a..tmi yapan So.yet tayyareleri 

b80 ldlometre laltettikten aonra husla · -t ı3,!s te S.vastepola 
a.l olmat rdlr. Bltün aayabat "tJcfdetince f\ddetii bir MıJRtte 
jaiaclan e ea r&zflr baldtlai' .,..mda dakikada 25 ınetteUk bir 
tirat iktitap etmekte icQ. Gayet alçak b"1utl.f ytlz&nden UÇtıf 
,.k ziyade aiicletmİflİI'• Ta,,areıe, 400 melre 70:kseldlkte uçm:ut
ı.r.dtr. 

Aakar,, 5 ( A.A) - Din abalı Moekcwadan harekel eden 
Şovyet tayyarelİ bap 11,4~ gece ieirfaiil :af&klnda uçt~ 

....,. ta11are me,clan•na ....... Taypretef, t.,,are r,emıyeti 

..... F• itan ml.teprhp umma Blnbap Nafiz Beylerle ta11a· 
llcll6rimis n KM ieftri·. &riç ...,..... ile hu mula'1at~ 

ita aa n Rpa -'8'9tleri ~ waflpda ka .......... 
~ .._t 17 ele ta71areciler ,.,.., Kat aefaretlwaeaiade bir 
., ziyafeti Yerilecektir. 

Ankara, 6 (telefon) - Hila ta,;arelfri b111Gn bazı UÇUtlar J•P
Tayyarecilere tayyare .-yeti brifmclaa Marmarada bir P1 

~4iltıifet Yerildi. R8İI 
e o!oııllllobUI• 1j ·~ ~· b au. o ı.ob l· 

:Az .. :ıra Ujracltffa'f'a, · mlait olana tanareler, Tahrana bJı:eket 

.ıe er, or*lan Kl""bile ~-·· 

Hariciye vekilı lemantoya girme!)e çall§JY 
15 eylülde Odeıa
ya hereket ediyor 

Kaplıca, 6 (Yakıt) - Hariciye 
Vekili T evlik Riiftl B., eyl&lün 
15 inci gilntl Çiçerin vapuru 
ile lstanbuldan Odesaya bırreket 
edecektir. Oradan MoskoYaya 
giderek mukarrer resmi ziyare
tini yapacaktır. Vekile M0tkova 
bGyBk elçimiz Htıseyin Ratıp 
Ye kalemi mahsus mtld8rti Ke
Mal Az"z Beyler refakat ede· 
ceklerdir. Bu ziyarette, hazırlan
nuı ve Ankarada tetkik edil· 
melde bulunan T&rk-Ras ticaret 
mukavelesi de imzalanacaktır. 

Bir ekedemıayen ôld\l 
Paris. S. (A.A.) Akademi azasından 

M. D'portO· Ricbe, vefat etmiştir. 
ÇJ"cht müoıdele devam ediyor 

. Pekin, 5 (AA.) - MUllyetÇl ku~et
lere ait tayyareler Honan ayaleti dabi· 
Jinde bulunan Oıengehovv şehrini sorı 

üç gün zartuıda fasılalı surette bombar
dıman etmişlerdir. Bir kaç kimse ölmilf 
v~ya yaralınmıştır. Yere düşürülen 33 
tayyarenin tetkik ve muayenesi netice· 
sinde bunlann btiyiit bir Jnsmının Ame· 
?ikalılar taraf&ndaa verildigi anlifılmıtar. 
Diler ıanareterln Alman mamultundan 
olduğu görülmüşdir. Halk ır11utda bu 
iki hükılmet aleyhin41e bilyiik bit d~-
manbk te7.lbürleri belinDektedlr. 

K~tun nfeJ'i 
DallU. S. (A,A.) - Tıyyartdl Cos

tes ile BeUonte. NOl!JOr)m DaHar.an 111· 
ran 2140 kilo..,,~~~ JJ uaı 
as dikikicla ~ Tanarecillır 
DaJJuta ~ bk surette kUtılUmıt
J&ıdJr. Hemtıı NS~ötta d&iinek ve 

Ilı ... dettenberi lngilterede 
BroDley i.atibp. daireaind mihim 
b'r -.. mlcad'eleai vuku 
bulmaktadr. mtlcadeleye dlrt 
fırka namına d8rt amzet iftirak 
~tmektedir. Liberaller ve mu
hafazaklrlar ile amel3den b ... 
Mittehit imparatorluk namite 
teaia olunap yeDİ fırka da bu in· 
61-p ahideleaine iftii'ak etmft· 
tir. Yebi fnma mm~edi olan 
M. Remt, lıl~ere fmparator
lup eeaa11 arU8*cla gltmrtlk 
kaplelrini lraldırarak ecnebi 
iiıltll&bna ap resimler 

Amfıilka daljUade Yt dmr ~ 1*t" 

~ •• ıme.-lfitıite,;,ı~..-w:.ı. el 

.,.acak olan tanaıecn.t ti bba dol• lar Ziraate ;atdım , blkllmet 
ıaüküat wdedea ~ ı.."voo"d. .....aanm ..,..ı b•ddehnlil, 
elyevm ~ ~f MJı'I- Mım Y•'I* Mhitwl J,it ..... 
lay, \ıldtttllf bta ~Utlflu 4 FranJıZ -- ·~ b8'-mamalr, tazdlan. yaredye ister PUütıe liter Ne~orm 
~ bmr ~taaa beyan et- 't'e aallft'a heiaılyen u-.ıoa 
Jllltdr. la>paratctrl._ 1-.t. ..W ....._ 







Umum 

* * * De9let D..tryollan • llm-'m iclani ••P ilJeliae alt. 
romorklrll pazarJak lllfetile tamir ettirilecektir. 'M'lpl• -... 
ıartaameam •e ba bapta iuhab :aireyi ~ .._. • 
lillden ............ tlbl romorl&Mcla Ha;dapafa--. 
......... f'D'~' 
p~ ~ ~ g8oO -t lf dJ Ha,.,,,. ... ... ••t• ....... ;a~ talip-.JOO .. t ... t .. . 

tlltlllde ..... slD .. mite ..,... .a.llrlqlnt .. ._.._ ....... 




