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Pazartestden metada her g-Qn ç1k ıır 

Snyısı hrr yertlr 5 kuruştur 

İkinci Kanon 1938 ===::::;= G 0NDELll< GAZETE 
Rasılmnyan ynz1lnr geri verilmez 

SA \ ·1 : 4:> 

lstanbulla Eskişehir Arasında Bir Tren Devrildi 
Taşnak 

Komitası 
Hatay' da 

Yllksek 11al8hiyettar ~ mi1tefekkir 
bir baş;an ileri sOri1len hu daı•a, 
h:rme11i meselesinde Bi1yi1k Türk 
milletinin masumiyeti b 6 rat 1 n

1 

batün medent cihana bildiren ve 

· Hükiimet Hava Kurumu işin içinde Sevda da Var 

bütçesini birbuçuk Meğer bekci Tahir çaldığı 
milyon liraya çıkarıyor eşya ile yavuklusuna 

çeyiz hazırlıyormuş! 
gösteren bir hi1ccettir. 

istifa eden Fuat Bulca'nın yerine Hava 
Kurumu Reisliğine Erzurum Saylavı 
Şükrü Koçak'ın getirileceği söyleniyor 

Hırsızlık meydana çıkmadan üç gün evvel 
alacağı kız gönül rızasile kendisine kaçmıştı 

V
aktlle Ermeni eşkiya çetelerinde 

reislik ve umumt harpte Ermeni 
alaylarında zabitlik yapmış olan kırk ki· 
şillk bir Tıt!mHk gurubunun iki kamyon· 
la Bevruttı~n Halebe gönderildiği ve 
h 

• . H t ,8 sevkoluna· 
unların müte kıben u 8 ) k 

cakları aynı zamnnda Ermer!I .T~ş~n 
k 

' . 1 'da bir gızlı u;tıma 
omitasının He.,t> .ıyın tiı<r' 

yaptığı ve bHzı kararlar fttiha7: et ısı 
dUnya matbuatına akseden yenı ve acı 

. B h ber yarım asırlık 
huberlerdcndır. u n • • 
bir Ermeni komitecilik turlhinln ?'aprnk: 

yeni sene bntçesinl artırarak beşyüzhin 

kü ur lirndan bir buçuk milyon liraya 
~~ıkarucaktır. 

Ankara1ııki mornrln tayyare mekte
bi ıslah edilecek, Tnrk kuşunun çalışma 
sahn ı:;ı ıla genişletilecektir· 

lsı ifıı efen Hava Kurumu reisi Fuııt 
Bulcn'nın yerine Erzurum Suylftvı Şnkrü 
Koçak'ın \'eyıı Bolu Saylavı Cevnd Ab· 

bıızı sahırelerinı 
larını karı~tırınağa ve ŞilkrO KOÇAK 
venlden ok~mııı?a bizi sevketmektedir. 

Fuat BU/,CA hus'ın leyin edilecekleri rivayet edilmek· 
teclir, 

Ankııra, 21 {Husust muhabirimiz· Fuat Bulca sıhhi sebeplerden dolayı 
den] - Hükumet Hhva Kurumunun fua· istifa etmiştir. Bununla beraber lc;tiru 
liyetini daha ziyade ge: işletmek için, henOz resmen te)·it ellilnıls de!'!ildir. 

• Evvelki vıl Doğuda tetkik seyahati 
yapan ismet lnönü şereflerine lğdırın 
karşısında Serdara' at mevkiinde So~ye~ 
Ermeni Cumhuriyeti tarafından bir 7.ı~a 
fet verilmişti. Bu sofrada Sovyet - Er· D •• E k • h • ı 1 b ı 
menistan Başve ilile bir kaç tıazır da un s ışe ır e stan u 
bulunmuştu. Hariciye Vekili Tevfik ROş· 
1D Arasla Ermeni Başvekili karşılıklı nu: d b d 
tuklar verdiler. Nutuklurın mevzuu ikı arasın a ı•r tren evrı•ldı• memleket dostluğu, bılhassn TOrk ve Yaluılarıa11 lursızlnr ve çaldıkları eşya 
Ermeni milletlerinin asırlarca yan yana DUnkU nUshamızda şehrlmlzde kuru- ,.... 
srecen tarihi hayatıonna bağlı iyi ve en- Hat temizlenip tamir edilinceye kadar Ankara ve .:ın bır hırsa :;~:mı:esmın n:ısıı yak:ı1<1.:; -
1lJ• söılerdi. tst&ObU}d&D hareket eden trenler yolda kaldt d· ğını ve nclı'r y:ıı1t. ğını y~tık. 

Bir aralık Ermeni Başvekili, sayın Dlln Yine ayni hAdise ile meşgul olan 
ismet lnönüne dönerek sesini de oldukçu [H 1 h b" . . arkadaşımız tahkikat neticesinde •u yeni . ·ıı t sı lstanbul, 21 usus mu a ırımız- Hadise lstanbulrtan ve Eski-hierden y 
ynkselterek t.ıu ıki kurdeş mı e ara I 

11 
Esk' hi r- maltllnatı elde etmlf, ve suçun faillerlle 

na nifak ve şlkak sokulmuş ve arada den] - Don stımbu a ışe r arasın- haber alı~ıneıı derhal imdat trenleri sev· .görüşmeğe muvaffak olm\lftur. 

k 
. I r t hadiseler hatırölar da mOessir bir tren kazası olmuştur. kedllmlştır. fllnrusça zayiat yoktur.[Oelen HAdllenln alt tarafını tahkikatı ya-

ederlı ve z ırap 1 • ' Eski ehirden kalkan marşandiz tre- · geçmişse bunun me:ıullerı Çarlıktır, Pu· . l ş d" 
1 

ımdat trenlerinden çıkarılan am ıe ve pan arkadqJmJ?ıdan dinllyel1m: 
dişahlıktır Taşnuk komilasıdır, dedi. nı nonn r~mpasrna gel 

1
1t zat~an, ya~ vesaitle derhal faaliyete geçilerek ve- • • • 

Müteukibe'n bu sOzlcri İsmet lnönü de pılan tahkılka~an a~~.8~ı ~nn n::~=~~a~i ankazı kaldınlmış ve hat snratle t~mlı Hazırlık tahkikatı nihayete ermiş oı-
E 1 1 

" dnn çıktitı gi· re, vagon ar ım ı sını editmi r h t t i dT k dutu için, suçlularla görüşmek 1mUnını 
rmenl Başvek~ in n ~a:.zın . . bıı nut kanca kopmuştur. Bu suretle aynlan va· ş ı a am re ı ınceye adar. Anktt 

bi tekrarlfülı, Ermem Başvekılı . . gonlardan arka tarafta bulunanlar tren ra ve lstanbuıdan harehet etmiş olar ~~şeU~~~:;;~~~psl perişan, nevmit, bitkin, 

kuyle bütün clhtın efkarı nıedeknı.yet dv~ r"mp"'yı inerken öndeki vago
1

nlann trenler yollarda kalmışnr. tamiri öll-le'-·e u t 
1 

l ltap derek deme ıs e ı u " et "' b" 1 . ıs ., Krem nenüz ıretirilmişti. Qi}r-
ıuum yes ne 1 • • beşe· üzerine yOklenmiş ve bu sademe netice· oer;ru ıtm ştır. dUtüm kıymetıı delAlet ve mllzaheretle, 

~l : Tatnak komitası ınst~1Y;.t v~rmeni si olımık tren devrilmiştir. AtatürkQ' ve yanında bulunan zeva· evvela. 'bekçi Tahir ııe görüştUm. 
rıyet namına kanlı bir e e •;· tıerln Çarpışmanın şiddetinden ve vagon· tı Ankaradan getirmekte olan trendf' - Bir yanlışlıktır, ettim, dedi. BugU-
.ın~ılsinde yapılan bOtO~ c naye tann devrilmesi yDzOnden hattın iki yoz bu kaza yllzünden bir mO;tdet geçik· ne kadar böyle bir vukuatım hiç, hiç gö -

... ,. . ~ • I • -~ . .,, ...... .,. ' '\ ·-. '\ . ' 
· ~·At ' 

.-L. ....:: .-

fıL ~'1/1. tr f. '1.ıl ~ 1.} t..f ,J:J:,· •"l4. . ., -- . . 
()/1\ la. J..,, 11. 

f Y .ı..l" /ı· c 
fıullerı ve iınlllerl bunl~r ır. Ole metre kadnr bir kısm1 harap olmuştur. mişlir. rlllmeml.ftlr, namusumla her daim yaşa -

YUksek ve saıahıyettar ve ~ı F 1 K RA: dım. 
fekklr bir baştan ileri sürülen bu ava, _ Sehs bir ifade ile anlatıyordu: _:.n, 11 t b '-(.,\{M/.. 
Ermeni meselesinde büyük Tnrk mll~.e h k Atat o r k - Faruk lle, askerllkte tanıştık. o 
tinin musumiyet beraatın 1 bOtun Böyle teş İre İmin zaman onun bir ıenaııtını iOrmemlftım, ..J. z ınedent cihana bildiren ve ıoster~n bir ? Ya 1 ovada geldik.Un sonra bozuldu. Kumara dadandı. . ı /tı. 
hllcoettlr. Bunu burıtda aynen boylece hakkı vardır . Fena evlere attmete başladı. Doğrusu o -
kaydettlkden sonra Tuşnak komilusının lstanbul 21 (Buust Muhabiri _ nun h&llnl ben de beienmlyorum. samımı 
olOdel çirkap olan itiyadını bugOn de Dün elime geçen bir mecmuadaki konuşurduk. 

1 k ı. d l I I d bl f mlzden) - Cumhur Reisi Atatürk bırtıkmaytıruk TOrklere musallat o ma resi mit re ba"ıyor um. ç er n en r ı Ca.hidl onun vasıtaslle, lbundan Ü" ö a b ti O be 1 re akatlerlnde Bqveldl Celll Bayar, v c: z l lıtedıaıni itiliyoruz ve goroycr~z. " lanesl adeta g .ı me a ı. d.n'·10" l I 1 Dahiliye Vekili n Par•ı ıenel Sekre- buçuk ay evvel, mağazalarına uğramış - ~uç u ar n el yazıları ve lmıaları 
1 f Ç 

cumle· meJden çocu(1u bir Biraya ızı miı er. • tım c hlt te d 1 Bu haberi veren te gra 10 u ,. teri Şükrü Kay• Dari .. IJe VeL"I • a ora aydı. Bana: 
k i 

eder Ortalarında kerli ferli_ bir Bayan, o· ... " au G ı rt lenmek lst•uor Ayni m"'""'ll d al 
•inde biraz tevakkuf etme cap . d dil "il ı. ~ ti/ t Tevil'- a:ı.-•.ıı. --e diler mu•-• ••vat - e o aklama, .şu mağazaların 1 &.J • ~u.- e e b tacı · bit rıun ganın a .ı., n "ıya,e genç en .. -.•• • -· .... k l ı Halill k R bl 

1 
_ Eşkıya relsligi, Ermem za. ld t umnş arını ça ulun . ckdıler. n m e ayı sevıyor. Muaşakadan 

libl d T k komitacısı ıkl bir adamla ak aalıallı bir ihtiyar. ~uu,ıaardırha.lde Yalovayı ıe.rlf buyur - , Ben şimdiye kadar kimsenin kibritine .anne Ue babt.nm da. ha.beri var. Onlar 
• e en kırk aşna ~ d il· Evveli alcltma bu çocukların o lhli· bek ı T hirl ı -ıı 1 k~m.yonla Beyruııan Jlal•be gon er yar zatm nullnden ıaredigi "" mecmu• Alattirlt'i İstanbal nıısı ne ku- blle yan l>akmamtıtım. Hırsızlııtı rece ••· ç • ç •·•• ı.sı alm•k bllyorlar. mııtır, ' . da Hata· anın bu hlditregi pek merak il bularak maııdanı.ıelılr hudadandan btlkbal at onblrde yapardık, benim semte devriye \ ( A lllaraf ı 8 anca ogıfadll) 

2 - Bu komıtacıler yakın aW<adar o/dudu ve resimlerin/ baalldı •&ınlflmllr. 12 
de gelirdi. O mtlddet :ıarııruıa da ı.sımıı SON DAKİKA 

)'a sevkedlleceklerdir. 'd fikri geldi. blterdl. K d 
8 - Tatnak komitasa Resülaytn . al Rulmin altına bir göı attım oe o Bil ç dült!na. -girdik, ~irine blr kere, erem e yakalandı 

tlzli toplanarak kartarlar itUhaı etmış zaman tem amile aldandıQımı anladım. Banka teşebbu" . su·· ikialne -de üçer kert ... tir, . M8'Jer bunlar ... de ... ~urulu tareftn· lttn itine se• karıtıJor Arkadaşları yakalandılt sırada Ha• 
Bu ct\mleler okunuca Taşnak kom!· dan Cumh11riuetln on dördanca gıtd~ • • k } d Ta.hirin eline ayda H llra kadar bit sahkalede bir dOtOne glden teblkl 

lelerinin kanlı doşnnee ile yeniden faalı- nama mfJnasebef/18 giydirilen fakir ça. 1 yı arşı an 1 pt.ra ıegıyor. Fallı\ t.1111 1amandt. dt. ev• ı efra~ıttdan Kerem ete Y1tbla1Utılf ve 
V•te re ti 1 t k bul etmekle beraber ı;uklarntıı .. , ş•hrımlıe getlrllmlttlt. 
bunı ç ğ n a b Halepten Ha· Bu11u ödrenlnce içime tuhaf blf ıcı Evvelki rnnkü ntlshanıızda kurula• D .. k .. 1 
ta ann Beyrutt1tn Hale I e, hangi kuvvet çökta. Hayır umigetlerinin bu neviden oaRını haber verdiAlmlı Banka fikri git· un U at et• zm te • k ta~:f n: gibi blrk m~~~~~~' i ve ResülAyın faaliyetlerini takdir edenıe,rdenırn._ .. fe-- dide feniıle~en bir ıdaka ile karşılan· ) ŞVl 
l t ın an ta~rl _e 1 5ınl 

8 
ve ne için nılyel içinde ÇArulz Jtalmıı ara ganıınt maktadır. Bankanın kadrosu için gereken b ~üttnaında kımlerın ne yo d da bizim etmek, onları doyurıtlak, onları giydir- temaslar devam etmekte ve böyle bir mu·· sa akaları çok 

salt buluduklarını anımak . t mek ball• gelen bir lnunltlt vatı/ut- mOeısesenin Dotu içtn çok -m 1 
~n, Türkler için çok b~yati .~e .. ınıan dir. Bence bU VtJZi/e yalnız Vlltl/e ol- caaı ıoylcnmektedlr. Teşebb.:ubalk ot:: ır keyftyettlr, f, t.;ZEI\ ,ı d11(/u için gapt/ntalıdıt. Ve 64er bil va- rafından takdirle karşıl1tnmışt zengı• n ve heyecanlı oldu 
_ ( A lttara/ı 4 Qnt!i1 ugı/ada, zife gerine getiril/yora• bUnunla iktifa ır. 

V
•}""' edilmYıelkldir.bu u ntrıagyen bir cemiyet /altra ae/ahtinl tefhlr etm64e klm"1 Mı 
1 ay t b Sene o 311 n haltltı Ullrdır? :l!•aba '-al .. 1.. ı... tı t • t ' ı. t • e u i in bir propaganda, bir temeddllh VBBI" u R a. a RırR ti e ,, ıraR e tı 

t O b
• ç h il e gelirrttelc acıklıdıt. EOer bir Ben hayır cemlgetlerlnln bu tarzı Ö .I! j 

ınar işlerine 20 ın !a;.,u:ı,: P'''1'18" u•pl•d• glll'dımıann h•reııeıı.rını llll"'•m erıııenı.nn ı.. numli%deki Pat4t ıtinii hnvıı'- '"" 
iktar/le ()/çQlecelıse bUnrı taAam halin- tetlne/ıl ve fahılyetl ballınlınd•n ı11t11r b 1... .....,. RI .. 

lira tahsisat ayırıyor ~. ıt•d• .ııııu. t•fıdır. I'' bılıuııı>ifını. blt111em .ıı .. ııett1nı11 q,rtı11 ~tırııı )'tıhlltıcah 
{Yd,.

1 
I ,,.ı") c.ı.ı,.t flltıM Wr p/ılııı. llıltinl, bAHAbll\ bCLO BR f ~- ıl bııi ~ 
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938 Erzurum 
Vilayet bütçesi 
tespit edildi 
Bu seneki bütçe geçen 
yıla nazaran 
102 bin Lira fazladır 

938 Erzurum vilayet bütçesi daimi 
encümence tesbit edilmiştir. Hu sene 
vilayet bütçesi geçen_ yıla nişbe~le 192 
bin lira bir fazlalık go3termektedır. But-
çenin 200 bin lirası imar işlerine sarfe
dilecektlr. Bu m~yımdu vilayet 60 bin ı 
lira ile Erzurumun elektrik işine yardım 
edecektir. Bütçe fo.zlalığı ildyet yol pa· 
ralıırile emlak ve akarın tazlularının 
satışından hasıl olacaktır. 

imara tahsis edilen para ile geçen 
senelere nishelle hemen iki misli dene
cek derecede imar foaliyeti gösterile· 
bilecektir. Yeniden birçok mektepler, 
binalar, yollar, köprlller yapılacağı gibi, 
parklar ve çucuk bahçeleri de yapıla· 
Cdktır. 

Şenrlmlzrle ufak çocuklara temiz süt · 
temm etmek için bir sut daınl.ısı ınues· 
sesesinin yokluğu his~ediluiginden vila· 
yet bu mühim işe de uyrıca panı ta"ısis 
ederek, bu ~ene zarfında ı:.Ut duıı •. lı.tsı 
mües-esesi ile bir mGşnvere evı de 
kuracttktır. 

Bütçe Umumt MUfettişliğin d_e 1!1i.i· 
lalaasl alınmak üzre Truhzona goderıle
cek tir. 

Türkiyede evli ve 
bekar nispetleri 
Türkiyede altı buçuk 

milyon evli var 
İstatistikler, memleketimizde gayri· 

müslimlere ait evlılik nisbetiııin, dttha 
fazla oldugunu gösteriyor. Umumi ola
rak, Türklyede 6 milyon 466. bin ev~i , 
8 milyun 397 bin bekar, 1 mılyon 160 
bin dul: (Koca veya karıları ölınüs), 48 
bin de boşanmış vardır. 

tslf\oılardu evlilik rı is beti, erkek
lerde nurusun % 311,8 ini, kadınlarda 
% 40,2 siııi teşkil ediyor. Hıristiyunlar-

de bu nisbet erkeklerde % 41, kadın · 

larda %43,1 dir. Musenler<le ise erkek-

a 
Artık değiştirmeli! 

Trabzonun içinde dışında 
acayıp isirnler 

'frabzonda gDneş Zafunos tc11e· 
!erinden doğuyor, Yoros'un sivri ve 
uzun burnu öntınde batıyor. 

Ve Trabzonlular bu grubun haş· 

metli ve: engin, zevk veren güzel
liğini Kanitadan seyrediyorlar. 

Sodkn, Ayafilb~, Zııganos, bu 
şehrin meşhur S(.mtleridir ve halk 
içtiği suların bir kısmına da bu 
semtlerin isimlerini vermiştir. Znb
nos, Zaf anos vesaire gibi ... 

ğer yürDyllşe meraklı iseniz, Eşe· 
hirden uzaklaşıp köyleri dolaşabilir· 
siniz. Hangisinin isimlerini sayulım: 

Hostiıııasya, ~fesaryaya, Sifla, 
Elemenos, Argalya, Hoski,rasya, Ho
lamuna, Divrıınos, Kadasoksa, Politu . 

Bu tıcayıp ve nahoş isimleri 
buraya sırahıjıp uzııtmak bıteınedik. 

'fUrk doğmuş ve asırlarc.ı 'l'ı..irk 

yaşıımış bu guzel, şirin yurt pıtrça

cıklurının kulak tırmulayıcı ve yü
rekler parnJ.ayıcı bir z.ıvallılıkla 

gl\zcl dllımızin içinde bir çiban ve 
h.Oltnr hayatımızın içinde bir Jeke 
gibi durmasına daha ne kadur zaman 
tahanımnl edeceğiz ? 

Arlık bu i::;ırııleri Karadenizin 
köpüklü ve mağrur dalgaları ıırasına 
kirli bir paçavra alur gibi atınaını· ı 
zın sırası gelmiştir. 

Bu kelimeler bir tnhtabiti gibi 
ezdiğimiz Pontosu hatırlatıyor. Zafa
nos niçin güneş köyU olmasın? 
Yoros'u necien yüz veya uzun bu
run demiyelim? Souk sudan Kisarna
ya değil, Kaynak kilyüıw insek ne 
oım·~ Ayafilbo .kanı cUbbesile aramız
da dolaşınağa nasıl cesaret IJuluyur? 
Yalı boyu, Ayafilhoy'u teııeleyeınez 
mi? 

Yurt bncaklanmıza ve şirin 'l'ürk 
köylerimize Ttirk bayrn(!;ı gibi stisln, 
ahenktur Türk isimleri vermeliyiz. 
ÇnnkU 'l'ürk ismi de bayrnk gibi bir 
istiklal sembolüdür . 

lerde 4ı,ı dlr. ----- ----- -----
Evli nisbeti on binden fazla nüfuslu bir daha velenmemektedir 

tehirlerlmizde erkeklerde %43 buçuk- Son n lHııs sayımının 11eticeleri, 
tur. Kasaba ve köylerde bu nisbet er- memleketimizde ya~lurı 2;; ile 45 arıı
kerlerue %391 kadınlarda %40 a dO ~- sındaki bekl\rlıırın · ynni evlenme çağ· 
mektedir. Bu rakkamlara bakılırsa köy· larını hir aile yuvası kurmadım geçiı 
lerde evlenmenin dtthıı az olduğu zanne mekte olanların - sayısmı 200 bin ka· 
dilebllir. Halbuki vaziyet tıksinedir: dıır gösteriyor. işte, zaman zaman tnze
Koylerde çocuk fazla olduğundan, bit- !enen «bekarlık vcrğisiı. ne mevzu teş
tabi umumt nüfusa nu'Zaran nisbct düş- kil edenler bu 200 bin erkek bekardır. 
mektedir. istatistikler, bOyle bir verginin ken-

Dul nisbetl, kalabalık şehirlerde, dilerini evlemiye icbar etmek hususunda 
erkeklarde %1,6ı kadınlıırdu i ·e %15•8 faydasız kalacağını da ğösteriyor. Zira, 
dir. Az nüfuslu yerlerde bu nisbet er- karşılarında aynı. çağlarda dünya evine 
keklerde %1,3 kadınlarda %12,2 şek-
lindedir. ~irmekten çekinmiş bekar kız yok gibi· 

Bu rakkamların şayanı dikkat bir dir. Bekarlar veı·gi zorile hep birden 
ifadesi. dul erkeklerin, kadınlardan zi· evlenmiye karar verseler bile, kendi
yade evlendiğini tebarüz ettirmesidir. ,erine eş olucuk kız bulmakta hakikt 
Kocası vefat eden ' kadın, ekseriyetle, bir talislzliğe uğrayacuklardır. 

DO G lJ 

erler 
Erzum şaseleri 
ve cıvarı 
ağaçlandırılıyor 

Trabzondan on bin 
akasya 
nıübayaa edilecek 

23 ikinci Kanun 1938 

DOÖUDA ŞEKAVET TARİHÇESİ 

Doğuyu yalınız şakilet 
değil, Hamidiye alaylatl 
da kasıp kavurmuşt~ 

Van Valisi kırk kilometre~ 
bir yere gitmek için kolordudan bin silah\ dO 
top aln1ağa mecbur olmuştu , 

Yazan: IL\llHİ OOÜ.~ ---
Yeni sene Erzurum Vilayetinin şosıı Doğu diyarının uzun seneler emni- Şu halde Hamidiye siivari .. t ııı' 

ve clvarınınm leşcirinde kullanılmak Uz· yet ve asayişini bozan şekavet zalemesi cşkiya zihniyetinin uı~:e 
re Truhzondan 10 bin akasya mubuyaa erbabının sonuncusu olan ( Aydemir ) asker fesi ve hırsızlık dUşUnces.ı 
edilmiştir. Akasyaların 3 - 4 yaşınrta iyi faza olan kalıbı l\zerine de bır. 

de Kars vilayetinin sıkı ve ciddi takibi uniforması giyınislerdi . y aıılıJll~ 
neşvUnema bulmuş olanından seçilmesi- neticesind3 ele geçirilmiştir. Bu suretle · cifi 
ne itina olunacaktıtr. Btı ağaçlıırla Ilıca eserlerden alınmış ve bıı m 

Doğudıı şekavet, memleketin her tara- '-'l'ksek ı·cıare lııışınd •ı çalışmış ıed. Erzurnm şosasının on kilometrelik bir 1 . k b' t .h l .] ' r .. 

fında o du~u gıbi artı ır arı o muş- isiAilınis olıın bazı veka\.'iin 11ura kısmı teşcir olunacaktır. tur, Yenilerinin türemesi de Cumhuriyet · 11 • 
1 1 llkbııhar da Vilayet, Belediye• d ri çok fayda ı 0 ıır. . bl 

hükumetinin adil ve şefkatine ayıınan Kadri Kemııl Kopun )\ıt0atl İmar hirliıtinin yardimHe kurulacak muı;- · 'd s· ka "ls ıı<la ı'ınk"n"ız hale girmiş k '' ~ ı are ı r>;" 1 
n " • ( Kadimcn Dersimliler bUyt1 " oJC 

tııkil b:ı"'çeler idaresi Erzurum şehrinin tı'r Ştı mu··ıı •ısebetle bı'r şekavet tarihçe- y 
n · • · uzak yerlere kadar uzanırlar, ..• e 

Park, teşcir işlerile b:ı~lılıaşına ınes,gul sı· \'e '-'ıne J)ol'ıu ı'llerı·nı·n şekavet tarih· d )"1 • 
· ,, r. soyarlar, ki}yleri yağma e er' ·rdi 

olacaktır. Profesör Lıımber'in planına ~·esi diye bir knç söz yazmayı faydalı ralarıncluki sUrUleri sllrerek, g! 
1
, 

gôre çifte minarelerle Lalapuşa camii gürdnm. mahalleri biç ilmi~ tarlay.ı _çe\·ır ~ 
huvlusuııa modern bil'er park yapıla Eırniyette olmak hUyük bir nimet- Ahali mUdaf Rasızdı, küçük bır J1l 
caktır. tir. Dünyada her nimetin, her iyiliğin ve met mala uzanan elleri cana da~ 

her yardımın beşeriyet üzerinde bir te- d 11"' 

lilkld ve tecellisi vardır. Fakat bunların di. Uzun zamanlar devam e e~ \C ı Tarim kredi ve 
satıŞ kooperatifleri 

Un tesiri altında bir takım T_ur e 
hep~i e~ni~ct nimeti ka.dar bUylik ~le· rinin de Dersimliği kahul ettığlfl 
ğildır. Bır ınsan ekmeksız kalır, fa at he yoktur. ) ~ 
emniyetsiz kalamaz. Yattığı zaman rahat Büyük savaşta Rusların ,·e F. rl f 
uyuyamazsa veya yalnn sen~lerde ol: ı kerlerfle beraber ermenilerin flegt 

Kooperatifler önümüzdeki duğu gibi sabahlara kadar elınde tnfeğı rüyüşlerile şehir ve kasabalara 811, hasat n1evsiıninde evinin içinde, arkadan bin bir çeşit rinde bu şehir ve kasabalılar c u 
malzeme ve vasıta ile kapalı kapısının ve mal kaygusu ile GOney ve 13a edİ 

işe başlayacakler arkasında nöbet beklemek iztırarında dolu taraflarımı akın akın gö? rde 
Erzutumda bir tarım kredi koope· kalırsa o vakıt hükumetin bir manası !ardı. Eşkiya yollarda ve vadıle rı 

ratifi kurulacHktır. Bu kooperatifler kalmaz. Bir htlkOıııet harici emniyeti su kurmuş bekleyenlerdi. . ~u ~~rı 
merke1. kuzusile Hasankale ve Aşkale kadar, dahili emniyetini de tesis etmek leri silahsızdı. Bunu pek ıyı ıııl d 
Oltu kazalarının merkez ve ııahiyelerile b · t· d ı· ya her fırsat dltş Ukce sih\tısız, rı1' 

mec urıye 111 e< ır. dağınık göçlerin üzerine saldU'll .
1 

• 
münasip beşer bl\'-'llk köyüne kurulacak 'I ı ı t ı )•tıı·ıı ı<l(•] · i ı· S'"' ıılaı• bı 

" ·' <'UJ '' iP • 1 1 
' ·' • " ları zorba dUş mandan kaçıra 

1
., ve önDmUz<leki hasat mevsiminde işe ., J 

Bağrı yanı millet, harict bin bir yorganlarına giyeceklerine ve J 

buşlıımış bulunacaktır. Merkerde toprnk muharebeye hedef oldukca hiç olmazsa .erine varın~aya kadur soyınuŞ ~ 
ve hayvan ıııcıhsülleri, Oltu fa meyva d' IJOr., 

memleket içinf!e rahat etsey ı ona razı .,:evirmişler, soygun mallarile er 
i~lerile de uğraşmak üzere kredi koope- idi. Fukat DOrıli isyanı, Yemen isyanı, ıolduraruk üstelik onların Yd 
ralifleri kuracak ve veni sene muhsulU Arnavutluk isyam, Der~im isyunı ve mü canlarına ela kıymışlardı. yur 
üzerinde iş yapucııkl~ırctır. 

Ornıan mesaha 
memurlarının 
in1tihanları 

temacliyen manasız i o;yanların arkasır.chı ev ve barkından ayrılırken ve neP: 
şu veya bu yerlerde Türk kanı akıt ları tekrar. yurduna dönerken 

1 
makla bl\nyei milleti zafa düşDreceh çeşitli ve acıklı kötUIUklarle karıışıJ 
bir takım s\!rscri, sergüzeştcu harekatıc. bir çok mu! ve can kurban verlll 

111 
mahvoldu, ğitti. Bu isyanları bastırmak Bu zavallı insanları him bu bll 
için ikide birde topluıııın Hedif, Müs- tiriyor ? Bunların malına ve 

11 
Orman teşkiH\t kanunu mucibince tahfizlar bıı şekavetin menbaını teşkiı K.imler giriyorlardı ?. Bu sorgulartıJJ. 

tayinleri mahallerine ait bulunan orman ederlerdi. çnn kü Redif ve ml\siatıfızl!ll ıılığı çok kısadır. Hepsi de H8 

mesaha memurlarının seçme imtihanı isyanın tenkili yolundu ölmek ihlimcılinir .ılaylarıncta bulunan Toprak rt 
Vali muavini Hilmi Balcı'nın reisliği al- kuvvetli olduğunu bilirlerdi, Dağ beyleri ve Aşiret Başka0~11 
tında VWlyet Baylar ve Ziraat mlidür- 11 · ı· 'J' 1 il\ Hüseyin Paşalar, Emin Paşala~, , 

nmıc ıyc l'Ş i :.tı ç f 1 ıre · 
1 ·ı Uh el' · d ot kk·ı aşiretleri, ite Hu itler, ve sa ··1 ene orman m en ısın en m eşe · ı O ·manlı ordusu zamanında Değuchı Y 
bir hey'~t ?,uzurunda Halkevi sal~nunda ınUsta~ar bir emniyet kurulamamıştı. On Umumi Mürettiş Sayın ba_ ı1tS 
pa. zurtesı gu_ nU_ yapılu·c· aktır.. İıntıhanda dokt"ızuncu ynz yıl ortularına dorrru bu 'Jzerin Valiler toplantısında kı ~l<,-

k 1 d 1 il f; dan : (329 da ben Van Valisi 1 
.. Zıraat :e_ a etınden g~n erı en sua ar mıntaka geniş bir anarşi içinde yüzü- dlometre mesafedeki Şatak . ~~ 

sorulac,ık ve yazılı 0.1 .. caktır. yordu. HükOmet bunun önl\ne geçmeı.. ~itmek için Kolordudan 1000 sıl\a 
Kazananlar 16 lıra ~aaşla. orı~an için bir çÖk çare'ere buş vuruyordu. top ulmağa mecbur oldum. ÇOll 

mesahll. memurluğuna tayın tescıl edıle- Bu meyanda ( Hamidiye ) teşkilatını yar boğazı hatirnak idi. 
ceklerclır. • b 'f l'..I 

Bu gece nöbetçi eczane 
"İstanbul,, eczanesidir. 

yaptı. Bu suretle hlikOmet otoritesini Van Y~li~i ~ekir Sami ee gll':ı 
buralarda teessüs edecek kabul etmişler nında Ercıyışlı bır şaki (Gevaş ) ·c. 

' . . .. U 'd . hUkıl t etıııı.r . ..t 
di. Halbuki iş hiç de böyle bir netict y~r~ı uç g n 1 areı.. . me. re '-i 

.. ·t d ' B t ·k·ı·t b" ·tık · t' . dı ıle, ahkamı şer ıye ıle ıciıl .ı;8'1· gos erme 1
• 

11 
• eş 1 a 10 

• u~ ım ıya-ı Halkın maruz kaldı&ı cefayi tlJ" 
zı vardı. Bu lmtıyazı şahsı nüfuzu do buyurunuz.) 0 r) 
ğurclu . Tesallütü mübah kıldı. (Ar~ 

Edebi Tefrika No: 43 
- 'tuhaf şey ! dedl. Şiındl akİıııttı geldi biliyorsunuz?. Hiç 

münasebeti yok ama, geçen gece söylediğiniz sözleri hatırla• 

dım. Bana Pek kıskanç old:.ığ11nuzu s;Jyleıniş iiniz değilmi ? 
GENv IMADIM 

6•1l sini beklemeden asubt bir hareketle yürüdüm, yanın 
uzaklaştım. t' 

Ondan sonra yanına hiç gitmedim. Birkaç tanıdıkla da11ff'~ 
tim ve ellerinden kurtulamıyacağımı, durmadan dansetıı'l ~ 
lllzım geleceğini anlayınca bir aralık gene terasa kaçtloJ 
Semayı buyuk bulut parçaları kaplamıştı. Uzaklarda te1'l el 
yıldılar parlıyordu. Hava biraz daha serinleınlştl. Ateşlfl' 
içiııde yanan vücudumu ı Uzga.rın !!erin okşamalarına bl 

Derin bir acı ile sarsıldım. Benim o gun kısı..ançlık yüzUn
den kendisine seHlnı vermediğimi ima etmek isıiyordu. Ne 
söylerse !iôylesin bir şey belli etmemek, ve tahııınmUI etmek
ten baska çare kulınamıştı ! Urpertiler içinde kal.ın, halsizleşen 
vücudumu toplumaya çalışdım. O yUzU gayet ciddi devam 
etti. 

- Hatta o gece söylediğiniz adanı eğer size ihanet eder
se onu öldUrebileceğinizl bile söylemiştiniz, no tuhaf ben bunu 
sonra uzun müddet düşUndUm. Sizirı bu kadıır ileri gideceği· 
nizi, katil olmak.an çeklnmiyecek kadar müthiş hareket ede· 
ceğinizl aklım 'almıyordu. 

Halsiz, yavaş bir sesle : 
- Ehemmiyet vermenize hayret ediyorum, dedim, onlar 

iar için söylenmiş saçma sözlerdi. Hakikat olınalarına imkan 
yok. Zaten hakikat olmaları için onu soyliycn insanın öldUr· 
tnekten çeklnmiyecek kadar derin birini sevmiş ve kıska11mış 
olması lAzımdır. Halbuki.. 

Durdum, birrtenbire kendime iyice hı'lkim olmuştum. Vilcu
tJum onun kollarının arasında . eski çevikli~ini buldu. Başım 
dimdik sert bir sesle ilave ettim · 

- Halbuki ben kimseyi sevmedim ve sevmiyorum da.. 
O gene güldU : 
- Buna da inanıyorum .• 
Bn sözU de öbürlerine inandıgım kadar fn.ıınyorum demek . 

ister gibi söylemişti. 
Dans bitmişti. Derin bir nefes alarnk ktıllarınt'lan ıyrıldını. 

Acı bir tebessümle : " 
Her ıamın danı ederken bu kadar sıkılır mısınız? dedt. 

Yanyana yavaş ya-..aş yoruyorduk. İşitmemiş gibi clav:an-
dını. O biraz daha yanıma sokuldu ve fısıldadı: 

- Yarın Mecidlyeköynne gelece~ misiniz? 
GUlerek başımı çevirdim: 
- Gelmemem için hiç bir mani yok. 
·.~fon ders. diye mırıldandı ve koyu mavi gözlerinde garip 

bir ışık yanıp sönerek gözlerime buktı, Yüzünün hatları geril· 
miş ve hafit sararmıştı. 

- Yarın seninle uzun konuşaça~ız küçl\{ dostum, dedi. 
Hem çok uzun .. Sesimi çıkarmadım. Onun birdenbire eskişi 
gibi gene samimileşmesi kalbimi kinle burktu. Sel9.m ~esele· 
sinden sonra kendisini şevdiğinıe epeyce kanaat getirdi diye 
düşOndüm. Yarın beni avucuna almak için kiınbilir neler söy· 
lüyecek, kandırmak için ne yalanlar uyduracak .. Ona metres
leri kafi gelmiyor demek !. Biraz da saf, temiz aile kızları ile 
gönül eğlendirmesi lazım .. 

Kaşlarıırı çatıldı. Boğıık bir sesle ı 
- Yarın uzun uzun konuşacağımız şeyler ölduğunu zannet· 

miyorum; dedim. Zrtten gevezelik yapmak, masal dinlemek 
için değ-il, re~mi tamamlamak için geleceğim .. 

Yüzü büsbütun sarardı. Bir şe"yler söylemek ister gibi bir 
hareket y<lptı. Pakat sonra susarak ytızUme baktı. Jfayrcl 
ettim, gUlümseyordıı ve koyu ına\'İ gözleri . pırıl pırıl adeta 
mesut bir mana içinde idi. Bu hareketi ile beni btlsbütün 
cıld lrtınış oldu. 

Karşıda yanlarına gelmemi işaret eden l:ir ahbap gurupunu 
gösterdim : •Müsaade ederaeniı gtde<'e~tm,. ve oevap verme-

kuruk bttşımı ellerimin arasına aldım. ·el' 
Demek Akif Cemal o gün kendini görUnce başımı çe~~

şime lazım gelen manayı verın iş. Kendisine duyduğum ıtl1 ttJ 
iyice emin olduğunu bu gece pek mükemmel ihsas etti. ll,8 e' 
üstelik alay da etti benimle. Sevdig-iniz adıım ihanet ed•~r 
öldüreceğinizi söylemiştiniz,. demesindeki gizli mana oıd,t 
danda. Bu sözle kendisi o gün öldürmek isliyecek k8 

kıskandığımı anlamış oluyor. ti 
Ne emin ve mağrur bir hali var 1 Beni de öbürlerinin 5!J1~ 

sına indirmek tçin inat ediyor. Botun emeli defterindeki kllgıııl 
isimlerinin anısına bir tane daha eklemek ve •öbürleri ~ 
onu da mağlô.p ettim sonunda,. diye biraz mağrur olmak· dİ 
de •dost muyuz?• .d.iye sordu. Dost olan insan böyle~ 
hareket eder? Kendısıne duyduğum zaafı anlar anlamaı:ı e
nlmle gönül eğlendirmekten vaz geçip kendini a-eri ~eJ<rJl 
IAzım değil miydi? (j 

Omuzlarımda gittikçe fazlalaşan bir ürperti duyuyor" 
Başim öyle ağrıyor, öyle ağrıyor ki.. ,. 

İçeri g!rdim. Akif Cemal ortalarda yok. gitmiş o1B~8ı 
Hacer ti alamın yanında oturuyor, yanlarına gittim ve I<tl td• 
e~ilerek, eve gitmek istediğimi söyledim. llulam itiraz e,,. 
Fakat Hacer yüzüme baktı ve iyi bir halde olmadığımı 8~ 
yarak: •YüzUn sararmış, dedi. Kendinde bir rahatsızlık b~ 
diyorsan durman doğru deg-il.• O sırada Yusuf yaııı 
yuklaşmı§tı. Hacer hemen ona dundu. ,1 

( Ar~11r ,,,, 
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EN~ SON HABE RLER9 I ASliKMY• Tarihi 

lliiliiTABYAll ~:~~: 

ispanyada Müthiş Muhareb~ Fakat bir gün birdenbire 
-;:::::_ b .. · Erzaruma kadar akseden 

Almanyaya daha Mahare eye yuz kadar t . 1 · d ld 
~n vapur tayyare iştirak etti Erz~~un ~~~ev~~!ı. eıı~~~eçen ~aıııan 
sıpariş edilecek kap nışlar, kimi atlı, kimi yayan o~a1·ak Güınüşlü 

Asi tayyarelerin bombalarından Barslonda Künbet yo:undan Deveboynuna doğru koşuyo:·'ardı 
Ankara 21 (Husust Muhabiri -

hllıden) - Devlet DenfzYullan hesa
bına Alman tez,.Ablannda inşa edll
lllekte olan on dört vapurdan bafka, 
l>enlzyolları idaresinin daha on va
Pur slparı, etmesi katar altına a -
bnnılftır. Bu slparlflere alt olan pro· 
Jeler hazırlanmıt ve tktlsat Vettlle
tlne verilmlftlr. -

180 kişi öldü, 2QQ kişi de yaralandı _ Bu badirenin. beki de . geçirileceği . .cesur Erznrumlulıırın lmılat J!Clıne· 
umlt edilmekte idı. Onun lçın efrada kı· sı, sıperlercleki uskerleriıı marıeviyutını 

. ~ sa bir istirahat verildikten sonra, derhal bir kat daha kuvvetlendirmişti. 
Barselona, 21 (A.A.) - ( Resmi 1 dlrlldığine gore evvelki günkO bom bar· istihkamlarda bir takım tadiller ve tas Şimdi buradan düşman suflıır: nze· 

teblıg) Dün Pcrlyor Ccbhes1nde vuku dıınan neticesinde 180 kişi ölmOş 200 hihler icra edilmesi, yeniden siperler rlne kııhir bir ateş boşnımıştı. Siperleri-
bulan muharebe şlmdiyckadar devam kişi yaralanmıştır. vncuda getirilmesi gibi tahkimat tşlerl· ı nl terkederek ileri utılınnııytt hıızırlanan 
eden muharebelerin en şiddetlisini teşkil ne girişilmişti. dUşmım kuvvetleri, derhul sur~ılınışlarclı. 
etmektedir. Asi kuvvetleri dan saat 4de \'nımra Alılan Bomba . Düşman kuvvetleri de, atır oğır Muntazam hucum kıt'aları hemen dağı· 
Yapdıklan bir taarruzda ağır zayiata Barselona· 21 (A.A.) - Milli moda· ve ıhtlyatla ilerlemişlerdi. Hasankttleslle larak, karmakarışık bir ha!de siperlerine 

ltaJyanlar İngilizlerden uğramışlarsa da Motekal mevziini eıe faa Bakanlıtmın tebliğine göre Arağon Deveboyuunun ara yerinde vaki dDz koşmuya buşlamışltırdı. 
geçirmişlerdir. Yapılan hava muharebe· limanında demirli bulunan bir vapnra ovaya girmişler.. Deveboynu cihetine hDUşm~na indiril~n. bu darbe, blHUn 

para alanı adılar sine 100 kadar tayyare i~ tırak etmiş bombardıman esnasında isabet eden bir yakın olan Korucuk köyünün beri tara· cep eye sırayet etmıştı. 'fllrk cephesi, 
Londra, 

21 
(A. A.) - Bir mDd~~t· bunlardan yalnız bir asi bombardıman bomba neticesinde 4 kişi ölmOş 3 kişi iında, Türk istihkamlarına muvazi bir her noktıtsınd~n oteş püsküren volkan 

lenberl Londrada bir ltalyan bankerı ıle. tayynresile bir avcı tayyaresi düşOrOl· yaralana.ıştır. vaziyette yerleşmişlerdi hMallhne gelmlştı. Baştıı Ordu kumanclunı 1 k d • · u tar Paşa olmak tlzre, blltün kuıııun-
ngııız B.ınkalan arasında yapılım re 1 mOştOr, llükOmetci!ertn malzemece za- Fransayn İlllcn edenler • • danlan, zıtbltlerl, askerleri ve imdada 
ınu~z k 1 · k' kalmıştır yıatı yoktur Tecrinievvelin 23 üncn annnne ka- I a ere erı a ıın · · Madrid, 21 (A.A.) - J<'ransa elçi· ... 0 ge ~n cesur 1'.rzurumluları coşkun bir 

Dnrsalon Uombaı·dııı1n11111tJa i dar, bUtün bu muhit derin bir sükunet sevınç istilA etını'ştı·. 
ığıne ltica eden 20:> İspanyol 18 kam· ı · d k ı Üh•nl••ri l k il i çın e a mıştı. Fııkat, o gün, blrdenbl- Fakut bu sevı·ı1ç, çok tızun su"rıne-
yon a sev ed m ştlr. Bunlar Fransa he· h 

_Barselona, 21 (A.A) - Resmen bil- sabrna bir manastır' yerleştirilecektir.• re er tarafta top sesleri gllrlemişll. mişti. Mühim derecede imdat kuvvetleri 
Erzuruma kadar akseden bu top almış ohın duşman kuvvetleri, tekrar 

J l sesleri, şehirde derhal bir heyecan uyan- şiddetli taarruza geçmişlerdi. 

J OP.O n ar 850 kı·şı·ıı·k bı·r dırmıştı. Birçok kimseler; Tor~ siperlerinin biraz gerls'ııde, 
- Ne oluyor? .. DDşman mı bastı? .. kllçllk hır tepeciğin Ozerlııde mUteınııdi· 

l 
•ı • Diye; bu gQrOllOnün sebebini anla· yen umumt vaziyeti tetkik ile meşgul 

ULUS ~
1 

Refikımızde bugün çıkan 
başmakale 

lstanbul ngı ız muH L_rezesı'nı• mak i;in oraya buraya koşmaya başl11- olan Ordu kumandanı Muhtar Paşanın T ; mışlardı. dOrbOnü, tekrar sağ cenuh Qzerinde 
A nkaru. 22 • h En çok telaş gösteren, HOkQmet tem~rknz etmişti. Burıtdtt vaziyet, tekrar 

ım a e -'eceklerdı• memurları idi. Bunlıırdıtn çoğu, vazifele· tehlikeli bir devre girmek istidadını 
tstanbul iki imparatorluğa başşehir· a ~ rini terkederek evlerine dağılıvermiş· göı:,lermi, ti. 

lik etmiıtr. Bugon merkezi Anadoluda lerdl· Muhtar Paşa, başını urkaya çevlre-

ın KPmtılist TOrkiyenin en büyOk şeh- 1ngilterede işçi Part:si Japorı n1allarına boykot vapılma Aradan bir çarlk geçmeden, herkes rek etrafına göz gezılirnıiştl. Birkaç 
ve limanıdır. Fakut Anadoludnkl J . . .ı dağılmıştı. Hükfimet dairesinde, hiç kim- adım geride, koçuk bir halı serca:le 

Devlet, Anadolumın diğer şehi.rlerini ve Slnl Ve aponyaya zecri tedbır tatbık edilmesini istiyor se kulmamıştı. Kendilerine sığınacıtk Gzerin~e namaz kılun Kurt lsmJU Pa-
llınanlıtrını da imar etmek ve ıç Anado· Ş h 

2 
. . . . yer nrayanlıır da birer köseye çekildik· şayd hıtaben: 

ıu ile huna uit limanlıırı, Doğu Anada· 
1 

ang ay,I 1 (A. A.) -:- Tıyençınden beynelınılel ımtlyaz bölgesi ile Fransız leıl için, cadde ve sokakhtr da tenha· _ Paşul.. Namazınızı çrıhuk kılınız. 
lusu ile buna ait limanları, Eğe bölgesi ge e~ 1~~ber e~=I :ör~ :unko vaziyet imtiyaz bolgesinde polis Japon aleyhda· !aşmıştı ... Bunlar, cesaret ve imanı za- duşmen, sat cenahı yine fena hnlde 
ile buna ait llmanlun birblrlerlle geniş rer:ın ~ ev;e n eni ala fazla olma~- n lethiş faaliyeti ile mıtznun erkek, ka· yıf olanlardı. zorlamaya bıtşladı. Derhıtl oraya gldl· 
ve medent ml\nasebetlere getlnnek kara· alt erat r, ahpol n t• tadedpierij adelta bır dın 89 Çinliyi yakalamıştır. Buna mukabil; Erzurumun mert ve niz. Taburları takviye ediniz. 

ı b
. .1 1 · o uma om ına ye ın e r. apon ıır ha· 1• d Dedi rında olduğuııdıtn , stanbul tu ıatı e ur cesur ev atların ıın birçokları d11,ellerlne · 

rolden bir diğerine bir fonksiyondan bir dlseye sebep olun şııhsın saıtl 15 den Japonyaya zecri telblr talblkını geçen muhtelif cins silahları kapmışlar İsmail Paşa namazını çarçabuk kıla· 
dl 

. . ' d d evvel cezlaandırılmasını istemiştir. Eter ISlc)'t•nler Kimi arı kimi '-"aya ol k ( GD • 1 ' rak, sat cenaha şitııp etmişti. Ve derhul 
ğerıne geçmek ıztmmn a ır. bl 1 d 850 k' 'd • • ,, n ara muş D b . İstanbul için daha Ankara baş şehir r çarpışma lo s.a~ ı 1 ışı en mO· L d 21 ( A O kOmbet ) yolundıın, ( Deveboynu ) na la u~lar ~a~vıye edilerek ateş şlddet-

ııa .. 
11 

hu at hir yeni rekkep olan ngılız kuvvet erinin imha- on. ra, ... A. .) -Treld nyon· doğru koşuyorhırdı. lendırilmıştı. Düşmanın hOcuın koll trı, 

t i
n edilirken bıı yer_ Yk' . Dev· sı muhakkaktı. Mühlet saatının blttlti larla Jşçı partısının Japon mallanna boy· Deveboynu cephesindeki olduklnn yere yatmışlar· bir müddet 

a 1 mukadderdi Buaun artı yenı . J 1 b' . . k t h vaziyet, ' ı . · "' f d i li et· vakıt npon ta e ının gerı alındığı an· o ususunda yapt•kları toplantı so- şu idi: buş kaldıramamışlurdı. Sonra ateşe 
~t gövdesı tarihin ktt a~n a r sam ı d · d ' rnış sayılır. loşı mıştır. nun a .resmi hlr teblıt neşredilmemiş DOşınan; harp hattının hemen her ev.ıım ederek, yerlerde sllrüne sürUne 

Genç bir endOstrlnin bOtün mem· ve netıce gelece~ toplantıya bırakılmış· noktasında, birdenbire hOcuma geçmi~ti. gen geri çekilmeye ·ha~lıımışlıırd.'. 
lekete şumil olımık kurulması, demiryo· ŞnngJmyda le\'klfl<•r tır. Bu heyet Juponyaya zecri tetbirlerin Fekat bilhassa mühim bir kuvvetle, Avcı hatlarına kadar u~rlenıış olan 
lu protramının hlltün memleketi bir ağ Tokyo, 21 (A. A.) - Şıınghayda tatbıkınıda da Israr etmektedir. Tork cephesinin şat cennhındakl ( To- Liva kumandanı Rlf11t Paşa, saA' IJacu· 

gibi kaplnması ve yer yer, bölge bOlgc y k h palak k~y .> yOndeki siperler OzP.rine ğından . bir kurşunltt vııruıaruk .. yere 
irvalar iskalar ve imarlar ile bütün a a 1 anan 1 r s 1z1 a r yOklenmıştı. Buna binaen asıl hakiki devrllmıştl. Fakat derhııl mevkııncten 
rnemlek ti odern jstihsal ve mübade· hücum noklası, burası idi. uyrılmıyaruk, ( Kttyınakam B.ıhri Bey ) i 
le hay:lı:tt m geçmesi bu taze De\'let (Ü&tyanı Birinci tuıyıfada) bundan dört 'iÜD evvel beral>erce dUkkl· Hamiyet hisleri galeyana gelen ve yanına çutırtmış; lmıb~den emirleri ver· 
gövdesinin hem cephe hnsusiyetlerini, Kız Rebia 18 yaşındadır. Fakat nüfu- na pldller. her biri bir ateş parçası kesOen Erzu- dikte;. sonra, geri çekılmlşll. 
hem de. mukavemet besaplannı ihtiva sa küçük kaydedilditl için evlenme mua- T~b4it Edllmı, rumlıılar, doğruca bu noktaya koşmuşlar.. ıfat Paşttnın vurultlutunu Muhtar 
eylemektedir. melesi yapılamıyor, Tahire nazaran kızın Tahir, CO'bi'ldt-n bir t>ıçak çı&.~r<'ı. Keşif düşman ateşleri altında bunalan Paşa haber alı~ almaz, mwrkeıde bulu. 

işte tam bu sırada AtatOrk'ün yara· yuşımn tıt!ihihl için lazım gel~n Den katlllm, kaçakçıyım. Sen benim kim uskerlerln arasına glrmlşlP.rdl. n~n. ( Liva Akıf Paşa ) yıı habe~ görter· 
lıcı ve ku ld resi Jı;;tunbul bölgesine teşebbOsler de yapılmıştır. Hadıse olduğumu bUir mialn? Atzından bir tek Bu noktaya ( Rırat Pa•a) kuman mış, .kumandayı ele alması içın emlt 

rucı 8 · ~ k bir ı... Tahl k laf 4uya ı k d · ' v • vernuşll tevrilerek buraya da yeni vazifesini \'e den üç gn evvtl ız, a""'lam re a· yun, aen eserim dedi. Ben do a edıyordu. Düşmanın sel gibi gelen Ak'f 
Yeni çehresini veri or. Bu vazife 'fOrki· çıyor. Baba.Sının mürac_a.ati üzerine bera- ı korktum. top v.e tOtek ateşleri, her tarafı yalı or-1 ·ı ~aşa . ~·ıldırım stll''ııtlle sııA' 
Ye Cümh 

1 
•. Y bO Uk ve en gl\· berce mllddeiumum111ge gidiyorlar, ve Fakat artık Faruk ile beraber çalı.ş • du . .5ıperlerdek1 askerler bumıl Ykl cenaha yelı~mlftı. Hayret verecek lılr 

Zel Şehri u: yetı~:a~n o:~akı'a1ır. Yeni Rebia gönül nzasUe Tahire ka.çtıtını mat istemiyordum. Bir aun tenekeci Şefik oeraber mevkilerini t~rketmf :~a a sUr'atle, cephede ehemmiyetli tadilat 
Çehre . ye lı d kucakla· SÖylilyor. Tahir yeni bir hayatın arifesin- dUkk~nda. 'bulunuyordu. Ona da söyle • Yakıt vakıt yaylım atecl 1 Yk r .. yapıuak derhal taarruza geçml~tl. Fa· 

ıse alova ve Bursayı a gi -Xrünmek istiyor dlm Yalnız Farutu hı ... er açara mev· kat bl k Akif ~ak Şarlll K I' t Torkiyenin ilk tu- de yavuklusuna zen n '&" ·ı . n rsız oldut.mdan cudlyet g03teriyorlar .. Düşman ld r urşun, Paşayı da yere 
l'iıın b 

1 
e

1 
e
1 
mıt ıs Yatak yorgan hazırlıyor, ve cihazı dUıU - ~Uphelendlilm1 açıkça anlata.madun. masına meyd 1 1 ın su ır· ıermlştl. 

l o ges o maktır. - v~rnsıyedeıı mttl yıyor d dl an verm yor ardı. ( Arluısı ""') 

1~~:i1~n~~ ~hll~:~~ı:~~oon~m~~be~~~~dl~: ~~ıc~th~g~hUn~r~~~~-====~-----------------~==~~~ 
derı u ~n ~eni planını ~D~ i bir _onu seviyorum, evlenecek 1dlk, ben \'e anlatıyordu. BENİM Ô iaın goç'j'' ve beğonmıştır. Kıs~ 

1 
bu 111 btraz para tutmak için yaptım. 8e- - Ben kabahalllylm, lorkalı1ığundan G RÜŞÜM 

la :nda tanbul yırtık kılığından ur u• vt orduirt ne bileyim? bu hale anı;;ıo n, oiyor, ve ııave ediyor: -
Yır, Avrupamn büyOk ve temiz ve ,ba· Y ' Cahlt tnur EdJyor - Beni herkes namUstu olarak btllr B ı f • ı b Ildır şehitlerin in arasına katılacaktır', Cahlt kısa boylu estmr zayıf bir adam Banll 1Ulra ediyorlar ... n bele... . r ga 1 ana dem i ıt ı• k ı• 
)le Lim~n, gıu•, antrepo gibi ~i~~ nahı· konuşurken teessUrden dudakları tltryor. - Yoncalık mekttblndekl ~et.men 
b sine aıt cihazların yerleri deA"ıştırılecek, - 23enlm hırsızlıktan ha.berim var, Mukimin kardetiytın 4ediit zaman, lbe111 . Bana Doğu köyleri için bir Ye ifr'enen lticrahi dOn için gene 

1,~YQk ve yeni caddeler, geniş meyda~- onlardan şüphelendim, fa.kat beni tehdit ki, ~ok ıztırap Qekiyor, Dudaklarını ısırı .. gafıl : . bııkın ne dl ~or? 
Yapılarak eşsiz camiler abideler bi- ttller korkumdan bir :feY diyemMlm, yor, önüne bakı)for. - Hıslerl ~e heyeoanları damtt· rer te . ' k e · tı a. u • ..ı t L"- ... ::.J Al .... , il · I 111 .. , I t'ıl paınln üıerinde gibi meydana çı a- diyor. raa er s-e,,.. n-r l:AllJOi' re Uğramıftırı şevgf 1 şefkat ve mer· '"'er ntı:ı slJ ı af ur pti a 

•rak, plAjlar, gazinolar, oteller ve Gözlerinden yaşlar döküll1yordu: Faruk Cahlde nazaran uzun boylu, hamet tanımazlar; demişti. So/ul ır duıtaıet dehlile yola 
:~rklar dUn)'anın en gQzel tablab Jle _ Bana iftira edlyoriar, diyor, ben it7ah bir genç, o hAdtaelert inW ~diyor. Elime ispirin Ahpuson koytınde Aaalet ehllllden ntariJvoet bile 
unyanın en nuik ve sevimli insanı Faruğu eskiden tanıdım, bera:ber terzi AH - 'tabiri tanırım, fa"kai anerllkten ~afıyan genç ve Ommt bir halk 18• Erbabı namusta kıymet Jt .• ımadı 

Olan lstanbuUuyu medeni bir çerçivenln Sırrının yanında çalışırdık, 0 askere gtttl, lllln değil, mahalleden tAnırım, <llyöf. ırlnl~ (Hicranl) nln lirik bir kıt11sı Hicranl der sötatrl kalstn 1111di(/tlr 
Ortasına alacak ve merkez tstanbul olınak ista.nbulda maatl! murettı.,Ierinden Bay l>eltçimız oiduğti lçln tanıtın:i. Üüf1ndek1 reçtı. Her ne kadar varsa genç ve lhtfgar 
hrttıe, Botaza Ad l ra Yalovaya

1 
Bur, Süleyman onun amcasıdır ve 0 da amca - elblse:tt 125 llufU§a Mil diktim. Ayda aô Ugradlf1m tantan hlbnnn bat11n• hile lutadma oldttlar aylfr 

~Y• doğru tşl~ ~ a 'ı nakil ~11sıta- sının kızına nişanlı ldi. kuruş ttuıııe botcunu Mıyecektt. Söyle ga•k oltttu;um aıltın Çaflma Kimseden Mttrse~ minnet ltalmadı 
arı bütnn yece ser bizim Yine A•k Sif gün 'l'ahir -et1a ıetırdı, "but\1U N. 'ki. d it heın ora o mıntakayı hem i in Askerden dönünce, kıZI Faruğa ver - nedir?,. diye sorduğumuz ıamAn: atı ır o uniha ili y11nsf1mt1. DOnOn ve bugQnü11 mentııatçi 
P•ha bi ya akın edecek yabancı.tar ~ l o da ook 'kederlendi. kumara, se· - Aiklll'aeuun mallannı iıaeıetmif- DiJltlllar BllrrHesi gö~den rüıgir. Ve m11ddeci temayOUerlni toktttlıyan 
koyaca:.~~~eı bir turizm bOlgesı halıne ~~~ı:\aşiadı. Geçen sene hesa.plara o ter, ben de mallat haraç :ınezat satılırken Kaçımızda ve kaç şehirlide bu bu hieiv ocaba hangi tımıf duygu-

Büt" d senede 400 ura kazanmıştık. lldıtt\, diye Cevl.p v!tdi. ben de inlndun. kadar inee, bu kadar içli bir duygu larının damtıruna dulalet eder btl· 
hıefhu un bunlardan başka da T plan lıaktyor ~ baktım ki lş olacak ıgt.bi Jeğıl Biz ile OAlildt tehdit ettlıc ve tte de \'ar ve kaç fairlmiz de bukadar gü• tnem ki? Siz bu iki parçada J<1uzuır 
orta luı plan dlslplirtl ve ahlakı, OrkD Fakat ~endi eiime atdıni. ben, 4Uklllnlara gireHk hıi'&lztık ettim. zel bir kıta rıızabilmittlr, httısHlyetlhi ve Nef1i kabadayılıamı 
tövdey syalardan yanı başına çeken b~ defte:ahlr ile çok s&mlmt idiler. tena bir Tahkikata devAM edUn1ektedit. Q& • Detıoen kıymet hOkDmlarl i~ih· ve iHtlfadhnl bulmuyor sUnui? 
r~Cek e elbiselerin en güzelini geydı· ıklarım hillettlm. ParH btaden tıaü tna JaJSMtlma .-sn ~ ceotıit dei tabaiyetlerinl satanlardan örken 1\, tr~UU 'f Af ki it 
... lir. Bunun manası lstanbubın ken lfltr J&Pt ....,... Tabtrt llJllmlf, ~· -------------------...:..:.::..::.::~::...J 

IOrt, •Clat.UU oım111dJr. •utnt.-ut • 
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DOGU 

Taşnak 
Komitası 

Hatayda 
(B;ışmıık:tlcden devtım) 

Derhal ı-ôyleyeyim ki: Telgrafta ge
çen coğrafik isimler bu sualın cevabını 

kendiliğiden \'ermiş olııyor. Şu noktacla 
durnrnyar.ak asıl me\'zuıı ge\·iyoruın. 

1 
1 ~.~.O.R. 
Dünkü atletizm teş~i~ 

mDsabakalar1 çok 
zengin ve heyecan il ol 

' Müsabakalara kırk atlet iştı 
•• 

etti, önümüzdeki Pazer g 

AE - 2 Denizaltı 
Gemisini 

Nasll Batırdım? .. 

Ta~nnk komitesi Vanan, Erzuruında, 
Şarkla ve memleketin her laruf~nda 

Ermeni milletini siyasi ve Avrupai müj
delerle iğfal ederek 1311 ihtilalinden iti
baren Türk milletine, Türk hayatiyetine 
suikast dilşüncesinclen bi .. un hali kalma
mıştır. Harbi umuminin en hatırnak ve kayakla bayrak yarışı yapıla 
l
çelm günlerinde ve safhalarında 'faşnak 
komitesi mensupları, Ermeni zabitleri, Atletizm Ajanlığının tertip ettiği iki 1 enerjile teınamlactı ve geçe~ 

ı Ermeni efradı dü.şman tarafınu ku~:arıık haftalık teşvik ve deneme mUsabakaları rekorunu bir buçuk dakika f~~ 
memlekete ve millete karşı en bllyUk dUn öğleden sonra vilayet önUnde ya- Halil <le, muvafrakıyetli bir bit•~ 
ihaneti ve casu:;luğu yapınışlardır. Har- pılclı, hava aç:k ve güneşli idi. DO.nkn ci geldi. Bundan sonra üçOnc_::., 
bi uınumi arifesinde Erzurum mebusu mO.sabakrl~ır da heyecanlı oldıığ"u için cD, beşinci, ve altıncı IIı:ılksır 
l:'astırıııacıyan, Van mebusları Vreınyan, \çok kalabalık bir seyirci kitlesi vardı. Bu koşu en zor şartlar altınd81 
Papasyun ve bu komituya mensup lşlıan Diyebiliriz ki Erzıırumun yıırı halkı bu ğındun ve koşucuların supayk 
Aram ve enısuliTaşnuk rUesası .Ermeniler 1 zevkli müsabakaları seyretıneğe gelmiş- olmayıp lastik pabuçla koşınal~ 
arasında tabur, aluy, fırka, teşkilatı yap-1 ıerdi. zurumun 1951 derecelik ~ 
mug-a ve bunları silllhlandırmı.ığa knlıo~-ı Saat tam ikide blltUn atletler yürü- önüne getirilirse rn, 1-:.J d ı4'. 
ıııışlurdı. Harp ilan euilıp silah patlayın- yüş kolile Bölge binasından çıktılar, bir memlekette ve i\'i bir sııh 
ca Van şehrinin Hıı~:boğan mevkıi ve vilayette kendilerine tahsis e tlilen oda- saydı, lrnşulculıırıını;ın aıacaf 
mahal!e~i udeta nıu:;tunırnın mevki imi~ lara geldiler. Yolda biriken yüzlerce mubalağa değil bir hakiknttır. 

Lutf i cok acı bir lisanla 
' 

konuşuyordu, onun bu hiddetine hak 
vermemek kabil değildi gibı oralla bulunan kıtaıarımızı, masum halk atletlerimizi alkışlıyor ve teşvik rekorunu kırabilirdi. 

Turk nıiılcliııi arkadan vurdular. Vun, ediyordu. Ge~!en hıırtanın ve bU 
Bu :?ırada gemi b!rden'b!re durına·~ liltıi çok acı bir lisan ile konuşuyor - ·tıpkı çetin bir muharebe cephesi olmuştu. Mnsabakaya haşlanrııazdan evvel galiplerine hediyeleri Bölge 

mı? Geriye döndlim baktım, yanıma ver-
1 
du. Onun bu hiddetine bu kırgınlığına hak MUlcırekeyi tukiµ etlen aylar içimle Vali ve Bölge Bıışkuııı lltışiın lşcnnla ve Vali tarahnılıın verilecektir· d• 

dikleri Alman yUzlbaşısı Gerç makine ha- vermemek kabil değildi. Muhtelif mevzu - yine 'l'aşııuk komitesi, Hum,.mrn, B.::rlı - di
6 

er biitüıı büyülder de nıllsabııka yP, - Spor kafilesi ile pek yak111 

yaıtını ıst:ıpere almış .. . Ben de birdenbire lara sevketmek istediğimiz muhavere yine 

1

11111 geııış a~tült cuuueıenııoe 'l'urk kanı rinc gelmişlerdi. Polis yollarda seyrü- zona gidec~k olan utıerimiılll ıe 
şaşırdım. Bu tiuru.şa blr mana. veremedim. donup dolaşarak bu tam -ele geçirıleceği dokınfışleıdi. 'l'aşnak, Hınç.ık, Ramgu- seferi temin ediyordu. yUzümüzl\ güldürecek neticeler 
Gemiye tekrar tam yol verinceye kadar sırada kaçırılmış denizaltı gemisine ıntı- . var kuıııitaluıı, yaplıkları her ihtiUtlde ceklerinden eminiz. 
tahtelbahir de daldı ve elimden kurtuldu. kal ediyordu. Saatlerdir aynı mevzu üze- Türk milletinin uıuvvn cenabile karşı · :\hi ·ahalmlar Xnsıl oldu '! lüıynlila Bayrak Yarışı 1·~ 
Sen olsan kızmaz mısın? Nedir bu adam- rinde konuşmak_tan adeti\ yorulmuştuk. Jaşnıışlarken ı.anırnrlü~n, hayata kastı OnUmüzdeki Pazara şe~, 
ıardan çektiğimiz? Derin bir suküt etrafı sardı, vakit kellltılerı ıçın bır ıııetkUre talakki eden GUııUn ilk mlbııb.ıkası evveld 4 X 100 kayakla bayrak yarışı yap11 

Hakikaten 0 zaman bahriyede gayet çok geç olmuştu. Inebolu süvarisinin be- bu cttniler yine kendilerini öldürmek bayrak ym:ışına Cumhuriyet caddesinde ih~iıırnl Çarşamba gUııU spor 
tuhaf bir bal vardı. S!lt\h arkadaşunız yaz saçlı ba~ı göğsüne <l_oğru dUşüyordu. ıçin 'l'Ork ışığı ve '1 iıı k lambası etri.lfın- başlandı. Uu koşuya yalnız Halk spor Trı:ıt:ızona hareket edeceklerdit· 
olan Almanlar :bUttin vaziyetlere bazaıı Şark tarafı beyazlanmaga başlamışt.ı Bu aa dönen bır pervııııe gibi muttasıl ute- tııkımı iştirak etli ve koşu ıntılzemeslnin 

sırad ı ı i bi k ibah k h gidecek S[JOrcularımız evycla ıst!mleri bozınağa varacak derecede mü - a çer ye g .ren r as er sa: a - şe sokulmak ve girmek lıurelrntınden noksanlı~ıııa ve yerlerin fazla kuyma- un 
dahale edlyorlnr::lı. Bu hal biitiln gemiler - valtınıızı getirdı. Masanın başında çay - tari olmamı !ardı. Ate ten korunmak sına rağmen ou koşuyu iyi bir derece uğrııyarak orada kayak, G 

1 
a 

de Ve Uslerde buyuk bir melnnunıyet"izl!" larımızm key!fle tUten -dumanları arasın- g ş ş ' .1 b"t' d'l de diğer spor müsabakaları11_,. 
, r .. .. .. ate9e dll~meıııek yolunda uzanan her ı e ı ır ı er. 1 r •• 

uyandırmakta idi. En kilçliklerlnden; er da ses ~ıkarmadan onumuzdeki birer par- . .1 ll( . ll l k 200 1 n t eclerek Trabzona gidecek t: _.. 
. ~•· ğ . yardım elıne haııı kumıdı e çarµıın bu ·ıncı ın sa rn a nıe re s ra zonda atletı'zm, fullıol "e g0J""' 

bllyüklerine kadar 'blitUn gemilerde er ça peynır 1:.Ame i yıyorduk... Bu sırada . . . B . . . k d C l . t ld . d • 
lütfi: ııervaıte nıhayet Ernıeııı a~veKılınm oşusu ıı um ıurıye cac esın e ya- bakalan vaı>arak avdet ed 

mühim kısımların başına Alman za"')!tler· ~ d b ll · ı k · t di...,. k b t pılılı ve buna halk spordan 3 Erzurum .J 
- Rıza dedl. Sana bir zarf var ... İs - >.Jer ura a a oy eme · ıs e &ı a ·ı e e Sperı;ularımıza şimdiden muV 

getlr!lm1ştl. Mürettebatın ve kliçUk zabit u{!ra<lı. 'l'·ırıh , bunu bödcı-e zaıJtewıiştir. Gncnnden de 2 atlet iştirak etti ve ne- cıı· ıerı'z. tanbuldan verdiler. Az kaldı unutacak - ., · .ı v 
lerln hemen yarısı Almandı . Hatta. baz ş d ' A · k · · ticede Erzurum Gncnııden Cemil birinci, 
gıemilerde btri TUrk, diğeri Alman olma1· tım. Bana resml bir za.rf uzattı. Bu zargfı ını ı . . . . . . ynı oııııte ıın , ay- \bd ı . "k' . ld 1 

a"mo.kta tuhaf ıblr istical gösteriyordum. nı pervanenin Hatay ateşine düşmek ı urra 1ım ı ıncı o u ıır. Uzere iki kumandan vardı. Bu biiyUk b! Y' 

ka~gaşalık doğuruyordu. IUtfünUn gemi . !kiye büklmüş kUçUk blr kt\ğıt tzerine şu istemesi, aynı sahneyi, ay~ıı Larihi tek- Hı.ılbuki şehrimizin en iyi iiç koşu

cusu olan Halkspor atletleri bu ıııusa
bakayı evveln 400 metre bayrak koşu

suna girip m-kaclan hemen sürat koşu
suna girdikleri içııı ınuvafıak ol.ınıaınış· 

la: ôır. En mühim amillerden lıiri de at-

sı:ıt.ırlar yazılı idi: rurıumaktun ve yırıe l\cndı meıısuplıırı 
sindeki ihtiyat yüzbaşı Gerç te işte Mylr icin yeni bir akıbet ve felaket hazırla· 
bir !kinci kumandandı. 

Sultanhisar süvarlliğin~ maktan başka lt:hlıkeli bir mana ifade 
Bunların gemi içindeki vaziyetler! dı:. "Hasra torpitosu sizin yerini7l ahı - etmez. Bunlara uzatılan ve uzııtılacalt 

pek anlaşılamazdı. Bunlar adet:\ bireı taktır. Rumeli sahilini takiben hemen is- ~·ardım eli de bu tdakelin, bu dilhıruş 
heyula. idiler. Ekseriyetle gem!ler Oalatr. tanbula dönüniiz. tarihin mihveri olacaktır. Matbuata ak-
rıhtımına yanaşırken kumanda köprüsü- Fjlotilla komodoru,, seden bu son vaziyeti çoi-.. dikkatle ve 

!etlerin supayıkları olmayışı ve koşuya 

lastik kundura ile girmeleridir. Bunu 
mukabil GUclüleıin koşu malzemeleri 
de iyi idi. 

ne çıkarlar ve oradan Aamanca kuman -
çok endişe ile gunü gUnllne; adım a-

dalar vermeğe başlarlardı. Deniz ortasın- Bu emir beni çok mühim vaziyetler _ llıll1 takıp ettığiıııiı.i de ~öylcyecek za-
da ve fırtınalı havalarda bunları görer. ınan geınıi:;.tir. 
olmazdı, köşelerine çekilip keyif çatarlar- den kurtarıyordu. Bir akşam evvelki hA -

d!seden sonra 5 inci kolordu kumandanile 
T. l'ZEH. Yeni kurulan Halksporunun da ya

kında sporcu lan için lıUlün malzemeyi dı. Bunların bu kayıtsızlıklarına rnukabl. 
Türk kumandanları bin bir mahrumiyet 
içinde memlekete hizmet endlşeslle ala -
blldiğlne çalışırlardı. 

lUtfünUn de kızdı~ı bu ldi. Bir 1~ 
yapmadıkları bertaraf, hiç olmazsa yapı
lan işlerJ bozmasalardı, yine makbule ge
çeceklerdi. 

Benim kafamda. bu tahtelbahir adetft 
~er etmı.,tı. İkide birde lütfiye: 

- Karaburua nçıklarında gördünilzdtı 
değil mi? diye mütemadiyen soruyor:dum 
Iç!mde tuhaf bir hls vardı. !lana öyle ge -
llyordu ki gemimi o istikamete hemen sev
\ketsem, ayn! denizaltı ıgemislM ayni yer
de· tesadüf edebılecektıın. 

Uzun zaman lütfünün hiddetini tes
kin etmeA'e gay!:'et ettim. "Fırsat her za
ıtnan eline ge~er, bugün yakalayamadın -
sa ıblişka bir gün muhakkak yakalarsın,, 
tııyordum. ô bir turlu kanmıyordu. 

Blret genç ~anıt iken stajları.mızı ya
nında y-aptığımız İnebolu vfipurunun ih
tiyar kaptanı blztm bu heye?canlı konuş
tnalarımıZı gülUtnslyerek dinHyordtl. 

- Daha. heler görürsünüz çoCuklar 
ti!yordu ... Fakat Iüttiye hak veriyorum. 
Peki iutfı gemıyl niçhı ıstap~re aldıgını 
ber~·e sormadı ı mı 1 

- Sormaz olur muyum? .Saçma sapan 
cevaplar vetcil. Sözde gemi durduğu yerde 
Haha. isabetli atışlar yaparmış. 

- Bunu sana sormadan n!çln yap -
fuış, hiç oimazsa, lki kelime Ue dııfüşmal• 
öeğ!l miydi 1 

artık karşı karşıya. gelmek istemyiordum. K l ld temin edeceği muhakkaktır. Ve hatta 
Bu vazifeden kendimi sıyırmak için ne Op yü U aÇl l 

nıüessisleri ilk siparişi vermişlerdir. Ge-
gibi tedbirlere baş vurulması Hl.zungelece- Üy giındeıı beri yağım karlar yü-

rek 4 ~ 100, gerekse 200 metre sürat 
ğini tasarlanıyordum. Belki paşa da be - zünclmı kupanmış olan Kop yolunda 

koşularının pist üzerinde yapılmuınasına 
nimle ayni fikirdeydi. Belki de baş ku - dün havanın cluzelnıesi üzerine açma 

- 1 ve kayak bir kar üzerinec1e ve oldukca 
mandanlıga hlzmetlmden alınma miç n maliyetine başlunııııştır. Bu husustaki .

1 
. b' 

1 d d B.. meyı ıı ır yolda yapı ınasına ratrmen 
bir yazı da yazmak tasavvurun ay ı. u- çahşınulura hllnımalı bir şekilde devam ede . . . 0 

ttin bu karışık vaz!yetıerl 0 iki satırlık k 1 1 t B f alınan derece çok ıyıdır. Bu ko .. ular ce yo açı mı~ ır. u se er kısa sUrmliş . . d . 
emir diizeltiyordu Ben bunları düşlinerek 1 k l 't 1 .. . d . pıst Uzerın e yııpılr:;ay(lı, korııometrenın 

· . o un · apaı1L5 ransı yo u ı,zerın ekı nın. . . E , 
bU..rUk bir sevinç içine dlişmüştUıu. Içim- d f kt . t· teslııt edeceğı derece rzurum .. a kırı· 

~ . ta seyrııse ere se e vermemış ır. . .. 
de bir hafiflik vardı. Bunun tesirile ak - lan bır rekoru gö.sterebıhrdf. 
şamd::ınberi oturduğumuz salondan gU - y k }d Yapılım bu tecrlibe ve teşvik mü· 
verteye çıkmağı ve bir par.ça havıı aımr.ığı aya a ırımı sabakalanııdan mü~bet neticeler alındığı 
arkadaşlarıma teklif ettim. • h l . için atletizm ajanlığı zengin bir program 

Şimdi güverte Uzerinde hem dolaşıyor ı a esı yaparak bunu da lıölge heyetine tastik 
hem de sabahın ilk ışıklarlle daha :zµah- ettirerek atletizm f ederasyonu.ıa ve ıner-
mur gözUkcn Gellboluya bakıyorduk. 1 - Trnl.Jzon Uzunsckukdıı beledi kezi umumiye mllracaat e<lerek bir pist 

OUneş şark ufuklarından yeni kur - ye fen heyetinin göstereceği mevkide yaptırılacak ve yardım isteyecektir. 
tulmuştu. Gelibolu koyunu hafif bir sı.s Belediyede mevcut keşif ve şartnamesi 
peçellyardu. Bolayıra doğru gittikçe yük- mucibince beton yaya kaldırımı yaptırı
selen yemyeşil daglar gözden uzaklaş - tacaktır. Bu işin keşif bedeli 1023 lira 
tıkçaı daha ve daha canlı gözUküy:>rlardı. 16 kuruştur. . 
Deniz berrak ve yeşlidl. Havanın akşamki 2 - Bu işe ait keşif \'e mtlteferrii 
sertliği kalrr'lamıştı. Rüzgar kesilmişti, şartname ile bordur profili Belediye fen 
Yalnız öltl <lalğaluı gemilerimizi ağır bir müctOrlO.ğll!"de mevcut olduğundan ta
ritm ile sallıyorlardı. Dakikalar geçtikçe !ipler her gün öğleden evvel saat 10-
·ıs te tahuhhur eller g1bı ağır ağır ~·eki- 12 arasın_llıı ~ezkOr daireye ınuracaatla 
ı· d B tr zın bu huh·alı abıılıhırı o ku evraki gorebılırler. 
ıyor u. o15a ' t · 3 - Eksiltme 25 - 1 - 938 tarihine 
dar gUzeldir ki. .. Onları asvir etmek ve U düf S 1 .• •• t 

14 
k k bil d - ildi m sa a.ı gunu saa de Belediye 

anlatma a eg r. daimi encümeninde yapılacaktır. 

( Devomi vardır) 4 - İş açık eksiıtme sure.ile ihale 

Nazım Hikmet 
Tevkif edildi, evinde 
araştırmalar yapıldı 

edilecektir. 
5 - Muvakkat teminat, 153 lira 

48 kuruştur. 
6 - Talipler mevcut şartnamenin 

8 inci maddesine sureti kııt'iyede riaya·· 
ta mecburlar. No. (76) 4-4 

Sahip ve Bnşmuhnrrirl: 

3000 metrcım. kar ko~nsu 

GOnUn en mUhiın ve meraklı mü
sabakası olan 3000 metreye otuz atlet 
iştirak etti. Atıellerle benıber Atletizm 
Ajanının da IJen.ıher koşması ve yolda 
çocukları teşvik ederek Bölge önüne 
ırndur en önde gitmesi koşucuların ma
neviyatını daha ziyade arttırmıştı. Fukat 
uzun seneler bu sporu terkeden Ajan 
Bölge önUncle şişdi kaldı ve takip mo
wrsıkletine bindi, 

Koşucular Gürcükapıs.na kadar 
hemen aynı hizada gıttıler, fakat bun
dun sonra Nusret ile Halı! mesafeyi ol
dukca açtılar. Bunları halk spora men
.mp diğer atletler takip ediyorlardı. kü• 
çUk ınnhim lJir kııç mukavemet koşucu

lar hasta oldJklarından bu musabakaya 
giremediler. 

-DanıŞina.k içirl, hiç oimazsa neza -
keten söyiemeıc içln, li.damcağızın blzi 
kendi seviyesinde telA.k! etmesi ıcap eder. 
Halbuki onlar bizi şöyie alaydan yetişiyor
muş ta nasılsa rütbe almış ve blr gemi 1 -
Hare etmeğe başlamış olduğumuzu zan -
netmekte inat ediyorlar. Cahım bir gemi- İstanbul, 22 [Husu.si] - .Şuir ve .Mu• 
tte de iki baş olur mu? Bir keşmkeşd!r harrir Nazım Hikmet l.ıugUn polis tara· 
kidiyor vess~lt\m ... Sözde bu suretle par- fından tevkif edilmiştir. Evinde cte nyrı

lak rtMıcet~t atınacakh\ıŞ, onların t~crU - ca araştırmalar yapını., tır. 

Cihat JJ.\.BAN 

Umum neşriyatı idare eden Yazı işleri 
.MUdUrO : Hnhtldır DÜLGEH. 

Hastaneler bnyırında bacağ,na kramp 
girmesi yllzUnden geçen hattanın ikin-

ı ci i İdris geri kaldı, bundan sonra Hıtlil 
ıle Nusret .nrasıncla mücudole başladı. 
r'akat fazla ve daha çok mukavim olan 
Nusret son merhele olan 400 metreyi heleri ve bilgileri blzimailetlni lamAın- Nazım Hikmetin Ankaraya gönde-

bpcakhtıf.,, Ne tama.mh1orva m~allah .. rlleceği söylenmektedir. Ba•ıld141 yer: D OG U Basımevl l ıoo metre sür'at koşar a'ibl buyuk 

• 

Varşovada tethişçi 
kız yaklandı 

·r Varşova, 21 - Polls bı 
!ebeyi tevkif etmiştir. Eviııd~ 
araştırmalar da patlayıcı ı~ıı ır 
lunrnuşlur. Bu kızın tethişcı bedlti 
ta mensup olclu~u söylennıeld 

Kudüste bir idan1 1'~ 
KudOs, 21 (A- A.) - ]{udÜS h ıJ1t 
nı sWlh tuşıınaktan maznuıı 

idama mahkum etmiştir. 

Varşovada bir fabrik8" 
Varşova, 21 - Buradll 

91 h büyük lıir Seramik fabri1'8 

tır. Bütün makinalnr haraP 
zıınır büyUktor. 

• 
Abone tarifeSl 

Seneliği . 12 . ,, 
Altı uylığı : 
UÇ aylığı : j (/J 
Bir aylığı : 11 

ECNEBİ MEMLEKETL6ll 
Seneliği : zj 
Altı aylığı : 1~ 

İLAN TARif6 ~ 
8 net sııyıfada santimi ~ 
7 • • • 16 
6 • : • ıoO 
5 • • • 1~ 
43 • • ~ 

• 1 • ~ 
2 • • .. ,o0..., 
1 • il • Vo""; 
tıa.n verecek kimseler ~ 

te~i İdare MüdUrlüğUne ınor~ 
lidirler. Devamlı Ua.ıııar i 
tarıfe tatbik edilir. 'I 

Kırmızılı ilanlarda tarife 
razlasile alınır. 

Teıııinatlı Daktilo, 
ve her nevi maidfl 

tamiratı yrpılıf 

Riza VatanJdAC 
Silılh Falırilrnsı kıtrfl 

Bay KAYA han 


