
g 

PERŞEMBE 
17 

Ş·u bat 1938 

lDARR YERl; 
F.rznrnm Gôlhnşı no{iu İdnr<'hnnn ı 

~ ~ 

Pazartesiden maa48. her C?Un çikaı 
Sayısı hf'r yf'rrlP 5 knrnştur 

.-
SA "\'I : 64 

GAZETE Basılmayan yazılar g~rJ VElıilmez 

Erzuruma .· Kapalı Bir Stad Lazımdır 
Kış b~r felaket Bölge dünkü içtimada bu 

:l. mevsımı 

olf!1amalı ! ihtiyacı Umuıni Merkeze 
; A'., yfurd'an'berı ,şlddctlnI pek o kadar' b • ld • • ı "" k ·il • -
J-\11ıs.::ettlrmeyen kış şubatla !beraber l ırı mege arar veruı 

ken.'dltıf bUtn'n bttş\ınlyC'tle .belli ctmeğe • 
· b~}ntfı. Tati'tussrfır -011 b~ş civarında do -

!aşan soğ_uk iki ğUndenbctl Erzurumun U- kl l J d d h .~ 
te!inden 1lynıınıyör. Şehrin ıçınde bir Bisi etçi erimiz, bayan ar a a ıı 
durgunluk var. Günün ıbUtUn sn.atlerlnde A J l d 

• tc'kakları boş buluyorsunuz. Herkes ko - olmak Üzere, bu yaz naaO U Q 
• esine çekıımış SQbasının veya tandırının l 

başında ~ğuğun ııtıraplnrını mümkün ol- büyük bir turne ve cıkıyor ar 
duihı kadar talıflf etmek imka.nıarını an- 1 'J • 

- \fô[ . .. 
• ı. · • IktrSn.th fnnlJycti dıı~ olan mem - Bolge heyeti dün akşam Vali ınun-ı Bu sene yapılması ]~in korur verl 
,, ı&e.tıe~e. aıaikJ mürçHp.h .müstahsili zen- vini Jiilmi Balcının BRşkanlıj'.tı altuıdtt ve len sevinçli sı>or işlerinin 'her biri y11zıl· 
"ifrr <1lfrl~ya(1 }i7Relerl:1e kış mevsimi 'bir uıuıı süren bir toplantı yaptı. Bu .top- rna~a ve ittihar edilmege değer ayrı uy

• 1~lrulf"Ct n'{CvSfmi ı0larak teUıkkl edilir. lantıda .Erzurıım. sporunun kalkınması 1 rı ehemmiyet taşımaktadırlar. 
~. ÇUnkll ık~Ş beral)er!nde b:r çok hastalık - için pek_ mü?lm knrar'Jnr alındı ve ytt- Tür~ıye binı'cfllkferm' e ~ştlrak ediyoruz 

jaı- ıgetı~Blgf gibi, l~zUgi ve s.eraıetı de pılncnk ışlerm başarılması için de genis 1 
getirir. Bllhn~a malşetıeriol eJde ettik - bir bOlçe yapılmasına karar verilerek Su Sene Jlk defa o muk. tlzre :,Erzu-

- lerı. toP\-nk mnhStill~rU<! temin etnleğc bu bütçeyi yapmata İhsan Telcvar, öğ- ruın sporcuları dıı, futbol, atletizm, gü
meobur ol~n hnlk 'ki~leleri kıştan pek zı- retmen Tahsin, mmtakadan Reşat se-' reş mü abakaları Tür1Hye birinciliklerine 

4
),'ttde ımftteepstr oıtırınt. Kıtlık senelerinde çlldiler. 1 (Alt tarafı 4 üncüde) 

·'Hu ezıcı tesir daj\h ~ n edlllr. 
Kı~n ınsıtnlnr ilzerfnde yaptığı bu 

• :mldd1 't:estrlerderr ba$kn bir de mo.nevl te-
. -sırıffi mfıtatını. ettne~ r~ap ru:ter. Kışı uzun 
•• Wt'St!rt ~lttn m<!rtrı~etıerde yaşayan insan 
( 

1'ıit 'Serren1n e~erı aylarında evlerine kn -
Jlanmnk zaruretini hiesettiklerlnden çe -
k'tngen, şa.'hst teşebbUsten mahrum, fnaU
~'t!t ve lla~ketlerlhl 1caybclmfş bir lınle 
geıırıer. iıısan bUnycsl uz.erinde soguğun 
l1.' ıtıeağın öu neviden tesirleri tarthen 
mffifbet !Str hO.d cdir. BU~ük metleniyctler 
r.e h::ı-ttı .Ust1.iva memleketlerinden ne de 
~ımalln buzlu ve karlı iklimlerinden doğ -
nıamı~tır. Onlnr kuvvetlerini daima mute
<lU Ulkelerdc :h~settırmlşler, oralarda. 
efoğmuşlar, bü~ilmU Ier ve inkişaf etmiş -
ferdir. 

lktısat Vekilinin 
lzmirde tetkikleri 
J-!alkevinde ziraatçilerle 
bir toplantı yapıldı 

'? 
Hiikfiı11ette mesai 
saatleri değişti 

• • o gun ıçın Şehrimiz Helkevi 
bir program hazırladı 

Tr11bzo11 l'nllsl Seznl U:wy 

Valilerile mülakatlar 

Vali Sezai Uzay vilayetin imar işleri~~eki 
u~umi durumunu gazetemize anlattı 

Sürücü kurtuldu, anı ele 
posta paketlerini karlar 

· arttSından çıkardı 

FIKRA; -
ibret meselesi 

tisküüar hapJshancsl j'1ııdanı1a re -
fakaUııdc ellerinde kele,eçeler ile sevke -
dilen mevkufinrm gö:dcrJne siyah röıhik 
takmayı ve bu suretle harlctcn tanınma -
larana mk{Vlsıı bir ha.le geUrrn jı karar -
laştırmış ve bu kararını tatbik etmeğe 
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Mühim bir sıhhat meselesi Vakıflar idaresinin ' TARlIITEN YAPRAKLAR: 

,_, l . . b . .. - ı ·· bayramda fakirlerere 
cıamam ar nıçın .ır turu ı yaptığı yardım Otl eli Savaşı 

ıslah edilemezler? 
Vakıt'lar f ctaresi bir bütçe f cdakarhğiltl bütün 

hamamları hugünüıı icapJarına 11~1gun bir hale 
g·etirn1ek irnkfinlarını hazıl'lnyahilsP ... 

Va'.<ıf şartnam1larina göre kesilen 
kurbanlar Yoksullar Ku~umuna ve 

Ceza Evine gönderildi 

) HZ3 ıı: H • \ C ~ 1 ]> • ' E \ ' 1\. İ 

Osmanlı ordusu ylırüyor V<' ikide bir- kişnemeleri arasında kılıç çarpışmaları -
de lleıjjen gelen önciılcrln getlrdlklerl ha-j nın çelik akı lerı bUtun ovaya yayılıyor -
l.ıerlcrlc çalkanıyordu. Altı gı.inlük yol im- du. 
tıdndınca gelen haberler, hiç tc iyi değil - Bu sırada Uzun Hasan, küçiık blr te • 

Eski l.ıir vilı\yet merkezi olnıuk iti- dl. Uzun Hasan, Hrus Mtll'at Paşanın akın- pede yeis içinde çırpınıyordu. Kliçük oğlu 
barile Erzuruıncia en kuvvetli bir şek.il cılnnnı Fırat nehri kıyılaıında tnzağ.ı ZPynelfn askerlerinin bozC>un hali d k • 

1 d,. .. .. tl· k o n e ::ıç 
de bu unan idurc şubelerinden bir tane- lışmmuş ı. As er. bu haberle birdenbire tıklarım. biiyük oğlu Mehmedln kuvvetle· 
sldevakırlıır idaresidir. Bu idure son al- bUyilk bir endişeye kapıldı. Bu endişe, genç r;ııin ölesiye döğiiştUklerlnl görli 0 d 

Dundan bir müddet evvel gaZE temiz- cak rahneleri tamir etmek hususunu U - dığı modern şekil ile devlet varlığı için- O~man oğlu Mehmettc de bir yeis halln - Bu sırada atı nzerinde ca:hir u. bir 
de bir anket açmış ve Erzurumlulardnn zerine almıştır. de cidden hayırlı bir rol oynamaktadır. je tezahür etti 1 çıglık kopararak: raş 
belediyeden ne istediklerini sormuştuk. Hamam isticar edenler ekseriyetle Vakıfların sade. mütevellilerine de- Fakat bir gece gördiiğu bir ruya onu - Mehmet te bozuluyor!. Mehmet te 
Diğer Doğu şehirleri için bugün de .devam fakir kimı:ıelerdir ve fiyat açık arttırma ile ğil nyni zamanda hulundukları şehrin teselli etti ve ordu bn rüya i!e blrdenblrı '.:ıozuluyor! diye bağırdı. 
<;tmekte olan bu anketimiz Erzurum için tesblt edilmiş olduğu !Çin hayll ağırdır. fakir ve muhtaçlarına yardım edebilecek canland~. Hakikaten Uğurlu Mehmec!In muka _ 
hayırlı neticeler verml!itl. Anketimize iş - Bunlar gı.indelik kazançlarlle ancak mat- bir şekilde kurulınu~ birer insunt mnes· Fntıh Mehmet blr meydanda ken~i . ıcmeti de ke3ıımış, askerleri yavaş yavaş 
tırak eden birçok Erzurumluların liChrin şetıerlnl temin edebilmekte ve kiralarını sese vasfı tu~ırnaları bugnn de isliradeyi 5ini ve Uzun Hnsanı pehllvan klyafetın )arçalanmağa, dağılmağa, kaçmağ b . _ 
noksan ~,.e eksik gördükleri birçok cihet - ancak ödiyebilmeıktedlrler. Halbu'ki ha - mucip olmaktadır. de görmüştü. Hasmı kendisine saldırınc 1amıştı. a aş 
lerinl .a~ık bir lisnn lle ortaya vurmuşlar n ımların bugün belediyece istenecek sım-1 Erzurumdaki vakıflar idaresinin e· mukavemet edememiş, diz üstü yere düş Uzun Harnn atını şahlandırarak: 
\'C' bunların kaldırılması için tedbirler a - hJ bir vaziyete sokulabllmesl mü~tecirle - linde bulunan vakıfların şıırlnaınelerine miiştü. Fakat birdenbire blitün kuvvetin - Ne duruyoruz, ordumuz bozulu or. 
lınınasını etlakadar makamlardan iste - rin mali ku'1retleri haricinde bulunmak - göre kurban bayraınırıda getirilip fakir- toplıyarak Uzun Has-anın göğsüne müthi JögUşelim! diye bağırdı. Y 
mişlerdi. tadır. Fevkalfi.de br hal olarak bir müs - lere tevzi edilmf>si lazımgden kurbanlar bir darbe indirmiş, 11asmmın yrüeğldeı Yanında bulunan atlılardan biri dile 

Bu anketimizin Erzurum için ortaya tecirln bu tadiHl.tı yapma kıudretlnde ol - wırdır. Vakıfüırın bu şartlurı buJllnkü bir parçası yere düşmüş ve Sultan Mehme )ir sesle. 
koy.duğu mühim meselelerden bir tanesi juğunu farzetsek bile onun yapacağı bü- ihtiyaçlar göz önünde tutularak tdtb!k tc boylece uyanmıştı. (1) - D5gi.ı~ellm mi?. Bu halde ml? Ar-
de hamamlar meselesiydi. Hamamların yük ma~rafı mukavele müddeti zarfında edilınektt!dir. Geçen kurlJan bayramı mil· Rüyayı dlnllyen kumandanlar vüze · k her şey bitti hanım. A-kkoyunlu sül~ _ 
sıhhate muzır bir derecede pis olduğunu, amortıse edebilmesine lhtimal y.o'ktur. Bu nasebetile bir çok hııyv.ın kurban edı'- ra. musait bir tabir ile bunu orduya yay · "'"ini kurutmak mı istiyorsunuz?. 
kullanılan çamaşırların müşterilere k~·- ~tizden hamam müsteclrlerl hamamlarda nıiş ve bunlardan otuz dört koyun ve nuş, asker blr anja canlanmış, <lüşmnnır - Ne yapalım. Kaçacağız mı? 
gelmediği ve bu yüzden blr.;;oıc zamanlar hPr hangi hir tadil yapılmasını haklı olo.- bir sı~ır yoksulltır kurumuna, iki koyun i.ızerine emniyetle yiirümekte devam et · - Evet, sizin sağ olmanız ldzım. Kay _ 
kullanılmış çamaşırların Uttiletmeden. te- rnk istememcıkte ve yapmamaktadırlar 1 v.e ~ir. sıgır da Erzurum ceza evine ve- mlşti. edllen bir harp teHl.fl ed!Ur ama, bir han, 
mizletmeden birçok kimselere birbiri aıka- Bu yüzden hamamlar eski ve iptidai şe - rılmı~tır. Vakıflar adına kesilen kurban· Nihayet p:lrlak blr temmuz günlinüı üyilk bir kudretli bir ıhan geri gelmez!. 
sı sıra verildiği, yerlerin dalma temizlet - kJl!erlnl muhafazada devam edlyorl!lr. ları!1 b.üt~n derileri ele hava kurumuna uglc~ıne doğru ordu Tercanda "UçAğızlı Uzun Hasan gözlerini dag·ı1an, kaça" 

verılmıştır. ~ 
mediği tesbıt ejilmiştl. Zaten yapılmakta Hamamların ı:ıahibl olan vakıflar iJa- ------- denilen bir yere geldi ve burada düşmanır •0 kerler!ne dikerek, gözleri sulandı. Du -
'olan teftişler neticesinde de müşahede ıe inin fca-p eden tadiller! yapmaması ve C karşı dağlarda Otlukbeli tepelerlnje saff1 1 akları titriyor ve ağlamak istiyordu. 
edlim!ş olan bu eksiklikler yüzünden vml- !car mukavelelerine yukarıda bahsettiği - arni avlularına harp halinde dizilmiş olduğu görl\ldu. Ön Kumandan, yanı başındaki asıkerlere 
yet makamının verdiği kamr üzerine Er - mlz hu-ust maddeyi koymasına gelince o cülcr artık bundan sonraki yola çıkmağ !önerek: 
zurumun bütün hamnmları birden kapa- rla kendi nokta! nazarına göre haklıdır. akasyalar dikilecek cesaret edemiyorlardı. Fatih, kalbin! sı • - Haydi, hazırlanın, dedi. Geriye çe· 
tılmıştı. Fakat btt terblr hamamların ta - Her sene Vakıfla!' Umum Müdürlüğü kan tatlı bir hr.yecan içinde ordusunı ·cııeceğlz'. 
mamen sıhhi ve temiz bir hale ifrağ edıl - bütçesine konan vakıflar tamir tahsisatı derhal tanzim etti. Şehzade Mustafa A • Biraz sonra Uzun Hasanın binlerce 
mesıne kdfl gelmem1şttr. \'ll!lye~ıer arasında taksim edilmekte ve Trabzon dan ve fstan bu·ldan ııaJolu askeri ve Azaplarla sol cenaha ıtlıdan milrekkep olan son kuvvetleri ot-

Bugün açık bulunan hamamlar pek her vilayete pek cüz'1 bir para düşmekte- fidanlar getirtiliyor şehzade Bayezit te Rumeli askeri ve yeni. 'ukbell tepelerinden Doğuya doğru dolıı 
h dir. Bu para 1le esaslı tamirlerin yapıl - çerllerle sağ cenaha yerleştiler. Ortada dr liZoO'!n at koşturmag·a başladılar. uzun 

!lz bir farkla eski vaziyetlerin! mu aruza 
etmektedirler. masına lmk!ln yoktur. Hamam icar muka- Erzurumda mevcut cami avlularının padişah yer aldı. Tasanın kaçtığını gören Fatih, geniş bir 

velelerln:le su yollarının, kUlhanların, ka- ve etrarı~ın ağaçlanması şehri güzelleş - Buna mukabil Otlukbel! tepelerindr 1efes aldı. Habercller Akkoyunlu hüküm-
Şehir halkının en ıbilyük bir Uütyacı 

olan temizll'k meselesinin remel taşını 

te.şkil eden hamamlar mevzuunda hassas 
bulunmak mecburiyetini başardığı amme 
hizmeti vezaifi cümlesinden addeden ga-

zanların ve sairenln tamir külfeti mliste- tlııme nokta! naııarından faldell görül - ·uğ cenah Uzun Ha-sanın küçük oğlu Zey iarın kaçtığını haber verdikleri zaman 
cir uz.erine yUklenmlş olma'kla .bu tamir -1 müştU. Bu husus için Vakıflar Umum Mu nel tarafından tutulmuş, sol cenahkı. dr •trafına bakarak: 
lerln yapılmasına ve !bilvesile hamamların dUrl~ğü nez~lncte vilayetçe yapılan tc ·

1 
bilyUk oğlu Uğurlu M_ehmet yer almışt·. - En bliyük düşmandan kurtulduk. 

devam faaliyetine lmktln verıımı.~ oluyor. şebbusler mlı$bet netice vermiş ve icap r-ı Uzun Hasan, tıpkı O·ın~n o.ğlu Mehme Jedl. Artık bizi tehdit e:iecek bize b:lyull 
Bu da yapılmıi"sı mi.ibaltlgakfir bir lisan ile den tahsisat verllmi.ştlr. gibi, oı t:ıda duruyordu. Ilk hücumu ~eh - .:!ğmlyecek hüklimclar kalmadı!.. 

2et.emiz bu işi yakından tetkik etmiştir. bütün hamamların kendi kendine kapan- Verilen tahsisat ile Trabzondan ve I - znde Mmt"afa yaptı. Tozu dumana kata · 
Bu tetkikimizin verdiği neticeleri nlaları icap edecektir. tanbulclan renkl! aka~ya fidanları getir - 1 ruk kalkım asker. Uzun Hac::anın küçıilı' Akıncılar her da$i~a kaçak Akkoyun· 'u :;. 'kerlerlni toplayıp toplayıp getlrlyor-

gerek halkımızı -aydınlatmak ve gerek ha- Görilliiyor ki hamamların pisliği te _ ı tilcrek camı avlularına dik!lecektır. Fl - , oglu Zeynelin üzerine r;aldırdı. . Kı-;a ve .u. "Uçağızlı., vadisinde ava ava sU-
mam meseleslle yakından ~ al~kadar olan mizliği meselesi doğrudan doğruya müs _ danlar önümtizdekl bah:ır mevsiminde kcrkunç bir çatış ~ldu ve Z<>ynrlın ku~ · ünet avdet ediyordu. N:ı sesie~i ke~ll1 _ 
makamların Jlkkatini nldıgımız netceler teoirlerdcn ziyade hamamların sahibi olan yerlerine dlk!lmlş olaca)c.tır. Bu husus için vctıeri ~ı: .~n::ia dngılıverdi. Boz bır at ıı~. 1 yor, kılıç .çarpışmaları duyulmaz olu or • 
Uzerine çekmek mnksadlle aync>n yazıya- vakıflar içtareslle al~kadardır. Vakıflar ıcap eden te~eblbüslere geçilmiştir. tiınde dogu~en Zeynel, karşı.:ına çıkan bı• 1 du. Y 

ruz: Jdare.:;i bir bütçe fedaka.riığlle bütün ha - sipahiye d::ıgru saldırdı, sipahi kolunu ge- ı Nihayet akşama doğru her şey deriıl 
Erzurumda halen mevcut ve umumun mamları ıbugünün icaplarına uygun bir Ra k kam 1 ar rerek: 1 bir .sessizliğe bürlindii. Yalnı7. arasır.a harp 

lstl!adesi açılını bulunan 13 hamam va - hale getirmek imk~nlarını hazırlıyabllse, - Beyoğlu, davran· Sıva lı Oruç ha· meydanında kalan yaralı askerlerin inil -
kıflar idaresinin malıdır. Bunlar içinde memleketin biiyük bir derdine çare ıbul - so•• y 1 u•• yor yatını alacak! dıye bağırdı. Bir kılıç dar 1 tileri duyuluyordu. 
yenUen inşa ettirilmiş olan yoktuı. Hepsi muş clurdu. Yoksa bugün eldek1 para ile besi Zeyneli atından. aşağı devirdi. Geri · 
pek eski zamanlarda yaptırılmış köhne yapılan ve bu paranın azlığı dolayısile ye döniıp arkasında elinde kılıç !{endi inr (1) Tarih, bu rüyayı hakiki bir rüya 
binalardır. Bunlardan bazılarına son za - pek ağır yUrüyeu yenUeştirme faaliyeti bu Üçüncil Umumi Müfettişlik mın- bakan azaplar ağasına seslendi: saymıyor. :\lchmedin, ordunun kuvvel 
manlarda banyo dahelerl HO.ve ettiril - mühim derdin daha uzun 'bir zaman sürü- takasının mesahai satlıiyesı 9.638.600 - Mtıhmut ağa. gel, iştr Uzun Hasa.- mancviycsiııi tak\'iye için böyle bir rüya-
mişth. nilp gitmesini mucip olacaktır. hektardır. nın küçük oğlu .. Şehzadeye haber ver! yı uydurduğunu sanıyor. 

Hamamlar isticar etmek ic;tiycn Şehıl.r halkının sıhhati bakımından Bunun % 71 ini yani 6959737 Azaplar ağası k~arak geldi ve ba - (2) Türkçede l]Ocuklara babalarınııt 
kimselerı? ve açık arttırma ile tesbit edi - bu me_;elenin kökünden halledilmesi artık hektarı çayır otlak ve mer'alar teş - fjında büyük bir kılıç yarası taşıyan Zey- ciğerparesi denildiğine göre Fatihin rü " 
lr:n fiyat Uzerlne yapılan tblr mukavele ile bir mecburiyet haline gelmiştir kanaatin- kil etmektedir nelin kafasını 'clr vuruşta vücudundan a- ~·a~mdaki şekil, bu h!diseye uymaktadır. 
kitalanmaktadır. Bu mukaveleleri tetklk deyiz. Bu mevzuda yen! ve cezri hareket- % ıo unu ( 1038350 hektarı) or- yırdı, sonra kes~ başı ~açl:ırın:ian tuta -
edersek şayanı dikkat kayıtlara tea~~~f ıer beklemekte, ıbüttin Erzurumlular ken - manlar, rak geriye ko~mağa başladı. (2

>_ Huviyet cüzdanları satış hası!atl 
ctm~ mi.im!Qündür. Hemen bütun dilerln! ha~lı buluyorlar. % 7 Sl (745800 hektarı) sürülüp Zeynelin askerleri darmactagın ve pe- ~ ·- . . 
hamam isticar mt1kfl.velelerinde hu - ekilen topraklar, rişan, o~manlı askerlerinin kılıçları altın- Nur~s ~HJrelerıncte yapıt.ın pu! v~ 
usi madjc olarak: Su yollarının, lağım • mahsul da çırpınarak kaçarlarken, şehzade Mus - nüfus htlvvıyet rflzrhın satışlnrı ha ~latı 
!atın, zincirlerin, kazanların, kUlhanların Bugece - nöbetçi eczane % 9 u (943215 hektar tara da bütün kuvvetlerlle Uğurlu Mah - nın nüfus mtl<itlr ve memurları nezôınde 
lamlrile belediyece istenecek bılümum ta- d % 9 u <

943215 hektarı mahsul mujun üzerine binmişti. Döğüş mi.ithiş biri k>ılm11yarak mnl s11ndıkhırınıı yatırılma~t 
dUMın müstecir tarafından yaptırılacağı "VATAN" eczanesi ir. 5l498 hektar) da bağ bahçe ve zey - c:ekilde başladı. Kanlar toprağa yayılıyor Dnlıilıye Vekaletinden tekrur tebliğ edı .. 

' tinlikler teşkil etmektedir. .. 
~azı1ıdıl'. Mal sahibi olan evkaf idaresi ve feryatlar gök yüzünü dolduruyordu. At mişlir. 
uncak damlarda, ve duvarlarda hasıl ola• 

Edebi Tefrika No: 63 
Kahvenin yıın tarafında çalı!nrla ortull\ kllç?k .b~r yol. ~u!a: 

tak caddeye çıkıyor. Her halde onun kulıvelnn ıçıncle ı~ıttıjtı 
patırtılar Ferdaya uit olacaktı. Ferdıı o sırada mPydnna çıktı. 
Ressaml 0 h;;lde gördü. Pakat sonrndan elinde tabanca ile 
neden onun yanında bulundu? Bu mull\m değil. 

- Demek Handan bunları açıkça yatmış? 
İbrahim LütfU başını salladı : 
- Evet, bize faydası olan bir budalalık ya~ırtış, her şeyi 

biduğu gibi yatmış. Hatta stJdunda kocasırıın ıki sene evvel 
bierlrie )'llphğı apartımanı da satınak tızere olctuğunu, mua
mele biter bitmez hemen Avrupayu kuçacıığını, çünkO hem 
kocasından nefret ettiğini, beın de şimdilik bntUn ittlbamların 
Ferdantrt üzerinde olmasırta rağmen bit gün yakal~nmaktıın 
korktuğunu da ilave etmiş. İşte Nuri Yüksel'i de asıl harekete 
getiren birdenbire karısına karşı derin bir nefret ve kııgııılık 
tlliymuına sebep olan hakta bu. Kocası mahkemede gayet 
açık her şey ıııöyleıniş. • Eğer karım bana bu so.n hareketi 
· apıp, ,ervetimin mühim bir kısmını da beraberıne ularuk 
~açıp gltmiye karar vermeseydi, bunu yapmazdım. Onu her 
ije)'e ra~men haber vermezdim • demiş. Hakkında söylemedik· 
lerlnl bırftkmadılar, yüreğime taş bustım. Dedikodu, çeke· 
memezİik. dedim; aldırmadım. Bir adam vurdu, hem de. aşıkı 
lcii. Gene duyduğum derirt sevği onu ele vermekten benı ala· 
koydu. Halbuki, o, sonunda varımı yoğumu ~lı~ k~çmıya 
kalktı. Bütün fedaklrhklarıma, kondlsine gösterdığım kope~çe 
bağbiı~a kaşı: •Kocamdan nefret ediyorum. dedi. Düştlndum. 
Eğer haber vermezsem, ne olacaktı P iene elimden kaçacak 
tleğil miydi? Beni namusumdan, şerefimden ~ııhru~ et~fştf. 
Sevgimi daima dürüşt karşılamış, hayatımı zehırlemışti. Şımdi 
de servetimi alıyor ve bir dUşman gibi benden kaçı~_ordu. 
lfraonbirc liim kinle lioldM· O l\nda Junır verdim. Ka~maımı 

BEN UIMADIM 
mani olacaktım. Onu ele verecektim. Bu bana ~aptığı bütl\n 
fenalıklara karşılık toptan bir cevap olacaktı. Ve işte görUyor· 
sunuz ki dediğimi yupmış bulunuyorum.,, 

- Öyle ise Nuri YUksel o defteri okumakta biraz daha 
geç kalsaydı Handan kaçacak, işişten geçmiş olacaktı. 

- Tabi il' J<,ukat şimdi, suçu o ka(lar kuvvetli delille~le 
sabit ki kendisl bile sorguya çekildiği zaman inka.r edememış. 
Kısaca: •Ben vurdum. Onun benden ytlz çevirmesine taham· 

mtıl edemertim. demiş. 
- Acaba Akif Ceınnl bu işler için ne düştınUyor? 
- Evinden hiç çıkmadığını söylüyorlar. Zaten hıısta irtl. 

BOsbUtun ıurnbf, perişttn bir halde imiş. Kerim Namık onu 
yalnız bırakınıyvrmu~. 

- Fakat sen mahkemede Ferda bayılrtığı zaman •Hep sizin 
yU~UnUtden bunlarıo demekle iyi yapmadın Lütfü. . 

- Neden, doğru değil mi? Ferdanın baygın; perıŞ~n ~a· 
lini J!ôrünee fena oldum.. Tam o sırada Ressamla gozgöze 
geldik. Gayri fütiyttri dudaklarımdan o sözler fırladı. 

- Sona öyle sert bııktıkf.. 
- Amma, hemen de çekilıll gitti. 

. O sözünden sonra durnhillr miydi? Doktorlar söylüyorlar 
hergUn telefonla Ferdımın sıhhatini soruyormuş. Biliyor musun 
bu vnknlardan hakikaten muztarip bir hali var. 

- Vicdan azabı çeki yor tahii. Onun yuzunrian evli IJir kadın 
hapfshanelne girdi. Bir genç kız da işte bOyle .. 

Hacer içini çe\cerek koc>ısının söznnü kesti : 
- e"t\ln xl'b•ha\t onda tnılmanıolısın ı.uttu. Bir kere 

llılndan znten hayatı fırtınnlı geçen bir kadınını~. Ressam da 
her bekar erkek gihi kendisine mü.:ait davrunıın o kıırhnla 
birııı e~lendi. Sonunda bl'·ttkmak istedi. Asıl suç o kadında ki 
evli olduğu halde böyle mııceralara girişiyor. Sonra da kendi4 

sinden yaz çeviren adamı vurmıyu kııdar kalkıyor. Şimdi me• 
rak edivornın. Acaba Ress1ma son görtlşmelerinde yaptjtı teklif 
senin tı~hminin gibi Ferdada" ııyrılınaşıııı istemek m!ydl? 

lbrahlm LtHfU dudağını büktfı: 
- :Muhııkkak IJövle bir teklifte bulundu. ÇUnkO Ferdanıtı 

gUnahsız yere ıırnhkOın oluşuna sevinmesi de gö·-teriyor ki 
Ferdayı çok kıskamyormuş. Zaten bir gece Akif Cemalin 
ziyafetinde dikkat etmedin mi ona nasıl kinle bakıyor.Jul' 

- Evet, doğru. Biz onıı Ressam vurulınudan bir hafta evvel 
yoldu Akif Ceıııulle kolkola görmUştük. Belki tle Ressamlll 
aralarındaki ınUııakaşa o gnn geçmiştir. 

- Belki. .. 
Sustular, Hacer düşünüyordu. Ferdanın Ressamla Handııfit 

görUnce dUşlUğO derin iztırap aklına gelmişti. llalbuki belki de 

0 gün, öyle yanyana yürUyUşlerine, mtıtelıesstı.m ko~u~?'alartnıi 
rugıııen Akif Ceııı11lle Handanın 11ralarıncta şıddetlı bır m?na• 
ı.taşa geçmekte illi. Sonra Akir Cemalin Hundan ttrtı~ alaka
lıırırıı kesmeleri lltzım geldiği, yakıntta evleneceğini soyleme i 
genç kudını kul?kulandırıyordu. Ressıım hu kıtt'i hareketlerile 
Ferduvı herkese tercih etliğini gö:-;termiyor muydu? Genç kız 
• ,:\;Jetr~sile kolkolıı, onunla hfılıl mnnasehette,, diye, kederinden 
kendini yiverek o Fertlıının dOşUncesiııin tıksine Handanı ba• 
şıııdan s~~makla meşgulıtü demek.. Sonra • Bvleneceğim. de' 
ııwsi de manıılı idi. Belki de Ferda ile evlenmeğe karar VP.r'-' 

mişti. O kadıııdan, o kadına ko~aruk gönUI eğl~m~ti~e~ böyle 
çapkın hir adamın bu düşüncesi ne kadar dejtışltğını ttnlat
mıyor muvdu? Hacer onuıı r'erdayu karşı duyduğu alakantn 
arzu ve (~empatiden) çok başka, çok derin bir gönDl hağhİı!li 
olduğunu inanmıya başlırotnu. ( Devamı vur 
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EN SON HABERLER 
Balkan Antantı Konseyi 
ayın 25 inde toplanacak 

DOGU 

Beninı görüşiin1 

O kadar kıtlık 
oldu ki ... 

H. Ft>tht T \Sf\IH _, _____ _ 
Hep b!Hrsiniz, bUtUn Karadeniı 

Mısıra dşıktır. 

Atina, 15 (A. A) - Atinn ajansı bildiriyor: Balknn Antnnli konferansının Şıı· 
batın 25 ine bırakılınıtı:;1 h ıkkında Bıışvekil Met ıksııs tıır:ıf ndan Homtın~·ıı, TUr
klye ve Yugoslııvya ilçilerine vakı olan tPklıf mrzkOr Devletlerce kabul edilmiş 
Qlduğu i~·in, konferans bu ayın 25 inde Ankarada toplanııc •khr. 

Mısıra t'ışıktır deyince, hemen 
aklınıza Nilin suladığı meşhur Kleo . 
patranın sfenksler dlynrı gelmesin 

Hani şu hububat cinsinden bil -
dlğ~mız mısır, 4bir 'diğer ıta'blr ile 
darı. 

Japon tayyareleri Kanton
da 500 kişiyi öldürdüler 

Karadenizliler mısır ekmeği yi 
yorlnr, mısır çorbasına bayılıyorlaı 
çocuklarını mısır bulamacı ile bcsll 
llyorlar. 

Karadeniz köylerinde burrday· 
tacını, tahtını, haşmetini knybetm'ş 
memleketinden kovulmuş bir Impa -
rator kadar ac·nacak zavallı bir va -
zı;lcttedlr. Mıs·r, acaba hakikaten bu 
rnvgi, bu allı.ka ve bu derin thlirmete 
JAyık mıdır? Hekimlere Eorun: 

Şangh11y, 15 (A. A.) - J ıpon tııyyarelerirıin bn!!iln K:ınton şrhrine y11ptık 
lıtrı hıarruzda 400. :>OO kişinin ölü nüne st>lıelıi~ et verdikleri bildirilmektedir. 1 

Mussolini hic olmadık bir "- Doyumla kıymeti yal!l.ncı: 
hazmı ağır, ihtiva ettiği bazı madde
ler! dolayıslle de cümlei asabiye fçizı 
zararlıdır .. diyecekler. ' günde Peşteye gidecek Tüccarlarıa sorun: 

. Büduheşte, 15 - lt ılyn B ışvekili} teyi ziy11ret etmek emelinde olduğunu 
~J Mııcarsng gHZPtesinin bir muharrlriııi söylemiştir. Bu ziy1treti bir gün ve hiç 

11hu1 ecf P.rek beyaruıttu hulunnıuştur. kim enin beklemediği bir znmandu ya
Musı:olini her zanııın Macarista!:m dostu pac11ktır. 

"- Buğd:ı.y, mısır fiyatça pek 
farketmez. Bilakis buğday kullan•rsı 
1stıhl§.k artacağı için içeri yaylı\ köy
lülerine ayrıca faydası olur,, diyorlar 

01~u~unıı ve dostu knlııcağını soylemiş· 1 G>ızete nrnharrlri, İtnlyan Baş\'ekfli· 
~ı~ur. İtıılyHn Hnşw .. kill M.ıcııristıının nirıin bir gUn t.ıyyaresine binip Bud11· 
lt~lepınine daima muzahıırııt edece)!irıi beşte tııyyare istıısyonunn inmek niye 
ave etmiş ve evv~lden beri Budapeş- tinde olduğunu söylemiştir. 

Şu halde nasıl oluyor, nasıl olu
yor da mısır, Karadenizlilerin gö -
nüllerine: 

- Bir yıl öyle kıtlık oldu, öyle 
kıtlık oldu ki, buğday yemek mec · 
burlyetlnde kaldık. 

ltalya Şimali Afrikadaki 
kuvvetlerini arttırıyor 

~ ~omrı 14 - A ziyonP Kol )niyale {!'a· J 
(!lesı, ., .\rdkadu çok ml11Pyakkız olu· 

~rrı ~ serl<·vhnsı ııltıı da mşrf'tliği bir ı Erzincanın kurtuluş .. .. 
gunu 

aşnwkalr<le, r~er glln Qn bı rİiıdP Av
ıuı.ııırıa muharebe çıkcır,ıı, ıılf'şin Afrikn· 
~ a <la sera yet edıp etıııi~ eceıl'inı soı ınak
bı:~ıı. Gıızttc, bu k.ıflar l',el .. IŞ elııııi~elte Yirn1inci yıldönüınü parlak 
lece~uıı~e ııııcc1k islikb .. lııı ceHıp \'Prt·bl- JUeI asi.nJe kuCu~andı 
et .,,ını 8o~ !emekte ve şunları ilave 1 

•Uektectir: Erzinccın, 15 (A. A.) - Erzincmıııı 

l . - "Errer itıılvn, Arrikada bilh~ 58 Kurtuluş Yddoıınııın lifin bOyuk tezahu· 
·•b 0 

" ' k · E . 1 Y •daki kıtaatını takviye etti ise bu- nıua uUuhııımıştır. l:Sutun rzıııc.ın ııa· 
;ıırı iki sebehi \'ardır. Birincisi iemsil rın iştırnkıle yavılcm bu nıenısıırı buıı
~ P. lemeıııes~nı içindir. Iı..inci:-.i de dlln- <tan 20 yıl evvel memleketın iıslikıa.ıiııe 
a Vaziyetindt-ki ırnrarsızhktır. .. 1 kuvuştuğu güııU bir kerre tluh.ı caııJarı· 

_ dıruıışlır. 

Yugoslavyaua Nafıa 
işleri 

l't N lıelgrnt, ıs (A. A) - M ıliye N11zı
lııi1 llfıu işlerine sıırfedılıııek fızre 400 
~ık Yon dinıırlık ~eni <fe\ Jet b >noları 
\ıe~~lnıusı lıukkıı da ml cııse bir lüyıha 

iŞ tir, .... 

Ho~nanya Başvekili 
Lehi~tana gidiyor 

Varşova, 15 (A. A ) - iyi mulu· 
mat al.ın muhııfılin verdiği mala ııatcı 
gore, yeni Honuınye 8dŞVt:kili önüıııDz· 
deki Mıtrtta Lehishmı ziycıret' edecek tir. 

................... mm. ......................... . 

Dertlerinizi 
bize sorunuz 

nı Okuyucularımızın sormak, da -
vtnak istedikleri blr çok dertleri 
la tctır. DOCU gazetesi bu okuyucu -

111l'ını her clhctçe tatmin etmek iste
ıı.ıf için bu dertlerin de elinden gel
•a 1 

kadar dermanını bulmağa çalı-
Caktır ı 

ltAHATSIZ l\llSINIZ?ı 

hazırdır. 

HER HANGİ BİR ŞEYİ ~IERAK 
EDİYOR MUSUNUZ? 

Yine Doğu gazetesi elindeki tm
krınıar nlsbctlnde sizi tatmın etmeğe 
çalışır. 

* * • 

Dedirtecek kadar nüfuz edlnebil 
miş ve hücrelerine lezzet diye glrmi 
bulunuyor? 

Ben bunu sadece "kötü itiyat vı 
g:>rcnek,, ile izah ediyorum. 

Tıpkı sül~ledendir diye vellsln 
delisine sulbanlık tacını glydirereı 

dlzglnleri teslim etmek. 
Birisi iyidir dediği içın, tecrü'be 

etmeden. kotUye ve kötülüğe yer ver 
mek glbl fena bir itiyat ve gorenek .. 

Karadenlzde buğdaya. kayb:?ttig 
ha.klmiyet tac ve tahtını iade etme · 
Uyiz. 

Oltuda zararlı 
hayvanlar le 
mücadele 
Son g'inlerde müteaddit 
sürek av1an yapı 'ıyor 

Oltu [ Hu.;usf ] KöylüıuUzün tarlası· 
na musulldt ulan muzır lıayvctnl,ırla ıııli· 
cudele f ıallyeli kazamızd.ı bir sene len 
beri ehemmiydle l.ıkip t>dılıııı:ktedir. Soıı 
trOııltmle bılhııssa tıızl.ı k.ır ılolayi::iilc: 

~ıOteıHldit sllrek uvları terılp edilıııi~ ve 
çak iyı ndicder ttlın nışur. 

lJ,ı:;.hı kaym.ıkaınııııız tıuhııı.lu;?u h,ıl· 
ıle yUzıeı ce lhıy.U.ııllzUıı ı~tırdk cltıai bu 
.:ıllrck a\lldlllll ı·tılkevi sµor şubesı ler· 
tıµ elmiş ve av doııüşUııde U .til-.tnrı ::;.ı· 
!ununda köyluye bir ç.ıy verılıuıştir. Zı· 
ycıfoti ıııUteakip köylillerııu ite AJapaz.1· 
rı buA-ılay tohumu llağıtılıııış ve tohuııı 
ıtm.L .. leme ıııukiııesi göshmlerck çirtcı· 
likteki faydttlurı unlatılmıştır. 

T rakyada arıcılık 

Tekirdağında bir 
konferans aç.ı'dı 

t\ln l:>aktorumuz tize gerek 'bu sil • 
l'ettlarda alenen ve gerek hususi su
~e e sorularınızın cevaplarını verme 
Itır liazırdır. Ismlnizln istediğfnız t~k
ttıı <le kntıyyen gizli tutulncağına e-

Gıtzetcınlzdc veyn hususi surette 
cevap almak istiyenlerhı ... 

ı - EvvelA sarih isim ve adres
lerinin yazmaları, 

2 - Suallerinin mümki.ın olduğu 1 
kadar kısa sözlerle ifade edllmesı. u-

Edirne, 15 (A. A.) - Tekirdağın
dtt topl.macıık ohm ttncılık konfer.ın - ı 
için huradan ttliikııdar bütUn zevut bıı
gün Teklrdaıtınu hareket etıni-;-lerıliı. 
,oııfurım sta Gem~ı Müfettiş Gener.ıl 

n Olablİlrsiniz ... 
l>AYACJ MiSiNiZ?. 

~ .c\vukatımız .. BUtun dertlertni -
~lll ~ne bu su tunlarda ve isterseniz 
llq- usı surette cevap vermeğe hnzır -
~~Sizi dnva ediyorlarsa yine avu -

tnız size mtitn:aasını blldirmeğe 

zun sözlerden ziyade derhal mevzua 
geçllmesı. 

3 - Cevap bedeli olarak l~ kli -
ruşluk po.sta bedeli leff edilmesl IA -
zımdır. 

Hususi surette ceva.p istlyenle -
rln 18 kuruşluk posta pulu gönder -
mel eri. 

DOGU size elinden gelen 
------~--------------,----------.:..--

her 
hizmeti ., 

yapmaga çalışacaktır. 

Kazını Dirik ve Ekoııoıui Mü;uvirl de 
hazır bulunacııkl.mlır. 

On bin Alınan amelesi 
Tokyoya gidecek 

Berlin 14 - Amele cephesi reisı 
Ley seksen bin amelenin kurşı~ınd 
.-öyledigi bir nutukd ı , 1940-ıeneslnd 
yapılııcak olan iokyo Olo.ııpiy.ıtları mi:· 

• nasebetile on hin Al nan işçisinin J • 
poııyttya gideceğini söylemiştir. 

-- 3 

AE - 2 Denizal 1 
Gem is· • 

Nasıl B 'ı ? ır .. ., . 
Topl:ı~:w : 1:.\11.\1•11: ııt l.ı.ı 1: 1 4 ,. ı, . ı 

Gemime gönderilen altı Alman 
neferini kabul etmek istemiyordum. 
Komodor bu yeni hareketimi asabi
yetle karşıladı .. 

Gem1ye döndüğüm znman arkadaş - tebat bulunmamG;Sınn rağmen ;apabil • 
ları kumanda salonundaki masan·n etrn- elim. Gemiye Alman mllrattebat ycrl 
fından aynlmnm!ş bir vaziyette buldum. mck hu.:ıuc:undaki istlcalinlzin • , 
Fay ferin yanında neler cereyan ettiğin! 1 :mlaynmıyorum, dedim. 
merak ederek beni beklemişlerdi. Bir ne - Beni d:kkatıe dlnllyordu s }ı k c 
feste konuştu'klarımızı anlattım, ycnlde:-ı ri:nin manasına 11 ıfuz ettı~ten sJ• r:ı d _ 

~:J~k~ mevzulara girerek konuşma.ğa b!l.'$ ha sert bir tavır t.ıkındı. Blr A Lıne ılw 

Gemiye gelell da.ha ynrım rnnt ol 
mnmıştı. İkinci kaptanım içeriye gird1. 

cevap verdi: 

- Alınız. 

- Efendi kaptan, dedi, bize misafir o 
lln Alman gedlkllsi ile beş Alman nefer· 
yatakla.rlle geldiler. Gemide mUrettebn' 
-Olarak .knlacaklarmış ... 

Bu C:!vap da.."ı=ı doğrı1su bu rt em r 
beni de ~~blleştırdl. 

Şimdiye kadar muhafazaya n ret et
tlğ:m sill:fıneti ben de k ybettım Ve d"'r
hal cevap verdim. 

Bu haber kafamda lblr şi~ek glb 
ç~'ktı. Alman otoriteleri zaten evvelce ıııs
sctmeğe başlamış olduğum hoşnut'uzluk -
Iarmı bu hareketlerile açığa vurmuş olu . 
yor:ardı. Mürettebatı kendisine ka.fl olar 
küçıUk bir gem!ye hiç ihtiyacı olmadı" 
halde yeniden altı klşln1n gönderllm:; 
'Sultnnh!sar., ı da Alman mifu·u o.ltın:i 
bulundurmak istemekten başım bir suret 
le tefsir edilemezdi. B:mim t:oyle bir ı ü 
fuz altında bulunmnğa ta·1ammülüm, suı 
tanhisar mürctteh.atının da yeniden alt 
ya'rdımcıya ihtiyacı yoktu. Kafamdan bl 
an dç!nje geçen bu fikirleri tek cUmled 
hüUısa ettim: 

- Ben bu mürettebatı a.Iamn.n ı rar 
ederseniz, ~ize yorgun <>ldugumu .>yl din• 
Beni gemi kumandanlığından ff C"r 
1iz ve nezarete gönderirsiniz. O J l 

..,ultanhisara dilediğiniz ş A lde b 
rette"Jat kadrxu ynp:ır •n·z. 

Bu benim kom 
'l s n .:>1.1 du. S • t .r 
rek geriye dond.ım ·" c 

nından ayrıldım. 

Fayfer hak.i:.mdn l!"' <iu .. n n 
yapacaktı? Orasını ke:.tııem,yorJ 'l1 H .. 
.rnlde cezrı bir Ş"kildc har k t em · ı • 
tseceğl muhakkaktı. F .ıkat bı:n n.tt.1;etln 
ne suretle tecelli edc~lccegin d ur.mu -
.} ordum. IUıdiselcr elbet tc tekemmül ede
rek mahiyetlerini ort:ıl a koyaca.Kl udı 

- Kendilerini gemiye kabul etmedi 
~lmd söyleyiniz. 

Bu emrim yeni Alman müret.teb:ıt 
derhal tebliğ ed:lmiş... Onlardnn biri. 
Olgaya dönmiiş ve ış kayetınl yapm·ştı. p. 
radan kı.rn bir zaman geçti. K:nnodorlu 
ğun tercüman neferi YUk~ekka:d·rım· 

'tlusevı Sultanhl:sara ıgeldl: 

- Komodor sizi istiyor, d 0 dl. 
Yeniden Olgaya gltt'm. FlYf"r k~m 

:iorluk makamı olarak kullanılan k ç ta 
ftakl oo~onda masasının baş·n:!a v~·t: ... 

}"Ordu. Rengi uçuk ve yüzü hnreketı:v.: 

FevknH'ıde e~nlrli olduğu açıkça bell1 olu
ıordu. Ben ise azamı bir tabllllk ve sükQ 
ıet çlnde ruhi müva.zenemizi muh::ıfa?.a e 
~1lycrdum. Fayfer'e verdiğim seıttmı alır 

almaz. söze başladı. Kemal söyle:ilklerini 
aynen tercüme ediyordu: 

- Siz komodorluk emrini dlnlemi -
yosrunuz, dedi. 

Ben de ayni ~e'kilde kısa ve sert cev~"" 
vercUm: 

- Boyle bir şey yaptığımı hntırlnya -
mıyorum. 

Bu cevabım onu ibüsbiltiln kızdırm•şt1 • 
Asabı parmakları arasında oynaöığı kur -
şun kalemini masanın üzerine bıraktı ve 
1özlerlnl yUzlime testıt ederek: 

Stıltnnhisara geldiğim aman Alman 
murett::>'bat başlarında ged kll olduğu h:ıl
Je ynnaşm·ş buhınduğumuz t rplt I' n 
~üverteslnc!cydller. Beni gorunce bir 
"':ara çekilerek sel~mladılar. s l ı 'll' n 
aldım. 

B:raz sonra gemide ya'l'?rl ._. 
:~inci kaptanı Olgadan gelen ı.lr 

A ·manların gerlye çnğf'lm ş o: 
söyledi. 

Vaz:yct bü.:.biltiln ger..,.:n .k k 

nı 

m·şti. Y.akmda ilmlt edilmiye:ı bir t r 
tan patlak vermesine intizar edile llırdi. 

Yine ynrım saat kadar bir zamntl 
geçti. Olgad::ın gelen bir ııefer bmc:iorun 
yeni Q:ıir emrini getirdi. 

"Sultanhisar şimdi hareket e:ieı·ek 

Galatada'kl General vapuruna gidecek. 
süvari orada donanma kumnndanı amiral 
Suhonu görecek.,. 

Harekete knzırlandık. Saat 16 yı.ı yo.k
l::ışıyordu. Istinyeden derhal ayrıldık ve 
Bogazın mavi suıarındn yol almağa ıb::ış
ladık. 

(Arkn ı \ar) 

- Gönderdiğim askerleri almamışsı ·, ı 
nız, dedi. 

o zaman gayel soğuk kanlı bir eja r 
1ayet tabU bir sesle: 

CkUJJCUl.u.m z söy'üyo~IJr 1 
- Evet, diye cevap verdim. 

Benim bu şek:Ide ldarei keUı.m et -
'llekliğlm onu büsbbütün a"'abileştirdi 

<en1dne hAJdm oımağa gayret ederek, fı
kat bu gayretinde muvaffak olamıyarnk: 

Ve niçin? <!iye sordu. 

O zaman ben ıde 1çlmdekller1 -biltün 
•ıplnklığlle ortaya vurmak lüzumunu hls
~ettım: 

- Denim gemimin yeniden altı ki~
·ı mürettebatı içine aımağa Jhtlyacı yok
ur. Bugün gemi iç!nde l:u!unan n !terle -
Im ihtiyaca klıfidirler ve cereya"l edecek 
Ad!selerde vazifelerini hakklle ba~arabi -
•cek kablUyette olduklarını göstermiştir 

~uyu bal ık 1
0

1 

Ok11y11rular11111:zdotı S. /(111 ellini uı 
lıiu ynzrlıfiı hir meldupl.ı dıgııt ki: 

« Hnı-aıııetlıı köyl.ıyO 1-ialkın Ilı nıık 
yolunda stırfetıl~i gııyrt:llt'llll ti piııııı 
rııtnnetle ş ıbidl hulunıııakt ıyız. Ş ·h ııni· 
zin dört he? kil ıını-tre yııkında b ıhın.ın 
ve ova köyleJ'iııi il-iye bOlt>rck ŞarKt ın 
Garba cioılTu ıızın.ııı ve fırıt Dl'hıınln 

başırıın te-.1- il edf n S z s ·~ u hlh UK ı ir 
b t,ıl lık h ıliııdı 111"'. 1~11 Sıl il ili! h 
nı1i11 ıı ııı ııtul ıı "' ıçın u~ ll'ı h 
tıııJ,, ılın.mi< tlrılıt t..I "'ıl ı 

Bu amıılelerl nakledecek olan vıı · 
purhtra harp gemileri de ref aket eıle 
«ektir itll T1pt1klll'1mı femlmde />.lman mUTet• 

bu sııı HP er r ko} ı ıı K n ııııır 
\'0 İklfsıı f duru 1 l.tıını.ı ı-11Uıl11 "I \:lk 

~·erlııcle ve hurırlı bir teşt: blJu · ouıt· ~ 
lır ~ 
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Er 

(Üst tarafı ı incide) 'itibare ulınarak bölgeye altlsı bııyah 
.iştirak edeceklerdir. Bu şubelerin ajan- ylrmh>i de erkeklere mahsus olmuk üzr 
hırı çalışma proğı amla?ını ıklime göre yir.~i ~ltı bisikle~i.n mObayElflsına karn 
uydurararak bir spor takvimi yapm1şlar v~~ılnıış :'e mulıte.ıf mnesseselerle t mas 
ve bölge kanalile, Ankaruyu, nıerkezı ~ırılrulştır. , , , , .. 
umumıye gondermi. ıerdir. Bırııcılık ve Gureş 
İlkbaharda karlar kalk r kalkmaz evvela. 

bölge birincilikleri yapılacak ve dağcı
lık, avı:ılık kulllplerile diğer sporhırlu 
meş~ul Erzurum Gncü ve yem spor ku
lüplerinden başka ayn bir spor kulübü 
duba açılacak ve duydyğumuza göre de 
bu kulnplerin İzmir, Ankara ve Jsta:ıbul
dan getireceği bazı oyuncuıarıa hıkımla
rı takviye edı lecek ve muçlar çok hara
retli olacaktır. 

Hulkevi sp kolu u sporun · ulk· 
nıası ve takviyesi için ciddi tetbirler al
maktadır. 

Şehrimiz asri bir stada kavuşuyor 
Şehrimizde elli l.ıin )ıra rfıle Qlll· 

azının bir Stat yapılacıılttl'i'. MerR"eıi 
umumi yapılacak stu ~n ptqje e plan-
larını 2'Öndenni~Ur. Şehir ifırıınm"tkmii.~ 
linden sonra derhal stuclın inşasına ba~-
lunacaktır. Futbol <üanlığı ~ir apull ,stad 
yapılması Jçin mUracuat ettiğinden, bu 
müracaat etıemmiyetle tetkik eclılmek
tedir. Bölge heyeti de kapalı bir stad 
yapılmasının lüzumuna kuııi olduğuntlHn 
bu müracaatı esbabi mucUbesile beruuer 
merkezi um\lmiye biltlirccektir. 

Bisikletcilerimiz 
Bu sene elli kişiden mürekkep l.ıi· 

sikletli bir por kafüemiz i;:lerinde ba 
yanhır da olmak üzre Türk.iye turn ve 
her gittikleri bolgede spOf temasları 
yapacaklardır. Bu kefileye, · futbo! 1 atJe· 
t1zm ve gureş ekipleri i~TiraK edecel~~\r. 
Kultlplerde mevcut bisikletler de· nazarı 

ZABIT 

Hep sarh·oşluk 
yüzünden kavga 

için de ciddi kan-ırlar alihmak llzeredir. 

ntrenör kursuna ü~ gençimiz 
namzet österifdi 

Aıık radn açıhın ve merkezi un u 
mfce ıstenilen yerli antrenör kursu 
bolgemız kulllplerinden nç kıym tli 
sporcu &eç"lerek bildiri! iştir. 

vclfanmız 
Yeni km lan Avcılar kuınbn ç k 

hşm • 

... ' ! '1" $2 ff l' • I1 ~ 

Hindistanda bir yer ı 

iht~yc:\rları gepçleştj~iyor 
Lonpımıdao .bildirilıliği~·göre, .e k 

hlindislan kon,gresi r~isi·-Mohun ~alavy 
bir·oı islirah t- etmek UUJidüe ıPo..k.tor 

.Bayramın üçüncij gecesi yeni kapı- 1ar.ın tavşiyeşi weriııe k;ı:k.ik<i giinlu 
da Kemalin kahves.iude 'sefer. ve Dur- bir kur y~pıııağzı karar ~rmlştir. 
sun adında iki hişi birbirlerıle kavgaro Hindi;;tıında Allahtlbaddan gel~n bir. 
tutuşmuşlardır. lkisiöe surhuş bir halde habere göre eski reis • istiraha 
bulunan bu kavgacılarıı kahvede otur- mtldcletini. daha bitirmeden yirmi sene 
makta olan Alıınet de mlldahcle etmiş gençleşıuişlir..- Beyaz saçl:m .slyühUınmış 
ve kavga gUtikce bU:;OmU~ tür. ve tt~zında yeni cJlşlet çık'mıığtt baihı.· 

Bu sıradu Ahmet cebinde hışıdığı mıştır. Yllzüıırteki ve elferincfeki öü(Un 
sustalıyı çekmiş ve Seferin üzerine hii- buruşuklar zttll olmuştur. 4htiyar aaam 
cum etmlşlil'. tehlikeli bir vaziyete gir- ebedıyen kuyb~ttiğini zttnne'ttiğ1 t.en -ı 
uıiş olan boğuşmayı etraftakiler gllclük:le liğe tekrar kavuşmuş oldliğundun" dola
teskin edebilınişlerdir. Fakat bu esnada yı son ·derece İnesut. görn"nrnektedir. 1 

Sefer boynundan hafif surette yaralan
mıştır. Kavgacıların hepsi yakalanmış ve 
adliyeye teslim edilmişlerdir. 

Ayakta duramıyacak kadar lçmeğe 
ne lüzum var? 

Hollanda pren esine 
ad kondu 

ERZURU 

Erz ru_rlLB,ekdiye 
atnames· 

·· ğü yarÖıJIJ 
diğı hamleyle 
güzelleşe ek 

bt' -- Merkezde 550 mektep. ocu rıu 

? 257238 liralık fevkala.dı:ı kısmında ınaye eden, sıcak yem~k y öiren .. '~ 
ıse: 15000 lira Tr!lbzonda yapıhıcuk mektep levazımabnı temın etlen, gıyd 1 
'.Atal'ilrk anıtına yardımı 15000 lira TTab- -ren ( Yoksul çocuk esirgeme - kunıtJ1il 
zohda yapılacak Hulkevi m$aabna yar- Vilayet ve Belediye büll'elerinden aV

1 

1 
_ adi 

dım, 2000JTrabzonda yapılacak shıdyom nn yardımla sahasını.la m\lsbet jrlO' 
inşaatına yaraım, 0000 lira yol '\'O köp· gö termektedir, iş l\zt:rinde dikkat {'t 
rüler in asına, 11 3l00 lira nmelei mü- itina He mesaimize devam eıliy u~ . .ıı 
ke lef0 karşıh~na, FbQO •eni mekteple· - Trabzonun ilerilenı si v ı klY 

Halkevinin yedinci 
yıldönüınü 

Iemle'kette kı a bir zamanda 
~tlr, ictimalyat, köycUlUk, spor ve d 
bir çok .şubelerde büyllk başarılarla ıt 
bet 'işler gören Halkevlerinin yedi 
yıldönümU bu Pazar yurdun her tat' 
da kutlulanacak ve bir çok yerlerde 
yeniden Halkevlerinin açılma törer 
yapılacaktır. O gün Ankaramn bilÔ 

1700Cf lira ile nıeıkezile Gazi İlk ceği saatto radyo neşriyatı yapılacD~ 
tebıni e.saşiı surette tHmiı- ettik. Ye Şehrimiz Halkevl de bugunü kutlulıı 

ni sene içinae de mel·kezde kı n ·erans için çon zengin bir program hazırlS 
salon°la , laburatuvaı1un, kÜlU.1Jhaneyi tır. o gUn şehrimizin merkezt yeri 
ıc~Qti ı 10 d~rslıan.eJi i K'ı'radeniz ., llk de davul zurnalar çalınacak miJll b} 

oiqılunıı yapınağa lulzırlHnıyoruz, mek· lar oynanacaktır. O glln hatfpler 
teuin keşitleri ya pıl,mış vç tasdik iı;in Halkevlerinin yaptığı işleri v-0 ı•aıit 

t 
Y alete sı.ınulm~~llp:; bu mektep bize rini anlatacaktır. 
50 bin liraya ınul olucaktır. Ayrıca Halkevi spor kolu 0 giill 

Köylerde 5 Uk. Me..ktep ye~iden ya- hir çok spor musabakaları yapa~" 
pılmıştır; 25 tanesının de temelııı attık. ce de ar komitesi tarafından Hulke' 
Halen merkez.de mevcut 13 ve ~a~alarl11 çaylı bir konser verilecektir. 
~öylerde mevcut 91 llk mektebinin s • ı lalkevl bütün yur.tta 
yı mı ıut~ırmuk için tedbirler lıyoruz. <luvet edhor 
Mektebi olmıyan köylerin be~i bir araya ~ 
getiriletek bir seyyur er hane açıluıış 
:Ve bütun ıuınt ud rlk der hımeJ.eri 
!aali)·e llne dev m etmekt<:dir. 
ZİH .\T Ye H YTAH işr.Eni . 

Kış bir f elakef ' 
mevsimi olmamal 

(Başmnllaleden deV.'lJff) 


