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fDARE YJ-Rt : 
fü-7.nrnm Gölbaşı noyn idnrf'ha llf'Si 

Pazartesiden manda her gOn çıkar 

Şubat 1938 .... Snyısı hrr yPrdc 5 kuru tnr 

SA '\:'I : 60 G 0NDİ!L}I< v G AZETE Rasılmayan yanl u geri verilmez 

Viyanada Yeni Bir Hükiimet 
Darbesi Meydena Çıkarıldı 

Büyük bir sanatlT eşebbüsü vaktile haber 
okuluna l h .. k A • 

çok ihtiyaç var a an u umet genış 
E :ı::.~kb:~::u~·=-~~1: mikyasta tevkif at yaptı 

mı., bulunmaktadır. 
Bu fabrikanın sade Erzurum için de-

tu, onu çevreleyen bütün bır noğu b~1 - Bütün bunlara rağmen Avusturya Nazileri 
~ ıçın buyuıt btr iktisadı .kıymet ve e - Orta A vrupanın vaziyetini günün birinde 
ta~_Yetı vardır. Bu fabrika Doğu mın-
~a ,enl bir hayat kaynağı vazife - karıştıracak kadar kuvvetlidir 
alnı görecek, yeni blr 1ş ve servet menbaı Viyana, 8 [Radyo] - Polis, Viya· 
:1acaıctır. Şark havallslnde yapılacak olan nada ve buton Avusturya dahilinde ge-
u ilk fabrikayı diğerlerinin takip etme - niş teşkilatı olan Nesyonal Sosyalistle· 

~l.ne ıntızar oıunablllr. İplik fabrikası bel- rin bir hükumet darbesi hazırlığını mey
~ir dokuma fabrikasının kurulmasııe danaçıkarmıştır. SeUl.hlyettar makamhı.· 
l>lla:nıanacak ve Erzurum civarında ya- rın beyan ettiklerine gl're, şimdiye ke-

bir ne::c::r:~::: :a~nd~:~e! ~~:!~ dar yapılan m~h~elit araştırmalar neti-
bu eıval'da bir ~e büyük şeker fabrikası ce.sl~de pek muhım vesikalar ele gcç-
lturuıacaktır. mıştır. 

Bu bilyUk sınat müesseselerin kurul- Bu teşkiltitı idare etmekte olen ve 

Harciye Vekili Milletler 
Cemiyetinden döndü 

Bulgar Başvekili Tevfik Rüştü Arası hudut 
istasyonu~d.a karşıladı ve Sofyaya kadar 

kendısıle uzun uzadıya görütü . 
. Sofye 8 [ AA. ] - Başvekil Köse 
ıvan1>f Belgrat yolu ile Ankanwa dön
mekte olan Tllrklye Hariciye· Vekili 
f evflk Rüştü Arası beraberinde hususi 
kalem Mndnrn ve Sofya Elçimiz oldu~u 
halde, Yugoslavya hududuna en yakın 
olan ilk Bulgar istasyonunda korşıla
mıştır. 

Bulgar Başvekili ile Hariciye Veki
limiz Sof yay1t kadar trende beraber 
gelmişler ve trenin Sofyn f tasyonundnn 
hareketine kadaı:.. iki memleketi al&kadıır 
eden meseleler etrafında uzun uzndı~ a 
g<>rüşmUşlerdir. 

HPloı·uttnn lınrekt•t 
. B;lgrat 8 [ A.A. ] - Türkiye Hari

~ıyc \ ekili Tevfik RllştU Aras Belgrc t 
ıs.tasy?nundan geçerken Başvekfl Stoya· 
dınovıç tarefındıın karşılanmış, her iki 
vekil trenin barekeline kndnr kırk beş 
dakika görUşmüşlerdir. 

llnf'lciyc \'ekili İstnntmlc.Jn 
lstenbul 8 [ A.A. ] - Hariciye Ba

kanı Doktor Tevfik Rüştü Aras Avrupa 
seyy.ıhatından bu sabah şehrimize gel
miş ve istasyonda lstanbul Valisi, Reisi 

Bulgnr Ba.ş1'ekili Köse lu:wof 

CUmhur: baş yaveri ve ;Emniyet direk
tOrU tarafından karşılanmıştır. HüştU 

Arns doğ"ruca Perapalas oteline inmiştir. 

~asue Dotuda bugün olduğundan daha önce şOphe Uzerine tevktr edilmiş bulu· 
t.ıt1YUt. bir ftddetle teknisyen ve amele lh _ nan mUhendis 'J'avs'ın bir taklibi hUku-
1 Yacı beUrecektır. Bütün bu fabrlkalarm met teşebbOsO hazırladığı temamile 
ntııamıa Lşletllebllmesl, normal bir şe - meydana çıkmıştır. Hf tler Partisi 
tllde randlll\an verebilmesi ıçın elde iyi Avusturyada menedilmiş bir Partı ol· Bö }g h• } • d k ti • • ~~tlştlrilmif ustalara, usta başılara ve tek- ddğu halde, Tavs ve dlter Nasyonal e şe Ir erJil e an e eflffilZ 
ıı! tecrtıbelert zJyade amelelere lhtıyaç Sosyalist şefleri memleketin her tarafın· s k 

ıı ()lacattır. da muntazam teşkilat kurmağa muvef- ar 1 a m 1 ş l ı I ar 
1 

Doğu mıntakası bu ihtlyacmı kendi fak olmuşlardır. • 

::~~d~ye~~d.lil çocuklarue tatmin Geçenlerde kraliy~t taraftarları ııe Avusturya Başuekilinin cleğiştirilmesını Beled ı·yeden 
ruı ec ur. Ancak bu sayede ku- Hitlercller r d k ı · 

llC&k fabl'Ilcaların tenıın .edeceği lkti _ a asın a vu ua ge en kanlı Auusturyn Cumhurreisinden istediği 
&acu tatdeler tamamen böl 1 1 d çarpışma üzerine tevkU edllmis olan sciylenen Hitler •• ne 1 er ı• st •ı yor 1 ar? 
nuı olacak ve Yine ._ geb ç n e kal - Nazilerin evlerinde araştırmalar yapıl-
a rıtaıırr iktısadt kalkınma önünde al _ mış v~ . •.r. ~a ı ~kömet hazırlığı de patlayacak olan hareket birdenbire Tuccard F "k Alk d" ı b anca.. u sayede bu b. klfb" h-

1 ltııf Oldukları vazJfeyi ba.şara~lleceklerdir. b~ssedıldığı IÇın, ona go~c şlddt.tll tet· durmuştur. • an 81 an lYQI' ki: • 
aı Binaenaleyh fabrikaların kurulma • bırler alınmıştı. Bu vesıkalara nazaran Viyanada elde edilen vesikalarda, 7 h b • k k [ 

le beraber onlara teknisyen yetiştire _ Avusturyadaki Nazilerin mUneslp zaman- bu hareketm başında iemi bulunanlardan • ~Çffle SUYU şe re lT aç i Offlefreye 
~~rnek için Doğuda hummalı bir faaliye- da harekete geçmek için temamile hazır- bir kısmı tevkif edilmiştir. Diğerleri aran· kadar f • ·ı • f • Artık bu SU şehı·r 

n başlaması açık ve kat't bir zaruret ha- !andıkları anlaşılmıştır. maktadır. Avusturyalı Nazi reislerinden ge t rl ffllŞ lT. 
lin<te tecelli etmektedir. Viyanada ve diğer şehirlerde birçok bazılarının da akim kalan taklibi hükO· C J • d k / d 
t Erıurumda bugün mevcut olan silAh tevkifat yapılmıştır. Bunlann içinde met teşebbUsü Uzerlne Alman hudutlerı· •eşme erın an a ffla l lT 
~h'ılrhane~ı bUyUk bir muvaffaklyetıe ça- aşağı Avu.stury.a memurlarından Mayer nı geçmeğe muvaffk olduklan zunnedil· . ·~arıkamışlt~arm Beledlyederı istek· 
rn an kıYtne~li bir teknik müessesesidir. o isminde bırlslnın de çok mllhlm rollar mektddir. lerım daha iyı telum1z ettirmek için 
b Uessesenırt hariçten .alarak yaptığı işler oynadığı tahakkuk etmiştir. Polis aradığı yerlerde bir çok silah gazetemiz Sarıkamışlılar an1smcla dll 
n!Bün sanayide ileri gitmiş bir çok şe - Vlyanadaki teşebbQs meydana çıka· ve mühimmat ele geçirmiş bulunmakta- bir anket açmış bulunuyor. Anketimize 
) lerimtZdeki en modern müesseselerin rıhnca aynı zamanda diğer şehirlerde dir. gelen cevapları peyderpey neşrediyoruz. 
~l>tıkıan işlerden fark.sızdır. Kıymetll ' Bugün de tüccardarı F'aik Alkan'm 

taları ve Joymetıı bir amele gurubunu 8 .. I H t. d .. t I d soulediklerinı uazıuoruz= 
~ernetrnış olan 'bu müessese gene kıymetli o ge eye 1 un op an 1 
111'recııerın elinde musmır bir şeklide ça- d k- Belediyeden ne istememki: Ma· 
14ınattadır d em t ben de bu beldenin sakini bulunu-

111 Bu mu~ssesenln kıymetini .ar:tıran Bayram a yapılacak spor ;i~ı:u:r~~~~lde benim de.bir çok istekle-
~er bir nokta da, Erzurumda büyük bir 
~luğu doldurmuş olmasından başka o h 

1 
Fakat :::u isteklerimin yer bulması 

tı eSse,senin başında bulunan Bay İhsa - programı azır a d ve ~uhakkuk etmesi için para ve Zttınan r~n teiebbüsile bir de adam yet~tlnne n l lazımdır. Para ve zaman diyorum. 
ltı~llYetıne glrlşmtş olmasıdır. sııa.h ta - . ÇünkU bir memleketin ihyasına bi· 

0 
:·haneslnln dar kadrolu san'at mektebi G k d k rincı derecede para, ikinci derecede zu· 

tll lbrtkanın yarınki ustalarını ve usta ba- azeteffiİZİil OY UğU Upa maçları hava enen lazımdır. Para olur, fakat zaman ol-
~nı Yetiştiriyor. Bu llk adımın büyük maz veya o parayı hüsnu idare edecek 

etıni takdir edenlerdeniz. müsait olursa yapılacaktır el bulunmaz. 
bıt lsttkbalde lcarşıla.ş.mamız bir emri ta 
~ haıtne gelmiş olan teknisyen ihtiyacı 
~ •ında aklımıza gelen ilk tedblr s11Ah 
l.tb lrhaneainln bu mütevazi san'at mek -
herını tevsi etmektir. Bu sayede orada 
l'ı ~e,ıt san'atkArı yetiştirmek ve onla -
o.: &lylnden yarın kurulacak tabrlkalar· 

~-----<_AI_t_t_a_ra_ı_ı_4_u_n_cu_· d_e_> ____________ ~~~~:cca::.~:~:n:_:Faik ALKAN 

FIKRA: ----
BİR KARAR lattra.cıe etmek lmkAnı hasıl olacaktır. 

ttı llununıa beraber bu ilk tedbirin kA!l ete~ ı Erzurum belediye meclisi · t - • ıı, ıu kanaatinde de değiliz. sınai aa- ında m h 1 son ıç ih1n- ligilldett başka bıı• ~ey olmllyan kısmı kA • 
•t bakı tkb 1 de u arr r arkadaşımız Zi ş ld ı J Cltıı mından bilyUk blr Lst a va - ıazetemiıde tefrika ettn "A7! 

1
Ya a re ır. Bu se hiç bir varlığı kend.lsfne çeke " 

IJıtı böfg~mzln gittikçe artacak olan bu sı Jçln şehir na t g .. ı ye ~abya- mlyecek kadar kuru, heyeunsız ve şiir • 
btr Ylcını ancak geniş kadrolu modern " mına eşekkur etmege ka- sizdir 

'-n'at mekteblle telAfl edeblleceğlz. rar verdi. · 
' 1Pltk fabrikasının kurulmağa başla-- Son masabakalarda temayüz eden klriplerlmizden Erzurumgüca, Bizim memlekette her tUrlu yardım • Erıurum belediye mecl~hıln son k:ı· 
oı... .. Ue beraber Erzurumda büYük bir sanat Salda müsabakaları idare edecak olanlardan Mmtaka Memuru Reşat dan uzak, çalışma şartları bozuk, kazanç- rarı yazıcıya karşı, belki memleketlmiz-
l ""'\ln" ... te 

1 
1m 

1 
dl k ik . 

1 
ba k larJ mahdut olan muharrirler ıçin bo",•le de ilk defa, kariln alAka duy,.uııunu ifade 

a.,_ lndan iplik fabrlkaSı ve onu takip e- lı"'ı albnda tophman bölge heyeti ba~· kupa maçları başka güne bırakılttcaktır. mane\'l taltiflerin büyük kıyn\etl vardır. ediyor. Bir yazıcı için en büyük lsttnatgAli 
llllq ~ me lerl de atı a ı r. Te n Vail muavini Hilmı_ Bacının . § an·ı yapılacak, eğer hava mnsaade etmezse • J 

~~k diğerleri bu san•at okuluna daya - r:mda yapılacıık spor programını tesbıt Bayramın UçOncU gOnü akşamı blltDn Başka yerl~rde akademiler muharrir- ve en büyük kazanç budur. 
aktardır. etmiştir. Bayramda yapı!acak spor pro· sporcular bölgede toplanacaldar ve Jer lçln bir gaye ve her eser o gayeye .)•ilk- BAHADIR DÜLGER 

~e tter bu san•at okulunun kurulması grumı i~i zengin kısım uzerlnden tertip eğleneceklerdir. Bu gecenin ıamimi ve selten bir basamaktır. 
trı1~U\'affaklyetll çalışması imkAnları te- edilmlştır: d zengin olması için de kararlar alınmıştır Bizde henüı böyle bir milessese ku • 
t~l" ecıuırse bu tabrlkala.r haricinde ve Birinci kısım kulOpler arasın a, Programı yann bildireceğiz . · 1 ulmanuş olduğu için mttharrh' efkArı u
~I btst hayatta bugün mevcut olan tek • ikinci kısım da mektepler arasında yapt· Bayramda yapılacak spor müsaba· mumlyenin hlslerlne tercüman olan bu 
~l'en bWıra.nı <ia taU olacak ve işte 

0 
za- lacuk spor faaliyetleridir. ~ler _iki s~r kılarım aıağıda bildlrıyoruz :Mnsabaka· gibi nadir ve manalı hareketleri ııtbİatile 

)~ tl ancaıt, Oogu bölgesi tutmuş olduğu müsabakut da bayramın Oçuncu ve dor· ları tertip ve l~areye mmtttka memuru şükranla karşılayacaktır. 

YA R IN 

Bir Hukuk meselesi "'~lıne yolunda daha emin n daha kat'ı 'düncü gQnleri yapılacaktır. Rept, futbol alanı ihsan ve 6iretmen %aten ya11cıtıtın manevi ltmlnanı ct-
ta~latıa yuru bllM•- tmllnl&ıını "ula• Havı nıüıait gtttl~i takdirde ıan• Tabtin ıeçllınl' ercllr. hetlnl btnarat .. ec•k otunanıı 941tln "' CİHAD Bı\nAN 
'"qlt, yt , • , ttmll tanfıp4aıı konıp kup.ı lıltfıtı'I 41 ( Alll•,.,/ı J lnolflf) t&M••ll ffU.... .. , ttlr ftldr aıntlt • ------------



2 DOCilJ 

Doğudan. Haberler 
ilk ve orta tedrisat 

muallimleri 
Terfi ve tccl.iveJeri ., 

hakkıi1da karnına 
eklenen f'ıkralaı· 
İlk ve orta tedrisat muallimlerinin 

terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 sa
yılı kanunun 2 nci m~ddesine aşa~ıdaki 
fıkra eklenmiştir: 

Şu kadar ki, bunlardttn liseyi veya 
öğretmen okulunu veya lise derecesin
de bir okulu bitirdikten sonra keneli sn-

halarında yUksek blr tahsil yapmış olan
lar hakkında bu kanunun birinı:i mad
desi hnkmü tatbik olunur. 

1702 ve 1880 sayılı kanunların tadi
line dair olun 2517 sayılı kanunun l in· 
ci maddesinin ( A ) bendine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

Orta öğretim müesseselerinde resim, 
beden terbiyesi, mUzik, dikiş, biçki der
si vermekte olan öğretmer: leıle üzerle· 
Jindeki ders ve müzakere saatleri sayı· 
sı birinci fıkrada tesbit edilen miktur-

. dan az ise Kültür Bakanlığı bu öğret
menleri, miitebaki ders saatlerini ml\na
sip göreceği yerlerde ihtisasları dahilin
deki der~lere tahsl!> etmeğe mecbur 
tutabilir. 

Umuınanede kavga 
Geğen gün Kavak maballeli Ömer 

arhoş olarak umumhancye gitmiş ve 
Suniye'nln r.orla girmek istemiştir. Bu 
sırada sermayelerden Şeflke'yide dOğdü
ğünden polisler tttrfından yakaltmmış ve 
cürmü meşhut mahkemesine sevkedilmiş· 
tir. 

Bnltn llc Ynralndı 

Doğu yıllığı 

Bölgt-~ınizin böy:e hir 
yı Ih k çıkarınağa 
ihtiyacı var 

Ill\nya lııırbiııcle vn ondıın cvrel· 
ki harplerde DoğG ıınntnka ·ı hirçok 
istilfılttr gördü ve hıı yiizde!! birçok 
eski ve yeni eserler ve vesikular 
tahrip edildi, yahut alını1J götl\rl\ldl\. 

Vaktilc Kar- kulesinde aşağı 

V uroşun kıbleye bakan kapısının 
Ustüne konulmuş beyaz mermer bir 
Kitabe vardı. Tarihte yazılan bu 
kitı Je 1929 EyllılU içinde yaptlan 
gezr ve incelemelerde yerinde bulu· 
namadı . Bu incelemeleri yapan 
heyet gene Kars camilerini ve diğer 
yerleri nrurken, lslAm ve TUrk tari
hine ait pek kıymetli eserlerin 
yakın bir mazide kuybolup gittikle
rini görmüştllr . 

Halbuki Doğunun tarihi, içtimai, 
iktısadi ve küıtur durumunu göste· 
rir bir tarihin meydana getirilmesi 
ne önemli bir teşebbüs olacttktır. 
Böyle bir tarihi yazmak ise uzun 

l incdemelere mütevakkıftır. 
1 Y nlnız bu tarihin yezılmasına 
yardımı olmak itibttrile Doğu mınta-

1 kası için bir yıllık vl\cuda getirmek 
çok elzem bir şeydir. 

Doğu illerinin yurtsever llbay-
ları kendi viH\yetlerindekl ihtisas ve 
tetebbu erbabıudan ve muallimleıden 
m Urekkep bir komisyon te~kil etse 
ler ve bu komisyon ilçelerden ve 
kumuıılttrdttn, vukuf sahibi zevattan 
toplayacttklttrı mttlilmatı fotoğraflar
la da tt:sbil ederek, yapılacak yıllığa ~ 
malzeme hazırlasulttr, ne iyi olur. l 

Bu suretle meydana getirilecek 
ı yıllıklttrın yurdumuzun tarihi bukım- • 

dan ne bUyl\k hizmet göreceklerini ~ 
ve ne kıymetli bir eser olacaklarını 

söylemeğe lüzum yoktur. 
ÜçUncn Umumi Mnfettişimizin bu 

ihtiyacı yakındım takdir buyuracak
larına, Doğu kl\ltUrn bakımından 

,\hiıwlm~uduıı ~onı·u im\ uu çok önemli olan böyle bir eserin 

Emin Kurbi mahallesinden i\lustafa
nın karısı Emine eniştesi ŞUkri Ha kav
ga etmeğe başlamıştır. Bu kavga sıra· 
sındu Şnkrü elinde bulunan balta He 
Emineyi kolundıın yaralamıştır. ,, 

Taşmescit mahallesinden Httlis ile 1939 yılında bastırılması jçin hazır-
.Niyazi bir mesele ynztınden münakaşaya Jıklarda bulunulmttsı için yüksek 
Kil'işmi~ler, münakaşa kavgaya dönmüş delaletlerini bezledeceklerine ve 
ve Halis Niyaziyi değnekle başındtm ha- bu hususta . ıca·"enen emirleri vere-
fifce yaralamıştır. . ceklerinc şl\phe etmeyiz. 

HAVA 
IJ • 2 • 938 aal 8 llllponı 

Hava tazyiki : 599.4 
,. • (Deniz seviyesi) : 766.3 

Suhunet : - 7.0 
DOşük suhunet ı - 8.0 
İtutubet : % 8f1 
Rmgat ! Sakin 
Sema : 8/10 kaı:>alt 
Yağış : kRr 0,9. M. M, 

, 

Yerde mevcut kar tabakası [12] Sın. 

" Doğu yıllığı .. yalnız Doğunun 

tarihini değil, bu sevimli bölgemizin 
ginesindeki kıymetli defineleri, tanın, 
kültür, endüstri, bayındırlık durum
larını gözlerde olduğu gibi canlan· 1 

dıracak bir hazine olacaktır. 

Şefik Ç11lkmıw· il 

Bu gece nöbetçi eczane 
"VAT AN,. ecza nesidir 

Bölge Heyeti 
dün toplandı 

Gazetenıizin kovduğu kupa 
n1açları hava müsait 
olursa yapılacaktır 

(Üst tarafı 1 incide) 

Müsubuka hakemleri yarın belli ola
cıktır: Voleybol birincisine de Bölge 
bayrağı badiye edilecektir. Bayramda 
avcılar ve da~cılar da birer gezi tertip 
etmişlerdir. 

Da~cılık klubU pek yakında Üyele· 
rlnl tanıştırmak için bir çay \'eya balo 
tertip edecektir. 

Bu işle de da~cılık klubn Başkanı 
Hilmi Balcı, mümessil Cihat Baban ve 
mıntakadan Reşat meşgul olmaktadırlar. 
Hıt)"}'l\mda ynJ>ılacnk müsalJnlt:nlnr 

l - 13 Şubat bayramın üçUnçü günü 
saat 14 te 1500 metrelik sokak koşusu 
yapılacak 

2 - K"r olduğu tukdirde atlı kayak 
musabakası 3000 metr~lik 

3 - Paten mUsııbakası 
4 - 3000 metrelik bisiklet teşvik mt\sa

bakası 

Hn~·ı·amııı dürdüucü uüuli 
l - Saha oynamaga ml\nil olduğu 

takdirde futbol, 
2 - Lise ve Muallim ıııekteplcl'i ara· 

sındıı voleybol maçı ve disk atma ınü
sabakası [ Bu mllsnbakalar Lise saha
sında yapılacak ) 

3 -· Lise alanındtt ıuo ,,_ ·1 bayrak 
mşı ve halter müsabakası 
Bayramın i\çüncü uünii ak~nıuı 
sporcular bölgede toplaııacalı: 
Bayramın OçUmcU günl\ bölgede 

sporcular aralarında hoş bir to!1lantı 
yapacaklttrdır. Bu toplantıda birçok eğ· 
lenceli oyunlarla, monoloğ, konser ve 
caz da bulunacaktır. Toplantının ~amimi 

olması için her tedbir ulınmıştır. 

ÖLÜM 
lsmatpaşa İlk Okulu öğretmenlerin· 

den eski Belediye reisi ŞerH efendinin 
torunu bayan Saadet Cimilli tutulduğu 
hastalıktan kurtulamayarak hayata göz
lerini kapamıştır. 

Bu kıymetli öğretmenin gen~~yaşında 
ve kendisinden daha çok istifade edile
bileceği bir çağda ölmesi memleket he
sabına büyUk bir ziyadır. Ailesine, tale· 
belerlne taziyet beyan ederiz. 

Suşehrinde elektrik 

Suşehri Sivas, Erzincan yolu üzerin
çok şirin bir kasabadır. Her tarafı bağ

lık bahçelik, havası, suyu gayet iyidir. 
Kazada elektrik tesisatı vücuda getir~ 
ınek için teşebbUsata girişilmiş ve mn
hendlsler getirilmiştir. 'iO beygir kuvve
ıinde yapılacak olan bu tesisat için 2000 
lira sarfedilect>ktlr. 
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SIHHİ MÜSAHABELER 

MÜ RiFL ER 
Ev.velki. ~·~11:ın~da . iztırarlıl i~r<laıı 

1 
ıı~e~ıleğ'i~. knç glln idareye kafi gelece· 

ıçki uelılığını teşkıl eden dıpso- ğıııı düşunmezler. Düşünseler bile kaç· 
maniden bahsetmiştik. Bugün ıle ıztırar- j nıak ıstıranının esiridirler, bu arzuya 
lıların bir ikinci çeşidi olan ( Miisrifler) mukavemet edemezler. Ellerindeki üç 
den bahscdece~iz. Müsrifler, iyice tetkik beş kuruş bittikten sonra lokanta çırak
olunursa bunların birer ukıl hustalnrı lığı, dilencilik ve saireye baş vururlar, 
oldukları anlaşılır. Bunlar hol para sarf fakat bu geldikleri şehirde de uzun 
etmeye bnyılırlnr. Ellerindekini nvuçla· mfütdct durnmazlar oradan başka yer· 
rındaklni bir biı; için, bir gösteriş için lere kaçarlar. 
surfederler. ( Para sarf ediyor ) desinler Asıl feci ol ını kahil yaşlarında gO· 
diye parn sarfederler. Oebdebcli, taııta· rUlenid•r. Çnnkn Hile babası muttasıl 
nalı hayatı pek everler. Sağa sola şehir değiştirir. Memursa muttasıl yeni 
ikramlardan pek hoşlanırlar. Anadan memuriyetler peşincte koşer hayalt pro· 
babadan kalan mirası şöyle kısa bir jeler .vapıır bunlar ~nyesfnde gideceği 
zaman içinde yeyip bitirenler az mıdır? şehirde rahat edeceğini iddia eder. Ba· 
Memuriyet hayalında, sırf bu isruflarına zılıırı memu riyetini ve ailesini hı rakarak 
para yetiştirmek için sui istimallerde bu- meçhul diyarlara kaçarlar. Sanların aile· 
lunanhır nadir değildir. Bunların lıir kıs- leri cidden çok acıklıdır. 
mının nylıklurını eline alınca , hemen o 
a1'şam eşe dostu bir ziyafet ondan son-

rvl tıl...!ta '. rokstıllar,·ı kış ra bir ııy muhruıniyet çekerler en bil· ~ .7 

yük merakları herkese ( gözünde para vardınll 
pulun kıymeti yoktur. ) Dedirtmektir. " Mu [ 11 ~ ] s h. · · k ul , . . ~ ıı-,usı - a ıpsız yo s 

h~de çoluk çocuk muhtaç b.ır vazi-
1 
Mektep tıılebelerine kış içinde · sıcalc 

yelle ıken bunlaı: sağa sola zıyafetler ı yemek yedirmek ve daha muhtaçlara 
ç~kmekten, eş.lerı dostlıırı meyhanelere 1 elbise ve ayakkabı tedarik etmek tçin 
sınemalunı, lıyalr~larn davetten . geri Vnli Tevfik Gürün teşkil ettiği yoksullar 
kalmazlar. Böylelııdc elde avuçta ıw kurumunun verdiği bir kararla durumu 
kaldısa sarfederler ııihnyet sef'ıılet içinde 1 mUsait olanlar ayda sıra ile bir ve tk· 
kah rlnr · ! defa evlerde pişirilecek yemekle. doksan 

Uzun scııeler ~ehılet çektikten son- talebeııin günlük sıcak yemeklerini te· 
ra, gün Un birinde her ıınsılsn uzuk biı· 1 min etmişlerdir. · 
\'Craset hesabile ellerine k Ulliyelli bir Gene bu kurumun gayretlle bit 
meblağ geçse tahmin oluııurki uzun se- 1 o kaılar çocuğa ayakkabı tevzi edilmiştir. 
nelerin acıları bunlarda bir intibah eseri 1 

bırakmıştır, artık idureli olacuklardır. 1 OQGUM 
H~yır, ~:ç~n u.zun izdirup. se~ele~i ~un- Hu:;usi muh~tsehe . t~hsildıırltırmdan 
laıd~ hı~ hır pışına~Iık lw; hır .ıntıJ:ıalı Fahri ÜzlllnUn bir erkek çocuğu dünya· 
b~rakmamı~tı:. Yenı gelen s~r~·ell de az ya gelmiş ve Ziyaeddin tesmiye edılmiş· 
bır zaman ıçınde altından gnıp Ustün- 1 ı· U ·· u 1 d'l · . . . . ır. zun om r er ı erız. 
den çıkmak surelıle hılırırler. Yoksul· 

luk ızıirapıarı tekrar başlar israr ııas- Oltudaki eski hastane 
tılıP;ı kaclınlanln daha ziyade görülür. 
Bu kadınlar iyi kalpli ve idareli bir eşe Oltuda metı·4k hustage binasın ııt 
düşerlerse znrarlal'ı mahdut kıılıı·. Fııkat tadil \'e tamir edilerek Adliye ve Ceza· 
bunlar çok defa iyi kalpıi idareli insan- evi olarak kuılanılmasına karar veri· 
lardan pe!: hoşlnnmnzlar. (Hasistir.) di· ıniştir. 

Bu nıaksııtla mahallinde Erzuruaı ye bu gibi insanları koçuk gôr!irler hu . - · -
cihetten rtoluyı fena muhitlere düşerler. Nk~ııfıa muctnrn tarafından .,yapılan tetkf· 

h 
" neticesinde bir .proje . !i. azı.rlanmıştır· 

Ve ayutları ela nihayet :::efalet içinde l 
söner gider. __________ ....._ ________ _ 

1\..\ (,.~,\ 1\. LA H 
İıslıral'lıların bir nev'il:o kaçaklal'dır. 

Bunlar kUçUk yaşlıırdcın itibaren kaçına 
yn başlarlar. lstanbulda beş yaşınduki 
bir çocuğun Üsklldurdan Beşiktaşa yal
nız başına kaçtığını bilirim. 

Okul çağında ö1tretmenlerin sertliği, 
disiplinin fazla ı-ıkılığı bunların ruhla
rında bir isyan hissi doğuruyor. Kııçına 

arzuları uyanıyor. Artık bu arzular mu
kavemet edilemeyecek bir imle geliyor. 
Ve okuldan kaçıyorlar. Ders saatlarını, 
kırlarda( dere kenarlarında geçiriyorlar. 
Bunlar alelade okul kaçaklarıdır. Bazı• 
!arı is• de, bir hamlede bütün tazyikten 
hurtulmak için şehirden şehire kaçarlar 
gittikleri şehirde ne yapacaklar!nı, na· 
sil yaşayacaklımm ellerindeki küçllk 

Kurban derilerini 
tayyareye yeriniz 

Hava kurumu başkanlığından 
1 - 11 - 2 - 938 gQnüne müsadfi 

Bayrnm günü kesilecek Kurban dertle 
rini. vııtan rnüdııraasını. 'temln gayesııe 
çalşan korumumuza terk ve teberruurıll 
sayın h ılk t ırı ria derim. 

2 - Deriler memuru· mahsusu ~ 
mahant bekçileri tarafından makbUı 
mukabilinde toplanacaktır. 

Erzurum T. H. K. ş. Başkanı 
· Vali Muavini · 

H. BALCI " 

Edebi Tefrika No: 59 
Birdenbire yüfü sapsarı olarak sustu. kocası dudaklarınde 

aci bir tebessüm belirerek cebinden küçuk, zarif bir defter 
~ıkarmıştı. Gen~ kadın bu defleri görünce şiddetli bir titireme 
geçirdi ve onu kocasının elinden kapmak istel' gibi bir hare· 
ket yaptı. Fakat Nuri Yüksel hemen seri bir hareketle dt.fterl 
kOr ünün Ustone, Heisin Onllne bırakmıştı. Reis defteri aldı. 
kadın boğuk bir feryatla ellerini yüzüne kapadı. Kocası soluk 
ela göılerinde murarfer bir mana ile ona baktı. Sonra Reise 
tlöndn : 

l3ENvuıMADl.M 
[elile kocasına r yanına~ gelmesini işaret P.tti. Şimdi ikisi de 
.. hastanın üzerine eğilmişler dinliyorlar. Ferda hummanın bir 
att:ş gibi dağlııkıp kızıl bir renge buladığı yer yer çatıamıŞ 
dudaklarını 1 gayet az oynatarak fıslltı hıtlinde kesik kesik 
söyleniyor : . 

- Bu defter eh kıymetli delıllerimden biridir; dedi, içinde 
karımın kendi itlıarlarlle yazıst var. Defteri meydana çıkarınca 
geçirdiği heyecanı gördOnüz. Yalnız bu defter değil, daha 
başka şeyler de anlatacll~ım size. Hüviyetlme gelince .• 

Halkın arasındn • Bayılıyor, bayılıyor .. diye bağrışmala11 

t>ldu. Nuri YUksel sustu. Reis, atalar telaşla başlarını çevir· 
diter; Ferda İbrahim LUtfOunun kollarında çırpınıyordu. Bir 
abda genç kızın başına büyUk bir kalabalık toplandı. Bu kala· 
balığın arasında Akif Cemal de vardı. Oenç kız bir iki çırpın· 
madan sonra büsbütün kendinden ge9tl. Hareketsiz kaldı. 
.Mübaşir doktora koşarken , Reisin bir işareti nıerlne hemen 
Handanın yanında iki jandarma belirmişti. Reis Nuri Yüksele! 
ıı lzatıatınıtı sonra dinleyece~iz, dedi. Buradan ayrılmayını.z.,, 

Doktor geldi. ilk alınan tedbirlere rağmen ıenç kız ayıl
lnıyordti. Doktor endişeli bir tavırla onun hemen hastaneye 
kaldırılmasını söyledi. Botun onu sevenler yanında toplanmışlar, 
Uacerln kucağ'ır da gözleri kapalı, hareketsiı yatışına teessürle 
bakıyordular. Bir aralık Akif Cemalin Ferdanın . buş ucunda 
belirdiğini gören lbrahlm Lntrn hiddetini )•enOOılnetek ltessama 
ösabiyetle döndQ i •Sizin yUzüntlıden bu hale geldi, . dedi. 
~imdi seyredin de memnun olun.,. Zaten büyük bir teessür. 
lçinde bulunan Re anı bu öı nz rlne vukatft ~atlarının 

aı·aşı buruşarak baktı ve orada daha fazla durmıyarak çekilip 
gitti. Biraz sonra bir otomobile koyup Ferdayı hı:tstehaneye 

götürüyorlardı. 
Mahkeme salonu gene tnüthiş kalal;alıktı. t-:uri •yükselin 

vereceği izahat bekleniyordu. 
Sorgu akşama kadar sUrdU ve netice de ml\criınin Handan 

olduğu anlaşılarak tevkif edilmesine ve Ferdanın serbest hıra· 
kılmasına karar verildi. O sırada genç kız bir hastane oda· 
sında dalgın ateşler içinde yanıyordu. Doktorlar endişedeydiler. 
Hucer dayızadesinin bıtşucunda sessiz göz yaşlıırı döküyordu. 

- Beşinci kısım -
• 
- tlene sayıklıyoıı, gene sayıkhyoI': 
Bunu söylüyen Hacerdir. Genç kadın harap bir liald~ lıir 

koltuğa çökmüş. Kocası karşısında dalgın duruyor. Odanın köşe· 
){inde kUçük heyaz bir karyola varı Karyolada derin derin 
... oluklar alan bir hasta yatıyor : Bu Ferdadır .. 

Genç kızın ynzu ateşten penbeleşmiş. Kirpiklerinin golgesl 
yanaklarına kurşuni gölgeler dökmüş. Dudakları kızıl bıreı 
karanfili andırıyor. Beyaz örtUlerin altında incecik vücudu sık 
!ık titiremeler içinde kalarak gözleri hep Oyle kapıılt sayık.ıyor. 
Fakat sesini duymak pek gUç. Ne sayıkladığını anlamak için 
\•anına yaklaşmak ve üzerine eg-ilmck lhım. 
• Hacer yerinden kalktı. Ge'nç kadının gene gözlel'i yaşlı, 
kaıları ~rtılmış. Ynvaş yava~ hastanın karyolasına yaklnıtı ve 

- Ben vurmadım, beu vurmadım. İstemem, hayır. Orası 
karanlık .. Ben vurmadım . Unu Handan öldtırmek istedi. Handan 

'geliyor .. Ben vurmııdıııı. Ona söyleyin, ben vurmadım .. Suçum 
yok benim. Ben seviyoru:!! onu .. • Evet, kürsüye çıkıp söylerftttı 
Vallahi söylerim. Hois diyeceğim. Amma kulağına: Ben 1ur
nıadıııı, ben onu seviyorum .. Hayır, istemem. Bana seviyorurd 

dedi. fnunıyorum diye, gülme, gülme .. 
Gen~· kızın kirpikleri titiriyor. Dudakları 1t~lar gibi bukô• 

ırıyor ve sesi biraz daha yükseliyor: • 
- Şeytan mı, beni kandırıyor mu? Yatan, yatan. Çekti 

gülme öyle .. Kandırmıyor, vulluhi artık kandırmıyor sent se~l· 
yorum dedi. Şeytan değil , şeytan değil. Ben vurrmdım. Başım• 
sıkma Handanı ah ağrıyor. Hirak, bırak onu. Yarası vat. Aıtııl 
l.Jen vuı•nıadım . Bıışıını sıkma Hundan sıkma .. Gelecek diyörurrtı 
Beni seviyor.. Kurtıırır, beni kurtarır . 

Birdenbire derin bir inilti ile gözlerini açtı. Gözleri 0yla 
kanlanmış ki.. Üzerine güneş vurmuş birer cam g:ibi pariıyôr· 
Hacer telılşlı bir hareketle biraz daha onu üzerine eğlllP. eıınt 
saçlarında gezdirdi: 

- Ferda, yavrucuğuııt .. 
lienç kız yUzllnl\ buruşturdıı. Hudııkları dytıa4ı ~sası poAll~ 

ve kısık çık1yor . 
..-. Hacer elini \ "EH'.. • · 

Gene kadın hemen on~n ortlHerin nslünde dıirah ine~ beYBi 
elini tuttu. Hastunın parnrnklurı ııteş gibi. Hacer• kooasına erı• 
dişe ile baktı. lbrahim Lütfü gl\lnmseıniye çalışarak soruyor: 

Ferda biraz daha iyisin deıtil mi yavrum?~ • · . ·. 
· · · ( ArllMı ~r) 

1 
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EN SON HABE R.LER9 
Kutup Yolunda Facia 

Şimal kutbu milletler 
arasında dört yol 

ağzıdır 

Sovyet ilim heyetini 
kurtarmağa giden balon 
dağa çarptı, parçalandı 

Toı•Inyun: Bı\HAIHR DÜLGEH T e f rlkn: 21 

insanlar, yer ynzonnn her tarafın 
da tabiatla mncadeleye devam ediyor· 
lar. Yirminci yoz yılın elde edilen bU· 
tün teknik neticelerini , tabiata karş 
olan mncadelede . azar azar kopıınlmışı 
birer zafer ganimeti olarak sayabiliriz. 

Bu mncadele kutublarda da bntnn 
şlddetile devam et ektedir. Memleketi
mlıden kırk elli misli geniş olan bu 
ıssız sahayı, her milletten ziyade bil· 

İçinde bulunan 19 kişiden 13 ü öldü, 
Heyetin imdadına bir buzkıran vapuru 

daha gönderildi 

AE 2 Denizaltı 
Gemisini 

Nasll Batırdım?~. 

-

bassa Sovyetler ellerine almak istemek· Moskova, 8 (A.A.) - Sovyetler bir- imdadına Lenlngrattan gönderilen buzkı-
tealrler. Sovyet Rusya kutuptaki bakir lijtini Papanin heyetine yardıma gönder- ran vapurumt yamımcı olarak 7 Şubat 
eraziden elde edilecek ne hoyuk ölç O· dikleri halon hava şeraiti mnsait olmadı- saat 12, 45 gece Burman vapuru yola çık 
de bir servet edinebileceğlnl biliyor. ğından yoluna devanı edemiyerek bir da- mıştır . .MezkOr vapur altı aylık kömür ve 
Orıun içindir ki 1930 senesindenberi baş· ğın kenarına çarpmış veiçerisinde bulunan erzakla iki tayyareyi hamll bulunmak
ladığı planlı çalııma , ile kutba ilim 19 kişiden 13 Ü ölmllş nçu yaralanmış tadır. 
&damlarından, tayyarecilerden, teknisi- diğer Uç kişiye hiç bir şey olmamıtır. lfe}et kul'lulacak mı '? 
yenlerden ve yardımcılardan mürekkep Bir hndnl vupm·n daha uöıuleriltll Moskova, 8 (A. A.) - Pııpanin he· 
bir ordu sevk etmiş bulunuyor. Bu ordu- Movkova, 8 (A. A .) - Deniz cer· ye tinden gelen teJgraflara göre 6 Şubat 
nun yer yer karııgAbları, iı:ışe meı kezleri yanlarına bağlı olan Papanın heyeti sn- saat 16 tıda parçalanan buz parçalarının 
hQlasa bütün ihtiyaçlarını temin edecek billere doğru yanaşmaklıı beraber her tekrar donduğunu ve halihazırda 72 arz 
mahalleri kurulmuştur ve kurulmaktadır gOn yine radyo ile yevmi raporlarını 18 tuli gublnde bulundukları anlaşılmış 

Esirleri Almanlara teslim 
edemezdim. Çünkü bizim telekkileri
miz silahını bırakmış, teknesini ter
ketmiş bir askere şerefli bir insan 
muamelesi yapmağı emrediyordu 
· Bu daveti kabul etmek istemiyor • 1 tanhisarn binerek vazifesi başına dönu _ 

Kutba do~ru uzanan yollarda yeni yeni Moskovaya bildirmektedirler . Alimlerin tır. dum. En feci şartlar dahilinde hnrbeder- yordu. 

şehirler bile yükselmektedir. 

Kutup. buzlan üzerine abanup sak- K h Ih h• ı ladığı sayısız servetleri insanlara verme orsan ta te a ır ere 
IQek için haşin blr kıskançlıkla çapala-

ken ve h.atUl. bazı günler zeytin ekmekle 
vakit geçirirken askerlerimi gemide ayn 
şerait dahillnde yalnız bırakarak ziyafet< 
gitmek bana ağır .geliyordu. Bunları dU . 
~ünerek : 

nıp durmaktadır. KömUr, petrol, altın, k b • ı i11mOş, nikel şimdiye kadar el dokun- arşı yenı• tet ır er - Askerlerim yorgundur,.. Harı 
rnamış olan bu sahada yatıp duruyor. meşguliyetlle yemek plşirememlştlrler bt 

BQtUn bunlardan başka kutbun yUzden de açtırlar. Onlara yemek gönder-

~:~~:1<:~ ::::: v:;a ;::t::~·sk:'!~~ ltalyanlar gönüllülerin yüzde ellisini geri ~~~ benim için en bllytik ziyarettir de-

•anda en kısa hava yolu olduğu da dD- } "" f k •} ? Gelen yüzbaşı: şnnnlnrse, insanların bu son yıllarda a maga ffiUVa a at etti er ffiİ. - Şu halde bir liste tanzim edin ye-
kutba verdikleri ehemmiyetin sebeple· meklerı yollayalım d'edl. 
rl anlaşılır. Londra, 8 (A. A.) - A vam kama· batırilmnsına emir verilmiştir. BiltUn zabitleri.mi, efrndımı ve esir -

insanlar Kutbu feth~tmck içlnşimdi- rasında beyanatta bulnan Hariciye füızı- !erimi de ithal ederek bir liste yaptım ev 
)e kadar çok kurbanlnn verdiler, veri· rı Eden ezcnmle şunları te barOz ettir- Gimünlnlcr meselt·~i gönderdim. Biraz sonra yemekler gelme , 
Yorlar ve bundan sonrası içinde verecek· miştir: Niyon anlaşması Akdcnizin mu- . Londrn, 8 (A. A.) _ tyl malumat ğe başladı. Gemide herkes memnundu 
lerine şüphe edilmez. Fıtkat en nihayet bnfazasına kafi gelmiyor. Bunun için alan siyasi mahafilden bilılirildi l'rine göre Böyle olmakla beraber tuhaf bir his ne 
Kene tabht!tan parça parça kopara ko· da~a şed i t tedbirlerin alınması mecburi- 1sp.inyadaki ecnebi gönUlllllerl; hiç ol: ~emlden ayrılmak istemiyor.dum. Içlmd.e 
ı>ara emelıne muvaffak olacağına şnphe yetı hasıl olduğundan alakadarları ha· mazsa yUzde 50 s infö geri alınması korkuya ve endişeye benzer bır duygu var
YOktur. berdar e tmekle beraber bugünden itiba· teklifi J.<' ransa hükumeti tarafından ka bul dı. Ben gidersem gemideki esirler lsynn 

Sovyet Husya aylardan beri buzlar üze- ren Akdenizde dalmış bir vaziyette gö- edilmiştir. Eden bu kararın meriyete e.~erek Sultanhsıı.rı kaçıracaklarmış gibi 
rinde tetkikat yapmakla meşğul iken, rülen her hang i bir denizaltı gemisinin girmesi için Grandi ile tekrar görUşe- ~ır z~nna_ kapılıyordum. Bu endişe içhn-
tlmdi büynk bir tehlike kıırş1sında bulunau muhafız harp gemileri tarafından derhal r ektir. ae bUyUdü ve ziyafete ikinci kaptanımla 
llimlerini kurtarmak için, gönderdiği bir çarkçı başımı göndermeği tercih ettim. 
balonun parçalanması yllzOnden on Qç R DUştinceml ve mazeretimi izah etmelerini 

kurban daha verdi. Kutuptttkl ilim he- omanı va secı·m ı·n -'e G de ayrıca rica ettim 
Yeti ise hala tehlikenin içinde ' ynılerce 'J , a ~ ene Bir emirberle liman dnire~lndek1 ar 
kilometre uzaklardan gelmesi muhtemel kadaşlarımı , İnebolu süvarisi Izzet kap . 

yardımı bekleyor. ı•nsanlar 0 .. lr -'üru''lü~or tanı,_Basra sUvarlsl LütfiiyU ve llnuın reis 
Bntnn bunlara retmen asi Kutup- Ul Sadıgı gemiye yemeğe davet ettim dör 

lartn da insanlann müste~lekesi olaca. . . arkadn.ş ktiltette~ azade ve geniş bir sa · 
tı iO 

1 1 
ktl Bnkreş, 8 (A . A.) - fntthabat faalıyeti kanlı hadıselere sebep olmuştur. tnimiyet havası ıçinde gUlerek konuşaral 

n er g-e ec r. Muhalifler arasında vull u bulan çarpışma neticesinde demir gömlekliler partisi- güzel bir yemek yedik. Yemek esnasında · 

İnhisarda tayinler 
ne mensup iki kişi ölmüştür. Bu meyanda bir çok kimselerinde yaralandığı bildi· ki b ütün sohbet AE - 2 nin etrnfındı 
rilmektedlr. toplanıyor, ra.stı~mamızı, mücadeleleri . 

inhisarlar memurluğuna tayin edi· Japontar mıntaka mıntaka taaruz ediyorlar 
len Hamdi Yiğit iıe başlamıştır. Eski 
inhisarlar memuru Talatnr Mesudiye İn· Şanghay, 8 (A. A.) - Tiy~nçin, Bukov demir yolu civurındaki Çin kıtala. 
hlsarlat memurlutwıa tayin edUdiğinden nnın rlcat haberlerini salahiyettar mabarll şiddeetle tekzip etmekte, yalnız bu 
vraya gltıniıtlr. mıntakada Japonların şiddetli bir taaruza geçtiklerini itirar etmektedir, 

ooGu 
Aböne tarifesi 

Lira eenellğt : t2 
Altı aylığı : ., • 

• t.Jç aylığı 4 
Bir aylılt 1 ı50 • 

ECNEBi MEMLgKEtLER iÇiN 
BebellRl 
Alb ayllğt : 

24 
14 

iLAN t AltlfEsl 

Lira 
• 

8 ntl eayıfada aantlüıl 25 kuruş 
7, i • 50. 
6 .. i it 75 • 
r; • • • 100 • 
4 • • • 150 • 
8 • • • 200 • 
2 • • • 250 • 
l • • • 400 • 
tıan verecek kimseler DOGU Oaze

"st İdare MDdOrlngnne mnracaat etme· 
tldtrler. Devamlı nanıar için busust 
tatlfe tatbik edilir. 

Kırmmlı nanıarda tarife bir misli 
fıtılasne alınır. 

Adres detifftrmels ~& kuruşluk Oc· 
t'ttı tal>tdlr. 

- -----------------------------------------------------~ 

Bükreşteki Sovyet 
Maslahatgüzarı 
Esrarengiz bir surette 
kaçırıldığı anlaşılıyor 

BUkreş S [ Radyo ] - Buradaki 
Sov)·et maslahatgUıarı esrarengiz bir 
surette ortadan kaybolmuştur. Polisin 
yaptığı araştırmalardan şimdiye kadar 
anhışıhm netice, masltıhat güzarın Sov
hUkOmeti hesabına çalışan bazı eşhas 
tarafından giılice kaçırılmış olması mer
kezindedir. Bug llne kadar yapı lan araş
tırmalara rağmen, maslahatgüzarı ve 
kendisini kaçıranları bulmak kabil ola
mamıştır. 

ButUn hudut karakolları keyfiyetten 
haberdar edilmiştir. Maslahatgüzarı ka
Cıranlann henüz hududu geçebildikleri 
zantıe<illmemektedir. BOtUn Romanya 
zabıtası şUphell gördükleri yerlerde sıkı 
araştırmalara de\·am etmektedir. 

Kurban Derilerini 
Tayyareye Veriniz 

• 

ROMANYA KRALI 
Bükreş Elçimizi kabul etti 

Bükreş 8 (A. A.) - Romanya kralı 
Karol dün Başvekili ve Bllkreş elçimiz 
Hamdullah Suphi Tanrıöver'i ayrıayrı 
kabul etmiştir . 

Kurban bayramında ı 
her isteyen evinde kur
ban kesebilir.Kurbrnların 
Mezbahada kesilmesi 
mecburiyeti yoktur.Bay· 
ramda Yoksullar Yurdu· 
na et gönderip oradaki 
biçareleri de sevindirme
ği, unutmayınz ! 

Kurban derilerini, 
memleket müdafaasında 
havalarımızı emniyet al· 
tında bulundurmağa ça
lışan Tayyare Kurumuna 
veriniz. 

mızı dofaalrca anlatmağa mecbur kalı . 
yordum . 

, Vakit ge~ yarwnı bulmuştu. Çarkç 
başı ile ikinci kaptan ziyafetten dönmüş
lerdi. Derhal İstanbula hareket etmeğE 
karar verdim. ÇUnkU oraya gUndUz var -
mak ist iyordum . 

İstanbula gUndUz varmak isteyişim • 
de başka bir sebep vardı. Ben elimdeki 
€stlleri İstinyedekl torpıto komodoruna 
teslim etmek istemiyordum. 'rorplto ko • 
modoru Almandı. Doğrudan doğruya be· 
nim A.tnlriındi. Fakat ben o cslrlel'I biı 
'l'tirk kumandanına teslim edecektim. Bu· 
ııu nUlli bir lzze'tt nHis meselesi telakki 
ediyorum ve böyle telA.kki etmekte de 
haki ıdihn . 

Böyle menfi bir şekilde hareket et -
mek .askerlik ruhuna mUhalittı. Fakat ... 
Dııha bir ay evveldi. <;anakkaledekl va

zifeye gönderUmemiştlm. BUtUrt filotilla 
ile beraber Bostancı önünde torplto talim
leri yapıyorduk. Sabahleyin erkenden 
başlayan bu talltnler ögley~ kadar sUri\ -
yor ve öğle vakti bütün gemiler istirahate 
çekiliyordu. Askerler ve zabttler yemek -
!erini yiyorlar ve öğleden sonra yapılacak 
yenl talimlere hazırlanıyorlardı. 

· Benim için böyle bir istiraM.t mevzuu 
baps değildi. istirahat zamanı gelince to· 
naj iti bıirile en ktlçilk olan Sultanhlsara 
~it Alman gediklisi geliyordu. Ben bunu 
Galata rıhtımına yanaşmış olan donan -
ma kumandanhğ.Jnın Jcarar.gA.ht vaıifeslni 
_gören General adındaki bir seyyah gemi
sine götUnneie mecbur tutUluyordum. Ge
dikli orada yemell!\1 y\yor -ve teıcrar "ı • 

Istlrahat zamanında bir gemiyı on 
yedi mürettebatile ve yüzbaşı rUtbesin -
deki bir kumandanile bir Alman gedıkll
sinln emrine t.ahsis etmenin manası ney
di? Bu işi yapmak bana çok ağır gellyor
du. Diğer taraftan zarurı bir harp vaziyeti 
de yoktu. Bizimle beraber çalışan diğer ge
milerde de birçok Alman murettebatı var
dı. Bu gedikli pekdlfı. onlarla. beraber ye -
mek ylyeblllrdl. Sabahleyin yemeğini Ge
neral vapurundan beraberine alarak gel -
mesı de mtimktindti. Fakat bbyle yapıl _ 
mıyoı:du . Memleket mtidafnası içln sarfe
dilecek kömiır, yine o .maksatla kullanıla
cak bir gemi beyhude bir maksat için blr 
gedikliyl tatmin etmek, belki de bir guru
ru okşamak için bu suretle sarf ve tahsis 
edlllyordu. 

Beni esirleri bir Türk makamına tes
lim etmeğe sevkeden !'\millerden biri buy
du. Fakat asıl sebep daha başka idi. 

Bir gUn yine bu gedikllyl Galata rıh
tımına getirip bırakmış ve yemek yeme
sine nitizaren orada kalmıştım. Tam bu 
sırada AE - 2 den evvel Marmaraya gir -
mlş olan ve Kepezde karaya düşen E. ıs 
ahtelbahrln esirlerini Meklgrek gemisi 
'lhtıma boşaltıyordu. 

Çıkarılan esirler ikişer ikişer rıhtım 

jzerine sıraya dizlliyorlardı. 

Parmaklıkların arkası o sırada rıh -
~ım caddesinden geçen yüzlerce kimse ile 
jolu idi. 

E. ıs akıntılnrın sevkile ve hiç blı' 
!ıarlci tesir olmadan kendi kendine kam· 
ra diişmliş ve o sıradn tabyalardan birin· 
jen atılan bir topla kulesi harap e-dilmiş 
ve klımandanı ölrrıuştil. Böyle olnıakln 
:>eraber bu hareketi Almanlar k~ndilerlnı.t 
mal etmek istiyorlardı. 

Toslitn hareketi bnşlal' ba$lamnz Gene .. 
ral gemisindeki bütiın Almanlar kafaların 
daki !\ylarca taşıdıkları fesleri fırlatıp at ... 
mışlar ve yerine kendi bahriye şapkaları· 
nı geçirmişlerdi. Hürra, HUıTa diye bağ • 

ışıyorlardı. Biz bu t~kınhğtt bir nıana ver
miyorduk , Rıhtım Uzerinde esirlerın 

istihfaf edilmesini kabul edemiyorduk 
ÇUnkü bizim tel{tkkilerimiz ı:Udhını bı -
ı akmış, teknesini terkAtmlş bir askere 
şerefli bir insan llHlumelesİ yapmak mec• 
buryetinde bulunduğumuzu emrediyor -
du. Bu dUşUncelerle esirlere yapılan alay
ları yersiz buluyorduk .. o gün bu :ınanzn
rnyı gördükten sonra kendi Kendime: Bir 
harp esiri teslim etme vaz)yHinde kalır -
sam bunu kat'iyyen bir Alman tnakatnı .. 
na teslim etmeht<ık kararını vermiştim. 

~ılmdekl csırıerl bıı• Tilı:'k mak.afuınn 

teslim etmeıt hususundaki ısrar ve !na -
dıırt hattA bunun çın bağlı bulunduğum 
mafevk makamı bile nazarı itibara alma-

mak gibi asker ruhuna mUnafl bir hare -
kete tevessülüm lşte bu sebeplerden te -

vellUt ~diyordu 
(Arkası vnr) 

Kurban Derilerini 
Tayyareye Veriniz 



4 

(Oa tt~·tn '1Qüncü hanosıJ 

tn ttşa(Jı En yakarı ..,, 
Çeşit Sayı, • A(}ırlığr 

ôknz Stt'? ~109423 

Kr. s .. Kr. . s:. 
7 r,o, 15 ooı 

hıek 296 78240')· 
~oşu ökUıti 201 45522 ' 
Manda 2 780 ' 
Bo~ft. 4 126~ . 

Dana· 80': 1 ı 134!'1 
Ôkeç 8 4ÔÔ 

6 43. ı 1 8& 
7 501 t3 40 
ô 48· 7 7&ı 

8 7.5 ıs ooı 
fi 83 10, ooı 

ıı • 68 ıa : 15 
Toklu 11 «o 10 62 fa· 75 
Maryı 11 \76 590690 ' lO ı ooı HJ, 00 

h7eçi 39 1455 7 .. 50 } l\ \ 87 
Yapag 15 B'ardan 1500 50) 00 50 QO) 

Tere yatı · 118 T. 2'a4 ! 41· Ol 48 00 J 

a-ınmi~ yat 92 'T. 149i · 55 ()(J\ ' 63 ,, ~ ) 

salamura yağını , 188 'T. 2900 
Batıraa'k 120 

5 00 6"' 00 
90 00 100 OQ 

Tt)ki. . tOQ adat 64 . 250 00 IOC> 00 · 

OrlJ. 

K. s . 
11 05 

li 'l'J 

ıo 00 
00 00 
l t 63 
00 f8 
()() 00 
00 1 00 
12 . 70 
00 1 00 
OO' 00 
oo ' 00 
00 00 
00 00 

kllotu 
Btheri 

DOGU 

' 
•• ' ' 

S&hlp ve Ba.Şmu1ıarrit1: 
CİHAD BABAN 

Umum nefriyatı idare eden Yazı .,leli 
Ml1dl1rU; llAllADIR ı-"ULGI• 
auııcaıeı ,.r: DOall ~u-~ \-

ilgisi olan bütün 
müesseselerin gazetemiz vasıta

sil e kendilerini bu geniş bölgeye 
tanıtına/arı menfaatlerinin 

ilk icabıdır. • .. t• 

iLANLARINIZI": 
Doğrudan doğruya 

GAZ ET EM İZE·::· 
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Erzuruın Hava Kurunıu i Erzincanda, N~fıa Vekaletı su işleri 
Başkanlığından: 1 on ikinci şube mühendisliğinden: 
Kurban bayramında sayııı halk111 1 - Muhanİnıen bedeli keşfi (13629) 

Kurumumuza teberru edecekleri Kovun lira 66 kuruşt!tn ibaret bulunan Erzincan 
ve Sığır derileri pazarlıkla müzayedeye ovasının şimal kısmındaki NorgAh ve 
çıkarılmıştır. Çermik bahtklıkları kurutma kanallannın 

ihale 10·2-938 Perşc:mbe gunü saat Pizvun, Kllpcsl, Karakilise ve Oadağ11n· 
on beşte Kurumda yapıla~aktır . hır yollarım katettiği mahallerde yap1la· 

Talip -olanların depozito akçelerile cak dört adet köy yolu köprUlerinln 
Hava kurıımuna nıuracaatları ve şart· inşası ve mUteahhid~ ihalesi kapah zarf 
namesini görmeleri ilc'in olunur. (No. 107) usuıtle eksiltmeye k~nulmuştur. 

2 - Kat't ibale 28 Şubat 938 tarl· -------------"!. hinde saat 15 de Erzincan Şarbaylıtın• 
Teıninath Daktilo, Dikiş da teşekkUl edecek komisyon marll'etil• 

Ve her nevi. ınakı·ıleler yapdacağından taliplerin mezk1lr tarlbteıt 
evvel muvakkat teminat akçası tutarı 

tamiratı yrpılır olan (1022) lira (22Fkaruşluk teminatla· 
ra ve yedlerincte mevcut vesaiklerile btr· 

Riza Vatandaşlar Ukte Erzincan su işleri 12 ınci ıubl 
mnhendUiği~e nfUracaat E-:tmelerl llAP 

Slli.\h Fnbriknsı lmrşısırn.la olunur. .. 

Bay KA YA hanesinde 3 - Şartname ve proJeler bedeli 
mukabilinde Erzlncanda 12 inci tubf 1111

-----------• ~t1lll'ndtslltlndı satılmaktodır. '•' 

h 
el 

cı 

o 
t 
t 


