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&JUi her yenle 5 k10'1lftu --

Buılln•gan ıuılu ~ resl•ler rtrl Nrllm .t 

CAK! 

e bekliyor! r 
Berlin, 26 - Hitler gazetecilere şu beyanatta bulunmuştur: 
- Süaet Alma11Iarının bulundukları mıntakadaki Çekoslo

~ak askerlerinin geri çekilmesi için Prağ hükumetine on gün 
ınühlet verilmiştir. Hiikuınetimiz, Çekoslovakyanın yeni hudutları 
hakkında hiç bir taahhüde girişemez. 

Prağ, 26 - Cumhurreisi Beneş umumi seferberli ilan etmiş
tir. Askeri hizmete tabi olanlar derhal mah'alli müretteplerine 
gideceklerdir. Çekoslovakya dahilindeki at, araba ve diğer 

1 
nakil vasıtaları hükumet tarafından ordu ihtiyacında kullanıl
mak üzere müsadere edilmiştir. 

~ J 

Çekoslovakya a 17den60yaşına kadar
1 

herkes memleket müdafaasına cağ ıldı 
~ , 
Çekoslovakya ÇemberlaynAlmanyada 

silah başında! •• •• f B 
Cekoılovakyada logiltere-Fran- OD U ve ra:DSIZ aşv • 

sa m ü t t e r e k tekliflerini k • • • L d v 
fclbut ederek Siidet Almanlarile } }fi} OD raya çagır } 
"eakun toprak parçalarının Alman- l 
ftya ilhakına karar veren Hozda • • ,.. • • • • • .., • • •• • • • 
1c.ı,İnesinin istifasında• sonra siyasi Prag hukumetı gordugu luzum uzerıne 
.._tiyet gayet mudil bir hal iktisap M . p } h d } k 
~ ı acarıstan ve o onya u ut arını apattı 

Bu karar alındığı ıaman Çekoı- \ 1 tlJc . .. ! Londra, 25 ~A A.) - Buradak tap •ıltn ~tır. Çekoslovakyadakl smma-
~Janın hiç mukavemet gosterme· Çekoslovak sefiri, Çekoslovakyeda \e- yeterin tb~acı yasak edilmiştir. 
~ İnlıilll etmek üzere olduğuna f.,r1ıerllk Han r.dllmt~ olduğunu, t n Dün ı keam Çek - Alman hu~udla 

ıtUunlarda işaret etmiştik. Fakat yUzd ... n Sttd t Almıuılımr.ıu oturdukları rınd bazı hlld s lcr olmuştnr. 
••ıiyet bugiin daha başka bir man· mınta&radıı ufak lefek. bldlaeler olduğu- Atman muht rnsı Çekos'ovnk hüku· 
1'1a ıösteımektedir. Hodza kabine· nu ve hanların da önüne geçlldlğinl f)letfne verUmlştl • Prnl hnkO.ı:netlııia, 
'lltden sonra iktidar mevküne geç· beyan elmlsllr. Setir, Çekoslovakyada Hit'erln bu muhtıraeında dermeyan edl· 
lhLı. ol . Ç k si ._ h"kü ki ıeft,;rb ıll~fn panik husule rellrdiil len ıeıtlnrı, bi hasta Almnnya tarnfın-
__, an yem e o ova .. ya u - 1 1 d 1 k 1 t 1 ti . d k h l ._ti . . . . h n ş d et e te z P e m f r. · dan ,.arnn!a c itme slztn tstt kAm nrın ,,,.. 
~ tamamıle ikıncı derecede eş as· 17 yeşındau 60 yaşına kadar teellaılne mütra lik ,artı kabul etmlye-

terekkilp etmekte olmasına rağ- Prut, 25 (A. A) - Cun:hurrefsl ceğl bildiri!. ektedir. 
lllleıa, iktidan eline alır almaz kendi- Baneı dün Umut'll Müdafaa kararname- Münib, 2 ı (A A) - Çek Telgnf 
"-adeıı evvel verilen karan kabule slnl tıırdlk etmiıtlr. Bu kararnamrıye ııj ns nın verdiği malfünata ro,.e, Cum· 
~•ftar olmadığını ortaya koymuı ve nazaran, 17 ya,ındaıı 60 yatıtna ksd r hurrnlsl D1>kt?r Bene~. bir emtrnaına ib 
dtrL • ·ııı Ud f t db. l • al ktdın erk" k berkeı Mil t M!lddaaya ıefcrb rllk Han otmlşttr. 40 yaşına k -
~ mı m a aa e ır en - 1 k. d - ı ·ınh ı ,..~ ı ~ . . .. . . 

7 
lollrlik edeceklerdir. Başka meme et- ar bDtuo hlly&tlar ısı 11 atına ç vırı· 

~ • Seferberhk ilan edılmış, 1 lerde bulunan ordu müfcttitlcrl da Pra- mışttr. 
11._.eıa 60 şına kadar bütün vatan- ğa dönmllı'crdir. Çıakoı:Iov~kyrda bulıı.11an blr F ansız 
~ aillh albna alınmışbr. Ctım- Macaristan ve Polonya hudutları (Arka•• 3 üncllcle) 
ı.~ Reisi doktor Bene>ş bir milli --

~man ııfatile vazifesini görmeğe F IK R P. : Hatay da umumi 
~•ııbr. Geçen günlerde söylediği ---
lo ll•tukt• ana vatanı kanıarmın Oynatır ya!.. af ilan edildi 

BÜYÜK RÖPORTAJ 

O ~U Sllll~IRLARlll~lra> 
Bİii GICZİINTi 

Yazan: Bahadır Dülger 
-4-

Tahir ve Saçtepe 
Doğu bölgesinin bir kaç sene eveline kadar 
geçit vermemekle ün salmış olan yerleri. .. 

..... ~ damluına kadar müdafaa et- T b d 15 yaıınJa beli ta· --
~ L_ d ld w bildir · ra .zun a Höpor t '}ımıza alt resimlırdsıı: Doaubage:zttteki lsh!lk paıı şera:.•ı 
ı...:: -arann • 0 uguuu mış, bancalı bı·r c,ocuk kövüne ovnatmak Adlı·ye vekilinin buzu-~ d ı b ul ı ~ ~ [Solda] 11rayın, [ıanda] cuıiln kapısı 
h.ı..• ••tan.. •ı an u v sıaye et· ,·fın· 611.ıu-rdu· -'hö bir kadını öldürmüı. d .. l k f ... lll .v f;iW run a yuz erce mev u v llbaba ozaitan ~ roznktü. Evliya bunları tsemıek t.abll olmıyor. Lil ~· 

çagırmıfb. Dünkü nüılıamızda banu ya.zan serbest bırakıldı Çelobl ağzlle konuımak l&ıımıelse ebk.em. Eıkl maceralarını bilenlere tır-
~ Çekollovak Dıilletinin bu buhran- arlıadaıımız soruyor : onbeı yaJın· « Etl ke aer çekmtı ,. k yalar arasında pırme, bilmeyenlere hayret vererek 
lci.. devirlerde meml:ket m~daf~ası daki fOcuk kadın oynatır mı? .Antakya 25 [A. A] - Hatsy bO.· dar bir gaçlt. İnce bir aa ınaanı haılyct ltuca2ındakl ıuyuo çaklayı~iaruu dlalı-
)l L_latamakta o~dugu haleti ~hıye- Oynatır ya ! .. Nifin oynatmaım ?. kd eti af kanununu Han otml5tlr. veren kayaların dibinden kıvnla kıvrıla yor. 
tQ ~tiyetle teıpıt etmek kabil de- Daha kendini ilk idrak ettigi za· Kanun illnı tarlhlnden meriy te rlr- akıyor. Dolunun birçok yerlerinde b07le 

~·. Dok!o~ Beneı nutuldarm~a mandanberi kulafında iradın, pıfak mt~tlr. Vukıt lklnd~yl ancak ikindiyi a-eçmlı maceralar geçlımlf kıeımlar var. O.olar-
~diii gıbı etraf.ana her ıev. e r. ag-. tabanca, rakı ı~rıarını duya duya Bu müaasebotle Adllyn vekilinin o1duaıı hıılde gttneş!n ıtıklan arbk: bu· dan bir tltnesl de Sao tep6dlr. Vellba· 
,.. urı do huzuru ile bapısanede tahUye _ bad•m Azllerlde ıeae onun rlbi korku 
~ 11 ~~1 ek et 1 n tamamıye~ buy atan kürdafa geç bile kalmıı... merasimi y;pıınıış va yüzlere~ ki ·İ raya nuruz edemiyorlar. Vellbaba daha •eren batıralırlle insanı düıüncelere aa-
ML.-:.-rea~,, muhafazaya k~ar vermıı /ıtidatlı bir mahluk ol•aydı , s:rbeıt bırakılmtstlr. Bütün Antak~·a ılındldun akvamın loı\utnna dımıı l,ayllk· lan Dellal boğıszını geçince yavq yavıı 
~ bır kntle toplayabılecek ve b marıletlerine on yaımda baılar· sevinç lclm!edlr. l~lblade nkan su, uıı ftrıllılarınıdln· Saç tepoyl bulursunuz... Yo!un rJdlıt• 

llltlc:adeleyi idame edebilecekse d:. Antakya 25 [A. A.] - Hatay HU· leyerek uyuror. Sstımızıtı vaı1oiaııauı dı satında kalu bu mahru\t killi t pe Ka-

k akı d kanlı .J d ;ıır, ·1 .J ki'imetl yüksek mrıbkeme kurulması Jt1kselen sarp veyftlıc.selc. kayalara bakıyo- raköse volunu• geçit v~rmez bir yeri 
.......__ DUi pe y n a çar- Kabahat onaa e5 ı , anaımaa· o J :-"t'lllJara hakkındaki knran tasdik eta:ıl~Ur. rum. Yer yer oyuklar var. raya gizle- lmlı .•• Kııın kardan, kar mevsimi a-tO· 
~"'81 sahne olacağım şimdiden da defil... Kabahat cemiyette.·· YükSEk mahkeme bugllnden it h!\ nen bir adam elindeki allltıllı belki tikten ıonra da develeri boğacak tadaı 

etmek icabed~r. . .,Köyde ,.bir yaba'!i .., afaç gibi ren meaalalne bııı·amııtır. birkaç kirvanı birden durdurablllr •.• Zı- mebzul çımurıındaıı yol vermezmlı .. . Ba 
t'IL~Gaakn Almanyamn Südet top- yetiıen, n~ cemiyetin . hayırkar te· cumhur ret.si Tsyfor Sölrmen ten bundan bllJ altı ıene evvr.l btıfGD yQıden Saçtepeden öteleri seDenln he· 
~~Dl memleketine , ilhak etmek •irlerinden hi11edar _ola~, ne aile- i'e feylulade murnhhas Csnt Açık- temsil ettiğimiz ıeylar dıfma vaki olan men ıeklı dokuz ayında mamlbkıtlıı 
~daki kann çok kati gibi •inden bir ıey alabilen cocuk elbet alın Hatny dabUlnde bir t<~dtlk r e- ıl ve itiyat haline gelen vlikalarmıı. .. diğer kısımları ile münasebette buluaa· 
.::~ktedir. Son gelen haberle~e nefsini kontrolden aciz, inıi;akla· :zfslne ç1km11latdır. Veltb b 15da~ parasın', euasını, elbl- mazmıı ... 
' Hitl r•koal ky h kQ · . . . . ' k sesini soygunculara Kaphrmadan ıaçen- Dotu bö!geıtnln bu r eçit vermemekle 
-- Sn .er ~ o9 a a • n meti· rının e•ın bır hayvandan far 11.Z tan cemiyetin intikamını almaktan- ler eskiden parmakla roıterlllrmfı ... ün l!llmıı yeri, ılmdl zincire vurulm111 
~ det mmtakumı tahliye etmek olacaktır. ıa, onu bu hale Jüıürmemek evla Şimdi mem'ekdln her tarafı glbt emtn bir vahıt hayvan gibi, transit yolunu 

oaı ahlllk bir mllhlet vermiftir. Şimdi gayret mahkemeye düıtü. delil miydi? · ve aakln bu geçit na fac1alara ıablt ellaı esir dl\ımüş . İnsan iradesi, onun 
( DtNaıı 2 taol4•) Fak at ne FCIJlda? Bir lıarıı ~ocak· Bahsdır DÜLGER olmuf ... Fakat duruşundan vo ba1'lfıadu ( Arbıı ş anoaa J 
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4 Asır eveel Akdeniz bir Türk 
gölü olmuştu 

Yazan: ... F a;k. Binô:I 

1''•tUı Mebmf t; Os· 
mantı fmpıratorJutunun 

euılınnı kudr•tll b'r 
1 nruıt.a atmeQ'a uğraşı 
yordu Bf r taraftan i rp· 
t• TQrk orC:fulırı k"al~ 
bklar dtTlrlr, k·t'alar 
zaptedı•keu, Karadeniz· 
dı deaynl ·muvaffail· 
1-.tler temin edlltyor 
bir taraftan da Akd~ 
DIH doğra Tür" donan· 
malan pupıyelkeu açı· 
hyorlardı. 

tıte bu rııtubst ~ı· 

ru1nda Bolo1ır civarın· 
da Eeeovada ılpahl 
bülunaÜYakup adında 
bir Tü k MidlUinln fet· 
bine lttlra1' etmfo tu· 
lunuyorda. ....... - • 

9 ~ Ada Türk l u iYet· ' 
lırl tarıfından zapt~dl· 

lince, Yakup dört oğlu 
y'Ju, uhık, BabaOıao 
\o Htıırla birlikte Mtdll· 

' . .,. 

BARBAROS 

1. 

D u 

Çe o lovk a 
silah başında i 
( B ımakaledt)n deva ) 

Bu mühletin hitamında Alman ordu
ları Çekoslovak topraklarına gire
ceklerdir. Hitler bu orduların nere-

Dost ve 
~, 

ornşn m mlekette 

• • s ·ır 

lere kadar yürüyeceği hakkında hiç 1390 k • l b h . L 
bir teminat vermemektedir. Şu bal- l ometr o an uyeni at ıartcı, 
de çekosıovakyanın tamamen işgal b · ı · B k ·· r · b l r 
edilme.!i bile mevzuubahs olduğu ga l, flm l asra OTTezıne ağ ayO 
açıkca ~anlaşılmaktadır. La Tribl1.n dö Nasyotı gueteslnden: 

Bugünkü coğrafi ve askeri şart· Büyllk ehemmiyeti oldnğu halde olunmuştur. 
la( içinde Çekoslovakyanın dışardan bir haber' h men hqmen dik ati celbet· BOyle mOhfm bir lafa lran fclart,;. 
bir yardım temin etmeden Almanya- mcden i lip geçti: Bu h her, Tıanslra· lerlnfn enerjileri ve memleketin ıstJ•bl' 
ya karşı hasmane harekete geçme- nlan dcmlryollarının bitmiş oldoA'unu lfnl hlçbfr fıtfkrızla yük altına alıDI,-. 
• · .. tk.. b' k br lık blldlroo haberdir. yeni usuller ıayealode tah-1..1 •.. 1. 1ltiıll' sını cura arane ır a aman ~&&& 

• . . • lmdf, bu habere kamoy layık oldu· mlitlr. 
telikkı cdebibrız. Çekos~ovakya mu- ıu büyük ehemmiyeti attetmemekle ha· Bo yeni hat ıırkı rarbı ye tlll .. 
kavemete karar vermış. olmasına ıa etml tlr. Basra körfezine bathyacakbr. ı~ 
göre acaba dışandan bır yardım Filvaki Translr.ıınien demlıyolları Transiranlen demlryolu venfı bir ı•"' 
temin etmiş midir? Süali derhal va- lı:-enın ekonomik ve ıtratPjlk vaziyetini kPnln ilk merhalesidir. Hatbn şı«DO"' 
ridi hatır oluyor. Fransa askeri yar- cezrt bir surette d • ğ'ştlrecek, ve lr na, doğru uzablmasına denm edilmekttdi'' 
dım ittifakına rağmen Çekoslovak- yani Avrupayla Asya arasıedakl ticari Dana sonra hat, .Meşhede doğru J~ 
yaya dirsekÇevirmiştir."" Şu- halde aite veılşlerde tabiatın mutavassıt kılmış yMek ve bu suretle bu mıntaka 1'•• 
Ç- k,_, 

1
----k d ---'d k -d olclutu bu meaılEkete, ~ark yollormın rana b;ığ'lanmış o acııktır. 

e os ova yaya yar ım e ece ev- haktkl ro'ur ü venc'k mahiyettedir. Bu hat ikmal olunduktan .-ı• 
let kim olabilir? Bu süale mukni bir Zaten, bu yent demlryolunun ge Taşlcend, Samara ve Siblryaya ıfdt' 
cevap verilmesi hemen hemen kabil rak tlcart ve gerek askert · fevkallda Rıısyanuı Buhara hattiylo kolaycı bit; 
de~ildir. Herh!llde vaziyetin inkişaf ehammly ti değil midir kt ma1lde ba· le~tirlleblllr. 
etmesini beklemek çok faydalı ola- zan İngtlterenln, baz n Rusyanın müda· Bundan bıılra, Tebıiıden T•b~ 
caktır. Zaten altı saat gibi kısa bir balelerinden do~an buncıı gUçlDğe ve- v_e bun~ mnte~klp Klumdın Beıuol~r 

d h · · d v • t• b .. sile o'muştur? Fakat bugOolı. ü ş~ hin ırah şı '1lendufarlerlne de irtibat tealı pro zaman a veç esını egış ıren ugun- · ... 1 b 
1 . . . h kk d devloti f ç politikaya bu gibi müdahaleltrı ı zır l'iDmaktadır. 

kil orta Avrupa vazıyeti a 10 a !>ertnaf ederek memltkete tam b'r Is· lran demlryollan ıebek.eıl1lı .!":' 
ne kati bir şey söylemek, ne de şu tlklAl t 1 t 1 ,1 8 d T 1 1 pa - Baıtdat . Hindistan beynelmlltl · . • a em n e ın ş r. u a, ranı ran en ıs ; 

ilde yerleımtıll. büıü yapmak btcyea Oruç da lsbakın veya bu şekilde bır tahmınde bu· gibi cesurane bir projerln hıhakkulrnna car tinin büyik: m\hvıri tahakkuk 
Bu Ada muh U kaniannc:Ja asil btr akıbetine uğradı. lunmak kabildir. D O C U meydan vermiştir. rllmle ol caktır. 

ce11rot hlsal taşıyan bu Türk rtnoterl Artık. Yatubnn dört otlundan yal· 
1 

D ter taraftan aynı hat Jrd ff 
nı d ı ğ k ttl O Akd bl t k H k ı bul d Bu mükemme eserin tek lk vı ' ' ~ ırı ı.cııı d ıcv e . Z•man le· :~z ka~deeıı.ı•rloaız:r mı~ mlubı'ı1,..tJ .. euoruıy!!:eun y'ı!ındda yelkenleri suya indlrmeıe baelı· malt vasıfları hatırlanır a Şebfraebm Rush ilik maddketle~~~e Hint de• 
llb karıan unvanı vırllen dcolz hırıız a ... .. a . ,.. A... vr u. 

1 
h ,_ k ... ma reç er açma au.u-. 

nDıD y&tııtı vazlft tlode idi. o Cuatr mıntalrasının yeıAne Mkiml lld bUJtık rakibin karoılaşmaaı And- sabsi teşebbüs le a .. 1 tle~t rilmlş olen _ 1~ıır, l b 1 d fdf b tli f ı k d t Rusya, Hindistan, TürklJ•ı 111' D~nlzlcre rçı an u genç er en ev· .. . re Dorya'nm bir adaya Jtptıtı taarruz u azşme n ne a ar gayre sar- blJl" 
nll lıyu; Aı.lı Yahya Sövalyalaılle ya· Hazer, kuvvetli bir hamiye lhtfya- la bııırladı ve Barbaroı ilk: hamledo ra tını lslllzam etmiş oldutu anlaşılır. ıArsbİ'c:tan v Efgenfatan arasınd• __ .. df 

la blr b bed l f O 1 b- ld tu dO ll k y s ıı "' B d ı ı t ı .ıt.. nan ran bOylece beynelmilel tı ... -pı n mu ar• e te e , ıuç aı U· cı o u nu ş nere , avaz e me klbınl r'.cata mecbur etti. Bu ıırada u em ryo unun am uzun u 5 .. jl' 
lila meharetlne raaman esir olmuştu. Hacı HOseyln namında bir zab göndere- Fransa ve Cinlv~ sahillerini ysğma edeıı 1 390 kllometredfr, ve yo'uıı kşası bir 1illc ı~fta bir fhemmlyet almakta fi .,r 
Fakat, o sırada Anadolu ıahlllerlnde VA· rek, arzı tabiiyet atmek fstedlğlni bildirdi. Barbaros Fransuval ve Sulcyman arasın· ı;ok s•nııt lmalıer lÜcuda get rllm sini opolıtlk vszlyetl de Irana bDyilk 
11 bulun11n ıehıada Turgut müdahale e Yavuzda kendisine ıaacak b~ğlitf ala· dakl dostluk blldirllertk Fraıısaya bur iet izam etmiştir. Z1ra, şlrnal kısmında kudret ver~ektedlr. 

1 
ol• 

cıeıek Oıuou e1arelttn 11.urtardı. metJerl olan kıhç, davul ve at göndere· met gösterUm 81 eıııredlliynrdu. Hüktıaıe· Ş!lblyJe Kar y ylHı arasında h yeti Bu proıenln trhakkuk ettiril• f .,ıı 
B~dan ıorra art.k. Oruç ve Hızmn rek Hayrettin ismini tevcih elti. Bundan le muti olan Hayrettin bu emri dlnleje· umumly si ıi kilometreyi ıeçen 85 ması Ruıya için de pek busust 0,. 

l'emJlerl Akdeııiıin On aafUı relen kollan· ıonra Hayr:ttJn Barbaros ( l ) Osmanlı rek ispanyada Şarelkenln tazyıkları aJ· tünel yapılmıştır. Bu tuneHerden 00 menfaat arzetmektedlr. Zir•, Balr• ~ 
ları yanıDdayer aldıJar.ltk mu~alfakiyeUerı idaresinde olarik evveli yerli kabile· tında inlemekte olu Mü lüınan kafile· uı. 2 8 0 fitredir. C nup kısmında fezhıdcn hartı ket etmek ıureUI• d .. ,, 
• 71 vUk.ln bir F,aoııı remlllııl vurmak terle muharebeye mecbur oldu. 1 1 Af 1,_ blll 1 t ,,1 ..... 1,..e b' D Abl S k yolile ona ıuka doğ'ru yeni malır.,...-

J • 1 k ıer n r a.a sa or na a~ıma .. a u6 .. , - z ve - zar anyon-
olelu ve l:u ıemlyf latanbula hediye o- ık defı mahsur vaziyette aldıtı- 1 1 ki . 1 b ti T- k · . . lemin eylemektedir. 

... - d dil l t b 1 h -ktl ti nı rörer~k denize 8"1hH""'a mftıbur ol· raştı. Yetm f b n şıy a sure e ur lar 1 la lıeyetl umumlyesl 50 kılometreyı Görülüvor ki İran kuvvetli ko.t" 
llra. j'O.rt ıcr er ı tn u u mı ı l' 6 mcmleketlerıneı yarhıştlrdl b \ 0 d f ı 1- 1 k ı J ' -

dt u.I Jı..wd,ıe ıkl kadııra Ullan etti. diıede, blllhara ıeoe Cczayıra dOnerek Tam bu sıtalarda ldlkİ Kuronu Aod· ~ u 'l' z . n aza uııe zı mı ' we lar araııında bir an1aıaıazlık ııhaBI • 
Bu blrınci muvıfla.kJyettın ceaaret bütOn latedU:lerlnf tatblka muvatrak ol· D bd t f ( 63.J) K t b 1 fş er fçln 40.000 d n ful amele maktan çıkarak haldkt bir rabıta hali" 

alaıı iki acen9 Afıika ı•hilıerfnde bir do. Ivveli Telmson bı aınt etır tartlar ra aryanın za e mes 1 arımı çal şhrılmışt r. l kt . b t d t ,,ot· 
teıebbüıte buıunmak makıacme on remi kabulüae mecbur etti. Sonra da limanın Süleymanı Şarelken aleyhine bir d Diz • T'Enslranlen demlıyo,u Inıaa ta Fran· ıa ~le 

1 
e ~ek ~I vecih e : :car bOtl' 

techlzlne batlaclılar. lhzarat ikmal tıdıllıı- bem6n yakınnıdı&kl lspiinyol adaııuı ab- muhaıebesl hazırlamata mecbur etU. 1a, l gi tere , Be çlka, tsvı çrn, Almsnya, mc e er 0 • 8 ne ve un •• -" 
ee, Oru~ cezalr Qzerlne n Hızır da To· detmek ıııruretlnl h111edı1rek buraanıı Ve Sinan çavuı vnıtaılle Ha~red· ltnl ytı, Avuıı•urye ve Holündalı ikinci ek~nomfk lbtlyaçla~ı daha kolıJ tal eti" 
nuı mınttlkasına ııaıe~et eUı&er. dcrbıl lıtal ve kaleılnl temelinden yıkh. dl ne hemen lstanbula hareketi bh ha· deıccede mütuhhlllereı tevzt edi'mek eriıl bl1ee0 k olan butQn bu memlek 

oruç İspanyol donanması ve Arap Bu adayı müdafH için relen dokuı İs· ttı ıerlfle tebliğ olundu. , ~u~Gtile D .. n lmarka va İsve ç şbketierin· ahıılhfnlo. refohmı tezyit edecektir~_... 
k.unetleıl anıaında k.almakıa beıat>cr, panyol ıeiDlıf, Hs1relllnın on beı ta- Barbaros 1derhııl _donanmaslle yo a den mnrc op K1' s !lks adınd ki Kon Tıansırıınten demlryolJan mtU~11 
Arapların çekılip iltmesl lspanyolların dır2· sile karıılııdılar ve hflmen teslim 1 ~ukb. Akden.zin kopllklD sularında 1 t f d 

1 1 
B 

1 
blslerln 'n en bü Qk liyakati oaUD, ~ 

11llrl Ornoa terk.etıatlerl ı...ettcuıuı var- olm!!la mecbur ktıldılar ve mınettfn ı Ttırk bayrakları blr zafer musikisi g bi 
80'i yo~ aıda ;nt 1~

0 ~apı 
1
m: ~· 1 ,~n 11

1
· va medeniyet a ili olarak biitDn ebl"' 

dı 2 EO tıfr alarak dôr:oü. Artık Akdeniz dalgalanıyordu. ra. ran ı on ıcare ov n n aves miyetiol aörmüı olmakbr 
' b l!ı.tız der 0 

• Buerdc Tunusta biraderi hbak v• Ttıık hayratını tammata a1lıyor4)u. Barbaros amiral gamb~nla k11ptan ·. __,,_, 
•ıt•kim onı..asz f ·panyol namısl da- . - A~ıl dıkluıta şayan ol n elbet ıru- ~-----------lıtanbuldan ıoadertlll)D iki eeml ile tam ..... " an:v ''"' mev'lhnı!e avlay~calc bir duşman f!loııu v 

bir mnvıffakıyat temiA etnuı vo o sıra · ha ealr alan Barbaros munftakıyetlerl arıyor seyabatrnın sessiz ve macerasız dur ki yabancı mamlek Herden h'çblr 
dı Mıaıra ıder yapa1ı Ya\'uz Selime U· mtHusal bir aızlıe He Paı\ltaha bildir- ıreçmeslnl bl~ türlü hazmedemiyordu. kredi alınmıım ş, bip bir fstlt~az skrle: 

b d •· 1 t it ı K d ır.ı o dl. Nihayet M slna açıldarında 18 düşınan dilmiş değildir. ve fnşııat n butün edelı 11 Jll•D (C~ çın ur ç 6 unu g n- B b • H y etti• · lmpa f r Şa fil" ' ,_ l •d 1<.J 1 ti deımıı bulunuyoı au. ar 0· oı 4 1 • ' r 0 • ıemlsl görer k dona:ımaarnın istika eti· m 1 ;{aynaıı. a en u~enın f r. 
Nlha)et iki kudıı Tılmıon Qıerin· relkenlnln ; dorun maarnın Bao AmMfralı nl çevirdi ve bütü1 gemileri bir an lçlcı- Yııhı ız ş:ıuu kaydedelim : Iran büd· 

de meaalleıinl biıltttırdllcr n ıı hrl 12 Audre . Dory3 için korkono ~e muthlş d~ zabt tayfalarını da esir ettl ve blla· c · sl nor~al gelirler sayesinde müte\.· 
aamına.a •idılar. r·aut .baı p devam &di· bir rakıp olı:nuıtu. O n~ana kıodar Ak· hara gemileri yaktırdı. Kuron'u 2aplet· zln olup logilfz • İran petrol ılr c ti t! 
yorc.u. Bu mücacelryl 01u9 H lıhAk lda · denizde lıledıaı rlbl cirit atan bu do· mlı olan Andrea Dorya Hayr .ttln p11ş!\· rııfınd n ödeJmekte ol n bi seler bu 
re edeıktn, Bezer Cua;ra gitti. Iıpaa-\nınma ilk de1a b'r Tork donanması kar nın yakltş'ığını haber al;r,ca pr vezeyi husustaki mi.ili muaınelel ·re c:s s lttfh ı 
yollar 11 pt kları bir hiictmJa kaleoln ( ı) JJiradari /J1Jba Orucun isminin terke\ ti ve Brendlzlye mOtetevccc hen 1 edllmf§ ve. husu ! bir be ab

1 

l t es 11lye 
mııbafaıala:ını ve hatta l11hı:ık1 maktul· garpta takrlf tdilmiı ıek!ldfr Barbe Venedlk köztıazlne kaçtı. ı olun n bu hıs eleun bııllğf le Trıınsl· 
düiürc1filu. Bllilaara da bir J atma teıeb Rougs tltJ al4kaaı goktur. (Arkası var) ranlen demlryolu tnşaııt bedelleri tediye , 

26 - 9 - 938 ..., , ,..,,,,.,. 
Rür.g!r snratl: Sakin 

» istikameti : • 
YQksek siihunetı + 16.3 
Sühunet : + 7.0 
Düşük siihunet : + 11.8 
Rotub t : ,,. 8t 
Yağıı: Ya§'mur 
H va t xyık.ı (Erzurumdz:) 609 O 

• • (Donls aeYlyeıfnde) T6 8' 

--~ .. - ---~,--.... -----·· ~~ 
Roman: 13 danına rönderdl. Volk Andreye kartı biraz Si l•~tırarak: ! - Yazık. Vo~k fyl bir ad••· ,.-

mahcup duruyo .du, I - Nereden biliyorsunuz? diye sor· bir arkad ş . Heplmlı o:ıun ipin oa11ı ..... 
- Dtın~ü meıe1eye eh'Jmm,yet ver· du. ,. feda etmete hazırız. , 

me, cıınım; Bu k d n çok hoş ·ıma gidl- j - Meteoroloji okuyoruz. G ·ce, me· - O 0ıb11fr b!n Moıkovada taıı•• 
yor. Dall ol cağıaı onun için. Gel a-ele· sela, küaıüle nlmoüs, yADI yağmur bu· ğım. Ora· a tlyatre yar, hayılt yar ... ı.; 
llm, bir tor.Ü ıınlaşamıyoruz. Secden mi lutları, vardı. leıılp te no kazaııacıı2'ım? Tayyar.dl 

RaacaJon fnİr•n: NiHAL y ALAZA hoşlanmıyor, yolun baok.a bir seb p mi / - Kalıln mlslnlı? Öyle ise yolum köyünQn can 1 kınbıı, beJn et111ır. tf' 
var, bl mem ki. Fakat no o:u ·11 olsun. için bana birocy ıöyleylnlz. n's .•• Bunlar fçln mi? Dıtmoı dotroJll•'' 
alırım onu; Ne lae, ben gideyim; ucııı· J - E1I nebeksfn1z. Onun o!son. 

Barııım kedın bir 197 GİİfllnOr flbl oturarak k.amerlyodo !ÖJI DO\ ıUrl dln-ılua baıı ba.ıırhk.lor yapmak lazım Sea - Yo d t mı? Kıthiaıı kah.,, Pek ço. AndTcy o ktdar mtıteesJlı ki, .-; 
•ustu Ye ı<>ıleıinl elfatn teıılyl• kurn llyordu. t lr. t de Elenayı lsıasyona götür. Tabii iltifat· c!lksunuz .. Kirpik eriniz nedon bu ka· ki aıtlstln söylediği ıeyler arkadaf~ 
luyıııak: S•vglltm, girtvoı:mb ar 1 0 uzuaıa. ta kuıor 1ttmczsln. Bo1ukte de, vıızlfo dar kıvırcık? degıJ, ona a~t t. D.?mek, bu kadın b~Ji 

- 8ablC:ea mi sev:yo:-snnu2? Bu sebepl~, toprı ~~;j fç:n rOedi:trlldlğlmt söyl usin. Uı;acağım· - Göz: kırpmaktan lmlı. Daha burada, yanımdı JkıD •::.ıa 
- L9na ... İntihar ıde1i , isler mf· BGll'ldebn glüns .,.1' 11u1me~ a.ı r.ll 

1 
d dan ıakın, klmıeye çıtlatma, anladın mı? - Fiyakacı ı ' yalancı ... Moskovalı, nolaoak... Z• 

1 1 ? n H ep e, KB b 11ın•n r va ar ı T bil V . 
la ı ,,. bl ıt • lst ayoıııı g.:ldllıar. Ağır kapı 11cele olk. ..,. 

- Hay.r. · • ptm .A 1 r 1 1 d k k Sabaha karşı yaıınur yıldı. Koyu eden yolcular arkasından mütemadly n Andrey artisti trene blndlrirkı• ti' 
- Emrt.dfnJıl v ev çt nt e. 

81 
',,' '1 d Y. *- mor renkll toıtar yomıı üstüı:de yumu· l!çıhp kapanıyordu. va kuvvetleri kumandanı Kraunfs'ia ı 

~ anrp u uıma(ja aı a !. az11C, 
- Yarın tııyyare ile beni ıcçlre· M, d kl k t t k tA · şak balı gibi duruyordu. Andrey artist - Tr ne kadar ktrk daklkam·z var. Ş\ karşıya l'eldl. S~lAınladı. I 

ttkıln!z. G •1 ebmabe yanlkmla 
1
' .. 

1~.uşmal d zım, kadıoın koluna glrm!ş, sol e inde valizi- Haydı bUfeye g delim; birer çay içe riz. •B!rmc1slnl tnıyl ediyor zalıtr .... t .· 
F' , • u~ ,., m .. vır a ev e ya· K GldfJO'•' - ant •. , nalım. ini ta111ordu. Yorgu~luk hlRsetmtyordu. Eleoa bllrede o tururk:e buraya bir kat, ~au;ıla vagona ılrdl, • 

- Fakat maka~ yok; İıtl)·orum' Arkuında Volkun sıcı: k "' ıoçlu Açık kurşuni semada haU bulutlar daha dölmeyeceğlni söyleJJ. Aodrey Andrey fena halde ıaıa'adı. T•Jtı:: 
Yoksa blr dahı yOzünDıe bakmam. ıes(: • · tabağın içinde erfmlı dondurma gibi ka· Volka c ıda. . meydanına koşup Volka hıber yır-

- Pekall . , I - Eıet, ıfz!n fo'n tayyare ile bera 1arak akıyordu. - Niçin kcnd!sfna söyleıncdlnlz? stcdl. Tnıni.ı h1re~·1tl1a dö:t dı~I~~· 
Volk elini dfzlae YDrdn. hepıl blt·ıber ran~alıyım ... Diyı akı;t sedı ıtbl Arıdrey yukarı bpktıkt~n sonra: - Ne lılzumu var? Bektestn; Bekle· kalmııtt. Blrıey söyle eden kacb•1 

iftD kooqır:-k bab9~ye çıktılar. tekrarlandı. . - S rüs-KümllOs; bugün upuwlar mek çok talhdır. Bl1yt1dükt n sonra an· ıratıp gltmek ve nezaketıfıllırtl; 
Andrı1 ıllare 9alau ve bt\' aı . Sabaha knfı maklnayı baıırfamak loln rtizal bir ıün olacaktır. l 1arsını:r:. Ama B kına, kendisine blrıey • 

ıuı• •9•11•0 kııla b&1bgadt YAJafaııa. l9i11 ttkml17ea AktClkln '' l•JJ&ıc me1·} KadJn aaaUnı b ktı vı adımlannı ıöylem!'.!Jlnlz. ( ArACMa ,.,J 

TA YY ARECILE 
Yoaan: l. RAHILLO 
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[DIŞ SiYASA 1 EN SON HABERLER9I 

s!~~!n~!!~~~!- Çekoslovakya silih 
)l . nı hep hahrlanz. Hududa elde bekıı• or ~ iılan Alman kıtalan kumandanı, Y 
.. -:: bekleyen ~vusturya _ ordul~- (Baı tarafı 1 incide) Çekoslovak yadaki Lelılar 
'- andanma bır ~ubay gonderd.ı. G"'nerah, Fran91z bü\ tlmetlne karfJ la· Prııt, 24 (A. A) - L"3bJıtan bükt1-
\t subay gayet nazık ve vakur bır tlhıını vermtı ve Çekoslovak hükuaı"tf meti, Prıt hülrOaıetlne bir not:t vero· 

'1rla: ~mrlnde çalıııcafını blıdlrmt;tir. l relr, evve'cs Leh!sta::ı akalliyetlerlne 
- Alman ordusu, Avusturyanın Inglllz Ba~·veklli Londraya döndü mohtarfy t verilmesi hat.kır.da g-Oııde· 

"i&111eti namına şimdi huduClu ge· Londra, 26 (A. A ) - BaıvekU rllmiş olan notaya ecele cevap istemiş· 
~._ • Çembaılayo Almanyadan buraya dOıı· ttr. 

&tır, dedi. mOştnr. Çemberlayn Bitlerle yaptıtı Praıt, btıktlmetl, bu notaya ıtmdl 
~ Arkaıında da motörlü Alınan mül!kat halkında maHlmat vermek için llk cevap vcrmeğe fmkla olm dıtmı 

t'1an hududu geçerek, kısa bir Frau111 Başveklli Daladye ile Hariciye bfülfrmlştır. 
"-aıı içinde Avusturyayı büyük Nazıra Bontyl Londraya davet etmfıtlr. Çemberlayn - Diller müll\katı 
~anyaya ilhak ettiler. Ç~mberfoyn HlUerle yaptığı müll· Barlln, 24 (A A) - Çcmbcrlayn 

..,.. • , • • ke:t hakkında Krala da ııyrıca malfi'D. t • Hltler mnlaktıh Qç saat devam etml~-
~ u lnk~l. oı~ d~vlet ~vrupa hnr~· vcrmfşllt. Ur. OörOsme esnasında Südet m!Jselesl 

3 

77 Nakleden: S. A. 

Sen misin 
Hacce giden? 

le L_dan sılındı, Kımsenın bumu bı- Parlamento Puarteel 2Untl toplana· ba\tkınea Almruıy~mn verdiği muhtıra 
~amadı. aok va Başvekil Almarıyada yııptığı mn· tedklk edilmiştir. Alman bUkOmetl tu K d d } k } •• ·· ı 
Avusturyanın ilhakından sonra, ıatat hakkı nda m~cllee mnltlmat vere- muhtırasında Südet mıntııkıısıoa Alman a ın ev e ya ınız a ınca, gonu 

~•n çemberinin içine giren Ge- cekt!r . askorıcrınrn göndertımuıııı ıstemektedir. eglendı·rmeg"' ı· du·· şu·· ndu·· ve çarşıda 
~O\.' 1 . . - ki . I· ransız aş~eklll Londrada Ç~mbe,layn hu teki ti Pra11> bükümotine 

a cynnın va~ıyeti yure erı oy· . ~ 
"'-aw b I d Parh, 25 (A. A.) - Ft:ınsız Baı bıldfrmiıtlr. Çekos

1
ovak hüktlaıetl bu go·· fU•• p begendı•g"' 1• kuyUffiCU delı·kan-

F ga aş a 1• vekili ile Hariciye Narırı Lo!Idraya nota a cevap vermeml~Ur. 
d..aı •kat ... Yarın Çekoslovakya hu- g tı:nfşlerdfr. Almanlar hududa mütemadhcn } • "' d 
~""1ıoa yığılan Alman ordusunun P .. hmyn ,·c Macaristan hududları asker g<inderlyorlıır . iYi eV!Ile Ç3glf l 1 
Jo. •ndanı, hududu bekleyen Çekc:s· lmpalı Miinlh, 2! (A. A.) - Dllıı va bu 
•~ya orduları kumandanına bir P. a!l, 26 (A. A.) - HOkOmet Po· gün burada mühim askert hat ketler Bir erftlık para•dan gıoç!fk•n, bir fenmedltln Y"dl renkli kuıtur. Onun 
~y gönderi te· lor.ya ve Macerlstan hadudlarını ttma· olmuştur. Kamyonlar mütemadiyen 85· Rdamın alinde gDzcl bit kuş gördü k.uı aayuhıde Haccı gidiyorum, seni d• aa 

_ .. . P · . . • mile k p~tr.cııttr, BeynEJlmllel posta ve ker nak!etmektedlrler. Diğer taraftan Zahidin çok he şuna gitti. OOmlr ğ'lnı yapayımk.ı ya!nıı bırakıyorum. Fakat 
~ • ~ud~th. kardeşlerımızı kur~~r- tren seferi rl durdıırulmıt~tur. Telıraf va da tanklar ve tt'plar hareketo ıeçmlv l•ağlıınmıı blr altın parası varyal Hemen senin bu kuıa Hlldımız gibi ba\'.acatı· 
iL... IÇlb şımdı hududu geçecegız, teldo~ ~uhaberelerl ~e dt1rmuıtur. Ge- bulunmaktadır. Saat 8 de de iki bava adamc ğ'ızdan kuıan sathk_olup olmadı- na ••inim. Onu gOzQn gibi &'ÖZ t, hlf 
~' karşısınd•: « Buyurun, teşrif l6n tek tuk trenlerdekı yelcular sıkı bl.r rııoıu ~imale doğru hareket etm'ıtır. ğmı sordu. \bir ekıltlnl kusur etme. Hepinizi Allaha 
..,.., ille l k t .. d' o· k ltontrola tabi tutolma\ttndırla1'. .. - So.tlıktır. Amma ısn fakir bir e111anet ederem. 
~ b I kt nuos ay Af'\·e ukre~e gitti adnma baıız'yorsuıı Bu kuıu nıstl 11hn· Zabit bu ı6zlerl ıOylcdlkten aon.ra, 

u amıyacn ır. B Jg rat, 26 (A. A.) :__ Bışnkll ve Pıa2 26 - Ucnumt 1611malar ve Cü clacakeın? ' hetebeılnl aldı, Haccın 7oluna tuttu. 
tal._ nı e e sızın ır. » !yece y l B kili e- Çckoslovnkyadn nunıayışlar ya·ak 1 
t\ Btnıa rağmen Alman ordusu yü· Hariciye Naıırı S!oyadlnovlç Romanya mayııılar men edil~lştlr. Hrrhanglb:r ha - Sen sOyle fiatı ned r? Fakat gelgeleliaı, artumda blfak-
~tkür. Kar§lsında mukavemet Barlclye Nızm Komnen llw rorüşmek d .. senin ?.ubıırl lhtımallne karşı tedbir"ct - Bir altınd11n ııatı veremeıa. Bu tı~ karısına ... 
~~ce, topun, mitralyozun ve bom· fiıAre buradan aynlmıftir, ahn~ı1~~r. kuıa yedi renkli kaı derler. ı Gtnç ve rüzel kadın ... 
~ se . k kt ç k 

1 
k Fran"sada askeri hazırlık Kueuk Aııtanı jktlsat konseyi Zahit hemen gOmlethıfn ucunu açtı Artık e'fde otarm"• olmuıtn. Bir 

)'-ııa ıı . çı .. •ca. ll.. .e ·os ova • BcrlJn, 24 (A. A.) - Fra11&1z bü· Pr~ğ" 26 - Kuçük Antant iktls t Bir a•bnı çtkarıp verdi ve tuıu aab~ rün dııarıya çıktı, çu~ıdan öte beri al-
~ lteşh nobeü şımdı başlıyor. ktımr tlcin 24 tarihli bir emirname ile konseyınin ilk tcsrlndc yapao~ğı topl n· alarsk doıtru 8\lfne ıotardd. 1 "'"lır, 1ö11JQ11tl eğlenttlrnıek hıteytndu. 
diL . dtinya göılerioi bu memlekete büyllk, kOçük rQtbcdekl mczan bütün ahval dcılayıa!le trıblr edl mlıtlr. iki g-U~dür ao duran kan11, her hal-( Bir kuyumcu dükkinına rirdl. Kuyumc11 
-~' hatti askeri ittifakları olan subayları htaları başına çağırmıotır. ..efcrberllk de Zabit yiytc k getlrmlıtlr diye ümitle I gent Ye güzel bir delikanlı... Kadınca-

-ti b'l d d - . ı . a nurnuah karneleri bulunanla? 2, Pıat 26 - Cumhur reisi Ben ş ye· kapıyı açtı. Bskhkf, kocası bir lokma I•• bemen bu dollkanhya Aıık oldu. 
-..... "' er ı e yar un an acız, ı ttl""I b • 1 k k 1 b' ı llk b .~dd . . . _ saat zarfında mahall1 mürettablerlndıl n neşre • eyana.tı eıcnın e ~unları e me yer ne r k.nı getlrmtı. Kadın rnn lr fey ıOyleyemedi. Dlfer gGn-
' er akıbetı bekliyorlar. Dune bolunrcaklodır. ıöylcmtktedlr: o açlıkla kocllsına çıkıtla: ı ler hep kayumcaı:ıun dükkAnıo öntındea 
tı..1 Avrupanın en büyük teliş ve Parlı 25 <A A) _ HDllQ t MUlt «Vatıındnşlar, kal'I an gelmfş•lr. mu· - Behey adam, dedi, saten bll bo·ıreterek. nyahut tir şry bahana edarek 
L:'Iİfe kaynağı sayılan ispanya itini MOdafa.. İr.ın lü~uaı~ olan m:d~elerln • .. ffı:kfyet he-rkeda t"O,terec ği vatan· rado. aç ı'lttan reberirken, •imdi eve ye· hiç olmazsa kuyumcuyu-gör rck, teaaW 
..._ he k ttu çn kil h t lbr bl k 

11 
k t perverllte haklıdır. Cesur ve memlek te nl bir ağız d ha mı ıetlrdln? Bu bfl'u- bulnıak lıtcyordu. 

~b..-. ' eı unu · n as a 
1 
~~ırn r ararnıme 8 yısa e ·ı ındık olur.uı,. nah hayvan yiyecek fstemez ml? Evini Tarın gö eydi zahfd hodbin 

....:•pının fiyevri Çekoslovakyada mlıl rl. ik 
1 

. Dlter taraftan Stıd t AlamalJhır şefi bekleyemiyorsun. Bu kup yem paruı cemalini 
·-.q d ,_ k k c ç a cmn ,eı tedbirleri aldı nar den bulacakr:m? 

O&uı, kır a çı mııbr. u ~ı. 
1 25 

(A A ) B 
1 

lk '-- Hanlayn de lıir beyanname ncşretmfıtlr. K d k 1_ Ta11et .. e.ıdl '#ık• bilirdi halini 
r_._ • nruase, . - e ç a uo. H 1 b b a ın ocasına Çh.lfll. (Ukııta, söy- K dı b ı Nlb t d dı 

....._'re&oalovaklar silih elde, ayın s1 emul1 l tedbir hrl almıştır. en ayn u ycnnameslnde dlyorld: !emedllt ldt bırakmadı. a a n ya - aye aya~ama ' 
· ~ kadar verilen mühleti bekli- Macarlstında ihtiyat tedbirleri t «bÇe!kikodovakyndr:kl h'ç bJr Alman' LAkln kadın rüzel olduğu için, Za· blfrdrüb•I tu~u,mcdu Jldkukkllnın1• 1 ,rırlpbJ•· 18 er eı f mıioe itaat etmiyecekllr bit x 1 1 d hl ~ 1 r n e r ıoz e e anıya ç n af v• 
L' • Kimbilir belki de o kadar Budap•ıteı, 25 (A A) - Macarlı· Al Al k . on~n en ııcı Euz er ne a aat anır, on evi d t ttl ""llle..ae . ' man manP, Çe Ç: ke, Polanyalı Po. hlo sesınl çıkarmazdı. \ u ne an • · 

'\' fenne lüzum kalmıyacakhr. tan Uç ı nıfı ıl itı ılbna çağırmııtJr. laayahya sllııh kullanamaz,. Nihayet bu ytdl renkli kuıu bir ka- Dellkanıa da zaten etrafında perva· 

' '1aıız blltlln dünya, Habeşistan· ese koyup davara astılar." .lqım oldu· ne &lbl dönen bu Uk a-Ordoau gtınden 
ı._ lonra, iatiklllini müdafaa için, Tah ı· r ve Saçtepe tu saman kuı kafesin içinde ıllklnmeıe ba,rl atevbdıı't,ı. Hkadınıa dakvetlDI cal~~ı· 
~da_! b 1 d z hl k r 1 ,1 m nne d. ımen o a ıam aevg lU -

t ...._den kat kat üstün bir kuv· ııı 8 ı. t a es 0 J•n na fEı. P bak· ı k k t A t k d 'tt I..__ .. - .. • • • tı. Ku, &llklnlrken, bir kuadının altın· n n oy.una Of u. r ı on an sonra 
~L.~ ~ ~ogus geren bır. mtlletin (Baıtarafı 1 lnctde - İntk ncrdc? dan bir mücevher dllıto.. Zahit mticıv· Zahidin •'fi, kuyu•cıınun evi imle flbl, 
~Dbgım ıeyredecektir. geçit vermez klllerlnl asfalt kadar dtıı- - Da~a kıotı. heri görüncı afalladı. Hemen kuyumcu· Dellklanlı her akllld!lml 1evgUlslnln koyıııı-
~k il bl h 11 k lbe - f na ı rmeğ'e ge r . ~ oılovak topraklanndan geçe- g D r şoıa a ot a tmlı. Şimdi - Dağ Derde? ya gottlrQp lyabnı an' ama'k lıtedl. Tam --------------

ti.... Alınan silindirinin nerelerde kıvnJa kıvrıla B•çte(iey• 9.kan yolda - Yandı. fJD.z dinara sattı . Kuyumcudan çık.b, çu· A k } 
~tağı, ıoluğu nerede alacağı ıim· eakl habraları yadederck yQrüyoruz. Zatt-n bu mD.kAlcme aou erinceye şıya ııttl n evinin ne kadar ihtiyacı Ş a e tapu 
~ k . . Oıerlmfze tğtlmtı gibi duran S çte· kadar da Şubat Mıyıs gelir o zaman varsa hepıfnl alıp retıcdl. M } d 

r_. ettirilemez. • • pe blılm bu rahat rahat yol alııımızdan karlıır erlmfğe 'yüz tutarlar vo1Talılr ıe Zah\t o~sun, kansı olsun o zaman effiUT UğUn an: 
)tb. '\'qoalovakyadaki Gç buçuk mil- adeta mnteesslr aOzUkD.yor Halinde· ı dflJ açılır yedi renkli kuşun hlkmetlnl anladllar. Ci 1 k ~ AL B . .r.L Al k O . . ) . A t k k fe t k pısını açık t ttular Ye n ı 6y11nde ıenetıfz taaıt:TUfattaa 
b...._ ~aıwı 61 .... manyaya a- - ç ıene evYal buradan zor geçer- S P tepa ve Tahir atdlamıda bQ;ük r 1 a sn a u • · Şükıtı 0 Afu Matahbar 132S yılında Arif 
-~ .. ..:.~ · d · · d dl ı ı dl b' k kil ı d bt kl G dl renkli kuş canı lstedlil 1aman1 u~ar • ~ ...-uesın e aevmçlenn en ye- n z, 1 m ır enara çe m 1 uran 

1 

r ovayı sa ayorlar. öz alablldfAlne uçar, gene kafesine ıellrdl. oııu Rüıtnden haricen aldıQı ar&e ıarkan 
~.-..... duramadıkları bugünlerde, a· bana hürmet gösteren bir haliniz bile gın,11 bir o•a_. .. Bura}') sınır!ayan dağlar Kafese fHldlfl zaman, kauatlamn Moıtara vere1eal araeııl garbBn:ve ılmalen 
~ İnaan kanlanna medeni beşe- yok .. Halbuki o um~n rast~a1saydık, geııde mor bırer hayal gibi gOrnnnvoı:· sHker ve her akoım bir ıümrut ta11 dü· yol ceauben ŞükrQ oğlu . Mutıhhar koıaı 
~t k .. . bu 1oku9ları siyah bir tıızı gıbl çıtaa pur ... El.fglrt ovam, yarın fçlo mcmleke· şü•Qrdü. B6ylc btr VEıZlyet karıııu~da Ue mahdut bu arse uzerlae }{utahbar 
~ ollannı bag~ıı bır. ~alde otomoblllnlz, özlü çamurlanmda k8tıda te kim bllfr ~e zer:glnllkJer saklayor. Zıhtdhı keyfine payan olar mu? Artık tarafından 1337 ıeneılode bir oda bir 
' kılacak, bu ış te bıttikten ysp·ımıt bir ılnck gibi vızlsyarak, ho· Ovan duşQnQrken, otomoblllmlı bir· ınmrütlerl aattılı tuyumc Ilı Rbbap kllar b!r mntb11h bir anbar damı ve bir 
~ l Yeni manzaralar seyretmek ~rdayarak barcketsfz kahrdJ. d~nblre Eleşrlrde . girdi. Ka .ak?sentn olmuşlardı. DllıO.nün bir k:re... Zıh idi bahçe inşa ve ittihaz edip 29 Mnl!dft• 
~ıuıı bekliyecektir. Bu eski tıı.Uar tarlkın sözlerine kim 1

1
b 1 ufak kıız~sı, ,. .. nı yeni teşek.kul edf · de düşDnün, kuyumcuyu da dOıilnün .. hl beri btısnü niyetle temellOltünde oldu· 

- aldınr? Failat bu aldırmamaıhk ta mut- yor. Etki koy, yolun sol. tarafındaki ya· ıl memnun ı Artık bizim Zıhlt diye bll- ğuna dair Mutahhar talepname ile bu 
Çekoslovak}'& mesul ı lak delil hal.. H m Saçtepe, hem Tahlr maçlara doğru uzanıp guJlyor, kazanın dlğlmlz f:lld dlleııcl böjle birden bire gıy.d menkutu namına ~tesclll talebinde 

~ 8eru., 26 (A A) _ Guetelfr yazın. ytğ.nur me almledade yapamadık- yenl dOkk.Anları, yeni evleri var. Daha zenglnltştl, o kadarki malının b11abını bulunmaktadır. 8 10 938 de mehıllhı4e 
~.:~o•akJa hnkO'aıı~lnln ıon tekllfj larını kıııuknrJarUe, fntınalarUe yıpı- ilk adım~a laıanna btıyD.k bir cayret dehı bllmez oldu. kt'llf 'fe tahkikat yapılaca~tır. Bu 7erde 
-. "111 etnıecUlf taktirde, ıkması muhte· yoılar. Kinuousımlyl 1>ş 1 nca artık o eski . ıarfedlld il meydanda... Halt! yedi renkU tuıua mabarek bakkı temelltık ve bir dfyccell olanla· 
-.," harbin bQtün muutf eUnJ tıklan· derebeylerlntn ıOzlerlne boyun etmekten Yeniden hı~a edilmekte o!an Halke· kudumu gccul, Zıbfdln. karası da hami· rm varise yevmi mezkQrde Aşk11le tapu 

1 oftcaı kı:d 
1 

1 baık.a çarı yok .. Ne transit yolu, ne vintn kepııı Onunde Karaköstı vallal Bur- c kalmıştı. Vakh, zamanı galdi. Kadın bir memurhığuna mQracaatlan llAn obınur. 
t't~ ını yuma ır ar. yollarda yapılan •ıtoakJar, ne de yDzler- hanettln Teker'ln otomohlll!ıl On taratın- erkek çocuk. c:!oğurdu. ( No. 64 ) 

p leler çarpışma{ja ba~ladılar ca amelel mük.ell fe buralarda ınıe1en dakl bayratındın tanıdık . Pazar olması- Gene eık.I blld 1ğ.mlı dilenci Zıhlt 
'-tt •tlı, 26 - Bütün Alman ıazete· rüıırlrlara, duımadtn ytğan kara dert na rağmen Ktırakösedan, Elera-Ittekt in· . ne taraftan ıevlneccaını ıa11rm11tı. P•· 
~ttoalonk1a1a karıı ılddetll hü anlatamıyor. Tahir, senenin blrkao bafıa· eaatı t tkike gelmlı .. Bfı da orada bir~ rası bol, ıtmdl de bir erkek. evladı tlün
~ 4- batunmaktadırlu. Alman raze- nnda yol vermeyor ve kapalı kalıyor. parça durarak, Bay Buıhanla konuıma.Qı yaya ıclaıfştl. Yedi renkli k111an saye
~~, 1 l~tldar mevkllne gelen aıkert Bor ıeııe tranılt yolları ile Tahir vs Halkevlnl 1'0rmtğl Jsttdtk. 1 stnde kawıtuğu bn ıaadeto bAll bir 
ı..;s .._thl Ruıyaya aablmıı olduğunu gedltl ufak lkl ,oauk gibi oyun oynar- Karaköse v8Hs•, vilayetinde iki ırıyi iürlQ akh ermiyordu. Zıhtt ba ~ocufu 

~ıktedlrler. lar. esas tutmuıtar. Blrlnclıl ı Asaylf. ikinci· için bfr ıütııene bllı aldı. Yanuya F!rlt 
~er taraftan Prığ rızetelırl de, Fehmi Tokay, amtleaUe, kasmullı ıi: imar. , diye ad koydu. A·hk bu kadn aenetı 
~1111lll bududlarda aldıtı 7enl ted· nsıtuUe bir defa Tahire baıvurur : Ktndlal an atıyor: kavuştuktan ıoara, Hacce rltmektı farz 
llca.a. '" dola11 Berlfn biikGmıtlnl - Atnl kMtl . - Villy~tlm, ıaayiı no:Hasından olmnsıu. 

t1e lllUahH• etmfbtedlrler. _ Açılmaz. TOrklyenln her haııgl bir yerinden fark-! Eski dlleııcl Zıhlt bir akpma tnıını 
' Macar ordusu - Anahtarı nerde? ıızdır. Alelade sayılacak ubıta vakall\· yanma ç11Rırdı: 
~11dıpıtte 26 _ 60,liOO kiti ıllıh - Saya dllfttl. rnıa bl1e nadir t:>aacar edlyo?uz. Yo· \ - Ey bentm dUberlm, dedi, ten de 
"9 Cltcıır. Manevralar blttlll baldı ter· - Su nerede? kesmek, adam öldürmek, eık11ahk 7apl blllrdnki bfıl bu ıaadetll rınlerı k:avuı ,,..._.par! = lnek içti. kam ... Bunlu artık uautulmoıtur. turan ıu ıenla ilk retlr41t•m uman be· 

Erzurum İstanbul Oteli 
Müsteciri 

Kemal Aluçlar 
Temlı, Ucuz, E!llDtyeUl ve bn

ttın konfürü hall!Slr. 
Çay.,. Kahve ı,s k.uruı, Tatlı t&J 
v• kahve 3 kuruştur. 

Y•tek bir geca için 25 kuru1tur. 

Erzurum Kültür parh İf iude 
l•tanbul Oteli 

( No. S) 



.. 

"DAİMA 1 
Ti VAKİ 

1 

IÇJYORUM .. 
• Her Tiryaki bunu l 
söylüyor.Acaba neden? 

Çünki: 
e Tiryaki sigarası on· 
1arın uzun zamandan· 
beri bekledikleri stga 
r adır. • 

e Tiryakinin harmanı 
her zaman aynı olduğu 
gibi içimi ve nefaseti 
de hiç değişmez. 

~ Her z.aman 

'!ü iye 1. Bankası 
1938 

~ K 0 Ç 0 K C A R,1 HE S P L:A R 
i ·ramiye pi nı 

4 adet ı 000 Uralı&l 4000 Ura 
•• 600. 400• 

16 • 250 • 4000 • 
76 • ıoo • 76no • 
80 • 50 • 4000 • 

200 • 2' • 5000 • 
384 • 28600. 

Kuraları t Mart, 1 Haziran, 1 Ey 
ldl, 1 Blrlncflc nan tarihinde çekilecektir. 

En az elli Ura mevduatı bulunan b · 
saplar tural ra dahil edllece let'dlr. be 

(No. -t76) 

8 inci lllhıfde Hntt t 2S karnı 
7• it it 50. 

Erzurum vilayeti Daimi Encümeninden ~ : ·: : ı~ : 
Hususi ldaıe bDtçe inden ldero edilen devak ve müessesatın bir 11nelfk 4 • • • 1.50 • 

odun lhtlya:>ı temin ~dilmek üzre ıı.lınmaııı g-erekli bulunan azamt 140 000, ırg-an a • it • 20 • 
114.700 ktlo palıt odunu v azamt 63.000, sğarı 51.600 kilo ç m o1onn ile a- 1 • • • 250 • 
zımt 2S astım 19 ton kavurma çulrnm veya Ağzı aç ık maden köml\rü 20 · 9 · 88 1~1 • • k ki • 

1 
~fJ~ G 

ıününden itibar n 15 gQ müd~etle kapalı zarf usullla rık.clltmeye ko..,uln:mıtur. te.ıd tda~e·~~~~rlQğ~:: ~tlracaal e:!:~ 
Bunların ibate .. ~ 6-10-938 Çar •ınııb günü saat 16 da vJfayct dala:i encümeninde Udirler. Devamlı ill:ılar 1 in husuat ta· 
yapılacaktır. Soın geo n odunlardan mekteplerin lbtlyacl mekteplerde 'fe deva· rlfe tatbik edilir. O 
irin lhtlyacıda her dıılrenfn iÖStereceğl anberda teslim edileceği glbt azamt 2000 Kırmızıh n larda tulfe bir misli 
•atarı 1700 kilo palıt odunuda 11 ca ylır depoaunn teslim odllecektfr. Muham- faslaalle ıılımr. 
men b-Pd llerl (5660) lira muvak at teminab 425 liradır. Şeraiti anlam.Gk t teyen A.dreı detiotirmck 25.kuru~luk üc· 
1 ıltplerln fncümen kalemine muracaat etmeleri. (No. 45) 4-tj 1 rete tabidir. 

Erzurum vilayet Daimi Encümeninden 
Vll yet ctomoblll tein alınması rerekll bu'unan 182 teneke !standart henr.;f

nlnln 19-9·938 günll.r.dcn itf!:>aren 15 ıün müddetl açık eksiltmeye konulmu;tur. 
Bo henztnl rln lbalesf _.·10-938 nlı ıünU aat 16 da vilayet dalmı ~ncOmeııllide 
yapılecl'ktır. Muha men bedeli 600 lira ve muvakkat temiııatı 45 liradır. Şeral· 
tfnl ıınlnmat fs•eyen t llp'erln er.eüm9n kıı1ern ne :2rn~&eııal eyı melorl. 

( No 43) 4-2 

Erzurum vi ayeti
1 

Daimi Encü~-eninde~ 

DQ(;U Abona tarifesi 
leneliğl 12 Lira 
Altı aylığı : 7 » 
\Jç ayıı~ı : 4 • 
Bir ayhgı : ı.~o » 

ECNEBİ MEMLELEKETLER iÇİN 
Seneli ti : 24 Lira 
Alti ayl ğı : 14 • 
Hususi ilanlar için· ayrı 

tarifetatbik cdtlir. 
--·~-~ --

Erzurumt arbirliX-i 
Z~hr;: vlye hıu:anesfoln bir sen il r J şo vo s fr lhlly:ıcı t-amlrı ed!Imck Uzre . & 

allııması g ·:e'rll hulunnn 300 k.Uo mercimek' ıoo kllı criz:mış ya~ 300 k lo D"y.ır· Başkanlığından: 
lıakır plrtnct 100 kilo makarna 00 k lo Uzüm lf.0 kf!o ayv.ibk ınbu:ıu 200 Mlo 1 - lmarblrliğl tarafından gez ma· 
Diyırlıakır bulguru 250 kilo ı·uru f, su ya 15 kilo çay 800 kl'o ş ker 200 kilo hallesindu Nllınun.., h ııstanesi bııişiğmue 
fazyat,ı <.ıarut 70 0 ar.ğaPI ( 000 kilo €k ek nz i 3 00 rtf ğ ın 3000 ı; tır eti ynptınlmıe ohm ApıırtmaDl!lfl ilav;t odi· 
19 • 9 • 938 gür.ünden ıttb.arı:n 15 gün rd1 dc!la 11 çık ek~!Hruo1·c k.o ulaıt! ş ur. hıcek 8<:?55 ~tra 02 ku,(uıluk: keş u.t kıs· 
Bunların lba!eel 4 10 938 .s •lı günü 11caı 16 da vilayet d ıiırt t}ncUmsı ir.de yapı- mı onbeş gun müdd:.ıtıe rçı;ıc uıltm -
la le. ye konulmLıtıtur , 

ea tır. Muhammen b pel rl lf.59 Jlra 50 uruş ve muvakkat t mJnalı 126 lira- 2 _ Mu ak.kat emlıııı 
1 619 lira 13 dır. Ş~raltlnl anlamak lateycn taliplerin ~ncümen ka'cmhrn nmrac:ıat eylemeleri. kuruıtıur. v t 1 

-· ,. , ----~·· • ~~ 44 ) 4-2 _ 3 - E~slllrııe blrltıct Teşrinin 7 ci 

Erzurum Vakıf ıar 
T•hmin hedEll 

L K. 
I 

Tc midatı 
muv 

L 
kat~sf 
K 

müdürlüğü 1den : 
mevkii No. c nıl 

40 H lı.cmhan a-ül ahmct 42r>-68 arse 

~o s 75 • 426- 10 • 
2~0 19 » 255-72 fu U• 

45 8 ~ • 214-74 arııa ' 
100 7 50 • 204-76 it 

tO 4 5ü • 214-65 DDkklı:ı 

Cu'lla günü Belediye blr.a mdı.ı İmarbir· 
Utl ld rır& ney ti ıarafmdan yapılacaktı r. 

4 - İstek f or ll38 yıls lçimh N fla 
nkaJctınden ılmnıış bu mı tardan ııoli:::
san olmıy: cak inşaat v~glkası ve tlcilrot 
od sına ınuk yy t olduğu:ıa d lr vesi· 
ka lb az ed~oeıder. 

5 - Du iş alt fe nl, hususi şart· 
name lmarblrlıal mtlhendlsli~lnde ıörü · 
leblllr. ( No 42 ) 4-2 

Erzurum vilayeti D .jmi 
Encümeninden: 50 8 7.S » 343-59 arsa 

30 8 75 ,. •42-67-69· 7 ı 1t Erzurum· Tortum yolunua 10 + 238 
350 27 drmiş a~a 228 _ 49 lıane 16 + 000 et kllomctrelc,ri arasına t_3451) 
100 7 fSO ıırabktrler 899 -9.S dDkkAn M. 3. Titf nakli (9835) lir ( 92) kuruı 
1 üO 7 50 » 4< 1-97 dükkan bedeli keılf mukabllinda açık eksiltme 

~ uıullle eksiltmeye konulmuştur. 
Yulcaruıa tahmin bedelleri, movklt ve numardan yartlı vıtkıf yerlerin mülki· 1 _ Ekiitme 6 • 10 . 938 Par embe 

~ttl 11tıh.c~~ından artırmaı•a çıkarıldı. 10 T. evvel 938 Pazırteal gt\ ü saat on ıı-O.ntt nal 15 de w t dıalınt en!ümen 
dOı ttc TBittflar ldar6shıde ib:ılelerl 1apıh caklır. Talfpluin mürncııatları llAn olunur, odaaınd~ yapılaca~t~!.0 

(N~. 38) 4-2 2 - Muvakt at teminaJ\ 738 liradır. 
~--.,__----~----.... ··---------- ~- 8 - lstekltler bu lşl alt evrakıten-ErzUFUm Nümune hastan si ~-- niyeyi Ndıa mUdUılUğü ve daimf encÜ· 

mend~ okuya bil ırıer. 

B t b b ti• ., • .J 4 - fateklUerln ticaret odası vesi· 
aş a e ıgınaen: k.asile birlikt.> mnrt caat1arı ilin olunur. 

H stıu:emlz Eh1ktrlk _motorunda kullaoılmak üzere 938 yılı lhtlyücl olan azı No ( 41 ) 4-2 
'4000 çoltn 5('00 kilo lrcc mazut 22 • 9 - 938 perşembe ıjinünden ttıbare eyyaml 
btlllye hariç olmak üıere 11 gün müddetle açık oks1l'mcye konu1muetnr. 

10 • 10 • 938 p zar.esi günü s~at H ~e Sıhhat mQdürlOğÜnde mü!c ~kkll ko · 
rntıyonda Ilı lesi yaptlaC!l ı dan tsltplerfn m"zktı.r gür ds % 716 t{'!mfnatı muv k· 
kataları olan 54 Ura as ~uru1 mrkablll bauka mektubu veya tıbvll'e birlikte ko· 
Jl!J7ona muracavllftn UAQ olunur, ( No. 49 ) 4 - 2 

" m e 
il 

2'7 

nıtır 

bir 

i eri ile • • • 
ı gısı olan biJtiltl 

• • e e erı gaze emız 
ileri i bu g niş bölge~ 

arı menfa ti erinin 
il icabıdır. 

1 1 1 
oğrudan doğruya 

Zir t B nk Kıııda ku b.ır '\ı v Uıbar ız tas r t ı l n a 111 " 
50 llrası bıılun n! r.m s 11ed 4 defa ç kHec k knr'a ile qaQıdakt pJU' 

röre llcta .nfy d ğıtılaaa tu : 

" 4 .ld t 1,000 Ur alık ,,000 Ltu 
4 • 50 • 2,000 • 

' • 2SO • 1,000 • 
'o • 100 • 4,000 • 

100 • r>O • f'i,000 • 
120 • 40 • 4,800 • 
160 • 20 • 8,200 • 

O[KK r: 1:1 u llJ .m ıd l ·ı tJ<i. \ I ~ lr S':: c lçlu 1.1 .s• Ül dıUI ••'" dü~. ty nlorc tk 1 ııt y Qılt\ııı tn:llrdt ~ 2ı) tu! :slla varil oektlr. ,j 
Kur'tıl r s"ned 4 det , 1 EyltU, 1 Blrfn Jk!ııun, 1 rt ve ı sısr• 

tarlhie inde çek.tlccoktlr. (No. 623) -

Erzurum Kii tür Direktörlüğünden: ; 
Lls1 ve öğ otmen "ku u un bir eenellk yiyecek, yak cıık ve ~ydln1ıt~ 

l 
lhtlyaeı t vhiden, 8 10 938 P zaı:tosl Qüna saat 4 d e lh lel rl yapılmak~ 
eçık ek lltmeya konnlmuı· :ı~. Ş0 raıtl anı mıık Uz r tallple!ln ötretmen I 

1 dJıektörlüiDna müracaatları UB.ıı olunur. (No. 85) 4 ~ 


