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Alman kıtaları f aa ·y te geçti! 
~ıman g~zeteıe,~ • Beneşin bir elinde· harp bir elinde 

~~·· ' 
sulh var. Hanğisini isterse tercih edebiljr 

İngiliz Başvekili anlaşılmış bir meaele için 
milletlerin harbe koşmasına hayret ediyor 

~arp olacak mı? 1 

İ'tıuıbul matbuata on beş gün
L_dcnl:>er,i, bütün düoya. matbuatı 
""aber buhranlar geçiriyor. Al· 

~·----etele~ kendi isimlerinden 
60 pUotoluk.. kumızı harflerle 

ra.,._ ~ likesiai tebar.üz ettiriyorlar. 
~,. zazeteleri de. hayli şamata. 

, 1 tan kendileriııi-menedemiyor
"iaııbul matbuab ikiye ayrılmış, 

iyet refikimizde Nadir Nadi, 
'timallerioin mevcudiyetioden 

ken, Son Postada' Muhiddin 
~ çok.. nikbin bir lisan kullanı· 

' litbllynlD Ateşin nutuklarına, 
• ·a dünyayı birbirine katmak 

''-iJetlerioe ve Çekleria de anüt 
te1ıetıerine rağmen: ''Harp olmaz, dünya bu buh· 

l br, diyor. 

' "'' demlen tarafa geçmeyen 
ı.t.~~ıııa.., gaıetcleri de harbi ha 
~ h., patlayacak teklinde gös· 

'ı...~-· Biz kendi mütalaamızı da 
~._J. he.nglm.ede ıöylemekteo 
\ ele ~eceğiz. Bakalım ıaattan sa· 
~iite.a ıiyaai hava bizi tekzip 
~•i? Vaziyet hakikaten va· 
l~ Çekoslovakya bir harp mesu
~'1 Uıerine alacak kadar bu işte 
~tlt11aekte tereddüt etmemektedir, 
~'tektir. Sebep basit ve malüm 
~ tte isctediklcrini vermek de-

" 
• 

Vaziyet hirdenhire dp~işti 

lngiltere, icabederse 
Sovyetler ve Fransa ile 
beraber yürüyecek 

Fransa, Avrupanın bu günkü tehlikeli 
vaziyetini görüşmek üzere Cenevreci 
devletlere umumi bir ictima teklif etti 
Cenevre 27 ( A.A. ) - F rausa hükumeti Milletler Cemiyeti daimi 

konseyine bir nota vererek, konsey azası bulunan bütün devletlerin Av
rupanın bugünkü tehlikeli vaziyetini tetkik etmek üıere umumi bir içti
ma yapmalannı teklif etmiştir. Bu te\tlif yann daimi konseyde tetkik 
edilecek, kabul edildiği taktirde Cenevre veyahut Pariste toplanılacakbr. 

•• Londra 27 (A. A) - lagiliz gazeteleri Hitlerin aon nutkunu tahlil 
etmektedirler. Diin yan resm1 olarak neşredilen bir tebliğde, logilterenin bu 

ni vaziyet karşısıeda Sovıetlcr birliği ile Fransaya iltihak edeceği bil
dirilmektedirr 

BÜYÜK RÖPORTAJ 

l[)OÖU SINIRLARHMD 
BİR GIEZİNTİ 

Yazan: Bahadır Dülger 
-6-

Taşllçay yolunda ... 
&"- Macarlara ve diğer &kal- Südel Almanları meseleainde ıun ılJıD11i1 alJylegen 
\ ~ de ayın hukuku bahıetmek Htt erin geni resimlerinden Kısımda gr cenin onuna kadar oturmak büyük 
' • tlaale,Ja memleketin tamami- Al d b k p bir sefahet sayılır. Çünkü sabahleyin .ıaat 
~~-i tehli1ceye koymalc manya an aş a o ~lir. Vui,et bayi• kritik bi· • dörtte iş başında bulu~mak llzım .. 
., • llctisap ecliııce, ya hep, ya ı h •• k A • d k Halkevlnde bir aaata 7akın bir sa· ra1rl. 
" r.•relr, ıonuna kadar dayan· onya u umetı e omşu man oturdu\:. Oradan Nafta veklletlnln Bay Adııanın bir de •llkemmel ki· b ._tıaıdar. Tranılt yocu1arı için lnıa ettlrentl yeni tGpaneal var. Burada deha çot Amerl· 

~' 'J•lllllak!... Fakaı nuıl 7 Ve d 1 k • ~ otelin yerlnl gö ·meıe rlttlk. Baranın barı· kaa sta1ma mecmualarına tuadGf •dl-
~ ev etten topra st tası Karkösc. Şabbııp.yolunun mlıteabhlt yorıunuz ..• 

A_a.G,e11erek?. 1 ıyor rırn mamuru B•y Aıınan tarafından ya· KarakOıeden.TııhçayaJtaiar karanlık· 
~~~ olarak sı&rtınUyor ki, lngilte- pılmı , O evve!A pllo üzerinde izahat ver· ta ıe11abat ettik. E ıvelce iki kerr1 daba 

"tte.a «Paıo» deyip çekilecektir. S } p d dl, nora h~p beraber otomobillere bine· ( Ariut 2 lneta J ... .._ ovyet er olonyaya ihtar a bulundular rek ,., •• çaya dotra yola dQıilldük • 
... ~ Youı Hitlerin ayağma kadar B!ztm otomobilde Bay Adnan da Kor komutanı "'-..t akle, nka~~tıe. bir yan• Çekoslovakyaya taarruz ederse ademi var. Taıhçaydan ıeoenler kılım ın .. ıt M·· Ak 
~ ıeçme ıçıoc:lir. m rkeılno orrayıp bu Bay Adnanı ta· Um taz tay 

~"'-! mua~etf~inin hallaç pa· tecavüz paktını f eshedecekler oımeılaraa büyük bir hataya düı•fif •• • 
•' IH»i ataldıgı bır sırada, Alman- · olurlar, dun ge}dı}er 
~ 'Q)c yerinde haklı olduklan bir . Londra 28 - Çemberlayın, Pl!Zll'· rek, fngillı erklrıl harbiye ,eııerlnl ti· Adnan. ufak tefek, bknaz tOcutlu, 
" ~ harbe girmek, dojrusu lar m• c'lsl içtim ında: • Harp fılemiyAJJ yaret etmlt ve Hat 19 da~ Padıe dOn· b'lhasaa çok neıell bil' delikanlıdır. MQte D.. o d evı·nde 
~ cleiildir A•ıruoa ulusla•ınuı, büyQ\'. kısımları O· müetür. madl bir oalışma toinde ve d1tl1rda _ UD gece r U 

\...~~Gala k ~ A zerinde mutab kat basıl olan bir mesele llomanya kabtnestnde fevkalAde bByırlarda reçen b•yatlarmı kendlline şereflerine bir 
L''te va ya a ve vrupanın ıoın kıtlllt harplere rfrlşmck istemeleri toplantı bla zevk mel'Z1JU yapm11 •.• Etinden gel· • fet e ild" 

de lnıilterenin hayati men- lnanılmaysoak hlr Şftydlr •• Deml~tlr. Büll:rtf, 27 (A. A.) - Romanya meyen lıte yok 1lbl bir ıeyt... GOıtl zıya V r l 
~ Q taallBk eden biç bir fey lion karar Benş•tn .. Krah Karol dOn ka ineyl kendi riyaseti resim yap1yor, rDnl yazı JHtJor, ftl· Kor komutanhtına Jtnl ta,ta edll-

Ç buçuk milyon Südet ha 8.,rı1., 28 
(A A ) ~·ı~l dü altında toplayanık mQzakr>rede bolun ıel dllılı dikiyor, yamek pf1lrt1or. miflt ?1

•nbKo1rreneral M6mtaı Akta7, ft· 
l:'I L __ • , - • · - er n mo t 8 t 1 t d E ki b bl - K - ı eaıne '' ımak Oıere dOn aut 12 H ~ lllQCl11tlannda kalmıı, ha Çek~ al"ıam ıöyledlQ'I nutukta Almanyaoın 1 ur. a op an 1 • nı ar ye ımıın idare mudOrü 0 ••• Bttflk Wr da pbrlmlze relmfşttr. ' 
~ ....... lan içinde Y&famıf loıil- ıulb lstedlAi va Bence yspııaı tekllfce relıl General Yanesko da hazır bulc:. mabarctlo bir attar, bir bakkal dQkkln· Vali Hqlm lfcın Vali Muavlaı 
~ ~tl ne mllteeair ;ltU'; D ,:e;I taleplerde bulunmaı1 ığı tabıuOı et· muıtnr. larlle bir eczane tesis etmfı' ıltar dOk· Hilmi Balcı Kor komuianmı AfklJld• 
~' artır H r .. tlrllmektcdir Şimdi Beııeı'in b'r r.llnd" Belçlkanın hazırlığı kinıoda zencefılden kırmııı bibere, eliti kuıılamııtardır 
~ ...: • arp ~esu ı~etıoı baTp, bir elİııda sulh vardır. Harıı alııl BeTçlka, 27 (A A) - Enternaıyo· kfiğ dmdıın çrıttll boyalı lraleml•r• ve lıtubul t;p11ında bir kıta uker, 
~ ak Y• bayle bir ba~ıreye fıterae teıolb edebilir. nal vnlvet do•z y11lle Belçllr.a Kralı dün mQrekkeplera kadar her py var ..• Bak· polfı, vlllJet ve bfledlyenln llırl ıelcn 
~ zafer uğrunda dahı olaa . ukerl ha11rlıklann teıe.ıden [tamamlan· kal dilkklnındı köylüden ılpahi ocatı· erlılnl ile kalabalık bir halk tarafla-
~,L lçia. tehlikeli bir.ittir. logil- Fransız Erkt\nı Harbiye reisi ma11nı ve motOrlü kıtalarla lıttht.:Am kı· na, yeni rakıdan, kulübe, vlııdye kadar du Mllmtanm•ıtır. "qdar mlldebbirclir ki, kanaati- l.oıadrada talanın ıeferber olmıısmı omretmlstlr. her türlü meırubat, peynirler, zeytinler, Korgenerel lılümtu AktaJ fll'9ftne 

l~Y&JI mıjliip edecek halde Parla, 27 (A. A) - Fr1uısız Erkl Ynrın Kral Radro Uo Be1çlkarıın hattı kutu balıklar bulunuyor •.• E9kl bir ıat- din rrce Orduennde t.uk kltlllk bir 11• 

(. 
• eı Harbiye reisi Gfneral Gamlen dıın bareketlnl te vaziyetini (zııb edecektir. rln ded:~i gibi: . yafet verllmlıUr. Buran de bıledJye ta~ 

Arwı a ıncU.) aut albda tı11aıı Ilı Lo11dr~1· rld•· ( ~il,.,.,, 8. Gıc«ld•) Nt UUllD balunar dtrd~ !itYadaa rafmdaa bilfik bir ıır.ıet !lfllce*~, 

• 



B 
Dört 

,.-~eş 

Eceov11lı H ız1r Rcit"t 

o ayre 
1476-1545 

sır evvel Akdeniz bir Türk 
gölü olmuştu 

Ya.zan: Faik Bin al 

D ff Q O ~.- .. 

Erzurum un 
Baş vekilimize 
şükranları 

aş ıçay yolunda ••• 
(Baı tarafı ı inclde) tığa koysam, saA-a ıola dövmeden ,.. 

gö:moı o!dağum yo un bu kıı ı üzerin· babı edlverecetlm. 
d.,, hl"m"n her verde bir örntgln teslldtıf Saat sek.l~da tıııtıO'J• girdik v• ki' 
edilebilP.t ek ik i l ö yden başka bir ıey sam merkezi haline tgetlrllm{f ot.a ilk 
vo\r •.. Y.ıı.ln•z hummalı hir yol lrışııab f a· maktebfn önünde durdu\'. 
~Jiy~tl göz~ ç11• pıyor. y er r er Jıleye al· Az ı:onra haldeki tıtıyüt maaaJll' 
hn<lı · ler, tış kırar., kum t ·şıy n arntlıı· ba~ında hem ıobbet edi7or, bea d• 9or 
ler, yol kenalarında mahruti oadırlar ... bala11:xuıt lçlynruz. Yasada on bir kfeJ• 

. A 'I!e!el"r "Bsıı:da ıwç'arı saka lan ylı. s ~tdan soldaa konuşuyoruz. &arı· 

&·b4l101 m11v111ffııJd)tılltzlfkl"' .net'· , rferln lJ "'IU ıtı l pl~nçosıı; yırıni t• ~ Ve
~ t:n bu ckr'n ecısuu çık rtca~ır.· nedlk. adasmdan o lklıfoin vergi nre· 
d n m(,,11. 'f brb: ).; iıır bl1!ün 1 an tUe ou Dçtlnt\n de tahrip oller1.k Os 
•~Hl nt tıuriııdl "JJJA i.ba den OB· 'llanlı d vletl araı 'sfno giı m.,st ~rkıiı.de 

[ Dört yıllık y~nt t>ana.IJtleım~ 
proğr.-ıau do'auısfle Beled/yP, rPisi 
ta.rnfından BaşvPklJ/mize Erwrumun 
11Jkra.nlarmr lı/lıliren bir te graf görı· 
derilmi~tl. Bu telgrafı_ ut. gelen cev1bı 
dercedıuoruz: J 

TEL 

Bi'şve il Cclaı Bayar 
Ankara 

1 
bırblder.ne karışm11 taşoro ılar bütün lara gıız ~te geo g-e ıdıaı ıotn kısımdakÜ'r 
hu fMıllyetl t tzlrn t:dlyortıtr, Ko'ııy da· b~ııden ıon handlaleıl ötrenmtk 11d· 

1 ğ1, 82 kiloınetıellk bir yolu bu ,T .. şrlo· yorla. ' 

evvelin sonuna k11dar tea:ıamlamak. icap Gülerek konuprak, brzen radfO• 
edfyır. b f l 1 -'- o· manlı devlalinln bir ai::n bu düımanlı· hulba edllebilJr. azen ıramo on ça ar ... ona tapar 

ra da badJeri.of b ldlr er tine hm k~nıı· Taıra bu 11rrlard• Kapt ';;derya 
atı vardı. Nete itı:J ma Ulb•yettnla at.e· 8ubııros H•yrc.tttn p, pa na Venedl 
~ladd donanmasllc kdenlze •çdm11 ve .,,, fspanyonın müşt~rı:k dorıano.ıaları.,ın 
bir çot fthirhul ıaptetm•t•. munft.k \hı om burnu karıııınde A to kôrfe· 
da olmuıtu. Nıbayet iki stne Bo•ra dı ı'ndekl Prevn" kalesine hücum dmek 

Butün yurdumrızu JH saor refah 
ve sıuıdth ul•ştıracak hayı"lt sdım· 
la•den biri olarak t~lAk~i ettlflm!z 
dört ıenellk yerıl sanay leıme proğ· 
ramıııdan dobyı mem ek .. tıo derin 
ştıkranlannı yük.ek katınıza arzedtı· 
cim. 

Kuakö·eıien Taşhçaya kadar hemen turduk 
bfr saat sürAn yol boyunda Bay Adna · ' 
nın Ft!h'111 To\c11 ya ve· d 'ği lsah•h din· K11ım1a bu Takta kadar fuyturıd 

1~37 M y;smda bir lbtlllf ~aıun AdrJyatlk Qz,,re oldt·kl rını baber aldı. 

ledlk:. Z ten iki mOh ndis bir araya 1rel· ~alıra'< büyQk bir sefahat ~Hnlıyor. Si' 
dimi, işten b1ra bl( ş•y ko!lUfmaaını babllyln aaıt .dörtte tı baıladıtı I~ 

' beceremiyorlar, Bry A1nan anll\hyor,: berkesin pek erken yatması lcıp 1 

deatzlne açılmuına s bep tıtkll etmloti 
[qaan fırad kollayan Barbaros tam bir Onun ruh~ınu okf!lJacak asıl böyle 

ılr deniz mQe del~sı ol e cıskh. Bo bab r Belrdlye reisi 
Şevket .d rı 

1 - M ınfufcrl yapmata başladık çl yormuı... • 
mentodan azıcık s•hntımız var yol ke· Ksrarımıı ert·ıı sabah arlrendf 
narlarına taşları lndlrly.Jruz, K'l;a'l)~eye yo'a çıkmııktı . Bo niyetle yathtım fçl~ 
yakın yer ı rde bir parça zayıf z, fakat dııha ta fak atarken göz1erlm e9ıldı. •-. 
ıeıatı edeceğiz, kamyonlar ta,ları uzak· ma ben sr~ne geç kalınııım, otınkil dl 

:ı;;~unit!;- ~:~:!~!ai ka!~~e t~=.~~: •nu coıt-Jrdu. Amiral Jrem!sfnden der- , 
tıal bir kııım ıemllere hareket kı:mın· 

.me-.kllol kasaıımıı olan l.fa1rettln ten· ıaıını verdi. 
tan l'"'i f yorlıtr Bifo,,.j çok ilerledi... şanda faaliyet çektan baılamııb. tlfıllc boy ö'çürcek düıaııa arıyordu. ' 

06zleıl ufu"l~rda. BıtrıDI temiz denli Yirmi iki r 11ml Pıevez-.ye mütevtc· 
ıQzalrlanna anmıı Andrea Doryaları c hen yola düzüldll. Bütün ~iJit Türk • 

1 Bulün bunlıır buıa nlnııl g bl a-elf· HPmen geylolp dı,an oıktıaı. sabi' 
yorhr. Göıteı iın kapanıyor. D11bı aaııt I hın ilk. ıııklulle beraber taılıcafl dl" 
y~dl buçuk olaıaıına rağmen b; 11rnı yas laımak hl9 r~na olmdyacak ... • .. ı ı · ı. ı Şe,ket An: 

~kleyordu. Halbuki M2ılna limanında ceıır ver era ya .. ır afan savaıa hıız •rla· 
•ımlrll dııran .a.ıman donanma11 Barba· nıyorlardı. Palalar btlerıiyor, büyük bir Belediye Hfsl 
roıu UJ ktın • Zİ(ICI pupa Y"lken kao· baurt ndtıbre bir iman ıerlnllti rtbl E ıurum H 1 k ? 
tJ. V'• bu fi rarc bir ..... u. 6rtmek ••. dOkülüyordu. Su d:.fa cfüıman kuvveti c Döl"t aAneJlk 11anayf'e,m~ pro~ arp o aca mı . 
tu ıtbl blaiinab Oımu'ın ticaret ae Rarbsroaon kuvvetine nazaran çok üı· ramı mün1s~b,.tile srösterilen duygu- s k 

FIKRAı 

ın!lerbıl Jakmaktan çekinmedi. Bütün un u onuyor u. ıtne sıın s:hen. P.t· ara eşe-. ur e eıım. ' ... • • - b I d V d l t '·k" d · 'Bı•ınakaleden devaı:c) on iŞ 
ba ••karii haber alan Hayrettin p411 pamn otoı ıub, İllpınyının elli kadırga· Bışve\rU olduğu, ve İtalya da lo gilterenin akde-
4erhal Ata.ireanıo taktbiae taılaı1ı. And· 11 vardı. Halbuki Tnrk dorıanmaaı sade- C. Bayır nizde bayati menfaatlerine tecavllı et- iki gündür Er~uram afıılıld' 
ıu ıene • zıyttin tehılk.ealnl anlaya- cı yirmi iki remi idi, --------------·, tiği halde silah patlamam1ş, üstelikte rrnı penfeleyen •isler ve 6ulııtltıf 
rak t!rar ıtt i. Barbaroı mutlak bir şey· Bu bhraman fi'o Artı klhfHlne 1 Mussoliniye dost elini uzıtmışbr. kalkınca etraftaki bütün Jaıta~ 
ler yapmak ııtf'ynr, hu 1eıde savaıa· g'rerkın dDtıHn dooaıımuı da Prevne B } d. ı· d k• bit 
cak bir d01ru11 kolJuyo: du. NfblJCt önünde dtmb]emlştl. (25. 9. 1538) il üt- e e ıye e ın e 1 E !enin mevkiini Lord Halifaksa. terk karlarla örtülmiıı olJufanrı 
blr ibtlılt harp Hhabl elarak ıöıQldü. t tiklerin karaya ~ıkaıa tteebtOs'eılne • } b etınesiJe tez~hür eden bu dostluk parfa kayretle g6rJük. 
B!r taç TOrk l'lm1al in bit tt1adüf m•nt olmak Qzere Murııt, Salih, Turrot, JŞ eri a yrama temayülüne ltalya ruyi iltifat gÖJter- Daha aonbaharrn ba ili ,atr 
•••rl olarak Vaaedlk karııııkol r•m•le- GOzelce rıfıler pl~dar tıyln edUmfı· ı k memiştir bile... lerinde beyazlaşan Jaflar yalııt1lll' 
Ue çıtbfmUı te Aı:dre&111D dl Vcn-.. l· terdi. adar bı•tı•recek k b ,,., • .u Şu halde F tansa acaba Alman- ıan ııı ütün veh.ametile hatır .. 
ti k fkırtınuı nttlculnde baıbe karar İki ,Un bu vaziyet devam etti. Nl· 1 Ja,Of 

1 .. 1 •·t K t Ka b ülü k ı yaya taarruz eder mı'? Dı'ye bır· •u"al tılar. Souk, karların icinde mo wrı .. va eou ym11nı aııun pdan ayet tehamm a ~•yan Barbaroı .a • ~ 

PqaJa Koderya yü tlmetlDI emretti. bl11at düamana meydan okudu. K6rfeı- Yollar ikmal edilecek, varit olabilk ı kalan Erzuruma, bir türlü 6-" 
&rbaroı da LütQf P.,. kuvvetleri- den oakmık için Andrea Do~yanın yap Karadenı·z yen poatalar ••• 

nt 11hllı çıkardı Süleymanı Kanontotn tılı hareketle beraoer Venetıık Amira· Biz şu ka
1
naatteyiz, Fransa, ken-, Fakat bu •on kıı... BanJ~ 

blUl.lıerı UtlDat ettı tt muba.sara Vtntdlk lı Kıpello da Osmanlı g~mlıerlne ttd· haVUZUlla SU akıtılacak di hizasında ogiltereyi görmedikçe •onra gelecelılerin artıA .,1ıiJtl 
topcmucua fatlaJetl Uı netice v•ım9dJ detle ıald.ırdı. Bari>aroı a-ayet çevik Te 1 biı' ıssa Almanyaya karşı herhangi 

1 
kadar haıin olmaaına 118 eılıiltl 

va mubaaaraı raf\tlUtdo. Fakat, Baıb • saki hareketlerle düımenlftl ın göıDrıü B: edlye, Cumhuriyet bayramını" k ' 'tfl' 
roa Padf1ıhın da hoınut oJmadıfı bu ne· yddmyordu. Nıhayot büt011 kuvvet Qı· on b~şlncl yıl dö&Jümü oLın 29 llk te~- bi; teşebbüse girişaıekteo çekinecek- adar Erzurum/utan üzme•in• 

1 

ti tyi c lttlımek ezmlla tekrar bir ttt· tl1n1Dkturlnı raamen kend !ı'ne gÜYtDe· rfne kadu bu yaz ba~lam1~ olduğu bü tir. A.;Dan ordu~unun ihyasına gaz kan yoktur... • • • ,,. 
vıl17.A ır,şmek lçlrı ytz l'cml hazır- meyea Dor7a Sıuıtemavre adaaına dot· tıın lş'erl yati1tlrıne2e ça'ışına'dadır. B'r yuman, yuınmağa mecbur olan Fran- 1 Gelecek •eneJen ıtıbaren il d' 
bJordu. ru osklldl. Erteal güıı 28 9 • 1538 brıs· taraftan b!ledlyece ln~alarına devam e- t b... t' . l b . l yecek tren Erzuruma tabiatın tt' 

HuıGı i8mllerlu onu tcchlratl it· tl7ım AmlraUnıın kurdukları harp mcr· a , onun.. a 
11 

ne_ ıcesı 0 
an u 

1
' e· ı ha•ara etmekte ol .ıul(,.. L 1·r lı''' tllmekte olan yolltır, Kü'tür parkt ki d - L d ı aı ... u 

mal •ctımtı 1aliJıtle Uıe bezı Barba· .tıl DoryllDID •uhalefettne rağmen h"r· re e goı yu.mmaga .mec~ur. ur. vaz;vetten temcımivl• Lurtaracalıtıfif• 
ı. Lı ı. dl l'·I d t k Kar<:dcnfz hsvuru ve ci%er fıılor o tarl· ,, ,, ~" ı:, 

ıosa çeaeıaey n nzlrlarln aıleU rıva· ,. a.arar ver • .. onanma e ru v Al:ırm ışaretlerı venlecek, ha 1 Onun için bu •ene acele '"ıı 
7etlırl onu yola çılwıala mecbur ettl ""Y 6'çttım•te er me1denına oıkblar ba kadsr b1tlrllnı!ş olacıkhr. • 

Şin nutuklar irat edilecek, harp ae/en karları: 
Aadr a ltrr~lal dayoı oykuıu kıç n B trb tos btkltdlfl bu m~ı'ut fOııe ka· 0 Jıfl 
' ap u Paf8; ıon ı mıuı.iuda bu Aml· vıııtuau 19h ko?111na dOalu ed!1or. T b d f . ihtimallerinden bahsedilecek, silah f -: Son •enenizdir . Elini$ 
ralın. ~ra kadırıa U.ıı Gtıld a91klaunda ıl r taraftH da harp pltnt~rını hazır· ra ZOil a spor aali ~etleri fabrikaları işleyecek, borsada para gelenı arkanıza koymayın! f)ijJ 
TGrk tlc ret reınH rıne •t.ldırmakt~ ıırordu. Nihayet iki ~uvvot birblruaı Trttbzon [ Hususi ] - 1·4-988 dı ~emevvüçleri görünecek fakat ka- ' rek bir part;a iatilıfaflo •eyr•t"' 
olduj'uııu ltlt!nc~ üç bl.11 Yeıılçarl IJ" f6klııtı. Türk .kuvvetleri Yalnık.alı9 belir- roru'an Do"'11nspoı: k ubü arhk fcderı ' 1 /a· 

• · · h 1 k Al zım. Botaııci u çı tı. i1ar.oa k ealiı1 ık. mu· dllu, röaüılorl llerld • göı l cüımarı· olmuştur. Kıpt olan esld İdman iUctın· naatımızce arp o mıyaca · man-
" ıtakly l olaıı ·- Hpt. tıı. Bu ııradaı da v lçled ı r~r aıkil• yanarak remi Jen Mustafa s yım:ııın ldarcıl aıtınd11 yanııı:savletİn'", Ç -!koslovakya silih-
buırutı bit dok an ı-tml ve Sıtt i b oordılanna do dular Donısn~a atQ blı 

Bahadır DOLGtfl 

rountl! .. a- ... tre'"'""'"nla·'y"p"" .. \.t•dır B 1.,, mukab~Ie dahi etse, hadise ma- '' rııaın 11tm.i k dırıuıdak.ondıaineııu ı uı~mıa tcrtıpıentycndu. ~ ...... 0 
........ , .. ' ............ • 

1 
" - Amaqyada seli b"rço,. 

b k eım'ı bulunuyordu. .60fifca tam s~t cenabta Tori.rut, aul c ınııh'& ul'c!le Tubıon ycnt bir k.ınp k nrm:ı lıalli olmaktan çıkamıyacaktır. Yarın •• •. • ~r .. 1 
•• 

lr aefeıt kunec beı:iae a-oıen Türk Salitı ı·elılır en çqvlk mannralnıll-, ı..>luyor. Geııo b oyaz ıacıvertıtlere aıuvef- y-atancı çıkmak ihtimalini de göz koprulerı goturdu tJ ,. 
donanma ı Atnt:oz a,.kıanl,ja dotıu -ır .. eıd• Barbaroı Hayretllıt tütin 1.,. fdkiydltr temennl cdcilz. d k t d l Amasya 27, (A A ) - DQn btf '1,, .... .. öııün e tutara va an aş arımıza bhe "B"'an ~ 1 - 51ıd 'Y l wa:ıla b ı.dı. ki y~ ıeeaali:S h r ket ediyorlardı. Bu Zd r b yramın ta buraya g lm'ş · , 5 l'aamur ar yuıQııdea tıl' 

Bir çok ıchlrl r B rbaroı a.Jlyor rahat uyumalarını tavsiye etmek ve S ·l~gzı dereılnden relen ııl uıt 
•"" aarp kunetı 9arpao =ntt~filt donarı- olen Bafra 6por kh.ıbıı Nccın\ ti futl:ol ş ,,. ... 

rtly ndtllilcrhıdcrı tullm oldular. hüyük bir cesaret degw ildir. Harp ih- çok k öprll ve yolları yıkınııtır. ' ıf' 
mım pt ı lıan uldu. Dorya Bıırbatosun tukıınnn davet dın1ştl. ı Bu d VEtl b" k fi h 1r- 1oı S !r 9okları da harben saptedlldl. Bet . • ır ısmı e astana su alh.,d• ..... ~ 

a!ın D ruınt k dnlEteı; m ıyyen bir karıı11nda nihayet işte boyua ellyordu. ms· nunfyı:tlo kabul eden Necınht iller hmala uzaktır. tır. Zarer zlyen tublt edlimekt• ol 
v ıl nJ• tumfnntl ıtnnı1ordu. {Arkut •ar} nyın 't 7 s!nd hareket dec klerd"r . D O (! V fıısanca ny:at yoktur. 

--~--------===============--=-=::;::::::-. ::;;.;;;;;..~;.;..;..,--------~;;..;;.;;;;;;;;;~;;;;;.;;.;.:;~.....;.----------------------·----------------------------=-"'-- ,, 
lıashğı lçtn, mak•n~ toy rtbl v ~rfnden Otomob le htrıdl Onan ikide bir m~r k· bugQn uçuşhın vızgeçse mf? O ,A 

Yaaan: /. RA.H/LLO Ra•caian ç""ir•n: r.;IHAL YA.LAZA 

O W> n nkitu% H tecl akıbeti ay- ıtırat me lwtlblle uğl'ııttı. Muvı.ttak. ol 
~uıus iccel•r ı ~h lp oçuı'arı relen' mayıne!l hayret rttl. Vol ıofiırCin hata. 
bu. kum danlar 1çlıı de 1yl bir ibret ııııı ıötdüiıl halde, kttndlıl anluan diye 
elıun .. blrı v ıôytemhe:du. 

Volk Ofk il öfk.tll k.lbrlt çakıyorda. İki Ulomotre yol katııt1kttm .sonra 
Kql nnı ç tara};: ıotar maki~ yl tellııa duıdurdo. Kep c't• 

·ı unı fr t11ı. . p kala •• B.,ırpta· kaldırdı; bir f bulamay•ncı o~oıuoblltıı 
mı... . .. t'lhna rtrdl. 

Ol • d s-Ond4 ve ıon cöınl yl lotıı · Botoıa g >!llr ,elmez ıotöre 1~nf, 
d q tcrı ok.umııa bıtlıdı. tertemiz leclvet bir forma nrllml~tf. İdh 

DOrt ınn evvel bu fofôr Voltn tay· sellmet' i9tn bu 1ılb1 1&)'I feda ederek to' 
ya meyduı a ıöt rmOştn. Motc1rc0 toprak tçtodı motOrQııü tetkik •e kont· 
mett binden yeni fÖlld 'ilen bu oo•n- rol edcoı: ktl. 

an ttaıtlbufı olduluaa Vo ilk bı· Çocufnn nİHe açupudakl bu te· 
~' ID}Amlftf. daklrlJll V ikon b !lfUOB gltmlftl . 0 10 

Har ke dt1r e fir 1 tama al· mobilin alb•aan 91ktı, kıputuou Orttü. 
ıaad• ı l9t maki f tam ılr'atı vu- M.tln• pGrüzanı oaiıımaaa ı.bafhielı. 

dlth>l rörO { olu:ı 7ana. ı kadar Bu • fer ilrb frenf ıoaunı tııdar 
;' 

f knlktl. Volk yart bir bak şla toförün ku- 111 Hal baktığını fÔrSI\ k'lmıer Ç.k.· doğru dettı ; h15t'keslo tUptıealal dlf 

ruln~u dıt mrslekt bir ~u·ur ıuııdt. ç .,. ladzt: ' eder. ,; 
cıık: lı!ı:ı.ıl b!ilrlrn; bozuklu u g O t\r göl'· • Kabah1tmı blh11RI lçtn vnttedo te- Starh yolla:mken telaıta yetil ,ti' 
meı çakar, dOzıltlrlm ~emek: ""ister gllll ıUf elmtk istiyor... İyi bir kumandan. vaz'f~ i düşürJQyordu •Atııın ••Jlf t ,ı· 
gurorlftm)ordu. lçmes ne olu • fı •• G~z~'; fakat m h·ut Htırm•l1 ;d' 

Volk onun yanlı31n1 r;ez-· !tfğ'nl nıyııı dü~ü:ıdll. muıum. Her umaıı da öyle ... O d-' 
gör Oş. faket bu cocuğuı kerdlsioe Volk. ucustRn evv l f?OU k du~ Y"P!l· plloh>fıı gltılnler. Gıme mt plloteJ? J.1~,.. 
kuoı olan lllmarhnı da be~enmişt!. Ken· mttdığmn OzUlÜff\rdu. D 11izla üs ündeki aendo yeni blrşey lcadedece~ d'~p 
ılf ı ·nçıitinl b tırlam·~tı, Ş[)fö.üıı cc.ıbll· m~hut ırece uçu ·undan vvel de aynı S : jyerltr, hyyarelrrln Y' •'' 
ı ğ ııl hağıelıyordu, f., at... hıılds fd!. toplanmışlar; uçacak olanlara bı•etl~tıf· 

CsV 'P o'ar11k, koınl111!dıı: Bö ül:', c<ın : mera,laıt yıiziind9r. kıyor!ardı. Kumaııdı1n1n arılarıad .. _,I 
- Hııyat iç n:ücaı:lele etıneJlylE. lam otuz da ika programından kaybet- nl abı:oıtım ummuyorlardı. Pıoft~d'' 

:\fa~tne ıcayğıs zlı f!Uvmrz T ea uf k mlotl. vıırıınf1an faıtasmı nazınt oJara1' 01tıı · 
•bına'cllfl•.ten derhal intiluun a'ır. Hepf- Vollr, motör?erl ısıtıp derhal atııtta dikleri halde, arıc k birer defa uçıtı dfl 
!zln ba lıcll gaye ve vaztfenlw, 'dalın , çıkma rnrlnl verdi. lar. O da tayyare mi'ydanımn oıttııl 

formadan, bfüOn azlruhJ tt>koıaı ide - Y ıırd vazife nreoe~lın: ilk a1h dakikalık uçuı. t1«' 
-:tmenlz olacakt•r. So ra aklrıasının bazık. lıklannı bl· St. i nr gn ·ubu mO.mesalll. ce•' 

- Ô.ürxı.e aııctk b!lgl ıallp gelebf · Urmekle u~raııan telmisy&n Aksütklne: s'rce, kuınandaııa yıkıaıarak: 11ııl' · - M ')tör n s I? - Yo1daf kuJıandan, mQ11&d• ır ... 
Diyen sôılcrlnl duydu. - Udzm1ır, Yo'daı kun:ıandan. Sa bfrııoy anedıtylm. ı~•" 
Vollı merak.la sanla bıııkta: at btbl fılly r. Hele h n, ö ;nQr. Bu askert ve rcsmt nezaket f/O 

•Trışını dlıltylm derken treni a- V1>lir b! ... lığını Uikledlkten 1011ra ka b.o~ana gltmlynrdu. 
çırdım ... 1 blnrye girdi. Bu ebemmlyetciz ç11bala - Ne lstiyoraunuz? 11' 

Ba!amıkhn fnf.n komıer tabutunJmnkten gHe ,gÖ7. erinin önünde reııga - PtC'l'ramımızda yol bal•._,. 
llf!Zara lndlrJlmeninl 1 ııret etti. Volk renk bene · ler t·çuşroıııa bııışl dı. rlııe keoit uçu,ıan Tar ••• 
meraıfmlu ıonunı kadar beki .den i - Tub. . Ne b9roat fey... Yokaa ( A.rhlf "6') 



DOGlJ 

Hatay Devlet reisi 
lskenderunda 

a 

79 Nakleden: S. A. 
~--------------

Harem köşkünden 
sokağa bakan kız 

.... 

Atla ava giden delıkanlıyı görünce 
aşık oldu, fakat kızın babasının 
bir şartı vardı 

(Ariaaı ,,... ) 

HA\! 
28 • g - 1>!8 tul ' /'qtJJ'fl 

RQ.qlr ıtıratl: 8-4 mdrı 
• istikameti: Ştmalltukl 

Ttlkaek aühunet : + 11 4 
Stıhunet ı + 4 2 
Düeüıı: aühaııet ; + S 8 
Rutubet : 'I• 79 
Y •llf: Yafmur 
Baya tuyıltı (Emıromda) 609 t 

• • tDenlı 1eYiy81lnde) 769 6 



T. C. Zi aat Bankaaı Erzurum şubeıi elen 
Gayrimenkullerin Parça 

Cinsi Dönüm 
Senent 

No. Borçlunun ıımı Mahallesi bulunduğu köy Adedi 
---::-;::;;;;,..,.,._ ... 

63 
94 

141 
154 
175 

219 
•)' fi 
-· ;! 

30Y 

3l<J 
'l15 

319 
327 

H ci Gcnçoğlu Zakir 
Mehmet oğlu Rifat 

l lazık ,>ğlu \1uştak 

M ·hruet oğlu Muıslafa 
Mı stafa oğlu Adil v~ Falımı 

Gamii kebir Mülk 25 

H. Basri Ülya Hancığaz 6 

Dere M Süugeriç 1 
Taşwescit Habip ef. çifliğ,i 4 
Mumcu Siifla Pulur 6 

S.ıbit oR-ulla.rı Hamdi, Neainıi, N•ciyc1 İpek Vaui ef. Konk, Haydari, 
Tan bura 35 

Şükrii oğlu Adil ve k11.ı Fatiııo, ~fuhibe C~mikeb·r Arşuni 9 

1-.., b , z,,de Fikri. M mduh, Ül"Yiye, Lütfiye Vani efendi zDerd~' MU.!h1di Ce~.. 16 
_er ıga ya ınıs 

rlnci Mu t.if kızı Nafıa ve Ah u t kızı Nemile 
I-Iaci · Dede ğazade İhıan 

Muratpaşa Gez 

Köse Ömer Söğütlü 
Küse Ônıer Gez : Alipa,a 

Muratpa. a Gez : Yarımca 

14 
41 
12 
18 

Tarla Çayır 

" 

" 
.. 

Tarla Çayır 

.. 
Tarla Çayır 

.. 

[ 512 1 
85 
141 

1311 
1701 

493 \ 
268 , 

1 
3721 

206 
697 

Tarla ve hane 196 
240 ,. 

328 
329 

Hal'i Dede ağ zade fhsaa ve Sıdıll 
İbrahim oğln Selin1 K zım, Hanife Şadiye 
Haci Ahmet oğlu F evzi1 Dede kııı Nene 

Mu tafa karı ı Nafıa 

Abdull h kızı Fatma 

Tambura Kümbet: Tambura 10 

Muratpasa Yarımca 9 

169 ~ 
79 1 ~~~'.~ 

2951 

,. 

" 
407 

262 

287 
299 
36R 
382 
398 

479 
4 

433 
2035 
4950 

Köse Ömer Sögütlü: Süngeriç 12 Mürdülük:Kümbet 
Cinisli Ha ·an o~ lu Tayfur C mi kebir Cinis 

Vahitpaşa zade Zeliha ve Nadire Lalapaşa 
l I ş1m karısı Salibe, Kı1ları Sakib , Sabile Ka\:lann 
Must fa kızı Müslür11e Emirşeyih 
Mc lUt oğlu O mırn Dere 
Mehmet oğlu İrfan Zeynel 

Salih oğlu Sabri Mumcu 

Sabuncu oğlu Necm delin Vani f. 
Mehmet of:lu terzi Zarif Yoncalık 
Meh1nel oğlu lbrahlm Şeyhler 
Ahm l kızı Peruze Geı 

Melimet oğlu Yuıuf, Arif o&"lu Mustafa, Ye· Karaköse 
men karisi Lütfiye 

Mürdülük 
Giregörsek 

llf\rzutı 

Tebrizcik 

Karaz: Ôznü 

Pczkeriç 

Dere M. 
Ciniı 

Nerduvan 

Gez 

Mahanda 

Ah t kızı Rabia İbrahimpaşa Uzunahmet 

2 

19 
12 
4 
3 
3 

4 
8 

36 
33 

3 

.5 

Tarla Çayır 

" 

" ,, 

.. 
" 
ti 

" 

" 
,, 

Tarla Çayır 

" 

170 

316 
90 
38 

108 
52 

57 
62 

265 
383 
37 

79 

125 

~--~ıı:...:::-~~~ 

PAA'A BiA·· KTIAENLERE 
28. 00 ~LİRA İKRAMiYE 

VERECEK 

' 

Zlrut Bultııaıada ku'Dbııralı n lhbut1z tıaarıaı hııaplana••• u u 
50 lirası buhınıtnlııra ıerıed~ 4 defa oıklleoek tar'a ile qalJdald ,ıa .. 

röre tkramtr dağıtllaoıkttr: 

• 
-4 

• 
tO 

100 

120 

160 

Adat 1,000 
500 
250 
100 

60 
40 

ıo 

llraltll 

• 
• 
• 
• 

• 

•,000 I ... tr 
2,000 
1,000 • 
4,000 • 
6,000 
4,800 • 
3,200 

5226 

5364 

5 13 Halil kızı Zülal Veyis ef. Konk 

~ 

2 Tarla Çayır 43 1.>lKK!l': B~up~ rı ·ıh!ti P .. •lıH l)\rı,ııo f9tuJ1 .so Uran ae•I' 
d1~ !yH'a~~ llc·ıı11ty ç ık ı 1 z ı tal<tlrd1 % 20 t zl s.le ., rllacoktfr 

24 
Ahmet oğlu Plrahim, ap.r,. · asım, İsm il V . 
oilu Ömer Mustafa kın Güller eyı~ ef. Haydarı 12 ,, u 174 ' Kar' hır senede ' defa, 1 .ilyiQl, 1 Blrlnclkiaun, ı Jılart n ı •Bu d 

112 
49)9 
5410 

Kö e zade Aslan 

Ali oğlu Dursun 
Tevfik karısı Fahriye 

:ıır.s dn~zl r srvls!nc ır:urueaatları 

Tür iyt3 I l 

f938 . 
«0Ç,0K _C R;I HESAPUAR 

I' mJ t;1 

4 •fftlt 1001 Ur tık 
1 • ~ · • 

16 • 250 "' 
7 
ao 

ı 

• 
• 
• .... . 

• 
• 
• 

rıtu: l Mut, ı Harlraıı, 

fi .. ,. ' 

• 

• 

Mumcu süfla Ebilhindi: Karaz 

Kara bıyık Kara bıyık 
16 
7 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

t lnrlbl~ntnde çe\:llecektlr. <No 623) _ 
235 1 • 

~~~~~~~~..-..-

1,09 
Ebulhindi Ebilhindi 6 92 

od m~yen ıısıu, nıavki ve Qlrı i ytı~ ud y zıh, 
ana tevfl n bir buçu y müddetlo açt~ a ı ttırmaya çı· rılmt,atır:-tb; 
Dntl ı al 14 d b tık mızda yapılacaktır. 

buçuludur. rthr a hr;deli dankamu~ alıc fun kıHe-ı: madı1b vf.lya haddi 

- - ----------- -

S l el. ııW•fdıa tıııat: 
7 t. ,. • 
' . . . 
5 )t '" ,. 

.. 
"' • .. 

1 2S kt1mt 
50 • 
7fı • 

lOô 
150 • 
2tt... " 
2 o ,. 

tarttı lı ınlqtı 

21\ ~ u rı:ı4iu nr.-

t.arifeıi 
••wllll 12 Lira 

Alh -a,litı · 7 • 
U ayblı : 4 

lr •11itt : 1.50 • 

ECNEBi MEM(.ELEKETLER JÇIN 
!eaeJlfl : 24 Lira 
Altı ılı t : l• • 

Hususi il nlar için ııyrı 
t~rif tatbik edilir. 

Erzurum İcra 
Dairesinden: 

ı ıo 3M ,"nün 
ıW,U -t Y ti b t p ~ rı Ôll r çnofon 
e p ı k aahlttoık~ta 'Jp j m z o· gı n

fi~ h rır bulunarak s l1 memurun ıÜ· 
rac atları UOTI olunı.r. (.No. 67 ) 
--------...,.......-~---- .... 

b .. 

Eı·zu unı f. tanlJul OleJi 
Müst .. ciri 

Keırıal A1uçlar 
T mil, Ucuz g;nniyetil ve bü

til.n konfilcü h lıdlr. 
Çay T Kabvo 1,5 &curv , Tatlı tıflY 
v1ı1 lrahv 3 karuştur . 

Yah1 bir g~ce f9ln 25 kuruftUt. 

Erzurum Kiiltür parh it;iuJe 
l atanbal Oteli 

( No. 5) 

----------·---
Sahtb Yft E mulıarrlı! 
.; u.n n.~ıu~ 

l edet, 

• 

ıtır 

bir 

r · · olan b 12.Jl'•ıwtr~ 
• 

mız va ta 
g n bölge~ 
aatler:in ·n 

icabıdır. 

A 1 1 1 
Doğ udan dogruya 

.... 
Erzurunı Ôğretınerı Okulu Direktörtüğü d n: 

Ôğrotmon okulunun J•tıh talebesHçil\ E bhallk kum!fla fotlnl ri 29·9·9" 
den itibaren 15 tUn mü :idctle aoık eksHtm ye ·01ulm11~tur. ş traltlat l•-; 
v nümııneyi gö•m k f~teye11 le Öğretmen okulun bat varmat ı ve lb 1 f ıt' 

1 olan 7 10·938 Cu.ın günü saat 14 ds KültOr Dlrektörlfitll a ' v,aln ili., 
v t mln t c r lar l mu.rtinuthuı i il oluııurl l Ncı, 50 ) •~' 


