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Başkumandan söylüyor: 

NUTUKTAN: 
24 Ağu•tos 338 de /ıt.arargahlarımızı Akıehir

den, taarruz cephesi gerisindeki (Şuhud) kasa
basına nah/ettirdik. 25 Atustos 38 sabahı (Şu
hud)dan muharebeyi idare ettifimiz Kocatepenin 
Cenubu garbisinde cadırlı ordugdha naklettik. 26 
Afustos sabahı Ko~atepede hazır bulunuyorduk. 
Sabah saat 30 da da topçu ateşimizle taarruz 
baıladı. 

Efendiler, 26 ve 27 Ağu&tos günler:nde yani 
iki gün zarfında düımanın Karahi•arın cenubun· 
da 50 ve şarkında 20 ve 30 kilometre imtidadın-

da bulunan müstahkem cephelerini düşürdük. 
Matlüp olan düıman ordusu, kuvayi külliyesini 
30 Ağustosa kadar A•lıhanlar civarında ihata 

ettik. 30 Ağu•tosta icra ettifimiz muharebe ne· 
ticesinde (Buna Başkumandan muharebesi unvanı 

verilmiıtir) düşman kuvayi asliyesini imha ve esir 
ettik. Düıman ordusu Başkumanlığını ifa eden 

Ceneral Trikopis de üsera meyanına dahil oldu. 
Demek ki, tasavvur ettiğimiz neticei katiye beı 
gfınde alındı. 

Şehrimizde 
bugOnkO 

tören 

Başvekil El&zığdan 
Istanbula döndü 

BUg'Ün ıremleketfn her kö~l sinde 
olduğu glbJ, E~zurumda da Büyük Zafer 
Bayramı merasimle kutlulanacaktir. 

Malatyada Mart icinde işlemeğe baf-. ' 
layacak olan iplik fabrikasını gezdi 

Saat 9 dan 10.BO'a kadar kor ka
rarg-8.hında tebrikat kabul edilectktlr. 

Ankara, 28 (A. A.) - Paşvekll Ce mfş ve El!zığdan manavra sabasua rl· 
Tören yeri Lisenin arkas•ndadırr IAI Bayer Elazığdım bugün dönmü$ ve derek, safahatını takJp etmiştir. 

V ll, Kor K. ve kurumıy heyell saat latanbala doğru yolu rıe devam etmişlir. Başvekil EIAzığda lkiyüz yataklı ye· 
ıo.ao da merashıı yerine hareket ede· Ba~vekll Elazlğe giderken, Malatya nf bir hastane yapılmasını emir ve tra· 

_ ... cektlr. _O vakte kadar törene l~tlrak da Martın son haftasında bütün trs1s .tı hum ile mücadele edecek bir hastane· 

30 
-A- gv u stos edec;~~::::::1~~ :~m:: ~~;n~:::::ı. ile ııteyecek olan iplik fııbriktsını gez- DİD inşası İÇlll de elli bin lira vadetml4tlr 

oın merasım kıtasıtıı ttftiş ııe ba,ıana· Ardanuçta Trabzonlular 
caktır. Teftiş bittikten sonra, genç bir • 
subay tarafından bir söylev verilecektir. k } d 49 "-~922 d.en eTvelki yıllara gözü- ı ruzla baılayarak 30.Ağust~s Ba.şku: Bunu mntealklp Komutan taraflndan bir susuz öy er gün e gram 

't\. 11 ç T k d d h b ı k t- t bltabe irat edilecektir. , qtk .evıriraek, Ur yur unun ve man an mu are eıı e a ı ne ıc~yı . k t t · } 
t\ıt tbilletinin ne acıklı hallere ma- l aldı ve bir kaç gün sonra da duş- Hitabeden sonra merasım kıtası ko· suya avuş u e yıyor ar 
'lS k,ldı.. h b lin l ş· d' 1 Akd · d"ktü mutanı boru ile [Tı] l~aretl verdirecek 
~ t sıını a r 11 ° unı:ı:. .1m 

1
• maıf1 b enıze 0 k k t t ve toren rerındekııer ıhtıram vaziyeti Bu köyler ta Rus istilasından beri Bir senede istihrak edilen atin 

~ b d'tn yukarı olanlar bızıat şte Uitln, btiyil ararın a - alarak, bando istiklal Marşını çalacak susuzluktan kavruluyordu nüfusa nisbefi bunu rrösferiyor 
dide~ ıre~crin içinde yuğurulmuı ol· bik edildiii, büyilk zaferin başanl· 1 ve maroı takı ben geçit resmi yapılacak- r, 
lttitı tı ıi\>i, o tarihlerde bu hidise- dığı günün yıldöııllmlldür. hr. Ardanuç, [Hususi] - 1293 yılın· Trabzon, [ Husust] - Trabzonda 
d,., ı.lbtlıiyetioi anlayamıyacak ka- 30 Ağuıtoı ordusiyle askeriyle Gecit resmi dan önce Ardanucun smıuz olan "·öyle· et lstlblakl miktarım aulamak lçtn

1
, bel~ 

~- llllçUJc l d b b I d . . . ' . ' k k' • rlne, Şavdat · Ardanuç hududundakı Ka· diye mezbahası Vetırlnırllğlnin ıtatıs-
L ~l 0 ".\Dlar a a a arın an, gencıyle, ıhtiyarıyle kadın, er e Geç·t resmi şu ııırayı takip edccsk· ragöl gö'üoden su ı lınarak yedl parça tiklerine röz atmak kafidir. 
~~,ı_•rından, ağabeylerinden ve bütlin halkiyle Türk milleti~n ölumü tir: Askett kıtalar, poliı ve jandarma köyün su ibtlyacı temin ediliyordu. 93 Bu istatistiklere a-öre, geçen 937 se, 
~ rındaıı bol bol dinlemiş ve ta- gözüne alarak, Büyük Önderinin müfrezeleri, sivil okullar ve teşekküller. barblrde bu havali Husların eline düş- nesinin birinci güntınden son rününe 
~••yf•larında okumuşlardır. O gösterdiği hedefe koştuğu ve yur- saat 12 de bir batarya tarafından mü~lü. O zaman şımaran bir takım kadar, Trabzonda HS,680 kilo sıQır, 
~1-rclc Türk yurdu muhtelif düş- dıınun ve bayrağının ıeref ve hay- 21 atım at1lacakhr. Şavşat beyleri halkı alet ederek Rus· 39,250 kilo dana, 237,•24 kilo kilo ko-
L. ~b t1n p 1 .. k t kl b' . . . 'kl·ı· . k d v .. d" F l lardftn yüz bulmuşlar, bu yedi parça yun, ~117 kilo oğhık, 51,900 kllo kıl 
I~ , ay aımaga Of u arı ır ııyeti, ıstı a ını urtar ıgı gun ur. ener a ayı k - -

1 1 k dl k - 1 1 keçi sarf edilmiştir. 
·~ rı y · • d 'd' T .. k . 'k oyun su arını zor a en oy er ne , l'u k azıye~ e. 1 1'. ur .ıstı - Türk milletinin hain eller elinde Geceliyln de bnynk bir fener alayı ya· akıt~1şlardı. . Ba mtkta"a baş ve tavuk eti dahil 
hçiti t haysıyetı elım tehlikeler tersine dönen taliini yettiği ve tari- pılacakhr. Yüzlerce fener meşale ile iş o zaman mahkemeye aksetmiş, değıldlr. Trıbzonda 98,000 nOfuı oldu
'-:orcıu. Memleketin başında o hine şerefli adını yendiii bu zafer yapılt:cak olan bu fener alayı saat 20 takat bir netice çıkmamıştı . Nihaytl 2-una a-öre,_ bir senede nüfus başı.~a 18 
~I ' kadar padşah ve halife ...... b"tü ill t t• .. v • • de kor karargdbı önünden hareket ede· Cumhuriyet fdaresi o g-üı::denberl b,k. kilo, bir gunde •9 g'ram et ıarfedllmtı 
~.. 'ril ıuouou u n m e ce a yuregımız- k d . _ 1 d . demektir 
~lıı e saltanat sürmüş olanlar d k ti k k h d ee , Mumcu ca desı, Gürcu kapısından enen saa eti temin etmiştir. · 

1111 b ' en u ar en a raman or umuzun y k 1 k t k G 1 . -------------t,k u ıaltanat :ıamanlannı an- .. .. ' • a ut ye ış asına gfllcre bu•ada da· eçen yı T>oğu g-ezılerfne çıkan 
L · kcnd· Buyuk Kumandanlarını selamları tılacakhr. Oçuncü Umurı·t :\1üteuı,ımız Sayın Talı · Dog.., U Bayazıl 
.._U . 1 menfaat hayat ve sefa- b k t l gruv nda o"l ı u · R \ •tıni . ' ve u u sa gaye u en Bugünün şerefine bütün devatr ve sn zer ve onun kudretli Vallsı etik 

'-r.tılllıUet ve memleket menfaat sayısız, adıız kahramanları hiirmetle mneseeseler bayraklarla donatılacaktır. Koraıtan·a (Şimdi Trabzon Valiısldfr ) kasabası transit 
~ ~t ndan üıtün görüyorlardı. anarız. D O C U Gecellyn balo verilecektir. balkın bir kitle halindeki müracaatı 
1.tdt11 ~leket, bir çiftlik, millet ıerf- üzerine, susuz köylere su verllccetlnf yoluna indirildi 
~ ... , .. ıbaretmiı gibi, güzel teprak- N•..., d d k• b k vAdetmlşlerdf. 
'-· "b1• kııını kısım düşmana sat- Kır•ehirde yeni ıg e e 1 su as ını Kıymetli Müfettlşlmlzfn vilayete Doğu Bayazıt, ,.r Husust] - Atrı 

' ıl T' ö d dfb" b k - 1 A llbayı Burhan Teker ın azim ve himmeti 
"",· c razı oluyorlardı. b • / f g n er gl uyru uzer ne "<tanuç d 11 b bf 
C\. lT z ze hl Udü - il ş t K k ıavssln e yı ardan eri ta atın korkunç 

~·~'-'•eye boyun eğmeye, esarete e e Zarar ve ziyan 250 bin lira na Yt etkmik t ru tı e 
1 
'dvtıa k~~ma ~m1d1• it1peıeri ve dereıerı arasına ;erıımıt 

ı. · o(... ~ nın e 8 1 De ccs 0 e mez ur go • olan arazisinin vaziyetinden hiç bir lı-;:t li.!"'d:''Y.•. n Türk milleti b.ub.ra.n- K•rşehlr 28 ( A. A ) - DUn gece Nfbde 28 ( A A ) Vilayet da k f ı b l d x- ı ı ' 
11 "'" .. • • - - suyun P9 aza u un u.u an ıışı mış tltade temini imkan olmayan yollardan 
d~: ~· Yuı~rken, memleketin ıçm· saat 23 raddelerinde h fif bir y ; r sar · bUlnde geçenkl su baskını en az iki yüz ve iki idare adam1nın müşteret raporu uzak, kuş uçmaz, kervan g~mez sapa 
~~~tıl lt .t•lcım kanı bozuk menfaat ııntısı olmuştur. Hiç bir basar yoktur. bin liralık zarar yapmıştır. Zarar gören· üzerine susuz köylerin l!U lb~iyacı te- bir mevkide kurulmuş bulunan Doğu 
ıı. itti .... erı, zayıf ruhlu,· dejenerler Actaoamn yardımı ere yardım edilmektedir. mln edilmiştir. Hala kaybolmayan ark Bayazıt nihayet transit yoluna indiril-
'"'' ., baı dd~ izlerine bakılırsa, suyun bu köylere c e miş bulunmaktadır. 
~t:t•i btla:na a~n ayn ~a 1 

ve Adana 28 ( A. A.) - Kırşehir felA- kadar l!glll olduiu aoleşılır. Devlet daireleri dört aydanberf y ... 

1
1
• ar çı armıya ugraşıyor- k t d 1 1 1 kt 1 d Bir haftada kaçakçılık K tı umulmayan mOJ"de kar- nl kaza merkezinde icrayı faaliyet etmek· 

L tt eze e er ne yapıma a 0 an yar ıma öyler u todlr. lıba sık sık kaza merkezini tef· 
~ , ... 'ı • bu sıralarda yurdun asil çok önem ver lmt ktedlr. Adana vilayet Ankara 28 ( A. A. ) Geçen bir haf· şısında coıg~n bir sevinçle b:ı yram yap· Y "\ • ld . '- tlşe g-elmektedlr. Artık yukarıda kalan 

l'tG ı, ıiyasi ve ukeri bir deha: va knalerı ttmdlye kadar 12 bin lira ta zarfında gümr8k -ve kaçttkcıl-k idare- mı$laıdır. hrkek. kadır, ç~lu_k' çocu .. şehrin yavaş yavaş terkedllecetlnı ve 
)'ti rk bin bir mü küllt ve ı:ibni- yardım yapmııtır. 81r taraftan da yardı- since 56 kilo gümruk kaça~ı, 232 kilo adetleı.ı yüzleri geçen bir dutun katıle- herkesin yeri şehre lnece~ine şQpbı 
~ ~ )tııerek . . ş b . k inhisar 1r açatı. 1567 deste sıgara kfttıdı, si glbı su yol! ar m ntş ~ ve sevin. le aç· edilmemektedir. tıbaya garşı çok. derin 

l.ıttuıu milletin . aşın~ geçtı ma devam etme te~lr. Hal" bu yardı~a 6 tllfek, 200 mermi, 40 Türk lirası , 13 mıo, bitirmişlerdir. Sususluk yUzündeo saygı besleyrn Doğu Bayazıt h11lkı, rı· 
~6 /\. .. ş yolunu taym et~ı. l8zım gelen eh,mmıyetl vere. ek ellerın· altın, 23 kııçakcı hayvanı ele g'eçtrllmlı· ektlQI tohumu alamıyan köylü bayat ve zetenlzln bu arzularına tercaman olma· 

illltoı aabahı büyük taar· den relen! calrrımemektedlr. tir, refaha bavuşmut bulunuyor. aını arza etmektecirler. 
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Haziran 27 
-10-

Bugün (3 ı Ağustos g-ıtnü) Başku- t)u adamla" mOtarek~yl müteakip dr met Turtan dün matbaamıza gele-ek 
manda.:ı meydıın muharebPslnln bnton ttcaata yine seyirci kalm·ş1ar idi. Yal· b!z' şunları söyl.,di: 
ıldd tllt\ başla•:1ıı gllodür, Bu muhare· naz keaıdl b.ttmtrtt ve dU~U rce~lle lstan - filz köyOII'Ozden kıra 
btde katı teticeyi alım Tnrkün VA Bt.s- bu1daı uyulıp s~msun tari r l e Anadoh..- ile yabut paramııla s11tın aldığımız mal
kumandanının en büyük bir tariht gUnU- ya g"çlp ııe başlayan Atatürk havatımı- luı Eızuroma ıetlılrlı. Fakat orada 
dur. Başkum11nd!ln meydan muharebe zı, Namus ve htlııll'lmlzl kurtarm1tya mallar sittln seneden kılma kot ü kan
ıt; harbin ne demek oMu§'unu et .. ata utrl'şırken, onlar lstıınbulda memlrketin tarlarla ta tıhr. Erzurumda kilo, bizim 
ötnterı, TürlrUn hı k va bOrrlyetlni ta satı~ p •ı zarlığ ına koyulmuflar ve evlatla- orada okta.. E rzu uma 1reldi4lmlz zı
bakkuk l·ttircn, dOnyanın en büyük kn- rı olan vabıadı ler de rcnebl gemllulrd" mao, bu fark yüzünden zarar e lliyoruz. 

llOseneevvel Çarordusu 
Erzurumu nasıl almıştı ? 

ma•da11lannın esuJeı ini gö'gede bıra- dans llemlerlne botulrouılı1rdı. Harb Bu §İkAyttlm'zl y81ın ı 
kan muazzam b!r siyt.'l'ıt eseridir. Baş umumi ma~IQl>lyetlnden sorra memleke· Mehmet Torfın'm ifadesi pek şayanı 
kumandan meydan m11h 111ebtısl Oster· tin h~r köj"&I yah11nc\ ordu1ar ta,.afın- dlkkattır. Ölçüler kl;nuı u tatbllt me•kl
ııo ve Vater•o muhartıbelcrlnden daha dan işgal edilmiş, h~k ve bürriy,.tt gas ine gireli serelM geçti. Oııg•zeç albi 
raıla ktymet ve ehemmiyeti hı•z ve biri pediterek bUtü::ı millet esir ~dllmlf, elle· devamlı bir t'caret yeri olan bir köynn 
blrlnl Jiy'p mahvetmek isteyen siyaset· ri ve kollan kırılmaz zl11cirl111de bsğ- hala klloyu ÖQ'renememfı ve icabını ye
lerfo, TQrkün hak ve lıtlklAlfnln son lanmı~tı. Fakat buna tahammül etm'!yFD rfne gttiremem'ı olınama5'na saıılır. 
muh11ebe m-:ydanıilır. Bu meydandan kendine ve cv· atıatlarına ın,.enen Ata- Toıtum llçebayııaı biç ıüpheıiz bu ti 
zaful• ç kan TUrk ordusn, Türk c!lmfa· türk bi : tek tüfeQi ve bir atım baru1ile kllyetl ebemıdyetle aazarı dikkate ala 

Erıurumda Büyük bir teJAş ve heyecan b8~ 
göstermiş, Serasker ve mensuplarile ahali arasındaki 
gerginlik son dereceye gelmişti. Seraskerin sarayını 
taşlamağa giden ahali, onun Hacı Kadır zade OsmaJl 
Paşflnın sarayına kaçtıaını işidince oraya koştulııf· 
Osman Paşa, haşına topladı~ı kuvvetlerle DeveboY' 
nuna koştu. Topdığı musademesinden sonra Rusıar 
burayı işgal ettiler ve kumandanları eair aldılar .. 

Yazan: A. Şerif BEYGU 

11na ıeref ve lst klll babıttme~le, her daA-a ç 1kh ve bu mukaddf s günle 1 bfzı- caktır. 5eresker, Eğinli kasap baş• den- Ve yükseıc •~ ı!e batırarak: ene dıl~~ 
11mal!kl rlbl töğ~non keıbarttı ve yQzü kazandırdı. Bir mHletirı medare tuellhl mekle maruf S:lllh Paşa, Ho yorsunuz, Allahmı dinini ıeven benl~1. 
nn alt etti. Bu ztıf:r yısl01z bir o?dunun ümidi istikbali gerçlerlnde ve kehr •man Hari'oVİr ile On2üzek yolu rum dtızündekl ordusu bozulup kaçtıktan beraber düşmanla kar1ıla7mak l9ln 
kat'ı ıalebBılnl değil, ayni zamanda bir ordusc nun dyü tefebbüsürıdendlr. Eğer sonra, kendisi de Erzuruma gelmişti veboyrıuna yürüsün,. 1'.ll' 
mllletın tarihine y~nt bir atfkamet ver- bu mil.et gençlerhden üı:nltvar olma- kışa kadar düz,ltiJecek Horum düzUndrn D.,veboynuoa kadar Paşa atına bindi onu taldbeden fj 
meatnl dı ttcelll ettirmiştir. Başkuman- saydı, çoktan kabnnd8n ölüp a-iderdi. Rahataızl ğı doıay. slle muaytneııl daha do~rusu E zuruına katlar, Ruıııların pısı halkı va Otede beride mütetert ısı 

· ı bf h ~t 1 1 h OııOode duracu: kuvvAtlmlz yok fdt. bulunan delibaıılan. Ahaliden bir k.J.11 .• dan meyd.en II?ubarebulnde bütün Türk c•aaret ve azmü seclyesile fallbar ıç n r a.ı a mezuı yete şe rfmize g-e- S llh p k a~ 
v 1 a aşa onrğında otu•uyor nFı atlıJandılar. Paıanın peılne koıtul•t· 1 dDnvaya bir kerro daha i an ettik ki, Is· etmfş mert bir mlıletdlr. l~te bu sayede· en A-tvln Vllavetlre bağlı Yasutell lı- şE:hrin müdafaası hususuna ve ne de aball kuvveti Deveboynunu aştı1'ı'r 

tık 'll müeadeleslnde yalnız maddt nsa- nlr ki son demine kadar çalıştı ve hak- çebayı Sadi Süzerı'a muayenesinde bir bozulan ve dfğ' lan orduyu d ,rlryOp zamanda Rııslarırı kuvvetl~rııe çarpıtt;i 
iti hbablye deQil, bir mllletln manevlva· kını aldı. Hayatta ya\mz mütefennin şey olmadı~• anl~ şılmıı ve İlçebay Yu- toplamağa eh"mmtyet veriyordu. Böyle lttr. Fakat Rus'ann barp nizamı katde

111 tı, mllli seciyesi ve muhakkak muzaffer mllletleı1n bfitün ulumu tonunu lktlaab sufelioe dö ., müşıür. bir zamanda halktan Y'!_Df, yent fedakar 1 üzere muntaızam ates açmaları ve b11'11f . 
o'mak azni k.al'l a-.:ılebeyi meydana ae- etmek ve bOtlln havar.kl tenniyeslni Ç ş : n !ıt, !:i<~y ş hrim zJd ıkt.r · hkJar istemek veM her turın çarelere baı etmeleri karşısıoda Osman Paıanın "11 

a a u·· o k fi H i d d k vurup yurdutı mudııf cta11na ko~m ~k bir I ld r11J11' 
tırlr. Şerd ve lstlkllllnl kurtarmak için memlekette tat tı ik etmek kati ge'mez, i 7e e arg-ev r ~ ~ı arııs n f kumandanın yapacağı en mühim blrlştlr. vet tarumar o u. Ve kendisi Erıu 
P.dflabile dahi birleşen mnst ... vll ordu- ayol zamanda azmü seciye sablbt olmak }olun seyrnsefere sallh bir bale i · - s llh p d ı.. ı fd ı ı t çekildi. .,a· 

ti il ı · ı v·ı· .ıı aşa 11 ne as.er n tırf~ n an 26 Haziranda Ruslar Topda"'uıa / 
lada mücatJel~ye mecbur kalan Tu•k mutlaka lüzum dur. Herkesle dost geçin- r mcs ıç n 1 a , Et r. aı a oı ve N .:ı fıa wıı edecek bir l ıyakat göstermıı ve n~ M a te~' 
mlllftl, B'!ıkumanden meydan mnha- mek Türkün ııarıdır. Fakat hakkımıza baş mUhendlsli~I il~ yaptığı rörtışmcd de halın memnua ededek el'ctl ve ba rllduller, Türkler bu·adan Rusları b 101oıl · 

Enl-'1 ay ral d 1 d bu yola rekıı.tta buıunmu""tU . karı adılar. Fakat Ruslar buna e e ... . 1• reb:slnde ne büyü~ bir iman vct ne bO· tecavüze tebammOlUmüz olmamakla be • u 1 
Y ışına ev. es 1J e cı ... ... r 

Y 
.. ı. bir kuvvet ve fdareye mali'· ol:ıu- ve1 i'cc.;k bir kısım amele lld yolun Jk Ermenilerin propagandds ı, Paskevl· yet vermlyherek hOcamlarılJa dev~det'~ 
u.. a. J ab"r lOgatımız ia da k.orkuı:.un manası 1 dil x.· d 1 r(n beyannamesi, orououn baıısız ve tiler ve nl ayet Topdeğıoı zept 

111
,, 

ııı1tu bütOn dCny:ıya bir kene dah' yoktur. ma c EC'!ısl va ını a mıştu. ~nzıbatsız sevk ve idare edilmekten kuvvetlerimizi dııtıttılar va mnbhP ~ 
ro1terdl ve bütün müh uebe meydaı la Necip Tütk genci; Şu altın yür~ğl- TEŞ 8:KKÜR uzak bır küme h.ıllne a-allştl Erzurumlu· mım esir aldılar. "'rr 
randa parlayan sQnğUsü, kılırç ve mı:ı- ne, şu nurant ç brene, ~u eklil muv f- K d 

1 1 
d tt 

11 
M tarı yelı ve ıshraba sü üıtlemfşti Halk Bu sırada, Erzurumda azim 80, 

rak lerlle ebedi bir halas ve itllA yolunu faklyatla tetvfç olunac ı'· sert ıcı mefga- yDk ~r e~ m ~ a~ar 1 :me ~·~:::ı ~ul · bunca f .:nahğın ve parlşanlıQ'ın mütebbl· şıklık ve heyecan hüküm ferma ldi.110~. 
açtı. Bu uğurda bıraktığ.ımz. şebitleriml- baretlne hürmeten derim k•: apa rN .. aza a vH~ ctan ani OY • ı e bl o :an serasker SaJıh Paıa Ue mensup· kaklarda, caddelnde aata, sola, l•'' 

Y n u 11uru~ as ıınes per~törQ tarana karşı kı zgın bir tavır aldılar. geri koşaı lıtr bağırmalar, haykır11111 \'' 
ıln ruhlarını tebcil ve Kerlde kalan kah· Sen fcazaüma blr harikasın Şahi D 1k•o 8 y Ö BI d 1 f Sıtlıh Pdtanın oturduğu, Hüsrev h<'p Topdatındao Ruslar göıüyorl•r,1,. 
ramınları tc:b:lk ederken, yenideıı ka- röbı hayat ve istikbalin, muvaffall:lyet k ti k . da f te~-tM can tıve l er n şe Paıanın sarayına hücum ile taıladılar ve işltlyorlardı Bu sırada mahkeme 9'.ıeı 
zandı"'ımız vatanın hrr turla ihtiraslar- ve muzııfferfyet çıçeklerlle mestur en •ıaf Jar deş m dn ubun ıhz ra~ !1Hn

8
• tab- ti P • 1 . k d M , e u ıın 8 en 11 emı re ayan baaırara•: s nda büyUk bir yangın zubur et • ıııP' 

dan masun kalması temenatyatı ruhum· şan ı t ır uman anısın. AtatQrkun bize Semiha T nt , J ti h ti 
1 

- Bre AUııhtan korkmaz zalfml or- tarafta yağmagarllk bir taraftan do dU· 
d.a h&ldmdir. ?rJumuzun bu büyük kah· verdi~ ! lstlksmet ve gö ter· iQ'I yoldan feda edere~ :;~l~yat~n~:e ba sın~a: ;~:~ d~larımızı mahva perişan ettirdin tekA- bir taraftan boıanmalar gOrünüyot11~. 
ramanhkları bıLtabi biç bir zaman unu zerre kadar inhiraf .etmeyFC ,ğfmfze dair Y*'tlne kaiar fedaklrlıklar 'österen ha- tıfı h ubiye namınR ne lstedınse biz onun Paskeviç Topdtığını karargah if 

k d d t k.il h b b dlx. 1 f 1 k. g tld katını verd k. Malı mlrtyi yağına et haz ettikt .. n sonra aener~IıanndeJl ııı'J tulmayaca~ va mahşere a ar a ıı r "P era er ver a• 11 z yem n te rar rlclye hemalre'll Ba an Gül A ar'a v... ., • .. t> 
vo hürmetlerle yıad t dılecak.tır. H 1suslle: ederek kemali c :ıartt ve metaaetıe te- dlter bak .., b 

1 
Y
1 

Y Mk • tlrtp Padişahın bazlnearni hakladın, _blzi Türk oe bilen (Bekov ç ile birkaç !a rl 
kı.. d d ıcı ema re ere aonıuz ıtu ran x.fat ile aücmam böyle bozdum, boyle şe"re ao·nderdi. Bunlar blla kaydll f' ısu cesur oıduyo, tilret1n m~knuz olan ra "' ve saa 6le o~ru dalma fi •rl ytl- v• . tt 1 ki .., 1 b " ti 6 

• :ı 6 

ı .. mınne arı arımı a el.' en •yan e ı kırdım dtyeı ek: yapııac!k tedbirlerin h'ç Erzuruınun teslı'mlnl lsteyorlardı. ,.· 1ek:l ve d:halarlle ldtue tden K~mal rü. stlkhalh e tamamen ıahip ve hatılm- rlm w - D •• blrlsınl yapmadın askerin rahıtasızh~ın- Hacı Kadir zade Osman Pota » ,~ 
Atatürk.ün bn~ök adı _ berkesin rubunda sin. Ynşasıhn ııafl ne Necfp ırkın Türle Yusufeli Muhasebe/ Husustye Üyesi aan çekt aım z. sıkmtıyı görüp te ısıab boyı u yorguoluA"undın sonra ı:ıe~1~ ye kalbinde hu ı met ve tazim ile lbtızr.z ve onu 1 am yetll ve cesur baıkanı BEDiA DURA. e:tmcdıo Padışııh ve din hıunl zalim, konaaın:ı g-itaıfş ve haıilun büyillıe111 
.dlcek Ve ba11lar ehllec ... ktlrr Atatürk. Moskof Deveboynuna g'dldl korkund:.o, , ,dı f 

w • ~ sısrayından dııarı çıkmayoraun ) böylece toplamıı mllşaverede bu unuyorla 1'00' 
SO Atuatosta muhasım taraf tekmil ÜçUr, cü U numt Müfett'şlik E B J d ~agmp taıtan sar.ya yağdırıyoruudı Bu sıralarda ( Bekoviç ) maiye tile 

8
,,rl• 

lut'aatlıe Çısl k•y cıvarında tecıtmmü et- Asııylı bilrosu şefi fZUrUffi e e iye M~ğerıc Paıa d4ha evvel saraydlln ğa gltmlıtl. Ahalfden bir heyet b ı>t'~ 
mtı butunuyoıdu Vl'l tortop bir vaziyette Emekli süvari yüzbaşısı Hacı Kadtr ude Osma,1 Paşanın narak bir tepsi içinde kal•nın '"~1110~ 
tdı. suvari koıordu~u s raycık. B lova Muhidııtn Okan fen daı·resı·nden . sarayına kaçmıştı. ile tuz ve ekmek bulunduğu ııe1r1 
mevkilerinden Kııdtao deresini muhtelU • Bu tarinte E zuru~lu iki Osman Paşa Topdatına çıktılar. Paskevıç bu ,ıdı 

li AVA 
1 - Transit yolunun şt htr dabtll vardı. Birisi Sııatışur Paşa 0Jman naıııile çadırından istikbal ederek anahtarı,. ,J 

"erlerden k~pattı ve yaptıtı tesirle mu· f l tt ki k b 1 ı.t v •· hl l u •- bl ıokıJJ ' nihayet kısmı Kars k>tpısı eiddesl al- maıu o an za ar dpıcı aş,•• an e e11me6 uza s rereıı. r Aı 
basım taraf Murat dt>ğuıa, Murat ndlsl- tandan topra\r n•kllyatı açık ekılltme vuirliae tertl ederek Çıldır valisi oldu. zına koy.ıu. r JJtıl'I 
ııe ptyadelerimizln k.uc~41na atıldı ve 29 · 8 - fıJ68 aaat 20 r~" S K b t d s E Bu o dem~ ktlr ki Rıs'ar, ı-..rı 0~ 
blzut AtatQrk.'Dn idare ve nezarctlırile Ro.ac-tr .arab: 3 - 4 ••tre tle ihaleye ç kanlmııtır. ru':~a i:~:r:k:u ~1~

11

1~~eu. bur~n:: k:ı~~- bk fenalık yapmayacaklar, biraı.b 6yıf1 

baf'ayan Beşkumından meydan mu- aa.,ar lıtlk:811letl: ~l•allıark.i 2 - Bu fıln ke~lt bedeli l200 Mubareoe başlad ğı zamıın Kars Ur.erine O ~mıın Kidrl Paşa, serasker Sah ıl 
i · d k l:aru hararet llereceıl: + 17 5 llradlr. g ·nderllen k.uvvotln kumandanı oldu. ve diğer kumandanlar birer, blrerte•U~ 

harebesl, t mal ve cenuptan pıya e o - .Azami ~aruet « : + 29 9 3 - Bu Jşe aft tahlfli flat keıff fen- Yaptığı barp ıerde m11ğ tip olup esir rek td.Şldı kları kordonları ıenerale t>'fJ 
lordulannm tştlraktl.! ve btlbassa ıüvarl J.48'rl • • 

1 
+ 11 4 ni va huıusl şaatname bedeli fen daire- uUştü. Esauıt en sonra E zu u ua gt.l p ile esır oldular. Bunlar b ııka Jll~ 

ko'ordusuoun tesirinde Aslıh~nlar · çal llahtbet • 
1 

X ıse slod() görOlebi ılr. burada öldü. Dığeri Hacı Kadir zaı1e çııd rlara yerleştirildi. Ve başları:~! iÇ~ 
lşören mıııtakasında ve çal köy şarkın- Yagıı : Yagmur 4 _ ihale 10 eyldl Cıımartesl saat Osman Paıad r ki serasıc.er Ralıh Pcışa htfız konularak Rusyaya ıevld ı'~ 
da zaferle hitam'.! erdi. Nava tuJflr,a (.ldrmnımda): 609 6 11 de Beledi e dairesinde ki komh 00 bunun konağına geım•ştl. [1] Osman atlar hazırlanıyorlardı Osmarıbe' 

A ı TM k ı « c (Dftnlll n9'ty-.1Dd•): ~61 o y Y Pllfa, seraskeıe çok ağır hakarette bu- Pdfa esir oldu~unu ailesine ba d• ııı' 
ıı ur ftnC : tarafından yapılıcaktır. tundu. Sarayıuda blrço~ kimseler de meleri iç'n başlumandandan rıca 

Başımızda padişah, hükumdar diye 5 - Muvakkat teminat 90 liradır. vardı. Paıa son derece blddetli idi. Hatta lu · du . ,ıP 
fPÇ'nen ada.mların bu mlllete yaptıkları Bu gece ll öbetçi eczame 6 - T dltplerln toprak nakJfyat işle seraskeri dövmeğe b\le kaluştı. Sarayı- ı ıj Bunan kona(/• aı1kert /' ,., 
feııa1ıklardan bahıetmeğe lüıum görmem. rinde çalışmış olmaları ıarttı. nan kap:sı ö nünde halk bırlkmlş yeis Vd karş •s nda Yonct1lık mah!llle8trı8 f fJ 
ÇQnkfi oolıu ber kesce maıaıudur. Son «Cum buriyeb ecıanesidfr 7 - Taliplerin Jhale komisyonuna ı' ıstırabın doğurdujtu bal t fçi n d~ çırpına- sok kta.dır. Sar•gının geri boı ,rs'flı 1 

7ad1Arla• J da barba umumidir. Daha ev- müracaatla"ı lüzumu tlin olunur. yorlardı Oıunan Paşa beman l!lrayından linritJa/r. HAtA buraya gene Os .. 1" 
vel de koca ülkeyi ellerlnd. n çıkaran ( No: 692 ) 3 - 1 fırlayarak kalabahğu fçlM atıldı. Pok•~ı denllmıkt~dir. _A ı 

~ ... 
- Şcımsl, söz söyleyebllecek kadar lk i arkadaf ha7retle bafrıştılar : ıemedfm. ÇOnkQ ben de karaoı~' ~ 

I
• E M 1 kuvvetliv'm, değil mi? - Rıza Şerıt hAJl oralara a-ldiyor p lan bazırlumıştım . Hiç ıaımayJO ~,r 

- E"et, evet 1 söyle, ıenl dlnleyo- mu? man olsun, ben olayım, artık bU ııı", 
ruz. - Hem de aık sık 1 Amma o beni t"n bıktık:. Şöyle doğru dürüst .,, ~Ş 

- Öyleyse ver bh' sJgara 1 tanımadı. Aradan bu kadar sene ıeç- ca yaııtmak lsteyoruz. ıelecek ell ~ İ 
OIBAll : 44 Altıncııı veyahut f fan sıg-arayı yak. mlş, ihtiyarladık mı ne? Fakat içime de il bahçevanlık:, tavuk yetlştlraıe" 6,ıı~ Yaıan· s.llm •A1r~ N t' ve aı llltmafd baş adı: bir merak dnııtü, Rıza Şerltin neden O· ıre ... Ben gidip Mahiri ıoror, 00~ol r 

- F,raze mi? Dtdl, r'iruze ile Ça- rada Hhk roman yapmayoruz. Hakıkat- - Kaflrasyada esi : dUştüğUm g'ÜY'den raya ge tdi~inl, asıl maksadıaın ne oldu- ra lstayebllirdlm. Amma Mablt ti'"~ 
tı~kaş Osma ba 1 Nı diyounn 71hu? ı larla karşı karşıya bulunuyoruz. Ş•mdl bug-One kadar başımdan geçenlarl şimdilik ğunu ötrenmek istedim. müş biliyor. Onu yeniden dıt ,ııı, 

- Ent, ö1le aöyliyo•um. Fakat Kel, 1rtıın, yıhut ~'mdlkl adile Aıtındls anlatmayacağın:ı. Onları sonra anlatarım. - Sari öğrenebildin mi ? mek lstemedlm. Belki de beni 11'cY. 
itaba aOyllyc cekleıhn bltmtdl. Kendini Mabınut epeyce istirahat ttıi. Belki de Asıl bugünkü meseleye gelelim. lıkönca - Bolkf. .. Bunları da ılze sonra an- alıkoymak isteyecekti. H dbukl ,çıı''~ı 
11)u tut. Korkana>, bu 11fer tavana hr- uyanmııtır. Her halde Pana bana ç')k dinlenecek tardı burıısı 1 latmm. Bir akşam, bana açıldı. Tanı· nı söyleyeyim. Ben haplıbaoeıoroiJ~ 
lıyacakıırı. lıtt ı'mdl eana kl•ni~in cara meraklı şeyler söyler. Demrn Firuze Ue - Dlnleyoruz. dı~ı ressamlardan birinin model diyo bir çıkmlş insanım . Ömril:n kütbsobe ,r O 
tını ıOyll"toeflm. Bu Altınııış M.ıhnıut O.sman aeldilu. Mabmu 1 1a sigara ve •skl kndına ıhtlyacı varmıt Bu modele bakıp rasında geçtt. Son"ta bu ahbaldaı' ~. rl 

, ? M bl k 1 • - Son günlerde "' ahbapların da Osm'lnla Firuzeyt çok ,,v-etf'""Aıı,;~ 
kim blılyor nıueun a rln ardeıl r- mfyva i"'tlrdl1er. 88ydl şimdi yanına dAv1- m e1tlğl bara uğramıştım. Fıruze, resim yapacakmıf . Benden rica etti. Bir lardan ayrılmak istemem. 

0 
ıadl"';~fY. 

tan l fldcllm u 1 bl Ç t "k o kolayını bulup Firuzeyi o ressııma ııön· 1 .. ' i' ze r iJZ, " '" aş man ya,,..an tamdaki plint göre R ıa şırlt ",6 
A.vukat bunu fşldlnce tavana fırla- Doktorla Avukat yaralının odasına bir kabraınan. İkisini de eııkidenberl dereyim diye... rıttlm. Daha ilk akıamdan biç •e,., ı' 

ına4ı. Bllaklı çivi albl ynlnde çakılı glrdUer. Hastabakıcılar çekildiler. sevuım. Onlırı k • ra gnnlrrimde tanı- - Har halde Mahire iö.Jdermek den Rıza ı~rlfin arkasından 1ıuıı 
kaldı. .A\tındlt Avukatı ırö ünce : dım, b l'ğendim Neden beA-endlm d "ye- fstemlş olacak .. 

- irfan 6yle mi? Vallahi kulakları- - Vey Nuri Hüsnü 1 Diye bs§'ırdı çekslrfz Orasını da so'lra anlatırım. - Elbette .. Ben bu Jıln içinde bir nl OA-re~~:~t~~~ra? . ,,o ~ 
mı lnuıam yo·u'l", s , n bazik bir - t tan,, benim zavallı lıtancıaı•. Bu b •ra gfdfp gelirken, baktım, O- iş 0 1dutunu derh~l çakhm. İçimden de· BUtün hıyatını barlarda ıaçı ,tJ.·

1 opralOrsün amm•, ıtmdl kem lideri hile - B z birbirimizle hu şerait aıtınd8 raya ınk Hk gelen mttst .ıri 'erden birisi dlm: Ulan bu Rıza Ş~rlf birisi - o bir u Şerit kudPŞimin emlftklrıl, , ~ 
k.almamıı bir ada ııı dirH cce4inf bto buluşmağı Umlt etmeyorduk, detll mit berlmle konuşmak fsteyo" rtbl görünü- oyun oyna 11ak lsteyor amma, dur baka - idare ediyor R za ş9r:f8 uğrad1:,, 

11 a~lıma l'~tıra:emlt laı. Fakat cıuova ru l H'ç Hr ~f'ye ısşma- yor. İlkönce aıdms etmedim. A'11ma o ılım ne dlr ? SIH burasını da sonra an dimi tanıttım. Aıhk: namusla Yt16ıl 
- Latifeyi bırakalım. Altındff Mıh- mala 1 Bsşımdan geçerılerl size ınlıtar- s ro,.şıkl ğı art rdı. Ş">yle bir "Z dikkat ıatırım. tım, dedim, bir Jı tutmak 19 

iılud'ıı buraya Fıruzi ile Oaınan retltı11· sam, o zaınaın bana bak vetltsinlı. edince, ne röreyım ;ı Bizim R za Ş.!rlf Rıı' ŞerJtlo tekllffııl kabul eder ıtbl söyledim. .,r J 

ır. 0 feoi seceııto kabremınlaıı ,,, Bu- Mahmut ıordu t detll ml? ıö• ündüm amma, Ji'fru11ye bir f8Y ıöy· I ( A t/ıMl1 ı 
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EN hON HABERLE~ 
Japonlar Hankeu yolunda! 

DIŞ SiYASA .........__ _______________________ , 

Prağdaki 
müzakerelerden bir 
netice çıkacak mı? 

En nihayet şiddetli bir 
taarruza geçtiler 

Çin akıncıları Japon cephesi gerilerinde 
bir Japon tayyare karargahını bastılar 

55 Nakleden : S. A . 

\ Hükümdar cakal 
' gibi uluyunca ... 

1 
Prağ hükumeti ile Südet Alman-

0'rı arasındaki mliıakerelere bu ayın Tokyo, 28 ( .c\.. A) - Jap >nlar diın Han\ctU, 28 (A A) - Lunkay. Bu· 
rı sekizinde Prağda resmen başlan- sabahtan itibaren Hankeu Ozerlne umu- kuk demryolu üzeılode tlddet11 muha· 

~ıştı. Daha ilk görüşmede mesele- mt bir taıırruza i'Çmlş'erdir. reb,ler devaın etme~ tedlr. D:.mııyoluna 
"''il h - } akın bir yerd•, J epon tayyareleri bir 
old ~ alledilmesinin ne kadar müşkül Ç·n akıncı rr uft'fztle'!'I Şaııg-bayın Çin bölU~QnQ bo:nba ile imha etmfşler-

Görülüyor ki, Mahşeker, 
aslına rucu eder .. 

her kişi 
ugu an'aşıldı. s klz k.Uometre mesafesindeki Japon dir. Çiıılilere her taraftan takviye kuv-
M·· tayyare kararrAhıuı basmıılar ve mev- vetleri srelmekte ve Çin akıncılan Japon 

t uzakere zemini olarak bir ta- cut tayyareleri kullfnıJmaz bir hale ıre· cephesi gerilerinde Japonlara atır ıayı-
afta h'·k- . . . div l t l dl t dl kt til l 

Dudu - BlkAye ya. Derler ki, vak· r u'muş otururken yakındaki bir bata 
tllı bir çakal bir tehir ctvarında yatar· srlrın bir çok çakallar \Jlumata batla· 
mıt ~ece oluoca şehre rtde,., çarşıda mış,ar. HOktımdar çakal bunları duyan· 
pezard• dotaıarak ıkmek, kemik paroa· ca clbllllytıtl, tabiatı ıalıbe ederek o da 
sı nı buluru onunla g-ıçtnlrmft Bir onlar a-tbf ulumaya başlar . 

taf u nmetın pro1ası, ger ta- rm şer r. ı ver rme e . r ~r. 

'v ta Südet Almanlarının Karlovi -

"" ltı kongresinde teıbit ettikleri 
.... ,t ı· 

a 1P programı vardır. 

bi Bu iki tez karşılaıtırtldığı zaman, 
Ilı rınaıariye halledilmesi mümkün o~
~Yan iki esaslı prensip göze çarp

lll tta.dır. Biri h'iktmetin tezi: De· 
b·o tlt Çekoslovak devletinin siy.si 
•tlik " . · . • d Süd Al 1 ~erçıvesı ıçın e et man-
•tına g • b' ·d • d · k tiy enış ır ı arı a emı mer e· 

1 et vermek. Diğeri Südet Alman· 

,:rıın tezi: Südet Almanlarının kat'i 
llln ette aıubtar bir grup halinde bu· 

t •cakları federal bir hükumet 
ctku· 

11, 1 
1• Bu federal muhtariyet dünya 

d Yonal sosyalizminin yürüdüğü yol-

b~ Yllrüyecek ve Almanya ile sıkı 
b~ llıuha.leaat dahilinde milnasebette 

tınacaktır. 

ct. Gö~ülüyor ki, bu iki tez arasın· 
~~aglar kadar fark vardır. Gö
~~şe bakılarsa Hitler Almanyası 
İııhu0•lovakyayı tahrip etmek ve onu 

'y lle sevketmek istememektedir. •• d,t• Avusturyayı yaptığı iibi, Sü-

dt ~anlarının bulunduğu havaliyi 

d, ~u~~k Almanyaya ilhak niyetin· 
10,, k'iildir. İıtediği müstakil Çekos
diı~ Yayı siyaseten ve iktisaden ken

ı_,:e llbi kılmaktır. Südet Alman

ba ın şiaıdiye kadar taleplerinde 

h-~ t•dilit yaptıklarına dair biç bir 

llok/ ielmemiştir. Elin ilk kareket 
S laırıda bulunmaktadırlar. 

lldet murahhasları diyorlar ki : 

td ~ liilktimetin projesi bizi tatmin 

Sa~llıeı:. Bizim istediğimiz, bilikis 

·~et Almanlarının Çek milleti ile 

Sud
1 

hukuka sahip olmasıdır. 
Pto etlerin programı, federalist bir 

itib it-~nıdır. Tatbiki halinde, netice 

dtti•~e, Çckoslovakyanın siyasi vah

ki.._.nı Yıkacaktır. İstikliline ve ha

~llt 'Yetine tehlikeli bir darbe vura

k,_.~· Prağ hük6meti, SOdetlere 
ile,.: 

1 rnlisaadekirlığında ne kadar 
''Ye · lı.ır gıtmek arzulariyle meıbu o· 

~-~· 0lısun, böyle tehlikeli bir talebi 
ul cd o•v f ç k tfk& emez. ıger tara tan e 
rı u- . . . ikin' • d 

General Fran ko heyeti 
Londraya geldi 

L'>ndra 28 ( A. A. ) - Ademi mlldı hele komitesin<"e bulunmak üzere Bur
ros hü~ametl tarafından g-öndcrilen heyet bugün ö~lcden evvel Loodraya re1· 
mlştlr. Heydt adem\ müdsh11le k'lmiteslntn yarm\cl rctimaında bulunacıık ve st')ru
acak suııllore karsı hüku oetl artına söz söyley· cektlr. 

ııce ıenı bu makS11tla çarşıda dolaıır· HOkümdarın çakal ıibi ulumasını 
ken bir boyacı dnkkkamna gfrmlı. Kö· duyan diğer hayvanlar meselenin aslını 
ıeyl bucatı karııtırırkt-n bir boya kfipOl derhal anladıkları srlbl uklden bü~ üm· 
nla içine dttımUş. çapahya çapalıya bin dıırlık kendi süllles1nden olan aslan da 
mlfkülatla oradan çıkmaya muvaffak derhal çakalın üzerine htıcum ederek 
olmuşsa da onun yenında batka bir k.i- zavallıyı parça par9a etmiı. 
pe dabıt yuva• lanmıı. Derkın efendim GörilOyor ki, Mab,eker, herkesi kftl 

F l• ı ı• st ı• n de d e art 1 k kapıyı bulur.caya kadar ıavalh oaka kendt ashna rücu eder. Kılık kıyafetini 
beı kipe ghmfş tıkmış Her kGpde baş· ne kadar detittfrirse de~lıtlrs1n, g-enı 
ka r~nkte beyalar oldutu için oak11lda bir ıDn altında saklı bulu 1an hakikat 

m U hare be Ol Uyor rerglrenk, alacalı ac'llp bir mabltlk ha· meydana ç ıkar. 
llne ıehalı. Ormanda dolıfırken bu kı· Sırası retmfıken aaoa bir hikaye 

A ) Fili ti d k 1 k. 1 d hkla nasıl bir h!lyvın olduauııu tanıma· daha anlatayım: 
Kudüs 28 ( A. - s n e arısşa ı ar evam etaıekteıllr. Yafada yan diJer hayvanlar buna tevkalld• 

Pazar günü adeta bir muharebe olmuştur. hürmet etmeye ıteşlamışlar. Kim olduğu· «Vak tile çok zengin bir tficcar var· 
Kahire 28 ( A. A. ) - lıAblyat profcsörlerlnl!l topfantann<lan sonra FHlstl· b 1 d k dl 1 C mış Nedense gün sreçtlkçe zavallı ada-

1 b ld 
. • nu soran ayvan ara a eu n n en· 

n'n lstiklAll ba~k.ıoda verll~n kara\', ıneo he i lrllmlştlr Meclis 1 Ey ıll toplantı- ııet Tavuıu oldu~unu ıöylemlş Çakal mm serntl azalmaya baolar. Nihayet 
ıınd a bu kararı mOz ·kere edecek tir. kimseye bınzem1yen bu şekil renglle öyle bale ıelfr kl bir merkepten başka 

Çeteler ıehirleri tahrip etmefe öbürlırlndrn h•raz da uzak yafamayı ter- btr 4eyt kalmaz. Fakat onu da adamakıl-
başladılar Ziraat müdÜl'Ü Ankaraya clh ıtaıı,. Bu ıarfp hal ö 'ekl bayvııala· lı doyuramadıtından zavallı eşek te rit-

ra öyle tesir 7apmış kt nihayet çakılı Ukçe zayıflar. Adam merkebe acır. Onu 
Kudüı, 28 - Arap çetelerlnın taar- tay! ll edildi kendilerine blklaı tayin etm!şlcr. hft olmaıaa otlasnı karnmı doyursun 

ruıları glltlkce şlddet~enmekttdlr. Heb ç k ı d ı k • lbl k tll 
ron pb ı ı'stemat'k bir taarruu sahne Vfl~yetlmlz Ziraat n:Qdürü a a a as an ıp an i" uvve diye kırlara salmak lıter. Llkln nhşl 

lllh bt Cemal bayvanlın kı,.dfne 'ezir arçuek irtare- baynnların parçalamasından korktuaun-
olmuş~ur . MOhlm kuvvt1tte mOsc r Tanışman 65 lira maaıla terfian Vakıf- ye baolamıı . Fıkat bir IUrlü bu r cıılp dan ve eı~te merheml}t ettfX-Jnden evin· 
Arap çe'esl ıebre girerek, Barkley ba~· lar Umum MüdQr)Qğü Ziraat Mad klı h - k • 
ka~ı şubesini başmı~lar, mubaf,zlınn sı· ' •n Te ren ayvanın dUşunmt ten araştır· de bulunan aslan postunu merkebin ıır-
lAhlarını ellerinden alarak', binayı yak· ~:ı~~~t~~n Şubesi MOdürJO§'üne tayin maktan da vaz g:çmemlıter Çün~ü 0 tına i'Çlrlp karlara bırakır. Otıa bu hal -
mışlardır. Posta olnası da aynı aldb c.>te zamana kadar bükundarlık sllalesl as· de srörea dl~fr mablO.k:at korkarak a-
uğramıştır. Bir po'i<J ıuüfttllşlnln evine VUAyetlmfz ziraat fılerlnde bQyftk lan\arda olduğundan bu yeni bUkOmda· nından uıaklışmıı,ar eıek te 1 ~ 
t"arruz edilmiş, bir muhafız öldürO.lmOş srayrıtler gösteımlş olan Cemal Tanıı- rı~ aslında acaba vak.tile böyle bir bü· rıhılct otlaya otlay.' oldukça :e:ı~;~:: 
tür. P.>llı karakolu da tahrip edilmlştlc. man'a yeni vadfeslnde de muvaftakt- kumdarlık •armıydı yokmuydu diye de ye baı'amıı . 
Çeleler ellerine geçfrdlklerl ıUlh ve yetlel' dileriz şiıphe ederlermtı . 
cephaneyi atmıılardır · Bir Gece, çakal bauet1erl tahta "u· Bir gün rasta-eldill bir bata rtrer. 

ş. bre gelmekte olan z 1 bh bir po· Bahçlvanlar korkarak &~açlara brmanır· 
ile otomobiline hücum edilmiş, toför M lar. Eşekte meyve, sepze ne eline geçlr-

6ldü ı ülm0ş otomobil tahrip edllm!ştlr i 11 ,,.,, bayram' M ı· ı ı Al et u ur dlse yeme;t.. bııştar. Bu sırada baaın 
Kıtaat c'e•hal berekete geçmiş ve y ya.,ındakl yoldan bir ııekler g-cfiyor-

şeblr c\varıoda bir çet11 ile karsılaımıı- muş, taze sebzeleri filan g-örUoce keyif· 
tar. 80 hücum arabasının ve tayyareletlo İzzet DELİÇA Y lerlnden anırmağa baılaaııılar. Beriki 
lotlrak ettiği muharebe akır.ma kadar astan postuııa büıünmQı eşek te l9erlden 
devam etmiştir. Kudüsdcn mühim mlk- B • b b h ı tl k tm1 ki 
tarda takviye kuvvetleri göadırll"'Jştlr, ugun, ütün dünyada, ko· en ileri giden de Türkiyedir. u 8 enıe ş ra e f, ataçta bağcı· 
Hoiera mıntskasında Yabudfleıe ald yu bir milliyetcilik cereyanının Fakat bu inaani ülküyü, lar bunun eş~k olduğunu anlayıaca he· 
bütQo baut yakılmıstır mevcut olduğunu •öv/emeğe bı·ı. men yere atlamışlar, adamakıllı bir sopa 

"' milli ülkü•ünün aleyhine kulla· ziyar .. u verdlldul ıfol sırtına bir semer 

1 O yaşlnda kız bir 
delikanlıyı kaçırır mı! 
Pdtııuı, [ Husust] - Tepell köyOn· 

dı 20 yaşıarında bir adam tahatDen 
10 yaşlarında bir kızı .k.a9ırdıktan sonra 
llçe~ayh~a müracaat ederek, kızın klon 
oistı 1 kaçırdıQ'ıoı iddia etmiştir. Deli· 
kanlı .Jandarmaya te~llm •dllmtş, kız 
yeddi emine bırakılarsk teh'dkata bıı
laamııtır. 

Erzurum Vilayeti 
Daimi Encümer in 
den: 

mem ki lüzum var mı.? ·ıı · · ·11· nan mı •h göremıyoruz, mı ı vurup eşek srlbl çalıttırmaya başlamtf • 
Dünyayı kana ve ateıe bo· egoizm, in•ani altürizme da· htr. • 

ğan büyük harp felaketleri ve ima tercih ediliyor. İşte rörlyorıun ki insanın zahiri hali 
harp •onu •efaletleri •.. insan· Dünya bu hlidiseler ve ~ih· mabfy,.tfnl de g-österebillr. 

lara hala aulhun kıymeti hak· niyetlerle meşbu bulundutu bir ( Arka•ı var) 
kında bir fikir vermemiş gibi. sırada, bizim de milli fUUra 

Harpler ise galiplerin ihtira· vereceğimiz önem elbette yerin· 
•ını, maflupların kin ve intiha· de olacaktır. Harp zamanların· 
mını lııuvvetlendiren birer va•ıta da milli şuurun kuvvetle wö•
oluyorlar. terilebilmeai icin, •ulh zaman· 

Gene bugün, bütün dünyaya larında hazırl~nmıı bulunma•ı 
ıamil bir •ulhculuk cereyanı lcbım gelir. 
karıısında, Garpta ve Şarkta lıte, milli baytamlarımız bu 

Erzurum İmar 
Birliği 
Başkanlığından : 

ll~t -umıyeımın tazy ı e u-
lala.nıak li d Erzurum · Tortum yo'uuu 1 4 -ı- 00 
~ ıım ır. 10 + 000 cı kilometreleri ar~sındakl 

büyük devletlerden bazılarının milli ıuur terbiye.ine hizmet 
hareketleri g6zümüzün önünde eden baılıca vasıtalardandır. 
o/dutu gibi; muhtelif akalliyet· Yalnız şunu da ilave etme· 
lerden müteıekkil bir Garp dev· liyiz ki milli şuur yalnız harp 
letinin milliyet cereyanile al6.· zamanlarında de~il, milletin si· 
kadar dahilf vaziyetinin siyaset yaıi, ikti•adi, kültürel... Yani 
alemini iıgal eden mühim me· bütün ictimai aahalardaki faa· 
selelerden biri haline gelditi de liyetlerinde görülmelidir. 

Erzu ·urnda yapılacak olan ılnedla 
blnasını n karg-ir inşaatının yirmi beı bla 
liralık inşaat k~11mı vıhtdl flat üzerinden 
kapalı za rf usullle eksiltmeye konulmuı· 
tur. 

~11 .. ~ki logiliz dahiliye nazın L'>rd boşluklara 3 6 l8 el lıi omet ed_,kt 
""'SllJıanı f gilt p vd cc1kta mevcut toplamıt taşın 840 metre 

Ytp n n ere namına rag a mlk'Abının 1629 tfra 60 kuruş keşif be 
•ıı.a~•kta olduğu tavassut tcşebbü- deli Uıerlnden nakit ve ist tı ~çık r.k 
bı._ • n aıuvaffakıyetle neticelenebil- slltıoe usullle Aks itmeye çıkarılmıştır. 
~ıt i · . . . 1 - Eksf1tme 8 · 9 938 Perş~m~e 
~~ p Çın, her ıki tarafın da proıe günQ saat 16 da hUktlmft kon8ğı tç!nde 
~ltl •~0gra.mlannda mütekabil feda- VllAy•t Datmt Encümen odasında yapı· 

l"latd b l 1 d b k lt:cak tır. ~~llr • u nma arın an aş a 2 - Mu vak kat temlr ah ( 122 ) 11-
~\tı . Yol ilSrünmemektedir. Acaba radır. 
iL gl tez daha ağır basacak? Lord 3 - lııtek:lUer bu fşe alt evrakı fon 
-~inıa . . ı lyei nafıa müdOrlOtünde ve Vlllytt 
~llt• nın aiır vazıfesı asıl bundan daimi encOmeninde okuyabRrrltr. 

batlıyor. 4 - lateklller ticaret od111 vesika-
sı He birlikte müracaatları llln olunur. 

DiPLOMA T (No. 611) '4 • 2 

bilinen bir ıey. Bunlarla, sulh· f\ e vaziyette olur•ak olalım 
culuk cereyanının suya düımüı millet ve yurt menfaatini daima 
oldutunu •öylemek iatemiyoruz. ferdi menfaattan üatün tutmak, 
Bilalııi•, bütün dünyada kuvvet· genflike bu lerbiyeyi verebilmelr 
lenme•ini i.tedifimiz insani bir if in, tek veya toplu hareketle· 
ülkü, bir inıanlık borcu ola· rimizde daima örnekler vermek 
rak tanımaktayız. Bu •ahada mecburiyetindeyiz ! 

E<slltme 7 Eridi 19 ıı Çarıam.ba 
g-üoU saat on altıda belediye • başkanlık 
odasında teşekkül eden imar blrli~i ko
aılayo:ıunda yapılacaktır. İstekliler teklif 
meklupları ve tlcarn od111 veılkuı ve 
bin s~klz ynz yetmiş beş llrahk muvak· 
kat tnı'n't m'ktubu veya ma~buzu 'te 
Naha vetAletlnden 1938 takvim yılında 

alınmış müteabhltllk veslkaslle birlikte 
tb tle gU :tü sıat 15 e k -.dar imar btrıtRI 
ko:nlsyonu başkanlığına vermeleri vı bu 
zarfların iylc3 mOhür mumlle kapatllmıı 
olmaları lazımdır. Keşif ve şartnameleri 
hu gl1n ımar blrlitl fen beyetlndd ır6· 
rill•blllr. (No. 868) •-, 
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İnhisarlarda yeni bir 
tenzilat daha! 

AVCILARA! 
Av Saçması f iatı indiriliyor 

Erzurum inhisarlar Başmüdürlüğünden : 
1 Eylul 938 tarihinden itibaren 938 .. 939 mevsimi için av ve kurşunun 

kilosunun fiatı ( 40) 
• 

_ kuruıa indirılmiştir. 
Bu fiat Üzerinden muayyen i~k0nto ile bayilere verilecek s .,sçma ve kur
şunun depolarımızdan m~halline kadar nakliye masrafları da idaremizden 
temin edileceğinden bayiler memleketin Her tarafında, av saçma ve kur
şunun bir kilolul< kutusunu 40 ve yarım kiloluk kutu5unu 20 kuruşa sata
caklardır. 

Fazla fiat istenilm~si lialinde İnhisar memurluklarına haber verilmesi 
gerektir. 

939 - 940 mevsiminde sert saçma satılması da mukarrer olduğundan 
l>u cins saçma kullanmale isteyen avcıların ve Avcı Birliklerİn!n dileklerini 
~e takriben ne mikdar sarf edeceklerini birer posta kartı ile (İri hisarlar 
Umum Müdürlüğü Barut şubesi) adresine bildirmeleri rica olunur. 

Trabzon Sıhhat ve İçtimai 
Muamenet Müdürlüğünden : 
Kapalı Zarf Uılilc Eksiltme ilanı 

1 - Eltlltmıye konulan iı TrabJonda nürJaua._ baat meal lk.lnci k111m in .. · 
ah ile alektrlk kalorifer sıhht ve dlter ttünttır. Bu lıin muhammen keıit bede· 
ıı 757044 lira 88 kuruş. 

2 - Bu iş• att fartnameler n enak fualardır. 
A - E.kılltmı tartnam11l 
B - Mukavele projNl 1 c - Bayandırlık ,,teri renel fUtaıamHİ 
D - Yı•ı itleri anaum nrüı tınnl prtnımul 1 
h1 - Vahidi tfat llıtesl ve huıuıt ıartıaame. Huıuıi tartDant• lth.fl'aaı keıif 

haliıuı eıdvf'l ve mahal liıteıl 
F - Proj 9Jeı iateyenler bu ı&rtname vı evrakı 3686 kurnı bedel miik.abllfn· 

dı Nafıa Vtklleti y11pı itleri uaum md. Uı lıtınbul Trabzon Nafia. Md. den 
alabilirler. 

ı - }!;kailtme ~2-9-88 tarl~lade P•r,ınb• rüıa«l uat U dı TraH" ~ ahbıt 
Md. dalruiade yapılacaktır. 

4- - ~~ılltmı ll:ap!Slı ıarf oauUle yapılacaktır. 

(No. 68•) a - a 

ı - P.kslltm•yı girebilmek için lıtekUleriıı !8282 Ura muvakkat teminat 
ınıkh'P vtya makbu:ııı vı bundan ba,~a ııetıtinkl vealkalann kftpalı zarflınaa 

uıulu nçhlle koymak llsımdır. Türkiye İş Bankaıı 

-

..., ı...t ..... . 

T. C. ZİARAT BANKASI 
PARA BiRiKTiRENLERE 

2e.eoe L:IRA iKRAMiYE 
VERECEK 

ZJuutt 8Hkasu.:.da lruınbaıah ve lb\Nıraıı tuıtrnıf lııesaplanodan eu ıı 
50 Urası bulunanlara ,,.nrds "4 defa 9aldl~celc. kur'a ile at•ltdakt pl&oa 
röre ikramiye datıtılaoaktır: 

4 Adat 1.000 ltrıthlı: · •,OOO Lira 
4 • 500 • 2,000 . 
4 250 • 1,000 . 

40 • 100 .. 4,000 • 
100 fSO • 5,000 • 
120 • -40 • ,,800 • 
ıtJO • 20 • 3,200 • 

DlKKA T: Htsap,arıaaakl pnalar tfü tene ı.,1nde '° ıtra4aıı aşafl 
dütmlyenlero ikramiye çıkd•I• tai:dird' Y. 20 ful111Ue verllec!ktlr. 

Kur'alar eenede • elefa, 1 Eyl81, 1 BirlncfkAnun, 1 Kırt ve ı fhztrarı 
Wlrihlırinde oekllecekllr. (No. 625) 9-9 

,. 
' . 

n 
~lM1~ 
Opft>.+ 

Alamctı Farıl<a .. 
l". 

TOPANE Terazileri 
Türkiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklitlerinden Sakınıoıı 

llıanrwada Snu..-:yerl: NEŞET SOLA.KO(')Lu "• •h·tağ• 
Oarc!tlupm, Kavaflar çar,ı•ı 

Erzurum Devlet Demir Yollarından: 
ı - Aoık arlıi'mlya konutun Sırıkamıı fıtaayon bftfeıidlr. 
2 - MQhemm.m b!'dıl beh!:r aylıQı 10 liradan iki aenelltl 240 Urı iır. . 

1 bl 
1 - İbale 9 - 9 · 938 Cu na ıllııil sut 14 dfl 8a,ıkamıf lıt,,ıyon •-'''I 

a111nda mGteıelddl kou:ıisyonda yapılacaktır. 

'4 - Muvakkat teminat 11 llradlr. 
5 - Talfplerla vcalkalarllı blrllitt müracaatları. 

1 
6 - Şırtoamıler Et'ıuruııı l~letmoıdnden ve Sarıka1111 lıtuyonundın par.ıı 

elarak alıaablllr. (No. 189) 4 • ~ 
:.ı..-.. ................................... -.. ................................ iiiıiıııiı.-. ..... .....:ıiılııiıııoİ.__.__, 

Trabzon Vilayeti Daimi 
Encümeninden : , 

kapalı zarf usulile menfe;ı inşası eksiltme~1 

,,~ı 
1 - il 9-938 farlblnde ÇareHba ılinü ıaat 11 de Trabloa Viltyeti <J , 

encümen odaaında 1M39 Ura 74 karuf keılt bettelf otuı altı •enfez fntaıı k~, 
lı z, ıt usullle eksiltmeye konulmuştur. Şa·lnaaıe, rutm, tahlllltfıt atlalleltl•t p11' 
duroau keılt ve buna miltoferri evrakı aalrct htr iftn Trabzon Nafıa Nfidürlill 
roraıebUlr . 

... A - Evvetc 1 alınmış datmt ve muva~kat vesikalar tlgı kıhnmıı olduğundan 1 9 3 8 
Nafıa Veklkıt!nfa 12·8 ·18 Tarihli vı 97-11'50 nyıh tamlmlerl muclbtn11 ebllyet 2 - M1tvaklut tımlnatı 1128 " 
nılklıı KOÇ OK CAR J HE SA p LA R S - l!teklllerln ticaret odası nılkrbını ye ıvvtlce ahnmıı olan d••:6,-

8 _ 1988 Mali Hnııi !C alt ticaret oduı vealkası muv•kkat milteehbltllk vulkaları llfa kılı11ı:aış oldutwıdan N.taa Vekil• ,~· 
6 _ Ehliyet natkaları tılebinde bulunanlar 22 _ 9 . ga~ taribfoden en · .. 8 İkramiye plAnı 12·1938 tarih ve tltS0/97 n7dı tamlralerl muclblnce Natu vıkllıtinden al•" 

ıun ıvnl l!ıtlda Ue Nafıa Vfkllctlne müucaat fd etlllerdir. Ve bu zaman : a~ıt 1~ lir~ık :~gg l~a ıarı ehlfyet ve sUrılannın mektubuna kojmuı ıarttır. 
zarfında nılta talıbia~e bu!unmıyuııar ekıUtmeye glremtyueklerdlr't• 16 ,. 260 • , 000 • 4 - Etıliytt veslka&ı talıbtnde bulananlar 21·9 938 tarllı'ııden en aı Jıllr 

• 7 - Teklif mektup·an yukarıda B c~ maddede yatılı saattan bir saat eTJe· 71 • ıoo • 76'•0 • n el bir fıtlda llo Nafıa vekAlatlne milraoaat ıdıcekler ve veılkalnnı aıao• 
Une kadar aıhhat Md. flılreıfnde getiriler k ekalltme komisyona rly111etfne mak· 80 • SO • 4000 • dır . .Aksi takdirde eksiltmeye ıtrmlyeceklerdfr •'' 

b 

bu mut blUnd• nrlltce~tir. Posta ile r6nderiltoek mektupların atbayet ~ üncQ 200 • 25 • 5000 • ~ - lı~u teklif mektuplerı blrJncl maddede tay o olu ~an ıüede saat oo•~~· 
madde dı yaııl{ saata kadar rclmfş olmaları ve dft ıarlların mtıhnr mumu ile 884 K • . 28600 » dar fncttmen rlyaHtln ' matbuı mukablllndı varmelerl llıımdır. P~.sta He d, t 

ıytoe kapldılmıı o'muı IAıı11dır Poıtada olacak · reclkmele" kahul edilemez uralar: 1 Mart, 1 Hazıran, 1 Ey- derilen mektuplar kabul olumır a da vakı olan teb\rden dolayı talipler IJff 
(No. 690) •-1 QJ, ı Birlnolkinun tarihinde çekllecıktlr. talebinde buhuıaını:raoakları. llAn olunur. (No 691) 4-1 / 

--- --------- ---......-;;-r----::----::----- En az ılll lira mıvduab bulunan hı =---" 
E B 1 d • R • t• d saplar kuralara dl.bil edlleceklerdlr. ' 

rzurum e e ıyc ıyase ın en: <No. 479> Trab:zon Vildveti daimiencDmenınJlll' 
( 60000 ı ( OOÖO) 

~ 
................. , _ _...... ..,, 

TeH'fat b&J.YU&tını• 938 11n'8l iat•lıri f9ta Hamt ) aaıaı f> BfNGÔL OTr'-f ••1· 
kilo ıipa n ıumt ( 70000) aıaart ( 60000) kilo umıa n 11aıat ( 80000) H· .u Kapalı zarf utullle yap• inşası ekılltı:ll ' 

ı•ı1 ( ~6000) kilo ot utıa ıhn•ık it1erı 1~·8·938 tarlht .. den itibaren yirmi bir Mdateclrl ı - Ttabıoı Vılly1tl merkezinde (55991) Ura (~6) luruı keoif b ,41elll "'r 
ıh a0d41ıtle •tık ekılltaıyı konulmuıtur. 5 9 931 a-üntııae •tıHdlf paurtea M•ltl 89fdll topça Tbb•r•ı deniz ilk okulu bhasınıo iııtaaı kaoalı zıuf uıullle •~ıııtmetekonu\muttur. 
abl uat (1') dı b•l•dlfı dıJrulode icra llilınıcık.tır. TallJlerln müracaatlar Hnuruml• 2 - Muvakkat teminatı (4200) llrı.dır. 

-Jb elour. ( No 558) 4 - 4 Zekeriya EllKAL 3 - liln mtıddetf 25 8 981 den 21·9·938 tarlbtnı kadar 1t8 tna.tür. ~· 

Vakıflar Müdürlüğünden : 
... 

Tahıaln bedeli 550 Ura o\an Ali pafa vakt111dao ıu·cü hırkında ıarkın 

ılaalın tubummı Ali tatluı a-arben ve cenuben tarla yolıı ile mahöut tarlanın 
mlltlyt t1 peıia pın lle satılaı.:aktır. Ta1fplerln 1-9· 938 de yapıhcat ihaleye iş-

tirak ıtraeklırl. (No. 654) 4-f 

Hasanlcale B~lediye 
Riyasetinden : 

1 

vı ' arıuauna uyıun eetflde tınzlml be

tdiyeee ltararleıhrılmıştır. 

lu a1ada çahtm1ıtk lsteyın o~Obiiı 
.,. k.aeyonet ıahtplırlnln 80 Atuıton 

Kuankale ı,ıuru.a ıruıtıda yo!çu kadar Hasaalı:ale belcdly11la. mftraca· 

~ tl11n otöbilı 1tfıtltrlahı halkı• ihtlya9 atları ilin olunur. (Mo. a69) g.a 

4 - İhalesi 1 21 9 938 .ıırihlne rastlayan Çarşamba rUn<l ıaat on btrd• 
• T•ni, tımt•, ucıu, •mntı•tll, batan yet makamında toplanac11k o\an Dalmf ıncQm&nde yapılacaktır. ıt ti 

konfora hat• banvolu 5 - l'jtek\ller: Şutname, rPslm, tabllllflat, sllıflelflat borduroıu, k~~· 

Lıtan~, Sirkeol, Nöbethu• c•d· 

dHI No. 18 Blnf'll 

(Mo. &68) tO - 10 

s.blb ... muhattlrf 
nhı .. n D.l.RA..., 

buaa benıcr ıalr evrakı (280 ıtkuruı mukablllnde Trabzon v~llyetl nafına d.-
den alacddır. i'JI-: 

6 - lsteıı:ll'erln : 'ricaret odası veıikasıoı ve önce a\ınmıı olan d•'~e-' 
vakkat müteahhitlik vesikaları ıta-a kıhrtmıı oldutundan narıa VekAletlnia ı:z ıa&lf' 
arfh ve 11650/87 ıayıh tamimler! mucibince Gafın Vekltetlnden alaeaklarJ • 
vealkuını mıktuplarına koymuı ıarthr. gO' 

7 - Eb\fyct vesik:aaı talebiade bu,uunlar 21 9·938 tarihinden ıa aı ~~pr 
evvel bir istida il~ Nafıa Vekile tine mQracaat edecekler ve vutk:alarıoı 

'1mu.mr Neırlyatf idare Eden Yaaı lardır. Akst takdlrd' eıtstltm0ae ıtrmlyeceklerdlr. t # 
itleri MU.düri: hzet DBLİÇA y 8 - İşbu teklif mektuplan dörd0oct1 maddede tayin oluoan ıGDd• ~· ~ 
~ ~ ~ ~ kadar encümen riyasetine makbuz mukabilfnde vermeleri lazımdır. P•stı ı •.~ti 

•bıu1 .. ,4, , ...... DOQf' v ....... •"' derilen meUop,ar kabul olursa da vakı olan tchlrden dolafl talipler bit )1 

l~b!nde bqlunmayac1kları ilan olunur. ( No. 6~9 ) 4- 1 


