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,. Malumunuzdur ki Akdenizde bütün devi ti rin birbirine karşı emniyet içinde bulunarak 
ve bu denizi müşt9rek bir vatan sayarak onun müsavi nimeti rinden hepimizin müstefit , . 

e 1 mas ı n ı d o im i o 1 a r a k t e m e n n i et m i ş i z d i r ,, Yomra Halkevinin 

lf' tw;z lt~adiııiııi ciddi bir milli 
eaıaıyet meHleaı tarşıaıada bul
~a§ ve bu emniyeti telllilteli tı
.ııaCiüfJere ~arp,z bırakmakaızın la· 
k.ayt ' ve bıtımı.Y bir vaziy lte bu. 
tunmanın mfimkua oh••> aca2'ı 
kanaatine varmıştır.~Bravo aeıleri) 
Malümunı.ıtdırld Akdenizcie bütün 

devletlerin b r Enrıne knışı emni
l)'et l91odı bulunarak: ve bu ite. 
nl&ıo milşterek b r vataa aayarü 

onun müsavi nimetlerindoa hıpı· 
mi'zin müstefit olma:ıını daimi oia
ralıc temoaııi etmitizdir. Hiçbir 
alikadu devlet baltltı oldu~u ia· 
tif adıde mabrıım etmiyen fakat 
hıçoir tckeaıeny tıcvesıne iaıkan 
pmu~mn)'ian bır Akdeni.t aızamı 

._ızim daima goz önundo \attu2'U· 
:muz bir ,ınilh emnıyet eaeiesi· 
dir. 

1 
Bravo scJlcri: Ve alkışlar. Bu 

;şartalar içinde harp bııdiresi.nden 
ıa · iqı~ıdarJa u.za~ buly.ndur
mının en müe11sir ç resini yine 
aoıh iç!~d9 birleşen mcml.rketl.erle 
harbi ıoı.e alarak sulb ıa,vesmd• 
t~d~ meui etmekto bulunmuş· 

lı.ır. 

Bravo ae.9leti alltışlar. Bir 

berliğinde loıiltere ile yaoyana 
yürümek ve yer almak. için bugün 
miUet Vak.illerine mü1ade ve taa· 
vibini ist.:;m~e gelıoişlir. lfüavo 
sesleri ve alkıılar. 

llngilten:ı ile büyük teerübe· 
Jerdea r eçlikton aonra aramızda 
tre1:.ıuı e-den kuvvetli ve samimi 
itimat v,o daıtlult batları büyl\lt 
Mecliıinizia muhtelif veıilelcrl• 

tasvibine iktiran etmiı ana siya· 
ıetlerimizden öiridır. Bu metin 
rabıtalar '}>olitik.alarımu:ın inkişa

fmd~ birıbirine biç bir v kit zıt 
elmıyan bir rörü~ v• düşdnü~ 
tarzında müşareketimizi \emin et· 
miJ veild hukQmet lfüı;o'k mfihim 

vcıile:lerde bu rörüş birliğioin 

fey~zli ıcmereleruai ilditafa muvaffa 
kılmı~lır. liiraz evvel arıf'lttı2'im 

vefhile Avrupadaki mühim hadi· 
selerin cereyaıu eınaıında ve 
hassaten Hdiıe babı olan vak.ayı 
BallcaD yarımadasına intikal edtr 
etaan hük.ılmıtimide lnıiLtere 
hür;.Omıti arasında aamİ•ı bir 
müş nre b ılam ve l lh ve 
emaiyet ıayeıinde birleşen fikir· 

lıirimi · i ma..ateketin m•kadde-
;at&oda daha eıaah ve daha kuv-

' vetli bir el birlitiDıa !üz\ ı:auna 
müıtereken kani ohuakta gecik· 

m'miıtir. ı ı 

Esasları Cumhuriyet 
Paıti i meclis rıupuaua mültefi 
kan tasvibine iktiru etmek su· 
retile bnşlıyan müzakereler şimdi 

yiluelt hu&uruouı.da Türltiye-ln
ııiltere müıterek beyannamesi 
füterinde mutabakat temin etmif· 
tir. Müıterek. bayanoaac yi aynen 
olnıycırum : 

M htere 
Vi!§yetimiz orm11n1a 

rında tatbikatta bulunma'< 
üzre şehrimize gelecekleri· 
ni yazıfJğımız ziraat V.eka 
Jeti yüksek ziraat En$titü 
sü orman f a'kültesi profe-
s6rleri ve 32 talebe aün 
flksu vapuru ile Şehrimize 

temel atma töreni 
Peışembe günü yornra 

HalkefJi binasının temel 
atm-ı töreni yüzlerce köylü. 
vatand şın iştirakile qapıl. 

mış oe törende Valimiz 
jarı clııTma 

Tahir Bag 

ile milli 

"tt.:z ·~'!Jordu. 

, ~ rrlilhK(l,fıP. ( tfl:!f 1111.fN9 l ı1. ra 
.Jtitab~n.-;ıCuınlıari,uftiıiôiJele. 
'1'inrldn fiçrincüıfm :nmtrrmeli
'n~ti 00i'İFldı "'~h,;,~v »Af.J~lt ıidt1e 

i)f v ıl ~o:> ıl rd.:ıı if "t 
ıhfikü..metJıicın~rrırı~ f411Awn· 

Avrupa devleti olan Türkfyenia 
A vrupadak.i ıuU tışıbbUıleriniD 
ve harp tchiiltclerinin milli haya
tımıza td1rlerini emniyetle heaa
petmeden f arığ olmlyacafı eşi· 

l\carc!ır. Cumburiyetr" hiik:umeti hi~ 
-n~ ............. ~~~~-;ı ıbir emlekct aleybiJıc mütevcc· 

gelmişler. iskelede · Va,limiz 
Refik Kora/tan, meklf#p ve 
daire müdürleri. tp/ebe v~ 
yüılerce halk tarafından cib olmay4n ıhiç bir pıemle~eli 

· ata ve i~u ıpak,aatıDJl maruz 
bul nmayap ~ilikia milletleri har
bin feci ııltibotinden Pl&sun bu 

ly~du Ak ma~aadmı iü<!p• ~ir 
ıulh müiiıf 1

1
1 ve emniyet bera· 

hararetle karşılanmış • ve 
'Pfo~esörlere buketler takr 
dim edilmiştir. Profesörler 

J , 

Ye~ilyurtto ve talebel~r Li· 
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Üçüncü U. Müf etfişimiz 1 

Tahsin Uzerin nutku 
Beşikdüzü Eğitmen kursu açılma 

töreni münasebetile 

Köylü Osman 
Yücesanın nutku 

Hıtyın Umumi Müfettişi•İ• fi 

ener jilt Valimiz bu muhit• b~ 
Zati elinizi, T e•iz victianınız 

fİbi fÜ&el dü.üncelerioi gibi eyi 
muvaffakıyetlariniıdcn dolayı teb· 
ıik ederim. 

Hakilcden bu rüzel möeaai· 
aayi filler yüzle açmak mıızbari 

yeti, evlit ebfadınıı:a kadar yeti · 

'' cok medar iftibardır. 
811 filzel müa11iıellia Ylcude 

rclmeıinde kıymetli hallua, civa•· 
mert köylünün ıöıterdlti feda
ltirlılt çolt ltüylilttür. Ol.dar 'bü
yülttürlı:i Trabzoa, GiroaH, Or Ju 
Rize ribi dört rengi villyetin en 
büyük bir ibtiyıcıaı lı:Gçilı: bir 
aubit içinde ıiz kuufi elinizle 
te•in ettiniz. V arolun. (Alkışlar) 

.Bıınu küçült bir eser zan et
ae yiaiz, Kültür tarihi bu güzel 
halita iyi bir şan ve ıeref ayıra

caktır. Tekrar adiyor11m, yaptıfı

•ız HM, kuvvet va kudretiaiz va 
•ali iıtidadınız htüntledir. 

Bu kadar zahmeti ihtiyar et. 
aeniı:e lııyamazdıos. Ama ıis oka
dar hamiyetli, olcadır cömert 
inaanlaraınızlti, dört büyük vill
yetin eıerini kendi muhitinizda 
vllcude ıetirdiniz. 

E.slı:i Maarif Velı:ili lı:ıymetli 4 Mııyıs 1919 Perşembe gU- ı bulll'm yordu Süı raııındıı blr okurlıımwı arı ediyorum: reli§iniz, büyüle küçült hepidlill 
Saffet Arılı:an, daima, cllmse para nU, B('şlkdnzn için lıir b<tyrıım ııtırabı ıdıın bıı)ıl;;ettller ve Ata- M kt"P 8ü talebe ile ders.- Hvinçle dolduu. . 
çok, ihtiyaç çolt fakat eleman olmuştur. I>Un Cumhuriyet. idıı- 1 t~rk'e httnben: JM.nde 11 p ı b:ışlamı~tır. Movcut yllze ibis~ Çünkü biz umıan va terıkjı 
yok. Buoun için au,ztaribiııa, di· rt>slnıo • köyf' dn~ru ! ,. Tı-ıte · rn vıu faknt maale~er el.ım n edllucekttr. D =-rsler sııbah 5,50 yolundaki rehlterlifinizı ve dir•k: 
yordu Ha~ iltaten bu fedakar ev- mBtlk cıınlı misallerle h ey kelleş vok · Dt!dller. BUyllk dıüıi ttn· dı:ı başlar hec~ 21,50 buçu~ı tiflerin•zi özleyerclt çalıştık:ça it' 
lat bu iztırarın, i:r.dırabı karşıf.ln· mlş abidelerinden 1-ıirisiııe dohn ki böyle bir suııl ~~rşışınd11 f k•ıdıtr dt>vııın eder. G~C9 ıırntrı- nun maddi ve manevi ıerefieri•' 
da her tarafa baş vurdu. Leııim- 1 şahit olduk. kıslııc•ğmı eVft>lden bılıyorımı'i leııl11rı dıs bu rakamda dahildir. lc:avuşıca~ımızdan emin bulu .... ~· 
de tarihi b r iercf olııralt buluo- G vyur, fHtıl, vo htımlretll gibi, bu ideOlf'ji llzPr1nde gl\u· DPrsler lkt kısma ayrılmış- tayızC h . t "d . . . tiJlıt 
dutum bir zamanda, bu büyült BnşikdUzU halkınıu k ndi f 'dıı· h'.rc. v baftıılıır~: ı ntüd yıtpmış tır: Zlnı1 d~rsler, KUlıür dt•rl· um urıye ı aremızıa ıs ,. 

d d b 
Kllıi derbRl ve bıHl terr ddüt '1U ıttifi ana vaııflardaa biri ol • 

Şofiıı huurun a, bu iz ira ını ,·arlı'< ı 8 rı ıa.,.t::iindr. sin leı i ode v leri. Zlrnt d{ r.iiler suo·col" '·, ı· a. J b il uıa. balkcılı2"ının aşlll, ııeni tanıdıfıOI 
aalattı. kurduklRrı hu muıızz ın eser ~ VR 1 verd Pr .. Mu l~rlh 01 tarla ziraati nrıc lık, sel:ızecillk IJI' 

1 
• . ~affet burıurıd ı bır çnreı:a var. Wc: runda ateşin hıtabeleri•le 

İşte o büyük Dahi, güya böy. knTşısıııda hPplmlz derin hir ıiır 'l'llrk ordusunun: h lh ~sa v saire.. Bunlıtr amelidlrler. riıııizde lcaynaıtı. Bizi birl•1,. 
la bir teklif kar~ısında lcalscıılc. bt)yt.cırn ve gıırur dııydult C h . t HHhÇP. ve me, veliklerde tntbi- ve top •ıyan ou aş'- ve laeyeca•1'

1 unı urıvc Honr"n ordunun "' aıı ribi düşüamüt ribi : , Beşit.:dOıil ballrn: ııı UZ!JllD- Jetlştirdiei çnuşlaıııa hu hu kııt :t ııpılarıı k tedris etliler. KUl- direkt.lle . iıı ı~ dalıilintle çalıı••1 
Dur oğ-lum dedi. Bu memla· 1 dau dutsa bu eaı,u e k.srşı, bQ ıaıta pik ıılA istifade P.dileuillr. lUr dersleıi iıı~ iı1'.okul pru~ra- şert:f hı idik.. Çıılışarale ileri atı; 

kalill bar derdine devı olın ordu, JUklerimln göıterdl~l h yran- YUzlerc nPfor ıırasıod 0 Z"'kıl rmodan alıunıışlır. Uidr,cl sınıf- her ac'ımı fazııet ltayna21mız 
Hnia &u ihtiyac11un cevabınıda ve- 1 lü l ır ve tok.dir hisleri, göğ!ls- larile teferı Ut Ptıoiş ol oln 1 la t rn h şırc;1 sı• ır ı kııd ır ~Oksa c•tına inandık. Şiadi biz bu iP•'° 
reeektir. 1 leri lfliburlrı kıbıırtscak k. dar zımgP.len bu c~rler kısa mi11dc t. Ur. Falrnt d ui"r dana ziyadq cımızın ilit ıeınereıioi rör•ekl' 

Cumhuriyet orduıuncla, Ça·ı' derin 'Y6 :şumutın olmuştur. li kurslar! bu fş için lsllfadoli kôyU, köycUlllğO ilgileadırtm bır kat daha sevinç duyuyor~ 
vufluk derecuine relrnlerin va- Knıaoenın imar işlerinde cloınaul, r hnllne kolayca getl- huısu. hr üzerir.dc tomork.U:z: et- Buda, rehbarli~iniz .. ye•i 
tın ıevarliti vardır. Bir, ilci sene 

1 
f(Ö'iterdlğl fa. llyete ön ııynk u rileLllir. Ve hunl ra eğitınP.ıı etmektedir. kasabımızda ififa&h tamaınl••-' 

tah!lil görilrlerae, KAltür saha- lan dt""erli nııhiye wlh1ilril Bay kursu diyc!Jlllrsioiı. Buyu rdu· Bir mOdür ve cu Uç öğret- yatılı oltulda külLür ocjtı k
11!': 

" ralt bunun açılma töreniai ı0' 
ııada da fıyaalı olabilirler. hatmin de bir şen•f bi ('il l r. işte arkadıışlar eğitmen ta. ml'n ile idare edilen mektepte · .-· 

. mele babtiyarlıQ-.oa lı:ı&vut••Olo .~ 
Arıkan bunua ÜJ:erine At.tör- vuchr. rıh! böyle başl11mışdır.• Bwıdan talt'!beler gıuplard ayrılmıştır. dır. Mubitimizia 6'ib:eJli~io• JA1 .. 

kO.a, MürşidiDin elini öpdü Mü- Törende: llk. sözll, kudretli sonra eğitmen kurı;;lımnın git- Her grubuu bir ismi vardır. ve balkın kültür ihtiyaçlar••' 
teheyyiç olarak bizde öp:lük. lJlr haliµ oları &Ryııı Vııllmiz tikçe artan fıtaliyetıer lu l ve Kcc.ıtt Pt'. Tıcu:z:epe gibi. hiımt:t edrcek: glan bu ıüzı-1 ti' 

Evlatlar, bizim bir nümurıe- f HPfik Koraltao söyledi. lrtic1lon memleketıe ffıt eylPdiklPri hir- Aweli ve lttlbıkı dersler şeltkülü, seve, aeve ıineıni.ı• ~ 
miz var. Bu kadar güzel de~il. I irao bu,rul o ve bir ç•)k d ·fa- mefün l bir ıi 8 ı &t iyiş e aa 'a kısınt'n wektebıt ıüt bahçeltıler ker ve yurt üzerindıs, 1ııtd~ 
Karsı• Celavuz köyünde böyle 

1 

ıar ıürekli a l kışlar lu. kesile_ n tan Umu rni 1rntettiş :sOzl .. ril. i de ytıpılmaktu ve kıamen de evlatları üzerinde yarıolti faid• 
şu suretle devam ed rek 1 fan ve il' 

bir etitmen ku ·ıu, iki ıeneden bu bitabeda 111yıo Vıılımlz. Bıl- hariç meyvelik ve b<'>hçderde rini bu E"ilııdon röriir gibi ••" 
nura susttyan Karııdoulr.ln feda- 1 1 

1·t · 
beri etitmea yetişti. i or. Tecrübe baaaa BeıtkdO:z:U ıtdımn B'"hep cra ed lmek.tedir. Bu moksııtla me"' eyız. 

1 

kAr çocukları Rize V11liolıln de - =ti röıterdiki köyleTimiz için eıı kes- klmıesl tzerlnde israrl ıı dura· civar vilAyetıure ait numune Biz rençler terakki v• t1Y 
yerdıruı ile bir orta moktep rt ı ı d 1 it' 

büyült •Hrinizi, nümuneyi ahlak tir•• yol bu yoldur. Siz vabn rak, bu adı bu nahiyeye ve. re.n <tan ı~ arıo a ve batıçeleriode yo ııoun aşıkı ve yoicuıuyuı.. .1 

1 lf b yııptırrusğı vctıd ediyorum. Siğ b k k le 1"' 
ve mitali i!net olarak ıiıtereee- aıluni rördünü:ı:, siz bu .,1c1 bi- bUyOk adamuı hangi lll ı ıı· oldukc1l bu hususta 8 r f ettiği· tal l at yapına içuı t~dkik &e· ço mücehhez oldutumuz •• 

Tarih bunu vnutaayacıtı ri
bi bende aciz t•hsiyetimle, uf 
oldukca her aınıf bılka ıizin bu 

tim var olunuz. ( Alkışlar ) lirsiniz. Çuculdarınıza hem bu sedadan iltıam ı:ılciığını ve bu. DİZ feciııkAı ı!!ı unutmıyacnlilln yulıııtlcri de pIOJram dtthi!Jcde- ve inkilap terbiyemiz buDU i~~~ 
S 

bl nn b. k-llnr ~·u .. fi dlr ettirir. Bu yindaa muhtaç 0111111 

izin bu E"Üzel eaerini.ı:e hn. aşlcı illııam ederainiz ve hemde rasıoıo r g ır u ' · \'0 tıırih, bilhossa kll'Ulr tarihi · ld' 
k üaetce ne ribi hliltC\met iyili~i onlilr okum•, yazma Ö2'renir ve vuı ve bilgi bPşi~l olıc ı~ıoı bu değerli es~rioizi !>ükranlıı 15- 4-939 dan 30-10-939 ~umuz tr~ckküllerden biri jtd ı-
yııpılaoafını düşünece~im . Orta işlerinde kola}lılt gö~terirıini:ı. bilP.r kml nu adı burı:ıya tııkmış. kaydedecektir. Diyerek hıılkıo lııritıl:ıe altı buçuk ay devam nao Halltevini• kaaaltamııui• ·~ 
ınelttcbi Vali ilv el Cele vererek Kura binasının yapılnuıında h? Diye bir su val irad etmiştir. • Urekli cJşkuo alkışları va var edecek Olun kıiii bir zaman mısına müsaade edilmiş alı'~ 
va bunu bir borç bilerek mutlaka kıymetli yardımlarını gördü~ümüz Hundan sonra kUltUr tı yı. Olun l Nid hrı arasında nutkuc u iı,:indı eaitınenlııtrla yetiştlrlle· bizleri siz büyüklerimi•• ~· 

biti · t· bı·ımesi için oku d.. hummalı ıe· .,.i hiılerile dolaurmu•t•r· C-' 
yapıc.ıtız Kaymakam ve nahiye Müdürünü- tımııdıt E'~itmen kur.unun oy. rmış ır. ,. ... • y ti 

Bu mektebin tarih vücutii ı:ü tebrilt ederim. ı;;i:ıler var olun nadığı rolleri ve gelec~k za- Nutku mUteaklp dttvetlilere bir faaliyet ıarfedilmektedir. buriyetin feyi:ı:leriai yayacak ·r 
16yle olmu,tur: Sürekli alkıtlar ) manl"r iç·ıo bu yuvalardan hak ve misafirlere mektep tf\raf11J- Uöyle bır eseri memleketlerine o feyizlerden berkHi iıt~: •• 

.. ~ 1' d B "kd kadar içir.!relc yükıeltrcek tY 

• ı .. dlhlmlz taydalııı ve ehitmenlere dan haıırlanu ış olan s::ılonda azan ıran aşı Gzll balhıaı b ,.,. 
., 6 IS d t b · ıı. d · f l" bu aile mÜaHeaHiDİa bir &I .lı 

1 ht• bı Adı· d•t"'D vazlfelerl vuzuhla ltı:ıde bir öğle yem~ı verilmiştir. can an e rı e er, yenı aa ı- ,,, ı.a • B t · i ö k dil "l 1 · veJ vücut bulması ea befe~ .Jı: lyaca Uygun lr iye Ilı aalatlılu. Ve tekrar Heşlk- ıı müo sabetlcbı .amek.tep Oğ- ye lerın g rme c6 m zı de W' 
t ı 1 b · 1 ll t k 1 i lir arzumuz olmuştu. Yii of 

dftıQ keUmeıiae ıö2Q lotlkal re men er nden Cemil Kolçıı~ıa. u Yell e 8 e ur ey er ı . 

1 

yardıml~rı~ıal• bu arzumuaull ,_l' 

bina s 1 istiyoruz :!ti~~~~' b:::~~·~r;::·;.~":: ıuıTttlrliaii bb11zhoalındJld8ayrıenn Sl!.B)'lne ·, kd u'. z u·· ne gs. ,·AdL T,· ş~N ~~ru·:m::;:~.~~:·:;::~:~ :: 
dllect>~illi tebaruz ettirerek aöıU temelini uturlu elleriyle ıbllll•; 

Cuahuriyıt HüküaetiDia Trab·ı lı o!dufu bdar rutı.btttle de mü mektep mQdUrllne bırıaktılar. b 1 bizi muvaffak kılmanız •• •1 

&OH verJiti iltfüadi emeklere cadele için yakılan ıoba yüzün Mektep mUdUrll tarutmdau ve gelişin intı o an lemennimizdir. ~ 
ratmen hen6z tatmin edilemeıtftD den içerdc bir mu" .ıd .. t oturduktan i d dil U l b. t (t b d Bu ma'- t f d b•r' 

' 11 " ra e en g ze ır 1 1 e en Halk partlsinirı öaUnde iki Bir di'hUoe giden alay gibi bir· . . "'18 u run a ~ 
bir ihtiyaç vardır. Trabzon: Yurt- ıonra dııarı çıltanıo hamamdan h Ik O 6 ve varımlı çal 1 · kill sonra 8 namına ııman otomobil bekliyor. Kıı file kala. biri 11rkasındıu otomobiller yo. ışma ara 1• ~ 
taki iktiıadi, cotrafi ve KGltürel çılcan aibi bir ihtimamına ihtiyaç YU t t d 0 d bl labilmek için ilk h led• • CflS&D ara ıu a a r ou- bıılık, daha bir otomobil lllzı-n, lıs dOztı ldU le r. DU'1Une, 11e yrana, mer 8 

_, 
••vkii il• mfttenuip bir adliye baaıl ediyol'. Taraflarla bildmı"n t k ö l ı t" B t kt ~ iht" l it 1 b 1 u'f0' u ı; 1 enm ş ır . u nu u " v11kı tı ge çiyor, dokuz• geliıor. törene, Bt>şlkdUzUne gidiyoruz. ıyaç a arşı anmış u uı1 ,Jtl 
.. iaa11a4H malarumdur. Bazı yeni aafea nefese relt c~le kadar yakın k b d bir d"" o t kt p Rehberli11oinizle bu ertıı-1 _k - 11a • ııı • r a me e Çınarla Uygur; nihayet Mu ım· BeşikdUzll, bizi öyle bUyü- 6 m JP 
t .. killt iıtisna e.füirH di11oer dev· bulunmalt mec'.:>uriyetleri de zile- ı dil hl de b ı 1 bizi ileri aötürec 11o· • io••" <> açı mesı *'• n u ıınu muş- merle Uralm m 1vafakatı111 nhp lPdlkl, bi:z:de öyle lni.ibalar bı- 6 e6 ı•ı•e ·- . .d' 
let dairelerinia kendı"ne go-r• mü · redilen mıbzurl~ra katılıb"ıl"ır. t '-ıymetl" d" kt"fl · · · L-'-1,,....-.. • ur. bir otomobil d•ıha temin cdlocJ rıktı ki·, ctönUp ıı:eldikten scora "' 1 ıre 1 erıaızı ""• 
a11ip bir binuı vardır. T fl ~ tcyiz ara arı vaaati olarJk dörl Uttnu müte kip d ğe li yola girdik. Umuınt Mnfottl~l- bu fnllbaları:nızı mt ıl yaz:ıc ıtız, · ı.J•~' 

Fakat hultuk aabkemelerile kiıtilik bı·r davada avu'-atlarına • · · ı Sayın V'"' • ı' le B"'yil" y .. Umumı MDfettı~ım l Tııbsln U mjzle Vall:nizl beklemek Uzere nereden b-ışlııyacııiiız diye Çı "' aer 1 
u 

icra dairelıı,ri•in bulundutu Uzua b ı b"l b " · b :l il ·1c J ~a.,.s•· ./ lı: it L yor u unıa ı c ur.lıırı dinleye· Hr d"J )'ine lrtic1ien çok h "li~ Altı pa rkın öııüuıi otomobil.er- nar, Çulha, TuDcay blrblrlerioe mız aıımız· an e sı om./: ı 
u a taa.i adliye binaaı iıa hallı:ın, r•k al:uıiyetten lıtifade edecek i hlt l d b · k - ..ı~ •••urlarıa, &'#ulatlatı• bihaltkı• b r abe rn uyurmuı>Lur. dtın illdik, paı·kıı Y yıldık. Şimdi oruyor .. Bir er~ bs~layıbllsek ızekllle"mesloi ,, tabii onuo ,•-;_, 

aamiioe ve dia-•r avultatlare yer Sık sık alluşlaoııa bu bltııbeıı;hı- ç bl t ft .r• k ökü d k N · " " I" 
tiklyetiai celp •tmıılttıdir. Filba- yo'-tur. anar r urıı ısu, uaşw:rn Ö· ar uı ı n e ece . e ıse yaptım,· iıtımı ç~virdlm, ooıı•rl 

111. de sııyın Uzer eeitmen kursu ö d T k: d kika biday•lt• huıusi bir mea· bür taraftım tek tek, il"UP grup nce en uncay, ar asın ın gördQ .n ve duydum: Bir a• f 
Avukatları• eabkemelo tie non tarlblal izab ettuer. Kendi- t ç lh bl n tu " p d • ke• olarak yapılaıştır. Taksimatı r pozlar çeki orlar. ~te Umuıııi u u rer ver r ya..,ı Y8 Z· ce bitirilmek: l~lo durın• • H, 

di~er davaları da dı.nlemeleri v'"' ılnin hazır bulunduğu tariht bir · · · m h b 1 dılar Ben de bu t •'"' Hfer ta!ları ribi bir biri üstünde 5 "' l\IOfetiışıınız ve Valimiz teşrif fl&" 11~ 11 
• an· lışılan liae yapıııoa iÖZ ti'.'' 

mahlt · • L • · t" tophtntıdan bahsetl'ler ve dedi· d u t ı d ı k ,.....~ ve bele muhakemelerin cereyan eme•ın umumı ve ııoazaı ıç 1• etliler. 1113men hnrekP.t edece- 8 gör şıer m • uyuş arımı 8 • Yao yanı iki eıer; lld b•f P"'~ 
ettiti yer bir ıHdılı: oduı dar· badini ötrenmalerini ve bunların lerki: ğiz sondık, birde blk.l!k ki Be- settirmPğe koyuldum. Trabz00- Y aşamaaın, llerlemeolD, yO 1~ 
hf1acla ve ~aklindedir. ilmi va hultuki müdafaa ve bita. - Aziz JUrlteşlarım: lle- lediy., reislmll B hrl Doğao.ar dıın Olnsuna gidiş gelişin lnti meıüo mınlvelelerl; K•IP' t-' 

Merdivellleri 4ie çok dardır. beleriai dinleyH halkında ,hukuki lebet uoutamıyııc.ığıaı bir hlsi bir köşeyi ıöalermek: için MU- b larıoı ynzark:eu Vakfıkeblre dininin cenneti vaat etot• 
Gilade llı:i aabkeaede vuati otuz 1 lı:tlltürdea iatifadeleriDin temiDi te11ciOfle ben de bu tarihi top- rettlzimlıle birlikte parka gir· kndar olan kısmını yazmış ve varatun ocı.kları •.. ,, ~ 
kırk tlannı• mubaltemui görtil- baoh baıına arzu ediloa vaziyet- lantıda baluouyordum. Toplantı mesiolorınl.. Utomobııler hare- ciahıı llerlslnfll deva!ll edem~den Bu iki hayat, fıyll abl ~ 
diitine ve lııer bir tiava için 

11
, 1 !erdir. bllytlk AtalUrk.'QmQzfin yaksek k h bl h ld Qi..ecino Beşlkdllr.ll seyahatı çı- yUr~k.lerlmiz kabara ~·-~ 

H 
huzurları ile •ereflenmlcıı bulu- ·ete nır r a ~ yol bl)yun- kınca mecburen g .rl dönüp tek seyır edip geçerkeıı •• or 

tarafın dört ve ıahı·~ı .. r·ı de bı"r alea c~za mahltemeaile de ., v da ııralaudılar Kefıle Y''l Ü"e o• 
'.. nuyordo. O zamanki Maarif v 4'· • "' '' • rar ayni k.ıs m nzeriude lilemek, UzP.re karşı öyle t11kdlr, O ~ 

ltab•l edilse : alAltaları olan avultatlımn birbi- rinde grup grup göı ilşüyllr, Va- mirıaet duyauları lçiracl• 1.-..-
Du b .. d rinden uzalt bu dairelerdc'-i 

1
• .. ıe · klll bir şark ı;ocueu olan Saf- Hmiz Maarif MUdQ U u .kd atlayıb geçtiğim, gözUmden kı- ., ,.,.~ 

r•tma arıcm • aabke· "' .. tet Arıkan da mecliste hazır . • r ne ueşı Q. çırmış olduğum bır çok ş ylerl tıldı ki.. Bu eserleri o11d• ~ 
meye evrak ita ve takibe ve ilim rini takip için çektikleri zıhmet zü. ve tılitınen kurôu bnkk oda ve huırnslyetlerl yazmak: istedim. cumburiyet bllkQmeU•l• ~ 
ve vHaik almata ı•lealerle iki ve birinde iti olanı diter mahke· flldrler veriyor, MIH~tllşiıı:ılz; Ve Glresuna gidiş, gaiişin ioti. şehre l'erdl.. Oııdıın oac•,.. ~ 
yüs ~11.i kişiye balit olan bu ra 111enin bcldamak mecl:>uriyeti ve tie mahkemeni• mehabıti endişesi yanı Ata parkı yııırut.ın ve uuuu balarını Beşlkdilztl lotıbalarıo· geçea baoel Vali bıı şe••· ~ 
1 belıtın bu d' d ı·'- d ı d b d b it vardır. Biu vaziyetinin da amil h d t a mer ıven en inip a aıı.a ar arın a u yilz en e - başmll en isll2loi, baş bJh1te· d :ın 11nraya bıraktım. Şimdi kendisi ve ile de bükıl .. ' d' 
çıkmalau hiç ta ra .. at bir balda lemeleri ihmal edilecek işlerden olduğü mehabet: Mahltemeye ve vanlı~ıoı f.1pıtn 'l'ııb;)ln Uıt r lisenin yükselmekte olan mub- çıvl çaka bildi ml ldl .. Dl11 

tmiy d "ld" hakim huzuruna gelenlerden bele- .ıl eereyaa e or. e2'ı ır. bir tUrlU p:srk.tan ayrılMnı~o-, tetem blnıısıoın önUndım gt=çl. şnııerek ilerlleyoruı. ,,.,, 
K L baıa altlı d" lenen do~raluk ve ibtimamin te· · · M J ç lh fj '"'" ırıı. m mer ıven yan Gerçi bir bina içinde de bir 6 emırler, dıreJtlitıer veriyor. ~ at yoruz uammer e, u a bele· Çulhıt ile Muamıııer .. tOlr 

yını iki kitiaio yftrümHine mü mahkemede meşıul avultatı dlfer mioi için de aanevi bir müeyyidt on buçuğa reldi. Valimiz lıiı' dlye ltlnl üzerinde musahabeye babeyi mUoak:ıtıra doı•~.JI 
•t ı d t "b" L ı ki h oldu~u ciüşünülerek şeberimizle Ur 1 t b"li bl ~oı,P" aaı oma ı ı rı ı ıı.arşı 1 ı ıer- ma ltemenin beklemesi zarııri ise- o. aralık : " P1tr.k.a glrdiya kolay ilriştiler Stadyumda tudbol oy- a O omo ı D r • 

be t 1 l d h t 1 11o d b mu-ten11ip bir adliye bin:ı. ı.ına oldn k yan aelmt.:ı dlnleyor .. fi • re9ae er • ra a sız ıgı ınu. e u rünlı:ü vaziyette tercihan k•>lay çı umu k:L .• diyor. Hu nayocbr. Y tol bnitıoeoln öntln- • v .. 111 
cip oluyor. Nihayet relenler içia bir tarafa aidı·p ııra beLlemekle il\tiyacıı111zı takdir eden sayın hü- d vösıteri o k·ı At k d eçerkeo bUtün başl b E, artık Hacıbeşlt 10.,., 

• ıı. ı L ıı ., Y r ; ıtpar sayın en g ar u gı·rdl.... YeşlllikJerlll lY-
d. Luta ıaL t .__ • ._ t b l d d L LQmetin bu i•ee ıı.oyacaoını u·· mit bi il · ,. a. 11 • ıı.a , "uçu" a u u· ora a a 11101 vakitler rcçiriliyor· " y • MUfettışiwizl okadur sarmış ki, heybet.il naya çevr dı . m.uhte- ~Ô 
aurH bir mlddet de zararlı ta· ki buna aahal kalmaması ı•yHi etmekle beraber biz ancak teariioi adetıı Atapak, onda idefiks bir şem ve heybıtll de~il; Hakkı ilerliyoruz. ;>ılfJ' 
velı:lı:uf vukubulmaktad"·· Muha- an.udur. temenni ediyoruz. t11ı1lr 1apmış.. Tuncııyan ifadesile " el em~aı Cevdet 
~·•• 11loalrrı ho!a lı.'l' D so~uk Blitün iu •tıtalealaran üatün· Avukat Zihni Can Nitıııyet teşrif edtıblldiler. Dln b~ykelhsşmesl, se~lık:flkrlnln - Sonu var -
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Yediğimiz Ekmeği islih Etmeliyiz 
Köylerimizde halkımızın çoğu mısır ekmeti 

~er. 

Mısır ekmeği buğ~ay ekmeği kadar makbul 
dt~ilse de kuvvetlidir. DUnyada bu ekmeği yi
~'ll başka milletler de yok değildir. Avrupada 
"' Amerikada bunlara çok rastlanır. 

Mısır unun.lan yapılan hamurlar buğdaydan 
~•pılanlar a-ibi ekseriya mayalanmaz. mayalan
~r bile onlar gibi elcşimez ve kabarmaz. Köy
~t'ltnizde ltunu fırın ekmeği, tepsi ekme~i, saç 
~ '-le~i plleki elcme~i ve bazlama diye bir kaç 
~ tltı yişirir ler. Saf mısır ekmeği taze iken iyi, 
~~etle yenir. Fakat mubarek, çabuk kurur, çok 
.: tlleşir. midelerimiı onu güç eritir, kolay kolay 
--~d' ıreme:ı. 

~ İyi ekmek kabaran, içi sllnger ~ibi delildi 
~Yumuşak olan ekmektir. Mı&ırdaa da iyi, piş-

\'e hazmı kolay elemek yapmak mümkündür: 
~ Avrnpada mısır ekmeği yiyen milletler bu
ıı.. bu~day unu, patates unu, soya unu, fasulya 
~ itbi ıeylerden bir az katarlar, sonra böyle
h ~ Yedikleri ekmeği islah ellerler. Biz de ayni 
~1 Yapabiliriz. Memleketimizde buğday, pata

. ~a ve fasulya ziraati vardır ve günden 

Bir Trabzonlunun 
ihtisasları 

~ 1•ıilctlüsüıulı ı;itmın 
""''• •çılJı. •in11 hisim 
\ ltpılmekta olan lise-
~·'••ı lc•a•r •ar. ıor-

"'-~ Bu 6ina lca,a mal 

' 12 hi11 liragal 

' P•ruını /cim """;? 
r~' Köglü! 
~tliirn, bir lcaralcol ıör-

'? Bun• lcaçcı mal ıtti-

' Bilmiyoru~I 
' Kim yaptı ? 
..... ""' .. IJ .. ~oglü! 

'~~ 011ıiıtı lskefigtgı u;
~, ' Buratl• Ja 6ügülc 
t~,._ lttılcı16i11 gapıltlı;ını 

111. 

'~ Bu melcte6i .kim ı•
lfit;t~, ~· lcoJar ,,."' ıarfı-

ı,~ :araıını bilmiyorru. 
ı,1 °ılü gt1pıgor I 

'fo~d.~,. bir his 6oJna
~· ~l•umı itmi,ti. Tulıof 
' '' !lorfiurn. Bir /cas.6a
~t' '"•rigrJı geni g111i 

•"ı:· lcerelcel. lıülr.IJ.md 
~ .c:;."•n gapılJı;ım, 61-
~ laıı,iget ti6itl11i ,... 
~ ... ••1c,,,_,. -. i .. -. 
.... , •lftlt fOrUJO", 
'" •tııauı · '8 . 
, ~ •ıta lcim y•ptı ? 

'-•' A ~glü ! 
~"' ·~•la ı• lcuıılci 
' /\ı lcını Y•ptı 7 

, 0tı öıl• / 
~ tri,.,,. -' le .. lıJ .. 
~ tle 111 O!J , go 
t'e. lcöglü, g•ptın Ja 

~ ~ilet fin ıomretla ,, .......... ,,,.., .,. 

m• 111ıraıimincle ien de 6u· 
lundam. 

OroJa önümüzdıki Jeo
redı tıJriıattı 6aılamak 
üzrı iügülc salonlu, beı ıı-

,.,f lı 6ir mıklı' 6ineıı •ç ag 
1011r11 inıaatı ilcmal ~tlilecılc 
ol•n hiilciimct 6i11ası, fJe ıim· 
Ji Jı tımelleri etıla11 Hallc
ıvi... ıortlıım: 

- Mektebi lcim *"ptı ? 
- Köylü I 
- Hülcü.t11et iinaıını /ci,,. 

ıoptırıgor ? 
- KöJJlü I 
- Tuhaf şey pektfll brı 

temel atma merasimi !Jt!/fıl11n 

Hallt.tt1i binasını /cim 9•/I · 
tırıgor ? 

- Yi"e lcöglü I 
EfJet. şehirllJ111 /cimse 

11olc, her laagırlı iıt elini 
az•lan, her hııgırlı işe ıa· 

rıl11n lıöglü ... 

Tjr/c lc.ögliıü %atın •sır 
larJır. f ıJıılcirlı;ilı. metin
li;ile yüksele ıeciyesini ta· 
nıtmıştır. Buıün ııltirliler 
Camh•rigıt lcöglüsüntlın, 

örnelc •lmaktaclırltır. 
Köglaler gap•r da ı•· 

lıirlilır nı g•,nt•slarlc.i .. 
K<JhveJı otur•p. lceıif Çtı· 
Itır, elinı Jı 6ir ı•ı~te t•
ırıı, Çem6erlogn nı Jetli, 
R•ıve/ı nı a11lattı, Musoli· 
ni nasıl Jinlı,i, diıı iir 
ıürii la/l• "alcit öldrirı11lı
rlmis •% dı;ilJir. Şu ••· 
lı•lck•lc lci, lciglü gdpıgor, 

fıtl•lcirlı;ını t11J1aJi ıttiri
gor, şılairll Jı ganJa11 •• 

uıt14tt11 i•k•ı•r I 

güae çoğalmaktadır. 
Mısıra buğday unu ne kadar fazla katılırsa 

o kadar çok k~barır. Dört kilo mısıra bir kilo 
buğday unu karıştırılırsa mısır kendi tadını mu
hafaza eder. Mısırla butday yarı yarıya olursa 
ekmekte her ikisinin tadı duyulur. Buiday fazla
laşırsa tadı da mısırı bastırır. En iyisi iki buğ
day, bir mısırdır. Böylece hazırlanan ekmekler 
kabarır, iyi ve pişkin olur, tadı ve lezzeti kara
rını bulur. 

Mısır ununa beyaz f asulya veya soya f asul
yası da kanştırılıp ekmek yapılabilir. 

Soya kuvvetlidir, çok besleyicidir. Yağı çı
karıldıktan sonra kalan küsbeden yapılan unlar 
mısır unu ile karıştırılırse çok lezetli, kuvvetli 
ve yumuşak bir ekmek yapılır. Bunun hazmı ıa
de mısır ekme(inden daha kolaydır. 

Soya yağlı olduğundan hamuru biraz ya
pışkan. ekmeii de yağlıca olur. On kilo mısıra 
ancak bir kilo kadar hatta daha az soya unu 
katıhrsa ekmek hafif tatlı ve kararında olur. 
Sürmenede daha az katarlar. burada soya da
neleri mısır içine harıştırılır, değirmende böyle 
öğlldülür. 

Bir temenni 
" Tanatlan Batıya .. M •. 

harriri lımail H11bi6in Je
;1rli k•lımind111 çıkan 
''Ataiürkten hatıralar fJe 
i6rıtler,, atlında bir lcitahın 
nıır etlilJiii11i ""inçle ha-
6ır •ltlılc. 

Adına .,, Hırinı lctırıı 

tlırin 6ir la11granlılc •• ıag
ıı ilı 6a;lı baluncu;amuı 
E•ıtli Şı/imis Atattirlc hale 
lcı11Ja ı••ıla11 eaerl1ri, ç•· 
crıklarınıaııa en lcıgmttli 

iirır hazinı ol11ralc llır•k
mak için 6anlartla• 6irır 
ilene etlinme;i lcıntlimize 

6ir borı 6iligorrız. 

Atetürlı h11lclcınJa gası
lacalc laır 1111,· mulate•a 
iti6•rllı kıgmeti •• olıırı• 
•lıun ili•ce. t11ııJıjı 6• 6ü
gülc ünvandan c•l•yı 6ir 
kitaiı m•lı.aJJes laiilımıi11-
tl1Jir. 

Yalnız: iıerıt ıtmılt. 
istedijim 6ir nelct• ıserler• 
6içilın 6•halardır, MHeltJ: 
T 80 ıahif ılilc. bir ki tol' niçin 
75 lc11raş olıun ? iter 6üi-

'' 6una vırme;ı miiıaid
miJir I Ö!llt z•n ıdigor•mlci 
bu 75 lcur•ı 11elc aiti ılliyı 
inJirildilir. Vı •aıit i.ı· 
rintlı tlı menfi 6ir t11ir 
gapmos. Çünlci 6u /arl<ı 
matl•lc ıurette ••lıı aJıJi
ni çoi•lması tılaf i etlıcılc.· 
tir. 

Fakat nedcnıe,' bir dürlü 
6iıtlı lcit•p fig•tları •ca&
lalıl••atlı. Sottra ilr tlı : 

01c.,,.ıııoru• I cigı lı•l
lca halcıı• ıcr1 6ir .,;rılc •. ,. ..,., .•. ,. 

Misal ol•ralc 60 lira 
11 aaı alan llir mımaru el• 
alalım. Elinı geçen /cırt 
•ltı lira Ilı ha mım•r, 11ilı 
tfttııra/lerıntlan lc.uar•lı t•· 
zetı, mecmrı• '" lcittıb11 •g
Ja nı •gırahilir? lcırlc altı 

liralık tlar iir llüt'' "hao•· 
yici zarurigetlen elan ,,..,. 
r11/l11rın ganıncan ikin~i 
Jırecıdı lcalan 611 iı için., 
agırtıc•iını tlüıünı6ilıcı;i

miı rakam lcoslr.oca "' lcor
lc.unç bir sıf ırJ ın ibaret 
olec•lctır. 

lllet : Olcamamalcto f11· 

ga hu ilatigacı Jugmamalcta 
dejildir. ( Bm iddia haksız 
6ir isnat olar. ) Milcilcis 
H•lklmız - bilhaısa Cam
h•riget Jııorinden sonra 611 
ihtlı•cı tam:ımilı cagmuı
t•r. Falcaı ne ga•ılclci; Jaj. 
lc•meti•iıin altlığı iitü11 
t•diirlıre ra;mın, 6uıünlci 
g••dc fit lcit•p f ig•tları, 
nuf•z•masan 6ügük bir elc
seriııtini teşkil etlen halle 
"' kiçalc memurlarımızın 
mali Jarunıların mriten11sip 
Jıjiltlir. 

Bu lı•ııııta •lınactık bir 
ç•lc ted6irler mıganıntla t116 
adedini artıra,.elc fiyat

ları inclirmelc •le/• 111111 
ille tedbir olaralc ileri ııi
rülebi. ir. 

Mıselı il11 yalcından il· 
1ilil1ri11 gap•calcları tetl
lcilcler hu işe 6ir çare hula· 
6ilir 111nırıs. Bin dtiıen 
ıimclililc 6ir tcmc11niıl m iia· 
rıttir. 

saı.,,,..,. ,.,,.,. 

Mısır ekmeğine beyaz f asulya karıştırılacak
sa onun da soyada olduğu gibi daneleri mısır 
içine karıştırılıp değirmende birlikte öğüdülme

lidir. 

Mısır ununa patates unu da karıştırılıp ek
mek yapılabilir. Dört kilo mısır ununa bir kilo 

patates unu karıştırılarak yapılan ekmekler pa
tates lezzeti vermez, iyi ekmek tadı verir. 

Fakat patatesler bir kaç türlüdQr. Hepsi de 
ekmelcliğe gelmez. Suda pişirildiği zaman unlu 
bir kıvam alan, sulanmayan patatesler ekmek 

için maJ~btldur. İlkin patates güzelce haşlanır, 
kabuğu soyulur, bir kap içinde ezilir. üzerine 

mısır unu dökülüp yoğrulur. Ekmek bu hamur
dan yapılır. 

Mısırı kıt olan memleketimizde buğday, so
ya, patates ve fasulya ziraati mevcut olduğun
dan bunlardan istifade etmeliyiz. Buna hem ik

tisat etmek için, hem tatlı ve lezzetli, yumuşak 
elemek yemek için ve hem de hazmini kolaylaş
tırıp vücudumuzun sağlığını korumak içia alış
malıyız. 

Kazım BULUTAY 

Yomra Halkevinin 
temel atma töreni 

- Bııtarıfı birde -
tcrdilclırini ıöglemiı ve g•
rın buratltı giilcselecelc 6u 
lcültür "' inlcildp abidesine 
lc•'fJuım•ı ıaıılGn Yomr1ılı
ları tebrik etmiıtir. 

Valimi&d'!n sonra öğr1t-
111ın Hüıeıi11 Er/can a~•iı 
Jalci natlcan• irad etmiştir. 
Ba11tlen unra V ali111iz, mil
lete t1ı memlılcttı hagırlı 
ol111n tıme11niıilı Temele 
ille harcı atmış mütaalcı6111 
Tahir Baglcal, "' (his Ata
tirlc ıocalcları onJan al
Jı;ımız narl• hır ıegi ye
paca;ız. gartla nar ıaçaca
;ız} sözleri 10 gaşıntlalci 
Ayten Arag •e 9 !l"ııntlalci 
Zelci Özalp temılı laer9 •1· 
,,..,ıardır. 

BanJan So11ra V ali111ir. 
Re/ile Koraltan h1r •.ıman 
11oer1/c gaptılcları gi6i lt.ög. 
liil1rlc hıubiluıltlı b•lunmrıı 
Salih K11kin •dındtı Sin
canlı ilatiılr 6ir lcöglügı : 

- lşlerimi•i naııl ba
lagorsun, n•stl tiiiger11z 
ihtig•r ? 

içine uzayan Kodil golan
dalc.i kagalılcların parfalan· 
maıı için köglüler gorJım 
istıJiler. Yomratltı lc.öılülır 
arasında ıeıen çok iıtif•· 
dıli ıünün heyecanlı hatı
roıını el 'ci11 g•ı•malct111ıı. 

,w_ F. 

Hüseyin Erkanın nutku 
Sayıa 1urdda1larım ; 
Boatto burada ölmezler Ol· 

•Hl Btı1nk A.tımızıo deb11ıa1a 
dotdutu kut11l bir •IHHIHID 

ltmellıat ıtıyGruz. Bu temeli 
ıtıl111 ni11lı, blrlmlılo detil 
~eplaıiıiıa 7ıpılm111 için çılış
tıtıauı, içinde lrtaaımızı, klll
tlrQalılln ıtıjını ılaca.Qu. Bir· 
birimize kıyaaşacıtıı yunmı
ıı• temtllal atıyoruz. Meydanı 
ıetlreceti•lı bu HılkHlmiı 
bill1or111auı ki : Cuıalıuriytt 
Jbaalarıa kıJAıtı'1r. 

C•mhulytt blıe kllttlr 
~tflllalıla, içtim.al blrleı•eala 
vt cltrllet•Hia kıpılınu 
lflJOr. 

Arkıdaşlul 

Bu kıyoak, kacıklıtaının 
n aamlml1etıo birleıtlği yerdir. 

Blı burada mllll OlktınQ• 
ltllıl H a-oruı ıtıtıaı knaıı
catJı. HalkHleri, AtıtUrk 1akı-
1Alın preoılplerlnl bılk ar11ıddı 

- AllaJ.. Hülcfımetten yıpılıa111, dertleımasl ve kOk· 

l H l 
ıeıııaesl içhı kıırulmuıtur 

razı o sun. " şeyi J•pı- · 
_ .. • itte bu kuruluşta HalkeTl-

fOr. Halc.umetc Cıımlıurııı •izin Atatürk Tt Oaua lılotlH 
tı 6izdı11 tiua. g-ldf!tı Mllll Set İsmet lnoanuea 

- Dojru söylt. Ba söz- 1nk11k e•JHloe UJgua olabil
/eri i,inclen mi ~ögligorsa 1? ıaeıl lçha Ttlrk kOylUıllnQ Tt 

. Tlllk kUUtalal buııokü medt· 
- He. flallohı I af yetini tımha euıaı Jllk11k 
Rıfilc Koro/tan yanın· 11vl1•1• H tarihte llyık oldu· 

tlekilerı tlö11crek : ğu mevkle çıkarmık için çıtı. 
- Sözleri tlı atlı ıibi ııcıaıı. Bu ır•lııaı aııdı blH 

ic.Jclra / yol "ft Ir.olayhklar &österen 
1111• Oçaacn Umumi Mııtettl
•lmlıt "ft kıymetli vıllialze yQk-YomraJa •ol iıleri üsı

ıi1ıdı ıörüıilJü. Billı•ıı• 

11olai1••l11 •• /••I• kö11l~r i 
~k şülırıa. ve mlnnetlulmlı' 
ıuom!lf! b!ı: ~J•w aw.ı .. , 
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