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jj ~R=-a-va-===t=a=a~r=:r~u-z~la=---r~ı~n~a~k~a~r~ş~ı~~=""'""P~ar=ti~mi~zi~n ~ye":""':"n..--i ~KA~Z~A~LA~R-D ........ A~T-E-TK~iK ___ G_;-z-~-L:-R-i 
~::. pasif korunma kurs/arı me~~.~.~~~~;.t~eri Vakfikebirderı Şal /(•'' H Münhal olan Ankaramebua· pazarına 

,J:~.. .. asta b~kıcı hemşire kursu ~~~==da:":::~at Bei~:~~ Tam ucun•basınca aım 11 sınd•~·:::;d~;~;'.,R":h~;;: 
p,la&PUtun halk O 1 k I - k Ergün, Kırşehir mebusluiu- nal sesleıf şakJrtadı. Krıena· far da var· 

~a g6 Bir h ft d ÇI an UrS ara a in akın devam ediyor na Niğde P.arti ve Belediye rmd•n dere geçen nahiye- ilk dinlediğimiz söz bu· 

llkJe k a • an beri devam .. h . reisi Dr. Hü~eyin Ülkü, 11in bir kutu gibi güzel içi k ~ 1 
2 te olan Hav t cum alındeki al kalarına doktor B. Osman, bayanla- Seyhan mebuslug·una iş Ban k t / / ,J ·ı · gün u s Cağın gdrülmemiş 

, J ./ a aarr h tJya aş tır ı uöşetı mış. derecede oıu~u idi. 
~ rına karşı Pas'f k uz- fa it olmuştur. rımıza bir yaray• fennt ıe- kası umum müdürü Salahattin Toz TOk, rogmurlu h11v•lar- " 

ıral 1 orunma 8 · "cif," •rı •ayısız nıüd · 1 Kunlard Hava taarruz- kilde nasıl ıargı y•pılaca- Çam ve Sifrt mebusluğuna da da çamur olmuyor. Ye- ını 'EJin en mükem· 
dolnı k avını er- 1 I por 

d ,, a ta bütün b Ik b arına karşı Paıif Korunma ğını anlatmıt ve bu mevzu eski Konya mebusu ressam nl bir hükümet bin•sı Y•pı- me ,r: ŞLJbe/erinden biri 
•. a~,ırslar"' fev,kaıa-de ba' u ş ld g·un• k ,. "" ır la tedbirleri hakkında dolgun fizerinde uzun izahatta bu- evket başkanlık divanınca /Jyor. Nahiyenin eski tarz 0 1

' U açı f1Jbirile adam 
ıını ı. 1 göıteroıektedir a · lunmu9tur. parti namzedi olarak göste- y11pı/11rı •rasınd11 iik ,ak/ akıllı inandık ve fakat at· 11sı•,. 2 . ızabat verirlerken bir taraf· J • • 

ı.ı 00 -· 300 K' . Sayın •alı'miı Oıman rilmişlerdir. Sayın ikinci ol•n lnıaat bu hükiJmet _bi· fDn utJ 1nınce "t6vbe .. de· 
uı " ı ıttı 1 tan da bu derslere ait mal- ... d'k lr:ı r onlar k•f· T • an s b Ad b muntebiplere bildirir ve iliıı nıuıdır· me ı .. .,, e o kadar.. Jf.'0 

1. a ı gelmcnıiı ve zemc halkımıza göateril- a ri al açılan ütün d k'I I k sıkı 
22· salonlar terk . mektedir. kuraları gezmekte ve icap e erim. Daha b•şlcQ bin l r da ı o u ette ve yıllllrca 

nıoto-rlerde k ıedılerek açık eden direktifleri vermekte C. H. P. Genel b şkanı yapilac•kmıs. V•kfıkeblrder. hayvan sırtı g6rmiyen bir 
,,(, b urs ara de Dü d H Ik · l B k'I D R ~ ü ut bu u, /ı ı iste:1 ec uriyeti h l vanı n e t.vı aa o . dir. Ç. H. P. Tiliyet idare aıve ı r. efik Saydam. k~n konuşu le 11r•srndı: bun· c c ~unca yo cuıuk· 

eTI ıf 0" ası olmuştur. nunda bayanlarımız için açı . /afi dlnlem/ı;:: hllflfımızd• d• tan sonra ~allana, si/kene 
un rece b. heyeti reiıi Ali Rıza Iııl Tilti h I r l 1 rı )2. ,eh . ır muharriri· lan «hasta bakıcı hemıiro ln ma ıu Ü k11/mıştı. ne ha e ge ir, tasavvur edi· 

ıı rın _ .. t d parti ocak teıkilatı Ye te· 1 fld f" 
;ı •ı'nd -...u ea dit yer- k u r ı u , ... fevkalida bı'r A k 19 ( A A ) niz ~ ez ezik t t c açılan bu k l w " ıekküller reislerile kursların n ara · • Bu te11h11 yerde kiminle c1ı·· ··dük ı Hf'J ~ma es_e 

Si Zoıiş ve h Ik ura arı alika ile karıılanmııtır. As- ıeyri lberinde bizzat temas Muğla vilayeti dahilinde bu karşılaşeca4ımızı Ye gecsyl ~n ~k Yvan guzel yu-
' a ınıızın teba. kert hastanesi baıhek' . lar yapmaktadır. yıl tütün mahauiü çok ne- nasıl geçireceğimizi düşünü- r~yor, ~~!in. biz idaresini 
~ f? l ımı fistir. Tütün ekilen saha yorduk. Ustalarm çekiç ses· bi/medıg mız için •· tms ,. a 
1 (l;~Ilaza arda verı·ıen Sadettin Uraz 8623 hektardır. Rckoltanın /erini 11ksettirdlsJI hükümet k1Jlkıyorl o zaman lankada 

beş milyon küsür kiloyu bu binası .ranından kadife ka - lank. /4~k I Gerçe b•ğ1rsak· 
; 1/Q f l Cumhuriyet Halk Partisi lacağı umulmaktadır. keti/ '" llcivert ttlblse gey- /ar için ıyl bir idman amma, 

"• Il ~ ll er ans BI' mıntakamız müfettiıi fstan. = - ·. mtı' dolgun vücutlu. orta kopmadığma hala şükredi-
bul Mebusu muhterem Sa· p t•d I ~ ~Utııhuriyct Halit . . ar 1 e boylu bidemi üzerine. es- yoruz . 

B •rı larafıodcn k. ı Par•ıaı hn- aaolık ideali ia •tık ve ••ıatu dettin Urazın fstanbuldan Cumhuriyet Halk Partisi mer çehreli bir zat geldi, Souksu dokünün. açJ/ır· 
~•ltde V•ril~o k : ve nabiye iaıuı eııia lı:abra•aa Atatilrk)la Gireıuna l'eldiği ve oradan .1 d h . y11kla311 vs sesli sesli nüftı· sımı. dtd_ ııer, •.caba nöJ'emı' 
8 l D'tr d" oa eranılırı il• Cıımhurly t bnkom tiala eiyaaet- d o d Ti ayet i are eyetı Çar- k :ıl • 

/6 ıyonu:. t '"- a r uya geçtiği haber şamba gu·nn ak•amı reis AH re : at/Jyacagll, dı~e bir an /1-in 
9 Geçen e&I bu aaa p rca5ip·ai 6altttlre· alınmıştır. Y • r 
ıO'' Caa Y:•rıla~ımııda avukat rek pırul lııtıraa blyOk ıöll· Riıa lşılı..ı riyaseti altında Hoşgeldlniz I dedi : tereddüt geçildik. Sebebi de 
A' ıo vordı~;;,ı at Cemal Ka. •lbatt• hafızalara aakıolan•uıtar; Sadettin Urazın buğün- toplanarak Parti ve Halk- gi1/me81 me4er sebcbs'z dtJ· nahiyeni~ ~it/~/ğindekl dere 
1 ret iıtik 'B lteı:ıferanıları ( Yuıdda ıulb elhuda aaJb .. .) !erde şehrimize gelmesi bek· evi iş:eri üzerinde görüşül . Allmi1. Vıktlle Adliyede ZB· içinde bU!~kr;e bir g<Jld~ 

l~lk~ı:ı11ıı lt~Q~:rara~ı:~:~: ~-•bit , HükO Dtimia '-11 a.ulbça n lenmektedir. mü tür. bit k~tiP/iğl yapmıs. sonra bir kaç kışmin dikıepe do-
ı6 O!ocelc llyıauıda da'~ ~JO taaaal •İyaaetiadH blçblr ..... 1 Dahiliyeye intisap etmiş. ltp çıkmasındandı. 
'ıtlerıQ lı:oaferan 1 dıfır ayrılmıı tletildir. Ea iyi •••••• ngı'lfere Fransız gemı·ıe- bir ka, sene evvelde Yıom· ., in kok .l JC•tiı.. 8 arını ncıre. lardıki ııiyaaeti .. el1Dqaa en ııa ı ı lJsu üzerinas 
:~ Çoıc ıaygıde er . buhruh • ı:aa larda ela •J•I •1· rada müdürlük ytıpmıı. Trab- kuvvetli Ç~·'""'1 tlJhtalanndan 

10 aıiz. 8eıiltdü! 
1 

dıraleylolle. mu tur. Yardura.... •••iyet .,. • • d zon gençliğinin vakmdan Tapı/mıs:bir mazbut yapmın 
~Ara ııda bul Q erı Hlaıacti t blikcye aruı baı.... rını musa ere etmiş lanıtlıjı llhmet Çubukçu... hamsmcı~~n~a soduksuları 
ı:llf ak fırıatı:, • it Yd' ıiılgl :'dıkfa vrupayıd yak.akta elaa El sıkdnlar arasmd• bir taa tas Jokunünce ayılt/ık! 
ı1 ı}ı ötcdonb . Yer ı2iQdea arp ateılala yar ıı•usa alra7et Ankara 19 ( A. A. ) - İngiliz deniz ticaret ne· kaç sene __ l!_v,e/ ltktfiS yayla- _ SQnu Yer _ 
t•akla fah· c;ı ü leıipi ba. •t •me.I içia çok a7a11ık bal.. ıaretinin bir tebliiine a11aran birleşik kraliyet limanla- - = 

lc t halL ırt· u.y4u2u Culllbıı aıalmalı:tatlır. d k' F . .J!.9R0ŞLER UlJ YUŞ_LAH ~ ..... -====--= 
.. par •ızııae b d h rın • ı ranıız tıcaret gemileri müdafaa nizamnameleri 

njlZ.da te eı- ura uıu Cum ariyet b l&Oa tinla "-• 'b' İ 'lf h-k f B t k d 6 1 ıı;k.Gr t " mucı ınce nıı ere u fımeti tara ından musadere edil • • ı 
1f • e meyi Vuife ılyaaetl llH ri 1 ba.la llftan lba· 1 r gaze cı a a aş a e miştir. Harbin sonunda bu vapurların kullanılmalarına 
1 Hepi iı b'li ret kal aaıı ferdifl fiil .,. llad:H k bil t . .1 k 
J L 1 1 rar. b • ı mu a azmınat verı ece ve vapurlar Franaaya ı'ade 1 

f ır &i hOtüa da ; •ılia de. wrae orıle yalaı• millotiıai•İ• de- olunacaktır. ş h 1 • • ,· ntı•ba Orı •. 
A' ictiQln" f .• ,. harp ••. til, bllUla cUuınıa takdir Ye t... e ır gezısı 
'~ "

1 ı etıa bO 
~ •dır. Sıklet llD ,;a.~ t •Jikl vibine de aıubar ol•aıtur. Tiril H b • t - 2ı - Gecen aayıdanmıba 
~' 11 

da olaa bu t ~:• av rapa •ille tile ber ber lıtiUliD eibaaıa a eş 1 m pa ra o r u Mcşrat11et deninde bu e- blı d onJsr ilbl oıolım-:-B: 
"'1P•nırı • ı nr.yı 1 

• ay t AtıtOrlt.'ia ufuıa .. aflaıauıadaki htr•• ğHttt n mtc ua okuru ı 1retle uzo• kıılern t ecrQbel rl 
ıtı •nhı.J aa esef en biiyllk ve bQyi'"- .... ayı·, b&& ı·ıyaı•t•"• rı· h d cuıu •• m111ea d t '"" d k E"Yarı 
6fl~t Ye •dl l cdea. İJetlerj CIQ ileri b & .... t t ' ı • ' mıı e en, &.I• J8pU l " " tfo(Janı 0fmdf 

ev etlerı ••da vo aaaaıada aramalıdır. U u a • lam111 7ard1• gOıtere11 pek oot maliye vekaleti .10kıet memur-
/lınL • araaıada ay- T Q ' .. B Q b. bl l 1 ı B . 1>erı dcvaaa d ari aahifclerine adı yaaal· m ae• er nr.ı. • g a er arınd!ID o e - Zeynelabidin 
ı11 2örtU11ıcmiı • •n t rihde ••ı baagi millet vardır ki; yur. Ankara 19 ( A. A. ) - Royter ajanıı Habeı impa· rl TQrktyentıa JOkaek mavkll . çık rırdı. Yııııcılerı da ,unlardı: 
t-ı ı.ııık yalr.ıQ ·:~~~v •hade- duıadu ko!dutu ve yere Hrditi ratorunun Sudan hududunda bulunduğunu bildirmektec:?iı·. rlnl itııl e:ten bıı mQoener Doktor Meaadob Necdet, Cenap 
ftlerioi ea deri tı 41laya bir aüıtnliyi, ••nffer ve ea B 

1 
gonç llt ldar11de Su' taalde talebP lh§met, değerli ovukatımtz St· 

ıt alakadar at•e~t bıuaılyet. kudretli Umaaıada eliad .. t11tap u ga rı·sta n Roman yay 1 ve dalrelerd! k4tlp olmaların llb Zeki, }{adıl D(\aut ve şimdi 
1 JOktur. • •ld1ıQ11na kaldırııa Y• eaunla aaidelı:i cilt· rağınH ılyar.atle, edtiblyatla ve lslmıerıat ııatırlayanı8c;ıigım bır 
,ı Eıı eıki taribi . •••lıldarı a •tturHak kafiar dHt, blttır11a adeblyıfüı ç 1lk alnkılıy- yığın gençlerdi .. 

~ tarihten Öac ~.efırlcrdea Y• PürQıı:dr. deıt olarak kHakl•t••ı protesto etm ı·ş! dılar. Ot.alamı olakuiydi ki bıı ' İk ba l ve fayla iQıeteleıloln 
11arıd1 • rilr b~ 11•••Qlardaıa olıao.. şeklule o devlrda ıiyaal ve ede- mubarrlrlari d'b!l Ziyade mevki 
, ve Jitit akı~~ 1';:r• ~7· Muhterem dialeyioilerim; bt ıaıate n ıııecmu•J:ırııı ı-ıyısı sıtbibl, kO!tarlO zev~ttı .. Duolsr 

•e aıy1111 tarib· • a..ı, Hük Ankara 19 ( A. A. ) - Alman ajaosmın Bilk· bıyJı çojalaııştl. o Z!Smanuı slJrısetıo~. temas 
ıt-iado b'ır aa bile ı _hereD.aer.... üı:ııetiızıi.1lg bilaaü aiyeto reıt D b'ld' d' - . .. B l f' . R .. den l r JBZltl "' ...- mı ~ ı ır ıgıne gore u gar se ırı omen Haricive Otaçl12in edebi lhtl1acu11 ~ yazı ıı , nrdı.. İkbal 
(la1 ... T" • &.••lcıtaa QD lilcıdt çok hesaplı ve barika. • d k . ve F ı .-te erı 1 f, .. un: ili" b a· lad nazırını zıyaret e ere Dobricadaki Bulgarlar hakkında oevıp nr ek Qıre çıksa c En er ı ga.... · 0 il en çok 
'ı a anlık ve oc ıD ~yatuııa ~li ya;, ıhiyueti lo netiocaidir ki; ana- alınan tedbirleri proteıto etnıı'ıtı'r. Harı'cı'ye na•ırı tahkı'. 1 fnrl TlcdaQ > mcoaıu •ı o dH- 1 r vordlğl rnevdzular tarihi ro. 

uk Ye k 1 gaverliQilo ta. rırp ateıial tutuıturmalt iti• • m t t lk ı rıf ı 
4 ıı bu~utı ı ıcı!ıa. fİ.zdıti b... poJi ilt a dilinde barut fıçı.ı diye kat y•pacağını vaad etmiıtir. rla ea Hagin &ıQnd •r cı:ıth va an :r, r .,, ; ve .T 
ı ıırı ı d '" tav f • ea çok ıırn Jııpso ve efls •ieşvere itil t arık gozete-
1 çın e dü" .o.ı •Qileıelmekte olaa !hlkaa. G d lerl llt' t rı " 
rau ve tnlı:J' L· JaoıQ J h F 'k Ah ar e t' t h" d'ld' t•kll 11• uı:ı• Jll OmQr llr ) . l! ÇJ. p•rt~lll muharrir ita bir gil lrıı;ar lıataşltrı O· ıır, Cl\lcQ OD aydınberi D kaah ar met Dpar l e lf e 1 J V6 e C ınantarııt .. QffD!O nOk-
?• le do,..-:~ leıniz.ll2i \'e P•r :~ f~ci 11fh lariyla dev m etlen ---·-~- Çif teçanıhkta yeniden bir mıc~uuı Ol•u~tu. c Ennra tal D8Z!lrlarıoı tebnruı ettiren 
ıh ıs-.. i oı ıs.ıccı cibag b b' . yapılan Belediye gazinosu- •lcdan • a1arıada bu ochlrde propag.ıında raevzulınıoa er ve-
• dıı riyetioio inu .. ,'~ ·rıırtiye O•ili olaaaltl ·ı'~ ıaıa ıebep ve Değerli meb 'uslarımızdan nun açılı•ı mu'"nasebctı'Je bu- dah3 ll!!fka 18 o~u• çıknıaamış· rlrlerdl Birbiri Dl Yık .... yk h. 

beıtr•t·ııı· .. ıı.. nıuv•ce t" S a ı ııam edilemiytcık- T t . . ..... ,a ' şa • 
)u ' 61 ea •il t '.r. ODuu kadar doam •lmHo Faık llhmet Barutçunun dün gün verilmesi mukarrer gar- ı r · ıiy~tçıhk, eotııık:ı Razate aQ· 

i'~~ ıı~tur: ltiaueııia 4~·p•.ı bıle dünyayı iltiı:ıei b" . akşamki posta ile ailesile denparti teıisatın yetiştlri- O z1mısa biz eullanlde oku· tunlıırıoda geniş Yer alırdı. 
"'•Yoıa k: ... ra. bi fel'k t ır cıla .. lıar· lea:ıiyen bazı kıı•mlarından JOrduk .. Akşam P:t}doıundıı da· Uunlordan bıışkıı 0Ynı matbaa-

alt hıııaı·1r; a ' böylıı b' . e ıne •tireltıoaeltte detil birlikte flnkoradan şehri- dolayı gelecek Cumarı'esı'ne b:ıktıaae koprUiU b ~ıı nda "re hırd ıı ve dit?lt Eraıenı, Hum 
ek:ıi İg ıclQve ilıtirıııga yeırr ftoılttır itte •ıııil - . • l lk.b l d l t k 1 

.. L ııy• nıiU,tı 
1 

8lıo Balk.:ıalar v Y•Lve m~e~ı'.r miıe geldiği haber allnmısfrr. tehir edildiği haber alınmıştır. 1 z, ; • 8 arını aşıyau Q. f m .. tb ahırında bnssUı rauQ bir tUrn 
"0a:ıııı • •r ylc, b11 ilk h "''D tar• •t•a tUptısne ve ml!lbıııys utrnr ba- v ömOrlcıl az p bııla 1 ~ı· 

I 
.,•~. JUtd aııll•llarle doat "•lt ve c em•iyctll munffakı· --· k oıee • 
Y ti 'bab un btitüıaıo2 •e " cQ ıoara • d ·------------------ - - -- bıılarımııdao a ldıtt·nı :ı. hnrçhkhı ısu g ıota ve llluııbr dtt bu 

l>a1UJ"'o y0; ncta eD ufak. blr lt•aıp it 
0 

•I avrupayı ......_ " -- - eovarı vlchoı mutlak ııhr ve şetıirda okuyucıı bulurdu. 
ö "~•... ' l:ıcd •vur rkta oıaa bu wha- Muayyen fasılalarla nüfus sayımı yapmak artık s~ııu vıır 

ksr91 bir • J " ek.. 7ha. 1ı:. 111 .~· buirOac kadar d&bl btri9 Dl d dlter ~ık.an ıazet'3 v mco:uuı· - C -
• • 11 l.u11:1not1 v •rı oa ·L h' c ent .uluslarda bir ihtiyaç •e kaı'd,. halinı' almıştır, ı d ı '-oll 1r ı d k '"Vdet AL/ıP ' tde ıca)ıoda gö& it ın11.1t d • ıu.. ır lı:.aa1119 eayıl· • ~ nrı a a ır A c .. ı yon y:ıp~r ı 

,, reme Ve yeıaey•hrıal haizdir. Nııtice de Bızde llç.llncn nüf .. d k Bhcia öyle hırsla bir OL uma Fiyat mur:a'-ebc ak... . e-•-•· ..... ... · l'LKl'EŞRİN 20 inci PA.,.us sayımımızı onümüz e i Ji:s 0 1 14 K> 
bır ... et QİQ iıtıluıalı ~-r btlytık ...... AR 8'Go0 >'•P•C•ir'••. ·•k• vardı .. 3V r"e belki K . 

17 
""1 ~,~,..,o /imiz İsmet İcöı:ıficfiı:ı cl_nmbu!'Jyeti •lyaaetinin ;n;;kıı.;;,: Sayan ve sayılanların bu işde en yükıek ihti- okumudıgımız g;ız ~t 1 klt ... p, • omısyoOil J(oıtJİS· 

ve \ ~\\"'\ı.\ ıel ~öyleyiıleı ile : u olduğu iokar edilmrz. ~aaı. v.e gayret göstermeleri bir med~niyet ve yurt ı ı mecmua, rlı!l~ Yi>K giblydi . ı Fiyat M~ra~cfıoc va/inıiz 
" ''~4f ,,~,-.. o • Yt miJltti. .:ı odevıdır, O ıamıııı OılY«rı vlodn,.d.ı' yonu c~veık.ı gu.ıJtın riy:ıseti 

o" _,,., ~ ~ cU 
1 

uayın diolcıyicilorjm; şl\r ve Dôlalrlerl basılı kulo:n Oaman Sabrı Adil" 111eıaiıi · 7.0,ı,• 0 m ip. - Arka11 2 da Bqvekalıt lıtatiıtik Umum MüdürlUğü 11hlplırlala blılm aa11rıaıııdı altında toplanat;. " ~ ~ ... -----------------~~===-- 9"lı ••tı:Jrl 't''!l'dt. fıııterlfllr ,., ne d .. '{\'11 n'm':t 



Kılıbıklık 
f hson Dursun diyorki.. 

Genç olduğu kadar tec kadmdan korkar mı? Biz'er. 

b · ld ğU ka nahifiilbünye yar~dildığımırübeli. tecrü elı o u 
dar da neş'eli, şen şakrak. za göre tahakküm ve te 
hoşh1JI ~e hoı sohbet olan fevvuktan dem ı•urm1Jmııa 
İhsan Dursunoğlunu kaç imlıan yoktur. Esasen hal 
gündür tJf/yordum. Bu mev· böyle olmasa bile aıle ha· 
sim/erde şehirde n~z/ı g6 yatmda rahat etmek için 
rünen bu sevimli aıkedaşı. kı!tbık olmak 16zımdır. 

· ele /(ı/ıbıkbk derken msddT nihayet dün ög/e Ü~el I 
geçirme~e muvaff•k oldum. misal :ie işi anlatmak mu

ak/J vafi1<tir; çocuk bakmak er. Maksadımı kaçam 
anlatmaktansa llçıktan. ~çı keğe mahsustur. fakat ço· 
- .. , · d h c-amıml cuğun bezlerini yıkamak ga soyıemeyı a a '* _ _ _, 

Köy 
v f. 

K öYI ü 
KÖYLÜMÜZE FINDIK BiLGİSİ a 

::::nn -

IFnndnlK ~~cç; ID®v 
~üırüU~cç~fktüır 

ve hale dahtJ urgun qordu ueği/. . • ·-=xn ---=--= -
Aıim için kı/Jbıkllk hakkm- Bununla bernber e4er Bu sene havalar şimdiye kadar serin ve yağ-
~ kedrn bunuda yaptlfmak is· 

lı'' O halde onların istediği gibi hareket t t 
,,lakı· du-~üncelerini öArenme murlu geçtı' 
u, ... ::1 terse şüphesiz bilci itiraz yap· • 
üzre kendisini idarehaneye tırabi/ir. Fındığın yetişmesi S?e<:İkılecek ve her sene 
davet ettim bir Brn dünyade iki korku A.v.ustosun başında toplanmakta olan fındık bu 

//k $U1Jllme uzun lt.nmm: Birisi kadm kor· 5 . . . I k b' 
kohkaha flfl•ttıkt6n sonra: k u ikincisi fil/ah korkusu. 5ene o tarıhte yetışBlıŞ o mayaca tır, ve ıraz 

" - Canım dedi. kılıbık :a~,~ of etmez. 111/ah, ga· ı geç devşirilecektir. Havaların gidişi onu gösteri
olanda. kilıbıkltk hakkında fururrahimdir Buna i~andı- yor. 
düşünce olur .nu? f(dıbılc. d !. k b d 

..ıendı gs·oımn daner~cllecakorkeanrımeş.ım en B1.ı.tün köylOlerimiz de bilir .ki fındık ne ka-/ik nikah kerametlerinu· r. "" u 

O, farkma varılm11ksızın ik. Şu da varki. kadtn. ko· dar geç devşirilirse o kadar iyidir. Fındık dalın-
tisab edilir " caya ka~şı daima gülmez. da kemale gelmeli, ermeli, yetişmelidir. Henüz 

Çok enteresan bufd~~um Gü!düğu. zarra ı .m~tlaka daha ham iken kabukları yeni kızarmağa başla-
bu izahım. asıl mevtlJ uze. bir şey ısteyeceg ·nı bılmt:k ' N k d 
rinde genişletmek İiİ/7 ıllve tazımdJr, • mışken fmdık toplanması hatadır. e a ar ya-
ettim. - Maruf kılıbı.'<lar? zık ki bazi köylülerimiz her nedense bu hataya 

_ lflllbık o!duğunlJn fır- "- Bu sualinizi yersiz dişliyorlar. 
kmda de~il mi~m ? kbutl~yboru,m. Çünkğü memlıek· Fakat bunlar da bilmelidir ki yapılan hata 

" - Nasıl daği/im/ /(ıhbık e ı as an. aşc ı s•rm . . 
oldudumu bilirim amm1• icabeder. ıok eger mutlaka I büyüktür ve çoktur, zararı ya~nız kendıne deiıl 
kı/Jbıklığm nerede. ~e ne isim bıldumek lazım~e B hepimize, herkese ve milletedır. 
zaman kaz.nıldıg111ı bile Kadrlmesut. B. Serkı Sa J Bir kere, ham devşirilen fındık tamamile ka-

6 il ·rim ki va~cı. 8 . Cevdet llkçay ve d d' . 'b'd" 
mem, şunu 6 Y '!... ; ilh. baiunu dol urmaaıştır, taze ır, süt gı ı ır, suyu-
yeni nesilde kı/Jbık olmayın Bana k~lırsa . kıltbık nu heııilz vermiş, katılaşmış detildir. 
erkelı. yoktur. Nedefl mi di 

Yeceksin; gav~t bısit 1 erkeği dtt~il Aı/Jbık olma Bu gibi fındıkları harmanda oldurmağa ça-
,, yam ıuam111T~mız l ki h .. .. ·1 

Eski ne$il b6şkd ''"' 8 . 1 k b , k 1 ışma a ataaın oeune geçı eme:ı. I ır e uıursamz aş o -
dı'ısta re şekilde tdi nııo· · Taze ikea devşirilen fındık tez bozulur, da-d. sun $tZe, " 

ldr,güçlü. kuYret/i "C:ü$· Sözünü ilurad~ bitirince yanmaz, çabuk acılaşır, ağırhiıadao çek kaybe-
se/i olurlarjı, Ha//JU ki. re· b 
ni nesil tür sik/~ttlr. Bu ayBga kalktı re e~mi .a~a der. 

doğru uzatarak senı 8 
BuLlar fındık mahsulü içi• ne kadar fena ise 1J6yle olunca k1Jdıpdım yıl- bizim gibi r;örmek dılerim." 

m8k i>ir •mri zorurldlr dedi ve gitti. fındık sahipleri içia de o kadar zararlıdır. Da· 
_ lr'ıesell: Çob1J~-' ..;....-----~--çu_L_H_fl__ lında, olmaia bırakılan fındıkta bu fenalıklar ve 

Kazalarda Verilen konferanslar bu zararlar yoktur. Billkiı kir vardır. 
Dalında yetişen ve geç toplanan fıadık ka-

- Aaıtaratı elı.I - f relen muvaffaltiyet amHı 1.ıirlik ve 
lcabıalla yurt ıııılr!arıaı ate ş beraberlik gıb hu tllrlil manevi 

den ızeçılmu bır aotl• kapıhoak ıı;lihlarla, her çeiit maddi yeni 
kuvvet• ıatioat •l•İfeıı, sıy11et· ıl'ihlarla ela mftce~bıızdir. Bilin 
Jcr, ae kadar iaaaai cılaalardl ıe melidir ki k.alcmi.1 dıtnrdan da, 

relı. yut lçıa41ie n 1urt d14111da lçl\rden de fethedileme:ı:. 
lıurmct tellı.ia edic:ı .,ıı barııtırıcı Diliyorua ki; on eslti ta rlhi 
bir hava yarahaıoııd•r· lQs,0Jık devirlerdeaberi lauımlıırın birbir 
vıleııi ıçiado huur f 8 •-ıaıyet, lerine ltııqı lrnllaııdılı.la: ı bımbulra 
ıulh ve allı.Qıı ıını•r" ol •k va· bir ıilib daha vardır. Bu •iJAh 
z•fc.iıu atir aa ,ı. .. al el111ayen bugnıı prop a ır 1 a.ia dodl9iml:ı söz 
CMmlauriyet hılktlaı•l1 ; bcrıtı:ı ıllibıdır. V c şftphe yol iti zalf 
emin ola~ılir lı.1, ilet :ıamukııoe• iı:aıuılı lr.sanlau ltar41 mfienlr bir 
uaba ltunetli vo d~b• k~d~•tlıdlr. ıillhdır. Ba ıillb toktaaberi bQr 
V • ıeae herkea em•0 01

• ·lir ki; milletlerin maaeviyıtıaa, ~irlik ve 
1 iirlt ıaiUetlaia kabr•m•olık v• b . raberlik tııuuna teveia edil· r 1 coaıinrJiiı••• ti••• 1 •·•r Cam· mektedir. Ha asırdı laarp ıillhlı· 
11urıyol erdoıu, aır••l ~e :iıtıad• rının tekeaım!l etlifi kadar pro· 

d iti f 1 ouırııı do bQ -re: ve yor ua • a ıaa yu pag-anda •İlah ve vasıtalarııuD da 
h. f . . 1•P~cık t 

va hrı ı faıı eaıaı tıa. c ·ı ıaıabilditine tekemmll ettiti ı6-
ı U it d r t (ilteoaıez 

ttt:ı r. a o re 111 • tay· rOlmektedlr. Artık ahyaoıa a2zı 
l ..r ra•ll h~ ı 8 naıtı ve aaraı mu • . . 1 l ve kulatı nıeaabeıiaıdo olaa rad-

1 L T it 1Hctıaıa a 
mılyo• u.. Ar "' Yrıtılı yolar vaııtuiylo dilııyJDID berhaa· 

1 k t ıJID bıtil6 
ve baır.a ı aaı• • 1 ve gi bir merkeziadeo, herbanıi bir 
borabeı lıfıdir. bueatından iste ailen her fıkir n 

fdrk millclı ifiade; m:ıılJi bir· aydarulan her yalao; • evimizi11 bir 
lıtiıı OD blyillı v• y•nılıııeı bır odaaıulan diı?er bir odaıına aeıl· 
kuvvet oldufunu b1Jıı1iyu bır fert mlıi işittiremadoıı • dakihsıada 
yolttur. ~ır aiUetin ••

4
ea1 ••'li· itittiriliyor, dinlettıri1iyor. 

t ı...l yaC Jdt lt\'ı . 
yuı, una ve .. 111 Yeıı, Hürriyet ve lıtildil ıner Be. . •• vo 
orduıııua• mık.ırael~şt_ır 

1 
'••at ıılı:di.1lüler : 

Jaadırao telinik uvıy•• •• Ol•raa h . 
. . . ..fıı •e . Hadyolard.ııa akseden er •Hı, 

olıuo mıllı ıuotı "" ıtııUı - ı d 
· ı. olıaay her ıozll haluk.at aaymama ı ır. 

\ıırJılc Ye D@raDcril• ILOll O · t ("d" 
'· lar ta Şuurla tetltılı ve tablıl e me ı ır. yaman &iliblar· taııa. ' 1Ytra. . 

' J olmu H atta dınlemeıaeu, kulak asmama· 
!er aulyarJara u;a l ııtıb . . . . ..-

' . ...., 1ıJclı y 1 hdır. Bıaım kalak: verec.,~11111• V• 
lı.aaıhır Yeil8ıte bir ..- ll Qıı . • • f • • L lb" 

. d • kuı tar dıalcıyecığımız; tlrkıyenıD 111.a ı 
b . ibrına 1.1mlbil e • amaı . d 
l tarıbo ı. 1 ve dımatı Aokaramıtıa ra yoıu. 
ar 04 yıllık C>ır " 1 c: ma. K - - · d " 

, ı. 1 l ıı au· b . dur. eadı ıozumü:r; ve ıeeımız ır • .... o aıaayao 94.., oyı ıroı l . . h -
. çımızde er ıoze kanan, çabuk 

uıa baı adJfl runlt:rdeıat>erı bu au -'-'- fd"ll b l b· ı· u . --aaa ıa ı er u uaa ı ır. aUr· c;usta verd•fı hazın ·u • 0 • aılaal naz ve lHdıQa L _ 

1 
ı. b 

-•a\UICu ıı.. a• 
ı~r ıbrr.t o~rsı tı:~\;Jl edcccİ ılıi• vıısı y ratmak isteycıa h ıoler ve 

hıycttı:dlr. oedbııhlsrdı bulun;!::ılır. Ein var· 
S vıılı yurlh;ları ı u; bunlıırı. birer V•tıadıı tJırıa· 

T k iilat4 cıı bP,qk v. ıı t ''rt bu biyl k di 11lıaı111l111~ 

buğunu tam doJdurar, iyi ve dolgun olur. ıuyu-
nu çeker, pekleşir, sonraları ağırlıiından kay
betmez. 

Get devşirilen fındık fazla okka çeker, ıa
hibine fazla para ietirir ve hem de fındı~ı.mızın 
Avrupadaki kiymeti, ş6hreti artar. 

Biz. Fındığımızı Avrupaya be~eadir111eğe 
mecburuz. Çınki aiıcı onlardır, Oalar fındıiımı
zı çekm&z•e işimiz y~maoGiır. Buou hepimiz de 
bilmeJi ve İ•an etmeliyiz. 

c=c- er:· n m a e t zc;; 

. milli birlifia ırınit klltleaine k.at. baştuıtıımuı .A.tatark.dea devnldıaı 
malt için elımızden ıeleai yapma bayrak. altıada toplaamıı elarall:. 
hyız. yola v• ~uzaya roJmeıarıltde 
ınat ve ıarar edenler kim oluraa 
olaunlar latlıtQmet Y• parti makam· 
!ar.aa baatcr Yerila.•lerı T• dam 
ralattırılmaları lbımdır. 

Y alcıa mazide H salimaoe v• 
laaiaano teeafii:ıl•r• •tradızında 
lailrriyet va iılık.llliai, aaa yurthı•• 
mld•faa v• mulaafua rıl.ı tarihin 
ea balllı daY•:l 'IU tuaDlllk~•D ıo.ar• 
tıhouu kuuı.oı itOJ•ll Türk a:ııllodal 
ıdar• edealer, o ltıheı ltıaıadıa 

çıltıraık emrıai vereeet aawanı 
çok iyı bılır ve tayin ••erler . .Hu 
HIDH: f aarı.ızustermcıın - lıtikli! 

ve esmburıy•lın, ı•a topratıa tcb· 
likeye duıece~ı samandır. J'lanun 

içi• bajlta •".. ve b111lta m"talaa 
isleme:ı. 

Hıtrriyet " istJldalıtveı 8•· 
tikdllzlü!er; 

LD mecahlaltea 8D çok hlyı
netlero uaradıtı bir l.uuuıoaa 

Buyuk evlidı Muıtara ~e11uılıa 

bıJr•tı aıt&.a41ia toplaaarık. HlBlu 
•• ı.ı, .... u 1•••• l'ürk mılotı ıçın 
•• yaıaıu lç..n bt&wı•• ıeıaa.,l ta
tımıh vıH Aot ıaüıkuhli M i l J ı 
Şt(imiı 11 tt lQO;;Qgtt:: ::ı 1 

blrleımıı elaralc, keaetleomiı eJa· 
ralı; 7eı:ıeoeK.tlr. yea•C•lt••· 

T ıuuıa&D M&•tu yarattıtı Tllrk 
miUetı; üzarİH tenaeıııa edeeeil 

mlltltUlleıl yeaecati•aen, JH••k 
uıa ve kararıada •ldufQndaa 
ltiası.ala ıilphcai •1•aeın. ÇQıaltl; 

f Qr& mılloti laaltkı.a ve acialetla 

saforine iaaaıyor ••.••. Çaa&ü TGrk 
aailletı; birh&uıe, kelldıoe inanı. 

yor •• , . , Çl\Qkl mlmeulU oJaa 

litiylk millet ••Cliıine iaanlyor •.• , 

Çilııltl Atn&QrkCiıı caadan v:: Glkl 
adtada41 vo o' .. ,a baldı !'iılli ş~fı 

l ••t lııoalillO rılveıııyer •.... Çuak.tl 

bük\lınellH ve idare •••tcmiıı• 
İllllllyer. . . • • ÇiiakQ ve çilıudl; 
kendı Ö:.lÜ ve iO&U, kondı i.aııı 

ve caDı olan kabraaaa orduıuııa 

inaıuyor, hıaaıyor uı ..... 

Bllyük metliıimıae, MiHf Şefi. 
mi&o, K.aııramaa orduya ve, o'aıın 

Geael kurmay baıltaaına ve fHh 

webmctoia-e buradaa bu ubterem 
ıteıitdilı&! ter k \llleai içi11dca hep 
beraber yilıbln ıelaaı ve ıllkraa, , , , , 

f ··~ l' ,, tıiUt~i .. ' •• 

~ .1 f -- --... -·•-• .. ,.. .... ,. • ._,,., •C-'&tıaa _ • ..,. ... , lf•llU• ı.,,e e ,,. 
1:: J!:LclıatDt muraoaatlart iJln ~Janur. rtaıtlırı flin oltınur , " t"tarıı., m~•· ı J-JAı• •

1
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ğe mecburuz Avrupalılar bizden fındığı akf 
maz hemen yiyip bitirmezrer, saklarlar ve 1 

oldukca yerler veya nereye kullanacaklars• fa 
lanırlar. 

Demekki Avrupalılar bir senelik ihtiy• 
ne ise onu birden alıp sakladıklarına göre 
gelir ki.bu fındık onların anbarJarmda bot 
sın, uzun zaman dayansın. 

Aldıkları fındık dayanmaz çabuk boı 
bir daha bizden fındık alırlar mı ? 

Fındığın fazla dayanması da onu geç de 
melde ancak mümkün olabilir. Bunu bil ı 
anlamayan her halde yoktur. Fakat ona raf~ 
yine fındıiı erken devşirmeğe kalk,. 
bulunuyor. Fındığın haşlanıp döküldüğQnil 
ne edenler oluyor. 

Haşlanıp dökülmeğe başlayan fındığırı 
aevşirilmelttir. Bunu biz de inkar etmiyor 
kat şu var ki bunu bahane ederek haşlan 
ve dökülmeyen ocakları da bu arada dev 
ğe kalkıyoruz ki işte bu hataıhr. Bunu y 
malıyız. 

Düşilaıncli ki bu yüzden hem çiftçi ve 
de memleket zarar 2'Örüyor, Fındıiımızın 
ti azalıyor. 

Bu gin, dilnyaoın geçirdiği sıkınb ın• 
dadır. Bu sıkıntı içinde her mille:tin. her de 
herkezia liüşüacesi malını satabilmektir. 

Bütün devletler birbirlerinin kapısın1 
malına müşteri arıyor, kapı kapı dola~ıyot 
kadar zahmet çekiliyor. Ya müşteri buhı 
ya bulunmuyer, buhınan müşteri de ya ın 
ediliyor, ya edilemiyor· Bunun sonunu dl\ 
lim. 

Biz fındığımıza müşteri bulamazsak ne} 
rız ? Farz edin ki bütün seranderlerimizfı~ 
doludur, alıcı olmadıktan sonra bunlar k•' 
ra eder. 

İyi kötü fıodıklarımızın bir söhreti vat~ 
hükumetimiz de bu şöhretten istifade ılı 
fıntiığımıza ötedeaberide müşteri aram 
İcabeder ki biz do onu utaadırmayalım. 
mızın iyi olduiunu o, sözle söylemiş, taah 
tıaa 2irmiı. bari biz de göoderditimiz mal 
yalancı çıkarmayalım. 

Size bütün açıklığıyle söylüyorum. B~; 
ele çok mühimdir. Trabzonun hayatı bu JJı 
Sonradan çok pişman:oluruz. Son pişmanb~ 
etmez. Mişteriieri kaçıracaiız. fındıA-ımıı 
de kalacak, bir dirhem bile dışarı ıataOI 
ğız, ondaa sonra halimiz nice olacaktır, ba 

Y azık.tır, hem sana, hem bana, heısJ 
çocuğa, hem memlekete ve millete Y 
Bilmeyerek, anlamayarak, herhangi bir O 
ile senin beaim yaptığım veya yapacağııı' 
nıa acııını yi1ae biz çekeceğiz. 

Günahtır, Hakkın bize bağışladığ'ı b~ 
tepmeyelim, mahsulü aubar1arda çüf~ 
mahkum etmiyeJim, her halde f ıadığıro 
küıa olduau kıdıf r•ç tophyılım. 
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DE~ TERDARLlK AN : 2-4 
Yukı=dı clnı ve miktarı yazıla ıayn -.allul 17-7-940 

t ırflılnden it bar, n on baş i':)n içinde bir sene mucıcı ne ,.9 •••k 
Grtırma c etile icar veril"C'ktir • 

MOzayed!'I 1-8 -oto t~ri!..11rı moeadir per$embe gnttD ınat 
9 d' f !lptlac(f.k H. T"ll Ol!ıol ırrn y 'fml mı;ıkılrda yQzde 7,5 mı· 
vak kıt teDlla tlarUe \llrlilttı D, ttordırhk Makımıoı mtır~csstları 
flt• tıuıar , 

16 10 8• 75 Taktır eluaaa kıy••t: ib..tle ohınan kiDUo derhal 1 •p 
19 18 "' 6000 lira. verilen aı6blel içinde parr1 e~ 
20 18 9 Arlu•aaıa yapılaoatı yar, rila, ıaat muH ihaio kararı fe.sbel 1 
:i:l 36 16 Tra••o• •ahk••• baıkitabe. kHG.idoa •nelen yOkaek t-UI 
ıs 1 8 buhınaD kimH anıetmıf ,,.,..,s~ 

8 tında 20-8-940 Sah rlhlu aaat 
24 4~ 21 1' tia bedelle alaığa razı olma• ını 
2fi ı 18 9 butwwaua .b mea oalııoeı gGll ~at 
2e : 46 23 •• ı,-. ı•yrlaaakal.. arh.. tetle artırmaya çılcarılıp e• len 
ıo ~5 • 80 •• $artua..ı 20 7-'#0 tarilllacfsa artU'a11a ibale edilir. lıti aıı.ı• rF, 
aı 10 83 120 itibara• 2l<t ·110 ••. ile Trabzo• &<adaki farlı:. va ıeçoD ruol~ ,., 
24 Kılaflta arduçlu Pındıkhk 155 12 Mh. Bıılı:.itabetiai• auyyu Hma- tio yüacia be~teo ı. ... p oluP'~'/"'t! 
25 37 1 O raaıatia ~erllHla pre~u .... ı ı,ı. n .t.itor &ararlar ayrıca bii -/!'ı 
~~ 

10 
~~ 12 •t1lttır. lJtacfe yıaıh elaalardaa oet lı:almaluı:un memurl:r•' e 

JO M ~~ fula .. 1taat alaık iatlrealer, lıba alıeıd.ao tAbaU oloau" ıaaJd• ıt r 
31 27 8 f8rla•~•r• va 21•· 110 40•1• ... Gayrimealtul Y'.a~arıda ı"'" •~ 
19 7a 24 .. ra~ıl! ••ıaarlyeti•iN •or....t 20· 8 • i40 tarıbıode Trıb~"L.t 
40 92 30 ıtaelidır. liıaıkltabeti edHında iıbo ı~;. 
48 27 9 2 •· Artırmaya lttir&k ltta ır6,terilH artırma ıurlaa•cl'I"'\ 
48 18 6 yıııkarıdı yuıh kıymeti• yh.M .-ide NbJ..oatı ilin ala!!!f le 
~ M 6 

~~ ~ ~~ Erat nakliye eksiltmesi 
~~ : 

10 ~~ ~~ Trabzon Jandarma alay komutanlığında~ 
76 9 e Tcmmıız 94U ı11rihind~n 31 Mayu 941 tarilıifle 111 

ıoo 27 9 Tra6ıondo.n Gümiiıhane, Eraarum, '"' Er%incana ıef~Alll• 
8 Slfla Fıadıklık 18 10 lıcelc j(.1atlarnca eratın111 11aldı!Jalı aıılc elcıiltnae11• ~-b~ 
4 M n ~~ f~ 
: ~: l~ Teminal alcıeıi 146 lira 25 lcıuuştar. Jlaale 22~k 
11 '6 80 P•sartesi 1i114 ••al 10 da jandarma Alay komııl crı 
14 28 18 daireeinde 11•,ılacalıtır. Şartnamegi ıörme'ic istı~Jetl 

~~ ea!ııık Fıa~ıkhk 1; 1! hergün lc.0111i•go1tJa giirirlır. Talipler maaggen ,._ 
3 Dıairıili Fıadıklılt 10 10 36 6ıittin oeıailcil• 61rlilcte lcomisgonda 6ulunm•l•rı Aın 
6 ı 21 9 olanıır. -~ti 

16 . ; : ıs s K 1 fl ... 
11 73 14 ıpa ı zar a maden kömQril eksiltaıer 
f; ıo l: .~ T rabzoa Askeri Satıoalma Komiıyonu' 
28 : : 18 7 Traıtıoo Gar11tıta11 l~hı Qf 1nı loa Rekompoıe m•d 
1 Suk•ri mıa deaircıili Fıadılı:Jık 46 IS •llrD.DQa kapılı ıartıı tklUlıaHI :l2-7-140 pnartul ıO 
2 46 ıs oo bett• Erılataadı TQm Sıtıaalma Komlıyonuı:ıbı rııpıl 
J 

10 29
82 21 Muhımme11 bıdeli bet biu iki youuı Ura olup Uk. te 

S 35 Jlı dokıaa Qç Ura retmlıbıt k.uruıtur. I 
6 Z'l 9 ŞartaamHl komlıyoadachr. Tekllt mektuplarının ,tla 
ıI 

10 
~~ ;~ !llU!,d•_• bir 11at evvel komiıyoaa verllıaeal. 1 

~! ~ : MAGAZA iCAR ARTIRMA TEMDl 
25 13 I4 Vilayet daimi eacümeninden: 
U IB 6 27 ; ; 10 38 45 H .. a.ı 1r1ala.,c611da m•lıittln m•la•ll11I ıınl / 

DE ERDAR A Jalcl 25 11ol11 lfl•l••tııı11111 ıciık icar cıtlelt olafl 
FT LJKT N : lir• iiseri,.tl•n 6ir ••••lilı. ldr.,ına •il •rttırma 

Y•karda oiaı ve miktarı yazılı rayri aeakaller 17-7 -94e 011 fGn t••dil cdilmlıtir. 2'-7-940 t•rilıiıa. ,,..ı • 
larihindea ilıbarea ıab•t ri• ic;iacle bir H•• aliddatl• ve açık. ar· r ' 
fırma ıuretlle ieıra Hrileeea.tlr. •arltıi ıaat 15 tl.ı wil•ıct ma!amıncl toplt111aı#' 

MüHyıde t-8-940 tarihi•• •liıa~if perı••bo rliatı ıaat 9 tltıiml 111cılm•n"• ilı•l11i gapıla,•lctır. Jıtellilcrln 
yıpiJHaktır. Tılip olHlıno y•v•İ me:ı:lı:Qrde yOıdı 7,5 aavakkıt k•I tı111i11•tl•rllc •es/cjr fÜll '" ıa•tıa ıncılme11I 
teaiaatlarilo birültte Defterdarlık aıkamrnı •Urıcaatlım IJin olu.ur. 2.4 oaatları. _J 

PAZARLIKLA CETVEL YAPTIRILACAK 
Belediye Encümaninden : 
v~rıt 11.1r., .. 1,.,.,un dnırl için ( 1500) o:.d.:t ce! ,,,, 

pıuarlılcla IQbettirilrctj/n"ın t11liplerin Sali er• Cuma 
''"'"' ıııcıt l S d;. ~· .. çıtrn•11• mıirctce&llıırı ildn olcı11rır. 

Yurttaş 
Türk hava kurumuna 

yardim etmeyi 
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