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BEKiR SÜKUTİ 

Telefon A~Q . 79 
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Is 

150, 
ad iti 

,. 
Fi atı 

100 
Para 

Ankara 2 - 7 l ,0(;0 kişi ıle 700 ur · r t1ı i mu 1u. a n rı ırı ı J i 
bildiriliyor. Fr nk.I.· h ,/...a h taben n .;retli i bır bt!y n ıamrde. " biz nıll ı\. n i ar 
huk imet edecegız " diyor. Ce ıeral. /aşist seıınsetin k r~ı husll'll t g .. t rm ?l ş o!anlcırla 
ticaret itilaf hrı yupaca ·mı bildtrmişt(r. /; oinkto boğazı ile Aragon daği c ı·~rınd ıki 
tepeler h ıkumetciler iaro/tndan alınmıştır. 

Beynelmilel 

para vaziyeti 
Ankara 2 Beynelmilel 

para vaziyetini tetkik eden 

kon/ erans Polonya h.ıküme 

tinin para siyasasını değiş 
nıesine hiç bir sebep gör 

memiştir. Paris borsaları 

yeniden açılmıştır. İskonto 
nisbeti yüzde heş aıtmrşttr. 

Kiyefte de 
birinciyiz .. 

Ankara 2 Ukranya 

Türkiye bisiklet ekipleri ara

sında dtin Kı:Jefte yapılan 

100 kilometrelik !Jarışla Ta

lat birinci Orlıan ikinci 

gelmiştir, 

Atış müsabakası 
Ankara 2 ilk Teşrinde 

Balkan atış mJsabakası ati 
nede yapılacaktır. 

Türk - İrlanda 
Ticaret anla ~ması 

irr zalandı 
Ankara 2 Tıirk mıis-

takıl irfanda ticaret anlaş 
ması din Doblin hariciye 

nezaretinde Turk ve irfanda 

muralılıaslan aras.nda me

rasimle imzalanmıştır. 

Takdir 
f/a,IG tclılıkesini bilen ve 

yardımcı iige yazma 1ıe ya

zılanlardan !/tiken 1er:ni top

layıp lıava kurumuna ya

tırmakla yüksek hiz!llef ve 

yardım l b l nan Kemer 

kaya C. H. P. ocak mJmes

sili bay Ahmet Turkoğlu 

hava kurumunca takdir na
me ile taltif edilmiştir. 

Diğer oc..ıl.. m imessilleti
nden de bu yolda gayret ve 
lıamiyyet bekleriz. 

Fınd k 
fiyatları 

Fmdık flt'atları saMrım
dır. Din 7Je bug rn hazır /m
dık içleri 61,5 kuru~a mu
amele görmüştür. 

jstanbul ve Gircson bor· 
salaT ından gelen telgraflar 
da da /iatlann aynı oldu
ğu bildirilmektedir. 

Bug m bl rsada kal ıklu 
tombul fındıldar J/,5 kuru 
şa kadar Su 'ılrmşfır. lla.ıJ
larm mi"sait gitmesinden 
Ölürii civar kazalardan 'lle 

iskelerden külliyetli mikdar
da mal gelmekte isede t 
lehin faz/alığı karşısmcıcz 
gelen ınııllar /. m n 
maktad.r. 

İngiliz - Sovy et 
deniz müzakeresi 

Ankara 2 iki aylık 
bir inkıta 'dan sonra lngil 
re Sovyel deniz mıizakerle
rine yeniden başlanmıştır. 

GOROŞLER DUYUŞLAR 

Havada tehlike var ! 30 milyon isterim 1 • • 
Şuur, duy51•, anlam k, kavra

tııak, ge iyi, onü görme.-, düne, 
bugüne b kmnk, olçup biçmek 
hassası, fedakarlık. fera atk<lrlık 
ıneziycti olunc'l hava tel lıkcsi, 
\'atan müdafaa .ı, vatan ve millet 
Yüc"ligi karşı ındn esnaf, ti:cc ır, 
~engin ve fakir hiçbir ferd yüzde 
1ki, halla yüzde beş tayya.-c te
bcrrı.ınu vermekle zorlnnmnz, yok
lulctan bahsetmez, seve seve ke
llesini açar, vatani ödevini ifaden 
Çekinmez. 

Yatan bahsinde va. lık, yokluk 
8Özü : Hisset n, şuursuzlutun, 
llıenfaatpcrcstliğin, hudk.ımlı<!·ın 
dahn bu mcnvııl menfi kaygu \ e 
cliişüncwnin ifadesid r ... 

İtalyanın Habe,ş tanı istıl.l .ı 
;:ıarın<la, z c i tcdbi ler karşı ın
~ Mus;:,ol nin:n yardım, fed kar

davethıc halynn m llclınin na

~ıl Yarını, yokunu e i gem dı.,ıni, 
t~ttııek için ne türliı koştugunu 

<>rduk ve ltalyanın zaferıni bu 
~Uura, bu duyguya, bu fedakfırlı
,,/• bu tesanüde, bu ahenge med-

Un olduğ'unu anladık .. 
ti .Alnıanyanın bugunkü hrşme
ijtlin, ünlü mevkic çıkışının yine 
'lıtJ~ıin Alman mılletindcn aldığı 
) ll<lırnnndnn ileri gcldi

0 
ini bıli-

Otuz ... 

~8u!ük Başbakanımızın TÜRK 
b.. e~ınden istediğı 30 mılyon, 
~!etin hamiyet kayn~ 

gından akacak b:r foaakarlıktır. 1 ikir.c·, h tta ü~ürc ı dcrcc~de ôn 
B:ış'1:ıkanımı ın istcyişı v tanın sa.lı:. a !:o imala ınn \<C hu J 

isteyi~'dir. Vatan bu m·ıı th:n ne retle zat n dolu olan ke ı ni 
iı>tcm'ş de aluman.ıştır ?.. bir k n t da h a doldu m la ını:ı 

Bugiın btitun memu u, bühin meydan ve ·itmemelidir .. 

rcnçbcri, but ın mustolısili bu 30 Geç n }l zımd.ı da ani lh ım 
milyonu temin için haı:niyyet ya- gibi, dc>d'.gim gıbi : Vatan ı~lerin 
rıiı yap.:ırk n, ~e!-ıirl.!(de, ka aba- de yu d, verlı rıni lıa · l . 

b , mıyy ıı 

l.ırda, bire beş kaznnmalu la, ka- gö ,t .rm miş t"kd'ır t• . 
salarını dolduran, cn .. eJ rinı k lm
lnştıran, ref.ıh içinde İli ve güc iyi• 
yiyip içnıcs:le, akar aknr ü .. üne, 
mülk mülk ıısttin , Ju üm d.ıg üm 
ü ,tüne, pnra ını n lıran ve ya ı
ran h•cclr ı>ını.ının t.:ıy;a ian.
sini e irgcmesinc göz yumul ma;: 

a:-tık. 

• • Cl ı m mış 
ol nla ın hcrhan ı bi p lı \ •va 
övüni:l c k, te~ ıl.ıtta, mu~ 
yeri ol nam&lıdı . 

Gö ~ünd hyyare ro 
şıyanl , va ı v lı :nı 1 

mi~ o nl r İy , 1 n, t · oc 

c.nfol,un,h 1lolun,- ~ı;lp 
bu g··,: •1 ' l ~e l ıık gorul

4 

Bu h cc ı in ımız n ınJ:ı Lu melı.J Icr .. 
de ec' şuJrsuz, bu d~ .. c, lıami- Bu iıne k d int ' • pl r , y 
y tt n uz 1 mış, m nf • fnn lap 'i ıde tüıC) li ola ak, şu dan u
mış, m n' atnı yu J, \e, k ü.,. radm u!Jı·Iı ı mlıct p1 a,11J ı 
tün çı ·a.ıiıış ol nlJr et \'ar"'a b 1 ·n } üzd iki taı yn e inn .,; 
onl:ı ı .,n,.ın ü._, r.c.ı tmumi Mü ola ak g'rİ ve.mek is. aı )enJ re 
fett'şimiı:in yüksek tamımlcrindc ne d n~ • ne ynpılo;a yeri vardı: 
buyurdukları " yurd vazifesinde !ş. : Ş ıhis iş'• m~nfaat i~ı, tüccar. 
kaçakçı ,, dnmgac:ilc kam li ,tcye ış:, kazanıp, kıı.t.&nmnmak işi de~il 
yazup hamiyetli, fedakar tiıcc ır- buyuk Başbrıkıınımızın ( Havada 
Jarımıza okutmak bir vatan işi tehlıke vnr 1 ) işaretini vererek 
Olacaktır. bu mili tten istedi j 30 m'l 

ı yonun 
Bugun vakasındn ( !ınva tehli- t mini ve bununla vahnın .. d 

J f . 'd· H mu a-
kesini bilen ) üyelik niilanı olan aası ışı 1 • nvadn t hl ke var 
tayyarı; roı:di bu! mmay n· oldukçı, bu varlı~ı göm y n ve 
!arın inli ınplara, parnlı m mkkct varlıı.:: g.>sL ·mcyenlcrin pabu.;lnrı 
işlerine karıştı ılnıalarına, yurdsc- nı dama ~tınakt n geri kalmnya
verlık nişanını gök ... ünde şerefle cığım .. BoyllC.! biline ... 

taşımayanların bu yu dda :irinci, _______ Cevdet Alap 

( ' /" 

' y,ı:ığı 3 

750 
Kuruş 

lR" 32 N 

Ririnci c-şrin 936 

CUMARTESi 

Sayl : 2210 

73 üncü gri 
__ J 

1 

re 

{re "mi hah1 

'r l'aç fil · Jir te di .. 

Az öz 

I\1aşanm ucu} le 
Tutulmazsa ... 

kız •. m.ık 
J""'n'..it bil-

!.' 
p 

.ı 

.ı 

H' ınn.,, İs olJ ,1 c-1 un, go 
1 

ı , bOj :ı:n ... 
\ .., ,. rı \ .ı.-.ıck ıln. n ol n 
i~l .ı . Lnft i~ d ıl, \ nzife 
ır ef .ı.. ntn .. nykı ı uİi> demek, 

l· ı \ ny'l dı'ın uıgu:ı d şc.- ! 
'·,m· i., ıu • .ı.i i~, v.üıni i~, 

J{u~ ı •:\' ~i : ıır.ıl ılı ı ı ıı ı ı ". P" lı i , pa~. t7. • , ı>ir vv.,-:ı .! 

Iİ l'h~.ı kurt ıı· l ı\. J, ı ıı ı l oh:-. k üst• alınmış ol .. ı .. an son-

d • ki,j Hl) P Y ıplı .ı ı ı ııl , ·~ ::-, h,~·'>ir mul..t ı::ıvı ılı..: ge.-i kah-
L •,i Hh.• }Uru \l• ille • g 1~ l! ı!P nı'.11. ve hır kıhmnz. Geri kal n 
kurul,m lm )p..,rlhifler l)'J \' ı1.i- işle·, nıu .. lak ve muthk maşanın 
fpyj hiq· >:\ "' ·b •1:l'l'ci '1 el JI •yı LC.I} le tutulan i~le. <lir. 

b "l " ı ı nı :·3 clı S •' ';ll 'ı' : l· Ş yah.ın g n! rJe ıki ön~mli 
~ı ı l ı :. ı ı 'ra i leritı lıil ·:i k .ıi i,. ka ... 1 ınd:ı k ·Idık : Kııp::n.Jl 

.'"ı ı ·r •' 
1 

ı ;,.~ z >n - ::.I .. çk . ara.ı ) olunun 
l· ,ıl ıa i, L pk fena bir halde 

boz ıl n eL.ıd ik yolunun tamir 
.. .,.ı •• 

l.i , r.ıı:, n.n t c ı;ie tutt•lm clı 
ğ"ı. ı -• ık .:n·n d on .... mi d kknlc 
alın:ı n', ona ~ ;j c çnlı ıldıAı İ~İn· 
dir ki, biri be2 günde açılmış, 
biri bir hafta içinde yapılmıştır. 

B-S 
( - • ındı..;m 5 6 s •ııede ye. 

e .,, • o ... üaı bat nn lııı
ın '.( l 6 vrc ·ek .. 

1> - .l ındık ık yea
1
inceye 

k·1dJ.· yapıl.ın zira ıt temamlyle 
nnl ~:ı .i )İne ai< olııc.ık .. 

E - ı ındık i, l>nton masr.u 
ıı ı.ıtıka i; fi:pıtların:ı göre tcs
bit t: ,ıel·e:~. 

2 - Diğer t ır.ıflan fındık i~ 
m ıl sahibinden bu yaptığı 
hızmctlPre mukabil ~·il şeraiti 
isteyecek. 

A - :\1 ıl s'.lhibl omzisiac ya
l ı .ı ı m.ısrJf ı yeni.fındıklı it ye
ti~tı 1i.ıd •n i.ibaren her sene. 
muayyen taksitlerle örtcyccek. 

i tl' ıı l, i i nndık i, _ zir 11 ı · _ ~3 - Borcunu iı;ter~e fındık 
du Luruıı ı otnt>~k mu ıt ı .. ındı .. ı, edir ·? • '. ~ıl r; ı ı ! yt>tı med:ıı ime(> de Ldt•yebilir. 

( ._ 1, 1 l1 i"'ti,ad•n }, 1 ~ılat>.ı~, haııt:i ıizaml.ır.ı dajU· ('.- l.ıJhıll!UUllU fındık .. iş 
v . ı nacJk ·? f nez lı.ıde saglaml ıslırmıık ıçın 

hının ı~ı. a ıl fı lı t" ) crlerınin I ·· .. e ·a· 1 't 11• 1• ı> >tek ".1• t .. k · · · . ı d •• · 1 • ı ı, .ı, p ırac:a . b '' er.ızıı 111,11 fı .dık ı.lı 1'11(' ı ı.ı ı.. ş ,u~. lil i 1 pM.ı ız- J> 
8 

k k · · . ı · , d . - orcuna ırsı azıma ı,ı h. ılu .. d ın l .uım 1 1 l lll n. 1 \ ~Ut ,,ı( .. 'n ı.ıl"Yt'Dle ı 1 Nıl· t •İ • 1 T b .. • ·Ü . rQ• d 
ve e.i im .ı<; k.ııulC' kaı- zi,..iıJi Lit·deu i,l•mek fııdı\lı';.. aı. ı~CCil 11· a.tn c zı ~ z e 

l .. l' k , .1 on tıız verecek. 
ı ı ıı.ı 1 d i nıl .'U. ırını yeıı. ırıne . l'SKI ~ı· ye- . . . . 

· . . rine venfü'rini ge irnwk : .· ~1 ıl &ahıuı yem kurulan tın-
ı\ .ıı ıtı ıuı 1 nı ıııl- ı · '. . 1•111 dıklı~ l lınr~ı lrnvitsiz knlma'-·a-

, l. . , 1.ıırul cık .. ı.unuıı ı"ltlde. 0 • '. • .ı 
ılh 1 

• 
1 1 

' • 1 ·~ 1 . . " c.ık. ı ir haşar.ıt vukuundn nıe-
z.ı , ı. m ıı. •lıa ~• 1 •rı 1 l ın<lı ı, 1.urr ıa pıra yerine sul olac )k ... 

'~ · ı l' ·.t ıı tı ıa ?C:d ii l ı ıdık yeti, ti i a 1d:ın 1 u kayıtlan mlltehns islerin 
ı • , 1.;V J. >: ı · ili .ı '-''1 mu ıyyen h." iller!P L- c;;oyl dikleri fıkirlcre gurc ço. 

u 'ıme';. :ırlı i, \'C •• t'' ·· .\~- ~ul. ıbi.iriz. Yalnız son söz ola
ni z ıuanch fı .dı.,ı ı ıyi yeli. - r·ıl~ . uuu da ıı h·e ed1.•; i ııki yap 

ı dı ı i J;.u n .ı ınc i, bu •tınkü vaziyclinden tını ı bu tektit nazarı dikkate 
\ . l.. l ~ ...ı lıu l ı .. ~ e ll'u'ı- ı kurt~ln • ..ı. ı İ\İn !1C'rtl.'1 emri' ıde 11lınır.,1, iyic, incelenirse bir 

ı \c..-i eıle 1 r .ı.ılı.. fmdı. r.ıııle.11. ı l ıı b.lur.du· Ç'Jk ııt~t.lıiı Hc.i·cler elde edi-
l. • t 1 . , d' r ır ..ı • Şimdi mal s.ıl.iJılel'i ile lir .. uk ıt se~ iz 8ccla >iZ şu g ı-
'- ı • J. 'l \ ı ı- ı r d • . u . 
. b 1 ... - ~\ G' 0 ı ıu.ı.ıyy~ ın lı{ ı, m e ·se.~e .... ı zet~nin . n kı:sınınd ı kallrsa baş 

• l 1 '1 1 1 t) Jv l rl t l .1 • l 
t · ı· · 1 1 i · ur.ı ı 1 a a moen şu nız ını ar kıı r.ıilletleriıı muhtciif şck1lde ı ı ı -.ı ı \. u. ıgı ı "UY .,ee •• 1111 
es·ı-lar 1.l ı ıi.iıırh~ uir 111 ı,, iJ t ıtlıi~ eailer..:k. tatl i'{ etlikleri bu zirai i::; for-
mtı<.•s;.;. i me) d ına ('lİl'hh~1 i 1 - I ındık i-;ı mnluılliude mUI l daha Ç-'Ok zaman bizde u-
vey ı mı ıtrı~amız i~ itı veıiınsiz tetkikat yap.ın fındık mUtehas- yur kıüır .. 

iul 1 ı r ,lnen zi · i kredi l;.ı) >· sbi raporunu güre : 

per. lifl'-'ı i i ~ ko ıper.ıli leri lı ... - ,\ - M.ıl sn'ıib: ıi ı fındı'i di-

~o:-ı 

Bir düzeltme 
lin0 s1km lı ... 1, te a ıl tezimi ı kilecelc Yey1 i:-1 ih edılecek ~rn Djnkü s:ıyımızd~ fındık üretimi 
can no\t ı ı bura-;ı... 1.İbini her z ımnn ('mrc .ıuzır n- hakkında bir kaç fikir ve bir t .:-

ı ı\ mı ı ı bu ılnttıl kr 'di mele ile k111.h.ı n'·, i ı etfüı • lif ! :ıslıı:lı yaııda ( mono kültü.-) 
ke. >,P..-'r ıtifl ı i ne lı ıldı:o.. f '"c't. zi :- r .ı! c k yerde ( tn')to kül-

.ıiınt ık mızın L .i kr~ dl !. l· J - Lir Sl'lle so.ıra ne tür ) 'c ikinci suy: nın 37 rci 
npcratif ıe.·ı.ıı i l .t uiJİlll .ttım.rn m ıl sahibine on para h'r<ıl .. ıııc· salı. ı Jda " bu gibi kültü( ziraat ,, 
ı;u hal ile l\.ar.,ıla.,ıı n. dc.ın akurlar ııçtıraea'\. glll re· ycrın, ( poly kültür zirnat ) ·a-

KGylüye ziraat cınze ıi i ı.ı lf') ece:~ ve fındık dH·tirt.'CPk. zılması lazimdi. Düzeltiriz ) 

Ağız tadile İstanb;;[ Bakkaliye Mağazasmda göziinüziin ö~=;;de . 
mukinede çekilen Halis Kalıvc ağız tadile içilir / kahve içmek meseledir: te -



Sayfa 2 /YEN/YOL] 

Dokuzuncu ders Çocuk Terbiyesi 
Cumhuriyette 

~· Köy ve Köylü Siyasal Çocuklanmızı hayata 
Partiler Nasıl hazırlamalıyız. 

RECEP PEKER rı •. "ıığ .·etıııeıı Hnsaıı Fıılırl ÖT.knvıııık İç Bakanlığında 
Başta küçük görünen bir 1 4 1 . Köy bürosu 
müsamahanın arlı.asından Başlı başına bırer ser- değildir, 
yiice bir tarihe malolmuş maye olan bu itiyatları Meşela küçük bir okul kuruldu 
milyonlar ve milyonlarca çocuklarda viicuda getirmek 

1 
talebesinde şuurlu bir nıci Cumurluk devletinin köy-

Türk kanı taşıyan ı'nsanla- kolay ve rast gele yapıla I talea itiyadını ve zevkini k 
b l k 

/üye ve köye ne adar önem 
J ~ i ece bir ış değildir. 

1 
doğurmak, artırmak için rın arasmua yegane mıista- J 1 verdig" ini, onu kalkmdırmak ' ·ı d l tiyatların teşekküliinde söz ve n s hat! d e el 

k.l ey et olan Türkiye 1 a 1 ar an vv re/ alıa kavuşturmak ve köy· 
C,;mz · t' · J t'k/A[• h tekrar ·ve israr şarttır. Na- I bizim lıarekete geçmemiz k .. rıurıye ının s ı a ı le · !erimizi bayındırlaştırma . 
likege düşer. sılki bir çiviyi bir yere çak- I ona misal olmamız münasip l d 

1·1 k · ve muayyen za11ıanlarda ço- şenlendirmek yo un a ne 
Türkiye için buu tehlike maK a eserı film çıvrnın k J k h d • b ·ı 

/; b 1ıurulacak ucuncı bir biri cukdan önce kendimizin o auar eme arca ıgını 1 
• 

ıiç ir vakıt doğmıyacak kuması ona o"rnek olması meyenimiz yoktu. 
t d ardından beş on defa in-
ır, oğamıyacaktır. Ancak lazımdır. İkincisi, orı Ja bu Fakat köylerimizde bilgin 

// k · dirmek mecburiyetinde isek u, 
ız onu söz ve elime ola- zevki tevlit edebilmek içm adamların lıiç olmaması yü-
k J • ·1 l bir itiyadın teşekkülünde de 

ra uegı • can arı mızın de- onun ruhunu teshı'r ,,. Jecek zıindcn devletin yaptığı ka-
. ı·kl · bıkmadan usanmadan ve ço- ~u, 

rm ı erme yerleştirib bes vesaiti ve muhiti ihzar et- n11nlaı· ve bu arada en ô'-
l - · cuğun uzviyet ve ruhiyeti-egecegımiz manalarile iyi memiz şarttır. Yalnız kuru nemlisi olan (Köy kanunu) 
ianryalım. Bu mevzuu bu- nin hususiyetlerini nazarı k I h. l tb.k l 

itibare alaraktan takip ve uruya çocuğum oku, yav- ıPTnen ıç a z o unrnu-
nun ıçın böyle konuşu rum okusana ile onda mun- yor ve muhtarlar komşula tekrarlamalar yapmamız 
yoruz. lazam okuma hevesi ve ili- rını gücendirmemek için ka-

lazımdcr. 
Hulul yolları Bazı analar ve babalar yadı teşkil etmek bir hayal nunun vrrdiği selahiyeti kul 

Aakadaşlar, İstiklal üze çocuklarında şu veya bu bi- olur. Bir def ada çocuk mu !anmıyor, kullanmasını bile-
rinde bir devletin varlığını çimde bir itiyadın.vücut bul ayyen saat/arda ve bir proğ- migorlar. 
açıktan '1ıe zorla rahneder masını özleyerek lzemen ha- ram tahtında okumanın Devlet bu işe çare bul 
c.lemiyeceg-ini gören devlet- zevkini aldımı kendisini bu nıak için İç B.:mknlrğında rekete geçerler. 
!erin, kovaladıkları başka Ufak bir meşğuliyellen hevese bağ/adımı artık onu bir köy bürosu kurdu -ııe 
gol/ar vardır. Bu devletler sonra çocuk tarafından gös- bu yolda takibe ona bu vacli her ilde de köy baroları 
bu yollarda hayli meleke terilen zorluklar karşında de söz nasıhatına !uzum kal- koruldu. Bu bürolar, köyle 
sahibi, hayli usta olmuşlar- usanarak bu hayırlı hareke- maz. o kazandığı bu itiyat- rimizde incelemeler yaparak 
dır. Dedig"im gibi Türkiye. 1.1 la ömrünün sonuna kadar köylünün ızıe köyün neye ti ve mesaiyi yarı yo ua 
tecrübeleıin gidişlerini gör- bırakırlar. Elbetteki bedene okur ve bir daha size yük ihliyacz olduğunu, her köy-
m:iş, hayalın türlü fırtına- ! veruha istenilen bir itiyadı olmaz. de ayrı ayrı neler yapmak 
lan içinde varlığım kurtar- 1 kazandırmak kolay bir iş- İşin baş lan ğ ı ç ı n da gerektiğini inceleyerek bir 
nuş, dnima uyanık ve daima ·-------------ı yük veyorğunluk ebeveynin program yapacaklar ve bun 
ayakta duran bir devlettir. Okurlamız üzerindedir çocuk okumak !arın yıllara taksım edilmek 
Fakat bunlararda dersimiz- · istemigecek, temaruz göste suretile başarılmasına çalı-
de ders olarak yer vermek ı N d • recek, huys.uzluklar yapa- şacakdır. 
iyi olacaktır: j e ıyor cak, istediğinizi bir gün ya- Köylü kardeşi Sen çok 

Türlü hulô.l ~ormı"ı'llerı· b k d çal şkan e yorulmaz bı·r 1 ' 1 İsbati vücut etti parsa yapsın sız ı ·ma an ı v 
vardırdır,· bu formüllere usanmadan onun ruhunu ulusun evladısın I Kendi 
Osmanlı İmperatorluğunun İnkara mahal yok !... teshir için bütün gayretini- ı köyün için de kendi şahsi 
son devirlerinde sık sık Dün şehir bir toz aerynsı zi sarf edecek ve her çare işin gibi çalış I Çünkü kö 
rastlanmıştır. Eski tabiri içinde idi. Mekteplerden boşalan ye baş vuracaksınız. Yalnız yüne yapacağın hizmet de 
kullanacağım; muslihane hu yüzle ce talebe ( kör ebe, köşe şu muhakkakki her çarenin. kendin3dir, çocuklarının sağ-
lıi l /; tt ~ /; / ~ ı - l 'h kapmncn ) oynar gibi eller göz- / d • ıa a ıu u u mus ı ane... başında sizin ona misal ve ığına ır. 
- Belki de bunun yeni kar- !erde, gfüler avuçlarda sağn soln 

dükkanlara, aralıklara koşuşup du- örnek olmanız gelecektir. Karadeniz kıyılarında 
şılığını bizim dilimizde bul- ruyorlardı. Bu manzara karşısında Bu takip ve tekrarlar 
mak lazım gelmiyecektir - nkln gelen ilk varlık şüphesiz Be- muvacihesinde bir gıin Mısır yerine 
Muslihane hulül, güniin bi- led!yedir hatırladık. Hatırladık gı!lecekki o sizin bu istediği B d k 1 k 

Çifçi için bir sergi 
" Tiirkiye ziraat sergisi .. 

teşrinieı velin 29 unda An
karada açılacaktır. Sergide 
yalnız istihsal edilen toprak 
maddelerimiz değil; müstah
sil tipleri, istihsal aletleri 
·ve imparatorluk, Meşrutiyet 
nihayet Cümhuriyet de·vrin· 
de köy hayatı canlı ve ha
reketli tablolar, gra/ıkler 

ve rakamlarla goslerilecek 
' tir, Mahsullerimiz sergide 

zirai /asile/ere göre göste
rilecektir. Serginin muvaf-

1 
fakiyetlerinden biri de Ciim
huriyetin kuracağı köyün 

1 evi nasıl olucaktır ? Bu ev 
ile köylünün hayvanları bu 
lunan ahırlar arasında me
saj e ne kadar olmalıdır ? 
Köylünün içeceği su nasıl 

temin edil~cektir ? Odaların 
bıiyıikliiğii. pencereler, ocak 

1 
tahta zemin 'O! bir odada 

~ yatacak insan sayısı ne ol· 
! malıdır ? 

Ev dışı hayatında köy

lünün yapacagı işler neler

dir ? Tarlada nasıl çalışa
cak, malısulı'inii nasıl topla
yacak, nasıl sulayacak, bu 
mahsulü kooperatif .lJasıta
sile nasıl satacaktır ? Bü 
tıin bunlar, çok canlı bir 
şekilde gösterilecektir, 

Ekmek meselesi 
Bugün ziraat vekaletinin 

ziraat enstitüleri vasıtasile 

üzerinde esaslı tetkikler yap 
tırdığı ve köylıin:in yiye 
ceği ekmek meselesi sergide 
büyücek bir Ner alacakftr. 
Buğday memleketi olan ve 

köylıislincin yüzde sekseni 
buğday ve benzerini yetişti 

rinde, az veya çok zaman ama, şehirde belediye var mı, • •l l k k ug... ay e ,· ece 
ı ? d' d d k' nıze mag up o aca , o uma 

sonra orada kendisini hak yo'(;. mu ıye c yanım a ı ar- ~ k. b [' _. . 1 

km şahibi olarak belli el· kadaşln bir münakaşa mevzuu aç. 1 zev ı onun en ıgını sara- Karadeniz mıntakasında ı 

ren Türkiyede köylünün ye 

diği ekmek çok yerde ıyı 
hazırlanıp. iyi pişirileme
mekte ve köylünıin sağlığı 
na ve yetişmesine tam ya. 
ramamaktadır. 

k 
mış olduk Yoktur dedim ve ha caktır. O bundan sonra ken m . l' . d h 

me için sathı~ gp l · · - • k . b . d'.. . . h ısır zrraa ı yerme, a a ı 
ren erın lırımn gelen tarihi bir hadiseyi ı endıne u ıste ıgınızı er f k ti' h l l b ·ı 1 

ölçüsüne göre .. İstiklale do · anlııtmağa bnşla.dım. Dedim ki, 1 zaman yerine getirecek ve t u~.ve ~ ma su a ına ı e- 1 
kunmadan gavaş yavaş içe vaktile Pazar kazası Trabzona b" d h d .. b . . . cegı mutehassısların rapor- 1 · ır a a a sızı u ış ıçın l d l l b .ı 
riye girmek sistemidir. bağlı iken oranın kaymakamını kt arın an an aşı an uğuay 

B l l 1 
yor mı yaca ır. · 1 • · k k · · b l • unu nası yapnr ar, size tücc:ırdan Baltaoğ"lu Ahmet o za- J k . . l A b _ zırna mı oyma ıçın u yı 

ders veren diger arkadaş mnnın valisine şikayet etmiş ve şte çocu ıçın azım u ayrı/tın tohumluk buğday 
farım, elbette diğer bahis- şikiiyetnamesinin sonunu da " bu- , tün itiyatlar, onun uzviyet dan istifade edecektir. Bu 
ferde de anlatacaklardır,· rada kaymakam yoktur ,, c:imle-

1 

ve ruhiyatile ahenktar, bir ış hükıimetin beş yıllık 
sile beğlamış, bu şikayetnameyi pilan ve program tahtında 

• Arkası var _ programına girmiştir. 
eline alan vali kaymaknma derhal onun varlığına yerleştiril-

Dikkatler 

E ski lngiliz nazırı Çurçil 
söylediği bir nutukta di

Y n· ki : lngiliz donannw ı hll-
t'ln Avrupa Filolarına faiktir. 
Yalnız Faşist devletlere kar ı 
Haua kuvvetlerinl nrttırmakt~
dır .. 

Çurçilin bu nutkundnn f.Cn a 
Mussolininin de bir nutkunu bck
J •mek lıatalı olmıycc:ık, geçenlerde 
i,terse 8 milyon asker toplıyabi
Jeceğinclen ,bahseden ltalyan haş 
vekili bu sefer de kimbilir kaç 
bln tayyareden dem vurac ıktır. 
Y nrış diye bunn derler işte 1 

bir telgraf çekmiş ve tclkrafının ' d'k t k d . . . Karadeniz havalisınin bu-
" _ ı ce onu er e eceguıız . . . h b b h d 

sonunu da Tuccardan Baltaoğlu b _ _k . l d d I g m ıçın u u at sa asın a 
Ahmedin mağazasına git isbati e~ .. uy~ mıras ar. an a ıa belli başlı mahsulü mıscr-
\•ucJd it inkar ediyorsun ,, cüm- buyuk ışe yarar bır servet dır. Faka! ekseri yıllar• mı 
lesile bitirmiş. Dedim. Ve tam bağışlamış olacaksınız ki bu sır umulan neticeyi verme-
bu sözümü bitirirken belediyenin servet her zaman ve her mekte ve bu yüzden yaban
sulama makinesi arkadaşın iında- yerde onun var/rğı ile bir 
dına yetişti. sür'ati intikal sahibi arada bulunacak ve yaşa- cı memleketlerden, bilhassa 
arkaşım " belediye isbati vücut mısır zıraatile ô'n sa/ta ge

yacaktır. 
etti inkara mahal yoktur ,, diye- len Romanyadan, memleke-

' t - Arkası var -.c'(;. beni mahcup etti. Varsın et- fimize mısır ithal edilmek-
sin razıyım kaşki şu akşamlara ı K. f k tedir. Yeni plii.nm tatbikin-
k d - 1 .. k 1 1 ıye te ı a ar goz erının nurunu itap ara l den sonra, bu hava/inin az 
akıtan yüzle C'! talebenin gözleri maçta 1 • 9 
kurtulsun. Düşündüm de yangına • mısır yeliştirdigi senelerde 
bir damla su <lamlatayım de<liın Ankara 1 - Kiye/ eki yabancı memleketlere akan 
fakat heyhat ı 11 ı J ı Ncrde bu- Türk fut bol takımı ·Kiye/ binlerce liranın içer de ka/
lursun bir damll\ suyu 1 . . . . . . • takımı ile yaptığı maçta ması temin edilmiş buluna-

P. bir dokuz yenilmiştir. caktır. 

Hükumet, köyde kolay
lıkla pişecek tipler bulmuş 
tur. Her köy evinde pişme 
si mümkün olan bu ekmek 
tipleri her gere mahsus ola 
rt.ık hazırlanmıştır. 

Üç tip çiftçi ailes 
İmparatorluk, meşrutiyet 

ve Cumhuriyet devirlerin
deki üç tip ziraatçi aile 
timar ve zeamet sahibinin 
kô'lesi olan impa~atorluk 
köylüsü ,· yardımcı ve top 
rakszz meşrutiyet köylüsü ,· 
toprak sahibi tohumunu 
devletten alır. mahsulünü 
devlete satar Cumhuriyet 
köylüsü sergide yan yana 
görülecektir. Bunların kul 
!andığı ziraat aletleri, na
kil vasıtaları, satış şekille
ri hepsi canlandırılacaktır. C enevreden gelen haber

lere göre Avrupa ııfuk-
1 m hl~·bir zaman·simdiki kadar 
lıulutıu olmamış, -~bnton millet
sulhll ve ·emiyetl akvaını kıff
'elk·~tirıncğe ~·alı;-malı imi~ ....... 

Değerrnendere su yolu .. 
Malum ve mahut değermendere su yolunda yine 
heyelôn oldu, çeşmeler yine kurudu ve yine halk .. 

"u·l Du nya işle·i, beynelmilel du-
rumlar. milletlerin b' "b' . k f ırı ırıne n a 
tutmalaı ı, çatmııları ld 1 · sa ırma arı 
kaqısında milletler eam'ıy t' k' . ~ e ı sn ın 

"c sakıt knldılteıJ milleti ' er onu 
değil. kendilerini kuvvctlend" 

ıre-

c ... k, Avrupa uşuklnrı daha çok 
)'ararncııktır 1 

[•] •l 

Bir haf~adan beri mnhut mncadeleye çıktılar. 1 ir haf- !;llll deposu dolunca bu sc- z•mmasile kesilmc::;i bir ola-
değermendere suyu yine ken-. tadır uğraşıyorlar, bir hatta cnk .. 
di • kt" · fer de arazoz cenapları bu-

m naza çe ı. Yıno beledi- daha uğraşacaklar, heyeH'lnı Zavallı Oeğermendcre, bU-
ye su ınemurıı, su ilsta ı, su durduracak, buruları toplayıp tun varlığı ve ağırlığıle onun tunbUtnn kurusun da sen 
amele~i kazma kOrek elde, dizecek, suyu taksime akıta- başına çullıınacak. mahut Do· arazozdan yakayı kurtarsan 
seferber olup lıe}'elana karşı Clıklar. Su taksime gelip tak- Q'ermendere mahalieletd u· biz de l::ieııden kurlul~ak ı 
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Sağhk 

Köylüye 
öğütler 

Batıl Hekimler 
Köylünün en çok 
Tutulduğu hastalıklar 

Yazan : TÜRKAN 
Durmuş TGrkmenoğlu 

l 4 ] 

1 - Hastanın yanına ken
disine bakacak olan kimse
lerden başka birisinin gir· 
mesinin yasak edilmesi. 
2 - Hastanm kullandığı 

çamaşırların, yatak örtüle
rinin bir kaç saat küllıi su 
da bırakıltıktan sonra bir 
saat kadar kaynatılarak 
f,,rrdz/enmrsi ( Küllü ) su. 
ka.qnur s11, içinde alelade 
o l:rı kıil i nt: 1:p iyice ka
rıştırddıktan sonra dibe çö · 
ken kiil üstündeki suyu süz
mek suretile hazırlanır. ) 
3 - Hasta ile temas eden

lerin her türlü temizliğe ri
ayet etmeleri -ııe bilhassa 
sık sık sabunlu su ile elle 
rini yikamaları. 
4 - Umumi suların, hela 

çukuru, lagım suları sızın· 
tıları ile bulaşmamasının 
temini. 

5 - Dere, çay, ırmak ge· 

çen yerlerde, üst tara/t.ıki 
köy veya şehirlerde salğın 
bulunduğu haber alındığı 
zaman bilhassa içilecek ve 
evlerde kullanılacak suların 
on beş dakika kaynatılması. 

6 Bir köyde veya cı· 

varında Ti/ o salğını haber 

alınır alınmaz derhal hüku· 
met tabiplerine haber veri· 
/erek aşı istenilmesi ve bu 
salğından korumak için her
kesin aşılanmasına çalışıl
ması. (Kırk yaşından yuka-

rı olanlarln aşrlanmamaları 
caiz görülebilir. Zaten kır· 
kı geçenlerde Ti/ a nadirdir) 

Aşı olanlar iki seneye 

kadar ti/ oya yakalanmaz· 
!ar. Ti/ oya yakalanıp iyi 
olanlarda kırk yaşındakiler 
gibi korkusuz hareket ede· 
bilir. 

Köyde tifo olursa, köy 
mektebinde ne 
yapmalıdır? 

Tifo geçiren çocukların 
hastalığın geçmesinden son· 
ra daha bir ay mektebe 
kabul edilmemeleri lazımdır. 

- Arkası var -

Halk Manileri 

Dağdan git bayırdan git 
lş nerdeyse orda bit 
İş peşine gezenin 
Parası olurmu kıt 1 

* * * Nefsini abad eyle 
Dostlarını şad eyle 

Düşün kendi kendine 
Sanat icad eylC:I 

* • 
* Köylü dinle bu sözü 

Koş tarlaya öküzü' 
Çift süren köylülerin 
Eksilmez yağı tuzu 1 

* * * Tenbel bulamaz kuymak 
Çalışanlar yer kaymak 
Dünyada en büyük zevk 
Çalışup para yığmak 1 

BabaSa/im Öıütflfl 
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il ANKARA 
Türkiye' deki yeni 
oluşun bir izahı 

Köylülerimize Üğütler 
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Yazan : 
Norbert Von Bischoff T lCJJ T C N <C lCJ J iL lUJ K Lôstik ve maden üzerine ~~. 

T amğo, mühür, İmza imalôti ~== 
-~ Saat, Fenni Gözlük, alat ve edevatları , 

A vusturynnın Anknrn 
Elçiliği sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : Tütün Nasıl Kırılır Ve Dizilir ? 
Burhan Belge 

{ 47 ] Yaprakların sırığa 
önce bekılrlık mecburiyetinin bağlanması taşınması
kaldırıldığını et.ıha so.mı d:ı, nın kolay olması içindir. 
her turıo me leğe intisab etmek 
hakkının verildiğini kaydediyor.) Böylece hazırlanmış olan 

Mahalli sarf bulanııyun cen- aşağı yapraklar birgün 
gflverllk va. ıflurı birer birer 
ölmuştnr. Sa\•uşta kullanılumı· orta yapraklar iki gün 
yan kuvvet, gündelik hayatın ve uc yapraklar üç gün 
politik emelleri peşinde bu:;;ı-
bozuklaşmıştır. Yeniçeri için gölgede asıldıktan son-
açık tutulan yüksek makam ve ra sabahleyin güneş 
man ıblar, ordunun zihniyPti, k k 
kadar imparatorluğun idaresini çı tı tan sonra güneşe 

(3) 

dıvar kenarına asılmış 
iptidai bir şekilde ise 
güneş çekilirken eve 
veya damaltı bir yere 
nakletmek lazımdır. Çün 
kü kurumakta olan yap 

raklara gecenin ( Çiğ ) 
ve ( Kırağı ) sı yara-
maz. 

Tütün ziraatinde bu 
de tereddiye uğrntmı~tır. çıkarılarak havadar bir 

Yeııiçerilıır ile l>ekta~i dev- yere asılır. Eğer tütün- kurutma işleri için en 
rişlerin politik mndnhnleleri, münasib ve muvafik şe 
devletin mukadderatına körle- lerin asıldığı yer muha 
nıcdeıı tıfikiın olmuş, mukave· fazalı ve fenni bir ku- kil men1leketine göre 
met etmek isteyen padişahları tütün damları ve serle
tahtlarından indirmiş yahud kat rutma yeri ise, tütün 
letmiş, vezirlerin hayatına ve kargılarını akşamları ridir, Bu gibi yerlerde 
ölnmnııe tasarruf etıni~ ve tem ki v l.. ·· k 1 
sil ettiği mesuliyet~izlik ve di- eve na etmege uzum uruyan tütün ertama-
rayetsizlik ynzunden Osınunlı 1 yoktur, Fakat ev veya men fenni şerait altın-
~~~lelinin inkırazını hazırlamış· i 

1 

==-=---'----=-='-=-

. Adeta oto~ıntik bir p_resiZ?'OD Komşu Rusyada 
lle, nasıl eskı yeniçenler ıle 

Onların on be~inci ve on altıncı Havacılık grad civarında Kutlugany 
asırlardaki kahraman padişah-
larınıu bir arada çalışmalıırı köyü iizerinde Tayyareden 
devleti büyük ve şerefli kılını~ Planörle 420 ayrılarak başlamış ve niha-
ise, on yedinci ve on sekizinci yet Azak denizi mıntaka 
asırlardaki yeniçeriler ile bun- kilometre sında Novo · lvanovskay 
ların fü:iz padişahları, sunki hll- köyü cLvarznda yere inmiş Planerist Kartaçov, bir 
diselerin çarkını tersine çevire- tir. Uçuşun devamL miidde 
rek. biribirini karşılıklı bir te. planörle havada 6 saat 43 
reddiye, ecza ve biçareliğe gö- dakika kalarak daha evvel lince, planerist müteaddit 
tnrmllşlerdir. den tesbit edilmiş b•lıınan defa bulutlar üzerindeki 

Öyle ki, 11. Mııhınud, memle hattı müstakım bir trase aşağıdan yukarı çıkan ha
k.etinin havasını bozan ve yap- üzerinden 420 kilometre va cereyanlarından is
bğı reformlara maııi olmak is- uzunluğunda bir mesaj e kat- ti/ ade etmiş, ve 2.500 met-
tiyen bu binkafalı <'jderlıayı bo re irtifıaa kadar çıkmıştır. 
6 etmiştir. 
gazlamak mecburiyetinde kal- Uçuşun süreli, yandan rüz. 
ınıştır. Bu uçuş şimdiye kadar 

dl b f gli.rla; bazen saatta 120 ki-
Ve bu suretle, bu gibi kanlı elde e i memiş ir muva · 

Sahnelerle Bizanslılar ve Osman fakıyettir. Bundan evvelki lometreye kadar gükselmiş-
lılar zamanında esasen alışık o- hattı müstakım üzerinden tir. 
lan Jsianbul, blltUn ,Yeniçeri O· Planör uçuşu Sovyet rekoru, 
ca~ının ortadan kaldınlmasında 
bunların bir tanesine daha şa- diğeri bir sovyet planeristi 

(T. A.) 

bid olmuştur. Korotov 'a ait bulunmakta 
Fakat tarih Mahmud' 8 bu idi: Filhakika Korotov ge

başarı~ıııdan sonra getirttiği çen Tımmuzda hattı müs
l>rusyalı ordu ınuallimeleriyle takım üzerinden planörle 
beraber yeni ve kuvvetli bir 377 kilometre katetmişti. 
Ordu yaratmak fırsatını verme- Kardaçov'un yeni rekoru, 
llıiştır. A vrupn ordularının, Na- eskisine nazaran 53 kilo
l>olyon muharebeleri ile kazan-
Clıkıarı mesafe çok bUyOktU. metre daha /azladLr. 

~=====·=a=r=ka~s=ı =var=-==-=====-=Kı==ar=t=a~çe=~=·=u=çu=ş=u~n=a-,S=t=a=u=·n_ 

Gençlik 
Vahşi ormanlar arasında .. 

9 Sedat O lgener 

Bayındırlık 

Eski Türkmen eserleri 
tamir ediliyor 

Tarihi bir kıymeti haiz 

olan eski Türkmen eserleri 
nin son zamanlarda tamiri 
ne başlanmıştır. 

Bu arada, eski merv şeh
rindeki Annau camii ile 

da kurur ve bakılırlar. 4 ve saat tamiratı mağazası ~= 
Yapraklar kuruduktan ~ rr b s ·1 b ,.., 73 ~=· ..:. == e ı ra -:on emercz er aşı ı vo. 

sonra dizilerin sı rJ k ve -- ~-·ıııııır ... ·•ıııııııı•"••ıııııı·· .. ·ıııını ... ·•ıııı;ııw ·ıııırıı"' .. ,'ıııııııı···ıınıııı•·:ııjııı:ıw ··ııııııı•· · ··ıııııııı•l =-
karğıları çıkarılar ak ip amııııııııııııııııımıımıııııııillllllllllllllillllilllllllllllllllillllllllllllilllllllllmlıııııııııııımııııııııııııııiılllllllfll 
lerin ucu bir ara ya ge
tirilir. Bu dizilere bun
dan sonra ( Hevenk ) 
tabir edilir, 

Gelecek yazımızda tü 
tün yapraklarının dip
ten uca kadar aldığı 
isimler ve kurnyan tü
tünlerin nasıl muhafaza 
edilmesi ve denklenme 
si lazım geldiğini anla
tacağız. 

E. S. 

SON . 

Umumhane<le 

Pazarlıkla bulgur eksiltmesi 

Askeri Sa. Alma komisyonundan · 
Bayburt kıtaatı ihtiyacı için 25000 kjlo bul

gurun 22-9-936 günü saat 9 da eksiltnıe ile 
ihalesinin yapılacağı evvelce ilan edilen bulgu
run beher kilosuna teklif edilen fiat bahalı gö· 
rüldüğünden bir ay içinde paıarlık suretile alı
nacak ve ilk pazarlığı 15 1 O 936 persembe gü
nü saat 9 da yapılacc.ıktır. Evsaf ve şeraiti ev
velki gibidir. İsteklilerin belli gün ve saatta ko 
ınisyona muracaatlan ilan olunur. 29 3 6 9 

Pazarlıkla arpa eksiltmesi 

Askeri Sa. Alma komisyonundan : 
Merkeı hrıktlıııet tnbit.ıi u- Bayburt kıtaatı ihtiyacı için 22 9 936 günü saat 

mıımhunede e aslı t ı ıhi mu_-
yene yııpmı~ znıırevm iki nç 9 da açık eksiltme ile ihalesinin yapılacağı ev-
kullmı tedaviya alını~tır. velce ilan edilen 40000 kilo arpanın beher ki-

ilan 
Tapıı m iclıiriyetinden: 

Mesariya köyünde ku
ka fos oğullarından Mehmet 
Ali ve Kamil ve Hava ııe 

Salihanın malları iken 323 

senesinde haricen Bekir oğul 
/arından Hüseyin oğlu Mah 
muda satıldığL iddia edilen 
ve hududu aşağıda ynzılon 
bir kıt'a tarla üzerinde bir 
hak iddia eden varsa 15 
giin içinda Tapu idaresine 
m•iracaat eylemeleri t.•e 18 
T Evvel 936 Pazar gıin•i 
saat 10 da mahalli mezku 
re gidileceğinden bir diye
ceği olanlann ellerindeki 
evrakı müsbitelerile oraya 
gelmeleri ilan olunur. 

Hududu: Tarafları Ban
kuz oğlu tarlası ve Çanak 
oğlu tarlasL ve iki taraftan 
Petro tarlasıle mahdut: tarla. 
2 dönüm, K. Evvel 306 

N. 113 

losuna ikinci ihale gününde teklif edilen fiat 
bahalı görüldüğünden bir ay içinde pazarlık su 
retile alınacaktır. ve ilk pazarlığı 14 1 O 936 
çarşamba günü saat 9 da yapılacaktır. 

Evsaf ve şeraiti evvelki gibidir. İsteklilerin 
belli gün ve saatta komisyonumuza muracaat-
ları iJan olunur. 29 3 6 9 

Trabzon - Rize postası eksiltmesi 
P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
1 - Haftada karşılıklı iki defa sefer yapması 

ve gitme gelme 400 kilo yük taşıması meşrut 
Trabzon - Rize arası otomobil pastasında muay
yen olan sıklet çikbktan sonra kullanılacak ve
saitin hacmine göre yük ve yolcu taşımakta 
mütaahhit serbest olmak şartile 1-10-936 dan 
itibaren onbeş gün müddetle eksiltmeye konul
muştur. Muvakkat teminat miktarı 36 liradır. 

2 - Bedel uygun görülürse 15-10-836 perşem
be günü saat 15 de ihalesi yapılacaktır. 

3 - Eksiltme P. T. T. Başmüdürlüğü binasında
ki komısyonda yapılacaktır. Şartnamesi ayniyer-
dedir. 3-6-8-12 

Erzak, odun, yem eksiltmesi Sen burasını Kadıköyündeki 
~t'irınen tepesi mi yoksa Üs
Udarın mezarlığı mı zannettin ? 

kanlılığını kaybetmeden bir lastik 
ğibi ip m

0

erdivenlere koştu ve 
tırmandı. Bu işler gözü açıp kapa 
yıncaya kadar olup bitmişti. De
mia kulübeden içeri büyük bir te 
laşla girdi. ve ağabeylerine : 

Muhammet Hanaliya ve 
Sultan Sancar'ın tarihi ve 
bedii kıymeti haiz türbeleri 
yepyeni bir hale getirilmiştir. 
pro/esö'r Beçinski tarafın
dan idare edilmekte olan bu 
tamir faaliyetinin hedefi, Cinsi .Miktnrı Bedeli Muvakkat 

b Kilo Lira Lira 
İhale tarihi İhale günü İhale saatı İhale şekli 

Nihayet Demir : 

• Kuzum ağabev korkma aşa
tı)'a inmem istersen bir gözet 
dedikten sonra ağabeysini razı 
tdebildi ve kulübenin tahta balko 
~a biraz oynadıktan sonra 
~t'ı indi kulübenin etrafında 
tı ()taşıyor le.endi kendine de ah 
'I e tüzel yer dünyada ne güzel 
~rlcr varmış ama biraz sıcak 
ın lru'lu. Demir bunları hem söy· 
t,_l'or hem de kıvançla etrafına 
b~a; i'•zdiriyordu. Fakat birden 
~ öyle birşey görmüştü ki 1.. 
ler; bi duracakmış gibi oldu. göz. 

karardı. 

~lla:i sarardı, bu gördüğü şey ne 
biliyor musunuz ? 

tö Zavallı Demir daha ömründe 
~U t!tıcdiği ve ilk defa burada gör 
~t~ koskcca bir kaplandı Demir 

tnbire kendini topladı aotuk 

• Çabuk silahlarınızı alınız zira 

aşağıda koskocaman bır kaplan 
var tehlike çok yakın. Ağabeyleri 
bir anda silahları aldılar fişekleri 
namlıya sürüp makanızmaları ka
padılar. Demir de silahını doldur
du yavaş yavaş aşağı inmeğe 

başladılar. 

Demir: 
• lşte ağabey şuradan şu çalı 

lıkların arasından bizi gözetiyor. 
Fazla inmeyin 1 Üç kardeş bak 

tılar kaplanın mesafesi gerçi ya
kın ama yukardan da kaplanı vur 
mak le.olay bir iş de degildi. 

Doğrusu Yılmaz buna rağmen 
her şeyi göze aldı. ve kardeşleri
ne siz sağ çalılığa ben de şu ağa 
cın arkasına ğizleneyim,. 

• arkuı var • 

11 abidel~ri eski yapılışın- • Nohut 7000 1050 79 19-10·936 Pazartesi 16 Açık ek. 
daki hale getirmektir. Odun 300000 3750 283 19-10-936 

" 
ıs 

15 
" " 

(T. A.) Un 200000 30000 2250 20 10·936 -----------I Sadeyağ 5500 4950 372 20-10·937 

Salı 
17 

Kapa!ı Z. 
Açık ek. 

Kızı laya 
Yardım 

Edelim 1 

Kızıla ya 
Üye 

yazılahml 

,, 
Bulğur 20000 2600 195 24-10 936 Cıımartesi 

Kuru fasulya 19000 2850 21-1 24-10 9:-IB ,, 
Sığır eti 60000 12000 900 26-10-936 Pazartesi 
Mercimek 7000 1050 79 26 10-936 
Pirinç 10000 2500 188 26-10-930 ,, 
Yulaf 65000 3575 270 27-10·936 Salı 

Kuru ot 50000 2500 188 27-10 936 ,, 
Saman 25000 1000 75 27-10 936 

9 
10 
14 
16 
17 
15 
16 
17 

" " 
" ,, 

Kapalı Z. 
Açık ek. 

,, " ,, ,, 
,, " 
" " 

Askeri sotınalma komisyonundan : 
Gireson garnizonu iMiyacı olan cinsleri yukarda }a7ı~ı bulunan oniki kal:n erzaka ait şartna

meleri almak ve görmek isteyenlerin her gnn Gireson Alay satııuılma komısyonuııa gelmeleri. 
Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun ikinci ve ~çi.lnctl ı~addelerindeki vesika

larla teminat ve teklif mektuplarile komisyona muracaat etmelerı ve teklıf ınaktuplarını ihale 
saatından bir saat evvel komisyona vermiş bulunmaları. 

Yukarda yazılı erzaklardan kapalı zarfla ihalesi yapılapak olan ( 200000 ) kilk unun Samsun· 
Amasya; Tokat ve sıvasta da muayene arzedebileceğini ve muvafık raporu alındıktan sonr~ 
Oiresona ve Alay kilerine kadar nakliyesi ve yollarda ıslıınmak ve dökUlmek gibi her turlu 
arıza ve noksanlyeUn MUteahhk\lne alt bulunduju ilAn olunur. 8 • 6 • 9 • 12 
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• 
Ba} burthıki k ... i Jt ·~ acı için açık eksilt- 1 • 

meye konul n ( o J lo . ade}ag.ı a tal"p r!1 
olmadıgından on .. ün l z t ldı. lkiı ci il ale gü
nünde tal"p çıl h ıö ı b'r ay iç"ncle pQzar
lıkla ilan ve ~.k paza I ı 13 - 1. ·ıe,ıin 930 
Salı günü saat 9 < , } p~ caktır. 

Evsaf ve şer iti cvv~l~i gibidir. Tal"pler·rı 
belli gün ve saada .Bu.yl t; t satmalma kon İS} o
nuna ı ıuı aca'- lt.ın ilaıı o .nu:r. 

26 3 5 10 

azla ziya neşre ip az c re~ n v r n 
A 

:'"gane puUc 
• 

Sayfa 4 

Rengi solmıyan, : ahb; bozul-ı11yan dünyanın 

en iyi şapkas dı r. 

• 

Trabzon ve Doğu vilayetleri için satış yeri 

a nlar Müessesesidir. 
ynca çok ucuz kod n erkek ve çocuk şapka-

1 nnın ç·ok zengin ve ucuz çeşitleri gelmiştir. 

r 
oyanlara ve Baylara mahsus kumaşlann 

yeni çeşitleri gelmiştir . 

yüksek 
Terzil.k 

,~analı .. 
• • Taksitle muamele 

• 1 • yapılmaktadır .... 

Kunduracılar caddesi 

Tüccar t rzi OSMAN NURi SEZMEN 

Yazı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 
" amızdan teınin edebilirsin· z .. 

~ ... c§l 

Cep ve kol saatlarınm en fantazı 
elmiştir .. 

• 
Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

• 
Adr ' : r H \ Z O N 
K ıı Hi m c 1 la., Cfl del<' i ami ve (emal aibantlar Mağaw~ı 

a v.u 
tem z ve çeşit i huru alile b ··ıün matbaa işlerini 

En temiz, en c u z bir s rette yapar .. 
ariçt n v r lec k si rişl ri ıs bir ama a he ~ lor e gö:1der r 


