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.~Mareşal Fevzi Çakmak 
orduyu takdir etti. 

Dün Be.lediyede Valimizin riyase{i 
,,,, 'f?-
ıi~ {l ah ram an altında mühim bir toplantı ya 1 

~~rn· ..,.; 

lfnkara 25 - Dün E- datıı Orgeneral Fahrettin her zaman irin güvenilir 
ne Haikeviode manev- /i/laydan sonra Genel Kur- bir kuvvet olduğunu teba

tl arın krıtığı yapılmış ve may başkanı Mareşal Fevzi ruz ettirerek milli var/Jğı-
~~~~lahntıda_ >:ükğek kku

1
-. Çakmak söz almış ve ma 

1 
mtzın aziz bekçisi kahraman 

eyetı ıle eme ı k·..1· .,. .. k 1 -k k k 

Lağım tamiri, su tevzi tesisatı ve 
Elektrik için 200 bin lira istikraz yapılacak 

Hasan Saka , Faik Ah~et Ba~cu mühim noktal;a temas ettiler 
~era/' b .. ..k .. tb 1. nevralar1 te ıuıne ı ur or ardı.muza olan yu se ta · 

ıer uyu ru e ı ~ 

ay/!nmız hazır bulun· dusunu şimdiye kadar oldu· dir ve güvenlerini bir kere 
Dün snat 10,30 ds Beledi- miz bir halde muhafaza altma 

yede Valimiz Osman Sabri A- alınması meselesi idi. 
~tur. Manevra kuman- ğu gibi bundan sonra da ve 1 daha izhhr etmiştir. dalın riyasetinde mühim bir top· Su tesisairlfa devam edilir

lantı yapıldı. Toplarıtıda mebus· Jcen bir çok mıntakalarda lağrm-

tl k h .. k A Ruzvelt larımızdan Ha:;an Saka, Faik /arla karşılaşılıyor ve su boru· () r ar ama r S 1 U u- Alımet Barutçu, Daniş Eyiboğlu, larile laiımlarrn birbirine yapı-
1. to lya Kr ah na bir Belediye reisi Tt1mel Nücümi şık rıaziqette kaime/arı zarureti 

f k 1 /\ d 1 A Gölcsel, Nafia Vekaleti sa mü. hasıl oluyor. rt)ete ev a a e saıa- 'nal tOrZI bul diyor lıendfai Fıkret, Hayrı, Nafia mü- Lağımların bu uaziyette 
t Jürü Arif ue içme ~myu müte- zamanla i ç m e suyunu 

d 
ffnkara 25 _ ff merika ahhidi Hohtif Şirketi mümessili, bulaştıracak kanaotı g;bi lıer türlü 

h I• y e t V e r ı• Cumhurreisi dün ita/ya Belediye azalarından bir kısmı ihtimalleri önlemek için bunların 
• • • hazır bulunuyorlardı. la;ımlardan tecridi ve yine bazı 

rı kralrna telgraf çekerek bu ı d l b" · 
\.ernberlayın ve Hatif aksin beyanatı. - ·- . Toplantı faydalı bir müna- ger er e esas ı ır surette tamirr 

gunku buhrana hır hal tauı k . . b' , . ı· d görüşüldü ve mühendislerden alı-1/ 

1 

·aşa ve samımı ır rıava ıç n e ı 

'1kara 25 - lf vam ve smdayız. fJskeri haz1r/Jkla· bulmak üz~re .J~k(iflerde gP.çmiş ve iyi kararlar ittihaz ı ~an. tahmini bir hesaba göre 60 
rl/ar kamaraları dün nmız tedafiidir fi/manya- bulunmasım ıstemıştır. d"l · ·t' hın /ıra hı.dar m•s"af yapılacaeı tes 
~ · n ..1 k d d e ı mı;; ır. bit edildi. 
T'trnış ve hükümete fev nın meşru menf aatları tah rapa ua a şam ra 'JO tJ 1 /Jk mevzu su t•sisatının la· s · / 1 -d- 1• v - •• 

<l • • lh / h' b" h" b ..1 b ',, u ışeme mu urugu ıçrn e salahiyetler veren fı~ etmıyoruz. ~ncak zorba su e me ır ıta eue u- iı;ı~ardan tecrrdı, lağıml~rın ta- de 40 bin liraya ihtigrıç hasıl 
1Jrıu kabul etmiş ve bu Ilga kilrşı mudafaa eden lunmuştur. mm ve ıçme suyun•n daıma te- olduğu ka11aatına varıldı Bu teş. 
il 

1> derhill meriyete gir· dostlarımıza yardım etmek kilôt abonumanlora su tesisat ve 

~:ır. Başvekil avam ka- istiyoruz demiştir. Trabzon ve Of araşında bir tevziatını yapmak vaz.ifesile meş-
~Strıda beyanatta bulun- Hafif aks da İngilterenin ğul olacaktır. lık d~fada su sar -

.. t d" b /ki •• ıı k L h fiyatını kagit için Un adet saat 
~"e hariciye nazuı Ha- mu ema ıye~ zor ~-1 

• a Q Un Un tet İ K. Seya Otl gatirtilecektir. Bu :saat/ardan her 
~ da radyoda bir nutuk flvrupa harıtasım degışt·r- birinin fiyatı 15-20 lira ara-

'-;~J c~"'ı'"tı·r. k t b · ·· J · k Araklıda, Sürmene ve Of ta Orıun bende divançesi ola. d d A . . ,, \' me eşe ous erıne arşı . .rın a ır. grıca gıne evlerde ya· 
I . .ıı e,,._,b d durm11k mecburiyetini du'Y- tetkik .reyahatı yapmak için meb- caktır za,.neder.ım. pıfacak tuisat için su boruları 
1''- b· er/ayn beyanatın a . usumuz Bayan Salise Abc.noz Bayan Salıse : . .11 • 1 . • 

1 :A ır harp tehlikesi karşı- duğunu söylemıştlf. oi1/u oe eşi Ankara Gazi Ensti. - Evet olacaktır ve bana 1 oekıa~re Jı '
1 

ma ze~e. g~trrtı • 
Y.. • . . . . k k b . d ce tır. ı apı an tahmrnı hesaplara 
• M (J tüsü ikinci Müdürü değerli genç- şıırlerını o ugara u şaır en ı. l k b" . 
ı~ Şl AR • . 11a~aran a.,onc o aca · ır evın r" "1 : lerimiz:dm Cel<ilettin Avni Aba bahsetmiştiniz dedi. Cclalettın, t . t f 30 1. ı. d ,11· • su eıtsa masra ı ıra ııca ar 

~ ~ h 
noz: oğlu ile yola çıktık. 3aat 8.. sözü ağzından alındığı sıradakı t t B t . fi 

t t . 
1 k' .. n atı rası - u agor, u esıs masra arının 

1 a ur u makine m•tbtıanın önünden ayrı- kahkahaya haz:ırladnmışktebessum· da belediyece taksitlere bağlan-
ff' ~ lırken yazmur tekrar başlamış, lerini muhafaza e ere , b" t h · 1• 1 ~· d "T l"h" • d t d f d d ması ır ememı ma ıye ıne o a· 

ılo Üniverıite1iain büyük et1'J.Ol u : 8 1 ınız yar ım e · haua günün akşamına kadar gü- - Kocası Rizede e ter ar i. rak görüşüldü. 
•alo d 35 'ınci top me 

1 
" n•cin göziikmigeceıvi ümitsizliaini Parayı canından daha üstün tu- ı B d b nun a, B - T 'h" b ı •- ~r • un an sonra me u ·umuz 

~ L lant111nı yapan parlimen- uru o, arı ı_nf "bu ıan ı te"-· 'fJeriyor. tarmıı. Kesesini avcunun içinde ı ı:- "k Ah t B t s . 
(Q f • d rıırlamşını gurur, ı tı ar ve mia· S l A . f'k raı me aru çu su tesısa 
d 

Q eraıııı, azaaı kıralıa a ı\labus a ise banoz onlu tutarak •sen benım re ı rım, anam, t f 1. t 
1 

, •1 d 
~,, netle bir kere daha anıyoruz.. l ., d . ı ının aa ıge esasını ll!Şıa e en 

l 
,u arılış celaeıinde, ayağa havanın gajmur u, yerlerin ça- babam, hagatım, canımsın ermış l kt" 'k . . • . d h . •le Y G ·· h k , . . e e ırı ışı uzerın e e emmı 

~. AtatüA'un hatırasını ezen, goren Ü um et murlu olmasile pek al<ikalı görü- Kahkalordan sonra Calalettın t b" b h. S 
'Ilı t . . . • ye e şayan ır a ıs açtı, u 

~ 't ır, ir ay içinde şehrimiz~ iki nmiyor. Ben iyi, parlak hatıralar Aunı huna benzer bır hıkage ~n- mrJ.hendisi Fikretin ifade eylediği 
~ 'le deaiz aıırı l:ıir memle- B vekil aeldi. Gezdiler, 00- r· tesbit edemigecefimden, makineni re lattı. Paragı çok seven zcngın· h .1 . d" k d l t • • • • k k t:1eç ı e şım ıge a ar yapı an 

~ı Oprıık.ları üstünde geçen düler, notlar aldılar. Yal· ı körüğünü is/atacağımdan üzüntü lerden o;çı ;7ıas~aı sı sı a~~r: tetkiklerde varilmiş raporlardan 
~· E'ledi Ş:fimi.ı:in rönüllerı· DiZ Trabzoada değil, yurdun diğer hissediyorum, r Yomrada Müdür - y .e?ım . can, . cı~e~ 1 elektirik şe6ekesinin mutlaka iı
,,~ır an taze duran vo her aa köşelerinde de, vekiller karış ka. K<imili gördü" ve Bayan Me.bu- paralarım ... Sızı 'fJerıp~e mıkkot~ /aha muhtaç t:1nziyette oltluğu 

•aak olan ı;oıııuz batıra11 . 1 aörüyorlar notla sumuzla tanışmadan sonra şrm- olayım, yoksa oermıyere mı 
rıı gczıy•r ar, • • r d Of . k-ı- l 1 bnriz bir hakikat haline gelmiştir. 

d. Yeni bir miioa çeleagi 1 1 y lnız bu kadar mı ? dilik doğrudan oğruya a gıt- o u o ayrın • . h B . 
'il> • a ıyor ıır.. n • • . d v d b. B ld -ıer • 1.. Fark A met arutçu ıslaha muh-
~ ~ "'tatürk, yalnııı: Türkün uıllet"ın Şofı' de millet arasında tığ!mızı, av ette ı omra ~ lr u :;ua en sonra ıu yuz .. 
• "'1 11 lu _ • l .. taç olan şebekede bir inkıta vaki 

ttildir,· iasaolı-"'ıa da Ata· d 1 ... ·ıyor aörfiyor muddet kalarak konuşacagımızı para arı ıuzer t:1e kd d IO IS 
~ o aiıyor : g.... · • • -~ d' u h . te olduğu t• ir e - gün su. 

konuşuyor, notle.r alıyor •. Böylo. ogren ı.A . . . • - nayır, agır, uermeytp 

~iki 26 Ağustos 
~tün Ağustoıun 26 sıdır. 
~u tarih. uatulmn şanlı 

\ ldiıeler kucaklar: 26 
11.. • 1071 de, bundan 86~ 
"C• b 1\., Üyük Selçuk başbaRu 

ı ~1Pa.ralao Malazkirt muhare
flo 'taıadı ve Bizını Limpera· 

it., ~en Diyojen'i eıir etti. 
)q1~tll eğer Alparslaa esir 

' hasıııı onun için af'ır İŞ· 
\ ~; düşünüyordu. Alpoıılan 
' rtUdiltten sonra onu adam 
)ıı~llıllhaf azaaın~a tahtına Ea 
~ •dı .• 

"~~~Uıtoı 1922, ikinci 26 
1, bur. liaşltumandaa Mustafa 
._ lltünüa fccriade Afyon 

~-r~ll Türıt orduıuna umu· r\ ~ eaıriai verdi .. 

\J tdulır, şimşek aeli 1ribi 
•~tılar ve düşmanı ıiper. 

~ d!erdeıı attılar. Ve bu ta
' lJ::l tiin soara öO Ağus· 

'b le. Yakınında, e.ir edılen 

lilde yeni ilerleme hamlelerinia . Celal~ttın Aunının eskı, de. kötü alayım 1 dermiş. 

b ı. 1 . ,_ ı yor Kuran runı zwkini uyandırmak için Sü.rmenı:den geçiyoruz. Hu-
zem ere ... erı .. uru u • . . 
millet, yürüyen millet 1 Trabzonlu şaır Sanıgeden bahs. m•rganla zarha arasında sıra· 

Padişahı sarayda, veziri ko· ett!m· Saniyenin Rizede iken T- lanmış güzel ederi gören meb 
nnkta görmeğe alışmı! olanlar r?_o7ono hasr~tini ifade eden bir usumuz: Salise Abanoz oğlu : 
biı.e imreosinler f şurı 'fJarJı bır mecmuada gör. - Aa .. Ne şık, ne zarif evleri 

30 A1r t t } müştüm. Kör, topal aklımda ka- dedi ve ben tlerhal : 
5 us osu op a lanı okundum. - Evet, dedim. Tahsin U-

selamlıyalım f Derdü ment saniyenin mes. zer Sürmene evlerini ilk defa 
keni datlar şimdi gördüğü %aman çok bejenmiş ve 

B 
u fikri iki yıldır tekrarlıyo
rum; çünkü 30 Ağustoıuı:ı 

maı:ıaııoı top ıeıi kadar ne 
ıembollcştirebilir? Bu büyük 

znfer günümüzden balısederken 
çok zam'ln: "30 A~ustoı güaü 
fecrin ilk ışıkları içinde iÜrliyen 
TOPLARIMIZ Türkün ebedi 

lstildal iÜneşinin dotmakta eldu· 
tunu müjdeliyordu V .S. ,; 

Sabah, Öğle, akşam üçer ya· 
hut kutlama komiıyonunuıa belli 

edccofi sayıda top atarak. ao 
Ağustosu anmıık teklifimi alika· 
lılarua tetkik etmesini dilerim. 

Hakkı Tuncay 

Detirme11 dere durmay'lp akar mütelıauis olarak : 
çal/ar şimdi -- Arslan yatağını bilir . •. 

Bahsi edebiyattsn açtını:ımı demişti. 
l<if ajztnızda kalır. Kulağınızı Of kaymakamı Kcimil lnkay'l 
ondan sonra Celal.ettin Avniye bizi makamında sıcak bir hisle 
vermiye mecbursunuz. Netekim karşıladı. Ka.z:anın ileri gelen 
hemen bastırarak : memurları, Belediye reisi Ali 

- Evet, dedi . Divançeıi 
- Arkası 4 de 

oardır. O yaman bir şairdi. Bu 
#iri Rizede yazlflışdır. Cemal Rıza Çınar 

Kale Parkı 

suz kalmak gibi çok mulıtemel 

ve çok ehemmiyetle nazarı dik
kata alınması lazımgelen böyle 
bir hadise karşısında ne gapıla
caiını ve elektrik şirketile bu 
hu:;usta temas edilip edilmediğini 
sordu. Bu bahis toplantıda, üze
rinde ehemmiyetle durulması icap 
eden ciidi bir müzakere havası 
te'fJlit eyledi. 

Buna cevap olarak 16 ki/o. 
metre mesafede bulunan Değir· 
mendere su yolunun içm• 6uyu 
tesisatına yakin olduiu 'fJe bu 

arada yeniden bir yol açılarak bu 
1ıtan Değirmendere sagu golu ile 
birleştirilmesi ve agnı zamanda 
iy; ve es.slı bir tamirat yaptı 

rılmaıı ve elektirik şebekesinin 
de bir inkita 'fJUk11bulduğu sırada 
kı1çük bir tesisatla bu golden 
şelıre su verilebileceği fikri ileri 
sürüldü. Bu mutalea üzerinde 
fazlaca durulmadı. 

/çme sugu tesisatınrn senelik 
ceregan sarfiyatı 100 lira tahmin 
edildi. Ba prıranın:elcktrilc şirke 

tine 'fJerilmekterıse tesisat mahal· 
lincle ! 50 b~ygir kuvvetinde 60 
bin lira saı /ile Belediqe tara
fından yeni bir tesisat vücuda 
getirilmesi teklif edildi. Meb. 
usumuz Hasan Sakn böyle bir 
ayrrbğn lüz:um olmadıgı 'fJe elek-
tirik şirketinin BeJediyeye mal 
edilmesi gibi çok isabetli bir dü
şüncenin talıakf.:uk etmek ihtimali 
oldrrzunu .söyledi. Neticedo t.lek
lirik şeb kesinde muhtemel olan 
inkitao rıe her tıirlü müşkülata 
karşı elde 100000 lira bulundu. 
ru:masının muTJafzk o/tıcnğı görfi
şüldü ve lağım tamiri, su işletme 
miidürlıiğü tJe e/ektirik işi için 
200000 lira istikraz. yapılması 
ve karar olmak üzere de Bele-
diye meclisinin içtiman çağrıl
ması kararla~tzrıld •. 

Bu 200000 liranın 60 bin 
lirası lağımların tamirine ve içme 
suyundan tecrit edilmesine harca
nacağı için işin esae'!n düşünül
mü~ oları bu cilıeti üzerinde ya
pılan birtabm lüzumsuz dedi-
kodulara artık nihaget verildi. 

Toplantıda çeşme adedinin 
ÇORaltılmastndan bahsedildr'. Ha. 
san Saka bu fikre taraf tar ol· 
madı oe dalıa az 1/tılmasınıtı 
doğru olacağına iıaret ederek : 

- Vakıf suyu y:ıpmıyoruz. 
Belediye suyu yapıyoruz. Bu ı;u 

işi11den dolayı Belediye bütçe
sintien 10 parcı sarfına taraf tar 
dcgilım. Belediye bu işten 10 
para kur alacak değildir. Mem· 
leket /ıalkma bundan daha bü
yük nimet olama%. Herkesin 
25 · 30 kuruş vermui Jazımdır. 
Tarife11in tanziminde bu ciheti 
prensip olarak göz önünde tut
mak lazımdır dedi. 

Bu.,,,dan &onra Valı. Osman Sabri 
Adal müzakerenin hitam bulduğu 
na ve istikraz işinin görüşüle
rek karar alınması için Belediye 
reisi Temel Nücümi Göksel de. 

Meclisin içtimaa çağrılmasını söy 
letii. ilohtif şirketile imzalanan 
mllkavel•de 200 çeşme yaptırıla
caktı. Hafriyat sırasında kaya. 
lara t~sa.düf edildiğinden bazı 
yerlerde çeşme inşusına imkan 
görülememektedir. Bundan dolayı 
çeşme adedi altmış« indirilmiştir. 
Hohti/ şirketı buna mukabil lu
aım tamiri ue te:;is masraflarını 
kendi tarafından ödemekte idr. 
Fakat bunun lügük bir külfet 
olduğunu ve zarar ğöreceklerini 

iddia ediyordu. Şimdi Belediye 
/tığım tamiri ve laRrmların içme 

suy• borularından tecridi işini iize 
rine alınca şirkeı, mainler dola_11i
sile inşa edemediği çeşmelere 
karşı 221 yanğııa musluğu yapa
caktır. 

Yaşamak kudretinde hiç bir 

11 l'~ ~lc.u111aadaa vekili Tri
ij~ı. r Baıbuluaun çadırına 

'\. ~-l<endiıine ve arkadaıla· 
\ ~-~i01latalar ikram edildi. 

Hıva Kurumunun aemleketia 

her köşesinde kaırşılaıtıği yardım 

ve ıevgi büyük uluJumuzun bava

cılıta verditi ehemmiyetin açık 

bir belıesidir. 

Tayyarecilik haftası münasebetile yarı•ki pazar gü· 

nünd!m itibaren Kale Parkı günün her vakti için umu· 

ma •fık bulunması Tırıırc Cemij~tin'i temin edilmi~tit. 

l=====~=========I eksildik ve gerilik kabul etmeyen 

)ıtilli ~urda rfirltüa ualeti 

"'tl P•rıldıyaa Muatafa 
!\ V tlilt•••••• t11elli Türk lf avı Kurumu 

Hava lcuyyetlorimizi, Kemali.t 
bun ve bamleai ile, •Ünrü ve namlı· 

kuvvetimizl~ llyarlamılıyı~ 

Ilık ~·V• Kırı• 

Türk milleti elbette uçmak yarı· 
şıııda da nstte bul11aanl11rdan birl 
ol•ata uır•Şmıktan lrkweyacıktit, 

ltmt\ lElJD~ 
4 

• 



• 
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------ __ __.,._ -------------"'!--· -~ - ~ Doktor 
Ajans Haberleri ~L__o __ i _Y __ o_r_k~ 

-----·-------------· -
Japonyanın 
Moskovadaki 

Sefiri 

_ ... .,.."""""'"" ____ ......, __ ,.... ___ --.--..- ----- ---- ,.. B İ T 
Alman -Sovyet ademi tecavüz Bit, tafegli hag<ı•nal (Lekeli humma i/e._h~:: 

sın fı•dandır. Yani başka- gıracıa) denilen muhit 
0 

Pakti Moskovada imzalandı. :;;::;n:·~~7~~,."~"~:~·:~: :·:~~~":.~. ~:;:n~:~ ~;,,ı , h•' 
11nkara 2./ ( 11. 11. ) 

Japonyanın Moskova büyük 
elçisi 11/man hariciye nazı
nnın gerek Moskovaya ge· 
/işinde istikbalde gerek 
nazmn şerefine verilen zi· 
yafeti takip eden suvarede 
hazır bulunmuştur. 

M h d h 1 
cık, İnJanlnrı öldürebilen nızdatlır ki : umumı . il 

ua e enin i tiva ettig" i şart ar.. müthiş hastal:kları nokl·-· bitlenmek yiizünti~n btfla!' 
du. Ken.diıi küçük o 1mak.- ce insan lefceli hu"'"',Jr 

Ankara 24 ( A. A. ) - Alman • Sovget ademi tecouuz Paktı dün SoYJyet la beraher yaptığı fenalık yakalanmış, fit iirçok j,ııı 
lt11ricige lc.orıueri ile Alman Hllricige Nazırı arasınd!l imzalanmıştır. Muahede .q~tli çok hügaktür. /ki tii.rlü hit yata sebep elmuıtur. ı,r~ ' 
malideliktir. d ritt en büyük Jaıtn•n ıı var ır. Birisi baş biti dije ,,. 

Bu mu11lıetle maei6inc~ ilci akıt taraf ıer6k y!ılnıı olarak ıerelc diğer d.rJlet- ri vücut iitidir. Baş !.iti temizliktir. Temiz in• h si 

Çemberlayndan 
Hitlere mesaj 

ferle birli/et• birbirlerine kuşı her türlü cebirden. tecc..f1uz hareketinden, hücurnd•n siyah "e küçük. fJÜcut .biti da bit olma• f1e ba 
1 

teveklci etmeji, ilci akıt tero/ıntlan biri üçüncü bir det1let t•rafınd•n osktri bir hare- tlalıa büyük ve sarımtraktır lıklar da ıörjfnılk fi#! 
k,t• mt"ZU tec/cil ederse öteki akıd taraf bu de.,,lete lıiç bir c~kild~ yrırdımda brılun· H le halde : Bitten kof tl...il ,, r r er i i telcinin Je f enalı;ı w·· 
mtımajı ilci alcıd ta1afıntlt1n hiç biri tloğradan doğruJa V!ga biltnısıta öteki •lc.uJ. t•· birdir. Banl•rın erkek ve Bu tehlikeli lıayfJan~ -k f & 

11nkara 24 ( 11. il. ) -
lngilterenin büyük elçisi 
Hitlere Çemberlaynm bir 
masajım vermiştir. 

raf• müte•eccih her han ti bir Je'(Jletler gurubuna iştirak ~tme'Tleii teahhüt etmektedir. dişileri V'lrdtr. Bir bit otuz liji heceremigen kuÇll ftd' tı 
Ptılc.t on sene müddetle slcdedilmiştir. Bu mühletin irakızascndan bir sene evel c•klııra Ja.h• ~igaa' .. tl•1 

lcırk grin yaşar. Bu. müddet · - · · · ço'"' 
iki tılcıt tarafından biri fesh 1tıi hildirmediji takdirde Palet i •ş sr.neliic bir müddet için curR ettııı ıçın. '' zar fındtJ. 300-400 sirke yemeğ oturmazdan 

11
.,; 

otomtıtik surette uzatılmış ol ıcaktır. yopar. Bu sirkeler, onbeş oe yemekt n sonra e ~ I 
Alman Huici!I• Nıızırı Moskor1adan Berline dônmiiştür. Pakt e11 /cısa hir günde tekemmül ederler o• mutlaka sabunla sıt ;/ı 

Amerikada ~•m•ntla ta.tile eliilecelc we mus'Jdliak nuslıaların tatıtisi Berlinde yapılac•ktır. böylece nesiller-ini idame kamalıdır. Ol 

İngiliz - Fransız askeri heyetleri ettirir.. Bil en zigade Dr. Ki.zım G Ankara 24 ( A. A. ) 
Amerilccı Cızmh•rreisi •e 
hariciye nazırı Vaıınıtona 
dönmüşlertlir. 

Cebelüttankta 
Fevkalade 
Tedbirler ... 

Kısmen geri geldiler! Erzurumda inşaat; 
Ankara 24 ( A. A. ) - Moskovada!c.i Jngiliz ve Fransız •skeri h~yetl~rinden F / l • t • ~ 

ilciıer ~at tlün Mosfcovadan agrılmı,Lardır. Dijer aza şimdi/ile Mosko,,,ada kalmışlardır. Q Q [ y e [ 
histi ,. 

!inkara 24 ( 11. R. ) 
Cebellüttarıkta askeri me· 
zunivetler kaldrrılmış bü· 
tün müdafaa mevzileri kı
taat tarafmdan işgal edil
mişrir. Limantn şimal met
hali de kapatılmıştır. lngi
liz ticaret nezareti bir çok 
maden ve iptidai madde 
ihracatını bazı istisnılara 
yasak etmiştir. 

İngiltere 
Al manyadaki 
Tabasını 
Çağırıyor 1 
11nkara 24 (il. R. ) 

Berlinde lngiliz Konsolos
luğu memur/arma Rlman· 
yada mukim lngiliz teba· 
stnın yola çıkarilmaları em· 
ıi verilmiştir. 

Türk - Fransız 

Ticaret muah9-
desi imzalandı 

11nkara 24 ( 11. 11. ) - . 
Türk Fransız muahedesi 
dün akşam Pariste imza
lanmıştır. 

Polonya 

Tedbirler 

Ahyor 1 
Ankar• 2( ( A . A.) 

Polony11. •a~iyet doiagısile 
memleketin müd~f a•sını 
temine matuf yeniden bir 
t•lcım tedbirler al m:ıi• 
kar•rlar flerntiş iki ıınıf 
ihtiyat efradını silah altı-
114 ça;ır111ı:ııı11t1. te'Cleuül et
mi,tir. 

r---..-st=S--....... -~~~ ...... ~ ! Yeniyol'un . Ed~bi Tefrikası 22 1 

1 Kar~d~!!~e~1 
1. •• * Yazan : Hayrettin Ziya * aa -ıl 

Muaşeret bahisleri : 

Yeni tayin edilen nahiye müdürünün kazada 
olduğunu haber alan Hüseyin, birinci karısındaki 
hastalı~ hükumet tabibine göstermek bahanesiyle 
kazaya inmişti, Doktora gittikten sonra karısını, 
yanlarında götürdükleri kızı Fikriye ile birlikte ak
rabalarından birinin evine bıraktı. Yeni nahiye mü
dürü Cemali araştırdı; buldu. Akşamki pazar motö
.rü ile nahiyeye gideceğini öğrendi. Onu kendi evine 
davet etti. 

Yeni müdür çok gençti, Nahiyeye şimdiye kadar 
böyle genç müdür gelmemişti. Hüseyin bıyık altın
dan güldü ve içinden "Biz ne kaşerlenmişlerini gör
dük. Böyle ağzı süt kokan çocuğu iki günde avu
cuma alırım.. diye ıöylendi. 

- Nahiyemiz çok iyi yerdedir. Memnun kala
caksınız. 

- Fena olsa ne çıkarl Vazifemi yapmağa gi
diyorum. 

HUıeyin yutkundu, Hiç de böyle ıert konuta· 
aıtlı!!'a~ı tı, :oç iliku ı dlı,o ~iiJQnd~, "dün· 

Bulgaristan 
ihracat üzerinde 

Tedbir ahyor .. 

Danzigte Erzurum [hususi] Erzu- ı binalar arasında bu ,nı/1 1 

rum istasyon mahallesi nenin küşat resmi yır " 
11nkara 24 ( 11. 11. J yepyeni 11.vrupai bir şehir caktır. difl 

il/manya Danzigdeki Nas· gibi meydana gelmiş •e Erzurum şürne/111;r 

11n1<ara 24 ( /!. 11.) -
Bulgar hükumeti bir takım 
iptidai maddelerin bilhassa 
deri sanayiinde kullanJ/an 
maddelerin. mensucat ve 

yona/ Sosyalist Şefini Dan- yeni Erzurum mahallesiyle llşkaleden itibaren f,r i~ 
zıg serbest şehri devlet lstanbul kapusuna iltisak ma doğru çok süratfe 
reisliğin! tayin etmiştir. ıçm /azımgelen projeler /emektedir. . 6f 
Danzıgteki lngiliz Konsulo- yapllmıştır. Bugün şümendderd ıııif 
su ve vapurları ve lngiliz Mimar lambertin Er- /iyesi yani, ray ve ~6~ 
Konsulosu bugün Danzıg- zurum için hazırladığı plan travers! tefrişi Erzur/J ııııf 
ten ayrlfmışlardır. kat'iyen tatbik edilmektedir. kilometre mes11f~ye ge hayvan yemlerinin ihracını 

yasak etmiştir . 

Erzurum 

---N---f---1 ---..ı Şümendifer idaresi ta- tir. , :pfiJr 
0 10 iŞ eri rafından yapılan büyük su Bu sür'•tle E1ful 

1 t;t 
Yomradu yambolu kOpruıu. deposunun şehre ait suyu farında ve nihayet difef~ 

Şimendiferi 
lhcaya geldi 

ne kadar olan 12 kilometrelik. isale için 200.000 lira tah- haftasmda şümtP. ·ti. 
bozuk yol yıpılmaktadır. min edilen demir şebeke Erzuruma girdiğini ,~ş~ıJ 

Ak.çubattnıı Akçekal'aya masraf karşıltğı olmak üze · giz. lstan/Juld•n, flfll\
8 ft~ 

kadıır olan 6 kilometrelik yolun <...' .J daf1 " re Belediyeler bankasından vamsun ve fluana ıoı· 
llnkara 24 ( 11. il.) 

Erzincan - Erzurum hattı 
r•y ferşıyatı Erzurumun 
yirmi bir kilometre mesa
fesine kadar gelmiştir. Önü · 
müzdeki pazar günü ilk 
tren Erzurum merkez na· 
hiyesi olan //iceye varmış 
bulunacaktır . 

k1>şifleri hazırlanıyor. Bu yol ı o f 
39 mali yılındı bitmiş olacak· istikraza teşebbüs edilmiştir. su si tiren/erle açı fT1 1etl 
tır. Firengi hastanesi 150 nine iştirak edecek 

Yoruzdaki şo~e yoku,un da bin lira sarfile bitmiştir. getirilecektir. /etifl 
eınsh bir surette tamiri bu Bu hastaneye ait atat ve Erzurum şümendı O/ 
program dalıilladedir. / ..1 4 edevat ve tıp levazım /f /. açı ma töreninue ~cı~ 

Za~oos KöprtlsQodeo incirli· /ufJ~ ,1. ee kadar olan şose yolun da mımyadan getirtilmiş ve bin kadar halkın bll '{ıfefr 
yeniden H mükemmel olarak yerlerine konulmağa baş· tahmin edilerek Vı 8 f(lı 
tamirine pek 71lı:ıada başlana· lanmıştır. ona göre tertibat afıP b 
cısktır. 29 Teşrini eve/de diğer tadır. ~ 

~~~ 
yanın acısını, tatlısını bilmiyenler yükse~ten atar
lar işte!,, 

Öğleden epeyce sonra pazar motörü dolmuş 
bulunuyordu. Müdürü bekliyorlardı. Hüseyin binme· 
mişti; iskele kenarında elleri arkasında bir aşağı 
bir yukarı dolaşıyordu. Genç bir müdürü para ile. 
pulla kandırmanın, ona hulul etmenin imkanı yok
tur. Derindoo bakan kara gözleri gülümsiyordu. 
Ağzını açarak sakalını birkaç kere kaşıdı, parmak
larının ucunu ısırdı. Vakti öğrenmek ihtiyacında ol
madığı halde saati.ıi çıkardı; kapağını açtı, baktı 
ve tekrar cebine koydu . 

Motörün . arkasına iskemle keymuşlardı. Yolcu
lar, köşelere yerleştirdikleri çuvallarına sırt verip 
oturmuşlardı, İhtiyar bir yolcu tersine çevirdiği 
kasketini burnuna kadar indirmiş, horul horul uyu
yordu. Küçük bir çocuk yeni alınan çapulalarına 
bakmaktan doyamıyordu. Bir yaşlı kadın koynundan 
çıkardığı bir bezin ucuna düğümlü" ufak paraları 
birkaç kere saydığı halde hesabını tutturamadığı 
için tekrar saymağa başlıyordu. Ağanın karısı ile 
kızı ipek peştemallarını burunlarına kadar çekmişler, 
çömeldikleri köşeye sokulmuşlardı. 

Müdürün gelmesi motörde bir hareket uyan· 
dırdı: çuvallara dayananlar biraz doğruldular, yaş'.ı 
kadın paraları tutan avucunu kapadı . 

Motörün çalışınağa başladığını duyan uykuda
ki ihtiyar uzun bir nefes alarak başını öbür tarafa 
çevirdi ve uykusuna devam etti. Hüseyinin kızı, mü
dürü i[Örmek için, başını annesinin omuzuna doğru 
uzattı. Peıtemab tutan parmakları gevşemişti; gö-
İ!1' ~arafı ~iıld! a 

Nahiye müdürü, motöre ayak atarken, g; l 
bu başlar arasında Fikriyeye takıldı. Saniyel~ ı· ~ 
fında ince dudaklı, koyu pembe renkli bir afi d~~ ~ 
ce, sivri bir burun görmüştü. Hayretle keO 
bakan güzel gözlerin rengini seçememişti. b'~· il\ 

Cemal, motöre girdikten soDra etrafına fı~d~ 
narak yolculara selam verdi. Bir tayfa tara 'rl 
gösterilen iskemleye oturdu. Hüseyin de ~ra0'ıl,,1' 
lunan küçük bir halı parçasını dolu bır ~jd~ ~ 
üzerine atarak nahiye müdürünün karşısında ·di· , ~ 
kurdu. Yüzü müdüre, arkası karısına doıru 1

51tf' 
Motör, makina tıkırdılarını - oturanlar•J 

lol' /' 
cak kadar, çoğ"alttıktan sonra iskeleden açı 5~ 

Deniz güzeldi. Arkadan gelen güneş, eı>iıi 
yakıyordu. Cemal önünde serpilmiş yatan de" vl~f 
kurtardığı bakışlarını motörün biraz soııra0, gıt' I~ 
döneceği buruna ve onun arkasında, uzakla~ tef 
lanan büyük dağlara çeviriyordu. Koyu yeşıl 1şt•· 
Ierio, karla örtülü başları bulutlara karıŞIJJ rf ., , 

Türk havasını güveRe kavuş 
turı.calc olan hava ailahı (Tayyare}, 
sade devletin ve devlet müdaf11 
bütçesini• mevzuu olarak kalma· 
mış , belki de daha fazla olarak 
balkıD yurt ıevgiaiııe ve Jurttaş 

ter biyesine emanet edilmiştir. 

Türk Hava Kuruma 

. ıerı l 
Hava tehlilceıini bıle~ ~· 

11na katılmıyanlar : ı\C~:. /. 
Yurt ıizi ödeve çafırı)' J'ılr "' 

-r·· " Il•"" lıl ur erırO' ıf 
Hava fi1o1arıırıt h .,ı:lif~.ıl 

fjtl it ~ jf 
daha lı:uvv~tleni yor. ıırıııı• t~ 
iıtedi~imi;ı; dereceye çı . bil•' 
ht-pimiz hava teh1ikeıi01 1 
yazılmalıyız. 

1 
J'tlr ~ 

Kara ve deniz müdafaamız Türk H•~ ~·u~' 
kadar, lıava müdafaamızı da az Türk ulusu el attıt~ tıb ., ~ 
zamanda, ıüven altına almak zaru- başarı ile bitirmittir· f-la ·riftll

1 1 

,.etini ATA TÜRK bize bize milli ıini yoit etmek içiıt :ı~. 
düıtiir olarak vermiıtlr. 11v•ıta ıaforle biteeık ~~ 

Tilrlc H v K\lr .. \l Tırk H••• 
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KÖYCÜLÜK KOLU NEŞRİYATI 

Her 
Fındıktan etıelce balıset

Jtıi~Uk. Sıra elmtı , armut, 
''ile, şef tali, segtirı tilli yaş 
~.egwcıl11rıniır. GörügortJz 
1 6a tibi megruı.lar btızı 
g,,lıudı t1rken ve ham iken 

:~"ıirilmelcle ve hele 6a:ı 
0ılerJe oğ11çlar şitltietle 

•Qllt:anmalc suretile megva
:GlGr gertla.n toplıznmakta

,~I ~, lci, ba U!f•l Joğru Jeiil-
, '· Böglelikle ıere tlüıın. 

lıf "''9vcılar yaralanır, ça6uk 
/ı ~" lcolcıg çürür, kıymetinden 

""Y6eJer. 
Daha f en•sı •ar : Bazı 

•el'1ltiertie dallara çubuklar-
1'· sırıklarla ourmolc sııre
ti[, tnegvaların toplandıjı · 
:• l•hit olu!Joraz. MeJfJası 
~ şelcildı topl•n•n •iaçlt1r 

,. ıenı iitı•ige mahsul 
''''"ez, 6ir ıenı biraz ve-
'İ""[' I ,_ . ··• ı, a"at crtesı sene 
"''İ1ttsiz olurltır. Çü11kü flU· 

di~ ~:ı~,. sırıklar tiall•rı, filiz· 
fl) '' kırmııtır. Ertesi yıl 

j/ı •;,, filiz garatmıı;a ujr11· ,,,. 
• megwa v11rme~. 

1 Bu kötü titletlerJ.en her 
'CQ/c[e vazıeçmıli, •ia,lar• 
'e lultta mt!Jflalar• herhan. 
fi '. le le ır suretle zar•r werme • 

ıil. " çelcinmıliclir. 

eyva Za anında 
eren meqvalar 11;açtan top· 
/anır oe taze yınir. 

Faktıt elma, armut 
gibi dizer birçok meyve 
çeşitleri tJarclır ki barı/arın 
kemııle erme %11manfrırı agrı 
ayrıdır. Toplanm11ıile yın
mesi bir değiltlir. 

rarlıdrr. Hele kış megva· yenme çağı ıelmiş meg'CJa
ları htnri% kemale ermeJ.ın dır. MegfJaltırın ilci çeşit 
toplanırsa muh•f asal•rı %OT erme zamanı vardır. Biri 
olar, deganmtu:lar, çabuk meyvanın ağaç üzerinde 
bozalurl!lr, çürürler. Bu gi- erimi gani toplanma zama-
6i meyw11lar luzetinden ve nıdır, Jijıri dı megvanın 
ne/ as etinden k11g/Jeder, ro.ğ- genehilteek bir halı telimi 
bet törmezler. gani genme z•manulır. Şı/-

Herhalde megvalar tam tali, · kiraz, erile gibi mey- Megoanın 11jaçt11. lcem11-
lcemalı gıldikleri zt1mBn valartia bu ilci zaman bir. le erdiğini anlamak için Jı 
ıoplanmalıdırlar. Her çeşit dir, ayrı değildir. Kemale bilinecelc bazı esaslar tJar
meyflanın kemale erme za- ı---------------------
manları başkll llaşkadır. 
Hepsinin bir Jı;ildir. 
Baltçı ıahibi birıuı dikkatli 
•l•rsa h.er çeşit mey'llanın 
ırmı zam•ıunı tecribı ile 
kttstirebi lir. 

Kemalı ermı samanları 
Itır çeşit meyva için ll•ılca 
bııık• oltlajll tibi, agııi 
ai•cın üzerindeki megt1ııiar 
için Jı ayrı ayrıdır. Ağa

cın hav•gı fle tünııi bol 
gör1n üırafı m~g,uılarını 
•ah• crlcın kemale erdirir 

TAYYARE 
Vatan ya/nrz toprak değil. su değil; 

Göklerde de bir hudutsuz ülke var. 
Türkün temiz nefesidir iyi bil : . 
Orda esen mevsim bilmez rüzgarlar. 

Havalar da bir mu1<addes topraktır " 
Toprak gibi havayı da koruruz. 
Düşmanlara semamız da yasaktır; 
Kim gelirse üstümüze vururuz. 

., 

Jır. Eren meyvanın renRi 
tiığişir. sararır, ellt1 doku-

' nar dolcllnmaz a;açtan he-
men kopuverir. 

Elm• •rmut tibi meg
'fltJların kemale gelmedıkleri 
muag~ne ile tlı anlaıılabi
lir. Sert ol•n meyvalar İte 
nü% hamtlır. Tecrübeli çift
çilerimiz meytJanın sap ta
rafını iki parmak arasında 
sılcmak s•retile /cemale erip 
ermedijini anlarlar. Burası 
gumaşalc olursa meg'Ualar 
ermiı sayılır. 

Çijitlerin siyahlanması 
Ja oliunluk alametidir. 

Bazı çif içiler fle hele 
ziratıtın megvacılık kısmı . 

n• geni lltılmış olanlar hei 
11;acın mııv•ları her sene 
ılaim• agnı tarihte kemale 
ırt1cejini zannederler ki, hu 
ganlııtır. Vaziyet laafJJJ.lcırın 
1iJişi111 611;lıdır. Ayni çe
ıit •i•çlar iıin megvaların 
erk11n ••Y• ıeç kımale 
ermeleri üzırintle bulunduk 

vı bunlar ağacın if tara
fında el•n magvalarda11 
tiah• ev11el toplonırlar. Tayyareler havalann bekçiı;i; l•rı gerin J6 tesiri 'Uardır. 

Tayyareci : Oözümüzdür göklerde. Vıilıasıl, mıgvalar lc.e
malı crmerJen toplo.nm•at•

m•lulır. Luset "' nıbııet 
için hancı lüzum ~ıırdır. 
A"calc ajllÇ üzerind11 lcc
malı eren her mıgt1• ırmiı 
sagılama:z. Ermiş mıvva, 

1 
Meg•alar o.;açtan muh-

Hiç durmasın motörlerin gür sesi, 
telif sıırettı toplanabfrirse 

Gölgesini gezdirdikçe her yerde j 
tlı en igisi ~ı ile koparmak 

A '! usulüdür. Eren meyva ha-
HaSO n - Ali Yücel fifçe ••uçlanıp olduğa yer-

&. • ~ tlı 6irııs çeflrilirsı laemen 
... ___________________ ~ ıapile 6irlikts ağaçtan ko-

paverir, Yaş, toı:e yenen 
megvalar sapile koparılma-
lıdır. Ağaçları silkme sure
tilc megva toplama usulü 
m~kbul değildir. 

Megt•aların hozalmama · 
sı, fazltz dayanabilmesi için 
bunların ualnız kemale er
meleri kafi tleğil.Jir. üzer
luindeki ince pus tabakası-
11ın da zedelenmesi icap 
eder. Çiinkü ha tabaka o
nun uzun ı:nman daqanma-
sına yardım eder. Onu ko· 
ramak içfo de de'iJşirme siı 
temine ehemmiyet fJermık 
yaro°Şır. Bazı taraf /arda, 
meg'ilanın gajmurlu zaman
c/11 hile toplandığı görülü
yor ki bu da doğFu değil-

dir. lslaklcen toplanan meg
oalar çtıbufc. bo%ulurlar. Bu 
sebeptendir lci güzün ve kı-
şın. sabahları hava rrıtu
hetli olduiundan megvaları 
ajaçtan öğle zamanlarında 
toplamak lazımdır. Ancak 
şunu da hemen hatırlatalım 
ki buna balcaralc. senenin 
her meosiminde m!g'Vagı 
ö;legin toplamak d•iru 
dejildir. Bilhassa yoz meg
fJalarını ancok Hhah erken 
den to,lamalc / agtlalıdır, 
Çünkü bu mevsimtle tiln 
ortasında toplanan meg"Oa· 
far [~netinden kalJbeder. 

Kazım BULUTA Y 
!f ~ A;açlartl•11 mıgv•l•rı 
/efl' 1" topla trtak ıılcli de za. 

~t{oy kanunu köyümüzün · sağlık işleri • • 1 b manasız bir itirazda bulunmak her halde aklı-

' 
ÇI n ne er uyur u yor nıza gelmemelidir. Bu çeşit bir cevab tenbelli-

ğin uyuşukluğun noticesinden 1 başka bir şey 
değildir. Köy kanunnaa göre yapılması ·mecburi olan 

~~!ık işleri şunlardı . Kanuna göre köylü mec
lltı olan bu işleri yapmazsa ceza görür . 

1 - Sıtma, sivrisinek tarafından aşılandığı · ;t sivrisinekte su birikintilerinde barındığı ve 
ı~ ttdiği için her şeyden evvel köy sınırı dahilin

dtki su birikintilerini kurutmak . Köy kanunu 
~ ltl d ~i ~ de 1- 13 

sı ~ 1 . Bir çok hastalıkların yuvası olan su birikinti
,,~ 'tınin ve küçük yapmacık bataklıkların kaldı
ıd~ ~lalası köyümüzü pek çok belalardan, afetlerden 
· ~salgınlardan kurtaracaktır. Zira. ~ıleli.mki in-
. i b soyunun büyük belası olan çeşıtlı mıkroplar 
~ı' t ~t.tlarda ürerler. Sıtma kusan sivrisinekler bu
jjl '

1ctrda barıoır ve çoğalırlar. 
"ı ~ . l<öy dahilindeki su birikintileri deyince ne
;; ~ ~1 •nlarız bir inceleyelim. Ve onları şöylece sı-
tJ· 'ctyalım : 
11~ a A. - Kuyu ve çeşme başlarında daimi akan 
J ~~>'~yatak yapılmamasından doğan ve suların 
-~ tafa taşmasından hasıl olan birikintiler . 
. ı" ~ B - Köy, dere veya ırmak kenarında yapıl
i1 if "{ıış • 
,~, ·~ kıse tarlalara, köy helalarına dereden alınacak 
" \ alları yollarının derince ve nıuntazam kazıl

lllası suretile meysana gelen küçük bataklıklar. 
'' C - Köy kadınlarının dereboyunda çama
t Yıkamalarından doğan birikintiler . 

D - l\öy sokaklarının toprak olu~u ve ta§ 

döşenmeyişi yüzünden çukurların yağmur, çeşme. 
yalak sularile ve hayvan sidik ve gübrelerile do
larak küçük mırdar pislik yuvaları yapması . 

E - Pek kötü bir köy _adeti olan manda çu-
kurları 

F = Pirinç ekimi dolayısile olan bataklıklar 
G -- Tabii küçük sazlıklar ve bataklıklar 
H -- Su değirmenlerinin suyu hapsederek 

yaptıkları bataklıklar Hasis bir menfaat uğruna 
bugün bir köyün sağlığını tehlikeye düşüren de
ğirmencileri kendi gkzlerimle gördüm. 

Bunun bir danesi Bayburduo Manas köyünde 
idi. Değirmenci suyun kuvvetini arttırmak için 
ırmağın suyunu değirmeninin biraz yukarısında 
hapsediyordu. Böylece su etrafına taşıyor ve kü
çük yapmacık bir bataklık teşkil ediyordu. Bura
da üreyen sivrisineklerde bütün Manaslıları inim 
inim inletiyordu . 

Şüph~siz lazım gelen büyüklere vaziyeti 
anlattık. lcabeden tedbirleri aldırdık. 

İşte; köy kanunun yapılması mecburi olan 
sağlık işlerinden birisi olan köy içindeki batak 
ve su birikintilerinin kaldırılması deyince bütün 
bu yukarıda saydığımız şeyleri hatırlamalıyız . 

Bunun için muhtar ve eğitmen bilhassa 
şunları yapmağa dikkat edecektir . 

1 -·Köyün ana sokaklarını taşla döşemek. 
Buaun içia körlünfla vakti f•ktur tlefip 

Mahsul kaldırıldıktan sonra köyde boş kal
clığınız zamanlar vardır. Kahvelerde oturup boş 
yere çene çalacak yerde bir gayret edip köy 
sokaklarını arnavut kaldırımı ile olsun taşla 
döşemek çok hayırlı değilmidir? 

Köylerde, bir yolun nasıl yapılacağını öğ
renmiş usta hemşeriler bol bol vardır. 

· Şu halde ortada düşünecek ve yapılmaya
cak güç bir şey kalmaz. 

2 -- Köy pınarlarından, kuyularından, çeş
melerinelen, akan. suların etrafa yayılmasına 
meydan vermeden arıklar açmak ve onların 
üzerlerini de çalı çırpı ile kapatmak . 

Buda masraflı ve zahmetli bir iş değildir. 
Hayvanları sulayacağımız yalaklardan etra 

fa yayılan suların; hayvanın ayakları tarafından 
göz göz açılan çukurlara dolduğunu biliriz. bu-
ralarda birer mikrop ve sinek yuvası olduğun
dan pınar başlarını da taşla döşemek yerinde ha
reket olacaktır. 

( Köyümün Doktora kitabrndon) 
Ruknettin Fethi Olcaytuğ 

Zayi 

T.C. Trab2on Zirant Bank -
Kızılay Baıkanlığından : 1 ıııada buluuao 1807 no'lu tcserruf 

Kızılay Kurumunda ç11h~- 1 hesabıma ııit mühürümü zayi ey
mak nzre fehri 20 lira ticretıl ledim, Yenisini kszdurıcağımdan 
bir kadııı memur arınıyor. ealdsinin bbkmri olnadı~ı ilan 

Yeni hadlerle okur yaznr 
ola111 klfidlr .ıtıııl17'1 rnUrtl- olunur. 

Kadın memur 
aranıyor 

cHt edll!ll•ltdlr. 1-~ 
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Trabzon ve Of arasında bir 
günün tetkik seyhatı 

Baş tardı birdo 
Saral, umumi meclis azası Ya
kı.ıp Akyüz mebusumuza ek!ik. 
/erden, muzalı01etien ve biilıassa 
orta mektep ihtiyacından bahıedl
gorlar. Kazada yeni bir hükumet 
birıaıımn orta mektebe elverişli 

oldu(!unu ve hükOmeltn yalnız 
rnuıtllim vermesini söyliyorlıır. 

Bayan Sı:ılise not alıyor, y pıl· 

masınn imkan ol n ve olmayan 
i.1:.rp de işaret ediyordu. 

Kasnhıı gdahilinde gcızmiye 
çıkmışlık. 

BugUa kosabanın pazarı. 
Yağmur. çamur olmasına rağ. 

men çarşı ~ine kalabalık.. Ba
yan Salise köylQ ktıdıulnrm yan 
lıırına giderek : 

- N~ılsıoız, iyimlsiniz. Ben 
~ılzin mebusonuzıım. Sizinle. lto
ııuşmağd, dertlerinizi sormığa 
geldim ? 

Köylü kadınlar Bayan S11llseye 
s2vgi ve mubııbbet göstererek: 

- Hoı geldin, safa geldin, 
diyor ve mütemadiyen konu
şuyorlar. Ben t • 2 - 8 le bu 
fıraıttı keçırroıyoı dum Bir ara 
köyln kadınlar mebuslarına sa
rılarak : 

Otomobile doğru ynrüyoruz 
Köylü kıtdınlard n J.ir kısmı 

mebuslarının kendilerine göster
siğl a)~kadan çok me·unun : 

- • !ersi, mersi ı . diyorlar. 
Sormeneliler Beleciiye bahçe· 

sinde Bayan Mebuslarınn ; 

- Orta mektep isteriz.! 
diye iarar ediyorı~r. Bir sa

at devem eden kasaba ihtiyaç-
ları üzerindeki konuşmalardan 
ve kaymaknm Fevzi Öncelin o· 
mumi vaziyete 11.it izahatından 

onrıı Parti ve ycoi y'lpılmRktıt 
olan halkevi inşaatı gezildi. 

Araklıda çalışkan bir nahiye 
müdürü var. Nahiyenin ihtiyaçları· 
nı mebuslarına birer birer lesbit 

ettirdi. Her taraf ta maarif derdi var 
Hemen her yerde halkın hepsi 
mektep istiyor. Bayan Saliae muh· 
hrlarlada konuştu. Mahsul, tahıilat 
maarif ve sıtın-ı ve saire hakkında 
muhtarlara sualler sordu ve aot
lar aldı. 

Trabı.onun yeni Bayan mebu 
su kazalarda tetkiklerini ltitir· 
dikten sonra bıraktı~' intibaı soru 
yorum. Memnuniyet ifade ederek 
Cumhuriyet H lk Parti inin İsa· 

betli ıeçiminden bahsediyorlar ve 
mültemmel bir mebus diyorlar. 

Bayan Salis' Abanozağlu or· 

Arpa siltm si 
Erzincan Asker! Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Trabzon g!l.rnizonunun Eg/Ul b şından Ağııs
tos sonuna kadar ihtiyacı için 90,000 kilo arp:ı kapnlı 

zarf la eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 5850 lira. ilk teminati 438 

lira 75 kuruştur. 
3 - Eksiltmesi 6 Eylii.l 939 Çar amba günii sacıt 

16 da Erzincanda Askeri 5atm alma Komisvonunda ya
pılacaktır. 

4 - Şa1tname ve e1ısrı/ı Kolordunun tekmil gar
niıonlaruıda mf!vcuttur ve aqnıdır,· lıer yerde hPr gün 
görülebilir. 

5 - Teklif mt.ktupları eksiltme saatrndan bir saat 
evvel Komisyon Başkanlığına verilmiş ·veya posta ile 
tılJnı sruıtta komisyonda bulundurulmus olacaktır. 3-4 
~~~~~~~----

Kuru o eksiltmesi 
Erzincan Askeri Satın Alına Komisyonundan: 

l - Trabzon garnizorıunu,-z Eylül başından Ağas 

tos sonuna kadar ihligocı fçin 72.000 kilo kuru ot' açık 

eks;/tmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 4320 lira, ilk teminatı 

324 liradır. 
3 - El=siltnıe"i 6 Eqlfi.l 939 Çarşamba günü saa.t 

11),30 dtı. Erzincandtı Askeri satın alma Komisyonu· da 
yapılacoktlT. · 

4 - Şartnam~ '1Je evm/l KtJlordarıun tekmil garni
zonlarında mevcuttur ve agnıdır; her yerde lıer giirı gö 
rülobilfr. 

5 - Taliplerin belli g(ln ve saattaı. Komisyonda 
bulunmolan ilan olunur. 3-4 

- Hayde trizim köye gide· 
lim, birkaç gnn misafirimiz eıl .. 
SAO alçak gönüllü bir hanım ın. 
Gel bizimle beral>er, ~ezer uzun 
uzun konuşuruz. 

ta tahsil görmüş ve bir müddet 1--------E------
1
---k-

muallimlik yapmış, mütemadiyen ·,v satı aca 
tetebbuda bulunan munev\•er bir 

Kö1lü kadınlar Bayan Sali· 
Renin etrafından ayrılamıyorlar. 
Hatta çarıtasma asılaraiı: : 

yurt çocuğudur. ~hml~ltetin ih- Vilayet Daimi Encümeninden : 
tiyaçları hak!ıtında yaptığı tetkik Yenicuma mahallesinde cami sokağında Hrısusf 

- Gel gel, diye f rıır eden
ler oluyor. 

ve sorgular ve hallda temasları Muhasebeye aid clyevm ev o 'a~clc kullanılan üzeri Av
ltazalarda çok iyi intıbalar bıraktı. rupa kiremidi tahtani 4 oda o.grıca bir mutbak önünde 

Saat 7,30.. ya~mur devam / d l l .., l k b" 
Onlar dispanserde d9ktorla 

ırnnuşnrlırken ben kinla tevzl 
ettikleri odaya girdim. 

genişce av u ıvar a ç 0 vri miş ~ numara ı me ·tep ına· 
ediyor. Makine met?aıının önün· ,sının mülkiyeti 500 liro. tahminedilf'n bl!del ile satılığa 
de durdu. Elini sıktık ve istifa. 9ıkarılmzştır. Mu1Jakkat teminatı 37.5 liradır. 31-8-939 
deli bir gün y:ışattıldarından do· 

Bir buruk ayda kazaya bir 
kilo yeşil kinin gönderiliyor 
bıtlbuki Uç kilo kinia ancak 
kafi geleoek. Bilhassa ha:ıirıın, 

tarihine tesadü.feden perşembe günü sa"t 15 de Vilayet layı münevver mebu!4umuz Salise J' 

Abanozoğluna teş;:kkür e Jerek Makammda top1onacal:. olan Daimi Encümende ihalesi 
ayrıldılt. yapılacaktır. isteklilerin o ~ün ve saatta Encüme;ıe mü-

Cernal Rıza Çınar racaatları. 4-4 
temmuz, 8ğustos aylarında kinine -----------
şiddetle ihtiyaç vor. Bir kilo Tayyare, Bugüa artık vatan 
yeşil kinin 'hemen bitiyor ve demektir. Çünkü vatanları koru· 
meccın~n kinin tedariki z rure malc işinde tayyarenin rolü bat 
tinde rılanlar mnracaatlamıdn roldür. Türk · Hııva Kurumu 
boş döilınelt mevk.iinde kalıyor. Hava kuvvetlerini nrtıran ulus 
lar. Ofun bu klnia ihtiyacını her hava tehlikesini azaltır. 
halde mııstaceliyetle dOşQn ek Türk Hnva Kurumu 
lıızım. 

Kopalı zarfla fabrika unu ek ilimesi 
Erzincan askeri Satın Alma Komisyonundar~ : 

l - Plümer ıarnizonunun 1 teşr.in başındo.'P. Tem
muz 940 sonuna lcaJar ihtiyacı olan 135,000 kilo fabrika 
unu kapalı zarf l« eksiltmeye konulmuşlar. 

2 - Muhammen bedeli 21.600 yirmi 6ir bin allıyüz 
lira, ilk teminatı 1620 bin altı güz yirmi lir11dır. 

. 3 - Elcsiltmesi 8 Egliıl 939 Cuma giinii saat 11 de 
Erııncantla askeri Slltın alm• komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname ve eeıofı kolordunun tekmil garnizon. 
la.r~nd.a meı-cuttur ve aynıdır. Her yeY"de h~r gün görüle
hılır. 

5 - Teklif mektapları eksiltme saatında;ı bir saat 
tfJfltıl komisyon başlcanlığınr.ı fJerilmiş fJega posta ile ayni 
ıaatla komiıgonda bulundurulmuş olacaktır. 2-4 

Mağaza icar artırması 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

Muhiddin mahallesinde geni soka.lcda Hususi muha· 

sebenin 37 nam ralı mrğczrısrrun birsenelik icarı mu
hammen bedeli olan 60 lira üzerinden 27 gün müddetle 
yeniden 11rlzrmağa konulmustur. Muvakkat teminatı 4j0 
lcura1tur. 7-9-939 tarihine tesadii.f etl.tn perşembe günü 
:çaat 15 de Vilayet makamında toplanacak olan Daimi 
Encümentle ihalesi gopılacaktır. (jsteklilerin o gün 'l1e 
s•atta Encamene müracaatları . 2-4 

Kaymakamlık evi eksiltmesi 
Vilayet Daimi Encümeninden : 

. Akcabat kaza!l merkezinde ytıptırılacak olan lcag
m11fcam ~vi Na/ıaca tanzim olunan 3784 lira 57 kuruş
luk keşif mucibi açık .ksiltmeğe konulmuştur. MafJııkkat 
teminatı 284 liradır. 31-8-939 tarihine tesadüf eden 
perşembe günü saat 15 de Vilayet Makamındu toplana-
cak olan Daimi Encümende iha 'esi yapılacaktır. Keşfini 
tiı'rmek t1e daha ziyade malumat almak isteyenlerin her
gün encümen kalemine (.'t' isteklilerin de yukarıda ga~ılı 
6Ün ae ıaatt11 te'mfoat makbrr ue mektupları ile I'aimt 
&ncjimtrı' ürcıc1,ı11tl r, 4-4 

Yüksek ZiraQt Enstitüsü Veteriner 
Fakültesi Askeri kısmın;n k yıt 

ve kabul şartlan : 
1 - Ankara Askeri Veteriner okuluna bu yıl 

sfoil frJm devreli liselerden iyi ve pek iyi derecede mezun 
olan "e olgunluk imtihanlarını vermiş almak şartile 
talebe k•bul edılecektir. 

isteklilerin aşağıdaki fJası/ 11e şartları htıiz olması 
lazımdır. 

A) Tıirkiye Cumhuriyeti t~basından ve Türk 
ırkından olmak. 

13) Yaşı 18-21 olmak, 
C) Beden teşekkülleri fle sıhhatı orduda fJe her 

iklimde faal hizmete mü.çait olm~k [Dil rehilceti o/un
lar alınmaz.] 

D) Tavır oe hareketi, ahldkı kusursuz oe secigPsi 
sağlam olmak. 

E) Ailesinin hfç bir fena hal fle şöhreti olma
mak /Zabıta 'tlesikası i6raz etmek.} 

2- isteklilerin müracaat istidalr.zrına şu vesikaların 
h•ilanması lô.~ımdır : 

A) Nüfus cüzdanı veya masaddak surdi. 
B) Sıhhati hakkında. tam teşekküllü askeri 

hastane raporu fle aşı kağıdı. 

C) lise mezuniyet ve o'gunluk şahadetnamesi 
fJey11 trısdilcli sureti. 

D) Okula alındığı t akdirde askeri kanun, nizam 
ve talimatforı kabul ettiği hakkında velisinin 'Of! kendi· 
sinin noterlikten tilstikli taahhüt senedi. 

E) Sar 'alı, uyurken geıerı, &idikli, bayılma 'De 

çırpınmaya müptela olmadığı hakkında 'Velilerin 
noterlikten tastikli taulıhütnamesi. /Bu gibi hastaltklar
dan biri ile okula girmezden eovel malul oldukları 
sonradan anlaşılanlar okuldan çıkarılır fit! ha müddete 
ait hrilciımd masraf lan 'Velilerine ödettirilir.] 

3 - istekliler bulu•dukları mahalle pdeki askPr
lik şubelerine istida ile muracaat edecelc.lu ve şu ~efe 
rince ikinci maddede bildirilen evrakı ikmal ettikft!'l 
sonra, Ankaradtı .1Jüksek ziraat enstitüsü Vetcrine
/akültesi askeri talebe amirliğine gönderilecektir. 

4 - Müracaat mııddeti Eglülün 20 sine kadardtr, 
Ondan sonra müracaat k·abul edilmez. 

5 - Kabui duhul imtihanına bağlı değildir, 
,Şalıatletname derecelerine ve mürac.Jat sırasına göredir. 
lstelc.U adedi tamam olunca kayıt işleri kapanır fle 
lca6ul edilenlere müracaat ettikleri askerlik şubeleri 
ile tıhlikat gapılır. 1-7 

, 

uz nakliyat lcsil mesi .. 
TRABZON İNHİSARLAR BAŞMüDO~;, 

LOGONDE1 ... 

Hopadan Artvin inhisarlar M. Müdiir!üğü mi~;; 
katına gönderilecek (4500) kilo tuzun nakliyesi 14 8 ko 
gününden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
nulmuştur. ·ı 

l - -ma 
Şartnameyi görmek isteyeni .rin Başmüdür üg•ı 

&'ltış şube!J!ı_e müracaatları illin olunur. ~ 

Makine ve Elektrik işinden anhyarı 
memur aranı or 

P. T. T. Müdürlüg" ünden : . . li~ 
O . ı \·ınıS n lıra nsli maaş1 ı memurluğ'a alınmak üzre az ço:&: ırıa • 

111 
• 

. · 1 ra ve elektrik işleri bileı:ı orta t hsilli, otuzda o aşo~ı yeşlı hirısı_ -eo· 
yor. Evs fı haiz n1aaların ve f azl malümat isleyeıılerin Müdıı~~2 
müze müracaatluı . ~ ...__ __ .__ -- ' 

Kapah zarfla fabri a unu eksiltmesı 
Erzincan askeri Satın Alma Komisyonundatl. 

T - Erzincan garnizor.unun I Teşrin başındcn ~:4 
lii.l 940 sonuna kadar ihtiyacı olan 720.000 kil., /abrt 
unu kupalı zarfla eksiltmeğe konulmuştur. • 

2 - Muhammen brıdeli 104,400 güz dört bin dörgut 
lira, ilk teminatı 6.f.10 altı bin dört yüz gelmiş liradıf· 

1 
" od 3 - :.ksiltmesi 8 Et1lfıl 939 Cam.ı günü saııt Jo , 

Erzinc md askeri s1tın alrnı ko7ıisgonunda gapılacalcfl' 
· ofl· 

"/. Şu tname ve evsafı lrolordunun t~kmii g~n.~ız bi' 
larında mevcuttur oe aynıdır; her yerde her gün gorıııe. 
lir. İsteyenlere 522 kuruş mukabilinde satın alma kof11ıs· 
yonundan gönderilebilecektir. I 

5 - Teklif mektupları eksiltme saatmdan bir saai 
evvel komisyon Başkanlığına verilmiş veya posta ile arı 
saafia komİsf1orıdrı. hrılurıdu"ulmuş ola~a~ 

Eşya nakliyat eksiltmesi .. 
TRABZON İNHİSARLAR BAŞMüDO~;, 

LüGONr>f:1 ... 
M.ı/i 939 yılı içinde Hopeden Artvin inhiJarLar, JJ; 

Miidürlüğü mülhakatı anbarlarına zönderilecek inh150 t 
mallarile aynı idarelerd~n Hopeye iade edilecek ııırtJ/P 

· · ki" .. 4 8 9 ·h· d · "b orıhtŞ 'l!esrıırenın na ı ı - - 39 tarı ın en ıtı aren 
gü.n müddeti• aç!k eksiltmeye konulmuştur. 

Mu<oakkat teminat 231 liradır. -
1 

Şnrtnameyi ok,,mrı.k isteyenlerın Basmüdürlüğfirflıl 
sat1ş şubesine müracaatları ilan olunur . 3;:.!,/ 

Saman eksiltmesi 
Erzincan Askeri Satın Alma Komisyonundatl: 

·as· 
1 - Trabzon garnizonunun Eyliıl başrndan Al ; 

tos sonuna kadar ihtiyacı için 48 O{JO kilo saman eıf' 
eksiitmeğe konulmuştur. 61 

2 - Muhammen bedeli 216 lira, ilk temimatı 1 
liradır. t 

3 - Eksiltmesi 6 Egliıl ·959 Çarşamba günü soO 
I O da Erzinoanda Askeri satın alma komisyonunda gtl· 
pılacaktır. · . ,,,. 

4 - Şartname 'lle ev:.ofı Kolordunun tekmil gar 0• zonlarında mt.fJcuttur oe aynidir,· her yerde her gürt I 
rülebilir. Jo 

5 - Trıliplerin belli gün ve saatta komisg1 
bulunmaları iliin olunur. 3:;!,/ 

itfaiye hortumu eksitmesi 
Belediye Encümeninden ; tııffl 
Belt:dige itf aigesine l 50 metre mi!:d rında hor 

eksiltme .usulile mu bayatı edilecektie. • {ıJ, 
Eksıltme 5-9-939 sali günü saat 14 de icra 0 ,,,ıı 

nacağmdan taliplerin ayni gün ve saatta encümene 
racaatlıırr iları olunu.r 2-4 ./ 

Telefon 
Satın 

direği 
a.lınacalı 

"' J1: 
Trabzon Elektrik Türk Anonun: Şirketindec,;' 

Şirketimizce 260 adet telef on direği satın olıtıi1Jofl 
tır. Bu direkler Çam vella düzğiin kestane ağoçrfl. 3) 
olmak şartiie 6 metre bur;unda ve tepesinin miih.il' 1,e 
'De dibden itibaren iki yukarısının mühiti 45 santınıe[iflC 
olacakdir. Direkler lcalanıma köprüsü yanında. tes / 
edilecekdir. kli 

Talihlerin fiat fJe teslim müddetlerini bildire~ ~:/İ' 
mektuplarını en geç 5 eylül 939 tarihine karl•r şır 1 / 
mize göendırmeleri ilan olunur. !;:;,;-.r 

Boş çuval sahlacak 
T. C. Ziraat bankasından. 

118
, 

161 adet boş mısır çuvalı rnüzayede ıle sat şt 
cağından taliplerin 28-8-939 p r.artesi günü 58 

11 de banka;ya muracaatları. 

t 


